
16 صفحة 60 ريااًل

لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل: أرسل حرف )ش( برسالة نصية إىل:                             2066                           5171                       3020

الددع )136(           انثإل 20 يونيو 02016  املواإل 15 رمثال 37ل1لا سياسية - شاملة - تصدر كل اثإل وخميس

مظاهرات ساخطة بعدن تحرق صور الفار هادي ومحسن وتهتف برحيلهما 
ومقتل قائد كتيبة زايد واغتيال ضابط في أبين وسجون إماراتية سرية

مقتل وإصابة 54 من مرتزقة العدوان بالجوف في قصف بالستي جديد

مخطط 
أمريكي 

لتسريح 
الجيش اليمني

تبناه مرتزقة الرياض في كواليس مشاورات الكويت

إنفـراجـٌة يف ِمـَلـفِّ األسرى واملعتقلني بعيدًا عن طاولة الكويت



انثإل 20 يونيو 02016  املواإل 15 رمثال 37ل1لا     الددع )136(2 متابعات

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

مدير التحرير:
أحمد عاووع

رئيس قسم التصحيح:
محمد عيل الباشا

الدالقات الدامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الدإوال: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفول: 01314024

s a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m 771126033

مقتل قيادي يف كتيبة ز�يد و�غتيال �سابط يف �أبني بر�سا�ص م�سلحني جمهولني

االحتجاجاُت املناوئُة لحكومة بن دغر تتواصل يف عدن وقواٌت 
إماراتية تعتقل إماَم مسجد أثناء صالة الرتاويح يف حضرموت

أطفال حجة ينددون بقرار األمم املتحدة سحَب السعودية من القائمة السوداء

  -  خاص:
واَصاَل ألاايل مديإاة عادل تصديَدلام 
الثوري ضاد حكومة بن عغر التي بدأت يو0 

األربداء املايض.
وانطلقت يو0 الجمدة املاضية مسريٌة إىل 
قرص املداشيل حيث تتواجد حكومة لاعي، 
مرععين عبارات ولتاإات تطالب برحيلهم.

ياو0  احتجاجااٌت  خرجات  أل  وسابل 
األربداء املايض يف مديإة عدل تطالب برحيل 
حكوماة بان عغر، وجارى خاالل املظالرة 
إحاراق صاوٍر للفاار لااعي وعيل محسان 

األحمر.
وعاى الصدياد األمإي اغتال مسالحول 
مجهولاول إجر يو0 أمس األحد ضابطاً من 

أَبْإَااء مديإة زنجبار بمحاإظة أبل.
واساتهدف مجهولاول ظهار أمس قائد 
كتيبة زايد  محمد عثله يف كمل يف مإطقة 
الكاوع أبال عإدما كال يف طريقاه اىل زيارة 

أللة بأبل
وقاال مصادر محايل لا«عدل الغاد« إل 
مجهولال أطلقوا الإار عاى الثابط محمد 
الحييس أثإاء ما كال يف طريقه صوب مديإة 
عادل عقاب زياارة والدته بمشافى الرازي 

بجدار.
وقاال املصادر إل مسالحل يساتقلول 
سيارة شاص تدقبوا الحييس وأطلقوا الإار 
عليه بالُقرب من سجن الكوع غرب زنجبار.

وأسافر إْطااَلق الإار عان مقتل الحييس 
عى الفور.

ويف ساياق متصل بالجانب األمإي ذكرت 
مصاعر خاصاة أل قوات لاعي عالمت حي 
َعبدالدزياز يف مديرية املإصاورة بددل إجر 
الخمياس املاايض حياث اساتهدإت مإازل 

مواطإل مطلوبل أمإياً.
ونقلات مصاعر محلية من الحي نفساه 
أل قوة عساكرية يقال بأنها تابدة لدبدربه 
مإصور لاعي عالمت إجَر الخميس مإازل 
مطلوبال أمإياا بحاي َعبدالدزياز بمديإة 
املإصورة حياث اعتقلت بدثااً مإهم، كما 

أإااع املصادر أل حالاة خاوف سااعت حي 
عبدالدزيز نتيجة املدالمة.

واالعتقااالت  املدالماات  إىل  وإضاإاًة 
اليومياة يف مديإاة عادل يواجاه املواطإول 
وضداً صدباً جراء االنقطاع املساتمر للتيار 
الكهربائاي، حيث انقطع التياار الكهربائي 
بشكل كامل يو0 الخميس املايض عى رشكة 

مصايف عدل.
وأإااع مصادر محايل أل كهربااء عادل 
قطدات التياار عان رشكة مصاايف عدل ما 

أعى إىل توقف الدمل إيها وزياعة املشاتقات 
الإفطية.

وتدمل الكهرباء يف قرص املداشايل إقط 
الاذي تقطإاه حكومة بان عغر يف ماا بقية 

املديريات باملديإة بدول كهرباء.
ويف محاإظاة حرضماوت أقدمت قوات 
إَماَراتياة يو0 الخميس املاايض عى اعتقال 
إما0 مسجد جامع الشهداء بمإطقة الديس 
باملاكال الشايخ السالفي رشيف بن ساالم 

السيوع عقب انتهاء صالة الرتاويح.
اقتحمات  قاوة  أل  املصااعر  وأضاإات 
املسجد عقب انتهاء صالة الرتاويح مبارشة 
وقامات بأخاذ الشايخ رشياف بان ساالم 
السايوع، وحااول بداض املصلال التدخال 
ملإدهم من أخذ الشيخ بهذه الطريقة املهيإة 

واالستفزازية لكن عول جدوى.
يف  املواطإال  مان  الكثاري  ويشاكو 
حرضماوت مان املداملاة الاال أَْخاااَلقياة 

لألجهزة األمإية يف املحاإظة.
بمحاإظاة  محلياة  مصااعُر  وقالات 
حرضماوت: إل قاوات الإخباة الحرضمية 
الواقدة يف واعي بامرعوف بل الغيل والقارة 
انهالوا عى املواطان لطفي جمدال باإطيم 
بالارضب املربح، ثم اعتقلاوه وأخفوه ثالثة 
أيا0؛ ألنه تجااوز الإقطة لددة أمتار ثم عاع 

جثة لامدة.
واستإكر أَبْإَااء املإطقة ما حدث، عاعل 
لوضاع حد لهاذا واتخااذ اجاراءات رسيدة 
وتقديام الجإاة إىل القثااء ليإالوا جزاءلم 

الداعل.

  -  خاص:
 صدى املسرية- مإصور أبو عيل

 نّفاذ أطفاُل محاإظاة حجة، أمس األحاد، وقفًة 
احتجاجيًة ضد اساتمرار الددوال السدوعي األمريكي 
عاى اليمان، مؤكدين أل قرار األمام املتحدة املتثمن 
ساحب تحالاف الدادوال السادوعي عاى اليمن من 
القائماة الساوعاء ملإتهكاي حقاوق األطفاال يثاري 

االستغراب. 
ورإع أطفال حجة يف وقفتهم االحتجاجية الإتات 
وشادارات تديان ماا وصفاوه بالصمات املخزي من 

قبال الدالم، مطالبل من تبقى مان األحرار يف الدالم 
للتدخل لوضع حد لهذه املهزلة الدولية..

 وباعر األطفال بالتاربع لصالح األمم املتحدة بكل 
ما توإر لديهم من مال أو طدا0 أو مالبس لدلها تكف 
عن املتاجرة بدمااء األطفال واألبرياء، عاعل إىل وقف 
الددوال وإك الحصار عن الشادب اليمإي، ومطالبل 
الالئحاة الساوعاء  الدادوال يف  إعراج قاوى  بإعااعة 

ملإتهكي حقوق األطفال. 
وتسااءلوا: إىل متى يظل أطفال اليمن يدإدول من 
عمائهم وأرواحهم ثمن سكوت وصمت املجتمع الدويل 
مقابل نفط وأموال قوى الددوال السدوعي األمريكي 

وحلفائهم.

�إجناز�ت جديدة للأجهزة �لأمنية و�للجان �ل�سعبية

إكتشاف معمل للعبوات الناسفة يف صنعاء وضبط مخزٍن لألسلحة بمحافظة حجة
  -  خاص:

حّققت األجهزة األمإية واللجال الشدبية يف عدع 
مان محاإظات الجمهورية خاالل األَيَّااا0 املاضية 
انجاازاٍت أمإياًة كبارية تمثلت يف اكتشااف مدامل 
للدبوات الإاسافة وإإشاال مخططاات للمرتزقة 

كانت تهدف لزعزعة األمن واالستقرار.
وضبطت األجهزة األمإية السبت مدمالً للدبوات 
الإاسفة شمال غرب الداصمة صإداء، حيث َوأَكَّاَد 
مصادر محايل أل املدمل كانات تساتخدمه إحدى 

الخاليا التابدة للددوال السدوعي األَمريكي.
وأضاف املصدر للمسارية نت أل األجهزة األمإية 
ألقت القبض عى أربدة أشخاص تبل أنهم يتبدول 

خلية إرلابية.
األمإياة  األجهازة  باأل  أمإاي  مصادر  وأإااع 
وبالتدااول ماع املواطإال عالمات إحادى املإازل 
بمإطقة شامالل شامال غارب الداصماة صإداء، 
حياث تبال وجوع مدمال متكامل لصإاع الدبوات 

الإاسفة.
ويف تفاصيال القبض عاى أإراع خلياة إرلابية 
أكاد املصااعر األمإية أناه جرى مالحقاة الدإارص 
املتورطة وإلقاء القبض عى ل أشاخاص تبل أنهم 
يشكلول خلية واحدة تدمل لخدمة الددوال الغاشم 

عى اليمن.
وتظهار الصاور الدبوات املثبوطاة التي جرى 
تحريزلاا من قبال األجهازة األمإية، كماا توضح 
الصاور املاواع الخاا0 واآللة املساتخدمة لتشاكيل 

وتصإيع الدبوات الإاسفة.
ويف صدياد االنجاازات األمإياة عثارت األجهزة 
األمإية واللجال الشادبية يو0 الجمدة عى عبوتل 
ناسافتل يف ُكلٍّ مان لمادال بمحاإظاة صإدااء 

َومديرية جهرال التابدة ملحاإظة ذمار.
وأوضاح مصادٌر أمإايٌّ يف محاإظاة صإدااء 
التابداة  الشادبية  أل األجهازة األمإياة واللجاال 
للمحاإظاة اكتشافوا الدبوة الإاسافة واساتدعوا 

األجهزة املختصة لتفكيكها.
وأشاار املصادًر إىل أنه يجاري حالياً اساتكمال 
التحقيقاات ملدرإاة الجهاات التي تقاف وراء لذا 

الدمل الجبال لثبطها وتقديمها للددالة.
وألااب املصدر بانخاوة املواطإال بالتداول يف 
انبالغ عن أية أجسا0 مشتبهة أَْو عإارص مشبولة 
حفاظاً عى األرواح واملمتلكات.. ُمَؤّكداً أل األجهزة 
األمإياة واللجال الشادبية لن تألَو جهاداً يف القيا0 
بواجباتهاا يف حماية املواطإال واملمتلكات الدامة 

والخاصة.
كماا إككت األجهازة األمإياة يف محاإظة ذمار 

عبوة ناسافة وضدتهاا عإارص إرلابياة مجهولة 
بجاوار نقطاة أمإياة يف مإطقاة رصاباة بمديرية 

جهرال التابدة ملحاإظة ذمار.
وأوضاح مصدر أمإي أل الدبوة الإاسافة كانت 
موضوعة عاخل كرتول خاص بالكيك.. الإتاً إىل أنه 
تم استدعاء خرباء املتفجرات لتفكيكها وتحريزلا.

وأشار إىل أنه يجري حالياً استكمال التحقيقات 
يف القثياة ملدرإة املتورطل بهاذا الدمل انرلابي 

وضبطهم.
 ويف محاإظاة حجاة ضبطت األجهازة األمإية 
واللجاال الشادبية ياو0 أماس مخزنااً لألسالحة 

بمديرية “كديدنة “بمحاإظة حجة.
وأوضح مصدر أمإي للمسارية نات أل األجهزة 
األمإية واللجال الشدبية يف محاإظة حجة ضبطت 
مخزنااً لألسالحة املتوساطة والخفيفاة بمديرية 

كديدنة التابدة ملحاإظة حجة.
ووّزع انعاال0 األمإاي التاباع لاوزارة الداخلية 
صوراً لألسالحة املثبوطة والتاي توضح مثاعات 

عروع وغريلا من األسلحة القتالية.
َوأَكَّااَد املصدر حرص األجهازة األمإية واللجال 
الشدبية عى متابدة وضبط ُكّل من يحاول زعزعة 

األمن واالستقرار وانخالل بالسكيإة الدامة.

القضاء على قيادي بارز ملرتزقة العدوان إثر 
عملية تتبع ورصد لتحركاته يف مأرب

  -  مأرب:
كشف مصدٌر عسكريٌّ أل قواِت الجيش واللجال الشدبية تمكإت 
مان القثاء عى قيااعي بارز ملجاميع مرتزقة الدادوال يف محاإظة 
ماأرب بداد عملياة رصاد متخصصاة وتتباع لتحاركات القياعات 

الدسكرية التابدة للددوال السدوعي األَمريكي.
َوأَكَّاَد املصدُر أل أبطاَل الجيش واللجال الشادبية تمكإوا من قتل 
القياعي الدسكري البارز ضمن مرتزقة الددوال ويدعى أبو القدقاع، 

ُمشرياً إىل أل الدملية تمت يف موقع اتيس بمحاإظة مأرب. 
والالإت يف الدملية أنها لم تأِت يف ساياق مدركة مبارشة، بل وإل 

عمل استخباراتي إثر عملية رصد لتحرك القياعي أبو القدقاع.
وبحساب املصاعر إاإل وحداِت الرصاد التابدة للجياش واللجال 
الشادبية ترصد تحركات قيااعات مرتزقة الددوال الذيان أَْصبَاحوا 

لدإاً للجيش واللجال الشدبية.

�إنك�سار زحف على مديرية �مل�سلوب

مقتل وإصابة 54 من مرتزقة العدوان 
يف اللواء 115 بضربة باليتسية 

  -  الجوف:
أعااعت القاوُة الصاروخياُة للجياش واللجاال الشادبية تفدياَل 
رضباِتهاا القاصمة ملرتزقة الددوال السادوعي الذي باغتهم صاروٌخ 
باليساتي أوعى بحياة الدرشات مإهم، يف رضباة مباغتة يف محاإظة 
الجاوف.  وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجال الشادبية أمس 
األول صاروخااً باليساتياً عى مدساكر اللاواء 115 الواقاع يف مديإة 
الحز0 عاصمة محاإظة الجوف، وأشاارت وحدات االساتطالع إىل أل 

الصاروخ أصاب لدإه بدقة. 
َوأَكَّاَد مصدٌر عساكري، وإقااً ملدلومات وحدة الرصاد، أل ثالثل 
مرتزقااً ُقتلوا وأصيب أربدة وعرشول يف حصيلة غري نهائية، ُمشارياً 
إىل أل مان بال القتى قياعات باارزة تابدة للمدعو أمال الوائيل قائد 

مليشيا املرتزقة باملحاإظة.
وعقب إصابة الصااروخ لهدإه أوضحت مصااعر محلية أنه أَْكثَر 
من 12 سايارة إساداف لرعت إىل اللواء 115 لإقال القتى والجرحى 
يف صفاوف املرتزقاة إىل مستشافى الحاز0 وساط تكتم شاديد عى 
حجم الخساائر حيث اساتمرت الإريال بالتصاعد عاخل املدسكر عدة 

ساعات. 
ويف محاإظة الجوف أَيْثاً تمكن أبطال الجيش واللجال الشادبية 
من كرس زحف جديد من قبل مرتزقة الددوال السادوعي األَمريكي يف 

مديرية املصلوب.
وأوضح مصدر عسكري أل عدعاً كبرياً من مرتزقة الددوال سقطوا 
بال قتيال وجريح بإاريال الجيش واللجال الشادبية لدى اإشاالهم 

لزحف باتجاه مإطقة وقز باملصلوب التابدة ملحاإظة الجوف.
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 -  
 إبراهيم السراجي

بموجاب التساوية السياساية بال ُمَكّونات 
الإظاا0 يف عا0 2011 متمثلاًة باملباعرة الخليجية 
كال أسااس انقساا0 الإظا0 الذي جرى بشاكل 
ُمَخّطاط له مسابقاً وكذلك إعاعة تشاكيله تقو0ُ 
عى أسااس القبول بإعاعة ليكلة الجيش اليمإي 
التاي كانات الخطاوة الدملياة األوىل التي ترشف 
عليها واشاإطن وكانت الهيكلة غطاًء لحدث آخر 

يقو0 عى تفكيك الجيش وليس إعاعة ليكلته. 
يف الكويات يإهي وإاُد الريااض لقاءاِتهم مع 
السافري األمريكاي ثام يدخلاول إىل املفاوضاات 
ماع الوإاد الوطإاي، ويف ُكّل مرة يحملاول رؤيًة 
تساتهدُف الجيَش اليمإي. وتقول مصاعر مطلدة 
عى املفاوضاات لصدى املسارية إل وإد الرياض 
حملات رؤيتُاه للحال يف اليمان أل يتام ترسياح 
الجياش. وبالرغم أل وإد القاوى الوطإية رإض 
ذلاك بشاكل قاطاع إال أل توجاه وإاد الريااض 
وإبانتاه عان امُلَخّطاط الاذي يساتهدف الجيش 
مجدعاً يكشاف عان تََحااّركات أمريكية خطرية 

تسدى لتجريد اليمن من قدراتها الدإاعية. 
وألل اساتهداف الجياش اليمإاي يداد أولويًة 
أمريكياة لم يتمكن وإد الرياض من تمرير رؤيته 
بدملية الترسيح ليتدخل السفريُ األمريكي بشكل 
مباارش ويطارح الفكارَة بإفساه يف لقااء َجَمَع 
املتفاوضل بالسافراء ولإاك لم يستطع السفري 
األمريكي أل يمساك نفساه ويرتك وإاد الرياض 

يتوىل املهمة ليدلن رؤيَة أمريكا للجيش اليمإي.
يف لاذا الساياق تؤكاد املصااعُر يف مفاوضات 
الكويت أل السفري األمريكي قال: إل أمريكا أعدت 
خطاًة مفصلاًة لترسيح الجياش اليمإاي وبإاء 
»جيش وطإي« يكول والؤه للوطن. كال0 السافري 
األمريكي مثّل سابقة يف تأريخ املفاوضات لطرف 
خارجي يف مفاوضات تخص عولة أخرى ويطرح 
إيها الطرف الخارجي أنه سايبإي جيشااً وطإياً 

لدولة أخرى.

الجيُش الوطنيُّ على الطريقة األمريكية
إنطالقااً مان »الجياش الوطإي« الاذي أعلن 
السفري األمريكي أل بالَعه تسدى لبإائه يف اليمن، 
ولاو االسام الاذي يطلال عاى خلياط الدإارص 
انرلابية من القاعادة وعاعش وعإارص انصالح 
الذيان جرى تجميُدهام من قبل الدادوال يتثحُّ 
جلياً ماا ترمي إلياه الواليات املتحادة بخصوص 

الجيش املزعو0.
كماا تإطبُل الرؤية، التي يقدمها وإد الرياض 
بإيداز أمريكي واملتمثلة بترسيح الجيش اليمإي، 
عى ترسيح الجيش الدراقي الذي تشاتّت وأصبح 
إريساًة الساتقطاب الجماعاات انرلابياة التي 
تقاف وراءلا الوالياات املتحدة، وكانت سايطرة 
ت بدإارِصَ  عاعش عى ثُلُث مسااحة الدراق قد تمَّ
من الجياش الدراقاي الذين انسااقوا للجماعات 
انرلابياة انتقامااً من عملية ترسيحهام، وبهذا 
تساتفيد الوالياات املتحادة مان قثائهاا عاى 

الجياوش الدربياة وأيثااً مان احتوائهم ضمن 
الجماعات انرلابية.  

ويمكن رسام صورة مسبقة للجيش الوطإي 
الاذي ترياده أمريكا من »الجياش الوطإي« الذي 
شّكله الددوال، وأقرب صورة لي تلك التي يظهر 
إيهاا القيااعي انصالحاي محماد الحزمي ولو 
يُلقاي محاارضًة عى عإاارص القاعادة وعاعش 
وانصاالح تحت مسامى الجياش الوطإاي لدى 

املدارك التاي كانت تلك 
الدإاارُص تخوضهاا يف 

صحراء ميدي.
الحزماي الاذي آخر 
ماا يتذّكاره اليمإياول 
اعتصاُماه  لاو  عإاه 
األمان  مان  بالُقارب 
السايايس ولو يمساك 
الصاوت مطالباً  بمكرّب 
بإطالق رساح املدتقلل 
من عإاارص القاعدة يف 
لم  مفثوحة  مرسحية 
تإتاِه بإطالق رساح تلك 
الدإارص بالشاكل التي 
كال ألاليهام يطالبول 
بها، كماا كال الحزمي 
يّدعاي، بال تام نقلهم 
السايايس  األمان  مان 
الذي كال تحت سيطرة 
إىل  الفاار عيل محسان 
أبل ليقوموا بالسيطرة 
عاى عادة مدساكرات 

وُمُدل لإااك. أما الصورة األخارى للحزمي إهي 
التي سابقت انتصاار ثاورة 21 سابتمرب عإدما 
حاّرض رصاحاًة ضاد الجياش اليمإاي وأطلال 
ععاواٍت طائفياًة رصيحاة باسام »ععاوة ألال 
السإة« ملسااندة الفار عيل محسن األحمر، ولي 
ععوة إشالت؛ ألل ُمَكّوناِت الثورة لم تتشكََّل عى 
أسااس طائفي وجمدت مختلاَف األطياف لكإها 
–أي الدعوة- ترُساُم صورَة الحزماي الذي يتإقل 

مان موقاع إىل آخر مان مواقِع مرتزقاة الددوال 
ليحارِضَ إيهم؛ باعتبارلم »جيشااً وطإياً« إماذا 

يمكن أل يقوَل لهم؟.

جيُش داعش: اللعُب بشعارات مكشوفة! 
يف املداارك التي شاهدتها صحاراء ميدي بل 
الجياش واللجاال الشادبية ومرتزقاة الدادوال 
لام تكان الهزيماة التي 
املرتزقاة  بهاا  ُمِإاَي 
عاى  إقاط  شاالداً 
املاعية  الخساائر  حجم 
والبرشية وإنما شاالٌد 
الدادوال  جياش  عاى 
املرتزقاة  مان  امُلَكاّول 
القاعادة  وعصاباات 

وعاعش.
إفاي املداارك التي 
عارت يف إربايار املايض 
ظهرت شداراُت عاعش 
والقاعادة مكتوبة عى 
اآللياات والدبابات التي 
وكذلاك  تدمريُلاا  تام 
)جئإاكم  مثال  عبارات 
بالذباح ياا رواإاض(، 
عليهاا  كتباوا  وكذلاك 
)الخالإاة( وغريلا من 
يرععلا  التاي  الدبارات 
تإظيم عاعش االرلابي.

دعوٌة مبكرٌة لضرب الجيش 
عإدماا كانات الواليااُت املتحدُة تسايطُر عى 
مجرياات الحوار الوطإاي وتفارض رؤيتها عى 
ليكلاة الجياش ضمان ُمَخّطاط القثااء عليه 
والاذي يدد قديماً وليس ولياداً للددوال أو لذريدة 
الرشعياة. ولم يتوقف األمُر عإاد الهيكلة، إالفار 
لاعي يكشاف رصاحًة أنه طالب األمريكيل بدك 
الجيش اليمإي يف عا0 2012 أي بيإما كال يجري 

الدمل عى ليكلة الجيش.
إفاي ماارس املاايض أجرت صحيفاة عكاظ 
السادوعية حاواراً مع الفاار لاعي وكشاف إيه 

رصاحة أنه ععا األمريكيل لرضب الجيش.
وقال الفار لااعي حرإياً: »يف عا0 2012 قلت 
للملاك عبدالله إذا لم نتفل نحن وأنتم واألمريكال 
ونادك الدبابااِت واملدإدية واأللوية التي اساتوىل 
عليهاا الحوثي وكانات بيد األحمر إسايأتي يو0 

ويدخل الحوثي صإداء وستستقبله صإداء«.
وبانضاإاة لدعوته الواضحاة لرضب الجيش 
إال أل الفاارَّ لااعي عارف أل اللجااَل الشادبية 
ساتحظى بالقبول يف صإداء عإدما قال إنه أخرب 
األمريكيال أل صإدااَء لن تمانع عخاول اللجال 

الشدبية.
يف تلاك املقابلة لم يكتاِف الفار لاعي بانعالل 
عان ععوتاه لرضب الجياش من قبال االمريكال 
ومرتزقاة الرياض يف الكويات الذين يدعول اليو0 
لترسياح الجيش يريادول باملقابل إنشااء قواعد 
وتوظياف  اليمان  يف  الدادوال  لادول  عساكرية 
ماليل اليمإيل َحاَرسااً للسدوعية. وذلك لم يكن 
اساتإتاجاً إالفارُّ لااعي يف ذات الحوار لصحيفة 

عكاظ قال ذلك.
وأللمية وخطورة ماا قاله الفار لاعي إجابة 
عى ساؤال يقاول: »لل لإااك توجه مساتقبيل 
ننشااء قواعاد عساكرية سادوعية أو خليجياة 
أو حتاى عربياة بدد انتهااء الحارب يف اليمن؟«، 
إكانت إجابُة الفار لااعي كالتايل: »ممكن ذلك.. 
نحن وأنتم جساد واحد، نحن يف مرحلة اساتدداع 
لجيش يصل قوامه إىل 3.7 مليول شاخص، واللُه 
أعطاكام اليمن ثاروة برشياة ولديهم اساتدداع 
ليكوناوا عسااكر، ولدّي اآلل ساتة ماليل شااب 
تراوح أعمارلم بل 15 و28 سإة، جالزول، وتم 
تدريُب مليول مإهم، ويمكن االستفاعة مإهم كما 
كانات تفدال بريطانيا يف الجإاوب. كانت تتداقد 
مع مليول ألربع ساإوات، ثم ترسحهام وتتداقد 
مع ملياول آخر، وأنتام يمكن أل تساتفيدوا من 
لذه التجربة، وتثدوا لؤالء الشباب عى الحدوع 

الجإوبية ملإع تهريب السالح واملخدرات«.
إذل وأكثر من أي وقت مىض تسادى الواليات 
املتحادة للقثااء عى الجياوش الدربياة وبيإها 
الجياش اليمإي ولام تدد تجهد نفساها يف تمرير 
ُمَخّطاطاتها ومؤامراتهاا بطرق ملتوية ورسية، 
إاليو0 تتحادث أمريكا رصاحًة عن ذلك، ولدل ما 
ورع عى لساال السافري األمريكاي يف مفاوضات 
الكويت آخر جوالت اللدب باملكشوف يقول بشكل 
متإاغم مع وإد الرياض: إل »واشاإطن ساتبإي 
جيشااً وطإياً يكاول والؤه لليمن«، وقاد تبدو يف 
ظالرلاا مزحاًة كأل يقاول املارء إل »إرسائيال 

ستبإي جيشاً وطإياً يكول والؤه لفلسطل«.

�ل�سفري �لأمريكي: لدينا خطة لبناء جي�ص ميني جديد! ووفد �لريا�ص: نعم لت�سريح �جلي�ص 

مخطط أمريكي يستهدف الجيش اليمني واستبداله بجيش "داعش"

ملاذا استهداُف الجيوش العربية؟ 
د. وفيق إبراهيم 

يف  للجياوش  »الحارصي«  االساتهداف  ظالارَة  إلَّ 
»الجمهورياات« الدربية مثرية لالنتبااه ومقلقٌة؛ أللَّ مراميَها 
ليست عساكرية إقط، كما يبدو، بل تشمل األبداع السياسية 
واالجتماعياة والوطإياة للدول وال تازال لاذه الظالرة تكرب 

ككرة الثلج.
بدأت تلك الظالرُة يف الساوعال إأنهكت جيَشاه وشّلته، ما 
استتبع انقساامه إىل عولتل قابلتل للزياعة إىل أربع أو خمس 

عول.
وأعركات »كرة الثلج« الدراق، حيث عمل االحتالل األمريكي 
عاى تدمري جيش يف شاكل كامل، وكانات الإتيجة والعة ثالثة 
أقاليام متإازعة عى أُُساس قومياة ومذلبية ومرشاحة ألل 

تصبح عوالً كاملة يف عهد قريب.
ُع قبائلاه وتمّولها  أماا اليمن، إما كاعت السادوعية تشاجِّ
وتساّلحها، مدعومًة من الطائرات األمريكية، حتى تشاتّت إىل 
سالطات وقبائل وجهات متحاربة، حتى أصبحت الدولة اسماً 

عى غري ُمسّمى.
ولم تستطْع ليبيا مقاومَة كرة الثلج طويالً، إدّمر التحالف 
األمريكاي ا الفرنيس الخليجي جيَشاها وأعاعلا مئاِت األعوا0 
إىل الوراء. إساقطت الدولة وعاشت األقاليم والزوايا والتكايا، 
وصاار لكّل طارف برئُ نفاٍط خاصة به ومشارتول يف أإريقيا 

وأوروبا.
ولاا لاي مارص الجاار انقليماي، تدارض خدماتها عى 
مساتوى »املقاوالت الدسكرية ا السياساية« نعاعة األمن إىل 
»الوالياات الليبية املتحاربة« واالساتفاعة بالطباع من الإفط 

املسلوب.
لم تسالْم توناس، بدورلا، من امُلَخّطاط، لكاّن عد0 وجوع 
تإوعاات عرقياة وعيإية كبارية إيها، عطل مارشوع التدمري، 
إكال أل أسقط التونسيول الخيار األمريكي انخوال املسلمل 

يف انتخابات عيمقراطية مشهوعة.
كذلك إدلت مرص، إدى الرغم من اساتهداف جيشاها من 
قبل شبكة تحالفات تركية ا قطرية ا أمريكية عاعمة لإلخوال 
املسالمل، جاباه الشادب املارصي الحملاة بشاجاعة، لكّن 
الجياش املرصي ال يازال يتدّرض يف شاكل متواصل لهجمات 
»إساالماوية« لم تساحب واشاإطن حتى اآلل غطاءلا عإها، 
إهإااك ليئاات أمريكياة ال تزال تدترب حكم املشاري الساييس 
انقالباً وترتحم عى عهد ُمريس »الإرص السلفي« للديمقراطية 

الغربية.
إلَّ ماا جرى ويجري يف ساورية، أماط اللثاا0 عن انرصار 
الغربي انساالماوي عاى تدمري الجيوش الدربية، حيث نشاأ 
تحالاٌف غاري مإطقاي وخارايف بل غارب يُفرتض أناه وريُث 
الديمقراطيات، وبل تركيا الدثمانية انخوانية، والخليج حيث 
املمالك املشيدة والتخلف، و»القاعدة« و»عاعش« و»الإرصة«. 

اتفل ُكّل لؤالء عى اساتهداف الجيش السوري، حتى أنهم 
أنتجوا مئات األإال0 عن انشاقاقات لدساكريل سوريل تبل 

أنها زائفة، وعإدوا مليارات الدوالرات من أجل ذلك.
اد انعال0 الغربي  وألّل الجياش تصدى لهاذه الحمالت، تدمَّ
والخليجي إعاداع حمالت، لشايطإته وتصويره جيشااً إئوياً 

وطائفياً ومرتكب مجازر.
ولم توّإر كرة الثلج حتى لبإال البلد الصغري لددة أساباب: 
مجاورته لساورية والإفوذ السادوعي والسلفي انرلابي إيه 
ومحاذاته لفلساطل املحتلاة، لذلك جرى الدمال عى تدطيل 
جيشاه، إلم يتّم تزويده بالسالح وُمإع من الحصول عليه من 

روسيا وإيرال.
 إالقاوى الداخلية التي عّطلت عور الجيش محساوبة عى 
السدوعية وقطر وأمريكا، ولي ال تريد تزويده بقوة تمكإه من 
مواجهاة انرلاب، كماا أّل لإاك من ال يريد للجيش أل يصبح 
قاعراً عى صاّد االعتداءات »انرسائيلية«، ولاذا ما اتثح من 
خالل مساار الهبة السادوعية التي لم تإفذ بدد، وساط ترّعع 

إرنيس.
أماا يف الصوماال وموريتانيا، إهإاك تدطيال للجيش، كما 

جرت محاوالت لتدمري الجيش الجزائري لكإها لم تإجح.
ويف املحصلاة يتبّل أّل املساتهدف لو الجياوش الدربية يف 
الجمهورياات إقط، بحيث لم تشامل الحملاة جيوش ممالك 
الخلياج واألرعل واملغارب، ويتباّل أيثااً، أّل املهاجمال لم 

سالفيول مدعومول من »الغارب« وتركيا والخليج مع تواطؤ 
»إرسائييل« واضح.

 
والسؤال: ملاذا لذه الجيوش بالذات؟

لم تإجح الدول الدربية التي تأّسسات بداد الحرب الداملية 
الثانية يف تأمل آليات صهر اقتصاعية وسياساية واجتماعية 
لدماج ُمَكّوناتهاا. إلم يُوزع املاال الدا0 وإل خطاط إنمائية 
عاعلة، واحتكر رلط قليل من الإاس السياساة، ما خلل لوة 

كبرية بل إئة قليلة محظوظة وبل غالبية الإاس.
أماا اجتماعياً، إلم يتسااَو الإاس يف الحقوق، واالساتثإاء 
الوحياد الاذي تمكن من عماج الفئاات الريفياة الفقرية لو 
الجيوش التي جذبت أبإاء الطبقات املدوزة وربتها عى عقيدة 
وطإياة، إاتثاح للغارب وحلفائاه أّل تدمري الجياوش كاف 
لتدمري الدول وإعاعة الوضع إيها إىل ما كال عليه من خالإات 

قبلية ومذلبية وطائفية.
أماا األنظمة امللكية، إقد اساتدملت إمكاناتها االقتصاعية 
مان الإفاط والغاز للارع0 املوقت للفاوارق، إنما عى أسااس 
اقتصااع ريداي ضدياف وحماية غربياة كاملة، لذلاك ركزت 
السياساة األمريكية عى تأمل املإاخات املإاسابة لالستهداف 
أما0 التكفرييل وشجدتهم عى رضب سورية والدراق ومرص 

واليمن، ووّإرت مللكيات الذلب األسوع ُكّل أنواع الحمايات.

* موقع المنار اإلخباري

شعارات القاعدة وداعش كتبت على آليات املرتزقة يف صحراء ميدي )فرباير 2016(

جيٌد أن يكوَن لدى العرب جيوٌش ضعيفٌة، واألفضل أال يكون لديهم جيوٌش. تلك كانت العقيدة األمريكية-اإلسرائيلية، وبالنظر 
لنوع التدخل األمريكي في الصراعات العربية نجدها تركز على الجيوش أكثر من أي شيٍء آخر، وكان وما يزال الجيش اليمني 

أحد أهم الجيوش العربية التي تسعى واشنطن للقضاء عليها وقبل ذلك الجيش السوري والعراقي والمصري. 
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يف �أم�سية رم�سانية ب�سنعاء..

رئيُس اللجنة الثورية العليا يشيد بدور اإلعالم الوطني يف مواجهة العدوان 
  - صنعاء

 حيّاا األُخ محماد عايل الحوثاي رئياُس 
اللجإة الثورية الدليا، الدوَر الوطإي لوسائل 
انعال0 الرسمية يف التوعية الوطإية ومدركة 
الدإاع عن الوطن من خاالل إثح الددوال 
اليمإاي  الشادب  أَبْإَاااء  بحال  وجرائماه 
عى امتاداع الداا0 املايض واألشاهر القليلة 

املاضية.
وَحاثَّ رئياُس اللجإاة الثورياة الدليا يف 
األمساية الرمثانياة التاي أقيمات مسااء 
أماس األحد بصإدااء وضمت قيااعة وزارة 
انعال0 وقياعات مؤسسات انعال0 الرسمية، 
الجميَع عى مثاعفة جهوِعلم واالستمرار 
باروح  والتحايل  الوطإاي  واجبهام  أعاء  يف 
الدعائياة  الخطاط  مواجهاة  يف  املبااعرة 
املمإهجة نعال0 الددوال الرامية إىل الإيل من 

إراعة وعزيمة الشدب اليمإي الصامد.
واساتدرض رئيُس اللجإة الثورية الدليا 
األوضاَع عى الساحة الوطإية ومستجداتها 
واملحاوالت املساتمرة من قبال عول الددوال 
لرتكيع الشادب اليمإي والإيال من صموعه 
وثباتاه األساطوري يف مواجهاة عدوانهام 

الظالم وغري املربر.
وقاال رئياس اللجإة الثورياة »إل اليمن 
يتدارض اليو0 بانضاإاة إىل الحصار املدلن 
إىل حصاار خفاي يتمثال يف مإاع الحواالت 

املالياة وتصديار الصااعرات اليمإياة مان 
الإفاط الخا0 والغااز واألساماك واملإتجات 
الزراعية، بخالف ساديهم الحثيث يف سابيل 
تثييال الخإااق عاى الشادب اليمإي عرب 
بأسادار  والتالعاب  االقتصاعياة  الحارب 
رصف الدمالت األجإبياة«.. مطالباً الجميع 
بالرتكيز يف تإاوالتهم انعالمية عى القثايا 
اًة  الرئيساية يف مخططات الددوال وَخااصَّ
تلاك السااعية إىل الإيل من صموع الشادب 

اليمإي ورضبه من الداخل.

ولفات إىل ألمياة تواصال وزارة انعال0 
واملؤسساات انعالمية مع نظرياتها الدربية 
والدولية والتإسايل مع الوزارات األُْخااَرى 
وذات الدالقاة لتإظيام زياارات للصحفيل 
الدارب واألجاناب إىل اليمان للوقاوف عاى 
طبيداة األوضااع يف اليمان ونقال الحقيقة 
كماا لي إىل الرأي الداا0 الدربي والدويل عن 
الجرائم البشادة التي ارتكبها الددوال بحل 
أطفال ونساء وشيوخ اليمن وبإاه التحتية.

َوأَكَّااَد رئياس اللجإاة الثورياة الدلياا 

َماه للصدوباات التي يواجههاا انعال0  تفهُّ
الرسامي والظاروف الصدبة التاي يدمل يف 
ظلهاا.. ُمشارياً إىل الحارص عى ععام لذا 
القطاع بما يدزز من صموعه وعوره الحيوي 
ضمن مدركاة الدإاع عن الوطن يف مواجهة 

الددوال والحصار الظالم.
أوضااع  مإاقشاة  األمساية  يف  وجارى 
ذات  واحتياجاتهاا  انعالمياة  املؤسساات 
يف  تواجههاا  التاي  والتحدياات  األولوياة 
الظاروف الرالإاة والسابل الكفيلاة بالحد 
مإهاا، إثاالً عان ألمياة تدااول وتفاعل 
ماع  الحكومياة  واملؤسساات  الاوزارات 
املؤسساات انعالمياة يف تدزيز قاوة أعائها 
الرالإاة  املرحلاة  يف  انعالمياة  لرساالتها 
بأبداعلاا الوطإياة واننساانية، ومواصلة 
عورلاا التإوياري وتكريساها لقيام الوالء 
واالنتماء الوطإي يف أوساط الشدب اليمإي، 
واساتمرارلا يف إثح املمارسات انجرامية 
زياف  وكشاف  اليمإيال  بحال  للدادوال 
اععااءات وأراجياف إعال0 الدادو والتصدي 
ملخططاتاه الرامياة التاي تكرياس ثقاإاة 
االقتتاال والتإاحر بل أَبْإَاااء الوطن الواحد 
عارب اللداب بااألوراق املذلبياة واملإاطقية 

والشطرية.
حرض األمساية القائاُم بأعماال رئيس 
الوزراء طاالل عقالل ومدير مكتب رئاساة 

الجمهورية محموع الجإيد.

لقاء موّسع للمجلس السياسي ألَْنَصـار اهلل 
واملؤتمر الشعبي والحراك الجنوبي واأَلْحــزَاب 
السياسية املناهضة للعدوان ملناقشة استكمال 

العملية السياسية
  - خاص

ُعقد صباح أمس بصإداء لقاٌء موّساٌع ضم ممثلل عن املجلس السايايس 
ألَنَْصاار الله واملؤتمر الشدبي الدا0 والحراك الجإوبي واألَْحااَزاب واملكونات 
السياساية املوقدة عى اتفاق السالم والرشاكة وتكتال األَْحااَزاب املإالثة 
للددوال؛ وذلك ملإاقشاة القثايا الوطإية وساري محاعثات الكويت والدراقيل 

التي يثدها وإد الرياض ومن يقف خلفه.
اة لصحيفة »صدى املسارية« إل املجتمدل وقفوا  وقالت مصااعر َخااصَّ
أما0 ما يتدرض له شدبإا اليمإي من عدوال غاشم وحصار مستمر مإذ أَْكثَر 
من خمساة عرش شهراً، كما تطرقوا إىل مإاقشاة إْمَكانية استكمال الدملية 

السياسية وإقاً للمرجديات املتواإل عليها بل جميع املكونات السياسية.
 ضم اللقاء ممثيل املجلس السايايس ألَنَْصاار الله واملؤتمر الشادبي الدا0 
والحاراك الجإوباي املشاارك يف الحاوار املوقع عاى اتفاق السالم والرشاكة 
وأَْحاااَزاب اللقاء املشارتك وتكتل األَْحاااَزاب املإالثة للدادوال وأَْحااَزاب 
التحالف الوطإاي، كما رأس اللقاء اللواء املإاضال خالد باراس رئيس مكول 

الحراك الجإوبي.

السفري الصيني يدعو إىل حماية سيادة اليمن 
واستقالله وَوحدة وسالمة أراضيه

  - متابعات
أكَّااَد السافريُ الصيإي لادى اليمن تياال تيش ععم باالعه لدملية 
االنتقال السيايس يف اليمن وجهوع الوساطة من قبل األَُمام املتحدة.

وشاّدع السافري تياال تايش يف مقابلاة ماع التلفزيول الرسامي 
الصيإي، عى ألمية إيجاع حلٍّ سيايس عائم للقثية اليمإية.. ُمَؤّكداً 
أل الصل تدعو إىل حماية ساياعة اليمن واستقالله ووحدته وسالمة 

أراضيه. 
وعارّب عان أملاه يف أل تتوصال األطاراف املدإية إىل حل سايايس 
يتإاسب مع الظروِف اليمإية وتراعي لمو0َ جميع األطراف.. ُمشرياً 
إىل أل نجااَح املفاوضات يتإاساب ماع تطلدات ُكّل الشادب اليمإي 

واملجتمع الدويل.
كماا أكاد اساتدداع الجانب الصيإاي املشااركة يف إَعااااَعة بإاء 
االقتصااع اليمإاي، والتدااول مع اليمن من أجل الكساب املشارتك 

والتإمية املشرتكة.
َوأَكَّااَد السافريُ تيال تيش أل الصل صديٌل لكل الشادب اليمإي.. 
الدااعل  اتخااذ موقفاه  الصيإاي سايواصل  الجاناب  أل  إىل  الإتااً 

واملوضوعي.
وأشار إىل أل الصل بصفتها عولة عائمة الدثوية يف مجلس األمن 
الدويل وعولة كبرية مسؤولة، ظلت تبحث عن طريل ذات الخصائص 
الصيإية لحل قثايا سااخإة يف املإطقة وتلدب عوراً لحماية الساال0 

الداملي.

ق �لنار �لعدو�ن و�ملرتزقة يو��سلون خرق وقف �إْطـلاَ
إستشهاد امرأة برصاص املرتزقة وطريان 

العدوان يلقي قنابَل ضوئية على بني سحام 
بخوالن الطيال

  - خاص
واصل طريال الددوال السادوعي األَمريكي شان غاراته وإسإاعه 
لتحاركات وزحوإاات مرتزقته عى األرض، يف خارق متواصل لوقف 

إْطااَلق الإار املدَلن يف 11 من أبريل املايض.
وعااوع طاريال الدادوال األَمريكاي السادوعي أمس األحد شان 
غاراته عى مديرية نهام التابدة ملحاإظة صإداء وذلك بالتزامن مع 
اساتهداف املرتزقاة ملإاطل ريماال َومبدعة والحاول بمختلف أنواع 

األسلحة.
كما اساتهدف طريال الددوال مإطقة املخادرة يف محاإظة مأرب 
بغارة جوية، كما واصل طريال الددوال تحليقه يف ساماء محاإظات 

صددة ومأرب وتدز وصإداء والجوف.
ويو0 السابت املايض شن طريال الددوال غارة عى مإطقة املجر0 
أسافل مرال بمديرية حيادال محاإظة صددة، وغاارة عى مإطقة 
املطاار يف رصواح بماأرب، َوثاالث غاارات عاى مديريتاي املصلوب 
َواملطمة بمحاإظة الجوف، كما ألقى الطريال قإابل مثيئة يف سماء 

بإي سحا0 بخوالل الطيال محاإظة صإداء.
واساتهدف مرتزقة الددوال باملدإدياة مإاطل متفرقة يف مديرية 
نهم بمحاإظة صإداء وقصفوا مديرية الغيل بالجوف، واساتهدإوا 
املواطإل أثإاء خروجهم من أحد املساجد يف مديرية املتول، مما أعى 

إىل إصابة ثالثة مواطإل بجروح بليغة.
وبحساب مصدر محيل استشاهدت امرأة بإاريال قإاصة مرتزقة 
الددوال يف حارة عقبة بحي الجحملية بتدز َوترضرت عدٌع من مإازل 

املواطإل يف الحي جراء قصفها من قبل املرتزقة.

وقفة احتجاجية يف رداع 
للتنديد بسحب اأُلَمـم 

املتحدة لقرار إدراج العدوان 
يف القائمة السوداء

  - خاص
نّظام أَبْإَااُء مديإاة رعاع بمحاإظة البيثاء، 
السبت املايض، وقفًة احتجاجيًة؛ للتإديد بموقف 
األَُمام املتحادة املتخاذل واملإحااز لقوى تحالف 

الددوال األمريكي السدوعي.
وأعانت الوقفاُة الجرائَم التي ارتكبها الددوال 
األَمريكاي السادوعي بحال الإسااء واألطفاال 
والشايوخ يف اليمن وتدماري ُكّل مقومات الحياة 
واملوقف السلبي املتدلل بساحب القرار األَُمامي 
الاذي يدين السادوعية بقتال األطفاال يف اليمن 

وإخراجها من القائمة السوعاء.
وحّمل املشااركول يف الوقفاة املجتمَع الدويل 
املتحادة  األَُماام  مقدمتهاا  ويف  ومؤسسااته 
مسائولية غض الطرف عما يحصل يف اليمن من 
عدوال تسابب يف قتال أبإائه وتدماري ممتلكاته 

اة والبإى التحتية. الدامة والَخااصَّ
االحتجاجياة  الوقفاة  يف  املشااركول  وحيّاا 
االنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجال 

الشدبية يف مختلف جبهات الدزة والرشف.

أمسية رمضانية يف املحابشة للتعبئة العامة ملواجهة العدوان
  - خاص

أقاا0 أَبْإَاااُء مديرية املحابشاة بمحاإظة حجة، 
أمس األحد، أمسيًة رمثانيًة ناقش الحارضول إيها 
الوضاَع املحيل وما يمر به الوطن من عدوال وحصار 
لقاوى البغاي واالرتهال يف ظل تواطائ وصمت عويل 

مريب.
وألقي يف األمساية التاي اُقيمت يف إطاار التدبئة 
السادوعي  األَمريكاي  الدادواِل  ملواجهاِة  الداماِة 
الغاشاِم الدديد مان الكلمات للدلمااء والطالب التي 
أثارت الحارضيان باملدلوماات والتوعياة املطلوباة 
باملساتجدات، واالساتفاعة كذلاك من أَيَّاااا0 وليايل 

شهر رمثال املبارك.
َوأَكَّاَد الحارضول يف األمساية عى َرصِّ الصفوف 
ملواجهاِة الددواِل ونبِذ الخالإاات الجانبية والوقوف 
جإبااً إىل جإب ماع أبطال الجيش واللجال الشادبية 
وإساإاع الجبهات بالرجال واملال حتى تطهرِي الوطن 

من الغزاِة واملرتزقة وتحقيل الإرص واالستقالل.
حرض األمساية عدٌع من وكالِء وقياعاِت املحاإظِة 
واملشاايخ والدلمااِء ووجهااِء وأَْعَثاااء السالطة 

املحلية واملكوِّنات السياسيِة باملديرية.

أطفاُل سنحان يتربعون لأُلَمـم املتحدة تنديدًا 
بسحبها لتحالف العدوان من القائمة السوداء 

  - خاص
نّفاذ أطفااُل مديرية ساإحال، أمس 

األحاد، وقفًة احتجاجيًة؛ تإديداً بساحب 

األَُمام املتحدة قرار إعراج الددو السدوعي 

ضمان القائمة الساوعاء ملإتهكي حقوق 

الطفولة يف اليمن.

يف  املشااركول  األطفاال  واساتهجن 

الوقفاة التي أقيمات يف صإداء أما0 مقر 
األَُماام املتحادة، موقاَف األَُماام املتحدة 
تجااه ماا يتدرض لاه أطفاال اليمن من 

حرب إباعة..
وخالل الوقفة االحتجاجياة تربَّع ُكلُّ 
طفل بمرصوإاه اليوماي لألَُمام املتحدة 
من أجل وقف قتل أطفال اليمن.. مرععين 
يف وقفتهم شادارات تدعاو لتحرر األَُمام 
املتحدة من اللوبي السادوعي، كما حملوا 

اليمان  عاى  بالدادوال  مإادعًة  الإتااٍت 

َوأطفاله..

وطالب األطفال املشااركول يف الوقفة 

املجتماع الادويل وشادوب الدالام الُحرة 

بوضاع األَُماام املتحادة يف قائماة الدار 

ملشااركتها يف قتل أطفال اليمن، مؤكدين 

أل الشادب اليمإاي لن يخثاع للحصار 

األَمريكي السدوعي. 
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الواشنطن بوست: الواليات املتحدة تنوي 
اإلبقاء على قواتها يف اليمن ملدة غري محددة

سجوٌن إَمارَاتية سّرية يف عدن.. تعذيٌب وانتهاكات وإخفاء قسري

  - متابعات
لم تمر ترصيحاُت وزيار الخارجية 
انَماَراتاي عن انتهاء مهمة جإوع بالعه 
يف اليمن مارور الكرا0، وأثاارت الكثري 
مان التفساريات التاي ماألت وساائل 
انعاال0 الدربية والدولياة التي حاولت 
انجابة عن التساؤالت التي خلفتها تلك 
الترصيحات خصوصاً أل انَماَرات التي 
خرجات عن تحالاف الدادوال وطلبت 
بشاكل مباارش من واشاإطن إرساال 
قوات أَمريكية ملسااندتها إيما وصفته 
بالحارب عى القاعدة والتي اتثح انها 
حرب لم تحادث وكانت ماربراً نعخال 
القاوات األَمريكياة إىل اليمان بذريداة 

محاربة انرلاب.
ونرشت عرشات التقارير يف الصحف 
واملواقع الدربياة والدولية التي تإاولت 
الخالإات السدوعية انَماَراتية وتأثريلا 
عاى ترصيحات الوزيار انَماَراتي، غري 
أل ماا كشافته صحيفاة الواشاإطن 
بوسات من إجابات كانت األبرز واأللم 

لتفسري أبداع الترصيحات انَماَراتية.
وكشفت صحيفة الواشإطن بوست 
نقالً عن مساؤولل بانعارة األَمريكية 
أل واشإطن تإوي انبقاء عى قواتها يف 
اليمن ألجل غري مسامى يف إعالل يأتي 
بدد أَيَّاااا0 من إعالل انَمااَرات انتهاء 
مهمة جإوعلاا باليمن عملياً رغم أنها 
مان طلب مان البيات األَبيض إرساال 
قوات ملسااندتها يف الحرب ضد القاعدة 

يف الجإوب اليمإي.
وأإاعت نقالً عن مسؤولل يف انعارة 
األَمريكياة، أل الواليات املتحدة تخطط 
اة باليمن  للحفاظ عى قواتها الَخااصَّ

ملدة غري محدعة.
وأَْوَضاحات الصحيفة أل املجموعة 
ااة  الَخااصَّ القاوات  مان  الصغارية 
األَمريكياة التاي تم إرساالها إىل اليمن 
يف شاهر أبريال املايض ساتبقى بالبالع 
من أجل مسااعدة التحالف السادوعي 

يف محاربة مسلحي تإظيم “القاعدة”.
أل  مطلداة  مصااعُر  وأَْوَضاحات 
انَماَرات باالتفااق مع الواليات املتحدة 
لالنساحاب  مسابقاً  تخطاط  كانات 
واساتبدال قواتهاا بأُْخاااَرى أَمريكية 
باعتباار أل السادوعية لان تجرؤ عى 
األَمريكياة حياث  القاوات  اساتهداف 
يشااع أل الرياض تقف وراء إْساَقااط 
الطائارات انَماَراتياة مؤخاراً يف عادل 
والهجماات التاي اساتهدإت الجإاوع 

انَماَراتيل قبل ذلك.
وبحساب تلك املصاعر إإل انسحاب 
انَماَرات التي طلبت املساندة األَمريكية 
االتفااق  إذا كال  إال  ليسات مإطقياة 
ورقاة  باساتخدا0  مسابقاً  موجاوع 

انرلاب لدخول القوات األَمريكية.
وزارة  أل  الصحيفاة  ذكارت  كماا 
الدإاع األَمريكية أرسالت مؤخراً إريل 
ااة آخار إىل اليمان يف  عملياات َخااصَّ
مهماة مإفصلة لتقييم األمان وتقدير 
التاي  املحلياة  الشاخصيات  حجام 

يمكن أل تتداول ماع الواليات املتحدة 
مساؤولل  وبحساب  املساتقبل.   يف 
أَمريكيل إإل إريقاً مكوناً من عرشات 
الثبااط سيسااعد القاوات انَماَراتية 
والتي تقُف مع بقية ما يسمى التحالف 
حساب  القاعادة،  عإاارص  لتدقاب 
تدبريلم. مثيفل أنه ويف ابريل وبإاًء 
عاى طلاب مان الحكوماة انَماَراتية، 
أرسالت الوالياات املتحادة إريقااً من 
اة إىل املاكال، والتي  الدملياات الَخااصَّ
كانات يف أيادي تإظيام القاعادة ألَْكثَر 
من عاا0. كماا ذكارت الصحيفاة أنه 
عإدما أعلن عان التواجاد األَمريكي يف 
ماياو، قال مساؤولول يف البإتاغول إل 
القوات االمريكية ستقد0 ععماً محدوعاً 

للتحالف يف مديإة املكال وحولها. 
ويف خليج عدل أَْوَضاحت الصحيفة 
أل السافن األَمريكياة مان مجموعاة 
بوكرس امفيبياوس ريدنس ومجموعة 
رعي  امفيبياوس  بوكارس  املدمارة 
بانضاإاة إىل وحادة مشااة البحرياة 

الطائارات  أرسالت  عارشة  الثالثاة 
ااة إىل املكال، وقدمت  والقوات الَخااصَّ
القوات األَمريكية الدعم االساتخباراتي 
وسااعدت ما يسمى التحالف يف تحديد 

األلداف.
 ويف األخري ذكرت صحيفة واشإطن 
بوسات بأل تواجاد القاوات األَمريكية 
يف اليمان يدتارب نقطة تحاول كبرية يف 
اسارتاتيجية الواليات املتحدة بدد ثورة 

الحاعي والدرشين من سبتمرب.
يُذكار أل وزير الخارجياة انَماَراتي 
أناور قرقااش أعلان قبال أَيَّاااا0 أل 
انَمااَرات  لجإاوع  بالإسابة  “الحارب 
انتهات يف اليمان”، وذلاك يف محارضة 

ألقالا األربداء املايض. 
وأعااع قرقاش نرْشَ أبارز ما جاء يف 
محارضته تلك عى صفحته الرسامية 
يف وتويارت، ورأى أل الحارب يف اليمان 
انتهات عمليااً لجإوع بالعه، ُمشارياً إىل 
أل انَماَرات ترصد الرتتيبات السياسية 

عى لذا الصديد يف الوقت الرالن«.

علي جاحز*
 سابل إعالَل انَماَرات إنهااء مهماتها يف 
اليمن أنبااٌء عن انتهاكات جسايمة نفذتها 
قواتهاا يف ساجول رسية تقيمهاا يف مديإة 
عادل، مقاّر قياعتهاا الدساكرية جإوباي 
اليمان. القثية أرخت بثقلها عى محاعثات 
الكويت، من عول أل يخرج الطرإال بحلول 
حقيقياة. ال تبادو حكوماة أحمد بان عغر 
الدائادة حديثااً إىل عادل تمتلاك القدرة عى 
تغياري األوضاع اننساانية يف الجإاوب الذي 
يزعاع تأزماً يَومااً بدد يو0. واتثح أل قوات 
»التحالاف« يف الجإوب، ال سايما انَماَراتية، 
تماارس بحال أَبْإَاااء الجإاوب الددياد من 
االنتهااكات، يف ظّل ما ترإده من شادارات 
عن بساط األمن واالساتقرار يف املحاإظات 

»املحررة«.
وتقاول مصااعر محلية لا»األخباار« إل 
الحكومة التي عاعت إىل عدل بثغط سدوعي 
عقاب اتهامهاا مان قبال وزيار الخارجية 
الربيطاناي إيليب لاموند بداد0 املصداقية 
وإقدال الإفاوذ عى أرض الواقاع، لم تتخذ 
ةأي إجاراءات من شاأنها أل تخفف مداناة 

أَبْإَاااء الجإوب الذيان ال يزالول يدتمدول يف 
مديشاتهم عاى رواتبهم اآلتياة من صإداء 
وعى أعاء إروع مؤسساات الدولة التي تُدار 
مركزياً من الداصمة. عى وقع ذلك، خرجت 
تظالارة احتجاجية ععات إليها إصائل من 

الحراك الجإوبي ضد حكومة بن عغر.
وقال شهوع عيال إل عرشات املتظالرين 
خرجوا أول من أمس يف مسرية باتجاه قرص 
املداشايل يف عدل، حيث مقر إقامة بن عغر 
وحكومتاه، راإدل لتاإات ضاد الحكومة 
بسابب إشلها يف تقديم أي خدمات للمديإة. 
وقالات مصااعر محلية إل تشاديدات أمإية 
أحاطت بمإطقة املداشايل خالل التظالرة 

التي تم تفريقها بالقوة.
يف ظاّل لاذه األجاواء التي تساوع عدل، 
أُثاريت يف األَيَّااا0 املاضية أنبااٌء عن تدذيب 
وانتهاكات تمارس بحل أَْسااَرى ومدتقلل 
يف سجول رسية تابدة لا»التحالف« تديرلا 

القوات انَماَراتية يف عدل.
وكشفت مصاعر للمرة األوىل عن تفاصيل 
االنتهاكات الجسيمة املرتكبة من قبل قوات 
أمإياة ومجموعاات مسالحة تتبع بشاكل 
مبارش لقياعات »التحالف« يف عدل، تكشاف 

تاورط عإاارص عساكريل واساتخباريل 
إَماَراتيال يف عمليات تدذيب شاديدة طالت 
اساتمرار  إىل  إضاإاة  يمإيال،  مواطإال 

عمليات الدلم والرتحيل.
املصاعر التي تحفظت عى كشف لويتها 
خوإاً من عمليات االعتقال، أكدت أل القوات 
انَماَراتية يف عدل متورطة بصورة مبارشة يف 
انتهااكات حقوقية، بيإها عمليات اختطاف 
وإخفاء قرسي واعتقاالت تدسفية، إضاإة 
إىل عملياات تدذياب مورسات عاخال مقار 

القياعة الدسكرية انَماَراتية يف عدل.
وقالات املصااعر إل االنتهااكات تبدأ مإذ 
اللحظاات األوىل لالعتقاال مان عول ماربر، 
ومان خالل عمليات علم املإاازل عن طريل 
قوات أمإية لإلَماَرات، مؤكدة أنه يجري نقل 
املختطفال إىل الساجول التابداة للسالطة 
املحلية قبيل نقلهم إىل السجن الرسي التابع 

للقوات انَماَراتية.
وأشاارت املصاعر إىل أنه تجري يف ساجن 
القوات انَماَراتية ممارساة أبشاع أسااليب 
التدذياب الجسادي والإفايس، مان خاالل 
جلساات تحقيال طويلة يقو0 بهاا ضباط 
إَماَراتيل،  استخبارات وعإارص عساكريل 

مثيفًة أل لإاك أشخاصاً جرى اختطاإهم 
وتدذيبهم ثام رميهم، ولم يف حالة سايّئة، 

بالقرب من أحد مستشفيات مديإة عدل.
يف لاذه األثإااء، طالاب وإاد صإدااء يف 
املحاعثات املستمرة يف الكويت، خالل جلسة 
مشارتكة أول مان أماس، باتخااذ خطوات 
رسيداة لرإاع مدانااة أَبْإَااء مديإاة عدل 
وتوإاري الخدماات األساساية للمواطإال، 
وخصوصااً الكهرباء الغائباة بصورٍة تامة، 
املطلب الاذي بدا محرجااً لوإاد الرياض ملا 
تثمإاه مان إشاارات إىل عجاز حكومة بن 

عغر.
وكانات لجإاة األَْساااَرى واملدتقلال يف 
املحاعثاات قاد عقدت أول من أمس جلساة 
مشارتكة بحثور مإادوب األَُماام املتحدة، 
انتقاد خاللهاا وإد صإدااء ماا يتدرض له 
األَْساااَرى مان تدذياب وممارساات غاري 
إنسانية يف مدتقالت الطرف اآلخر، خصوصاً 

يف محاإظات عدل ومأرب والثالع.
وساجل احتجاجه عى املماطلة املتدمدة 
مان قبل وإد الريااض وعاد0 التزامهم بأي 
خطوة تم االتفاق عليها مسبقاً يف ما يخص 

امللف اننساني وموضوع األَْسااَرى.

يف الساياق نفساه، طارح وإاد صإدااء 
مقرتحااً يقاي بتشاكيل لجإة مشارتكة 
تثم ممثاالً لألَُمام املتحادة، مهمتها زيارة 
مدتقاالت الطرإال وساجونهما يف اليمن، 
واالطمئإال عى سالمة أوضاعهم اننسانية.

وقال مصدر مطلع إل الفكرة تإطلل من 
حارص وإد صإداء عاى التقاد0 يف ِماَلاّف 
األَْساااَرى الذي ياراوح مكاناه، إال أل وإد 
الرياض تحّفظ وترّعع يف املواإقة عى الفكرة 

وطلب مهلة.
وحاول لذه الجزئية، أإااع مصدر مطلع 
عاى مجريات مشااورات الكويات بأل وإد 
الريااض لم يرع عاى املقرتح بداد، مرّجحاً 
أنه لن يرع، عى اعتبار أل مساألة الساجول 
واملدتقلل ليست يف متإاول يده من األساس.

وإيماا كال من املفارتض أل تإدقد لجإة 
األَْساااَرى يف اليومال املاضيل، أكد املصدر 
أل وإد الريااض ال يزال يدّطل أعمال اللجإة 
ويتدّماد املماطلاة يف إنجاز امللف اننسااني 
عى الرغم من أنه أساهل امللفات، وقد شهد 
تواإقااً متقدمااً ولم يتبّل ساوى الخطوات 

التإفيذية.

* نقاًل عن األخبار اللبنانية

إقراٌر سعودي باستهداف 
املدنيني يف اليمن على لسان 

وزير الخارجية الجبري

  - متابعات
مثَّال حديُث وزيار الخارجية السادوعي عااعل الجبري عن 
اتخااذ تداباريَ تقلل مان حجم الخساائر يف صفاوف املدنيل 
باليمان إقراراً إضاإياً بالثحايا الذين قثوا يف غارات الددوال 
بداد حملاٍة قاعتها مإظمااٌت عولية ضد جرائم السادوعية يف 

اليمن.
وقاال الجباري يف ترصيحات صحفياة: »ساإقو0 بالتدابري 
الالزمة للتقليل من الخسائر الجانبية يف اليمن«، ولي الُجملة 
التاي حملت إقراراً رصيحاً بتاورط الددوال يف انيقاع بثحايا 
مدنيل جراء الغارات الوحشاية املساتمر عى اليمن مإذ أَْكثَر 

من 50ل يوماً.
 ورغام حجم الثحايا الكبري واملادة الكبرية ما يزال الجبري 
يبَحُث عن وسايلة للتقليل مان الثحايا املدنيل وليس إيقاف 

استهداإهم.
إقراُر الجبري جاء يف ساياق تربير شاطب اسام السادوعية 
من القائمة الساوعاء، وجاء بدد تهرب طويل من الحديث عن 
جرائم السادوعية وعول الددوال ومجازرلا الوحشية يف اليمن 
يرتاإل مع عرشات التقارير امليدانية واالحصاءات التي وثقتها 
وععمتها باألعلة عدٌع من املإظمات الدولية. وخالَل حديثه عن 
الدمليات الدساكرية ومصري تحالف الددوال يقول الجبرُي إل 
باالعه عااعت لدعم الحل السايايس وإل الدمليات الدساكرية 

باتت قليلة ومحدوعة.
لذا الرتاجع كشف عإه الجبري بدد ل1 شهراً، وسط إخفاق 
الدادوال يف إحاراز أي تقد0 عساكري يف ظل الدعام األَمريكي 
الالمحدوع وصفقات األسلحة التي ال تتوقف، ليس إقط الذي 
تساتخدمها السدوعية يف اساتهداف اليمن بل أَيْثاً الدإاعية، 

بحسب ترصيحات الجبري.
وتتثاح تفاصيال تاورط السادوعية بشاكل تدريجاي يف 
ارتاكاب مجازر بحال املدنيل وقتلهاا لألطفال، واساتهداف 
مخيماات الالجئال، ولاذه املرة لياس من تقاريار املإظمات 

الدولية بل عى ألسإة مسؤولل عن لذه الجرائم.
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  - رشيد الحداد:
لالرتازاق مدااٍل وعالالٌت، وللمرتزقاة مطاماُع 
ومطاماُح ال تقتارص يف بياع األَْوَطاال بحفإة من 
املاال بال تتداداه إىل ممارساة الفسااع وانإسااع 
بشاتى أَنواعه حتاى يف إإاعق الريااض، إاملرتزقة 
الذين نهباوا ثروات لذا الوطن إتحاصصوا خرياته 
وتقاسامولا يمدإول اليو0 عى اساتمرار الحصار 
بشاتى الطارق عارب محاوالتهام إقإااع املجتماع 
الادويل بانبَْقاء عى الحصاار االقتصاعي مدتمدين 
عاى الزيف والتَّثليْال.. التقرير التايل يكشاف تلك 
املحااوالت بانَضاَإاة إىل جازء بسايط من إسااع 

حكومة املوإمبيك باألَْرَقاا0 إىل التفاصيل: ا 
بكل اساتماتة حااول املدعو مإارص القديطي 
وزيار املالياة املدّل من قبال الرئيس الفاار لاعي 
أََواخر األُسابُوع املايض إقإاع سافراء الدول الا18 
الراعية للتساوية السياساية يف اليمن بانبَْقاء عى 
القياوع املالية املفروضة عاى البإك املركزي اليمإي 
واملصاارف  وانْساااااَلمية  التجارياة  والبإاوك 
املختلفاة، إيما يتدلل بحركة انساياب األَْمَوال من 
الداخل إىل الخارج والدكاس، واععى القديطي بأل 
جماعاة أَنَْصااار الله اساتحوذت عاى االحتياطي 
الإقادي مان الدملاة األجإبياة يف البإاك، ووإل ما 
نرشتاه صحيفاة الارشق األوساط اللإدنياة إإل 
القديطي طالب باالساتمرار عى مإع ضخ األَْمَوال 
إىل البإاك املركازي ومإه إىل البإاوك الخارجية ولو 
املقارتح الاذي قوبال برإض عادٍع من الادول التي 
اعتاربت االساتمرار يف إرض تلك القياوع قد يوقف 
عمليات االسترياع إىل اليمن يف ظل تإاقص األرصدة 

املالية للبإوك اليمإية يف الخارج.

محاولٌة فاشلٌة
الغريب يف األمر أل اععاء القديطي بأل أَنَْصااار 
اللاه نهبت أَْو اساتحوذت عى االحتياطاي الإقدي 
األجإبي كشف عن زيفه خصوصاً َوأل االحتياطات 
األجإبية للبإاك املركزي اليمإاي ال تكتإز يف خزائن 
البإاك يف صإدااء وانماا موزعة يف عدع مان البإوك 
الدولياة يف عادع مان عول الدالم وكانات ترحل أية 
كميات إائثة مان الدمالت الصدبة إىل تلك البإوك 

بصورة عورية قبل الددوال والحصار. 
وإل كانت تلك املحاوالت املستميتة قد إشلت يف 
إقإااع املجتمع الدويل الذي يقف الياو0 عاجزاً أََما0 
مطالاب األَُمام املتحدة يف تمويل خطة االساتجابة 
اننَْساانية املقدرة بمليار و800 مليول عوالر والتي 
لم يتوإار مإها ساوى 0ل3 مليول عوالر وبإسابة 
%19 إقاط، ويرى يف إك الحصار وتساهيل انتقال 
األَْماَوال الفائثاة حاالً لوقاف تداعياات األَْوَضاع 
اننَْساانية يف البالع التي قاد يدجز الدالم أجمع عن 
حلهاا، َإإل تلك املحاوالت تكشاف امداال مرتزقة 
الددوال ومن يدعول أنفسهم بالرشعية يف مواصلة 
الدقاب الجماعي عى الشادب اليمإي واالساتمرار 
يف سياسة التجويع التي زاعت الشدب اليمإي ثباتاً 

وصموعاً. 

فاسدون بغطاء جديٍد
ماا كشافت عإاه نتائج لقااء وإاد الرياض يف 
محاعثات الكويت مع سافراء الدول آل 18 الراعية 
للساال0 يف اليمن يدكُس قمة االنحطاط التي وصل 
إليهاا ذلك الوإاد الذي ياذرف عموع التماسايح يف 
املؤتمرات الصحفية عى ترعي األَْوَضاع االقتصاعية 
واننَْساانية يف البالع، إأُولئاك املرتزقة حتى ولم يف 
مزبلاة التأريخ يتاجارول بقثية الشادب اليمإي 

كماا كانوا من قبل، إمن إشال يف اساتيداب املإح 
املالية الذي أقرلا املانحول خالل السإوات املاضية 
والبالغاة 8,1 ملياار عوالر وإال ضواباط محدعة 
تثمان اتجاه تلاك األَْماَوال نحو األَْلاَداف املحدعة 
مان أجلهاا ال إىل جياوب الفاسادين، يجياد اليو0 
الكاذب والزيف والفسااع حتاى َوإل كال يف مزبلة 
التأرياخ الكثري من املدلوماات املؤكدة التي حصلإا 
عليها تثبات أل مرتزقة الريااض وأَْعَثاء حكومة 
املوإمبياك لياس ساوى لواماري إسااع أكاناوا يف 
الداخال أَْو يف الخاارج ال يهمهام مصلحاة الوطن 
الذين ارتكبوا بحقه ابشع الجرائم إشاركوا يف قتل 
أبإائه بمختلاف أَنواع األسالحة املحرمة واملجرمة 
عوليااً وعماروا بإيتاه التحتياة وانهكاوا اقتصاعه 
وحارصوه براً وبحراً وجواً، بل مصالحهم ومصالح 
أبإائهام وذوي القرباء، إمثالً أحماد عبيد بن عغر 
املدل من قبل الرئيس الفار عبدربه مإصور لاعي 
الاذي تدمال حكومتاه االإرتاضياة عول موازناة 
عاماة حتاى ألََعَواتهاا يتلقاى راتباً قادره 12000 
عوالر عن رئاساته ملجلاس الوزراء، كماا يتقاىض 
9000 ريال سادوعي عن عثويته يف رئاسة الهيئة 
االستشاارية الوطإياة، وتصال نفقاته الشاهرية 
تحات بإد السافريات وبادل جلساات وغريلا 30 
ألاف عوالر، بانَضاَإة إىل الكميشاإات من عمليات 
القرصإاة البحرية ما يازال يإال راتبااً غري مدلو0 
لقااء كونه مستشااراً ساابقاً للرئياس، إاّل أل بن 
عغر لم يساتوعب أبإاءه يف الجإاح امللكي بانَضاَإة 
إىل 6 غارف يف إإدق موإمبيك وحساب، بل مإحهم 
امتيازات مالية ومواقع متقدمة يف حكومة الفإدق 
املمولاة من الدياوال امللكي إإجلُاه عبدالله ال يبدو 
أقاّل حّظااً مان أبيه، حياث يتقااىض 5 آالف ريال 
سادوعي عن عثويّته يف مؤتمار الرياض، و1500 
ريال سادوعي عان عثويته يف ساكرتارية الهيئة 
االستشاارية الوطإياة، و3000 عوالر لقااء كوناه 

مدير مكتب مستشاار رئيس الجمهورية، و2000 
عوالر مقابال عثويته يف إريل املراسايم الرئايس، 
و2500 عوالر لقااء كوناه ساكرترياً خاّصاً لرئيس 
مجلس الوزراء، أما شاقيقه أحماد أحمد عبيد بن 
عغر، وحسل، إيتقاضيال 3000 عوالر شهرياً عن 
إعارتهماا مكتب وزير الشاؤول القانونية، و2500 
عوالر لقاء كونهما مراإقل خاّصل لرئيس الوزراء

التقاُسُم يف املوفمبيك 
عبُدالدزياز جبااري الاذي كال يتقااىض راتبااً 
وقدره 300 ألف ريال من الجإرال الفار عيل محسن 
األحمر لقااء تجاللاه ألعمال التهرياب يف الربملال 
وراتبه الربملاِني ولم يلحل بركب حكومة التقاسام 
واملحاصصاة يحتل املرتبة الثانية يف قائمة مرتبات 
حكوماة املوإمبياك إيتقااىض راتباً شاهريّاً قدره 
9000 عوالر لقااء كوناه نائبااً لرئياس الاوزراء يف 
حكومة الفاار لاعي، و20 ألف ريال سادوعي عن 
رئاسته الهيئة االستشارية الوطإية، و3000 عوالر 
عان عثويّته يف الربملال ورئاساته لجإة الجرحى. 
كماا ال يزال يتقااىض راتباً غري مدلاو0 لقاء كونه 
مستشااراً ساابقاً للرئيس، ومن بل أَْعَثاء إريل 
عمال جباري، بلياغ املخاليف، الاذي يتقاىض 5000 
ريال سادوعي لقااء عثويته يف مؤتمار الرياض، 
و3000 عوالر لقااء إعارته مكتب جباري. ومن بل 
أَْعَثاء إريقه أيثاً الشاذيل مجيل، ويتقاىض 5000 
ريال سادوعي عان عثويّتاه يف مؤتمار الرياض، 
و1500 رياال عن عثويتاه يف ساكرتارية الهيئة 
االستشاارية، و2500 عوالر لقااء كونه ساكرترياً 
خاّصااً، إثاالً عن راتب يرتاوح بال 10000 ريال 
سادوعي مقابال عثويّته يف عدع من إارق اللجإة 

الخاصة السدوعية.

إمتهاُن االرتزاق
أماا بائاُع املبااعئ الإارصياة بحفإة مان املال 
عبدامللك املخااليف رئيُس وإد الريااض يف محاعثات 
الكويات إيتقااىض لقاء عملاه كوزياٍر للخارجية 
يف حكوماة الفاار راتباً قادره 9000 عوالر شاهريّاً 
بصفته نائباً لرئيس الوزراء. و9000 ريال سدوعي 
شهريّاً عن عثويّته يف الهيئة االستشارية للرئيس 
الفار لاعي، ومرتبات أُْخاااَرى من الديوال امللكي 
تقدر بأكثر من 20 ألف ريال سادوعي بانَضاَإة إىل 

الحواإز وبدل الجلسات والسفريات.
 والغريب أل صاحب املباعئ الساابل عّل نجله 
أساامة لو ساكرتريه الخاّص، ويتقاىض لقاء ذلك 
2500 عوالر شاهريّاً، و8000 رياال لقااء عملاه 
كمرتجام خاص ألبياه، إيما يتقااىض نجله اآلخر 
حسا0 2000 عوالر شاهريّاً بوصفه مراإقاً خاّصاً 

ألبيه.
أما بقية الوزراء يف حكومة الفار لاعي إتتباين 
مصااعر عخلهام الشاهرية مان 9000 عوالر لقاء 
عملهم يف تلاك الوزارات الولمياة وعرشات اآلالف 
لقااء الدمالاة بانَضاَإاة إىل الكوميشاإات التاي 
يحصلاول عليهاا وعائدات التجارة غاري املرشوعة 
يف تهرياب الإفط وإرض اتاوات عى التجار ورجال 
األعمال لقااء مإحهم تراخياص لدخول بثائدهم 
بحاراً، إاوزارة الإقال يف حكوماة الريااض التاي 
تدماُل باالبتزاز ماع جالل لاعي للتجاار وتمارس 
القرصإاة البحرية بثوء اخرض من التحالف باتت 
تمتلاك أرصدة مالية كبرية ومن خاللها يتم تحويل 
مبالاغ مالية كباريه للوزارات الولمياة وللمرتزقة 
تتجااوز مئات اآلالف من الدوالرات، ُكّل تلك األَْمَوال 
واملرتبات املغرياة والحواإز والسافريات والبدالت 
واألجإحاة امللكياة يف إإاعق الريااض تدكس مدى 
تشابُّث أُولئاك املرتزقة بالبقااء يف مإاصبهم املدرة 

للدخل يف حكومة ولمية ويف إإاعق الرياض. 

مرتبات حكومة �ملوفمبيك بال�سم و�لرقم 

الكذب األسود يفشل يف إقناع املجتمع الدولي بجدوى اإلْبَقاء على الحصار االقتصادي

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدملة   

  250   250.5عوالر 

285.85285.28 اليورو

66.66 66.79 ريال سدوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

353.86353.15االسرتليإي

 للعــلم 
إَعــاَدُة اإلعمار!!

تصاَع�َد الحدي�ُث ع�ن إَع���اَدة إعمار 

م�ا دّمره الع�دوان الس�عودي األمريكي يف 

بالدن�ا يف اآلون�ة األخ�رة، إّل أن ذل�ك يعد 

تهرب�اً مس�بقاً من تبع�ات الع�دوان الذي 

ارض بمختلف القطاعات ودمر بنيًة تحتية 

بني�ت عىل مدى أكثر م�ن 100 عام وحتى 

التأريخ تم اس�تهدافه وهو ما أدركه العدو 

ومرتزقت�ه مس�بقاً ع�ر الته�رب م�ن بند 

التعويضات للدعوة ملؤتم�ر دويل إلَع��اَدة 

العمار.

تل�ك املح�اولت املفضوحة للع�دو عر 

للت�رؤ من جرائم�ه بحق الش�عب اليمني 

وبنيت�ه التحتي�ة والتهرب م�ن تبعات تلك 

الجرائم القتصادية الت�ي كبدت القتصاد 

الوطن�ي يف مختل�ف القطاع�ات قرابة ال� 

200 ملي�ار دولر حت�ى اآلن ابت�دأت عر 

عق�د لق�اءات وهمية م�ع حكوم�ة لم تعد 

تمثل الش�عب اليمني ول يحق لها التحدث 

باس�مه أَْو تمثيل�ه يف أي محف�ل دويل ب�ل 

تمث�ل العدوان ول يمك�ن لها أن تعفيه من 

التبعات القانونية واألخالقية لجرائمه بحق 

الشعب اليمني، فمسئولية العدو عن جرائم 

بحق الشعب اليمني اإلنَْسانية والقتصادية 

ل يمكن أن تس�قط بالتقادم ول بالدعوات 

ملؤتم�رات دولي�ة ول أحد يمل�ك حق منح 

الع�دو ص�ك العف�ران م�ن تل�ك الجرائم 

املشهودة التي كانت مجرد حلم للعدو منذ 

عرشات الس�نني، واليوم بكل برود يتحدث 

ع�ن إَع���اَدة اإلعم�ار وكأن م�ا حدث يف 

اليمن من تدمر مجرد فسحة لعدو تجاوز 

ُكّل الحدود وانتهك ُكّل الرشائع الس�ماوية 

بجرائمه ومذابحه الوحشية.

فوف�ق القوان�ني الدولية قدم�ت العراق 

تعويضات تص�ل إىل 200 مليار دولر عىل 

اعتدائها عىل دولة الكويت عام 90 ول تزال 

حتى الي�وم تدفع تل�ك التعويضات ودول 

أُْخ���َرى مماثلة تلقت كام�َل التعويضات 

تل�ك  وش�ملت  عليه�ا  اعت�دت  دول  م�ن 

التعويض�ات حتى حق�وق العاملني الذين 

فق�دوا أعماَله�م وحقوق املواطن�ني الذين 

أصيبوا بحالت نفسية وأمراض مزمنة ولن 

يكون اليمن اس�تثناًء، بل بند التعويضات 

فيم�ا يتعلق بالبني�ة التحتية س�يظل حقاً 

لن تس�قطه أيُة تس�ويات، أما الدماء التي 

ُس�فكت من قب�ل الع�دوان فالث�أُر وحَده 

م�ن املعتدي س�يظل يغيل يف قل�وب األبناء 

واألحفاد لعقود وقرون قادمة.

مملكة �لعدو�ن 
إنهيار امرباطورية آل سعود املالية تجرب الرياض نحو التسوية

  - خاص:
بدد عا0 وأربدة أشاهر من الددوال السااإر عى اليمن أرضاً 
وإنَْسااناً عول تحقيل أي تقد0 يذكار يف مختلف الجبهات أعرك 
آل سادوع بأل االساتمرار يف االنفااق عى الددوال السااإر عى 
الشادب اليمإي لام يدد مجدياً بداد اندكاس ذلاك االعتداء عى 
الحياة االقتصاعية واملديشية للمواطن السدوعي وعى االقتصاع 
السادوعي برمته ومكانتهاا االئتمانياة عاملياً، إاألَْلاَداُف التي 
كال يسادى من اجلهاا الددوال عمومااً ومحمد سالمال الذي 
قااع اململكة إىل الهالك يف أقال من عامل من تقلده مإصب وزير 
الدإااع لام تتحقل بل تساببت بانهياار امرباطورية آل سادوع 
املالياة عاملياً وحولت من الرياض عرضاة لالبتزاز الداملي، أكال 
مان خالل رشاء املواقاف الدولية بملياارات الادوالرات أَْو رشاء 
األسالحة املكدساة يف مصانع الدول الكربى وغريلاا وصوالً إىل 

رشاء األَُمام املتحدة، إالسدوعية التي اعتدت عى بلد أعركت  أل 
حساباتها كانت خاطئة عسكرياً واقتصاعياً إحاربت باملال أوالً 
وليس بالسالح وحساب، ولكإها اليو0 تدإع الثمن عى مختلف 
االتجالاات إبدد أل إقادت موقدها األول عاملياا كأكرب ُمصدِّر 
للإفاط الخا0 وأكرب مؤثر عى عول أوباك إقدت مركزلا الداملي 
اقتصاعياً وتراجع تأثريلا يف مإظمة اوبك، إالرياض التي كانت 
قبل أل تدتدي عى الشدب اليمإي تخوض حرباً رسية بتوجيهات 
أمريكية الساتهداف روسايا التاي احتلت اليو0 املركاز األول يف 
انتااج الإفط بأكثر مان 10 ماليل برميل يوميااً أَْصبَحت اليو0 
ضحية لتلك الحارب بدد أل تحولت الوالياات املتحدة األمريكية 
إىل مإتج إاعل للإفط يف األَساواق الداملية، ولذلك لم يجد الشاب 
املرالل محمد بن سالمال طريقاً أخرى من الهروب من الفشل 
إاّل بإْعااااَلل رؤية 2030 التي تهدف إىل بإاء اقتصاع غري نفطي 
وتتطلب قرابة الاا100 مليار عوالر لتإفيذلا عى مراحل، ولكن 
طريل الهروب من الفشال لبن سالمال يف ظال األَْوَضاع املرتعية 

لالقتصااع السادوعي لان يحال املشاكلة، إالرؤياة اتاحت بيع 
املؤسساات الحكومية الحيوية من مؤسسات خدمية وانتاجية 
كخصخصاة الكهرباء وبيع مؤسساات الربيد واالتصاالت وبيع 
مختلف املباني الدقارية اململوكة للدولة بانَضاَإة إىل خصخصة 
أكارب رشكة مإتجة للإفط يف الدالم املمثلاة بأرامكو، خطة بيع 
ممتلكات الدولة من خدمية وانتاجية التي ستدشن مطلع الدا0 
املقبال رسامياً يف الكهرباء وامليااه واالتصاالت والربيد شاملت 
جميَع املؤسساات التي ال تداني من تدثر وال تهدف لإقل رياعة 
قيااعة االقتصااع السادوعي من الدولاة إىل القطااع الخاص بل 
محورلاا الرئييس الخروج من االزماة االقتصاعية التي تدانيها 
اململكاة والتي اقرتنات وتصاعدت بإْعاااااَلل حربها وعدوانها 

عى الشدب اليمإي ومساندة املليشيات املتطرإة يف سوريا. 
 املأزُق االقتصاعي الذي كال نتيجًة لسابب باات اليو0 عاإداً 
رئيسياً للرياض من ورطتها يف اليمن ولذلك باتت اململكة تبحث 

عن مخرج لها قبل أل تسالم يف إيجاع تسوية سياسية. 
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  - أحمد داوود:
شاِهااَد ِماَلافُّ األَْساااَرى واملدتقلل، اليومل 
املاضيال، انفراَجًة، بدد جهوع ووسااطات محلية 
نتج عإهاا انإراُج عن املئات من أَْساااَرى الطرف 
اآلخر يف عدع من محاإظات الجمهورية، ومإها تدز 

والجوف والبيثاء وعمرال وذمار.
وجاءت لذه الخطواُت بدد خطاب ألقاه السايد 
َعبدامللاك بدر الديان الحوثي قائد الثورة بمإاسابة 
شاهر رمثال املبارك والذي وّجه إيه بانإراج عن 
أَْساااَرى الطرف اآلخر، مشرياً يف خطابه إىل أل من 
مقتىض اننَْسااانية أل يشاهَد ِماَلافُّ األَْساااَرى 
انفراجااً مع قدو0 شاهر رمثال املباارك؛ باعتبار 

ذلك مصلحًة للطرإل.
َوأَكَّاَد قائد الثورة أل الجيش واللجال الشادبية 
كاناوا مساتددين ويتداطاول بإيجابياة لحل لذا 
امللف بشاكل كامل، لكن أولئك الذيان ال خري إيهم 
وال إنَْسااانية لديهم، لن يكونوا حريصل حتى عى 

أرسالم لدى الجيش واللجال الشدبية.
وجرت بمحاإظة تدز يو0 السبت املايض عملية 
تبااعل لألَْساااَرى بل الجياش واللجال الشادبية 
وبداض املجموعاات املسالحة باملحاإظاة، حيث 
شاملت عملية انإراج عن 116 من أَْسااَرى أبطال 
الجيش واللجال الشدبية مقابل انإراج عن 76 من 

الطرف اآلخر.
وجاءت لاذه الدملية بإاًء عى جهوع وسااطة 
قبلية نجحات يف ذلك بديداً عن مشااورات الكويت 
وتمات يف أجاواء إيجابية وبجهوع مشاايخ قبليل 
مشااورات  عان  بدياداً  اجتماعياة  وشاخصيات 

الكويت.
ويقاول محللول سياسايول: إل لاذه الصفقة 
تداد صفداًة قوية لوإاد الريااض يف الكويت الذي 
لياس له من األمار يشٌء، ولم يدلم بماا حدث، كما 
أل الصفقاة لم تداد كإجاح لألمم املتحادة الراعية 

للمفاوضات يف الكويت.
ويف ترصياٍح له عرب موقاع التواصل االجتماعي 
»إيس بوك« أكد الإاطل باسام أنصار الله ورئيس 
محماد  الكويات  مفاوضاات  يف  الوطإاي  الوإاد 
َعبدالساال0 يو0 السابت املاايض، أل عملياة تباعل 
األَْسااَرى التي تمت يف تدز أثبتت أل وإَد الرياض ال 

يملك من أمره شيئاً.
وقاال َعبدالساال0 تدقيباً عى صفقاة التباعل: 
إل “الواقاع يثبات أل وإاد املرتزقاة ال يملاك مان 
أمره شايئاً، إبدد أكثر من شاهر مإذ تشكيل لجإة 
األَْساااَرى واملدتقلل لم يستطع تقديم أيَّة خطوة 
عملياة يف لاذا الجانب، وماا زال يماطال ويصإع 

الدراقيل عول تإفيذ أي تقد0 يذكر«.
َوأَكَّاَد أل ذلك يؤكد صوابية التواصل املبارش مع 
املدإيال وامليدانيال يف كثري من الخطاوات الالزمة 

إفاقد اليشء ال يدطيه.

وفد الرياض.. تذبُذٌب بعد نبأ االفراج عن 
اأَلْســَرى

 وأظهارت عمليُة تبااعل األَْساااَرى يف محاإظ 
تدز واقدياً أل وإاد الرياض ليس له من األمر يشء 
وأناه ال يدي ما يحدث عاى األرض، اتثح ذلك من 
خاالل اتصال لاتفاي أجرته قإااُة الدربية مع عز 
الديان األصبحي وزير حقوق اننَْسااال يف حكومة 

الريااض، والذي قاال إل املفَرَج عإهام من الطرف 
اآلخار لياس من املقاتلال أو من الذين تام أرُسلم 
يف الجبهاات وإنما لم مواطإاول، لكن الرع املزلزل 
لهاذا الرجال جاء عاى لساال الثيف اآلخار الذي 
اساتثاإته القإاة ذاتهاا ولو رئياس لجإة تباعل 
األَْسااَرى يف تدز َعبداللطيف املراعي والذي أكد عربَ 
القإاة أل املفَرَج عإهم لم من الذين تم اعتقالهم يف 
جبهات القتال عدا جزء بسيط من خارج الجبهات، 
الإتاً إىل أل وإد الرياض لم يكن جزءاً من التإسايل 

يف عملية التباعل.
واعتاع وإاُد الرياض يف مشااورات الكويت عى 
وضاع الدراقيل أماا0 لذا امللف اننَْساااني، والذي 
كال من املفرتَِض أل يشهد انفراجًة مع بداية شهر 
رمثال املبارك، لكن وإد الرياض ظل يماطل كثرياً 
عول أل يساهم يف انجاز أي يشء يُذكر يف لذا امللف، 
وحال حقل الوإد الوطإي تقدمااً يف لذا امللف قبل 
رمثال غااعر عز الدين األصبحاي ومريإت مجيل 
الكويات تهرباً مان التوصل التفاق نهائاي لتباعل 
مئات األَْسااَرى واملدتقلل وبرعاية أممية، ورإض 
لاؤالء تقديام إإااعة بشاأل كشاوإات أَْساااَرى 
الجياش واللجال الشادبية، كما رإثاوا االعرتاَف 
بمئات األَْساااَرى واملدتقلل لادى الجيش واللجال 

الشدبية.

رداع وذمار والجوف.. عملياُت تبادل مماثلة
وبدد نباأ انعالل عان عملية تباعل األَْساااَرى 
يف محاإظاة تدز، جارت عمليااٌت مماثلة يف بدض 
محاإظاات الجمهورية كال آخرلاا ما حصل يو0 
أمس األحد يف محاإظة الجوف من تباعل لألَْسااَرى 
بال أبطاال الجياش واللجاال مان جهاة وبدض 

املجموعات املسلحة يف الجوف من جهة أخرى.
وذكر موقع »املسارية نت« عان مصدر يف لجإة 
انإاراج عان األَْساااَرى بأنه تام بموجاب عملية 
التبااعل لاذه االإراُج عان 15 شاخصاً من أرسى 

الجيش واللجال الشدبية.
ت بموجب  َوأَكَّااَد املصادُر أل عمليَة التبااعل تمَّ
اتفاقاات وتفالمات محلية بديدة عن املشااورات 

التي تجري يف الكويت.
ويف مديإاة رعاع بمحاإظاة البيثااء أإرجات 
األجهازُة األمإيُة يو0 السابت املايض عان 200 من 
املغرر بهم، يف إطار املباعرة اننَْساانية التي أطلقها 
قائد الثورة السيد َعبدامللك بدر الدين الحوثي مطلع 

شهر رمثال املبارك.
وأشااع املفرج عإهام بهذه الباعرة اننَْسااانية، 
مبديان الإصاح لزمالئهم بدد0 االنجارار وراء املال 
بماا يخاد0 قاوى الدادوال واالنخاداع بدإاويإهم 

بتحرير البلد.
وخالل انإاراج أّكد محاإظ البيثاء عيل محمد 
املإصاوري أل لاذه املبااعرة التاي تأتاي يف شاهر 
رمثال املبارك تدد باعرة خري نحو نرش قيَم املحبة 
والتساامح وانخاء ونبذ ُكّل الخالإاات والدمل من 

أجل أمن وازعلار الوطن.
التياارات  كاإاة  توحياد  إىل  املإصاوري  وععاا 
َوالقوى الوطإية إىل وحادة الصف َوتغليب مصلحة 
الوطن ومواجهاة قوى الددوال والغازاة والحفاظ 
عى كرامة وساياعة ووحدة اليمن أرضاً وإنَْسااناً، 
مشرياً إىل أل ِقَوى الددوال ومرتزقتهم لن يإالوا من 

إراعة الشدب اليمإي الصامد.
ولفت املإصاوري إىل أل اليمان يتدرض لددوال 
لمجاي غاشام اساتهدف األطفال والإسااء وعمر 
البإياة التحتية واملدالام التأريخية؛ سادياً مإه إىل 
إغاراق اليمن يف أتول حارب أللية لكن رجال اليمن 

الرشإاء أإشلوا لذا امُلَخّطاط.
وَحثَّ محاإُظ البيثاء املفَرَج عإهم عى الدوعة 
إىل مإاطقهام كمواطإال صالحل وعاد0 االنجرار 
خلف مرتزقة الددوال الذين يسدول إىل زعزعة أمن 

واستقرار الوطن.
املحلياة  السالطة  أإرجات  الساياق  ذات  ويف 
بمحاإظة ذمار عرص السبت عن 76 من املغرر بهم 
كدإداة ثانية، كانوا يف صفاوف الددوال يف جبهات 

مختلفة.
املحلياُة  السالطُة  أقامات  الحال،  وقات  ويف 

بمحاإظة ذمار مأعبة إإطار مَلن تم انإراُج عإهم.
لاذه  يف  التبااعل  عملياة  عان  انعاالل  وقبال 
املحاإظات باعرت األجهزة األمإية لإلإراج عن ل12 
من املغرر بهم يف محاإظة إب يف 11 يونيو الجاري، 
ويف ل1 يونيو الجاري أإرجت السالطات الرسامية 
عان أكثر مان 50 أسارياً مغارراً بهام يف محاإظة 
عمارال وبددلاا بيومل شاهدت محاإظاة ريمة 

إْطاااَلق رساح ل2 من املغرَِّر بهم.
ويظهار إجماايل من تام انإاراج عإهام خالل 
األياا0 القليلة املاضية من شاهر رمثال املبارك يف 
املحاإظاات املذكاورة أعاله، وإقااً للمبااعرة التي 
أطلقهاا قائاد الثاورة السايد َعبدامللاك بادر الدين 

الحوثاي 670 أسارياً ومحتجزاً مان الطرإل، ولو 
عادٌع لياس بالساهل، ولإااك جهوٌع تباذل نخراج 
َمان تبقاى وكل من يمكن إخراجهام بالتدامل مع 
امليدانيال بدياداً عن وإاد الرياض واألمام املتحدة 

الذين ال يملكول من أمرلم شيئاً.

الثورية العليا تستقبل األبطال املفرج عنهم
وعقب انإراج بساعات اساتقبل رئيُس اللجإة 
الثورية الدليا محمد عيل الحوثي األَْسااَرى األبطال 
املفرج عإهم وذلك يف القرص الجمهورية بالداصمة 

صإداء.
وشاكرلم  ساداعتهم  عان  األَْساااَرى  وعارّب 
وامتإانهام لقيااعة الثاورة وحرصهاا الكباري عى 
تحرير األَْساااَرى َورإاع مداناتهام والتي توجت 
بإْطاااَلق مباعرة إنَْسااانية لإلإراج عن املئات من 

األَْسااَرى.
وثّمان األخ محماد عايل الحوثي رئياس اللجإة 
الثورياة الدلياا، التثحياات والبطاوالت ألبطاال 
الجيش واللجال الشادبية ولم يواجهول املدتدين 
واملحتلال الجادع يف مدركاة الدإااع عان الوطان 

وسياعته وكرامته.
وخاطاب الحوثاي األَْساااَرى املفارج عإهام 
بالقاول: »لقاد تدرضتام ملخاطاَر كباريٍة وقدمتم 
ولاذه  الوطان،  أجال  مان  جسايمًة  تثحيااٍت 
التثحياات والبطاوالت لي محل تقديار واحرتا0 
جمياع أبإااء الوطان، إانتام تساتحقول الفخار 
واالعتزاز، إأنتم ذلبتم إىل املكال الصحيح وعاإدتم 
عن بلدكم وشادبكم وعن عازة وكرامة الوطن ولم 
تذلباوا كغريكم من مرتزقاة الددوال من أجل املال 

املدنس«.

وأضااف »لاذا الصموع األساطوري لو بفثل 
أرسكام،  أماكان  ويف  جبهاتكام  يف  تثحياتكام 
إالجياُش واللجال الشادبية لم حجر األسااس يف 

املواجهة مع الددوال«.
وكشاف رئيُس اللجإة الثورية الدليا عن تواصل 
الجهوع من أجل انإراج عن بقية أَْساااَرى الجيش 

واللجال الشدبية.
َوأَكَّااَد أل املدركاة إرضات عى اليمان من قبل 
الددوال األمريكي السادوعي الخليجي ولم يكن لإا 
من خيار سوى املواجهة.. مشرياً إىل أل الددوال ضد 
الشادب اليمإي كال يدد لاه من إرتة طويلة وليس 
ولياد اللحظة، بالرغام من عد0 وجوع أي مساوغ 
قانوني للددوال الساتهداف امن واساتقرار وحياة 

الشدب اليمإي من أقصاه إىل أقصاه.
أل  إىل  الدلياا  الثورياة  اللجإاة  رئياس  ولفات 
الددوال اساتهدف الشادب اليمإي يف املإازل وليس 
يف الجبهات إقط، ولذا يدإي أل املؤامرة تساتهدف 

بلدنا وشدبإا بالكامل.
وقاال »كما أل مرتزقة الدادوال لم يكن لهم أي 
لادف أو رؤية وطإياة وإنما ذلبوا مان أجل املال 
وترصيحاتهام تؤكاد أل املاال املدنس لاو عاإدهم 

األول واألخري«. 
ولفات األخ محمد عايل الحوثاي إىل أل التواجد 
األجإبي املشارك للغزاة يف عمليات الددوال من أجل 
احتالل اليمن وانتهاك ساياعته.. مؤكداً أل الصموع 
اليمإاي كشاف مؤامرتهام  األساطوري للشادب 

وعدوانهم الساإر وأعمالهم انجرامية.
وقال رئيس اللجإة الثورية الدليا »كإا حريصل 
ُكّل الحرص عى أال يكول لإاك حرب يف تدز وقدمإا 
مباعرات متواصلة لتجإيب املحاإظة املدركة، ولكن 

لم تتم االستجابة لكل ذلك«.
وحيّا أبإاء تدز الرشإاء الذين رإثوا أل يكونوا 
يف صفاوف الددوال ومن يمثلهم.. مإولاً بموقفهم 
املاؤازر للجيش واللجال الشادبية يف مدركة الدإاع 

عن الوطن.
وكاّرر رئياس اللجإاة الثورياة الدلياا يف ختا0 
وشاكره  باألَْساااَرى  واعتازازه  إخاَره  كلمتاه، 
ألرسلم التي صربت.. مرتحماً عى أرواح الشاهداء 
األبرار الذين ساقطوا ولام يداإدول عان وطإهم 
وأرضهم.. عاعياً الله أل يمن بالشفاء عى الجرحى 

واملصابل.

معاملة الإْنَسـانية
واللجاال  الجياش  أَْساااَرى  بداُض  وكشاف 
الشادبية جانباً من مداناتهم يف مدتقالت املرتزقة 
أثإاء إرتة اعتقالهم، مشاريين إىل أل اليو0 كال يمر 
ثقيالً عليهم، جراء التدذيب واملداملة الالإنَْساانية.

وقاال أحدلم باأل مرتزقاة الريااض اعتقلوه 
الشاارع  يف  بطريقاة وحشاية، حياث كال مااراً 
إأطلقاوا علياه الرصااَص يف قدمياه ووّجهاوا له 
التهمة بأناه »حوثي« ومن ثم تام اقتياعه إىل جهة 

غري مدلومة وعاملوه بطريقة مقززة.
وتثبت لذه املداملاة أل املرتزقة وقوى الددوال 
يدملول وإال مإهجية واحدة، إأَْساااَرى الجيش 
واللجال الشادبية عانوا األمّرين، سواٌء يف مدتقالت 
خمياس مشايط أو مدتقالت ماأرب وتدز وغريلا 
بدكس أَْخاااَلقيات الجيش واللجال الشدبية الذين 
أظهاروا أَْخاااَلقاً عالية يف تداملهم مع األَْساااَرى 

واملدتقلل سواٌء أكانوا يمإيل أو سدوعيل.

- رئيس اللجنة الثورية العليا: األبطاُل المفَرُج عنهم يستحقون الفخَر واالعتزاَز فهم دافعوا عن بلدهم وعن عزة وكرامة وطنهم
- ناطق أنصار اهلل: عمليُة تباُدِل األسرى التي تمت في تعز أثبتت أن وفَد الرياض ال يملُك من أمره شيئًا

إنفـراجـٌة يف ِمـَلـفِّ األسرى واملعتقلني بعيدًا عن طاولة الكويت
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َرْمـَضـاُن الفضيل.. شهر اهلل 
دعاء

َوآِلاِه،  اد  ُمَحمَّ َعاَى  َصالِّ  اللَُّهامَّ 

ْن ثُُغوَر اْلُمْساِلِمَل ِبِدزَِّتَك، َوأَيِّْد  َوَحصِّ

ُحَماتََها ِبُقوَِّتَك، َوأَْسابَغ َعَطايَاُلْم ِمْن 

اد َوآِلِه،  ِجَدِتاَك. أللَُّهمَّ َصالِّ َعَى ُمَحمَّ

أَْساِلَحتَُهْم،  َواْشاَحذْ  تَُهاْم،  ِعدَّ َوَكثِّاْر 

َواْحاُرْس َحْوَزتَُهْم، َواْمإَاْع َحْوَمتَُهْم، 

َوأَلِّاْف َجْمَدُهاْم، َوَعبِّْر أَْمَرُلاْم، َوَواِتْر 

ْد ِبِكَفايَاِة َمَؤِنِهْم،  بَْلَ ِمرَيِِلاْم، َوتََوحَّ

 ، رْبِ ، َوأَْعِإُهْم ِبالصَّ َواْعُثْدُلْم ِبالإَّارْصِ

َواْلُطاْف َلُهْم يِف اْلَمْكاِر. أَللَُّهمَّ َصلِّ َعَى 

اد َوآِلاِه، َوَعرِّْإُهاْم َماا يَْجَهلُوَل،  ُمَحمَّ

ُلْم َما  ْ َوَعلِّْمُهاْم َما الَ يَْدَلُماوَل، َوبرَصِّ

د  وَل. أللَُّهامَّ َصلِّ َعاَى ُمَحمَّ الَ يُبْارِصُ

َوآِلاِه، َوأَنِْساِهْم ِعإْاَد ِلَقآِئِهاُم اْلَداُدوَّ 

اَعِة اْلَغاُروِر، َواْمُح  ِذْكَر ُعنْيَاُلاُم اْلَخدَّ

َعاْن ُقلُوِبِهم َخَطاَراِت اْلَمااِل اْلَفتُوِل، 

ْح  َواْجَداِل اْلَجإَّاَة نَْصاَب أَْعيُِإِهاْم َوَلوِّ

ِمإَْهاا ألِبَْصاِرِلاْم َماا أَْعاَدْعَت ِإيَهاا 

ِمْن َمَسااِكِن اْلُخْلاِد َوَمإَااِزِل اْلَكَراَمِة 

َواْلُحاوِر اْلِحَسااِل َواألَنَْهااِر اْلُمطَِّرَعِة 

بَاِة، َواألَْشاَجاِر اْلُمتََدلِّيَِة  ِبأَنْاَواِع األرَْشِ

ِبُصإُاوِف الثََّماِر، َحتَّاى الَ يَُهامَّ أََحاٌد 

نَْفَساُه  َث  يَُحادِّ َوال  ِباألْعبَااِر،  ِمإُْهاْم 

َعاْن ِقْرِنِه ِبِفاَرار. أللَُّهامَّ اْإلُاْل ِبذَِلاَك 

ْق  َعُدوَُّلْم، َواْقِلْم َعإُْهْم أَْظَفاَرُلْم، َوَإرِّ

بَيْإَُهاْم َوبَْلَ أَْساِلَحِتِهْم، َواْخَلْع َوثَاِئَل 

أَْإِئَدِتِهاْم، َوبَاِعْد بَيْإَُهْم َوبَْلَ أَْزِوَعِتِهْم، 

ُْلاْم يِف ُسابُِلِهْم، َوَضلِّْلُهاْم َعاْن  َوَحريِّ

َوْجِهِهْم، َواْقاَطْع َعإُْهُم اْلَمَدَع َوانُْقْص 

ِمإُْهاُم اْلَداَدَع، َواْمالْ أَْإِئَدتَُهاُم الرُّْعَب، 

َواْقِبْض أَيْاِديَُهْم َعِن البَْساِط، َواْخاِز0ْ 

ْع بِهْم َمْن  أَْلِساإَتَُهْم َعِن الإُّْطاِل، َورَشِّ

َخْلَفُهاْم، َونَاكِّْل ِبِهاْم َماْن َوَراَءُلاْم، 

َواْقاَطْع ِبِخْزِيِهْم أَْطَمااَع َمْن بَْدَدُلْم. 

اْم أَْرَحاا0َ ِنَسااِئِهْم، َويَبِّْس  أللَُّهامَّ َعقِّ

أَْصالََب ِرَجاِلِهْم، َواْقَطْع نَْساَل َعَوابِِّهْم 

َوأَنَْداِمِهاْم، الَ تَأذَْل ِلَساَماِئِهْم يِف َقْطر 

َوَقاوِّ  أللَُّهامَّ  نَبَاات.  يِف  ألْرِضِهاْم  َوالَ 

ْن ِبِه  ِبذَِلاَك ِمَحالَّ أَْلِل انْساال0َِ، َوَحصِّ

ْر ِبااِه أَْمَواَلُهْم، َوَإرِّْغُهْم  ِعيَاَرُلْم، َوثَمِّ

َعْن ُمَحاَربَِتِهْم ِلِدبَاَعِتَك َوَعْن ُمإَابَذَِتِهْم 

لْلَخْلاَوِة ِباَك، َحتَّاى ال يُْدبَاَد يِف ِبَقااِع 

اَر ألَحاد ِمإُْهاْم  االْرِض َغارْيَُك َوالَ تَُدفَّ

َجبَْهٌة ُعونََك. أللَُّهمَّ اغاُز ِبُكلِّ نَااِحيَاة 

ِمَن اْلُمْساِلِمَل َعَى َماْن ِباإَزاِئِهْم ِمَن 

ِكاَل، َوأَْمِدْعُلاْم ِبَمالِئَكاة ِماْن  اْلُمرْشِ

ِعإِْدَك ُمْرِعِإاَل َحتَّى يَْكِشاُفاوُلْم إىَل 

ُمإَْقَطِع التُّاراِب َقتْاالً يِف أَْرِضَك َوأرَْساً 

أَْو يُِقارُّوا ِبأَنََّك أَنَْت اللاُه الَِّذي الَ إلَه إالَّ 

يَك َلَك. أَنَْت َوْحَدَك الَ رَشِ

لذا الشاهُر املبارُك بصيامه وأجوائه املباركة لو إَراَعُة الله سابحانه وتداىل كمدونة يدل بها لذا اننَْساااُل ولداية 
لهذا اننَْسااال وترويٌض لهذا اننَْسااال عوناً له لريتقي يف ُسّلم الكمال يف ُسّلم الخري محطة تربوية إيَْماانية مهمة عى 
مستوى الدا0 ولذا الفرض املهم الذي لو من إرائض انسال0 الكربى له ألميته الكبرية إذَا اتجه اننَْساال بوعي وإَراَعة 
جاعة لالستفاعة مإه كما يإبغي وإال إيمكن أل تثيع لذه الفرصة لذه الفريثة وأل ال يستفيد اننَْساال مإها إذَا لم 

يتدامل مدها ويتجه لالستفاعة مإها بوعي.

السيد عبدامللك الحوثي

إضاءة

من دروس رمضان
املقاَطعُة االقتصادية.. تأثرُيها على األمريكيني

نهج السيد الشهيد القائد حسل بدر الدين الحوثي بتوعية 
الإااس بألمية مقاطدة البثائع األمريكية كساالح ملواجهة 

أمريكا بالتوازي مع شدار املوت األمريكي.
ويشاري السايُد القائد إىل أل لذا الساالح يدتارب واجباً عى 

املسلمل، مفروضاً مفروضاً.
ويثيف السايد القائاد قائالً: »طيب لم يجدونه بالشاكل 
الاذي ماا يحتاجاوا يحملونه، ولان ياؤعي إىل رض عليهم عى 
انطالق، لإاك بلدال أخرى ستستقبل نفطهم، عاشوا من قبل 
بادول نفط، لإاك بلدال أخرى تصدر بثائع أخرى، لن يكول 
لإاك أي رضر إال عى أمريكا نفسها، تتوقف ُكّل آلياتها؛ وألل 
ُكّل اآلليات لذه كلما تطورت كلما كربت نقطة الثدف لديهم 

لم«.
ويزيد بقوله: »من األوليات حقتها أل تدتمد عليك كساوق 
تساتهلك، تخرج ما يف جيبك إليهام، وتدتمد عى األوليات التي 

يف بالعك، ومن ألمها الإفط.

إذا توقاف الإفاط، وتوقاف الإااس عان رشاء البثائاع 
األمريكية وانرسائيلياة، يف األخري ترالا تتوقف، ترالا تتوقف 
كلهاا؛ ألل االلتزاماات املالية تكرب جداً جاداً كلما علت التقإية 
يف اساتخدا0 األشاياء، تكول الخساارات كبرية جداً كلما علت 
التقإية، وما لي كلها تقو0 عى جهوعلا الذاتية من أوليات إىل 
آخر يشء لي علياه، إهم مربوطل بالدرب، مربوطل بالبالع 

الدربية.
والحظ كياف أل القثيَة لذه صحيحٌة، أنهم لم تفكريلم 
اآلل بأنهم بهيمإتهم عى املإطقة لذه سيهيمإول عى الدالم، 
كيف عإدما تفكر أنت الدربي أنك يف موقع تستطيُع من خالله 
أل تهيمان عاى الدالام؟، انرسائيلياول األمريكياول عإدلم 
اعتقااع بأنه أل يهيمإوا عى املإطقاة لذه مدإاه يهيمإوا عى 
الصال، اليابال، عى ُكّل عول آسايا لاذه املصإدة، وعى عول 

أوروبا، ويهيمإوا عى الدالم كله من املإطقة لذه.
أليسات لذه قثية لاماة؟ قثية لامة جاداً، مدإى لذا 

أل األسالحَة حتى نيقاف األشاياء لذه ما تزال قائمة، عإدما 
تفارتض، أَْو ماا تبرص، أبارص نقطاة واحدة لو أناك جإدي 
مان جإوع الله، إإذا ساار الإاس عى لادي الله إهو لو يأتي 
بأشاياء كثرية، يتدخل ولو يف قراراتهم ويف اجتماعاتهم يرول 

بأنه ليس لإاك أي مصلحة من الدخول مدك يف رصاع.
ممكان يحصال من لاذا الإاوع، أَْو أي آراء يحصال ماذا؟ 
يكول إيهاا تدمريلم، والله عرض يف القرآل أشاياء من لذه، 
ممكن يدخلهام يف رصاع مع أطراف أخارى، يرضب الطرإل 
إيه، ويفتح مجال كبري للمسالمل، املسلمل الدمليل، وليس 

املسلمل الراقدين.
تحدث عن نظري لهذا يف أول ما بدأ انسال0 يف قول الله تداىل: 
ن بَْدِد َغَلِبِهْم َسايَْغِلبُوَل  }ألم ُغِلبَِت الرُّو0ُ يِف أَْعنَى اأْلَْرِض َوُلم مِّ
يِف ِبْثِع ِسِإَل{ )الرو0 ل( تجد أل الرصاع الذي قا0 بل الفرس 
والارو0 كال بالشاكل الذي يخد0 حركة رساول الله )صلوات 

الله عليه وعى آله(.

أهمية التسليم هلل تعاىل 
الاذي مدإااه يف  التساليُم للاه   
األخري: تقبل لداه، وااللتزا0 بهديه؛ 
ألل لديه لو واسع يتإاول مختلف 
األشاياء، إكماا أناه لإاا يارشع 
الصياا0، لإاك يف جاناب التقايض 
إيما بل الإاس، التقايض يف األشياء 
التي يختلفاول إيهاا، يإهالم من 
مااذا؟ يإهالام مان الرشاوة. أنت 
شاهائد،  مداك  إذَا  بشاهائدك  إعِل 
إعِل بشاهائدك، إعِل ببصائارك، إعِل 
بدعاواك، أَْو إجابتاك، لكان ال تادِل 
بأماوال، ولهذا أسامالا: وال تدلوا؛ 
ألنهاا بدل عان الشاهاعة التي تديل 
بها بدل عن الدعوى، بدل عن وثائل 
مديإة تدطي إلوس والحاكم سوف 
يدبار القثية، يحااول يجدل الحل 
لك. إإذا كال الحاكم نفساه، نفس 
الحكا0 عإدما يكاول الحاكم قابالً 
ألل يرتيش، أل تدرف أنه نفسك أنت 
تتجااوز حدوع الله، وتظلم نفساك 
أنات. قثياة يإهاى عإهاا الحاكم 

ويإهى عإها الإاس املتقاضول.
بَيْإَُكاْم  أَْمَواَلُكاْم  تَأُْكلُاوا  }َوال 
ِباْلبَاِطاِل{ )البقارة: من اآلية 188( 
إدإدماا أحاول عن طريل الرشاوة 
أل أحصال عى مال آخار إأنا أكلت 

ماله بالباطل. 
أما يف مجال التقاايض قد يكول 
طبيدي الإااس يختلفول، اختالف، 
إلتبااس، مثالً أنات تدتقاد أل لذا 
لاك واآلخر يقاول: ليس لاك إنه له. 
لاذا طبيداي أل يتقااىض الإااس 
ويتحاكموا عى لذا الإحو: االلتزا0 
بأل ال أحد يقد0 رشوة، أما أل تأتي 
أنت تحااول أل تدعاي، وتظن بأنه 
إرصة عإدما تسمع بأل إالل ليس 
مداه ]بصارية[ عاى تلاك الحاجة 

التي لاو ثابت عليها، إتحاول بأي 
طريقاة أل تأخذ أمواله، وأنت تدلم 
بأنها عى أقل تقدير، بأنها ليسات 
لك ساواء تدلم أنها له أَْو ليست له، 
أنات تدلم أنها ليسات لاك، إهإا ال 
يجوز، ال يجاوز أل تحاول بخربتك 
وذكائاك ألل قاد عإادك خاربة من 
خالل أنك كإت وكيالً. تشاارع وقد 
عإادك خاربة كياف تقاد0 ععاوي 
وبصائار وأشاياء من لاذه، لذا ال 

يجوز أبداً.
البداض عإدماا يدارف أل مان 
الحال له أناه ليس لديه خاربة، قد 
يشاجره، يدإع به لذا إىل أل يبحث 
لشاهائد ولو كانات زوراً، أَْو أحياناً 
يحلاف يميإاً إاجرة! لذه خساارة 
كبارية، ولذه مان الكبائر شاهاعة 
الازور، واليمل الفاجارة. يتقاىض 
يتشااجرول  بساهولة،  الإااس 
بساهولة، ولم إخاوال، ويقتإدول 

من أول يو0 اععى وجوب، وقد0 ما 
عإده ما ثبت له يشء اقتإع، الله لن 
يربط رزقك بتلك الخصلة، أَْو يربط 
حياتاك بها، أَْو يرباط عزتك بها، أَْو 
يربط ُكّل أموالك بهاا، ربما لو كال 
يف واقع الحاال أنت مظلو0 إيها أل 

الله قد يدوضك.
أحيانااً بدثإاا قاد يغلطول يف 
إىل  يتحاول  التقاايض،  موضاوع 
عداوة بل األرسة وبل املتشاجرين 

أنفساهم، ثام بال أوالعلام وبل 
أقاربهام ويف األخري ال تدري إال وقد 
لإاك عادوات بأكثر مان القثية، 
تكاول القثياة لام تداد شايئاً يف 
الذلإياة، قد برز أشاياء كثرية وقد 
لإااك كال0، وقاد لإااك اتهامات، 
أعاداء، قلوبهام مليئة  يصبحاول 
لبدثهام  والبغثااء  بالداداوة 

البدض.
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تواشيح رمضانية.. 
حبيب اهلل

توشيح عبدالعظيم عزالدين

واملزايا املناقب  ويا عالي  البرايا  يا خيَر  الله  حبيب 
ملتجايا يا  رتبًة  البريا  رب  عند  اخلالئق  أعلى  ويا 

سألُت الله يكرمنا ويُسدي لنا بكُم َجزيالت العطايا
فإن لم يستجب بكُم دعائي مبن أدعو فيقبل لي دعايا

فحاشى أن يخيَب ظنُّ عبٍد على أبوابكم حط املطايا
َغرقُت في بحوٍر مظلماٍت من العصياِن وانهدت قوايا

وُجد يا َجُد وأدخلني حماكم مع األسالِف هذا مرجتايا
فليَس سوى رضاكم لي مراٌم وليَس سوى محبتكم منايا

أال فافتح لي األبواَب منناً وقل أهاًل مبن يرجوا قرايا
األذايا ويكفينا  ويهدينا  حاٍل  ُكّل  في  أمرنا  ويُصلح 

الردايا َهوياِت  ويُوقعهم  جميعاً  أعدانا  شر  ويَدفع 
ويُعطينا وأحباباً ُمناناً من اخليراِت يا هادي البرايا

املنايا بساحتنا  نزلت  إَذا  ختٍم  خيَر  باليقني  ويَختم 
وصلى الله خالقنا دواماً على اخملتاِر محموِد السجايا 

َشفيع اخللق في األخرى وحسبي إَذا َحلت بدنيانا الرزايا 
رجايا  يا  حٍي  ُكّل  وسامح  طراً  األطهاَر  آلُه  وتغشى 

نصائُح طبيٌة ملرضى السكري يف رمضان 

يدترب مريُض السكري بإوعيه له وضع خاص، ويجدر 
به الحاذر إذَا ما نوى الصيا0 واستشاارة طبيبه الخاص 

بالإسبة لوضدة مع الصيا0.
يقل الخطر الإاتج من صيا0 مرىض السكري امللتزمل 
بالداالج واملسايطرين عاى مساتويات الساكر ضمان 
الحادوع الطبيدية، ومن ال يتإاولول أكثَر من جرعتل من 

األنسولل أَْو الدواء. 

يمإع مرىض الساكري من الصياا0 بوجهة نظر طبية 
يف الحاالت التالية: 

1 - يف حاال الساكري مان الإاوع الثاناي بمراحلاه 
املتقدماة، والإاتج عإاه وجوع خلل واعتاالل بالكى خلل 

بالإظر وغريلا من املثاعفات.
2 - إذَا كال مدادل الساكر مرتفاع لدياه باساتمرار 
ويداني من عد0 القادرة عى ضبطه ويفوق 300 ملغم/ 

عيسيلرت. 
3 - إذَا كال الساكري مان الإاوع األول وكال كال عدع 
الجرعاات املتإاولاة مان الادواء أَْو األنساولل عان 3-ل 

جرعات، أَْو يستخد0 مثخة األنسولل.
ل - الحامل أَْو املرضدة املصابة بالسكري.

5 -  أي مرياض ساكري مصااب بمارض مزمن مثل 
أمراض القلب الكى الرسطال قرحة املددة وغريلا. 

نصائُح مرضى السكري يف وجبة اإلفطار 
1. تإاول وجبة انإطار إور األذال.

2 -  تقسايم وجباة انإطاار إىل عدة وجباات صغرية 
الحجم )كوب ماء +حبات التمر، مقبالت، رئيسية(.

3 -  عى مريض الساكر أل يبادأ وجبة الفطور بكوب 
من املاء وثالث حبات تمر صغرية الحجم.

ل - عاى مرياض الساكر أل يتجإب األطدماة املالحة 
واملخلالت.

5 - عاى مرياض الساكر أل يتجإب األغذية الدسامة 
والدالية بالدلول واملقايل.

6 - رشب كمية كاإية من املياه.
7 - االبتداع عن تإاول املرشوبات التي تحوي الكاإيل 

كاملرشوبات الغازية.
8 - استبدال الدصائر بحبة الفواكه الكاملة.

9 - تإااول الكربوليادرات املدقدة بدالً عن البسايطة 
كالخبز األسمر بدل األبيض.

 
نصائح مرضى السكري يف وجبة السحور 

• تأخري إرتة الساحور قدر انْماَكال )وقت قريب من 
انمساك(.

• وجبة ساحور شااملة لكاإة الدإاارص واملجموعات 
الغذائية.

• حسااب الكمياات والحصاص الغذائية تبدااً لحالة 
املريض.

• الرتكياز عى الكربوليادرات املدقدة )مثال الحبوب 
الكاملة(.

• الرتكيز عى البقولياات كالحمص والفول حيث أنها 
عالية بالربوتل واأللياف.

الكاملاة واالمتإااع عان  بالحباة  الفواكاه  • تإااول 
عصائرلا.

• تإااول الدلول املفيدة كزيت الزيتاول واالمتإاع عن 
الدلول املرضة كاملقايل.

• تإااول مصااعر الربوتال الجيادة واملتإوعاة وقليلة 
الدلول مثل الجبن قليل الدسام وبكميات ساليمة، حيث 

أل الربوتل يزيد إرتة االحساس بالشبع خالل الإهار.
• تجإب املرشوبات املدرة للبول والتي تحوي الكاإيل.

• تجإب األطدمة املالحة واملخلالت. 
• رشب كميات كاإية من املاء.

مدارَش الصائمل.. ما أرسع ما تمي األيا0.. شاهر رمثال، 
ضيف كريم اساتقبلإاه باألمس، ولا لاو اليو0 قد انتصف، إهل 
إيإا من قهر نفساه وانتصف؟ ولل إيإا من قا0 إيه بما عرف؟ 

وتشوقت نفسه لإيل الرشف؟
لقد مىض مان رمثال صدره، وانقىض مإه شاطره، واكتمل 
مإاه بدره، إاغتمإاوا إرصة تمرُّ َمرَّ الساحاب، واعخلاوا قبل أل 
يُغلال البااب.. إإنه يوشاك الثيف أل يرتحل، وشاهر الصو0 أل 
يإتقل، إأحساإوا إيما بقي، يُغَفر لكم ما مىض، إإل أسأتم إيما 

بقي أُخذتم بما مىض وبما بقي.
رحال نصف رمثاال، وبل صفوإإاا الصائم الداباد، الباذل 
املإفل الجواع، نقي الرسيرة، طيب املدرش، إهإيئاً لهؤالء الداملل 

ما اعخروه عإد رب الداملل.
رحال نصاف رمثاال، وبال صفوإإاا صائاٌم عان الطدا0 
والرشاب، يبيت ليله يتساى عى أعراض املسالمل، وتقامر عيإه 
شاهوة محرماة يرصدلاا يف ليل رمثاال، يده امتادت إىل عامٍل 
مساكل إأكلت ماله، أَْو حفإاِة ربا إأخذتها عول نظر إىل عاقبة، 

أَْو تأمل يف آخره.
رحال نصاف رمثاال، وبال صفوإإاا مان إاتتاه صلوات 
وجماعاات، قاد آثر الإاو0 والراحة عى كساب الطاعاات.. وبل 
صفوإإا بخيٌل شاحيح، أسوُع الرسيرة، يسُء املدرش، عخيُل الإية، 
إأحسان الله عازاء لؤالء جميدااً يف نصفهام األول، وجربلم يف 

مصيبتهم، وأحسن الله لهم استقبال ما بقي لهم.
أيهاا املفرطول يف شاهر رمثاال القائم، لل أنتام عى يقل 
من الديش إىل رمثال قاع0؟! إقوموا بحل شاهركم، واتقوا الله 
كام وجهركام، واعلموا أل عليكم ملكال يصحبانكم طول  يف رسِّ
علركام، ويكتباال ُكّل أعمالكم، إال تهتكوا أساتاركم عإد من ال 

تخفى عليه أرساركم.
إل أياا0َ رمثال يجاب أل تُدظَّاَم وتصال، وتُكار0َّ وال تُهال، 
إهل حبساتم غرضكم إيها عن إثول الكال0 والإظر؟! وكففتم 
جوارحكام عن اللهاو واألرش؟! واساتددعتم من الازاع ما يصلح 
للسافر؟! أ0 أنتم ممن تدرض يف لذا الشاهر للمساخط، وقارف 

املظالم واملساقط.
مدرَش الصائمل إنإا مسؤولول عن لذه األوقات من أعمارنا، 
يف أياة مصلحاة قثيإالا؟ أيف طاعاة الله وذكره، وتاالوة كتابه 
وتدلام عيإاه، أ0 قثيإالا يف املقالي وأما0 القإاوات، أَْو يف اللهو 
واللداب الذي ال يدوع عليإا بكبري إائدة، بل لو من أساباب البدد 

عن الله تداىل.
إلإساتدرك باقي الشاهر، إإنه أرشف أوقات الدلر، لذه أيا0 
يحاإظ عليها وتصال، لي كالتااج عى رأس الزمال، ولإدلم أنإا 

مسؤولول عما نثيده من أوقات وأحيال.
أيها املؤمإول، إل شاهر رمثال شهر الدتل من الإريال، شهر 
إكاك الرقاب من عار الشاقاء والحرمال إاجتهدوا ما اساتطدتم 

يف إعتااق رقابكم، وإاكاك أبدانكم، ورشاء أنفساكم من الله جل 
جالله.

أيها املؤمإول، لذا أوال التوبة واالستغفار، واألوبة واالنكسار.
متاى يتاوب، من لام يتب يف رمثاال؟ ورغم أناف رجل أعرك 

رمثال إلم يغفر له.
إل رمثال إرصة للمذنبل.. إالشاياطل مصفدة.. وشهوات 

الإفس مقيدة.. والإفحات ممإوحة.. وأبواب الجإة مفتوحة.
الله أكرب.. لذه نفحات القدس قد تإزلت.. لذه نسمات األنس 
قاد لبت.. لذه بسااتل الجإال قاد تزيإت.. وجديار باملؤمن أل 
يشامر ويجتهد.. وحري بالغاإل أل يداجال، وجدير باملقرص أل 

يشمر. وأل يقرص عن التقصري يف الشهر القصري.
عبااع الله.. ونحان نرى الإاس يف لاذه األياا0 يتهاإتول عى 
اساتثمارات الدنيا، من األسهم والدقارات، واملصالح والتجارات.. 
ماا أحرانا أل نساتثمَر رمثاال باألعماال الصالحاة، والتجارة 

الرابحة.. وإليكم بدض إرص االستثمار الرابح.
إمن إرص االستثمار الرابح يف رمثال: بذل املدروف، ومد يد 
الداول للمحتاجل، ورعاية الثدفااء واملدوزين.. إقد كال نبيك 
صاى الله عليه وآله وسالم أجوع الإااس، وكال أجوع ما يكول يف 
رمثاال حل يلقى جربيل إيدارساه القرآل، إلرساول الله صى 
الله عليه وآله وسلم أجوع بالخري من الريح املرسلة كما يقول ابن 

عباس ريض الله عإهما، والحديث يف الصحيحل.

ومن إرص االساتثمار الرابح: صالة القيا0، وقد قال صى الله 
علياه وآله وسالم: من قا0 رمثاال إيماناً واحتسااباً ُغفر له ما 
تقّد0 من ذنبه.. وأخرب صى الله عليه وآله وسالم أل من قا0 مع 

انما0 حتى يإرصف كتب له قيا0 ليلة.. إهإيئاً للقائمل.
ومان إرص االساتثمار يف رمثاال: صلة األرحاا0، وتحقيل 

مدالم التواصل املفقوع يف حياة الكثري مإا.
ومان إرص االساتثمار يف رمثال: توسايع عائارة األخالق يف 
التدامال ماع اآلخرين، إإل عائرة األخالق من أوساع الدوائر التي 
يلاج مإهاا الصائم إىل رضوال الله تداىل، كماا صح عإه صى الله 
عليه وآله وسالم عإد الرتمذي وغريه: ماا من يشء أثقل يف ميزال 

املؤمن يو0 القيامة من خلل حسن.
إل صاحاَب األخاالق الفاضلاة يزياده رمثاال عطفااً عاى 
اآلخرين، واحرتاماً لهم، وتقدياراً لظروإهم.. ال كما يفدله بدض 

الإاس ممن تثيل أخالقهم عإد الصو0.
ومن إرص االستثمار يف رمثال: الدمرة يف رمثال، وقد أخرب 
الإباي صى الله عليه وآله وسالم أل الدمارة إىل الدمرة كفارة ملا 

بيإهما.
وقاال صى اللاه عليه وآله وسالم أل0 مدقال ريض الله عإها: 

عمرة يف رمثال تقي حجة أَْو قال: كحجة مدي.
ويمكن للمساتثمر أل يوّسع عائرة األجر باملسالمة يف مدونة 

املحتاجل ليؤعوا الدمرة.

وانتصف رمضان 

فكاهات 
رمضانية 

لبخيال:  أحُدلام  قاال 
»لام ال تدعوناي يومااً؟« 
قاال الصائام: »ألنك جيد 
املثاغ، رسيع البلاع، إذَا 
أكلت لقمًة ليأت أخرى«، 
قال: »أتريد مإي إذَا أكلت 
لقمة أل أصيل ركدتل ثم 

أعوع إىل الثانية؟!«. 

 ****

ُسئل أعرابيٌّ يف يو0 حار 
وكال يصو0 للمرة األوىل، 
الصياا0؟  كياف وجادت 
إىل  »انظاروا  إأجااب: 
اللاه بالدباع إلوال  رحمة 
املثمثة يف الوضوء لكإا 

متإا من الدطش.
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 ذكرى الحرب األوىل على صعدة 

سأمسُح دموَعك وأنام

زيد البعوة 
يصااِعُف ياو0ُ السابت 18يونياو من 
عاا0 ل200 ميالعية الذكارى املؤملة التي 
شان إيها الإظا0ُ الساابُل، الحرب األوىل 
عاى املسارية القرآنياة املدروإاة الياو0 
مارال  مإطقاة  يف  اللاه(  با)أَنَْصاااار 
بمحاإظة صددة بقياعة السايد حسال 
بدر الدين الحوثي ومجاميِع من املؤمإل 
الذين تثقفوا بثقاإاة القرال ورصخوا يف 
وجه أمرياكا بهذا الشاداراااا الله أكرب 
ااا املوت ألمريكا ااا املوت نرسائيل ااا 
اللدإة عى اليهوع ااا الإرص لإلْسااااَل0.. 
وكال السايد حسال بدر الدين القائد 
امُلَؤّسااس لحركاة أَنَْصااار اللاه قد ععا 
اااة إىل اتخااذ موقاف مان أمرياكا  األُمَّ
األمريكاي  املارشوع  مقابال  وإرسائيال 
اااة  األُمَّ يساتهدف  الاذي  الصهيوناي 
انْسااااَلمية بشكل عا0 اعتمد السيد عى 
توعية الإاس من خالل القرال الكريم ومن 
خالل محارضات توعويه تبدد الإاس عن 
ثقاإاة الصمت والجموع ونقلهم إىل حالة 
التََحاّرك الدمايل يف مواجهة الخطر الذي 
يرتباص بالجميع من خالل شادار املوت 
ألمرياكا وإرسائيال ومقاطداة البثائع 

األمريكية وانرسائيلياة واالعداع الإفيس 
واملدإوي وانيماني الدميل اساتجابة لله 

تداىل الذي وجه يف الرآال 
اليهوع  بمواجهة  الكريم 
والإصاارى الذين يريدل 
ااة  أل يهيمإاوا عى األُمَّ
انْسااااَلمية ويفسدول 

يف األرض.. 
عاى  السايد  اعتماد 
الفكار القرآناي البدياد 
عن الطائفية واملإاطقية 
واملذلبياة التاي إتكات 
الإااس  وععاا  باألماة، 
يف مواجهاة  اد  التوحُّ إىل 
األمريكاي  املارشوع 

اااة بداد احاداث الحااعي عرش  وَخاصَّ
مان سابتمرب التاي حدثات يف نيوياورك 
والتي وجهات أمريكا أصاباع االتها0 إىل 
اااة انْساااااَلمية بشاكل مباارش  األُمَّ
كذريدة وماربر الحتالل البلادال الدربية 
وانْساااااَلمية بتهماة انرلااب والتاي 
أَْعالن يومهاا الرئياس األمريكي جورج 
الحارب  اسامالا  التاي  الحارب  باوش 
الصليبياة ضاد انْساااااَل0 واملسالمل 
راإداً شادار من لم يكن مدإا إهو ضدنا 
إاّل أل السايد حسال قاال نحان ضدكم 

ونحن ندلم أنكم من إجرتم عى أنفسكم 
لتوجدوا ألنفساكم ماربراً لرضبإا ولكن 
ليهاات إإحان عى اتم 
ملواجهتكام  االساتدداع 

مهما حصل.. 
الثقاإاة  انتارشت 
ع الوعي  القرآنياة وتمادَّ
اليمإيال  أوسااط  يف 
يرإداول  وأَْصبَحاوا 
ألمرياكا  املاوت  شادار 
واملوت نرسائيل يف كثري 
اليمإياة  املإاطال  مان 
البثائاع  ويقاطداول 
وانتقال  األمريكياة 
الإاس من حالة الصمت 
والجماوع والحيااع إىل املواقاف الدملياة 
التي من شاأنها الجهاع يف سابيل الله يف 
مواجهاة اعدائاه مان الهاوع والإصارى 

أمريكا وإرسائيل.. 
أحسات أمريكا وعمالؤلاا يف املإطقة 
بخطر املسارية والثقاإة القرآنية وخطر 
الوعي املتإامي يف أوساط الشدب اليمإي 
إقاررت أل تدإَع بدمالئهاا يف اليمن من 
خاالل الإظا0 الساابل إساجإت الدديَد 
من الشاباب الذين كاناوا يرصخول ضد 
أمرياكا وشاإوا عدواناً ظاملاً عى السايد 

حسال بدر الديان ومن مداه يف مإطقة 
مرال تحات عإاوين كاذباة اإتثحت يف 
األخري وأَْصبَحت عارية عن الصحة، مإها 
أل السيد اععى انمامة ورإع أعال0 حزب 
وايارال يف صددة َوأل من كال يسامونهم 
بالحوثيل يسابول الصحاباة وكثري من 
الدعاياات والتثليال الذي حصال يف تلك 

الفرتة.. 
انطلقت الحملة الدساكرية عى مرال 
يف يو0 18 يونيو ل200 واساتمر الددوال 
ملدة ثالثة أشاهر تم خالله تدمري مإطقة 
مارال وقتال أكثار مان 500 مان أبإااء 
املإطقة من الوجهاء والدلماء والشاباب 
وعى رأساهم الشاهيد القائد حسل بدر 

الدين الحوثي سال0 الله عليه.. 
واساتمر الدادوال عاى لذه املسارية 
ااة إىل اليو0 والذي توجته  وعى لاذه األُمَّ
أمريكا وإرسائيل بددوال غاشام وبشكل 
مباارش )الدادوال السادوعي األمريكي( 
ألكثر من عا0 وال يزال مساتمراً إىل اليو0 
وماع ذلاك لام يتمكإوا مان إطفااء نور 
اللاه ولم يتمكإوا مان تزييف الوعي الذي 

يتمتع به اليمإيل بفثل الله.
 إلدإاة اللاه عاى الظاملال، والإرص 

حليف املؤمإل ال شاء الله.

أسامة الموشكي 
 يف الساعات املتأخرة من الليل. 

يتساكع طفيل الصغري يف أرجاء البيت راإثاً أل يذلب إىل رسيره ليخلد 
للإو0.

محاوالً إقإاعه بشتى الوسائل إاّل أنه يرإثها بتاتاً بدول أي نقاش. 
حملته بيدي عالياً، أخاطبه متوععاً مبتساماً ما الذي اساتطيع أل أإدله 

لكي تإا0؟
رشع بديإيه يفكر.. ثم قال:

إحِك يل قصة إل اعجبتإي سأنا0 وإل لم تدجبإي لن نإا0. 
قلت له اقبل:

وضدتاه عى رسياره؛ اطفاأت االناوار؛ وضدات رأيس بجانب رأساه؛ 
تقاسمت مده اللحاف، وحذرته:

ساأقص عليك قصة حقيقة لكن إياك أل تإا0؛ ألنإي أظن أني بددلا لن 
أستطيع أل أنا0. 

لز رأسه وعيإاه يملؤلما الربيل وكأنه يقول: ابدأ ال تثيع الوقت. 
يف البداية:

سأروي لك باختصار ما الذي جرى وصار؛ اندلدت ثورة لثوار وأثوار، الجتثاث حكم إاسد 
أذاقإاا طيلة أعوا0 َما ُلَو أشاد مرارة من الصبار، وحيإها قار القرار، بمإح الحصانة ونإىس 
ُكّل ماا جارى صار، ولذه كله بمباركة من أثوار الدار، اما الثائر الذي ثار ظل راإثا مإتظرا 

خلف الستار.
وبربيل أكثر قال يل أكمل: 

وبددلاا عشاإا حكمهم لساإوات قليلاة واذا بهم للفسااع والظلم ممن سابقولم كانوا 
االإثال، وطموح التغيري اصبحت لي املدرقل، ولد0 الشاهيد لام أول من نىس ويخذل، ولم 

يكن لإاك إرق إقط.. لذا بثوب قصري ومن سبقوه بقميص مبإطل. 
عإدلا ثارت ثائرة الشادب لهكذا حال، ونشاوته الثورية أل تساكت عن لذا الوضع كال 

من املحال,
لدلك يابإي سمدت عن كلمة حذاري.

_ ندم سمدت. 
لذه الكلمة كانت كصما0 أمال ملن بالحل يإاعي،

وأَْصبَحت لفظاً مجازي.
تدإي الركول لقائد يصدع بالحل واما0 الظلم ال يأبه ويبايل،

وبددلا انترصت الثورة، وأَْصبَح القارار يخص الدولة، واالرتهال للغري 
أَْصبَح مإسيا، ولم يدد لإاك أحد مقصياً.

االمال، االستقرار، الرخاء، وانخاء يدم املكال ليحكي،
عإن حقبة سوعاء كال سواعلا سيمحي مخطوطات امٍل للبالع تإمي. 
نهض من عى إراشاه متشوقا قائالً اياك أل تقول انتهت: ال ال لم تإته، 

ُعد إىل إراشك واستلل، ألكمل ما بدأت به ألنهي.
لذا االساتقرار لم يدجب الجار، وكيف ال ولو من كال يتحكم بالقرار، 
إشان غثبه ومأل االرض نارا، إصمدنا وصاارت الدماء انهارا، ورحل مإا 

الرجال االخيار، ومر الليل.. ليلية الإهار. 
وأ0 الشهيد ترصخ متحدية بالجهر بأل الإرص آٍت ال محال.

وتان بوجدهاا يف زاوية املكال ماساحة عموعهاا بمإديل كانات تبلله 
وتثده عى جبيإه أل ناعالا ليال يشكوا مرضا أَْو سدال.
وزوجة الشهيد تشكو قساوة الفراق وتهإهن قائلة: 

ماذا لو عاع.. ثم تبكي بحرقة وتدعو يا الله قرب املداع,

وابن الشهيد يتغإى ويفخر أل أباه نال إثالً مجيدا.. لكإه يتألم إل أتى الديد ليجد نفسه 
يف مإزله يتيماً وحيداً. 

وإذا بطفيل يهمس ويده عإد عيإي تحّسس قائالً:
 سأمسح عموعك وأنا0. 

وسأرى بقية قصة الإرص يف املإا0 وسأرويها لطفيل أل أبى يوماً أل يإا0.

 اللــوبي 
السعـــودي! 

عبداهلل علي صبري 
عى غراِر اللوبي الصهيوني 
تسادى السادوعيُة للدب عوٍر 
مماثٍل يف االنتخابات الرئاسية 
األمريكياة. وقبال أيا0 ترسب 
خارب مفااعه أل الريااض لي 
املمول األبرز لحملة مرشاحة 
الحازب الديمقراطاي ليالري 
أل  رساً  يداد  ولام  كليإتاول، 
الادول  ومدظام  السادوعية 
الدربية تخاى وصوَل عونالد 
تراماب املرشاح الجمهاوري 
املثري للجدل إىل سدة الحكم يف 

البيت األبيض. 
ورغام أل الدالقات األمريكية السادوعية تديش حالة توتر غري 
مسبوقة، إال أل خشاية الرياض من مآالت أسوأ حال إوز ترامب، 
يجدُل آل سادوع أكثر تهالاكاً يف التوعع للبيات األبيض، واالنصياع 
لالبتزاز الذي تمارساه إعارة أوباما مإذ تحول السياسة األمريكية، 
وعد0 اكرتاثها بسخونة ملفات املإطقة، وتصاعد األزمات يف الدول 

املجاورة ألكرب عولة مصّدرة للإفط يف الدالم.
ومماا يفاقم ماأزق الرياض أل التلوياح األمريكي بالتخيل عن 
السادوعية جااء يف الوقت الذي يتصارع إيه ولياا الدهد محمد بن 
ناياف ومحمد بن سالمال عى عارش اململكة، مع تفاقام الحالة 

الصحية للملك )الزلايمر(.
وماع زيارة بان سالمال للواليات املتحادة األمريكياة، يجتهد 
اللوبي السدوعي يف تقديم ويل ويل الدهد باعتباره الرجل الذي يمكن 
أل تدتمد عليه يف اململكة واملإطقة، بدالً عن ويل الدهد األقرب لتويل 

الدرش ما لم تحدث متغريات مفاجئة عاخل البيت السدوعي.
وألل األمريكيال أعارف من غريلام بخفايا ما يادور يف أروقة 
القارص امللكي السادوعي، إقد عملوا وال زالوا عى اساتإزاف املال 
السادوعي من خالل تشاجيع وععم رؤية 2030 االقتصاعية التي 
شابها البداض بإصالحاات جورباتشاوف )البريوسارتيكا( التي 
رسعت يف انهيار االتحاع الساوإياتي، وإسادال الستار عى حقبة 

الحرب البارعة!
ويتجالل اللوبي السادوعي أل رلَن عالقاة الدولة ومصالحها 
برغباات ومطاماع حكامها، يدمل الُهوة بل السالطة والشادب 
ويخلال مإاخاً لالنتفاضاات والثورات، التي لن تكول السادوعية 
بمإأًى عإها كما توقع مدهد واشاإطن يف عراساة تحليلية قارنت 
بل وضع جمال مبارك يف مرص قبل انطاحة بوالده يف 2011، وبل 

وضع اململكة اليو0 يف ظل اتساع نفوذ وصالحيات نجل سلمال!
امللفاُت أل آَل سادوع يإحاول إىل مزياد مان التقرب لتال أبيب 
طَمداً يف مزيد من الدعم والرىض األمريكي، متإاسال أل التقارب 
السدوعي مع الكيال الصهيوني، ورسائل الغرا0 السيايس املتباعل 
بيإهما، يجدل السدوعية وحكامها عى الثد من الشدور الجمدي 

الدربي وانْسااااَلمي املقاو0 نرسائيل وللتطبيع مدها.
وبانَضاَإاة إىل خذالل القثية الفلساطيإية، إإل لدإة الددوال 
عى اليمن لي األُْخاااَرى لن تمرَّ عول ثمن، ومفاعيلها االرتداعية 
ااًة  عاخل اململكة تإبئ بأل القاع0َ أساوأ بالإسبة آلل سدوع، َخاصَّ
وأل مخططاات تقسايم وتفكياك عول املإطقاة تساتهدف الدول 
الدربية كثيفة السكال، والسدوعيُة واحدٌة من لذه الدول بال شك!.

محمد طاهر أنعم 
إثائاُح ثمن تدمري تدز بدأت روائُحهاا الإتإُة تُزِكُم 
األنوَف، وتدّرى مدها مثقفو »األجرة« وتسقط األقإدة 
مان وجاوه أععيااء الوطإياة واملداإدول عان )كرامة 

وعزة( تدز.
300 مليول ريال سادوعي أَْو 500 مليول لو إجمايل 
الثمان الذي اساتلمه الخونة مقابل تحويال مديإة تدز 
إىل مديإة أشاباح وسافك عماء األبرياء مان أبإاء اليمن 

عموماً.
صحياح.. الدماالء والخوناة رخيصاول.. إهاا لم 
يبيداول ُكّل يشء.. األمان.. االساتقرار.. الدمااء وكل 
مقادس بثمن بخس.. وتظهر حقيقتهام للجميع أنهم 
باال كراماة ولياس لهام رشف وال يمتلكول أياُة قيمة 

لالعتزاز بالإفس.
تقف أماا0 املارء أقبح صاور الدمالة ولو يشاالد 
مديإة تداز اليو0 وما لحل بها مان قتل وتدمري مرعب 
وخراب مخيف.. ويتذكر ذلك الشاخص الذي كال يإزف 
عمه ولو يرعع )أنا مدياول(.. )أنا مديول(، أَْو األطفال 
ولام يجربول عاى تمثيال أعوار حزيإة بحثااً عن املاء 
والغاذاء والدواء.. وغريلا من آالف املشاالد التي تفطر 

القلب.. 
 تساتحرض ذاكرتاك مشاالد حماوع صّورني ولو 
يمثال أعواراً بطولياة بإتقال رليب مان أجل لهف املال 

املدنس للتحايل عى الجرحى من املغرر 
بهام واملقاتلال يف صفاوف املرتزقاة.. 
وتصاد0 أكثار عإدماا تجد أل ثمان ُكّل 
لذه الدمااء والدماار 300 مليول ريال 
سادوعي. تصوروا.. لاؤالء الدمالء كم 
لم رخيصول.. ويساتحقول أل نبصل 

يف وجولهم.. 
ال أحاد يساتطيع أل يارع عاى خالد 
بحااح أَْو يكذبه.. أجاز0 بذلك؛ ألل لديه 
وثائال تفثح بشااعة ووضاعة لؤالء 
املرتزقة والخونة الذيان باعوا تدز بمن 

إيها وما عليها.. 
300 مليول ريال سادوعي لو املبلغ 

الاذي قدمته السادوعية أي عولة واحادة ملرتزقة تدز.. 
وعبث بهذا امللف حزب انصالح حسب بحاح والذي قال 
ساخراً »لم يدملوا ما يستحل من لذه املبالغ وأل لإاك 

ضجة إعالمية يف تدز والفدل قليل«.
اعرتاُف خالد بحاح األخري اغثب بشكل كبري عمالء 

السادوعية حياث أناه وبدد سااعات من القإبلاة التي 
إّجرلاا بحاح عرب قإاة )بي بي يس( صمت ُكّل الخونة 
بماا إيهام املثقفول )األجارة( وأوعزوا الرع عى ساا0 
الغبااري املإتفاخ من)الكبساة( حتاى 
أخماص أذنيه ليتهم بحاح باللصوصية 
ونهب املال السدوعي، وكأل )سا0( مإذ 
أل غااعر ذمار جالسااً يساتغفر تحت 
ميازاب الكدباة، حياث كتب مإشاوراً 
يف صفحتاه بالفيسابوك ذكار إياه أل 
السادوعية ساّلمت حكومة بحاح 500 
مليول ريال سدوعي كموازنة لحكومته 
»إرسقهاا« إَضاَإاة إىل 50 مليول ريال 
سادوعي شاهرياً مرصوإات تشغيلية 

لحكومة الرياض.
وعاى الطريال تدّمد ساا0 الغباري 
إثح محمد الشاداعي وذكر أنه استلم 
315 ملياول ريال سادوعي لجبهة عدل أبل، واساتلم 

املبلغ وإر لاربا إىل القالرة.
طبدااً كال حموع املخااليف قد ذكار يف لقاء صحفي 
مده األُسبُوع املايض زعم إيه أل املرتزقة الذين يدمرول 
تدز لم يساتلموا أية مبالغ مإذ رمثال املايض.. كما لم 

يقد0 التجار ورجال األعمال أي ععم مايل لهم.. 
كال0.. ياا حماوع صورناي.. باكل وقاحاة وبجاحة 
تقاول لاذه االعرتاإات الخطارية.. وال رياال.. مابوش 
مداك إلوس.. ولم يساتلم اتباعك وال إلاس.. صدقت.. 
أنت من علمت املليشايات عى مهاجمة ورسقت البيوت 
املواطإال واملحالت التجارياة.. )محرر( تداز الذي إر 
إىل اساطإبول لا لو يدارتف أل مليشايات انخَوال لم 
يساتلموا أي مبلغ مايل مإاذ رمثال املايض.. وتصوروا 

البقية الباقية.. 
الحقيقة التي تتجى لإا يف وسط رصاع الدمالء لي 
أنه ليس لدى املرتزقة قثية وأنهم مجرع خونة يإفذول 
مؤامارة تساتهدف اليمن ولياس تدز إقاط.. ُكّل يشء 
أَْصبَاح واضحااً وباألَْرَقااا0 وباتت أكاذياب )املقاولة( 

وشداراتهم مفثوحة.
وماا يحز بالإفس لو أل ُكّل تلاك األَْمَوال مجمدة ال 
تسااوي قطرة ع0 ُسفكت باطالً يف تدز وال قصف قلدة 
القالرة بتلك الوحشاية.. وال نتكلم عن عرشات اآلالف 
من القتى والجرحى والدمار الفظيع الذي لحل باملديإة 
ونزوح مئات اآلالف من سكانها وترك مإازلهم وصاعر 

عيشهم.
لذا وما خفي أعظم!!

300 مليون ريال ثمن قتل تعز 
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العقل السليم يف 
القلب السليم 

نوح جالس 
منذُ فرتة طويلة ونحُن نتلقى ثقافاٍت 
خاطئًة وأيديولوجيات تعبوية تسبّبت يف 
نقص الوعي املطلوب من�ا كي نتََح�ّرك 
يف الطريق الصحيح، مما أدى إىل ضياع 
املرشوع الحقيقي من بني أيدينا، ومنها 
»العقل الس�ليم يف الجسم السليم« وهذا 
غ�ر صحيح؛ ألن�ه ل يش�رتط يف وجود 
عق�ل س�ليم وواٍع وجود جس�م س�ليم، 
فكم هناك من أش�خاص نوابغ وفائقي 
ال�ذكاء وقم�ة عالي�ة يف الوع�ي لديه�م 
عاهاٌت خلقية أَْو لديهم مش�اكل صحية 
أَْو جس�دية وغرها، وهن�اك رأينا ذوي 
���ة وه�م يعانون  الحتياج�ات الَخاصَّ
من أمراض جس�دية ووجدناهم أذكياء 
ويحمل�ون عقالً فطن�اً ولديهم مهارات 
تطبيقية َونظرية عالي�ة، وهناك العديد 
والعديد من العلماء املش�اهر سواء عىل 
املس�توى العلمي أَْو األدب�ي أَْو الفكري 
كان�وا يعانون من العدي�د من األمراض 
ومع ذلك أَْصبَحوا من قادة العلم والفكر 
يف مجتمعاتهم، ولكن ل�و كان صحيحاً 
أن »العقل الس�ليم يف الجس�م الس�ليم« 
لكانت هذه الفئة من الناس يعانون من 
تخل�ف عق�يل أَْو إن صح الق�ول لديهم 
حالة م�ن فقدان العق�ل »الجنون« ولم 
يس�تطيعوا عم�ل أي يشء، ولك�ن ألن 
مصدر التفك�ر والوع�ي والبصرة هو 

القلب استطاعوا أن يكونوا كذلك.
وما نود اإلشارة إليه هو لو أننا تلقينا 
ثقافة »العقل الس�ليم يف القلب السليم« 
لتََح�ّركن�ا ك�ي ننمي قلوبن�ا ونطّهرها 
ونعم�ل ُكّل يشء كي تكون س�ليمة، ول 
سيما أن سالمة القلب ل تتحقق إل بذكر 
الله والبتعاد عن امللهيات، أي بالرتباط 

الصحيح بالله عز وجل.
 ومعن�ى أن�ك مرتبط بالل�ه هو أنك 
تخلص يف ُكّل يشء لله س�بحانه وتعاىل، 
وإذا أَْصبَح�ت قلوبن�ا س�ليمة يعني أن 
فكرن�ا ووعين�ا وتفكرنا كل�ه يميش يف 
الطري�ق الصحي�ح وأننا س�وف نميض 
يف الطري�ق الصحي�ح للرق�ي يف حياتنا 
والرق�ي بمجتمعاتن�ا يف جميع النواحي 
��ة علمي�اً وعملياً يف  وس�وف نق�ود األُمَّ

الطريق السوي.
ولك�ن عندم�ا صدقن�ا أن »العق�ل 
الس�ليم يف الجس�م الس�ليم« ظلين�ا يف 
البح�ث ع�ن األش�ياء لتنمية أجس�امنا 
فتََح�ّركن�ا ك�ي نس�تخدم األغذية التي 
نتعاط�ى  ك�ي  وذهبن�ا  عليه�ا  دلون�ا 
الفيتامينات املناسبة وتََح�ّركنا يف إجراء 
التمارين والرياضات و... إلخ، ونس�ينا 
أن معظ�م أصحاب األجس�ام الس�ليمة 
أَْصبَحوا حضيضاً يف النحطاط املعييش 
ع�ىل جمي�ع النواح�ي، ملاذا ه�م هكذا؟ 
أليس�ت أجسامهم س�ليمة؟ أين العقول 

السليمة طاملا وأجسامهم سليمة؟.
ختاماً، هناك حقيقة ل أحد يستطيع 
الخ�وض فيها، ه�ي أن عقلنا س�يكون 
س�ليماً إذا عملن�ا عىل إن�ارة وتصحيح 
قلوبنا، ل إذا عملنا عىل تصحيح أجسامنا 
فق�ط، فالقل�ب ه�و مص�در اإلرش�اد 
واإللهام والهداية والوعي والبصرة وهو 
املصباح الذي ييضء لنا ُكّل الظَُّلم، لذلك 
إذا أردن�ا تصحي�َح أجس�امنا وعقولنا 
يجب أن نتب�ع هذه الثقاف�ة الصحيحة 
ورؤيته�ا  احتياجاته�ا  يف  والتََّح��رُّك 
وغاياتها وأَْهَدافه�ا، وهي ثقافة »العقل 
الس�ليم يف القلب السليم« وسوف تكون 
أجسامنا وعقولنا وقلوبنا سليمة، وبهذا 
نكون قد وصلنا إىل الهدف الذي يضمن 
لن�ا العيش الكريم والرتق�اء بحياتنا يف 
الدني�ا، َوكذلك الس�المة يف اآلخرة، قال 
تع�اىل )يوم ل ينفع ماٌل ول بنون إل من 

أتى الله بقلٍب سليم(.. 

أحمد ناصر الشريف
 

بغاضِّ الإظاِر عان مواقاف البداِض مإهاا 
ونقدلام القوي لها ملا يرتكبه عدٌع من أعثائها 
مان أخطاء؛ نتيجاة لدد0 خربتهام انعارية، بل 
وربما أل البدَض مإهم يتدمد أل يسيئَ إىل مكول 
أَنَْصاااار الله بترصإاته غري املساؤولة؛ ألنه يف 
األساس مدسوٌس يف اللجال من قبل لذا الطرف 
السايايس أو ذاك.. لكن يجاب أل ندرتَف بأل ما 
يسامى باللجاال الثورية التاي تقاو0ُ بمراقبة 
األعاء املاايل وانعاري يف الاوزارات وامُلَؤّساساات 
واملصالح الحكومية وبدض ُمَؤّساسات القطاع 
الخااص ال يختلاف عملها عى انطاالق عن تلك 
اللجال التي شاكلها الشاهيد إبراليام الحمدي 
رحماه اللاه يف مإتصف السابديإيات من القرل 
املايض، وسميت بلجال التصحيح انعاري واملايل 
برئاساة املإاضل حسال املقدمي رحماه الله.. 
وكانت تلاك اللجال من الدوامل الرئيساية التي 
أّعت إىل التآمار عى إبراليم الحمادي واالنقالب 
عليه وعى حكمه وتام إلغاؤلا وتحويل مقرلا 
الدائماة  للجإاة  إىل مقار  الرئيايس يف صإدااء 

للمؤتمر الشدبي الدا0. 
وأناا أتاباع ما تقو0 باه اللجاال الثورية من 
كشاف للفسااع والفاسادين - كال يتم التسرت 
عليهام يف الفرتة الساابقة وكيف يتام مقاومة 
عملهاا وانتقااعه بشادة بُحجاة أنهاا تتدخال 
يف مهاا0 الجهااز املركازي للرقابة واملحاسابة 
والهيئاة الوطإياة الدليااء ملكاإحاة الفسااع- 
تذكرت ما حدثإي به قائد عساكري كبري سابل 
لاه أل توىل قيااعة الحارس الجمهاوري يف عهد 
القاايض عبدالرحمان األرياناي رئياس املجلس 
الجمهاوري األسابل رحماه اللاه حياث قاال: 
كلفإي الشاهيد إبراليم الحمدي عى رأس لجإة 

للتصحياح انعاري واملاايل للتأكاد مان صحاة 
البالغاات الاوارعة حاول وجوع أساماء ولمية 

املسالحة  القاوات  ألوياة  يف 
والفسااع الذي يمارسه القاعة 
تقاريار  ورإاع  الدساكريول 
إجاراءات  حاول ذلاك التخااذ 
بتصحيحهما.. ولكن بمجرع ما 
كإا نصل إىل بوابة أي مدساكر 
نرياد الدخول إلياه حتى كانت 
تغلال أبواباه يف وجاه اللجإاة 
ملإدها مان الدخاول بتدليمات 
من قائده ما عدا مدسكر واحد 
كال يقوعه الدمياد مجالد أبو 
شاوارب رحماه الله وقاد أخذ 
عايل تدهادا باأل أعاملاه كما 

األُْخاااَرى  املدساكرات  أعامال 
يف حالاة الساماح لإاا بدخولهاا.. وإداالً إقد 
اكتشافإا أساماء ولمية وإسااع إعارياً ومالياً 
كبرياً ونتيجة ملا سايرتتب عى ذلك من إجراءات 
إقاد كال بداض قااعة املدساكرات يأمارول 
الجإاوع بإطاالق الإاار عليإاا لتخويفإاا إددنا 
بخفي حإال وأإشالوا مهمتإا.. وقاد أعى لذا 
التوجه للشاهيد الحمدي رحماه الله بتصحيح 
الفسااع يف مدسكرات القوات املسلحة إىل تحول 
قاعة األلوية املساتفيدين من لاذه الظالرة إىل 
االلتفاف حاول نائب القائد الداا0 رئيس ليئة 
األركال الدامة حيإها املقد0 أحمد الغشمي الذي 
كال يدمل عى كسب والء القاعة له بأية طريقة 
ويسمح لهم بممارسة الفساع انعاري واملايل يف 
مدساكراتهم.. وقد أثبتت حاعثة اغتيال الشهيد 
الحمادي واخااه عبداللاه قائد قاوات الدمالقة 
لاذه الحقيقة حياث لم يقم أي قائد عساكري 
بالتََحاّرك للثأر لهما أَْو عى األقل االعرتاض عى 

لذه الجريمة الشإيدة بما يف ذلك قاعة مقربول 
مان الحمادي مثال املقاد0 عبداللاه عبدالدالم 
عثاو مجلاس القيااعة قائاد 
قوات املظاالت واملقد0 مجالد 
القهايل قائد مدسكر يف عمرال 
الإارصياول  القااعة  وكذلاك 
الذين كال يزعمول أل الشهيد 
إىل  إكرياا  يإتماي  الحمادي 
السادوعية  واتهماوا  تيارلام 
مان  الياو0  يرضداوا  التاي 
يتََحاّركوا  لام  بقتلاه  حليبهاا 
وإنما وقفاوا إىل جانب الرئيس 
الغشامي وععموه ولام يتمرع 
عبدالله عبدالدالم ضد الرئيس 
الغشمي إال بدد أل وجد نفَسه 
قاد إقاد سالطته بداد أل أَْصبَح 
املقد0 أحمد الغشامي رئيسااً للجمهورية وحلَّ 
مجلاس القيااعة.. وقد ساار عاى لاذا الإهج 
املوصل لطريل الفسااع من تسلموا حكم اليمن 
بدد مقتل الشاهيد الحمدي ومان بدده الرئيس 
أحمد الغشامي حيث صار الفسااع لو القاعدة 
وماا عداه لاو االساتثإاء وذلك ضماناً لكساب 
والء القاعة والإاإذين من املشاايخ والوجالات 
حتى أَْصبَح نصُف الجيش الذي تم بإاؤه أسماء 
ولمية يتقاسامها لؤالء إيما بيإهام إىل اليو0 
ويتقاضاول مرتباتهام الشاهرية التاي تكلف 
خزيإاة الدولاة عارشات املليارات مان الرياالت 

تذلب جميدها إىل جيوبهم. 
وحيإماا قامات ما تسامى اللجاال الثورية 
مؤخاراً بإماطاة اللثاا0 عان حقائال كال يتم 
التسارت عليها قامات الدنياا عليهم ولام تقدد 
من قبل املترضرين الذيان اعتربوا لذا الترصف 
تدديا عاى عور األجهازة الرقابية التاي لم يدد 

مإها سوى اسامها بدليل أنه مإذ أكثر من ثالثة 
عقوع لم يقد0 إاساداً واحداً للمحاسبة وماِزلت 
أتذكار ما قاله يل األساتاذ أحماد محمد انرياني 
رحماه اللاه، حياث كال من أنشاط َمان تولوا 
رئاسة الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة وكال 
لدإه أل تكاول مرجديته مجلس الإواب وليس 
رئاساة الجمهورياة.. إقد ساألته: ملااذا ال تتم 
إحالة ملفات قثايا الفسااع إىل الإيابة مبارشة 
من قبال الجهااز املركازي للرقابة واملحاسابة 
لتأخاذ مثل لاذه القثاياا مجرالاا الطبيدي؟ 
إارع عيلّ قائاالً: لم ال يريادول أل تكول األمور 
عى لاذا الإحو وإنما يريادول أل ترإع امللفات 
من ِقبلإا إىل رئاساة الجمهورياة ولإاك تحفظ 
لديهام يف أرشايفهم ليتام تهدياد أصحابها بها 
وأخذلا عليهم كإقاط ضدف تخثدهم للسمع 
والطاعاة وتإفيذ ماا يوجه إليهم مان تدليمات 
عول اعارتاض حتى لو كانات مخالفة لألنظمة 
والقوانال.. وعإدما يتام إحالة ملفاات قثايا 
إساع إىل الإيابة تتدلل بموظفل صغار إما ذلك 
إال لذر الرماع يف الديول نثبات أل الجهاز املركزي 
يقو0 بدمله عى أكمل وجه.. وألل األستاذ أحمد 
انرياناي كال مرصاً عى رباط الجهاز بمجلس 
الإاواب إقاد عالمه املارض إجأة وأسادف إىل 
الخاارج للداالج وظل يداناي حتى توإااه الله 
ولاو ماا يجدلإي اشاك باأل وإاتاه كانت غري 
طبيدية. ومن لإا جاء االنزعاج الكبري من عمل 
اللجال الثورية الذي يدتربه املترضرول تدخالً يف 
شؤول أجهزة الدولة والحلول محلها إيقومول 
بمقاومته بشاتى الطرق واألسااليب َوأل كإا ال 
نقر أبداً ممارسة البدض ألخطاء متدمدة يإبغي 
أل يكوناوا أول َمن يحاَسابوا عليهاا وتقديمهم 

للمحاكمة قبل تقديم الفاسدين.

هل يدركون معنى )عاصفة 
الحزم(، حتى يّدعون إفكاً أنها 

حققت َأْهَدافها؟! 
 الشيخ عبدالمنان السنبلي 

 ما انفك مسائولو عول الدادوال يف الفرتة األخارية يطلدول عليإا يف 
وساائل انعال0 مرصحل َومدلإل بأل عاصفتهم قاد حققت أَْلَداإها، 
إيتلقف ذلك مؤيدولم بيشٍء من الإشاوة َوالغرور َولم ال يدلمول شيئاً 
عان حقيقة األمر َوكأنما ما يقوله الدساريي أَْو يارصح به الجبري إنما 
لو قرآٌل مإزل ال جدال أَْو تشكيك إيه، إهل إدالً حققت عاصفة الحز0 
أَْلَداإهاا؟!! تدالاوا َوبديداً عن الداطفة َوما تميال إليه من لوًى لإثع 
لاذه الداصفة َو50ل يوماً من الددوال يف ميازال الدقل َونإظر لل لي 

إدالً حققت أَْلَداإها أ0 ال!!
يف الواقاع عإد إْعااااَلل الداصفة لم يكن سالمال يتإاول شايئاً من 
الحشايش أَْو )املروانا( حتى أناه َويف لحظة بلوغ الكيف أوجه، قد جاءه 
انلها0 إجأًة َوأخربه بأل يسامولا )عاصفة الحز0(، ال.. بالتأكيد ليس 
كذلك، بل أل املسألة مدروسة بدإاية إائقة بحسب تصوراٍت َوخطٍط تم 
رسمها بمدية حلفاءلم األمريكال َولوال أنهم أخطأوا تقدير قوة َوإراعة 
خصمهام َوإرصاره عى الصموع لجرت األمور كما تشاتهيه عاصفتهم 

َوحزمهم!!
لقاد أسامولا )عاصفة(ً ألعراكهم أل من سامات الداصفة إذا لبت 
إإنهاا تقتلع َوتجتث ُكّل يشٍء يقف أمامهاا َوال تخلف إال عماراً َوخراباً، 
َولهاذا كال لدإهم األول املدلن مإها لو اجتثاُث الحوثيل َوالدفاشايل 
مان جذورلم، ثام أنهم قرنولا )بحز0(، َوذلك يف إشاارٍة مإهم إىل أنه ال 
يمكان أل يصاحب لذه الداصفاة أي رأإٍة َولٍل حتى تإتهي من تحقيل 
ماا لبت ألجله، َولاذا ما تم إدالً طاوال أكثر من عا0ٍ من ممارساتهم 
سياساة )األرض املحروقاة( بحال اليمان َوأبإااءه. إهل بداد لذا كله 

نستطيُع أل نقول إل لذه الداصفة قد حققت أَْلَداإها؟!!
يف حقيقة األمر َووإقاً للمدطيات الساابقة إإل الداصفة قد حققت 
جانباً من أَْلَداإها َولو تدمري ُكّل مقدرات َوُمَؤّساساات الشدب اليمإي 
الخدمية واالقتصاعياة َوالتدليمية َوغريلا بانَضاَإة إىل أنها قد أتت عى 

أرواح أكثر من عرشين ألف إنَْسال برٍئ َوآمٍن!!
أما الجانب اآلخر َولو الهدف األسايس األلم َوالذي من أجله أَْعالإولا 
عاصفاًة مزمجارًة ال تُباِل َوال تذر َوالاذي يقي باجتثاث واساتئصال 
الحوثيل َوأَنَْصااار صالح، إقد إشالت لاذه الداصفة بامتياز َولم تزع 
الحوثي َوصالح إال قوًة َومإدًة َورصيداً شدبياً ضخماً لم يكونوا يفكرول 
أَْو حتى يحلمول به، إقد التف الشدب اليمإي كله حولهم إال قليالً ممن 
يخإدول لدرجة أنهم)اليمإيل( بصموعلم األساطوري قد أثبتوا للدالم 
كلاه أل عاصفة حز0 بإي سادوع َوأعرابهم لم تكان إال أقل َوأحقر حتى 

من أل توصف زوبدًة يف إإجاٍل مشقوق!!
أإبداد لذا يا ُجبري َويا عساريي تخرجال عى املاأل َوتدعيّال زوراً أل 

عاصفتكم قد حققت أَْلَداإها؟!! 
أيها األّإاكول.. عى من تثحكول؟!! 

إال إذا كال ملفرعتاي )الداصفاة( َو)الحز0( يف قاموساكم الصهيو-
سادوعي مدإًى آخراً غري املدإى املتداارف عليه بل الدرب، إهذا بالطبع 

يشٌء آخر!! 
لارع لك سلمال.. لارع لك نتإيالو.

عقيدة اإلخَوان يف خيانة األَْوَطان  
عرفات الرميمة 

صاّوَر قااعُة انصاالح ومشاايُخه 
عان  عباارٌة  الوطاَن  أل  لقواعدلام 
كاريس تجلاس علياه مؤخاراُت عايل 
محسان وحميد األحمار وأيثاً مدمٌل 
لتحثاري الدباوات الإاسافة واألعوية 
بالاربت  اااة  الَخاصَّ واالخرتاعاات 
زندساتال، إكل ما تحت تلك املؤخرات 
وذلك املدمل لو الوطن بالإسابة لهم، 
وعإدما قامت تلك املؤخرات عن كرايس 
الوطان وغاعرت إىل تركيا والسادوعية 
أَْصبَاح والء حازب انصاالح للماكال 
الجدياد الذي وِطأته تلك املؤخرات، لذا 

ما يُفرّس وقوإهم البطويل مع وطإهم السدوعية ضد 
عدوتهم اللدوع اليمن.

يمكإإي القول بثقة: الددوال السادوعي األمريكي 
عاى اليمن لام يبادأ إجار الخميس ٢٦ ماارس من 
الداا0 املاايض، بال كال ذلاك الدادوال لاو الحلقة 
األخرية يف مسلسال بادأ قبل ذلك بكثاري ُخُصْوصاً يف 
الداا0 0١٩٧٥، عإدماا رشعات السادوعية بإنشااء 
املدالاد الدلمياة يف مدظام محاإظاات الجمهورية 
لإارش املذلاب الولاباي التكفريي عى أيادي إخَوال 
الساوء وتكفلت بمبالغ اننشاء والإفقات التشغيلية 
ورواتب املدرسال والطاالب وساكإهم الداخيل وكل 
ما يلز0 لإارش ذلك الرسطال الخبيث، وبررت سابب 
إنشاائها للمدالاد - كماا ذكار الشايخ عبدالله بن 
حسال يف مذكراته - ملحاربة املد الشايدي يف الشمال 
واملد الشايوعي يف الجإاوب، إخّرجت من تلك املدالد 
أجيااالً بال ُلوياة وطإية والؤلا للريال السادوعي - 
وليس لليمن - وتوجت ذلك الددوال بإنشااء جامدة 
انيماال والتاي عملت عاى تقدياد الفكار الولابي 
وترجمتاه حرإياا كسالوك يومي مدااش من خالل 
تفرياخ انرلاب عى أيادي خريجاي الجامدة الذين 
قاماوا بكل عملياات االغتيال املربمجة للشاخصيات 
السياسية من األحزاب املدارضة لإلصالح - ُخُصْوصاً 
الرإاق وكَفرة الحزب االشارتاكي كما رّوجوا ساابقاً 
-وللبدثات األجإبية والساياح األجانب وامتد نشااط 
طالبهاا انرلاباي ألمرياكا وبريطانياا. وتكاملات 
رساالة جامدة انيماال مع املدالاد الدلمية يف نرش 

املذلاب الولابي التكفريي ورإاد الجامدات اليمإية 
بخريجي جامدة انيمال من حملة الشاهاعات الدليا 
- املشكوك يف صحة وسالمة إجراءاتها 
األكاعيمية -الذين عملوا عى نرش ذلك 
الفكر الاذي ال يإتمي للوطن، إمدظم 
خريجي املدالاد انصالحية وخريجي 
أل خياناة  تدلماوا  انيماال  جامداة 
الوطن مان انيمال لذا لياس اإرتاء، 
بال سالوكهم اليومي من يقاول ذلك، 
إكل خونة اليمن تقريباً لم من حزب 
انصالح - مع بداض املؤلفة جيوبهم 
وبطونهام مان القوميال والرإاق - 
قاعة وقواعد وكواعر - وكإاعر أَيْااثاً 
للدادوال - الذيان وقفاوا ماع مرتزقة 
الددوال السدوعي األمريكي واعتربولم زوراً وبهتاناً 
محّررين ورإدوا السالح ضد جيشهم الوطإي - الذي 
حاربوه يف عا0 ٢٠١١ بُحّجة أنه جيش عائيل - وقالوا 

بأنه محتل ألرضه. 
وخياناة األَْوَطاال ليسات شايئاً غريبااً يف ُعارف 
انخاَوال، بل الزمة من لاواز0 وجوعلم، إهم أصالً ال 
يدرتإول بوطان يمتلك حدوعاً جغراإية، بل يقدمول 
الدقيادة عاى الجغراإيا عى مر التأرياخ خالإاً لكل 
املبااعئ والقيام واألخاالق، التي تجدل حاب الوطن 
جزء من الشاخصية السوية وبُدداً من ابداع إنَْسانية 

اننَْسال.
وإذا أرعناا أل نفهام ملااذا خاال انصاالح اليمان 
وباعوه للسدوعية بثمن بخس، يجب أل نقرأ ما كتبه 
البإّاء عن مفهو0 الوطإية لديه، إهو يقول يف رسالة 
ععوتإاا: )إنإا ندترب حدوَع الوطإياة بالدقيدة.. إكل 
بقداة إيها مسالم يقول ال إله إال الله محمد رساول 
الله وطن عإدنا له ُحرمته وقداسته وحبه وانخالص 
له والجهاع يف سابيله، وكل املسلمل يف لذه األقطار 
ونشادر  لهام  نهتام  وإخَوانإاا  أللإاا  الجغراإياة 
بشادورلم ونحاس بإحساساهم( لال إهمتم اآلل 
أل الوطان عإد انخَوال لياس رقدة جغراإية محدعة 
وإنماا لاو ُكّل ما يقع تحات مؤخارات قاعته إقط 
وبالتايل لام ال يدتربول خيانتهام لليمن خيانة؛ ألل 
خيانة األَْوَطال جزٌء من عقيدة انخَوال؛ َوألل مفهو0 

الوطن غري موجوع لديهم، وإاقد اليش ال يدطيه.

محاسبُة الفاسدين الت
تأم
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اإلنفاق.. فوائُد وثماُر تمويل املجتمع املسلم لنفِسه
ُبشرى المحطوري

لم يتإاول أحٌد من السابقل وال املدارصين 
َشااااْرَح قوله تداىل: }َوأَنِْفُقوا يِف َساِبيِل اللَِّه 
َوال تُْلُقاوا ِبأَيِْديُكاْم إىَِل التَّْهلَُكاِة{، كما تإاوله 
السايد الحسال بن بدر الدين سال0 الله عليه 
اا الدرس التاساع ااا إقد رشحاه بطريقة 
رائدة وشاملة لجوانب متددعة مما قد يحدث 
للمجتمع املسالم الذي تقصاده اآلية الكريمة 

كاآلتي: ا

الجانب األول: مجتمٌع يحتضن 
مجاهديه

أشاار السيد الحسل ساال0ُ الله عليه عإد 
رشحاه لآلية الساابقة بأنه يف مجاال الحرب 

مع أعداء الله، من يهلكول 
الحارث والإسال، لن تكول 
لإااك انتصااراٌت إاعلاة، 
إال عإدماا يكوُل مان وراء 
الجبهاات  يف  املجالديان 
يحتثإهام،  مجتماٌع 
باملال والساالح  ويرإدلام 
مسالٌم  مجتمٌع  والرجاال، 
نفساه  بتمويال  يقاو0 
بإفسه؛ ألل لذلك إيجابيات 
عظيماة كماا قال السايد: 
]ألناه يحصال اساتقاللية 
لألماة، يمكإهاا أل تإهض 
بديان الله، وال تكول مديإًة 
ألي طرف آخار نهائياً؛ ألل 
أي طرف آخر ال يقد0 شيئاً 
إال بثمإه، ولها أثرلا الكبري 
الإفساية،  الإاحياة  مان 
بالإسابة للمجتمع املسلم، 
ولألمة عإدما تبإي عى لذا 
األسااس، تصباح أمة لي 

واثقة بإفساها، واثقة بديإهاا، واثقة بربها، 
واثقاة باملإهج الذي تساري عليه، إتساتطيع 
لي أل تقو0 بدين الله، وتساتطيع أل تواجه 

أعداءلا[.

الجانب الثاني: سلبية املساعدات 
األجنبية

َحااذََّر السايد رضوال الله عليه يف رشِحه 
لآلية الساابقة مان االساتدانة بمسااعدات 
وأموال من جهاة أو عولة أخرى ملا لذلك األمر 
مان أثار سالبي عاى نفسايات املقاتلل من 
جهاة، واملجتمع بكله مان جهة أخرى، حيث 
سايدتربول أياة انتصاارات لي بفثال تلك 
املسااعدات األجإبياة، إقاال: ]ولهاذا عإدما 
تإفال، أنت تإفل يف سابيل الله، من أجل الله، 
وتقاتال من أجال الله، وتتلماس الإرص الذي 
لاو من عإاد الله، إتكاول مرتبطااً بالله، ال 
تأتاي يف األخري تجدل سابب الإرص، وإثيلة 
االنتصاارات بسابب الطارف اآلخار الذي لو 

عولة أخرى، أو جهة أخرى[.

الجانب الثالث: استقاللية األمة 
أكد السيد رضوال الله عليه يف سياق رشحه 
لآلية الساابقة، بأل من يقد0 لك املساعدة اا 
إل قدمها اا لن تكول لله، ويف الله، وليس لها 
أي مقابال، بل ثمإها سايكول تإازالً مإك عن 

أشاياء مهمة لديك، تإازل عان عيإك، إتإهز0 
من أول يو0، موضحاً لإا ساال0ُ الله عليه بأل 
عياَن الله بإاى األمَة بإاءاً باساتقاللية إقال: 
]تكاول لي مدتمادة عى الله إهاي تإفل يف 
سابيل اللاه، مدتمدة عاى قدراتهاا، وتطور 
لي قدراتها، انتصاراتها تحساب لها، وترالا 
أنهاا من اللاه، وليس من الطارف اآلخر الذي 

يساندلا[.

الجانب الرابع: مهمٌة عامليٌة للدين 
اإلسالمي 

حرص السايُد رضوال الله عليه أل يوضح 
لإاا عإد رشحاه لآلياة الساابقة باأل الديَن 
انساالميَّ مهمتُه لي مهمة عاملية، يجب أل 
يصل إىل ُكّل الإاس، وعليه نبهإا السيد رضوال 
اللاه علياه عاى رضورة أال 
تكاول األماة مديإاة للجهة 
التي ستقو0  الجهة  األخرى، 
حروبإاا،  يف  بمسااعدتإا 
ذلاك  السايد عان  وتسااءل 
رابطاً لاه بالجانب األخالقي 
الحإياف،  انساالمي  للديان 
إقاال: ]إهال مان الإاحياة 
األخالقية، لل لو مقبوٌل أل 
تأخذ من الُفرس مساعدات، 
وأنات  الارو0،  تقاتال  ألناك 
تدارف أل لاذا الديان يجب 
أل يدياَن به الفارس، ويجب 
إلياه إتقاتلهم  أل تدعولام 
متى ما اتجهوا ليصدوا عإه، 
سايكول مدإااه يف األخاري: 
بأناه لاذا الديان يمكان أل 
يخااعع، تقاوُل لطارف مان 
األطراف، يسااعدك، ويديإك 
حتى تإتهي، وتفرغ من قتال 

الطارف اآلخر، ويف األخري ترجاع عليه عإدما 
تكول قوياً[.

الجانب الخامس: أسباُب تجرؤ األعداء 
علينا 

أيثااً باّل لإا السايد رضاوال اللاه عليه 
عإاد رشحه لآلية الساابقة أناه عإدما تدتمد 
األماة عى أطراف وجهات أخرى ملسااعدتها، 
لاذا بدوره سايجدل أعاداء األماة يتجرؤول 
عليها؛ ألنهم عإدلا ساريول أل األمة ضديفة 
مدتمدة عى اآلخرين، وبالتايل يسهل القثاء 
األعاداء  أل  أي  صحياح،  والدكاس  عليهاا، 
عإدما يرول أل األمة تمّوُل نفَساها بإفسها، 
وتقاتال وتإترص عول مسااعدة من أحد، عإد 
ذلك سايخاف األعاداء مإا، ويدملاول لإا ألف 

حسااب، إقاال: ]إإذا ماا لإاك طارٌف آخر 
يسااعدك سايكول متجرئاً عليك، يدرُف أنها 
أمة مدتمدة عى نفساها، ولي التي انترصت 
عى ذلك الطرف، وانترصت عى الطرف اآلخر. 
إبالتأكياد سايكوُل لإااك إيما يتدلال بهذا 
الطرف الاذي تصل إليه أنات بالدين؟ يحاوُل 
أناه ال يتجّرأ عليك يف نفاس الوقت، وال يإظر 
لألمة نظرة أنها يف وضدية مساتثدفة؛ ألنه 

ليس لإاك طرف آخر يساندلا[. 

الجانب السادس: خطورُة االعتماد على 
اآلخرين 

مذكراً السايد لألمة انسالمية بأنها عإدما 
تدتمُد عى نفساها، وتتفاعل ماع اننفاق يف 
سابيل الله بشاكل إيجابي، إإل لذا سايدوُع 

بفوائد عظيمة عى األمة، 
بدكس ما لاو كانت األمة 
اآلخريان،  عاى  تدتماد 
ولياس عاى اللاه، إإنها 
ساتفقد بالتأكيد أي تأييد 
ونارص يأتي من ِقبل الله، 
إقال: ]وألل الإاس عإدما 
يتجهاول إىل أل يإفقوا يف 
سابيل الله، أل الله يجدل 
إيهاا بركاة.. يجدل إيها 
بركاة، ويف نفاس الوقات 
ويف  مدإوياتهام،  ترتفاع 
يإشادول  الوقات  نفاس 
إىل اللاه، وتدظم عالقتهم 
باللاه، ألل الجهاع نفساه 
لو يدترب من ألم األشياء 
اللاه؛  مدرإاة  مقاا0  يف 
يكوناول  املجالديان  ألل 
يف حالاة التجااء إىل اللاه، 
نارص،  إىل  وبحاجاة 

وبحاجة إىل تأييد، وبحاجة إىل عول، وبحاجة 
إىل كذا.. يكونول عائمي االلتجاء إىل الله، ولم 
اإَاَد انلهاي، والدعم  ساول يف امليدال السَّ يتلمَّ
انلهاي، والتأيياد انلهي، إيديشاول يف حالة 
قارب من الله، لاذه الحالة تإساف تماماً إذا 
ماا كانوا ملتجئل إىل أطاراف أخرى، إىل عولة 

أخرى، أو إىل أمة أخرى[.

الجانب السابع: نتائج التقاعس عن 
اإلنفاق يف سبيل اهلل

لم يإَس السيد رضوال الله عليه عإد رشحه 
لآلية الساابقة أل يحّذر األمة من تقاعسها يف 
أمر اننفاق يف سابيل الله، وأنها بذلك ستلقي 
بيدلا إىل التهلكة، مددعاً أخطار لذا املوضوع 
إقال: ] إذا لم تإفل، ترضب حركتها، تثدف 
مواجهتهاا، يتغلاب عليهاا 
قبال  إيهلكونهاا  األعاداء، 
الهلكة التاي تأتي من جهة 
الله سابحانه وتداىل، أشياء 
كثرية يف الدنياا، والهلكة يف 

اآلخرة[.

الجانب الثامن: واجب 
مقاومة األعداء ليَس 
على الجيش والدولة 

فقط
رضاواُل  السايُد  وأراع 
الله عليه عإاد رشحه لآلية 
الساابقة، أراع مان الإااس 
أل يدركاوا بأنه مان الخطأ 
أل يدتمَد الإاُس يف مقاومة 
األعداء، والحاروب من أجل 
اللاه، يدتمدوا  إعالء كلماة 
إقط عاى الجياش إقط!! 
عاى الدولاة إقاط!!؛ ألل لاذا األمار مرلل 
لألماة من جهة، ومن جهة أخرى سايجدلهم 
مجرعين عن الشادور باملساؤولية وااللتما0 
بمثال لاذه القثايا الكبارية وامللحاة، ومن 
جهاة ربماا يُهز0 الجياش، إتهاز0 األمة من 
بدده إقال: ]إإذا كانات جهة مدإية ومديإة 
]لحالهاا[ لي إقاط، تذبال االلتمامات عإد 
اآلخرين، ويإساول حتى تصباَح لديهم حالة 
لم يدد لديهم شدور بمسؤولية. إيكونول لم 
مدرضال للهزيمة، إإذا ما ُلزمت تلك الجهة 

املديإة لزمت البالع بكلها[.

 الجانب التاسع: األَثـــُر النفسيُّ 
لإلنفاق على الفرد 

تطرق أَيْثاً السايد رضاوال الله عليه عإد 
رشحه لآلية السابقة إىل موضوع مهم لو اا 
تأثري اننفاق من الإاحية الإفساية عى الفرع 
ااا إقاال: ]يصبح اننساال املؤمان صاحب 
نفس كبرية، صاحب التماماات كبرية، يرى 
نفَسه يف الرصاع الكبري مع األعداء مهما كال 
كبارياً، ال تكول نفسايتُه مدرضاًة للتثاؤل 
والتااليش، إاننسااُل الذي ال يدطاى قثايا 
كبارية تكوُل نفسايتُه مدرضاًة لالضمحالل 
والتاليش، إيصبح ال يمثال أي رقم يف الحياة، 
ال يمثال أي عور يف الحيااة، لكن لإاا قثايا 
تجدال لك عور يف الحياة، لك إاعلية يف الحياة، 
ونفساك تكرب، ومدإوياتك تكرب، والتماماتك 

تكرب[.

اللَه اللَه يف اننفاق يف سابيل الله.. وإياكم –عباَع الله- 
والتسااُلَل يف البذل يف سابيل الله.  واألمة حل تدتمُد عى 
نفسها، وتتفاعل مع اننفاق يف سبيل الله بشكل إيجابي، 

إإل لذا سيدوُع بفوائد عظيمة عى األمة بكاملها.
 وبهاذا نتفااعى نتائاج سالبية للغاياة، إْل لام تكان 
كارثياة.. إباننفااق تحصال لألمة إوائاد عظيمة، ليس 

أقلها اساتقالل قرارلا، واعتماعلا عى ذاتها.. بدكس ما 
لاو كانت األمة تدتمد عى اآلخرين، وليس عى الله، إإنها 

ستفقد بالتأكيد أي تأييد ونرص يأتي من ِقبل الله.
الشاهيد القائد حسال رضوال الله علياه تإاول لذه 
القثياة باذات األلمية التاي تحوزلا، حل قاال: ]وألل 
الإاس عإدما يتجهول إىل أل يإفقوا يف سابيل الله، أل الله 

يجدل إيهاا بركة.. يجدال إيها بركاة، ويف نفس الوقت 
ترتفاع مدإوياتهام، ويف نفاس الوقت يإشادول إىل الله، 
وتدظم عالقتهام بالله، ألل الجهاع نفساه لو يدترب من 
ألم األشاياء يف مقا0 مدرإة الله؛ ألل املجالدين يكونول 
يف حالاة التجااء إىل اللاه، وبحاجة إىل نارص، وبحاجة إىل 
تأييد، وبحاجة إىل عول، وبحاجة إىل كذا.. يكونول عائمي 

إَاَد انلهي،  ساول يف امليدال السَّ االلتجاء إىل الله، ولم يتلمَّ
والدعام انلهي، والتأييد انلهي، إيديشاول يف حالة قرب 
من الله، لذه الحالة تإسف تماماً إذا ما كانوا ملتجئل إىل 

أطراف أخرى، إىل عولة أخرى، أو إىل أمة أخرى[.
إالحاذَر الحاذَر من التقصارِي يف لكذا جاناٍب مهم يف 

اعتماع األمة املسلمة عى نفسها.

إياكم والتساُهــَل بالبذل يف سبيل اهلل

 مقاومة األعداء ليست 
على الجيش والدولة 

فقط؛ ألنها مرهق لألمة 
وسيجعلهم مجردين 

عن الشعور بالمسؤولية 
واالهتمام بالقضايا 

الكبيرة والملحة، َوربما 
ُيهزم الجيش فتهزم 

األمة بكاملها من بعده
 األعداُء عندما 
يرون األمَة تمّوُل 
نفَسها بنفسها، 

وتقاتل وتنتصر 
دون مساعدة من 

أحد، سيخافون 
منا، ويعملون لنا 

ألف حساب 

 االنتصاراٌت لن 
تتحقق، إال عندما 

يكوُن ِمن وراء 
المجاهدين في 

الجبهات مجتمٌع 
يحتضنهم، 

ويرفدهم بالمال 
والسالح والرجال
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برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

من 1 - 16 رمثال 

- الدرس التاساع من عروس رمثال 
ومراجدته.

الحق انتصر
أبو الكرار عكام القصاد

ال���ل���ه أك���ب���ر داع�����ي احل����ق ان��ت��ص��ر
ثور  شعب  ي��ا  االم��رك��ه  جيوش  على 

امل��������وت ل���ل���م���ارن���ز وب��������الك وت���ر
فور  دار  م��ن  امل��ش��ت��رى  واجل��ن��ج��وي��د 

باخلطر ب��اش��ر  وال��ت��ش��ك��ا  وس��ك��ود 
ت��دور  االم��ري��ك��ي ذي  وال��داي��ره على 

كاملطر ق��ن��اب��ل  ال��س��م��اء مت��ط��ر  ل���و 
ع��ن��ق��ودي��ه وال����ذري����ه وال��ف��ي��س��ف��ور 

م��ّن��ا مفر االم���رك���ه  م���ا جل��ي��ش  إن 
ال��ص��دور  ت��ش��ف��ى  بقتلهم  امل��ؤم��ن��ني 

ن��ه��ل��ك ن����دق ن��ب��ي��د ن��ص��ل��ي��ه��م صقر
ن��رم��ي ج��ث��ث��ه��م ل��ل��ك��الب ول��ل��ن��س��ور 

واع��ت��ب��ر ش���اء  مل��ن  ال��ع��ب��ره  جنعلهم 
البحور  تطّفيها  م��ا  ح��م��راء  ن��ار  ف��ي 

اح��ن��ا ج��ن��ودك ي��ا مي��ن م��ن ك��ل شر
وال��ث��غ��ور  وامل��ن��اف��ذ  ح����دودك  نحمي 

ره���ن االش�����اره ال ق��د ال��س��ّي��د أم��ر
الغيور  الشعب  للنداء  ملبي  يخرج 

للقمر ن��ص��ع��د  اجل���و  ع��ل��ي��ن��ا  ي��أم��ر 
البحور  للعماق  فيه  ن��ن��زل  وال��ب��ح��ر 

وال��ب��ح��ر ب��ح��ري وامل���ن���اف���ذ وامل��م��ر
والعبور  ي��دي  ف��ي  وامل��ف��ت��اح  والقفل 

إن���ه ي��ري��د ال��س��ل��م م��وف��دن��ا حضر
القبور  فتحنا  احل���رب  ي��ري��د  وان���ه 

عمر ب��ن  يلحق  الشيخ  ول��د  وي���روح 
والنشور  القيامه  ي��وم  ال  واحل���رب 

البشر خير  على  الله  صلى  واخلتم 
ال��ط��ه��ور واآلل  اخمل����ت����ار  م��ح��م��د 

أين املفر؟ 
الشاعر محمد البحري

 
ه����ات����وا ق����واك����م واجل���ي���وش 
م���ارن���زك���م ه����م واحل���ب���وش 
وال����وح����وش  ال���ذي���اب���ه  رزق 
ت����أك����ل ج���ث���ث���ك���م ي�����ا غ��ج��ر 
وس������ك������ود م������ا م����ن����ه م��ف��ر 

ه�����ات�����وا ال���ع���ص���اب���ه ك��ل��ه��ا 
داع����������ش م������ع أخ����وال����ه����ا 
واح�����ن�����ا ل���ه���ا واح�����ن�����ا ل��ه��ا 
ن����دف����ن أب���ت���ه���م ف�����ي ح��ف��ر 
وس����ُك����ود َم�����ا ِم���ّن�������ه َم��َف�����ر

ه���ات���وا اجمل���ن���زر وال��ط��ق��وم 
حت����وم  س���ت���ع���ش���ر  واإلف 
ق���د ق��ال��ه��ا ل��ط��ف ال��ق��ح��وم 
أّش���������ر ج����������وازك ل��ل��س��ف��ر 
وس����ُك����ود َم�����ا ِم���ّن�������ه َم��َف�����ر 

اح���ن���ا ل���ه���ا ف����ي ُك������ّل ح���ال 
ق��ت��ال  ف���ي  وإال  ال��س��ل��م  ف���ي 
واب����ن ال��ي��م��ن س��ي��د ال��رج��ال 
ب���ال���ب���ن���دق���ي ف����ج����ر ه��م��ر 
وس����ُك����ود َم�����ا ِم���ّن�������ه َم��َف�����ر 

ي����ا ش��ع��ب��ن��ا ح�����ان ال��ن��ض��ال 
ن���دع���س ج���ي���وش االح���ت���الل 
ه����ب����وا ع���ل���ي���ه���م ي�����ا رج�����ال 
وال������ل������ه م������ا ي����ب����ق����ى ن��ف��ر 
وس������ك������ود م������ا م����ن����ه م��ف��ر 

ث���������وره ودع����������وه ل���ل���ج���ه���اد 
ي����ا ص���ام���ت���ني ي��ك��ف��ي ح��ي��اد 
خ���لّ���ي األن���ام���ل ف���ي ال���زن���اد 
ه���ب إن��ط��ل��ق م��ث��ل ال��ّص��ق��ر 
وس������ك������ود م������ا م����ن����ه م��ف��ر 

خ��ل��ي��ك ص�����ااااح�����ي الت���ن���ام
واح�����ذر خ��ف��اف��ي��ش ال��ظ��الم 
م���ن ي����ّدع����وا ص��ن��ع ال��س��الم 
واحل�������ق. ه����م أخ���ب���ث ب��ش��ر 

وس����ُك����ود َم�����ا ِم���ّن�������ه َم��َف�����ر

إح����ن����ا ب���أي���دي���ن���ا ال����ق����رار 
ه����ا ق����د م��ض��ي��ن��ا ل���ل���ح���وار 
وم�������ن ي����ري����د االن����ش����ط����ار 
س��ق��ر  ال  ب�����زف�����ه  ي����ب����ش����ر 
وس����ُك����ود َم�����ا ِم���ّن�������ه َم��َف�����ر 

احل������رب ل����و ط���ال���ت س��ن��ني 
أق���س���م ب���رب���ي م����ا اس��ت��ك��ني 
امل���ع���ني  وال������ل������ه  دام  م������ا 
من���ش���ي ع���ل���ى ك����ف ال���ق���در 
وس����ُك����ود َم�����ا ِم���ّن�������ه َم��َف�����ر
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ه��ن��ا؟ م�����اذا  أَس��������واق،  ي���ا  دور  ي���ا 
م����وت ت����غ����اوي، وج���ه���ه ال���ّزخ���رف���ه

رع���������ب ص�����ل�����ي�����ب�����ّي، ل�������ه أع�����ني
خ����ض����ر وأي����������د ب�����ّض�����ة م��ت��ل��ف��ه 

ي���ا ف���ن���دق )ال�����زه�����را( م���ح���ال تعي
ق���ض���ي���ة )امل�����ن�����ص�����ورة( امل���ؤس���ف���ه 

إذا س��ي��ب��دو  م�����اذا   … )م���ح���ا(  وي����ا 
ت���ق���ي���أت أس������راره������ا األغ���ل���ف���ه؟ 

ل��ه ف����أض����ح����ى   … امل���������وت  ت����ف����ن 
م���ت���رف���ه  م�����دي�����ة   … أن�����ي�����ق  ج����ل����د 

مي���ت���ّص ب��ال��ق��ت��ل احل�����ري�����رّي ك��م��ا
ي����ح����ت����اج، ب���ال���وح���ش���ة امل���س���رف���ه 

ي���ل���م���ع األوب��������������اء، ك������ي ت����رت����دي
ب�������������راءًة أظ�����ف�����اره�����ا اجمل���ح���ف���ه 

م�����ن أي�������ن من����ش����ي ي�����ا ط���واب���ي���ر 
ي��اس��وق��ا م���ن األن���ي���اب وال��ه��ف��ه��ف��ه؟ 

موت بوجه 
مزخرف

عبداهلل البردوني

منصور عبداهلل الحراسي

االن��ت��ص��ار قبلة  ي��ا  م��وط��ن��ي  ي��ا 
ي���ا م��ش��ع��ر احل��ك��م��ه امل��ع��اص��ر 

بعثرت روحي في محيطك جدار
وم���ه���ج���ت���ي م���ص���ب���اح س��اه��ر 

م��زار حلبي  الطاهر  محرابك 
أف���������ل م�������ن وح������ي������ه م����آث����ر 

الوقار بصرح  اخالصي  سجادة 
ع����اك����ف ع��ل��ي��ه��ا ل����ن أغ������ادر 

افتخار مينا  يا  بنفسك  حسبك 
وح���س���ب ن��ف��س��ي ب���ك ت��ف��اخ��ر 

حتت أضلعك يحلو لي االنصهار
أب�������وح م����ن ج����وف����ك خ���واط���ر 

شعار بصدرك  فأنا  صفت  إذا 
مشاعر  ص���دري  ف��ي  أن��ت  كما 

وان غيمت حولك ضغطت الزار
ذخ����ائ����ر  وات�����ب�����ل�����ور  أذوب 

يا رأس مالي أنت وأنت الضمار
ح���اش���ان���ي إن�����ي ب����ك أت���اج���ر 

ن��ح��ن ال��ي��م��ان��ي��ني ن��ح��ي��ا ك��ب��ار
أك���اب���ر  واح����ن����ا  من������وت  واال 

واالق���ت���دار ب��ال��ع��زم  متسلحني 
م���اض���ي وم��س��ت��ق��ب��ل وح��اض��ر 

مغار عن  هنا  يبحث  ملن  قولوا 
ي���ح���ج���ز ض���ري���ح���ه ب��امل��ق��اب��ر 

إط��ار السعيدة  ح��ول  دام��ن��ا  م��ا 
ل�����ن ي����ره����ب����ون����ا ب���ال���ط���واي���ر 

حلف األعادي في شفى جرف هار
وأف���ئ���دت���ه���م ف����ي احل���ن���اج���ر 

لعقد احل���وار ي��ن��ادون��ا  ه��م  ه��ا 
ت���ب���ت ي������دا ع���������دوان س���اف���ر 

بالدمار أت��ت  لشرعيه  سحقاً 
خ���اس���ر  ش�����ك  ال  وامل������رت������زق 

يا من على شعبي فرضت احلصار
ت����أري����خ����ن����ا ب�����اجمل�����د زاخ�����ر 

املسار يطول  مهما  ننحني  ل��ن 
م���ه���م���ا ت���واج���ه���ن���ا م��خ��اط��ر 

ال��ق��رار بُصنع  نظفر  م��ا  ب��د  ال 
ون�����ع�����ري اش�����ب�����اح ال���ت���آم���ر 

طلت ن���واة اخل��ي��ر ف��وق ال��دي��ار
ب���ام���زان���ه���ا حت���ي���ا ال��ض��م��ائ��ر 

ت��ل��ك��م ه���ي امل��ش��ك��اة ب��ان��ت��ظ��ار
م���ن ص���د ع��ن��ه��ا ب����ات ح��اس��ر

نحن اليمانيون 

 يماني

عبدالباري عبيد

ق��ه��رت اخل��ص��م ب���اص���راري وع��زم��ي
وواج�����ه�����ت ال����ت����ح����ّدي ب��ال��ش��ك��ي��م��ه

مي��ان��ي ف���ي ال��س��م��اء م���ع���روف جنمي
وت���ش���ه���د ل�����ي م����آث����ره����ا ال���ق���دمي���ه

مي�����ان�����ي ري�����ح�����ة ال�������ب�������ارود ش��م��ي 
َون����ف����س����ي دائ������م������اً ح�������ره ك���رمي���ه

ع���ل���ى ك����ف ال����زم����ن س��ج��ل��ت رق��م��ي
وص�������ورت ال����وف����اء ص������وره ع��ظ��ي��م��ه

أق���������دم ه������م غ�����ي�����ري ق����ب����ل ه��م��ي 
وأح������ب اخل���ي���ر ل���ل���ن���اس ال��غ��ش��ي��م��ه

ُك�����ّل نشمي أح����ب اجل���ي���د واص���ح���ب 
َوُس�����م�����ي ص��ح��ب��ة ال����ن����اس ال��ِئ��ي��م��ه

زرع�����ت اجل�����ود ف���ي ع��ظ��م��ي وحل��م��ي
ح����ص����دت ص���ب���ر مي��ن��ح��ن��ي ع��زمي��ه

َوص����������ّك ال����ن����ص����ر وق����ع����ت����ه ب���دم���ي
ف��ك��ي��ف اق���ب���ل ق���ول���وا ل���ي ب��ال��ه��زمي��ه

مي��ان��ي واس��أل��وا ف��ي احل���رب خصمي
ي����ق����ول!!! اجل����ن ف���ي أرض�����ه ُم��ق��ي��م��ه

وح�������ده ب���امل���ن���اي���ا ال�����س�����ود م��ح��م��ي
ي����ج����رع ُك�������ّل غ�������ازي م�����ن ح��م��ي��م��ه

مي���ان���ي الغ���ض���ب ف���ي ال��ق��ل��ب ي��رم��ي
ي���خ���ل���ي ُك��������ّل ع�����وج�����اء م��س��ت��ق��ي��م��ه

س��ل��م��ي ل���ل���س���ل���م  ج����ن����ح  ال  مي����ان����ي 
غ��رمي��ه ي���ط���ح���ن  ال����ض����اء  ش����ب  وال 

ال���ط���وف���ان حجمي م���ا  م��ث��ل  مي���ان���ي 
وس���ي���ف���ي ض���رب���ت���ه ض����رب����ه أل��ي��م��ه

وب����رق����ي ال مل����ع ف����ي احل������رب ي��ع��م��ي
ي���ش���ت���ت ح���ل���ف س���ل���م���ان ال��ب��ه��ي��م��ه

وم����ن ث����ار ال���ع���واص���ف ل��ل��ج��ل ه��دم��ي
ه��ش��ي��م��ه ن��������ذروا  ال  ال���ب���ي���ت  ورب 

ب������إذن ال���ل���ه ن���ص���ري ن���ص���ر ح��ت��م��ي
ث���ق���ت���ن���ا ف�����ي ق���ي���ادت���ن���ا احل��ك��ي��م��ه
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 متابعات فلسطينية

السجال الروسي األمريكي.. إىل أين؟ 
ناصر قنديل*

- تبدو جولُة ساجال أمريكية روسية علإية 
بإربة تدلو تدريجياً وتبدو وتريتها قيد االرتفاع 
أكثار ومحورلاا الوضاع يف ساورية، إدإدما 
يقاول وزير الخارجية األمريكي جول كريي إّل 
صارب حكومته يكاع يإفد من تلّكؤ موساكو يف 
تحديد موعاد لرحيل الرئيس الساوري، يكول 
الارّع مان وزيار الخارجياة الرويس ساريغي 
الإاروف مزعوجااً، إمان جهة يقاول إّل بحثاً 
حاول مصاري الرئياس الساوري لام يكن بل 
واشاإطن وموساكو، وإل ال تدّهدات روساية 
بتحدياد موعد لرحيل الرئيس الساوري، بل إّل 
واشاإطن تدرف موقاف موساكو القائم عى 
أّل الفوىض ساتدّم املإطقة مع ساورية بدول 
الرئيس بشاار األساد، ومن جهاة ثانية يقول 
إّل عى الوزير كاريي أل يتدّلم املزيد من الصرب 
ألنه سايحتاجه أكثر يف األياا0 املقبلة، ال يمكن 
القاول إّل األمار انتهاى لإا؛ ألناه عإدما يطّل 
الرئياس الارويس إالعيمري بوتل شاخصياً يف 
اليو0 التايل بمإاسابة مؤتمر اقتصاعي، ليقول 
إّل موساكو ترى مقرتح واشاإطن بمشااركة 
بدض املدارضل يف الحكومة السورية الحالية 

مفياداً، وترّع واشاإطن إاوراً بأنهاا لم تقرتح 
شايئاً مماثالً عى موساكو، عليإا أل نساتإتج 
من مساتوى الرساائل املتباعلة ومن يطلقها، 
أل الساجال مقبل عاى الساخونة إاملزيد من 

السخونة.
- الواضح لإا عرجاة الجدية، عإدما يصري 
الرئيس الرويس طرإاً مبارشاً يف الساجال وترّع 
واشاإطن بإناكار ما نساب إليها، بدد شاهور 
من التدااول وتباعل انشااعات بالتداول، رغم 
ساإوات التبايان واملواجهاات التاي سابقت، 
والواضاح أّل الساجال لو تدباري عن تفاوض 
علإي يدور أما0 الحلفاء والخصو0، له وظيفة 
يف رسم الساقوف التي يرسو عليها قبل عخول 
الدخاال  وصداوع  املغلقاة  التفااوض  غارف 
األبيض الاذي يدلن التفالام الجديد، املفرتض 
أل يساتبل اساتحقاقي شاهر آب املدلان من 
موساكو واشاإطن كساقف النطالق الدملية 
السياساية، واالساتحقاق األلّم ولاو انطالق 
الساباق إىل البيات البياض، وحاجة واشاإطن 
ننجااز تثده بياد مرشاحها الديمقراطي يف 
وضع انتخابي حرج، ولاو إنجاز غري متاح يف 
ملّف تقديم الحلول السياساية للرصاع الدربي 
ا »انرسائيايل« مان بواباة تفالم إلساطيإي 
ا »إرسائيايل«، وال يف ملاف الرصاع ماع إيرال، 

ويبدو بابه الوحيد بدد عملية أورالندو، الحرب 
عاى »عاعاش«، ولاي حارب إشالت رلانات 
واشإطن عى تحقيل اخرتاقات ذات قيمة إيها 
بالرلال عى قدراتها ومن مدها، من وراء ظهر 

روسيا وحلفائها.
- تأتاي وثيقاة الدبلوماسايل األمريكيال 
الداعية للتدخل الدساكري األمريكي يف سورية 
ضاّد الدولة وجيشاها ورئيساها، كحاجة غّب 
الطلب نعارة الرئياس أوباما لتصوير التلّكؤ يف 
تإفيذ االلتزاماات املتفل عليهاا يف التفالمات 
الساابقة، لجهاة إاك التشاابك بال »جبهاة 
الإرصة« ومسالحي الجماعات املحساوبة عى 
املدارضاة وإقااً لتصإيف واشاإطن، كإتيجة 
لتداّرض انعارة لثغوط ال تساتطيع تجاللها 
رغم مدرإة واشإطن وموسكو باليد السدوعية 
الخفية يف تمويل املوقدل عى الوثيقة بالتزامن 
ماع زيارة ويل ويل الدهد السادوعي لواشاإطن 
ومإاقشاة امللف الساوري يف لقاءاتاه، إتتذّرع 
واشاإطن بالوثيقة وتدلن عزمها عى عراستها 
وانيحااء أنهاا تحرجهاا يف لحظاة انتخابياة 
عقيقة وحرجة، وتستدعي تفّهماً من موسكو، 
ولذا مدإى عخول أمار التداخل بل »الإرصة« 
والجماعاات املسالحة املدلل مإذ شاهور عى 
خاط الساجال، إتدلان واشاإطن احتجاجااً 

عى اساتهداف موساكو لجماعاات مدارضة 
مدعوماة مإهاا، وتارّع موساكو إاوراً أّل ذلك 
باات طبيديااً بدد اساتحالة التميياز بل لذه 

املدارضات و»جبهة الإرصة«.
- يرتسام أإل مغلل أما0 أّي تصديد، تدرف 
واشاإطن ذلاك جياداً، إهاي ليسات يف وضع 
يسامح لهاا بانصغاء ملحماد بن سالمال وال 
لدااعل الجبري والذلاب إىل حرب ضّد ساورية، 
أحجمت عإها يو0 كانت أسااطيلها قد تحّركت 
يف البحر املتوساط، ولم تكن قد وّقدت التفالم 
عى امللّف الإووي انيراني، وال روسايا كانت قد 
تموضدات يف ساورية، وال السادوعية توّرطت 
وغرقت وإشالت يف اليمن، وكال شدار الحرب 
مساّوقاً ما إياه الكفاية تحت عإاوال قانوني 
اسمه استخدا0 السالح الكيميائي، إلن تذلب 
إليهاا الياو0 وقد تغارّي ُكّل يشء يف غاري اتجاه 
كما رشح بالتفصيل مدير املخابرات األمريكية 
جو بريإاال، والقثية اليو0 انتخابية، وتحتاج 
نارصاً عاى »عاعاش« ال توّرطااً يف حارب قال 
الرئياس األمريكي باراك اوباماا أّل عد0 قبوله 
خوضها لو اليشء األلاّم الذي يفتخر به رغم 
تحريض الحلفاء وبدض الداخل، ألنه يدلم أنها 
كانت ستصبح مستإقداً وإخاً لدولته وإعارته.

- البدء من سقفل واضحل متبايإل يدإي 

تفاوضاً ساخإاً، سقف يدعو لتحييد الجماعات 
املسالحة من الغاارات الجوية والحارب الربية 
ولي يف تشاابك مع »الإرصة« ويطالب بوضع 
مصري الرئيس الساوري عى الطاولة، ومقابله 
ساقف يقاول باساتحالة تحييد مان ال يخرج 
من مإاطل سايطرة »الإرصة« وبأّل املدروض 
لاو املشااركة يف حكوماة تحت ظاّل الرئيس 
السوري، ووساط تجاذبات سياسية وإعالمية 
ومدارك عسكرية تدور شمال وجإوب سورية 
ووساطها سرتتسم خالل شاهر صورة مشهد 
مان التوازنات، تقول باأّل انتخابات رئاساية 
مبكرة خالل عامل يف ظّل رقابة أممية، سابل 
للرئيس الساوري أل أعلن استدداعه لها ضمن 
تفالم شاامل، لي الحّل الذي يمكن لواشإطن 
أل تهدياه لحلفائهاا وحلفااء حلفائها لتقول 
لهم إنها تثل بما يقولونه عن قدرتهم الشدبية 
وقاد ضمإت لهم رشوطاً مإصفة لتساييلها يف 
املإاإساة يف صإاعيل االقارتاع، وتدعو النطالق 
جإياف لتشاكيل حكوماة ترشف عاى تدديل 
الدساتور والتحثري لالنتخاباات، ومن ضمإه 
إك التشاابك بل الجماعات املشاركة يف جإيف 

والتشكيالت انرلابية.

* صحيفة »البناء« اللبنانية 

العدو يقتحم بلدة العيساوية 
شرق القدس

اقتحمت رشطُة الدادو »انرسائييل«، يو0 
السبت، بلدة الديساوية رشق القدس املحتلة 
ورشعات بإلقااء القإابال الصوتياة وإطالق 

الرصاص املطاطي تجاه شبال القرية. 
وأإاعت مصاعر محلياة، بأل »مجموعات 
راجلة مان قوات االحتاالل اقتحمات القرية 
من مدخلهاا الرئييس وحارتاي آل عليال وآل 
عبيد بالبلادة، واساتهدإت مإازلهم بالقإابل 
الغازياة، ما أعَّى نصابة عدع من ألايل القرية 

باالختإاق«. 
ويتدرض ساكال الديسااوية بشكٍل عائم 
لسياساة الدقاب الجماعّي من قبل سالطات 
االحتاالل من خاالل اقتحامات شابه يومية، 
عورياة،  واغالقاات  تدسافية،  واعتقااالت 

واعتقاالت األطفال.

إصابُة مستوطن بالحجارة 
ومنع تجول بحوارة 

»انرسائيايل«،  االحتاالل  قاوات  إرضات 
مسااء الخميس، مإَْع التجاول يف بلدة حوارة 
جإوب مديإاة نابلس شامال الثفة املحتلة، 

إثر إصابة مستوطن بالحجارة. 
وبحساب موقاع )ل0ل0( الداربي، إاإل 
»إلسطيإيل رشقوا مركبة ألحد املستوطإل 
بالحجاارة قارب حاوارة، ماا أعى إىل إصابة 
املستوطن بجراح طفيفة نتيجة تحطم زجاج 

املركبة«. 
وذكر شاهوع عياال أل »أعاداعاً كبرية من 
آلياات االحتالل اقتحمت البلدة، وإرضت مإع 
التجول يف الشاارع الرئياس، وأجربت املحالت 

عى إغالق أبوابها«. 
كماا أغلقت حاجزي حاوارة وزعرتة أما0 
املركبات الفلساطيإية، ما أعى ألزمة مرورية 

عى الحاجزين. 

مجلة أمريكية: »إسرائيل« 
فشلت يف التسويق لقبتها 

الحديدية 
ذكرت مجلاة »عيفإس نيوز« الدساكرية 
األسابوعية األمريكية، أل »)إرسائيل( إشلت 

يف تسويل القبة الحديدية عاملياً«. 
االقتصااعي  »غلوباس«  موقاع  وقاال 
الداربي، نقالً عن املجلة، إل »االحتالل ساجل 
إشاالً تجاريااً مدويااً إذ أنهاا لام تبااع ألية 
عولاة يف الدالم، رغام أنها تاروج للدالم أنها 
حققت صفدة مدوياة للمقاومة يف غزة بهذا 

االخرتاع«. 
وكال الدادو »انرسائيايل« قاد اساتخد0 
القباة الحديادة خاالل الحارب األخارية عى 
القطاع لوقف لجمات الصواريخ التي تشإها 

املقاومة عليه.

عضو بـ »كنيست«: نتنياهو 
يحّول عرب الداخل إىل أعداء 

وهميني 
إتهم عثُو الكإيسات عن حزب »املدسكر 
الصهيوني« ايتسايك شامويل، السبت، رئيس 
نتإيالاو،  بإيامال  »انرسائيايل«  الاوزراء 
»باالنشغاِل والتحريِض وتحويل عرب الداخل 
الفلساطيإي املحتال عاا0 8ل19 إىل )أعاداء 

ولميل(«. 
ونقلات انذاعاة »الدربياة الداماة« عان 
شمويل قوله: »إل األوضاَع األمإيَة خالل الدا0 

األخري تدلورت«. 
وأضاف شامويل: »إل آالف الفلساطيإيل 
من جبال الخليل واملإاطال املحيطة بالقدس 
يدخلاول إىل »إرسائيال« يومياً بسابب امتإاع 
نتإيالاو عان إكماال بإااء الساياج األمإاي 
الفاصال خشاية انهياار االئتاالف الحكومي 

بذريدة تقسيم أرض إرسائيل«.

�إعتربتها �سداَّ حركة �ملقاطعة

»الجهاد«: مشاركُة شخصيات فلسطينية يف »مؤتمر هرتسيليا« طعنٌة للشعب من الخلف 
يف  انساالمي  الجهااع  »حركاُة  أعانات 
إلساطل« مشااَرَكَة بداض الشاخصيات 
الفلساطيإية والدربية يف مؤتمر لرتسايليا 

لألمن القومي الصهيوني. 
وقالت الحركُة يف بيال لها: »يف الوقت الذي 
تتصاعاد إياه االعتاداءات الصهيونية بحل 
شدبإا وأرضإا ومقدساتإا، ويف ظل التلويح 
املساتمر بتوسايع عائرة الحارب والحصار، 
تهاإتات بدض الشاخصيات الفلساطيإية 
والدربياة بيإهام عثو يف اللجإاة التإفيذية 
ملإظمة التحرير الفلساطيإية للمشااركة يف 
مؤتمر لرتسايليا لألمن القومي الصهيوني 
باحثة عن الولم والارساب وتكوين صداقة 

مع كيال االحتالل«. 
واعتاربت »الجهااع« أل »لذه املشااركة 
يوظفهاا االحتاالل ضاد حركاة املقاطداة 
الدولياة، وتدتارب تطبيدااً مباارشاً وطدإة 

للشدب الفلسطيإي«.

االحتالل يصدر 17 أمر 
اعتقال إداري بحق عدد من 

الفلسطينيني 
أصدرت سلطات االحتالل انرسائييل 17 
أمَر اعتقاال إعاري )بال تهمة( بحّل أرسى، 

بيإهم شقيقال من مديإة بيت لحم. 
وأوضاح محامي ناعي األساري محموع 
أل  السابت،  صحفاي  بياال  يف  الحلباي، 
االحتالل أصادر أمري اعتقاال إعاري بحّل 
الشاقيقل محماد ومحماوع أحماد بلبول 
ملّدة ستة شاهور، علماً أنهما مدتقالل مإذ 

التاسع من يونيو الجاري. 
َوأَشاار إىل أل مان بال األوامار 11 أمراً 
صدرت بحّل أرسى أمثوا ساإوات وأشهر 

قيد االعتقال انعاري يف سجول االحتالل.

العدو يدهُس مواطناً 
ويعتقل 3 آخرين شرق 

قلقيلية 
أصياب مواطٌن بجروح جراء َعْلااِساه 
من ِقبَِل جيب عساكري صهيوني، واعتقل 
ثالثة آخرول، يف سااعة متأخرة من مساء 

الجمدة، قرب بلدة عزول رشق قلقيلية. 
وأإااع مصدٌر أمإي، بألَّ جيباً عساكريا 
صهيونيااً َعَلاَس املواطان حمازة عبدالله 
عويصات، يف حل اعتقلت قواُت الددو عايد 
حسال عوعة )22 عامااً( ومهيوب عثمال 
عاوعة )19 عامااً( مان مغاارة الثبداة، 
ومحمد عبدالله عويصاات، أثإاء تواجدلم 

قرب بلدة عزول رشق قلقيلية.

مستوطنون يؤدون طقوًسا دينية بموقع أثري بنابلس 

إقتحم مئاُت املستوطإل، صباح الخميس، موقًدا أثريًا يقع شمال مديإة نابلس شمال الثفة املحتلة، 
وأعوا طقوًسا عيإية تلموعية. 

وقاال رئياُس بلدية عصرية الشامالية، نارص جوابارة: إل مئاِت املساتوطإل بحماياة أمإية اقتحموا 
مإطقاَة برنااط يف الجهة الرشقية من جبل عيبال، وأعوا صلوات وطقاوس تلموعية بموقع أثري يزعمول 

أنه يدوع ملذبح »يوشع بن نول«. 
وأشاار إىل أل املساتوطإل وقوات الددو طارعوا رعاة األغإا0 املتواجدين باملاكال، كما طرعوا املزارعل 

من أراضيهم املجاورة. 
وأوضح جوابرة، أل لذا املكال مملوك ملواطإل إلسطيإيل، ولديهم سإدات تسجيل باألرايض. 

وأكد أل االععاء بوجوع مذبح يهوعي لو اععاء باطل، وال أساس له من الصحة، بل يتم تحريف وتزوير 
التأريخ من خالل اععاءات باطلة. 

وكانات الحكوماة »انرسائيلياة« أعلإت الداا0 املايض عان تحويل املوقاع األثري إىل مكال ساياحي، 
واإتتاحه أما0 اليهوع من أجل أعاء صلواتهم التلموعية إيه، بدعوى أنه مكال تاريخي ومقدس لدى اليهوع.
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ــُر نحو �ملو�سل  بعد �لنت�سار �لأكرب.. بو�سلُة �جلي�ص �لعر�قي توؤ�سِ
تحرير الفلوجة.. ضربٌة قاصمة ملَن وراء داعش عـّرت غايتهم ِمن »وا فّلوجتاه« 

  - محمد الباشا
الدراقياُة  القاواُت  اقتاه  حقَّ الاذي  االنتصااُر 
رشقاي  الفلوجاة  مديإاة  يف  الشادبي،  والحشاد 
محاإظاة األنباار، القاى َصااااَدًى واساداً عاى 
املساتويل الدربي والداملي، واعتاربه مراقبول أنه 
يمثُّل الرضباَة القاصمَة ألصحاِب األإواه الصارخة 
با»وا إلوجتااه«، َمن ظلوا يتباكاول عى الفلوجة 
أثإااء عمليِة تحريرلاا من الدإاارص انجرامية يف 
تإظيم عاعش الذي يسيطر مإذ ما يربو عى عامل، 
عاى محاإظات بكامِلهاا يف الداراق، ومإها مديإة 
الفلوجة ومحاإظة نيإاوى التي تدد املوصل كربى 

ُمااُدِنها.
وبماا يكشاُف َمان يقاُف وراء عاعاش، نشاأًة 
وتحشايداً وتمويالً، وأيثاً تأصيالً إكرياً.. تحّركت 
ُكّل أباواِق الولابية يف مملكة آل سادوع وساوالا، 
خاالل األسابوعل املإرصمال، نجادًة ملا تساميه 
»نُارصة ألال الساإة يف الفلوجة«، ولو ماا اعتربه 
متابدول ال يددو عن أل يكوَل نَفساً طائفياً مقيتاً، 
والغاياُة الحقيقياة مإه نرُصَة عاعاش، ُمذَّكاارين 
بأل ثمة شايوَخ عشاائر من الفلوجاة وغريلا من 
مإاطل الداراق وشاباباً ُكااثْااراً من ألل الساإة 
مإثماول يف صفوف الحشاد الشادبي، ويقاتلول 
الدإارَص انجرامية جإبااً إىل جإباً مع إخوانهم من 

بقية الدراقيل.
صحيفاُة »الديايل تلغاراف« الربيطانية نرشت 
مقااالً تإااوَل ماا حصال يف الفلوجة، مركازاً عى 
حيثياات وماآالِت االنتصار الاذي حّققتاه القوات 
الدراقياة يف مديإة الفلوجاة.. إذ يصُف كاتُب املقال 

»عيفيد بلري« استداعَة السيطرة عى الفلوجة بأنها 
أكاربُ انتصاار يحقّقه الجيش الدراقاي عى تإظيم 

»عاعش« مإذ بداية الإزاع؛ ألل الفلوجة كانت مدقالً 
حصيإاً للتإظيم. 

الفلوجاة  مسااحة  جغراإيتهاا  املوصاَل  وأللَّ 
بخمس مرات، وساكانها 1،5 مليول نسمة، مقابل 

300 ألف نسمة يف الفلوجة، ستكول املرحلُة املقبلُة 
التي يساتلز0ُ عى الجياش الدراقي القيا0ُ بها، كما 
يَُددُّلاا »عيفياد بلري«، مهماَة إبدااع »عاعش« من 
املوصال، ويارى أل لذه املرحلاَة ساتكوُل أصدَب 

بكثري.
الكاتب الربيطاني اعترب أل »عاعش« لن يختفَي 
حتاى إذا خرس جميَع امُلُدل واملإاطل التي يسايطر 
عليهاا، بل إنه سايلجأ إىل حارِب الدصابات وحرب 

املدل، إخسارتُه الفلوجة رضبٌة موجدٌة له.
ويف الساياق ذاته أعلإت السالطاُت الدراقية أل 
املرحلة الثانية الساتداعة محاإظاة نيإوى وكربى 
مدنها املوصل بدأت إجر السبت بيإما تبذل القوات 
الدراقياة جهاوعاً للقثاء عى ماا تبقى من تإظيم 
»عاعاش« يف الفلوجة التي تشاكل خساارتها أكرب 

لزيمة لإلرلابيل يف الدراق مإذ أكثر من سإتل. 
وكال رئياس الاوزراء الدراقاي حيادر الدباعي 
قاال: »لقد وعدناا بتحرير الفلوجة ولاا قد عاعت 
الفلوجاة، قواتإاا احكمات سايطرتها عاى عاخل 
املديإاة لكان لإااك بداض الباؤر التي تحتااج اىل 

تطهريلا خالل الساعات القاعمة«.
وكال قطداُت الرشطة االتحاعية »الرع الرسيع« 
عخلت ملا تسمى با«املحكمة الرشعية« يف حي نزال 
يف الفلوجاة بمحاإظة األنبار، وعثرت عن ساجول 

التدذيب إيها.
وذكار قائاد الرشطاة االتحاعياة الفريال رائد 
شااكر جوعت يف بياال أل الساجوَل عاخل املحكمة 
تإقسام إىل ساجن لدإارص التإظيم وآخر ملا يطلل 
عليهم الرعية وسجن صغري خاص بدإارص القوات 

األمإية الذين يتم اعتقالهم.

تقرير أمريكي: ملك جديد 
للسعودية يف القريب العاجل بعد 

تدهور صحة امللك ونائبه
  - متابعات

نرشت شبكة »NBC« التلفزيونية األمريكية، السبت اآلنف، تقريراً تحدثت 
إياه عن مخاوف الواليات املتحدة من انهيار السادوعية يف حال إشال األمري 
السادوعي الشااب محمد بن سالمال، وساط تقارير عن تدلور صحة امللك 

سلمال ونائبه األمري محمد بن نائف.
ويقول التقرير: إل األمري السادوعي الذي يبدو أنه إاز بالسالطة، يجتمع 
مع مساؤولل أمريكيل لذا األسبوع - حيث يشدر لؤالء املسئولول، بالقلل 

يف حال حكمه، مما يمكن أل تكول مدمرة وترض باألمن انقليمي.
ونقلت الشابكة األمريكية، عن بروس ريدل، الثابط السابل يف املخابرات 
األمريكية واملتخصص يف شاؤول الرشق األوساط، وعثو الفريل االنتقايل يف 
إعارة الرئياس األمريكي بااراك أوباما، أل صحة امللك سالمال بن عبد الدزيز 
)80 عامااً( سايئة، إيماا يداناي األمري محمد بان ناياف، ويل الدهد املفثل 
أمريكيااً، مان مرض جلادي، وقد ال يديش طوياالً، األمر الاذي جدله خارج 

السباق عى السلطة.

»أمري الحرب« على اليمن يبحث مستقبله يف واشنطن 
وأكاد بروس ريدل، أل القياعة األمريكية لي التي وجهت الدعوة إىل محمد 
بن سالمال، للقيا0 بزيارة رسامية إىل الواليات املتحدة، من أجل التدرف عى 
شاخصيته، التي من املرجح أل تدتيل عرش ملك اململكة الدربية السدوعية يف 

القريب، بحسب ما يقدره املسؤولول األمريكيول
وكشاف التقرير، ألول مرة، عن مداناة األمري بن نايف من عواقب جروح 
خطرية أصيب بها جراء اساتهداإه بدملية تفجري انتحاري نفذه أحد عإارص 

تإظيم »القاعدة« يف الدا0 2009.
وأورع التقريار، أل ثالثة من كبار املوظفال يف املخابرات األمريكية أجروا 
تقييمااً لوضع بن نايف الصحي، أحدلم تإباأ بأنه بوضع صحي لش، إيما 
اقتارص تقريار الثاني عاى القول إل صحته ليسات جيادة جاداً. بيإما قال 
االساتخباراتي الثالاث، إل ويل الدهد السادوعي يديش حالياً عى املساكإات 

القوية.
وأكد ريدل للشابكة األمريكياة، أل انعارة األمريكية أبدت التماماً باألمري 
بان سالمال مإذ تدييإاه يف مإصب الرجل الثالاث يف الحكم، لكان الكثري من 

املسئولل عاخل انعارة واملخابرات قلقول من تهوره.
ويالحاظ املراقبول، أل زيارة األمري بن سالمال الرسامية ألمريكا - كانت 
زيارة ملكية - وما يإقصها سوى انعالل عن ذلك رسمياً، حيث التقى الرئيس 
بااراك أوباماا، ووزير خارجيتاه جول كاريي، ووزير الدإاع اشاتول كارتر، 
والجإارال بريمال، رئيس املخابرات املركزية، وناقش بن سالمال قثايا عدة 

من بيإها الحرب يف اليمن وسوريا.
ويختتم التقرير، أل القياعة األمريكية، كانت تفثل إجراء لقاءات مماثلة 
مع املإاإس األساايس ملحمد بن سالمال يف الرصاع عى السلطة بالسدوعية - 
األمري وويل الدهد محمد بن نايف - الذي كال من أقرب حلفاء الواليات املتحدة 
يف السادوعية مإاذ أحاداث 11 سابتمرب 2001، لكان األخري، لان يصبح عى 

األرجح ا أبداً ا ملكاً للسدوعية، بحسب ما اعتربه تقرير الشبكة األمريكية.

يف �إ�سارة لعلقات تقيُمها دوٌل »عربية و�إ�سلمية« مع كيان �ل�سهاينة

إسماعيل هنية: التطبيُع أصبح أولويًة 
و»إسرائيل« باتت كأنها ضمن تحالف ُسّني! 

املؤبد ملرسي واإلعدام لـ)6( آخرين يف قضية )التخابر مع قطر( 

  - متابعات
قاال نائاُب رئياس املكتب السايايس 
لا«حركاة حمااس«، إساماعيل لإياة: 
والدربياة  انْقليْمياة  »املبااعراِت  إل 
والفلساطيإية للساال0 مصريُلا الفشل؛ 
بسابب الارشوِط انرسائيلياة املدجازة، 
ِة الحكِم مجدعاً«.  وصدوع الليكوع إىل ُسدَّ

كال0ُ لإياة جاء خالل خطباة له يو0 
الجمدة، حيث أوضاح أل »إرسائيل باتت 
وكأنها ضمن تحالف ساإّي، لألسف«، يف 
إشارة إىل الدالقات الرسية التي تقو0 بها 

عول عربية وإسالمية مع »إرسائيل«. 
وأضااف: »انتظرنا أكثار من 23 عاما 

لإثبات صحة ما قلإاه يف حيإه عن إشال 
اتفاقياة أوسالو، وكال الدارب يف حيإاه 
يربطاول التطبياع ماع إرسائيال بإجاح 
االتفاقياات، أماا الياو0 إالتطبيع أصبح 
أياة  نجااح  عول  حتاى  لديهام  أولوياة 

مباعرات«. 
َع لإية عاى أل »املقاومَة باتت  وشادَّ
الياو0 تإتظار الفتاح أكثر مان أي وقت 
مىض، وأنها تفارض مداعالتها عى عولة 
االحتاالل، إقبل إرتة بسايطة لم يتمكن 
الددو من الصموع ساوى لساعات بثع 
أمتاار عاخل حادوع غزة ولاو يبحث عن 
األنفااق، برغام أل كثاإاة الإاريال التي 
مإخفثااً  كال  املقاوماة  اساتخدمتها 

للغاية«.

  - متابعات
قثت محكمُة جإايات القالرة يو0 السابت بالساجن املؤبد 
عاى الرئياس املارصي األسابل محمد ماريس، يف حال حكمت 
عى ساتة متهمل آخرين بانعادا0، يف القثية املدروإة باسام 

»التخابر مع قطر«.
وذكر محامي املدانل عبد املإدم عبد املقصوع يف بيال تإاقلته 
وساائل االعاال0 املرصياة أل األشاخاص السابدة أُعيإاوا بتهم 
»اختاالس وثائال رسية تتدلال بأمان الدولة«.. مشارياً اىل حل 

املدانل بالطدن يف الحكم أما0 محكمة الإقض.
مان جانبه قاال القاايض محماد إهمي يف جلساة السابت 
إل »غالبياة لاذه الوثائل واملساتإدات تتدلل بالقوات املسالحة 

وتسليحها وأماكن تمركزلا«.
إال أل محامي مريس أكد يف قاعة املحكمة أل »ليس لإاك أعلة 
ضاد املتهمل يف القثية والذين مثل ثالثة مإهم يف قفص االتها0 

الدازل للصوت.
ويف حال برئ ماريس من تهمة التخابر، حكم عى ساتة من 

املتهمل مده بانعدا0 بدد إعانتهم بالتهمة املذكورة.
وسابل أل صدرت ضد مريس أحكا0 بانعدا0 والساجن املؤبد 

والسجن 20 عاماً يف ثالث قثايا مختلفة. 
وتتهام الإيابة الدامة يف مرص مريس ومدير مكتبه أحمد عبد 
الداطي باختالس أوراق تخص أمن البالع وخطط تسليح الجيش 
وتساليمها ألمل الصرييف سكرتري مريس الذي مررلا لصحاإيل 
يف محطة )الجزيرة( القطرية وضابط يف املخابرات القطرية عرب 

وسطاء من ضمإهم ابإة الصرييف ومثيف جوي.
وقال القاايض إهمي قبيل الإطل بالحكام يف كلمة مقتثبة 
إل املتهمال »حصلوا عى رس من أرسار الدإاع عن البالع بغرض 
تساليمه لدولة قطر بمقابل ماعي، وذلك بغرض انرضار بمركز 

البالع الدإاعي والسيايس والدبلومايس«. 
وأضااف أل »املتهمال قاد عرضاوا الوطن لخطار عظيم ال 

يستقيم أل تكول عقوبته أقل من القتل«. 
وكانت املحكمة أحالت أوراق ساتة متهمل عى مفتي البالع، 

تمهيداً نصدار حكم بإعدامهم بدد مواإقته.
وأكادت املحكمة حكم انعدا0 السابت بداد وروع رأي املفتي 

»بإثبات الجر0 يف حل املتهمل«.

مدير الـCIA السابق: 3 
دول عربية ستختفي عن 

خارطة الشرق األوسط قريباً  
  - متابعات

َح مدي�ُر املخابرات األمريكية الس�ابق،  رصَّ
مايكل هايدن، أنَّ »عدَة دول عربية س�تختفي 

عن خارطة الرشق األوسط قريباً«. 
وق�ال هايدن: إن »هن�اك دولتني عىل األقل 
ستختفيان من الرشق األوسط قريباً، وذلك عىل 
ت بمبادرة  ضوء اتفاقية سايكس بيكو التي تمَّ
من القوى األوربية عام 1916، فس�اعدت هذه 

الدول النامية يف تكوين كيانها«. 
»ل�و  لصحيف�ة  ترصيحات�ه  يف  وأض�اف 
فيجارو« الفرنس�ية: »لنواجه الحقيقة، لم يعد 
هناك وجود للعراق ول سوريا ولبنان يف اتجاه 
الفشل«، وتابع: »أصبح ُكّل هذا تحت مسميات 
عدي�دة، فهن�اك الدول�ة اإلس�المية والقاع�دة 
واألكراد والسنة والش�يعة تحت مسمى سابقا 

سوريا والعراق«، حسب وصفه. 
وأش�ار إىل أن »ه�ذه الدوَل الت�ي وضعت 
نفَس�ها عىل الخارطة بمساعدة القوى األوربية 
لم تعكس الوقائع عىل األرض، واآلن تتأكَّد هذه 
الحقائق«، مش�دداً عىل أن »املنطقة ستبقى يف 
حالة عدم اس�تقرار يف السنوات القادمة«، وفق 

تعبره.

حزب الشعوب الرتكي: خطر 
أردوغان ليس أقل من خطر 

“داعش” 
  - متابعات

فت�ح رئيُس ح�زب الش�عوب الديمقراطي 
الرتك�ي املع�ارض ص�الح الدي�ن دمرط�اش 
النار ع�ىل رئيِس النظام الرتكي رجب أردوغان 
متهماً إياه بارتكاب جرائم كثرة ضد اإلس�الم 
واملس�لمني، مؤك�داً أن ترصفاِتِه تش�كل خطراً 

كبراً عىل اإلسالم. 
وقال دمرط�اش يف ترصيح ي�وم الثالثاء، 
لإلعالمي�ني املرافق�ني ل�ه يف جولت�ه األوروبية 
إن “أردوغ�ان لي�س أق�ل خطراً عىل اإلس�الم 
م�ن متزع�م تنظيم داع�ش اإلرهاب�ي أبوبكر 
البغدادي وأتباعه حتى أن األوروبيني ينظرون 
إىل أردوغان عىل أنه ليس أقل خطراً من تنظيم 
داع�ش؛ وذل�ك بس�بب س�لوكياته وترصفاته 

الداخلية والخارجية”. 
وانتقد لقضاء الرتكي الذي التابع ألردوغان 
وق�ال إن “املحاكم الرتكي�ة لم تجرؤ عىل إقامة 
دع�وى واحدة ضد أردوغ�ان وعائلته ووزرائه 
يعرفه�ا  خط�رة  فس�اد  بقضاي�ا  املتهم�ني 

الجميع”. 



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثإل وخميس

م���ن جانبنا كن���ا نتعاطى إيجابياً حلل ملف األس���رى مع قدوم ش���هر 
رمض���ان لكن أولئك الذي���ن ال خير فيهم وال إنَْس����انية لديهم لن يكونوا 

حريصني حتى على أسراهم لدى اجليش واللجان الشعبية.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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حميد رزق  
تقاّد0 أَنَْصاااُر اللاه يف بداياة شاهر 
الوطإياة  للمصالاح  بدعاوة  رمثاال 
وعرضاوا عى ُكّل من يريد الدوعة إىل بلده 
وألله من املغارر بهم أل يدوعوا بموجب 
ضماناات واجاراءات تتام مع مشاايخ 

وأعيال املإاطل التي ستستقبلهم.
 السايد َعبدامللك بدر الدين الحوثي لم 
يكتِف بهذه املباعرة ولكإه وجه بإْطااَلق 
األَْسااَرى واملدتقلل، األمُر الذي أَْصبَاح 
أعراساً وابتهاجاً يدم مختلف املحاإظات 
املتحادة  األَُماام  عان  بمدازل  اليمإياة 
ومفاوضاات الكويت التي ثبت بما ال يدع 

مجاالً للشاك باأل ال قدرة لوإاد الرياض 
عى إْطاااَلق مدتقل واحد، بل تحول عور 
املخاليف وبقية زمالئه أَْعَثااء وإد املإفى 
إىل مدرقال لاكل تقاد0 ومجارع واجهاة 
تجميلية للدبث السدوعي الذي اقرتب من 

نهايته يف أرض انيَْماال والحكمة. 
املفارقاُة أل حزَب انْصااااَلح، وكما 
لي الدااعة، يقابُل ُكلَّ ععاوة للمصالحة 
الوطإياة وكل باعرة ُحسان نياة باملزيد 
من الرصاخ وإَعاااَعة ترعيد مصطلحات 
عرشياة  واالثإاي  والفارس  املجاوس 
وإيْاااَرال وغريلا مان املصطلحات التي 
ورعت بقلام رئياس الهيئاة الدليا لحزب 

انْصاااَلح محمد اليدومي. 
لذا الدا0 لم تإَل صالة الرتاويح حقها 

من االستغالل الرخيص ملمارسة الشحن 
وتكريس الكرالية بل أَبْإَااء البلد الواحد 
مان املإتمال إىل أَنَْصااار اللاه وحازب 
انْصااااَلح، إتم اخارتاُع قصاة الدالمة 
الدمراناي، وإذا بالزيارة الوعية واألخوية 
التي قا0 صالح الصّماع للدمراني تتحول 
إىل قصة أُْخااَرى من صإاعة ذات املطبخ 
الذي ال يريد لحزب انْصاااَلح إال أل يبقى 
باؤرًة تادور حولاه الفتإة وتصادر عإه 

الدصبيات املإتإة.
ليس ُكلُّ انْصاااَلح ملتحقاً بالددوال 
وعاقلاة  رشيفاة  شاخصيات  ولإااك 
ولإااك أَيْثااً مان جمهاور انْصاااَلح 
مان لياس مقتإدااً بمساار أَْو بمواقاف 
الحازب والتيارات املتطرإاة عاخله، لكن 

لؤالء صوتهم ضديف وغري مساموع أَْو 
مدرضاول للقمع من الداخال، ولم عى 
ُكّل حال ليسوا بالإسبة الكبرية واملؤثرة..

لإاك أَيْثاً تياراٌت عريثٌة من انخوة 
ُكلُّ  والصوإياة،  والشااإدية  السالفيل 
لؤالء من أَبْإَااء اليمن يتصّدرول جبهات 
مواجهاة الدادوال يف مختلاف املجاالت، 
يف  حبااً  يأتاوا  لام  الُغازاَة  أل  مدركال 
انْصاااَلح أَْو أَْحااَزاب ما يسمى املشرتك 
وال يف لاعي وما يسامى الرشعية وليس 
كرالياًة يف الحوثاي.. جااؤوا ولدإهام 
السايطرة عى اليمن واساتدماُره ونهب 
ثرواتاه والتحكام باه مان خاالل نخبة 
أَْو نظاا0 ضدياف وإاساد يطلال علياه 

الرشعية.

حميد رزق

ح على دعوة  عن رد حزب اإلْصــلاَ
ـار اهلل للمصالحة الوطنية أاَْنصاَ

لهذا طالت املفاوضات!
كلمــــــة أخـــــيرة 

علي عبدالوهاب
أَيَّاااا0  طاواَل 
تراإقت  التاي  املفاوضات 
كثارية  ترسيباات  ماع 
بتفالماات  وسابقت 
الدادو  ماع  محادوعة 
السدوعي نتج عإها تهدئة 
الكثري  أطل  أَيْثاً  محدوعة 
عان  مساتفهماً  برأساه 
طبيداة ما يجري بُحسان 
اساتفها0  نياة  ساوء  أَْو 

االستإكار.
البداُض  تجااوز  إيماا 
مرحلَة التسااؤل ووصل أبدد من التسااؤالت غري الربيئة 
ولحاد الإقاد غاري الربيء بال واالتهاا0 املبطان واملظهر 

بالخيانة و...!
طال أمد املشااورات إكال مجرع طولها إجابة شاإية 
ألَْصَحاب التسااؤالت الربيئة وصاعمة ملن كانوا يوعول أال 
تخيَب توقداتُهام، حيث وطول املدة يدل بما ال يدع مجاالً 
للشاك أل الوإاد الوطإاي متمساك بثوابته التاي تحفظ 
للشادب ساياعتَه وللوطان اساتقالله ولدماء الشاهداء 

وتثحياتهم حقها.
عليال آخر عى عد0 تهاول الوإد الوطإي وعد0 تقديمه 
أية تإازالت تإال من عزة شادبإا وكرامته لو تخبط وإد 
الريااض الذي يدارّب بطبيدة الحاال عن تخباط أَْربَابهم 
وأوليااء ندمتهام مان الساداوعة واألَمرياكال واالنكليز 

والصهايإة مجتمدل.
إتدليل املشااورات أَْكثَر من مارة، وعرقلة عمل لجال 
األَْساااَرى، والداوعة للتهدياد بالقاوة لتإفياذ أَْحاَلمهم 
وطموحاتهام وكأنهام طوال ١٥ شاهراً كاناوا يوزعول 

الوروع يف اليمن.
لكان ما أريد أل أقولاه لو أل ُكّل ما يجاري يدل عاللًة 
قاطدة أل وإدنا الوطإي يدمل برشف ونزالة ومصداقية 

ووطإية مإقطدة الإظري. 
إذ لو كال الددو قد كسب أي يشء يف مشاورات الكويت 
كتإاازل مثاالً ملاا ترتماي يف أحثاال اليهاوع الصهايإة 

وتتقرب مإهم ُكّل يو0 أَْكثَر من سابقه.
ملاا لجاأ بن سالمال إىل واشاإطن مع عناو نهاية لذه 
املشااورات الفاشلة عى األقل إىل اآلل، إذ لو كال وإدنا قد 
قّد0 للددو أعنى تإازل ملا كانت ترصيحات الددو ومرتزقته 

بهذه االنفدالية ولذه الهجومية ولذه االنهزامية.
كياف يقد0 تإاازالت من لاذا الإوع أصاالً من ضّحى 

بأغى شبابه يف مياعين الدزة والكرامة؟
كياف يقاد0 التإازالت مان صماد أَْكثَر من عاا0 أما0 
أعتاى لجمة عرإتها املإطقاة وأَْكرَب األَْعاااَداء توحشااً 

وعاعشية؟
كيف يقد0 التإازالت َمن لم يدد لديه يشء ليخرسه؟ 

كياف يقد0 التإاازالت لددو أَْصبَااح يف أَْكرَب مأزق عى 
جميع املساتويات االقتصاعية والسياسية واألَْخاااَلقية، 
تالحقاه الهزائام يف ُكّل جبهاتاه التي يخوضهاا مبارشة 

وغري مبارشة يف ُكّل من سوريا والدراق؟
كياف يقد0 التإازالت ولو يدلام أل الددو لو كال بيده 
خيااراٌت غاري الجلوس عاى الطاولة عى مادى أَْكثَر من 
٥٥ يَومااً إىل اآلل ملاا اضطار للجلاوس أَْكثَر من أُْسابُوع 

كالجولتل السابقتل يف سويرسا؟
لال يظن البداض أل الساداوعة كانوا سايذلبول إىل 
الكويت لو أل لديهم بصيص أمل يف تحقيل أي تقد0 جديد 

عن طريل الدمل الدسكري؟!
عاعمال  لإكان  وبوإدناا..  بقياعتإاا  واثقال  لإكان 
وجالزيان ألية خيارات قد تفرض عليإا َجميداً، إإحن يف 
لذه اللحظة أحوج للتكاتف والتآزر والتكامل أَْكثَر من أي 

وقت مىض. 
ولا لاي الحقائل تتكشاُف يَوماً بدد ياو0، واألْحَداث 

تظهر ما قد يغيب عإا يَوماً ما
ورحم الله امرءاً عرف الحل إاتبده.

يكفاي طدإااً يف الظهار، يكفاي رضباً تحات الحزا0، 
يكفي تغاإالً عما يريده الددو.. يكفي.

نصر الرويشان 
ياذوعول  َماْن  ُلااْم 
ويرابطاول  عإّاي 
القتاال  جبهاات  يف 
ويساهرول ويجوعاول 

ويظمئول ويمرضول.
تلفاح  َمااْن  ُلااْم 
حارارُة  وجوَلهام 
الشامس، وُلااْم َمااْن 
يقاسول من برع الشتاء 
عاى  قابثاول  ولام 
ألي  بااً  تألُّ أسالحتهم 
املحتال  للغاازي  تقاد0ُّ 

واملرتزقة أتباعهم.
مساجدي  يؤّمإاول  َمااْن  ُلااْم 
إيوقفاول مرىض الإفاوس عإد أبواب 
إيإفجار  اكتشااإهم  بداد  املسااجد 
انرلابي باألمإي الذي ضّحى بإفساه 

لكي ال يقتل األبرياء.
األساواق  يمّشاطول  َمااْن  ُلااْم 
ونرى عورياِتهام ال تتوقف ليَل نهاَر يف 
الشاوارع والطرقات واألحياء السكإية 
ليأّمإوناا يف أحيائإاا ومإاطقإا ونحن 
نائماول مطمئإاول وال ندارف لحظة 

قلل.
ُلاْم َماْن يقفول يف وجه اللصوص 
والفاسادين ويجدلول املواطَن الفقريَ 
عاى  إيدملاول  أولوياتهام،  ضمان 
توإري السالع األساسية وعإع الرواتب 
وإصاالح الطرقاات وععام الخدماات 
األساسية برغم الحصار وبرغم الحرب 
الظاملاة وبرغام قلاة املاوارع وبرغام 

االقتصاع الهش.
ُلااْم َمااْن يقّدمول آالَف الشاهداء 
بماليال  ويإفقاول  الجرحاى  وآالف 
الريااالت ومع لاذا نجد مان يتهمهم 
بالخيانة ويشّكك بوطإيتهم ويصُفهم 
بالدإرصياة والسااللية، واألإظع من 

ذلك اتهامهم بالفساع.
جهاعلام  بفثال  اللاه  أنصاار 
نحان  وتثحياتهام 
ونساتخد0  نتصفاح 
ونحارض  اننرتنات 
املإاسابات ونحلس مع 
مقايال  يف  أصدقائإاا 
القات ونثحك ونمازح 
يتدلماول  وأبإائإاا 

ويذلبول للمدارس.
أيهاا القاباع ببيتاك 
التثحياات  تإتقاد 
وتزيف  البطوالت  وتلو0 
باطلك  وتلبس  الحقائل 
بحال ال تملكه وال يمكن أل تكول ألالً 

له.
إلتخجال من نفساك ولو ملارة أيها 
الباوق الذي يإفخ وال يحرك إال سااللة 

الإفاق وحزب الشيطال الرجيم.
ععوا الوطان لحماة الوطان وععوا 
لماه لرُشإائاه ولتساتمروا يف حالاة 
الدهار والإفااق والتياه التاي أنتم بها 
ولتكن املوسيقى والتحليالت املوسيقية 
لاي مالذكام إهذا ماا أنتام مبدعول 
ومتفإّاول باه، أماا الوطان والقتاال 
والفداء واالستبسال والتثحيات إهذا 
لياس مان اختصاصاتكم إمان يرتنَُّح 
كالإسااء ويشاتهي الرجال ال يحل له 

أل يتكلم باسم وطن عظيم كاليمن.
ومن يجالد ومان يرابط يف جبهات 
الرشف ومن يقد0 قواإل الشهداء ومن 
يساهر ويجوع ويدرى ويمرض لإإا0 
لإأمن لإطمن لإشابع لإلبس لإشفى 
لاو الجدياُر ولاو األحالُّ أل يتكلاَم 
ويحااوَر ويقارَر مصاريَ لاذا الوطن 
إاليماُن إيه مان الرشإاء ماا يكفيإا 
لإساتغإَي ونرُإاَض أشاباَه الرجاال.. 

إتأملوا.

أنصار اهلل


