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ال�سائعات التي ُتطَلُق بني الفينة والأخرى تاأتي يف �سياق احلرب العدوانية

املجلُس السياسي األعلى يؤكد حرَصه على حيادية البنك 
املركزي اليمني وينفي إجراء أية تغيريات َأْو تعيينات فيه

ناشطون ومنظمات حقوقية يقيمون مؤتمرًا دولياً 
يف لندن للتعريف بجرائم العدوان يف اليمن

  -  خاص:
 نفاى مصاأٌر باملجلل السايايس احعىل 
قياَأ املجلل بإجراء أية تغيريات أَْو تحيينات 
يف البناك املركاز  اليمناي عىل أ  مساتوى 

وظيفي.
وأّكاأ املصاأر يف ترصيح لوكالاة احنباء 
اليمنية »سابأ« أن املجلل السايايس احعىل 
حرياٌص عىل حياعياة البنك املركاز  وعأأ 
التأخال يف سياساته اإلعارياة ورؤيته التي 
نجحت يف إعارة االقتصااع الوطني يف واحأة 
من اعدأ الظاروف االقتصاعية التي قأ يمر 

بها بلأ يف الحالم.
 وقال املصاأر »إن لذه الشاائحات التي 
تُأَلاُل بني الفيناة واحخرى تأتي يف ساياق 
الحارب الحأوانياة التاي تُشانُّ عاىل اليمن 
وضمن مخأط اساتهأاف االقتصاع اليمني 
ومحاولاة خلال للاع يف أوسااط املواطنني 
والتأثري عىل تحاماالت البنك املركز  اليمني 
والثداة  وعالقاتاه  والخارجياة  الأاخلياة 
الرتاكمياة التي حددها عرب عدوع من الحمل 

النظامي املتزن والحياع «.

وأِشاار املصاأُر إىل أن ماا حّدداه البنك 
املركز  طوال الفارتة املاضية من نجاحات 
مبنية عىل جوعة احعاء والشافاأية والحياع 
املبارش  الشاائحات واالساتهأاف  ومواجهة 
واملحاوالت املتكررة إللحاق الرضر باملجتمع 
اليمناي والتأثاري عاىل الحملاة واالقتصااع 
ولدماة عياش املواطناني الواقحاني تحات 
الحاأوان والحصاار االقتصاع  منذ سابحة 
عرش شاهراً، ما يجحل املجلال وكل الدوى 
الوطنياة تداف محاه وتساانأه مان أجال 
االساتمرار يف إعائاه وأل رؤيته وسياساته 
التاي تحمل من أجل الجميع وعون أ  تأخل 
أَْو توجياه أَْو إخاالل بفريال الحمل الوطني 
املتجانال الاذ  يأيار البنك بحكماة وعقة 

ونزالة مشهوع لها عاملياً.
وحثَّ املصأر الجهات املرصأية والبنوك 
واملؤسساات املالياة الأاخلياة والخارجياة 
التحامال بحاذر وحكماة مع ُكّل ماا يتحلل 
وجحلاه  اليمناي  املركاز   البناك  بوضاع 
وقياعتاه املرجحية الرئيساية للتأكأ من أيّة 
أخبار أَْو شاائحات تباث حوله من أية جهة 

أَْو طرف.

  -  خاص:
اأتتح عاأٌع مان الناشاأني واملنظمات 
الحدوقية، أمل السابت، أحالياات املؤتمر 
الاأويل احول لأعام اليمن يف أناأق بوملان-
الربيأانياة  بالحاصماة  بانكاراس  ساانت 

لنأن.
ويشارك يف املؤتمر ناشأون وحدوقيون 
برعاياة 5 منظمات حدوقية لاي )تحالف 
أوقفاوا الحارب، وحدوق اإلنَْسااان لليمن، 
وحداوق  للأيمدراطيَّاة  سابأ  ومنظماة 
اإلنَْسااان، والجمحيَّة الحربيَّة ملراقبة حدوق 
اإلنَْسااان، والحملاة الأوليَّاة ضاأ تجاارة 
احسلحة( إىل تحريف الحالم بالدضية اليمنية 

والظلم الواقع عىل الشحب اليمني.
كما يساحى املؤتمار إىل تساليط الضوء 
يف  والسايايس  اإلنَْساااني  الوضاع  عاىل 
اليمان واالنتهاكات الجسايمة التي تمارس 
ضأ أبنائاه من تحالاف الحاأوان احَمريكي 
الساحوع ، واآلثار االقتصاعية واإلنَْساانية 
واالجتماعياة التاي يتسابب بهاا الحاأوان 

والتأمري الذ  طال ُكّل مدومات الحياة.
ويف اأتتااح املؤتمار قال رئيال منظمة 
اإلنَْسااان  وحداوق  للأيموقراطياة  سابأ 
أحمأ املؤياأ: “عنأما أعركت الساحوعية أن 
نفوأَلاا قأ انتهى يف اليمن اضأرت للتأخل 
الحسكر ، أفي يوأ أسوع من دياب الحأالة 

يف 26 آأار/ ماارس 2015 انتهكات الحأالة 
اإلنَْسااانية والساماوية والأولياة عنأماا 
باأأت عولاة يف دازو عولاة أخارى مرتكبة 
أبشاع الجرائام ضاأ اإلنَْسااانية وعمارت 
البنياة التحتية وقصفت املاأارس واملصانع 

واملستشفيات وبيوت احبرياء«.
املاال  تحاأث  ”لداأ  املؤياأ:  وأضااف 
الساحوع  بداوة يف لاذا الحالام وسااعت 
املصالاح عنأما شانت الحارب الظاملة عىل 

اليمن والتي اشرتك أيها 12 عولة مع بحض 
املرتزقة مان بالك ووتر عاىل البلأ احأدر يف 

الحالم«.
وأشاار املؤيّاأ إىل الحارب اإلعالمية التي 
يمارساها الحأوان احَمريكي الساحوع  عىل 
اليمن إعالمية وساحي قنوات كثرية تمّولها 
الساحوعية إىل نرش الفتنة بني أبناء الشاحب 
اليمني الفتنة الأائفياة كانت تنرشلا تلك 
الدنوات وتاروج أكاأيب حساباب الحأوان، 

ُمؤّكاأاً أناه باإلضاأة لهذا تام رشاُء والءات 
عاأع مان الشايوخ الذيان حولاوا املوضاع 
من سايايس إىل عيني وبأأوا مان عىل منابر 
املسااجأ يحثاون الشاباب عاىل الجهااع يف 

اليمن، وتركوا الجهاع يف ألسأني«.
إىل ألاك قاال أمنُي عااأ املجماع الحاملي 
للتدرياب باني املذالب اإلساالمية آياة الله 
الشايخ الأكتور محسان احراكاي: ”ما زلنا 
نأمال من حاكاأ الساحوعية أن يحاوعوا إىل 
رشاألم كي يحملاوا لنا ولجمياع البرشية 
واحماة اإلساالمية لاواَء الساالأ وأن يأعوا 

للوحأة بني املسلمني«.
وأضااف يف املؤتمار الاأويل احول لأعام 
الشاحب اليمناي يف لناأن ”ال توجاأ عنأناا 
مشاكلة يف بلاأ وإال نجاأ للمال الساحوع  
عخل يف إثاارة الفتنة، وخصوصاً يف البحرين 

والحراق وأنأونيسيا واليمن«.
وشّأع عىل أن املال السحوع  يفتت كلمة 
املسالمني، وتوجاه بالداول إىل الساحوعية: 
“لاؤالء الذيان تخأمونهم ساوف يندلبون 
عليكم كماا اندلبوا عىل مان قبلكم كصأاأ 
حساني”، ُمضيفاً سارتجع إليكم لذه النار 

التي تحرقون أيها اليمن.
وتابع “ال توجُأ مظلومياة يف لذا الحالم 
أشأُّ من مظلوميَّة الشحب اليمني، أأطفاله 
تدتل وبيوته ومأارساه تهأأ، وال من كلمة 

تحرتض عىل ما يحأث يف اليمن«.

إستشهاُد ثالثة مواطنني وإصابُة 
آخرين يف غارة لطريان العدوان على 

بوابة دار الرئاسة بصنعاء
  -  خاص:

استشاهأ ثالثُة مواطنني وأصيب آخرون، جراء دارة شنها طريان 
الحأوان احَمريكي الساحوع ، أمل السبت، عىل البوابة الشمالية لأار 

الرئاسة يف الحاصمة صنحاء. 
وقال شاهوع عيان إن طريان الحأوان احَمريكي السحوع  استهأف 
بغارة إجرامية البوابة الشامالية لأار الرئاساة أثناء خروج الحشاوع 
املليونية من ميأان السبحني، ما تسبب يف استشهاع 3 مواطنني وجرح 

آخرين كحصيلة أولية للجريمة.

ا�ستهدف مدر�سًة ومنزلني و�سيارًة وحمطة وقود 
طريان العدوان يرتكُب جرائَم 

جديدًة يف صعدة
  -  صعدة:

أقأأ الحأواُن احَمريكي الساحوع  عىل شان سلسالة مان الغارات 
الجوياة عاىل محاأظة صحاأة، مساتهأأاً اححياَء الساكنية ومنازل 

املأنيني ومخلفاً عأعاً من الشهأاء والجرحى.
وأأاع مصأر أمني أن طرياَن الحأوان احَمريكي السحوع  استهأف 
بغارتني جويتني محأَة وقوع يف منأدة آل شااأحة بمأيرية الصفراء، 
وداارة عاىل املجماع الحكوماي بمأيناة صحاأة أّعت إىل إصاباة أحأ 

املواطنني. 
كماا قاأ طرياُن الحأوان احَمريكي الساحوع  باساتهأاف إجرامي 
لسيارة أحأ املواطنني كانت تُمرُّ يف الخط الحاأ بمأيرية باقم، وبحسب 
مصاأر أمني أاإن الغارة أعت إىل استشاهاع مواطنني كانا يساتدالن 

السيارة.
 استهأاف سيارة أحأ املواطنني يف الخط الحاأ ملأيرية باقم أتى بحأ 
ساعات أدط من استهأاأه بثالث دارت جوية ملنزل ومأرسة يف عزلة 

بحرة يف أات املأيرية
ويف أات املأيرياة أَيْضااً اساتهأف الحاأوان احَمريكاي الساحوع  
بغارة جوية منزل أحأ املواطنني، َماا أَعَّى إىل استشاهاع رجل وزوجته 

وإصابة آخرين.
وعاىل بحأ مسااأاٍت قليلٍة مان مأيرية باقم أقأأ طاريان الحأوان 
احَمريكي الساحوع  الخميل املايض عىل اساتهأاف منزل ساكني يف 
منأدة آل الصيفي بمأيرية سحار ما أسفر عن تأمري املنزل وإصابة 

أحأ املواطنني.
إىل ألك اساتهأف بحأع من الغارات الجوية كالً من مأيريات كتاف 

وسحار وشأا وساقني. 

إستشهاُد مواطن وإصابة آخرين يف 
غارات عدوانية على شبوة

  -  شبوة:
استشهأ مواطن وأصيب آخُرون جّراَء استهأاف الحأوان احَمريكي 

السحوع  للمناطل السكنية بمحاأظة شبوة.
وأوضح مصأٌر أمنيٌّ أن طرياَن الحأوان احَمريكي السحوع  الغاشم 
شان، أمل السابت، 5 دارات عىل منأدة الندوب بمحاأظة شابوة، 
ما تسابب يف استشاهاع مواطن وسادوط عأع من الجرحى كحصيلة 

أولية للغارات.

غاراٌت عدوانيٌة على مديرية الخوخة 
بالحديدة واستشهاد وإصابة 4 مواطنني

  -  الحديدة:
استشاهأ ماا ال يدلُّ عن أربحاِة مواطنني، وجرح آخارون بجروح 
خأرية جراء اساتهأاف الحأوان احَمريكي الساحوع  ملنأدة سكنية 

يف محاأظة الحأيأة.
وقاال مصأٌر أمنايٌّ إن طريان الحاأوان احَمريكي الساحوع  قاأ، 
الجمحة املاضية، باساتهأاف منأدة الكاأح يف مأيرية الخوخة بحأع 
مان الغاارات، َمااا أَعَّى اىل استشاهاع أربحة مواطنني وجارح آخرين 

بجروح خأرية.
َح املصأُر زياعة عأع الشهأاء نظراً لحأة اإلصابات. ورجَّ

َل ا�ستهداَفه للأ�سواق ومنازل املواطنني وا�سَ
استشهاد ما ال يقلُّ عن ستة مواطنني وإصابة آخرين 

يف غارات عدوانية يف الجوف
  -  خاص:

استشاهأ ما ال يدل عن ساتِة مواطنني وُجِرُح آخُرون، جراء اساتهأاِف الحأوان احَمريكي الساحوع  
ملحاأظة الجوف بحأٍع من الغارات الجوية.

وأوضح مصأٌر أمنيٌّ أن الحأوان الغاشام اساتهأف بغارة جوية سوق الأحل يف مأيرية خب والشحف، 
ما تسبََّب يف استشهاع مواطنني وسدوط تسحة جرحى كحصيلة أولية.

إىل ألاك استشاهأ مواطٌن وُجارح ثالثٌة آخرون منهم طفاالن جراء دارة جوية شانها طريان الحأوان 
الغاشم عىل منزل سكني يف منأدة الباطنة بمأيرية املأمة.

األجهزة األمنية تداهم وكرًا للتكفريين 
يف محافظة إب

  -  خاص:
تمّكنات احجهازُة احمنياُة بمحاأظاة إب، مان مأالمة وكار للتكفرييني 

واملناأدني الذين كانوا يخّأأون لتنفيذ عمليات إجرامية يف املحاأظة.
وأوضاح مصاأٌر أمنايٌّ أن احجهزة احمنياة بمحاأظاة إب عالمت، أمل 
السابت، وكاراً للتكفرييني واملناأداني، وضبأت عاأعاً من احسالحة واملواع 

املتفجرة وعبوات ناسفة وأجهزة اتصاالت.
وأأااع املصاأر أن املأاَلَمَة كانت يف مأيرية أ  السافال بحزلة الجحاشان 
بمنأداة الحضارية محاأظاة إب بحأ رصاأ احجهازة احمنية لهاذه الخلية 
اإلجرامية وأعمالها التخريبية يف املحاأظة والتي كانت تهأُف إىل زعزعة احمن 

واالستدرار يف املحاأظة واستهأاف املواطنني ونرش الرُّعب يف أوساطهم.
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  - صنعاء
صأر يوأ أمل السبت بصنحاء قراُر 
املجلل السيايس احعىل رقم »3« لسنة 
2016أ بشأن تشاكيل لجنة عسكرية 

وأمنية. 
ونَصُّ الدرار بما ييل:

مااعة »1 »تشاكل لجنة عساكرية 
وأمنية عىل النحو التايل: 

1 – اللاواء الركان حساني محماأ 
خريان الدائم بأعمال وزير الأأاع.

2 – اللواء جالل عيل الرويشان وزير 
الأاخلية.

يحياى  زكرياا  الركان  اللاواء   –  3
الشاامي نائاب رئيال ليئاة احركان 

الحامة.
ل – عبأالكريم أمري الأين الحوثي.

5 – اللاواء عبأالارب صالح جرأان 
الدائام بأعماال رئيال جهااز احمان 

الدومي.
6 – اللواء عبأالداعر قاسم الشامي 
الدائام بأعمال رئيال الجهاز املركز  

لألمن السيايس.
7 – اللواء محمأ عبأالله الدويس.

ل – اللواء أحمأ ناجي مانع.
9 – اللواء الركن عبأالحكيم لاشام 

الخيواني.
10 – الحمياأ الركان ساحيأ محمأ 

الحرير  قائأ املنأدة الخامسة.
أحماأ  عايل  الركان  الحمياأ   –  11

الذأيف.
12 – أسحأ لاع  أسحأ.
13 – حسن صالح املراني.

مااعة »2 »تماارس اللجناة املهااأ 
املناطة بها وأداً للدوانني الناأذة 

املجلُس السياسيُّ األعلى يصدر قرارًا بتشكيل لجنة عسكرية وأمنية

أبطاُل الجيش واللجان يصّدون زحفاً 
للمرتِزقة باتجاه منطقة ملح بنهم 

ومصرع وإصابة العشرات منهم
  - متابعات

أأَشَل أبأاُل الجيش واللجان الشحبية، يوأ أمل، محاولَة 
تدأأ ملرتزقة الحأوان السحوع  احمريكي باتجاه منأدة ملح 
بمأيرية نهم محاأظة صنحاء، عىل الردم من اإلساناع الجو  

الكثيف من قبل طريان الحأوان.
وقاال مصاأٌر عساكر ٌّ لصحيفاة »صاأى املسارية«: إن 
الحارشاِت مان املرتزقاة سادأوا باني قتيال وجرياح خالل 
املواجهاات، بينهم املأعو لائل ساحيأ صالاح احقرع واملأعو 

مكنش حمأ عايض حميض.
 إىل ألك أطلدت الدوُة الصاروخية للجيش واللجان الشحبية، 
ع ملناأدي الحأوان  يوأ أمل، صاروخاً من نوع زلزال عىل تجمُّ

خلف صحراء ميأ  باتجاه املوسم.
وأوضح مصأٌر عساكر  لوكالة احنباء اليمنية )سابأ( أن 
ل إصاباٍت مبارشًة يف صفوف الحأو وعتاعه. الصاروَخ حدَّ

وأشاار املصأُر إىل أن وحأة اإلساناع املأأحاي عكت مواقع 
سحوعية يف الشبكة ورقابة الحباعية يف الخوبة يف جيزان.

مصرُع أكثر من أربعني منافقاً يف أماكن 
متفرقة يف محافظة تعز 

  - خاص
تمّكان أبأاُل الجيش واللجان الشاحبية مان َعّك تجمحات 
للمرتزقة يف مأيرية أو باب جنوبي درب محاأظة تحز، وأأاع 
مصأر عساكر  أن أبأال الجيش واللجان الشاحبية تمكنوا، 
أمل السابت، مان عك تجمحات للمرتزقاة بدصف صاروخي 

استهأأهم يف جنوب أو باب.
إىل ألاك قال مصاأر عساكر  إن أبأال الجياش واللجان 
الشاحبية تمكنوا من إحراق طدم عسكر  يحمل محأل عيار 
23 تابحاً للمناأدني يف برج الفليجية درب الوازعية بمحاأظة 

تحز. 
يف أات الساياق لدي ما يداِرُب أربحاني مناأداً مصاِرَعهم، 
يف عمليات متحأعة للجيش واللجان الشاحبيية، بينهم عأع من 
الديااعات امليأانية، كما جارح ما ال يدل عن 30 مناأداً، حيث 

ُقتل سبحة مناأدني يف جبهة ثحبات.
ولدي اثنا عرش مناأداً آخار مصارعهم يف الجحملية، كما 
لدي ستٌة من املناأدني مصارعهم يف جبهة الكمب ومناأدون 

آخرون يف قلحة الدالرة.
ويف أات الساياق لداي ثالثاة عارش مناأدااً مصارعهم يف 

محيط اللواء 35 ومنأدتي دراب والضباب.

صحيفة رأي اليوم.. مليونيُة السبعني تؤّسس لشرعية جديدة

يف يوٍم مباركته األعلى: )أنا الشعب زلزلة عاتية(

  - متابعات
أّكاأت صحيفُة رأ  اليوأ اإللكرتونية، أن مظالرة 
ميأان السابحني املليونية تحمُل عأة رسائل للتحالف 
الذ  تدوعه السحوعية وتؤّسل لا »رشعية جأيأة«.
وتسااءلت صحيفة رأ  اليوأ يف اأتتاحيتها اليوأ: 
»أهل وصلت لذه الرساائل للجهاات املحنية؟ وكيف 
سايتم التحاطي محها؟ ولل جرى إسأال الستار عىل 
املفاوضاات احممياة؟ ولال يكاون ولأ الشايخ أبرز 

الضحايا؟«.
وأشاارت الصحيفة إىل أن ميأاَن السابحني وساط 
الحاصماة اليمنياة صنحااء ازعحم بأكثر مان مليون 
متظاِلار مان الجنساني، للتضامان وتدأيام الأعم 
واملساانأة للمجلال السايايس احعاىل الاذ  اعتمأه 
الربملان وبات بمثابة »الجسم الرشعي« الجأيأ إلعارة 

شؤون البالع.
وبيّنات أن املظالرُة املليونية أراعت إيصاَل رساالة 

إىل التحالف، وخاصة الساحوعية، أن الدوى السياسية 
يف الأاخل يف حال وأاق وتفاُلٍم وعىل استحأاع لتداسم 
السالأة والتحاياش تحَت سادف املجلل السايايس 

الجأيأ بأعم شحبي كبري.
وأضاأت »مظالرُة ميأان السبحني الحاشأة ودري 
املسابوقة يف ضخامتها وحجم املشااركة أيها جاءت 

استفتاء شحبي لصالح املجلل السيايس احعىل«.
ولفتات اأتتاحيُة رأ  اليوأ إىل أن املسارية التي لم 
ترأاع أيها إال أعالأ اليمن املوحأ، للتأكيأ عىل الوحأة 
الوطنية، تشاكل منحأفاً سياسياً واسرتاتيجياً مهماً 

يف تأريخ اليمن.
وأكاأت رأ  اليوأ أن أشال التحالف الساحوع  يف 
حسام الحارب يف اليمن لصالحاه بحأ 17 شاهراً من 
الدصف، قّلص مان حظوظه وأرصه يف أرض رؤيته 
لا”اليمان الجأيأ”، وإعاعة املأعو لااع  إىل صنحاء، 
وضاعف من خسائره السياسية والحسكرية وتراجع 

الأعم الأويل له.

املستشاارين  »أانساحاُب  الصحيفاة  وقالات 
احمرياكان الذين كانوا ينسادون يف ميأان الدتال مع 
الدوات والأائرات السحوعية يف جبهات الدتال وإعالن 
منظماة »أطباء بال حأوع« وقف عملياتها اإلنساانية 
يف اليمان، احتجاجااً عاىل قصاف طائارات “الحزأ” 
ملستشافياتها وقتل مرضالا، وأأراع مان طواقمها، 
وتصاعاأ االتهاماات الأولياة للساحوعية وتحالفهاا 
بارتاكاِب جرائام حارب يف اليمان، كلهاا ماؤرشاٌت 

ستصيب التحالف وقياعته باالكتئاب حتماً«.
واختتمات الصحيفاة بالداول »الشاحب اليمناي 
أو جازء منه عاىل احقل، قاال كلمته الياوأ يف ميأان 
السبحني ومن املؤكأ أن الأرف املحني قأ استمع إليها، 
وشاالألا بالصوت والصورة، ولكن السؤال لو عما 
إأا كان سايفك شفرة الرساالة التي احتوتها ويحمل 
بها ويغري سياسااته عىل ضوئها أأ أنه سيساتمر يف 

النهج نفسه؟«.

  - متابعات*
لا لنا الشاحُب، ولذا لو ميأانُه وتلك لي إراعته، 
وليل بغرياٍب عىل من امتأى صهاوَة املجأ باكراً أن 
تأأ حواأُر أرسه ُكّل داية، وأن يكون يف زمانه أعظَم 

آية. 
ثام إناه والحاأواُن يخيم عاىل البالع متماعيااً بكل 
وقاحاة وقباحة ووحشاية وعناءة، أحاىل البادي أن 
يخىش عواقَب بغيه أماأ شاحب ما انتهى من حشاأه 
لاذا إال إىل أكارب، وما داعر سااحتَه إال إىل أعظم، وما 

لذا املأ الشاحبي املالئ احأَل إال وِمن بحأه مأٌع سيمأل 
اآلأاق، وما لذه السابحني إال جبهًة من سبحني جبهًة 
إأا ما التدت يوماً أال يحلم إال اللُه أ َّ يشء تكوُن عليه 
املنأداة، أحىل تحالف الحأوان أن يساتوقَف نفَساه 
حاني تأنو نهايتُه، وتدرتَب منيتُه، وعىل جثمانه يدف 
الشحُب اليمني صاعحا: أنا الشحب زلزلٌة عاتية،، وعىل 
اململكاة أن تنظر كم لي صغريٌة أماأ عمالق الجزيرة 
الحربياة، اآلتي إىل سااحة الحرب مان تحت احنداض 
منتفضا كما لاو أنها بأأت باحمل، كما لي الواليات 
املتحأة من تسامي نفساها بالداوة الحظمى كم لي 
عاجازة أمااأ إراعة شاحب ما حارض ليباارَك احعىل، 

أحساب، بل ليسالمه بنأقية الدتال يف يوأ مشاهوع، 
وليتسالم منه الوأاَء به، وتلك لي رشعيُة الأأاع عن 
الشاحب والأولاة والوطن، حيث ال قضياة تحلو أوق 
أولوياة التصاأ  للحاأوان، وتمرياِغ أناف املحتأ  يف 
الرتاب كائناً َمن كان، خليجياً أو دري خليجي، سحوعياً 
أو دري سحوع ، أمريكياً أو دري أمريكي، وليل للحالم 
وملجلال احمان إال أن يُنِصاَت للحل ويذعن للشاحب 

اليمني أو يَصُمَت ويأََع امليأاَن يتكلم.

* مقدمة نشرة قناة المسيرة الساعة الثامنة 
ونصف يوم أمس السبت.

اإلفراُج عن 16 من أسرى الجيش 
واللجان الشعبية يف عملية تباُدل 

بمحافظة الجوف
  - متابعات

أُأاِرَج بمحاأظاة الجوف، يوأ أمل السابت، عان 16 من أرسى 
الجياش واللجان الشاحبية، يف عملياة تباعل مع بحاض املجموعات 

املسلحة باملحاأظة.
وأوضح مصأٌر محيلٌّ باملحاأظة لوكالة احنباء اليمنية )سابأ( أن 
اإلأاراَج جاء يف عملية تباعل لألرسى مع بحض املجموعات املسالحة 
يف محاأظاة الجوف بُجهوٍع محلية تم بموجبهاا اإلأراج عن 16 من 

أرسى الجيش واللجان الشحبية.
وأيما ييل أسماء أرسى الجيش واللجان الشحبية املفرج عنهم: 
1 ا عاع محمأ حسني جحمان مأيرية املأان محاأظة عمران

2 ا موىس نارص حسني جحمان مأيرية املأان محاأظة عمران
3 ا مأيع احسن حسني جحمان مأيرية املأان محاأظة عمران
ل ا صاعق احسن حسني جحمان مأيرية املأان محاأظة عمران
5 ا عايض أحمأ صغري جحمان مأيرية املأان محاأظة عمران
6 ا بنأر خالأ محمأ عبأه الحبايس مأيرية ثال محاأظة عمران
7 ا عبأه مصلح صالح الراييس مأيرية مسور محاأظة عمران
ل ا عسكر مصلح صالح الراييس مأيرية مسور محاأظة عمران

9 ا أيصل عيل أحمأ املسور  مأيرية جأر أمانة الحاصمة
10 ا زيااع زاياأ عحاان حميأ الرمااع  مأيرية جاوب محاأظة 

عمران
11 ا عالء عيل يحيى شائع مأيرية شحوب أمانة الحاصمة

12 ا لاع  يحيى أحمأ عشاان بأني مأيرية سافيان محاأظة 
عمران

13 ا عبأاللاه عبأالرحمن عبأالله سانان مأيرية املأان محاأظة 
عمران

ل1 ا صخر عيل نارص الأميني مأيرية الحشة محاأظة عمران
15 ا رياض شوعي مظفر مأيرية املأان محاأظة عمران

16 ا مجياب الرحمن راجح ساحأ راجح مأيرية شاباأ كوكبان 
محاأظة املحويت.

تدمرُي آلية سعودية واستهداُف تجّمع 
للجنود السعوديني بنجران

  - متابعات
 عّمارت وحأاٌت من الجيش واللجان الشاحبية، يوأ أمل، آلية ساحوعية، 

أيما عكت الدوة الصاروخية تجّمحاً للجنوع السحوعيني يف نجران.
وأوضح مصأر عساكر  بنجران لوكالة احنباء اليمنية )سبأ( أن وحأاٍت 
متخصصاًة يف الجياش واللجاان الشاحبية عمرت آليًة عساكرية ساحوعية 

حاً للجنوع السحوعيني خلف جبل الشبكة. واستهأأت تجمُّ
ط محيط املوقع إلسحاف  وأشار املصأُر إىل أن طرياَن احباتيش املحاع  مشَّ

املصابني من الجنوع جراء الرضبات املسأعة للجيش واللجان الشحبية.
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  -  أنس القاضي
ُل يف حركاة الحضور جألية، بني من يأتي  تتلمَّ
وال يساتأيع الوصول وبني من وصل ويحوع ويحل 
آخار باأالً عناُه، وكأن ُكلَّ شاخص أتاى ليمارس 
حداه الفأار  والأيمدراطاي يف أن يكاون جازءاً 
مان لذا الوجوع اإلنَْساااني الُحار يف أضاء ألولية 
واقحاي. مهرجان السابحني لاذا ليال كغريه من 
ااْحابية الوطنياة الثورياة، عكل  الفحالياات الشَّ
الجأيأ املتأور، يف نفسايات الجمالري ويف مستوى 
انتظامهام، ويف إرشاقاه وجولهام، والوضاوح يف 
تملكهم الحديداة، حالة الفرح الحااأ املرتاأل مع 
الجأية يف االلتزاأ، لذا الفرح الذ  ال يُمكن تجالل 
حديدتاه، َوداري املتوقاع أن نراه يف شاحب بوضع 
حارب وبؤس وحصاار، تمظهَر يف طارب تلويحهم 
باحعالأ الوطنية وصالبة رأاع الدبضات الُحمالية، 
عاىل مدرباة مان داارات الُحااْأَوان. لذا الحشاأ 
النوعاي يف حضوره، املتحاأع يف مناطده، ورشائحه 
وتياراته املتجانسة أبرَز حالة سيكولوجية )نفسية 
اجتماعية( ال يُمكن ملنظم مهرجان بإراعته الذاتية 
أن يصنحهاا وال يُمكان للمشاارك أن يتصنحها، وال 
يُمكن مُلخِرٍج سينمائي باحرتاأية أنيته أن يمثلها، 
إنها بالتأكيأ تحكل حالة موضوعية عامة ساائأة 
عكست وجوعلا وليمنت عىل الجميع برضائهم ال 
كهيمنة البؤس وانسأاع اآلأاق والوجع. والجمالري 

تفرح حني تجسأ مأالبها. 
ااْحاُب مالك الُسالأة.. لم يُدر لذا املفهوأ  الشَّ
يف عسااتري احنظمة الأيمدراطية، تدليأاً أَْو ِمن باب 
املجاز واالساتحارة، جاء لاذا املفهوأ، كرضورة يف 
ظاروف تأريخية من تأريخ البرَشياة يف مجتمحات 
محيناة الذ  أَْصبََح ال يُمكن أيهاا حكم البلأ امُلحني 
بشاحبه قاراً مان ِقبل أارع واحاأ، وال يُمكن مع 
ااْحابية املتصاعأة  لذه الظروف تجالل احعوار الشَّ
يف تدريرلاا للمصاري السايايس للباالع بحاأ وعيها 
وقناعتهاا الذ  ال تراجع عنه بحدها لذا؛ حنها من 
تصنع الخريات املاعية وتأاأع عن احرض ضأ الغزاة 

واملحتأين. 
ولاذا املفهاوأ ال يمكن باأّ  حاٍل مان اححوال 
أن يظال ُمجارع مفهاوأ عساتور ، ال مفهومااً 
عملياً يف الواقع، الداناون االجتماعي يَدر أن البناء 
اْحابي للمجتمع، وعالقاته االقتصاعية  التحتي الشَّ
والجمالريياة  والحركياة  الحزبياة  وتنظيماتاه 
وانمااط وعياه، أن ُكّل لذِه املحأياات املوجوعة يف 
البنااء التحتي يجب أن تَحكاُل وجوَعلا عىل البناء 
السايايس الفوقي. ظلات الايَاَماان ملرحلة طويلة 
يف حالاة اختالل حياث احتكارت الُسالأة والبناء 
الفوقاي ملجموعة صغاريه مان وكالء االحتكارات 
احجنبياة وعبياأ صناعيل اإلقراض املسايأرة عىل 
ااْحابي وتناماي  احرض، لكان تناماي الوعاي الشَّ
الفحيل الثور  وتأور التنظيمات الحركية الثورية، 
ااْحاَب إىل مرحلاة لام يحأ يسامح بها  أوصال الشَّ
أن يكاوَن البنااء الفوقاي السايايس إال ُمحارباً عن 
مصالحه الوطنية واالجتماعياة وتألحاته وإراعتُه 
ولو احدلبياة ولَو من يصناع ُكّل الخريات ويدأأ 
ُكّل الخأمات، وال يسامح بأن تكاون بالعه مرتهنًة 
لالساتحمار الجأياأ ولَو مان يحمُرلاا ومن حده 

امتالك ثرواتها والتمتع بخرياتها. 

يدول الشاهيُأ الرئيل َعبأالفتاح إساماعيل، يف 
حأيث ألدااه أماأ عمال وموظفي وزارة االشاغال 
واملواصاالت ليونيو 1972 يف عاأن: »إننا لواثدون 
أن امُلساتدبل لَو حليف جمالري شحبنا الايَاَماني 
الاكاعح يف ُكّل شارب مان اإلقليام، بداأر ثدتناا أن 
ااْحاَب الايَاَماناي قااعر عاىل أارض إراعتاُه  الشَّ
وتحديال ُكّل ألأاأاه، مهماا كانت املخاطار التي 
يتحارض لهاا، إن االيمان الذ  تناضال به جمالري 
شاحبنا لاَو أقاوى مان ُكّل الاأوالرات واحسالحة 
احَمريكياة والرجحياة  اإلمربيالياة  التاي تنفدهاا 
عىل امُلرتزقة، بساخاء، وقأ أكاأت ُكّل املحارك التي 

ُخضنالا لذه الحديدة«. 
 إنَّ الحشَأ املليوني اليوأ يف ميأان الَسحبني يثبت 
لذه االساترشاف، ويحكل تلك اإلَراَعة الايَاَمانية، 
اْحابية الوطنية للايَاَمانيني،  ويحكل املصالح الشَّ

ااْحاب الايَاَماناي يف التحرر الوطني  ومصلحة الشَّ
واالستدالل السيايس والتحرر االجتماعي، وال يأتي 
التحرر االجتماعي من الجوع واالستغالل والبأالة 
إال بتحارر الدارار السايايس وبالساياعة الوطنية، 
ولاذا ما ال يحياه الوالماون من الحاملاني باملأينة 
الذين يفرتضون تحرراً وساالماً ورخاًء وحريًة من 
عون حرباً ومن عون االصأأاأ الحنيف مع امُلحتأين 

وامُلستحمرين.
 إن االساتدالل الوطناي، لَو وحأُه الاذ  يُتيح 
للشاحب أن يزرع ويصناع ويكتفي أاتيااً ويتأور 
محرأيااً وثداأيااً وأنيااً وجمالياً، وإن االساتدالل 
ااْحاب  الوطناي لاَو الرشط الارضور  لتدأأ الشَّ
الحظيام  الايَاَماناي  وشاحبنا  الباالع،  وتأاور 
بجمالاريه الكاعحاة امُلسالحة الواعياة وطليحته 
الثورياة امُلخلصاة طاوال أربع سانني مان الثورة 

املستمرة الذ  وصلت إىل الصأاأ امُلبارش مع الدوى 
االساتحمارية الحاملياة بحاأ الصاأاأ ماع وكالئها، 
برتاكم لذا النضال ولذه التضحيات أعاع الُسالأة 
للشحب وأعاع للمفهوأ الأستور  قيمته الحديدية 
ااْحابية، وجّساأ مدولة  وللأيمدراطية روحها الشَّ
البنااء التحتاي والبنااء الفوقاي، مماا يحناي بأن 
ااْحاب وتصأيه للُحااْأَوان أوقف مرحلة  كفاح الشَّ
الرتاوح يف التألور ومرحلاة والأوران يف ظل نفل 
واقع االساتبأاع الساابل وواقع السالأة السابدة 
والهيمناة والتبحية الساابدة، وأعااع البالع إىل خط 
التأاور والتدأأ، الذ  تكمان بأايته بتوحأ الدوى 
الأاخلياة واالنتصار السايايس الأاخيل والذ  يجب 
أن يرتاأل بالرضورة مع التدأأ والحسم الحسكر  
ومع انتزاع االعرتاف السايايس الخارجي، وسنأخل 
مرحلاة البناء والحمال والزراعاة والتصنيع نتيجًة 

لكل ألاك، بال وصاياة ورشوط صناعيال اإلقراض 
وال إعاقاة وتمنع من الاوكالء املحليني لالحتكارات 
الحاملياة الذ  يُرياأون بيع سالحهم وبدااء بالعنا 

سوقاً وشحبناً مستهلكاً جالالً. 
لاذه االحتاكارات اإلمربيالياة للأغماة املالية 
الصهيونياة وحلفائهاا، التاي عملت طاوال الفرتة 
الساابدة عىل تأبيأ تخلف شاحبنا بمختلف الُسابل 
التحليمياة  ُمؤّسسااته  يف  باساتهأاأه  والوساائل 
ومنالجاه، واخارتاق احزاباه، وتخرياب وإأسااع 
ورشاء كواعر عولتاه، ورشاء ولأأ قبائله، لضمان 
السايأرة التاماة عىل واقحاه االقتصااع  وبدائه 
متخلفااً، لكان ُكّل لاذه االداالل حأمتهاا الثورة 
ااْحابية والصموع يف وجه الُحاْأَوان الرأسامايل  الشَّ

اْحاب والوطن. االستحمار  عىل الثورة والشَّ
من تصااأِّ الصفااح الصخرياة املكونة لدرشة 
كوكب احرض تشاكلت الخرائط الجغراأية للحالم، 
ومان تصااعأ قاوى التحارر الوطناي ماع قاوى 
االساتحمار الُحاْأَوانياة، إضاأاة إىل الهازات التاي 
يتحارض لها االقتصاع الرأسامايل الحاملي للمحتأين 
يف بنيتاه من تصاعماه مع مصالح شاحوب الحالم 
وكفاحهام، مان مختلاف لاذه الحوامال تتشاكل 
خرائاط سياساية جأياأة يف البلاأان، إماا لصالح 
امُلساتحمرين أَْو لصالاح الشاحوب، وبحاأ أكثر من 
500 ياوأ من الصأامات الحاعة بني حلف الُحاْأَوان 
ااْحابية الوطنياة الايَاَمانياة،  وباني الداوى الشَّ
الصأاماات الحساكرية واالقتصاعياة والسياساية 
وااليألوجياة وما نتاج عنها عىل املساتوى الأاخيل 
والخارجاي من محأياات ونتائج جأياأه، من ُكّل 
لذا تتشاكل خارطة سياساية جأيأه يف الايَاَمان 
واملنأدة، وتتخلل صورة جأيأه للايَاَمان وشاكل 
ومضماون سالأتها، وكان بالارضورة يجاب أن 
تحارب لذه التخّلدات الجأيأة عن نفساها كما يحرّب 
النبات عن نموه وتزلره وإثماره يف صأامه الحيو  
عاخال خالياه النباتية يف عملية الهأأ والبناء، ولذه 
التخلفات الجأيأة يف الايَاَمان، عربت عن نفساها 
يف تشاكيل املجلل السايايس احعىل، وعكست لذه 
الحالاة الحاماة الجأياأة الخاروج الجمالاري  يف 

ميأان الَسبحني.
إن لذه الخريأة السياسية التي تحددت ولذه 
املحأيات التي تخلدت، كما انحكست وستنحكل يف 
الأاخل الايَاَماني أهي ساتنحكل بالرضورة عىل 
املساتوى الخارجي اإلقليمي والأويل، أتجالل لذه 
الحدائل ال ينفيها، وال يملك الحأو يف حربه عىل لذه 
الحدائل مان تحأيمها أهي لم تاأِت أدط لرتاكم 
الصماوع والتأور الايَاَماني، بل أتات أَيْضاً لرتاكم 
االنهياار والضحاف لحلاف الُحااْأَوان، والذ  ليل 
بإمكانه اليوأ بيوأ أن يحدل ما عجَز عنُه حني كان 
أَشاأَّ وأقوى وحني كنا أقالَّ ضحفاً ولم تكن وحأتنا 

اْحابية والوطنية كما لي اآلن.  الشَّ
وحركة التأرياخ ال تحوع إىل الاوراء، أمزيأاً من 
الحمال عىل تثبيت لاذه الحدائل وعاىل تثبيت لذا 
النارص وجحال االساتدالل ناجازاً، أالحاأو مؤكٌَّأ 
سيحُشاُأ يف لحظة مان قاواه ويضاعفها عرشات 
املارات تجنُّبااً لحديداه انهزامه الذ  ال يُسالم بها 
بساهولة، أيجاُب أن نضاعاف من صموعناا ونرع 
رضبتاه احخرية، لاذه الرضبة التي ساينفل أيها 
أقىص ما يساتأيع وسايخرج بحألاا أضحَف مما 

ر!. نتصوَّ

ـْعـب، واملستقبُل للوطن  الُسلطة يف أيدي الشَّ

قالت اإن القانوَن الدويل يجعل اأمريكا طرفاً يف العدوان على بلدنا

هيومن رايتس ووتش تؤكد: وّثقنا أكثَر من 100غارة غري قانونية 
لتحالف العدوان تسّببت يف مقتل ألف مدني يف اليمن

  -  متابعات
بحاأ ياوأ واحاأ مان إعاالأ البنتاداون 
الكونغارس نيتاه بيع أنظمة أسالحة بديمة 
1.2 مليار عوالر للساحوعية، استأنف تحالف 
الحاأوان احمريكي الساحوع  داراته الجوية 
عىل صنحاء، بحأ توقف املفاوضات يف الكويت 
لكاذا تدول منظمة ليومن رايتل ووتش يف 

تدرير لها.
املنظمة قالات إن إحأى الغاارات أصابت 
مصنحااً لرقائال البأاطا، وقتلات ل1 مأنياً 
بحسب تدارير. ولذه ثالث مرة يتحرض أيها 
مصناع للدصف، ولاي واحأة مان عمليات 
قصف متحأعة نفذلا تحالف الحأوان ملنشآت 

مأنية بشاكل دري قانوناي يف الحملة الجوية 
التي بأأت يف 26 مارس 2015.

تضيُف املنظمة يف تدريرلا قائلة: »بحألا 
بأيااأ قليلة، أصااب التحالف أيضا مأرساة 
ومستشافى مأعوأ من منظماة »أطباء بال 
حاأوع«. لذا راباع لجوأ ضأ منشاأة تتبع 

املنظمة منذ بأاية الحرب.
الأعام  أعَّى  الاأويل،  الداناون  وبحساب 
احمريكي املباارش لغارات التحالاف الجوية، 
كتوأري محلومات اساتخبارية وإعاعة التزوع 
بالوقوع جاواً، إىل جحل الواليات املتحأة طرأا 
يف النازاع. ونارشت الواليات املتحاأة مؤخراً 
بحاض الداوات يف اليمان ملسااعأة أعضااء 
تحالاف الحاأوان يف حملتهام الخاصاة ضأ 
»تنظيام الداعأة يف شابه الجزيارة الحربية« 

املتمركز يف اليمن. 
وتؤكأ املنظمة أن الوالياات املتحأة باعت 
مناذ وقت طويال طائارات مداتلاة ودريلا 
من احسالحة املتأاورة إىل الساحوعية كجزء 
من سياساة أوساع يف الرشق احوسط، حيث 
استمرت تلك املبيحات ردم وجوع أعلة متزايأة 
عاىل اساتخأاأ الساحوعيني ورشكائهام تلك 
احسالحة يف لجمات دري مرشوعة أسافرت 

عن مدتل مأنيني يف اليمن.
وحثات »ليومن رايتل ووتاش« ودريُلا 
من املنظماات الكونغرس للضغط عىل وزارة 
الأأااع الساتخأاأ نفوألا مع الساحوعيني، 
الناتج من الأعم الحسكر  املبارش ومبيحات 
احسالحة، للحأ من الهجمات داري الدانونية 
والديااأ بتحديداات أكثار جأياة مدارناة 

بالسابدة.
وتؤكاأ املنظمة أنها وثدات أكثر من 100 
دارة. أعت إىل مدتل ما يدارب 1000 مأني.

وعىل سبيل املثال، يف دارة 30 مارس/آأار 
2015 عاىل مخيام للنازحني، ُقتال 29 مأنياً 
عىل احقل. يف دارة أخرى جرت الحداً يف نفل 
اليوأ عىل مصنع ألبان قارب ميناء الحأيأة، 

قتل أكثر من 31.
َويف 12 مايو/أيار، قصف التحالف ساجناً 

مأنياً يف مأينة عبل دربا، أدتل 25.
ويف نفل الياوأ، ألدت طائرات أكثر من 5 
قنابل عىل ساوق يف مأينة زبياأ أدتلت أكثر 
مان 60 شاخصاً. ويف لجاوأ ل يوليو/تموز 
عىل سوق آخر يف قرية مثلث عالم، قتل أكثر 
مان 65 شاخصا. يف 7 أكتوبر/ترشين احول، 

قصاف التحالف حفال زأاف ثالثاي يف قرية 
سنبان، أدتل 3ل مأنياً، بينهم 13 امرأة و16 

طفالً.
ووثدات ليومن رايتل ووتاش ومنظمة 
الحفاو الأولية 19 لجومااً بذخائر عندوعية 
قتل أيها أكثر من 20 مأنياً، بحضها استخأأ 

أخائر قأمتها الواليات املتحأة.
وععت املنظماة الكونغرس احمريكي عأأ 
املواأداة عىل مبيحاات احسالحة اىل حكومة 
»لااع « التي ال يبأو أنها تمنُع جيشاها من 
ارتاكاب جرائام حرب، وال تُجار  تحديدات 
جأية يف الجرائم التي وقحت بالفحل، مشارية 
إىل أن قأع املبيحات أقوى شاكل نفوأ يمكن 

للواليات املتحأة الدياأ به يف لذه الحرب.
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  -  متابعات
أجرت قناُة املسارية، يوأ الخميل املايض، 
حواراً تلفزيونياً مع عضو املجلل السايايس 
حنصار اللاه عضو الوأأ الوطني املشاارك يف 
الكويت، املهناأس حمزة الحوثي، تحأث أيه 
عن املجلل السايايس احعىل وكواليل أشال 

مفاوضات الكويت.
السايايس  االتَّفاااق  إن  الحوثاي  وقاال 
وتشكيل املجلل السيايس احعىل خأوة لامة 
جأاً؛ كونها أزعجت الحأواَن إىل حأ كبري؛ حنها 
عملات عىل ترتيب املشاهأ الأاخيل وامُليض به 
ُقُأمااً وخأاوة إىل احماأ، وعاّززت من جهوع 
كاأة الداوى الوطنياة يف مواجهاة الحأوان، 
وحشاأت الأاقات كاأة يف مواجهة الحأوان، 
وأحأثات تواأدااً وطنيااً يف إطار ُمؤّسساات 
الأولة بشاكل كامل، وأعاعت ُكّل ُمؤّسساات 
الأولة يف خنأق وطني بناءاً عىل تواأل الدوى 

الوطنية املواجهة للحأوان.
وتحاأث حمازُة الحوثاي عان ارلاصات 
السايايس،  لالتَّفاااق  التوصال  وخّلفياات 
موضحاً أنها كانت الخيار الوحيأ أماأ الدوى 
الوطناي »بحأ عااأ ونصف عاأ مان الحأوان 
وبحاأ جاوالت  والأماار،  والخاراب  والدتال 
متكررة من املفاوضات بُغية التوصل إىل حلول 
سياسية واإلعاقات وأعمال الحرقلة املمنهجة 
مان قبل قاوى الحاأوان لهذه الجاوالت لحأأ 
التوصل إىل حلول سياسية عدالنية ومنأدية 
وساحيها الحثيث والجاع ملحاولة أرض رؤية 
االستساالأ وخيار االستسالأ وتركيع أَبْنَاااء 

اْحاب اليمني«. الشَّ
وأوضاح الحوثاي أن االتَّفااق جاء يف ثالث 
نداط أولهاا »تحديل مباأأ الرشاكة الوطنية 
للداوى الوطنية التاي تدف الياوأ يف الخنأق 
الوطناي.. خناأق مواجهاة الحاأوان، ومبأأ 
الرشاكاة الوطنياة وألمية تحديداه يف إعارة 

ُمؤّسسات الأولة«.
والندأة الثانية بحساب الحوثي تتمثل يف 
»الارضورة امللحاة يف توحيأ الجهوع وحشاأ 

كاأة الأاقات ملواجهة الحأوان«.
أما الندأة الثالثة أتتحلل بالبُحأ الخارجي 
املرتباط بالدضياة الرالناة يف اليمان والتاي 
عأحات بالداوى الوطنياة للتوصال لالتَّفااق 
وتتمثال يف »املوقف اإلقليمي والأويل السالبي 
تجااه الحال يف اليمن وساحيه لفارض خيار 
االستساالأ ورؤياة االستساالأ عاىل أَبْنَاااء 
ااْحاب اليمني وعاأأ تحاطيه مع الحلول  الشَّ
الحدالنياة واملنأدية واملنصفة عىل مأى عاأ 

ونصف«.
ورأى الحوثي أن مبأأ التواأل لو احساس 
الاذ  تم بموجبه تشاكيل املجلل السايايس 
احعاىل، موضحاً أن املشاهأ اليمناي منذ عاأ 
2011 ولاو 2011 »يمار بمرحلاة انتدالياة 
محكومة بمبأأ التواأل وبمرجحيات سياسية 
محروأاة، واملرحلاة االنتدالية مناذ بأايتها« 
وبحساب الحوثي تتمياز املرحلة بمساارين 
رئيسايني يف لاذا املشاهأ يوضحهاا عىل لذا 

النحو: 
املساار احول: مساار سايايس تواأدي بأأ 
مناذ أن تواأل طريف املباعرة الخليجية وآليتها 
التنفيذياة، وبنااًء عليه تم تشاكيل السالأة 
التنفيذية حينها كان لاع  رئيسياً بناءاً عىل 
لذه الرشعياة التواأدية، واتى مؤتمر الحوار 

الوطني. 
املساار اآلخر: مساار ثور ، ولذا املساار 
الثاور  كان يدف عاعماً للمساار السايايس 
التواأداي والذ  يهأف إىل بنااء الأولة املأنية 
الحاعلاة وإحاأاث التغياري املنشاوع حَبْنَاااء 
اْحاب اليمني، وبالتايل كان املسار الثور   الشَّ
يداف يف موقف الأاعم لهذا املساار السايايس 
التواأداي الذ  يميض يف خأاوات ومحأات 

تواأال عليهاا اليمنياون يف مؤتمار الحاوار 
الوطني. 

وتابع الحوثي َقاِئالً إن »املسار الثور  كان 
عاعماً للمساار السيايس التواأدي وكان يدف 
أَيْضااً يف موقف الضامن والرقيب عىل املساار 
السايايس من أيَّة انحراأات أَْو اعوجاج وكان 
يحمال عاىل التأخال يف أية محأة يجاأ أيها 
أن لذا املساار السايايس التواأداي قأ خرج 
عن املساار املرساوأ له، ولو ما حصل يف 21 
سبتمرب عنأما كانت لناك خأوة ثورية قوية 
قاأ بها املساار الثور ، وأنتجت تلك الخأوة 
الثورية اتَّفااق السلم والرشاكة الوطنية الذ  
أتاى ليصحاح االعوجااج واالنحراأاات التي 

حصلت بحأ مؤتمر الحوار الوطني«.
املساار  عوَر  موضحااً  الحوثاي  ويتاباع 
السايايس باإلشاارة إىل أحاأاث ينايار 2015 
الذ  شاهأ ُمَخّأأاً لتدأيم مساوعة عستور 
مختلة ومخالفة ملرجحيات الحملية السياسية 

تأخل املسار الثور  ليصحح لذا املسار.
وواصال الحوثاي توضيحاته للاأور الذ  
اضألاع باه املساار الثاور  بالتزامان ماع 
االحاأاث التي شاهأتها اليمان والتي حتمت 
علياه تحمل املساؤولية ومواجهة ُمَخّأأات 

الحأوان.
ويف لاذا الساياق قال الحوثي إن »املساار 
الثاور  بصفتاه ضامن عنأماا وجأت قوى 
ااْحاب اليمني مرص عىل بناء  الحاأوان أن الشَّ
اليمان الجأياأ بنااءاً عىل املساار السايايس 
التواأداي عأحت لااع  وبحاح لالساتدالة، 
ولي كانات أول خأوة للحأوان عاىل أَبْنَاااء 
اْحاب اليمني وكان املراع أن يحأث من تلك  الشَّ
الخأوة االنهيار يف ُمؤّسساات الأولة، حينها 
أقأأ املساار الثور  بخأوة تهاأف للحفاظ 
عىل ُمؤّسساات الأولة من التااليش واالنهيار 
وألاك حينماا تنصلات الدوى السايايس عن 
تحمل مساؤوليتها يف مرحلاة أارقة يف إعارة 

ُمؤّسسات الأولة«.
وأضااف قائالً: »الياوأ لاذا االتَّفااق لو 
بمثابة مرجحية سياساية تواأدية بني الدوى 
الوطنياة التاي تدف اليوأ يف خناأق مواجهة 
الحاأوان َوالتي لاي محنية بالبلاأ وبالوطن؛ 
حنهاا تدف يف الساياعة الوطنياة وبالتايل لذا 
االتَّفاااق لاو بمثاباة مرجحياات سياساية 
ويمكان اعتبااره بمثاباة إعاالن عساتور  
السياساية  املرجحياة  لاذه  إىل  واساتناعاً 
التواأدية تم تشكيل املجلل السيايس احعىل، 
اساتناعاً إىل لذه املرجحية ولذا االتَّفااق ولذا 
التواأل، وتم تحينُي أساماء املجلل السيايس 
احعاىل، واساتناعاً إىل تواأل الداوى الوطنية 
اجتمع مجلل النواب ليبارك لذا االتَّفااق«.
وأوضاح أن »اآللياة التنفيذياة للمبااعرة 
الخليجياة يف ألاك الحني تمات مباركتها من 

قبال مجلل الناواب كُمؤّسساة عساتورية، 
والياوأ مجلل النواب اجتمع وانحدأ بنصاب 

قانوني كامل وبارك لذا االتَّفااق«.
وتاباع َقاِئالً إن »مجلل الناواب لم ينحدأ 
لحاماني ولم يجتمع؛ بسابب انحاأاأ التواأل 
السايايس، وعنأماا عااع التواأال السايايس 
اليوأ البلأ عاع إىل مساار السايايس التواأدي 
الوطني، وعنأما عاع إىل لذا املساار التواأدي 
الوطني اليوأ انحدأ مجلل النواب واساتناعاً 
إىل لاذا التواأال وبارك لاذه الخأاوة ولذا 

االتَّفااق ولذا له مألول مهم«.
وبخصوص املسار السايايس اآلخر املتمثل 
باملفاوضاات تحات رعاياة االَُماام املتحاأة 
رأى الحوثاي أن املفاوضاات تتام »بني ممثيل 
اْحاب اليمني وممثيل الحأوان عىل أَبْنَاااء  الشَّ
اْحاب اليمني«، ُمؤّكأاً أن الحوار يف حديدة  الشَّ
ا مان يمثلونه  احمار يجر  ماع الحاأوان، أمَّ

شكلياً يف املفاوضات ال يملكون أ  قرار«.
كما أشار إىل أنه »إأا تمت تسوية سياسية 
عاىل طاولة االَُماام املتحأة وتكاون منصفة 
وعدالنياة وعاعلاة تحفظ الساياعة الوطنية 
تحفاظ كراماة اليمنياني بالتأكياأ أن لاذا 
االتَّفااق الذ  تم سايكون مفتوحااً أماأ ُكّل 

الشخصيات الوطنية اليمنية«.
ورأى عضُو املجلل السايايس حنصار الله 
حمزة الحوثي، أن خأوة االتَّفااق السايايس 
بني الداوى الوطناي مثلت »عوعة إىل املساار 
السيايس التواأدي الوطني وتفحيل امُلؤّسسات 
كمجلل النواب أصبحت الساحوعية ال تمتلك 

إال لاع  كشخص«.
يف  الحاأوان  أشال  »وبحاأ  أناه  وأضااف 
تحديال أ  يشء خاالل سانة ونصاف وبحأ 
خأوة االتَّفااق السايايس بني الدوى الوطني 
ساتجحُل بحاض قاوى املجتماع الاأويل تحيُأ 
نظرتها تجااه ما يحصل الياوأ يف اليمن وقأ 
يكون لناك مواقف عاعمة ملا أقأأ عليه اليوأ 
ااْحاب اليمني، وإأا لم نلمل اليوأ تغيري  الشَّ
جذر  لاأى املجتمع الأويل سنلمساها خالل 

املرحلة الداعمة«.
وكشاف الحوثاي أن الداوى الوطني عىل 
تواصال مع كاأاة املجتمع الاأويل و«تحرص 
عائمااً أن يكون ُكّل أطاراف املجتمع الأويل يف 

صورة ما يحأث يف املشهأ اليمني«.
وتأارق الحوثي إىل موقف روسايا احخري 
يف مجلال احمان َقاِئالً إنه »تسابب يف إزعاج 
الحاأوان بشاكل كباري؛ حن املوقاف ساحب 
البسااط من تحت أيأيهم، وتسابب يف تصأع 
املوقاف الأويل الذ  كلاف عول الحأوان أثمانا 

بالظة عىل مأار سنة ونصف«.
واختتام الحوثاي حأيثاه بالداول »أكأنا 
للمجتمع الأويل أننا كممثلني للشاحب اليمني 
نؤكاأ التزامنا ملا ساتفيض عليه لذه الأاولة 

إأا تام إنتاج حلٍّ سايايسٍّ شاامٍل وكامٍل دري 
ال لبحض مواضيحاه، منصٍف  مجاّزأ وال مرحَّ
عاعٍل منأدي يساتنأ إىل مرجحياات الحملية 
بهاذا  أنناا سانلتزأ  أبالتأكياأ  السياساية، 
االتَّفاااق ولاو من سايهيمن ويحكم الفرتة 

السياسية الداعمة«.

•كواليس إفشال مفاوضات الكويت
املدابلاُة التلفزيونياة ماع املهنأس حمزة 
الحوثاي حملات محوراً آخر يحظاى بألمية 
كبرية؛ كونه يفر أَْو يكشاف الكواليل التي 
أأضت إىل إأشاال التوصل إىل اتَّفااق سيايس 
بالكويات والاذ  كان جالازاً قبال أن يتام 
الضغُط عاىل املبحوث االَُماماي لتغيري رؤيته 
املدأمة ملجلل احمن برؤية أخرى سحوعية.
وقال الحوثي إن »التوجه يف نهاية رمضان 
كان نحو خارطة طريل شاملة« ُمضيفاً أن » 
ُكّل يشء قأ تم نداشاه وباتت الرؤية واضحة 
ولم يكن يندص الحل إال إَراَعة من الحأوان«.
وأوَضاَح أن الحملاة التاي ظهارت ضاأ 
املبحاوث االَُمامي عدب ألاك كانت بأأع من 
الساحوعية لتغيري الأرح مان خارطة طريل 
شااملة إىل الرؤية التي جرى عرضها بحأ ألك 

وال تتضمن الحل الشامل.
وأضااف أن ألااَب الوأأ الوطناي للجولة 
الثانياة مان مفاوضاات الكويات كانت عىل 
أسااس أن »يحارض اتَّفااق شاامل وكامل، 
ولألساف حاني عأناا إىل الكويات لام نلتال 
بالأارف اآلخر إال مارة واحأة لي الجلساة 

االأتتاحية«
وأشاار إىل أن ماا جرى من نداشاات بحأ 
الجلساة االأتتاحياة للجولاة الثانياة كانت 
كلهاا »ماع املجتمع الاأويل والسافراء كانت 
عىل أسااِس أن يكون اتَّفااق شاامل وحزمة 
واحاأة، وأوجئنا يف الجولاة الثانية أن لناك 

نكوص«.
 وأضااف قائالً: »أهمناا أن ما كان يجر  
لاو محاولاة ملحرأاة إىل أين يمكان إيصالنا 

ومحرأة إىل أين يمكن أن تصل تنازالتنا«.
 وقاال الحوثاي إناه لام يكان لنااك نية 
لبأء املشااورات الجاعة قبل قمة نواكشاوط 
ومحظم سافراء املجتمع الأويل كانوا دائبني 

قبل تلك الدمة.
وأضاف أن« املبحوث االَُمامي ورئيل الوأأ 
اآلخر اساتغرقوا 5 أياأ يف نواكشوط، واصفاً 
ألاك التارصف بأنه كان مان قبيال التهاون 
والتسالل وبحأ ألك يتم تحميل الوأأ الوطني 

مسؤولية أشل املفاوضات.

• الدور اأَلمريكي 
وعداب قماة نواكشاط توالات املفاجآت 
التاي كشافت عن أصاول امُلَخّأط إلأشاال 

املفاوضات، حيث يدول الحوثي: »أوجئنا بحأ 
عوعة املبحوث من نواكشاوط بالضغط علينا 
بالفرتة ملأة أسابوعني وأوجئنا أَيْضاً بتدأيم 
املارشوع أجأة، ولو مرشوع ساحوع  بحت 
يتمثال يف أن يكون ما يسامونه اتَّفااق أمني 
واتَّفااق سايايس دامض سايتم نداشه بحأ 
5ل يَاْوماً من تنفيذ االتَّفااق احمني الذ  أيه 
إثبات لهااع  ولحكومته، وكأنهم يريأون أن 

نكون أبا موىس احشحر «.
وأوضاح قائاالً: »كاناوا يرياأون أن ندبل 
االتَّفاااق  ويرحال  أوالً،  احمناي  االتَّفاااق 
السيايس ويسمونه اتَّفااق شامل مع تأكيأنا 
لهم أن موضوع تجزئة االتَّفااق دري مدبول« 
وأضاف أن »السافري السحوع  طرح أن ننفذ 
االتَّفاااق احمناي أوالً والسافري احَمريكي أيأ 

ألك«.
وأضااف الحوثاي متحأثاً عن السافريين 
احَمريكي والساحوع  قائالً: »قالوا لنا أدلدوا 
ملافَّ الحأوع، وقلنا ماا يحصل يف الحأوع لو 
رعة أحال للحأوان والحصاار وال يمكن إدالق 

امللف إال إأا توقف الحأوان والحصار«.
ورأى املهناأس حمزة الحوثاي أن املبحوث 
اإلَراَعة  وأن  قاوة  وال  لاه  الحاول  االَُماماي 
أَمريكية، والسفري احَمريكي كانا يتحكمان يف 
مسار املشااورات إىل جانب السفري السحوع  
الذ  لم يكن يخالف السفري احَمريكي ويتبحه.
وتاباع الحوثاي كشاف الكواليال التاي 
أوصلت لفشال املفاوضات أداال: »كانوا قأ 
طبخوا خاالل الحيأ إخراجاً للحال، واملبحوث 
قأأ املارشوع وأعلناه َونحن عدأناا مؤتمراً 
صحفيااً، وأعلنا موقفنا وكناا حريصني عىل 
أن يكاون لناك حل وقأمناا الحلول املنصفة 
وحرصناا عىل عاأأ تحكري اجواء املشااورات 
لكاي يكون لنااك حل ولكان وضمن أصول 
املرحياة اجتماع لااع  وجماعتاه وأعلن 
مباركتاه للمرشوع وبحألا أعلان وأأ لاع  
مواأدتهام عىل املارشوع ردام أن محهم 39 

مالحظة عليه«.
وأكاأ الحوثي أن الأوَر احَمريكي كان بارزاً 
وكان لاو من يتحكم بمساار املشااورات يف 
الكويت وكان السفري مرابط يف الكويت ومحه 
أريل خرباء ضخم وطواقم عمل، وكان يظهر 
عوره الباارز خالل االجتماعات مع السافراء 
وكانات املدرتحاات تمارر عاربه، ُمشارياً إىل 
أن الوالياات املتحاأة يف حيناه كانات تريأ أن 
تستفهم جو املشااورات قبل زيارة محمأ بن 

سلمان لواشنأن.
وأضااف قائاالً: »أهمناا من خاالل زيارة 
أن  للكويات  احَمريكياني  املساؤولني  بحاض 
لناك قاراراً يتام اتّخاأه بحأ اساتيضاح جو 

املشاورات يف الكويت«.

• إستغالل الورقة االقتصادية واستمرار 
الدول اأَلمريكي

املهناأس حمزة الحوثي تأارق يف املدابلة 
إىل اساتغالل الورقاة االقتصاعياة مان قبال 
الحاأوان وأوضاح ألاك قائالً: »كان السافري 
احَمريكي يركز عىل الورقة االقتصاعية بشكل 
واضح وكان يضغط بها عليناا«، ُمضيفاً أنه 
جرى اساتخأاأ الورقة االقتصاعية كأعاة من 

أََعَوات الحرب منذ بأاية الحأوان«.
احَمريكاي  السافري  أن  الحوثاي  ورأى   
والسافري الربيأاناي كانَاا يبااعاَلن احوراق، 
وقاال للوأاأ الوطني: »أنتم اليوأ أَماأ صفدة 
– يدصأان مرشوع الحل الساحوع  -وعليكم 
أن تواأدوا عليها وإأا لم تدبلوا بها ستحوعون 
إىل صنحااء وتحوع الحرب ومن ثم ساتحوعون 

بحأ ثالثة أشهر ولن تجأوا الصفدة«.
وكشف الحوثي رع الوأأ الوطني عىل كالأ 
السافري احَمريكي وقال »أخربناه أننا نتحأث 

محهم ونحن نحرف أنهم رأس حربة«.

عضُو الوفد الوطني في مشاورات الكويت حمزة الحوثي في لقاء مع قناة المسيرة:

املجلُس السياسي أزعج العدواَن إىل حد كبري وعزّز من جهود كافة القوى الوطنية يف مواجهة العدوان 
االتفاق السياسي اليوم بمثابة مرجعية سياسية توافقية بني القوى الوطنية ويعترب بمثابة إعالن دستوري

املسار الثوري سيستمر كداعم للمسار السياسي التوافقي القائم اليوم ورقيب وضامن 
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الدكتور/ عبد العزيز المقالح
أعتداأ أناه آن احوان لتصحياح وضاع املنظمة 
الأولياة التاي تحمل اساماً حاملاً وبحياأ املنال لو 
»احمام املتحاأة« واالعرتاف بأنه لام يبل يشء منه 

يستحل البداء. 
وقبل التصحيح املألوب يحسان ندل مدرلا إىل 
عولاة ال يكون لها أعنى نفوأ أو تأثري عىل قراراتها، 
وأزعم أن لذا قأ صار مألباً عاملياً باساتثناء عولة 
املدر الحايل بحاأ أن نجحت بمرور الوقت يف تحويل 
لذه املنظمة الأولية إىل إعارة تتبع وزارة الخارجية، 
أضاالً عن أن مئات الدارارات املجمع عليها ال تجأ 
طريدهاا إىل الصاأور إالّ بمواأداة عولاة املدر، أما 
التنفياذ أمارتوك للظاروف وحألاا؛ واملئاات من 
الدارارات املجماأة يف أعراج لاذه املنظماة، وأدلب 
لاذه الدرارات تتحلال بالدضية الفلساأينية مما 
أسااء وماا يزال يايسء إىل منظمة أممياة كان من 
شأنها حل الدضايا الكربى والتخفيف من التوترات 
الدائمة بني الشحوب. ويف ميثاقها ما يكفل للبرشية 
حياة مساتدرة تجحل من لذه احرض الدلدة واحة 

خالية من كل أشكال التنازع والحأوان. 

ولناك ما يسانه اإلجماع عاىل أن لذه املنظمة 
الأولية لي السبب يف اساترشاء الرصاعات الأائرة 
يف كثري من شحوب الحالم، وأنها تتحمل وزر ماليني 

مدأورلاا  يف  كان  إأ  الضحاياا 
أن تساتخأأ بحضااً مان حدهاا 
املنصوص عليه يف امليثاق احممي 
املتفل عليه باإلجماع وأْن ال ترتك 
احمور تصل إىل ما وصلت يف أكثر 
مان ماكان ومنأداة يف الحالام، 
الارصاع  أن ضحاياا  تاأرك  وأن 
واالحرتابات لم احطفال والنساء 
والحجزة. وما يثاري الفزع يتمثل 
يف تلاك الدرارات التاي تصأر عن 
لذه املنظمة وال تجأ من يحأيها 
أ  التفاات وكأنهاا صااعرة عن 
قسام رشطاة يف أياة مأينة من 
ماأن الحالام الثالاث. يضااف إىل 

عواعي الفزع ألك الصمت املريب الذ  تمارسه لذه 
املنظمة تجاه تجاوزات دري مسابوقة تمل أبسط 
حدوق اإلنساان التي تأخذ الجزء احكرب من ميثاق 
احمم املتحاأة الذ  أثبتت اححأاث الرالنة أنه صار 

حارباً عىل ورق ولم تحأ حتى لاذه املنظمة تتذكره 
أو تنظر إىل بنوعه الواضحة وامللزمة. 

لداأ كان لهذه املنظمة يف بأاية ظهورلا شاأن 
كباري وأأااعت مان االزعواجياة 
بحاض  تحديال  يف  الحظيماة 
مواقاف  لهاا  وكان  اإلنجاازات، 
حاسمة يف بحض الشؤون الأولية 
لكنها تحولت إىل منظمة روتينية 
املراحال  يف  واتجهات  مأّجناة، 
بالحائاأات  الحناياة  إىل  احخارية 
الوظائاف  املالياة والرتقياات يف 
وتفرياخ منظمات صغرية تابحة 
ال محناى لهاا وال جاأوى. ولحل 
االنرصاف إىل لذه احمور اإلعارية 
واالنشاغال بها قأ أنىس املنظمة 
الحاملية واجبها وعورلا يف النظر 
بحازأ وموضوعياة إىل الحاروب 
الأائارة لناا ولنااك، وإىل التاوازن الظالار منها 
والخفاي بني بحض الأول الكربى وما قأ تؤع  إليه 
مان خلل يف التوازنات والتمهياأ لحروب من الوزن 
الثديال أو باححرى حاروب ال تبداى وال تذر، وكل 

ألك يحأث عىل مرأى ومسامع مان منظمة عاملية 
مهمتها تذويب الخالأات والحفاظ عىل أمن الحالم 

وسالمته. 
ولحل أساوأ ماا ارتكبته لذه املنظماة التي بات 
تغيريلا مان الرضور  بماكان اختيارلا ملبحوثني 
وموأأيان مان الأرجة الحاارشة لفاّض النزاعات 
الدائماة يف أكثار مان بلأ، وقاأ تابع الحالام بدأر 
مان االساتغراب والساخرية عور لاؤالء املنأوبني 
الذيان ظهاروا أجاأة وال تاريخ لهام يف بالعلم أو 
يف املنظمة. ولذا االختيار الحشاوائي شاكَّل إساءة 
بالغة لاأور احمم املتحأة من خاالل الجهل املألل 
الاذ  يبأياه مبحوثيهاا تجااه الدضايا السااخنة 
والتي كانت تتألب شخصيات أات مستوى أكر  
وسايايس وما يزال الحالم يتذكار باحرتاأ مبحوثني 
أجاالء أمثاال: أالألايام، وراأال باناش، وكاويف 
إناان، واحخارض اإلبراليماي ودريلام. واملدارنة 
باني لاؤالء واملبحوثني الذيان أأرزتهام املنظمة يف 
السنوات احخرية تؤكأ سادوط الأور املناط باحمم 
املتحاأة وتجاللها ملا يحأث يف املناطل املتوترة وما 

يستأعيه الحال من تأثري وحسن اختيار.

علي المحطوري
كثاريُة تلاك املحأاات التاي قيال أيها باأن ما 
بحألا ليل كماا قبلها، إنما لاذه املحأة املتوجة 
»بمهرجان السابحني التأريخي« تتميُز باقتحامها 
عدباًة ظلات تتأبَّاى يف ماايض مراحال الارصاع، 
وأرشَأات صنحااء أخارياً »بمجلل سايايس أعىل« 
يُتوخاى منه أن ياويل »املواطن« الحناياة والرعاية، 
وأن يحياأ الحيااة إىل مؤّسساات الأولاة بالحأ من 
الفسااع بمداأار ما تسامح به لاذه املرحلة حيث 
البلأ يخاوض »محركة الوجاوع«، وأولويتها تتدأأ 
عاىل أيَّاة أولوية، إنماا عأأ إشاحار »الفاساأين« 
بأنهام يف مدااأ الحاأو الثاناي بحأ »الحاأوان« قأ 
يغريهام ويجحلهم يمحنون أكثر، ويأأحهم إىل نخر 

املؤسسات عىل حساب تضحيات الشحب.
ومجماُل ما يمكان اساتدراؤه مان »مهرجان 

السبحني التأريخي« التايل:
- أن التصاّأ  للحأوان أولوية الشاحب اليمني، 

لها تلك املسؤولية. ورشعية أيَّة سلأة بتحمُّ
واضاح  شاحبي  إعاالن   -
ورصياح باأن »جبهااِت الدتال« 
صاالة«،  »محارياب  بمثاباة 
والشاحُب اليمناي محاروٌف عنه 
تدأيُسه للصالة كُركن من أركان 
اإلساالأ، ومحاريبهاا ركاٌن من 
أركان عيمومة الكرامة والسياعة.
للمجلال  شاحبية  ععاوة   -
السايايس احعاىل باأن يحمَل عىل 
وقاف املسلسال الحبثاي املتمثل 
الحاأوان«،  يف محااورة »عماالء 
ويساحى -بنااء عاىل محااعالت 
ميأانياة- نحاو رأع سادف أ  

مفاوضاات لتكون مع قوى الحاأوان أاتها، توأرياً 
الأولاة«،  إىل »ليباة  للجهاأ والوقات، وارتفاعاا 
واساتفاعة مان تجاارب املاايض حياث لام تثمار 
محااورة »احأناب« مناذ ما قبل 
الحاأوان يف »جوالت موأمنبيك«، 
مسادط  جاوالت  يف  بحاأ  وماا 
وكلهاا  والكويات،  وساويرا، 
لم تسافر إال عىل نواياا عأوانية 
ساحوعية أمريكية ال ترى حال إال 
يف »استساالأ الشاحب اليمني«، 
أليكان »تفااوض الأاولة« مع 
ا  مان »يتفااوض باملياأان«، وأمَّ
»نازالء الفنااعق« أماا عالقتهم 
باملياأان حتى يُحأاى لهم قيمة 

عىل »الأاولة« ؟!
- أن لاذا الحضاور يحكال 

تحاظماا يف إعراك الشاحب بجولر الحارب الدائمة 
وألأاِأهاا املتجاوزة محاو أّ  مكون إىل أنها تهأُف 
لكار »إراعة اليمان« ومصااعرة حده السايايس، 
ولاو ما يلزأ توحيأ الجهوع، وساّأ أيَّة ثغرة يمكن 

لدوى الحأوان أن تنفذ من خاللها.
-  طموٌح شحبي كبري وعايل املستوى إىل انتظاأ 
»شؤون البالع«، وأتح مرحلة جأيأة بإعارة جأيأة 

بحيأة عن »وصاية الخارج«.
وإىل جانب ما يمكن اساتيحابُه من رسائل ألك 
الياوأ املهيب، ال بأ من التنوياه باالنتصار احمني 
املاواز  للمهرجان، والاذ  يظهر تراكام الخربة 
لاأى احجهازة احمنية من خالل تنظيم مساريات 
ومهرجاناات عمالقاة، ُكّل واحأة منهاا عبوٌر إىل 
مزاحماة الحالم املجناون، كما يف تحبري الشااعر 

املرحوأ عبأالله الربعوني.

محمد فايع
يف خارٍب تفارعت باه مواقاُع اإلعاالأ احَمريكي 
مضمونُه تسجيل صوتي ضخه اإلعالأ احَمريكي إىل 
وسائل اإلعالأ الحاملية وخاصة اإلْساَلمية والحربية 
لتدوأ بأورلا بنرش الخرب وجاء يف الخرب )أن حمزة 
نجل مؤسال تنظيم الداعأة أسامة بن العن يأعو 
الساحوعيني إىل “قلب” النظاأ الساحوع  وتحرير” 
البالع من تأثري )الواليات املتحأة(، وألك يف رساالة 
صوتية بثهاا موقع “ساايت” احَمريكاي.. وطبحاً 
يدول الخربُ الذ  تكفال اإلعالأ احَمريكي برتويجه 
وتوزيحاه وإخراجه يف قالباه احول يدول: إن حمزة 
بان العن َحاثَّ »الشابان الساحوعيني والداعريان 
عاىل الدتال” عاىل االنضماأ إىل تنظيام الداعأة يف 
جزيارة الحرب يف الايَاَمان املجاور “المتالك الخربة 

الرضورية” يف الدتال.
لكذا نرش الخرب الذ  يتم تأاوله من قبل وسائل 
اإلعالأ وحنه يأتي يف إَطار ُمَخّأط الخأاع احَمريكي 
الصهياون.. أاعتدأ انه يجب ان يفرض مثل لكذا 
تسااؤل.. لل أَمريكا ومن ورائهاا اليهوع يرون أنه 
قاأ حاان الوقات للتخلص مان النظاأ الساحوع  
وبالشكل الذ  يخأأ املرشوع احَمريكي الصهيوني 

يف املنأدة والحالم اإلْساَلمي؟
ماا لو السايناريو املحاأ لذلك؟ أليال الرتويج 
احَمريكي ملثل لذا الخرب يكشاف أن أَمريكا تريأ ملا 
يسمى تنظيم الداعأة أن يتصأر اححأاث؟ وبالتايل 
تحت وطئاه احأاث الفوىض التي ستشاهألا نجأ 
والحجااز ساينتهي احمار بوضاع نجاأ والحجاز 
والحرماني الرشيفاني تحات قبضاة التنظيماات 
التكفريياة وحينها سايكون مربر وضاع الحرمني 
تحاَت حماية عولياة تدوعلا أَمرياكا وإرسائيل قأ 

نضج؟.
قبل حوايل ل1عاماً ويف محارضة ال عذر للجميع 
اماأ الله. حذر السيأ حسني بأر الأين الحوثي من 
مغبة تنفياذ اليهاوع )أَمريكا وإرسائيال( ُمَخّأط 
االستيالء عىل الحرمني عاعيا آنذاك إىل اتخاأ موقف 

من قبل الجميع انأالق من توسايع عائرة السخط 
والحاأاء حَمريكا وإرسائيل كبأاية ومنألل للتحرك 

يف مواجهاة املارشوع احَمريكاي 
الوساائل  بمختلاف  الصهيوناي 
وعىل كاأة الصحأ واملجاالت.. 

ويف إَطار قراتاه لألحأاث عىل 
اسااس من النظرة الدرآنية التي 
تداأأ اليهوع والنصاارى أَمريكا 
وإرسائيال كحاأو وجه الشاهيأ 
الدائأ خأابه َقاِئالً: إأا كنت دري 
مساتحأ أن تداول لاذه الكلمة: 
)املاوت حَمرياكا املاوت إلرسائيل 
اللحنة عىل اليهوع(.. أانظر قليالً 
إىل البحار تأمال قلياالً يف البحار 
والفرنسايني  احَمريكياني  تجاأ 
حولاك  واحملاان  والربيأانياني 

وعاخلاني إىل باالعك وإىل بلاأان اآلخرين مان البالع 
الحربية، ليل ليدولوا: ]املوت لك[ سايميتونك أحالً 
وليال أداط مجارع أن يدولاوا قوالً. سايميتونك 
ويميتون رشأك وكرامتاك وعزتك وعينك َوروحيتك 
وساموك، وسيفساأون أبنااءك وبناتك، وسارتى 

نفسك يف أحط مستوى.
ويتاباع َقاِئاالً )... والايَاَماان يف رأس الدائمة 
الايَاَمان والحراق وسوريا وإيران وأرض الحجاز(، 
ولنا قال الشاهيأ الدائأ: )ولاو ندول لكم اآلن بأن 
إرسائيل بأن اليهوع والنصارى يخأأون لالستيالء 
عىل الحاج أدأ تدولون: مساتحيل قاأ تدولوا أما 
لذه قأ لاي تأانني.. ُمؤّكاأاً أن أَمريكا وإرسائيل 

تخأأان لالستيالء عىل الحرمني(.
ويوضاح َقاِئاالً )إنهام قاأ عرأوا أنهام عنأما 
اساتولوا عاىل الداأس ألسانا نرصخ بالداأس ثم 
نتكلام عن الدأس. عون موقف جااع، إىل أن أَْصبَح 
كالمناا ال يخيفهم، ولو ثالث الحرمني؟ عرأوا بأن 
بإمكانهم أن يأخذوا ثاناي الحرمني وأول الحرمني 
ثم يكون الكالأ لو الكالأ من ِقبَلنا ويكون املوقف 

لو املوقف.
ولنا يوجه السايأ حساني بأر الأين تسااءال.. 

)ملااأا قاأ يخأأاون لالساتيالء عاىل الحرماني؟ 
ألسانا نحارف جميحااً باأن الساحوعية لاي عولة 
ُكّل  أليال  حَمرياكا؟  صأيداة 
الناس يحرأون لذا؟ الساحوعية 
عولة صأيدة حَمرياكا، لكن ملاأا 
تُواَجه الساحوعية بحملة ععائية 
شاأيأة من جاناب أَمريكا وعول 
الغرب، اإلعالأ يف الغرب الصحف 
والكتااب والدناوات التلفزيونية 
واإلأاعاات ودريلاا تتحأث عن 
الساحوعية أنهاا عولاة إرلابياة 
وتأعم اإلرلااب وأنهاا، وأنها... 

إلخ.
الساحوعيني  عان  وتحاأث 
حيناذاك قائالً )الساحوعيون ألم 
نسامع عنهام بأنهام اختلفات 
وضحيتهم اآلن يشحرون بخوف شأيأ، أيتحأثون: 
نحن لسانا إرلابيني، ملاأا يدولاون نحن إرلابيني، 
مااأا عملنا؟. لم لم يحرأوا مااأا عملوا! لم يحملوا 
شيئاً ضأ أَمريكا، لكن أولئك يريأون االستيالء عىل 

الحرمني أحالً.
ويجياب السايأ حساني باأر الأين عاىل )ملاأا 
يستولون عىل الحرمني؟ َقاِئالً )حن الحج لذا الحج 
الاذ  ال نفهماه نحن عنأماا نحج مان الايَاَمان 
ومن الساحوعية ومن مارص نحن الحارب احدبياء 
عنأماا نحج، اليهوع يفهمون قيمة الحج أكثر مما 
نفهماه، اليهاوع يحرأاون خأورة الحاج وألمية 
الحاج أكثر مما نفهمها نحن. ما أكثر من يحجون 

وال نفهم قيمة الحج.
ويضياف )الحاج له أثاره املهم، له أثاره الكبري 
يف خأمة وحأة احمة اإلْسااَلمية، ألام يجزئوا البالع 
اإلْسااَلمية إىل عويالت إىل خمساني عولاة أو أكثر؟ 
وجزئاوا الباالع الحربية إىل عأة عوياالت، لكن بدي 
الحج مشكلة يلتدي أيه املسلمون من ُكّل منأدة، 
إأاً ما زال الحج رمزاً لوحأة املسلمني ويلتدي حوله 
املسالمون ويحمال محاٍن كثارية جأاً لاو جاء من 
يذكر املسالمني بها ستشكل خأورة بالغة عليهم، 

عىل الغربيني، عىل اليهوع والنصارى، ولهم نصوٌص 
نحان ندرألاا نصوصاً من وزراء منهام ومفكرين 
منهام يتحأثون عان خأورة الحج وأناه يجب أن 
يساتولوا عىل الحاج، وأنهم يجاب أن يهيمنوا عىل 

لذه البدحة.
ويتابع الشهيأ الدائأ َقاِئالً )اآلن تحرك إعالمهم 
وعاعة – كما يدال – )الحرب أولها كالأ( أليل لذا 
محروأااً؟ يتحأثاون أوالً عن اإلرلاب والساحوعية 
تأعم اإلرلاب. ماأا عملت الساحوعية؟ كلها خأمة 
حَمرياكا، قأمات ُكّل الخأمات حَمرياكا، عملت ُكّل 
يشء حَمرياكا، ملااأا أَْصبَحت اآلن ال أضال لها وال 
جميل يُرَعى لها وال يشء يُحسب لها، ويدال عنها: 
عولاة إرلابياة؟ حنهام يرياأون أن يمّهاأوا بذلك، 
بحاأ أن عرأاوا أنناا نحن الحارب أَْصبَحناا جميحاً 
إأا ماا قالات أَمريكا: لاذه عولة إرلابياة انفصل 
عنهاا اآلخرون، إأا ما قالت أَمريكا: لذا الشاخص 
إرلاباي انفصال عنه اآلخارون وابتحاأوا. أحرأوا 
باأن بإمكانهام أن يرضبوا يف الحجااز كما رضبوا 
يف أأغانساتان، وأن يرضبوا يف الحاراق كما رضبوا 
يف أأغانساتان وأن يرضبوا يف الايَاَمان كما رضبوا 
يف أأغانساتان! ال أحأ من الاأول يمكن أن يحرتض 
عىل ماا تحملاه أَمريكا ضاأ ألك الشاحب؛ حنه قأ 
اتفدناا جميحاً عىل أن نكاأاح اإلرلاب ولذه عولة 
إرلابية، السحوعية إرلابية، تأعم اإلرلاب، أسامه 
من السحوعية ولم تجارلم يأعمون الُأعاة لؤالء. 
لم من ععمولم تحت توجيهاات أَمريكا أاندلبت 
املساألة أأَْصبَاح عملهام يف خأماة أَمرياكا إعانًة 
ضألم من أَمريكا نفسها، وأَْصبَحوا يدولون عنهم 
بأنهام يأعمون الولابياني بأموالهم أهم يأعمون 

اإلرلاب إأاً.
الساؤال اليوأ: لل سانصيح مجأعاً عىل ضياع 
الحرماني الرشيفني يف مكة واملأينة كما صحنا عىل 
ضياع املساجأ االقىص مان قبل.. إناه أمر محتمل 
جاأاً.. إن لام يكان لنااك صحاوٌة شاحبية عربية 
إْسااَلمية يف مواجهة املرشوع احَمريكي الصهيوني 
التكفري  الفتنو  يف املنأدة والحالم اإلْساَلمي.

ماذا تبقى من األمم املتحدة؟ 

ها هنا الشعب 

ما هو السيناريو اأَلمريكي املعد النهيار النظام السعودي؟ 

الكلمة 
الفصل

ياسر محمد العزير

مان  تأأدات  برشياٌة  أيضانااٌت 

مختلف الدرى واملأيريات واملحاأظات 

تشال طريدهاا إىل الحاصماة صنحاء، 

صنحااء التأرياخ والحضاارة صنحااء 

التساامح  صنحااء  والصماوع  املجاأ 

والساالأ متجاوزًة الصحاب واملخاطر، 

متحملًة مشااق واعباء السفر لتصب 

يف ميأان السابحني، محاربًة عن إراعتها 

الحارة وناطداًة بكلمتهاا الفصال يف 

تدرير مصري الوطان الغايل عىل قلوبناً 

ولتحلان للحالام أجماع عان  جميحااً 

إَراَعة الايَاَماناني اححارار لبنااء عولة 

امُلؤّسسات وممارسة حدهم يف اختيار 

من يرونه مناساباً ليتوىل أمرلم ويأير 

شؤنهم ويدوع عأة سفينتهم.

بهام  اكتظات  التاي  املالياني  إن 

شاوارع الحاصماة احتشاأت ملباركة 

املجلل السايايس احعىل إلعارة شاؤن 

الباالع ومداومة الُحااْأَوان واالحتالل، 

مانحيناه ثدتهام لديااعة املرحلاة يف 

اساتفتاء جمالاري  ليال لاه نظري، 

مياأان  يف  اجتمحاوا  اححارار  لاؤالء 

مصلحاة  مغلباني  الوطناي  التالحام 

جراحهام  عان  ومتساامني  وطنهام 

وخالأاتهام مخاطبني الحالم بصفتهم 

اصحااب السالأة والكلماة الفصل يف 

تدرير مصريلم بحكم املواثيل الأولية 

ُكّل  يف  الساارية  الوطنياة  والأسااتري 

أقأاار الحالام، محلناني رأضهام ح  

تأخال خارجاي يف الشاؤن الأاخلياة، 

ال  ساالأ  ععااة  أنهام  مرصحاني 

استساالأ، وأنهم أثروا الِسالم وأتاحوا 

الفرصة لتفاع  وياالت الحروب حتى 

الُحااْأَوان  لوقاف  خياراتهام  نفاذت 

ألام تحاأ خياراتهم للساالأ متاحة يف 

ظل تحنات وصلاف ولمجياة ودرور 

عولة الُحااْأَوان الساحوع  ومرتزقتها 

وحلفهاا املأعوأ عولياً مان احَمريكان 

والغرب، ولم يرتك لهم الحأو دري خيار 

املداوماة، وموقفهام صلاب وثابت يف 

لذا احمار مناذ احيااأ احوىل للُحاْأَوان 

واساتحأاعاتهم  عالياة  وجهوزيتهام 

كاملاة يف املواجهاة ليل لسانوات بل 

حجيال أمان املساتحيل أن يتخىل لذا 

ااْحاب احباي عان عزتاه وكرامته  الشَّ

وحريتاه أَْو عان شارب مان أراضياه، 

ااْحابية  وبواسال الجيش واللجان الشَّ

املوكلة بهذا الخيار قأ سأرت وتسأر 

يف ُكّل لحظاة بساالة وقأرتااً وكفاءًة 

عاىل تلدينهم الاأروس والحرب وتمريغ 

أنوأهام يف الرتاب وتحميال جثامينهم 

رساائل لكل محتٍأ ودااٍز بأن موعألم 

التوابيت وأن الايَاَمان عىل مر الحصور 

مدربة الغزاة.

نازل املالياني إىل مياأان السابحني 

رجاالً ونسااًء وأطفاالً ليجّسأوا لوحة 

مان  يوضحاون  للأيمدراطياة  أنياة 

خاللها مألول املواطناة الحدة التي ال 

تدتارص عىل مجارع محرأة الشاحوب 

بحدوقهاا وواجباتها بل بممارساتها 

من خالل شخصية مستدلة قاعرة عىل 

حسام احمور لصالح الوطن وسياعته 

وأن  واساتدراره،  وأمناه  واساتدالله 

الكلمة الفصال للشاحوب التي تحيش 

عىل ترابهاا الوطناي، ال لحفنة عميلة 

يف املنفى.
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  -  خاص
ااع الحهَأ للشاحب  َع الرئياُل صالاح الصمَّ َجاأَّ
الايَاَماناي أن تكاوَن يف صاأارة التمااأ املجلل 
وتلبياُة  االقتصااع   الجاناُب  احعاىل  السايايس 

احتياجات املواطنني.
ووعاأ الرئياُل يف كلماة تأريخية أماَأ حشاوع 
ميأان السابحني، يوأ أمل السابت 20--8 2016، 
بالحماِل عىل تحساني الوضع االقتصاع  وترشايأ 
عاعاش  ومحارباة  الفسااع  ومحاَرباة  النفداات 

والداعأة.
َأ عرقلَة الوأأ الوطني  وقال إن ولَأ الشايخ تحمَّ
يف مسدط ومنحه من الحوعة إىل صنحاء بحأ مشوار 
حكثار من ثالثة أشاهر، مشارياً إىل أن مان عجز يف 
انتازاع ترصيح للأائارة عاجز عن انتازاع حدوق 

الشحب الايَاَماني وعن انتزاع السالأ.

ويف ما ييل نص الكلمة:
»الحماُأ لله َربِّ الحاملني، وصىل اللُه وساّلم عىل 

سيِأنا محمٍأ وعىل آله الأيبني الأالرين.
احخ/ الأكتور قاسم لبوزة نائب رئيل املجلل 

السيايس احعىل. 
اإلخوُة أعضاء املجلل السيايس احعىل.
احخ يحيى الراعي رئيل مجلل النواب.

اإلخوُة أعضاء مجلل النواب.
اإلخوُة أعضاء مجلل الشورى.

اإلخوُة الدائمون باحعمال.
اإلخوُة الدياعات الحسكرية واحمنية.

اإلخوُة قاعة اححزاب السياسية واملنظمات.
الحارضون جميحاً.. 

السالُأ عليكم ورحمُة الله تحاىل وبركاتُه..
ُأ  اْحاِب الايَاَماني، يا َمن تتجسَّ يا جمالريَ الشَّ
أيكم عازُة الايَاَمان وكرامتُها وصموعلا، أَياُّاَهاا 
الحشاُأ الكريُم، يا َمن أتيتم ردم الصحاب وقأحتم 
الوعياان والساهوَل والجبال دري آبهاني بحماقاِت 
الُحااْأَوان وجرائماه وتهأيأاتاه وحصااره، جئتم 
مباِعريان مؤيأيان وعاعماني، أأنتم مان تكتبون 
الوقائاَع، وأنتام َمن تصنحاون النارص وتصنحون 
التأريخ وتصنحون االنتصاارات، الصموُع واملواقُف 
البأولياُة التاي يَُساّأُرلا رجاُل الجياش واللجان 
ااْحابية ما لي إال نفحٌة من نفحات صموعكم،  الشَّ
من نفحات ثباتكم، أهام أبناؤكم إخوانكم آباؤكم 
اإلبااء  منكام  يساتمأون  أنتام  أأنات  أقاربكام، 

والصموع والصرب.
تلبياًة  جااء  السايايس  املجلال  تشاكيَل  إن 
لأموحاتكام؛ ونزوالً عنأ ردباتكام التي تنبئُ عن 
ِحالٍّ وطني عااٍل يراعي مصالَح الوطان أوق ُكّل 
املصالح، وأتى املجلُل السايايس لسأ الثغرات التي 
ااْحاب  يحاول احعأاُء النفاأَ منها؛ لتفكيك لذا الشَّ
وتمزيداه بحاأ أن عِجاَز عان تحديال أ  تدأأ يف 

امليأان. 
ااْحاُب الايَاَماناي الحظيام، مان بني  أَيَُّهاا الشَّ
الحشاوع ومن بني أصوات رجال الايَاَمان ونسائه 
ُه رساالتَنا للحاَلِم أجماَع، أن لذا لو  وأطفاله نوجِّ
ااْحاُب الايَاَماناي، ولاذه لاي الأيمدراطية  الشَّ
ولذه لاي الرشعية، أيان أبصاُر تلك الاأول؟، أين 
أبصاركم لل أعمالا النفط الساحوع ؟، ألو كانت 
عماُء أَبْنَاااء الايَاَمان تسايُل نفأاً اللتفتم إليها!، 
ااْحاَب الايَاَماني لذه الحشاوع التي  أال ترون الشَّ

ربما تساو  أضحاَف ساكان أربع من عول الخليج 
التي لي تشارك يف الُحاْأَوان عىل الايَاَمان.

ااْحاب الايَاَماني،  َمن أنتم حتى تحتأوا عىل الشَّ
ااْحاب  عاٌر عىل َمن يرى ويسامع ثم يتآمر عىل الشَّ
الايَاَماناي مع ثلة لم تحِم نفَساها، ناليك عن أن 
تأيار بلألاا، عااٌر عليكام أن تتآمروا عىل شاحب 
الايَاَماان الذ  لم يكن يَاْومااً يمثُّل مصأَر قلل، ال 
لأول اإلقليم وال لألمن والسالم الحاملي، أنتم عنأما 
تتآمرون عىل شاحبنا أأنتم تدتلون أَنُْفَسكم؛ حنكم 

تدتلون مهأ الحروبة وتدتلون محأن الحضارة.
أَيَُّهاا الحكومااُت يف مختلاِف عول الحالم، يا من 
تتشاأقون بالحرية واحرتاأ حل الشحوب يف تدرير 
اْحاب الايَاَماني؟!،  املصري، أين احرتامكم إلراعة الشَّ
وخياراتاه  الايَاَماناي  ااْحاب  الشَّ إراعة  احرتماوا 
الرشعياة والأيمدراطياة، أإأا لم تسامحوا لصوت 
اْحاب وتحرتموا إراعته أإنكم دريُ جأيرين  لذا الشَّ
باحرتاأ شحوبكم التي ستحاسبكم يَاْوماً ما، طال 
، أالشاحوب ال يمكن أن تُدَهَر، ولكم  الوقت أأ َقرُصَ
يف ألساأني عربٌة ردام إحاطة الكياان الصهيوني 
وامتالكاه أأتاَك احسالحة إال أن أكثَر من خمساني 
ااْحاَب الفلسأيني،  عاماً لم يساتأع أن يُرِكَع الشَّ
أهل طلاع يَاْوماً يف مخيلة النظاأ الساحوع  ومن 

يداف وراءه مان احمرياكان أن باساتأاعتهم أن 
ااْحاب  ااْحاب لو لم يبَل يف لذا الشَّ يركحوا لذا الشَّ
إال أرَُسُ الشاهأاء وأقاربهام لكانات كفيلة بأن تثأر 
ااْحاب، ناليك عن لذه الحشاوع املليونية  لهذا الشَّ

ودريلم يف جميع أرجاء الايَاَمان.
أيهاا الحشاُأ الكرياُم أن الُحااْأَواَن الساحوع  
احمريكاي لم يفهام أن لناك محاعلاًة قويًة جأيأًة 
بأأت تتشّكل عىل السااحة الايَاَمانية لي سالحنا 
الاراعع يف مواجهاة ُعاْأَواناه وأنتم أنتم ياا أَبْنَاااَء 
شاحبنا أنتام ركيزتهاا احساساية وأنتام الصخرة 
الصلبة التي ستتحأم عليها ُكلُّ مؤامرات احعأاء.
ااْحُاب الايَاَماناي الصابار املجالأ ال  أيهاا الشَّ
يخَفاكم حجاُم التحّأيات السياساية واالقتصاعية 
واحمنياة والحساكرية واالجتماعياة التاي خّلفها 
الُحاْأَوان السااأر، ولناا وأماأ لذا الحشاأ ندول 
لكام: إن املجلاَل السايايس احعاىل جااء ليلباَي 
طموحاِتكم وليحمَل عىل خأمتكم وإخراج البلأ من 
محنته، وأماأ لذا الحشاأ نداوُل وبكل موضوعية 
حتى ال يظان البحُض ولم محاذورون أن يف يأ لذا 
املجلل عصاً ساحريًة وباستأاعته أن يديَض عىل 
ُكّل التحّأيات أوراً، ال، أهناك مصاعُب جمٌة، ولكن 
ليال لنااك يشٌء مساتحيٌل، أبكم أنتم نساتأيع 

أن نتجااوَز لاذه التحّأياات، وساتكوُن يف صأارة 
التمامات املجلل أولوياتكام االقتصاعية ليحفظ 

لشحبنا استدراره االقتصاع .
 وإنناا لنا ونياباة عن إخوتي أعضااء املجلل 
السايايس نحالُأكام أن نكاوَن عنأ ُحسان ظنكم 
وأن نحماَل عىل باذل ُكّل الجهاوع والأاقات وجحل 
أولوياتكام االقتصاعياة وتلبية احتياجات شاحبنا 

الرضورية يف صأارة التمامات املجلل.
ولاذا يتألاُب تظاأار جهاوع الجمياع يف لذا 
املجاال االقتصاع  الاذ  يرالن علياه الُحاْأَوان يف 
تركيع شاحبنا وأن يحدَل من خالله ما لم يستأع 
تحديَده يف امليأان، ونحن وأنتم وجميع ُمؤّسساات 
الأولاة محنيون بخأوات تكون أساسايًة للوصول 
إىل اساتدرار اقتصاع  من خالل تحساني اإليراعات 
وترشيأ النفدات ومحاربة الفساع، وبهذا نستأيع 
الديااَأ باأور تكامايل، كما سانحَمُل عاىل تأبيِع 
احَْوَضاااع احمنياة ومواَجهاة الداعاأة وعاعاش 
والحمال عىل توزياع الرشاكة املجتمحياة والحزبية 
وإباراز وتفحيال عور املارأة والشاباب واملصالحة 
الوطنياة ورأب الصأْع والتواصال مع املغرَّر بهم يف 
الأاخل والخارج للحاوعة إىل جاّعة الصواب والحوعة 
إىل وطنهم والحوعة إىل صوابهم ورشألم، وُكلُّ لذه 

الخأاوات ساتكون يف أولوياتنا من خاالل البت يف 
تشاكيل الحكومة يف الدليلة الداعمة والتي ستكون 

لذه كلها من أولوياتها.
حياث وخالل احيااأ الداعمة ساتُحَلُن الحكومة 
باإأن اللاه تحااىل لتوّحاأ ُكّل الجهاوع للوصول إىل 
وضع مستدل إأا أمكن للوصوِل إىل إجراء انتخابات 
عاماة، كماا أَيْضااً نأعو اإلخاَوَة رئيال وأعضاء 
الربملاان إىل محاَوعة جلساات الربملان للمشااركة يف 

مواجهة لذه التحّأيات.
يا جمالريَ شحبنا الايَاَماني الجسور واملناضل 
علمتام وأعركتام ما بذلنا وباذل وأُأناا الوطني يف 
الحاوار واملفاوضاات، قأمناا منتهاى التفاُلمات 
من أجل الوصول إىل حلول سالمية، إال أن الُحاْأَوان 
اأ إأشاالها وعرقلتهاا؛ وإمحاناً مناه يف إأالل  تحمَّ
شاحبنا ويف خأاوة أظهرت عجاز احَُماام املتحأة 
ومبحوثها ولأ الشايخ تحّمأ عرقلات وأأنا الوطني 
يف مسادط يف الحاصمة الحمانية ومنحه من الحوعة 
إىل أرض الوطن بحأ مشاوار حكثر من ثالثة أشهر، 
حياث تحمأ الُحاْأَواُن وبَأا املبحاوث أحَُمامي عاجزاً 
عن أن يساتصأَر ترصيحااً لأائرة الوأاأ الوطني 
لكاي تحاوع إىل الايَاَمان، أمن كان عاجازاً عن أن 
يخرج ترصيحاً لأائرة الوأاأ الوطني، أهو عاجٌز 
اْحاب الايَاَماني وعاجزاً عن  عن انتزاع حدوق الشَّ

تحديل أيَّة تسوية سياسية.
أَمان عجز عان انتازاع ترصيح للأائارة لكي 
تحاوَع بالوأأ الوطني أهو أعجاز عن انتزاع حدوق 
ااْحاب الايَاَماناي وعان انتزاع الساالأ لذلك،  الشَّ
ومن لذا املنرب وباسام لذه الحشاوع نأالب وأأنا 
الوطناي برعاة الحاوعة إىل البالع وعاأأ الجلوس 
مع ولأ الشايخ قبل الحوعة إىل البالع والتشااور مع 

املجلل السيايس أيما يجب أن يفحله.
أيها اإلخوة واحخوات وبالردم من ألك كله وردم 
ُكّل لاذه الحراقيل أإننا نؤكاأ أن ألك ال يحني قأَع 
طريل السالأ، أأيأينا ممأوعة للسالأ ال االستسالأ 
وللحزة ال لإلأالل، سالماً ال استسالماً، وسنأعُم ُكلَّ 
الجهوع ونبارك ُكّل املباعرات، كما نؤكأ بأننا سنمأ 
أيأينا لكل عول الحالم باساتثناء الكيان الصهيوني 
إلقاماة عالقاات مبنياة عاىل االحارتاأ واملصالاح 
املشارتكة بال سانذلُِّل ُكلَّ الصحوباات ونداأأ ُكّل 
التسهيالت لكلِّ َمن يباعر إىل َمّأ جسور الحالقة مع 
الايَاَماان وساتكون لهم احولوية يف تبااعل املناأع 

واملصالح املشرتكة.
أخرياً ُكلُّ الُوّع واالحرتاأ واالمتنان والتدأير لهذه 
الجمالري الوأية التي وقفة يف َحّر الشمل دريَ آبٍه 

بالحناء من أجل أن تدوَل للحالم كلمتها.
 ُكّل الشاكر واالحارتاأ واالمتناان لكام أَياُّاَهاا 
الجمالاري الوأياة لبذلكم لتضحيتكام أخص بذلك 
أرس الشاهأاء والجرحاى واملفدوعيان ولهام مناا 
الحهاأ بأن نوليَهم ُجّل التمامناا ورعايتنا وبحجم 
التضحياات سايكون االنتصااُر أبكام، ياا رجاال 
الايَاَمان يا نساء الايَاَمان، سيكون النرص مأوياً 
وأنتام عىل موعٍأ ماع نرٍص يخز  احعاأاء ويخز  
املرتاجحني ويخز  املغرَّر بهم يف الدريب الحاجل إن 

شاء الله.
تحيُة إجاالٍل وإكبااٍر حبأال الجياش واللجان 
ااْحابية املرابأني يف مواقاع الصموع والبأولة  الشَّ
مناذ بأاياة الُحاْأَوان ونُشاأُّ عىل أيأيهام، ونحألم 
بأننا ساندُف بكل ما بوساحنا يف تحزيزلم وتحزيز 

الوضع امليأاني، ولذا لو أملُنا يف شحبنا.
 والسالُأ عليكم ورحمُة الله تحاىل وبركاته.

ـاد يف مليونية ال�سبعني: ر�سائُل ال�سمَّ

الرئيُس مخاطباً العاَلـَم: اسمعوا صوَت الشعب واحرِتموا إرادَته

ُل على الساحِة الـَيـَمـنيِة في مواَجهة   الُعـْدَواُن لم يفَهْم أن ُهناَك معادلًة قويًة جديدًة بدأت تتشكَّ
الُعـْدَوان وأنتم يا َأْبَنــاَء شعبنا الصخرُة التي ستتحطَّــُم عليها ُكلُّ المؤامرات

 سنعَمُل للوصول إلى االستقرار االقتصادي وتحسين اإلْيـَرادات ومحاَربة الفساد والقاعدة وداعش 
وتفعيل دور المرأة والشباب والمصالحة الوطنية

 خالَل األيام القادمة سُتعَلُن الحكومة لتوحيد ُكّل الجهود والوصول إلى وضع مستقل إلجراء انتخابات عامة

 أيدينا ممدودٌة للسالم ال االستسالم، وللعزة ال اإلذالل، سالمًا ال استسالماً، وسنُمــدُّ أيدينا لكل دول العالم باستثناء الكيان الصهيوني

 باسم هذه الحشود نطالب وفدنا الوطني بعدم الجلوس مع ولد الشيخ قبل العودة الى البالد للتشاور مع المجلس االعلى
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  -  أحمد داوود
احتضان مياأاُن السابحنَي، يوأ أمل السابت، 
بالحاصمة صنحاء أكربَ حشاأ يف تأرياخ الايَاَمان؛ 

تأييأاً ومباركة للمجلل السيايس احعىل.
الحشاوع بأأت بالتواأاأ إىل صنحاء منذ مسااء 
الجمحاة ويف الصبااح الباكر من يوأ أمل السابت 
كانات الشاوارُع واحزقة ومياأان السابحني مليئًة 
باملواطناني الذين رأحوا احعاالأ الوطنية والالأتات 
الحأيأة املنأعة بالُحاْأَوان وتحالف الرش عىل بالعنا.
ويف وسط امليأان بالسحبني رأحت الأتات كبرية 
كتب عاىل إحأالاا: »جرائام الُحاْأَوان لن تسادط 
بالتدااعأ« َو«الشاحب الايَاَماناي ياأ واحأة ضأ 
االحتالل واإلرلااب«، باإلضاأة إىل الأتات وعبارات 
أخرى مؤياأة ومباركة للمجلل السايايس احعىل، 
كماا رعع املحتشاأون الكثري مان الهتاأاات منها 
»بالاروح بالاأأ نفأياك ياا يمان«.  وعاىل منصة 
السابحني تواجاأ أعضااء املجلل السايايس احعىل 
ااع ونائباه الأكتور  برئاساة احساتاأ صالح الصمَّ
قاسام لبوزة، كماا حارض الدائم بأعمال رئاساة 
الاوزراء طالل عدالن والدائماون بأعمال الوزارات 
ومساؤولون كباار يف الأولاة وقيااعات عساكرية 
وأمنياة باارزة. وأداأ تحالُاُف الُحااْأَوان أعصابَه 
أباأأ طارياُن الحدأ بالتحليال يف ساماء الحاصمة 
مناذ مسااء الجمحاة أاتحااً حاجاز الصاوت، يف 
رساالٍة تهأف إىل إعاقة املسارية، ثم عاوع الأريان 
التحليال بكثاأاة يف صباح يوأ أمال وأتح حاجز 
الصوت أيضاً، ولم يساتأع الصربَ حتى شن دارات 
لساتريية عىل منأدة النهأين بالُدرب من جموع 
املحتشاأين لارتع الجمالري الغفارية بصوت واحأ: 
لان نستسالم لان نستسالم. وتواصلات أحاليات 
املهرجان، وألدى شاعر الثورة محاأُ الجنيأ قصيأًة 
ألهبت حماس الحارضين شانّع أيها مجلل احمن 
الاأويل والصمات املأبال ملاا يجار  يف الايَاَمان. 
وقبل الدصيأة والغارات كان املحتشاأون يف ميأان 
السبحني يرّععون بصوت عاٍل أسمع الحالم مباركني 
ومؤيأيان املجلال السايايس احعاىل ومتمناني له 
أحالياات  وباأأت  مهاماه.  يف  والنجااح  التوأيال 
املهرجاان بالساالأ الجمهاور  ثام آ  مان الذ  

الحكيم ألدالا محمأ حسني الكبار .

ـاد.. املجلُس السياسي جاء لسد  الصمَّ
الثغرات 

ويف كلمته التي ألدالا أماأ ماليني الشاحب حيا 

ااع الحشاوع الغفرية، مشاريًة  الرئيل صالح الصمَّ
إىل أن املجلال السايايس جااءت تلبياًة لأموحات 

الشحب الايَاَماني ونزوالً عنأ ردباته.
اااع إن املجلل السايايس  وقاال الرئيال الصمَّ
احعىل جاء لساأ الثغرات التي يحاول احعأاء النفاأَ 
منها لتفريل لذا الشحب وتمزيده بحأ أن عجز عن 

تحديل أ  تدأأ يف امليأان«.
وأضااف »يا جمالري الشاحب الايَاَماني يا من 
تتجساأ أيكم عزة الايَاَماان وكرامته وصموعه.. 
أَياُّاَهااا الحشاأ الكريم يا من أتيتام ردم الصحاب 
وقأحتام الوعياان والساهول والجبال داري آبهني 
بحماقات الُحااْأَوان وجرائمه وتهأيأاته وحصاره، 
جئتام مباعريان ومؤيأيان وعاعماني.. أأنتام من 
النارص  وأنتام مان تصنحاون  الوقائاع  تكتباون 

وتصنحون التأريخ وتصنحون االنتصارات«.
التاي  البأولياة  واملواقاف  »الصماوع  وتاباع 
يساأرلا رجال الجيش واللجان الشاحبية ما لي 
إال نفحاة مان نفحات صموعكام وثباتكام.. أهم 
أبنائكام، إخوانكام، آبائكام وأقاربكم يساتمأون 
منكم اإلباء والصموع والصرب، إنهم رجال الايَاَمان 
وإنها الدبائل الايَاَمانية التي لم ولن تنحني يَاْوماً 

ما«.. نص الكلمة )ص7(.

أحزاُب املشرتك تعلن املساندة 
للمجلس السياسي

مان جانبه أعلان احماني الحاأ املسااعأ لحزب 
البحث الحربي االشارتاكي محمأ الزباري ، مباَركَة 
أحزاب اللداء املشارتك لالتَّفااق الوطني بني الدوى 
السياساية، وانضمامهاا لهاذا االتَّفاااق لتدوياة 

الجبهة الأاخلية وتحزيز صموعلا.
وقال الزبري  يف الكلماة التي ألدالا عن أحزاب 
اللداء املشرتك »تبارك اححزاب السياسية الخأوات 
التي نفذت، وألمها إعاعة مجلل النواب كمرجحية 
عساتورية للباالع وتثّمن مواقف أعضائه وحساهم 
الوطناي الحاايل بالتفاعال والحضاور ونشاأ عىل 
أيأيهام ملواجهاة التحّأياات املساتدبلية وإيصاال 

الوطن إىل بر احمان«.
وأّكاأ ععام ومساانأة أحازاب اللداء املشارتك 
مهاماه  أعاء  يف  احعاىل  السايايس  للمجلال 
االسارتاتيجية، واساتكمال ساأ الفراغ الأستورية 
ووضاع خارطة املهاأ إليصاال البلاأ إىل انتخابات 

محلية ترشيحية ورئاسية.
اك أحزاب اللداء املشارتك بالوحأة  كما أّكأ تمسُّ
الايَاَمانية كخيار اسرتاتيجي، وقال »نأعو إىل حل 
قضاياا أَبْنَااااء الجنوب حاالً عااعالً، وإعانة ععاة 
االنفصال، والتمساك بالثوابت الوطنية واالستدالل 

والحرية والسياعة والحأل«.
وععاا الزبري  إىل رص الصفاوف لأرع املحتلني 
والرشقياة،  الجنوبياة  املحاأظاات  مان  الجاأع 
وإساداط مرشوع التأارف والحفاظ عاىل ثداأة 
التساامح والتحاياش، وكذا الوقوف ضاأ الُحاْأَوان 
بكل أشاكاله وأنواعه عىل الايَاَمان.. ُمؤّكأاً وقوف 
أحزاب اللداء املشارتك ماع ُكّل الخريين من أَبْنَاااء 

الوطن يف مواجهة الُحاْأَوان.
وتاباع »يا جمالري شاحبنا الايَاَماناي احبي يا 
َمن التزت احرض تحت أقأامكم وعاندت لاماتكم 
عنان الساماء وأثبتم للحالم أنكم أولو بأس شاأيأ 

بصربكم وثباتكم يف مباعئ الوأاء والتحّأ «.

وأضاف« نيابًة عن اححزاب السياسية املنضوية 
تحت اللداء املشارتك نحييكم تحياة النضال تحية 
املحباة، إن حشاأكم لاذا يجحلنا نساتحرض قيم 
الرجولاة والفأاء ومبااعئ الحل والحاأل والكرامة 
واملوقاف  الصاف  واالساتدالل ووحاأة  والحرياة 
ومحاني االنتماء الوطني الذ  اشاتهر به اليمانيون 
وتوقاأ أينا بهجاة االنتصارات واحعاراس وتوقظ 
أيناا إَراَعة التحاّأ  والتغياري والنهاوض ملواجهاة 

الغزاة والأامحني واملحتلني الجأع«.
وأشاار إىل أن الُحااْأَوان خلاف عاىل ماأى عاأ 
ونصف عماراً شاامالً لكل مدومات الحياة وحصاراً 
خانداً خالأاً للرشع والدانون الأويل واجهه الشحب 
بالصرب والثبات والحزيمة واملداومة واالستبساال.. 
الأتااً إىل أن ألاك أأداأ الُحااْأَوان توازناه وأعماى 
بصريتاه أذلب يبحث عن تساويات لكناه أراعلا 
بأجنأتاه ورشوطاه وتحت سادف املفاوضات ظل 
يحشأ مرتزقته يف الجبهات والأأع بهم يف زحوأات 
متحاقباة وتجاول طائراته املحاأظات وتساتهأف 
ُكّل يشء مرتكباة أبشاع املجازر وتأخال املحتل إىل 

املحاأظات الجنوبية.
وأكأ الزبري  أنه وبحأ صرب عاأ ونصف وأشال 
املفاوضات كان ال بأ من إعاعة االصأفاف الوطني 
وتوحياأ الجبهة الأاخلية من خاالل اتَّفااق أنصار 
اللاه وحلفاؤلم واملؤتمر الشاحبي الحااأ وحلفاؤه 
لتحزيز الجبهاة الأاخلية وإعاعة جلساات املجلل 
الترشيحي، إلعاعة الأولة إىل وضحها الأبيحي وأعاء 

مهامه االسرتاتيجية التي تتألبها املرحلة.

الحراك الجنوبي: االّتَفـاق التأريخي 

جّسد إرَاَدة الشعب
رئيُل مكون الحاراك الجنوبي يف مؤتمر الحوار 
الوطناي خالاأ بااراس باأوره أكاأ أن االتَّفاااَق 
التأريخي بني الدوى السياساية جّسأ إَراَعة الشحب 
الايَاَماناي يف مواصلاة نضالاه وصماوعه يف وجه 
الُحاْأَوان الساحوع  احَمريكي عاىل الايَاَمان حكثر 

من عاأ ونصف الحاأ.
وأشاار يف كلماة الحاراك الجنوباي يف املسارية 
الجمالريياة الكربى إىل أن لذا االتَّفااق وجه أقوى 
رسالة لتحالف الُحاْأَوان بأن الايَاَمانيني أَْصبَاحوا 
أكثار قوة وثباتاً ووحأًة يف مواجهاة الُحاْأَوان الذ  

كان يرالن عىل شل جبهة الصموع الوطني.
وععاا رئيال مكون الحاراك الجنوبي الشاحب 
الايَاَماناي إىل االلتفاف والتأيياأ والأعم للمجلل 
السيايس احعىل لدياعة البالع ومواجهة الُحاْأَوان.

كما ععا املجتمع الأويل إىل احرتاأ إَراَعة الشاحب 
الايَاَماناي وخياراته الحرة وحداه يف اتّخاأ الدرار 
املصاري  وكذا احرتاأ ُمؤّسسااته الأساتورية وما 

يصأر عنها من قرارات.
وقال »كما ال يساحني يف لاذا املداأ إال أن أوجه 
تحية إعزاز وإكبار لنواب الشحب ومجلسهم املوقر 
الذيان كانوا عنأ حسان ثداة الشاحب الايَاَماني، 
وتحية ملن لم يتمكنوا من الحضور وأعلنوا تأييألم 

للمجلل السيايس احعىل«.
وأضاف »وال يفوتني كذلك توجيه جزيل الشكر 
للجنة الثورية الحليا وكاأة أعضائها عىل ما قأموه 
يف املرحلاة الساابدة يف ظل الظاروف الصحبة التي 
كانت تحيشها البالع للحفاظ عىل ُمؤّسسات الأولة 
من االنهيار وعىل اقتصاع البلأ من السدوط أماأ ما 

الحشُد األضخُم يف تأريخ الـَيَمن..
مليونية السبعني تبارك املجلس السياسي األعلى

 الزبيري: أحزاب المشترك تؤكد دعَمها للمجلس السياسي وتؤيد استكماَل سد الفراغ الدستوري ووضع خارطة 
إليصال البلد لالنتخابات التشريعية والرئاسية

 باراس: على المجتمع الدولي احتراُم إَراَدة الشعب الـَيـَمـني وخياراته الحرة وحقه في اّتخاذ القرار المصيري
 الشرفي: علماء الـَيـَمـن سيعملون جاهدين من أجل بث روح اإلخاء والمحبة والحوار والشراكة بين القوى السياسية 

 شائف عاصم: المسيرة المليونية تأتي في منعطف خطير يمر به الـَيـَمـن ويتعرض أبناؤه ألبشع الجرائم التي ال تقرها الشرائُع والقوانين
 فتحية عبداهلل: النساُء اليمنياُت داعياٌت للسالم ال لالستسالم رافضاٌت للُعـْدَوان الذي يقتل األبرياء والمدنيين واألطفال
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يفتحله الحأو من أزمات وحصار داشم«.
وحياا خالاأ بااراس يف ختااأ كلمتاه بأوالت 
وتضحياات أبأاال الجياش واللجاان الشاحبية يف 

مختلف مياعين البأولة والرشف.

علماء الـَيـَمـن: على العالم احرتام إرَاَدة 
الشعب الـَيـَمـني

مان جهته أعلن حسان محمأ الارشيف يف كلمة 
علمااء الايَاَمان تأيياَأ الحلماء لالتَّفاااق الوطني 
واملجلل السايايس احعاىل وجميع الدارارات التي 
تصاُأُر عنه بما يواأال الرشع ويحازز اللحمة بني 

أَبْنَاااء الايَاَمان.
وأّكأ الرشيف أن الحلماء سايحملون جالأين من 
أجال بث روح اإلخاء واملحبة والحوار والرشاكة بني 
الدوى السياسية وكاأة أَبْنَاااء الشحب الايَاَماني.
وبارك عوعُة مجلل النواب لالنحداع وممارساة 
ومباركتاه  والدانونياة  الأساتورية  صالحياتاه 
لتشاكيل املجلل السايايس احعاىل ومنحه رشعية 
إعارة شائون الباالع يف لاذه املرحلة الحاسامة من 

مراحل النضال الوطني.
وأشاار إىل أن لاذا االتَّفااق جااء بحأ تضحيات 
أَبْنَاااء الايَاَمان يف كاأة ربوع الوطن من شاماله 
إىل جنوبه يف كاأة جبهات الحزة والرشف للأأاع عن 
سياعة الوطن وكرامة الشاحب ومواجهة الُحاْأَوان 

السحوع  احَمريكي.
وععات كلمة علماء الايَاَماان كاأة عول الحالم 
إىل احرتاأ إَراَعة الشحب الايَاَماني وخياراته وحده 
يف تدريار مصاريه التي عارب عنها مجلال النواب 
وكاأة الدوى السياساية الوطنية والنخب الثداأية 
واالجتماعياة والحلماء؛ كون الشاحب لاو املصأر 

الوحيأ للرشعية.
وطالاب الارشيف، املنظمات الأولياة والحدوقية 
الدياأ بأورلا يف مسانأة الشحب الايَاَماني وإعانة 

ما يتحرض لاه من جرائم وانتهااكات وجرائم ضأ 
اإلنساانية بساالح الأاريان الساحوع  احَمريكاي 

الوحيش بحل النساء واحطفال والشيوخ.
كماا ععا املغارر بهم الذين يداتلاون يف صفوف 
الُحاْأَوان ضأ أبنائهم وشحبهم إىل مراجحة أَنُْفسهم 
والحوعة إىل جاعة الصواب.. مشايأاً بالأور البأويل 
لرجال الجيش واللجان الشحبية يف مختلف املياعين 

والجبهات الدتالية.

القبائل الـَيـَمـنية: سنقف صفاً واحدًا 
ضد الُعـْدَوان

يف حني ععا شاائف عاصم يف الكلمة التي ألدالا 
عن الوجالات والشخصيات االجتماعية، إىل احرتاأ 
إَراَعة الشاحب الايَاَماناي وحداه يف تدرير مصريه 
واختياار مان يحكمه ويرعى مصالحاه وإعانة ُكّل 
من يحاول كار لذه اإلَراَعة الشاحبية والتأخل يف 

شأنها أَْو محاولة أرض ردباته عليها.
وجاأعت الدبائال الايَاَمانياة الأعاوة حَبْنَاااء 
الشحب ملساانأة ُمؤّسساات الأولة بكل تكويناتها 
والوقاوف إىل جانب املجلل السايايس احعىل وععم 
ما سايتخذه لرتتياب احَْوَضااع الأاخلياة والوقوف 
صفاً واحأاً ضأ الُحاْأَوان ومسانأة الجيش واللجان 
الشاحبية يف ُكّل الجبهات ورأألم باملال والرجال.. 
مأالبااً املغارر بهام الحاوعة إىل جااعة الصاواب 

والرجوع إىل الصف الوطني.
املسارية  لاذه  أن  إىل  عاصام  شاائف  وأشاار 
الجمالريياة تأتاي يف منحأاف خأاري يمار باه 
الايَاَماان ويتحارض أبنائه حبشاع الجرائم التي ال 
تدرلاا الرشائع والدواناني واحعاراف الأولية عىل 
مارأى ومسامع الحالم الصامات عون حسايب أَْو 

رقيب.
وأكاأ أن لذا الحشاأ الجمالري  يجّساأ إَراَعة 
الشاحب الايَاَماني الراأاض للُحاْأَوان الساحوع  
احَمريكي وتأييأاً للمجلل السيايس احعىل، ومباركاً 

نجااح انحداِع جلساات مجلال النواب امُلؤّسساة 
املجلال  منحات  التاي  والترشيحياة  الأساتورية 

السيايس احعىل الثدة يف إعارة الأولة.
وأعان املجاازر التاي ارتكبهاا الُحااْأَوان بحال 
أَبْنَااااء الايَاَماان وآخرلا اساتهأاف مستشافى 
عبل الذ  تأيره منظمة أطباء بال حأوع ومأرساة 
تحفياظ الدارآن الكريام بمأيرية حياأان بصحأة 
وكاذا جريماة اساتهأاف املأنياني يف ساوق املأيأ 
وقرياة بني عاصام بمأيرية نهام، وراح ضحيتها 
عرشات الشاهأاء من احطفال والنسااء والشايوخ 
واالساتهأاف الحشاوائي ملنازل املواطنني باملأيرية 
ودريلا من املجازر البشحة التي يرتكبها الُحاْأَوان.

نساُء الـَيـَمـن: خطوة يف طريق التوافق
رئيساة اتحااع نسااء الايَاَمان أتحياة محمأ 
عبأاللاه اعتربت تشاكيل املجلل السايايس احعىل 
خأاوة لاماة يف طريال التواأل الوطناي ملواجهة 

الُحاْأَوان.
وأكأت رئيساة اتحااع نسااء الايَاَمان يف كلمة 
املارأة يف املسارية الجمالريياة املليونياة، مباركاة 
املارأة الايَاَمانية لالتَّفااق السايايس.. عاعيًة بدية 
الداوى والفحالياات السياساية لالنخاراط يف لذا 
االتَّفااق ملا يحدل الرشاكة وتحمل املسائولية. كما 
أكاأت حارص املارأة الايَاَمانية عىل املشااركة يف 
لذه املسارية الجمالريية الكاربى املباركة واملؤيأة 
لتشكيل املجلل السيايس احعىل ليتوىل إعارة شؤون 
البالع ورسام السياساات الحامة واتّخااأ الدرارات 

السياعية.
وأضاأات »نحن النسااء الايَاَمانياات عاعيات 
للسالأ ال االستسالأ، راأضات للُحاْأَوان عىل بالعنا 
الاذ  يدتل احبريااء واملأنياني والنسااء واحطفال 
ويأمار البنياة التحتياة ويحاول تركياع وإخضاع 

الشحب واستهأاف لويته التأريخية احصيلة.
وأشاارت رئيساة اتحاع نسااء الايَاَمان إىل أن 

املرأة رشيكاً أحلياً يف ُكّل الدضايا التي تحني البلأ يف 
الحروب والُحاْأَوان ويف السالم االجتماعي والتنمية 
وتشارك يف محركة النضال والأأاع عن عزة وكرامة 

الوطن.
وطالبات املجتماع الاأويل واملنظماات الأولية 
احرتاأ إَراَعة الشاحب الايَاَماني الذ  يدرر مصريه 
بنفساه الياوأ. مشاأعة عاىل مشااركة املارأة يف 
مواجهاة الُحااْأَوان وأضح ما يرتكباه من جرائم 
إباعة وحشاية وتأمري للبلأ أرضاً وإنسااناً يف كاأة 

املنتأيات واملحاأل.
وأضاأت » نبارك لذا االتَّفااق الوطني السيايس 
التأريخاي والذ  يمثال تحزيزا لجبهاة الصموع يف 
مواجهة لذا الُحاْأَوان اإلْجاَرامي الغاشم ونأمل أن 
تنضم كاأة الدوى واملكونات الوطنية تحت مظلته 
لتجنياب الباالع رشور وويالت ومأاماع الُحاْأَوان 

احَمريكي وحلفائه«.

بيان املسرية: املجلس السياسي ضرورة 
ملحة

واختتمات املسارية الحظماي ببياان أكاأ عاىل 
مباركة االتَّفااق الوطني وتأييأ املجلل السايايس 
احعىل باعتباره الأريل لتوحيأ املوقف الشاحبي يف 

مواجهة الُحاْأَوان.
كما أكاأ البيان الذ  تاله عضاو مجلل النواب 
عن الأائرة ل2 بمحاأظاة عأن عبأالبار  عديش، 
أن االتَّفاااق وتشاكيل املجلال السايايس احعاىل 
كدياعة رشعية للبالع رضورة ملحه لتوحيأ الجهوع 

وحشأ الأاقات يف مواجهة الُحاْأَوان.
وقاال البيان »ياا جمالاري شاحبنا الايَاَماني 
الحظيام يف الأاخل ويف املهجر ياا أحرار الحالم أيتها 
الشاحوب الحارة مان لنا ومان صنحااء عاصمة 
الايَاَماان الواحأ ومن لذا الحشاأ املليوني املهيب 
حياث احتشاأت أياه الجمالاري وتداطارت مان 
ُكّل محاأظاات الايَاَماان ومأنه وقاراه لتحرب عن 

تأييألا ومباركتها لدياأ املجلل السيايس احعىل«.
وأشاار البيان إىل أن تشاكيل املجلل السايايس 
احعىل جااء تلبية لاإلَراَعة الشاحبية والوطنية التي 
تحرب عنها لذه الحشوع املليونية من ُكّل محاأظات 
الايَاَماان رشقه ودربة وشاماله وجنوبه ولتوجه 
رساالة إىل الحالم أجمع بأن الشحب الايَاَماني لو 
صاحب الرشعية الحديداة وال رشعية ملن يدتل أَْو 

يأمر.
واعترب البيان، تشاكيل املجلل السيايس احعىل 
تلبية لإلَراَعة الشاحبية الأامحة إىل الحزة والكرامة 

واالستدالل.
وأكأ أن املجلل السايايس يساتمأ رشعيته من 
التواأال الوطناي الاذ  جساأته اإلَراَعة الشاحبية 
والوطنية التي عربت عنها املساريات واالحتشاعات 
الشاحبية وبياناات الداوى والفحاليات السياساية 
واملجتمحياة املؤياأة التاي ععت املجلل السايايس 
احعاىل والداوى السياساية الساتكمال الخأوات 
الالزمة ملا من شاأنه تحزيز وحأة املوقف والصموع 

والثبات يف مواجهة الُحاْأَوان.
كماا اعترب بيان املسارية الجمالريياة االتَّفااق 
التأريخي وتشكيل املجلل السيايس احعىل انتصارا 
إلَراَعة الشاحب ورشعيته املساتمأة من مظلوميته 
وأحديتاه يف الأأاع عن نفساه يف مواجهة ُعاْأَوان 
ارتكب جرائم بحل اإلنسانية جمحاء ويف ظل موقف 
عويل وإقليماي يرتئاي أرض رؤية االستساالأ عىل 
الشحب الايَاَماني بأال عن السلم والسالأ وتحديدا 
ملباأأ الرشاكاة يف إعارة ُمؤّسساات الأولاة بني ُكّل 

الدوى الوطنية يف الايَاَمان. 
وأشاعت املسرية الجمالريية باملوقف التأريخي 
لنواب الشاحب أعضااء مجلال النواب ورئاساته 
وعداأ جلساات املجلل ردام املحوقاات واإلخأار 
والرتلياب بما أيها مناع حركة الأاريان من وإىل 

صنحاء.
وععاا البيان ُكّل شاحوب الحالم املحباة للحرية 
واملنظماات  والدهار  للظلام  والراأضاة  والساالأ 
والهيئاات السياساية واإلنساانية بالضغاط عاىل 
املجتماع الاأويل ومنظماته وليئاته الحارتاأ إَراَعة 
الشحب الايَاَماني وُمؤّسساته وحده يف الأأاع عن 

نفسه وحريته واستدالله.
وأعلان املشااركون تفويَض املجلل السايايس 
احعىل اتّخااأ ُكّل املواقف واإلجراءات التي تنساجم 
ماع قاوة وصالبة املوقف الشاحبي ووضاع حريته 

وسياعة واستدالل الايَاَمان أوق ُكّل اعتبار.
وأشااع البياان بماا يجرتُحاه أبأاال الجياش 
وانتصاارات  بأاوالت  مان  الشاحبية  واللجاان 
وتضحياات يف جبهات الدتال ماا وراء الحأوع وكذا 

بأور رجال احمن يف حفظ احمن واالستدرار.
كما ععاا البيان كاأة أَبْنَااااء الايَاَمان إىل رأأ 
جبهاات الرشف والبأولة بالرجاال واملال والتوجه 
نحو محسكرات التأريب والتجنيأ والتحرك الشحبي 
املوحاأ لتحزيز جبهات الصماوع والثبات واملواجهة 

حتى النرص.
وترحام البياان عاىل أرواح الشاهأاء.. متمنيااً 
الشافاء الحاجال للجرحاى والحرية لاكل احرسى 
والاذل  والايَاَمانياني  للايَاَماان  املباني  والنارص 
والخران والهوان لدوى اإلْجاَراأ والرش وأأنابهم 

ومرتزقتهم وال نامت أعني الجبناء.
وألديات خاالل املسارية الجمالريياة قصياأة 
للشااعر محاأ الجنيأ عاربت عن التالحام الوطني 
وصماوع أَبْنَااااء الشاحب الايَاَماناي يف مواجهة 

الُحاْأَوان السحوع  احَمريكي الغاشم.
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 السبعني.. 
إرَاَدُة شعب!

حسن حمود شرف الدين
طاملاا ومجلاُل احمان يتغنَّى 
بدرتُاه  برشعياة لااع  ومحاه 
الساحوعية  اململكاة  الحلاوُب 
املتحاأة  الوالياات  وسايأتها 
احمريكية.. لذا التغني والتمسك 
برشعياة ولمية موجاوعة أدط 
عىل أوراق احَُماام املتحأة الدابل 
للمأ والجازر أماأ املاال والنفط 

السحوع  والخليجي.
وطاملاا تغنات أَيْضااً الواليات 
املتحأة احمريكية بأنها َمن تأاأع 
عان الحرياات وحدوق اإلنساان 
يف مختلاف عول الحالام.. إال أنها 
اليوأ تدف عاجزًة ومشلولة أماأ 
لحابها الاذ  ال يكاع يتوقف تجاه 
والخليجية  الساحوعية  احرصاأة 
حتى تصل إىل مساتوياتها احعنى 

الصفر .
مبااعئُ وقوانانُي ولوائح تدف 
عليهاا احَُماام املتحاأة كمنظمة 
عولياة جامحة لجميع عول الحالم 
ُوجاأت لتنظيام احمان احَُمامي 
بني الشاحوب والأول وتأاأع عن 
اإلنساان وحداه يف الحيااة بحزة 
وكرامة.. وكما يبأو أن مجموعة 
من الأول لي من تتحكم بدرارات 
وتوصياات ونتائج لاذا املجلل 
ليصباح مجلال أمن خاليااً من 
اإلنساانية ومليئاً  املبتأئ والديم 
باحموال املأنساة بأمااء احبرياء 
من النساء واحَْطَفال وكبار السن 
واملأنيني اآلمنني يف مساكنهم.

الايَاَمانياَة  الدضياَة  إن 
الحديداي لثالث  الوجه  كشافت 
جهاات كانات وال زالات ترأاع 
شاحارات احمن والحرية والحأالة 
واملساواة.. بينما لي تفتدُر إليها 
جميحاً.. أال عأل يف مجلل احمن 
وال حرياة يف النظااأ احمريكاي 
امللكاي  النظااأ  يف  مسااواة  وال 

السحوع .
اليوأ  الايَاَماناي  إن الشاحب 
يجتماع عاىل قلاب رجال واحاأ 
ليدول للحالم أجمع ويف مدأمتهم 
مجلل احمن »املبيوع« والواليات 
واململكاة  »البائاع«  املتحاأة 
السحوعية »املشرت «.. إننا شحب 
كريام قو  ال يدبُل الظلم والذل.. 
نحن شحٌب يمتلك إَراَعة الحصول 
عىل الحرية واالستدالل السيايس 

بحيأاً عن االرتهان للخارج.
ملياأان  الخاروَج  إن  أحاالً 
السبحني يمثّل إَراَعة شحب بأكمله 
يحااوُل بحُض املرتزقة واملناأدني 
بيَحاه بثمان بخال.. إنهاا إَراَعُة 
شاحب لَفَظ الحمالء واملرتِزقة إىل 

دري رجحة.

أحمد ناصر الشريف
 

يحلل أَبْنَااء الشحب الايَاَماني أمالً كبرياً عىل 
الحكومة الداعمة التي سيتم تشكيلُها بناًء عىل 
تكليف من املجلل السيايس احعىل، والتي نوع أن 
تكوَن حكومة كفاءات وطنية بامتياز بحيأة عن 
َأ إىل مجلل  التداسام واملحاصصة وأن ال تتداأَّ
الناواب بربنامج عرياض طويل، كماا لو حال 
الحكومات الساابدة يحارف أعضاؤلاا مدأماً 
أن ما سايتضمنه مان قضاياا ورؤى وتألحات 

وطموحات لن يكتب لها التنفيذ.. 
وإنما نريأ أن تكتفاي بالرتكيز عىل أولويات 
آنياة تتواكب مع ما يتألبه الوضع الحايل املحدأ 
يف ظال الحرب الظاملاة عىل الشاحب الايَاَماني 
ملحالجتاه وتختارص برنامجها يف ندااط محينة 
قابلة للتنفياذ بحيث يكون حليفهاا النجاح بل 
وسيسااعألا ألك عىل تلمل طريدها الصحيح 
بساهولة وكساب ثدة الناس بها ال سايما وأن 
لذه الحكومة سيأتي تشاكيلها يف وقت نحرتف 
أيه بأن ُكّل يشء يساري يف دري صالحها نظراً ملا 
سايصاعأها من تركة ثديلاة ومحدأة ومألوب 
منهاا أن تحدال إنجاازات عاجلاة تحياأ احمل 
واالبتساامة إىل شافاه الايَاَمانيني وتشاحرلم 
بأنهم قاعرون عىل محالجاة قضايالم وتخأي 

الصحوباات والحراقيال التاي تداف يف طريدهم 
وتاكاع تديض عاىل ما تبداى من ليباة الأولة 

وبساط  وجوعلاا  وأارض 
احرض  ُكّل  عاىل  نفوألاا 
الايَاَمانية بحيأاً عن الخالأات 
التاي  السياساية  واملكاياأات 
تحصف بكل ما لو قائم وتشوه 
ُكّل ماا لاو جميال.. ولاو ما 
يتألاب من الحكوماة الداعمة 
بحاأ منحها الثداة من مجلل 
الناواب أن يكاون تركيزلا عىل 
تنفيذ الهأف الحاأ يف برنامجها 
املتمثل يف إنجاز مهااأ املرحلة 
االنتدالياة ال سايما ماا يتحلل 
باإلعاأاع لالنتخاباات الربملانية 

والرئاسية التي ساتضع حأاً لكل ما نحانيه من 
إشاكاالت وصلت حأ حمل الساالح عىل بحضنا 
واالساتحانة بأعأائناا ليأمروناا وكذلاك تحزيز 
احمن واالساتدرار السايايس بما من شاأنه أن 
يوأار بيئاة مناسابة لتحديال نماو اقتصاع  
مساتأاأ ووضاع آلياة يتام االتفااق عليها مع 
مختلف املكوناات السياساية لتنفيذ مخرجات 
الحاوار الوطناي وماا تضمناه اتفااق السالم 
والرشاكاة الوطنياة التاي جااءت به ثاورة 21 

سبتمرب الشحبية.
أما الشاأحات التي تحوعناا عليها يف املايض 
أإنهاا تظال حارباً عاىل ورق 
وال توصال إىل نتيجاة عملياة 
بال وتبداى مجارع )أرقحات( 

إعالمية يف الهواء.. 
خاالل  مان  أإناه  ولذلاك 
تناماي الوعي الوطناي حَبْنَااء 
الايَاَماان بدضايالم الوطنية 
ومصلحاة شاحبهم ووطنهام 
الحليا أإنهم لن يدبلوا يف الفرتة 
الحالية بغري الحمل الذ  يرتجم 
عىل أرض الواقاع حيث لم تحأ 
تؤثار أيهم عدأداة عواطفهم 
بالكالأ املحساول الذ  لم يثمر 
عان يشء ينفحهام وإنما يظال كالزباأ يذلب 
جفااًء.. بل ولم يحاوعوا يكرتثاوا بذلك الخأاب 
الاذ  يرتكز عاىل تخويفهم من حاروب قاعمة 
تحات أرائاع مختلفة ساواء كانات طائفية أَْو 
عنرصية أَْو حزبية من أجل خلط احوراق والتأثري 
عاىل توجهاتهام حن أَبْنَااء الشاحب الايَاَماني 
يحيشاون ُكّل لاذه الحاروب الياوأ عاىل ارض 
الواقع.. ونحتدأ أن ما عانوه وتحرضوا له خالل 
السنوات املاضية وخاصة يف املايض الدريب من 

لذه الأعايات املغرضة والهأامة وانحكاسااتها 
السالبية عىل حياتهام اليومية قأ جحلهام أَْكثَر 
وعيااً وحذراً أَْكثَر من أ  قبل وصاروا يحوا جيأاً 
بأن أولئك الذين يستغلون مشاكلهم وقضايالم 
وتوظيفهاا لالساتفاعة منها خأماة ملصالحهم 
الخاصاة يف الأاخال أَْو الخاارج ال يحبون الخري 
أن  الايَاَماناي  للشاحب  يرياأون  وإنماا  لهام 
يظال عالة عاىل اآلخرين ويحيش يف ظال أجواء 
مشحونة بالتوتر والدلل والخالأات الأائمة التي 
تحمال يف النفوس الحأاوة والبغضااء لتحدأ ُكّل 
أئة عىل احخرى وإحأاث رشخ يف أوساط أَبْنَااء 
احرسة الواحاأة خاصة عنأما تكاون التباينات 
السياساية مغلفة بغالف مذلبي بحجة الأأاع 
عن الأين مع أن الجميع يف الايَاَمان مسالمون 
يشاهأون بأن الله واحأ وال محبوع دريه وكلهم 
ياؤعون أركان اإلْساااَلأ الخمساة التاي ارتكز 
عليها الأين اإلْساااَلمي الحنيف والتي قال عنها 
النباي محماأ عليه وعاىل آله وصحباه الصالة 
والساالأ: إن مان حاأاظ عليها أداأ أألح كما 
جااء يف الحأيث الرشيف.. ونساأل الله تحاىل أن 
يحّرر ساستنا وأحزابنا ومن يأور يف ألكهم من 
الحدول الشايأانية والترّصأاات الصبيانية من 
الرشاكة التي لي عنألم بأحم املحاصصة وأن 

يلهمهم طريل الصواب.

ماذا نريُد من الحكومة القادمة؟  الت
تأم

محمد المحفدي
سانٌة وساتة أشاهر كاملة َماارَّت عىل ُعاْأَواِن التحالف الهمجي 
عىل الايَاَمان بدياعة مملكة الرش »السحوعية« التي اختارت منتصَف 
ليل يوأ 26 مارس 2015أ ليكوَن يوماً مشاهوعاً يف تأريخها ليخلألا 
التأريخ، وأحالً استأاعت الحصوَل عىل مبتغالا أدأ خّلألا التأريخ 
بأنهاا حني أراعت حمايَة الحرب لاجمات أصَل الحروبة، وحني أراعت 
نُارصَة اإلْساااَلأ لاجمت أنصاَر نباي الله، وحني عجزت اساتحانت 
بأعأاء الحروبة واإلْسااَلأ استحانت بَمن ادتصب أرض ألسأني التي 
ع عىل تسليمها لليهوع خاعُمهم احول وعاعُم إجرامهم »عبأالحزيز  وقَّ

آل سحوع«.
سيخّلأ التأريخ بأن مملكَة آل سحوع كأدنى عولة يف الحالم اعتأت 
عىل الأولة احأدر يف املنأدة سيخلأ التأريخ اململكة السحوعية كأأدر 

عولة يف الرجال والتي لزمها رجال أأدر عولة يف املنأدة.
الساحوعية قائأة التحالف الحربي ضأ الحروبة اساتحانت بالحالم 
أجمع جيوشااً وطائرات وأقماراً صناعية وقنوات تلفزيونية وسافن 

حربية.
الساحوعية جلبت ُكّل مرتزقة الحالم ليأاأحوا عن اإلْساااَلأ ابتأاًء 
مان إرسائيال ُوُصااْوالً إىل مرتزقاة البالع ووتر عأاعاً عن إْساااَلمها 
املزعاوأ الذ  اساتخأمته لتوجه حرابها إىل صاأور الايَاَمانيني بأالً 
عن تحأيل بوصلتها ناحية ألساأني الساتحاعتها مان حفأة الدرعة 

والخنازير ححضان الحروبة التي زعمت أنها تأاأع عنها.
الياوأ بحأ عاأ ونصاف الحاأ تدُف الساحوعية عاجزًة عن حماية 
نفساها وحأوعلاا ويتسااقط جيشاها الورقي عىل طاول الرشيط 
الحأوع  وأَْصبَاحت أموالها التي اشارتت ُكّل يشء تنفذ شيئاً أشيئاً 
وصار تحالفها يساُدُط يوماً بحأ يوأ، ورواية حماية املدّأساات من 
املجاوس الايَاَمانيني صارت احضحوكاَة التي يبتزُّ بها الحاَلُم اململكة 
الساحوعية والتي أثبتت اححأاث أن املدأساات تحتااج إىل حماية من 

آل سحوع أنفسهم.
حاولات مملكُة الرماال قتَل صماوع الايَاَمانياني أدتلت الرجال 
والنسااء واحَْطَفال وعمارت املأارس والجامحات والأرق والجساور 
واملوانائ واملأارات وردام لذا كلاه زاع الايَاَمانيون صماوعاً وعزة 

أاً. وتوحُّ
الياوأ تحياُش مملكُة الرمال لساترييا مساحورًة بحاأ أن أعركت 
اقرتاب النهاية بحأ سادوط مأينة نجران شايئاً أشايئاً وبحأ لروب 
جنوعلاا وخساارة الكثري مان حلفائها وبروز الكثري مان املنظمات 
الأولياة التي أعانات جرائَم الساحوعية يف الايَاَمان والتاي عجز ماُل 
مملكة الرمال عن رشائهاا أَْو نَِفاااَأ مفحول مالها الذ  عأحته لتلك 
املنظماات أأنت لتدصف املستشافيات بمن أيها وإحاراق ُكّل يشء 

يميش أَْو يدف عىل احرض.
بحأ تشاكيل املجلل السايايس والتئاأ مجلل النواب الايَاَماني 
أ طريف الأأاع عن احرض  وعوعة الحياة السياساية إىل الايَاَمان وتوحُّ
والحرض يف الايَاَمان »املؤتمر الشاحبي الحااأ وأنصار الله« ليصبحا 
طرأاً وَسايفاً واحاأاً يف مواجهة الحاأو احزيل للجمهورية الايَاَمانية 
واملتمثال يف مملكاة آل ساحوع أَْصبَاح ُعنُااوُّ أجلها قاب قوساني أَْو 
أعنى وخياراتها محأوعة أليل أمامها ساوى إيدااف ُعاْأَوانها عىل 
الايَاَمان واالعتذار للشاحب الايَاَماني وإصالح ما أأساأته وتسليم 
أياعيهاا التاي رشعنت بهام قتال الايَاَمانياني للشاحب الايَاَماني 

ملحاكمتهم عىل خيانتهم لبلألم وإنزال الجزاء الحاعل بهم.
سايدول الشاحب الايَاَماني كلمتاه للحالم أجماع ويف مدأمتهم 
منظمة السدوط الحاملي املتحأة وراعيها الواليات املتحأة احمريكية.. 
سايدول الشحب الايَاَماني كلمته لكل من خانه وخذله وسانأ قتلته 

أَْو ساكت عما جرى له.
سايحلنها الشاحب الايَاَماني رصخاة مأوية لكل أَْحااَرار الحالم 

الذين وقفوا إىل جانبه وسانأوه.. سيحلنها الشحب الايَاَماني.
)لن ترى الأنيا عىل أريض وصيا(.

الشرعيُة يف السبعني تعّرُف عن نفسهاالُعـْدَواُن والشعُب الـَيـَمـني

زيد البعوه 
ما الذ  تبداى؟ عنأما تدرُِّر الرشعيُة أن 
تخاُرَج بنفساها إىل ميأان السابحني لتدوَل 
بأرأاع صاوت إن الرشعياة الحديدية لي 
رشعية اللاه ورشعياة الشاحب الايَاَماني 
ورشعياة  والداناون  الأساتور  ورشعياة 
املجلال النياباي حينهاا عاىل ماا يسامى 
برشعية لااع  والُحاْأَوان أن تُأسَّ رأَساها 
يف الارتاب كالنحاأ وتارتك مؤخرتها تتحأث 
زيفهاا وباطلهاا  باسامها وتكشاف عان 

املحض.
أيَّاُة رشعياة يتغنَّاى بهاا لااع  وبدية 
املناأدني والُحاْأَوان؟ لل رشعية عستوريه؟ 
ال توجاأ لهم أية رشعية عساتوريه مألداً، 

أالأساتور والداناون الايَاَماناي ناص عىل أن أ  شاخص 
يخاون بلاأه أَْو يؤيأ ُعااْأَوان خارج عىل وطناه أأنه عميل 
وخائان وتجاب محاكمته وعدابه، ولذه ليسات ساوى بنأ 
مان بنوع أدأانهام للرشعية، حيث قأ انتهات أرتة حكمهم 
قانونياً وقأموا اساتدالتهم عساتورياً ولربوا من الوطن إِأَا 
ال الدانون وال الأساتور يسامح بأن ينسابولم اليه ثم عىل 
املساتوى الأيني والثدايف لل لأيهم رشعية إلهية ال يحلم بها 
الشاحب؟ محااأ الله أالرشعياة اإللهية ال تمناح للأواديت 
واملناأدني أبأاً وإنما يمنحها الله للمؤمنني وللمساتضحفني 
مان عبااعه املتمثلني الياوأ يف الشاحب الايَاَماناي املجالأ 
واملأاأع عن عينه ونفساه وعرضه ووطناه إِأَا الرشعية لهم 
ال وطنية وال شاحبية، أالشحب الايَاَماني خرج إىل السبحني 
وخارج قبل ألاك يف مختال املحاأظاات الايَاَمانياة ليبارك 
املجالل السايايس واالتفاق التأريخي ويرأض رأضاً قاطحاً 

ُكّل املناأدني والحمالء ومن رأضه الشحب ال وطن له.
َف والدو  والحاشاأ من قبل الشاحب  إن الخاروَج املارشِّ

الايَاَماني الحظيم من مختلف أطياأه ومكوناته السياساية 
ومان مختلاف املناطل واملأن يف ميأان واحاأ حلأاف واحأة 
يحترب قأع الأريل باملرة عىل مجلل االمن 
واحَُمام املتحأة واملجتمع الأويل املتمساكني 
برشعية لااع  واملناأداني والذين يدتلون 
الشاحب الايَاَماني ويأمرون بُنيته التحتية 
ويحاارصوه اقتصاعيااً تحات ماربر إعاعة 
الرشعياة، ولذا قماة التناقاض واملغالأة 
أالرشعية الحديدية لي الشحب الايَاَماني 
الاذ  خارج يف السابحني والاذ  املفارتض 
أن يداف املجتماع الأويل إىل جانباه ويؤيأه 
ويكف املظلومية عنه بل يسلمون املناأدني 
والحماالء ويحاكماون املحتأين عىل شاحب 

الرشعية والوطنية والوحأة.
إأا لام يحتارب الحالم من ماا جرى خالل 
الحااأ والنصاف من الُحااْأَوان عىل الايَاَماان ومن الخروج 
الشاحبي املؤياأ لالتفاق السايايس ومباركاة املجلل احعىل 
إلعارة البالع ويكفوا عن ديهم وباطلهم وصمتهم أحليهم أن 
يحلموا أن لذا الشاحب سيتحول إىل مأرسة عاملية يأخذ منه 
احَْحااَرار يف مختلف بداع الحالم الاأروس الحملية املثمرة يف 
كيفياة الوقوف يف وجه الأغاة والجبابارة يف لذا الحالم عىل 

مر الزمن يف املستدبل.
 أما صنحه لذا الشاحب مان مواقف وانتصارات وصموع 
وصارب وثاوره وكفاح إىل الياوأ جأيٌر بأن ينحني لاه الحاَلُم 
إجاالالً وتحظيمااً وإكبااراً، أمثال لذا الشاحب ال يساتحل 
إاّل أن يبداى مرجحااً ومنهاالً للحظمة والشاجاعة والتحأ  
والداوه التاي يفتدألاا اآلخارون، ولاو كذلك؛ حنه شاحب 
اإليَْمان والحكمة، وال شاك أن لنااك يف الحالم بحض الحلماء 
والفالسافة واملثدفني من يحرأون ولو بشاكل مبساط ماأا 
يحناي اإليَْمان والحكمة التاي إِأَا امتلكها شاحٌب أهَو حتماً 

شحُب الثورة والحرية والرشعية.
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أمن يبذر باملاء كأنه شايأان، أ  
كأناه يحمل عىل أن يارضب احمة من 
أساسها، حتى ال تستأيع أن تدف عىل 
قأميها يف النهوض بواجباتها الأينية 
يَاِطنِي{  }إِنَّ اْلُمبَذِِّريَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّ

لو ال يدأر نحمة الله سبحانه وتحاىل، 
لو ال يحرتف باحلمياة الكربى للماء 
يف أناه لو أسااس الحيااة، لو عموع 
الحيااة: حياة احرض، وحياة احنفل، 
بل حياة اإليمان، حياة الأين، بل حياة 

احمة، عزتها كرامتها. 
إرسائيال تحااول أن تهأع ساوريا 
والحاراق بارضب احنهاار التاي تأتي 
مان عاخال تركياا يف اتفاقياات ماع 
عاخال  إىل  املااء  تحاول  باأن  تركياا 

إرسائيال، الحظوا كياف اليهوع عاخل 
إرسائيل يحاولون بأ  طريدة عىل أن 
يحصلاوا عىل كميات كبرية تؤمن لهم 
حاجتهام من املااء، أأكيااء، أأكياء، 
باأ  طريداة يحاولاون أن يحصلاوا 

عاىل ماا يؤمن لهام املاء مان أجل أن 
يساتأيحوا أن يدفاوا عاىل أقأامهام 
 أكثار مماا قاأ حصال يف مواجهتنا. 

]ملزماة محرأاة الله ااا نحم الله ااا الأرس 
الخامل[..

 مقتطفات نورانية

الفهُم املغلوُط آليات القرآن كـقوله تعاىل: }ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش{
َح الشاهيُأ الدائُأ -ِرْضااَواُن اللاِه َعَلاايِْه- يف محارضة  وضَّ
ا ملزماة ا ]محرأاة اللاه اا عظماة الله اا الأرس السااعس[ 
الفهام املغلاوط لاأى كثري مان الناس لكثاري من آياات الدرآن 
الكريم، أيدومون برشحها رشحا ناقصا، ال يتواأل بأ  شاكل 
من احشاكال مع عظمة الله سابحانه وتحاىل، حياث قال: ]}ثُمَّ 
اْساتََوى َعىَل اْلَحْرِش{ نأتي إىل الحأيث عن كلمة: }اْساتََوى َعىَل 
اْلَحاْرِش{ باملحنى الذ  يدول اآلخرون، أ : لناك عرش اساتوى 
علياه اساتواًء يليل بجالله! انظر كيف ساتهبط اآلياة إىل أحط 

مستوى؟[.
الأتا إىل أنه ليل لناك أيَّة قيمة أَْو أائأة لكالأ كهذا، بمحنى 
َماَواِت َواْحَْرَض يِف ِستَِّة  أن الله بأأ اآلية بدوله: )ُلَو الَِّذ  َخَلَل السَّ
أَيَّااٍأ(، ثم لل يحدل أن يأتي ويدول لناا: أنه بحأ ألك جلل عىل 
كريس )عرش(، أما قيمة لذا يف مجال إني أعرف الله، وأعظمه 
حناه مالاك الساماوات واحرض وخالدهاا، ولذا ما أشاار إليه 
الشاهيأ الدائاأ بدوله: ]ما قيمة أن يدول الله لنا الله سابحانه 
وتحاىل بأن لناك عرشااً لو يساتو  عليه؟. ما قيمته بالنسبة 
لنا يف مداأ الأاللة عىل قأرته سابحانه وتحاىل، عىل تأبريه، عىل 
حكمتاه، عىل عظمتاه وجالله!. لل يمكن ح  شاخص منا أن 
يتحأث بأن لاه رسير نوأ ]يرقأ[ عليه يف بيته ما قيمة لذا؟ أن 
أقاول: أالن عظيم ولو من أوليااء الله ولو كذا ولو كذا ومحه 
أَيْضااً رسير يف درأتاه يناأ عليه. لل لهذا الاكالأ قيمة؟. أَْو له 

كريس يف صالته يستو  عليه!.[. 
مذكراً -ِرْضاااَواُن اللِه َعَلاايِْه- باأن الدرآن الكريم لو من 
عناأ اللاه، وكل آية الزأ يكاون لها محنى مواأل لساياق الكالأ 

الذ  تتحأث أياه، أدال: ]الدرآن الكريام ُكّل مفرعة عاخله لها 
ألميتهاا }ِكتَااٌب أُْحِكَمْت آيَاتُاُه{ يتحأث عن خلل الساماوات 
واحرض ويداول: ولاه أَيْضاً عرش يجلل عليه! ما قيمة لذه يف 
مجال حكمته؟ يف مجال قأرته؟ يف مجال ماأا؟ بل قأ تستوحي 
منهاا عىل لاذا النحو: بأناه ]ثم تحاب ورجع يرتااح قليل عىل 
الكاريس حده[ لاذا يف منأدنا نحن ندول لاذا: ]عملُت إىل بحأ 
الحرص وعأت إىل البيت حسارتيح أألديات بنفيس عىل الكريس[ 
ألسانا ندول لكاذا؟ حينئٍذ يكون كالمك عاىل الكريس يف مكانه 
صحيح؟ لكن يف الأاللة عىل ماأا؟ عىل التحب، أنك قأ تحبت[.

)استواٌء يليق بعظمته(.. جملة يحاولون الخروج 
بها من املأزق الذي وقعوا فيه: ــ

ويف أات الساياق تحأث الشاهيأ الدائأ عن املأزق الذ  وقع 
اَمة( وكل من يحتدأ لذا االعتداع الباطل،  أيه )امُلَشبَِّهة وامُلَجسِّ
أحاولاوا أن يخرجاوا مان لاذا املاأزق بجملاة )اساتواٌء يليل 
بحظمتاه( ولكنهم لم يفلحاوا، حيث حاججهم الشاهيأ الدائأ 
بدوله: ]}ثُمَّ اْساتََوى َعىَل اْلَحْرِش{ عنأما يدولون: لناك عرش، 
يحناي: رسير أَْو كريس، أالله اساتوى عليه. ولكان قالوا: كيف 
اساتوى عليه؟ لال جلل كذا أَْو كاذا؟ قالوا: اساتواء يليل به، 
لكن ما الذ  قأ ثبت يف الصورة؟. لو أن لناك عرش، والله جاء 
أوقاه، ]لكن ماا عرينا كيف يكون اساتواؤه أوقه؟[. أليل لذا 
الذ  يحصل يف الذلنية؟. لنااك عرش ولناك جلل أوقه، عىل 

حأ عبارة من يدولون استواء يليل به[.

املحنى الصحيح لآلية: اا
رشح الشاهيأ الدائأ -ِرْضاااَواُن اللِه َعَلاايْاِه- محنى اآلية 
الكريمة لذه بدوله: ]كلمة: اساتوى عىل الحرش تبني لك أن الله 
من حيث املبأأ خلل الساماوات واحرض، كّونها، لكن السماوات 
واحرض شاؤونها واساحة، مملكاة عظيماة، مملكة واساحة، 
شاؤونها كثرية جاأاً }ُكلَّ يَْوٍأ ُلاَو يِف َشاأٍْن{، }يَُأبِّاُر اْحَْمَر ِمَن 
اَماِء إىَِل اْحَْرِض ثُمَّ يَْحُرُج إَِليِْه يِف يَْوٍأ َكاَن ِمْدَأاُرُه أَْلَف َسانٍَة{  السَّ
شاؤون مملكته يف اليوأ الواحأ ينجز أيها ما ال ينجز إال يف ألف 
سانة مما نحأ، أهذا الكاون الذ  خلده لم يخلداه ثم يرمي به 
لناك.. خلده ثم اتجه إىل تأبريه، إىل تأبري شائونه، تأبري شؤون 
لاذا الحالم الفسايح، ولاذا لو ما يحارب عنه ]بالحارش[ الذ  

يحني: السلأان واململكة[.

واستدل الشهيد القائد على صحة كالمه باآلتي: ــ
االستأالل احول: اا

اساتأل -ِرْضااَواُن اللِه َعَلاايِْه- عاىل كالمه بما جاء يف أول 
ساورة يونل، حيث قال: ]االستواء عىل الحرش محناه: ثم اتجه 
نحو تأبري شاؤونه، لو خلده ثم عبره، وجاء رصيحاً لذا يف أول 
]ساورة يونل[، ومحظم ما تأتي عبارة: ]استوى عىل الحرش[ 
تأتاي يف مداأ عرض ملظالر قأرته سابحانه وتحااىل أفي أول 
َماَواِت  ]ساورة يونل[ يدول تحاىل: }إِنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذ  َخَلَل السَّ
َواْحَْرَض يِف ِساتَِّة أَيَّااٍأ ثُمَّ اْساتََوى َعىَل اْلَحْرِش يَُأبِّاُر اْحَْمَر{ يأبر 
احمر.. ولم يدولون: ]اساتواء يليل به، ويف احثر: اساتواء يليل 

به!![ وأينما وصلنا عنأ: ]استوى عىل الحرش[: استواء يليل به! 
أهم مغلوط للدرآن، بل حط، حط لحظمة الدرآن وحكمته[.

االستأالل الثاني: اا
ومساتأال أَيْضااً باللغاة الحربياة، وكالأ الحارب، حياث أن 
الدرآن الكريم جاء بلساان عربي، أدال: ]ولذا ما يحني يف اللغة 
الحربية، الحرب يساّمون امُللك والسالأان والية احمر يسامولا 
الحرش، عرش اململكة، لو أساساً مأخوأ - يف لغة الحرب، وأيما 
لو محروف - من احشاياء عناأ امللوك لو أن يكون للملك عرش 
يجلال علياه، ال يجلل عليه إال امللك، حتاى ويل الحهأ يكون له 
مدااأ آخر، لاذا الحرش الذ  لو أصله كاريس، كريس مزخرف 
كبري مفخم، يضفي عىل اْلَمِلك ليبة أيضاً. عرش، عرش تكرر يف 
الذلنية استخأاأ ]عرش.. عرش..[ ثم أَْصبَاحت الحبارة تحني: 
اململكاة وامللك. والدرآن الكريم لو قرآن عربي، لو قرآن عربي، 
بلساان الحرب، وبأََسااليب الحرب يتحأث، أداال: لو خلل لذا 
الحالم الساماوات واحرض، ثام اتجه نحو تأبري شاؤونها؛ حنه 
ملكها، عرب عن املساألة بالحبارة املحروأة لأى الحرب ]االستواء 

عىل الحرش[.
ُمضيفاً أيضاً: ]ألسانا ندول: أن املسؤول لمه الكريس، ماأا 
تحناي لذه، عباارة ]كريس[؟ املنصاب، املداأ، الرتباة التي لو 
أيها، ال تزال الكلمة محروأة لأينا إىل اآلن تساتحمل، التحبري عن 
امللاك، عن املنصب، عن املدااأ بما لو عاعة يكاون متوأراً لأى 
امللاوك ولأى املساؤولني، أنداول: الرئيل ما لماه إال الكريس، 
رئيال الوزراء لماه الكريس، وزيار الخارجية لماه الكريس، 

ألسنا نحن ندول لكذا؟. 

اإلشهاد واإلقرار.. أسلوٌب قرآني للرد على َمن يعتقد أن النِّعم التي هو فيها نتاج ذكائه وعبقريته!!
  - بشرى المحطوري:

يأالحنا الشهيُأ الدائُأ -ِرْضااَواُن اللِه َعَلاايِْه- 
يف محاارضة ااا ملزماة ااا الاأرس الخامل من 
محرأاة اللاه اا نحام الله بماا يثلج الصاأر: ا من 
الارشح الرائاع لآلياات الدرآنية، وإساداطها عىل 
الواقع الذ  نحيشاه، والتأارق إىل مواضيع جأيأة 
مان خاالل اآلياات تختلاف عماا يف املحاارضات 
السابدة، أتحأي للمحارضة ألمية كبرية، وأائأة 
عظيمة، أال يحل اإلنساان أنه يدارأ نفل اليشء 
من املحلوماات، بل عىل الحكال، ُكّل محارضة لها 
مواضيحهاا الخاصاة بها، أاإأا بنا ننهال من نبع 
عذب صاٍف ال مثيل له، كيف ال.. ولو قرين الدرآن، 
أجزاه الله عنا خري الجزاء ما تحاقب الليل َوالنهار.

ال تكن نظرُتك لنعم اهلل كنظرة قارون: 
ــ

باعئ أ  بأء تحأث الشاهيأ الدائأ -ِرْضااَواُن 
اللاِه َعَلاايِْه- عن رعة أحل اإلنساان تجاه نحم الله 
عليه، أالبحض ينساب ُكّل احموال التي يجنيها من 
تجارته أَْو مزارعه أَْو أ  عمل يحمل أيه إىل نفساه، 
إىل أكائه وشاأارته وحنكته يف احمور، متناسيا أن 
الله لاو املنحم املتفضل عىل النااس جميحا، منبها 
لناا بأال نكون كدارون عنأماا قال له بحض قومه: 
اَر اآْلِخَرَة َوال تَنَْل نَِصيبََك  }َوابْتَِغ ِأيَماا آتَاَك اللَُّه الأَّ
نْيَا َوأَْحِساْن َكَما أَْحَساَن اللَُّه إَِليْاَك َوال تَبِْغ  ِماَن الأُّ
اْلَفَساَع يِف اْحَْرِض{كان جوابه: }إِنََّما أُوتِيتُُه َعىَل ِعْلٍم 
ِعنِْأ {، أ : بشأارتي وأكائي!! مما أعى إىل أن الله 
سابحانه وتحاىل عاقبه بأن خساف باه احرض لو 
وماا يملك من أموال، ولذا جازاء الظاملني املنكرين 

والجاحأين لنحم الله سبحانه وتحاىل..
مشاريا إىل أن اللاه سابحانه وتحااىل رع عىل من 
ينظر لذه النظرة رعوعاً مفحمة بأريدة وأسالوب 
جأيأ، أسالوب )اإلشاهاع واإلقرار(، يجحلنا نشاهأ 
ونُدار، بأنه لو املنحام املتفضل عليناا، لنكون من 
يحكام عاىل أنفسانا يف احخري، إماا أن نكاون من 
الشااكرين، أَْو من الكاأرين بتلك النحم، كما جاء يف 
سورة الواقحة، حيث عأع الله بحضا من نحمه علينا 

بهذا احسلوب كاآلتي: اا 

أوالً: ــ نعمة الزراعة والحرث يف 
األرض: ــ 

تناول الشاهيأ الدائأ رشح قوله تحاىل: }أََأَرأَيْتُْم 
َماا تَْحُرثُاوَن أَأَنْتُاْم تَْزَرُعونَاُه أَْأ نَْحاُن الزَّاِرُعوَن{ 

بدولاه: ]لذه احموال التي تحرثونهاا، لذه احموال 
التاي تجناون منهاا مختلاف الثماار، أتحصلون 
مان ورائهاا عىل أماوال كثارية، لاذه احرض التي 
تحرثونها، ولذا الزرع الذ  ينبت بحأ حرثكم }أَأَنْتُْم 
تَْزَرُعونَُه أَْأ نَْحاُن الزَّاِرُعوَن{ )الواقحة: ل6( ما لذا 
سؤال؟ ندول لك: تذكر النحم الحظيمة عليك، تذكر، 
إأا أنت لم تتذكر أسانذكرك نحان، أيأتي عىل لذا 
النحاو من االساتفهاأ }أََأَرأَيْتُاْم َما تَْحُرثُاوَن أَأَنْتُْم 
تَْزَرُعونَاُه أَْأ نَْحُن الزَّاِرُعوَن{ كيف سايكون جواب 

ُكّل واحأ منا؟ الله لو الزارع[.. لذا من جهة..
 من جهة أخرى لفت -ِرْضاااَواُن اللِه َعَلاايِْه- 
نظرناا إىل أشاياء كثارية نساتخأمها للزراعاة وال 
تنجاح الزراعة إال بهاا لي أَيْضاً من نحام الله جل 
شاأنه، أداال: ]الزراعة تشامل مختلاف احصناف 
التاي بني أياأ  الناس ساواء زراعة الازرع، زراعة 
الدات، زراعة البن، زراعة الفواكه، زراعة الحبوب، 
تسامى كلها زراعة، بحأ أن تحرتف أنت بأن الله لو 
الزارع، الله لو الذ  خلل لذه احرض التي تحرثها، 
لو الذ  خلال لك لذه اآللة التي تحارث عليها، أَْو 
لاذا الحيوان الاذ  تحرث عليه، لاو الذ  خلل لك 
تلك احيأ  التي تدباض بها املحراث، أَْو تدبض بها 
عجلاة الدياعة يف الحرَّاثة.واحعاني التي تبرص بها.. 
أليسات من الله؟.. لل يستأيع احعمى أن يحرث؟ 

ال يستأيع[..
ُمضيفاً أَيْضاً بأنه لو سابحانه من خلل الرتبة، 
بمختلاف أنواعها، وأن اللاه لو الذ  يفلل الحبة يف 
احرض لكي تُنبت، وعور اإلنساان مدترص عىل رمي 

البذور يف احرض أدط، وكل يشء لو من الله..
متساائال -ِرْضااَواُن اللِه َعَلاايِْه- سؤاال مهما 
ومحورياا حياث قال: ]أماا لو املوقاف الصحيح 
بالنسابة يل مناه تحااىل أماأ ماا أعأاناي، ما لو 
املوقف الصحيح؟ لال أرىض لنفيس أن أكون ممن 

اٌر{؟[. قال الله عنهم: }إِنَّ اإْلِنَْساَن َلَظلُوٌأ َكفَّ

موقُف اإلنسان من هذه النعمة: ــ
مؤكاأاً -ِرْضاااَواُن اللِه َعَلاايْاِه- بأنه ال يخلو 
احمار مان إجابتاني عاىل ساؤاله سابحانه }أَأَنْتُْم 

تَْزَرُعونَُه أَْأ نَْحُن الزَّاِرُعوَن{: اا
ااا اإلجاباة احوىل: ا أن يحارض اإلنساان عان 
الله، ويأبر عنه، ويصام آأانه عن الله، ولنا يكون 
اإلنسان ظلوما كفارا، مستحدا لغضب الله عليه..
اا اإلجابة الثانية: أن يدول اإلنسان: أنت يا ألله 
الازارع واملنحم َواملتفضل وبالتايل كما قال الشاهيأ 
الدائأ: ]أ ُّ املوقفني لو احليل باإلنسان من لذين؟ 
أليال لو املوقاف الثاناي؟ حننا إأا وقفناا املوقف 

احول، موقف الظلوأ الكفار، بحأ أن كنا قأ شاهأنا 
عىل أنفسانا وأقّريّناا يف إجابتنا عىل لذا التسااؤل 
اإللهي، أدلناا: بل أنت يا الله، أنت الزارع، أليسات 
لاذه جريمة كبرية؟ أعرتف وأشاهأ وأقر بأنك أنت 
الازارع، ثم أتحامال محك محاملة الظلاوأ الكفار؟. 
أليست لذه جريمة كبرية؟ جريمة كبرية أحالً[.

القرآن يبني مدى عجز اإلنسان: ــ
ويف أات السياق استمر -ِرْضااَواُن اللِه َعَلاايِْه- 
يف رشح اآلياة، }َلاْو نََشااُء َجَحْلنَاُه ُحَأامااً َأَظْلتُْم 
تََفكَُّهاوَن{ مبينااً ماأى عجز اإلنساان أمااأ قأرة 
الله سابحانه، وأنه ال يملك لنفساه رضاً وال نفحاً: 
]تتحجبون من سوء حاله، كيف أَْصبَاحت مزرعتي 
بحاأ أن كانت خرضاء ومنظرلاا جميالً، أَْصبَاحت 
لكاذا منظراً موحشااً، أَْصبَاحات حأاماً!.لل ُكّل 
واحاأ منا يحرتف بأن الله يساتأيع أحال لذا؟ إأاً 
لاذا إقرار آخار، إأاً أهاو الذ  رعى لذه الشاجرة 
حتى اساتأحت أن تحصل منها عىل لذا املحصول 
الكباري، لو الذ  رعاى لذه احشاجار حتى جنيت 
أنات ثمارلاا. أأ تظان أنه الغااز والباوعرة ولذه 
الكيماويات لي نفساها التي أعأته الرعاية؟. لي 
أَيْضااً مماا خلده الله سابحانه وتحااىل، ويف نفل 

الوقت تذكَّر أنه }َلْو نََشاُء َلَجَحْلنَاُه ُحَأاماً{.

ثانياً: ــ نعمُة املياه، أمطار وأنهار 
وعيون: ــ

عااع -ِرْضاااَواُن اللِه َعَلاايِْه- مجاأعاً إىل بأاية 
املوضاوع، ولو رشح أسالوب )اإلشاهاع َواإلقرار( 
الذ  استخأمه الدرآن الكريم لريع به عىل من يدول 
بأن احموال التي يملكها اإلنساان إنما حصل عليها 
بشاأارته وأكائاه، متنااوال بالرشح اآلياة اآلتية: 
بُوَن، أَأَنْتُاْم أَنَْزْلتُُموُه ِمَن  }أََأَرأَيْتُاُم اْلَماَء الَّاِذ  ترَْشَ
اْلُمْزِن أَْأ نَْحُن اْلُمنِْزلُوَن{ أدال: ]سايكون الجواب: 
أنت يا الله الذ  تنازله من املزن، من الساحاب }َلْو 
نََشااُء َجَحْلنَاُه أَُجاجاً{ مالحاً أال يصلح للرشب وال 
يصلح لسدي احرض، لل بإمكانك أن تسدي نباتات 
مان البحر؟. ال يصلح. أليل مااء البحر كثري جأاً؟ 
لكان ال يصلح ال للارشب وال لزراعة احشاجار، وال 
لسادي املزارع بل وال يصلح أحياناً اساتخأامه مع 
بحض أعوات التنظيف، أحياناً ال يصلح اساتخأامه 
مع بحاض أنواع الصابون، ال يدبل. ألسانا مؤمنني 
بأن الله سبحانه وتحاىل يستأيع أن يجحله أجاجاً: 
مالحااً شاأيأ امللوحة؟ يساتأيع حتى ولاو أبداه 
كثرياً يف متناولنا، لكن يستأيع أن يحوله إىل مالح، 

ره يف أعمااق احرض }ُقْل أََرأَيْتُاْم إِْن أَْصبَاح  أَْو يغاوِّ
َماُؤُكْم َدْوراً َأَمْن يَأِْتيُكْم ِبَماٍء َمِحنٍي{[.

العودة إىل اهلل هي الحل الوحيد ملشكلة 
انعدام املياه: ــ

متساائال -ِرْضااَواُن اللاِه َعَلاايِْه- إأا ما انحأأ 
املاء وجفت اآلبار من سايحأينا املاء؟، أدال: ]من 
الذ  يحأيكام بأيالً، لل أمرياكا يمكن أن تحأينا 
ماء؟. أَْو الياباان أَْو الصني يمكن أن يحأونا ماء؟. 
مصانع تنتج ماء؟ ال.. لل تساتأيع الأولة نفسها 
أن تحأيناا ماء؟. لي تصيح عاىل الناس املزارعني 
بأنه حاولوا أن تدللوا من استخأاأ املياه الحشوائي، 
مخزون املاء محرض لالنتهااء. ليل املخزون، إنما 
لو نحن، مخزون الحوعة إىل الله قأ انتهى، مخزون 

الحوعة إىل الله يف أنفسنا لو الذ  انتهى[. 
مؤكأاً بأن الناس لو عاعوا إىل الله عوعة نصوحا، 
متبحاني لهاأاه، مبتحأين عان ما يغضباه، أإنه ال 
شاك لن يرتكنا، حيث قاال: ]نحن لو عأناا إىل الله 
ملا خشاينا؛ حنه قال: }َوأَلَِّو اْستََداُموا َعىَل الأَِّريَدِة 
َحَْساَديْنَاُلْم َماًء َدَأقاً{ أليكن من الساماء وليكن 

من باطن احرض[.
وأضااف قائاالً: ]إأاً نحان مسالمون.. أقل من 
تلاك التكالياف التي تارصف عىل محأاات تحلية 
للمااء عىل البحار نحوع إىل الله سابحانه وتحاىل لو 
الاذ  وضع لنا حالً }َوأَلَِّو اْساتََداُموا َعاىَل الأَِّريَدِة 

َحَْسَديْنَاُلْم َماًء َدَأقاً{ أليل لذا وعأاً إلهياً؟.
متساائالً عان السابب الاذ  يمناع الحكومات 
والناس من الحوعة إىل الله، ليصأق الله وعأه محنا، 
حيث قال: ]ملاأا ال تحمل الحكومات عىل أن تستديم 
عاىل الأريداة وأن تحوع بشاحوبها إىل االساتدامة 
عاىل الأريداة، والتاي منهاا أن تساتديم وتداف 
عاىل االساتدامة يف مواجهتها حعأاء الله سابحانه 

وتحاىل؟[
الأتااً -ِرْضاااَواُن اللاِه َعَلاايْاِه- باأن صاالة 
االستساداء والأعاء ال يكفي لحاوعة احمأار، إنما 
مان الارضور  االنأالق يف سابيل اللاه، ومحاربة 
أعأاء الله، ليساتجيب الله الأعاء، أدال: ]ال تتمثل 
اساتدامة الأريداة يف صاالة االستساداء، وال يف 
الأعاء إىل الله، ونحن ال نحمل لأينه شايئاً، ال نحمل 
يف مجال إصالح عباعه ومحاربة املفسأين يف أرضه 

أ  عمل[.
محذرا للحكومة مان تراكم الدروض عىل البالع 
بأون جاأوى، وأننا مهماا اقرتضناا ومهما عملنا 
لان ينحم اللاه علينا باحمأاار الغزيارة إال بالحوعة 
اروا عىل  إليه سابحانه عاوعة صاعقاة، أدال: ]وأِّ

شاحوبنا الدروض، قاروض كثرية تثدال كالل أ  
شاحب، تؤع  إىل أزماات اقتصاعية خانداة، وأروا 
عليناا الدروض وحاولوا أن نحوع نحن وأنتم إىل الله 
سبحانه وتحاىل، حتى نؤمن حنفسنا دذاءنا، ونؤمن 
حنفسانا مصاأر حياتنا وأسااس الحيااة، وعموع 

الحياة ولو املاء[.

إهتمام إسرائيل بالحصول على املاء: ــ
أشاار -ِرْضاااَواُن اللِه َعَلاايْاِه- إىل عأب اليهوع 
الأائام للحصول عىل املياه، حتاى لو ترضرت بلأان 
عربياة من ألك، ميااه احنهار التي تأتاي من تركيا 
وتمار بالبلاأان الحربياة، تحااول إرسائيال أخذلا 
لهاا، أداال: ]إرسائيال تحااول أن تهاأع ساوريا 
والحاراق برضب احنهار التي تأتاي من عاخل تركيا 
يف اتفاقياات ماع تركياا بأن تحاول املااء إىل عاخل 
إرسائيال، الحظاوا كياف اليهاوع عاخال إرسائيال 
يحاولون بأية طريداة عىل أن يحصلوا عىل كميات 
كبارية تؤمن لهم حاجتهم من املاء، أأكياء، أأكياء، 
بأية طريدة يحاولون أن يحصلوا عىل ما يؤمن لهم 
املااء من أجل أن يساتأيحوا أن يدفوا عىل أقأامهم 

أكثر مما قأ حصل يف مواجهتنا[.
ُمبأياً استغرابه من الحرب الذين ال يولون مسألة 
الحصول عىل املاء االلتماأ الالزأ، كما يفحل اليهوع، 
حيث قال: ]والحرب يتحرضون يف شاحوب كثرية إىل 
أزماة مياه، بل لي قأ تكاون احزمة الخاندة عاخل 
لاذه احمة؛ حن محظم الشاحوب الحربياة ال تمتلك 
أنهااراً، أَْو لأيها أنهار تأتي منابحها تأتي من بلأان 
لاي ال تزال تحمل عأاًء ساواء لإلساالأ أَْو للحرب. 
بحض البلأان وإن كانت إسالمية مستحأة أن تأخل 
يف اتفاقياات ترض بالبالع اإلساالمية الحربية، لحأاء 
للحربي لأيهم، يف الوقت الذ  تحمل إرسائيل عىل أن 
تحصل عىل كميات كبرية من املاء حكوماتنا لنا ال 
تحاول أن تفكر جاعة يف ما لو الذ  يؤمن لها املاء، 
أدط يوجهوننا إىل ترشايأ اساتهالك املاء، سواء يف 
املنازل أَْو يف املزارع، لذا جيأ لكن ماأا تملكون أنتم 

يف سبيل توأري املياه؟. 
مؤكاأاً أن بناء الساأوع يف بحض املناطل ال يفي 
بالغارض أدال: ]تبنى ساأوع صغارية لنا ولناك 
وخزانات صغرية لناا ولناك، لذه الخزانات ولذه 
الساأوع جيأة، لكنها ال تؤمان الحاجة الرضورية 
للماء إال للبيوت عىل أكثر تدأير، بالنسابة للمزارع 
كثري من املناطل ال يصلح أيها ساأوع تكون كاأية 
لسادي احرايض ولفارتات طويلاة أيماا لاو بداي 

الجفاف من سنتني أما أوق[.
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يَُذلُّ الشعب جيش ال  إن  للشعب  اهتفوا 
يَُجلُّ من  أولى  الشعب  إن  للشعب  وقفوا 

يَُغلُّ ال  شهٌم  الشعب  إن  بالشعب  وثقوا 
وادخلوا في الشعب إن الشعب أفياءٌ وظلُّ

واع����م����ل����وا ل��ل��ش��ع��ب ب���ال���ش���ع���ب ف��م��ا
خ�����اب س���ي���ٌف ب���ي���د ال���ش���ع���ب يَ���ِص���لُّ

***

ه���اه���ن���ا ال���ش���ع���ب ف���غ���ن���وه ال��ن��ش��ي��دا

��������������������دوه.. م��������ج��������دوه َم��������������������جِّ

م����������ج����������دوا ف�������ي�������ه اخل���������ل���������ودا

م����ج����دوا ف���ي���ه ال������دم ال����غ����ادي ال����ذي

ص�����اغ ب���ال���غ���ادي���ن ت����اري����خ����اً ف���ري���دا

 اهتفوا 
للشعب

عبد اهلل عبد الوهاب نعمان

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

من 19 إدسأل إىل 1 عيسمرب

- محرأاة اللاه - نحام اللاه )الأرس 
الخامل(.

ثام  اللاه  ربناا  قالاوا  الذيان  إن   -
استداموا.

 30 يوليو ل196أ: 
قامت املخابرات املركزية االمريكية بحملية يف خليج )تونكني( 
الفيتنامي ضمن الخأة )ل3أ( اليجاع مربر للتأخل يف أيتناأ، 

وضمن لذه الخأة شانت الواليات املتحأة ل6 دارة 
جوية عىل ل قواعأ بحرية لزوارق الأوربيأ 
الفيتنامية ومستوععات للوقوع. وعىل أثر 
ألك اعأى الكونغرس االمريكي صالحيات 
للرئيل االمريكي )جونساون( باساتخأاأ 
الدوة املسلحة يف جنوب رشق آسيا إأا 

اقتضت الرضورة ألك. وبموجب لذا بأأت 
الواليات املتحأة حربها الجوية والبحرية 

والربية ضأ أيتناأ!

عبدالرحمن مراد

1
ل�����َه�����َج�����ا وال  م��������ه��������زوم��������اً  اجل���������م���������ُع  ت����������راج����������َع 

ج��������������َزّ األب�����������������اة ه�������ن�������اك ال�����������������رأس وال�����ث�����ب�����ج�����ا
ك��������ان��������ت م�������واق�������ع�������ن�������ا، ت������خ������ش������ى ط�������وائ�������ره�������م

ص������������ار امل�������ق�������ات�������ل ف���������ي احل���������ال���������ن م���ب���ت���ه���ج���ا
احل���������������رُب نُ����������زَه����������ُة ه����������ذا ال�����ش�����ع�����ب م��������ن زم�����ن

ه������ل ت�������ْه�������زُم احل������������رُب ش����ع����ب����اً ي����ع����ش����ق ال����ره����ج����ا
ي��������ام��������ن ي�������ق�������ات�������ل ف�������������وق ال����������رم����������ل م����ن����ت����ع����ًا

وج����������ه ال�������ط�������غ�������اة.. ن������������راك احل��������������َقّ ُم����نْ����ب����ل����ج����ا
ص������ن������ع������اء ف���������ي َش�������������������َرَف ال��������ت��������اري��������خ ق�����ائ�����ل�����ٌة

م�������ْن ُش�������ْرف�������ِة ال�������ده�������ِر، حت���������ُثّ اجمل�������د وال����ف����رج����ا
ل��������ن ت�����ق�����ت�����ل ال��������ن��������ار ف��������ي أش��������ج��������اره��������ا أم��������ًا

ول�����������ن ت�����������رى ف��������ي رب��������اه��������ا ف����������اره����������اً َس����م����ج����ا
ت�����������اه ال������ت������ح������ال������ف ف���������ي ي��������اج��������وره��������ا َص�����ل�����ف�����اً

ه������َزّ “ال���ف���ل���ي���ح���ي” َع�����َص�����ى.. ه����ل ج�����اء َم������ْن خ���رج���ا؟
ه������ن������ا اإلب������������������اء ال���������������ذي ق���������ال���������ت: رص�����اص�����ت�����ه

.. م��������ات ال�������ش�������ُرّ وال�����تَ�����َب�����َج�����ا ي������ا ص�����ول�����ة احل���������������ِقّ

2
ال���������ي���������وم ت��������ش��������رق ب������ن������ت ال������غ������ي������م ف���������ي ه�����م�����ٍم

د ف��������ي أْح�������ام�������ن�������ا ال�����ه�����وج�����ا َض��������������������ْوءاً ي���������ب���������ِدّ
������ٌد ت��������ق��������ارب ال���������ن���������اس، ص�����������ار ال���������ك���������ُلّ م������ت������َحّ

َع������ِوج������ا وال  أَْم����������ت����������اً  ت����������رى  ل��������ن  ي�����وم�����ه�����ا  ف��������ي 
ت������ك������اث������ر امل���������������وت ح���������ت���������َىّ ل���������م ي������ع������د أب������������داً

امل���ه���ج���ا ل�����ن�����ا  ي������ش������وي  أو  احل�����������زن  ب������ن������اء  ي�������ْع�������وي 
َم������������ْن ي��������أل��������ِف احْل���������������زن ق��������د ت����ص����ن����ع ف�����واحت�����ه

��������َرج��������ا ن����������������اراً مت��������������ُدّ إل�����������ى ع�����ل�����ي�����ائ�����ه�����ا ال��������ُسّ
َم������ثَ������ل إخ�����������دوده�����������ا  ف��������ي  جن����������������ران(   ( ت�������ق�������ول 

ن��س��ج��ا أو  ال������������رأي  ق��������اس  ال�����ف�����ك�����ر،  أع�����م�����ل  َم����������ْن 

3
ب���ن���ا ال��������زم��������ان  دال  وه���������ل   .. ث�����ع�����ل�����ب�����ان(  ي���������ا) 

م���������ْن َق�����ي�����ْص�����ر ال���������������روم، ف�������ي أش�������ب�������اه م�������ا ن���ت���ج���ا
4

أث���������ر« وال  الع�����������ن   .. ب������ي������ن������ون  أبَ�����������ْع�����������َد   «
َم�������َرَج�������ا وال  م�����������ادت  ال  إري���������������اط(   ( ق���������ال  م�������ا 

ال�����������ي�����������وم ن������ك������ت������ب ت����������اري����������خ����������اً وم������ل������ح������م������َة
من����������ُدّ ج����س����ر امل�������ن�������ى.. نُ����س����ق����ي ال������ع������دا نَ����َش����َج����ا

ي������ا حل����ظ����ة ال����ص����م����ت ك�����ون�����ي ال����ص����م����ت م���ن���ت���ص���راً
ف����������ي ع����������ال����������ٍم ي������ن������ت������ج االح����������������������زان م����ب����ت����ه����ج����ا

ط���������اف ال�����ش�����ق�����اء ع�����ل�����ى ع�����ي�����ن�����ي�����ك.. ه�������ل ع���ل���م���ْت
ب���������وح���������اً ي���������غ���������ازل ف���������ي ش�����ط�����آن�����ه�����ا احل����ج����ج����ا

ط�������������ارْت إل���������ى وط������ن������ي روح�����������ي وق���������د نَ�����َس�����َج�����ت
غ����������������اراً ي����ف����ل����س����ف م��������ن ل������ي������ل ال����������������ردى ف����رج����ا

ي����ن����ث����رن����ي ال��������ب��������وح  وه�������������ذا   .. ال�����ك�����ث�����ي�����ر  أن�����������ا 
وه�����ج�����ا ي���������اج���������ورن���������ا  ف����������ي  ت�������ق�������اط�������ر  وردا 

ص�����ن�����ع�����اء ي�������ا زه���������و م�������ن ج�������������اءوا وم���������ا وَه�������نَ�������وا
دك���������������واَّ امل������ع������اق������ل، خ�������اض�������وا امل�����������وج وال����ل����ج����ج����ا

»جن�����������������ران« ت�������������دري وق����������د ج����������اء احل��������ف��������اة ل���ه���ا
ن����������������اراً ه�������ن�������اك ت����������������زُفّ ال��������رع��������ب وال����ف����ل����ج����ا

5
ي������ب������ق������ى ال�������ك�������ث�������ي�������ر ك������ث������ي������ر ف�����������ي ت�����دف�����ق�����ه

ط�����ي�����ب احل����������ض����������ارات ف�������ي أش�������واق�������ن�������ا أََرَج��������������ا
________________________

1 - ثبج كل يشء وسطه ويقال ما بني الكاهل إىل الظهر

2 - الهوج: هو الحمق

3 - ثعلبان: هو دوس ذو ثعلبان أول من طلب تحالفاً دولياً لغزو اليمن إذ هرب 

إىل قي�رص ال�روم بعد حادثة األخدود فأمر القيرص نجايش الحبش�ة بنرصته.. فكان 

االحتالل االكسومي لليمن

4 - من قصيدة لقيل حمريي يدعى )ذا جدن( يبكى الطلول للمظاهر الحضارية 

التي هدمها االحباش.

5 - أرج الطيب فاح ) القاموس(.

زياد السالمي

ح����اِل دون  ن���ش���ي���ٌد  ص������دًى  أق�����ل 
ل��ت��خ��ت��ال ال���ش���ف���اه ع��ل��ى اخل���ي���اِل

متنى إذا  ال��س��ع��ي��َد  ال��ي��م��َن  س����ِل 
ي���ج���ب م����ن ع���زم���ه ب���ل���ُغ امل���ن���اِل

ي���ن���ه���ن���ه س����ه����ده وي����ط����ل ف���ج���راً
ن������دى زه�������ٍر ورم����������زاً ل���ل���رج���ال

ي����رى ف���ي ال���ب���ذل رغ��ب��ت��ه وي��ب��دى
ت�����أمل�����ه م������ن ال����ن����ف����ط امل����س����ال

تُ��غ��ن��ي ال��غ��ي��ث  ف���ي  ط���ري���ق���ًة  ألن 
ع��ن األس����ف امل��ش��ي��ر إل���ى ال��رم��ال

ك��ف��ى .. م��ن غ��ي��ره ف��ي ال��ق��ي��د ح��ٌر
وف�����ي األش��������واك إب�������راء امل��ب��ال��ي

مي���ان���ي���ون ي����ا ب����ن ال���ش���ع���ب ج��ئ��ن��ا
جن�����دد ع���ه���دن���ا رغ�����م ال���ق���وال���ي

ب�������اد ل�����و ي�����ض�����جُّ ف����ث����م م�����وٌت
ول����و ي��رض��ى ف���إس���راف ال���دوال���ي

ت��أن��ى أو  م����ا ض�����اق ذرع�������اً  ه���ن���ا 
ع���ل���ى غ�����در ال���ع���م���ال���ة وال���ع���ق���ال

***

ج��دي��داً األذى س��ف��راً  أب���دى  ك��م��ن 
ول���ي���س س����وى ال��ت��س��ت��ر ب���احمل���اِل

غ���زان���ا ال���ع���رب واح���ت���ش���دوا ب��غ��اٍز
ِل����يُ����غ����زوا ب���اخل���ت���ام م����ن امل���وال���ي

ت م�����ٌة ت���ع���دَّ ص������واري������ٌخ ُم�����َح�����رَّ
وط�����ائ�����رةٌ حت�����وم ع���ل���ى م��ج��ال��ي

خ�����واٍء م����ن  ح����ش����وٌد  أو  ح����ص����اٌر 
ل��ي م����ا  ك������لُّ  رب������ي  أن  ت���ن���اس���ت 

أي�����أت�����ي م�����ن ي����ن����ادي����ن����ا ق����ب����والً
وأض���ح���ك ك��ي��ف ن��ق��ب��ل ب��اح��ت��اِل

ح���رب���اً خ���ض���ُت  م����ا  إذا  مي����ان����يٌّ 
م��ض��ي��ُت ل��ه��ا ك���م���اٍض الح��ت��ف��اِل

ت ح���ن الق��ت ب���رام���ز ك��ي��ف ف�����رَّ
رج���������ااٌلً ب���ال���ب���ن���ادق وال���ن���ص���اِل

وأب����������دت ع����ج����زه����ا مل�����ا ب����دأن����ا
ن��ص��دُّ ال��زح��ف م��ن ب��ع��د اح��ت��م��اِل

ص���ب���رن���ا ق�����ادري�����ن ل���ع���ل ي���وم���اً
ض��م��ائ��ره��م حت����ول ع���ن ال��ق��ت��اِل

ح���ل���ي���ٌم إذا  ال���س���ف���ي���ه  ول�����ك�����ن 
ع���ف���ا ع���ن���ه مت��������ادى ب���ال���ض���ال

ل���ع���ل ع��ق��ول��ه��م ت��ص��ح��و أخ���ي���راً
ع��ل��ى رب�����ٍع م���ن ال���ص���ح���راء خ���اِل

وت��ن��ظ��ر ح��ج��م م���ا ص��ن��ع��اء ج���ادت
ِة وال�����وص�����اِل ع��ل��ي��ه��م ب������األخ������وَّ

ع��ج��ائ��ب ي��ا اخ��ت��ي��ار ال��ش��ع��ب فعًا
م���غ���اِل  أو  ذل������ك  ب���ع���د  ع���������ذوٌل 

اليوم نكتب تأريخاً وملحمًة

صرب القادرين

أسطورة الصمود
اإلهداء : إلى أطفال اليمن وهم يواجهون نيران العدوان البربري

ابراهيم محمد الهمداني

ف�����������������ي م������������ث������������ل ه�����������������������ذا ال�����������������ي�����������������وم م�����������������ن ك�����������������ل ع�����������������ام 
س���������������ت���������������زه���������������ر اآلم��������������������������������������������ال رغ�����������������������������م احل������������������ط������������������اْم

ان�����������ح�����������ن�����������ت  ك�������������ي�������������ف  اجمل�������������������������������ُد  س�������������������ي�������������������روي  دٌم 
ل�����������������ه امل��������������������ن��������������������اي��������������������ا.... ك�����������ي�����������ف ف����������������������لَّ احل��������������س��������������اْم

وف������������������������������ي ص�������������م�������������ي�������������م ال���������������ل���������������ي���������������ل أن���������������������������������������������������واُره 
ض������������ج������������ت ش���������������م���������������وخ���������������ا.. م������������ن������������ه ف�����������������������رَّ ال������������ل������������ئ������������اْم

وك����������������ي����������������ف أح����������������ي����������������ا امل�������������������������������������وَت ن����������������ه����������������ُج األل�������������������������ى 
ت�����������ن�����������اْم ال  ص��������������رخ��������������ة  ق���������������������������ال���������������������������وا....  ه�����������ي�����������ه�����������ات 

ع����������������ط����������������ان ل�������������������ن ي�����������ن�����������س�����������ى ه����������������ط����������������ول ال��������������������������������ردى 
ط���������������ف���������������ول���������������ٌة م�������������ن�������������ه اح���������������ت���������������م���������������ْت ب���������������ال���������������رك���������������اْم

ق��������������ض��������������ْت ه�����������ن�����������ا أح������������������ام������������������ه������������������م... أُزِه����������������������ق����������������������ْت 
أل�����������������ع�����������������اب�����������������ه�����������������م.... ف��������������ج��������������ٌر ط����������������������������واه ال��������������ظ��������������اْم

ش�������������ف�������������اه�������������ه�������������م ك����������������������م رف����������������������رف����������������������ت ح�������������ول�������������ه�������������ا 
واب������������ت������������س������������اْم ض����������ح����������ك����������ٌة   - ع����������ن����������اق����������ا  ت�������������رج�������������و   -

ي�����������ه�����������م�����������ي ال��������������������ن��������������������دى ش�����������������وق�����������������ا إلي������������ق������������اظ������������ه������������م 
وي��������������ل��������������ث��������������م األس������������������������م������������������������اع ع����������������������������زف احل������������������م������������������اْم

»غ�������������������ي�������������������م�������������������ان« إج�����������������������������������اال ل��������������ه��������������م ي���������ن���������ح���������ن���������ي 
واجمل���������������������������������د ف�����������ي�����������ه�����������م ف���������������������������اق أع�����������������ل�����������������ى م��������������ق��������������اْم

ن������������ع������������م ه������������������م األط��������������������������������ف��������������������������������ال.... أع��������������م��������������اره��������������م 
تُ������������������������������������راْم ال  ده������������������ش������������������ة  ال�����������������ت�����������������ح�����������������دي  م����������������������ن 

ن��������������ع��������������م ه��������������������م األط�������������������������������������ف�������������������������������������ال.... ل���������ك���������ن���������ه���������م 
ان�������������ه�������������زاْم ال  م���������ع���������ا  ق�������������ال�������������وا  اس����������ت����������س����������ل����������م����������وا...  م�������������ا 

م�������������������ن ال�������������ش�������������ظ�������������اي�������������ا ت����������������������ل����������������������ك... أل�����������ع�����������اب�����������ه�����������م 
ان�����������س�����������ج�����������اْم حل����������������ن  ال����������������ق����������������ص����������������ف...  دوي  وم���������������������ن 

ه�������������ن�������������ا دخ��������������������������������ان امل���������������������������������������������������وت... أل���������������وان���������������ه���������������م 
ص�������������اغ�������������ت�������������ه م�����������ع�����������ن�����������ى ي����������ح����������ت����������ف����������ي ب�������������ال�������������س�������������اْم

ط������������������ف������������������ول������������������ة خ������������������ط������������������ت ب������������������ط������������������والتَ������������������ه������������������ا 
س����������������اْم أرض  ب�����������ه�����������ا  ف���������������������������ازت  أس�����������������������������ط�����������������������������ورةٌ... 

ف�����ل�����ي�����ق�����ص�����ف�����وا  ن�������������ح�������������ن...  وأول������������������������������وا«  أول�������������������������������������وا....   «
ك����������������م ي�������������رع�������������ب ال������������������������ع������������������������دواَن ط�������������ف�������������ُل ال�����������ف�����������ط�����������اْم

ن������������ع������������م ه������������������م األب���������������������������������ط���������������������������������ال.... ق������������������ل إن������������ه������������م 
ف���������������������وق اح������������ت������������م������������ال ال������������������وص������������������ف، ف���������������������وق ال�������������ك�������������اْم
2015/10/25
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 متابعات فلسطينية

بعد صرب طويل.. طفح كيل »َأطباء بال حدود« وانسحبت من اليمن!
أخارياً طفاح كيال منظماة »أَطبااء باال 
حاأوع« الأولية، وقررت ياوأ الخميل، وبحأ 
صرب طويل جأاً، إجاالء موظفيها من جميع 
أيهاا يف  تحمال  التاي  السات  املستشافيات 
شامال اليمن، احتجاجاً عاىل قصف طائرات 
“عاصفاة الحزأ” املتكرر لها، وقتل الحرشات 
من احَطباء واحَْطَفال واملرىض عىل حأ سواء.
ياوأ االثنني املايض أعلنت املنظمة أن دارة 
طائارات »التحالف الساحوع « التي قصفت 
مستشافى »عبل« يف محاأظاة حجة، الذ  
ترشف عليه اعت إىل مدتل 19 َشخصاً وإصابة 
ل2 آخريان، احمر الذ  عأحهاا التخاأ قرارلا 

باالنسحاب وطواقمها الأبية من اليمن.
البياان الاذ  صاأر عان املنظماة يف لذا 
الصاأع، أكاأ أن “اجاالء الأواقام الأبية لم 
يكن سهال لكن يف دياب ضمانات موثوقة من 
اطراف النزاع باحرتاأ املستشافيات واحَطباء 

واملرىض ليل لناك أ  قرار آخر”.

لذا االنساحاب، ومن قبال واحأة من أكرب 
املؤسساات الأبية الخريية يف الحالم، يشاكل 
اعانة رصيحة لحاصفة الحزأ السحوعية وكل 
الأول املنضوية تحت راية “التحالف الحربي” 
الاذ  تتزعماه، وتأكيأ اضايف عاىل انتهاكات 
حداوق االنساان اليمناي، وتحرياض حياته 
للخأر بسابب قصف طائرات لاذا التحالف، 

والحصار الذ  تفرضه عولها عىل اليمن.
ال يساتأيع الحميأ ركن أحمأ الحساري ، 
الناطل الرسمي باسام “الحاصفة” أن يدول 
إن الدصاف يتسام بالأقة، وال يساتهأف اال 
االلأاف الحسكرية، كما أن بان كي مون امني 
عاأ احَُمام املتحأة سيحمر وجهه خجالً؛ حن 
قرار االنسحاب لذا جاء بحأ اسابيع محأوعة 
مان قاراره بتربئاة لاذا التحالاف مان قتل 
احَْطَفاال يف اليمن، وإزالة اسامه من الدائمة 
الساوعاء رضوخااً لضغاوط وتهأياأات من 

السلأات السحوعية.

قيااعة التحالاف الحربي شاحرت بخأورة 
الحاملياة  الأبياة  املنظماة  لاذه  انساحاب 
االحتجاجاي، وماا يمكن أن يرتتاب عليه من 
تبحاات قانونياة، ولذلاك ساارعت بإصاأار 
بيان يحرب عن أسفها الشاأيأ، وطالبت بحدأ 
اجتماعات عاجلة مع املساؤولني أيها لبحث 

كيفية التوصل إىل حلول لهذه احزمة.
ال نحتداأ أن منظماة “أَطبااء باال حأوع” 
سارتحب كثريا بهذه الأعوة للداء، ولي التي 
اكاأت يف بيانها “انها التدت مرتني يف الرياض 
خاالل االشاهر املاضياة بمساؤولني كبار يف 
التحالف الحربي بدياعة السحوعية، وسلمتهم 
خرائاط باملواقاع الجغراأية للمستشافيات 
السات التاي تارشف عليهاا، ولكان الدصف 

استمر، واستهأف أربع مستشفيات”.
املنظمة تشحر أن قياعة “التحالف الحربي” 
يف الريااض ال تحارتأ وعوعلاا وتحهأاتهاا، 
وتتحماأ قصف املستشافيات، ولذا ما يمكن 

استخالصه من بيانها، مما يحني بالنسبة لها 
أن أية لداءات جأيأة ساتكون عأيمة الديمة 

مثل سابداتها، ولي محدة يف ألك.
“عاصفة الحزأ” املساتمرة منذ 17 شهراً 
عاىل احقال، واعت إىل مدتال أَْكثَر من سابحة 
آالف يمني، وإصابة عارشات اآلالف، وعمرت 
البناى التحتياة املتهالكة الفدارية، واملناطل 
االثرية، مثلما قصفت مأارس، ومزارع ابدار، 
ومحامل تحبئة مياه، واعراس، لذه الحاصفة 
لام تحدل أ  من الأاأهاا، واحخأر من ألك 
أنها ادرقت اململكة الحربية السحوعية يف حرب 
اساتنزاف برشياة واقتصاعية داري محروأة 
النهايات، ولازت صورتهاا يف الحالم بأرسه، 
عنأماا وضحتها يف قائمة الاأول التي ترتكب 
جرائام حرب وتدتال احَْطَفال، بحاأ أن كانت 
“حمامة سالأ” تلحب عوراً محورياً يف تسوية 

النزاعات والرصاعات حدناً للأماء.
قارار منظماة “أَطبااء بال حاأوع” بوقف 

عملياتهاا واالنساحاب من اليمان احتجاجاً 
عاىل قصف مستشافياتها وطواقمها الأبية 
ومرضالاا، مؤلام ويأعو لألساف، خاصة يف 
وقات تتصاعأ أياه اعمال الدصاف الجو ، 
ويشاتأ الحصاار عاىل اليمان بحاأ انهياار 
مفاوضات الكويات احَُمامية للتوصل إىل حل 
سيايس لألزمة، ولكننا يف لذه الصحيفة “را  
الياوأ” نتفهم موقفها ومسااعيها للحصول 
عاىل ضمانات للحفااظ عاىل أَْرَواح الحاملني 

واملرىض يف مستشفياتها.
إنه قرار شجاع وجر ء، ورصخة احتجاج 
انتصاار لألبريااء الذيان تمازق اجسااعلم 
صوارياخ طائرات ال تحارف الرحمة، كما انه 
“ال” كبارية يف وجاه نهج الرتدياب والرتليب 
الذ  رضخ له أماني عاأ احَُمام املتحأة وعول 

إقليمية عأيأة لألسف.

*“رأي اليوم”

استشهأ الشااب املدأيس 
عامااً(  )ل2  دياث  وسااأ 
مان حي بيات حنينا شامال 
مأينة الدأس املحتلة، صباح 
السابت، إثار حاعث ساري يف 

شارع »رقم 6« باملأينة. 
وزعمت رشطاة الحأو، يف 
بياان لها، أن »سايارة عابرة 
صأمت الشااب دياث، أثناء 
مأارعة رشطاة االحتالل له، 
قرب مدأع شارع رقم 6، ما 

أعى إىل وأاته«.

ضابٌط بجيش العدو: رأيت مقتَل 5 
فلسطينيني ولم أِدن الجنود 

سايدوأ ثالثة ضبّاط يف جيش االحتياط لسالأات الحأو باإلعالء 
بشهاعات لصالح الجنأّ  الداتل، إليئور أزرياه، الذ  أعأأ عبأالفتّاح 
الرّشياف بينما كان مصابًا ممّأًعا عاىل احرض، دري قاعر عىل اإلتيان 
بحركة. وسايدّأأ ُكّل من عوز  عيّان، شموئيل زكا  وعان بيأون، 
بشاهاعات للمحكماة الحساكريّة، من شاأنها أن تسااعأ أزرياه يف 

اعتبارات الحكم.
وكانات »الدناة الثّانياة« للتلفزياون الصهيوني كشافت، أمل 
الخميل، أن الّضباط الثاّلثة سوف يألون بشهاعات تربيريّة للجنأّ  

الداتل.
ورّصح الّضابط يف جيش الحأو، ونائب قائأ ليئة احركان سابًدا، 
ورئيل محهأ احمن الدومّي الّساابل، عوز  عيان، مأاأًحا عن أزرياه 
»شاهأت حالة شبيهة، وحتّى أَْكثَر خأورة، أَْكثَر بكثري، إأ قتل أيها 
5 ألساأينينّي من قبل مظليّاني عىل محرب ترقومياا، وليل أنّهم لم 
يكوناوا )إرلابينّي( أحساب، بال أنّهم حتّى لم يكوناوا مديمني دري 
رشعيّاني. كان لؤالء أشاخاًصا عاعوا مان عملهم مان »إرسائيل«، 
أوقع سوء أهم. قمت باعتدال الجنوع بردم أنّه، يف حينها، لم يحبّوا 

احمر بتاتًا«.
وواصال عياان يف ترصيحاته التي أعىل بها مؤّخاًرا إلأاعة »عروأ« 
)الجنوب( وصف تفاصيل الدتل بأأ بارع والتّحامل مع احمر بسهولة 
وتواطاؤ »قلت، اآلن ثالثاة أيّاأ، تجّهزون لجناة تحديل، تمنحونني 
نتائجهاا«. وأضاف عياان »ال النّيابة الحاّماة، وال رشطة التّحديدات 

الحسكريّة، النّتائج تُمنح يل«.
واختتام عياان ترصيحاته املساتفزة »رأيت النّتائاج. قلت أربحة 
أماور، نتائج، ماأا يمكان الحمل، الجنوع لم يدّأماوا للدضاء. اليوأ، 
الوضع مغاير بمفهوأ وجوع صور واإلعالأ كّله يتحامل، لناك ضغط 

كبري جًأا عىل متّخذ  الدرارات«.
وقاأ زكا ، عىل سبيل املثال، بنرش تأوينة عىل صفحته يف موقع 
أيسابوك، متأّرًقاا إىل الجنأّ  الداتل بدولاه إّن التّحامل مع قضيّته 
كان »مخزيًا ومناأًدا ودري مهنّي«، يف إشاارة واضحة لتربير جريمة 

أزرياه.

233 مهاجرًا صهيونياً من كندا 
وأمريكا يصلون »إسرائيل« 

حأت طائارة خاصة يف مأار »بن دريون«، يوأ احربحاء، قاعمة 
من مأار كنأ  يف نيويورك، عىل متنها 233 مهاجراً يهوعياً من كنأا 

وأمريكا، وأدا ملا نرشه موقع »واال« الحرب .
وأشاار املوقع أن منظمة »نفسااً لنفل« تدف خلف تنظيم لذه 

الرحلة ولجرة يهوع الواليات املتحأة وكنأا.
 وكان يف اساتدبالهم رئيال »إرسائيل«، روباني ريفلني، ووزيرة 

االستيحاب والهجرة، سوأا لنأبر، والوزير تسحا  لنغبي.
ومن بني املهاجرين الجأع يوجأ 75 شااباً يهوعياً أمريكيا ساوف 
يلتحدون خالل الشاهرين الدأمني بالخأمة يف الجيش »اإلرسائييل«، 
لينضماوا إىل 900 يهاوع  أمريكي يخأمون يف الجياش الصهيوني، 
وإىل 3000 يهاوع  من كاأاة عول الحالم يخأماون اليوأ يف الجيش 

»اإلرسائييل«.
وأضاف املوقع أنه »مع وصول لذه الأأحة الجأيأة من املهاجرين 
اليهوع وصل عأع املهاجرين إىل 50 ألف مهاجر يهوع ، وسط تنظيم 

من منظمة »نفل لنفل« منذ تشكيلها عاأ 2002.

أصيب عارشات املواطنني بجراٍح مختلفة 
وباالختنااق، ياوأ الجمحة جاراء قمع قوات 
الحأو الصهيوني ملساريات كفر قأوأ وبلحني 

ونحلني بالضفة املحتلة. 
أداأ أصياب ثالثاة مواطناني بجاروح 
والحارشات باالختنااق خاالل قماع الحاأو 
احسابوعية  السالمية  ملسارية كفار قاأوأ 
املنالضة لالساتيأان واملأالبة بفتح شارع 
الدرياة املغلل منذ أَْكثَار من 13 عاما لصالح 
مساتوطني مستوطنة قأوميم املدامة عنوة 

عىل أرايض الدرية.
وأكار الناطل اإلعالماي يف إقليم قلديلية 
منسل املداومة الشاحبية يف كفر قأوأ مراع 
شاتيو  أن »قوات كبرية لاجمت املشاركني 
يف املسارية تحات دأااء كثياف مان إطالق 
احعارية املحأنياة املغلفاة باملأااط وقنابال 

الغااز والصوت، مما أعى إىل إصابة 3 شابان 
باحعرية املحأنية والحارشات بحاالت اختناق 

عولجات جميحهاا ميأانيااً«.
وأكاأ شاتيو  »تحماأ جياش االحتاالل 
تأماري شابكة امليااه الرئيساية التاي تزوع 
البلاأة بامليااه للمارة الساابحة عاىل التوايل، 
مماا أعى إىل اندأاعهاا ملأة 3 سااعات قبل 
أن يتام إصالحها بصحوبة مان قبل املجلل 
املحيل بسابب منحهم من قبل جنوع االحتالل 

املتواجأين يف البلأة«.
كما قمحت قوات الحأو مسرية بلحني التي 
حملت عنوان التضامن مع احرسى املرضبني 
عان الأحاأ وعىل رأساهم احساري بالل كايأ 

واحخويان البلباول.
احعاالأ  املسارية  يف  املشااركون  ورأاع 
الفلساأينية وصاور احرسى املرضباني عن 

الأحااأ الكاياأ والبلبول والياأأاات املنأعة 
باالعتاأاءات االحتاللية املتكاررة عىل البرش 
والحجار والشاجر، وجاباوا شاوارع الدرية 
ولام يارععون الهتاأاات واحداناي الأاعية 
إىل الوحاأة الوطنياة، واملؤكاأة عىل رضورة 

التمسك بالثوابت.
وععات اللجنة الشاحبية ملداوماة الجأار 
واالساتيأان عاىل لساان منسادها َعبأالله 
أباو رحماة إىل التصحيأ بكاأة أشاكاله ضأ 
املتأرأاة  اإلرسائيايل وحكومتاه  االحتاالل 
التي تتساابل بصورة عنرصية يف اساتهأاف 

املواطنني الفلسأينيني واالعتأاء عليهم.
وأصيب عأع من املواطنني بحاالت اختناق 
بدمع االحتالل للمسارية السلمية احسبوعية 
املناأعة بمصااعرة احرايض وباالساتيأان يف 

قرية نحلني درب راأ الله.

وأأااع محمأ عمرية من اللجنة الشاحبية 
ملداومة الجأار يف الدرية بأن »جيش االحتالل 
قمع مسارية للمواطنني لنااك أعدبت صالة 
باملصااعرة،  املهاأعة  احرايض  يف  الجمحاة 
وأصيب عأع من املواطنني بحاالت اختناق«

يف أات السياق، نكل جنوع الحأو بحرشات 
املواطناني عىل مأخال مخيم الفاوار جنوب 
محاأظاة الخليل يف الضفاة املحتلة. وأكرت 
الصهيونياة  »الداوات  أن  محلياة  مصااعر 
أوقفات الحأياأ مان املركباات عاىل املأخل 
الرئيال للمخيم بمحاأاة الربج الحساكر ، 
وعقدات بهوياات ركابهاا، كماا أخضحتها 
للتفتيش، وأن احمر تسابب بتأخري عأعاً من 
املواطناني عن أعاء صالة الجمحة، ممن كانوا 
خارج املخيم بسبب بطء لذا اإلجراءات التي 

تواصلت لنحو ساعتني«.

إصاباٌت بقمع العدو ملسرياٍت أسبوعية وتنكيل باملواطنني يف »الفوار« 

إستشهاد شاب فلسطيني دهساً خالل مطاردة شرطة العدو له يف القدس 
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قال: اإذا طلبنا من املجاهدين دخوَل اجلليل فلدينا الكثرُي من اخلربات

السيد نصراهلل: املقاومة ستنتصر إذا حدثت حرب جديدة و»إسرائيل« الخاسرة األوىل يف حال عّمت الفوضى املنطقة
  - متابعات

 إعتارب احمنُي الحاأ لحزب الله ساماحة السايأ 
حسن نرص الله، أن »انتصاَر املداومة يف حرب تموز 
جاء من خارج السانن الأبيحية«، مؤكأاً أن النرص 
لو وعأ اللاه للمجالأين وللمؤمناني وللصابرين، 
وشاّأع عاىل أن »لناك يدينااً باأن املداومة تنترص 
بفضال الله؛ حن لاذه املداومة لي مان أجل الحل 
ولنااك إيَْماان باللاه وثداة بوعاأه واعاأاع بماا 
نساتأيع«، موضحااً أن حازب اللاه »باذل جهاأاً 
وعمل عاىل تأمني الصواريخ التي تأاال حيفا وما 
بحأ حيفا ولاي صناعة ساورية وصناعة محلية، 
ومؤكاأاً أناه »إأا حأثات حارب جأيأة عاىل لبنان 

أاملداومة ستنترص«.
ويف مدابلاة مع قناة املناار، لفت نرص الله إىل 
أن »لناك مداومة شحبية بوجه »إرسائيل« وكان 
لناك قرار عويل بساحل لاذه املداومة«، وأضاف 
»حجام النار الذ  ألدي عىل رؤوسانا خالل حرب 
تموز يزياأ عما ألدته »إرسائيال« يف ُكّل الحروب 
الحربية »اإلرسائيلية« بدرار عويل وإقليمي لسحل 
املداوماة«، وأشاار إىل أنه »يف حارب تموز ألأينا 
النارص للجمياع و«إرسائيال« تحارتف بالهزيمة 
ولكان يف لبناان وبحض الأول الحربياة من يكابر 
وال يحارتف بنرصنا«، وأكأ أن »الحكومة اللبنانية 
يف حارب تماوز 2006 كانات ال تمات للمداومة 

بصلة«. 
وإأ أشاار السايأ حسان إىل أن »لناك من ينكر 
عليناا النرص يف لبنان يف مدابل أن »إرسائيل« تحيي 
لاذه الذكارى وتأخذ الحارب والأروس منهاا«، قال 
»أكارب كم مان الحأيث عن حارب تماوز كان لذا 
الحاأ حيث لناك إجماع عىل خساارة »إرسائيل««، 
وكشف أنه »خالل الحرب اتصلت إْحاَأى السفارات 
احوروبية بمساؤول الحالقاات الأولية يف حزب الله 
آناذاك السايأ ناواف املوساو  إليجاع مخارج مع 
الحكوماة اللبنانياة لوقف الحرب حياث كان الكل 
مواأدا عاىل ايداف الحارب ولم يبال إالّ الحكومة 

اللبنانية«.
وأيما أوضاح نرصالله أن حزب الله »لم يأالب 
بحاأ انتصار عاأ 2006 بالسالأة يف لبنان حن ألك 
كان سايؤع  إىل حارب عاخلية«، قاال »كنا نريأ يف 
حارب تماوز أن ال تكرب االحدااع الأاخلية ونحاأظ 

عاىل الوحاأة الوطنياة وعأأ أتاح بااب للكرالية 
لكن لألساف أإن الأرف االخر يحمال الحكل منذ 
عااأ 2005«، وأضااف »خأابنا عائمااً أن ال خيار 
أمامناا إالّ وحاأة اللبنانيني والأليل عاىل ألك أنه ال 
مشاكلة لأ  بأن أكون يف حكوماة واحأة مع تيار 

»املستدبل«.
ويف حني أكأ السيأ نرص الله أن »املحركة لم تنتِه 
مع »اإلرسائييل« يف ل1 آب ولكن انتهى وقف الدتال 
وكان لناك مساحى لتكريال تهجري الناس«، لفت 
إىل أن »ألم مشاهأ يف حارب تموز كان ثبات الناس 
وطمأنينتهام ووعيهام وأهمهام«، وأشاار إىل أن 
»أحاأ ألم أركان االنتصار يف حرب تموز لو وقوف 
الحائالت اللبنانية محناا«، وأضاف »تجليات النرص 
أيضاً كانات بحوعة الناس إىل قرالاا يف صبيحة ل1 

آب ردم ُكّل الظروف«.
ونفى السايأ حسان ما يداُل من أنه »يحيُش يف 
ملجاأ«، وقال »لذا دري صحيح ولناك مساؤولون 
استدبلهم باستمرار واتندل ولناك ترتيبات محينة 
ندوأ بها«، وأضاف »اساتدبلت الجميع بحأ الحرب 
من وأاوع وسياسايني وأصأقااء وأعياش حياتي 
الأبيحية ولسات مختبئاً«، كاشفاً أنه »بحأ الحرب 

زار البداع والجنوب َوُكّل املناطل«.
ولفت السايأ نرص اللاه إىل أنه »يف حارب تموز 
كان املألوب الدضاء عىل املداومة يف لبنان وسوريا 
وألساأني وصاوالً إىل عازل إيْااَران«، محتارباً أن 
»ماا يحأث يف ساوريا لاو انتداأ من حارب تموز 
واساتكمال لهاا«، ومضيفااً أن »من ألام ما قاله 
»اإلرسائيايل« انه إِأَا أرعناا أن نلحل الهزيمة بحزب 

الله لن تفيأ املواجهة املبارشة ولن تفيأ الحرب مع 
إيْاَران لذا كان الخيار لو إخراج ساوريا من محور 

املداومة«.
ورأى أمني حزب الله أن ساوريا »جزء أََساايس 
يف محور املداوماة ورضبها وخروجها يكر ضهر 
املداومة«، وقال »املشاكلة التاي واجهها الغرب يف 
ساوريا لي االساتداللية يف السياساة وعنأما أتت 
موجة الربيع الحربي اساتغلولا لرضب ساوريا«، 
وأضااف »املشاكلة ماع الرئيال احساأ أن لاذه 
الشاخصية لم تأخذ بالرشق احوساط الجأيأ الذ  

يحني وجوع حكاأ خاضحني حمريكا«.
وأيماا نّوه السايأ نرص اللاه إىل أن »الدتال مع 
»إرسائيل« لو قتال االصيل والدتال مع التكفرييني 
لاو قتال الوكيال«، قال »املارشوع التكفري  ليل 

لأياه مساتدبل يف املنأدة »، وأضااف »الجماعات 
التكفريياة بما أيها »عاعاش« و«النرصة« لي من 
صناعاة واحأة وأمريكا التاي صنحت »عاعش« لي 
من تدتلهم اليوأ«، ولفت إىل أن »الساالح احقوى يف 

يأ ترامب لالنتخابات احمريكية لو عاعش«.
أتات  أن »الساحوعية  أكاأ  الساياق،   ويف لاذا 
باملسالحني مان ُكّل الحالم للدتال يف ساوريا والذ  
يداتل يف املحارك الضخمة لم من الشيشان ودريلا 
ويتزعمهم السحوع «، ولفت إىل أنه »إأا قاأ الرتكي 
بإدالق الحأوع مع سوريا ال يمكن إعخال املسلحني 
وال يمكن للساحوعية أن تنزل احموال يف الأائرات«، 
وقاال »إأا اقتنع الرتكي بأن املرشوع يف ساوريا قأ 
انتهى نكون قأ احرزنا تدأماً حنه سيتوقف وصول 
املسالحني من الحأوع«، واضااف »الرتكي يجب أن 
يدبال أن مرشوع الحرب يف ساوريا انتهاى وأنه ال 
يمكن الأخول إىل املساجأ احماو  وعليه أن يميش 

يف الحل السيايس«.
وحاول ماا يدولاه »اإلرسائيايل بأننا اكتسابنا 
خربات كبرية بسبب الحرب السورية واستفأنا من 
الكثاري من الخاربات الهجومية«، قال السايأ نرص 
الله »عنأما نداتل يف ساوريا كتشكيل كبري متنوع 
االسالحة ونشاارك يف أعمال قتالية كبرية وواسحة 
ونخرج املسالحني من مسااحات جغراأية واسحة 
يحناي أننا نكتساب خربات كبارية«، وأضااف »إأا 
طلبنا من املجالأين عخول الجليل ألأينا الكثري من 

الخربات اكتسبنالا من الحرب يف سوريا«.
واعتارب نرص اللاه أناه »إأا عّمت الفاوىض ُكّل 
املنأدة »إرسائيل« ساتكون الخارسة احوىل«، وقال 
»إأا عّمت الفوىض يف ُكّل املنأدة أإنها سوف تأكل 
’’إرسائيل’’ وسوف تأكل املصالح احمريكية يف نهاية 
املأااف »، وأضااف »اإلرسائييل« سايأخذ أدراضه 
ويخرج من ألساأني ونتيجة تأاورات قأ تحصل 

لن يكون للصهاينة أ  مستدبل يف املنأدة«.
 وعان محاولاة توصياف املحركاة بأنها ُسانية 
شايحية، قال السايأ نارص الله أن »لاذا احمر دري 
صحيح«، وأضاف »الحأيث عن االندسااأ الساني 
الشايحي الحاع لو مبالغة كبارية ولناك من يحمل 
عاىل إظهار ألك ويحرض علياه ومن عمل عىل ألك 
لي وساائل اإلْعااَلأ الخليجياة والحربياة«، وتابع 
قائالً »أعتدأ أن الوضع ليل مأساوياً كما يصور يف 

وسائل اإلْعاَلأ عن الوحأة اإلْسااَلمية«.

لبنانيون يخرتقون الشريط 
الحدودي مع األراضي املحتلة

الربملاُن الرتكي يصاِدُق على اتفاق »تطبيع« 
العالقات مع »إسرائيل« 

  - متابعات
صاَعَق الربملاُن الرتكي، أجر أمل السبت، عىل مرشوع قانون 
بخصوص تأبيع الحالقات الرتكية »اإلرسائيلية«، وتسوية ملف 
سافينة »ماايف مرمرة« التاي لاجمتها قوات الحاأو الصهيوني 
بالرصااص الحي وقتلت بأاخلها عرشة مان املتضامنني احتراك 

مع دزة والساعني لفك الحصار عن الدأاع يف31 مايو 2010.
ووأدااً لالتفاقياة، أإن »إرسائيال« تدوأ بتساأيأ مبلغ 20 
ملياون عوالر لاذو  ضحايا »ماايف مرمرة«، خاالل 25 يوًما من 
عخاول االتفاقية حيز التنفياذ، عرب تحويل املبلاغ املذكور عأحة 
واحاأة، إىل حسااب مارصيف يفتحه الجاناب الرتكاي، ويبَّلغ به 

»إرسائيل« من خالل الدنوات الأبلوماسية.
وبحساب مرشوع الدانون، أإن االتفاقياة تحفي »إرسائيل« 
ومواطنيهاا مان ُكّل أشاكال املساؤولية حيال طلب أشاخاص 
عاعياني أَْو اعتبارياني، باسام الجمهورية الرتكياة، محاكمتها 
قانونياً يف تركيا، بشاكل مبارش أَْو دري مبارش، بخصوص حاعثة 

سفينة مايف مرمرة.
وتأخال االتفاقياة حياز التنفياذ بحاأ اساتكمال الأرأاني 
اإلجاراءات الدانونية بخصوص تأبيدها، عرب إبالغ كال الأرأني 

بحضهما خأياً من خالل الدنوات الأبلوماسية.
وكان الأرأاان »اإلرسائيايل« والرتكاي أعلناا أواخار يونيو 
املاايض التوصل إىل تفالام حول تأبيع الحالقاات بينهما، وقال 
رئيال وزراء تركياا، بن عايل يلأريام، إن تل أبيب نفاذت كاأة 

رشوط باالعه لتأبياع الحالقات التي توترت بحاأ اعتأاء الجيش 
»اإلرسائييل« عاأ 2010، عىل سفينة »مايف مرمره« الرتكية أثناء 
توجهها ضمن أسأول الحرية لفك الحصار املفروض عىل قأاع 
دزة، وقتلت 9 نشاأاء أتراك يف املياه الأولية، وتوىف ناشط عارش 

الحًدا، متأثًرا بجراحه.
ووأًدا ملاا أعلنه يلأريام بخصوص اتفاق التأبيع، ساتأأع 
إرسائيال 20 ملياون عوالر تحويضاات لحائاالت شاهأاء »ماايف 
مرمرة«، وسايتم اإلرساع يف عمل الالزأ من أجل تلبية احتياجات 
ساكان قأاع دزة من الكهرباء واملااء، متجاوزين بذلك الرشط 

الرتكي الثالث بفك الحصار الكامل عن قأاع دزة.
وساتدوأ تركياا يف إطار التفالام، بتأمني عخاول املواع التي 
تساتخأأ حدراض مأنية إىل قأاع دزة، ومن ضمنها املساعأات 
اإلنسانية، واالستثمار يف البنية التحتية يف الدأاع، وبناء مساكن 
حلاليه، وتجهيز مستشفى الصأاقة الرتكي- الفلسأيني، الذ  

تبلغ سحته 200 رسير، واأتتاحه يف أرسع وقت.
ويف 22 ماارس/ آأار 2013، قأأ رئيل الوزراء »اإلرسائييل« 
بنياماني نتنيالاو، يف اتصاال لاتفي مع رئيل الاوزراء الرتكي 
آنذاك، رجب طيب أرعودان، اعتذاًرا باسام »إرسائيل« بشأن قتىل 
ومصابي ماايف مرمارة، وَقِبل أرعودان االعتذار باسام الشاحب 
الرتكاي، وأعلنت »إرسائيل« اساتحأاعلا للحمل ساويًا مع تركيا 
من أجل رأع الديوع عن عخول البضائع حدراض مأنية إىل قأاع 
دزة، وتحساني الظروف اإلنساانية، مبينااً أن الأرأني تأابدت 
آراءلما حول توقيع اتفاقياة تتحلل بأأع »إرسائيل« تحويضات 

لذو  ضحايا لجوأ سفينة مايف مرمرة.

  - متابعات
أكرت مصاعر لبنانية يوأ الجمحة، أن عأعاً من ألايل بلأة شابحا اللبنانية 
الحأوعياة ماع احرايض املحتلاة، وعأعاً مان احلاايل يف قرى الحرقاوب بأأوا 
اعتصامااً أماأ الحأوع اللبنانية »اإلرسائيلية« يف مزارع شابحا، احتجاجاً عىل 
قياأ جيش الكيان الصهيوني بحمليات تجريف واساحة لألرايض الواقحة عنأ 

الحأوع »اإلرسائيلية« اللبنانية.
وأضاأات املصااعر، أن »املتظالرين اجتاازوا الخط الحاأوع  وصوالً إىل 
الأريال الحساكرية التاي يحمل الجياش »اإلرسائييل« عىل شادها يف الأرف 

الشمايل من مواقحه«.
وأأااعت »الوكالة الوطنياة لإلعالأ«، عن أنه »تم رأاع الحلم اللبناني عىل 
الساياج الشاائك، يف حاني تحاول قاوات »اليونفيال«، عرب اتصااالت مكثفة 
تجريهاا ماع الجانباني اللبناناي و«اإلرسائييل«، لجام أ  تأاور، كما تحمل 
»اليونفيل« عىل تسيري عوريات مكثفة عىل طول الخط الحأوع  يف املزارع«.
وأضاأات أن »االحتجاجات تجر  وساط انتشاار عساكر  »إرسائييل« 
وتمركاز عبابة »مريكاأاا« قبالة الحأوع، وتحزيزات كبارية من قوات الجيش 
اإلرسائيايل وقاوات اليونيفيال«. وندلات الوكالاة يف ماا بحأ عان أن الجيش 
»اإلرسائيايل« أوقاف عملياات جرف احرايض يف مزارع شابحا، أيماا لم تؤكأ 

السلأات »اإلرسائيلية« رسمياً ألك بحأ.
وكان »حازب اللاه« اللبناني قأ أصأر بياناً يوأ أمال، عان أيه ما وصفه 
با«االنتهااك الصهيوناي الخأري للساياعة اللبنانية، وخارق حرمة احرض يف 
مزارع شبحا املحتلة، من خالل عملية شل الأرق يف املنأدة املحاأية للمزارع 

واملستمرة عون توقف«.
وأشاار الحزب إىل أن »لذه الجريمة لي جريمة تضاف إىل السجل الحاأل 
لجرائم الحأو ضأ لبنان، والتي تكشاف عن املأامع الصهيونية التي ال حأوع 
لها باحرايض والخريات اللبنانية«، عاعياً الأولة اللبنانية إىل »ممارساة عورلا 
الأبيحي يف الأأاع عن ساياعة لبنان واتخاأ اإلجراءات الرضورية يف مواجهة 

الخأوات »اإلرسائيلية« املرأوضة«.

إْيـَران تتسلم منظومة 
»أس 300« بالكامل 

  - وكاالت
كشاف وزير الأأااع وإساناع الدوات 
حساني  الحمياأ  اإليْاَرانياة،  املسالحة 
علدان، عن تسلم بالعه بالكامل منظومة 
صوارياخ ›أس – 300‹ الأأاعية، موضحا 
أن جازءاً مان لاذه املنظوماة وصال إىل 
الشاحن  قياأ  احخار  والجازء  إيْااَران، 

واالنتدال إىل البالع.
جااء ألك يف ترصيحات أعىل بها الحميأ 
علدان الياوأ السابت يف مؤتمر صحفي 
عىل أعتااب يوأ الصناعاة الأأاعية الذ  
يصاعف يوأ دأ، وتحت شاحار ›الصناعة 
الأأاعياة رماز اإلَراَعة والحازأ الوطني يف 
إنتااج الدأرات الأأاعية‹، بحساب وكالة 

احنباء اإليْاَرانية )إرنا(.
وقال وزيار الأأاع اإليْاَراني إن البحث 
بشاأن املنظومة الصاروخياة ›أس 300‹ 
كان أحاأ احماور التي تابحتهاا الحكومة 
عاىل أعاىل املساتويات السياساية باني 

الرئيسني اإليْاَراني والرويس.
وحول شكوى إيْاَران من روسيا حول 
لاذا املوضوع، قاال ›لداأ كان من املدرر 
أن نساحب شكوانا الساابدة حينما ينفذ 
الأرف اآلخار الحدأ املربأ بصورة كاملة، 

ولو ما قمنا به‹.
وأضاف الحميأ علداان يف الوقت أاته 
›بأبيحة الحال لو لم ينفذ الروس مساار 
الحداأ أإنناا نحتفاظ أيضااً بحال رأع 

الشكوى‹.
أن  الاروس  أراع  ›لداأ  قائاال  وتاباع 
و‹أنتاي  00ل‹  ›أس  منظوماة  يحأوناا 
2500‹ باأالً عن منظوماة ›أس 300‹، إال 

أننا لم ندبل بذلك‹.



 سياسية- شاملة
تصأر كل اثنني وخميل

هذا الشعُب الطّيُب املسالم، هذا الشعُب الذي يتصف أهلُه باإلميان 
واحلكمة والقَيِم املُثلى وأَْخ�َاق اإلْس����َام وقيم اإلْس����َام، ُكّل ما قّدمه 
ِإلَ����ى محيط���ه ليس إال اخلير، ولي���س هناك أيَُّة مصلح���ة حقيقية لبلد 

مجاوٍر له أن يستعدَي هذا الشعب.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الحأع )150( اححأ 21 أدسأل 2016أ  املواأل ل1 أ  الدحأة 37ل1لا

رسائُل الرئيس.. يف حضرة الشعب!
كلمــــــة أخـــــيرة 

علي أحمد جاحز
يف الوقات الاذ  باأأ النظااُأ 
جرائام  ماع  املتواطائ  الحاملايُّ 
الُحااْأَوان عاىل الايَاَماان قلدااً 
متوتاراً مان االتفااق السايايس 
والخأوات الأساتورية التي تلته 
وأثمارت مجلسااً َسياساياً أعىل 
ورئيسا للمجلل السيايس احعىل 
يداف عاىل رأس لارأ السالأة 
التي تشاكلت وأدااً للمرشوعية 
الشاحبية التي باركتها عستورياً 
رشعياة الربملاان املساتمأة من 
الشحب، خرج الشحب الايَاَماني 
عأحًة واحأًة ليدول كلمته أََمااأ 

الحالم الذ  »أعماه النفط«.
الخاروُج الكبري الذ  شاهأه 
ميأان السابحني واححياء املحيأة 
به عاىل امتأاع قلب الحاصمة النابض بالحياة، يحأ اساتفتاء جمالريياً 
كبارياً يفوق يف عاللته عىل الرشعية الشاحبية أَ  اساتفتاء آخر من تلك 
االساتفتاءات الزائفة الصورياة التي أرضتها قاوى الوصاية والهيمنة 
عاىل الايَاَماان يف مراحَل ساابدة، وعرب أطار دري وطنية مثال املباعرة 

الخليجية التي انتجت لذا الواقع املأزوأ.
ولحال االتفااَق السايايس الوطناي الذ  تام توقيُحاه قبل أََساابيع 
قليلة واثمر مجلساا َسياساياً أعىل تسّلم رئاساته ورئاسة الجمهورية 
الايَاَمانية أيه ال أُساتاأ صالح الصماع، يمكن أن يثمر واقحاً َسياساياً 
وأمنيااً ساوياً، سايما وأن ثماة أروقاً واساحة وجولرية باني االتفاق 
السايايس الوطني وباني املباعرة الخليجية، ألمها أن االتفاق السايايس 
جااء يمنيااً خالصاً بإراعة يمنياة خالصة وبأون وصاياة من أَ  طرف 
خارجي، ولو ما يجحله قراراً ساياعياً يمنياً مساتدالً يثمر نتائج يمنية 
خالصة بحكل املباعرة الخليجية التي جاءت بدرار خارجي َواساتجابة 
لضغاوط الوصاية الخارجية، كما أن االتفاق السايايس أتى انأالقاً من 
الحاجة الوطنية البحتة لالستدالل واالستدرار، بينما املباعرة الخليجية 
أتات انأالقااً من ردباة خارجية َوحاجاة خارجية لتكريال الوصاية 
وخوأاً من خروج الايَاَمان من تحت السيأرة، كما أن االتفاق السيايس 
أتاى ليرتجم ردباة جمالاري الايَاَمان املرتاصاة الصفاوف واملتكاتفة 
بوجاه الُحاْأَوان َوالذائبة يف بحضهاا كجبهة وطنية كربى، بينما املباعرة 
الخليجية اتت لتحزز تداسم السلأة والبلأ بني أَْطَراف متناحرة َوجمحت 

يف عاخلها تناقضات اطماع عاخلية وخارجية.
كماا أن خاروَج الجمالاري الكبرية أمال ملباركة االتفااق واملجلل 
ورئيل املجلل ليحكم البلأ يف لذه املرحلة يفوق بأضحاف ما يمكن أن 
نساميه اساتفتاًء عىل مخرجات املباعرة الخليجية الكارثية التي انتجت 
الخائان لااع  وَعصابته، ساواء من حيث الحاأع أَْو من حياث االجراء 
الشاكيل، أاالقرتاُع عىل رئاسة لاع  كمرشاح وحيأ لم تحظ بجمهور 
عريض كالذ  يمثّله ويتكلم باسامه جمهور السبحني صباح أمل، مع 
احخذ يف االعتبار أن الخروج لالقرتاع أساهل مشدًة بكثري عن الخروج يف 
تظالرة كبرية وقأع مئات الكيلومرتات للوصول إىل سااحة االحتشاع، 
كماا أن االحتشااع تحت الدصاف وتحليال الأائرات له محناى وعاللة 
عميدة عىل جأية ووعي َوحماس املشااركني أيه، أيما ال يحأو الخروج 
لالقرتاع الهازيل يف انتخابات لاع  مجرع إساداط واجب أَْو »مخارجة« 

كما يدال.
أماأ لذه الصورة الجلية الواضحة نستحرض خأاب الرئيل صالح 
الصماع يف أول مناسبة جمالريية تزكيه َوتأعمه َوتباركه، لنجأ أَنُْفسنا 
أََماااأ الحأيأ من الرساائل الدوية والهامة واملحورياة املوجهة للأاخل 
والخاارج، حياث اعتارب خاروج الجمالاري ومباركتها لاو املرشوعية 
الحديدية، كما أنه يف ساياق وصفه للجمالري الحريضة التي احتشاأت 
عرض إىل أن املحتشأين يحاعلون سكان عأع من عول الخليج مجتمحني، 
يف ساخرية من تلك الأويالت التي تحاارب الايَاَمان َولي ال يشء أََمااأ 
تظالرة أما بالك بحجمها أََمااأ الشاحب الايَاَماني كله، ولي رساالة 
لهام أن اعرأوا قأر أَنُْفساكم، بل قالها رصاحة »مان أَنْاتُام حتى تأتوا 
ملحارباة لذا الشاحب الحظيم«، ويمكن قراءة لذا الكالأ بكونه رساائل 
مهمة عن البحأ الشاحبي والأيموقراطي الذ  يشاكله الخروج مدارنة 
بحأأ امتالك انظمة الخليج الدمحية أَية مرشوعية شحبية سيما ولي ال 
تساتأيع أن تحشأ املئات من تلك الشحوب الدليلة أصالً، بل إنها تخاف 
من أن تحتشاأ تلك الجمالري التي ال تساو  يف مجملها تظالرة واحأة 

يف الايَاَمان.
الرئيال يف خأاباه وعاأ الشاحب الايَاَماناي بوعاوع وصفهاا با 
»املوضوعية« ولم يشاأح كما اعتاع الناس ولاو مؤرش عىل مصأاقية 
ونوايا صاعقة تجاه املساؤولية التي يستشحرلا الرئيل والسلأة التي 
يرأساها، إأ أن ال يشء مساتحيل دري أن ثمة مراحَل ومحيدات ستواجه 
تحديل طموحات الشاحب يف الخروج إىل بر احمان، وكان كشف الرئيل 
عن قرب تشكيل الحكومة احأ الم ما برش به، ولو حلم طال انتظاره، 
ولحل تحدل تشاكيل الحكومة سايكون له انحكاساته الريحة عىل ُكّل 

االصحأة عاخلياً وخارجياً.
وللخاارج، أرسال الرئيل رساائل عأة ألمهاا لألَُماام املتحأة التي 
وقفات عاجازة أََماااأ الوأاء بماا التزمت باه بخصوص عاوعة الوأأ 
الوطناي، حياث اعتربلا الرئياُل دريَ جأيرة بأن تنجَح يف حل مشاكلة 
بحجام الُحاْأَوان عاىل الايَاَمان والحصار الجائر علياه، ويف توجيه لو 
احول للوأاأ الوطني املديم يف عمان حالياً طالاب الرئيل الوأأ بالحوعة 
أوراً وعأأ الجلوس مجأعاً مع املبحوث الأويل باعتباره شخصاً دري ألٌل 
للجلوس محه، ولو ما يمكن أن يدرأ بأن الدرار أيما يخص املشااورات 

واملفاوضات لم يحأ قرار مكونات سياسية بل قرار عولة.
ويف ساياق رساائله للخارج، ععا الرئيُل الصماع الحالم أن ينظر إىل 
الجمالاري َوإىل ما يرتكباه الُحاْأَوان من مجازر َوإىل الرشعية الشاحبية 
التي تواجه لذا الُحاْأَوان، وساألهم سااخراً »لال أعماكم النفط ؟«، يف 
تهكام الدو  الواثل بشاحبه وارضه، منألداً مان حدائل لامة أبرزلا 
انفضااح احَُماام املتحأة يف مساألة الدائمة الساوعاء وأيضااً ُمَؤّخراً يف 
اعأائهاا املهلاة تلو املهلاة للُحااْأَوان لريتكب املزيأ مان الجرائم خالل 

احُْسبُْوعني املاضيني.
 َوأخارياً عجاز احَُمام املتحاأة ومبحوثها يف تنفياذ ضماناتها بحوعة 
الوأاأ الوطني إىل أرض الوطن وأدااً للمواثيل الأولية، ولذه الرساائل 
تحتارب ماؤرشاً عىل أن التحاطي اآلن سايصبح مختلفاً ماع ُكّل احَْطَراف 
الأولياة واإلقليمياة أداأ أَْصبَاح لزامااً عىل الحالام أن يخاطاب عولة 

َومؤسسات َورشعية عستورية يف أَية قضية تتحلل بالايَاَمان.

حميد رزق  
ياوُأ الحرشيان من شاهر أدساأل يوُأ 
االستفتاء الشحبي عىل املجلل السيايس الذ  
أتى مللِء أراغ السلأة ليل كما قبله أالشحب 
الايَاَماناي زاع قوًة وعزز من عوامل الصموع 
يف مواجهاة الُحاْأَوان وأرسال للحاَلم رساالَة 
الرشعية الحديدية، باملدابل َأإن الساحوعية 
بغأرساتها وكرب ُحّكامها سايزيأون ديضاً 

وحنداً وحدأاً عىل الشحب الايَاَماني.
ومن املتوقع أن الساحوعية لن تدرأَ رسالَة 
بالشاكل  الشاحبي  والخاروج  الجمالاري 
عاىل  احَمريكياون  وسايحرص  الصحياح، 
الأأع بآل ساحوع يف اتجاه املزياِأ من املكابرة 
واالستمرار يف الُحاْأَوان ورشاء السالح ورصف 
احماوال وتجنيأ املرتزقاة وارتاكاب الجرائم 
بحل الشاحب الايَاَماني، يف محاوالت يائسٍة 
لكاِر إَراَعة الناس واالنتدااأ من صموعلم 
وثباتهام، لكن لن تحدل الساحوعية من وراء 
أََساليبها وجرائمها أ َّ يشء يُذكر، وبالحكل 
سنشهأ مزيأاً من الحمليات الدوية والنوعية 
ينّفذُلاا أبأاال الجيش واللجان الشاحبية يف 
الحمل السحوع ، بما يزيأ من إحراج نظاأ آل 
ساحوع املتغأرس ويُملُّ بهيبته يف املنأدة، 
ليبأو املشاَهُأ أََماأ لذه املغامرة أن آل سحوع 

أحالً يسالكون عرَب السادوط واالنحأار وإاّل 
أإنهام لام يكونوا بحاجاة للَغاوص يف رمال 
الايَاَماان باأون أيَّاة ماربرات واقحياة دري 
الكارب والغأرساة والركاون إىل عوامل الدوة 
املاعية التي ثبت أشلُها أََماأ الشحوب املؤمنة 
والحضارات الضاربة جذورلا يف التأريخ كما 

لو حال الشحب الايَاَماني.
نحان أََماأ شاحٍب عظيم بماا للكلمة من 
محنى، أاأَْن تنَجَح أيَُّة عولة يف حشاأ ماليني 
إىل ظاروف مثالياة  البارش أإنهاا بحاجاة 
لتساهيِل حضاور النااس وتأأال الجمالري 
بحاجاة إىل مرحلاة أمان واساتدرار يجحال 
املشااركني يف مثل لذه الفحاليات مأمئناً إىل 
أن أ َّ مكروه لن يصيبَه خالل مشاركته، لكن 
يف حالة الشاحب الايَاَماني يحاأث الحكل، 
أربدم الظروف االساتثنائية وبردم الدصف 
والتحليل الذ  تحمأ محاولة إخاأة املواطنني 
املشاتدات  انحاأاأ  وبردام  واساتهأاأهم، 
النفأياة وبردم الأارق املخربة والجساور 
املدصوأاة وبردام تأاعيات الُحااْأَوان إاّل أن 
الشاحب الايَاَماني يخرج وينترص عىل كاأة 
التحأياات، منتارصاً أوالً لدضايااه وراأضاً 
الساحوع   واإلْجااَراأ  الغأرساة  منأال 
احَمريكاي ولاو يف أات الوقت يحياأ االعتبار 

للشحوب الحربية املدهورة واملستضحفة.

لداأ خاطاب الشاحب الايَاَماناي الحالم 
كان  أاإأا  الحديدياة،  الرشعياة  برساالة 
باعتبارلاا  الشاحوب  يتحاأث عان  الحالام 
مصاأر الرشعياة ومصاأر السالأة أهاذا 
لاو الشاحب الايَاَماناي صاحاب السالأة 
وح   أريحاة  أبأياة  الحديداة،  والرشعياة 
سبب يساتمر الُحاْأَوان يف الهمجية والتأمري 
لاكل مدأرات البالع؟، ولال يتم الحفاظ عىل 
الرشعية بتجويع الشحب وتأمري املؤسسات 

ومحارصة البالع؟!. 
لداأ كان مان أَْلااَأاف الُحااْأَوان خاالل 
الحااأ والنصاف املاايض أن يخلاَل محاعلاًة 
تُْسااِهُم يف تكريل حالة الساخط الشاحبي 
وتوجيهه ضاأ الدوى الوطنياة ليتاَح املجاُل 
أََمااأ الغازاة ليتحركاوا ويصلاوا إىل حياث 
يرياأون، ولكان الحكال لاو الاذ  حأث، 
وبردام آثار الُحاْأَوان السالبية لكن الشاحب 
زاع حضاوراً والتفاأاً حول الداوى الوطنية، 
وقاأ كانت لذه النتيجة مفاجئة آلل ساحوع 
واحَمريكيني، ماا اضأرلم إىل التحويض عن 
ألك بسياساة الحداب الجماعي بحل الشحب 
الايَاَماناي مان الحصار إىل ارتاكاب املجازر 
املتحمأة واملتكررة، لكن لذا احسلوب ينأبُِّل 
عىل أصحابه امَلثَُل الدائل: »عىل نفساها جنت 

براقش«.

حميد رزق
 على نفسها جنت براقش 

رازم!
عبدالوهاب المحبشي

علماُء ساحوعيون قأ يفتاون بأن من واجِب 
َع َمن  املسالمني احرتاَأ ُحرمة السابت؛ حن رَشْ
ٌع لناا وحّأثاوا عن بناي إرسائيل وال  قبلناا رَشْ
حارج »رواه الخارطاي«! يف كتااب التهوك باب 
مان قال يتمحار.. ومن التخريج عاىل النص أن 
ألاك يُحتارَبُ عليالً  عاىل إجازة السابِت يف الأواأ 

الرسمي بأال ً عن الخميل!
كماا أن أياه علياالً عاىل كرالة االحتشااع 
ياوأ السابت، َوأما إأا كان عىل سابيل التظاُلر 
واالحتجاج أَْو التأييأ أهو بأعٌة مغلظٌة وظالر 
كالأ شايخ اإلساالأ ابان تَيمية أإنه يساتحل 

الفاعُل عدوبًة!
وإأا أحل ألك جماعاٌة كبريٌة من الناس أما 

حكمهم؟
ُساِئَل الشايُخ ابن دثيمني أأجاب أنه لو أحل ألك ألُل صنحااء جميحاً لدتلتهم 

به..
كما ورع يف احثر عن عمر حني قال تلك الحبارة..

َوإأا كان ألُل اليمن أحلوا ألك؟
ال خالَف يف أن صنحاء حارضة اليمن يف الجاللية واإلْسااَلأ َولو أحلوا ألك لكان 

حكمهم كذلك!
مندوٌل من كتاب أبي َعبأالشلمان الفرجيني »السحال الأيكي يف مناقب النظاأ 

احمريكي«. 
سلمان: 

محمأ يا ولأ  إمنع جميع االحتشاعات ولو باإلف 16 تنفيذاً للفتوى.. لذا عيُن 
نباي من أنبياء الله سايأنا موىس ولن نغاض الأرف ملن يتهاوناون بيه، لو قتلنا 

شحب اليمن عن بكرة أبيه!
بان نايف: قنابل صوتية يا بن الحم ولم يخاأون ويهربون ترى قتل الناس كذا 

ما ينسكت عليه، الله يجزيك خري.


