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أعضاُء املجلس السياسي األعلى يؤّدون اليمنَي الدستورية أمام نواب الشعب
رئيُس املجلس السياسي األعلى: نعاهد شعبنا بأن نظل أوفياء لهذا الوطن 

محافظني على كرامة أبنائه ووحدة أراضيه واستقالله وسيادته
رئيُس مجلس النواب: مهام وطنية كبرية تنتظُر املجلس السياسي األعلى 

وجماهري الشعب ستتعاَوُن معهم من أجل مصلحة الوطن
  -  صنعاء:

 عاَلااَإ رئيُل املجلل السايايس األعىل، صالح 
ااْثاَب الايَاَماإايَّ بالوإااِء للوطان  ااع، الشَّ الصمَّ
املثإااء واملحاإظاة عاىل كراماة أبإائاه ووحاإة 
أراضياه واساتنالله وساياعته وعاإ5 االستساال5 

والهوان والنبول بالضيم.
وقاال الصّمااع يف كلماة تأريخية له بثاإ تأعية 
اليمل الإساتورية أماا5َ الربملان ياو5 أمل األحإ: 
ااْثاَب الايَاَماإي سايإترص يف املثركة التي  إن الشَّ
ُإرضات عليإا، وإن طالت وتإاولت؛ ألنإا عىل عرب 
الحل وألله؛ وألنإا نإإع عن أنفساإا وعن شاثبإا 
الظلام والبغاي والُثااْإَوان وسايثلم الظاملاون أ1 

مإنلب يإنلبون«.
ناواب  مجلال  انثنااَع  أن  الصّمااع  وأوضاح 
ااْثاب املوّقار يو5 السابت ومباركتَاه وتأييَإه  الشَّ
للمجلل السيايس َلهو انتصاٌر كبريٌ لإلراعة الوطإية 
الحارة وأبلاُغ َرعٍّ عاىل بثاض األطراف التاي تّإعي 

الرشعية وتتباكى ليالً ونهاراً عليها.
وأّكاإ أن اجتمااَع مجلال الإاواب يف )السابت 
واألحاإ( يمثّال رساالًة قوياًة للثالام باأرسه بأن 
الرشعيَة ال تُساتَمإُّ إال من الإاخل ومن امُلَؤّساسات 
اْثاَب الايَاَماإي وإراعتَه  الإستورية التي تمثُّل الشَّ
الُحااارََّة، ولاي كذلاك رساالة لكل من يشاكك أَْو 
يإثاُن يف لاذه امُلَؤّساساة الوطإية والإساتورية 
الثظيماة ويف عورلاا الوطإاي الفاعل ال سايما يف 
ااْثاُب الايَاَماإي  لذه املرحلة التي يواجه إيها الشَّ
الثظيم والصابر ُعاْإَواناً ظاملاً وحصاراً جائراً ونريَ 
مربر ومؤامرات عاخلية وخارجية تسثى إىل زعزعة 
أمإاه وتمزيال نسايجه االجتماعي واملاّل بوحإة 

أراضيه واستنالله وسياعته الوطإية.
وقاال رئيل املجلل السايايس األعاىل »إن عىل 
الثالم أن يإرَك أنإا من عىل لذا املإرب الإستور1 من 
عاىل تراب عاصمة الجمهورياة الايَاَماإية صإثاء 
اْثاب  نؤّكُإ أنه ُلإا الايَاَمان ُكلَّ الايَاَمان لإا الشَّ

لإا الإيمنراطية لإا الرشعية«.
وععا من قاعة الربملان امُلَؤّساساة التي ال يإازع 
املجتمع الإويل يف رشعيتها، املجتمع الإويل إىل احرتا5 
ااْثاب الايَاَماان وخياراتاه السياساية،  إراعة الشَّ
كما ععااه إىل مراجثاة مواقفه من الُثااْإَوان عىل 
الايَاَماان والتي تتثارض ماع املرجثيات واملواثيل 

األممية التي يزعم تمثيلها والنيا5 عىل رعايتها.
وتاباع مساتإرعاً »وماع احتفاظإاا بحنإا يف 
التصإ1 للُثاْإَوان إنإ قبلإا رنم 5لك يف مسار الحل 
السايايس وخضإا وخاض وإإنا الوطإي مشاكورا 
الجاوالت تلاو الجوالت يف مسانط وجإياف وبييل 
ُوُصاوالً إىل مباحثاات الكويت التي اساتمرت ألكثَر 
من شاهرين وقإمإا إيها تإازالت ملموسة ولكإها 
مع 5لك تثثرت لألساف؛ بسبب تثإت الإرف اآلخر 
ومن خلفه قاوى الُثااْإَوان، وكان لثإ5 مصإاقية 
وجإياة وحياعية الجهة الراعية للمباحثات وبثض 
الناوى الإولية األخرى عور يف وصولإا إىل ما وصلإا 

إليه«.
وقاال األخ صالح الصماع »إكان ال بإ من اتخا5 
الخإاوات التاي تثازز مان التالُحام الوطإي عىل 
اْثابي والسايايس وتكتل ُكّل النوى  املساتويل الشَّ
وتإظام ُكّل الُجهاوع والإاقاات يف إَعاَرة مشارتكة 
تُضامُّ ُكّل الناوى الوطإياة لتحمل مساؤوليتها يف 
اْثاب الايَاَماإي وعإع جائحة الُثاْإَوان  حماية الشَّ
الرببر1 بكل السابل والوساائل املمكإة واملرشوعة 
اْثابية وتستجيب  والخإوات التي تلبي انراعة الشَّ
ااْثابية  الشَّ الفثالياات  ومإاشاإات  لضغاوط 
والسياساية واالجتماعية للإخول يف رشاكة واسثة 
نَعاَرة البلإ وساإ الفاراغ انعار1 النائم والتي كان 
رنم إعراكإا أللميتها نرحلهاا ونثمل عىل تأجيلها 
نعإاء إرصة كاإية ملشااورات الساال5 ولساحب 
5رائاع تحالف الُثااْإَوان املجر5 وإساناط مثا5ير 
املجتمع الاإويل وإباالغ الحجة أما5 شاثبإا وأما5 
الثالام أن أيإيإاا مماإوعة للساال5 إن كاناوا ألال 

سال5«.
وأضاف »لنإ شاالإتم وشالإ الثاَلُم عىل مإى 

أكثار مان مائة يو5 من املشااورات أنهام يبحثون 
عان االستساال5 ال عن الساال5.. عإإلاا كان ال بإ 
مان اتخا5 خإوات قوية وراععة تلبي رنبة وإراعة 
ااْثاب الايَاَماإاي وتثازز حالاة الصماوع يف  الشَّ
مواجهة الُثاْإَوان عىل كاإة املستويات و5لك بإعالن 
التواإل عىل إنشاء املجلل السيايس األعىل كسلإة 
عليا تتوىل إَعاَرة البلإ يف لذه املرحلة الثصيبة تراإل 
ماع 5لك عاوعة الربملاان لالنثنااع ومثااوعة عنإ 
جلساته واالستفاعة من لذه امُلَؤّساسة الإستورية 
باعارتاف الثالم يف تإفياذ برنامج واساع ملواجهة 
الُثاْإَوان واتخا5 انجراءات املمكإة واملتاحة نبإال 
الذرائاع التي يرإثونها لتربيار ُعاْإَوانهم وتحنيل 

ومثاَقباة  مصالحهام 
الايَاَماإاي عاىل خياراته 
والثورياة  السياساية 
واالستناللية والوطإية«.

صالاح  األخ  وجاّإع 
أن  التأكياَإ عىل  الصمااع 
السيايس  املجلل  تشكيَل 
حظاي  والاذ1  األعاىل 
ممثايل  وععام  بمباركاة 
اْثاب وقواه الحية قإ  الشَّ
أملتاه رضوراُت املرحلاة 
يف  الوقاوف  ومتإلبااُت 
وجه الُثااْإَوان والحصار 
الجبهة  تماساك  وأولوية 
الوطإياة وتوحيإ الجهوع 
الرسامية  والإاقاات 
لاذا  يف  ااْثابية  والشَّ

انطار.
كما جّإع التأكيَإ باسم 
واملكوناات  الناوى  ُكّل 

الوطإياة عىل أن لاذه الخإوة ال تشاكل بأ1 حال 
من األحوال قإيثًة مع املساار السايايس والسلمي 
لحال األزمة يف بالعنا، بل إن التئا5 مجلِساكم املوقر 
وععمكم للمجلل السايايس األعىل سيثإي زخماً 
أكربَ ملساار التسوية والوصول إىل حل سيايس عاعل 
وشاامل يلباي طموحاات أَبْإَااء شاثبإا وصموعه 
وتضحياته الجسا5 وساإظل بإبيثة الحال نؤيإه 

ونتإلع إليه.
وععاا األخ صالاح الصّمااع، الناوى الوطإياة 
بكاإاة أطياإهاا إىل املشااركة يف لاذا املجلل وكل 
األطار املتفرعة عإه وتحمل مساؤولياتها الوطإية 
والتأريخياة يف لذه املرحلة الإقينة واملفصلية التي 

يثيشها وطإإا الحبيب.
وأّكاإ األخ صالاح الصمااع أن الايَاَماان عولة 
مساتنلة 5ات نظاا5 جمهور1 ووطان قومي لكل 
الايَاَماإيل يخضثون إيه لحكم الإظا5 والنانون 
وعولاة تساثى ألن تكاوَن عالقاتهاا الثإائياة مع 
عول الجاوار ومحيإها الثربي وانساالمي وجميع 
عول الثالام قائماة عاىل أسااس الإإياة واالحرتا5 
املتباعل واحرتا5 الساياعة والتثااون وتباعل املإاإع 
االقتصااع1 وتثزياز االمن والسالم الإوليل لكإها 
لن تكون والية عاعشاية وال إمارة سثوعية وال 5ات 

والءات رشقية أَْو نربية بل يمإية خالصة.
كماا أّكاإ رئياُل املجلال السايايس األعىل أن 
ُمَؤّساساتي الجياش واالمن لي عماع االساتنرار 
الاذ1 ترتكز علياه ُكّل منومات الباالع، وأن لاتل 
امُلَؤّساساتل التي تثمإت عول الُثاْإَوان ومن ينف 

وراءلاا عىل إنهاكهاا وتفكيكها ثام النضاء عليه 
من خالل الُثاْإَوان وبالرنم مما تثرضت له لاتان 
امُلَؤّساساتان قبل الُثاْإَوان وبثاإه إال أنها ال زالت 
تمثُِّل ُركإاً أساساياً لحماية الوطان والحفاظ عىل 

كرامة أبإائه واستنالله.
وأشااع بالإور البإويل للُمَؤّساستل الثسكرية 
واألمإية.. مؤكإاً أن املجلل السيايس األعىل سيثمل 
عىل تثزيز عور لاتل امُلَؤّساستل التي وقفت بكل 
اْثابية  إخر جإباً إىل جإب مع أشااوس اللجان الشَّ
يف الإإااع عن الوطن وتحسال أوضاع املإتسابل 
لهاتال امُلَؤّساساتل وتكريام ُكّل من باذل ووقف 
ااْثاب باالنضما5  وضّحاى مان بنياة أَبْإَاااء الشَّ
وإيالء  امُلَؤّساستل  لهاتل 
ارس الشاهإاء والجرحاى 

ُكّل الرعاية وااللتما5.
وأشاار إىل أَن املجلَل 
سيثمل  األعىل  السايايس 
عاىل احاالل الساال5 عىل 
كاإاة رباوع الوطن بكل 
الوسائل ساواء من خالل 
اساتثإاعه ملإ يإ الساال5 
النوى  ُكّل  والحاوار ماع 
والخاارج  الإاخال  يف 
سال5 ال استساال5 أَْو من 
خاالل املصاَلحة الإاخلية 
ااْثاب  الشَّ أَبْإَاااء  بال 
الواحاإ  الايَاَماإاي 
وتنرياب وجهاات الإظر 
السياسيل..  الفرقاء  بل 
وقاال »إالوطان يتساع 
للجميع سثياً للوصول إىل 
وضع مساتنر نساتإيع 

مان خالله االنتنال إىل ترتياب وضع البالع للوصول 
إىل االنتخابات الثامة التي نأمل أَن يتثاطى املجتمع 

الإويل بإيجابية ننجاحها«.
وععا رئيُل املجلل السيايس األعىل، عوَل الثالم 
واألمام املتحاإة وكل املإظماات الإولياة والثربية 
وانساالمية نعاعة إتح سفاراتها ومنرات بثثاتها 

بصإثاء.
كما وّجه الشاكَر والتنإيَر للجإة الثورية الثليا 
التاي عملات يف ظاروف اساتثإائية وحاإظت عىل 
مناإرات البلاإ وكرامته وكل رجااالت الإولة الذين 
وقفوا وقفة صامإة مع شاثبهم، ُمحيياً ُكلَّ أَبْإَااء 
ااْثاب الايَاَماإي عىل صموعلم وصربلم رنم  الشَّ
املثانااة والحصاار.. ُمزجياً الشاكَر لإلخوة رئيل 
وأعضاء مجلل الإواب، مثرباً عن األمِل يف استمرار 
عإاء املجلل يف لذا الظرف االستثإائي ومضاعفة 
الجهاوع يف ترجماة برنامج املرحلة الناعمة ساواء 
إيماا يتثلال بانصاالح االقتصااع1 أَْو املصالحاة 

الوطإية وتمثيل الايَاَمان أما5 برملانات الثالم.

تأديُة اليمني الدستورية
وأعى رئياُل املجلال السايايس األعاىل صالح 
الصمااع وأعضاء املجلال يو5 أمال األحإ اليمل 
الإساتورية يف الربملاان بحضاور رئياِل مجلال 
النضااء األعىل وممثلل عن البثثات الإبلوماساية 

الإولية يف بالعنا.
واإتتحت جلسُة يو5 أمل بالسال5 الجمهور1، 
ثام ألنى رئيل مجلل الإاواب يحيى الراعي كلمة 
اْثاب ورئيل وأعضاء  رّحب يف مستهلها بإواب الشَّ
اْثابي  املجلل السايايس األعىل وممثيل املؤتمر الشَّ
الثاا5 وحلفائاه وممثايل أنصاار اللاه وحلفائهم 
وممثيل األحزاب والتإظيمات السياسية ومإظمات 
املجتمع املإناي ورئيل وأعضاء مجلل الشاورى 
والنائام بأعماال رئيل مجلال الاوزراء ورئيل 
وأعضااء مجلل النضاء األعاىل والنائمل بأعمال 
الاوزراء وممثيل عإع مان السافارات والنإصليات 
للإول الشنينة والصإينة املثتمإين لإى الايَاَمان 

ورئيل وأعضاء حكومة األطفال.
وقاال رئياُل مجلل الإاواب »باألمال باركإا 
اْثابي الثا5  وأيّإنا االتفاَق السيايس بل املؤتمر الشَّ
وحلفائه وأنصار اللاه وحلفائهم، وبارك لهم الثنَة 
التي ُمإحت لهم يف تحمل لذه املسؤولية الوطإية«.

وأشاار رئياُل مجلال الإاواب إىل أن رئياَل 
وأعضااء املجلل السايايس الياو5 ياؤعون اليمل 
الإستورية.. الإتاً إىل أن لذا يثإي أن مهاماً وطإية 

كبرية تإتظر املجلل السيايس األعىل.
وأّكاإ عاىل أن الجمياع سايثمُل مثااً وبتثاون 
ااْثاب الايَاَماإي من أجال مصلحة  جمالاري الشَّ
الايَاَمان أرضاً وإنساناً.. مثرباً عن تمإياته لرئيل 
وأعضاء املجلل السايايس األعىل التوإيل والإجاح، 
َع خإى الجميع  عاعياً الله سابحانه وتثاىل أن يساإِّ

عىل طريل الخري.
بثاإ 5لك ععاا األخ يحيى عايل الراعاي، انخوة 
رئيل وأعضاء املجلل السيايس األعىل ألعاء اليمل 

الإستورية.
وتغيّب اثإان من أعضاء املجلل السيايس األعىل 
عن أعاء الايَاَمان الإساتورية ألساباب موضوعية 
لماا: خالإ ساثيإ محماإ الإيإي وسالإان أحمإ 

عبإالرب السامثي.
وكان املجلُل قإ استثرض محرضاً تنريرياً عن 

جلسته املاضية وصاَعَق عليه.
واساتمع مجلُل الإواب عربَ تسجيل مصور إىل 
مجموعة من أعضاء مجلل الإواب الذين أرسلولا 
يو5 السابت املاايض ولم يساتإيثوا الحضاوَر إىل 
الوطن؛ بسابب الحصار وحرض الإريان املإني من 
قبل تحالاف الُثااْإَوان بنياعة الساثوعية، والذين 
أكاإوا مباركتَهام وتأييَإلم لالتفاق السايايس بل 
اْثابي وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم،  املؤتمر الشَّ

وكل ما يتخذه املجلل من إجراءات.

  -  خاص:
ااْثاب الايَاَماإي عىل أرضه أقوى  أّكاَإ مجلُل الإواب أن إراعَة الشَّ

مما تصّور خياالت األعإاء وتزين لهم شياطيإهم.
وقاال الربملاان يف بياان له ياو5 أمال: إن الرشعية التي يتشاإق 
باععائهاا الفارارون سانإت شاثبياً وعساتورياً بخيانتهام أماناَة 
املساؤولية وتآُمرلم عىل البلإ باساتجالب ُعااْإَوان خارجي أثيم، ما 
يضثهم تحت طائلة الخيانة الثظمى واملسااس باساتنالل وساياعة 

البالع، وإل الإستور الإاإذ.
اْثاب الايَاَماإي عىل   وقال الربملان مخاطباً الُثاْإَوان: إن إراعة الشَّ
أرضه أقوى مما تصور لكم خياالتكم وتزين لكم شاياطيإكم، وننول 

له: اتنوا نفاَع صرب شثب التأريخ أما5 مملكة اللحظة.
وأضااف الربملاان أن الرشعياة الحنينياة الوحيإة النائماة اليو5 
تتمحور يف مجلل الإواب بموجب قوة الإساتور وأحكامه التي تؤكإ 

بجالء استمرار املجلل يف مبارشة سلإاته الإستورية.
وجاّإع الربملان التأكياَإ أن مثالجة األزماة الايَاَماإية لن تكون إال 
عرب حل يمإي يمإي يإبإي عىل ما سبل من اتفاقات سياسية عاخلية.

ال  وععاا الربملاان األماَم املتحاإة ومجلال األمان الاإويل إىل تحمُّ
مساؤوليتهم األخالقية تجاه الشثوب بإالً َعن توإريلم أنإيَة الظلم 
والُثااْإَوان عىل الشاثوب مثلما حإث لشاثبإا الايَاَماإي بمإح األمم 
املتحاإة ومجلل األمان عصا الِحصاار االقتصااع1 امُلإِبل ورشعإة 

الُثاْإَوان الثسكر1 أممياً.

قال �إن على �لأعد�ء �أن يتّقو� �سرَب �سعب �لتاأريخ �أمام مملكة �للحظة

مجلس النواب: الشرعيُة التي يتشّدُق بها الفّرارون سقطت شعبياً 
ودستورياً بخيانتهم أمانَة املسؤولية وجلبهم لُعـْدَوان خارجي أثيم
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  - أحمد داوود
عنإ مجلاُل الإواب، يو5َ السابت املايض، 
جلسًة اساتثإائيًة وتأريخيًة بثإ عوعة انثناع 
ع بل  جلسااته؛ نتيجة االتفاق السيايس املوقَّ
أنصاار اللاه واملؤتمر الشاثبي الثاا5 والذ1 

بموجبه تشكََّل املجلل السيايس األْعاىَل.
ومان الصبااح الباكر كانت االساتثإاعات 
عاىل قإ5 وسااق، إاألجهزة األمإياة واللجان 
كانوا حارضين يف ُكّل شاارع وميإان نحباط 
أيَّة محاولة لألعإاء بارتكاب حماقة ما، حيث 
انترش األمإيون يف شوارع الثاصمة ويف األزقة 
واألحيااء، وتكّلفت اللجان الشاثبية بتفتيش 
ُكلِّ مارٍّ إىل عاخل الربملان، حيث شّكلوا حاجزاً 

بثإ آخر لتفتش الجميع.
األلازياج  كانات  األمإاي  الجاناب  وإىل 
واألناشايإ والزوامل الثورية لي الإانية عىل 
املشاهإ يف ميإان التحريار، إمكربات الصوت 
كانات تصاإح بزوامال املباإع عياى الليث 
وبزوامل الشاهيإ املرحاو5 لإف النحو5 وإىل 

جانبها األناشيإ الوطإية الحماسية.
وتواإاإ املئاات مان املواطإال إىل جاوار 
الربملاان تأيياإاً وععمااً للخإاوة التأريخياة 
يف انثنااع جلسااته، مؤكإين تالحم الشاثب 
الايَاَماإاي ومباركتهام لالتفااق السايايس 
املثلن بل أنصار الله واملؤتمر الشثبي الثا5.

 األعداُء يف َهـَلعٍ وُرعب 
وسابل انثنااع الجلساة لساترييا للغزاة 
َه الفاار َعبإربه مإصور  واملرتزقاة، حيث وجَّ
املجلال  رئاساة  إىل  تهإياإ  رساالَة  لااع1 
والربملانيل بأن ُكّل من سايحرض سايثرُِّض 
نفَسه للمسااءلة النانونية، ملمحاً إىل وجوع 

عستور مؤقت للبالع.
وأصياب َعبإامللاك املخااليف برعشاٍة قبال 
انثنااع الجلساة وخارج بترصياح لوساائل 
انعاال5، مؤكإاً أن انثناع جلساة الربملان تثإ 

»رشعإة لالننالب«، حسب قوله.
الهلع والفازع الساثوع1 واألمريكي كان 
واضحاً قبل انثناع الجلسات، وتمثّل بالنصِف 
الثإياِف للكثرِي مان محاإظاات الجمهورية 
وارتكاب مجازَر بشاثٍة بحال طالب املإراس 
الذين كانوا 5البل لتأعية امتحانات الشهاعة 
األساساية، وسانط مإهم 20 ما بل شاهيإ 

وجريح يف مإإنة جمثة بن إاضل.

وألن جلساة الربملان »مرعبة« لألعإاء إنإ 
التناى السافري األمريكاي قبل الجلساة مع 
رؤسااء بثض الكتل الربملانية من املإاإنل يف 
الرياض، وباإأ يرشح ويفرس ويرسع لهم بأن 
املباعرة الخليجية لي األسااس وال يشء يثلو 

عليها.

 الحياُة تعوُد إىل الربملان 
يف سااحة الربملان كان األعضاُء يتواإإون 
مان الصباح الباكر، وإىل جانبهم حشاٌإ كبريٌ 
مان انعالميال من مختلاِف وساائِل انعال5 
املحلياة والثربياة والإولياة، جميُثهم جاُءوا 
لتغإية الجلساة التأريخية وألخذ ترصيحات 

من الإواب ومن الشخصيات البارزة.
ويف تما5 السااعة الثارشة صباحاً، اإتتح 
يحيى الراعي رئيُل الربملان الجلساة، شاكراً 
ُكلَّ َمن َحرَض، ومؤكإاً بأن الحضوَر كان إوق 

املتوقع.

وبارك املجلل االتفاق السايايس املوّقع يف 
ع2 يوليو الفائت بصإثاء بل املؤتمر الشثبي 

الثا5 وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.
وأعلن الإاواُب ُخلُاوَّ 26 منثاإاً للمتوإل 
من بال 301 منثإ لي الناوا5 الكيل ملناعإ 

مجلل الإواب الايَاَماإي.
وشاارك يف الجلساة أعضااٌء مان مختلف 
الكتل السياسية، واملإاطل الايَاَماإية، بيإهم 
أعضااء عىل إراش املرض، الإائُب من مإإنة 
الثإيان محاإظاة إب - - رشااع الشاثور1، 
ونفاُل املسااإة قإثها طرياُح الفراش من 
مإإنة الساخإة بالحإيإة الإائب عيل محمإ 

سالم عإية.
وألناى نائُب رئيال الربملان أكار5 عإية 
إىل  أشاارت  الإاواب  رئاساة  ليئاة  كلماَة 
انتصااٍر جإيٍإ للشاثب الايَاَماإي يف مثركته 
السياساية، مان خاالل اساتمرار الربملان يف 

ممارسة مهامه الإستورية والنانونية.
وحيَّت رئاساُة الإواب الصموَع األسإور1َّ 

للشثب الايَاَماإي والجيش واللجان الشثبية 
ضاإ عإوان تحالف الثإوان الساثوع1، وإناً 

لكلمة رئاسة الربملان.
وقاال ناواٌب: إن املجلاَل يف لاذه اللحظة 
التأريخياة الفارقاة لو امُلَؤّساساة الرشعية 
الوحياإة، إإنهم يباركاون ويؤياإون اتفاَق 
صإثاء السايايس بل املؤتمر الشاثبي الثا5 
الاذ1  اللاه وحلفائهام،  وأنصاار  وحلفائاه 
بموجبه تم تشاكيُل املجلِل السيايس األْعاىَل 
لتوحيإ جهاوع مواَجهاة الثإوان الساثوع1 
الباالع  يف  الإولاة  شاؤون  ونَعاَرة  وحلفائاه 
ِسيَاسياً وعساكرياً وأمإياً واقتصاعياً وإعارياً 
واجتماعيااً ونري 5لك ، عاعال يف الوقت 5اته 
بنياة النوى السياساية إىل مراَجثة مواقفها 
واالنخاراط يف لاذا االتفاق الوطإاي، وطالب 
ناواٌب بإحالة ُكلِّ النياعات املساانإة للثإوان 

إىل املحاَكمة.
وخالَل الجلسة طاَلَب الإائُب عبإه ِبْشاار 
اع بال املؤتمر  باإعراج وثيناة االتفااق املوقَّ
والحوثيال إىل جإول األعمال، ولاو ما واَإَل 
عليه الراعي الذ1 قال بأنه تلنى طلباً من ل7 
عضواً تإالب بهذا انجراء، وقرأ ورقَة الإلب 

الإائب املؤتمر1 عّزا5 عبإالله.
كماا ألناى الإائُب املساتنلُّ أحمإ سايف 
حاشاإ كلماًة قصارية، إَضااَإااة إىل كلماة 
منتضبة لثبإالبار1 عنيش الإائب عن إحإى 

عوائر محاإظة عإن.
و5كارت قإاُة الايَاَمان التي بثّت الجلساة 
بشاكل مباارش أَن الإائب عن حازب انصالح 
وا  زياع عيل صغري شامي واثإل آخرين حرَضَ

الجلسة.

 تأييٌد من الخارج
وكان عاإٌع من الربملانيال الايَاَماإيل قإ 
تثاّذر وصولهام إىل صإثااء؛ بسابب الحظر 
الجاو1 لإريان الثإوان الساثوع1 األمريكي 
وإعالنه باستهإاف أية طائرة مإنية تهبط أو 

تنلع من مإار صإثاء.
وأعلن لاؤالء األعضاء تأييإلام للمجلل 
ولاؤالء  الخاارج  مان  األْعااىَل  السايايس 
األعضااء لام: )يحياى باإر الإيان الحوثي، 
أحماإ الكحالناي، زكرياا الزكار1، سالإان 
الساامثي، عبإاللاه بن مثييل، عايل الصثر، 
أحمإ صوإان، أحمإ الساإيإار، عبإه الثوع1 

، يارس الثوايض(.

 برملانيون: انعقاد الجلسات من جديد 
حَدٌث تأريخي

وَقبْاَل انثنااع الجلساة أجارت صحيفاُة 
»صإى املسارية« عإعاً من اللناءات مع بثِض 
الربملانيل الذين أكإوا عىل ألميّة عوعة انثناع 
جلساات الربملاان، وبأن جلساَة السابت لي 

تأريخية بامتياز.
الإائُب املساتنلُّ أحمإ سايف حاشاإ قال 
للصحيفاة: إن عوعَة انثناع جلساات الربملان 

خإوٌة يف الإريل الصحيح.
وقال حاشإ إن الربملان لو رسالٌة للخارج 
باأن لإااك أوعياًة يف الإاخل يمكان أن تمأل 

الفراَغ السيايس وتنو5 بمهامها وواجبها.
ولفات حاشاإ إىل أن مصاريَ لاع1 سايتم 
البت إيها يف الجلسات الناعمة للربملان، ولي 
من املواضيع املهمة التي ستُإَرُح عىل جإول 

أعمال املجلل.
من جانبه الإائاُب َعبإالبار1 عنيش ولو 
مساتنل ومن أبإاء املحاإظات الجإوبية قال: 
إن انثناع جلسات الربملان يأتي بثإ مرور عا5 
ونصف عا5 من الثإوان الساثوع1 األمريكي 

عىل بالعنا، وال يزال الثإوان مستمراً.
ورأى أن عضاو الربملاان اآلن لام يثإ يمثّل 
نفساه أو حزبااً سياساياً بثيإاه، إمجلال 
الإواب اليو5 يجب أن يمثُّل الوطن بشكل عا5 

ملصلحة ُكّل الوطن وبكل أنحائه وجهاته.
واساتغرب عنياش مما أطلناه لاع1 من 
أن لإاك عساتوراً مؤقتاً للبالع، مشارياً إىل أن 
لذا الاكال5 لاو كان صحيحاً ملا تناإ5 لاع1 
باساتنالته إىل الربملاان وكذلاك حكومة خالإ 

بحاح ملا قّإمت استنالتها إىل الربملان.
وأّكاإ أن الوطان لاو ألام مان ُكّل يشء، 
إالوطن باٍق واألإاراع زائلون ويجب أن نضع 
أيإيإاا بأياإ1 بثض، وإخاراج البلإ مان ُكّل 

أزماته.
وقال الإائب عنيش: إن الايَاَمان لم يشهإ 
حرباً رضوساً كما تشهإلا اآلن، ولي تنريباً 
حرٌب عاملية عىل الايَاَماان، واآلن خالل أكثر 
من عا5 ونصف عا5 عمرت منإرات الايَاَمان 
لألساف الشاإيإ وسانط الكثري من األبرياء 
املإنيال والبإى التحتياة للبلإ انهاارت، كما 
تام االعتإاء عاىل اآلثاار واملثالام التأريخية، 
لكن وماع ُكّل لذا إإراعة الشاثب الايَاَماإي 

والحكمة اليمانية لي التي ستإترص.
محاإاظ محاإظاة ريماة عايل الخضمي 
اعترب جلسة السابت املايض تأريخية بامتياز 

ويو5 تأريخي يف الايَاَمان.
وقال الخضمي لا »صإى املسرية«: وال شك 
أنها رساالة نري عاعية لكل أعإاء الايَاَمان يف 

الإاخل والخارج.
وأشاار إىل أن لاذه الرساالَة لاي النوية 
ااة وأنإاا نثيُش  والناصماة لألعاإاء َخااصَّ
ألكثاَر من عاا5 ونصف عا5 يف ظال عإوان ال 
يفّرق بال صغري وال كبري وال يذر شايئاً، ويف 
األخاري أكثُر ما ينصإ من لاذا الثإوان إنهاء 
وعإالاة  ومباعئاه  ورشعيتاه  الشاثب  روح 

قضيته.
واستإرك قائالً: »ولكإإا من اليو5 وانثناع 
املجلل يف مثل لذا اليو5 لو الرساالُة النويُة 
والخارب الينل الذ1 من خاللاه ننول: »نحن 
لإاا«، وأثبت الايَاَماإياون جإارتَهم يف ُصإع 
قراراتهام بأنفساهم، وُلإاا تجلات الحكمة 

اليمانية.
وبشاأن مصرِي لااع1 وحكوماة بن عنر 
وَمن إّضلاوا إإاعق الرياض قال الخضمي إن 
الربملاان سايحإع مصري ُكّل الإااس. موضحاً 
أن الربملاناي الوطإي النااعر عىل مواجهة ُكّل 
التحإياات لاو الذ1 حرض إىل لذه الجلساة، 
وأن مان لم يحرض لو الخائن والثميل لوطن 

ولشثبه ولكرامته.

جلسٌة استثنائيٌة وتأريخية للربملان مباَركًة لالتفاق 
السياسي وتأييدًا للمجلس السياسي األْعـَلى

النائب أكرم عطية: انتصاٌر جديٌد للشعب الـَيـَمـني في معركته السياسية من خالل قيام البرلمان بمباركة االتفاق السياسي
النائب َعبدالباري دغيش: الـَيـَمـن يشَهُد حربًا عالمية ال نظيَر لها في التأريخ، لكن في األخير الشعب الـَيـَمـني والحكمة اليمانية هي التي ستنتصر

الشارع كان حاضرًا ومؤيدًا ذكورًا ونساًء
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  -  أنس القاضي

ما5ا تُريُإ مإا أَمرياكا، ال يملُك انجابَة عن 
لذا الساؤال ساوى َمان يُجيب عىل الساؤال 
الفلسافي اآلتي َمان نَحن، وماا5ا نُريإ نحن، 
وبالتاايل إحال يثي من لاَو يُحاإع موقثه، 
من اآلخريان ويثلم ما5ا يُرياإون. وَمن يرى 
نَفسُه إائضاً عن لذه الحياة يسخر من 5اته 
وشاثبه الكاعح وواقثه املتخلف ويلثن بلإه؛ 
ألن موقثها الُجغرايف يثتربه نحساً وللم جراً.

الناوى  حثالاة  مان  األصإااف  لاذه   
االجتماعياة، ال تثلام مان لي وال ماا5ا تُريإ 
أَمرياكا مإهاا وال تحفل باكل 5لك، سااخرًة 
مان ُكّل مفارعات الجهاع والإضاال والكفاح 
والرصاع واملناومة، تزعم وصالً بالحياة وحباً 
لها إنما بإون تحرر وال نضال وبأنية اشاباع 
رنباتها الفرعية وخالصها الفرع1 ال الخالص 
والتناإ5 االجتماعي الثا5، ولن تجإَي ساوى 
الشناء الإفيس واالجتماعي، إلن تأتي الحياة 
التي تحلم بها إال من نمرة الإضال التحرر1. 
ماا5ا تُرياإ أَمرياكا، كإولة تأّسسات من 
مهاجريان يبيثون الثبيإ وينتلون الشاثوب 
األصلياة ويإهبون الذلاب، 5اك ماضيها نريُ 
البثياإ، وحارضلاا رشكات احتكارية تفجر 
الحاروب لتبياع الساالح، وتصإاع االمراض 
واألوبئاة يف املختربات لتبيع الاإواء، وتنرض 
الحكومات لتشارت1 الاإول وترلإها، وتإمر 
اقتصاعات البلإان لتبيع لهم الإثا5، وتجرف 
وعي الشثوب وثناإتها لرتبإها عاخل قفص 
كبري يُسّمى الثوملة والسوق الُحر كمجتمثات 
اساتهالكية تشارت1 ما ترياإ من نثام جإة 
اللربالياة الساوق الُحار ومإظماة التجاارة 
الثاملياة، وحال تفلال تماماً تساميها عول 
إاشالة وترالا مهإعة للساال5 وتبإاي عليها 
قواعإ لتحميها من 5اتها وتحمي الثالم مإها! 
اثبية: »األَمريكي  ينول قائاإ الثاورة الشَّ
لإإه أن يسيإر بشكل كامل عىل ُكّل منإرات 
وثاروة األمة، لذه األمة لهاا ثروات لائلة لها 
ألمياة كبرية بحكم موقثهاا الجغرايف، ثم ما 
يف لاذه الرقثاة الجغراإية من ثاروات لائلة 
كأكارب احتياطي للإفاط يف الثالام ومصالح 
حيوياة أُْخَرى. األَمريكاي ال يهمه أن ينترص 
عاىل ضماان الحصول عاىل مصالاح بالنإر 
املرشوع، ال ليسات املساالة لإياه أن يضمن 
لإفساه الحصاول عاىل احتياجاتاه من لذه 
املإإنة بإرينة مرشوعة، لو يريإ السيإرة 

املبارشة عليها، واالستئثار بها واستغاللها.
 أطماُعاه كبرية ولإيه نزعة االساتثمارية 
ولذه مساألة مؤكإه وواضحاة، لو يريإ أن 
يسيإر بشكل كامل أن يستحو5 بشكل كامل 
عىل حساب شثوب لذه البلإان، ولذا طبيثة 

التََحاّرك األَمريكي«. 

اأَلمريكي.. موقُفه عدائي من األمة 
العربية اإلْسـاَلمية وشعوب العالم 

الثارب  مان  عإائاي  موقاف  ألَمرياكا 
واملسالمل كجازء إقليماي، مان ُكّل عاملاي؛ 
إموقف أَمريكا الثإائي ليل إنط للمسلمل 
وثناإتهام انْساااَلمية، بال لاكل الثناإاات 
الشاثبية والنومية والثورية يف مختلف األمم 
املجتمثاات، إ5 يرى يف لذه الثناإات ما يَإإع 
الإااس إىل أن يشاحذوا ُكّل قهرلام وجوعهم 
مإهاا  ويإإلناوا  بهاا،  للحرياة  وتإلثهام 
للتََّحااّرك الثاور1، إكان له عاإاء مع الفكر 
االشارتاكي معَ أنه ليل عين، وكان له موقٌف 
عإائي من الفكر املسايحي الذ1 اساتخإمته 
شاثوب أَمريكا الالتيإية للثورة مع أَن أَمريكا 

تّإعي أنها مسايحية، وله موقاف عإائي مع 
الثناإات الشثبية يف الهإإ1 الصيإية ونريلا، 
ولاَو يف ُكّل لاذه املجتمثات يَثمال عرب أكثر 
مان وسايلة وجهااز وبرنامج إىل إإسااع ُكّل 
ما لاَو تحّرر1 ثور1 يف لاذه الثناإات يهإع 
مرشوع االستثمار1، وإبراز وتضخيم وععم 
ُكّل ما لَو رجثي يإجن الشثب ويرُبر تحركه 
االساتثمار1، ويإخل يف الفكر الرجثي الفكر 
الربجواز1 اللربايل للرأسامالية الاذ1 رنم ما 
يّإعياه من تحرر وتناإ5 إنَْسااانية إال أنُه يف 
مياعين االقتصااع والفلسافة والنانون يربر 
التوساع األَمريكي واساتغاللها واستثباعلا 
للشاثوب تحات مساميات الثوملاة، وحرية 
الساوق، والثالم أرسة عولية وعوعة، وععاوى 
أن الزمن زمن أَمريكا، وأن زمن األيإيولوجيات 

والثورة انتهى! 
يناول قائاإ الثاورة: إن األَمريكاي يحمل 
روح الثاإاء للثالم انْساااَلمي وعاخل الثالم 
انْساااَلمي املإإنة الثربية، له موقف عإائي 
لهاذه األماة يف مباعئهاا وقيمها انْساااَلمية 
-وطبثاً املباعئ األصيلة التي تثرب عن حنينة 
انْساااَل5 والنيام الحنينية ناري املزيفة وال 

املحرإاة- لو يارى إيهاا عائنا أماماه َوأَنه 
بانْمَكااان من خالل االساتإاع إليهاا والتأثر 
بهاا بإاء أمة قوية متحررة ال تنبل بالثبوعية 
للإوانيات، بإاء أماة الثزة من ألام قيمها، 
الكراماة من ألم قيمها، ويارى أَيْضاً أَن لذه 
األمة من ألم مباعئها لو اقامة الثإل والثإل 
ويخاى لذا لاو رجثت األمة إىل تلاك املباعئ 
وأحيت تلك النيم، يرى يف لذه املسالة مشكلة 
وعائال كبري اماا5 جوره وظلمه واساتثباعه 
واساتغالله للإاس وطغيانه وأطماعه، إلذلك 
لو يتجه الستهإاف لذه األمة يف لذه املباعئ 
والنيام، َوأَن من ألم ما يضمن له السايإرة 
الكاملاة عاىل إْمَكااناات ومناإرات وثاروة 
وبلاإان لاذه الشاثوب ولاذه املإإناة لو 
تنوياض أ1 كيان عاخل لذه األماة أ1 كيان 

متحرر يف عاخل لذه األمة.

َأمريكا تستخدم الشعوب املضطهدة 
ملحاربة الشعوب الناهضة 

يف قاراءة علمياة ماعية تأريخياة، يتإرق 
السايإ إىل التجربة التأريخية يف رضب أَمريكا 

لالتحاع السوإيتي باستخإا5 الشثب الثربي، 
األإغاان  باملجالإيان  حيإهاا  ساموا  وماا 
الَثارب، قائاالً: »األَمريكاي يف تجربتاه ماع 
االتحااع الساوإييتي ماا5ا عمل باإل من أَن 
يإخل يف حرب مبارشة عساكرية مع االتحاع 
الساوإييتي أتاى بالثارب ليحارباوا االتحاع 
الساوإييتي تحت عإوان الجهاع يف سبيل الله 
وبفتااوى مثيإة ثم بتمويل عربي إىل أن أنهك 
االتحااع الساوإييتي وبلغ به حاإ االنهاك إىل 
الترضر االقتصاع1 الكباري الذ1 أوعى به مع 

جملة من األمور إىل االنهيار والتفكك«. 
يإ عن استخإا5 أَمريكا لألمة  ويف حإيث السَّ
الثربية انْساااَلمية يف مواجهة خصومها، ال 
يجب أَن تنرأ كرصاع بل عولة استثمارية مع 
عول اساتثمارية أَْو مإاإسة بل إمربياليات، 
إرصاع أَمريكا مثالً مَع الصل أَْو مَع روسايا 
أَْو الربازيال أَْو الهإاإ ونريلا، ليل رصاع مع 
لذه الإول كإول متإاإساه وإنط َلذا ظالر 
الارِصاع، لكان يف جولاره لاَو رِصاع أَمريكا 
كإولة إمربيالية )رأسامالية احتكارية( تريإ 
أساواق جإيإة وخامات متجإعه مَع شاثوب 
لاذه الإول وعمال لاذه الإول، إهاذه الإول 
يف الإهاياة عول صإاعياة واقتصاعلا اقتصاع 
رأسامالية الإولة وملكية النإااع الثا5 لي 
الكبارية، ولذا ماا ال تُريإه أَمرياكا التي تُريإ 
جميع الشاثوب والإول مساتهلكه ال مإتجه 
إنتاجياة وصإاعياة  وإ5ا وجاإت قإاعاات 
إال تريإلاا أَمريكا مملوكاة للنإاع الثا5 يف 
لاذه البلاإان أَْو للربجوازياات املحلية يف لذه 
البلاإان بال ترياإ لاذه الصإاعاات توكيالت 
لهاا ومملوكه لهاا، ولذا لاَو جولر الرصاع 

الثاملي، والتإاإل الإويل.
ينول السيإ: »األَمريكي يريإ من لذه األمة 
أن تكاون مجرع برش ال كياان لهم ال عولة وال 
أ1 كياان مهام يجمثهم وال لوياة مفرنل 
مان ُكّل النيم من ُكّل حالة وعي من ُكّل إَراَعة 
قوية وعاز5 يمكان أن يإإع بهام إىل التحرر 
إرييإ أَن عبارة عن ُعَمًى جالزة الساتخإامها 
الساتهإاف أ1 مإاإل آخر أ1 مإاإسال من 
قوى أُْخاَرى نالضاة يف الثالم. إهو يساثى 
إىل أن يرضب لذه األماة رضبة قاضية إىل أَن 
تصبح أمة مساتثبإة. ثام لم حريصون عىل 
اساتغاللها، وما أسوأ لذا أن تتحول املجاميع 
البرشية والكائإات البرشية إىل أشبه بنإثان 
ائيْل  مان الحيوانات تلثب بهاا أَمرياكا وإرْسَ
كيف ما تشااء وتريإ يف املساتنبل تحارب بها 
مثاال ضإ روسايا ضإ الصال ضإ أياة عولة 

أُْخَرى«.

قر�ءٌة يف خطاِب قائد �لثورة �ل�سعبية مبنا�سبة �لذكرى �ل�سنوية لنطالق �ل�سرخة يف وجوه �مُل�ستكربين 

ماذا ُتريد َأمريكا منا؟

َأمريكا و »اللُّعبة القذرة« على حساب اليمن والشعب اليمني
  -  إبراهيم السراجي

تُإياُر الواليااُت املتحاإة األَمريكية لُثبًة قاذرًة يف اليمن 
عىل الصثيإ االقتصاع1 والثساكر1 بالشاكل الذ1 يجثل 
األزمة اننَْسااانية يف اليمن مشكلًة محصورًة عىل الصثيإ 
الإاخايل وبالحاإوع التاي يمإثهاا من أن تصبح مشاكلة 
إقليمياة وربماا عولياة، إاألَمريكي لو من يضاع النيوع 
املالياة عىل البإك املركز1 اليمإي ولاو بإفل الوقت الذ1 
يظهار كمإناذ عإإما يإإع البإاك الإويل وصإاإوق الإنإ 
لثإ5 التجاوب مع حكومة مرتزقة الرياض بوقف التثامل 
مع البإك الذ1 لو حإث سيجثل مشكلة اليمن االقتصاعية 

تتمإع عىل الصثيَإين انقليمي والإويل.
أيضاً ويف إطار اللثبة األَمريكية النذرة يثلن البإتانون 
)وزارة الإإاع( املواإنة عىل بيع أسالحة للسثوعية بنيمة 
1.15 ملياار عوالر، األمار الاذ1 يُثاريُ نضاَب املإظماات 
اننَْساانية الإولية ويف 5ات الوقت يثلن رئيل الكونجرس 
األَمريكي نيته تجميإ الصفنة لساوء سامثة السثوعية، 
ويف نهاياة املإاف تمر الصفناة ويظهر األَمريكي إعالميا 
بموقف الكونجرس الراإض وليل موقف البإتانون الذ1 
حتماً سايمرر الصفناة كما إثل عإة مارات مإذ انإالق 

الُثاْإَوان.

ويف الجاناب السايايس تثرقل الواليات املتحإة بشاكل 
واضح وجيل الحل السايايس يف اليمن، كما حإث ُمؤّخراً يف 
الكويت، إواشإإن ال تريإ حسم الحرب الثسكرية لصالح 
أ1 طارف، إالُثااْإَوان بالإسابة لهاا توريط للساثوعية 
وإعخال لليمن يف مساتإنع الرصاع الذ1 يجثل تمإعلا يف 
جإاوب اليمن بَثيإاً عن األنظاار، ولو ما يحإث إثالً إنإ 
أعلإت واشاإإن قبل أساابيع أنها وانإالقااً من عالقتها 
بتحالاف الُثاْإَوان ساتتمتع بحرية أكرب وترسال عإثاٍت 
جإياإًة مان قواتهاا إىل الجإوب وكذلك توساع مسااحة 
تواجإلاا وجاء 5لك عىل لساان قائإ الناوات األَمريكية يف 

املإإنة.
يإرك املجتمُع الإويل بل ويرشف عىل حياع البإك املركز1 
اليمإي الذ1 رنم طول مإة الُثاْإَوان ما يزال ينو5 بواجبه 
ويسالم رواتاب موظفاي الإولاة يف موعإلاا بماا يف 5لك 
رواتب املوظفل يف املإاطل الواقثة تحت سايإرة مإاإني 
الُثااْإَوان الذين يإهبون موارع الإولة عىل مرأى ومسامع 
مان الثالم، ورنم 5لك خرج بان عنر رئيل الحكومة نري 
الرشعية ليإالب املؤّسساات املالية الإولية بوقف التثامل 
مع البإك املركاز1 اليمإي الواقع أصال تحت قيوع تإبنها 
الواليات املتحإة التي عىل مثرإة بحياع البإك وبالرنم من 
5لاك تواصل إرض النياوع عليه النهااك االقتصاع اليمإي 

املإمر وبالتايل إنهاك الشثب اليمإي.

ولكاي تتضاح صاورة اللثباة األَمريكية أكثار إتجُإُر 
انشاارة إىل أن البإاك الاإويل وصإإوق الإنإ واملؤسساات 
املالياة األخرى رإضت مإالاب الحكومة ناري الرشعية؛ 
كاون البإك املركز1 اليمإي يثمل بحياع بَثيإاً عن األطراف 
املتصارعة، ولكن ملا5ا ال يتم رإع النيوع عىل البإك بالكامل 
طاملاا ولاو يخإ5 الشاثب اليمإاي وليل طرإاا بثيإه؟ 
انجابة تكمن يف أبثااع اللثبة األَمريكية ويمكن تلخيصها 

يف ثالث نناط:

األوىل: رإاع ُكّل النياوع عاىل البإاك املركاز1 األَمريكي 
يثإاي أن ترتاجع األزمة اننَْسااانية واالقتصاعية بشاكل 
كباري، ولاو ما ترإضاه الوالياات املتحإة التي تساتخإ5 
الحصار االقتصاع1 ُجزءاً من اسرتاتيجية إخضاع الشثب 

للُثاْإَوان عن طريل التجويع.
الثانياة: إبنااء النياوع عاىل البإاك املركاز1 اليمإاي 
والحفااظ عىل التثامال املحإوع مثه يضمن عاإ5 انهيار 
االقتصاع بشاكل كامل وبذلك تظل األزمة اننَْساانية 5ات 
تأثاري كبري عىل الشاثب اليمإي وحإه وليال لها تأثريات 

عىل املحيط الخارجي.
الثالثة: لو اساتجابت الوالياات املتحإة ملإالب حكومة 
بن عنار نري الرشعية وأوقفات التثامل تماماا مع البإك 
املركز1 إساتتحول املشاكلة اليمإية وتمتاإ إىل محيإها 

الخارجي بالتايل تتحول مشاكلة اليمن إىل مشكلة إقليمية 
وعولية عىل نرار ساوريا ولو ما تخاى الواليات املتحإة 
وأوروبا من تكراره ولذلك لي تفضل إعارة اللثبة بالشكل 

الذ1 جاء يف الإنإة الثانية.
بإفال الإريناة وعىل 5ات الساياق تواصال الواليات 
إوزيار  اليمان،  يف  الناذرة  لثبتهاا  األَمريكياة  املتحاإة 
خارجيتها واملتحإثل الرسميل يف البيت األبيض يمإرون 
الصحاإة ووساائل االعال5 بالترصيحاات التي تؤيإ الحل 
السيايس الشاامل يف اليمن ويف 5ات الوقت يجتمع وزيرلا 
مع نظرائه الربيإاناي وانماراتي والساثوع1 ويإنلبون 
عىل ُكّل تفالمات الكويت ويجاربون املبثوث األممي عىل 
تبإاي إعالن لإإن الاذ1 يإالب بالحل الثساكر1 واألمإي 
قبل الحل السايايس يف اليمن وبذلك قضوا عىل مفاوضات 
الكويات التاي كان يفارتض أنها قاإ توصلات للخإوط 
الثريضة من الحل الشاامل يف الجولة األوىل وكانت الجولة 
الثانية مخصصة للتوقيع إنط عىل ما سبل االتفاق عليه.

اللثبة األَمريكية التي استخإمت املبثوث األممي وصلت 
لذروتهاا باالننالب عىل الجولة األوىل من املفاوضات ولذلك 
كان موقف »إيتايل تشوركل« مإإوب روسيا لإى مجلل 
األمن قوياً وكاشافاً لاكل األوراق والتالعبات األَمريكية يف 

األزمة اليمإية.
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األخ رئيل مجلل الإواب.
األخ نائب رئيل املجلل.
انْخاَوة أَْعَضااء املجلل.

انْخاَوة كبار قياعات ومسئويل الإولة.
انْخاَوة واألخاوات ممثيل النوى والتإظيمات 

السياسية والوطإية املختلفة.
انْخااَوة واألخوات ممثيل السالك الإبلومايس 

والسفارات واملإظمات املثتمإة يف بالعنا.
الحارضون جميثاً.

اللاِه  َوَرْحااَماُة  َعَلاايُْكاْم  ااااااااَل5ُ  السَّ
َوبََرَكااتُُه.

أُْلِناَي لاذه  أَن  إنّاه َلاِماْن عواعاي رسور1 
الكلماة أمامكم وتحت ُقبة املجلال املوّقر، لذه 
امُلَؤّسَاساُة الإساتورية الوطإياة الثظيمة اّلتي 
تمثل إَراَعة شاثبإا األبي وقواه الحية واّلتي قالت 
ااْثاب بمختلف  باألمال كلمتَها نياباًة عن الشَّ
توّجهاتاه وانتماءاتاه، وأبات رنام ُكّل الظروف 
يّاات والتهإيإات من قوى الُثاْإَوان إال أَن  والتََّحإِّ
تكوَن حارضًة ويف منإمة صفوف أَبْإَااء شاثبإا 
للنيا5 بإورلا الوطإي والإساتور1 الفاعل إَلاى 
جاناب ُمَؤّساساات الإولة املختلفاة يف مواَجهة 
يّاات املرحلاة وصلاف الُثاْإَوان الساثوع1  تَّحإِّ

األَمريكي عىل وطإإا الحبيب وألله الكرا5.

اإلْخـَوة واألخوات الحاضرون جميعاً.
كماا تثلمون وكما عايشاتم لحظاًة بلحظة 
إإن بالَعنا تُمرُّ بظروٍف استثإائية يف ظل ُعاْإَوان 
ناشام ُشانَّ عليها عون أ1 مربر قانوني أَْو َسإَإ 
واقثي وعىل مسامع ومارأى من الثالام أجمع، 
لم تكتِف قوى الُثااْإَوان بما اقرتإته من خإايا 
وآثا5 وجرائَم بحل شاثبإا الكريم نساًء وأَْطَفاالً 
وشايوخاً، بال أخاذت تماارس حصااراً جائاراً 
عاىل الايَاَمان وطإاً وشاثباً، يف محاولة يائساة 
لرتكيثه وإ5الله وإجباره عىل االستساال5، ولكن 
ليهاات لهم 5لاك!، إكيف لهام أَن يهزماوا لذا 
اْثاب األبي الصابر املونل يف حضارته والتليإ  الشَّ
بتأريخاه مثاإن الثروباة وظهري انْساااَل5 مإذُ 

الحت تباشريُه عىل البرشية جمثاء؟!.
وإنإاا أََمااا5 لذا الصلاف ويف ظل اساتمرار 
الُثااْإَوان نثالُإ الله ونثالإكم ونثالإ شاثبإا 
بأن نظال أَْوإياء لهذا الوطان املثإاء محاإظل 
عاىل كراماة أبإائه ووحاإة أََراضيه واساتنالله 
وساياعته با5لل يف 5لاك ُكّل الُجهاوع والإاقات 
ومثإيل لذلك ُكّل انْمَكانيات والنإرات لن نيأَس 
ولن نذل ولن نركع ولن نستسالم ولن نهان ولن 
ننبال َضيمااً أَْو َحيفااً أَْو َجوراً يإاال من عزمإا 
وعزتإاا وكرامتإا وعرضإاا وعيإإا، لذا لن يكون 
واللاه مثإا وشاثبإا مثإاا وكل رشياف وُحر يف 
الثالم مثإا سإإترص يف لذه املثركة اّلتي إرضت 
عليإا إن طالات وتإاولت؛ ألنإا عاىل عرب الحل 
وألله وألنإا نإإع عن أنفساإا وعن شثبإا الظلم 
والبغي والُثاْإَوان وسايثلم الظاملون أ1 مإنلب 

يإنلبون.

اإلْخـَوة واألخوات الحاضرون جميعاً.
ااْثاب املوقر يو5  إن انثناَع مجلل نواب الشَّ
أمال ومباركتاه وتأييإه لالتفاق السايايس بل 
اْثابي الثا5  النوى الوطإية ممثلًة يف املؤتمر الشَّ
وحلفائه وأَنَْصار اللاه وحلفائهم والذ1 بموجبه 
تم انْعااَلُن عن تشاكيل املجلل السيايس األَْعىَل 
نعارة شائون البلاإ والذ1 باكل اعتازاز وتنإير 
أعَّى رئيُساه وأعضاؤه اليمل الإساتورية أََماا5 
مجلِسكم املوقر َلُهَو انتصاٌر كبريٌ لإلَراَعة الوطإية 
الحارة وأبلاغ رع عىل بثض األَْطاَراف اّلتي تّإعي 

الرشعية وتتباكى ليالً ونهاراً عليها.
وكلإاا كما رأيتام َجميثااً حاولات الإيل من 
رشعياة املجلال ومان رشعياة ليئة رئاساته 
ولكان  مسائولة،  ناري  وبصاورة  وأعضائاه 
اجتماعكم األمل واليو5 ومبارشتكم لجلساات 
انثناعكم إيما سيأتي، تمثّل رسالة قوية للثالم 
بأرسه بأن الرشعية ال تستمإ إال من الإاخل ومن 
ااْثاب  امُلَؤّساساات الإساتورية التاي تمثّل الشَّ
الايَاَماإي وإراعته الُحرة، ولي كذلك رسالٌة لكل 
من يشاّكك أَْو يإثن يف لذه امُلَؤّساساة الوطإية 
والإستورية الثظيمة ويف عورلا الوطإي الفاعل 
ال سايما يف لذه املرحلة اّلتي يواجُه إيها شاثبُإا 
الثظيم والصابار ُعاْإَواناً ظاملاً وحصااراً جائراً 
ونري ماربر ومؤامرات عاخلية وخارجية تساثى 
إَلااى زعزعة أمإاه وتمزيل نسايجه االجتماعي 

واملسااس بوحإة أََراضيه واساتنالله وساياعته 
الوطإية.

وعاىل الثالام أَن يإرك أنإا من عاىل لذا املإرب 
الإساتور1 من عىل تاراب عاصماة الجمهورية 
الايَاَماإياة صإثااء نؤكإ أَنه لإاا الايَاَمان ُكّل 
ااْثاب لإاا الإيمنراطية لإا  الايَاَمان لإا الشَّ

الرشعية.
وبهاذه املإاسابة ومن لاذا املإرب ومان قاعة 
الربملان امُلَؤّساساة اّلتي ال يإاازع املجتمع الإويل 
يف رشعيتهاا نإعاو املجتمع الاإويل إَلاى احرتا5 
ااْثاب الايَاَمان وخياراته السياساية،  إَراَعة الشَّ
كماا نإعوه إَلاى مراَجثة مواقفاه من الُثاْإَوان 
عاىل الايَاَماان واّلتاي تتثاَرُض ماع املرجثيات 
واملواثيال األَُمامياة اّلتي يزعُم تمثيَلهاا والنيا5َ 

عىل رعايتها.

اإلْخـَوة واألخوات الحاضرون َجميعاً.
 لنإ حرصات النوى الوطإياة يف الإاخل كما 
تثلماون َجميثااً عاىل إياالء الجانب السايايس 
والسالمي لحال األَْزَماااة يف بالعناا، ساواء قبل 
الُثااْإَوان أَْو خاللاه، ُكّل االلتما5 وساّخرت ُكّل 
انْمَكانياات وقإمت التإازالت تلاو التإازالت من 
أَجال التوصال إَلاى حّل سايايس شاامل وعاعل 
مساتإا5، إاكان أَن توصلإاا يف وقات مبكر كما 
تثلمون إَلااى اتفاق السالم والرشاكة الذ1 قإ5 
حلاوالً موضوعية وجذرية لألزماة الايَاَماإية يف 
كاإاة املجاالت السياساية واالقتصاعية واألمإية 
والثسكرية، ووّقثت عليه كاإة النوى واملكونات 
اّلتي شااركت يف مؤتمر الحوار الوطإي الشاامل 
وناال قبوَل وتأييَإ املجتمع الإويل بمن إيهم عول 
الُثااْإَوان اّلتي حاولت إيما بثاُإ أَن تنوض لذا 
االتفاق بكل الإرق والوساائل بماا إيها اللجوء 
إَلاى الُثاْإَوان الثساكر1 املبارش ومع احتفاظإا 
بحنإاا يف التصّإ1 للُثاْإَوان إناإ قبلإا رنم 5لك 
يف مساار الحل السايايس وُخضإا وخاض وإإنا 
الوطإي مشكوراً الجوالت تلو الجوالت يف مسنط 
وجإيف وبييال ُوُصاْوالً إَلااى مباحثات الكويت 
اّلتي اساتمرت ألَْكثَار من شاهرين وقإمإا إيها 
تإازالت ملموساة ولكإها مع 5لك تثثرت لألسف 
بسابب تثإّات الإارف اآلخار ومن خلفاه قوى 
الُثااْإَوان وكان لثإ5 مصإاقية وجإية وحياعية 
الجهة الراعية للمباحثات وبثض النوى الإولية 

األُْخاَرى عور يف وصولإا إَلاى ما وصلإا اليه.
إاكان اَل بُااإَّ من اتخا5ِ الخإاوات اّلتي تثزز 
ااْثابي  مان التالُحم الوطإي عىل املساتويَّل الشَّ
والسايايس وتكتل ُكّل الناوى وتإظم ُكّل الجهوع 
والإاقاات يف إعارة مشارتكة تُضامُّ ُكّل الناوى 
اْثاب  ل مساؤوليتها يف حماية الشَّ الوطإية لتحمُّ
الايَاَماإي وعإع جائحة الُثااْإَوان الرببر1 بُكّل 
بل والوساائل املمكإة واملرشوعة والخإوات  السُّ
اْثابية وتستجيب لضغوٍط  اّلتي تلبّي انَراَعة الشَّ
ااْثابية والسياساية  ومإاشاإات الفثاليات الشَّ
واالجتماعياة للإخاول يف رشاكة واساثة نعارة 
البلإ وساّإ الفراغ انعار1 النائم والتي كان رنم 
إْعَراكإاا أللميتهاا نرحلها ونثمُل عاىل تأجيلها 
نعإاء إرصة كاإية ملشااورات السال5 ولسحِب 
5رائع تحالف الُثاْإَوان املجر5 وإساناط مثا5ير 
املجتمع الإويل وإبالغ الحجة أما5 شاثبإا وأما5 
الثالام أَن أيإيإاا مماإوعة للساال5 إن كان ألَل 

سال5.

شاالإتم وشاالإ الثالم عىل ماإى أَْكثَر من 
مائاة ياو5 مان املشااورات أنهام يبحثاون عن 

االستسال5 ال عن السال5.
عإإلاا كان اَل بُااإَّ من اتخا5 خإاوات قوية 
ااْثاب الايَاَماإي  وراععة تلبي رنبة وإَراَعة الشَّ
وتثزز حالاة الصموع يف مواجهاة الُثاْإَوان عىل 
كاإة املستويات و5لك بإْعااَلن التواإل عىل إنشاء 
املجلل السايايس األَْعىَل كسلإة عليا تتوىل إعارة 
الباالع يف لاذه املرحلاة الثصيبة تراإال مع 5لك 
عاوعة الربملاان لالنثناع ومثاوعة عنإ جلسااته 
واالساتفاعة مان لاذه امُلَؤّساساة الإساتورية 
باعارتاف الثالم يف تإفيذ برنامج واساع ملواجهة 
الُثااْإَوان واتخاا5 االجاراءات املمكإاة واملتاحة 
ألبإاال الذرائع اّلتي يرإثونهاا لتربير ُعاْإَوانهم 
وتحنيال مصالحهام ومثاقباة الايَاَماإي عىل 
واالساتناللية  والثورياة  السياساية  خياراتاه 

والوطإية.
مع تأكيإنا املساتمّر عىل أَن تشاكيَل املجلل 
السايايس األَْعاىَل والاذ1 َحِظَي بمباركاة وععم 
ممثيل شاثبإا وقاواه الحية قإ أملتاه رضوراُت 
املرحلاة ومتإلبااُت الوقاوف يف وجاه الُثاْإَوان 
والحصاار وأَْوَلِويّاة تماساك الجبهاة الوطإياة 
اْثابية  وتوحيإ الجهوع والإاقات الرسمية والشَّ
يف لاذا انَطاار إال إنإاي وِمان خلفاي ُكّل النوى 
واملكوناات الوطإية نجاّإع تأكيإنا عاىل أَن لذه 
الخإوة ال تشاكل بأ1ّ حال مان االحوال قإثية 
مع املسار السايايس والسالمي لحل األَْزَمااة يف 
بالعنا، بال إن التئا5 مجلساكم املوقار وععمكم 
للمجلل السايايس األَْعىَل سايثإي زخمااً أَْكرَبَ 
ملساار التسوية والوصول إَلاى حل سيايس عاعل 
وشاامل يلبي طموحات أَبْإَااء شاثبإا وصموعه 
وتضحياتاه الجساا5 وساإظل بإبيثاة الحاال 

نؤيإه ونتإلع إليه.
ويف ضاوء 5لك نجاّإع ععوتإا للناوى الوطإية 
بكاإة أطياإها إَلاى املشاركة يف لذا املجلل وكل 
األُُطر املتفرعة عإه وتحمل مسؤولياتها الوطإية 
والتأريخياة يف لاذه املرحلة الإقيناة واملفصلية 

التي يثيشها وطإإا الحبيب.
كما نؤكإ أَيْضاً حْرَص الجمهورية الايَاَماإية 
والتزامهاا بالإهاج السالمي والإيمنراطي الذ1 
ااْثاب الايَاَماإي مإذ إْعاااَلن وحإته  أقاره الشَّ
املباركاة وكذلاك احرتامإاا لحناوق اننَْسااان 
واملثالإات واملواثيل الإولية اّلتي صاعقت عليها 
بالعناا واحرتامإاا ملباإأ الَثياش املشارتك وعإ5 
التإخل يف الشؤون الإاخلية للإول، وباملثل نشّإع 
عىل حنإا الكامل يف الرع عىل الُثاْإَوان والثمليات 
الحربياة اّلتاي تتثرض لهاا بالعنا، كماا أنإا لن 
نتهاَوَن يف اتخا5 كاإة االجراءات والتإابري الرامية 
ملكاإحة الناعإة وعاعاش والتإظيمات املتإرإة 

التي تهإع امن الايَاَمان واملإإنة والثالم.
ونؤّكاإ لإول الُثااْإَوان أَن رلانكم عىل لاع1 
ومجموعاة املإتفثل واملرتزقة يف إإاعق الرياض 
رلان إاشال إأنتام تثلماون علَم الينال أنهم 
إشالوا حتى يف أَن يكونوا خونًة جإيرين بالتبإي 
وتثلمون أنهم لو تسلموا البالع لسلمولا للناعإة 
وعاعاش واساتمرار تواطؤكم مثهام يثإي أنكم 
مواإنون عىل تساليم الايَاَمان للناعإة وعاعش 
وقاإ رأيتام ورأى ُكّل الثالام كياف أَن ُكلَّ مإيإة 
يثلن تحالف الُثاْإَوان السيإرة عليها إوراً تثلن 
الناعاإة وعاعش عن وجوعلا وما عخل التحالف 

مإيإة إال قالت عاعش ُخذنا مثك.
ويف لاذا انَطاار نإعو عول تحالاف الُثاْإَوان 
إَلااى مراجثاة حسااباتها الخاطئاة والتوقاف 
إاورا عن ُعاْإَوان الغاشام ونري املربر عىل بالعنا 
ومراعاة املصالح التأريخية اّلتي تجمع شثوبها 
ااْثاب الايَاَماإاي واعتمااع نهاج الحوار  بالشَّ
املباارش والصااعق الاذ1 يفاي إَلااى تحنيل 
االستنرار واألمن لشثوب املإإنة وعولها كاإة.

كماا نؤكاإ أَن الايَاَمان عولة مساتنلة 5ات 
نظاا5 جمهور1 ووطن قومي لاكل الايَاَماإيل 
يخضثاون إيه لحكام الإظا5 والناناون وعولة 
تساثى ألن تكاون عالقاتهاا الثإائياة ماع عول 
الجوار ومحيإهاا الثربي وانْساااَلمي وجميع 
عول الثالم قائمة عىل أََساااس الإإية واالحرتا5 
املتبااعل واحارتا5 الساياعة والتثااون وتبااعل 
املإاإع االقتصاع1 وتثزيز االمن والسلم الإوليل 
لكإها لن تكون والية عاعشية وال إمارة سثوعية 
بال يمإياة  أَْو نربياة  وال 5ات والءات رشقياة 
خالصة.. ولذا لو الثناإ االجتماعي بيإإا وبل 
شاثبإا أوالً وبيإإا وبل املجتماع الإويل وجميع 
عول الثالم إمن أََراَع أَن يتثامل مع الايَاَمان عىل 
لذا األََسااس مإعنا له أيإيإا ومن أََراَع الايَاَمان 
والية تابثة له أَْو خاضثة نراعته إهذه مشاكلة 

تخصه.
كما نؤكإ لشاثبإا الايَاَماإاي الصامإ أَن 17 
شاهراً مان الُثااْإَوان حتمات أَن تكاون أَْوَلِويّة 
األَْوَلِويّاات لاي مواجهاة الُثااْإَوان إاّل أَنه ومع 
تكاتف ُكّل النوى ملواجهة الُثاْإَوان إإن املجلل 
السيايس األَْعىَل سيكون أَماَمه إرصة سانحة بل 
ساتكون أَْوَلِويّة من أَْوَلِويّاته لي تمثيل الرشاكة 
ااْثاب بحياث نكوُن  الوطإياة لاكل أطياف الشَّ
َجميثاً رشكاء يف النرار رشكاء يف التإفيذ رشكاء 

يف محاربة الفساع رشكاء يف مواجهة الُثاْإَوان.
كماا ساتكون مان أَْوَلِويّاتاه اتخاا5 كاإاة 
الوسائل اّلتي من شاأنها تثزيز وحماية الفئات 
الضثيفة وحنوقها كاألَْطَفاال الذين يتثرضون 
ألبشاع الجرائم عىل يإ الُثااْإَوان كان آخرلا ما 
حصل يو5 أمل بحل مإرساة يف مإيرية حيإان 
راح ضحيتهاا عارشات األَْطَفاال ماا بال قتيل 
وجريح والإهوض باملرأة وتثزيز عورلا يف الثمل 
السايايس وانعار1 وعناإ لناء تشااور1 لكاإة 
النوى والفثاليات السياساية والشابابية واملرأة 
واألحازاب والتإظيماات السياساية ومإظماات 
الوجالاات ورشائاح  املإناي وكاإاة  املجتماع 
املجتماع لإلساها5 يف بإااء الايَاَماان والحفاظ 
عىل َوحإته وأمإه واستنراره والإظر يف النضايا 
املختلفاة 5ات البُثاإ الوطإي ومثالجة أْسابَاب 

التوتر يف جميع محاإظات الجمهورية.
ويف لاذا الوضاع االساتثإائي يجاب أَن يإرَك 
ملواجهاة  الجهاوع  المياة مضاعفاة  الجمياع 
التَّحإِّيّات ويف منإمتها التَّحإ1ِّّ االقتصاع1 الذ1 

يرالن عليه الُثاْإَوان لرتكيع شاثبإا من خالله.
لذلاك نؤكإ عاىل أَن املجلل السايايس األَْعىَل 
االقتصااع1  باكّل جهاإ لالساتنرار  سيساثى 
يّاات  وتحسال اياراعات الإولاة ملواجهاة التَّحإِّ
الرالإاة وتنإيام الخإماات للمجتماع، كماا ال 
نإاى عوَر رجال املاال واألعمال الذين أساهموا 
باإور كبري يف لاذا الظارف االساتثإائي ونهيب 
باكل اجهازة وُمَؤّساساات الإولاة بتنإيام ُكّل 
التساهيالت املرشوعاة ملا إياه مصلحاة البالع، 

ونأمال أَن يإركاوا أَن املرحلة مرحلة اساتثإائية 
يجب أَن نغّلاب مصلحة الوطن إوق ُكّل املصالح 
وسيساّجل التأريخ ُكّل موقف ُحّر رشيف أساهم 
باورع إيَْجابي يف تماساك الوضع الإاخايل يف ُكّل 

املجاالت.
كما نؤكإ أَن ُمَؤّساساتَي الجيش واألمن لي 
عماُع االساتنرار الذ1 ترتكز علياه ُكّل منومات 
الباالع وأن لذه امُلَؤّساساتل اّلتاي تثّمإت عول 
إنهاكهاا  الُثااْإَوان ومان يناُف وراءلاا عاىل 
وتفكيكها ثم النضااء عليها من خالل الُثاْإَوان 
وبالرنام مماا تثرضت لاه لاتان امُلَؤّساساتان 
قبل الُثااْإَوان وبثإه إال أنها ال زالات تمثل ركإاً 
أََسااساياً لحماياة الوطن والحفااظ عىل كرامة 

أبإائه واستنالله.
كما أَن املجلل السايايس األَْعىَل يشيإ بالإور 
واألمإياة  الثساكرية  للُمَؤّساساتل  البإاويل 
وسيثمل عىل تثزيز عور لاتل امُلَؤّساستل اّلتي 
وقفت باكل إخر جإبااً إَلاى جإب مع أشااوس 

اْثابية يف الإإاع عن الوطن. اللجان الشَّ
لاتال  إَلااى  املإتسابل  أوضااع  وتحسال 
امُلَؤّساساتل وتكريم ُكّل من بذل ووقف وضّحى 
ااْثاب باالنضماا5 لهاتل  مان بنياة أَبْإَااء الشَّ
امُلَؤّساساتل وإيالء أرس الشاهإاء والجرحى ُكّل 

الرعاية وااللتما5.
وسيثمُل املجلُل السايايس األَْعىَل عىل إحالل 
السال5 عىل كاإة ربوع الوطن بكل الوسائل سواًء 
من خالل استثإاعه ملإ يإ السال5 والحوار مع ُكّل 
النوى يف الإاخل والخارج ساال5 ال استساال5 أَْو 
اْثاب  من خالل املصالحة الإاخلية بل أَبْإَااء الشَّ
الايَاَماإاي الواحاإ وتنريب وجهاات الإظر بل 
الفرقااء السياسايل، إالوطن يتساع للجميع؛ 
ساثياً للوصول إَلاى وضع مستنر نستإيع من 
خالله االنتناال إَلاى ترتيب وضع البالع للوصول 
إَلااى االنتخاباات الثامة اّلتي نأمال أَن يتثاطى 

املجتمُع الإويل بإيَْجابية ننجاحها.
وبذلك نإعو عوَل الثالام واألَُمام املتحإة وكل 
املإظماات الإولية والثربية وانْساااَلمية بإعاعة 

إتح سفاراتها ومنرات بثثاتها.
ااُه الشاكَر والتنإيار للجإة الثورية  كما أَُوجِّ
الثليا اّلتي عملت يف ظروف اساتثإائية وحاإظت 
عاىل منإرات البلإ وكرامتاه وكل رجاالت الإولة 
الذيان وقفاوا وقفة صاماإة مع شاثبهم، كما 
نحياي ُكّل أَبْإَااء شاثبإا عاىل صموعلم وبرلم 

رنم املثاناة والحصار.
أكّرر شكر1 لإلْخاَوة رئيل وأَْعَضااء مجلل 
الإاواب آملل مإكام أَن يساتمر عإائكم يف لذا 
الظرف االساتثإائي وان تضاعفاوا من جهوعكم 
يف ترجماة برناماج املرحلة الناعمة ساواًء إيما 
يتثلل بانصالح االقتصاع1 أَْو املصالحة الوطإية 
وتمثيال الايَاَمان أََماا5 برملانات الثالم، ونشاإ 
عاىل أيإيكم وساتجإون مإا ُكلَّ الثون، ساائلل 

اللَه لكم التوإيل يف مهامكم.

اإلْخـَوة واألخوات الحاضرون َجميعاً.
إن الكلمااِت َلتثَجاُز عان التثباري عان مإى 
عرإانإا وتنإيرنا وإكبارنا ألَبْإَااء شثبإا املجالإ 
والصابار يف كاإاة رباوع بالعنا الحبيباة عىل ما 
بذلاوه من تضحيات بكل ما لاو ناٍل ونفيل يف 
سابيل مواجهة الُثاْإَوان والتصّإ1 له، واسمحوا 
يل أَن أخص بجزيل الشاكر وناياة الثإاء ُكّل إرع 
من مناتليإا ومجالإيإا األبإال يف قوات الجيش 
ااْثابية والذيان يتنإمون الصفوَف  واللجان الشَّ
الارَشف  الإإااع عان  األوىل يف جمياع جبهاات 
والثارض والكرامة والثازة الوطإية، ونثالإلم 
باأن نكون أوإيااًء لكل ماا بذلاوه ويبذلونه من 
تضحيات يف سااحات الفإاء ومياعيان الكرامة، 
وأنإاا ساإويل الجرحاى واملصابال مإهام وأرس 

الشهإاء ُكّل الرعاية وااللتما5.
وال يفوتإاي يف ختاا5 كلمتي لاذه أَن أتوّجَه 
الشانينة  الاإول  ُكّل  إَلااى  الشاكر  بخالاص 
ااْثاب  والصإيناة اّلتاي وقفات إَلاى جانب الشَّ
الايَاَماإاي وقّإمات الإعاَم لتحنيل الساال5 يف 

بالعنا.
تحياة إكباار وإجاالل لشاهإائإا وجرحاناا 
وأرسانا ولكل أَبْإَااء شاثبإا الثابات والصامإ يف 
ُكّل مياعين التضحياة والفإاء ونرص قريب والله 

حسبإا وموالنا ولو نثم الإصري.

اااااااَل5ُ َعَلاايُْكْم َوَرْحااَمُة اللِه َوبََرَكااتُُه. َوالسَّ

 النصُّ الكامُل لكلمة رئيس املجلس السياسي اأَلْعَلى صالح الصماد 
ـْعـِب يف جلسِة تأدية اليمني الدستورية أماَم نّواب الشَّ
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  - رشيد الحداد:
بثاَإ إشاِل كاإة مسااعي حكوماة لاع1 
ناري الرشعياة بتبإيإ ثناة الصإاإوق والبإك 
الإوليَّال بالبإاك املركاز1 الايَاَماإي بصإثاء 
بوقاف  الإوليتال  املؤسساتَل  تلاك  وإقإااع 
التثاُمل مع صإثاء، أكاإت مصاعر اْقتَصاعية 
أن صإاإوق الإناإ الاإويل ألز5 حكوماة الفار 
لاع1 بالساماح للرشكات الإفإية باستئإاف 
إنتاج وتصإير الإفط الخا5 من حنول املسيلة 
الإفإياة بحرضموت البالغاة 200 ألف برميل 
يومياً، وتوريإ عائإاته لحسااب البإك املركز1 

الايَاَماإي يف الخارج.
 ووإال املصاإر إإن صإاإوق الإناإ الإويل 
رإاض مإلباً جإيإاً لحكوماة بن عنر بتجزئة 
تلاك الثائاإات املالياة وتورياإ البثاض مإها 
ة بها، كماا ألزمت  لحساابات مساتنلة َخاصَّ
تلاك الحكومة بثإ5 عرقلة إنتاج تلك الرشكات 
ومإهاا رشكاة برتومسايلة الوطإياة، وكانت 
الحكوماة ناري الرشعياة املثيإاة مان قبال 
الرئيل الفار قإ قابلت مساعي رشكة أَْو إ5 يف 
الإمسااوية التي تثمل يف تإنيب وإنتاج الإفط 
يف حنل الثنلة يف شبوة نَعاَعة اننتاج بالرإض 

الشهر قبل املايض.
الفاار  الرئيال  إعاالن  بثاإ  5لاك  ويأتاي 
املاايض  الشاهر  الرشعياة  ناري  وحكومتاه 
رإضهما ملساعي البإك الإويل الهاعإة إىل إَعاَعة 
إنتااج الإفط والغااز وإَعاَعة االياراعات املالية 
التي إنإتها البالع مإذ عا5 ونصف عا5؛ بسبب 
الُثاْإَوان والحصاار، و5لك ملسااعإة االْقتَصاع 
الايَاَماإي عىل التماساك ومواَجهة املتإلبات 

األساسية للثيش.
 وخاالل خإااب ألناه لااع1 عشاية عيإ 
الفإار املاايض تثّهاإ بثاإ5 الساماح بإَعاَعة 
إنتااج الإفاط وتوريإ عائإاتها لحسااب البإك 
عولياة  أن ضغوطااً  إاّل  يف صإثااء،  املركاز1 
مورسات عيل عولاة الثإو الساثوع1 من ِقبل 
صإاإوق الإنإ الإويل أجاربت لاع1 وحكومته 
املواإناة نري املرشوطة عىل بياع ثالثة ماليل 
برميل من الإفط الخا5 كانت يف مإشاأة ميإاء 
الضباة الإفإاي يف الُنارب مان مإيإاة املكال 
وتورياإ عائإاتهاا املالياة التاي تجااوزت الا 
100 ملياون عوالر إىل حساابات البإك املركز1 
الايَاَماإاي يف الخاارج، املصااعر 5اتها أإاعت 
بأن صإإوق الإنإ الاإويل وأإل عىل تخصيص 
نسبة من مبيثات خا5 املسيلة لصالح النإاع 
االستثمار1 الثا5 ملحاإظة حرضموت عىل أَن 
تارصف من قبل البإك املركاز1 الايَاَماإي من 

صإثاء. 
تلاك الصفثة التاي وّجهها صإاإوق الإنإ 
الاإويل جااءت عناب رإضاه التثاطاي ماع 
مإالب تنإمت بها حكومة بن عنر األُْسابُْوع 
قبال املايض، والتي حاولت مان خاللها تجميإ 
حساابات البإك املركاز1 الايَاَماإي يف الخارج 
بهإف محاارَصة الشاثب الايَاَماإي وتوقيف 
حركة االسترياع من األَْسَواق الثاملية إىل السوق 
الايَاَماإاي، ولو ماا اعتربه الصإاإوق الإويل 
مإلبااً ناري مارشوع، متهمااً تلاك الحكومة 
باإتناعلا ألية آليات من شاأنها إَعاَرة الشاأن 
الثاا5 يف بثص املحاإظاات، ناليك عان إَعاَرة 
البالع مالياً يف طل تراجع املوارع الثامة إىل أَْعنَى 

املستويات.
مان جانباه إإّاإ محاإاظ البإاك املركز1 
الايَاَماإاي محماإ عوض بن لماا5 اععاءات 
بن عنار، مثترباً اتهامات تلاك الحكومة للبإك 
بتبإياإ االحتياطي الإنإ1 األجإباي للايَاَمان 
كيإياة، وأَكَّإ أَن االحتياطاات الإنإية األجإبية 
انخفضات مان 5,3 ملياار عوالر نهاياة الثا5 
2013 إىل 1.56مليار عوالر نهاية الثا5 املايض، 
َوأََشااار بان لماا5 أَن انخفااض االحتياطي 
الاكيل  للرتاجاع شابه  نتيجاة  األجإباي كان 
ملختلف موارع الإولة بسابب الُثْإَوان والحصار 
بانَضاَإة إىل توقاف ألم موارع الإخل الوطإية 

بالثملاة الصثباة الإاتجة عان توقف مبيثات 
الإفط والغاز وتوقف تإإل املسااعإات واملإح 

املالية األجإبية والنروض.
أناه يف ظال  إىل  املركاز1  البإاك  َوأََشااار   
انخفاض االحتياطاات األجإبية قاا5 بمواإاة 
املإظماات الإولية والاإول املانحاة بتإورات 
املوقاف املاايل، ولو ما عإاع بالكثاري من تلك 
املإظماات الإولياة إىل الضغاط عاىل تحالاف 
الُثْإَوان بالساماح بإنل األَْماَوال الفائضة من 
الثماالت الصثباة مان البإاوك الايَاَماإية إىل 
الخارج لتثزياز أرصإتها يف البإوك الثاملية من 
اجل االساتمرار يف إتح اعتماعات لتجار يف تلك 

البإوك.
َوأََشااار البإك إىل أناه تثامل باُكّل حياعية 
وإل الناناون وعمل عىل تحنيل الحاإ األَْعنَى 
مان االساتنرار الإناإ1 واملثياي للمواطإل 
الايَاَماإيل يف مختلف املحاإظات الايَاَماإية.

 وإيما يتثلل باتهامات تلك الحكومة البإك 
بالتالعب باالحتياطي الإناإ1 األجإبي أَكَّإ بن 
لماا5 يف رعه »أن البإاك املركاز1 تثامل وإناً 
لإلجراءات البإكياة الثاملية يف جميع الثمليات 
التي تمت خالل 2015 أَْو األْشاهر املاضية من 
الثا5 الحايل 2016 والتي يساهل الوصول إليها 
من خاالل البإوك التي تمت عربلا، مشارياً إىل 
أَن البإاك يخضاع للمثاياري الإولياة وخضاع 

للمراجثة من قبل خرباء صإإوق الإنإ الإويل. 
مصااعر أُْخاااَرى أشاارت إىل أَن مإالاب 
بان عنار بتجمياإ حساابات البإاك املركاز1 
الايَاَماإاي تأتي وإال خّإة أعإلاا التحالف 
بمساانإة أَمريكياة ورىض بريإاناي؛ بهاإف 
إرض واقع اْقتَصاع1 جإياإ يكون النرار إيه 
لتلاك الحكومة وليل للبإاك املركز1، إمإلب 
تجميإ حسابات البإك املركز1 يهإف إىل تشإيإ 
الحصار االْقتَصااع1، ووقف كاإة الوارعات إىل 
ميإاء الحإيإة باعتبااره املإفذَ البحر1 الوحيإ 
الذ1 من خالله تمر مثظم الوارعات إىل األرايض 
الايَاَماإية وبتوقاف الحركة املالحية يف امليإاء 
بسابب عجاز التجاار عان االساترياع، يضاف 
إىل أَن الخإة تشامل وقاف الحركة املالحية يف 
املإارات ومإها مإار صإثاء، وكإتيجة لتإفيذ 
تلك الخإة ساتتصاعإ أَْسَثااار املواع الغذائية 
وساتإثإ5 الوقوع، ولو ما سايحإث حالة من 
الساخط عاىل السالإات النائمة مان جانب، 
يضاف إىل أَن تلك الخإة ستإنل السلإة املالية 
مان صإثااء إىل عاإن بإريناة ناري مبارشة 
لتحكم تلاك الحكومة الوالمة سايإرتها عىل 
مختلف إيراعات الإولة وتتحكم بها حتى تفرَغ 
البإك املركز1 بصإثاء من مهامه من جانٍب أَْو 

ترشف عىل ُكّل عملياته عن بُثإ.

  - خاص:
أن  الايَاَماإياة،  الإفاط  كشافت رشكاة 
التنإيارات األولياة للخساائر واألرضار التي 
تكبّإتهاا الرشكاة جاراء الُثْإَوان الساثوع1 
األَمريكي والحصار، 2ع2 ملياراً وع0ل ماليل 
ريال، وأوضح تنرير صاعٌر عن الرشكة حول 
األرضار والخساائر الإاتجاة عن الُثاْإَوان أن 
التكلفاة التنإيرياة األولياة لحجام األرضار 
والخساائر التاي لحنات بمباناي ومإشاآت 
وممتلكات رشكة الإفط الايَاَماإية وإروعها 
الساثوع1  الُثاْإَوان  طاريان  قصاف  جاراء 
األَمريكاي بلغت ثالثة ملياارات و235 مليوناً 

و917 ألف ريال.
َوأََشااار التنريار إىل أن الُثاْإَواَن تسابب 
يف أرضار مباارشة وناري مباارشة واملتمثلاة 
بخساائر تراجع املبيثاات وانخفاض عائإات 
الخإماة لرشكاة الإفاط الايَاَماإياة، حياث 
تراجثات مبيثات رشكاة الإفاط الايَاَماإية 
وزياعة تكاليف التشغيل وانخفاض يف عائإات 
الإشااط التجار1 للرشكاة، وتكبّإت الرشكة 
خسائر كبرية بسبب عإ5 تمٌكإها من أعمالها 

التساوينية نتيجاة خاروج بثض مإشاآتها 
عن الثمل جراء اساتِهاَإاإها املبارش من قبل 

طريان الُثْإَوان أَْو نتيجة الحصار البحر1.
وباّل التنريار أن قيماة مبيثاات رشكة 
املاواع  مان  وإروعهاا  الايَاَماإياة  الإفاط 
البرتولياة خاالل الثاا5 52013 بلغات 675 
مليااراً و05ع ماليل ريال، وارتفثت املبيثات 
يف الثاا5 ل5201 إىل 739 ملياراً ولع5 مليون 
رياال، وانخفضات مبيثاات الرشكة بشاكل 
كبري يف الثا5 52015 جراء الُثْإَوان السثوع1 
60ل مليااراً و12ل  األَمريكاي والحصاار إىل 

مليون ريال.
وأكاإ التنريار أن الخساائر الإاتجاة عن 
تراجع املبيثات وانخفاض يف عائإات الإشاط 
التجاار1 للرشكاة خالل الثا5 املاايض بلغت 
279 ملياراً و172 مليون ريال، منارنة بالثا5 
ل5201، َوأََشااار إىل أن األرضار التاي طالت 
مإشاآت وممتلاكات وإاروع رشكاة الإفط 
الايَاَماإية بشكل مبارش أَْو نري مبارش جراء 
قصف طاريان الُثْإَوان كانات كبرية وإاعحة 

حيث بلغت يف الثاصمة صإثاء 
وأوضح التنرير أن تكلفة األرضار يف مبإى 

انَعاَرة الثامة للرشكاة وملحناته بالثاصمة 
صإثااء الُثْإَوان ل1 مليونااً و200 ألف ريال، 
إيماا بلغت الخساائر األولية بفارع الرشكة 
بأماناة الثاصمة وملحناتاه مليونل و950 
ألف رياال، وإرع الرشكاة بمحاإظة صإثاء 

مليونل و700 ألف ريال.
 وبيإت رشكة الإفط الايَاَماإية أن طريان 
الُثْإَوان اساتهإف بشكل مبارش مستوععات 
إَعاَرة تمويان الإائرات بمإار بصإثاء الإويل 
حياث بلغات خساائر الرشكاة األولياة 151 
مليوناً و925 ألف ريال، إيما بلغت الخساائر 
الايَاَماإياة  الإفاط  رشكاة  بفارع  األولياة 
بمحاإظة الحإيإة جراء استِهاَإاإها من قبل 
طاريان الُثْإَوان والتي شاملت محإة تموين 
الإائارات ومإصاات التثبئاة بمإشاأة رأس 
عياى وامللحناات إَضاَإة إىل ثاالث محإات 

تثبئة، مليار وخمسة ماليل ريال.
وبحساب التنريار إاإن الخساائر األولية 
جراء الُثْإَوان يف إرع الرشكة بمحاإظة 5مار 
بلغت 330 ملياون ريال، وقإر التنرير تكلفة 
األرضار يف إارع الرشكاة يف املخاا ملحإتاي 
الفرع 350 مليون ريال نري متضمإة خسائر 

األرضار  مثرإاة  لصثوباة  املخااء  مإشاأة 
لخإورة الوضع باملإإنة.

وباّل التنرير أن التكلفاة األولية لألرضار 
بفرع رشكة الإفط الايَاَماإية بمحاإظة تثز 
جراء الُثْإَوان بمإشاأة ساإ الجبلل ومحإة 
تموين الإائرات 736 مليوناً و900 ألف ريال، 
إيماا بلغت األرضار األولية جراء اساتِهاَإاف 
طاريان الُثاْإَوان لفارع الرشكاة بمحاإظة 
صثاإة أَْكثَار مان 0ل2 ملياون رياال، وقإر 
التنرير األرضار املاعياة األولية جراء الُثْإَوان 
بفرع رشكاة الإفاط الايَاَماإياة بمحاإظة 
البرتولياة  املإشاآت  شاملت  والتاي  عاإن 
ومحإاات التثبئاة 02ل ملياون رياال، كما 
تثرضت رشكاة الإفط الايَاَماإية لخساائر 
أُْخااَرى تمثّلت يف مإع عخول السفن التي تم 
رشاؤلا لصالاح الرشكة ملاإة أَْكثَر من ثالثة 
أْشاهر والذ1 تسابب يف زياعة تكلفة املبيثات 
نتيجاة لتحمل نرامات تأخاري التفريغ، وكذا 
تثارض أساإول الإنال والسايارات التابثة 
للرشكاة للرسقاة حياث بلاغ عاإع الإاقالت 
املرسوقة من قبل الثإارص التخريبية التابثة 

للناعإة أَْكثَر من )5( ناقالت.

�إ�ستئناف �إنتاج نفط �مل�سيلة وتوريد عائد�ته حل�سابات �لبنك �ملركزي

الصفعة الكربى من صندوق النقد الدولي لحكومة الفار هادي

تعر�ض �أ�سطول �لنقل �لتابعة لل�سركة يف عدن لل�سرقة!!

شركُة النفط.. الخسائُر األولية للُعْدَوان والحصار تتجاوز الـ 282 مليار ريال 
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 للعــلم 
الَهَلُع االستهالكي!!

منتص�َف األُْس�بُْوع امل�ايض وبص�ورة 

مفاجئة ارتفع الطلُب عىل املشتقات النفطية 

والغ�از املنزيل وامل�واد الغذائية األساس�ية 

م�ن قم�ح ودقيق وأرز وس�كر يف الس�وق 

املح�ي يف العاصم�ة م�ن قب�ل املواطنني، 

وذل�ك بعد س�اعات م�ن مع�اودة طريان 

الُعْدَوان الس�عودي األَمريكي اس�تِه�َداف 

ع�دد من مناطق وأحي�اء العاصمة صنعاء 

بسلسلة غارات لم تغريرّ من مسار العمليات 

العس�كرية بكل تأكيد، وإن كانت العدو قد 

جدد س�قوطه األويل فيها وارتكاب جريمة 

إبادة جماعي�ة بحق عمال وعامالت مصنع 

العاقل للصناعات الخفيفة يف حي النهضة. 

 تل�ك الغ�ارات الت�ي ل�ن تك�ون األوىل 

وليس�ت األخرية يف ظ�ل الصم�ت املخزي 

من قب�ل املنظمات الدولية واألَُم�م املتحدة، 

وهو يستدعي من الجميع مقاومة الُعْدَوان 

بش�تى الط�ُرق والوس�ائل وإفش�ال كافة 

صات�ه، ومن تل�ك املخطرّطات العمل  مخصرّ

عىل الحفاظ عىل االستقرار التمويني وعدم 

االنجرار وراء الش�ائعات التي يقف خلفها 

الطاب�ور الخامس الذي يس�تخدم مختلَف 

الوس�ائل إلثَاَرة الرع�ب والخوف يف نفوس 

املواطن�ني والدف�ع بهم نح�و رشاء كميات 

كبرية من املواد الغذائية والوقود، فالثالثاء 

امل�ايض انج�رَّ الكثري م�ن املواطن�ني وراء 

شائعات الطابون الخامس والخاليا النائمة 

الت�ي تعم�ُل ع�ىل توظي�ف أية فرص�ة أَْو 

حدث لخدمةِ العدو عىل حس�اب االستقرار 

ونتيج�ة  البس�يط،  للمواط�ن  املعي�ي 

لالنج�رار وراء الش�ائعات املعادي�ة نفدت 

كمي�ات كبرية م�ن املش�تقات النفطية من 

السوق املحي يف ظرف ساعات فقط، بينما 

ظل االستقرار التمويني ألْشهر دون تغيري، 

ب�ل تحس�ن إىل األفض�ل خالل األس�ابيع 

األخ�رية، ويف ذات االتج�اه ارتف�ع الطل�ُب 

ع�ىل الغاز املنزيل بص�ورة مفاجئة من قبل 

املواطنني يف مختلف األحياء الس�كنية ولوال 

توف�ر كميات كبرية من الغاز الندلعت أزمة 

والرتفعت أَْسَع��اره إىل معدالت عالية، كما 

ارتف�ع الطل�ب عىل القم�ح والدقيق بنفس 

الطريق�ة، رغم ُكلرّ ذلك تفاج�أ الناس بأنرّ 

حس�اباتهم كان�ت خاطئة وأن االس�تقرار 

التمويني ع�اد يف اليوم الت�ايل وأنهم كانوا 

ضحايا لشائعات معادية من جانب العدو، 

كم�ا أنهم بانجرارهم وراء تلك الش�ائعات 

تحورّل�وا إىل أدوات لتنفيذ مخططات خفية 

دون إدراك، ت�دار عن بُعد م�ن ِقبل العدو 

املواطن واستقراره  ومرتزقته وتس�تهدُف 

املعيي. 
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  -  زكريا الشرعبي
أرَسَف طرياُن الُثاْإَوان األَمريكي الساثوعية، 
املاإن  مان  عاإع  قصاف  يف  املاضياة،  األياا5 
واملحاإظات اليمإية، مساتهإإاً بشاكل رئييس 

األَْطَفاال، ال سيما يف محاإظة صثإة.
ومإاذ أكثار مان خمسامائة ياو5 وطاريان 
الُثااْإَوان ال يتوقاف عان عبثيتاه ولمجيتاه 

وسفكه لإماء اليمإيل ووليمته عىل أشالئهم.
إنط عىل مإى الخمسة األيا5 املاضية ارتكب 
الُثاْإَوان األَمريكي الساثوع1 عارشاِت الجرائم 
لم يكن ضحيتها ساوى املإنيل األبرياء اآلمإل 
يف بيوتهام إال مان نإر ناارات الثإو وبشااعة 

جرائمه.
وكثاعتاه الُثاْإَوان ال يساتثإي مان جرائمه 

طفالً وال امراءة وال شيخاً.

صعدة.. األوجاُع ال تهدأ
 وشان طرياُن الُثاْإَوان األَمريكي السثوع1، 
صباح السبت املايض، نارًة ناعرة عىل مإرسة يف 
مإيرية حيإان بمحاإظة صثإة، إ5 كان عرشات 
الإاالب مان األَْطَفااال الذيان ال يتجااوز عمر 
أكرب واحإ مإهم أحإ عارش عاماً كانوا يتثلمون 

النراءة والكتابة آملل باملستنبل والحياة.
الغاارة قتلت وجرحت ما ينارب ثالثل طاِلباً 
خلإت أشاالؤلم بأوراق عإاتر كراساتهم تحت 
ُركا5 مبإاى املإرساة عون اعتباار لإفولتهام 
أَْو لكونهام لام يكونوا يملكاون يف حوزتهم نري 

األقال5.
قصف املإرساة، بحسب ساكان محليل، تم 
بصاروخال وقع أحإلماا مبارشة عاىل املبإى 
وتسابب بنتل سابثة طاالب عىل الفاور بيإهم 
مثلَماان متإوعاان من ألايل الحاي، إيما وقع 
اآلخر بالنارب من املكان وأحاإث أرضاراً بالغة 
بالبيوت املجاورة بانضاإاة إىل قتل امرأة حامل 

كانت تمر باملكان لحظة وقوع الغارة. 
املإإناة التاي حإثات إيهاا املجازرة ولي 
مإإنة آل إاضل تثاناي من انثإا5 كامل للبُإى 
التحتية بما إيها املشاايف والصيإليات وَعياعات 

انسثاإات األولية.
 َونُنل املسثفون من األلايل عرشات الجرحى 
من األَْطَفاال عرب طريل جبلية وعرة تمتإ ألكثر 
من ثمانل كيلومرتاً إىل املشفى الوحيإ الثامل يف 
صثإة، والذ1 بإروه يثاني من شحة انمكانات 

الإبية والثالجية ونإرة التخصصات الإبية.
املستشافى الذ1 نُنل إليه الإاالب الضحايا 
بمجازرة الُثاْإَوان يف آل إاضال جمثهم بإالب 
آخريان اساتهإإهم حناإ الثإو ولام عائإون 
يف ناقلاة إىل قريتهام بثاإ انتهائهام مان أعاء 

االختبارات الثانوية.
 ويارو1 ناجون من الإالب، بحساب تنرير 
صحفاي، تفاصيال وقوع الغاارة، مؤكإين أنها 
وقثات بثإ لحظاات من نزولهم مان املركبة ما 
تسابب باحرتاقها واستشاهاع ساائنها وجرح 
سابثة طالب كاناوا بالنرب مإهاا لحظة وقوع 
الغاارة، عاالوة عان جارح أربثاة عماال كانوا 

بالنرب من املكان. 
وجااءت لاذه الجريمة بثاإ سااعات قليلة 
مان جريمة أخارى مماثلاة ارتكبها الُثااْإَوان 
األَمريكاي الساثوع1 يف محاإظة صثاإة بحل 
أرسة كاملاة تتكاون مان ثالثاة عرش شاخصاً 
متفاوتي الثمر كانت تساكن مإزلها يف مإيرية 
رازح قبل أن تختلَط عماء أإراعلا وتإإإها نارة 

الثإو تحت ركا5 املإزل.
طاريان  ارتكاب  أَيْضااً  بسااعات  َوقبلهاا   
5ات  يف  أخارى  جريماة  األَمريكاي  الُثااْإَوان 
املحاإظاة أَيْضاً كان ضحيتها سابثة مواطإل 
بيإهم نسااء وأَْطَفاال، ويف ساعات متأخرة من 
5ات الليلة واصل الإريان الساثوع1 شن ناراته 
عىل قرى ومسااكن املواطإل وقثات إحإالا يف 
مإزل بنرية تينرلإ بمإيرية سااقل وتساببت 
بجرح شاخص، ووقثت نارة أخارى يف مإإنة 

عريمة يف نفل املإيرية.

جنوٌن ال يوصف
وبسااعات قليلة قبلها أَيْضااً كانت طائرات 
الُثااْإَوان األَمريكي الساثوع1 تحّلل يف ساماء 

الثاصماة صإثاء وساماء الجمهورياة اليمإية 
باحثة عن ع5 بر1ء لتشابع بشااعتها بسافكه 
إإالات بغاراتهاا املإاطل الساكإية لإا ولإاك 
وانإلنت بجإون لتصب صواريخها عىل الجرس 
الرابط بل صإثاء والحإيإة ثم عاع ليشان نارًة 
عاىل مواطإال يف مإيرياة بإاي حشايش. لذه 
الغاارة قتلات أربثة أشاخاص، أما الغاارة التي 
اساتهإإت الجرس الرابط بال صإثاء والحإيإة 
إإمرت الجرس وقإثت الإريل عن املساإرين.

ينول محمإ عنار أحإ أبإاء الحإيإة: قإثوا 
طرينإا إىل صإثاء وال نإر1 ملا5ا؟

لم يكن الجرس الذ1 قصفوه مإشأة عسكرية 
كما ياربروا قصفهام للمإن واألحياء الساكإية 

والبإى التحتية.
يضياف عناار كإت أرياإ السافر إىل صإثاء 
وبسبب قصف الجرس ساإرنا من طريل أخرى، 

طريل وعرة وطويلة. 
تحالف الُثااْإَوان األَمريكي الساثوع1 صّثإ 
مان ناراتاه مإاذ مإلع األسابوع املاايض عىل 
الثاصماة صإثاء واملحاإظاات اليمإية األخرى 
مستهإإاً املإاطل السكإية والبإى التحتية إفي 
ناارة لاه يف نهم ارتكاب مجازرة كان ضحيتها 
أكثر مان ثالثل مواطإااً مثظمهم من الإسااء 

واألَْطَفاال.
كذا استهإإت نارة لها مصإع الثاقل للمواع 
الغذائياة الخفيفاة ولو مصإع يناو5 بصإاعة 
)البفاك( إتحولت أجسااع الثاملل إيه نسااء 

ورجاالً إىل أشالء متفحمة بشكل كيل.
قبلهاا يف محاإظة تثاز اساتهإف الُثاْإَوان 
األَمريكاي كساارة خرصاان يف مإيرياة ماوية 
بمحاإظة تثاز وقتلت مواطإااً كان إيها كذلك 
استهإإت سايارة مساإرين يف مإيرية الوازعية 

وقتلت أحإ عرش مواطإاً.
ويف 5ات الياو5 اساتهإف بغاراتاه مإاطال 

متثإعة ممن محاإظة الحإيإة، َماا أَعَّى إىل
استشاهاع وإصاباة 25 مواطإااً كماا شان 
ناارات عىل محاإظاة إب، َماا أَعَّى إىل سانوط 

ثمانية عرش ما بل شهيإ وجريح.

إداناٌت ومناشداٌت واسعة
ليل ننَْسااان أن يساكت عىل لاذه الجرائم 

البشثة يف حل اننَْساانية والحياة 
وقإ القت استهجاناً رسامياً وشثبياً واسثاً، 
ناشاإت  والتثليام  الرتبياة  لاوزارة  بياان  ويف 
5ات  والحنوقياة  الإولياة  املإظماات  الاوزارة 
الصلة ويف منإمتها مإظمة اليونيسايف لتحمل 
مساؤولياتها اننَْسااانية والضغاط عاىل عول 

التحالف الحرتا5 املإشأة التثليمية واملإنية.
وأعانات وزارة الرتبية والتثليام لذه األعمال 
انْجاَرامياة التي تساتهإف املإارس واملإشاآت 
التثليمية والتي كان آخرلا اساتهإاف مإرساة 
راح  صثاإة  بمحاإظاة  إاضال  بإاي  جمثاة 
ضحيتها استشهاع 11 طالباً وجرح 20 آخرين.

كذلك حاّذرت وزارة التثليام الفإي والتإريب 
املهإي يو5 السابت من مغبة استهإاف الُثاْإَوان 
األَمريكي السثوع1 للمإشآت التثليمية واملراكز 
االمتحانية التي يجر1 إيها االمتحانات الإظرية 

الإهائية للمثالإ الفإية والتنإية. 
وأوضح بياان صاعر مان الاوزارة موّجه إىل 
ممثال األمم املتحاإة بصإثاء أن الاوزارة بصإع 
إجاراء االختبارات الإهائية الإظرية خالل الفرتة 
من 13 حتى ل2 أنساإل الجار1 يف 27 مركزاً 

امتحانياً يف مختلف املحاإظات. 

املساؤولية  املتحاإة  األمام  البياان  وحّمال 
اننَْسااانية واألخالقياة يف الضغاط عاىل عول 
الُثاْإَوان الساثوع1 األَمريكي بإيناف ُعاْإَوانها 
وعإ5 اساتهإاف املراكاز االمتحانياة يف املثالإ 

الفإية واملهإية
ويف 5ات الساياق أكإ مجلال التالحم النبيل 
اليمإي يو5 السبت أن املذابح واملجازر الوحشية 
التي أقإ5 عليهاا الُثاْإَوان ومإها مجزرة جمثة 
بإاي إاضال جرائام حرب لم يسابل لهاا مثيل 
بحساب وصفه.. مؤّكإاً أن لذه الإماء الإالرة 
والزكياة وساابناتها لي الوقوع التي ساتثجل 

بسنوط عروش أنظمتها.
وأضاف يف بياان اساتإكاره لجريمة مجزرة 
طالب بصثإة ”وأما5 لذه املذابح البشاثة إإنإا 
يف مجلال التالحام النبايل إ5 نإيان ونساتإكر 
بأبلغ عبارات انعانة واالساتإكار لذه الجريمة 
وساابناتها لإثرب عان بالغ عزائإا ومواسااتإا 
لنبيلتي آل إاضل وبركان و5و1 الشهإاء ونثلن 

تضامإإا الكامل مع لذه األرس املكلومة .«
اليمان  ووجهااء  مشاايخ  املجلال  وععاا 
يف  والوطإياة  الإيإياة  مساؤوليتهم  لتحمال 
االساتمرار يف الاذوع عن حمى بلإلم وشاثبهم 
ومواصلاة عورلام الوطإي يف مثركاة الكرامة 
والجهاع املنإس لرعع لاذا الُثاْإَوان انْجاَرامي 

املتغإرس الجبان.« 
بإورلاا طالبات مإظماات املجتماع املإني 
بتشكيل لجإة عولية مستنلة ومحايإة للتحنيل 
يف كاإة الجرائم واالنْتَهاكات التي ارتكبتها قوات 
تحالف الُثاْإَوان يف اليمن وإحالة مرتكبيها عوال 
وأإاراعا إىل املحكماة الجإائياة الإولياة ليإالوا 

الثناب الراعع.
وععت مإظماات املجتمع املإناي، املإظمات 

املإنياة انقليمية والإولية، ويف منإمتها مإظمة 
ليومن رايتال ووتش ومإظماة الثفو الإولية 
ومإظماة اطبااء بال حاإوع باعتبارلم شاهوع 
عياان عىل املجزرة البشاثة اّلتاي ارتكبها اليو5 
تحالف الُثاْإَوان بمإيرية حيإان بمساانإتها يف 
مإالبها ومإها تشاكيل لجإة عولية للتحنيل يف 

الجرائم واالنْتَهاكات.
وقالت املإظمااُت املإنياُة: إن مجازر تحالف 
الُثااْإَوان وإرصاره عىل ارتاكاب املزيإ من قتل 
األَْطَفاال والإسااء واساتهإاف األعياان املإنية 
ناتجاة عن نياب الثإالة الإولية والتي شاجثت 

قوى الُثاْإَوان عىل 5لك.
واساتإكرت مإظمات املجتمع املإني يف بيان 
اساتهإاف طائارات تحالاف الُثااْإَوان مركازا 
لتحفيظ النارآن بمإيرياة حيإان، َمااا أَعَّى إىل 
استشاهاع 13 طفالً وجرح ع1 آخرين كحصيلة 

أولية.
وجاإعت مإظمات املجتماع املإني مإالبتها 
ليئاة األمام املتحإة ومجلال األمان ومجلل 
حنوق اننَْسااان واملفوضية الساامية لحنوق 

اننَْساان بإعانة لذه الجرائم واالنْتَهاكات.
كما طالبت األمم املتحإة بتحمل مسؤولياتها 
تجاه ماا يحإث مان جرائم ومجاازَر برشية يف 
اليمن والتي يمارساها تحالاف الُثاْإَوان بنياعة 

السثوعية مإذ ال ٢٦ مارس 5٢٠١٥ حتى اليو5
إىل 5لك خاطبت رابإة علماء اليمن، السابت، 
األمم املتحاإة يف الجريمة التي ارتكبها الُثاْإَوان 
الساثوع1 األَمريكاي بحال أَْطَفاال يف مإرساة 
بمإإناة جمثاة بإي إاضال وألابات املإظمة 
الإولياة رإاع الإظاا5 الساثوع1 مان النائمة 
الساوعاء، بثاإ ارتكابها مجازر بحال األَْطَفاال 

آخرلا اليو5 بجمثة بإي إاضل صثإة.
وقالات الرابإاة الثلمائياة اليمإياة يف بيان 
صااعر عإها ”إنإاا لإضاع لاذه الجريمة بحل 
اطفالإا أماا5 األمم املتحإة التاي رإثت الإظا5 
الساثوع1 من النائمة الساوعاء الخاصة بنتلة 
آالف  وجارح  قتال  عان  وتغاضات  األَْطَفااال 
األَْطَفاال يف اليمن يف مجازر بشثة ومتوالية من 
قبل طريان الُثاْإَوان األَمريكي الساثوع1 منابل 

ثمن بخل.
وععات الرابإاة املغرر بهم للوقاف عىل لذه 
الجريماة وقالت ”كما نضع لاذه الجريمة أما5 
أعل ُكّل املغارر بهم من الذين يؤيإون الُثاْإَوان 
أَْو ياربرون جرائماه أَْو يناتلاون تحات رايتاه 

مخإوعل.«
ونااعت الرابإاة أبإااء الشاثب اليمإاي إىل 
التََحااّرك أكثر ملواجهة لاذا الُثاْإَوان الغاشام 
وأكإت أن الُثااْإَوان مهما أونل يف جرائمه إإنه 

يستثجل ننمته.
و5كارت الرابإاة الثلمائياة أبإااء الشاثب 
والوطإياة  الإيإياة  بمساؤولياتهم  اليمإاي 
يف  النتاال  جبهاات  أن  مؤكاإًة  واننَْسااانية.. 
مواجهاة الُثااْإَوان لاي أرشف وأقاإس وأعىل 

مراتب الجهاع يف سبيل الله.
وألابات رابإاة علمااء اليمان باكل قااعر 
عاىل حمل الساالح والنتاال التوجاه إىل الجبهة 
والتارشف باأعاء إريضاة الجهااع عإاعاا عان 
املستضثفل من الإسااء واألَْطَفاال واستجابة 

لتثاليم النرآن الثظيم وسإة الإبي الكريم.

الُعـْدَوان يجّرب املجرَّب
تصثياإ الُثااْإَوان يف ارتاكاب جرائمه بنتل 
املإنيال بماا يف 5لاك األَْطَفااال والإسااء يأتي 
بحساب مراقبل بسابب إشاله الواضح طوال 
عاا5 ونصف عا5 من إخضاع اليمإيل بالساالح 
الثسكر1 وكذا إشله يف إرض أجإإته يف طاولة 

املشاورات التي عنإت ُمؤّخراً يف الكويت.
الغرياُب يف األمار لاو أن الثاإو إ5 يرسف يف 
ارتاكاب املجاازر يف حال املإنيال َوُخُصاْوصااً 
األَْطَفاال مثتمإاً عىل نظريتي الرعع وكي الوعي 
انرسائيليتل والتي يهإف من وراءلا إىل إشثار 
اليمإيال بالكلفة البالظاة ملواجهاة الُثاْإَوان 
وترسيخ الشثور بالثجز َوبأن املناومة ال تجإ1 
نفثااً يف عإع لاذه الجرائم لم يثتارب خالل عا5 
ونصاف عا5 مان اساتخإامه ملختلف الوساائل 
والإارق يف النتال والتإماري لام تُجِإ نفثااً وأن 

صموع اليمإيل يزعاع يوماً بثإ يو5.

د�ً يفتك باأَْطَفـاِل �ليمن غار�ٌت ه�ستريية على �سعدَة وعدٍد من �ملحافظات و�لُعـْدَو�ن جمدَّ

ـُش الطريان يتواصل.. َوأوجاُع املدنيني ال تهدأ توحُّ

أطفال المدارس أهداٌف مباشرة للعدوان

كذلك البنية التحتية من األهداف المباشرة للعدوان الغاشم
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  -  خاص
شالإ الثاَلاُم لذه املرة وأبإال الجيش واللجان الشثبية يكرسون 
ُكّل الخإوط الإإاعية لجيش الثإو ُوُصاْوالً إىل مشارف مإيإة نجران 
التاي الحت واقرتبت أَْكثَر من أ1 وقت مىض إالتنإت كامريا انْعااَل5 

الحربي مإيإة نجران حتى حركة السيارات إيها.
لاذه املارة أَيْضااً عجز الإظاا5 الساثوع1 عان مواصلاة التثتيم 
انْعااَلمي الذ1 يمارساه تجاه خساائره ولزائماه يف جيزان ونجران 
وعساري وألول مارة تمتلائ صفحاُت الساثوعيل يف مواقاع التواصل 
االجتماعي بالتسااؤالت التي خرقت بشاكل نري مسبوق حالة النمع 
التاي تماارس ضإلام لإرجاة أن كثرياً مإهم ساخر مان نرش صور 
الإياريان الساثوعيل ولام يحملون الإتااٍت وشاثاراٍت، بيإما يبث 
انْعااَل5 الحربي للجيش واللجان الشاثبية مشاالإ ألانت جيشاهم 

وألانت اآللة الثسكرية األَمريكية املتإورة.
املناطع والصور التي بثها انْعااَل5 الحربي لوصول الجيش واللجان 
الشثبية إىل مشارف نجران ومشالإ تإمري اآلليات واخرتاق الحصون 
والإإاعاات وكذلك صور النتىل من جيش الثإو كانت أبلغ من أن يتم 

رشحها ويستحيل االستغإاء عإها بالتنارير.
عملياة نجاران الإوعية لام توقف الجياش واللجان الشاثبية عن 
مواصلاة الثمليات األخارى يف جبهة نجاران وجيزان وعساري ولذلك 
وبثإ تلك الثملية شهإت مإيإة نجران انإفاء كامالً للتيار الكهربائي 
عإإماا قصفات النوة الصاروخياة محإة كهرباء نجاران بصواريخ 
الكاتيوشا ولي الثملية التي تجاوزت مسألة تمكن النوة الصاروخية 
من استهإاف املحإة بل جثلت السثوعيل يتساءلون مجّإعاً عن حجم 
االحرتاق الحاصل لإاك وكيف تمكن أبإال الجيش واللجان الشاثبية 
مان إعخال عربات الكاتيوشاا إىل الثمل عون أن تتمكان التكإولوجيا 

مقتُل 12 جنــديًا سعـــودياً بعمليات قنـــــــــــص وعدد كبير إثر تدمير 5 آليات متنوعة:

أبطاُل الجيش واللجان الشعبية على مشارف نجــــــــــــران والنظاُم السعودي يفَشُل يف إخفاء الهزيمة
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الثساكرية الساثوعية من رصإلا رنم ارتباطهاا باألقمار الصإاعية 
وامتالك الجيش السثوع1 ملئات من طائرات االستإالع املتإورة.

ميإانيااً لني 12 جإإياً ساثوعياً مصارعهم بثمليات قإص لوحإة 
النإاصة التابثة للجيش واللجان الشاثبية يف جيزان ونجران وعسري، 
إيما قتل جإوع آخرون إثر تإمري 5 آليات متإوعة للجيش السثوع1 يف 

عإة مواقع عسكرية.
وأوضح مصإر عسكر1 أن 6 جإوع سثوعيل ُقتلوا بثمليات قإص 
يف مإإناة جيزان حيث قتل أربثة يف مإإنة الخوبة وموقع الفريضة 
وجإاإ1 يف موقع كارس جوبح وجإإ1 آخار يف موقع التباة الحمراء 

السثوع1.
وبحسب املصإر 5اته يف عسري ُقتل ل جإوع سثوعيل، اثإان بثملية 
قإاص يف رقابة ساهوة بالربوعة واثإاان آخرين بثملياات مماثلة يف 

موقع رقابة السثر.

وأضاف املصإر ان اثإل من الجإوع السثوعيل ُقتال بثمليتي قإص 
يف موقع الخرضاء بإجران.

مإإناة نجاران التاي شاهإت الثملياة الإوعية والتاي تمكن من 
خاللها أبإال الجيش واللجان الشاثبية من السيإرة عىل عإة مواقع 
ُوُصاْوالً إىل مشاارف املإيإة شهإت أَيْضاً تإمري 5 آليات متإوعة خالل 

عمليات أمل األحإ.
وأوضح مصإر عسكر1 أن أبإال الجيش واللجان الشثبية تمكإوا 
تإمري تإمري آليتل ساثوعيتل يف مواقع عساكرية باملخروق وإحراق 
عبابة ساثوعية نوع ابرامز بثإ اساتهإاإها بصاروخ موجه يف موقع 

رجالء الذ1 شهإ أَيْضاً تإمري عبابة ابرامز أخرى.
وأشاار املصاإر أن عمليات تإماري الإبابات واآلليات أسافرت عن 

منتل وإصابة عإع كبري من الجإوع السثوعيل بإاخلها.

مقتُل 12 جنــديًا سعـــودياً بعمليات قنـــــــــــص وعدد كبير إثر تدمير 5 آليات متنوعة:

أبطاُل الجيش واللجان الشعبية على مشارف نجــــــــــــران والنظاُم السعودي يفَشُل يف إخفاء الهزيمة

أبطاُل الجيش واللجان يطّهرون جبل 
املنارة االسرتاتيجي بنهم

  -  خاص
تمكان أبإااُل الجياش واللجاان الشاثبية أمل مان اساتكمال تإهري جبال املإارة 

انسرتاتيجي بمإيرية نهم.
وأوضح مصإر عساكر1 لوكالة األنباء اليمإية /سابأ/ أن وحاإات من أبإال الجيش 
واللجاان تمكإت يف عملياة نوعية من تأمل جبال املإارة االسارتاتيجي بالكامل واملواقع 

املجاورة له بثإ عحر املإاإنل )مرتزقة الثإوان(.
وأكإ املصإر مرصع وإصابة عرشات املرتزقة خالل املواجهات وإرار جماعي لألخريل 

تاركل جثث قتاللم.



انثإل 15 أنسإل 52016  املواإل 12 15 النثإة 37ل1لا     الثإع )عل1(10 كتابات

نافذة صحية

املالريا 
لي مرٌض ُمْثٍإ يتسبّب يف حإوثه كائن طفييل يسّمى 
البالزموعياو5، يإتنل عن طريل البثوض، ويتسالل لذا 

الإفييل عاخل كريات الإ5 الحمراء يف جسم اننَْسان.

األعراض
تباإأ األعراُض بالظهور خالل أساابيع مان التثّرض 
للاإغ البثوض، وقاإ تمتإ الفارتة إىل ما ينارب الشاهر، 

وتشمل األعراض نوبات متكررة من: 
- ارتفاع عرجة حرارة الجسم ورعشة.

- تثرق شإيإ. 
- صإاع.

- نثيان وقيء.
- إسهال.

الوقاية: مكافحة البعوض 
- اتخا5 الوساائل املمكإة للحماياة من لإغ البثوض، 
كارتاإاء مالبال 5ات أكماا5 طويلة، وتغإية السااقل 
يف األماكان املإترش بها الحرشات، واساتخإا5 الكريمات 

الإارعة لها.
- وضع شابك ضيّال الفتحات عىل األباواب والإواإذ؛ 

ملإع عخول الحرشات.
- استخإا5 الإاموسيات يف حالة الإو5 خارج املإزل.

- تجإّب السافر لألماكن التي تتفّى إيها املالريا قإر 
انمكان.

- الحارص عىل أخذ األعوية للوقاية من املالريا يف حال 
الحاجة للسافر للمإاطل املوبوءة باملالريا بأخذ الجرعة 
الوقائية املنررة بأُْسبُْوع أَْو أُْسبُْوعل قبل السفر، وخالل 
إارتة البنااء يف تلاك املإاطل، وملاإة أربثة أساابيع بثإ 

الثوعة.

علي المحطوري 
لو لم يإُاص الإساتوُر الايَاَماإيُّ عىل أن مجلَل الإواب 
يتوىّل مها5َّ رئيل الجمهورية يف حال ُشُغور املإصب، لكانت 
لذه األوضاُع االساتثإائية – التي لم يمر بمثلها الايَاَمان يف 
تأريخه النإيم والحإيث واملثارص – سبباً كاإياً ألن يإهَض 
ممثلاو الشاثب بمساؤوليتهم الوطإية، بما يثازز صموع 

ناخبيهم يف وجه الثإوان.
لذا أوالً..

ثانيااً: أن يرإاَع مجلُل الإاواب الايَاَماإاي »ال« كبرية 
يف وجه آل ساثوع إتلك حساإة تَُجبُّ ما سابنها من قصور 
اعتاور أعاء املجلل، وتجثلهاا *أول* »ال« نيابية يف تأريخ 
املجلال ينولُها بنوة يف وجه الغإرساة الساثوعية وحتى 
األمريكياة، وتؤّسال »لإيمنراطياة يمإياة« متحررة من 
»الإيمنراطية األمريكياة« والرجثية الساثوعية، واملإتِظُر 
لاو املزيُإ من الخإاوات الترشيثية الكفيلاة بَثوعِة الحياة 
إىل مفاصال الإولاة، وتثبياإ الإريل أما5 اساتثاعة النرار 

السياع1 والسيايس املستنل.
ثالثااً: بمباركته إعاالَن املجلل السايايس األْعاىَل نَعاَرة 
شؤون البالع وإناً التفاق )ع2 يوليو( املوّقع بل أنصار الله 
واملؤتمر، يكون مجلل الإواب قإ اساتثاع حنه الإستور1 
والوطإي، وأضفى رشعيته ملن يساتحل من النوى الوطإية 
التي تصاإت للثإوان، مإتزعاً من ياإ الخونة واملإاإنل ما 

بأيإيهام من »رشعية مزعومة« سانإت أصالً مإذ تإازلوا 
عإها، ولربوا إىل الخاارج تاركل البالع يف »جريمة إراغ« ال 

تغتفر.
رابثاً: أن »جلساَة السابت« قالت ضمإاً 
ماا لم ينلاه املجلل علإاً، ولاو أن جثمان 
»املبااعرة الخليجياة« أصباح مان أوجاب 
الواجباات أن يإإان رسيثااً، وأن يساارُع 
الجمياع إىل إلالاة الارتاب علياه؛ حتاى ال 
تسابب »عفونته« يف تسميم البيئة الوطإية 
مجاإعاً، وأ1ُّ تََثااٍط ماع تلاك املبااعرة لو 
إجهااٌض للإتائاج املرتتباة عاىل »جلساة 
السبت«، وتنزيمها بحرصلا إنط حول ما 
ُعناإت من أجله. عىل أن ما قالته الجلساة 
ضمإااً، ال باإ أن يؤكاإه »املجلال« بنرار 
واضح وشاجاع، وأن يثلن انتهاء »املباعرة 

الخليجياة« النتهاء مإتهاا، وتجاوز ُرعاتها لهاا، وتحولهم 
إىل متزعمال للثاإوان عىل الايَاَماان. واملثاعلاة يف 5لك أن 
من مإح رشعياة »للمباعرة الخليجية« عا5 2011، له نفل 
الحل يف اسرتعاعه ومإحه »التفاق سيايس آخر«، عىل أن لذا 
اآلخر 5و بُثإ وطإي مثّمإ بالإ5 يف مواجهة عإوان اتخذ من 

»املباعرة الخليجية« مإيًة للسيإرة عىل الايَاَمان.
خامسااً: بحضور نواب من مختلف األطياف السياسية، 
واملإاطل شاماالً وجإوباً – ويف لذا الظرف الثصيب، أسنط 

استئإاَف مجلل الإواب أعماَله صورًة نمإية يثمل انعال5 
الغربي عىل تكريساها بأن الايَاَمان يف »حرب أللية«، ولذا 
ماا انتفى تماماً، والصحيُح أنه يف »مثركة 

تحرر وطإي« يف مواجهة عإوان خارجي.
إىل  الإاواب  مجلال  بثاوعة  ساعسااً: 
ممارسة عوره املإصوص عليه يف الإستور 
تكون »الهيئاة الترشيثياة والرقابية« قإ 
عااعت للثمل، ومإحت الشاثب ثناة بأّن 
»جسم الإولة« ال يزال يناو5، ولو يف حالة 
جيإة تسامح ألن تتثاىف ُكّل أعضائه، و5لك 
من ألم ما ترتب من نتائج جلسة السبت.

ومباركاة  السابت،  بجلساة  ساابثاً: 
مجلل الإواب للمجلل السايايس األْعاىَل؛ 
لام يثاإ أ1 ماربر نجاراء أ1 حاوار ماع 
الخونة، وإنما ليبة وعساتورية وموقثية 
مجلل الإواب تساتإعي »نإية يف الحوار« بل عولة وعولة، 
أ1 بل الجمهورياة الايَاَماإية كإولة من جهة، ومن جهة 

أخرى مملكة السثوعية كرأس حربة لتحالف الثإوان.
ثامإاً: يبنى أن يإرك الجميع أن املساتنبل أما5 املجلل 
السايايس األعىل ليل ورعياً، وأنه يف موقع ال يُحساإ عليه، 
إالبلاإ مإمر وتحت الحصاار، واالقتصاع لاش، والثإوان 
مساتمر، واملحياط مثاٍع، واملجتماع الإويل ال يازال مضاعاً 
لاإلراعة اليمإية، وأإل الرصاع مفتوح عاىل ُكّل االحتماالت، 

وتلاك أثناٌل تإوء بحملها الجبال، إال أنه »بالوحإة الوطإية« 
وتماسك الجبهة الإاخلية التي صمإت ألكثر من خمسمائة 
يو5، وعساكرياً بإساإاع الجبهات، وتصثيإ النتال يف جبهة 
الشامال )ماا وراء الحإوع(، وما أصبحات عليه اململكة من 
وضع حرج، ولي املساتإزَّإة يف اليمن ونري اليمن، والتزاز 
مجتمثها من الإاخل، ومؤرشات االصإراع النائم بل التيار 
الولاباي املتإرف وتيار بن سالمان املإسااق وراء برنامج 
إصالح يريض الغرب، كل 5لك يإإع للينل بأن الإرص حليُف 
اليمان، وأن ثماَن الصموع مهماا تثاظم يظال ضئيالً أما5 
ما ساوف يكاون عليه اليمن لو رإع الراياة البيضاء! إحل 
يكون الثإو مثل الساثوعية، ومثها جحاإل من التكفرييل 
االنغماسايل، ووراءلم َمن وراءلام من أمريكا وصهايإة، 
ولذا واضاح للثيان وليال تحليال، إما من سابيل للإجاة 

سوى باقتحا5 الثنبات، وركوِب الخإر.
تاساثاً وعارشاً: تحية للجإة الثورية الثليا عىل ما قامت 
باه من َعور جساور وتأريخي بمحاإظتها عىل مؤسساات 
الإولاة، وانتنال )األمانة( إىل عإل املجلل السايايس األعىل 
َف عإإ 5لاك الحإ، بل لي الثورُة  ال يثإاي أن املإَّ الثور1 توقَّ
يتصاَعاُإ ولُجهاا، ولان يخُماَإ أوارلاا حتى يسالم الثالم 
بالجمهورياة اليمإياة عولًة لهاا رئيل يشاكر الله ويخإ5 
شاثبَه، ويحااور اآلخريان بشاموخ جباال اليمان، وإباء 

شهإائه الثظماء.

جلسة 13 أغسطس: أوُل )ال( نيابية يف وجه آل سعود واألمريكان

مرحلة ليقضي اهلل 
أمرًا كان مفعواًل

زيد البعوه
الساثوع1  الُثاْإَواُن  كان 
األَمريكاي عاىل الايَاَماان يراِلُن، 
كماا علمإا مإاذ الياو5 األول، عىل 
قالئال،  أياا5  يف  املثركاة  حْساِم 
الثساكرية  قوتاه  عاىل  مثتماإاً 
االستخباراتية  واملثلومات  واملاعية 
التاي حصال عليهاا طاول الفرتة 
املاضياة ما قبل الُثاْإَوان ومثتمإاً 
عاىل عمالئاه ومرتزقتاه والذيان 
أكاإوا لاه أَن املثركَة لن تساتغرق 
وقتاً طوياالً َوأن املثركة لن تإول 
َوأن األماور تحاَت السايإرة َوأن 
الشثب الايَاَماإي سوف يستسلم 
لثاصفاة الحاز5 ويؤيإ ما يساَمى 
بالرشعية، ويصإق ُكّل تلك الثإاوين الزائفة التي انإلنت يف بإاية الُثْإَوان 
إاّل أنهاا تالشات واضمحلت وطال أمإ الُثْإَوان، إ5 لام يبإأ الرع الايَاَماإي 
إاّل بثاإ أربثل يومااً من الُثْإَوان، ومان يومها بإأت املثاعلة الثساكرية 

النرآنية ومن اعتإى عليكم إثتإوا عليه بمثل ما اعتإى عليكم..
حصال ما لم يكن يحساب لاه الُثْإَوان أ1 حسااب ساوى قليل من 
التكهإات واملثلومات الكا5باة، حيث تناطر أبإال الايَاَمان إىل الحإوع 
السثوعية يلنإون الجيش املثتإ1 السثوع1 عروساً لن يإسالا يف إإون 
النتاال، قتل الثإياإ من الضباط والجإوع وأرس الثإيإ وتمت السايإرة 
عىل الثإيإ من املواقع واملإن والثإو يرالن عىل أشاياء خيالية يإسجها 

له مرتزقته وتسولها له أَمريكا إاّل أنها كانت كالرساب..
تثبت الساثوعية وأنهكت قوالا، إأعلإت توقف عاصفة الحز5 لكي 
تخارج مان الورطة إإالها من اللاو5 والكال5 من الإاخال ومن عمالئها 
ومن أساياعلا ما جثلها تثلن عن عاصفة جإياإة بثإوان إَعاَعة األمل، 
وكان األمال الذ1 تبحث عإه الساثوعية أمالً مساتحيالً إاّل من الجرائم 
واملجاازر بحل املإنيال والبُإية التحتياة وطال األمال واننإع يف يومه 

األول، إاّل أَن عول الُثْإَوان تحاول أَن تحنل بثض من أمل ال أمل إيه..
حصلت جوالت وجلساات من املفاوضات تحت عإوان السال5 ووقف 
الُثاْإَوان وإك الحصار يف رحلة طويلة لم يتوقاف خاللها الُثْإَوان كانت 
بإايتها من ساويرسا و1و2 والكويت 1و2 تثثرت خالْلها عجلة السال5؛ 
بسابب مكر وخإاع الإارف املثتإ1 ومماطلاة األَُمام املتحاإة رنم ما 
قإماه الوإإ الوطإي املفاوض من تإازالت وتساهيالت يف سابيل إنجاح 
الحوار ولكن عون جإوى، إالُثْإَوان يريإ أَن يستغل السال5 ليحنل ما لم 

يستإثه يف الحرب ولم يستإع الحصول عىل 5لك..
ووصل الجميع إىل مرحلة أشبه يشء بمرحلة البإاية الُثْإَوان يحاول 
من جإيإ أَن يحّنل شايئاً بنوته وأَْمَواله ومرتزقته والشثب الايَاَماإي 
يإاإاع عن نفساه بكل ما يساتإيع يناتل عىل محوريان محور الإإاع 
ومحاور الهجو5 يإاإع عان مإنه ومحاإظاته يف تثاز والجوف وَمأرب 
ونهام ويهاجام الثإو يف عنار عاره يف جيزان ونجران وعساري ومن لإا 

بإاية الإهاية.
عاا5ٌ ونصف عا5ٍ من الُثْإَوان والإمار والجرائم والحصار قابلها عا5ٌ 
مان الصماوع والجهاع والإإااع تخللتهما مفاوضاات وتإازالت وإرص 
للساال5 ما الاذ1 تبناى إ5اً؟ تبنى ما لم يحساب لاه الُثْإَوان حسااباً، 
تبناى وعإ الله بالإرص للمتنال، تبنى قول الله )وكان حناً عليإا نرص 
املؤمإال(، تبنى )ليناي الله أمراً كان مفثوالً(، ولاذا األمر الذ1 ِمن 
ِقبَاِل َمن قال عن نفساه »ال يبإل النول لإ1ّ« والنائل عن نفساه »إنما 
أمره إ5ا أراع شايئاً أَن ينول له كن إيكون«، إسابحان الله وقت الإإاع 
ووقات الهجو5 وحل البئل وحل يأتي األمر بالإرص، وما 5لك عىل الله 

بثزيز.

عودُة الروح إىل جسِد الوطن بعيدًا عن العبيد 
الشيخ عبدالمنان السنبلي

َولاو يتوّجُه إىل مإصة حلف اليمل الإساتورية، خلته سينساُم 
قساماً مختلفاً عماا اعتإنا ساماعه يف مثل لكذا مإاسابات، خلته 
لإاول ما قيل عإهام إإرتاًء َوكذباً سينسام بحيااة خامإئي أو عىل 
روح الخميإي َوماليل )قم( َويف أحسان األحوال قَسماً طائفياً مكتوباً 
يف قصاصاة ورٍق لإيه أُرسالت إليه من أحإ املرجثياات يف الإجف أو 

كربالء!!
َوماا إن وضاع الرئيل صالاح الصّمااع يميإَه عاىل املصحف إال 
َووضثات يميإي أنا عىل قلبي خوإاً من اآلتي َومساتحرضاً يف الوقت 
نفسه ما ساتبثه أبواُق بإي سثوع من سمو5ٍ َوقإ وجإوا ضالتهم يف 

ما سينوله لذا الراإي َواملجويس إخامة الرئيل الجإيإ!!
يا إلهي!! ما الذ1 أراه؟! َوما الذ1 أسمثه؟!

لنإ رأيُت تُبَّثاً يمانياً عربياً مسلماً مثيل َومثل ُكّل بسيٍط عىل لذه 
األرض َولو ينول: أقسام بالله الثظيم أن أكوَن متمسكاً بكتاب الله 

َوسإة رسوله … إىل آخر النسم .

يا للإف الله!! لم يحإ الرجل عما أقسامه الذين من قبله من كبار مسائويل الإولة 
َوالحكوماة قإر حرٍف واحإ، إنه نفل النسام الذ1 أقسامه من قبال الرئيل صالح 
مراراً َوكذلك عبإربه َوالشايخ الزنإاني 5ات يو5 َوالسايإ حسل بإر 
الإين الحوثي َوأخوه يحيى بإر الإين َوكل وزراء الحكومات املتثاقبة 
َوأعضاء مجليس الإواب َوالشاورى من املؤتمر َوانصالح َواالشرتاكي 

َونريلم من األحزاب َوالتإظيمات السياسية َواملستنلل .
لنإ أقسم يميإاً ال تحمل نكهًة طائفيًة َوال تفوح برائحٍة عإرصيٍة 
أو مإاطنياٍة توحي بغرابة اآلتل من كهوف ماران إكراً َوثناإًة عن 
بإاي جلإتهام َوإخوانهام يف بنياة املإاطال اليمإية، إلماا5ا إ5اً لذا 

التحسل السلبي من لؤالء الإاس؟!!
أنتام أيها املرىض موتاوا بغيضكم، لا نحن اليو5 نساتثيإ وطإإا 
الضائاع مإا مإاذ أن تآمرتم أنتم َوأساياعكم عليه، إمالكام َولإا أن 
نحان ارتضيإاا بهذا أو 5اك من بإاي جلإتإا أن يكوناوا حكاماً عليإا 
أو ُخّإامااً لإا إإحن أعرى بشائونإا مإكم َوقإ تذوقإاا طثم الكرامة 
َوالثازة َوالحرياة، َولتبنوا أنتم عبيإاً كما أنتام لإوانيت الثرص من 

بإي األصفر َوبإي قيإناع َولذا شأنكم!!
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ــل  وترجَّ
الفرسان!

ياسر محمد العزير
الاذ1  الثاإوان  تحالُاُف  اى  تلنَّ
تتزعُمه اململكُة الثربيُة الساثوعيَُّة 
وتنوُعه أمريكا من الغرف املغلنة، 
املتحاإة،  األَُماام  وتؤيِّااااُإه 
َة  ِعاإَّ الغربياة،  الاإول  ه  وتإاارِصُ
رضباٍت سياساية متتالياة، خالل 
األيا5 النليلاة املاضية األوىل، بثبات 
الوإاإ الوطإاي وعإ5 تنإيماه أيَّة 
محاعثاات  مرسحياة  يف  تإاازالت 
تحالُاف  عإاإ  والثانياة  الكويات، 
قإباي املناوماة الوطإياة املؤتمر 
الشثبي الثا5 وحلفائه وأنصار الله 
وحلفائهم وتوقيثهم اتفاق تشكيل 
مجلل سيايس أْعاىَل نَعاَرة شئون 

البالع ومإالضة الثإوان.
 والرضباُة الثالثة ونري املتوقثة 
تمثّلت بثنإ الربملان لجلساته األول 
مإاذ ما يزياإ عىل الساإة والإصف 
بإصااب قانوناي مكتمال، مانحااً 
الثناَة للمجلال السايايس األْعاىَل 
الاذ1 يثرب عان خياار الايَاَماإيل 
الوطإاي  التواإال  يف  وإراعتهام 
وتوحيإ الصاّف، وحامياً للساياعة 
تإخال  أل1  وراإضااً  الوطإياة، 

خارجي.
 لاذه الرضباة السياساية التي 
وّجههاا 175 إارسااً مان مختلف 
املحاإظات واملإاطال، ترّجلوا رنم 
ما يثانيه بثضهم من آال5 َمَرِضية، 
حاملال أكفانهام عاىل أكفهام يف 
مواجهاة عإو ال يملاك 5رَة رشف، 
ال يساتبثإ أن يإرَجهام ضمن بإك 

أَْلَإاإه للفرتة الناعمة.
لاذه امللحماة ال ينالُّ َوْقااُثها 
وأثُرلاا عان الرضبات الثساكرية 
املوجثاة التي يصوبهاا املجالإون 
يف املياإان لإولاة الثاإوان يف عنار 
عارلاا بأََراِضيإاا املحتلاة )جيزان، 
نجران، وعساري( ويف بنية مإاطل 
النتال مع املرتِزقة يف الإاخل، وتثإ 
كذلاك عليالً يثبت باأن الايَاَماإيل 
الثاإوان  أإشالوا  قاإ  بحكمتهام 
السثوع1 وتحالفه الصلف وعمالئه 
الحمناى سياساياً، وبنوتهام قاإ 
كرسوا شوكتهم عساكرياً ومرنوا 

أنوإهم بالرتاب.
إن التحارَُّك السايايس بخإوات 
الخإاوات  ماع  ومتوازياة  ثابتاٍة 
الثساكرية ياإل عىل قاوة وصالبة 
الجبهة الإاخلية وسانوط رلانات 
الثاإو يف بث الفرقة وشاّل الصف، 
الناوى  إمسااك  عاىل  ياإل  كماا 
الوطإياة بزماا5 األماور وُقإرتهم 
عىل تنإيم املباعرات وإَعاَرة املثركة 
بحإكاة واقتإار، وما 5لاك إال ثمرة 
لصرب وصموع أبإاء الشاثب وثبات 
الوطإياة وبساالة رجاال  الناوى 
الجياش واللجاان الشاثبية الذين 
قّإموا التضحيات الجساا5 وقواإل 
الشهإاء يف سبيل الإإاع عن الوطن 
وأمإه واستنراره ووحإته وسالمة 
أََراِضيه، ومثلماا تجاوزنا الصثاَب 
واجتزنا وياالت الثإوان خالل أكثر 
ع50 أياا5 مان الثاإوان نثال بأن 
املجلَل السيايسَّ سيجتاُز الثنباُت 
التاي  والثراقيال  أماَماه  املاثلاُة 
ساتضُثها قوى الثإوان يف طرينة 
ثابتاة  وخإاوات  صلباة  باإراعة 
ومإروسة بثإايٍة يسإع من خاللها 
الثإوان  رضباات موجثاة لناوى 
حتى إلحااق الهزيمة بهم وتحنيل 

الإرص وتإهري األرض.

أحمد ناصر الشريف
 

ال يختلاُف اثإاان حاول أَن تشاكيَل املجلل 
السايايس األعىل نَعاَرة الباالع ومواجهة الُثْإَوان 
من قبال مكون أنصاار الله وحلفائاه واملؤتمر 
الشاثبي الثا5 وحلفائه قإ مثّل خإوًة متنإمًة 
ولاماة بال وشاجاعة أقإمات عليهاا الناوى 
الوطإياة َوإن جااءت متأخارًة ولكإهاا أإضال 
مان أَن ال تأتي.. وال يختلف اثإاان حول أَن لذا 
املجلَل السيايس األعىل الذ1 جاء وإناً للإستور 
الإاإذ قإ مثّل مفاجأة نري متوقثة لإول تحالف 
الارش والُثْإَوان ضإ الايَاَمان وشاثبها الثظيم 
وأ5يالهم من الثمالء واملرتزقة ونزل عليهم خربه 
نازول الصاعنة بإليال رعوع الفثل الهساتريية 
وترصيحاتهام  إعالمهام  وساائل  مختلاف  يف 
املتشاإجة التاي راإنتهاا زحوإاات مجإونة يف 
مختلاف الجبهاات وناارات للإريان لام تفرق 
بل الشايخ والإفل واملرأة واملسااجإ حيث يتم 
قصفهم بشاكل عشاوائي يف األَْساَواق الشثبية 
واألحيااء الساكإية وتهإيإلم بإخاول صإثاء 
وحسام املثركة عساكريا عىل حإ زعمهم ولم 
الذيان عجزوا أَن يحنناوا أ1 يشء من أَْلَإاإهم 

الرشيارة طيلاة ما يناارب الثاا5 والإصف من 
الُثْإَوان الهمجي.

تشاكيل  أَن  نؤكاإ  وعلياه 
املجلل السيايس األعىل والثمل 
بالإساتور الإاإذ قإ جاء ملبياً 
الحالياة  املرحلاة  تتإلباه  ملاا 
ملحاة  وكارضورة  والناعماة 
لتنوية وتثزيز الجبهة الوطإية 
مواجهاة  يف  تماساكاً  لتازعاع 
الُثاْإَوان والتصإ1 له ال سايما 
َوأن املجلال السايايس األعاىل 
سيستإإ يف رشعيته عىل مباركة 
مجلال الإاواب الذ1 سايؤع1 
الإساتورية  اليمال  أعضااؤه 
سايمإحه  ماا  ولاو  أماماه، 

صالحيات عستورية واسثة تجثل 
مإه أعىل سلإة سياسية يف البالع يكون لها الحل 
بتكليف من تراه مإاسباً لتشكيل حكومة وطإية 
تشارك إيها مختلف النوى السياسية املإالضة 
للُثْإَوان.. ومما يميّز املجلل السيايس األعىل أنه 
جثال الباب مفتوحاً أََما5 أية قوى أُْخااَرى تريإ 
االنضماا5 إىل عضويته، ولو ما يثإي توساثته 
إىل أَْكثَار من عرشة أَْعَضاء بحياث يصبح ممثالً 

ملختلف رشائاح املجتمع وليكاون مرتجماً بذلك 
الرشعية الشاثبية بثإ أَن القى ترحيباً ومباركَة 
ُكّل إئاات الشاثب الايَاَماإاي 
والتاي عارّبت عإها املساريات 
لهاذه  املؤياإة  واملظالارات 
الثظيماة يف مختلف  الخإاوة 

املحاإظات الايَاَماإية.
لناإ كان تحالاف الُثاْإَوان 
عاىل  يرالإاون  ومرتزقتاه 
شاّل الصاف الوطإاي وتباعإ 
املسااإات وحإوث االختالإات 
ة بل مكون أنصار الله  وَخاصَّ
الثا5 تحإيإاً  الشثبي  واملؤتمر 
بهاإف إحإاث رشخ يتساللون 
مإاه ويحنناون مان خاللاه 
ما عجازوا عن تحنيناه بالحرب 
واملفاوضات، ولكن االتّفاق عىل تشكيل املجلل 
السايايس األعاىل الاذ1 أصباح حنيناة واقثة 
والتوقيع عليه وتسامية أعضائاه قإ إّوت عىل 
تحالاف الُثْإَوان لذه الفرصة الثميإة بالإسابة 
لهام وأإشال رلانهم الخاارس أصالً إاازعاعوا 
حإنااً ونيظااً؛ ألنهم اصإإموا بإَراَعة الشاثب 
الايَاَماإاي التي ال تنهار كونها مان إَراَعة الله 

ولاو ما جثلهم يضثون كفاً عىل كف ويثيإون 
حسااباتهم من جإيإ، إال لم طالاوا بُثْإَوانهم 
الرببر1 بلح الشاا5 وال عإب الايَاَمان.. كما أَن 
املساتجإات التي شاهإتها الجبهات ال سيما يف 
جبهة ماا وراء الحإوع واملتمثلاة يف االنتصارات 
السااحنة التاي يساإرلا الجياش الايَاَماإي 
واللجاان الشاثبية يومياا ال سايما إيماا وراء 
الحإوع قإ نارّيت وقلبت املوازيان ولو ما أربك 
حساابات األَْعاَإاء ورع كيإلام يف نحرلام بال 

وجثل تإبريلم يف تإمريلم.
إن املجلل السايايس األعىل الذ1 سيكون له 
عوٌر مهمٌّ يف إَعاَعة ليكلة ُمؤّسسات الإولة وبإاء 
الثنة بل النوى السياساية الوطإية واالساتإاع 
إىل الإساتور يف قراراته واجراءاته قإ بثث األمَل 
وعازََّزه يف قلاب ُكّل مواطن يمإاي حر ورشيف 
بحتمياة الإارص املؤزر عاىل تحالاف الُثاْإَوان 
ليتفارغ بثاإ 5لاك الايَاَماإياون لبإااء عولتهم 
الحإيثاة التاي ظلاوا يحلماون بتحنينهاا مإذ 
عاإة عنوع ولكن أَْعاَإاء الحيااة والثمالء الذين 
رلإوا قرار الايَاَمان السايايس للخارج وجثلوا 
الايَاَمان تحات الوصاية مإثولام من تحنيل 
حلمهام الكباري املتمثل يف بإااء الإولاة النوية 

والثاعلة 5ات السياعة املإلنة.

تشكيُل املجلس السياسي األعلى ضرورٌة وطنية الت
تأم

صالح مقبل فارع
محاإظاة عمران تثترب 15 عائرة انتخابية، ويمثلها 15 عضًوا 
يف مجلل الإاواب اليمإي، ولكإإا نجاإ أن مثظم أعضاء مجلل 
الإواب الذين مثّلولا لم يحرضوا جلساة الربملان يو5 أمل، إهم: 
إماا مرتزق وعميال، أو متواطئ ماع الساثوعية، أو ال مباالة إىل 

عرجة الكسل، أو ناب لحاجة يف نفسه قضالا، أو نري 5لك.
وعإإما نأتي نستثرض بثض مإيريات عمران وممثليها نجإ 

أن 12 عضًوا من أصل 15 لم يحرضوا جلسة الربملان أمل:
- حرف سفيان وبثض 5يبل: ممثلها مرتزق وعميل وقابع يف 

السثوعية، صغري حموع عزيز. 
- حاوث والثشاة: ممثلها مان أكرب املرتزقة وإاار من اليمن، 

حسل األحمر.
- بإاي رصيم: ممثلها مرتزق من الثياار الثنيل، وقائإ جبهة 
املرتزقة يف محاإظة مأرب، وأحإ أ5ناب السثوعية، لاشم األحمر. 
- قفلاة عاذر: ممثلها نائاب رئيل مجلل الإاواب لم يحرض 

جلسة الربملان أمل؛ لحاجة يف نفسه، حمري األحمر 
- خاارف وبثاض 5يبال: ممثلهاا لام يحرض جلساة أمل، 
إثإإه الغياب والحضور ساواء، وال مباالة لإرجة أنه يإا5 ويرتك 
الجلساة، ولكإهم ينولون عإه أنه مع االتفاق السيايس وأنه ضإ 

الثإوان، جربان أبو شوارب. 
- املإان وااللإو5 وصوير: ممثلها إصالحي كبري، وأحإ ضباط 

عيل محسن األحمر، مرتزق وعميل وإار، مذحج األحمر. 
- حبور ظليمة: ممثلها أبو املرتزقة، وكبري الثمالء، أرعوناني 
مان الإراز الرإيع، وإخواني من الصفاوف األوىل، إار يف تركيا.. 

حميإ األحمر.
- خمر، ممثلها حموع عاطف، لم يحرض. 

ْثر، يميل إىل حزب انصالح،..  - مإيإة عمران: ممثلها عيل الصَّ
ناب، وقيل: إنه صوَّت عرب ”االسكايب« من خارج اليمن.

- جبل عيال يزيإ، ممثلها عبإالله بإرالإين، ناب.
- ريإة وعيال رسيح، ممثلها ناجي مإصور، متويف.

- شهارة، ممثلها قاسم الحظاء، لم يحرض.

أما الذين حرضوا إهم ثالثة إنط:
- أحمإ الثنار1، ممثل مإيريتي السوعة والسوع.

- عزا5 صالح، ممثل مإيرية مسور عمران. 
- أحمإ الزلري1، ممثل مإيرية ثالء. 

ولذا يإل عىل أن مواطإاي املحاإظة كانوا محكومل من ِقبَل 
لاؤالء بالحإياإ والإار، ولم يكان لهم »أ1 املواطإال« أ1َّ رأ1 يف 
تثييإهام وانتخابهام؛ وإال ملاا ظهاروا »أ1 الربملانياون« بثكل 
َهاات مواطإيهم وبهذه السافالة واالنحإااط، بثإ أن ظهر  تَوجُّ

ألل املحاإظة بهذا الرشف واملجإ والسؤعع.
والخالصة تجاإ أن »عماران« محاإظة التإاقضات، شابابها 
أحرار ووطإياون، ونوابها وممثلولا عمالء مرتزقة أو يف قلوبهم 
مارض..!!. ولكان؛ كيف »طلاع« نوابها عمالء وشابابها أحرار؟ 

مإر1..!!

عمران نوابها عمالء 
وشبابها أحرار

الحمد هلل الذي جعلني يمنيًا

اعالم على حقائق

إبراهيم محمد الهمداني 
ليل من قبيل التثصب األعمى أَْو املإاطنية املبتذلة 
وإنماا مان باب اساتحناق اختاص الله باه اليمإيل 

وإضل لم يإله سواه.
اليمن مهإ الحضارات اننساانية ومهبط الإيانات 
الساماوية، إيهاا نشاأت أعارق الحضاارات ومإهاا 
خرجت الجماعات البرشية املهاجرة اىل جميع أصناع 
األَْرض، شاهإ التأرياخ لليمإيل بالثراقة وشاهإ لهم 
النرآن بالنوة والبأس الشاإيإ الذ1 ال يشاابههم إيه 
إاّل الحإياإ وشاهإ لهم الإبي صىل اللاه عليه وعىل آله 
بانيمان والحكمة، وزاعوا عىل 5لك بأن أَْصبَحوا أَنَْصار 
لاذا الإين وخاصة اتباع نبياه، وأَنَْصار ابن عمه أمري 
املؤمإل عيل بن ابي طالب، وشيثة ولإه الحسل عليه 
الساال5 واتبااع االما5 زيإ بن عيل عليهام صلوات الله 

وسالمه جميثا.
ال يتسع املنا5 لذكر مإاقب ومآثر الل اليمن الناعة 
والفاتحل الثظماء، ولكن يصل النول اىل ما تشاهإه 

اليمان من أحاإاث ومن عإوان ناشام ظالام، تإفذه 
مملكة قرن الشايإان ارضااء ألساياعلم الصهايإة 
واألَمرياكان، ولالام اليمإياون كثاعتهام يواجهون 
اعتاى قوى الارش وانرلااب بإْمَكانياتهام املحإوعة، 
وصربلم وعزتهم ونخوتهم الالمحإوعة، يف ظل قصف 
ليسارت1 متواصل وحصاار مإبل بارا وبحرا وجوا، 
ورنم ُكّل يشء ورنم ُكّل الظروف املآيس وتآمر الثالم 
ضاإ اليمن، مازال اليمإياون كثاعتهم يرضبون اروع 
األمثلاة للصماوع األساإور1 والشاموخ، وماا زالت 
قواإال الخري والثإااء تتإإل من جمياع أبإاء اليمن 
وماا زالات الإوابري محتشاإة باملجالإيان يوما بثإ 
ياو5، الذين لم يهإوا ولم يحزنوا ملا أصابهم ولم يثإهم 
عاإوان املثتإيان أَْو تآمر املتآمريان، ماضل يف عروب 
الحرياة والشاموخ والكرامة، حاملل عاىل عواتنهم 
مهمة تحرير البرشية من تسالط الشايإان وأعوانه 

وحلفائه، لذلك ونريه يجب أَن ينول ُكّل يمإي حر.
الحمإ لله الذ1 جثلإي يمإياً.

محمد فايع 
إرتكبوا ُكّل الجرائم واستخإموا ُكّل املكائإ إما جإوا 
إاّل الهزيماة والفشال وعىل مختلف الصثاإ لنإ.. وكل 

خإاعهم وتضليلهم انكشف وكل أوراقهم احرتقت.
أراعوا لجبهتإاا الإاخلية أَن تتصاإع وان تإهار وان 
توصلإاا اىل االستساال5 لكن ماا اراعوه انثكل عليهم 
إجبهتم الإاخلية مان تتصإع وتتهاوى يوماً بثإ يو5. 
يف حل جبهتإا الإاخلية تزعاع تماساكاً وصالبة ووعياً 
يوماً بثإ يو5 كونها جبهة تنوعلا قياعة قرآنية حكيمة 
وأرضيتها شاثب عزيز كريم مثإااء ال ينبل الهزيمة 
ورأس حربتهاا قاوة ضاربة اسانإت باعتماعلا عىل 
الله وايمانهاا بنضبتها الثاعلة وبثباتها وشاجاعتها 
وبأساها الشاإيإ ُكّل املثاياري الثساكرية املاعية وكل 
الإظرياات الحربياة ألحنت الهزائام املتتالية بجيوش 
تحالف الثاإوان ومإظومته من املإاإنل والتكفرييل 
وشاذا5 اآلإااق.. وكلماا ازعاع إْجاَرامهام وطاال أمإ 
عإوانهام كلما كانوا من الهزيمة والفشال والخرسان 
أقارب ولم تغن عإهام إئتهم ومإاإنولام وعمالؤلم 
وإْمَكانياتهم املاعية والثساكرية وال نفريلم االعالمي 
شايئاً ولاو كثارت وأن اللاه ماع املؤمإال الصاعقل 

الواعل.
لاذا كلاه بفضل اللاه وتأيياإه وبماا مإحإاا الله 
ومإاا عليإا من قيااعة قرآنية حكيماة وعليه يجب أَن 
نستشثر لذا وأن ننابله بشكر عميل يتجسإ بااللتزا5 
بتوجيهاات الله النرآنية قوال وسالوكا وعمال وتثامال 
ويف ُكّل املجااالت.. وإال إإحان ورباي مان التائهال 
الضالال الضائثل أّماا إن كان مإا كشاثب من يثي 

وياإرك لذا ثم لم يزل يف حنينته جاحإاً مإكراً مكابراً 
إلثمار1 انه الكفار اللئيم بساإن اللاه وبإثمه وعىل 
راسها نثمة الهإاية.. ثم ما لو البإيل؟.. ولل سيكون 
البإيال إاّل اتبااع ووالء ألولياء أولياء أولياء الشايإان 
ألولياء اولياء اليهوع أَمريكا وإرسائيل الذين ال يواليهم 
رسا أَْو علإاا أَْو يرالان عليهم أَْو يبتغاي عإإلم الثزة 
إاّل مإاإل مإحط سافيه خائن إنإ إنسانيته وكرامته 
ورشإاه وليل إنط وطإيته وانتمائه ولويته اليمإية 

الثربية انسالمية.
إن مان ال يازال 5لاك حاله اىل الياو5 وبثاإ ُكّل لذا 
الثاإوان وانْجاَرا5 األَمريكي األعراباي إانه ينيإا من 
اولئاك الذين صاإق عليهم ابليل ظإاه.. ممن يثإلم 
ويمإيهام وما يثإلم الشايإان إال ناروراً ووالله لن 
يحظى ال بسالإة وال جاه وال عازة كرامة وانما خز1 

و5لة وخرسان مبل يف الإنيا قبل اآلخرة.
والذكاي  الحكيام  الثاقال  إن  واللاه  واللاه  واللاه 
واملحإاك لاو من اعترب بمن سابنه ممان رالإوا عىل 
أَمرياكا وحلفائها يف الخاارج والإاخل ممان أَْصبَحوا 
الياو5 خارج الزمان واملكان ولام ملإخل بالجريمة 
والخياناة والخز1 ممان أَْصبَحوا اليو5 باال لوية وال 
رشف وال كراماة إما اخرسلام وما اخزالم وما اقبح 
واشاإع ما ارتكبوه بحل شثبهم وبلإلم ووطإهم من 
خيانة وإْجاَرا5 وما اشاإ عنابهام عإإ الله.. ولثمر1 
إن األحنر واألخرس واألخزى مإهم من ال يثترب ويتثظ 

بما آلوا إليه من مصري.
إهال من مثترب قبل أَن يصبح لاو عربة لآلخرين.. 
إيلثإه التأريخ واالجيال مثلما سيلثن أولئك النإثان 
من الخونة واملجرمل من عشااق السالإة والتسالط 

واالستبإاع.
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االستثمار الحإيث اآلن جاء تحت عإوان 
خبياث، باسام مكاإحاة إرلااب، ومثهم 
مجموعة يسامونهم إرلابيل ينسامولم 
عىل املإاطل، ويف األخاري ينولوا نريإ نإخل 
نإرِّعلم، نلحل بثإلام، ويإخلوا املإاطل، 
يإخلاوا البلإان، يإخلاوا الباالع ويحتلولا 

ويهيمإاوا عليهاا، ويكوناوا قاإ خضثاوا 
الإولة إيها، والإاس ما يروا يشء إال عإإما 
تساتحكم قبضتهم، ما يرى الإاس أشياء، 
ما يروا أمريكيل أمامهم زاحفل، إال بثإما 
يكون قإ اساتحكمت قبضتهام، قإ عخلوا 
البالع، بإو قواعإ عساكرية، تواإإوا بأعإاع 

كبرية. ]ملزمة الشثار سالح وموقف[.
لذا الشاثار قإ لم 5وال بيحمسوا ِمإَه، 
إ5ا اننساان يفكار إنه يبإِّل، ماا لو عار1 
إن قإلام بيحمساوا، لم 5وال قإ ساجإوا 
البثاض، ولام 5وال بيخإشاوه.. ولو قال 
نبإِّل. طيب املساألة أن تبإِّال، أن تتوقف 

ساتصبح لاذه يف األخاري مفتااح رش، يف 
األخري يإلبوا أشياء كثرية تتوقف، مإارس 
عيإية، مإارس علمية ساينولوا تتوقف، ما 
يثمل الإاس يف الثإلة الصيفية، مرشاإين 
يتوقفاوا، الز5 ترخيص من وزارة األوقاف، 
خإبااء املسااجإ الز5 يكوناوا مثيإال.. 

ولكاذا، مإهج الز5 يثاإِّل، مإالج املإارس 
الحكومياة، يف األخاري تأتي قائماة طويلة 
عريضة مان املمإوعات ومان املفروضات، 
أشياء يمإثونها وأشياء يفرضونها إرض.

]ملزمة الشثار سالح وموقف[.

 مقتطفاٌت نورانية

الَعــْرُض على القرآن.. هو القاعدُة واملقياُس لنكتشَف األحاديَث املكذوبَة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
مما ال شاك إيه، أن كل كتاب يؤخذ مإه ويرع، إال 
النرآن الكريم، لسابب بسايط، ولو أن الله سبحانه 
وتثاىل تكفل بحفظه، قال تثاىل: ]إنا نحن نزلن الذكر 
وإنا له لحاإظون[.. إالنرآن قإثي الثبوت والإاللة، 
ومتاى ما تثاارض حإيث ماع آية من آياات النرآن 
5ُ اآلياة عىل الحإيث  الكريام، إإنإا اا ال شاك اا نَُنإِّ
ملا سابل.. أماا الحإيث الإبو1 الرشياف إنإ قال لإا 

رساول الله صىل الله عليه وآله وسالم بأنه َسيُكذُب 
عليه إمن كذب عليه كذبة إليتبّوء منثإه من الإار..

من ُلإا تحإث الشاهيإ النائإ رضاوان الله عليه 
عان لذه املساألة املهمة جإاً، إأشاار إىل أن الحإيَث 
حتاى ولو كان مرويااً عن إما5 من أئماة ألل البيت 
إإناه لو خالف النرآَن إهو مارعوع، حيث قال: ]لذه 
قاعإة، أناه إ5ا كان لإاك رو1 عن أحإ من أئمة ألل 

البيات، رو1، إإثرضاه عاىل النارآن إاإ5ا كان نريَ 
مإساجم ماع النرآن إماا لو من عإاإه، ما لو من 

عإإه من مرة[.
مضيفااً باأن املخالفاة ليسات إناط يف أن نصاً 
يخالاف نصاً، بل إن املخالفاة قإ تكون يف )املإهجية، 
يف الغاياات، يف املناصاإ( حياث قاال: ]الحاظ لذه 
قضية يثإاي قضية عإإما ننول يف مساألة الثرض 

عاىل النرآن، تثال اعرض النضية عىل النرآن تجإلا 
مخالفة للنرآن، مخالفاة يف مإهجيته الرتبوية، وما 
املخالفاة إناط أنه يخالاف نصٌّ نصاً، ليسات لذه، 
إناه رشط أن يخالف لاذا الإص نص آياة، املخالفة 
حتى يف املإهجية، يف الغايات، يف املناصإ؛ ألن رساول 
اللاه )صلوات الله عليه وعىل آلاه( ما يمكن أن يأتي 
بايء.. لاو إنساان مربي ومثلام، ما كان إنساان 

قاايض أَْو مفتاي.. لو مرباي ومثلام، ويتحرك عىل 
أسااس النارآن الكريام }إِْن أَتَِّباُع إاِلَّ َما يُوَحاى إيَِلَّ{ 
)األنثاا5: 50( }َواتَِّبْع َما يُوَحاى إَِليَْك{)األحزاب: 2( 
أليال لكاذا؟ لال يمكن أناه يثمال يشء يف جانب 
تربو1 يف جانب أخالقي يتثارض مع النرآن الكريم؟ 
ما يمكن، يتثارض مع مإهجية النرآن الكريم، ومع 

مناصإ النرآن الكريم، ال يمكن أن يحصل[.

)عذاُب القرب(.. ثقافٌة مغلوطٌة.. هدُفها تجميُد الناس حتى ال ينطلقوا يف سبيل اهلل
  - بشرى المحطوري:

َهه أحُإ الحارضين  يف سياق الرع عىل ساؤاٍل وجَّ
إىل الشاهيإ النائاإ رضاوان اللاه عليه ولاو يلني 
نهاياة  يف  وموقاف[  ساالح  ]الشاثار  محاارضة 
املحارضة، ساأل لذا الشاخُص عن )عذاب النرب(، 
ولال إثالً لإاك عاذاب قرب؟ إوضح رضاوان الله 
عليه باألعلة الثنلية والإنلية بأنه ليل لإاك عذاب 

قرب.

الدليل األول.. لم يتحدث القرآن إال عن 
موتتني وحياتني:ــ 

اساتإل رضاواُن اللاه عليه بآياات رصيحة من 
النارآن الكريام تاإل عىل عاإ5 وجوع يشء اسامه 
)عذاب النرب(، وأنه ال توجاإ إال موتتان، وحياتان، 
املوتاة األوىل: عإإما كإا َعَإماً لام تُإفخ إيإا الروح 
بثإ، واملوتة الثانية: عإإما نموت إإإإن يف النبور، 
وال توجاإ إال حياتل: الحياة األوىل لي التي نحيالا 
عاىل وجه الإنياا، والحيااة الثانية بثاإ البثث يو5 
النياماة، حيث قال: ]الله حكى عان من قإ ماتوا، 
يثإى حكى عن من ساينولوا ياو5 النيامة: }َقالُوا 
َربَّإَاا أََمتَّإَا اثْإَتَْلِ َوأَْحيَيْتَإَا اثْإَتَْلِ َإاْعرَتَْإإَا ِبذُنُوِبإَا{ 
ماا لي ثإتل وثإتل، تجإ آياات أخرى تتحإث عن 
الثإتال لذه: }َكيْاَف تَْكُفاُروَن ِباللَِّه َوُكإتُاْم أَْمَواتاً 
َإأَْحيَاُكْم{ الحياة لذه التي نحن إيها سبنها حالة 
الثاإ5 أَْو حالة قبل نفخ الروح يف اننساان يف بإن 
أمه، لذه لي تسامى حالة موت، املوت عإإ الثرب 
ماا يثإي إنط مجرع خروج روح، حالة الاليشء أَْو 
حالة الثاإ5 أَْو حالة قبل أن تإفاخ إيك الروح لي 

تثترب حالة موت[.
مضيفااً رضوان الله علياه لزياعة توضيح األمر 
بنولاه: ]مثل ما عرب عن الإباتاات التي تكون مثالً 
يابساة لكذا مثال ]الزيْل[ ما لو بيساميها ميتة، 
}َإاِإ5َا أَنَزْلإَا َعَليَْهاا اْلَماء اْلتَزَّْت َوَربَْت{ وسامالا 
}اْعَلُماوا أَنَّ اللََّه يُْحِيي اأْلَْرَض بَْثَإ َمْوِتَها{لإا ينول 
لك: }َكيَْف تَْكُفاُروَن ِباللَِّه َوُكإتُْم أَْمَواتااً َإأَْحيَاُكْم{ 
لي لذه الحياة التي نحن إيها، }ثُمَّ يُِميتُُكْم{ املوت 
لاذا }ثُمَّ يُْحِييُكْم{ حيااة البثث الذ1 يثإي الرجوع 
إىل اللاه }ثُامَّ إَِليِْه تُْرَجُثاوَن{. ما قإ لاي أربع؟ ما 
لإااك نريلاا. إ5ا اإرتضإاا إن عاع لإااك حياة يف 
النرب وموت من جإيإ يإلع لك سات: ثالث موتات 

وثالث حياة[.

الدليل الثاني: ال توجد يف القرآن آية 
واحدة تدل على عذاب القرب:ــ

ومما استإل به رضوان الله عليه عىل عإ5 وجوع 
يشء اسامه )عاذاب النرب( لو أن النارآن ال توجإ 
إياه أ1 آية تإل عىل عذاب النارب عىل انطالق، إنما 
عائمااً النارآن الكريم يذكر املوت كغاية ساتحصل 
لإاا، ونصل عربلا إىل ياو5 النيامة، لكي نحاَساَب 
ونثاقاَب، ولم يتحإث النرآن أبإاً عن املوت بإرينة 
مخيفة، حياث إنال: ]النضية لذه من أساساها، 
قضياة املوت قضية النرب، النرآن الكريم ما تثرض 
لها إطالقاً بشاكل يخوف بها إطالقاً من مرة، يّذكر 
إنط أن لإاك ناية، والإاس عارإل أن لإاك ناية، 
تذكري وتجإ مثظم التذكاري كان يأتي أيضاً للكفار 

لريتب عليه ما سيحصل لهم يف اآلخرة[..
مضيفاً بأن النرآن الكريم رّكز بشاكل كبري عىل 
التخوياف من الياو5 اآلخر، من جهإام، وليل من 
املاوت، أَْو عذاب النرب، حتاى أن النرآن عإإما يذكر 
املاوت يتبثاه عىل طول وبشاكل رسياع بذكر يو5 
البثاث، إنال: ]إالنارآن الكريم قاا5 الرتنيب إيه 
والرتليب عىل التخوياف من اليو5 اآلخر، التخويف 
من اليو5 اآلخر لذا الشاكل الكبري واملهم والخإري، 
ومن جهإم، املوت ال يتحإث عإه إال وبرسعة يإتنل 
إىل ماا5ا؟ إىل اليو5 اآلخر، تجاإ تلك اآليات التي كلها 
5كار إيها املاوت: }ُكلُّ نَْفاٍل 5َآِئَنُة اْلَماْوِت َوإِنََّما 
ْوَن أُُجوَرُكْم يَاْو5َ اْلِنيَاَمِة َإَمن ُزْحِزَح َعِن الإَّاِر  تَُوإَّ
َوأُْعِخاَل اْلَجإَّاَة َإَنْإ َإااَز{ ما لاذا حإيث وبرسعة 

انتنل إىل اآلخرة[.

الدليل الثالث، القول بعذاب القرب 
يخالف املنهجية الرتبوية للقرآن:ــ 

لفات رضاوان اللاه علياه نظار الحارضين إىل 
ننإاة مهماة، أال ولي )املإهجياة الرتبوية للنرآن 
الكريم(، حيث قال بأن عذاب النرب لو صح وجوعه، 
إإناه يثارض لذه املإهجية، التاي تنو5 عىل تربية 
املسالمل عىل االنإالق يف سابيل اللاه، والتضحية 
بأرواحهام يف مياعيان الجهاع، إكياف يثوع النرآن 
ويخوإهم من املوت!! إنال ساال5 الله عليه: ]إ5اً ما 
لإاك تخويف من مساألة املوت؛ ألن ما لو طبيثي 
أن يخاوف من قضياة املوت كحالة تمار بها، ولو 
لإا يأمرك أن تكون مجالإاً يف سبيله، ولو يشجع 
عىل أن تكون مستبساالً، بل يف مجال التشجيع بأن 
يكون الإاس مجالإين يف سابيل الله، ومستبسلل 
ألغى قضية املوت، ما لو ألغالا بالإسبة للشهإاء؟. 
ما لو طبيثي أنك تريإ أن تربي أمة تكون مجالإة 
تأتي لتخوإها من شبح املوت، لذا ما يمارسه حتى 

اننسان، خيل عإك أحكم الحاكمل[..
ولتثبيت الفكرة يف عنل املساتمع رضب رضوان 
اللاه علياه مثاال إناال: ]الجإاوع نفوساهم مثالً 
تحصال الجياوش ال يمكان يسامحوا لك كمرشاإ 
تإخل مثالً املثساكر يف حالاة رصاع أَْو الجيش يثإ 
لرتتفاع مثإوياتاه النتالية، واستبسااله وأشاياء 
مان لذه، وتجاي تتحإث عن تلاك األحاعيث حنت 
املاوت التي تربع أعصاب واحإ، ال يمكن 5لك، ما لم 

يشجثولم، التشجيع يحصل[.
مؤكاإاً رضوان الله عليه عاىل أن الله يثإي ثإاءاً 
كبارياً عىل من يبذلون نفوَساهم يف سابيل الله، إال 
يمكان أبإاً أن يفثل سابحانه شايئاً مثاكل لذلك 
بأن يخوإهم من املوت، إناال: ]إثإإما يكون لذا 
مإلب لله سابحانه وتثاىل يريإ أن يكون الإاس إىل 
الإرجاة لاذه، إال بإ تربويااً أن ال يحُصَل ما يخلل 
أثاراً يثاكساه، مان الإاحياة الرتبوية، تجاإ أنه يف 
النرآن ماا تحإث عن املوت بشاكل مخيف إطالقاً، 

أين لو التخويف باملوت؟ ال يوجإ[..

الدليل الرابع: أن اهلل ألغي شيء اسمه 
املوت بالنسبة للشهيد:ــ 

ويف 5ات السياق اساتإل أيضاً رضوان الله عليه 
بآياات من النارآن الكريم تتحإث عن أن الشاهإاء 
أحياء، وأن املوت َمْلٍغ من قاموساهم، تشجيثاً لهم 

عاىل االستبساال يف سابيله، إمن ناري املثنول أن 
يكوَن سابحانه بثإ 5لك قإ قّإر شيئاً اسمه )عذاب 
النارب(، إهذا إيه تإاُقٌض كباري، وحاىش كتاب الله 
مان التإاقاض، حيث قال: ]الشاهإاء ماا لو ألغى 
املوت بالإسابة لهم؟ }َوالَ تَُنولُواْ ِلَمْن يُْنتَُل يِف َسبيِل 
الّلاِه أَْماَواٌت{ ال تسامولم أموات، يثتربوا شاهإاء 
}بَاْل أَْحيَااء َوَلِكان الَّ تَْشاُثُروَن{. شاجع يف مجال 
االستبساال، يف مجال االستبساال أن يلغي مسألة 
الخاوف من املاوت، ينل لك: أنت املوت بالإسابة لك 
ملغي، أنت ساتكون حي، بمجرع ماا تخرج روحك 
من لذا الجسم تتحول إىل حي بكل ما تثإيه الكلمة 
يف جساإ آخر يف عالم آخر، الله أعلم كيف سايكون 
}َوالَ تَْحَسابَنَّ الَِّذياَن ُقِتلُواْ يِف َساِبيِل الّلاِه أَْمَواتاً بَْل 
أَْحيَااء ِعإَإ َربِِّهْم يُْرَزُقوَن َإِرِحَل ِبَما آتَاُلُم الّلُه ِمن 
وَن{ بكل ماا تثإيه الكلمة، حياة  َإْضِلِه َويَْساتَبرِْشُ
أإضل من لذه وإرح واستبشاار أحسن مما يمكن 

أن يمر بك يف الإنيا[.

الدليل الخامس: اهلل ذكر بأن الناس 
نيام يف قبورهم:ــ 

واسرتسل رضوان الله عليه يف الرشح، 5اكراً بأن 
الذ1 لو مثروف من خالل النرآن أن الإاس يف حالة 
املوت يكونون نياماً، حيث قال الله تثاىل حاكياً عن 
ْرَقِإنَاا{، ولذا ليل عذاباً وال  5لاك: }َمن بََثثَإَا ِمن مَّ

شيئاً مزعجاً.. 
مشارياً إىل أنه مما ياإل عاىل أن األحاعيث التي 
ورعت يف لذه املساألة نري صحيحة، اساتخإامهم 
ألساماء مالئكة النرب أساماء مإفرة ناري جميلة، 
حيث قاال: ]عإإما ترجاع إىل األحاعياث لذه التي 
تحإثات عن النرب، ماا لم قالوا إن لإااك مالئكة، 
]واحاإ اسامه مإكار وواحاإ نكاري[ رعلاا علماء 
ساابنل قبلإا قاال: لذا نري صحياح؛ ألن مالئكة 
الله ما يحملوا أساماء من لذا الإوع، أسماء سيئة، 
]مإكر ونكري[ أساميهم طبيثية، أساميهم جميلة، 
حتى خازن جهإم اسمه مالك، ما اسمه مالك؟ وقإ 
لو عىل أشاإ مكان، وأخوف ماكان، خازن جهإم، 
واملسائول عان جهإم ملك مان مالئكة الله اسامه 
مالك، ما لو اسام طبيثاي؟ ]مإكر ونكاري[ قالوا 

لذه ما لي من أسماء مالئكة الله[.

الدليل السادس: عظام املوتى التي 
تمت رؤيتها يف بعض املقابر ال أثر 

فيها لتعذيب:ـ 
وخاطاب رضوان اللاه عليه عناول الحارضين 
ااا لثلهام يثنلاون ااا بأنه تام اكتشااف منابر 
حتى لإااس يهوع، وعاىل نري ملة انساال5 وكانت 
عظامهام خالية مان التثذيب، حيث قاال: ]عإإما 
يحصل حاروب، حصلت حاروب، واكتشافوا مثالً 
ما يسامونها منابر جماعية، أَْو متى اضإريت أن 
تحتجز رإات لإاس آخرين، مثلما كان يف لبإان يو5 
كان عإإلام رإات لجإاوع إرسائيليل، أَْو املرصيل 
كان عإإلم رإات وأشياء من لذه، يرعولا وترالا، 
لم يكتشفوا يف مرص يف صحراء سيإاء، يف أ1 مكان 
آثاار ليهوع جإوع يهوع مثالً قتلوا لإاك، ثم بثإ 5لك 
يرإثاوه يروا عظاماه طبيثية، ما قاإ تثرض أل1 
عقة، وال أل1 يشء، ولو يهوع1 صاع عن عين الله. 

لو لإاك عذاب قرب أَْو مإكر ونكري لكان حصل يف 
قارب لذا قبل أ1 واحإ نريه، ما لإاك يشء، املإرقة 
ال تحملهاا قبيلتال، يرضباوه بها، ِمان يتحول إىل 
رميم، يتالىش من رضب لذه، ناس يف الثالجات اآلن 

ناس يف الثالجات، ما لو بيحصل؟!![

الدليل السابع: أن اهلل رحيم بنا.. فال 
يمكن أن يخفي عنا شيئاً يكون فيه 

عقوبة:ــ 
وأيضا أورع رضوان الله عليه لذا الإليل الثنيل، 
ولو أن رحمة اللاه بثباعه تنتي أن يحذرلم من 
كل يشء إيه خإر أَْو عنوبة عليهم، حتى يتجإبوه، 
كما إثل مع نار جهإم، إالتحذير من عذابها يملئ 
صفحاات املصحاف الرشيف، إناال رضاوان الله 
علياه: ]النضية ما لي صحيحة، ليسات صحيحة 
قضياة عذاب، ومماا يؤكإ أنها ناري صحيحة، أنك 
تجاإ أن الله سابحانه وتثاىل ألنه رحيام، ال يتوعإ 
الإاس بايء إال ويذكره لهم، ويخّوإهم به، ويذكر 
لهم تفاصيله، من أجل ماا5ا؟ أن يتجإبوا ما يمكن 
أن يوقثهم إيه، ولذه سإة ثابتة يف النرآن الكريم، 
خّوف الإاس أن يحصل لهم من الثنوبات ما حصل 
لألمم املاضية: }َإِإْن أَْعَرُضوا َإُنْل أَنذَْرتُُكْم َصاِعَنًة 
ثَْل َصاِعَنِة َعاٍع َوثَُموَع{ ونحولا. يأتي الثذاب من  مِّ
األشياء التي يثرإها الإاس، ما لو جثل جهإم نار، 
والإاار نحن نثرإها، ولاي يف كل بيت، واآلن يف كل 
جيب يف ]الوالعة[ الإاس يثرإوا الإار. جهإم تحإث 
عإها كثري يف النرآن الكريم، و5كر تفاصيلها كاملة؛ 
ليخوإإاا بها من أجل أن نجتإب األعمال التي تؤع1 
بإاا إىل عخولهاا؛ ألنه رحيام ما يجي يثمل أشاياء 
يخبيهاا ما يبايل بك توقع إيهاا أَْو ما توقع، ما لو 
مثل ملاوك الإنيا، لو رحيم، كل ما يمكن أن يكون 
عنوباة حذر مإاه، حتى الوعياإ يف الإنيا حذر مإه 
الذل، الذلة، املساكإة، الخز1، مصائاب كثرية مما 
يحصال جإب وأشاياء من لاذه، ما لاو 5كرلا يف 
النرآن وحذر، ورتبهاا عىل أعمال مثيإة، إ5ا الإاس 

عملوا لذه األعمال تحصل لهم من لذه؟
أما عن األساباب التي أعت إىل انتشاار مثل لذه 

الثناإة املغلوطة بل الإاس.. إإورع مإها اآلتي:اا

السبب األول.. سياسة الطغاة وحكام 
الجور: 

أشاار رضاوان الله عليه إىل لجاوء علماء الجور 
والإغاة إىل نارش مثل لذه الثناإة بل الإاس حتى 
يظال الإاس خائفل ومرعوبل مان املوت، وعذاب 
النارب، وألواله، مما يؤع1 بهام إىل النثوع عن قول 
حال، أَْو نرصة مظلو5، أَْو وقاوف يف وجه ظالم، أَْو 
جهاع يف سابيل الله، إنال: ]املساألة من أساساها 
لي مشبولة، قضية تهويل املوت، قضية التخويف 
من النارب وتهويل النرب، لي قضية مشابولة من 
أساسها؛ ألنكم الحظوا مثالً الذين يحكمون الإاس 
الإوانيت عإإما يحكماون الإاس ال تتصور أنه ال 
يخااف من الشاثب، ال يخاف من الإااس، يكونون 
حريصال عىل أنه يثملوا أ1 عمال من أجل يوقفوا 
الإااس، ال يتحركوا؛ إُنإ5 املوت وتخويف من املوت 
وتهويال املاوت وأشاياء وأنت عىل الإثاش وأنت يف 
النارب جثلوا النارب موحش، جثلاوا الحالة لذه أن 
اننسان سيمر بها تكون حالة موحشة جإاً، بحيث 

أنه تجاإ من الإاس تناعل ما عااع إيهم انإالقة 
أن يتحركاوا؛ ألناه يشء تربى عليه، يشء ترتساخ 
5لإيتاك علياه موحش، يثإي يجثلاك تحاول أن ال 
تمر به، مهماا أمكن، أن ال تمر به من مرة، يّنثإوا 

الإاس عن الإهوض[..
لاذا من جهة، ومن جهة أخرى أشاار الشاهيإ 
النائاإ رضوان اللاه علياه أن لإيهم أيضاً أسالوباً 
آخر وثناإة مغلوطة أخارى يإرشونها بل الإاس، 
إتاؤع1 بهام إىل النثوع والتناعال، حيث قال: ]يف 
جاناب آخار، التزليإ ما يسامى التزلياإ يف الإنيا 
وعاإ5 االلتفاات إىل أن مثالً الظاملال أَْو الإوانيت 
أَْو الكفاار ولم يسايإرون عىل األماوال ويحاولوا 
يساتبإوا بأموال األمة ما عاعلاا قضية، تربى عىل 
إناك تزلإ يف الإنياا، وما لي إال عنياا، وعإإما ترى 
الظلماة األماوال بأيإيهام ما عاع تكارتث بها. لي 
تربية تنو5 عىل أسااس تجميإ الإاس ما يتحركوا، 
ما عاع يتحركوا، ما عااع يحصل لإيهم ما يثريلم، 
عإإما تارى األموال ولم مسايإرين عليها ما عاع 
تثاار أن لذه أماوال األمة، وأن األماة يثيش الكثري 
مإهام إناراء، ولم يبثثاروا األموال ويإارشوا بها 
الفسااع، ويستخإمولا ليرسإوا إيها، ما عاع تثار؛ 
ألن ماا لي إال عنيا، ما لي إال عنيا، وقإ أنت بترتبى 
عىل أن تكون زالإ يف الإنيا إىل عرجة أنك ال تهتم أن 
يحصل لك إال ما يكفي يومك إنط، ما يكفيك ويسإ 
رمنك إنط، لاذا حصل يف كتب الرتنيب والرتليب 

والتزليإ بهذه الإرينة[.

السبب الثاني: انتشار األحاديث 
املكذوبة عن عذاب القرب:ــ 

وضح رضاوان اللاه عليه باأن أحاعياث كثرية 
انترشت يف كتب الرتنيب والرتليب والتزليإ، اعتمإ 
عليهاا كثاري من الثلماء يف لاذه املساألة، وأنها أَْو 
مثظمهاا أتى مان كتب )ألال الساإة(، وأنها لي 
السابب يف انتشاار لذه الثناإة املغلوطة، حيث أن 
الثالم أَْو املرشاإ الاذ1 يوعظ الإااس يلجأ إىل مثل 
لاذه الإوعية مان األحاعيث ملا ترتكه مان أثر كبري 
يف نفاوس الإااس، إتجثلهام مرعوبل مان املوت 
ومان عذاب النرب، ولذا ما يريإه الثالم أَْو املرشاإ، 
باعتباار أن لذا الخوف والرعب لاو الذ1 يؤع1 إىل 

خشية الله!! 
إاساتخإمها لاذا الثالام أَْو املرشاإ أكثار من 
استخإامه آليات النرآن الكريم، ولذا برأ1 الشهيإ 
النائاإ يشء نلاط، حياث تحإث عن لذه املساألة 
بنوله: ]أنت يف لاذه الحالة تيسء إىل نظرتك تيسء 
إىل النرآن الكريام، النرآن الكريم قال الله عإه: }َلْو 
تََصإِّعاً  أَنَزْلإَا َلذَا اْلُنْرآَن َعىَل َجبٍَل لََّرأَيْتَُه َخاِشاثاً مُّ
اْن َخْشايَِة اللَِّه{ أنات تريإ انك تارى أن لإاك من  مِّ
املواعاظ ما يمكن أن يكون أكثار تأثرياً من النرآن، 
أنت لإاا تيسء إىل النرآن، أنت لإا تثترب يثإي مثل 
ماا تنول مخالف للنارآن، إ5ا كإت ترى أن لإاك ما 
لو أكثر جإوائية للتأثاري عىل الإاس ووعظ الإاس 
مماا تإاوله النرآن الكريام، إمثإى لذا أنك تخالف 
النارآن الكريم نفساه، ومثإى لذا باأن الله ألمل 
مماا لو صحيح، مما يمكن أن يكون له تأثري كبري 
ألمله ولم يتإاوله يف كتابه مما كان يمكن أن يكون 
أكثر تأثرياً مما عرضه يف النرآن نفساه، مثإى لذا 
أن لإاك من الهاإى، لإاك من املوعظة ما لو أبلغ 

من النرآن لم يتإاوله النرآن[.

الحلقة الثالثة
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ل���ن ي��س��ت��ك��ن و ل���ن ي��س��ت��س��ل��م ال��وط��ن
ت���وث���ب ال�����روح ف��ي��ه و ان��ت��ح��ى ال��ب��دن

متحشا ال��غ��ض��ب��ان  ك����امل����ارد  ه����ّب  و 
يحتضن و  ال��ع��ل��ي��ا  ي��ج��ت��ذب  ب���ال���ن���ار 

ف��زع��زع��ت م��ع��ق��ل ال��ط��غ��ي��ان ض��رب��ت��ه
الكفن و  ال��ت��اج  ت��س��اوى  و  ه���وى  ح��ّت��ى 

مرقده الشعب  ش��ّق  الظلم  ص��رع��ة  ي��ا 
ال��ض��غ��ن و  ال����ث����ارات  دم����ه  أش��ع��ل��ت  و 

ه���ا ن��ح��ن ث��رن��ا ع��ل��ى إذع��ان��ن��ا و على
ن��ف��وس��ن��ا واس���ت���ث���ارت أم���ن���ا »ال��ي��م��ن«

ال ال »البدر« ال »احلسن« السّجان يحكمنا 
»حسن« ال  و  »ب���در«  ال  للشعب  احل��ك��م 

و ما ال���ب���اد  و س���ّك���ان  ال���ب���اد  ن��ح��ن 
السكن و  ال��س��ك��ان  إّن���ن���ا   ، ل��ن��ا  ف��ي��ه��ا 

ال���ي���وم ل��ل��ش��ع��ب و األم����س اجمل��ي��د له
ال��زم��ن و   … ال���ت���اري���خ  ل���ه  و  غ���د  ل���ه 

 الحكُم 
للشعب

عبداهلل البردوني

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

من 5 إلی ع1 إنسإل 

- الشثار سالح وموقف.
- مثرإة الله - نثم الله.

 عا5 9ل519: 
الواليات املتحإة تشثل حرباً أللية يف اليونان 5لب 

ضحيتها ل15 الف شخص، واوعع حوايل 0ل الف انسان 
يف السجون، و6 آالف اعإموا بموجب احكا5 

عسكرية. وقإ اعرتف السفري االمريكي 
االسبل يف اليونان )ماكويغ( بأن جميع 

االعمال التكإيكية والتأعيبية الكبرية 
التي قامت بها الحكومة الثسكرية 

يف اليونان يف الفرتة ما بل عا5 7ل19 
ا 9ل519 كانت مصّإقة ومهيأة من 

واشإإن مبارشة...

بقلم/أبو الحسين الرميمة

 

مجاهدات ومجاهدون بمواجهة 
عشرات الدواعش

البإاية : مثركة عنمة الكريف 52015/7/27
مإازلإاا ومإازلهام متإاخلاة, منابرنا واحإة, 
واملخالاف والإرقاات واحاإة, وكأنإاا ولم أرسة 
واحاإة, البإاية جاءت من عنماة الكريف الواقثة 
باملإخال الغرباي لنرياة حإناان, إيهاا أكثر من 
ثالثل مإزالً, أعاللا تنع أكمة الصات تنابل قرية 
حإنان, وقبل أن تهبط مإها عثر عىل مإازل السيإ 
عايل عبإالنو1 الرميماة, والبإاية كانت مفاجئة, 
إفي ياو5 52015/7/27 كانت أرسة السايإ عيل 
الرميماة ومحمإ األمل الرميمة والفخر1 عبإالله 
الرميمة ومثهم سكان الثنمة كانوا قإ إرنوا من 
صالة الظهر وتإاول الغإاء, كما لي عاعة األرياف, 
ولام يكوناوا يثلماوا أن أماراً جلاالً يف انتظارلم, 
إبيإما لم يتأّلباون للذلاب للمنيل إجأة قذائف 
ورصاص تإهال من كل صوب عىل املإازل, عرشات 
الإواعاش من قرياة امليهالوعيثإناب وقصف من 
اآلكا5 املجااورة, أطاّل الساكان بحاذر لاريوا ماا 
يحإث, إارأوا الثجب, من كاناوا أصإقاء وجريان 
األمال برإنتهام ملثّماون مان خاارج املإيرياة 
يهاجماون املإازل, ياا الله, باإأوا باقتحا5 مإازل 
السايإ عيل الجار النريب تحت النصف والحصار, 
كان يف املإزل مجالإين وشيخ وأّمهما ومجالإه, 
أراعوا الزحاف لكإهام عجازوا, إكثاإاة النصف 
والإواعاش مإثتهم, لبإاوا إىل الثنمة مذلولل 
ل مإزل  وسايل الإواعش يالحنهم, إالتجأوا إىل أوَّ
ر,  ورأوا بأعيإهم كيف تُإهب مإازل ثم تحرق وتإمَّ
رأت أ5ّ املجالإيان بثضاً ممن كانوا يمرُّون عليها 
صباحااً لتإاول الفإور والنهاوة, رأتهم يحملون 
كل يشء يف املإازل باإالً عان قهوتهاا, كان الإفل 
أباو بكار عبإاللاه الفخار1 )ل1 عامااً( صاماإاً 
كالجبال مإاإثاً عن مإزله وعرضه, شايخ وولإاه 
وابإته وشااب طفل بمواجهة عرشات النتلة, بل 
املإاازل التناى املجالإ مجياب عليبإاعي يثرإه 
وحل رأى الإاعي يرتثاش خوإاً أمره بالذلاب, 
إتظالار باالنساحاب, وماا إن التفات املجالاإ 
حتى بانته الإاعاي بالرصاص نإراً من الخلف, 
وسانط مجياب شاهيإاً وأرستاه تراه, واشاتإَّت 
املثركاة بال املإاازل, شايخ وشاابان ومجالإة 
وصموع أسإور1, لتستمّر املثركة لساعات عجز 
الإواعش عن تحنيال لإإهم, وأثإاءلا حإث أمر 
يصثب تجالله حل التفت السايإ عيل نحو ابإته 
والإماع يهإر من مآقياه ولم يإبل ببإت شافه, 
وعاع ملاا لو علياه, عرإت املجالإة بحإساها ما 
الذ1 عار بخلإ والإلا, إإمأنته قائلة : )اقتلإي إن 

أصبات أو اقتحم املإزل(, أولام يكن الإواعش عرب 
مواقثهام البذيئة يارععون بأن نسااء آل الرميمة 
سايكن سبايا, موقف يساتحيل أل1 كان تصوره, 
إاملوت يف إنه املجالإة لو الحياة برشف, وحملت 
الساالح لتإاإع عن رشإها, إلم تساتثمله إالَّ ملثل 
لذه اللحظة, اساتمرَّت املثركة, سنط الكثري من 
النتلة وعجزوا أما5 إيمان املجالإين, إاساتثانوا 
بنإّاصتهم  الذين إلحوا بثإ جهإ يف قإص أبو بكر 

الفخر1 وسنط شهيإاً أما5 والإه ووالإته.
رحام اللاه البإل أباو بكار, وكان لاذا عاإثاً 
ة  لألساتا5 عبإاللاه الفخر1 الراإاض للنتال بحجَّ
أن لؤالء تالمذته, كان عاإثاً له ليحمل سالح ولإه 

بثإ أن نّإاه بجانب الشهيإ مجيب.
يف الجاناب اآلخار كان محماإ األمال الرميمة 
مستبسالً وقإ اضإّر للخروج من مإزله إىل املنربة 
تااركاً ظهره لألكمة املنابلاة لظإِّه أنا ما زالت مع 
األنصاار, إنإصاوه من الخلف وسانط شاهيإنا 
الثالاث, ولاذا حتاى املغارب انساحب الإواعش 
ومثهم قتاللم وجرحالام ونإائمهم وقإ أحرقوا 
كل املإاازل خلفهام بثاإ سالبها ليإتهي املشاهإ 
مسجالً أروع صموع أسإور1 لشيخ ومجالإين, 
انسحب البنيَّة إىل النرية بانتظار ما تأتي به اليو5 

الثاني.

الشهيإة جليلة محمإ سثيإ الله عع عاما
الشهيإ مؤ5ِّن الجامع وضاح عبإالجليل عبإالله 

األمل الرميمة
مأساة وخز1 وعار – مشهإ إضايف

اة أنهاا كبرية يف الساّن وعميااء تبلغ من  بحجَّ
الثمار عع ساإة رإضات الرشيفة جليلاة محمإ 
ساثيإ الرميمة الخروج من مإزلها لنإاعتها بأنه 
ما من سابب يإعو للتثارُّض لها وابإهاا وأ5يّتهم 
إهاي املساإَّة الثاجزة وليال يف بنائهاا يف املإزل 

رضر وليست مسلَّحة؟؟
كماا أن ولإلا ماؤ5ِّن الجامع يثارف النايص 

والإاني أنه ليل له من عالقة بما عار.
أنلنات املإازل من الإاخال ولزمت ساجاعتها 
ومسابحتها والوالإ سايذلب وقت األ5ان وسيثوع 
إليها لنرب املساجإ لم تكن تثلم أن ساعة ميتتها 
قاإ عنات حيت تسالل الإواعاش وتساّلنوا املإزل 
وعخلوه من الساإح.. إتَّشاوه, إتَّشاوا عن يشء 
يإهبوناه إلام يجاإوا ساوى املساإة والولاإ إيه 
إاقتاعولاا إىل نرإاة وأطلناوا الإاار عليها وعىل 
ولإلاا وتركولام وعااعوا مان حيث أتاوا, بحثت 
ابإتالاا عإهاا يف الياو5 التاايل إناإ كان يثتنإن 
بوجوعلاا لإى أحإ األقارب نظاراً لكثاإة النصف 
هن إىل  والحصاار الشاإيإ, حل لام يجإنهاا توجَّ
املإازل ومثهان حفيإلاا عبإالإارص وعاز الإين 
محمإ األمل, حاول الإفالن التسالُّل إأصيب عز 
الإين وأصيب عبإالإارص, لم ييأسان بل تسالَّنن 
والنصف مستمّر وعخلن من السإح, إتَّشن املإزل 

ن,  لتكون املفاجأة, كانات الجثّتان قإ بإأتا بالتثفُّ
إتحان الغرإة لريين الهول كلاه, األ5 مرمية ميّتة 
وقإ اخرتقت الرصاصات رأساها, والوالإ بجانبها 
ميِّت وبه أكثر من رصاصة, لم يكن من سبب لنتل 
مساإَّة بهذا الثمر سوى حب النتل لإى الإواعش, 
ولي سرية لهؤالء املسلوبل بصائرلم وأبصارلم 
وإنساانيتهم, تربياة صهيونية أمريكياة وعرالم 
تسالمولا وأعوات قتل, مإعل انتماءلم لإلساال5 

ولو مإهم براء.
حملن األ5 وولإلا بمشهإ وشالإ آخر, ابإتان 
تحمالن جثمان أّمهما وأخولما, يضاف كشاهاعة 
أخرى ملا تثرَّضت له أرسة الرميمة من إباعة ولثإة 
ستظّل تالحل النتلة إىل يو5 الإين, رحلت الرشيفة 
اح وامللك الجبَّار شاالإ عىل ما  جليلاة واملؤ5ِّن وضَّ

جرى, وأنلل مشهإ آخر.

الإفلة شيماء عبإاملؤمن محمإ عبإالثزيز 
الرميمة – الجمثة 7/ع/52015

كانت يف مإازل خالها, إاأراعت أن تلني نظرة 
أخارية عىل مإزلها الواقع عإإ الكريف, ألن أرستها 
ب للإزوح  اً صباحاً وكانت تتألَّ كانت قإ نزحت رسَّ
ى من صويحباتها, رإثت رأساها ولم  ماع من تبنَّ
لها  تكن تثلم أن النإَّاص يرقبها, ثوان إنط بل تأمُّ
ورصاصاة النإَّاص التي اخرتقات عيإها وخرجت 
مان الجانب اآلخر وماتت عاىل الفور, طفلة تلثب 
ماع بإاات خالها, لكان الإواعاش ال يفرِّقون بل 
طفلاة أو شايخ أو امارأة, عّلمولم النتال والنتل 
إنط, لي حرإتهم, وّععتهاا صويحباتها بإموع 
ال رصاخ, وقلب منهور, إالرصاخ قإ يأتي بالنتل 

ل. إليهن, وللثاقل والضمري أن يتأمَّ

الإفلة لإى عبإالله أحمإ عبإالثزيز الرميمة

تخرَّجات من الثانوية الثامة, تنإ5 لها خإيب 
بإفل الساإة, كانت تثيش أإاراح الإجاح وبإاية 
الحيااة, إمن مثلها التحنت بالجامثة أليا5 إنط, 
إىل أن جااء اليو5 املوعاوع, كانت تنف أما5 مإزلها 
كلها نشوة وإرح, استهإإها الإواعش من األكمة 
املنابلة, نزإت ونزإت وتألَّمت, لم يثإ لذاك الفرح 
من أثار, حّلت اآلال5 واألحزان لثالثاة أيا5, حاولوا 
ة أن  إساثاإها, مإثتهام ننإاة الإواعاش, بحجَّ
لاذه البإلة كانت من أشاإ املناتالت, يا الله, ليته 
كان كذلاك, إمثل لذه بألف عاعي مرتزق, مإثوا 
إساثاإها لتموت وتموت شاهاعتها الخإبة التي 
أساثإتها وأرستها وحل بإالً عان 5لك قهر وحزن 
واساتياء, رحلات املتثلِّماة الخإيباة املخإوبة, 
رحلات ولي يف نظرلام مناتلة ويف نظرناا أيضاً, 
لكان كلٌّ حساب عنلاه, إهام ال عناول لهام, بل 
أجواف ال رحمة إيها, رحم الله شاهيإتإا املناتلة 
عن رشإها وعرضهاا وأللها وإن لم تكن تملك إالَّ 

النلم وعبلة الخإوبة.

 آُل الرميمة .. 
كربالُء الثانية يف العصِر الحديث

يمانيون
محمد عبدالقدوس الوزير

ل���ن���ا ي�����ض�����ي�����ئ   ، ن������������ور  دم��������ن��������ا  وف������������ي  من������ض������ي 
ن������رد  أم������ش������اج������ن������ا  وم������������ن   ، ال�����������وج�����������ود  درب 

ألن���������ن���������ا م�����������ن من�������ي�������ر ال�������ف�������ي�������ض ج�������ي�������ئ ب����ن����ا 
ن���ف���د  ، ال����������������ورى  غ�����������اب  إذا   ، ح��������ق  أن��������ص��������ار 

س���ن���ا ال�����������وج�����������ود  رب  م���������ن  اخل��������ل��������ق  ع�����ج�����ي�����ن�����ة 
وف��������������دوا مل����������ن  أن��������������������وار  ك������م������ش������ك������اة   ، ب��������������رق 

ل�����ي�����ب�����ت�����ل�����ي�����ن�����ا اق�������ت�������ض�������ى مت������ح������ي������ص ط����ي����ن����ت����ن����ا
وع�����������دوا اع���������ه���������دوا  ق�����������ال   ، ي������ج������وه������رن������ا  وك�����������ي 

س����ن����ن����ا  ، ال����������دن����������ى  مل����������ي����������راث  م�����س�����ت�����خ�����ل�����ف�����ن 
ال�����ص�����م�����د  ال�������������واح�������������د  أراد   ، ك��������ك��������رت��������ن 

ري��������ادت��������ن��������ا  ، م������������والن������������ا  ف������������أوج������������ز  دع����������������ا 
ت����ت����ق����د  ، اجل�������������ن  ف��������������������أورى  األن��������������������ام  ع�������ل�������ى 

ش����رف����ن����ا  ، األص���������������ل  غ������ي������ر  ال������ي������م������ان������ن  م���������ن 
س������ج������دوا أم�������������ره  ع��������ن  وه�����������م   ، ال������ك������ت������اب  ط��������ي 

وس����������ودن����������ا   ، امل��������ث��������ل��������ى  ال��������ق��������ي��������م  ف��������������������وزع 
ق���������ي���������ادة ال���������ك���������ون م���������ن أرح����������ام����������ه ان���������ف���������ردوا

ي����������ا م������ع������ش������ر اإلص���������ط���������ف���������اء اخل�����������امت�����������ون ب����ن����ا 
وص����������دوا وم����������ا  م�������ا ص������ك������وا   ، ال�������ع�������دل  ش�����ري�����ع�����ة 

أب���������واب���������ن���������ا ش�����������ارع�����������ات ب��������ال��������ه��������دى ال����ي����م����ن����ا 
وم������������ن إل������������ى وص������ل������ك������م ب������ال������ص������احل������ن ه���������دوا

م������وع������دن������ا  ، ال�������ب�������غ�������ي  رد  ل�����ن�����ع�����ل�����ن  من�������ض�������ي 
واج������ت������ه������دوا ف�����اح�����ت�����ل�����وه   ، ال������ك������ري������ه������ات  س����������اح 

ن������ل������ق������ن ال���������������������درس أع���������������������داء ع���������ت���������وا زم������ن������ا 
ق������ع������دوا م��������ن  ال�������ل�������ه  وأض�������������ل   ، ف������اس������ت������ك������ب������روا 

ال�����������ل�����������ه مي���������ه���������ل ل��������ل��������ط��������اغ��������ن وال���������رع���������ن���������ا 
ول�������د ل����������ه  ي������ش������ف������ع  ل����������م   ، ف����������رع����������ون  ك������م������ه������ل 

دن������ى ال������ك������ت������اب  وع�����������د  إن   ، ال�������ق�������وان�������ن  ه��������ي 
م�������ا ح�����ش�����دوا  ت�����ب�����دي�����د  ف�������ي   ، امل����ش����ي����ئ����ة  ق������ض������ى  

م��������ن ح��������������ارب ال�������ل�������ه ي�����خ�����س�����ر ص�����ح�����ب�����ة األم������ن������ا 
وردوا  مب������������ن  إحل������������اق������������ا  ج�������ه�������ن�������م  وف����������������ي 

الحلقة الثالثة
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 متابعات فلسطينية

العالقاُت السعوديُة »اإلسرائيلية« من تحِت الطاولة إىل التحالف االسرتاتيجي
رضا حرب*

املشرتكات الفكرية بل الكيانل:
جامثاة  يف  السياساية  الثلاو5  أساتا5ُ  كتاب 
 IAN بإسالفانيا االمريكية الإكتور “ايان لوساتيك
LUSTICK” عاا5 عع19 بحث شايل جاإاً بثإوان 
“ألجل االرض والرب: األصولية اليهوعية يف إرسائيل 
 FOR THE LAND AND THE LORD – JEWISH
يسالط   ”FUNDAMENTALISM IN ISRAEL
إياه الضاوء عىل نماو التإارف الإيإاي يف الكيان 
الصهيوني، واملباعئ السبثة التي يستإإ عليها رعاة 

وععاة الفكر التلموع1 يف التثاطي مع “اآلخر”.
ما لي لاذه املباعئ السابثة وعالقتها بالكيان 
الساثوع1 الولابي؟ -1 تفوق اليهوع “شاثب الله 
املختار” – يحاِسابون وال يُحاَسابون. -2 ال ساال5 
ماع الغوييام )االخار( – عليهام أَن يختااروا بال 
النتل أَْو الرضوخ لنوانيإهم )الساال5 بالنوة ضمن 
رشوطهام(. -3 الإولاة اليهوعياة الإنياة )باإون 
كفاار( لي عولة الله. -4 الثهإ ماع الله – يمثلون 
اللاه عىل االرض وما يفثلاوه بتخويل من الرب. -5 
قتل الغوييام )اآلخر( عليل عىل االيمان وينربهم إىل 
الارب. -6 الله خلل الغوييم كي يخضثوا لحكمهم. 

-7 وضع الرب عىل عاتنهم اصالح الثالم.
مان خاالل تشاخيص وترشياح عقيل لسالوك 
الإظا5 الساثوع1 والثائلة الحاكمة عىل الصثيإين 
الإاخيل والخارجي وإتااوى رجال الإين الولابيل 
وسالوك التإظيماات انْرَلاابياة ولاي كلهاا باال 
اساتثإاء ولابياة، ومنارناة ُكّل 5لاك بالثإاويان 
السابثة الرئيساية، ساإجإ باال تحفاظ أَن الفكر 
الولاباي ال يختلف عن الفكر التلماوع1 لألصولية 
اليهوعياة، وعىل األرجح مساتوحى مإاه، كما انها 
عىل االرجح تشكل الإاإع وراء لذا التحالف، أَْو عىل 

األقل عاإع اضايف.
األلإاف املشارتكة: مان وجهة نظار1 ال ينو5 
أ1َ تحالف اسارتاتيجي بل عولتل أَْو مجموعة من 
الإول إاّل عىل قاعإة “تحنيل مجموعة من األلإاف 
الجيوسياساية املشرتكة واملتفل عليها ضمن رؤية 

موحإة”. ما لي األلإاف الرئيسية؟
اتفال  عإإماا  املناوماة:  محاور  رضب   –  1

زعمااء عول االعتإال الثربي عاا5 ل200 عىل رشح 
لواجساهم من “الهالل الشايثي” إىل األَمريكيل، 
إضالً عن تحريض الواليات املتحإة لشن حرب عىل 
ايران وساوريا وحازب اللاه، اراعوا يف نفل الوقت 
توصيال رساالة إىل املجتمثاات الثربياة تناول أَن 
الخإر الذ1 يشاكله “الهالل الشايثي” عىل “االمة 
الثربياة” يفاوق الخإار الصهيوني. وماا يصوره 
اعال5 االعتإال الثربي ال يختلف عن اعبيات السلفية 
الجهاعية )التإظيماات انْرَلاابياة الولابية(، ويف 
كثاري من االحياان يتفوق عىل االعاال5 الصهيوني. 
طبثاا الجهلاة والحاقإيان صإقوا كذباة “الهالل 
الشايثي” عىل قاعإة الثإاء لكل ما سوالم. الثإو 
املشارتك لو “محور املناومة” مع أنه يضمُّ شيثة 
)حازب الله( وُساإة )الجهاع انْساااَلمي والجبهة 
الشاثبية النياعة الثامة وحماس قبال انتنالها إىل 
املحور اآلخر( وعلمانيل )الحزب الساور1 النومي 

االجتماعي(.
االرساف الساثوع1 يف تمويال االعاال5 املرئاي 
واملساموع واملناروء لشايإإة اياران وحازب الله 
وتصويرلما خإارا اسارتاتيجيا وايإيولوجيا عىل 
“الساإة” يضع “إرسائيل” بمناا5 الصإيل والجار 
الإياب الذ1 ال يشاكل أ1َ خإار، وبالتايل التحالف 
مثاه ملواجهاة الثإو املشارتك امر حتماي ومربر. 
ضمان لذه الرؤياة املوحإة يثمل الكياان الولابي 
عاىل ننل بوصلة الرصاع يف اتجااه آخر نري االتجاه 
الإبيثي، ترتاُح “إرسائيل” ويإإع الفلساإيإيون 

الثمن األَنىل.
عإإما يثلن أنور عشاني بال خجل اما5 حشاإ 
مان الصهايإة األَمريكيل وانرسائيليل عن “الثإو 
املشارتك”، كان يف نفال الوقات يثلن عان انتنال 
الثالقات الساثوعية انرسائيلياة من تحت الإاولة 
والغارف املظلمة إىل الثلن. انور عشاني ليل أَْكثَر 

من ساعي بريإ.
الحارب عاىل الثراق وساوريا واليمن يف ساياق 
الحارب عىل محاور املناومة. تإمري ساوريا؛ ألنها 
عولة مناومة وتشاكل امتاإاع اسارتاتيجي نيران 
وحازب الله، وتنسايم الثراق إىل ثاالث عول تكون 
الإولاة “الساإية” يف نيإوى واالنباار مإإنة إصل 
تثازل الجإاح الرشقي عان الجإااح الغربي ملحور 
املناوماة، إضال عىل 5لاك، يكون “ُساإَّة” الثراق، 
كما يف نري الثراق، وقوعاً لحروب التحالف الصهيو-

ولاباي، والحرب عىل اليمن يف إطار “أرسلة” البحر 
االحمر لتشإيإ الحصار عىل الشثب اليمإي املناو5.

ال باإ أَن نثرتف أَن الساثوعية نجحت لحإ ما يف 
تحويل بوصلة الرصاع باتجاه نري االتجاه الإبيثي 
ولاو الارصاع ماع “إرسائيال”. ويإبغاي عليإا أَن 
نثرتف أنها اساتإاعت أَيْضاً لحإٍّ ماا خلل انإباع 
جإياإ ولو أَن “إرسائيل” ليسات عإواً وال تشاكل 

خإراً عىل الثالم الثربي.
2 – تاوازن قاوى جإياإ: عإإماا تحاإث وزير 
الخارجياة الساثوع1 عااعل الجباري عان رضورة 
اقاماة “توازن قوى” جإيإ يف املإإنة، لم يأخذ أحإ 
كالمه عاىل محمل الجإ نظاراً للثإرتياات الفارنة 
التاي يإلنها بل الحيإاة واالخارى، والتي تضثه 
يف خاناة “اساوأ وانبى وزيار خارجياة” يف تأريخ 
املإإناة. تاوازن قوى جإياإ بأ1 مثإاى؟ مع من 
وضإ مان؟ كان الجبري يلمح إىل رؤياة جإيإة لإى 
الريااض لتثوياض عالقتهاا بالوالياات املتحاإة، 
بمثإى االنتنال من حضن االصيل إىل حضن الوكيل، 
ونفهم مإها أَن إلساإل مإإوعة عىل الحسااب – 

لي الضحية.
مإاذ حارب تماوز 2006 عمال حازب الله عىل 
امتاالك الناإرات التاي تؤللاه الإخاول يف مثاعلة 
“التإماري املتباعل” والثمال بموجبها يف حال وقوع 
عإوان شاامل، واساتإاع أَن يفِرَض نفَساه كنوة 
اسارتاتيجية تؤلله أَن يكون العبا جيوسارتاتيجياً 

عىل مستوى املإإنة.
يف بإاياة الحارب عىل ساوريا عرب الساثوعيون 
عان إرحتهام با”تاورُّط” حازب الله، وظإاوا أَن 
قوته ساتتآكل وعإع مناتليه سيتنلص وجمهوره 
سايإتفض مماا يساهل لا”إرسائيال” “النضاء” 
علياه، لكن عىل عكل ُكّل التوقثات، إنإ اساتإاع 
ماع حلفائه قلب املثاعلة امليإانياة، وتجهيز جيش 
تضاعف مرات، ونجح يف اكتسااب خربات لامة يف 
اسارتاتيجية “الرعع الهجومي”. اليو5، الساثوعية 
تإالاب “إرسائيل” بشان حرب شااملة عىل حزب 
اللاه نجبااره عىل الخاروج مان ساوريا. التخبط 
واضح، تثاني من مشاكلة يف قرص الإظر وعمى يف 

بُثإ الإظر.
بثإ إشال التحالف الثربي بنياعة السثوعية يف 
الحااق الهزيمة بالشاثب اليمإي وانتناال املثارك 
إىل عاخال اململكاة، وبثإ عاإ5 اساتجابة الم عول 

إْساااَلمية االنضماا5 إىل حلاف “مإتصاف الليال” 
املثروف باسام “التحالف انْساااَلمي” “الساإي”، 
يثتنإ آل ساثوع أَن التحالف ماع “إرسائيل” يمكن 
أَن يثياإ للساثوعية بثض من ليبتها وسيشاجع 
“إرسائيل” عىل شان حرب عىل حازب الله لإلخالل 
التاي إرضتهاا  الجإياإة  بالتوازناات واملثااعالت 
حارب تموز. ماا ال يإركه الثنل الساثوع1 يإركه 
االسارتاتيجيون انرسائيلياون. أ1َ حارب جإياإة 
مع حزب الله سايكون لها تإاعيات جيوسياساية 

خإرية عىل “إرسائيل”.
3 – رشعإاة وجاوع “إرسائيال”: “إرسائيال” 
كياان نري رشعي يف نظر املسالمل عاماة والثرب 
خاصاة وبإظر محاور املناومة تحإيإا. وسايبنى 
كياان نري رشعي يثيش يف خاوف عائم عىل وجوعه 
مهما تثاظمت قوته طاملا ال يثرتف بوجوعه الثالم 

انْسااَلمي والثربي، خصوصاً املسلمون “السإة”.
للثالام  كزعيماة  الساثوعية  عور  يأتاي  لإاا 
انْسااَلمي “الساإي” من بوابة الحرمل الرشيفل 
الكياان  لتمإاح  األنظماة،  واإسااع  والرشاوة 
الصهيوناي االعرتاف الذ1 تريإه. يخإئُ من يثتنإ 
أَن “إرسائيال” ترياإ اعارتاف مجارع مان “الحال 
التأريخي”. الساثوعية ساتمإحها االعارتاف بأنها 

لي “إرسائيل التأريخية” املزعومة.
مسااعي الساثوعية الحثيثة تأجيج الرصاعات 
النومياة: عربي إاريس، واملذلبية: شايثي ساإي 
لتربيار إقاماة عالقاات اسارتاتيجية ماع الكياان 
الصهيوني يمإح الكيان الصهيوني رشعية الوجوع 
الإبيثي والتأريخي ويؤمن مظلة لإظا5 آل سثوع. 
التحالف الصهيو-ولابي يشاكل ضمانة “ساإية” 

لرشعية وجوع “إرسائيل”.
مان الواضاح أَن جامثاة الإول الثربية أسارية 
قارارات عول “االعتاإال الثرباي”. قارار الجامثة 
تصإياف حازب اللاه مإظماة إْرَلاابياة ال قيماة 
عسكرية أَْو مثإوية له، لكن النرار مجرع رسالة لا 
“إرسائيل” تنول “عإوكم لو عإونا”. السؤال الذ1 
يفرض نفساه يف لذا الساياق: لل ينبل املسالمل 
“الساإة” أَن يكونوا مجارع أَْعَوات يف ضياع حنوق 
الفلسإيإيل ولم من “الساإة” وان يكونوا وقوعاً 
لحاروب الصهيو-ولابية؟ يف الجازء الثالث نجيب 
عىل لاذه التسااؤالت أللميتهاا يف نجاح أَْو إشال 

التحالف.

ل – عولاة نازة: بالتحالاف ماع “إرسائيال”، 
تكاون الساثوعية قإ اسانإت مان اجإإتهاا ُكّل 
االعتبارات املتثلنة بحنوق الشاثب الفلساإيإي. 
إماا لو البإيال؟ ال يمكن أَن يساتمر الوضع عليه 
ويف جماوعه الحاايل، ال حارب وال ساال5، يجاب أَن 
يكون للفلساإيإيل عولة لوضع حاإ لرصاع إيما 
لو اساتمر يهإع وجاوع الكيان انرسائيايل. الوطن 
البإيل ينو5 عىل توسيع املساحة الجغراإية لنإاع 
نازة من خاالل ضم مإاطال صحراوية من شابه 
جزيرة سايإاء واقامة عولة للشاثب الفلساإيإي، 
تكاون املإزوعاة الساالح، وماا تبنياه “إرسائيل” 
للفلساإيإيل مان الضفاة الغربية يُمإاح الحكم 
الذاتي، إتساتنر كاإة الجبهات باساتثإاء الجبهة 
الشامالية مع ساوريا ولبإاان. املفاوضات الرسية 
بال عول االعتاإال الثرباي من جهاة َو“إرسائيل” 
والوالياات املتحإة من جهة اخارى قائمة عىل مبإأ 

عولة إلسإل لي نزة املوسثة.
قارار الرئيل املرص1 عبإالفتاح الساييس ننل 
جزيرتاي صإاإر وتريانا للساياعة الساثوعية رنم 
موقثهما االسارتاتيجي وألميتُهماا لألمن النومي 
املارص1 ليل من باب إثل الخاري، وامللفت أَن قرار 
مثاملاة الساثوعيل كمثاملاة املرصيال يف رشاء 
االرايض الصحراوياة قاإ تزامن ماع ترسيبات عن 
رشاء إلساإيإيل ارايض حاول الناإس املحتلاة 

لصالح عولة خليجية ومن ثم بيثها لإلرسائيليل.
املفاوضاات الرسية حول الإولاة البإيلة لم تثإ 
رساً وعىل األرجح ساتأخذ مإحى جإيإ من الجإية 
واالنإإااع عإإماا تإخال لياالر1 كليإتاون البيت 
األبياض كأول رئيل للواليات املتحاإة من الجإل 
اللإياف. والباقاي عىل جامثة الاإول الثربية التي 
ستكون أول من يثرتف با”عولة إلسإل” يف نزة.

األلإاف االربثة تشاكل خإراً نري مسبوق عىل 
املإإنة، إهال يإجح التحالاف الصهيو-ولابي يف 
تإمري املإإنة وشاثوب املإإنة وضياع إلساإل 
التأريخياة؟ يف الجازء الثالاث واالخاري نجيب عىل 

السؤال.

*المرَكُز الدولي للدراسات األمنية 
والجيوسياسية- شغفنا العربي

مستوطٌن يدَهُس فلسطينياً عمدًا جنوب الخليل، وإصابة 
مستوطن طعناً يف القدس

أقإ5 مساتوطن صهيوني عىل علل إلساإيإي 
عماإاً يف بلإة الساموع، جإوب مإيإاة الخليل خالله 

رعيه األنإا5، مساء الجمثة. 
إن مساتوطإاً علال  وقالات مصااعر محلياة 
الشااب إبراليم أحمإ شاحإة أبو عاواع )27 عاماً( 
من بلاإة الساموع وأنإاماه، أثإاء عباوره للإريل 
رقام 60 املحا15 للبلاإة، وننل عىل إثرلاا إىل إحإى 
املشاايف عاخل الخط األخرض، إيماا وصفت إصابته 

باملتوسإة.
كماا أصيب مساتوطٌن صهيوناي يف عملية طثن 
بحي الإور يف مإيإة النإس املحتلة، الخميل اآلنف، 

وتمكن املإفذ من االنسحاب.
يف اعنااب عملياة الإثان اقتحمت قاوات الثإو 
حي الإور رشقي املساجإ االقىص ومإثت املواطإل 
الفلسإيإيل من الحركة وقامت بتفتيش السيارات 
وركابهاا واقتحمت املحال التجارية وإتشاتها بحثاً 
عن مإفذ عملياة الإثن الذ1 تمكن من االنساحاب 
بثاإ طثإاه ملساتوطن صهيوناي وإصابتاه بجراح 
متوساإة. وقالت رشطة الثإو إن املستوطن يسكن 
ببؤرة اساتيإانية يف حي الإور وأنها تواصل عملية 

البحث واملإارعة خلف املإفذ.

»هآرتس« تكشُف خطًة سريًة لتوسيع 
ساحة حائط الرباق للمستوطنني 

كش�فت صحيفة »هآرتس« العربي�ة، عن خطة رسية، أقامتها حكومة االحتالل منذ س�بعينيات 
القرن املايض، وتم إخفاؤها ترمي لتوس�يع حائط الرباق عىل حساب املربع اإلسالمي بمدينة القدس 

املحتلة. 
ووف�ق صحيفة »هآرتس«، فإنه يف بحث جديد تم كش�ف النقاب ع�ن والدة ومن ثم طمر خطة 
تعود للعام 1972 والتي كانت ترمي لهدم بيوت املسلمني عىل طول الحائط الغربي من أجل توسيع 

ساحة الصالة لليهود. 
ويف تفاصيل الخطة، فإنه يف فرباير عام 1972 عم القلق »إرسائيل«، جراء إرس�ال بلدية القدس 
عمال لتقوية بناء أوشك عىل السقوط يف املربع اإلسالمي قاموا بعمل أربعة ثقوب يف الجدار الرشقي 

للبيت، وبرسعة تبني أن الحائط هو الحائط الغربي. 
وأضافت الصحيفة، أن حاخام الحائط آنذاك “مائري يهودا جيتس” انزعج من الثقوب وس�اوى 

بينها وبني ثقوب التوراة، وأرسع العمال إىل جمع الحجارة التي سقطت وإعادتها إىل مكانها.
ولفت�ت الصحيف�ة العربية، أن حادثة الثقوب أظهرت إىل الس�طح خطة كب�رية، والتي لم يطلع 
عليها س�وى قسم صغري من القادة وصناع القرار، وهي عبارة عن إقامة ساحة أو ساحات للحائط 

الغربي، وذلك عرب هدم بيوت املسلمني الفلسطينيني القريبة من الحائط.
وط�ول الحائط الغربي للمس�جد األقىص هو 488 مرتاً، وطول س�احة الص�الة التي يصي بها 
مس�توطنو االحتالل هو 57 مرت، ومن الجنوب للس�احة هناك 81 مرتاً، معظم طول الحائط املمتد 
عىل طول 350مرتا موجود عىل طول بيوت املربع اإلس�المي، وعرشات البيوت ترتكز عليه، ويش�كل 

لهذه البيوت حائط البيت.

أإااعت األمم املتحاإة ومإظمات ناري حكومياة، أن قوات الثاإو الصهيوني 
َلَإَمت يف عا5 2016 عإعاً من املإازل واملإشاآت الفلسإيإية يتجاوز ما قامت به 

طوال الثا5 2015 يف الضفة الغربية، بما يف 5لك النإس املحتلة. 
وأورع مكتاب الشاؤون اننَْساانية يف األمام املتحإة أناه مإذ بإاياة 2016 تم 
لاإ5 726 مإشاأة ما خلف 1020 نازحاا منابل 531 عملية لاإ5 وترشيإ عع6 

إلسإيإيا مإى الثا5 2015. 
يذكار أن البإى التي تشاري إليهاا األمم املتحإة تشامل مإاازل وأمكإة لرتبية 

الحيوانات أَْو تجهيزات مثل األلواح الشمسية.
تجإر انشاارة إىل أن مانحل أجانب ينوماون بتمويل بثض لذه البإى بيإهم 
االتحااع األوروباي أَْو عول مختلفة تؤكاإ أنها تتحرك لتلبية الحاجات اننَْساانية 
امللحاة لإى ساكان يثانون احتالال عساكرياً، وتتنلص وساائل مثيشاتهم مع 

استمرار االستيإان أَْو عمليات االحتالل الثسكرية.
وتّإعي قوات الثإو أنها تهإ5 مإشاآت نري مرخص لها، وتؤكإ عىل ساياعتها 
عىل النإس املحتلة، إضاإة إىل االتفاقات مع الفلسإيإيل التي تمإحها السيإرة 

الكاملة انعارية واألمإية عىل املإإنة ›ج‹، يف الضفة املحتلة.
َوأَْوَضاح مكتاُب األمام املتحاإة أنه خاالل األسابوع الفائت وحاإه، ›لإمت 
السالإات انرسائيلياة أَْو أجاربت مالكال عاىل أن يهإماوا بأنفساهم 2ل بإية 
الإتنارلا إىل ترخيص بإاء، ما تسبب بترشيإ 30 شخصاً وأثّر عىل حياة أَْكثَر من 

1200 شخص الضفة الغربية، بما إيها النإس.

العدو يهدم 726 منشأًة يف الضفة منذ مطلع 2016 
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السيد نصر اهلل: إنتصاُر املقاومة يف حرب تموز 2006 أعاد التساؤَل عن الجدوى من بقاء “إسرائيل”

دراسة إسرائيلّية: تغيرٌي الفٌت وإيجابّي يف 
تعامل الُكّتاب السعوديني مع الدولة العربّية 

واليهود بالتزامن مع زيارة عشقي والهدف 
تهيئة الرأي الّعام يف اململكة للتطبيع

  - متابعات
أكاإ األمال الثاا5 لحازب اللاه السايإ حسان 
نارص اللاه أَن املناومة أإشالت ُكّل األلاإاف التي 
ساثى الثإو انرسائيايل لتحنينها عارب الحرب يف 
تماوز 2006. ولفات إىل أَن “لاذا االإشاال يثتارب 
مان االماور الهامة التاي تحننت يف الحارب ألنها 
أسانإت األلإاف الثإوان األمريكياة؛ ألن الثإوان 
تم بنارار امريكي وتإفيذ إرسائييل ولو انجاز كبري 

واسرتاتيجي للبإان”.
َوأََشااار السايُإ نرص الله يف كلمة له، السابت، 
خاالل االحتفال الذ1 أقامه حزب الله يف مإيإة بإت 
جبيل الجإوبية بمإاسابة الذكرى الثارشة النتصار 
تماوز 2006 إىل أَن »من األمور املهمة التي تحننت 
خالل الحارب لو ما يتثلل بإتائاج الحرب«، وععا 
»الباحثال والخرباء الساتنراء الإتائج الثساكرية 
والثناإية واالقتصاعية واالجتماعية… لهذه الحرب 
لإثارف جانباً آخر لالنتصار يف حرب تموز 2006«، 
مؤكاإاً أَن “لإااك الكثاري مان الإتائاج التاي لها 
اة”. تإاعيات عىل الكيان الغاصب وعىل لبإان واألُمَّ

َوأَْوَضاح السايإ نرص الله أن “من لاذه الإتائج 
التزاز املؤسساة الثسكرية انرسائيلية من الإاخل 
حيث اصبح لإاك حال تشاتت وضثف وشبه حالة 
انهياار عاخل لذه املؤسساة”، ولفات إىل “حصول 
خالإاات بل النياعات الثساكرية انرسائيلية إيما 
بيإها من جهة ومن جهاة ثانية بيإها وبل الجإوع 
وصوال التهامات بالتخوين”، ورأى أَن “لذه االمور 
ليل لها ساابنة يف تأريخ الكيان الغاصب مما أعى 
إىل ازمة ثنة عاخل املؤسساة الثساكرية عىل كاإة 

الصثإ وبكاإة االتجالات صثوعا ونزوال”.

وقال السيإ نرص الله: “من نتائج الحرب يف 2006 
حصول التزاز يف ثنة الجمهاور انرسائييل بالجيش 
الصهيوناي بأناه قااعر عىل حسام املثركاة وصإع 
االنتصاار ولاذا اخإار يشء يف الكياان الغاصاب”، 
وتاباع “كما حصل التزاز يف ثنة النياعة السياساية 
بالجياش انرسائييل”، َوأََضااف “التزت ثنة الجيش 
انرسائيايل بالنيااعة السياساية التاي كانات خالل 
حرب تموز 2006 مرتععة وخائفة والتزاز الجمهور 
انرسائيايل بالنياعة السياساية يف الكيان”، ولفت إىل 
اناه “بثإ 10 ساإوات مان الحرب لم ترمام إرسائيل 
قإراتها الثسكرية وقإ عاع بثإ حرب تموز يف الكيان 

الغاصب السؤال عن الوجوع والبناء”.
ولفات السايإ نارص اللاه إىل أَن “ُكّل ماا قالته 
املناوماة يف لبإان يصإقاه انرسائيايل وننول لهم 
الياو5 انه ال يوجإ ننإة يف الكياان الغاصب بثيإة 
عن صواريخإا”، َوأََشاار إىل انه “بثإ حرب تموز لم 
يثلإاوا ألإاإهم يف حرب نزة و5لك بسابب خوإهم 
مان عاإ5 تحنينها”، وتاباع “نتيجة حارب تموز 
2006 رئيال حكومة الثإو بإيامل نتإيالو ينول 
نحن نثلام إن الحرب الناعمة ا5ا ماا إرضت عليإا 
ستكون قاسية ومع 5لك سإخرج ويإنا لي الثليا؛ 
ألنه لان يكون لإاا موعإ ثااٍن”، وتوجاه لإتإيالو 
بالناول “انتام مجتمع اولان من بيات الثإكبوت 
مجتماع تثب مان النتاال والإإااع عن نفساه”، 
َوأَْوَضاح أَن “املثركاة كانات عىل الوعاي إانتصار 
تموز من بإت جبيل تكفل بكّي الوعي انرسائييل”، 
وشاإع عىل انه “يف تأريخ الارصاع مع إرسائيل يثإ 
انتصار تماوز اننجاز األلاّم”، َوأَّكاإ أَن “إرسائيل 
يف حارب تماوز أصيبت يف روحها وثنتهاا وإراعتها 
وجربوتها”، َوأََشاار إىل أَن “انرسائييل اليو5 خائف 

مان اجتياح الجليل بثإ أن كانت بلإاتإا تثيش عىل 
الخاوف وإرسائيل تثلم أَن املناوماة يف لبإان تزعاع 

قوة وعزيمة وإراعة ولذا ما يرععها”.
َع السيإ نرص الله “بثض  ويف ساياق الكلمة، عإَّ
األلإاف التي اعلإها الثاإو انرسائييل لحرب تموز 
2006 والتي إشال عان تحنينها، ومإها: ساحل 
املناوماة الاذ1 كان أَْكرَب لاإف للثاإوان ومن ثم 
تحنيال أَْكرَب قاإر من تإمري وقتال لثإارص وقاعة 
املناوماة وتإمري قإراتها ونزع ساالحها وشاإب 

حزب الله من املثاجلة اللبإانية وانْقليْمية”، وتابع 
“من ألإاف الثإوان “نزع سالح املناومة يف جإوب 
الليإاناي وجثل مإإنة جإاوب الليإاني مإإنة 

عازلة وتهجري الإاس إىل شمال الليإاني”.
وحول ما يجر1 اليو5 يف املإإنة، أكَّااَإ السايإ 
نرص اللاه أَن “حزب الله لاو رأس الحربة بمحور 
املناوماة ولاذا ما يفارس محاربتاه عارب األَْعَوات 
األمريكياة  “انعارة  أَن  إىل  َوأََشااار  انْرَلاابياة”، 
التاي  الواساثة  التكفريياة  الجماعاات  صإثات 

تإرجات من الناعإة إىل عاعاش إىل الإرصة من أجل 
باث لذه الفاوىض املوجوعة يف مإإنتإاا واعتمإت 
واشاإإن سياساة الحرب بالوكالة عرب الإعم من 
قبال الساثوعية ونريلا وعارب تنإيم التساهيالت 
لهم وإتح حإوع الاإول لهم”، ولفت إىل أَن “عاعش 
والجماعاات انْرَلاابياة لاي ورقاة يف االنتخابات 
األمريكية؛ ألن الجماعات انْرَلاابية تم استخإامها 
من قبل االمريكيل واليو5 حان وقت التخلص مإهم 
واالساتفاعة من 5لك إأمريكا جاءت بهم وععمتهم 
لتحنال ألإاإهاا ومان ثم تثمال للتخلُّاص مإهم 
لتحنيال ألإاإها يف لذه املرحلة ولذا ما سابل أَن 

اعلإته سابنا لكل الجماعات انْرَلاابية«.
وععا السيُإ نرص الله “ُكّل الجماعات انْرَلاابية 
يف ساوريا والثراق وليبيا واليمن ونريلا من الإول 
للوعاي وانعراك أنهام تم اساتخإامهم لنتال ابإاء 
املإإناة وتإماري عول املإإناة ومحاور املناوماة 
ملصلحة إرسائيال وأمريكا”، وععاا “كل من ما زال 
يحمُل الساالَح من ُكّل الجماعاات انْرَلاابية لنتل 
أخيه يف البلاإ والإين إىل التإبه أَن الحصاع األمريكي 
الياو5 حان لإاعش والإور سايأتي عاىل الجميع”، 
وتاباع “نحان نأساف أَن لإااك من يفجر نفساه 
ورة  ويإتحر لينتل أخيه اننَْسان”، وشإع عىل “رَضُ
وقف لاذه الفتإة وباذل ُكّل الجهوع لذلاك؛ ألنه ا5ا 
اساتمر انْرَلاااب يف خإماة االمريكي ال خيااَر لإا 
ساوى بنتاله ومحاربته وكل يو5 يتأكإ لإا صوابية 
الخيار بالذلاب إىل ساوريا”، َوأَّكإ “ساإكون حيث 
يجب أَن نكون يف حلب ويف نريلا من أجل إلسإل 
وأرسالاا الذين يإاضلون باألمثاء الخاوية من أجل 
املهجريان واملحارصيان مان أجال لبإان وساوريا 

واليمن وليبيا ونريلا من الإول”.

أع�درّ مرَك�ُز دراس�ة وس�ائل اإلع�الم يف ال�رشق 
األوس�ط، )mEmri(، وه�و مرَك�ٌز إرسائي�يرّ ل�ه 
العدي�د من الف�روع يف جميع أصق�اع العالم، بما يف 
ذلك بالعاصمة العراقيرّة، بغداد، أعدرّ دراس�ًة جديدًة 
ات وامُلس�تجدات يف الصحافة الصادرة يف  عن امُلتغريرّ

اململكة العربيرّة السعوديرّة.
وجاءت الدراسة تحت عنوان: كفي للجدال حول 
معاداة الس�اميرّة وعلينا أْن نتعلرّم م�ن نجاح اليهود. 
ويف التفاصي�ل أكرّ�دت الدراس�ة، الت�ي نُ�رشت عىل 
املوقع االلكرتونيرّ للمركز عىل أنرّه يف الش�هر الجاري 
نرشت الصحافة السعوديرّة املكتوبة عدًدا من املقاالت 
النادرة جًدا، والتي قام كترّابها بتوجيه س�هام نقدهم 
الالذع�ة ض�درّ الج�دال والنق�اش الدائ�ر يف اململكة 
العربيرّة الس�عوديرّة بش�كٍل خ�اٍص، ويف امُلجتمعات 
العربيرّ�ة واإلس�الميرّة بش�كٍل ع�امٍّ، ح�ول مع�اداة 
الساميرّة. عالوة عىل ذلك، أضافت الدراسة، أنرّ الُكترّاب 
ف عن  ناش�دوا املجتمعات العربيرّة واإلسالميرّة بالتوقرّ

التعامل مع اليهود من ُمنطلق معاداة الساميرّة.
ع�الوة عىل ذلك، ج�اء يف املقاالت املذك�ورة، كما 
قال�ت الدراس�ة، إنرّ األق�وال الت�ي وردت يف القرآن 
الكري�م ضدرّ اليه�ود، تطررّق�ت إىل مجموع�ٍة ُمعينٍة 
يف ف�رتٍة زمنيرّة أخ�رى، وأنرّ القرآن الكريم، بحس�ب 
الكترّ�اب عينه�م، ل�م يتن�اول البترّ�ة جمي�ع اليهود، 
ين عىل أنرّ الكراهية العمياء لليهود أينما كانوا  درّ ُمش�درّ
يف امُلجتمع�ات العربيرّة واإلس�الميرّة منعت من األمترّني 
العربيرّة واإلس�الميرّة م�ن التعلرّم من تج�ارب اليهود 
ر، عىل حدرّ تعب�ري املقاالت التي تمرّ  م والتطورّ يف التق�درّ

رصدها من قبل املركز اإلرسائييرّ.
ولفت�ت الدراس�ة إىل أنرّ القرآن الكري�م ال يُمكن 
اتهام�ه بتعزي�ز معاداة اليه�ود من قبل امُلس�لمني، 
�ا التهمة ُموجهة إىل عدٍد م�ن رجال الذين، الذين  إنمرّ
قام�وا بتفس�رٍي خاطئ ملا ورد يف كت�اب الله العزيز، 
ع�ىل حدرّ تعب�ري الدراس�ة اإلرسائيليرّ�ة. باإلضافة إىل 
ذلك، أش�ارت الدراس�ة إىل أنرّ هذه املق�االت النادرة 
ج�ًدا يف الصحافة الس�عوديرّة ضدرّ معاداة الس�اميرّة 
ت�مرّ نرشها يف ظ�لرّ النق�اش الدائر حاليً�ا يف اململكة 
العربيرّة الس�عوديرّة حول تطبي�ع عالقات اململكة مع 
الدولة العربيرّة. وبرأي الدراسة الصهيونيرّة، فإنرّ هذا 
الجدال اش�تعل يف شهر تموز )يوليو( املايض، عندما 
قام الجنرال السعوديرّ امُلتقاعد، أنور عشقي برتؤس 
، قام بزيارة إىل إرسائيل، ونرش صورة  وفٍد س�عوديٍّ
أعضاء الوفد برفقة عدٍد من السياسيني اإلرسائيليني.

وأشارت الدراسة أيًضا إىل أنرّه صحيح أنرّ الجنرال 
عش�قي، وه�و أيًض�ا مدير مرك�ز الرشق األوس�ط 
ة بالس�عوديرّة قال إنرّه  للدراس�ات السياس�يرّة يف ج�درّ
يُمثرّل نفس�ه فقط، وأنرّ السلطات الرسميرّة السعوديرّة 
ل�م تُكن ع�ىل عل�ٍم بالزي�ارة إلرسائيل مس�بًقا، ألنرّ 
ًة، كما قال إنرّ الزيارة  الزيارة كانت ش�خصيرًّة وخاصرّ
ت بناًء عىل دعوٍة تلرّقاها من الس�لطة الفلسطينيرّة  تمرّ
يف رام الله، مع ُكلرّ ذلك، أضافت الدراسة، فقد أوضح 
الجنرال عش�قي بأنرّ اململك�ة العربيرّة الس�عوديرّة ال 
تمنع أيرّ مواطن س�عوديرّ من القيام بزيارات مماثلة 
للدول�ة العربيرّ�ة، وع�الوة عىل ذل�ك لم ين�ِف وجود 

-ُمخابراتيرّ بني السعوديرّة وإرسائيل يف  تنس�يق أمنيرّ
مجال مكافحة اإلرهاب، عىل حدرّ تعبريه. 

وتابعت الدراسة قائلًة إنرّ الزيارة ُصوررّت وكأنرّها 
خطوة سعوديرّة من أجل التطبيع مع الدولة العربيرّة، 
وبالت�ايل فإنرّها أثارت جدالً داخل اململكة الس�عوديرّة 
وخارجه�ا. باإلضاف�ة إىل ذلك، أكرّدت الدراس�ة عىل 
أنرّ مواق�ع التواص�ل االجتماعي نش�طت يف التداول 
بالزي�ارة وتبعاته�ا وتداعياتها، كم�ا أنرّ العديد من 
ال�)هاش�تاغ( ض�درّ الزي�ارة، ت�مرّ نرشه�ا يف مواقع 
، وكان أش�هرها: س�عوديون  التواص�ل االجتماع�يرّ
ض�درّ التطبي�ع«. ووفًقا للدراس�ة اإلرسائيليرّ�ة، فإنرّ 
ه�ذا النق�اش حامي الوطيس، هو ال�ذي دفع وزارة 
الخارجيرّة الس�عوديرّة، التي يقودها عادل الجبري، إىل 
ل من الزيارة، وقالت الخارجيرّة الس�عوديرّة يف  التنصرّ
بياٍن رس�ميٍّ ُعمم عىل وس�ائل اإلعالم إن شخصيات 
مثل أنور عشقي ال يُمثلون السعوديرّة، وال عالقة لهم 
بأيرّ وزارة أْو س�لطة رس�ميرّة يف اململكة الس�عوديرّة، 
ون بأيرّ حاٍل من األحوال عن موقف  كم�ا أنرّهم ال يُعربرّ
الحكومة الس�عوديرّة، عىل حدرّ تعبري البيان السعوديرّ 

الرسميرّ حول الزيارة. 
درّت دراسة املركز اإلرسائييرّ عىل أنرّه بالرغم  وش�درّ
ل الرس�ميرّ الس�عوديرّ من زيارة عش�قي  من التنصرّ
والوفد امُلراف�ق له إىل إرسائيل، فإنرّ�ه ال يُمكن النفي 
أنرّ الحدي�ث يدور عن براعم من التطبيع الس�عوديرّ 
م�ع إرسائيل، وعليه، من امُلمك�ن جًدا أنرّ توقيت نرش 
املقاالت يف الصحافة الس�عوديرّة ض�درّ معاداة اليهود 
ع�ىل خلفية ال-س�اميرّة لم ي�أِت من ف�راغ وال يدور 
ا هدف ن�رش املقاالت،  يف ف�راغ، ولي�س تلقائيً�ا، إنمرّ
ام  أكرّدت الدراس�ة اإلرسائيليرّة هو تحض�ري الرأي العرّ
الس�عوديرّ لخطوة التطبيع الس�عوديرّة مع إرسائيل، 

عىل حدرّ تعبريها. 
واقتبس�ت الدراس�ة ع�دًدا م�ن مق�االت الكاتبة 
السعوديرّة، سهام القحطاني، يف صحيفة )الجزيرة( 
الس�عوديرّة، والت�ي ج�اء يف إحداه�ا: لق�د انترصت 
إرسائي�ل ع�ىل الع�رب يف مس�ألة النش�أة والترشيع 
الدويل باالعرتاف بها لعدة عوامل منها، غلبة التفكري 
الوجدان�يرّ عىل العرب مقابل التفكري العميرّ والعلميرّ 
عن�د إرسائيل الت�ي جعلته�ا متفوقة عىل الش�عوب 
العربية علًما وفكًرا وابت�كاًرا، اختالف مفهوم القوة 
فالعرب اعتمدت يف إنت�اج قوتها عىل مصدرين هما: 
الكم، عدد الش�عوب العربية، واملتاج�رة بالوجدانية 
التأريخي�ة، وكال املصدري�ن ال يمك�ن أْن يضمن�ا 
ا  ق�وة حقيق�ة مس�تدامة الرتباطها بردة الفع�ل، أمرّ
إرسائي�ل ونظ�ًرا لع�دم وج�ود الع�دد املتكافئ مع 
العرب فاعتمدت قوتها عىل مصدري العقل والسالح 
ال�ذي ال يحتاج إىل عدٍد كبرٍي م�ن الجنود، إضافة إىل 
صناعة التأثري عىل الرأي العامليرّ واستثماره، يف حني 
فش�ل العرب يف صناعة أيرّ تأث�ري عاملي للتفاعل مع 
مظلوميتهم التأريخية، عىل حدرّ تعبريها. يُشار إىل أنرّ 
الدراس�ة اعتمدت عىل ُكترّاب سعوديني آخرين إلثبات 
نظريتها بأنرّ الصحافة السعودية تقوم بتهيئة الرأي 

ام يف اململكة للتطبيع مع إرسائيل. العرّ

* رأي اليوم

مرشح الرئاسة يعرتف: أمريكا هي َمن أّسست تنظيم داعش

»�لتاميز«: على �لناتو �أن يقلَق عندما يحت�سُن بوتني �أردوغان
وزير الخارجية الرتكي: دوٌل منزعجة من عودة عالقتنا بروسيا، لكن تركيا 

اليوم ليست كاملاضي حينما كانوا يتحّكمون بها! 

  - متابعات
وصاف عونالاإ تراماب، املرشاح الجمهور1 يف 
انتخابات الرئاساة األَمريكية، الرئيل باراك أوباما 

بأنه “مؤسل” تإظيم “الإولة انسالمية“.
وقاال ترامب أما5 حشاإ من أنصااره األربثاء 
يف إلورياإا: “إنهام يناإرون الرئيال أوباماا، إنه 

مؤسل تإظيم عاعش“،
كما لاجم ترامب أَيْضاً مإاإساته الإيمنراطية 
لياالر1 كليإتاون ووصفهاا بأنهاا “رشيكاة يف 
تأسيل” التإظيم. إرعت عليه باتهامه بأن “كالمه 

بذ1ء“.

وأرص تراماب عاىل تثليناتاه الخميال، قائالً 
إن أوباماا وكليإتاون لماا “أَْكثَار الالعبل قيمة” 

بالإسبة لتإظيم “الإولة انسالمية“.
وقاإ عأب ترامب عاىل اتها5 الرئيال األَمريكي 
بالساماح للمتشإعين باالنتشاار، متهماً إياه بأنه 

متثاطف بالفثل مع التإظيم.

ولام يثّلل البيُت األبيض عاىل لذه الترصيحات 
”لاذه  قاال:  كليإتاون  باسام  متحإثاا  ولكان 
الترصيحاات عليل آخر عىل باذاءة ترامب وترعيإه 
منوالت )الرئيل الرويس إالعيمري( بوتل وخصو5 
الوالياات املتحاإة الذيان يهاجماون قااعة أَمريكا 
ومصالحها، إيما إشال يف تنإيام أ1 خإط جاعة 

ملكاإحة انْرَلاااب أَْو جثل الوالياات املتحإة أَْكثَر 
أمإاً«.

وخالل األسابيع األخرية، نأى الثإيإ من الناعة 
الجمهوريال بأنفساهم عان ترامب عاىل خلفية 
ترصيحاته. إنإ أعلإت السايإاتور سوزان كوليإز 

أنها لن تصوت له.
و5كرت مجلاة تايم الخميال أن رئيل اللجإة 
الوطإياة بالحزب الجمهور1 ريإال بريباس لإع 
بساحب تمويل حملة ترامب وتحويل املخصصات 
لتمويال الحماالت االنتخابياة للكونغارس. ونفى 

ترامب حإوث لذا الإناش.
وأظهارت اساتإالعات الارأ1 تراجاع التأيياإ 

لرتامب يف واليات رئيسية خالل األسابيع األخرية.

  - متابعات
قال وزياُر الخارجياة الرتكي، مولاوع جاويش 
أونلو: إن “بثض الإول التي ظلت تإالبإا بتحسل 
عالقتإا مع روسيا، مإزعجة اآلن؛ ألنإا أعإنا األمور 
إىل ساابل عهإلا”، مثربًا عن اساتغرابه الشاإيإ 
لهاذه املواقاف، ولاجام االتحااع األوروباي: »لنإ 

أعلمإا لؤالء حإوعلم«
وأضااف جاوياش أونلاو قائااًل: “لإااك مان 
يتسااءل لال ماا تشاهإه تركياا حالياً تحاوالً يف 
األرضياة أ5 يف املحور؟، مساتإرعاً “ماا الغرابة يف 
5لاك ألم تكن لإيإا عالقات مثهم )الروس( قبل ل2 
نوإمارب/ ترشين الثاني )تأريخ إساناط طائرتل 
تركيتل ملناتلة روساية(، وليثلم الجميع أنإا نحن 

من نحإع سياستإا الخارجية”.
األوروباي  باالتحااع  باالعه  عالقاات  وحاول 
ومفاوضاات االنضما5 إليه، أشاار جاويش أونلو 
إىل وجاوع ترصيحاات بلغات حاإ التهإياإ بوقف 
عضوياة تركياا أو مفاوضاتهاا، مضيفااً: “لناإ 
أعلمإا لؤالء حإوعلم بإربة إاقت نربة تحذيراتهم 
إليإا، إرتكيا اليو5 ليست كما كانت باملايض حيإما 
كاناوا يتحكمون إيها، وإ5ا كإتم ساتإخلون مثإا 
يف حاوار، عليكم أوالً أال تثلإاوا أنكم ضإ االننالب، 
إإحان نثلام جيإا مثايريكام املزعوجاة وريائكم، 

وشالإنالا كثرياً”.
وإيما يتثلل بمحاربة أنشإة مإظمة إتح الله 
نولن أشاار أونلو أن”الصوماال وليبيا وأ5ربيجان 
وباكساتان وكازاخساتان والإيجار اتخاذوا قراراً 

بإيناف أنشإة املإظمة املذكورة عىل أراضيها.
وجّإَع مإالبة بالعه للواليات املتحإة بتساليمها 
“إتاح الله نولان”، الإتاً أن وإإاً مان وزارة الثإل 
االمريكية سيزور أننرة يف يومي 23-ل2 أنسإل 

الحايل، لبحث امللف.
يف 5ات الساياق، ال تازال زياارة الرئيل الرتكي 
رجب طياب أرعونان إىل موساكو، واللناءات التي 
جمثات كباار املساؤولل يف البلإيان، وبخاصاة 
تلاك التي شاارك إيها رجال االساتخبارات تحظى 
بالتماا5 الصحاإة الغربياة واألمريكية، ملا يمكن 

أن ترتكاه من آثاار عىل تحالفاات تركياة الإولية 
الوضاع  وعاىل  عاماة،  واألوروبياة(  )األمريكياة 
انقليمي والتإورات الجارية يف السااحة السورية 

بخاصة.
التايماز  تإاولات صحيفاة  الساياق  ويف لاذا 
الربيإانياة الصاعرة صبااح الياو5 يف اإتتاحيتها 
التناارب الارويس الرتكاي خاالل الفارتة األخرية، 
وكتبات تحت عإاوان: »عىل الإاتاو أن ينلل عإإما 

يحتضن بوتل أرعونان«.
قالت الصحيفة إن روسايا وتركيا إ5ا عمال مثاً 
إبوساثهما تغيري قواعإ الحرب يف الرشق األوسط، 

وانخالل بإظا5 ما بثإ الحرب يف أوروبا.
وتناول الصحيفاة إن 5لاك لاو مبثاث الذعر 
الذ1 نتاج يف الغرب عن اجتمااع الزعيمل الرويس 
بوتال والرتكي أرعونان.. وأضاإت إنه مهما كانت 
عرجاة الحرارة يف لناء بوتل ألرعونان، إثىل تركيا 
أال تإاى أنهاا عضاو يف »الإاتو« ويف نظاا5 لألمن 
الجماعاي نجاح يف الحفااظ عاىل األمن والساال5 

لثنوع طويلة، بحسب الصحيفة.
وكان الإرإان عىل خالف مإذ أن أسنإت تركيا 
املناتلة الروسية يف أجوار الحإوع السورية الرتكية 
يف ترشيان الثاناي املايض، لكإهما اآلن مساتثإان، 

بثاإ النمة التي جمثات بيإهما، عىل االشارتاك يف 
قصاف »تإظيام الإولاة« يف الثراق وساوريا. كما 

برزت مرة أخرى اتفاقية الغاز الرويس.
وبالرنام مان إنهااء التوتر بل روسايا وتركيا 
يبإو مفيإاً للمإإنة، إال أن املشاكلة تكمن يف نوايا 

الزعيمل الرويس والرتكي، بحسب الصحيفة.
إالرئيل الرتكي يترصف من موقع ضثف. إنإ 
اعتذر لروسايا عن حاعث إسناط املناتلة الروسية 

حتى قبل محاولة االننالب خالل الشهر املايض.
واملح أرعونان إىل أن البيات األبيض واملخابرات 
املركزياة األمريكياة كانات تمساك بالخياوط يف 
محاولة االننالب، ويإالب الواليات املتحإة بتسليم 

إتح الله نولن.
كماا أن »الإاتو« وعول االتحااع األوروبي كانت 
بإيئاة يف إظهار ععمها ألرعونان خالل السااعات 

األوىل من محاولة االننالب.
كماا يارص االتحااع األوروباي عاىل أن يخفف 
أرعونان من قوانل مكاإحة انرلاب قبل السماح 

ملواطإيه بحرية الحركة يف عول االتحاع.
كل لذه الثوامال أعت بأرعونان إىل إعارة ظهره 

للغرب.



 سياسية- شاملة
تصإر كل اثإل وخميل

َمى تلك األي���ادي القذرة اإلجرامية هي فعًا زادت من  الي���وَم تلك الدُّ
مأساة األمة وقّدمت خدمًة كبيرًة لأَلمريكي، وهي في نهاية املطاف إَذا 
اس���تغنى عنها األَمريكي سيضربُها سيرميها في الزبالة ولن يعطَيها أيَّ 

احترام وال تقدير.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الثإع )عل1( انثإل 15 أنسإل 52016  املواإل 12 15 النثإة 37ل1لا

تربئُة أمريكا خيانٌة 
لدماء الشهداء!

كلمــــــة أخـــــيرة 

صالح العزي
واالجتماعاُت  اللنااءاُت 
املكثَّفُة التي أجرالا سافريُ 
أمرياكا ماثياو تولري حتى 
سااعة متأخرة من مسااء 
مان  عاإٍع  ماع  الجمثاة 
واملإاإنل  املرتزقة  قياعات 
يف  واليمإيال  الساثوعيل 
الرياض، ثم املجازر البشثة 
طارياُن  ارتكبهاا  التاي 
الساثوع1  الثإوان  تحالف 
الياو5  صبااَح  األمريكاي 
أبرزلا مجزرة  والتاي كان 
جمثة بن إاضل التي سانط إيهاا قرابُة الثالثل طفالً بل 
شاهيإ وجريح يف إحإى مإارس مإيرياة حيإان بمحاإظة 

صثإة.
تثارب عن ماإى الغضب الاذ1 أصاب أمرياكا وحلفاءلا 
نتيجة الساتئإاف جلساات مجلل الإاواب يف منره األصيل 
بالثاصمة صإثاء، تلك الخإوة الشاثبية الوطإية التي من 
شاأنها أن تإساَف ُكلَّ املربرات الوالية التي يثتمإون عليها 

يف عإوانهم عىل الشثب اليمإي.
واألَلامُّ من 5لك أنها تُإلُّ عاللًة قإثيًة عىل أن أمريكا لي 
التي تُشنُّ الثإواَن عىل اليمن ولي التي تنتل الشثب اليمإي 
ولي التي تنوُع التحالَُف ولي التي تثرقل الحل السلمي وقإ 
ظهر 5لك جلياً أثإاء مشااورات الكويات وقبلها مفاوضات 
جإياف باعارتاف املرتزقة انفساهم بأن السافري األمريكي 
لاو الذ1 يضع لهم املحإعات ولو الاذ1 يأمرلم بالبناء أَْو 
الرحيل ولذا اليو5 ظهر السفري بوجهه مبارشة ولو يثمل 

جالإا لثرقلة استئإاف جلسات الربملان يف صإثاء.
إماا الذ1 يجاب أن تفثله أمريكا أكثر مان 5لك لإحملها 
مساؤولية الثاإوان َوجرائم انبااعة التي نتثارض لها، لل 
املإلاوب أن نرى أوباماا جهرًة ولو ينإع أعإااق أطفالإا 
بالساكاكل ثام ماا5ا عان وصاول كتائاب مان الجياش 
األمريكاي إىل بثض املإاطل التي تمكإاوا من احتاللها مثل 
املاكال وقاعإة الثإإ، أليال 5لك تأكيإاً آخر عاىل أن أمريكا 
لاي صاحبُة املارشوع وأن ُكلَّ الذين يناتلاون مثها مجرع 
أ5ناب لها يأتمرون بأمرلا وأن ال إرَق إيهم بل الساثوع1 
واليمإي وانماراتاي والنإر1 والساوعاني والكولومبي إال 

حسب الإور وانمكانيات.
َولكاي ال نناع مجاإعاً يف إاخ التضليال انعالماي عاىل 
البساإاء إإن تحميَل أمريكا مساؤولية املجاازر والجرائم 
الجماعياة ال يثإي تربئة حلفائهاا وأ5نابها ومرتزقتها عىل 
انطالق، والواقع يشاهإ عاىل 5لك بالتصإ1 لهام َجميثاً يف 
ُكّل الجبهات؛ ألنهام كلهم مجرمون ظاملون مثتإون، والله 
تثااىل لم ينل يف النرآن الكريم بأن أ5رع الإوانيت وأ5نابهم 
أبرياء ولم ينل أن تحميَل املسؤولية للمجر5 الحنيني يثإي 
تربئًة ألتباعه وحلفائه، بل اعتربلم كلهم مخإئون ظاملون 
كماا قال ُسابَْحانَه: »إن إرعون ولاماان وجإوعلما كانوا 

خاطئل«.
ولكان الظلَم الحنينيَّ والتضلياَل الواضَح الذ1 يبلُغ حإَّ 
الخيانة للشثب ولإماء الشهإاء لو تربئُة أمريكا وتحييإلا 
عن املساؤولية رنم ُكّل الشوالإ الواضحة وضوح الشمل 
- والتاي من ضمإها اعرتاف األمريكيل أنفساهم - بإعوى 
أن السثوعيَة لي قائُإ الثإوان ولي املسؤول األول واألخري.

نثم السثوعية مثتإية ظاملة بانية عمرت اليمن وارتكبت 
املجازر بحل الشاثب بإساائه َوأطفاله ومنإراته وسخرت 
جيشاها وأموالهاا وأسالحتها املتإاورة لصالاح مرشوع 
تإماري َواحتالل اليمان َوعليإا أن نرعَّ عليهاا ونثاقبها بنإر 
االساتإاعة ولذا ما لو حاصٌل بالفثل عسكرياً وسياسياً 

وإعالمياً وحنوقياً.
ولكان ألنإاا عاىل ينال بأنهاا ال تملاُك الجارأة نطالق 
رصاصة واحإة إال بإ5ن ورنبة أمريكا وألنإا عىل ينل أَيْضاً 
بأن أمريكا لي صاحبة املرشوع بتأكيإ الواقع وباعرتاإاتها 
الرسامية إاال يإبغي تحييإلاا عن تحمل املساؤولية وعىل 
األقال ويف أقل تنإيار تحميلهما املساؤولية َجميثاً وتثرية 
أمرياكا أماا5 الثالم كماا يتم التثامال مع الساثوعية وال 
مصلحاة ألحإ يف تربئة املجر5 الذ1 يثارتف بإجرامه إال من 

يتثمإ تضليل الشثب عن الحنينة.

خالد أمين الغيش  
بإايًة أباارك االتّفاق السايايس الذ1 قإ 
باركه شاثبُإا من خالل مسرية جمالريية 
بالثاصماة  السابثل  مياإان  حاشاإة يف 
صإثاء الذ1 وّقثه أنصاار الله وحلفاؤلم 
واملؤتمر الشثبي وحلفاؤه يف تأريخ ع2 / 7 
/ 52016 ويف منإمته إخامة األخ الرئيل 
محماإ عايل الحوثي الاذ1 قاإ5 أنمو5جاً 
يُحتاذَى باه يف املإإناة لتاإاول السالإة 
وحاثّاً لشثبه عىل تأييإه االتّفاق الذ1 نص 
عىل تشاكيل مجلل سايايس أعاىل نَعاَرة 
شاؤون الإولة يف البالع سياساياً وعسكرياً 
وأمإيااً واْقتَصاعياً وإعارياً واجتماعياً ونري 
5لاك، وإناً للإساتور َوبالتايل مالء الفراغ 

السيايس َوتفثيل ُمؤّسسات الإولة.
السايايس  املجلال  ألميّاة  تكمان 
َورضورتاه عاىل املساتوى الإاخايل كأعاة 
لتوحياإ الصف الوطإي للتصاإ1 للُثْإَوان، 
وتتجىل لذه األلميّة عىل املستوى الخارجي 
مان رعوع الفثل املتشاإجة والغاضبة عىل 
لذا االتفاق السيايس الايَاَماإي الذ1 ُكِتَب 
 MADE IN( بإماء الشاهإاء وطبع علياه
YEMEN، ُصِإَع يف الايَاَمان( بثيإاً عن أ1ٍّ 

من التإخالت الخارجية وإمالءاته.
 إن رعوَع الفثال الغاضباة َواملساتمرة 
لوسائل إعال5 الثإو مإذ انعالن عن املجلل 
تاإل أَيْضاً عىل صوابية لذه الخإوة َومإى 
ألميتهاا، وأنهاا يف االتجااه الصحيح وإن 
جااءت متأخرة، لكن كما يناال: )أن يأتي 
متأخاراً أإضل مان أن ال يأتاي(، وإن كان 
التأخاري كماا نثلم ويثلام الجمياع ناتجاً 
عان حرص قياعة الثورة ملشااركة الجميع 
وإنهااء الُثاْإَوان ورإاع الحصاار الظالم 
عان شاثبإا، وبالتاايل تخفياف مثاناتاه، 
َولكن َولألساف كانت قاراءة الُثْإَوان ووإإ 

الرياض لهذا الحرص قراءًة خاطئة كلياً.
الجإيُر بالذكر أن لذا االتّفاق وما راإنه 
من سالسة يف انتنال السلإة وتسلمها من 
النياعة السالف إىل النياعة الخلف تإل عىل 
تجايّل الحكمة الايَاَماإية وعىل خصوصية 
يف التجربة، وأن الشاثب الايَاَماإي شاثب 
أعمااق  يف  بجاذوره  يارضب  حضاار1 
التأريخ وإىل آالف الساإل مان قيا5 الإولة 
الايَاَماإية النإيمة والوحإة السياسية بل 
الايَاَمان والشا5 بل ُكّل من امللكة بلنيل 

ونبي الله سليمان.
ويف حنيناة األمار إاإن لاذا االتّفااق 
سايضع حإاً لحالاة الفراغ التي اساتمرت 
ألَْكثَار مان ع1 شاهراً وسيساتكمل بإااء 
ُمؤّسساات الإولاة، وسايإهي حالة الثبث 
للرئيال الفاار مإتهاي الرشعياة َوأَيْضااً 
سايإهي عباث سالإة الريااض بالإولاة 
الايَاَماإية َوالشثب الايَاَماإي ومنإراته، 
وسايتوىل إَعاَرة الإولة خالل الفرتة الناعمة 
وسيرشف عىل اساتكمال تإفيذ مخرجات 
الحاوار الوطإاي املتواإال عليهاا وكذلاك 
لاو الحاال أَيْضاً بالإسابة التّفاق السالم 
والرشاكة الاذ1 وّقثت علياه ُكّل املكونات 
السياساية الايَاَماإية املشااركة يف الحوار 
الوطإي َوبإرشاف أَُمامي عرب ممثّل األمل 
الثا5 الساابل السايإ جمال بان عمر الذ1 
أطاحات به الساثوعية َولكإاه إضحها يف 
حيإاه َوقاال إن الايَاَماإيال قاإ أنجازوا 
اتّفاقاً سياسياً شامالً، وكانوا قاب قوسل 
أَْو أَْعنَى من توقيثه نري أن الُثْإَواَن أجهض 

ُكّل 5لك.
وأعتنإ أنه سايكوُن للمجلل السيايس 
األعىل برنامجاً شاامالً يستإيع من خالله 
البإء يف تشكيل ُمؤّسسات الإولة بالتثاون 
ماع ُكّل النوى السياساية والشاخصيات 
والربجوازياة  َواألكاعيميال  الوطإياة 

الوطإياة مان رجاال أعماال وصإاعيال 
وصيارإاة ونريلام وُمؤّسساات املجتمع 
املإني َوالتكتالت الوطإياة َوالثلماء واملرأة 
الايَاَماإياة، وال نإَل الشاباب الذ1 لم يف 
حنيناة األمر قيااعة التغيري واالساتنالل 
والحريّة ولم َمن يتصإر املشاهإ السيايس 
سايبإون  مان  َولام  حاليااً  الايَاَماإاي 
الايَاَمان رنم أنف الُثاْإَوان، وأيضاً رجال 
النبائل األحرار الرشإاء املإالضل للُثْإَوان 
ولام ِرَجاال الثإااء والكر5 واملاإع باملال 
والرجاال ورإاإ الجيش واللجان الشاثبية 
باملناتلل أولوا النوة وأولوا البأس الشإيإ.

تلك مان األولويات، ولكان َويف تصّور1 
أنه سايكون من املها5 األساسية للمجلل 
تشاكيل مجلل تأساييس لصيانة عستور 
جإياإ يتضمن شاكل الإولة وشاكل نظا5 
والحناوق  السايايس  والإظاا5  الحكام 
والحرياات والإظاا5 االنتخاباي والإظاا5 
انعار1 واالْقتَصاع1 واالجتماعي َويجب أن 

يشارك إيه ُكّل من 5كرنالم سابناً.
وأعتناإ أن املجلاَل السايايس األعاىل 
سايثمُل يف سابيل 5لاك َوسايضع نصاَب 
عيإياه َوقبال ُكّل يشء مصلحاة الشاثب 
الايَاَماإاي الثلياا يف االساتنالل والحريّة 
َوالثياش الكريم ويف بإاء الإولة الايَاَماإية 
املساتنلة َو5لك ترجمة النتصارات جيشإا 
ولجانإا الشاثبية وأمإإاا األبإال وصموع 
شثبإا َوصربه وشجاعة وتضحيات قبائلإا 
الثزيازة األبية وكار5 برجوازيتإا الوطإية، 
َوبكل تأكيإ أعتنإ أنه لن يإى متابثة أرس 
شاهإاء َوجرحى الجيش َواللجان الشثبية 

َوااللتما5 بهم أيما التما5.
يف الختاا5 ال يفوتإاي أن أتنإ5 بخالص 
الشاكر وعظيام التنإيار لنيااعة اللجإاة 
الثورية وعىل رأساها إخاماة األخ الرئيل 
الثاور1 الشااب محماإ عايل الحوثي عىل 
إعارتهم الحكيمة للإولة ومواجهة الُثْإَوان 
يف الفارتة املاضياة رنام ُكّل الصثاب َولن 
يإى الشثُب ما قاله يف كلمته عإإ مباركة 
املجلال حل قاال: »إن أحساإا إاال نريإ 
جزاء وال شاكوراً، َوإن أسأنا إإنإا نسألُكم 
الثفاو َواملغفرة« بىل لنإ أحساإت رنم ُكّل 
الصثااب َورنم الُثاْإَوان َوالحصار شاكراً 

شكراً لك.
كما أتمإى للنياعة الجإيإة برئاسة األخ 
الرئيال صالح الصمااع ونائبه ع. قاسام 
لبوزة، اساتكمال ما بإأتاه اللجإة الثورية 
يف حصاول الايَاَمان عىل قراره السايايس 
َواالْقتَصاع1 املساتنل والإإاع عن كرامته 
وعزتاه وبإاء ُمؤّسساات الإولة وتشاكيل 
املجلل التأساييس نعاإاع الوثائل الالزمة 
لالنتنال للوضع الإائام ويأتي يف منإمتها 
صيانة الإساتور وعرضاه الهيئة الوطإية 
بثاإ الإظر يف أعضائهاا َوالئحتها الإاخلية 
َومن ثم عىل الشاثب َولو صاحاب النرار 
األول َواألخاري َوبالتاايل االساتفتاء الثاا5 
لينول إيه رأيه باعتباره صاحَب السالإة 

ومصإرلا.
َويف األخري أقول، الثزة والكرامة والإرص 

لشثبإا. 
الشافاء  للشاهإاء،  والخلاوع  املجاإ 

للجرحى.
وعمالئاه  للُثاْإَوان  والثاار  اْلِخاْز1 

ومرتزقته.

 *عضو مؤتمر الحوار الوطني 
عضو الهيئة الوطنية العليا للرقابة 
على تنفيذ مخرجات الحوار.

نهايُة الفراغ السياسي

شرعيٌة حقيقية
حسين العزي

- لل بني للثالم عنٌل يستإري به الإريل؟
- لل آن األواُن أن تإرَك الإول الشنينة والصإينة أين تكُمُن 

الرشعية اليمإية؟
- لل أتى عليهم حٌل من الإلر كي يإركوا حجَم الفارق بل 
رشعية حنينية شاّثت وما تزاُل تشاع من بيت الشثب اليمإي 
)الربملان( يف صإثاء، وبل رشعية زائفة تثّفإت وما تزال تتثّفُن 

يف رعلات إإإق صغري لإاك يف الرياض؟
إنإاي ومن ُكّل قلبي أتمإى عىل لاذه الإول أن تُظِهاَر بثَض 
االحارتا5 لشاثبإا اليمإاي، إ5 ال يشء ساوى 5لك سايَُثبِّاُر عن 

احرتامها لذاتها وتأريخها..
- أبارك لألخ الثزيز صالح الصّماع رئيل املجلل السايايس 
األعىل ولإلخوة األعّزاء أعضاء املجلل ثنَة الشثِب ممثالً بإوابه 

األبإال.

تحاُلُف األقزام يتطاَوُل على أطفال اليمن
هاشم أحمد شرف الدين

قرأنا يف قص�ص الحروب عن أخالق املتحاربني فاحرتمناها، ودرس�نا أخالقياتها يف ديننا 
فالتزمناها، ولطاملا نظرنا - يف املقابل - بازدراء لكل الوضعاء الذين تخلوا عن تلك األخالقيات 

يف ُكلرّ تلك األحداث التي حدثنا عنها التأريخ.
وبقدر اإلجماع العاملي عىل مأسوية الكثري منها رصنا نحسب أن اإلنسانية ستحاول النأي 
بنفسها عن ارتكاب مثيالتها يف عالم اليوم الذي ال يمل من ادعاء سعيه الحرتام حقوق االنسان 

وصون حق الحياة والنأي باملدنيني عن الرصاعات املسلحة..
ورغم أننا نطالع دوماً أخباراً عن أحداث س�يئة جداً خالل حروب واعتداءات تخلف أعدادا 
هائلة من الضحايا يف غري منطقة من العالم، إال أننا كيمنيني أُْرِغمنا عىل معايش�ة صورة منها 
ربما تكون أكثر وحش�يًة وُظلماً، حيث نواجه معتدين لم تس�جل لهم - منذ ما يربو عن 500 
ي�وم من عدوانه�م علينا - أَي حال�ة التزام بأخالقيات الح�روب أَْو بأيٍّ م�ن املواثيق الدولية 

املتوافق عليها بني الشعوب والحكومات.
فإَضاَفًة إىل القتل الجماعي الذي يس�تهدفنا به - كش�عب يتجاوز تعداد مواطنيه خمس�ة 
وعرشين مليون نس�مة - عرب الحص�ار الخانق، فإن العدواَن الس�عودي األمريكي االرسائيي 

علينا ال يخَجُل من إجالء حالة الضعة التي يعيشها قادته ومرتزقته..
فعندما يعجُز عن مواجهة الرجال يحرك طائراته بحثاً عن مدارسنا ليقتل األطفال..

وعندما يهرب جن�وُده من امليدان تاركني جثث زمالئهم وجرحاهم بال وفاء يوجه طياريه 
الحربيبن إىل استهداف حفالت أعراسنا ليقتل تحديدا النساء.

اس�تمرأ قت�َل أطفال اليم�ن بالعديد من املج�ازر حتى أش�عر العالم أجم�ع أنهم - رغم 
طفولتهم وقلة حيلتهم - عمالقة يسهمون يف إذالله كما يفعل آباؤهم وإخوانه..

حقا هو يش�عر العالم - باستمراره يف استهدافهم - بأنه قزم صغري، فيما يبدون له كبارا 
من كبار من أكابر..

أب�ان حجمه الضئيل بش�كل كبري لدرجة ش�جعت األمم املتح�دة؛ ألن تدرجه ضمن »قتَلة 
األطفال« عاملياً.

وم�ا كاد يح�اول التملص من ه�ذه التهمة حتى ع�اد لريتكَب اليوَم مج�زرًة جديدًة بحق 
أطفالنا يف مدرستهم بمنطقة جمعة آل فاضل بمحافظة صعدة موقعاً شهداء وجرحى..

أرأيتم كم هو حجم ضعة هذا العدوان وقادته ومرتزقته؟
ومضة:

لقد قتل العدوان خالل 500 يوم 2260 طفالً، وجرح 2030 آخرين، وما زال يقتل..
فهل يتوقع العالم من هؤالء األوغاد أن يرعووا وهم ُرعاة الكبائر؟!.

فكيف لقلوبهم أن ترق وترَحُم وهي ال تأىس عىل طفل وتقتله بال مشاعر؟!.
وكيف لإلنسانية أن تبقَي انتسابَهم إليها وهم دون الوحوش بال ضمائر؟!.

أما ألطفالنا نقول:
�َد أخذه ُكلرّ ثائر.. أرواُحكم من بعدها ثأر تعهَّ

فرتقبوا أحباَب رحماننا حيناً ندير فيه عىل الباغي الدوائر.. 

• مالحظة:
اإلحصائي�ة مأخوذة م�ن تقرير عن جرائم العدوان خالل خمس�مائة ي�وم أصدره املرَكز 

اليمني للحقوق والتنمية.


