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زلزال 3 يدك معسكرًا سعوديًا بنجران وآخر يسحق معسكر 115 بالجوف
أبطال الجيش واللجان يطّهرون قلل جبل الذهب املطلة على مفرق الجوف
الوفد الوطني يطالب بالكشف عن مصير األسرى لدى اإلمارات

 ل يمكن أن نقَبَل إلاَّ بحل سياسي شامل امني وعسكري واقتصادي وانساني
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مواقفنا ثابتة



اليميل 21 يوليو 2016   املواخل 16 شوال 37ل1لا     الددع )1ل1(2 متابعات

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

مدير التحرير:
أحمد عاووع

رئيس قسم التصحيح:
محمد عيل الباشا

الدالقات الدامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الدنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024

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

الإعالم احلربي يوّزع م�صاهَد تظهر جثث قتلى املرتزقة يف منطقة حيد الذهب بنهم

أبطال الجيش واللجان يدمرون دبابة وآلية و3 أطقم للمرتزقة يف صد زحف باتجاه معسكر كوفل بمأرب
  -  خاص:

واَصاَل أبطااُل الجياش واللجاان الشادبية، ياو  أمل 
األربداء، تقدَُّمهم يف جبهة محاخظة مأرب، مكبّدين مرتزقة 

الددوان والغزاة خسائَر خاعحة يف األرواح والدتاع.
وقالات مصااعر عساكرية إن أبطاال الجياش واللجان 
تمكناوا بفضل الله من تدماري عبابة وآلياة و3 أطقم تابدة 
للمرتزقة خالل كرس محاولتي زحف لهم باتجاه تبة النظارة 

والتباب املطلة عىل مدسكر كوخل بمأرب.
أما يف جبهة نهم خقد وّزع اإلعال  الحربي، أمل األربداء، 
مشاالد جديادة لدحار املرتزقاة مان مواقع مساتحدثة يف 

األطراف الغربية ملنطقة حيد الذلب بمديرية نهم.
وتظهار املشاالد التاي وّزعهاا اإلعاال  الحرباي تمكن 
أبطال الجيش واللجان الشادبية من السايطرة الكاملة عىل 
ُكّل املواقع املساتحدثة، كما تظهر حجم اليساائر البرشية 

واملاعية التي خلفها املرتزقة بدد عحرلم من لذا املواقع.

وبادا واضحاً يف املشاالد بساالة وإقدا  أبطاال الجيش 
واللجان الشادبية صاوَب املواقاع التي اساتحدثها مرتزقة 
الدادوان مؤخراً بمنطقة حياد الذلب بمديرياة نهم، إىل أن 

تمت السيطرة عليها وخرار املرتزقة.
كما أظهرت املشالد ُجثََث عدع من املرتزقة سقطوا خالل 

ِ  أبطال الجيش واللجان الشدبية. تقدُّ
واغتنم أبطاُل الجيش واللجان الشدبية أسلحًة للمرتزقة 
بداد خرارلام من مواقدهام، والتي كانت عباارًة عن ذخائر 

وأسلحة خفيفة ومتوسطة.
كما وّزع اإلعال  الحربي يو  الثالثاء مشاالَد الستهداف 

طقم عسكري للمرتزقة بمديرية نهم.
وتظهار املشاالد التاي وّزعهاا اإلعاال  الحرباي لحظة 
استهداف الطقم الذي يحمل مضاَع طريان، ما أعَّى إىل تدمريه 

بالكامل واشتدال النريان خيه.
يَُشااُر إىل أن مرتزقة الدادوان تكبدوا خساائر خاعحة يف 

الدديد والدتاع خالل الساعات القليلة املاضية.

تدمري عدة مبايَن لل�صكن وعنابر التموين ومروحيات نقلت القتلى واجلرحى

زلزال 3 وصواريخ أوَرغان تدك مواقَع عسكرية سعودية يف جيزان ونجران

 مظاهراٌت حاشدة يف صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية 
تنديدًا بعرقلة أمريكا للحل السلمي يف اليمن

  -  خاص:
الصاروخياة  الُقاوَُّة  أطلقات 
للجياش اليمني واللجان الشادبية، 
املاايض، صاروخاً  الثالثااء  مسااء 
باليستياً محيل الصنع نوع زلزال3- 
الوطناي  الحارس  مدساكر  عاىل 

السدوعي يف نجران.
وأخاع مصدر عساكري “املسرية 
نات” بأن الصااروخ أصااب لدخه 
بدقاة عالياة، ماا تسابب بانادالع 
حريٍل لائٍل يف املدساكر املستهدف، 
عنيفاًة  انفجااراٍت  أن  مضيفااً 

متواصلة ُسمدت يف وانقطاع شبكة 
االتصال.

وأكاد املصادر وقاوع عادع من 
القتاىل والجرحاى يف صفوف جنوع 
املدساكر، وأن مروحيات عسكرية 

قامت بنقل القتىل واملصابني.
وأشاار إىل أناه تام تدماري عدة 
مباناي للساكن وعنابار التمويان 
املواجهة لسااحة الدلم يف مدساكر 

نجران جراء رضبة الصاروخ.
إطاالق  أن  إىل  املصادر  ولفات 
الصاروخ عىل املدساكر السادوعي 
طاريان  اساتمرار  عاىل  رعاً  يأتاي 

الددوان السدوعي األمريكي يف شن 
غاراته الددوانية عىل اليمن.

الصاروخياة  القاوة  وكانات 
للجياش واللجان الشادبية أطلقت 
يف وقت ساابل من يو  أمل، ثالثة 
صواريخ من ناوع أوَرغان عىل أحد 
املدسكرات السدوعية تم استحداثه 

مؤخراً يف منطقة جيزان املحتلة.
وأطلقت القوة الصاروخية، يو  
السابت املايض، صاروخاً باليساتياً 
نع  من طاراز زلازال3- محايل الصُّ
عىل قاعادة بن يالني الدساكرية يف 

نجران.

  -  خاص:
تحَت شادار »أمرياكا ترُخُض الحل السالمي يف 
اليمان« شاهدت الداصماة صندااء عار االثنني 
املاايض بسااحة بااب اليماِن، مظالرًة حاشادًة؛ 
للتندياد باساتمرار الدادوان األمريكي السادوعي 

واملواقف األمريكية املدرقلة للحلول السلمية. 
وناّدع املتظالرون بالتدخالت األمريكية املساتمرة 
وتقديام الدعم والدتااع الحربي مان القنابل املحرمة 
عوليااً والطائرات التي تقصف وتقتل الشادب اليمني 
وتدطيل الساال  والحلول السلمية ورخع الحصار عن 
الشدب اليمني. وأكد املتظالرون ثباَت املوقف اليمني 
واإلمساك بزما  املباعرة يف السلم والحرب وأن الشدب 
اليمني قّد  خياَر السالم والساال  وحقان الدماء عىل 
ُكّل اليياارات التي يرالُن أعداُء الساال  واالساتقرار 
الداملاي عليها. إىل ذلك لفت بيااٌن صاعٌر عن املظالرة 
إىل أن أمرياكا تدمل جالدًة عىل عاد  الوصول إىل أية 
حلول سالمية تجنب الشادب اليمني املزيد من القتل 
والتدماري ووياالت الحصاار اليانال الذي يساتهدف 
اليمنيني جميداً عون استثناء ويستهدف القضاَء عىل 

ُكّل أسباب الديش ومظالر الحياة.
وقاال البياان: »إن الداَلاَم يادرُك الياو  مادى 
مظلومية الشدب اليمني ويدرف حجم املداناة التي 
يديشها يف ظل الددوان والحصار والتدمري املمنهج 
لكل مقومات الحياة«. وأضاف البياُن »لكن أمريكا 
والهيمناة األمريكية ألجمت عرب أعواتها ومن خالل 
املال السادوعي املدنل ُكّل األصوات ومندت الدالم 
بكل قواه املدنية ومنظماته اإلنساانية ومؤّسساته 
عىل اختالخها مان أن يقفوا مع املظلو  أو حتى أن 
يتحدثوا عن مظلوميته أو عن حقوقه التي يتشدق 
ععااة الحريات واملدنياة والحضاارة بالدخاع عنها 

والدمل ألجلها«.
وأّكاد املشااركون يف املسارية أن روَح التكاتاف 
والتدااون والتاي لي جازٌء أصيٌل مان ثقاخة أبناء 
اليمان وعنوان أخالقهام لي التي سااعدت اليمَن 

وأللهاا عاىل الصماوع والثباات يف وجاه الهجمة 
الرشساة عليهم عساكرياً وأمنيااً واقتصاعياً، وأن 
اإليماان والحكمة لماا رس لذا اإلبااء والدنفوان 

الذي يقابلون به خظاعة الددوان وقسوته.
ع أبناء محاخظة الحديدة  وعاىل صديد متصل نَدَّ
باملواقاف األمريكياة املدرقلة للحلول السالمية يف 

اليمن واستمرار تصديدلا للددوان والحصار.
وأكد أبناُء الحديدة يف مسرية جمالريية حاشدة 
نَُظمت يو  أمل األربداء تحت شادار تحت شدار 
»أمريكا ترخاض الحل السالمي«، الرخض القاطع 
لاكل املحااوالت التاي تقاو  بهاا أمرياكا لدرقلة 

الحلول السياسية السلمية يف اليمن مؤكدين صموع 
الشدب اليمني يف وجه ُكّل لذه املحاوالت. 

وعرّب املحتشادون الذين جابوا عدعاً من شوارع 
املحاخظاة راخدني األعال  الوطنية والالختات املدينة 
للددوان، عن ُجُهوزية الشادب اليمني ألية خيارات 
يف الارع عاىل تدنُّات الدادوان األمريكي السادوعي 

ومرتزقته يف رخض الحلول السلمية.
وأشاار املحتشادون مان خاالل الكلمااِت التي 
التصدياَد  أن  إىل  الجمالريياة  املسارية  يف  ألقيات 
الدساكري لقاوى الدادوان ومرتزقتهم ماا لو إال 
اساتجابة لتوجيهات أمريكا التي ترُخُض أية حلول 

سلمية يف اليمن.
وأشااع أبناُء الحديادة باملالحام البطولية التي 
يَُسطُِّرلا أبناُء الوطن من الجيش واللجان الشدبية 
يف َجبهاات الدزة والارشف وتضحياتهم يف سابيل 

الدخاع عن الوطن ومواجهة الغزاة.
إىل ذلك أشار بياٌن صاعٌر عن املسرية إىل ما يقو  
به الشيطان األكرب أمريكا وطاغوت األمة وأعواتها 
يف املنطقاة مان عرقلاة وعادوان ورخضهاا للحل 
السالمي ما لو إال محاوالت تيفياف الهزائم التي 
تلقولا عىل أيدي الرجال املجالدين الرشخاء الذين 
يرُسُمون لوحَة الدزة والكرامة لهذا الوطن الغايل.

تطهري قلل جبل الذهب 
املطلة على مفرق اجلوف
مصرع وإصابة العشرات من 

مرتزقة العدوان يف قصف 
صاروخي من نوع زلزال 3 على 

معسكر اللواء 115 بالجوف
  -  متابعات:

تمكن أبطال الجيش واللجان الشادبية مساء 
أمال من تطهاري قلل جبال الذلاب املطلة عىل 

مفرق الجوف.
وأكد مصدر عسكري لا “املسرية نت”، مساء 
الثالثااء، مقتال وجارح الدارشات مان مرتزقة 
الددوان السادوعي األمريكي، إثر رضبة صاروخ 
زلزال3- الباليساتي عىل مدساكر اللاواء 115 يف 

مديرية حز  الجوف.
َوأطلقت القاوَُّة الصاروخياة للجيش اليمني 
واللجان الشدبية صاروَخ زلزال3- يف وقت سابل 
يو  الثالثاء عىل تجمدات املرتزقة يف حز  الجوف 
يف إطار استهداف تحشيدات املرتزقة خالل األيا  

املاضية يف محاخظة الجوف.
وعخع الدادوان السادوعي األمريكاي مؤخراً 
بدتااع عساكري مان منفاذ الوعيدة السادوعي 
وتام إعخاله مدساكر اللواء 115 حيث يدساكر 

املرتزقة.
وأوضاح مصدر عساكري يف وقت ساابل أن 
إطالق الصاروخ جاء رعاً عىل تحشايدات مرتزقة 
الرياض واساتمرارلم يف جرائمهم بحل الشدب 

اليمني، وواعداً باملزيد.
وأضااف أن الوحادَة الصاروخية اساتهدخت 
ا بتوخيال اللاه ا تجمدااِت املرتزقاة يف الجاوف 
بدادة صوارياخ باليساتة متنوعاة، كان آخرلا 
صاروخني من نوع زلزال ثالثة محيل الصنع الذي 

تم الكشف عنه مؤخرا.
ولفات إىل أن لاذه التحشايداِت الدساكريَة 
الكبرية للددوان ومرتزقته تأتي ضمن اليروقات 
التاي تيال بااللتازا  باالتفااق القاايض بوقف 
الدمليات الدساكرية يو  الحاعي عرش من أبريل 
املايض، وبالتزامن مع جولاة املفاوضات الثانية 

يف الكويت.

قتلى وجرحى يف قصف 
صاروخي ومدفعي للجيش 

واللجان استهدف تجمعات 
املرتزقة يف ُذباب بتعز

  -  خاص:
ُقتال وأصياب عادٌع مان مرتزقاة الدادوان 
السادوعي األمريكاي، ياو  الثالثااء، يف قصاف 
اساتهدف تجمداتهم يف منطقة ذُباب بمحاخظة 

تدز جنوب غرب البالع.
وذكار مصدر عساكري لا “املسارية نت” أن 
وحدات الجيش اليمني واللجان الشدبية قصفت 
بصلياات مان صوارياخ الكاتيوشاا والقذائاف 
املدخدياة تجمدااٍت ملرتزقاة الدادوان يف القرية 
الجنوبياة ملديناة ذبااب، ُمؤّكداً وقاوع عدع من 

القتل والجرح يف صفوخهم.
جديٌر بالذكر أن مرتزقة الددوان تلقوا مؤخراً 
الدديَد من الرضبات التاي وّجهها أبطال الجيش 
واللجاان الشادبية يف ميتلاف جبهاات القتاال 

باملحاخظة.
ويف الساياق ذاته اساتهدخت مدخديُة الجيش 
واللجاان الشادبية، أمال األربدااء، تجمداات 
املرتزقاة وآلياتهام يف محاخظتاي تداز ولحاج، 

موقدة خسائَر كبرية يف صفوف املرتزقة.
كماا اساتهدف الجياش واللجاان الشادبية 
بقذائاف الهااون، تجمداات املرتزقاة وآلياتهام 
بمنطقاة الحريقياة بمديرية ذباب، وشاولدت 
بددلا ساياراُت اإلساداف تهارع إىل املكان، كما 

أعطبوا آليًة عسكريًة جنوب غرب الوازعية.
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إبراهيم السراجي

مؤخراً وعىل وقع استئناف املفاوضات 
يف جولتهاا الثانية بالكويت طرأ عىل خريل 
الريااض تغيارياٌت كبرية كشافت أَوَّالً عن 
ليمنة إصالحياة يقف وراءلا اللواء الفار 
عيل محسان األحمر وثانياً كشفها لحجم 
اليالخات وخقدان الثقة بني مكونات خريل 

الرياض.
وأخااعت مصاعر أن الفار عيل محسان 
لو من يقف وراء التغيريات يف أعضاء وخد 
الرياض والتي شملت ضم ثالثة إصالحيني 
ولم: نر طه مصطفاى وصير الوجيه 
وعايل عشاال واالشارتاكي املاوايل لألحمر 
عيل منار، وجرى اقصااُء مريخت مجيل 
وخالاد باوزيار ومحمد الساددي واألخري 
ينتماي لإلصالح، غري أن األحمر -بحساب 

املصاعر- رأى أَن أعاَءه كان ضديفاً.
وبالرغام من خشال مرتزقة الرياض يف 
الداوعة إىَل املناطال الواقدة تحت االحتالل 
وبقائهام يف خناعق الريااض إال أن ذلك لم 
يمنع نشوَب اليالخات بينهم والتي تظهر 

للدلن بني الحني واآلخر.
ويمكان تليياُص أبارز مظالار تلاك 
اليالخاات مان انقالب الفاار لااعي أَوَّالً 
عىل الرشعية التي يتمساك بهاا واملتمثلة 
برشعية املبااعرة اليليجية التي تجاوزلا 
بدازل خالاد بحااح مان منصاب رئيال 
حكومة الرياض ومن منصبه كنائب، لذه 
الحكومة شهدت عدة تغيريات ويف إْحاَدى 
املراحال كان لديها وزيرا خارجية يف نفل 
الوقات ولماا عبدالله الصايادي ورياض 
ياساني، واألخري جرى تدييناه عون قرار، 
وال قرار بدزل األول، واساتمرت اليالخات 
بينهما إىَل أَن تم اإلطاحة باالثنني واملجيء 

بدبدامللك املياليف.
عان  والناجماة  املساتمرة  التغيارياُت 
خقادان الثقاة يف أوسااط خريال الرياض 

شاملت يف مناسابة تغياري وزيارة اإلعال  
ناعية الساقاف التي كانات أحد أبرز أبواق 
الدادوان، وبالرغام من ذلك تام اقصاؤلا 
وتديني محماد قباطي بادالً عنها واألخري 
يتهماه إعالميو مرتزقة الددوان بالساطو 
عاىل مساتحقاتهم القاعماة مان خزائن 

الرياض ونرشوا لذلك وثائل عديدة.
أماا املحاخظاون خما لبث الفاار لاعي 
يدنّي أحاد املرتزقة ليقو  بدد مدة بتغيريه 
كماا حادث ماع اإلصالحي ناياف البكري 
الذي أُقيل مان منصب محاخظ عدن وعنّي 

وزيراً للرياضة عون رياضة.
الياو  وبداد أكثار مان 15 شاهراً من 
الددوان تكتظ املنابر اإلعالمية بالتحليالت 
خرياَل  أن  تؤكاد  التاي  واآلراء  واملواقاف 
الريااض يتحاىش التوصل إىَل حل سايايس 
مان منطلال أَن ذلاك الحل سايُقيض عىل 
وجاوع الكثرييان منهم من السالطة التي 
يتطلداون للبقاء خيها وعىل رأساهم الفار 
لااعي الذي بدأت مصااعر خليجية تتدمد 

الترسياب لوساائل االعاال  عان تناماي 
الشدور لدى عول الددوان بأن الفار لاعي 
يساتغل إْعاَلن تلك الدول ععمها لرشعيته 
وبادأ بابتزازلم بهاا يف وقت باتات قياعة 
تحالف الددوان تشادر بامللل من أسطوانة 

الرشعية.
وماا يؤكاد أن رشعية لااعي أصبحت 
محط إزعااج لدول الددوان، تحدث مصدر 
لندنياة  لصحيفاة  خليجاي  عبلوماايس 
أن لااعي باات يبتازُّ السادوعية واليليج 
برشعيته، مضيفاً أن »عواصم اليليج ويف 
مقدمتهاا الرياض باتت أميال إىَل االعتقاع 
بأن لاعي ال يرغب يف حل سايايس؛ ألن أي 
حل سايكون عىل حساابه، إماا باإلقصاء 
تماماً من املداعلة السياساية، أو بتقليص 

صالحياته وتذويبها يف مجلل رئايس«.
وكشاف املصادر اليليجاي أن لااعي 
»قا  يف الساابل بتدقيد وضع املفاوضات 
عدة مرات ساواء حني عني الجنرال املقرب 
من حزب اإلصالح اإلساالمي عيل محسان 

األحمر نائبا له، أو من خالل إقالة حكومة 
خالاد بحاح وتديني حكوماة بديلة لم تؤع 
إىَل اليو  القسم الدستوري أو أي من أنواع 

القسم«.
وأضاف املصدر أن آخَر محاوالت لاعي 
لدرقلاة املفاوضاات كانت حني اساتدعى 
وزيار اليارجية َعبدامللك املياليف يف شاهر 
يونياو املايض من الكويت وأنّبه عىل قبوله 
الرشوع يف التفاوض عىل شكل الحكومة.
الصاورُة  أصبحات  الاذي  الوقات  ويف 
واضحًة لدى عول الددوان والتي تكشف أن 
خرياَل الددوان يركز عاىل مصالحه وليل 
عىل الحال وتلاك املصالح أصبحات تؤرق 

عول الددوان.
ومان عاخل خريال الدادوان ذاته وصل 
األمار إىَل عخاع اليالخاات بهم لحد نساف 
التاي يساتيدمونها غطااء  »الرشعياة« 
خرئيال حكوماة  اليمان  للدادوان عاىل 
الريااض الساابل خالد بحااح بدد صمت 
طويل كشف ما بجدبته يف حوار تلفزيوني 

لشبكة الا BBC الربيطانية.
وتحادث بحاح عن قارار إقالتاه قائالً 
إناه »كان مفاجئااً للسادوعية والتحالف؛ 
ألنهم يدلماون أَن لذا القاراَر يضدف من 

الرشعية«، بحسب تدبريه.
وَرَوى بحاح بداض املواقف التي كانت 
تثبات أن الفااّر لااعي مفتاون بمنصبه 
ويكارس ُكّل طاقته للحفاظ عىل رئاساته 
وأناه –أي الفاار لااعي- كانات تنتاباه 
لواجال ومياوف من وجاوع ميططات 
لإلطاحة به. ويف لذا السياق قال بحاح أنه 
ال يدرُف ملاذا انتابات لاعي تلك الهواجل 
وملااذا »كان قلقااً عاىل منصباه أكثر من 

قلقه عىل الدولة«.
أصبحات  قاد  الصاورُة  كانات  وإذا 
مكشاوخًة للجمياع بأن خرياَل الرياض 
مجموعة من أصحاب املصالح واملطامع 
الشايصية خإن لذا الفريل ماا يزال إىَل 
الياو  يدرقال التوصال للحل السايايس 
الذي يتيوخون من أَن يتسبب باإلطاحة 

بهم.

  - صنعاء

عربت منظمة محامون بال حدوع عن 
قلقهاا البالغ حياال التصدياد الحاصل 
يف قارى الاراري وذي الاربح واالعدان 
والحيار والشدوبة بمديرية صرب املواع  
بالحصاار  واملتمثال  تداز،  بمحاخظاة 
املفاروض عىل تلاك القرى وكاذا أعمال 
القنص التي طالت مدنيني بينهم أطفال 
وتساببت بنارش الذعار باني ألاايل تلك 

القرى بما خيهم النساء واالطفال.
وأعانات املنظماة يف بياان لهاا لاذه 
األعماال والتاي سارتتد عاىل املجتماع 

اليمني عامة وأبناء تدز خاصة.
القاوى  كل  املنظماة  وناشادت 
اإلجتماعياة  والوجالاات  السياساية 
والسياساية بمحاخظة تدز رسعة إنقاذ 
املوقف إيقاف لذا امليطط الذي سيدخع 

بتدز إىل أتون مدارك انتقامية وتصفيات 
باني أبنائهاا ملاا له مان أثر عىل السالم 

االجتماعي عىل املدى البديد«.
وحّملت منظمة محاماون بال حدوع 

أحازاب اللقااء املشارتك أو ماا يسامى 
مجلل تنسايل املقاومة بتدز مسؤولية 
ما حدث وسايحدث يف تلك املناطل حيث 

أن لذه املناطل تحت سيطرتهم .

بياان مواقفهام بشاكل  إىل  وععات 
واضاح مما يحدث يف قارى صرب املواع  
كاون الوضاع ال يحتمال الساكوت ولن 
إذا  تنفاع بياناات االعاناة واالساتنكار 
اليارجاي يف جار  ماا نجاح امليطاط 
تداز واليمان إىل مربع الاراع من أجل 

االنتقا  والثأر.
وأكد املنظماة أن بيانها لذا يدد نداء 
اساتغاثة عاجلاة وتحذيرا مان خطورة 
األمار وإمكانية ارتكاب جرائم الساحل 
والتنكيال التاي سابل وان حدثات بحل 

بدض املدنيني.
وحاذرت الفرقااء وكل اليرييان من 
الطائفاي  والاراع  الفتناة  ميطاط 
يف  الداملياة  الصهيونياة  تتبنااه  الاذي 
املنطقاة الدربياة، كماا ناشادت األمام 
املتحادة وليئاتها وكاذا الصليب األحمر 
واملنظماات اإلنساانية للقياا  بدورلاا 
لتفاعي ارتكاب جرائم بحل االنسانية«.

 فريق الرياض.. خالفاُت تجار الحروب 
وُمدمني االرتزاق تعرِقُل الحل يف اليمن

ممثلو الوفد الوطني يف لجنة األسرى واملعتقلني يطالبون 
بالكشف عن مصري األسرى واملعتقلني لدى اإلمارات

الوفُد الوطني يتمسك بالسالم الشامل 
ويدعو املجتمع الدولي لدعم االقتصاد

  - خاص
جّدع الوخُد الوطني يف مشااورات الكويت، موقَفه الحريَص عىل الساال  املبني عىل 

وقف الددوان السدوعي ورخع الحصار الجائر عىل شدبنا اليمني.
َع الوخُد خالل جلساة املشااورات التي ُعقدت ظهر أمل األربدااء، بني الوخد  وشادَّ
الوطني واملبدوث األَُمامي إىَل اليمن إساماعيل ولد الشيخ، عىل رضورة أَن يكوَن لناك 

اتفاق شامل وكامل يف الكويت.
وأّكاد رضورَة قيا  األَُمام املتحدة بمساؤوليتها إزاء اساتمرار الغارات الجوية من 
قبال الددوان والزحوخات والتحشايدات، مطالباً األَُمام املتحادة واملجتمع الدويل بدعم 

االقتصاع اليمني جراء ما يتدرض له نتيجة الددوان والحصار.
ولفت الوخُد إىَل مداناة الشادب اليمني يف الجانب اإلنَْساااني ورضورة قيا  األَُمام 

املتحدة بواجبها يف وقف الددوان ورخع الحصار.

مفاوضاُت الكويت2: 
استجابة »شكلية« 

للضغوط الدولية
لقمان َعبداهلل*

اساتؤنفت يف الداصمة الكويتية قباَل يومني املفاوضات 
باني أَْطَراف النازاع اليمني. املواقف املدلناة التي صدرت عن 
الطرخني، أظهرت أن اليالَف بينهما يكُمُن يف تحديد أولويات 

جدول أعمال املحاعثات.
خفيماا يرُّ وخد الرياض عىل إلازا  الطرف اآلخر بتنفيذ 
القارار الادويل الداعي إىَل االنساحاب مان املادن، باإلضاخة 
إىَل نازع الساالح الثقيل من حركاة »أنصار الله« وتساليمه 
للجياش املاوايل للسادوعية، يطالاب وخاد صنداء بتشاكيل 
حكومة وخاق وطني ومجلل رئايس بدايًة، بالتزامن مع بدء 
اللجان األمنية املتفل عليها عملها يف ساحب الساالح الثقيل 

واالنسحاب التدريجي من املدن.
لذا يف الشاكل، أما حقيقة األمور خهي ميتلفة كلياً عّما 
تبدو عليه مشااورات الكويت إعالميااً. خاملفاوضات الدائرة 
لاي انداكاس ملوازيان القوى اإلقليمياة، إذ تحااول القوى 
الدولية رسام خريطة املنطقة بما يتواخل مع أجنداتها وبما 
يدازز حضاور حلفائهاا. واألرجحياة يف لذا املجال ليسات 

لحلفاء واشنطن.
اليمن لو إْحاَدى السااحات املفتوحاة، إن كان من جهة 
الحرب التي تشنها السدوعية عىل البلد، أو من جهة االقتتال 
الداخيل باني األَْطَراف اليمنية. والساؤال املطاروح لنا: لل 
تصل لذه الجولة املساقوخة بيمسة عرش يَاْوماً إىَل النتائج 
املرجّوة، أي حلول وساط تريض الطرخاني؟ لإلجابة عن لذا 
الساؤال، يجب الدوعة إىَل الساقف الذي وضدته السادوعية 
منذ األياا  األوىل للحرب عىل اليمن، التاي كان لدخها املدلن 
القضااء عىل »أنصاار الله« وإلزامهام با»الداوعة إىَل جبال 

مران« يف صددة.
السادوعيُة لم تحقال ألداخها من الحرب، ولم تساتطْع 
إخضاع اليمن، يف وقت تشاولت خيه صورة جيشها املهزو  
عىل الحدوع بني البلدين، كذلك خإن سمدتها الدولية ترضرت 
جاراء مجازرلاا بحل الشادب اليمناي وأطفالاه. لكنها يف 
املقابال لم تنكرس بداد أو تصل إىَل املرحلة التاي تفكر خيها 
بدقالنية وخل اسارتاتيجيات الحاروب أو اليروج اآلمن من 
الاراع برمته. ولي تارى أن الحلول الوساط لي ملصلحة 
اليمان، وتار عاىل أن يكاون بالكامال تحات وصايتهاا 
وليمنتها، األمر الذي أصبح مساتدصياً وال يمكن القبول به 

من مكونات الشدب اليمني مهما غلت التضحيات.
وخيماا ظهارت صدوباُة االساتمرار بالحارب سادوعياً، 
عىل األقل بالنساية التي بدأت بهاا، كان لزاماً عىل الرياض 
اليضوع للضغوط الدولية املطالبة بإيجاع مساار سايايس 
مان خالل املفاوضاات املبارشة بني صندااء والرياض وبني 

األَْطَراف اليمنية املتنازعة.
وعطفاً عىل السؤال السابل، عّما إذا كان املسار السيايس 
التفااويض املدمول به حالياً لو من أجال الوصول إىَل نتائج 
سياساية تفايض إىَل االساتقرار باليمان، أ  أن لذا املساار 
مطلوب إبقاؤه حياً ملواجهة الضغوط والتفّلت من املطالبات 

الدولية الداعية إىَل الحوار.
َقِبَل الطرخان، السادوعي واليمناي، بالهدنة الحالية التي 
رسامت حدوع الراع بينهما ُكلٌّ حسب أجندته وحساباته. 
خالسادوعي حريص جداً عىل وقف إطاالق النار عىل الحدوع 
بني البلدين والقول إن الراع يف البلد لو عاخيل يقتر عىل 
األَْطَراف اليمنية، واالععاء أن مشااركته بالحرب كانت خقط 
تحت سقف »منارصة الرشعية« املتمثلة بالرئيل املستقيل 

َعبدربه منصور لاعي، املدرتف به عربياً وعولياً.
أماا »أنصار اللاه« و»املؤتمر الشادبي الداا «، خقد كان 
ساقفهم السايايس منذ البداية وحتى اللحظة، ينسجم مع 
ساياعة اليمان، ومع التداون مع الجميع عىل قاعدة حسان 
الجوار والتفالم لحل القضايا الدالقة. وقد وّخر لهم املساار 
السايايس التفاويض )الذي كان عائماً مطلباً يمنياً( الفرصة 
لدارض مطالبهم املحقة أما  الرأي الداا  الدربي والداملي، 

ولو ييفف ولو قليالً مداناة الشدب.
تبقاى املفاوضاات يف إطار مساارلا السايايس الحايل يف 
الكويت حاجة للجميع، بمن خيهم الواليات املتحدة. والالخُت 
أن واشانطن تدازز حالياً حضورلاا املبارش جنوباي البالع 
بحجة محاربة »القاعدة«، ويتساع لاذا الحضور مع مرور 
الوقات عربَ تدزيز القاوات املرابطة يف قاعدتي الدند شامايل 

عدن ومطار الريان يف حرضموت.
إذاً، يبادو أن املطلوَب لاو بقاء »صاورة« املفاوضات إىَل 
حني موعد االنتيابات األمريكية، للقول إن املساار السيايس 
مساتمر بغّض النظار عّما إذا كانات املفاوضااُت لذاتها أو 
لتحقيل نتائج خدلية. وكذلك، إىَل حني اقتناع السدوعية برتك 
اليمن ينجز ساياعته واساتقالله، ولذا ما لن يحدث يف املدى 
املنظور، إذ ستساتمر الرياض بالرلان عىل الوقت، وسيبقى 
رلاُن صندااء عىل امليدان يف إحداث ضغط يجرب السادوعية 

عىل إنهاء الراع.

*األخبار اللبنانية

لم يُعْد خافيًا على أحد أن فريَق الرياض يمّثل عدة اتجاهات ل يجمُعهم سوى 
ا ما يفرُِّق هذه  التطلُّع للبقاء في السلطة والرتزاق من وراء استمرار الحرب، أماَّ
المجموعة فهو أكثر مما يفّرق بين األعداء وليس الحلفاء كما هي حالتهم، 

ولعل ما تحدث به خالد بحاح في مقابلة تلفزيونية قال فيها إن الفار هادي قبل 
أن يعزله كان هاجُسه الوحيُد هو بقاءه في الرئاسة أكثر من أية قضية أخرى.

  - خاص
ُعقادت، مسااء أمال، يف قار بيان 
بدولاة الكويات، جلساٌة للجناة األرسى 
واملدتقلاني بحضور منادوب مان األَُمام 

املتحدة؛ ملناقشة اساتكمال ما تم االتفاُق 
عليه يف الجولة األوىل من املشاورات.

املبااعئ  اتفااَق  اللجناُة  واساتأنفت 
املتدلال بااألرسى واملدتقلاني، حياث من 
املتوقع أَن تساتكمَل اللجنة النقاَش حول 

اتفاق املباعئ يف جلسة اليو  اليميل.
ويف اللقاء طالاب ممثلو الوخد الوطني 
األرسى  مصاري  عان  الكشاف  باللجناة 

واملدتقلني يف عولة اإلمارات.
وأكد ممثلو الوخاد الوطني اللجنة عىل 

رضورة أَن يتياذَ الطرف اآلخار خطواٍت 
مماثلاًة بشاأن إخاراج الجياش واللجان 
الشدبية عن مئات املدتقلني واألرسى من 
املغارر بهم خاالل الفارتة املاضية وكانت 

عملياُت اإلخراج تتم من طرف واحد.

منظمة محامون بال حدود تحذر من استمرار حصار مرتزقة العدوان للقرى يف صرب املوادم بتعز
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تفا�صيل معاناة اجلرحى املغرر بهم وطردهم من الريا�ض

اللجنة الثورية العليا تستجيُب ملناشدات املرتزقة وتؤكد: سنعالج جرحاكم يف مستشفياتنا
  -  خاص

سااَرَع رئياُل اللجنة الثورياة محمد عيل 
الحوثاي بفتاح ذراعياه وأبادى اساتدداَعه 
الستيداب جرحى مرتزقة الددوان املغرر بهم 
بدد إطالق قياعات تابدة لهم مناشدات إلنقاذ 

أرواحهم من الهالك.
ويف إطاار مدالجاة لاذا املوضاوع التقى 
اة  محاخظ تدز عباده الجندي باللجنة الَياصَّ
باستقبال جرحى الحرب بتدز من الطرخني.

وناقش اللقاء الرتتيبات الستقبال الجرحى 
واستيدابهم يف املستشفيات الحكومية تنفيذا 

لتوجيهات رئيل اللجنة الثورية الدليا.
وأكاد املحاخاظ عىل الادور الاذي تضطلع 
باه اللجناة يف تساهيل وصاول الجرحاى إىَل 
املستشافيات وتأمني ساالمتهم بماا يضمن 

تلقيهم للدالج.
كماا أكاد حارص السالطة املحلياة عاىل 
رضورة إياالء الجرحاى مان كاخاة األَْطَراف 

الرعاية الصحية الالزمة.
البداياُة كانت من منشاور لقيااعي برملان 
يف حازب اإلصالح شاوقي القايض ناشاد خيه 
رئيل اللجناة الثورية الدلياا بالتدخل إلنقاذ 
جراحالام بدد أن أُغلقت ُكّل األبواب أمامهم، 
وبدد مناشدات متكررة للفاّر لاعي وحكومة 
الريااض إلنقاذلم لكن عون جادوى، غري أن 
منشاور القايض لم ييُل من لغة اساتدالئية، 
ال أبطال الجيش واللجان مسؤولية  حيث حمَّ

ما آلت إليه األوضاُع يف تدز.

املناشاداُت لرئيال اللجنة الثورياة الدليا 
تداززت بمنشاور آخار لقياعي مان مرتزقة 
الددوان يُدعى خهمي مارش، كان أكثَر توازناً 

ًة من منشور شوقي القايض. وأقلَّ ِحدَّ
وظهر يف منشور مارش عدَة اعرتاخات من 
بينهاا: أن مرتباتهم ما تزال تصُل من صنداء 
وبادون انقطاع، حيث حمد الله أن املرتباِت ال 
تزال تأتي من صنداء وليسات من عدن والتي 

سيكون الوضع خيها ميتلفاً تماماً.
القيااعي مارش كتب أكثَر من مرة عبارات 
من لذا القبيل: سايدي الرئيل، ويف املنشاور 
أيضااً اعارتاف باللجناة الثورياة، وعباارات 
أخرى اساتدطاخية توضح ما آلت إليه أوضاُع 

الجرحى املغرر بهم يف تدز.
وقبل أن تثار عاصفة عىل لذه املناشادات 
يف وساائل التواصل االجتماعي كان أبو أحمد 
رئيال اللجناة الثورياة الدلياا محماد عايل 
الحوثي قد كتب منشاوراً أبدى خيه استدداَعه 
هاً  لداالج أولئاك الجرحى املغارر بهام، موجِّ
محاخظ تدز وقائد املنطقة الدسكرية الرابدة 
اٍة لهذا الغرض واستقبال  بتشكيل لجنة َخاصَّ
أولئك الجرحى، ولي مباعرة أزعجت املرتزقة 
والدماالء يف الرياض، وعخدات بالجنرال الفار 
عيل محسان لإلعالء بترياح بددلا بيومني، 

مؤكداً أن السدوعية ستستقبل الجرحى.
اململكاة لي األخارى كانت قد اساتقبلت 
ُعَخدااً عديادة مان الجرحى املغارر بهم، لكن 
كيف كانات مدامالتهم وكياف كان عالجهم 

وماذا لقي لؤالء الجرحى يف الرياض؟

لان نكوَن نحان من يقول كياف كان حال 
يف  للداالج  تلقيهام  أثنااء  الجرحاى  لاؤالء 
الرياض، بل سننقل ما كتبه مؤيدون للددوان 

من اإلعالميني يف السدوعية.
ماراع  للدادوان  املاوايل  اإلعالماي  كتاب 
الساديدي منشاوراً يف موقع أباارة نيوز قال 
خياه: »يداني جرحاناا الذين وصلاوا نجران 
وضع مدييش صدب للغاياة، حيث يفتقرون 
ألبساط مقومات الديش من ماأكل ومرشب 
ووساائل تقلهام للمشاايف وتديدلام، يَاْوماً 
بداد آخار تتفاقام مداناتهم وتازعاع أزمتهم 
ويساوء حالهم حتى تدفنت جراحهم ونحلت 

أجسااعلم املريضاة، وكثاري منهام خقادوا 
أَْطَراخهم وآخرون خقدوا حواَساهم وبدضهم 

خقد عقله بدد أَن خقد أجزاء من جسده«.
ويضياف.. قائاالً: »قمات ومداي الددياد 
من الزماالء بزيارة قصارية ارعت من خاللها 
االطمئناان عاىل حالهام ووضدهام الصحي 
واملدييش وكانات املفاجأة كبرية وصدمة غري 
متوقداة خقاد وجدنالام يفرتشاون األرض 
ويلتحفون السماء، ال يجدون أبسط مقومات 
ليدياش..  الحيااة وال ماا يحتاجاه جرياح 
صاة  يرشباون مان ميااه الحماماات امليصَّ

للوضوء«.

ويتسااءل قائالً: »يا لله كم كانت الواقدة 
مفجداة ومؤملة وأنا أرالم عاىل تلك الحالة ال 
يقوون عىل يشء وال يملكون ألنفساهم رضاً 
وال نفدااً، يقول أعلم مياطبااً إياي.. لم ندد 
نريد شايئاً.. خقاط اعيدوناا إىَل بالعنا لنموت 

برشف خرياً من املوت جوعاً يف بالع اليري«.
الصاورُة املفزعاُة للجرحى املغارر بهم يف 
الرياض والوضع الكارثي لهم يف تدز، وإلمال 
الفاار لاعي وحكومته لدالجهم لي السابب 
الذي عخدت تلك القياعات لالساتغاثة باللجنة 

الثورية الدليا.
وسابل لهؤالء أن وجهوا مناشاداٍت كثريًة 
لهاعي وللسادوعية وغريلاا لدالجهم لكن لم 

يلتفت إليهم أحد.
وتلقاى الجرحاى املغارر بهام يف الرياض 
إشاداراً بالطارع مان الفنادق الاذي ينزلون 
خيه بداد رخض مركز امللك سالمان وحكومة 
الفار لاعي عخع مساتحقات وإيجار السكن 

للجرحى.
ويقاول أحد الجرحاى إن كاخاة الدمليات 
الجراحياة تكفل بها خاعلاو اليري يف الرياض 
وحتى مصاريف اإلقامة والوجبات عن طريل 

تجار يمنيني وسدوعيني خقط.
ويضياف قائاالً: “اتصلنا بكاخاة الجهات 
اليمنية وبنائاب الوزير والتي لم تتحرك تجاه 
الريااض«،  املتواجديان يف  قضياة الجرحاى 
متساائالً: »أين يروح الجريح يرجدونا بالعنا 
أرشف لنا” واللاه إن بدض الجرحى جراحهم 

نت.« تدفَّ

  -  متابعات
األمريكاي  الدادوان  طارياُن  واَصاَل 
السادوعي شان غاراته الهساتريية عىل عدع 
مان محاخظات وقارى الجمهورياة، وعاعماً 
للمرتزقة يف جبهات القتال، كما واصل حرس 
الحدوع السادوعية اساتفزازاِتهم عاىل أَبْنَاء 

محاخظة صددة.
ااة أن مواطنَاني  وذكارت مصااعر َخاصَّ
مان أَبْنَااء منطقاة شادا الحدوعياة شامال 
صددة استشاهدا برصاص قناصاة الحرس 

السدوعي.
نات”  لا”املسارية  محايل  مصادر  وأكاد 
استشهاع املواطن يحيى جابر حنني الدامري 
واملواطان حساني جابار متدب الوليادي إثر 
قنصهام من قبل حرس الحدوع السادوعي يف 

منطقة شدا الحدوعية بمحاخظة صددة.
وشان طريان الددوان السدوعي األمريكي 
13 غاارة عاىل عادع مان املحاخظاات أمل 
األربدااء، خيماا واصال املرتزقاة خروقاتهم 

الساخرة لوقف إطالق النار.
وأوضاح مصدٌر عساكريٌّ لوكالاة األنباء 
اليمنية )سابأ( أن طريان الددوان السادوعي 
األمريكاي شان أرباع غاارات عاىل منطقة 
رصواح بمحاخظة ماأرب وواصل التحليل يف 

سماء املحاخظة.
وأشاار املصادر إىَل طاريان الددوان شان 
غارتني عاىل مدارس الدماري بمديرية ذباب 
وثالث غاارات عىل جبل أومان بمحاخظة تدز 

وألقى قنبلتني ضوئيتني.
وبانّي املصادر أن الطاريان املدااعي شان 
بمديرياة  الدطفاني  غارتاني عاىل منطقاة 
كتااف بمحاخظة صددة، كما شان غارة عىل 
حرض بمحاخظة حجاة وغارة عىل املصلوب 

بمحاخظة الجوف.
كماا واصل مرتزقاة الدادوان خروقاتهم 
بمحاخظاة تداز، حياث قصفاوا باملدخدياة 

منطقتي الغاوي والحمراء بالوازعية.
الدادوان  أن مرتزقاة  إىَل  املصادر  ولفات 
قصفاوا مناازل املواطناني يف منطقاة بليو  
بمديرياة عسايالن بمحاخظة شابوة.. مبيناً 
أن املرتزقاة قصفوا بميتلف أنواع األسالحة 
مناطال متفرقة من مديرياة نهم بمحاخظة 

صنداء.
شان طريان الددوان السادوعي األمريكي 
الياو  أرباع غاارات عاىل مديرياة رصواح 

بمحاخظة مأرب.
وأوضاح مصدر محايل باملحاخظة لوكالة 
األنباء اليمنية )سابأ( أن طريان الددوان شن 
أرباع غارات عاىل منطقة املطاار برواح.. 
الختاً إىَل أن طريان الددوان مستمر يف التحليل 

يف سماء املنطقة.
 طريان الددوان السدوعي األمريكي واصل 
ياو  الثالثاء شان غاراته وتحليقه يف ساماء 
عادع مان املحاخظاات خيما واصال مرتزقته 
قصف املناطل واملدن بميتلف أنواع األسلحة 

لليو  الا100 من إعالن وقف إطالق النار.
خفي محاخظة تدز شان طريان الددوان ل 
غارات عىل مدساكر خالد بان الوليد أعقبها 
غاارة لطريان الدادوان عىل منطقاة كهبوب 

جنوب غرب تدز.
خيماا واصل مرتزقة الددوان اساتهداخهم 
املدخداي  بالقصاف  املواطناني  ملناازل 
والصاروخي عىل مناطال الجحملية وثدبات 

والوازعية وغراب.
اساتهداخهم  الدادوان  مرتزقاة  وواصال 
ملنطقة نهم بالقصف الصاروخي واملدخدي.

ويف محاخظة الجوف شان طريان الددوان 
غارتاني عاىل مديرية املصلاوب وغارتني عىل 

خب والشدف وغارة عىل منطقة اليتمة.
ويف حجة شن طريان الددوان 5 غارات عىل 

مناطل حرض ومستبأ.
إىل ذلك، شان طريان الدادوان غارتني عىل 
منطقاة املليال بمديرية كتااف وغارتني عىل 

شدا بمحاخظة صددة.

العميد حسن الهيج: الحصار والعدوان ضاعفا 
من معاناة املواطنني بمحافظة الحديدة

  -  عبدالرحمن واصل
أكَّاَد محاخاُظ محاخظاة الحديادة الدمياد 
حسن أحمد ليج، عىل رضورة االلتما  وععم 
ورعاياة محاخظاة الحديادة؛ كونهاا الرئة يف 

الجسد اليمني.
تريحاات  يف   - املحاخاظ  واساتدرض 
صحفياة أثنااء تواُجاِده بالداصماة صنداء، 
للبحث عن الحلول ملشاكلة عاَدِ  توخر املازوت 
التي كانت سبباً يف حرمان املحاخظة من خدمة 
الكهربااء – اساتدرض مداناة أَبْنَااء الحديدة 
والوضع اإلنَْساااني ألبنائها؛ بسبب ما تمر به 
املحاخظة من انقطاع الكهرباء واآلثار السلبية 
املرتتباة عاىل املؤّسساات واملنشاآت اليدمية 
والتاي يساتفيد منهاا املواطان يف محاخظاة 
الحديدة، ولدل ألم تلك املنشاآت املستشفياُت 
ومراكز الغسايل الكلوي ومراكز مرىض السكر 
وغريلاا، األمار الاذي ساالم كثارياً يف تفاقم 
باملحاخظاة ومديرياتهاا  اإلنَْساااني  الوضاع 

وأرياخها.
وأوضاح املحاخاظ أن الحديادَة اساتقبلت 
أعاداعاً كباريًة مان األرس النازحاة مان عادة 
محاخظاات، األمار الاذي جدل مان اليدمات 
األََساااسية يف املحاخظة وتقديمها للمواطنني 
ة املوارع  غاياًة يف الصدوباة، باإلضاخة إىَل ُشاحَّ
االقتصاعية؛ بسبب ما تشهده البالع من عدوان 

وحرب ظامله.
وأكد املحاخظ حرَص قياعة السلطة املحلية 
باملحاخظاة عىل تجااوز لذه املرحلاة الصدبة 
وسايبذل املزيد مان الُجهاد وصاوالً إىَل نتائج 
أخضال وتوخاري اليدماات التاي ساتضع حداً 

ملداناة الناس يف املحاخظة.
وناشاد املحاخاُظ الهياج القائام بأعماال 
رئاساة الوزراء ومحاخظ البنك اليمني املركزي 
واملالياة والكهربااء، التدامال ماع محاخظاة 
الحديدة كحالة اساتثنائية؛ كون الطقل خيها 
ال يطاق.. مؤكداً أن االلتما  باملحاخظة أصبح 
رضورة وطنياة وإنَْسااانية ملحاة باعتبارلا 
األصدادة  ميتلاف  عاىل  نشايطاً  متنفسااً 
والجوانب اإلنَْساانية واالقتصاعية والتجارية.
وضدااً  تدياُش  الحديادة  أن  إىَل  وأشاار 
مأسااوياً؛ بسابب االرتفااع الكباري يف عرجاة 
اة ونحن قاعمون عىل شاهور  الحارارة وَخاصَّ
وتساتمر  الحارارة  عرجاات  أقاى  تشاهد 
مداناتهم حتى ما بدد أكتوبر من ُكّل عا  ولي 
شاهور تكون خيها حرارُة الطقل مرتفدة وال 
تطاق، عاعياً كاخة مسؤويل الدولة بال استثناء، 
إىَل رضورة باذل جهوعلام والدمل عىل تغطية 

اة يف لذه الشهور املذكورة. الكهرباء َخاصَّ
اًة  ويف سياق آخر وّجه املحاخظ ععوًة َخاصَّ
للمتحاوريان بالكويات أن يجدلاوا اليمان وال 
يشء غريلاا نصاَب أعينهم وأن يداوعوا بأمن 

واستقرار البالع والتغلب عىل كاخة الصداب.

غارات العدوان اله�صتريية تتوا�صل على حمافظات اجلمهورية

إستشهاد مواطنني من أَْبَناء مديرية شدا 
بصعدة برصاص قناصة الحرس السعودي
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اللواء بن بريك املعّي من هادي: الف�صاُد والإرهاُب �صرطاُن ح�صرموت 

مقتُل 9 جنود وإصابة أكثر من 30 آخرين 
يف انفجار سيارتني مفّخختني يف املكال

اإهانٌة ولعٌن و�صتٌم للمواطني يف طوابري النتظار اأمام الربيد

املتقاعدون يف عدن يستصرخون حكومة هادي: أين مرتباتنا؟

  -  خاص
رَضَب اإلرلااُب مان جدياد مديناة 
املاكال بمحاخظاة حرضماوت يف ظال 
تديُشاها  صدباة  مديشاية  أوضااع 
املحاخظة ونشااط متواصل للجماعات 
اإلرلابية واحتاالل أجنبي متحكم بكل 

يشء.
وُقِتُل تسادة جنوع وأصيب أكثر من 
30 آخريان بينهم مدنياون يو  االثنني 
املاايض يف انفجار سايارتني مفييتني 
استهدختا نقطتني عسكريتني يف مدينة 

املكال بحرضموت.
مباارشة  أَْعاَلان  القاعادة  تنظيام 
مسؤولية عن الهجو ، موضحاً يف بيان 
أن مسلحيه نفذوا تفجريين انتحاريني 
ضاد ماا وصفهاا »قاوات لااعي« يف 
محاخظاة حرضماوت، ما أسافر عن 

سقوط الدرشات بني قتيل وجريح.
الدساكرية  املنطقة  وأَْعاَلنت قياعة 
الثانياة باليمان املوالياة للفاار لاعي 
ُقتلاوا،  عنارصلاا  مان   6 أن  االثناني 
وأصيب 18 آخرون بجروح يف تفجريين 
انتحاريني استهدخا نقطتني عسكريتني 

بحرضموت رشقي البالع.
وقاال بياان املنطقاة إن »عناارص 
إرلابياة لاجمات نقاطاً عساكرية يف 
منطقتاي الغارب وبرو  بمديناة املكال، 
الجناوع  لكان  مفييتاني  بسايارتني 
تصادوا للسايارتني وأجربولماا عاىل 
عاد  اجتياز الحواجاز األمنية للنقاط، 
الدمليتاني  لاذه  نتائاج  وأسافرت 

اإلرلابيتاني عن مقتال 6 جنوع وجرح 
18 جندياً آخر«.

وإزاء لاذه األوضاع أبادى محاخظ 
حرضموت املدانّي من قبل لاعي اللواء 
أحماد ساديد بان برياك اساتياءه من 

الوضع الكارثي يف املحاخظة.
لقااء جمداه  يف  برياك  بان  وقاال 

بمساؤولني األحاد املاايض إن الفسااع 
واإلرلاب لما عاء محاخظة حرضموت. 
مشارياً إىل أن حرضموت تشهد خساعاً 
كبرياً غري مسبوق، يوازيه إرلاٌب كبريٌ 
من قبل الجماعات اإلْجااَرامية لدعت 
حيااة الكثري مان املواطناني األبرياء يف 

املحاخظة.

وشاهدت مديناة املاكال تفجارياٍت 
إرلابياًة كثاريًة اساتهدخت مجنّديان 
ومنشآت عسكرية منذ إعالن ما يسمى 
بمرسحية »تحرير حرضموت ومناطل 
السااحل مان قبضاة القاعادة« يف ل2 
اة  أبريل املايض بمشااركة قوات َخاصَّ

سدوعية وإماراتية.

  -  خاص
يديش املواطناون يف مدينة عادن أوضاعاً 
مديشاية غاياة يف الصدوباة يف ظال احتاالل 
أجنبي وحكومة يديرلا »مرتزقة الرياض«.

تقاوُل عنياا الياماري واألََلاُم يدتُرلا: 
»صدمااٌت تليها صدمات يتدرض لها مواطنو 
مديناة عادن الصابرون والصامادون يف وجه 
األزماات التي تدارتُض حياتهم ومديشاتهم، 
مضيفاة بقولها: »لام ندد نتقن لغاة الحوار 
لهول ما ناراه وعاجزون عان وصفه.. تالت 
األحارف عىل الورق وتزاحمات الكلمات حزنا 
وأملاا لكثرة ما وصفه النااس من عبث يحدث 
مدهم أوالً من املساؤولني يف إعارة الربيد الدا  
وخروعاه ومماطلتهام بال رخضهم بتساليم 
رواتبهم ومداشااتهم الشحيحة التي ال تكفي 
ساد احتياجاتهام األساساية، إىل جانب أنهم 
يتدرضاون إللاناات وذُّل نظاري تلاك املبالاغ 
الزليادة وإذا لم يتم اليصُم منهاا أَْو بمدنى 
أعق )يتسمرس منها( مدنى ذلك ساعات وأيا  
بل أساابيع إضاخياة حتى يتسالمولا كاملة 

عون نقصان«.
املدانااة لاذه طرقتهاا عنياا الياماري –
صحفية- يف اساتطالع نرُش يف عدع من وسائل 
اإلعاال ، حياث التقات بدادع مان املوظفاني 

املتقاعدين للتدرف عىل مداناتهم.
تقاول اليامري: »يف بداياة جولتنا إىل أحد 
خروع الربيد وجدنا وجوه شااحبة وتقاسايم 
عفا عنها الزمن قابدة يف مساحة مبنى الربيد 
تحت أشدة الشامل الحارقة عون رحمة من 
أحاد.. خكانات أول الشااكني أ  صاالح التاي 
عربت عن حالها بقولها: أسافي يا ابنتي عىل 
ما يحصال مدنا لنا يف عادن، خرجنا من نار 
الحارب لنجد نار مان ال يرحم، نداني األمرين 

حتى نتسلم مداشااتنا الزليدة. وتقول: أيا  
كثرية أعاوع إىل بيتي خالياة اليدين وكل أميل 
ُكّل ياو  صبااح لاو أن أظفار بذلاك الراتب 
الزلياد الذي يساتكثرونه عليناا وكأنه ليل 

من حقنا«.
أ  صالح لم تستطع إكمال حديثها- لكذا 
تقاول الصحفية عنياا الياماري- لتدرضها 
القوياة  الشامل  رضباة  بسابب  لدوخاة 
وانتظارلاا سااعات أماا  باب الربياد حتى 
يفتح، واكتفت بما قالته مضيفة: حسبنا الله 
وندام الوكيل ال أحد يحل بما ندانيه لنا ُكّل 

يو . شبدنا كال .
 أما األخت عائدة التي كانت برخقة والدتها 
كانات لهجتهاا مدنا حااعة حتى قبال البدء 
بساؤالها خكان كالمها: لقد شبدنا كال  وكل 
واحاد يأتي إماا للتصوير أَْو أخاذ لقاءات من 

الناس وما يدانوه ويددولام بإيصال صوتنا 
ومشااكلنا ومداناتناا اليومياة للمساؤولني 
للنظر خيها وال نلقى ساوى مداملة أسوأ مما 
كنا خيه. وتابدت: انظري بنفساك عىل لؤالء 
النااس حالهام يرحام.. أين لم املساؤولون 
يف السالطة املحلياة أَْو قيااعة املحاخظة حتى 
ينهوا مداناة املواطنني والسماح لهم باستال  
رواتبهام مدززيان مكرماني وليال مذلولني 
ومهانني. بددلا انسحبت عون إضاخة كلمة.
تَسااؤل مرشوع تقول األخت خايزة جواع: 
بداد انتهاء الحارب عىل عدن عدناا أنا وأخي 
من نزوحنا من محاخظة إب، جلست شهرين 
بدون راتب بسابب نفااذ الفلوس مان الربيد 

واملشاكل التي كنا نسمع عنها ُكّل يو . 
وأضاخات: يف الشاهر األول أرسالت أخاي 
الساتال  راتاب والدتي التي تدمال يف الجيش 

لكناه عاع بُيَفي حنني وجلل يلدن ويشاتم؛ 
ألناه تدارض ملواقاف محرجاة أثنااء وقوخه 
بالطاباور واالنتظاار لسااعات طويلاة حتى 
يحاني عوره لكن عون جدوى. وقالت: الشاهر 
الثاناي ذلبات بنفيس كونه قاال ربما طابور 
النسااء أرحام وساوف أساتطيع أن أتيارج 
وعانيات ماا عانيات مان ُكّل أناواع التداب 
والبهدلة والشمات أنا وكل املنتظرين الفرج. 
وقطدات كالمهاا لتقاول: طبدااً أصحاب 
الساداعة واملساؤولون حل الربياد متندمون 
ومرتاحاون وال يداناون مثال بقياة الناس.. 
بقيشايش  تدخاع  ال  التاي  النااس  ااًة  َخاصَّ
)رشاوة( حتى تنتهاي من سااعات االنتظار 
الطويلاة واأليا  التي تظال رايحة جاية حتى 
يرف لها. بددلا أكملت حديثها: جلسات 3 
أْشهر عىل نفل الحال بدون راتب وتضاعفت 
عيلّ الديون حتى اقرتحت ابنة خالتي أن تقوَ  
باالساتال  عوضاً عني من محاخظة إب وخدالً 
لم يمر يومان إال واساتلمت الراتب يل وأرسلته 
بحوالاة عىل إحادى رصاخاات عادن وبددلا 
انتهات مداناتي مع الراتب بادون نقصان أَْو 

بهدلة. الله ال لان عزيز اليو .
اساتطالعها  رسع  الياماري  وتواصال 
الصحفاي قائلاة: »وعند ختاا  جولتنا ذلبنا 
إىل خرع برياد الديدروس بكريارت وكان لناك 
ازعحا  وأصوات تدلو وتجمع لم ندرف سببه 
حتى بدأ الناس بالتفرق وشاالدنا رجل مسن 
مرماي عاىل األرض )مغيش عليه( من شادة 
الحر وساعات االنتظار الطويلة وعد  توخيقه 
الهزيال  استسالم جساده  الراتاب  باساتال  
ليساقط عاىل األرض وتساقط مداه كرامته 
التي استباحها املسؤولني يف مكاتبهم الذين ال 

يشكون مآيس ومداناة كهذه.

إىل الجنوبيني الذين ذهبوا 
للتجنيد بمعسكرات 

اإلصالح بمأرب 
أحمد بلفقيه* 

لقد ذلبتم ورأيتم الشاْحَن بمدساكرات مارب 
ومااذا يريادون منكام لقد سامدتم وشاالدتم 
مساتوى الشاحن عىل خكر وثقاخة الحراك خماذا 

أنتم خاعلون؟!.
إنهم ال يريدونكم كمقاتلني للحوثي وصالح يف 
اليمان بل يريدون عوعتكم للجنوب ملقاتلة اللكم 

خماذا أنتم خاعلون؟.
بدَد ما شاالدتم ماذا يسدون وماذا ييططون 
لكام لال ساتتبدونهم حتاى تغرقاون مدهم يف 

الدماء؟!.
ولال ساتكونون أََعَوات لإلصاالح كمفّييات 

وقتلة ومجرمني ألللكم من الجنوبيني؟!.
إنهام ال يهمهم »ال حوثاي وال عفاش«، بل ما 
يهمهم عوعتكم للجنوب وألللكم لتسافكوا عماء 

الجنوب خماذا أنتم خاعلون؟.
لل ساتكونون مجرمني َقتََلًة ألللكم أعدائكم 

وللموىل عز وجل ماذا أنتم قائلون؟.
خهال كّفرتم أللكام وألدرتم عماءلام خأنتم 
نتاج لكفرة وأنتم أبناء السفاح خماذا أنتم قائلون 
للدزيز الجبار يا أبناء السفاح وثمرة الفراش؟.

أنا نستديذ بالله من لكذا خكر وثقاخة.

* نقاًل عن موقع األمناء 

عدن ممنوعة على أبناء الشمال: التهجري 
وحظر الدخول واملضايقات متواصل

وجدي السالمي*
تواِصُل السالطاُت األمنيُة يف محاخظة عدن تهجريَ املئات من مواطني 
املحاخظات الشامالية، وتفرض إجراءات مشادعة عىل املناخذ الرابطة بني 

املحاخظات الجنوبية ومحاخظة تدز. 
وعااعت قضيُة التهجري القرسي التي يتدرض لهاا مواطنون يمنيون 
يف محاخظاة عدن، إىل الواجهة مجدعاً، وبدأت السالطات األمنية يف املدينة 

بمنع املواطنني الشماليني من عخول أراضيها.
 وطبقاً للناشط الحقوقي أحمد الوايف، خإن اللواء الرابع حماية يواصل 
تدسافاته بمنع ُكّل من لو شمايل من عخول محاخظة عدن وسط صمت 

جميع الجهات الرسمية.
ويشري إىل أن »ما يتدرض له املواطنون اليمنيون اآلتون من محاخظات 
الجزء الشامايل مان البالع، عناد مناخاذ ومداخل محاخظة عدن، ليسات 
إجراءات أمنية، كما أنها ليسات ترتيبات لاعخة إىل رسام عالقات جديدة 
باني عولتاني جارتني لو خرضنا ذلاك«، طبقاً للوايف: »تحتجاز تلك القوات 
األمنياة عند مداخل محاخَظتي لحاج وعدن املئات من أبناء الشامال وال 

تسمح لهم بالدخول«.
ومندت عنارص أمنية، الشاهر املاايض، يف نقطة مصنع الحديد )بوابة 
عادن من جهة الشامال(، والتاي تتبع ملا يُدارف بقوات الحازا  األمني، 
قيااعات سياساية من أحازاب اللقاء املشارتك ومدها قياعات عساكرية 
وأخارى ممن يطلقون عىل أنفساهم »املقاومة الشادبية« مان تدز، من 
عخول محاخظة عدن. ووخقاً ملصدر سايايس، خإناه تم إيقاخهم أكثر من 

ساعتني قبل أن يسمح لهم بالدبور بددما صدرت توجيهات بذلك.
ولم تتوقف عمليات تهجري املواطنني اليمنيني الشماليني من محاخظة 
عدن، بل عخلت مرحلة جديدة تمثلت بمنع عخول الشاماليني )خصوصاً 
مان محاخظاة تداز(، إىل محاخظة عادن، إذ تفرض قوات األمان التابدة 
للسالطات املحلياة يف محاخظاة عدن، إجراءات مشادعة غاىل املئات من 
املواطناني الشاماليني اآلتني من محاخظة تدز. وتحتجاز تلك القوات عند 
مداخال محاخَظتاي لحج وعدن الجنوبيّتنَي، املئات منهم وال تسامح لهم 

بالدخول.
وتحولات عملية التهجري القارسي إىل عقاب جماعي وحصار تفرضه 

السلطات األمنية يف محاخظة عدن عىل أبناء محاخظة تدز. 
وياروي الصحايف خير الدازب لا«الدربي الجديد« ماا تدرض له أثناء 
زيارته إىل محاخظة عدن بغرض السفر للدالج خارج اليمن، قائالً، »كانت 
زيارتي لددن بهدف اساتيراج جواز سافر إلجاراء عملية جراحية للدني 

خارج البالع.
 وقبل سفري، أخربني األصدقاء برضورة الحصول عىل تريح عخول 
مان قائاد اللواء 35 مدرع املوايل لهااعي، الدميد الركان عدنان الحماعي، 
والاذي كان مسااخراً حينها، ما أعاق حصويل عاىل التريح« ولم أتمكن 

بددلا من السفر للدالج.

* العربي الجديد

  موظفي أغمي عليه أمام بريد عدن بانتظار راتبه

  انفجار المكال - صورة أرشيفية
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  - رشيد الحداد:
تأكياداً لحالة اإلْخااااَلس التي يديشاها لاعي 
وحكومته ومرتزقته بدد أَن تيىل تحالف الُداْدَوان 
عان ععمهاا ماليااً وعخاع خصائلاه املتطرخاة يف 
املحاخظاات إَلااى التناحر عىل الفتات مان األَْمَوال 
وصوالً إَلاى أَن أَْعاَلنت حكومة لاعي غري الرشعية 
الدجاز الكامال عان القيا  باأي عور، شان الددو 
السادوعي األَمريكاي ومرتزقتاه يف الريااض حرباً 
مالية غري مسابوقة عىل الشدب اليمني برمته بما 
خيهم املوالاون للُداْدَوان من خاالل تجفيف منابع 
تدخال اإليَْراعات املالياة إَلاى البناك املركزي محليا 

وخارجياً. 
يف موازاة تشاديد الددو لحصااره املايل خارجياً، 
صدادت حكومة بن عغر غري الرشعياة املديّنة من 
قبال الرئيل الفاار َعبدربه منصور لااعي حربها 
املالية تجاه الشادب اليمني يف خطوة كشف النزعة 
االنفصالياة لحكومة تَدَّعي الرشعية والحفاظ عىل 
الَوحادة الوطنياة، حيث وجاه بن عغر السالطات 
املحلياة يف محاخظاات حرضماوت ولحاج وأباني 
والضالاع وشابوة وعدن بوقف التدامال مع خروع 
البنك املركازي وتوريد إيْاَراعات الدولة من رضائب 

وجمارك وإيَْراعات أُْخااَرى مشرتكة.
 التوجاه األخاري للدبث باملال الداا ، جاء عقب 
إعالن بان عغر إنهاء الهدنة االْقتَصاعية غري املدلنَة 
والساارية والتاي جسادلا البنك املركازي اليمني 
خاالل تدامله عىل مسااخة واحدة مان الجميع، يف 
تََحدٍّ واضح للشدب اليمني وإراعته يف صد الُداْدَوان 
والثباات يف وجه كاخاة املحااوالت الرامية لرتكيده 
بالقوة بميتلف الوساائل واآلليات، وللدول املانحة 
وللصنادوق والبناك الدوليني اللذيان يتدامالن مع 
البناك املركازي اليمناي ويرخضاان التدامالن مع 
الحكوماة غاري الرشعياة باعتبارلاا غاري مؤللة 
إلَعاَرة الشأن الدا  من جانب وغري قاعرة عىل إَعاَرة 
السياساية املالية للبلد يف ظل تراجع اإليَْراعات إَلاى 
أَْعنَى املساتويات بسبب الُداْدَوان والحصار أَْو خلل 

موارع مالية جديدة إن تطلب األَمر. 
إال أَن توجهاات حكومة لااعي لالنفصال مالياً 
عان صندااء قوبلت برخاض جنوبي قبال أَن يدلل 
البناك املركزي عىل ذلاك االجراء، خموظفاو الدولة 
القطاعاات يف املحاخظاات الجنوبياة  يف ميتلاف 
اعتربوا اجراَء بن عغر عمالً غري مسائول، ويكشُف 
مدى خشال تلك الحكوماة يف التدامل ماع األُُماْور 
املالياة الحساساة، وتسااءل املئات مان موظفي 
الجناوب عان التزاماات بان عغار وحكومته غري 
الرشعياة يف عخع مرتبات املوظفاني البالغ عدعلم 
ملياون و300 ألاف موظاف يف ميتلاف قطاعات 
الدولاة، والتوجياه بوقف التدامل ماع خروع البنك 
اة يف بنوك  املركازي اليمناي وختح حساابات َخاصَّ
أُْخااَرى بديدة عن الرقابة واملحاسبة لتوظيف تلك 
األَْمَوال لتسايري أَْعَمال تلك الحكومة التي سابل أَن 
ترخات باالحتياطات املالياة لرشكة مصايف عدن 
وخارع رشكة النفط يف املحاخظة نفساها وأوصلت 
الرشكتني إَلاى حالة اإلْخاااَلس يف أْشهر مددوعات.
محاولة خك االرتباط مالياً بني الجنوب والشامال 
من قبل لاعي وبن عغر وزبانيته تزامنت أَيْضااً مع 
تراجع نسابي يف السايولة املالية لدى البنك املركزي 
اليمني أواخر شاهر رمضان نتيجاة ارتفاع االنفاق 
الداا  مان قبال املواطناني خاالل موسامي الغذاء 
والكساء والذي تجاوز الا 100 مليار ريال من جانب 
وتسابب الحصاار بوقف البناك املركازي يف طباعة 
أَْوَراق نقدياة جديادة كبديال لاألَْوَراق املالياة التي 
أُتلفت نتيجة التداول اليسء من قبل املواطنني والذي 
يتسابب بإتاالف 60 مليون ريال يوميااً إَلاى جانب 
قياا  مرتزقة الُداْدَوان بساحب كمياات كبرية من 

عادع من الفئات النقدية من الساوق وتهريبها إَلاى 
اليارج، خكلُّ املحاوالت واملسااعي التي بُذلت وتُبذل 
بشاكل علني ورسي من قبل الددو ومرتزقته تهدف 
إَلااى إيَْجاع ماربر إلْقنَااع املجتمع الادويل بأن نقل 
السالطة املالية إَلاى مرتزقة الرياض رضورة لوقف 

االنهيار ووضع يدلا عىل البنك املركزي اليمني. 
تلك االجراءات التي أَْعاَلنت عنها حكومة لاعي 
من قر املداشايل املحاارص من قبل املليشايات 
املتطرخاة يف عدن والتاي أوقفت بصاورة مفاجئة 
مان قبل وزير مالية لاعي الذي ساارع يف التوجيه 
ملحاخاظ حرضموت املدانّي من قبال الرئيل الفار 
بإلغااء التدميم الذي قىض بوقف إرساال اإليَْراعات 
املالية إَلااى صنداء وتحويلها إَلاى حسااب بنكي 
خااص باملحاخظاة، وطالاب بتورياد ُكّل اإليَْراعات 
املالية لهذا الحساب عون التدامل مع البنك املركزي 
اليمناي وخروعاه بأرسع وقت ممكن بداد أَن أعرك 
أَن إيْاَراعات املحاخظات الجنوبية غاري النفطية لن 
تغطَي مرتباات موظفي الدولة يف الجنوب ألْشاهر 

خقط سيما وان لاعي رخَص رسمياً إَعاَعة السماح 
بإَعااَعة إنْتَاج النفاط وبيده وتورياد عائداته إَلاى 

حساب البنك املركزي اليمني.
الحارب املالياة التاي أَْعاَلنت من طارف لاعي 
وحكومتاه منذ أْشاهر بصاورة علنية جااءت بدد 
رخاض الادول الاا18 الراعياة للساال  والصندوق 
والنقاد الدولياني مطالب لااعي وحكومته يف نقل 
البنك املركزي إَلاى عدن ألَْسابَاب أمنية واْقتَصاعية 
وقانونياة، باإلَضاَخاة إَلااى تزامنهاا مع تشاديد 
الحصاار املاايل عاىل التحوياالت املالياة اليمنية يف 
اليارج ووقف مئات املاليني من الدوالرات املستحقة 
للقطاعاات اليمنياة اإلنْتَاجياة واليدمياة منهاا 
منع تساليم إيَْراعات االتصاالت التاي تتجاوز 00ل 
ملياون عوالر املوجوعة لدى عولة الددو السادوعي 
ومناع تساليم عائادات القنصلياات والسافارات 
ومنع التحويالت مان وإىل البنوك املحلية واألجنبية 
وعد  السامح بتدزيز أرصدتهاا بالدملة األجنبية، 
خمؤسساة النقد الدربي السادوعي ال تزال ترُخُض 

استال  مليارات الرياالت من ُعملة آل سدوعي التي 
رصخهاا الددو عىل مرتزقته يف الداخل وآل مصريُلا 
إَلاى البناوك الحكومياة والتجارية واإلْساااَلمية، 
ار عاىل مداقباة الفقاراء من خاالل رخض  واإلرْصَ
املسااعي الدولية للساماح لليونيسايف باعتبارلا 
ممثاَل املانحاني يف اليمان بنقل منح ومسااعدات 
وقاروض بأَْكثَر من ملياار عوالر من املنظمات كان 
ميصصااً للفقاراء كضماان اجتماعاي الذين لم 
يتقاضاوا ميصصاتهم املالية منذ عامني؛ بسابب 
احتجازلاا من قبل الددو ومرتزقتاه، يضاف إَلاى 
ما يمارسه الددو من قرصنة برية وبحرية ومحلية 
وإْقليْمياة من خالل تقديم حكومتاه املصطندة يف 
خناعق الرياض كممثل رشعيٍّ لشادب أشابده قتالً 
وجوعااً منذ عا  ونصف عا ، يف محاولة إلخضاعه 
لرشعيته املزعومة، متناسياً أَن الرشعية ألي حاكم 
يف وجاه لذه البسايطة تساُقُط عند ساقوط أول 
قطرة ع  من مواطن بسيط بآلة عدو غاشم بتأييد 

ومباركة تلك السلطة. 

  - خاص:
بداد أيا  مان ععوة وزارة األوقاف واإلرشااع 
املواطناني الراغباني يف أعاء خريضاة الحاج لهذا 
الداا  إَلاى عد  التداطي مع ماا أَْعاَلنته بدُض 
الاوكاالت الساياحية بفتح بااب التفويج للحج 
والدمرة لهذا املوسام التي مارست الدا  املايض 
أَْعَمااالً ابتزازية ضد اآلالف مان الراغبني يف أعاء 

خريضة الحج.
 وأكاد القائاُم بأَْعَماال وكيال وزارة األوقاف 
لقطاع الحاج والدمارة َعبدالله ساالم عامر أن 

ماا أَْعاَلنتاه الاوكاالت الساياحية عارب مواقاع 
التواصل االجتماعي بشاأن ختح باب التساجيل 
للحج للموسم 37ل1لجرية غري صحيح، مؤكداً 
أن وزارة األوقااف ممثلة بقطااع الحج والدمرة 
لاي الجهاة الوحيادة امليولة بإعاالن ختح باب 
التسجيل للحج، مبيناً أن موسَم الحج لهذا الدا  
ما زال قيد التنسيل والرتتيب لحج رغم مناقشة 
املوضوعاات التاي تيصُّ تنظيم شاؤون حجاج 
اليمن، وإسكانهم وتنقالتهم، واليدمات املقدمة 
لهم مع الجانب السدوعي ولم يتم الرع حتى اآلن 

منه بفتح موسم الحج لليمنيني.
أشاار وزير األوقاف واإلرشااع املوايل لهاعي، 

خؤاع بن الشيخ، إَلاى وجوع مؤرشات عن حرمان 
اليمنيني من أعاء خريضة الحج للسنة الثانية عىل 
التاوايل؛ بسابب بدض اإلجاراءات املتدلقة بمنح 

التأشريات وأُُماْور أُْخااَرى.
تدويناة نرشلاا  الشايخ”، يف   وقاال “بان 
عارب صحفتاه يف موقاع “خيسابوك”: إن بدَض 
اإلجاراءات املتدلقاة بمناح تأشاريات الدخاول 
لليمنياني الراغبني يف تأعية الحاج لهذا الدا ، قد 

تحول عون سفرلم”.
 وأوضح، أن إصدار تأشاريات عخول ملنظمي 
الاوكاالت اليمنية املفوَّجة، وختح حسااب بنكي 
للبدثة اليمنية لدى البنك األليل السدوعي لتوريد 

مبالاغ خدمات الحج إليه، لم يبت خيهما الجانُب 

السادوعي حتاى اللحظاة، األمر الاذي قد يؤعي 

إَلاى تدذُّر حج اليمنيني للدا  الثاني عىل التوايل” 

وقاال، إنه لن يارتعع يف اإلعالن عن تدثُّر موسام 

الحج لهاذا الدا ، يف حال تدذر اساتكمال ما تم 

اُد باه من الجانب السادوعي، خيماا يتدلل  التدهُّ

بمنح التأشريات، وختح الحساب البنكي.

وكانات عولاة الدادو السادوعي قاد مندات 

اليمنياني مان أعاء خريضاة الحج الداا  املايض 

وتسابب ذلاك بيساائر خاعحة لوكاالت السافر 

والسياحة الدينية يف صنداء. 

هادي وحكومُته يواجهون اإلْفــاَلس

األوقاُف تحّذر الراغبني يف أداء فريضة الحج من 
الوقوع يف ابتزاز الوكاالت السياحية

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدملة   

  250   250.5عوالر 

285.85285.28 اليورو

66.66 66.79 ريال سدوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

353.86353.15االسرتليني

 للعــلم 
إْيــَراداُت الزكاة!!

أركاِن  م�ن  الثال�َث  الرك�َن  ال�زكاُة  تَُع����دُّ 
اإلْس��اَلم بعد الصي�ام ألهميتها عىل حي�اة الفرد 
املس�لم واملجتم�ع مع�اً، وقد ح�ّدد الل�ُه جل عاله 
مص�ارَف ال�زكاة بالفق�راء واملس�اكني والعاملني 
عليه�ا واملؤلف�ة قلوبهم والرق�اب والغارمني وابن 
الس�بيل ومرصف ابن الس�بيل، وبالنسبة لوضعنا 
الح�ايل يف اليم�ن معيش�ياً واْقتَصادي�اً الناتج عن 
الحصار ف�ان إيَْرادات الزكاة بإمكانها أَن تحد من 
معان�اة اآلالف م�ن الفقراء واملس�اكني والنازحني 
واملعرسين يف الس�جون والغارمني، باإلَضاَفة إَل�ى 

املجاهدين يف سبيل الله.
 فإيَْرادات الزكاة يف اليمن تتجاوز املاليني إَل�ى 
امللي�ارات إَل�ى عرشات املليارات ولكن لألس�ف لم 
تُ�رصف تلك األَْمَوال الضخمة الكفيلة برفع معاناة 
اآلالف من املواطنني وفك عرس املئات من املعرسين 
وتقديم الع�ون للنازحني والغارم�ني يف مصارفها 
الرشعي�ة وال ي�زال مصريها غامض�اً، فهي موارد 
مشرتكة بني السلطات املركزية واملحلية من جانب، 
كما أَن قانون السلطة املحلية يعتربها موارَد محلية 

خالصة بنسبة 100%.
ما لف�ت نظ�ري ح�ول ه�ذا املوض�وع الهام 
الخالفات التي أثارها مؤخراً مرشوع إنش�اء هيئة 
متخصص�ة للزكاة املق�دم من قب�ل وزارة اإلَداَرة 
املحلية ملجل�س القائم�ني بأَْعَمال ال�وزراء والذي 
أقر خالل ش�هر رمضان املايض، وع�ىل الرغم من 
األَْه�َداف النبيل�ة الت�ي يحمله�ا م�رشوع الهيئة 
التي س�تتوىل تحس�ني وجباية وتنظيم رصف تلك 
اإليَْرادات ع�ىل مصارفها الرشعية، إال أَن الس�لطة 
املحلي�ة يف أمان�ة العاصم�ة صنع�اء الت�ي ارتفع 
إجمايل إيَْراداتها الزكوية إَل�ى أَْكثَر من 9 مليارات 
ري�ال اعرتض�ت بق�وة ع�ىل امل�رشوع، واجمعت 
يف اجتم�اع اس�تثنائي برئاس�ة أم�ني العاصم�ة 
َعبدالق�ادر عىل هالل عىل رفض�ه والوقوف ضده؛ 
كونه يس�تهدف رشعية املجال�س املحلية املنتخبة 
من قبل الش�عب، واعتربت م�رشوع الهيئة مخالفاً 
ل وزارة  لقانون الس�لطة املحلية وللدس�تور، وَحمَّ
اإلَداَرة املحلي�ة ومجلس القائم�ني بأَْعَمال الوزراء 
مس�ئولية التداعيات والسلبيات واآلثار املرتتبة عىل 
ذلك القرار املجهض للتنمية حد وصفها، وأشارت 
إَل�ى أَن تحويل هذه املوارد إَل�ى مركزية س�يخلق 
أرضاراً كارثية عىل أداء الس�لطة املحلية وأجهزتها 
التنفيذي�ة وس�يكون لها تأثريٌ س�لبّي عىل مصالح 
وخدم�ات املواطن�ني، وطالب�ت الس�لطة املحلي�ة 
مجل�س القائم�ني باألَْعَم�ال برسعة الغ�اء القرار 

ووقفة. 
ولك�ن الحقيقة إَل��ى أَن هيئة ال�زكاة املقرتح 
انشائها وفق املرشوع املقدم من قبل وزارة اإلَداَرة 
املحلي�ة ال يهدف إَل�ى الغ�اء املجال�س الحلية أَْو 
انت�زاع إيَْراداتها املالية املمثل�ة بالزكاة، بل يهدف 
إَل��ى تنظيم رصف تل�ك األَْمَوال وف�ق مصارفها 
الرشعية تحت إرشاف املجالس املحلية يف العاصمة 
واملحافظات تنفيذاً لقانون الس�لطة املحلية رقم 4 
لس�نه 2000 والئحته التنفيذية الذي يخول وزارة 
اإلَداَرة املحلي�ة تنظي�م وتحس�ني تل�ك اإليْ�َرادات 

وغريها من إيَْرادات السلطة املحلية.
ولذلك كان باألحرى بالس�لطة املحلية يف أمانة 
العاصم�ة أَن تتج�اوب مع املرشوع؛ ك�ون أَْهَدافه 
إنَْس��انية خريية تنموية يستهدُف رشائح الفقراء 
واملس�اكني والغارم�ني وبقية مص�ارف الزكاة، ال 
أَن تعرتض عليه فنح�ن اليوم بأمّس الحاجة إَل�ى 
توظي�ف تل�ك اإليْ�َرادات الزكوية ع�ىل مصارفها 
الرشعي�ة للحد م�ن معاناة املواط�ن اليمني وعدم 
االت�كال عىل الفتات التي تقدم�ه املنظمات الدولية 

من مساعدات ومنح إغاثية. 

محافظ البنك املركزي اليمني يكشف عن 
انفراج ترحيل النقد األجنبي

اتفقات الغرخة التجارياة الصناعياة بأمانة 
الداصماة واتحاعلاا الداا  للغارف التجارياة 
وجمدية الراخاني اليمنيني ماع البنك املركزي 
اليمناي عاىل مواصلة التدااون املشارتك لتدزيز 
استقرار الدملة الوطنية وضخ السيولة يف البنوك 

الوطنية.
وتضمن اإلتفاق حشاد التجاار واملواطنني يف 
جميع املحاخظات يف نرش وتطبيل ثقاخة اإلعخار 
واإلياداع يف األرصادة البنكياة يف جمياع البناوك 
املحلياة، وكذا قياا  التجار والراخاني والبنوك 
الوطنية بالتدامل خيما بينهم عرب النظا  املريف 
بالشيكات والنقد ومنح املزايا للتجار والراخني 
يف عمليات اإليداع والساحب عاىل أن يقو  البنك 
املركزي بتذليال الصدوبات التي تتدلل بتدامالت 

التجار مع القطاع املريف.
ويف اإلجتمااع الذي عقد بمقار البنك املركزي 
اليمني، أكد محاخظ البنك محمد عوض بن لما  
أن الجهااز املريف اليمني متماساك وقوي رغم 

الظروف التي تمر بها البالع .
كما أكد أن البنك املركزي اليمني يؤعي مهامه 
يف إطاار السياساية النقدية وتنفيذلاا بحياعية 
ومهنية تدززلاا كفاءة واقتدار أنظمته وكواعره 

وثقة النظا  الداملي خيه.
وطمأن بن لماا  التجار والراخني والبنوك 
الوطنياة حاول إنفاراج مساألة ترحيال النقاد 
األجنبي وتغذية أرصدة البنوك الوطنية يف اليارج 
..مؤكدا أن األطاراف اليارجية أبادت مواخقتها 
عاىل تنفيذ املرحلاة الثانية خالل األياا  القاعمة 
وسايتم تتابع الدملية الحقا حتى تنفرج األزمة 

تماما.
وععا محاخظ البنك كاخاة التجار والراخني 
إىل التدااون والتكامال والتدامال عارب األرصدة 
البنكياة وتذليال اساتيدا  النقد .. الختاا إىل أن 
التدااون يف لذا املضمار سايكون مثمارا للدورة 
االقتصاعية عاخل البلاد ويدزز من قوة االقتصاع 
ومواجهاة األخطاار املحدقاة بالبلاد والشادب 

اليمني.

التجاار  باني  املتوقاع  التدااون  أن  واعتارب 
والراخني والبنوك لو الطريل األمثل لإلستمرار 
أن  مبيناا   .. لإلقتصااع  الصحياح  املساار  يف 
البناك املركزي مساتدد لحال كاخة اإلشاكاليات 
والصدوبات التي تواجه البنوك والتجار بالتداون 

مع الغرف التجارية يف أي وقت.
وقاال محاخاظ البنك املركازي اليمناي » إن 
الجاناب اإلقتصااعي يهم جميع خئاات املجتمع 
وأنتام من الفئات التي عملات وتدمل عىل تدزيز 
أركان النظاا  اإلقتصاعي والحد مان اآلثار التي 

أخرزتها املرحلة لتيفيف مداناة املواطنني«.
وععاا إىل التحيل بالصارب والتدامل بروية مع 
إتباع اإلجاراءات اإلعارية الدلمياة وعد  الترسع 
وإتقان الدمل والنشااط وعد  اإلتكال والتداون 

والدمل بروح الفريل الواحد .
من جانبه أشاع املستشار اإلقتصاعي الدكتور 
عبدالدزياز الارتب بالجهاوع التاي بذلهاا البنك 

املركازي بقياعة املحاخظ بن لماا  خالل الفرتة 
املاضية والدصيبة.

وقال » إن املرحلة التي نديشها صدبة للغاية 
لكن بفضال إعارة محاخظ البنك خإنه عمل ما لم 

يستطع أن يدمله شيص آخر« .
وععاا التجار والراخني للمساالمة يف طرح 
الارؤى واألخاكار التاي يمكن من خاللهاا إتياذ 
القارارات الصائبة عاىل املساتوى الوطني ويتم 
بلورتهاا من خالل الغرخاة التجارياة الصناعية 
واتحاعلاا الدا  وباملشااركة ماع البنك املركزي 
اليمناي لتحويلهاا آللياة تنفيذياة تارسي عىل 

الجميع.
خيماا أشااع نائاب رئيال الغرخاة التجارية 
الصناعية بأماناة الداصمة محمد محمد صالح 
بجهاوع البنك املركازي وقياعتاه يف الحفاظ عىل 
اإلساتقرار النقدي لليمن طوال الفرتة املاضية .. 
مؤكدا أن إعارة قياعة البنك لهذه السياسة جنبت 
اليمن مزيد من التدلور وحاخظت عىل اإلقتصاع 
الوطناي مان اإلنهياار وأمنات حقاوق القطاع 

الياص ورأسماله يف أحلك الظروف.
وأكد ععم الغرخاة التجارية الصناعية بأمانة 
الداصماة واتحاعلاا الدا  للغرف لهاذا االتفاق 
وساتدمل عىل حشاد أعضائها لتنفيذ مضمونه 

والقيا  بمسؤولياتهم تجاه الوطن.
ويف اإلجتمااع أكد أمني عا  جمدية الراخني 
اليمنياني نبيال الحظااء ونبيال لائال ساديد، 
اساتدداع الجميع للدمل مع البنك املركزي لتنفيذ 
اإلتفااق وتشاجيع التدامال املاريف يف كاخاة 

املدامالت التجارية والصناعية والتحويالت .
وأشاعوا بجهوع محاخظ البنك املركزي اليمني 
يف سبيل ترحيل النقد األجنبي وتغذية الحسابات 
الياصاة بالبناوك الوطنية يف البناوك اليارجية 
بما يساهم يف حل األزماة الياصاة بالتحويالت 

والفجوة الناجمة منها.

سبأ
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  -  متابعات
أجرى الناطُل الرسميُّ باسم أنصار 
الله ورئيل الوخد الوطني يف مشاورات 
الكويت محمد عبدالسال  حواراً شامالً 

مع قناة املياعين، تطرق خيه إىل ُكّل 
ما ييصُّ الجولة األوىل والثانية يف من 
املفاوضات، كما تطرق إىل رؤية الوخد 

الوطني يف الَحاّل ملا تمر به البالع وكذلك 
إىل املواجهات يف الحدوع.

وأللمية الحوار.. تديُد صحيفُة 
»صدى املسرية« نرَشه بالكامل:

امليادين: نبدأ من الجولة الثانية للمشاورات.. 
هل هي جولة جديدة أم جولة تستكمل ما ُبدأ 

به يف الجولة السابقة؟
- مان املفارتض أن تكاوَن لاذه الجولاُة لاي 
اساتمراراً للمشااورات التي تمت قبال الديد، وأن 
نساتمر مان حياث وصلت، ولهاذا كانات إحاطة 
ولاد الشايخ أَْو تريحاتاه اإلعالمياة يف مؤتمره 
الصحفاي قبل مغاعرته إىل صنداء، تنص عىل لذا، 
وأن لنااك اتفاقاً عاىل أرضية واضحة يف تشاكيل 
حكوماة وحدة وطنية، وقضايا سياساية مدلومة 
وأن نأتَي عىل استكمالها، لذا لو الذي اتفقنا عليه 
نحن عقدنا جلسة مشارتكة، وقد  رؤساء الوخوع 
كلماتهم أََمااا  املبدوث، ثم عقدنا جلسة انفراعية 
ماع املبداوث الوخاد الوطناي باألمال وأشادرنا 
املبدوث بالتغريات التي طرأت يف كلمته األخرية وما 
ترشاح عنها يف بدض وسائل اإلعال  وبأن ال يمكن 
أن نقبل تغريا يف مسار املشاورات التي قضينا خيها 
خمساة وسابدني يَاْوماً تقريباً لنا يف الكويت لذا 

أبرز املستجد الذي حصل باألمل.

امليادين: املؤشرات ال تبدو إيجابيًة يبدو أن هناك 
محاوالت إىل إعادة املشاورات إىل نقطة الصفر 
إىل املربع األول، هل تبدو كذلك فعاًل، كما يرى 

الناس أنها عادت إىل نقطة الصفر؟
لألساف ليل إىل نقطة الصفر، بل عاعت إىل ما 
وراء نقطة الصفر، لذا مؤرش خطري جداً ونحن ال 
يمكان أن نقبل ألن املبدوث طارح قضايا ميتلفة 
ولن يكون االتفاق مجزأ، لذا يشء خطري بالنسبة 

لنا.

امليادين: كيف مجزّأ؟
يدناي أن يكوَن اتفاٌق لنا يف الكويت يف الجانب 
األمني والدساكري خقط، ثم يتم االتفاق السيايس 
يف مرحلة أخرى يف مكان آخر، ثم طرح عىل أساس 
أن تكاون االتفاقياة ذات شاقني حتاى يف إطارلا 

حتى يف مفهومها وليل يف مكانها خقط.
 الَحاّل يف اليمن سيايس، ما الذي جرى يف جنوب 
الوطن؟ بالنسبة للحل الدساكري لم يأِت بجديد.. 
يدني اليو  نحتاج حالً سياسياً يف الجنوب ونحتاج 

حالً سياسياً يف الوطن بشكل كامل.
والواقع أنناا رخضنا بصوت عاا  الَحاّل املجزأ 
وأصدرناا بالغاً صحفيااً، ولهذا نحن متمساكون 
بمبدأناا وجئناا إىل الكويت من أجل اتفاق شاامل 

وكامل وواحد.

امليادين: هل هي رؤيُة املبعوث األممي أم رؤية 
الطرف اآلخر َأْو الوفد اآلخر؟

بالتأكياد لي رؤية الطرف اآلخار وكانت كلمة 
الطرف اآلخر وكلمة املبدوث كأنها صيغت يف مكان 

واحد.

امليادين: هناك من يقول إنكم من أعاد املشاورات 
إىل نقطة الصفر وإىل ما قبل هذه بمعنى - يف 
كلمتكم - يف الجلسة االفتتاحية تحدثتم عن 

نقاط لم يتم االتفاق حولها من حيث املبدأ 
بالنسبة لتشكيل َأْو تأليف الحكومة وبالنسبة 

للمجلس الرئاسي للمسار السياسي إجماالً 
وتحدثتم عن املسار العسكري َأْو االْقتَصادي.

نحن لم نأِت بجديد ناقشانا مساألة الرئاساة، 
وناقشانا تشاكيل حكوماة يف الجولاة األوىل مان 

املشااورات وورعت يف إحاطاة ولد الشايخ ملجلل 
األمن األخرية، كماا ورعت يف تريحاته اإلعالمية 
األخرية ولو يقول إن لناك تشكيَل حكومة وحدة 
وطنياة.. كانات لذه الكلماات موجاوعة حتى يف 
خطاباات ومواقف الادول الربيطانياة األَمريكية، 

تحدثوا عن رضورة حكومة وحدة وطنية.
َونحن صحياح نقد  موقفنا لكان ال نقول إن 
لاذا تم االتفااق عليه، لكان الطرف اآلخار يقول 
ال لاذا ال يجاوز أن نتجااوَزه.. أسابوعان للحوار 
أمناي وعساكري خقاط وال يشء يمكان أن ينفذ، 
املبداوث نفل الكال  جااء بنفال اليطاب لذه 
لاي املياطر، لكن نحن لم ننل الجانب األمني أَْو 

الدسكري.

امليادين: املبعوث األممي تراجع.. 
ندم.. 

املياعيان: ملااذا تراجاع.. كان لنااك خطاة أَْو 
خارطاة للحل يف اليمان قيل بأن املبداوث األممي 
تقد  بها لكم سابقاً وللطرف اآلخر لل خدالً حدث 

لذا األمر؟ 
ال ال لم تقد  أية خارطة مطلقاً لنا كوخد وطني، 
لكن املبدوث عمل إحاطة إعالمية لوساائل اإلعال  
قبل املغاعرة أَْو مساء املغاعرة، لذه كانت تدرب عن 
خالصة ما وصلت إليه األمور، وقد الحظنا انزعاَج 
وخاد الريااض من لاذا، واتهموه باالنحيااز وقا  
عبدرباه منصور لاعي يارح ال يمكن أن تكوَن 
لناك عوعة، لذه ربما كانت وسائل ضغط، إضاخة 
إىل ما تمثله لاذه القوى ومن يقف من خلفها من 

ضغط عىل األمم املتحدة وعىل املبدوث، عموماً.
 نحن ندترب لذا انقالبااً رصيحاً، وعرّبنا لوزير 
اليارجياة الكويتاي عان لاذا املوقاف وماا زلنا 
متمسكني بموقفنا، عن ما خدلنا يف السبدني اليو  
املاضياة يجب أن نواصل من حيث وصلنا، وجاءت 
إجاازة الديد لتفارض علينا لذا التوقاف لنواصل 
املشاورات، ال أن تكون لذه خرصة للتنصل مما تم 

االتفاق عليه.

امليادين: إىل أين توصلتم. ال أحد يعرف ما 
هي النقطة التي توقفت عندها املشاورات يف 

جولتها األوىل؟ 
توقفت املشاورات األوىل، ولناك أشبه ما يكون 
بفكرة قد تركزت لدى األمم املتحدة والسافراء، أن 
يكون لناك حّل ملؤسسة الرئاسة، التفاصيل ربما 
لام نيض خيهاا، أن يكون لناك تشاكيل حكومة 
وحدة وطنية وليل توسايع الحكوماة، أن يكون 
حاّل أمناّي بمدنى تشاكيل لجان أمنية وتشاكيل 
لجان عساكرية، ويكون يف تشاكيل لجاان أمنية 
والدساكرية، أن يكون قوة مشاكلة من الجانبني 
تشارك خيها اللجان الشادبية أن يكون لناك رخٌع 
للقياوع االْقتَصاعياة واالخراج عان املدتقلني، رخع 

اليمان مان البناد الساابع، إضاخاة إىل التدويض، 
اإلعمار، لذه كانت أخكاٌر تم مناقشتها وكنا نسمع 
مان األمام املتحدة أن ماا نطرَحاه أصبح رضورة 
ملحة، وأن الَحاّل الشاامل أصبح َشيئاً مهماً، وأنه 
ال باد من إطار سايايس لهذا الحال، كان لذا الذي 
اتفقنا عليه صحيح ال نساتطيع أن ندلن عن يشء 
ما زال كالماً، ما زال يدور يف الغرف املغلقة؛ ألنه لم 
يحصل اتفاق خيه، خلهذا نحن نقول للمبدوث بأنه 
حتى ما كان يحصل بينناا من كال  تراجدت عنه، 
ولهاذا غري صحياح أن يكون لناك تراجاٌع يف لذا 
الجانب، ثم ال يوجد لدينا مشكلة، النقاط اليمل 
التي وضدها املبدوث، وقبل أن نأتَي يف الجولة األوىل 
لو تتذكارون، نحن طالبنا أن تكون متزامنة، نحن 
نقاول ال بد أن يكون حالً متزامناً )أمني عساكري 
اْقتَصااعي سايايس(، ما طرح الياو  انقالب حتى 
عىل النقاط اليمل التي أعلن عنها املبدوث والتي 
تسالمنا منه رساالة خطياة موقدة خيهاا أن لذا 

االتفاق متزامن ما زلنا نتمسك بهذا. 

امليادين: لكن ما تقوله أستاذ محمد هو يعكس 
الرؤية التي تقدمتم بها أساساً، وهي رؤية 

تتجاوز كما يقال القرار األممي بمعنى أنكم 
لم تلتزموا بتنفيذ هذا القرار، ملاذا ال تبدؤون 

باالنسحابات، بتسليم السالح، كما يطالب 
به الطرف اآلخر ومن ثم يتم استئناف املسار 

السياسي؟
لام تدد املشاكلة يف القارار 2216 أاَل تالحظ أن 
وخاد الرياض، بدأ يبتز املجتماع الدويل بهذا القرار، 

وأناه ال باد أن ينفاذ لاذا القارار، القارار صدر يف 
بداياة  الحارب ويف  بداياة  ظاروف اساتثنائية يف 
الغلياان والهيجان والضخ املايل الكبري والسايايس 
والدساكري الذي قامت به السدوعية مع املجتمع 
الدويل ومع الشادب اليمني، سانة وخمسة أشهر 
أثبتت أن لذا القرار بشاكله الحايل وبآليته الحالية 

غري قابلة للتنفيذ.. 

امليادين: ما زال هو املرجعية للمشاورات.. 
نحن ال ننكار ذلك حتى املرجدياة قرار مجلل 
األمان لو خيه من النقاط الكثرية التي ال تتناساب 
ماع الطرف اآلخر، أول نقطة يف قرار مجلل األمن 
يؤكد عىل القرارات السابقة، ويف القرارات السابقة 
مرجدية أساساية التفاق السالم والرشاكة ذكرت 
أربع مارات يف القرارات الساابقة، قرارات مجلل 
األمن نصت عىل تنفيذ ما تم االلتزا  عليه يف قرار ما 
قبال 2216 ثم غري صحيح أن تأتي لتأخذ من قرار 
2216 ما تريد، قرار 2216 يقول تساليم األسالحة 
واالنساحابات من ُكّل األطاراف، قرار 2216 يقول 
إناه اَل بُاادَّ أن يكون لناك حوار بما خيها املساائل 
املتدلقاة بالحكم، بما خيها عبدربه منصور لاعي، 
قرار مجلل األمن 2216 ينص عىل أن عىل عبدربه 
منصاور لااعي يف االتفاقات الساابقة أن ينيرَط 
يف املشااورات املندقادة آناذاك تحات رعاية جمال 
بن عمر وبُحسان نية كأحد األطاراف املوجوعة يف 
الحاوار، قرار مجلل األمن ليل مان يأتي لييتار 
منه ما يشااء ويرتك منه ما يشااء، لذه مشاكلة 
الوخد اآلخر، لو أعطاى ضياً إعالمياً لقرار 2216 
حتى يوحى بأن لذا قرار ملصلحته، ليل ملصلحته، 
ثم أي القارارات الدولية اآلن.. نحان يدرك والدالم 
يدرك والسادوعي يدرك واألَمريكي يدرك أن الحرب 
يف اليمان لم تأِت من أجال رشعية عبدربه منصور 

لاعي وال من أجل الرشعية.

امليادين: إذا لم يكون القرار هذا ليس ملصلحة 
الطرف اآلخر ملاذا ال تبدأون، َأْو ملاذا لم تتم 

الدعوة من قبلكم لتنفيذ القرار؟
ليست مشكلة ملاذا ال ندعو نحن؟ الطرف اآلخر 
ال يريد حالً سياسياً، لو يريد حالً أمنياً وعسكرياً، 
لاو يرياد أن يحقال بالسالم ماا لم يساتطع أن 
يحققاه بالحارب، أن تنفاذ لاه انساحابات، وأن 
يَُسالََّم له الساالح، ثم ليأتي ليقاول، لكن لذا غري 
وارع.. يجاب أن نادرك أن قارار مجلال األمان يف 
وقته وحيناه وظروخه، ييتلف عان اليو  يف وقته 
وحيناه وظروخاه وتداعياتاه، يدني لم يمر سانة 
وخمساة أشاهر طبيدية، ويجب حتى قرار 2216 
من كانات الحكومة آناذاك؛ حكوماة خالد بحاح، 
كياف كانات الرشعية قد غارّيت ثالث واساتبدلت 
أرباع مرات املوقف الدويل قاد تغري وتبدل، أصبحت 
مدانااة إنساانية حصلت جرائام يف اليمن حصلت 
أزمة اْقتَصاعية وإنساانية، التمسك بالقرار 2216 

بهذا الشاكل أصباح املجتمع الدويل نفساه لم ندد 
نسامع منه ما نسامع نحن من وخاد الرياض من 
اساتيدا  وتلوياك لذه الدباارة الدائماة لتضييع 
الارأي الداا ، نحان نقول قارارات مجلال األمن 
تداَلاوا ننفذلا حزمة واحدة لذلك نحن َعائماً ننص 
عاىل قارارات مجلل األمان ذات الصلة بماا خيها 
القرار 2216،لذا موقف واضح، لم ال يساتطيدوا 
أن ينفذوا لاذه القرارات، لم يتنصلاوا من الَحاّل 
السايايس.. لال ذلاب عبدربه منصور لااعي إىل 
ماأرب ليقاول تنفياذ القارار أ  يقاول بارضورة 
الحسام الدساكري، يدركاون حتاى قارار 2216 
والحل السيايس خيه انتقاص ملصالحهم السياسية 
واملاعية وخيه انتقاص حتى لكثري من املواقف التي 
يدلنونهاا، لذلك الحرب يساتمدون منها الرشعية، 

يستمدون املال، يستمدون منها التأييد الدويل.

امليادين: هم يف األساس -كما يقولون- ال 
يثقون بكم، قالوها أكثر من مرة إن االتفاقات 

السابقة التي أبرمت معكم، لم يتم التنفيذ َأْو 
تنفيذ هذه االتفاقات بأنكم انقلبتم على جميع 
االتفاقات وبالتالي التوصل إىل اتفاق معكم هو 

مضيعة َأْو ضياع للوقت.. 
بالتأكياد، نحان ال نبحث أن يثقوا بنا، الشادب 
اليمناي لم يدد يثل بهم وال ثانية واحدة، لل لناك 
رئيال رشعي يدعاو إىل حرب وعادوان عىل بلده؟ 
لل لناك مسائول عولة أَْو وزير يستيد  وظيفته 
باالتجااه الدكايس؟ لال لنااك وزيار نقال يأتي 
ليدرقل النقال يف الدالم لذا؟ لل لناك وزير مالية 
يأتي إلجراء عقوبات ماعية ومالية عىل اليمن؟ لل 
لنااك وزير خارجياة مهمته كيف يشاوه اليمن؟ 
لل لنااك وزيار مواصاالت مهمته كياف يدرقل 
االتصااالت عاىل اليمان؟ لاذا الحاصل الياو ، لم 
ندد نثل خيهم نحن، وال يثل خيهم الشادب اليمني 
أصبحاوا جزء من الراع أصبحاوا يدعون لحرب، 
يتمناون الحرب، يتلذذون بقتل النسااء واألطفال، 
يفرضون لذا الحصار، من الطبيدي أن ال نثل بهم، 
ومن الطبيدي أن يقولوا لم ما يشاؤون، نحن نريد 
حالً اليو  يقو  خيه رشاكة حقيقية ليسوا املدنيني 

بقرار مجلل األمن ليسوا مدنيني لم. 

امليادين: َمن هو املعني؟
املدناي لو أن يكون لناك حل سايايس، الَحاّل 
الدساكري واألمناي ال يمكان أن يتم بادون إطار 
سيايس.. اإلطار السايايس يحتاج تواخقا سياسياً 

شامال من ُكّل األطياف اليمنية. 

القناة: من الواضح أن انعدام الثقة بني الطرفني 
قائمة حتى هذه اللحظة.. كيف يمكن تجاوز 
هذه املسألة؟، وكيف يمكن الوصول إىل نقاط 

التقاء بينكم طاملا أنتم قبلتم الدخول يف 
حوار معهم وهم َأْيضاً قبلوا باألمر كيف يمكن 

التوصل إىل هذه النقاط وتجسري الهوة بينكم؟. 
الحال الذي يكاون عااعالً ويف الوساط أن تأتي 
أنت خطوة والطرف الثاناي يأتي خطوة ثم نلتقي 
يف الوساط لحل شاامل، نحن ال نقاوُل خقط تنفيذ 
مطالبناا نحن، لم نقل لذا، نحن نقول تدالوا نحن 
وأنتم إىل كلمة ساواء، تدالوا إىل حكومة نحن وأنتم 
نشارك خيها، تدالوا إىل مجلل رئايس نشارك نحن 
وأنتم خيه تدالوا إىل لجان أمنية وعساكرية نشارك 
نحن وأنتام خيها، ما لو خطابهام ال تتحدثوا عن 
الجاناب السايايس مطلقاا والحكوماة ال يمكان 
أن تدخلاوا خيها املجلال الرئاايس ال تتحدثوا عن 

رشعية لاعي خهو خط أحمر. 

امليادين: كنتم قد وافقتم على بقاء هادي يف 
املرحلة األوىل.. 

طرحات كيف يكاون تجااوز »الرشعياة« لو 
أن يبقاى عبدربه منصاور لااعي يف اليارج عون 
أن يتياذ قاراراً، وال قراراً واحداً، ال بتشاكيل لجنة 
عساكرية وال بتشاكيل حكوماة ثم بداد األربدني 
يَاْوماً يصادر مجلل رئايس أَْو يأتاي نائب رئيل 
ونحن يف تلك الظروف ما كان لدينا مشاكلة.. نحن 
مساتددون أن نكاون خيها مرنني، لكان اليو  لم 
ال يقولاون حتاى بهذا ومنطقهام ال تتحدثون عن 
الرئيل لااعي، نحن نقول ال يمكان أن نقبل حالً 
سياساياً ليل خقاط يف الرئيل لااعي بل بوجوع 

الناطق باسم أنصار اهلل محمد عبدالسالم يف حوار ضاٍف مع قناة امليادين: 
 ل يمكن أن نقَبَل إلاَّ بحل سياسي شامل امني وعسكري واقتصادي وانساني
 المبعوث تراجع عن إفادته السابقة.. والذي يضع وقتًا ألسبوع َأْو أسبوعين هو يريد أن يفشل الحوار
 اليوم نقول للسعودية: لن نتوقَف في الحدود إلاَّ إذا توقف العدوان على اليمن

 السيد عبدالملك بدر الدين 
الحوثي يضع خطوطًا عريضة 

لكل شيء، يقول أبلغوا 
السعوديين بأنه ل يمكُن أن 
نقَبَل بأن يستمراَّ عدواُنهم 

على اليمن لحظًة واحدًة ول 
حتى نستمر في التفاهمات، 
َوَدائمًا عندما يحصل تصعيد 
من قبلهم يقول أبلغوهم 

وحذروهم أن هذا غير مقبول، 
ونحن نفعل هذا بشكل واضح 

وصريح.
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عبدربه منصور لاعي خيه.

امليادين: ما هي الُعقدة َأَمــام املشاورات يف 
جولتها الثانية واملزّمنة بسقف زمني محدد من 

قبل األمم املتحدة؟
الساقف الزمني لذا توقداتنا أنه سيتم تمديده 
وقاد وصلتناا إشاارات عان ذلك، ثام الَحااّل لو 
»بحل سايايس شاامل يكون قالب للتحرك األمني 
والدساكري واالْقتَصااعي والرشعاي وكل يشء«، 
الَحااّل السايايس لاو يتضمان أن يكاون لنااك 
اتفاق سايايس شاامل خيه جوانب أمنية عسكرية 

اْقتَصاعية وإنسانية.. 

امليادين: ما ذكر يف الرؤية املقدَّمة من قبلكم.. 
إذن هناك رؤيتان تقدم بها املبعوث األممي يف 
الجلسة االفتتاحية يف الجولة الثانية أشار إىل 

بعض النقاط وإىل أولوية وقف األعمال القتالية 
هذا األمر لم يتم حتى هذه اللحظة. 

لم يتم.. بل حصل تصديد مع وجوعه يف صنداء 
يف اليو  األول والثاني حصلت غارات جوية مكثفة 
ماا كانت موجاوعًة من قبُل، لذه مشاكلة عميقة 
وال يمكاُن نحان أن نتجاوزلاا أَْو نساكت عنهاا، 
لنااك تهديد الياو  عىل منطقة الاراري يف تدز، 
محاولاة اساتهداف قرية آللة بالساكان بسابب 
موقفهم املنالض للحرب، لذا ال يمكن أن نساكت 
علياه أباداً ولنااك اساتمرار الددوان عاىل اليمن، 
الحصار االْقتَصاعي، ال يمكن أن نساكت عليه أبداً، 
لذه قضايا أصبحت رئيساية ومحورية، التصديد 
الدساكري أصبح لألسف َواضحاً وازعاع يَاْوماً بدد 
آخار، ثم نجاد املبدوث أناه ال يساتطيع أن يحرك 
سااكناً، ال يساتطيع أن يدين، لذا يقلل من ألمية 
وخاعلياة الَحااّل الاذي يمكان أن ينتج مان األمم 
املتحدة إذا لام يكن لديها القدرة حتى عىل النقد أَْو 

حتى عىل التوضيح أَْو اإلعانة.. 

القناة: هناك فعاًل من يقول بأنه ال يمكن لألمم 
املتحدة أن تقوَد اتفاقاً بني اليمنيني وهناك 

َمن يراهن على إمكانية التوصل إىل اتفاق بني 
اليمنيني أنفسهم.. 

لن نمانع إذا كان إخوانُنا يف اليمن مهما اختلفنا 
لام  اقرتبناا  ومهماا 
جالزون ألن نأتَي لنقيم 
حالً ال يوجد لدينا مانع، 
مساتقل  قرارناا  نحان 
أن  مساتددون  ونحان 
نتشااوَر ال يوجاد لدينا 
أي ماناع عاىل اإلطالق، 

لذا يشء إيجابي.

امليادين: ليس هناك 
تواصل خارجي خارج 
على األمم املتحدة.. 

تواصال  لنااك   -
بالتأكياد نحان نتواصل 
نحان نتبااعل وجهاات 

النظر.. 

القناة: مع من..؟؟
مع اليمنيني.. 

القناة: يف الخارج؟؟
بالتأكيد.. 

القناة: يف نظام هادي.. 
ال ال لو ييتلف، يف لناك أشاياص قد يكونون 
قريبني من لاعي، قد يكونون أشاياصاً لم يدلنوا 
موقفااً من الحرب قد يكون تيارات أَْو شايصيات 
وجيهاة، لم يكن لهاا عالقة مبارشة ماع الحرب، 
لكن تستطيع أن توصل رسائَل متباعلة، لكن نحن 
ندتقد أن مشاكلة السالطة التي لي موجاوعة أَْو 
الرشعية أن قراره يف السدوعية، القرار ليل بيدلا، 
ثم لي تجد يف االتجالني أن أي حل يأتي من لنا أَْو 
لنا لو مدناه انتقاص من إمكاناتها من وجوعلا 
كرشعياة، لكان إذا كان األخوة اليمنياون يريدون 
حاال بادون أي وسايط نحن لان نماناع بالدكل 
لاذا يشء جيد نحن كنا نطالاب بالحل يف صنداء، 
ومازلناا نطالاب أراعوا حال عرب األمام املتحدة لن 
نماناع، األمم املتحدة ليئة عولياة تحظى باحرتا  
الجمياع ال يوجد لدينا ماناع يف الَحاّل ليل يف من 

يكون أَْو كيف يكون.. 

املياعيان: أعاوع إىل كلمة املبدوث األممي أشاار 
إىل أن املنطقة )أ( يف كلمته وتحدث عن انساحابات 
وتساليم الساالح يف املنطقة املجهولة، ما لي لذه 

املنطقة وأين لي؟
طارح املبدوث يف الجاناب األمني حتى من قرار 
2216 ييتلاف مداه، لاو يقاول أن يكاون لناك 
انسحابات من املنطقة )أ( والتي لي صنداء وتدز 
والحديدة، ناقشانا لذا طويالً يف االتجاه السابل ال 
يريُد أن نتحدث عن مناطل الراع التي لي مأرب 

شبوة البيضاء.. 

القناة: ملاذا؟. 
ألن لذا طلب السادوعية وليال األمم املتحدة، 

ثم اتجاه الساالح ال يوجد لدينا عقدة يف الساالح.. 
الساالح املوجاوع لو للجياش واألمان، لكن نحن 
مشاكلتنا يف السالح الذي لو خارج إطار الدولة ما 
لو حكم السالح املوجوع مع كتائب أبو الدباس يف 
تدز أَْو لسالح الذي عخل باآلالف من املناخذ اليمنية 
الساالح الاذي لاو موجوع ماع القاعادة وعاعش 
الساالح الاذي لاو موجاوع ماع الفصائل ساواء 
املحساوبة مع اإلخوان املسالمني أَْو غريلم ال يريد 

أن نتحدث عن لذا. 

امليادين: والسالح الذي لدى اللجان الشعبية؟
ال يوجد لدينا مانٌع نحن نقول: الساالح الثقيل 
كماا ناص عليه قارار 2216 يجاب أن يكاون بيد 
الدولة، َمن لي لذه الدولة، نحن نقول الدولة التي 
نتواخل عليها من لي األطراف التي تسالم السالح 

ُكّل لذه الجماعات املوجوعة.. 

امليادين: الدولة التي تريدونها أنتم.. 
عىل األقل التي يريدلا الحل، إذا لم نكن منطقنا 
لاذا الحل، لؤالء أصبحوا طرخاً يجب أن ندرك لذا 
أصباح عبدربه منصور لااعي وحكومته طرخاً يف 
الحارب، لل لو من املنطل أن يقول أنا الحكومة.. 
تداال ساّلم ما بيدياك إيلّ، لل أنا ساأثل خيه ثانية 
واحادة؟؟ ال يمكان؛ إذن اَل بُادَّ أن نشاّكل حكومة 
نتواخل خيها جميدا، ولذه الدولة ليسات عولتي أنا 
وليست حكومتي أنا، حكومة الجميع، ندم اختلفنا 
عىل املنطقة )أ( وما زلنا ميتلفني، ونحن رؤيتنا أن 
تكون املنطقة )أ( أوالً صنداء يجرى خيها ترتيبات 
أمنياة ليسات جبهة عساكرية ثم لاذه الرتتيبات 
األمنية تسامح بدوعة السافارات وعوعة الحكومة 
التاي نتواخل عليهاا، يكون من الرتتيباات األمنية 
ُكّل القوى الوطنية املوجوعة يف صنداء، أَْو املشكلة 
مان القوى السياساية، أما بالنسابة للمحاخظات 
املوجاوع خيهاا رصاع؛ ماأرب والجاوف يجاب أن 
تكاون يف اليطة )أ( ملاذا؟؛ ألنهاا محاخظات تهدع 
الداصمة عسكريا، ثم يوجد خيها رصاع عسكري، 
تداز يجب أن يكاون لها أولوية للوضع اإلنسااني 
ولوضاع أَيْضااً حارب أنهاا موجاوعة يف مديناة، 
الحديادة يجب أن تأتي الحكومة الجديدة لتساتلم 
القارار خيها؛ ألنهاا أَيْضاً تدترب منفاذاً، كذلك عدن 
يجاب أن تأتي الحكومة 
لتساتلم لاذا  الجديادة 
املينااء وكذلاك يف املكال، 
نتحدث  أالَّ  يريادون  لم 
عان املناطال التاي لم 
خيهاا ماع أناه الوضاع 
يشاهد الياو  تفجريات 
تفجاريات  املاكال  يف 
ياو ،  ُكّل  الجناوب  يف 
يجاب أن يكاون لنااك 
حالٌّ سايايّس ويجب أن 
تكاون اللجناة األمنياة 
مسايطرة  الدساكرية 
عاىل ُكّل املناطال ليال 
صندااء  )أ(  منطقاة 
وتدز الحديدة خقاط بل يجب أن تكون املنطقة )أ( 
منطقة مشارتكة ليل خقط شامالية بل شمالية 
وجنوبياة وكذلاك بحكام وجاوع الاراع، مأرب 
منطقة حيوياة خيها وساائل حيوياة اْقتَصاعية، 
شبوة منطقة حيوية مأرب عسكريا أَيْضاً منطقة 
مهمة لصندااء، وكذلك الجوف املاكال أَيْضاً ميناء 
مهم وحيوي، عادن أَيْضاً عاصماة اْقتَصاعية لذا 

منطل.
 أنات ملا تقول املنطقاة )أ( أريد لاذه التي لي 
ألاداف الحارب أصاال، مان املنطال نقاول ال؛ ثم 
االنساحابات تقول خقط نحن كلجان شدبية يجب 
أن ننساحب طياب واألطراف األخارى املوجوعة يف 

لذه املحاخظات ملاذا ال تنسحب؟.
ملااذا ال تدوع األسالحة من الجمياع إىل حظرية 
الدولاة؟ كياف نأتاي إىل القاوى التي قد تشاكلت 
منها ما يسامى بالجيش الوطناي الذي يحاول أن 
يساتبدل الجيش اليمني بالكامل لذا يشء خطري، 
لذلك نحن اآلن ما زالت املشاكلة األساساية لي يف 
أنه ال يوجد اساتيداب حقيقي مثاالً عندما يطرح 
املبدوث االنساحاب من الحديدة؟ تدرخون وندرف 
نحان ويدارف املشاالد؛ الحديادة ليسات جبهة 
عساكرية ال يوجاد خيها حرب لكان إذا كان لناك 
سالطة قرار للجنة الثورية خلتأتاي الحكومة التي 
نتفل عليها لتستلم سلطة القرار من الحديدة ومن 
غاري الحديدة من أية منطقة تتواجاد خيها اللجان 

الشدبية.

املياعين: ملاذا الحديث عن لذه الجبهات الهاعئة 
واملناطل الهاعئة؟

لذا لو اليشُء الاذي ييّوف؛ ليل خقط ييّوف 
يؤكاد أناه ال يوجاد اتجااه نحاو الساال  وال نحو 
األمان، إما أن يكوَن مارشوع األقاليم الذي طرحه 
عباد رباه منصاور لااعي، أَْو أن يكاون مرشوع 
الحارب الدساكرية مجدعاً تحات عناوان الحلول 
أنهاا ال تنفاذ.. الحظ ماذا يطرحاون يقولون نريد 
انسحاباٍت من لذه املناطل منكم، وتسليم السالح 
منكام، ثام ننظر لال نفذتم لاذه األشاياء أ  لم 
تنفذولا؟ ثم نأتي لتشكيل حكومة بالتأكيد ال شك 
سايقولون لم ننفذ حتى لو ننفاذ ونحن ميلصني 

يف لذا سايقولون لام ننفذ؛ مع أناه ال يوجد نحن 
وال نقبال حتاى الطرح لاذا، نحن طرحنا بشاكل 
واضح أََمااا  املبدوث لن نسامح بكلمة انسحاب 
بهذا الشكل الذي تقدمونه؛ ألنه تطهري عرقي، ولن 
نسمح بأن تكون لناك حاجة اسمها تسليم سالح 
والجيش اليمني لو الذي يمساك الساالح لذا أمر 

محسو  بالنسبة لنا. 

امليادين: أستاذ محمد مرة أخرى نكمل من 
النقطة التي توقفنا عندها؛ ألن األرضية 

املشرتكة للحوار َأْو للجولة الثانية من املشاورات 
لم تتهيأ بعد والوقت َأْو الحوار قد يأخذ مدى 

أطول من الجولة السابقة؟
 الحوار لاو لم يكن مع الطارف اآلخر حقيقة 
لام يكن مع وخاد الرياض الحوار لاو مع املجتمع 

الدويل.

القناة: ومع السفري السعودي َأْيضاً؟
وماع  األَمرياكان  وماع  السادوعيني  وماع 
الربيطانياني باال شاك.. الحاوار لم يُكاْن مع لذه 
األطاراف، ثام نحن يجاب أن نفهَم أن لنااك أزمًة 
عميقاًة يف اليمان ال تأتاي تحلها يف أسابوع وال يف 
أسابوعني الذي يضع وقتاً ألسبوع أَْو أسبوعني لو 
يرياد أن يفشاَل الحوار يضع لك أسابوعني ويقول 
أرياد تنفذ لاذه املطالاب بالتأكيد ساأقول لك من 
الياو  األول ال، لكان تدال لنقاش لااعئ ومنصف 
وعااعل لحلول يف الوساط ال يجاوز أن يكون لناك 
وقات محادع للمشااورات طاملاا الدولاة املضيفة 

واألمم املتحدة ال يوجد لديها مانع.

امليادين: لقاءاتكم مع السفري السعودي التي 
تّمت خالل الفرتة املاضية، هل هناك لقاءات 

جرت هذه اليومني؟
 ال يوجاد أي لقااءات نحان لام نلتِل باأيٍّ من 

السفراء منذ وصولنا التقينا خقط باملبدوث.

املياعين: طيّاب نتحدث عن اللقاءات الساابقة 
ماذا جرى خالل لذه اللقاءات، وصلتني مدلومات 
عان تقاُربٍ كبري يف وجهات النظار، أَيْضاً كان لكم 
زياارات إىل السادوعية قبال وخاالل وبداد انتهاء 
الجولاة األوىل من املشااورات، إىل أيان وصلتم مع 

السدوعية أنتم شيصياً؟
أوالً يجاُب أن نادرك أن السادوعية لي صاحبة 
القارار ليل امليااليف وال عبدربه منصاور لاعي، 
ومن الطبيدي يف الجانب الدساكري أن نتحدَث مع 
َمن لو صاحب القرار، نحن عندما كنا نتحدث مع 
السفري السدوعي كان لذا برغبة وبتوجيه مبارش 
مان األمام املتحادة، لنتجااوز الدراقيال وتطويل 
الجلساات املشرتكة أصبحت مملة لذا يتكلم ولذا 
يتكلام، ولم نصال إىل نتيجة خإذا كانت السادوعية 
لديها الرغبة خهي لديهاا املياوُف منا نحن ويجب 
أن تتحرك يف لذا االتجاه، كان نقاشانا مع السفري 
السدوعي حتى مع السفراء الثمانية عرش حتى مع 

سفراء األَمريكان بحضور الُدمانيني والربيطانيني 
واالتحااع األوروباي، كانت تنصُّ عاىل رضورة أن 
يكون لناك حلٌّ سيايس شامل، الطرح الذي كانت 
تطرحه األمم املتحدة بالنسبة للمنطقة لو الطرح 
الاذي طرحاه السادوعيون، الطرح الاذي يطرحه 
األمام املتحادة بيصاوص االنساحابات لاو ماا 
يطرحه السادوعية، الطرح بالنسبة لدد  الحديث 
عان الرئاساة والحكومة لو طرح السادوعيني لو 
ليّأ األمر ألن يكاون لناك حوار حقيقي وجاع مع 
الطارف اآلخر ال يمكان أن نصل إىل نتيجاة، طبداً 
بالتأكياد نحن من خالل الجلساات التي تمت كان 
لنااك ملف تدطيه السادوعية أولوياة، ولو ملف 
الحدوع ويقلقها أن املواجهات الدساكرية ما زالت 
عىل الحادوع، نحن نقاول للسادوعية يقلقنا أنكم 
ماا زلتم تقصفاون اليمان ويقلقنا أنكام ما زلتم 
تقصفون اليمن ويقلقنا أنكم ما زلتم تدتدون عىل 
اليمان، ولهذا نحن يف لذا االتجاه بالتأكيد يجب أن 
نيتاَر املسااخات وأن ال نضع الوقات مع منهم 
أعوات، ويجاب أن نتحدث ونتحرك بشاكل مبارش 
مع الذي لو مدني؛ ألن لذا اختصار للوقت وأخهم 
بالنسابة لنا ماذا يريد الطرف اآلخر لل يريد حرباً 
لل يريد سالماً، لل يريد استقراراً أَْو ما شابه ذلك.

امليادين: إذًا لم تتوصلوا مع السعودية إىل اتفاق 
حول الواقع الجديد َأْو حول الحدود أو..؟

ال يوجاد اتفاق ماع السادوعية يف أي يشء من 
لذا.

امليادين: كان هناك تقاُرٌب يف وجهات النظر؟
التقااُرُب يحصل، لكن أي تقاارب مهما كان ال 
يكاون يف اتفااق واضاح ومدلن ورصياح ما زالت 
تفالماات ممكن أن تتقد  اليو  مدي يف الجلساة 
لذه ثم غداً تلغي كلما حصل يف الجلسة السابقة.

امليادين: لكن تصريحاتكم أنتم شخصياً أستاذ 
محمد خالل الجولة الثانية كانت تعطي 

انطباعاً لدى الناس بأن التقارب بات كبريًا 
مع السعودية وتقدمون السعودية بأنها جزء 
من الَحـّل وليس كطرف يف املشكلة واألزمة 

َأْو الحرب وليس كطرف يقود حرباً على اليمن 
كنتم تقولون بأنها 

دولة السالم والدولة 
الراعية وبهذه 

التوصيفات؟
ال، نحن لام نقل إنها 
عولة الساال  أباداً لناك 
اإلعال   خرق بني تداطي 

اليليجي.

امليادين: قلتم إنه ال 
سالم يف اليمن دوَن أن 
تكوَن السعودية شريكاً 

فيه؟
تكاوَن  أن  ليسات 
ال  السادوعية  رشيكاة، 

يمكن أن ترتك اليمن، السدوعية بلد مجاور لليمن، 
نحن نتحدث بشاقني يجب أن نفهم مسألة أخرى 
كياف بدأت الحارب خطاب طائفي رخياع جداً أننا 
نرياد مكاة واملدينة أنناا نريد نقضاَم األرايض أننا 
نة يف السدوعية، استطدنا  نريد نقتل املسالمني السُّ
من خالل لذه التفالماات أن نوجَد مداعلًة أخرى 
لم يداد اليو  خطااب طائفي وغاري مقبول حتى 
لاو تبنت السادوعية اليو  لاذا ال يوجد خطر عىل 
مكة واملدينة؛ ألن مشاكلتنا كانت يف الحدوع نتيجة 
الدادوان عىل اليمن، لم يدد أحد يقول بأننا نريد أن 
نة يف السدوعية بحكم أنهم ُسنة، لم  نساتهدف السُّ
يدد يقول أحد أننا نرياُد أن نأخذ أَْو نقضم أرايض، 
اساتطدنا أن نثبَت أن الحرب يف الحدوع لي جاءت 
نتيجاة رع خدال طبيداي ومارشوع للدادوان عىل 
اليمن، لذه بالنسابة لنا نحن كحركاة أنصار الله 
يشء مهام؛ ألنه مان غري الصحياح أن ال تنظر إىل 
الطارح الاذي يطرحه الطارف اآلخار خيما ييص 
التدبئة السادوعية مااذا اعتمادت يف حربها علينا 
لاي لديها مارشوع خفي ولديها مارشوع مدلن، 
نحن رحنا نتحدث مع املارشوع اليفي وليل مع 
املارشوع املدلن لي تتحدث عان الرشعية وأنها ال 
تريُد أن تساقط الحكومة، السادوعية لي تدوعت 
من خالل حكمهاا عىل اليمن يف الفرتات الساابقة 
وعالقاتهاا مع الحكام يف اليمن بغاض النظر عن 
مان يكون أنه يجب أن يؤمر خيطااع، وأنه ال تدنّي 
أي حكوماة إالَّ بتوجياه منهاا، وال تتياذ موقفااً 
عوليااً يف عالقاتك اليارجياة إالَّ بتوجيه منها تغرّي 
الوضع بدد ثورة 21 سابتمرب جذرياً بالنسابة مع 
اململكة الدربية السادوعية، خقامات بالحرب تريد 
أن تستلَب القرار السيايس والدسكري، نحن ذلبنا 
إىل السادوعية لنقول ملاذا حاربتم؟ لل حاربتم لل 
خالخنا مدكم خكرياً، خهو موجوع اليالف الفكري 
واملذلاب يف املنطقة من قبال أن نوجد نحن وأنتم؟ 
لل خالخنا مدكم سايايّس؟ ماذا تريدون منا نحن 
ندتقُد أنكم شادب عربي مسلم؟ ومشكلتنا أن لذا 
النظاَ  جاء ليدتدي علينا ونحن نؤمن أن لذا البلد 
مجااور وأنه ال مانع أن يكاون له عور خيما ييص 
أن يطمان عىل يشء قاسام مشارتك بينناا وبينه 
ولو األمان، ما عدى لذا غري مقباول والدليل عىل 

ذلك أن التفالمات التي حصلت يف الحدوع، الطرف 
السدوعي لو اآلن يدلن ولو يتدرض اآلن للقصف 
الصاروخاي واملدخداي مان قبال الجياش واألمن 
واللجاان الشادبية نتيجاة أناه يساتهدف اليمان 
بالطائارات، اليو  النتيجة توقف يف الحدوع نتوقف 
نحان يف الحدوع مقابل أن تتوقاف بغاراتك الجوية 

عىل أي شرب يف اليمن.

املياعين: لذه مداعلة جديدة؟
بال شاك ال مان الياو  األول نحن عندماا بدأنا 
التفاُلمات حصل لادوء يف اليمن ال أحد ينكر لذا 

حصلت تهدئة ما يف الجبهات الدسكرية.

املياعين: واستمرت الغارات؟
اساتمرت الغاراُت لكن يف املقابل اساتمر الدمل 
الدساكري يف الحادوع كانات الغاارُة يباعلها رع يف 
الحدوع بما يناسابها شهيد يسقط يف الداخل يجب 
أن يكوَن لناك شاهيد أَْو قتيل يساقط من الطرف 
اآلخر، اشتكت السادوعية للمبدوث األممي مؤخراً 
أن لديهاا ماا يقاارب 98 ماا بني قتيال وجريح يف 
خارتة التهدئة منذ أن عخلنا الكويت حتى يو  الديد 
تقريباً أَْو ثاني يو  الديد عندما التقالم إسماعيل، 
إذاً املساألة نحان واجبنا أن نوضاح لذا مرشوعنا 
نحن ال نيفيه.. السادوعية ليسات مساتهدخًة لم 

يكن يف أعبياتنا أن نستهدف اململكة.

امليادين: لكنكم ذهبتم إىل الحدود وأقمتم 
مناورًة كبريًة على الحدود السعودية؟

من حل الجيش واألمن أن يقيم أية مناورة، تلك 
املناورة كانت تساتهدُف القاعادة يف الربع اليايل، 
وأعلن عن لذه املناورة ولي مناورة عاعية وليست 
املربَّر لهذه املناورة.. ععني أقول لك إن قرار الحرب 
جاء بدد 21 سابتمرب وحتى قبل 21 سبتمرب، لكن 
كانوا ينتظرون الظروف املهياأة.. كانوا ينتظرون 
خروَج عبدربه منصور لااعي، ولذلك كانت تأتينا 
الوسااطات من عمان تأتينا الوساطات من بدض 
األصدقاء أنه حتى حاولوا أن يتوساطوا باإليرانيني 
أناه خرجوا عبدربه منصور لاعي، يجب أن ييرج 

مريض، يجب أن يتم عالجه.

امليادين: من صنعاء؟
ندم كانوا يحرّضون 
الحارب  للحارب.. 
كانات مددة مناذ بداية 
 21 ثاورة  إرلاصاات 
سابتمرب لكنهم اختاروا 
التوقيت لهاا، ثم جاءت 
الدناوين: لؤالء يريدون 
يريادون  مكاة، لاؤالء 
رواخض،  لؤالء  املدين،ة 
تباع  مجنادون  لاؤالء 
إياران، عملاوا مناورة.. 
خاالل  مان  نحان 
الدا   للارأي  تفالماتنا 
اليليجاي والدربي الذي 
قاد يكون حساسااً من لاذا اليطااب ألغيناه، ثم 
نحن جئنا باملداعلة الصحيحة لم نذلب إىل الحدوع 
بداد مارور 0ل يَاْوماً والسادوعية تفتاك يف اليمن 

شرباً شرباً لم تأِتهم طلقة واحدة.

امليادين: ملاذا لم تذهبوا إىل الحدود رغم بدء 
الحرب رغم القصف العنيف الذي حدث ملاذا 

تأخرتم عن جبهة الحدود؟
أوالً لاذا يدوع للجانب الدساكري ألناه أوالً ما 
كان لديناا نوايا للددوان عىل السادوعية وما كانت 
لنااك مجامياُع جالزة للحارب عىل السادوعية، 
ولذا يؤكد حسن نوايانا، أما بالنسبة للتواصل مع 
السادوعية خأناا ذلبُت إىل السادوعية قبل الحرب، 
والتقينا نحن يف مساقط عارشات اللقاءات وكنت 

أعلن لذا أننا نلتقي بالطرف السدوعي.

امليادين: لكن كان هناك تكتٌُّم من قبلكم عن 
هذه اللقاءات َأْو إخفاء وتحفظ؟

عان مضماون لاذه اللقااءات مان الطبيداي 
أن تأتاَي تتحادث للارأي الداا  عن أخاكار تُطرح 
غاري صحيحاة غري ثابتاة، لكان أنا عقادت كثرياً 
مان التريحاات واملقاباالت نقاول نحان نلتقي 
بالسادوعيني ونلتقي بالسافري السادوعي، ولذه 
لقاءاٌت يف وضح النهار لقاءات مشهوعة، ذلبنا إىل 
ظهران الجنوب بشكل واضح، عخلنا نحن واللجان 
املحلية بزينا الوطني بشاكل رسامي، وكنا ندخل 
عون أن يكون لناك غاارة واحدة عىل اليمن، حتى 
مارة من املارات عندما جااءت اللجناة إىل الحدوع 
وجااء الطريان ليحلَل خقط عاعت اللجنة برئاساة 
األخ حسان صاالح املراني وعااعت إىل صددة، جاء 
الطاريان ليقصف منزل اللجنة التي كنا سانجتمُع 
خيهاا الصبااح؛ ألنه رخضنا نحان أن ندخل ولناك 
غاارات جوياة، كنا ندخل إىل السادوعية يف ظهران 
الجناوب ونشارتط عد  وجاوع غاارة واحدة عىل 
اليمان، ولاذا كان يحصل، ثم نحن أتيناا لنتحدَث 
عن تهدئة عىل مراحال، املرحلة األوىل يتوقف خيها 
الغارات الجوية عىل املحاخظات الشمالية واملرحلة 
الثانياة يتوقف خيها الحارب بدد 10 إبريل، خإذا لم 
يلتزماوا بهاذا نحن ال يمكن أن نتوقاف يف الحدوع؛ 

 مشكلتنا في السالح الذي 
هو خارج إطار الدولة ما 

هو حكم السالح الموجود 
مع كتائب أبو العباس في 

تعز َأْو السالح الذي دَخَل 
باآللف من المنافذ اليمنية 
والسالح الذي هو موجود 

مع القاعدة وداعش والسالح 
الذي هو موجود مع الفصائل 
سواء المحسوبة مع اإلخوان 

المسلمين َأْو غيرهم

 هناك تهديد اليوم على 
منطقة الصراري في تعز، 

محاولة استهداف قرية آهلة 
بالسكان؛ بسبب موقفهم 
المناهض للحرب، وهذا ل 

يمكن أن نسكت عليه أبدًا.

 التصعيد العسكري أصبح 
لألسف َواضحًا ويزداد َيـْومًا 

بعد آخر وهذا يقلل من أهمية 
وفاعلية األمم المتحدة 

العاجزة عن النقد َأْو حتى على 
التوضيح َأْو اإلدانة

 المشاوراُت في الكويت 
رّكزت في جولتها األولى على 

أن يكون هناك َحلٌّ لمؤسسة 
الرئاسة وتشكيل حكومة 

وطنية وحّل أمنّي وتشكيل 
لجان عسكرية وأن تكون قوة 

مشكلة من الطرفين تشارك 
فيها اللجان الشعبية ورفع 

القيود الْقتَصادية واإلفراج عن 
المعتقلين ورفع اليمن من البند 

السابع.
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ألن ماا جاء يف الحدوع لو نتيجاة رع خدل مرشوع 
وطبيدي نتيجاة الددوان، لذا لاو الذي حصل ثم 
أخرجناا عان أرسى، اساتلمنا أكثار مان 150 من 
األرسى الذيان أرسوا يف ماأرب والجاوف خمساة 
منهم كانوا قد حسبوا شهداء؛ ألنهم كانوا مغيبني، 
رخدناا جثامني للطرخاني عملنا تهدئاة يف الحدوع 
وعملنا تهدئة عىل مساتوى اليمن للجميع حاولنا 
أن نزيال أَْو أن نكرس األلداف أَْو األعذار التي كانت 
ترخدهاا السادوعية أنهاا تقاتال الرواخاض وأنها 
تقاتال مرشوعاً خارجياً وأنهاا تأتي بهذا اليطاب 

الطائفي أصبح منتهياً.

امليادين: لكن الحرب ما زالت مستمرة الغارات 
من لم يلتزم بهذه االتفاقات التي أبرمت 

بينكم وبني السعودية بشكل خفي هناك َأْيضاً 
معارضة إن صح التعبري يف الحركة التي أنتم 

ناطق رسمي باسمها لهذه التحركات الشخصية 
كما توصف عن هذه التنازالت التي قدمت 

من قبلكم عن ذهابكم إىل الرياض إىل ظهران 
الجنوب َأْيضاً يقال بأنكم قدمتم تنازالت كبرية 
تنازالت أحادية بينما الطرف اآلخر أي السعودية 

لم تقدم أي تنازل لكم؟
أناا أرياد أن أخهام وأساألك ساؤاالً عان لاذه 

التنازالت ما لي.

امليادين: ذهابكم إىل ظهران الجنوب إىل 
السعودية؟

الذلااب إىل ظهاران الجناوب يف منطقاة عاىل 
الحدوع من أجل لقاء اللجان ال يدترب لذا تنازالً.

امليادين: لم تذهبوا إىل مكان آخر؟
ال ذلبنا.

القناة: ذهبتم إىل جدة؟
ذلبناا بالتأكياد.. نحان ذلبنا يف الداوعة نحن 
وإساماعيل ولاد الشايخ إىل جدة، لنااك خرق بني 
أن تذلاب وأن تنفاذ شايئاً أَْو أن تتفال عىل يشء، 
ُكّل األطاراف الوطنياة اليو  تذلب، ثام أنت تقول 
مدارضة من الداخل ال يوجد.. السايد عبُدامللك بدر 
الدين الحوثي لو َمن يقوع ُكلَّ لذه امللفات األمنية 

والدسكرية والتفاوضية 
ياة  ع ْقتَصا ال ا و
والجمياع  واإلنساانية، 
اللاه  بالنسابة ألنصاار 
لام يدركون لاذا ولم 
لاذا،  عاىل  مطلداون 
لكان لناك مان يريد أن 
يشاوَِّش عىل لذا أَْو َمن 
يدجبهام أن يذلبوا رساً 
عارب مطاار بيشاه وأن 
أَْو إىل  إىل األرعن  يذلباوا 
مار يظل عارشة أيا  

ينتظر خيزة ليذلب إىل اإلمارات أَْو إىل أي مكان آخر 
نحن ال نيون أحداً.

القناة: وَأمريكا؟
نحان كحركاة أنصار الله لام يأِت لقااٌء ثنائّي 
مطلقااً، نحان نلتقيهام يف لقااءات مع السافراء 

الثمانية عرش.

امليادين: مع مساعد وزير الخارجية اأَلمريكي؟
حدث لقاٌء ماع حضور حزب املؤتمر الشادبي 
الداا  وحضاور الربيطانياني وحضاور الدمانيني 
ولذا حصل حتى يف عماان لقاءات عامة، ال يوجد 
لدينا مشكلة، أي رسائل لدى األَمريكان خدليهم أن 

يقدمولا عرب الدمانيني.

امليادين: قيل بأنكم اعتذرتم لأَلمريكان عن 
شعار الصرخة؟

غاريُ صحياح، ععناي أقاوَل لاك شايئاً يف لذا 
الجاناب: نحن التقيناا باملجتمع الادويل عن بكرة 
أبيهم، أَْو ربما أغلب لذا املجتمع الدويل لم يستنكر 
أحٌد لذا الشادار مطلقا إالَّ الطرف السادوعي، لم 
نسامع من األَمريكان أن يقولوا ملاذا ترخدون لذه 
الشادار، لم يتجاللون ويقدمون أنفسهم أنهم ال 
يدرخون لذه األشياء، لكن السدوعي عندما نلتقيه 
يقول ملاذا أنت ترخع لذا الشادار، ثم لذا الشادار 
ليال قاباالً للمسااومة وال للنقااش إالَّ إذا كنتام 
تقاتلون من أجل لذا الشادار لاذا موضوع آخر، 
خأوضح لك أن التفالمات التي تمت يف الحدوع لي 
تفالمات مع اململكة الدربية السدوعية تفالمات 
واضحاة ومدروخاة ومدلوماة ال يوجاد خيهاا أية 
تناازالت كماا يحلو للبداض، والدليل عاىل ذلك أن 
األعمااَل الدساكرية للرع عاىل الددوان السادوعي 
يومياً يف الحدوع، وما زال الجيُش واللجان الشدبية 
عاخال أرايض السادوعية حتاى لاذه اللحظاة، ال 
يدنيناا أن نتحدث عن كثاري من القضايا التي ربما 

ال يفهمها البدض، لكن من الطبيدي أن يأتي.

امليادين: ما هي هذه القضايا؟
مثالً نحن عندما نتحدث عن التهدئة الشاملة يف 
اليمن عندما نتحدث عن الوضع االْقتَصاعي عندما 
نتحادث عن أرسى مدتقلني موجوعين يف اإلمارات، 
لذه ملفاات ختحنالاا نحن حتى مع السادوعي، 

وأكثر ما عرقل ملف املدتقلني واألرسى مع الطرف 
السادوعي لو أن الطرف السادوعي رخض أن يتم 
إخالء السافري أحمد عيل عبداللاه صالح، ورخضنا 
قاال ال عليكم من لاذا، لذا مدني بقارار مجلل 
األمان وال نرياد أن تتحدثاوا عناه.. رخضناا لذا.. 
قلنا اليمنيون بال اساتثناء بما خيهم السفري أحمد 
عيل عبداللاه صالح، يجب أن يياُرَج من اإلمارات 
إذا شااء وأن يدوع إليها إذا شااء، برغبة السلطات 
اإلماراتية. أنت عندما تتحدَُّث مع الطرف السدوعي 
يجاب أن تدرك أن الطرف السادوعي لاو َمن يثري 
اليطاب الطائفي، لو من يبدثر املليارات من أجل 
الحرب، لو من قد  املليارات من أجل قرار 2216، 
لاو من تساتند إليه املرتزقاة، الطرف السادوعي 
عندماا بدأ حتاى يف التفاُلماات تيليلت صفوُف 
املرتزقة وأعركاوا خدالً أن لناك حلوالً قد تأتي عىل 
حساابهم، ثم َمن لو الطرف الاذي ال يقول بأن ال 
يجب أن يكون لناك تفالمات مع السدوعية الكل 

مدرك لذا.

امليادين: ال يوجد طرف لكنكم تحركتم بشكل 
انفرادي َأْو بشكل شخصي كما يقال محمد 

عبدالسالم هو الذي يذهب؟
 ععني أقول لك إن اللجنة التي تذلب إىل ظهران 
الجنوب أنها خمساة عرش شايصاً ماا بني عميد 

وعقيد.

امليادين: عسكريون؟
عساكريون ولاي لجناة مسامى مدروخاة.. 
مدروخة للجميع، ثم مّلا عخلنا نحن يف اتفاق اللجان 
املحلية كانت القوى الوطنية كلها موجوعة وبالذات 
اإلخاوة يف حزب املؤتمر الشادبي الداا  وممثلون 
عن حزب املؤتمر الشادبي الداا  كانوا موقدني يف 
اتفاقات املحاخظات املحلية، مدروخون بأسمائهم 
من تدز من مأرب من الجوف، ثم نحن كأنصار الله 
أَْو كلجنة ثورية ولجان شادبية البدض من القوى 
الوطنياة أصادرت بيانااً أنها ليسات مدنياة بهذا 
ويقولون أنتم الدساكريون ويقولون أنتم مدنيون 
باألمن، ويقولون نحن حزب سيايس ال يوجد لدينا 
ميليشيات، اإلخوة يف حزب املؤتمر نحن نحرت  لذا 
الرأي ونحن إذا ذلبنا إىل التفالمات مع السدوعية 
مان أجل الَحااّل األمني 
والدساكري خهاذا مان 
إذا  واجبناا ومن حقناا 
تفالماات  يف  عخلناا 
سياساية بادون القوى 
الوطنياة وليال حازب 
الدا   املؤتمار الشادبي 
القاوى  لاذه  خلتاأِت 
ملااذا  تقاول  الوطنياة 

تفدلون لذا؟.

امليادين: املؤتمر 
عارض؟

 ال لم يدارض.

امليادين: لم يعارض ولكن رسمياً هناك نغمة ما 
وهناك خطاب ما يرفض هذا العمل؟

 صحيح قاد يكون لناك امتداض أَْو ما شاابه 
ذلك لكن نحن من خالل قياعاتهم لم لدينا تنسايل 
مشرتك برئاسة األخ صالح الصماع رئيل املجلل 
السايايس ألنصار الله، لو يلتقاي بكل األطراف يف 
حزب املؤتمر الشادبي الدا ، ونحان متفقون أنه 
يف الجاناب األمني والدساكري أن نبذل جهدنا خإن 
أصبناا خهاذا يَشٌء لنا وإن حصل خطاأ خنحن من 

يتحمل املسؤولية.

امليادين: بل ستتحملها اليمن بشكل كامل 
الشعب اليمني هو من سيتحمل الخطأ؟

ال.. نحان عندما نتحادث لو من أجال الُحّجة 
ومن أجال املنطل، وأماا اليطأ ال يمكان أن نقد  
خطاوة لامشاية أَْو نقد  خطاوة ارتجالية، نحن 
نتحّدث عان تفالمات تمت خطوة بيطوة، أرسى 
باأرسى، جثمان بجثمان، غاارٌة بقصف، أاَل يوجد 
األن قصاف صوارياخ أرض.. أرض عاىل اململكاة 
الدربياة السادوعية، أاَل يوجاد اآلن تواجد للجيش 
واألمن يف الحدوع عىل األرايض السادوعية، أاَل يوجد 

اآلن قصف وقتل يومي من الجيش السدوعي.

امليادين: هذا التصعيد من قبلكم َأْو تصعيد من 
قبل السعودية أيضاً؟

لو يأتي رعة خدل لتصديد السدوعية.

املياعين: السدوعية ملاذا صّددت بدد أن توصلت 
مدكم إىل اتفاقات تهدئة عىل الحدوع وعىل ميتلف 

الجبهات، ملاذا لذا الرتاجع السدوعي اآلن.
مشاكلُة الطارف السادوعي أنه يرياد أن ينفذ 
الطارف اآلخار ولو ال ينفاذ، لذا غاري وارع لدينا، 
وععني أقول لك شيئاً: إن السيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي ا يضاع خطوطاً عريضة لكل يشء، يقول 
أبلغوا السادوعيني بأنه ال يمكن أن نقبل أن يستمر 
عدوانهم عىل اليمن لحظة واحدة وال حتى نساتمر 
يف التفالماات، وَعائمااً عندما يحصال تصديد من 
قبلهم يقول أبلغولم وحذرولم أن لذا غري مقبول، 
ونحن نفدل لذا بشاكل واضح ورصيح، وال يوجد 

لديناا ممكن أن نفارط خيه، نحن نقد  الشاهداء 
نقد  التضحيات نحن مستددون أن نكون شهداء 
يف سابيل اللاه كما نؤمن نحن وندتقاد يف مواجهة 
لاذا الدادوان، ولكن إذا جااء لذا الدادوان ليقول 
أنا أرياد أن اختاح التفالمات مداك، بالدكل لذا 
مان واجبنا نحن، ال تنىس أن السايد عبدامللك وقبل 
أن تأتي السادوعية يف الدادوان، كان يف ُكّل خطاب 
يقاول نماد يدناا إىل إخوانناا يف املنطقاة من عول 
اليلياج وعىل رأساهم اململكة الدربية السادوعية، 
وبدثني أنا شايصياً إىل اململكة الدربية السدوعية 
لنزيال االحتقاَن الذي كنا نادرك أنها تقارير ترخع، 
إذا من واجبنا نحن ليل صحيحاً أن ثقاختنا ثقاخة 
صدا  وقتل مع اآلخرين، اليو  اتضحت السااحة، 
حرب الحدوع مع اململكة الدربية السدوعية لم تكن 
نتيجة رغبة عدوان، ال تنىس أن املجتمَع الدويل كان 
كلماا نلتقيهم قبل التفالمات كلهم بال اساتثناء، 
يقولون ملاذا أنتم ال تذلبون لتتوقفوا عىل الحدوع، 
نحن نقول يا إخوان الحرب عىل الحدوع لي نتيجة 
لارعة خدل، لم يكان لناك اساتيداٌب، اليو  حصل 
اساتيداب، عندما قالاوا ملاذا عااعت الصواريخ إىل 
األرايض السادوعية، قلناا ألن الغاارات الجوية لم 

تتوقف، أصبحت مسألة واضحة.

امليادين: هل هذا يعني أن السعودية وصلت إىل 
قناعة بالحل السياسي، َأْو بوقف الحرب؟؟

نحن نتمنى أن تصَل السدوعية إىل قناعة.

امليادين: هناك َمن يقول بأن السعودية كانت 
قد وصلت إىل قناعة وتدعم التوصل إىل حل 
سياسي لكنها يف األيام األخرية تراجعت عن 

هذا املوقف وظهر موقف جديد هو داعم للحل 
العسكري َأْو للمسار العسكري امليداني هل هذا 

األمر صحيح؟، قد يكن وقيل أنكم أبلغتم َأْو 
وصلتكم معلومات من هذا القبيل؟

نحان بالتأكيد لدينا كامل املدلومات، التي تؤكد 
عىل أن السادوعية ما زالت يف مسارلا للحرب، لذا 
واضح بالنسابة لنا، لكن نحان من خالل اللقاءات 
التاي تتام أَْو حتاى من خاالل اللجنة الدساكرية 
املشارتكة التاي تتام يف الحادوع التي لاي مدنية 
بالوضاع بالكامال يف اليمن نحن نفهام الكثري من 
اليطااب ونفهم مااذا يريد الطرف اآلخار أََمااا  
ماا يجاري عليه مان رع يف الحادوع، نحان ندتقد 
أن السادوعية لاي لديهاا كثاري مان االعتباارات 
والسادوعية ال ترياد أن يكون لناك حال سياساياً 
واضاح املدالام عون أن يكون لهاا عور خيه، نحن 
بالتأكيد نؤكد أن القضية اليمنية لي شأن يمني.. 
يمناي بال نقااش، لن نقبال أن تتدخل السادوعية 
باأي يشء من التدخالت، ال خيماا ييص الحكومة 
وال خيماا ييص الرئاساة وال خيما ييص القضايا 
السياسية، لكن يف املقابل نحن مستددون أن يكون 
لناك قاسام مشارتك مع الجانب السادوعي خيما 
ييص األمن ساالمة الحدوع من الطرخني أن تكون 
لنااك عالقة طيباة لحكومة نشاارك خيها ليكون 
للسدوعية احرتا  متباعل مع اليمن، لذا الذي نحن 
نقول، لكن أن يساتلب القرار اليمناي أَْو أن يكون 
لناك التدخل يف الساياعة لذا أمر غري مقبول ولذا 
أمر واضح، كيف تقرر السادوعية لاذا يدوع إليها 
لي تقارر الداوعة للحرب ليال بيدناا إالَّ الدخاع، 
تقرر الساال  خقد قدمنا الكثري من اليطوات التي 
تثبات أن خطابهاا وموقفها وعدوانهاا عىل اليمن 

غري مربر.

امليادين: على الحدود فقط ملا ال تقدمون على 
الداخل اليمني مثلما تقدمون خارجها التي 

اتهمتم بدخول واقتحام هذه املناطق؟
ال تناىس أن َمن لو املوجاوع يف لذا املناطل لو 
نحان خال يأتي أحاٌد ليزاياد ويقول أنتام تقدمون 
للسادوعية يف الحدوع يا أخي مان يقتل يف تدز لو 
أناا ومن يقتل يف مأرب لو أخاي أنا، صحيح نحن 
كأنصاار الله لديناا قوى وطنية ال ننكار لذا لكن 
ال يدقال أن نأتاي نحان نقول لاذه املناطل تبقى 

آمناة وتساتمروا بالقصاف عاىل الداخال، لنااك 
منطال للدقل ولنااك منطل يدياره الواقع وحكم 
املنطل واملساؤولية عاخل اليمان، نحن تحدثنا مع 
السادوعي من اليو  األول قدمنا تنازال للسادوعي 
أن ندمال التفالماات عىل مرحلتني والسابب لو 
املجتمع الدويل يقول ال تساتطيع السادوعية تدعم 
الَحااّل وأنتم ما زلتم تدتادون وأنتم ما زالت لناك 

مشاكل عىل الحدوع.

امليادين: يف ظل الحديث عن الحدود قيل إن 
املبعوث األممي تقدم لكم بطلب االنسحاب 

من مواقع تسيطرون عليها يف جيزان هل هذا 
صحيح؟

صحيح لو الطرف السدوعي يف آخر لقاء للجنة 
الدسكرية املشرتكة يف الحدوع قبل وصول املبدوث 
بياو  واحد كان لنااك أَيْضاً طلب من السادوعية 
باالنساحاب نحن رخضنا لذا وقلنا إنه الز  يكون 
انساحاب من ُكّل األطراف لناك قلل اسامها )قلل 
الشايباني( كان يوجد بها أحد القاعة الدساكريني 
من املركزي الذي باعها لألساف يف األيا  الساابقة 
للسادوعية ولي أرايض يمنية خيها أعال  حدوعية 
طالبناا السادوعية بدوعتها، وواخقوا السادوعيني 
عليها لكن يريدون، يريدون أن نبدأ نحن بيطوة يف 

جيزان مع بقاء جبهة ميدي، رخضنا لذا 
لام نصل إىل اتفااق يف ظهران الجناوب واتفقنا 
أن نداوع للمشااورات وعاع املبدوث إىل السادوعية 
والتقى باملسئولني لناك وجاء لنا برسالة عرضها 
عىل االساتاذ صالح الصماع أن السدوعيني يطلبون 

منكم االنسحاب من جيزان عىل أساس.
 

امليادين: على أساس ماذا؟
عىل أسااس أن لاذا سايدعم الساال  وأن لذا 
سايدعم التقد  وأنهم مساتددون أن يكون لناك 
تهدئاة حقيقية، نحان قدمنا موقفااً َواضحاً عىل 
الطرف السادوعي أن يدرك أنه وباستمرار الغارات 
الجوية ال يمكان أن يكون لناك لدوء عىل الحدوع 
خدلياك أن تنقل رساالتنا بشاكل واضاح للقياعة 
السادوعية بأنهاا إذا أراعت أن يكاون لنااك أمان 
واساتقرار شاامل نحن ال نريد األرايض السدوعية 
اآلن نقولهاا برياِح الدباارة لسانا موجوعين يف 

جيازان ألياة اعتباارات 
نتقاد   وقاد  أخارى 
حتى غاد أَْو بداد غد إذا 
إذا  الدادوان..  اساتمر 
اساتمر الددوان.. وحتى 
الدادوان..  تصّداد  إذا 
الجاناُب  يدرخاه  ولاذا 
نحن،  وليل  الدساكري 
الجانب الدساكري الذي 
عملياات  ُغاَرَف  يديار 
ماأرب  يف  مركزياة 
والجاوف ويف ميادي ويف 
الحدوع.. لو يدرُف كيف 

ييتاار التصديد ومتى ييتار التصديد، نحن قدمنا 
لذه الرسالة، لناك اتفاٌق باالنسحاب من الجميع 
ملاذا ال تساحب املرتزقة من ميادي، وملاذا ال ترتفع 
من قلل الشيباني يف ظهران الجنوب يف منفذ علب، 
ارتفاع تداال نقد  خطاة ولناك لجنة عساكرية 
مشارتكة، أنقل لذه الرسالة، يجُب أن يكون تنفيذ 
من ُكّل األطراف لتقديم حل شاامل وكامل إليقاف 

الحرب بشكل كامل.

امليادين: هل السعودية تصر على التوقيع على 
أي اتفاق قد يمكن التوصل له يف مكة َأْو يف 

الرياض؟
نحن لم يبلغنا يشء أنهم مرون أَْو يطرحون.. 
طرحت أخاكاراً، نحن ملا ُعدنا إىل لنا لألساف بدأنا 
نسامع األمم املتحدة عان اتفاقني عان اتفاق لنا 
واتفااق لنا.. نحن أعلنا عن رخضنا لهذا وقلنا إننا 
كوخاد وطني أنناا مع أن يكون حل كامل وشاامل 
لناا لم يطرح عليناا كطلب لم يقاد  إلينا، جمال 
بان عمر عرف أيا  ماا كان يتحرك أن يكون لناك 
االتفااق يف مكة املكرمة، حينها السايد عبدامللك لم 
يكان لدياه مانع يف تلاك الظروف ويف تلاك األجواء 
حينها مع بدض االشارتاطات أن تكون قد حصلت 
ومكة املكرمة بالع للمسالمني نحان لم يطرح اآلن 

بشكل رسمي لنا. 

امليادين: خالل هذه الجولة َأْو السابقة؟
ال الساابقة وحتى خالل لذه الجولة لم يطرح 

لنا بطلب رسمي عن أن لديهم لذا.

امليادين: رسمي َأْو غري رسمي طرح؟
ال غاري رسامي أنت قاد تسامع حديثااً كثرياً، 
تسمع حتى يف الرياض، تسمع يف مر، تسمع أن 
يوقع االتفاق يف مساقط، لناك خرق بني أن يطرح 
بشاكل رسامي ولناك خرق بني أن تقد  أنت رأياً، 
ونحن بالتأكيد قدمنا موقفاً َواضحاً يف لذا الجانب 
أن يكون لناك اتفاق شامل وكامل يف الكويت، ملاذا 
جئنا الكويت؟ جئنا لحل شامل وكامل غري مقبول 
يف ظاروف الحرب أن يكاون لناك أي عور أَْو تدخل 

سدوعي خضال عن الذلاب إليه.

امليادين: بَمن تلتقون من املسؤولني السعوديني 

الكبار أثناء زياراتكم؟
يف اللجناة نحان بالتأكياد نلتقاي بمساؤولني 
عساكريني يف وزارة الدخااع ضباطااً ومساؤولني 
سياسيني ومستشارين، ونناقش ُكلَّ لذه األخكار.

امليادين: هل تلتقون من األمراء؟
ال يف ظهران الجنوب، ال نلتقي إالَّ بمساؤولني يف 
جادة، نحن نلتقي ببدض املساؤولني مرة واحدة.. 

لكن نحن لم نلتل بأحد من األمراء.

امليادين: هل التقيتم بولي العهد؟
 ال لم نلتال لم نلتل..، لناك لجنة مشاّكلة من 
الطرف السادوعي ولجنة مشاكلة من طرخنا لي 

أغلبها عسكرية.

امليادين: نتحدث عنكم أستاذ محمد أنتم 
تزورون السعودية بشكل مستمر؟

 ندام بالتأكيد نحان عملنا زياارات إىل ظهران 
الجنوب سات مرات يف سابيل األعمال الدساكرية 
التي كانت تأتي لتساليم الجثامني واالرساء وكذلك 
للتهدئاة ومناقشاة التهدئاة يف الدمل ومناقشاة 
وعمال إيقاف الغارات وغاريه، وعندما ذلبنا نحن 
إىل جادة يف رمضان التقينا بنفل اللجنة ملناقشاة 
لاذه املساألة املتدلقة بدمال لجنة التهدئاة؛ ألنه 
حصال مع تأخرنا لنا بالكويت حصلت إشاكاالت 
خكانت لناك إجاازة قدمت لألمام املتحدة، واألمم 
املتحدة َعائماً تقول لنا، إذا لم يكن لناك تفالمات 
تسامح باألجواء خممكن أن نفشل ونحن ذلبنا إىل 
ظهاران الجنوب مارة أخرى لنلتقي باذات اللجنة 
قبال رمضان بياو  واحاد وعىل أسااس أن يكون 
لناك أحياء للتفالمات ولو ما تم إىل نهاية شاهر 

رمضان املبارك.

امليادين: أعود إىل الداخل اليمني أستاذ محمد 
ملاذا ال تقومون بتقديم مبادرة داخلية لوقف 

إطالق النار لوقف األعمال القتالية يف الداخل 
يف املحافظات اليمنية.. يف تعز القتال وصل 
إىل األحياء املدنية األهلة بالسكان إىل املناطق 

السكانية؟ اآلن ربما لو تحدثنا عن مأرب القتال 
يحدث بأطراف املدن لكن يف تعز هي املتضررة 
يف هذه اللحظة من 
الحرب واملواجهات؟

ععناي أقول لاك إننا 
األول  الياو   يف  تداز  يف 
قدمناا مبااعرة ووّقدها 
األساتاذ صالح الصماع 
من طرف واحاد وأعلن 
حماوع ساديد امليااليف 
يف قنااة الجزيارة بأناه 
تناازالت  لديناا  قدمات 
كبرية ورخضنالا، اليو  
نحان ماع لاذا املوقف 
من الدقالء يف تدز حتى 
يف أي ماكان آخار يرياد أن يكون للنااس مباعرات 
عاخلية نحن جالازون، حتى يف موضوع املدتقلني 
نحان أبرمنا اتفاقات محلية حتى مع الجنوبيني يف 
تدز يف مأرب وتم تباعل األرسى نحن نفدل ونشجع 
لذا لكن لل تساتطيع لذه األطاراف التي ارتهنت 
بشاكل كبري لليارج والدعم مان اليارج واملوقف 
مان الياارج إىل أن تفتاح وتجاروا أن تفتح مدنا 
اتفاقات بشاكل مبارش عون الدوعة إىل السادوعية 
لاذا لاو الساؤال الاذي يجاب أن نطرحاه يف لذا 
االتجاه، ثم خيما ييص الفصائل ال تنىس أن يف تدز 
خصائال متنوعاة ويف مأرب أَيْضااً خصائل متنوعة 
وبينهاا خالف بال أَْحيَااناً تتقاتال خهو يصدب أن 
تأتاي إىل أطراف لديها أكثر مان قياعة تتيذ القرار 
وتقاوع الحارب لذا أَيْضااً يقد  جزء مان الدوائل 
التي ال تسامح، لكننا نؤكد يف الجانب اإلنسااني يف 
الجاناب األخالقي يف الجاناب األخوي نحن نريد أن 

تقف.

امليادين: هل هناك تواصل بهذه القيادات يف 
تعز، سمعنا بأنه كان هناك َأْو أنكم أوشكتم على 

االتفاق لوقف الحرب يف تعز؟
َععني أقول لك لوال التدخل اليارجي كنا اتفقنا 
نحن كيمنيني من اليو  األول، ولذا يشء مؤساف، 
الياو  ندام لنااك تواصالت تتام ما باني الجانب 
الدسكري بالنسبة لدينا واالجتماعي يف تدز وغريه 
مع الجانب اآلخر وتحصل بدض التفالمات تباعل 
جثاث تبااعل األرسى، نحن نتمناى أن نصل إىل أن 
يكون لناك حل لوقف الحرب بالتأكيد لذا سيكون 

مساعد للتوصل إىل الَحاّل سيايس بشكل كبري.

امليادين: كيف تقرأون وضَع الجنوب اليوم وهو 
خارج سيطرتكم خارج سيطرت الجيش واللجان 

الشعبية خارج سيطرة أنصار اهلل؟
الوضاُع بالجناوب مؤساٌف، ونحان ندتقد أن 
القاراءة الحقيقياة تثبات أن الجنوَب بدأ يساقط 
تحت مليشيات وعنارص القاعدة وعاعش وتتقوى 
يَاْومااً خآخر، نتيجاة التدخاالت اليارجية نتيجة 
ضخ األموال، نتيجة الصوت املتطرف الذي استفاع 
مان الحارض الجنوب يحتاج حل سايايس بشاكل 
رئييس ونحن ندين التفجاريات التي تحصل بغض 

النظر عن االختالخات املوجوعة.

 لم نعد نثق في هادي 
وفي حكومته ول يثق فيهم 

الشعب اليمني حيث أصبحوا 
جزًء من الصراع ويدعون لحرب 
ويتمنون الحرب، يتلذذون بقتل 

النساء واألطفال، ويفرضون 
هذا الحصار.

 أكثر ما عرقل ملف 
المعتقلين واألسرى مع الطرف 

السعودي هو أن السعودية 
رفضت أن يتم إخالء السفير 

أحمد علي عبد اهلل صالح.

 ملف الحدود مقلق جدًا 
للسعودية ونحن نقول إن 

قصفكم لليمن يقلقنا ويقلقنا 
أنكم ل زلتم تعتدون على 

بالدنا

 التهدئُة في الحدود 
كانت تهدُف إلى إزالة أعذار 

السعودية التي كانت ترفُعها 
بأنها تقاتل الروافض وأنها 
تقاتل مشروعًا خارجيًا لكن 

الخطاب الطائفي أصبح منتهيًا
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أمريكا تواِصـُل طريَقها يف قتل وتدمري بلدنا أرضاً وإْنَسـاناً 

مفاوضاُت الكويت ونقطُة الصفر؟!

نوح جاّلس 
»أمريكا ترخض الحل السلمي يف اليمن«..

كان لذا عنواَن مسارية عر االثنني 17 
يوليو، التي وقف خيها أَبْنَااء شدبنا األحرار 
يف سااحة بااب اليمان، مؤكديان ثباتهام 
ووعيهم بأن لناك عدواً لدوعاً لو سابب ُكّل 
ما يجري يف بالعنا من أزمات ومشااكل عىل 

جميع املستويات.
 إنهاا أمرياكا وندالها، وكياف ال تكون 
لكاذا ولي من تساببت يف تدماري وتمزيل 
البلاد مناذ خرتٍة طويلاة، ولدال آخرلا كان 
يف  بالعناا  عاىل  الدادوان  صاخارة  إطاالق 
الداا  املاايض، يف الوقت التاي كانت جميع 
األَْحااَزاب والفئات السياساية قاب قوسني 
أَْو أَْعنَاى مان التوصال إَلاى حالٍّ حتى جاء 
الدادوان وأخساد ُكّل يشء.. ولاذا ما رصح 
به مبدوث األمم املتحدة األسابل »جمال بن 
عمر«، لاذا الددوان الاذي انطلقت رشارته 
مان »واشانطن« حياث كان يقيم السافري 
السدوعي الساابل يف أمريكا »عاعل الجبري« 
والذي يشاغل حالياً منصاَب وزير خارجية 
مملكاة الارش كمكاخئاة له عاىل جهوعه يف 
خدماة »أمرياكا«، واساتمرت »أمريكا« يف 
غطرستها تجاه شدبنا طوال خرتة الددوان، 
وباني أياة مفاوضااٍت أَْو مشااورات كانت 
تدمال عاىل إخشاالها مباارشة مان خاالل 
القصف الدشاوائي مرتكبًة أبشاع املذابح، 
وكانت إحدالا يف مشاورات »ظهران عسري« 
يف شاهر أبريال املاايض، عندماا كان لناك 
بدض التفالمات مع الددو السدوعي حول 
بدض القضايا، حيث قامت أمريكا مبارشة 
باْرتَكااب مجزرة بشدة بحل أَبْنَااء الشدب 
يف ساوق »مساتبا« بمحاخظة »حجة« التي 

ذلاب ضحيتهاا املئات بني شاهيٍد وجريح، 
الجريماة التاي تدمل عىل اساتبداع الحلول 
والتي تبني أن الددو السدوعي ال قرار له وأن 
القارار كله بيد »أمرياكا«، ومنذ ذلك الوقت 
وإىل اليو  ولي تغذّي الراعات والنزاعات 
عاخل البلد، ويف مفاوضاات »الكويت« التي 
ُعقدت كانت لي من تحارك أعواتها القذرة 
يف اساتمرار الاراع عاخال البلاد، وكذلاك 
اخرتاقهاا لألجاواء طيلاة تلك الفارتة بحثاً 
توسايع خجوة الاراع، واآلن وبدد أن كان 
الوخُد الوطنيُّ بصدع الدوعة إَلاى »الكويت« 
الساتئناف املشاورات قا  الشايطاُن األكرب 

بتحرياك أذرعته باْرتَكااب مجزرة شانيدة 
بحال اإلنَْسااانية يف محاخظاة »تدز« قرية 
»الاراري«، باإلَضاَخاة إَلااى تقيياد وخاد 
الرياض وخد الدمالاة واالرتزاق والتحكم به 
من خالل الدنت والتهرب من الحلول وطرح 
الرشوط التدجيزية كي يتسنى لها استمرار 

الحرب والحصار والدمار.
لاذا والددياد من الوقائع التاي تثبت أن 
»أمريكا« من تتحكم بكل ما يجري يف اليمن 
بمساعدة ندالها الداخلية واليارجية، وأنها 
ال ترياد اليروج بحٍل سالمي يضمان للبلد 
ساياعته واساتقالله، وإنماا تسادى ليلل 

املشاكالت بحثا عن حٍل يضمن لها خضوع 
ولكان ليهاات  الشادب،  لاذا  واساتدباع 
ليهات، خقد خارج أَبْنَااء شادبنا مؤكدين 
ثباتهم وإرصارلم يف أن الشيطان األكرب لي 
سبب ُكّل االْختاَلالت الدسكرية واالْقتَصاعية 
وغريلاا، وكذلك أكاد أَبْنَااء شادبنا الدظيم 
أن »أمرياكا« ومن يدور يف خلكها سابب ُكّل 
ماتداناي مناه أمتناا الدربية واإلساالمية، 
وبهذا يتجسد الوعي اليماني اإليَْماني، خمن 
خالل تصويب الغضب نحاو الددو الرئييس 
ساوف يوجاد الحال وساوف نتمكان مان 
التصدي لكل املؤامرات واليداعات املقبلة.

زيد الَبـْعـَوة 
َمن الذي سريخد نقطة الصفر باألعداع 
الزوجياة والدرشية ويجدلهاا تتحّرُك يف 
خانة األعاداع تصاعدياً وينقذ مفاوضات 

الكويت؟!.
 إناه اللاُه تدااىل وأَنَْصااره ورجاله يف 
ميتلاف مياعين الجهااع التأيياد اإللهي 
للجيش واللجان الشدبية لو من سيحرك 
مان  وينتشالها  الكويات  مفاوضاات 
مساتنقع الركوع.. الصواريخ البالساتية 
وتسااقط املواقاع وارتفااع عادع القتىل 
من املرتزقاة واملدتدين لو من سايجدل 
برسعاة  تتحارك  الكويات  مفاوضاات 

األسهم والبورصة الداملية.. 
لقاد أعطى وخدناا الوطناي أَْكثَر مما 
يساتطيع يف سابيل الحل السلمي ووقف 

الددوان وخك الحصار.
 أماا عول الدادوان خاألمال بتحقيال 
مكاساَب عساكرية كبارية مان خاالل 

املفاوضات ماا يزال يييم عاىل عقولهم 
ولذا مساتحيل ومنذ البداية ونحن ندلم 
أن املرتزقة والدماالء ينطبل عليهم املثل 

القائال خاقاد الايشء ال 
يدطيه.

 ماا لو التقاد  الذي 
مفاوضاات  يف  تحقال 
الساابقة  الكويات 
حتاى نطالاب بتطبيقه 
عاىل  نحازن  أَْو  الياو  
عاد  تنفياذه؟؟ ال يشء 
لاي  الصفار  نقطاة 
الدناوان األبرز يف املايض 

والحارض.
 لاذا لاو ماا تفدله 
اساتجابة  املتحدة  األمم 

للواليات املتحَدة ونزوالً عند رغبتها خهي 
املحارك والديناماو عساكرياً وسياساياً 
والقرار األول واألخري لها بما يتدلل بقرار 
الحرب والسالم إاّل أن عواقاب األُُمور بيد 

الله وكان حقاً علينا نر املؤمنني.
 الوخاد الوطني اليمني حااول وال زال 
يحاول أن يدعم نقطة الصفر التي تييم 
مفاوضات  طاولاة  عىل 
عون  ولكان  الكويات 
املتحاَدة  األمام  جادوى 
بمبدوثهاا ولاد الشايخ 
تتمساك بالصفار حتى 
يصال إىل عرجاة 100% 
وأماا  الصفار  تحات 
بالنسابة لوخاد الرياض 
وخاد الدماالء واملرتزقة 
خهم ال يملكون من األمر 
شايئاً ساوى الجلاوس 
طاولاة  كارايس  عاىل 
الكويات ليشاغلوا َحيّزاً 
من الفراغ وكأن الفاراغ جدلهم ناطقني 

باسمه.
جنياف1  يف  التجرباة  خاالل  ومان   
وجنياف2 والكويات 1 والياو  2 تبقاى 

نقطة الصفر لي سايدة املوقف ال جديد 
املفاوضاات ساوى مسلسال طويال  يف 
من الجلساات الغري مجديه والتي تشابه 
املسلساالت الرتكياة والهندياة أَْكثَر من 
مائة حلقة )جلساة( والبطل يف الساجن 

والجاني يتحرك بحريه.
 لان ينقاذ مفاوضات الكويات إاّل رب 
الساماوات السابع رب امريكا وارسائيل 
ورب  املتحادة  األمام  ورب  والسادوعية 
الجياش واللجاان الشادبية رب الزلازال 
وقالر والتوشكا رب السيد عبد امللك ورب 

أوباما وسلمان وبانكي مون.
 لن ينقاذ مفاوضات الكويت إاّل مزيداً 
من التقاد  واالنتصاارات يف نهم ومأرب 

والجوف وجيزان ولحج وتدز.
 لان ينقذ مفاوضاات الكويت ويجدل 
طاولة الحور تتحارك إىل األما  إاّل إطالق 
الدناان لكتائب الحسام واالنتصاار التي 
طاملااً انتظارت إشاارة البادء، والداقبة 

للمتقني.

 صنعاء اليمن.. 
السلطة الوطنية 

والعاصمة اإلْنَسـانية! 
أنس القاضي 

تقشعرُّ أوردُة القلب أليوب 
ط�ارش العب�ي وه�َو يغني 
»فديت�ك صنعاء ي�ا موطني«، 
ع�ن محافظة تخت�زل موطناً، 
امُلس�تجري وملجأ  ه�ي غ�وُث 
املرتوكني وامُلَهّجرين، بحميمية 
األم، لم ت�زل موطن وعاصمة 
اليمني�ني جميع�اً حت�ى َم�ن 
كف�روا بها وانتحلوا ألنفس�هم 
وتخل�وا  أُْخ���َرى،  ُهوي�ات 
عنه�ا إال أنها ل�م تتخلَّ عنهم، 
تعصبوا ألقاليم مفرتضة وحني 
مس�هم الرض نزح�وا إليها إقليمهم األوحد، تُدَف�ُع مرتباُت اإلخوة 
يف جن�وب الوطن الخاضعني لس�لطة االحت�الل الذين ال يوردون 
فلس�اً للبنك املركزي، َوتَمدُّ ي�د املعونة للجرحى من املغرر بهم يف 
تع�ز مَلن تمأل صدورهم نار املناطقي�ة الطائفية وحملوا بنادقهم 
كمرتزق�ة مع املعتدي األجنبي يُحاربون صنعاء اليمن وس�لطتها 

الوطنية الثورية. 
يقول املهاتما غاندي »أنَت عندما تُس�امح ال تصلح املايض بل 
امُلس�تقبل«، وهكذا هي صنعاء وس�لطتها الوطني�ة وهي تعالج 
جرح�ى َم�ن يقاتلون مع الع�دو إلس�قاطها الذين تخ�ىل عنهم 
حلف الع�دوان. ال تقاتل القوى الوطنية رغب�ًة يف القتل، وُحبّاً يف 
الدمار وجلباً لألحقاد، ونزعًة لإلقصاء واالس�تئثار، وشهوة للثأر 
واإلْج���َرام، كما يفعل دع�اة املقاومة املرتزق�ة الذين يتقاتلون 
فيم�ا بينهم! بل لدفع العدوان وانتزاع الس�يادة اليمنية، واحقاق 
العدال�ة االجتماعي�ة، والرشاك�ة الوطنية، فيكون ق�رار معالجة 
جرحى املغرَّر بهم يف تعز مس�ئولية تصب يف هذا الهدف العام ال 
حيل�ة انتهازية أَْو اس�تهالك إْعاَلمي، وهي خطوة تطبّب النفوس 
وتحلحل العقد االجتماعية يف اتس�اع دائ�رة تأثريها اإليجابي عىل 
�س  رشيح�ة الجرحى وأهاليهم ومجتمعاتهم بش�كل عام، وتؤسِّ
ملرحلة قادمة من التعايش والس�الم االجتماع�ي فيما أَبْنَ�اء البلد 

الواحد.
ولعل الَش�عب يَعترب وه�َو يرى الحقيقة بعد انقش�اع ضباَب 
اإلْعاَلم واألقاوي�ل وثبوت الوقائع امللموس�ة يف نموذجني، نموذج 
س�لطة ش�عبية وقيم اإلم�ام عيل وعه�ده يف الح�رب واملعامالت 
اإلنَْس��انية، ونموذج س�لطة االحتالل ومرتزق�ة والعدوان وقيم 
محمد بن َعبدالوهاب وابن تيمية الداعش�ية! بني يَمن ديمقراطية 
ثورية وبني ديمقراطية غربية كاذبة يفضحها اإلخواني أردوغان 
وه�َو ينكُِّل بالجيش والقضاء والتعليم الرتكي بعد فش�ل انقالب 
َدبََّر له ليتيح لجماعته فرصة فرصة اعتقال 6 آالف كادر حكومي 
مع�ارض، فيما صنع�اء تعالج َمن خرج�وا يقاتلونها ال كانقالب 
محيل سيايس بل كمرتزقة مع العدو الخارجي الذي يحارص البلد 

ويسندهم بالطائرات والبوارج.

عبدالملك العجري 
لل وقف الحارب الُدْدَوانية ووقف نزيف الاد  واليراب الذي 
حل بالبالع والدباع يمثل اولوية ملشاورات الكويت التي من املقرر 
أن تبدأ جولتهاا الثانية بدد غد الجمدة؟ أ  أن القرارات األَُمامية 
ومزعاو  الرشعياة تحولات إىل »بقارة مقدساة« واولوية تركز 
املشااورات عىل كيفية عمل مقارباات وميارج ال تنتهك رشعية 
البقارة املقدساة والقارارات األَُمامياة، األمر الذي عناى انقالب 
املشااورات إىل جلساة مراخدات والدخول يف جادل بيزنطي حول 
من يلتاز  ومن ال يلتز ، ومن عليه االلتازا  ومن ال التزا  عليه، 
ومان ينتهك القرارات ومن ال ينتهكها وكل طرف يتقد  بدريضة 

طويلة من الدعاوي واالععاءات.
ال يهمناا اآلن اليوض يف مصداقية القارارات األَُمامية خليل 
املرة األوىل التي تكون خيها عىل املحك َواملنطل الذي يحكم مجلل 
األمان لو منطل املال والنفوذ ال منطل األَْخاَلق َوالددالة الدولية، 
لكان يفارتض أن التفالمات التي جرت يف مساقط الدا  املايض 
تمكنات مان تجاوز عقدة القارارات األَُمامية من خالل تساوية 
توخل بني املرجديات األَُمامية واملرجديات الواقدية التي تفرضها 
خرائاط الراع عىل األرض وتثبيت القرارات األَُمامية كمرجدية 

للحوار ال موضوعا له.

واليشء الذي لم اساتطع اساتيدابه اساتمرار وخاد الرياض 
وبدض األَْطاَراف الدولية واإلْقليْمية عىل تجالل خرائط الراع، 

َوطارح رشعياة لااعي والقارارات األَُمامياة 
كأولوياة تتقاد  يف الميتهاا واولويتهاا عىل 
كاوارث الحرب ووقاف حما  الاد ، خمن أَجل 
حماياة النصاوص املقدساة ال مشاكلة يف أن 
تتحاول الباالع إىل مقاربة جماعياة َوخراباة 

كبرية!!
براحاة بات أتياوف إذا اساتمر الجادل 
حول رشعية »لااعي« خرتة طويلة، أن يتحول 
النازاع حولهاا إىل ازمة تأرييية تنقسام االمة 
اإلْسااَلمية )بال الدالم( حولها كما انقسامت 
حول رشعية اليلفاء الراشدين إىل خسطاطني 

أَْو خريقني.
ومع تدى حسام مساالة رشعياة لاعي 
أخاى أن يتطارف البداض ويرخع لااعي إىل 

خامل اليلفاء الراشادين، ويثبت االقرار باليليفة الراشاد أبي 
جاالل الفرار جازءا من الدقيدة الدينية ال يكتمال إيَْماان املؤمن 
إاّل بها، ومن ثم تساجيلها ثاني أزمة – بدد ازمة رشعية اليلفاء 

الراشدين -يستدى عىل االمة حسم الجدل حولها.

ععوناا نتجااوز قناعتنا أن ماا يجري لو ُعْدَوان سااخر عىل 
الايَاَماان، خاال يمكن انكار أن لناك طريف نزاع مسالح ساالت 
بينهماا انهار من الدمااء خهل الحل أن يفرض 
باساتقبال  التدهاد  الداخال  يف  القاوى  عاىل 
مجموعاة الريااض بالزغاريد؟ وان يسالموا 
اعناقهام طواعية لهااعي وأَنَْصااار الرياض 
حتاى تطمان قلوبهام إىل اناك رصت حماال 
وعيدا، وبدد أن تطمن قلوبهم وتحصل القوى 
الوطنية عىل شاهاعة بحسن السرية والسلوك 
من املجتماع الدويل يكاخئونك أن تكون رشيكا 
لهام يف حكوماة يدينهاا اليليفة الراشاد أبو 

جالل الفرار. 
اذا كانت جماعة الرياض تتدذر بانهم ال 
يثقاون بنا، خنحن ليل خقط ال نثل بهم بل 
وال نددلام يف الرجال، والحال الذي تطرحه 
األَُماام املتحادة مان خاالل اجاراءات بناء 

الثقة.. كيف ذلك؟
مجموعاة الريااض يريدونها عىل طريقة الفناان الايَاَماني 
اياوب طارش »باعدوا من طريقنا جناة الحب حقنا »، أما يف ُكّل 
تجارب خض النزاعات املسالحة يف الدالم ختتم من خالل تساوية 

تواخقية تحقل ألَْطَراف النزاع - من خالل كونها جزءاً من سلطة 
تواخقية -األمن عىل أنفسهم واتباعهم.

***
املتاباع لتريحات مجموعاة الرياض منذ رخع املشااورات 
التمساك  اشارتاط  يف  واملتطرخاة  املتشانجة  اخدالهام  ورعوع 
باملرجديات األَُمامية َوالتمرتس خلف مزعو  الرشعية واتيذالا 
مسامار جحاا للتنصال مان اساتحقاقات الساال ، يساتطيع 
أن يستشاف امليااوف التاي تدخدهام للتطارف يف االشارتاطات 

التدجيزية.
مدظام مهاجري الرياض خوخهم ليال عىل الرشعية بل من 
املستقبل، مقتلهم لو يف أي تسوية تجمدهم مع القوى الوطنية 
وعىل راساها أَنَْصاار الله واملؤتمر الشادبي الداا  يف إطار عمل 
رسمي مشرتك، وتنظم مستقبل التناخل السيايس بني الطرخني، 

لنا يرون مقتلهم.
لاعي َوامليااليف وجبااري والبقية من مهاجاري الرياض أَْو 
مدظمهم مستيقنون أن مستقبلهم محروق ما عا  عىل الساحة 
مناخساني اقويااء كأَنَْصاار اللاه واملؤتمر وانهام ال يملكون أي 
مقومات تؤللهم للمناخساة ولذلك يرالنون عىل السدوعية وعىل 
الحسم الدسكري لتسوية امللدب السيايس واخالئه من املناخسني 

السياسيني، خهذا لو امللدب الذي يجيدون اللدب خيه.

أولويات مشاورات الكويت َوعقدة وفد الرياض 
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مسرحيُة 
االنقالب يف 

تركيا!
أحالم عبدالكافي

 
 

مرسحياُة االنقاالب التاي حدثت يف 
تركيا والتي لم تمِض عليها إاّل سااعات 
قالئال حتاى تام اإلعاالن عان أناه تم 
السايطرة تمامااً عىل الوضاع من قبل 
القوات األرعوغانية الباسالة.. ليست إاّل 
كساابقتها من تلك املرسحيات املحاكة 
ضد الوعي الدربي والتي يتم لها الرتويُج 
املكثاف والرسيع غري مدخوع الثمن من 
قبل من لم أنفسهم من يياف أصحاب 
املرسحية أن يتم كشفها من قبلهم خإذا 
بهم لم مان كانوا خري مداني لنرشلا 

وتصديقها. 
مرسحياة انقالب تركياا، ال تيتلف 
َكثرياً عان مرسحية حارب أَمريكا ضد 
اإلرلااب وال ييتلف َكثرياً عن مرسحية 
رشعياة لااعي وال تيتلاف أَيْضااً عن 
مرسحياة أن مملكاة آل سادوع لاي 
مان تحماي اإلْسااَل  وال تيتلاف أَيْضاً 
عان مرسحياة أرعوغاان نفساه قبيل 
الرئاساية الرتكياة عندما  اإلنتياباات 
رصخ يف وجاه رئيل الوزراء اإلرسائييل 
وتحادث مداه وكأناه حاماي الحماى 
الدرباي، ليكون لاو نفساه اليو  من 
يطباع ماع إرسائيال علناً بداد ما كان 
التطبياع من تحات الطاولة ضاد َلِذِه 
الدواعاش وتدريبهام  األماة بتحشايد 
يف الحادوع الرتكياة التاي تدتارب باؤراً 
اسارتاتيجية لتصديرلم للدول الدربية 
اإلْسااَلمية لنارش اليراب والدمااء، أما 
عن كاون تركيا لي املالذ لاكل إخواني 
خائان لوطنه عميال لليطاة الصهيو 

أَمريكية خحدث وال حرج. 
ماا يهمناي يف لاذا الصادع لاو أن 
علينا نحن الشادوب التاي تحاك ضدنا 
كل َلاِذِه املرسحياات أن نكاون أكثار 
نضجااً من خالل عد  الترسع يف إصدار 
األحاكا  والبناء عليهاا الذي بدوره لو 
مان سايحرك خيناا االنجارار الرسياع 
ملسااعدة وخدمة مان حباك خصولها، 
لنكاون نحن الضحياة والجالع يف نفل 
الوقت.. عندما تقاس األمور بروية وأن 
ننظر لألمور بدني املتأمل الذي يحمل يف 
قلبه بُدد قرآني ساريى أنه من الناحية 
الدملياة واملنطقياة ال يمكان أن يكون 
لناك انقاالب بهكذا رسعة وخجأة عون 
ساابل إنذار إاّل أن يكاون لناك طبية 
وياا لها مان طبية خطرية ياراع منها 
لفت أنظار الدالم ملاا بددلا من مكيدة 
وملا أراعوا له ولي إبراز شدبية أرعوغان 
للجمياع وبأنه الرئيل املقاّدس لديهم 
رغام تطبيداتاه األخارية ماع إرسائيل 
الذي يدده الشادب الرتكي ال ولن يمل 
بشادبية أرعوغاان اإلخواناي لثقتهام 
الكبارية به وكأن التطبياع مع إرسائيل 
عادوة الدرب أصبح رضورة عىل جميع 
الشادوب اإلْساَلمية التسليم به.. أما ما 
أراعه أرعوغاان مان مرسحيته لذه لو 
القبض والزج يف الساجون كل القياعات 
مازالات  التاي  والوطنياة  الدساكرية 
ميلصاة لرتكيا لييلاوا الجو ألرعوغان 

اإلخواني وكل من واله. 
)أ  أبرموا أمراً خإنا مربمون( تدسااً 
لاكل من وثّل صلته بأعاداء الله أَمريكا 
وإرسائيل بساتار عيناي ليكون لو من 
يفتاك بَهِذِه األمة ومن يسافك عماءلا 
ولاو مان يسادى لهالكها.. وساحقا 
ألرعوغان وآلل سادوع وللسييس ولدمر 
البشاري ولحكا  عوياالت اليليج ولكل 
من ارتمى تحت ندال اليهوع والنصارى 
ليباوء بغضب اللاه وبكونه عباداً ذليالً 
ألسوأ من عىل َلِذِه األرض من املجرمني 
والطغاة خسااء قرين وسااءوا مستقراً 
ومصرياً ولو بدد حني، وحينها سايدلم 

الذين ظلموا أي منقلٍب سينقلبون.

أحمد ناصر الشريف
 

يف البادِء ععوني اعتِذُر مان الُقّراء وِمن الذين 
يقوُعلام ساوُء َحظِّهام ألن يقارأوا مفرعاتاي 
الغاضباة والَحااعَّة وماا كنت أريد ذلاك.. ولكن 
للمظلاو  حل التحادث وحال البَّاْوح بمكنون 
نفساه عما عاناه من قو  ظلوا يتسارتون وراء 
قنااع زائف يكذبون من خالله عىل شادب كامل 

وعىل أمم وشدوب أُْخااَرى. 
ماا كنت أظان أن الحقائَل التاي أرشت إليها 
يف مقااالت ساابقة نرشت يف لاذه الزاوية تحت 
عناوين: )ملااذا ُكّل لذا الحقد عاىل أنصار الله( 
و)باب املنادب عني حمراء عاىل اليمن( و)ثورة 
21 سابتمرب كانت رضورة وطنية( ساتجدلهم 
يكرشون عن أنيابهم ويشنون عيل حملة شدواء 
يف مواقاع التواصل االجتماعي، ويف مراساالتهم 
الياصاة ايل ال سايما مان اولئاك اإلْعاااَلميني 
الذيان ارتبطوا بالُداْدَوان مباارشة وذلبوا إَِلاى 
عقر عاره يف الرياض ليسابحوا بحمده ويتلذذوا 
بمناظر قتل الشيوخ والنساء واألَْطَفال يف اليمن 
ولد  البيوت عىل رؤوساهم جراء قصف طريان 
الُدااْدَوان الربباري باإلَضاَخاة إَِلااى أذيالهم يف 
الداخال الذين ال يؤمنون إالَّ بذلاك املبدأ البويش: 
إذا لام تكن مدنا خأنت ضدناا.. والذي أتيذ منه 
اإلخَوان املسلمون شادارا لهم.. ولذلك اقول: إن 
لاؤالء الذيان اخلتوا وخل صفقات مشابولة لم 
يمندهم الحياء يف أن يساتمروا يف نفل نظرتهم 
وتداملهام وبنفال الدنجهياة الفارغاة التاي 
ورثت لناا وطناً مثيناً بالجاراح واأللم ومتيماً 
بالديون والفسااع والجوع وساوء اإلعارة: ورثوا 
لنا بلداً عون مؤسساات وعون قواناني أَْو لوائح 
وانما كانوا يساريونه بفكار الدصابة ويديرونه 
بدقلية صاحب )خان( وذلك بدكل من سبقهم 
يف الحكام وقاماوا عليهم بثاورة بحجة القضاء 

عاىل خسااعلم وجااءوا مصلحاني حساب ما 
روجوا عن أنفسهم.. لؤالء لم الذين تأنف اشد 

الكلمات تواضداً أن تدرب عنهم 
أَْو تكاون لصيقاة بهام إن اراع 
أحاد أن ينقدلام ويف طليدتهم 
الفاار عبدرباه منصاور لاعي 
الجنارال  للددالاة  واملطلاوب 
الهاارب عايل محسان صالاح 
مان  بهماا  املرتبطاة  والزمار 
إخاَوان وسالفيون وقومياون 
ونارصيون وحتى اشرتاكيون.
 إن مثال لؤالء لام يدرتخوا 
بفضل الشادب اليمناي عليهم 
ولو الذي أوصلهم إَِلاى الحكم 
وجدال لهم قيمة ولم يشادروا 

بالذناب تجاله بداد أن أوقدوه يف 
ورطاات ال حد لهاا وال نهاية وبدد أن مارساوا 
ضد أَبْنَاء الشادب ُكّل صناوف اإلْرَلاب الفكري 
واالحتياال والنهاب اليفاي واملدلان وأخسادوا 
أخاالق الناس وتمااعوا إَِلاى أقاى مدى يمكن 
تصديقه ويف أقل خرتة منذ تسالمهم السالطة ال 
تتجاوز الثالث السانوات بداد أن كانوا يؤكدون 
يف خطابهم السايايس واإلْعاااَلماي أنهم جاءوا 
منقذين للشادب وللقضاء عىل الفساع املوروث 
من الدقوع الساابقة ولكنهم أثبتوا أنهم أخساد 
وأسوء ممن سابقهم مع أنهم كانوا قاعرين لو 
أراعوا أن يؤّسساوا خالل لذه الفرتة لبناء عولة 
حديثة وقوياة وعاعلة بدل املتاجارة بالوظيفة 
الداماة ونهاب الثروة ورلان القرار السايايس 
اليمناي للياارج لينتهاَي األمر بشان الُداْدَوان 
الظالام عاىل اليمن وشادبها الدظيام بناء عىل 
طلبهام بهادف اخماع صاوت الشادب اليمني 
الاذي ارتفع ضدلم عاليا وضااق بهم ذرعا من 
ترخاتهم الهوجاء خلفظهم إَِلاى غري رجدة. 

لحظاة  يارتععون  ال  مثال لاؤالء  كان  وإن 
واحدة يف ممارساة أعمالهم الساابقة ويرون 
عاىل ممارساة غواياتهام عىل 
ظنااً  االجتماعاي  الوساط 
أن بضاعتهام مازالات  منهام 
لهاا نفال الارواج خيماا لي 
يف حقيقتهاا بضاعاة كاسادة 
خاسادة وال تصلح للتداول بني 
النااس؛ ألنهاا كلهاا مفاساد 
واععاءات مان نفوس ضديفة 
البصرية  وقلوب عمياء خقادت 
السياساية  أالعيبهم  وصاارت 
واإلْعاااَلمية أُضحوكة وترلات 
لزيلة أَْصابَاحنا نشفل عليهم 
ولام يرععونهاا ليال نهار عرب 
وساائلهم َوشايوصهم املنمطني 
الذيان ال يصلحون ارجاوازات يف مرسح عبثي يف 

أية حارة شدبية مهملة. 
لقاد اخارتت أن أخاطبهم بنفل أسالوبهم 
الاذي يدرخوناه وبنفال عباراتهم التاي كانوا 
يفرضونهاا خرضاً عند مياطباة اآلخر، خهؤالء 
الذين نربأ بأنفسانا عن ذكرلم باالسام ألن ُكّل 
مسامى لهم أَْو منهام عبارة عان جناية عولية 

وعن مفسدة أخالقية. 
وما يحز يف النفال َويؤملها أن يوّظف لؤالء 
مداناات النااس التاي صندولاا وكانوا سابباً 
لتسايري رؤيتهم السياساية التي نطلال عليها 
مجازاً رؤيتهم السياساية خيماا لي عبارة عن 
أخاكار عقيماة وعن آراء ساطحية ساقيمة ال 
ترقى إالَّ أن تكون نتاجاً لغرزة محشاش تنضح 

بما خيها من أحال  خارغة وأولا  عرجاء. 
أتدلماون يا لاؤالء ملاذا قبل الشادب اليمني 
أن يجاريكام طاوال خارتة حكمكام القصارية 
ولاو يدرف تماما حقيقتكم لو احساساه انه 

وقع أساريَ مجموعاة مغرمة بالدماار ومولدة 
واملزعجاة  الصغارية  واملؤامارات  بالدساائل 
واملتجااوزة للقيم واملبااعئ، لاذا كان يجاريكم 
الشادب حفاظا عىل ماا تبقى لديه من اشاياء 
تحفظ بدض التماسك لوطن منهك بترخاتكم 
وبنهبكام الاذي ال نهاب بدده ساواء يف عرنا 
الحاارض أَْو يف الدصور الوساطى، بل وصل بكم 
األمر إَِلااى عرجة انكم بدتام الوطن وقدمتموه 
لألعداء عاىل صحن من خضة ليدماروه ويقتلوا 
أبنائاه بال ويحتلاوه وتريادون أن تداوعوا عىل 
ظهور الدبابات األَمريكية لتحكموه من جديد. 

أتدلماون أن حظكام ليل سايئاً ملااذا؟؛ ألن 
اليمان يفتقار إَِلااى كتااب قصة سااخرين أَْو 
مدوناني لحكاياات أراجياز املارسح وإال لكانوا 
وجادوا يف أعمالكام املضحكاة واملبكياة مااعة 
عسامة يساوعون بها كتب القصص والروايات 
التاي بالطبع لان تصدقها األَْجيَاال يف حارضنا 
ولان تصدقهاا أَْجيَال املساتقبل وسايدتربونها 
نوعاً من االساطري أَْو من للوسات الكتاب ولكن 
سلم الله ألن الُكتاب انشاغلوا إما بلقمة الديش 
وإماا بالادوران يف الدواماات التاي صندتمولا 
لهذا الشادب املساكني الاذي ابتيل بكام عندما 
كنتام تحكموه أَْو عندما حرضتم عليه الُداْدَوان 

واصطفيتم إَِلاى جانبه. 
يا لؤالء: اصندوا خرياً لهذا الشادب وتدلموا 
كياف تصمتون وكيف تنازوون يف أقبيتكم التي 
تسمونها قصوراً َوخلالً سواٌء أكانت عاخل اليمن 
أَْو يف مهاجركم يف الرياض واسطنبول وابوظبي 
والقالارة وغريلاا مان الدواصم التاي خضلتم 
االقاماة خيهاا ملحارباة وطنكم منهاا، لدل لذا 
أقل الجميل والدرخاان الذي يمكنكم أن تقدموه 
لهذا الشادب، ععوا اليرّييان َوالطيبني من أَبْنَاء 
الشادب اليمني يديدوا ترميم ما خربتموه َوبناء 
ما لدمتم َوإصالح ما أخسدتم.. خهل تفدلون؟

هم مرتزقة ومقاولة 
وليسوا أكثَر من ذلك!

» الشر.... عية«! 

الدوُر السعودي يف املنطقة من أين؟! وإىل أين؟!
محمد فايع  

)َمن ال يقرأ التأريَخ جيداً ال يَْحُسُب حساباً عقيقاً ليطواته(.. 
التحالُُف االسرتاتيجي بني إْسااَرائيل والسدوعية سياسياً أو بني 
نية واليهوع مع الدخع بالضغوط  ما يسامونها بدول القومية السُّ
اليارجياة والداخلية.. يولم السادوعية يف النجااح والقدرة عىل 
مواجهاة إياران وحلفائهاا يف ُمحاور املماندة، ويأتاي التصديد 
السدوعي اليطري ضد إيران يف وقت تتدرض خيه قواُت السدوعية 
لهزائاَم كباريٍة يف الايَاَمان ولهزائاَم كبريٍة )لداعاش( يف الدراق 

وسوريا وانكماش للدور الرتكي والقطري يف املنطقة. 
ويف النتيجاة الدور السادوعي إنماا ييد  الددو اإلْسااَرائييل 

أََساساً ويلحل أكرب األذى يف مصالح شدوب املنطقة.
 لقاد ختحات السادوعية أَْكثَار مان مدركاة، مان لبناان إىل 
الايَاَمان، سااعدتها خرنساا َوبريطانيا َوتركيا َوَكثرياً من الدول 
الدربياة َواألجنبياة، عخدات أَْماَواالً طائلة حيث خفضت سادر 
البرتول َوأغرقت الدالم بكميات كبرية من خازناته، اشرتت َكثرياً 

من الشايصيات، مولت َكثرياً من الندوات، أراعت أن تحصل عىل 
ذمم يف ُكّل مكان، اشرتت عالم الصحاخة َوالصحف َومولت َكثرياً 
مان القناوات التي كثرت مان برامج تروج لهذه االسارتاتيجية، 
عقادت مقاباالت َومحارضات يف كثري مان الجامداات، نظمت 
نادوات، أخرجت أخالما، وظفت َكثرياً من الشايصيات يف الدديد 
مان البلدان َواملنظمات حكومية َوغري حكومية من بلدان عديدة، 
وظفت منظماات عولياة َوإْقليْمية َوقومية، اشارتت الدديد من 
اآللياات اإلْعاَلمية َوالسياساية َوالدساكرية َوخلقات الكثري من 
غارف الدمليات كارأس حرباة أَمريكياة صهيونياة يف ُعْدَوانها 
اليماني وعاىل ضفاف حدوع ساوريا َوالداراق، كّونات َكثرياً من 
األحالف عىس أن تحقل شايئاً مما تريد تحقيقه َوخرض رؤيتها 
السياساية َواإلْقليْمياة.. خهال نجحت وأساياعلا؟ الواقع يقول 
ال؛ ألن املنطال ال يدحاض لكذا توجهات، بل يقاول إن ارتداعات 
كثرية ساتندكل سلبياً يف مجاالت شاتى يف السياسة َواالقتَصاع 
َواالجتمااع َويف الدالقات كذلك ساواء اإلْقليْمياة أَْو الدولية؛ ألنه 
من ال يقرأ التأريخ جيداً ال يحساب حساباً عقيقاً ليطواته. وكلُّ 

بمقياسه يقيل.

 عباس السيد
  aassayed@gmail.com

الحوثياني  البداُض ماع  يتداَماُل   
»أنصار الله« عىل أنهم كائناٌت لبطت 
من الساماء، وليساوا ُجااازءاً أصيالً 
من النسايج اليمني.. حساناً، لنسالِّْم 
َجاَدالً باأن أنصااَر اللاه لبطاوا مان 

السماء كما يتساَقُط املطر. 
 ألم يكشِف الحوثيون زيَف خمسني 
عاماً من النظا  الجمهوري ولشاشة 
مؤسسااته، مثلماا تكشاف األمطاار 
لشاشة البنى التحتية وعيوبها.. خمن 
الذي يتحمل املسؤولية يف الحالتني؟.

لال نلاوُ  األمطااُر والحوثيني. أ  
نلو  املقاول الفاساد والنظا  الفاسد 

والفاشل؟. 
كياف  أيضااً:  نساأل  أن  ولناا 
يف  ولاي  الجمهورياة  اساتطاعت 
الساعساة من عمرلاا، أن تصد زحف 
امللكيني نحو الداصمة، بدد أن أحاطوا 
بصنداء كالسوار حول املدصم. وكانوا 
يتلقون الدعم مان قبل نفل التحالف 

الذي يدعم »الجمهوريني حالياً«؟. 
وملااذا خشال »الجمهورياون بداد 
أكثار من خمساني عاما، مان صد ما 
يدتربه البدض »موجة ثانية من زحف 
امللكياني« وقاد نجحاوا ا باساتيدا  
األسالحة املتوساطة ا من الوصول إىل 

الداصمة يف ٢١سبتمرب ٢٠١٤؟. 
كيف خشل لاعي يف حماية سلطته 
وساقط لو ووزير عخاعه أرسى، وقد 
منحنالام ثقتناا ومكنالام مان كل 
وساائل القاوة واملال لحماية الشادب 
والوطان وحماية أنفساهم أوالً؟. لل 
يستحل أمثال لؤالء أن نتباكى عليهم، 
وأن ندمل كي يدوعوا إىل السالطة بدد 

خشلهم الذريع؟. 
مان يبحاث عان الحقيقاة، علياه 
أن يتجارع مان انتماءاتاه السياساية 
وعصبياتاه املناطقياة واملذلبية، َولن 
يجد أي عناء يف الوصول إليها بسهولة. 
اليمنياون  خااض   ،١٩٦٨ عاا  
والياارج  املرتزقاة  ضاد  مدركتهام 
مدتمديان عىل أنفساهم - بدد خروج 
القاوات املرياة - ولم تكان رشعية 
امللكيني آنذاك ساوى ذريداة لليارج، 

كذريداة »رشعياة جمهورياة لاعي 
ومحسن«.

ولذلاك، انتار اليمنياون عا  ٦٨ 
بإراعة االساتقالل وقوة الحل. ولالم 
التحالاف  نفال  يواجهاون  الياو  
الذيان يزحفون  اليارجاي ومرتزقته 
نحاو الداصماة صنداء عاىل حصان 
طرواعة، ويدخداون أمامهم »الرش...« 
بدد أن أضاخوا إليه »ع ي ة« للتمويه. 
يف  كابياا  حصانهام  يازال  ال 
»الفرضاة«، ويف مواجهتهام، يرباض 
عارشات اآلالف من األبطاال، الذين ال 
يقلون بساالة ووطنية وشاجاعة عن 

»َعبدالرقيب عبدالولاب« ورخاقه. 
لم يلتفِت اليمنيون يف الستينيات اىل 
»رشعية ملكيني« يستدينون باليارج 
الستداعة عرشاهم. ولن يلتفتوا أيضاً 
إىل »رشعياة جمهوريني« يساتدينون 

باليارج للبقاء يف السلطة.
يحتااج اليمنياون نظامااً وطنيااً 
الشادب  َومصالاح  حقاوق  يرعاى 
والوطن، ويساتمد رشعيته وقوته من 

الشدب.

إذا لم تستح فاصنع ما شئت..!

عرفات الرميمة
يُيِطائُ من يظان أن الحروب عساكرية خقط، وذلاك ألن تلك 

الحروب لي الحلقة األخرية يف مسلسال السياسة الذي ال ينتهي، 

خالحروُب تبدأ عىل مستوى اللغة واملصطلح - تبداً لفهم ُكّل خريل 

لدور اللغة ولوظيفة املصطلح - لكذا يمكن أن تفهم جملة اإلما  

عايل - كر  الله وجهاه - ملن خرجوا عليه - مساتيدمني كلمات 

ومصطلحاات حال يُراع بها باطال - قائالً: قاتلناكام عىل تنزيله 

باألمل واليو  نقاتلكم عىل تأويله.

ولكذا يمكن ان نفهم أن الحرب البارعة بني املدساكر الرشقي 

- بقياعة االتحاع الساوخيتي ساابقاً - واملدسكر الغربي - بقياعة 

أمرياكا - كانات حرباً أيديولوجية بني الرأسامالية واالشارتاكية 

يسادى خيهاا ُكّل خريال لفرض أخاكاره ومصطلحاتاه ورآه عىل 

الفريل اآلخر.

ومن املفارقات الدجيبة أن عمالء ومرتزقة الددوان السادوعي 

أعركوا أن الددوان عىل اليمن كان عدواناً إعالمياً بامتياز، خاطبوا 

من خالله الدواطف املناطقياة والحزبية وليّئوا الدقول الفارغة 

مان خالل ضاخ املدلومات الكاذباة عن الجيش اليمناي واللجان 

الشادبية واساتيدموا يف سابيل ذلك مصطلحات حالٍّ أراعوا بها 

باطالً، خهم يسامون الجيش اليمن واللجان الشدبية ) مليشيات 

( وتحارص ُكّل قنواتهام وكل مواقدهم اإلخبارية عاىل إبراز لذا 

االسام الكاذب عىل أساس أن تكرار االسم ساوف يُدّلم ُشطَّاَرلم 

أن كذبهم سوف يصبح حقيقة مع التكرار والتدّوع. ومن املؤسف 

حقااً أن النااس الرشخااء والوطنيني يساتيدمون يف كالمهم ويف 

كتاباتهام لفظ ) املقاومة ( عندما يتحدثون ويكتبون عن الدمالء 

واليوناة واملرتزقاة. مع الدلم أن ذلك اللقاب الرشيف ال يُطلل اال 

عاىل ُكّل وطناي حر يُقاو  الغازو والدادوان اليارجي عىل أرضه 

وعرضاه وال يطلال عاىل الدمالء واليوناة واملرتزقاة إال من باب 

التهكام والسايرية - كما تطلل الدرب عاىل األعمى لفظ البصري 

- ويجاب أن ننتبهَ لذلاك وأن نحاربهم إعالمياً من خالل تسامية 

األشاياء بمسامياتها وعىل مساتوى إطاالق املصطلحاات أيضاً. 

خنرجاو من ُكّل متحدث وكاتب أن ينتبَه لذلك وأن يساّمي الدمالء 

واليوناة باملرتزقاة أو ) املقاولاة (؛ ألناه االسام الحقيقي الذي 

ينطبُل عليهم؛ ألنهام يرتزقون من قتل عماء األبرياء وقد تقاولوا 

عىل تيريب أوطانهم بالريال السادوعي أو يساميهم خريل الريال 

السدوعي. إذا كانوا مقاومة - كما تدعون يف كتاباتكم - خهم عىل 

حل إذاً وأنتم عىل باطل )والحل أحل أن يتبع (.

اللهم إني بلغت، خهل من ُمدّكر؟

الت
تأم
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املسارعة إىل عمل الخريات يف ُكّل ميادين الجهاد، له أثٌر عظيم على األمة اإلسالمية
  - خاص:

من شادة روعة املحارضات اا املالز  اا التي 
ألقالا الشهيد القائد رضوان الله عليه، وخائدتها 
الدظيمة إلحياء األمة، نجد صدوبة كبرية جدا يف 
املفاضلة بينها، وأن نقوَل لذه املحارضة أخضل 
من تلك، ملا لها َجميداً من خوائد وعروس وتداليم 
لو طبقنالا لكنا خدال متبدني لإلساال  وملا جاء 

به القرآن الكريم..
إن املجتماع الاذي نديش خيه بحاجة ماساة 
إىل أن يتيلل بأخالق اإلسال ، أخالق القرآن التي 
ذكرلا الشاهيد القائد يف محارضة اا ملزمة اا 
)وساارعوا إىل مغفرة من ربكام( خنجد أن لهذه 
املحارضة خائدة عظيمة جدا لوحدة الصف، ولّم 
الشامل عىل مستوى األرسة ثم املجتمع ثم األمة 

اإلسالمية ككل..
ومن املالحظ أن مجتمدنا 
اليمناي خدالً يدياش ُكّل تلك 
السايئة  واألمثلاة  الحااالت 
الشاهيد  لناا  التاي رضبهاا 
القائاد رضوان اللاه عليه يف 
املحاارضة، لذا تنباع ألمية 
االطالع عىل لاذه املحارضة؛ 
سايجتاح  يقرألاا  مان  ألن 
وجداناه ومشااعره شادوراً 
عظيماً بامليل نحو التساامح 
جمااح  وكارس  والتصاايف 
حال  إىل  واملبااعرة  النفال 
املشاكالت الدالقة مع األلل 
أو الجاريان أو الناس بشاكل 
عاا  لنكاون كماا أراع اللاه 
]خري أمة أخرجت للناس [.

)َوَساِرُعوْا ِإىَل َمْغِفَرٍة مِّن 
رَّبُِّكْم(

القائاد  الشاهيد  اساتهل 
رضاوان اللاه علياه محارضتاه بارشح مدنى 
)املسارعة( خقال: ]نسارع: أي: نباعر إىل األعمال 
التي بها نساتحل املغفرة، َوبها نستحل الجنة. 
املبااعرة إىل األعماال الصالحاة، يكون اإلنساان 

سبَّاق، مباعر، ما يكون خيه تثاقل[.
مضيفااً بأن قضية املساارعة يشء مهم جداً 
يف مياعين الدمل يف سبيل الله، ولهذا جاء القرآن 
بدتاب شاديد، وسايرية ممان يتثاقلاون: }َما 
َلُكاْم إِذَا ِقيَل َلُكُم انِفُرواْ يِف َساِبيِل الّلِه اثَّاَقْلتُْم إىَِل 

األَْرِض{.

ملاذا املسارعة إىل ميادين الخري؟
أشاار الشاهيد القائد رضوان الله عليه إىل أن 
من ألام الصفات التاي يتصف بها رساوُل الله 
صىل الله عليه وآله وسالم لي صفة املساارعة 
واملباعرة إىل مياعين اليري والجهاع، ورضب مثاال 
بمساارعته عليه الصالة والساال  يف غزة تبوك، 
وتحشايده للمؤمناني، وخروجه ملالقااة الرو ، 
وأن لاذه الحركاة منه جدلت الارو  يرتاجدون 

عن املدركة.
وباني لناا أن: ]لاذه الصفاة مهماة جاداً 
بالنسابة للمسالمني، لي الصفة التي تجدلُهم 
لم الساباقني، ولم سااعة األمام، تجدلهم لم 
أصحاب السابل يف ُكّل مياعين الدلام، واملدرخة، 
يف ُكّل مجال مان مجاالت الصناعة، من مجاالت 
الزراعاة، وكل املجااالت مثل: 
الطاب، والهندساة، وغريلاا، 
لكن مساألة التثاقل، التباطؤ، 
لي التي تؤخار األمم، وتؤخر 
الناس ما يدرخوا أشياء كثرية، 

خيسبقهم اآلخرون.[.

معظُم األعمال يف 
ميادين الجهاد ال ُتحَسُم 

إال باملسارعة
يؤكاد  الساياق  ذات  ويف 
املوضاوع  يحسام  ]ال  أناه: 
إال  املواجهاة  يف  الحاروب،  يف 
املبااعرة، عنر املبااعرة ألم 
أنت  عنر، املساارعة، تكون 
صاحاب السابل، تكاون أنت 
سايد املوقف، لكن متى يمكن 
إذا  املوقاف؟  تكاون سايد  أن 
كان من حولك كلهم مباعرين، 
املبااعرة،  حركاة  عندلام 
املساارعة[، مؤكدا عىل أن املساارعة مطلوبة يف 
مدظم األعمال التي تساتوجب املغفرة، مستدالً 
عىل ذلك بقوله تداىل: }َوالَِّذيَن إِذَا َخَدلُواْ َخاِحَشاًة 
أَْو َظَلُماواْ أَنُْفَساُهْم ذََكاُرواْ الّلاَه َخاْساتَْغَفُرواْ{، 
خالفااء يف قوله)خاساتغفروا( تادل عاىل ترتيب 
الغاياة بداد الارشط، بمدناى أنهم ذكاروا الله 

واستغفروا مبارشة عون تأخري.

أبرز صفات املتقني
مما ال شاك خيه أن املتقني لهم صفاٌت كثرية 
رائداة يتصفون بها، لكن من أبرز لذه الصفات 
ثاالث صفات ذكرلا الشاهيد القائد رضوان الله 
علياه قائاال: ]وأبرز صفاات املتقني التاي نريد 
الياو  أن نتحدث عنها أيضااً: }الَِّذيَن يُنِفُقوَن يِف 
اء َواْلَكاِظِمنَي اْلَغيَْظ َواْلَداِخنَي َعِن  َّ اء َوالرضَّ َّ الرسَّ
النَّااِس{ لم ثالث صفات مهمة جداً، ال تتوخر إال 
خيمن تذوب شيصيته يف اإلسال ، تذوب نفسيته 
يف الدمل لله، بحيث نفسه لو ما يدطيها ألمية 

خوق ُكّل يشء[.
وباملقابل، أوضح الشهيد القائد بأنه ال يمكن 
إلنساان أن نصفه بأنه مان )املتقني( وكل لمه 
إرضاء مشااعر نفساه، ال يهتم لديان الله، وأي 
اعتاداء عىل اإلساال  ال يحرك شادرة يف رأساه، 
بينما لو اعتدى علياه أحد ولو بكلمة خإنه يقيم 
الدنياا وال يقددلا، ال يكتام غيظا، وال يدفو عن 

أحد.

الذي يتقي اهلل ال يرتك ميادين الجهاد 
ألن شخصاً أغضبه:ــ

شدع الشهيد القائد علينا من خالل املحارضة 
باأن نحااول أن نكون مان املتقاني، وأن تذوب 
نفساياتنا يف الدمال لله، ويف سابيله، وأن يكون 
ُكّل لمنا لو املساارعة إىل ُكّل عمل خيه املغفرة، 
والجناة التي عرضهاا الساماوات واألرض، وأال 
نتأثار باكال  أحد ضدناا ونرتك الدمل يف سابيل 
اللاه، ورشح اآلية التالياة قائال: ]}َوِماَن النَّاِس 
َمن يَُقوُل آَمنَّاا ِباللَِّه َخِإذَا أُوِذَي يِف اللَِّه َجَدَل ِختْنََة 

النَّااِس َكَدذَاِب اللَِّه{ ال بأس سايدمل لإلساال ، 
سايتحرك يف األعمال الصالحة، يف مواقف جيدة، 
لكن إذا سامع ععاياة ضده قال: ]لاا ما عاع يل 
حاجة[ ويفلت ُكّل يشء، وكأنها تدترب عنده كما 
قال اللاه: }َخِإذَا أُوِذَي يِف اللَِّه َجَداَل ِختْنََة النَّاِس{ 
يدني ما يلحقه من الناس كما لو عذب، }َكَدذَاِب 

اللَِّه{![.

هناك فرق بني كلمة )عدل( وكلمة 
)كظم الغيظ، والعفو(:

واسرتسل الشهيد القائد رضوان الله عليه يف 
رشحه، مبينا لنا باأن )كظم الغيظ، والدفو عن 
الناس( بأنها زائدة عىل الددل؛ ألن الددل لو أنه 
إذا حصلت بينك وبني شايص مشاكلة خإنكما 
تتحاكماان إىل شايص يحكام بينكماا بالددل، 
أماا كظام الغياظ والدفاو خهو يحصال بصفة 

اختيارياة وليسات ملزمة، 
حتى ممكن أن يحصل منك 
تجااه شايص آخار حتى 
ولو لام تتحاكماان، وإنما 
رحماة مناك وتفضاال عىل 
أخيك، ولذه تدترب بالنسبة 
الزماة،  صفاة  للمتقاني 
وليست اختيارية، لها خوائد 
مهمة ذكرلا الشهيد القائد 
يكاون  أناه  ]لاو  بقولاه: 
رسيدااً إىل أنه أي يشء يبدر 
مان جاناب اآلخريان ضده 
ممكان أن يكظام غيظاه، 
ويقفاي وكأناه ماا حصل 
يشء حفاظااً عاىل وحادة 
النااس، حفاظاً عاىل أن ال 
تثاار مشاكلة خيبقاى لو 
منشغالً بهذه القضية، ولو 
بالقضياة  منشاغل  ذلناه 
الكاربى، خال يتحاول إىل أن 

ينشغل بالقضية لذه[.

القضية الكربى للمتقني:
وأضااف الشاهيد القائاد رضوان اللاه عليه 
بأنه عند حصول أي مشاكلة بني شيص متقي 
لله، وشايص آخار، خإن الذي يتقاي الله يكون 
متسامحا، ال تأخذه الدزة باإلثم، خيباعر للصلح، 
والدفاو، ويكظام الغياظ، ويقبل االعتاذار، ألن 
قضيتاه الكاربى لي كما قاال السايد: ]يكظم 

الغياظ، يدفو عان الناس؛ ألنه ماذا؟ مشاغول، 
مشاغول بالقضية الكاربى، التي يجب أن تكون 
لاي محط التما  املتقني: الدمل يف سابيل الله، 
الدمل عىل إعالء كلمة الله، الدمل عىل إنقاذ عباع 
الله، خريى مهمة كربى أن يفرغ ذلنه، ورصاعه 
لهاذا الجاناب، أن يفرغ قدراته يف لاذا الجانب، 
أن يحاول أن تكون وحدة املسالمني قائمة خيما 
بينهام، خال ييتلف مع أحد، وال يدخل يف شاقاق 
مع أحاد مهماا أمكن، خسايدفو، وسايصفح، 

وسيكظم الغيظ[.

أغلب املشاكل يف املجتمع تافهة 
وليست ذات قيمة:

الشاهيد القائاد لام يأُل جهاداً ولاو يوّضح 
للناس باأن حالة الفراغ التي يديشاونها، وعد  
االلتما  بالقضية الكاربى، التي لي الدمل من 
أجل عين الله ويف سابيل الله، 
أعى لذا بهام إىل التنازع عىل 
أشاياء تدرب بسايطة وسهلة 
الحال، وأن وعيهم ويقظتهم 
القرآن وااللتزا   إىل  وعوعتهم 
بتداليمه سايؤعي إىل انتشار 
والدفاو  التساامح  روح 
بينهام، وتحل ُكّل مشااكلهم 
اقناعهم  الصغارية، محااوال 
بالحجة والبينة قائال: ]حتى 
باليصوماة،  يتدلال  خيماا 
أخكر باأن املبلغ الاذي يمكن 
أن أخرسه أنا وأنت يف رشيدة 
عاىل صيارة، عاىل مارشب 
صغري، قد ال ينزل منه برميل 
ماء، عندما يكون املطر قوياً، 
حاوايل  سانيرسلا  والتاي 
ثالثاني ألاف، عرشيان ألاف، 
أربداني ألاف. إذا ماا عنادي 
خكرة باأن املفاروض أن لذا 
املبلاغ الاذي أقاو  أحااول أن أوخاره، وأخرجه 
مان عاخال شامطتي، أو اقرتضه، أليال الدمل 
لإلساال  أوىل به؟ إذا كنا من يفكار لذا التفكري 
خساأتصالح مدك برسعة، سنتصالح خيما بيننا 
برسعاة، وسايكظم بدضناا غيظه عاىل اآلخر، 
بال سايتحاىش ُكّل واحاد منا أن يصادر منه ما 
يجرح مشااعر اآلخر، وعاعة ما يجرح مشااعر 
النااس لو أكثر مما لم ميتلفني عليه، لذا لو 

الداعة[.

مان املضحاك املبكاي خداالً أن تمار أعمارناا 
علينا ونحن نتثقف بثقاخاات مغلوطة، نحفظها، 
ونساتيدمها يف أحاعيثنا، َونحاجاج بها اآلخرين، 
ويف األخاري يظهر لناا مدى جهلنا يف اساتيدامها، 
واإليماان بها، يف األخري يظهر مان ينور لنا حياتنا 
وعقولناا بطرح رائاع ال مثيل له، منبداه القرآن، 
عموعه القرآن، وال يشء غاري القرآن، وبهذا تكون 

حجتاه قوية ال يمكان الوقاوف يف وجهها من أي 
شيص له قلب أو ألقى السمع ولو له شهيد..

مان ذلك ما طرحه الشاهيد القائد رضوان الله 
عليه حول مسألة أن الدنيا ليِّنة عند الله، وأنها ال 
تساوي جناح بدوضة!! مفنّداً لذه املقولة وغريلا 
مان املقاوالت التاي تصاب يف نفل املدناى بكال  
مدقاول جدا، لو عني الحقيقة، مدّعماً ذلك بآيات 

القرآن الكريم..
 مؤكداً باأن لذه الدنيا لاي ندمة عظيمة من 
اللاه، وأن اللاه تنااول يف القرآن الكريام ما أندمه 
عليناا خيهاا بكثرة مثال ذكار ندمة:ااا األمطار 
ااا الجبال ااا البحار ااا األنهار اا األشاجار اا 
الحيوانات... إلخ وأنه سابحانه وتداىل تمنَّن علينا 
بهاذه الندام، وطلب مناا أن نتذكرلا باساتمرار، 

ونشكره عليها يف ُكّل وقت وحني..
متساائالً: ]كياف يتمنن علينا بماا ال قيمة له 
عناده؟! إذا كانت الدنيا ال تسااوي عند الله جناح 
بدوضاة إذاً خاال قيمة ملا يتمنن باه علينا، إذا كان 
يدطاي ما ال قيمة لاه عنده، ما ال قيماة له لديه[ 
خالدنياا ال تسااوي عناد اللاه جنااح بدوضة من 
ناحياة أن اللاه ليل محتااج لهاا، وال لغريلا من 

ميلوقاتاه، لاذا قاال الشاهيد القائاد: ]وال ندني 
بالقيماة أنهاا مساألة حاجاة، وخداالً لاو ليل 
محتاجاً لكن الحكيم ينظر إىل األشاياء املهمة ذات 
قيمة خيماا تدطيه، خإذا كانت لذه األشاياء كلها 
ال قيماة لها لدياه خال حاجة لشاكرلا، وال حاجة 
للتمنن بها علينا، ملاذا يتمنن علينا بما ال قيمة لها 

عنده؟[.      ]معرفة الله - نعم الله - الدرس الثاني[

من الثقافات املغلوطة القول ]بأن الدنيا ال تساوي عند اهلل جناح بعوضة[!!

 السبُب األساس للكاظم 
غيَظه أنه مشغول بالقضية 
الكبرى، التي يجب أن تكون 
هي محط اهتمام المتقين: 
العمل في سبيل اهلل، العمل 
على إعالء كلمة اهلل، العمل 

على إنقاذ عباد اهلل

 ل يحسم 
األمَر في الحروب 

والمواجهات 
إل أهم عنصر 

»المبادرة«، 
والمسارعة أن 

تكون أنت صاحب 
السبق، َوسيد 

الموقف

 أبرز صفات 
المتقين 

أنهم }الاَِّذيَن 
ُينِفُقوَن ِفي 

راَّاء  راَّاء َوالضاَّ الساَّ
َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ 

َواْلَعاِفيَن َعِن 
الناَّاِس(

هل القرآن الكريم له نظرة وموقف مما يجري من أحداث يف هذا العالم؟
ساؤال مهم جاداً جداً طرحه الشاهيد القائاد يف محارضاته 
األكثر من رائدة، يحل ُكّل إنساان مسلم أنه بحاجة إىل مدرخة 
اإلجابة عليه اإلجابة الكاملة الصحيحة، املدمدة باألعلة األكيدة 
مان آيات القاران الكريم الذي ال يأتيه الباطال من بني يديه وال 

من خلفه..
من خاالل إجابته رضوان الله عليه عىل لذا التسااؤل املهم 
يف محارضة -ملزمة-)اشارتوا بآيات الله ثمنا قليال(، ساندرف 
اإلجاباة، بأنه )ندم( القرآن الكريم له نظرة وموقف مما يجري 
يف لاذا الدالم من ياو  أنزل إىل يو  الدين، وذلك من خالل خهمنا 

وإيماننا بالنقاط اآلتية:-

النقطة األوىل:
 أن القارآن الكريم كتاب ]مبارك[ كما وصفه الله سابحانه 
وتدااىل، يحقال ملن يساريون عىل نهجاه أعىل وأرقى مساتوى 

مدييش يف الدنيا، والفوز بالجنة يف اآلخرة.

النقطة الثانية:
 أن من أنزل القرآن الكريم لو ملك الساماوات واألرض، من 
يدبر شؤون عباعه من الجن واإلنل والطري، من يدلم بما يمكن 
أن يجري يف لذه الحياة، يدلم خصائص النفل اإلنساانية، وما 
يمكان أن ينبع منها من خسااع يف األرض، وبالتاايل ال يمكن أن 
يقاف امللك الجباار موقف الالمبااالة، وأن يكون تنزيال القرآن 
ملجارع التالوة خقاط، وإنما لو املدبار كما وصف نفساه]يَُدبُِّر 
اَماِء إىَِل اأْلَْرِض ثُمَّ يَْدُرُج إَِليِْه يِف يَاْوٍ  َكاَن ِمْقَداُرُه  اأْلَْماَر ِمَن السَّ
ا تَُددُّوَن[، ومن لنا نادرك أن القرآن كتاب عميل،  أَْلاَف َسانٍَة ِممَّ

يتحرك بحركة الحياة..

النقطة الثالثة:
أن الله سابحانه عندما يقاول لناا )َخاتَِّبُدوُه َواتَُّقاوا َلَدلَُّكْم 
تُْرَحُماوَن( يادل عاللة قاطداة بأننا بحاجة إىل اتباعاه، وأننا ال 
يمكن أن نجد يف سوى القرآن ما خيه سداعتنا يف الدنيا واآلخرة، 

وأن خياه الحال لكل مشااكلنا حتاى قياا  السااعة، ويحذرنا 
سابحانه من أن نفارط يف اتباعنا له بقوله تدااىل ]واتقوا[ أي: 
واتقاوا أن تبتدادوا عن اتباعكام له، عىس أن نُرَحام، ألن من ال 
يتبدون القرآن الكريم لم أبدد الناس عن رحمته سابحانه، عن 
الجنة، ولاذا تهديد خطري يوحي بيطورة املوقف بشاكل كبري 

جدا..

النقطة الرابعة:
 أن نادرك أناه مما يادل عىل أن القارآن الكريام كتاب عميل 
مهم، ليل للقراءة والتدبد به خقط، وأن عائرته واسدة ال يمكن 
إلنساان اإلحاطة بها اا ولذا يشء مدجز بالطبع اا أن الله أمر 
خاتام األنبياء محمدا بأن يساتغفر لذنباه يف أكثر من آية، ولو 
من لو يف تدباده وجهاعه، ولو من كان يتحرك بحركة القران، 
ولكن كما قال الشاهيد القائد: ]لكان ربما يف علم الله أن القرآن 
الكريام يف عمقه، يف وساده، لو أوساع، أوساع مان أن يطيل 

بارش مهما كان كامال كإنساان أن يكون محيطا بدائرة سادة 
القرآن الكريم يف حركته الدامة يف الحياة[. ولذا مما يقوي عند 
اإلنسان املسلم الثقة بالقرآن وبأن خيه الحل ملشاكلنا يف الحياة، 

وأن له موقف من ُكّل ما يحدث من أمور حولنا.

النقطة الخامسة:
يجب عليناا أن ندلم يقيناً بأنه ال خياار آخر أمامنا لنحصل 
عاىل رحماة اللاه والجناة، وأن نحصل عاىل الحل األمثال لكل 
املشااكل التي تدرتض األمة يف مسارية حياتها غري اتباع القرآن 
الكريم اتباعا كامال، وأن نتأمل ونفهم بيوف ووعي قوله تداىل: 
تَِني أَْعَمى َوَقاْد ُكنُْت بَِصرياً َقااَل َكذَِلَك أَتَتَْك  ]َقااَل َربِّ ِلاَم َحرَشْ
آيَاتُنَا َخنَِسايتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَ  تُنىَْس[ بأننا يف يو  املحرش سنكون 
محتاجاني لكل ذرة رحمة من الله، وسايُقال لنا: كانت الرحمة 
باني أيديكام يف الدنيا خماا بالكم نسايتولا، وجازاءا لكم اليو  

ستنسون من رحمة الله -والدياذ بالله من ذلك -
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محمد عبدالقدوس الوزير

ل������م ان�����ح�����ي�����ازك ب������ن ال������ن������ار احل����ط����ِب 
ل����م اخ����ت����ي����ارك خ������وض ال���ل���ه���و وال���ل���ع���ِب

ي��د دون  ال���ش���ع���ب  م������وت  ان����ت����ظ����ارك  ل����م 
ج�����اء ح������ذاء ب���ال���ع���زم ال��ص��ح��ي��ح ، وب���ي

ل�����م ال������وق������وف ع���ل���ى ح�����د امل�����م�����ات وق���د
م������د ال������ع������دو س�������اح ال������غ������در ب���ال���ع���رب

ه���رب���ا  أول�����ي�����ت�����ه  إن  ال����ن����ت����ي����ج����ة  ف����م����ا 
س�����وى امل����ذل����ة ، ف���اخ���ت���ر س���اح���ة ال��غ��ض��ب

، وإل�����ى ال������ف������راغ وس�����ان�����د ج���ب���ه���ة  س�����د 

ص������در ال����ع����دو ب���س���ي���ف احل������ق ك��ال��ش��ه��ب
وزم�����رت�����ه�����ا  أم������ري������ك������ا  ال��������ع��������دوة  إن 

ي���خ���ش���ون وث���ب���ت���ك ال���ع���ظ���م���ى ب���ك���ف ن��ب��ي
أن����ت ال�����ذي ع����رف االم����ري����ك ، م���ا ف��ع��ل��وا

واع��ج��ب��ي   ، ال���ش���ام  وأرض  ال���راف���دي���ن  ف���ي 
وال�����ق�����دس ش�����اه�����دة ف���ع���ل ال����ي����ه����ود ب��ه��ا 

وال�����ق�����دس ع���اص���م���ة االح���������داث ل����م ت��غ��ب
وب����ال  ب����ال����دف����اع  إال  االرض  حت���ف���ظ  ل����ن 

، وال���ع���رض أول�����ى م���ن دم�����وع غبي إق�����دام 
ك����ن ح����اض����را واص����ن����ع ال���ت���اري���خ م����ن ب��ل��د

ب����ه ال���ي���م���ان���ون خ���ي���ر ال����ن����اس ، وارت���ق���ب 

ثقافية

 الصراري - آل الجنيد.. 
قرى منسية..!!

 حياة ابراهيم

ماذا عندما؟؟
مااذا عندما يقتل الطفل أماا  والديه 
، وينحار الازوج أماا  زوجتاه وأطفاله، 

وتدد  األ  أما  صغارلا؟؟
مااذا عندماا يساحل املارء يف وطنه ، 
ويذبح وتقطع أوصاله عىل مرأى ومسمع 
الدادوان  منبطحاي  الالرشعياة  قاوات 

ومرتزقته وتحالف الرش وعدوانه؟
ماذا عندما يذبح الرضيع بد  بارع  خال 
عاني تدمع وال قلب بات يتألم وال ضمري..

يناجي صاحبه ؟؟
مااذا عندماا يهجر املواطناون قرسيا 

من قرالم ؟
أتدلمون يا سااعة.. لي ليسات قصة  
عراماتيكية وال أحداثا من نسج خيالنا.

 نحان ال نتحدث عن مجاازر جماعية 
للمساتضدفني يف كشامري، وال عان قتل 
األقلياة املسالمة يف بورماا ، وال عن إباعة 

جماعية ملسلمي البوسنة...!!
نحان نتحادث عان إخوانناا وآبائناا 
وأبنائنا وأمهاتناا يف قريتي الراري وآل 

الجنيد..
نتحادث عن إبااعة جماعياة وتجويع 
وحصار وقتل وتهجري ينفذ بكل وحشاية 
بحل أبنااء قريتي الراري وآل الجنيد يف 

تدز.
 خأيان املتباكاون عاىل ألال عمااج؟ 
أيان األقال  املأجورة من نزياف تدز؟ أين 

األصوات النشاز ملاذا لم ندد نسمدها ؟
أين عمالء الرياال والدرلم وعبدة رب 
النفاط الذين ظلاوا عاما ونياف يتباكون 
وينوحون عىل أبنااء تدز ويصبون الزيت 
عىل الناار؟؟.. أين لم الياو  مما يحصل 

ألبناء قريتي الراري وآل الجنيد ؟
خرساوا ولم يكتفوا بيرساهم بل لم 

اليد التي تقتل األبرياء لنا ولناك..!!
الاراري وآل الجنياد يقتلاون اليو  
ويحاارصون عاىل أيدي مقاولاة الددوان 

وعواعش أبو الدباس ..!!
مأساة آل الرميمة تتكرر وصرب املواع  
قاب قوساني أو أعنى من مجزرة إنسانية 
وإبااعة جماعية بكل ما تدنيه الكلمة من 

مدنى..!!
صرب املواع  تنزف وتساتغيث خهل من 

مغيث؟؟

على سفرة.. 
شهيد

أسامة الموشكي 
بيٌت إن رأيته من اليارج:

 يبدو مهدماً منهكاً. 
نواخذُه مكرسة وأبوابه ميلدة وعليها 

ستائر بغية السرت مدلقة. 
وإن نظرت إليه من الداخل:

متماسكاً طامحاً متحدياً شامياً. 
جدراناه بطالء الدزة مطلية نقشااته 
بنقااش النار منحوتة وساقفه عاٍل.. 

نظرة الدني ال تراه وملسة اليد ال تلقاه. 
يف وسطه سفرة ممدوعة: 

حماراء، بيضاء، ساوعاء، ومن حولها 
وللذكرياات  متحدياة  صامادة  النااس 

مأسورة متحمدة. 

أم الشهيد
 أََما  مان حولها تبدي الرسور وقلبها 
يف جوخهاا يقول.. مر الساحور حتى أتى 
الفطور وقبلة شكر من الشهيد مفقوعة. 

زوجة الشهيد
نظراتها ألوالعلا مكساورة وتبتسام 
بغصاة مجباورة.. لتقاول: لاوال عمااؤه 
لكانت السفرة مقلوبة وألوانها مطموسة 

محروقة. 

أبو الشهيد
اىل أوالعه الذيان حول السافرة ينظر.. 
وللمكان اليايل كان عمده سايقطر.. ظل 
متماسكاً قائالً: اسمدوا قبل أن نفطر.. 

لال يروقكام رؤياة أبوابناا امليلداة 
ونواخذنا املكرسة؟.

لل ساتنتظرون حتاى تبىل الساتائر 
التي تسرتنا وتسقط؟.

أعراضناا  ساقطت  أإن  أتدلماون 
ساتفضح.. وأرضناا ساتدخلها الاكالب 

وتنبح!.
إذلبوا للذوع عن وطنناا.. وال ترجدوا 
إاّل بنر يدياد بناء األبواب ويلملم زجاج 

النواخذ. 
وإن كتبات لكم الشاهاعة خهنيئاً لكم 

لقاء األحباب. 

ابن الشهيد
ممسكاً بتمرته وال يأكل. 

ماذا بك؟.
ال تقولوا اني لام اصم ومع الصائمني 

ال اريد أن اخطر. 
خقاط تمنيت أن أقاول ألبي إني رصت 

الً أن يصرب.  رجالً متحمَّ
صربت جوعاً، عطشااً، خراقااً، وألَْكثَر 

من لذا رصت اقدر. 

وبنت الشهيد
للسفرة تاركة وعند الناخذة واقفة. 

ما بك ال تأتي؟.
ساأنتظر أباي حتاى يأتي ألقاول اني 

لوجبته املفضلة استطدت أن اطهي. 
عوعي.. أبوك حيٌّ لن يدوع!.

لن أعاوع خقد وعدناي أن يدوع برخقة 
نرا من الجار الحقوع. 

ال تستغربوا!.
أنا انتظار.. النر خالنر أبي.. وأبي 

لو النر. 
وستظل_السفرة ممدوعة.
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ب�����ال�����ردى  ال�����ت�����اق�����ي  ب��������دء  ذا  ل����ي����س 
ق������د ع����ش����ق����ن����اه وأض������ن������ان������ا وص������ال

وان�������ت�������ق�������ى م���������ن دم��������ن��������ا ع����م����ّت����ه 
وات�����خ�����ذن�����ا وج�����ه�����ه ال�������ن�������اري ن���ع���ال

ن������ع������رف امل������������وت ال������������ذي ي���ع���رف���ن���ا 
ق����ت����ال ودس��������ن��������اه   … ق�����ت�����ا  م�����س�����ّن�����ا 

وت����ق����ح����م����ن����ا ال�����������ّدواه�����������ي ص��������ورا 
ن���ض���ال أك����ل����ن����اه����ا   … م�����ّن�����ا  أك�����ل�����ت 

م�������وت ب����ع����ض ال����ّش����ع����ب ي���ح���ي���ي ك���لّ���ه 
االك���ت���م���ال روح  ال���ن���ق���ص  ب���ع���ض  إّن 

***
ه�����ا ه����ن����ا ب����ع����ض ال�����ّن�����ج�����وم ان���ط���ف���أت 

ك����ي ت����زي����د األجن�������م األخ��������رى اش���ت���ع���ال
ت����ف����ق����د األش�������ج�������ار م������ن أغ���ص���ان���ه���ا 

ث�������ّم ت����������زداد اخ�������ض�������رارا واخ����ض����ال

 روح 
االكتمال 
عبد اهلل البردوني

معاذ الجنيد
 

ف����ي رث������اء ال��ش��ه��ي��دي��ن 
ال�����ب�����ط�����ل�����ن ج����وه����ر 
وم���ص���ط���ف���ى اجل��ن��ي��د

رِح��������َم ال����ل����ه ج���وه���را
ك��ان ف��ي احل��رب حيدرا

ًة وق�������وَّ  ، ب����أس����اً  ك�����ان 
����را وم�������َاك�������اً ُم����َط����هَّ

ال��ذي  ) شمهاننا   ( ك��ان 
ي��ت��م��ش��ى ع���ل���ى ال���ث���رى

ج������ب������ًا ف�������ي ث���ب���ات���ه
ت��ص��ّب��را إن   ، ص���خ���رًة 

��������ًة ج�����وه�����ٌر ك����ان����ه أُمَّ
، وم��ع��ش��را ك����ان ف�����رداً 

ج���ب���ه���ة ال����ع����ز ق���اده���ا
ك�����ان ف��ي��ه��ا ُم��ع��س��ك��را

ث�����اَر م���ن أج����ل أرض����ِه
ُم���ت�������َح���دٍّ ُق�����وى ال����ورى

واج������َه امل������وَت ص��ام��دا
ش��ام��خ��اً ل��ي��س ُم��ج��ب��را

ب����������اع ل�����ل�����ه ن����ف����س����ُه
ف����أت����ى ال����ل����ه أح���م���را

نُ����ص����رًة اآلن  دُم����������ُه 
الُقرى بها  تُحظى  سوف 

ك���م ع��ش��ق��ن��اك ف��ارس��ا
أس����������داً م�����ا ت��ق��ه��ق��را

وك�����ت�����ب�����ن�����اَك ق����ص����ًة
وب�����ك�����ي�����ن�����اَك أن�����ُه�����را

ك����ن����َت ف���ي���ن���ا ح��ب��ي��ب��ن��ا
ك���ن���َت ش���ب���ًا غ��ض��ن��ف��را

دم��ع��ن��ا س�����اَل ض��اح��ك��اً

ح����ن أل����ف����اَك م��ف��خ��را
ال����ذي ق���ل���ب���ك  م����ن  آه 

درى ل��و   .. ال��ع��ز  ع��ان��َق 
ك���م ف���ق���دن���اك ي���ا ف��ت��ًى

را ف����ي امل���ع���ال���ي جت�����ذَّ
وات������خ������ذن������اَك ِق���ب���ل���ًة

ون����ص����ب����ن����اَك م���ن���ب���را
حياتنا ن��ق��ض��ي  س����وف 

ن�����ت�����غ�����ن�����اَك ج�����وه�����را
ف������س������اٌم ع���ل���ي���ك م��ا

ب������ارق ال���غ���ي���م أم���ط���را
وع�����ل�����ى ك������ل ف��������ارٍس

ف��ي ال���ص���راري ت��س��ع��ّرا
ال��ذي مصطفى  وع��ل��ى 

ك��ت��ب ال��ن��ص��ر أس��ط��را
ف�������س�������اٌم ع���ل���ي���ك���م���ا

م����ا ذك����رن����اك ج���وه���را   

جوهٌر كأنه ُأمًَّة

من وحي شعار  )أمريكا ترفض الحل السلمي يف اليمن (

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 9 إلی 16 شوال 

- وسارعوا اىل مغفرة من ربكم.

الُهبوُب الّثاني
حسن شرف المرتضى

ت���خ���وُض ب���اب���اً ف��ب��اب��ا
ومت����ع����ُن االن��ص��ب��اب��ا

إل�����ى ب������اٍد ف���أخ���رى
ان��ق��اب��ا ال  ث������ورًة  ال 

ت���ه���ّب ح���ي���ن���اً رب��ي��ع��اً
وت���ع���ل���ُن االق���ت���راب���ا

وت��������ارًة ف����ي خ���ري���ٍف
االنسحابا يعلن  ل���م  

أغبى الوكاالِت  ح��رُب 
تغابى م��ا  ال���ذي  منها 

ك��ّل شعٍب من ح��ارب��وا 
مي����ارس����وَن اح��ت��راب��ا

من أنضجوا النفي أضحوا
ي���ج���ّرب���ون اغ���ت���راب���ا

رم��اٌد ال��ذئ��اب«  »وادي 
وال���ري���ُح ش��ّب��ت ذئ��اب��ا

أن����ا  وه����م  أو ك��ان��ا
احلسابا فتحنا  ت����ّواً 

ج�����اءوا ب���غ���زٍو ج��دي��ٍد
ُمهابا ردع���اً   وص���رُت 

ي���ق���ن���ّع���وَن األف���اع���ي
ي���ج���ّم���ل���وَن ال���غ���راب���ا

ه���ّب���وا ك���ري���ٍح وب��اب��ي
ك��م ي��رف��ُض االن��ت��داب��ا

ت���خ���وُض ب���اب���اً ف��ب��اب��ا
ان��ق��اب��ا ال  ث�����ورًة  ال  

يمُن العز
يَ���م���ُن ال���ِع���زِّ ل����ُه ج���ي���ٌش سما 

ِب���رج���اٍل ف����وَق أُْف�����ِق ال��َق��َب��ِس
ُمنتِقما  ل��ل��ِع��دى  تَ���ص���ّدى  ك���م 

والنََجِس ال���ّردى  ُح��ث��االِت  ِم��ن 
ِحَمما  تَ����ْدوْي  الشعِب  وجل���اُن 

َش���ِرِس كسيٍل  ال��غ��ازي  تَ���ْدَه���ُم 
أزه��ق��وا أس���ط���ورةَ ال��ش��رِّ كما 

يُ���ْزِه���ُق احَل���ُق َض���اَل املُ��بْ��ِل��ِس
فانهَزما  احِلمى  غ��ازي  َدَح��روا 

وغ���دى حل��م��اً ل��وح��ِش ال��َغ��لَ��ِس
م��ا  ��وا ب��ال��دِّ ع��رف��وا ال���لَّ���َه، ف��لَ��بَّ

ال���ُق���ُدِس وروَح  احَل����ِق  دع����وةَ 

اَس احِلمى  البأِس وُحرَّ أُولْي  يا 
أن��ت��م ُ ل����أرِض ِن��ع��َم احَل����َرِس

ُمقتَِحما  مضى  ال��ش��ع��ُب  ِب��ُك��ُم 
ُك�����َل غ������اٍز، وع���م���ي���ٍل ُم��ف��ِل��ِس

ك��ل��م��ا َش����نَّ ال���ِع���دى ُم��لْ��تَ��َح��م��ا 
ع���اَد م��ح��م��والً ِب��نَ��ع��ٍش نَ��ِج��ِس

رمى  إن  إف��ك��اً  تلقُف  كالعصى 
وافترسي فلتهُجمي  س��اِح��ٌر.. 

نحُن ُشْهُب احلرِب ،ِسّجيُل السما
واكنُسي َجنِْدليِهْم  شظايا  ي��ا 

َق��َس��َم��اً ل��ن يَ��رِج��َع ال��غ��ازي كما 
جاَء..يا أرُض ابلعيهْم واحتسْي 

صالح 
الشامي
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 متابعات فلسطينية

ُلـْغـزُ الطائرة »املتسللة«: خيبة يف »إسرائيل«
حلمي موسى*

أصابت الدلشاُة الكثريَ من اإلرسائيليني عندما 
سامدوا أن طائارة مان عون طيار اخرتقات أجواء 
لضباة الجاوالن الساورية املحتلاة، وأن بطاريات 
»باترياوت« املضاعة للطريان عجازت عن إصابتها 
رغم إطالق ثالثة صواريخ نحولا. ورغم أن أحداً يف 
»إرسائيل« ال يُمكنه االععاء بأن األجواء اإلرسائيلية 
منيداة، وأن أي طائارة ال يمكنهاا اخرتاقها، إاّل أن 
ذلك لام يمنع اإلحسااس بالييبة جراء الفشال يف 

إسقاطها رغم اكتشاخها.
وكتب املدلل األمني لصحيفة »مداريف«، يويس 
ميلمان أن »الساماء لم تساقط حقاً ياو  األحد يف 
لضبة الجوالن، لكن بقيت يف األجواء مشاعر خيبة 
بكل مدناى الكلمة. خطائرة مان عون طيار عخلت 
الجاوالن.  األرايض اإلرسائيلياة يف وساط لضباة 
وأطلقات منظوماة الدخااع الجوي التابدة لساالح 
الجو اإلرسائيايل املتموضدة يف الجليل نحو الطائرة 
صاروَخي باتريوت، لكنهما أخطآ لدخهما. وأظهر 

التحقيال أيضااً أن طائرة إرسائيلياة أطلقت أيضاً 
نحاو الطائارة مان عون طيار صاروخ جاو ا جو، 

ولو أيضاً أخطأ الهدف«.
ويف نظار ميلماان، خإن الييبة لاذه املرة كانت 
كبرية؛ ألن لذه البطارية نفسها سبل وأسقطت يف 
آب ل201 طائارة مان عون طيار تساللت إىل أجواء 
لضبة الجاوالن. كماا أن لذه البطارية أساقطت 
بدد شاهر مان ذلك طائرة »ساوخوي« عساكرية 
ساورية اقرتبت من مناطل االحتاالل اإلرسائييل يف 
الهضباة. ورغام االختالخات األولية حاول الطائرة 
وملن تدوع بسابب تددع الجهات التي تستيد  مثل 
لذه الطائرات يف األجواء السورية، إاّل أن »إرسائيل« 
اعتربتهاا طائرة تتباع الجيش الساوري وكانت يف 
مهمة اساتطالع خوق مواقاع املدارضني وأخطأت 
طريقهاا. وكانت جهات قالت يف البداية إن الطائرة 
يُمكن أن تكون تابدة للوحدات الروساية املتواجدة 
يف سوريا. ومدروٌف أن قوات »حزب الله« يف سوريا 
تساتيد  ألغراض تكتيكية أيضاً طائرات من عون 

طيار.

الدساكرية  الجهاات  أن  إىل  ميلماان  وأشاار 
اإلرسائيلية لم تساتطع تحديد الجهاة التي تتبدها 
لاذه الطائارة، مثارية احتمااالً بأنهاا قاد تكاون 
روساية أَْو ساورية أَْو حتى طائرة تابدة لا«حزب 
اللاه«. وكتب أن الطائرة قاد تكون وصلت يف مهمة 
استطالع وتصوير، أَْو حتى يف مهمة اختبار ليقظة 

وجالزية الدخاعات الجوية اإلرسائيلية.
ويف كل حاال، خاإن ساالح الجاو اإلرسائييل بدأ 
تحقيقات جولرياة يف لذا الشاأن ملدرخة مواضع 
اليلل. ومن بني األسئلة املهمة املثارة: لل أن الفشل 
نبع مان خلٍل يف منظومة الدخاع الجوي اإلرسائيلية 
أ  بسابب تطاور يف الطائارة؟. وقاد اساتيدمت 
»إرسائيال« يف أمر الطائرة ما يُدرف بآلية التنسايل 
ماع الجياش الارويس يف ساوريا ملدرخاة إن كانت 
الطائارة روساية وإن كانات أخطاأت يف طريقها. 
وبديهي أنه إذا كان الروس أرسلوا الطائرة يف مهمة 
تجسل أَْو الختبار يقظة الجيش اإلرسائييل، خإنهم 
لن يدرتخاوا بذلك. ومع ذلك، خإن إقرار اإلرسائيليني 
بأنهم أطلقاوا صواريخ »باتريوت« وصاروخ جو ا 

جو باتجالها يشري إىل خلٍل واضح.
ويف محاولاة الوقاوف عاىل ماا جارى، أكادت 
املصاعر الدساكرية اإلرسائيلية أن منظومة الدخاع 
الجوي اكتشافت الطائرة ولي تبداد حوايل عرشة 
كيلومارتات عان الحادوع عاخال األجواء الساورية 
وقامت بمتابدتها، وعندما تساللت بضع مئات من 
األمتار خوق لضبة الجوالن صَدَر األمُر بإساقاطها 
خأطلقت الصواريخ. وبحساب املصاعر اإلرسائيلية، 
يبادو أن الجهاة التاي أرسالت الطائارة الحظات 

الصواريخ خأعاعت الطائرة إىل قاعدتها.
وبحساب اإلجاراءات اإلرسائيلية املدماول بها، 
خإنه يف حال خشل منظومة الدخاع الجوي يف إسقاط 
طائارة تقتحام األجاواء، خإن ساالح الجو يرسال 
طائراته للقيا  باملهمة. ومان البيانات اإلرسائيلية 
يبادو أنهام يف لذه املارة اكتفوا باساتيدا  طائرة 
من عون طيار وطائارة لليوكوبرت يف مواجهة لذه 

الطائرة وذلك إلسقاطها بصاروخ جو ا جو.
ويف كل حال، خإن خشال منظومة الدخاع الجوي 
اإلرسائيايل يف إساقاط الطائرة يف لضباة الجوالن 

يُذكِّر بفشال إرسائييل كبري آخر جرى قبل سانوات 
حينما أرسل »حزب الله« من لبنان طائرة استطالع 
وحينهاا  خلساطني.  جناوب  إىل  ووصلات  جالات 
أساقطت طائرات إرسائيلية طائارة »حزب الله« يف 
جباال اليليل بصواريخ أرض ا جو. وما يثري القلل 
لادى اإلرسائيليني أن صاروخ جو ا جو خشال لذه 

املرة يف إسقاط الطائرة خوق لضبة الجوالن.
عموماا أعلان متحادث عساكري إرسائيايل أن 
»األمر يتدلل بحاعث خطاري جداً. ينبغي خحص ما 
جرى لناك بدمل كبري«. واعترب املراسل الدسكري 
ملوقاع »واال« أمري بوحبوط تسالُّل الطائرة وخشال 
إسقاطها جرس إنذار للجمهور والقياعة السياسية 
يف »إرسائيل« قبيال الحرب املقبلة مع »حزب الله«. 
وأوضاح أن السايناريولات يف الجياش اإلرسائييل 
تتحادث عان أن »حازب اللاه« يف الحارب املقبلاة 
سيطلل يومياً حوايل 1500 صاروخ عىل »إرسائيل« 

خضالً عن استيدامه للطائرات من عون طيار.

*السفير البيروتية

االحتالل يعتقل شاباً بزعم 
تخطيطه لتنفيذ عملية 

بالقدس
أعلنت رشطاة االحتالل »اإلرسائييل«، عن 
اعتقال شااب خلسطيني يبلغ من الدمر )28 
عاماً(، مسااء اإلثنني، أثنااء تواجده يف البلدة 
القديماة بالقادس املحتلاة بزعام تيطيطه 

لتنفيذ عملية. 
وزعمات اإلذاعاة »اإلرسائيلياة الدامة«، 
أناه »اتضح خاالل التحقيل مع الشااب أنه 
كان ييطاط الساتهداف أخاراع مان )حرس 
الحدوع(«، الختة إىل »أنه سيمثل أما  املحكمة 

اليو  لتمديد خرتة اعتقاله«. 
يف  يقيام  كان  »الشااب  أن  إىل  وأشاارت 
القادس عون أن تكاون بحوزتاه تصارياح 
الزماة، علمااً أناه كان رلان االعتقاال عا  
ل200 ملادة ساتة أعوا  بدد إعانتاه بمحاولة 

االعتداء عىل أحد أخراع )حرس الحدوع(«. 
وذكرت مصاعر »إرسائيلية«، أن »الشااب 
املدتقال مان ساكان مديناة را  الله وساط 
الضفة املحتلة، ويبلغ من الدمر )28 عاماً(«.

220 مهاجرًا من يهود 
أمريكا الشمالية يصلون 

»إسرائيل« 

كنادا  يهاوع  مان  مهاجاراً   220 وصال 
والوالياات املتحادة، يو  الثالثااء، مطار »بن 
غورياون« يف مدينة اللد بتنظيم من الجمدية 
اليهوعياة »نفال لنفال«، وخقااً ملاا نرشه 

موقع صحيفة »إرسائيل ليو « الدربية. 
وأشار املوقع، أن لذه املنظمة استطاعت 
حتى الياو  عخع 5ل ألف يهاوعي للهجرة إىل 
»إرسائيل«، وخالل لذا الصيف من املتوقع أن 
يصل عدع املهاجرين اليهوع إىل 2000 برعاية 

لذه املنظمة. 
وتأسسات منظماة »نفل لنفال« عا  
2002، وتدمل بشاكل مبارش مع ما يسامى 
حكوماة  يف  واالساتيداب«  »الهجارة  وزارة 
الدادو الصهيوناي، وبتداون ماع الصندوق 
القوماي »اإلرسائيايل كارين كييمات« ومع 
يهوعياة عاملياة، وتنشاط لاذه  منظماات 
املنظماة لدخع يهاوع كندا والوالياات املتحدة 

وبريطانيا للهجرة إىل »إرسائيل«.

العدو يحاصر العراقيب بالنقب الفلسطيني املحتل ويدّمر أراضيها 
قرياة  الصهيوناي،  الدادو  حاارصت سالطات 
الدراقيب بالنقب الفلسطيني املحتل عا  8ل، وسط 
مواجهاات بني ألايل القرية وعناارص االحتالل التي 

تحاول االستيالء عىل أراضيهم. 
وقال الناشاط ساليم الدراقيب، يو  الثالثاء، إن 
»الرشطة تقاو  منذ الصباح بحماياة اآلليات وتبدأ 

باستفزازاتها اإلجرامية ضد األطفال والنساء«. 
وأكاد الدراقياب أن قاوات الددو احتجازت أحد 
أطفال القرية، أثناء املناوشات التي جرت بني األلايل 
ولاذه القوات التي تطارع األلاايل خالل اعتصامهم 

يف أراضيهم. 
وأشاار إىل أن قاوات الدادو تتاذرع يف حصاار 
ومحاولاة تدماري أرايض القرياة، بوجاوع أمار من 

املحكمة بتحريض لذه األرايض. 
يُذكار أن الدراقياب قرية خلساطينية مسالوبة 
االعارتاف ولي من باني 0ل قرية تمارس سالطات 
االحتاالل بحقها ميطًطاا ملحاولة تهجاري ألاليها 

واالستيالء عىل أراضيهم.

نتنياهو: مستعد إلنهاء 
الصراع إْن ُوجد شريك عربي 

يتنازل عن حق عودة الالجئني 

قاال رئيال وزراء الدادو »اإلرسائييل« 
بنيامني نتنيالو مساء االثنني، خالل خطاب 
لاه يف الكنيسات: »لان أكاون كريمااً لكي 
يحصل الفلسطينيون عىل عولة يف حدوع 67 
ومن ثم ال يدطونا شايئا«، مضيفاً أنه »عىل 
اساتدداع إلنهاء الراع مع الفلسطينيني يف 
حال وجوع رشيك يتنازل عن حل الدوعة«. 
وشادع نتنيالاو عاىل أن السايطرة عىل 
االرض مان غربي نهار االرعن حتاى البحر 
ساتكون تحات السايطرة »اإلرسائيلياة«، 
وقال: »اآلن لناك عول تنهار وعول عىل عتبة 
االنهيار، ويف حال أخرجنا الجيش اإلرسائييل 
الغربياة  الضفاة  مان  الشااباك  وجهااز 
خاأول يشء سايحدث لاو انهيار السالطة 
الفلسطينية كما حدث األمر بدد االنسحاب 

من قطاع غزة عا  2005.« 
ووجاه أعضااء الكنيسات أسائلة عدة 
لنتنيالو، منها االستفساار عن سابب عد  
عارض نتنيالاو خطتاه السياساية أماا  
السالطة الفلساطينية، وأجاب قائاالً: »لم 
اعارض خطتي السياساية ألناه يوجد لنا 
أعضاء كنيسات )من اليسار( يتوجهون إىل 
را  الله للقاء رئيل السالطة الفلساطينية 
محموع عبااس، عاعياً مان يلتقون الرئيل 
عباس أن يسألوه ملاذا لم يلِب ععوته للدوعة 

للمفاوضات؟. 
وحيال الساماح لليهوع اقتحا  املساجد 
األقاى قاال نتنيالاو »إن سااعات ختاح 
بوابات املسجد األقى لم تتغري وأنا ال أنوي 
أن أغريلا خهناك مبادأ أحاول تطبيقه ولو 
البقااء عىل الوضع القائم يف الحر  القديس. 
وقال:« أنا حدعت سياساتي ولي سياساة 
صحيحاة وسياساتي تدعو ملناع تغريات يف 
الصلوات خموقفي مبناي عىل تجارب وعىل 

مدلومات وانذارات استيباراتية. 
واوضح انه طالب بدد  السماح ألعضاء 
الكنيست عخول املسجد األقى ملنع حدوث 
حالاة غلياان، الختاً إىل أن الوضاع يمكن أن 

يتغري مستقبالً. 
مان جهاة أخارى، كشاف نتنيالاو أن 
األساابيع املقبلاة ستشاهد توقياع اتفااق 
ماع الوالياات املتحادة يتدلل باملسااعدات 

الدسكرية االمريكية لا«إرسائيل«. 
وقاال: »عالقاتنا ماع الوالياات املتحدة 
قوياة وأن نسابة تأيياد الشادب االمريكي 
لا«إرسائيايل« تصل إىل %71، واالتفاق الذي 
سايوقع سايتدلل بالدعام الدساكري ملدة 

عرشة أعوا  قاعمة.

رئيس املعسكر الصهيوني: »إسرائيل« على أعتاب 
انتفاضة كراهية تقوُدها لحرب أهلية 

حاّذر زعيام املدارضة »اإلرسائيلياة« ورئيل 
املدساكر الصهيوني، يتساحاق لريتصوغ، مما 
اسماه بتفيش الكرالية والدنرية يف »إرسائيل«، 

ما يؤسل لدملية القتل واالغتيال القاعمة. 
وقال لريتساوغ يف كلمة ألقالا خالل جلساة 
عقدتها اليو  اإلثناني كتلته الربملانية:« نحن عىل 
أباواب انتفاضاة الكرالية والدنرياة والظال  
وعملياة االغتياال والقتال القاعماة ساتقع عىل 
خلفية الكرالية الداخلية الساائدة لنا وستذرف 
ماريي رغيف عمداة وينرش نتنيالو بوسات عىل 

خيسبوك وسايطلب نفتايل بينت محاسبة النفل 
لكن الئحة االتها  لذه املرة ستوجه ضدلم. 

وأضاف لريتصوغ: »نسامع الكرالية من كل 
حدب وصوب حاخامات عساكريني ضد النساء، 
املادارس  حاخاماات  الغربياني،  ضاد  رشقياني 
الدساكرية التمهيدية ضد املثليني جنسيا، الدرب 
واليهاوع ولكذا عواليك وانتفاضاة الكرالية لذه 
تازرع باذور الفوىض وصاوال إىل الحارب االللية 
التي سنحصدلا جمديا مستقبال ولذه الكرالية 
تجاري بدعام وغطااء كامال ممن يجلساون يف 

الحكومة ». 
واعترب أن »من يقاف عىل رأس لذه الحكومة 
يلاوذ بالصمت وال يرع عىل انتفاضة الكرالية وال 
يدمال ضدلاا وال يلجمها وال يتياذ أي خطوات 
ضاد قاعتهاا وال يحار  مثرييهاا ومفجريها من 
امليزانياات ونايس أن حماياة الضدياف لي الم 
رشوط أن تكون يهوعيا اضاخة للتسامح وحماية 
الديمقراطياة والقيم واألخاالق لقد نيس نتنيالو 

كيف وما مدنى أن تكون يهوعيا ».
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ون قب�صتهم عليها مذ ا�صتهالل خمطط اخلراب عام 2011  دُّ امل�صلحون ي�صُ

الجيش السوري ُيحِكـم الطوق: حلب قريباً تتنّفس الحرية 
  - محمد الباشا

ظلات حلب ترزح وتَان تحت ساطوة املجاميع 
املسالحة الدابرة للحدوع، منذ بدأ سيناريو التدمري 
والفوىض يف ساوريا يف الدا  2011 ، وخل امليطط 
األمريكاي ذي التمويال السادوعي اليليجي، وبما 
يياد  أمان كياان الصهايناة املازروع عاىل أرض 

خلسطني السليبة.
املداعلاُة، يف اآلن الرالان، تغاريت بدكال ماا 
تروُماه القوى التي تريد ساوريا غارقًة يف الَفوىض 
والتقسايم، إذ غااااادت قاواُت الجيش الساوري 
عىل بُداد عرشاِت األمتار من منطقة ظهرة عبدربه 
االسارتاتيجية يف حلب، بدد إكمالها السايطرَة عىل 
تلة الكاستيلو والطريل املؤعي إليها، وإغالق جميع 

خطوط إمداع مسلحي أحياء حلب.
منطقاة  مان  الدساكرية  الدملياة  اساتمراُر 
اللريماون، عىل املحاور الغرباي، صاحاب، توازياً، 
اساتهداف الجيش ملييم حندرات، وتمدع سايطرة 
الجيش السوري بشكل عْريّض اا وسَط ترابط بني 
محااور عدة اا عىل جبهات مزارع املالح الجنوبي، 
باتجااه طريال الكاساتيلو اا الشايخ مقصوع اا 
اللريمون، حد تأكيد مصدر سوري ميداني لوسائل 

إلدامية.
املصادر رشح تطاورات املشاهد، مفصاالً بأن 
قاوات الجيش تقدمت عىل حاجاز املنرشة، ما أّعى 
إىل تراجع »جبهاة النُّرة«. كذلك تمت السايطرة 
عاىل مرتفاع »بيات املريع«، بداد قصاف مدخدي 
وصاروخاي عنياف، إضاخاة إىل تحريار 3 مازارع 

غربي الجرف الصيري، شامال الكاساتيلو. ورغم 
محااوالت املسالحني إلحاداث زخم إعالماي، عرب 
الرتويج لهجو  مضاع تمت خيه اساتداعة عدع من 
النقاط التي سايطر عليها الجيش، خإنه لم يُسجل 
أي لجوٍ  مداكل من قبل خصائل »جيش الفتح« 
بدد التقد  األخري للجيش، يف ظل تويل ساالح الجو 
الرويس التغطية الجوية للدمليات، عرب استهداخات 
عنيفة عىل مدظام الجبهات، وأبرزلاا عىل مدينة 

الباب يف الريف الرشقي. 
وأظهارت االحصائيات التي أجرتها ما تسامى 
الطبابة الرشعية يف محاخظة حلب شامال ساوريا 
أن عدَع الضحايا املدنيني الذين سقطوا خالل قصف 
الجماعاات املسالحة لألحيااء الساكنية يف املدينة 
بلغ 600 شاهيد، أَْكثَر مان 75ل منهم من األطفال 
والنسااء، بينما تجاوز عدع املصابني اليمسة آالف 
مصااب، ذلك منذ مطلع الداا  الحايل وحتى نهاية 

شهر حزيران/يونيو، يف حني رجحت الطبابة زياعة 
عادع الضحايا نتيجاة وجاوع الدديد مان الحاالت 

اليطرة بني املصابني.
ويف ترياح لوكالاة »يونياوز«، قاال رئياُل 
الطباباة الرشعياة يف حلب الطبياب زالر حجو إن 
»باني ضحايا القصاف الذي اساتهدف أحياء حلب 
يوجد 279 طفل و200 امرأة، وسجلت نسبة كبرية 

من املصابني، حاالت عجز كامل أَْو جزئي«.
وشاهدت حلب خالل األشاهر املاضياة تصديداً 
كبارياً من قبال الجماعات املسالحة التاي قصفت 
كامل أحيااء املدينة بمئات القذائف، ساببت عماراً 
كبريا يف البنى التحتية واملباني الساكينة، وأحصت 

تلك األعداع من الضحايا.
التصدياد لم يقتار عىل الكم بال زاع يف النوع 
أيضاا كماا يقاول الطبياب حجو »خاالل خحيص 
لجثامني الشاهداء واملصابني الحظت تطوراً مرعباً 
ومييفاً يف نوعية االصابات الناجمة عن الصواريخ 
التاي قصفات بها أحيااء حلب يف اآلوناة األخرية«، 
مشارياً إىل أن »لاذه االصاباات تشااَلُد ألول مارة 
يف حلب، واألسالحة التي تساببت بها لي أسالحة 

شديدة اليطورة ومحظورة«.
تساتيدمها  التاي  األسالحة  نوعياة  تطاور 
الجماعات املسالحة ضد املدنيني يف حلب لم يقتر 
خقط عىل القذائف والصواريخ، خحاالت القنص من 
أحياء صالح الدين وسايف الدولاة الدائمة لجنوب 
حلب، ظهر خيها تطور الذخرية النارية املستيدمة، 
ساواء كان املدى البديد أَْو نوعية الذخرية املتفجرة، 

حسبما قالت الطبابة الرشعية.

كاتب سعودي يدعو 
إلدانة ثورة السكاكني 

والعمليات ضد املستوطنني 
و»إسرائيل« ُتبارك 

  - متابعات
نقل الحسااُب الرسامي لاا »إرسائيل« 
عىل »تويرت« ععوة كاتب سدوعي من التيار 
اللياربايل إلعانة الدمليات ضد املساتوطنني، 
ومساواتها بالهجمات ضد املدنيني يف الدول 

األوروبية. 
الحسااب الرسامي لا«إرسائيل« باللغة 
الدربياة، ذكار يف تدويناة عاىل »تويارت«: 
»الكاتب محمد عيل املحموع من السادوعية 
مدنياني  ضاد  اإلرلااب  إعاناة  إىل  يدعاو 
بإرسائيل عىل غرار إعانة اإلرلابي يف نيل«. 
وكان الكاتاب محماد عايل املحموع قال 
قبال يومني إن »قتال األبريااء يف أي مكان 
إرلاب. ال مدنى الساتنكار بدضهم جريمة 
نيل، يف الوقات الذي يباركاون خيه )ثورة 

السكاكني( يف إرسائيل«. 
وتاباع: »نحان كدارب/ كمسالمني لم 
نحادع موقفنا من اإلرلااب بوضوح، خرح 
بدضناا باا 9/11، يغنّي بدضناا لا)ثورة 

السكاكني( بال حياء... إلخ«. 
بارشا  نكاون  أن  أرعناا  »إذا  وأضااف: 
أساوياء، علينا أن ندين اإلرلابي الذي يقتل 
املدنيني يف محطة إرسائيلية، كما ندين قائد 

شاحنة«. 
وخلاص املحماوع إىل أن »اإلرلابي الذي 
يتدّماد قتل مجموعة مان األبرياء الذين قد 
ال يدرخهام أصال، لو واحد يف أي مكان، إنه 

يقتل األبرياء كوسيلة لهدف سيايس«.

أردوغان يروي تفاصيل ليلته املخيفة واالنقالبيون لن يحظوا بصالة الجنازة
  - وكالت

كشف الرئيُل الرتكي، رجب طيب أرعوغان، تفاصيَل ليلة محاولة 
االنقالب الدساكري، الجمدَة املاضيَة، وكيف أنه »لم ييطر يف باله أنه 
لن يكون رئيساا« بدد تلك الليلة، يف أول مقابلة حرية له مع شبكة 
CNN، والتي لي أول مقابلة له عىل شبكات اإلعال  محليا وعامليا بدد 

األحداث التي شهدتها تركيا نهاية األسبوع املايض.
إذ قال أرعوغان: »كنات يف عطلة مع زوجتي وصهري وأحفاعي يف 
15 يولياو/ تموز يف منتجع مارماريل، ويف تلك الليلة قرابة السااعة 
الدارشة مسااًء وصلتاي األخبار، بأن لناك نوع ماا من التحركات يف 
اساطنبول وأنقرة ومدن أخرى، لذلك قررناا االنتقال من موقدنا، ولك 
قبل تحركي أرعت إخطار وساائل اإلعال  بما يحدث، وأرعت مناشادة 
كل الشادب الرتكي عرب قنوات التلفزيون، ولكن البث الوطني لم يصل 
تلفزيونات الناس لذلك اساتيدمت لاتفي ألععو الشادب إىل اليروج 

للشوارع والتصدي للجيش.«
وأضااف أرعوغان: »وبدد تلاك الدعوة وصلتني األنبااء بأن الناس 
اساتجابت وتجمدت يف حشاوع غفرية بالشاوارع وكان ذلك محوريا، 
ألن اللغاة الوحيدة التي يفهمها لاؤالء االنقالبيون لي انقالب مضاع 

عىل يد الشدب ولذا ما حققوه.«
وتاباع أرعوغاان أنه خاالل الهجاو  يف مارماريل ُقتال اثنني من 
حراساه الشايصيني، وأنه يف حال ظال يف مكانه عارش أَْو 15 عقائل 
إضاخية كان لو نفساه سايقتل أَْو كان سايؤخذ كرلينة، لذلك اتبع 

توصياات انتقاله مع عائلته وعادع من »املقربني مناه« باالنتقال إىل 
مكان أَْكثَر أمنا بالطائرة.

وعلل أرعوغان أنه خالل مجرى األحداث »لم ييطر يف باله« أنه لن 
يكون رئيساا بدد اليو ، وخالل 12 ساعة من محاولة االنقالب توصل 
إىل »النتائاج التاي أراعلا« لو وحكومتاه، مؤكدا أن »الغزاة« سايتم 

التدامل مدهم برسعة.
ونفى الرئيل الرتكي مزاعم أنه سيساتغل محاولة االنقالب، التي 
تدتربلاا حكومته عمال إرلابيا، كمربر لشان حملة ضاد مدارضيه، 
قائال إن عليه وحكومته خدل »ما لو صحيح« وأن »شيصية قمدية« 
لم تكن ستحظى بنسبة 52 يف املائة من أصوات الناخبني، يف إشارة إىل 

خوزه يف االنتيابات الرئاسية عا  ل201.
ويف ساياق تداعيات محاولة االنقالب أعلنت ليئة الشؤون الدينية 
الرتكية، أعىل سالطة اساالمية يف البالع، الثالثااء أن االنقالبيني الذين 
ُقتلوا خالل محاولة االنقالب الفاشلة سيحرمون من صالة الجنازة.

وأوضحات يف بيان “لن يكون لناك مأتام” للدنارص الذين قتلوا يف 
صفوف االنقالبيني، مضيفة أن “لؤالء األَْشَياص، من خالل اعمالهم، 
لم يدوسوا خحسب عىل حقوق االخراع، بل عىل )حقوق( شدب بكامله، 

ولم بالتايل ال يستحقون )…( الصلوات”.
وقاال الجياش الرتكاي السابت أن ل10 متمرعيان قتلاوا خاالل 

محاولتهم االنقالب عىل السلطة، ولو رقم لم يتم تحديثه مذذاك.
من جهتها اشارت الحكومة إىل ارتفاع الحصيلة املوقتة للقتىل بني 

املدنيني وقوى االمن املوالية إىل ل20 أَْشَياص.
وشاارك الرئيل الرتكي رجب طيب أرعوغان االحد يف عدة مراسام 

لتشييع الضحايا الذين يدتربون رسميا “شهداء”.

الهجوم اأ�صفر عن 15 جريحاً وداع�ض يتبنى

شاب أفغاني يحتطب 
بفأسه ُركاب قطاٍر بأملانيا!

  - متابعات
إععاى تنظيم “عاعش” عارب وكالته “أعماق” الوقاوَف وراء اعتداء 
خورتسابورغ التي نفذلا شاب أخغاني يف الا17 من الدمر، حني لاجم 
بفأس وساكني مساخرين بالقطار ما تصبب بجرح 15 شيصاً، بينهم 

إصابات خطرية.
وذكارت وكالة أعمااق التابدة للتنظيم، الثالثااء )19 يوليو2016( 
أن منفاذ عملياة الطدان يف قطاار يف أملانيا، “لاو أحد مقاتايل الدولة 
اإلساالمية“. وقالات الوكالاة أن الهجاو  الذي تسابب بجارح أربدة 
أَْشَياص قبل أن يقتل منفذه األخغاني برصاص الرشطة جاء “استجابة 

لنداءات استهداف عول التحالف التي تقاتل الدولة اإلسالمية“.
ويأتي ذلك بدد أن كشف مسؤولون أملان الدثور عىل علم “عاعش” يف 
شاقة منفذ الهجو . ويتدلل األمر بطالب لجوء أخغاني يبلغ من الدمر 
17 عاما. ولاجم األخري الذي كان مسالحا بفأس وساكني مسااخرين 
يف قطار يف مدينة خورتسابورغ بوالية باخارياا الواقدة يف جنوب أملانيا 
مسااء )االثنني 18 يوليو/ تموز 2016 ( وأصاب أربدة بإصابات بالغة 

قبل أن تقتله الرشطة بالرصاص.
مان جهته أكد وزير عاخلياة باخاريا يواخيم لريماان أما  محطة 
التلفزيون األملانية الدامة ZDF( ( إنه ال يزال من املبكر التكهن بدواخع 
املهاجام الاذي يدتقاد أنه كان يديش يف بيت يساكنه قاارصون بدون 

مراخقني يف بلدة أوكسنفورت القريبة من مدينة خورتسبورغ.
وذكارت وساائل إعال  أملانية نقالً عن شاهوع عياان أن الرجل كان 
يصيح “اللاه أكرب” أثناء الهجو ، غري أن وزيار الداخلية عقب بالقول 
بأناه ال يمكنه تأكيد ذلك، مشادعا يف الوقت ذاته عاىل أن التحقيقات ال 

تزال جارية.

»املراأة النووية« تفتتح عهدها بطرح ا�صرتاتيجية حكمها بريطانيا ات�صاقاً مع تاأريخ الدولة الأ�صود: 

مستعدة الستخدام السالح املدّمر وال مانع لدّي من قتل اآلالف بضربة نووية!!
  - خاص

كثرياً ما طرقت مس�امَعنَا ُجملُة )املرأة 
الحديدي�ة(، وتُطَل�ُق عىل النس�اء اللواتي 
أمث�ال  بلدانه�ن،  الحك�م يف  إىل  وصل�ن 
مارغري�ت ثاترش رئيس�ة وزراء بريطانيا 
الس�ابقة ومادلني أولربايت وزير خارجية 
متمتع�اٍت  وس�واهما،  األس�بق  أمري�كا 
بالحزم والش�دة والقسوة التي تتناَف���ُر 
والطبيعة املفطورة عليه�ا املرأة من اللني 
والرق�ة، وم�ا ُوصمت ب�ه أولئك النس�اء 
الحديديات إبان حكمهن يضاهي أو يفوق 

الصفاِت التي عادًة ما تقرتن بالرجال.
إال أن ترييزا ماي، املعتلية حديثاً س�دَة 
الحك�م يف بريطاني�ا، بالغت يف الش�طط، 
وربم�ا ه�ي كذل�ك وس�تنفذ م�ا أوردته 
اس�رتاتيجيتها للحكم، وليس بمس�تغَرٍب 
عىل دول حصدت أرواح ماليني من الناس 
يف حروبه�ا، أن تنتَج للبرشية هكذا نوعيٍة 

من النسوة املوغالت إجراماً ووحشيًة.
إذ قالت رئيس�ة وزراء بريطانيا ترييزا 
م�اي إنها ال تمان�ع يف املوافقة عىل رضبة 
نووية قد تؤدي إىل مقتل مئة ألف شخص 
مدني، بينم�ا أقر مجلس العم�وم تجديد 
نظ�ام ال�ردع الن�ووي وذلك بعد جلس�ة 

عاص�ف، يوم اإلثنني، إال أن مراقبني اعترب 
موقفها املرعب الكبوة األوىل، وعابوا عليها 
فقط أن تفتح عهدها بهذه الكبوة القاتلة.

وخالل مناقش�ِة الن�واب للمذكرة التي 
تطال�ب بتجديد النظام، س�ئلت رئيس�ة 
ال�وزراء تريي�زا م�اي إن كانت مس�تعدة 
ش�خصياً للرتخيص برضب�ة نووية تقتل 
مئ�ة ألف م�ن األطفال والنس�اء والرجال 

األبرياء، فرّدت باإليجاب.
أم�ام  له�ا  خط�اب  أول  وبمناس�بة 

الربمل�ان، دافعت ماي عن تجديد الربنامج 
النووي، ووصفته بأنه »الضمانة األكيدة« 
ألمن البالد، مش�رية إىل أن أعداء بريطانيا 
ال بد أن يعلموا أنها مس�تعدة الس�تخدام 
السالح النووي إذا ما تعرضت ألي تهديد.

وقالت م�اي إنه س�يكون »من الخطأ 
التام« بالنس�بة لربيطانيا أن تتخلص من 
أس�لحتها النووية، معتربة أنه »كان جزءا 
حيويا من أمننا ودفاعنا الوطني عىل مدار 

أَْكثَر من نصف قرن«.

وأك�دت أنه »م�ن املس�تحيل أن نؤكد 
أن أي�ة مخاط�ر ك�ربى لن تظه�ر خالل 
السنوات الثالثني أَْو األربعني املقبلة وتهدد 
أمننا ونم�ط عيش�نا« وأن التهديدات من 
دول مثل روس�يا وكوريا الشمالية ال تزال 

»واقعية للغاية«.
وقد ص�ادق مجلس العموم الربيطاني 
ع�ىل تجديد نظام الردع النووي وذلك بعد 
جلس�ة عاصفة دامت س�ت ساعات، وعىل 
اس�تبدال غواصات الب�الد النووية األربع 
»ترايدن�ت« بكلف�ة ال تقل ع�ن 41 مليار 

جنيه إسرتليني )49 مليار يورو(.
ومر الق�رار بموافقة 472 نائباً مقابل 
117، وأي�د أَْكثَ�ر م�ن %70 م�ن ن�واب 
ح�زب العمال )138 نائب�ا( قرار حكومة 
املحافظ�ني رغ�م مواق�ف زعي�م الحزب 
جريمي كوربن السلمية ومعارضته تجديد 

الربنامج النووي.
وبريطانيا بني ال�دول الثالث األعضاء 
يف حل�ف ش�مال األطل�ي )نات�و( الت�ي 
تملك السالح النووي مع فرنسا والواليات 

املتحدة.
ويوج�د مقر أس�طول الب�الد النووي 
القديم نس�بيا يف فاس�الن غرب أسكتلندا، 
وسيتم استبداله بغواصات »ساكسيسور« 

يبدأ تشغيلها مطلع عام 2030.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

إن الل����ه ال ي����أذُن لعباده املؤمن����ن، ال يأذن لش����عبنا أن يقَف مكتوَف 
األيدي، وخانعاً ومستكيناً ألولئك، ليفعلوا به ُكلَّ ما يشاؤون ويريدون، 

ليتفرَج جتاه جرائم القتل واإلبادة اجلماعية والتدمير الشامل.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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ِباْسِم الشعب تحدََّث 
محمد َعبدالسالم 

كلمــــــة أخـــــيرة 

محمد المنصور
برشعياة ثورة 21 سابتمرب 
الفسااع واإلْرَلااب  ضد قاوى 
محماد  تحادث  والوصاياة 
َعبدالساال ، وبرشعياة التدبري 
وقاواه  اليمناي  الشادب  عان 
الوطنياة التاي تقاوع املواجهة 
وتتصادى للدادوان السادوعي 
األمريكاي التحالفاي الهمجي، 
الغالياة  التضحياات  وتقاد  
منذ عاا  ونصف الداا  تحدث 
محماد عبدالساال ، وكناطال 
باسام حركة أَنَْصاار الله التي 
تضم مالياني املناضلني األحرار 
املنيرطني مع ُكّل أَبْنَااء اليمن 
الرشخاء يف ملحماة الدخاع عن 
الوطن، والتصدي للددوان يف ُكّل الساحات والجبهات، ويف ُكّل مدينة 

وقرية.
كان حدياث األساتاذ محمد َعبدالساال  لقناة املياعيان الجريء 
والشاجاع وامُلَدبِّااَر عان اإلنَْسااان اليمناي وتطلداه نحاو الحرية 

والكرامة والددالة والسياعة الوطنية.
وضاع النقاط عاىل الحروف مان ُكّل القضايا التاي أثارتها قناة 
املياعين، خكانت إجاباته حاسمًة وبدون َلبٍْل، شّكلت وتشكل عماع 

املوقف الوطني ألَنَْصاار الله وكل القوى الوطنية منها:
- عد  التفريط بسياعة واستقالل القرار الوطني.

- اساتمراُر سياسة الرّع عىل الددوان السادوعي يف ُعمل أراضيه 
طاملا استمر عدوانُه وععُمه لإلْرَلااب واملرتزقة وخرض الحصار عىل 

اليمن. 
- الحارص عىل حل األزمة ومد اليد للساال  وتقديم التنازالت مع 

الداخل.
- ال قباول بإَعاَعة إنتاج رشعية عبدرباه منصور لاعي تحت أي 

ظرف.
- اإلرصار عىل البدء بتشاكيل الحكومة التواخقية قبل غريلا من 

البنوع.
َه الرساائل للداخال اليمني   محمد َعبدالساال  عارب املياعين َوجَّ
وبداض القوى التي عأبت عىل الغمز من أَنَْصاار الله بتهم الفسااع، 
وتحميلهم تبدات األَْزَمات املوروثاة التي خاقمها الددوان والحصار، 
أَْو املزايادة عليهام يف موضوع اتفاق نقل مكان عمال لجنة التهدئة 
إَلااى مديناة ظهران الجنوب الاذي تم يف الكويت ماع نهاية الجولة 
األوىل مان مشااورات الكويت، ووقداه ممثلو أَنَْصااار الله واملؤتمر 
الشادبي، وبالتايل لم يكن من مدنى للمزايدة عىل أَنَْصاار الله يف لذا 
االتفاق ساوى إعمان البدض ممارسة األساتاذية أَْو املزايدة عليهم، 
أماا البدض اآلخاُر خهو يدمل وبدأ عىل التشاويه املتدماد واملدروس 
واملستمر للحركة ورموزلا ومواقفها كجزء من اسرتاتيجية الحرب 

واملواقف املضاعة للحركة عاخليا يدعمها اليارج.
 ال يدني ذلك أن الحركة خوق النقد، والنصح، والتقييم املوضوعي 
لألخطااء واملمارساات املصاحبة ألي خصيال، أَْو تنظيام، أَْو حزب، 
أَْو حركاة، أَْو جماعاة يف أي مجتماع وزماان، ماا بالناا بالظروف 
والتدقيدات، والحروب، واالستهداخات، والتحديات التي وجدت خيها 

حركة أَنَْصاار الله نفسها منذ النشأة وال تزال. 
َه  إىل قاوى الياارج ويف مقدمتهاا السادوعية والدول الاا18 وجَّ
محمد َعبدالساال  عرب املياعين عدعاً من الرساائل القوية بمضامني 
اإلرصار عىل التمساك بالحقوق واملباعئ املدلنة، استناعاً إَلاى عدالة 
قضية وإراعة شدب ووطن، بصموعه وصربه وتضحياته وتوكله عىل 
الله استطاع أن يفشل ألداف الددوان السدوعي األمريكي التحالفي 
الهمجاي، وأن يضع الددوان يف مأزق جادي طيلة عا  ونصف، ولو 
ماا غيَّاَر املداَعَلَة لصالح الصموع َواالنتصار لحل الشادب اليمني يف 

الحرية والكرامة واستقالل القرار السيايس.

دم يمني خالص يف مقابل دم ملّوث
هاشم أحمد شرف الدين

يتطلَُّب اختالُط الد  البرشي أن تكوَن الدماُء التي سايتمُّ 
مزُجها من الفصيلة ذاتها، وأن تكون نقيًة صحية..

وييتاص الدُ  البارشي اليمني بكوناه يتطلب - إضاخة 
اىل ذلاك - أن يكون يمنيااً خالصاً مشابع با«كريات الد « 
الوطنياة، و«بالزما« اإليماان والحكماة، و«ليموجلوبني« 

الشجاعة والدنفوان..
لاذا خمنذ بدء الددوان تمتزج عمااء أبناء اليمن الرشخاء 
نقية خالصة يف ميتلاف الجبهات عخاعاً عن الدين واألرض 

والِدرض..
يف املقابال تيتلط عماء غري متجانساة لكل من املرتزقة 
والدماالء بدمااء اإلرسائيلياني واألمريكياني والسادوعيني 
واإلماراتياني ومان مدهام مان الغازاة وعناارص القاعدة 

وعاعش، يف أكثر من جبهة عىل أرضنا الحبيبة..
لدل أشهر حاالت امتزاجها كانت يف مارب، وشدب الجن 
بباب املندب، ثم منطقة املضاربة جنوب تدز، وجميدها كان 

وراءلا صاروخ توتشكا الذي ال يبقي وال يذر..
إذ أريقت عماُء الدديد من األرشار املتحالفني لالعتداء عىل الشادب اليمني ميلوطة عىل أيدي 

رشخاء اليمن..
نحن إذن إزاء نوعني من الدماء:

عماء نقية يف مقابل عماء ملوثة.. 
عماء طالرة يترشف املرء بأن يمسها، يف مقابل عماء نجسة ييى من مجرع املرور قربها..
عمااء اساتحل من بذلها يف سابيل اللاه أن يحظى بندمة الشاهاعة ثم تكريام املجتمع له، يف 
مقابل عماء سافكت يف سبيل الشيطان واملال خاستحل من نزخها الهوان عند الله، والتغييب من 

املجتمع، والمباالة من عخع به لبئل املصري.
خسال  الله عىل كل قطرة ع  بذلت يف سبيل الله والدين والوطن، وعىل كل من بذلها..

سال  الله عىل الشهداء، وعىل من ال زال بني الجرحى..
سال  الله عىل من ال زالوا بني املفقوعين واألرسى..

وسال  الله عىل كل من يصونون - بدمائهم يف الجبهات - عماء جميع أبناء اليمن.

حميد رزق  
َساَدِت األنظماُة الحاكماة ساابقاً إَلاى تشاويه 
الَقاِبيَْلة وتمييع عاعاتهاا وتقاليِدلا؛ بغية إْضَداخها 
وإلحاقهاا بالحاكام الفاساد، وقد اندكسات نتائُج 
السياساات الساابقة سالباً عىل أبنااء القبائل، خقد 
ُحرماوا حّقهام يف التدليام واليدمات لحسااب قلة 

منتفدة من َمَشايَخ انتهازيني ونفديني!. 
 واقاُع الَقاِبيَْلاة اليمنياة بداد 21 سابتمرب تغرّي 
باالتجااه اإليجابي، ويتضح ذلك مان خالل الُحُضور 
والحركة الفاعلة لرجال القبائل يف ميتلف سااحات 

النضال واملواجهة مع األعداء والغزاة. 
لقاد مثّلات الَقاِبيَْلُة اليمنياُة وأبناؤلاا ورجالُها 

وَمَشاايُيها وأعيانُها األَْحاَراُر والرشخاء َوْجَه اليمن 
املارشق، وال ييلاو يوٌ  واحٌد من وقفات يساتدرض 
خيها رجااُل الَقاِبيَْلاة قيَمهم وُماثُاَلاهام يف النجدة 
والوخاء والجالزية والوعي، ومن خالل تلك الوقفات 
يطلاُع الدالم اليارجي عىل شايم وأخاالِق اليمنيني 
وعاعاتهام وتقاليدلام الحميادة التي تدياد االعتباَر 
لإلنسان الدربي واملسالم الذي طاملا تدرََّض لإلساءة 

والتشويه عاخلياً وخارجياً. 
 يف 21 سابتمرب تأرياخ انتصار الثاورة اليمنية كان 
شاباُب ورجاُل القبائال لم طليدة الثاورة، وكان لهم 
الفضاُل بداد اللاه يف إساقاط الفاسادين واللصوص، 
ولاا لم الياو  ييوضون مدرَكَة الدخااع عن اليمن يف 
مواجهة الددوان السدوعي واألَمريكي بأذُرِعه الدربية.

ونتيجاَة الادور الكباري والفاعال للَقاِبيَْلة يف اخشاال 
ميططات الددوان تسدى أَمريكا وأذنابُها إَلاى استهداف 
رجاال القبائال بوساائَل عديدة، مان ضمنها التشاويه 
اإلعالماي أَْو من خالل رشاء الذمم والتلويح باملال الحرا  
لضداف النفوس أَْو من عرب التهديد والقصف واستهداف 
الرشخااء، ومع ذلك كان وال يزال صاوُت قبائل اليمن لو 

األعىل واألقوى يف ميتلف الجبهات.
 إن صماوَع الشادب اليمني أََمااا  أوساع عدوان 
عاملاي أَمريكي صهيوني َلهو مدجازُة القرن الحاعي 
والدرشين، ويف طليدة ذلك الصموع تتموَضُع الَقاِبيَْلة 
لنكتشاَف أنناا أََماااا  تجرباة جديادة وخريدة من 
تجارب الشادوب الدظيمة والكبرية، تجربٌة ستَُدرَُّس 
يف ُكتُاِب التأرياخ، وساتكون ملِهماًة لاكل األَْحاَرار 

واملساتضدفني إَلاى أَن يرَث اللاه األرض ومن عليها 
كماا لو الحال يف بقية الثورات والتجارب اإلنساانية 

االستثنائية. 
وبرغام أَن الدادواَن يساتيدُ  أقذر األسااليب يف 
حرباه عاىل اليمان إالَّ أَن الَقاِبيَْلة اليمنياة ال تحمل 
الحقاد وال تؤمان بلُغة الثاأر؛ ألنها تدني الشاهامة 
واألصالة والكر  والنجدة والشاجاعة واإلباء والنقاء 
والصفااء واإليمان والوخاء وكل القيام التي جاء بها 

اإلسالُ  وتدارخت عليها اإلنسانية.
وَمان يفهام الَقاِبيَْلاة يف اليمن غري ذلاك خهو إّما 
جالل أَْو حاقد ال أكثر.. طبداً الشاذوذ واالساتثناء ال 
يمثُِّل إالَّ أصحابه، ومن الطبيدي وجوع ساقطني لنا 

أَْو لناك.

حميد رزق
عطاء الَقـِبْيَلة اليمنية 

إتحاُد اإلعالميني اليمنيني ينعي مصّور 
قناة املسرية يف عمران مجاهد شالف

ندى اتحااُع اإلعالميني اليمنياني اإلعالمي، 
مجالد نارص شاالف، والاذي واخته املنية يو  

أمل األربداء، إثر أزمة قلبية أمّلت به.
وأوضاح بيااُن االتحااع أن الفقياَد لو من 
مواليد 1976 مديرية الساوع محاخظة عمران، 
متزوج وله خمساة من األَبْنَااء وعمل مصوراً 
لقناة املسارية الفضائياة يف محاخظة عمران، 
كماا للفقياد تحقيقاات ميدانياة يف صحيفة 
الثورة، وكانت له مواقفه اإلعالمية الجساورة 
يف خضح جرائام الددوان السادوعي االمريكي 

عىل اليمن بقلمه وعدسة كامريته.


