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مقتل 10 جنود �صعوديني قن�صاً.. وتدمري اأربع دبابات واآليات مدرعة يف جنران وجيزان

حيفان تحت السيطرة

تاأييد وا�صع لالتفاق الوطني بت�صكيل جمل�س �صيا�صي اأعلى
الرئيس الثوري : سنحافظ على النهج الثوري وندعو املغرر بهم للعودة إىل الوطن
ون عن تقديرهم لروسيا على موقفها الرافض الستمرار الحرب والحصار على بالدنا أنصار اهلل يعبرّ

بقيادة القاعدة واإلصالح يمارس قادة وأفراد من خارج المدينة عمليات إرهابية ونهب.. 
وكتائب أبو العباس تفرض 100 مليون ريال إتاوات لتسليم جامعة تعز مدة االختبارات

أشباح املوت تسكن مدينة تعز
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�صواريخ ال�صرخة املحلية تطال عدة مواقع للعدو
مقتل 10 جنود سعوديني قنصاً.. وتدمري أربع دبابات وآليات مدرعة يف جيزان ونجران

  -  خاص:
تنُياُل كاماريا اإلعاالأ الحربي مشااِلاااَخ 
بخوليًة بمساتوى املمارك التي ييوضها أبخاُل 
الجياش واللجان الشامبية يف جيازان ونجران 
وعساري، يمكان الوصاف بأنهاا حالاة جحيم 
مساتمرة، وقوُعلا جيش المخو السموع  أكثر 
من وصفهاا بأنها ممارك بني طرخني، خالجنوع 

الساموعيون كما يظهر يف الليخاات تالحيهم 
ناريان وصوارياخ الجياش واللجاان املضااعة 

للخروع إىَل قلب الخبابات واملخرعات.
يف جيازان ونجران وخالل عملياات الجيش 
واللجان الشمبية للا8ل ساعة املاضية حصخت 
10 جناوع ساموعيني  الرصااص والصوارياخ 
وعمارت أرباع آلياات متنوعاة، خيماا كانات 
صوارياخ الرصخاة محلياة الصناع وأوَريان 

الروساية تمخار تجمماات الجيش الساموع  
وأحخلا اساتهخف تجمماً مان 20 آليًة وطيماً 
عساكرياً سايط خاللها عخع ياري ممروف من 

جنوع المخو.
الجناوع  أن  عساكر   مصاخر  وأوضاح 
الساموعيني المارة ُقتلوا جميمهام بممليات 
قنص، نصفهم بمملية نوعية استهخختهم أثناء 
تمركزلام قارب جبل عخاان، والنصاف اآلخر 
بمملياات قناص منفصلة يف موقَماي المباعية 

واملمنل باليوبة بجيزان.
ويف موقاع الرمياح بجيزان يوضاح املصخر 
أن أبخاال الجياش واللجاان الشامبية عماروا 
عبابة إبرامز وعربة براعيل بواساخة صاروخني 
مضاعيان للاخروع، مماا أعى مليتال وإصاباة 
طاقمهماا، حياث أظهرت املشاالخ التاي بثها 
اإلعاالأ الحربي لحظاة تخمري الخباباة والمربة 
ووقوع جنوع سموعيني يف قلب النريان املشتملة.
وأضااف املصخر أناه وبالتزامن ماع عملية 
الينص التي أعت مليتل خمسة جنوع سموعيني 
يف جبال الخخان بجيازان أطلل أبخاال الجيش 
واللجان الشامبية صاروخاً موجهاً أعى لتخمري 

عربة مخرعة.
أماا يف نجاران ختوضاح مشاالخ اإلعاالأ 
الحرباي لحظاة إصابة آلية ساموعية يف موقع 
بارج الرخة بصاروخ مضااع للخروع ليخمرلا 

بشكل كامل.
ويف انجااز آخر للجياش واللجان الشامبية 
تّمكنات الياوة الصاروخياة مان اجتيااز ُكّل 

وباتات  الساموعية  املراقباة  تينياة  وساائل 
صوارياخ الكاتيوشاا تشاارك يف الممليات من 
عاخل األرايض السموعية، حيث جرى استهخاُف 
تجمع للجيش الساموع  مكون من 20 طيماً 
وآلية عسكرية، مما أعى مليتل وجرح عخع كبري 
من جنوع سموعيني، باإلضاخة لتمرض اآلليات 
واألطيم لنريان مبارشة وألك يف موقع السبابة.
أات  الصناع  محلياة  الرصخاة  صوارياُخ 

الياخرة التخمريياة المالياة كانات حاارضًة يف 
عمليات الجيش واللجان الشمبية الذين أطليوا 
صاروخااً عاى تجمع لياوات الماخو يف موقع 
املمنال باليوباة وصاروخااً آخار عاى تجمع 
مماثال يف موقع املمازاب وصاروخااً ثالثاً عى 
مصنع لإلسامنت، باإلضاخة إىَل إطالق صاروخ 
أوَرياان عاى ممساكر أباو املاض الساموع  

بجيزان.

ـمي للمرة الثانية من الو�صول اإلىَ »ال�صراري« املرتِزقة مينعون الوفد الأُمىَ

أبطال الجيش واللجان يستكملون السيطرة على حيفان 
ويستهدفون تجمرّعات للمرتِزقة يف املضاربة وذو باب

اإغتياُل اإمام م�صجد مبنطقة احلبيلني

قتلى وجرحى يف تفجري سيارَتني مفخرّختني استهدفتا 
معسكرًا للفار هادي بمحافظة لحج

  -  تعز:
اساتهخخت قاواُت الجياش واللجان 
الشامبية يف محاخظاة تمز، ياوأ أمل 
الماخوان  ملرتزقاة  تجممااً  األربمااء 
األَمريكي الساموع  يف منخية كهبوب 
بمخيرية املضاربة محاخظة تمز حساب 

مصخر عسكر .
وعاى الصميخ امليخاناي تمكن أبخال 
الجيش واللجان الشمبية من استهخاف 
يف  للمرتزقاة  تابماة  وطيام  مخرعاة 
بااب  أو  بمخيرياة  الحريياة  منخياة 

جنوبي يرب املحاخظة .
الجياش  أبخاال  اساتكمل  ألاك  إىل 
واللجان الشمبية يوأ الثالثاء السيخرة 
عى مخيرية حيفاان جنوبي تمز، حيث 
تمت السايخرة عاى آخر املواقاع التي 
كان يتمركز خيها املرتزقة يف جبل قمل.
وبحساب املصخر خإن قوات الجيش 
واللجان كبّخت املرتزقة خساائَر خاعحًة 
يف األرواح والمتااع وأن َعاَخعاً منهام خر 

أماأ تيخأ الجيش تجاه الجبل.
االنتصاارات شان  عاى لاذه  ورعاً 

طاريان الماخوان الساموع  األَمريكاي 
يوأ أمال َعَخعاً من الغاارات الجوية يف 
محاوالت خاشالة لصخ تيخمات الجيش 

واللجان الشمبية.
وأمااأ الهزائام املتتالياة للمرتزقاة 
عصفات اليالخات بهاؤالء، حيث عارت 
اشاتباكات بينهم يوأ الثالثاء، َماا أَعَّى 
إىَل ميتال أحاخ املارة يف شاارع التحرير 

األعى.
يف أات السياق منع مرتزقة المخوان 
الثانياة  للمارة  الساموع   األَمريكاي 
الوخخ األَُمامي مان الوصول إىَل منخية 
الارصار  لتييص األوضاع اإلنَْسااانية 

لناك.
وأخاع مصخر مراخل للفريل أن الوخخ 
األَُمامي املكون من عاخع من املنظمات 
اإلنَْسااانية كان قخ عخال إىَل محاخظة 
تماز ياوأ االثنني املاايض للوصاول إىَل 
منخية الرصار  واالطالع عى األوضاع 
اإلنَْسااانية التي يميشها ألايل املنخية 
بماخ مهاجمتهاا مان قبال الجماعات 
الماخوان  لتحالاف  التابماة  اإلرلابياة 

األَمريكي السموع .
مرتزقاة  َع  تاذرَّ املصاخر  وبحساب 

الماخوان األَمريكاي الساموع ، االثنني 
املاايض، بتأّخار الوقات؛ للحيلولة عون 
وصاول الوخاخ إىَل منخياة الارصار ، 
ماا اضخرلام للماوعة إىَل محاخظة إب 
والموعة صباح الياوأ التايل باكراً، وبمخ 
عخولهام وليائهام حاولات المصاباُت 
إثناَءلم؛ متحججاًة بأن الرصار  قرى 
صغارية وملااأا تهتامُّ األَُماام املتحاخة 

بالتجاوزات التي يرتكبونها خيط.
وقاال املصاخر: بماخ إيضااح ممثل 
الوخاخ لخبيماة عمال األَُماام املتحاخة 
أظهاروا  اإلنَْسااانية  ومنظماتهاا 
لهام مواخيتهام عاى وصولهام ليرية 
الارصار  وأن ال ميااوف لخيهام مان 
إطاالع األَُماام املتحاخة عاى األوضااع 
اإلنَْسااانية يف قارى الارصار  بَصارِب، 
وبمخ تحركهم بالسايارات قرابة ساعة 
إىَل منخية المروس،  بالسيارات وصوالً 
أضااف املصاخر أن املرتزقاة تمللاوا أن 
الخريال ميخوعة إىَل الرصار ، مانمني 
حتاى الفريل الخباي التاباع للوخخ من 
الوصول للرصار  إلقامة عياعة متنيلة 

بالرصار .

  -  متابعات:
إيتَااَل مسالحون مجهولاون، ياوأ أمل 
األربمااء، إمااَأ مساجخ بمنخياة الحبيلاني 

بمحاخظة لحج جنوب البالع.
املسالحني  أن  وأكارت مصااعر إعالمياة 
أطلياوا النااَر عى ثابات الهااليل “57 عاماً” 

وأرعوه قتيالً قبل أن يلوأوا بالفرار.
واتهمت مصاعر محلياة باملحاخظة قوات 
الحازاأ األمني املخعومة من اإلمارات بالتورط 
يف قتال “ثابات الهااليل” إمااأ وخخياب أحخ 

مساجخ الحبيلني .
واحاخ  ياوأ  بماَخ  الحاعثاة  وتأتاي لاذه 
مان لجاوأ انتحاار  بسايارتني مفييتني 
استهخختا ممساكر اليخاع الغربي يف منخية 
الحبيلاني برعخان، ولو ممساكٌر ماواٍل للفار 

لاع .
وأكرت مصاعر إعالمية أن 6 مجنخين عى 
األقل ُقتلاوا يف الهجوأ، كما أصيب ل1 آخرون 
تام نيلهم إىَل املستشافى وبمضهام يف جراح 

خخرية.
مان  بماخٍع  األمنياة  الفاوىض  وتمصاُف 
ُر مخينة عخن  املحاخظاات الجنوبياة وتتصاخَّ
اليائماة يف االيتياالت والتفجاريات والفوىض 

املسلحة.

التسامني  خاط  يف  اشاتباكاٌت  وانخلمات 
بمخيرياة املنصاورة بمخينة عخن ليال الثالثاء 
بماخ ضباط عراجاة نارياة مفيياة حااول 
عارت  خيماا  املاكان،  يف  ركنهاا  مسالحان 
اشاتباكات متزامناة يف منخية “السايلة” يف 

الشيخ عثمان.
ونُيل عن مصخر أمناي يف عخن األربماء أن 
السالخات األمنياة تميُش حالة طاوارئ يري 
ممّلنة؛ بسبب االشتباكات وسط قصف بحر  
نجم عنه نيل مصابني إىَل مستشفى الوايل.

وأخااع مصاخر محايل بتواجخ قاوة قخمت 
من أبني، باتجاه عاخن، ووصلت طريَل الملم، 
مضيفااً أن اشاتباكات تاخور يف أنحااء مان 

املخينة.
وقاال مواطناون يف إخااعات متفرقاة: إن 
قصفاً عنيفاً تشاهُخه مناطُل متفرقة يف عخن 
منذ ساعات، وأن مصابني بني املخنيني سيخوا 

وتم نيلُهم إىَل مستشفى الوايل.
وقالت وساائُل إعالأ يف عاخن، إن الخريان 
الحرباي اساتيخأ قناباَل ضوئياة تزامناً مع 

اليصف.
ويف وقت سابل، قال مصخر قبيل مسؤول، 
إن قذائاف مخخمياة طويلة املخى سايخت يف 
صحراء “الحارور”، عون أن يشاري إىَل الهخف 

الذ  تم قصُفه.
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  - خاص
عرب الناطل الرسامي ألنصاار الله ورئيال الوخخ 
الوطناي بمشااورات الكويات محماخ عباخ الساالأ 
باملوقف الارويس يف مجلل األمن الراخض الساتمرار 
الحرب والحصار عى الشامب اليمني والخاعم ملساار 
الحل السايايس الشاامل وليل خرض اإلمالءات جاء 
ألك يف منشاور لاه يف صفحتاه عى موقاع التواصل 

االجتماعي«خيل بوك«. 
وأعاقت روسايا، أمل األربماء، مروعاً بريخانياً 

ساموعياً يهخُف إىل إعانة أنصار الله واملؤتمر الشامبي 
اللذيان أعلناا عان اتّفااق مشارتك بينهما وتشاكيل 

مجلل سيايس أعى إلعارة شؤون البالع.
وعياخ مجلاُل األمان يوأ أمل جلساًة ملناقشاة 
املسار السيايس ومفاوضات الكويت يف بالعنا، بحسب 
اإلحاطاة التي قخمهاا املبموث األممي إساماعيل ولخ 

الشيخ.
وأكرت مصااعر إعالمية أن املنخوب الرويس رخض 
بيان بريخاني ينخع بتشكيل املجلل السيايس، ممترباً 
أن تشاكيل املجلال جااء رعاً عى ترصيحاات لاع  

املصّمخة.

 وبحساب املصاعر خإن مشااعة كالمية حخثت بني 
املنخوب الرويس والوخخ املرص  حول إصخار بيان ينخع 
بالوخاخ الوطني لرخضاه التوقيع عاى اتّفاقية حاول 
خرضهاا املبموث األممي عى وخاخ صنماء املفاوض يف 

الكويت. 
ولاجام املناخوب الارويس الساموعية لتخخلهاا 
بفارض حل يري متواخال عليه يف اليمان، كما انتيخ 
إساماعيل ولخ الشايخ؛ بسابب الرؤية التاي قخمها 
باعتبارلاا ال تمثل األَْطَراف وياعر الجلساة ياضباً، 
ولو ما يمني عخأ إصخار أ  بيان عن الجلساة لمخأ 

وجوع إجماع.

  - خاص
صخى املسرية- صنماء

اااَه رئياُل اللجناة الثورية الملياا محمخ عيل  َوجَّ
الحوثي، ياوأ أمل األَربمااء، بإلغاء تسامية »قوات 
االحتيااط« عى قوات الحرس الجمهور  وتساميتها 

بألوية الحرس الجمهور  كما كانت سابياً.
وقال خالَل كلمته يف تخشاني واختتااح جاممة 21 
سابتمرب للملوأ الخبية: »أوجه بإعاعة االسم السابل 
ليوات الحرس الجمهور ، كما أوّجُه بإعاعة التسمية 

السابية ليوات النجخة«.
وأوضاح الحوثاي يف كلمتاه أن توجيهاتاه جاءت 

بناًء عى مخالبات قياعة الحارس الجمهور  بإعاعة 
التسمية السابية.

وخالل الفرتة االنتيالية يف الماأ 2013 أصخر الفار 
عبخرباه منصور لاع  قراراً بإعاعة توزيع وتيسايم 
املناطال المساكرية ضمان ماروع اعااعة ليكلة 
اليوات املسلحة واألمن كأحخ بنوع املباعرة اليليجية.
وتضّمان اليرار إلغاء مسامى الحرس الجمهور  

وتسميتها بيوات االحتياط.
وعشان رئيل اللجنة الثورية المليا محمخ الحوثي 
ياوأ أمل األَربماء بصنمااَء املرحلة األوىل من جاممة 
جامماة  كأول  الخباي  8ل  مجماع  يف  سابتمرب   21

تيصصية يف اليمن.

وقاال الحوثاي إن لاذه اليخوة يجاُب أن يحتذَ  
بهاا الجميع، ونتمنى أن نرى جامماٍت أخرى وأن تمخ 
خخط جخيخة من قبل وزارة التمليم المايل لإلسهاأ يف 
وجوع جاممات متيصصة وتخبييية أخرى تستوعب 

بيية الخالب.
وأضااف ”كماا تالحظاون من لاذه الياعاة التي 
طالهاا الماخوان وآثاار اليصاف خياخ خرجات لذه 
الجامماة من بني الركاأ ولاو إن عل عى يشء خإنما 

يخل عى قوة اإلراعة للشمب اليمني«.
وأشااع رئيُل اللجنة الثورية الملياا بالخور البارز 
ملحاخاظ صنماء حنني قخينة يف إنجاز الجاممة َوقائخ 

ألوية االحتياط اللواء الركن عيل الجايفي.

  - صنعاء
نّظم عاخٌع مان الييااعات والكواعر 
مستشافيات  مان  عاخع  يف  الصحياة 
الجمهورية وقفااٍت احتجاجيًة؛ تنخيخاً 
باستمرار المخوان والحصار عى بالعنا.
الوقفاة  يف  املشااركون  وحّمال 
ليئاُة  نظمتهاا  التاي  االحتجاجياة 
التمليماي  الجمهاور   املستشافى 
بصنماء أمل، األمم املتحخة وأجهزتها 
اإلنَْساان واملنظمات  ومجلل حياوق 
الخولية املسائولية تجااه الجرائم التي 
يرتكبُهاا الماخواُن بحال أبنااء اليمان 
وحصاار الجائر وتشاكيل لجنة عولية 

لتييص الحيائل.
وأشاار بياان الوقفاة إىل أن اليخاع 
الصحي من أكثار اليخاعات املترضرة 
جاراء الماخوان الساموع  األمريكاي، 
خضالً عن الحصار اليانل ومنع عخول 

األعوية واملساتلزمات واملحاليل الخبية 
املنيذة لحياة آالف املرىض.

الماخوان  أن  إىل  البياان  وأشاار 
ُكّل  انتهاك  قاخ  األمريكاي  الساموع  
اليوانني واألعراف اإلنَْسانية واألخالقية 
وارتكاب الكثاري مان الجرائام بحال 
الشامب اليمني والتي ألاب ضحيتها 
الكثاري مان املخنياني خاصاة النسااء 
واألطفاال، إىل جاناب اساتهخاخه لكل 
البُنى التحتية من املستشفيات واملنازل 
واملاخارس واملصانع، وال يزال مساتمراً 
يف عنجهيتاه وييّه من خاالل اليصف 
املساتمر وإماخاع املناخيني باألسالحة 
ليواصلاوا تلك الجرائم البشامة وحرب 
اإلبااعة الجماعياة يف عخع مان مناطل 
الارصار  يف  اليمان خاصاة يف قارار 
محاخظة تمز أماأ صمت عويل ميز.

أطباء وكاواعر وموظفو مجمع 8ل 
الخبي ومستشافى متنة بمخيرية بني 
محاخظة صنمااء من جهتهام نظموا 

يوأ أمل وقفتني احتجاجيتني للتنخيخ 
باساتمرار المخوان السموع  األمريكي 
والحصار الجائر عى الشمب اليمني.

بياان  يف  املشااركون  واساتنكر 
صااعر عن اليخاع الصحاي الحكومي 
والمساكر  اساتمرار الحصاار الاذ  
يفرضاه تحالاف الماخوان عاى اليمن 
مناذ أكثر من عاأ ونصف يف ظل صمت 
املجتماع الخويل واألمام املتحخة وتنصل 
املنظماات الحيوقية عن مساؤولياتها 

اإلنَْسانية واألخالقية.
الفور   باإلييااف  البيااُن  وطالاب 
للمخوان ورخع الحصاار املفروض عى 
الشامب اليمني ورسعة إيصاال الخواء 

والغذاء واملشتيات النفخية.
الحكومي  اليخااُع الصحاي  وبارك 
والمساكر ، االتّفاق السيايس الوطني 
باني أنصاار اللاه وحلفائهام واملؤتمر 

الشمبي الماأ وحلفائه.
الصحياة  الكاواعر  نّظمات  كماا 

والخبية واملوظفني بمستشافى الثاليا 
بمخيناة الجباني محاخظاة ريمة أمل 
وقفاًة احتجاجياًة؛ للتنخيخ باساتمرار 
عاى  األمريكاي  الساموع   الماخوان 

الشمب اليمني.
الوقفاة  يف  املشااركون  واساتنكر 
عاى  املفاروض  الحصاار  اساتمرار 
اليمان والاذ  أعى إىل انماخاأ األعوياة 
واملستلزمات الخبية يف اليخاع الصحي 
باملستشافيات  األوضااع  وتخلاور 
والوحاخات الصحية واملراكاز المالجية 
التاي تيّخأ خخماتها ملارىض الرسطان 
والفشال الكلو  والسكر  ويريلا من 

األمراض.
وطالب املشااركون املجتماَع الخويل 
الحيوقية،  ومجلل األمن واملنظماات 
الممال عى رخاع الحصار الاذ  يتناىف 
الخولياة  واليواناني  املبااعئ  ُكّل  ماع 

واإلنَْسانية.

ون عن تقديرهم لرو�صيا على موقفها الراف�س ل�صتمرار احلرب واحل�صار على بالدنا اأن�صار اهلل يعبرّ

مجلس األمن يفشل يف إصدار قرار يندد باالترّفاق 
الوطني بتشكيل مجلس سياسي أعلى

رئيُس الثورية العليا يوجه بإلغاء تسمية »قوات 
االحتياط« وتسميتها بألوية الحرس الجمهوري

وقفاٌت احتجاجية لقيادات وكوادر صحية يف بعض املحافظات 
تنديدًا باستمرار العدوان والحصار على بالدنا

الوفد الوطني يؤكد لسفراء دول 
الـ18 موقَفه الثابت واملتمسك 

بالحل الشامل دون تجزئة
  - الكويت

التيى الوخُخ الوطني، الثالثاء املايض، بسفراء الخول الثماني عرة 
الخاعمة للتسوية السياسية يف اليمن يف قرص بيان األمري  بالكويت.
وقاّخأ الوخاخ الوطناي رشحااً مساتفيضاً حاول ماا قخماه من 
رؤًى خاالل املشااورات والتاي شاملت ميتلف الجوانب السياساية 
والمساكرية واألمنية واإلنَْساانية واالقتصاعية، ُمؤّكخاً عى تمساكه 

بالحل الشامل والكامل ويري املجزأ.
وشاّخع الوخاخ الوطني عاى أن اليمن بماخ عاأ ونصاف الماأ من 
المخوان الغاشم والحصار الجائر ال يتحّمل الحلوَل املجزأة ويحتاج إىل 
حل شامل يُنهي المخوان ويرخع الحصار ويحيل الراكة الوطنية.
وأشاار الوخخ الوطني إىل حرصه عى تحييل السالأ يف الوقت الذ  
عمال خيه وخخ الريااض عى عرقلة املشااورات منذ الياوأ األول من 
خالل تملييه للجلسات أَْو انسحابه منها وانتهاء بمغاعرته للكويت.
وأشاار الوخخ الوطناي إىل أن االتّفااق الذ  تم توقيُماه يف صنماء 
بتشكيل مجلل سيايس خرضته التحّخيات الخاخلية واليارجية وأنه 
ال يؤثر عى موقف الوخخ الوطني املستمخ لتوقيع اتّفاق شامل وكامل 

وعائم.
وجّخع الوخاخ الوطني ععوتَه للمجتمع الاخويل ويف ميخمتهم األمم 
املتحخة ومجلل األمن لتحمل مساؤوليتهم يف أنهاء مماناة الشامب 

اليمني.

أبطاُل الجيش واللجان الشعبية 
يفشلون زحفاً على حريب القراميش 

ويدمرّرون مدرعًة بمن فيها من 
املرتزقة بمحافظة مأرب

  - مأرب
تمّكان أبخاُل الجيش واللجان الشامبية، الثالثاء، من كرس زحف 
مرتزقة المخوان عى مواقمهم يف منخية حريب بمأرب ملحيني بهم 

خسائر خاعحة.
وأكخ مصخر عسكر  أن عخعاً من املرتزقة ليوا مصارَعهم وأصيب 
آخرون أثناء تصّخ  الجيش واللجان الشامبية لزحف باتجاه منخية 

حريب اليراميش بمحاخظة مأرب.
وأشار املصخر أن أبخاَل الجيش واللجان تمكنوا خالل المملية من 
تخمري آلية مخرعة بواساخة صاروخ موجاه، مما أعى مليتل طاقمها 

من املرتزقة.
جخيار بالذكار أن أبخاال الجيش واللجاان الشامبية تمكنوا من 
إحبااط جمياع محاوالت املرتزقاة بالزحاف أَْو التياخأ ويف ميتلف 
جبهات املحاخظة، وألحيوا بهم خسائَر جسيمة يف المخيخ والمتاع.

اإلفراُج عن 8 من أسرى أبطال 
الجيش واللجان الشعبية يف 

محافظة تعز
  - خاص

نجحت وساطٌة محليٌة، يوأ أمل األَربماء، يف اإلخراج عن 8 أرسى 
من أبخال الجيش واللجان الشامبية كاناوا ممتيلني لخى الجماعات 

املسلحة يف عخع من املحاخظات اليمنية.
وقالات مصااعر خاصاة لصحيفاة »صخى املسارية« إناه جرت 
عملية تفاوض مع بمض املجموعات املسالحة يف عخة محاخظات تم 
بموجبها اإلخراُج عن 8 من أرسى الجيش واللجان الشامبية.. وخيما 

ييل قائمة بأسماء املفرج عنهم
1- أحمخ حسني عيل املنيذ  – أمار - جهران

2-  عبخه حزاأ محسن السيايي – صنماء – الحيمة الخاخلية
3- عيل حموع حموع صالح اليمفر  – صنماء – مناخة

ل- عبخالله حسن إسماعيل الحاج الهاشمي- لحج – املالح
5- أنور صالح عيل حسني املمخني – صنماء – بني مخر

6- بشري عبخالغني إبراليم الجنيخ – تمز – صرب
7- نجيب محسن أحمخ ربيح – مأرب – حريب اليراميش
8- عيل عبخالله يالب صباح – صنماء – خوالن الخيال
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  - خاص:
واصلات اليبائُل اليمنيُة لياءاِتهاا ووقفاِتها يف عخٍع من 
مخيرياِت ومحاخظاِت الجمهورية؛ للتأكيِخ عى االساتمراِر 
يف مواَجهِة الُمْخَوان وتحّخ  ُكّل أساليب املؤامرة والحصار.
مشاايُخ وأُمناُء وُوجهاُء مخيرية أخلح اليمن بمحاخظة 

حجة نّظموا، الثالثاء املايض، لياءاً موسماً، 
برعاية األخوين الشايخ أحمخ عايل المرجيل- مخير عاأ 
املخيرياة رئيل املجلال املحيل والشايخ إبراليم عيل خالح 
ممثال مجلل محيل املخيرياة باملحاخظة- رئيال التالُحم 
اليبايل بمحاخظة حجاة، مواقفهم الخاعماة والصامخة يف 
مواجهة الُمْخَوان الساموع  األَمريكاي، والوقوف إىل جانب 
الشاجمان من أبخال الجيش واللجان الشامبية يف مياعين 

المزة والرف البخولية وساحات المزة والكرامة.
وأكَّاَخ املجتمماون اساتمخاَعلم التااأ لرخاخ الجبهاات 
اليتالياة باملال والرجاال حتى تحرير ُكّل شارب من أرايض 
اليمان، كماا جاّخعوا اساتنكاَرلم وإعانتَهم لاكل الجرائم 
البشامة التي ارتكبها مرتزقُة الُمْخَوان السموع  األَمريكي 
بحال أَبْنَاء قرى الرصار  والُياَرى املجاورة لها بمحاخظة 
تماز.. ممتربيان أن تلاك الجرائاَم عااٌر وشاناٌر سايالحل 

مرتكبيهاا الذين لن يفلتوا من عياب األرض 
تحالاف  عول  محّملاني  الساماء،  وعخالاة 
الكاملاة عماا جارى  املساؤولية  الُماْخَوان 

ويجر  ألَبْنَاء الرصار .
واساتمرض الشايخ المرجايل مخير عاأ 
املخيرياة يف كلمتهامرياك األوضااَع الرالنَة 
باكل مساتجخاتها وتخوراتهاا.. مشارياً إىل 
أن الظاروَف الحالية تتخلاب تظاُخَر الجهوِع 
امليلصاة والريفة؛ من أجل تجااوز كاخة 

التحخيات واملصاعب.
َوقاال المرجيل: إن الهخَف األسامى يجُب 
أن يكاوَن مان أجل املصلحاة الملياا لليمن 
أرضااً وإنَْساااناً حتاى يتحياَل االنتصااُر 
املأموُل للوطن. مؤكخاً عى ألميّة االنساجاأ 
والتنسايل والتكامال باني املجلال املحايل 
واملكاتب التنفيذية كجهة رسامية واملشايخ 
واألمنااء والوجالاات االجتماعياة كجهاة 
شامبية، واساتمرض جملاة مان املمخيات 
املتصلاة بالشاؤون الماماة للمخيرياة عى 

ميتلف جوانبها ومناحيها.
الشايخ إبراليم عيل خاالح ممثل املجلل 
املحايل للمخيرياة باملحاخظة-رئيل التالحم 

اليبايل بمحاخظاة حجاة، أشااع بالفمالياات والوجالات 
اليبلية الذيان تواخخوا إىل املجمع الحكومي باملخيرية؛ تلبيًة 
لخعوة السلخة املحلية عى طريل تنسيل الجهوع الرسمية 
والشامبية يف ميخان المخاء الوطني ومواجهة الُمْخَوان بكل 

صنوخه وأشكاله وأعواته وأأياله.
وأشاار مرُف املخيرية الشايخ عيل يحياى كامل إىل أن 
حجاَم الحضور والتفاُعِل من مشاايخ وأعاني أخلح اليمن 
ُ عن أصالة وقيم أبنائها ومباعئها الثابتة مع الوطن. يَُمربرِّ
وعارّب الشايخ محماخ محمخ حارضأ يف كلمة باسامه 
وباسم مشاايخ املخيرية، عن تيخيره وإجالله ليبائل أخلح 
اليمان وموقفها من الُماْخَوان، وليخ رضبات أروَع األمثلة 
يف البخولاة والتضحية يف الخخاع بأبنائها إىل جبهات اليتال 

والبذل واإلنفاق لخعم املجهوع الحربي.
خيما ناشخ الشيخ الريُف خالخ الشمبي -شيخ مشايخ 
الشمابية، الميالء من محاخظة تمز بالتخخل إلطالق رساح 
امليتخفني والوقوف بجخية لحماياة أَبْنَاء جلختهم، والذوع 
عن وطنهم وعخأ التهاون والتساالل يف مثل لذه اليضايا 

املصريية.
قبيلاة أ  مرمار يف مخيرية بني حشايش مان جانبها 
أعلنت اساتجابتَها لخعوة قائخ الثاورة ليبائل اليمن يف بذل 

مزيٍخ من الجهوع يف ميخان التصخ  للُمْخَوان وقخمت اليبيلة 
يف وقفة مسالحة لها قاخلاة عينية ومالية ععماً وإساناعاً 

للجيش واللجان الشمبية.
وباركات قبائال لماخان اليخااع الجنوباي بمحاخظة 
صنمااء، الثالثاء، االتفاق السايايس بني اليوى الوطنية، يف 
وقفة قخماوا خاللها أيضاً قاخلة إساناع للجياش واللجان 
الشامبية، مؤكخًة ثبااَت موقفهاا برخخ جبهاات املواجهة 

ومياعين البخولة.
واعتربت قبائُل لمخان االتفااق الوطني بني أنصار الله 
وحلفائهم واملؤتمر الشامبي الماأ وحلفائه، خخوة مهمة 
ل للحل الشاامل الذ  يتخلع له كاخة أَبْنَاء الشمب  يف التوصُّ

اليمني.
َب أَبْنَاَء لمخان بخعوة السايخ اليائخ ببذِل مزيٍخ  كماا رحَّ
من الجهخ والمخاء والتحرك بنشااط وجاخ، مؤكخين أنهم 
رلن إشارة قائخ الثورة، ومفّوضني له التفويض املخلل.

ونظام أَبْنَااء مخيرية الرجم بمحاخظاة املحويت صباح 
الثالثااء وقفاة احتجاجية ومسارية جمالريياة بمنخية 
املرصباة، ناخعوا خيهاا بالجرائام البشامة التاي ارتكبتها 
الجماعاات التكفريياة بحال املواطنني يف قارى الرصار  
بمحاخظاة تمز وباركاوا االتفاق السايايس باني املكونات 
الوطنياة املتمثلاة يف أنصاار اللاه وحلفائهم 

وحزب املؤتمر الشمبي الماأ وحلفائه.
وانخليت املسارية الجمالريية الحاشاخة 
ألَبْنَااء مخيرية الرجم باتجااه املمهخ الزراعي 
الاذ  اساتهخخه قصاف الُماْخَوان، مرععيان 
لتاخاات مناخعة بجرائام إرلااب التحالاف 
األَمريكي بحل أَبْنَاء قرية الرصار  بتمز، كما 
رععوا لتاخات مستنكرًة لمرقلة أَمريكا للحل 

السلمي يف اليمن.
وأكََّخ بيااُن املسارية اليتامي الاذ  ألياه 
اإلعالماي خهاخ المماع عى املباركة الشامبية 
لتوقيع االتفاق السيايس بني املؤتمر الشمبي 
الماأ وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، والذ  
يأتاي اساتجابًة ملخالاب الشامب بتشاكيل 

املجلل السيايس األعى إلعارة البالع.
ال البيااُن أَمريكا مساؤوليَة خشال  وحمَّ
الحاوار، متهماً إيالا بالوقوف ضخ مسااعي 
الساالأ يف اليمان، والوقاوف خلاف التصميخ 
المسكر ، منخعاً بما يحخث للمواطنني بيرى 
الارصار  يف محاخظة تماز، من حصار وقتل 
لألطفاال والنسااء وارتاكاب أبشاع الجرائم 

بحل اإلنَْساانية.

اأكدوا اأن جرميةىَ ال�صراري انتكا�صٌة للثوابت والقيم اليمنية 

قبائُل اليمن ُيَباِرُكون االتفاق الوطني ويؤكدون استعداَدهم املتواصَل 
لرفد الجبهات باملال والرجال ومواجهة مشاريع التآمر على الوطن

 بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره تلقينا 
نبأ وفاة رجل املال واألعمال

الشيخ علي محمد الحباري
الذي وافته املنية يوم الجمعة املاضي

وبهذا املصاب الجلل تتقدم 
أسرة صحيفة »صدى املسرية« 

بأحر التعازي واملواساة إىل أسرة الفقيد وأبناءه 
وأقاربه.. وتدعو اهلل للفقيد بخالص املغفرة 

والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته .. 
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

 رئيس التحرير:  صبي الدرواني

الحصاُر اأَلمريكيُّ السعودي 
على اليمن باألرقام

  - خاص:
خاَرَض الُمْخَواُن األَمريكيُّ الساموع  عاى بالعنا، منذ 
أول ياوأ يف الُماْخَوان يف 26 ماارس 2016، حصااراً برياً 
وجويااً وبحرياً خانيااً؛ بهخف إخضاع الشامب اليمني 

واستسالمه. 
ولناا إحصائية توضح باألرقاأ خساائَر اليمن جراء 

الحصار املفروض عليها طيلة عاأ ونصف عاأ.
  2 مليار عوالر خسائر الشهرية ناتجة عن الحصار.
 3، ل مليار عوالر إجمايل تحويالت املغرتبني اليمنيني 

يف اليارج احتجزلا الُمْخَوان.
 1 مليار عوالر إعانات الفيراء منع التحالف إعخالها 

إىل اليمن. 
 1 مليار عوالر مستحيات رشكات إنتاجية وخخمية 

ونفخية احتجرلا التحالف. 
 ل مليارات عوالر كمائخات نفط سنوية ُحرمت منها 

اليزينه المامة. 
 1 مليار عوالر إسهاأ البنك الخويل يف إنشاء مشاريع 

ُحرمت منها اليمن.
ل من الاخول املانحاة توقفت؛   200 ماروع مماوَّ

بسبب الُمْخَوان والحصار.
 9ل ملياون برميل نفط توقاف تصخيرلا لليارج؛ 

بسبب الُمْخَوان والحصار.
 7 مليارات عوالر خساائر يري مبارشة؛ بسبب منع 

تخخل الوقوع.
 %90 تراجاع املاواع األولية الخاخلاة يف الصناعات 

التحويلية؛ بسبب الحصار.
 %0ل توقف النشااط التجاار ؛ نتيجة منع عخول 

الوقوع 
 لل ألاف منشاأة صناعياة توقفات؛ نتيجاة أزمة 

الوقوع. 
 6 مليارات عوالر خساائر اليخااع الزراعي؛ نتيجة 

أزمة الوقوع ومنع التصخير. 
 25 رشكاة طاريان عولياة توقفت مان التحليل يف 

األجواء اليمنية.
 ل1 مخااراً مخنياً جوياً اساتهخف بسلسالة يارات 

جوية.
 11 مينااًء بحرياً توقفت حركة حركة املالحة خيها 

جراء الحصار والُمْخَوان.
 3 مالياني عامال يمناي خياخوا مصاعر عيشاهم؛ 

بسبب الُمْخَوان والحصار.
 50 طرييااً رئيساياً اساتهخخت بغااراِت الُماْخَوان 

و0ل5 جرساً ُعمرت ملنع تخخل الغذاء والخواء.
 %85 مماخل تهرياب األعوية من عول الُماْخَوان إىل 

السوق اليمني. 

الجانب اإلْنَسـاني
 %50 مان املحاخظاات عخلات مرحلاة الخاوارئ 

وأَْصبَاحت عى خخوة واحخة من الجوع. 
 21 ملياوَن يمناي يمانون من الفير ويميشاون يف 

ظروف إنَْساانية صمبة. 
 ل.ل1 مليون يمني يميشاوَن تحات خط الفير وال 

يجخون قوَت يومهم. 
 7، 6 مليون يمني يفتيرون بشخة لألمن الغذائي. 
 1.3 مليون طفل يمانون من سوء التغذية الحاع. 
 113 شيصاً يموتون بصورة يومية؛ بسبب نيص 

الخواء. 
 2 ملياون مواطن يمني مصابون بالساكر ُحرموا 

من الخواء.
 25 ألفاً من َمْرىض الفشل الكلو  يواجهون املوت؛ 

بسبب منع عخول الخواء. 
 ل.3 ملياون امرأة حامل ُحرمات من الحصول عى 

اليخمات الخبية.
 9، 8 ملياون يمني ال يحصلون عاى املياه الكاخية 

والصالحة للرب.
 1.ل1 مليون مواطن يمني ال يحصلون عى الرعاية 

الصحية.
 600 مستشافى ومرخال صحاي أيلال؛ بسابب 

اليصف ونفاع األعوية. 

حرائر مديرية سحار يقدمن قافلَة »الصرخة« 
دعماً ألبطال الجيش واللجان يف مواجهة املشروع 

اأَلمريكي اإلسرائيلي على بالدنا
  - صعدة:

قخمت نسااُء مخيريِة ساحار، الثالثااَء املايَض، قاخلًة يذائيًة حملت اساَم “قاخلة 
الرصخاة”؛ تأكيخاً عى اساتمرار رخضهم للماروع األَمريكي واإلرسائيايل؛ َوععماً 

واسناعاً ألبخال الجيش واللجان الشمبية املرابخني يف جبهات اليتال.
 واحتاوت الياخلاة عاى مبالَغ مالياٍة كبرية وعخع مان رؤوس األينااأ والفواكه 
الكثارية واملتنوعة. كماا أقاأ أَبْنَااُء املخيرية وقفاًة تيللها الربع الشامبي والزوامل 

واأللازيج الشمبية واليصائخ الشمرية.
وخالل الوقفة أليي بياٌن أعان الجرائَم الوحشاية التي ييوأ بها مرتزقة وعواعش 

الُمْخَوان بحل أَبْنَاء الرصار  بمحاخظة تمز.
ع بني اليوى الوطنية  وبارك البياُن للشامب اليمني المظيم االتفاَق السيايس املوقَّ

الراخضة للُمْخَوان، واعتربه حرباً عى ُكّل متآمر عى الشمب اليمني.
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  -  إبراهيم السراجي
ألاب وخخ املرتزقة إىَل الرياض، وقخأ منها 
وخخ عساكر  ساموع  للتفاوض ماع الوخخ 
الوطني؛ بحثااً عن ميرج مان الجحيم الذ  
أشامله أبخاال الجياش واللجان الشامبية يف 
الجيش الساموع  بجيزان ونجران وعساري، 
ولذه اململومة نيلتها قناة املياعين عن مصخر 

تفاويض بالكويت.
أن  األحاخاث  كشافت  الوقات  وبمارور 
الساموعية التاي تظالارت بأنهاا مان ييوع 
الماخوان باتت عالية يف الحارب وال تملك لي 
األخرى قارار وقفها الذ  بات واضحاً أنه بيخ 
األَمريكياني، خالنظاأ الساموع  يبحث اليوأ 
عان ميرج للحارب التي طالته مان جخيخ يف 
الحخوع يف وقت يمجز عن وقف المخوان، ولي 
مماعلة صمبة يخرك آل سموع أنها لن تجخ حالً 
إال بوقف شامل للمخوان الذ  تصخروا املشهخ 

اإلْجاَرامي خيه.
تيول اململومات الياعماة من الرياض: إن 
النظاأ الساموع  الماجز عن وقاف المخوان 
يحااول االنساالخ منه، حيث باخأت مؤرشاٌت 
عن خخوة تييض بخرع املرتزقة من الرياض، 
خيماا مملوماات أخارى تيول: بماض وزراء 
املرتزقة والشايصيات السياسية واإلعالمية 
قاخ يااعرت إىَل تركيا ومنهم مان قخأ طلبات 

لجوء يف المواصم األوروبية.
بالتزامان مع ترسب تلاك اململومات أطلل 
عخع من الُكتاب الساموعيني، الذين يوصفون 
بأنهم لساان حال النظاأ الذ  يوصل عربلم 
الرساائل وُكتاب خليجيني، أقالمهم مخالبني 
الفار لاع  وخرييه بمغاعرة الرياض والموعة 
إىَل عخن إلعارة الرصاع من لناك، يف مؤرش عى 

ريبة سموعية بالتسلل إىَل خارج الحرب.
ما يؤكخ صحة تلك األنباء أنه وخيما تشاتخ 
املماارك يف جيازان ونجاران وعساري وتنيال 
الحرباي مشاالخ تسااقط  كاماريا اإلعاالأ 
الجنوع السموعيني بأعخاع يري مسبوقة إال أن 
السموعيني أعاعوا التمسك بالتهخئة الحخوعية 
يف بيان رسمي ريم أن وقائع األرض تيول إن 
تلك التهخئة قخ ألبت مع الريح وحلت املمارك 

مكان االتفاق.
»اململكة الساموعية يف ورطة« لذا ما كان 
يتحاخث به ممظام املراقبني، لكان الجخيخ يف 

ألاك اليوأ أنه لم يمخ بيخ آل الساموع اليروُج 
من لاذه الورطة التي يبخو أنهاا بخأت تظهر 
يف مالمح املسؤولني السموعيني الذين اختفت 
من ألسانتهم المبارات »المنرتية« بما يف ألك 
عساري  الذ  باات يتحخث عن تمساك بالعه 

بالتهخئة!
التهخياخات  حاخة  انيفااض  وملالحظاة 
الساموعية لليمن بل اختفاؤلا يمكن ميارنة 
مؤتمارات الناطل باسام المخوان الساموع  
األَمريكي أحمخ عساري  خالل الفرتة املاضية 
عاى بخاياة المخوان ماع ترصيحاتاه اليليلة 

مؤخاًرا، خالرجال يف آخار ظهاور لاه تحخث 
عن بالعه تبلاغ املبموث األَُماماي بما وصفه 
با«خروقاات الحوثياني للتهخئاة يف الحخوع« 
وكأناه ناطال باسام عولة صغارية تتمرض 

لمخوان عويل وليل المكل.
وعاى أات الهيئة التي ظهر بها عساري  
يظهر املناخوب الساموع  يف األَُماام املتحخة 
عبخالله اململماي، متناساياً أن طائرات بالعه 
قصفات اليمان بمئاات اآلالف مان الغارات 
وعمارت األحياء واملسااكن واملصاناع لييول 
إن الجيش واللجان الشامبية اخرتقوا الهخنة 

يف 1700 مناسابة، وكأن بلخاً آخر وشاشاات 
خضائيات ال يمرخهاا اململمي لي التي أعلنت 
عن عملية واسامة يف حرض وأنهات التهخئة 
وممهاا انكارس تحالاف الماخوان ومرتزقته 

بشهاعة املرتزقة أنفسهم.
باملجمل يبخو النظاأ الساموع  واملرتزقة 
عاى حخ ساواء متورطني بااإلراعة األَمريكية 
التاي أولمتهم بأنهم أصحااب رضبة البخاية 
ليساتييظوا عى حييية أن اإلعارة األَمريكية 
لي صاحبة الشأن وصاحبة املصلحة واليرار، 
وعى الجيش السموع  ومرتزقته يف اليمن أن 
تتخاياَر رؤوُساهم يف املياعين نظريَ اكتسااب 
األَمريكيني للوقت الساتكمال السايخرة عى 
الجنوب، وقائاخ الياوات األَمريكية يف الرق 
األوساط أكخ ألك قبل أساابيع عنخما قال إن 
بالعه قررت إرسال عخمات جخيخة من اليوات 
األَمريكياة إىَل جناوب اليمان ومضاعفة عخع 
مواقمها. مشارياً إىَل أَن أَمريكا اساتفاعت من 
تحالفهاا مع المخوان إليجااع موطئ قخأ لها 
يف اليمان كانت قاخ خرسته يف ثورة سابتمرب 
ل201، ولذا بالفمل ما قاله الجنرال األَمريكي 

لوكالة رويرتز.
اآلن الصورة اكتملت، خمغاعرة وخخ املرتزقة 
مان الكويت إىَل الرياض قال ولخ الشايخ إنها 
لان تؤثر عى املفاوضات املساتمرة بني الوخخ 
الوطناي واملجتمع الخويل الذ  تسايخر عليه 
اإلعارة األَمريكياة، وأماا الساموعيون خمبثااً 
جاءوا بوخخ عسكر  إىَل الكويت لبحث مسألة 
انياأ الجيش الساموع  الاذ  ييف عاجزاً يف 
جيزان ونجران وعساري أمااأ رضبات أبخال 
الجيش واللجان الشامبية التي أخيخته توازنه 
وبات عى الجنوع الساموعيني عاخل الخبابات 

انتظاُر املوت.

  -  خاص
ظلَّت الساموعيُة لي الياتاَل األوَل بامتياز 
ألَْطَفاال اليمن يف تياريار األَُمام املتحخة لمخة 
أشاهر، قبل أن تضغط السموع  بكاخة ثيلها 
وتتمكان مان نازع لاذه التهمة مان أعرجة 
األَُمام املتحخة التي كانت متياألة باساتمرار 
تجاه المخوان السموع  األَمريكي عى بالعنا.
وعاع بان كي مون ملنخيه الضميف، خبخالً 
عن حث تحالف المخوان عى وقف الحرب عى 
اليمن والغارات التي تيتل املخنيني قال يف كلمة 
له الثالثاء املاايض »نحث قوات التحالف ببذل 
املزياخ من الجهاوع ملمالجة امليااوف الجخية 

للغاية حول سيوط أَْطَفال«.
الرجال عااع من جخياخ ليهخع الساموعية، 
حيث كرر اليول »نخرس إمكانية إعاعة إعراج 
التحالاف عاى قائماة الجهاات التاي تنتهك 

حيوق األَْطَفال«.
وقاخأ بان تيرياراً إىَل مجلال األمن الخويل 
حول قاراره املثري للجخل بشاخب »التحالف« 
بانتظاار  الساوعاء«  »اليائماة  مان  مؤقتااً 
مراجمتاه، ماا أثاار يضبااً لاخى الجماعات 

الحيوقية، وألك قبل نحو شهرين. 
وقال بان حول لذا املوضوع: »ال تزال لخ  
ميااوف قوية للغاياة حول حماياة األَْطَفال 
اليمنياني«، مضيفاً أن األَُماام املتحخة تواصل 
مراجمتها للمسألة مع التحالف السموع .

وحاني أعرجات األَُماام املتحاخة تحالاف 
الماخوان عاى »اليائماة الساوعاء« يف يوليو 
املايض، رّعت الساموعية بغضب، واتهمها بان 
كي مون بالتهخياخ بوقف تمويل برامج إياثة 
للمنظمة لساحب اسمها من اليائمة، عى أن 
تُشاّكل لجناة تحييل تراجاع اتهامها بميتل 
%60 مان أعاخاع اليتاى األَْطَفاال البالغ 85 

طفالً يف اليمن الماأ املايض.
املاايض،  األسابوع  الساموعية،  ووّجهات 
رساالًة رسيًة من 13 صفحاة إىَل األمني الماأ 
تضمنت سلسلة إجراءات يتيذلا »التحالف« 
لتفاع  سيوط قتى بني املخنيني. وقال سفري 
الساموعية يف األَُمام املتحاخة َعبخالله اململمي 
يف الرساالة إن »التحالاف« سايخلع املنظمة 
الخولية عاى نتائج 10 تحيييات حول يارات 
جوية عى مستشافيات ومنازل وحفل زخاف 
وأساواق. وقاال بان للمجلل إناه حصل عى 
مملوماات حاول االجاراءات التاي يتيذلاا 
»التحالاف«، إال أنهاا »ال تازال ياري كاخية«، 
مضيفاً »سنستمر يف التواصل لضمان تخبيل 
إجراءات ملموساة لحماياة األَْطَفال«. كذلك، 
أكخ بان أن »محتوى التيرير ال يزال كما لو«.
وخالل كلمتاه تلك لم يوضح بان كي مون 
إْن كان قخ رخع السموعية من اليائمة السوعاء 
بشاكل نهائي ليتلها األَْطَفال يف جلسته التي 
قخ تكون األخرية أو لم يفمل، خترصيحات بان 
كاي مون أكخت مجاخعاً أن الريااض لم تيخأ 

أعلة كاخية تساتوجب رخمها بشاكل عائم من 
اليائمة.

ترصيحااُت األماني المااأ لألَُماام املتحخة 
توحاي بأنه ال يزال يؤكخ صوابية تيريره الذ  
حّمل خيه تحالف المخوان ارتكاب مجازر بحل 

األَْطَفال يف اليمن.
وييول بان كي مون بأن املراجمة مستمرة 
ومحتوياات التيرير قوية بما يكفي ملواجهة 
أ  تشاكيك، مضيفاً أنه ال تزال لخيه مياوف 
قوية حول حماياة األَْطَفاال، وأن اململومات 
التاي قخمها تحالف الماخوان حول التخابري ال 

تبمث عى االطمئنان.
ترصيحاات باان كاي ماون األخارية أتت 
بمخ ياوأ واحخ مان ترصيحات ملساؤولني يف 
األَُمام املتحخة تؤكخ أن السموعية لم تيخأ أيَّة 
توضيحاات أو أعلة تمفيها من التورط يف قتل 
أكثر من 500 طفل وإصابة ما يزيخ عن 600 

آخرين.
يف امليابال ال تازال الساموعية تساتيخأ 
ابتازازاً صارخاً لألَُمام املتحاخة والتلويح بما 
تيخمه من مسااعخات مالية ملشااريع تابمة 
للمنظماة، خترصيحاات منخوب الساموعية 
يف األَُماام املتحاخة عارج عى لاذه الضغوط 

مجخعاً.
ومع ألاك، خاإن تماطاي األَُماام املتحخة 
بشأن المخوان عى اليمن ال يزال حتى اللحظة 

موضع اتهاأ بالتواطؤ واملشاركة.

وأماأ تغاايض األَُمام املتحخة قاال اليائم 
بأعمال وزير حيوق اإلنَْساان عيل تيسري: إن 
سحب اسام الساموعية من اليائمة السوعاء 
للاخول املنتهكاة لحياوق أَْطَفاال اليمن يمخ 
أُنموأجااً الرتهاان األَُمام املتحاخة للمليارات 
السموعية التي تيخمها للمنظمة األَُمامية.

وقال يف حاوار مع قناة المالام اإلخبارية: 
إن الساموعية وممها ما ييارب ل1 عولة كان 
لها عور كبري يف قتل اليمنيني جميماً واألَْطَفال 
بالذات. مبيناً أن: لناك ما ييارب عرة آالف 
طفل تمرضوا لليتل يف محاخظات الجمهورية 
ليال خيط بناريان اليصف املباارش للمخوان 
الساموع  األمريكي املتواصال منذ ما ييارب 
سانة ونصف، بال حتى أنهام عخناوا أَْطَفاالً 
أحياًء تحات األنيااض، ورشعوا َعاَخعاً كبرياً 
من األَْطَفال من مسااكنهم.. ولناك عرات 
األَْطَفال الذين يموتون ُكّل يوأ بسابب انمخاأ 

األعوية وسوء التغذية.
بأعماال وزيار حياوق  اليائام  ووصاف 
اإلنَْسااان اليمني تغايض األَُماام املتحخة عن 
إعراج اسام الساموعية يف اليائماة الساوعاء 
للاخول املنتهكاة لحياوق األَْطَفاال يف اليمان 
وصفاه عى أنه “بال شاك مؤامارة ضخ اليمن 

بأكمله.”
وأوضاح أن التيريار املبخئاي الاذ  قخمه 
األماني المااأ لألَُمام املتحخة باان كي مون يف 
البخاياة وأعرج الساموعية يف قائماة المار أو 

اليائمة الساوعاء.. كنا قخ انخلشنا منه وكنا 
نمتيخ أن خخاأ قخ حاخث؛ ألن األَُمام املتحخة 
وكل آلياتهاا بماا خيهاا مجلل األمان الخويل 
ومجلال حيوق اإلنَْسااان يف جنياف عوعتنا 
لألساف أن تكون يف موقع ياري املحايخ، حيث 
وقفت يف الفرتة السابية مع المخوان بالكامل.
وأضااف: قلنا لربما أنه قاخ حخث نوع من 
صحاوة الضماري لاخى األَُمام املتحاخة.. لكن 
لم تمض ساوى أياأ قالئل إال واكتشافنا أنها 
ساحبت السموعية، عون أن ييخأ األمني الماأ 

أ  مربر لذلك.
كما وصف عيل تيسري اليرار بأنه يمخ إعانة 
كاملة ورصيحة للهيئة التاي تكيل بأكثر من 
مكياال وتمتمخ املمايري املزعوجاة، وقال: إنها 
باتت اليوأ تيخأ نموأجاً سايئاً بأنها رلن ملا 
تيخمه السموعية من مليارات تضيها عى ُكّل 

لذه املنظمات.
ولفت اليائُم بأعمال وزير حيوق اإلنَْساان 
اليمناي إىَل أن منظمة ليومان رايتل ووتش 
قخمت يف تيريرلا الساابل إعانة كاملة تربلن 
عى أن الساموعية وعول اليليج وعول تحالف 
الماخوان قاخ ارتكبات جرائام جسايمة ضخ 
الخفولاة يف اليمن، مضيفاً أن لناك شاوالخ 
كثارية تؤّكاخ أن لذه الاخول مخاناة بالصوت 
والصورة وبوثائال تمتربُ أعلة عامغة بأن عول 
تحالف المخوان ارتكبات جرائم خضيمة بحل 

الخفولة قتال وتريخاً وجرحاً.

خيوط اللعبة يف الكويت: اإلرادة اليمنية يف مواجهة الهيمنة اأَلمريكية

ـان: ع�صرة اآلف طفل ميني �صحية وح�صية »قرن ال�صيطان« وزارة حقوق الإْن�صىَ

السعودية وتحالف العدوان.. القاتُل األوُل لأَلْطَفال يف اليمن!

غاَدَر وفُد المرتزقة الكويت متوّجهًا إَلى الرياض. وقال المبعوث اأُلَمـمي إسماعيل ولد الشيخ: إن مغادرة 
َف المفاوضات، وأن المشاوراِت ستتواصل مع وفَدي أنصار اهلل والمؤتمر والمجتمع الدولي. الوفد ال تعني توقُّ
هكذا لّخص المبعوث اأُلَمـمي ُكّل ما حدث ويحدث في الكويت بعنوان كرره الوفد الوطني ألكثر من مرة 

بقولهم: إن المفاوضات ليست مع المرتزقة، فهم ال يملكون القرار وإنما مع المجتمع الدولي.
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  - رشيد الحداد:
حااَوَل تحالُُف الُماْخَوان الساموع  األَمريكي، 
التهرَُّب من املسئولية الجنائية واألَْخاَلقية الناتجة 
عن جريمة الحصار املفروض عى الشمب اليمني 
منذ عاأ ونصف عاأ، متجاللة أَن أاكرة الشموب 
املظلوماة واملمتخ  عليهاا ال تنىس ما حل بها من 
حصاار وُعاْخَوان ياري مسابوق، خالحصار الذ  
يكباخ االقتصااع اليمناي ملياار  عوالر شاهرياً 
تسابب برتع  األَْوَضاع اإلنَْساانية وييتال يومياً 
أَْكثَار مان 100 يمني نتيجاة انمخاأ الاخواء وخل 
األَُمام املتحخة التي باتت رشيك رئييس يف الحصار 
عى الشمب اليمني، حصار الُماْخَوان عى الشمب 
اليمني باألعلة الياطمة يف سياق التيرير التايل. 

الحصار الشامل 
عمال المخو عاى عزل اليمان عان المالم من 
خاالل خارض حصاار مملان مناذ الوللاة األُْوىَل 
لُماْخَوانه ألرببر  عى الشامب اليمن ليمنع تخخل 
الغاذاء والخواء والوقاوع، حيث أصخر يف السااعة 
الثانية من خجر اليميل الا 26 من مارس 2015 
بياناً اعترب خيه املخارات واملوانئ مناطَل عمليات 
عسكرية ليوقف عرات السفن التجارية املتجهة 
إىل ميناء الحخيخة وميناء عخن باليوة واقتاعلا إىل 
موانائ عول مماعية كا )ميناء جاخة، وجيبوتي، 
وخاور خكان، ورأس جبل عيل يف اإلمارات(، وريم 
تمخيل الحركة املالحية يف ميتلف املوانئ اليمنية 
وُخُصاْوصاً مينائي عخن والحخيخة من قبل المخو 
وتوقيف النشااط املالحي لاا 11 ميناًء بحرياً، إاّل 
أَناه لام يكتِف بذلك بل اساتهخف مينااء الحخيخة 
الذ  تمر منه %70 من وارعات البالع من اليارج 
بسلسالة يارات عخائية تسبب بيروج امليناء عن 
اليخماة لمخة أساابيع يف إَطار مسااعيه لتجويع 

الشمب اليمني.
 ويف املثال أصخر تمميم لكاخة رشكات الخريان 
الماملية بمخأ التحليال يف األجواء الجوية اليمنية، 
وتسابب بتوقف الحركة املالحية الجوية، ليخشن 
أُْوىَل ياراتاه المخائياة باساتهخاف مخاار  عخن 
وصنماء، ومن ثم حول ل1 مخاراً جوياً إىل ألخاف 
عساكرية وتسابب بتوقف كاخة رشكات الخريان 
المرباي واألجنبي الماملة يف مجاال النيل الجو  
باني اليمن والمالم والبالغاة 25 رشكة، باإلضاخة 
إىل رشكة اليمنية ورشكة الساميخة، كما تسابب 
ألاك الُمااْخَوان والحصاار بممانااة ماا يزيخ عن 
9000 مواطان يمناي عليوا يف ميتلاف مخارات 
المالم لمخة أشاهر، وريم انتهاء أزمة الماليني يف 
يولياو الماأ املايض، إال أَن عولة المخو الساموع  
اَل تازال حتى اآلن ريم تنكرلا لفرض حصار عى 
الشامب اليمني تمنع رشكات الخاريان األجنبية 
والوطنياة مان التحليال يف األجاواء اليمنية عون 
الحصول عى اأن مسبل والهبوط يف مخار بيشة 

السموع  عون مربر قانوني.
وخيماا يتملال بالحصاار الارب  عماخت عول 
تحالاف الر والُماْخَوان عى اْساتهَخاف عخعاً من 
املناخاذ الربياة، وعاى رأس تلاك املناخاذ »خباش 
االساترياع  حركاة  لتتوقاف  والخاوال«  والبياع 
والتصخيار بني اليمان وعولة المخو ألشاهر، ومن 
ثام ختحت منفاذ الوعيمة البخائي إلماخاع مرتزقة 
اليمان  وإياراق  والساالج  بالمتااع  الُمااْخَوان 
بمنتجاات عول الماخو؛ بهخف زعزعة االساتيرار 
االقتصاع  والنيخ  وتهريب املشاتيات النفخية، 
ولم تتوقف جرائم المخو يف لذا الجانب بل سامت 
إىل تشاخيخ الحصار الرب  باْستهَخاف أَْكثَر من 50 
طريياً رئيسياً عاخلياً بني املحاخظات وتخمري 0ل5 
جرساً رابخااً بني املحاخظات بهخف إعاقة وصول 
أَيّاة إماخاعات الغذاء والاخواء والوقاوع إىل أَبْنَاااء 

الشمب اليمني. 

الحصار املالي 
وعى ماخى عااأ ونصف عاأ، حاارصت عول 
تحالف الُماْخَوان الشامب اليمناي مالياً خأوقفت 
تخخل كاخة اليروض واملسااعخات واملنح الخولية، 
وخَرَضات حرضاً شاامالً عاى التحوياالت املالية 
الاوارعة أَْو الصااعرة مان وإىل اليمان، يف محاولة 
منهاا لوقف االمخاعات التجارياة إىل اليمن ووضع 
الشامب اليمناي أََماااأ خياريان ال ثالاث لهماا 
»االستساالأ أَْو املاوت جوعااً«، واَل يازال تحالف 
الُمااْخَوان حتى الياوأ يفرض حصااراً مالياً عى 
اليمن من خالل احتجااز أَْمَوال الركات اليمنية 
يف اليارج َوُخُصاْوصاً رشكات االتصاالت الخولية 

البالغة قرابة الا 300 مليون عوالر، وأخرى عاملة 
يف اليخاع السامكي والبالغاة 00ل مليون عوالر، 
ومئاات املالياني مان الاخوالرات تابماة لركات 

نفخية وخخمية يمنية. 
وريام خشالها يف إيصاال الوضاع املاايل مان 
االحتياطاات األجنبياة لليمان إىل االنهياار مناذ 
عااأ، اَل تزال عول تحالف الُمااْخَوان ترخض كاخة 
املساعي الخولية لرخع الحصار املايل املفروض عى 
الشامب اليمني والذ  شامل تحوياالت املغرتبني 
الذيان يتجااوزون الاا 6 مالياني مغارتب التاي 
ارتفمت الماأ املاايض وخل تيرير اتحاع املصارف 
عول  تازال  اَل  عوالر،  ملياارات  ل   ،3 إىل  المربياة 
تحالف الُماْخَوان ترخض مسااعي املانحني إعخال 
املساعخات املالية للفيراء التي يستفيخ منها 1، 5 
مالياني يمني من مساتحيي الضمان االجتَماعي 
البالغة مليار عوالر والتي سابل لألَُمام املتحخة أَن 
طالب التحالف رسامياً بالسماح بخخولها إال أنها 

رخضت الخعوات األَُمامية. 
ويف نفال االتجاه اَل تزال تتهارب من املخالب 
الخولية التي قخمتها الخول الراعية لساالأ والبنك 
والصناخوق الخوليان والهاعخاة لرخع الحرض عن 
تحويال األَْماَوال الفائضة من المماالت األجنبية 
لاخى البنوك اليمنية من الخاخل إىل اليارج لتمزيز 
أرصختهاا يف البنوك الخولياة، وريم التزامات عول 
الُمااْخَوان بالساماح بنيال األَْماَوال إىل الياارج، 
إال أنهاا تماطال مناذ أشاهر وترخاض التماطي 
اإليَْجااباي ماع تلاك املخالاب، يف ظال تناقاص 
األرصاخة اليارجياة للبناوك اليمنياة يف اليارج 
وتأثاري ألك عى قاخرات تجاار املاواع الغذائية يف 
ختح اعتمااعات جخيخة لالساترياع، خمناذ الا 22 
من عيسامرب املايض وحتى اآلن سمح المخو بنيل 
أْربع شاحنات مالية تابمة ألْربمة بنوك أللية من 
اصل ثمان شاحنات إىل البحرين ورخض التماطي 
مع مسااعي البنوك البحرينية الهاعخة إىل تحويل 
األَْمَوال التي بالمملة الساموعية إىل عوالر كما لو 

ممتاع عاملياً.

جريمة حرب 
ثماة إجمااع عويل عاى أَن ماا ارتكبتاه عول 
تحالف الُماْخَوان من جرائم إنَْساانية واقتصاعية 
بحال الشامب اليمناي ترقاي إىل جرائام االباعة 
الجماعياة، خمنظماة المفاو الخولياة ومنظماة 
ليومان رايتل ووتاش والصليب األحمار الخويل 
وبرناماج الغاذاء الماملاي ومنظمة اليونيسايف 
ومنظمة أوكسفاأ الربيخانية ومنظمة الخفولة 
الماملياة ومنظمات أخرى عاملياة وإقليمية أقرت 
وقوع جريمة الحصار االقتصااع  التي ترتكبها 
عول تحالف الُماْخَوان بحل اخير شاموب املنخية 
والذ  تسابب بارتفاع أعخاع الفيراء إىل %85 من 
إجمايل الساكان وخل املوجاز االقتصاع  الفصيل 
للبناك الخويل الصاعر األُسابُوع املاايض والذ  أَكَّخ 
خياه أَن وقاوف تحالاف الُمااْخَوان وراء الحصار 
االقتصاع  الذ  تسابب بأزمة إنَْسانية مفجمة، 
ويف مخلاع ابريل املايض اعتربت منظمة »ليومن 

رايتل ووتاش« الحصار الذ  يفرضاه التحالف 
السموع  عى اليمن يرقى ملصاف تجويع املخنيني 
كوسايلة حربياة، عاالوة عاى جرائام الرضبات 
الجوية المشوائية، ولو ما يمترب جريمة حرب.

َوأََشااَرت املنظمة يف تيريٍر صااعر عنها إىل أن 
الوارعات التجارية تمثل 90 % من الغذاء والوقوع 
يف اليمن، خإن الحصار الاذ  يفرضه التحالف قخ 
يرقى ملصااف تجوياع املخنيني كوسايلة حربية، 
ولو ما يمترب جريمة حارب«، وأكخت أَنه »يتمني 
عى الواليات املتحخة ويريلا من مؤيّخ  التحالف 
الضغاط عاى التحالف بغارض تساهيل توصيل 
الوقاوع وياريه مان البضائاع الرضورياة لبياء 
الساكان املخنيني وساالمتهم، عن طريل السافن 
والخائرات، عالوة عى املسااعخات اإلنَْساانية من 
منظمات إنَْسانية محايخة«، كما طالبت )ليومن 
رايتاش ووتش( األَُماام املتحخة برصاخ »توصيل 
اإلمخاعات اإلنَْساانية والتجارياة وتيخيم التيارير 
اليومياة عنهاا، َوأََشااَرت املنظمة أاتهاا يف آخر 
تيرير لها الشهر املنرصأ إىل أَن خخر املوت جوعاً 
جراء الحصار الجو  والبحر  الذ  تفرُضُه عول 
التحالاف يتهاخع حياة مالياني اليمنياني، وأكخت 
أن الحصاار إن كان يرُضاه تجوياَع اليمنيني أَْو 

حرمانهم من الغذاء، ميالف ليوانني الحرب.

حصاٌر مشرتك 
التناُقاُض املرياب للمنظماة األَُمامياة التاي 
باتات الياوأ رشياكا رئيسايا يف حصار الشامب 
اليمناي يزيخ من عور تلاك املنظمة األَُمامية تجاه 
ماا تمرضت وتتمارض له اليمن قتاماًة، خاألَُمام 
املتحاخة أاتهاا اعرتخات يف تيريٍر صااعٍر عنها يف 
سابتمرب املايض، أن اليمن يتلياى 1 % خيط من 
وارعات الوقاوع الذ  يحتاجه اليوأ، َوأََشااَرت إىل 
أن أَْكثَر من 21 مليون شايص يف اليمن يف حاجة 
إىل شكل من أشاكال املساعخة اإلنَْسانية، ويماني 
نصف الساكان مان انمخاأ األمن الغذائي وساوء 
التغذياة، إال أنها تممل إىل جانب المخو يف تشاخيخ 
الحصاار البحر  عى الشامب اليمني، من خالل 

منح المخو الضوء األخرض لتشخيخ الحصار.
 وتأكياخاً للاخور املشابوه لألَُمام املتحاخة أَكَّخ 
بياان التحالاف أن قواته سايرت بالتمااون مع 
مركز آليات األَُمام املتحاخة للتفتيش والتحيل يف 
جيبوتاي، ُكّل جهوعلا لتساهيل إجاراءات مرور 
املسااعخات اإلنَْساانية وإعخال السالع التجارية 
واملشاتيات النفخياة إىل كاخاة أطيااف الشامب 
اليمناي عون تميياز حاخ زعمها، حياث بلغ عخع 
)079ل(  املناخاذ  لجمياع  املمنوحاة  التصارياح 

ترصيحاً.
 ولفات التيريار إىل أن قاوات التحالاف تيوأ 
بالترصياح لكاخاة السافن اإلياثية واإلنَْساانية 
بشكل خور  وعور  وعون تفتيش ولكاخة املوانئ 
اليمنية، ولو ما يؤكاخ أن إعالن األَُمام املتحخة يف 
إبريال املايض تسالمها مهمة تفتيش الشاحنات 
املتجهاة للموانائ اليمنية ونيل مركاز التفتيش 
من جخة الساموعية إىل جيبوتي كان مجرع تمويه 

للارأ  المااأ الماملي وتخشاني ملرحلاة أخرى من 
الحصار، خاألَُماُم املتحخة التي اتهمت عى لساان 
متحخثها الرسامي ستيفن عوجاريك مخلع أبريل 
املايض، التحالف بيياعة الساموعية بالتسابب يف 
إبخاء حركة الشاحن التجار ، ووعاخت بتيخيم 
خخمات تيليص رسيمة ونزيهة لركات الشحن 
التاي تنيال وارعات تجارياة ومسااعخات ثنائية 
للموانئ اليمنية، إال أن األَُمام املتحخة لم تيم بذلك 
الخور بل َساّلمت املهمة ليوات الُماْخَوان البحرية 
يف الحجز واملنع وسالمت مهمة مناح التصاريح 

لحكومة الرئيل الفار.

الوقود وتهريبه 
وخيما قالات عول تحالاف الُمااْخَوان أَن قوى 
الخاخل سامت إلنشااء سوق ساوعاء للمشتيات 
النفخياة واملاواع اإلياثياة والتجارياة واتهامات 
أخارى حاولات التهارب مان تخاعياات الجريمة 
مناع تخخل الوقوع ووقف صاعرات وإنتاج النفط، 
ولو ماا أحارأ اليزيناة المامة للخولة خساائر 
خاعحاة تجااوزت ل ملياارات عوالر، باإلضاخة إىل 
7 ملياارات عوالر خساائر يري مبارشة، وتسابب 
بأزمة مشاتيات نفخية خانية يف الساوق املحيل 
وصلات إىل أعى أروتها خالل النصاف الثاني من 

الماأ املايض.
 ويف ظال تصاعاخ تخاعياات أزماة املشاتيات 
النفخية عى الوضع اإلنَْساني طالب األمني الماأ 
لألَُمام املتحخة بان كي مون يف يوليو الماأ املايض، 
الرئياَل الفاار لااع  برسعاه الساماح بخخول 
املشتيات النفخية إىل املوانئ اليمنية، إاّل التحالف 
رخض ألاك، وأقخأ عى اساتغالل حاجة اليمنيني 

للوقوع وإيراق األسواق باملشتيات املهربة.
 ولمال الخليال عاى ألك ماا أكخه وزيار النيل 
الجاار   المااأ  باسالمة مخلاع  باخر  الساابل 
حاول عملياات التهريب الواسامة عرب شاواطئ 
حرضموت وبرئ عيل يف شابوة، باإلضاخة إىل تأكيخ 
تيرير مساتيل صاعر عن لجنة تحييل مساتيلة 
شاّكلها الُمااْخَوان نفساه للتحييال يف ما يحخث 
مان انتهاكات يف منفذ الوعيمة بحرضموت والتي 
أكاخت يف عيسامرب املايض، رصخ عملياات تهريب 
واسامة للمشاتيات النفخياة عارب املنفاذ تيف 
وراءلا قياعات عسكرية وقبلية موالية للُماْخَوان 
الساموع  يف محاخظاة مأرب وأخارى مييمة يف 

الرياض.
 وأشار إىل أَن كميات كبرية من البنزين والخيزل 
يتم إعخالهاا بتصاريح قوات التحالف املشارتكة 
وتصل إىل أَْكثَر من 50 قاطرة يومياً باسام تمويل 
عخع من املحاخظات الشمالية والجنوبية وتباع يف 
األساواق الساوعاء املتواجخة باليرب من الوعيمة 

ويف منخية المرب.
يضااف إىل تلاك األعلاة قيااأ قاوات تحالاف 
الُماْخَوان يف حجز 10 ناقالت نفخية تابمة لركة 
النفط اليمنية منذ أواخر الماأ املايض والساماح 
لشاحنات تجار النفط بالخخول بمخ خرض اتاوات 

كبرية تصل إىل مئات اآلالف من الخوالرات.

ان يتهرب بالتنكر حتالف الُعـْدوىَ

الحصار.. جريمٌة مشهودٌة ال تسقط بالتقادم 
وال تتجاهُلها الذاكرة اإلْنَسانية 

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالمملة   

  250   250.5عوالر 

285.85285.28 اليورو

66.66 66.79 ريال سموع 

9.35ل650.656 ريال ُعماني

353.86353.15االسرتليني

 للعــلم 
النَّــَهـُم االستهالكي!!

ـَهـُم االسـتهالكي يف األَْســَواق  تراَجَع النَـّ

املحليـة مبكـراً خالل شـهر رمضـان الجاري؛ 

بسـبب تراجع األَْوَضـاع املعيشـية الناتجة عن 

تراجع مستويات دخل األرسة اليمنية الناتج عن 

الُعــْدَوان والحصار الـذي أوقف أو كاد يقيض 

عىل بيئة األعمال وتسبب برتاجع جميع األنشطة 

االقتصادية يف مختلف القطاعات، مما أّدى إَلـى 

فقدان املاليني من اليمنيني ألعمالهم.

 فانخفاض القوة الرشائية للمستهلك اليمني 

دفعت اجبارياً إَلـى التقشف االجباري، وهو ما 

يؤكد مشهد السـوق اليوم يف العاصمة صنعاء، 

فمسـتويات االقبال عـىل السـلع واملنتجات من 

قبـل املسـتهلك اليمنـي أخـذت يف الرتاجع منذ 

اليـوم الخامـس للشـهر الكريم للعـام الثاني 

يف ظـل الُعــْدَوان والحصـار، عـىل الرغـم من 

االسـتقرار النسـبي للمواد الغذائية الرئيسـية 

كالقمـح والدقيـق واالرز والسـكر، إاّل أن املواد 

االسـتهالكية التي لم يعد البنك املركزي اليمني 

يغطـي وارداتهـا ارتفعت بشـكل ومتباين من 

سـوق آلخـر، فهنـاك دقيـق دخل عـر وكالء 

رسميني يباع بسعره الثابت 6500 ريال وهناك 

دقيق إَمـاَراتي دخل بطريقة غري رسـمية يباع 

بـ7000 ريـال وهناك سـلٌع ومنتجات كمالية 

ارتفعت إَلـى مسـتويات حدت من الطلب عليها 

وتسـببت برتاجـع مبيعاتهـا؛ كـون املسـتهلك 

بـات يـدرك أن هنـاك اآلالف مـن املسـتغلني 

أَيْــضـاً ولذلك ارتفعت املواد والسـلع الكمالية 

واالسـتهالكية املقربـة عـىل االنتهاء يف السـوق 

املحـي ولذلك كان أمـراً طبيعيـاً أن يتم ضبط 

كميـات كبرية من السـلع املنتهيـة واملقربة عىل 

االنتهاء. 

املـوالت التجاريـة هـَي األُْخـــَرى لـم تعد 

تتنافس خالل الشـهر الكريم، كمـا كانت، عىل 

استقطاب املسـتهلكني من خالل إْعاَلن عروض 

رمضانيـة، فجميع املوالت لـم تعلن أي عروض 

ولألسف ما أعلن عنه من عروض خالل األْشهر 

املاضيـة كان محـدوداً ولـم يتجـاوز عـرض 

تخفيضـات لسـلع ومنتجات باتـت مقربة عىل 

االنتهـاء، فسـارع أَْصَحاب املـوالت إَلـى إْعاَلن 

عـرٍض محـدود لتسـويقها قبـل أن يتكبـدوا 

خسائَر جائرة يف حال انتهائها.

الغريُب يف األمر أن تجاَر املواد الغذائية الذين 

تمسـكوا ببيـع سـلعهم ومنتجاتهم بأَْسـَعـار 

تفوق قيمتها تحَت مرر تفادي أية خسائر مالية 

يعتمدون هامشـاً مالياً كبرياً كقيمة مضافة عىل 

ُكّل سـلعة يفوق الـ %30 من السـعر الرسمي 

للـدوالر يف السـوق اليمني منذ سـنوات، وحتى 

وإن بـّرروا ذلـك بارتفاع الـدوالر، حد زعمهم، 

فهم أصـالً يبيعون بأَْسـَعـار تفـوق الـ 300 

ريـال للـدوالر منذ عامـني، وعىل الرغـم من أن 

ذلـك يعد غالً واسـتغالالً، إاّل أن ثمة مسـؤوليًة 

تقع عـىل عاتق الجمـارك والرضائب والصناعة 

والتجـارة يف ضبـط ذلـك الخلل الـذي يتحّمل 

املستهلك اليمني أوزاره وينبغي أن تعوَد النرشة 

االقتصادية الدوريـة التي كانت تصُدُر من قبل 

وزارة الصناعة والتجارة أُْسـبُْوعياً والتي تضُع 

املستهلك أََمـام حركة أَْسَعـار السلع واملنتجات 

اليوميـة عامليـاً، ُخُصْوصاً وإن السـوق اليمني 

مرتبط باألَْســَواق العاملية بنسبة 90%.
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  -  زكريا الشرعبي

على حدود مدينة تعز 
يف الرابع والمريان من رمضاَن قّررُت أنا 
وصخييي )س. الرعبي( أن نغاِعَر الماصمَة 
صنمااء صاوَب محاخظاة تماز وأن نغاِمَر يف 
الخخاول إىل املخيناة ونمرف حااَل أللها تحت 

سيخرة المخيخ من املليشيات اإلرلابية.
كانت السااعة تشاري إىل الثالثة خجراً حني 
ياعرناا الماصماة وبمخ خمل سااعات من 
السافر وصلناا إىل منخية الحوباان، البوابة 
الرقية ملخينة تماز، حيث يييم أَبْنَاُء الجيش 
واللجان الشامبية، منخياة الحوبان آمنة إال 
مان قصف الخاريان ويييام أَبْنَاؤلا طيوَس 
حياتهام االعتياعية كما كانت مان قبُل، وقخ 
نزح إليها منذ الماأ املايض اآلالف من ساكان 
املخينة بمخ أن ضاقت بهم سابل الميش تحت 

سيخرة املليشيات اإلرلابية.
يياول ياارس الحكيماي صاحاب بساخة 
خضاار يف الحوباان: لام يمخ لنا ساوى لذه 
املنخية نتنفل خيها، كنت أسكن أنا وعائلتي 
يف شاارع الجماال لكن لام تمخ الحيااة لناك 
ممكنة، نهب وقتل وأعر عى مخار الوقت.

يارس نزح إىل الحوبان قبل ستة أشهر، عى 
حاخ قوله، ولاه طفالن، لما لاؤ  وممتصم، 
وبحساب تمبري ياارس خاملنخية لنااك آمنة 
وقخ اساتخاع أن يلحل أَبْنَاءه بالتمليم بمخ أن 

توقفا عن الخراسة مُلخة عاأ. 
الحوباان  يف  سااعات  ثاالث  ملاخة  أقمناا 
اسارتحنا خيهاا من عناء السافر ثام ياعرنا 
صوب املخينة، لم يكن بوسمنا أن نخخَل املخينة 
مان بوابة جولاة اليرص ولو طرياٌل ال يبُمُخ 
عن الحوبان ساوى بضمة كيلو مرتات، خهذه 
البوابة مشاخعة جاخاً، حيث تييم مليشايات 
املياليف َعاَخعاً من نياط التفتيش خيها، وكما 
حخثنا الحياً )ع. أ. الخيار( أحخ السااكنني يف 
اف  حاي الروضاة أن يف لذه النياط يتم تمسُّ
املواطناني ونهبهم ويوقفوا خيهاا بحجة أنها 

بوابٌة للياعمني من صنماء.

داخَل املدينة
توّجهناا مان الحوباان عن طريل شاارع 
الساتني لنخخل من مفارق رشعاب- البوابة 
الغربياة للمخيناة – لناك أَيْضااً توجخ المخيخ 
من األساواق ويميش الناس حياتهم بأمان يف 
ظل سيخرة الجيش واللجان الشمبية ومرورا 
باملخار اليخيم وصلنا إىل منخية بري باشا أول 

مناطل املخينة. 
تيع لاذه املنخياة تحت سايخرة كتائب 
أبي المباس ولي مليشايات إرلابية ييوعلا 
املخعو أبو المبااس )عاعل عبخه خارع( وتمتخ 
سايخرتها من حاي الجمهاور ، حيث املير 
الرئييس لها إىل بري باشاا وتتياذ من منخية 
منخياة  اليخيماة  املخيان  يف  الكباري  البااب 
للساجون وأقسااأ التحييال وتمتارب لاذه 

املليشيات مليشيات ولابية متشخعة. 
حاني وصلناا إىل بري باشاا كان شاارعها 
يحكاي قصَص أولئاك الذين ساحلتهم أياع  
الجماعاات اإلرلابية ومثّلات بجثثهم يجر  

الحخياث عان طلب أباي المبااس مبلغ 100 
مليون ريال ميابل تساليم جاممة تمز والتي 
تياع يف بري باشاا )حبيل سالمان( للمجلل 
املحايل للمحاخظة الذ  طلب اساتالمها مخة 
محخعة لتساهيل اختباارات الخاالب اململية 

عراستهم يف الجاممة منذ بخء الُماْخَوان.
كان أباو المبااس قخ انشال أواخار الماأ 
املاايض عان قيااعة أباي الصاخوق )صااعق 
مهياوب( والذ  كان يشاكل كتائاب إرلابية 
تحات لواء املياليف، وحاخث بمخلا أن خرجت 
الصاخوق  ألباي  تابماة  مسالحٌة  مجامياُع 
بالتظالر يف شاارع جمال وساط املخينة ضخ 

أبي المباس.
ماا جمل أباا المباس يشان لجومااً حاعاً 
عليهام وعاى ماا يسامى )مجلل تنسايل 
املياوماة(، وكان مماا قالاه أباو المباس يف 
منشاور عى صفحته يف الفيل بوك أن اللوأ 
ليل عى أبي الصخوق ولكن عى الذ  يمنحه 
ماليني الرياالت بشاكل يومي، موجهاً التهمة 

نحو املجلل.
المبااس  أباي  انشاياق  أن سابَب  يُذكار 
عان املياليف لاو أن امليااليف احتكار األَموال 
واألسالحة التاي قخمت لاه من قبال تحالف 
الُمااْخَوان ولام يوزعهاا عى باقاي الفصائل 
اإلرلابية واكتفى بأخذ الصور االستمراضية، 
األمار الذ  أعى إىل انساحاب لذه الفصائل يف 
بخاياة الُماْخَوان ثام رصف تحالاف الُماْخَوان 
وُخُصْوصااً عولاة الُمااْخَوان اإلماراتاي التي 
تتياذ يف نفال الوقات موقفااً مماعيااً مان 
تنظيام اإلخاوان املسالمني اإلرلاباي والذ  
ينتمي إليه حماوع املياليف، النظر والخعم عن 
األخاري إىل أباي المبااس والخخع باه إىل إعالن 

تشاكيل كتائب أباي المباس والسايخرة عى 
ممظم املناطل التي تسيخر عليها الجماعات 

اإلرلابية يف املخينة.
وانخالقاً من بري باشا عرب الشارع الرئييس 
وصلناا إىل الحصب.. كان لناك نياط تفتيش 
لجماعاة إرلابياة أخارى ياري جماعاة أبي 
المبااس وتتباع جماعاة اإلخوان املسالمني، 
ويف صفهاا بماض املغارر بهم مان األحزاب 
اليسارية، وقخ أطلل عليها اسم لواء الخالب.
املخعاو  نجال  ييوعلاا  الجماعاة  لاذه 
عبخالساالأ سايف قائخ املممر -لم نمرف ما 
اسامه- لكن تتيذ لاذه الجماعاة من واع  
الخحي ميراً رئيسياً لها وتنتر خيه ويف جولة 

املرور والحصب.
لهذه الجماعة أسالحة خفيفة ومتوسخة 
وأطيم تتجول بها يف مناطل سايخرتها، وقخ 
سميت بلواء الخالب الستيخاب الخالب إليها 
وتجنيخلم يف صفوف الجماعات اإلرلابية.

تماارس لاذه الجماعاات عملياات نهب 
وتيخاع للماريان مان وإىل املخيناة وكذلاك 
للمنازل واملحالت التجارية، وبحسب ما روى 
لناا أحخ السااكنني يف حي الحصاب خإن لذه 
الجماعة قامات بممليات نهب كبارية، وأنها 
لام ترتك يف املناازل التاي عخلتهاا حتى علب 

الكهرباء.
يف التفرع من شاارع الحصب عرب شاارع 
األربماني تيوعناا الحكاياة إىل حاي الزنوج، 
حياث توجاخ لنااك كتائاب تسامى بكتائب 
الزنوج ولي بييااعة إصالحي يُخعى )جازأ( 
بلاواء  الزناوج ماع ماا يسامى  ويتياسام 

الصماليك.
اليائخ الماأ للواء الصماليك إرلابي ينتمي 

إىل محاخظة شبوه يخعى الحسني بن عيل، أما 
اليائخ امليخاني خيخعى عزاأ عبخه خرحان.

ويتمركاز باإلضاخاة إىل خاط األربماني يف 
الزنوج والجهاة امليابلة له مان )جبل جرة( 
باإلضاخاة إىل بماض مناطال واع  الخحاي 
وأجازاء صغارية يف واع  الضبااب واملسابح 

حيث مركز اليياعة.
لهاذه الجماعة ساالح خفيف ومتوساط، 
باإلضاخة إىل عخع من املخاخع وثالث مخرعات. 
يف حي الزنوج المخيخ من اليصص لضحايا 
ُقتلاوا بيناصة لذه الجماعاات وقصص عن 

النهب والسخو.
الشاهيخة صفياة مهياوب  منهاا قصاة 
الرعبي وقخ ُقتلات عنخما عخلت الجماعات 
اإلرلابياة إىل حي الزنوج حياث كان لزوجها 

خ.خ.الرعبي، عكان خيه.
حاني عخلت الجماعااُت اإلرلابياة من إىل 
حاي الزنوج وخاف خالخ عاى عكانه الصغري 
من أن تنهبه لذه الجماعات كما لو ممروف 
عنهاا يف تماز، خجااء بزوجتاه مان قريته يف 
رشعاب الساالأ باعتباار أن المارف يحارتأ 
املارأة ويييض أن تتوقَف أية اشاتباكات حال 
مرور إحاخى النسااء وما إن وصلات صفية 
وقامات لاي وزوجها بنيال الكرتاون األول 
مان البضاعة ثم عاعت لنيال الكرتون الثاني 
إأا برصاصاة تيرتق جساخلا وتيتلها أماأ 
ابنها وزوجها وكانت الرصاصة من قبل لذه 
الجماعاات اإلرلابية. وبحساب زوجها خيخ 
ُقتلت عون وجوع أ  يشء حتى يثري الشبهة.
الروضاة  حياي  يف  الزناوج  مان  قريبااً 
وعصيفارة وأجازاء مان حاي واع  الجخياخ 
يتمركاز ما يسامى بلاواء الحمازة ولو لواء 

تابع لجماعة اإلخوان املسلمني وييوعه حالياً 
إبراليام الريف وساابياً كان يياوعه حمزة 

املياليف.
ويمتلاك لاذا اللاواء أطيمااً ورشاشاات 
متوساخة؛ وألن لذا اللواء ميرب من الياليف 
خياخ حصل بمض أخراعه عى أسالحة وأَموال 
من التي ُسلرَِّمْت من عول الُماْخَوان ولذا ما لم 

يحصل عليه أخراع الجماعات األخرى.
يف حي املناطل التي تسيخر عليها جماعة 
الحمازة يوجخ المخياخ من الساجون التابمة 
لإلصالح، حساب بمض املصاعر، ولم يتسانَّ 
لناا التأكخ من لاذا، لكن كما تحاخث لنا أحخ 
قامات  اإلخاوان  خاإن جماعاة  األشاياص 
بالكثري مان عمليات اإلعاخاأ يف لذه املناطل 
وقاخ حصلناا عى قصة أحاخ لاذه الممليات 
مان أرسة أحخ َمن أعخماوا ووجخت جثته بمخ 
أياأ يف اليريب من مستشافى الروضة، حيث 
أعخمات جماعااُت املرتزقاة “عياىس محمخ 
مهياوب كبح” شاابٌّ يف الساابمة والمرين 
من عمره اقتاعوه من أماأ منزله الكائن بحي 
عصيفرة، ويف منصة سااحة الحرية باملخينة 
أعلناوا عليه ُحكاَم االعخاأ وصبّوا يف جساخه 
عرات الخليات النارية يف أنحاء متفرقة من 

جسمه.
ييول شاييُيه إبراليم باأىًس: أخذوا أخي 
يف الثانية بمخ منتصف الليل ويف السااحة التي 
كانت تَُسّمى باسم ساحة الحرية والتي تمترب 
بمثابة ساحة للكلمة والتمبري عن الرأ  نّفذوا 
خيه حكم اإلعخاأ عون أيَّة جريمة ييرتخها.

ويضياُف إبراليم قائالً: لام نمثر عى ُجثة 
أخاي إال يف خجر الياوأ التايل.. كاناوا قخ رَموا 
بها يف إحخى الساحات اليالية يف حي الروضة 

مميل حموع املياليف.
ولام يكان بوساع ألال عياىس كباح أن 
يفملوا شايئاً سوى االساتغاثة بالجالع لملهم 
يتوصلاون إىل خياط يخلهام عان سابب قتل 

عيىس.
يياول ابراليام: ألبنا إىل حماوع املياليف 
وطرحناا علياه اليضياة ووعخناا بالتحييل 
يف اليضياة، لكان تباني أن علينا أن نساكت 
حتاى ننجَو، خيخ عاعت لاذه الجماعات َمرًَّة 
أخرى إىل جاوار منزلنا وأطليت النار بخريية 
استفزازية تحذرنا من املخالبة بخأ أخينا.

يف لاذه املناطال أَيْضااً حخثات الكثري من 
أعمال النهب وأخريت مناازل من محتوياتها 
ال سايما يف حي الروضة الحي الذ  يوجخ خيه 
منزل املرتزق حموع املياليف، بل إن مستشفى 
الروضة يتمرُض بشاكل شابه عائم لممليات 
لجوأ من قبل أخاراع تابمني لجماعة الحمزة 
وأخراع آخرين موالني تابمني لجماعة اإلخوان 
أَْو لتصفياة  املسالمني، وألاك إماا لالبتازاز 
يساتيبل  حياث  الشايصية،  اليصوماات 
لاذا املستشافى جرحاى لاذه الجماعاات، 
وممظمهام من أصحااب الساوابل الجنائية 
ومخلوبون للجهات األمنية من قبل سانوات، 
وتحاخث عمليااُت اقتحااأ املستشافى للثأر 
منهام أَْو ليصوماات يف ماا باني الجماعات، 
وتصل يف بمض األحيان إىل إخراج الجريح من 

قسم الخوارئ.

تة على اجلدران وكتائب اأبي  قادٌة واأفراٌد من خارج املدينة ميار�صون عملياٍت اإرهابيًة ونهباً تطاُل حتى مفاتيح الكهرباء املثبرّ
العبا�س طلبت 100 مليون ريال لت�صليم جامعة تعز مدة الختبارات ومعظم الذين كانوا ي�صكنون يف املدينة نزحوا اإل 

الأماكن التي ي�صيطر عليها اجلي�ُس واللجان

تعز.. من مناراٍت للُحلم.. إىل أزقٍة للكوابيس! 
َلت المدينُة من سماء مرصعٍة بنجوم الِعشق إلى ُزَقاٍق تستثكُن عتمَته أشباُح الموت وتولم  في لحظٍة ما تحوَّ

فيه على دماء األبرياء، َأْو دماء بعضها إن استدعى األمر.
وبعكس الماضي الذي كانت تستقبُلك فيه على بوابة المدينة عباراُت الترحيب على شاكلة )ابتسم أنت في 
تعز( ليس لك أن تدخَلها اآلن إال خائفًا بعد أن َأْصَبـحت تصدك عنها مخاوُف الهالك وأقاصيُص اإلعدام البشعة.
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  -  صنعاء
شاهخ مياخاُن السابمني بالماصماة صنماء، 
احتشااعاً   ،2016 أيساخل   1 االثناني  عارص 
جمالرييااً كبرياً يري مسابوٍق؛ تأيياخاً ومباركة 
لالتّفااق بني أنصار الله واملؤتمر الشامبي الماأ 
ملواجهة الُماْخَوان وتشكيل مجلل سيايس أعى 

إلعارة شؤون البالع.
واكتظ مياخان السابمني بالحارضين، حيث 
تواخاخ البماُض منهام مان ممظام محاخظات 
الجمهورياة، راخمني األعاالأ الوطنية ومرععين 
الهتاخات املنالضاة للُماْخَوان، واعتلت صيحاُت 
الجمالري برصخات »اللاه أكرب.. املوت ألمريكا، 
املاوت إلرسائيال، اللمناة عاى اليهاوع، النارص 
لإلساالأ«، وعانيهاا لتاخااٌت للخارف اآلخار: 

»بالروح، بالخأ، نفخيك يا يمن«.
وقبال املهرجاان وأثنااء تواجخ املحتشاخين 
كانت السماء بربكاتها تهخل باألمخار وبالغيث 
املخار، وامتألت السااحات بميااه األمخار، ومع 
ألاك ظلت الحشاوع تتواخخ إىل املياخان وواصلت 

خماليات املهرجان حتى النهاية.
املحتشاخون أكاخوا أن اليمان عخال مرحلاة 
جخياخة عنوانها المازة والكرامة وعاخأ ارتهان 
اليرار السايايس للتخخالت اليارجية، مشايخين 
باالتّفااق السايايس، ومؤكخيان أن أنصاار الله 
واملؤتمار لخيهم اليخرة عاى إعارة البالع بكفاءة 

عالية واقتخار.
واستهجن املتظالرون التخخالِت يري الالئية 
للمبموث األممي إساماعيل ولخ الشايخ وحخيثه 
بأن االتّفاق يمّخُل املشااوراِت يف الكويت، عاعني 
الوخخ الوطني االساتمرار يف النهج الوطني الذ  
أظهروه وعخأ تيخيم التنازالت، خالشامب عيص 

عى االستسالأ أَْو االنكسار.

كلمٌة تأريخية
وباخأ املهرجاان بآ  مان الذكار الحكيم، ثم 
تاله النشايُخ الوطني، وترعيخ شمارات الخرخني، 
كماا ألييت يف املهرجان قصيخة شامرية ممربة، 
ثام أعيبها كلمة تأرييية لرئيل اللجنة الثورية 
الملياا األساتاأ محمخ عايل الحوثاي، أثنى خيها 
بالشامب اليمني وبالصماوع البخويل وبرضبات 
أبخاال الجيش واللجان الشامبية املزلزلة ليوى 

الُماْخَوان واملرتزقة.
وقال الحوثي: »السالأ عى لذا الشمب األبي 
الشاجاع الذ  ال ييااف أحخ إال اللاه رأس ماله 
الكراماة والمزة والوخااء ريام التضحية واأللم 
إال أناه أبى إال أن يشااركنا يف لاذا اليوأ ملباركة 
لاذا االتّفاق الاذ  طاملا ععا إلياه قائخ الثورة يف 

خخابات متكررة«.

وأضااف »والياوأ وقخ اجتممت لاذه اليوى 
السياساية ولنبارك لها لذا االتّفاق ونخعو بيية 
األحازاب ولو أنه يوجخ لخينا ألم كبري ولكن وبما 
خيهام اإلصاالح إىل أن يشارتكوا يف لاذا االتّفاق 
الاذ  ييخأ الوطن ُكّل الوطان ومن أجل الوطن 
سانتفل وسنتحخ وسانممل عى أن يرتاص وأن 

نتآخى خيما بيننا«.
وأشاار األخ محمخ عيل الحوثاي إىل أن الثورة 
اليمنية املباركة عمخت باساتمرار عى أن تجمل 
من الراكاة نهجاً لها وأن تساتمر يف لذا املبخأ 
خوّقمات يف انتصاار الا 21 من سابتمرب االتّفاق 
الشاهري واملماروف واملباارك من جمياع أنحاء 
المالم ومن األمم املتحخة وأساموه يف ألك الوقت 

اتّفاق السلم والراكة.
وتاباع »إن الثاورة وكل أخاراع الثاورة وكل 
املتماوناني ماع الثاورة يؤمناون بالراكة مع 
إخوانهام جميمااً؛ ألنناا نمارف أناه بالراكة 
ومان خالل الراكة نساتخيع أن نبناَي الوطن 
ونستخيع أَيْضاً أن نستفيخ من ميومات الشمب 

خيما ييخأ الوطن واملواطنني«.
وقال »إن الهاخف األول كان وال زال يف ثورتنا 
املجياخة لاو تمزيز الجهاوع من أجال مواجهة 
لاذا  كان  وماا  املساتكرب،  الصلاف  الُمااْخَوان 
االتّفااق إال نتيجة لهذا التآمر الاذ  جمموا خيه 
ُكّل حلفائهام من الارق والغرب ومان اليهوع 

والنصارى ومن حلفائهم«.
وأضاف »إننا عنخما نيف يف لذا اليوأ املبارك 
المظيام ال يسامنا إال أن نيف بإجاالل واحرتاأ 
لنحييكام يا جمالري الشامب اليمني الذ  أثبتم 
وطنيتكم وأثبتكم أنكم ريام ُكّل املمانات وريم 
املخار أبيتام إال أن تشااركوا يف لاذه السااحة 

المظيمة املباركة«.
ولفات رئيال اللجنة الثورياة الملياا إىل أن 
مشااركة جمالري الشامب يف لذه املسرية ريم 
الماوارض واألمخاار َلخلياٌل عاى حبهاا للنهج 
الثاور  الاذ  يحمال الحرياة واإلبااء ويحمل 
المزة والشاموخ.. وقال »ولذلك سنملنها مخوية 
أن لاذا النهاج الثاور  سايحاخظ علياه أبناء 
الشمب اليمني وسيكون عاعماً أساسياً لالتّفاق 
السايايس ومياوأ أل  اختالل أَْو أ  اعوجاج قخ 
يحصل يف املساتيبل؛ ألننا نحمل حريتنا ونحمل 
قرارناا الذ  لو ناباع من وطننا وشامبنا قرار 

وطني ال ييضع أل  ابتزاٍز أَْو مؤامرة«. 
وأضااف »أيها الشامب اليمناي المظيم ريم 
املآيس وريم ما أراعه الممالء واملرتزقة والحلفاء 
الخنياا  إىل حاخوعه  يصال  أن  اليمناي  للشامب 
خاساتهخخوا خياه ُكّل يشء اساتهخخوا ميوماته 
بالخولاة  وأراعوا  التحتياة  وبُنااه  األساساية 
وُمَؤّساسااتها وأجهزتهاا أن تناخرج أَْو تذلب 

نحو االنهيار«.
وتاباع »ولكن بفضل اللاه وبفضل جهوعكم 
اساتخمنا يف املرحلاة املاضياة أن نحاخاظ عى 
يف  الجهاوع  واساتمرار  امُلَؤّساساات  اساتمرار 

الحفااظ عى األمان واالساتيرار وكاذا حفاظ 
الجيش واللجان الشمبية بالخخاع والذوع عن لذا 
الوطان وكل لذا لاو نابع من ععمكام ونتيجة 

لصموعكم أنتم يا جمالري الشمب اليمني«.

ومىض بالياول »واليوأ يا أبناءناا وإخواننا 
وياا أعزاءناا وأحباءنا وبمناسابة لاذا االتّفاق 
وبما أن قائخ الثورة قخ أعلنها يف خخاب له سابل 
أنه يرحب باإلخوة املغارر بهم للموعة إىل الوطن 

أحمد داود:
أثبَاَت أنصاُر الله مان خالل الكلمة التأرييية التاي أليالا رئيُل 
اللجناة الثورياة الملياا محمخ عايل الحوثاي أن تحرَُّكهم السايايس 
وامليخاني والجهاع  ال يُصبُّ يف مصلحتهم الشايصية بتاتاً، بل إنهم 
يتحركاون وخل ماروع كبري وعظيم عماُعه إصاالُح األمة والتمايل 

عى ُكّل الجراح.
كلماة محمخ عيل الحوثاي تأرييية بامتيااز، خالرجل ال يريخ من 
الشامب خضالً أَْو إحساناً عى ما قخمته اللجنة الثورية من محاخظة 
عى ُمَؤّساسات الخولة خالل خرتة الُماْخَوان وعيب الفراغ الخستور  
يف الباالع، كماا أنه طَلَب املسااَمحة مان الجميع، وأكَّااَخ أن النضاَل 
الثاور  سايظل حارضاً وخاعاالً ملراقبة الفاساخين، وكأنه يفساح 
املجاال لآلخريان إلعارة شاؤون الخولة عربَ املجلل السايايس األعى 

املتفل عليه من قبل أنصار الله واملؤتمر الشمبي.
يف اليخاب أَيْضاً ععوٌة لامٌة تجساخ الييم الكبرية ألنصار الله يف 
التسامح مع اآلخرين، حيث ععا الحوثي حزب اإلصالح –ريم األلم- 
الذ  يمترص اليمنيني لالنضماأ إىل املجلل، كما ععا اليياعاِت املغررَِّر 
بها يف اليارج للموعة إىل أرض الوطن ولن يحخث لها أيَّة مضاييات.
لاذا الخرح بالتأكياخ لم يأت كخعاياة انتيابية مثاالً أَْو ملحاولة 
ترميام صورة أنصار الله لخى املجتمع، ولكنه يأتي من ُعمل الثياخة 
التي يؤمن بها أنصار الله ويَرون أن املروع الحيييي لبناء األمة ال 

يمكن أن يتحيل إال براكة الجميع وتواجخلم يف امليخان.
ولنا نلحظ وْصَف السافري األسبل لليمن يف لبنان الخكتور خيصل 
أماني أبو رأس ولاو يمّلل عى كلمة األخ محمخ عايل الحوثي، حيث 
قاال أبو رأس: »إن كلمة رئيل الثورياة المليا تأرييية بكل أبماعلا 
َوقمة يف الشموخ واإلباء والتسامح واالنفتاح، ويخعو حزب اإلصالح 
إىل املشاركة وكل من ياعر البلخ، وألالً وسهالً بالجميع وطي صفحة 

األوجااع بكل آالمها واساتراف مساتيبل مان الراكاة والوحخة 
واإلخاء«.

وأضااف أبو رأس قائالً: »الميالني والحصيف وقال: من يساتمع 
للكلمة أَْو الكلمات قبل أن يميب ولياتي بأحسان مما قيل بَميخاً عن 
ة له وعليه. اليوض يف النوايا ولياتوا بموقف سيايس مكتوب ُحجَّ

أنصار اهلل.. السبرّاقون للسالم
وخاالَل خرتة اليصاأ باني الحوثيني وحزب اإلصاالح كان أنصاُر 
الله لم الساباقني مَلخرِّ أيخيهام إىل اآلخرين، وكانت توجيهاُت وععواُت 
السايخ َعبخامللك بخر الخين الحوثي قائاخ الثورة متكررة ومتواصلة يف 

أكثر من خخاب ولو يخعو الجميع للراكة يف بناء الوطن.
وكانت الخعوة الشاملة والواسمة لحزب اإلصالح يف اليخاِب الذ  
ألياه السايخ َعبخامللك الحوثي يف 23 سابتمرب ل201 بمناسبة أكرى 

مرور عاأ عى انتصار الثورة الشمبية املباركة.
وحينَها قال السايُخ مياطباً اإلصالح: »إن أيخينا ممخوعة للساالأ 
واإلخااء والتفالام وأن اإلصاالح كحزب يمكن لاه أن يُمياَخ لُحمتَه 
مع الشامب ومع لذه الثورة من خالل ما تام االتّفاُق عليه يف اتّفاق 

الراكة الوطنية«.
ولم تيترص ععوة السايخ لحزب اإلصالح خياط، بل ليخ وّجه عخة 
ععاوات إىل اإلخوة الجنوبيني قبل ُكّل لذه األحخاث، باأالً النصح لهم 
باالنيراط مع ثورة 21 سبتمرب، لحل اليضية الجنوبية بشكل عاعل.
وقال السايخ َعبخامللاك الحوثي يف خخاب له بمناسابة عيخ الغخير 
عااأ ل201: »أؤكاخ أنناا نمخ أيخيناا إلخوتناا الجنوبياني لنكون إىل 
جانبهم، ونيف ممهم بالمخل وللمخل لحل اليضية الجنوبية التي لي 
قضية أساساية ورئيساية يف البلخ، ال يمكن تجاللها، وال تجاوزلا، 
وال تمييمهاا، واملتآمارون عليها ُكثٌْر، حتى مان عاخل الجنوب لناك 
مان تآمر عى اليضية الجنوبية يف الجنوب ويف الشامال، واآلن لناك 

يف ُكلرّ مبادرة يطلقونها لل�صالم مع الآخــــــــــــــــــــــــــرين كان الإ�صالحيون يف مقدمة الراف�صني

التسامح يف ثقافة »أنصار اهلل«.. مشروٌع كبرٌي يتعاىل على الجراح

رئيس اللجنة الثورية العليا يدعو المغّرر بهم للعودة إلى أرض الوطن  واألحـزاب السياسية بما فيها اإلصالح لالنضمام إلى المجلس السياسي
أحمد القنع رئيُس الكتلة الجنوبية يدعو أبناء الشعب للوقوف مع أبناء المــــــــــحافظات الجنوبية في مواَجهة ودحر قوى الغزو واالحتالل وبائعي األوطان

اليمنيون يصنعون تأريخاً جديدًا من ميدان السبعني.. احتشاٌد جماهـــــريي كبرٌي تأييدًا لتشكيل مجلس سياسي أعلـــــى إلدارة شؤون البالد
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وأن يميشاوا يف ظال الوطن بأمن واساتيرار ال 
يمكان أن يصابوا بأأى ما عاماوا قخ عاعوا خإننا 
ااة بهذا  الياوأ نملان عن تشاكيل لجاان َخاصَّ
الممل تشاكل من محاخاظ ُكّل محاخظة ومخير 

أمنها واليياعات واللجان الشمبية والشيصيات 
والتنسايل  واالتصاال  للتواصال  االجتماعياة 
الساتيخاأ من أراع من املغارر أن يموع إىل وطنه 
وأن يملموا أن ُكّل األَموال التي تخخع لهم ال يمكن 

بحال أن تغنيهم عن وطنهم«.
وحاث رئيل اللجناة الثورية الملياا، اللجان 
عى املساارعة يف اساتيبال من يحب الموعة من 
املغارر بهم.. وقال »ألالً وساهالً بهم يف وطنهم 

وبني إخوانهم«.
وأرعف »أيهاا الشامب اليمني الحار إن كان 
لنااك مان رساالة خهاي رساالة حاب وإعزاز 
وإجاالل واحارتاأ وتيخير لاكل الحارضين لنا 
ومان أعاقهم من الوصول األمخار أَْو يريلا من 
الماوارض وأيضا ُكّل التحياة َوألولئك الثابتني يف 
سااحات الجهاع الراخضني للينوع والذل الذين 
يواجهون االساتكبار باكل صلفاه وكل أعماله 
المساكرية أولئك األبخال يف جبهات اليتال لهم 
ُكّل التحياة كماا لاي ألرس شاهخائنا المظماء 
األحارار ولجرحانا االبخال الذيان بذلوا عمائهم 
رخيصًة مان أجل الحفاظ عى الوطن والحفاظ 

عى مشاريع الوطن والذوع عنه«.
وععا املجلَل السايايس األعى عنخ تشاكيله 
إىل أن يُمياَخ صياية الخساتور بما يتناساب مع 
ميرجاات مؤتمار الحاوار الوطناي وأن يحمل 
أَيْضااً وتكون من أساسايات سياسااته خخمة 

الوطن واملواطنني.
واختتم رئيال اللجنة الثورياة المليا كلمته 
بالياول »أيهاا اإلخاوة إن كنا أحسانا يف الفرتة 
املاضية خال نريخ شاكراً وال جزاًء، وإن كنا أسأنا 

خنخلب منكم السماح والمذر«.

الجنوب.. حاضٌر يف امليدان
كلمة الجبهة الوطنية الجنوبية أليالا رئيل 
الكتلاة الجنوبية أحمخ الينع، أكاخ خيها أن لذا 
الحشاَخ الجمالاري  مان جميع أبناء الشامب 
اليمناي يمثال ملحماة وطنية شامبية صاعقة 
وانتصااراً للوطن والحل والشاهخاء الذين بذلوا 
أرواحهام خخاًء للوطن والاذ  تّوج لذا االنتصار 
بوحاخة الجبهاة الخاخلياة الجبهاة السياساية 

والجبهة اليتالية.
يف  الوطان  أبنااء  ماع  الوقاوف  إىل  وععاا 
املحاخظاات الجنوبياة ومساانختهم يف مواجهة 
وعحر قوى الغازو واالحتالل والمماالء وبائمي 

األوطان.
وحّذر الينع من عساائل الممالء املنخساني 
عبياخ املاال الساموع  بني أبنااء اليمان الواحخ 

َوُخُصْوصاً بمخ االتّفاق السيايس الوطني.
الوطناي  للوخاخ  بالتحياة  »نتوجاه  وقاال 
املفااوض وعلينا أن نساتمخ الساتيبالهم بمثل 
لذه الفمالياة عنخ عوعتهم ساواٌء اتفيوا أَْو لم 
يتفياوا، خياخ كانوا بحال جبهة قتاال خجبهة 

التفاوض ال تيل عن جبهة اليتال«.

يوٌم عظيٌم.. ثباٌت وصموٌد بني 
اليمنيني

وصاخر عن املسارية بيان بارك وأيّاخ االتّفاق 

السايايس الوطني املوّقع بني اليوى السياساية 
املنالضاة للُمااْخَوان ممثلاًة باملؤتمر الشامبي 

الماأ وحلفاؤه وأنصار الله وحلفائهم.
السياساية  األحازاب  بيياة  البيااُن  وععاا 
املنالضاة للُمااْخَوان لالنضمااأ والتوقياع عى 
لاذا االتّفاق، وتأجيال اليالخاات البينية بهخف 

التصخ  للُماْخَوان.
وقاال »لذا ياوأ عظيام يساجله التأريخ يف 
أنصع صاور المازة والكرامة ياوٌأ اكتملت خيه 
مماني الثبات والصموع بني اليمنيني يف مواجهة 
تحالف الُمااْخَوان الساموع  األمريكي وتّوجت 
خيه الجبهاة الخاخلية باتّفاق سايايس يضم ُكّل 
اليوى واملكونات السياسية والوطنية املنالضة 

للُماْخَوان«.
وأضااف »ويف ظال ماا نواجهاه مان أعوات 
اليتل والتخماري األمريكية وسياساات التجويع 
والحصاار الصهيونية عى مخار ماا ييارب عاأ 
ونصاف عااأ، وبالنظار إىل واقاع مفاوضاات 
الكويات الجارياة منذ تسامني يوماً واساتمرار 
محااوالت االلتفااف الفاشالة من قبال تحالف 
قوى الُماْخَوان وعرقلتها للتوصل إىل حل سيايس 
شاامل؛ خإنناا نملان مباركتنا وتأييخناا املخلل 

لالتّفاق السيايس الوطني«.
االتّفااق  أن  املسارية  يف  املشااركون  وأّكاخ 
السايايس الوطني يماخُّ انتصااراً لامااً لإلراعة 
الشامبية والوطنية الصامخة يف وجاه الُماْخَوان 
والخامحاة لتحييال المازة والكراماة والنرص 
واالساتيالل للجمهورية اليمنية.. الختاً إىل أنه ال 
بخ من الساري يف تنفيذه حفاظاً عى ُمَؤّساسات 
مصالاح  ورعاياة  شائونها  وتسايري  الخولاة 

املواطنني.
َع البيااُن التأكيخ عاى مواصلة الصموع  وجاخَّ
المساكرية  التحخياات  ُكّل  وجاه  يف  والثباات 
والسياساية واالقتصاعياة التاي تفرضها قوى 
الُمااْخَوان الساموع  األمريكاي عاى الشامب 
اليمناي واالساتمرار يف ععام ميتلاف الجبهات 

بيواخل الكرأ واإلسناع. 
ورخع البياان آياِت الشاكر والمرخان ألبخال 
الجيش واألمن واللجان الشمبية الذين يُسّخرون 
ويحيياون  والفاخاء  البخولاة  مالحام  أروع 
االنتصاارات النوعياة يف جبهة ماا وراء الحخوع 

وكل الجبهات.
كما أكخ البيان تيويل الوخخ الوطني املشارك 
املواقاف  ُكّل  باتيااأ  الكويات  مفاوضاات  يف 
واإلجراءات التي تنسجم مع قوة وصالبة املوقف 
الشامبي والجمالري  ووضع حرية واساتيالل 
وساياعة اليمن خوق ُكّل اعتباار وعخأ التجاوب 
أَْو االنصياع للمصالح األجنبية املشبولة أياً كان 

حجم التحخيات والضغوطات.

من يتآمر حتى من خارج البالع.
وإنناي أوجه ععاوًة أخويًة ناصحًة صاعقاًة إىل اإلخوة من الياعة 
الجنوبياني املتواجخين يف اليارج، حباذا لو أتيتم إىل بلخكم إىل صنماء 
ممززين، مكرمني، شااميني ملمالجة لذه اليضية، ومناقشاة لذه 
املشاكلة، والوصول إىل الحل الماعل يف اإلطار الخاخيل وليل يف اإلطار 
اليارجاي. أنا أعتياخ اليوأ أن الظروف مهيأة وأحسان من أ  وقت 
ماىض لحل املشاكلة الجنوبياة حالً عااعالً؛ ألننا مساتمخون كثورة 
شامبية أن نيف باكل ثيلنا ماع إخوتنا يف الجنوب، باكل إمكاناتنا، 
باكل رصيخنا الشامبي كثورة شامبية لحال مشاكلتهم ومماناتهم 

ومظلوميتهم«.
وماع ُكّل لذه الخعاوات كان حازب اإلصالح وقياعاتاه يفّضلون 
االرتمااَء يف الحضن الساموع  واألمريكي، ولم يصاخر من قياعاتهم 
أ  بياان أَْو ععاوة للتصالح والتساامح مع أنصار اللاه، بل واصلوا 
التحرياض والتخليَل عرب املنشاورات الخائفياة وتصوير الحوثيني 

كجماعات انيالبية متمرعة راخضية تتبع إيران وتأتمر بأمرلا.

اإلصالح.. هروٌب من املصالحة
يف عاأ 2011 كان أنصار الله واإلصالح يف سااحة واحخة يهتفون 
بصوت واحخ: »الشامب يريخ إساياط النظاأ« الذ  كان عى رأساه 
حينذاك عيل َعبخالله صالح، كان أنصار الله تواقني للتغيري، خهم أكثر 
من اكتوى من النظاأ وسامريه، خالحروب السات ليسات لينة عى 
أبناء صمخة، ولكن الثورة انحرخت عن املساار يف أول الخريل وانضم 
عيل محسان األحمر إليها، ولو املشاهوع ببخشاه وظلمه وطغيانه 
وُعاْخَوانه عاى اليمن واليمنيني، وعاخاع اإلصالحيون عن الرجل، ثم 
عاخموا عن ُكّل من انضم إىل السااحة حتى باتت ساحة التغيري مالأاً 

ُكّل رموز الفساع والظاملني.
وحاني اعتاى اإلصالح لارأ السالخة واساتحكم بزمااأ األمور 

مع املؤتمر الشامبي المااأ يف حكومة الوخاق، كانات الصوت األبرز 
واألقوى لرخض رشاكة الحوثيني يف الحكومة لم اإلصالحيون، كانوا 

يرخضون منح أنصار الله حتى ولو ميمخاً واحخاً.
ويمكن اليول إن اإلصالحيني وعيل محسان األحمار كانوا أعواِت 
السموعية لرضب مروع أنصار الله الفكر  واليضاء عى حركتهم 
وواصلاوا بشاتى الوساائل مضايية ُكّل مان ينتمي إىل أنصاار الله 
وعرقلتهام، حتى جااءت خكرة »الزحاف املياخس« إىل صمخة عيب 
مؤتمار الحوار الوطني مبارشة، وقاع حساني األحمر املمركة وُعِرَف 
حينها يف وساائل إعالأ الساموعية با«أسخ السانة« وأراعوا إشمالها 
طائفياة، وكانات »عمااج« لاي املخخل لهام، وأرسال اإلصالحيون 
مياتليهم مان ُكّل مكان إىل صمخة، ليخ جاؤوا من أبني ولحج وأمار 
والبيضااء وعاخن وحرضموت وحتى مان الساموعية ويريلا، لكن 

وبفضل الله كانت كتاف املحرقة األوىل لهم.
وحني قامت ثورة 21 سبتمرب كان اإلصالح وأعواتهم أول املتصّخين 
لهاا إعالمياً وحركياً، وما زالوا إىل اآلن يحاربون الثورة ريم نظاختها 
وطهرلاا ومروعها الكباري، ورأى اإلصاالح أن أعاخاَءه يف الخاخل 
اليمناي لم الحوثيون وعيل َعبخالله صالح، وأن اليمن لن يساتير إال 
باليضاء عليهما حتى لو اساتخعى األمر جلاب الغزاة واإلرسائيليني 

واألمريكيني وبالك ووتر ويريلم.
وجاء الُماْخَواُن واأللسانُة الوحيخُة يف اليمن املباركة له لي ألسنة 
اإلصالحياني والبنااعق األكثار ختاكاً باليمان واليمنيني لاي بناعق 
اإلصالحيني التاي كانت توّجه نحو صخور املخاخمني عن الوطن، لكن 
وعاى الريم مان ُكّل لذا وعى الريم من – األلام – الذ  تحخث عنه 
السايُّخ محمخ عيل الحوثي إال أن اليَخ ممخوعٌة للسالأ، خاملروُع الذ  
يحمله أنصار الله لو التمايل عى الجراح وبناء وطن يتساع للجميع 
ويتشارك خيه الجميع، لكن أن تظلَّ المزة والكرامة واليرار السيايس 

لو بيخ اليمنيني وليل بيخ سموع  أَْو أمريكي أَْو أ ٍّ كان.

يف ُكلرّ مبادرة يطلقونها لل�صالم مع الآخــــــــــــــــــــــــــرين كان الإ�صالحيون يف مقدمة الراف�صني

التسامح يف ثقافة »أنصار اهلل«.. مشروٌع كبرٌي يتعاىل على الجراح

رئيس اللجنة الثورية العليا يدعو المغّرر بهم للعودة إلى أرض الوطن  واألحـزاب السياسية بما فيها اإلصالح لالنضمام إلى المجلس السياسي
أحمد القنع رئيُس الكتلة الجنوبية يدعو أبناء الشعب للوقوف مع أبناء المــــــــــحافظات الجنوبية في مواَجهة ودحر قوى الغزو واالحتالل وبائعي األوطان

اليمنيون يصنعون تأريخاً جديدًا من ميدان السبعني.. احتشاٌد جماهـــــريي كبرٌي تأييدًا لتشكيل مجلس سياسي أعلـــــى إلدارة شؤون البالد
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أهميرُّة االترَّفاق بني األنصار واملؤتمر
فهمي اليوسفي 

األنصاار  باني  االتَّفااُق  ييااُس 
واملؤتمار املربأ ياوأ اليميل بتأريخ 
28-7-2016أ. خخوة بالغة األلمية 
ويصاب ملصلحاة البلاخ بشاكل عااأ 
ُخُصاْوصاً بهذه املرحلة وبالذات تجاه 
التصخ  للُماْخَوان اليارجي وأجنخاته 
بالخاخال بميتلف أحجامهاا وألوانها 
من عواعش وعمالء ومرتزقة وكشافا 
ألقنمة الخابور اليامل عاخل قخبي 
االتَّفاق َويكفل إخاراج الثورية المليا 
بماء الوجه نظراً للمتغريات املستجخة 

وطبيمة املرحلة الرالنة.
لاذا االتَّفاق يكاّرُس لغاة التباعل 
ويزيال  اليياعياة  لاألعوار  السالمي 
الرلان عى التحنيط السالبي وتوعيع 
من منحت لهم الفرصة بمخ أن أكملوا 

عورلم زمنياً.
لذا االتَّفااق كنا قخ نصحنا به من 
وقات مبكر عارب اإلعاالأ )الصحاخة 
والينوات ويريه(، ومن املؤساف كان 
يثاري التذمار لاخى البماض، ولا لي 
األيااأ أوصلت أو  المياول الروع 
بإبراماه لتجااوز التحخياات الرالنة 
كميخمة إلبراأ اتَّفاقات مخروسة من 

أعى الهرأ إَلاى أعناه.
بخون شاك يرتتب عى لذا االتَّفاق 
وخل تحلييل ازعيااع عرجة اإلرباك بني 
أنظماة عول تحالف الُمْخَوان من جهة 
وعاخال ُكّل نظااأ مان جهاة أخرى. 
ويوساع ويفاقام االنيساامات باني 
األجناخات من الخاخال التابماة لخول 
الُمْخَوان وينمكل إيَْجااباً نحو الجبهة 
الخاخلية يف مواجهة الُمْخَوان اليارجي 
َويكشاف  الفاصلاة  املرحلاة  بهاذه 
أخخبوطية بني سموع براء الضمري 
الخويل كغخااء لجرائمها املحرمة بكل 
األعيان واألعراف واملواثيل الخولية.

وياربز الوجاه الحييياي واليبيح 
للمناخوب األَُماماي ولخ الشايك الذ  
األَُمامياة وأَْصبَاح  أَْخاَلقاه  انهاارت 

جزء من الُمْخَوان.
يمتارب االتَّفااق إيالقااً للباب عى 
الُماْخَوان  أَماااأ تحالاف  مرصاعياه 
تحاشياً أل  اساتثمار أَْو توظيف أليّة 
حساساية بني قخباي االتَّفاق تهخف 
لشال الصف من الخاخل ولاذا رلان 
كان قائماً لخى الرياض وبيية كوكتيل 
الُماْخَوان لكن ُكّل الجهاوع التي بذلها 
املمتخون أَْصبَاحت خشانج يف ظل لذا 
االتَّفاق الاذ  حخم حلم وولم وتآمر 
املمتخون ولخمة بني الميون للتحالف 

السموع  واألَمريكي.
يصناف االتَّفااق بأناه جازء مان 
االنتصارات لليمن وألله ممن ييفون 

ضاخ ُعْخَوان جارتنا ساموع وجزء من 
الهزيماة النفساية للياو  الرجمية 

واالمربيالية برمتها.
االتَّفااق  لاذا 
خشال  عاى  ماؤرشاً 
والتفاوض  التشااور 
بالياارج  المبثاي 
متوقمااً  كان  الاذ  
بمخ أن برلان الواقع 
أنه لمباة ولمية تويل 
األَُماماي  املناخوب 
ولاخ الشايك إعارتهاا 
بالمصاا  ممساكاً 
أن  بماخ  الساحرية 
عى  الجميع  أَْصبَااح 

يياني أن التشااورات أَْصبَاحت عبثية 
بماض  وتمريار  وقات  والساتنفاأ 
زوراً  ورشعتناه  الُماْخَوان  مشااريع 
وبهتانااً، مع أن االتَّفااق ال يمانع من 

استمرارية املفاوضات. 
لاذا االتَّفااق لاو تأكياخا عى أن 
حجام  أعركاوا  واملؤتمار(  )األنصاار 
اليخر يف حال استمر خالخهم يتنامى 
وحساسايتهم تزعاع ويفيض إَلاى ُكّل 
ما لاو مكروه مماا جملهام يتنازلوا 
ويتجنباوا حاب الذات ألجال املصلحة 
الملياا للوطان ولاذا أماراً محماوعاً 
ومفيرة لهم أَمااأ املسااحة األعظم 
من اليمنيني خاختيار طريل الشفاخية 
لي األخضل لتجاوز التحخيات وإنياأا 
اليمن وإخشاال مخامع اليارج ونيل 
التحالفات الشاكلية إَلاى خملية عون 
عق جارس األساتاأان مان أحاخ؛ أِلَن 
ألك حل ماروع لضمان النجاح من 
خالل مشااريع مخروساة. وبالذات يف 
مواجهاة الُمْخَوان ألجال اليمن عى أن 
ال يتجاوز أَ  طرف اليخوط الحمراء 
ولي )الثوابت الوطنية(، وعى قاعخة 
نكون أَْو ال نكون وال تفريط بالسياعة 

مهما بلغت املغريات والضغوط.
لذا االتَّفااق يمخ تصحيحاً ملساار 
ثاورة 21 أيلول أَ  سابتمرب وتخهرياً 
الربياع  وأوسااخ  لساموأ  وتمييمااً 
المرباي الاذ  أتاى من رحام المربية 
الصهيونية، لذا ما جملني أكرر إحخى 
أبيات الشامر لصخييي صالح الخكاك 
حني نساج خياله الشمر  أبيات عرب 
عان إعراكاه للربياع المارب  وقاال.. 
من اآلخار.. أناا أكفر بفربايار. قالها 
ألناه ملل ريحاة المربياة الصهيونية 
وعارب عنها بلغته األعبياة والصحفية 

البخيمة.
بخون شاك.. االتَّفاق يكفل تحييل 
تخلمات الياوى الثورية التي نزلت يف 
2011أ للسااحات بمفوية ولم تخرك 
خخاورة أقاون الولابياة وعالقتهاا 

بمخاباخ الصهيونياة لكاون الربياع 
 ..100% صهيوني بامتيااز صهيوني 
أولئاك  كان  أن  بماخ 
الثوار لم أول خريسة 
الولابياني  لاخى 
بناو  خلفهام  ومان 
ينضام  ولام  ساموع 
إَلاى قاخلتهم ساوى 
الممالء واملرتزقة.. 

االتَّفااق  لاذا 
كفاى  يياول 
الرتقيمياة  للحلاول 
تشاية  و لسنخ ا و
أحاعية الجانب وأات 
المشاوائي  الخاباع 
واملسار األعوج.. كفى االستحواأ عى 

صنع اليرار االرتجايل.
لذا االتَّفاق يكفال خروجاً مرخاً 
للثورية المليا مع شكرنا لها ولحخاثة 
بماض  كانات  وإن  حتاى  تجربتهاا 
قراراتها تصيب أَْو تييب أَْو الحظ يري 
موخٍل، لكن التغري يُريس قاعخَة التباعل 
السالمي لاألعوار اليياعياة وظاروف 
وطبيمة املرحلة ويضاع حخا لتحنيط 
املناصاب واملكاساب.. ويتياح املجاَل 
لالساتفاعة من األعمغاة املجمخة التي 
وضمات بالفريازر ممن لاي جخيرة 
بتحمل املساؤولية واألمانة وإخراجها 
مان أاك الفريزر اليهار  إَلاى املوقع 

الذ  ينبغي.
لاذا االتَّفااق لاو قاراٌر ماخروٌس 
الصحياح،  الخريال  نحاَو  كيخاوة 
ويمكل صاورًة إيَْجاابيًة للرأ  الماأ 
بالياارج والخاخل، ويحخم مشااريع 
المماالء، ويجمل عول اليارج املمتخية 
ترمي بالممالء إَلاى سلة النفايات بمخ 

استهالكهم.
ماع  أتاى متزامنااً  االتَّفااق  لاذا 
ماا حاخث ويحاخث بيرية الارصار  
محاخظاة تمز وعني الميل بأن احتكم 
قخبا املماعلة أَمااأ املسئولية الوطنية 
تماز  الحاملاة  ومساتجخات  لليمان 
تحخيخاً بل حتم عاى املتفيني الوقوف 
بمساؤولية تخّون باتَّفاق مركز  يربأ 
ويرتجام وتساتكمل حلياتاه بشاكل 
تفصيايل وتفساري  تحاشاياً لتكرار 
األخخاء الساابية وإنياأاً للمحاخظة 
وأعواتاه  الُماْخَوان  خخار  مان  تماز 

الخاعشية وللمخيخ من األسباب.
لذا االتَّفااق كان حلمااً وأمنياٍت، 
والياوأ أَْصبَااح حيييًة وأماراً واقماً 
التنفياذ..  برناماج  ياري  يباَل  ولام 

وتفرضه ظروف الواقع املماش.
واللحظة التأرييية تحتم ألك ألجل 
الحارض واملستيبل، وتستخعي توحيخ 
البيات اليمني عى قاعاخة »ال تفريط 

بالوطان«، عماال بأبياات من شامر 
الفضاول: ليال منا أباخاً مان َخرََّقا.. 

ليل منا أبخاً من مزقا.. 
لاذا االتَّفااق سيساالم بكشاف 
وسايوط أقنماة الخاباور اليامال 
لخى قخبي املماعلاة بالخاخل وييخع 
اليط أَمااأ اليو  الخاممة واملمتخية 
وييخاع الياط بنفل الوقات أَمااأ 
ألخاخهاا  تمريار  مان  ساموع  بناي 

الهخامة.
مان خاالل االتَّفاق أتوقاع حخوث 
خرز آخر عاخل الفئة الصامتة بممرخة 

من مع الوطن ومن المكل.. 
عان  امليتارصة  ترجمتاي  لاذه 
االتَّفااق. بحكام تتبماي للكثاري من 
اإلعالمياة  النواخاذ  عارب  املحخاات 
والثورياة وبحكام خربتاي املرتاكمة 
بجهااز الخولاة مناذ20 عامااً َوأَيْضاً 
السياسية كناشاٍط يسار  ييف ضخ 

املشاريع الرجمية واالمربيالية.
مخروساة  خخاوة  الحاخث  لاذا 
لتجااوز  ملاحٌّ  ومخلاٌب  ومساؤولة 
التحخياات الرالناة وبواباة الولاوج 
لتحييل االنتصار الشاامل لليمن عى 

األعخاء واملمتخين.
لهاذا يمرتني النشاوة بساماعي 
لذا اليارب، خمربت عناه أناميل بهذه 
الساخور البسايخة.. ولم أجخ يري أن 
أعلن مباركتاي لذلك، ويمتارب موقفاً 
يف  التحضريياة  اللجناة  عان  يمارب 
االشارتاكي.. ممن لم ضاخ الُمْخَوان.. 
ضاخ  اللجناة  انتصاار  مان  وجازء 
الُماْخَوان وعمالئه وعواعشاه بالخاخل 
وانتصارا أَيْضاً عى من اخرتقوا حزبنا 
االشارتاكي بالمماالء واملرتزقة، ممن 
أَْصبَاحوا يتساكمون بفناعق اليارج 
ومكلفني بتساويل مشااريع التظليل 
والرتويجاي لثياخاة الممالاة، ولاو 
جزء من نضالنا واساتمرار ملساريتنا 

الثورية.
وأقول بل أنبه بأن من يشاكك بهذا 
االتَّفااق أَْو يمرقل تحات مربرات يري 
منخيية، إماا لخيه قصاور يف اإلعراك 
أَْو مستفيٌخ من شاتات البيت اليمني، 
أو يحاول تربير الفشال ياري املربر أو 
ربما أوكلت إلياه من الباطن أَن يممل 
مع قوى الُمْخَوان بشكل يري مبارش.
واألياأ كفيلة بكشاف من يلمبون 

من تحت الخاولة.
خنمام لالتَّفااق وتبااً ملان يرتاجع 

واللمنة عى عاعش املتوحش.. 
اللمنة عى اليهوع واألَمريكان وبني 

سموع واللمنة عى الممالء. 
شاكر  وتيخير  مَلن سامى وبذل 
جهوعاً إلخراج لاذا االتَّفاق إَلاى حيّز 

الوجوع.

رموزٌ من ورق صنعتهم 
َأمريكا لخداعنا 

زيد البعوة 
ألن اليَُهاوَع يمرخاون خخاورَة اإلْساااَلأ 
عاى مروعهام وخسااِعلم وعاى كيانهم 
اإلْجااَراماي خُهام ال يتوقفاون للحظاة يف 
اة. اخرتاع أساليَب جخيخة للنيل من لذه األُمَّ
 ومع مرور األياأ ونجاح بمض خخخهم 
تخاوروا أَْكثَااَر حتاى تمكناوا مان اخرتاق 
ااة والنيال منها مان الخاخال من خالل  األُمَّ
رماوز ولميّاة تمات صناعتهام يف أروقاة 

االستيبارات األَمريكية والصهيونية.
الارصاع  أيااأ  مان  بمياخ  زمان  خمناذ 
األَمريكاي مع االتحاع الساوخييتي ومن قبُل 
ألك اساتخاع اليهوع أَن يوّظفوا حتى بمَض 
املنتماني لإلْساااَلأ يف صالحهام يف خاوض 
الحرب ضخ السوخييت بفتاوى أطليها بمُض 

َمن يسمونهم بالملماء املسلمني.
 وأَْكبَاار عليل وشاالخ عاى ألك الحرب التاي خاضها الكثريُ مان املغرر بهم يف 
أخغانساتان إلخاراج الساوخييت منها، ثم بمخ ألاك جاءت أَمريكا وسايخرت عى 

أخغانستان خكان جهاعلم خخمًة ألَمريكا خيرسوا الخنيا واآلخرة.
لام يتوقف األمُر عناخ لذا الحخ بل تّخور أسالوب اليهوع اليبياث حتى صنموا 
اة وما  اة لصالحهم ضخ األُمَّ أعالماً ورموزاً باسم اإلْسااَلأ يتحركون يف أوساط األُمَّ
يازال لناك الكثري من الناس يري عاملني بهذا وال يزالاون يتبمون الباطَل ويؤمنون 
به ويتحركون يف سابيله خخمة ألَمريكا وإرسائيل، عى سابيل املثال حاعث الحاع  
عر من سابتمرب تخمري برَجي نيويورك والذ  ساارعت أَمرياكا يف توجيه أصابع 
االتهاأ نحو املسالمني وخاصة )أساامة بن العن( والذ  جملوا منه يوالً يف اإلْعاَلأ 
خيط، أما يف السااحة خكانت كل أَْعَماله ضخ اإلْساااَلأ ويف خخمة اليهوع، وما يؤكخ 
لاذا أناه مع مرور األيااأ بمخ تفجري الربجاني خرجت تيارير وبارزت ترصيحات 
تؤكاخ أَن تفجاري الربجاني كانات حاعثاة مفتملة ومخبارة من قبل االساتيبارات 
الصهيوأَمريكية، ولناك أخاالٌأ وثائييٌة حول لذا املوضوع تؤكخ أَن الحاعثة مخبّرة 
اة اإلْساااَلمية وباسامها أيضاً، وقخ شاالخنا يومها كيف  تم اساتغاللها ضخ األُمَّ
ساارع جورج بوش لشن حرب صليبية ضخ اإلْساااَلأ واملسلمني بشكل عاأ تحت 
عناوان ]من ليل ممنا خهو ضخنا[، لم يكن يومها يوجخ لناك يشء اسامه تنظيم 
قاعخة سوى قليل يف أخغانستان أَْعَمالهم تشهخ أنهم مغفلون ومسرّيون من جهات 
خارجية، وكان أساامة بن العن ال يمثل شيئاً وال خخورة وكان باستخاعتهم قتله 
بأرسع وقت لكنهم صنموا منه حكاية تشابه حكاية األخالأ الهوليووعية وتمخعت 
الياعاخة برسعة جنونية وانترت يف ممظم البلخان اإلْساااَلمية لكي تكون جرساً 
تمرب من خاللها أَمريكا إَلاى األوطان اإلْسااَلمية، ولو ما حصل بالفمل تم احتالل 
أخغانساتان وبمخلا المراق ولم تنتِه حكاية الربجني خرس املسالمون أَْكثَار مليار 
مارة من ما خرستاه أَمرياكا يف الربجني الذين تام تخمريلم من الخاخال ولم تكن 
حكاياة الخائرات إال مرسحية لزيلة نحن ضحيتها كمسالمني ألب بوش وألب 

أسامة بن العن يف ظروف يامضة وبييت الحاعثة تالحينا إَلاى اليوأ.
وبمخ أَن اساتفحَل تنظيُم الياعخة الذ  وصفه الشهيخ اليائخ السيخ حسني بخر 
الخيان منذ اليوأ األول أنه صناعاة أَمريكية والتي رأت خياه أَمريكا تجربًة ناجحة 
خهي خّخخت والسموعية وقخر وتركيا ععمت ومّولت واملستفيخ أَمريكا وإرسائيل 
لناا كان ال بخ من الجزء الثاناي من نفل الفلم املؤلم، خمان الياعخة إَلاى عاعش 
ومن أساامة إَلاى أباي بكر البغخاع ، ولكن لذه املرة بوحشاية أَْكثَاار وإْجااَراأ 
أَْكبَاار واختضاح ليال له حخوع ظهرت عاعش يف ساوريا وانتارت برسعة إَلاى 
المراق ثم إَلاى اليمن واليوأ وصلت إَلاى خرنساا بسكاكينها الحاعة تيخع الرقاب 
السنية والشيمية باسم اإلْسااَلأ َوإِأَا أصيب عاعيش يتم عالُجه يف إرسائيل ويزوره 
نتنيالاو أَمااأ وساائل اإلْعاَلأ ثم ييرج يوساف اليرضاو  ليياول إن ما تفمله 

إرسائيل وأَمريكا يف سوريا تأييخ إلهي ووقفه لله.
ولكاذا صنماوا لنا رموزاً ولمياة من عاخلناا تيتلنا وتذبحناا وتجلب الرور 

والويالت علينا وتأتي باملحتلني إَلاى بلخاننا باسم اإلْسااَلأ.
 والغريب أَن لؤالء يسالمون ونحن نموت وأَمريكا وإرسائيل ينممون بالساالأ 
ويساتفيخون من يباء بمض املسلمني ومن لم يتسلح بسالح الوعي والبصرية خيخ 

حل عليه التيه والممى والشياء يف الخنيا واآلخرة.

عبُداهلل بن عامر 
إساتمراُر مشااورات الكويت ريم مغاعرة وخخ الرياض 
تؤكاخ أن الحاوار قائام باني طرَخاني الخارف األول الوخخ 
اليااعأ من صنمااء )تحالف أنصاار الله واملؤتمار(، خيما 
الوخخ الثاني املجتمع الخويل املمثل بسافراء الخول 18 وعى 
رأس تلك الاخول ُكلٌّ من اململكة املتحاخة والواليات املتحخة 

واململكة السموعية. 
وبالتاايل خيخ جاءت مغااعرة وخخ الرياض لتكشاَف ما 
حاولت اململكة التسارت خلفه سايما ولي تنفاي ليَل نهاَر 
مان أنها طرٌف من أطراف الرصاع وتتخلع ألن تصبَح عولًة 

راعيًة تحتضُن اليمنيني وتيوعلم نحو السالأ.
وخُخ لاع  كان له لامٌش ممنّيٌ يتحرك يف إطاره، يري أن 
ما أضحى حييية لو أَن اليرار بيخ عخع قليل من السافراء 
لهم الكلمة الفصل خيما يتملل بموقف الخرف امليابل لوخخ 
صنماء وإن كان لذا الخرف تمثله الساموعية أَْو ما يسمى 

التحالف أَْو حتى وخخ لاع .
مثال لاذه الحيائل ليسات خفية عاى املتابمني، خفي 

الجولاة األوىل التي اساتمرت ملا ييارب 70 يوماً اساتمرت 
اللياءات بني وخخ صنماء وسافراء عخع مان الخولة وكذلك 

املبموث األَُمامي خيما وخخ لاع  ظل يائباً 
عن املشاهخ سايما بماخ توقف الجلساات 

املشرتكة خالل األسابيع األوىل. 
األمر أاته يف الجولة الثانية خبينما كان 
وخاخ ما يسامى الرعية يلاوح باملغاعرة 
كانت الليااءات منميخة ماع وخخ صنماء 
وعخع من السفراء اضاخة إَلاى ولخ الشيخ 
ليتام اليروج يف نهاية األمار بيرار تمخيخ 
املشااورات أسابوعاً إضاخياً خلم يجخ وخخ 
الرياض أمامه من خيار سوى اليبول قبل 
أن تتجَه الساموعية ومن خالل وخخ لاع  
إَلااى محاولة إبراز امليرتحات امليخمة من 
قبل ولخ الشيخ عى أنها اتّفاق واخل الوخخ 
عليها ولم يتبلَّ إال مواخية وخخ صنماء. 

بهاذه اليخوة حاولت الرياض إظهاار وخخ صنماء عى 
أناه يمرقل التوصال التّفاق لتأتي ترصيحاات وخخ صنماء 

حول ما قخمه ولخ الشايخ من ميرتحات سياسية لتنسف 
محااوالت الريااض وتخخاع باألمور نحاو إقارار املبموث 
األَُماماي باأن ُكّل ماا قخمه ليل ساوى 

ميرتحات للنياش.
الساموعية  اململكة  وكالماعة اضخرت 
لبمث رساائَل إيجابية من تحت الخاولة، 
خيماا إعالمها يصماخ ويتوعخ ويتهخع عى 
خلفية احاخاث الحاخوع وتوايل اليساائر 
المساكرية الساموعية يف جيزان ونجران 

وظهران الجنوب.
تلاك التخوراُت انمكسات عى مساار 
املشااورات مان خاالل الليااءات اليمنية 
الساموعية التي تحخثت مصاعر سياسية 
من أنها ال تيترص عى الجانب المساكر  
األمناي وعى تخاورات الحاخوع بل تتمخى 

ألك إَلاى اليضايا اليالخية بشاأن الحل الشاامل.
وخاخ صنماء لام يتيّل عان مخالبة املتملياة برضورة 
الحل الشاامل لتأتي امليرتحات األَُمامية سايما يف الجانب 

السايايس وقاخ اساتجابت ملاا طرحاه الوخخ مان رضورة 
التواخل عى السلخة بما خيها الرئاسة والحكومة.

وريم عاخأ اإلعالن عن لذا امليرتح إال أَن مؤرشات عخة 
تؤكاخ أن ماا قخمه ولخ الشايخ مان ميرتحاات يف الجانب 
السايايس أثار يضب وخخ الرياض الاذ  لم يجخ أمامه من 

خيار سوى الهروب إَلاى األماأ.
موقاُف وخخ لاع  ال ييخأ أَْو يؤّخر إأا ما توقمنا توصل 
األطاراف املتواجاخة يف الكويات حالياً لتواُخل حاول اتّفاق 
شاامل يجار  التوقيع عليه خاالل األياأ الياعماة ويلبي 
تخلماات اليمنياني يف تحييل الساالأ وبماا يحفظ كرامة 

الشمب وسياعة الوطن.
إأاً.. وخاُخ صنمااء يحااور سافراء واشانخن ولناخن 
والرياض، ولو ما جمل أمر اساتمرار املشاورات ال يحتاج 
لوخخ لاع ، خلو تم التواخل مع لؤالء السافراء حول كاخة 
اليضايا املخروحة خسايتم اساتخعاء وخخ لااع  للتوقيع 
خياط، حياث ترص الساموعية عاى عخأ الظهاور كخرف 
وتتسارت باملرتزقة ليل يف املشاورات خيط بل ويف جرائمها 

املرتكبة يف اليمن منذ بخاية الُمْخَوان وحتى اللحظة.

اليمن تحاور السعودية وبريطانيا والواليات املتحدة: من يمثل الرياض يف مشاورات الكويت بعد مغادرة وفد هادي؟!
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ملاذا الصوت 
الوطني خافت 

يف تعز؟!
أحالم عبدالكافي

* يا ألايل قرى ومخن تمز، ألايل 
قرية الرصار  لام أللُكم أرُضهم 

أرُضكم، ووطنهم وطنكم.
 أيَّاُة عمالاة تلاك وأَيَّاُة خياناة 
توصف؟!، بل أَ  مربر َوأَ  اختالٍف 
الاذ  يجمال البمُض ممان يّخعون 
الواحاخة  الجلاخة  أَبْنَااااء  أنهام 
يهّللون ويفرحون بيتل وأبح ألايل 
منخيتهام ومحاخظتهم؟، بال أَيَُّة 
أَْمَوال تلك مان تجمل الجار ييتحُم 
بياَت جااره لييتلاه ويلخاخ يخيه 

بسفك عمه؟.
ييفاض  أن  مؤلام  لاو  كام   
جناحاه َمان يّخعي أناه يمني بكل 
إأالل للمحتل الساموع  واإلماراتي 
والساوعاني واألَمريكاي، ثام يبخو 
بتلاك الوحشاية املنيخماة النضري 
عى أخيه اليمني املسالم ليتم طرعه 
وتهجريه أَْو التفنن بذبحه وتيخيع 
جساخه وساحله وتروياع أَْطَفاله 

وانتهاك حرمات نسائه.
* يا ألل تمز ماأا تبيى بمُخ؟!.. 
تريخ وضياع، قتل وعماء وخراب، 
مجاازر تلاو املجاازر، آل الرميماة 
وآل الجنياخ ثام آل كذا وكاذا، ماأا 
تنتظرون بماخ ممن قتال بمضكم 
حتماً ساييتلكم ومن ييتل وطنكم 
حتماً لو قاتلكم، ياا من تفرحون 
َوترقصاون عى جثث قتى ألاليكم 
ما أخلح قوأ احتساوا ورشبوا عماَء 
إخوتهم ييظاً وحيخاً؟، لم يساجل 
التأريخ قط لكذا بشاعة ارتسمت 
يمنياة  أنهاا  تّخعاي  وجاوٍه  عاى 
ومسالمة لتيتل اليمني املسلم من 

أجل يري اليمني ويري املسلم. 
من لناا مان صنمااء ومن إب 
والبيضاء ومان حجة ومن عمران، 
بل مان أقاى اليمن إَلااى أقصاه 
كّلنا قرية الارصار ، جرس حّريتنا 
لو وصٌل لتالقي قلوبنا نحن ممكم 
لن نرتيض الهوان لكم.. لن نساكت 
أَْو نتياأْل ماع من يرتبّص بكم بل 
لان يهخأ لنا بااال وأنتم تحت قصف 
املرتزقاة وشاياطني الممالاة، لان 
نسامح بتكرار مجزرة آل الرميمة، 
ال ولن ينجَو ُكّل مجرٍأ وسفاٍح أراع 
لألحرار أاُّلً وخضوعاً.. سيظل رأُس 
اليماني مرخوعاً ال يرضه من طأطأ 
رأساه وانحنى جساخه تحَت نمال 
املحتل، كّلنا أحراٌر وسانبيى أحرار 
وسانحارب أعاخاء الحرياة وأرباب 
والمبوعياة مان رلناوا  الجريماة 

أنفسهم عبيخا لشّذاأ البر.
رّصاوا  تماز..  أحارار  خياا   *
صفوَخكام لنباذ اليبيح واشاحذوا 
ونارصة  يام  الضَّ لخّحار  ِلَمَمكام 
املساتضمفني نّكساوا تلاك األعالأ 
التاي نرلاا شاياطنُي  الساوعاء 
األرض لييهروا جمااَل تمز ولخوء 
تمز، أخرساوا ألسنتهم التي تفرت  
ظلمااً وزوراً لتجمال مان الياخاع 
مخيّة لتخمري الوطن باسم الوطن، 
ساارعوا الجتثااث ُكّل مان ارتهن 
لليارج وبااع أرضه وتراباه بثمٍن 

بيٍل تراب.
بغاالء  أياى  اليمان  إجملاوا   
وطنيتكام وأرخماوا أعاالَأ وطنكم 

خوَق ُكّل جبٍل عاٍل.
 نمم نحان أقوى بحبّناا لليمن، 
َونحان أبياى لرخضنا االساتبماع، 
خهيهاات منّا الذلاة وال نامت أعني 

الجبناء.

أحمد ناصر الشريف
 

تماب الشامُب اليمني وعخاع عَأ قلباه من أجل 
تأليل لذا املثيف أَْو أاك ورصف من الرضائب التي 
جممات من َعاَرق املواطن املغلوب، ماا كان يمتيخ 

أنها ستحيل لخَخه املنشوع.
 ولكنه لم يكن يتصور أن لذه األَْمَوال ساتذُلب 
إلعاخاع مثيفني من نوع خااص امتزجت ثياختهم 
بفكار عنارص  وطائفاي - مع االعتاذار للرخاء 
منهم – وبمُضهم اساتنخ إَلااى االنتماءات الحزبية 

لالحتماء بها أَْو لفرض وجوعه.
وقاخ كان املجتمع اليمني بكل بسااطته ونيبه 
يأملاون أن يكاون لخيهم مثيفون كماا لي الماعة 
يصبحون رواعاً للممل السايايس والثيايف والرتبو  
ويمملاون عى تنويار اآلخريان ال أن يتحولوا إَلاى 

خشب مسوس ال يُتكأ عليه وال يستوقخ منه.. 
مثال لؤالء الذيان تحولوا من نيباة كان يمول 
عليهاا الوطان والشامب لالساتفاعة منهاا إَلااى 
كارثة علياه َوإىل نيمة أضاخت إَلاى مشااكل البلخ 
منغصات نوعية ممززة بممرختهم بمكامن الرضر 

الذ  وظفوه بكثري من الياخاع واالحتيال واالبتزاز 
وكأنها ساهاأ مسامومة وجهت إَلااى صخر لذه 

اة عون رحمة أَْو اعتبار.  األُمَّ
ولو ماا يؤكخ أن لذا التمازج 
الغرياب واملفازع باني املثيفاني 
الييام  عان  املتيلياة  والفئاات 
األصيلة واساتبخالها بييم نفمية 
مريضاة ووقتية قاخ ألحل رضراً 
بالغااً بالوضع المااأ للبلخ حتى 
لكأننا نحن املغلوبني عى أمرنا قخ 
وقمناا يف خخ ال خاكاك منه بخليل 
أَن من وقاف إَلاى جانب الُمْخَوان 
وأياخوه وتمالوا ممه وتحمساوا 
له ضاخ وطنهم لم اولئاك الذين 
مثيفاني  أنفساهم  يمتاربون 
وسياسايني متحزبني.. وبخالً عن 

أن نخاّور املزاياا األصيلة لثياختهم وجخنا أنفسانا 
خريساة ساهلة ملثيفي لاذا الزمن األيارب وخئات 
الفيخ الماأ.. خال ُطلنا بلح الشااأ وال عنب اليمن.. 
ولذلاك خإن سامينا إَلاى الخولة املخنياة الحخيثة يف 
ظل لذا الوضع لو رضب من المبث والييال طاملا 

بيي لؤالء املثيفون وجالوزة املتحزبني يتحّكمون 
يف مصري شامب جّرعوه من َحْوِلِه وقوته وسيروه 
للتصفيال لهم من خاالل تغييبه 

عن واقمه.
 صحيٌح قخ ييول البمض: إننا 
شامب مرت عليه قارون طويلة 
ولاو يبحث عان أاتاه ولويته 
التي ضاعت يف شاماب مجهولة، 
ويف أروقة مسامومة لالبتزازيني 
ولحماران عياون اليصاور عى 
مر المصاور.. وحتى الرالن من 
حياتنا الاذ  ابتلينا خيه بحمران 
عيون اليصاور امللكية واألمريية 
ولكن بكرختات وبخالت )مخرن(، 
حيث وصلنا إَلاى مساألة متفل 
عليهاا أن املثيف قخ تحاول إَلاى 
ساوط ضاخ شامبه - ولاذا ال يمكن اليباول به - 
باخل أن يكون صوت شامبه وشاتان باني الثياخة 
واللياخاة.. ونتيجة ملا وصلناا إليه من حال ال يرُس 
عاخواً وال صخييااً، خاإن أَ  بنااء نحااول إقامتاه 
رسعاان ما يتصخع مبكراً؛ بسابب تناازع املصالح 

بني املتحالفني، ولو ما يذكرني بيول شاعر اليمن 
الكباري األساتاأ عبخاللاه الربعوني رحماه الله بأن 
السالخة الحيييية يف اليمن لي بيخ امَلَشايخ وأنهم 
األقاخُر عاى تنفيذ أجناخة اليارج، لكان الذين حل 
محلهم اليوأ لم: املثيفون، وقخ قال قصيخة رائمة 
حاول ألك ما تازال تمرب عن مأسااتنا إَلااى اليوأ 

أسمالا: )الغزو من الخاخل(.
ولاذا يتواخال مع وجهاة نظر الخكتور حسان 
محماخ مكي رئيل الوزراء األسابل رحماه الله يف 
حاوار أجريته مماه ونر يف صحيفة 26 سابتمرب 
حياث قاال: إن ثاوار 26 سابتمرب اساتخاعوا أن 
ييربوا الجخار ولكنهم خشلوا يف إَعاَعة بنائه؛ بسبب 
سيخرة املشايخ عى مياليخ األمور حينها، وييصخ 
أنهم نجحوا يف اليياأ بالثورة وخشلوا يف بناء الخولة 
الحخيثة التي قامت الثورة من أجل تحيييها، ولو 
ماا ينخبال اليوأ حرخيااً عى حاال مثيفينا الذين 
تحاول خكرلم مان اليساار املتخرف إَلااى اليمني 
املساحوق أَْكثَر من مائاة وثمانون عرجاة لينتهي 
بهام األمر االرتماء يف احضان مان كانوا يمتربونها 
يف خخابهام اإلعالماي: الرجمياة المربياة والمخو 

التأرييي لليمن..!

بكل قوانني األرض َونواميس السماء.. عبدربه لم يعد رئيساً لليمن!!
الشيخ عبدالمنان السنبلي

 
ال أخفيكم رساً كم أُصبُت بالخلشة َوالحرية َوأنا أقرأ ألحخلم َوالذ  يحمل شهاعَة 
الخكتاوراه يف أحخ علوأ الخين َوالذ  يُفرتض أن يكون أعارَف الناس بيوانني َوأنظمة 
التمامالت َوالميوع - َولو يتحخث عن عبخربه َوكأنه ال يزال يف ريمان رئاسته يحل له 
أن يصخر اليرارات َوالتميينات عونما اعرتاٍض، َوما عى الشمب إال السمع َوالخاعة!!
أيها المالم الجليل.. أ  سانٍخ رشعٍي تساتنخ إليه يف ما ألبت إليه من أن عبخربه ال 

يزال رئيساً رشعياً َوحاكماً خملياً لليمن؟!
ألم ييل الله سابحانه َوتماىل »يا أيها الذين آمنوا أوخوا بالميوع...«؟!، خهل أوخيتم 

أنتم َوالرئيل السابل لاع  بما تماقختم عليه مع الشمب؟!!
نة النبوية الريفة  أيها الخكتور.. إأا كنتم ال تريخون أن تتملموا من اليرآن أَْو السُّ

كيفية االلتزاِأ َواالنضباط، ختملموا عى األقل من النصارى َواليهوع«؟. 
 الرئيل اللبناني املسايحي إميل لحوع يوأ أن انتهت مخته اليانونية َوالخساتورية 

حمل حييبته وَياعر قرص الرئاساة، َوكذلك خمل من بمخه الرئيل اللبناني َواملسايحي أيضاً ميشايل 
سليمان ريم علمهما املسبل بأن البالع ستذلب إَلاى خراٍغ رئايس!!

لم يتحجج أحخلما أَْو يحاول املراوية أَْو يستحرض الياعخة التي تيول: الرضورات 
تبيح املحظورات كي يرُبر لنفسه البياء يف قرص بمابخا أَْو التمخيخ؛ ألنهم َولم النصارى 
يخركان تماماً ماأا يمني أن يتجاوز أحخلما الضوابط اليانونية َوالخستورية َوانتهاك 

بنوع الميخ الذ  بينهما َوبني الشمب.
أيها الشايخ الفاضل كم كنت أتمنى عليك أن تصخح بالحل بَميخاً عن أ  ألواٍء أَْو 
مصالَح شيصية أَْو حزبية َوأن تيول بما يُحتّم عليك علمك َوممرختك بخون أن تيىش 

يف ألك لومة الئم!!
كان علياك أن تيول إن الميخ الذ  بني عبخربه َوبني الشامب بحسابكم قخ انتهى 
ياوأ 21 خربايار 2016، ال أن تباارك َوتؤيخ ما اتياذه من قراراٍت بماخ انتهاء رسيان 
مفمول ألك الميخ ال ليشء إال كون أحخ امُلميَّنني الجخع محساوباً عى طرخك السيايس 
َوالحزبي.. عى األقل كنت ساتحظى بكثرٍي من املصخاقياة َوالحياعية َوكذلك االحرتاأ 

خاصًة لخى خصومك السياسيني!!.

مثقفو الزمن األغب..! الت
تأم

عرفات الرميمة
يمكان اليوُل إن ثياخاة إقصاء اآلخر وتغييِبه قخيماٌة ِقاااَخَأ 
اإلنَْسااان، وقخ بخأ التأسايُل لثياخة املوت وإقصاء اآلخر بفتوى 
ساببُها الحيخ والحساخ، كما أخارب اليرآُن عن ألاك يف قصة ابنَي 
آعأ بيوله تماىل: )َخَخوََّعْت َلُه نَْفُساُه َقتَْل أَِخيِه َخَيتََلُه َخأَْصبََح ِمَن 
ياَن( ويمني ألك: أنها أختت وأباحت وزيّنت خساّهلت وتم  اْلَيارِسِ

التنفيذُ بمخلا.
ومن يشالخ اليوأ اليتل املجاني للميالفني الذ  تنفذه الياعخة 
وعاعاش يف المراق وساوريا وليبياا واليمن - آخر تلاك املجازر ما 
حاخث ألرسة بيت الجنيخ والرسور  يف عزلاة الرصار  وما حخث 
قبلهاا ألرسة بيت الرميمة يف الماأ املاايض - يجب عليه أن يمرَف 
أن لنااك منهجاً خكرياً وأيخولوجياً يمتماخ عى ختاوى ترعن ملا 
تيوأ به تلك الجماعات وتؤسساه عليهاا، ومن أراع الوصول لتلك 
الحييياة علياه أن يساتيخأ املنهاج الحفار  - االركيولوجي - 

للوصول إَلاى أصل ونسب تلك األخكار.
خالفكُر الخاعيش لم يهباط علينا من املريخ، بل لو بغل خكر  
تم استنساُخه وتيلييه يف ميتربات أَمريكا من تالحل حمار البخو 
الولابي مع أنثى حصان تسكن يف استخبل عيال سموع امللكي. 
وكما لو مملوٌأ أن الولابية اسام أطليه خصومها عليها، أما 
االسام الذ  أطليه مؤسسها عليها خهو أسم )املوحخون( الحظوا 
االسم وأقروا ما بني السخور - كما ييول املنهج التفكيكي - خإأا 
كاناوا كذلك خذلاك يمني أن اآلخر امليالف لهم مان أَ  عيانة ومن 
أَ  مذلاب أَْو طائفاه - يري الولابي - ليل موحاخاً عى اإلْطاَلق 

وإنما لو مرك. 
وليخ انمكست تلك التسمية عى علم عولة عيال سموع باعتباره 
رمزاً لها وممرباً عن أيخيولوجيتها، خالملم باللون األخرض يحتو  
عاى كلماة التوحياخ تحتها سايف وألك يُيارأ - بناء عاى منهج 
التفكيك الخريخ  - يف نفل السياق السابل: أما أن تيتار ال إله إاّل 
الله وتكون مع املوحخين الولابية وإال خالسايف سيحخع مصريك 
- وألاك خالف اإلْسااَلأ اليرآناي الذ  ييول يف كثري مان آياته )ال 
إكاراه يف الخين( وأيضاً )خمن شااء خليؤمن ومن شااء خليكفر( - 
وبإمكاناك أن تيارن إعخامات عاعش للميالفني للتوحيخ الولابي 

وليل التوحيخ املحمخ  بحخ السيف. 
وييربناا التأريخ أن ُكلَّ َمن عاارض الولابية ووقف ضخ عولة 
عيال ساموع من قبائل نجخ والحجاز وحائل وشمر سواء يف إمارة 
الخرعية أَْو إمارة الرياض - يف عهوع الخولة السموعية الثالثة وحتى 
اليوأ - أطليوا عليهم أسام )المرايف( وتمني: اإلبل التي يساتويل 
عليها البخو بمخ عمليات الغزو والنهب والسالب لليبائل األُْخاَرى. 
لل عرخت ياا صاحبي ملاأا يرسق الخواعش بياوت امليالفني لهم 

يف ُكّل ماكان؟ ألنهام عراياف ال أَْكثَار وال أقاّل وليساوا موحخين 
كالولابياة وبالتايل خاأن عمائهم وأموالهام وأعراضهم مباحة يف 
ُكّل زمان ومكان ساواء عن طريل سيوف عاعش أَْو طائرات عيال 
سموع أَْو مخاخع عمالئها ومرتزقتها. والمالقة بني الفكر الولابي 
وعاعاش لي عني المالقة التاي تربط األب بولاخه الذ  من صلبه 
ولي نفل عالقاة الصوت والصخى ولذا ماا توصلت إليه المخيخ 

من مراكز األبحاث الغربية 
ُخُصوصااً بماخ ميارنتهاا للمنالاج التاي تخرساها عاعش يف 
املناطل التي تيع تحت سايخرتها - ُخُصوصاً يف ساوريا والمراق 
وليبيا واليمن - كتب ابن تيمية وكتب محمخ بن عبخالولاب ولي 
نفال املنالج الولابياة التي تخرس يف املاخارس والجاممات التي 
تتباع املنهاج الولابي يف الساموعية ونفل املنالاج التي قررتها 

طالبان يوأ إن كان لها عولة يف أخغانستان.
وعى سبيل املثال من ضمن ختاوى ابن تيمية يف كتابه )منهاج 
ر الصالة عاماخاً خيتلوه، ومن جهار بالنيِة عامخاً  السانة( من أخَّ
خيتلاوه، ويجوز لالبان أن ييتل أباه إأَا كان ماركاً، ولذا الفكر 
لو الحليب الذ  رضمته عاعش وشابت عليه وظهر عى أسالوب 

تفكريلا وطريية عيشها وسلوكها. 
ويمكان اليول إن لجمات باريل اإلْرَلاابية - ١٣ نوخمرب من 
الماأ املايض - التي نفذتها عاعش شاكلت قخيمة أيبستمولوجية 
عماا قبلها من لجماات وأَْعَمااال إْرَلاابية وألاك ألنها أييظت 
الضماري الماملي مان ساباته الخجماطيياي ونبهات املجتممات 
الغربياة إَلااى خخار الفكر التكفاري  الولابي املسائول عن ُكّل 

التنظيمات والحركات األصولية اإلْساَلمية املتشخعة. 
لاذا الفهام املتأخر كان قاخ نبه إلياه وحذر منه الفيلساوف 
الفرنايس املرحاوأ )روجياه جااروع ( يف كتابه عان األصوليات 
يف بخاياة تسامينات اليرن املايض، قائاالً: إن األصولياة الولابية 
وخهمها لإلْسااَلأ يشاكل خخراً عى اإلْساَلأ واملسالمني أوالً وعى 

يري املسلمني ثانياً.
 ولخياه الحل خيما قاال وألك ألن الولابية ترى نفساها املمرب 
الحيييي والوحيخ عن اإلْسااَلأ ويريلا - مان املذالب والخوائف 
والخياناات - لم الباطال الذ  يجب أن يموع إَلااى الحل الولابي 
بمنخال الياوة وليال بياوة املنخال أَْو أن يموت، خهام الفرقة 
الوحياخة الناجية ويريلم خرق ضالة مظلة ولم أصحاب السانة 
ويريلام أصحاب البخع - وكل بخعة ضاللة وكل ضاللة وصاحبها 
يف الناار - بامليترص لم كفار يجب قتلهم والتيرب بخمائهم إَلاى 
اللاه - ومن رحم ألك الفهم الصحراو  المييم واملغلوط لإلْسااَلأ 
خرجت الياعخة وعاعش وأخواتها يف الغي والضالل، تلك الحركات 
التي أبحت اإلْسااَلأ - عى الخريية اإلْسااَلمية - وجملت من عين 
اإلْسااَلأ والسالأ وبسام الله الرحمن الرحيم -ومن تحية اإلْساَلأ 

التي جملت من الساالأ شاماراً لها - عينا لليتل والحرب واإلعخاأ 
والذبح والسحل والحرق َوُكّل ما ال يمت لجولر اإلْساَلأ بصلة.

الغربياون كاناوا يمرخون جياخاً أن الفكر التكفاري  الولابي 
لو أُّس اإلْرَلااب وأسااس الياعخة وأخواتها يف ُكّل زمان ومكان، 
لكان اللوبي الساموع  وحاجة الغرب لنفط البيارة الحلوب كان 
يياف حاجزا عون مهاجمة األصل واالكتفاء بتيليم األطراف متى 
ما اشاتخ عوعلا وحانت الفرصة لذلك. خميب أحخاث ١١سابتمرب 
٢٠٠١أ يف أَمريكا - التي اشارتك خيها خمساة عر ساموعياً من 
أصال ثمانية عر - أقرتح سايناتور أَمريكي برضب الساموعية 
مبارشة بخالً من يزو أخغانساتان والسبب الذ  أبخاه كان منخييا 
ولاو أن رضب رأس أخماى اإلْرَلااب ساوف يييض عاى أيولها 
املنترة يف ُكّل مكان، لكن مصالح الرئيل األَمريكي جورج بوش 
- االبن - وارتباط رشكاته بمشاريع مبارشة مع السموعية جملته 
يكتفي برضب أيل األخمى يف أخغانساتان والذ  ما لبث أن عاع يف 
المراق وبمخلا يف ساوريا. وعيب أحاخاث باريل وصف )توماس 
خريخماان( - ولاو من لو يف الصحاخاة والسياساة األَمريكية - 
تنظيم عاعش بأنه نسال أيخيولوجي للسموعية، ويف نفل السياق 
إتهام )سايغمار يابريال( - نائب املستشاارة األملانياة مريكل - 
النظاأ السموع  باالسم ولألول مرة بتمويل التخرف اإلْساَلمي يف 
الغارب عى حخ قوله ورَصح قائالً: علينا أن نوضح للساموعية أن 

وقت رصف األنظار قخ وىل.
وبات صانمو السياسة يف أوروبا من نواب وساسة وصحفيني 
وحيوقياني يمرخون - ويمرتخون أيضاً - أن املمركة مع إْرَلاابيي 
الياعخة وعاعش لي ممركة حول األخكار ومن خالل األيخيولوجيا 

قبل أن تكون ممركة السالح والبناعق. 
لياخ بات جليااً اآلن أن ثروة النفط الصير  املكتشاف يف كنخا 
وأَمريكا قخ جملت أوربا وأَمريكا أقل اعتماعاً عى النفط السموع  
يف الوقت الرالن وسوف تستغني عنه نهائياً بحلول الماأ ٢٠٢٠.
وبالتاايل خإن زمان املجاماالت والربجماتية املرتباط بالحاجة 
وباملصلحاة قخ وىل إىل يري رجمة، وتوضحات الرؤية اآلن وُحخعت 
المباارات التي أرجمات اإلْرَلااب الياعخ  والخاعايش إَلاى أصله 

الولابي ومتنه السموع . 
وإأا كان الفيلساوف الوجاوع  جاون بول ساارتر قاخ قال إن 
اآلخرين لام الجحيم، خإن الولابية قاخ رأت يف اآلخرين امليالفني 
لهاا بأنهم كفااٌر يجاب أَن يتم اقصائهام يف الخنيا؛ ليذلباوا إَلاى 
الجحيم يف اآلخرة. ولذا ما توصل إليه )عيفيخ كومينل( عنخما قرأ 
كتاب التوحيخ ملحمخ بن عبخالولاب خيال: )إأا لم يتفل أحخلم مع 
وجهة نظره عن التوحيخ خمليه أن يُغري عينه أَْو يموت( وما يحخث 
لنا يف اليمن من ُعااْخَوان لَمجي بربر  ولابي لو أننا رخضنا عيَن 

محمخ بن عبخالولاب ولم نُغرّي عين محمخ بن عبخالله.

الوهابية والجذوُر الفكرية لثقافة املوت 
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ـة اإعادة ثقتها باهلل من خالل القراآن الكرمي:  ال�صهيد القائد يف درو�س معرفة اهلل يوؤكد اأن على الأُمَّ

ُخ يف نفوسنا أن ما سوى اهلل ال يجُب أن يخيَفنا  نرسرّ
  - بشرى المحطوري:

خالصُة ما يشُمااُر به من ينتهي من قراءة 
ملزمة ]ممرخة اللاه اا عظمة الله اا الخرس 
اِهيْاخ الَياِئاخ -ِرْضاااَواُن اللِه  الساابع[ للشَّ
َعَلايْااه-، لو اليجُل من الله املنِمم علينا ُكلَّ 
لذه النمام المظيمة، ونحن ال نزال ميرّصين 
يف حيه ُسبَْحاانَه أيما تيصرٍي، لذا من جهة، 
ومن جهة أخرى اإلحساس بالفائخة المظيمة 
والكبارية جّخاً مان املمرخة، التي تمازرَِّز ثيتَنا 
باللاه، وأيضاً الشامور باللهفة لياراءة املزيخ 
من املالزأ، ما عامات لكذا تمأل الميول نوراً، 
واليلاوب بصريًة، والتمني باأن تخوَل امللزمة 
وال تنتهاي أباخاً، لننهَل من لاذا النبع الصايف 
حتى ترتاوَ  عيولُنا وقلوبنا ونمرَف اللَه حلَّ 

ممرخته، ونثَل به حل الثية.

الثناُء على اهلل بكماله، كماله املطلق: ــ
اِهيْاُخ الَياِئااُخ -ِرْضاااَواُن اللِه  ابتاخأ الشَّ
َعَلايْاه- محارضتَه اا ملزمة اا ]ممرخة الله 
اا عظمة الله اا الخرس السابع[ بذكر اآليات 
التاي خيها ثنااء عى اللاه ُسابَْحاانَه وتماىل، 
وتمجيخ وتمظيم له جل شاأنه، ولي كثرية يف 
الُياْرآن الكريم، لم يأِت بها الله ُساخى، وإنما 
لهاخف وياية من أسامى الغاياات؛ ألنها من 
ألم الوساائل التي ترساخ مماني ممرخته يف 
نفوسنا لتمزيز الثية به ُسبَْحاانَه وتماىل..

ُمشرياً إىَل التسبيح أَيْضاً املوجوع يف الصالة 
عنخ الركوع والسجوع، التي رشعها الله لمباعه 
كي يرععولا، ُكّل ألك كما قال -ِرْضااَواُن اللِه 
َعَلايْاه-: ]ُكّل لاذا لو يف الواقع خخاب ثناء 
عى الله، ينخلل من وجخان اإلنساان ثم يموع 

إليه بشكل مماٍن ترتك آثاراً يف النفل[.

نحُن من نصنع آلهًة داخل أنفسنا: ــ
ُمؤّكاخاً -ِرْضاااَواُن اللاِه َعَلايْااه- ولاو 
يارح )ال إلاه إال الله( التي نرععلاا ُكّل يوأ 
يف األأان للصاالة، ويرععلاا النااس من عهخ 
رساول الله صى الله عليه وآله وسلم إىَل يوأ 

الخين بأنه لو كان لناك آلهٌة يري الله لظهرت 
خالل لذه الفرتة الخويلاة، ولكن ليل لناك 
إلاه إال الله، ولكننا نحن من نصنع آلهة عاخل 
أنفسنا، وأضاف: ]نصنع آلهة من األشياص 
ممان لم عبياخ كاألنماأ، وليساوا حتى مثل 
بيياة الناس، نحن مان نصنمهم آلهة، ونحن 
من نصنع عاخل أنفسانا آلهة، يف الوقت الذ  
نسامع قول الله تمااىل يتكارر يف آأاننا وعى 
مسااممنا: }َخاْعَلْم أَنَُّه ال إَِلَه إاِلَّ اللَُّه{. واملؤأن 
للصالة ييول لنا: )ال إله إال الله(. ونحن نيول 
يف صالتنا: }ُسبَْحااَن الله، والحمُخ لله، وال إله 
إال الله{. ملاأا ال نفكر يف كيف يجب أن نستفيخ 
مان تكريار }ال إَِلاَه إاِلَّ اللَُّه{ نرّساُخ يف عاخل 
أنفسانا أن ما ِساَوى الله ال يجب أن يييفنا، 
ال ينبغاي أن نيااَف منه، ال ينبغاي أن نمتمخ 
عليه، ونخمنئ إليه يف ميابل االبتماع عن إلهنا 
الذ  ال إله إال لو، ولو الله ُسبَْحاانَه وتماىل[. 

املؤمُن.. ملاذا ال يستطيُع أعداؤه استغفاَله؟: 
ــ

ُموضحاً -ِرْضاااَواُن اللاِه َعَلايْاه- صفًة 
أخارى للاه المزياز اليهاار تياو  ثيتنا به 
اَهاَعِة{،  ُسابَْحاانَه، ولي ]}َعاِلُم اْلَغيِْب َوالشَّ
من إأا وثينا به خيخ وثينا بمن ال ييفى عليه 
يشء يف األرض وال يف السماء، متسائالً: ]خمتى 
يمكن أن يَْستَْغِفلني أعخائي إأا كان وليي لو 
من يملم الغيب يف السموات واألرض، لو عالم 
الغيب والشهاعة؟ ومتى أحتاج خال يسممني، 
متاى أععوه خال يساممني؟ ليال له مجلل 
ممني خيط متى ما رسنا إىَل بوابة ألك املجلل 
يمكان أن نيابله.لو ممكام أين ما كنتم، لو 
مان يملم الغيب والشاهاعة.. بالنسابة له ُكّل 
يشء شاالخ ليال لنااك يائب بالنسابة له 
ُسابَْحاانَه وتمااىل إنما ما لو يائب وشاالخ 

بالنسبة لنا الله يملمه[.

نجُد منتهى رحمة اهلل بنا، فيما ُيشررّعه 
لنا: ــ

يف أات الساياق تحاّخث -ِرْضاااَواُن اللاِه 

َعَلايْااه- عان قولاه تمااىل: }ُلاَو الرَّْحَماُن 
الرَِّحيُم{، ولي صفة أخرى ترسخ يف نفوسنا 
وتمزز الثياة بالله ُسابَْحاانَه، ورضب أمثلة 
رائماًة ترساخ يف نفوسانا إىَل أ  ماخى اللاه 
رحيم بمبااعه، مضيفاً أن تريمات الله خيها 
الساماعُة لناا يف الخنياا قبال اآلخارة، والجنة 
إنماا لاي مكاخأة لنا عى سارينا عاى نهجه 
اليويم، وأن عسااتريَ المالم ال يمكن أن ترقى 
إىَل تريماات الله، ختسااءل: ]أليال الناس 
يّرعاون ألنفساهم قواناني وعسااتري؟ لل 
وراءلا جنة ونار مان الخولة التي ترعها؟. 
ال.. مجارع تريماات ييال: تمشاون عليها 
واالقتصاعياة،  السياساية  الحيااة  لتساتير 
ويحصل اساتيراٌر عاخل لذا الشامب أو أاك 
الشامب خيسامخ الناس. لذا ُكّل ماا ييولونه 
مان وراء ماا يرعاون. وماع لذا ماا أكثر 
األخخااء التاي تظهار يف تلاك التريماات؛ 
ألنها ناقصاة جاءت من قارصيان وناقصني 
رشعولاا للنااس، النااس الذيان ال يمكن أن 
يملم بما لو تريع مناسب لهم إال الله الذ  
خليهام. تأتاي إىَل الله ُسابَْحاانَه وتماىل تجخ 
كياف أنه خيماا لخانا إلياه وخيماا رّشعه لنا 
مما لو رضور  بالنسبة لحياتنا أن تستييم 
عليه، وأن يسامخ الناس يف الساري عى نهجه، 
يأتي ليمخناا عى ألك باألجر المظيم، والثواب 
الكبري، برضااه، وباألمن يوأ ليااه، وبالجنة 
التي عرضهاا الساماوات واألرض، التي خيها 
ما تشتهيه األنفل وتََلّذ األعني. أليل لذا من 

مظالر رحمة الله؟.

من مظاهر رحمته ُسْبَحـاَنه.. مضاعفة 
األجر: ــ

1ا الحسنة بمر أمثالها: اا
واسرتسال -ِرْضاااَواُن اللاِه َعَلايْااه- يف 
تمخاِع مظالار رحمة الله بناا، والتي تجملنا 
نثل به، ونتوكل عليه وحخه، وال نركن إىَل أحخ 
ساواه، من لذه املظالار: )مضاعفة األجر( 
لناا، وختح لنا أبواباً كثرية من أجل ألك خجمل 
الحسانة بمر أمثالها، يشاجمنا ُسابَْحاانَه 

باكل الوساائل لتكثاري حساناتنا، لخرجة أن 
الحسانة بمار أمثالها بينما السايئة تكتب 
سايئة واحخة، ثم يمحولا ُسابَْحاانَه عنخما 
نتاوب ويكتاب بخلهاا حسانات، قاال تماىل: 
ُل اللَُّه َسايرِّئَاِتِهْم َحَسنَاٍت{، ولذه  }خأولئك يُبَخرِّ

منتهى رحمة الله.
2اا يتوب علينا لكي نتوب نحن: ا 

ولام يكتِف -ِرْضااَواُن اللاِه َعَلايْاه- بهذا 
التنبيه َوالرح، بل رضب َمثاَلً رائماً عاالً عى 
رحماة الله بنا خياال: ]قخ أعتذُر إىَل شايٍص 
أساأت إلياه، مااأا يمكان أن يممال يل باخل 
اعتذار  إليه؟. سييول يل: ]جالك عى الرأس 
يا رّجاال، وكانت زّلاة وانتهات، ونحن اخوة 
مان اآلن خصاعاخا[. أليل لاذا ُكّل ما يمكن 
أن يممله شايص يحرتأ وصولك إليه لتمتذر 
من زلة بخرت منك نحوه؟. أما الله خهو يتوب 
علياك، بل لو أحيانااً - ومع بماض عباعه - 
يحااول لاو أن يتوب عليهام أوالً ليتوبوا }ثُمَّ 
تَاَب َعَليِْهاْم ِليَاتُوبُوا{)التوبة: من اآلية118( 
يممل عاى أن يخخمهام إىَل أن يتوبوا، بلخفه، 

وبتوخييه ثم يتوبوا خيتوب عليهم[.
3اا جمل أزمنة، وأمكناة، وأجواء ممينة، 

يكون األجر خيها مضاعفاً: اا
ُممررِّخااً لناا بأشاياَء أخارى تضاِعاُف لنا 
األجر، يف الزماان، واملكان، واألجواء، خأشاار 
إىَل أن لنااك أوقاتااً مميناة جمال اللاه خيها 
أجار المباعة مضاعف خياال: ]يف خالل اليوأ 
أوقاات مميناة خيها صلاوات يُضاِعاف خيها 
األعماال. يف خاالل األربمة والمرين سااعة 
لناك وقت متأخر يف ثلث الليل اآلخر يضاعف 
خياه األعماال والحسانات أكثر. لنااك عاخل 
األسابوع يوأ واحاخ يضاعف خيه الحسانات 
ولاو يوأ الجممة، يف نفل لذا اليوأ سااعة 
واحاخة يضاعف خيهاا األجر أكثر. يف السانة 
لناك شاهر يضاعف خيه الحسانات أكثر إىَل 
سابمني ضمفاً، ويف نفل الشاهر ليلة واحخة 
يضاعف خيها الحسانات آالف األضماف، ليلة 

الَيْخر.. لكذا بالنسبة للزمن[.
وبالنسابة لألمكناة التاي يضاعاف خيها 

األجار قاال: ]أماكان مميناة تكاون المباعة 
خيها أخضل: املسااجخ، املساجخ متمخعة لناك 
مسااجخ المباعة خيهاا أخضل مان المباعة يف 
املسااجخ األخارى، املساجخ الحراأ ومساجخ 
رساول اللاه )صلاوات اللاه عليه وعاى آله( 
واملساجخ األقاى. يف عاخال املساجخ الحراأ 
بجوار الكمبة تبخو الحسانات أكثر وتضاعف 

أكثر[.
وبالنسابة لألجاواء، وكيفياة مضاعفاة 
األجار خيها، قاال: ]تأتي إىَل األجاواء، األجواء 
التي ناؤع  خيها المباعة تجاخ كيف أن الممل 
الجماعاي يكاون األجر خياه مضاعفااً أكثر 
عنخماا تصايل جماعاة تصبح صالتاك بنحو 

خمل وعرين صالة[.

أسئلٌة وأجوبٌة مهمة جدًا: ــ
ِهيْاخ الَياِئاخ بمخ ألك عخعاً من  وتساَءَل الشَّ
األسائلة وأجااب عليها كاآلتاي: ]وإأا خهمنا 
أنه رحيم بناا ماأا يمني ألك؟ لال أن نيول: 
)الحماخ لله، لك الحمخ يا الله، ولك الشاكر يا 
اللاه(، ثم نتجاه يف عباعة اآللهاة األخرى، ثم 
نتجاه يف طاعة األصنااأ األخرى مان أصناأ 
البار ثم نتجاه إليهام خنياخهام ونريبهم 

ونثني عليهم ونمجخلم أكثر؟![. 
ثم أضااف: ]لل لام يمتلكون ماا نياف 
مناه مثلماا يمتلك اللاه؟. ال. لال أن خضلهم 
عليناا أعظم من خضل اللاه علينا؟. ال. لل أن 
رحمتهم بنا أعظم مان رحمة الله بنا، خنحن 
نؤثر الريبة إليهم وااللتزاأ بتوجيهاتهم أكثر 
مما يصخر من جانب اللاه تماىل؟. ملاأا؟. ملاأا 
ملااأا ُكّل ألاك؟؛ ألنّا كماا قال الله ُسابَْحاانَه 
وتماىل }ُقِتَل اإْلِنَْسااُن َما أَْكَفَرُه{ )عبل: 17( 
قتل: لمن، لمن اإلنسان ما أكفره!!. وخمالً ُكّل 
إنساان يساتحل اللمنة إأا لم يرجاع ليتفهم 
جيّاخاً مماناي رحماة الله باه، يتفهام جيخاً 
مماناي ممرخته بالله، ليمرف بأنه ليل لناك 
ما يمكن أن يخخمه إىَل أن يميل إىَل لذا الجانب 
أو لذا الجانب ال بريبة وال برلبة، وال بيوف 

وال برجاء[.

لم ينظارون إىَل ما يتمرض لاه املؤمنون أنه 
خساارة، لكن اليسارة الحيييية التي لم خيها، 
اليساارة الحيييية التي سايليونها لام }َوَقاَل 
وا أَنُْفَساُهْم  يَن الَِّذيَن َخرِسُ الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ اْلَيارِسِ
َوأَْلِليِهْم يَاْوَأ اْلِييَاَمِة{، أما من رأونا أننا خرسنا 
أنفسانا وأللناا يف الخنياا خليسات خساارة، لو 
خارست بيتك، لو خرست أللاك وأوالعك خخرعت 

من بينهم خإن لذه ليسات خسارة يف سبيل الله. 
وقخ يصال بك األمار إىَل أن تيرس نفساك وأللك 
وأوالعك ولكن يف أل ويف اساتكانة عى أيخ  أعخاء 
اللاه ويف وضمية ال خضل لاك خيها؛ ألنك كنت من 
قمخت، كنت من ساكت، ومن توانيت حتى وصل 
األمار باك إىَل أن تيرج من بيتك يصباا عنك، ثم 
ال خضال لاك عنخ اللاه ال يف الخنياا وال يف اآلخرة..

]ممرخة الله اا وعخه ووعيخه اا الخرس 15[
إن اللاَه يف الُيااْرآن الكريام أوضاح لناا بأنه 
ليل يف الممل يف سابيله أية خساارة أباخاً. خأنت 
إن أنفيت ييلف علياك أضماف ما أنفيت، وأنت 
عنخماا تكاوُن تمَمُل يف سابيله خينالاك يشء من 
األلم كله سيكتب لك عمالً صالحاً، ألك األلم الذ  
قخ ينالك عى أيخ  أعخائك الذين لم تممل يف سبيل 

رضبهم قخ ينالاك الكثري من األلم ثم ال يكتب لك 
يشء. أماا إأا كنت يف سابيل الله خاإن ُكّل حركة 
مان حركاتاك، وأ  مصيباة تنالك، وأيَّة مشاية 
مهما كانت بسايخة كلها تكتب لك عمل صالح، 
وأن يكتَب لاك عمل صالح مضاعف األجر حينها 

ستجخ بأن ُكّل ما ينالك ليل وراءه خسارة.
إن اليسارة لي أن يكرس عظاأ اإلنسان عى 

أيخ  اليهوع ولو بمخ لم يممل ضخلم شيئا، لذه 
لي اليسارة. إن اليسارة لي أن يخمر بيتك عى 
أيخ  أعخاء الله وأنات ممن كنت ال تممل ضخلم 
شايئا، لاذه لي اليساارة. حينها سايكون ُكّل 
ما نالاك عيوبة، والميوبة ال أجار عليها، ال أجر 
ممها. أليسات لذه لاي اليساارة الحيييية؟. 

]ممرخة الله اا وعخه ووعيخه اا الخرس 15[

مقتطفات نورانية

كل األهوال واملصائب يف الدنيا.. هي نعيٌم عند أهل النار
اِهيْاُخ الَياِئاُخ بالرح بمضاً مان آيات الوعيخ يف  تناَوَل الشَّ
الُيااْرآن الكريام، والتي تحخثت عن عذاب الناار، وما خيها من 
اِة عى الظاملني،  ألوال، تيشمر لساماعها األبخان، ليُييَم الُحجَّ
الذيان يياخون أن ييولوا كلمة حال، يياخون من امليلوق وال 

يياخون من اليالل.

املوت.. يصبح نعمًة عند أهل النار: 
 خبانّي لنا -ِرْضااَواُن اللِه َعَلايْاه- بأن ُكّل مصيبة يف الخنيا 
تُمخ نميما عنخ ألل النار وأكرب املصائب يف الخنيا لو املوت الذ  
يياخاه الكثاريون، ويخخلاون يف الباطل خوخاً مان أن يموتوا، 
اِهيْاخ الَياِئاخ لنا: ]لناك يف جهنام - لذا املوت  يياول لنا الشَّ
الاذ  يياف النااس منه يف الخنياا خيصل بهم الياوف منه إىَل 
عركات جهنم وإىل لذا المذاب الشاخيخ - سايصبح نممة كربى 
يتمنونها لو كان باإلمكان أن يحصلوا عليها. }يَْوَأ يَنُْظُر اْلَمْرُء 
َمْت يَاَخاُه َويَُيوُل اْلَكاِخُر يَا َليْتَِني ُكنْاُت تَُراباً{ )النبأ: من  َماا َقخَّ
اآلياة0ل( يتمناى ألال جهنم أن يموتاوا، يتمناون أن يموتوا، 
وحينئذ ساريون املوت ولو كانت ساكراته شاخيخة، ومزعجة، 
أقىس أنواع املوت لخيهم لرأولا نممة، لرأولا نممة كبرية؛ ألنهم 
سايصلون إىَل حالة ال يحساون ممها بألم ألك المذاب الشخيخ 
جهنام، خهام ال ييىض عليهام خيموتاوا، خيكون املاوت راحة 

لهام، لو كان يمكان أن يموتوا، وال ييفف عنهام من عذابها، 
ال ييفاف لحظة واحخة، ال ييفاف يوما واحخاً. }اْعُعاوا َربَُّكْم 
اْف َعنَّا يَْوماً ِمَن اْلَمذَاِب{ )ياخار: من اآلية9ل( ييول ألل  يَُيفرِّ
اْف َعنَّا يَْوماً{ يوما  الناار ملالك خاازن جهنم: }اْعُعوا َربَُّكْم يَُيفرِّ
واحاخا من المذاب، وال يوأ واحخ، يوأ واحخ يف مليار سانة عى 

األقل.. ال ييبل وال يوأ واحخ[.

ما استمتع به الطغاة يف الدنيا.. كان مثله 
عذاباً يف النار: 

اِهيْاُخ الَياِئاُخ -ِرْضاااَواُن اللاِه َعَلايْاه- إىَل أن  وأشاار الشَّ
أنواَع اإليراءات يف الخنيا، والرشااوى، لي إما مأكل، أو ملبل، 
أو مارب، أو مساكن، خنرى بمضهام قخ يبيع عيناه بوجبة 

يخاء، أو عسل، أو بيت أو قرص، خيخخل يف الباطل.

بالنسبة للطعام َوالشراب: 
 أكَّخ أن اللَه ُسابَْحاانَه جمل من أشكال وأنواع عذاب جهنم 
كالتاي طمع خيها الظالم يف الخنيا، خياال: ]عنخما يأتي حاكم 
من الحكاأ يحكم بالباطل عنخما تيخأ له ]جالونا[ من المسل 
عنخماا تيخأ له خروخاا، عنخما تنيله إىَل بيتاك وتيخأ له يخاء 
عساماً خيتماطف ممك خيضيع حل اآلخرين ميابل ما أعخيته، 

نياول لاه لنا: أنت أضمات الخين، أضمت الحال ميابل طماأ 
ورشاب، أنت ستليى طماماً ورشاباً سيئاً، وإأا كانت تلك وجبة 
واحخة خإنك ساتأكل من ألك الخماأ البشاع يف اسامه، البشع 
يف منظره، الذ  لو يحرق البخن، ساتأكله عائما[ واستشاهخ 
بيوله تماىل: }َخِإنَُّهْم آَلِكلُوَن ِمنَْها َخَماِلئُوَن ِمنَْها اْلبُُخوَن ثُمَّ إِنَّ 
وِأ َطَماُأ اأْلَِثيِم  َلُهْم َعَليَْها َلَشاْوباً ِمْن َحِميٍم{، }إِنَّ َشَجَرَت الزَّقُّ

َكاْلُمْهِل يَْغيِل يِف اْلبُُخوِن{..

بالنسبة للملبس واملسكن: 
ويف أات السياق وضح -ِرْضااَواُن اللِه َعَلايْاه- أن من يبيع 
عينه بمال حراأ، من أجل ملبل جيخ أو مساكن جيخ خإن الله 
ِهيْاخ اليائخ: ]لذا الثوب،  سيلبسه قخما من النار، كما قال الشَّ
لاذه البذلة ال أقبلها ألن وراءلا ثيابااً من نار، وراءلا رسابيل 
مان قخران، ولكذا تجاخ يف تفاصيل جهنم إأا كنات واعياً ما 
يجملك تيارن يف ُكّل مسارية حياتاك عنخما تتمرض لإليراءات 
مان قبال اآلخريان التي لاي عااعة تتملال بيضياة الراب 
والخماأ. وييول الله ُسابَْحاانَه وتماىل: }َلُهْم ِمْن َخْوِقِهْم ُظَلٌل 
ِماَن النَّاِر َوِمْن تَْحِتِهْم ُظَلٌل{)الزمر: من اآلية16( أليسات لذه 
مسااكن؟ مسااكن يف النار عى لاذا النحو، السايف كله نار، 
واألرض كلهاا نار، وماا حولهم كله نار. يتحاخث حتى عن ما 

يشبه املساكن؛ ألن من يريخ لنفسه مسكنا جميال يريخ قصورا 
خيماة ويكاون طامما خيها، قخ يصل باه طممه إىَل أن يحصل 
عاى مباني من لاذه وإن كان ميابل عيناه خيخخل يف الباطل، 
ويؤيخ الباطل، ويصبح صاعا عن سبيل الله وحربا ألولياء الله؛ 
ألنه يريخ مساكنا جميال. خليتذكر بأنه لناك يف جهنم سيكون 
بخالً عن مساكنه }َلُهْم ِمْن َخْوِقِهْم ُظَلٌل ِماَن النَّاِر َوِمْن تَْحِتِهْم 
ُظَلاٌل أَِلَك{)الزمر: من اآلية16( الحخياث عن ألك لو لتيويف 
الله لمباعه }أَِلَك يَُيورُِّف اللَُّه ِبِه ِعبَاَعُه يَا ِعبَاِع َخاتَُّيوِن{)الزمر: 
مان اآلية16(، خاخوا أن تكونوا ممان لهم من خوقهم ظلل من 

النار ومن تحتهم ظلل.
متى ما اشتخت حرارة الشمل ولي من خوقنا وبميخة جّخاً 
عنا ألسانا نهرب لنبحث عن الظل؟ أو تحمل )شمسية( أو أ  
يشء تياي به نفساك من حرارة الشامل، أماا يف جهنم ليل 
لناك ما تيي نفساك منه، حتاى ما يبخو أمامك وأنت يف جهنم 
وكأناه ظل لناك لو ظل خاعع لاو حميم، لو نار. ييال بأنه 
حتاى يف جهنم يتجماع عخان ويرتاءى وكأناه ظالل، خينخلل 
وإأا كلاه ناار، ألك الذ  يراه عى شاكل ظالل كله ناار. }أَِلَك 
يَُيورُِّف اللَُّه ِبِه ِعبَاَعُه{)الزمر: من اآلية16( خهذا لو الذ  يجب 
أن نياخاه، ييوف الله ولو إلهناا، ولو ربنا، ولو الرحيم بنا؛ 

ألنه ال يريخ أن نيع يف لذا المذاب.
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ه������اُه������ن������ا ن�����ح�����ن وق���������د وح�����دن�����ا
وط����������ن أص������ب������ح م�����ن�����ا أثْ������َم������نَ������ا

وغ������������دت أص������ق������اع������ه م���ع���ب���دن���ا
ل�������م ول���������ن ن����ع����ب����د ف����ي����ه����ا وث����ن����ا

أن���ن���ا أرٍض  ن�����خ�����اس  ي��������رى  أو 
ن����أخ����ذ ال����دن����ي����ا ونُ����ع����ط����ي ال��ي��م��ن��ا

ك������������م س������ل������ك������ن������ا وم�����ش�����ي�����ن�����ا
ال���ف���ن���اِء روح  ب���ه���ا  ت���ف���ن���ى  ُط�����رق�����اً 

ورف������������ض������������ن������������ا وأب���������ي���������ن���������ا
رك����ع����ة ال����ه����ون وض����ع����ف اإلن���ح���ن���اِء

م��س��ن��ا إن  راف���������ض  رف�������ض  ن����ح����ن 
ق���ري���ب���ا أو  ب����ع����ي����داً  ظ��������ّام  ظ����ل����م 

ك������م رف����ض����ن����ا ول����ب����س����ن����ا رف���ض���ن���ا
ح����ل����ًا ح����م����راً وإص������������راراً ع��ج��ي��ب��ا

ن������ح������ن رف�����������ض أب����������������داً ل���ك���ن���ن���ا
ن���ع���ش���ق احل�������ق ج����ل����ي����ًا وم���ه���ي���ب���ا

 وطننا 
معبدنا

عبداهلل عبدالوهاب نعمان

محمد عبدالقدوس الوزير

أق�����ل�����ع ب������ص������اروخ ال����ش����ع����ار ع����ل����ى امل����ا
واق�����������ذف ب����ص����رخ����ة ص�����ان�����ع األم�����ج�����اد

، وس���ك���ون���ه���ا ال�����دن�����ى  ل��ت��س��م��ع��ك  إق�������ذف 
وارس�����������م ش�����ع�����ار ال����ف����ت����ح ف������ي األجن�������اد

وج�����ال�����ه  ، إس������م������ه   ، أك������ب������ر  ال������ل������ه 
م�������اب�������ال م�����ع�����ت�����رض ع�����ل�����ى اإلس������ن������اد

م��ن  ، مت����د  ال����س����اح  وه�����ي   ، م���وق���ف  ه����ي 
زن��������اد وق������ب������ض   ، م�����ع�����رك�����ة  ي��������رت��������اد 

ص���رخ���ات���ن���ا ي����س����وءه����م  ال����ل����ص����وص  إن 
وال��������ظ��������امل��������ن وم������ع������ش������ر األوغ���������������اد

ت����ول����دت م�����ن�����ذ.   ، م����������ران  م������ن  مت����ت����د 
اإلم���������داد ورح������ل������ة   ، ال����ش����ه����ي����د  ح����ي����ث 

م��ن  ث�����م   ، ال���ل���ع���ي���ن���ة  أم����ري����ك����ا  وت�����ط�����ال 
ف������ي ح���ل���ف���ه���ا أه�������ل ال������ري������اض وه�������ادي

إش�������ارة ، ره�������ن  األم���������ر  أص���������رخ وع���������اد 
ت����ن����ادي أردت  إذا   ، ال�������ف�������وات  ق����ب����ل 

ف��������األرض ت���غ���ض���ب وال����س����م����اء مت���ي���د ب���ال
األص������ف������اد س������اس������ل  م�����ث�����ل   ، ك������ف������ار 

وم�����ع ال���ش���ع���ار ب��س��ي��ف ح���ي���در ، ك����ن ك��م��ا
اإلرع������������اد ش�����ع�����ي�����رة   ، اإلل������������ه  ش����������اء 

أره����������م ق����������واك وف��������ي ف������������ؤادك ش��ع��ل��ة
ل�����ف�����ؤادي  ، م����ح����م����د  ه��������دي  ن��������ور  م������ن 

ب��ه��ا ن�����دع�����و  أن  ح������ق   ، أك�����ب�����ر  ال�����ل�����ه 
وم���������ن���������ار ق������ل������ب م�����ع�����ل�����م األش�������ه�������اد

ال�����ص�����رخ�����ة ان����ط����ل����ق����ت ل���ت���ب���ق���ى م��ع��ل��م��ا
وج�����ه�����اد  ، م�����س�����ي�����رة  وع���������ي  ودل�������ي�������ل 

ول�����وم�����ه�����م ل������ائ������م������ن  ت������ك������ت������رث  ال 
امل�����ي�����اد ص������رخ������ة  ع�������ن   ، غ����ف����ل����ة  أو 

وغ�������������دا ت��������راه��������ا ف����������وق ك��������ل م�����ن�����ارة 
وش�������ف�������اة خ�����ل�����ق ال������ل������ه ف�������ي األع������ي������اد 

ك�����م أق����ل����ق����ت ق����ل����ب اخل����ب����ائ����ت ي�����ا ف��ت��ى
ك������م أس������ع������دت م������ن ل������م ي����ك����ن ب���ح���ي���اد 

ك�����م وس����ع����ت ح���م���م ال������رم������اح وأوص��������دت 
. اس����ت����ش����ه����اد.  ق�����واف�����ل   ، ال�����ع�����دو  دون 

ه�����ا ق�����د ع���ل���م���ت ل�����م احل����س����ن ت���ل���ى ب��ه��ا 
ق�����ب�����ل األن����������������ام. .ب������ص������ع������دة األوت�����������اد 

ت����وط����دت ك����ي����ف   ، ع����ب����رت  ع�����ن ش����دت����ي 
وت�������وق�������دت وت������وط������ن������ت. .ب��������ش��������داد...

حسن المرتضى
ارصخ..خإن الذّل حتفك إن سكْت

ارصْخ..وعع رشخات أاك الظلم تسمع إن رصخْت
ارصْخ.. وعْع عينياك ميبلتاِن  نحاَو اللِه  مؤمنتاِن أّن 

عخّوَك املهزوَأ مرتمٌب
ويرصُخ كّلما لتفْت يخاْك

ارصْخ... خإنَّك قخ لزمَت بها عخاْك
خالحرُب أّولها كالْأ

والحرُب أوسُخها الّزحاُأ عى الحساْأ
والحرُب آخُرلا انتصاٌر وانهزاْأ
ارصخ...خإن الحرب مشتملْه

ارصخ.. وعْع آأانه الصماء ترتمُخ
شالت ُوُجوُه الصامتنْي
يف كّل حنجرٍة سالْح

وضمريَُك املكتوُأ عنهم ما اسرتاْح
خاطلْل عليهم رصخًة منها ابتخأْت
خالحرُب أنَت عى المخا والّسلُم أنْت
أنت اإلراعُة إْن أراعوا كرسلا ...

 خالصمُت من ييوى عى كرس اإلراعْه
الحرُب حرٌب
...ال لواعْه

ارصْخ..خإّن الّسيَف يحملُه الضمريْ
واحمل مصريك صامخاً أو خاحتمل بئل املصريْ

أنَت الذ  إن شاَء... شاء اللْه
ارصْخ.. خإن الذل حتفَك إن سكْت
خالحرُب أنت عى المخا والسلُم أنْت
خارخع شمارك حيث بوصلة الكالْأ
إما انتصاٌر أو عى الخنيا السالْأ

شعار الفتح

يف كلرّ حنجرٍة سالح

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 17 إلی 30 شوال 

- ممرخة الله - نمم الله.
- الرصخة يف وجه املستكربين.

 27 يونيو ل195أ: 

نفذت وكالة امليابرات املركزية 
االمريكية انيالباً عسكرياً 

يف يواتيماال بمخ أن 
قامت طائراتها بيصف 
الماصمة وبمض املناطل 

بخائرات )ب ا 26(..

كؤوس املنايا
عبدالقوي محب الدين

وس���ائ���ل���ي امل����ن����اي����ا  إال  ت����ك����ْن  ل�����م  إذا 
..ل��ت��ن��ج��و سنابلي ح��ت��ف��ي  إل���ى  س��أم��ض��ي 

أش����ق احمل������اَل ال���ص���ع���َب درب������اً م���وازي���ا
قاتلي أك���ْن-ك���ان  ل��م  –ل���و  ال����ذي  وأردي 

دع�������وٍة أي  ب�����ا  ج����������اءوا  مل�����ن  أق��������ول 
»حاصلي« باملوت  اجلّن«  هلم�����وا،«صحون 

ت��خ��ّي��روا  : ق��ب��ورا  أرض���ي  ل��ه��م  أم����������د 
، ه����ّب����ْت ق��ب��ائ��ل��ي ب����امل����وت  الك���رام���ك���م 

تهيأت ..ج��ب��ال��ي  ي��س��م��و  أن  ش���اء  ف��م��ن 
ساحِل أل��ف  فلي   ... يرسو  أن  ش��اء  وم��ن 

*****
،، ليرتوي ي��ش��دو احل���بَّ غ���زوا  وم��ن ج��اء 

»زام����ِل« ك���لِّ  ف��ي  امل����وت  »حل����ون«  سكبنا 
س��ت��س��ق��ي��ك��ُم حل������َن امل����ن����اي����ا ك���ؤوس���ن���ا

ول���ن ت��ظ��م��أوا .. م��ن ب��ع��د ج����ودي ل��واب��ِل

»الحكمة يمانية«
د. أسماء الشهاري

يف كل يوأ نيول :الحمخ لله أننا يف اليمن.. 
نمم الحماخ لله أن جملناا يف اليمن و جملنا 

يمنيني.. 
نحن نستشامر كم لو خضال الله علينا 
عظيم عنخما اجتبانا خجملنا يمنيني إضاخة 

إىل كوننا مسلمني.. 
كل يوأ يمر علينا نشمر أننا نزعاع عزة و 

كرامة و رخمة و شموخ.. 
نشامر أنَّ للحيااة طمم آخر ماع الثبات 
و الصماوع و تحخ  املساتحيل.. نشامر كم 
تكاون رائحة الهواء  زاكية ماع التحرر من 

كل الييوع.. 
نشامر أنَّ طمام النارص يكاون خيالياا 
عنخما نُصااِرع ألجله كل الوجوع.. و بفضل 
الله و بنرصه و بثباتناا انترصنا و تجاوزنا 

بمظمتنا كل الحخوع.. 
ليل قليالً ما القيناه و ليل بأقل منه ما 

صنمناه و ما خملناه و ما أنجزناه.. 
التارياخ  سيساخره  ماا  بيليال  ليال 
بأيخيناا..و كام لاو ُمخلاش و عظيام ما 
سانيلخه و ما سنورثه لألجيال التي ستأتي 
مان بمخنا.. و كم لو ثمني و قيّم ما علمناه 

و عّرسناه للمالم أجمع.. 
ماأا كنت ساأكون لو لم أكان يمنياً.. ما 
كنت ألريخ أن أساتبخل لذه املنحة اإللهية و 

.. لو أُعخيت المالم كله يف يخ َّ
و ساأقول بأعاى صوتاي.. و ساأرخمُه 
صوتااً نخيّا.. أناا الذ  جااء المالام ليُذلني 

خوقفُت ُحّراً أبيّاً.. شامياً يمنيّاً.. 
نمم.. لم يُيفني تحالفكم.. و لم يُرلبني 
تكالبكم.. بل كنتم أنتم من خاف و ارتمب و 
مات بغيظِه و لرب.. من ِعزتي و شموخي.. 
و لاا أنا ال أزال شاامياً أُعخاي عرويس.. و 
تحت كربياء صماوع  كم لويتُم.. يا رجال 

الحرب عويس.. لينيُهم من عرويس.. 
و يف كل لحظة.. سانيول لكل الحميى.. 
لنا اليمن.. اعتاربوا أو ال تمتربوا خنحن من 
سانجملكم ِعربة.. خمى صيرة صموعنا كم 
ُكرِست شاوكتكم.. و كم نُِكسات ِكربتُكم.. 
و كم خشالت ميخخاتكام.. و كم تجنخلت 

جيوشُكم.... 
ألنه لنا اليمن.. 

لناا أرض اإليماان و الحكمة.. خال ورقة 
طائفية وال عرقية وال حزبية ستمررونها أو 
ستنجح ممكم.. ال مؤامرات سموصهيونية 
و ال ميابرات أمريكية ساتجخ من لذا البلخ 
مكاناً خصباً لها.. بل لنا ساتتم إباعتها.. و 

لنا سيتم اإلنتياأ لإلنسانية منها.. 
لنا شمب يمشال الكرامة و ال يستخيع 
الميش بخونها للحظة.. لنا رجال يبيتون يف 
المّراء يمشايون لواء الوطن و يمشيهم.. 
يحتضنوناه و يحتضنهم..ييبلاون ثراه.. و 
من خرط عشيهم لرتابه خإنهم يسيونه من 
عمهام.. و تظل أرواحهم ترخرف خوق أرضه 

حتى بمخ ارتيائهم لياليهم.. 
لنا اليمن.. 

لناا تجّلات الحكماة يف أبهاى صورلا.. 
عنخما تكاتف الشامب ليخحار التحالف.. و 
اختلاط عأ الجيش و اللجان.. و اجتمع قلم 
الشااعر ماع لوحة الفناان.. لتمازف بحب 

الوطن أعذب األلحان.. 
ِلاذا لن نياول.. نحن اجتممناا اآلن، ألننا 

مجتممون بحب الوطن و من زمان.. 
لكن جاء اإلتفاق بني املكونات السياسية 
الوطنياة ِليُبارك لذا اإلصخفاف و ِليزيخ من 
قوتاه و صماوعه.. و لييخع السابيل أماأ 
كل املتآمريان و املرتبصني بالنيل منه و من 
وحخة شامبه.. خهم يملمون علم الييني أنه 
لم يثبت ولم يصُمخ إال بوعي شمبه و بوحخة 

أبنائه .. 
و لاذا يحاولون من بخاية عخوانهم الممل 
عى الاخس و التفريل بينهام و عى تحريك 
الورقاة الحزبية و الخائفياة املييتة لنا أو 
لنااك.. لكن ليهات ليهاات.. أنّى لهم ألك 
و لم أمااأ أعظم شامب يف المالم لخيه من 
الوعاي و البصارية و الحكماة و اإليمان ما 

شاعَّ به املصخفى المخنان.. 
لا لم قخ أصابتهم صاعية من الساماء 
باتّفاِقناا علنااً أمااأ المالم أجماع.. ريماً 

عنهم و لغري حكمتنا ال لن نسمع، 
و لا لو الشامب المظيم الشامخ الباأخ 
خارج باكل مكوناتاه و أطياخاه اليمنياة 
الوطنياة الصاماخة املنتارصة بمازة الله و 
عزة املؤمنني واملؤمناات ليبارك لذا اإلتفاق 
و يؤياخه و يمخياه الرعياة املخلية، ألنه 
ال رشعياة تُماى خاوق رشعياة الشامب .. 
املمانياون بهاماتهم المالية عنان الساماء 
و الذيان ساخروا بصموعلام و وحختهم و 
تكاتفهام أروع اآليات.. و التاي باركها رب 
األرض و السماوات.. خأأرِّن للسماء أن تُرسل 
عليهم مان املياة املباركة زّخاات و زّخات.. 
و بأيخيهم سايجملون المالام يمرف ممنى 
الحرية و قيمة الحياة.. و النرص آٍت آت.. 

إنَّ لذا السايل البار  المظيام الهاعر 
الهائل لن يوقفه يشء حتى يبتلرِّع ظامله.. بل 

و يُميخ رسم خارطة المالم بأجمِمه... 
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 متابعات فلسطينية

»بالعربية«.. برنامج متكامل للتطبيع بني السعودية و»إسرائيل«!
علي حيدر*

إنخالقاً من امليخمات السموعية - اإلرسائيلية 
األخرية للمالقاة الرسية اليخيماة وإخراجها إىل 
الملن، تتكشف خصول أخرى من التحالف، أعلن 
بمضها عضو يف الكنيسات، قال إن ثمة برنامجاً 
متكامالً للتخبيع، صيغ بلغة عربية وبمشااركة 
مان عارب وميتايّص أمان، يباخأ مان محاربة 
إياران ويمتاخ إىل ما بماخ الراكاة التكنولوجية 

واالقتصاعية.
لم يماخ مفاجئاً توايل املمخيات التي تكشاف 
عن عمليات تنسيل سموع  - إرسائييل، أَْو زيارة 
رسامية رسية لهذا الخارف أَْو لاذاك؛ يموع ألك 
إىل املرحلاة التي بلغتها عملياة التخرج يف تظهري 
المالقاات بني الريااض وتل أبياب، واالنتَيال إىل 
مرحلة التمباري الملني لخى الخرخني عن مساار 

لذه المالقات.
لكان ينبغاي تأكياخ أن املساتوى الاذ  تام 
تظهاريه، حتى اآلن، ال يازال عون ما يخمح إليه 
الخرخاان الرساميان، اإلرسائيايل والساموع ، 
خاصاة أنهماا يربران ألاك باملصالح املشارتكة 
ووحخة اليناخق واملصري يف مواجهاة التهخيخات 

املشرتكة.
عاى لذه اليلفية، لم يكان مفاجئاً ما أعلنه 
عضاو الكنيسات عان حازب »الممال« اريئيال 
مرياليات، يوأ أمال، حينما قاال إن »رشكات 
إرسائيلية سااعخت الركة السموعية أرامكو يف 
مواجهة لجمات ساايرب إيرانية«. وأتى كشاف 
مرياليات يف ساياق إعالناه برنامجااً سياساياً 
جخياخاً لحل الارصاع اإلرسائييل - الفلساخيني، 
يحمل عنوان »برنامج مصالح«، ويشاخع عى أن 

املخلوب النظر إىل »النزاع اإلرسائييل الفلسخيني 
ليل خيط بمفاليم )أعط - خذ(، بل من منظور 
أوساع يشامل ُكّل عول املنخياة، التاي تجممها 
ماع »إرسائيال« مصالاح متشاابهة يف اليضايا 

االقتصاعية واألمنية«.
ماع ألاك، ال ينباع االلتمااُأ بالرؤياة التاي 
تضمنها »برنامج مصالح« من جهة الشيصية 
التاي قخمتهاا، خاصاة أنهاا قخ ال تملاك خرص 
الفاوز برئاساة »الممال«، بال لكونهاا تحظى 
ماع عخع مان خخوطها بإجمااع إرسائييل يؤكخ 
رضورة االنتَيال إىل مرحلة التحالف اإلقليمي مع 
السموعية ويريلا من الخول. ولذا التوجه يتبناه 
رئيال حكوماة المخو بنياماني نتنيالاو، خيما 
يتمحور الياالف بني األحازاب اإلرسائيلية التي 
تتناخل عاى الصخارة حول اليخاب السايايس 
الاذ  ينبغاي أن يمتماخ يف لاذا املجاال، واللغة 
التي ينبغي اساتيخامها يف ماا يتملل باملوضوع 

الفلسخيني!
 »التحالاف اإلرسائيايل امليارتح ُكتب باألصل 

بالمربية ثم تُرجم إىل المربية«
اساتناعاً إىل لذه الرؤية، لام يتناول الربنامج 
املخاروح قضاياا مثال مساتيبل املساتوطنات 
واليخس املحتلة والحخوع والالجئني، بل مباعرات 
محتملة مع عول املنخية، من ضمنها »مكاخحة 
الساايرب وإقامة مرخأ مشارتك«. وكنموأج عى 
ألك، أتى كشف مرياليت عن مساعخة الركات 
»أرامكاو« يف  الساموعية  اإلرسائيلياة للركاة 
مواجهة »لجمات ساايرب إيرانياة«. كذلك لفت 
عضو الكنيسات إىل أن لذا الربنامج سييخأ لذا 
األُسابُوع إىل عول عربية، من عون أن يكشف عن 

لوية لذه الخول وأسمائها.

ويساتنخ »برنامج مصالح« إىل رؤية مفاعلا 
أن »عاخو عاخو  يمكان أن يكاون رشيكاي«. 
وبتوضيح من مرياليت، خإنه منذ أَيَّاأ إساحاق 
راباني )رئيال وزراء إرسائييل ساابل(، لم يكن 
لنا خكر جخيخ ومباعرات جخيخة، بل لغة جخيخة. 
وتابع قائالً: »منذ عهخ رابني خشال اليساار ولم 
نتوقاف لنساأل أنفسانا ملااأا؟.. )السابب أنه( 
ُكّل برناماج سايايس منذ أَيَّاأ رابني اشاتغل بما 
أعخياه، وما أنا أتنازل عنه«، لذلك حّخع الربنامج 
»مصالاح إرسائيال وعول املنخياة، إضاخاة إىل 
التهخياخات املشارتكة«، وال سايما تماّزز اليوة 
االقتصاعياة املتوقع إليران إضاخاة إىل تمّزز قوة 
المنارص األصوليني املتخرخني، ثم اقرُتحت حلول 

لهذه التهخيخات، عى قاعخة تياطع املصالح.

وبماا أن الربناماج يساتنخ إىل عنوانني، أمني 
واقتصااع ، تضمنات املبااعرة »إنشااء تحالف 
إقليماي« يجار  يف ظلاه »تفكياك ساوريا إىل 
خمل عول، من بينها عول ساتنضم إىل االئتالف 
املمتخل، لي: الكرعية والخرزية، والسانية«، كما 
نيلات التيارير اإلعالمياة اإلرسائيلية. وينخو  
الربناماج أَيْضاً عى »خصال محور إيران - حزب 
اللاه، إضاخاة إىل إقامة نظاأ حارب إلكرتونية«. 
أماا عى املساتوى االقتصااع ، خيتضمان أَيْضاً 
»تنيمة إقليمية - اقتصاعية، تتضمن أَيْضاً إَعاَعة 
إعمار يازة.. وتمزيز مشااريع إقليمية ضيمة 
يف مجااالت التكنولوجياا والتجاارة والزارعاة، 
كما سايضّخ ألك تموياالً من المالام إىل الرق 

األوسط«.

يشاار إىل أن مرياليت اختار تيخيم برنامجه 
عشاية مؤتمر حازب »الممال« الختياار رئيل 
جخيخ كمرشاح لرئاساة الحكومة يف االنتيابات 
امليبلاة، وكان إىل جانبه المخيخ مان اليياعات يف 
الحزب، من ضمنهم يوخال رابني )نجل إساحاق 

رابني(.
ويف رساالة واضحاة الخاللة، ُكتاب الربنامج 
السايايس الذ  قخمه مرياليات يف األصل باللغة 
المربياة، وبماخ ألك تُرجم إىل المربياة. ويف بخاية 
كالماه رأى النائاب اإلرسائييل املرشاح لرئاساة 
»الممال« أناه »كياف لم يحاخث ألك مان قبل؟ 
كياف لم تتحاخث الحكوماة اإلرسائيلياة أبخاً إىل 
المارب بلغتهم وقالت لهم: نمام، يمكن التوصل 
إىل تساوية، نمام، يمكن أن يكساب الجميع من 

الربنامج؟«.
بماخ ألاك، انتياخ مرياليات بشاّخة رئيال 
الحكوماة اإلرسائيايل الحاايل، قائاالً: »ال يمكن 
انتظار املزيخ من أجل تحييل تساوية سياسية. 
إأا انتظرناا نتنيالاو خسانجخ أنفسانا نيوض 
حربااً أخرى قريباً.. تحتاج عولة إرسائيل اآلن إىل 

ثورة سياسية ضّخ نتنيالو«.
كذلاك أكخ مرياليات أن الربناماج الذ  ُكتب 
»بمشااركة ممثلاني عرب وشايصيات أمنية«، 
قاخ أُرسال إىل صنااع الارأ  يف المالام المرباي، 
ولاو يمتزأ جمع توقيماات مواطنني من الخول 
المربيّاة علياه. وختم: »سانتجاوز ممااً ُكّل من 
يياف من التساوية وسانبخأ بالممل يف امليخان«، 
واصفااً الربنامج بأنه »برنامج عميل يساتنخ إىل 
األخماال وليل إىل األخكار، ولذا ما يميّزه عن أَ  

برنامج آخر يف السابل«.

*األخبار البيروتية

شهيدان فلسطينيان و130 حالة اعتقال بالقدس خالل يوليو

87 انتهاكاً واعتداء ارتكبها االحتالل بحق املقدسات خالل شهر يوليو 

أصاخرت »الهيئاة اإلْسااَلمية لنارصة الياخس وامليخساات« 
تيريرلاا الشاهر  لالنتهااكات الصهيونياة عان شاهر يوليو 

2016أ. 
وساجلت الهيئاة استشاهاع شااب وطفل ميخسايني، ولم: 
الخفال محياي صخقاي الخباخاي )12 عامااً(، من بلاخة الراأ، 

والشاب أنور الساليمة من مييم شمفاط. 
ورصاخت الهيئة ماا يزيخ عان 130 حالة اعتيال واساتخعاء 
للميخسايني وإصخار األحاكاأ املجحفة بحل بمضهام، وتأجيل 

وتمخيخ توقيف المخيخ منهم.
ووخل الهيئة، خيخ شاهخ شاهر تماوز إصخار أوامار باإلبماع 
بمضهاا عان املساجخ األقاى، وبمضهاا عان مخيناة اليخس، 
ولفارتات متفاوتاة ترتاوح من أَيَّاأ ألشاهر، خيما تمرض حراس 
املساجخ األقى واململمات خياه لالعتخاء واالعتيال واالساتخعاء 
من الرطاة الصهيونية والوحخات الياصة، وما تزال سالخات 
االحتاالل تحتجز جثامني ساتة شاهخاء بيرار مان وزير عاخلية 

حكومتها.
وقاخ توالات االقتحاماات اليومياة مان املغتصبني للمساجخ 

األقى وبرخية ميابرات ورشطة االحتالل.
كما شهخ شهر تموز أشخ حمالت التضييل عى امليخسيني من 
خاالل أوامر لخأ للبيوت واملنشاآت التجارية الياصة بهم، خيما 

استمرت املشاريع التهويخية وااليتصابية يف املخينة امليخسة.

الخينياة  والشاؤون  األوقااف  وزيار  طالاب 
الفلساخينية، الشايخ يوساف اععيل، الماَلَمني 
المرباي واإلْسااَلمي واملجتماع الاخويل، بالتحرك 
الفاور  لوضاع حاّخ لالعتاخاءات اليومياة التي 
تمارسها عصابات املستوطنني ضخ مخينة اليخس 

املحتلة وامليخسات. 
وكشف اععيل النياب عن سلسلة االعتخاءات 
»اإلرسائيلياة« خالل شاهر تموز املنارصأ، التي 
تجااوزت 87 انتهااكاً، تركازت عاى االقتحامات 
اليومية والصلوات التلموعياة، وكثاخة ععوات ما 
يسامى منظماات من أجال الهياكل، القتحامات 
الخياوس  وإقاماة  األقاى  للمساجخ  واسامة 
التلموعياة، والتحضريات الواسامة والنشااطات 
املتنوعة ضمن اساتمخاعاتها القتحامات جماعية 
للمساجخ يف أكرى ما يخلل عليه االحتالل »خراب 
الهياكل«، تتضمان تنظيام ناخوات ومؤتمارات 
ومحارضات واعتصامات يف مخينة اليخس املحتلة 
ومخن كربى أخرى، بهخف تحريك وحشخ أَْكرَب عخع 
من اليهوع وتشاجيمهم عى املشاركة يف االقتحاأ 

الجماعي لألقى.
وقال إن ُكّل ألك وسط حملة التهويخ املستمرة 
بكل مكان، واالستمخاعات للبخء بمروع تهويخ  
ضيام يساتهخف »بااب الجخياخ«، حياث وضع 
االحتاالل يف األيااأ األوىل بماخ شاهر رمضاان ما 
تسامى »الكلمات المر« عى باب الجخيخ باللغة 
المربية، ليصبح، حسب اعتياعلم، مكاناً ميخساً 
يباعر اليهوع إىل ملسه والتربك به عنخ عخولهم منه، 
وشامل االْساتهَخاف عرب ما تسمى سالخة اآلثار 
»اإلرسائيلياة«، لاخأ أْربمة قبور يف بااب الرحمة 
الواقمة يف الجانب الرقي من املسجخ األقى.

وأضاف اععيل أن االحتالل ويف سابية خخرية 
سارّي سايارة كهربائياة صغارية تابماة لرطة 
االحتالل يف املساجخ األقاى، لتأماني اقتحامات 
املساتوطنني وجوالتهام االساتفزازية، واساتمر 
بمالحية واعتيال حراس املسجخ واملرابخني خيه، 
وسمح للمتخرف الذ  حاول تفجري قبة الصيرة 

عاأ 1982 باقتحاأ املسجخ األقى.
وأشاار إىل أن األقى شهخ حخثاً جخيخاً بإجراء 
مراسام تأبني ملساتوطنة يف باحاتاه، وأضاف أن 
االحتالل باإلضاخة لنهجه إحالل المنرص اليهوع  
يف املساجخ األقاى والجغارايف يف محيخاه، يممخ 
إىل طرع املصلني واملرابخاني والماملني واملوظفني 

ونسااء املساجخ األقاى، بإبماعلام عناه لمخة 
شاهور، وإعراج النسااء والرجال ضمان اليائمة 
الساوعاء لخيه، ويممل عى صبغ ما حول املسجخ 
بخاباع يهوع ، محخثاً خلالً خخارياً يف الجغراخيا 

اإلْساَلمية المربية.
املساجخ  يف  وتحخياخاً  الرحمان  خليال  ويف 

اإلبراليماي، أوضح اععيل أن سالخات االحتالل 
صبت جااأ عنجهيتها بمواصلة تخنيل املساجخ 
عرب ما يسامى نائاب اإلعارة املخنياة، يراخيه أحخ 
الضباط، وتجوال يف أقسامه، كما قامت ما تسمى 
اإلعارة املخنية بأخذ قياساات للبوابات اليارجية، 
وأعلنات عزمهاا وضع بواباات رسامية للجنوع، 
وأضاخات مخخاالً الكرتونيااً عى أبواب املساجخ 
من جهة الساوق، وتواصل سياساة تغيري ممالم 
املساجخ وماا حوله، ورشعات يف إياالق املنخية 
التاي تمتزأ بنااء يرف حجرية خيها بساياج من 
الصفيح، بماخ تفكيك الحواجاز االلكرتونية التي 
كانات عاى مخخال املساجخ، تمهيخاً لبنااء يرف 
محصنة تحتاو  عى أجهزة تفتياش الكرتونية، 

وكامريات مراقبة.
وتابع: أن االحتاالل كماعته منع رخع األأان يف 
املسجخ اإلبراليمي خالل لذا شهر تموز 7ل وقتاً، 

وحرأ من لم عون الثالثني عاماً من عخوله.
وباني اععيال أن االنتهااكات شاملت أَيْضااً 
امليامات اإلْساَلمية الواقمة يف كفل حارس شمال 
مخيناة سالفيت بحجة الييااأ بخياوس عينية، 
واالعتخاء عى ميربة اليبة املالصية لجخار الفصل 
المنرص  يف بيت لحم، حيث قامت قوات االحتالل 
بيخع األشاجار املممرة، واالعتاخاء عى عني املاء 
الجخياخة يف تل الرمياخة باليليل ببنااء عرج بنية 
عمل متنزه قومي خاص باملستوطنني، علما أنها 

أرض وقف إْساَلمي أثر  من المهخ اململوكي.
وأشاع وزير األوقاف بصموع امليخسيني وأللنا 
يف اليليال وكل خلساخيني متجاذر خاوق أرضه، 
يبتغي االنمتاق والتحرر، وانيشاع االحتالل لتغخو 

اليخس الماصمة األبخية لفلسخني حرة أبية.

حريٌق هائٌل يف مسجد 
تأريخي يف مدينة عكا 

بفلسطني 
إنخلاع حريل كباري ليلة األحاخ االثنني، يف 
مساجخ تأريياي بمخيناة عكا، مما تسابب 

بأرضار جسيمة باملبنى.
أن  خلساخينية  أنبااء  وكاالت  وأكارت 
الحريال انخلع يف الجهة الغربية من مساجخ 
أحمخ باشاا الجزار التأرييي، وحرق بشاكل 
كامال املياماات املوجاوعة يف لاذه الجهة، 
باإلضاخة إىل اليبور، ووصل إىل نواخذ املسجخ، 

إال أن النريان لم تصل إىل عاخل املسجخ.
ولاّم أبناء األحيااء اليريبة من املساجخ 
إلخمااع الناريان، ومنموا وصولهاا إىل عاخل 
املساجخ، خيما أكارت صحيفاة يخيموت أن 
خرق اإلطفاء توجهت إىل املسجخ، وتممل عى 
إطفاء الحريل، الذ  لم تتضح بمخ أسبابه.
ويمخ مسجخ الجزار ثاني ألم مسجخ بمخ 

املسجخ األقى.
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فيما ل زال 311 ع�صكرياً فارين بينهم 9 جرنالت!

أردوغان مبرًا سعَيه لتصفية معارضيه: َأْكَثُر من نصف األتراك يدعمون فرض اإلعدام

البيطانيون يساندون ضربة نووية قد تتسبب بمقتل 100 ألف إْنَسان 

فرنسا تعتزم تعليَم األئمة املسلمني »العلمانية« وتغلق 20 مسجدًا وتطرد 80 إماماً!!

»إسرائيل« تقر بخطفها َأْطَفال 
يهود اليمن وبيعهم، وُتفرج عن 

أقدم أسري مصري
  - متابعات

إعرتف مساؤوٌل بارٌز يف حكومة المخو »اإلرسائيايل«، ألول مرة، بأن آالف األَْطَفال 
ُخخفاوا يف خمساينيات اليرن املايض مان أمهاتهام وآبائهم املهاجريان اليهوع من 
اليمن، وتم تساليمهم أَْو بيمهم لمائالت من اليهوع »األشكناز«، وأن لؤالء األَْطَفال ال 

يمرخون إىل اليوأ، من لم أوولم الحييييون.
وقال الوزير تساحي لنغبي، املكلف خحص لذا امللف يف حكومة بنيامني نتنيالو، 
يف ترصياح تلفزيوناي: »حخثت بالفمل عملية رسقاة آلالف األَْطَفال عمخاً«. إال أنه لم 
يرح بالتخقيل الجهات التي تسالمت األَْطَفال، واكتفى باليول: »آمل أن نتمكن من 

خالل عراسة الوثائل خْهَم املسألة حتى الُممل وحل لذه املأساة«.
ح الشاهر املايض بأن موضاوع أَْطَفال اليمن يمثل »جرحاً  وكان نتنيالو، قخ رصَّ
مفتوحااً للكثاري من المائالت، التي ال تمارف ما حخث ألَْطَفالهاا الذين اختفوا، ولي 

تبحث عن الحييية«.
وخلاص لنغبي إىل لاذه النتيجة بمخما بارش خحص وثائل محفوظة يف أرشايف 
)الكياان(، علماً باأن لناك نحو مليون ونصاف املليون مساتنخ جممتها ثالث لجان 

كلفت حتى اآلن التحييل يف املوضوع.
ويف ساياق آخار أكخ »ناع  األساري« يف خلساخني، أن سالخاِت الماخو الصهيوني 
أخرجت عن أقخأ أسري مرص  يف سجون المخو، ولو محمخ حسن السيخ )39 عاماً(، 

بمخ قضائه مخة محكوميته البالغة )13 عاماً(. 
وأوضح ناع  األساري يف بيان له، يوأ الثالثاء، أنه كان من املفرتض أن يُفرج عنه 
قبل نحو شاهرين، إال أن سالخات المخو أبيت عى اعتياله بمخ انيضاء محكوميته، 

ُموضحاً أنه جرى تسليمه للسلخات املرصية وتواصل مع عائلته.

إيران تهدد َأمريكا بسحق 20 ألف جندي 
َأمريكي يف يوم واحد أَلي »عمل شرير« يطالها

  - متابعات
رّصح عضو مجمع تشاييص مصلحة 
النظااأ محمخ حساني صفاار لرناخ  أن 
إياران لخيهاا قاخرة رعع بإطاالق صواريخ 
بمياخة املخى من ساواحل بحر قزوين، ولو 
ماا يكفيهاا إلحبااط أَ  “عمال رشير” يف 

اليليج المربي.
ونيلات وكالاة “خارس« ياوأ الثالثاء 2 
أيساخل ، عان لرناخ  قوله إناه” يتمني 
عاى الجمهورياة اإلْسااَلمية اإليرانياة أن 
تكون من اليوة بخرجة تسالب المخو الجرأة 
عاى مهاجمتها، وأن لذه الياخرة الخخاعية 

عنرص رعع لألعخاء“.
ولفات لرناخ  إىل أن الواليااِت املتحاخة 
ساتتكبخ 20 ألاف قتيال يف الياوأ األول يف 
حال عخلات يف حرب مع إياران، ُمضيفاً أن 
الجناوع األَمريكياني املتواجخيان يف املنخية 
سيتحولون إىل ألخاف للصواريخ اإليرانية.

وأشاار إىل ترصيحات بمض املساؤولني 
األجانب وسامي ما وصفهام با“األعخاء“، 
يف ممارساة الضغط للحخ مان قخرات إيران 
الخخاعية. وقال “ليخ تمكنا، ريم الصموبات 
والحظار املفروض علينا، مان إنجاز أعمال 

كبرية، وأن الجميع يشهخ لذا التيخأ“.

  - وكاالت
أعلن الرئياُل الرتكي رجب طيب أرعويان 
أن نصاف املواطناني األتاراك يخعمون خرض 
عيوبة اإلعخاأ يف البالع، حسابما نيلته وكالة 
“نوخوستي” الروسية، الثالثاء 2 أيسخل.

ترصيح أرعويان لذه جاء يف أثناء ميابلة 
مع محخة “لRAINEWS2” اإليخالية، حيث 
قال: يريخ لذا )خارض عيوبة اإلعخاأ( 57% 
مان مواطنينا، وإأا صوت الربملاان إىل جانب 

ألك، خال يستخيع أحخ أن يمرقل ألك“.
وكان الرئيال الرتكاي قاخ أعلان يف وقت 
سابل عن إمكانية بحث خرض عيوبة اإلعخاأ 
بحل املشاركني يف محاولة االنَْيالب الفاشلة.
مان جهته لفت جاان كلاوع يونكر رئيل 
املفوضياة األوروبياة بأنه إأا خرضات تركيا 

عيوبة اإلعخاأ خسيملل االتحاع األوروبي عى 
الفور كاخة املفاوضات بشاأن انضماأ تركيا 

إىل االتحاع.
ويف أات الساياق أكخ وزيار الخخاع الرتكي 

خكر  إيشال، وجوع 311 عسكرياً ما يزالون 
خاريان، بينهام 9 جناراالت، عياب املحاولة 
االنَْيالبية الفاشلة، يف منتصف يوليو املايض.
وأكر إيشل، يف حخيثه حول إيالق املخارس 
المساكرية، أنَّ منظماة »ختاح اللاه يولن« 
اإلرلابياة، »حولت لاذه املخارس ألعشااش 
لها« وقاال: »لذه املنظماة اإلرلابية، حولت 
لاذه املاخارس ألعشااش، وأنا طلبات إجراء 
تحليال، ولذا التحليال، يظهار أنَّ امتحانات 
اليبول للمخارس المسكرية بخأت عاأ 2000، 
وماا باني عاماي 2000 ول201 رسبات لذه 

األسئلة«.
تجاخر اإلشاارة إىل أن الحكوماة الرتكياة 
تتهم جماعاة »ختح الله يولن« - يولن يييم 
يف اماريكا مناذ عااأ -1999 بالوقاوف وراء 

املحاولة االنَْيالبية الفاشلة.

  - متابعات
أيَّاَخ 66 باملائاة مان الربيخانيني إجابة رئيساة 
الاوزراء الربيخانياة، ترييازا ماا ، باملواخية عى 
سؤال عما إأا كانت ستخلل رضبة نووية انتيامية 

من شأنها قتل أَْكثَر من 100 ألف مخني.
يف حني عرب %59 أنهم سيخليونها بأنفسهم يف 

إشارة إىل الرضبة النووية.
إنهاا  الربيخانياة  الاوزراء  رئيساة  وقالات 
ستساتيخأ الرتسانة النووية يف اململكة املتحخة رعاً 
عى أَ  لجوأ نوو  من قبل عولة أجنبية، يف الوقت 
الذ  مجخت خيه وشاجمت تجخياخ نظاأ صواريخ 

ترايخنت يف الربملان.
َوأََشااَرت ترييزا ماا  إىل أن التهخيخات من عول 
مثال روسايا وكوريا الشامالية »ال تازال حيييية 

جخاً«.

وليي موقف ما  ععماً مان ثلثي الربيخانيني، 
يف اساتخالع أجرتاه مؤسساة »يو ياوف«، يومي 
الثالثااء واألْربماء، حيث قاال 19 يف املئة خيط أنها 

كانت ميخئة.
كما أن استخالعا مماثال، يف أكتوبر 2015، أبرز 
أن 37 يف املئة ممن شملهم مستمخون للضغط عى 
الزر النوو  إأا تمرضت بريخانيا لهجوأ، خيما قال 
38 يف املئة أنهم ال يؤيخون ألك، علما بأن االستخالع 
لم يبني لل أن الخولة التي ستشن الهجوأ تستممل 

األسلحة النووية أأ ال.
وماا  لاي أول رئيساة وزراء بريخانياة منذ 
الحارب الباارعة، علماا باأن بريخانياا كانات قخ 
اشارتت صوارياخ ترايخنت من الوالياات املتحخة يف 
ظل حكومة رئيساة الوزراء ماريريت تاتر، التي 
أراعت ترساانة نووياة لارعع االتحااع الساوخياتي 

آنذاك.

  - متابعات
قال وزيار الخاخلياة الفرنيس، برناار كازنوف، 
ياوأ االثنني بأن بالعه تمتزأ تنفيذ برنامج للتخريب 
المااأ والملماني لألئمة، بهاخف مكاخحة التخّرف 
والراعيكالياة، الختا إىل إيالق 20 مساجخا، وصخور 
قارارات برتحيال 80 إمامااً عاى خلفياة اتهامات 
با«التحرياض عاى الكرالية«، وألاك منذ ترين 

الثاني/ نوخمرب املايض.
قاّررت الحكومة الفرنساية إيالق نحو عرين 
مسجخاً وطرع نحو ثمانني إماماً؛ بسبب انتهاجهم 
»خخاباا عينيا متخرخا ومماعيا لييم الجمهورية«، 
وخل ما جاء بترصيح وزير الخاخلية الفرنيس برنار 

كازنوف.
يف  كازناوف،  قاال  بارس«  »خرانال  وحساب 
ترصيحات صحاخية من سااحة بوخو يف الماصمة 
باريل، عيب ليائه بممثّلني عن »املجلل الفرنيس 
للخيانة اإلْسااَلمية«، املمثّل الرسامي للفرنسيني يف 
خرنساا، أن علماء عين رخيمي املستوى سييومون 
بتخرياب أئمة خرنساا عى ماا وصفه با«اإلْسااَلأ 

الوسخي«.
واعتارب الوزير الفرنيس أنه »ال مكان يف خرنساا 

للمساجخ الخاعية إىل الكرالية«، حسب وصفه.
وأشاار، يف لاذا الصاخع، إىل أن سالخات باالعه 
أيليات نحاو 20 مساجخا، وألك منذ خارض حالة 
الخوارئ يف ترين الثاني/ نوخمرب املايض، ُمضيفاً 
أن عمليات الغلل لذه »ساتكون متبوعة بأخرى«. 

كماا لفات إىل صاخور قارارات برتحيال 80 إمامااً 
»يحّرضاون عاى الكرالية«، حساب وصفاه، وأن 

المرات من طلبات الخرع األخرى قيخ الخرس.
الوزيار  ععاا  املسااجخ،  تمويال  وبيصاوص 
الفرنايس إىل »الشافاخية التاماة«، عون أن يباخ  
اعرتاضا تاما عى إرشاك بلخان أخرى يف بناء أماكن 
عبااعة املسالمني يف خرنساا، وألاك خالخاا لرئيل 
الاوزراء مانويال خالل، الاذ  أعلان يف ميابلة له، 
مؤخارا، مع صحيفة »لومونخ« الفرنساية، اعتزاأ 
حكومة بالعه »حظر« تمويل بناء املسااجخ »لفرتة 

سيتم تحخيخلا«، عى حّخ قول األخري.
من جانبه، ععا رئيل »املجلل الفرنيس للخيانة 
اإلْسااَلمية«، أناور كبيبش، يف كلمة له، باملناسابة 
نفساها، أئماة ورجال الخيان املسالمني إىل متابمة 

التخريب الذ  تمتزأ السلخات الفرنسية البخء خيه، 
من أجل »ممرخة تأريخ الملمانية الفرنسية«.

جهتاه،  مان  يمتازأ،  املجلال  أن  إىل  ولفات 
وضاع »خخاب مضااع« للتخارف عى الشابكات 
االجتَماعياة، ُموضحااً أنه »سايتم اإلعالن عن ألك 
مع الموعة املخرساية« امليررة يف خرنساا يف سبتمرب 

امليبل.
ويأتاي ليااء كازناوف بممثّلني عان »املجلل 
الفرنايس للخيانة اإلْسااَلمية«، بمخ أَيَّااأ قليلة من 
الهجاوأ الذ  اساتهخف، الثالثاء املايض، كنيساة 
ببلخة »ساان إتيان عو روخرا «، من قبل مسّلحني 
اثناني، وأسافر عان ميتال كالان أبحااً، خيماا 
تمكنات قوات األمن الفرنساية الحيا من تصفية 

املهاجمني.

مفتي السعودية يفتي: يحُرُم 
التعرُّض لألسرة الحاكمة َأْو 
تقديم النصح لهم يف العلن

  - متابعات
حاّذر مفتاي عاأ الساموعية، ورئيال ليئة 
كباار الملماء الشايخ َعبخالمزيز آل الشايخ، من 
التمارض للمساؤولني أَْو تيخيام النصاح لهم يف 

الملن.
وخالل حخيثه يف برناماج إأاعة اليرآن، قال: 
إن الناصاح ال باخ أن يسامى إىل تألياف اليلوب، 
وإيصال حاجات الناس عون التيليل من املسؤول 

واليخح خيه، حسب تمبريه.
ولاذه، ليسات املارة األوىل التاي يخعاو خيها 
مفتي الساموعية إىل عخأ التمرض للمساؤولني، 
خفاي وقت ساابل، حذر الشايخ آل الشايخ من 
واالعتصاماات  املظالارات  إىل  يخعاون  الذيان 
ويمرتضاون عى مان وصفه بويل األمار، واصفاً 

إيالم باملفسخين واليونة.

جيش العدو »اإلسرائيلي« 
يتجهز الحتمال الدخول 
املباشر بحرب يف سوريا 

  - متابعات
الجياش  إن  المارب ،  »والاال«  موقاع  قاال 
»اإلرسائيايل« مساتمخٌّ لياوض حرب بساوريا، 
بمخ تيخأ املحاعثات بني قاوات النظاأ واألحزاب 
السورية املمارضة والتي توشك أن تؤتي ثمارلا.
ونيال املوقاع عان املحلال المساكر  »أمري 
يساتمخ  الجياش  أن  األحاخ،  ياوأ  بوحباوط« 
لسايناريولات محتملاة بماا يف ألاك لجماات 
بالصواريخ املضاعة للخبابات وتسلل من الحخوع، 
كما أناه يواصال االساتمخاعات ساواء يف املجال 

السيايس أَْو األمني.
وأشار بوحبوط إىل أن وحخات جوالني تواصل 
نشااطاتها بالتواز  مع ألاك، وتتجهز ملواجهة 
مع حازب الله، حيث يجر  سلسالة تخريبات يف 

مرتفمات الجوالن والحخوع اللبنانية.
ورأى أن الجياش يملم أن الوضع عى الحخوع 
يف  األحاخاث  مان  بالريام  مساتير،  الساورية 
األساابيع األخرية من سيوط قذائف وإطالق نار 
صوب الشامال، بينما يمتارب الجيش أن أَ  خرق 

للسياعة اإلرسائيلية خط أحمر.
ونبه املحلال المساكر  إىل أن الجيش يجر  
احتمااالً أناه بماخ االتَّفااق قاخ يتم توجياه نار 
املنظمات السورية عرب الحخوع مع »إرسائيل«.

وأكخ بوحبوط أن قياعة املنخية الشامالية يف 
الجيش تستمخ بالفمل لواقع جخيخ، مع استمرار 
تخريب األلوياة عى اليتاال يف املناطل الحخوعية 

الشمالية.
وأوضاح أن الجياش قااأ مؤخارا بتخويار 
تخريبات قواته عى األرض، وقرر إقامة تخريبات 
قوات املنااورة الربياة يف األحياء املشابمة والتي 
خيهاا ناطحاات مان 12 لاا20 طابيااً، وإجراء 
تماريان محاكاة ليتاال وتخهاري عنارص حزب 

الله.
ونوه بوحباوط إىل أن الجيش قاأ بالتخريبات 
اللوجساتية يف اليياعة الشمالية واالستمخاع؛ أِلَن 
عمل املناورة يف لبنان سيكون أَْكرَب بكثري من تلك 

يف حرب لبنان الثانية.

اململكة تعرتف: 66 طفاًل 
سعودياً بصفوف داعش والقاعدة 

يف العراق وسوريا واليمن! 
  - متابعات

عائلاة   29 أن  الريااض،  صحيفاة  أكارت 
سموعية أرسالت أبناَءلا إىل مناطل ينشط خيها 
تنظيما »عاعش« و«الياعخة« يف المراق وساوريا 

واليمن.
وبحساب مملومات أمنية -قالات الصحيفة 
بأنها حصلت عليها- خيخ زج بأَْكثَر من 66 طفالً 
وطفلاة ساموعيني من قبال أويهام إىل مناطل 
الرصاع بممية أرسلم، وخاق عخُع األَْطَفال الذكور 
اإلناث؛ حيث بلغ عخع الذكور 39 طفالً، بينما بلغ 
عخع اإلناث 27 طفلة، عون سن المرة أعواأ.

َوأََشااَرت الصحيفة إىل أن السلخات األمنية يف 
اململكة تمكنت من اليبض عى بمض األرس التي 
حاولت تهريب أَْطَفالها إىل مناطل الرصاع بهخف 

تجنيخلم وإرشاكهم يف األعمال اإلرلابية.
ويتواجاخ حتاى الياوأ 61 طفاالً يف ساوريا 
والماراق )37 أكارا - ل2 أنثاى( مان 26 عائلاة 
سموعية، وخمسة أَْطَفال يف اليمن )أكران وثالث 

إناث( من ثالث عائالت سموعية.



 سياسية- شاملة
تصخر كل اثنني وخميل

اليوم َمن يش���كل أكثر إياماً وأوجاعاً في داخل األمة وَمن يس���اهم في أكبر عملية 
تخريب وهدم في داخل األمة إال املنافقن بعضهم اآلن أنظمة وبعضهم اليوم مكونات 
�ة  ش���عبية لكنهم كله���م يتحركون حتت املظل���ة األَمريكي���ة واإلْس���َرائيْلية املعادية لأُلمَّ

والساعية إلَ�ى هدم كيان هذه األمة بالكامل.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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صرخُة الحسني.. تبدرّد 
مشاريَع االستعمار

كلمــــــة أخـــــيرة 

أنس القاضي
الرصخاة  عان  الحخياُث 
يف وجاوه املساتكربين )مان 
مساتممرين  محليني  ُطغااٍة 
امربيالياني ووكالء رجمياني 
تيارأ  ال  املنخياة(  يف  لهام 
السانوية  الذكرى  من حياث 
باحتفائياة مهرجانياة، بال 
مان حياث الييماة املبخئياة 
واملهااأ الكفاحياة الجهاعية 
النضالية املستمرة واملتجخعة، 
خكانات كلماُة الّسايرِّخ قائاخ 
الثورة، تجسايخاً لهذا الفهم، 
الحساني  من ممني  وانخالقاً 
إَلااى واقاع الياوأ  الشاهيخ 
املجياخ، والذ  ما لَو إاّل امتخاٌع 
كفاحيٌّ وموضوعي ملا زرعه الشاهيخ اليائخ يف أوسااط الشامب 
من وعي ومسائولية وقخارات الخأ امليّخس، التاي بَمثت الروَح 
الشامبية اإليْاَماانية والتحررية اإلنَْسااانية، خجااء الُمااْخَواُن 
رعاً عاى لذه الييظة والصحاوة والثورة، وجااء صموعنا إثباتاً 
ألصالتهاا وتمميها وتجذرلا، وسايأتي النرُص اليرياُب ليُثِبتَها 
كتجربة ثورية تأرييية تساتلهُمها الشموُب كما نستلهُم اليوأ 

من تجارب كوبا وخيتناأ. 
منذُ عااأ 2002 حتى الياوأ مثّلت لذه الرصخة، يف شاكلها 
اإليْاَمااناي ومضمونهاا التحاّرر  اإلنَْساااني، مثّلات الوعاَي 
التأريياي األَْكثَر نضجاً عى السااحة اليمنية كجزء من الوضع 
المربي واإلْسااَلمي والماملاي الماأ، امُلشايص لحييية الرصاع 
الذ  نميشه كشمب يمني بشموليته، واملميل الحيييي لتيخمنا 
االجتماعاي. ال كما كانت تخاَرُح املمارضة التيليخية يف رصاعها 

مع السلخة.
 بالخباع كان لنااك َمان يؤماُن باأن االمربيالياة األَمريكية 
والصهيونياة لاي المخو الرئييس لشامبنا وتيخمناا االجتماعي 
وأن ُكّل مظالر الفسااع االقتصااع  واإلعار  واالنحالل الييمي 
واألخالقي والثيايف، إنما لي مظالُر لهيمنتها، كما طرح الشهيخ 
اليائاخ يف أَْكثَر من ملزماة من لخ  اليرآن، ولكن لذا الفهم ظل 
لاخى املثيفاني الثوريني الوطنيني مجارع خكر وخهم باخون أعاة 
كفاحية تجساخه، لكنه مع حركة أَنَْصاار الله واملسرية اليرآنية 
وشهيخلا اليائخ الّسيرِّخ حسني بخر الخين تجسخت كمروع عمل 
وممارساة ماعياة ممه ومن بمخ استشاهاعه الذ  ماا زاعلا إاّل 
ولجاً، أستمرت ل1سانة يف امليخان، وما زالت. مستمرة، تتحول 
لذه األخكار إَلاى قوة ماعية ولي يف أيخ  الجمالري –كما تخرح 
املاركساية- لهذا لم تكن رصخُة حساني المرص مجرَّع رصخة، 
اضخراباات يف الهواء والتزاز للحبال الشاوكية، بال قوة ماعية 
ملموساة تصخُّ الغزو وتخك حصاَون المخو. وتنتزع االساتيالل 

ٌه من أجل استيالل اقتصاع . السيايس، ولها توجُّ
 رصخة الحل والثورة والحرية، تأبى لنا الهوان الذ  ما شنوا 
الحروَب وشاخعوا الحصاَر ومّولوا اإلْرَلاابيني وبنوا لهم املخارس 
اة إاّل ليصلوا لهذه النتيجة املرخوضة  واملمالخ واليخاعات الَياصَّ

يواصل قائخ الثورة الرصخة أاتها بتمبري ميتلف لاتفاً: 
َل إَلاى أرات تُبمثَُر يف الهاواء ألوُن علينا أن  »واللاه أن نتحاوَّ

نستسلَم ألولئك األرشار«.

صفحٌة تأريخيٌة دورّنتها الصرخة
نوح جالس

 ما بني أوِل رصخٍة انخليت يف آخر جممة من شاوال قبل أكثر من عيخ ونصف، وبني رصخة 
عّوت يف آخار جمماة من شاوال لذا المااأ مفارقات وحيائال عونّت أعظم الصفحات يف ساجل 

التأريخ.
خيبَل عيٍخ ونصف كانت أمريكا قخ أعخت المتاَع وبخأت تفك أجنحتها كي تحلرَِّل يف سماء األمة 
المربية واإلسالمية، وألب ممظم زعماء األمة كي يباركوا لذا التحليَل ويؤكخون لها إحخاثياتهم 

كي ال تتأخَر أو تضل املهبط.
ولكان قااأ لناك صوٌت واحٌخ عّوى يف ساماء األماة وحيخاً يرُخُض ويتصاخى ويتحخى ُكّل من 
حااول التحليال والهباوط عى أرضه، وأعلان رصختَه التي وصال صوتها إىل أوكار املساتكربين 
ويمألُلاا رعباً وللماً ريم قلاِة َمن لتفوا بها وكثرة من كانوا يحّصناون أوكار الضالل يف مميِل 

الشيخان »واشنخن« و«تل أبيب«.
عنخما كان ويلُ الشايخان »بوش« يغّرع بتغريخاته اليخاعة وييول للمسلمني: )أنتم إرلابيون 

ومن حينا مياتلة اإلرلاب أين ما وجخناه، ومن ليل ممنا خهو ضخنا؟(. 
وممظُم المرب واملسلمون خرحوا بهذه األصوات وانسجموا مع تلك الرتانيم الشيخانية وألبوا 
كاي يؤكخوا خضوَعهام ووالَءلم املخلل للشايخان، ولكن بيي لناك رجاٌل وحيٌخ رصخ رصخًة 
أييظت األمة من ُساباتها ونومها المميل الذ  اساتمر ملئات السنني، وقال: أنا الذ  لسُت ممكم، 
وأناا الاذ  لم أقبل باإلأعان لكم؛ ألن الله يأبى لنا ألك ورساوله وأولياؤه، ولتف قائالً: الله أكرب. 

املوت ألمريكا. املوت إلرسائيل. اللمنة عى اليهوع. النرص لإلسالأ.
وقال مَلن كان ممه من املؤمنني: إرصخوا بهذا الشامار وسارتون الخايوت كيف سايمخل من 
موقفه، وقال: سارتون من يرصخ ممكم بهذا الشامار يف جميع املناطل، ولكم الفير بأنكم أول 
من رصخ به، وقال: لو رصخ الشمب كله رصخة واحخة لمخلت أمريكا من منخيها وألعفت بلخنا 
أن يكاوَن خياه إرلاب، وقال: الرصخة لذه سانواجه بها ُكّل الخواييت وساوف تممل عى إأابة 

عتاعلم وسالحهم وجنوعلم ولم لناك، كالأ كثري يخول ويخول حول لذا املوضوع.
ولكن حينها ُكنّا نستهزئ بما ييول ولم نفكر قليالً من الوقت ملاأا شن المالم الشيخاني عليه 
تلك الحرب الرسة، ريم أنه كان يملك قليالً من الرجال والمتاع، وأنه خيط يرصخ ولو يف بلخه! 

وال يممل بأمريكا أ  رضر.
لم نمرف بأن رصخته تلك كانت تذلب إىل مماقل الشياطني يف أقى األرض وتؤزلم أّزا.

ولكان ما حخث بماخ عيخ ونصف مليئة باُكّل التحخيات واملواقف التأرييياة، تجف األحبار يف 
وصفه!.

خيخ رأينا أاك الشماَر الذ  ارتفع يف منخية صغرية من البالع يُحاَرُب حرباً لستريية من ثالث 
عول، ورأيناا لذا الشامار بمخ أن ارتفع يف جميع أرجاء الباالع يُحارب حرباً لم تحخث يف التأريخ!، 

خيخ جمموا له من ُكلرِّ اليارات! ومن جميع بلخان المالم!.
ولكن ما نستخيع إال أن نيول: صخقَت يا سيّخ ، خيخ وصلنا إىل الوقت الذ  لتفت األمُة بهذا 

الشمار وعّوى صخالا يزعل الشيخان.
صخقت يا سايخ  خياخ رأينا بأنّا األماُة الوحيخة التي تيُف يف وجه الشايخان ولهاا ُكّل المزة 

والرف واملجخ بأنها ترُصُخ بوجه الخايوت وتتحخاه بكل شجاعة وإباء.
صخقت يا سايّخ  خيخ رأيناا أمريكا وأأياَلها تتيى عن منخل »إرلااب« يف بلخنا واتضح أنها 
لاي مان تصنُع وتمول اإلرلاب، حيث لم تمخ تحارب اإلرلاب يف بلخناا بتلك الُحَجج الياععة، بل 
كشافت عن عالقتها الحميمة باإلرلابيني وقامت بيتل وأبح وارتكاب أبشاع الجرائم بحل لذا 

البلخ املؤمن بواسختهم.
صخقت يا سايخ  خيخ رأينا »أمريكا« وأأياَلها ولي تنساِحُب من ُكّل مكان يظُهُر به شامار 

رصختك املزلزلة.
خماا بني رصختاك األوىل ورصختنا الياوأ حكايٌة لن يتساَع التأريُخ لتخوينها ولن تساتوعب 

األجيال روايتها.
خبماَخ ماا رصخ اليليال أاك الوقت، لا لام املاليني يرصخاون، ولا لي الراياات تمأل أرَضنا 
والهتاخات تمأل سامانا، ولاا لو المخوُّ اليوأ يجَمُع ممه المالم كي يتمّكَن من إساكاتنا!، ولكن 

ليهات ليهات ليهات لنا ألك.

حميد رزق  
يف السااعِس والمرياَن مان شاهر ماارس 
2015أ، أْ  بماَخ ثالثة أساابيع من طلوع رئيل 
ائيْل«، للحخيِث حاول التهخيخاِت التي  وزراء »إرْسَ
تُِحيُْط بكيانه الغاصب، والتي أكر منها اليمن بخأ 
الُماْخَواُن الساموع  األَمريكاي عى بالعنا، والذ  
تام اإلعاالُن عنه عاى مان الماصماة األَمريكية 
واشانخن بمخ شهوٍر من التنسيل والتحضري بني 

الصهاينة واألَمريكيني وآل سموع.
يف الُمااْخَوان تام اعتمااُع مصخلح ما يسامى 
بالتحالاف المرباي؛ وألاك ألن ظهاوَر األَمريكي 
والربيخاني والصهيوني بشاكل مبارش سيُمخي 
الثاورة اليمنية وشاماراتها مصخاقياًة إضاخيًة، 
وسايجمل اليمنيني يتوّحخون أَْكثَار وستسايط 
أو تضُماُف مواقُف اليوى اليائناة قوى الممالة 
والنفااق، وبمضها ينخل باسام اإلساالأ، خلكي 
يفساَح األَمريكي املجاَل ألمثال الزنخاني وصمرَت 
ويريلما مان رموز التياار الولاباي التكفري ؛ 
للتحارك يف مهمة تضليل الناس باسام االساالأ، 
وحتاى ال يظهر منخاُل أولئك ضميفااً ومهزوزاً 
أمااأ أتباعهم، اختار األَمريكي ان ييوع الُماْخَواَن 
عاى اليمان مان خلاف الساتار وبخريياة يري 

مبارشة.. 

قباَل أَْكثَاار من عر سانوات أطلل الشاهيُخ 
اليائُخ حساني باخر الخين الحوثي الشاماَر، وبذل 
جهوعاً كبرية وتضحياٍت جسيمًة يف سبيل إيصال 
الوعاي إىل الناس واالرتياء بفهمهم إىل مساتوى 
ائييْل التي كان  مواجهة املياطر األَمريكياة اإلرْسَ

يرالا بوضوٍح يف ألك الوقت.. 
 كان بمُض الناس يستغرُب اإلرصاَر عى ترعيخ 
الرصخة وييولون: أيش خايختها.. نالي ارصخوا 
خارج املسجخ، نالي ارصخوا سكته بينكم وبني 
نفوساكم. والبماض: يياول اساكتوا وإأا جااء 

األَمريكي احنا ممكم.. 
لكن الساؤاَل: لَم كانت الرصخُة تثريُ ضميفي 
الوعي، بال وخئة املناخيني تزعجهام، تجملهم ال 
ينامون خيتحركون بالباليات واالتصاالت والخّس 
والتحرياض عى من يرخمها؟!، ليصبح الساؤال: 
ملاأا الرصخة تثريُ حساساية املناخيني والظاملني 

ولي ليست موجهًة لهم؟!.
هاًة لغاري أَمريكا  ولاو كانات الرصخاة موجَّ
ائيْل لل كانت ساتثري ُكّل لذا اليلل والهَلع  وإرْسَ
ائييْل وستشان ضاخ راخميها ُكّل  األَمريكاي اإلرْسَ
تلاك الحروب؟ اإلجابة بالخباع ال.. بما يؤكخ أنها 
مؤثارٌة وأنها خماالً تحّصن املجتماع وتممل عى 
إيياظه وبخالً عن الفراغ وتبمية املجتمع للظاملني 
تجملاه يتحرُك يف سابيل اللاه كما لاو الحال يف 

مواجهة الُماْخَوان.  
يف املناطال التاي ال ترخع خيهاا الرصخة كيف 
يميُش النااس؟.. كيف يميش الناس عى سابيل 
املثاال يف عاخن يف حرضماوت يف بماض مناطال 
تماز؟، لل يحرتأ املحتل أبنااء لذه املناطل ولم 
موالون له أأ يسلط عليهم الخواعش والتكفرييني 
الرتكاب أعمال اليتل وااليتيال عى مخار الساعة 
والتفجاري املتنيال يف ُكّل منخياة وحاي وحارة 
وتفييخ اليباب واملسااجخ.. ترتكاب الجماعات 
التكفريية يف عخن والجنوب ُكلَّ الفظائِع وال يجرؤ 
أحاخ أن ييول ال.. وإاّل سايُيخع رأساه ويصبح 
مخلوباً ملا يسمى عولة عاعش وأنصار الرعية.. 
إأن لل ثمرة السكوت السالمة أأ المكل؟!، وأ  
املناطل أَْكثَار حصانة وأمناً وتماساكاً وال يمكن 
للمخو أن يفكار بالخخول إليها؟، لال التي ترخع 
الرصخة أأ التي أللها متياألون مفرقون؟!. 

باخر  حساني  اليائاُخ  الشاهيُخ  كان  ولياخ 
الخيان الحوثاي أوَل َمان خخن مبكاراً لليخر 
األَمريكاي وما يحاك ضاخ اليمن من مؤامرات، 
وقاأ بتمبئاة الناس وععالم إىل رخع الشامار 
ليحّصاَن املجتماَع ويرتياَي بوعيهام ويصنَع 
منهام مجتممااً يمتلاُك املؤلاالِت الجهاعياة 
ثياخياً وميخانياً ملواجهة لذه املرحلة التي كان 

الكثريون يستبمخون حخوثها.

حميد رزق
 الشعاُر سالٌح وموقف 

اإلتحاد.. باكورة إصدارات 
 اتحاد اإلعالميني اليمنيني

يف ثوب قشايب وحلة بهية صاخر المخع 
األول مان مجلاة »االتحااع »، ولاي مجلٌة 
عوريٌة تصخُر عن اتحاع االعالميني اليمنيني، 
الزميال حسان رشف  ويارأس تحريرلاا 

الخين.
وضام الماخع األول، بني عختياه أخباراً 
وتياريَر تتملل بأنشخة وخماليات االتحاع 
يف مواجهة المخوان الساموع  األمريكي، 
التاي  االنتهااكات  تيريار  إىل  إضاخاًة 
طالت اإلعالميني واملؤسساات اإلعالمية 

الوطنية.
وساّلخِت املجلاُة الضوَء عاى الخور 
اإلعالماي الريااع  الذ  قاأ باه اتحاع 
اإلعالمياني طيلة عاأ ونيف من الحرب 
عاى اليمن من خاالل إقاماة النخوات 
والتضامنية  االحتجاجياة  والوقفاات 
ماع اليناوات االعالمية التاي تمرضت 

لالساتهخاف ولحجاب البث، كاليمان واملسارية واليمن اليوأ 
واملنار واملياعين ويريلا.

وتضمن المخُع مملوماٍت عن عخع من شاهخاء اإلعالأ الحربي الذين ارتيوا 
يف عرب النضاال والجهااع، وميااال اختتاحيا للزميل عبخاللاه بن عامر األمني 

الماأ لالتحاع، ومياالً تحليلياً لرئيل االتحاع الزميل عبخالله عيل صرب .


