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بعد تطهري الأثاورة والأحكوم وال�سيطرة على جبل الأعكو�ش: 

إىل الرتبة!

 وقال الشعُب 
اليمنيُّ كلمَتــه! 

11أحمد ناصر الشريف

قن�ش 7 جنود �سعوديني يف جيزان
تدمري 5 آليات ودبابات سعودية ومقتل العشرات من الجنود السعوديني يف جيزان وعسري
صحيفة نيويورك: الواليات املتحدة باعت األسلحة ومتواطئة يف مذابح اليمن

عبدال�سالم: جمزرة م�ست�سفى عب�ش وق�سف منزل اأ�سرة عا�سم اأثبتت ف�سل العدوان بكل اأ�سكاله

املجلس األعلى: صمت املجتمع الدولي شّجع العدوان السعودي األمريكي على التمادي يف ارتكاب املجازر بحق املدنيني

نحو استكمال معركة التحرر الوطني.. رئيس المجلس األعلى ونائبه 
يتسّلمان السلطة رسميًا بالقصر الجمهوري والرئيس الثوري يبارك نيَل 

ثقة الشعب ويعلن استعداَده للمساندة أو التصحيح

ال هيمنة أمريكية
 ال وصاية سعودية 

جمهورية يمنية

أكثر من 7 آالف مسافر 
عالقون في الخارج بسبب 

استمرار تحالف العدوان إغالَق 
مطار صنعاء الدولي

صعوُد المجلس السياسي 
 األعلى وسقوط 

»خرافات الممالك 
الخليجية«
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رئيس التحرير:
صرب8 الخرواني

مدير التحرير:
أحمخ عاووع

رئيس قسم التصحيح:
محمخ عيل الباشا

المالقات المامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

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

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

بعَد تطهري الأثاورة والأحكوم وال�سيطرة على جبل الأعكو�ش

أبطاُل الجيش واللجان الشعبية يطلقون 
عمليَة تحرير الرتبة بمحافظة تعز

بينهم اأربعة اآلف طفل واألفا امراأة

إحصائية رسمية: أكثُر من 26 ألف شهيد وجريح جراء 
غارات الُعْدَوان السعودي األمريكي على بالدنا

  -  خاص:
تمّكان أبخااُل الجياش واللجاان الشامبية يف عملية 
عساكرية واسامة من تخهاري آخار مماقال املرتزقة يف 
منخيتَي األثاورة واألحكو  جنوبي تمز والسايخرة عىل 

السلسلة الجبلية املخلة عىل مخينة الرتبة .
المملياة المساكرية باخأت بانخاالق أبخاال الجيش 
واللجاان الشامبية القتحاا  جبال الصلاو الاذ8 حاول 
املناخيون واملرتزقة السايخرة عليه ليخع طريل الخمنة 

وحيفان .
وتمكن أبخال الجيش واللجان الشمبية من السيخرة 
عىل جبال الصلو وتمشايط التالل املجااورة له، مؤمنني 

بذلك طريل جبهة حيفان والخمنة .

وأظهرت مشاالُخ لإلعاال  الحربي، الثالثااء املايض، 
تيخُّماات الجياش واللجان الشامبية عياب تأمني جبل 
الصلاو وإحكا  السايخرة الكاملة عاىل مخيرية حيفان 
والاذ8 باخأ بمنخياة ضباي الواقماة يف عزلاة األعبوس 
باملخيرياة ماروراً بمنخيتي اليزجة وقمال الواقمتني يف 
مركز مخيرية حيفان وصوالً إىل محيط منخية املفاليل 

املحا ية ملخيرية طور الباحة بمحاخظة لحج .
وخيما شاهخت مجامياُع املناخيني املرتزقاة انهيارات 
وخساائر كبارية يف األرواح والمتااع أعَّت إىل خرارلام من 
منخيتي قمال واليزجة عرب منخيتي بناي عيل باتجاه 
منخيتاي األثااورة واألحكاو ، تمياب أبخاال الجياش 
واللجاان لذه املجامياع متمكنني من تخهاري منخيتي 
األثااورة واألحكاو  آخار مماقال املناخياني يف مخيرياة 

حيفان.

ولام تياف تيخماات الجياش واللجان الشامبية عنخ 
تخهريلام ملنخيتاي األثااورة واألحكاو  حياث واصلوا 
تيخمهام يف التجاه الغربي ملخيرياة حيفان باتجاه مخينة 
الرتبة، محرزين السايخرة عىل جبل األعكوش والسلسلة 

الجبلية املخلة عىل املخينة .
وتياع مخينة الرتبة يف الجهاة الجنوبية ملحاخظة تمز 
ضمن مخيرية الشمايتني املحا ية ملحاخظة لحج، وتمترب 
مخيرياة الرتبة أحاخ ألم طارق املناخيني ومركازاً كبرياً 

للجماعات اإلْرَلاابية .
ومع اقارتاِب أبخااِل الجياش واللجان الشامبية من 
تحرير مخينة الرتبة أعلنت خصائل مرتزقة الُمْخَوان حالة 
الخاوارئ وخرضت حظاراً للتجاوال يف املخيناة واملناطل 
املحيخة بهاا، وحذرت املواطنني من اجراءات عيابية ملن 

ييالف  لك.

  -  خاص:
قالات وزارُة الصحاة الماماة والساكان إن عاخَع 
الشاهخاء والجرحاى الذين سايخوا جاراء الُماْخَوان 
األمريكي الساموع8 بلغ حتى الحاع8 والمرشين من 

أيسخل الجار8 2016 ، 26 ألفاً و561.
وأكاخت الوزارة يف مؤتمر صحفاي لها ُعيخ صباح 
الثالثااء املايض يف الماصماة صنماء أن لو عخع الذين 
وصلوا إىل املستشفيات واملراخل الصحية واستخاعت 
الوزارة توثييهم، مشرية إىل أن لناك الكثريَ من الذين 

لام يتمكنوا من الوصول إىل املراكاز الصحية أو الذين 
استشهخوا وقا  ألاليهم بخخنهم.

وأوضحات الاوزارة أن عخع الشاهخاء بلاغ 7 آالف 
و27ل شاهيخاً، منهام ألف و620 طفاالً، وألف وعع1 
امارأة، خيما بلاغ عخع الجرحى 17 ألفااً ولل جريحاً، 
منهام ألفان وع3ل طفالً، وألٌف و00ل امرأة، مشارية 

إىل أن إجمايل اإلعاقات ألف و650 إعاقة.
الاوزارة أعلنات أن الوضع الصحاي يف اليمن صار 
كارثياً؛ بسابب الُمْخَوان وحصااره الجائر عىل اليخاع 
الصحي، مشرية إىل تخلور اليخمات الصحية ونيص 
األعوية واملحاليل واملساتلزمات الخبية وترضر الكثري 

من سيارات اإلسماف واملباني الصحية.
وأشاارت الوزارة إىل ما ييو  به الُمْخَوان من خالل 
وساائل اإلعال  بخمل وتزويار الحيائل عىل الوضع 
الكارثي واآلثار املخمرة للُمْخَوان عىل كاخة أوجه الحياة 
الكريماة وتخماريه للبنياة التحتية واملنشاآت المامة 
والياصاة واساتهخاف املخنياني والتاي كان آخرلاا 
اساتهخاَف مخرساة أطفال بصمخة ومستشفى عبل 
بحجاة ترشف علياه منظمة أطباء بال حاخوع وكذلك 
مصناع األيذية اليفيفة بصنمااء، ويري  لك من قتل 
مباارش واساتهخاف متمّمخ للحيااة الماماة وترويع 

لألطفال والنساء واملرىض والكواعر الصحية. 

ناطق أنصار اهلل: سمعوا ما لدينا 
من حلول منصفة وعادلة وما بعد 

لن يكوَن كما قبل
  -  صنعاء:

جّخع الناطُل الرسمي ألنصار الله محمخ َعبخالسال ، التأكيَخ 
عاىل اختماال الُماْخَوان الساموع8 األمريكي للاراع يف اليمن 

ليتيذه مربراً لتخمريِه وقتل الشمب اليمني.
وقال محمخ َعبخالسال  يف تغريخة عىل صفحته يف تويرت »لم 
اختملاوا ُكلَّ لذا الراع وريم  لك سامموا ما لخينا من حلول 

منصفة وعاعلة«.
وأكاخ قائالً: إن ما بمخ  لك لن يكون كما قبل، وسانبيى إىل 

جانب شمبنا مهما بلغت التحخيات«.

مقتل 7 جنود سعوديني قنصاً وتدمري 5 
آليات ودبابات سعودية ومقتُل العشرات 

من الجنود السعوديني يف جيزان وعسري
  -  خاص:

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية يوم أمس األربعاء من قنص 4 جنود 
عسكريني سعوديني يف موقعني عسكريني يف منطقة جيزان جنوب السعودية.

وقاليت مصادر خاصة لصحيفة »صدى املسيرة« إنه قنص الجنود تم يف 
موقعي.العبادية والرمادية بمنطقة جيزان ردا عىل الجرائم واملجازر الوحشية 

التي يرتكبها العدوان السعودي األمريكي بحق الشعب اليمني.
ويف وقيت سيابق من ييوم أمس األربعياء قنصيت وحدة القناصية ثالثة 
عسيكريني سيعوديني يف موقيع املعنق السيعودي بمنطقة الخوبية بجيزان. 
أطلقيت القيوة الصاروخيية التابعية للجيش واللجيان الشيعبية، يوم أمس 
األربعاء، صاروخاً من نوع “زلزال2” محيل الصنع وصاروَخي كاتيوشيا عىل 

ع لألليات والجنود السعوديني يف قرية املدرسة بقطاع جيزان. تجمُّ
وأفادت مصادُر عسيكرية “املسيرة نت” أن الصواريخ أصابيت أَْهَدافها 
بدقية، محدثيًة إصابياٍت مبيارشًة يف الجنيود واآللييات املتواجيدة يف املوقع 

املستهدف.
وانعكسيت هزائيُم الجيش السيعودي يف جبهات جيزان ونجران وعسير 
من خالل عرشات الغارات التي َشينَّها عىل القرى واملواقع التي يسيطر عليها 
أبطيال الجيش واللجيان الشيعبية الذين واصليوا إحراق العتاد العسيكري 

واسقاط جنود العدو.
وأوضح مصدٌر عسيكريٌّ أن أبطاَل الجيش واللجان الشعبية دمروا آليتني 
سعوديتني يف موقع جالح العسكري بجيزان، مما أدى ملقتل الجنود والضابط 

السعوديني الذين كانوا عىل متنهما.
ويف عمليية مماثلية أكد املصيدر أن أبطال الجيش واللجيان تمكنوا تدمر 
دبابة أبرامز وآليتني سعودية يف وقابة الزج بمنطقة عسر وقتل أيضاً الجنود 

والضابط الذين كانوا بداخلها إثر استهدافها بصواريخ مضادة للدروع.
وفيميا واصليت القيوة الصاروخية واملدفعيية للجيش واللجان الشيعبية 
قصف تجمعات الجيش السيعودي، شين الطران الحربي السعودي أكثر من 
10 غيارات عيىل قرية قمر بمنطقة الخوبة يف جييزان، ُمضيفاً عليها أكثر من 
30 صاروخاً بواسيطة طران االباتيي بالتزامن مع قصف جوي مكثف عىل 

وادي الثعبان يف عسر.

نيويورك تايمز : الواليات 
املتحدة باعت األسلحة 

ومتواطئة يف مذابح اليمن
  -  متابعات:

قالات ليئُة تحرير صحيفة »نيويورك تايماز« يف ميال لها )األربماء 
17 أيساخل/آب 2016(، إن املستشافى الذ8 تخعمه أطباء بال حخوع، 
واملخرساة، ومصناع رقائال البخاطال، التاي قصفت من قبال طريان 
المخوان يف اليمن، ليسات ألخاخاً عساكرية مرشوعاة، بموجب اليانون 

الخويل.
واعتربت ليئة تحرير الصحيفة، أن الواليات املتحخة متواطئة يف لذه 
املذبحاة. وقخ مّكنات التحالف يف نواحَي كثريٍة، بما يف  لك بيع األسالحة 

للسموعيني لتهخئتهم بمخ االتفاق النوو8 مع إيران.
وطالبات ليئاة تحريار »نيوياورك تايماز« الكونغارس، بوضع حخ 
ملبيماات األسالحة، كما ععت الرئيال أوباما إبالغ الريااض أن الواليات 
املتحخة ستساحب املسااعخات الحاسامة إ ا لم يتوقف السموعيون عن 

استهخاف املخنيني وتواخل عىل التفاوض من أجل السال .
واعتربت الصحيفة األمريكية، أن تكثيَف الساموعية ياراتها يف األيا  
األخرية يف اليمن، يشري إىل احتمالني يري سارين: األول، لو أن السموعيني 
وحلفاءلا لم يمرخوا بمخ كيفية تحخيخ األلخاف المسكرية املسموح بها. 

واآلخر، لو أنهم، ببساطة، ال يهتمون ليتل املخنيني األبرياء.
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  - صنعاء
شاَكَر رئيُل املجلل السايايس األعىل، 
صالاح الصماع، منظمة أطبااء بال حخوع 
عاىل الخور الذ8 تيو  باه والماملني خيها، 
مشارياً إىل أنهم يمثّلون حالة ناعرة يف ظل 

المخوان.
وقاال الصمااع خاالل اساتيباله، يو  
أمال األربمااء، رئيَل منظماة أطباء بال 
حخوع، حسان بو سانني والرئيَل الجخيَخ 
للمنظمة يف اليمن أيريك جونو«:عايشاتم 
مماناة الشامب اليمني، ونالها »املنظمة« 
الشامب  ناال  والماخوان، كماا  اليصاف 
اليمناي، وسيساجل الشامب اليمني لذا 
املوقف الشاجاع للمنظمة بماخ أن خذلته 
كثريٌ مان املنظماات تحت تأثاري المخوان 

الظالم«.
وأعرب رئيل املجلل السايايس األعىل 
عن أملاه يف أن تكاون منظماة أطباء بال 
حاخوع سافرياً ملظلومية الشامب اليمني 

أما  المالم واملنظمات الخولية.

وأّكاخ أن حياعياة منظماة أطبااء باال 
حاخوع جملها ُعرضًة للماخوان الذ8 كانت 
حساباته تيو  عىل رشاء جميع املنظمات 
اإلنَْساانية باألموال، إال أن حياعية ونزالة 
عمل منظمة أطباء بال حخوع جملها لخخاً 

للمخوان.
وعارّب األخ صالاح الصماع عان أمله يف 
أن يساتمر عور وعمل منظماة أطباء بال 
حاخوع.. مؤكخاً االساتمخاع لالساتمرار يف 
تيخيم التسهيالت الستمرار عمل وأنشخة 
املنظماة يف اليمان والرتحياب بيياعتهاا 
الجخيخة والثناء واالمتنان لليياعة السابية 
عاىل جهوعلاا وماا قامات به مان أعوار 

تأرييية يف مرحلة استثنائية وصمبة.
مان جهته أشاار نائب رئيال املجلل 
السايايس األعىل إىل ماا تحظى به منظمة 
أطبااء بال حاخوع من ثيٍة كبارية من قبل 
الشامب اليمناي.. الختااً إىل أن اساتهخاف 
الماخوان للمنظماة لن يثنيها عان تيخيم 
خخماتها واساتمرار أعمالها اإلنَْسانية يف 

الجانب الخبي.

وقال »إن الشامب اليمني لن ينىس لها 
لذا الاخور واملوقاف الذ8 ساجلته يف ظل 

المخوان والحصار عىل اليمن وشمبه«.
ونّوه الخكتاور لبوزة بالييم التي تممل 
بهاا املنظماة وعاىل رأساها الحياعية، ما 
جملهاا لخخااً للماخوان وتأثاري الييام يف 
عملهاا وأعائهاا وقخرتها عاىل التفاني يف 
تيخيم اليخمات يف ُكّل مكان ويف ُكّل ظرف.
خيما أكاخ أبو سانني االساتمخاع الخائم 
لتيخيام املسااعخة للشامب اليمناي وعىل 
الرىض التا  الذ8 حييه يف عمله يف اليمن.. 
ممرباً عن الشكر والتيخير للجهات املمنية 
التي قخمت المون واملساعخة والتسهيالت 

لممل املنظمة يف اليمن.
واساتمرض طبيماة عمال املنظماة يف 
ميتلاف املناطال واملشاكالت والتحخيات 
التاي تواجههاا وبرامجها املساتيبلية يف 

اليمن.
من جانبه قال الرئيل الجخيُخ للمنظمة 
يف اليمن أريك جونو »إنه سايواصل الممل 
عاىل تمزياز حضاور املنظماة يف اليمان 

وشافاخيتها وثيتها وما حييته يف الفرتة 
السابية«.

وسايرت منظماة أطبااء باال حاخوع 
من إعاالِن تحالُِف الماخوان ختَح »تحييل 
مساتيل« بالجريمة التي ارتكبها بيصفه 
ملستشفى بمخيرية عبل بمحاخظة حجر، 
مشرية إىل أنه ال يمكن ملرتكب الجريمة أن 

ييو  لو بالتحييل خيها.
وقالت املنظمة بأناه ال يمكن لألطراف 
املشااركة يف الحروب أن تيو  لي بإجراء 
التحييياات، و لك رعاً عاىل إعالن تحالف 
يف  مساتيل”  “تحييال  إجاراء  الماخوان 
األطفاال  بحال  ارتكبهاا  التاي  املجازرة 

والنساء واملرىض.
وأشاار الخكتور خولكر خيسارتباركا8 
مان منظمة أطباء بال حخوع يف تريحات 
ملوقاع صاوت أملانياا أو “عويتشاه خيله” 
األملاناي إىل أن لناك ليئااٍت تابمة ملجلل 
األمن الاخويل ممنية بضمان توخري تحييل 
مساتيل. كما إن لنااك إمكانيًة أخرى يف 
إطار ممالاخة جنيف، حياث توجخ لناك 

ليئاة عولية ممنياة بالتحييال يف أحخاث 
مان لاذا الناوع. إ ن لناك خارص عولية 
عخيخة إلجراء تحييل مستيل يف مثل لذه 
الحااالت، واملهم يف األمر لاو أنه ال يجوز 
أل8 طارف مان أطاراف الحارب أن ييو  

بتحييل أحاع8 الجانب.
وعان قاخرة األمام املتحخة عاىل خرض 
خيسارتباركا8:  قاال  مساتيل  تحييال 
“حتى اآلن كانت لنااك مثل لذه الحاالت 
ولكن بشاكل مهمل لم يأخذ مخاه الجخ8. 
خفي أخغانساتان تمرضت مستشافياتنا 
عاخة مرات لهجمات ورضبات عساكرية، 
خيامت لجان تحيييية مساتيلة بمملها، 
مرة باسام اليياعة المساكرية األمريكية 
ومرة أخارى من قبل الحكوماة األخغانية 

وأخرى باسم األمم املتحخة«.
املوقاع األملاني “عويتشاه خيله” أشاار 
لالتهامات التي وّجهها اإلعال  الساموع8 
ضخ املنظمات الخولية، بينها منظمة المفو 
الخولياة ويريلاا، بماخ  التازا  الحياعية 

وخيخان توازنها يف الشأن اليمني.

  - صنعاء
أّكاخ املتحخُث الرسامي للهيئاة المامة 
للخريان املخني واألرصااع مخير عا  النيل 
الجاو8، الخكتاور ماازن أحماخ يانم، أن 
جميَع رحاالت اليخوط الجوياة اليمنية 
مساتنكراً  بحات..  إنَْسااني  طاباع   ات 
اساتمراَر الحظاِر عاىل رحالتهاا من قبل 

تحالف المخوان.
وقال الخكتور مازن أحمخ يانم يف مؤتمر 
صحفاي الثالثااء بمخاار صنمااء الخويل 
»إنه وبماخ التفاعل الاذ8 أبخته املنظمات 
الخولية وإصاخار بيان يخيان إيالق مخار 
صنمااء الاخويل من قبل 12 وكالاة إياثية 
عولية تحات عنوان )إيالق املخار الرئييس 
يف اليمان خمل ال يغتفر(، تام الثالثاء رخع 
الييوع املفروضة عىل الرحالت اإلنَْساانية 
والياصاة بتلك املنظمات مع بياء الحظر 

عىل الرحالت الياصاة باليخوط الجوية 
اليمنية«.

وأكاخ أن جمياع رحاالت اليمنياة  ات 
طابع إنَْسااني بحت ملا تياو  به من نيل 
حاالت َمَرضية وإنَْساانية عاىل الريم من 
أن جميع تلاك الرحالت خاضمة للتفتيش 
ياري اليانوني وملخة طويلة بمخار بيشاة 

السموع8.
وأضااف »إن إييااف الراحالت من وإىل 
مخار صنماء الخويل زاع من مماناة الشمب 
اليمني سواء يف عاخل البالع أو خارجها«.

ولفات إىل أن اإلحصائيات تشاري إىل أنه 
خاالل الفارتة مان ع أيساخل الجاار8 
وحتى اليو  بلغ عاخع الماليني يف اليارج 
والرايبني بالسافر خارج الوطن ألسباب 
و632  آالف  سابمة  وإنَْساانية  عالجياة 
شايصاً، منهم ثالثة آالف و700 مسااخر 
عالياني خاارج الباالع والماخع يف تزاياخ 

مستمر.
وبانّي املتحخث الرسامي للهيئة المامة 
للخاريان املخني واألرصااع أن الماليني قخ 
تيخمت بهم السبل وأصبحوا يري قاعرين 

عىل مواجهة مصاريف املميشة.
ولفات إىل أن البيانات األولية تشاري إىل 
وجاوع حااالت وخااه نتيجة لماخ  تمكن 
بمض املرىض من السافر إىل اليارج وكذا 
وجاوع جثث خاارج الباالع يرياب  ويها 

بخخنها يف أرض الوطن.
وجّخع مخير عا  النيل الجو8 مناَشاَخَة 
األمم املتحاخة ووكاالت اإلياثة التابمة لها 
ومنظماات املجتماع الاخويل والحيوقيني 
التخخال الرسياع والضغاط عاىل تحالف 
الماخوان إليياف مثل لذه املمارساات الال 
إنَْساانية وامليالفة لكل األعراف واملواثيل 
الخولية واإلنَْساانية.. مؤكخاً أن استهخاف 
مراخل وخخمات الخريان املخني استهخاف 

ملواطني الجمهورية اليمنية.
من جانبه قال مخير عا  مخار صنماء 
الخويل خالخ الشاايف »إن الخريان المماني 
تياخ  بخلب ياو  االثنني املاايض إىل عول 
تحالف المخوان لتنظيام رحلة لنيل الوخخ 
الوطني وعخع من الجرحى ولكن لآلساف 

رخضت عول المخوان الخلب«.
وبانّي أن رحلتاني وصلتاا الثالثااء إىل 
مخاار صنمااء الاخويل األوىل إياثية تابمة 
لربنامج الغذاء الماملي تحمل 35 ألف 00ل 
كيلاو مان املسااعخات الغذائياة والرحلة 
الثانياة للصلياب األحمر الاخويل.. الختاً إىل 
أن الخائارة الثالثة لألمم املتحخة ساتصل 

الحياً.
الاخويل  مخاار صنمااء  أن  إىل  وأشاار 
مفتوح وجالز الستيبال ُكّل الرحالت وال 

يوجخ أ8 تيصري من قبل إعارة املخار.
وقاال »ال يوجخ أ8 مربر لاخول تحالف 

المخوان إليالق املخار ألن جميع الخائرات 
التاي تصال إىل مخاار صنمااء تأتاي من 
واملسااخرين  الماخوان  يف  مشااركة  عول 
وماا يحملاون ييضماون للتفتياش قبل 
وصولهم إىل املخار وجميع الخائرات تنزل 
يف مخاار بيشاه قبال وصولهاا إىل مخار 
صنمااء لتيضاع للتفتياش والتأكاخ من 

لوية املساخرين«. 
وأكخ مخير عاا  مخار صنماء الخويل أن 
جمياع املغاعرين عاىل اليخاوط الجوية 
اليمنياة أو يريلاا مان رشكات الخاريان 
كشاوخات  الماخوان  عول  تخلاب  املخناي 
مسبية لفحصها لكي يتم املواخية عليها.
وأضااف »لذه األساباب كاخياة لمخ  
إياالق مخاار صنمااء الاخويل نهائيااً«.. 
مشارياً إىل أن املخار ييخ  حاالت إنَْسانية 

وطالب ومغرتبني.

رئي�ُش املجل�ش ال�سيا�سي الأعلى: ال�سعب اليمني �سي�سّجل املوقف ال�سجاع ملنظمة اأطباء بال حدود بعد اأن خذلته الكثرُي من املنظمات

أطباء بال حدود تسخر من إعالن العدوان إجراء تحقيق مستقل: كيف يحّقق املجرم يف جرائمه؟

اين بحت املتحدُث با�سم هيئة الطريان املدين: جميع رحالت اخلطوط اجلوية اليمنية ذات طابع اإْن�سَ

أكثُر من 7 آالف مسافر عالقون يف الخارج بسبب استمرار تحالف العدوان إغالَق مطار صنعاء الدولي

إغالُق ميناء املنطقة الحرة بعدن 
بعد اشتباكات بني سلطات هادي 

وتشكيالت الحراك
  - متابعات

أّعت اشاتباكاٌت مسالحٌة بني تشاكيالت الحزا  األمني ومجنَّخ8 وتشكيالت الحراك إىل 
إيالق ميناء املنخية الحرة بمخينة عخن جنوب البالع.

وقاال مصخر أمني يف عخن مسااء أمال األربماء لوكالة خرب إن اشاتباكات وقمت بني 
قوات أمنية، تساببت يف إيالق ميناء املنخية الحرة، يف الوقت الذ8 شاهخت املخينة حواعث 

أمنية طالت قياعات يف الحزا  األمني بلحج.
و كر املصخر، لوكالة »خرب«، أن مشااعاٍت تخورت إىل اشتباكات بني تشكيالت »الحزا  
األمناي« ومجنخ8 وتشاكيالت الحراك وقمت يف ميناء »املنخياة الحرة« عخن، مما أعى إىل 

إيالقه.
يف الساياق  اته، اساتهخف تفجري يف خط اللحو  بخار سامخ، قائخ ما يمرف با«الحزا  
األمني« يف لحج، صالح السايخ، أثناء مرور موكباه. وقال املصخر، إن االنفجار خلف ثالثة 

مصابني من املجنخين، ووصفت حالتهم بالحرجة.
إىل  لك، نجا قياع8 يف خصائل »املياومة الجنوبية« يخعى ساالم السميخ8، من محاولة 

ايتيال.
و كر مصخر يف املخينة لا«خرب«، أن اشاتباكات انخلمت يف حي املمخارة، وتمكن اليياع8 
السميخ8 من الفرار مشياً عىل األقخا . مضيفاً أن أربمة مجنخين أصيبوا يف االشتباكات.

وتشاهخ عخن حملَة مخالمات واعتياالت نفذتها السلخات األمنية بيياعة مخير رشطة 
عخن »شاالل شاائع« يف أحيااء »الخويلاة وحاخة حساني بكريرت«، خيماا انترشت قوات 

عسكرية يف أرجاء كريرت، وخل مصاعر متخابية وسكان محليني. 

إستشهاد 8 مواطنني بينهم 3 نساء يف قصف متوحش لطريان العدوان 
على محافظتي صعدة وتعز

  - خاص
الساموع8  الماخوان  طارياُن  واَصاَل 
األمريكاي، يو  أمل، ارتاكاَب املزيخ من 
الجرائم بحل املخنيني، حيث اساتهخف يف 
سااعة متأخرة من مساء أمل األربماء، 
محخاة وقاوع يف محاخظاة صماخة، ما 
أعى إىل استشاهاع 5 مواطنني وإصابة ل 

آخرين. 
واستشاهخت ثاالُث نسااء يف ياارات 
شنها طريان المخوان السموع8 األمريكي 
يو  أمل عاىل مخيرية الصلو بمحاخظة 

تمز.
وشان طاريان الماخوان ياارات عاىل 
جرٍس يف منخية موقمة بمخيرية الصلو، 
ماا أعى إىل استشاهاع ثالث نسااء أثناء 

عبورلن الخريل.
وعااوع الخاريان للمارة الثانية شان 
ياراتاه عاىل مخيرية ساامع مساتهخخاً 
بغارتاني مبنى مخيرياة األمن، ما أعى إىل 

أرضار كبرية يف املبنى.

السامو8  الماخوان  طاريان  وشان   
األمريكي مسااَء األمل األربماء سلسلة 
يارات عاىل منازل املواطناني يف منخية 
االحكو  بمخيرية حيفان بمحاخظة تمز.
وأوضاح مصاخٌر محايل باملحاخظاة 
لوكالاة األنباء اليمنية )سابأ( أن طريان 
الماخوان شان ثالث ياارات عاىل منازل 
املواطناني يف قرياة األكباوش ا أحكاو  
مخيرياة حيفان، كما شان ياارًة رابمًة 
اساتهخخت منازالً يف منخياة الماخوف 

باملخيرية.
طاريان  ياارات  إىل  املصاخر  وأشاار 
الماخوان أعت إىل تخماري منازل املواطان 
عبِخامللاك طرباوش وعاخع مان املناازل 

املجاورة.
وأكاخ املصاخر أن املناخياني مرتزقاة 
المخوان يف مخينة الرتبة قصفوا بالتزامن 
مع الغاارات قصفاً مخخميااً مكثفاً عىل 
قارى األحكاو ، ماا أعى إىل تارضر عخع 
مان املنازل.. مشارياً إىل المخيخ من األرس 
نزحت جراء الغارات واليصف املخخمي.

الساموع8  الماخوان  طاريان  وشان   
األمريكاي مسااء أمال يارتاني عاىل 

مخيرية لمخان بمحاخظة صنماء.
واساتهخف طريان المخوان اساتهخف 
بغارتاني جبال راجي بمنخياة رضوان، 

ميلفاً أرضاراً باألرايض الزراعية.
 وقصاف طاريان المخوان الساموع8 
األمريكي أمل، بست يارات عىل مناطل 
متفرقاة بمحاخظة الجوف، حيث شان 
الخريان أربع ياارات عىل منازل ومزارع 

املواطنني بمخيرية الغيل.
ويف مخيرياة بني حشايش بمحاخظة 
صنماء اساتهخف طاريان المخوان بثالث 
ياارات منخياة الجميماة بمخيرية بني 
حشايش، ما أعى إىل إلحاق أرضار كبرية 

باألرايض الزراعية.
كما استهخف طريان المخوان استهخف 
بغارتاني منخيتاي املناارة واملجاوحاة 
بمخيرياة نهام، محخثاً أرضاراً جسايمة 

بممتلكات املواطنني.
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  -  أنس القاضي
أوَضَح الّسايِّاُخ اليائخ يف خخابه بمناسابة 
الذكرى السانوية النخاالق الرخة يف وجوه 
امُلساتكربين، كياف أن النظاَماني األَمريكاي 
واإلرسائيايل »قخياران يف مجال اساتغالل أية 
مشاكلة وتوظيفهاا التوظياف الاذ8 يياخ  
أَْلَخاخهام ومشااريمهم ومؤامراتهم«. وكيَف 
أن »أ8 متمارع يتمارع عاىل اإلَراَعة األَمريكية 
أَْو عاىل األطمااع األَمريكية يُارضب من مال 
وإْمَكاانات لذه األمة ومن الكائنات البرشية 

الممياء الصماء البكماء يف لذه األمة«.
أن  أوضاَح وكياَف  تأرييياة   ويف قاراءه 
األَمريكي »يف تجربته مع االتحاع الساوخييتي 
باخالً عن أن يخخل يف حرب مبارشة عساكرية 
أتى بالمرب ليحاربوا االتحاع السوخييتي تحت 
عنوان الجهاع يف سابيل اللاه وبفتاوى ممينة 

ثم بتمويل عربي«. 
مان  النااس  لتيوياف  ليال  لاذا  وكل 
املواجهة، بال من اإلعخاع لهاا ومن منخل إن 
كياخ الشايخان كان ضميفاً، لكن الشايخان 
االساتممار8 لاذا ال يصبح كياخه ضميفاً إال 
بحضور قو8 نيياض لُه وملصالحه، ونييض 
للواقاع الذ8 يَجمل من البلخان سااحة مهيأة 
للغازو واالساتممار الجخياخ، ولاو الجهااع 

والنضال والكفاح الذ8 ال لواعَة خيه. 

الركائزُ املحلية لالستعمار عناويُن 
مختلفة، ومصلحة َأمريكية واحدة

َماا مان اساتممار وُعاْخَوان خارجاي إال 
بركائاز محلياة وقاوى عاخلية، ولاذا مثبٌَت 
يف التجرباة التأرييياة عاىل مساتوى الماَلم 
وتفااوت  واليومياات  الثياخاات  بميتلاف 
التخاور االقتصااع8 واملماريف لهاذه الاخول، 
يتناساب عوُرلا ماع المناوين التاي يتبنالا 
املساتممرون، خمان المناويان الخائفياة إىل 
املناطياة والسياساية اليومياة واليساارية 
واللربالياة واملَخنياة والحخاثة والتياخ ، وكل 
لاذا ال يرُبر الُماْخَوان واالساتممار، وال يجمل 
مان الممل مع الماخو قضية عاخلياة وخالخاً 
محليااً، وال يجماُل من األولوية حال اليضية 
ماع األعوات والياوى يف الخاخال، خماا ُلْم إال 

ُملحيون بالمخو الرئييس. 
 يياول الّسايِّاخ قائاخ الثاورة الشامبية: 
تمتمخ أَمرياكا عىل االخرتاق لألمة وتيويضها 
مان الخاخل ولاذا أسالوب خبيث شايخاني 
ال يساتنزخها بياخر ماا لاي تربح وتكساب 
وتساتفيخ، ختحرك الياوى املوالية لها تتمكن 
من خاللها من اساتيخاب قوى أُْخاَرى تحت 
عناوين مميناة، تصنع عنوان؛ يليي تجاوب، 
عنوان طائفي يليي تجاوب لخى خئة واسامة 

مان املغفلاني واملتمصباني والجهلاة وعماي 
اليلوب وصم األسماع، وترخع أحياناً عناوين 
سياساية تلياى تجااوب مان خئاة انتهازية 
مفرياة تمامااً مان اإلحسااس باملسائولية 
والييام واألَْخااَلق، ولكذا من عناوان إىل آخر 
ترخماه أَمرياكا ختلياى تجاوب مان خئة من 
األماة، اليو  تُخخاع ألَمريكا األماوال يف تنفيذ 
مشاريمها، السموعية تتحرك لتنفيذ مرشوع 
أَمريكاي يف الوقات الاذ8 تيخ  املاال ألَمريكا 
وتخخاع املاال الكثاري ألَمرياكا عاىل حسااب 

اقتصاع الشمب«. )*( 

دعاُة اليسار والقومية أدواٌت 
لإلمربيالية واالستعمار الجديد! 
ييول الّسيِّاخ قائخ الثورة الَشمبية: 

»األَمريكاي واالرسائيايل يتحارك بخريية 
مخروساة لو ييىش ييظاة األمة، لو ييىش 
أن يتحرك بخريية يساتفز خيها األمة خيكون 
تحركه عامَل استنهاض لهذه األمة واستفزاز 
لهاذه األماة، لو يحساب لاذا الحسااب وال 
يياىش يشء مثلماا ييىش أن تساتفيَل لذه 
األماة وأن تمَي وأن تتحارك كما ينبغي خلذلك 
لو تحرك ولاو يأخذ بمني االعتباار ُكّل لذه 
االماور خاعتمخ أوالً اختاالق الذرائع وصناعة 
املاربرات ييلال  ريماة مميناة يجمال منها 

المناوان الاذ8 يزحف باه عىل املنخياة الذ8 
يتغلغال من خالله إىل عاخال ُكّل بلخ من بلخان 
لذه املنخية َعساكرياً وأمنياً الذ8 يجمل منه 
المناوان الذ8 يساوغ له وياربر له أن يرضب 
ويوجاه رضباته يف أ8 بلاخ يف أية منخية وأن 
يتحرك عىل املساتويات سياساياً وَعساكرياً 
وأمنيااً وحتاى اقتصاعياً وإْعاَلميااً خأتى من 
ضمن لذه المناوين عنوان اإلْرَلااب وعنوان 
مكاخحة اإلْرَلاااب والياعخة ثام الكثري مما 
نتج عن لاذا المنوان وّلخت الياعخة كثرياً من 

بناتها«. 
ولاو جئنا لنبحاث كياف أن ُكل التخخالت 
االساتممارية األَمريكية اإلرسائيلية الواضحة 
لم تؤثر إيَْجاباً يف أوسااط الجمالري جمالري 
الشامب وقواعخ األحزاب، ولام ينضج الوعي 
ملياوماة لذا التحرك سنكتشاف أن المناوين 
التي يأتي من خاللها األَمريكي، ال يأتي إال بمَخ 
أن يكون قخ زرع أعوات له تشاتغل يف مياعين 
السياسة والفكر واإلْعاَل  لتهيئة وعي الناس 
لتحركه ولتزيف جولر تحركه االساتممار8، 
وإن كان التحارك الولاباي اإلخواني واضحاً 
وجلياً يف تجريه الخين للمصالح االستممارية، 
خاإن ماا لَو خفاي وُخضاح يف لاذه املرحلة 
لاو الخور الياذر الذ8 لمباة االنتهازيون من 
ععااة اليساار واليومياة واملخنياة والحخاثة، 

ولنأخذ عىل سابيل املثال حخياث َعبخالرحمن 
عمر الساياف الذ8 كان يُهيمن موقع األمني 
الماا  للحزب االشارتاكي وأطاحت به اللجنة 
التحضريياة للحزب االشارتاكي اليمني )ضخ 
الُماْخَوان(، ييول الساياف يف حوار مع موقع 
ابابيال نات، رعاً عىل ساؤال الصحفاي كيف 
تنظارون إىل عور عاصفاة الحاز  والتحالف 
المربي بيياعة خاع  الحرمني امللك سالمان يف 
ععام الرشعية ورعع امليليشايات والجماعات 

املسلحة؟ خأجاب: 
»نمتارب عور عاصفة الحاز  واالمل امتخاع 
لاخور مجلال التمااون اليليجاي واململكاة 
ضمان  االخاص  عاىل  الساموعية  المربياة 
مساؤولياتهم تجااه اليمان والتاي جملتهم 
يتيخمون باتفااق املباعرة اليليجياة واليتها 
التنفيذياة باعتباار لذا الاخور كان قائم عىل 
رعاياة مجمال املساارات السياساية ضمن 
المملية السياساية االنتيالياة يف تنفيذ مها  
وأَْلاَخاف اتفااق املبااعرة اليليجياة واليتهاا 
برعايتهاا وملاا جااء  التنفيذياة وييوماون 
االنياالب عليهاا عساكرياً خإن األمار تخلب 

مواجهة االنيالبني باألسلوب املناسب«. 
والساياف لناا ولاَو يمثال األيخلوجياة 
السياساية ملن يربرون الُمْخَوان ممن التحيوا 
بالرياض وكانوا محساوبني عىل االشارتاكية 

والنارصية. 
الساياف يجمال مان التخخال الُمْخَواناي 
المساكر8 الاذ8 لو تخخال أَمريكاي يجمل 
مناه صالحياة واجاب ومسائولية مان لذه 
الخول االساتممارية الرجمية السموعية، خهو 
االسلوب املناسب كما قال السياف، بمخ عجز 
الساموعية عان الهيمنة عىل بالعناا بالتخخل 
السياساية الساابية، التاي يرالا الساياف 
مسائولية ساموعية تجااه الشامب اليمناي 

اليارص!
 ونذكار لنا الساياخان تحريفاه وتزيفه 
لاذا ال يمثل نفساُه إنما يمثل الشاكل األعىل 
لليخاب السايايس االنتهاز8 املوايل للُمْخَوان، 
وأكثار من  لاك وقاحة قاول الساياف: »إن 
عاصفاة الحاز  واالمال قامت باخور قومي 
عروبي يحفاظ لخول املنخياة أمنها اليومي 
املناطال  الراعاات يف  ُجملاة  وأن  خاصاة 
الحروب السااخنة يف عخع من البلخان المربية 

توجخ بها بصمات إيرانية.
للملاك  الييااع8  بالاخور  يتملال   وخيماا 
سالمان بن َعبخالمزيز، وبميخاً عن املجامالت 
امللاك سالمان بان َعبخالمزياز قخ قاا  بخور 
تأريياي عىل املساتوى اليومي وجااء  لك يف 
الوقت املناساب تلبية للحاجاة التي خرضتها 
االخخار الجيوسياسية عىل املنخيية والهوية 

المربية«. )**(
خيما املؤسال للحزب االشارتاكي اليمني 
الشهيخ اليائخ َعبخالفتاح إسماعيل والذ8 يُمخ 
األَب الروحاي للحركة التيخمية اليمنية ييول 
»إن االمربيالية الماملية االستممارية، وخاصة 
اإلمربيالياة األَمريكياة، لاي وحخلاا التاي 
تُثري األخخاار وتيلل بؤر التوتار، والنزاعات 
اإلقليمية، وتلجأ إىل االستفزازات، والتهخيخات، 
ضخ السياعات الوطنية، واالستيرار والتمايش 
السلمي، وتساتيخ  ميتلف أسااليب التآمر 
لمرقلاة عملية التحارر والتياخ  االقتصاع8 
واالجتماعاي. وتحاول لذه االمربيالية إخفاء 
نوايالاا التآمرياة والُمْخَوانياة ضاخ األنظمة 
والياوى التحررياة يف املنخياة وراء حماياة 
طرق وممارات النفط البحرياة، مثل مضيل 

لرمز وباب املنخب وطارق.... »)***( 
....................

الهوامش:
)*( خخااب الّسايِّاخ َعبخامللك باخر الخين 
الحوثي يف  كرى الرخة بوجه املساتكربين 

ع2016-7-2 
 )**( ميابلة الساياف مع موقع »ابابيل 

نت« الثالثاء ل2 يونيو 2016 
 )***( ميال لمبخالفتاح إسماعيل نرشت 

يف مجلة الكفاح المربي يوليو ل7ع1

الركائزُ االستعماريُة أَلمريكا يف اليمن واملنطقة!

هل سيعيد بان كي مون السعودية إىل القائمة السوداء مجددًا؟
  -  متابعات

تسااءلت صحيفاة “رأ8 اليو ” يف ساياق 
تناولهاا لجرائم الُمْخَوان الساموع8 األَمريكي 
يف اليمان واملجازر التي ارتكبتها بحل املخنيني 
وارتفمات وتريتهاا مؤّخراً حول ماا إ ا كانت 
تلك الجرائم ستوقظ ضمري األمني الما  لألمم 

املتحخة الغائب.
وتحت عنوان “طائارات “عاصفة الحز ” 
تجخع قصفها ملستشافيات ومخارس يف اليمن 
رًعا عىل خشال مفاوضات الكويت”، تساءلت 
الصحيفاة التي تصخر من لنخن يف اختتاحيتها 
أمال األربمااء: “لل سايميخ بان كاي مون 
الساموعية إىل اليائمة الساوعاء مجاخعاً بمخ 

ميتل 10 أَْطَفال بمخرسة حيخان..؟!!”.
وقالات: “ال نمارف ما ا سايكون شامور 
باان كي مون أماني عا  األمام املتحخة، ولو 
ييارأ التيارير التي تبثها منظمات عولية مثل 
“أطبااء بال حخوع”، ومنظماة المفو الخولية، 
التاي تتحاخث عان اليصاف املتمماخ ليوات 
التحالاف الساموع8 ملستشافيات وماخارس 

يف شامال اليمان، وميتل المخيخ مان األَْطَفال 
املخنيني من جرائه”. 

ولفتت الصحيفة يف اختتاحيتها أيًضا إىل أن 
تسااؤالتها موجهة يف الخرجة األوىل إىل “أمني 
عاا  األمام املتحخة بمخ أن ساحب اسام لذا 
التحالف من قائمة ساوعاء تصخرلا منظمته 
سانويًا، وتضم الاخول التاي تيتال األَْطَفال، 
رضوخا لضغوط وتهخيخات سموعية مخعومة 

من ِقبَِل الواليات املتحخة األَمريكية”.
وأكاخت الصحيفاة باأن عملياات اليتال 
“مساتمرة”،  اليمان  يف  واملخنياني  لألَْطَفاال 
مستشاهخة بماا أكختاه منظمة “أطبااء بال 
حاخوع” مؤّخاراً عان “ميتال ل1 شايًصا، 
وإصاباة ع1 آخرين عىل األقل، عنخما قصفت 
طائرات التحالف الساموع8 مستشفى َعبْل 
يف محاخظاة حجة الذ8 تخياره، وكان من بني 

اليتىل أَْطَفال ونساء وأحخ األطباء”.
للمستشافى  “اليصاف  باأن  وأضاخات 
املذكاور، جااء بماخ ياو  واحاخ مان قصف 
الخائارات نفساها مخرساة يف حياخان، أعى 
إىل ميتال عرشة أَْطَفاال عىل األقال، واصابة 

المرشات”.

وكانت مسؤولة الممليات الخارئة ملنظمة 
أطبااء بال حخوع “ترييزا ساانكر يساتوخال” 
أكخت أن املستشافى املذكاور يف مخينة عبل 

“كان مكتظااً باملرىض، ويضم قسام التوليخ 
خيه 25 سايخة ول1 مولوًعا وعخًعا يري محخوع 

من املرىض واألَْطَفال يف قسم الخوارئ”.

وخيماا قالات السالخات الساموعية إنها 
باأن  الصحيفاة  أكاخت  األمار  يف  ساتُحيل 
خائاخة،  أ8  لهاا  يكاون  لان  “التحييياات 
ومصريلاا سايكون مثال مصاري تحيييات 
ناطيهاا  عارب  الساموعية  وأن  ساابية”، 
“المساري8” مارسات “الكذب والتضليل من 

بخاية الُمْخَوان ويف وضح النهار”.
وشاخَّعت الصحيفة بأن اليمن يتمرض إىل 
“جرائام حارب” يرتكبهاا “طاريان التحالف 
بصورة مكثفة، بمخ اعتماعه الحل المساكر8 
ا عىل انهيار مفاوضاات الكويت،  مجاخًعا، رعًّ
وتشاكيل املجلل السايايس، وعاوعة الربملان 

اليمني ملمارسة أعماله”.
وختمت “رأ8 اليو ” اختتاحيتها قائلة: “ال 
نمتيخ أن الّسايِّاخ بان كي مون سايميخ اسم 
التحالاف إىل اليائمة الساوعاء مجاخًعا، حتى 
لو جارى قتل جمياع أَْطَفال اليمان الفيراء، 
وآبائهم املمخمني املساحوقني؛ ألن الساموعية 
إلساكات  حاارض  الساموع8  واملاال  طاملاا 
الجميع”. يف إشارة لصفيات األسلحة املربحة 
التاي تمت بني واشانخن والريااض، وآخرلا 
صفية عبابات با مليار ومائتي مليون عوالر.
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  -  صنعاء
يف مشاهٍخ تأرييي َسالََّم رئيُل اللجناة الثورية 
الملياا محمخ عيل الحوثي السالخَة لرئيل املجلل 
السيايس األعىل صالح الصماع ونائبه قاسم لبوزة، 
يو  االثنني املايض، يف الير الجمهور8 بالماصمة 
صنماء بحضور رئيل مجلل النواب يحيى الراعي 
وعخع من املساؤولني الحكومياني وأعضاء مجليس 
النواب والشورى قياعات عسكرية وأمنية وحضور 

الخت لمخع أعضاء السلك الخبلومايس.
 اللجنة الثورية المليا ورئيساها سّلموا السلخة 
ل املساؤولية التأرييية  بأسلوب حضار8 بمخ تحمُّ
ساات الخولاة مان التاليش  واملحاخظاة عاىل مؤسَّ
واالنهياار وساّخ الفاراغ السايايس الاذ8 صنماه 
الماخوان؛ بهخِف اليضاء عىل الخولاة والثورة لتموع 
اللجناة الثورية ملمارساة مهامها كرقابة شامبية 
لتصحيح أ8 انحراف أو اعوجاج يف املسار السيايس 

عىل ما تواخل عليه أبناء الشمب اليمني.
وشاالخ الماَلُم وقبلهم الشامب اليمني لحظات 
اساتال  رئيل املجلل السيايس األعىل ونائبه للملم 
الوطني من رئيل اللجنة الثورية يف مشاهخ وطني 

بامتياز.
 رئيُل املجلل السايايس األعاىل صالح الصماع 
ألياى كلمة عياب تسالمه السالخة أكاخ خيها أن 
الحاخَث الذ8 جارى »يمخ نيلاة تأرييياة وخخوة 
إيجابياة يف إعااعة بناء اليمان ومواجهاة المخوان 
الساموع8 األمريكاي الغاشام«. وأضااف أناه » يف 

لاذه اللحظة التأرييية والفاصلاة ويف لذا الظرف 
االساتثنائي الاذ8 تميُشاه بالعناا يف ظال المخوان 
الساموع8 األمريكي الغاشام كان ال باخ من أن يتم 

مثُل لذه النيلة لتمخي الشمب اليمني انخخاعاً أكثر 
ملواجهة تحخ8 المخوان الغاشم«. 

كما أكخ الرئيل الصماع »أن أعخاَء البالع يسمون 

إىل عاخ  تمكاني اليمنياني مان ترتياب أوضاعهم 
السياساية واالقتصاعياة حتاى يبيى وضاع البلُخ 

مشلوالً«..

 وتخارق رئياُل املجلال السايايس األعاىل إىل 
االتفااق السايايس باني املؤتمار الشامبي الماا  
وحلفائاه وأنصار اللاه وحلفائهام وعوره يف قخع 

الخريل أما  اعخاء الوطن.
 وقاال إن لاذا االتفااق ساييخع الخريال عىل 
تحالف المخوان السموع8 األمريكي الذين يحاولون 
أن يبياى البلاخ محارصاً ومشالوالً، مؤكاخاً ألمية 
تماون جميع أبناء اليمان يف مواجهة التحّخ8 الذ8 

خرضه المخوان السموع8 االمريكي الغاشم.
 وأشااع رئيُل املجلل السيايس األعىل يف كلمته 
باخور رئيل اللجنة الثورية الملياا واعضاء اللجنة 
يف إعارة الباالع ومواجهاة الماخوان واملحاخظة عىل 
مكتساباته الوطنياة. وقاال: »نياخ  ُكّل الشاكر 
واالحرتا  لألخ رئيل وأعضاء اللجنة الثورية المليا 
عىل الخور الذ8 قاموا به يف الفرتة املاضية منذ بخاية 
الماخوان ولام يتحملون أعبااء البالع ومشااكلها 
ويخيرون أحوالها بكل سالساة وسهولة يف مواجهة 
المخوان الذ8 كان يرتبص وينتظر انهيار البالع لوال 
أن حكمة رئيال اللجنة الثورياة المليا واعضائها 

حالت عون  لك«.
وعياب كلماة الرئيال الصمااع ألياى رئيال 
اللجنة الثورية المليا بخوره كلمة بارك خيها لرئيل 
املجلال السايايس ونائباه وأعضااء املجلال نيل 
ثية ممثيل أبناء الشامب اليمناي يف مجلل النواب 
محملهم مسؤولية وأمانة إعارة البالع خالل املرحلة 
الياعمة، متمنني لهم التوخيال يف مهامهم الياعمة 

إلعارة البالع«.

  -  إبراهيم السراجي
وخيماا كان البماض يمتياخ أن اإلْعااَلن عان املجلال 
السايايس األعىل لو مجرع خخوة للضغاط عىل المخوان يف 
أواخر أياا  الجولة الثانية من املفاوضاات إال أن اليخوات 
الالحية أكاخت جخية اليوى الوطنية عاىل خوض املواجهة 
بخاياة من ترتياب البيت السايايس ولاذا ما حاخث، وكان 
أعضاء مجلل النواب جزء من الحخث البارز الذين اجتمموا 
مرتني وأقروا املجلل السيايس ريم حملة الرتليب والحرب 
اإلْعاَلمياة من قبل المخوان التي خشالت يف ثني األعضاء عن 

الحضور وإقرار اليخوة التأرييية. 
يف ُكّل خخاوة مان خخوات تشاكيل املجلل السايايس 
األعاىل كان تحالف المخوان يباخ8 تيبخاً كبرياً أظهر حجم 
اليلال من اليخاوة التي نالت تأييخا شامبياً كبارياً لخرجة 
أن الفاار لاع8 لجأ لرئيل الربملان المربي الذ8 لم تسامع 
الشاموب المربية عنه ليياول إن  لك الربملاان يمثّل صوت 
الشاموب المربياة كلهاا رعاً عىل انميااع الربملاان اليمني، 
خالماخواُن املتيبط أراع أن ييول لليمنيني إن انحياز مجلل 
الناواب لهم سايتم مواجهته بربملاان عربي تسايخر عليه 

السموعية التي ال يمرف شمبها ممنى كلمة »برملان«.

• املجلس السياسي األعلى: إرادة شعب 
ماى املجلال السايايس األعىل بماخ نيله ثياة الربملان 
يف طريياه ولو يفتاح أ ن لساماع صوت الشامب ويصم 
األُْخااَرى عن عويال المخوان ونزالء خنااعق الرياض خصخر 
قارار املجلال رقام 1 عاىل أن »املجلال لو أعىل سالخة 
يف الخولاة ويماارس كاخاة الصالحياات امليولاة لرئيال 
الجمهورية املنصوص عليها يف الخستور واليوانني الناخذة«. 
وتاله اليارار رقم 2 الذ8 احتوى ع3 مااعة لالئحة الخاخلية 

التي تنظم عمل املجلل.
وخيماا كان وماا يزال نازالء خناعق الرياض يتمساكون 
بيخباة السافري األَمريكاي الاذ8 اجتماع بهام وقاال إن 
انمياع مجلال النواب يري ميبول، كان املجلل السايايس 
األعاىل ييخو خخوة جخيخة لنيل ثية الشامب بمخ نيل ثية 
ممثليهم يف الربملان خكانت الخعوة إىل مسرية جاممة السبت 

الياع  يف ميخان السبمني. 
من املنظور السايايس يمكن اليول إن اليوى الوطنية يف 
ميخمتها أنصار الله واملؤتمر قلبت الخاولة عىل رؤوس عول 
المخوان ونازالء خناعق الرياض، وإ ا ما تشاكلت الحكومة 
من قبل املجلل السايايس األعىل وكتاب للجولة الثالثة من 
املفاوضاات خسايكون عاىل األمام املتحاخة أن ترعالا بني 
حكومة تمثل الشامب وتحظى بثية الربملان وتسايخر عىل 
األرض وحكومة تشاكلت يف الرياض وال تملك أعنى رشعية 

سواء بموجب الخستور أَْو حتى املباعرة اليليجية.
كماا يمكان الياول إن مصاعقاة الربملاان عىل تشاكيل 
املجلل السايايس ترك أثراً كبرياً عىل ممسكر المخوان الذ8 
وّظاف وساائله اإلْعاَلمية بتيبّاط يف محاولاة للتيليل من 
ألمياة اليخاوة السياساية يف صنماء لخرجاة أن صحيفَة 
البياان اإلماراتياة قالات إن مصاعقة الربملاان عىل املجلل 
باطلة؛ كون املباعرة اليليجية ال تنص عىل تشكيل مجلل، 
خمان املنخلل »األعراباي« أصبح عىل اليمنياني أن ينتيبوا 
رئيسااً يناخال نفساه يف االنتيابات خيماا ال يحل ملجلل 
الناواب املصاعقة عاىل املجلل السايايس، وأيضااً من  لك 
املنظاور يصبح مجلل الناواب يري ممثل للشامب اليمني 
خيماا »الربملاان المرباي« سايصبح املؤسساة الترشيمية 
لحكومة الرياض كماا جاء يف بيان رئيل  لك الربملان الذ8 

لم يسمع به المرب إال يف بمض نرشات األخبار الناعرة. 

• الحضور الدبلوماسي: صفعة روسية وتفوق 
سياسي 

بالموعة إىل بخاية المخوان، استخاعت السموعية بالنفو  
األَمريكي تجييش املوقف السايايس الخويل يف صالحها خيما 
وقفات اليوى الوطنياة املواجهة للماخوان يف حييية األمر 
خاقخة لهذا النوع من التأييخ السيايس الخويل، ولذلك خإن أية 
خخوة مماكساة تكتسب بموجبها األطراف الوطنية تأييخا 

عولياً يمخ انتصاراً أكيخاً وواضحاً.
كان الحضاور الخبلوماايس ملمثايل الاخول األجنبياة يف 
جلساة املصاعقاة إىل املجلال السايايس يف الربملاان الختاً، 
وألام ما يف  لاك الحضور لو حضور ممثل روسايا الخولة 
عائماة المضوية يف مجلل األمن والاذ8 قال اليائم بأعمال 
سافريلا يف صنمااء إن تشاكيل املجلال يأتاي خخاوة يف 

االتجاه الصحيح. 
وكماا كان متوقمااً مثّال التأيياخ الرويس صخماة لخول 
المخوان ونزالء خناعق الرياض الذين راحوا ييونون األطراف 
الخولياة التاي حارضت جلساة الربملاان، يري مساتوعبني 
أن وجوعلام خارج الباالع منذ أكثر من عاا  ونصف الما  
وخشالهم المساكر8 قخ انمكل عىل املواقف الخولية بما يف 
 لك االتحااع األوروبي الذ8 أرسالت بمثتاه يف صنماء وخخا 
تمهياخا إلعاعة ختاح مكتب البمثة األوروبياة يف صنماء من 

جخيخ.

• سقوط الخروف الخليجي 
املتابع لليخاوات اليليجية يف اليمن منذ 2011 سايجخ 
أن ممالاك األعراب عىل رأساها الساموعية قاخ خرضت عىل 
اليمان مجموعاة مان اليراخاات النابماة مان أنظماة لم 
يشاكلها التأريخ او السياساة او املنخل باستثناء البرتول، 
خاملباعرة اليليجية التي أراعولا أن تحكم اليمنيني بخالً عن 
الخستور اقتخاء بالخسااتري البخائية كبخائية تلك األنظمة أَْو 
الالعستور كما لو يف السموعية التي أراعت أن ترسخ تجربة 
»االنتيابات الرئاساية بمرشاح واحخ« تيول لصاحبها أن 
يظل رئيساا لليمنياني إىل ما النهاية، ليل  لك وحساب بل 
باات عىل اليمنياني أن يتيبلوا حكومة تشاكلت يف الرياض 

ميالفة حتى للمباعرة اليليجية وخارج قبة الربملان.
مجموعاة تلاك اليراخات اليليجية سايخت بتشاكيل 
املجلل السيايس األعىل بخرخيه األبرز »أنصار الله واملؤتمر« 
الاذ8 قخ  ُكّل منها تنازالت من أجل مصلحة اليمن وترتيب 
البيت السايايس اليمني وبالتايل اساياط خراخاات اليليج 
وإساياط اإلراعة اليليجية التي جرلا الفشال المساكر8 
للمرالناة عىل تصخع الجبهة الخاخلية سياساياً واجتماعياً 
ليتحول األمر إىل لحمة أقوى من أ8 وقت مى ولي رضبة 

قاصمة ال بخ أن ممالك اليليج قخ شمرت بها.

• الدهاُء اليمني والرجعية الخليجية 
منذ اإلْعاَلن عن تشاكيل املجلل السايايس األعىل أواخر 
يولياو املاايض كان واضحااً أن اليخاوة وما تاللاا مثّلت 
رضبة ياري متوقمة للمخوان وأتباعاه، وكان لذا ظالراً يف 
رعوع أخمالهم إْعاَلمياً وسياساياً، خاليخوة أسايخت كثرياً 

مان الرلانات وساحبت الكثري مان األوراق التي يتذرع بها 
الماخوان وألام تلك الرلاناات لو رضب الوحاخة الخاخلية 

وألم الذرائع لي »الرشعية«.
لناخن خصصات  الصااعرة مان  الياو   رأ8  صحيفاة 
اختتاحيتهاا للحخيث عما وصفته بالخلاء اليمني يف تناولها 
لتشاكيل املجلل السيايس األعىل وانمياع الربملان يف صنماء 
بالريم من ُكّل التهخيخات والتلميحات التي صخرت عن عول 
المخوان يف محاوالتها البائسة لثني اليمنيني عن امليض ُقُخماً 

يف اليخوات الخستورية.
بييااعة  الماخوان  تحالاف  عول  إن  الصحيفاة  تياول 
الساموعية تليت »رضبتني قويتني يف األيا  اليليلة املاضية، 
األوىل عنخماا انهارت مفاوضات الكويت، التي يرشف عليها 
مبموث األمم املتحخة إساماعيل ولخ الشايخ بماخ عع يوماً، 
والثانية عنخما بخأ مجلل النواب اليمني جلسااته رسامياً 

للمرة األوىل منذ عا  ل201.
وتضيف الصحيفة أن تحالف المخوان بيياعة الساموعية 
الذ8 كان يريخ إعاعة الفار لاع8 إىل السالخة لكن لم ييخر 
عىل بال قياعة التحالف أن وخخ املؤتمر وأنصار الله »كان من 
الخلاء لخرجة االساتمرار يف مفاوضات الكويت عون تيخيم 
تناازل واحخ، وقارر االنتيا  مناه يف مواصلة قصف مكثف 
لخائرات “عاصفة الحز ” للماصمة صنماء، ومنع الخائرة 
الممانية التي كان من امليرر أن تيله من مسيط إىل صنماء 
للمشاركة يف جلسة مجلل النواب من املغاعرة، ولو اجراء 
يكشاف عن “رعونة”، وتجرب، وانهياار اعصاب أصحابه«. 

بحسب الصحيفة.
وتارى الصحيفة أن انميااع الربملان يمكل »خشال ُكّل 
الرلانات يف الرياض وعواصام خليجية أُْخاَرى عىل حخوث 
انيساا  بني الجانبني )أنصار الله واملؤتمر( يؤع8 إىل رصاع 

عىل الحكم، وربما املواجهة المسكرية«. 
الحييياة الواقمية تيول إن املجلل السايايس األعىل بخأ 
أعمالاه وأعلن اختصاصه بمها  رئاساة الجمهورية وعىل 
موعخ مع تأييخ شمبي سيملن عنه الشمب السبت الياع  يف 
ميخان السابمني، خيما سيكون عىل عول المخوان من ممالك 
اليلياج أن تتفهم أن اليصور الحضاار8 لخيها لن يمكنها 

من مجاراة شمب تمتخ حضارته إىل آالف السنني. 

 رئيُس المجلس السياسي األعلى ونائُبه يتسّلمان السلطة رسميًا بالقصر الجمهوري 
والرئيُس الثوري يبارك نيَل الثقة واستعداده للمساندة أو التصحيح

جمهورية ومن قرح يقرح

صعوُد املجلس السياسي األعلى وسقوط »خرافات املمالك الخليجية«
أنجزت القوى الوطنية خطوة هامة وأصبح المجلس السياسي حقيقة واقعة أثبتت 

للعالم، وفي مقدمتها دول العدوان، أن اليمن الذي عانى كثيرًا من الفراغ السياسي 
المتعمد وخاض المواجهة منذ أكثر من 500 يوم على كافة الجبهات لن ينتظر الحل 

السياسي الذي تخبئه اإلدارة اأَلمريكية في أدراج البيت األبيض. 
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  - رشيد الحداد:
أكََّخ رئيُل املجلل السايايس األعىل صالح 
الصماع، أن من أولويات املجلل خالل الفرتة 
الياعماة الحفاظ عىل االساتيرار االقتصاع8 
وتحساني إيَْراعات الخولة ملواجهاة التحخيات 
الرالنة وتيخيام اليخمات للمجتمع، الصماع 
وخاالل كلمتاه أماا  مجلل الناواب اليمني 
األحخ عيب أعائه اليمني الخساتورية شّخع عىل 
أَلميّاة مضاعفاة الجهوع ملواجهاة ميتلف 
التحخياات ويف ميخمتها التحاخ8 االقتصاع8 
الاذ8 يرالن علياه الماخوان لرتكيع شامبنا 
من خالله، وأكخ أن مان أولوية املجلل أَيْضاً 
الممل عىل تنفيذ براماج اإلصالح االقتصاع8 

خالل املرحلة الياعمة.

تحسنُي اإلْيَرادات 
ومن كلمِة رئيل املجلل السايايس األعىل 
املتملية بتحييل االساتيرار االقتصاع8 أََشار 
إىل أَلميّة تحسني اإليَْراعات المامة للخولة، ويف 
 ات املضماار ينبغي تحساني األوعياة املالية 
للرضائب والجمارك واإليَْراعات األُْخااَرى التي 
ال يصال الكثري منها إىل الخولاة ريم الظروف 
التي تمر بهاا، خالتهرُُّب الرضيبي والجمركي 
يفوق التصاورات ويف حال ضبط تلك األوعية 
مان املمكان أن تساخ عجاز املوازناة المامة 
للخولة، وعىل سبيل املثال الرضيبة المامة عىل 
املبيماات ُخرضات وخل اليانون قبل سانوات 
ولاي رضيبة يري مبارشة يخخمها املساتهلك 
وال يتحمل أعباَءلا التاجر ويف حال ضبط لذا 
املورع بنسبة %50 خيط خإن المائخات املالية 
من لاذا النوع مان الرضائب ساتتيخى الا 
500 مليار ريال، كما أن لناك رضائب اليات 
كماورع يومي يصال ملياارات الرياال يخخع 
مان قبل املواطن باسام الخولاة لكن ما يصل 
إىل اليزيناة المامة ال يتجااوز %20 من لذا 
املاورع الها ، باإلَضاَخاة إىل رضائب الميارات 
االساتثمارية أَْو الميون املؤجرة والذ8 يحخعه 
الياناون بإيجار شاهر ال يازال مهاخراً ريم 
التزا  الكثري من أصحاب الميارات بخخع لذا 

النوع من الرضائب.
اقتصاعياون  طالاب  الساياق  ويف  ات 
املجلال َالسايايس األعاىل برُسعاة النظر يف 
قضية رشكات االتصاالت الالسالكي الياصة 
الماملة يف البالع، والتاي انتهت رخص عملها 
وخال االتفاقات املربمة مع الجانب الحكومي 
ممثالً باملؤسساة المامة لالتصاالت، وتوجيه 
وزارة االتصااالت بالزا  الرشكات التي انتهت 
تراخياص عملهاا بتجخياخ تراخيصها وعخع 
الرساو  اليانونياة املساتحية عليهاا لرخاخ 
اليزيناة المامة بملياارات الريااالت، خأَْكثَر 

من رشكة اتصاالت محلية انتهت تراخيصها 
أواخار يوليو 2015، وتممال حتى اآلن خارَج 
نخااق الياناون، حيث رخضات التماطي مع 
مخالاب وزارة االتصااالت التاي طالبات تلك 
الرشكتني بساخاع ما عليهاا والتي تم االتفاق 
علياه قبل انْتَهاء ماخة االتفاقياة واملتمثل يف 
سخاع مبلغ عرشة ماليني عوالر من ُكّل رشكة 
كييمة أولية عن خرتة اليمسة األشهر التالية 
النْتَهااء اتفاقية الرتخيص عاىل أن يتم خالل 
حسام مساألة التجخيخ واملناح، وبالتايل خإن 
لناك 60 مليون عوالر مستحيات للخولة لخى 
رشكتاني خيط انتهات تراخياص عملها قبل 
قرابة عا  يضاف إىل ُرُسو  تجخيخ الرتاخيص 
التاي تصل مليارات الاخوالرات، وما ينبغي يف 
لاذا الجاناب إتاحاة املجال لارؤوس األموال 
الوطناي لالساتثمار وإعخاال مشاغل جخيخ 
للهاتف النيال لتحساني قواعخ املناخساة بني 
املشاغلني يف ساوق االتصاالت الاذ8 يمخ من 

األَْسَواق األَْكثَر ربحية.

ضبُط الواردات 
وريام ما تمرََّض له االقتصااُع اليمني من 
تخمري ساالم يف إنهااك ما تبيى لاه من قوة 
يف امتصااص الصخمات، إال أن لناك متساماً 
لوقف التخلاور االقتصاع8 املتساارع يف ظل 
تراجاع االحتياطاات املالياة االجنبياة للبالع 
نتيجاة توقف كاخة إيْاَراعات ومخاخيل الخولة 

األََساساية بالمملة الصمبة، من خالل إعاعة 
النظر يف قائمة الاوارعات األجنبية َوُخُصْوصاً 
الكماليات ووقف استرياع أَية منتجات أجنبية 
تنتج محلياً وبكميات تلبي متخلبات الساوق 
وبجوعة عالياة لفرتة مؤقته تنتهاي بانْتَهاء 
األَْوَضااع االقتصاعية االستثنائية التي يماني 
منهاا الوطن حالياً، يضاف إىل تغخية وارعات 
التجاار من املاواع األََساساية وخارض رقابة 

شاملة عىل األَْسَواق.

شركاُء االقتصاد
وأماَ  لذا ألتحخ8 الكبري ال يمكن للمجلل 
السايايس األعىل وضاع السياسايات المامة 
أالقتصاعياة وحياخاً يف ظال وجاوع الرشكاء 
التجاار8 والصناعاي  الجاناب  الفاعلاني يف 
واالقتصااع8 ووجاوع املجلال االقتصااع8 
األعىل الذ8 يُضمُّ الغرف الصناعية والتجارية 
يف الجمهورياة ورجال ماال وأعمال واليخاع 
املريف وكذلك املؤسسات الحكومية برئاسة 
املجلال السايايس األعىل، خمىل ماخى الفرتة 
املاضياة لام يفمال املجلال ريام التحخيات 
أالقتصاعية التي تواجه البلخ منذ سبمة عرش 
شاهراً من المخوان والحصار، خموعة املجلل 
املياول بوضع الارؤى والتصاورات امليتلفة 
مليتلاف اليضاياا االقتصاعياة سايكون لاه 
عور خماال يف تحييال االساتيرار االقتصاع8 
يف الظارف الرالان حتاى وإن كان عىل املخى 

اليصري واملتوساط، خالتكاُمُل يف وضع الرؤى 
والتصورات باني رشكاء المملية االقتصاعية 
لحلحلاة الكثاري مان اليضاياا االقتصاعياة 
واملالياة والتجارية واالساتثمارية واليخمية 
التاي خرضات نفساها عاىل الجمياع وباتت 
بأمّل الحاجة إىل ممالجات رسيمة لن يكون 
أال بمشاركة اليخاع الياص ورؤوس األموال 

الوطنية مع الخولة.
 

فك الحصار
ويف إَطاار اليخاوط المريضاة للمجلال 
األَْوَضاااع  لتحساني  األعاىل  السايايس 
الخولياة  إيْاَراعات  وتحساني  االقتصاعياة 
مان املتوقاع أن يساتيخَ  املجلل سالخاِته 
الخساتوريَة يف مخالبة املجتمع الخويل بالممل 
عاىل رخاع الحصاار االقتصااع8 املفاروض 
عىل الشامب اليمني مالياً وتجاريااً منذ أَْكثَر 
من 500 ياو ، باإلَضاَخة إىل اساتئناِف الخول 
املانحاة منْاَح الياروض واملسااعخات واملنح 
التي تم إيياخها بإيماز ساموع8 وتحت مربّر 
تخلور األَْوَضااع األمنية قبل المخوان، وكانت 
ععاوُة رئيل املجلل صالح الصماع يف كلمته 
التي أليالاا أما  الربملاان عول المالم واألمم 
املتحاخة وكل املنظماات الخولية إلعااعة ختح 
سافاراتها وميرات بمثاتها بصنماء واضحة 

يف لذا الجانب.

شلٌل تامٌّ للحركة 
التجارية جنوب السعودية
يف  واالساتثمارية  التجارياُة  الحركاُة  شاّلت 
مناطل جيزان ونجران وعسري جراء تيخ  الجيش 
واللجاان الشامبية إىل تياو  نجاران وتكبيخلم 

قواِت المخو السموع8 خسائر خاعحة.
 وأخااعت مصاعر تجارية يف نجران بأن الحركة 
التجارياة ُشاّلت تمامااً يف جيزان بمخ أشاهر من 
ممااوعة نشااطها تخريجياً، مؤكاخًة أن الحكومة 
الساموعية أوقفات كاخاة املشااريع املمولاة من 
الخولة، كما توقف ممظم املشااريع االساتثمارية 

قيخ االنشاء التابمة لليخاع الياص.
ووخال مصااعر اقتصاعية ساموعية خإن عولة 
المخو تكبّخت خساائر مبارشة كبرية جراء توقف 
كاخاة أجهزتهاا اإلعارياة والتنفيذياة يف جناوب 
اململكاة عان اليخمة وإياالق البناوك واملصارف 
وممظام املنشائات اليخمية أبوابهاا، حيث أكخت 
املصااعر إياالق إماارة منخية عساري وميتلف 
االجهزة الحكومية الساموعية يف جيزان وعساري 
ونجاران خوخااً مان أن تخالهاا ناريان الجياش 

واللجان الشمبية. 

التأميناُت االجتماعيُة.. 
صموٌد يف وجِه العدوان

ساة المامة للتأمينات  تراجمت إيَْراعات املؤسَّ
الحكومياة من مليار و600مليون ريال شاهرياً 
إىل ملياار و100 ملياون رياال شاهرياً متأثارًة 
بالماخوان والحصاار، وأكاخ مصخٌر مسائوٌل يف 
املؤسساة أن خروع املؤسساة قخمات خخماتها 
للمؤمان عليهام يف أحلك الظروف خاالل الفرتة 
املاضية ريم تمرض بمض خروعها للتوقف جراء 
األعماال التيريبية، وأشاار املصاخر إىل أن خرَع 
املؤسساة يف تمز ال يزال مغليااً جراء املواجهات 
المساكرية خيماا تام اساتئناف الممال بفارع 
املؤسساة يف محاخظة عخن بماخ تمرضه ألعمال 
النهب والسلب من قبل الجماعات املسلحة التي 
صااعرت ُكّل أصوله مان أثاث وسايارات خالل 

األشهر املاضية.
وأوضاح املصاخر أن املوقف املايل للمؤسساة 
التاي  األرضار  ريام  ومخمئنااً  قويااً  يازال  ال 
تمرضت لها املؤسساة أكان يف الماصمة صنماء 
متأثارًة باليصف الجو8 الاذ8 طال جبل عخان 
أَْو األرضار التاي لحيات بفروعهاا يف عاخع من 

املحاخظات. 

ال�سّماد: تنفيذ برامج اإ�سالح القت�سادي خالل الفرتة القادمة

االقتصاد.. التحدي األبرز للمجلس السياسي األعلى 

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالمملة   

  250   250.5عوالر 

ل5.2ل52ل.5ل2 اليورو

66.66 ع66.7 ريال سموع8

35.عل650.656 ريال ُعماني

6353.15ل.353االسرتليني

 للعــلم 
رأس املال الوطني!!

الحديُث عن رأس املال الوطني بشيَقيه 
الداخييل والخارجيي كبير وال حيدود له، 
ولكننيا معنيون بالحدييث عنما تعرض له 
أصحاب رؤوس األموال الوطنية خالل عام 
وسبعة عرش شيهراً من العدوان السعودي 
األَمريكيي الغاشيم من اسيتهداف ممنهج 
اسيتهداف  عير  مبيارشة  بصيورة  أكان 
مصالح واستثمارات العرشات من رجاالت 
امليال واألعميال الذين صميدوا يف وطنهم، 
أو االسيتهداف بطيرق غير مبيارشة من 
خالل الحصيار الظالم الذي يفرضه العدو 
خيالل ذات الفيرتة، أَْو الرتهييب من خالل 
اسيتهداف املصانيع واملصاليح املختلفية 
التابعية للقطياع الخاص، عيىل الرغم من 
املبيادرات التيي أطلقها القطياع الخاص 
اليمنيي ممثيالً باالتحياد العيام للغيرف 
الصناعية والتجارية بالجمهورية والغرف 
الصناعية التجارية بأمانة العاصمة ومنها 
مبيادرة تحييد االقتصاد وعدم اسيتهداف 
والخاصة،  العامية  االقتصاديية  املصاليح 
إال أن العيدوان ال ييزال يواصيل أعماليه 
االنتقاميية تجاه القطاع الخياص، محاوالً 

تدمره تدمراً شامالً.
 ويف مقابيل مخططيات العيدو ينبغي 
عيىل أصحياب رؤوس األميوال وخصوصاً 
من لم يكن لهيم دوٌر إيَْجابي خالل الفرتة 
املاضيية أن يبيادروا إىل املشياركة الفاعلة 
يف قييادة العمليية االقتصاديية بمسياندة 
الدولية مين خالل إعيادة ماكنيات االنتاج 
واستئناف املشاريع االستثمارية يف مختلف 
القطاعيات وتشيغيل اآلالف مين األييادي 
العاملة، لسيد االحتياجات السيوق املحلية 
من بعض السلع واملنتجات وذلك للتخفيف 
مين فاتيورة االسيتراد التي أثقليت كاهل 

االقتصاد الوطني.
كما أن عىل الُغَرَف الصناعية والتجارية 
أن تعيَد تواصلها بمنظمة التجارية العاملية 
وتزويدهيا باملعلومات الكاملة عن االرضار 
والخسيائر التيي تكبدها القطياع الخاص 
خالل الفرتة املاضية من العدوان والحصار 
باعتبيار اليمن عضيواً رئيسيياً يف املنظمة 
وتسيتهدف  غاشيم  لعيدوان  ويتعيرَُّض 
مقدراتيه االقتصادية، كما يفيرض العدو 
حصاراً عىل صادراته لألَْسيَواق الخارجية 
ووارداتيه منهيا، وهيو ميا يخاليف كافة 
اتفاقييات »الجيات« املوّقعية عليهيا أَيْضاً 
مين قبل دول العيدوان ايضياً.. فال يكفي 
أن نكيون عضيواً يف هذه املنظمية دون أن 
تقوم بدورها يف حماية مصالح دولة عضو 
فيها تتعيرَُّض بنيته االقتصادية والتجارية 
لعملية تدمر ممنهجة عىل مرأى ومسيمع 
من منظمية التجيارة العامليية واملنظمات 
الدوليية فعىل األقيل أن تقيوم تطالُب تلك 
املنظمية املجتمع اليدويل بحمايية رؤوس 
األموال اليمنيني من اسيتهدافها عر تدمر 
مصالحها التجاريية والصناعية والخدمية 

واالستثمارية.

إقتصاديون يطالبون بسرعة إنشاء 
بنك إعادة اإلعمار يف اليمن 

طالاب اقتصاعياون الجهات املمنية برُسعة املباعرة يف إنشااء بناك إعاعة اإلعمار 
والباخء بخعوة اليارباء لتصميم البناك وخل خلسافة بريكل باعتبااره مخلباً ملحاً 
وعاجالً لحل أزمة النازحني وإعاعة إعمار ما عمره المخوان وخل رؤى علمية مخروسة.
 وأكخ املشااركون يف الحلية النياشاية الياصة بيراءة تيرير »من طريل الحرير 
الجخياخ إىل الجارس الرب8 الماملاي« أَلميّة االساتفاعة من التجاارب الخولية الناجحة 
وممرخاة مكامن الياوة ونياط الضمف يف النهوض والتخاور الصناعي واالقتصاع8 
وآلياة التحول مان األنظمة الرأسامالية إىل منظوماة الخالة االقتصاعياة )بريكل( 
اليائمة عىل نظا  املنفمة املتباعلة والكسب املشرتك وبناء وتنمية المالم الجخيخ وخل 

مبخأ الكل )رابح(.
وبارك املشااركون يف الحلية التي نظمها املكتب االستشار8 للتنسيل مع بريكل 
بالتماون مع مركز الخراسات والبحوث اليمني تشكيل املجلل السيايس األعىل إلعارة 
الباالعة ومواجهاة المخوان، وكذلك عاوعة مجلل النواب لالنميااع تحت قبة الربملان 
وخياً للخساتور واليوانني الناخذة وعور  لك يف الترسيع للتحول إىل النظا  االقتصاع8 
الجخيخ. وكان املشااركون قخ استمرضوا الحلية 12 واملتملية باملسالمات األََساسية 
لرشق وجنوب رشق آسيا، وعور أسرتاليا يف تحريك التنمية يف املحيط الهاع8 واليخط 
االسارتاتيجية واملشااريع التنموية الممالقة املزمع تنفيذلاا يف إَطار مرشوع طريل 

الحرير الجخيخ والجرس الرب8 الماملي.
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  -  خاص
ععات اللجنُة الملياا للفمالياات الجمالريية، 
كاخاة أَبْنَااء الشامب اليمني لليروج يف املسارية 
الجمالريياة الكاربى صبااح السابت اليااع  يف 

ميخان السبمني بالماصمة صنماء.
وأكخت اللجنة يف بالغ صااعر عنها عىل ألمية 
التفاعال واليروج يف املسارية الجمالريية لتأييخ 
ومباركاة االتفاق باني اليوى الوطنية وتشاكيل 
املجلل السايايس األعىل الذ8 جاء ملبياً لتخلمات 

وإراعة الشمب اليمني.
وسايكون لاذا لاو أول حشاخ جمالاري من 
نوعه بمخ تسالُّم املجلل السايايس األعىل ملهامه 
وتأعياة اليمني الخساتورية أََمااا  الربملان، ولو 
رساالة للمالم بأن الشمب اليمني واحخ يف قراراته 

وسيواجه الُماْخَوان مهما كانت التحخيات.
وعياخ الرئيال صالاح الصمااع، ياو  أمل 
األربمااء، اْجتَماعااً باللجناة الملياا للفمالياات 
الجمالريياة، وجرى خالل االْجتَماع مناقشاة ما 
تيو  به اللجنة من أعمال واستمخاعات لالحتشاع 

األكرب يف ميخان السبمني صباح السبت الياع .

ووّجه رئيُل املجلل السيايس األعىل الجهات 
األمنياة واليخمية واألجهازة  ات المالقة بتنفيذ 
خخة عمل مشرتكة مع لجنة الفماليات؛ لضمان 
نجااح الفمالياة وتأمينهاا وتأماني املشااركني 
خيهاا والممل عاىل تنفيذ برنامج مارور يحل أية 
إشاكاليات وضغاط تتمرض لاه الخارق وحالة 

السري وتيخيم اليخمات المامة.
خيما استمرض رئيل اللجنة المليا للفماليات 
الجمالريية حساني حازب، اليخاوات اإلجرائية 
التاي تمات وجواناب التنسايل ماع اليخاعاات 
االْجتَماعية واملَخنية واملنظمات وبرنامج الفمالية 

وآلياة الممل الكفيلة بضماان تمبري الفمالية عن 
االْجتَماعية واملنظماات والجمالري،  اليخاعاات 
حارض اللياء عاخٌع من أَْعَضاء املجلل السايايس 
األعاىل ومخير مكتب رئاساة الجمهورية محموع 

الجنيخ. 
الرئيال األسابل عايل َعبخاللاه صالاح ععاا 
قيااعات وكاواعر وأَْعَضاء املؤتمر الشامبي الما  
وأحزاب التحالف الوطني الخيميراطي للمشاركة 
يف املسارية الجمالرياة الكاربى، مشارياً إَلاى أن 
املجلل السايايس يياوع اليمن عاخليااً وخارجياً 
بارأس واحاخ، ومشايخاً بصماوع وثبات الشامب 

اليمني وكل الياوى الوطنية الراخضاة للُماْخَوان 
الساخر يف ُكّل ربوع الوطن الذ8 استهخف األطفال 
والنساء والشايوخ من صمخة وحجة وامليا وتمز 
وسافيان وشبوة ومأرب وعخن واملحويت ويريلا 

من املحاخظات واملخن واليرى.
وكانات اللجناة المليا للفمالياات الجمالرية 
واملهرجاناات  الفمالياات  برناماج  أقارت  قاخ 
املؤياخة لالتفاق السايايس، حيث باخأت أوىل لذه 
املهرجاناات يف محاخظتاي الحخياخة و ماار يو  
األحخ املايض ثم مسارية يف محاخظة املحويت يو  

االثنني املايض.

  -  خاص
شاهخت عاخٌع مان املحاخظاات اليمنياة، األيا  
املاضية، مسرياٍت جمالرييًة كربى؛ تَأييخاً للمجلل 
السيايس األعىل وترحيباً بانمياع جلسات الربملان.

أَبْنَااء محاخظة تمز خرجوا ياو  أمل األربماء 
يف مسرية حاشاخة أعلنوا خيها مباركتهم وتأييخلم 
الكامال للمجلال السايايس األعاىل، كماا باركوا 
ألبخاال الجياش واللجاان الشامبية االنتصااراِت 

األخرية التي تحييت يف املحاخظة.
ورخاع املشااركون يف املسارية الختااٍت عخياخًة 
ُكتبت عليهاا عباارات مؤيخة للمجلل السايايس، 
ومؤكخيان أن األياا  الياعماة ستشاهخ املزياخ من 
تالُحام واصخفاف الشامب اليمني ضخ قوى الغزو 
واالرتهاان للياارج، وأن جرائم الُمااْخَوان لن تثنَي 
اليمنيني من مواصلة املشوار يف سبيل اليالص من 

لذا الُماْخَوان الغاشم.
وتمنى املشااركون يف املسارية أن يممَل املجلل 
عىل حشخ كاخة اإلْمَكانات يف تمزيز الوحخة الوطنية 
ومجابهة التحخيات وصوالً إَلاى االنتصار الكبري.

وخرج اآلالف من أَبْنَاء محاخظة إب يو  الثالثاء 
املاايض يف مسارية حاشاخة مؤيخيان ومباركاني 
املجلل السيايس األعىل واساتئناف مجلل النواب 

عيخ جلسات أعماله.
إب  التاي تيخمهاا محاخاُظ  املسارية  وجابات 
التنفيذياة  املكاتاب  وماخراُء  صاالح  عبخالواحاخ 
وممثلاو األحازاب السياساية املنالضاة للُماْخَوان 
والشايصيات االْجتَماعياة وحشاوع جمالريياة، 

شوارَع مخينة إب.
وحمال املشااركون الالختااِت ورععوا الهتاخات 
املؤياخة واملباركة للمجلل السايايس األعاىل إلَعاَرة 
شاؤون الباالع وتمزيز التالحام الوطناي والجبهة 
الخاخلياة يف مواجهة تحالاف الُماْخَوان الساموع8 

األَمريكي.
بتفاعال  إب  أشااع محاخاظ  املسارية  وخاالل 
املسارية  لاذه  يف  ومشااركتهم  املحاخظاة  أَبْنَااء 
املؤيخة واملباركة لتشاكيل املجلل السايايس األعىل 

واستئناف مجلل النواب عيخ جلساته.
ورّحاب املشااركون يف املسارية يف بياان صاعر 
عنهام باالتفااق التأريياي باني الياوى الوطنية 
وتشاكيل املجلال السايايس األعاىل الاذ8 حظي 

بمباركة وثية مجلل النواب.
تحالاف  اساتمراَر  إب  محاخظاة  أَبْنَااء  وأعان 
الُمااْخَوان الغاشام يف اْرتاَكاب الجرائام واملجاازر 
الوحشية بحل أطفال ونسااء اليمن وتخمري البُنية 
التحتية للشمب اليمني يف ظل صمت املجتمع الخويل 

واألمم املتحخة ومجلل األمن، كما ععا املشااركون 
ل  كاخاة املنظماات والهيئات اإلنساانية إَلااى تحمُّ
املساؤولية تجااه ماا يتمرض لاه الشامُب اليمني 
مان حرب إبااعة جماعية ومجازر يناخى لها جبني 

اإلنسانية.
وأشااع البياان بالصموع األساخور8 للشامب 
اليمناي والجياش واللجاان الشامبية يف مواجهاة 
الُماْخَوان الغاشام وأعواته اإلجرامية وما يحييونه 

من انتصارات يف ميتلف الجبهات.
وععا البيان كاخة أَبْنَااء اليمن إَلاى االصخفاف 
والتالُحام الوطني بما يكفل تمزيز الجبهة الخاخلية 

يف مواجهة الُماْخَوان.

قبائل عمران وحجة: املجلس 
السياسي انجازٌ تأريخي

ونّظمات بمحاخظاة عمران يو  أمال األربماء 
مسارية ومهرجاناً جمالريياً حاشخاً؛ ععماً َوتَأييخاً 

للمجلل السيايس األعىل.
ورععت الجمالاري الهتاخاات املؤياخة واملباركة 
للمجلال السايايس األعاىل إلَعاَرة شاؤون الباالع 
وتمزيز التالحم الوطني يف مواجهة كاخة التحخيات.
وأكخت الحشاوع الجمالريية أن تشكيَل املجلل 
السيايس األعىل واستئناف مجلل النواب لجلسات 
أعماله إنجاز تأرييي عكال إراعة وتخلمات أَبْنَاء 
الشمب اليمني ملواجهة التحخيات التي تواجه البالع 

ويف ميخمتها الُماْخَوان السموع8 األَمريكي.
ويف املهرجاان الجمالري8 أكخ أمني عا  املجلل 
املحيل للمحاخظة صالح امليلوس أن لذه املسريات 
الجمالريية تمارّب عن إراعة وقوة الشامب اليمني، 
خاصة يف لاذه الظروف االساتثنائية التي يمر بها 

اليمن.
الجمالاريَ  لاذه  أن  إَلااى  امليلاوس  وأشاار 
املحتشاخة جاءت لتملن موقفهاا وتأييخلا لالتفاق 
الوطني وتشاكيل املجلل السايايس األعاىل إلَعاَرة 

شئون البالع وقياعة الوطن إَلاى بر األمان.
وأقيام مهرجان جمالاري8 حاشاخ بمحاخظة 
حجاة ياو  االثناني املايض باارك تشاكيل املجلل 

السيايس األعىل وإعاعة انمياع مجلل النواب.
ويف املهرجاان ألييات عاخع مان الكلماات عان 
السالخة املحلية للمحاخظة أليالا وكيل املحاخظة 
حمياخ المبيخ8، وعن أَنَْصاار الله وحلفائهم أليالا 
صاعق النجار، وعن املؤتمر الشمبي الما  وحلفائه 
أليالاا يحيى عيل موىس، وعن امَلَشاايخ والوجهاء 

والشيصيات االْجتَماعية شائف ابو سالم.. 
وععت الكلماات أحارار المالم وبياياا الضمري 
اإلنسااني واألمم املتحخة إَلاى احرتا  إراعة الشمب 
اليمني وخياراته والممل عىل رخع مماناته وكشاف 
جرائم الُمااْخَوان واملجازر الوحشاية التي يرتكبها 

بحل الشمب اليمني ورخع الحصار اليانل.
وحيّت الكلمات أبخال الجيش واللجان الشمبية 
يف ُكّل مواقاع الارشف والبخولاة الذين يساخرون 
أروع املالحام البخولية يف الحفاظ عىل عزة وكرامة 

الوطن والشمب اليمني.
بيان املسارية أكخ عىل صموع وثبات ألايل حجة 
يف مواجهاة الُمااْخَوان وكاذا تأييخلام الكامل لكل 
اليخوات التي سيتيذلا املجلل السيايس األعىل.

ويف محاخظاة حّجة أيضاً نّظام مكتُب األوقاف 
واإلرشااع بمحاخظاة حجاة ياو  الثالثااء املايض 
لياءاً تشااورياً موساماً لملماء وخخباء املسااجخ 
وجاه  يف  صاماخون  »شامار  تحات  باملحاخظاة 

الُماْخَوان«.
وباارك اللياء تشاكيل املجلل السايايس األعىل 

الذ8 أعى رئيُسه وأَْعَضاؤه اليمني الخستورية أََماا  
مجلل النواب بحسب الخستور واليانون اليمني.

ويف اللياء الذ8 حرضه وكيل املحاخظة املسااعخ 
الخكتور طه الحمز8، أكخ وكيل املحاخظة للشاؤون 
املالياة الخكتاور عبخامللاك جحااف ألمياة الاخور 
الواجب عىل الملماء واليخباء من أجل الحشخ عرب 
منابر املسااجخ لرخخ جبهات اليتال بالرجال وععم 
وماؤازرة الييااعة السياساية الوطنياة املتمثلة يف 

املجلل السيايس األعىل.
وأشاار وكيل املحاخظة إَلاى ألمية عور الملماء 
وخخباء املساجخ واملثيفني يف تمزيز لحمة الجبهة 
الخاخلية والتصخ8 للُماْخَوان وأ نابه من الممالء.

محافظة شبوة.. تبارك 
قيااعة السالخة املحلية يف محاخظة شابوة من 
جانبهاا باركات تشاكيل املجلل السايايس األعىل 

واستئناف مجلل النواب عيَخ جلسات أعماله.
واعترب محاخظ شابوة عيل محماخ الخمباله يف 
تريح لوكالة سبأ، عوعَة مجلل النواب لالنمياع 
وتصويتاه باملواخية عاىل املجلل السايايس حخثاً 
تأرييياً يف حياة اليمنياني وتمزيزاً للتالحم الوطني 
والجبهاة الخاخلياة يف مواجهاة تحالاف الُماْخَوان 

السموع8 األَمريكي.

املحلياة  السالخة  أَْعَضااء  املحاخاظ  وععاا 
باملحاخظاة ووكالء املحاخظة والياعة المساكريني 
وقيااعات  التنفيذياة  واملكاتاب  المماو   وماخراء 
والشايصيات  املشاايخ  والتنظيماات  األحازاب 
االْجتَماعياة وعياال وأعياان ومواطناي محاخظة 
شابوة للمشااركة يف املسارية الجمالريية السبت 

الياع  يف ميخان السبمني بالماصمة صنماء.

َمَشايخ وأعيان نهم.. اصطفاف 
واحد مع املجلس 

وأكاخ َمَشاايخ وأعياان ووجهااء مخيرياة نهم 
بمحاخظة صنمااء، ألمية االصخفااف الوطني يف 

مواجهة الُماْخَوان السموع8 األَمريكي.
وأعرباوا يف ليااء قبيل ياو  االثناني املايض عن 
تأييخلام وععمهم للمجلل السايايس األعىل إلَعاَرة 
شئون البالع، مجخعين تأكيَخلم عىل االستمخاع لرخخ 
الجبهاات باملزيخ من املال والرجال والساالح َوبذل 
ُكّل يال ونفيل يف سابيل الخخااع عن الوطن وأمنه 

واستيراره.
وأشااع أعيان ووجهاء نهم باملواقاف البخولية 
والصموع األساخور8 للمرابخني يف الجبهات عخاعاً 

عن الوطن.

الرئي�ُش يوّجه اجلهات الأمنية واخلدمية بتنفيذ خطة عمل م�سرتكة مع جلنة الفعاليات ل�سمان جناح الفعالية

دعواٌت وتجهيزاٌت لالحتشاد األكرب يف ميدان السبعني بصنعاء َتأييدًا للمجلس السياسي األعلى

 مسرياٌت جماهريية ولقاءات موّسعة ووقفات قبلية يف عدد 
من محافظات الجمهورية َتأييدًا للمجلس السياسي األعلى

محافظة حجة

محافظة تعز

محافظة إب
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  -  أحمد داوود
لجأ الُمااْخَواُن األمريكي الساموع8، خالل 
األياا  املاضياة، إىل التصمياخ بشاكل كبري يف 
ُعااْخَواناه عىل بالعناا، و لك عاىل محورين: 
األول: ميخاناي عان طريال تكثياف الغارات 
والزحاف املتواصال للمناخياني يف أكثار مان 
جبهة قتالية، والثاني: قصف لساتري8 طال 

ة. املخنيني واملراخل المامة والَياصَّ
اساتهخف  الُمااْخَوانياة  الغاارات  خفاي 
طاريان الُمااْخَوان املاخارس واملراخل الصحية 
واألساواق والخرقاات واملسااخرين، إَضاَخاة 
إىل املستشافيات واملصاناع، ُممياخاً صناعاة 
»اإلْجااَرا « التي بخألاا يف 26 مارس 2015، 
ولو أول يو  للُمااْخَوان األمريكي الساموع8 

عىل بالعنا.
وبمخ مرور يوَمني خيط من مجزرة مروعة 
بحال األطفاال يف منخياة جممة بان خاضل 
بمحاخظاة صمخة، ارتكب طاريان الُمااْخَوان 
جريمة أبشاع باساتهخاف مستشافى عبل 
بمحاخظة حجاة يو  االثنني املايض، ثم تاللا 
جريمة باساتهخاف مناازل املواطنني يف قرية 
املخياخ بمخرية نهم رشقي صنماء يو  الثالثاء 

املايض.
التصمياخ  لاذا  اساتهجن  األماة  حازُب 
للُماااْخَوان، مشارياً إىل أناه ياخل عاىل »مخى 
إحسااس الُمااْخَوان بالفشل يف تحييل مآربه 
اليبيثاة، وأطماعاه التوساميّة الضالاة عىل 

الصميخين المسكر8 والسيايس«.
وقاال الحازُب يف بياان لاه: إن اساتمرار 
الُمااْخَوان الساموع8 الصهيوناي عىل اليمن، 
واملسانوع بصمات عويل مريب، يمارض حياة 
أكثار مان ثمانياة وعرشيان ملياون يمناي 
لحارب اإلبااعة الشااملة والحصاار اليانل، 
إَضاَخااة إىل ترشيخ ما ال ييل عن ثالثة ماليني 
ناازح، يماناون جميماً مان اآلثاار الكارثيّة 
بسابب الُمااْخَوان اإلْجااَرامي عىل اليخمات 
األساسايّة، ويف ميّخمتهاا الصّحاة والتمليام 
والحماية االجتماعيّة، يف ظل يياب التخّخالت 

اإلنَْسانيّة املنيذة للحياة.
اتحاع اإلعالميني اليمنيني لو اآلخر شجب 
واستنكر الجرائم املتوالية بحل شمبنا، مؤكخاً 
عىل ألمية تيخيام مجرمي الحرب ملحاكمات 
محلياة وعولياة، لينالوا الجزاء المااعل جراء 
ماا اقرتخته أياعيهام اآلثماة وامللخية بخماء 

الشمب اليمني.
الخولياَة  املنظمااِت  االتحااع  وطالاب   
واإلقليمياة واملحلياة، التضامن مع الشامب 
لساترييا  وجاه  يف  والوقاوف  اليمناي، 
الُماااْخَوان وجرائام تحالاف الارش، والممل 
الجاع عىل إييااف الُماااْخَوان ورخع الحصار 
واليياوع االقتصاعياة عان اليمان، ورُسعاة 
إياثاة املترضريان مان الجرحاى والنازحني 
واملكلومني، مؤكخاً أن الصلَف الساموأمريكي 
لن يثني شامبنا وميتلف اليوى الوطنية عن 
امليض قخماً يف مواجهاة الُمااْخَوان واالحتالل 
عىل ميتلف الصمخ والجبهات، والساري قخماً 
يف إطاار تمزياز وترسايخ التواخل السايايس 
اململان بني أنصاار اللاه وحلفائهام واملؤتمر 

الشمبي الما  وحلفائه.

معاقبُة أطباء بال حدود 
وعيب قصف طريان الُمااْخَوان عىل املراكز 
التمليمياة يف محاخظة صمخة وقتله لألطفال، 
يو  السابت املايض، تصاخت بمض املنظمات 
الخولياة إلعاناة لاذه الجريماة ويف ميخمتها 

منظمة أطباء بال حخوع.
املنظماة قالت عارب تغريخة عىل حساابها 
الرسامي عاىل تويارت: »أطبااء باال حاخوع 
اساتيبلت 21 إصاباة و10 قتاىل يف مخيرياة 
حيخان بمحاخظة صماخة. وكلهم كانوا تحت 

سن 15 عاما«.
وعياب الجريماة خارج املتحاخث باسام 

تحالاف الُمااْخَوان أحمخ عساري8 حانياً عىل 
منظماة أطباء باال حخوع، ومتحخثاً لوساائل 

اإلعال  بتريحات مناخيٍة للحييية.
قاال المساري8 إن الخاريان قصاف مرَكز 
تخرياب للحوثيني يف املنخية وليل مخرساة، 
وأن حكومة لاع8 أكخت عخ  وجوع مخرساة 

يف منخية اليصف.
وخاطب عساري8 منظمة أطباء بال حخوع 
قائاالً: »عليكام اتيا  اجاراءات ملناع تجنيخ 
األطفاال يف جبهات اليتال« بخالً عن »التباكي 

عليهم يف اإلعال «.
ويباخو أن التحالف عيخ المز  عىل مماقبة 
أطباء باال حاخوع لتصخيها لإلعاناة، خجاءت 
الغارة الوحشاية بمخ يوَمني خيط من جريمة 
صمخة لتستهخف مستشفى عبل بمحاخظة 
حجة وخيها عاملون من أطباء بال حخوع، ويف 

الغارة أيضاً قتلت طبيبة أسبانية.
إن  قالات  حاخوع  باال  أطبااء  منظماة 
املستشافى ييع يف مكان ريفي، وأن التحالف 

عىل علم بذلك، لكنه قرر االنتيا .
ويارى مراقباون أن الُماااْخَوان األمريكي 
مان  منحّخاة  عرجاة  إىل  الساموعية وصال 
اإلخالس، وأصيب بهساترييا أخيخته أعصابَه؛ 
بفمل عخ  استسال  الشمب اليمني ورضوخه 
لكل اإلماالءات، حيث بات يتارف بجنونية 

تامة.

البان كي مون.. قلق وواشنطن 
تندد 

وأخرجت جريمُة قصف مستشافى عبل 
باان كاي ماون مان صمتاه املخبل، خاأعان 
الرجال الغارة، لكنه لم يرش إىل الساموعية أَْو 
يحملها املساؤولية، واكتفى باإلشاارة إىل أن 
3 مستشافيات تابمة ملنظمة أطباء بال حخوع 
تمرضات لليصاف منذ باخء الُماااْخَوان عىل 

بالعنا يف 26 مارس ل201.
وععاا بان كاي ماون إىل رضورة الحفاظ 
عىل حياعياة املستشافيات والخواقم الخبية 
بموجاب اليانون الاخويل اإلنَْسااني، كما ععا 
إىل التحييال يف لاذه الهجمات بشاكل عاجل 

ومستيل.
وأماا  لاذه الجريماة البشامة خرجات 
اليارجياة األمريكياة ببيااٍن ال ييلاو مان 
»اليباث« السايايس، حياث قالات املتحخثاة 

باسام اليارجياة األمريكية إليزابياث تروعو 
»نحان قلياون بشاخة مان مملوماات حول 
رضبة عىل مستشافى يف شامال اليمن )...( 
خالرضبات عىل البنى التحتية اإلنَْساانية، بما 
خيها املستشفيات تثري اليلل بشكل خاص«.
ولم توجه تروعو أصابع االتها  إىل تحالف 
الُماااْخَوان األمريكي الساموع8، لكنها ععت 
»جميع األطاراف إىل الكف خاوراً عن األعمال 

المخائية« يف الراع.
ولخى سؤالها ورعاً حول مسؤولية محتملة 
لتحالف الُمااْخَوان، اكتفت باليول إن الواليات 
املتحاخة »عاىل اتصال وثيل مع الساموعيني« 

بشأن لذا املوضوع.
وإزاء ُكّل لذه التخاعيات خرجت السموعية 
مساتيالً  تحيييااً  ختحات  بأنهاا  لإلْعااَلن 
يف الحاعثاة، ولاو التربيار الاذ8 تلجاأ إلياه 
الساموعية يف ُكّل عملياة، خيماا تغلال كاخة 
السجالت وال تحيييات تجرى عىل األرض وال 
نتائج بل تتضاعف مأساة املخنيني من يو  إىل 
آخر لتصبح ماعة تتناقلها املنظمات ووسائل 

اإلعال  الماملية.
املجلال النرويجي لالجئاني قال إن األزمة 
املأسااة  »حاخ  بلغات  اليمان  يف  اإلنَْساانية 
الكاملاة« يف ظال ارتفااع أعاخاع النازحاني، 
ونياص التمويل املياخ  لتوخاري االحتياجات 

اإلنَْسانية الرضورية.
وقالت مخيرة املجلل يف اليمن سيما جميل 
إن الحاجة إىل توخري الغذاء »تضاعفت بشكل 

كبري مؤخراً«.
وأضاخات أن لنااك أكثاَر مان 21 مليون 
شايص يحتاجاون إىل املسااعخة يف الوقات 
الرالان، َوأن حاوايل ل1 مليون شايص ليل 

لخيهم ما يكفي من الغذاء.

جبهاُت القتال.. جحيٌم على 
الغزاة

تكثيف الغاارات الُمااْخَوانياة عىل املخنيني 
واستهخاف األساواق والجسور واملستشفيات 
واملخارس لو نتيجة حتمية للفشال الذريع يف 

امليخان ويف جبهات اليتال.
وال عاللة عىل ما ييخ  عليه طريان »الرش« 
الساموع8  األمريكاي  الُماااْخَوان  لتحالاف 
عاىل عخع مان محاخظات الجمهورية ساوى 
اإلخاالس والهزائم التاي يتجرعها يف امليخان يف 

أكثر من جبهة.
لياخ أتيان الجياش الساموع8 ومناخيوه 
ُكّل  يف  والسايوط  »التمثار«  الخاخال خان  يف 
ممركاة، ومان ياويل الخبار يف ممركاة ما لن 
يكاون بميخوره املواجهاة واإلقخا  يف املمركة 
األخارى.. يف امليابل الصاورة األخرى للمياتل 
اليمناي من أبخاال الجيش واللجاان األخرية 
وكأن  املساتحيُل،  لاو  االستساالَ   أن  لاو 
السايخ َعبْخامللك بخر الخين الحوثي قائخ الثورة 
الشمبية حني قال: »والله ألن نتحول إىل  رات 
تبمثر يف الهواء أحب إلينا من أن نستسلم«، لم 
تأتي من خراغ، بل جااءت من اطالع وممرخة 
حيييياة بصالباة ومياخرة أبخاال الجياش 
واللجان عاىل التحمال وايال  اليصام وعخ  

االستسال  مخلياً.

قادمون يا نجران
ومؤخراً أطلل مناخيو الُمااْخَوان لاشتاج 
»قاعمون يا صنمااء«، بالتزامن مع زحوخات 
كبرية لهم، يف محاولة للتيخ  والسايخرة عىل 

مناطل بمخيرية نهم رشقي الماصمة.
وقبل أياا  كان الفار عيل محسان األحمر 
يف محاخظاة ماأرب يف محاولاة لشاّخ عزيمة 
املرتزقاة وعخمهام إىل جبهاات اليتاال باكل 

استبساٍل وقوة.
وأراع األحمر من خاالل التغخية اإلعالمية 
إظهاَر الحجم الحييياي ليوته واملصري الذ8 
ينتظار صنمااء، ويالحاُظ يف الزياارة الغياب 
التاا  ملحاخاظ مأرب املماني من قبال لاع8 
سالخان الماراعة ولاو ماا يؤكاخ اليالخات 
الكبارية التاي تمصاف باملرتزقاة، كما ظهر 

امليخيش متبالياً بهذه الزيارة.
األحمار حاول يف الزيارة الحخيَث إىل جنوعه 
»املساتأجرين«، بكلماة ارتجالياة وعفوياة، 
حااول خيهاا اساتنهاَض املياتلاني، مغلفااً 
حخيثاه بمباارات طائفياة، ومتهمااً أبخاال 
الجيش واللجان الشمبية بأنهم »طائفيون«، 
كما أخارع الرجل مسااحًة يف حخيثه للمجلل 
السيايس، ممترباً أنه يري رشعي، ولو ما يخل 
عىل أن تشاكيل املجلل كان صاعية بالنسبة 

لهؤالء.
املحلل السايايس واإلعالمي الباارز محمخ 
عاياش كتب حاول لذا بالتحخيخ سااخراً من 

لؤالء بيوله: »تحملون ُكّل لذه الضغينة ضخ 
صنمااء وتريخون مان صنمااء أن تفتَح لكم 

أبوابها وتأخذكم باألحضان؟!!
تيصفونهاا 500 ياو  متتالياة، كماا لام 

تُيصف منذ أن بني خيها أول منزل..
ترعباون أللهاا طوال عا  ونصاف الما ، 

كما لم يحخث منذ أن عبّت خيها أول حياة..
ترتكبون، طوال 16 شاهراً، أساوأ املجازر 
الجماعياة بحل رجالها ونساائها وأطفالها، 

كما لم تشهخه منذ سكن خيها أول يمني..
ثام ترياخون منهاا أن تتهيأ الساتيبالكم 

كا«ميلِّصني« و«منيذين«؟!
اساتهخختم ُكّل أحيائهاا حياً حيااً، وحارًة 

حارة..
قصفتام حتاى مخينتهاا اليخيماة التاي 
يصنفها المالم، بيهوعه ونصاراه بمجوسييه 
بمؤمنياه  وعلمانيياه  بمتخينياه  وبو يياه 
اه  وُملحخياه، كارُتاث إنَْسااني ال يجاوز مسُّ
وال تشاويُهه حتى بأعمال تجخياخ، ما بالكم 

باليصف والتخمري..
ثام تتوقمون منهاا أن تساتيبَلكم كأبناء 

بارين؟!!
قصفتم مصانمها.

استهخختم يذاء أطفالها.
إىل  األوكساجني  وصاول  منمتام 

مستشفياتها..
ثم تمخونها با«الحرية«! وتريخون منها أن 

تبتسم كالبلهاء وتصخقكم؟!
ألنتمولا بلغتكم وخخابكم ونسابتمولا 

إىل التيلف والهمجية والا.. والا..
حتاى أن حليَفكم اإلماراتاي كتب عنها أن 
ليل خيها يشء، وأن سكانها أخارقة وأحباش 
وليسوا يمنيني )ثم ما لهم األخارقة واألحباش 
أليسوا برشاً يا جحاخل الُمهر المنر8؟!(..

وأنتام  خرحااً  ترُقاَص  أن  تتوّقماون  ثام 
تجممون لغزولا ُكّل أّخاقي اليليج والمالم؟!

عمرتم مخارلا.
ألنتم املساخرين منها وإليها..

جملتم ُكّل خارج منها مشتبهاً به..
وكل قااع  إليها مشاتبهاً به )املسااخرون 
مان وإىل مخار8 عخن وسايئون ال ييضمون 
للتفتياش يف بيشاة، ولاذا حيهام بالتأكياخ 
ولكنه يكشاُف طبيمة الُمااْخَوانية المنرية 

تجاه صنماء(..
صنمااء«  ياا  »قاعماون  تيولاون  ثام 

ومنتظرين منها أن ترع: ألالً وسهالً؟!
بأمارة ما ا؟؟؟!!!

لاو كانت صنمااء، أعز اللاه صنماء، حتى 
عالارة لرخضات »موعخكام«، ولبالات عاىل 
شاماراتكم، وللمنات الياو  الاذ8 آوتكم خيه 
تحت سامائها، يو  كنتم ترضماون خرياتها 
إىل  تتحولاوا  أن  وقبال  خاساخين،  كيمنياني 

»سموعيني« ُمرتزقني..

صنعاء بعيدة..
بمياخة حتى لاو وصلتم )ولان تصلوا( إىل 
»ساتينها« َو«سابمينها«، خألنتام، من قبل 
ومان بمخ، أكثار يرباًة خيها من بياياا نمٍل 

مستورٍع.
وأما  ُكّل لاذا الحشاخ والتخبيل القتحا  
صنمااء واالععاء يف وساائل إعاال  املناخيني 
بتحييال انتصاارات وأن مخخميتهم أصبحت 
تصل إىل أرحب يأتي اإلعاال  الحرب بمياطع 
خخياو تشافي صاخور املؤمناني، وتباث قناة 
املسارية واخواتهاا مشاالخ الحارتاف آليات 
ومخرعاات وعباباات ومجنزرات ساموعية يف 
قرياة قمر وكذلك عىل مشاارف نجران لتؤكخ 
أن مان يميش يف املاأزق ليل أبخاال الجيش 
واللجاان بل األعاخاء باكل قوتهام وعتاِعلم 
وأن نجاران قريبة وصنماء بمياخة وبخالً عن 
لاشتاج قاعمون يا صنماء سييول اليمنيون 

قاعمون يا نجران.

فشل مرتزقة العدوان »المنافقون« في األيام الماضية في تحقيق أي تقدُّم في جبهات القتال ومنيوا بهزائَم 
كثيرة وتحولت مدرعاتهم ودباباتهم إلى محرقة حقيقية ألبطال الجيش واللجان الشعبية فجاء طيراُن »قرن 

الشيطان« لينتقَم من المدنيين في صعدة وحجة ونهم 

التصعيُد »البائس«!

المستشفى الريفي بعبس كان هدفًا مدنيًا واضحًا لطيران تحالف العدوان
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- أطباء بال حدود: 23 مريضًا كانوا في قسم الجراحة و25 مريضًا في جناح األمومة وقت حدوث الغارة
- مدير المستشفى: العدوان يعلم أن المستشفى ليس ثكنًة عسكريًة لكنه فّضل القصف

فاجعٌة أخرى بمحافظة حجة.. العدوان يقصُف األطباَء يف مستشفى عبس!
  -  خاص

خّضال طارياُن الماخوان األمريكاي الساموع8 
مواصلاة جرائماه ياو  االثناني املاايض بارتكاب 
مذبحاة جخياخة بمخيرياة عبال بمحاخظة حجة 
واستهخاف املستشفى الوحيخ باملحاخظة والذ8 خيه 

أطباء من منظمة بال حخوع.
مستشافى عبل لو الوحيُخ يف املنخية ويتواخخ 
إلياه اآلالف مان املارىض مان ميتلاف مخيرياات 
محاخظة حجة.. ويا لهاذه األوجاع يف لذه املخيرية 
املنكوباة والتي ماا إن يهخأ وجع خيهاا حتى يماوع 

الخريان ملضاعفة جراح أخرى.
السااعة الثالثة عراً بتوقيت حجاة، الخريان 
يحلل يف سماء املحاخظة باحثاً عن مواقع عسكرية 
– كما يخعي- لكنه ال يجخ أمامه ساوى مستشفى 
ريفاي، تملوه الختاة كبارية موضح عليها إشاارة 
أطبااء بال حاخوع ولي الختاات يالباً ماا توضع يف 
املستشفيات واملراكز الصحية للفت االنتباه أن لذا 

املكان محر  استهخاخه.
واصل الخاريان »التمامي« وجااءت األوامر من 
يارف الييااعات التي يتواجاخ خيهاا »أمريكيون«، 
خأطليت الصواريخ عىل قسم الخوارئ باملستشفى 
لتضع لنا كارثة جخياخة ومذبحة أخرى يف مخيرية 
عبل تضااف إىل الساجل اإلجرامي امللخاخ بخماء 

األَبْريَاء آلل سموع ومن تحالف ممهم.
حالاة من الفزع والذعر حلات باملكان.. األطباء 
»مالئكة الرحمة« الذين يساهرون الليايل للتيفيف 
من آال  املواطنني وملمالجة الجرحى باتوا بحاجة إىل 
من يمخيهم »حين« لتهخأ اآلال  واألوجاع، والبمض 
منهام خارق الحياة رسيماً، ويف اليلب يصة وآلات 
من عخوان لم يذر شيئاً عىل وجه األرض اليمنية.

يا إلهي.. أهذا ما يحصل يف 
عبس؟

نمام.. ليخ حصال، ويف الصورة مشاهخ يحكي 
التفاصيال الكاملة للمأسااة، ويف الواقاع جراح ال 
تنخمال، خبماض املرىض تحولاوا إىل جثاث لامخة 
محرتقة.. الجمياع عاجز عن التمرف عليهم، ولنا 
يف األرصفاة مان يرخ من شاخة األلام والوجع، 
والبماض أصباح بال قخماني، والبماض اآلخر خيخ 
أجزاء كثرية من جساخه.. إنها املأساة حرضت لنا 

يف مستشفى عبل بكاخة تفاصيلها.
الحصيلة النهائية للكارثة وصلت إىل 11 شهيخاً 
بينهام طبيبة تابمة ملنظمة أطباء بال حخوع إضاخة 

إىل عخع من الجرحى، جراح بمضهم بليغة.
وباأىًس وحازٍن تحاخث الخكتور إبراليام عرا  

مخيار مستشافى عبل عن لذه الجريماة التي لم 
يكن أحخ يتوقمها.

قال عرا  لا »صخى املسرية«: »املستشفى ليل 
ثكناة عساكرية ولاو يياخ  اليخمات اإلنساانية 
للمواطنني بشكل مستمر، متساائالً »بحرقة« عن 

السبب الذ8 يخخع لؤالء ليصف املستشفى.
ويضياف عرا  قائالً: »منظماة أطباء بال حخوع 
زارت املستشافى ولي تتواجخ خيه وخحصته شرباً 
شارباً والمخو يملم أن املستشفى بميخ عن الجبهات 

األمامية، لكنهم خّضلوا أن ييصفوه.
منظماة أطباء بال حاخوع نمت طبيباة قتلت يف 
الغارة، مشارية يف بيان لها أن ما ييارب 23 مريضاً 
كانوا يف قسام الجراحة باملستشفى و25 مريضاً يف 
جناح األمومة )13 مولوعاً جخيخاً، و12 يف قسم طب 

األَْطَفال( وقت حخوث الغارة. 

وأكخت املنظمة أنه تم مشاركة إحخاثيات املوقع 
الجغرايف للمستشفى مراراً مع جميع أطراف النزاع 
بمن خيهم التحالف الذ8 تيوعه السموعية وموقمه 

ممروف جيخاً.
َوقالات مخيارة مكتب وحخة الخاوارئ الياصة 
باليمان ترييزا ساان كريساتوخال »لاذه لي املرة 
الرابماة التاي يتمرض خيها مرخل تاباع ألطباء بال 
حخوع لليصف يف أقل من 12 شاهراً، وشهخنا اليو  
)االثناني املاايض( مان جخياخ المواقب املأسااوية 
ليصف مستشافى يممل بكامل أقساامه ويحو8 
مرىض وكاواعر محلية وعولية من أطباء بال حخوع، 
يف حرب لم تُبِخ احرتاماً للمراخل الخبية أَْو للمرىض، 

خيخ قصفت الغارة الجوية مجمع املستشفى«.
وأضاخت »إن المناف يف اليمن يليي بمبء ثييل 
وياري متكاخئ عاىل الساكان املخنيني، حياث أنهم 

ما زالاوا يتمرضون لليتال واإلصابة أثنااء طلبهم 
للرعاياة الخبياة، وكان ينبغاي أن يكونوا سااملني 

آمنني عاخل املستشفى«.
وريم إشاارة املنظماة إىل أن اساتهخاف املراخل 
الخبية أمر يري ميبول سواًء أكان ميصوعاً أَْو ناتجاً 
عن اإللمال، وتنويههاا إىل رضورة اتيا  اجراءات 
خملية إليياف اساتهخاف الكاواعر الخبية واملرىض 
إال أن تحالف المخوان قا  بيصف مستشافى تابع 
للمنظمة للمارة الرابمة كما قاا  بيصف عخع من 
املستشفيات اليمنية وطواقم وسيارات اإلسماف.

»جمياع  حاخوع  باال  أطبااء  منظماة  وععات 
األطراف وباألخص التحالف الذ8 تيوعه السموعية 
واملساؤول عن اليصف، إىل ضماان عخ  تكرار مثل 

لذه الغارات«.

  -  صنعاء
القات الجرائاُم األخريُة التاي ارتكبهاا تحالف 
المخوان األمريكي السموع8 بحل املخنيني يف بالعنا، 
وآخرلا جريمة قصف مستشفى عبل بمحاخظة 

حجة استهجاناً محلياً واسماً.
واساتهجن املجلال السايايس األعاىل بأشاخ 
المباارات املجازرة النكاراء التي ارتكبهاا طريان 
تحالف المخوان الساموع8 األمريكي يف مستشفى 

عبل بمحاخظة حجة.
وقاال املجلل السايايس األعىل يف بياان صاعر 
عناه إناه َويف الوقات الاذ8 لام تجاف خياه عماء 
األَْطَفال والضحايا الذين قضوا نحبهم يف مخرساة 
قرية جممة بن خاضال بمخيرية حيخان بمحاخظة 
صمخة ياو  السابت املواخل 13 أيساخل نتيجة 
األمريكاي،  الساموع8  التحالاف  لخاريان  ياارة 
أرتكاب طاريان الماخوان ياو  االثنني املاايض 15 
أيساخل جريماة بشامة جخياخة باساتهخاخها 
املبارش ملستشافى عبل بمحاخظاة حجة والذ8 
يممل خيه كاعر طبي تابع ملنظمة أطباء بال حخوع 
وراح ضحيتهاا المرشات من األَبْريَااء من األطباء 
واملمرضني واملمرضات بينهم أجانب من الماملني 
يف املجال الصحي الذين يؤعون رسالتهم اإلنسانية 
يف خخماة املارىض واملحتاجني للمالج واملسااعخة 

الخبية«.
وأشاار البياان إىل أن لاذه الجريماة البشامة 
والنكراء تضاف إىل الجرائم اليومية واملتكررة التي 
يرتكبها تحالف المخوان الساموع8 األمريكي عىل 

اليمن والشامب اليمني منذ أكثار من عا  ونصف 
الما .

وعارب مجلال اليائماني بأعمال الاوزراء عن 
اعانته واساتنكاره الشاخيخين للجرائم الوحشاية 
واملروعة التي يرتكبها تحالف المخوان الساموع8، 
وآخرلاا املجازرة البشامة يف مستشافى عبال 
بمحاخظة حجة، واساتهخاف األَْطَفاال يف مخيرية 
حياخان بمحاخظة صمخة، واملخنيني يف مخيرية نهم 

ويريلا من املناطل.
وأعانت ليئة رئاساة مجلل الناواب الجريمة 
البشامة التي ارتكبهاا طريان المخوان الساموع8 

األمريكي يف مستشفى عبل بمحاخظة حجة.
وأكاخت الهيئاة يف بيان لهاا أن لاذه الجريمة 
النكاراء التاي اساتهخخت املارىض والماملاني يف 
املجال الخبي الذين يؤعون رساالتهم اإلنسانية يف 
خخماة املواطنني تجاوزت ُكّل الحخوع َوتأتي ضمن 
الجرائم املتكررة التي يرتكبها تحالف المخوان ضخ 

الشمب اليمني منذ أكثر من عا  ونيف.
املجلل األعاىل التحاع منظمات املجتمع املخني 
أعان ما يتمرض له املخنيون واملنشآت واملؤسسات 
املخنياة واليخمية مان التخمري واليصاف املمنهج 
منذ بخاياة المخوان وحتى الياو  وتصاعخ وتريتها 
خاالل األياا  املاضياة بشاكل مكثاف، محماال 
األمام املتحخة ومجلال األمن واملنظماات الخولية 

املسؤولية الكاملة.
َوجاخع املجلال ععوتاه للمنظماات الخولياة 
بتحمال مساؤوليتها األخالقية واإلنساانية تجاه 
ماا يتمرض لاه املخنيون من جرائم بشامة عىل يخ 

النظا  السموع8 وحلفائه.

اإ�ستهجان حملي وا�سع جلرمية ق�سف م�ست�سفى عب�ش
املجلس السياسي األعلى: صمت 

املجتمع الدولي شّجع تحالف 
العدوان على التمادي يف ارتكاب 

املزيد من املجازر بحق املدنيني

محمد عبدالسالم: مجزرة مستشفى عبس وقصف منزل أسرة عاصم أثبتت فشَل العدوان بكل أشكاله
شايف عاصم: العدوان األمريكي السعودي قصف منزلنا في نهم لكن لن نستسلم مهما كّلفنا من ضحايا

33 شهيدًا وجريحاً يف غارة غادرة لطريان العدوان 
السعودي األمريكي على أسرة آل عاصم بمديرية نهم

  -  زكريا الشرعبي
َشنَّ طرياُن المخوان األمريكي السموع8، صباح 
الثالثااء املاايض، يارًة يااعرًة عىل منزل محسان 
عاصم الكائن يف منخية يولة عاصم بمخيرية نهم، 
ما أسافر عن استشاهاع كاخة أخراع األرسة أَْطَفال 

ونساء وشيوخ.
ولم يكتِف المخوان بهاذه الجريمة املروعة التي 
أزليت أرواح األَبْريَاء وأحالت أجسااعلم إىل أشالء 

متناثرة تحت الرُّكا . 
وبمخ عقائل خيط مان يارته التي عمرت املنزل 
وقتلات َمن خيه وبينماا كان الجاريان يهرعون إىل 
مكان الجريمة إلساماف َمن لم يمت من الضحايا 
وانتشاال ومللمة أجسااعلم مان ثنايا الاركا  إ ا 
بخائرة الماخوان تحلل مرة أخرى خوق رؤوساهم 
وعون أن تمهَلهام للنجااة ألحيتهام بأرسة عاصم 

التي جاءوا إلسماخها خيتلت املسمف وامُلْسمف.
يياول شاايف نجال الشاهيخ محسان عاصم 
حاكيااً عن لذه الجريمة: »يف التاسامة من صباح 
الثالثااء املاايض وبينما والاخ8 وأرستناا يف منزلنا 
الكائان بغولة عاصم قا  طريان المخوان األمريكي 

السموع8 بيصف منزلنا«.
َويضيف شاايف: »لرع الجريان إلسماف أليل، 
لكن ما إن وصلوا مكان الجريمة حتى قا  المخوان 
بيصفهام مارة أخارى«، مشارياً إىل أن الجريماة 

أسفرت عن 33 ما بني شهيخ وجريح.
وكغريلا لاذه الجريمة من الجرائام التي يريُخ 
بهاا المخوان األمريكي الساموع8 النيَل من عزيمة 
اليمنياني وصالبتهام لام تازع ألاايل الضحاياا إال 

شجاعة وصموعاً وثية بالنر.
ييول شاايف عاصم: نيول للماخوان األمريكي 
الساموع8 وحلفائه مان الربيخانياني والصهاينة 
أنهم مهما عملوا خإننا لن نستسالَم وإن كلفنا  لك 

ما كلف من ضحايا.
وأضاف شاايف: سانواجههم حتى النر ولن 

نستسلم.
َوتوالات اإلعاناات الرسامية والشامبية لهاذه 
الجريماة التي أضاخهاا طريان الماخوان األمريكي 

السموع8 إىل سجله الوحيش.
الناطال الرسامي ألنصاار الله األساتا  محمخ 
عبخالساال  عرب عان اساتهجانه لهاذه الجريمة، 
ممترباً إيالا عليالً عىل خشال الماخوان وإخفاقه يف 

كاخة املجاالت.

 وقال محمخ عبخالساال  إن املجزرة الوحشاية 
التي ارتكبهاا طريان المخوان يف مستشافى أطباء 
باال حخوع والتي ارتكبها بحل أرسة آل عاصم تثبت 

خشل المخوان بكل أشكاله.
إىل  لاك عارّب مصخر مساؤول باألماناة المامة 
للمؤتمار الشامبي الماا  عان إعانته واساتنكاره 
ارتكبهاا  التاي  البشامة  للجريماة  الشاخيخين 
طاريان المخوان األمريكي الساموع8 ياو  الثالثاء 
باساتهخاخه ملنزل الشيخ/ محسن محمخ عاصم يف 

مخيرية نهم بمحاخظة صنماء. 
وأشاار املصخر إىل أن الجريمة الجخيخة للمخوان 
األمريكي الساموع8 بحل املواطناني األَبْريَاء تؤكخ 
مجاخعاً عموية لذا المخوان الذ8 تتمرض له اليمن، 
وإمماناه يف اساتهخاف املخنياني من أبناء الشامب 
اليمناي، يف تنصل واضح ورصياح من ُكّل اليوانني 

واألعراف الخولية.
واعتارب املصخر أن لذه الجرائم الوحشاية التي 
ارتكبها تحالف المخوان الساموع8 بحل املواطنني 
األَبْريَااء تساتخعي تشاكيل لجنة عولياة للتحييل 
خيها وتيخيم املسائولني عنها للمساءلة يف املحاكم 
الخولياة باعتبارلام »مجرمي حارب« ال ينبغي ان 

يفلتوا من المياب.

  -  خاص
أقخ  طريان المخوان األمريكي الساموع8، الثالثااء املايض، عىل قصف 
مناازل املواطناني يف مخيرية بني الحارث، وقال مصاخر إن طريان المخوان 
قاا  بيصف منزلاني يف جبل أياوب مخيرية بني الحارث شامال الماصمة 

صنماء.

وقال املصخر إن الغارات استهخخت منزيل )محمخ محسن المابخ، محمخ 
جابار المابخ( يف جبال أيوب ببني الحارث، َماا أَعَّى إىل سايوط ل شاهخاء 
)امرأتاان وطفاالن(، باإلضاخة إىل إصاباة 12 آخرين، )ل نسااء، والبيية 

صغار يف السن(. 
يف  ات السياق قالت مصاعر محلية يف محاخظة أبني أن طريان المخوان 
اساتهخف بغاارة لاه سايارة كانت تيال نازحاني بمنخية الصباار بيرب 

املراقشة، َماا أَعَّى إىل استشهاع خمسة من أرسة واحخة.

طريان العدوان يقصف منزلني يف بني الحارث بصنعاء وسيارة تقل نازحني يف أبني
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نافذة صحية

حمى التيفوئيد 

مارٌض بكتري8 ممٍخ مان أمراض الجهااز الهضمي يصياُب األمماء يف 
اإلنسان وتؤثر عىل الجسم كله.

ى املموية بنوَعيها عان طريل الفم من خالل تناول  تنتياُل عخوى الُحمَّ
املأكوالت واملرشوبات امللوثة بالبكترييا املسببة للمرض.

األعراض
حمى وصخاع وآال  بالبخن. يليه بيٌع ورعية اللون عىل الصخر والبخاان، 

كماااا يصاااااب املصااب بالهذيان. إسهال. تضيم بالخحال.

خاصة باملسافرين إىل األماكن املوبوءة: 
- تجنب رشب املاء امللوث أو املرشوبات املثلجة. 

- يمالاج التيفوئياخ عان طريال مضااعات حيوياة ميتلفاة منها ما 
كان يساتيخ  ساابياً الكلورامفينيكاول، ولكثارة آثااره الجانبية أصبح 

استيخامه محخوعاً جخاً واستبخل.

عادل الَجَبــر 
عاىل مارور أَْكثَر مان عا  ومياارب للنصف عاا  اآلخر 
من الُمااْخَوان المساكر8 املبارش من قبل مملكة واشانخن 
وحلفائهاا وحصار الشامب اليمناي براً وجاواً وبحراً تحت 
َلِذه املماناة والحياة الياسية التي يميشها الشمب المظيم، 
إاّل أن ألال اليمان ألال اإليَْماان لام يستسالموا أَْو ييبلاوا 

بالغاز8 وباالستممار.
 خبمخ كل َلِذه املحن تفاجأنا بتشاكيل املجلل السيايس 
الاذ8 مان مهاماه إَعاَرة شائون البلاخ الذ8 ياخل عىل وعي 
اليمانيني وحرصهم الشخيخ عىل توحيخ الصف الخاخيل خكان 
صخاه عاخلياً وخارجياً عناخ الرشخاء األَْحااَرار باملنيذ للبلخ 
وأَْصبَاح بمثاباة قنبلة نووياة راحت شاظايالا إىل زعامة 
الخول املماعية لرياجموا حسابهم، خهم يسمون عائماً إلبماع 
الصفاوف وتفرييها ختوحخت الصفاوف تحت راية واحخة، 

خاإن لذا الحلَّ السايايس لو وليخ الحارب واملماناة لتوحيخ 
جبهتنا الخاخلياة تحت نفل طويل ملواجهاة املمتخ8 حتّى 

قيا  الساعة.
 لكن حماقَة ويبااوة الخرف املتغخرس جملته ال يمرف 
حييياة املمركاة وال يمياز بني خصماه وصخيياه، لؤالء 
الذيان يحلمون بخخاول صنماء، خالحلم لام يصبح حييية 
َوأن صااعف حيييًة، خاألخضل أن يحلماوا بتحرير األََرايض 
الساموعية الذ8 أَْصبَحت بأَيْخ8 الجيش واللجان الشامبية، 
خماا نشاالخه اليو  مان تويال يف الممل الساموع8 تحت 
الغخاء الجاو8 الخاعم للجيش الساموع8، إاّل أنهم يرتكون 
مواقمهام وآلياتهام ختحرق وتاخاس بالياخ  اليمنية، خمن 
المياب املميب أننا نشاالخ مثل لؤالء ما يسامون بالجيش 
لحماية بلخلم كالجيش الساموع8 خيفرون لرباً كالفراش 

وييتلون كالبموض.
 خاالتفااق السايايس يمتارب خخاوة إيَْجابياة حيييياة 

ملواجهاة الُماااْخَوان خياخ خاق مخاه عىل ساكوع وتوشاكا، 
خلياخ زرع األَْمال الكباري للجياش واللجاان الشامبية بأنه 
بخاياة نر ملا حيياوه بالجبهات، خمنخما نشاالخ أبَْخالنا 
يف الممل الساموع8 يخللاون بأن الحرب ماع عخولم نزلة 
وليسات مشية خهم يتمشاون بأريحية وييتحمون موقماً 
تلو املوقع، خاليمن أََساسااً أََساس المرب وصنع الرجولة لو 
كان بأيخينا خيط ربع عتااع ما يواجه به الُمااْخَوان لحررنا 
ُكّل الاخول المربياة مان الهيمنة الصهيونياة وكذلك تحرير 
األقاى الرشيف وإعاعة األََرايض املغتصباة ألللها، وانهينا 
زمن االساتممار، خنجران وجيزان وعساري ما لي إاّل قشة 
أما  أبَْخال الجيش واللجان الشامبية، خاالتفاق السايايس 
أحرز تيخماً عىل ُكّل األصمخة خمن الناحية المسكرية أعخى 
املياتلاني ممنوية عالياة يف ُكّل املياعيان والجبهات وتليني 
الُمااْخَوان عروسااً عنوانها نار حمراء ويف أسخرلا تباشري 

تلوح بالنر.

 خجبهة ما وراء الحخوع تمخينا إشارة لستريية واضحة 
لماخ  صحاة الميال الساليم للناطل باسام قاوت تحالف 
الرش الاذ8 ينئ عن الوجاع الذ8 تلياه يف الممل الساموع8 
وماا لي إاّل قليال بحال يخرساتهم وُعااْخَوانهم ويرح 
كالرتجاي بأننا ال نمال أََراضيهم؛ أِلَن الحرب ليسات بيننا 
وبينهم، خليخرك الجميع أننا نواجُه أشاخ أعخاء اإلْسااَل  من 
اليهاوع واملناخيني خال بخ لنا أن نخرق بوابتني بوابة السالم 
إن أراعوا الساال ، وبوابة الحارب أن أرصوا وزاعوا يف المناع، 
خكاللما نر، خاليرسان لو املمتخ8، خاالتفاق السايايس 
عناوان للصماوع والتحاخ8 واملواجهة سانصنع من خالله 
انجازاً سياساياً وعساكرياً واقتصاعيااً وثياخياً، خهو حجر 
أََساس ال يمكن للُمااْخَوان قصفها وموقع حساس ال يمكن 
للُماااْخَوان اقتحاماه خلياخ أتى وتباارك من أَبْنَاء الشامب 
أللميته ورضورته امللحة لكي ييو  بإَعاَرة شائون البلخ بمخ 
َب بلخه ييابلهم الوخاء بالوخاء. أن تركها لاع8 وأجاز رَضْ

إتفاُق اأَلْحــَرار وتقدُُّم األْبَطال

أسامة الموشكي
 

ضجياُج  يتمااىل 
الحضور.

بأصاوات  ممزوجااً 
صياب يهيمان عليهاا 

أصوات رسور.
ومان قفص الساجن 
وللحكام  نتناة  وجاوه 
وبأصاوات  منتياخة 

خاختة مضخربة.
ملا ا قضية رشف؟.

الياايض  رضب 
بمخرقته بايياً الساكوت للحظة.. ماَل 
إيلَّ مستشااره لييربه خلسًة.. أسممت 

يباء ويرابة سؤال لؤالء املرتزقة؟.
ضحكٌة خاختٌة ساخرة تمرت8 قضاة 

من للحكم مملنه!.
رصخاة ياضباة ِمان املخعاي الما  

قائالً: 
أعرتض..

بالُمارف اليانوني أرخض أَيََّة ضحكة 
أما  لؤالء اليتلة.

وبالُمرف اإلنسااني أرخاض حتى أن 
يسألوا، خُهم سفلة.

اليايض:
اعارتاٌض ميباول.. ولتتفضال ليئة 
عخااع املتهام لتاخيل بماا عنخلاا خيط 

تماشياً مع المرف اليضائي.، 
نهض المخيُخ من املحاِمني بجنسيات 

وألوان ميتلفة!.
وبصوت واحخ:

نحن ليئة الخخاع عن املتهم. 
مرة أُْخااَرى املخعي الما :

أرخاض أن يكونوا لاؤالء ليئة عخاع 
وُلم رشكاء املتهم يف الجريمة.

اليايض: 
إعرتاض توقيته يري مناسب.

ولهيئاة الخخااع التفات:
يجُب أن تيتاروا واحخاً منكم يمثّلكم 

جميماً.، 
مشاوراٌت بينهم رسيمة: 

قررنا أن يمثلناا املحامي ›األَمريكي‹ 
ولمخ  قخرته النخل بالمربية سايرتجُم 

ما ييوله زميلة املحامي ›السموع8‹.
اليايض:

حسناً تفضل.. 
املحامي: 

سيخ8 اليايض حرضات املستشارين 
املتهم بر8ٌء حتى تثبت إعانته، َوأن ثبتت 
لكم الحرية باختيار طريية حسابه.،

لكن نتمنى من ساياعكم أن تأخذوه 
بمنِي الرأخة، خهاو أعمى ال ينظر وأصم 
ال يسمع وممخو  ال يحل وكان مسرياً 

ال ميرّياً.،

وشكراً ساياعتكم لتفهمكم، واسمح 
لناا باملغااعرة خيخ حاان موعاُخ الموعة 
لبالعناا إىل لناا اكتمال 

عورناا!. 
خاخات  ضجياج 
خجول يراخيه ضحكات 
عالياة اساتهزاء بنهاية 

مصري املتهم.
رضب  الياايض 
الهخوء،  طالباً  بمخرقته 
يمكنكم الذلاب إىل حني 

انْتَهاء املحاكمة.
محاماو  خليتفضلاوا 

الوطن.
لخوء يمم املحكماة، وأنظاٌر متجهة 
صاوب البااب متلهفاة، البااب يفتاح 
قاخ   بجانباه،  عاكاز  يخال  ببخئاه، 
مجروحة، شاامخ الارأس، أيرب الوجه، 
أشامث الشامر، يملاك ممخفااً يزعان 
األساوع،  األبياض..  األحمار..  باللاون 
ينظار إىل قفص املتهام بامتهان، ينظر 
ايل محامياه بوعياخ االنتياا ، ينظر إىل 

اليايض بثية. 
وييول: 

سيخ8 اليايض حرضات املستشارين، 
اعتذر عن التأخاري، خخريل النر كان 

وعراً ومريراً.
سايّخ8 الياايض، يف البخاياة أقول أنا 
لست محامياً للوطن أنا خيط سأتحخث 

باسم حماة الوطن!.
سيخ8 أوع اليول:
أنا كوطني جريح.

وأطفالناا من جراء حصارلم جاعوا 
وصوتهم كان يصيح.

تهخمات،  عخوانهام  إثار  وبيوتناا 
ونساؤنا بسببهم رملت.

وعن إعانة املتهم لخ8ّ شهوع.
أساالوا الشاجر البارش الحجر كيف 
مزياخاً  يياول  كان  واملتهام  أُحرقاوا، 

ومزيخاً.
سيخ8 أملك وثائل يف طياتها تيول: 

إن أوراقهاا ابتلات مان عماوع ابان 
شهيخ، وساخورلا تالشت لوجع زوجة 

شهيخ، واحرتقت لحرقة أُّ  شهيخ، 
محامي املرتزق: 

إ ن ال يوجخ عليل واضح. 
املتحخث باسم الوطن:

حال اليمن عليل خاضح.
انساحاب ملحاماي  صمات مرياب، 
املتهم بشكل عجيب، انهيار تا  للمتهم، 

عويٌل ملنارصيه،
اليايض: 

ثبات حكم ›جريمة رشف‹ وعيوبتها 
اإلعاخا ، تأجيل موعاخ التنفيذ، إىل حني 

اكتمال جميع املتهمني. 
رخمت الجلساة ولنا عوعة.

املجلس السياسي إرادة وسيادة
زياد السالمي

ال يخف�ى ع�ى أحد ما نعانيه من ظروٍف معيش�ية.. مع ذلك لس�نا 
مم�ن ينق�اد لظرفه وينىس واجب�ه الوطني، ومن الواج�ب إبداء الرأي 
وتوصيف املش�هد.. اليمن نس�مة الله الوحيدة ع�ى هذه األرض؛ مرت 
بظ�روف حرجة لم تمر بها دولة أبداً م�ن حصار عاملي وحرب من الرب 

والبحر والجو وظلت صامدًة صمود جبالها لم ترضخ أو ترتنح.. 
وها هي صنعاء رمز اليمن ورمز املنعة والصمود تش�هد انتصاراً إن 
جهله العالم فهو انتصاٌر للش�عب الذي وقف إىل صف سيادته وحريته 
ووحدته بكل إباء وبس�الة.. ها هي اليمن تشهد عهداً ثالث بعد 2011 
م األول مهد ووس�د إىل انهيار اليمن انهياراً تاريخياً وجغرافياً وسيادياً 

وشعبياً و...و...
والثان�ي ج�اء ع�ى ظرف صعب ق�اوم ما اس�تطاع وثب�ت يف وجه 
االنهيار املمنهج واس�تطاع بإرادة الرجال وبتعاون األوفياء عى الثبات 

والحفاظ عى ما تبقى من مالمح اليمن.
 ال أخفيكم أن الحال الذي وصل بالش�عب والناس ال يريض عدواً وال 

صديقاً، إال أنه قبل راضياً مقابل سيادته وحريته واستقالل إرادته.
 باملقاب�ل وبحنك�ة فري�دة أذهلت العالم وتحس�ب لرئي�س اللجنة 

الثوري�ة واج�ه وكافح وانت�ر.. وحافظ عى س�يادة وطنه مدة عام 
ونصف عام.. ولم يصب الشعب الوهن بل تماسك وثبت ووقف شامخاً 

يف صف وطنه.. 
املرحلة الثالثة يطل علينا األستاذ محمد الحوثي وهو يسّلم السلطة 
مؤتزراً زيَّه اليمني ش�امخاً إىل املجلس السيايس بقيادة األستاذ صالح 
الصم�اط.. واس�تعاد اليمن بعد ذلك االتف�اق التأريخي. رضا ومباركة 
الكثري من الدول عى رأس�ها روسيا.. ولحق ذلك انعقاد مجلس النواب 
ومنح الثقة للمجلس الس�يايس والذي بذلك الدور سحب الثقة بطريقة 

صامتة من هادي املنتهية واليته ملليون سبب قانوني..
 وأصب�ح لزاماً علينا أن ندَع املركب تم�ر وأن ندفعه ونجدف بأيدينا 
طاملا الوقود تتحكم به مملكة النفط.. أصبح لزاماً أن نتفاءل وأن نصرب 
أكث�ر وأن نقطع ُكّل م�ربرات موهومية الدول واألنظم�ة واملنظمات.. 
ون�رع يف تش�كيل الحكوم�ة.. ونس�عى جميع�اً يف تقديم م�ا يمكن 
تقديُمه لتماس�ك وبقاء اليمن التي ستظل شامخة حتى لو متنا جوعاً 
أو يف جبه�ات الرشف املهم ل�ن تخضع اليمن.. لن ترجع إىل الخلف وها 
ه�ي املركب عدت.. لقد قطعنا ش�وطاً ال بأس به يف مواجهة التحديات 
الكثرية س�واًء الع�دوان أو التفرقة أو الظروف املعيش�ية.. لقد قطعنا 

شوطاً بالصمود وبالخيارات االسرتاتيجية الكثرية وكذلك باالتفاق.

جريمة شرف 
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عفوًا سيدي 
النائب!! ُرّد إليَّ 

صوتي، فإنك لم 
تُعد تمّثلني!

 الشيخ 
عبدالمنان السنبلي

لام أجخه يف كشاوف الحارضين 
مان  أناه  خمرخات  املتوخاني،  َوال 
الغائبني خيلت: ربما حبسه حابل 
الحضاور!!  يساتخع  َولام  الماذر 
َوانتظارت ثالثاً لملاه يأتي أو حتى 
كناخاٍب  يل  يباني  بترياٍح  ياخيل 
انتيبتاه أنا َومثايل الكثري من أبناء 
عائرتي أساباب تيّلفه عن حضور 
جلساات مجلال الناواب خاصاًة 
َوأنا َوأبناء عائرتي َووطني نتمرض 
لمخواٍن ياشاٍم َوحصااٍر جائٍر منذ 
أكثر من عاٍ  َونيف، لكنه َومع  لك 
لم يفمل لحاجٍة يف نفسه قضالا!!
ماا أعرخاه عان عضاو مجلل 
الناواب أيَّاً كان توجهاه أو انتماؤه 
أناه  السايايس  أو  األيخيولوجاي 
أن يفاوز بميماخه خإناه  بمجارع 
يصبح ممثالً ألبنااء عائرته جميماً 
ساواء من انتيبه أو من لم ينتيبه 
َوليل ممثالً ألعضاء حزبه أو تياره 
السايايس أو األيخيولوجاي خياط، 
َوعىل لاذا األسااس ععني أساألك 

سيخ8 النائب يف مجلل النواب:
الكثريين  َوأصوات  أليل صوتي 
مان أبنااء لاذه الخائارة لاي من 
أوصلتاك إىل لاذا امليماخ أ  أنك قخ 
ورثتاه عان أبياك أو جاخك حتاى 
تساتثمره لصالح الماخوان الذ8 لم 

يرقب يف مواطٍن إاّلً َوال  مة؟!!
النائاب  سايخ8  حياك  مان 
كشايٍص أن تؤياخ الماخوان، َولذا 
شاأنك طاملاا أنات َوأوالعك لنااك 
لام تتمرضوا ملاا نتمرض لاه نحن 
َوأطفالناا كل ياو  لنا مان عربخة 
طائارات المخوان َوقصفهاا، َولكن 
ليل من حيك أن تؤيخه بإسمي أو 
كنائٍب عني، خلما ا تخخلني يف إطار 
حساباٍت سياسيٍة ليل يل كمواطٍن 

ناقٌة خيها َوال جمل؟!! 
ألام يكان مان األماناة أن تأِت 
َوتساتمع لهمو  َوممانات ناخبيك 
مباارشًة أو حتاى عرب أ8 وسايلٍة 
مان وساائل االتصاال َوباخون أية 
انتيائياة ثم تذلب إىل حيث يجتمع 
شافاخيٍة  باكل  َوتخرحهاا  املاأل 
َومصخاقياٍة، أ  أنه مان األمانة أن 
تخيار لناخبياك َوماا يمانونه جراء 
الماخوان َوالحصار ظهارك َوتذلب 
تملن باسامهم َونيابًة عنهم والءك 
َومفزعيهام  لياتليهام  َوتأيياخك 
لحاجٍة يف نفسك أو ريبٍة يف اإليياع 

بيصو  تيارك أو حزبك؟!
النائاب  سايخ8  لاك  كانات  إن 
َولفريياك خصومٌة مع لذا الفريل 
أو  اك، خماا  نبي أن تؤيخ بإسامي 
عخوانااً عيلَّ َوتتيذ بإسامي َونيابًة 
عناي موقفاً ليل يل َولال أنا أصالً 

خولتك بذلك؟!!
لياخ ظننتاك َولخول ماا عانيُت 
َوتمرضاِت مان الماخوان َوالحصار 
ستكون أول املساارعني َوالواصلني 
لنرتاي َواتيا  موقفااً يل، ولكنك 
لألسف خذلتني َوانترت لياتيل!!
إيلَّ  ُرّع  النائاب:  سايخ8  عفاواً 
صوتي الذ8 أعخيتك إيّاه  ات يو ، 

خإنك لم تمخ تمثلني!!.

أحمد ناصر الشريف
 

إعالميو الخخع املسابل الذيان كانوا يرالنون 
ة بني  عىل شال صاف الوحاخة الوطنياة وَخاصَّ
مكون أنصار الله واملؤتمر الشمبي الما  خوجئوا 
بتاوايل األحاخاث الكبارية والصاعياة بالنسابة 
لهام التاي بخأت باالتفااق عىل تشاكيل املجلل 
السيايس األعىل وتسمية رئيسه ونائبه وأعضائه 
مروراً بانمياع مجلل النواب ومباركته لالتفاق 
الوطناي وانتهااء بتساليم السالخة بخريياة 
عيميراطياة يف اليار الجمهور8 مان اللجنة 
الثورياة المليااء إىل املجلال السايايس األعاىل 
ُكّل  وخارسوا  أَيْخيهام  يف  يشء  ُكّل  خأسايط 
رلاناتهم ولم يمخ يبيى لخيهم ساوى التشكيك 
والياول إن لذه اليخاوة املتيخمة جاخاً جاءت 
متأخارة وكان باإلْمَكان االتفاق عليها منذ وقت 
مبكار لتجنيب اليمان الُماااْخَوان، يري مخركني 
أن الُمااْخَوان كان سييع ساواء اتفل اليمنيون 
أ  لام يتفيوا بحساب ما كان ميخخااً له َوأن 
الفارتة املاضية التي قاو  خيها الشامب اليمني 
الُمااْخَوان وما زال وتصخى له ببساالة ممثالً يف 
جيشه ولجانه الشمبية قخ مثلت مرحلة خرز بني 
األبيض واألساوع وليمرف أَبْنَاء الشامب اليمني 
مان لو مع الوطن ويخاخاع عنه ومن يممل ضخ 

الوطن ويستمخ8 عليه اآلخرين.
ولاو كان االتفااق باني الياوى الوطنياة تم 
يف وقات مبكر لاكان الممالء واملرتزقاة لم من 
يتحكماوا اليو  يف مصري اليمن وشامبها وربما 

الُماااْخَوان  بالكامال لتحالاف  اليمان  سالموا 
الذ8 تياوعه امريكا والساموعية وخيخت اليمن 

واستياللها..  ساياعتها  نهائيا 
ولذلك واستشاماراً من خخورة 
اليالخات السياساية والحزبية 
واملذلبياة التاي ال تازال تليي 
بظاللهاا عاىل حيااة اليمنيني 
وأرقتهام طوياالً وجملات من 
اليمن وشامبها مضغة يف أخواه 
اآلخرين يلْوكونهاا يف أخوالهم 
كيفما يشاءون بهخف اإلساءة 
إىل اليمن.. خاإن اليمنيني اليو  
السياسية  توجهاتهم  بميتلف 
والفكرياة ومن خاالل وعيهم 
لهام  يحاخث  بماا  املتناماي 

وإعراكاً منهام للمؤامارات التاي 
تحاك ضخلم من الخاخال واليارج قخ انتفضوا 
يف يضبة شامبية ضخ لذا الوضاع املزر8 الذ8 
أضمفهام.. وألول مارة يرخمون صوتهام عالياً 
من وحاي مماناتهم ضاخ التخخال اليارجي يف 
شاؤونهم ووجخوا خيمن يتبنى قضايا الشامب 
والوطان أيااً كان توجهه السايايس بأنه املنيذ 
خالتفاوا حولاه ليربلناوا بفملهم لاذا أنهم قخ 
ضاقاوا  رعااً بما جرى لهم يف املاايض خاتيذوا 
قرارلام بمخ  عوعة األوضااع إىل ما كانت عليه 
يف الساابل حينماا كانات تتحكام يف مصريلم 
عصاباات تماملت مع الشامب والوطان وكأنه 
ة بهاا تخيره مان مكاتبها خنهبت  رشكاة َخاصَّ

لذه المصابات ثروة الشمب وجوعته وأضمفته 
ورلنت قراره السيايس لليارج وتحخيخاً ألمريكا 
تياوعان  اللتاان  والساموعية 
الحارب الظاملاة علياه منذ ما 
بال  والنصاف  الماا   يياارب 
وجملت مناه األخري يف املنخية 
بماخ أن كان الشامب اليمناي 
قبال عاخة عياوع يف امليخماة 
وكانات لاه كلمته املساموعة 
عربيااً وعوليااً.. وعلياه خلان 
ييبال اليمنياون بماخ اليو  إال 
ببناء عولة قوياة وعاعلة تميخ 
اعتبارلام وتيلصهم من  لهم 
االعتماع عاىل الغري.. واالكتفاء 
ماوارع  مان  يمتلكوناه  بماا 
عظيماة حبالام الله بها تغنيهم عن مسااعخة 
اآلخرين خيما لاو وجخت إَعاَرة قوية تخير األمور 
بحكماة وتمتناع عن تجيري وتوظياف ُكّل يشء 

لصالحها عىل حساب شمب ووطن. 
بيي أن نذكر أن جهات رسامية اعرتخت بأن 
ماوارع الخولة املحلية بلغت خمساة وخمساني 
مورعاً لكن لم تستغل الخولة منها سوى خمسة 
موارع بينما املوارع اليمساون األخرى يستغلها 
بالنسابة  الفاساخون.. وإ ا كان لاذا يحاخث 
للموارع املحلية خكيف بالنسبة للموارع السياعية 
ولي كثرية مثل النفط والغاز والثروة السمكية 
والثروات املمخنية امليتلفة التي يتم التالعب بها 
وإخفااء عائخاتهاا.. كما يحخث الياو  من قبل 

الممالء واملرتزقة يف مأرب وشابوة وحرضموت 
ويريلا من املناطل التي يسيخر عليها االحتالل 
األجنباي حيث يتم بيع ثاروات اليمن من النفط 

لرشكات أجنبية ويتم التالعب بمائخاتها..
 وماا شاالخه الشامب اليمناي مان قصور 
واستثمارات وأموال سائلة ويري سائلة وأرصخة 
يف البنوك الخاخلية واليارجية تم الكشاف عنها 
بماخ قياا  ثاورة 21 سابتمرب الشامبية لبمض 
الذين كانوا يتحكمون يف مصخر اليرار السيايس 
يف اليمن إال أنمو جاً للفساع املسترش8 يف اليمن 
واملتويال بسابب يياب الخولة وييااب أنظمتها 
وقوانينها.. وإن كنا ال نمفي الشمب اليمني من 
ل املساؤولية يف لذا الجانب؛ أِلَنه بسالبيته  تحمُّ
وانخاالق تفكاريه مان عواطفاه تمصباا لهذا 
الخرف أَْو  اك قخ أعخاى لهؤالء الضوء األخرض 
للتحكم يف مصريه ومصاري ثروته وضياع عولته 
وانتهااك الييم واملباعئ الخينية واإلنَْساانية من 
قبال أنااس ال يياخون اللاه وال يياخاون لومة 
الئم خسالط الله عليهم من حيث ال يحتسابون 
عماالً باليول املأثاور: إن الله يمهال وال يهمل. 
خياخ أَْصبَحوا مرشعين يف الياارج َوإن كانوا ما 
زالاوا يتآمرون عىل اليمن وشامبها ويأملون أن 
يموعوا إىل الحكم مرة أخرى عىل ظهور الخبابات 
األمريكية ولذا ما لام يحخث أبخاً بل ويمترب من 
ساابع املساتحيالت حتى لو اساتمانوا بالمالم 
كله؛ أِلَن املؤمن ال يلخغ من جحر مرتني كما جاء 
يف الحخياث الرشيف عىل صاحباه وآله وصحبه 

أخضل الصالة والسال .

وقال الشعُب اليمنيُّ كلمَتــه  الت
تأم

صالح مقبل فارع

وطنايٌّ وُحاارٌّ وصاماخ، يَاااذُ ُّ جمياَع المماالء واملرتِزقة، 
ويكشاُف ُكلَّ مسااوئ الُمااْخَواِن ومثالبه، ويذكار ُكلَّ مجازره 
التاي حصلت يف اليمن، ولكن عنخما يصُل الحخيُث إَلاى عنخ أوالع 
ُب، يتجنَّب اليوض يف مسااوئهم،  األحمر يتغارّيُ حخيثه، ويتاأعَّ
عنخماا يتحخث عنهم يتحاخث بلخف واحرتا ، بال ويربئهم عن 
ُكلِّ جرائام الُمااْخَوان، ويُيِرُجهام من ُكّل ما حصال كما تيرج 
الشمرة من المجني، ُكّل لذا يحصل؛ ألنهم من قبيلته أَْو بالعه، ال 

يذكرلم بسوء؛ لمصبية يف نفسه.
أقوُل لهذا وأمثاله: 

إن آَل األحمار وجمياَع املرتِزقة باعوا الوطاَن وأباحوا عماءنا 
آلل ساموع، وعّمروا ُكّل يشء جميل يف اليمن، ال ليشء إال ليموعوا 
إَلاى مناصبهم، وإىل الرسق والنهب الذ8 كانوا عليه من قبل.. 

آُل األحمار لام يراعاوا خينا حًياا من قباُل، ولم ينصفاوا لنا 
مظلوًما ولم عولة، خكيف يراعون اليو  حيوقنا ولم مجرع أعاة بيخ آل سموع؟!.. لم ينفمونا بيشء 

من قبل، خكيف سينفموننا اآلن؟!
لام يفملاوا لنا شايئًا عنخما كانوا يف اليمان، تركوا بالَعنا بال مشااريع، بال تنمياة، بال وظائف، 
انترشت البخالة يف الشاباب بشاكل خضيع، مارساوا عمليَة التجهيل يف أوسااطنا ألجل نبيى طوَع 
أمرلم، زرعوا بيننا املشااكل ألجل نيتل بمضنا بمًضا، أييظوا الفتَن النائمَة بخالً عن أن ييمخولا، 
قمموا ُكّل متملم وواٍع، َمن َطاَلب بحيه َساَجنوه، ومن قال كلمة الحل أماَمهم نََفْوه، ورسقوا ِمنَّا 
محاخظاة عمران بأكملها، تياسامولا بينهم كما يتياَساُم الورثُة قخيَع األيناا ، ُكلُّ واحخ منهم 

رسق عائرة، وبفملتهم لذه أَْصبَح مجلُل النواب خاليًا تماماً من محاخظة عمران. 
املحاخظة التي تمترب قلمَة الصموع بمخ صمخة، وتتصخُر املحاخظاِت يف عخع شهخائها ومجالخيها 
يف الجبهات، أَْصبَحت لذه املحاخظة بال تمثيٍل يف الربملان، ملا ا؟؛ أِلَن آل األحمر رسقولا منَّا واستولوا 
عاىل مياعخلاا، وأَْصبَحناا يف نظر األعخاء من أكارب األصحاب، بل إن مواقاَع املرتزقة تحيي موقف 
عماران، وموقاف محاخظة عمران، وتمتارب موقَفهم بخوليًاا، وتيول مواقمهام باليط المريض: 
»محاخظاة عمران توّجه صفمة مخوياة للحوثي وصالح واالنيالبيني« »محاخظة عمران لم تحرض 
يف الربملان ولذه صفمة مخوية للحوثي وصالح«.. لذا كالمهم، ولذه كتاباتهم، والسبب يف لذا أوالع 

األحمر املرتزقة، الذين رسقوا منَّا مياعخ املحاخظة. 
إنهم لم يرسقوا أقواِتنا ومشاريمنا خيط، بل رسقوا حتى أصواتَنا وكرامتَنا وصموَعنا وحريتَنا..، 
مارساوا ضخنا ُكّل أَنْاَواع الظلم واليهر واالساتبخاع..، احتيرونا، نظروا إلينا بازعراء، حتى أَْصبَحنا 

»ال يشء« عنخلم. 
لام ييفاوا عنَخ لذا الحخ.. بال إنهم نرشوا ظلَمهم لجمياع أَبْنَاء اليمن، خيخ وقفوا ضخ الشامب 
ه وقاتلوا ممه جنبًا إَلاى جنب، وخملوا  اليمناي وكرامته، وأيَّخوا الُماْخَواَن، ووقفوا إَلاى جانبه وَصفِّ

جميع املآيس باليمنيني.. 
ثم بمخ لذا.. 

ترياخون أن ال نذكَرلام إال بكل خاري.. أَْو نتحاىش عن  كر رشورلام وطغيانهم، أَْو نصمت عن 
أخمالهم..؟!!

لاذه املخالناة ال تجوُز يف مثال لذه املواقف، لذا وطٌن ال »سافاط« خيه، لاذه كرامة وحرية ال 
يجب املخالنة خيها.. 

بل نذكرلم ونذكر مسااوئ ُكّل الممالء املرتزقة الذ8 باعوا واشرتوا يف لذا الوطن حتى يحذرلم 
الناس، »ا كروا الفاسل بما خيه كي يحذره الناس«، حتى ولو كانوا ألالينا أَْو أبناَءنا أَْو أَبْنَاءَ قبيلتنا 
ُصُهْم للشامب لكي يمرخهم، ونملن عخاوتنا ضخلم ومحاربتنا لهم، ووقوخنا يف  أَْو َمَشاايينا، نَُشيِّ

وجولهم..
وأخاريًا.. نخالاب مجلَل النواب بإعااعة محاخظِتنا املرسوقة إليه، وتمثيلهاا خيه يف أرسع وقت 
وأقارب خرصة، ونخالُب األساتا َ صالح الصماع واللواء/ يحيى الراعي باأن ييتاروا 12 عضًوا من 
عماران بخالً عن الاا12 الفاّرين، خمن الميب أن تبيى محاخظُة وقلمُة الصموع »عمران« بال تمثيٍل 

وبال صوت.

ال يوجُد هناك ما يدعو للقلق!الُعنصريُة البغيضة
زيد البعوه 

مفاوضاُت  فشلت  صحيٌح 
جرائيُم  وازدادت  الكوييت 
الُعيييْدَوان وعيادت املعارُك 
بقوة رشاسية يف الحدود ويف 
تعز ونهم وميأرب والجوف، 
وعادت األمور إىل املربع األول 
وبقييت نقطية الصفير هي 
املخيمية عيىل املشيهد إاّل أن 
هذا ليس جديداً وليس باألمر 
الذي يدعو إىل القلق، فليست 
يحصيل  التيي  األوىل  امليرة 

فيهيا هكذا فلدينيا رصيد من 
التجيارب يف مثل هذه املواقف من الرصاع مع 
أمثال هؤالء األعداء ولكن السؤال هنا ما الذي 

يدعو إىل الطمأنينة؟.
هناك الكثر من األمور الواقعية والحقيقية 
التي تدفيع بالشيعب اليمنيي إىل الطمأنينة 
منهيا الوعيي الشيعبي والصميود اليمانيي 
والقيادة الحكيمة والجهاد القوي األسطوري 
املتواصل الذي يسطره رجال الله من الجيش 
واللجان الشيعبية يف مختلف ميادين الجهاد 
بنفس الوترة العالية واملعنوية املرتفعة التي 
لم تتغر مع أطول أمد الُعييْدَوان بل ازدادت 

صالبة وإرصاراً حتى يتحقق النرص..
ومن يتأمل األحداث مين قبل ثورة الي21 
مين سيبتمر وقبيل الُعيييْدَوان السيعودي 
األمريكيي عيىل اليمين حتيى اليوم سييجد 
أن الشيعب اليمنيي خيرج يف ثورة شيعبية 
والوحيدة  بالرشاكية  تطاليب  تصحيحيية 
ومحاربة الفسياد ورفض الوصاية الخارجية 
ورفض العمالء واملرتزقة وتطهر الوطن من 
رش داعش والقاعيدة وغر ذلك من األَْهيَداف 
املرشوعية واملحقة والتي املطالبة بها رضورة 
ديننيا ووطنيتنيا  علينيا  يفرضهيا  حتميية 
وفطرتنيا والتنيازل عنها يمثل رشاً وفسياداً 
وقبوالً بالباطل وهذا ما ال يرضاه أَبْنَاء اليمن 
الرشفياء األَْحيييَرار ولهذا نحن الييوم أمام 
خيارين أميا املواصلة حتيى النرص وتحقيق 
األَْهيَداف أَْو الخضوع واالستسالم والرجوع 
إىل حالية البيؤس والظلم والقهير والوصاية 
وهذا مسيتحيل عىل الرغم أن الجميع يعلم أن 
ابرز أَْهيَداف الُعييْدَوان هي أن يبقى الشعب 

اليمني تحت الوصاية االمريكية والسيعودية 
َوأن يظيل العميالء واملرتزقية يتحكميون يف 
ويسيومونهم  اليمنيني  أمور 
سيوء العيذاب وهيذا أَْصبَح 
ة  ماضيياً ال عيودة ليه َخاصَّ
بعد التضحييات التي قدمها 
الشيعب اليمني خيالل هذه 

املدة..
الييوم ويف هيذا الظيرف 
الحرجة  واملرحلة  الحسياس 
يعيشها شيعبنا بسبب  التي 
الُعييْدَوان والحصار علينا أن 
نعي جميعياً أننا االن نعيش 
املرحلة الفاصلية والتي تمثل 
همزة الوصل بني الحارض واملسيتقبل ونقطة 
االنطالقة من الظيالم إىل النور ومن الرش إىل 
الخير وعلينا أن نعلم علم اليقني أن الرضيبة 
والثمين الباهض الذي دفعه الشيعب اليمني 
من شيهداء وجرحى ودمار وحصار ونقص 
يف األميوال واألوالد ُكّل هيذا كفيل بأن يخرج 
اليمن من هذه الدوامة إىل شياطئ املسيتقبل 
املرشق الخايل من الوصايية الخارجية إاّل أن 
هذا مرهون بقليل من الصر واملثابرة يف هذه 
الفرت فبني النرص والهزيمة شعره من الصدق 
والثبيات إذَا قطعت تقطعت السيبل واآلمال 
واذا اسيتمرت يف املقاومة سييتحقق وعد الله 

الذي لن يتخلف ولن يتبدل..
لقد وصيل الُعيييْدَوان إىل مرحلة ما بعد 
الييأس وليس فقيط مرحلة اليأس فحسيب 
فما لم يستطع تحقيقه يوم كان يف أوج قوته 
لن يسيتطيع تحقيقه بإذن الله وهو يف أشيد 
مراحيل ضعفيه نعم لقد صيار الُعيييْدَوان 
ضعيفياً وكان أبيرز نقياط ضعفيه قوتيه 
العسكرية واملادية التي عجزت عن أن توصله 
إىل أَْهيَدافه بفضل الله والشعب اليمني القوي 
بقوة الله الحقيقية والتي ال تتغر اليزال قوياً 
مستمداً قوته من الله القوي الغالب عىل أمره 
وهناك أشيياء ال ينكرها إاّل جاحد الُعييْدَوان 
ظالم ومجرم ومعتدي والشعب اليمني يدافع 
عن نفسيه ومظليوم وصاحيب قضية محقه 
ومن خالل هذه األشيياء ال يوجد شيك أَبَداً يف 
أن الليه لن ينرص املجرمون عىل املؤمنون أَبَداً 
ابداً ولهذا نقول ال قلق ال قلق فالنرص حليفنا 

قريباً بإذن الله.



اليميل ل1 أيسخل 2016   املواخل 15  8 اليمخة 37ل1لا     المخع )عل1(12 ثقافية

تذكار لنا أناك عنخما ترى نفساك تساري 
عىل لخ8 الله، تهتخ8 بآيات الله، تلز  نفساك 
عاىل أن تممل وخل آيات الله التي تهخيك إىل أن 
تممال األعمال الكثرية التاي خيها رضاه خأنت 
يف نمماة عظيمة خإ ا ما اساتبخلت بها يريلا 
خخوطااً أخرى، مواقف أخرى، أشاياء أخرى 
لي ميالفة لهخ8 الله سابحانه وتماىل تسري 

بك عىل ياري رصاطه خاعلم بأناك قخ عرضت 
نفسك لميوبة عظيمة من الله، وأنك قخ بخلت 
ْل ِنْمَمَة اللَِّه ِماْن بَْمِخ َما  نمماة الله }َوَمْن يُبَاخِّ
َجاَءتْاُه َخاِإنَّ اللََّه َشاِخيُخ اْلِمَياِب{ }أََلاْم تََر إىَِل 
لُوا ِنْمَمَت اللَّاِه ُكْفراً َوأََحلُّاوا َقْوَمُهْم  الَِّذياَن بَخَّ
َعاَر اْلبَاَواِر َجَهنَّاَم يَْصَلْونََهاا َوِبئْاَل اْلَياَراُر{
)إبراليام:ل2-ع2( جهنام لي مصاري الذين 

يتنكارون للنمم.]ملزماة ممرخة اللاه اا نمم 
الله اا الخرس الرابع[

لنمالاج  نحان  نأتاي  أن  خاملمالجاة  إ اً   
اإلشاكالية يف النفاوس، ولاو توجاه اليرآن 
الكريم، لاو توجه إىل النفاوس، لنملم الناس 
كياف يزكون أنفساهم. ال أن نأت لنصب جا َّ 
يضبناا عاىل الخنياا نفساها التي لاي نممة 

عظيماة من نمام اللاه، والتي لإلنساان عور 
مهام خيهاا، يف تحييال عباعته لله سابحانه 
وتمااىل، وشاهاعته بكماال إلهاه، نتجاه إىل 
النفاوس ونذكار النااس كياف يتماملون مع 
الخنيا، كيف يملكاون الخنيا وال تملكهم، كيف 
يكاون لمهم أن يمملاوا أعمااالً صالحة من 
خاالل ما يملكون، وعىل الريام مما يملكون، 

وأن ينشاخوا  لك امليا  الرخيع ولو أن يكونوا 
ضمن عبااع الله الصالحني يف لاذه الخنيا ويف 

اآلخرة..

]ملزماة ممرخة الله ااا نمم الله ااا الخرس 
الرابع[

 مقتطفات نورانية

موضوع القات.. وكيف تناوله الشهيد القائد رضوان اهلل عليه؟
مما ال شك فيه أن شجرة القات يف اليمن ومنذ أكثر من نصف قرن 
تقريباً، تعتر شجرة نقدية مهمة جدا للمواطن اليمني، تدر عليه دخالً 
كبراً، تقوم هذه الشيجرة بفتح باب الرزق ألرس كثرة تعمل يف مجال 

زراعتها، وتسويقها، وبيعها..
ومن أهم األشياء التي أدت إىل انتشار زراعة القات يف اليمن بشكل 
كبر، حتى يف كثر من األحيان عىل حسياب املنتجات الزراعية األخرى 
كالبن، والحبوب، أنها شيجرة قابلية للتأقلم يف أغلب الظروف املناخية 
ومختلف أنواع الرتبة، ولكن إنتاج هذه الشيجرة من القات اسيتهالكه 
محيل، وال نقوم بتوريده لدول العالم باسيتثناء السيعودية، وأيضاً هو 

ليس مادة غذائية يمكن االعتماد عليها إلشباع جوعنا..
تناول الشيهيد القائيد موضوع )القيات( يف ملزمة ]نعيم الله يي 
اليدرس الخامس[ بيء من التفصيل، فتسياءل سيؤاال افرتاضيا عن 
البديل لهذه الشيجرة فيما لو تغرت الظروف، حيث قال: ]الناس اآلن 

مثيالً يف هذه البلدان يف األرياف، يف معظم أرياف اليمن يعيشيون عىل 
القات وبشيكل كبر، لو نسيألهم: ما هو البديل اليذي أنتم تتصورون 
بأنيه يمكين أن يكون بدييالً فيما ليو أصبحت هذه الشيجرة ال قيمة 
إلنتاجها؟. مثالً تقفل السيعودية فال يسيتقبل القات، فيبقى مرتاكما، 
فتضطرون إىل قلع هذه األشيجار عندما تصبح ال قيمة ملحصولها، ما 

هو البديل يف أذهانكم؟. هل هناك بديل؟[.

القات نعمة مؤقتة:ــ
مؤكداً رضوان الليه عليه بأن القات يجب أن يكون نعمة مؤقتة، ال 
نورث زراعته ألجيالنا، فقال: ]أعتقد بأنها من جهة ي والله أعلم ي هذه 
الشيجرة قد تكيون نعمة كبرة للناس يف هذه الظيروف فقط، يف هذه 
الظيروف الخاصة، يف حالة قلة األمطار، يف حالة عدم تمكن الناس من 

زراعة أشياء كثرة، حيث ال دعم من جانب الدولة للمزارعني[..

االعتماد على شجرة القات فقط يضعف موقفنا 
أمام أعداء اإلسالم:ــ

الفتياً رضوان الله عليه إىل يشء مهم، وهيو أن االعتماد عىل القات، 
ونسييان زراعة االشيياء األخرى، يؤدي بنا إىل أن نكون أمة مستهلكة، 
معتميدة عيىل الغر يف قوتها اليرضوري، حيث قال: ]هذه شيجرة إذا 
ظل الشيعب معتمداً عليها باستمرار فبالتأكيد ال يستطيع أن يكون له 
موقف من أعداء اإلسيالم، هذه الشجرة ال تستطيع أن تمضغها إال بعد 
أن يكون بطنك ممتلئاً وأنت شيابع، أما إذا كنت جائعاً فهل تسيتطيع 
أن تمضيغ القيات؟. ال[. مضيفاً أيضياً: ]ما دمنيا مفتقدين إىل تأمني 
غذائنا فال نستطيع أن نعمل شيئاً، ولو كانت كل الصحاري قات، ولو 
كانيت كل الجبال قات، ال نسيتطيع أن نقف موقفاً واحيداً ضد أعداء 

الله، أصبحت حاجتنا إىل الغذاء أشيد من حاجة املسيلمني إىل السالح.. 
هيل تفهمون هذا؟. حاجتنا إىل الغذاء أشيد من حاجتنا إىل السيالح يف 
ميدان وقفتنا ضد أعداء الله. الغذاء، القوت الرضوري ال تسيتطيع أن 
تقيف عىل قدميك وتيرصخ يف وجه أعدائك وأنيت ال تملك قوتك، وإنما 

قوتك كله من عندهم[. 

ال بد أن نصحح وضعيتنا بالنسبة للقات:ــ
منبهاً رضوان الله عليه إىل أنها نظرة خاطئة إن كنا سينعتمد عىل 
القات إىل ماال نهاية، حيث قال:]إذا كنا نعتقد أو كانت أنفسنا مطمئنة 
هكذا إىل أن هذه الشيجرة أصبحت هي الشجرة الرئيسية التي نزرعها 
فيزرعها أبناؤنا من بعدنا إىل آخر أيام الحياة، هذه نظرة خاطئة فعالًَ، 

هذه نظرة خاطئة[..

)نعمة الهداية(.. يف خطاب الشهيد القائد رضوان اهلل عليه
  - بشرى المحطوري:

إن املتأّماَل ليخااب الشاهيخ اليائاخ رضاوان 
اللاه عليه أثنااء إلياء محارضاته َلتخِلُشاُه اليخرة 
المجيباة للشاهيخ اليائاخ عناخ االستشاهاع بآيات 
اليارآن الكريام، لاكل خيرة، لاكل موضاوع، لكل 
مناسابة، تاراه بمهارة خائياة، يستشاهخ باآليات 
املناسابة، آية وراءلا آية ملوضاوع واحخ، من عون 
أن يكاون يف يخه مصحاف، أو ورقة، أو أ8 يشء من 

لذه األمور.
باإلضاخِة إىل اليخرة المجيبة لخى الشاهيخ اليائخ 
يف إشاباع أ8ّ موضوع يتناولاه، باألعلة اا كما قلنا 
ااا اليرآنياة، وباألمثلاة الحية من واقاع املجتمع 
الاذ8 يمياش خياه، وكذلك باألعلاة الميلياة، حتى 
يصل باملساتمع حخ اإلقناع، حيث يتناول املوضوع 
الواحخ اا الذ8 قخ نظنه سهالً ومفهوماً اا من عخة 
اتجالاات قخ ال تيخر عاىل البال أحيانااً، ختتفتح 

مخاركنا، وتتسع رؤانا بشكل كبري.
ولاذا إن علَّ عىل يشء خإنما يخل عىل أننا لسانا 
أما  شايص عاع8، بل أما  شيص آتاه الله الملم 
والحلم، شايص ناعر الوجوع، ويل مان أولياء الله، 
لامة شامية من لامات اإلسال ، خسال  الله عليه 

يو  ولخ ويو  استشهخ ويو  يبمث حياً..

النِّعم نوعان: مادية، ومعنوية:ــ
 تناول الشهيخ اليائخ رضوان الله عليه يف ملزمة 
]ممرخة الله اا نمم الله اا الخرس الرابع[ موضوع 
نمماة الهخاية، بيشء من التفصيل، خبني لنا أن نمَم 
الله علينا نوعني: ماعية، ولي كل ما لو محسوس 
يف األرض ويف أنفسانا كاألمخار واألنهار والجبال... 
إلاخ، أما النوع اآلخار خهي النمام املمنوية وتتمثل 
يف نمماة الهخاية، وكتاب الله، ورساله، حيث قال: 
]ونمماة الهخاية التي لي أعظم النمام، الهخاية إىل 
اإليمان، لذا الخين المظيم عين اإلساال ، ييول الله 
سابحانه وتماىل: }اْليَْوَ  أَْكَمْلُت َلُكْم ِعينَُكْم َوأَتَْمْمُت 
َعَليُْكْم ِنْمَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِْساالَ  ِعيناً{ خهذا لو 
الفضال المظيام من الله، لو  كر خياه بأنه قخ أتم 
النمماة، نممة تامة ليل خيهاا نيص، ال تحتاج إىل 

من يكملها[..
مشارياً أيضاً إىل إنما  الله علينا بمحمخ صلوات 
الله عليه وساالمه، وإنمامه علينا باليرآن الكريم، 
مستشهخا بيوله تماىل: ]}َلَيْخ َمنَّ اللَُّه َعىَل اْلُمْؤِمِننَي 
إِ ْ بََمَث ِخيِهْم َرُساوالً ِمْن أَنُْفِسِهْم يَتْلُو َعَليِْهْم آيَاِتِه 
َويَُزكِّيِهاْم َويَُملُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكانُوا ِمْن 
َقبْاُل َلِفي َضالٍل ُمِبنٍي{.. وكذلاك بيوله تماىل: ]}الر 
ِكتَااٌب أَنَْزْلنَااُه إَِليَْك ِلتُْيِرَج النَّاَس ِماَن الظُّلَُماِت إىَِل 

اِط اْلَمِزيِز اْلَحِميِخ[.. النُّوِر ِبِإ ِْن َربِِّهْم إىَِل رِصَ

الفائدة من تكرار ذكر نعم اهلل علينا:ـ
الختااً رضوان اللاه عليه نظر النااس إىل أن الله 
سابحانه وتماىل يف كتاباه الكريم قخ كرر  كر نممه 
مرات كثرية، وبأشاكال متنوعة، ولذا ليل ساببه 

كما قال الشاهيخ اليائخ: ]ليال كال  ملجرع الكال ، 
أو لتستييم السجمة كما يممل الناس، أو ليستييم 
وزن البيت الشامر8 كما يممل الشمراء[، موضحاً 
أن سابب  لك لاو كما قاال: ]وإنما يكارر اليشء 
أللميته، وكل يشء لاا  باعتبار أنه تمل الحاجة 
إليه بالنسابة لنا، ويف مجال عالقتنا بالله سابحانه 
وتمااىل، وخيما يتملل بحياتنا، خيما يتملل بالتمامل 
ماع بمضنا البماض، خيما يتملل بأعماال املؤمنني 
يف مجاال نرش عين الله وإعالء كلمتاه، ويف مياعين 

املواجهة مع أعخاء اإلسال [. 
مبينااً رضاوان الله علياه بأن أعظام أثر يرتكه 
تذكار نمام اللاه الخائام يف النفاوس لو كماا قال: 
]مان أعظم ما ترتكه النمام من آثار يف النفوس لو 
أنهاا تخخمك إىل تويل الله سابحانه وتماىل وإىل حبه، 
كيف ال أحب مان أراه يرعاني؟. من أرى كل ما بني 
ياخ8 مما أملاك، ومما ال أملك مان نممته المظيمة 
الواسامة، من أرى أن لذا الخين الحل الذ8 أنا عليه 
لاو الاذ8 لخاني إلياه؛ خأتاواله، وأحباه وأعظمه 
وأجله، وأسبحه، وأقخساه، وأخشاه، ولذه املماني 
عظيمة األثر يف النفوس خيما تمثله من عواخع نحو 

الممل يف مياعين الممل[.

كيف نتوىل اهلل سبحانه وتعاىل؟:ــ
مؤكاخا رضوان اللاه عليه عنخ إجابتاه عىل لذا 
الساؤال بأن تذكر نمم الله عىل اإلنساان، يؤع8 به 
لذا إىل تويل الله، حيث تسااءل: ]أليل املوضوع من 
بخايتاه لو حول أن نمرف كيف نتوىل الله سابحانه 
وتمااىل؟ كيف نتواله؟[ ثم أجاب رضاوان الله عليه 
عىل لذه التسااؤالت بيولاه: ]إ ا عرخات وتذكرت 
عظيم نممته عليك سارتى بأنه لو وحخه من يجخر 
باك أن تتواله، وأن ال تتوىل ياريه، خكل أولياء تبحث 
عنهم عون الله سابحانه وتماىل من أولئك البميخين 
عان لخايته ورصاطه، الله قخ رضب لهم مثالً }َمثَُل 
الَِّذياَن اتََّيذُوا ِمْن ُعوِن اللَِّه أَْوِليَااَء َكَمثَِل اْلَمنَْكبُوِت 
اتََّياذَْت بَيْتااً َوإِنَّ أَْوَلاَن اْلبُيُوِت َلبَيْاُت اْلَمنَْكبُوِت{ 

كلهم ولميون[..
مساتنكراً رضوان الله عليه من يتولون الخغاة 
الظاملاني يف لذا المالم، ختسااءل: ]ماا يخخمك نحو 
توليهام؟. أنك تبحث عن المزة، أو تبحث عن اليوة، 
أو تبحاث عان الارزق، أو تبحاث عان أ8 يشء من 
املخامع؟[ مؤكخا من خالل إجابته عىل لذه األسئلة 
أن بحثهم عن أ8 مصالاح عنيوية من وراء توليهم 
ألعخاء الله سايكون لباءاً منثاوراً، بيوله: ]خاعلم 
بأنك كمثال المنكبوت التاي اتيذت بيتااً، تممل يف 
البيات وتمخ الييط من لنا إىل لنا وتممل النسايج 
الذ8 لاو أولى األنساجة، بيت ال يخخع عاخواً، وال 
يخخاع بارعاً، وال يخخع حراً، وال يممل شايئاً، أحياناً 
ترجع خيط تساتغله يف األخري ليكون شبكة صيخ.. 
}َوإِنَّ أَْوَلاَن اْلبُيُاوِت َلبَيْاُت اْلَمنَْكبُاوِت{، لكان الله 
عنخماا تتاواله تتوىل الياو8 المزيز، تتاوىل من أنت 

تحظى برعايته، من لو عىل كل يشء قخير[.

الجهُل بنعمة اإلسالم يجتاح 
املجتمعات:ــ

وباني رضاوان اللاه علياه السابَب يف أن الناس 
تفاعلهام ماع آياات اليارآن الكريم قليال، أن مرع 
 لاك إىل أنهام لم يفهماوا ولم يخركوا جياخاً النممة 
المظيماة التي بني أيخيهم، أال ولي )نممة الهخاية( 
حيث قال:اا ]لهذا تجاخ الناس عنخما تذكرلم بأن 
اإلساال  نمماة عظيمة يجاب علينا أن نشاكرلا، 
سايجامل، ييول: )الحمخ لله خماالً نممة عظيمة، 
نممة عظيمة، اإلساال  نممة عظيمة(، ولكن تمال 
تماون يف سابيل اإلساال ، ييول: واللاه ما ممي إال 
قليال خلاوس محتاج كاذا وأعمل كاذا.. الخ، لو ال 
يتماون يف يشء وإن كان لخيه أموال كثرية، اإلساال  
لذا لاو بحاجتك أن تتحرك يف سابيله ختخاخع عنه 
وأن تممال عىل إعالء كلمته، ال يتفاعل كثرياً، ملا ا؟؛ 

ألننا لم نمرف بمخ عظمة اإلسال [.
ورضب رضوان الله عليه مثالً يخل عىل مساوئ 
الجهل بنممة اإلسال ، بالبخو الذين جاؤوا إىل َرسول 
الله صلوات ربي عليه وساالمه مملنني إساالَمهم، 
حياث قاال: ]أولئاك البخو الذيان جاءوا إىل رساول 
الله )صلاوات الله عليه وعىل آله( وأسالموا وظنوا 
بأنهام قخ قخموا خخماة كبرية ملحماخ وإلله محمخ 
أنهام أسالموا!، خيال اللاه عنهام: }يَُمنُّاوَن َعَليَْك 
أَْن أَْساَلُموا{، ظناوا أنهام قخ قخموا ]وحاخة كبرية 
ملحماخ[، يمني نممة عظيمة مان جانبهم قخمولا 
لرساول الله )صلاوات اللاه عليه وعىل آلاه( يجب 
عليه أن يشاكرلم كلما يليالم، }ُقاْل ال تَُمنُّوا َعيَلَّ 
إِْساالَمُكْم{ اخهموا، }بَِل اللَُّه يَُمانُّ َعَليُْكْم أَْن َلَخاُكْم 
ِلإْلِيَمااِن{ خكام لي نممتاه المظيماة عليكم بأنه 

لخاكم لإليمان[. 

أهمُّ طريقة تجعل املجتمع متآلفاً 
متآخياً متحاباً:ــ

أرشاخنا الشاهيُخ اليائاخ رضاوان اللاه عليه إىل 
طريياة لامة ورائماة لكي يصباح الجميع كلهم 
إخوة، متحابني يف الله، ويصبح املجتمع متماساكا 
قوياا، ولاذه الخريياة)أن نحمال الهامَّ الكبري يف 
أن نكاون من أنصاار الله( حيث قاال: ]من وجهة 
نظرناا - خيماا نمتيخ - لان يتحيل لنا لاذا ما لم 
نحمال لماً كبارياً لو: أن نجناخ أنفسانا لله، وأن 
نستشمر املسؤولية الكبرية أما  الله بأن نكون من 
املجالخين يف سبيله، وممن يممل عىل إعالء كلمته، 
متاى ما حصل لذا وأصبح لمااً لخينا، وأصبح كل 
شيص يستشمر املسؤولية يف لذا خهو - وبتوخيل 
اللاه وألخاخاه - ساينخلل بحارص عاىل أن تكون 
عالقتاه ماع أخيه، ماع صاحبه، مع جااره عالقة 
حسانة، يمازز كل الموامال التاي تيلال املحبة يف 
أنفساهم لبمضهم بمض، يحرص عىل أن ال تنخلل 
من خمه كلمة تجرح مشااعر أخيه، ومتى ما بخرت 
مناه زلاة أرسع إىل االعتاذار، ومتى ما أحاخ أخخأ 
علياه كظم ييظاه، أو عفى عنه، ومتاى ما اعتذر 
أخوه قبل عذره، يتمامال الناس مع بمضهم بمض 

بأخالق حسنة، وبنصح، وبموعة، وبإخالص[.
مشارياً إىل أن أبنااء املجتمع ليساوا أعخاءاً، لكن 
نفوساهم متبايناة، يشامر كل واحاخ منهام أن ال 
رابط لاه باآلخر، ولكان إ ا ما حمال املجتمع الهّم 
الكباري لنرة عين اللاه، خإن الله سابحانه وتماىل 
سايتخخل وينزل ألخاخه عىل  لاك املجتمع، ويؤلف 
بني قلاوب أبنائه، مثلما حخث مع األوس واليزرج، 
حيث قال: ]الله سايتخخل كما صناع ألولئك الذين 
كانوا ييرجون يتياتلون خاارج املخينة، خألف بني 
قلوبهم، عنخما اساتجابوا للرساول )صلاوات الله 
عليه وعىل آله( اساتجابة أولية، أنهم مستمخون أن 
ينخليوا تحت رايتاه، خييول أحخ كبارلم: امض يا 
رسول الله، والله لو خضت بنا لذا البحر ليضناه، 
ولان نياول لاك كماا قالات بناو إرسائيال ملوىس: 
}َخا َْلاْب أَنَْت َوَربَُّك َخَياِتال إِنَّاا َلاُلنَا َقاِعُخوَن{ بل 
نيول: ا لب أنت ورباك خياتال إنا ممكم مياتلون. 

ألف الله بني قلوبهم، وأنيذلم[.

ما معنى أن يكوَن املجتمُع متآلفا؟:ــ
ورشح رضاوان الله عليه بإساهاب كيف يكون 
املجتمع متآلف، رشحا يمل شاغاف اليلب عنخما 
ييرأه اإلنساان بيوله: ]لل تمرخوا ما ا تمني كلمة 
األلفاة؟. ألفت، أصبحت متآلفة، وليل خيط انتزع 
منهاا الماخاء خأصبحات طبيمية كما نحان عليه، 
أصبحات قلوبااً متآلفاة، ومتى ما تآلفات اليلوب 
عظمات الثية خيماا بني النااس لبمضهام بمض، 
أصبحاوا كياناً واحخاً، أصبحاوا كتلة واحخة، أصبح 
كل شيص منهم ينصح لآلخر، وييلص له، وييخ  
ضمريه، ويتألم له، يشارتك لو مماه يف موقف من 
املواقف خال يتيىل عنه، يحبه يوعه، قلبه يألف قلبه، 
أصبحات اليلوب متآلفاة، أ8 ال يألف قلبي أن يظل 
منفارعاً لوحخه، يريخ أن يبياى مع تلك اليلوب التي 
ألفهاا. اليلوب تتآلف ختحب أن تجتمع متى ما ألف 
اللاه بينها، كما تحاب أن تجتمع بصخيل لك يوميا، 
تجلال ممه، تجلال ]تيزن[ ممه يوميااً، خإ ا ما 
ياب تصبح جلساة الياات ]تيزينة[ ماا أعجبتك 
}َخأَلَّاَف بنَْيَ ُقلُوِبُكْم َخأَْصبَْحتُاْم ِبِنْمَمِتِه إِْخَواناًً{ من 
خالل ما لخاكم إليه، خجمل له خاعلية يف أنفساكم، 

وبتخخله وإمخاعه اإللهي الغيبي[.
باني  والفرقاة  االختاالف  مسااوئ  إىل  منبهااً 
املجتمع، والتي مرعلا وساببها لو عخ  تذكر نمم 
اللاه عليه، وعخ  حمل الهّم الكبري لنرة عين الله، 
مما ياؤع8 ألن تكون الحياة تميساة، وأن املجتمع 
باخون تآلف رسيما ما تنشاأ بينه املشاكالت، حتى 
عاىل مساتوى األرسة الواحاخة، مجتماع مشااعر 
أخراعه بارعة، عاعية، واصفا لذا املجتمع بيوله:]ال 
نحان متوحاخون وال متفرقاون، وال ميتلفون وال 
متفيون، كل واحخ لوحخه، تجممنا الشمل عنخما 
تخلع خنتحرك ونتالقى يف الخريل، الساال  عليكم، 
وعليكم السال ، ويف السوق نشرت8 حاجات بمضنا 
بمض، وكل واحخ يرح بيته، نيرج نصيل يف املسجخ 
جميمااً، أو نصيل خاراعى، وكل واحاخ يرجع بيته، 

ال نلمال باأن لناك شايئاً يجماع بينناا، ويهمنا 
جميماً[.

من نعم اهلل.. تدخالت إلهية لحماية 
املؤمنني:ــ

املثال األول:ــ
تنااول رضاوان اللاه علياه بالارشح قاول الله 
تماىل: )إِ ْ َلمَّ َقْوٌ  أَْن يَبُْساُخوا إَِليُْكاْم أَيِْخيَُهْم َخَكفَّ 
أَيِْخيَُهْم َعنُْكْم(، موضحاا بأن أعخاءك قخ ييخخون 
ليرضباوك وييتلاوك، خيتخخل اللاه، ويكف أيخلم، 
ويجملهام يغاريون قرارلم، حيث تسااءل: ]أليل 
لاذا تخخالً إلهيااً؟ }إِ ْ َلمَّ َقاْوٌ  أَْن يَبُْساُخوا إَِليُْكْم 
أَيِْخيَُهاْم{ خيرضبونكم }َخَكفَّ أَيِْخيَُهاْم َعنُْكْم{ خهذه 
نممة، نممة أنتم ربما ال تشامرون بها, قخ تمتربون 
اليضياة أنه خيط مجرع قرار آخار، كانوا قرروا أن 
يمملوا بنا كذا لكن ترجح لهم أن يتيذوا قراراً آخر، 
أو ظهر لهام أن اليضية ال تساتلز  أن يتيذوا منا 

 لك اليرار السابل خغريوا رأيهم[.
الختاا إىل أن المبااع متى ماا صلحاوا، كان الله 
ممهام، ألناه وحخه مان لاه الهيمنة عاىل اليلوب 
والمياول، خيجمل أعخاءك يتيذون قرارات تيخمك، 
حياث قال: ]يأتي تخخالت إلهياة، خهنا يذكر عباعه 
}ا ُْكُروا ِنْمَمَت اللَِّه َعَليُْكْم{ تلك النممة التي لي أنه 
}إِ ْ َلمَّ َقْوٌ  أَْن يَبُْساُخوا إَِليُْكْم أَيِْخيَُهْم َخَكفَّ أَيِْخيَُهْم 
َعنُْكْم َواتَُّيوا اللََّه َوَعىَل اللَِّه َخْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن{ لذا 
مجال جخيخ من مجااالت النمم أليل كذلك؟ مجال 
الخخع عان املؤمناني، وكف أياخ8 أعخائهام عنهم، 
أليسات لذه نممة يري النمم األخارى النمم املاعية 

لذه التي نرالا؟[..

املثال الثاني:ــ
ورضب رضاوان الله عليه مثااال آخر للتخخالت 
اإللهية لصالح املؤمنني، ما حصل يف يزوة األحزاب، 
عنخماا كان الكارب والباالء عاىل أشاخه بالنسابة 
للمؤمنني، عنخلا خرج الله عليهم، وأرسال الرياح، 
خأطفأت نريان املرشكاني، وقلمت خيامهم، وقلبت 
قاخور طمامهم، وأعمات أبصارلم، وقاذف الله يف 
قلوبهام الرعاب، خيارروا الموعة إىل مكاة خائبني، 
وكفى اللاه املؤمنني رش اليتال، حياث قال: ]ولذا 
كان ياو  األحازاب عنخماا تجمع املرشكاون خبلغ 
عخعلم ما يياارب عرشة آالف شايص خحارصوا 
املخيناة وحصال ما حصال من الرعب يف نفوساهم 
الذ8 حكاه الله يف كتابه الكريم: }َوإِ ْ َزاَيِت اأْلَبَْصاُر 
َوبََلَغاِت اْلُيلُاوُب اْلَحنَاِجاَر َوتَُظنُّوَن ِباللَّاِه الظُّنُونَا 
ُلنَاِلاَك ابْتُايِلَ اْلُمْؤِمنُاوَن َوُزْلِزلُاوا ِزْلَزاالً َشاِخيخاً{. 
مضيفا:]وظلوا عىل حصارلم للمخينة، خأرسل الله 
عليهام خيما بمخ الريح وكماا قال لنا يف لذه اآلية: 
}َخأَْرَساْلنَا َعَليِْهاْم ِريحااً َوُجنُوعاً َلاْم تََرْوَلا{ كانت 
تأتي الريح ختخفئ النار، وأعوات الخبخ ال تساتير 
تنكفئ األواني بماا خيها إىل األرض، يف األخري قرروا 
الموعة عنخما رأوا لذه الوضمية املزعجة }َخأَْرَسْلنَا 

َعَليِْهْم ِريحاً َوُجنُوعاً َلْم تََرْوَلا{.

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 ل1 إيسخل 

- الشمار سالح وموقف.
- ممرخة الله - نمم الله.

 عا  ل6ع1 : 

قامت الواليات املتحخة األمريكية باالعمال 
المخوانية املسلحة ضخ الوس بهخف ععم 

الحكومة املوالية لها. شارك يف لذا 
المخوان 50 الف جنخ8 وضابط 

من الجيش االمريكي و1500 
طائرة، و 0ل سفينة حربية، 

واستيخمت امريكا أيضاً 
السالح الكيمياو8 بصورة كبرية.

محمد عبدالقدوس الوزير

امل��اء التقى  جن���ران  م��ش��ارف  على 
أبهاء فاستنته   ، احل��ق  وحصحص 

ميطرها احلق  جيش  بجيزان  غدا 
صنعاء معناه  س��ب��رت  ال  أخ��اق��ه 

جاسوا خال ديار النصر ، والتحفوا
أن��ب��اء ت��أت��ي��ك  ، ري���ث أن  أغ���واره���ا 

امل��ه��ف��وف منذ بدا امل��ل��ك  ل��ه��وه  ف��ي 
ع��ل��ى امل���ش���ارف ل���ي ق����وم أش����داء

لهم يا   ، االبطال  يد  في  مستقبلي 
، أزهروا ، ضاءوا من قادمن بعزم 

لنا ق��ال  الرقم  ه��ذا  ولثنن  سبعن 
إم���اء ب��امل��اض��ن  ال��س��وي��ع��ات  أن 

إلى وه��و   ، الشيخ  بولد  ابتلينا  قد 
ش��اءوا كما   ، وأمريكا  اليهود  دي��ن 

حالئذ األج����داث  م��ن  سيخرجون 
س��اءوا  ، أج��رم��وا   ، زن��اة  ويرجمون 

حيازتها سهل   ، التي  عسير  وف��ي 
الباء* حرفه  أج��رى   ، الفرع  كعودة 

عاصمها  ، الله  بسم  الباء  ونقطة 
الفاء* حرك  ما   ، سورتها  والشعب 

من املكانة  ق��دس  إل��ى  واالن��ط��اق 
خرقاء تسطيع  فا   ، الرجال  عزم 

ول��ه��ا  ، أن���ص���اري���ة  ال����ري����ادة  أرى 
ق���وم ب��ب��أس إل���ى أف��ي��ائ��ه��ا ، ف���اءوا

ق��د عزمت ه��اك��ن  م��ش��ارف  على 
إن��ه��اء ل��ل��ط��اغ��وت   ، ال��ب��س��ال��ة  روح 

ول��ل��م��ل��ذي��ن ف����ي أوك�������ار ع���اه���رة
وخ��م��رة ال��ل��ي��ل ، إس��ف��اف وإل��ه��اء

ي��وم��ئ��ذ ت��ث��ري��ب  ال   ، امل���آب���ن  دع 
الراء* ش���دت  فعليهم   ، وش��أن��ه��م 

لن يخرج الشعب من دار له غصبت
ت��ن��ذر غبراء أو   ، ال��ك��ون  ل��و ح���اول 

نحققه  ، ن��رج��و  م��ا  م��ش��ارف  على 
ولو إلى الصن سار الركب أو جاءوا

حملت التي  ب���األرض  خبيرون  إن��ا 
املاء التقى  بالعرش   ، املسيرة  مزن 

ال�����ن�����ادرون ، ف���ا ش��ب��ه مي��اث��ل��ن��ا
ال����ق����ادرون ، ف����إن ال��ع��ج��ز إع��ي��اء

الئطة ال���ذات  ك��م��ون  هجرنا  وق��د 
الياء* لها  تخضع  لم   ، املذلة  جحر 

فانتظروا  ، البغي عزرائيل  إنا على 
* واخل��اء  إسرائيل.  امل��وت  سترقب 

________
ايضاحات :

الباء. .رمز البخاية
الفاء رمز الفتح

الراء ، رمز الرسالة
الياء ، رمز اليمن

الياء ، رمز اليليج

ضيف اهلل سلمان

ال���ي���أس���ا ت�����ع�����رُف  ال  ب�����ع�����زائ�����ٍم 

ي���ا أي��ه��ا ال����ع����دوان ل���ن ن��ن��س��ى..!!

وح�����ش�����ي�����ة ط������ال������ت م����ن����ازل����ن����ا 

واس��ت��ه��دف��ت أط��ف��ال��ن��ا ون���س���اء!!

ش���ع���ب���ي ب���ح���ب���ل ال����ل����ه م��ع��ت��ص��ٌم

ب����ه����داه ف����ي ال�����ض�����راء وال���ب���أس���ا 

وال����ن����ص����ُر م����وِع����ُدن����ا ِب�����ا ري����ٍب

ف��ل��ي��خ��س��أ ال���ف���رع���وُن ف��ل��ي��خ��س��أ.. 

م��ه��م��ا ع����ا ف����ي أرض����ن����ا وط��غ��ى 

س��تَ��ظ��لُّ ف��ي ي��ِدن��ا ع��ص��ى م��وس��ى!! 

وال�����ل�����ُه ن����اص����ُرن����ا ول�����و ح���ش���دوا

ل��ق��ت��اِل ش��ع��ب��ي اجل�����نَّ واإلن���س���ا..

ب���ص���م���ودن���ا س����ن����دوس ه��ي��ب��ت��ه��م 

ْج���َس���ا.. وِب��ُط��ه��ِرن��ا ن��س��ت��أص��ُل ال���رِّ

ب����ال����ل����ِه ف���ل���ت���م���ض���ي م���س���ي���رتُ���ن���ا

وب����ن����وِره����ا س���ت���ح���ِرُر ال���ق���دس���ا.. 

وحت������ال������ُف األع�������������راِب م���ن���ه���اٌر

ل���ك���نَّ���ُه م���ا اس���ت���وع���ب ال����درس����ا!!
13/ل/2016

على املشارف

ُحْوميلن ننسى!!
أبو داؤود نصر اهلل

ُح������ْوم������ي ع���لَ���يْ���ن���ا ي�����اَط�����َواِئ�����ْر 
�����ري�����ن�����ا ب�����املَ�����َخ�����اِط�����ْر ِل�����تُ�����ذكِّ

ُح������ْوم������ي ِل�����َي�����ْع�����لَ�����َم َش���ْع���بُ���ن���ا 
م��������اذا يُ������ِري������ُد ِب��������ِه األص�����اِغ�����ر

ولْ�������تُ�������م�������ط�������ري ش������رع������ّي������ًة 
ل�����ل�����ّراق�����ص�����َن ع����ل����ى اجمل���������ازْر

ال������ّص������اِن������ع������ن ع������روَش������ه������ْم 
ن���������اراً ل����َش����ْع����ٍب ِم�������ْن َم����َق����اِب����ْر

ال�����ع�����اِص�����ف�����ن ب������َح������ْزِم������ْه������ْم 
وال����ق����واِص����ْر ال����ّط����ف����ول����ِة  رْوَح 

زيْ�����������دي ال���������رّك���������اَم ل���ي���ْع���تَ���ل���ي 
ِح��������زُب ال����ن����ف����اَق ع���ل���ى امل���ن���اِب���ْر

ُح��������وِم��������ي ِل������������نُ������������ْدرَك إمن�����ا 
ي����ْأت����ي ال����ت����خ����اذُل ب���اخل���س���اِئ���ْر

�������وِء ه����ْل  ي�����ا ب����ن����ت ج���������اِر ال�������سُّ
ح���ائ���ر األوط�������������اِن  ف�����ي  الزاَل 

ي������ا ب����ن����ت أم�����ري�����ك�����ا اْق���ص���ف���ي 
م����ا ع�����اد ف����ي ال���دن���ي���ا ض���م���اِئ���ْر

ُح��������ْوم��������ي ف�����ل�����ن ت���س���ت���أص���ل���ي 
وال������ت������ع������اُذْر ال�����ت�����ث�����اق�����َل  إال 

ُح������ْوم������ي ل�����يُ�����ثْ�����َب�����َت َش���ْع���بُ���ن���ا 
م���ع���ن���ى ال����ص����م����وِد ملَ������ن يُ���َك���اب���ر

ُح�������ْوم�������ي ع����ل����ى مَي����������ِن اإلب������ا 
ل����ن����رى أَتُ������رِك������ُع������ُه ال����ط����واِئ����ْر

ج��������ى إش�������راق�������ٌة  ب������ع������َد ال��������دُّ
وال�������ل�������ُه ل����ل����م����ظ����ل����وِم ن�����اِص�����ْر

َأَنا اَلْ ُأِطْيُق ِسَوى اْلَكَرْاَمِة
كريم الحنكي

لَ���������ْم���������لَ���������ْم���������ُت ِم����������������ْن َس���������ْه�������������������ِو الْ�������������َه���������������������������َواِن َس������َم��������������������ائ������ي
َوَص��������������������َع��������������������ْدُت أَْع����������ِص����������ُم����������ه����������ا لَ����������������������َدى الْ����������َع����������ْص����������َم����������اِء

ِف��������ْي َوْه�������������������َي  الْ��������������َك��������������َراَْم��������������ِة؛  ِس����������������َوى  أُِط������������يْ������������ُق  اَلْ  أَنَ����������������ا 
َص����������نْ����������َع����������اِئ����������ه����������ا.. َف��������تَ��������َخ��������������������������ْذتُ��������ه��������ا َص������نْ������َع����������������������������������ائ������ي

أل�������������َق�������������يْ�������������ُت ُك�������������لِّ�������������ي ف�������������ي َم����������������������َواِج����������������������ِد بَ��������ْع��������ِض��������ه��������ا
َوَض�����������������َم�����������������ْم�����������������ُت ِف�����������������������ْي أَْش�����������������اَِئ�����������������ه�����������������ا أَْش��������������ائ��������������ي

ه���������������ا َوَوَج������������������������������������������ْدُت َذاِت�������������������������������َي ف������������ي ُدنُ���������������������������������وِّ ُع�������لُ���������������وِّ
��������������َم��������������اِء، إَزاِئ�����������������������������ي.. َوُش�����������������ُه�����������������ْوِده�����������������ا، ِب�������������َي�������������ِد ال��������������سَّ

�������������ُم�������������ْوِخ ِب��������َغ��������يْ��������ِره��������ا لَ�����������������ْم يَ������������بْ������������َق ِم�����������������ْن نَ������������َغ������������ِم ال�������������شُّ
ثَ�������������������������������وائ�������ي َف�������ِع�������ْف�������������������������������������������������������ُت  ثُ�������������َم�������������الَ�������������تُ�������������ُه؛  إالَّ 

َولَ���������������َف���������������ْف���������������ُت ِم�����������������ن َع���������������َج���������������ٍل ع���������ل���������ى أَْص���������������������َداِئ���������������������ِه
�����������ِت�����������ي، وِغ����������نَ����������ائ����������ي َص������������������ْوِت������������������ي، َولَ������������������ْح������������������َن َس�����������ِج�����������يَّ

َوَس����������اِح����������ِل����������ي ُج������������������وَع،  ال������������������رُّ أَْرُج��������������������������و  ال  وَخ������������������َرْج������������������ُت، 
َوَم�������������������َداِئ�������������������ِن�������������������ي، أَْس��������������������������������َرى لَ������������������������َدى أَْع������������������َدائ������������������ي.

�������������������ى اْس������������تَ������������َط������������ْع������������ُت تَ���������َخ���������لِّ���������َي���������اً يَ����������������ا َس������������اِئ������������ِل������������ي أنَّ
�������������ا أِل������������������ْف������������������ُت ُه������������������نَ������������������اَك ِم����������������������ْن أْه������������������َواِئ������������������ي َع�������������مَّ

َوَرِغ��������������������بْ��������������������ُت َع�������������������ْن لُ�������������َغ�������������ٍة َغ�����������������َزلْ�����������������ُت ِب������َخ������ي������ِط������ه������ا
ُص��������������������������������َوِري، َوَم���������������������ا اْغ����������تَ����������َس����������ل����������ْت ِب������������������ِه أَْس�����������َم�����������اِئ�����������ي

ْك���������������َرى ِم��������������َج��������������نَّ َخ������������������َواِط������������������ِري َوَق���������������لَ���������������بْ���������������ُت ِل���������������ل���������������ذِّ
َوَس�����������������لُ�����������������ْوُت َع����������������ْن َش����������َج����������ِن����������ي، َوَع����������������������ْن ُخ���������لَ���������َص���������اِئ���������ي..

�����������ُه�����������ْوِل ِس������������������َوى األس���������ى لَ���������������ْم أَْس���������������������ُل ِف������������ي َه���������������������َوِس ال�����������سُّ
�����������ا يَ����������ُس��������������������������������ْوءُ ِب����������َه���������������������ا، م���������������َن الْ����������ُغ���������������������لَ���������������������َواِء ِم�����������مَّ

ُه�����������������ْم ������������اِك������������ِري������������َن َع�����������������ُدوَّ َخ������������لَّ������������ْف������������ُت َخ����������لْ����������ِف����������ي ال������������شَّ
���������������������اَد الْ�������������َخ�������������ِل�������������يْ�������������ِج َوَراِئ�����������������������������ي ؛ َوُع���������������������بَّ َج�����������������ه�����������������اًَ

َوُرُس�����������������������������������ْوَم أَْش����������������َي����������������اِخ الْ�������������������َوبَ�������������������اِء، َوَق�����������������������ْد َف��������َش��������ْت
ِب�����������������َم�����������������َراِب�����������������ِع اأْلَْج�������������������������َي�������������������������اِل ِم���������������������ْن أَبْ�������������نَ�������������اِئ�������������ي

َوَم�����������������اَِم�����������������َح ال���������ثَّ���������ْغ���������ِر الْ����������َح����������ِب����������يْ����������ِب، َوَق���������������������ْد َع������لَ�������������تْ�������
���������َف���������َه�������������������اِء ����������������ُه َج��������������َه��������������اَم��������������ٌة، ِم�������������������ْن َس�����������������ْط�����������������َوِة ال���������سُّ

َوَط��������������ِن��������������ي ُه������������نَ������������اِل������������َك َح������������يْ������������ُث ُك�����������������لُّ ِظ���������������َاِل���������������ِه اْه�����������
الْ���������بُ���������َس���������َط���������اِء َع����������لَ����������ى  الْ����������تَ����������َب����������َس����������ْت  أَِو  �������������������تَ������������������َرأَْت، 

أَبَ����������������������ِت الْ����������������������ُم����������������������ُرْوَءةُ ِل�������������ي الْ�������������ُم�������������َق�������������اَم، َوأَْم���������������������������������ُرهُ
������������َح������������َراِء ي������������������اِض، َوِص��������������بْ��������������َي��������������ِة ال������������صَّ ِب��������َي��������������������������ِد ال������������������رِّ

َف�����������َس�����������َم�����������ْوُت أَْه��������������ِم��������������ُس: ي���������ا َج��������������نُ��������������ْوُب، َع�������������لَ�������������ْوَت َع���������ْن
الْ��������لَ��������َق��������َط�����������������اِء َس����������ْق����������َط����������ُة  ِب��������������������������َك  تَ�����������������لْ�����������������تَ�����������������ِوْي  أَْن 

َداِرِه ِف�������������������ْي  َخ�����������������اِط�����������������ِري  ُغ�����������������ْربَ�����������������َة  َوتَ���������������������َرْك���������������������ُت 
أِلَُك���������������������������������������ْوَن َح������������يْ������������ُث يَ����������������ُك����������������ْوُن َم������������ْج������������ُد إبَ�����������������������ائ�������ي.

عخن- صنماء، يونيو2016

بالغُة امليدان
عبدالقوي محب الدين

ف��اح��ت��رق��وا.. النفط  ب��ن��ار  عصفوا 
غ��رق��وا..!! صمودنا  ضفاف  وعلى 

جمعوا على الشعب الذي احتدت...
ف��اف��ت��رق��وا...!!  ،، للص���دِّ  ذّرات����ه 

س��ال��وا ل��ع��اب��اً،، ق���ل: وج���فَّ ع��ل��ى..
اختنقوا..!! باخليبة  وهم  أرض��ي،، 

ذاق���ْت م��راَرت��ه��م -وق��د َع��ِف��ن��وا-...
بصقوا..!! وَم��ن   ، جاعوا  َمن  أف��واهُ 

ي��ا ف���اه »أوب���ام���ا« ال���ذي ُك���س���رْت...
أن����ي����اب����ه، وت���ه���ش���َم ال����ط����ب����ُق..!!

اح��ت��رق��ْت.. ال��ت��ي  امل���وت  طبخَة  ُذق 
وحت����لّ����ل ال���ط���ب���اُخ وامل������������رُق...!!

ال��ي��وم ي��ا »جن���ران«،،واجن���رف���ْت...
أح���ام���ه ، وت��ص��لّ��ب احل�������دُق..!!

وت����وس����د ال����ف����رع����ون خ���ي���ب���ت���ه...
أرُق..!! أج���ف���ان���ه  ف����ي  وامل��������وُت 

ق��ل��ن��ا،، ف��أص��غ��ْت ك���لُّ خ���ارط���ٍة...
وت��ل��ع��ث��َم امل��س��ت��ع��م��ُر ال����ل����ِب����ُق..!!

وب���اغ���ة امل����ي����داِن أف���ص���ح م����ا...
ن���ِث���ُق..!! ب���ِه  وم���ا  ال������رواةُ،،  يحكي 

س��ع��وا... ال��ذي��ن  بسملة  »جن����ران« 
ُخِلقوا..!! وحييه  من  للنصِر،،ُقل: 
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 متابعات فلسطينية

امللك سلمان ورشوة بقاء العرش البخسة!!
د حكم امهز*

بماخ أَن كشاف املغارع الساموع8 مجتهخ 
عان »تبذير خرايف« للملك الساموع8 سالمان 
بن عباخ المزياز وابناه محماخ ويل ويل المهخ 
ووزيار الخخااع وأكثر مان 000ل مراخل له يف 
مخينة طنجاة املغربية، يموع امللاك من رحلة 
الباذخ بمليارات الريااالت إىل بالعه، ليحسان 
صورته أما  شامبه، عرب »املّن« براتب شاهر 
إضايف لاا«جنوع الصف األمامي« عىل الجبهة 

اليمنية.

ملاذا »املكرمة« السعودية؟
مجتهخ عارض بالتفصيال لممليات البذخ 
والرتف امللكية يف طنجة، وخضح ارقا  الرحلة 
امللكياة، وخلاص إىل اناه مع احتسااب كلفة 
إجازة امللك وحاشايته ملاخة 75 يوماً أمضالا 
لنااك، خاان املبلاغ يصال إىل ماا باني ل و 5 
مليارات ريال أ8 بما يماعل 1.33 مليار عوالر، 
أَْو ميزانياة رواتاب 0ل ألاف جنخ8 ساموع8 
لسانة كاملاة بحساب مجتهاخ. )ملان يرياخ 
ممرخة التفاصيل خهي منشاورة عىل وسائل 

التواصل(. 
األمار امللكي بارف راتب شاهر لم يكن 
لمماو  الجناوع والضباط عاىل الجبهات، بل 
جااء ميصصاا » للمشااركني الفملياني يف 

الصفاوف األمامياة لممليتاي عاصفة الحز  
وإعااعة األمل من منساوبي وزارات الخاخلية 
مناه  تيخياراً  الوطناي«  والحارس  والخخااع 
لا«جهوعلام امليلصاة«. ويأتاي االمار بمخ 
تياريار صحفية عاملية تتحخث عن خرار نحو 
17 ألاف جنخ8 وضابط مان املمارك، ولذا ما 

يمتربه آل سموع نذير شؤ .
وبماا أنناا ال نملام عاخع مان شاملتهم 
»املكرمة«، خان عخعلام بالتأكيخ الن يتجاوز 

بضمة االالف كونها خاصة وليست عامة.
وإ ا ماا احتسابنا راتاب شاهر لاكل من 
املشمولني بها، خانه لن يساو8 يف التيخيرات، 
شايئا أما  ما بذره امللك من مليارات الرياالت 

يف املغرب.
وعىل ضوء  لك تخرح أسائلة كثرية .. ملا ا 
لام تأت »املكرمة« قبل الياو ؟ وملا ا أتت بمخ 
الماوعة من رحلاة الارتف والباذخ؟ وما لي 
الخاخها؟ وما لو ارتباطها بما يجر8 يف ارض 
املمركاة من تيهيار للجيش الساموع8 أما  
الجيش اليمني واللجان الشمبية الذ8 وصلوا 

إىل مشارف نجران يف الُممل السموع8؟
الواضاح أَن الهاخف االول، لاو محاولاة 
التغخياة ورصف نظار االعاال  عان خضائح 
ماا جارى يف طنجاة؛ ألن عوعة امللك سالمان 
إىل بالعه »سااملا يانما« من املغرب، ساتفتح 
شاهية االعاال  الماملاي )وليال الساموع8 

املكتو (، عىل نرش خضائح الرحلة.

الهخف الثاني، لو تحساني وتلميع صورة 
امللاك امللخياة بماا جارى يف حفاالت طنجة 
املاجناة. خكيف يميل أَن ييتل ويجرح الجنوع 
وامللاك  اليمنياة،  الجبهاات  والضبااط عاىل 
وحاشايته، يمرحاون يف املغارب، ويرتكونهم 

خريسة لنريان اليمنيني.
التياريار  أَن  وااللام،  الثالاث  الهاخف 
الصحفياة الماملية تتحاخث عن خرار االف من 
الجناوع والضبااط من جبهات اليتاال، ولذا 
ماا بات ييلل الحاكا  يف الساموعية، لذا خإن 
»رشاوة » امللك سلمان، ما لي اال ثمن ميابل 
ارواح الجناوع عاىل الجبهاات ال اكثار، ولاو 
كان امللاك صاعقا يف نيته وحبه ألبناء شامبه 
الذيان وصفهام يَوماً ماا بااانهم »الشامب 
السموع8 الشييل«، ملا تركهم يف اوقات الشخة 
والستشمر ممهم املماناة التي يميشونها عىل 
الجبهات، حيث يحملون ارواحهم عىل اكفهم، 
يف وقات ال تغفاو اعاني ارسلم ولاي تنتظر 
باني لحظة واخارى، أَن تأتي اخباار املمارك، 
بأنبااء عن قتال أَْو جارح أَْو ارس ابنائها، اما 
امللك وحاشايته، خهم ايضاا ال يغفون، ولكن 
ليل أرقاً وخشاية وخوخاً، بل سهراً يف مرابع 
ومراتع الحفالت الصاخبة عىل وقع مشاركة 
بنات الهوى، الالتي اتني من ُكّل حخب وصوب 
من املغرب إىل طنجة )بحساب مجتهخ(. خأ8 
أ  ستيايض حياة ابنها باا«رشوة« امللك بمخ 

ُكّل لذا.

والالخت يف موضوع » الرشوة« انها شبيهة 
بألخاخها إىل حخ كبري، بمكاخأة امللك السموع8 
الراحال عباخ اللاه، خماع انخاالق »اليريف 
المرباي« عاا  2011، وخشاية مان يمصف 
الشامب  »رشاوة«  إىل  ساارع  بالساموعية، 
بمارشات املليارات من الخوالرات، تحت عنوان 
ععام رأس ماال صناخوق التنمياة الميارية 
وإعفاء من أقساط وقروض سكنية ويريلا. 
أ8 أَن امللك عبخ الله اشارتى استمرارية حكم 
آل ساموع بمبلغ كباري؛ ألنه استشامر خخر 
زوال المارش؛ ألناه يملام أَن الشامب يتحني 
الفرصة لذلك، ولو انه لم يباعر إىل »الرشاوة«، 
ربما لكان ُملك آل سموع االن يف خرب كان، وإال، 
ملا ا ملاا يباعر امللك الراحل إىل لذه »الرشاوة« 
قبل »اليرياف المربي« وملا ا حبط عليه حب 

شمبه خجأة مع انخالق »اليريف«؟.
عاىل ُكّل اساتخاع امللاك عباخ اللاه يمناع 
انهيار عرش آل ساموع، عرب اساكات شامبه 
با«الرشاوة » الضيمة جخا، اماا امللك الحايل 
سالمان، خهو استشامر ايضا اليخر الشخيخ 
الذ8 يحيل بمرش ارسته، لكنه لألسف، يخخع 
خيه ثمناً بيساً، عرالم ممخوعة. خا«رشوته« 
اليو  ال تسااو8 شايئا إىل جانب مثيلتها عنخ 
سلفه عبخ الله، وبالتايل، عىل االرجح، لن تؤثر 
رشاوته، ال يف الشامب وال يف الجناوع، وربماا 
ترع عليه سالباً؛ ألنها ساتثري حفيظة وييظ 
الجيش ُكّل الجيش، ا  أَن يري املشامولني بها، 

سيساألون عن سابب حرمانهم منهاا طاملا 
انهم وامتخاع ارايض اململكة، يمملون يف خخمة 
الجبهاات ساواء كان بشاكل مباارش أَْو يري 
مبارش، خلما ا التيصيص لمساكر الجبهات 

االمامية؟
أيضااً يخارح الساؤال عان سابب الثمن 
البيال، لل لو لمجز اليزيناة الذ8 تجاوز 
بماض  بحساب   – عوالر  ملياار  الثالثمئاة 

التيارير-؟
السابب يري مينع، لاو كان لناك عجز يف 
اليزينة، خلما ا ال يخخع آل سموع من جيوبهم 
اململؤة بمئات املليارات، مما نهبوه من ثروات 

الشمب السموع8 ونفخه؟
ولال يمتياخ آل ساموع بمثل اناه بهذه » 
الرشاوة« يمكان أَن يضحكاوا عاىل الشامب 
السموع8؟ أَْو لل يمكن أَن يكون السموعيون 
بهاذه الخرجاة من الساذاجة التاي يصّخقون 

ممها، لذه اليخع امللكية املكشوخة؟ 
عىل ُكّل خان امللك السموع8 الحايل ال يتمامل 
ماع الساموعيني، عىل اسااس انهم شامبه، 
خهو وصفهم علنا بانهم »الشامب السموع8 
الشاييل«، ووعخلم بتحييل »االسارتخاء«، 
لكان عىل طريياه، حني وعخلم باالسارتخاء 
لكناه لفظهاا مرتني ميخماً اليااء عىل الراء، 
ولاو يممل عاىل تحييال لذا »االساتخ..اء« 

بشكل جاع.

* موقع العالم اإلخباري

العدو الصهيوني يهدم غرفًة وأسوارًا ومعرضاً 
للسيارات بالقدس ويقتلع أشجارًا بطولكرم 

الصهيوناي  الماخو  قاواُت  تواِصاُل 
عملياِت االقتحامات واالعتياالت اليومية 
يف املاخن واليرى الفلساخينية يف الضفة 
والياخس املحتلاني، كماا تياو  بتوزيع 
أوامر لخ  ملنازل ومنشاآت خلساخينية 
ومصااعرة أرايض خاصاة، باإلضاخة إىل 
اليياا  بمملياات لاخ  خملياة وترشيخ 
ساكنهم  أماكان  مان  الفلساخينيني 
والتمرض لهم بشتى الخرق المنرية. 
ويف الياخس، لخمات جراخاات بلخية 
الثالثااء،  الماخو »اإلرسائيايل«، صبااح 
للسايارات  وممرضااً  وأساواراً  يرخاة 
يف بلختاي جبال املكارب وعناتاا باليخس 

املحتلة، بحجة البناء عون ترخيص. 
واقتحمات قاوات االحتاالل الياصة 
برخياة طواقام مان البلخياة وجراخات 
تابماة لها منخية الصلمة يف جبل املكرب، 
وحارصتهاا بالكامال، ومان ثم رشعت 
محماخ  للمواطان  تماوع  يرخاة  بهاخ  

عبيخات.

مناورٌة سريٌة للعدو تحاكي عملية 
تسّلل لغالف غزة 

كشافت مصاعر صحفياة »إرسائيلية«، ظهر اإلثناني، النياب عن إجراء 
منااورة رسية لجيش الماخو »اإلرسائييل« األسابوع املايض تحاكي تسالل 

مسلحني من قخاع يزة ملستوطنات »الغالف«. 
واشرتك يف املناورة وخياً ملا أورعته صحيفة »يخيموت أحرونوت« المربية، 
لواء »الكومانخوز« الذ8 ُشاكل مؤخراً، باإلضاخاة للوحخة الياصة ملكاخحة 

اإلرلاب، واملمروخة باسم »يما «. 
وأجريت املناورة خجر األربماء املايض، وتم خيها محاكاة سايناريو مميخ 
بتسالل خلياة مكوناة من 20 مسالحاً خلساخينياً من قخاع يزة مسالحة 
باألسالحة والينابل عرب نفل إىل عاخل إحخى بلاخات الغالف وبخأت باقتحا  

البيوت والييا  بمملية قتل يف املكان حيث طلب من الجنوع بخء المملية. 
وتمتارب لذه املنااورة جزءاً مان المرب املساتيلصة من الحارب األخرية 
عاىل اليخاع صيف الماا  املايض، حيث أيين الجيش ومساتوطنات الغالف 
رضورة الييا  بمناورات تحاكي لكذا تهخيخ مركز8 ولو عخول املسالحني 
عارب األنفاق حيث، أجريت املناورة باشارتاك اللاواء امليتار الجخيخ بالجيش 

ووحخة »يما « الياصة و لك ألول مرة. 
وأجريات املنااورة بكيبوتال »نيفيام« بمجلل مساتوطنات »شااعر 
لنيغياف« حيث طلب من اللواء الياص وبيية اليوات ومن بينها قوات من 

خرقة يزة بصخ لجو  املسلحني املتحصنني عاخل املنازل. 
يف حني قا  جنوع من الوحخات الياصة بتيمص عور املسالحني بشاكل 

كامل وسط تفجريات قوية باملكان. 
كماا حاكت املناورة إخالء الجنوع واملساتوطنني الجرحى تحت وابل من 

إطالق النار باملكان.

شاهخت مخينة الياخس وأقصالاا املبارك يو  
األحاخ سلسالة اقتحامات لحشاوع املساتوطنني 
املحميني بيوات الرشطة لباحات املساجخ املبارك، 
بمناسابة ماا يساميه الصهاينة » كارى خراب 
الهياكل«، وقخ تصخى امليخسايون للمساتوطنني 
بالتهليال والتكباري، وحالاوا عون تمكينهام مان 

استباحة حرمة املسجخ. 
ويف إطاار إحيااء الصهايناة لهاذه املناسابة، 
صخرت يف الكيان ُجملاة تيارير تلفزيونية أخاعت 
تجّهاز  )يهوعياة(  ومنظماات  باأن مؤسساات 
نفساها عمليًا وميخانيًاا لبناء »الهياكل« املزعو  
عىل أنياض املساجخ األقى، وأنها رلن اإلشارة، 

وبانتظار قرار سيايس رسمي بذلك. 
وأوضحات التيارير التي بثت خالل األسابوع 
األخاري بالتزامان ماع ما يسامى » كارى خراب 
الهيكل« أن لذه املؤسسات وخمالياتها باتت تليى 
تجاوبًاا شامبيًا وتأييًخا سياساياً واساًما، بمخما 
كانات عباارة عن لواماش مجهولاة يف املجتمع 
أَْو الرتكياب والحضاور السايايس  »اإلرسائيايل« 

»اإلرسائييل«. 
وقال بماض املشااركني يف التحضاريات لبناء 
»الهياكل« إنه خالل سااعات يمكان نيل املمخات 
واألعوات الالزماة ووضمهاا يف األمكنة املناسابة 
أَْو عاىل حسااب املساجخ األقاى، وتحخياًخا  يف 
قبة الصيارة املرشخاة، وأن مخة البنااء املتكامل 
»للهيكل« بكل تفصيالته ال تتمخى ثالث سانوات، 

بحسب بمض امليخخات واليرائط. 

وقاخ بثات الينااة الثانياة تيرياًرا تلفزيونيًا 
موساًما السابت )13/ل(، أعخته اإلعالمية »عانه 
خايال«، ركزت خيه عىل نشااط منظمة »نسااء 
من أجال الهيكل«، والتاي تيو  بتجهياز ممخات 
نساائية لبناء »الهيكل«، مثل الساجاع الكهنوتي 
الذ8 سايوضع يف »قخس األقخاس«، والذ8 سيبنى 
بحساب ماا قالت الناشاخات يف »نسااء من أجل 

الهيكل« عىل أنياض قبة الصيرة. 
وبنّي التيرير الفمالياات املتمخعة التي تنفذلا 
لاذه املنظماة – والتي يخت منتساباتها باملئات، 
بمخ تأسيسها من قبل أربع شيييات مستوطنات 
متخرخاات، لتحويال األمر مان خكارة ضيية إىل 
نشااط ميخاني حيو8، عرب خخوات اسارتاتيجية 

وتكتيكية متخرجة. 
ومن ألم لذه اليخوات تفميل برامج وحليات 
بيتية لتشاجيع تكثيف اقتحامات األقى، تفميل 
نشاط شمائر مراسيم الزواج التلموع8 يف املسجخ، 
وأشاارت إىل أنه يتم تنظيم مثل لذه املراسيم، ُكّل 

يومني مرة يف املسجخ. 
وركاز التيريار عاىل أن الظالارة تحولت من 
لامشاية إىل ظالارة لها تأييخ شامبي ورسامي 
سايايس، وأن )لوبياات( تممال عاىل املوضوع يف 
أروقة الكنسايت والحكوماة »اإلرسائيلية«، الختة 
النظار إىل الحكومتاني األخريتني، ونشااط عضو 
الكنيسات »ماري8 ريجب« مان حازب )الليكوع( 

و«وشيل ممولم« من حزب )البيت اليهوع8(. 
و كرت ناشخات »نساء الهيكل« أنها حّسنت 

المار8،  اليخااب  إىل  مان خخابهاا وحّختاه 
وأعمجات خياه اليخااب »حال املسااواة يف أعاء 
الشامائر الخينياة« يف املساجخ األقاى، وخخاب 
حيوق اإلنساان والخيميراطية، ولاو األمر الذ8 

زاع من رقمة التجاوب – بحسب التيرير. 
ويف الساياق، بثت الينااة األوىل »اإلرسائيلية« 
الجمماة املاضياة )12/ل(، ضمان مجلاة نهاية 
األسابوع »يوماان«، تيرياًرا تلفزيونيًاا مفصاًل، 

عرضت خياه التحضريات املكثفة لبناء »الهيكل«، 
من بينهاا وجوع حظائار خاصة لرتبياة املوايش 
واأليناا  بحساب املواصفات التلموعياة، لتكون 
جالازة لذبحها ضمان قرابني »الهياكل«، وأنها 
رلان اإلشاارة للتنفياذ، بانتظار قارار حكومي 

رسمي بهذا الشأن. 
خيما ركز التيرير عىل نشاط »ممهخ الهيكل«، 
ورئيساه »يرسائيل أريئيل«، والذ8 أخاع بأن لناك 

أكثر مان 0ل كالنًاا جالزين ملباارشة عملهم يف 
الهيكل يف حال صخرت تمليمات بذلك. 

وأشاار »أريئيل« إىل أن ممهاخه - الذ8 ال يبمخ 
ساوى عرشات األمتار عن املساجخ األقى - قا  
بتجهياز الكثري مان أعوات »الهياكل«، وانه خالل 
سااعات يمكن نيلها إىل الخاخال ومبارشة الممل 

خوًرا، مثل »مذبح اليرابني« ويريلا. 
ولفات ميخاط املاخن »اإلرسائيايل« »ياورا  
جينزباور« خاالل ميابلة مماه يف التيرير أنه أعخ 
خرائاط تفصيلياة لبنااء »الهياكل« عاىل كامال 
مسااحة األقاى الاا لل1 عونًماا، باإلضاخة إىل 
ميخخاات أوساع لبنااء مخينة الياخس املحتلة، 
ويف حال صاوعق عليها من قبل الخوائر الحكومية 
الرسمية والبلخية، خإنه بإمكانه االنتهاء من بناء 

»الهيكل« خالل ثالث سنوات. 
إن مزاعم قاعة المخو واملؤسسات والجمميات 
التوراتياة التاي تياف وراء حملاة بنااء الهيكل 
املزعو ، قخ أسايختها وعحضتهاا تيارير علماء 
اآلثاار مان يربياني و«إرسائيلياني«، الذيان نفوا 
وجوع أ8 أثر يهوع8 تحت أَْو خوق أرض خلسخني.. 
وبالريم من ُكّل الحيائل اآلثارية الخايمة يواصل 
عتااة الصهايناة إيجااع وقائاع عاىل األرض عرب 
سلسالة الحفريات تحت املسجخ األقى وتشييخ 
الكنل وحفار بمض النيوش، يف محاولة الخرتاع 
رواياة تولم خيهاا املجتمع الصهيوناي ومؤيخيه 
بأحيية وجوع الهيكل املزعو ، ليسهل عليهم بمخ 

 لك تحييل لذا الولم..

بناوؤه لن ي�ستغرق 3 �سنوات

تقارير »إسرائيلية«: تجهيزات عملية لبناء »الهيكل« املزعوم على أنقاض األقصى

االحتالل يخطر 
باالستيالء على 4 

دونمات جنوب نابلس 
االحتاالل  قاواُت  أخخارت 
اإلرسائييل، يو  الثالثاء، باالستيالء 
عاىل ل عونماات يف خرباة املراجام 

جنوب نابلل. 
وأخاع مساؤوُل ملف االستيخان 
يساان  الغربياة  الضفاة  شامال 
عيلل، بأن قوات االحتالل أخخرت 
أرض  قخماة  عاىل  باالساتيالء 
خرباة  يف  عونماات،  ل  مسااحتها 
املراجام، التابمة ألرايض قرية عوما 

جنوب نابلل. 
وقال عيلال إن ملكياة االرض 
تموع للمواطن جمال الخويل، الذ8 
ُلاخ  منزلاه قبال ل أشاهر يف  ات 

املنخية.
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صفقة أسلحة أمريكية للسعودية بقيمة 1.15 
مليار دوالر ومساعٍ داخل أمريكا لوقفها 

  - وكاالت
يسمى السناتور الجمهور8 “رانخ بول” 
لوقاف صفياة أمريكياة لبياع أسالحة إىل 

اململكة السموعية.
وقاال الساناتور يف ترياح لاه ملجلاة 
“خاورن بوليايس” الثالثااء )16 أيساخل 
الساموعية حلياف ال  اململكاة  2016( “إن 
يمكان االعتمااع علياه، مع ساجل يسء يف 
مجال حيوق اإلنساان، وينبغاي علينا عخ  
الترسع يف بيمها األسالحة املتخورة وتمزيز 

سباق التسلح يف الرشق األوسط”.
ويأتاي لاذا الترياح بماخ مارور أيا  
قالئل عىل توقيع اتفاقية لتزويخ الساموعية 
بأسالحة تبلاغ قيمتهاا 1.15 ملياار عوالر 

أمريكي.
وأّكخ بول عىل أنه سيممل مع ائتالف من 
الحزبني الجمهاور8 والخيميراطي من أجل 
وقف عملية البيع. ويذكر أن لناك مهلة من 

30 يَوماً أما  املرّشعني لمرقلة االتفاق.

ووجه بول وزميلاه الخيميراطي كريل 
اليارجياة  للسياساة  انتيااعات  ماوريف 
األمريكياة عاىل خلفية الحرب التي تشانها 

السموعية عىل اليمن.
وكانت الساناتوران قخما يف شاهر ابريل 
املاايض مارشوع قانون من شاأنه أن يجرب 
الرئيل األمريكي عىل ضمان أن السموعيني 
“اتياذوا جمياع االحتياطاات املمكنة للحخ 
من خخر وقاوع رضر للمخنياني” يف اليمن 
قبال إبرا  أية اتفاقيات لبيع املزيخ مزيخ من 

األسلحة.
وسبل للسناتور موريف يف تريح سابل 
لاه أن وصف حملة اليصف الساموع8 عىل 
اليمان بأنها “حملة اليصف األمريكي” كما 

يمتيخ أمريكيون من أصول يمنية.
يذكار أن تيارير عولية أشاارت إىل ميتل 
أكثار مان 1100 طفال يف اليمان مناذ بخء 
المخوان السموع8 عليها يف مارس من الما  
املايض، كما وأن أكثر من ل1 مليون شيص 
الغذائاي  األمان  انماخا   يواجهاون خخار 

ويفتيرون للرعاية الصحية األساسية. 

ابنة السفري اإليراني السابق يف لبنان: السلطات السعودية استخرجت أعضاًء من جسد والدي

السعودية تواجه عجزًا يف 
ميزانيتها قيمته 100 مليار دوالر

خ�سية اأمريكية من تنامي ع�سالت الدب القطبي:

روسيا تبني مراكزَ قيادية تحت 
األرض إلدارة القوات النووية 

ُف �سيئاً ف�سيئاً عن توّرط اأمريكا يف ال�سطرابات احلا�سلة بالعامل الأحداث تتك�سّ

إعرتافات أمريكية: ضباط السي آي أيه 
أسهموا يف انقالب تركيا 

  - متابعات
نيلات وساائُل إعاال  أمريكية عن مصااعر يف امليابرات األمريكياة قولها: إن عارشات مراكز اليياعة 
املحصنة امليصصة إلعارة اليوات النووية، أنشئت تحت األرض يف روسيا خالل السنوات اليليلة املاضية. 
وأخاع موقع »واشانخن خر8 بيكون« األمريكي، االثنني 15 أيساخل، بأن بنااء لذه املراكز يجر8 يف 
الماصمة الروساية موساكو ويريلا من مخن البالع، مرجحا أن لذا اإلجراء قخ يرتبط بتخبيل »املنظومة 

اإللكرتونية املتكاملة إلعارة األعمال اليتالية« املحخثة للجيل اليامل يف اليوات الصاروخية الروسية. 
وسابل أن أعلن املتحخث باسام وزارة الخخاع الروساية عميرت8 أنخرييف أن تزويخ اليوات الصاروخية 
الروساية باملنظوماة الجخياخة باخأ يف عاا  2016، موضحاا أنهاا تتياح نيل إشاارات رقمياة إىل مراكز 
قياعياة ومنصاات إطالق مباارشة، ال سايما يف ظروف التمارض للهجو  الناوو8 املفاجئ والتشاويش 

الكهرومغناطييس، و لك سيمزز إىل حخ كبري قخرات اليوات الصاروخية الروسية.

  - متابعات
طالبات النياباُة الماماة الرتكياُة بالحكم عىل 
املماارض ختح الله يولان بالساجن لفرتتي مخى 
الحياة، وكذلك بالساجن ملخة 00ع1 سنة، بحسب 

ما نيلت وسائل اإلعال  الرتكية الثالثاء. 
وتُحمال النياباة الماماة يولن املساؤولية عن 
»محاولة تخمري النظا  الخستور8 باليوة« وكذلك 

عن »تشكيل تنظيم مسلح إرلابي وإعارته«. 
مان جهاة أخارى أصاخرت الرشطاة الرتكية 
الثالثااء مذكارات اعتياال بحل 3ل مان موظفي 

املحاكم لالشتباه بصالتهم بحركة يولن.
ويف ساياق متصل بانيالب تركيا الفاشل بخأت 
األحخاث تتكشاف شايئاً خشايئاً عن تورط أمريكا 
خيهاا، إ  قاال املرشاح الجمهاور8 لالنتياباات 
أحاخث  يف  تراماب  عونالاخ  األمريكياة  الرئاساية 
تغريخاتاه أن لخيه شاوالخ تخل عاىل أن ضباطاً يف 
امليابارات املركزية األمريكية الايس آ8 إيه ععموا 
االنيالب الفاشل يف تركيا، األمر الذ8 سيثري ضجة 

جخياخة يف ممرتك الحملاة االنتيابية باني ترامب 
واملرشحة الخيميراطية ليالر8 كلينتون.

عاىل  متتاليتاني  تغريختاني  يف  تراماب  وأكاخ 
صفحته الرسمية يف تويرت، أن لناك شوالخ تثبت 
باأن 13 ضابخا كبريا يف الايس آ8 إيه قاموا بخعم 
االنيالبيني يف تركيا، وأن قياعة أوباما الفاشلة أعت 
إىل لذا اليخأ الفاعح الذ8 يمل مصالح أمريكا يف 

الرشق األوسط.
وأضااف ترامب بأنه سيكشاف اساماء لؤالء 

الضباط قريبا.

  - متابعات
كشافت زلاراء يضنفر أبااع8، ابناة السافري اإليراني 
السابل يف لبنان يضنفر ركن أباع8، الذ8 استشهخ يف حاعثة 
التخاخع يف منى الساموعية، أن الساموعيني اساتيرجوا قلب 
وكلية ورئتي وعماغ والخلا، مؤكخة أن جثة الشهيخ لم تحتِو 

عىل لذه األعضاء.
وطالبات زلراء، يف ميابلة مع وكالة “تسانيم” اإليرانية 
السالخات  بمالحياة  اإليرانياة  اليارجياة  وزارة  لألنبااء، 
الساموعية قضائياً ويف املحاخال الخولية، وأن “ال تكون قخع 
المالقاات مع الساموعية مانمااً ملتابمة اليضياة ومالحية 

امليرين”.
وأوضحت أناه “بالنظار إىل إخاعات الشاهوع الذين كانوا 
حارضيان باليارب من مكان وقاوع الحاعثاة يف منى، خإن 
ما حصال كان عمخاً من قبال الجانب الساموع8، حيث أكخ 

الجميع أناه تم إجبار الحجاج عىل التوجه إىل الشاارع ل20 
ويف النهاية تم إيالق الشارع ما سبب وقوع لذه الفاجمة”.
وقالات: “لناك الكثري من التسااؤالت حاول حيثيات ما 
حخث لنااك”، موضحة: “ملا ا أنكر الساموعيون عخول أبي 
إىل أراضيهام من أجل الحاج وملا ا اساتمروا يف كذبهم حتى 

أظهرنا لهم صوراً لجواز سفر والخ8؟”.
وتساءلت يضنفر أباع8 باليول: “ملا ا ُكّل لذا التأخري يف 
التمارف عىل جثة والخ8 يف حني أناه كان من املمكن التمرف 
عليهاا عارب “ع8 أن إيه” الاذ8 نيل من إيران إىل الساموعية 
برسعة؟”، مضيفة “حتى أن جثة الشاهيخ ركن آباع8 كانت 

من آخر الجثث التي اسرتجمت إىل ايران”.
و كَّرت بأن “الشاهيخ ركن أباع8 تمارض ألكثر من مرة 
ملحااوالت االيتياال اثناء تولياه منصب سافري الجمهورية 
اإلساالمية يف لبنان، لكن لذه املحاوالت باءت بالفشل إىل أن 

وصل األعخاء إىل مراعلم من خالل خاجمة منى”.
وحاول تساليم جثاة والخلا، أوضحات زلارا “ليخ عخن 

الساموعيون جثة والخ8 قبل التمرف إليها وبمخ استيراجها 
وتحويلهاا لنا كانات مالمحها قخ تغريت بشاكل كامل، ولم 
يبال يشء ظالر خيهاا يخل عىل لوية الشاهيخ ركان أباع8 

سوى خاتم الشهيخ”.
وقالت: “تام التأكخ يف إيران من صحاة الفحوصات التي 
قامت بها السالخات الساموعية وأن الجثة تموع إىل الشهيخ 
ركان آباع8، لكن النيخاة املهمة لنا واملثرية للشاكوك لي 
عملياة الترشياح التي قا  بها الساموعيون واساتيراجهم 
ألعضاء الشاهيخ”. ولفتت إىل أن السموعيني “قاموا بترشيح 
جثاث المخيخ من الشاهخاء اإليرانيني يف خاجماة منى، إال أن 
جثة الشاهيخ ركن أباع8 لي الجثة الوحيخة التي اساتيرج 

منها الخماغ واليلب والرئتني والكليتان”.
جخير بالتذكري أن حاعثة التخاخع يف منى التي وقمت خالل 
موسم الحج املايض أوعت بحياة اآلالف من الحجاج من عول 
عاخة يف المالم، منها إيران ومر وباكساتان والهنخ واليمن 

واملغرب وماليزيا وعرشات الخول األخرى.

  - متابعات
كشفت شبكة “يس أن بي يس” التلفزيونية األمريكية إن اململكة السموعية 

تواجه عجزاً يف ميزانيتها المامة يبلغ نحو 100 مليار عوالر.
وأضاءت الشابكة عىل تيرير صاعر عن رشكة “ساايت ل” لالستشاارات 
الاذ8 أظهار أن “المجز يف ميزانياات عول اليليج بخأ باالرتفاع بشاكل كبري، 
ليصال إىل ما يياارب 100 ملياار عوالر يف الساموعية، خالل الماا  الجار8” 

. 2016
واعترب التيرير أن “اآلثار السالبية الناتجة عن تيلبات سامر النفط اليا  
يف األساواق الماملية أليت بظاللها عىل اقتصاعات عول اليليج، حيث إن إنتاج 

النفط اليا  يشكل نسبة كبرية من الناتج املحيل لهذه الخول”.
وبحسب التيرير، خإن تيلبات أسمار النفط، والتي بخأت منذ منتصف عا  
ل201 ، “عخمت بخول اليليج التيا  إجراءات وقرارات حاسامة لتتمكن من 
الصموع ومواجهة تخاعيات تخني األسامار، حيث استخاعت بمض الخول من 
“الصموع” أما  لذه املمخيات، يف حني أن عوالً أخرى تكبخت خسائر خاعحة، 

من جراء تيلبات األسمار”.
وأعى لاذا “التيلاب” يف األسامار عاىل املنتجاات النفخياة إىل “تساجيل 
عجوزات كبرية وضيمة يف بمض الخول اليليجية، األمر الذ8 عخع بمض منها 

التوجه إىل أسواق الخين، لسخ جزء من عجزلا”، وخياً للتيرير.
ويذكار التيرير أن اقتصاعات عول اليليج عاشات خرتة “ريخ” خالل خرتة 
ارتفااع أسامار النفط، وزاعت لذه الاخول من أحجا  اإلنفااق الما ، وبلغت 
يف الساموعية نحاو %0ل من ناتجها املحيل، ويف قخار بلغ اإلنفاق نحو 37% 
من قيمة اقتصاعلا، بغية الحفاظ عىل مشااريع البنية التحتية واالساتيرار 

االجتماعي وتمزيز التناخسية والجا بية االستثمارية.
وتوقع التيرير أن تبيى اقتصاعيات عول اليليج مساتيرة نسابياً حتى يف 
ظل استمرار تباطؤ االقتصاع الماملي، “إ  ستيو  الحكومات برتشيخ الرف 
الما ، خيما ييص املصارياف الثانوية التي ال تؤثر عىل الرواتب والخعم املايل، 

ولما المنران الرئيسيان من امليزانية المامة”.
وبالنسابة إىل ساوق السانخات، خمن املتوقع أن يشاهخ زياعة ملحوظة يف 

حجم اإلصخارات، إىل جانب السنخات التي تصخرلا الحكومات.

»مجتهد«: السعودية خسرت معركة اليمن 
عسكرياً وسياسياً واستخباراتيًا

  - متابعات
قاال املغرع الساموع8 الشاهري »مجتهاخ«: إن الجياش اليمناي واللجان 
الشامبية خازوا عساكرياً وسياساياً واساتيبارتيًا يف املمركة مع السموعية. 
كسبوا املمركة عسكرياً وسياسياً واستيباراتيا، ونحن بيياعة محمخ سلمان 

خرسنالا عسكرياً وسياسياً واستيباراتيا«.
ونرش »مجتهخ« سلسالة تغريخات عىل موقع تويرت الساموعية قال خيها: 
»مع األسف أخىش أَن الحوثيني وعيل صالح كسبوا املمركة عسكرياً وسياسياً 
واساتيباراتياً، ونحن بيياعة محمخ سالمان خرسنالا عساكرياً و سياسياً 

واستيباراتيًا«.
وأضاف: »لي ليسات شاكوك اإلمارات متورطة قخما بااليتياالت واألمر 
شابه مملن والسموعية تمنع التريح بذلك حتى ال ييال لذه نتائج عاصفة 

الحز .
كما أشار املغرع السموع8 الشهري إىل قرار امللك سلمان، برف راتب شهر 

للمياتلني بالحخ الجنوبي، واملشاركني بالمخوان عىل اليمن.
وأضاف: »راتب الشاهر كذلك، ريم أناه يشء تاخه لكنه عليل آخر عىل قوة 
تأثاري التويارت الذ8 امتاألت صفحاته بميارناة أوضاع املياتلاني مع أوضاع 

البا خني يف طنجة«.
وتاباع: »كخليل عىل قاوة تأثري التويارت اضخر محمخ بن سالمان مريماً 
أن يمياخ والخه مان طنجة قبل املوعخ املحخع )٣٠ أيساخل( بأسابوعني خال 

تستهينوا بنشاطكم«.

ـــُل 15 معتقاًل من  أمريكا ترحَّ
»غوانتانامو« إىل اإلمارات 

  - متابعات
أخصحات أمريكا عرب وزارة حربهاا )البنتايون(، الثالثااء الفائت، أن 15 
ممتيالً يف ساجن »يوانتانامو« المساكر8 قخ تم نيلهام إىل اإلمارات المربية 
املتحخة، يف عملية ترحيل منفرعة ملمتيلني تمخ األكرب خالل خرتة رئاساة باراك 

أوباما.
وقاال البنتاياون يف بياان: إن واشانخن »تمرب عان امتنانهاا لحكومة 
االماارات المربياة املتحخة لهاذه اللفتاة االنساانية، وإلراعتها ععام الجهوع 
املتواصلاة للوالياات املتحخة إلياالق ممتيال يوانتانامو«. وقال مساؤول يف 
اليارجياة األمريكية، طلب عخ   كر اسامه، إن اثني عارش من املفرج عنهم 

يمنيون، وإن الثالثة اآلخرين أخغان.
وبذلك، يبيى عاخل لذا الساجن األمريكي يف كوبا 61 ممتيالً، ميابل 2ل2 
ممتياالً تزامن وجوعلم مع وصاول أوباما، الذ8 وعخ بإيالق لذا املمتيل، إىل 

السلخة.
ويف لاذا اإلطار، رحبات »منظمة المفو الخولياة« يف الواليات املتحخة بهذا 
اإلعالن، بوصفه إشاارة إىل أن الرئيل أوباما جاّع بشاأن إيالق لذه املنشاأة 

املثرية للجخل قبل نهاية خرتة رئاسته.

50 قنبلة نووية أمريكية معرضة 
للسطو يف تركيا!! 

  - متابعات
عارشات األسالحة النووية األمريكية امليزنة يف قاعاخة جوية تركية قرب 
الحخوع الساورية ممرضة ليخر وقوعها يف أيخ8 »إرلابيني أَْو اليوى املماعية 
األخرى«، بحسب ما كشف عنه أحخ مراكز األبحاث األمريكية، يو  اإلثنني. 

مناذ خرتة طويلة، يثري النيااع قلياً حول ميزون الوالياات املتحخة امليّخر 
بنحاو 50 قنبلة نووية ميّزنة يف قاعخة انجرليك يف جنوب تركيا، عىل بمخ 70 

ميال )110 كيلومرتاً( من الحخوع مع سوريا التي مزقتها الحرب. 
وقاخ أعيخ تساليط األضواء عاىل لذه اليضياة مجخعاً يف أعيااب محاولة 
االنياالب يف تركياا، والتاي اعتيال خاللها قائاخ الياعخة الرتكي لالشاتباه يف 

التورط يف املؤامرة. 
»إ ا ماا كانت الواليات املتحخة قاعرة عىل السايخرة عىل األسالحة يف حال 
وقوع حرب أللية يف تركيا لو ساؤال بال إجابة«، بحسب تيرير أصخره اليو  
اإلثنني مركز ستيمساون، ولو مؤسساة بحثية يري حزبية تممل عىل تمزيز 

السال . 
تمتارب قاعاخة انجرلياك حيوياة لياوات التحالف الاذ8 تياوعه الواليات 
املتحخة ليتال جماعة »الخولة اإلساالمية يف المراق وسوريا«، وتتمتع بموقع 
اسارتاتيجي يمنح الخائرات بخون طيار والخائارات الحربية رسعة الوصول 

إىل ألخاف »عاعشية«. 
ياري أن البنتاياون كان قاخ أصخر أمراً، خالل شاهر آ ار املاايض، بإخالء 
عائالت جنوع اليوات األمريكية واملوظفني املخنيني املتمركزين يف جنوب تركيا 

بسبب مياوف أمنية. 
»مان وجهة نظر أمنية، إنها ميامرة إبيااء ما ييرب من 50 قنبلة نووية 
أمريكية يف قاعخة انجرليك الجوية يف تركيا«، بحساب الييس ليال8، املشاارك 

يف إعخاع التيرير. 
وقال »لناك حراساة مشاّخعة يف املكان.. ولكنها مجرع حراسة، ولي يري 
قااعرة عىل تبخياخ اليخر. ويف حالاة وقوع انياالب، ال نساتخيع الجز  أننا 
قاعرون عىل االساتمرار يف السايخرة عاىل الوضع«، كما أخارب وكالة خرانل 

برس. 



 سياسية- شاملة
تصخر كل اثنني وخميل

ما أحقَر اإلنَْس�ان وما أسوأه أن يرضى لنفسه أن يكوَن بهذا املستوى؛ 
وألج���ل ذل���ك يفَعُل أي ش���يء، يتجرد من ُكّل إنَْس����انيته، يرتكب أبش���ع 
اجلرائم، يقتل اآلالف املؤلفة من األَْطَفال والنساء ثم يرى نفسه ضخماً 

عظيماً مهماً.
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قادمون يا صنعاء!
كلمــــــة أخـــــيرة 

عرفات الرميمة
 عاىل صفحاات الفيل 
باوك مثلماا يولاخ الياباني 
ولو محبٌّ للملو  بالفخرة 
ومثلما يولاخ الربازييل ولو 
العب كارة قاخ  بالفخرة، 
ومثلماا يولاخ أوالع نخاف 
النفاط مان رعاياا عياال 
جبنااء  ولام  ساموع 
بالفخارة؛ - أِلَن رأَس املاال 
جبان - خإن اليبييل اليمني 
يولخ ولو محارٌب بالفخرة 
اللاه  أخارب عنهام  ولذلاك 
بأنهام قالوا عن أنفساهم 
)نحان أولاو قوة وأولوا بأِس شاخيخ( ولو كاناوا خالَف  لك 
لام ييارب عنهم اليارآن، خالله يملم من خلال ولو اللخيف 

اليبري.
 خيجب عاىل أَبْنَاء نخف النفط وعياال الماصفة وأحفاع 
أمال أن يفيهاوا كال  الله أوالً وأن ييرأوا التأريخ ويخرساوا 
الجغراخيا ليخركوا  لك ويحفظوا أرواحهم من املوت املحيل، 
ويجاب عليهام أن ال يفكروا بسايوط صنماء تحات أقخا  
الغزاة واملحتلني؛ أِلَن  لك ساوف يسابب لهم صخاعاً مزمناً، 
ويجاب عليهام أن ال يحلموا بذلك؛ أِلَن أحالمهم تلك ساوف 

تتحول إَلاى كوابيل ترسق النو  من عيونهم.
 ويمكان اليول إن بني سايوط صنماء بياخ الغزاة وبني 
حراثة البحار عالقة قوية، كاللما مساتحيل منخيياً َومن 
يفكار بذلك كَمن يخلب مان املجبوب أن يُنِْجاَب أوالعاً ومن 

المييم أن تلخ.
 لياخ أّكخ التأرياخ تلك االساتحالة املنخيياة، خيخ احتل 
الغازاة ممظام املناطل اليمنياة يف خرتات التأرياخ امليتلفة 
وبييات صنماء بميخًة عنهم بُمخ النجو ، خاليريب منها من 
األعاخاء والغزاة بميخ عنها وال يمكن أن يصل إليها حتى يلَج 

الجمُل يف َسمِّ اليياط.
لاذا ما حصل مع املمتخين ساابياً، من برتغاليني وأتراك 
ومرياني، ومن ييارأ التأريخ يمارف  لك، خياخ أعرك تلك 
الحييياة ُكّل مان جاء حاارب يف اليمن، خفاي خريف عا  
١٩٦٣  نصاح اليائاخ املر8 صالح الخيان املحرز8 وحذر 
اليياعة املرية من مغبة التخخل المساكر8 وخوض حرب 
برية يف اليمن قائاالً لهم: )خذوا المربَة من التأريخ، خاليمن 
قخ قضت عىل أربمة ألوية عساكرية تركية يف اليرن التاسع 
عارش ولم يمخ أحخ منهم إَلاى باالعه، وال توجخ أ8َ قوة عىل 

مخى التأريخ كانت كاخية الحتالل اليمن(.
 ويف بخاياة الحرب التي خاصتها مار يف اليمن ملحاربة 
اليوات امللكية أرسال الرئيل الثاناي يف الجمهورية الرتكية 
عصمات اونوناو - كان قائاخاً لرسياة حربياة يف اليمان - 
بنصيحاة إَلاى الرئيل عبخالنارص - ماع أحخ أَْعَضاء الوخخ 
املر8 الاذ8 زار تركيا - واصفاً خيها شاخَة بأس اليمنيني 
باليول(حاربت جمياع الخول: اإلنجليز والارب واليونان 
والاروس وحاربات يف اليمان ولام أشاالخ يف حياتاي مثال 
اليمنياني محاربني أشاخاء، لم ال يحتاجاون ممخات حربية 
متخورة، لم يملكون الجبال التي تحارب ممهم ويحاربون 
بها والرصاصة يف بنخقية املحارب اليمني ال تذلب ساخى، ال 

بخ أن تيتل أحخاً ولم محاربون يكتفون باليليل(.
 وعاىل مخى خمل سانوات أرسالت مر سابمني ألَف 
جناخ8 إَلاى اليمن، قتال منهم حوايل عارشة آالف وألخرت 
مار املالياني عون أن تحيل ولاو لخخا َواضحااً لحملتها 
المساكرية.  أعرك َعبخالنارص نصيحاة الرئيل الرتكي بمخ 
خاوات األوان، وقخ عرّب عن  لك للسافري األَمريكي باليالرة 
يف ربيع عا  ١٩٦٧  بيوله: أرسالت برسياة لليمن وانتهت 
األماور بإرساال سابمني ألفاا لتمزيزلاا، إن حارب اليمن 

أَْصبَحت خيتنا  مر.
 لي خمالً كذلك وستكون خيتنا  لكل من تّسول له نفسه 
املريضاة بغزولاا.  ولاا لي اليمان التي حلام عيال نخف 
النفاط باحتاللهاا - يف أسابوع أَْو عرشة أياا  بالكثري كما 
رّصحوا - تمصف بأحالمهم وتحولها إَلاى كوابيل ساوف 

تييض عليهم قريبا.
 وكل األسالحة الذكية التي أتوا بها أثبتت يبائها وخشلها 
أََماا  شجاعة وبسالة وصالبة املياتل اليمني، ليل بالسالح 
الذكاي وحاخه تنتر الجياوش الجباناة والغبياة وال بكل 
عمالء ومرتزقة المالم يشارتى النر، متى سايفهم علوج 
نجخ وتياوس الحجاز  لك؟ متى سايفهم عماالء وقفازات 
عيال ساموع الذين يرععون اليول: قاعماون يا صنماء أنها 
ال تيبال املرتعية والنخيحة من أشاباه الرجاال إال إ ا كانوا 
أمواتاً أَْو أرسى؟ ولو ساألوا التأريخ واستشااروا الجغراخيا 
عن سايوط صنماء، لسايرت الجغراخيا منهم، ورع عليهم 
التأريخ بصوت مسموع مرععاً كال  السيخ عبخامللك: سيوط 
صنمااء..! )لذا ياري وارع( إاّل عىل أخواه جمياالت الجزيرة 
والحاَخث األكرب من المربية والذين لام يبلغوا الحلم بمخ من 

ختيان الواتل آب والفيل بوك.

حميد رزق  
االتفاُق السايايسُّ بني املؤتمر وأَنَْصاار الله 
وبيية الياوى الوطنياة جاء تتويجااً لصموع 
وصربلام  وتضحياتهام  وثباتهام  اليمنياني 
بألمياة كارس  ونتيجاة إليمانهام ووعيهام 
االساتممارية  أَْلاَخاخاه  وإخشاال  الُمااْخَوان 

اليخرية واليذرة..
 ولام يكن  لااُب الساموعية وأَمريكا نحو 
اليياار المساكر8 الكباري والواساع إاّل بماخ 
أن خشالوا يف أََساااليِبهم الناعماة خسايخت 
ُمَيّخاخاتُهام التي أمضوا عرشاِت السانني يف 
الممل عاىل تحييِيهاا؛ ونتيجَة ثورة الشامب 
املباركة يف 21 سابتمرب انكشافت أَْوَراُق أُولئك 
أََمااا   للُهاُروب  الذيان اضخاروا  َوأزالمهام، 
رصخاات الشامب اليمناي الثائر، خاكان الرعُّ 
االستممار8 السموع8 األَمريكي َشنَّ الُماْخَواِن 
المساكر8 بشاكل مباارش، الاذ8 َجَمماوا له 
جيوَش حوايل خمَل عرشَة عولًة مخعومة بكل 
أَنْااَواع امَلَخع واالساناع من أَمرياكا وبريخانيا 
وإرسائيل وبيية املنظومة الماملية التي تخور يف 

الفلك األَمريكي..
الحارُب الناعمُة والتثيياُف الياطئ عمليٌة 
خخاريٌة، وما نمانياه اليو  من باروز ظالرة 
النفااق أَْو املرتِزقة تموُع إَلااى نجاح الُماْخَوان 

يف خخاع واساتيخاب خئٍة من أَبْنَاء الشمب، إّما 
من خاالل املال الحارا  أَْو عن طريال التمبئة 
والتثيياِف الياطائ خاالَل عيوع من نشااط 
أُولئاك تحت عباءة الخين والحزبية والجمميات 
ويريلاا..  لذلاك نحان ممنيون بالوعاي لهذه 
األََساااليب والممل عىل مواجهتها وإخشالها.. 
كانوا يأتوننا باسام الخين. يأتاي أحخلم لبناء 
مساجخ أَْو مخرساٍة أَْو يأتي بمخرساني للفكر 
الولاباي التكفاري8 باسام التوحيخ والسانة 
وتحفيظ اليرآن.. وأحياناً أُْخااَرى يأتون باسم 
املصلحاة، أنه يريخ لناا املصلحاة. ومرات عن 
طريل رشاء الذمم وتوزيع املال واملسااعخات.. 
يحّرضاون أَبْنَااَء املجتماع أَْو الحاي أَْو اليرية 
ضخ بمِضهم، ويمملاون عىل تكريل اليخيمة 
والكرالية خيما باني األلل والجريان واإلخوة.. 
ييّسامون الناس إَلاى جوامَع وأحزاب وشايع 

يكره بمُضهم بمضاً.. 
واألمار ببُمِخه الحيييي ليال له لخٌف يري 
االساتيخاب وتجنياخ املغفلاني الساتيخامهم 
ضخ شامبهم وبلخلم وعينهم وأمتهم، كما لو 
حاصل الياو  يف الُماْخَوان عاىل اليمن، بأعوات 
محلية خخورتها أَْكثَر من المخو اليارجي.. 

ُ  ألطراف حزبية وباسام  إن الخعَم الذ8 يَُيخَّ
جممياات خريية تتحرُك تحت شاماراٍت عينية 
وتساتغل خير املجتمع ومشااكله االْجتَماعية 

ليال ساوى جزء مان حارٍب ناعماة ثياخية 
وتربوياة؛ لخمال مفاليام الخين اإلْسااَلمي 
السامح واليضااء عىل قيام التمااون واإلخاء 
بني أَبْنَاء البلخ الواحخ، والممل عىل تنشائة جيٍل 
مصاٍب بالفصاا  يحمل النيمة عىل أَبْنَاء عينه 

وعىل ألله ومجتممه.. 
لاو لم يكن أُولئك وثياختُهم ومخّرساولم يف 
خانة مرشوع أَمريكا إلخضاع المالم اإلْساَلمي 
من الخاخل وتفيييه بالثياخة الخاعشاية التي 
تيبَاُل باألَمريكاي وتتصالاح ماع الصهيوني 
وتيتل وتفّجر املسالم.. لو لم يكونوا كذلك َلَما 
كان لهم الخعُم والرعاية والتساهيالت.. ميابل 
التضييل واملالَحية والسجون واالقصاء للفكر 

اإلْساَلمي األصيل..
 لذه لي الحرُب اليفية، وأ8 نجاح يحّييه 
الُماْخَوان الساموع8 األَمريكي عسكرياً خإن يف 
ميخمة أسباب  لك ما حّييه مسبياً من نجاح 
يف التأثري الثيايف، يف التحريف والتضليل لنسابة 
ليسات قليلاًة مان أَبْنَااء املجتماع، خأَْصبَحوا 

أَعَواته حتى من عون أن يشمر بمضهم.. 
وعلياه خإن الجميَع ممنايٌّ بالتصّخ8 للفكر 
التكفاري8 الذ8 يتحّرُك باملال ويساتغلُّ حاجة 
أَْو جهاَل نسابة مان أَبْنَااء املجتماع لتيريج 
الخواعش ورخاخ جبهاِت الُمااْخَوان باملزيخ من 

لني. الضحايا واملغفَّ

حميد رزق
 الحرُب الناعمة والتثقيُف الخاطئ


