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رئي�س �ملجل�س �ل�صيا�صي �لأعلى �صالح �ل�صّماد يزور �للجنة �لرقابية �لعليا يف �أول مهمة وي�ؤكد: 

املرحلة الراهنة تتطلب إنعاش مؤسسات الدولة الرقابية لتحقيق النزاهة

المشاط يكشف كواليس مشاورات الكويت
األمريكيون أعاقوا الحل ودور ولد الشيخ منحاز للعدو

ثالثون ما بني شهيد وجريح بمجزرة انتقامية لطريان العدوان بمركز مديرية نهم

مقتل وإصابة العشرات من جنود العدو السعودي وتدمير 13 دبابة ومدرعة في نجران وجيزان وعسير
إصابة المنافق الوائلي وقائد اللواء 127 ومقتل قيادي إصالحي في معارك المتون والغيل بالجوف
مقتل أكثر من 66 منافقًا بانكسار أكبر زحف على المجاوحة والمنارة في نهم

نهم
هواية االنتصار
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ع�ن رقعة �ملعارك يف ُعمق �لعدو �أبطاُل �جلي�س و�للجان ي��صّ
مقتل وإصابة العشرات من جنود العدو السعودي وتدمري 13 دبابة ومدرعة يف نجران وجيزان وعسري

  -  خاص:
عكست الخساائُر التي تَكبََّالا الثاُو السثوع8 
يف نجران وجيزان وعساري حجَم الثمليات وتصاُعَا 
وتريتها من قبل الجيش واللجان والشاثبية، الذين 
تمكااوا خاالل الااال سااعة املاضية، مان تامري 
عرشات اآلليات والابابات، وصثاوا لجماتهم التي 
أسفرت عن منتل وإصابة الثرشات أَيْضاً من جاوع 

الثاو.
واساتمرت الثملياُت بمختلاف أنواعها من قبل 
أباال الجيش واللجان الشاثبية، حيث عكت النوة 
الصاروخياة واملااثية عرشات املواقع الساثوعية، 

ايماا سانط جااوع ساثوعيون عاخال الاباباات 
واملارعات، َوبلغ عااع ما تم تامريه 13 آلية وعبابة 
ومارعاة، ايما تواصلات عمليات وحااة النااصة 
التي نفذت عمليات نوعية، مساتهااة جاوع الثاو 

يف مختلف املواقع.
وأوضح مصار عساكر8 أن 3 جاوع ساثوعيل 
ُقتلاوا يف عمليات قااص مافصلاة يف موقَثي قائم 
زبيا والثباعية بماانة الخوبة بجيزان، مضيفاً أن 
الثرشات من جاوع الثاو سناوا بل قتيل وجريح 
يف عملياات قصاف مااثي وصاروخي اساتهاات 
ثاات كبارية لجياش الثااو يف واع8 قصاف  تجمُّ
وجااوب موقاع الثباعية. ايما سانط الثاُع األكربُ 

من جااوع الثاو بحساب املصار بنصاف مااثي 
اساتهاف تجمثاً للنوات الساثوعية مكوناً من 20 

آلية يف موقع السوعة بالخوبة بجيزان.
وكالثاعة لم ينترص سانوط جااوع الثاو عىل 
عملياات النااص والنصف الصاروخاي واملااثي 
حياث تشاري املصااعر الثساكرية إىل أن عارشات 
الجااوع قتلاوا وأصيبوا عاخال مارعاات وعبابات 
عمرلاا أباال الجيش واللجان الشاثبية يف نجران 

وجيزان وعسري.
افي نجاران أوضح مصار عساكر8 أن أبااَل 
الجياش واللجاان الشاثبية تمكاوا تاماري عربتل 
ساثوعيتل إحاالماا مان ناوع باراعيل ومارصع 

طاقمها يف ماانة الرشاة.
وأشاار املصاار إىل أن مااناَة جيزان شاهات 
تامريَ الثاع األكرب من الابابات واملارعة والتي ننل 
اإلعال  الحربي مشالَا ماها تظهر لحظات تثرض 
األلاااف للصوارياخ املوجهاة أو املضااعة للاروع 
وكذلك لحظات سنوط الجاوع السثوعيل بل قتيل 

وجريح.
وبحساب املصار تمكن أبااال الجيش واللجان 
مان إحراق آلية عساكرية ومارعتل ناوع لمر يف 
مركاز جاالح الثساكر8 الساثوع8 وإحاراق آلية 
أخرى يف موقع الفريضة الثسكر8 ومرصع جميع 

أاراعلا من جاوع الثاو.

وأضااف املصاار أن عمليات اساتهااف الجاوع 
الساثوعيل وآلياتهم اساتمرت عىل ماار السااعة، 
حياث شاها موقع الساوعة بالخوبة تاماري آليتل 

مارعتل ومنتل وإصابة أاراعلا.
كما أااع املصاُر بمرصع وإصابة عاع من جاوع 
الجيش الساثوع8 وتامري آليتال يف قصف مااثي 

استهاف تجمثهم يف مركز نثشاو بالخوبة. 
ويف ماانة عساري أّكا مصار عسكر8 واإلعال  
الحرباي أن أبااَل الجيش واللجان الشاثبية عمروا 
آليتل سثوعيتل إحاالما من نوع براعيل يف ماانة 
الربوعاة ومارعاة من طراز بي أ  باي خلف رقابة 

سهوة يف الربوعة أيضاً.

لجنُة اتحاد املحامني العرب: 27 ألَف شهيد وجريح 
حصيلة العدوان السعودي األمريكي على اليمن

�صاروخ زلز�ل �لبالي�صتي يباغت تعزيز�ت �ملنافقني

مقتُل أكثر من 52 وإصابة العشرات بانكسار أكرب 
هجوم للمنافقني على املجاوحة بمنطقة نهم    -  خاص:

أعلات لجاُة اتحااع املحامل الثرب لتنيص 
الحنائال بشاأن الوضع النانوني والسايايس 
واإلنسااني يف اليمن يف تنرير لهاا، أن 27029  
شاهيااً وجريحااً من املانيال األبريااء كانوا 
ضحية الثاوان األمريكي السثوع8 عىل اليمن.
وأشاار التنريار الاذ8 طارح عاىل املكتب 
الاائم نتحااع املحامل الثارب يف عورته األوىل 
لثاا  2016 إىل أن الثااوان والحصاار الارب8 
والبحر8 والجو8 اساتمر مااذُ 26 مارس من 
الثا  املايض وحتى اآلن بالرنم من إعالن وقف 

إطالق الاار والسري باملباحثات يف الكويت.
الثملياات  أنلبياَة  أن  التنريار  وكشاف 
الثساكرية التاي نفذلاا الثاوان اساتهاات 
الساكانية  والتجمثاات  املَانيال  الساكان 
والتجارية والخامياة واملواقع املانية املحرمة 

عوليااً.
وأوضح التنرير أن الثاوان السثوع8 خلف 

9366  شاهيااً و17663 جريحااً مان املانيل 
شاخصاً  579ل271  لاازوح  وأعى  األبريااء 
وتاماري 6103ل3 ماازل، إضااة إىل 10 موانئ 
ومراائ و163 خزاناً وشبكة مياه ول1 مااراً 
و0ل1 محااة ومولااً كهربائياً و167 شابكة 
ومحااة اتصاانت، اضاالً عان تاماري 530  
جاراً وطرينااً و1ل ماشاأة جامثية و10ا 

ماارس ومثالا ول66 مسجااً.
كماا أشاار التنريار إىل أن الثاوان تسابب 
و17  صحيااً  مرانااً  ا25  وتوقاف  بتاماري 

ُمؤّسسة إعالمية.
كماا بّل التنرير أن الثاوان والحصار أثبََت 
زياَف انععااءات واملربرات الوالياة التي تثلل 
بهاا للمجتمع الاويل، حيث اساتهاف شاثب 
اليمان بأكمله وليل جماعة أو ائة، مؤّكااً أن 
الحصار الرب8 والبحر8 والجو8 وماع وصول 
الغاذاء والااواء واملشاتنات الافاياة وتامري 
ماظومة الكهرباء الوطاية وشبكة املياه وعزل 
اليمن عان الثالم الخارجي لو عناٌب جماعيٌّ 

لشثٍب بأكمله.

  -  خاص:
ساّار أبااُل الجيش واللجان الشاثبية، أمل 
األول، أروَع البااونت عااماا تمّكاوا من صا أكرب 
زحاف للمااانال، مسااوعين بااريان الثااوان 
الساثوع8 األمريكاي الذ8 شان عارشات الغارات 
لتغاياة الزحاف عاىل مااناة املجاوحاة وقرية 

الحول.
وأكا مصار عسكر8 أن أباال الجيش واللجان 
ألحناوا خساائَر جسايمة يف صفاوف  الشاثبية 

املااانل وماثولم من تحنيل أ8 تنا .
وأوضاح املصاار أن املااانال شااوا لجوَمل 
مان الجهة الرشقية ملاانة نهام نحو قرية الحول 
 ات الابيثة الوعرة والواقثة أسافل جبل الشبكة 
وباتجااه مااناة املجاوحاة يف الجهاة الجاوبياة 

ملاانة نهم.
وأضااف املصاار أن أبااال الجياش واللجاان 
الشاثبية رصاوا تحاّركات املااانال وأمارولم 
بالااريان، مساتخامل مختلاف أناواع األسالحة 
موقثل أكثر من 50 قتياالً من املااانل وعرشات 
الجرحاى، باإلضااة لتاماري آليتل بَمان ايها من 
املااانال، ُمشارياً إىل أن جثاث عارشات املااانل 
ظلت مرمية يف عاع من الشاثاب التي ار ماها َمن 

تبنى ماهم عائاين اىل مواقثهم.
ويف  ات الساياق اساتهاات النوة الصاروخية 
للجياش واللجاان الشاثبية تجّمثاات للمااانل 
أسافل ارضة نهم نربي مأرب بصاروخ باليستي 

من نوع زلزال 3.
وأوضح مصار عسكر8 أن الصاروخ استهاف 
تثزيازات للمااانال قاعماة مان مايااة مأرب 
وأصاب لااه، موقثاً قتىل وجرحى يف صفواهم.

 صور من عملية تدمير آليتين عسكريتين سعوديتين في موقع جالح بجيزان
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  - صنعاء
بااأ رئياُل املجلل السايايس األعاىل للجمهورية 
اليماية، األساتا  صالح الصّمااع، أوىل مهامه يف إعارة 
املجلال، بزيارة إىل اللجاة الرقابية للثليا لإلطالع عىل 

سري عملها الرقابي.
والتناى الصمااُع خاالل الزياارة رئياَل اللجااة 
الرقابية عيل الثماع وكاعر اللجاة، واستمع إىل خاط 

وأنشاة اللجاة وبرامجها يف الثمل الرقابي.
وأكاا رئيل املجلل السايايس األعاىل، أن املرحلة 
الرالااة تتالاب تكاتاف الجهاوع وحشاا الااقات 

خاصة يف ظل صلف الثاوان الذ8 يساثى لشّل الصف 
وزعزعة أمن واساتنرار اليمن.. ُمشرياً إىل أن الجهوَع 
تصب يف إعاعة إنثاش ُمؤّسسات الاولة الرقابية، ولو 
ما يتالب تفثيل النياعات والخربات يف املجال الرقابي 
لتنوَ  باورلا يف الرقابة وتحنيل الازالة والشفااية.
ولفات إىل أن الرقابَة الشاثبيَة املجتمثيَة ساتنو  
باورلاا خاالل املرحلاة الناعماة يف الثمال الرقابي 
وتوعياة املجتمع بألمياة مكااحة الفسااع.. مؤّكااً 
أنها تساهم بشاكل كبري يف الحا من الفسااع الذ8 ن 

تمكن محاربته عون وجوع لذا الاوع من الرقابة.
وحاّث رئياُل املجلال السايايس األعاىل، أعضاء 
اللجااة عىل بذل املزياا من الجهاوع يف الثمل الرقابي 

وتفثيال الرقاباة املجتمثياة والشاثبية، بماا يثازز 
ويسهم يف بااء ُمؤّسسات الاولة.

من جانبه أشاار رئياُل اللجاة الرقابياة الثليا إىل 
ألمية الزيارة والتي تال عىل املساؤولية الوطاية التي 

يتحىّل بها رئيُل املجلل السيايس األعىل.
وقاال »إن لنااَء رئيال املجلل السايايس األعىل 
بكواعر اللجااة وحثهم عىل مواصلة الجهوع يف املجال 
الرقابي الشاثبي يمثُل عاثة قوية ومثاوية للجاة يف 
محاربة الفسااع وتثزيز الشافااية والازالة«، ايما 
عرب كاعر اللجاة الرقابية عن سثاعتهم بهذه الزيارة.. 

مباركل تشكيل املجلل السيايس األعىل.

  - خاص
وّجاه الوااُا الوطااي يف مشااورات الكويت، مسااء 
السابت، رساالًة إىل املبثوث األممي إسماعيل ولا الشيخ 
أكاات عىل رضورة انلتازا  باملرجثيات والحل الشاامل 
وكذلاك التزا  األمام املتحااة بالحياع للاخاول يف جولة 

املفاوضات الناعمة.
وأكاا الوااا الوطاي يف الرساالة عاىل ”رضورة تاليف 
انختاالنت واألخاااء التي حاثات أثااء عملية تيساري 
املشااورات، والحرص عىل التزا  الحياعية وانستناللية 
والتخايل عن أية مباعرات تتبااى الحلول من طرف واحا 

وتجابها«.
وشااعت رساالة الواا الوطاي عىل أن »استئااَف أية 
مشاورات أخرى يُفرتَُض أن ترتكَز بشكل واضح ورصيح 
عىل مباأ حل شاامل وكامل وعائم يتضمن كااة الجوانب 
السياساية وانقتصاعياة واإلنساانية واألماياة ونريلا 

كُحزماة واحااة عون تجزئاة أو ترحيال أل8ّ ماهاا، ويف 
املنامة التواال عىل تشاكيل ُمؤّسسة رئاسية وحكومة 
وحاة وطاياة، وبما يحفظ وحاة وساياعة اليمن وأماه 

واستنراره”، بحسب نص الرسالة.
وبااء عىل املالحظات والرشوط التي ورعت يف الرسالة 
يكاون التازا  الوااا “بمواصلاة املشااورات املبارشة يف 

املوعا، واملكان الذ8 سيتم التواال عليه«.
وجاع الواا الوطاي بااًء عىل  لك التزامه بالتايل:

السياساية  الثملياة  بمرجثياات  يتثلال  ايماا   -1
اننتنالية نؤكا عاىل ما ورع يف قرارات مجلل األمن  ات 
الصلة من مرجثيات، مع تحفظاا عىل الثنوبات ووضع 
اليمان تحات الفصل الساابع وكل ماا يمل بالساياعة 
الوطاية،والتأكيا عىل الاساتور، واتفاق السلم والرشاكة 
الوطاياة، ومخرجاات مؤتمر الحاوار الوطاي الشاامل 

املتواال عليها.
2- تفثيل اللجان املحلية املثاية بتثبيت وقف األعمال 

النتالياة وبما يضمن وقف جميع األعماال النتالية جواً 
وبراً وبحراً.

3- رااع الحصار الجائار عىل اليمن بكااة أشاكاله، 
وإزالة كاااة النياوع انقتصاعية والتجارياة، باإلضااة 
إىل حرياة التانال للمواطال يف ومان وإىل اليمن، وإيجاع 
الحلول واملثالجاات الثاجلة للوضاع انقتصاع8 ووقف 

أية اجراءات تؤع8 إىل مزيا من التالور.
واملحتجزيان  واملثتنلال  األرسى  عان  اإلااراج  ل- 
واملوضوعل تحات اإلقامة الجربية مان جميع األطراف 

وحلفائهم عاخلياً وخارجياً.
5- نؤكاا أن املشاكلة الجولرية الياو  إنما تكمن يف 
تثاات الارف اآلخار وراضه للحال الشاامل –كحزمة 

واحاة- خاصة الحل السيايس.
6- انلتازا  من جميع األطاراف بالحرص عىل تجاب 
النيا  باأ8 اثل أو تصثيا أو اتخا  أية إجراءات تنوض 

ارص املشاورات والتوصل نتفاق.

  - خاص
قتال أكثر من 30 مااانااً بياهم قياعات 
مياانياة وأصياب أكثار مان 0ل آخريان يف 
مواجهاات مسالحة بال أبااال الجياش 
واللجاان مان جهاة ومرتزقة الثااوان من 

جهة أخرى.
وقالت مصااعر خاصة لصحيفة »صاى 
املسارية« إن مجاميع مسلحة من املااانل 
وصلوا أمال إىل ماانة الصلاو يف محاولة 
ماهم لاللتفااف عىل أباال الجيش واللجان 
يف مايرياة حيفاان لكان الجياش واللجان 

نصبوا لهم كميااً عاخل املايرية وتصاوا لهم 
موقثال ايهم خساائر ااعحاة، حيث ننل 

عاع ماهم إىل مستشفى الثورة باملاياة.
ولناي الثارشاُت مان مرتزقاة الثاوان 
ايماا  مصارَعهام،  الساثوع8  األمريكاي 
ُجارح آخارون أمال األحاا يف مايرياة  و 
بااب جاوبي نارب محااظة تثاز يف قصف 

صاروخي استهاف تجمثهم. 
وأّكا مصاٌر عسكر8ٌّ أن الجيَش واللجاَن 
ثاات املااانال يف مااناة  اساتهااوا تجمُّ
الحريناة بمايرياة  و باب بتثاز بثاع من 
الصواريخ وأنها أصابت ألاااها باقة عالية 

ُمشرياً إىل مرصع وجرح الثرشات.

وعىل صثيا متصل صا الجيش واللجان 
الشثبية زحفاً للمرتزقة عىل مايرية الصلو، 
حياث حاولت جماعات املااانل الاخول إىل 
املايرية، وبحسب مصار محيل اإن مرتزقة 
الثااوان األمريكي الساثوع8 اقرتباوا يو  
السابت املايض من مايرياة الصلو؛ بغرض 
التمركاز ايهاا تغاياة عاىل لزائمهام يف 

مايرية حيفان.
واللجاان  الجياش  أن  املصاار  وقاال   
الشاثبية وعاع من مشاايخ املايرية تصاوا 
ملجامياع املااانال وقا انالثت اشاتباكات 

متفرقة صباح أمل األحا.
إىل  لاك انالثت اشاتباكات عايفة عرص 

الجمثاة املاضياة بال الفصائال املرتزقاة 
التابثاة للثااوان األمريكاي الساثوع8، يف 
الرتباة، مرَكز مايرياة الشامايتل، جاوب 

ماياة تثز.
 وأوضاح مصار محيل، أن انشاتباكات 
املسالحة بل اصائل املرتزقة تااور رحالا 
يف مااناة “الانااة” عاىل ماخال املاياة 
وبحساب املصار اإن انشتباكاِت تاوُر بل 
جماعة أباي الثبااس السالفية وجماعات 
إىل  مشارية  املسالمل،  لإلخاوان  تابثاة 
استشاهاع امارأٍة برصااص الناعااة أمل 

األحا.

خالل زيارته للجنة �لرقابية �لعليا

رئيس املجلس السياسي األعلى صالح الصماد: املرحلة الراهنة تتطلب 
إنعاَش ُمؤّسسات الدولة الرقابية لتحقيق النزاهة والشفافية

الوفُد الوطني يف رسالة للمبعوث األممي يؤكد أن أيَة مفاوضات 
يجُب أن ترتكزَ على الحل الشامل وحياد األمم املتحدة

مرتزقة �لعدو�ن يحاول�ن َجــرَّ �ملعركة �إىل �ل�صل� و�أهاليها يت�صدون لهم

مقتل أكثر من 30 منافقاً يف كمني ألبطال الجيش واللجان بمديرية حيفان بمحافظة تعز

حمزة الحوثي: أي مشاورات 
قادمة يجب أن تكون على أساس 
واضح ومعَلن يتمثل يف صياغة 

اتفاق شامل ال يتجزّأ
  - خاص

أّكاا املهااُس حمزة الحوثي 
يف  الوطااي  الوااا  عضاو 
مشااورات الكويت، أن مسااَر 
أيَّاَة مشااورات قاعماة يجاُب 
أن يكاوَن عاىل أسااس واضح 
ومثَلن ورصياح من قبل األمم 
املتحاة، مشااعاً عاىل رضورة 
أن تتمثَل يف حل سيايس شامل 
وكامل يتضمان كااة الجوانب 
وانقتصاعياة  السياساية 
واإلنساانية واألماياة ونريلا، 
ناري  الحال  لاذا  يكاوَن  وأن 
قابال للتجزئاة ون لرتحيل أ8 

موضوع من مواضيثه.
اتصاال  يف  الحوثاي  وقاال 
لاتفي ماع قااة املسارية يو  
السابت املايض: يجُب أن يكوَن 
حياعيااً  املتحااة  األمام  عوُر 
ومساتنالً، كما يجب أن تتخىل 
األمام املتحااة عان تبااي أية 
خاوات أو مباعرات تلبي رنبة 
وقاوى الثااوان، وتلباي رنبة 

طرف واحا«.
وأضاف »نحن قاماا ُكّل ما يمكن أن ننامه خالل لذه املشاورات 
بغية التوصل إىل حلول سياساية شاملة وماانية وعنالنية وعاعلة، 
لكن لألسف أن قوى الثاوان وقفت حجر عثرة أما  إنجاح املشاورات 

وأراعت أن تستمر يف عاوانها عىل أبااء شثباا«.
واعتارب حمزة الحوثي تشاكيل املجلل السايايس خاوة موانة 
وخاوة تأريخية وخاوة لامة، وكان يجب أن تحاث خاصة يف لذه 
املرحلاة من أجل توحيا الجبهة الااخلياة وتثزيز وتظاار الجهوع يف 
مواجهاة التحاياات الكبرية أما  الشاثب اليماي من قبال الثاوان، 
أَيْضاً ترتيب الوضع الااخيل وامليض به ُقُاماً وعا  الرلان عىل أماني 
الثااوان وقواه، وكاذا املجتمع الاويل الذ8 يرالان عىل تمزيل وحاة 
الشاثب وإضثااف قوته ولحمتاه الااخلية، بالتاايل اإعالن املجلل 
السيايس واألسماء خاوة موانة بكل ما تثايه الكلمة ولها أبثاعلا 

الكبرية عىل املستوى املحيل واإلقليمي والاويل. 
و كر الحوثي ”أن التصثيا املستمر من قوى الثاوان ومرتزقتهم 
خالل الفرتة األخرية يأتي يف ساياق اسارتاتيجية للثااوان واضحة، 
ماروساة ومرساومة ماذ البااية، لو يثمل عىل جميع املساتويات، 
ساواء عىل املساتوى السايايس أو مساتوى املفاوضات التالُعب بها 
وعرقلتهاا وإعاقتهاا يف سابيل خلخلاة الااخال وامُلايض يف املساار 

الثسكر8 وحسمه«.
وأكا أن الثاوان يريا عرب مسار املشاورات واملفاوضات أن يحنل 
ما لم يستاع تحنينه عسكرياً، قائالً: »إ ا لم يحنل  لك عرب مسار 
املفاوضاات اهو مااٍض عرب املياان عىل األقل حتاى اآلن، وبالتايل ما 
يحصال من تصثيا لو يشء طبيثي وامتاااع طبيثي إلراعة الثاوان 
ورنبة الثاوان يف انستمرار يف قتل أبااء شثباا اليماي وارض حالة 

انستسال  لايه وارض أجاااته عىل أرض الواقع.

�إ�صابة �ملرتزقني �أمني �ل��ئلي وقائد �لل��ء 127 ومقتل م�ص�ؤول �إعالمي �إ�صالحي

مقتُل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان وتدمرُي آليات 
عسكرية يف معارَك عنيفة بالغيل واملتون بمحافظة الجوف

  -  الجوف:
تلناى املاااناون بمحااظاة 
األياا   الثالثاة  الجاوف، خاالل 
املاضياة، رضبااٍت موجثاًة من 
الجياش واللجاان  أبااال  قبال 
الشاثبية وتحاياااً يف مايريتاي 

الغيل واملتون.
خاصاة  مصااعُر  وقالات 
لصحيفاة »صاى املسارية«: إن 
اشاتباكاٍت عايفاًة انالثات بل 
أباال الجيش واللجان من جهٍة 
ومرتزقة الثاوان من جهة أخرى 
بمسااناة متواصلة مان طريان 

الثاوان السثوع8 األمريكي.

وبحسب املصاعر اإن قياعاٍت 
باارزًة يف صفوف املرتزقاة ُقتلوا 
انشاتباكات  خاالل  وُجرحاوا 
مان بياهام النائاا الكباري أمل 
الثكيماي الاذ8 أصياب إصاباة 
رئيال  ُقتال  ايماا  طفيفاة، 
الاائارة اإلعالمية بحزب اإلصالح 
ومساؤول عائرة اإلعاال  الحربي 
لااى املرتزقاة مباارك الثباع8، 
وأصياب أيضااً قائا اللاواء 129 
ابان  وُقتال  الضااو8  َعبااللاه 
شانينه وأربثة آخرون ياتمون 
يف  و لاك  عماران  محااظاة  إىل 

مواجهات الغيل.
وأاااعت املصاعر أن سايارات 

املاكان  إىل  لرعات  اإلساثاف 
تانال  ولاي  عويهاا  وسامع 
الجرحى والنتىل، حيث تم ننلهم 

إىل مستشفى الجوف الثا .
واللجاان  الجياش  أبااال 
مان  كذلاك  تمكااوا  الشاثبية 
التصاا8 لزحاف كباري ملرتزقاة 
الثااوان باتجااه جبال حا  من 
الجهة الرشقياة وزحف آخر من 
جهة املجماع الحكومي موقثل 
أعااعاً كبريًة من النتىل والجرحى 

يف صفوف املرتزقة.
ويو  الخميل املايض تصاى 
أباال الجيش واللجان الشثبية، 
لزحف كباري للمااانال باتجاه 

مايرية الغيل بمحااظة الجوف.
وقالات مصاعر عساكرية إن 
املرتزقاة حاولوا التناا  باتجاه 
قرية الثاريض وماانة الثضبة 
مان ثالثة محااور تحات نااء 
جاو8 مكثاف لااريان الثاوان 
السثوع8 األمريكي وتم التصا8 
لهام وقتال وإصاباة الثارشات 

بياهم قياعات.
وأكاا املصاار تاماري آليتال 
للمرتزقاة ومنتال طاقمهماا يف 
املواجهات، ُمشارياً إىل أن طريان 
الثاوان شان أيضاً ثمان نارات 
عىل مايرية الغيل إلساااع زحف 

املرتزقة.

التحضريية العليا للحزب االشرتاكي 
تعلن مباركَتها للمجلس السياسي 

األعلى إلدارة البالد
  -  صنعاء :

أعلات اللجاُة التحضرييُة الثليا للحزب انشرتاكي اليماي، أمل األحا، مباركتَها لنائمة 
املجلل السيايس األعىل إلعارة البالع، مثتربة أنها جّسات الَوحاة الوطاية الشثبية.

وحيّت اللجاة يف بيان لها أعضاَء الواا الوطاي يف مشاورات الكويت، مشياًة بصموعلم 
ونضالهم السيايس الاؤوب من أجل راع املثاناة والثاوان والحصار عن بالعنا، والتزامهم 

الثابت بنضية حرية الَشثب وانستنالل الوطاي.
كماا حيّت جهاوَع اللجااة الثورياة الثليا برئاساة األخ محماا عيل الحوثاي وعورلا 
التأريخي، يف الوقوِف مع الَشاثب والثورة وحماية ُمؤّسساات الاولاة من اننهيار، وتويل 

قياعة البالع يف أصثب املراحل التي َمرَّ بها الوطن.
ولاّاأ البياُن الاائَب سالاان الساامثي الذ8 تم اختيااُره من قبل الناوى الوطاية يف 
عضوياة املجلل، متماياً لكل أعضاء املجلل السايايس التواياَل يف املها  املاثلة أمامهم، 
كما َحثَّ البياُن عىل انلتما ” باملصالح انجتماعية للشثب اليماي الكاعح املااضل، بنار 
ما يتالُب ماهم الثباُت يف املواجهة الثسكرية والسياسية لنوى الثاوان انمربيايل وحلفه 

الخليجي الرجثي«.



انثال ا أنسال 2016   املواال 5  8 النثاة 37ل1لا     الثاع )6ل1(4 تقارير

  - إبراهيم السراجي:
عااماا جرى اإلعالن عن رااع الجولة األوىل من 
املفاوضات لنضاء إجازة الثياا التي كان مفرتضاً 
أن يثوع املفاوضون خاللها للتشااور مع قياعاتهم 
والثوعة لبلورة وتوقيع اتفاق كان عىل ولا الشايخ 
أن يصيغاه بموجاب ماا تم خاالل الجولاة األوىل، 
ناري أن تلك اإلَجااَزة جاءت بغارض بلورة املخاط 

األمريكي لاسف ُكّل ما تم إنجازه.
يف مؤتماره الصحفاي بختا  الجولاة األوىل من 
املفاوضاات يف 30 يونياو املاايض قال ولا الشايخ 
متحاثاا عن إحاطته ملجلل األمن أنه عرض رؤيته 
التاي تضمات تشاكيل حكومة توااال تتوىل تافيذ 

انتفاقات يف املجانت الثسكرية واألماية.
 لذه الرؤياة التي ناعر أعضااء الواوع يف الثيا 
ألسابوعل ينو  خاللها املبثاوث األَُممي بصيانة 
الرؤية عىل شاكلA اتفاق، وتثوع الوااوع للتوقيع 
عليهاا وليال مااقشاة ما اتفال عليه لكان ومع 
16 يولياو املاايض كشاف ولاا  الجلساة األوىل يف 
الشايخ عن رؤية أخرى لي نتااج مؤتمر لاان بل 
األمريكان والربياانيل ونتاج ورقة حل ساثوعية 

سبل راضها.
بل الرؤية األوىل والثانية أسبوعل عمل السفري 
األمريكاي خاللهاا عاىل تنايام خيار الحارب عىل 
الساال  بصورة أصبحت مفضوحة للثالم كله قبل 

اليمايل.
عااماا قاا  ولاا الشايخ رؤيتاه األوىل ملجلل 
األمن املتضماة لتشاكيل حكوماة تواال باأ الثمل 
األمريكي واجاأة ظهر الفار لاع8 يف مأرب بزيارة 
»لصوصية« لم تساتغرق أكثر من سااعتل إن أنها 
كانات كااياة ليثلن عاا  الثاوعة للمفاوضات إ ا 

أرصت األَُمم املتحاة عىل رؤيتها.
 تغاريت تلك الرؤية إَلاى لثباة أمريكية وضثت 
بغرض إعاالن راضها وإاشاال املفاوضات وليل 
ملااقشتها، وقبل أيا  أعىل املبثوث األَُممي بإحاطته 
ملجلال األمان متهمااً أنصار اللاه واملؤتمار بثا  
التثااون ماع رؤيته الجايااة ولم يحااث املجلل 
للضغاوط  وانصياعاه  الريااض  وااا  بتهايااات 
األمريكياة التاي أجربتاه عىل نسايانها وطرح حل 
عساكر8 نري منبول لياالب مجلال األمن ببيان 
ياعم موقفاه، ولااك وقف املااوب الرويس »ايتايل 
تشاوركل« ليثلن عىل املاأل أن املرحية األمريكية 

لن تمر.
واحتاوت مااخلة مااوب روسايا لااى مجلل 
األمان عاىل حنائل كشافت لذه املرة مان ماظور 
عويل الاور األمريكي وعور عول الثاوان باساتخاا  

املبثوث األَُممي يف انننالب عىل الحل السيايس.
الناوى الوطاية التاي كانت قا استشاثرت أن 
األمريكيال يف طرينهام إَلااى تباياا أ8 أال للحل 
السايايس، تحركت وأعلات ووقثات يف صاثاء عىل 
اتفاق بتشكيل املجلل السيايس األعىل إلعارة البالع.
 ويف الوقات الاذ8 أصباح مثرواا باأن املبثوث 

األَُمماي يف طرينه إلصااار بيان برااع املفاوضات 
مسااء السابت كانت الناوى الوطاياة صباح  ات 
الياو  تخاو خاوتهاا الصحيحة بإعاالن أعضاء 
املجلال، االبلا لم تثا تحتمل البنااء رلااً لإلراعة 

األمريكية.

• املندوب الروسي يف مجلس األمن 
يكشف املؤامرة على املفاوضات 

انساحب املاااوب الارويس الاائم لااى مجلل 
األمن ايتايل تشاوركل من الجلساة التي خصصت 
لالساتماع إلحاطاة إساماعيل ولاا الشايخ حول 
املحاعثات اليماية والتي شهات مااخالت وتاخالت 
أنضبات املااوب الرويس ولي التي صارت من قبل 
الاول املاخرطة يف التحالف الساثوع8 أَْو املتحالفة 
مثه ايما نال املبثوث األَُممي توبيخاً نري مسابوق 
مان قبل املاااوب الارويس الاذ8 وصفاه باألناني 

وامُلَضلِّل.
وعناَب انساحاِب املاااوب الارويس ناضباً من 
جلسة مجلل األمن وّزعت البثثة الروسية مااخلة 
ماااوِب روسايا عاىل الصحفيل وحملات لجوماً 
كبارياً من قبله عاىل ما يمكن وصفه با”مثساكر 
التحالف السثوع8 وحلفاؤه” وعىل املبثوث األَُممي.
وقال املااوُب الرويسُّ يف مااخلته أن الاناشااِت 
التي شاهاتها جلساُة مجلال األمن بشاأن اليمن 
كانات صثبًة للغاية و لك بسابِب انهيار املحاعثات 

اليماية.
وأضااَف أن املبثوث األَُممي ولا الشايخ يجتها 
ويثابار يف عمله ويواصل جهاوعه وقا قا  بتامل 

املجلل ”بأن اتصانته مساتمرة وأنه سايثمل من 
أجل التوصل إىل تسوية سياسية شاملة يف اليمن”.
وواصال املاااوُب الارويس حايثه عان املبثوث 
األَُمماي ولاذه املرة باا واضحا اناه يتهمه بتضليل 
مجلل األمن عااما قال يف مااخلته باسام روسايا 
ملجلل األمن أن لااك ساوء اهم تسبب به املبثوث 
األَُمماي. وأوضح املااوب الارويس أنه وبياما لااك 
أنبااء وارعة من الكويت تنول أن “ولا الشايخ قا  
منرتحاا يتضمن الحل الثساكر8 املتمثل برضورة 
انسحاب الحوثيل وأنصار صالح من املان وتسليم 
الساالح”، مضيفاً أن رؤية ولا الشايخ لم تتضمن 

الحلول السياسية .
وأشار املااوب الرويس أن روسيا تفهمت موقف 
وااا صاثااء وأنها “لام تتفاجأ برااض الحوثيل 
واملؤتمر لرؤية ولا الشايخ؛ ألنهاا لم تتضمن الحل 

السيايس”.
وتابع املااوب الرويس ايتايل تشاوركل قائالً إن 
لاااك تنارير أخارى تنول بأن املحاعثات شاهات 

انهيارا جايا.
وكشف تشوركل عن جزئية لامة تنول إن ولا 
الشيخ أبلغهم أن رؤيته للحل التي قامها يف الكويت 
)قبلها واا لاع8 وراضها واا الحوثيل واملؤتمر( 
أنهاا تتضمان الحل السايايس الشاامل إن أنه –أ8 
ولا الشايخ_ قال إنه لم يكشف عن الجانب املتثلل 

بالحل السيايس يف الثلن.
ويف لجاو  واضاح ون ع عىل التحالاف بنياعة 
الساثوعية وكذلك الونيات املتحاة قال تشاوركل 
أناه من املؤساف أنه وبثا 16 شاهرا من الحرب ما 
تزال لاااك تحايات ومشااكل خاارية يف وقت ما 
تازال لااك أطاراف ن تريا أن يكون لااك تساوية 

سياسية يف اليمن.

ووصاف تشاوركل الحرب عاىل اليمااي بأنها 
“حارب ماساية” وأن مجلال األمن جارى إبالنه 
الياو  )الثالثاء( بأن الكلفة اإلنساانية للحرب عىل 
اليمان بالظة مشاريا إىل أنه ن يمكان منارنة أ8 
جاناب آخر من حيث رضورة مااقشاته يف مجلل 

األمن أكثر ألمية من مثاناة الشثب اليماي.
روسايا  باأن  مااخلتاه  يف  تشاوركل  وأشاار 
اقرتحت أن يكون لااك بيانا صحفيا ايما اقرتحت 

برياانيا بثض األمور األخرى.
وأضااف بأن األساابيع املاضية يف مجلل انمن 
شاهات عاة محااونت إلصاار بيان بشاأن اليمن 
وأن روسايا كانت تنا  منرتحاتها اتحاول بثض 
األطراف الاولية عاخل املجلل اقحا  إضااات تغري 
ميازان البياان كونها تتضمن انتنااعا لارف ما أَْو 
ماحاا لارف آخار. وأضاف: »لنا سائمت من تلك 

الترصاات ولذلك انسحبت من الجلسة«.
واختتام تشاوركل مااخلتاه باإلشاارة إَلااى 
أن مجلال انمان كان قريباً جااً مان إصاار بيان 
مشارتك ياعم الثملية السياساية يف اليمان إن أن 
محاولاة بثض األطاراف اعخال بثاض اإلضااات 
التي وصفها تشاوركل با”األنانية” مشرياً إىل أنه 
ن يساتغرُب بثا ُكّل  لك أن تاتهي جلساة مجلل 

األمن عون التوصل لاتيجة”. 

• تقييم دبلوماسي: املبعوُث اأُلَممي 
لليمن، األسوأُ يف تأريخ اأُلَمم املتحدة

كان اننالُب املبثوث األَُممي عىل رؤيته بتشكيل 
حكومة تواال باليمن وتبايه الرؤية األمريكية التي 
لم تاأِت حتى من أجل إيجاع حل مجحف بل جاءت 
من أجل استمرار الثاوان، لذه املحاة كانت نناة 
التحول التي ارتفثات بثالا األصواُت التي تحاثت 

عن ُسوء املبثوث ولا الشيخ وانحيازه.
يف لاذا الساياق عّلال عبلوماايس نرباي عاىل 
استساال  املبثوث األَُممي إَلاى اليمن إسماعيل ولا 
الشايخ للضغاوط بأنها لام تحاث يف تأرياخ األَُمم 

املتحاة.
تلاك  اللاانياة  الياو   رأ8  صحيفاة  ونارشت 
الترصيحات أثاااء تااولها ملضماون رؤية املبثوث 
األَُممي إساماعيل ولا الشيخ والتي قالت الصحيفة 
بأنهاا حصلت عىل نساخة رسية ماهاا وننلت عن 
مصاعر عبلوماساية وأَُممية رأيها حول الرؤية التي 

وصفت باملتحيزة ونري املاانية.
وبحسب الصحيفة وصفت مصاعر عبلوماسية 
مان عاخال األَُمم املتحااة مضماون الورقاة، بأنه 
“ملكاي أكثر من امللك” ورجحت أن يكون “رساالة 
اسارتضاء للساثوعية التي تشاثر بانمتثاض من 
اشل ولا الشيخ يف اجرتاح حل سيايس وباتت تفكر 

جايا يف تغيريه”.
 الصحيفاة ننلت أيضا عن املصاار الابلومايس 
 اتاه أن “ورقة ولا الشايخ ن تشابه يف يشء حلول 
الوساطة التي تنامها األَُمم املتحاة يف الثاعة؛ ألنها 
أخرجات أحا أطاراف األزماة ولو الرئيال لاع8 
من مثاعلة الرصاع وجثلتاه حكماً، كما أنها تبات 

بالكامل وجهة الاظر الحكومية”.
 وأضااف الابلومايس الذ8 اضل عا  الكشاف 
عان لويتاه »عااما تنو  بوسااطة واال مثايري 
أَُممياة، ن يمكااك إصاار أحكا  قيماة عىل أطراف 
الاازاع أَْو انتفاق مع أحالام وانختالف مع اآلخر. 
ُكّل ماا يجاب النياا  به لاو إيجاع أرضية وساط 
تاهي األعماال الثاائية وتحيي الثملية السياساية 
من خاالل عاع الارال إىل تااازنت متباعلة. ولذا 

لألسف نري موجوع يف ورقة ولا الشيخ”.
وأعارب الابلوماايس عان استشاثاره بوجاوع 
»صيانات من خارج األَُمم املتحاة يف متن الوثينة« 
يف إشاارة إىل عور محتمل قا تكون لثبته السثوعية 

والونيات املتحاة يف الضغط عىل ولا الشيخ. 
وأضااف »لم يحااث يف تأريخ األَُمام املتحاة أن 
اساتكان وسايط أَُممي إىل لذه الارجاة إىل ضغط 
عولة أجابية لي طرف يف الازاع. لم يحاث  لك حتى 
مع األمريكيل بثا نزولم للثراق رنم ضغوطاتهم 
املستمرة عىل ممثل األَُمم املتحاة آنذاك سريجيو ع8 

ميلو«.

• االنحيازُ للوطن من العاصمة صنعاء
أماَ  اللثباة املكشاواة واإلَراَعة األمريكية التي 
ساريت وااا الريااض انتهات مرحياة الكويات 
بإعالن موعا آخر بثا شهر من اآلن يف عولة سيثلن 
عاهاا نحناً، اناا قابل  لك جاية مان قبل النوى 
الوطاياة التي حرصت عىل الساال  الذ8 لم يتحنل 
ااكان رضوريااً أن يارى املجلل السايايس األعىل 
الااور ولو ما حاث صباح السابت يف خاوة تالع 
اليهاا اليمايون أكثر من تالثهام أَْو أملهم باجاح 

املفاوضات.

بعيون دولية ودبلوماسية: الدور األمريكي وتواطؤ املبعوث اأُلَممي أفشال املفاوضات 
حّولت الوالياُت المتحدة أكثَر من 90 يومًا من المفاوضات في الكويت إلى مسرحية هزلية لم يسدل الستار عليها إال 

بعد أن ظَهَر المبعوث اأُلَممي إسماعيل ولد الشيخ في هيئته التي ُأعّد لها »ُدمية« أمريكية.
 وهذه المرة ليس بشهادة مجروحة ألطراف المفاوضات بل ظهرت األصوات من داخل مجلس األمن عبر السفير 

الروسي الذي عّرى ولد الشيخ ودوره وكذلك من داخل أروقة اأُلَمم المتحدة حيث وصف ولد الشيخ بأنه األسوأ في 
تأريخ مبعوثي المنظمة اأُلَممية على اإلطالق على لسان دبلوماسي غربي بالمنظمة اأُلَممية.

  - صنعاء:

لوساائل  املضاارع  التااور  يف ظال 
اإلعال ، واتسااع عائرة الجمهور املرتبط 
بمختلف الوساائط التنلياية والجاياة، 
يف  السياساية  املشاكالت  تزاياا  وماع 
اليمان واملااناة، تتثاظام مساؤولية 
اإلعالميال يف ننال الحنائال، وصااعة 
الرأ8 الثاا ، وتتزايا الحاجاة إىل قواعا 
أخالقياة تضبط إيناع الثمال اإلعالمي، 
وتحاول عون انحاراف مهااة الصحااة 
عن مناصالا الساامية، وتسااعا عىل 
ععم حرية الرأ8 والتثبري، وتجويا املواع 

اإلعالمية قبل نرشلا.

وانرتنااء  الحار  اإلعاال   باااء  إن 
إعالمياون  يتالاب  املهااة  بمساتوى 
مسائولون، يؤماون أن احارتا  النواعا 
املهاية، تثرب عن التازا  طوعي أخالقي 
تجاه الوطن واملجتمع، وأن رشف املهاة 
يساتوجب احرتا  لذه النواعا، وإن لم 

تاص عليها النوانل  ات الصلة.
وتحنيناا ملا سابل يأتي لاذا امليثاق 
رئيساة  مبااعئ  عاىل  يشاتمل  الاذ8 
تشجع عىل ممارساة املهاة يف إطار من 
انستناللية، والحرية املسؤولة، وتحرت  
الوطاياة، وتثرب  الثوابات واملكتسابات 
عان املجتماع اليمااي بمختلاف ائاته 

وتاويثاته.

أ - املبادئ األساسية
أون:

احرتا  الثوابت واملكتسابات الوطاية ويف 
منامتهاا الاظا  الجمهاور8 الايمنراطي، 

والوحاة اليماية، وحرية الرأ8 والتثبري.
ثانيا:

مواجهاة الثااوان وانحتاالل األجاباي، 
وتغلياب  وانساتنالل،  الساياعة  وتثزياز 
مصلحاة املجتماع، عىل أياة مصالاح  اتية 
ارعياة أوحزبية، من الثوابات التي يلتز  بها 
اإلعالمياون واملؤسساات اإلعالمياة املوقثة 

عىل لذا امليثاق.
 

ثالثا:
الاائفاي واملااطناي  الخاااب  تجريام 

تكارس  إعالمياة  مااعة  وكل  واملذلباي، 
التنسايم، وتهاع الوحااة الوطاية والسالم 

انجتماعي.
 

رابثا:
يف  الصحفاي  وحال  الحنيناة  احارتا    
الحصاول عاىل املثلوماات ونرشلاا واناا 

للنانون.
 

خامسا:
إناالق  أو  الصحفاي  حبال  يجاوز  ن   
الصحفياة واإلعالمية ألساباب  املؤسساات 

متثلنة بنضايا الرأ8 والارش.
 

ساعسا:
تبااي الترشيثاات واملثالااات الااعماة 

اإلنساان،  وحناوق  الصحاااة  لحرياة 
واستناللية اإلعال  الثا .

 
سابثا:

 ميثااق الرشف اإلعالمي سالاة مثاوية 
أخالقية تضبط األعاء اإلعالمي للمؤسساات 
واألاراع من خالل انحرتا  الاوعي لاصوص 
امليثااق ولنواعاا املهااة األخالقياة، ويحل 
نتحاع اإلعالميل اليمايال توجيه اللو  أل8 
إعالماي عضاو يف انتحاع ن يحارت  ضوابط 

الارش وانا مليثاق الرشف.
 

ب_ قواعد أخالقية عامة
1- يتحارى اإلعالماي الصااق والحنينة 
يف إطاالع الجمهور عىل األخباار واملثلومات، 
وعلياه أن يتأكاا من عقتها قبال الارش، وأن 

نص مشروع ميثاق الشرف اإلعــــــــــــــــــــــــالمي التحاد االعالميني اليمنيني
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  -  أنس القاضي
تََحارََّك الواُا الوطاي املفاِوُض إىل جبهة الكويت 
السياسية، بثَا اشاِل جايف1 وجايف2، مستفيااً 
ِه لاى  مان ِخربتِه الساابنة، مااركاً طبيثاَة التوجُّ
قاوى الُثاْاَوان والواا املثل مااى جايتهم يف الحل، 
الاذا توّقاف يف مسانط واشارتَط وْقَف الُثااْاَوان 
والِحصاار ننتنالاه إىل الكويات، وما لباث تحالف 
الُثاْاَوان إن أن خرق الرَشط الذ8 قبل بِه واإلْعااَلن 
الاذ8 أْعلااه عان وقاف الثملياات الثساكرية يف 
تأرياخ 10 ابريل املايض، اكان مان واانا أن اّضل 
انساتمراَر يف الكويت، ألن ن يارتك ارصة للثاو أن 

يُحّمَله مسئوليَة اشل املشاورات.
 كماا عماَل واُاناا الوطاي عىل ننال املظلومية 
الشاثبية، والتوضيح لألطاراف الخارجية بموقف 
الناوى الوطاياة وموقاف أَنَْصااار اللاه وحنينة 
الُثااْاَوان، وكان ناجحاً يف لاذه املهمة، واليو  مع 
لا  لذه املشااورات من قبل طارف الُثاْاَوان، لا 
لاَو عضو الوااا الوطاي األساتا  مها8 امَلشااط 
يكشاُف الساتاَر عن حنينة ما كان ياور، ويانلاا 
إىل التفاصيل، ويوضاح لاا منامات ما وصلت إليه 
املفاوضات، واألساباب التي عكسات لاذه الاتائج 

املخيبة لآلمال. 
 

بدايُة املعركة السياسية 
عااماا اجتَماَع الوااُا الوطاي ووااا الُثاْاَوان 
عاىل طاولاة واحااة، وبثاا أن قبل الوااا الوطاي 
باكل املرجثياات التاي طرحها واا الريااض، كان 
واانا الوطاي قا عّناا من أزمتهم، إ ْ كان مالوباً 
مان واانا الوطاي الراض، اياتارص واا الُثاْاَوان 
لكن إرصار واانا عىل مواصلة املشااورات عرب لذه 
املرجثياات حتَّم عاىل وااا الُثااْاَوان أن يخوضوا 
الرصاع السيايس عاخل املرجثيات التي طالبوا بها، 
هام أن يأخذوا مان لذه املرجثيات ما  وكان ُكلُّ َلمِّ
يلباي مصالحهم ومصالح املثتايان، الم يكن لهم 
لذا؛ لصاق وااناا الوطاي يف قبول ُكّل ما يؤع8 إىل 
َحل، وملثراته التامة بكل الثغرات يف لذه املرجثيات 
التاي يُرياا أن يساتغلها الثاو، اكانت ُكّل جلساة 
انتصااراً لوااناا الذ8 يناا  رؤًى واقثياًة وعملية 
ن يساتايُع املاااُل أن يرُاَضهاا، ولزيماًة لوااا 
الُثاْاَوان الاذ8 يتململ ويتهاّرب، ويصّثا مياانياً، 
من أجل َحْرف األنظار عما كان يتلناه من صفثاٍت 

تكشُف لزالتَه وعا  جايته يف الوصول إىل الحل.
 لاذه الصفثااُت لام تُكْن مان ماالاب واانا 
الوطااي ون من مرجثياته الم نشاها ماه تثصباً 
مثاالً نتفاق السالم والرشاكة املثرتَف باه أَُمامياً، 
بال مان املرجثيّات التي طالاب واا الُثااْاَوان بها 
مان قرار مجلل أمن ومباعرة خليجية، رالاوا عىل 
راِض وااناا الوطاي لها، أَْو جهله بها، وتثّشاموا 
الاارص بهاذه الاريناة، وكان يُمكاهام اننتصاُر 
للوطان بأن يصلاوا إىل حل، لكان الحنينَة أن األمر 

ليَل بأيايِهْم. 

حصاُد سبعني يوماً من املشاورات 
ما الذ8 جرى خالل سابثل يوماً من املشاورات 
الفارتة األوىل التاي انتهت بمااسابة الثياا؟ يُجيب 

املشااط: »تلخصت )بهاذه الفرتة( أااكاٌر ماصفٌة 
)رئاساًة  تافيذياة  ُسالُاات  يف  تتلخاص  للحال 
وعساكرية  أماياة  ولجااة  بالتوااال  وحكوماًة( 
وترتيباات أماياة وعساكرية، باإلضاااة إىل وقف 
الُثااْاَوان ورااع الحصاار والنياوع التاي أرضت 

باقتصاع البلا.
وكان انتفااق أن املبثوَث موريتاني الجاساية 
ينوُ  بصيانة لذه األاكار خالل إجازة الثيا ونثوع 

لفرتة أُْسبُْوع للتوقيع انط وليل للاناش.
 لكن األَمريكي يرى بأن اساتمراَر الُثاْاَوان عىل 
اليمان لصالحاه وكان ن يساتايُع أن يراَع صوتَه 
ااًة وان لااك  )وساط املفاوضاات( ويراض َخاصَّ
إجماعااً للمجتماع الاويل باان الحل باات واضحاً 

وماصفاً ون عاعي للتأخري«. 
الثجاُز األمريكاي وانرتبااُك أماا  نجااِح واا 
صاثااء بالخاروج بحلاول وطاية واقثياة توقف 
الُثاْاَوان والحصار.. اكيف عمل األمريكي من أجل 

راض الورقة املاصفة التي تم انتفاق عليها؟
 يُجياب املشااط: “حاّرك أَيَاِعيه وأمار املبثوث 
بأن يذلَب خاالل إجازة الثيا ملااقشاه الورقة مع 
حليفتاه الساثوعية وقوبلات الورقاة )املاصفاة( 
بالرْاض )من الساثوعية(؛ ألنه كان مرساوماً لها 
أن ترااض )ألنها ليسات كما تشاتهي الساثوعيُة 
اات )الساثوعيُة وأمرياكا( عارب  وأمرياكا( وصثَّ
مااانيها اليمايل«. املرتزقة الذين ن حول لهم ون 
قوة ون اهم ون إعراك ون متابثه ون يناتلون أصالً 
مان أجل لاف سايايس بال من أجل املاال والافو  

وإقامة إَماَرات اللصوص والااعشية! 
ولاذا ما يُفر لاا تصثيا املرتزقة خالل إجازة، 
الذ8 اساتاعى من الذيل لاع8 أن يتوجه إىل مأرب، 
لكن الساثوعية وأمريكا أعركت بأن زيارة لاع8 إىل 

ماأرب وترصيحه برااض الحل كان خااأً، يُظهر 
قوى الُثاْاَوان األمريكية السثوعية، بأنها الرااضة، 
للحال اما كاَن ماهم إن أن يثملوا عىل انننالب عىل 
ُ عن  املشااَورات، أن يناموا لولا الشايخ ورقًة تثربِّ
موقفهام ن عما تم انتفااُق علياه، وأن ياااثوا يف 
إعالمهام عن الحاّل ويباوا رنبتهام يف الحل، ولكن 
الحل الذ8 قاموه لام ن الذ8 تم انتفاق حوله بل 

اليمايل«. 

االنقالُب على املُشاورات!
كان اننناالب كما يُفيا املشااط لَو باساتباال 
الورقاة التي تم التواال حاول عقائل أمورلا خالل 
سابثل يوماً من قبل ولا الشايخ بورقة جاياة، ن 
تمثل ساوى مصالاح النوى املثتاياة، اثالوة عىل 
تباي لاذه الورقة رؤية قاوى الُثااْاَوان يف الورقة 
األخارية التي تم بهاا انننالب، تم مجااعاً محاولة 
انجاز حل سيايس حول األمر الثسكر8 بمثزل عن 
بنية النضايا اإلنَْساانية وانقتصاعية والسياسية، 
ولاذا يَكشاف عان مااى تنهنرلام الثساكر8، 
وتوجثهام املؤثار عليهام والاذ8 يساثون إىل حله 
ااة يف الجبهة الحاوعياة، ايما ليل عاالم  وَخاصَّ
أ8 مانع أن يساتمروا يف حصارنا وإ نلاا، وعرقلة 
بنية امللفات اإلنَْساانية وانقتصاعية والسياساية، 
واساتمرار الحارب والُثااْاَوان يف بنياة الجبهاات 
الااخلية، لكن واانا الوطاي تمساك مبائياً براض 

أ8 حل جزئي. 
يناول املشااط: »قاماوا الورقة التاي جثلولا 
بالشاكل الاذ8 لام متأكاون أناك وااا وطاي لن 
تنبلها؛ ألنهم يثراون يف قرارة أنفسهم أنها ليست 
ماصفاة ون واقثياة ولام تُبَن عاىل األااكار التي 

خضاالا خالل سبثل يوماً من املشاورات، أ8َ أنها 
انناالٌب - بكل ما تثاي الكلمة من اننالب- عىل ُكّل 
ماا كاا قا توصلاا إليه من خالل املشااورات ولذه 
حماقاة )...( وماا كالُ  مااوب روسايا يف مجلل 
األمن عن لذا املبثوث إن عليل عىل لذا، والكثري مما 
ستكشافه األياا  الناعمة للباء باننحااار األممي 
اف عور جمثياة األمام املتحااة يف إطار لذا  وتكشُّ

انستكبار األَمريكي«. 

الوفُد الوطني والجمع بني الدبلوماسية 
السياسية والوحدة مع املوقف الَشعبي 
للواقاع  كانثاكاس  اوقاي  كباااٍء  السياساة 
امللماوس، واان إلعارة الرصاعاات، تَنتايض باأن 
الصماوَع اليماي عاىل األرض يَثكاُل  اتَه يف ملف 
املشااورات، إن أن قوى الُثاْاَوان ن تُريا السياساَة 
مثاربًة عن الواقاع إنما ترياا اساتخااَمها للتأثري 
عاىل الواقع وعكل الحنائل، احاولوا أن يكسابوا 
باملفاوضاات ماا عجزوا عن تحنيناه عىل األرض، 
وحاَل ترُاُض أن يحّنناوا  لك تُثا ُمثرقالً ساواء 
أقاومات يف امليااان ماااثااً بالااار، أ  صماات يف 
املشاورات، ومثل لذِه املحاونت للكسب بالسياسة 
عماا يثجاز الثاو عن كسابه بالساالح، حاثت يف 
املفاوضات بل الفيتااميل وبل الفرنسايل الذين 
الفيتااميال  أن  إن  لفيتااا ،  كاناوا مساتثمرين 
أظهروا صالباًة يف التفاوض كصالبتهام يف املياان، 
اثبي يتناوون بنوته  اباتحاعلام ماع املوقف الشَّ
وحركتاه كناناون عاا  ضانط، ولاا لاَو الواُا 
الوطاايُّ اليَماي أَيْضااً ويخُرُج للثالم بمارساة يف 

السياسة الثورية ويف إَعاَرة املفاوضات. 

املوقُف الروسي، واالنقالُب األمريكي، 
والدوُر الربيطاني 

عوُر برياانياا يف الُثااْاَوان أخفاى مان الااور 
األمريكاي، إن أنهاا يف السياساة أشاا وضوحاً من 
موقف أمريكا الاذ8 يتلبل الايمنراطياَة والحياع 
والخوف عىل السالم الثاملي، ااكان انننالُب األخري 
أمرياكا  يلباي مصالاح  الاذ8  التوجاه،  أمريكاي 
الرأسامالية اثا  توقف الُثاْاَوان يثاي اساتمراَر 
رياع الحرب التي تجايه أمرياكا من تأجري النواعا 
واألقمار الصااعية، والصيانة للاائرات، واستمرار 
أرباح صفنات الساالح والذخرية، إىل جانب الرنبة 
األمريكية انسارتاتيجية يف احتالل جاوب بالعنا ويف 
وضاع يالا عىل ُطُرق التجارة الثاملية يف سانارى 
وباب الااب، ايما روسايا التي تواجاه ِملفاً مثنااً 
عاىل أرض حليفتهاا ساوريا، ترياا أن يُحال امللف 
الوطااي، لياَل كماا تُريا لاي اليل لايهاا لذه 
الازعاة انساتثمارية، إنما تكُماُن مصلحتها يف أن 
تخاُرَج اليَمن كاولة مساتنلة تنيام عالقاتها بما 
يتواال مع الخياارات املتثااعة، ن أن تخرج اليمن 
مان لذه املحاة عولًة تابثًة لخصمها األمريكي عىل 

الساحة الاولية!.
ينول املشاط متساائالً ومجيباً وموضحاً بذات 
الوقت: »ملاا ا مااوب برياانيا تناا  بإضااات يف 
مرشوع بيان مجلل األمن؟ الجواب: كي يفشل أ8َ 
صوت مع وقف الحرب وأية ععوة للحلول يف اليمن؛ 

ألن أَمريكا تريُا استمراَر الُثاْاَوان عىل اليمن.
 ولااا أشاري أناه إ ا أرعت أن تثارَف موقاف 
أَمرياكا يف قضيٍة ما اانظر للموقف الربيااني اهو 
املوقُف الحنيناي ألمريكا لكذا يثمُل الشاياان.. 
»وصلت لذه املثايات التي  كرتها لكم إىل مجلل 
األمن ورأى مااوب روسايا بان ينااَّ  موقف يؤكا 
عاىل الحل الشاامل يف اليمان، ولذا الاذ8 ن يرياه 
انساتكبار األَمريكاي كياف يثرقلاه؟ عمال عارب 
برياانيا ومااوبها بإضااة بثِض الاصوص إىل لذا 
املرشوع والتي ستفشال إصاار أ8َ موقف ياعو إىل 
رسعة الحل؛ ألن انستكبار األَمريكي يريُا استمراَر 
الُثااْاَوان. وما طرحتاه لكم كانت لاي املثايات 
املوجوعة لاى مااوب روسيا يف مجلل األمن والتي 
جثلته يافثل ويخرج من الجلسة ويايل بالك البيان 

الذ8 سمثتموه«.

درُس مشاورات الكويت! 
ْرُس والتجرباة مان لاذه املشااورات، وما  الااَّ
ملساه الواُا الوطاي لَو أن لاااك إرصاراً من قوى 
الُثااْاَوان عىل إاشاال أَيَّاة حلول توقاف الُثاْاَوان 
عاىل اليمن، ولاو قا  ايهاا الوااا الوطاي أجحف 
التااازنت، اوقُف الحرب ن ياساجم ماع املصالح 
الرأسمالية انساتثمارية األمريكية، اهي ترياه أن 
يتوقاف حل يتوقف يف املوقف الذ8 أعاته لي ولَو 
موقُف اإل نل لشاثباا وانساتثمار لبالعنا، كما أن 
واَانا الوطاي حرص قوى الُثاْاَوان عن عا  كشف 
لذه الحنائل وعا  توضيِحها للااس، لهذا أزعجهم 
الترصيح الرويس الذ8 كشاف الحنينة للرأ8 الثا  
الثاملي واملحايل، وأزعجتهم الحلناات التي نرشلا 
املشااط، اما زالت املشااوراُت والرعاياُت األَُمامية 
حيلة قايمة جاياة تُريا قوى انساتثمار أن تثيل 

بها ُكّل سثي شثبي يف بلا نحو التحرر.
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نظرٌة يف تفاصيل الخداع، وهزيمٌة للعدو يف الجبهة السياسية 

يحرص عىل تنايم املاعة اإلعالمية كما ورعت 
عون إخالل أو تحريف ملضمونها.

الفكار8  الحال  اإلعالماي  يحارت    -2
لآلخريان، ويف حال رنبته بانال بثض املواع 
مان نري إنتاجاه عليه أن ينو  باإلشاارة إىل 

مصار لذه املواع.
3- يلتاز  اإلعالماي مباأ الحيااع واحرتا  
الرأ8 اآلخر، ولهذا الغارض يتثل عليه ماح 
الفارص املتسااوية لجمياع األطاراف يف أية 

قضية تهم الرأ8 الثا .
ل- يحرص اإلعالمي واملؤسسات اإلعالمية 
عىل الفصل الكامل يف مختلف عمليات الارش 
بل اإلعاالن التجاار8 وبل املااعة اإلعالمية 
املوضوعية، ويستخا  األساليب الفاية للفت 

انتباه الجمهور إىل لذا الفرق.
5- يمتااع اإلعالماي عان نرش أياة ماعة 

إعالمياة تحرض عىل الكرالياة والثارصية، 
أو تشجع عىل الثاف واإلرلاب يف املجتمع.

6- تلتاز  املؤسساات اإلعالمية بالحنوق 
املاعية واملثاوياة للثاملل ايها، وانا لثنوع 
الثمال أو اللوائح املالية التي يتثل أن تراعي 

الابيثة اإلبااعية للثمل اإلعالمي.
مواجهاة  يف  اإلعالمياون  يتضامان   -7
أياة انتهااكات يتثرضاون لهاا كأااراع أو 
مؤسساات، ون يضاار أ8 إعالماي ياتارص 
لافساه أو لزمالئه يف إطاار النانون وقواعا 

الثمل الانابي.
أن يحتفاظ بحال رسياة  ا- لإلعالماي 
املصاعر الخاصة، وعليه أن يساتخا  الارق 
املرشوعة يف الوصول إىل املثلومات عون ابتزاز 

أو اعتااء عىل أحا.
9- خصوصية األاراع يجب أن تكون محل 

احرتا  اإلعال ، ويتصل بذلك احرتا  رنباتهم 
أو رنبة  ويهم يف عا  اإلاصاح عن أسمائهم 

أو عااوياهم ألسباب مثاوية أو أماية.
10- تلتز  املؤسسات اإلعالمية بحل الرع 
واناا للنانون،  ويابغاي لإلعالمي انعرتاف 
بالخاأ املهاي الذ8 يؤثار عىل الحنينة، مع 
بياان أساباب وقوعه، وتصحيح ماا قا ينع 

ايه من أخااء.
11- ياارك اإلعالمي أن جولر عمله ينو  
عىل حنه يف النيا  باور الرقيب عىل أصحاب 
الافو  والسالاة السياسية ومساءلتهم عن 

أعائهم الوظيفي.
12- يمارس اإلعالميون أاراعاً ومؤسسات 
املهاة بثيااً عن انساتغالل، أو الكساب نري 

املرشوع.
13- يجتهاا اإلعالمياون يف إعاااع ونرش 

مواع إعالمية إبااعية واحرتااية، مع مراعاة 
اساتخاا  اللغة الساليمة، والاذوق الجيا يف 
طريناة الثارض، والتوظيف املالئام للمواع 

املساعاة.
ل1- يراعاي اإلعالماي عاا باث أ8 صور 
أو أصاوات للضحاياا أن ن تكاون مؤملاة، أو 
أثر سالبي عاىل مشااعر  ويهم أو مشااعر 
الجمهور بشاكل عا ، كما يحرص عىل عا  
اساتغالل لذه الصور أو األصاوات ألنراض 

أخرى نري نرش الحنينة.
 

ج- أولويات املرحلة الرالاة:
 1- يصااف اإلعالمياون اليمايون أاراعا 
ومؤسساات يف مواجهاة الثاوان الساثوع8 
األمريكاي، ويابذون كل مان تورط يف خامة 

الثاوان من املرتزقة والثمالء.

2- يابغي عىل املؤسساات اإلعالمية إبراز 
مظلومية الشاثب اليماي، وكشاف الجرائم 
التاي ارتكبهاا ويرتكبهاا تحالاف الثااوان 

واملرتزقة.
3- يجتها اإلعالميون أاراعا ومؤسساات 
يف تثزياز وععام حالاة الصماوع الشاثبي، 
ومؤازرة الجيش واللجان الشاثبية يف مثركة 

الاااع املناس عن الوطن.
للتاظيماات  اإلعالمياون  يتصااى  ل- 
اإلرلابية، ويثملون باأب عىل تثرية األاكار 
الضالة، التي تااو8 عىل إنحراف أو تحريف 

لجولر اإلسال  والرسالة املحماية.
5- يساهم اإلعالمياون يف تثزياز الوحاة 
الوطاياة، ومحاربة كل الظوالار والحمالت 
املضااعة التاي تساتهاف األمن وانساتنرار 

والسلم انجتماعي.

نص مشروع ميثاق الشرف اإلعــــــــــــــــــــــــالمي التحاد االعالميني اليمنيني
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  - رشيد الحداد:
كشافت رعوُع األاثاِل الُثاْاَوان السثوع8 
األَمريكي ومرتزقته يف الااخل والخارج، ماى 
الصامة ألتي أوقثها انتفاُق الوطاي السيايس 
بل النوى الوطاية الفاعلاة بالااخل، ممثلًة 
بأنصار الله واألحزاِب املتحالفة مثها وحزب 
املؤتمر الشثبي الثا  وحلفائه الذ8 بموجبه 
أقار الاراان تشاكيَل مجلل سايايس أعىل 
إلَعاَرة البالع سياساياً واْقتَصاعياً وعساكرياً، 
ولو لم يكن  لك انتفاق انسرتاتيجي موجثاً 
لنوى الُثااْاَوان ملا أانالاا صوابها، االثاو 
انتفااِق  عننت  مااى  ياركاون  ومرتزقتاه 
الوطااي الاذ8 سايثزز الصماوع الوطاي يف 
مختلف الجبهات وماهاا الجبهة انْقتَصاعية 
التي نجحات عىل ماى عاا  ونصف عا  من 
الُثاْاَوان الغاشم والحصار الظالم يف الحفاظ 
عىل مساتوى اْقتَصااع8 منبول رنام اآلثار 
األرضار الفاعحاة التي تثرض لهاا انْقتَصاع 
الوطااي مااذ باْاء الُثااْاَوان وحتاى توقيع 

انتفاق.
اإساااع إَعاَرة البلاا ملجلل سايايس أعىل 
يف الظارف الرالن خااوٌة متناماة ورضبة 
الثااو  كان  التاي  املشااريع  لاكل  قاصماة 
ومرتزقته يرالااون عليها إلحااث اخرتاقات 

جايااة، وخصوصاً يف الجاناب انْقتَصاع8 يف 
ظل الحارب انْقتَصاعياة التي يشااها الثاو 
ومرتزقتاه عاىل مختلاف املساتويات، اسااُّ 
الفراغ السايايس مان قبل النوى السياساية 
الحاملة للمرشوع الوطاي املاالض للُثاْاَوان 
والرااض للوصاية الخارجية سيكون له عوٌر 
ااعال يف تثزيز صماوع انْقتَصاع الوطاي من 
خالل تحسال بيئة أألْعَماال، وإَعااَعة الثنة 
بل الاولة ورأس املال الوطاي وحشاا املوارع 
املالية والثامة وراا الخزياة الثامة بالسيولة 
املالية التي تنتضيها املرحلة، وتبايا مخاوِف 
املساتثمرين املحليال، ملاا لهام مان عور يف 
قيااعة قااع انساتثمار الوطااي ماذ عنوع، 
باإلَضاَااة إىل إنهااء األزَماات املفتثلاة التي 
شهاتها األسواق املحلية خالل الفرتة املاضية 

من عمر الُثاْاَوان والحصار. 
لنا عماا الُثاْاَواُن عىل ارض سياسايات 
التجويع وانساتازاف والتامري لكل منارات 
انْقتَصاع الوطاي ونحج يف إنهاكه نسبياً ولم 
ياجح يف إاشااله وإيصالاه إىل حالة اننهيار، 
وبياما كان يتهياأ إلعالن اننهيار انْقتَصاع8 
من الرياض مربراً  لك بأزمة السايولة املالية 
التي شاهالا البااُك املركز8 اليماي الشاهر 
املاايض بسابب ارتفاع مثاال اإلنفااق الثا  
مان قبل املواطال خالل شاهر رمضان وعيا 
الفار املبارك، قاع اتفاق جماعة أنصاِر الله 

وحزب املؤتمار ُكّل الارق عىل الثاو ووضثه 
يف مواجهة نفسه. 

االثااو ومرتزقتاه الذ8 رالان عىل ماى 
عاا  ونصف عا  عىل شال الصاف الااخيل، 
أصباح الياو  أما  وحااة املواقاف والجهوع 
والناارات واإلْمَكانات وأماا  قاعاة صلبة ن 
تتياح أية ارصاة ملااورة الثااو ومرتزقة ون 
تتيح انخارتاق للخالياا الاائماة التي تاثن 
يف خاارصة الوطان من أجال الحصاول عىل 
حفااه من املال، ولن ترتك مجاانً للمتالعبل 
بأقاوات  التالعاب  يف  واملغالال  واملتاجريان 

املواطال. 
االتحول انسارتاتيجي الها  الذ8 حمله 
مارشوع انتفااق الوطاي السايايس املوقع 
مان قبال الناوى الوطاياة سايغري كاااة 
املثااعنت انْقتَصاعياة عاىل املااى النريب 
انْقتَصااع  تماساك  وسايثزز  واملتوساط 
الوطاي، وسيااع املؤسسات املالية الثاملية 
التاي تراض حتاى اآلن التثامل مع مرتزقة 
الريااض أن تثيا الاظر يف وقف املسااعاات 
واملاح والنروض التاي حصلت عليها اليمن 
ااملؤسساات  املاضيال،  الثاَمال  خاالل 
املالياة كانات ن تتثامل مع تلاك الحكومة 
إلعراكهاا عا  تمثيلها للشاثب اليماي، وما 
سايزيا قايثاة صاااوق الانا الااويل مع 
تلاك الحكومة الفاقااة للرشعية الشاثبية 

ماالبها التي تنامات بها إىل صااوق الانا 
مالع األسابوع املايض، والتي طالبت ايها 
بتجميا حساابات البااك املركز8 يف الخارج 
وعا  اعتماع توقياع املحااظ محما عوض 
بان لما ، ولو ما يثا مان وجهة نظر تلك 
املؤسساات الثاملية عمالً عاائياً ضا الشثب 
اليمااي برمتاه، سايما وأن تلاك املاالاب 
تتثارض ماع مصالح الشاثب اليماي التي 
تَّاعي حكومة لاع8 تمثيله وتهاف إىل وقف 
ورعات اليمن من الغذاء والاواء والحكم عىل 

26 ملياون يمااي باملاوت. 
إن أن تلك املاالب الهساتريية كشفت عن 
مخاوف تلك الحكومة من سانوط رشعيتها 
املزعومة بثا إعالن انتفاق الوطاي السيايس 
بل أنصار الله واملؤتمر الشثبي الثا  بيومل 
اناط، ورنام تصاعاا ماؤرشات الُثااْاَوان 
باساتخاا  امللف انْقتَصااع8 يف ظل األوضاع 
الحالية بغرض انبتازاز والضغط عىل أنصار 
الله واملؤتمار يف الخضوع نتفاقات مجحفة، 
إن أن لاااك ماؤرشات إيَْجاابياة ومفاجئات 
حرباة  توقاف  قاا  للثااو  عولياة صاعماة 
انْقتَصاعية، ولثل املوقاف الرويس يف مجلل 
األمان وإعالن انتحااع األوروبي إَعااَعة اتح 
مكتباه، باإلَضاَاة إىل عوٍل أُخرى بااية لتحول 
كباري يف املواقف الاولية تجاه قضية الشاثب 

اليماي الثاعلة. 

  - خاص:
خاالل  اليماياة  الافاط  تاّخلات رشكاُة 
األساابيع النليلة املاضية بضخ كميات كبرية 
مان املشاتنات الافاياة إىل الساوق املحايل 
يف الثاصماة واملحااظاات؛ للحاا مان أَْزَمة 
املشاتنات الافاياة املتكاررة التي تسابّبت 
بحالة عا  اساتنرار يف السوق املحيل وأثنلت 
كالال املواطن اليماي عاىل ماى عا  ونصف 

عا  من الُثاْاَوان والحصار.
ابثا توقف عا  قرابة الثا  اتحت عرشات 
الافاط  لرشكاة  التابثاة  الوقاوع  محااات 
اليماية واملثتماة ماها أبوابها، وباأت بتزويا 
املواطاال بالوقاوع بصاورة مساتمرة، ولو 
ما أعى إىل انحساار أَْزَمة املشاتنات الافاية 
وتكبا تجار الساوق السوعاء خسائر ااعحة، 
لترتاجع أَْساَثار مااعة البازين إىل 3600 ريال 
بثا أن ارتفثت إىل 7000 ريال خالل الشهرين 
املاضيل، إن أن سثر املشتنات الافاية ن يزال 

يف طرينه للثوعة إىل الساثر الرسامي املحاع 
مان قبل رشكة الافط باا 3000 ريال، ووال 
مصار يف رشكة الافط اإن كميات كبرية من 
املشتنات الافاية متوارة يف مخازن الرشكة 
وتكفاي لثاة أشاهر.  وأوضح أن التساثرية 
الجاياة للكمياة املتوارة يف محاات الرشكة 
يف الثاصماة صاثااء واملحااظات من ماعتي 
للبازيان والايزل مؤقتة وليسات عائمة، وأكا 
أن قيااعة رشكاة الافط أقرت تلك التساثرية 
ملواجهاة الغرامات املالية عىل وارعات الرشكة 
التي كانت محتجزًة ماذ مالع الثا  الجار8 
مان قبل تحالاف الُثااْاَوان يف ناطل ميااء 
الحايااة وارتفثات إىل عارشات املاليال من 
الااونرات، وأكاا أن الرشكاة ساتثوُع للبيع 
بالساثر الرسامي يف حال نفاع تلك الكميات 

من السوق.
نارص بااعر مااوب رشكاة الافط اليماية 
يف محااة اإليمان بالثاصماة صاثاء أكا أن 
عوعة نشااط رشكة الافط يف الوقت الحايل له 

إيَْجاابياات متثاعة، ااإىل جانب إنهاء األزمة 
وإَعاَعة انساتنرار إىل الشاارع اليماي، أوقف 
تاخال الرشكاة يف توااري املشاتنات وبيثها 
بأقال كلفة عملية اساتازاف الثملة األجابية 
بالسايولة  املركاز8  البااك  ورااا  واملحلياة 
الاناية، مشارياً إىل انخفاض مستوى اإلقبال 
عاىل املحاات التاي التابثاة لتجار الساوق 
الساوعاء، عاع عارشات املحااات إىل التخيل 
عان البيع بساثر الساوق الساوعاء والتثها 
لرشكاة الافط بثاا  تكرار مخالفاة اللوائح 
املاظمة لثملية البيع منابل إَعاَعة اعتماعاتها 
من املشاتنات الافاياة ومثاوعة نشااطها 

التموياي بأَْسَثار الرشكة وتحت إرشااها.
 واتهام بااعر تجاار الافط بثاا  انلتزا  
بلوائح ورشوط انسترياع واشلهم يف تحنيل 
انساتنرار التمويااي للساوق خاالل الفرتة 
املاضياة، مؤكاااً باأن رشكة الافاط خامية 
وليسات ربحياة ولااهاا األساايس تخفيف 
مثانااة املواطال من جاراء األزَمات املفتثلة 

وكار انحتاكار ناري املاربر من قبال تجار 
الساوق الساوعاء الذيان أثبتاوا أنهم ليساوا 
مؤللال للنيا  بمها  رشكة الافط وتحنيل 

انستنرار يف السوق. 
ويأتاي نجااح رشكاة الافاط اليماياة يف 
للمشاتنات  التمويااي  انساتنرار  تحنيال 
الافاية يف الساوق املحيل يف ظال ظرف مايل 
صثب تمر به الرشكة جاراء تثرض عاع من 
محااتهاا وماشاآتها للُثااْاَوان، باإلَضاَاة 
إىل احتجااز وارعاتها من قبال الثاوان وتثما 
الثاو شل نشاطها باعتبارلا النااة الوحياة 
املخولاة واال الناناون بتحنيل انساتنرار 
التمويايل يف األساواق باملشاتنات الافاياة، 
إن أنهاا ورنام  لك ساالمت يف رااا الاولة 
بمليارات الريانت، وأوقفت عمليات املضاربة 
بأَْساَثار رصف الثملة الوطاية أما  الثمالت 
األجابياة التي كان تناُف وراء الكثري من  لك 
التالعاب من قبال ماايا املتاجرة باملشاتنات 

الافاية يف السوق السوعاء. 

  - خاص:
تراجثات الحركاة املالحياة يف مياااء عاان الاويل 
الخاضاع لسايارة املليشايات املسالحة املتاراة إىل 
أعنى املساتويات، متأثراً بسيارة الجماعات املسلحة 
واملتارااة عىل امليااء والتحكم بمساار طرقات الانل 
التجار8 الراباة بل املحااظات الشمالية والجاوبية 
مان قبل املتارال يف لحج والضالع الذين يمارساون 
النرصااة الربية عىل الشاحاات التجارية املتجهة من 

ميااء عاان إىل الثاصماة صاثاء ويفرضاون إتاوات 
مالية تصل 100 ألف ريال يف ُكّل نناة عون أ8 مربر.
 وأكا مصار مساؤول بجمارك املاانة الحرة بثان 
أن حركة السفن التجارية الواصلة إىل ميااء الحاويات 
انخفضت بشاكل كبري ومخيف إىل 30 حاوية منارنة 
با500 حاوية كانت تصال امليااء يومياً قبل الُثاْاَوان 
والحصار، ولو ما كبّا الخزياة الثامة للاولة خسائر 
يومياة ااعحاة، مشارياً إىل أن السابب الرئياي وراء 
انخفاض حركة املااولة للحاويات يف ميااء عان تثوع 

إىل أْعَماال التناع والاهب والسالب التي تتثرض لها 
الانال التجار8 من قبل الثصاباات املتاراة، ولو ما 
عااع التجار إىل تحويل الشاحاات التجارية من ميااء 
عاان إىل مياااء الحاياة؛ لتفااع8 تلك الخساائر التي 
يتكباونهاا جاراء اننفالت األمااي، باإلَضاَاة إىل قيا  
مجاميع مسالحة متاراة بالسيارة عىل ميااء عان 
ورااض الخاروج مااه، مماا أَّعى إىل عزوف السافن 
والبواخر من الوصول إليه باعتباره من املوانئ شاياة 

املخاطر.

 االتفاُق الوطني السياسي 
سيغرّي املعادلة االْقتَصادية أيضًا

جتار �لنفط يتكبدون خ�صائر فادحة 

شركة النفط ُتنهي أَْزَمَة املشتقات النفطية 
وُتعيُد االستقراَر التمويني لألسواق

يف ظل �صلطة �مللي�صيا 

الحركة املالحية يف ميناء عدن يف أدنى مستوياتها
أسعار صرف العمالت 
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 للعــلم 
االكتفاُء الذاتي!!

أن  على  اليلوَم  الدوليلة  التقاريلُر  تُجِملُع 
الُعللْدَواَن والحصاَر تسلبّب بمعاناة إنَْسلانية 
ال حلدوَد لهلا، وتشلر إىل دخلول %50 ملن 
املحافظلات اليمنيلة مرحللة الطلوارئ، وهي 
مرحلة تسلبق مرحلة الدخلول يف دائرة الجوع 
بخطوة واحدة، طبعاً الكثر من املعلومات التي 
تسلتند إليه تلك املنظمات الدولية تقديرية وغر 
واقعية، ولكن مشلكلة انعلدام األمن الغذائي يف 
بالدنا من املشلاكل الخطرة التلي يجب العمل 
على حلها وللو عى املدى املتوسلط والبعيد من 
خالل االهتمام بالجانب الزراعي من قبل الدولة 
ممثللة بوزارة الزراعة واللري، وتقديم الحوافز 
واالمتيلازات لرجلال املال واألْعَمال لالسلتثمار 
يف هلذا الجانب الهلام، وللمزارعلن يف مختلف 
املحافظلات بملا يمكنهلم من تحقيلق معدالت 

عالية من اإلنتاج.
لقلد مىض 500 يوم من الُعلْدَوان والحصار 
وال زال العلدو مسلتمرة يف ُعلْدَوانله وحصاره 
ضلد الشلعب اليمنلي الصاملد أملام جربوت 
الُعلْدَوان وتحالف الرببري الذي عمد إىل فرض 
، محلاوالً توظيف  سياَسلة تجويع غر أخالقيٍّ
الهامش الواسلع الناتج عن الفجوة الكبرة بن 
اإلنتاجيلة املحليلة من الحبوب وبلن صادرات 
اليملن من القمح والدقيق من أكثر من 20 دولة 
عى رأسها أَمريكا واسلراليا وروسيا وأوكرانيا 

ودوٌل أُخرى أوروبية وأسيوية.
 فاحتياجلات اليملن السلنوية قرابلة الل 3 
مالين طلن من القمح املسلتورد ملن مصادر 
خارجيلة، بينما إنتاج القطلاع الزراعي اليمني 
برمتله لم يتجلاوز275 ألفلاً َو773 طناً العام 
املايض، مراجعاً بنسلبة 30 %، عن العام الذي 
قبله، والذي وصل اإلنتاج العام من الحبوب فيه 
393 ألفلاً و962 طناً مقارنة بلل1.12 مليون 
طن يف العلام 2010، ولذلك فإن البيانات تؤكد 
أن االنحداَر الحاد لإلنتاج املحيل من الحبوب بلغ 

يف خمس سنوات إىل 770 ألف طن.
 ويف ذات الفلرة تصاعلدت التحذيلرات من 
مخاطلر ارتفاِع فقلر الغذاء، ولذلك اسلتهدف 
العلدو منظوملة األملن الغذائي اليمنلي ابتداًء 
بامللزارع واألسلواق وصوامع الغلالل ومخازن 
الغلذاء وصلوالً إىل طلرق اإلملدادات وناقلالت 
الغذاء، ورغم بشاعة ىالُعلْدَوان، إال أننا عى ثقة 
كاملة بأن الشعب اليمني سيخرج قوياً مما يمر 
فيله منذ علام ونصف، فإننا نتمنلى أن يتحول 
الحصار الذي حاولت من خالله دول الُعلْدَوان 
توظيلف نقاط الضعف املحليلة املمثلة بضعف 
القاعلدة اإلنتاجيلة من الغلذاء وعلدم االكتفاء 
الذاتلي ملن الحبلوب إىل حافلز وطنلي لكافة 
أَبْنَلاء الشلعب اليمنلي أن يعلودوا إىل توظيف 
خصوصيات األرض الطيبة واسلتغالل مواسم 
األمطار والسلدود يف الزراعة وصوالً إىل تحقيق 

اكتفاء ذاتي حتى ولو بعد سنن. 
فالشلعوب التي تقدمت ابتدأت بتنمية ذاتها 
وتحلول ُكّل فرد فيهلا إىل قائٍد للتنميلة الذاتية 
ملن خالل تحقيلق االكتفاء الذاتي ملن الغذاء، 
فبينما تحولت منازل علدد من الدول األوروبية 
إىل مزارع صغرة وبسلاتن خرضاء يزرع فيها 
الخضار الطازجة لتكفَي سلكان املسكن ويقتل 
املئلات ملن اليمنين امللزارع املثملرة يف معظم 
األودية ليحلوا محلها القات، فاالهتمام بالجانب 
الزراعي أَصبلح رضورًة وطنية وواجباً عى ُكّل 
يمنلي يف ظل ما حلدث، فالشلعوُب تخرج من 
أزَماتها قوية وتسلتفيد من تلك األزَمات وهو ما 

يجب أن يكون.
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إىل  الساثوع8  األمريكايُّ  الثااواُن  عااع 
السايااريو الَوْحاااِ� باساتهااِف املانيل، 
و لاك بثا يو  واحا من انتهاء املشااَورات يف 

الكويت واإلعالن عن اشلها.
وقصاف طارياُن الثااوان، مسااء أمال 
األحا، ساوقاً شاثبياً يف ماانة عذر بمايرية 
نهم محااظاة صاثاء، ما أَعَّى إىل استشاهاع 
11 مانياً وإصاباة ا1 آخرين وال إحصائية 

طبية أولية تحاثت للصحيفة.
وقالت مصااعُر خاصاٌة لصحيفة »صاى 
املسارية« إن املصابال تم ننلُهام إىل عاع من 
املستشافيات بأماناة الثاصماة، مان بياها 
املستشافى الثساكر8 والثورة، موضحة أن 
بثاَض الجثث ن تزاُل تحات األنناض ولم يتم 
إننا ُلاا حتى كتابة الخرب يف سااعة متأخرة 

من مساء األحا 7 أنسال 2016.
وتثّماا طرياُن الثااوان اساتهااَف ماازل 
يُضااامُّ محاالً  املواطاال وساوٍق تجاار8ٍّ 
ألسااوانات الغااز بمااناة عذر، وتسابب 
النصُف يف انفجار أسااوانات الغاز واشتثال 

الاريان، ما حاَل عون إننا  الجرحى.
وسابل لاذه الجريماة الشاايثة قصاُف 
مايرياة نهام بأكثر من 17 ناارًة ماذ صباح 
األحاا، و لاك بثاا مثاارَك تَُثااااُّ األعاَف يف 
مايرياة نهام بال أبااال الجياش واللجان 
تكباا  الثااوان، حياث  الشاثبية ومرتزقاة 
املاااناون خساائَر ااعحاًة ولناي الثرشاُت 

ماهم مصاِرَعهم.
واساتهَجَن ألاايل املاانة لاذه الجريمَة 

الرعاااء، ُمشاريين إىل أن ماا حااث يثرّب عن 
إاالس وحنا الثاوان ومااانيه الذين عجزوا 

عن تحنيِل انتصاراٍت يف املياان.
وقالات مصااعُر محلياٌة لصحيفة »صاى 
املسارية«: إن طريان الثاوان شن عاة نارات 
عاىل ماانة املجاوحة وخط ماأرب ونريلا، 
وكذلك نارة عىل ساوق شثبي صغري يف قرية 
عذر اساتهاات مواطاال أبريااء أما  محل 
بيع أسااوانات ناز وبرتول يف براميل وبنالة 

قريبة من مكان انستهااف.
وأضااات املصااعُر أنه وأثااء انساتهااف 
َمرَّت سيارٌة عائاٌة من سوق الحتارش عليها 
ستة أو سبثة مواطال »ُركاب« واستشهاوا 
جميُثهم ولم من قرية »الثنران« باهم، كما 
تثّرضات مااازُل املواطال للنصاف، ما أّعى 

إىل استشاهاِع أرسٍة 
بأكملهاا مان بيات 
البهلاويل، من بياهم 

نساء وأطفال.
»صاى  وحصلت 
بثض  عىل  املسرية« 
الشاهااء  أساماء 

ولم:
اارس ضيف الله 

البهلويل
ماااع ضيف الله 

البهلويل
عايل ضياف الله 

البهلويل
أيمان ضيف الله 

البهلويل
ماصاور  واثال 

البهلويل
أحما حميا البهلويل 

وعيل منبل حميا الثذر8 
وأشاارت املصااعُر إىل أن لاااك عااعاً من 
الضحايا لم يتم التثرُُّف عليهم، ولااك نسااء 

وأطفال وماّرة من أبااء املاانة املجاورة.
ولاذه الجريمة لاي الثالثة مان الجرائم 
التي تساتهاف األساواق الشاثبية يف مايرية 
نهام، حيث كان آخر اساتهااف ساوق خلنة 
باملايرية يف مارس املايض، حيث استشاها يف 

تلك الغارات 0ل مانياً.
وأعان األماُل الثا  لألمام املتحاة بان كي 
ماون، املجازرَة التاي شاهالا ساوق خلنة 
الشاثبي، وقال يف بياان صاعر عااه: إن مثل 
لاذه الهجمات تثاا انتهاكاً خاارياً للنانون 

اإلنسااني الااويل. عاعيااً إىل إجاراء تحنيال 
ورسيع ونزيه بشأن املجزرة.

وتأتاي لذه الجريمة بثَا أيا  من اععاءات 
الساثوعية بأن طلثاتها الجوية ن تساتهاُف 

املانيل يف بالعنا.

قصف املساجا.. ألااف جاياة للثاوان 
وكثّف طرياُن الثاوان السثوع8 األمريكي 
ناراِتاه، ياو  أمال األحاا، عاىل عااٍع مان 
محااظاات الجمهورية، حيث شان الاريان 
أكثار مان 15 ناارة عاىل مايرياة  و بااب 
بمحااظاة تثز، كما كثََّف ناراِته عىل مااطَل 
يف محااظات أخرى ويف ماانة جيزان، حيث 

تجاوز عاع الغارات الا0ا نارة.
الساثوع8  الثااوان  طارياُن  واساتهاف 
أمل  يو   األمريكي 
األحا، أحَا املساجا 
عوار  مااناة  يف 
مساتباء  بمايرياة 
حجة  محااظاة  يف 
شمال رشق البالع.

الصَوُر  وتظهار 
التاي  األرضاَر 
باملساجا  لحنات 
نتيجاة  ومحيااه؛ 
بغارتل،  استهاااه 
وساط سخط ألايل 
املاانة لالستهااف 
الله  لبيوت  املستمر 
طاريان  قبال  مان 

الثاوان.
ويأتي استهااُف 

مان  سلسالة  ضمان  للمساجا  الثااوان 
انستهاااات املتكررة التي لحنت باملساجا يف 

عاع من املحااظات.
وأضاف الثااواُن جريمًة جاياًة تضاُف إىل 
ساجله اإلجراماي، حيث عّمر طرياناه مكتَب 
الرتبية ومسجا »الصحابة« بماانة آل عمار 

يف مايرية الصفراء بمحااظة صثاة.
واستهاف طرياُن الثاوان املكتب واملسجا 
باا5 نارات متتالياة، مماا أَعَّى إىل تامريلما 
بالكامل، كما لحنات باملااطل املحياة بهما 

أرضاٌر بليغة نتيجة شاة النصف وكثااته.
ويف إطار اساتهااف بيوت الله عّمر طريان 
الثاوان السثوع8 األمريكي، الجمثة املاضية، 
الجاماع الكباري بمايرياة الغيال بمحااظاة 
الجوف، حيث اساتهااه بغارة جوية، ما أعى 

إىل تامريه بشكل كيل.
مصار عساكر8 قاال إن طارياَن الثاوان 
شان 17 نارة عاىل مااطل متفارق بمايرية 
نهم محااظة صاثاء، كما َشانَّ سبَع نارات 
عاىل مااناة املجاوحاة ونارًة عاىل ماانة 

املاارة باملايرية.
وأوضح املصار أن الاريان شان نارة عىل 
مااناة كهبوب ونارتل عاىل مايرية املخاء 
وخمل نارات عىل مايرية  و باب بمحااظة 

تثز.
و كر املصاُر أن طرياَن الثاوان شان ثالث 
ناارات عىل مايرية املتاون بالجوف ونارتل 
عىل مايرية خب والشاثف، كما شن الارياُن 
نارتل عىل مايرية مساتبا وثالث نارات عىل 
مايرياة حرض وجمارك الااوال، ناتاً إىل أن 
الارياَن املثاع8 شان أكثر مان 20 نارة عىل 

موقع الحثرية يف جيزان.

�أكرث من 80 غارة ج�ية على عدد من حمافظات �جلمه�رية

إرتفاع ضحايا القصف الهستيري على سوق شعبي إلى 30 ما بين شهيد وجريح
 العدوان ينتقم من املدنيني بنهم 

ويقصُف املساجَد يف صعدة والجوف وحجة
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اتفنت األحزاُب السياساية الوطاية يف صاثاء 
عاىل اختياار األساتا  صالاح الصمااع رئيسااً 
للمجلال السايايس األعاىل للجمهورياة اليماية 
والاذ8 سايتوىل شاؤون الباالع سياساياً وأمايااً 

وعسكرياً واقتصاعياً.
وجااء اختيار الصماع يو  السابت املايض بثا 
اإلْعاااَلن مباارشة عان أساماء أعضااء املجلل 
املكون من عرش شخصيات وطاية لها اسهاماٌت 
كبارية يف الاضاال الوطاي ويف الااااع عن الوطن 

ضا الُثاْاَوان السثوع8 األمريكي.
والشخصياُت الثرش الوطاية التي تم اختياُرلا 
إلعارة املجلل لي باملااَصفة بل املؤتمر الشثبي 
الثاا  وحلفائاه وأنصار اللاه وحلفائهام، واناً 
لالتفااق الاذ8 تام التوقيع علياه أواخر الشاهر 
املايض، حيث سايتوىل املجلل إعارة شاؤون البلا 

بانً عن اللجاة الثورية الثليا.
والثرشة األشخاص لم:

صالح الصّماع، يوساف الفي�، محما صالح 
الاثيمي، مبارك املشن الزايا8، سلاان السامثي 
)أنصاار اللاه وحلفاؤلم(، ويلحظ يف التشاكيلة 
أنهاا مثّلت املااطل التي شاهات وتشاَهُا رصاعاً 
وناراٍت مكثفًة من قبل الاريان، اصالح الصّماع 
ويوساف الفيا� مان أَبْاَااء محااظاة صثاة، 
واألساتا  محما صالح الاثيمي من أَبْاَاء مايرية 
نهام بمحااظاة صاثااء، واللاواء مبارك املشان 
الزاياا8 مان أَبْاَااء مايرياة رصواح بمحااظاة 
ماأرب، أما الربملاني سالاان الساامثي اهو من 

أَبْاَاء محااظة تثز.
أماا الخمساة اآلخارون املمثلون عان املؤتمر 
الشاثبي الثا  وحلفاؤه اهم: صاعق أمل حسن 
أباو رأس، وخالاا ساثيا محما الاياي، وقاسام 
محماا نالب لباوزة، وجابر َعبااللاه والولباني، 

ونارص نارص َعباالله الاصري8.

مع الشعب ُكّل الشعب
رئيل املجلل السايايس ألنصاار الله صالح 
الصمااع قاال يف كلمة لاه نيابة عان أنصار الله 
وحلفائهم يف حفل إْعااَلن أسماء أعضاء املجلل 
السايايس األعىل لليمن: »تحية اجاالل وإعظا  
للشثب اليماي الصابر الصاما والجيش واللجان 
الشاثبية املرابال يف مواقاع الرشف والباولة، 
وتحياة اجالل لرئيال وأعضاء اللجااة الثورية 

الثليا وكل رجانت الاولة يف ُكّل امُلؤّسسات الذين 
صربوا يف سابيل الحفاظ عىل ُمؤّسساات الاولة 

وتسيري امورلا يف اشا وأصثب الظروف«.
وأضااف »نفتتح لناءنا لاذا يف لذه اللحظة 
التأريخياة والُثااْاَوان األَمريكاي الساثوع8 ن 
يزال عىل أشااه بثا عا  ونصاف عا  من النتل 
والتاماري تكشافت خالل لاذه الفارتة أَْلاَااف 
الُثاْاَوان وسانات ُكّل  رائثه وتبل انه يسثى 
لتاماري اليمان أرضااً وإنَْسااناً وكياان وعولاة 
وحضارة ومثاقبة للشاثب اليماي عىل خياراته 

انستناللية”.
وأشار صالح الصماع إىل أن النوى السياسية 
الوطاياة بذلات ماتهاى التفالماات وقامات 
التااازنت املجحفاة يف ُكّل مراحال الحاوار ماذ 
مواابياك ومروراً بجايف 1 وجاياف 2 ُوُصاْونً 
إىل مفاوضات الكويات يف جولتها األوىل والثانية 
وعملات الناوى ماا بوساثها لثال وعاى أن 
تصال املفاوضات إىل حيز الااور وتريثت النوى 
السياساية يف ترتيب وضع البلا السايايس وسا 
الفراغ حرصااً عىل اتاحة الفرصة للمشااورات 
التى تاور يف حلناة مفرنة من عون تنا  يذكر 
وكان املاراع ماها أَن تبنى بااون أال زماي ون 
سايايس يف ظل إعارة أَُمامية لزيلة وتواطؤ عويل 

مريب«.

وقاال »إن النوى الوطاية اساتااعت تفايا 
ُكّل ماربرات وععااو8 الُثااْاَوان الوالياة التى 
يتمارتس خلفهاا الُثااْاَوان وماهاا النارارات 
انممية ونحولا راال  لاك تنايم الثايا الرؤى 
واملبااعرات كانات يف ناياة اننصااف لاو كان 
لااك إراعة جاعة يف الساال ، وأصبح واضحاً أَن 
لاَف الُثاْاَوان اساتمرار حالة اإلرباك السيايس 
واإلعار8 وإبنااء اليمن بؤرًة مشاتثلًة بالرصاع 
كالناعااة  اإلْجاَرامياة  الجماعاات  وتمكال 
وعاعاش، مثتناااً أناه بذلاك يساتايع إعااعة 

ليماته ووصايته عىل اليمن”.
وأضاف »لنا وصل الشاثب اليماي إىل حالة 
مان الياأس مان نجااح أ8 ارصاة للساال  بل 
ازعاعت قااعتاه بان الُثااْاَوان ومن وراءه قوى 
انستكبار الثاملي متجهة لسحل وإ نل الشثب 
اليماي اتصاعات الضغوط الشثبية واملاالبات 
الشاثبية والسياساية وانجتماعياة بارضورة 
استكمال ترتيب وضع البلا بما يتالء  مع حجم 
التحاا8 والتآمار الثاملي عاىل الشاثب اليماي 
بحياث تتآزر الجهوع ملواجهاة التحايات يف لذه 

املرحلة الصثبة«.
وتاباع رئيل املجلل السايايس ألنصار الله 
»ااكان لزامااً عىل الناوى السياساية الوطاية 
انساتجابة لصاوت الشاثب واملايض يف ترتيب 
وضاع البلا وتوحيا الجهاوع ملواجهة التحايات 
وعا  الرلان عاىل الخارج ارلاناا لو عىل الله 

تثاىل وعاالة قضيتاا وصموع شثباا«.
عاثات  ارلاصاات  كان  ُكلَّ  لاك  أن  وأّكاا 
بالناوى السياساية ويف منامتهاا أنصاار الله 
وحلفاؤلام واملؤتمر الشاثبي الثاا  وحلفاؤه 
للتوقياع عاىل انتفااق التأريخاي يف ا2 يولياو 
املاايض لرتتيب وضاع البلا وانساتثااع ملرحلة 
جاياة من الصموع ومواجهة الُثاْاَوان وأََعَواته.. 
وقال »ولا نحن اليو  نلتني نستكمال خاوات 
لذه انتفاق التأريخي بإشهار تشكيلة املجلل 
السايايس األعىل ليخرج إىل الثلان ليكون اللباة 

األوىل لتثزيز مشوار الصموع«.
وأختتم الصّماع بالنول »وكلاا ثنة بشاثباا 
بجمياع تكويااتاه وائاته ومكوناتاه أن يكون 
راااااً لهذا املجلل اهو من الشاثب وللشاثب 
الذ8 يساتحل ُكّل اإلعزاز والتناير ويستحل أن 
تبذَل يف سبيل اساتثاعة ُكّل الجهوع وتوظف ُكّل 
الااقاات.. مؤكااً أن لذه الخاوة لي لشاثباا 
ومن شاثباا ون يزال باب الحاوار مفتوحاً عىل 

مرصاعياه إن أراع الُثااْاَوان وَمان يناف وراءه 
امُليَض يف  لك«.

 يوٌم تأريخي
ويف حفال اإلْعاااَلن قاال نائب رئيال املؤتمر 
الشاثبي الثاا  صااعق أمال أباو راس يف كلمة 
املؤتمر وحلفائه »يساثاني يف لاذا اليو  أن أقَف 
أمامكام وأطلاب ماكم الوقوف عقيناة حااع عىل 

أَْرَواح شهااء الشثب اليماي وقراءة الفاتحة«.
وأضاف »إن لذا اليو  التأريخي الذ8 سيسجله 
التأريخ يف انصع صفحاته اليو  الذ8 نشاهر ايه 
املجلل السايايس األعىل للجمهورية الذ8 سيتوىل 
إعارة أمور لذا البلا يف ُكّل املجانت وإعاعة البلا إىل 
الاستور والنوانل الاااذة.. الاستور الذ8 ضحى 
مان أجله الشاثب اليمااي قاطبة مان أقصاه إىل 
أقصااه.. ولا نحن اليو  نلتناى يف لذا اللناء كي 

نشهر لذا املجلل”.
وأشاار إىل أن لاالاك بثاَض الحنائال التاي 
يجاب أن يثراها انخرين أولها أنه عااما أنشاأنا 
لاذا املجلل لاو لغارض عاخايل لصياناة بلانا 
وُمؤّسسااته والروح الوطاية اليماية بل مختلف 

رشائح الشثب اليماي«.
وأكا صاعق امل أبو راس أن لذا املجلل ليل 
موجهااً ضا أحا.. وقال »من يظن أن لذا املجلل 
جاء ضاه اهو خاطئٌ نحن نما أياياا للساال  إىل 
جميع إخواناا، وأخص بالذات إخواناا اليمايل يف 
الخارج والااخل كمرحلة أساساية وأوىل، عاا َمن 
أسااءوا وسافكوا عماء أَبْاَاء الشثب اليماي عماء 
املارأة واألَْطَفااال، لاؤنء ساارتك التأريخ يحكم 

عليهم«.
وأضااف »نحان نماا أيايااا إىل الجاريان وإىل 
األشاناء يف عول الثالم أن يناروا ظروَف الشاثب 
اليماي، لذه رنبة الشثب اليماي نرتجمها يف لذا 

املكان«.
وأشاار إىل أن املجلَل السايايس األعىل ترجمٌة 
لرنبة الشاثب اليماي ولم يأت نازوة من املؤتمر 
ون مان أنصاار الله، وإنماا جاء بااء عاىل رنبة 
جمالريياة عارماة مان ُكّل أنحاء اليمان.. وقال 
»نناول لهم الشاثب اليماي 27 ملياون لو الذ8 
أختار وألّح عىل إنشااء لذا التكوين الذ8 ستكون 

له نتائج مفياة«.
وأضااف »الاماِض لتحنيال ماا نصباوا اليه 
ونرتحام عىل شاهاائاا ونشايا بمواقاف النوات 
املسلحة اليماية واللجان الشثبية يف ُكّل الجبهات 
يف مختلاف املااطال اليماياة، وثناوا أن الشاثَب 
اليماي سيظل صامااً ياشا األمن والسال  مع ُكّل 

عول الثالم«.
وأختتم بالناول »نرجو أن نكون لحمة واحاة 
يف اجتماعاتاا الناعمة ساواٌء أكان عىل مساتوى 
املجلال السايايس أَْو عاىل مساتوى التكويااات 

املابثنة عن الاولة«.

َنصُّ االتفاق
ويف حفل اإلشهار قرأ عضُو املجلل السيايس 
ألنصار الله حزا  األسا نص انتفاق بل املؤتمر 
الشثبي الثا  وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم:
)إزاء صلاف الُثااْاَوان الساثوع8 وتحالفاه 
واساتمرائه لنتال شاثباا وتاماري املمتلاكات 

اة يومياً وعىل مرأى ومسمع من  الثامة والَخاصَّ
املجتمع الاويل ويف منامته األَُمام املتحاة لكل ما 
أحاثه الُثاْاَوان السثوع8 وما ارتكبه من املجازر 
البرشية الجماعية ألللاا وأَْطَفاالاا ولي جرائم 
حرب، واستخاامه لألسلحة املشبثة باليورانيو  
املاضا والناابل الثانوعية ولي جميثها جرائم 
حرٍب كربى ومحرماة عولياً، ناليك عن حصاره 
الرب8 والبحار8 والجو8 بهاف تجويع شاثباا 
وإخضاعاه لاه ظلمااً وتكارباً وتجرّباً عاىل الله 
ورساوله وعىل عين اإلْسااَل  الذ8 يزُعُم اعتااقه 
واساتهانته بالنيام اإلنَْساانية الثاماة وقواعا 
الحرب والساال  واملواثيل وانتفاقياات الاولية 
املاظمة لذلك، إزاء  لك كله وإزاء إاسااعه باملال 
للثاياا مان املاظماات الاولياة وإخضاعها له 
وتحكمه يف قارارات األمل الثا  وقرارات األَُمام 
املتحاة ومجلل األمان الاويل وقارته باملال عىل 
اساتصاار قرارات مجلل األمن ملصلحته سالباً 
وإيجابااً األمر الاذ8 مّكاه من التاخال الظالر 
والخفاي يف املشااورات التاي ترعالاا األَُماام 

املتحاة يف جايف أَْو يف عولة الكويت.
وبماا أن الشاثب اليمااي الثظيام بجيشاه 
ولجاناه الشاثبية وقبائلاه الحارة قاا تصااى 
وبناوة وبساالة ن نظري لها ون يازال والحل به 
الهزائم املاكرة املتكاررة بارٍص من الله وتأيياه، 
إزاء  لك اإن املؤتمر الشاثبي وحلفاءه وأنصار 
اللاه وحلفاءلم وبما توجباه املصلحة الوطاية 
واألماياة  والثساكرية  السياساية  بجوانبهاا 
واإلعارياة وانجتماعية وانقتصاعياة ونري  لك 
وماا ينتضيه واجب الحفاظ عاىل وحاة الوطن 
وأماه واساتنراره وساالمة أراضياه والذوع عن 
حياضاه وتاسايل الجهوع ومضاعفتهاا للاااع 
عاه وعن الاولة اليماية واملجتمع وراع مستوى 
التاسيل والتخايط لتحنيل  لك انا تم انتفاق 

عىل ما ييل:-
أونً: تشاكيل مجلل سيايس أعىل يتكون من 
عرشة أعضاء من ُكلٍّ من املؤتمر الشاثبي الثا  
وحلفائاه وأنصاار اللاه وحلفائهم بالتسااو8 
الُثااْاَوان  ملواجهاة  الجهاوع  توحياا  بهااف 
الساثوع8 وحلفائاه وإلعارة شاؤون الاولاة يف 
الباالع سياساياً وعساكرياً وأمايااً واقتصاعيااً 

وإعارياً واجتماعياً ونري  لك واناً للاستور.
وللمجلال يف سابيل  لك إصااار النارارات 
واللوائح واملاظمة والنرارات الالزمة إلعارة البالع 

ومواجهة الُثاْاَوان.
ثانياً: تكوُن رئاسُة املجلل عوريًة بل املؤتمر 
الشاثبي الثا  وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤلم 
ويار8 األمار  اتاه عاىل ماصب نائاب رئيل 

املجلل.
ثالثااً: تكاون للمجلال )ساكرتارية عاماة 
مهامهاا  املجلال  يحااع  عاماة(  أماناة   /

واختصاصاتها بنراٍر ماه.
رابثااً: يتاوىل املجلال تحاياا اختصاصاته 
ومهامه الالزمة ملواجهاة الُثاْاَوان وإعارة البالع 
ورسام السياساة الثامة للاولة واناً للاستور 

و لك بنرارات يصارلا املجلل.
حارر بصاثاء عاصمة الجمهورية اليماية يف 
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الصماد: الشعب اليمني وصل إلى حالة من اليأس من نجاح أية فرصة للسالم فقوى االستكبار العالمي تريد سحق الشعب وإذالَله
أبو رأس: المجلُس السياسي األعلى لم يأِت نزوًة من المؤتمر وال من أنصار اهلل بل جاء بناًء على رغبة جماهيرية عارمة من ُكّل أنحاء اليمن

عهــد  جديداألحزاُب السياسية الوطنية تختاُر الصّماد رئيساً للمجلس السياسي األعلى للجمهورية اليمنية وقاسم لبوزة نائباً للرئيس
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البالُغ الصادُر عن األحزاب 
والقوى السياسية الوطنية

وقارأ كذلاك عضاو اللجااة الثاماة للمؤتمر 
الشاثبي الثا  حسال حازب نص البالغ الصاعر 
عن األحزاب والنوى السياساية الوطاية بإْعااَلن 

أسماء أعضاء املجلل السيايس األعىل:
)الحماا للاه رب الثاملال الاذ8 باثمتاه تتم 
الصالحاات النائل سابحانه وتثااىل »واعتصموا 
بحبال الله جميثاً ون تفرقوا«، والصالُة والساالُ  
عاىل رساول الله الصااعق األمل وآلاه وأصحابه 
ومان وانه وبثاا، اإنه ويف لذه املرحلاة الفارقة 
والثصيباة، مان تأريخ شاثباا اليمااي الصاما، 
وبثاا عا  ونصاف من حارب ُعاْاَوانية لمجية، 
ساّخر لها تحالف الُثااْاَوان ُكّل إمكاناته لتامري 
اليمن أرضاً وإنَْسااناً وحضاارًة ووجوعاً وتمزيل 
والايااي وصاونً  انجتماعاي  وحاتاه وسالمه 
عارب  الوطاياة  وُمؤّسسااتها  الاولاة  إلساناط 
اساتهاااها وتثايال وظائفهاا، وماا صاحاب 
لاذا الُثااْاَوان من حصاار بر8 وبحار8 وجو8 
واقتصاع8 يف ساابنة خارية يف الثالقات الاولية 
خالااً للرشائع الساماوية وميثاق األَُمام املتحاة 
والجامثاة الثربياة وماظمة املؤتمر اإلْساااَلمي 
وااا  وتثماا  واإلنَْساانية،  الاولياة  والنوانال 

الريااض تثايل املشااورات التي ترعالاا األَُمام 
املتحااة ماذ جاياف )1( و)2( وما قبلها، وصونً 
ومراوحتهاا  الجارياة،  الكويات  مشااورات  إىل 
مكانهاا عون أال رنم أن الواا الوطاي املشاارك 
يف مشااورات الكويت قاا  رؤى ومباعرات حلول 
لوقف الُثاْاَوان وراع الحصار الشاامل والخروج 
بتسوية سياسية ماصفة وعاعلة تلبي ما ياشاه 

الشثب اليماي.
إن أن تلاك الخااوات لم تنابلهاا أيًُّة خاوات 
جاعة من طارف الُثاْاَوان بل اساتمر يف ُعاْاَوانه 
أثاااء محاعثاات الكويات ولام يحارت  التزاماه 
بإْعاااَلن األَُمام املتحاة بوقاف إطالق الاار ابتااء 
من الثاارش من أبريال الذ8 تام إْعااَلنه من عىل 
ماارب األَُمام املتحااة من قبل ممثال األمل الثا  

وتأيياه من املجتمع الاويل ومجلل األمن.
وبثا أن صاار واضحاً وجليااً للثالم ما قّامه 
تحالاف الُثااْاَوان مان التساهيالت )للناعااة، 
وعاعش( والساماح لهما بالتمااع وإيجاع موطئ 
قاا  لهاا يف عااع مان املحااظاات للنياا  بتلك 
األعماال املروعاة والفظيثاة مان خالل الساحل 
والتاكيال والذبح والتفجريات لاكل من يخالفهم 
ُوُصاْونً إىل التهجري الجماعي للاسااء واألَْطَفاال 
مان قرالام وماازلهام وتفجاري مراقاا الثلماء 
وقبورلام والجواماع واألرضحاة ُكّل  لاك تحت 

مرأى وسامع التحالف الاذ8 يتحمل املساؤولية 
النانونية واألخالقية عن ُكّل تلك الجرائم.

إعراكاً من األحزاب والنوى السياسية الوطاية 
ملااى الحاجة لتوحياا وتظاار الجهاوع للتصا8 
لتحالاف الُثاْاَوان وما يفرضاه من تحايات عىل 
مختلاف األصثاة، وما يتالبه  لك من مشااركة 
األحازاب والناوى السياساية الوطاياة يف إعارة 
شؤون الاولة وتحمل مسؤولياتها يف لذا الشأن.
بارضورة  الشاثبية  املااَلاب  إىل  واساتااعاً 
وحااة الصف واملوقف للناوى الوطاية املاالضة 
للُثااْاَوان التاي وحاتهام تلاك الامااء الاالرة 
والزكية التاي قّامها األباال من الجيش واللجان 
الشاثبية واملتاوعال من أَبْاَااء الوطن يف مواقع 
الارشف للاذوع عن الوطان والشاثب يف مواجهة 
صلف الُثاْاَوان واساتااعا إىل انتفااق التأريخي، 
املوقع بل املؤتمر الشثبي الثا  وحلفائه وأنصار 
الله وحلفائهم، يو  الخميل ٢٣ من شوال ١٤٣٧ 
املوااال ا2 يولياو 2016  والاذ8 ياص يف ماعته 
األوىل عىل )تشاكيل مجلل سايايس أعىل يتكون 
مان عارشة أعضاء مان ُكلٍّ من املؤتمر الشاثبي 
الثا  وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساو8؛ 
بهاف توحيا الجهوع ملواجهة الُثاْاَوان السثوع8 
وحلفااه وإلعارة شائون الاولة يف البالع سياساياً 
وعساكرياً وأماياً واقتصاعياً وإعاريااً واجتماعياً 
وناري  لاك وانااً للاساتور وللمجلل يف سابيل 
 لك إصاار النارارات واللوائح أملاظمه والنرارات 

الالزمة إلعارة البالع ومواجهة الُثاْاَوان(.
وإىل التأيياِا الشاثبي والجمالاري8 الواساع 
الاذ8 حظي باه انتفاق، وباااًء عىل املشااورات 
التاي أجرالاا أنصاار اللاه وحلفاؤلام واملؤتمر 
الشاثبي الثا  وحلفاؤه، يف إطار الرتتيب الااخيل 
للبيات اليماي ومواجهاة الُثاْاَوان وآثااره اإناا 
مساتثيال بالله ومثتماين عليه وعىل مسااناة 
وتأيياا جمالريناا الواياة نثلاُن اليو  لشاثباا 
اليماي الثظيم يف الااخل والخارج أساماَء أعضاء 

املجلل السيايس األعىل، وعىل الاحو التايل:
1- صاعق أمل حسن أبو رأس
2- صالح عيل محما الصماع
3- خالا سثيا محما الاياي

ل- يوسف عباالله حسل الفي�

5- قاسم محما نالب لبوزه
6- محما صالح مبخوت الاثيمي
7- مبارك صالح املشن الزايا8

ا- جابر عباالله نالب الولباني 
9- سلاان أحما عباالرب مجالا السامثي

10- نارص نارص عباالله الاصري8
ونحان نثلُن أساماء املجلل السايايس األعىل 
اإناا نتوجه بالشاكر والتنايار والثراان للجاة 
الثورياة الثليا ورئيساها األخ محما عيل الحوثي 
عاىل ماا قاماوا ِباه مان عور وطااي مشاهوع 
ومسائول يف إعارة السالاة والاولة وُمؤّسساتها 
والحفااظ عىل تماساكها من اننهيار وسانوط 
الاولة والحفااظ عىل الوضع انقتصاع8 واألماي 
والخاماات الثاماة والحنوقياة ُكّل  لاك الااور 
الاذ8 قامت به اللجاة الثورياة وحااظت به عىل 
الاولة وُمؤّسسااتها من السنوط والفوىض الذ8 
كان ُمَخّااااً لاه بثا اساتنالة ولاروب لاع8 
وحكوماًة بحااح وتخليهام عان مساؤولياتهم 
الاساتورية والوطاية وبسابب ُعاْاَوان التحالف 
وكل  وإنَْسااناً  أرضااً  الوطان  اساتهاف  الاذ8 

مكوناات الاولاة البرشياة واملاعياة إن أن اللجاة 
الثورية استااعت أن تحبط  لك امُلَخّاط الرليب 
يف ظال صرب وجلاا وتحمل من جمالري الشاثب 
الاذ8 كانت خري مثل وأقوى ساالح واجه صلف 

الُثاْاَوان وشاة الحصار.
ولي حالة سيساجلها التأريخ للجاة الثورية 
التي حااظات عىل لاذا التماساك وإعارة الاولة 
والسلاة بمساؤولية وأسانات بذلك املرالاات 
يف الااخال ويف الخاارج ويف حساابات الُثااْاَوان 
أن اننهيار والسانوط للاولة وُمؤّسسااتها كان 
سايحصل يف الشاهور األوىل للُثاْاَوان، كما نؤكا 
أن الوطان يتساع للجمياع وإنااا ناعاو ُكلَّ من 
وقاف يف صاف الُثااْاَوان أَْو ُنارِّر باه أن يثوعوا 
إىل ُرشاالم بانعتذار لشاثبهم والثوعة لوطاهم 
وشاثبهم ليشااركوا يف بااءه وتضميا جراحه إن 

من تلاخت أيايهم بالاماء اانه ن مكان لهم.
ويف لذا الصاع نسجل الشكر والتناير لكل من 
أبى أن يكون عوناً لألعااء عىل شاثبه ووطاه من 
قياعات وأعضاء تلك األحزاب التي وقفت ون زالت 

يف صف الُثاْاَوان والثمالة وانسرتزاق.
ومان لاا نوجاه الاعاوة إىل جمالري شاثباا 
اليماي الثظيم الصابر الاعوة للخروج يف مسريات 
حاشااه يف ُكّل املياعين والسااحات عىل أن تتوَج 
لذه املسارياُت بمسرية كربى جامثة يف الثاصمة 
صاثاء لاعم وإسااع لذا انتفاق التأريخي وععم 
وإساااع املجلل السايايس األعىل والوقوف خلفه 

اهو املثرب عن إراعتكم وجاء تلبية ملاالبكم.
ويف األخري يساجل لذا اللناء التحية والثراان 
والثاااء ألولئاك األبااال مان الجياش واللجاان 
الشاثبية واملتاوعال البواسال الذيان ياااثون 
عن الوطن وساياعته بجهاعياة واااء ُقالَّ نظريه 
والاذ8 سايظلون لام أكار  الكارا  يف الثاااء 
والتضحياة الهم مااا ومن ُكّل جمالري الشاثب 

التحية والسال .
الرحمة والخلوع للشاهااء والشافاء للجرحى 
والارص والثزة والتمكل لشثباا اليماي الثظيم

والسال  عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاعر بالثاصمة - صاثاء 
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الصماد: الشعب اليمني وصل إلى حالة من اليأس من نجاح أية فرصة للسالم فقوى االستكبار العالمي تريد سحق الشعب وإذالَله
أبو رأس: المجلُس السياسي األعلى لم يأِت نزوًة من المؤتمر وال من أنصار اهلل بل جاء بناًء على رغبة جماهيرية عارمة من ُكّل أنحاء اليمن

عهــد  جديداألحزاُب السياسية الوطنية تختاُر الصّماد رئيساً للمجلس السياسي األعلى للجمهورية اليمنية وقاسم لبوزة نائباً للرئيس
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نافذة صحية

الجرب

لو مارٌض جلاا8 ُمْثاااٍا شاائع يحُاُث 
بسابب اإلصاباة بافيلياات صغارية جاااً 
يف الحجام تارى بالثال املجارعة تاتماي إىل 
الحارشات من اصيلة الثاكبوتيات وتسامى 

)األكاروس( النارمة الجربية.

األعراُض:
- وجوع خاوط حمراء مموجة عىل الجلا.
- حكة شااياة بشاكل متوصل لارجة أن 
املرياض يجارح نفَساه ويخاُرُج عٌ  من كثر 

الهرش، تزعاع حاتها يف ساعات الليل.
- إحمرار وخصوصاً بل األصابع.

الوقاية:
للسالوك عىل املستوى الشاخيص أَْو الثا  
عوٌر رئيايٌّ يف الوقاياة مان لاذه األماراض 
وماع انتشاار الحارشات املساببة أَْو الااقلة 

لهذه األمراض.
كما أن املمارساات الخاطئة والثاعات نري 
الساليمة تساهم بشاكل رئيي يف ننل لذه 
األمراض التي نالبااً ما تكون أمراضاً مثايًة 

وقابلة لالنتنال من شخص إىل آخر.
وألن )الحارشة( الافيال املسابب للجرب 

يمكان أن يثيش مان )2-3( أياا  يف اللباس 
والفاراش أو الغبار امن املحتمال أن يصاب 
املرياض بالجارب من شاخص آخار مصاب 
بالجارب يشارتك مثه يف نفال الريار، أَْو 
الباانيات، أَْو املااشف واألنراض الشخصية 

األُْخاَرى لذلك يجب:-
1. انلتما  بالاظااة الشاخصية ونظااة 

املالبل الااخلية والخارجية.
2. نظاااة الرير والباانياات واملخاات 
والفراش واملاليات وتثريضها للشمل بشكل 

عور8.
3. تجاب انحتكاك أَْو اساتثمال األنراض 

الشخصية للمصاب.
ل. عا  اساتخاا  مالبال اآلخرين وعا  
أَْو  الباانياات،  يف  اآلخريان  ماع  انشارتاك 

املااشف، واألنراض الشخصية. 
5. يثتارب مارض الجارب مان األماراض 
كاااة  يف  اننتشاار  والساهلة  الريثاة 
املجتمثاات لذلاك يجاب أن يثزل الشاخص 
لاه ااراش ومااشاف  املصااب ويخصاص 
ورشاشاف وتتم مثالجته اوراً لكي ن تاترش 

الثاوى بل األشخاص املخالال.
6. ألن الثااوى تاتارش بساهولة أَْكبَااار 
يف األماكان املزعحماة ايجب تجااب األماكن 

املزعحمة، ويجب املحااظة عىل نظااة أماكن 
التجمثاات واملنارات وأن تتثارض للتهوية 

والشمل.
7. األعاراض والحكة ن تظهر إن بثا ل-6 
أساابيع من اإلصاباة بالثاوى، ااإ ا أصيب 
شاخص بالجرب ايجب عىل املخالال له أن 
يتثالجاوا أَيْضاً من الجارب حتى ولو لم يكن 

لايهم أعراض أَْو حكة. 
املخالاال  األااراع  جمياع  مثالجاة  ا. 
للمريض ساواء يف املازل أَْو أماكن التجمثات 

السكانية.
9. مان أجال النضااء عىل طفيال الجرب 
والرشاشاف،  املالبال،  تغسال  أن  يجاب 
واملااشف الخاصة باملريض بثا شفائه باملاء 

الحار.
10. كل نرااة يف البيت يجاب أن تتثرض 

للتهوية والشمل.
11. نسايل املواع الاسايجية كاملالبل أَْو 
املفارش باملاء الحاار مع الكي، أَْو وضثها يف 
أكياس بالستيك ملاة أسبوع حتى ينىض عىل 

طفيل الجرب وبيضها.
12. الثااياة التاماة بالحيوانات املوجوعة 
باملازل نكتشااف املارض مبكاراً وعالجه أَْو 

التخلص من الحيوان الحامل للثاوى.

ماذا بعد فشِل مفاوضات الكويت؟! 

مروان حليصي 

مثريٌ للسخرية لذا الثالم الذ8 يتشاق بل الحل واآلخر 
زعمائه وقاعته بحفاظهم عىل اآلمن وانساتنرار الاوليل، 
وتتزعم ُمؤّسسااته الاولية وماظماتاه وليئاته التمامها 
بإرسااء قيام الايمنراطياة وتحنيل الثال واملسااواة بل 
الشاثوب، وإرسااء مباأ عا  التاخل يف الشائون الااخلية 
للااول، وانلتماا  باإلنَْساان والااااع عن حنوقاه، ولو 
يف نفال الوقت يسامح ويغض الارف عان جرائم الاظا  
السثوع8 بحل الشثب الايَاَمااي لثا  ونصف تحت  ريثة 
إَعااَعة الرشعية املاتهية، التي لو كانت ايها خرياً للشاثب 
الايَاَمااي ملا طالب الاظا  السثوع8 وحشا النوات وجمع 
املرتزقة من أنحاء النارات َوقاتل وأنفل مئات املليارات من 
الاونرات إلعاعتها؛ ألن اململكة ن يروقها األمن وانساتنرار 
للشاثب الايَاَمااي ون ازعلاره، ولاذا يشء متثارف عليه 
وأثبتته األيا  والسااون املاضية التي سبنت الحرب، وليل 
أولها حارب الكويت عااما اتخذت قاراراً بموجبه أخرجت 
ُكّل الثاملال الايَاَماايال مان أَراضيهاا متساببة بأزمة 

اقتصاعياة عصفات بالشاثب الايَاَمااي وماا زلاا نثيش 
آثارلاا إىل يومااا لاذا، ولام ترتاجع عان قرارلاا َوتثالج 
املشكلة وتثيالم ملمارساة أْعَمالهم يف أَراضيها بثا توقف 
الحارب كماا لو مفارتض عىل األقل، نسايما وقاا عاعت 
الثالقات بياهاا والايَاَمان إىل مساتوالا الابيثي، وتاللا 

ععمها لحركة اننفصال يف جاوب البالع باملال والسالح.
اة التاي تأتي يف  وأعناب  لاك تشاكيل اللجااة الَخاصَّ
إَطاار تاخال اململكة يف الشاأن الااخايل الايَاَماااي، التي 
ُكلفت بمهمة تنويض سالاات الاولة مان خالل املرتبات 
الشاهرية التاي كانات ترصاهاا آلنف الشاخصيات مان 
املشاايخ والنيااعات الثساكرية املحساوبة عاىل اإلخوان 
والتياارات األُْخااَرى لبااء مشايخاتهم وممالكام كلٌّ عىل 
حااة؛ بهاف تنوية نفو لا َواعتماعلم كأََعَوات لها لتافيذ 
اة يف ظل الفنر املاقع الذ8 يثيشه الشثب،  أجااتها الَخاصَّ
ومثاناته املساتمرة ماع اإلْرَلااب الذ8 لاو املاتج الوحيا 
الاذ8 صارتاه إلياا اململكاة بساخاء، وتفاقمات مثاناته 

بتسلط تلك املشيخات املاعومة باألموال السثوعيّة. 
 وإ ا كانات اململكاة تافال يف اليو  الواحاا 200مليون 
 Nbc عونر يف حربها عىل الايَاَمان كما أكاته مؤخراً شبكة

اإلخبارياة عىل الرنام من أن الرقم أَْكبَااار من  لك بكثري، 
ألجال رشعية جوااء ألي أصالً لم تكن حليفاً اسارتاتيجياً 
للمملكاة حتاى تضحاي ألجلهاا، بل أناه يف عهالاا انط 
أزعجات اململكة عااما خالفات األعراف املتبثة ساابناً يف 
عالقاات بالعنا ماع املجتمع الاويل وماهاا الونيات املتحاة 
التي اتحات خط مبارش مثها، عون ماروره باململكة التي 
اعتااعت أن تمر بها ُكّل عالقاتااا الاولية لتباركها، وبالتايل 
لم تكن الرشعية املزعومة برقم مهم للمملكة حتى تشاثل 
حرباً عاىل الايَاَمان ألجلها قا تاتنال رشارتها إىل املاانة 

ون تاافئ.
 ومن املؤسف أن يصاق الثالم أن الحرب السثوعيّة عىل 
الايَاَمان لي ألجل إَعاَعة الرشعية، ن سيما َوأن السثوعيّة 
ونظامهاا املرتلل لام يكونا من ععاة الرشعياة أَْو النانون 
أَْو ممان يؤماون بالنانون ويكفلون حنوق الثيش الكريم 
وحرية التثبري للساثوعيل انط ون أَْكثَااار من  لك، ولو 
كانات الساثوعيّة يهمها أمر الرشعياة والنانون لكان من 
املفرتض أن يكون ملكها املبجل يف أحا املصحات الافساية 
وليل حاكماً لشاثب برمته، ولكان ُكّل أمراء باي سثوع يف 
الساجون ينضون عنوبتهم جراء ما اقرتاوه بحل الشثب 

الساثوع8 مان نهب لثرواتاه وحرمانه ألبساط حنوقه يف 
الثياش الكريم وتويل املااصب النياعية واملشااركة يف صاع 
النرار السيايس وضمان حنه يف التثبري والحايث واننتناع 
كما يحث عليه الرشع، اكل األمراء يتثاملون مع املواطال 
بتثاٍل وبثبوعياة وكأنهم لنااء تباتهام وحااظت عليهم 

األرسة الحاكمة. 
وكياف لاظاا  حاكام لان يتواناى يف الازج باك يف أحا 
ساجونه إ َا تفولت بكلمة تاتنا سياسته أَْو تتثرض ايها 
ملمارساته، أن يكون من ععاة الرشعية والنانون، اتغرياة 
واحاة تنول ايها كلمة حل ماتنااً الوضع كفيلة بالزج بك 
يف السجن بحكم قضائي لست عاة مع 100 جلاة وأَْكثَاار، 
أناه انفصا  الشاخصية لو  لك ما تمارساه اململكة بحل 
مواطايها من انتهاكات ومضاينات وتثسافات تاالهم يف 
ُكّل شؤون حياتهم، وما تتشاق به َوتريا أن تحننه لبثض 
الشاثوب كما تزعم، َوالتااقض الواضح الذ8 أَْصبَح يؤمن 
باه الثالم كحنينة مساّلم بهاا لااملا وحاجاة األَمريكان 
للمملكاة للسااوات النريباة الناعماة ما زالات موجوعة، 
ولكاذا لو الثالم ملان يريا أن يؤمن بثاالتاه أَْو يثول عىل 

ضمريه.

عندما يبحث املعتوهون عن الشرعية 

زيد البعوة 
فشللت طاِوللُة الكويلت يف 
الخروج بحل سليايس سللمي 
لوقف الُعلْدَوان عى الليَلَملن، 
والسؤال هنا: ماذا بعد؟ هل عى 
الشلعب الليَلَملنلي التحضرُ 
من اآلن ملهرجان االنتصار الذي 
بلدأت مالمُحه تللوُح يف األفق، 
للة يف ظلل االنتصلارات  َخاصَّ
التلي يحققهلا رجلال اللله يف 

جيزان وعسر ونجران؟.
 منلذ أن علادت العمليلات 
الحلدود  إىل  العسلكرية 
السعوديّة والتي عادت كردٍّ عى 

تعسلفات وإْجلَرام آل سعود ال تكاد تمر ساعة إاّل 
وتسلمع خرباً سلاراً عن تدمر دبابة هنا وأُْخلَرى 
هناك وقنص جندين يف جيزان وآخرين يف عسلر 
وتفاقمت األوضاع أَْكثَللر حتى سلمعنا عن تدمر 
خمس دبابات ابرامز أَمريكية الصنع يف يوم واحد.

 وملن خالل ملا يجلري يسلتطيع املراقب أن 
يفهم أن الجيش واللجان الشلعبية توقفوا يف األيام 
املاضيلة عى مضض، واليوم خرجوا من خنادقهم 
كاألسلود الضاريلة كلهلم شلوق مُلالقلاة العلدو 
يدملرون آليلة يف هذا املوقلع ويسلقطون طائرة 
اسلتطالع يف الجبهلة الثانيلة يقتللون ضابطاً يف 
نجران، ويقنصون سلبعة جنود آخرين يف جيزان، 
ويحرقون براديل يف عسلر، ويفجلرون مدرعًة يف 

جيزان وهكذا.. 
 للم يأِت حديلُث املعلمي يف مجللس األمن من 
فراغ، فما يجلري يف الحدود ليس باألمر السلهل، 
هناك تقدم عسلكري بالكيلوهات، هناك صواريخ 
تنهلال عى املعسلكرات، هناك جنلود يُقتلون ُكّل 
يوم، هناك جرحى، وال يُسلتبَعُد أَيْضاً أن يكشلف 
اإلعالم الحربي علن أرسى، مع العلم أن ما يجري 
اليلوم ليلس سلوى عمليلات عسلكريه تمهيديه 
سليكون بعده معارك رشسلة وانتصلارات كربى 
للجيش واللجان وهزائم نكراء للجيش السعودي.

أما وقد فشللت مفاوضات الكويلت، فال رحم 
الله الجيش السلعودي، هنلاك املزيد من املفاجآت 
واملزيلد من التقدم واملزيد من االنتصارات التي لن 
يستطيَع الجيُش السعودي الصمود أمامها بفضل 
الله وقوته، حينها سنسلمع األَُملم املتحدة تصيُح 
ونسلمع مجلس األمن ومجلس التعاون الخليجي 
وجامعة الدول العربية واالتحاد األوربي إىل آخره.

وسلوف يخلرج املحلللون العسلكريون ملن 
مختلف دول العالم ليعرّبوا عن ذهولهم من هول ما 
يجري عندما يشاهدون املشاهَد والفيديوهات التي 
سوف يوّزعها اإلعالم الحربي مما وراء الحدود، بل 
من داخل املدن واملعسلكرات وامُلؤّسسات والقرى 
السعوديّة، رافعن شعار الله أَْكبَللر املوت ألَمريكا 
املوت إلرسائيل اللعنة عى اليهود النرص لإلْسلاَلم.

حينها سليخرج الغراب األسلود )العسلري( 
ليتحول من ناطق باسلم عاصفة الحزم إىل مجرد 
متحلدث لوسلائل اإلعالم يناشلد األَُمللم املتحدة 
واملنظملات اإلنَْسلانية والحقوقية برسعلة اإلغاثة 
والتحقيلق فيما يجلري وما إىل ذلك ملن أكاذيب، 

كما هي عادتهم، سوف يتحدثون عن جرائم حرب 
وإبادة وغر ذلك لكي يخّففوا عن أنفسلهم حجم 
الهزيمة ويحولون أنفسهم من 
طواغيلت ومجرمن إىل معتدى 

عليهم.
وللن يتوقف املهفلوُف بن 
سللمان حينهلا علن رحالتله 
املكوكيلة من دوللة إىل أُْخلَرى 
فرنسلا  إىل  الكونجلرس  ملن 
وأملانيلا وروسليا وغرهلا من 
دوليلاً  دعملاً  يطللب  اللدول 
لنلرصة  وعسلكرياً؛  سياسلياً 
بالده التلي طاملا أنفقت الكثر 
ملن األموال إىل بنلوك وأرصدة 
هلذه الدول ولكنه سليصطدم 
بالرفض والتهميش، فالغرب ال 

يرحم الضعيف. 
وال يستبعد أن تتوسط إيران مستغلة الفرصَة 
فرحلًة بملا يجلري لصالحهلا لتجعلل النظلام 
السلعودي يقبل قدميهلا يف مقابلل أن تطلَب من 
أَنَْصللار الله والشلعب الليَلَملني وقلف إْطاَلق 
النلار، وهيهلات هيهلات لن يحدث ذللك ال إيران 
وال روسليا وال األَُملم املتحدة وال مجلس األمن وال 
أحد يسلتطيع أن يقنَعهلم بالتوقلف أَْو الراجع، 
فهلم اآلن يف موقلف قلوي ال يمكلن أن يضعلف 
لة بعد التنلازالت التي  هكلذا بكل سلهولة، َخاصَّ
قدموها.. سلوف تكون هناك رشوط كبرة سيعلن 
عنهلا السليد َعبداملللك الحوثي يف خطلاب متلفز 
الساعة السابعة مساءاً من عى شاشة قناة املسرة 
سلوف ينتظلره ُكّل العاللم وال يسلتبعد أن تبثه 
العربيلة والجزيلرة مبارش؛ ألنه خطاب يسلتحق 
البلث واملتابعة سلوف تكلون اإلبصار شلاخصة 
واألسلماع منصته ملا سيخرج من فم السيد والذي 
للن يقبل بوقلف إْطاَلق النلار إاّل بتسلليم هادي 
وملن معه للجيلش واللجان وإلغلاء ُكّل القرارات 
ُكّل  وانسلحاب  الليَلَمللن  ضلد  التلي  الدوليلة 
القلوات األجنبية من جنلوب الليَلَملن وتعويض 
ُكّل الليَلَملنيلن املترضرين واعتذار رسلمي من 
السلعوديّة واإلَملاَرات وكل دول الُعللْدَوان ملن 
الشلعب الليَلَملني وغر ذلك من الرشوط التي ال 

يعلمها إاّل الله.
سوف توافق دول الُعلْدَوان عى الرشوط ولكن 
برشط أن تقوَل يف وسائل إعالمها أنها غر راضية 
ولكنها سلتقبل يف الرس والسليد َعبدامللك سيقبُل 
ليحفلظ لها ماء وجهها كملا هي عادته فهَو كريم 

كما يعرف عنه العدو والصديق.
بمهرجلان  الليَلَملنيلون  يحتفلل  وسلوف 
االنتصار يف أربع محافظات يف صعدة بالُقرب من 
الحدود السعوديّة ويف مأرب ألهميتها ويف عدن ويف 
صنعاء، وسلوف يطل السليد َعبدامللك يف شاشات 
عمالقة البسلاً الثوب األبيض والشلال الفلسطيني 
سلوف تكون بدايُة خطاِبه عن فلسلطن القضية 
األوىل ثلم عن الشلهداء والجرحى ثم عن الشلعب 
الليَلَملني العظيم ثم عن صدق وعد الله وسلننه 
ُث بصلوت جهلوري أَْو بصوت  اإللهيلة للن يتحدَّ
مرتفلع إاّل يف نهاية الخطاب ليحلذر املعتدين من 
جديد بتحذير بالسلتي ونصيحة عسلية للمرتزقة 
وابتسلامة جميلة لن ينسلاها التأريخ والزمان إن 

شاء الله.
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َومن َتَخلَّف 
سيلتحق حتماً 

بالركب َولو بعد 
حني!

 الشيخ/ 
عبدالمنان السنبلي

املجلال  إْعاااَلُن  شاّكل  لناا 

السايايس اليو  الخاوة الحنينية 

األوىل لالننااَلب عاىل املاايض باكل 

خالااته َورصاعاتاه البغيضة التي 

لم تزعنا إن ارقًة واننساماً.

الثاماة  الصاورُة  تظال  نثام   

لهاذا املجلل ناري واضحة بما ايه 

الكفاياة لوجاوع بثاض الفرانات 

نيااب  خّلفهاا  التاي  َوالاتاوءات 

املارقل َواملغرر بهم من باي جلاتاا 

الوطن  اننتصاار لهاذا  الرااضال 

ماذ أن نزلوا اااعق الخمساة نجو  

لاااك يف الريااض، إن أنهاا تُثتارب 

أاضل الاما ج املتاحاة َواملمكاة يف 

الوقت الحاايل َوالتي يمكن أن تمثل 

الايَاَمان َوشثبه حتى يثوع الرااق 

املتواجااون يف الرياض إىل صوابهم 

أَْو يتم إبالنهام من قبَل مضيفيهم 

ٍب  أنهم أصبحوا نري مرنوٍب َومرحَّ

بهم. 

أيها املتخلفون عن ركب الوطن 

الثاقاون لاه، توباوا إىل الوطن بثا 

األعاااء،  َوأطثتام  عصيتماوه  أن 

االوطن يااعيكام أن تصثاوا إليه، 

إىل سفياته َون تخرقولا كما اثلتم 

من قبل. لم يثاا لايكم وقٌت كاٍف، 

عوعوا والتحناوا بالركب قبل أن ن 

أن تثاوعوا. مناعاكم  تساتايثوا 

لم تزل شاانرة َومحجوزة َوتاتظر 

عاوعة التائبال ماكام ليملؤلا، ن 

ترالاوا عاىل مساتخاميكم باوا  

انساتضااة، االضيف - لاو كاتم 

اثاالً ضيواااً - إن طالات إقامته 

ل، اكيف َوأنتم لساتم إن أَُجراءاً  يُمَّ

تؤعون وظيفًة َوأعواراً لغري وطاكم 

يَاْومااً  سايبلغونكم  َوشاثبكم؟!! 

برعة املغاعرة، اماا أنتم ااعلون 

حياها، َوأيان تذلبون؟!! لن تجاوا 

متساثاً لكم يف لذه الانيا َوقا ملت 

ماكام األسافار َومللتام ماهاا إن 

الوطن اسارعوا إليه َوالتحنوا بمن 

سابنكم مان إخوانكام َوإن كانوا 

بالوع  خصوماً، االخصومات تزول 

َوتظل األخوة باقية.

 ما رضكم أن تلتحنوا َوتاضموا 

إىل املجلال السايايس؟!! ليل لكم 

عذٌر اليو ، اهاذا املجلل لم يخرج 

إىل الثلان مان تحات أقبياة إياوان 

كرى أَْو من أروقة قصور قيرص، 

لناا ُولاا لاذا املجلال مان رحٍم 

وطايٍة يمايٍة خالصة اكرًة َوشكالً 

َومضموناا، اماا الاذ8 يماثكم أن 

تاضماوا إليه َوتشااركوا يف قراراته 

إن كاتام صاعقل؟!! أناا ن أرياكم 

أن تلتحناوا باه ناااً أَْو بثاا ناا، 

أناا أرياكام أن تلتحناوا باه اليو  

تأريخياً  َوتسجلوا ألنفسكم موقفاً 

قا يشافع لكم بثض ما اقرتاتموه 

بحل وطاكم َوشاثبكم، أما نااً أَْو 

بثا نٍا اإنكام حتماً بثا أن تضيل 

لتبحثاوا  الفاااعق ساتأتون  بكام 

ألنفساكم عن مكان اياه َولن نرع 

التائبال ماكام إن قلياالً ممن حل 

عليهم نضب الشثب َوالوطن.

أحمد ناصر الشريف
 

 ماذ ما قبل الحارب الثاملية األوىل وبرياانيا 
والناعة الصهاياة يبحثون عمن يتاازل لهم عن 
السال من الناعة الثرب واملسلمل وكانت أوىل 
محاونتهم مع السلاان َعباالحميا آخر خلفاء 
الاولاة الثثمانياة ولكاهم اصااماوا براضه، 
مؤكاااً أناه ن يمكان أن يتاازَل عن املناساات 
اإلْساااَلمية يف الساال ويايء إىل خلفاء باي 
عثماان الذيان سابنوه يف الحكام رنام الوعوع 
املغرياة من قبل برياانيا والناعة الصهاياة بأن 
تظل الخالاة اإلْسااَلمية ايه ويف أونعه وأحفاعه 

إىل يو  النيامة. 
 ونتيجًة لثاا  مواانته التاازل عن جزء من 
السال إلقامة عليه وطن قومي لليهوع سلاوا 
عليه ايما بثا الجارال مصافى أتاتورك لينوَ  
باننااَلب عليه ويخلثاه من الخالااة وقا حول 
تركياا التاي كانت األوىل يف الارشق إىل األخرية يف 
الغارب إَضاَااة إىل أن أتاتورك جثال من الاظا  
الجمهاور8 يف تركياا الجايااة نظامااً علمانياً 
اصل ايه الاين عن الاولة وألغى الحرف الثربي 
الاذ8 كانات تُكتاب باه اللغاة الرتكياة واعتما 
الحارف الالتياي كما حول املسااجا إىل مخازن 

واسابالت للخيول.

 وكانت املحاولة الثانية مع الرشيف حسال 
ملك الحجااز والذ8 كان ياماح ليكون خليفة 

للمسالمل بثاا انهياار الاولة 
الثثمانياة ولكااه اآلخر راض 
التاازل عان الساال وعناباً 
له سالات عليه برياانيا ايما 
بثاا سالاان نجاا عباالثزيز 
مااع  أناه  بحجاة  ساثوع  آل 
اريضاة  أعاء  مان  نجاا  ألال 
يف  حكماه  اأساناوا  الحاج 
برياانياا  وضمتهاا  الحجااز 
واملخاالف  نجاا  رايض  إىل 
الساليماني التي استوىل عليها 
برياانية  بمساعاة  عباالثزيز 
وأْعلان مملكتاه الساثوعيّة يف 

23سبتمرب 1932 . 
 وحتاى تتخلص برياانيا مان اإلحراج انا 
قامات بتثويض الرشيف حسال عان مملكته 
يف الحجااز بماا يثرف الياو  باململكاة األرعنية 
الهاشامية ووزعات بثاض أونعه ليحكماوا يف 
سورية والثراق كممالك عستورية، الصالحيات 

ايها للحكومة وليل للملك. 
 وحل اشالت برياانيا يف انتزاع التاازل عن 
الساال لليهوع من قبال السالاان الثثماني 
عباالحمياا والرشياف حسال لينيماوا عليها 

عولتهام أَْو ماا كانوا يسامونه بالوطن النومي 
 لباوا إىل الكويات نساتناا  عباالثزياز بان 
عباالرحمن آل سثوع ونصبّوه 
بااياًة سالااناً عىل نجاا بثا 
انتزاع ماه تاازل عن الساال 
لليهوع املساكل حسب ما جاء 
يف وثيناة التااازل التاي كتبها 
بخط ياه وختمها بختمه وأكا 
ايهاا أنه لان يخرج عان رأ8 
برياانيا حتى تصبح الساعة. 
 وكان مستشاره الربيااني 
ايلباي والاذ8 اععاى أنه عخل 
إىل  اسامه  وناري  اإلْساااَل  
عبااللاه لو مان كان يخّاط 
لثباالثزياز  املثاارك  ويناوع 
آل ساثوع وإْساَناط املااطل التي تكونت ماها 

مملكته.
 لكان ألن برياانياا كانات تخااف أن يثوع 
املسالمل لالتَّفااق ايما بياهم ويشكلوا وحاة 
ضالا بثا سانوط عولة الخالاة الثثمانية مع 
بااياة الاصاف األول من الثناا الثالث يف النرن 
الثرشيان اناا اكارت يف خلال ثالثاة عوامال 
رئيساية تحاول عون قياا  الاولة اإلْساااَلمية 
مان جاياا واختاارت لذلاك قااعة ياتماون إىل 
أصاول يهوعياة بثضهام اعتال اإلْساااَل  ليتم 

النباول باه والبثض اآلخار بني عاىل يهوعيته 
مساتغلة تواجالاا يف الثايا من الااول الثربية 

واإلْسااَلمية كمستثمرات برياانية. 
 وكانات البااياة مان مارص حياث قامات 
برياانياا ومثهاا النااعة الصهايااة بإنشااء 
جماعة إْسااَلمية ظالرلا ايه الرحمة وباطاها 
يحمال الثاذاب لإلْساااَل  واملسالمل ااختارت 
الشايخ حسان الباااء الاذ8 ياتماي إىل أصاول 
يهوعية جزائرية وينال إن له عالقة باملاساونية 
وطلبات ماه إنشااء ماا يُثرف الياو  بجماعة: 
)اإلخاوان املسالمون( والتي وضع لهاا مباعئها 
األوىل ضاباط بريااني يف الثاا  ا192  ثم تىل 
 لك انشااء اململكة الساثوعيّة التاي قضت عىل 
الهوية الوطاية لشثب نجا والحجاز ونسبته إىل 
آل ساثوع األرسة التي تحكماه بالرشاكة مع آل 
الشايخ التابثل مُلؤّسل املذلب الولابي محما 
بان عباالولااب بان شالمان النرقاويش وكال 
الاراال ياتميان إىل أصاول يهوعية من الثراق 

وتركيا. 
 ويف 15 ماياو ال19  أنشاأت برياانياا ما 
يُثرف الياو  باولة إرسائيل لتكتمل حلنة ثالثي 
الرش ضا األمتل الثربية واإلْساااَلمية لياثكل 
ُكّل  لك سالباً عىل األمتل الثربية واإلْساااَلمية 
وتشاويه عياهاا اإلْساااَلمي الحاياف، ولو ما 

ساتحث عاه يف الجزء الثاني من لذا املنال. 

ثالثي الشر الذي صنعته بريطانيا!           )الجزء األول( الت
تأم

أحالم عبدالكافي
قاا يوحي عااواُن لذه املنالاة ملن ينرأه أن الخساارة كانات لواانا 
الوطااي بمن يمثله بمجرع إْعاااَلن املبثوث األَُمامي ولا الشايخ انتهاء 
جولاة املفاوضات بثا تساثل يَاْومااً مان انثناعلا والتاي كان يرالا 

البثُض ارصًة سانحًة للخروج بالوطن من لذه األزمة. 
لكاهاا من وجهة نظر8 لم تكن خساارة إن لواا الرياض بمن يمثله 
من الساثوعيّة وعول الُثاْاَوان عىل الايَاَمان!!! من يظن أن آل ساثوع ن 
يشثرون بالخسارة والحرة اهو مخاأ، لنا عخلت اململكة نفل عميل 
ومظلام يف حربهاا عاىل الايَاَمان وإن بات متغارساة متبخارتة إن أن 
إحساساهم بالهزيمة قا أولن عزائمهم وجثلهام يباون أَْكثَاار تخبااً 
بالتونل يف عاائهم عىل الايَاَمان يَاْوماً عن يَاْوماً بتلك الرصايات املهولة 
التاي تافنهاا اململكة لتغاية تكالياف حربهم الهوجااء.. والتي أنهكت 
ميزانية آل ساثوع نتيجة ملا قامت به من تمويل لكل املتورطل واملثتاين 
َولاكل تحرك ولاكل تامري ولكل قصف ضا الايَاَماان، األمر الذ8 أّعى إىل 
تفاقام األزمة انقتصاعية بشاكل ملحوظ من خالل ارض ارتفاع ساثر 
الكثري من السالع للضثف يف اململكة التاي عّللت ملواطايها بكل نباء عرب 
وسائل إعالمهم عن أنها إصالحات رضورية لتحسل الاخل مستنبالً!! 
ا عن خساارة اململكة من الجيش والثتاع يف جبهات الحاوع احاث  أَمَّ
ون حرج.. عن حجم التورط الذ8 تشثر به اململكة والذ8 ربما كان خارج 
عن حساباتها والذ8 لم تارك بثاهجيتها أن مغبة اعتاائها عىل الايَاَمان 
ساتكون له تااعياته الخارية والذ8 انثكل سلباً ضا اململكة من خالل 
تلاك اننتصاارات الثظيماة التي يساارلا الجياش الايَاَماااي والتي 
اساتااع قلب املثاعلة من خالل التونل يف الثمل الساثوع8 والذ8 يمثل 
الرضبة الناصمة واملخيفة اثال التي تشاكل تهايااً حنينياً ضا اململكة 
والذ8 يربلن أنها إ ا استمرت بهكذا عنلية أنه سيفنالا الكثري، أما عن 
الخساارة عىل املستوى السيايس انا كانت سانوط األقاثة عن اململكة 
والذ8 كشاف للجميع بحربها املبارشة ضاا الايَاَمان عموية لذا الكيان 
نالياك عن حجم املؤامرة التي تساّونها باسام الاين ضاا عول املاانة 
لصالاح الهيماة الصهياو أَمريكية.. والذ8 ممكان أن تكون له تااعياته 
الريثة ضا آل سثوع بتأليب وتكالب الشثوب املترضرة وازعياع موجهة 
الغضب الثربي واإلْساااَلمي ضا تلك السياسة اإلْجاَرامية التي تاتهجها 

بتلك الثصابات الااعشية التي عاشت يف األرض الامار والخراب. 
النارار يف إنهاِء حربها عىل الايَاَمان حنينة ليل ساثوعياً.. ن ل�ء 
إن ألنها نّصبت نفسها اليا الاويل للهيماة األَمريكية والذ8 جثلها أسرية 
الثبا لساياه، حل ساخرت موارع اململكة ونفاها كتمويل أساايس لكل 
تلك امُلَخّااات التي تساثى للتوساع وما الافو  والسيارة عىل املاانة 
الثربية، نثم إن الكيان الساثوع8 زرع يف قلب لذه األمة ملهمة أشابه ما 
تكاون بمهمة الكيان الصهيوني املزروع لو اآلخر لافل الغرض بافل 
األياع8.. والتي اليو  نجاي تااعياته الخارية من أقىص األرض إىل أقصاه 
والذ8 يستوجب تحرك واسع الاااق عىل مستوى األمة املستهااة،، وما 
عىل الايَاَمان اليو  شثبا وجيشا يف ظل لذا الُثاْاَوان إن راع الجهوزية 
التامة حيال اساتمرار اململكة يف تثاتها ونيها وراضا للوصول إىل حلول 
تمثال الصاوت الايَاَمااي الوطااي بثيااً عن تاخالتهاا من خالل ارض 

حكومة الرياض عىل يمن الحرية والصموع.
 اهيهات أن يكون لهم لذا اساناتلهم إىل يو  النيامة.

تعثُّر مفاوضات 
الكويت.. بني الربح 

والخسارة 

سلمان بن معاوية

اليوم بصنعاء.. انعقاُد املؤتمر 
اإلعالمي األول تحت شعار »صوٌت 

واحد ضد الُعـْدَوان واالحتالل«

 أبو حاشد يحيى تميم
 بالرنام مان تغاريُّ الزماان واملاكان واألشاخاص إنَّ أن 
ُلااك أشاخاصاً لهم نفُل الرتكيب الافي ونفل األساليب 

والاباع ألشخاص قا عفا عليهم الزمن. 
اثااا عراساتاا للتأرياخ قبال أَْكثَر مان ألاف وثالثمائٍة 
َوسابثل عاماً ويف نفل عرص اإلْساااَل  نجُا الشخص الذ8 
لاو محور الاراساة إنه يزيا بان مثاوية الذ8 حمال الثااَء 
الجائَر لإلْساااَل  واملسالمل رنم أنه مسلم و لك خامة ماه 
ألَْعااَااء اإلْساااَل  انا أشرتى يزيا ونء ألل الكواة بأمواله 
وجهز جيشااً عظيماً قوامه 000ل مناتل للنضاء عىل حفيا 
رساول الله صىل الله عليه وعىل آله وسلم اإلما  الحسل بن 
عاىَل بن أبي طالب كار  الله وجهه وريض اللاه عاهما الذ8 
أتى إىَل كربالء بالب من ألل الكواة ليبايثْوه للخالاة َطَمثاً 
ماهم يف الثال واملسااواة، ااإلما  الحسال عليه الساال  لم 
يأِت مناتالً وإنما أتى للبيثة وقا أتى مع اإلما  الحسل ألُل 
بيته البالغ عاعلم بضثاً وسابثل اارعاً ما بل رجل وامرأة 

وطفل. 
 لاك الجيش الثظيم 000ل مناتل يناتل جيشااً بسايااً 

جاااً مثظُمه نسااء وأَْطَفاال، حتماً انا قاىض جيُش يزيا 
عىل جيش الحسال عليه الساال  كلياً وقتلولم َجميثاً وعىل 
رأساهم اإلما  الحسل عليه الساال  الذ8 قتلوه  بحاً ومثّلوا 
بجثتاه الاالرة ومان  لك الحل تأسال الذبُح لإلنَْسااان 

وتأسست الناعاة وعاعش. 
الهااف من لذا املناال ومن عراساة التأريخ لاو إظهاُر 
التشاابه والتماثُاِل بال يزيا بان مثاوية وبل سالمان باي 
ساثوع الذ8 يسامي نفَساه خاع  الحرمل الرشيفل والذ8 
اشارتى بأموالاه امُلاْرتَاَزَقة مان الثرب وحشاالم ملحاربة 
أَْحااَراِر شاثِب اإليَْمااِن والحكماة الذين وصفهم الرساوُل 
األعظاُم بهاذا الوصف، و لاك خامًة مان سالمان ألَْعااَااء 

اإلْسااَل  من اليهوع والاصارى وتافيذاً ملخاااتهم.
 كذلاك من أوجه التشاابه بال يزيا وسالمان أن يزيا بن 
مثاوياة لو أوُل من أسال الناعاة وعاعش، وسالمان باي 
ساثوع لو من تبااى نفَل التاظيمل اللذين أسساهما يزيا 
ومّولهما ووّساثهما عىل املساتوى اإلقليمي، لذا مملكة باي 
ساثوع حنينتُها لاي مملكة عاعاش. من لذا نساتاتج أن 
سالمان باي سثوع نسخٌة ماابنٌة تماماً وبما تثايه الكلمة 
ليزيا أَْو أنهما وجهان لُثملة واحاة وإن اختلف زمان ومكان 

كلٍّ ماهما.. الثاة الله عىل سلماٍن كما لُثن يزيا.

  -  صنعاء
ياثناُا صبااَح اليو  انثاال باملرَكز 

الثنايف بالثاصمة صاثاَء، املؤتمر 
اإلعالماي األول تحات شاثار 
»صوت واحاا ضا الُثاْاَوان 

وانحتالل«.
الفثالية  لاذه  وتأتي 
مارور  ماع  بالتزامان 
ياو  مان صماوع   500
الشاثب اليمااي يف وجه 
الساثوع8  الُثااْاَوان 
األَمريكاي الغاشام، كما 
مرشوَع  املؤتمر  سيااقش 

ميثاق رَشف إعالمي لتاظيم 
مان  والحاّا  املهااة  شاؤون 

املااكفاات  ات الااباع الاائفاي 
واملااطني.

األمل الثا  املسااعا نتحاع اإلعالميال اليمايل 
محماا أنثام ععاا يف وقت ساابل إىل حضور واساع 
وااعال لإلعالميال واملؤّسساات اإلعالمياة 
الوطاياة، مؤكاااً تكاتاف اإلعالميال 
يف إطاار تثزياز الصموع الشاثبي 
الوطاياة  الوحااة  وترسايخ 

والسلم انجتماعي.
 ولفات أنثام إىل تزامان 
ماع  املؤتمار  انثنااِع 
انتَّفااق السيايس الوطاي 
املجلال  عان  واإلْعاااَلن 
إلعارة  األعاىل  السايايس 
شائون الباالع يف مواجهاة 
الُثااْاَوان، ماا يحتم تضاار 
جهوع اإلعالميل واملؤسساات 
يف مواجهاة وكشاف  اإلعالمياة 
جرائم الُثاْاَوان وانحتالل والتصا8 

للتاظيمات اإلرلابية.
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»مكافحة اإلرهاب«.. ذريعُة االستعمار الحديِث الحتالل الشعوب والقضاء على اإلْسـاَلم
  - بشرى المحطوري:

ًة اا  ااِهيْاُا الَناِئاُا -ِرْضَواُن اللاِه َعَلايِْه- محاارَضَ ألناى الشَّ
ملزمة اا ]الشاثاُر سالٌح وموقف[ بثا سااة تنريباً من اناالق 
الشاثار، وبثا أن ظهر األثُر الذ8 تركه الشثاُر عىل األعااء، انا  
السافريُ األَمريكاي بافساه بزيارة صثااة، وعىل إثار الزيارة تم 
النبُض عىل ُكلِّ َمن يرصخ بالشثار أَْو يلصنه أَْو يوزعه، والنيا  
بحبساه، وإيذائه، اجاءت لذه املحارضُة لتكشاَف أشاياَء كثريًة 
ومهماًة حول الشاثار، وألميته، وملا ا نارععه؟ وما لو أثره عىل 
اليهاوع وأَمريكا؟ محارضة ناية بكثري مان املثلومات والحنائل 

َواألعلة الاامغة بوجوب ترعيا الشثار والاااع عاه.. 
 

إنعكاُس املفاهيم عند الناس
ااِهيْاُا الَناِئاُا محارضِتِه بالتأساف عاىل انثكاس  ابتااأ الشَّ
املفاليام عااا الاااس بحياث أصبح التارصف الصحياح خاأً، 
والتارصف الخااأ صحيح!! انال: ]من املؤساف أنك تسامع أن 
لاااك مان يتكلم من اليهاوع والاصاارى عىل رساول الله، وعىل 
النارآن، وعىل اإلْساااَل  وترى الثرب يف املنابال، ما يحصل ماهم 
مواقاف قوية, بل يصل األمر إىل أنه مثل ما حصل عاانا يف صثاة 
عااماا يااع الاااس بأَمرياكا وإرسائيال, ويتكلموا عاىل أَمريكا 
وإرسائيل، يحصل من ينول لك: ن.. يباِّلوا ويساكتوا, يتوقفوا ن 

يكتبوا الشثار لذا.. إىل الارجة لذه حصلت[. 
يتهاا عامغة،   مساتفهماً اساتفهاماٍت إنكارياًة قوياة، وُحجَّ
وايهاا الرعُّ الشاايف عىل مان يماع الشاثار، اناال: ]وكيف أنت 
تريا تساكتاا أن ن نتكلم عىل اليهوع والاصاارى، والله قا لثاهم 
يف النارآن الكريام! كيف ن نتكلُم عىل أَمرياكا وإرسائيل، ولا لم 
ن يساكِّتون من يتكلم ماهم عىل رساول الله، وعىل النرآن، وعىل 

اإلْسااَل , ن يسكتونهم[.

الحلُّ يف مواجهة الهجمة الصليبية الشرسة على 
األمة 

مؤكااً -ِرْضَواُن اللاِه َعَلايِْه- بأن الَحالَّ ملواجهة لذه الهجمة 
يتمثُل يف أمرين: اا 

األمر األول: ــ 
الثاوعة إىل النارآن الكريام وتثاليمه، ون مخرج لألمة ساواه 
مماا لي ايه من الاذل واملهانة تحات أقاا  اليهاوع، ولو كتاٌب 
مناٌس ن يختلف عىل صحة ما جاء ايه اثاان من املسالمل؛ ألن 
املتكفَل بحفظه لو الله ُسبَْحانَاُه َوتََثاىَل، قاثيٌّ الثبوت والانلة، 
ااعالم إليه قائالً: ]يحاول الااس أن يهتموا بتابُّر النرآن الكريم, 
وسايثراون أن األشاياء تكون لامة جااً, لامة جااً مساألة أن 
يكون اإلنَْساان ملتزماً بكتاب الله, وأن يهتا8 بكتاب الله, قضية 
تتوقف عليها نجاته، ولاايته يف الانيا ويف اآلخرة, ويتوقف عليها 
عزة املسالمل، وعازة الثرب بالذات, عزة الثارب بالذات وقوتهم 
وتمكياهام يتوقف عىل انلتماِ  بالنارآن الكريم, بغريه ن يمكن 
أن تناو  لهم قائمة ون يمكن أن ترتفاع لهم راية، إطالقاً؛ ألنهم 

رباوا بالاين, ربط مصري الثرب بالاين[.

األمر الثاني: ــ 
أن يثمَل اآلباء عىل تحصل أَبْاَائهم باإلْسااَل  الصحيح والفكر 
الصحياح، حتاى ن يصبحوا ُعرضًة للتضليل، الاذ8 يؤع8 بهم إىل 
النتاال إىل جانب اليهوع والاصارى ضا أمتهام وعياهم من حيث 
ن يشاثرون، ولذه لي الاامة الكاربى، وقا حصل  لك من قبل، 
انال: ]ونحصن أونعنا، ما يصبحوا عرضة للتضليل، ما يصبحوا 

عرضة بأن يصبحوا يف األخري قا يجااوا لصالح أعااء الله, لصالح 
اليهوع والاصارى, قاا يجااوا اثالً. ألن األمة قا مرت بحالة مثل 
لاذه، انساتثمار الاذ8 انتهى قبل ارتة, انساتثمار الثساكر8 
الذ8 كان موجوعاً اساتثمار بريااني وارني وإياايل وبلجيكي 
وناريه, كاناوا يساوقون الاااس يف الحارب الثاملياة، يساوقون 
املسالمل ليناتلوا تحت راية الربياانيل، تحات راية اإليااليل، 
تحات راياة الفرنسايل، يناتلون, يجااا لك عارشات اآلنف من 
املسالمل يناتلاون لصالحاه، ألطماعاه, لاذا يثترب من أساوء 

املواقف، من أسوء الحانت[. 

استخدم االستعماُر أسلوبني الحتالل الشعوب:
ُمشارياً -ِرْضاَواُن اللاِه َعَلايْاِه- إىل أن اليهاوع والاصاارى يف 
لجمتهم الرشسة عىل اإلْساااَل  واملسلمل ماذ النا  استخاموا 

أسلوبل لما: ا 
األسالوب األول: اا الهجو  املبارش بالحارب والنتل عىل األمة 
اإلْساااَلمية، وقاا أثبت لذا األسالوب اشاله، حيث قاال: ]كان 
األسالوب األول يكون من البااية عبارة عن لجو , الهجو  يخلل 
عاا الااس حالة رعة اثل واساتياء من املستثمر؛ ولهذا تجا أنهم 
يف األخري اضاروا إىل أن ياسحبوا من البلاان التي استثمرولا[. 
األسالوب الثاناي: ا  ريثة ]مكااحة اإلرلاب[، ولو أسالوب 
أخباث من األسالوب األول، حيث أن الشاخَص ن يار8 ون يحل 
أناه تحات انحتاالل إن بثاا أن يكاون اليهاوع َواألَمريكيال قا 
اساتحكموا اثالً مان ُكّل مفاصال الاولة، اناال -ِرْضاَواُن اللِه 
َعَلايِْه-: ]انساتثمار الحايث اآلن جاء تحت عاوان خبيث، باسم 
مكااحة إرلاب, ومثهم مجموعة يسمونهم إرلابيل ينسمولم 
عاىل املااطال، ويف األخاري ينولاوا نريا ناخال نارِّعلام, نلحل 
بثالم, وياخلوا املااطل, ياخلوا البلاان, ياخلوا البالع ويحتلولا 
ويهيمااوا عليهاا, ويكونوا قا خضثاوا الاولة ايهاا, والااس ما 
يروا يشء إن عااما تساتحكم قبضتهم, ما يرى الااس أشياء, ما 
ياروا أَمريكيل أمامهام زاحفل، إن بثاما يكون قا اساتحكمت 
قبضتهام, قا عخلوا الباالع, باو قواعا عساكرية, تواااوا بأعااع 

كبرية[.

اليهود.. ومكافحة اإلرهاب:
مضيفاَ -ِرْضاَواُن اللِه َعَلايِْه- بأن اليهوع عليهم اللثاة طبَّنوا 
األسلوب الثاني، أ8  ريثة مكااحة اإلرلاب للتخلص من أعاائهم 
من الفلساايايل املجالايان من حماس ونريلا مان الفصائل 
الفلساياية األخرى، واستفاعوا من لذه الذريثة أعظم استفاعة، 
انال: ]مثلما تثمل إرسائيل اآلن, نحظ إرسائيل كم قا لها محتل 
يف الساال؟ حوايل خمسل ساة, وتالحظ ما حصلوا عىل  ريثة 
أحسان مما حصلاوا عليها تحت اسام مكااحة إرلااب يف األيا  
لذه, يف السااة لاذه, اآلن ياخلاون املان وباسام أنهم مالحنل 
إرلابيال, ياماروا وينتلوا ويجراوا مازارع وينلثوا األشاجار، 
باسام أنهم مالحنال إرلابيل, وباسام أنهم مكااحاة إرلاب، 

وأنهم يكااحوا إرلابيل، ولااك إرلابيل يحاربونهم[.

العرب.. ومكافحة اإلرهاب
ااِهيْاا الَناِئا -ِرْضَواُن اللِه َعَلايِْه-  يف  ات الساياق تحاث الشَّ
عان الاذكاء الشاايا لليهوع الذيان ن يُنامون عاىل أ8 خاوة إن 
ولي ماروساة بثااية اائنة، حيث أنهم لم يباأوا يف انساتثمار 
الحاياث بذريثة مكااحة اإلرلاب إن وقاا أرنموا الحكا  الثرب 
اا ولام صانرين اا عاىل توقياع اتفاقيات مكااحاة اإلرلاب، 
ااإ ا باليهاوع واألَمرياكان يفثلاون ما بااا لهم من باااء قواعا 

عساكرية، إىل احتالل مبارش للبلاان، إىل انتهاك الساياعة الجوية 
والبحرية والربية للاول، ُكّل  لك بذريثة مكااحة اإلرلاب، انال: 
]إساتخاموه اآلن كسالح, استخاموه كذريثة, كمربر ليلجموا به 
الثرب؛ ألن الحكوماات الثربية أرنمتها أَمريكا أن تاخل مثها يف 
اتفاقية مكااحة اإلرلاب, والسال إرلابيل, وستاخل إرسائيل 
لتالحل الااشاال يف حماس, يف اتح, يف الجهاع اإلْسااَلمي, تحت 

مربر ]لؤنء إرلابيل[!!.

الـَيـَمـن.. وذريعة مكافحة اإلرهاب
مضيفاً -ِرْضَواُن اللِه َعَلايِْه- بأن الايَاَمان تثرض نتَّهاامات 
كثرية باإلرلاب مان قبل أَمريكا، وأن الاائارات األَمريكية باون 
طيار ترضب سايارات املواطال يف مأرب، ولاذا أمر خاري جاا، 
حيث أنه انتهاك للساياعة الوطاية، وأيضاا قصة )تفجري املامرة 
كول( كلهاا  رائع للاخاول إىل الايَاَمان، حيث قاال: ]الايَاَمان 
لاه الاصياب األوار من لذه, مان انتَّهاامات, نصياب واار ربما 
أكثار مان أ8 بلا آخر, ما لام قالوا عاعلم رضباوا؟ األَمريكيون 
قالوا أنهم رضبوا سايارة يف مأرب بصاروخ من طائرة أَمريكية؟ 
وحصل قالوا اساتاكار من أحزاب املثارضة، استاكار عىل الاولة 
نفساها، أنها ارطت, أَْو أن لذا يثترب تفريط يف سياعة الايَاَمان, 
أن تصال املساألة إىل الارجة لاذه، طائرة أَمريكية تلحل سايارة 

يماية ايها يمايل ويرمولم[.

الهدُف الخبيُث من وراء ]مكافحة اإلرهاب[:
ااِهيْاُا الَناِئاُا -ِرْضاَواُن اللِه َعَلايْاِه- يف اضح  واساتمرَّ الشَّ
املؤامارات األَمريكياة اإلرسائيلية عاىل األمة، موضحااً األَْلاَااف 
الحنينية من وراء استخاامهم لذريثة ]مكااحة اإلرلاب[ حيث 
قال: ]وأنات تجاه أنه ما يتوجه إن إىل املسالمل, وإىل املجالاين 
من املسلمل, يثاي املنصوع من ورائه رضب الحركات الجهاعية, 
ورضب حاركات التحارر. يثملاون لهام مجموعاة باسام أنهم 
إرلابيل، وما لم إرلابيل، لم أصحابهم, لم الذين ربولم, لم 
الذين وزعولام عىل املااطل, ثم ياخلوا باسام أنهم يالحنونهم, 

يالحنونهم, ياارعونهم, ياارعونهم[. 
متساائالً ساؤانً مهماً جااً ايه عنلة كبرية عىل صاق تحليله 
لألماور -ِرْضاَواُن اللاِه َعَلايْاِه-، ولاو عان اإلمكاناات الهائلة 
لإلرلابيل من أين لهم املال َوالساالح لكي ياترشوا يف )60( عولة 
ويف وقات قيايس؟؟ لام يحصل لاذا إن ألن املخابارات األَمريكية 
اإلرسائيلية لي من تاعم وتخاط وتسهل، وأن اإلرلابيل ما لم 
إن أََعَوات قاذرة بيالا، انال: ]ياارعونهام يف أكثر من 60 عولة, 
من الذ8 سايانلهم إىل 60 عولة؟ من الذ8 سيثايهم اإلمكانيات 
لذه، الذين يسمونهم تاظيم الناعاة؟! وبثاين يالحنونهم!![.

أطماع اليهود يف املنطقة  
موضحااً -ِرْضَواُن اللِه َعَلايِْه- باأن ماامَع اليهوع يف املاانة 
ليال انساتيالء عىل ثاروات الثرب اناط، بل لااهام لو إ نل 
األمة ومحاو الاين، وإقامة عولتهم، حيث قاال: ]لم يحاولوا أن 
يذلوا املسالمل إ نل, ماا لي لكذا مثهم مااماع ماعية انط, 
عاع ايهاا إ نل لألمة لذه, محاربة لاياها, مساخ لثنااتها, لم 
يرياوا - كما ينولون يف أَْلاَاااهم - أنهم يرياوا أن ينيموا مملكة 
عاووع, يثااي مملكة إرسائيلية, مملكاة صهيونية تحكم املااطل 
لذه كلها، البالع الثربية ونري البالع الثربية. وبثا أن يهيماوا عىل 
البالع الثربية التي لي مابع الثروات، سايهيماوا عىل الغرب؛ ألن 
عاَالم اكرة أن ينيموا حكومًة عاملية, اإ ا مسكوا املاانة لذه 
وليماوا عليها استااعوا من خالل التحكم يف ثرواتها، التحكم يف 

ل إرسائيل قا مثها قاعاة يف البحر األحمر،  ماااذلاا، ولذلك تحصِّ
قرياب لبااب املااب، قا مثهام قواعا لااك, إ ا مساكوا املاانة 
لذه، اساتااعوا أن يتحكموا عىل بلاان أوربا وعىل بلاان.. تصبح 
أَمريكا نفسها تابثة إلرسائيل, مثلما لي اآلن إرسائيل يف الصورة 

تابثة ألَمريكا[.

الشعار.. أثبت أنه مؤثر على العدو بشكل كبري
ويف  ات الساياق بل -ِرْضاَواُن اللِه َعَلايِْه- بأن الشاثار مهم 
ومؤثار عىل األعاااء، ويجب عاا  التوقف عن ترعيااه وتوزيثه، 

واستال عىل أثره وجاواه يف 
محاربة الثاو بثا عا  واحا من اناالقه، باآلتي: اا 

النقطة األوىل:
 أن السفري األَمريكي بافسه انزعج ماه وزار صثاة ملحاربته، 
حيث قاال -ِرْضَواُن اللِه َعَلايِْه- يف لاذه الاناة: ]اثااما يخرج 
السافري األَمريكي, والسفري األَمريكي لذا نفسه اُختري من وزارة 
الخارجياة األَمريكية اختياار خاص للايَاَمان، لو شاخص من 
كاناوا ينولاون أنه متخصاص يف موضوع مكااحاة إرلاب, ويف 
لاذا املوضوع الذ8 نرالام اآلن يتحركوا ايه, السافري لذا اختري 
اة. خرج إىل لاا انزعج, خاللم يَمّساحوا,  للايَاَمان, نوعية َخاصَّ
خاللم ينّلثوا األوراق, خاللم يساجاوا أشاخاص. ما لذا شالا 
عىل أن لذا الشاثار مؤثر عىل األَمريكيل؟ ون ما من عملوا يشء, 
ليال مثلماا ينول البثاض: ما مااه يشء، لي كلماات ما ماها 

اائاة![.

النقطة الثانية:
اضاح حزب اإلصالح الذ8 يظهر أما  الاااس بأنه مع الاين، 
وأناه مثااع8 ألعااء اللاه، عااما حارب الشاثار ااتضاح، انال 
ااِهيْاا الَناِئا حول لذا: ]اآلن يثملاون بجا عىل محاربة لذا  الشَّ
الاشاط ومحاربة الشثار لذا, وأحياناً يضاربوا, ما لذا اضحهم؟ 
لو يفضحهم حنينة, لو محرج لهم الشاثار محرج, مؤثر جااً 
عىل مكانتهم وعىل شثبيتهم يف البالع؛ ألن املاوع الذ8 أمامك قبل 
قليل يظهر وكأنه عاعية لإلْساااَل , وكأنه من املجالاين يف سبيل 
اللاه, ويظهر أمامك وكأنه عااو ألعااء الله وإ ا لو ن يريا ياّلع 
كلمة من لذا, وإ ا لو يثارض بشااة.لو نفساه يرى إما لكونه 
ن يريا يجرح مشااعر إرسائيل وأَمريكا أَْو لم يثاي نري صاعقل 
يف طبالهم الكثري، وألنه سايحرجه, سايؤع8 إىل ما ا؟ إىل إضثاف 
مكانتهام، وياؤع8 إىل أن الاااس يرونهم بشاكل آخر، يشامئزوا 
ماهام، ملا ا أنت تثارض الكال  عىل أَمريكا وإرسائيل واللثاة عىل 
اليهوع، وأنت تلثن الشايثة يف املسااجا وعىل املاابر.! ألنهم كانوا 
يلثاوا الشيثة؟ يلثاوا الشيثة ويحكموا عليهم بأسوأ األحكا [.

ليس ألحد الحق يف أن يمنع ترديد الشعار
ُمشارياً -ِرْضاَواُن اللِه َعَلايْاِه- بأن الاولة أَْو أ8 شاخص آخر 
ليال له الحال يف أن يمااع ترعيا الشاثار لألساباب التالية كما 
قال: ]ألن للااس حل التثباري, أول يشء الاين يفرض لذا، عملياً 
يفارض الاين أنك تثمال أ8 عمل ياال من الثااو, يثرقل خاط 
الثاو، يؤثر عىل الثاو, ثم باعتبار البالع عساتورلا قوانياها تبيح 
للااس, تبيح للااس أنهم حتى يتحزبوا, أن يثارضوا السلاة[. ثم 
تسااءل سؤانً وجيهاً جااً وااضحاً لهم ولو: ]اإ ا كان الاستور 
عااا8 يبيح يل أن أعارَض نفَل الاولة، ويبيح يل أن يل حل الرأ8, 
حال التثبري, كيف ما عااعه مباح يل أن أعارض أعااء الله، وأعااء 
وطااي وأمتي من األَمريكيل! كيف ما يبيح يل أن أعارض عاو8, 

ما يبيح يل أن أتكلم عىل عاو8![

لذا الشاثار يثراوا أنه ما يمكن 
أن يثتارب  ريثاة، بال لاو نفساه 
يوحاي  لاو  الذرائاع،  ُكّل  يواجاه 
بثمال, ووراءه عمل يباال الذرائع 
األخرى، مثااه أن لذا نفسه يجثل 

الايَاَماايال بماا يرتااال مثه من 
توعياة، واعال، رااضال لهيمااة 
أَمرياكا، رااضال لاخاول أَمريكا، 
وبالتاايل ماا ا؟ يجثال الكثاري من 
الاااس مهيئال أنفساهم ملواجهة 

أَمرياكا وراضها، بل يحول عون أن 
تحصل أَمريكا عىل عمالء، بالشكل 

املالوب.
ألنه عبارة عن ضجة، عن ضجة، 
أ8 شاخص يفكر بأن يكون عميل 

يتهياب أن يكون عميال، ولو يرى 
املجتماع كلاه يارصخ بشاثارات 
مثاعية ألَمريكا وإرسائيل، لل عاع 
باا يجرؤ أحا أن يجي عميل؟ عميل 
ظالر؟ اما عاع لام محصلل من 

يتحركوا كثمالء؛ ولهذا يثتربون أن 
لاذا الثمل يثيل ما يرياون تافيذه 

من الخاط، يثينها اثالً.. 

]ملزمة الشعار سالح وموقف[

مقتطفات نورانية

تساؤالٌت تثرُي الشكوك حول حزب اإلصالح.. أثبتت األياُم صحَتها 
للِهيْلُد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه َعَلليْلِه- الحديَث عن حزب  تناوَل الشَّ
اإلصالح وفضح أدواَره املشبوهة يف كثر من محارضاته، ملا له من دوٍر 
بارز يف محاربة الشلعار، ومحاربة املسرة القرآنية برمتها، متهما لهم 

بأنهم من أهم أسباب البالء الذي حّل بالليَلَملن.. 

عالقُة حزب اإلصالح املبّكرة بأَمريكا
لِهيْلد الَقاِئد عن السلبب وراء محاربتهم للشعار بهذا  تسلاءل الشَّ
الشلكل، وملاذا وهم يّدعون بأنهم حماة الدين واملدافعن عن اإلْسلاَلم 
مللاذا ال يكلون لهم موقف من أَمريكا، ملاذا للم تخرج لهم وال مظاهرة 
واحلدة ضدهلا، بالرغم من الجرائلم الفظيعة التي تفعلهلا أَمريكا يف 
أفغانسلتان والعراق وغرها؟؟ وأضاف قائال: ]هذا يعني يثر الشلك 
فيهم هم, يثر الشلك فيهم هم؛ أَْو أنهم ليسلوا موفقلن إىل أنه يكوَن 

لله موقلٌف مرّشٌف ضلد أعداء الله. يثر الشلك - أَيْضلاً - يف رموزهم 
أن لهلم عالقات, لهم عالقات هذا الذي كشلف أخلراً عندما كانوا من 
بحن يشلجعوا أن الشباب.., يأخذوا شلباب الليَلَملن يسروا يقاتلوا 
يف أفغانسلتان، أيام كان اإلتحاد السلوفيتي محتل ألفغانسلتان. وإذا 
أَمريكا هي التي كانت توجه بهذا وتموله, وأخذت ترصيح من الرئيس 
بهذا وغره, فهي كانت أوامر أَمريكية تأتي لهؤالء وتوجيهات أَمريكية 
وتمويلل أَمريكي, وعندملا أصبح الجهاد ضد أَمريلكا انتهى الجهاد, 
وكأنه أقفلل باب الجهاد ضد أَمريكا, ملاذا أما ضد اإلتحاد السلوفيتي 

أنه مرشوع وضد أَمريكا وإرسائيل ما كأن عاده مرشوع؟[.
متهملاً حزَب اإلصلالح بأنه ال يريد العداء ألَمريلكا؛ ألن له أَْهلَدافاً 
مستقبلية وطمع يف السلطة يريُد من أَمريكا أن تدعمه يف هذه األطماع، 
وقلد أثبتت األيلام صحة هلذا االحتمال، بإنشلاء ما يسلمى]حكومة 

الوفاق[، حيث قال: ]احتملال اليشء اآلخر أنه قد يكونوا مثالً يحاولوا 
أن ال يحصلل من جانبهلم ما يجرح مشلاعر أَمريكا, ربملا يحتاجوا 
أَمريلكا, سليحتاجوها يف الوصول إىل السللطة, وأشلياء من هذه, فال 
يحاوللوا يجرحلوا مشلاعرها, معناه إن ملا هم حركة دينيلة، تنطلق 
لخدمة اإلْسلاَلم والدفاع عن اإلْسلاَلم, حركة لها مقاصد أخرى ممكن 

تضحي باإلْسلاَلم من أجل مقاصدها[.. 

موقف حزب اإلصالح من مصاع الخمر يف عان
للِهيْلد الَقاِئد -ِرْضَواُن اللِه َعَلليِْه- بدليل قاطع يؤكد  اسلتدل الشَّ
صحة ما قاله حول حزب اإلصالح، من أنه يضحي باإلْسللاَلم من أجل 
أَْهلَدافه، والدليل هو سكوته عن مصنع الخمر يف عدن مقابل أن يسكت 
اإلشلراكيون عن املعاهد العلمية، وذلك حدث بعد الوحدة الليَلَملنية، 

حيلث وجه لهلم كالما الذعلا حول هذا فقلال: ]يف امللايض اتفقوا هم 
واإلشلراكين أيام كان عاد الحزب اإلشراكي حزب قوي، يسكتوا من 
مصنلع الخملر يف عدن, وهم يسلكتوا من املعاهد حقتهلم. طيب أنت 
كحركة إْسلاَلمية تسكت من مصنع خمر مقابل أن يسكتوا من املعاهد 
حقتك, هذا يعني ماذا؟ أنك لسلت حركة إْسللاَلمية صحيحة, وال هو 
موقلف إْسللاَلمي هلذا, املفروض أن ال تسلكت عن هلذا املصنع وإن 
أدى إىل إقفال املعاهد, وإن أدى إىل أن يدرسلوا طالبك ومعلميك تحت 
األشلجار أَْو يف الجروف, وإن أدى مقايضة عى مسلاجد ولو كان عى 
مساجد, تكون أنت بن خيار أن املصنع هذا إذا أقفل تدمر مساجدكم, 
يقفلل عى أية حال, واألرض قد جعلها رسلول الله )صلوات الله عليه 
وعى آله( مسجداً وطهوراً, إذا كان ما هناك استطاعة لحماية املساجد 

فلو دمرت املساجد وال أن يبقى مصنع خمر, ما اتخذوا املوقف هذا!.
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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

بقلم/أبو الحسين الرميمة

شهااء األحا الاامي 16/ا/2015 
املشها الثاني : الشهيا الثباس عباالله 

محما سثيا الرميمة
 

يركان  ن  أن  علَّمتاه  الجهاعياة  ثنااتاه 
للاواعاش ون لهانتهم الكا بة ملاا يثلم من 
ننضهم للثهوع واملواثيل, الز  مازله, وحل 
اجتاحوا النرية صباحاً انتنل إىل مازل خاله, 
 لك لو أساري بيت الرميمة الثباس عباالله 
محما سثيا الرميمة, رآلم ينتحمون املاازل 
)مازل مازل(, سالب ونهب وساحل وسحب 
عونما وازع من ضمري أو إنسانية, لم يراعوا 
حرماة امارأة أو شايخ أو طفال, وحال لم 
يجاوه  لبوا إىل مازل خاله بحثاً عاه وباأوا 
بإطالق الاار مهاعيان متوعاين لم يوقفهم 
رصاخ األطفال واساتاجاع الاسااء, أوقفهم 
طالبااً األماان للخاروج خوااً عاىل أرسته, 
وجااء الحمازة, أخااه األكارب طالبااً ماهم 
انلتازا  بانتفاق ومثاملتهم كأرسى حرب, 
لكاهم لم ياظروا أو يسمثوا ملا ينول, رباوا 
ل إىل قرياة  الحمازة والثبااس وساحبوا األوَّ
ا الثباس اناا اقتاعوه  امليهاال املجااورة, أمَّ
بثاا تكبيلاه وساحبوه نحو عيثاناب ولم 
يرضبونه ويسابُّونه, اكم كان قوياً عظيماً 
 اك املجالاا ولاو يتحاالام أن يفكُّوا قياه 
ويواجهوناه بجمثهم, لم يخااع أو يخضع, 
ساحبوه أما  مارأى أرستاه وكل النرية, ثم 
رباوه عىل حمار نحاو قريتهم كضباع لنوا 
اريساة بثا جوع, وباأوا بإطاالق الاار عىل 
قامه حتى وصلوا به قريتهم والاماء تسايل 
من كل عضاو ايه, ولاااك وضثوه موضع 

قاص وسخرية حتى أرعوه شهيااً.
كانات الااعشايات و ويهن وشايوخهم 
يهلِّلاون ارحااً لام يحرِّك لاذا املشاها ولو 
جزءاً من ضمري أو إنساانية, انا مساخهم 
الخالل وسالب ألبابهم, قتلوه ورموه للهيا  

بإحااى املازارع, وحل حل الظاال  تحرَّكت 
مشااعر امرأة من أقاربه وزوجهاا احفروا 
ونّايااه  ايهاا  وواريااه  حفارة  برياة 
باألشجار, نحنته أختاه يتبثان آثار السحل 
والامار ليانااع األثر بمنربة عيثانب, وكر 
لن  الاواعش, لم يساألن عن مصريه, بل توسَّ
ألخاذ جثّتاه, الم يجبهان أحا, بل ساخروا 
ماهن وحاولوا انعتااء عليهن, اثان يحملن 
لماً وقهاراً تثجاز الجبال عان تحمله, الم 
تمر ساوى أيا  عىل استشهاع أخالن شجاع 
عباالله بنصف طريان آل سالول األخ األكرب 
الحمزة ن يثران مصريه, اهل مصيبة كهذه 
نلناى لها مثياالً؟ راثن أيايهن إىل الساماء 
: )اللهام إن كان لاذا يريحك اخاذ ماَّا حتى 
ترىض(, لكاذا لن حفياات زيااب الكربى, 
رشيفات بيت الرميمة أساوة وقاوة وتاريخاً 
كتباه باموعهن وعمائهن رشااً لهن وألرسة 
كتب عليها لذا املصري, وأنلل املشها بارتناء 
الثبااس عباالله محماا ساثيا الرميمة إىل 
ربه, مشاها وشاالا آخر عىل كربالء أخرى 

أشا قسوًة وإيالماً يف الثرص الحايث.

املشها الثالث لشهيا من شهااء األحا 
الاامي 16/ا/2015 

الشهيا األستا  عباالله عباالرحمن 
الرميمة )الفخر8(

تميَّاز الفخر8 بهاذه الكاية مااذ صغره 
ولام يتضح لااا مثاى لذه التسامية إنَّ بثا 
ل خرِّيج  أن تنا  باا الساّن, الفخر8 لاو أوَّ
ترباو8 يف املايرية, مكتبتاه تحو8 الثرشات 
من الكتب الثنااية الااعرة, واعتزازه بافسه 
وشاموخه نااعر, وكاَّاا رااقاه ن نأخذ لذا 
انعتازاز مأخذ الجا, استشاها ولاه األصغر 
أبو بكار ياو  2015/7/27 , وظلَّ يراض 
ة أنه لان يناتل تالميذه إىل  النتاال عوماً بحجَّ
أن اارض عليه  لك, ابثا الهانة الااعشاية 
ع  الكا باة يو  15/ا/2015   لب إىل مجمَّ
الساثيا الذ8 كان قا اتخذه الاواعش سجااً 
ألباااء النرية,  لب األساتا  إىل تالميذه ظاَّاً 

مااه أنهام سايناِّرونه ويساتمثون إلياه, 
رآلام ياكِّلون بااألرسى ويثذبونهام عاخل 
خازان املاء, تحرَّكت حميّته واشاتّط نضباً, 
لذه ليسات مثاملة إنساانية وأنتام وعاتم 
بمثاملتهام كأرسى حرب, وبااأ ينرأ عليهم 
ااات ولام يساخرون مااه  املواثيال والتثهُّ
بحضور رئيل ما يسمى باملجلل الثسكر8 
يف املايرية, امتاَّت أياعيهم إليه رضباً وركالً, 
ثم أطلنوا الاار عىل قاميه ورباوه إىل عموع 
عاخال الفصال الاذ8 كان ايه يُلناي عليهم 
عروساه وتركوه يازف ثم اقتااعوه إىل مكان 

مجهول.
 لبات زوجتاه إىل كل النارى بحثااً عاه 
ولتثرف مصاريه, انا أصباح الجميع يثلم 
كانات  يثاوع,  ن  الاواعاش  إىل  الذالاب  أن 
الااعشيات وأزواجهن يسخرون ماها لتثوع 
خالياة الياين إىل بنايا الرجال من باي عمها 
تالبهم التوساط عاىل األقال ملثراة مصري 
زوجهاا, لكاهام أصبحاوا مسالوبي اإلراعة 
يمأللم الخاوف, ااروا جميثاً مان أمامها, 
االاواعاش قاا اساتافاوا ماا أراعوه ماهم 
وصاروا عرضة لإللانات أ نَّء بثا أن تثاونوا 
بالاس والخااع ضا باي عمومتهم وبناءلم 
انط للتغاية والتربير للنتلة, ضاع الفخر8 
ونسجت النصص حول مصريه, انا قاثوه 
ووضثاوه يف كيال ثم رموه ن ناار8 إىل أين 
حسب قولهم, لينفل مشها وشالا آخر من 
مأسااة الثرص التاي أصيب بهاا آل الرميمة 
بنتال املرتزقة الاواعش ألساتا لم الذ8 لم 
يكان يثلم أنهم قا تحولاوا إىل صورة أخرى, 
ولم يكتفوا بذلك بل أكملوا جولتهم بالذلاب 
إىل مازل األساتا  ونهبوا محتوياته وأحرقوا 
مكتبتاه وعااعوا يحملاون اللثااة والخز8 

والثار.

شهااء يو  2015/7/27 

الشهيا مجيب عيل عباالنو8 الرميمة
الشهيا أبو بكر عباالله الفخر8 الرميمة

الشهيا محما عباالله األمل الرميمة

 آل الرميمة .. 
كربالء الثانية يف العصر الحديث

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

من 5 إلی ا1 إنسال 

- الشثار سالح وموقف.
- مثراة الله - نثم الله.
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أمر الرئيل األمريكي )ترومان( 
بإلناء قابلة  رية عىل ماياة 

لريوشيما اليابانية التي 
أوعت بحياة مئات اآلنف 

من سكان املاياة...

أْسماُر ُمقاتٍل يمنّي
حسن شرف المرتضى

ُول��دوا قْد  الّشعِب  َضميِر  من  ألّنهْم 
ل����ذا جت���ّس���َد ف��ي��ه��ْم ُك���لّ���ه ال��ب��ل��ُد

َك��ذٍب من  ال��ك��ْوِن  في  ما  غير  ألّنهم 
ُوج��دوا ال��ّص��دق قد  ك��َل ه��ذا  كأّنهم 

ألّن���ه���م أش���ج���ُع ال���ف���رس���اِن ق��اط��ب��ًة
اليماننَي ضّد غزاتهم حشدوا باسِم 

ما مثلهم فوق هذي األرِض من بشٍر
سجدوا دماِئهم  وفوَق  صلّوا  للمجِد 

ع��ل��ى ج��ب��ني ال��ث��رى ِل��ُخ��ط��اه��ُم أث��ٌر
قاوموا ..صمدوا كّل شبٍر  فكم على 

متارِسهم من  إال  الشمُس  تشرُق  ال 
صعدوا ال��ع��ا  ن��ح��َو  مواقعهم  وم��ن 

***
يُ��س��ام��روَن ال��ّرص��اَص وي��ع��زف��وَن به

ي���ع���زف���ُه أه�����ٌل وال ول���ُد ل���ي���َس  م���ا 
ستُطلقني؟ كم  حتكي:  اآلن  الّطلقُة 

العدُد اقتضى  ما  راٍم...  زنُد  أجابَها 
جمجمًة سترمي؟..نعم..أختاُر  غدا 

من ق��ادِة ال��َغ��زو..ال أذي��اَل من وردوا
ذنٍب؟ أو  ج��اَء  غ��اٍز  بنَي  ما  الفرُق  ما 

وهل سوى اجلنجويد لغزونا وفدوا؟!!
ُه��ْم م��ن ب��ادي وم��ن أذي���اِل جارتنا

م��اري��ن��ز أو م��ن إم�����اراٍت ل��ه��م م��دُد
وعسى  حصدهم  أؤخر  جلدي  أبناءُ 

ال��رش��ُد ت��ت��وُب منهم ج��م��وٌع خ��انَ��ه��ا 
البهِو مرتقٌب توشكا أبوك الذي في 

سيحصُد اجلمَع...هم في نقطة رصدوا
ذنٍب على  إطاقي  سأرجوَك  عفواً 

ألرضه خاَن... وأبدأ بالذي احتشدوا
فتًى بقتٍل  تناقشني   أن....ال  أحتاُج 

البدُد وال  يغسلُه..  امل��وت  ال  بالعار 
رصاصتي...إرمني في وجه محتشٍد

م���ع غ���زات���ي ف����ذا ب���ال���ع���ار م��ت��ح��ُد
ك��ان��وا م��ط��ّي��ات أع�����داٍء ب��ا ش��رٍف

فقدوا ق��د  اجل��ّن  وإم��ع��اٍت  بصحِن 
توشكا أبي وابن عمي اسكود خاتلهم

ليحصدوا في خميس مشيط ما وعدوا
معاً وال��ط��ائ��رات  جبنهم  احل��ام��ل��ي 

غُد يبني  ال  كي  حقدهم  والواضعي 

عروبتهم م��ن  تبقى  م��ا  اخل��اف��ض��ي 
وج��دوا قد  املارينز  مع  لكتٍف  كتفا 

رايتهم الفجر  جباه  في  س��ّودوا  من 
ال��رم��ُد آم��اق��ن��ا  ف���داع���ٌش ف��ي رؤى 

***
مسافرة أخ��رى  عاجٍل...طلقٌة  في 

ش��ردوا ملن  رأس��ا  تنتقي  مترس  من 
ل��ك��ّن��ه��ا الح��ق��ت��ه��م ه����ارب����ني ف��ل��ْم

يبتعُد ب���ال���ّذِل  ه����ارٍب  ع��ل��ى  تُ��ج��ِه��ْز 
رجعْت أن  بعد  رماها  من  بها  يزهو 

وذّل���ه���م ب���ني أي��دي��ه��ا وق����د ك��م��دوا
حرٍض من  جاَء  اتصاٌل  آلو...ويأتي 

حصدوا« مليدي..كلّهم  ألوفاً  »جاءوا 
مسبعٌة للغزو  نهِم«؟؟؟هنا  »أخ��ب��ار 

وم����ا ت��ب��ق��ى ل��ط��ي��ٍر م��ن��ه��م ج��س��ُد
ُدُدْم .ُدُدْم ..األباتشي حلّقْت..قصفْت

يفُد حينما  ه��ذا  الضيف  أث��ق��َل  م��ا 
نفقاً خْذ  النقاَل..  اغلِق  ..ال��و.  الو 

ت��ت��س��ُد« إي�����اك  ع��ل��ى ص���خ���رة  وال 
أصيَب »لطٌف« ،و«يحيى« اآلن يسعفُه

متقُد العزم  األباتشي  قصف  ورغ��م 
وإذا ورّددوا)ي��������ا ط���واي���ْر ح��لّ��ق��ي( 

مرتعُد وه��و  يهوي   اآلن  بالقاصِف 
ك��أمن��ا زام�����ًا ق���د أط��ل��ق��وا ف��رم��ى

نشدوا بقاذٍف  كأّن  األباتشي..  وجه 
إن��ش��اد زامله اب��ت��دا  إذا م��ا  »ل��ط��ٌف« 

البرُد ولصحبه  العدا  تغشى  فالنار   
وصلْت تأشيرة  إلى  نبالي(  )ما  من 

يعتمُد ب��امل��وت  ال���ذي  اجل���واز  على 
فتًى ج���واَز  ال��دن��ي��ا  تلكم   ف��أّش��رْت 

معتقُد لْي(وهو  شرْف  قاَل)الشهادةْ 
الو ..اتصل بي،فما يكفي الرصيُد وال

يرُد ما  ال��ب��اِل  في  وال  عندي  أخبار 
ولدي اعطها  »ناجي«  عند  وصّيتي 

ال��ع��رُض والبلُد يُ���ذَل  :من��وت ك��ي ال 
خامتٍة دون  م��ن  وأس��م��اره  »يحيى« 

منفرُد وه��و  »يحيى«  اليمانيني  ك��ُل 
متارسهم من  إال  الشمُس  تشرق  ال 

ول��دوا قد  الشعِب  ضمير  من  ألنهم 

الحلقة الثانية
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 متابعات فلسطينية

السعوديُة لم تكن يوماً عدوًا لـ »إسرائيل«
عبداهلل زغيب*

ياالُل التثنيُا يف قراءة »انتجاه« الساثوع8 
نحاَو النااس املحتلاة، مان الابيثة امللتبساة 
واملرتبكاة والضثيفة للاخب الحاكماة حالياً يف 

املاانة الثربية املحياة بفلسال املحتلة.
اورثاة األنظماة »التأريخية« مضااااً إليهم 
مجمل »الوعي« الثربي الجمثي الجايا، الخارج 
مان رحم ااوىض »الربياع«، شاكلوا مجتمثل 
ناواة قوية إلطالق عملية كّي وعي  لبت برواية 
الارصاع الثربي اإلرسائييل بثياااً عن مجرياتها 
وحنائنهاا وتموضثاتهاا، ابات مان الابيثي 
صاور مواقف مرتاجثة عن الحماساة النوميّة 
أو اإلساالمية أو أ8 خلفياة عنائاياة أخارى، 
سالمت يف تشاكيل اصيل أو تاظيم أو نظا  أو 
حتاى اكرة تثااع8 »إرسائيل«، وتتمساك كذلك 
بساّلة الحناوق الثربياة ويف منّامهاا تحريار 
الساال التأريخية بشاكل كامل. لكن املخز8 
أن املرتاجثال بغالبهام لم يكن لهم أ8 إساها  
ملماوس يف املثركة التي يجالرون باننساحاب 
ماهاا، أو مان الرصاع الاذ8 يّاعاون اكتواءلم 
بااره، بكل بسااطة ألنااا اليو  نثيش يف »عرص 
الورثة«، وتلاك رواية أخرى نالباً ما تضيع ايها 

تركة وإسهامات »السابنل«.
تذلاب الجلباة املصاحباة لنضياة التابيع 
الساثوع8 ا اإلرسائييل بثيااً عن الساياق شابه 
الابيثاي لألمار. االجاال النائام حاليااً وعىل 
مساتويات متثااعة يتمحاور حول املساؤولية 
الاهائية للرياض عن حراك شخصيات سثوعية 
اتجااه  يف  قائماة  وأمريياة  ساابنة  رسامية 

»إرسائيل«. 

وكأن املساألة تحّولت بفثل التمييع املنصوع 
أو الثفو8 إىل مجرع أزمة عالقات عامة، قوامها 
لنااءات ومؤتمارات وزياارة أو زياارات »ناري 
مسؤولة« من مواطال سثوعيل إىل »بلا« مثاٍع 
للمملكاة، أو نري صايال بالحا األعناى. بيا أن 
الواقع ي� بمثايات شاياة التثنيا وانختالف 
يف منابل التبسايط النائم، تناو  عىل مجموعة 
متكاملة من الثاارص التأريخياة والربانماتية، 
التي تشاكل مجتمثاة الرعية األقارب للواقع، 
وكذلاك تظهر طبيثاة امليول األساسايّة للاظا  
الساثوع8 الحاكام، وقراءتاه الخاصاة ألبثااع 
التموضاع انسارتاتيجي الخاص باه بثيااً عن 
ساياقات مختلفة أخرى، شاء بثض املاخرطل 
يف رصاعاات عول الااوق إعخاال اململكاة ايها 

»عاوة«.
اململكاة الثربياة الساثوعية املسالمة، كماا 
ساّمالا امللك الراحال عبا الله بان عباالثزيز يف 
خالاه الشاهري مع الزعيم الليباي الراحل مثمر 
الناذايف يف قماة الاوحاة الثاا  2009، اململكة 
لذه وببسااطة لم تكن يوماً عاواً ل«إرسائيل«، 
ن يف األعبياات الساثوعية الااخلياة أو املتثلناة 
بخاابتها الايبلوماساية، ون حتاى يف األعبيات 
اإلرسائيلياة التأريخياة مااذ نكباة الساال. 
ااننخاراط الساثوع8 يف املااناة كان وما زال 
ياشاط باتجاه آخار مختلف تمامااً، خاصة أن 
الريااض ومااذ بااياات رحلتها مع آل ساثوع، 
كان لها ساياق خاص ينو  عىل سلة ارتباطات 
ومصالاح اختلفت عوماً عن ارتباطات ومصالح 
عول الاوق إبان رصاعهام مع »إرسائيل« وعىل 
مراحال متثااعة. ومان األمثلاة التأريخية عىل 
املوضوع انشاغال امللك املؤسال عباا الثزيز آل 

ساثوع بالحرب مع األعارساة يف عسري وجيزان 
والحايااة التابثاة لإلماارة اإلعريساية، وماع 
قوات اإلماا  يحيى حميا الاين يف نجران، والتي 
امتات لاحو عنا كامال من الزمن وعىل مراحل 
متناثاة. ولي السااوات الحاسامة يف الهجرة 
اليهوعية إىل الساال املحتلاة بل عامي ل192 

ول193.
السثوعية اختارت ماذ نجاح امللك عباالثزيز 
يف تمتل أسال انساتنرار ايها، عنب سلسلة 
طويلاة من الحاروب والغازوات، أن تكون عولة 
أطلساية »بالناوة«، ولفارتة نري محااعة ونري 
مرشوطة بالتحول إىل عولة أطلساية »بالفثل«. 
كذا باات تركيبة انساتنرار الخاصاة بالثائلة 
الحاكماة، قوامهاا اننخاراط يف قضاياا الرشق 
األوساط من زاوية الرؤية »انساتثمارية«، ويف 
ماظوماة اسارتاتيجية متكاملاة شاكلت ايها 
الريااض الثصاب األسااس وننااة انرتاكاز 
انسارتاتيجي ملخرجاات املارشوع األمريكاي يف 
ماانة الخليج ) الفااريس( ومحياها النريب. 
وعىل لذا املاوال يمكن تفساري سالة الصااقات 
والثاااوات الخاصة باململكاة، تحايااً مع الاول 
الثربياة األساسايّة، حيث عملت طاوال الثنوع 
املاضياة عىل شايااة أعاااء الونياات املتحاة 
يف املااناة الثربياة، وكذلك عىل شايااة أعااء 
»إرسائيل«. وبجرعة بسياة للحساب التأريخي، 
نجا تموضثاً شابه ثابت للرياض خاصمت ايه 
األنظمة الثساكرية الحاكمة يف مرص وساوريا 

والثراق.
شاّكلت األلفياة الجايااة ماخاالً واضحااً 
لناراءة طبيثاة الااور الساثوع8 يف املااناة 
وأزماتهاا. ابثا انتهائها من اإلساها  يف تهيئة 

عملياة إنتااج الفاوىض األمريكياة »الخالقة«، 
بااعرت إىل ماا اليا عالنياة إىل »إرسائيل« يف قمة 
باريوت. ويف الساياق  اته خلنات أعوات ضغط 
لائلاة إلعااعة إنتااج رسعياة عربياة مختلفة 
يف  الساباقة  اكانات  انحتاالل.  ماع  للارصاع 
انساتهااف األخالقي لفصائل املناومة اللباانية 
والفلسااياية ووصاف نشااطاتهم باملغامرة. 
وكانت الساباقة أيضاً واملمّول الرئيي لصااعة 
جهاز إعالمي متكامل وعماالق، ينو  عىل مباأ 
الرتويج للمذلبية وإنتااج »وعي« عربي جايا، 
يانلب ايه التموضع من حرب إىل أخرى مختلفة 
تماماً، وياتنال ايه الرصاع من خااعق املناومة 
وانحتاالل إىل خااوط تماس الشايثة والسااة 
واألكراع وألوان الايف املرشقي كااة، حيث بات 
من أكرب الكيانات املغامرة واملنامرة بمستنبلها 
ومساتنبل »األمة« عىل حا سواء، بما يضمن يف 
نهاية املااف تهيئة الظروف املوضوعية إلنجاح 
الرؤياة األمريكياة النائماة عاىل إعااعة ليكلة 

شاملة للجغراايا السياسية الثربية.
املختلاف الياو  يكمان يف انتنال الساثوعية 
مان الثمال انط، إىل الثمال والاكال . ااململكة 
تستشاثر أن الوقات قاا حاان إلنتااج خاابة 
مباارشة  وتتصال  األاال،  واضحاة  سياساية 
بابيثة وعور الريااض يف محياها، وينو  عىل 
أسااس انننساا  الثموع8 النائام يف املاانة. 
وتصاحاب اننتنال لذا حاجة ساثوعية إلنتاج 
تحالفاات قوية تضمن اساتباانً ناجحااً للنبة 
الحاياية الغربية املماوحة للمملكة ماذ قيامها، 
بنبة أخارى أكثر تثاعياة إنما يانصهاا الوزن 
األمريكاي »التأريخاي«. لكاذا اتجهات اململكة 
نحو »إرسائيل« طاملا أن الحرب بالوسااطة التي 

تخوضها مع إياران، تافتح اليو  عىل احتمانت 
متثااعة، خاصاة أن اللهياب وصال إىل حااوع 
الساثوعية بل إىل ما بثا الحاوع، يف ظل اشالها 
الثساكر8 يف حربهاا مع اليمن، وكذلك اشالها 
السايايس يف إعارة األزماة البحرياياة وانفتااح 
الوضع لااك عىل احتمانت »اوضوية« متثاعة، 
تميال إىل التحاول لظالارة متانلاة يف البيئاات 
الشابيهة بالبحرين خليجيااً كاملاانة الرشقية 

السثوعية والكويت إجمانً.
تباو الساثوعية إىل حا بثياا كثضو ماتٍم إىل 
نااٍع عنائاا8 رس8 ن يخرج املرء مااه إن ميتاً. 
لذا آثرت اململكة الذلاب اىل نهاية املااف، مهما 
بات الاهاية لذه »عموية« يف ساياقها وأسلوبها 
وأعواتهاا. االثوعة للاوراء باملاظور الساثوع8 
نري ممكاة ونري متاحة، ون مجال اليو  ساوى 
لالنخاراط أكثار اأكثر. لكذا جااءت الخاوات 
التصثياية تجاه إيران من خالل رعاية جماعات 
مثارضاة للاظا  اإلساالمي يف طهران وبشاكل 
علااي. ولكاذا يفار الضغاط الاائام باتجاه 
الخروج بموقف أمريكي قو8 يمكن أن يؤسال 
لتاخال عساكر8 أطلاي يف ساوريا. ااململكة 
تخىش استنرار خصومها اليو  أكثر من أ8 وقت 
آخر. لذا تثمل أيضاً وبشاكل عؤوب عىل شيااة 
األجهازة املشااركة يف الحارب »الكونياة« عاىل 
تاظيم »الاولة« يف الثراق وسوريا، وكأنها تاظر 
إىل ما بثا الحروب لذه، وعوعة بلاان »الفوىض« 
إىل اساتنرار نوعي يف أحضان اإليرانيل والروس 
وما يثايه لذا من انفتاح عىل سلة متكاملة من 
جرعات الحسااب، ويف نيااب متوقع لألمريكيل 

عن املاانة يف الساوات الخمل املنبلة.

*السفير البيروتية

هدم 96 منشأًة فلسطينية الشهر املاضي

األوقاف الفلسطينية: األقصى يتعرَُّض النتهاكات غري مسبوقة 

أااع تنريٌر شهر8ٌّ رسامي، صاعر عن »ليئة مناومة الجاار 
وانستياان«، عن لا  سلاات الكيان الصهيوني لا 96 ماشأة 
السااياية يف الضفاة والنااس املحتلتاْل، خاالل شاهر يوليو 

املايض. 
وأوضاح التنرير أن »عمليات الهاا  تركزت يف ماياة الناس 
بواقع لا عملية لا : 56 مساكااُ وا2 ماشأة، ايما تم لا  11 

ماشأة يف الخليل وماشأة واحاة ومسكن يف جال. 
وقاال التنرير إن »سالاات الثااو أخارت بهاا  35 مازًن 
وماشأة، تركزت يف محااظة طوباس )شمال الناس( بواقع ل1 
إخااًرا، وساتة إخاارات يف سالوان رشقي الناس، وخمساة يف 
نابلال )شامال الناس( ومثلها يف بيت لحام )جاوبًا( وأربثة يف 

الخليل )جاوبًا( واحا يف جال )شماًن(. 
وأشاار إىل أن »سلاات الثاو تثمل عىل توسيع مستوطااتها 
املناماة عاوة عىل أراٍض السااياية لفارض وقائع عىل األرض، 

وخلل حنائل جاياة«. 
يذكر أن سالاات الثاو واانت الشاهر املايض عىل بااء 932 
وحاة اساتياانية، تركزت يف الناس بواقع 560 وحاة، »مثاليه 
اعوميام«، و0ل2 يف مساتوطاتي »بزناات زئياف ولارحوماا« 
بالنااس املحتلاة، و90 يف مساتوطاة »جيلاو« )بيات لحم(، إىل 

جانب بااء 2ل وحاة استياانية يف »كريات أربع« )الخليل(.

يتثرض املساجا األقاىص ننتهاكات نري مسابوقة 
وال الاوائر اإلساالمية يف الناس بثا حملة اعتنانت يف 
صفاوف الثاملل يف عائرة األوقااف وماثها من الرتميم 
بااون الحصاول عاىل تراخياص مان سالاات الثاو 
»اإلرسائيايل«، علما بأن األرعن لو الويص عىل املساجا 

األقىص. 
وتثتارب عائارة األوقااف اإلساالمية أن ماا يحاث يف 
الناس تجاوز للخاوط الحمر، وأحااث نري مسابوقة 
ماذ احتالل النااس. انا اعتنلت سالاات الثاو عاعاً 
مان موظفاي األوقااف وماثات الثمال يف ترميام ُقبة 
الصخارة وسااحات الحار  إن بإ ن مان عائارة اآلثار 

»اإلرسائيلية«. 
وينول ماير املساجا األقىص الاكتور ناجح بكريات 
إن املحاونت »اإلرسائيلية« تهاف لانل عائرة األوقاف إىل 

عاخل الاوائر الرسمية »اإلرسائيلية«. 
األوقااف  تحتاجاه  ماا  كل  أصباح  لناا  ويضياف 
الفلسااياية يجب أن يخضع للرتاخيص »اإلرسائيلية« 
ووزارة اآلثار تمهياااً لانلها إىل الاوائار »اإلرسائيلية«، 
ولذا املساجا الذ8 ن ينبل النسامة عىل اثال، وبالتايل 

نحن أما  تحرك خاري جااً. 
ويرى املحاماي أحما روييض ممثل ماظمة التثاون 
اإلساالمي يف األرايض املحتلاة أن »إرسائيل« تريا تثبيت 
التنسايم املكاني، وبالتاايل تنلم أظاار عائارة األوقاف 

بشكل تاريجي ثم تاتنل إىل املرحلة الثانية. 
ويف األساابيع األخارية، أبثات »إرسائيل« املساؤول 
اإلعالمي للمساجا األقىص اراس الابل ستة أشهر عن 
األقاىص مع اثال مان موظفي األوقاف بثاا انعتنال، 
ونارشت جهاات إساالمية يف النااس ماشاورا طالبت 
ل مساؤولياتهم أما  لذا  ايه الثارب واملسالمل بتحمُّ

التصثيا.

مستوطنون يحاولون 
حرق فتاة فلسطينية 

شرق رام اهلل 
أصيبات اتااة السااياية بجاراح، يو  

الخميل، بثاا تثرضها للارضب املربح من 

قبل مجموعة من املساتوطال، بالنرب من 

قرية رمون رشق را  الله. 

ولاجم املساتوطاون الفتااة التي كانت 

ترعى األناا ، بثاا أن قاموا باثن 11 رأس 

ناام، وأصابولاا بجاراح، قبال أن ينوماوا 

بإشاثال الااريان يف املاكان، يف سابيل قتال 

الفتاة، ولم يف طرينهم للهرب من املكان. 

ووقاع انعتاااء رشق را  اللاه، بالنرب 

مااناة  يف  الكائااة  البااو  تجمثاات  مان 

»املثرجات«.



15 عربي ودوليالثاع )6ل1(     انثال ا أنسال 2016   املواال 5  8 النثاة 37ل1لا

اإلَمارَات وباكستان: تطبيٌع عسكريٌّ مع كيان العدو الصهيوني!! 

بعد �أكرث من �صبعني عاماً من �إبادة مدينتني.. 

تسجيٌل سري للضربة الذرية األمريكية على اليابان

وزير إسرائيلي سابق: 
سنزور السعودية قريبا 

»إن شاء اهلل«!! 
  - وكاالت

بوسات«،  »جريوساالم  صحيفاة  ننلات 
يف  الساابل  اإلرسائيايل  الوزيار  عان  السابت، 
الشاؤون انجتماعية ماياكل ملكوير، قوله إنه 
سايمكن لإلرسائيليل السفر إىل اململكة الثربية 
السثوعية، »قريبا إن شاء الله«، وال تثبريه. 

واساتخا  ملكوير يف ترصياح خالل مؤتمر 
صحفاي مع وساائل إعال  برياانية، بحساب 
21«، عباارة »إن شااء اللاه«  موقاع »عرباي 
وتحاثهاا بالثربياة، مثلاال  لك بأنهاا مراعاة 
بالاسابة لهم يف الثربية ما مثاااه عربيا »بإ ن 

الله«. 
وكانت تنارير أااعت باأن الوزير اإلرسائييل 
الساابل التنى وااا ساثوعيا برئاساة الجارال 
السثوع8 املتناعا أنور عشني، مؤخرا، كاشفا 
أن التابياع بل »إرسائيل« واململكة الساثوعية 

»باتت قريبة«، وال قوله. 
املساؤول  مان  الترصيحاات  لاذه  وتثاري 
اإلرسائييل، تسااؤنت عااة حاول حنينة قيا  
عالقات  ات طبيثة رسية وعلاية بل مساؤويل 

انحتالل اإلرسائييل والسثوعية. 
وقا  عشاني قبل أسابوعل بزياارة مثرية 
نولاا  عور8  والتناى  أبياب،  تال  إىل  للجاال، 
والجاارال ياوآف مرعخا8، ولما املساؤونن يف 

وزارة الخارجية اإلرسائيلية. 
وقال ملكوير، ولو عضو الكايسات السابل 
ماع حزب »إرسائيال واحاة«، والوزير الساابل 
لشؤون الشاتات، إن لناءه مع السثوعيل ركز 
عىل النضايا الاياية املتثلنة بالابلوماساية بل 

البلاين، بحسب قوله. 
وأوضاح أن »اللنااء ركز عىل إيجاع وسايلة 
لتمهياا أرضياة مااسابة نتفاقاات مباارشة 
بال اململكاة الثربياة الساثوعية و«إرسائيل«، 

وانلتفاف عىل النضية الفلساياية«.

عريضٌة إلكرتونية شعبيٌة يف الخليج رفضاً لتطبيع األنظمة مع »إسرائيل«

  - متابعات
أطلنات مجموعٌة من املثنفال الخليجل تضم 
ُكتاباً ومثنفل وعاملل يف الشأنل الثا  والخاص 
عريضة الكرتونية رااضة للتابيع مع »إرسائيل«، 
رعاً عاىل الزياارة التي قا  بها واا ساثوع8 يف 25 
الشهر املايض إىل الناس املحتلة، وعىل رأسه اللواء 
املتناعا أنور عشني، ولنائه مسؤولل صهاياة.

 وقالات املجموعاة يف بياان لها: »تابثااا بنلٍل 

بالاغ أنباء قيا  واا ساثوع8 نري رسامي بزيارة 
األرايض املحتلاة وانجتماع بمساؤولل من الكيان 
الصهيوني«، وأضاات »أصابتااا الزيارة بالصامة 
وخيباة األمل إ  أنها ن تثا تجااوزاً لكااة األعراف 
والنوانال املتبثاة يف اململكاة الثربية الساثوعية 
حياال مناطثة الكيان الصهيوناي وعا  انعرتاف 
برشعيته احساب، بال تمت يف وقت تتساارع ايه 
وتارية تثميال انساتثمار انساتيااني لألرايض 

الفلساياية«. 
أماا   مفتوحاة  انلكرتونياة  والثريضاة 

السثوعيل ونريلم. حيث وّقع عليها حتى الساعة 
ماا يفوق 1900 شاخصاً جّلهم من الساثوعية، يف 
حل ضمت أساماء أخرى من الكويات والبحرين. 

أننر لاا ملشالاة األسماء 
وأباى املوقثون تالثهم بأن »تنو  الحكومات 
الخليجياة باملحااظاة عىل مواقفهاا من مناطثة 
إرسائيال، وماع أشاكال التابيثى كاااة«. اضالً 
عان مثاقبة كل من يناو  بمخالفة  لاك، إضااة 
إىل »اتخاا  الخااوات الالزماة لتشاجيع مناطثة 

إرسائيل ضمن سياق حملة BDS الثاملية«.

  - متابعات
من املنرر أن يشاارَك ساالُح الَجاااوِّ اإلَماَراتي 
والباكساتاني مع سالح الجو الصهيوني يف املااورة 
الثساكرية الواساثة التي ساتجر8 بثا أسبوعل 
يف ونياة نيفاعا يف الونياات املتحاة األمريكية تحت 
ماا يسامى با«الثلام األحمار«، بحساب صحيفة 

»لآرتل« الثربية، يو  األربثاء املارص .
ويأتي اإلعالُن عن مشاركة اإلَماَرات وباكستان 
يف وقاٍت تتزايُا أنباُء انتصاانت التي تجريها بثُض 
الااول الثربياة، وبثاض الشاخصيات التي تحمل 
صفاات أكاعيمياة مع قاعة الثااو الصهيوني، بما 
يشاري إىل مساتوى التابيع الذ8 تتكشف خيوطه 
بل الحال واآلخار، يف ظال تزايا حجام املناطثة 
الشاثبية واألكاعيمية والانابية يف الثايا من الاول 

األوروبية للكيان الصهيوني. 
وتكمان خاورة لاذا املوضوع بكونه يساالم 
بفاك الحصاار التي ترضباه مجموعاات مناطثة 
الصهيوناي،  الكياان  حاول   )PDS( »إرسائيال« 
وتثاياه ضاوءاً أخرَض لزيااعة حصااره وعاوانه 
عىل الشاثب الفلسااياي املناو  يف ظل انتفاضته 

الباسلة. 
إضاااة إىل أن لاذه املاااورات ساتفتح األبواب 
املغلنة أما  املزيا من انتصانت وأعمال التاسايل 
األماي واملخابراتي بل أجهزة املخابرات الصهيونية 

والاول املشاركة بهذه املااورات وأمثالها.
ويف لذا الساياق، أشاارت »لآرتل« إىل أن »ما 

يثري التسااؤل، لاو أن املصااعر اإلرسائيلية، »نري 
الرسامية« أاااعت بأن ساالح الجاو »اإلرسائييل« 
سيشاارك قريبااً يف تمرين عويل إىل جانب ساالحي 
الجاو الباكساتاني واإلَماَراتاي، رنم عاا  وجوع 
عالقات عبلوماساية للبلاين مع )إرسائيل(«، ولذا 
يُظهر وجوع اتصانت بل اإلَماَرات و«إرسائيل« ماذ 

عاة أشاهر بشأن لذا التاريبات، ما يثاي أن لااك 
مفاوضاات كانت تاار تحات الااولة واآلن ظهرت 

إىل الثلن.
وبشاأن الثالقاات بال اإلَمااَرات و«إرسائيل«، 
قالات الصحيفاة الثربياة، إن »إرسائيال اتحات 
الباب مؤخاراً أما  أباو ظبي للرتحياب بالثالقات 
»الوكالاة  اثالياات  مان  جازء  يف  الابلوماساية، 
الجوياة للااقة املتجااعة« التي اتخاذت منرلا يف 
اإلَماَرات«، ما وار الظروف إلنشاء بثثة عبلوماسية 
»إرسائيلياة« لهاا يف أباو ظباي ضمان نشااطات 
وقالات  امُلتجاّاعة«.  للااقاة  الاولياة  »الوكالاة 
اإلَماَرات حياهاا إن »لذا ليل اساتئااااً للثالقات 
ماع إرسائيل، لكاه جزء من التزامات اساتضااتها 
للوكالاة الاولياة للااقاة امُلتجّاعة التاي تتّخذ من 

اإلَماَرات منّراً رئيسياً لها«.
السااياياً، اعتاربت الفصائال الفلسااياية، 
مشااركة عولة اإلَماَرات الثربية املتحاة وباكستان 
يف مااورات عسكرية مع »إرسائيل« استفزازاً كبرياً 
ملشااعر الشاثوب الثربية واإلساالمية، والسال 

عىل وجه الخصوص.
لاذا ولام يصاار أ8 تثليال رسامي مان قبل 

اإلَماَرات وباكستان حول لذه املااورة.

  - متابعات
تااقلت الناوات اليابانية مشاالا حية التناها 
مصاورو الجياش الساوايتي الساابل ملاا خلفته 
الرضباة الذرياة األمريكية لهريوشايما ونانازاكي 
اليابانيتل وما نجم عاها من عمار شامل لم يثراه 

التأريخ.
وبحسب »روسايا اليو «، يصّور التسجيل الذ8 
التناته الكامريات الساوايتية بثا زلاء شهر عىل 
الرضباة، آثار الاماار الذ8 حال باملاياتال، لريى 
الشاثب الياباني والثالم بأ  الثل وللمرة األوىل، ما 
وثنته عاسات موسكو، وما تركته قابلتا واشاان 
اللتاان جثلتاا املاياتال املاكوبتل أثارا بثا عل، 

وعثرتا مئات آنف املانيل ايهما يف ومضة.
التساجيل املذكور، بني قيا الحفظ يف األرشيف 
الساوايتي، وبثااه الارويس، حتاى باعر ساريني 
ناريشاكل رئيال مجلال الاوماا الارويس، ويف 
إطار نشااط التثاون الربملاني واإلنسااني لتاوير 
الثالقات بل موسكو وطوكيو، بتسليمه إىل رئيل 

الوزراء الياباني شيازو آبي يف يونيو املايض.

الونياات املتحااة، والتاي أقامات عاىل قصف 
املاياتل اليابانيتل املذكورتل بهذا السالح الرليب 
يف ساابنة كانات األوىل واألخارية مان نوعهاا مذ 

حاوثهاا، زعمت أن خاوتها جاءت إلرنا  طوكيو 
عىل انستساال  الريع، وعا  إطالاة أما الحرب، 
ايما يؤكا جميع خرباء التأريخ والثلو  الثسكرية 

أن الحرب كانت قا شارات عىل اننتهاء، األمر الذ8 
لم يسّوغ لواشاان أباا اتخا  خاوة كهذه.

وأوعت النابلاة التي تلنتها لريوشايما يف الا6 
من أنساال 5ل19 بحياة ما بال 70 و100 ألف 
نسمة، اضال عن إصابة آنف آخرين بأ ى اإلشثاع 
الذ8 أعى يف أوقاات نحنة إىل وااتهم جراء أمراض 
وحاروق ومثاناة مزمااة وآن  وتشاولات، حتى 
وصال إجمايل عااع ضحايا املاياة املاكوبة حساب 

إحصاءات آب 2015 إىل 297 ألفا ولا6 شخصا.
أما قابلة نانازاكي، انا حصات يف ملحة، أرواح 
زلاء 70 ألف ماني، حتى بلغت الحصيلة اإلجمالية 
للنتاىل طبناً آلخر اإلحصائيات الرسامية اليابانية 

165 ألف نسمة.
تجاار اإلشاارة إىل أن الحارب الثاملياة الثانية، 
كانات قاا وضثات أوزارلاا بالكامل عشاية الا9 
مان مايو 5ل19 بثاا إعالن حكومة أملانياا الاازية 
استسالمها نري املرشوط يف أعناب اقتحا  الجيش 
األحمر عاصمة األملان، وإساناط راياات لتلر من 
عاىل عار الربملان الرايخساتاغ، ورااع الثلم األحمر 

مثلااً بذلك عحر أملانيا ونهاية الحرب.

السعودية تجّوع ُعّماالً 
فلبينيني.. لحد البحث عن 

الطعام يف النفايات! 
  - وكاالت

أعلنلت الفيليبلن السلبت أنها سرسلل 
خلالل بضعة أيلام بعثلات إىل السلعودية 
ملسلاعدة آالف الفيليبلن العالقلن بعدملا 

خرسوا وظائفهم اثر انهيار أسعار النفط. 
وبحسب »القدس العربي«، أفادت وزارة 
الخارجيلة الفليبينيلة يف بيلان أن الدفعلة 
األوىل من املسئولن سلتتوجه إىل السعودية 
األربعاء »لتقديم مساعدة إنسانية وقانونية 
وقنصليلة فوريلة إىل العملال الفيليبينين 
أنحلاء  يف  عملال  مخيملات  يف  العالقلن 

السعودية«. 
والهدف من هذه املهمة تقديم املسلاعدة 
»للذين ليس لديهم طعام وهم بحاجة ماسة 

إىل العناية الطبية وغرها من املساعدات«.
وجاء يف البيان انه »سليتم أيضا إرسلال 
وفلد عايل املسلتوى من كبار املسلؤولن يف 
الحكوملة الفيليبينيلة بلأرسع وقت ممكن 
للتفاوض بشلأن حلول فورية وبعيدة األمد 

مع رشكاء يف الحكومة السعودية«.
وقلال وزيلر العملل سيلفسلر بيلو يف 
مقابللة بثتها شلبكة »ايه بلي اس-يس بي 
إن »تعليملات )الرئيس رودريغو دوترتي( 
تقيض بإعادتهلم جميعلا إىل البالد بأرسع 

وقت ممكن«.
وأفاد ناشطون يف مجال حقوق العمال يف 
الفيليبن هذا األسبوع أن بعض الفيليبينين 
دفعهلم الجلوع إىل التسلول أو التنقيب يف 

النفايات.
»ميغرانتلي«  جمعيلة  مسلؤوُل  وقلال 
للعملال املهاجرين غلاري مارتينيز الثالثاء 
إن »بعلض الفيليبينين اضطروا للتسلول 
للبقاء عى قيد الحياة بعد أشهر بال رواتب«.

علدد  الفيليبينيلة  الحكوملة  وتقلدر 
العملال الفيليبينيلن املعنين بهلذه األزمة 
بحلوايل تسلعة آالف عامل، غلر أن جمعية 
»ميغرانتلي« تقلول أن عرشيلن ألف عامل 
فيليبيني قد يكونوا يف أوضاع يائسلة، وهم 
عاجلزون عن العلودة إىل بالدهم لعدم نقل 
كفاالتهم أو عدم امتالكهم تأشرات خروج.

13 قتياًل يف حريق بناٍد ليلي 
شمال فرنسا 

  - متابعات
لقي 13 شلخصاً مَصاِرَعهم، وأصيب 7 
آخرون بجراح متفاوتة جراء اندالع حريق 
ليلة األحد، داخل ملهى لييل شمال فرنسا. 

وقلال وزيلر الداخلية الفرنلي، برنرد 
كزنلاف: إن »الحريلق شلب يف نلاٍد ليليل 
البلالد، وفتحنلا  بمدينلة »روان« شلمال 

تحقيقاً للوقوف عى أسباب الحادثة«. 
وانتشللت السللطات املختصة وعنارص 
اإلنقاذ 13 جثة من داخلل الحانة وأنقذت 
6 أشلخاص بينهم شخص يف حالة خطرة، 
وتراوح أعمار الضحايا بن 18 و25 عاماً.

مقتُل أمريكية وإصابة 
»إسرائيلية« يف عملية طعن 

بلندن 
  - متابعات

أّكلدت وزارة الخارجيلة الصهيونية أن 
»إرسائيليلًة« أصيبت بجلروح جراء عملية 
الطعن التي قام بها، يوم الخميس، شلابٌّ 
نرويجلي من أصلل صوملايل يف العاصمة 
الربيطانية لندن، كما قتلت أمريكية وجرح 

اسرايل وآخر فرني وبريطانين. 
وذكلرت مصلادر صحفية، أن أسلباب 

عملية الطعن لم تعرف بعد.



 سياسية- شاملة
تصار كل اثال وخميل

النظام الس���عودي أداة يحركها األَمريكي في الع���دوان على اليمن املرتزقة 
ف���ي الداخ���ل أََدَوات يحركهم األَمريكي في اليمن وهك���ذا ُكّل الذين وقفوا في 
هذا العدوان حتت املظلة األَمريكية وارتكبوا هذه اجلرمية البش���عة جدا بحق 

الشعب اليمني هم أََدَوات ألَمريكا.
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املجلس السياسي األعلى: 
الفرص والتهديدات!

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي المحطوري
أياة  قيماة  ملثرااة 
خااوة أنظار الثااو كيف 
يارع..؟ وما قا  باه تحالف 
الثااوان من لجاو  مضاع 
مياانيااً بتصثياا الغاارات 
والزحوااات وإعالمياا عرب 
اضائياتاه املختلفاة ليال 
إعاالن  أن  عاىل  علياال  إن 
األعاىل  السايايس  املجلال 
قاا وجاه رضبًة سياساية 
بال واسارتاتيجية أصابات 
لااهاا باقاة ويف اللحظاة 

املااسبة.
ابثا خمسمائة يو  من 
الثاوان، والصموع يف وجه الثاوان، وبثا قرابة مائة يو  من 
مفاوضات الجولة الثانية يف الكويت وما سابنها من جونت 
تفاوضية أريا لها أن تجر البالع إىل اراغ مستاا ، حتى إ ا ما 
اطمأنت الساثوعية وأمريكا إىل أن املسار التفاويض قا ألهى 
صاثااء والنوى الوطاية وجثلتها تركن إىل طاولة التفاوض 
أن تاتج حال، جاء إعالن املجلل السيايس األعىل ليفتح نااذة 
أمل كربى بحجم وطن، لتافتح عىل تهاياات وارص عاة:

التهاياات:
1 - تصثياا الثاوان: ن مفاجاأة أن يثما تحالف الثاوان 
إىل تصثياا عاوانه بشاكل أقى، وقا ظهر  لاك يف  ات يو  
إعالن املجلل السايايس األعىل السابت املايض السااعس من 
أنسال، ويو  األحا بتكثيف الغارات والزحواات خصوصا 
يف الجاوف ونهم، والهاف إساناط املجلل السايايس األعىل، 
ويف الحا األعنى إشغاله عن النيا  بمهامه املحاعة يف انتفاق 

الوطاي املرب  بل أنصار الله واملؤتمر الشثبي الثا .
2 - تشايا الحصار: ولذا تهايا حتما سيلجأ إليه تحالف 
ا لثاوان، بهاف إثارة ساخط املجتماع، وعاثه إىل انصااا  

باملجلل السيايس األعىل.
-3 عيبلوماسايا: سايحبط تحالف الثااوان ما يخاط له 
املجلل مان محاونت اتصال بالثالام، وماثه من أ8 حركة 
جاية تهااف إىل التثريف »بالنضية اليماياة« بهاف تنزيم 

املجلل، وتصغري شأنه يف عيون شثبه.

الفرص:
1 - وطاياا: يمثل الاعم الشاثبي ارصًة ألن يفيا املجلل 
السيايس األعىل ماها، ليجثل من »الاااع عن الوطن، وخامة 
املواطان« شاثار املرحلاة، كما أشاار إىل احوى  لاك اتفاق 
)أنصار الله واملؤتمر(، والثمل عىل املزاوجة بل األمرين قاَر 
اإلماكان أمار يف ناية األلمياة، وأ8 إخالل بأحالما ساوف 

يؤع8 إىل اإلرضار باآلخر.
2 - إقليمياا: مهماا تبااى أماماا من حصاار محكم عىل 
اليمن، إن أن التحالفات الساثوعية اإلقليمية والاولية أثبتت 
لشاشاتها أكثار مما أوحات به مثاناي التماساك واملصري 
املشارتك.، وأبرز مثال عىل  لك »التحالف الساثوع8 الرتكي« 
الاذ8 أعلان قبل أشاهر وأسامي » التحالف انسارتاتيجي«، 
لياكشاف بثاا حال عاىل أناه ن يثااو عان كوناه رسابا، 
وأن »الثاااء التاريخاي« بال الاراال أقوى مان »مصالح 
الحاارض« ولذا يشاري إىل رصاع خفي عىل زعاماة املاانة. 
واملتاباع »ملهرجاان اسااابول« ياو  أمل احتفان بفشال 
انناالب الخامل عرش من يوليو، وعاا  تغاية الفضائيات 
السثوعية إن عىل مضض، يؤكا وجالة ما يُتااول من لمل 
بأن اململكاة متورطة يف محاولة انننالب الرتكية الفاشالة، 
وأن ما تسثى إليه من بااء تحالفات وانا ملاالنات مذلبية 

وطائفية بال أال ون مستنبل. 
ومان الااننت السياساية الهاماة أن اململكة عااوة أل8 
ظالارة شاثبية يف الرشق األوساط حتى ولو كانات يف عول 
يفارتض أنها يف حلف مثها، ولذا املااخ املحيط بالساثوعية 
إىل جانب انحاارلا نحو صااقات علاية مع الثاو اإلرسائييل 
يماح املجلل السايايس األعىل يف صاثاء ارصة اسرتاتيجية 
ألن ينا  خااباً حضاريا يليل بثظمة اإلسال  كاين للوحاة 
بل الشاثوب بمختلف أعراقها وأجااسها، ويكون بمستوى 
اليمان كبلا ن عاااوات تأريخية يرزح تحتها مع أ8 شاثب 
عربي أو إساالمي، وأن ما تشاهاه تركيا من عوعة للثثمانية 
تحت رعاء اإلخوانية ن تواجه عىل الارينة الساثوعية بصاع 
انننالباات، والتاخال يف شاؤون اآلخريان، وعاىل الارينة 
األرعونانية نفساها والتي أوصلته إىل »صفر جريان«، وإنما 
بباااء عاخيل عاىل كااة املساتويات يراع من قيمة الشاثب 
والوطان ويجثلهماا يف ناية وتكاائ ماع اآلخرين، بالرتكيز 
أيضاا عىل أن ما يمثل الخاَر األكرب عىل كل شاثوب املاانة 
لو اإلمربيالية األمريكية، وأطماع الغرب عموما، وإرسائيل،  
ومخلفات انساتثمار مان عوامل تجزئة وتفرقاة ن با من 

تجاوزلا للثبور نحو مستنبل أكثر أماا وأمانا وإرشاقا.

حميد رزق  
مان  وأَْكثَااار  يَاْومااً  تساثل  َماَاى  عاىل 
املفاوضاات يف الكويات ظلات الساثوعيّة ومن 
خلفها أَمرياكا وبرياانيا يراوناون ويتالعبون 
ويضيثون الوقت يف محاونٍت مكشاواٍة إلرلاق 
ارياِل الناوى الوطاياة وإجباره عاىل الرضوخ 
وانستساال ، وما لم يكن األَمريكان وآل ساثوع 
يتوقثوناه أتى من صاثاء ياو  إْعااَلن انتَّفااق 
الوطاي بل أَنَْصاار الله واملؤتمر الشاثبي الثا  

يف الثامن والثرشين من شهر يوليو الفائت.
رعوُع اثل الساثوعيّة وأساياعلا كشف حالَة 
اننزعاج الشاايا مان توحيِا الجبهاة الااخلية 
وِمْلِء الفراغ الاساتور8 نري أن رلاَن تلك الاول 
عاىل مجلال األمن إلصااار بيان أَْو قارار جايا 
ياياُن الخاوة السياساية التأريخياة يف صاثاء 
ويزياُا مان تكبيل الناوى الوطاية التاي تواجه 
الُثااْاَوان الساثوع8 األَمريكاي، إن أن صاماًة 
جايااًة كانات يف انتظاار عبلوماساية الُخباث 
األَمريكياة والحناا الساثوعيّة، حياث صاّوت 
املاااوُب الارويس يف مجلل األمان ضا مرشوع 
البياان الربيااني الساثوع8 الاذ8 تضّمَن إعانة 
للايَاَماان وقاواه الوطاياة، ماا أعَّى إىل زيااعة 
اإلحباط لاى قوى الُثاْاَوان وشاثورلا بالفشل 
والخساارة أمااَ  وااا النوى الوطاياة يف جولة 
الازال السايايس والتفاُويض بجولة الكويت، اما 

لو البايال؟؟ عاعت قااواُت الجزيارة والثربية 
نساتضااة الخائب أحما الثساري8 ليلوَك  ات 
التهاياا الفاارغ الذ8 سامثااه عىل مااى عاٍ  
ونصِف عاٍ  مان الُثاْاَوان، وعااع الحايُث حوَل 
الحسام والتصثيا ولُغة التهاياا والوعيا، وكأن 
الساثوعيّة ومن خلفهاا لم يفشالوا يف خيارلم 
الثساكر8 الاذ8 حشااوا له عارشات الجيوش 
املجّهازة بأحااث األسالحة وتكاولوجيا الثرص 

الثسكرية.
يارى تحالُاُف الُثااْاَوان يف تشاكيل املجلال 
السيايس األعىل إلعارة البالع تحاياً إلراعته وإلانًة 
له، ويأتي لذا التاور بثا اشله -أ8 الُثاْاَوان- 
يف انتازاع مكاساَب يف مفاوضااِت الكويات، ما 
يجثلاه يشاثر بالثار والخيباة، وعليه ليل من 
املساتبثا أن تثوَع الساثوعيّة ملزيا مان اإلنفاق 
والحشا الثسكر8 يف محاولة لحفظ ماء وجهها 
الذ8 أريل تحَت أقاا  الشثب الايَاَمااي وصموع 

أباال الجيش واللجان الشثبية الباسلة.
ُلااا نكوُن أماا  املحاولة الساثوعيّة األخرية 
واملصريياة ولاي محاولاة تَْرَلبُهاا الساثوعيّة 
وتخشاالا بشاكل كبري؛ ألن الفشال الثسكر8 
الواضاح ن يثااي لزيماًة ملرتزقتهاا وانهيااَر 
جبهاتهم يف الااخال الايَاَمااي، وإنما سايثاي 
انهياَر ما تبنى من ليبة للاظا  السثوع8، وإ ا 
ماا تراال لاذا األمر مع تنا  للجياش واللجان 
الشاثبية يف املواَجهة الحاوعية بثساري ونجران 

وجيازان عاالا نكاوُن أمااَ  لزيمة ساثوعيّة 
تأريخية ساحنة.

 ولذا برأيي ما تحساُب له الساثوعيّة بشكل 
جا8؛ ولذلك لم يثلن املبثوُث األَُمامي إسماعيل 
ولا الشايخ انهياَر املفاوضات أَْو اشلها، بل أَّكا 
أنها مساتمرٌة وأنها ستثوع بثا شهر من اآلن يف 
عاصمة عربية سايُثَلُن عاها نحناً، ما يثاي أن 
الساثوعيّة ما تزال تتمّسُك بشاثرة املفاوضات 
وتخاىش مان اننااع لاذه الشاثرة لينيِاها أن 
مساألَة الحسام الثساكر8 وامليااني باتت من 
املساتحيالت ن سايما يف ظّل التواُال الجايا بل 
النوى الوطاية وتشاكيل املجلل السيايس الذ8 
انثَكاَل زخمااً وقاوًة إضااياة كبارية للجبهة 
الااخلية بات انثكاساتُها يف الجبهات مزيااً من 

التنا  واملباعرة للجيش واللجان الشثبية..
ينابل  لك حالة من التفكك ورصاع األجااات 
واملصالح التي تثرت8 َصفَّ قوى الُثاْاَوان، سواء 
عىل صثيا الااول املتحالفة وتااقضاتها الكثرية 
أَْو عىل صثياا رصاع املااانل واملرتزقة الصغار 
مان الفصائل واألحازاب املتصارعة عىل األرض، 
كماا لو حاصال يف تثز وعاان وبنياة املااطل 

الخاضثة لسيارة قوى الغزو وانحتالل.
بثا خمسامائة يو  من الُثااْاَوان والصموع 
نحن أمااَ  مشاَهِا اننتصاار الايَاَمااي اإللهي 
الواضح، ورحم الله امرءاً أرالم من نفسه قوًة.
وما الارص إّن صربُ ساعة، ولله عاقبُة األمور. 

حميد رزق
 هزيمــُة العــدوان


