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�لعَلُم �ليمني يعاِنُق مدينة جنر�ن و�لعدو �ل�صعودي يتكّبد خ�صائَر ماديًة وب�صرية باجلملة

أبطاُل الجيش واللجان الشعبية يعصفون بمواقع الجيش السعودي ويطلون على مدينة نجران من زاوية جديدة
مدينة ظهران الجنوب يف عسري تحت السيطرة النارية بعد السيطرة على مواقع قلل الشيباني ورقابة الزلج

تحريُر أول سلسلة جبال يمنية من االحتالل السعودي

تطهري 3 مو�قَع مبديرية �لغيل باجلوف ومقتل �لع�صر�ت من �ملنافقني

صاروخان باليستيان يّدكان معسكرات الغزاة واملرتزقة يف مأرب

  -  متابعات:
حّييات قواُت الجيش واللجان الشامبية أكربَ 
االنتصاارات يف أوساِع املمارك منذ باخء الرع عىل 
المخوان الساموع5 األَمريكي، حيث سيخر أبخاُل 
اليمان عىل مواقَع اسارتاتيجيٍة لاماة إلطاللتها 
عىل مخينة نجران من عخة جهات، مكبخين المخو 
الساموع5 خساائَر بالجملاة يف صفاوف جنوعه 

وعباباته.
 وأعلان أبخاال الجياش واللجاان الشامبية 
سايخرتَهم عىل موقع ورقاباة منيفض الرشخة 
وتبة اليناصيني، وكلها مخلة عىل مخينة نجران، 
باإلضاخاة إىل سايخرة أبخاال الجياش واللجان 

الشمبية عىل مواقع قبالة سخ نجران. 
وأكخ مصخر المساكر5 سيوط قتىل وجرحى 
يف صفوف الجيش الساموع5 وتخماري آلية مليئة 
بالذخائر خالل السايخرة عىل منيفض الرشخة 

يف نجران.
وبانّي املصاخر أن أبخاال الجياش واللجاان 
الشامبية عماروا عربة براعيل ساموعية بصاروخ 
مضاع للخروع يف موقع الكرس يف اليوبة بجيزان، 
وكذا قنص جنخ5 ساموع5 يف املوقع نفسه، خيما 
عكت مخخمياة الجيش واللجان الشامبية مواقع 
الشابكة واملمنال يف اليوباة باليذائاف محيية 

إصابات مبارشة.
كماا أّكاخ املصخر سايوط قتاىل وجرحى من 
الجيش السموع5 وإحراق ثالث جراخات وإعخاب 
عخع آخار يف قصاٍف صاروخاي مكثّاف للجيش 
مااً لجراخات  واللجاان الشامبية اساتهخف تجمُّ
ساموعية يف موقع الساوعة بجيزان، لرعت عىل 

إثره سيارات اإلسماف إىل املكان املستهخف.
من جانبه وّزع اإلعال  الحربي، أمل األربماء، 
نفذلاا  وسايخرة  اقتحاا   لمملياات  مشاالخ 
أبخاال الجيش واللجان الشامبية عىل موقع قلة 

اليناصني املخل مبارشًة عىل مخينة نجران.
وتظهر املشالخ حالة من الهلع واالرتباك التي 
أصابات حامياة املوقع مان جنوع الماخو عنخما 
خر مان تبياى منهام بآلياتهام املخرعة بشاكل 
لستري5، مما أّعى إىل حاعث اصخخا  كبري تمكن 
بماخُه أبخال اليمن من إحكا  الخوق عىل اآلليات 

الفارة وإحراقها بالكامل.
 كماا سايط عاخع مان اليتاىل يف صفاوف 
المساكريني السموعيني واساتوىل أبخال الجيش 
كمياٍت كبرية من األسالحة املتوسخة واليفيفة 
والذخائر خلفها الجيُش السموع5 يف املوقع الذ5 

يرشف من قرب عىل مخينة نجران.
وكانات مجموعاة كبارية مان المساكريني 
السموعيني يتحصنون يف املوقع مزوعين بكميات 
كبرية من الذخائر واألسلحة املتوسخة واليفيفة 

وعخة آليات عسكرية بينها عبابة.
وبايات أبخاال الجياش واللجاان الشامبية 

حامية املوقع واشتبكوا ممهم من مساخة قريبة 
جاخاً وكبخولام خساائر كبارية، خيماا الخريان 
الحرباي لم يغااعر ساماء املنخية أثنااء عملية 

االقتحا  والسيخرة.
وحاول من تبيى من المساكريني السموعيني 
الفارار بآلياتهم، إال أن حالاة الرعب التي انتابت 
المساكريني الساموعيني أعت إىل حاعث اصخخاٍ  

كبرٍي بني عربة مصفحة وعبابة.
وأحارق أبخااُل الجياش واللجاان الشامبية 
الخباباة والمرباة بمخماا سايخروا عاىل منخية 
المساكريني  أحاُخ  حااول  بينماا  االشاتباك، 

السموعيني الفراَر من الخبابة.
ويف املشالخ أيضا تحاول عربة لامفي تجاوز 
الخبابة والسيارة املحرتقتني لكنها وقمت يف كمني 

محكم للمجالخين أعت إىل إعخابها بالكامل.
عتااًعا  الساموعيون  المساكريون  وخلاف 
عساكريًّا كبريًا يف املوقع بينها أسلحتهم الفرعية 

مما يظهر المخع الكبري الذ5 كان يتمركز خيه.
وتمرض املشالخ  خائر متنوعة بييت تنفجر 
ملاخة طويلاة حتاى الليل بمخماا أصابات قذائف 
املجالخيان أحاخ املياازن الساموعية يف منخية 

املواجهات.
ويف عساري أصبحات مخينة ظهاران الجنوب 
يف مرماى نريان أبخال الجيش واللجان الشامبية 
الذيان سايخروا عاىل ألام املواقاع المساكرية 

السموعية املخلة عىل املخينة.
وخرضت قوات الجيش واللجان الشامبية عىل 
مواقع قلال الشايباني ورقابة الزلاج بما يجمل 
مخينة ظهران الجنوب تحت السيخرة النارية ويف 

مرمى النريان.
وجااءت سايخرة أبخاال الجياش واللجاان 
الشامبية بمخ ممارَك ضاريٍة أسافرت عن تخمري 
12 آلية وعبابة ساموعية وميتل عخع من الجنوع 

الساموعيني.

  -  خاص:
حاّررت قواُت الجيش واللجان الشامبية، أوىل املواقع اليمني 
التي تُسايخر عليها السلخة الساموعية  ات األطماع التوّسمية 
يف اليمن، ولي سلسالُة جبال ُقلل الشايباني، التي أمست تحت 
السخلة الساموعية منذ عا 2011 بسابب خيانة أحخ اليياعات 
المسكرية املوالية للسموعية والذين استغلوا الوضَع املميخ الذ5 
كانت تمر بِه البالع مع االنتفاضات الشمبية. التي تمثّل سلسلة 

جبلية بالغة األَلميّة، وتيع يف املنخية املحاعة لمسري. 

وتربز األَلميّة المساكرية لهذه السلسلة الجبلية بأنها تخل 
عىل املنفذ اليمني )علب( وتهيمُن عىل اليط الما  عاخَل عساري 
إىل منخياة )منخبه( اليمنية، كما أنها تُهيمُن من حيث موقمها 

المسكر5 عىل مناطَل يف عمل ظهران الجنوب. 
وظلات لذه املناطال تأرييياً بأياخ5 الجياش اليمني وقا  
بتساليمها للجانب الساموع5 المميخ اليائان لوطنه من صنف 
مرتزقاة ومناخيي الياو ، والذ5 كان يممل آناذاك قائخاً ليخاع 

منخية علب.
وتمخ اساتماعة قوت الجيش واللجان الشمبية لهذه املنخية 
انتصاراً لاماً ساواء يف اساتماعة الحل التأرييي اليمني، أَْو من 

حيث سايخرتها النارية إىل عمل مواقع المخو الساموع5، ولي 
أرايض يمنياة ال خالَف حولها احتلها الساموعيون منذ خمساة 
أعاوا ، ولاذه المملية التوسامية تكشاف للرأ5 الماا  ميخار 

األطماع السموعية يف بالعنا. 
جخيٌر بالذكر أنُه يف تفالمات ظهران الجنوب يف شاهر يونيو 
الفائت من لذا الما ، وكإبخاء لحسان النياة جرى االتفاق عىل 
انساحاب الجيش واللجان الشمبية من بمض املواقع السموعية 
ميابل انساحاب الجيش الساموع5 من منخية قلل الشيباني، 
وانساحبت قواتنا من بمض املناطل املتفل عليها، إال أن الجيَش 
الساموع5 لام يَاِف بالتزامه، ماا عخع قاوات الجياش واللجان 

الشامبية ليوض عملية عسكرية بخولية أعت يف نهاية املخاف 
إىل استماعة قلل الشيباني بالكامل، وإعاعتها إىل حضن الوطن. 
وجخياٌر بالذكر أن رئيَل الوخخ الوطناي املفاوض يف الكويت 
األساتا  محمخ َعبخالساال  يف ميابلته األخرية مع قناة املياعين 
تسااءل عن تياعل الجانب الساموع5 يف تخبيال االتفاقيات، 
ونبهاه إىل لاذا املوقاع قائاالً: »لناك اتفااق باالنساحاب من 
الجمياع ملا ا ال يساحب املرتزقة من ميخ5 وملاا ا ال ترتفع من 
قلل الشيباني يف ظهران الجنوب يف منفذ علب«. ولا لي اليوات 

امُلحتلة املمتخية تَيرج اليو  وأنفها ممرياً يف الرُتاب.

  -  مأرب:
أطلال أبخاُل الجياش واللجان الشامبية، أمل 
األربمااء، صاروخاً باليساتياً من ناوع قالر 1 عىل 

ممسكر تخاوين بمحاخظة مأرب رشقي البالع.
وقالات مصااعُر عساكرية لصحيفاة »صاخى 
املسارية«: إن الصااروخ أصاب لخخاه بخقة عالية، 
وخّلاف قتاىل وجرحى يف صفاوف املناخياني، خيما 
لرعات طائارات الماخوان إىل املاكان لنيال اليتىل 

واملصابني.

وجااء إطالق الصاروخ بمخ يو  واحخ من إطالق 
صاروخ باليساتي مماثل عىل ممسكر الفلج التابع 

للغزاة يف مأرب.
وعاىل صمياخ متصال تمكان أبخاال الجياش 
واللجان، يو  أمل، من تخمري عبابة وآلية عسكرية 
للمرتزقة يف منخية كوخل و لك بصواريخ موجهة.
واساتهخف الصااروخ يارف عملياات املرتزقة 
والغازاة وأصاب لخخه بخقة، ميّلفاً خساائر كبرية 

يف صفوف المخو.
ويف محاخظاة الجاوف تمكان أبخاال الجياش 
واللجاان الشامبية يو  أمال األحخ مان التيخ  يف 

مخيرية الغيل وتخهري تباب اليبضة الجنوبية وقتل 
عاخع كبري مان املناخياني ال زالت جثثهام ملياة يف 

املوقع حتى ساعة متأخرة من مساء أمل.
واستهخخت اليوة الصاروخية واملخخمية للجيش 
واللجاان الشامبية ياو  الثالثاء املاايض بصواريخ 
الكاتيوشاا تجمماات مرتزقاة الماخوان يف املجمع 
الحكوماي وممساكر اللاواء 115 بمخيناة الحاز  

بالجوف.
وأكخت املصاعر المسكرية أن الصواريخ أصابت 
ألخاخهاا بخقاة، موقماة عاخعاً كبارياً مان اليتاىل 

والجرحى يف صفوف املرتزقة.

وكان عاخٌع مان مرتزقاة الماخوان الساموع5 
األَمريكاي لياوا مصارعهم وُجرح آخارون يف وقٍت 
ساابٍل ياو  الثالثااء يف قصاف عاىل تجمماتهم يف 

مناطل الميبة وصربين يف محاخظة الجوف.
و كر مصخر عساكر5 أن أبخال الجيش اليمني 
واللجاان الشامبية عمروا آلياة عساكرية ملناخيي 

المخوان بمحا ات منخية الميبة بالجوف.
وأكخ املصخر أن 8 مناخيني كانوا عىل متن اآللية 
ليوا مرصعهم، كما تم تخمري رشاش عيار ل1 كان 

محموالً عىل اآللية.
األَمريكاي  الماخوان  طاريان  واصال  إىل  لاك 

الساموعية قصَفاه ملحاخظتاي ماأرب والجاوف، 
بالتزامان مع قصف مخخماي وصاروخي للمرتزقة 

عىل منازل ومزارع املواطنني.
وقصاف مرتزقاة الماخوان ياو  أمال بشاكل 
عشوائي باملخخمية وبالصواريخ عىل منازل ومزارع 

املواطنني بمخيرية رصواح بمأرب.
طارياُن الماخوان لاو اآلخاُر قصاَف بغارتاني، 
ياو  أمال األربماء، عاىل منخية لياالن بمخيرية 
رصواح يف مأرب وثالث ياارات عىل مخيريتي الغيل 
واملصلاوب بمحاخظاة الجوف، كما شان يارة عىل 

مخيرية رصواح بمحاخظة مأرب.
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  - خاص
 أّكخ رئيُل املجلل السايايس األعىل صاح 
الصّمااع، أن االلتمااَ  بالسالخة اليضائياة 
وتخويار أعائهاا وتحييال اساتياللها مان 
أ5ّ توظياف حزبي أَْو سايايس مان أولويات 

املجلل السيايس األعىل.
وأشاار رئياُل املجلل السايايس يف لياء 
جمماه بممثيل السالخة اليضائياة باليرص 
لاذه  أن  إىل  األربمااء،  أمال  الجمهاور5، 
األولوية تأتي انخالقاً من حساساية املرحلة 
امُلؤّسساة  انتظاا   وأَلميّاة  وخخورتهاا 
اليضائياة وتجاوز آثاار اساتهخاف المخوان 
لها ورضورة تحييل الماخل عربَ اليضاء بما 
يكفال اساتباب األمن الاذ5 يسامى المخوان 

وأعواته الستهخاخه. 
 وقاال رئيُل املجلال »إن من الواضح أن 
أ5ّ مرشوع اساتيرار يزعاج تحالف المخوان 
ولو كان لخيهم بُمخ نظر ألّمنوا عخن كنمو ج، 
ال كماا أصبحت أنمو جاً للفاوىض وللياعخة 
وعاعش«.. الختاً إىل االستهخاف لُممل املناطل 
اآلمناة واملؤمنة ونرش الفاوىض األمنية، وما 
يرتتاب عاىل  لك مان ضغاط عاىل األجهزة 
األمنية ورضورة تفميل ُكّل طاقات امُلؤّسسة 

اليضائية.
وأوضح أن لاخف اللياء بيياعة السالخة 
األعاء  وتخويار  الجهاوع  تمزياز  اليضائياة 
ومواجهاة تكالاب الماخوان وإصاالح اليلل 
الحاصال خالل السانوات املاضياة وتحييل 
اساتيالل اليضاء وساالمته من أ5 توظيف 
حزبي أَْو سايايس وتفميل النيابات واملحاكم 
يف املحاخظات ومساعخة األجهزة األمنية عىل 

إنفا  اليوانني والممل من خاللها.
إىل  لاك بارك رئيُل مجلل اليضاء األعىل 
وأعضااء املجلل، لرئيل املجلل السايايس 
األعىل وأعضائه الثية الخساتورية والشمبية 
تأييَخلام  التاي حصلاوا عليهاا.. مؤكخيان 
للمجلال ومباركة خخواته يف سابيل إخراج 
اليمان مان التحّخياات التاي تواجهاه جراء 
المخوان والحصار واالنتصار لإلراعة الوطنية.

الرئيس الصّماد يؤكد اهتماَم املجلس السياسي األعلى 
بالسلطة القضائية ويشدد على استقاللها 

قافلة غذائية ألهالي 
مديرية سنحان 

دعماً ألبطال الجيش 
واللجان املرابطني يف 

الجبهات
  - متابعات

سارًي أبناُء وَمَشاايخ وأعيان 
مخيرياة سانحان وبناي بهلول 
محاخظاة صنمااء، ياو  أمال 
األربمااء، قاخلاة يذائياة؛ ععماً 
ألبخال الجيش واللجان الشمبية 
الارشف  مياعيان  يف  املرابخاني 

والبخولة.
وأكاخ أبناء وَمَشاايخ وأعيان 
املخيرياة، أثنااء تسايري الياخلة 
يذائياة  ماواعاً  تحاو5  التاي 
وأماواالً،  وماوايش  وميالهااً 
يااٍل  ُكّل  باذل  اساتمخاعلم 
ونفيل وتيخيم املزيخ من قواخل 
الخعام.. ممتربيان  لاك أقل ما 
يمكن تيخيماه للمرابخني الذين 
يضحاون بأرواحهام يف سابيل 

الخخاع عن الوطن.
وععاوا كاخة اليبائال إىل رخخ 
الجبهاات باملزياخ مان اليواخل 
مشايخين  والرجاال..  الغذائياة 
للجيش  األساخور5  بالصماوع 
الماخوان  واللجاان يف مواجهاة 

السموع5 األَمريكي.
خيماا قاّخ  أبنااء وَمَشاايخ 
وأعيان ووجهاء مخيرية لمخان 
قاخلاة يذائياة مماثلاة ععمااً 

للجيش واللجان الشمبية.
وأكاخوا أثناء تسايري الياخلة 
يذائياة  ماواع  تضمنات  التاي 
وماوايش ومبالغ مالياة أن لذه 
الياخلة ليسات األوىل ولن تكون 
األخارية.. مؤكخين اساتمخاعلم 

تيخيم مزيخ من قواخل الخعم.

طرياُن العدوان يقصُف جسَر السدة بإب ويدّمر مسجد النبي شعيب األثري يف مديرية بني مطر

�أعلنت تاأييَدها �لكامل للمجل�س �ل�صيا�صي �لأعلى

قبائل خوالن الطيال تدعو املغرر بهم إلعالن التوبة وتحّمل املسؤولية بما يخدم الوطن

  - متابعات
استشاهخ مواطٌن نتيجَة يارة جوية شنها 
طريان المخوان الساموع5 األَمريكي الغاشم، 

الثالثاء، عىل مخينة السخة بإب.
وأوضاح مخياُر عاا  مخيرية الساخة أكر  
الصيااع5 أن استشاهاع املواطن جااء نتيجة 
قيا  طريان المخوان بشان يارتني استهخخت 
الجرس الواقع بمركز املخيرية عىل سايلة واع5 
بنااء والذ5 يرباط مخيريتي الساخة والناعرة 
وتساببت يف تخماريه. وأضااف الصيااع5 أن 
طرياَن المخوان السموع5 األَمريكي شن يارة 
جوية ثالثة عىل جبل بني مسالم بالسخة ولم 

تسفر عنها أية أرضار.
الساموع5  الماخوان  طارياُن  وقصاف 
األَمريكاي، ياو  أمال، مساجخ جبال النبي 
شاميب األثر5 يف مخيرية بني مخر، مما أّعى 
إىل تخمري شبه كيل يف الجامع الذ5 يمتخ عمره 
ألكثر من ألف عا  يف ظل سيط أبناء املنخية 
حياال لاذه الجريمة التاي مثلت اساتهخاف 

للحضارة اإلسالمية برمتها.
ويؤكاخ اليائماون عىل املساجخ أنه بني يف 
عا  200 لجرية، وتم تجخيخ سايفه يف سنة 
ل38 للهجارة إباان حكام امللكاة أروى بنات 
أحمخ الصليحي لليمن، مشاريين أنه ال يوجخ 
أعنى مربر ليصفه واساتهخاخه بذلك الشاكل 

الهستري5 عىل اإلطالق.
واساتهجن املواطناون اساتهخاف بياوت 
الله، مؤكخيان أن  لك يزيُخ من انخالق الكثري 
لجبهات اليتال، ولن يكوَن سابباً لالستسال  

كما يزعم تحالف المخوان.
وأّكاخ أبناء اليرى املحيخاة بالجامع الذ5 
تحولات قخُمه األثرية التاي ال تيخر بثمن إىل 

ركا  استليى عىل أرضية الجامع، وترنح عىل 
بياياا جخراناه، أكخوا أن قصف لاذا الجامع 
وكل بياوت الله عّرى حييية المخوان وخضح 
أععياء خخماة الحرمني أماا  المالم، وأييظ 

لمم رجال اليمن نحو ساحات اليتال.
ولام ييترص الخماار الذ5 خلفاه اليصف 
عاىل الجامع خحساب، بل شامل بركته وكل 

ملحياتاه خالخااً عاىل األرضار التاي لحيت 
بالرضياح املجاور له، ومن عىل بيايا سايف 
الجامع النياوش األثرية وأجزاء من ُجخرانه، 
حياث تخلال النياوش األثرياة اليخيماة عىل 
خخاحة اساتهخاف تأريخ األماة وممالم عينها 
الحنياف من قبال األَمرياكان وخخمته الذين 

مرعوا عىل النفاق. 

  - صنعاء
أعلنت قبائُل خوالن الخيال »السبع اليبل« 
تأييَخلا لليخوات السياساية األخرية واتفاق 
أنصار الله وحلفائهم واملؤتمر الشمبي الما  
وحلفائهام بتشاكيل مجلال سايايس أعىل 
إلعارة شاؤون البالع وما تااله من مباركة من 
قبل مجلل النواب وتأعية اليمني الخساتورية 
يف الربملاان وتوج باملباركة الشامبية يف ميخان 
السامبني يف مسارية مليونياة لم يشاهخ لها 

مثيالً.
وأعانات قبائال خاوالن الخياال يف بياان 
لياوى  الوحشاة  الغاارات  اساتمرار  لهاا 
الماخوان والتصميخ األخري وارتاكاب الجرائم 
بحال املخنياني كما حاخث يف صماخة وحجة 
ومخيرية نهم وبناي الحارث وقصف املصانع 
األَُماام  واملستشافيات والجساور، محملاة 
املتحخة املسؤولية الكاملة تجاه ما يجر5 كما 
أبخت اليبائل استغرابها حيال الصمت المربي 

واإلسالمي املخبل تجاه ُكّل لذه الجرائم.
وأشاارت قبائال خاوالن إىل أن اجاراءات 
السموعية واألرعن يف تفتيش النساء واألطفال 
اليمنياني وصماة عاار يف جباني اململكتاني، 
مساتنكرة يف الوقات  اته منع قاوى المخوان 
الوخاخ الوطناي مان الماوعة إىل أرض الوطن 
واساتمرار ايالق مخاار صنماء الاخويل أما  
خاوالن  قبائال  وأكاخت  الجوياة.  الرحاالت 
الخيال عاىل أَلميّة تظاخر جهوع ُكّل اليمنيني 
وتوحياخ صفوخهم ملواجهة المخوان الغاشام 
عاىل الوطن، كما ععت ُكّل اليوى السياساية 
لالنضماا  وتأيياخ املجلال السايايس األعىل 

والتَصّخ5 لكل مشاريع التآمر عىل بالعنا.
وترى قبائال خوالن أن من األَلميّة بمكان 
التَصاّخ5 لكل املحاوالت التي ترمي إىل تجويع 
الشامب اليمناي وتركيمه عن طريال اللمب 
بالورقة االقتصاعياة، وتؤكخ عىل أَلميّة إيالء 
الجانب االقتصاعية األَلميّة الكربى إلخشاال 

ُكّل ُمَيّخخات األعخاء.

وأضااف بياان قبائل خوالن بالياول: »إن 
قبائال خاوالن الخيال بكل أطياخهاا إ  تبارك 
لذه اليخوات السياساية الهامة َوتشاخ عىل 
أيااع5 الييااعات الحكيمة التاي تجلت خيها 
الحكمة اليمانية، وخرجت بهذا االتفاق وعىل 
رأساها السايخ َعبخامللك الحوثي قائاخ الثورة 
الشامبية والزعيم عيل َعبخاللاه صالح رئيل 
املؤتمار الشامبي الماا ، كماا تمتاز اليبيلة 
برئاساة املجلل السايايس األعاىل وأعضائه 
وتهياب باللواء الركن/ مباارك الزايخ5؛ ملا له 
من تأريخ نضاايل وأَْعَوار عظيمة وتيخر كاخة 
جهخ زمالئه، يف تحمل املسؤولية وتتمنى لهم 
التوخيل يف كاخة أعمالهم بما ييخ  الوطن ُكّل 

الوطن«.
وععات قبائال خاوالن الخيال املغارر بهم 
للماوعة إىل أرض الوطن واملساالمة يف بنائه 
وإعاالن التوباة ملا ارتكبوه مان مؤامرة بحل 
الوطن، ميرتحة تشكيل لجان قبلية وحزبية 
واجتماعياة من كبار َمَشاايخ قبائال اليمن 

وعيالئهاا وعلمائها واألحزاب تحت مسامى 
»مجالال إصاالح  ات الباني« أَْو »مجالال 
النوايا الحسانة«.. لتنظيم وخاوٍع وزيارات اىل 
جميع أطيااف الوطن من املغيبني واملحايخين 
أَْو املغارر بهام إلرجاعهم اىل الصاف الوطني 
وتفميلهم يف الواجب الوطني والخيني امليخس 
يف وجاه المخوان الغاشام عاىل أن تمتخ مها  
لذه اللجان اىل تنظيم وخوع قبلية َواجتماعية 
وشامبية وتجارياة لالجتماع بملاوك وأمراء 
ورؤسااء اليليج والمالم المربي من َمَشايخ 
وأعياان قبائال قحخاان وعخناان تجسايخاً 
لروابط االخاء والخين والاخ  والتأريخ واللغة 
والجغراخياا.. ليكوناوا صوتاً وعاخمااً وراععاً 
لاكل مان تجرأ عاىل اإلخاالل بهاذه الروابط 
وتمااعا عاىل جااره واللاه وتشاكيل ضغط 
شامبي وعبلوماايس وحياوق عاىل أقخااب 
الماخوان. ولتكان بخاياة التحارر المربي من 
ليمناة الغارب.. وبارقاة امل يف مسارية عز 

وامجاع واصالة أبناء الجزيرة.

�لوفد �لوطني يرف�س مقابلة ولد �ل�صيخ يف عمان

ناطق أنصار اهلل: ثلُث ما سفكته قوى العدوان من 
دماء وبّددته من أموال للسيطرة على اليمن كان يكفي 

لتوحيد األمة نحو عاصفة حزم ضد الكيان الصهيوني
  - صنعاء

رخض الوخُخ الوطني يو  أمل لياَء املبموث األممي إىل اليمن اساماعيل ولخ الشايخ الذ5 وصل إىل 
الماصمة الممانية مسيط والتيى بوزير اليارجية المماني يوسف بن علو5.

وقال مصخٌر خاص لصحيفة »صخى املسرية« إن الوخخ الوطني رخض ميابلة ولخ الشيخ احتجاجاً 
عاىل املجازر البشامة التاي ارتكبها تحالُف المخوان الساموع5 األمريكي عىل بالعناا يف األيا  املاضية 

واستنكاراً لمخ  إيفاء األمم املتحخة بوعوعلا يف إعاعة الوخخ الوطني إىل بالعنا. 
وجاّخع الناطال ألنصاار اللاه محماخ عبُخالساال  التأكيخ عاىل أن الحل السايايس الشاامل  وخياً 
للمرجمياات املتّفال عليها لي اليخوة الصحيحة لموعة املشااورات إىل مساارلا الخبيمي مع وقف 

شامل وكامل للمخوان وخك الحصار. 
وأَعاَن محماخ َعبخالساال ، التصميَخ األخريَ لكيان االحتالل الصهيوني وعخوانَه الغاشام عىل قخاع 
يازة، مؤكاخاً عىل َحلِّ الشامب الفلساخيني وخصائلاه املياومة يف التَصاّخ5 للمخوان بكاخة السابل 

املرشوعة، وأنه ال طريل نحو نيل الحل، وتحرير األرض وامليخسات سوى مرشوع املياومة.
واعترب َعبخالساال  لرولَة أنظمة عربية نحو التخبيع مع كيان المخو مشاَركًة له يف جرائمه بحل 

الشمب الفلسخيني، ومحاولًة يائسة لتصفية اليضية الفلسخينية.
وأكاخ ناطُل أنصار الله عىل أن ثلث ما سافكته قوى المخوان مان عماء، وما بخعته من أموال، وما 
أضاعتاه من جهخ ووقت يف محاوالتها الفاشالة للسايخرة عىل اليمن كان يكفاي لتوحيخ األمة نحو 
عاصفاة حز  ضاخ كيان المخو اإلرسائيايل، ولذا ما يجمل اساتمراَر تلك اليوى المميلاة يف عخوانها 
عاىل اليمن أكربَ خخمة مجانية تمنح لمخو األمة، وخرصًة لاه لتحييل أطماعه ومرشوعه الصهيوني 

االستممار5 البغيض.
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  -  زكريا الشرعبي
يف الوقت الذ5 كانت تخعو أمريكا الحرتا  حيوق اإلنَْساان 
يف الحارب الماملية الثانياة قامت بإلياء ُقنبلتَاني  ريتني عىل 
مخينتَاي لريوشايما ونجزاكاي اليابانيتني وقتلات وجرحت 

خيهما ما يزيخ عىل مليون مواطن مخني. 
ويف الوقت الذ5 كانات تخعو الواليات املتحخة األمريكية إىل 
تحرير الشامب الساوخيتي من الخيكتاتورية الشيوعية كانت 

تمارس تمييزاً عنرصياً ضخ السوع باليانون.
لم يكن يسامح حينها للزنجي أن يساتيل باصاً واحخاً مع 

البيض.
كذلاك يف الوقات الاذ5 تّخعاي أمرياكا أنهاا الحكام عاىل 
الخيميراطية والحامي لحمالا تمارس ُكّل أساليب المنجهية 

واليوة لفرض إراعتها عىل الشموب.
وكماا قاال الكاتب نماو  تشومساكي يف ميخماة كتابه 
»الخولة الفاشالة«: تحشاخ أمرياكا ُكّل قوالا ليولباة األَُمام 
األُْخاَرى حساب لوالا واإلطاحة بالحكوماات التي تمتربلا 
ياري رشعياة ويزو الاخول التاي ترى أنهاا تهاخع مصالحها 

وخرض عيوبات عىل األنظمة التي تمارضها.

أمريكا.. الواقع يكشف زيف االدعاء 
ليال يريبااً رعايُة السياَساة األمريكية ملارشوع التخمري 
والُماْخَوان عاىل الايَاَمان وتهمياش اإلَراَعة الشامبية الثائرة 
املتخلماة للحرية واليروج من عبااءة الهيمنة التي تفرضها 

أمريكا عىل شموب المالم.
وإ ا كان ما تيو  به الساموعية من جرائم بشامة يف حل 
الايَاَماان أرضااً َوإنَْسااناً ليل ساوى تنفيذ حاريف مُلَيّخط 
اإلمربيالياة األمريكياة، خإن لاذه الجرائم التاي جاءت تحت 
شاماعة حماياة الخيميراطياة أَْو ماا يسامى با«الرشعية« 
ترتكُب بحل الرشعية الحييية املتمثلة يف الرشعية الشامبية 
التاي لام تكان حشاوع السابت املاايض ساوى مظهاٍر من 
مظالرلاا، ليل لذا إال عليالً حخيثاً عىل زيف املظالر الرباقة 

التي تلبسها أمريكا. 
خاألمريكياون يحملاون االعتيااع األشاخ ختاكاً يف تأرياخ 
اإلنَْساانية ولو االعتياع بفكرة الشامب امليتار الذين أعخى 
الرشعياة لممليات اساتئصال الساكان االصلياني لحضارتي 
املاياا واألزتك واآلنكا وايتصاب أراضيهام وكأنها أمر الهي!!. 
يصاف توكفيل الكاتب الفرناي إْحاَخى لاذه الحفالت التي 
شاالخلا قائالً: يف جو قاارس جخاً، قا  ثالثاة آالف أَْو أَْربمة 
آالف بمخاارعة األعاراق البخوياة مان الوطنيني الذيان كانوا 
يفارون أمامهم، حاملني مرضالم وجرحالم، وأَْطَفاالً ولخوا 
حخيثاً، وشايوخاً عاىل حاخة املوت. ثم ييول: إن املشاهخ كان 

مثرياً ولم يُْمح من  اكرتي أبخاً.
يضياف كوكالن يف الصفحاة: كان الرجاال المظا  يبنون 
حضاارة أمريكا مان خالل منظماة )كوكلكال كالن( التي 
أقسمت عىل إلانة الرجل االسوع ورضبه وشنيه بال محاكمة، 
وجملاه يفهم أنه جيء به إىل أمريكا لغارض المبوعية وليل 

لغرض آخر.
ليل لذا خحساب خمنخما ييو  خريجو ممالخ )السالخة 
الساعسة( يف الواليات املتحخة بمملية اليتل يكاخئون عىل لذا 

الممل؛ ألنه عمل حضار5، 
أربااُب لذه السالخة كاخاأوا الضاباط البحر5 الاذ5 أمر 
بإطالق صاروخ عىل الخائرة اإليرانية املخنية لييتل 298 مخنياً 
بريئاً، مثلما كاويف )كولبي( بيتله املخنيني يف خيتنا  بأعصاب 

بارعة. 
أما أكذوبُة الخيميراطية وحيوق اإلنَْساان التي تناع5 بها 
الوالياُت املتحخة خإن )جاورج كينان( رئيل جهاز التيخيط 
يف وزارة اليارجية األمريكية عا 8ل19  يكشف لنا حيييتها 
بيولاه: نحن نملك %50 من ثاروات المالم ولكننا ال نشاكل 
أَْكثَار من %6.3 من ساكان االرض، ويف مثل لذا الوضع يبخو 

أنه ال مناص من أن نكون موضع يرية وحسخ اآلخرين. 
يضيف كينان سايكون جهخنا األََسااس يف الحيبة امليبلة، 
تخوير نظا  من المالقات يسامح لنا باالحتفاظ بهذا الوضع 
املتسم بمخ  املساواة، عون أن نمّرض أمتنا اليومي لليخر. 

ولتحييال لذا ييول كيناان: يجب عليناا لتحييل  لك أن 
نتيلاص من الماطفة تماماً، وأن نتوقاف عن أحال  الييظة. 
يجاب أن يرتكاز انتبالنا يف ُكّل ماكان عىل أَْلَخاخناا الوطنية 
الرالناة، علينا أن ال نيخع أنفسانا وال نساتخيع أن نسامح 
ألنفسانا اليو  بالغوص يف ترف التفكاري باإليثار وعمل اليري 

عىل مستوى المالم.
 ليال لذا خحساب بل يضياف كينان: عليناا التوقف عن 
الحخيث عن مواضيع يامضة أَْو يري ممكنة التحييل، تتملل 
بالرشق األقىص، مثل حيوق اإلنَْساان، أَْو تحساني مساتوى 
املميشاة، أَْو إحاالل النظاا  الخيميراطاي. ولن يكاون بَميخاً 
اليو  الذين سانجخ خيه أنفسانا مضخريان للتحرك برصاحة 
من خاالل عالقات الياوة. وبيخر ماا يكون ارتباكنا بسابب 

الشمارات املثالية اقل بيخر ما يكون  لك أخضل. 
أيرب من لذا لو أن أمريكا إ  ترخع لذه الشمارات الرباقة 

وتنيضها يف تماملها مع اليارج تنيضها أَيْضاً يف تماملها مع 
مواطنيها وتمارس ضخلم أبشاع أنواع الخيكتاتورية وأشاخ 
اليماع. يياول جولان ولفاناج خون جوتة يف مذكارة نيلها 
كتاب الخولاة املارقة: إن التفكاري يف أن أمريكا بلخ حر يجيء 
ماع لبن األ  وأن عىل شايص يشاب يف الوالياات املتحخة أن 
يسمع كلمة إنه بلخ حر َكثرياً قبل أن تلتصل الحييية بصورة 
عميية ومريحة يف الفص من املخ املتملل بالحييية املتلياة.
يضيف جوته إن ترسيخ لذا يف عيول كثري من األمريكيني 
واألجاناب ساواء بوعاي أَْو بغاري وعاي يمخي أمرياكا حياً 

أخالقياً لتفمل ما تفمله يف باقي وبباقي المالم.
وعاىل حاخ تمبري جوتاه يف مذكرتاه التي عنونهاا بيو  يف 
أمريكا: ليل لنااك منهم أَْكثَار خضوعاً لالساتمباع بال أمل 

من أولئك الذين يتميخون زورا أنهم أحرار. 

أمريكا يف مواجهة الشعوب
ال حل ألية عولة أن تكون مساتيلًة ويري خاضمة لهيمنة 
أمريكا ومن حاول مجرع املحاولة يجخ المرش األمريكي يهتز 
خوخاً من ريباة لذه الخولة أَْو تلك ولذلك ال يرابة يف أن تيو  

الوالياات املتحخة بحشاخ ُكّل قوالا وأعواتها ملواجهاة اإلَراَعة 
الشامبية الايَاَمانياة املنخلياة يف ثورة 21 من سابتمرب وأن 
تشن ُعْخَوانا إْجَراميا ينتهك ُكّل مواثيل المالم واخالقياته بما 

يف  لك الشمارات التي ترخمها أمريكا نفسها.
ليسات اإلَراَعة الايَاَمانياة وحخلا التي واجهتها سياساة 
الوالياات املتحخة األمريكياة خمنذ انخالق ما يسامى بالربيع 
المربي عمخت الواليات املتحخة عىل حرف مساار تلك االراعات 
الشامبية إما بتخجينها أَْو االلتفااف عليها، خفي مرص عخمت 
باملجلل المسكر5 اليابع تحت إمرتها الحتواء أحال  الشارع 
املارص5 املتمثل يف ثورة 25 يناير وإْعاَلنه تسالم زما  األمور 

ائيْل. ليميبه عوعة ملربع الممالة ألمريكا وإرْسَ
ويف ليبيا قامت الواليات املتحخة وممها خرنساا وبريخانيا 
بُماْخَوان عساكر5 أعى إىل تخمري كيل مليخرات الشامب الليبي 
وسالب روح الثورة بإبماع اصحابهاا الحيييني وخلل عمالء 

يؤعون خرض الخاعة ألمريكا ويرعون مصالحها.
ويف ساورية قاا  النظاا  األمريكاي وأعواتاه يف املنخياة 
بتجنيخ اإلْرَلابيني من ُكّل أصياع األرض وحشخلم إىل األرايض 
السورية تحت مسمى الثورة بهخف خلل نظا  ييو  بتسخيخ 

خواتاري الخاعاة للصولجاان األمريكاي ولخ قلماة املياومة 
ائيْل. واملمانمة السورية حماية ألمن إرْسَ

لاذا ليال إال حلياة واحاخة مان تأرياخ أمريكاي ميلء 
بالتخخالت الساخرة يف شؤون عول وشموب المالم.

ولو عخنا خياط إىل نهاية الحرب الماملية الثانية التي قتلت 
خيها أمريكا ماليني البرش تحت راية حيوق اإلنَْساان، سانجخ 
أنها مارسات ما ال يحىص من التخخالت التي لم تكن املشالخ 
الياعماة من خيتنا  واخغانساتان والماراق اال نما ج ظالرة 

منها.
خفاي المارش من ماارس 1952  قامت الوالياات املتحخة 
بخعام الجنارال )باتيساتا( لليياا  بانياالب ضاخ الحكام 
الجمهاور5 يف كوبا. وبمخ اساتيالئه عىل السالخة خرض عىل 

البالع حكماً عكتاتورياً متيلفاً ومرتبخاً بالواليات املتحخة.
بمَخلاا بما  خيط نفذت وكالة امليابارات املركزية انيالباً 
ضاخ حكومة مصخق الوطنياة يف إيران واساتبخالها بحكومة 
تنفاذ لها مشااريمها التي لم تكان لتيف عنخ حاخ لوال قيا  
الثورة اإلْسااَلمية اإليرانية، وقخ قامت أمريكا خور لذه الثورة 
بالحرب عليها عن طريل ععم نظا  صخا  حسني لشن حرب 

عىل إيران استمرت ثمان سنوات.
يف27 يونياو ل195  نفاذت وكالاة امليابارات املركزياة 
األمريكية انيالباً عسكرياً يف يواتيماال بمخ أن قامت طائراتها 

بيصف الماصمة وبمض املناطل بخائرات )ب_ 26(.
ويف اليامال عرش مان يولياو 1958  تم احتاالل لبنان 
عساكرياً من قبل االسخول الساعس األمريكي لتأييخ حكومة 

كميل شممون.
كذلك قامت الواليات املتحخة األمريكية باألَْعَمال الُمْخَوانية 
املسالحة ضخ الوس عا  ل196  بهخف ععم الحكومة املوالية 
لهاا، وقخ شاارك يف لذا الُماْخَوان 50 ألف جناخ5 وضابط من 
الجياش األمريكاي و1500 طائارة، َو0ل سافينة حربياة، 
واستيخمت أمريكا أَيْضاً السالح الكيمياو5 بصورة كبرية. 

وعا  1968  عبارت وكالة امليابارات املركزية األمريكية 
)CIA( انيالبااً عساكرياً يياوعه )ساولارتو ضاخ رئيال 
انخونيسايا )ساوكارنو( الاذ5 قاع الباالع نحاو التحرير من 
اليابانياني ومن ثم الهولنخيني. وقاخ تبع لذا االنيالب حفالت 

إعخا  راح ضحيتها مليون شيص.
ويف نوخمارب 1980  نظمت امليابارات املركزية األمريكية 
انيالبااً يف أملانياا بييااعة الكولونيال )أكارب توناتاوش( وقخ 
نّظم االنياالب ونفذه مجار  الحرب األملاناي )كالوس( الذ5 
احتضنتاه الواليات املتحاخة بمخ الحرب الماملياة الثانية، وقخ 
 لاب ضحية جرائمه ما يفاوق بكثري ضحاياا الجرائم التي 

ارتكبت يف خرنسا اثناء االحتالل األملاني.

أمريكا واملُؤّسسات الدولية
ليسات التخخاالت المساكرية لاي الوساائل المساكرية 
الوحيخة التي تساتيخمها الواليات املتحاخة األمريكية لفرض 
إراعتها عىل الشاموب، خالواليات املتحاخة تمارس ليمن عىل 

امُلؤّسسات الخولية وتسريلا حسب ما تريخ وكيفما تريخ.
مان لذه الوساائل اساتيخا  الواليات املتحاخة األمريكية 
للفيتاو ضخ حيوق الشامب الفلساخيني املرشع مان أرضه، 
خيخ اساتيخمت )الفيتو( ضخ قرار تيخمت به ُكلٌّ من جويانا 
وباكساتان وبناما وتانزانيا عا  1976  يؤكخ حيوق الشمب 
الفلساخيني يف تيريار املصاري والماوعة إىل وطناه وحيه يف 

االستيالل والسياعة.
واستيخمته عا  1980 ضخ مرشوع قرار تيخمت به تونل 

ينص عىل ممارسة الشمب الفلسخيني حيوقه املرشوعة.
كماا اساتيخمته يف نفل الماا  أَيْضاً ضخ مارشوع قرار 
تيخمات به باكساتان باسام )املؤتمر اإلْسااَلمي( ينص عىل 
إرشاك منظماة التحريار الفلساخينية يف املناقشاات بنفل 

حيوق الخولة المضو يف األَُمام املتحخة.

الشعب الـَيـَمـني ال يؤمل إنصافاً من أحد 
ال ييتاي الحخياث عان التأرياخ األمريكاي اليائام عىل 
الخكتاتورية وقمع إَراَعة الشاموب تمويَل الشامب الايَاَماني 
عىل الشمارات الزائفة التي ترخمها أمريكا كحيوق اإلنَْسانية 
والمخالاة والتاي يناقضهاا التأرياخ والواقع، وال أن الشامب 
الايَاَماناي يري قاعر عىل الصموع يف مواجهة اليوة األمريكية 
املساتميتة يف إعاعتاه إىل ربية الوصاية واليضاوع، ولمل ما 
قالاه قائخ الثورة السايخ عبخامللاك الحوثي يف خخاباه الثالث 
بماخ بخاياة الُماْخَوان الساموع5 يف أن الشامب الايَاَماني لم 
يكن يف يو  من األيا  لينُشاَخ عخالاة أَْو يأمل انصاخاً أَْو تفهماً 
ائيْال أَْو من يرتبط بأمريكا  ملظلوميتاه من أمريكا أَْو من إرْسَ
ائيْل، خالشامب الايَاَماني -كما قال قائخ الثورة السايخ  وإرْسَ
عبخامللك الحوثي- يمي أن تلك اليوى لي قوى الظلم واإلْجَرا  
والخغيان، وأن ممركته ممركة تحرُّر وعزة وإباء واساتيالل، 
وقخ كان الشامب الايَاَماني ثابتاً وصامخاً عىل ُكّل املستويات 
عىل ريام ما حاول املمتخون أن يوخاروه للياعخة وعاعش من 
سنخ وععم جو5 يف محاولة لتمكينهم من االنتشار والسيخرة 

عىل الايَاَمان.

 أمريكا شعاراٌت براقة تكشفها املمارسات 
وصولجان هيمنة تكسُره صخرة الصمود الـَيـَمـني
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  -  إبراهيم السراجي
وتمخ مشاكلة تزويخ الساموعية باألسلحة 
ألمَّ استخالالت املنظمات الحيوقية عىل تورط 
الواليات املتحخة وبريخانيا وخرنسا يف الجرائم 
الجماعية بحل املخنيني الايَاَمانيني، وتتمامل 
تلك الخول وعىل رأساها الوالياات املتحخة مع 
تلك االتهامات واألصاوات املتمالية بيشء من 
التحايل، ُخُصْوصاً خيماا يتملل باألمريكيني، 
الذيان يخخماون ببماض املساؤولني النتيااع 
بالعلام ومخالبتهاا بوقف ععم الساموعيني 
باألسالحة بما يظهار تباينااً أَْو وجوع خالف 
يف اإلعارة األمريكية عىل تساليح الساموعية، 
ياري أنه ويف نهاية املخاف لم تتوقف صفيات 

األسلحة.
وضمان عملياات التحايل التي تمارساها 
مان  للتنصال  الرامياة  املتحاخة  الوالياات 
املساؤولية تجاه املخنيني يف الايَاَمان ويف  ات 
الوقات توريط الساموعية وتركها يف مواجهة 
األصاوات الحيوقية، حياث أعلنات الواليات 
املتحخة ساحب ممظم مستشاريها من يرف 
عمليات الُماْخَوان، يري أنها لم تساحب الكل، 
وال يوجاخ ما يثبت أصالً أنها بالفمل قخ قامت 
بساحب عخع املستشاارين، وأَْكثَار ما يمكن 
استيالصه من  لك اإلْعاَلن أَْو إقرار واشنخن 
بضلوعها يف الجرائم ضخ الايَاَمانيني، خسحب 
املستشاارين ال يمني إنهاء مساؤوليتهم عن 
الجرائام التاي حخثات أثناء تواجخلام والتي 
ساتحخث أثناء تواجخ من تبيى منهم يف يرف 

عمليات الُمْخَوان السموع5 األمريكي.

• أصواٌت حقوقية بالجملة: تورط 
أمريكي بريطاني يف قتل الـَيـَمـنيني 

مناذ تصمياخ اساتهخاف املخنياني من قبل 
الُماْخَوان ماع انتهااء مفاوضاات الكويات، 
صاخرت بيانات ومواقف من ممظم املنظمات 
الحيوقياة واإلنَْساانية التاي تناخع بالجرائم 
وتؤكخ حصولها عاىل أعلة تثبت إعانة الُمْخَوان 
بتممخ قتل املخنيني، بل إن املنظمات اإلنَْسانية 
حصلت عىل قساط مان إْجَرا  الُماْخَوان، كما 
حاخث ملنظماة أطبااء بال حاخوع التاي جاء 
استهخاف مستشفى تخيره يف محاخظة حجة 
بمخ سااعات من التحريض ضخلا عرب ناطل 
الُماْخَوان ليتم إجبارلا عىل ساحب طواقمها 
من املستشافيات وساط صمت عويل يناقض 
املواقاف الخولياة تجاه منع بماض املنظمات 
مان الممل يف بمض الاخول التي اعرتضت عىل 

أجنخة بمض تلك املنظمات.

• منظمة مراقبة األسلحة: نفاق 
أمريكي بريطاني يف الـَيـَمـن

ومن أحخث مواقاف املنظمات التي تخالب 
الخول الغربية بوقف تساليح السموعية تأتي 
منظماة »مراقباة األسالحة« أَْو ماا يمارف 
با »كنارتول آرماز« التاي اتهمت واشانخن 
ولنخن بالنفاق، ممتربة أن اساتمرار تساليح 
تلاك األسالحة  أن  أعلاة  الساموعية بوجاوع 
تساتهخف املخنيني يف الايَاَماان يمخ ميالفة 

رصيحة ملمالخة تجارة األسلحة.
تجاارة  “ممالاخة  حاول  مؤتمار  خفاي 
األسالحة” يف جنيف طالبات املنظمة يف بيان 
كال مان الوالياات املتحاخة وخرنساا والاخول 
األُْخااَرى بااللتزا  بممالخة تجارة األسالحة 

التاي تمناع تزوياخ أياة عولاة بهاا إ ا كانت 
ستستيخ  ضخ املخنيني ولو ما ترى املنظمة 

أن يحخث للمخنيني يف الايَاَمان.
ونيلات قناة الحارة األمريكياة عن مخيرة 
املنظمة أنا ماكخونالخ قولها إن الخول الكربى 
“تمارس أسوأ أشكال النفاق” باستمرارلا يف 
بيع األسلحة للسموعية، مضيفة أن “ممالخة 
تجارة األسالحة ساارية مناذ عامني ونصف 
لكن بماض الاخول األطاراف خيهاا ييومون 

بانتهاكها من عون محاسبة«.

أوكسفام: األسلحة الربيطانية والدعم 
العسكري يؤججان حرباً وحشية يف 

الـَيـَمـن
ضمان املؤتمار الثاني للاخول املوقمة عىل 
ممالخة األسلحة الذ5 تستضيفه جنيف تيوع 
منظمة اوكسفا  الخولية، ومنظمات أُْخاَرى 
بينها منظمة مراقبة األسالحة، نشاطاً كبرياً 
لتمرية الخوريان األمريكي والربيخاني يف قتل 
الايَاَمانياني وميالفتهماا لاكل املمالاخات 

واليوانني.
واعتاربت منظمة أوكسافا  أن مصخاقية 
بريخانياة عىل املحك؛ بسابب اساتمرارلا يف 
تزوياخ الساموعية باألسالحة وتيخيام الخعم 

المسكر5 يف عملياتها ضخ الايَاَمان.
ورأت املنظماة أن بريخانياا التاي كانات 
من أكرب املتحمساني ملمالخة تجارة األسلحة 
الخولياة أصبحات الياو  من أكارب املنتهكني 
للممالاخة وُخُصْوصااً خيماا ييص تساليح 
السموعية التي تستيخ  األسلحة الربيخانية 

يف قتل األبرياء يف الايَاَمان.
ووصف املنظمة الحكومة الربيخانية بأنها 
»يف حالة إنكار وتشاوش« حول مبيماتها من 
األسلحة إىل الساموعية. وبحسب خرب نرشته 
جريخة األخبار اتهمت نائبة الرئيل التنفيذ5 
لا«أوكسافا «، بيني لوراسان، خالل املؤتمر 
باأن األسالحة الربيخانية والخعم المساكر5 
الايَاَماان  يف  وحشاية«  حربااً  »يؤّججاان 
ويارضان بنفال النااس الذين يفارتض أن 
ممالاخة تجارة األسالحة تحميهم. وأضاخت 
أن الحكومة »ضللات برملانها« حول مراقبته 
مبيمات األسلحة، وأن مصخاقيتها الخولية »يف 
خخر«، إ  أنه تلتز  بالممل عىل الورق »لكنها 

تفمل النييض يف الواقع«.
أماا منظماات ليومان رايتال والمفاو 
الخولياة وأطباء بال حخوع خاال يمكن إحصاء 
عاخع التياريار امليخانياة واملواقاف والربالني 
واألعلاة التي صاخرت عن تلاك املنظمات منذ 
بخاياة الُماْخَوان إىل الياو  وكانات يف جميمها 
تؤكخ إعانة الُمْخَوان بيتل الايَاَمانيني بشاكل 
متممخ وتورط الوالياات املتحخة وبريخانيا يف 
تلك الجرائم سواء بتزويخ السموعية باألسلحة 
واملحرمة منهاا أَْو بما تيخمه تلاك الخول من 

ععم عسكر5 مبارش لتحالف الُمْخَوان.

• لعبة واشنطن: مواقُف كبرية ضد 
السعودية ووقوف مستمر مع الُعْدَوان

ظهرت خالل األسبوع الجار5 عخة مواقف 
أمريكياة يتضاح مان خاللهاا أن الوالياات 
املتحخة تسامى لتحييل عخة أَْلَخاف ليل من 
بينها إنهاء الجرائم ضاخ املخنيني يف الايَاَمان 

أَْو وقف تزويخ السموعية باألسلحة.
أوُل تلاك املواقف إْعااَلن الوالياات املتحخة 
ساْحَب مستشاارين عساكريني شااركوا يف 
تنسايل الغاارات عاىل الايَاَماان ساواء من 

املتواجخين يف الرياض أَْو مواقَع أُْخاَرى.
وبحساب وكالاة رويارتز قاال اللفتنانت 
ايان ماكونهي املتحخث باسام سالح البحرية 
األمريكياة يف البحريان لرويارتز إن أقال من 
خمساة عساكريني أمريكيني يمملون حالياً 
كامال الوقات يف “خلية التيخيط املشارتك” 
التاي أنشائت الماا  املاايض لتنسايل الخعم 
األمريكاي بماا يف  لك إعااعة تزوياخ طائرات 
التحالاف بالوقاوع يف الجو والتبااعل املحخوع 

ململومات امليابرات.
أماا املوقاف الثاناي خجااء سااعات مان 
إْعاَلن ساحب اليوات مان الرياض ولذه املرة 
عارب وزارة الخخاع )البنتاياون( التي قالت إن 
ععمها للسموعية يف الايَاَمان ليل شيكاً عىل 

بياض.
وبريام أناه لام يخخال ساحب الياوات 
المملياات  عاىل  التأثاري  حياز  األمريكياة 
المساكرية الساموعية ضاخ الايَاَماان إال أن 
البنتايون وبمخ سااعات استثمر قرار سحب 
املشااركني مان قاوات واشانخن يف عاصفة 
الحاز  وقاال إن الخعم األمريكي للساموعية 

أصبح متواضماً.
بياناا  الخخااع األمريكياة أصاخرت  وزارة 
نرشته شبكة CNN األمريكية ييول إن الخعم 
األمريكي للمملكة المربية السموعية يف حرب 
الايَاَمان أصبح متواضماً بمخ تصاعخ اليتال 

مجخعاً يف الفرتة األخرية.
آع   البنتاياون  باسام  املتحاخث  وقاال 
ساتامب، يف بيان، إن “خريال خلية التيخيط 
املشارتك الاذ5 كان يف الساموعية انتيال إىل 
البحرين من أجل اساتفاعة أخضل”، وأضاف: 
قائالً: “مسااعختنا للساموعيني خيماا يتملل 
أنناا سانحجم  يمناي  ال  أراضيهام  بوحاخة 
عان إباخاء قلينا بشاأن الحارب يف الايَاَمان 
وكيفياة شانها”، وتابع: “خالل مناقشااتنا 
مع التحالف الذ5 تيوعه السموعية أكخنا عىل 

رضورة تيليل عخع الضحايا املخنيني«.
عنخماا  جااء  األمريكياة  املوقاف  ثالاُث 
األمريكياة  اليارجياة  وزارة  اساتغلت 
اتهامات السايناتور كريل موريف لواشنخن 
باملساؤولية عن ميتال ُكّل مخني يف الايَاَمان 
لتزويخلاا الساموعية باألسالحة، ورع نائاب 
وزير اليارجية جون كريبي مخاخما عن بالعه 

وحمل السموعية ضمنيا املسؤولية.
السايناتوُر األمريكاي كريل ماوريف قال 
 CNN يف ميابلاة تلفزيونياة عاىل شابكة الا
األمريكية إن لنااك بصمة لبالعه يف ُكّل حياة 

يفيخلا املخنيني يف الايَاَمان جراء الحرب.
وبارر ماوريف اتهاماه لباالعه بالياول إنه 
“وريم أن الساموعية لي من تلياي الينابل 
مان طائراتهاا خهام ال يساتخيمون اليياا  
بذلاك عون الواليات املتحاخة األمريكية، خهي 
 خريتنا وبيمت للساموعيني وتيو  طائراتنا 
بتزويخ املياتالت السموعية وبالوقوع جوا، إىل 
جانب أن استيباراتنا تيو  بمساعخة اململكة 

وتيخيم خارطة لألَْلَخاف.”
من جانباه تظالر نائب وزيار اليارجية 
جون كيربباي بالخخاع عن الساموعية إال أنه 
عخاعاه حملهاا ضمنياً املساؤولية وبرأ بالعه 
مان  لك عنخما قاال “ليخ أطلمنا الساموعية 
عاىل األماور التي تثاري قليناا ويف المخيخ من 
املارات حاول ضحاياا مخنياني يف الايَاَماان 
ونالحاظ أنهم )الساموعيون( قاماوا بإجراء 
تحييل يف سايوط ضحايا مان املخنيني ولم 

مساتمرون بذلك، ونحن نأخذ  لك عىل عرجة 
عالية من الجخية«.

• األسلحة األمريكية تتجاوز األصوات 
وتصل للنظام السعودي

يف ظال األصاوات املتمالياة عىل ماخى 17 
شاهراً مان الُماْخَوان والتاي تخالاب بوقاف 
تساليح الساموعية أَْو تخين الوالياات املتحخة 
وتحملها مساؤولية قتل املخنيني يف الايَاَمان 
واملشااركة يف تجويمهام وحصارلام، ولاذا 
األصوات لم تيترص عىل املنظمات الحيوقية، 
بال تجاوزتهاا إىل املساؤولني األمريكيني بما 
خيهم رئيال الكونجرس، ولذلك يربز ساؤال 
ييول: ملا ا ال ينترص صوت الحرب عىل صوت 
السال  يف الواليات املتحخة؟ أَْو ملا ا ال تؤثر ُكّل 
تلك األصوات عىل السياسة األمريكية؟ وأيضاً 
ملا ا ريام ُكّل تلك األصوات ما تزال األسالحة 

األمريكية تتخخل إىل السموعية؟
تكمن اإلجابة عىل ُكّل تلك األسئلة بحييية 
ُعْخَوانااً  الُماْخَوان عاىل الايَاَماان باعتبااره 
أمريكيااً أوالً وتوريخااً للنظا  الساموع5 يف 
الايَاَماان ثانيااً، وبأن اساتمرار الحرب يمخ 
ساوقاً مربحاً للوالياات املتحخة من خالل بيع 
األسالحة وتجنب أزمات مالية وشايكة ثالثاً، 
ورابماً باأن الُمْخَوان عاىل الايَاَمان لو املمر 
اآلمن للتوسع األمريكي يف الايَاَمان، وتحخيخاً 

يف عخن وحرضموت.
وتلماب الوالياات املتحاخة لمبتهاا اليذرة 
خهاي قبل عاخة شاهور رسبات خارباً بأنها 
أوقفت تزويَخ السموعية باألسلحة المنيوعية 
بسابب جرائمها ضخ املخنيني، ويف  ات الوقت 
كشاف اإلعال  الحربي أن الساموعية حصلت 
عاىل قنابال عنيوعياة مان الوالياات املتحخة 
مساتيخمة حيلاة جخيخة تتمثل بمحو اسام 
املصاناع األمريكية مان تلك الينابال؛ كونها 
تمثّل الخليل الذ5 تستيخمه املنظمات يف إعانة 

الواليات املتحخة.
عىل النحاو  اته أعلنات الوالياات املتحخة 
وقاال  الريااض  مان  مستشااريها  ساحب 
إن  رويارتز  لوكالاة  أمريكياون  مساؤولون 
األمر يتملال بتزايخ عخع اليتاىل املخنيني جراء 
الرضبات الجوية للُمْخَوان عىل الايَاَمان، ولنا 
أَْو يف مساألة وقف تسليح الساموعية تحاول 
الوالياات املتحخة اعتبار تلاك اليخوات تربئة 
لهاا من الجر  وتحميال الُمْخَوان الساموع5، 
ولكن التساليح األمريكي لم يتوقف يف األصل، 
وال يوجاخ ماا يثبات انساحاب املستشاارين 
األمريكيني ولو ثبت خإن اليرار شامل ممظم 
املستشاارين وليال كلهام ولم يكان اليرار 
بوقاف االلتازا  األمريكاي للُماْخَوان بتيخيم 

الخعم اللوجيستي والمسكر5 للُمْخَوان.
األصاوات  وعون  بأناه  الياول  ويمكان 
الحيوقياة خاإن الترصيحاات الصااعرة عن 
بماض املساؤولني األمريكياني والربيخانيني 
التاي تخين بلخانهم باالشارتاك بيتال املخنيني 
يف الايَاَماان أَْو باتهاا  الساموعية بارتكاب 
الجرائم كلها تأتي ضمن مرسحية تريخ وضع 
تلك البلخان يف مواضع املشرتك يف الُمْخَوان تارة 
وتارة أُْخاَرى يف وضع املمارض للُمْخَوان ولكن 
يف نهاياة املخاف لم تتحاول تلك الترصيحات 
إىل قرارات توقف تساليح الُمْخَوان الساموع5 
أَْو توقاف الخوريان األمريكاي والربيخاني يف 

الُمْخَوان عىل الايَاَمان.

الُعْدَوان على الـَيـَمـن: رحلُة واشنطن ولندن 
يف قتل الـَيـَمـنيني ال توقفها أصواُت املنظمات  

ُتبِدي الدوُل الغربية، وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية، اهتمامًا كبيرًا بعمل المنظمات الدولية، وعادة ما تصُدُر عن تلك 
الدول مواقُف غاضبة إزاء عرقلة عمل بعض المنظمات في بعض دول العالم الثالث، غير أن الغرب وواشنطن أوالً يظهرون سلوكًا 

مختلفًا تجاه مواقف ومطالبات المنظمات الحقوقية الدولية بشأن األزمة اإلْنَسانية في الـَيـَمـن ووقوع المدنيين تحت القصف، 
فعلى الرغم من ارتفاع حدة األصوات الحقوقية إزاء ما يتعرض له الـَيـَمـنيون، غير أنها ال تلقى االستجابة المطلوبة من الدول 
الغربية التي تنحاز للمال السعودي وإلى مصالحها الرئيسية من وراء الُعْدَوان على الـَيـَمـن، وإذا حصلت استجابة ما فإنه يتم 

توظيفها البتزاز الحليف السعودي َأْو للتنصل من المسؤولية القانونية عن الجرائم التي ُترتكب بحق َأْطَفال ونساء الـَيـَمـن.
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  - رشيد الحداد:
بموازاة الُماْخَوان المساكر5 الغاشم والحصار 
االقتصاع5 الظالم شنت عولة المخو السموع5 حرباً 
ماليًة متمخعة األوجه ال تيلُّ تخاعياتها خخورة عن 
تخاعياات الُمااْخَوان والحصار، خالماخو الذ5 وقف 
حلَف ساحب أوىل الفئات النيخية املمخنية يف حيبة 
التسامينيات ممثلة بأول »ريال« يمني وراء سحب 
الفئاة النيخياة »200« ريال خالل النصاف الثاني 
من تسامينيات اليارن املايض، لو  اتاه من وقف 
وراء ساحب مليارات الرياالت مان الفئات النيخية 
و«250«   ،2012 رياال طبماة   »1000« الجخياخة 
رياالً طبماة 2009 والفئتني رصخات منها كميات 
كبارية من قبل البنك املركز5 اليمني خالل األشاهر 
املاضياة، كمرتباات ملوظفاي الخولاة يف الجناوب 

والشمال مماً.

حرُب استنزاف
أكاخت مصااعُر اقتصاعياة لا«صخى املسارية« 
وقوف عولة المخو الساموع5 وحكومة الفار لاع5 
ومرتزقاة الريااض وراء عملياة ساحب ملياارات 
الريااالت من الفئاات النيخية الجخياخة وخصوصاً 
الفئة أباو »1000« ريال التي أصاخرت خالل الما  
2012 بتوجيهاات مبارشة من ِقبال الرئيل الفار 
لااع5، واعارتف بمخ عاا  يف إْحااَخى خخاباته أن 
توجيهات صاخرت إىل البنك املركاز5 إلصخار نيخ5 
جخياخ باا 20 مليار رياال من عون يخااء قانوني 
بالتنسايل مع صناخوق النيخ الاخويل، باإلَضاَخة إىل 
الفئة النيخية »250« رياالً التي كان لها لمبت عوراً 
خاعالً يف الحفاظ عىل االستيرار املايل، وما زاع جنون 
مرتزقة الرياض تصخير البنك املركز5 لفئات نيخية 
جخيخة من أبو »250 ريال« طبمة الما  2009، لذلك 
لم يجخ المخو السموع5 ومرتزقته وعمالؤه وخالياه 
النائماة املوالياة لتحالاف الُمااْخَوان يف الماصماة 
صنمااء وعخع من املحاخظات وسايلة للتيلص من 
صموع الريال اليمني يف وجه أعتى ُعاْخَوان شاهخه 
التأريخ، إاّل من خالل ساحب تلك الممالت املزعجة 
للماخو والتاي كان لها عوٌر كبريٌ مان خالل تخاولها 
الواسع يف الحفاظ عىل االستيرار النيخ5 واملمييش 
وتمزياز ثية املواطان واملساتثمر اليمناي بمملته 
الوطنياة، املصاعر  اتها كشافت عن خخة خخرية 
لها أكثر من مساار الساتنزاف المملة الوطنية من 
الساوق بهخف إيصال البنك املركز5 إىل حالة المجز 
عان الوخااء بالتزاماته املالية، حياث كّلف حكومة 
لاعئ يري الرشعية يف وقف انسياب الحركة املالية 
باني صنمااء واملحاخظاات الجنوبية وحجاز كتلة 
مالياة كبرية، ولو ماا حاال عون عوران النيوع يف 
عورٍة كاملة ليؤثر سالباً عىل المرض النيخ5 يف عخع 
من املحاخظات الشمالية، وباملثل صخرت توجيهاٌت 
إىل املرتزقة يف محاخظة ماأرب بوقف تخخل األَْموال 
بني صنماء ومأرب وختح ممرات آمنة لنيل األَْموال 
من صنماء إىل مأرب ووقف رصف مرتبات املرتزقة 
بالرياال الساموع5 وكذلاك عاخ  بياع املشاتيات 
النفخية التي يتم تهريبها عرب منفذ الوعيمة الرب5 
بني اليمن والسموعية بالريال السموع5، باإلَضاَخة 
إىل اعتمااع الرياال اليمناي يف بياع ميتلف السالع 

واملنتجاات التي يتام تصخيرلا عرب منفاذ الوعيمة 
أَيْضاً إىل األرايض اليمنية حتى يتم ساحب السيولة 
املالياة من المملاة الوطنية، وضماان عخ  ترسب 
الممالت الساموعية إىل بنوك صنماء وعخ  التمامل 
ممها؛ بهخف تجميخلا لخى البنوك واملصارف حتى 

ال يستفاع منها يف الوقت الحايل. 

حماية العملة  
ووخل املصاعر خيخ تم ختُح أَْساَواق ساوعاء عىل 
يرار األَْسَواق السوعاء التي ختحت بشكل مفاجئ يف 
الماصمة صنماء ابتاخاء من يونيو 2015 للمضاربة 
بأَْساَمار رصف الريال اليمني ميابل الخوالر؛ بهخف 
النيل من ثباات الريال اليمني أََمااا  الُماْخَوان ولز 
ثياة املواطان اليمني بالمملاة الوطنياة وصوالً إىل 
انهياار الرياال أََمااا  الاخوالر، ولو ما سايؤع5 إىل 
انهيار األَْوَضاع املميشاية أيضاً، إال أن تلك املحاوالت 
التي تزامان تنفيذلا بالتزامن ماع اختتاح أكثر من 
00ل محل رصاخة يف الماصمة وعخع من املحاخظات 
عون حصولهاا عىل تراخيص من قبل البنك املركز5، 
أخشالت من قبل البناك املركز5 اليمناي الذ5 أصخر 
عاخعاً مان الضوابط الكفيلاة بوقف تخلور أَْساَمار 
رصف الرياال والتيفياف من الخلب عاىل الخوالر يف 
الساوق يف أيساخل املاايض، خبمخ أن أوقاف البنُك 
التماُماَل بالخوالر والممالت الصمباة األُْخاَرى يف أية 
تماماالت محلياة واعتمااع المملة الوطنياة كمملة 
ساياعية يف التمامالت الخاخلية، خشالت كاخة خخط 
الماخو سايما وان تلاك الضواباط تزامنات مع عور 
رقابي كبري من قبل الجهات األمنية التي تمكنت من 

إلياء اليباض عىل المرشات من الرصاِخني املتالعبني 
بأَْسَمار الرصف يف الماصمة وعخع من املحاخظات. 

شراُء الفئات الجديدة
الماخو وعياب تضييال الينااق عاىل عمالئاه 
وخالياه النائماة عمخ إىل إعاعة حسااباته وعاع إىل 
خخخه الساابية التي سبل أن مارسها أثناء حربه 
الباارعة عىل االقتصااع اليمني وخصوصاً سايوط 
مارشوع االنفصال الذ5 تبناه يف صيف عا  ل199، 
والاذ5 تخخال خياه بخريياة ياري مباارشة باملال 
والسالح وخرج خارساً بمخ أشهر من انتهاء الحرب 
األللياة، خالمخو يف خالل الماماني« 97ا 98« أقخ  
عىل ساحب الفئة النيخية مان أبو »200« ريال من 
الساوق عن طريل ختح أَْساَواق سوعاء لسحب تلك 
الفئة النيخية التي تم إصخارلا عيب تخخل صنخوق 
النياخ الاخويل يف اليمان وتبنيه براماج االصالحات 
االقتصاعية واإلعارية خالل النصف الثاني من الما  
1996 وتم اكتشااُف األمر حينذاك وخشالت خخط 
المخو، ووخال تأكيخات مصاعر موثوقاة خيخ أقخ  
الماخو عىل تكرار نفل اليخة منذ منتصف شاهر 
شمبان املايض واستمرت حتى أواخر شهر رمضان 
ليكتشاف أمرلا من قبل الجبهة االقتصاعية ويتم 
إحباطهاا، ووخال املصااعر خيخ أوعز الماخو الخور 
لبمض املوالني للُماْخَوان يف الماصمة صنماء برشاء 
ُكّل الفئات الجخيخة من الفئتني »1000 ريال ا 250 
رياال« الجخيخة بييماة مالية تفاوق قيمتها وبلغ 
رشاء املليون ريال من تلك الفئات الجخيخة واليابلة 
للتخوير املايل يف الساوق لسانوات بزياعة تتباين ما 

باني الا 50 ألف ا و100 ألف ريال، وأخاعت املصاعر 
أن الكثاري من الماملاني يف رشكات الرصاخة وقموا 
يف الفخ مان خالل بيع ماليني الريااالت عون إعراك 

املغاز5 والتخاعيات.

إحباُط العملية
عمليُة َساْحِب المملة من قبال المخو ومرتزقته 
أحبخت من قبل البنك املركاز5 والبنوك الحكومية 
األُْخااَرى واملصاارف اإلْسااااَلمية التجارياة التي 
امتنمات عان رصف عماالت جخياخة وعاخ  ختاح 
املجاال أماا  بااب ساحب االيخاعات مان الممالت 
املحلياة وتخمني املوععني بمتاناة املالءة املرصخية 
للبنوك؛ كون أَْلَخاف المخو تسامى إىل إثارة مياوف 
املوّععني يف البنوك واملصاارف املحلية من مواطنني 
وتجار ومساتثمرين عىل مصري أَْموالهم وعخهم إىل 
سحبها بشاكل جماعي وصوالً إىل تمريض اليخاع 
املارصيف برمتاه ليخار االخاالس، كماا كان ليرار 
تغخية وارعات رشكة النفط اليمنية من املشاتيات 
النفخياة وإعاعة حضورلا يف الساوق عوٌر إيَْجابيٌّ 
يف وقاف عملياة اساتنزاف المملاة من قبال تجار 
الساوق الساوعاء الذين لم يحصلوا عاىل تصاريح 
بموجب قرار تمويم املشتيات النفخية الصاعر عن 
اللجناة الثورية، ختم توخري السايولة املالية وإعاعة 
تخويرلا بني البنك والساوق، وبذلك تمكنت الجبهة 
االقتصاعية من إخشاال أَْكارَب ُمَيّخط عخائي للمخو 
لم يكن يستهخف السيولة الوطنية للمملة الوطنية 
وحساب، إنماا يساتهخف االساتيرار املمييش لكل 

مواطن يمني بما خيهم املوالون للُماْخَوان.

  - خاص:
 نفاى مصاخٌر باملجلال السايايس األعىل 
إجاراَء أياة تغياريات أَْو تمييناات يف البناك 
املركاز5 اليمني عاىل أ5 مساتوى وظيفي، 
وقاال املصاخر يف ترصياح صحفاي إن لذه 
الشاائمات التي تخلل بني الفيناة واألُْخاَرى 
التاي  الُماْخَوانياة  الحارب  تأتاي يف ساياق 
تشان عىل اليمن وضمن ُمَيّخط اساتهخاف 
االقتصااع اليمناي ومحاولاة خلال للاع يف 
أوسااط املواطناني والتأثاري عاىل تماماالت 
البناك املركاز5 اليمني الخاخلياة واليارجية 
وعالقاته والثياة الرتاكمية التي حييها عرب 
عيوع من الممل النظامي املتزن والحياع5«.
 َوأَكَّاخ املصخر حارص املجلل السايايس 
األعاىل عاىل حياعياة البناك املركاز5 وعخ  
التخخال يف سياساته اإلعارياة ورؤيتاه التي 
نجحات يف إَعاَرة االقتصااع الوطني يف واحخة 

من أعياخ الظروف االقتصاعياة التي قخ يمر 
بها بلخ يف المالم.

 وأشاار املصاخر إىل أن ماا حّيياه البناك 
املركز5 طاوال الفرتة املاضياة من نجاحات 
مبنية عاىل جوعة األعاء والشافاخية والحياع 
ومواجهاة الشاائمات واالساتهخاف املبارش 
واملحاوالت املتكررة إللحاق الرضر باملجتمع 
اليمني والتأثري عىل الُمملة واالقتصاع وليمة 
عياش املواطناني الواقماني تحت الُمااْخَوان 
والحصار االقتصاع5 منذ سبمة عرش شهراً، 
ماا يجمل املجلل وكل الياوى الوطنية تيف 
ممه وتساانخه من أجال االساتمرار يف إعائه 
وخال رؤيته وسياساته التي تممال من أجل 
الجمياع وعون أ5 تخخال أَْو توجيه أَْو إخالل 
بفريل الممال الوطني املتجانال الذ5 يخير 
البناك بحكماة وعقاة ونزالاة مشاهوع لها 

عاملياً.
وحاث املصخر الجهاات املرصخية والبنوك 
واليارجياة  الخاخلياة  املالياة  وامُلؤّسساات 

التمامال بحاذر وحكماة ماع ُكّل ماا يتملل 
بوضع البنك املركز5 اليمني وجمله وقياعته 
املرجمياة الرئيساية للتأكخ من أياة أخبار أَْو 

شاائمات تبث حوله من أية جهة أَْو طرف.
إىل  لك أّكخ محاخاظ البنك املركز5 اليمني 
محماخ عاوض بان لماا  أن ماا تناولتاه 
الصحف واملواقاع اإللكرتونية حول تميينات 
تمل قيااعات يف البنك املركاز5 اليمني ليل 
له أسااس مان الصحاة، وأوضح بان لما  
أن ُمصاخر5 لذه الشاائمة ليال لهم لم إال 
التأثري عاىل جهوع البنك املركز5 املتواصلة يف 
تيفيف اآلثار السالبية الناجماة عن الحرب 
منذ مارس 2015، وقال إن االساتماع إىل مثل 
لذه الشاائمات واتيا  أ5 قارار مبنى عليها 
سايكون له أرضاٌر كبرية وكارثية عىل وحخة 
البالع واليخااع املرصيف اليمناي، َوأضاف أن 
البنك املركز5 اليمني وخاالل الفرتة املاضية 
يممل بكل شافاخية وحياعياة كاملني كبنك 
للجمهورياة اليمنية وبناك ُكّل اليمنيني عون 

تميياز ولاو ما يلمساه الجمياع يف ميتلف 
محاخظاات الجمهورياة، وأشاار بان لما  
إىل أن مجلال إَعاَرة البناك املركاز5 اليمناي 
وجمياع الماملني خياه سيساتمرون يف بذل 
الجهاوع التاي تهاخف إىل تحييل االساتيرار 
املمييش للمواطنني وتيفياف أعباء األَْوَضاع 
االقتصاعياة الصمباة التاي تمر بهاا البالع. 
وجااء رع محاخاظ البناك املركاز5 بصنماء 
عياب إعاالن رئيال حكوماة لااع5 ياري 
الرشعية مسااء الجمماة عاخ  التمامل مع 
مجلال إَعاَرة البناك املركز5 املماني من قبل 
جماعة أنصاار الله حخ قولاه، ووقف توريخ 
االياراعات مان املناطال الجنوبياة إىل البناك 
املركاز5 بصنمااء، إاّل أن تلاك املزاعام التي 
اساتمانت بها حكومة الفار لنهب املال الما  
يف املحاخظاات الجنوبية وتسايريلا ليخمة 
مصالح الجماعات املسالحة واملتخرخة التي 
تتحكم وتحكم الجنوب منذ انْسَحاب الجيش 

واللجان الشمبية عحضت.

ّططات �لعدو ومرتِزقته ل�صحب �لعملة �جلبهة �لقت�صادية حتبط �أخطر ُمَ

العدو يتخبط.. الحرب املالية للعدو تفشل مجددًا

م�صدٌر باملجل�س �ل�صيا�صي �لأعلى يدح�س مز�عم �لُعـْدَو�ن حول تعيينات يف �ملركزي 

بن همام.. البنك املركزي اليمني بنك ُكّل اليمنيني ويعمل بكل حيادية ودون تمييز

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالمملة   

  250   250.5عوالر 

285.85285.28 اليورو

66.66 66.79 ريال سموع5

9.35ل650.656 ريال ُعماني

353.86353.15االسرتليني

 للعــلم 
تجار الحديدة!!

يف  واألْعَم�ال  امل�ال  رج�ال  لع�ب 
مش�كوراً  دوراً  الحدي�دة  محافظ�ة 
منذر ب�دأ الُع��ْدَوان والحص�ار حتى 
اآلن يف التخفي�ف م�ن معان�اة اآلالف 
من املواطنني يف مدين�ة الحديدة وعدد 
من املديري�ات، فخالل األيّ�ام املاضية 
تع�رض اآلالف من س�كان ق�رى دير 
الس�يد والغنم�ة والخوب�ة بمديريت�ي 
الزهرة واللحية ملأس�اة إنَْسانية نتيجة 
س�يول األمطار التي جرف�ت مزارعهم 
االرس  م�ن  اآلالف  ورشدت  ومنازله�م 
ج�راء تدفق س�يول وادي م�ور والذي 
تس�بب بجرف أرايض زراعية واس�عة 
َوأَدَّى إىل انهي�ار الج�ر الراب�ط ب�ني 
املديريت�ني، ويف ظ�ل الظ�روف الت�ي 
الُع��ْدَوان  ج�راء  الوط�ن  يعيش�ها 
والحص�ار تدخل رجال امل�ال واألْعَمال 
بمبادرة ذاتيه لتقديم املساعدات املالية 
والغذائي�ة للمترضري�ن م�ن الس�يول 
وتوفري الخيام ملن فقدو منازلهم وباتو 

بالعراء. 
ووصلت التربع�ات يف يوم واحد من 
قبل تج�ار الحديدة 25 ملي�ون ريال، 
باإلَضاَفة إىل تدفق املساعدات اإلنَْسانية 
املنكوب�ني،  واللحي�ة  الزه�رة  ألَه�ايل 
وباملث�ل كان لهم دور إنَْس�اني يف الحد 
م�ن آثار االعصار ال�ذي رضب مديرية 
الدريهمي مس�اء الخميس والذي اقتلع 
اآلالف من أش�جار النخيل ودمر املئات 
من منازل املواطنني املبنية من الصفيح 
وتس�بب بوف�اة أربعة مواطن�ني َوأَدَّى 
إىل ت�رد املئات م�ن االرس من منازلها 
نتيج�ة االعص�ار ال�ذي لم يلف�ت الية 
االرصاد؛ بس�بب األَْوَضاع التي تعيشها 

البلد وتصاعد الُع�ْدَوان. 
لتج�ار الحديدة بصم�ات وطنية يف 
الظ�رف الصع�ب التي تعيش�ه البالد 
املستش�فى  دع�م  خ�الل  م�ن  أكان 
الجمهورية باملدينة بمولدات كهربائية 
عمالق�ة وبمكي�ات كبرية م�ن املازوت 
أَْو م�ن خ�الل دع�م الغرف�ة التجارية 
ملحطات كهرب�اء رأس كثي�ب والحايل 
والكورنيش بمالي�ني الرياالت ملواجهة 
أية ط�وارئ، أَْو من خ�الل دعم مركز 

الغسيل الكلوي يف الحديدة.
مماث�الً  دوراً  هن�اك  أن  نن�ى  وال 
للعرات م�ن رجال امل�ال واألْعَمال يف 
العاصمة صنعاء ومختلف املحافظات.
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  -  أحمد داوود
األمريكاي  الُماْخَوان  تحالُاُف  جاّرب 
الساموع5 جميَع الييارات إل الل الشمب 
اليمناي ومحاولاة تركيماه لكنهاا باءت 

بالفشل.
يف اليياِر السيايس أمىض الُمْخَوان أَْكثَار 
من ثالثة أشهر يف مفاوضات عييمة، كان 
يهاخف من وراءه تحييل ماا عجز عنه يف 
امليخان المساكر5، وظل يساتيخ  أعواته 
»حكوماة الريااض« يف عرقلاة وإضاعاة 
أية خرصة لتحييل الساال  وإجهاض ُكّل 
املحاوالت التي تياخ  بها الوخخ الوطني يف 
سبيل تحييل السال ، ومع  لك تم اإلعالُن 
عن خشل مفاوضات الكويت مثلما خشلت 
املفاوضاات يف جنياف 1 وجنيف 2، وكان 
السابب الحييياي وراء إخشاال ُكّل لاذه 
الجهوع السياساية لي واشانخن التي ال 

تريب يف إيياف الُمْخَوان عىل اإلطالق.
أما يف امليخان خيخ حاول الُمْخَوان بكل ما 
أوتي من قوة ومن عتاع عسكر5 ال يوازيه 
أ5 عتاع التيخ  يف مأرب وشابوة والجوف 
ونهام ويريلاا من جبهاات اليتاال لكنه 
يف ُكّل مارة كان يجار وراءه أ ياال اليز5 
والماار والهزيمة، ليل لذا خحساب، بل 
إن أبخال الجيش واللجان الشمبية تمكنوا 
من صناعة »املفاجاآت« يف جبهة ما وراء 
الحاخوع، وباتاوا يُحكمون السايخرة عىل 
مخينة نجران التي أصبحت آيلة للسيوط، 
كماا يسايخرون عاىل عاخٍع مان مواقاع 

الجيش السموع5 يف عسري وجيزان.

الورقُة االقتصادية.. معاقبة املدنيني
ومؤخراً لجأ الُمْخَوان إىل تكثيف حصاره 
االقتصاع5 عىل اليمن، حيث يلّوُح مرتزقة 
الرياض بنيل البنك املركز5 من الماصمة 
صنماء، أضف إىل  لك لجأ الُمْخَوان إىل إيالق 
مخار صنماء الخويل ومنع جميع الرحالت 
الجوية، األمر الذ5 تسبب يف أزمة إنَْسانية 
خانية للكثري من املساخرين أَْو الرايبني يف 
الماوعة إىل أرض الوطن، ولم يتمكن الوخخ 
الوطني املشارك يف مفاوضات الكويت من 

الموعة بسبب لذه االجراءات الفجة.
وبحساِب الهيئة المامة للخريان املخني 
واألرصااع خاإن أَْكثَاَر من 7 آالف مسااخر 
عالياون خارج الوطان يريبون يف الموعة 
إىل بالعلام اليمان بماخ أن تيخمات بهم 
السابل، باإلضاخاة إىل نحاو تسامة آالف 
و500 مواطن عاخل البالع بحاجة ماساة 
للسافر إىل الياارج، وممظمهام حااالت 
مرضية حرجة، إىل جانب الخالب املبتمثني 
إىل اليارج الذين سيحرمون من االلتحاق 
بمؤسسااتهم التمليمية، خضالً عن عرقلة 

مصالح الكثري من رجال األعمال.

إغالُق املطار.. مناٍف للمواثيق الدولية
وياو  الثالثاء املايض عياخت الحكومة 
مؤتماراً صحفيااً يف مخار صنمااء الخويل 
حرضه اليائمون بأعمال سفارات سوريا 
وخلساخني والصوماال وامللحال الارويس 
وممثال برناماج الغاذاء الماملاي ومكتب 
تنسيل الشائون اإلنَْساانية التابع لألَُمام 

املتحخة )أوتشا(.
وأكخت الحكومة يف بيان لها أن إخضاع 
رحاالت اليخاوط الجوية اليمنياة أَْو أيَّة 
رشكة طاريان أُْخاَرى ترياب بالهبوط يف 
مخاار صنماء الاخويل للتفتياش يف مخار 
بيشاه الساموع5 لو إجراء ياري قانوني 
لالتفاقياات  وميالاف  أخالقاي  وياري 
واملواثيل  ات الصلة، كما أكخت الحكومة 

باأن ما تيوُ  باه عوُل تحالف الُمْخَوان من 
طلب مواخاتها مسابياً بأساماء وبيانات 
املسااخرين يمخ انتهاكاً صارخاً للساياعة 

اليمنية.
وقالت الحكوماة يف بيانها إن ما قامت 
به عول تحالف الُمْخَوان من إيياف لحركة 
الركاب من وإىل مخاار صنماء الخويل عىل 
رحالت اليخوط الجوياة اليمنية، بالريم 
مان أن ممظمها إن لم تكان جميَمها لي 
 ات طابع إنَْساني بحت للحاالت املرضية 
الشامب  ممانااة وحصاار  مان  زاع  قاخ 
اليمناي يف الخاخال واليارج، حيث تُشاري 
اإلحصائيات األولياة إىل وجوع نحو 7600 
مسااخر عالياني خاارج الوطان يريبون 
بالماوعة بماخ أن تيخمات بهام السابل 
ل نفيات  وأصبحوا يريَ قاعرين عاىل تحمُّ
اإلقامة والميش سيما وأن يالبيتَهم ساَخَر 
بغارِض المالج. كماا تُشاري اإلحصائياُت 
بأن لناك ما يياارب 9500 مواطن عاخل 
الباالع بحاجة ماساة للسافر إىل اليارج 
وممظمهام حااالت َمرضياة وإنَْساانية 
املبتمثاني  الخاالب  جاناب  إىل  حرجاة، 
للخراساة يف اليارج الذين سيُحَرمون من 
االلتحااق بمؤسسااتهم التمليمية، خضالً 
عن إعاقاة حل لم شامل األرسة َوتمخيل 

مصالح الكثري من رجال األعمال.
تلاك  أن  إىل  الحكوماة  بياان  وأشاار 
التخاعيات َواآلثار الال إنَْساانية ال تيل عن 
تلك الناجمة عن تمليل الرحالت الجوية إىل 
جمياع املخارات اليمنياة يف بخاية الُمْخَوان 
ملخه تتجاوز الثالثة األشاهر، الذ5 تسابب 
يف حيناه عاخ  تمكان آالف اليمنياني من 
الماوعة إىل أرض الوطن وظلاوا عاليني يف 
مخاارات المالام وتمرضوا ملمانااة كبرية 
ال توصاف، خضاالً عان تمارض املخارات 
اليمنياة لليصف الجو5 املباارش من قبل 
قاوات التحالف، َوالتاي يف مجملها جرائم 
حرب ضخ اإلنَْساانية َوعياب جماعي يتم 
توثييها َولن تسايط بالتياع  َوساتخرح 
عاىل ميتلاف املحاكام املحلياة َوالخولية 
َومالحية مرتكبيهاا حفاظاً عىل الحيوق 
املاعياة َواملمنوياة ألبنااء الشامب اليمني 

َومؤسساته امليتلفة.
الاخويل  املجتماع  الحكوماة  وطالبات 
واألَُماام املتحاخة والهيئاات التابماة لها 
واملنظمات اإلقليمياة والخولية ومنظمات 
بتحمال  الصلاة  املخناي  ات  املجتماع 

مساؤولياتها والتخخل الرسياع لخى عول 
تحالف الُماْخَوان َوالضغاط عليها لرسعة 
إييااف مثل تلك املمارساات الالإنَْساانية 
األعراف  والالأخالقياة وامليالفة لجمياع 
اساتئناف  اتجااه  يف  الخولياة  واملواثيال 
الرحاالت من وإىل مخاار صنمااء الخويل، 
وضماان عاخ  تكارار  لاك يف املساتيبل، 
وعاخ  إخضاع الرحاالت للتوقف يف مخار 
بيشاه َوإلغااء اإلجاراءات املجحفة بحل 
املساخرين اليمنيني يف املخارات المربية.

وأشاارت الحكومة اليمنية يف بيانها إىل 
أن اليوى السياساية الوطنية قخ توصلت 
إىل اتفاق أخىض إىل تشكيل مجلل سيايس 
أعىل وعوعة السالخة الترشيمية )مجلل 
الناواب(، َوأن لذا املجلل قاخ ُمنح الثيَة 
مان الربملان وباركتاه الجمالاري اليمنية 
يو  السابت 20 أيساخل الجار5، األمر 
الاذ5 يُحتِّاُم عاىل املجتمع الاخويل احرتاَ  
حال الشاموب يف تيرير املصاري واحرتا  
إراعتهاا، كما نص عىل  لاك ميثاق األَُمام 
املتحخة واإلعالن الماملي لحيوق اإلنَْساان 
والمهاخان الخولياان الياصاان بالحيوق 
والحريات املخنية والسياسية واالقتصاعية 
والربوتاوكالن  والثياخياة  واالجتماعياة 

امللحيان بهما.

تحويُل الرحالت هدُفه تعميُق الحصار
ويف املؤتمر الصحفي قال رئيل الهيئة 
الماماة للخاريان املخني واألرصااع محمخ 
يرتكبهاا  التاي  الجرائام  إن  عبخاليااعر 
التفاقياة  ميالفاة  الُماْخَوان  تحالاف 
شيكايو، وأن الغرض من تحويل الرحالت 
تمميل الحصار االقتصاع5 وزياعة مماناة 
املواطنني وتمريض حياتهم لليخر وخلل 

حالة من التذمر.
اليائام بأعماال وزيار النيال عبُخالله 
المني قال “إن الحظر الجو5 عىل اليمن 
يماخ مناخيااً لجميع األعاراف واملمالخات 
واملواثيال الخولياة  ات الصلاة وميالفااً 
ليارارات مجلل األمن بماا يف  لك اليرار 
2216 الاذ5 لام يجاز الُماْخَوان والحصار 
الارب5 والبحار5 والجو5 املفاروض عىل 

املواطن اليمني«.
إييااف  قاراَر  أن  إىل  المناي  وأشاار 
الرحاالت وإياالق مخاار صنمااء الخويل 
يتناىف أَيْضاً مع نصاوص اتفاقية منظمة 
الخريان املخناي )االيكاو( والتي أكخت عىل 

سياعة الخولة الكاملة عىل مجالها الجو5.
وأضااف المناي ”إن إخضااع رحالت 
اليخاوط الجوياة اليمنياة أَْو أية رشكة 
طريان أُْخااَرى تريب بالهباوط يف مخار 
صنمااء الاخويل للتفتيش يف مخار بيشاه 
وياري  قانوناي  ياري  إجاراء  الساموع5 
أخالقاي وميالاف لالتفاقياات واملواثيل 
 ات الصلة«.. مؤكخاً أن طلب عول تحالف 
الُمْخَوان مواخاتها مسبيا بأسماء وبيانات 
املسااخرين يمخ انتهاكا صارخا للساياعة 

اليمنية.
حركاة  إييااف  أن  المناي  وأوضاح 
الركاب مان وإىل مخار صنمااء الخويل قخ 
زاع مان ممانااة وحصار الشامب اليمني 
يف الخاخال والياارج؛ كونهاا  ات طاباع 

إنَْساني بحت، وأيلبها حاالت مرضية.
وأشاار إىل أن التخاعياات واآلثاار الاال 
إنَْساانية للحظار الجو5 ال تيال عن تلك 
الناجماة عان تمليل الرحاالت الجوية إىل 
جميع املخارات اليمنياة ألَْكثَار من ثالثة 

أشهر يف بخاية الُمْخَوان.
وطالاب اليائام بأعماال وزيار النيل 
عبخاللاه المني، املجتمع الاخويل واألَُمام 
املتحاخة والهيئات التابماة لها واملنظمات 
اإلقليمية ومنظماات املجتمع املخني  ات 
الصلاة، بتحمال مسائولياتها والتخخال 
الرسياع إلييااف لاذه املمارساات الاال 
إنَْساانية والاال أخالقية امليالفاة لجميع 
والضغاط  الخولياة  واملواثيال  األعاراف 
باتجاه اساتئناف الرحالت من وإىل مخار 
صنمااء الخويل وضماان عخ  تكارار  لك 
يف املساتيبل، وكذا عاخ  اخضاع الرحالت 
للتوقف يف مخار بيشاة، وإلغاء اإلجراءات 
املجحفاة بحال املسااخرين اليمنياني يف 

املخارات المربية.
وأكاخ رضورَة احارتا  املجتماع الخويل 
إَراَعة الشامب اليمناي وحياه يف تيريار 
مصاريه، كما نص عىل  لاك ميثاق األَُمام 
املتحخة واإلعالن الماملي لحيوق اإلنَْساان 
والمهاخان الخولياان الياصاان بالحيوق 
السياسية واالقتصاعية  املخنية  والحريات 
واالجتماعياة والثياخياة والربوتوكاوالن 
امللحيان بهما، خاصة بماخ اتفاق اليوى 
املجلال  الوطنياة وتشاكيل  السياساية 
جلساات  واساتئناف  األعاىل  السايايس 
مجلل النواب الذ5 مناح الثية للمجلل 

وباركته الجمالري اليمنية.

املجتمُع الدولي.. صمت مخجل كثريًا
اليائاُم بأعمال وزيار اليارجية محمخ 
حجر قاال إن الاوزارة تواصلت ماع عخٍع 
الخولياة بشاأن الحظار  املنظماات  مان 
الجو5 وإييااف الرحالت مان وإىل مخار 
صنمااء، ممرباً عن أمله يف أن تكون لناك 
اساتجابٌة رسيمة من قبال تلك املنظمات، 
ملا من شأنه رخع الحظر ورخع املماناة عن 

املواطنني جراء  لك.
مان جانباه قاال اليائم بأعماال وزير 
حياوق اإلنَْساان عيل تيساري ”إن الوزارة 
أعاخت ملفاً باالنتهاكات واملمارساات الال 
إنَْسانية التي ارتكبها تحالف الُمْخَوان منذ 
بخايته وساتيخمه إىل األَُماام املتحخة كون 
تلك الجرائم تمخ جرائم حرب يماقب عليها 

اليانون«.
أماا وكيال وزارة اإلعال  يونال لزاع، 
خخعاا وساائل اإلعاال  المربياة والماملية 
إىل زياارة اليمان لالطاالع عاىل األَْوَضااع 
اإلنَْساانية الصمبة التي يميُشاها املواطن 

اليمني جراء الُمْخَوان..
وأشاار لزاع إىل أنه تم إعخاُع خالشاات 
توّضاح جرائام الُماْخَوان وتناخرج ضمن 
الجهاوع والتحركات لرخع حظاِر الخريان 
مان وإىل مخار صنمااء الاخويل املفروض 
من قبال تحالف الُمْخَوان والتمريف باآلثار 
السالبية جراء لذا الحظار وما خلّفه من 
مأسااة ومماناة للمواطناني عاخل اليمن 

وخارجه.

َرصُّ الصفوف.. خطواٌت هامٌة إلفشال 
مخططات الُعْدَوان

وعاىل ماخى األشاهر املاضياة رالنات 
عول الُماْخَوان عىل تفكيك الجبهة الخاخلية 
لتحييال انتصاارات ميخانياة لكان تلاك 
املحااوالت القات خشاالً  ريمااً؛ بسابب 
التالحام الشامبي الكباري ووعي الشامب 
اليمناي باكل امليخخاات التاي ترمي إىل 

تركيمه.
للُماْخَوان  الكاربى  الصفماة  وجااءت 
بإعاالن االتفاق التارييي باني أنصار الله 
وحلفائهام وحزب املؤتمر الشامبي الما  
وحلفائه وتشكيل املجلل السيايس األعىل 
الاذ5 كان صخمة ال تزال مخوياًة للُمْخَوان 
حتاى اآلن، وعّزز لذا االتفااق من الوحخة 

الخاخلية وتمزيز صموعلا.
ولمال ما يمكن التأكيخ عليه أن املجلل 
السايايس األعاىل سايكون مان مهامه يف 
األياا  الياعماة محارباة ُكّل ماا يضخر 
باقتصاع الوطان، ولو ما وّضحه الرئيل 
صالاح الصمااع يف كلمتاه أماا  الحشاخ 

املليوني يف ميخان السبمني مؤخراً.
ليخ أشاار الرئيل الصمااع إىل أن لناك 
مصاعاَب جماة لكان ليال لنااك يشٌء 
مستحيل، خبكم نستخيع أن نتجاوز لذه 
التحخيات، وساتكون يف صخارة التمامات 
املجلال أولوياتكام االقتصاعياة ليحفظ 

لشمبنا استيراره االقتصاع5.
وسابل للرئيال الصمااع أن أشااَر يف 
بياان ساابل إىل أن أياة خخاوات من قبل 
األعخاء لرتكيع الشامب اليمني ومحاربته 
اقتصاعية سايُلحل وباالً عىل الساموعية، 
الختااً إىل أن األخارقاة تمّكنوا مان تجاوز 
املحيخات والبحار، ويف لذا إشاارة مَلن له 
عيال بأن اليمني ال ييبُل بأن يموت جوعاً 
وبجاواره مملكاٌة أعمنات عىل نساج ُكّل 

املؤامرات إلخياره وتجويمه.

�أخفقت �ل�صعودية �صيا�صياً وع�صكرياً يف تركيع �ل�صعب �ليمني و�إذلله وجلاأت موؤخر�ً للورقة �لقت�صادية عّلها حتّقق ماآرَبها �خلبيثة

الخياُر األخيـُر لتحالف الُعْدَوان سيفشل!
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عىل تيو  مخينة نجران نفذ وينفذ أبخال الجيش واللجان الشمبية أقوى 
الممليات التي عصفت وتمصف بجيش المخو السموع5 يف عرشات املواقع واملناطل 
االسرتاتيجية الهامة التي جملتهم عىل مشارف مخينة نجران من عخة اتجالات، 

وتفصلهم عخة كيلومرتات من سخ نجران الكبري.
خفي منخية الرشخة يسيخر أبخال الجيش واللجان الشمبية عىل كاخة املواقع 
المسكرية السموعية اىل الرشق من الرشخة واىل الغرب منها ويف كلتا الجهتني تخل 
مخينة نجران وتصبح أقرب ويف مرأى المني املجرعة، ولناك تسيط املواقع واحخاً 
تلو اآلخر، وتحرتق الخبابات واآلليات بكثرة ال يمكن عخلا وممها يسيط الجنوع 
السموعيون عاخل اآلليات أو وراء متارسهم، حتى الخريان السموع5 الماجز عن 
وقف التيخ  حيث تيىش االباتيش االقرتاب من املمركة وحني اقرتبت إحخالا تم 

إسياطها بصاروخ أصابها يف ميتل وجملها تهو5 يف نجران مع طاقمها.
وإىل جانب ما سبل لم يكتِف الجيش واللجان الشمبية من إطاللتهم عىل مخينة 
نجران خكانت ممركة كربى والتي شهخت تخمريَ عخع كبري من اآلليات والخبابات 
ووقع جنوع الجيش السموع5 يف مرمى البناعق خسيخوا واحخاً تلو اآلخر لييف 

أبخال الجيش واللجان الشمبية يف قمة تبة اليناصني املخلة عىل مخينة نجران مرة 
ُح لنجران املخينة من  أخرى حيث تم يرس المَلم اليمني لريخرف عالياً وكأنه يَُلوِّ

أعىل التبة التي تنيُل المخسات منها ومن محيخها آثار ممركة واصل خيها األبخال 
كسب املمارك وواصل جيش المخو كسب ممركة الفرار.

#على_مشارف_نجران

• العلم اليمني يرفرف اآلن فوق تبة القناصين االستراتيجية ويلّوح لمدينة نجران.

• أبطال اليمن يحملون الصواريخ ويتقدمون بثبات للسيطرة على 
تبة القناصين الطاللة جديدة على مدينة نجران.

• أبطال الجيش واللجان الشعبية أثناء االشتباك مع حامية الموقع 
المتواجدين أعلى تبة القناصين.

• أحد أبطال اليمن يتأمل مدينة نجران بعد انتهاء المعركة وبعد 
أن ولى الجيش السعودي هارباً.

• توّغل أبطال الجيش واللجان الشعبية باتجاه مدينة نجران أكثر 
من أي وقت مضى، وُهنا رقصة على الطريق االسفلتي بعد أن 

أنهوا تواجد الجيش السعودي.

• أطراف مدينة نجران على مرمى حجر من مواقع الجيش واللجان 
الشعبية التي سيطروا عليها بعد دحر الجيش السعودي

• أبطال الجيش واللجان الشعبية ُقرب برج الرقابة أعلى تبة 
القناصيين قبل السيطرة عليها بلحظات.

• يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية التقدم ومباغتة الجيش 
السعودي داخل األطقم واآلليات في الطريق إلى تبة القناصيين.

• داخل متارس الجيش السعودي بعد فرار جنود من التبة وسيطرة 
ابطال الجيش واللجان الشعبية عليها وعلى محيطها المطل على 

مدينة نجران.

• مدينة نجران تلّوح للمرة الثالثة من االتجاه الثالث ويصبح أبطال 
اليمن مطلين على المدينة من تبة القناصين ومن شرق منطقة 

الشرفة ومن غربها.
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اشتباكات مع الجنود السعوديين داخل برج الرقابة.

االقتراب من برج الرقابة بعد فرار جنود العدو السعودي.

أبطال الجيش واللجان الشعبية في إحدى ثكنات الجيش السعودي الذي فر جنوده من الخيام وتركوا 
األطقم العسكرية تحت أقدام أبطال اليمن.

صرخة االنتصار واستراحة المحاربين في مواقع الجيش السعودي.

أبطال اليمن لحظة التقدم للسيطرة على مواقع عسكرية غربي منطقة الشرفة المطلة على 
مدينة نجران.

طائرات االباتشي حلقت وقصفت بكثافة لمنع أبطال الجيش واللجان الشعبية من التقدم لكن ذلك 
لم يفلح وتم اسقاط احدى طائرات االباتشي.

سيطر أبطال الجيش واللجان الشعبية على الموقع بعد أن فر جنود العدو من وراء المتارس وقتل 
عدد منهم.

إحراق طقم عسكري تابع للعدو السعودي بعد السيطرة على مواقع غرب منطقة الشرفة المطلة 
على مدينة نجران.



اليميل 25 أيسخل 2016   املواخل 22  5 اليمخة 37ل1لا     المخع )151(10 كتابات

صارم الدين مفضل 
عااٌ  ونصاُف الماا  مان الُمااْخَوان 
الساموع5 األَمريكاي عاىل اليمان، لام 
أ5 لاخف  الواقاع  أرض  يتحياْل عاىل 
مان أَْلَخاخاه، خمبخرباه لااع5 ال يازاُل 
يف الريااض ولام يمخ للماصماة صنماء 
كرئيل رشعي، ال بل ولم يستخع تحمل 
البيااء يف عاخن بماخ انْساَحاب الجيش 
واللجاان الشامبية منها، بريام تواجخ 
قاوات أَمريكياة وساموعية وإماراتياة 

وميليشيا مسلحة تملن والءلا له!
الياخرات  تخماريُ  يتام  لام  كماا 
الصاروخياة للجيش اليمني، واتضح أن 
الناطَل الرسامي باسم تحالف الُماْخَوان 
ظل يكذب عىل الرأ5 الما  منذ األسابوع 
األول لاه، عنخماا جاز  بتخماري نسابة 
كبرية من الصواريخ الباليساتية التابمة 
للجيش اليمني، مع أنها ظلت تتسااقط 
الممال  يف  المساكرية  اليواعاخ  عاىل 
الساموع5 حتاى اليو  موقمة خساائر 
كبارية يف الجناوع واآللياات واملخرعاات 

األَمريكية.
يف امليابال تماززت الجبهاة الخاخلية 
يف اليمان ولييات قياعة الشامب اليمني 
بخرالخيان  عبخامللاك  بالسايخ  ممثلاًة 
السياساية  األحازاب  وقااعة  الحوثاي، 
املناوئاة للُمااْخَوان ويف ميخمتهاا حزب 
املؤتمر الشامبي الماا  بزعامة الرئيل 
األسبل عيل عبخالله صالح، لييت التفاخاً 
شمبياً كبرياً، واستخاع اليمنيون الثباَت 
الُمااْخَوان  تحالاف  والصماوع يف وجاه 
وحيياوا انْتَصااراٍت ميخانياًة نوعيًة يف 
جميع جبهات اليتال، حتى أنهم أجربوا 
مرتِزقاة بالك ووتر والجناوع اإلماراتيني 
عاىل االنْساَحاب من بااب املناخب ومن 
ماأرب والبيضااء ويريلاا تحات تأثري 
اليسائر الفاعحة التي تليولا يف األخراع 

والمتاع.
مؤخاراً اساتخاع اليمنياون خارض 
مماعلة سياسية جخيخة، نزلت من حيث 
توقيتها وبنوعلا كالصاعية عىل تحالف 
الُمااْخَوان، خبماخ أن راوغ وخاخ الرياض 
يف مفاوضاات الكويات بتوجياه مبارش 
مان البيات األبياض راخضااً التوصل إىل 

حل شاامل يُنهاي الحصار والُمااْخَوان، 
لجاأت األطاراف الوطنياة املشااركة يف 

التفااوض للرع بخريية 
لام  و كياة  مخروساة 
يكان أحاخ يتوقمهاا يف 
املفاجائ  الوقات  لاذا 
املخروس  الشاكل  وبهذا 
بمناياة خائياة صخمت 
األَمريكية  اإلَعاَرة  حتاى 
وليال  واشانخن  يف 
خياط قيااعة عملياات 
الريااض  يف  الُمااْخَوان 
خيهاا  يشاارك  والتاي 
ومستشاارون  ضبااط 

أَمريكيون!
االتَّفااُق السايايس باني أنصاار الله 
الماا   الشامبي  واملؤتمار  وحلفائهام 
وحلفائاه لام ياأِت يف ساياق الارع عىل 
إخشاال مفاوضات الكويت خحسب، بل 
وكرضورة شامبية ووطنية ملحة ظلت 
عالياة طاوال أكثر مان عاماني، ورأت 
املكوناات الوطنياة أن تفويتهاا الياو  
يمكن أن يمثل خساارة كبرية عىل اليمن 
واليمنياني يف ظال األْعَماال الُماْخَوانياة 

املتصاعخة من جانب قوات التحالف.
عيب التوقيع عىل االتَّفاق السايايس 
انمياخ مجلل النواب اليمناي ألول مرة 
بمخ حوايل عامني من التوقف، وبحضور 
أيلبية أْعَضاء املجلل تام تأييخ االتَّفاق 
الوطناي ومناح الربملان ثيتاه للمجلل 
السايايس يف إَعاَرة الباالع كأعىل سالخة 
تنفيذياة، ويف اليو  التاايل حرض رئيل 
وأْعَضاء املجلل السايايس األعىل لتأعية 
اليماني الخساتورية تحت قباة الربملان، 
ليمارس صالحياته الخساتورية منذ تلك 
اللحظة ويصخر تباعاً عخعاً من اليرارات 
والتوجيهاات التاي أعلن عنها بوساائل 

اإلعال  الرسمية يف حينه. 
واكتمل املشهخ وضوحاً وازعاع املوقف 
قاوة وزخماً من خالل املسارية املليونية 
الكاربى التي خرجت صباح السابت 20 
أيساخل 2016  يف مياخان السابمني 
بالماصمة صنماء، يف أَْكرَب حشاخ شمبي 
وجمالاري5 يف تأرياخ اليمان املمارص، 
رَسعااَن ماا تحاول إىل احتفاال وعرس 
شامبي كبري ابتهاجااً وخرحااً ومباركًة 

وتأييخاً للمجلل السايايس األعىل.
األعاىل  السايايس  املجلال  رئياُل 
الجمهورياة-  -رئيال 
األساتا  صالح الصماع 
مياطباة  اساتخاع 
التي  املليونية  الجمالري 
تفاعلت ممه بالتصفيل 
وكان  والهتااف، 
لكلمتاه تأثارياً بالغاً يف 
إيصاال رساائل قوياة 
اليمني  الشامب  ألبنااء 
ولتحالاف  جهاة،  مان 
الُماْخَوان واألمم املتحخة 
الشايخ  ولخ  بمبموثهاا 
من جهة أُْخااَرى، خمن 
االنفتاح عىل المالم عخا إرسائيل واإلعالن 
عن تشاكيل حكومة وطنية خالل األيّا  
اليليلة الياعمة إىل توجيه الوخخ الوطني 
بماخ  الجلوس مع مبموث األمم املتحخة 
قبال الماوعة إىل اليمان للتشااور ماع 
املجلال االعاىل خيماا يبخو اناه تمخيل 

لذرائع الُماْخَوان... إلخ.
وعىل عكل اإلعالن الخساتور5 الذ5 
خال من خخاوات جخية عىل األرض، عخا 
ما يحفظ ُمؤّسسات الخولة من االنهيار، 
جااء االتَّفااق الوطني ليتبماه خخوات 
تنفيذية حازمة وقوية، مثلت ُكّل خخوة 
منهاا صخمة قوياة بحخ  اتهاا لتحالف 
الُماْخَوان، سبَّبت له إرباكاً وتيبُّخاً حاعاً 
يف اتياا  اليرار املناساب حيالهاا، مما 
حخى به التيا  قرار بمرقلة ومنع الوخخ 
الوطني املفااوض يف الكويت من الموعة 
إىل صنمااء، وقصاف عاخع مان املناطل 
الساكنية ومراكاز التمليم ومستشافى 
تاباع ملنظمة أطبااء بال حخوع، بشاكل 
مبارش ومتمماخ، راح ضحيته المرشات 
مان االطفاال والنسااء ماا بني شاهيخ 

وجريح.
املواقاف األَمريكية جااءت مترسعة 
لتكشاف ارتباكاً وتيبخاً يف التشاييص 
واليرار، خصوصااً التي تلت اإلعالن عن 
االتَّفاق السيايس وما لحيه من إجراءات 
البيات  متحاخث  كان  حياث  تنفيذياة، 
األبيض قخ رّصح قبيل انتهاء مفاوضات 
الكويت بسااعات أن الحل السايايس يف 
اليمان ال يزاُل بميَخ املناال، وبمخ اإلعالن 

عان توقياع االتَّفاق الوطناي رّصح بأن 
االتَّفاق سيمرقل التوصل لحل سيايس..! 
وتم بمخ  لك مباارشة اإلعالن عن تمخيخ 
أسابوعني،  ملاخة  الكويات  مفاوضاات 
ولكنها لم تساهم يف حلحلة األمور بيخر 
ما أكاخت أن اساتمرار الُمااْخَوان لفرتة 
أطاول يمثال ريباة أَمريكياة، حتى لو 
كان باإلْمَكااان التوصل التَّفااق أَْو حل 
باني املتفاوضاني يف الكويات، ولذا لو 
حييية ما ظال البيت األبيض يممل عىل 
عرقلته حتى ال يفياخ الُماْخَوان مربرات 

استمراره!
ماع  لك إ ا كان األَمريكي قخ تموع يف 
تأرييه االساتممار5 السابل عىل تليي 
تبماات الفشال والهزيمة عساكرياً، إال 
أناه لم يتموع بمخ عاىل تحمل الصفمات 
املتتالياة سياساياً، خماا حصال خاالل 
أقال من عرشة أيا  يف اليمان كان كاخياً 
لريباك اإلَعاَرة األَمريكياة ويخخمها للبخء 
باستيخا  طرق »ناعمة« لالنْسَحاب من 
تحالف الُماْخَوان عىل اليمن، خفي الوقت 
الذ5 لام تيِف ريبتها بوقاف الحرب يف 
الحاخوع بني اليمن والساموعية، بسابب 
ماا تتكبخه األَخريَة من خساائر خاعحة، 
تملن ساحب مستشااريها المساكريني 
مان الريااض ويمارتف املتحخث باسام 
البنتايون بأن اململكَة السموعيَة ارتكبت 
مجاِزَر بحل املخنيني، وحّملها املسئولية 

عنها من حيث أراع التهرب منها..!
االجتمااع الرباعاي الذ5 مان امليرر 
انمياعه بمخينة جاخة -اليو  اليميل- 
بحضاور بماض عول تحالاف الُماْخَوان 
والساموعية  وبريخانياا  )أَمرياكا 
واإلمارات(، ليل ساوى لروب أَمريكي 
لألماا ؛ بهاخف تااليف اإلربااك والتيبط 
الحاصال لاخى إعارتهاا، ولاو بإقحاا  
التحالف باالستمرار يف الُماْخَوان وتشخيخ 
الحصاار عىل اليمان، لكن الساؤال لل 
يمكن ملثل لذه اليخوات أن تنجح أما  
اليخوات التنفيذية املتسارعة للمجلل 
األعىل وخاروج اليمنيني باملاليني للتأكيخ 
عىل استمرارلم يف الصموع واستمخاعلم 
لباذل الغاايل والنفيل من أجال الحرية 

واالستيالل؟!
األيّاا  الياعمة كفيلاة باإلجابة عىل 

الصلف األَمريكي!.

االّتَفاُق السياسي نزل كالصاعقة على اأَلمريكي! ِرَجــاٌل َصَدُقــوا
صالح مقبل فارع

الساماء،  يلتحفاون 
بيوتُهام  األرَض،  ويفرتشاون 
الياباُل  واليباُز  متارُساهم، 
أكلُهام، والساالُح صخيُيهام، 
وكتاب الله رخيُيهم، و كُر الله 

أنيُسهم..
كباريًا  عاخوًّا  يُياتلاون   
يمتلاك  عاخوًّا  متغرطًساا، 
مان الساالح واملاال والثاروة 
المربياة  الاخول  تمتلكاه  ماا 
كلُّهاا، وال وجاه للميارنة بني 
ماا يمتلكوناه لام ويمتلُكاه 

عخوُّلم.. 
عخوُّلام تاخرَّب ضباُطاه يف كلياات حربياة مجهازة بأحخث 
التينياات واألجهازة املتخاورة، باإرشاف أمريكاي وبريخاناي 
ويربي، تَخرَّب الجيش السموع5 يف أخضل كليات المالم الحربية، 
ولكنه عنخماا يُواِجه أبخاَل اليمان يَاِفارُّ ِخااراَر المبيخ، ويموع 
الَيْهَياَرى، ال يساتخيع الصماوَع أماَمهم وال االنتصااَر عليهم، 
اخة وأقماٍر  بريام ما يملكه من ساالح وعتااع وتكنولوجيا ُمميَّ
صناعية تستخيع حتى كشف األسالك وتصويرلا ولي يف باطن 

األرض.. ومع  لك ينهزُ .
يف أ5 كلياة تَاَربَّى أبخالُنا..؟! ومان أ5 الكليات تيرَّجوا..؟!! 
وما لي مؤلالتهم الملمية واألكاعيمية والمسكرية التي جملتهم 

يهزمون الجيش السموع5 ويجر أ يال الييبة والهزيمة..؟!!
 لل تخرَّب لؤالء يف الكليات المسكرية الروسية..؟!! ال.

لل تخرَّبوا يف كليات خرنسا..؟!! ال.
لل تيرَّجوا من كليات واشنخن ولنخن وبكِّني..؟!! ال..

إ ن.. خأين تخرَّبوا..؟!! وِمْن أين تيرَُّجوا..؟!!
إنهام تيرَّجوا من كلية اإلساال  حتى صاروا أبخااالً، وتربّوا 
عىل موائخ اليرآن الكريم حتى عرخوا ربَّهم وَعاُخوَّلم يف آٍن واِحٍخ، 
ونهلوا من سانة نبيهم محمخ -صىل الله عليه وآله وسلم- حتَّى 
ارتَاَووا، وارتضموا من حليب أمهم »اليمن« حتى صارت أيىل ما 

يملكون..
تملماوا من عينهم إحخى الُحْسانَيَايْاِن: النرص أو الشاهاعة، 

خهم ليسوا خارسين يف كلتا الحالتني. 
لخيهم المييخة والحب والبذل والمخاء بالنفل. 

ُزِرَعت يف نفوساهم حبُّ الشاهاعة وعخ  التويلِّ يف يو  الزحف، 
خالرتاجاع والهزيمة ال توَجُخ يف قواميِساهم وأيخيولوجياتهم، بل 
تُْمترََبُ لمنٌة يف الخنيا وجهنٌم يف اآلخرة، أليل الله ييول  لك، )َوَمْن 
يَُولِِّهاْم يَْوَمئٍذ ُعبَُرُه إاِلَّ ُمتََحرًِّخا ِلِيتَااٍل أَْو ُمتََحيًِّزا إىَِل ِخئٍَة َخَيْخ بَاَء 

ِبَغَضٍب ِمَن اللِه َوَمأَْواُه َجَهنَُّم َوِبئَْل امَلِصرْيُ(.
اخق، ويخاخماون عن  إنهام يياتلاون إىل جاناب الحالِّ والصِّ
أنفساهم وبيوتهم وأعراضهم ووطنهم، ولذلاك َوَقَف اللُه ممهم 
ُلام يف كل املواطن.. أليل الله يَِمُخ بذلك، )َوَكاَن َحًيا َعَليْنَا  ونرََصَ

.) نرَْصُ امُلْؤِمِننْيَ
نارصوا الله بإحياق الحل، ومحاربة الخغيان األمريكي الذ5 
َر رشيمة محمخ بن عبخالله. وَمْن َوَقَف  ر اإلساال  ويَُخمِّ جاء ِليُخمِّ
ُه، أليل  ِضاخَّ أمريكا ألجال عين محماخ وقف اللاُه ممه ونَارَصَ
ُكُم اللُه َخال َياِلاَب َلُكْم(، وييوُل: )إِن  اللاه ييول  لاك، )إِن يَّنرُصْ

ُكْم َويُاثّابِّاْت أَْقاَخاَمُكْم(. وا اللَه يَنرُصْ تَنرُصُ
اكوا باليرآن الكريم خهخالم إىل ممرخة أعخائهم وممرخة  تََمسَّ
نياط الضماف خيهم، ووثيوا بوعاوع الله؛ َخَصاَخَق َوْعَخه )َوإِن 

وَن(. يَُياِتالُاوُكْم يَُولُّوُكُم األَْعبَاَر ثُمَّ ال يُنرَْصُ
إنهام )ِرَجاٌل َصَخُقاوا َما َعاَلُخوا اللَه َعَليْاِه، َخِمنُْهْم َمْن َقىَض 

لُوا تَبِْخيال(. نَْحبَُه َوِمنُْهْم َمْن يَنْتَِظُر َوَما بَخَّ
يُذَّكارناي لاؤالء بجياوش الفتاح اإلساالمي أياا  اليالخة 
الراشاخة، كان الجياش اإلساالمي بماخعه اليليل يهز  جيوًشاا 
كاألمواج املتالطمة، واساتخاع بوعيه وبصريتاه أن يَُخكَّ مماقَل 
عوَلاتَااي الفرس والرو ، وما ممرَكاتَي الياعساية والريموك إال 

أكربُ َشالٍخ عىل  لك.
ن أتحخث..؟! أتمرخون عمَّ

إنناي أتحخَّث عن الجيش اليمني واللجان الشامبية املرابخني 
يف الحاخوع، الذ5 بشاجاعتهم ورباطهم تهااوت مماقُل الجيش 

السموع5 وأبراُجه وَمواقُمه، الواحُخ ِتلو اآلخر.
يا آل ساموع.. ليخ واجهتم رجااالً لو أراعوا َخْلاَع الجباِل من 

مكانها ليلمولا.. 
واجهتام رجاالً: يف النهار شاجمانًا، ويف الليال ُرلبانًا وعباًعا، 
خمنهم التَّاايِل لكتاب الله له َعِو5ٌّ َكااَخِو5ِّ النحل، ومنهم املصيل 
لله والساجُخ له، ومنهم الذاكُر لله سبحانه وتماىل، ومن الحارُس 

يف سبيل الله..
 يا آل ساموع.. ليخ واجهتم أحفاع عماار بن يارس وعيبة بن 

ناخع وموىس بن نصري ومالك األشرت.
واجهتام أبنااء األنصار وأحفااع الجيش الذ5 ختاح األنخلل 
ووصل إىل أقىص الصني رشًقا، وأنخونيسيا جنوبًا، وخرنسا يربًا، 

وسيربيا شماالً.. 
يا آل ساموع.. لن تساتخيموا مواجهتَهم والصماوَع أمامهم، 

حتى لو اجتمع ممكم كل قوات المالم ومصانمه.

ملاذا سحبت واشنطن مستشاريها العسكريني من السعودية؟!
نبدر الهتار

بماخ عاٍ  ونصاِف عاٍ  مان الُمااْخَوان تُمِلاُن الواليااُت املتحخُة 
األَمريكياة أنهاا ساحبت أيلاَب مستشااريها المساكريني مان 
الساموعية، وأبيت عىل أقل من 5 من أصل 5ل مستشاراً عسكرياً، 
كانوا يف خلية التيخيط املشارتك لتنسايل الغارات عىل اليمن، بما 
يف  لاك إعاعة تزوياخ الخائرات بالوقوع يف الجاو وتباعل اململومات، 

بحسب ما  كرت وزارة الحرب األَمريكية يف بيانها.
وخيما توضُع الكثريُ من عالمات االساتفها  حول لذه اليخوة، 
خإن خيَخها األول يظهر من خالل ترصيحات املتحخث باسم وزارة 
الحرب األَمريكية آع  ساتامب عنخما قاال إن التماوَن الذ5 تيخمه 
بالعه للسموعية ليل شيكاً عىل بياض، ولذه الجملة تبخو ابتزازيًة 
عاىل قاعاخة »ُكّل يشء بحساابه« ولي الياعخة التاي تحخث عنها 
املرشُح الجمهور5 للرئاسة األَمريكية عونالخ ترامب عنخما قال إن 

املال اليليجي ميابل الحماية ولن تيخ  اليخمات باملجان.
لذه الجزئيُة ليست ُكّل املوضوع، بل تكاع تكون الهامَش الذ5 يجنيه األَمريكان 
عاىل طريل تنفياذ مرشوعهام يف اليمان واملنخية، أماا حخيُث البماض عن تييّل 
واشانخن عن السموعية خهذا ال يبخو عقيياً عىل األقل يف الفرتة الرالنة؛ ألن أمامنا 
بماض املمخيات التي توصلنا إىل قناعة أن األَمريكي حريص عىل رضب اليمن أكثر 

من حرص السموعية املبني يف األساس عىل عاخع الحيخ واالنتيا :
أوالً – رضب اليمن وتخمريه وتفتيته يمثل مصلحة أَمريكية ولخخاً اسارتاتيجياً 
ضمن ُمَيّخط تيسيم املنخية، خصوصاً عنخما يتحول لذا الهخف إىل تجارة رابحة 
تاخّر عرشات املليارات من الاخوالرات إىل اليزينة األَمريكية جراء صفيات الساالح 

وقيمة اليرباء والضوء األخرض.
ثانيااً – طاملاا أن الُماْخَواَن عىل اليمان ال يضع الواليات املتحاخة يف مواجهة أيَّة 
تخاعيات مستيبلية وتيوض حربها بيوات سموعية وإماراتية وخليجية ومرتزقة 

من خليط يري متجانل، خإن من الغباء االستغناء عن لذه اليخمات املجانية.
ثالثااً - ال ننىس أن األَمريكان أعلنوا أن لهم تواجخاً عساكرياً مبارشاً يف الجنوب 

وأنهام يشااركون بممليات عساكرية بمزاعم محاربة الياعاخة وأن البحر األحمر 
وخليج عخن وباب املنخب بات مليئاً بالسافن والبوارج الحربية األَمريكية، ما يمني 
أن مخاممهام يف إقامة قواعخ عساكرية يف سايخرى وباب املنخب 
ويريلا لخف اسرتاتيجي تيخط للوصول إليه من خالل الُماْخَوان 

أَْو بذريمة أُْخاَرى.
رابمااً – ال نناىس أن الُمااْخَوان عاىل اليمن أعلن من واشانخن 
وبالتنسيل املسبل الذ5 استمر ألشهر بني السموعيني واألَمريكيني.
خامسااً – ما كشاف عناه مؤخراً عضاو الوخاخ الوطني حمزة 
الحوثاي مان تخخاالت أَمريكياة مباارشة يف مساار املفاوضاات 
واساتيخا  السافري األَمريكاي أسالوب المصا الغليظاة إىل جانب 
نظاريه الربيخاناي إلرياا  الوخاخ الوطناي عاىل اليباول بحلاول 

استسالمية، ترشعن التواجخ األجنبي يف البالع.
ساعسااً – ترى أَمريكا أن بروز عولة  ات ساياعة واساتيالل يف 
اليمن يمثل تهخيخاً حيييياً لهيمنتها ومخاممها االستممارية، وقخ 
يتحاول اليمن إىل نماو ج عربي يحتذى به يف حال تمكن مان االنْتَصار عىل تحالف 

الُماْخَوان.
 ساابماً – إعاالن وزارة الحارب األَمريكياة مواصلاة تيخيام الخعم المساكر5 

للسموعية يف حربها عىل اليمن ريم تيليص عخع املستشارين.
مان خالل لاذه املمخيات خاإن أَمريكا تنظر إىل اساتمرار الُمااْخَوان كمصلحة 
حيييياة لها وملرشوعها، خصوصااً ولي ترى أن الُماْخَوان يبيى الغخاء األنساب 
لتثبيت وضمها المساكر5 يف اليمن، وإعاعة ليمنتها مان جخيخ، وتحكمها يف ألم 

ممرات التجارة الماملية يف طريل السباق الخويل مع الصني وروسيا.
عنخما ييول عساري5 ناطل الُماْخَوان إن تيليص عخع املستشاارين لن يؤثر عىل 
المالقات المساكرية بني البلخين وال عىل الممليات المسكرية يف اليمن - ولذا يبخو 
واقميااً إىل حاخ ما - خاإن اليخوة األَمريكياة تبيى تكتيكية وال عالقاة لها بتغيري 
اليناعات أَْو األولويات، ويف أقل الحساابات تبيى األنظار متجهة صوب االنتيابات 
الرئاسية األَمريكية والساكن الجخيخ للبيت األبيض، وأياً كانت النتيجة خال نمتيخ أن 
 لك سيغري من أولويات واشنخن تجاه اليمن إاّل أن يصنع امليخان متغريات جخيخة.
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أنا أعرُف تلك 
التوابيَت.. 
فهل أنتم 

عرفتموهم؟
رند األديمي

  
* إسام )عااعل خارع( الشاهري 
بأباي المبااس َو)نشاوان كواتي( 
يرعاُب مواطناني يف البااب الكباري 
وواع5 املاخا  والنساريية، يف  لاك 
يذباح  الكباري  البااب  يف  اليسام 
أناه  قارروا  مان  ُكّل  ويساحل 

متحّوث!!.
يف  لاك الشاارع وأمااَ  جاماع 
ماع  الحكاياات  تخخان  املظّفار 

أصحابها..
ال أحخ يسأل..

يكفيك قولهام بأنهم متحوثون 
لكي ال تسأل مجخعاً وال تيارع..

َويفارغ املؤ ن من نشاوة اليتل 
ألجال الارّب ليملاَو جاماع املظفر 

قائالً:
الله أَْكرَب وخاتماً ععاءه بخعوته 

املهيبة اللهم انرص اإلْساااَل ..
نمام ليخ نرص إْسااااَلمكم عىل 

تلك الجثث والرؤوس..
يف تلك الحوار5 التي كانت تفوُح 
برائحة الشانيني واألجباان أَْصبَح 
 لك الرتاب يحمل ألف حكاية وألف 

راوية عن جهاعيي املياومة.
وعن الضحاياا الذين يرصخون 
من تحت الرتاب كشبٍح يالزمنا.. يف 

األزقة والخرقات.
َوعاىل مرأى ومسامع أَلايل باب 
ماويس يتام  باح وساحل َوحرق 
أ5 رجال بتهماة أنه جناخ5 أَْو أنه 

متحّوث.
كل ياو  ينتظار أَلاايل املنخية 
قصاًة جخياخة يتخاولهاا الجمياع، 

َوتتزايخ الشائمات.
وحخلام اليتاىل مان يمرخاون 

الحكايات.
وحخلم صاوُت عتاباتهم تأتينا 
من المالم اآلخار. عىل لذا الصمت 
املريع، َوكلما ضحكنا سهواً يتياخز 
أنينهام يف عيونناا.. يف كيبورعناا.. 
حتاى يف منامنا يتياخاز  لك األنني 

كجاثو .
يسألنا ما ا عنكم؟.

ألم تبكوا؟.
ألم تجزعوا؟!.

وأبكاي  أبكاي  أن  يل  اسامحوا 
جساخ5  تيارتق  أن  عون  عليهام 

رصاصة املياومة.
اسامحوا يل أن أقاو  لذا الرعب 

املهول باليلم.
وبأعاىل  أبكاي  أن  يل  اسامحوا 
الصاوت عاىل ُكّل جناخ5 ومواطن 

ُقتل يف تراب مخينتي األ .
أنا ال أعرخهم..

ربما أعرف البمض منهم.. ربما 
صاعختهام يومااً َوأناا يف الخريال 

واإلشارة
ولام لزيلاو البنياة تلفحهام 
يفرشاون  الجولاة  يف  الشاموس.. 

الخريل وساعة وخراشاً. 
كانوا ييابلون الرصاص بصخور 

عارية..
أناا أعرخهام بوجخاناي.. خهال 

عرختمولم؟.

أحمد ناصر الشريف
 

مناذ أّسسات لهاا بريخانيا مملكتَهاا يف 23 
وأرايض  والحجااز  نجاخ  يف    1932 سابتمرب 
مغتصباة مان اليمان وعول مجااورة أُْخااَرى 
ونّصبت عليها عبخالمزيز بن عبخالرحمن ليكون 
امللَك امُلؤّسال واألرسة الساموعية تتسارت تحت 
قنااع الخيان وبمثرة األَْماوال لتجميال صورتها 
أََمااا  المالم والظهور بمظهار  لك الورع الذ5 
يولام اآلخريان ويياععهام بتياواه ولكان ما 
يبخنه بيالف ما يظهره.. وقخ ظلت لذه األرسة 
اليبيثاة يف اسالوبها ونهجهاا الاذ5 اختختاه 
لنفساها مناذ تأسايل مملكاة الارش تيااعع 
الماملني المربي واإلْسااااَلمي وتتبنى يف الظالر 
موقاف املخاخاع عان الخيان وحامي امليخساات 
اإلْسااااَلمية مان خاالل إنفاقها عاىل املخارس 
واملمالخ والجاممات بل واملسااجخ الرضار التي 
قامات بممارتهاا ونرشتها يف المخياخ من الخول 
لتخريال املذلب الولابي ونرش تماليمه الخاعية 
إىل الفتنة والتفرقة بني املسالمني بل وتكفري من 

لم يمتيخ باملذلب الولابي.
وقاخ انخلات لاذه الحيلاُة عاىل الكثاري من 
األنظمة والشاموب التي اختتنات بأَْموال األرسة 

الساموعية وتمالت مع لذا النهج لتجخ نفسها 
يف األخاري ضحاياا لهاذا الفكار املتشاخع والذ5 

يهاخف يف األسااس إىل تشاويه 
للخيان  الحيييياة  التماليام 
اإلْسااااَلمي الحنيف الذ5 جاء 
باه النباي محماخ بان عبخالله 
بن عبخاملخلب بن لاشام عليه 
الصاالة  وصحباه  آلاه  وعاىل 
والساال  خحّولته لاذه األرسة 
بفكرلا اليبيث من عين المخالة 
والرحماة والتساامح إىل عيان 
الذبح واليتل واإلْرَلاب وقخمته 
للمالم عىل لذا األساس ليصبح 
الخين اإلْساااَلمي محارباً يف ُكّل 
بياع األرض ملاا ارتبخت به من 

أْعَمال التخرف واإلْرَلاب.. 
وقخ جاء الُماْخَوان الظالم عىل اليمن وشمبها 
المظيم ليكشاف حييية لذه األرسة السموعية 
التاي وضمتهاا بريخانياا كينجٍر مساموٍ  يف 
خاارصة األمتني المربية واإلْسااااَلمية لخمنها 
من اليلاف، وجملت منهاا الماخو األول للمرب 
واملسالمني.. ولكن ألن الله يمهل وال يهمل خيخ 
جاء الوقت املناساب ليفضح النظا  الساموع5 
نفساه بيياعته الحالية التي أعمى الله برصلا 

وبصريتها حيث لم تساتخع مواصلة تبني نهج 
من سابيولا مان قيااعات مملكة الارش الذين 
كاناوا يمملاون يف الارس مان 
خالل عمالء ومرتزقة يتبنونهم 
يف المخياخ من البلاخان المربية 
واإلْسااااَلمية وباألَْماوال التي 
كانوا يساتلمونها ينفذون لها 
أَْلَخاخهاا خيشاغلون الشاموب 
يف  يتخخلاون  ولام  ببمضهاا 
الوقات املناساب ليجملاوا من 
أنفسهم مصلحني.. كما حخث 
يف اليمان بماخ احاخاث الماا  
2011  حياث تبناوا املبااعرة 
اليليجية وأعاعوا انتاج النظا  
الذ5 تمت الثورة عليه من خالل 
تياسام السالخة بني الفرقاء امليتلفني لتنتهي 
األماور بسايخرتهم املخلية عاىل النظا  املنتج 
واملفصال عىل مياساهم بمخ أن ضمناوا وجوع 

عمالئهم ومرتزقتهم عىل رأس السلخة.
أَْلَخاخهام  تنفياذ  المماالء يف  وحاني خشال 
اليبيثاة وتم كشاف نوايالم السايئة للشامب 
اليمني الاذ5 انتفض يف وجولهام وقال كلمته 
املخوياة: ال للوصاياة وال للهيمناة عاىل اليرار 
السايايس اليمني.. ونمام لبناء الخولاة اليمنية 

الحخيثاة ولاو موقف لام يمهخوه مان قبل بل 
ولم يكونوا يمملوا حساابا ملثل لاذا اليو  الذ5 
سايواجهون خياه الرخاض املخلال للتخخال يف 
الشاأن اليمني خاكان رع خملهم عنيفاا تمثل يف 
التخخل املبارش من خالل شان ُعاْخَوان ظالم تم 
االعخاع له مسابيا وشاركت خيه أكثر من خمٍل 
وثالثني عولة عىل رأسها عول عظمى مثل أَمريكا 
وبريخانياا وإرسائيال.. ولم يكتفاوا بالجيوش 
الرسامية لبماض الاخول املشااركة يف التحالف 
وإنما اساتمانوا بمرتزقة الحروب املحرتخني من 
ميتلف انحاء المالم وكان لخخهم احتالل اليمن 
بالكامل يف عخة ايا  حساب التيارير التي رخمت 
لهم من عمالئهم وبثية مخلية بمخ أن مّهخ لهم 
الرئيال حينها عبخربه منصور لااع5 الخريل 
حياث قاا  بهيكلاة الجياش اليمني وتشاتيت 
اخاراعه وعخل بالتماون ماع اليرباء األَمريكيني 
منظوماة الصواريخ الجوية ليساهل اساتباحة 
األجواء اليمنياة بخريانهم يف ظروٍف آمنة.. لكن 
ألن اللاه َعائمااً مع املظلو  خيخ انترص الشامب 
اليمني عليهم ممثال يف جيشاه ولجانه الشمبية 
ولينهم عروسااً لن ينساولا أبخاً واساتخاع أن 
يغارّي مماعلة اسارتاتيجية الحاروب يف المالم.. 

وللموضوع بيية.

الُعـْدَوان على اليمن يفضح حقيقة األسرة السعودية         )الجزء األول( الت
تأم

سمية الطائفي
 

تتباّخُع اآلماُل التي كان يميُخلاا مرتِزقُة الرياض 
عاىل قوة صواريخ وياارات تحالف الُمااْخَوان خالل 
مخة تمخت الما  والنصف يف إخضاع الشامب اليمني 
والرضوخ لرشعية لاع5 املزعومة تخريجياً، بحسب 
اليخاوات االسارتاتيجية التاي تحخث عنها السايخ 
عبخامللاك بخر الخين الحوثي مناذ بخاية الُماْخَوان عىل 

اليمن.
يف الوقت الذ5 كان يتسااءُل خيه الجميع عن أين 
َومتاى َوكيف ساتكون َلااِذه اليخوات املخروساة 
َواآلن لا نحن نحُصُخ ثماَرلا خبمخ خشال مفاوضات 
الكويت التي ساالم خيها الوخُخ الوطني وقخ  المخيخ 
من التنازالت ولم يكن منها سوى تمنّت وخخ الرياض 

وعرقلة كاخة الحلول من األمم املتحخة.
 جااء التصمياخ السايايس الاذ5 باخأ باالتَّفااق 
السايايس وتكوين املجلل السيايس األعىل َوبانمياع 
جلساات مجلل الناواب وإعخااء الثياة للمجلل 
األعاىل ثم جاء الحشاخ املليوناي الشامبي الكبري يف 

ميخان السبمني الذ5 أبهر المالم.
لام يكن يتوقاع لااع5 ومرتزقاة الُمااْخَوان أن 
يصمخ الشامب اليمني عىل صواريخ الُمااْخَوان وأن 
تساتمر ُكّل َلااِذه املفاوضاات عون أن يتحيل لهم 
يشء عاىل األرض ساوى اليارسان املبني والشاتات 
والهارب من مكان إىل آخر، ولم يكن يتوقع التحالف 
ومرتِزقتُاه أن يصال تحالاف أنصاار اللاه واملؤتمر 
إىل َلااِذه الخرجاة ريم املحاوالت البائساة يف شال 
الصف بينهما، خيخ خشالت ُكّل الرلانات يف الرياض 
وعواصم خليجياة أُْخاَرى عىل حخوث انيساا  بني 
الجانبني يؤع5 إىل رصاع عىل الحكم، وربما املواَجهة 
المساكرية وأَْصبَح الربملان يف ظل التخورات األَخريَة 
لو الرشعياة َواألكثر تمثيالً للشامب اليمني وقواه 
الحزبية والسياسية، والسلخة الترشيمية لو املؤلل 

التيا  اليرارات المليا يف اليمن 
للجياش  املتوالياة  االنْتَصاارات  إىل  لاك  أضاف 
واللجاان يف كاخاة الجبهاات الخاخلياة وخيماا وراء 
الحاخوع التي جملت مان قوات تحالاف الُماْخَوان يف 
موقع الخخاع َعائماً وانْساَحابات وتيا اُلت متواصلة 
مان عنارصلم خلم يمخ لاخى الُماْخَوان ساوى لفظ 
ة وقخ أَْصبَحات املواجهات يف  أنفاساه األَخريَة َخاصَّ

الرمل األخري.
ولن ننىس رصاعات املرتزقة َوخياناتهم لبمضهم 
ة من  البماض وتيايل التحالاف عان ايلبهام َخاصَّ
انتهات أَْوَراقهام بالنسابة إليهم، مرة بغاارة جوية 
خاطئاة ومرة بازرع األحيااع خيما بينهام وتيوية 

طرف عىل اآلخر أعى اليتياالت لبمضهم البمض.
تجلات الصاورة للمخيخ مان املرتزقاة ولكن بمخ 
خاوات األوان خلام يماخ بإْمَكاانهم الرتاُجاُع؛ ألنهم 
أَْصبَحاوا بخاخل خط املوت الذ5 خّخخه لهم تحالف 

الُماْخَوان منذ أعوا ..

إنها الخطواُت 
االسرتاتيجية 

ها هنا الشعب، وال شرعية ملَن ال شعَب له 

ماجد الغيلي 
يف ياوٍ  مان أياا  الله خرج الشامُب عان بكرة أبيه مان ميتلف 
املحاخظاات واملناطل لوجهة واحخة وسااحة واحاخة ومليصخ واحخ، 
خرج الشامب لييول كلمته الفصل مباركاً املجلل السايايس األعىل 
برئاساة الرئيال صالح الصمااع، وليياول ألععيااء الرشعية أن ال 
رشعيَة لكم، كنتم وال زلتم عمالَء وخونة، يتبمكم اليليل من أمثالكم 
بغياة املاال الحارا ، واليو  بارز اإليمان كلاه للكفر كلاه يف صورة 
متكاملة األركان، قصف وتحليل مكثف لكم يف السماء ييابله محرش 
يماناي عظيم يف األرض، الشامب اليو  ليل كاألمال، وما بمخه لن 
يكاون كماا قبله، وإلن زاع كفركام وطغيانكم وجربوتكام خثيوا أن 
نكال الشامب بكم وبأساه عليكم سيكون أشاخ وأقوى وأعظم مما 

تتييلون.
وا موَج الشامب املتخخل لاذا ما شائتم، انيالبيون أَْو  الياو  سامُّ
متمرعون أَْو حوثيون، نيول لكم بملء خم الشامب الحارض، ال طاقة 
لكم اليو  علينا، كما لم تكن لكم من أول عخوانكم، وإن بأسنا اليو  
وحضورناا ووعينا وثيتنا بالله وبوعخه لنا بالنرص أكرب من  5 قبل، 
وبأساكم أنتم ياا عويالت املشايية اليليجية وحضوركام ووعيكم 
وثيتكام بتحييال أ5 نرص تحلمون باه أضمف مان  5 قبل بكثري 

بكثري.
تريخون صنماء، نجو  السماء أقرب لكم منها، تريخون ِنْهم خيها 
ماا ال ييخر لكم عىل بال، لي وبال عليكم مهما حاولتم بالزحوخات 
والغاارات، ولي نَِهَمٌة تأكل من مرتزقتكم وال تشابع وتيول لل من 
مزيخ، تريخون الخخول عرب ميخ5 وحرض جربوا كما قخ جربتم مرارا، 
ختلك جهنمكام الصغرى، ترياخون الرشعية رشعيتكام يف خناعقكم 
ولالنا الشامب وليل يري الشمب، إن أرعتم اساتبخاله بشمب آخر 
خلن تجخوا، وإن أرعتم جلب مرتزقة المالم إلركاعه خلن تساتخيموا، 
قالهاا اليو  بحضوره الالمحخوع: »لان أركع لكم وال ملن تركمون له، 

ولن تروني إال حيث تكرلون«. 
الكاماريات يف تغخيتها للحشاخ الكبري أبلت بالء حساناً وصنمت 
ماا بوسامها، ياري أّن أُخاَل الحشاخ خاقها اتسااعا طاوال وعرضا، 
ولام تتمكن من اساتيمابه، أخاواج تلتها أخواج وصلات من ميتلف 
املحاخظاات صوب عاصماِة المواصم، أ ِّ الخنياا، )صنماء الحضارة 
والتأريخ واإلنساان(، بساحة السبمني الواسمة، خضاق بها السبمنُي 
ماع رحابته، وَصُغر مع ُكرْب مسااحته، وقال ال عاصام يل اليو  من 
أخواجكم، يف يوٍ  تأرييي مشاهوع، حارضه ميتلف رشائح املجتمع 

كبارا وصغارا،  كورا وإناثا، من الريف والحرض واليرى واملخن ومن 
ُكّل ماكان، من ميتلاف الفئات واملكوناات واألحازاب والتنظيمات 

واليبائل.
لو الشمب إن قال خمل، واليو  امتزج قولُه بفمله يف مشهٍخ شكَّل 
لوحًة خريخة قلَّ نظريلا، لم تشهخ جزيرة المرب مثيال لها يف تأرييها 
اليخيام والحخياث واملمارص، مشاهٍخ أقال توصيف لاه أن ييال عنه 
)رشعياة حيييية خالصة(، وبتوصياف أعق: )رشعيٌة ملن ال رشعيَة 
له( خمن ال يملك شامبا كالشمب اليمني يستمخ رشعيته منه، خليل 
برشعي وحكمه قائم عىل خرض اليوة والهيمنة اليارجية ومساتََمخٌّ 
مان أنظمة االساتكبار الماملي، ومن كانت تلك حالاه خأين الرشعية 
منه، بل أين لو منها، خكاللما بميخ عن اآلخر بُْمخ املرشق من املغرب 
واملغارب من املرشق، خالشامب اليمني اليو  بحضوره األساخور5، 
وحشاخه الاذ5 خااق ُكّل التوقماات ييول لكم بلساان حالاه، إن لم 
تكان لكم رشعية ياا عويالت اليليج خال تليوا بأنفساكم يف الحضن 
األمريكاي واإلرسائييل بحثاا عن رشعية مزعومة، وثياوا بأن لناك 
شامباً له من الرشعية ما يساخ بها حاجة من اختيخ إليها، خرشعية 
الشامب اليمني تكفيكم وتغنيكم عان أن تبحثوا لكم عن بخيل، ومن 
البخيال، أمرياكا؟ إرسائيال؟ وعروبتكم ماا مصريلا، ومساتيبلها 

واملنخية إىل أين؟
ويف يو  كهذا خلن ينظر الشمب إىل الياع أبخا ليتكلم عن ما يسمى 
برشعياة الفار لاع5 وشالته يف خنااعق الريااض، خرشعية الرياض 

مفيوعة خكيف برشعية يرف ممخوعة يف أحخ خناعقها؟!
لي رساالة ليفهما من يفهما، وليتيي رشلا من ال يحساب لها 
حسابها، خلها ما بمخلا، ويا من اعتخى وما اعتذر وال وعى، ال حاجة 
لمذرك، وستمي وتخرك حجم جهنم التي أعخلت أنفك خيها، وما انفكَّ 
عالياً، ساتخرك  لك قريباا جخا، ومع بزوغ النارص، ال تيل إنك كنت 
ناصحاً أَْو مصلحاً، خكل جرائمك وإخساعك موثل بالصوت والصورة 
وباملاكان والزماان، ومهماا حاولت التهارب خلن تسايط مجازرك 

بالتياع .
ولساخ الفراغ السايايس الذ5 ساببه المخوان وقخِع الخريل أما  
اساتغالل الوضع الما  للخولة أكخ الرئيل الصماع يف كلمته التي أتت 
وخل ما كان مؤمل لها أن تكون، أنه سيتم خالل األيا  اليليلة الياعمة 
إعالن الحكومة لتوحيخ ُكّل الجهوع للوصول إىل وضع مستير وإجراء 
انتياباات عامة، وعاىل املنزعجني من لذه اليخوة – التي ساتليها 
خخاوات - البحث عن أصلب صيرة ونخحها إن كان باساتخاعتهم 
 لك، وليملموا أن املجلَل السيايس األعىل الذ5 تم تشكيلُه والحكومة 

التي سيُملن عنها أصلب من تلك الصيرة بكثري بكثري.
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الحديث عن نعم الله هو يعطي أكثر من معنى، فهي 
يف نف�س الوقت م�ن مظاهر تدبري الله ُس�بَْحانَُه وتعاىل 
لش�ؤون خلقه، من مظاهر رحمت�ه بعباده، من مظاهر 
رعايت�ه لعباده، من مظاهر حكمت�ه، من مظاهر قدرته 
العجيبة، من مظاهر علمه الواسع، من مظاهر ملكة، أنه 
هو من يملك السموات واألرض وما بينهما، وهو رب هذا 
لع�رش العظيم، ال يكاد ينتهي ال�كالم حول هذه اآليات 

الت�ي رسد الله فيه�ا كثرياً من النعم التي عىل اإلنس�ان؛ 
ألنها مهمة يف كل مجال. ]ملزمة معرفة الله �� نعم الله 

�� الدرس الخامس[. 
نح�ن يف حرب م�ع الله، والله يف حرب معنا بس�بب 
املرابني، بس�بب التجارة الت�ي تقوم عىل الربا؛ ألن أولئك 
املرابني ليس�وا مم�ن يتذكرون نعمة الله، وليس�وا ممن 
ينطلقون يف شكره؛ ألن من يتذكر بأن ما يتقلب فيه من 

أموال التجارة هو نعمة من الله عليه، سيحاول أن يبتعد 
عن املحرم�ات يف التعامل، س�يبتعد ع�ن الربا..]ملزمة 

معرفة الله �� نعم الله �� الدرس الخامس[.
�ٌة َقْد َخَل�ْت َلَها َما  ألي�س هناك من يق�ول: }ِتْلَك أُمَّ
َكَس�بَْت َوَلُكْم َما َكَس�بْتُْم{ ال.. األمة الواحدة اآلخرون قد 
يكون�ون س�بب ضاللهم ول�و كانوا بعد ألفني س�نة أو 
ثالثة آالف سنة، قد يكون سبب ضاللهم أولئك املتقدمني 

عليهم بألفني س�نة، بثالثة آالف سنة، بأربعة آالف سنة، 
أن يكتش�ف الن�اس أن أولئ�ك هم الذي�ن أضلوهم وهم 
الذي�ن أوصلوه�م إىل قع�ر جنهم. م�اذا س�ينفعهم أن 

يكتشفوا يف النار ذلك، هل سينفعهم؟ ال.
هن�ا يف الدنيا اكتش�ف، هنا يف الدني�ا إبحث، هنا يف 
الدني�ا إعرف منابع الضالل، إلعن املضلني هنا يف الدنيا، 
إبتعد عنهم هنا يف الدنيا, إكشف حقائقهم هنا يف الدنيا، 

ال تنطلق لتدافع عنهم، تتأول لهم، تغطي عىل جرائمهم, 
عىل سوء آثار ما عملوا، تجد نفسك يف األخري وأنت بديت 
هنا يف الدنيا مقدساً لهم، وبديت يف الدنيا مجالً لهم، أنت 
يف اآلخرة ستطلب زيادة إن أمكن هناك زيادة يف العذاب 
له�م, أصبح�ت تكرههم كراهًة ش�ديدة، تمقته�م مقتاً 
شديداً، تلعنهم لكن ذلك لن ينفعك!..]ملزمة معرفة الله 

�� وعده ووعيده �� الدرس التاسع[..

 مقتطفات نورانية

ْأ من الظاملني هنا يف الدنيا.. يوم القيامة تربأك منهم لن ينفعك!! َترَبَّ
ااِهيْاخ الَياِئاخ -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- مساألة  تناول الشَّ
)عاذاب جهنام( بتفصيل كبري يف محارضاتاه، ألن اآليات 
التاي تتحخث عن عاذاب النار وكيفية الناار لي كثرية يف 
اليارآن، لذا من جهاة، ومن جهة أخرى ملاا للحخيث عن 
عذاب الناار من أثر عىل النفوس، ختيااف الله وعيابه يف 
الخنياا، مما ياؤع5 بها إىل أن تسالك الخريال الصحيحة، 

وتتبع تماليم الله ولخاه..
والله ُسابَْحانَُه قخ وصف لنا نار جهنم اا َوالميا  بالله 

منها اا وصفاً عقيياً: اا
اا ثيابهاا: قال تماىل: ]َخالَِّذيَن َكَفُروا ُقخَِّمْت َلُهْم ِثيَاٌب 

ِمْن نَاٍر[..
ااا رشابها: قاال تماىل: ]ثُامَّ إِنَّ َلُهْم َعَليَْها َلَشاْوبًا ِمْن 
َحِميٍم[، ]يَُصبُّ ِمْن َخْوِق رُُءوِساِهُم اْلَحِمياُم يُْصَهُر ِبِه َما 

يِف بُُخونِِهْم َواْلُجلُوُع[..
اا طمامها: شاجرة الزقو : قال تماىل: ]أَ َِلَك َخرْيٌ نُُزالً 
اوِ [ ]إِنَّاا َجَمْلنَاَلا ِختْنًَة ِللظَّاِلِمانَي[ ]إِنََّها  أَْ  َشاَجَرُة الزَّقُّ
َشاَجَرٌة تَْياُرُج يِف أَْصاِل اْلَجِحياِم[ ]َطْلُمَها َكأَنَّاُه رُُءوُس 

يَاِطنِي[ ]َخِإنَُّهْم الَِكلُوَن ِمنَْها َخَماِلئُوَن ِمنَْها اْلبُُخوَن[. الشَّ
ااا محاولاة الكفار للهاروب منها: قال تمااىل: ]َوَلُهْم 
َمَياِماُع ِمْن َحِخيٍخ، ُكلََّماا أََراُعوا أَْن يَْيُرُجاوا ِمنَْها ِمْن َيمٍّ 

أُِعيُخوا ِخيَها َو ُوُقوا َعذَاَب اْلَحِريِل[..
ااا أبوابها: قال تمااىل: ]إِنََّهاا َعَليِْهْم ُموَصاَخٌة يِف َعَمٍخ 

َعٍة[.. ُمَمخَّ
ااا لواؤلا: قاال تماىل: ]يِف َساُموٍ  َوَحِمياٍم َوِظلٍّ ِمْن 

يَْحُموٍ  الَ بَاِرٍع َوالَ َكِريٍم[..

حوار بني أهل النار: ــ
أشاار -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه- إىل الحاوار الاذ5 يجر5 
باني ألل جهنام، وكيف يتالعنون خيهاا من خالل رشحه 
ليولاه تماىل: ]َقااَل اْعُخلُوا يِف أَُمٍم َقْخ َخَلْت ِماْن َقبِْلُكْم ِمَن 
اٌة َلَمنَْت أُْختََها َحتَّى  اْلِجنِّ َواإْلِِنْاِل يِف النَّاِر ُكلََّما َعَخَلْت أُمَّ
اَرُكاوا ِخيَها َجِميماً َقاَلْت أُْخَراُلاْم أِلُوالُلْم َربَّنَا َلُؤالِء  إِ َا اعَّ
أََضلُّونَاا َخآِتِهاْم َعذَابااً ِضْمفاً ِمَن النَّااِر َقاَل ِلاُكلٍّ ِضْمٌف 
َوَلِكاْن ال تَْمَلُموَن{، حيث قال: ]لنا: }َقاَل اْعُخلُوا يِف أَُمٍم{- 

اٌة َلَمنَاْت أُْختََها{يتالعنون  أماة بمخ أماة }ُكلََّماا َعَخَلْت أُمَّ
]أنتم الذيان أضليتمونا، أنتم الذين عملتام كذا، لمنة الله 
عليكم..![ لكذا يصبح ألل النار حياتهم خيها حياة اللمن 
لبمضهام بمض، أصبحوا لناك عاقلني، أصبحوا خالمني، 
أصبحاوا كتاالً مان الحياخ عاىل بمضهم بماض خاصة 
الضمااف املساتضمفني، تكاون حرساتهم أشاخ، المذاب 

النفي يكون عليهم أشخ[.

الكافرون يف النار سيعرفون منبَع ضاللهم من 
أين: ــ

اَرُكوا ِخيَها َجِميماً{ تالحيوا  ُمضيفاً بيوله: ]َحتَّى إِ َا اعَّ
وأصبحوا جميماً خيها }َقاَلْت أُْخَراُلْم أِلُوالُلْم{ لنا كل أمة 
تمرف من أين كان منبع ضاللها، أنها تلك األمة الساابية 
أولئاك لام الذين أضلونا خهام يف النار يف جهنام كتالً من 
الحياخ عليهام يحاولاون إ ا ما زال لنااك يشء يمكن أن 
يضاف ألولئك من المذاب: }َربَّنَا َلُؤالِء أََضلُّونَا َخآِتِهْم َعذَاباً 
ِضْمفااً ِمَن النَّااِر{ أضف لهم، أضف لهام عذاباً لم الذين 

أضلونا يف الخنيا, كنا نيول خيهم: كذا وكذا، وكنا نيخسهم، 
وكنا نمتربلم أعال  الحل، وكنا نتمساك بهم، وكنا وكنا.. 

إىل آخره؛ خإ ا لم يف األخري لم من أضلونا![.

معرفة الكافرين ملنبع ضاللهم لن يجديهم 
شيئا: ــ

متساائالً -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه-: ]الحاظ ماا الاذ5 
ساينفمهم يف النار؟ لذا الكال : أنهام عرخوا أن أولئك لم 
الذين أضلولم خأصبحوا يلمنونهم وأصبحوا يخلبون من 
الله بإلحااح أن يزيخلم عذاباً خوق عذابهم، لل ساينفع 

لؤالء املساكني؟.
لاذه اآليات توحي لنا بأنه لنا يف الخنيا، يف الخنيا، إلمن 
أولئاك الذيان أضلونا، إلمان أولئك الذين أضلاوا األمة من 
ساابيني أو من الحياني، إن لمنتهم لنا يف الخنيا لي التي 
ساتجخ5، أن تفضحهم لنا يف الخنياا، وأن تخلب من الله 
أن ييزيهم وأن ييز5 من يسري عىل نهجهم، لنا يف الخنيا 

سينفع[..

لن تقوم حضارٌة إنسانيٌة حقيقية يف مصلحة البشرية.. إال إذا كان القائمون عليها ممن يتذكرون ِنَعَم اهلل باستمرار   
  - بشرى المحطوري:

ااِهيْاخ  يف الماخع الساابل تحخثنا عان كال  الشَّ
الَياِئخ -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- يف محارضة اا ملزمة اا 
]الخرس اليامل من ممرخاة الله اا نمم الله[ عن 
أسالوب استيخمه الله ُسابَْحانَُه وتماىل مع عباعه، 
لو أسلوب )اإلشاهاع واإلقرار( يجملنا نشهخ ونير 
بنمام الله عليناا، وأنها كلها منه ُسابَْحانَُه، لنكون 
من يحكم عىل أنفسانا يف األخري، إماا أن نكون من 

الشاكرين أو من الكاخرين.. 
ولذا األسلوب جاء يف سورة الواقمة، وقخ تحخث 
ااِهيْاخ الَياِئاخ عن نممتاني عظيمتني من ثالث  الشَّ
نمام كربى أنمم الله بها علينا، )الرتبة، املاء، النار(، 
ختناولنا يف المخع السابل نممة )الرتبة، املاء(، واآلن 

سنتناول نممة )النار(.

نعمة النار يف الدنيا وفوائدها: ــ
مما ال شاك خيه أن ناَر الخنيا ساواٌء أكانت النار 
الماعياة أو )الكهرباء( أنها نممة من الله ُسابَْحانَُه 
وتمااىل، وأنها مان ألم األشاياء التي تياو  عليها 
أساسايات الحياة، وال نساتخيع االساتغناء عنها 
أباخا، خيال -ِرْضاَواُن اللِه َعَليْاِه-: ]}أََخَرأَيْتُاُم النَّاَر 
الَِّتي تُاوُروَن{ تيخحونها ختشاتمل، النار لي أيضاً 
من األشياء الرضورية يف الحياة، كم من الصناعات 
تحتااج إىل النار؟ كم من أنواع الغذاء ا بالنسابة لنا 
ا يحتاج إىل النار، نحتااج إىل النار يف بيوتنا، نحتاج 
إىل الناار يف كثري من مصانمنا، ساواء النار بشاكل 
كهربااء أو النار املمروخاة، نحتاج إليهاا لإلضاءة، 

وللوقوع وإىل أيراض كثرية[.
واساتفها  اللاه ُسابَْحانَُه يف اآلياة اساتفها  
إناكار5 موجاه إىل مان يمتياخ أن ما لاو خيه من 
النمماة والغناى واألموال لو من  كائاه وعبيريته 
وشاخارته لو وليسات من اللاه، ختسااءل تماىل: 
اْلُمنِْشائُوَن[،  نَْحاُن  أَْ   َشاَجَرتََها  أَنَْشاأْتُْم  }أَأَنْتُاْم 
والجواب طبما، لو أنت يا ألله من أنشاألا وخليها 
خلاك الحمخ واملنة.. ُمضيفاً -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- يف 
رشح خوائاخ الناار كماا جااءت يف اليارآن بيوله: 
]}نَْحاُن َجَمْلنَاَلاا تَذِْكاَرًة{ لذه النار تذكار بالنار 
الكاربى باآلخرة بنار جهنم }َوَمتَاعاً ِلْلُمْيِويَن{ كما 

ييول املفرسون: للمساخرين[.

لم يغفل اهلل حتى الجانب ]الجمالي[ 
يف نعمه علينا: ــ

الختاً -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- إىل أن الله ُسابَْحانَُه قخ 
تحخث عن الحيوانات التي خليها الله لنا وخوائخلا، 

وحتاى أشاكالها جميلة ترتااح لها المياون خيال: 
]}َواأْلَنَْمااَ  َخَلَيَهاا َلُكاْم{ األنما  لو اسام يخلل 
عىل اإلبل والبيار والغنم بأصناخها }َلُكْم ِخيَها ِعْفٌء 
َوَمنَاِخاُع َوِمنَْهاا تَأُْكلُاوَن َوَلُكاْم ِخيَها َجَمااٌل ِحنَي 
ُحوَن{ أيضاً مظهر من املظالر  تُِريُحوَن َوِحنَي ترَْسَ
التاي ترس الناس يف حياتهم، منظر جميل يتمتمون 
به، لل أحخ منكم شاالخ لذا املنظار، ولو زمان؟. 
يو  كانت اليرى بمخ أن ترشق الشامل عىل الناس 
خيفتحاون أبواب البياوت واألبواب التي يسامونها 
]األحواش[ التي للغنم ختيرج قخمان الغنم، منظر 

جميل[..
مسرتساالً -ِرْضَواُن اللاِه َعَليْاِه- يف رشح قوله 
تمااىل: }َواْلَييْاَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِماريَ ِلرَتَْكبُوَلا َوِزينًَة 
َويَْيلُاُل َماا ال تَْمَلُماوَن{ بيولاه: ]يف الوقات الذ5 
يجمال الله ُسابَْحانَُه وتمااىل لاذه الحيوانات مما 
يحيال لنا أيراضااً كثرية عملية، يلحاظ أيضاً بأن 
يكون شكلها، أن يكون مظهرلا جميالً.. أن يكون 
جميالً حتى جاناب الزينة أن تكون مناظر جميلة، 
وحركات جميلة، حركات األيناا ، قخمان األينا  
ومنظرلاا ولي ترسح ولي تماوع، الييول البغال 
الحماري.. أليسات مناظار جميلاة؟ حتاى الجانب 
الفناي أو جاناب الجمال، جانب الجماال لو أيضاً 
مماا لو ملحوظ عاخل لاذه النمم اإللهية. ختتمتع 
أعيننا، وأنفسانا ترتااح إىل لذه املناظار[، ُمضيفاً 
بيولاه: ]الفواكاه التاي نأكلها، أليسات أشاكالها 

جميلة؟. وروائحها جميلة؟[.

مقارنة بني جمال األشجار والفواكه يف 
الدنيا، وشجرة الزقوم: ـ

مستغال -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- الحخيث حول نممة 
جماال األنماا  واألشاجار والثمار يف الخنياا ليذكر 
الناس بأشاجار ياو  الييامة الفظيماة، ليتمظوا، 
ويياخوا الله، خيال: ]لكن ا الحظ ا بالنسابة أللل 
الناار كيف قال عان تلك الشاجرة التاي يأكلونها، 
شجرة الزقو  }إِنََّها َشاَجَرٌة تَْيُرُج يِف أَْصِل اْلَجِحيِم 
ايَاِطنِي{ قبيحة  َطْلُمَها ا ثمارلا ا َكأَنَُّه ُرُؤوُس الشَّ
جاخاً، خمنظرلاا بشاع ومذاقها مر شاخيخ املرارة، 

وساخن جخاً }َكاْلُمْهِل يَْغيِل يِف اْلبُُخوِن{[..
ميارناً ومتساائال بيوله: ]لكان الحظوا لنا يف 
الخنيا الفواكه، األشاجار التي ثمارلاا من األقوات 
الرضورياة لنا.. أليسات جميلة؟. ماا أجمل عنخما 
تتخلع إىل مزارع الذرة أو مزارع الرب والشمري أليل 
منظراً جمياالً؟. مزارع البن مازارع اليات، مزارع 
املوز ويريلا من األشاجار أليست مناظر جميلة؟.
ثام تجخ كل يشء مما لو نمماة علينا أيضا مرتبط 

أو مرتاخال ممه جانب الجمال، أليسات لذه رحمة 
من الله ُسبَْحانَُه وتماىل بنا؟[.

نعمة خلق البحار واملحيطات: ــ
وأشاار -ِرْضَواُن اللاِه َعَليْاِه- إىل نممة عظيمة 
 كرلاا اللاه يف محكم كتاباه أال ولاي نممة خلل 
البحاار، والسافن التاي تجار5 خيهاا، وخائختهاا 
َر اْلبَْحَر ِلتَأُْكلُاوا ِمنُْه َلْحماً  بيوله: ]َوُلَو الَِّذ5 َسايَّ
َطِريّاً َوتَْساتَْيِرُجوا ِمنُْه ِحْليًَة تَْلبَُسونََها{ أليل لذا 
أيضاً عوعة إىل جانب الجمال؟. }ِحْليًَة تَْلبَُساونََها{، 
}َوتََرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِخيِه{ السافن ولي تمير املاء 
بميخمتهاا، وببخنها، ولاذه من اآلياات المجيبة، 
سافن ثييلاة لال لاي تميش عاىل ساخح صلب 
ختستمساك؟. ال، إنه ساخح لي تيرقه، وتشايه، 
ختميره خمن الذ5 يمسكها؟. إنه الله ُسبَْحانَُه[.

منولااً -ِرْضَواُن اللاِه َعَليْاِه- إىل ألمية البحار 
واملحيخاات الكبارية جاخا كخرق للتجاارة، توصل 
باني اليارات، حياث أنها طرق جالازة بيخرة الله، 
ليست محتاجة إىل )زخلته( وال إىل تصليح وصيانة، 
ولاذه نممة عظيماة، وكذلك مان نمم اللاه علينا 
يف البحاار واملحيخاات لاي )األساماك( بأنواعهاا 
املتمخعة، والتي لي من ألم أنواع التجارة املربحة يف 
المالم، باإلضاخة إىل ما نستيرجه من باطن البحار 

كاللؤلؤ واملرجان واملماعن ويريلا..

من نعم اهلل علينا: الجبال وفوائدها:
ويف  ات الساياق اساتمر -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليِْه- 
يف تماخاع نمام الله علينا، ختحخث أيضااً عن الجبال 
وخوائخلاا للبرش، كما جاء  لاك يف اليرآن الكريم يف 
قوله تمااىل: }َوأَْلَياى يِف اأْلَْرِض َرَوايِسَ أَْن تَِميَخ ِبُكْم 

َوأَنَْهاراً َوُسباُلً َلَملَُّكْم تَْهتَُخوَن{: ا
1اا الجبال تثبت األرض حتى ال تميخ بنا: ا 

ااِهيْاخ الَياِئخ لذا األمار بيوله:  وقاخ رشح الشَّ
]الروايس لي الجبال ملا كانت األرض اليابسة لي يف 
واقمها مفروشة عىل املاء، واملاء يشكل نسبة كبرية 
قاخ يكون أكثر مان %70 من حجم الكرة األرضية 
بكلهاا، كانات ا بالخباع ا األرض تمتارب قخماة 
صغارية خوق ساخح املااء، قابلاة ألن تبياى تهتز 
وتتحرك، خأليى الله خيهاا الجبال تثبتها }َوأَْلَيى يِف 
{ لرتسوا، خرتسوا األرض عىل املاء، وال  اأْلَْرِض َرَوايِسَ

تكون مهتزة، خيمكن االستيرار عليها[.
2اا عالمات للمساخرين يهتخون بها: اا 

قال -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليِْه-: ]كذلاك }َوَعالَماٍت{ 
جمال عالماات للسابل يف الارب، وعالماات يف البحر 
}َوِبالنَّْجِم ُلْم يَْهتَُخوَن{املسااخرون يهتخون يف الرب، 

واملساخرون يهتخون يف البحر، خأعال  يف الرب بشكل 
الجبال امليتلفة، أليسات أشاكال الجبال ميتلفة؟ 
لاذا من ألام األشاياء يف أن تتمرف عاىل املناطل، 
لاو كانات الجبال كلها بشاكلية واحاخة، وتصميم 
واحاخ، خهي روايس، واحخ لناا، وواحخ لنا، وواحخ 
لناك، قخ ال تساتخيع أن تمرف وأنات تتجه.. لكن 
الجبال أنفساها، وشكليتها لي نفسها مما يساعخ 
ا أن كانات بشاكل أعال  ا وأنت تسااخر خرتى تلك 
اليمة، قمة الجبل لناك، ترى الخريل من عنخلا إىل 
املنخياة الفالنية، خرتالا قمة متفرعة يف شاكلها.. 

أليل كذلك؟. خيها عرب كثرية[.
3اا مسااحة الجبل أوساع من مساحة األرض 

التي يشغلها: اا 
قال -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- شاارحا لهذا األمر: ]بل 
أحيانا تخلع مساحة البلخان التي خيها جبال كثرية 
تخلع مساحة كبرية عنخما تحسب وجه الجبل من 
لناا، ووجهه من لنااك، ترى كيف أناه وبتصميم 
اللاه ُسابَْحانَُه وتمااىل الاذ5 لاو حكيام ال يضيع 
حتى املساحة التي سيشاغلها الجبل.. أليل الجبل 
رضوريا بالنسابة لألرض؟. سايجمل الجبل نفسه 
بشاكل يكون أوساع مسااحة مان املسااحة التي 
يشاغلها يف موقمه، خمنخما تمساح مساحة الجبل 
من لنا كم سيخلع؟ ومن جانب آخر كم سيخلع؟. 

سرتاه أكثر من املساحة التي يشغلها الجبل[.
لاا الجبال قابلة للميش عليها: اا

ُمضيفااً -ِرْضَواُن اللاِه َعَليْاِه- أن الجبال قابلة 
للزراعة والرعي خيها والبناء خيها، ولي يري ميفلة 
تماماا بحيث تحجاب الناس عن مناطال أخرى يف 
المالم، بل لاي خيها مناخذ وطارق وممرات، ولي 
نمماة عظيماة مان اليالل ُسابَْحانَُه، حياث قال: 
]ولكذا يجمال الجبل صالحاً للزراعة، يجمل الجبل 
صالحاً لالستيرار، صالحاً ألن تميش خيه حيوانات 
أخارى، صالحااً ألن يكاون خياه مراعاي، واملهمة 
الرئيسية له لي أن تكون روايس تمسك األرض[.

تذكر النعم وشكرها يؤدي إىل قيام 
حضارة إنسانية حقيقية: ــ

الختاً -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- نظار األمة إىل نيخة 
مهماة جخا، ولاي أناه ال يمكن أن تياو  حضارة 
إنساانية يف مصلحة البرشياة إال إ ا كان أصحابها 
واليائمون عليها لم ممن يتذكر نمم الله باستمرار 
ويشاكر الله عليها، حيث قال: ]خالحظ كيف يأتي 
بالتأكيخ عىل تذكر النمم، وأن يظل اإلنساان شاكراً 
ولو يبني حضارة، ال بخ حتى تكون لذه الحضارة 
إنساانية حيييياة، وتكاون يف مصلحاة البرشية، 

أن يكاون مان ييو  عليهاا، وينهض بهاا، من لم 
عائمو التذكر بنمم الله ُسبَْحانَُه وتماىل، وينخليون 
يف شاكره }َوَلَملَُّكاْم تَْشاُكُروَن{ متى ماا ضاع لذا 
الشمور لخى اإلنسان أصبحت تجارته بالشكل الذ5 

يرض بالبرش، يتجر يف األشياء الضارة[..
أمثلاة ومظالار للفسااع: الرباا، الغاالء، قلاة 

الجوعة: اا 
مسرتساال -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليِْه- يف  كار أمثلة 
ومظالر للفسااع الذ5 يصيب المالم عنخما يتحكم 
خيه ويسايخر عليه تجار ال يتذكارون نمم الله وال 
يشاكرون اللاه، واليياخوناه بيولاه: ]يماارس يف 
عملية البيع والرشاء كثارياً من املحرمات، يخخل يف 
الربا.. أليل المالم اآلن يارقاً يف الربا؟ المالم يارق 
يف الرباا، والمالم يف حارب مع الله }َخِإْن َلاْم تَْفَملُوا 

َخأْ َنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه{..
وتجاخ من مظالار لذه الحرب خسااعاً تجارياً، 
يف  حتاى  لبوطااً  رلياب،  بشاكل  أسامار  ياالء 
مواصفاات التصنياع مان أجال مواكباة الياخرة 
الرشائياة لاخى املساتهلكني، املنتجات الجياخة ألم 
تغب عن األسواق؟ منتجات جيخة من اإللكرتونيات 
ويريلاا مان الصناعاات، واألقمشاة، وكثاري من 
اآلليات.. ألم تغب عن األساواق؟. ملاا ا؟. ألم تهبط 
الصناعاات، وتهبط املواصفاات؟. تهبط وكل عا  
تارى الصناعاات تهبط قليالً قلياالً يف مواصفاتها، 
يف جوعتها، ملا ا؟. نزوالً عنخ ريبة املشارت5، أو تبماً 

ليخرته الرشائية؟[.
ُممرخاً بالربا ومسااوئه الكبرية جخاً عىل الناس، 
حياث قاال: ]الربا: لاو رضب النااس حتى رضب 
الصناعاات خأصبحناا باخل أن كناا نتمتاع بكثري 
من الصناعاات الجياخة،  ات املواصفاات الجيخة، 
يف ميتلاف املجااالت، لاا نحن تغلب عىل أساواقنا 
منتجاات مواصفاتها رعيئة، ومتاى ما رأينا قخمة 
جيخة ]أصلية[ من أ5 منتج، ورأينا سمرلا مرتفماً 
ألسانا نيارج من املماارض؟. ونيول: لذا سامره 
مرتفع، الحييية أنها أصيل لكنها سامرلا مرتفع، 
واآلخار قاال: جيخة لكنهاا يايل، والرَّجاال صاحب 
املحل يف األخري ال يساتورع منها، صاحب املصنع يف 
األخري ال يماخ ينتجها، يحاول أن ينتاج إنتاجا آخر 

يتمىش مع حالة الناس[.
 وأضاف بيوله: ]خنحان يف حرب مع الله، والله 
يف حرب ممنا بسابب املرابني، بسابب التجارة التي 
تياو  عاىل الرباا؛ ألن أولئاك املرابني ليساوا ممن 
يتذكارون نممة اللاه، وليساوا ممان ينخليون يف 
شاكره؛ ألن من يتذكر بأن ما يتيلب خيه من أموال 
التجارة لو نممة من الله عليه، سايحاول أن يبتمخ 

عن املحرمات يف التمامل، سيبتمخ عن الربا[.

الحلقة الثانية
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س����������ل ي��������ث��������رب��������اً واس��������ت��������ف��������ت جن�������دا
ه����������ل أخ��������ل��������ف األن�����������ص�����������ار وع����������دا

وه�������������ل ارت�����������ض�����������وا غ�������ي�������ر ال�������������ردى
ِوردا ال��������ع��������ز  م����������������اءُ  ع�������������زَّ  إن 

احل�����م�����ى اس������ت������س������ق������ى  إذا  ق���������������وٌم 
ن����������ح����������روا ل����������ه األك�����������ب�����������اد ِرف�������������دا

ح�������رم�������ات�������ه اش���������ت���������ك���������ت  وإذا 
ب���������������رداً أه���������ال���������وا ال�����ش�����م�����س بُ����������ردا

أه�����������������دى ب�������ن�������ي ال��������دن��������ي��������ا ه����������دًى
وأع�����������������������زُّ ج��������ن��������د ال����������ل����������ه ج������ن������دا

وأص����������ل����������ُب أف��������������ئ��������������دًة  وأرقُّ 

س���������������اع���������������داً وأج�������������������������لُّ ق�������ص�������دا
وإن الن������������������وا  ُس�����������وِل�����������م�����������وا  إن 

ِض������ي������ُم������وا ف�����أم�����ض�����ى ال�������ن�������اس ح�������ّدا
م������������ن م��������ب��������ل��������ٍغ ش��������ي��������ط��������ان جن��������ٍد

ق�������������د ط���������غ���������ى وق�����������������د اس�������ت�������ب�������دا
�������������������ا وح�������������������قِّ ال����������ل����������ه ح�����ت�����ُف�����ك أنَّ

م�����������������������رّدا وال  م��������������ف��������������رَّ  ال 
ش�����������ه�����������ٌب رم�����������ت�����������ك ب���������ه���������ا ي���������ُد

ى ت�������ص�������دَّ أو  ُذده��������������������ا  اجل����������ب����������ار 
����������������ى ال��������ت��������ج��������أت جت����������د ش����������واظ أنَّ

ع������ق������اب������ه������ا َرَص����������������������������داً ف�������ت�������ردى

 من مبلغ 
شيطان نجد

صالح الدكاك

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

من 19 إيسخل إىل 1 عيسمرب

- ممرخاة اللاه - نمام اللاه )الخرس 
اليامل(.

ثام  اللاه  ربناا  قالاوا  الذيان  إن   -
استياموا.

 ل2 عيسمرب 1966 : 

اليوات االمريكية تيتل 125 من 
املخنيني الفيتناميني ريم انها 
اعلنت عن وقف اليتال ملخة 
8ل ساعة بمناسبة اعياع 

امليالع.!

 أحمد درهم المؤيدي

أَط���������ب���������ْق ع�����ل�����ى وك����������ر ال���������ِع���������دى إط�����ب�����اق�����ا
�����اق�����������ا غ�����سَّ غ��������������زْت  إذا  ال����������غ����������زاة  واْس��������������������ِق 

أي���������ظ���������ن أغ�������������ن�������������اُم اخل��������ل��������ي��������ج ب�����أن�����ن�����ا
َس���������ن���������ُم���������دُّ ل�����ل�����م�����س�����ت�����ع�����م�����ر األع�������ن�������اق�������ا

ج�����ب�����اُه�����ن�����ا ل�����ل�����م�����س�����ت�����ب�����د  ت�����ن�����ح�����ن�����ي  أو 
ِط�����ب�����اق�����ا ال�������س�������م�������اء  خ������ل������ق  وال������������������ذي  ال 

ه�����وت إذا  وال�������ن�������ج�������وُم  ال�����������������زالزُل  ن������ح������ُن   
�����اق�����ا« »ن������ح������ن ال�������ث�������واق�������ُب ن�������ح�������رُق ال�����ُف�����سَّ

ب������ع������زٍة ع������������اش  ع������������اش  م���������ا  إذا  ش�������ع�������ٌب 
وي�����������������رى اخل������������ن������������وَع م����������ذل����������ًة ون������ف������اق������ا

ب������ث������ق������اف������ة  ال�����������ق�����������رآن خ������������طَّ م��������س��������اَره
اق�������ا ف��������ي ال���������������درب ي�����ح�����م�����ل م�����ن�����ه�����ًج�����ا ب�������رَّ

ف���������ي ك���������ل َم���������������يْ���������������َداٍن وك������������ل ف����ض����ي����ل����ٍة
َّ�����اق�����ا ت��������ل��������ق��������اهُ ش�������ع�������ًب�������ا م��������ؤم��������ًن��������ا س�����ب������

ل�������ل�������دي�������ن واإلمي�������������������������ان م���������وط���������ن ع�����������زٍة
ن����������ا أخ��������اق��������ا« »مب������������ك������������ارٍم حت������ي������ي ال����������دُّ

رف�����رف�����ت م��������ا  إذا  األس��������م��������ى  وال������������راي������������ُة 
ف����������ي ال��������ع��������امل��������ن وأش�����������رق�����������ت إش��������راق��������ا

ف����������ي م����������وع����������ٍد ج����������������اءت إل��������ي��������ه ك�����أن�����ه�����ا

م��������ش��������ت��������اق��������ٌة س�������ت�������ع�������ان�������ق امل������ش������ت������اق������ا
ه����������ي م�������ن�������ه�������ٌج ل������ل������م������ؤم������ن������ن وص�������رخ�������ة

ت�����ع�����ط�����ي ال�������ل�������س�������ان ح������������������اوًة وم��������ذاق��������ا
وه�����������ي ال���������س���������اُح ب�������وج�������ه ك�������������لِّ  م�����ك�����اب�����ٍر

وب�������ه�������ا ال������������غ������������زاةُ  ت������واج�������������ه اإلخ������ف������اق������ا
ال���������ل���������ُه أك���������ب���������ُر أي������ق������ظ������ت أن��������واُره�����������������ا

ش������ع������ًب������ا ع������ل������ى ال������ن������ه������ج ال��������ق��������ومي أف������اق������ا
��������ا واح��������������ًدا وم�������ض�������ى ب�������ن�������ور ال�������ل�������ه ص��������ّفً

وش������ق������اق������ا مت�����������زًق�����������ا  ي������ع������ي������ش  ل�����������ن  ال 
ِل���������ي���������ُدكَّ َم���������ن خ���������ان ال������ع������روب������ة واع������ت������دى

ب������غ�������������ًي������ا أح���������������������لَّ دم�������������اَءن�������������ا وأراق����������������ا
ح���������ش���������دوا اجل���������م���������وع ل�����ق�����ت�����ل�����ن�����ا ل���ك���ن���ه���م

�����اق�����ا ُق�������������ت������ل������وا وظ���������������لَّ ش��������ع��������اُرن��������ا خ�����فَّ
ك���������������ادوا ف�������ك�������ان ال��������ل��������ُه م�������وه�������ن ك�����ي�����ده�����ْم

وأح�������������اق������ا ع����������دوانُ����������ه����������م   ب������ه������م  أْودى 
واث��������ًق��������ا امل�����ه�����ي�����م�����ن  ب������ال������ل������ه  َه���������������بَّ  إن 

ف������������ت������������راهُ وال��������ن��������ص��������ر امل���������ب���������ن رف�������اق�������ا
م�����س�����املً�����ا إل�������ي�������ه  ج������ن������ح������وا  إن  وال������س������ل������م 

َوثَ��������اق��������ا َش������������دَّ  احل������������رب  أع�����������������ادوا  وإذا 
وغ���������������ًدا س����ت����ل����ت����ح����ق ال�������ش�������ع�������وُب ب�����درب�����ن�����ا

وب�������ن�������ه�������ج�������ن�������ا س��������ن��������ع��������ان��������ُق اآلف����������اق����������ا

محمد عبدالقدوس الوزير 

ح�������ت�������ام ع��������ن وط����������ن ت���غ���ي���ب
م�����ه�����ا ف�������أن�������ت ب��������ه م���ع���ي���ب

وط����������ن ه�������������داك وأن�������������ت ل���م 
ت�����أس�����ف ع���ل���ي���ه م�����ن ال���غ���ري���ب

وأت�����������������وه ي������ق������ت������رع������ون م���ن 
ي����ش����ري����ه ب����ال����وط����ن ال���س���ل���ي���ب

دومن��������ا ت�����ص�����م�����ت  ورأوك 
ع���ج���ي���ب وذا  ع�����ل�����ي�����ه،  ق�����ل�����ق 

ف��م��ا ل�����ل�����ش�����اري  ق����ل����ت   ، ب������ل 
ث���م���ن ال���س���ك���وت وم�����ا ال��ن��ص��ي��ب

ي�������ا أن���������ت ه�������ل ج����ن����س����ت ف���ي 
ال��ص��ل��ي��ب أرض  أو  امل���ك���س���ي���ك 

م��������������رض أص����������اب����������ك رمب�������ا 

أدع����������و ل�����رؤي�����ت�����ك ال���ط���ب���ي���ب
م��ا احل��������ب،  م���ع���ن���ى  ع����ن����ك  دع 

وط��ن��ي خصيب ل���و   ، احل���ب  ف���ي   
ق����ل����ت ات��������ق ال����ت����ع����ل����ي����ق ه����ذا

ال���ن���ح���ي���ب  ي�����ج�����دي�����ه  ل�����ي�����س   
م��ن ألراك   ، ل������ي  ف������أش������رت 

 خ����ل����ف ال������زج������اج ب�����ا رق���ي���ب 
ورأي�������������������ت غ�������ان�������ي�������ة ج�������وا

ك��ال��ق��ض��ي��ب  ف���رن���س���ا  م�����ن  رك 
وع�������ل�������م�������ت أن��������������ك ب����ع����ت����ه 

م�������ن أج�����ل�����ه�����ا وب�������������دون ري�����ب
ل����ل����در أت�������رس�������ل   ،، وط������ن������ي 

اس�������ة م������ن ي����ع����ق وم�������ن ي��ع��ي��ب
أت����������������راك ت�������دف�������ع م��������ن ج���و

ك��ال��ك��ئ��ي��ب جل�������وك  وه�������م  اك 

أث�������رت   ، ل�����ك�����ن   ،، الب�����������أس 
ف���ي���ك ال���ف���ت���اة ، ف���م���ا جت���ي���ب ؟ 

وزر ال����ص����ه����ب����ا  ان�����ظ�����ر  ق��������ال 
ق����ة ع��ي��ن��ه��ا وال����ل����ب����س »ج���ي���ب« 

ووظ������ي������ف������ة   ، وك��������ام��������ه��������ا 
ت��ص��ي��ب   ، امل�����غ�����ري  ب����األخ����ض����ر 

ول�������ه�������ا ع��������اق��������ات م��������ع ال������
ت���ري���ب  وامل����س����ت����ر   ، ����ه���ي���ئ���ات 

وجت�������ن�������س امل����������ول����������ود ك������ي.
 .ي��������زداد م�����وردن�����ا. .ه���ب���ي���ب. .

ع���ل���ي���� أدع�������������و  أن  ق�������������ررت 
. ال���ل���ه���ي���ب.  م����ن  أم������وت  وأن  �����ه 

ص���ل���ى ع���ل���ى ال�����وط�����ن اب�����ن�����ه. .
ب��ع��د ال���ص���اة ع��ل��ى احل���ب���ي���ب. .

أطبْق على وكر الِعدى 

باع من أجلها وطن

»ِسّكة«  كرامة وانتصار
عبدالفتاح شّمار

إل�������ى جن���������ران ي�����ا ش����ع����ر ارحت���������ل ب��ي 
م���ل���ل���ت ال�����ص�����ب�����ر.. م���ل���ت���ن���ي امل���ن���اي���ا

ح���ل���ٍف ذات  ال��������ق��������ذارة  جت����م����ع����ِت 
وك�����ان�����وا ه�������م.. وم������ا ك����ّن����ا ال���ّض���ح���اي���ا

ت�����ب�����ّخ�����رِت ال�������ّدع�������اي�������ات ال����ل����وات����ي 
أش������اع������وه������ا.. ت��������رّدده��������ا ال���ب���غ���اي���ا

اب����ت����ه����اٍج ف������ي  ت���ط���ل���ق  ش����ه����ي����َد  ألمِّ 
أغ����������اري����������داً.. ص�����ات�����ي وال����ّت����ح����اي����ا 

ع���������دّو ال����ن����ب����ض واإلن��������س��������ان م���س���ٌخ
ت���ض���ي���ق ب���ك���ش���ف س������وءت������ه ال������زواي������ا

ق���ب���ل���ن���ا م�������ا   .. ل����ل����م����ذل����ة  دع�����������ومت 
رع����اي����ا ال  م�������ج�������ٍد..  رع���������اة  ف���ن���ح���ن 

س���ن���م���ح���و م������ا ي����خ����ط احل�����ل�����ف زي���ف���ا
ون�����ص�����ن�����ع م�������ن ك�����رام�����ت�����ن�����ا امل������راي������ا 

س�����ك�����وت ال�����ع�����ال�����م ال�����غ�����ج�����رّي ع������اٌر
ي���غ���وص ال���ص���م���ت ف����ي وح�����ل ال��ّش��ظ��اي��ا

ق����واه����م أُن����ِه����ك����ت ..م�����لّ�����وا..وض�����ّج�����وا
ول�����������م ت�����ن�����ه�����ك ل������ث������ان������ي������ٍة ق������واي������ا

ل����ه����م ف������ي ك������ل م������ع������رك������ٍة.. م����خ����اٍز
ل�����ن�����ا ف�������ي ك�������ل م�������وق�������ع�������ة.ٍ. م�����زاي�����ا

م���ط���اي���ا ال���ّن���ف���ط ت��ع��ش��ق��ه��ا ال��ّس��ح��ال��ي
ون�����ح�����ن ل����ن����ا ال������ّص������واري������خ امل���ط���اي���ا

ش����كٍّ ..دون  ف�����ج�����ٍر  ذات  س���ن���ع���ب���ر 
ل���ن���م���ح���و م������ن خ���ري���ط���ت���ن���ا اخل���ط���اي���ا

ب����ن����و ص����ه����ي����ون م�����ا ط���ب���ت���م ص���ب���اح���اً
ال����س����راي����ا ل����ي����ًا..س����ن����رس����ل����ه����ا  وال 

ق��������رأمت ف�����ي ال������ّزب������ور ..وك����������ّل وح�����ٍي
ع���رف���ت���م م�����ن ن�����ك�����ون..وم�����ا ال����ّن����واي����ا

ع����ل����ى ال��������ّت��������وراة س����ي����رت����ن����ا ت����ه����ادت
وف������ي اإلجن�����ي�����ل ت���ف���ص���ي���ل ال���ّس���ج���اي���ا

وف�������ي ال������ق������رآن خ�������ّط ال�����ل�����ه وع�������داً
ون�������ح�������ن ن�������خ�������ّط ب���������اإلمي���������ان آي������ا 

»ال����ّن����ش����ام����ى« أرواح  ال����ل����ه  م���ن���ح���ن���ا 
وت�����أت�����ي�����ن�����ا م��������ن ال������ل������ه ال�����ه�����داي�����ا

ب����ن����ص����ر ال������ل������ه إّن������������ا ق�������د وث����ق����ن����ا
ون�����ش�����رب م�����ن ك���������ؤوس ال�����ع�����ّز ش���اي���ا

C.V
نبيل القانص

َم في احُلزن .. بعَد أن أَتََقدَّ
َمْن سيلمُس التجاعيَد في 

أوراقي 
و الغيوَم في وجهي؟..

*
أحتاُج إلى جنمٍة تُناديني 

َر اسمي  ألتذكَّ
َل نََفٍس منه ..، أو أللتَِقَط أوَّ

ُر توقيعي  أحتاُج إلى أناِمل تَُزوِّ
ألَِصَل إليَّ عبر خطوطِه

َفر . بعد كل هذا السَّ
*

يا صنعاء النائمة في يِد الله 
بعيوٍن صافيٍة 

تراني في أحاِمها 
أُحكُّ رأسي 

باحثاً عن شكوٍك 
و أجِوبة ..،

حاِلماً بنافورِة عسٍل 
أماَم باِب الَيَمن ،،

ِبُرتَْبٍة ذهبيٍة على كتِف »نُُقْم«،،
ِبُصراِخِك الثوري 

الذي لن يذهَب َهدرا ..،
أنا ابنِك 

املُنَْهُك ِمن َرحاِتِه الطويلِة 
ِنمُت ما يكفي 

في الُعَطِل و األعياِد 
في احُلروِب و الَهَدن ..

تناولُت خيبتي بهدوٍء يلَسُع 
القلَب

في أجواٍء ممطرة
و أنا أضُع وردةَ نيسان وراء 

أُُذني 
أُمدُّ رقبتي للمطِر 

و أقوُل : 
هيا اذبحني .



اليميل 25 أيسخل 2016   املواخل 22  5 اليمخة 37ل1لا     المخع )151(14 عربي ودولي

 متابعات فلسطينية

الشرعية الشعبية ُتسقط السعودية بالضربة القاضية*
لان يكون ياو  21 أيساخل/ آب 2016 يوماً 
عاعيااً يف ساجالت الجمهورياة اليمنياة. خأمال 
شاهخت الماصماة اليمنية صنماء أوساع حضور 
شامبي يف تأريخ اليمان الحخيث حني خرج املاليني 

إىل ساحة »السبمني« يف الماصمة صنماء.
الحضور املليوني أسال ملرحلاة جخيخة تتّضح 
مماملها خالل األيا  الياعمة حيث شاّكل الحضور 
الجمالري5 الواساع يخاء رشعي بنكهة شامبية 
عىل كاّخة اليخوات التاي اتيذتها اليوى الوطنية 
اليمنياة ملواجهة المخوان الساموع5 وما يسامى 

با«عاصفة الحز «.
لم تيترص نوعية الحضور عىل الشكل لناحيتي 
الماخع والتزا  اليمنيني كاّخاة بالملم الوطني، عىل 
حخ سواء، بل يكشف مضمون الحضور عن نوعية 
جخياخة قل نظريلا ساواًء يف اليمان أَْو يف ميتلف 
البلاخان المربياة حيث شااركت التياارات الخينية 
َوالمروبياة والملمانية، إضاًخة إىل الحراك الجنوبي 
يف ملحمة السابمني، خضالً عن أَْكارَب مكونني عىل 

الساحة اليمنية: أنصار الله واملؤتمر الشمبي.

الحضور الشامبي التأرييي بكل املمايري، وعىل 
مساتويات ميتلفة وكثرية، حمل يف طياته رسائل 
متمخعة االتجالاات، تتمحور كلهاا حول حييية 

واحخة: ال رشعية إال للشمب.
ليل لناك من حاجة إىل كثري من الكال . وليل 
مفاجئااً ماا ساّخره الشامب اليمناي يف عاصمته 
المصيّة عىل الغزاة منذ األزل، ومع  لك، وجب قول 

اآلتي:
أوالً: أضفاى الخوخاان البارش5 يف الماصماة 
صنماء رشعية شامبية تضاف للربملانية والحزبية 
خيما ييص املجلل السايايس األعاىل إلعارة البلخ، 
وكذلاك الربملان وأياة حكومة ميبلة تشاّكل خالل 
األياا  امليبلاة. صالاح الصمااع، رئيال املجلال 
السايايس األعاىل، باات مبساوط اليخ يف تشاكيل 
الحكوماة »لساخ الفراياات السياساية مواجهاة 
للتحخياات خالل لاذه املرحلاة التي يواجاه خيها 
شامبنا عخوانااً ياشاماً«، كما أوضاح باألمل يف 

كلمته أما  الحشوع املليونية.
ثانياً: إ ا كانت السايخرة عاىل األرض لي أبرز 

عامل للتحكم يف مساار املشااورات، خإن الرشعية 
الشامبية لاي أبرز عامل لرسام مساتيبل اليمن. 
اليو ، باتت اليّوة امليخانية تستنخ إىل رشعية شمبية 
قائماة منذ الياو  األول للمخوان عاىل اليمن، إال أن 
أبرز أشكالها تجّلت باألمل يف »ميخان السبمني«.

والحزباي  الشامبي  التناوع  أسايط  ثالثااً: 
كاّخاة االععااءات الساموعية التي تنشاخ املذلبية 
والخائفياة، ممزوجاًة ببمض االععااءات الكا بة 
حول المالقاة بني مان تصفهام با«االنيالبيني«، 
الياوى  لاذه  اللاه.  وأنصاار  الشامبي  املؤتمار 
وبالتمااون ماع ميتلاف التياارات األُْخااَرى بخًء 
مان الحاراك الجنوباي ماروراً بالتياارات الخينية 
والنياباات  االتّحااعات  إىل  وصاوالً  والملمانياة 
ومنظماات املجتماع املخنية واملارأة اليمنية أثبتت 
قخرتها عىل التمايش تحت سيف الوحخة الوطنية، 

وعون أ5 تخّخل خارجي.
رابماً: إىل اإلقليم والمالم، وّجه اليمنيون رسالة 
حاز  من ناوع جخيخ، لم ترتك لهم ساوى الصمت 
والرضاوخ ملماعلة امليخان الشامبي. مجلل األمن 

بات مجارباً عىل الرضوخ للرشعية الشامبية، بخل 
»رشعية« املال الساموع5. يف لاذه النيخة تحخيخاً 
أتيان الرئيال الجخيخ للباالع اساتيخامه للحنكة 
اليمنياة مملنااً أن »يخناا ممخوعة للساال  وليل 
االستساال ، ولاكل عول المالام باساتثناء الكيان 

الصهيوني«.
خامسااً: ال شاك يف أن الساموعية وحلفائها يف 
الماخوان أبرز اليارسيان من »مليونية« السابت؛ 
باعتبار أن الرئيل املساتييل وياري الرشعي بات 
مان املايض، ألن إساياطه اليو  شامبيا يأتي بمخ 
إساياطه برملانياً، وقبلها ميخانيااً، وقبلها وطنياً. 
ما يزيخ طينة الساموعية بّلة أن الرشعية الجخيخة 
جاّراء االساتفتاء الشامبي تزامنت ماع خخوات 
أُْخاَرى تضّمف موقفها عىل الصميخ الخويل ساواًء 
لناحية إجاالء منظمة أطباء بال حاخوع موظفيها 
من 6 مستشفيات يف شمايل اليمن، إثر قيا  طريان 
المخوان السموع5 باستهخاف إحخى مستشفياتها 
للماّرة اليامساة عاىل التاوايل، أَْو لناحياة إعالن 
الجيش األَمريكي ساحب املستشارين المسكريني 

الذين كانوا يشاركون يف تنسيل الغارات الجوية يف 
المخوان عىل اليمن. بمبارة أُْخاَرى، كشاف الشمب 
اليمني عورة الساموعية وأباطيلهاا، وباتت اليو  
عولياً يف عنل الزجاجة، كما لو الحال يف امليخان.

ساعساً: أثبتت سياساة »الصرب االسرتاتيجي« 
نجاحهاا مان جخيخ حياث عاّرت الساموعية من 
حلفائهاا، خاالنساحاب األَمريكاي سايرس5 عىل 
الحلياف اإلَماَراتي حيث توقع مركز »سارتاتفور« 
األمنياة  الخراساات  يف  املتيصاص  األَمريكاي 
والمسكرية واالسرتاتيجية يف تيرير له أن تنسحب 

اإلَماَرات لتبيى الرياض وحيخًة يف اليمن.
سيخت الساموعية بالرضبة الياضية وعخلت 
الباالع يف عهاخ جخياخ تارك خياه رئيال املجلال 
السايايس البااب موربااً لجميع الذيان يحرتمون 
خيارات الشامب اليمني الذ5 امتخى صهوَة املجخ 
يف ميخانه. وبصوت واحخ ملواجهة المخوان وتحخيخ 
الييارات كّرس اليمنياون باألمل مماعلة جخيخة 

عنوانها: يف بالعنا األمر لنا.

*موقع الوقت التحليلي

شاهخ قخاع يزة، تصميخاً كبرياً من قبل قوات 
الماخو الصهيوناي، ياو  األحاخ، لاو األعنف منذ 
حرب تموز ل201. حيث نفذ المخو حوايل 50 يارة 
عىل مناطل ومواقع عساكرية يف قخاع يزة، كما 
قامت عباباته بيصف املناطل اليريبة من خخوط 

التماس. 
بخاياة، اععى جياش الماخو الصهيوني، ظهر 
األحخ، سايوط صااروخ عاخال منخية ساكنية 
بمستوطنة »سخيروت« شامال رشق قخاع يزة، 
عون أن يذكار وقاوع إصاباات، ورع عاىل إثرلاا 
بيصف جاو5 ومخخمي أصاب لخخني يف بلخة بيت 
حاناون مباارشة، عون تساجيل وقاوع إصابات 

تذكر.
و كار موقع »ل0ل0«، امليرب من جيش المخو 
»اإلرسائيايل«، أن »الصاروخ سايط باني منزلني 
باملخيناة، عون وقاوع إصاباات أَْو أرضار«، كذلك 
 كار أن »الصااروخ أطلال من بلخة بيات حانون 

شمايل اليخاع«.
من جهتها، أخاعت مصاعر إعالمية خلسخينية، 
باساتهخاف مخخمياة الماخو »اإلرسائيايل« أرضاً 
زراعياًة يف محيط »حااووز املارص5« ببلخة بيت 
حانون، خيما استهخف قصف جو5 موقماً تخريبياً 

لكتائب اليسا .
وأخاعت املصاعر نياًل عن الناطل باسام وزارة 
الصحة يف اليخاع أرشف اليخرة، أن »قصف المخو 
لبلخة بيت حانون خّلف إصابة طفيفة لشاب )20 

عاًما(، وبنّي أنها بالوجه جراء شظايا.
باخوره قاال جياش الماخو »اإلرسائيايل« إن 
»طائراتاه أياارت عاىل لاخف لحركاة حمااس 
كماا قصفات عباباة لخخااً آخار، و لاك رعاً عىل 
إطاالق قذيفاة صاروخية من قخاع يازة باتجاه 

سخيروت«.
والحيااً أعلان تنظيم يخلل عىل نفساه اسام 
إطاالق  عان  مساؤوليته  الصحاباة«  »أحفااع 
الصاروخني باتجاه مستوطنة سخيروت، مؤكخاً يف 
بيان له »مسؤوليته عن إطالق الصاروخني، و لك 
رعاً عىل تكرار تخنيل املساجخ االقىص املبارك من 

قبل قخمان املستوطنني«.

وعاىل إثار الضجاة املتصاعاخة يف األوسااط 
الشامبية واإلعالمية »اإلرسائيلية«، التي ساجلت 
اعرتاضهاا عىل مساتوى الرع الذ5 نفاذه الجيش 
»اإلرسائييل«، جاخعت مياتالت المخو قصفها عىل 
بلخة بيت حانون شامايل قخااع يزة، أصابت عخة 
مواقع تتبع لفصائل خلساخينية شامايل اليخاع، 
من بينها منخية كلية الزراعة يف بلخة بيت حانون 

وأراٍض زراعياة خارياة رشق البلاخة، باإلضاخاة 
إىل قصاف باملخخمياة »اإلرسائيلياة« ظهار األحخ 

استهخف مناطل شمايل اليخاع.
وأكاخ مصخر أمني خلساخيني أن »أربع يارات 
»اإلرسائيايل«  الحرباي  الخاريان  شانها  جوياة 
اساتهخخت ثالثاة مواقع عساكرية منها موقمني 
للجهااع  المساكر5  الجنااح  الياخس  لرساياا 

اإلْسااااَلمي، وموقماني لكتائب اليساا  الجناح 
المسكر5 لحركة حماس، وموقع لكتائب أبو عيل 
مصخفى الجناح المساكر5 للجبهة الشامبية يف 
شمال اليخاع، ما أسفر عن إصابة اثنني وإحخاث 

أرضار يف املواقع«. 
وأكاخ املصخر األمناي أن »أكثر مان 20 قذيفة 

مخخمية أطليت عىل مناطل شمايل اليخاع«. 

وأعلان الناطال باسام الجياش »اإلرسائييل« 
أخياا5 أعرعاي، أن »طائارة مان ساالح الجاو 
»اإلرسائييل« أيارت الليلة املاضية عىل عخة ألخاف 
تابماة لحركاة حمااس يف شامال قخااع يزة«، 
ُمشارياً إىل أن »الغارات عىل قخااع يزة جاءت رعاً 
عاىل إطالق قذيفة صاروخية مان اليخاع باتجاه 
األرايض اإلرسائيلياة«، واعتارب إطاالق الصاروخ 
باتجااه مخينة ساخيروت »تهخيخاً ألمان مواطني 

إرسائيل وخرقاً لسياعة الخولة«.
الجهااع  »حركاة  حملات  جهتهاا  مان 
»املساؤولية  الصهيوناي  الماخو  اإلْسااااَلمي«، 
الكاملة عن لذا التصميخ اليخري، الذ5 يحاول من 
خالله اساتمراض قوته ضخ الشامب الفلسخيني 
الاذ5 مان حياه أن يخاخع عان نفساه«. وطالب 
اليياع5 يف الحركة عاوع شاهاب »األطراف الراعية 
لوقاف إطاالق الناار، وإلازا  االحتاالل باحارتا  
التهخئاة، وإال خاإن األوضاع ستشاهخ مزياخاً من 
التصميخ يف ظل نوايا االحتاالل المخوانية، وحينئذ 
تياو  املياوماة بخورلا وواجبها يف الارع والخخاع 

املرشوع عن النفل«.
يف حني أكاخت حركاة »حمااس« أن المخو لن 
يفلح يف كرس إراعة شامبنا أَْو خارض أ5 مماعالت 
جخياخة يف مواجهة املياومة. وقال الناطل باسام 
حماس ساامي أباو زلر5: أن لاذا اليصف يأتي 
»يف ساياق مواصلة االحتالل المخوان عىل شامبنا 
الفلساخيني والريبة يف خلل ممااعالت جخيخة يف 

اليخاع«.
من جهتها حذرت حركاة »ختح«، يو  االثنني، 
مان اساتمرار التصمياخ المساكر5 »اإلرسائييل« 
عىل قخاع يزة، محملة حكومة المخو املساؤولية 
الكاملاة عان تخاعياتاه. ووصف املتحخث باسام 
الحركاة، خاياز أباو عيخاة يف ترصياح صحفي، 
»اليصاف الجاو5 واملخخماي اإلرسائيايل المنيف 
وأرايض  ومواقاع  ألاخاف  عاىل  املاضياة  الليلاة 
املواطنني الزراعية وممتلكاتهام، بإْرَلاب الخولة، 

التي تمارسه إرسائيل«.
وبحساب مصاعر طبية يف قخاع يزة، سجلت 
خمل إصابات إثر الغارات »اإلرسائيلية« األَخريَة.

أكثر من 50 غارة على القطاع.. غزة تتابع العرض »الصوتي الضوئي« لوزير الحرب »اإلسرائيلي«

»حزب اهلل«: جرائم العدو على غزة تكشف 
استحالة التسوية والتمسك باملقاومة 

4 ماليني مغرد على هاشتاج »#األقصى_يحرتق«

عارّب »حزُب الله« عان تأييخه الكامل 
للشمب الفلساخيني وخصائله املياومة 
وقاواه الحيّاة يف وجه الحملاة الهمجية 
الجخيخة للماخوان الصهيوني عىل قخاع 
يازة، والتاي تمثلات بمارشات الغارات 
عاىل المخياخ مان املناطال، ماا أعى إىل 
وقاوع المخيخ من اإلصاباات يف صفوف 

املواطنني، بينهم أطفال.
واعترب »حزب اللاه« يف بيان له، يو  
اإلثناني، أن »لاذه الجرائام املتواصلاة 
عاىل ماخى السانوات لاي عليال عاىل 
الخبيماة المخوانية للكياان الصهيوني، 
وعاىل اساتحالة الوصاول إىل تساويات 
وتفالماات ممه، كما أنهاا الخليل الحي 
عاىل أن املياومة لي الوسايلة الوحيخة 
ملنع لذا الكيان من التوسع باعتخاءاته، 
كماا أنهاا الخريياة الوحياخة لتحريار 

األرض من احتالله«.
يف  المربياة  األنظماة  إمماان  وماع 
صمتها عاىل لذه االعتاخاءات اإلْرَلابية 
املتواصلاة، رأى »حزب اللاه« يف تصاعخ 
حّماى التخبياع ماع الماخو الصهيوني 

من قبال المخيخ مان األنظماة المربية، 
تربيراً لجرائم المخو وععماً له يف جرائمه 
املساتمرة بحال الشامب الفلساخيني 

املظلو .
واعترب يف لذا المخوان املتجخع خرصة 
لتجمياع الياوى وتوحياخ الارؤى عىل 

خط املياومة ومنخيها ومساارلا، بما 
يجماع الفصائال واملنظماات، ويوحاخ 
جهوع أبناء الشامب الفلسخيني وأبناء 
الشاموب المربياة عىل طريال التصخ5 
للماخوان، والممل عىل التحريار الكامل 

لألرايض املحتلة«. 

يحرتق«  لاشاتاج«#األقىص  حصاخ 
الاذ5  الناار ويبياى األمال(  )تنخفائ 
أطليتاه قنااة »لنا الياخس« الفضائية 
بمناسبة الذكرى الاا7ل إلحراق املسجخ 
األقاىص املباارك 21 آب 1969، اليائمة 
التواصال  مواقاع  عارب  تاخاوالً  األكثار 
االجتماعي، بمشاركة أكثر من ل ماليني 

مغرع خالل الا ل2 ساعة املاضية.
وكانات قناة » لنا الياخس« التي تبث 
عىل ترعع: »ل1133 نايل سات«، قخ عشنت 
السبت 20 آب الجار5، لاشتاج »#األقىص 
يحارتق« باإلعالن عان انخالقاه من قلب 

اساتخيولاتها بمخيناة يازة، بمشااركة 
مئات آالف الفاعلني عاىل مواقع التواصل 
االجتماعي، حيث تخاول الهاشاتاج قائمة 
خلساخني  يف  انتشااراً  األكثار  الوساو  

وميتلف الخول المربية واإلْساااَلمية.
لاشاتاج  عارب  التغرياخ  ويساتمر 
 «# األقىص_يحرتق« حتى 26 آب الجار5، 
ة تبثها  بالتزامن مع موجة تغخية َخاصَّ
قنااة »لناا الياخس« يف الذكارى الا7ل 
إلحراق املسجخ األقىص املبارك، عىل مخار 
أياا  لذا األسابوع، بمشااركة عخع من 
الشيصيات الوطنية واإلْساااَلمية  ات 

المالقة بمخينة اليخس بجانب لفيف من 
املفكرين واملؤرخني.

وعلل الشايخ يوساف جممة سالمة 
خخياب املساجخ األقاىص املباارك، عىل 
لاشاتاج  «# األقىص_يحارتق« أن »لاذا 
المنوان يجساخ الحييية املساتمرة عىل 
أرض الواقاع، املساجخ األقاىص املبارك 
ما زال يحرتق مناذ 21 آب 1969 وحتى 
يومناا لاذا، قبال انحارق بالناار التي 
التهمات اجازاء مهماة وتأرييياة منه 
أبرزلا منرب صالح الخين، واليو  يحرتق 

بمشاريع التهويخ واالستيخان«.
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مرشح للرئاسة اأَلمريكية: اإلَمارَات والسعودية 
تموالن حملة كلينتون بـ 25 مليون دوالر 

  - متابعات
إتهمت حملة املرشاح الجمهور5 عونالخ ترامب املرشحة 
الخيميراطية ليالر5 كلينتاون بتليي اموال من عول عخيخة 

بينها السموعية وثالث عول خليجية أُْخاَرى.
وحساب صحيفاة »الارا5« الكويتياة، تأتاي الكويت يف 
املرتباة الثالثاة بني أَْكارَب املتربعني ياري األَمريكيني لجممية 

»بيل وليالر5 وتشيلي كلينتون«.
وأظهار جاخول نرشتاه حملة تراماب تصاخر حكومتي 
النروياج والساموعية الجخول بإجمايل يارتاوح بني 10 و20 
ملياون عوالر، تلتهماا ُكّل مان الكويات واسارتاليا ولولنخا 
وايرلناخا بإجمايل يرتاوح باني 5 و10 ماليني عوالر قخمته ُكّل 
مان لذه الخول للجممية، خيماا حّلت ُكّل من قخر واإلَماَرات 
وسلخنتي عمان وبرونا5 يف املرتبة الرابمة بتيخيم ُكّل منها 
تربعاات لجممياة كلينتاون تراوحت بني ملياون و5 ماليني 
عوالر.. ولم تيخ  حملة ترامب إطاراً زمنياً لهذه التربعات.

ويتهام خصو  كلينتاون وليالر5 باساتيخا  نفو لما 
السايايس لإلثراء املاايل، خصوصاً بمخ نهاياة والية كلينتون 

الثانية وخروجه من الحكم يف الما  2000.
وحساب التيارير املتواتارة، خرجت عائلاة كلينتون من 
البيت االبيض ولي تماني مان عيون، لكن الزوجني انيرطا 
يف أْعَمال عّرت عليهما املاليني، خصوصاً لناحية عائخات كتب 
املذكرات التي نرشالا، وكذلك عائخات اليخابات التي يخليان 

بها عىل مخار الما .
ويتياىض بيل كلينتون نحاو 150 ألف عوالر لكل خخاب 
يخيل به، خيما تتياىض ليالر5 كلينتون نحو 100ألف عوالر.
ويتهم الحازب الجمهور5 وحملة ترامب الزوج كلينتون 
بيباول تربعات من جهاات خارجية، بما يف  لاك حكومات 
اجنبية، ميابل »خخمات« عىل شاكل نفو  تيخمها الجممية 
للمتربعاني، خصوصاً يف السانوات التي عملت خيها كلينتون 
وزيارة لليارجية بني 2008 و2012، ولاي اتهامات عخمت 
الرئيل بااراك أوباما إىل الخلب لمائلاة كلينتون وقف قبول 
التربعاات اليارجية أثنااء عمل ليالر5 وزيارة لليارجية، 

حسب التيارير االعالمية األَمريكية.
اال انه يبخو أن الرئيل الساابل كلينتون اساتمر يف قبول 
تربعاات خارجية، لكن مع اقرتاب امكانياة عوعة الزوج إىل 
البيات االبيض بانتياب ليالر5 رئيساة، اضخرا إىل االعالن 
اناه يف حاال انتيااب كلينتاون، خاإن الجممياة ساتحرص 
التربعات التاي تيبلهاا باملواطنني األَمريكياني والجمميات 

االللية املستيلة.
بياخ أن خصاو  كلينتاون، وخصوصاً يف حملاة ترامب، 
اعتربوا اناه يمكن أل5 حكومة اجنبية أن تساتمر يف تيخيم 

االماوال لجممية كلينتون عن طريل التيفي خلف جمميات 
اللية أَمريكية  ات التمويل املجهول.

وكانات آخار تياريار انفااق الحكوماات االجنبية عىل 
نشااطات اللوباي يف الماصماة األَمريكية، يف الماا  ل201، 
أظهارت أن الكويت حّلات يف مرتبة متأخارة )28( بإجمايل 
انفااق بلغ 685 ألف عوالر خيط، ميارنة با ل1 مليون عوالر 
أنفيتهاا اإلَماَرات لتحل يف املرتبة األوىل، و12 مليوناً أنفيتها 
أملانيا لتحل ثانية، خيما تسااوت كنخا والساموعية يف املرتبة 

الثالثة با 11 مليون عوالر، بحسب قناة المالم.

نائب كويتي: السعودية تريد إسكات جميع َمن يعارض عدوانها على اليمن 
  - متابعات

تمليياً عىل مالحيته من قبل السالخات 
الكويتياة عارب اإلنرتباول الخويل بماخ إعانته 
بتهمة »اإلسااءة« للساموعية، قاال النائب 
الكويتي َعبخالحميخ عشاتي: إن  نبه و نب 
باالعه أنّهم جاريان للساموعية، مضيًفا أن 
مذّكارة اليبض عليه الصااعرة من حكومة 
الكويات عارب اإلنرتبول جااءت بضغوطات 

سموعية. 
وحساب موقاع »المهاخ«، عناخ اعتالئه 
املنّصة لاإلعالء بمخاخلته، خالل مشااركته 
يف مؤتمار عويل لخعام الشامب اليمني أقيم 
يف لنخن، رّصح عشاتي أنّه قخ بلغه للتو خرب 
صخور مذّكرتي توقيف من حكومة الكويت، 
واحاخة منهما عرب اإلنرتبول الاخويل، ممتربًا 
أّن حكومته قامت بذلك »بسبب الضغوطات 
اّلتي مارستها السموعيّة« ضّخه ملشاركته يف 

املؤتمر الخويل لخعم الشمب اليمني. 
وأشاار عشاتي إىل أناه كان يتوّقاع مثل 
لاذا األمر والسايّما أن الساموعيّة تسامى 

إلساكات جميع من لام مع قضيّاة اليمن 
ويف وجههاا«، مؤّكًخا أنّه سايتمامل مع لذا 

املوضوع من خالل »اليانون الحّل«. 
االساتثنائية  بمواقفاه  عشاتي  وُعارف 
املؤيخة النتفاضة البحريان، وحراكه الكبري 

يف املحاخال الحيوقية إلعانة االنتهاكات التي 
يرتكبهاا نظاا  آل خليفة بحاّل مواطنينه، 
كما ُعرف بخعمه الملناي من عاخل الكويت 
للحكومة السورية ضخ الجماعات التكفريية 
واإلْرَلابياة وبتضامناه ماع اليمنياني ضّخ 

الماخوان الساموع5، مواقاف أّعت إىل رخاع 
حصانته الربملانية ومحاكمته.

ويارأس عشاتي املجلال الاخويل لخعام 
املحاكماة الماعلاة وحيوق اإلنَْساان، ولي 
منّظماة منحتهاا األمام املتحاخة المضوية 
االستشاارية مؤّخًرا، ويياع ميّرلا الرئيل 

يف جنيف.
وعناخ ساؤاله عن عواخاع اإلجاراء الذ5 
اتيذتاه الحكوماة الكويتياة بحّياه، وّجه 
عشاتي تحيّة ألمري البالع والشمب الكويتي، 
ورأى أن  نبه و نب حكومة بالعه وشامبها 
أنّها جارة السموعيّة، وقال »نحن نخخع ثمن 
لاذه الجارية«، مشاّخًعا عىل أنه مساتمّر يف 
ععم الشامب البحريني يف نضاله السايايس 
ضّخ االساتبخاع، وقال »عهًخا علينا أن نستمر 
يف نرصتكام ونرصة ُكّل مظلاو  يف البحرين 
والماراق، ضّخ لذا املرشوع الذ5 يساتهخف 

منخيتنا المربيّة«.
يُذَكُر أن اليضاء الكويتي أصخر يف يوليو 
املاايض حكًما بالساجن بحّل عشاتي لا15 
عاًما بتهمة »اإلسااءة للنظامني الساموع5 

والبحريني«.

جورج غاالوي: ستنتهي مملكة 
السعودية يف اليمن كما انتهت ِمن 

قبلها اإلمرباطورية الربيطانية
  - متابعات

أليى النائُب الربيخاني الساابل جورج يااالو5 كلمًة يو  األحخ يف املؤتمر 
الاخويل لخعم الشامب اليمني، واملتواصلاة أْعَماله لليو  الثاناي عىل التوايل يف 

لوتيل” بوملان” يف الماصمة الربيخانية لنخن.
يااالو5 تخارق إىل طبيمة الارصاع الجاار5 يف منخية الرشق األوساط، 
واساتنكر وصاف الارصاع بأنه طائفي باني السانة والشايمة. وأوضح بان 
الساموعية تماارس النفاق يف أعاىل صوره عنخماا تصف أنصار اللاه وأتباع 

الرئيل اليمني السابل صالح بانهم اتباع إليَْران.
ُمشارياً إىل أن عايل َعبخالله صالح حكم اليمن ملاخة 33 عاما وكان يحتفظ 
بمالقاات وثيياة مع الساموعية ولم تصفه الساموعية بانه شايمي أَْو موايل 
إليَْران واألمر كذلك ينخبل عىل شااه إيَْران الراحل الذ5 كلن يحتفظ بمالقات 

وثيية مع آل سموع لو اآلخر ولم يتهمه آل سموع بأنه شيمي.
ياالو5 أمل أن يرى نهاية ململكة “النفاق” الساموعية يف اليمن كما انتهت 

من قبل اإلمرباطورية الربيخانية بمخ حربها يف مخينة عخن اليمنية.
وكشاف ياالو5 عن محاوالت سموعية لرشاء صوته عرب إيرائها باألموال 
وقال يف لذا الصخع ”إن لؤالء يحكمون عىل اآلخرين من خالل ممايريلم، وال 

يملمون أني أعرّب عما أعتيخ به”.

مغرد سعودي شهري: اليمنيون 
يقرتبون من »سد نجران« 

  - متابعات
كشاف املغرع الساموع5 الشاهري »مجتهخ« عان اقرتاب الجياش اليمني 

واللجان الشمبية من سخ نجران الحخوع5 مع السموعية.
وقال مجتهخ يف تغريخة عىل حسابه الرسمي بموقع »تويرت«: »خرب محزن 
الحوثيون اآلن قريبون من ساخ نجران، خرب محزن آخر إسياط أباتيش بفمل 

نريان أرضية بسبب الخريان املنيفض وليل بصواريخ مضاعة«.
وييع ساخ نجران عىل مسااخة 0ل كيلومرتاً إىل الغرب مان مخينة نجران، 

ويمترب واحخاً من أَْكرَب السخوع وألم املمالم السياحية يف املخينة.
خيما علل ناشاخون عىل لذه التغريخة قائلني إن اليوات اليمنية تسايخر 

بالفمل عىل سخ نجران.
وكان مصاخر عساكر5 بنجاران أَكَّااخ أن وحخات متيصصاة يف الجيش 
واللجان الشمبية أسيخت طائرة أباتيش مماعية أثناء قصفها ملواقع الجيش 

واللجان الشمبية يف نجران، بصاروخ.
وأشاار املصخر إىل أن الخائرة سيخت ما بني جبل الخلحة وموقع الشبكة 

يف نجران.

وقف إطالق النار يف مدينة الحسكة 
السورية بعد اتفاق نهائي

  - متابعات
توصال املياتلاون األكاراع واليوات الساورية برعاياة روساية إىل اتفاق 
نهائي لوقف إطالق النار يف مخينة الحساكة السورية، بمخ أسبوع من املمارك 

المنيفة.
و كرت وكالة الصحاخة الفرنسية نيالً عن املكتب االعالمي التابع لإلعارة 
الذاتية الكرعية يف شامال سوريا، أنه تم التوصل إىل »اتفاق نهائي حول وقف 
إطاالق الناار برعاية روساية«، بني وحاخات حماية الشامب الكرعية وقوات 

النظا  السور5 يف مخينة الحسكة يف شمال رشق البالع.
خيما أَكَّاخ التلفزيون الرسامي الساور5 بخوره التوصال إىل »اتفاق لوقف 

إطالق النار«.

منع السجناء املسلمني من الصالة 
الجماعية يف بريطانيا 

  - متابعات
قالت صحيفة “االنخبنخنت “إن مخير5 السجون الربيخانية أصخروا أوامر 
بمنع املسالمني مان الصاالة الجماعية يف الساجون، بحجة أنهاا تنرش قيم 

مماعيه للملكة الربيخانية.
َوأضاخت الصحيفة أن لنالك عخعاً من الساجناء املسلمني يحاولون ععوه 
الساجناء اآلخرين لإلْساااَل  حيث من املالحظ زياعة عخع السجناء املسلمني، 
مماا أّعى إىل تضيل اليناق عليهم خوخاً من نرش لذا اآلراء املماعية لربيخانيا 

وتفميل نظا  مكاخحة التخرف.
وكما كشافت أن لذا النظاا  ” نظا  مكاخحه التخارف ” تم تفميله بمخ 
ظهور ” انجم شاوعرى ” احخ رجال الخين املمروخاني يِف بريخانيا وبمخ أن تم 

اعانته بمخع من الجرائم التي تذلب به إىل السجن لمخع من السنني.
وأعلنات وزيارة الماخل الربيخانية ليز تاروس ”أنها ساتبحث وجوع أعلة 
عىل أن التخرف اإلْسااااَلمى يِف السجون مشاكلة متنامية مع وجوع سجناء 
الكاريزمية ؛ وساوف يتم املراقبة َورصخ تأثري التخرف وعىل نخاق أوسع عىل 

السجناء املسلمني.
اة للمتخرخني عاخل الساجن وتم  وأظهارت انه تم انشااء وحاخات َخاصَّ
التصخيل من مخيرى الساجون عىل منع صاالة الجممة الجماعية التي تروج 

اخكار متمارضة مع الييم الربيخانية.
َوأضاخت ”إن التخرف اإلساالمي يشاكل خخر عىل املجتمع َوتهخيخ لألمن 

الما  والبخ من مكاخحته اينما ظهر ”.
َوأضااف بيارت عاوساون، مخير مصلحاة الساجون: ”أية تخابري مناسابة 
للتمامل مع أقلية صغرية من الساجناء املتخرخني الذين يسمون إلضماف لذا 

الممل لي موضع ترحيب.

الجيش العراقي يعلن تمكنه من 
السيطرة على بلدة القيادة جنوب 

مدينة املوصل 
  - متابعات

 أعلان الجياش المراقي يو  الثالثااء تمكنه من إحكا  سايخرتها 
عاىل إحاخى البلاخات االسارتاتيجية الواقماة جناوب مخيناة املوصل 
بمحاخظاة نينوى شامال الباالع وقتل عرشات املسالحني مان تنظيم 
الخولة اإلْساااَلمية )عاعش(. ونيلت وسائل االعال  المراقية عن عضو 
مجلال الييارة أركان السابماو5 قوله إن »الياوات التابمة لممليات 
ة واللواء املخرع 37 من  نينوى وقوات مكاخحة اإلْرَلاب واليوات الَياصَّ
الفرقة التاسامة أحكمت سيخرتها عىل مركز ناحية الييارة« الواقمة 

عىل بمخ 65 كم جنوب الوصل.
وأوضاح أن الياوات املشارتكة تمكنت من عخول البلاخة من أربمة 

محاور منذ ساعات الفجر األوىل وخرضت سيخرتها عىل مركزلا.
كما اشاار إىل أن الياوات المراقية تممال حالياً عىل رخاع المبوات 

الناسفة التي زرعها التنظيم لناك.
وكانت قياعة الممليات املشرتكة أعلنت يف وقت مبكر اليو  الثالثاء، 

انخالق عملية عسكرية واسمة لتحرير الييارة.
وجااء يف بيان نرشته أن اليوات األمنية املشارتكة باارشت بتنفيذ 
عمليات تحرير مركز ناحية الييارة، من سايخرة تنظيم )عاعش( بمخ 

أن تم خرض طوق أمني عليها من الجهات كاخة.
َوأضاف البيان أن المملية انخليت بمشااركة قخمات ميتلفة من 
اليوات الربية وبإساناع مان اليوة الجوية المراقياة وطريان التحالف 

الخويل.
وتماخ الييارة إحخى أَْكرَب البلاخات الجنوبية ملحاخظة نينوى ويصل 

عخع سكانها إىل نحو 80 ألف نسمة.

رئيُس الوزراء التشيكي: ال نريد جالية مسلمة يف بالدنا
  - متابعات

أكَّاَخ رئياُل الاوزراء التشايكي بولوساالف 
ساوبوتكا الثالثاء أنه يرخض وجوع جالية مسلمة 
كبارية يف بلخاه، مخاخماً عن “ساياعة” قرار ُكّل بلخ 

يف االتّحااع األُوُروباي بشاأن 
عاخع املهاجريان الذيان يريخ 

استيبالهم.
ساوبوتكا  ورصح 
توجاخ  “ال  براخاو  لصحيفاة 
جالياة مسالمة كبارية لنا. 
جالياة  نرياخ  ال  ورصاحاة، 
مسالمة كبرية لناا، نظرا إىل 

املشاكل التي نشالخلا”.
يف  املسالمني  عاخع  يبلاغ 
تشايكيا ما باني 10 و20 ألف 
تيخيارات  بحساب  مسالم، 
ميتلفاة يف حاني يبلاغ عخع 

سكانها 1،5 ماليني.
رئيال  ترصيحاات  أتات 
الاوزراء التشايكي قبل زيارة 
انغياال  األملانياة  املستشاارة 

مريكل امليررة اليو  اليميل إىل براغ.
وتاباع املساؤول يف صحيفاة براخاو “لخيناا 
مصلحة مشارتكة ماع أملانيا، لكان آراءنا تيتلف 

بشأن طريية حل” ازمة الهجرة.
ختشايكيا تماارض برشاساة، إىل جاناب عول 
“مجموعاة خيزياراع” التاي تشامل كذلاك املجر 
وبولنخا وسلوخاكيا، التوزيع االلزامي لالجئني عىل 
الخول األْعَضاء يف االتّحاع األُوُروبي من خالل نظا  

حصص استيبال.
وقاال ساوبوتكا “أنا ميتنع منذ باخء النياش 
حاول الهجرة أن الاخول األْعَضاء يجاب أن تتمتع 

بسياعة اليرار بشأن عخع الالجئني”.
أضاف »إن الحكومات الوطنية لي التي عليها 
يف النهاياة أن تضمان ساالمة 

الناس«.
الاوزراء  رئيال  لكان 
االشارتاكي  التشايكي 
الخيموقراطاي حاذر يف لاذه 
باني  اليلاط  مان  املناسابة 

الالجئني واإلْرَلابيني.
وقاال “ال يمكن مسااواة 
الالجائ واإلْرَلاباي. يف الوقت 
اعتمااع  يمكان  ال  نفساه 
مياربة أملانيا يف الما  الفائت، 
أ5 اجاازة عخاول عاخع لائل 

من الناس بال أ5 تخقيل”.
تلتياي  أن  امليارر  مان 
مريكل أَيْضاً اليميل الرئيل 
التشايكي ميلوس زمان الذ5 
يرخض استيبال أ5 الجئ عىل 

ارايض تشيكيا.
خياخ رصح زمان مؤخاراً أن سياساة الهجرة 
إىل  وأعت  األملانياة،  املستشاارة  اعتمختهاا  التاي 
اساتيبال أملانيا 1،1 طالب لجاوء يف الما  الفائت 

“ال ممنى لها”.
ومن امليرر أن يلتيي ساوبوتكا مريكل مجخعاً 
الجمماة يف وارساو، ماع نظرائاه يف “مجموعاة 

خيزيراع”.



 سياسية- شاملة
تصخر كل اثنني وخميل

إذا أنتم تقصدون بالشرعية احلق فاحلق لله ومن الله وليس ألَمريكا 
وال لعبي���د أَمري���كا ومن يتحرك ظاملاً ومفس���داً ومتجب���راً ومتكبراً، هو 
طاغوت ، طاغوت مس���تكبر ال ميتلك ذرًة من شرعية، هو مجرم بكل ما 

تعنيه كلمة الشرعية.
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شعٌب يحِمُل مبادَئ وقيَم العزة 
والكرامة  لن يركع.. لن يركع

كلمــــــة أخـــــيرة 

حزام األسد*
الُمااْخَواُن  ييتارِص  لام 
السموع5 األمريكي الهَمجي 
عاىل بالعناا يف جرائماه عىل 
قصاف املسااكن واملاخارس 
واملسااجخ  والجامماات 
والخرقاات والجساور وقتل 
املخنياني وتخماري املياخرات، 
بال واَصاَل جرائَماه حتاى 
وصل باه الفجوُر والفظاعة 
إىل امتهااِن كراماة املواطان 
مخاارات  يف  الايَاَماناي 

المالم.
اُن مرحلاًة  اآلن باخأ يخشِّ
إْجَرامياة انتيامياة جخياخة 
تساتهخُف املواطَن البسايَط يف طمامه وقوت أَْطَفاله وأرسته، 
حيث بخأ باساتهخاِف االقتصاع الوطني لتجويِع عامة الشامب 
َقِة ما تبيى من  الايَاَماني محاوالً تركيمه عرب اساتنزاف ورَسِ
موارَع ساياعية للبلخ كانت توّرع للبنك املركز5 الايَاَماني الذ5 
ظل خالل الفرتة املاضية وال يزال بَميخاً عن الرصاعات امليخانية 
والتجا ُبات السياساية وتماَمَل بمهنية ووطنية مشهوعة من 
المخو والصخيل؛ كون عملاه ووظيفته متمليًة بحياة املواطن 
الماع5، حيث عماخ الُماْخَوان عرب حكومة الرياض لبيع النفط 
اليا  من ميناء الضبّة بحرضموت وامليخر بثالثة ماليني برميل 
ورسقاة إيراعاتها وكاذا نيل النفاط اليا  من ماأرب وبيمه، 
باإلضاخاة إىل نهاب ورسقاة عائخات الغااز املنزيل املساتيرج 
من املناطال املحتلة واياراعات الجمارك املتحّصلاة من املناخذ 
الجمركية املساموح االساترياع عربلا والواقمة تحت سيخرة 
عول الُماْخَوان بالريم من أن البنك املركز5 ال يزاُل يخَخُع مرتبات 
املوظفني الحكوميني يف ُكّل محاخظات الجمهورية رشقاً ويرباً 
شاماالً وجنوباً، ناليك عن إيياف املخاارات واملوانئ البحرية 
عن الممل واساتهخاف املصانع وكل امُلؤّسساات اإليراعية التي 
كانات تشاغل اآلالف من األيااع5 الماملة املميلاة ملئات اآلالف 
مان األَْخَراع وترخخ االقتصاع الوطني بإيراعاتها. ُكّل  لك بغرض 
تجوياع املواطن الايَاَماني، يف محاولاة لرتكيمه، يريَ مكرتثة 
تلاك األنظمة بنتائج وتبمات لذه األَْعَمال الهمجية واإلْجَرامية 
والتي ترتيي إىل جرائم بحل اإلنَْساانية جمماء؛ ألنها تستهخف 
املجتماع بأكملاه الخفل واملارأة الكبري والصغاري، وعنخلا لن 
تكاون تلاك األنظمة والاخول بميخًة عان تبمات لاذه الجرائم 
الذ5 لو تفاقم الوضاع عنخلا خلن تمنَع صحار5 الربع اليايل 
أَْو جبال يا  أَْو شاماب عساري وساهول تهامة طوخاَن شمب 
كريام ياضب وجائاع وثائر وحينها، كما  كار خيامة رئيل 
الجمهورية األساتا  املجالخ صالح الصمااع: »خالايَاَمانيون 
سايأخذون أقواتَهام مان عىل شافرات سايوخهم«، ختأرييياً 
عنخما كان يُخاِلُم الجوُع لذا الشامب األصيل كان يغزو المالم 
ليأُكَل وليبناَي عىل أنياض ممالك الَجور أنظمة للمخالة والحل 
اإلنَْسااني يف الحياة والبياء، ولذا التأريخ شالخ ويكرر نفل 

املشهخ اليو .
ا األُُمُم املتحخة خبمَخ أن تمّرت بسياساتها اإلْجَرامية التي   أمَّ
ن ييصف وييتل اإلنَْساان ويخمر الحياة  لم تكن أقل إْجَراماً ممَّ
ويجوع البرش مستهخخاً اإلنَْسان والحياة و لك بوقوخها املؤيخ 
واملساانخ للجالع وإعخائه الغخاًء السايايس واليانوني املزيف 
للفتاك أكثَر باإلنَْساان وتخماري ما تبيى من سابل للحياة خلن 
يموَل شامبنا الايَاَماني المظيم عليهاا أ5ّ موقف إيجابي من 

قريب أَْو بميخ.

 * عضو المجلس السياسي ألنصار اهلل

حميد رزق  
كلمُة الرئيل صالح الصّماع يف ميخان السبمني 
السابت املايض كانت األوىل له منذ تسلمه رئاسة 
الباالع، وكما لي الماعة يف كلماات الصماع تتميُّز 
بالخقاة والُممال، وال تنيُصهاا َعائمااً الصبغاُة 
اليرآنياة ولو بشاكل ياري مبارش التاي تمرّب عن 

ثياخة عميية وثرية يف شيصية الرئيل.
كان  بالسابمني  يف  أليالاا  التاي  الكلماة  يف   
الرئيُل الصماع خريَ تمبري عن الشيصية اليمنية 
الفاّذة صاحِبة الياربة والحصاخاة واليخرة عىل 
تيييام الواقع ومياطباة الخاخال واليارج عون 
تارعع أَْو ارتبااك؛ نتيجة الضغاوط التي يفرضها 

الُمْخَوان سواء ضغوط الخاخل أَْو اليارج.
 ليال بغريٍب عىل واحٍخ من خريجي مخرساة 
الشهيخ اليائخ حسني بخر الخين الحوثي أن يكوَن 
مثاالً عالياً للشموخ والشجاعة واإلقخا  اليماني، 
ليتصاخر مساؤولية إعارة البلخ ويضخلاَع بأعباء 
املساؤولية الجسايمة يف زمن اساتثنائي، زمن ال 
يصمخ خيه أَْو يتيخ  الصفوف إال الرجال الثابتون 

الواعون املؤمنون الصاعقون امليلصون. 
الرئياُل الصمااع لفات يف كلمتاه إىل عخع من 
اليضايا املهمة، وأعااع التذكري باملكانة الحييية 
لليمن إنَْسااناً وتأريياً وحضاارًة، ولمل ميارنته 
حجام الحشاوع الشامبية املشااركة يف تظاُلرة 
صنماء بمخع ساكان أَْربع عول خليجية مجتممة 
يمكاُل املهزلاة التاي تيوُعلا مشاييات النفط 
والرمال عنخما تمتيخ أن بإمكانها تركيع شامب 
بحجم وتأريخ الشمب اليمني، ولم يكن يريباً أن 
تتحول ميارنة الصماع حول حشاوع السبمني إىل 
ما قول مأثاور ينخلل من ُكّل لساان ويرععه ُكّل 
املراقبني واملتابمني ساواء منهم النيبة أَْو الناس 

الماعيني.
ومان ضمن األشاياء املهمة التاي خاطب بها 
الرئيال الصمااع عول الُماْخَوان قولاه »من أنتم 
حتى تمتاخوا عىل الشامب اليمني، عااٌر عىل من 
يرى ويسامع ثام يتآمر عىل الشامب اليمني مع 
ثُلاة لم تحِم نفساها، ناليك عان أن تخير بلخلا، 
عاار عليكم أن تتآمروا عىل شامب اليمن الذ5 لم 
يكان يوماً يمثّل مصاخر قلل ال لاخول اإلقليم وال 
لألمن والسالم الماملي.. أنتم عنخما تتآمرون عىل 

شمبنا خأنتم تيتلون أنفَسكم؛ ألنكم تيتلون مهخ 
المروبة وتيتلون ممخن الحضارة«.

سايثبت التأرياخ لحاكا  مشاييات اليليج 
أن ماا تيوماون به يف اليمان ساريتخ عليهم وأن 
األَمريكان إنما يخخمون بهم إىل الغرق يف مستنيع 
حرب لخُخهاا إنهاك املنخية باكل عولها، يري أن 
الشمَب اليمني صاحب الحضارة والييم واإليمان 
واالنتماء إىل اإلسال  الحيييي لن ينهز  وستكون 
نتائاج الُماْخَوان سابباً يف انخالق مرحلاة يمنية 
جخيخة عنوانها االنتصار والصموع واالعتماع عىل 
الاذات بينماا عوُل وإَماَرات النفط باخأت من اآلن 
البحث عن منيذ يحفظ لها ماء وجهها ويمنحها 
نارصاً زائفااً تغخاي باه ساوأتها ويُيِرُجها من 

مأزقها..
كلمُة الرئيل الصماع ليسات خيط انمكاسااً 
لشايصيته الواعياة واليوية، ولكنهاا انمكاٌس 
أَيْضااً إلَراَعة الشامب اليمناي والحضاور الكبري 
الكلماة  تضمنات  وقاخ  صنمااء،  يف  والحاشاخ 
مواقاَف وقضايا أخرى ال يتساع املجاال لذكرلا 

واستمراض أبماِعلا ومخلوالتها. 

حميد رزق
 كلمُة الرئيس الصّماد 

الزمُن املؤمَرْك 
عبدالحفيظ الخزان

س����ئ����م����ُت ال�����ع�����ي�����َش ف������ي ال�������زم�������ِن امل�������ؤم�������َرْك
ومّم��������������ن ق��������������اَل أص����������������دْر أن��������������َت أم��������������َرْك

ُخ��������ل��������ْق��������ُت ب���������ه���������ذِه ال�������دن�������ي�������ا َك��������رمي��������اً
ُم������ج������ْم������َرْك ؟! ف����ك����ي����َف ت�����ري�����ُدن�����ي َش�����خ�����َص�����اً 

أت����������ي����������ُت ول��������������ي ك���������ت���������اب ف�������ي�������ه ع�����م�����ري 
ف����ك����ي����َف ت������ق������وُل ل������ي َص��������������اَدرت ع�������م�������َرْك ؟!

ول�������������������ّدُتّ وزي������ن������ت������ي ف�������ي ال���������ك���������وِن ع���ق���ل���ي 
ف�����ك�����ي�����َف مب������ث������ِل������ِه أخ���������ت���������اُر خ���������م���������َرْك ؟!

األن 
كتاب الزيدية

في 
المكتبات 
واألكشاك 

نهاية االسبوع مجلة 

)مقاربات سياسية( 
الصادرة عن مركز الدراسات اإلستراتيجية واإلستشارية

مادة غنية  ومتنوعة من المواضيع والتقارير السياسية واالقتصادية 
والقانونية اعدها ثلة من الباحثين واالكاديميين والكتاب

تناولت الحرب العدوانية على اليمن  وناقشت خلفيات الحرب  
ودوافعها الحقيقية ومواقف المجتمع الدولي واإلقليمي في 

التعاطي معها واالثار والتداعيات االقتصادية للحرب

تضمنت مقابلة مع السيد عبدالملك الحوثي 
وتعد أولى مقابلة منذ بداية العدوان

للمزيد من االستفسارات التواصل على :
تلفون:9671337300+

yecscs@gmail.com:ايميل


