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ل يف صنعاء بحضور عدد من وزراء حكومة اإلنقاذ اْحتفاَاٌل فني وخطابي بمناسبة الذكرى التاسعة واألربعني لالْستقالاَ

  - يحيى الشامي:
تحااخُل السادوسيُة اإلمسااَك بزمااد املبااسرة 
خاالنتقاال إىل مربا  الهجود عل نقال مدارك خراء 
ساخال  إىل  السادوسية(  امرايض  )ساخال  الحادخس 
امرايض اليخنياة، ختأتاي لذه االساتخاتُة بدد أياد 
مان اساتقداد آالف املرتزقاة اليخنياني إىل املناطل 
الحدخسية يف عساري خنجران خجيازان للقتال نيابة 
عان الجيش السادوسي إثر خساارات متتالية ُمنَي 

بها يف جبهات الحدخس الجنوبية للخخلكة.
خمؤخراً يف منطقة عسري شاّن مناخقو الددخان 
خمرتزقته قبل أياد لجوماً خاساداً استخر لساعات 
متواصلة باتجاه مناطَل خمواقَ  عسكريٍة يُسيطر 
عليهاا مقاتلاو الجياش اليخني خاللجان الشادبية 
تق  جنوب مدينة الربوعة خالسايطرة عليها يجدُل 
املديناة بُحْكام املسايَطر عليهاا مان قبال القّوات 
اليخنياة خقد نجحات القاوات اليخنياة يف التصدي 
للزحف خإجباره عىل االنكفاء خالدوسة إىل مواقدهم 

ساخل امرايض السدوسية.
 خيدقد النظاد السادوسي آماالً كبرية َخرلاناٍت 
اليخنياني  املجنّديان  مان  مرتزقتاه  جديادًة عاىل 
الواصلاني تاّواً إىل جبهاات القتال يف عساري، حيث 
رشعات لذه القاوات يف تنفياذ عخليات عساكرية 
خاسادة؛ بهدف السايطرة عىل منفذ علب الحدخسي 
بني البلديان، خخخل إخاسة مصدر ميداني للخسارية 
خاإّن زحفاً كبرياً شانته لذه القاوات باتجاه املنفذ 
شاركت خيه عرشات اآلليات خبخساندة غطاء جوي 
كثيف، خأكد املصدر انكسار الزحف ختراج  القوات 
املهاجخاة إىل مواقا  انطالقتها ساخل املدساكرات 

السادوسية، خأضااف املصادر أّن عارشات القتاىل 
ساقطوا يف صفوف مناخقي الددخان خالل التصدي 
لزحوخاتهام، منّولاً إىل أن الزحوخات اساتخرت من 
صباح ياود االثنني خحتى سااعات قبل املغرب من 
نفال اليود، مؤّكاداً تدماري أرب  آليات عساكرية 

سدوسية راخقت الزحف باتجاه منفذ علب.
من الواضاح بدد قرابة الداماني من املواجهات 
الدساكرية باني مقاتيل الجياش اليخناي خاللجان 

الشادبية من جانب خالجيش السادوسي من جانب 
آخر، أن حالًة من اإلحباط اعرتت النظاد السدوسي 
إزاء امساء الفاشال لجيشاها يف املداارك الدائارة يف 
الدخل السادوسي أخ عىل الحدخس باني البلدين، خلو 
ماا اضطار السادوسية الساتجالب آالف املرتزقاة 
اليخنيني مخن تم تجخيدهم خرشاء خالءاتهم، للدخاع 
عان حدلاا الجنوباي نيابة عان حارس حدخسلا 
خحرساها الوطني، خاإلقداد عىل لذه اليطوة يدّده 

كثاريخن لزيخًة غريَ مدلنة للسادوسية بدد تهاخي 
مدنويات الدساكر السادوسيني خساقوط ُساخدة 
الجياش إىل الحضياض، خيدلال مصادٌر ميداني يف 
اللجان الشادبية يف جبهة عسري بالقول: إن النظاد 
السادوسي يحااخل إقناع املجتخ  الادخيل بأنه ليل 
طرخااً بالحارب، خأن املشاكلة لاي باني اليخنيني 
أنفساهم، خيف لذا الساياق تساتخيت السدوسية يف 
نقال املدركة إىل ساخال امرايض اليخنياة خالحد من 

الهجخاات التاي تتدّرض لهاا أراضيهاا الجنوبية، 
خيضياف املصادر أن لذه السادوسية تدخا  مبالَغ 
طائلة لتجنيد اآلالف من املرتزقة اليخنيني، مدتقدًة 
أن بإمكانهاا التنّصال مان تداعياات عدخانها عىل 
اليخن.، خأّكد املصادر امتالك املنيني عوامل الصخوس 
الكاخية ليوض لذا النوع من املدارك التي ال يقوى 
السادوسي عاىل تحخلهاا أخ الصخوس طوياالً يف لذا 

امليدان القتايل.
خعىل صديد متصل سمرت خحدة لندسة الدرخع 
آلية عسكرية سادوسية بصارخخ موّجه يف منطقة 
الثدباان خلاف املنفذ الحادخسي علب، خاساتهدخت 
القاوة الصارخخية بصلية مان الصواريخ تجخدات 
الجياش السادوسي يف منفاذ علاب خخلاف املنفذ، 
خحققات إصابااٍت مباارشًة يف صفاوف القاوات 

السدوسية.
خيف جيازان ُقتاَل جندياان سادوسيان قنصااً يف 
موقَدي الكارس خقائم زبيد، خاساتهدخت املدخدية 
تجخدااً للجناوس السادوسيني يف منطقاة املقطابة، 

خموق  غاخية خالدريضة خالقرن.
خشاهدت مواقا  الجياش السادوسي يف نجران 
اْساتهَداخاً بساالح املدخدية خالصارخخياة اليخنية، 
طاخلت كالً مان موقدي عليب خالضبدة خآل حخاس، 
كخاا أطلقات القاوة الصارخخياة صارخخااً ناوع 

أخراغان استهدف مدسكر الحرس الوطني.
خكانات قاوات يخنياة مان الجياش خاللجاان 
الشادبية قد تصدت ملحاخالت تقدُّد شانّها مناخقو 
الدادخان عاىل منطقة البقا ، خلي املنطقاة التي 
شاهدت انكسااراٍت متتاليًة ملناخقي الدادخان أثناء 

محاخالتهم التقدد خيها منذ ما يزيد عن شهر. 

  - أمانة العاصمة:
نّظخات أمانُة الداصخاِة، أمل امربدااء، حفالً 
خطابيااً خخنيااً بخناسابة الذكارى الاا 9ل لدياد 
االْساتقاَلل املجياد الاا 30 مان نوخخال بحضاور 
عادس من أعضااء املجلل السايايس امعىل خرئيل 
حكومة اإلنقاذ الوطني الدكتاور عبدالدزيز صالح 

بن حبتور.
خيف االْحتَفاال الاذي أقيام بحضور حشاد عفري 
مان املواطناني خعادس مان خزراء الحكوماة ناوََّه 
رئيُل الوزراء الدكتور صالاح بن حبتور بالتفاُعل 
خالحضاور الالخات يف لاذه الفدالية خالتي تجّساد 
التضامان خالتآزر خخاصاة خالل املرحلاة الرالنة 

التي يخر بها الوطن جراء الددخان.
خأشاار بن حبتاور يف كلخته التاي ألقالا خالل 
الفدالياة، إىل الصخوس امساطوري للشادب اليخني 
خاالل أكثار من عرشين شاهراً من الدادخان خسخر 
الرؤية للقياسة السياسية مخثلة باملجلل السيايس 
امعىل الاذي يدير الدخلية السياساية خالدساكرية 

خاممنياة سخاعااً عن الوطان خعن قضياة خكرامة 
اإلنَْسان يف تدزيز لذا الصخوس. 

خقاال بان حبتاور »ينبغاي أن نساتخر يف قول 
الكلخة خأن نساخ  اللحن خأيضاً نستخت  بالرقصة 
اليخنية الجخيلة خالكلخات املدّلة عن لذه املناسبة 
االْحتَفالياة خذكرى مارخر لذا الزمان الطويل عىل 

رحيل آخر جندي بريطاني من عدن خاليخن«.
عان  اإلعاالن  أمال  ياود  »ساخدتم  خأضااف 
حكومة اإلنقااذ الوطني، لذه الحكومة ساّير لها 
املؤتخر الشادبي الداد خأنصاار الله أخضل قدراتهم 
خشايصياتهم، ما  حلفائهام مان ُكّل امطيااف 

خامحزاب خالجهات املقاخمة للددخان«.
خأخضاح رئيل الوزراء، أن لذه الحكومة قامت 
خنهضات من باني طخوحاات الجخالاري اليخنية، 
خاملواطنني الذين احتشادخا يف الساحات خبجنوسلم 
خلجانهام الشادبية كانوا يقاتلاون خعقولهم ترنو 
إىل حكوماة تخثال مصالحهام، ُمشارياً إىل أن لذه 
الحكوماة ساتكون مان أقاوى الحكوماات؛ منها 

ستدير مرحلة النرص.
خأكاد رئيل الوزراء أن حكوماة اإلنقاذ الوطني 

ساتتوىل سخة اممور يف ُكّل الجبهاات امليتلفة، الختاً 
إىل ما تحّخله الشادب اليخني مان مداناة، ما يحتم 
عاىل الحكوماة أن تض  ُكّل ذلك نصاب أعينها خأن 

تسّير ُكّل طاقاتها ملواجهة التحديات.
ختطارق إىل التحدياات التاي تواجاه الحكومة، 
بينهاا موضاوع الرخاتب خاإلياراسات خالحفاظ عىل 
تخاساك امُلَؤّسساات اإلسارياة للدخلاة.. مؤكاداً أن 
الحكومة ستدخل م  كاخة أَبْنَاء الشدب اليخني من 

أجل حل ُكّل التحديات التي تقف أمامها.
خأشاار بان حبتاور إىل صخوس خصالباة صنداء 
قائاالً »نحن نقول ال زلنا يف زمان الحرب خالددخان 
خالطائارات تقصف عىل ُكّل حي خشاارع يف مدينة 
صندااء، خم  ذلك ال زالت اممور خالحخد لله طيبة، 
خصنداء لي جولارة خُسرَُّة اليخان خعلينا الحفاظ 

عليها«.
خنَاوََّه الدكتاور بان حبتاور، بالجاناب اممني 
يف أماناة الداصخاة، خاعتللاا من أخضال مناطل 
اليخن خقال »ليل ذلاك من امعداء لم ييططوا من 
يدخلوا خيها الدديَد من التفجريات خخليلة امخضاع 
اممنية، لكن يقظة املواطنني رجاالً خنسااًء خاممن 

لم الذيان أحبطوا ُكّل امليططاات من أجل زعزعة 
امخضاع يف مدينة صنداء«.

خأضااف« ليال لناك قرية أخ شاارع أخ حي يف 
اليخان إال خلاه تخثيٌل خحضاوٌر يف مديناة صنداء؛ 
خلذلاك نجاد لنااك خئامااً حقيقياً باني املواطنني، 
خأكرر الشاكر ملال صنداء الذيان احتضنوا اليخَن 

بني ظهرانيهم يف لذه الفرتة الدصيبة«.
خلفات الدكتور بان حبتور إىل امخضااع املرتسية 
التي تديشاها املديناة الحبيبة عادن.. خقال »نحن 
َسائخاً نكتب خنقول عدن لؤلؤة اليخن سفء أحاسيثنا 
خيف كتاباتنا، لكن لألسف اليود عدن تدنّل من قبل 
املحتلاني خمدهام مجخوعاة صغرية مان املرتزقة، 
خهاذه املديناة اآلن تان بداد 9ل عااد مان طارس 
االساتدخار الليطاناي، ختن من انداداد الكهرباء 
خاملياه خالارصف الصحي خالنظاخاة، خامخطر من 
لذا كلاه، لناك عصاباات ساعش خالقاعادة تديُث 
خسااساً خيهاا سخن راسع، خكل ياود خنحن نشاالد 
قتل مسائولني خمواطنني ُعّزل خقط؛ منهم كانوا يف 
الجيش أخ اممن، تصفية حساابات بني املليشايات 

املتصارعة يف مدينة عدن«.

خأكاد رئيال الاوزراء أن عادن خبدازد الرجال 
خالنساء خاإلنَْساان اليخني ستدوس إىل حضن اليخن، 

خندوس إىل لذه املدينة التي آخت ُكّل اليخنيني.
إىل ذلاك ألقى ُكلٌّ من خزير الشاؤخن االْجتَخاعية 
خالدخال خائقة السايد خأماني عااد الداصخة أمني 
جخدان خأمني عاد اتحااس نقابات عخال اليخن عيل 
بامحيساون كلخاٍت أشااسخا خيها بنضاال املواطن 
اليخني ختحرره من االستدخار الليطاني، مؤكدين 
عىل أن اليخني الذي طارس بريطانيا الدظخى حينها 

سيطرس ُحثالة املحتلني الجدس.
خأشاار املتحدثون إىل أن الشادَب اليخنيَّ يحتفُل 
بالديد الا 9ل لالْساتقاَلل املجيد الا 30 من نوخخل 
خلاو يُخاارُّ بخندطاٍف تأريييٍّ صداب ختََحدٍّ كبري 
خساط صخوس أساطوري يجّساُده متجااخزاً ُركاَد 
املوت خالدمار، مشادسين عىل ألخية تظاخر الجهوس 

إلنقاذ الشدب اليخني خاليخن.
خباارك املتحدثاون خطاوة تشاكيل الحكومة، 
منولني إىل ألخياة اضطالع أعضائها باملساؤخلية 

خاإلخالص لتجاخز لذه املرحلة الصدبة.

للدفاع عن حدوِده بدالً عن جيِشه املهزوم  النظاُم السعودي يشرتي آالفاَ املرتِزقة اليمنيني 

أحد قتلى المرتزقة 
بجبهة ميدي )أرشيف(
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املجلُس السياسي األعلى يعّب عن أسِفه لردود األفعال السلبية تجاهاَ تشكيل حكومة اإلنقاذ

 رئي�ُس الوزراء يوؤكد اأن حكومَته �شنعمُل على دعم البنك املركزي وتوفري احللول ل�شمان 
�شرف املرتبات َو150 األَف غارة للعدوان لن مُترَّ دون ردع وعقاب

حكومُة االنقاذ الوطني ُتبِصــُر النور بعيدًا عن تدخُّالت الخارج

  - صنعاء:
علرِّ املجلُل السايايس امعىل عن أسافه الشديد 
لبداض رسخس امخداال السالبية التي صادرت تجاه 
تشكيِل حكومة اإلنقاذ الوطني خالتي جاءت تدبرياً 
عن إراسة الشادب اليخني الصامد خالصابر خالثابت 
يف مواجهاة الدادخان عاىل اليخان أرضااً خإنَْسااناً 

ختدمري ُكّل مقدراته.
خأكاد املجلل السايايس امعىل يف له أن تشاكيل 
الحكوماة جاء للحفاظ عىل ُمَؤّسساات الدخلة من 
االنْهيَار خكذا الحفاظ عىل أمن خاْستقَرار املواطنني 
خالسكينة الدامة للخجتخ  ختوخري اْحتيَاجات أبناء 

الشادب الرضخرية خامساساية الساتخرار الحياة 
ختسايري أعخال الدخلاة بُخَؤّسسااتها الدساتورية 
امليتلفاة خالتاي تخاارس سخرلاا طبقاً للدساتور 
خالقواناني الناخذة خمن منظاور خطني يتدامل م  

الواق  بكامل املسئولية الوطنية.
خأعرب املجلل السايايس امعىل عن اساتغرابه 
الشاديد من موقف أمني عاد الجامدة الدربية الذي 
يجاب أن يجّساد حارص الجامدة الدربياة ككيان 
قومي عىل خحدة الصف خحل اليالخات بني امشقاء 
بالحاوار خالتفالام، بدياداً عان إشادال الحرائال 
خالفتان التي ال تيدد ساوى أعاداء امماة الدربية 
خكان حريّاً بخا يساّخى بأماني الجامدة الدربية أن 

يكاون حصيفااً يف ترصيحاته خمواقفاه خأنه كان 
املفارتض به أن يبذل مساداه للتوخيل بني امطراف 
امليتلفاة ختقريب خجهات النظار بدالً عن االنحياز 

لطرف محّدس.
كخاا اساتغرب املجلاُل موقَف مبداوث اممني 
الداد لألمام املتحدة إىل اليخن الاذي يجب أن يكون 
محايداً خغاري منحاٍز مي طرف ختجالله املتدّخد ملا 
يصدر من قرارات خخطوات أحاسية من قبل عبدربه 
منصاور لااسي خحكومتاه املزعوماة مان خناسق 
الرياض ختجالله أيضاً ملواقف خمخارسات خجرائم 
خخرخقاات سخل الدادخان بقيااسة نظاد آل سادوس 
خمرتزقتهم تجاه الشادب اليخني خاساتخرارلم يف 

التحشايد عىل ميتلف الجبهات ملزياد من االقتتال 
خسافك سمااء اليخنياني خدمة مجندات مشابولة 
خرخضهم للحلول السالخية خاملبااسرات الهاسخة إىل 
خقاف الدادخان خرخ  الحصاار خالتاي كان آخرلا 
مباسرة كاريي خخارطاة اممم املتحادة الهاسخة إىل 
تهيئة امجواء إلجراء مشااخرات سياسية تفيض إىل 

تسوية شاملة.
خأكاد املجلال السايايس امعاىل إرصاره عاىل 
تلبية تطلدات أبناء شادبنا اليخني إليقاف الددخان 
خرخا  الحصار براً خبحراً خجاواً، خااللتزاد بالحلول 
السلخية.. مؤكداً أن كاخة القرارات خاليطوات التي 
يتيذلاا املجلال نابداة من الحرص عاىل تحقيل 

السالم االجتخاعي خالحفاظ عىل الوحادة الوطنية 
بدءاً من قرار الدفو الداد خصوالً إىل تشكيل حكومة 

اإلنقاذ الوطني.
خسعاا املجلل السايايس امعاىل اممام املتحدة 
خمجلل اممن الادخيل خكل سخل الدالام إىل التدامل 
اإليجاباي ما  إراسة الشادب اليخناي خاحرتامهاا، 
خالضغاط عىل سخل الددخان بقياسة نظاد آل سادوس 
إليقاف عدخانهم اللبري خالوحيش عىل اليخن أرضاً 
خإنَْسااناً، خالكف عان التدّخل يف شائونه الداخلية، 
خبخا يسااعد عىل تهيئة امجواء أماد اليخنيني لحل 
مشااكلهم، خبخا يحاخظ عىل خحادة اليخن خأمنها 

خاْستقَرارلا.

  - صنعاء:
صدى املسرية- صنداء

سخلات اليخاُن مندطفااً جدياداً باإلعاالن عن 
تشاكيل حكوماة اإلنقااذ الوطني مسااء االثنني 
اليخنياون سانواٍت كثاريًة مان  لينهاَي  املاايض 

التدخالت اليارجية يف إعالن لكذا حكومات.
ختتكون الحكومة من 2ل خزيراً، شاخلت كاخة 
امحازاب السياساية املنالضاة للحكوماة، خمن 
الشيصيات الوطنية التي عرخت بدخرلا الكبري يف 

منالضة الددخان خمرتزقته.
اليخاني  الحكوماة  أّست  الثالثااء  خصبااح 
الدساتورية أمااد رئيل املجلل السايايس امعىل 
صالاح الصخاس خبحضاور الدكتور قاسام لبوزة 
نائاب رئيال املجلل السايايس امعاىل خأعضاء 
املجلال خذلاك يف القارص الجخهاوري بصندااء 

برئاسة الدكتور َعبدالدزيز بن حبتور.
خعقاب أساء اليخاني الدساتورية رأس رئيال 
املجلال السايايس امعاىل أخل اْجتَخااع لرئيال 
خأعضاء حكومة اإلنقاذ الوطني.. مؤكداً يف الكلخة 
التاي ألقالا باملناسابة أن الحكوماة الحالية لي 
حكومة إنقاذ بكل ما تحخله الكلخة من مدنى. 

خقاال »إن أمااد الحكوماة أسابوعاً لتقديام 
برنامجهاا إىل مجلال الناواب لتنااَل ثقتاه خأن 
عليهاا بحجام املرحلة االساتثنائية التاي تطلبت 
أعخاالً خرجاالً اساتثنائيني أن تدد برنامجاً خطنياً 
يدخل عاىل مواكبة ما تحقال يف مواجهة الددخان 
السادوسي اممريكي خمواجهاة متطلبات املرحلة 

الجديدة من تأريخ اليخن خالشدب اليخني«.
خأعارب رئياُل املجلال السايايس امعىل عن 
اممال الكباري يف حكوماة اإلنقاذ املداّول عليها يف 
مواجهة الددخان ختحدياته خالظرخف االستثنائية 
التاي يلز خيها الرجال االساتثنائيون خما يتطلبه 
التدامل مدها من خعي شادبي خُمَؤّسيس خقياسي 
مان منطلل الدخر الاذي تقود باه يف إنقاذ الوطن 
خامُلَؤّسساات خمساابقة الزمان حسابخا تفرضه 
متغاريات امليادان خالتضحياات الجسايخة التاي 
يقدمهاا أَبْنَاء الشادب اليخني خساقوط عرشات 
اآلالف مان خارية أبنائاه خنساائه خأطفالاه بني 
شاهيد خجريح بغارات الطائرات خأعخال الددخان 
خالحصار.. مشارياً إىل ماا يحققه رجال الرجال يف 

الجبهات من صخوس أسطوري خغري مسبوق.
الدكتاور  الاوزراء  رئيال  عاّل  جهتاه  مان 
َعبدالدزياز بن حبتور عن الشاكر باساخه خنيابًة 
عان أعضاء حكوماة اإلنقااذ الوطناي، خالتقدير 
الدايل للثقاة املخنوحة معضااء حكومته من قبل 
املجلل السيايس امعىل يف لذا الظرف االستثنائي.
خأشار رئيُل الوزراء إىل ما تخثله لذه املناسبة 
من خرصة الستلهاد عل خسرخس الرعيل امخل من 
مناضايل ثورتي سابتخل خأكتوبار اليالدتني خما 
يتم تدلخه مان أبطال خصناع خجار اليخن الواحد 
املوحد يف 22 مايو1990د خاساتلهاد الحكخة من 
الصخوس خثبات القياسة السياسية املجربة خامللهخة 
ملقاخمة الددخان يف قياستي املؤتخر الشادبي الداد 

خحلفائه خأنصار الله خحلفائهم.
خأكد الدكتوُر بن حبتور عىل استيداب الجخي  
لحجم التحديات التي ساتواجُهها حكومة اإلنقاذ 
خاليقاني بجدياة املرحلاة خالقدرة عاىل تجاخزلا 
بداون الله خعزد اإلنَْساان اليخني خماا قدمه من 

سرخس يف الصل خالصخاوس طيلة ما يزيد عن عاد 
خثخانياة أشاهر.. مساتدرضا ما خلفاه الددخان 
اإلنَْسااني  الصدياد  عاىل  اآلن  حتاى  خالحصاار 
خاليدمي خماا خلفه من آالد خمجازر خما يرتكبه 
مان جرائام بشاكل سائام أخست بحيااة ماا يزيد 
عن عارشة آالف شاهيد من املواطناني جلهم من 
امطفال خالنسااء خاملدنيني امبرياء خجرح ما يزيد 

عن عرشين ألفاً من املدنيني. 
كخا أكاد أن الجرائم الفرسياة خالجخاعية التي 
لحقت بالشادب اليخني لن تخر سخن رسع خعقاب 
خأن 150 ألاف غاارة جوياة قاتلة حتاى اآلن من 
تحالاف الدادخان تض  الدالام أماد تََحااٍد لفهم 
خاساتيداب حقيقة الددخان السادوسي اإلماراتي 

خحلفائه عىل اليخن خشدبه.
خأشاار رئيُل الاوزراء إىل أن حكوماَة اإلنقاذ 
ساتدَخُل يف مهامها عىل تطويار الدالقة بالقطاع 
اليااص اليخني خالرأس ماال الوطني الذي صخد 
يف الوطان ختحخال أعبااء رضر الدادخان ختدزيز 
الدالقاة بيناه خباني امجهازة الحكومياة كخاا 
ساتدخل الحكومة عىل سعم البنك املركزي ختأمني 
مساتلزمات نشااطه ختوخري الحلول خاملدالجات 
لضخاان رصف اساتحقاقات املرتباات خمواجهة 
امرضار الناتجة عن القرار التدسافي بنقل البنك 
من قبال الحكومة غري الرشعية خبتوجيهات سخل 

الددخان.
خجّدَس التأكيَد عىل أن من مهاد حكومة اإلنقاذ 
تحويَل توجهات خقرارات الدفو املجلل السيايس 
امعىل بشاأن الدفاو الدااد خاملصالحاة الوطنية 
الكالى إىل خاق  عخايل مداش خملخاوس ثقاخياً 
ختوعويااً ختربوياً خنفساياً عقب توقاف الددخان 

خالحصار.
خأشاار الدكتاور بان حبتاور إىل أن الحكومة 
ساتدخل عىل إيجاس خساائل ناجدة لكرس الطوق 
خالحصاار الدبلوماايس خاإلعالماي املفرخض عىل 

اليخن.
خاعتال الدكتاوُر َعبدالدزياز بان حبتاور أن 
حكومَة اإلنقاذ الوطني تخثُّل خطوًة من اليطوات 

الحيوياة من أجل الساالد خترتيب الوض  الداخيل 
خمواَجهاة تداعيات الددخان السادوسي اممريكي 
عىل السالم خاممن االْجتَخاعياني يف اليخن الذي لن 

يقف أثر امرضار بهخا عىل الداخل اليخني.
َس التأكياَد يف ختااِد كلخِته أن السادَي إىل  َخَجادَّ
الساالد لاو مبَداُث ُكّل حاراك سايايس خإساري 
ختنظيخاي يهادُف إىل اْساتقَرار الوضا  الداخايل 
االْجتَخاعياة  الوحادة  تخاساك  عاىل  خالحفااظ 
خاإلسارياة خاالْقتَصاسية لليخن خلاو الدخر املنوط 
تكامال  سلسالة  يف  الوطناي  اإلنقااذ  بحكوماة 
امسخار التاي تواجه بها اليخن الدادخان خالحصار 

ختداعياتهخا.
اْجتَخااع  السايايس امعاىل يف  املجلاُل  خأقار 
اساتثنائي عقَده بصنداء ياود االثنني املايض م2 
نوخخال 2016 برئاساة امخ صالح عايل الصخاس 
رئيال املجلال إعاالن حكوماة اإلنقااذ الوطني 
ختضخن القرار تشكيلة الحكومة عىل النحو التايل:
1. س/ عبدالدزياز صالاح بان حبتاور رئيسااً 

للوزراء
2. س. حساني عبداللاه مقباويل نائبااً لرئيال 

الوزراء للشؤخن االْقتَصاسية
3. أكارد عبدالله عطياة نائباً لرئيال الوزراء 

للشؤخن الداخلية
ل. اللاواء ركان/ جالل عايل الرخيشاان نائباً 

لرئيل الوزراء لشؤخن اممن
5. اللواء/ محخد نارص الداطفي خزيراً للدخاع
6. عيل بن عيل القييس خزيراً لإلسارة املحلية

7. القايض/ أحخد عبدالله عقبات خزيراً للددل
م. صالح أحخد شدبان خزيراً للخالية

9. طاالل َعبدالكريام عقاالن خزياراً لليدماة 
املدنية خالتأمينات

10. اللاواء ركن/ محخد عبدالله القويس خزيراً 
للداخلية

11. عليااء خيصل عبداللطيف الشادبي خزيراً 
لحقوق اإلنَْسان

12. ياارس أحخاد الداوايض خزياراً للتيطيط 
خالتداخن الدخيل

13. اللاواء ركن/ زكريا يحيى الشاامي خزيراً 
للنقل

ل1. خائقاة السايد باعلاوي خزياراً للشاؤخن 
االْجتَخاعية خالدخل

15. أحخد محخد حامد خزيراً لإلعالد
16. يحياى بدر الديان الحوثي خزياراً للرتبية 

خالتدليم
17. حساني عيل حاازب خزيراً للتدليام الدايل 

خالبحث الدلخي
م1. محسان عيل النقيب خزياراً للتدليم الفني 

خالتدريب املهني
خزياراً  امليتاار  أحخاد  عبدالرحخان  س.   .19

للشؤخن القانونية
20. حسن محخد زيد خزيراً للشباب خالرياضة
للثارخة  الزباريي خزياراً  21. محخاد محخاد 

السخكية
22. د. لشاد رشف عبدالله خزيراً لليارجية

23. د. نبيال عبداللاه الوزيار خزياراً للخيااه 
خالبيئة

ل2. ذيااب محسان بن مديايل خزياراً للنفط 
خالثرخات املددنية

25. د. لطاف عيل الجرموزي خزياراً للكهرباء 
خالطاقة

القلياي خزياراً  القاايض/ رشف عايل   .26
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27. عبده محخد برش خزيراً للتجارة خالصناعة
م2. جليدان محخاوس جليدان خزيراً لالتصاالت 

ختقنية املدلومات
29. غازي أحخد محسن خزيراً للزراعة خالري
30. نارص محفوظ باقزقوز خزيراً للسياحة

31. س. محخد ساالم بن حفياظ خزيراً للصحة 
الدامة خالسكان

32. أحخاد صالح القن  خزيراً للدخلة لشاؤخن 
ميرجات الحوار خاملصالحة الوطنية

33. عبدالله أحخد الكبيس خزيراً للثقاخة
ل3. غالاب عبداللاه مطلال خزياراً لألشاغال 

الدامة خالطرق

35. محخد سديد املشجري خزيراً للخغرتبني
36. عايل عبداللاه أباو حليقاة خزياراً للدخلة 

لشؤخن مجليس النواب خالشورى
37. خارس محخد مناع خزيراً للدخلة

م3. نبيه محسن أبو نشطان خزيراً للدخلة
39. رضية محخد عبدالله خزيراً للدخلة
0ل. عبيد سالم بن ضبي  خزيراً للدخلة

1ل. حخيد عوض املزجاجي خزيراً للدخلة
2ل. عبدالدزيز أحخد البكري خزيراً للدخلة

تأييد ومباركة
خلنّأت اللجناة الثورية الدليا الشادَب اليخني 
الصاماد خالدظيم بإعالن تشاكيل حكومة اإلنقاذ 
الوطني كإنجاز لاد ختأرييي للخجلل السيايس 

امعىل.
خعالت اللجنة الثورية الدليا يف بيان عن اممل 
يف أن يستشدر املدنيون جسامة املسئولية املنوطة 
بهم يف أشاد املراحل حساسايًة من تأريخ الشدب 
اليخني الذي يتدرض لحرب إباسة شااملة من قبل 

تحالف الرش خاإلجراد الداملي.
خقالت »خالقااسد يتطلب الدخل برخح تكاملية 
للطاقاات  خاساتنهاضاً  للتدااخن  خاساتحضاراً 
الوطنياة امكاسيخياة خالشابابية خاإلبداعية لرخد 
القادرات خالكفااءات  الدخلاة بهاذه  ُمَؤّسساات 
باتجاه النهوض بالبلد خاستثخار الفرصة القائخة 
حاليااً«.. راجياة مان الله تدااىل الدون خالساداس 
للحكومة لالضطالع بخهامها يف مواجهة الددخان.
مان جهتهاا باركات اللجناة الدلياا للشاباب 
تشاكيل حكوماة اإلنقااذ الوطناي يف ظال لاذه 
الظرخف االستثنائية الصدبة التي تخر بها البالس. 
خأعربات اللجناة يف بياان لهاا عان تخنياتهاا 
مهامهاا  أساء  يف  خالتوخيال  بالنجااح  للحكوماة 
خمدالجة الوض  الرالن، مؤكدة أن شاباب اليخن 

سيقفون إىل جانب الحكومة يف خدمة الوطن.
خباركات قياساُت السالطة املحلياة يف عدس من 
محاخظات الجخهورية تشاكيل الحكومة، خأّكدت 
أنها جاءت اساتجابة لإلراسة الشادبية خاملصلحة 
الوطنية ختلبية لتطلدات خطخوحات أَبْنَاء الشدب 

اليخني.

امتعاٌض خليجي وأمريكي
خالقى تشاكيُل الحكومة استياء كبرياً من قبل 
سخل مجلال الدادخان عاىل بالسناا، خيف مقدمتها 
أمرياكا خالسادوسية خبريطانياا خجامداة الدخل 

الدربية.
خاعتل املبدوث اممخي إساخاعيل خلد الشايخ 
أحخد يف بيان صدر عنه الثالثاء املايض أن تشاكيل 
لاذه الحكوماة يض  عراقياَل جديادًة َخإضاخية 

ملسار السالد.
خ أضااف: تشاكيل الحكوماة يتداارض ما  
االلتزاماات التاي قدمتهاا أنصاار اللاه َخاملؤتخر 
الشادبي الداد إىل اممم املتحدة َخإىل خزير خارجية 
الوالياات املتحادة اممريكياة جاون كاريي خالل 

لقائهم مده يف مسقط.
خ أكاد أن الحال السايايس التواخقاي خحاده 
سيُساالم يف إنهااء الظلام َخخقف لادر الدماء يف 
الباالس، ساعيااً إىل جخي  امطراف إىل إَعااَسة تفديل 
لجنة التهدئة خالتنسيل للخسالخة يف ضخان خقف 

امعخال القتالية.
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  - إبراهيم السراجي
صدى املسرية - متابدات

خاَصاَل طارياُن اممريكي السادوسي َشانَّ 
غاراتاه اإلجرامية عاىل عدس مان محاخظات 
الشاهداء  مان  عادساً  ميّلفااً  الجخهورياة، 
خاملراخال  املنشاآت  يف  خامرضار  خالجرحاى 

خاملدنية خمنازل املواطنني. 
خقال مصدر عساكري إن طاريان الددخان 
عاىل  غاراتاه  كثّاف  السادوسي  اممريكاي 
محاخظاة صدادة، حيث َشانَّ 15 غاارة عىل 
منطقة الفرع، َخغارتني عىل منطقة الدشاش 
بخديرياة كتاف، خمثلها عاىل منطقة املنزلة، 
كخا شان غاارة عىل اممان السايايس، خأرب  
غاارات عاىل مناطاَل متفرقاٍة مان مديرية 

الظالر.
خذكار املصادُر أن طارياَن الدادخان شان 
غاارة عىل محطة للغاز املنزيل بخديرية شادا، 
خغارتاني عاىل منطقة قاارة بخديرياة مجز، 
خثالث غارات عىل منطقاة مندبة َخآل الزماح 
بخديرية باقم، َخغارة عىل منطقة البق ، خيخا 
اساتهدف قصٌف صارخخي خمدخدي سدوسي 

منطقتَي آل عخر خآل الشيخ بخديرية منبه.
خيف ذات الساياق استشاهد ثالثُة مواطنني 
خأصيب أربدة آخرخن، بينهم نسااٌء خأطفاٌل، 
أمال امربدااء، جاراء غاارة شانها طاريان 
الددخان اممريكي السادوسي عىل منزل بواسي 

حباب بخديرية رصخاح بخأرب.
خأخضح مصدٌر محيلٌّ باملحاخظة أن طرياَن 
الددخان استهدف بغارة منزل املواطن حسني 
صالح مشاتان، ماا أّسى إىل استشاهاس أربدة 
من أطفالاه خإصابة أربدة آخرين، بينهم رب 

امرسة خزخجتاه بجارخح خطارية، كخا أقدد 
مرتِزقاُة الددخان اممريكي السادوسي يف ذات 
املحاخظاة عاىل قصف قرى الزائاد يف منطقة 

املسدد خالهزمة.
إىل ذلك شان طارياُن الدادخان اممريكي 

الضبااب  منطقاة  عاىل  غاارًة  السادوسي 
بخديرية صال املواسد، َخغارتني عىل منطقة 
الدخاري بخديرية ذخ بااب يف محاخظة تدز، 
خيخاا اساتهدف مرتزقته امحياء الساكنية 
يف مديناة تداز، ماا أسافر عن استشاهاس 
مواطناني إثر قصف مدخدي عىل منازلهم يف 
جولة القرص رشق املدينة، كخا شان طريان 
الدادخان غارة عاىل منطقة الجار بخديرية 
عبل يف محاخظة حجاة، َخغارة أخرى عىل 
منطقاة املجاخحة بخديرية نهم يف محاخظة 
رصخاح  مديرياة  عاىل  خمثلهاا  صندااء، 

بخحاخظة مأرب.
خيف الساياق استشاهد مواطناان خأصيب 
خخسٌة آخرخن أمل يف قصف ملرتزقة الددخان 

عىل جولة القرص يف مدينة تدز.
خأخااس مصادٌر محايل بتداز باأن مرتزقة 
الدادخان أطلقاوا قذيفاة لااخن مان أماكن 
تخرُكزلام عاىل جولاة القارص، ماا أّسى إىل 

استشهاس مواطنني خجرح خخسة آخرين.
خكان استشاَهااَد خُجاِرَح أكثاُر مان 50 
مواطنااً يف 17 من الشاهر الحايل جراء قصٍف 

مدخدي من ِقبَِل املرتِزقة. 

  - صنعاء
أّكاد خزياُر اإلعاالد، أحخاد محخد 
حاماد، ألخياة تَظاخر كاخاة الجهوس 
إلنجااح الدخال اإلعالماي؛ ملاا ييدد 
مصلحاة الوطن خيدزز مان التكاتف 
الدادخان  مواَجهاة  يف  خالصخاوس 
السدوسي اممريكي الغاشم خحصاره 

املفرخض عىل اليخن.
خاالل  اإلعاالد  خزياُر  خاساتخ  
االجتخااع الذي ُعقاد أمال امربداء 
بصنداء، خَضمَّ قياسَة الوزارة خرؤساء 
املؤّسساات الصحفياة خالقطاعاات 
اإلعالمياة اإلذاعياة خالتلفزيونياة إىل 
خطط خأنشاطة الوزارة خاملؤّسسات 
اإلعالمياة خالصدوباات التي تدرِتُض 

أساَءلا.
خأّكد رضخرَة صياغة برنامج عخل 
الوزارة بخاا يكفُل ترجخاة توجهات 
حكومة اإلنقاذ الوطني خاالساهاد يف 
نجاحها؛ كونهاا تدَخُل يف ظل ظرخف 
صدباة بخاا يخكاُن مان تجاُخزلاا 
خاستشادار  خاإلخاالص  بالتفاناي 
الجخياِ  للخسائولية التأرييية التي 

ُخِرَضت عىل اليخن أرضاً خإنساناً.
خأشاس الوزيُر حامد بُجُهوس َجخي  
ختفاُعلهام  الوطنياني  اإلعالمياني 
اال  ختفانيهام يف أساِء مهاِمهم ختحخُّ
إيصااِل  يف  الوطنياِة  مسائوليتهم 
املدّلة  الصاسقاة  اإلعالميِة  الرساالِة 
خحقيقاة  الرالناة  امخضااع  عان 
الدادخان خالحصار الاذي يتدرَُّض له 

الشدُب اليخني.
خيخاا تحدث نائاُب خزيار اإلعالد 
الادخر  عان  الديان،  رشف  لاشام 
ضداف  رغام  لإلعاالد  املشاهوس 
اإلمكانات.. مساتدرضاً بدض املهاد 
خاللامج املستقبلية الواجب إسراُجها 
ضخان برنامج عخال الاوزارة خالَل 
الفرتة القاسمة بالرشاكة م  خساائل 

اإلعالد الوطنية الياصة.
خلفات إىل رضخرِة تفديال اإلعالد 
اليارجي ختقديام الصورة الحقيقية 
ملجريات امحداث يف اليخن خاستيداد 
ألّم اللغات الحية.. مشارياً إىل ألخيّة 
توحيد السياساة اإلعالمياة الوطنية 
ختبنّي رسالة موّحدة تهدُف إىل تدزيز 
الوطنية خالصخاوس خالثبات  الَوحادة 

السادوسي اممريكي  الدادخان  أمااد 
خحصاره الجائر.

مان جانباه ثّخان خكياُل الاوزارة 
لشائون اإلذاعة خالتلفزيون خاإلعالد 
اليارجاي أحخاد الحخاطاي الجهوَس 
التي بذلها خزياُر اإلعالد خالل الفرتة 
املاضية.. متخنياً له التوخيَل يف تسيري 
شائون الاوزارة خاالَل لاذه الفرتة 

الدصيبة.
خاساتدَرَض الحخاطي الصدوبات 
أساَء  تدياُل  التاي  خاملالياة  اإلسارياة 

املؤّسسات اإلعالمية بشكل كامل.
َد رؤسااُء املؤّسساات  يف حاني َقدَّ
اإلعالمية خالصحفية رؤالم، حساب 
اإلمكانياات املتاحاة.. مؤكديان بذَل 
كاخة الجهوس لتقديم رساالة إعالمية 
قوية تداّل عن قوة الصخاوس اليخني 
ختواكب اليطوات السياساية املدلة 

عن تطلدات الشدب. 
رٌة إلعداس  خقد ُشاّكلت لجناٌة مصغَّ
مارشخع خّطاة عخال خزارة اإلعالد 
برئاساة نائب خزير اإلعالد خعضوية 
خرؤسااء  املسااعد  الاوزارة  خكيال 

املؤسسات اإلعالمية.

العدواُن يواِصُل استهدافاَه للمدن واألحياء السكنية ويُشـنُّ أكثراَ 
من ثالثني غارة خالل أربع وعشرين ساعة

�شات ال�شحفية والقطاعات االإعالمية االإذاعية والتلفزيونية يف لقائه املوؤ�شّ

وزيُر اإلعالم يؤكد على أهمية تظاُفــر الجهود 
لتعزيز دور اإلعالم يف مواجهة العدوان

هيومن رايتس: مجزرتا الصالة الكبى وسوق مستبا ارُتـكبتا 
بأسلحة أمريكية راح ضحيتها آالف الشهداء والجرحى

  - متابعات:
خختاش  رايتال  ليومان  منظخاُة  خجّهات 
للرئيال  رساالًة  امربدااء،  أمال  الحقوقياة، 
املشااَرَكَة  منتقادًة  أخباماا،  بااراك  اممريكاي 

اممريكية يف الددخان عىل اليخن.
خذكارت املنظخاُة يف رساالتها أن أربداَة آالف 
خمائة خخخساة خعرشين شايصاً ُقتلاوا خُجِرَح 
سابدُة آالف خمائتان خسابدٌة آخرخن منذ مارس 
2015د، حياث خثّقات املنظخُة ثخانية خخخساني 

غارًة عاىل املدنيني خصفتها ِبغاري املرشخعة منها 
سات عارشة غاارة اُساتيدمت خيهاا الذخائار 

الدنقوسية املحرمة سخلياً.
خأشارت الرساالة إىل أن الواليات املتحدة باعت 
أسالحة خمنصات صواريخ للسدوسية كان آخرلا 
شاحنة سباباات خمداخ  خمدادات بقيخاة مليار 
خخخسة عرش مليون سخالر، خيخا شّكل قرار البيت 
امبيض بتدليل نقل الذخائر الدنقوسية للسدوسية 

يف مايو 2016د اعرتاخاً لاماً بيطرلا.
املنظخاُة  ساّجالت  اممريكياة  خبامسالحة 
مجزرتني خصفتهخا بامكثر سموية، خلخا مجزرُة 

الصالاة الكالى خمجازرة ساوق مساتبا التاي 
ساقط خيها آالف الشاهداء خالجرحى مستشهدًة 
بقاول الدضاو يف الكونغرس تياد ليو الاذي قال: 
إن املساؤخلني اممريكيني متورطون يف املسااعدة 

خالتحريض عىل ارتكاب جرائم حرب يف اليخن.
 خختخات الرساالُة باأن عىل الوالياات املتحدة 
التاي قالت إنهاا سارتاِجُ  سعَخها للسادوسية إن 
كانت جاسًة أن تباِسَر إىل التوضيح حول املشااركة 
خمحاَسابة  اليخان  عاىل  الدادخان  يف  اممريكياة 
املساؤخلني عىل جرائم الحارب ختقديم تدويضات 

لضحايا الهجخات.

بقية من ال�شفحة االأخرية 

اِر اهلل من  رسالُة أاَْنــصاَ
تركيبة الحكومة!

خالحل )حسان زيد( خامحزاب الفتية )الجرموزي خامليتار( خالحراك 
الجنوباي باقزقاوز خالقخا  خغالب مطلال خبن حفياظ خغريلم(، 

خاملحاخظات املنسية يف الداسة كخأرب ختهامة خصددة. 
 أَنْااَصااُر الله اقتارص تخثيلهم عىل اإلعالد خالرتبياة خالنقل.. لو 
َقِباَل اإلصالحياون خالنارصياون خاالشارتاكيون غاري املشااركني يف 
الدادخان املشااَرَكة لتنازلاوا لهم عن الاوزارات التي يشادرخن خيها 
بأنهام رشكاء خدليون، خلو تنازلوا عن ُكلرِّ الحقائب كخا كان اممر يف 
حكومة ترصيف امعخال التي خلت من خجوس خزير خاحٍد من قياسات 

أَنْااَصار الله.
بهاذا خبقبولهم إلقصائهم من حكومة بحاح أثبات أَنْااَصار الله 
أنهام صاسقاون يف أن ألَداخهام التاي أعلنولاا يف ثورة ٢١ سابتخل 
٢٠١٤د لي ِلحل مشاكلة الرصاع املزمن عىل السلطة، بالقضاء عىل 
التفارس خاالساتئثار خاالقصاء من قبال طرف أَْخ شايص أَْخ أرسة أَْخ 

منطقة عىل السلطات.
خأثبتوا أنهم لم يسادوا إىل ان يكونوا بدياالً عن الجخي ، بل مجرس 
رشيك خبأقل حصة يف سالطات يشارك خيها الجخي ؛ لتخن  التسلط 

ختفَضَح الفساس ختحقَل الحرية خاممن خالكرامة للجخي .
كخاا أثبتاوا أنهم ليساوا انتقاميني خال ثأريني خال يديشاون حالة 

عداء م  أَي طرف يخني أَْخ عربي أَْخ إسالمي بل خال إنَْساني.
خأثبتاوا أنهم يتجاخزخن املايض بآالمه خرصاعاته؛ منهم صاسقون 

يف أن مدركتهم ليست م  أَبْنَاء اليخن خامُّمة خاإلنَْسانية. 
مدركتهام خقط ما  االساتكبار الداملي الاذي تحكخاه ختوّجُهه 

الصهيونية الداملية.

إستشهاُد وإصابُة ثالثة 
عشر مواطناً يف انفجار 

درّاجة مفّخخة وسط 
سوق شعبي يف حجة 

  - خاص
 استشاهد ثالثاُة مواطناني، خأصيب عرشٌة 
آخارخن، االثنني املايض، يف انفجار سّراجة نارية 
مفيية خسط سوق شادبي بخحاخظة حجة. 
خقاال مصادر محايل لا »صادى املسارية«: إن 
سراجاة نارية مفّيية انفجرت خساط ساوق 
مغربة قرحش بخديرياة كرش محاخظة حجة، 
ماا أسى إىل خخااة ثالثة أشاياص خَجْرِح عرشة 

آخرين.
املحايل ملديرياة  املجلال   خقاال ساكرتريُ 
كرش أحخاد الزراعي إن امشاياَص الذي ُقتلوا 
يف الحااسث، لام املواطان -محخد عباده حزاد 
اليزيدي خاملواطن –محخد يحيى خلان خالطفل 

عبداللطيف خالد خلان.
خأكاد الزراعاي أن امجهازَة اممنياَة تتاباُ  
امخلياة  الادالالت  الجريخاة، خأن  التحقياَل يف 
للحاسثة تشريُ إىل تورُّط الجخاعات اإلرلابية.

حرائُر بني حشيش 
يقدمن قافلًة غذائيًة 
وماليًة دعماً ألبطال 

الجيش واللجان الشعبية
  - خاص

حشايش  بناي  مديرياة  نسااُء  تقّدمات 
بخحاخظاة صندااء، أمال امربدااء، بقاخلاة 
غذائياة خأخرى مالياة؛ رخًدا لجبهااِت القتال، 
مؤكداٍت عىل االساتخرار يف رخِد الجبهات باملال 
خالرجال خبكّل ما يلزُد لدحر الغزاة خاملناخقني.
ختتاواىل مشااِلُد الباذل خالدطااء ِتباعااً ال 
انقطاعااً يف مدركاة التحّرر اليخناي، خخديرية 
بناي حشايش خرجات حرائُرلاا، مؤكاداٍت 
صخوَسلن أماد إجراد الددخان خحربه الشدواء 
عاىل لقخاة عياِش املواطن طاواَل ماا يقارب 

الدامني. 
خخالل خقفتهن قّدمت النساُء قاخلًة غذائيًة 
خأخارى مالية؛ رخداً لجبهاات القتال، خيف إطار 
تأكيدلن عىل السري يف ذات الدرب حتى يتحقَل 

النرُص لكاخة أبناء الشدب اليخني.

هيئُة مستشفى ذمار العام تطلُق مناشدًة إلنقاذه باألدوية والكوادر الصحية 
والوقود وتحّمل تحاُلفاَ العدوان مسؤوليةاَ تدهور الوضع الصحي 

  - خاص
ناَشَدت ليئُة مستشفى ذمار الداد، جخيَ  املجتخ  الدخيل 
خاملنظخات اإلنساانية خجخي  الجهات املدنية، برُسعة توخري 
امسخياة خاملساتلزمات الطبياة للطاوارئ خالغسايل الكلوي 
خالدناياات املركازة خالدخليات، خكذلك توخاري الفرق الطبية 

حسب االحتياج خاملشتقات النفطية خخسائل النفط.
خقالت ليئة املستشافى يف مناشدتها التي تلقت صحيفة 
صدى املسارية نساية منها: نوجاه لذا الناداء الداجل بكل 
لغاات الداَلام خباكل املبااسئ خالقيام اإلنساانية الساامية 
طلباً خرجااء التداُخَن اإلنسااني، حيث خأن الشادَب اليخني 
يتدرض للقتل بكل خئاته “املرأة خالطفل خالكهول خاملصابني 

بامماراض املزمنة” خالذين يُخن  عنهم جخيداً الدخاء خالغذاء 
نتيجة الحصار الجائر“.

خأضاخات ”خنحان مان منطلال املسائولية امللقااة عىل 
عاتقنا نناشاد ُكّل أحرار الدالم، أخراساً خمنظخاٍت خجخدياٍت 
خمؤسسااٍت خشادوباً خحكومااٍت، للدخل، ُكلٌّ مان موقده 
خمكانه، عىل حفظ حقوق خكرامة اإلنساان اليخني املريض 
الجرياح املنتهكة حقوقه بصورة يومياة من خالل حرمانه 

من الحصول عىل الدخاء«. 
خسعات ليئاُة مستشافى ذمار الدااد، إىل رسعاة توخري 
االحتياجاات التاي يتطّلبُها املستشافى قباَل أن يتوّقَف عن 
تقديام خدماته خالتاي تتخثل توخاري امسخية خاملساتلزمات 
الطبية للطوارئ خالغسيل الكلوي خالدناية املركزة خالدخليات 

ختوخاري الفرق الطبياة حساب االحتياج ختوخري املشاتقات 
النفطية خخسائل النقل. 

االات ليئُة املستشافى، تحالَُف الدادخان اممريكي  خحخَّ
السادوسي كاِمَل املسئولية اإلنساانية خالقانونية خامخالقية 
إزاَء ُكّل النتائج املرتتبة عىل من  سخول امسخية خاملستلزمات 
الطبية خاالساتهداف للخؤسساات الطبية بصاورة مبارشة 

خغري مبارشة. 
اُل كذلاك  خأشاارت الهيئاُة إىل أن املجتخاَ  الادخيل يتحخَّ
املسائولية اإلنساانية خالقانونية خامخالقية جاراء الحصار 
اللي خالبحاري خالجوي الذي يفرضه تحالُاُف الددخان عىل 
اليخان خيقابَاُل بتغاخٍل ختََغااااًض منقطاِ  النظري بصورة 

تتناىف م  ُكّل القوانني خامعراف الدخلية.
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ل  ال بذكرى االْستقالاَ ل تعتقُل قياداِت الحراك في حضرموت وتقتحُم الساحة المخّصصة لالْحتفاَ قواُت االْحتالاَ
وتشترُط رْفعاَ صور بن سلمان وبن زايد وتأييد هادي للسماح بإقامة الفعالية  

حراك باعوم وناصر: نحّذر السلطات من مغبة االستمرار في انتهاكاتها ونحملها تبعاِت جّر المدينة إلى الفوضى
حضوٌر جماهيريٌّ ضعيٌف في فعالية عدن واستبداُلها بحملة تقديم الشكر للعدوان وما يسمى بـ »يوم الشهيد اإلماراتي«

يف ذكرى رحيِل امل�شتعمر الربيطاين.. 

ل«! الحراُك يصطدُم بـ »االْحتالاَ
  - خاص:

اندكاَل حجاُم اليالخاات باني تيّاارات 
الحاراك الجنوبي؛ بسابب تدخاالت الددخان 
عىل خداليات ذكرى االْستقاَلل، حيث اتجهت 
السالطات املوالياة لالْحتااَلل إىل اساتيداد 
القوة ملنِ  إقامة خداليات سعت لها تياراٌت ال 
تدرتف بخا يسخى »الرشعية« خيخا سخحت 
للتياارات امخارى املوالية للدادخان بإقامة 

الفداليات باملناسبة. 
خساّجلت امياد املاضياة أخَل تصاسد بني 
الحراك الجنوبي خسالطات االْحتاَلل، سايخا 
يف محاخظاة حرضموت، حياث اتهم قياسيٌّ 
يف الحاراك الجنوباي، يف اتصاال لاتفي م  
»صدى املسرية«، االْحتاَلَل اإلماراتي باْعتَقال 
قيااسات تابدة للحراك الجنوباي تيار باعود 
خعايل ناارص محخاد عاىل خلفياة امحداث 

امخرية التي شهدتها املكال. 
خحَسِب القياسي خإن القواِت اإلماراتية ال 
تزاُل تدتقال 10 قياسات من الحراك يف مطار 
الريان، مضيفااً أنهم يتدرضون لإللانة من 
قبل القوات اإلماراتية، مشرياً إىل أن سلطات 
االْحتااَلل مندت الحاراك من إقاماة خدالية 
الاا 30 من نوخخال يف املكال؛ بسابب رخض 
اللجناة التحضريية للفدالية رْخَ  صور امللك 
السادوسي خمحخد بن زايد ختأييد ما يسخى 
الرشعية، قائالً: تم الساخاح لتيارات الحراك 
املؤيدة للددخان يف إقامة خداليات االْستقاَلل 
تلاك  يف  من  أخارى؛  خمحاخظاات  عادن  يف 
الفداليات ترخ  صور بن سلخان خبن زايد. 
خكانت قاواٌت مسالحة تابداة لإلمارات 
قاد اقتحخات السااحة امليصصاة للحراك 
الجنوبي يف سااحل حرضموت خذلك مسااء 

الثالثاء املايض. 
ختداخلت خساائل إعالمية أنبااَء امحداث 
يف حرضماوت باإلشاارة إىل من  السالطات 
ذكارى  خدالياة  إقاماة  الجنوباي  الحاراك 
االْساتقاَلل، حياث أسى اقتحاِد السااحة يف 
مدينة املاكال إىل رسخس أخدال من ِقبل مؤيدي 
خمنارصي الحراك قبل أن تتجَه تلك السلطات 
إىل اْعتَقال الدرشات، أبرزلم سالم الجبل بن 
الشايبة عضو اللجنة التحضريياة للفدالية 

خالل محاخلتاه اللقاء باملحاخاظ املدنّي من 
قبل الفار لاسي للخطالبة باإلخراج عىل عدٍس 
من القياسات املحسوبة عىل الحراك خاملدتقلة 

لدى قوة تَُدعى امليابرات الدسكرية. 
خَحَساِب خسائَل إعالمية خإنَّ كالً من عيل 
بن شاحنه نائب رئيل اللجناة التحضريية 
للفدالية خمادرد أبو رساج، خلاو قياسي يف 
الحراك مان محاخظ عدن خإبراليم الجفري 
نائاب رئيال اللجناة السياساية يف خصيل 
الحاراك التابا  لباعود قاد اعتقلاوا االثنني 
املاايض يف املاكال خساط مطالباات برسعة 

اإلخراج عنهم.
ختحدثت خساائُل إعالميٌة عان اْعتَقاالت 
طالت ناشاطني حراكيني يف شاوارع مدينة 

املاكال عقب إعاالن اللجناة اممنياة التابدة 
لقاوات االْحتاَلل إلغاء خدالياة الحراك لدخاع 

أمنية حسب اللجنة.
إن  املسارية  لاا صادى  قالات  مصااسُر 
مسالحني موالني للددخان احتجزخا عدساً من 
الحاخاالت يف الطريل إىل السااحة امليصصة 
لالْحتَفال خساط املكال قبل أن يتم إجباُر تلك 
الحاخالت عاىل الدوسة إىل عادن، خيخا قامت 
سالطاُت االْحتااَلل بخالحقاة الناشاطني يف 

شوارع املكال. 
خحصلات »صدى املسارية« عىل أساخاء 
املدتقلاني يف نقطاة كنادة خلام: -1 أماان 
عبدالجباار -2 عبدالفتااح جخاجم الربيدي 
-3 أسادد جدفار ساكينه -4 عخار الطايل 

-5 حساني جاما  -6 أحخاد الريحاناي -7 
لديل اليطيب -8 جخال مسادوس -9 أحخد 

سليخان -10 محخوس خالد محخوس.
خكانات اللجناة التحضريياة للفدالياات 
يف املاكال خعادن خالتابداة ملكوناات خقاوى 
الثاورة الجنوبياة التحررياة قاد أصادرت 
بالغااً صحفياً بداد االْعتَداء اتهخات خيه ما 
يساخى »الرشعية« بخا حدث يف املكال، حيث 
أغلقت مداخل سااحة الحرياة بامطقم منذ 
مغرب الثالثاء خنارشت مدرعاتها خأطقخها 
خأخراسلا يف شوارع املدينة بشكل لستريي.
خقال بالغ اللجنة )خنحن إذ نستكر خندين 
مثل لاذه الترصخات الرعناء خالالمسائولة 
التاي تخارساها قاوات ما تساّخى الرشعية 

منذ ليلة االثناني من اْعتَقااالت خاقتحامات 
خانتهااكات لحرية الارأي خالتدبري خحقوق 
اإلنَْساان؛ بهدِف تكخيم امخاواه إال أننا نؤكد 
خنحاذر  ساتقاد،  الرئيساية  الفدالياة  أن 
السلطات من مغبة االستخرار يف انتهاكاتها 

خنحّخلها تبداِت َجّر املدينة إىل الفوىض(.
عىل صديد آخر أصادر القياسيُّ يف الحراك 
محخاد عيل أحخاد رئيال املؤتخار الوطني 
لشادب الجنوب بياناً بخناسابة 30 نوخخل 
سعا خيها ما يسخى الحكومة شخاالً خجنوباً 
خإباداء  املناسابة  مهرجاناات  تساهيل  إىل 
ُحْسان النواياا تجااه »الجناوب«، مضيفاً: 
خاستشاهُدكم قوالً ال خجوَس مي حل إال بحل 

عاسل للقضية الجنوبية.
خسبل للسلطات املوالية للددخان السخاح 
بإقاماة خداليات مؤيدة ملا يساخى الرشعية 
خراخضاة ليطاة خلد الشايخ خساط املكال، 
ماا يؤكد حجَم االْساتهَداف الذي يتدرض له 
الحراك الجنوبي الذي يرُخُض تأييَد الددخان. 
أماا يف عادن خقد شاهدت الفدالياُة التي 
سعات لها خصائاُل حراكيٌة موالياٌة للددخان 
مشااركة جخالريية ضديفة عىل عكل ما 
كان متوقداً، خلو ما يدكُل حجَم تأثري تلك 
الفصائل خالتيارات عىل الشاارع، سيخا بدد 
له  اتجالهاا نحو تأييد الدادخان ختلير تدخُّ

الدسكري. 
جازًء  خاإن  إعالمياة  خساائَل  خحساَب 
كبرياً مان الفدالية ُخّصص لتقديم الشاكر 
لإلمارات خالسدوسية ضخن حخلة ما يسخى 
»مليونية شاكراً إمارات الياري« خذلك إحياًء 

ملا يسخى »يود الشهيد اإلماراتي«.
متابدون خارّسخا خَشاَل الفدالية يف عدن 
خمحاخلاَة تخييدهاا لصالاح سخل الدادخان 
مساباب أبرزلا ما تدانياه املحاخظة خبقية 
املحاخظاات الجنوبياة مان أخضااٍع صدبٍة 
منهاا  اممنياة  النواحاي  ميتلاَف  شاخلت 
خاملديشاية يف ظل خعوس ختدهدات مساتخرة 
مان قبال لااسي خحكومتاه، اممار الاذي 
اندَكاَل عاىل خضا  املواطناني مان خالل 
خداليات اْحتَجاجية تطالُب بتوخري اليدمات 

امساسية خرصف الرخاتب.

األجهزُة األمنيُة تكشُف تفاصيلاَ جديدًة عن خلية »صنعاء« اإلجرامية!
  - خاص:

كشفت امجهزُة اممنيُة عن تفاصيَل جديدٍة معخاٍل إجراميٍة 
نّفذتها الدنارُص التابدُة محد امحزاب اليخنية خالل عاد خنصف 
ب االْستقَرار  عاد من الددخان؛ بهدف زعزعة اممن الداخيل خرَضْ
خالساكينة الداماة خالتاي ضبطتها امجهازُة اممنياُة خاللجان 
الشادبية خمدها أسالحة ثقيلة خمتوّساطة يف الداصخة صنداء 

قبل أياد.
خخّزَع اإلعالُد اممني تساجيالً مصاوراً لجانب من اعرتاخات 
تلاك الدنارص بتنفيذ عادس من الدخلياات اإلجرامية يف الداصخة 

صنداء.
خأخضحت امجهازُة اممنيُة يف ملحل أمني لها تلقت صحيفة 
املسارية نسايًة منه بدض امعخال اإلجرامية التي نفذتها لذه 
الدناارص خلي عبارة عن عخليات اغتيال خزرع عبوات ناسافة 
قامت بها لاذه الياليا اإلجرامية املنتارشة يف الداصخة صنداء 

خعدس من املحاخظات امخرى قبل القاء القبض عليها.
ِر اعرتخت تلك الدناارُص بتنفيِذ عدٍس من  خيف التساجيِل املصورِّ
الدخليات اإلجرامية خكذلك نوع امسلحة التي استيدمتها يف ُكلرِّ 
عخلية، خمنها اْساتهَداُف اليدمات اممنية خالدسكرية خاللجان 
الشادبية املّكلفني بحخاياة البنك املركازي بصارخَخني من نوع 
ن  مان عىل سراجاة نارية بتأرياخ 3 يوليو  » لاو« أمريكاي الصُّ
2015د نتج عن تلك الدخلية إصاباٌت خأرضار ماسية، خاْستهَداف 
نقطة أمنية بخنطقة بيت باوس بصارخخ »لو« أمريكي الصن  
بتأرياخ 26 يولياو 2015د خالتي قااد بها عنارص مان الجناح 
اممناي التابا  محاد امحازاب السياساية خالاذي تدخاُل تحت 
مسخى »الدخل الياص« خلي نفُل الدنارص التي نفذت عخلية 
مزسخجة اساتهدخت خدمات جامدة صندااء يف البوابة الرشقية 
علَ إلقاء قنبلة يدخية من عىل سراجة نارية بالتزامن م  قيامها 
باْستهَداف خدمات الجامدة يف البوابة الغربية علَ إطالق امعرية 
النارية من عىل متن سراجة نارية خذلك بتأريخ ل1 يوليو2015د 

نتج عن الدخليتني إصابة ل1 شيصا.
كخاا كشافت امجهازُة اممنياُة خخقااً للتحقيقاات م  تلك 
الدناارص خاملضبوطاات التاي خجادت بحوزتهاا عان تفاصيل 
بدض الدخليات اإلجرامية التاي نفذتها عنارُص لذا الحزب ختم 
الحصوُل عاىل مدلوماتها خميّططها امصيل خمن تلك الدخليات 
اإلجرامية اغتيال الدخيد املتقاعد عبدالله مصلح حيدر الرصاص 
أحاد ُضبَّاط الحارس الجخهوري أمااَد منزله بشاارع الرقاص 

بأمانة الداصخة بتأريخ 23 أغسطل 2016د. 
ختضخنات الدخليات التي نّفذتها تلاك الدنارص زْرُع ختفجري 
الدبوات الناسافة التاي يتم التحكُم بها من خاالل االتصال عن 
بُدد بواسطة الهاتف اليلوي، حيث تم تفجريُ عبوتني مزسخجتني 
بفارٍق زمني بسايٍط يف مقر تابٍ  منصار الله يف مدينة اآلنيس با 

»حي عرص« بتأريخ 13 مايو2016د.
باإلضاخاة إىل ذلاك قامات تلاك الدناارُص بتفجاري الدبوات 
الناسفة عل أجهزة الريخوت كنرتخل، خمنها زرع ختفجري ُعبْوة 

ناسافة تحَت سايارة املواطن توخيل الدبايس بتأريخ 22 يوليو 
2016د. خذكرت امجهزُة اممنية أنها اعتقلت الكثريَ مخن تورط 
يف تنفياذ لاذه الدخليات اإلجرامياة خمن بينهم َمان قاد برصد 

خاغتيال الدخيد عبدالله مصلح الرصاص. 
خأكدت امجهزة اممنية أنها سالخت ميازَن أسالحٍة خعبواٍت 
تابدًة لدنارص لذا الحزب، خضبطت كخياٍت كبريًة من امسالحة 
الثقيلة خاملتوساطة خالدباوات الناسافة خامسخات الالزمة لدخل 
لاذه الدناارص اإلجرامياة. خبيّنت امجهازة اممنية أنهاا تتاب  
عخلياات التحقيال خالضباط لليالياا اإلجرامياة التابداة لهذا 
الحزب، بدد أن تم إخضاُعها للخراقبة الدقيقة خكشاف أخكارلا 

خمداَلخة الكثري منها.
خجدست امجهازُة اممنيُة عىل أنها لن تألاَو ُجْهداً يف مواَجهة 
اليالياا اإلرلابية خمالَحقتها خالقباض عليها ختقديخها للددالة 
حتاى تناال جزاَءلاا الداسل َجااارَّاَء ماا تقرتخه بحال الوطن 

خاملواطن.
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  - إبراهيم السراجي:
تحّولت املناطُل خامحياُء الواقدة تحت سيطرة 
مرتزقة الددخان السادوسي اممريكاي، يف تدز، إىل 
مارسٍح لكل أناواع الجرائم ضاد املواطنني، خالتي 
التابداة لحازب  الجخاعاات  تخارساها عناارُص 

اإلصالح خالتكفرييني خالتنظيخات االجرامية.
خأصبحت تلك املخارسات يف الواق  عخالً يومياً 
لدناارص املرتزقاة، الذيان يقتلون من يشااءخن 
خينهبون ُكّل املنازل خاملحالت التجارية خامساواق 
الواقداة يف املناطقة الياضدة لسايطرة املرتزقة، 
خم  تدايل امصوات بشاكل غري مسابوق من قبل 
نشاطاء ينتخون للتيار نفساه، بداد أن أصبحت 
تلاك الدخليات تطاال الجخي  حتاى مخن يقفون 

خينشطون يف صفوف الددخان.
ماا يتم نارُشه عال صفحاات الناشاطني يف 
مواقا  التواصال االْجتَخاعاي مان قبل نشاطاء 
املرتزقاة بشاكل يوماي، يكفاي لرسام الصورة 
القاتخة لسالوك تلك الدنارص التاي تدخل لصالح 
الدادخان، خكذلك لتوضيح املداناة املساتخرة التي 
يكابدلاا املواطنون خالتجار خالباعاة املتجولون، 
خامخطار اليومية التي تتهدس حياتهم خأموالهم.

يف تدز ال يقترص اممر عند مخارساات مرتزقة 
الدادخان بحل املواطناني من قتال خنهب خرسقة 
ختقطا ، بل إن الحالة املزرية تتجساد يف صفوف 
الجخاعات التابدة للددخان خالتي تكشاف امخبار 
الاوارسة مان لناك أن ما يجخُ  تلاك الدنارص لو 
التبدياة لقاوى الدادخان، خماا يفارق بينها لي 
امطخااع خالرغبة بجني امماوال عن طريل تدمري 

تدز أَْخ إرلاب أللها.

• األطفاُل والضعفاُء يف قائمة ضحايا 
مرتزقة العدوان يف تعز

ال يكاس يخر ياود، سخن أن تأتَي أخباٌر من تدز، 
تفيُد باستشاهاس أَْخ إصابة طفل، خحياة امطفال 
تيتطف من ِقبل مرتزقة الددخان بشاتى الطرق، 
خبينها ما يتم بلخس شاديد، كخا حدث م  الشهيد 
الطفل »عبدالله نشاوان سالد« خعخره 6 سنوات، 
خالذي شايّده ساكان حي املسابح عرص الثالثاء، 

كخا تفيُد الصوُر التي خثّقها املايل لناك.
ختطابقات رخايااُت ساكان حاي املسابح م  
رخاياات نشاطاء املرتزقاة يف خساائل التواصال 
االْجتَخاعاي، خيخاا يُيصُّ مقتل الطفال عبدالله. 
تقول الرخايات إن أحَد امطقم الدساكرية التابدة 
للخرتازق »عاارف جامال« املداني من قبال قوى 
الددخان خكياال ملحاخظة تدز، كان يقوُسه برُسعة 
جنونياة املرتازق »محخد عبدالدزياز الفضيل« يف 
حي املسبح خقاد بدلل الطفل »عبدالله« بصورة 
بشادة أست لوخاتاه عىل الفاور، ليواصال الطقم 
طريَقاه سخن أية مباالة إلزلااق رخح الطفل الذي 

ترك يف الشارع مفارقته للحياة.
خعّلال أحاد نشاطاء املرتزقاة عاىل الحاسثاة 
بالهجود عىل املرتزق »عارف جامل« قائالً »طقم 
عارف جامل سلل الطفل عبدالله نشاوان قاسم 
ساالد. كان يساري برسعة جنونية، خهاذا الوكيل 
يتدامل ما  )الرشعياة( كغنيخة خخياد خلم يجد 

أحداً ليقول له قف«.
خمن قضياة الطفل عبداللاه، إىل قضية أخرى 
اساتهدخت حياة مواطن بسايط، يبحث عن قوت 
يومه، خسط مجخوعة من املجرمني الذين ال يرخن 
أية قيخة لحياة اإلنَْسان، خال ُحرمة للدماء الليئة، 
خلذه املرة أقادد عنارص املرتزقة عىل قتل حارس 
ساوق تجااري يف إحادى املناطال الواقداة تحت 

سيطرة املرتزقة.
خكالداسة، بدأت لاذه القضايا بالظهور للدلن 
ما  ارتفااع أصاوات النشاطاء املوالاني للددخان 
الذيان باتاوا لدخاً لتلك الدناارص، حيث نرش عدٌس 
مان أخلئك النشاطاء نبأ قيااد القائاد امليداني يف 
صفوف املرتزقة خيدعاى »الدزي الوصابي« بقتل 
حارس مركاز املهيوب التجاري الواق  يف شاارع 

26 سبتخل خسط مدينة تدز.
خكتاب خلاج املقطاري، أحُد نشاطاء مرتزقة 
الدادخان، يف صفحتاه بخوقا  »خيسابوك« أمل 
امخل قائالً إن القياسي املرتزق الوصابي قاد بقتل 
»حارس مركز املهيوب ساخل مستشافى الصفوة 
بادد باارس خخرج من املستشافى خكأن شايئاً لم 

يكن«.

• عصاباُت العدوان تنهاَُب املحالت 
وتحتلُّ ُمؤاَّسساِت الدولة

ياود الثالثااء املاايض كباقاي أيااد املناطال 
الياضدة لسايطرة املرتزقة يف تداز، حيث ينتِظُر 
ساكانها بشاكل يومي ما الذي سايلحل بهم من 
أذى أخلئاك املرتزقاة الذيان ال يساتثنون أحداً من 
إجرامهام؟ خفي شاارع التحرير امسافل بخدينة 
تدز يرخي أحد نشطاء املرتزقة يف مواق  التواصل 
أن مجاميَ  مسلحًة تابدة محد القياسات امليدانية، 
قامت بفرض إتاخات جديدة عىل أصحاب املحالت 
لناك؛ لتنشاب بدد ذلك اشاتباكات أست إىل إغالق 

الشارع خاملحالت التجارية.
خبحسب رخاية ناشط يدعى »طارق بن صغري 
الدبايس«، التاي نرشلاا يف صفحته الشايصية 
بخواق  التواصل االْجتَخاعي، خقد قامت مجخوعة 
مسالحة تابداة للقيااسي املرتازق »غازخان عيل 
عبداللاه املياليف« بإجباار أصحااب املحالت عىل 

سخ  500 رياال بدخن خجه حل خعندما خصلوا إىل 
محال »الحور للذلب« رخض ُعّخاال املحل الدخ ، 
خقاد املسلحون بتصويب بناسقهم باتجاه الدخال، 
خقاد حاارُس املحل بإطالق الناار عليهم خأصاب 

أحدلم«.
خيضياف أناه خبدد خقاوع الحاسثاة حرضت 
جخاعٌة مسالحٌة تابدة للخرتازق »عدنان رزيل« 
قائد ما يساخى »كتائب حسام«، خالتاي بدخرلا 
قامات باْعتَقال عخاال املحل خكذلاك املهاجخني. 
خبدد ذلك اتضح أنه تم إطالق املسالحني املدتدين 
عاىل املحالت بدد الحاسثة بوقت قصري، خقد َعاُسخا 
إىل محل الذلب خقاماوا بإطالق النريان عىل املحل 

خأغلقوا الشارع بالكامل.
يف حاسثة أخرى خإىل جانب قياِد أتباعه بدلل 
طفل يف حي املسابح، خقد قااد املرتِزقُة التابدون 
للقياسي املرتزق »عاارف جامل« باقتحاد ميازن 
ُمَؤّسساة االساخنت بخنطقاة االجيناات خقاموا 

بتحويلها إىل سوق للقات.
خيقوُل أحُد نشطاء مواق  التواصل االْجتَخاعي 
يف  اممريكاي  السادوسي  للدادخان  املوالاني  مان 
صفحته بالفيسابوك إن مجامي  تابدة للخرتزقة 
عارف جامل قامات »باقتحاد ميازن ُمَؤّسساة 
االساخنت باالجيناات ختحويلهاا إىل ساوق قات 

تابدة له«.

• نهُب املنازل سلوٌك يومي للمرتزقة
تخثّل أعخاُل نهب املنازل التي يقوُد بها عنارُص 
املرتزقاة يف تداز، خاحدًة من أكثار الجرائم حدخثاً 
بشاكل يومي يف تدز، ختلك الدنارص لم تدد مجرس 
أسخات بياد الدادخان، بل إن لها ساوابَل يف اإلجراد 
خالرسقة، خلذلك خهاي ال تفرق بني منازل املوالني 
للدادخان أَْخ الراخضاني لاه، بل إن الارصاخ امكثر 
ارتفاعااً ينطلل مان أخواه املوالني للدادخان الذين 
يشتكون بشكل يومي من تدرض منازلهم للنهب.
يف حاي كالبة بتداز سخلت عصابااُت املرتزقة 
أحاد املناازل خقامت بنهب جخيا  محتوياته خلم 
تبَل عىل أي يشء بداخله، بحساب ما تحدث مالك 

املنزل.
خيقاول »عارف أبو ريان الزمر« صاحب املنزل 
»قضيناا يف الُغربة خخل سانوات خبنيناا بيتاً يف 
حاي كالبة خقخنا بتأثيثه تخهياداً للزخاج، خقامت 
عنارُص ما يسخى »املقاخمة« بكرس مقفال املنزل 
خنهباوا ُكّل محتوياتاه حتاى أنهم لام يبقوا عىل 
مساخار خاحد. خيضيُف صاحاُب املنزل قائالً »ملن 

نشتكي؟ ليل لناك سوى الله يدوضنا«.

• مواجهاُت املرتزقة تؤّرُق سكاناَ 
املدينة

يف الوقات الاذي تقوُد باه التنظيخااُت التابدُة 
للددخان باالْعتَداء عىل املواطنني خإزلاق أرخاحهم 
خنهاب املنازل خاملحاالت التجارياة، خإنها يف ذات 
الوقت ال تتوقُف عن إشدال املواجهات خيخا بينها؛ 
بسابب قضايا تتدلل بامموال خالنفوذ، خأساواق 

تدز الواقدة يف مناطل سايطرة املرتزقة شاهدت 
الددياد من املدارك التي كانت نريانها الدشاوائية 

تزلل أرخاح املدنيني.
خخيخا بينهاا تقود خصائل املرتزقاة باالْعتَداء 
عاىل بدضهاا البدض، حياث يقول أحد نشاطاء 
املرتزقاة إن أخاراساً يتبدان القيااسي الدساكري 
املرتازق »عدناان حخااسي« قاماوا ياود الثالثاء 
املاايض  باختطاف قياسي مرتازق آخر مدنّي من 

ِقبل قوى الددخان مديراً ممن مديرية املداخر.
أحد نشاطاء املرتزقة يف تدز كان لو لذه املرة 
أحد ضحايا اْعتَداءات املجاميا  املوالية للددخان، 
حياث قااد املرتزق »سالطان القيايس« خلو من 
أتبااع القيااسي اإلصاالح الفار »حخاوس املياليف« 
باالْعتاَداء عاىل الناشاط امُلاوايل للدادخان »خهيم 

املياليف«.
خيرخي املياليف بنفِساه حاسثاة االْعتَداء عليه 
قائاالً: »أناا خهيام عبدالغناي عبده عايل املياليف 
سااكن يف خساط مدينة تداز بالتحرير امسافل، 
حيث تدرضت إىل عخلية اْعتَداء سااخر من املدعو 
»‹سلطان القييس« َخلو مدير قسم الوحدة خالل 
مصاسختي له خأنا خارج من منزيل خبدلشة طلب 

مني أطل  خوق الطقم سخن أي مسّوغ«.
خيضياف قائاالً: »قااد املدعو عندماا رخضُت 
الصداوس خوق الطقام، باالْعتاَداء بالرضب امللح 
عاىل شايي ختدرضُت للطام، ختهديد الساالح 
خكأننا يف زمن االساتدخار، حيث استقوى املدتدي 

بالسالح الذي يحخله«.
أماا أحاد املصوريان الذيان يدخلاون لصالح 
خصائال املرتزقة يف تداز، خقد تدارض لو اآلخر 
لالْعتاَداء خالتهديد بالقتل لالمتنااع عن التصوير 

ة أن ذلك حراد رشعاً. بُحجَّ
خيقاول املصاّور »أكرد الراساني« يف صفحته 

الشايصية »تلقيت تهدياداً بالقتال خالذبح أثناء 
تصوياري يف مستشافى الصفاوة صبااح الياود 
)االثنني( من قبل أحد املسلحني خالسبب أنه يقول 

إن التصوير حراد خُكفر«.
خيكشاف املصّور أن الذي قااد بتهديده يُدعى 
»ظاخار الجنداري« خلو من أتباع التكفريي خقائد 
جبهة املرتزقة رشقي تدز املدعو »أبو الدباس«.

 

• الِقباُب واألضرحة.. تدمرٌي ممنهٌج 
لتأريخ تعز

يف ُكّل املناطال التي تسايطر عليهاا مجاميُ  
خاملسااجد  القبااب  تكاون  الدادخان،  مرتزقاة 
خامرضحاة أخل ألاداف عناارص املرتزقاة الذين 
يقوماون بطخل لوية تداز ختدمري آثارلا الدالة 

عىل تأرييها الدريل.
خضخن لذا املسلسال قامات مجامي  مرتزقة 
الددخان بتفجري »قبة الطفييل« الواقدة يف منطقة 

»مقلة حسنات« بخديرية صالة بتدز.
ختأتي لاذه الحاسثة بدد أساابي  مان عخلية 
إجرامياة أخارى قامات بهاا مجاميا  مرتزقاة 
الددخان عندما أقدمت عىل تفجري قبة »عبدالهاسي 

السوسي« خالتي يدوُس تأرييها ملئات السنني.

• مرتِزقُة العدوان مجاميُع من 
املجرمني وأصحاب السوابق

خأمااد لاذا الكام الكباري مان الجرائام التي 
يرتكبها مرتزقة الددخان السدوسي اممريكي بحل 
أَبْنَااء تدز خمختلكاتهام، يحاخُل القيااسي بحزب 
الرشاس السالفي محخد طالر أندم خلو مناِلٌض 
للددخان، بتفساري أساباب سالوك تلاك الدنارص 

اإلجرامية.
خيقاول أندم: »عارشات اآلالف مان أَبْنَاء تدز 
يرزحون تحت ُحكم ميليشايات املقاخمة املفسدة 
يف املديناة، خال يخلكون حيلاًة للتيلص منهم، خال 

يسخح لهم حتى بالشكوى خالتسيط«.
خيضياف قائالً »مدظام »ميليشايا املقاخمة« 
بتدز لاي عصاباات عاطلني عن الدخل خشاباب 
بلطجاي خقتلاة يدرخاون أن أي صلاح أَْخ إيقاف 
للحارب لاو قطا  الرتزاقهام خعاوسة ملاضيهم 

املددد«.
خيتابُ  القياسي أندم قائالً إنه »بدد ٢٠١١ ضج 
الناس من رسقات عصاباات قاسمة من امليالف، 
خرسقاتهام للسايارات خبلطجتهام عاىل النااس 
اة أنهم حخولام أياد الثاورة م   خاملحاالت بُحجَّ

حخوس سديد املياليف«.
خأضااف القياسي السالفي »الياوَد يتكرر ذلك 
الوض  خأساوأ بكثاري، خالبلطجة ليسات خاصًة 
بفاسدي امليالف، خإنخا محشيش املدينة القديخة، 
خصداليك الجحخلية، خلاربي السجن املركزي«.

كخاا انتقد القياسي أندم، النشاطاَء اإلعالميني 
املوالاني للدادخان قائالً إنهام يتجاللاون »امذى 
الشديد الذي يتدرض له أَبْنَاء تدز من ميليشياتهم، 
خالهرخب عن مقارنتاه باممن يف الحوبان«، حيث 

يسيطر الجيش خاللجان الشدبية. 
الدادخان  مرتزقاة  مجاميا   خجاوس  ظال  يف 
السادوسي اممريكاي يف بدض أحيااء مدينة تدز، 
خإن ساكاَن تلاك امحياء سايظلون تحات خطأِة 
إجاراد تلك الدناارص، خساتظلُّ حياتُهام عرضة 
ليطار يوماي يتحقال ُكّل ياود، يف خقات يتوجه 
أبطال الجيش خاللجان الشادبية نحَو تطهري تلك 
املناطال ختأمني امحيااء ختيليص ساكانها من 
تلاك الدنارص التي لم تراِع أيَّة ُحرمة لدماء الناس 

خأعراضهم خأموالهم.

تتعّر�ُس االأحياُء وال�شكاُن الأب�شع املمار�شات االإجرامية: 

فظاعات وحوش العدوان يف أحياء تعز
تشييع الطفل عبداهلل نشوان سالم )اإلطار يمين الصورة( 

الذي قتل دهسًا بواسطة طقم تابع للمرتزقة

شاب يدعى خالد 
قتل برصاصة 
طائشة أثناء 

اشتباكات بين 
المرتزقة في 

التحرير األسفل 
بتعز )أرشيف(

قبة الطفيلي بمنطقة األجينات قبل 
تفجيرها من قبل المرتزقة
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  - عبداهلل بن عامر:
بحَساِب املتداَخل خإن مفهاوَد اإلنقاذ الوطني 
تدباريٌ يُدلُّ عىل تدبئة ُكّل ماوارس خطاقات خُجُهوس 
امماة؛ من أجال إنقااذ املصلحة املشارتكة خالل 
أزماة ما. خاساتدخل لاذا التدبريُ مخل مارة َزْمن 
الثاورة الفرنساية عندماا لوجخات خرنساا من 
جهاات عديدة حيث تم تشاكيُل ما ُعاِرَف بلجنة 

اإلنقاذ الوطني.
خقاد مثّلات اساتقالُة الفاار لااسي خبحااح 
خإسخاال البلاد يف خاراغ سايايس، أخىل ماؤرشات 
الدادخان عىل الشادب اليخناي، خطاملا سعاا قائد 
ايرِّاد عبدامللك بدرالدين، القوى الوطنية  الثورة السَّ
ااااِل مساؤخليتها الوطنية  خالسياساية إىل تحخُّ

َخسد الفراغ السيايس.
ختأخار قارار تشاكيل الحكومة كثارياً خرغم 
سالبيات اممر إال أن له إيجابيااٍت تؤكد أن اليخن 
خاالل الدامني املاضيني تخكَّن مان تجاُخِز الكثري 
من امخطار خالدوائل بفضاِل التكاتُف خالتالُحم، 
غاري أن اْساتخَرار الددخان خالحصاار يُْلِزُد القوى 
الوطنياة عاىل اتيااذ خطاوات جااّسة يف سابيل 

املواَجهة.
خلهاذا كانت حكوماة اإلنقاذ الوطناي تنطلُل 
مان رضخراٍت خاقدياة خأساباٍب جولرياة، عىل 
امقال إلعاسة ترتياِب الوض  الداخايل خيخا يتدلل 

بالجوانب اإلسارية خاالْقتَصاسية.
خيف قراءٍة لتشاكيلتها خالقوى املشااركة خيها 

نجُد ما ييل:
1-  أنهاا جااءت متنوعاة جغراخياً خيشاارك 
خيها ميتلف أنواع الطيف السايايس من امحزاب 

خاملكونات املنالضة للددخان.
2-  أن أنصااَر اللاه كانوا امَْكثَاار حرصاً عىل 
تحقيل الرشاكاة الوطنية من خاالل التنازل عن 
حقائاب خزارية محازاب أخرى خكذلك لتوساي  

مشاركة الحراك الجنوبي.
3-  كان لنااك حرٌص عاىل تخثيل محاخظات 
خمناطال لام تحاَظ باالْلتَخااد خاالل الفارتات 
الساابقة بل خلناك أحزاب لم يسبل لها أن ُمثّلت 
يف الحكومات أَْخ يف أيٍّ من السالطات خالل الفرتة 

السابقة.

خلدال املالحاظ يف الحكوماة الحالياة مقارنة 
بالحكومة السابقة أنها:

1- جااءت يف ظرخف قد تكاون امَْكثَار تدقيداً 
خصدوبًة، حيث لم يسبل أن خاجهت حكومة مثل 
لكاذا ظرخف منذ ساتينيات القرن املايض خحتى 

اللحظة.
2- ُشاّكلت الحكومة خاملوارس املالية شاحيحة 
جاداً خلم تتخكن الجهاُت املدنية من رصف رخاتب 

موظفي الدخلة بسبب الددخان خالحصار.
3- ُشّكلت يف ظل ظرخف حرب عدخانية رشسة 
تتدارض لها اليخان، خلو ما يضاعاف من حجم 

مساؤخلية الحكوماة خيضدهاا أََماااااد اختبار 
حقيقي خصدب.

ل- قاد تكاون الحكوماُة امخىل التي تشاّكلها 
القوى يف الداخل سخن تدخل اليارج.

التحدياُت أاَماَـــام الحكومة:
عىل طاخلة الحكومة املشاّكلة ملفاٌت مدّقدٌة، 
لدرجاة أن مجرس التفكري يف مناقشاة تلك امللفات 
خخضا  مدالجات جذرية لها يحتاُج إىل شاجاعة 
خإراسة لام تتواخار يف أيَّاِة حكوماة أخارى رغام 
اختاالف الظارخف، ماا باني ماا لاو الياود خما 
كان باممل، سايخا خيخاا يتدلل باالْساتقَرارين 
السايايس خاممناي، ختواخار اإلْمَكانياات الالزمة 

لتحقيل التغيري املطلوب.
خلدل التحدي امبرز أََماااااد الحكومة يتدلُل 
بامللاف االْقتَصااسي الاذي يُخلُّ حيااة املواطنني 
خيتحكم باْستقَرار املجتخ  خعىل أََساااسه يخكن 

مضاعفة الصخوس يف خجه الددخان.
خالتداطاي م  امللاف االْقتَصااسي ال يخكن أن 
يحُدَث سخن االستناس عىل اْعرتَاخات خاقدية بحجم 
اليطار الاذي يدالخنا جاراء الحصاار خالددخان 
خعبثة التدامل م  موارس الدخلة ختراكخات الدقوس 
املاضياة خالتي بحاجة إىل إصالحات عاجلة ضخن 
مصفوخة إجاراءات تقّسام عىل مراحاَل للتنفيذ 
غاري أن ما يفرضه الواق  الياود يجدل الحكومة 
أََماااااد مساؤخلية كبارية، سايخا قضية توخري 
املرتباات ملوظفاي الدخلاة خالدخل عىل اْساتقَرار 

الدخلة ختقوية جوانب الصخوس يف لذا الجانب.
خاملوازناات  الرخاتاب  قضياُة  تصلاَح  خلان 
الرضخرياة  الحكومياة  للقطاعاات  التشاغيلية 
إال مان خاالل االعتخاس عاىل بدائل غري تلاك التي 
كانت تدتخد عليها الحكومات الساابقة يف توخري 
اإلياراسات خالتخويال خاملقرتحات يف لاذا الجانب 
كثارية خخضدهاا خالاء يف الجاناب االْقتَصاسي 
ختم نرُشلا يف خساائل اإلعالد كتحساني اإليراسات 
الحالياة، خلاذا لان يحادث ماا لام تكان اإلراسة 
الحقيقياة لاي املحاّرك امََسااااس مياة عخلية 
تغيري؛ بهدف التيفيف من مداناة املواطنني بديداً 
عن املصالح الحزبية خاالنتخاءات الضيقة، خسبل 
لدراساٍت ختقاريَر نرُشت خالل امسابي  املاضية، 
أن خضدات مدالجااٍت تكفال الحاد امسناى التي 
يخكن عىل ضوئهاا التيفيُف من آثاار ختداعيات 

الحرب االْقتَصاسي املفرخضة عىل اليخن.

التحّدي األمني:
بذلت امجهزة اممنية خمدها اللجان الشادبية 
خالل الفارتة املاضية ُجهداً غري عاسّي؛ يف سابيل 
تحقيل اممن خاالْستقَرار يف املحاخظات الشخالية 
تحقيال  مان  ختخكنات  خالوساطى،  خالغربياة 
إنجازات نوعية اندكل عاىل الوض  برمته حتى 
صاارت صندااء أَْكثَار اْساتقَرار يف ظال الددخان 
خاالستهداف املبارش من خالل استقطاب ختجنيد 

الياليا خالجخاعات خالتي تستهدُف أمن الداصخة 
بشكل مبارش.

خأماَد لذا اإلنجااز يتوجُب عىل الحكومة سعُم 
الجاناب اممناي حتى يساتخرَّ يف تحساني امساء 
خإخشاال امليططاات الهاسخة إىل إثاارة الفوىض 
خزعزعة االْساتقَرار خالتوجه نحو إرشاك املواطن 
يف تحقيال اممان مان خاالل التوعياة خحسان 

التجاخب م  كاخة الشكاخى املطرخحة.

التحدي السياسي:
عىل الصديد السايايس خاملهخُة قد تبدخ صدبًة 
غري أنها لن تكون كذلاك خيخا لو أثبتت الحكومة 
جدارتهاا يف إسارة املرحلاة ختدخيار الدجلاة بخاا 
يساهم يف تدزيز صخوس ختخاساك الشادب، خلو 
ماا قد يقاوس الياارج إىل التداطي ما  الحكومة 
خاالْعرتَاف بها، خلذا لن يتأتى إال من خالل امليدان 
خالتجربة خمن خالل ما ساتقدمه الحكومة خالل 
امشاهر القاسمة، خلو ما سيندكل عىل الصديد 
السايايس، ساواًء خيخا يتدلل بخلاف املفاخضات 
أَْخ بالدالقاات اليارجياة أَْخ حتاى الدالقاات بني 
القوى املشااركة يف الحكومة نفساها، خيجب أن 
يادرك الجخيا  أَْلخيّاة املرحلاة خرضخرة تجاخز 
أياة إشاكاليات أَْخ خالخاات لها عالقاة باالنتخاء 
السايايس خعدد عكل ذلك عىل قرارات خخطوات 
خمواقاف الحكوماة، بل يدخل الفريال الحكومي 
بارخح خاحاد خنَفاٍل خطناي يقاود عاىل تقدير 

الظرخف املحيطة خأَْلخيّة التغلب عليها.

األمُن الغذائي:
تقُ  عاىل عاتاِل الحكوماة مساؤخليُة توخري 
اممان الغذائاي للخواطناني، خبحكام ماا تدانيه 
الباالس من الحصاار خالددخان خال يجاُب أن تتجه 
الحكوماة نحاو املدالجاات التقليدية ملثال لكذا 
ملف، بل أن تتجه نحو خض  مرشخع اسرتاتيجي 
يدخ  اليخنياني نحو الدوسة للزراعاة ختنخية لذا 
القطااع املهام ملا خياه تحقيال االكتفااء الذاتي 
ختشاجي  املنتج املحيل ختوخري املواس امََساااسية 
من املشااري  الزراعية، سواًء تلك التي قد تتبنالا 

الدخلة أَْخ املشاري  الياصة.
خرغام أن البدَض قاد يدتل مثل لاذا املقرتح 
بديداً عان الواق  أَْخ يرى اساتحالَة تنفيذه إال أن 
ماا تختلكه اليخاُن من عوامَل تؤللهاا إىل تحقيل 
االكتفااء الذاتي ساواًء امَْرض أَْخ اإلنَْسااان يؤكد 
بخاا ال يدع مجاالً للشاك أن املرحلة الحالية يجب 
اساتغاللُها من خالل املشاري  التي تدزز الصخوس 
ختخاساك الجبهة الداخلية خعكساها عىل الواق  

االْقتَصاسي الداد.
خلدال املتاب  لوضاِ  الزراعة يف اليخن سايجُد 
أن الجهاات املدنية لديها من اللامج خاملشااري  
خاليطاط الكثاري، غاري أن تلك املشااري  لم تجد 
طريقهاا للتنفيذ؛ بسابب الدشاوائية خالفسااس 
خالدباث باملال الداد خانتشاار املحساوبية؛ خلو 

ما أَسَّى إىل إخسااس ُكّل محاخالت النهوض بالقطاع 
الزراعاي الذي يجب أن يظلَّ خارج سائرة الفسااس 
كوناه مرتبط بحيااة ُكّل املواطنني خمساتقبلهم 

خاممر ذاته بالنسبة للصحة خالتدليم.
خعىل الحكومة أن تبدأ بتشاجي  الزراعة التي 
يحتاجهاا املجتخا  خنقصاد لنا ليل تلاك التي 
تحتاُج إىل سياساة تساويقية لليارج كالفواكه، 
بل ماواس أََساااساية يحتاجها الجخيا  كالقخِح 
م  حخاياة املنتج املحيل بقواناني خقرارات تخن  
استرياس نفل املنتج من اليارج م  تواخر املحيل.

إدارة الحكومة:
الظارخُف التي تُخرُّ بها الباالس تحتاُج إىل خريل 
عخال مصّغر يختلاك القرار خقبال اْمتاَلكه القرار 
القضاياا،  الرؤياَة خاملدالجاات مليتلاف  يختلاك 
خبالتاايل خإن الحكومة بأكخلها قاد ال تحتاُج من 
تجتخَ  ملناقشاة ميتلف القضايا، بل إن تشكيل 
خريل حكومي مصغر يظل مالزماً لرئيل الوزراء 
خيجتخ  بشاكل سخري لو الدامل املسااعد الذي 
قد يجدُل الحكوماة بالفدل قاسرًة عىل حل الكثري 
مان القضايا خمتابدة اإلنجااز م  إطالع املجلل 

السيايس بشكل سائم خمستخر.
خيخكان أن يكاوَن الفرياُل املصّغاُر خبُحكام 
إساري،  اْقتَصااسي  الحالياة  خالظارخف  الحاجاة 
خنقصد لناا أن يضم الاوزراء امليتصاني بامللف 
االْقتَصااسي أَْخ من لهم عالقة بهذا امللف أَْخ يخكن 
لتواجدلام ضخان الفريل أن يدخلاوا عىل إنجاح 

املهاد خالل الفرتة املطلوبة.

عمٌل ال إنجاز:
يبقاى أن نقاوَل إن عاىل الحكوماة أن تثبات 
قدرتهاا عاىل الدخل، خليال املهم حجام اإلنجاز 
بقادر ما لاو مهام بالنسابة للخواطان أن يرى 
حكوماة تدخال باكل ماا لديهاا مان إْمَكانيات 
خخلات يف سابيل مواجهة الدادخان ختوخري أسنى 

املتطلبات امََساااسية.
خاملواطان اليخناي خمن خالل ماا قّدمه خالل 
الفارتة املاضياة مان تضحياات ال يرياد حلاوالً 
ساحرية؛ كوناه يدلام أن املرحلة تساتوجب من 
الجخي  التكاتف خااللتفاف خالتخاسك يف مواَجهة 
الددخان، خيادرك تخاماً حجم املؤامارة عىل البالس 
خماا يتيذه الددخان من خساائل يف سابيل تركي  

اليخنيني ختنفيذ مرشخعه.
خلهاذا خخا عاىل الحكوماة إال أن تقارتَب من 
املواطان أَْكثَااَر عال االْعارتَاف بحجم املشااكل 
القائخاة خالتدقيادات املحيطاة خمان ثام تقديم 
الحلول لهاا خالتياطب الدائم ما  املواطنني عل 
خساائل اإلعالد حول ميتلف القضايا، سيخا تلك 

املتدلقة بامللفات امََساااسية كاالْقتَصاس.

املوقُف الدوليُّ من تشكيل الحكومة:
بداية يجب القول: يجب أْن ال تنتظَر الحكومة 

اليارجياة  املسااعدات  أَْخ  اليارجاي  االْعارتَاَف 
أَْخ حتاى ذلك الوقت الاذي قد يقرر خياه الددخاُن 
إيقااَف جرائخاه خرخ  حصااره؛ منهاا لو خدلت 
ذلك ملا تخكنت من تحقيل أي يشء خَلظلت خارَج 
الارسب، بال إن عليهاا املباسرة يف توخاري اليطط 
خامخاكار خاملقرتحات للبدائل التي يخكن االعتخاس 
عليها ليل عىل املدى املنظور خحسب، خعىل املدى 

البديد.
خاملتوقا  أْن ال يحظى قرار تشاكيل الحكومة 
من قبل صنداء أي اْلتَخاد من قبل اإلْقليْم خالدالم 
بغاض النظار عان مادى سالبية أَْخ إيجابية لذا 
االْلتَخاد، غاري أن القرار القى اْلتَخاماً غري عاسي 
منذ سااعة إْعاَلنه خحتى اللحظة، حيث سارعت 
سخل الدادخان إىل اْعتبَاار القرار عاىل أنه إجهاض 
للدخلية السياساية برعاية اممام املتحدة، خاممر 
ذاته اعتلتاه الجامدة الدربياة خمنظخة املؤتخر 
اإلساالمي، أّما أتباع الددخان خقد تقاسخوا مهاد 

مهاجخة القرار خالسيرية منه.
غري أن املتاب  مصداء قرار الحكومة يتسااءل 
عان الوقات الاذي كان يفارتض عاىل صندااء 
انتظااره؛ حرصااً عاىل الساالد حتى تتياذَ مثل 
لكذا قرار، خيخا الطرف اآلخر يتيذ ما يشااء من 
اليطاوات خالقرارات حتى تلك املتدلقة بتشاكيل 
الحكومة خإْعاَلن الدخليات الدساكرية خكل ما له 
صلة بإجهاض السالد خإخشال جهوس التسوية.

لقاد جاء قرار الحكومة يف صنداء بدد يود من 
ترصيحات املبدوث الدخيل إساخاعيل خلد الشايخ 
الذي أشار خيها إىل أن أنصار الله أثبتت جديتها يف 
امليض نحو الساالد سخن أن يقول إن الطرف اآلخر 
لو املدرقل خلاو من يرص عىل إعاقة ُكّل الجهوس 

للسالد.
خلاذا االْعارتَاف خالذي جااء متأخاراً لم يكن 
مرتبطااً بإساناة الطارف اآلخار الاذي يرص عىل 
إخشال أي اترِّاَفااق لتحقيل السالد، خلو ما أثبتته 
مراحل املشااخرات السابقة، بل إن قرار الحكومة 
يف صندااء لام يأِت إال بداد أن اساتنفد املفاخض 
اليخناي الييااراِت املتاحاَة لاه خقادَّد التناازالِت 
خاملقرتحاات لكاخة القضايا لريمي الكرة يف نهاية 
املطااف يف ملدب الطرف اآلخر خلو ما أجل اممم 
املتحدة إىل االْعرتَاف بخدى جدية صنداء يف البحث 

عن السالد.
خيف تناقض بني ترصيحات املبدوث ختحركات 
سخل اليلياج تحدياداً ذلاب مجلل التدااخن إىل 
التلوياح بإسراج حركاة أنصار اللاه ضخن قوائم 
الجخاعاات اإلرلابية، خلو التحارك الذي لم يجد 
أي موقاف من قبال خلد الشايخ أَْخ اممم املتحدة؛ 

كونها الراعية لدخلية التسوية.
خلدل امللفت يف املواقف الدخلية أنها لم تستنكر 
أيّة خطوات انفراسية اتيذلاا الطرُف اآلخر الذي 
بإْمَكاناه اتياذُ ما يشااء من القارارات يف الوقت 
الاذي ال يخكاُن لصنداء حتى إعااسة ترتيب بيتها 
الداخيل خلي تواِجُه عدخاناً رشساً ال ييتلُف اثنان 

يف مدى خقاحته خلخجيته.

 أنصاُر اهلل أّكدوا على الشراكِة من خالل حرِصهم على توسيع مشاركة بقية القوى
؛ ألنها لو فعلت ذلك فلن تتمكناَ من تحقيق شيء  يجُب أْن ال تنتظراَ الحكومُة الخارجاَ

 تشجيُع الزراعة وتحقيُق االكتفاء الذاتي ليس صعبًا بُحكم العوامل المتوفرة للنهوض بهذا القطاع
 إصالُح الوضِع المالي يحتاُج إلى إرادٍة وشجاعة تنطلُق من ضرورِة تحسين وتطوير اإليرادات بعيدًا عن الحساباِت الضّيقة والحزبية 

 المواطُن ال يريُد المستحيلاَ من الحكومة بل المصداقيةاَ والُجهداَ واالجتهاداَ في سبيل مواجاَهة تداعيات وآثار العدوان
ر يعمل على مدار الساعة غَّ اديٌة بامتياٍز، ولهذا فعليها التركيُز على هذا الِمـلاَفِّ من خالل فريٍق حكومي ُمصاَ  الحكومُة اْقتصاَ

حكومٌة يف مهمة صعبة
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وزيُر ال�شياحة يف حكومة االإنقاذ الوطني نا�شر باقزقوز لـ »�شدى امل�شرية«: 

طاولــُة الحــوار بدأت تضيُق على هادي واألمريكي والســعودي يضغطان باتجاه الحل، والعالم يقوُل إن الجيشاَ الســعودي جيٌش من ورق
العدواُن ال يريُد أن ُتشــكَّلاَ حكومٌة ويريُد أن يســتمرَّ الفراُغ وهادي يريُد أن يحُكماَ إىل يوم القيامة ويتلذُذ أن املوظفاَ لم يســتلْم راتباَه

  - زكريا الشرعبي:
أكاد خزياُر الساياحة يف حكوماة اإلنقااذ 
الوطناي، عضاو الوخاد الوطني املفااخض، أن 
تشاكيَل الحكومة يَُددُّ انتصاراً إلراسة الشادب 
اليخناي، خخطاوًة إيجابياًة تضااُف إىل خطوِة 
املجلال السايايس خخطاوة إعااسة جلساات 

مجلل النواب.
خأشاار باقزقوز خلو أخُل خزياٍر يف حكومة 
اإلنقااذ الوطني تساتضيُفه صحيفاُة »صدى 
املسارية«، إىل أن رسخَس أخداال الددخان عىل لذه 
اليطاوة ماؤرٌش عاىل أن الحكوماَة تُخااارُّ يف 
الطريال الصحياح، موضحااً أن املهااد امخىل 
الداخايل  البيات  ترتياب  ساتكوُن  للحكوماة 

خالبحث عن حلول لتوخري املرتبات.
خنفى باقزقوز أن يكوَن يف تشكيل الحكومة 
أياة عرقلاة لجهاوس الساالد، مؤكاداً أن الوخَد 
الوطناي خاَخَل عىل املبااسرة امُمخية، خأن الكرة 

اآلن يف ملدب لاسي الذي أكد رخَضه لها. 
خخيخا ييل نص الحوار 

- بداد مياض عساري نوعاً ما تم تشاكيل 
الحكومة ماذا بدُد؟

مطلاوٌب اآلن مان الحكوماة أن تجاَد حاالً 
للكثاري من املشااكل، خعاىل رأساها املرتبات، 
انتظر الشادُب اليخني منذ خارتة طويلة إقامَة 
الحكوماة، َخأعتقاُد أنهاا شاخلت ُكلَّ امطياف 
السياساية، خأمامهاا تََحاادٍّ كباريٌ، خلو أنها 
خلادت من رحم املدانااة، خلهذا يجب أن ندطَي 
امخلوياة يف لذه الحكوماة للخرتبات، حيث أثّر 
انقطااُع املرتباات َكثرياً عىل املساتوى املدييش 
للخواطان، خأمامنا الكثريُ من املهاادرِّ الصدبة، 
خبتخاساكنا َختداخنناا ختدااخن املواطنني، إن 

شاء الله، ننجز شيئاً يف امشهر القاسمة؟

- هذا بخصوص مواجاَهة التحديات االقتصادية، 
هناك أاَْيضاً تحديات سياسية ماذا يمكن أن تقوماَ 

به الحكومة ملواجهة هذه التحديات؟
الدادخاُن ال يريُدنا أن نشاّكل حكومة، يريُد 
أن يساتخرَّ الفراُغ يف لاذا البلاد، خرسخس الفدل 
عىل تشاكيل لذه الحكومة جاءت من اإلمارات 
خمان السادوسية، خكذلك من لااسي الذي قاد 
بالتهديد بأنه سيحاِساُب ُكلَّ من شارك يف لذه 
الحكومة، لذا مؤرٌش عاىل أن الحكومة تخر يف 
الطريل الصحيح، َخأنها خطوة إيجابية تضاف 
إىل خطاوة املجلال السايايس خخطاوة إعاسة 
جلساات مجلل النواب؛ خلهذا ال بد من إعاسة 

ترتيب البيت الداخيل، خلن ننتظر طويالً.

- يرى العدوان أن تشكيل طرف صنعاء للحكومة 
نسٌف لجهود السالم، وأنت عضو يف الوفد 

الوطني املفاوض كيف تُردُّ على هذه املزاعم؟
لذه الحكومة ال تدرقل مساار املفاخضات، 
مساار املفاخضاات يجري بالشاكل الصحيح، 
إذا أراس الطارف اآلخار أن يتم تشاكيل حكومة 
بخشااركة جخيا  امطيااف نحن مساتددخن 
حتاى أال نجلل يف لذه الحكوماة يوماً خاحداً، 
لذه الحكوماة ال تدرِقُل، خإنخا تحاخل أن تحل 

مشاكلنا الداخلية.

- صحيفة عكاظ السعودية قالت إن هادي فض 
خطة السالم ما لم يتم تعديلها، وقالت إن هادي 

جاء إىل عدن لإلشراف على الحسم العسكري يف 
تعز، برأيكم معالي الوزير ما هي شروط هادي؟ 
ثم كيف نفسر هذا التناقض يف التصريحات؟ 

 طبداً نحن متدوسخن َسائخاً من طرف لاسي 
بأن يهاّدَس خيرِعَد خيتوعَد، لكان يف امخري ليل 
لو صاحب القرار خليسات رشعيته الولخية، 
لاذه اليطاة اممخياة ليسات منصاار الله أخ 
املؤتخار، نحن كناا نُتهم أننا مدرقلاون للقرار 
اآلن لنااك  اممار،  اختلاف  اآلن  لكان   ،2216
رؤية باركتهاا سخل الددخان نفساها، اإلمارات 
خالسادوسية، أيضااً أمرياكا خبريطانياا أخ ما 
يُدعاى باملجخوعة الرباعياة، أَيْضاً صاغها بدَد 
ذلك بالطريقة التي يرالا مناسابة خلد الشايخ 
مخثُل املجتخ  الدخيل خكذلك باركها الجخي .

الساؤال لو ملااذا لاسي يرخضهاا؟.. لاسي 

يرياد أن يحكم اليخان إىل ياود القيامة، لاسي 
يرياد أن يكاون رئيسااً أبديااً، لاذه الرؤية ال 
تدطيناا ماا نرياده، لاي تدطينا جزًء يسارياً 
مخا نريده، لكنناا قبلنا بها عىل أمل أن تتوقَف 
الحارب يف بلدنا، أن يدوس التواخال. لاسي كان 
رئيسااً تواخقياً خما تقوله لاذه الرؤية لو أن 
تتواخاَل جخياُ  امطراف خليل أنصاار الله أخ 
املؤتخار للخجيء بنائب رئيل بوجه جديد آخر 
ليل طارف الحرب، لاسي يرخاض ذلك خنحن 
عاىل يقني تاد، لقد أعطى توجيهات عندما كنا 
نفاخض يف الكويت باالنساحاب خقد انساحبوا 
أكثاَر من ثالث مرات خبددلاا يهدسخن بالدخل 
الدساكري أخ بالهجاود أخ بيشء مان النرص، 
لم أصالً لم يتوقفوا، ال تزال طائراتهم تقصُف 
بلدناا، لم يتغري يشء، لهذا لام يهدسخن بيشء 
خكالد لالساتهالك اإلعالمي خقط، خأريد القول 
إن الجيش اليخني خاللجان الشادبية خالشادب 
اليخناي سايتصّدى لكل لاذه اليراخاات التي 
يددخنهاا خلكن يف امخري رؤياة املجتخ  الدخيل 
لاي التي ساتخر خلاي التي سايتم التفاُخُض 

عليها.

- إذن كيف نفّسر هذا التناقض يف التصريحات 
تارة يتهم الوفد الوطني بعرقلة جهود السالم 

وتارة يقول يأنه قرر الحسم العسكري؟
أخالً خخاد لااسي للخفاخضات لام يقدد أية 
خكارة إنخاا قاّدد رشطني خقاط، لاو يقول: 
عليكم االنساحاب من ساخل صنداء ختسليخنا 
الدخلة.. لاذه لم يقبلها املجتخا  الدخيل، نحن 
أتينا بأخكار كثارية، قدمنا حلوالً كثرية، قدمنا 
تنازالت مجحفًة يف حقنا، رضينا أن يشاركونا 
يف ُكّل يشء مقابال أن تتوقاف الحرب، ُكّل لذه 
التنازالت لي لحقن الدماء. لاسي يتكلم اليود 
خكأناه لم يخر مان الددخان أكثار من عرشين 
شاهراً، كأن الحارب بدأت الياود. خلذلك لاسي 
ال يؤخاذ بخا يقوله خال خساائل إعالمه. اآلن يف 
جولة للخبدوث الدخيل خالُكرة ليسات يف مرمانا 
لاي عندلم خنحن لام ندد مدرقلاني خلم ندد 
ضد القارارات اممخياة. نحن نرحاب بالرؤية 
اممخياة خالنقااش خيهاا مقبول. لكان لاسي 
يتخساك بالسلطة ال يهخه الشادب اليخني خال 
تهخاه مداناته خقد عخال عىل خض  الكثري من 
اإلشكاليات لهذا الشدب ليل آخرلا نقل البنك 
املركزي خلو يتلذذ اآلن بأن املوظف لم يساتلم 
راتبه ليل يف الشاخال بل يف الشاخال خالجنوب 
منذ ثالثة أشاهر خلو يتلذَّذُ بإخقارنا خبجوعنا، 
خيف النهاياة نحان اآلن نتقااَرُب ما  املجتخ  
الدخيل خلو الذي يبتدد خلو الذي يشتغل شغالً 
مناطقيااً، لو الاذي يدخُل عىل تقسايم البلد، 

خبالتايل خهو يف الرمل امخري من حكخه.

- قبل يومني صرح ولد الشيخ أنه يف زيارة إىل 

الرياض وأنه سيزور عدن إن استدعى األمر ملاذا إن 
استدعى األمر ما دام أن هادي يف عدن؟

طبدااً يدلم خلد الشايخ أن القارار ليل بيد 
لااسي، خأن القرار بيد محخد بن سالخان، خأن 
الفيتو الذي اساتيدد عليه –الفيتو الليطاني 
خالفيتاو اممريكي – لو مخن يسارّيخن محخد 
بن سالخان خمحخد بن زاياد، خما لو إال مجرس 
ُسمية يتم التالعب بها، غري أن خلد الشيخ َسائخاً 
يساقط الذرائ ، خإذا ذلب إىل عدن خهذا يدني 

أنه ذلب لكي يسقط الذرائَ  عىل لاسي،
طبدااً لام كذباوا عندما قااد خلد الشايخ 
خقلناا  اساتالمها  خقبلناا  الرؤياة  بتساليخنا 
سنناقُش َكثرياً مخا خيها خأعلنا ذلك يف املأل لكن 
لام لام يقبلولا خأعلناوا رخَضهم لهاا ثم قبل 
أيااد أعلنت حكومته قبوَلها خلناك ترصيحات 
لوزرائاه منهام الدامري خغاريه بأنهم قبلولا 
تقول: استلخنا الرؤية خنحن ندرسها لو يكذب 
خال يفلاح يف يشء غري الكذب، خخلد الشايخ إن 
ذلب إىل عدن خلن يقبَل أن يداس صياغة الورقة 
من جديد، نحن متخسكون بنقطة خاحدة خقط 

خلي أن تسَحَب ُكّل صالحيات لاسي.

ملاذا؟
لااسي لاو الطارُف امساايسُّ يف الحارب 
ختقصاُف اليخان خيقتال أللهاا باسام لاسي 
خالرشعياة، لاسي لو الذي َخاَن الشادب الذي 
أعطاه الثقاَة، كذلك لن نساتطي  أن ندخَل أي 
يشء حتاى لو شاّكلنا حكومًة خشاكلنا لجاناً 
عساكرية طاملا أن لااسي لو الرئيل ساوف 
يقاود بدرقلاة ُكّل يشء حتاى املجتخا  الدخيل 
عنده لاذا القلال، املجتخ  الدخيل عناده القلل 
يف أنه أياة خطوات يقوُد بها من أجل تشاكيل 
حكوماة أخ لجاان عساكرية سايقود لااسي 
بدرقلتهاا؛ خلذلك املجتخ  الادخيل يقف مدنا يف 
أن لاذا الرجل ال باد أن تؤخذ منه الصالحيات، 

خلذا ما جدل لاسي مصاباً بالجنون.

- يحتفُل شعُبنا اليمني اليوم بعيد االستقالل يف 
ظل أوضاع حالكة تمر بها اليمن، برأيكم معالي 
الوزير ما هو الفرق بني مستعمر األمس واليوم؟ 
 املساتدخر القديم كان يأتي عناوًة خيدخل 
البلاد خأبناء البلد ال يتداخنون مده بل يتصدخن 
لاه، لكان ماا يحصال يف الجناوب اآلن لو أن 
شايصاً خخزراء خمساؤخلني أعطيت لهم ثقة، 
خانوا بلَدلم خقاموا بجلب الددخان اليارجي إىل 
بلدلم، الليطانيون لم يأت بهم اليخنيون لكن 
لاسي لو الذي أتى بالسادوسيني خباإلماراتيني 
خالسوسانيني خالسانغاليني، خال ييجل من ذلك 
خالناس يف الجنوب مغلوبون عىل أمرلم، لاسي 
لو الذي يخلك املليشايات املسالحة خيستطي  
أن يرُضَّ أي مواطن يدارضه، خيدلم لاسي خبن 
سغار أن ُكّل املجامي  التاي تدبث بالجنوب لم 

السادوسيون خاإلماراتيون خلاو مجرس سيكور، 
خاليود يتم سخُ  امموال لبدض املرتزقة ليقوموا 
بخسارياٍت لزيلٍة ترخا  صور محخاد بن زايد 
خسالخان، خلذا ال يقبلاه أّي عقل، بل لو يشء 
ُميٍز خعندماا أراس الحراك الجنوباي الحقيقي 
السالخي إقامة خدالياة مليونية يف حرضموت 
أَخَّالً السالطة املحلية خجهت لهم إخطار خقالت 
لهم نحن ال نستطي  حخايَة لذه الفدالية، لكن 
عىل الرغم إنه قبل أسابي  من لذه الفدالية تم 
إقامة مسارية من أجل لاسي خلذه منها تقاد 
من أجل االحتفال بطرس االساتدخار الليطاني 
ختطالب برخاض الددخان اليارجاي تم منُدها 
خقامت السلطة أمل )االثنني املايض( باعتقال 
عادس مان امشاياص من قيااسات الحاراك يف 
حرضماوت، لاؤالء الحراكياون املوجوسخن يف 
حرضموت ال يقفون م  أنصار الله خال يقفون 
م  املؤتخر خكذلك ال يقفاون م  اإلماراتي خال 
السادوسي لؤالء لهام لدٌف محادس خلو أنهم 
يريدخن االحتفال بخناسابة غالياة عىل قلوبنا 
خلي إخراج املستدخر الليطاني، خأيضاً جاءخا 
لريخضوا املساتدخر الجديد املساتدخر التيلف 
ختام القباُض عليهم، الشادب يف الجناوب بدأ 
ينهض، بدأ ينتفاض لكنهم يحتاجون أَيْضاً إىل 
تشاجي  خإىل خساائل إعالد لتُظِهاَر لذا الظلم 
خلتظهاَر أَيْضااً الحاراك الحقيقي الاذي يريد 
لاسي أن يخنَده خيساتبدَله بحراك مفصل عىل 

اإلمارات كالزبيدي خشالل.

-  ما إمكانية أن يثوراَ الشعب يف الجنوب يف 
ظل وجود االحتالل ووجود املليشيات والجماعات 

اإلرهابية؟
الشادب يف الجنوب يرخض لاسي خالددخان، 
لكان القبضة الدساكرية لاي الظالارة اآلن 
ساخل املدن، الشدب الجنوبي يداني من ساعش، 
يداني من املليشيات، يداني من املرتزقة يداني 
من الجخيا  خقد تارك الجنوب خارغااً، املكاُن 
الاذي ترتُكاه خارغ يخاأله غريك خمطلاوٌب من 
أنصاار الله االلتفات للجناوب الحقيقي، خمخا 
يحاز يف النفال لو أناه ال توجد أيّاة ترتيبات 
لتوعياة الناس بخياطر االحتالل اليليجي خلم 
تخاد اليُد من صنداء للنااس يف الجنوب، الناس 
تُِركاوا يف الجناوب بل حتاى النازحاني لم يتم 
االلتخاد بهم، خدااست الناُس إىل الجنوب خلي 
كارلاة له، ال تريد أن تبقى خياه أبناء الجنوب 
يقاتلون م  الوطن يف ُكّل الجبهات م  الوطن.
اآلن خرصاة للخجلل السايايس خالحكومة 
الجديادة خمجلل الناواب أن يهتخوا بالجنوب 
السادوسي  باه  يدباث  خارغااً  يرتكاوه  خأال 
خاإلماراتاي، ال يخكن أن ترساَل املرتبات خقط 
من صنداء للجناوب ختتفّرج عىل ما يحصل يف 

الجنوب.

- مع ُكّل هذا العبث يف الجنوب.. أين ذهبت 
القضية الجنوبية؟

البلاُد انقساخت إىل قساخني، لنااك نااس 
أيّدخا الددخان خلناك نااس خقفوا ضد الددخان 
الحازب االشارتاكي انقسام قساخني،  أَيْضااً 
لنااك من أيّاد الدادخان خلناك َمان خقف م  
الدادخان، كذلاك املؤتخار خالحاراك الجنوباي 
أَيْضااً انقسام مجخوعة من قياساتاه ارتخت يف 
حضن السادوسية خاإلماارات، خآخرين رخضوا 
الدادخان خيقفون اآلن يف صف خاحد م  أنصار 
اللاه خاملؤتخار الشادبي الدااد، لكن لان نأتَي 
للحدياث عن القضية الجنوبياة خامقاليم نحن 
اآلن أماد مشاكلة أكال، بالسنا تتدارض لغزخ 
خارجي شاخاالً خجنوبااً، مناطقنا اآلن تنترُش 
خيهاا القاعادة خساعش خاإلمارات خالسادوسي 
خلام يفرقاوا باني شاخال أخ جنوب، لام اآلن 

موجوسخن يف تدز موجوسخن يف مأرب.
قبال أن نحال قضيتناا الجنوبياة نُياِرُج 
اإلرلاب من مناطقنا، خاملجنون لو الذي يفكر 
يف حلول يف لذه الظرخف، خلنا نشري إىل خطاب 
السيد عبدامللك، لذا الرجل الذي لم يقل الوحدة 
أخ املاوت أخ نحن نرياُد االنفصال. السايد عبد 
امللك َسائخاً يقوُل ال بد مخن حل عاسل.. خلذا ما 
يجذبُنا إليه، حل عاسل لكل مناطل اليخن. مخل 
مرة يأتي زعياٌم يف اليخن خيقول نريد حالً لكل 
اليخان، ال يقول لاؤالء الجنوبيون انفصاليون 
بال يف يود من امياد منح أنصاُر الله مقاعَدلم 
يف حكوماة الوخااق للجنوبيني. أنصاار الله ال 
توجاُد مدهم آباُر نفط يف الجناوب ليرسقولا، 
ليل لديهم أرايض ليساتولوا عليها. أنصار الله 
يقولاون ال بد للجنوبيني أن يقولوا ما يريدخن، 
خلكل الشدب، نحن م  لذا الصوت الذي يقول 
إن النااس لي مان تقرر مصريلاا خلكن متى 
يقاررخن، يقررخن حني ينتهاي الددخان ختداس 

اللُّحخة الوطنية.

- يجري الحديُث عن خّطة أمريكية الحتالل 
السواحل اليمنية ما إمكانية هذا وما هو الهدف 

األمريكي من ذلك؟
اممريكان َسائخاً تواّقون للبسط عىل مناطل 
خأنصاار اللاه مناذ بداياة الحارب ال يريادخن 
تفجاريَ أياة جبهة يف بااب املندب أباداً، جرلم 
الدادخ أكثار مان مرة مان أجل تفجاري جبهة 
لناك خلام يرخضون ذلك؛ منهام يؤمنون بأن 
لذه املخرات الدخلياة خاملائية لي حل للجخي  
خطاملاا أن لاذه املخارات عىل أرضناا نحن م  
أن تساتفيَد منهاا ُكّل البرشية لكن مساتحيل 
أن ندطاَي لاذه السايطرة لألمرياكان أخ غري 
اممريكان، اممريكيون يتذرعون َسائخاً بحخاية 
املخارات اإلقليخية خالسادوسيون يريادخن جّر 
اممرياكان إىل الرصاع خلم يدلخاون أن أنصاَر 
اللاه لام يدرتضاوا عىل أياة سافينة أخ باخرة 
مدنياة بل يحخاون لذه املخارات، لكن البدض 
يأتاي ببواخار خزارق حربياة خسايتصّدى له 
رجاال الله، خماا لذه التليارات خالضغوطات 
خالتهديدات إال من أجل ترليب الشادب اليخني 
خإخضاعاه، خلاذا ال يخكن خقد مار زمٌن عىل 
لذه امساليب خطاخلة الحوار بدأت تضيل عىل 
لاسي خاممريكي خالسادوسي يضَغاُط باتجاه 
الحل لييرج السدوسية بدد أن أصبحت قواتُها 
منهكًة خالشادُب اليخني يتقدد يف الحدخس حتى 
أن الدالام أصبح يقاول إن الجيَش السادوسي 

جيٌش من خرق.

- كعادتنا يف ُكّل حوار ما هي الكلمة األخرية التي 
يود األستاذ ناصر باقزقوز قولها؟

كلختاي امخارية لاي أن ساجونَنا تكتاظُّ 
باملدتقلني، خلناك لجان ّشكلها السيد عبدامللك 
لجانااً للدفو الدااد خلجاناً إلطاالق املدتقلني، 
نتخنى من القائخني عىل لذه اللجان اإلرساع يف 
إيجاس الحلول، خأتحدث عن املدتقلني خليل عن 
امرسى، خامساري ال يخكن أن يُطَلَل إال بأساري 
مقابال، الددخ يريد تدخياَل الرشخ يف املجتخ ، 
خال باد من أن نقاَف ضد لذا، كذلاك نتخنى أن 
يتم إخساُح املجال ختشجي  الوجالات القبلية 
خالشيصيات االجتخاعية أَيْضاً للخباسرة بفتِح 

حواراٍت ساخلية إلغالق الجبهات الداخلية.
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  - خاص:
اايرِّاُد َعبُدامللك بادر الدين الحوثي،  سعا السَّ
الشادب  جخالاريَ  الشادبية،  الثاورة  قائاد 
لليارخِج يف مسارية حاشادة يف املوعاد الذي 
تحاّدسه اللجناُة التحضرييُة؛ تأييداً لتشاكيل 
الحكومة ختنديداً باْستخَرار الددخان اممريكي 

السدوسي عىل بالسنا.
اايرِّاُد عبُدامللاك، مسااء اليود  اه السَّ ختوجَّ
الثالثاء، بالتليك خالتهاني لجخالري الشادب 
بخناسابة عيد االستقالل التاساَ  خامربدني، 
قائاالً إنه خعاىل الرغم مان إْمَكاناات املحتل 
آنذاك خمنارصة الَيونَة له إال أن الشدَب تخّكن 
مان طرس املساتدخر خإجالئه”، مشارياً إىل أن 
الشدَب “بحاجة لالستفاسة من لذه الذرِّْكاَرى 

خلو يواجه قوى الغزخ خاالحتالل«.
ايرِّاد عبدامللك الحوثي، أن الشدب  خأكَُّد السَّ
اليود “مدني أَْكثَار من أي خقت بالحفاظ عىل 
َخحدته الداخلية باني مكوناته التي تقُف ضد 
الدادخان”، ساعيااً إياه باأن “ال يصغَي مبواق 
الفرقاة امصاوات النشااز الناعقة بالساوء 

خالباطل«.
اايرِّاُد عبُدامللك عاىل امَْلخيّة  كخاا أكَّاد السَّ
الكبارية لُيطوة تشاكيل الُحُكوماة يف تدزيز 
املوقاف الداخيل خخدمة الشادب رغم الوض  
االْقتَصاسي الصدب، مشدساً بالقول “ال بد من 
تظاُخااِر الجهوس من الجخي  شدباً خحكومًة 

حتى يُخنَّ اللُه عىل شدبنا الدزيز بالنرص«.
خخيخا ييل نصُّ التهنئة:

بسم الله الرحخن الرحيم

اُه إىل شادِبنا اليخناي املسالم الدزيز  نتوجَّ
بالتلياِك خالتهاناي بخناسابة عياد الجاالء 
التاس  خامربدني ِذْكاَرى الثالثني من نوخخل، 
التاي لاي خاحادٌة مان املحطاات التأرييية 
خاإلنجازات الُكْلى لشدبنا الدزيز يف مواَجهة 
الغزخ امجنبي خاالحتاالل اليارجي، خبالرغم 
ِمان قادرات خإْمَكاناات املحتال الليطاناي 
آنذاك خاتسااع الرقدة الجغراخية التي سيَطَر 
عليها – حيث شاخلت جنوَب البلاد، خبالرغم 
مان مداَضَدتاه خمنارَصتاه من ِقبال بدض 
اليونة آنذاك إال أن أَْحااااَراَر البلد بصِللم، 
ختضحياِتهم خعزمهم خإرصارلم عىل التحرُّر 
خطارس املساتدخر نجحوا بإذن اللاه تداىل من 
إجباِر الليطاني عىل الجالء خطرسه من ربوع 

البلد.
خإن شادبَنا الدزيَز بحاجة إىل االساتفاسة 
مان لاذه الذرِّْكاَرى خلاو يواجه قاوى الغزخ 
خاالحتالل، التي تدتدي عليه اليود تحت املظلة 
اممريكياة خاملباركاة اإلرسائيلية، خبإساهاد 
خاضح من الليطاني بأشكال متددسة، خبدخر 
أََساااايس لجار السوء )قرن الشيطان( الذي 
لم يارَع حل الجاوار، خغادر بيخان اإليَْخاان 

خخّظاف ُكّل إْمَكاناتاه لجْلاِب ُشاذَّاِذ اآلخااق 
ختجنياِد املرتزقة مان أنحاء الدالم، خسادى 
إىل اساتقطاب ختجنيد عبياد املال اليونة من 
أبناء البلد يف أبشا  عدخان تشاهده املدخورة 
الياود، ُسايرت خياه أحادث خأختك أسالحة 
القتل خالتدمري يف استهداف بلدنا خقتل شدبنا 
بدخن خجه حل، خيسادى النظاد السادوسي 
)قارن الشايطان( تحات اإلرشاف اممريكي 
خَمان مده يف تحالف الدادخان إىل احتالل البلد 
بكلاه، خاساتدباس شادبنا الحر املسالم الذي 

تفرُض علياه قيَخه اإلنَْسااانية خاإلساالمية 
خُلويته اإليَْخاانية أن يأبى الينوَع خاليضوَع 
خالدبوسية االستسالد لغرِي الله الواحد القهار، 
خأن يأباى الاذلَّ خالهاوان، خالله تدااىل يقول: 
)َخِللَّاِه اْلِدازَُّة َخِلَرُساولِِه َخِلْلُخْؤِمِنانَي(، خقَدُر 
شادبنا خخياره الحتخاي أن يتاوكل عىل الله 
خأن يواصَل جهاَسه يف سخاعه املقّدس ختصّديه 
املارشف لقاوى الدادخان خاإلْجاااَراد التاي 
ترتكُب أبشَ  الجرائم بحقه، ختسدى لتحقيل 
أَْلااَداخها املشؤخمة يف اساتدباسه خقهره )يَا 
أَيَُّهاا الَِّذيَن آَمنُوا اْصاِلُخا َخَصاِباُرخا َخَراِبُطوا 

َخاتَُّقوا اللََّه َلَدلَُّكْم تُْفِلُحوَن(.
خشادبُنا اليوَد مدنايُّ أَْكثَاَر مان أي خقت 
ماى بالحفااظ عاىل خحدتاه الداخلية بني 
ُكّل مكوناتاه الُحرَّة التي تقف ضاد الددخان، 
خالوحدة خالتداخن قاوة، خالتفرق خاالختالف 
الفرقاة  أباواق  إىل  يصغاَي  ال  خأن  ضداف، 
خامصوات النشااز الناعقة بالساوء خالباطل، 
خهي الَوْساَواُس اليناُس خلي أنكر امصوات، 
خلي تنطُل أصواتاً قبيحًة من حناجر النفاق، 
ختكتُُب مقاالٍت شنيدًة بأقالد الَكتَبَة املفرتين 
املبطلاني، خليدَلاِم الجخيا  أن امخلوياة التي 
تفرضهاا املساؤخلية اإلنَْسااانية خالوطنياة 
خالدينية لي يف مواَجهة الددخان خالتصَدي له 
بكل الوساائل، ملا يخثله مان خطورة قصوى 
عىل بلدنا خشدبنا املسلم يف حريته خاْستقاَلله، 
خأمناه خاْساتقَراره، يف حارضه خمساتقبله، 

خبخاا يخارساه مان حصاار ختجويا  خقتل 
ختدمري ال نظري لاه يف ُكّل أقطار امرض، خَمن 
له أخلوية أخرى خهو غبيٌّ ُمْفِرُط الغباء، متبلد 
اإلحسااس خيف قلباه مارٌض أعخاى بصريتَه 

خأخقَده ُرْشَدُه خصوابَه، خالدياذ بالله.
شدبُنا الدزيز، إن خطوَة تشكيل الحكومة 
تخثُّل أَْلخيّاًة كبريًة يف تدزياز املوقف الداخيل 
خخدمة الشادب بالرغم مان الوض  الصدب 
عىل املساتوى االْقتَصاسي، خال شاك أنه اَل بُادَّ 
من تظاخر الجهوس من الجخي  شدباً خحكومة 
خباالستدانة بالله الديل القدير القوي الدزيز، 
خبالصال خالتضحية خالدطاء حتاى يُخنَّ اللُه 
عىل شادبنا الدزياز املظلود بالفارج خالنرص 
الاذي خعد به عبااسه املظلوماني املتقني، خلله 

عاقبة اممور.
خإنناي أسعوكام أيهاا امَْحااااَرار امعزاء 
إىل اليرخج يف مسارية جخالريية حاشادة يف 
املوعاد الاذي ساتحدسه اللجناة التحضريية؛ 
تأيياداً لتشاكيل الحكومة ختندياداً بالحصار 
يرتكبهاا  التاي  البشادة  خالجرائام  الجائار 
املدتادخن ختأكيداً عاىل االْساتخَرار بالصخوس 

خالثبات، خالداقبة للختقني.

خالسالُد عليكم خرحخُة الله خبركاتُه.
أخوكم/ َعبدامللك بدر الدين الحوثي
بتأريخ: 29/ صفر/ م3ل1لا
املواخل29/ نوخخل/2016د

  - صنعاء:
قال رئيُل املجلل السايايس امعىل، صالح 
الصخاس: إن الشادب اليخناي يحتفل لذا الداد 
بالذرِّْكااَرى الا 9ل لديد االْساتقاَلل الا 30 من 
نوخخال، خباالس تُخااارُّ بظارخٍف خمتغارياٍت 
صدباٍة خمدقادٍة؛ إذ يتدرَُّض الشادُب اليخني 
مكال لجخاٍة عدخانياة تيريبيٍة، اساتهدخت 
اليخَن؛ إنَْسااانًا، خأرًضا ختراثًاا، خبنيًة تحتية، 
خمكتساباٍت ثورياة، خسخلًة خخحادًة خثورًة يف 
خاحدة من أَْكثَاِر الحارخِب االنتقاميِة، سمويًة، 
خلخجيًة، خعدخانيًة، خبأَْكثَاِر امسااليِب خسًة 

خنذالًة خخحشية. 
لاه  كلخاة  يف  الثالثااء  الصخااس  خأضااف 
بخناسابة الذرِّْكاَرى الا 9ل لديد االْساتقاَلل الا 
30 نوخخل املجيد قائالً: »إن مخا يحزُّ يف النْفِل 
أن نحتفَل الياوَد بالذرِّْكاَرى الا 9ل من نوخخل 
املجياد، خأجازاٌء من خطِنناا الحبيِب يدنُساها 
خكالُء االساتدخاِر القديام، من امعاراب الذي 
جندخا أنفَسهم ليدمِة أَْلااَداِف سخِل الددخاِن، 
خأطخاِع اإلملياليِة الرأساخاليِة الحديثة، التي 
تسادى لتحويِل املنطقة إىل سخياالٍت متناحرٍة، 
تغرُق يف الفوىض، خالفتاِن، خالتبديِة، للوصول 
إىل اساتنزاِف ثرخاِتها، خضخاِن أمن خاْساتقَراِر 
ختفاوِق الكيااِن الصهيوني يًدا لهام يف الرشِق 

امخسِط عىل كلَّ سخِل املنطقة«.
خلفات أن النظااد السادوسي أصباح رأس 
حربة ملشاري  الددخان الساعية لوأس خخنِل أي 
مرشخٍع عربيٍّ أَْخ إساالميٍّ يديُد لألمِة الدربيِة 

خاإلسالميِة قيختَهخا.
خأكد الصخاس أن اليخن أرضا خإنَْساانا عيٌّ 

عىل الظلخاة خالطغاة خاملحتلاني خالغزاة، خأي 
مدتاد أَْخ غاٍز مهخا تطااخل ختدجرف، خمهخا 
حشد خاساتقوى، خان مصريَه لن ييتلَف عن 
مصرِي ساابقيه من الغزاِة خاملحتلني خسريحل 

خيرحل مده عخالؤه خمرتزقته.
خأشاار الصخااس إىل أن الدادخاَن اساتيدد 
أقذَر امسااليب يف سبيِل تركي  الشدِب اليخنيرِّ 
خإلانِتاه خإذالِلِه، خلم يرتْك يف عدخانه أسالوباً 
إال خخاَق الشياطنَي خالصهاينَة يف استيدامه.

خأخضاح أن عجاز الدادخان خمرتزقته عن 
تحقيل أيَّة انجازات عسكرية ميدانية سخده إىل 
اتياذ خطوات خطرية كان لها امثر البالغ عىل 
اْقتَصاس البلد، تخثلات يف اإلقداد عىل نقل البنك 
املركزي من صنداء إىل عدن خساحب السيولة 
النقدية إىل اليارج عىل الرغم من أن السلطات 
يف صندااء حاخظات عىل رخاتاب ُكّل املوظفني 
طيلة عاد خنصاف، الختاً إىل أن لذه االجراءات 
أخصلات املدانااة إىل ُكّل بيت خجااءت يف ظرف 
اساتثنائي خبتواطاؤ سخيل خمباركاة أمريكية 
مباارشة أخصلات الوضا  يف البلاد إىل مرحلة 

حّساسة خخطرية.
يهدخاون  الدادخان  ُرعااَة  أن  إىل  خأشاار 
مان خالل لاذه اإلجاراءات إىل إربااك الجبهة 
الداخلية، ختحريض الشدب للقبول بالقاعدة، 
خساعاش، خبالك خختار، خالجنجويد، متناساياً 
أنكام تدلخاون بخاا يصياب أحبتناا يف عادن 
خبداِض املناطل التي يسايطرخن عليها خالتي 
تداني أشاد من بقياة املحاخظاات يف الجانب 
االْقتَصااسي، باإلضاخاة إىل الفاوىض خالقتال 
خالساحل خالذباح، الاذي يرياد نقلاه إىل بقية 

مناطل اليخن.
خخاطاب الرئيال الصخاس الشادب اليخني 

قائالً: ألام يَِدُدخكم أنهم سايجدلون من عدن 
جنة أخرى؟ خسايحققون لكم رخاه املديشاة 
خاممان خالطخأنينة يف ُكّل املناطال الجنوبية، 
خأغرقوكم يف أحالد خرسية ال خاق  لها؟ لا لي 
عدن لم تصبح عاصخاة الرشعية، بل أضحت 

خالية تدبث بها ساعش.
خأكاد الصخااُس أن املجلَل السايايس امعىل 
يدرك حجام مداناة الشادب اليخني خلم يرتك 
بابااً للحال إال خطرقاه خقدد يف سابيل إيقاف 
الدادخان خرخ  املدانااة الكثري مان التنازالت 
املجحفة التاي كانت تقابل بالجحوس خالرخض 
خبالتزامن م  اترِّاَفااق مسقط، شنوا لجوماً 
خاساداً عىل تدز خميدي خالبق  خنهم خغريلا، 

خلم يدادخن الدادة ملهاجخاة الحديادة، كخا 
ختحوا جبهات جديدة يف الجوف خعلب خغريلا.
خأشاار الرئيُل الصخاس إىل أن إْعاَلن تشكيل 
حكومة اإلنقاذ الوطني أتى يف ساياق مواجهة 
الدادخان ختدزياز الصخاوس، خرص الصفوف، 
متخنياً أن تشاكل سخدة قوية، خنقلة نوعية يف 

مواجهة التحديات.
خلفت إىل أن تشكيَل الحكومة ال يدني إغالَق 
باب الحوار خالسالد، بل ستظلُّ أيدينا مخدخسًة 
لاكل الدعاوات البنااءة، التاي تضخن ساالماً 
مرشخاً لشادبنا، خحفًظا لكرامته خاْستقاَلله، 
موضحاً أن النقاشات التي سارت حول تشكيل 
الحكومة كانت نقاشاات بناءة للخشااركة يف 

املغارد، خليل الكتساب املغانم.
خسعاا الصخااس أبنااَء شادبنا لليارخج يف 
مسريات جخالريية حاشادة، لتأييد الحكومة 
خسعخها، خالتأكيد عىل الوحدة الوطنية، خإسانة 
الددخان خجرائخه بحل الشادب، خيف مقدمتها 
الحارب االْقتَصاسياة، خنقال البناك، كخاا سعا 
ُكّل الادخل الشاقيقة خالصديقاة، إىل املبااسرة 
لالْعرتَاف بحكومة اإلنقااذ الوطني خالتداطي 
مدهاا بإيجابية، مشايداً بالادخر اإلنَْساااني 
اإلساالمية  خالجخهورياة  عخاان  لسالطنة 

اإليرانية
خكذلاك الدخر الدراقي خالساوري خاللبناني 
املسائول، خيف مقدمة ذلك كله املوقف الواضح 
خالرصياح لحزب الله خسايد املقاخمة، خللدخر 

الرخيس يف كثري من مراحل الددخان.
خجاّدس الرئياُل الصخااس التأكياَد عاىل أن 
خيار الساالد لاو الييار الوحيد لشادبنا خما 
زلناا نطالاب بالتئاد خرقااء الدخل السايايس 
خالحزبي عاىل طاخلة الحوار لليارخج بحلول 

شااملة خمنصفة لاكل امطراف خاساتناساً إىل 
قاعادة ال غالب خال مغلاوب، خاملنترص الوحيد 
لن يكون ساوى الوطن خطننا جخيداً، مشارياً 
إىل أن املجلل السيايس امعىل رّحب بخا أخضت 
إليه مشااخراُت مساقط م  خزيار اليارجية 
اممريكاي خالتي حظيت بدعام خترحيب سخيل، 
مؤكاداً أن ماا تخياض عان تلاك النقاشاات 
يخثّاُل أرضياًة قابلاًة للتحاخر خالنقااش خبخا 
ال يتداارض م  الثوابات الوطنية خالقواسام 
املشارتكة خاملصالاح الدلياا للوطن خالشادب 

اليخني.
خسعا الصخااس للخغاّرر بهم مخان تورطوا 
يف التآمار ضد الوطن من مدنيني خعساكريني 
للداوسة إىل جااّسة الصاواب خاساتغالل خرصة 
تخدياد قارار الدفو الدااد بالداوسة إىل الوطن 
خلنبادأ َختْاَح صفحاة جديادة يف التداطي م  
قضاياناا عال الحاوار خالتفالم الجااس بديداً 
عان أية ضغاوط أَْخ إمالءات من أعاداء خطننا 

خشدبنا.
الصّخااس يف لاذه  الرئيال صالاح  خكارر 
املناسبة الدعوة للنظاد السدوسي خمن تحالف 
مداه لتحكيام الدقل خرسعاة إنهااء الددخان 
الغاشام عاىل بالسناا خمراجداة مواقفاه من 
التصديد املساتخر لهاذه الحارب الظاملة التي 
سيكون الددخان خحلفاؤه اليارس امكل خيها.
التحياة  املناسابة  بهاذه  الصخااس  خقادد 
خاإلجالل لرجاال الرجال املرابطاني يف جبهات 
القتال من أبطاال الجيش خاللجان الشادبية، 
كخا أشااس بالادخِر الريااسي خمختلاكات أبناء 
شدبنا من بطش عنارص القتل خالتيريب التي 
لام تاأُل سخل الدادخان جهاداً يف سعخها إلقالق 

السكينة الدامة. 

ـيِّـد عبدامللك الحوثي قائد الثورة الشعبية بمناسبة عيد الجالء: رسائُل السَّ
 الشعُب اليمنيُّ بحاجٍة إلى االستفادِة من ِذْكـراَى عيد الجاَالء لمواجاَهة المعتدي األمريكي واإلسرائيلي وبإسهاٍم واضٍح من البريطاني

حدة الداخلية لمواجاَهة العدوان وأْن ال نصغياَ إلى أبواِق الُفرقة واألصواِت النشاز  نحن معنيون أاَْكثاَـراَ من أي وقت مضى للِحفاظ على الواَ

 علينا بالفرج والنصر
ُ
ُة تشكيِل الحكومة تمّثُل أاَْهمّيًة كبيرًة في تعزيز الموقف الداخلي وال بد من تظافر الُجُهود حكومًة وشعبًا حتى يُمـــنَّ اهلل  ُخْطواَ

ل:  رئيُس املجلس السياسي األعلى صالح الصّماد يف خطاب بمناسبة عيد االْستقالاَ
 الغزاة أاَْو المعتدون مهما تعجرفوا فإن مصيراَهم لن يختلفاَ عن مصير سابقيهم من الُغزاة والمحتلين وسيرحلون مع ُكلِّ العمالء والمرتزقة

ــهــا داعـــش  ــُث ب ــباَ ــع ـــــًة ت ــأضــحــت والي ــــرى ف ــــدناَ جــنــًة أخ ــلاَ مـــن ع ــعاَ ــج ـــــــــــداَ أن ي  الــــعــــدوان وعاَ
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ُه القيصراَ  أكراَ
ولكني 

ُأِحــــبُّ روسيا 
 حمود أحمد مثنى 

البديهاي أن لإلْعااااَلد 
َسخٌر  خاملثقفاني  خالُكتّااِب 
يِف  إيَْجابايٌّ  أَْخ  سالبيٌّ 
مواَجهاة الحرِب الددخانية 
خاحتالِل أجازاٍء من بالسنا 
من ِقبَِل )امعراِب خالبدخ(، 
خلهم سخٌر سلبي أَْخ إيَْجابي 
يِف تدعيام الوحدة الوطنية 
التاي تنتهاُك بخخارساات 
مخنهجة، خلهم سخر يِف نرش 
التوعية خثقاخة التساامح 
خاحارتاد حرياة املدتقدات 
خاالنتخاء السايايس، أياً كانت مفاليخها خاحرتامها ما عدا 
من ترتبط بدخل تيريبي أَْخ جنائي، خخل ما تقره القوانني 
الناخاذة خلهام سخره يِف مدالجاة كوارث الحارب خالددخان 
التاي أست إىل قتال خجارح خإعاقاة خترشيد مئاات اآلالف 
مان امَبريااء خخلفات آالف امرامال خاليتاماى، خمدالجة 
الرشخ املجتخدي جراء اساتخاتة الددخ يِف لندستنا طائفياً 
خمذلبياً خمناطقياً؛ تخهيداً لهاذه الحرب.. خللخقارنة بني 
بداض املناطل خبني مرص، سخل مرص عادة أقواد خأعراق 
خثقاخات، أخرخبيني خآسايويني خأخارقة، خالجخي  تخرصخا 
خذاباوا بساهولة يِف املرصيني ملااذا؟؟؟ من املرصيني لديهم 
ثقاة عالياة مان تفاّوق مرصيتهام خمدنيتهام خالتُضم 

الجخي  يِف مرص. 
بينخا يِف بداض مناطل اليخن املّدعية نيبها املثقفة من 
االكاسيخياني خاإلْعاااَلميني خقاستها اليسااريني ملناطقهم 
منذ مئات السانيني بخصطلحات أَْصَحااب مطل  اا زيوس 
ااا سحابيش، خاملواطن غاري املتحازب أَْخ املؤسلج ال نلخل 
يِف مفارسات حديثة خحتى يِف لحظاات حنقه لذه اممراض 
مطلقااً خينبدث سأواٌل: لل لاي أزمة مدرخياة خثقاخية 
يدانيهاا مثقفاو تلك املناطال أَْخ ال يوجد أزماة خإنخا سخر 
خظيفاي تدمريي يقومون به؟ أال يكفي ضجيج ختحريض 
خكرالياة خإثارة بشادة خحقرية ال تيدد حتاى أَْصَحابها 

عىل املدى القريب أَْخ البديد..
املرئاي  اإلْعاااَلماي  املنتاج  خاطلداوا عاىل   شاالدخا 
خاإللكرتخني خاملطبوع املساخى نفساه مدارض أَْخ مقاخد 
ما أشاالده منفلت عن املهنية خاملبااسئ خالواجب خحريف 
يِف الضجياج خالزعيال خالرصياخ خالتحرياض خالزعزعاة 
خالتضليل خالتهويل خالتشتيت خالتفريل )حاخي خخهلوي( 
لتساويل اجندات ضاد اليخنياني باساتيداد مصطلحات 
يِف ساياق اليل أَْخ املقاال تدّخل الحقاد خالكرالية خالفتن 
خالتأزيام )ملحاني( بذلاك أن ال رغبة يِف الدعوة للساالد أَْخ 
املصالحاة )لديهام(. أَْخ تأنيب الضخري ملا خاات من مآيَس 
جاراء الحرب أَْخ تتحرك مشااعر اإلنَْساانية ملآيس جديدة، 
النتيجاة أن الحارب مساتخرة؛ من املثقاف خاإلْعاااَلماي 
يساتيدد نظرية حاخة الهاخية أَْخ عيلّ خعىل أعدائي بغباء 
منقطا  النظاري، خاإلْعاااَلد املرئاي خاملساخوع خاملقرخء 
خاإللكرتخناي للخدارضاة ال ييادد قضايا الباالس خقضايا 

اإلنَْسان َخمستقبل الحياة املستقرة
 يخاارس خظيفاة مدخوعة امجار من حيث يدلام أَْخ ال 
يدلم إىل غاية خاحدة تدمري ُكّل ما يؤسي إىل اساتقرار البالس 
اجتخاعيااً خسياساياً أَْخ يِف أقال التقدير إضدااف أَْخ إذالل 

شدبهم!!
خلم يدوسخا يتذكرخن حتى قضايا اممة املركزية القدس 
خخلساطني خكذلك امرض الدربية املحتلة يِف املغرب سابتة 
خمليلة املحتلتني من اسابانيا خلواء االسكندرخنة السوري 
املحتل مان تركيا خجزر اإلَماَرات املحتلة من إيران، ُكّل تلك 

اممور مغيّبة. 
خقضاياا إلاناة ُكّل اليخنياني مان املارىض خغريلم يِف 
الياارج خمندهام من الداوسة إىل بالسلام ختدماري البنية 
التحتياة خاملواق  التأرييياة خالتي لي ِملاُك ُكّل اليخنيني 
خأجيالهم يِف املايض خالحارض خاملساتقبل ُكّل ذلك ليل من 

التخامهم!!!
اَر بالَسك لكرلك القيرص )الحاكم( لذا ال ملَر له  أن تدمرِّ

سياسياً أَْخ أخالقياً أَْخ قانونياً.

أحمد ناصر الشريف
 

كخا أرشنا سابقاً بأن إنهاَء الددخان 
خاالنتصااَر عليه لو مهخٌة سايحّقُقها 
عاىل أرض الواقا  رجااُل الرجاال من 
أَبْنَااء الجيش خاللجان الشادبية خليل 
من خاالل املفاخضات خاللقااءات التي 
تتمُّ لنا خلناك ختنتهي يف محصلتها إىل 
ال يشء.. لقد خّق  الايَاَخانيون مخثّلني 
يف َمن كانت تيتارلم قياساتهم املتداقبة 
اتفاقاات كثرية خالل اليخساني عاماً 
املاضية يِف ُكلٍّ من اركويت يِف الساوسان 
خيف القالارة خطرابلال الغارب بليبيا 
خباريخت خجادة خالداصخاة امرسنياة 
عخاان خغريلا مان الدواصام الدربية 
امُْخاااااَرى، خلكن ما الذي تنفذ منها 
عىل أرض الواق  حتى نساتطي  القول 
إن نقال الحوار من صندااء إىَل اليارج 
سايأتي بنتائاج مفيدة.. بال إن أعظم 
اتفااق مخثالً يِف خثيقاة الدهد خاالتفاق 
التاي خقدات عليهاا يِف عخان باامرسن 
ميتلاف القوى السياساية الايَاَخانية 

برعاياة عربياة ختدهادات بالتنفيذ لم 
يخض عليها سوى ساعات حتى خوجئ 

الايَاَخانياون أن بدَض 
الرئيساية  امطاراف 
لاذه  عاىل  املوقداة 
االتفاقياة قاد غااسرت 
عواصام  إىَل  عخاان 
عوستهاا  قبال  عربياة 
لتتلقاى  الايَاَخاان  إىَل 
لحبك  التوجيهات  منها 
عاىل  يومهاا  املؤامارة 
الوحادة الايَاَخانية خيف 
الطليداة الطارف املهم 
عيل ساالم البيض الذي 
إىَل  امرسن  مان  ذلاب 

السدوسية خلم تكد تخيض خرتة قصرية 
بدد التوقي  حتاى تفجرت الحرب بني 
الايَاَخانيني خحال التوقي  عىل خثيقة 
الدهاد خاالتفااق لام يجف بداد.. خم  
ذلك نريد أن نكارر اليود نفل التجربة 
خنفل السيناريو حينخا طالبت بدض 
امطراف بنقال الحوار إىَل اليارج تحت 

ذرائ  خحجج خالية م  انها تدرف أنه 
سيتم إذكاء اليالخات بني الايَاَخانيني 
إىَل  يداوسخن  ثام 
الايَاَخاان بدد التوقي  
اتفاق ليفجرخا  عىل أي 
حادث  كخاا  الحارب 
ما   ل199د..  عااد 
أن الياارج لاذه املرة 
لاو مان خّجار الحرب 
نياباًة عخان أراسخا لها 
أن تندلا  خجدل منهم 
اة لتدخله خعليه ال  ُحجَّ
يجب أبداً أن نرالن عىل 
اخرتضنا  مهخا  اليارج 
ساالمة نية لذا اليارج 
خإن كنا ندتقد جازمني أْن ال أَحد يحب 
لناا اليري كخاا نحبه منفسانا خإن ُكّل 
طرف خارجاي يريد تخرير مصالحه يِف 
الايَاَخان حتى لاو أسَّى ذلك إىَل تطاحن 
الايَاَخانيني خيخاا بينهم بل خإىل تدمري 

خطنهم نهائياً.
 لكان مان يُقنا  لناا تلاك امطراف 

التي ال تزال متخساكة باليارج ختجدل 
مناه ُكّل يشء ختدتقاد أن الايَاَخانياني 
بادخن لذا الياارج الذي نصب نفساه 
خصيا عليهم خكأنهم بدد لم يشابوا عن 
الطوق سايخوتون من الجوع بدخنه بل 
خينظرخن إىَل أَبْنَااء الشادب الايَاَخاني 
خكأنهام لام يبلغوا رشادلم بداُد، خلم 
يصبحاوا رجاالً يدتخدخن عىل أنفساهم 
ليحلوا مشاكلهم ساخل بلدلم بأنفسهم 
بدياداً عان خصايتهم ما  أن ألل مكة 
أسرى بشدابها.. خالدليل أن التوقي  عىل 
املبااسئ ملا عرف باتفاقية مساقط التي 
تبنتها أَمريكا مخثلة يف خزير خارجيتها 
جون كريي لم يكد اإلْعاااَلد يدلن عنها 
حتى تفجرت الحرب يف ميتلف الجبهات 
بوترية أشاد خلذا كاخيا ليجدلنا أَْكثَاار 
حاذرا من ذي قبال خمطبقاني يف نفل 
الوقت للحديث الرشياف: ال يُلدَُغ املؤمُن 
من جُحر مرتاني.. خكم نحُن بحاجٍة إىل 
اإلْعااااَلن عن تشاكيلة حكومة االنقاذ 
الوطني املتفل عليها بني القوى الوطنية 

لتتحخل مسؤخليتها كاملة.

جميل المقرمي
 

خطوة خطنية خثورية متقدمة نحو استقالل خسياسة القرار 
اليخناي الذي ظال رسحاً من الزمان تحت الوصاية السادوسية 

خالهيخنة امَمريكية. 
خإْعاَلن الحكوَمة بحد ذاته انتصار سايايس ال يقل شاناً عن 
االنتصارات الدساكرية التاي يحققها الشادب اليخني بقياسة 
الجيش خاللجان الشادبية يف ُكّل الجبهاات يف مواجهة الددخان 

الغاشم.
خبهذا يكون إْعاَلن الحكومة قد أسادل الستار عن التكهنات 
التاي كانت تذلاب يف اتجالات متددسة نحو عادد القدرة عىل 
تشاكيل الحكوَماة يف لذا الظرف بسابب الدادخان خآثاره عىل 

مستقبل اليخن.
من ناحية أخرى لي سد الثغرات بني القوى الوطنية خالذي 
حااخل املرتزقة املرخر خاللها لشال الصاف الوطني خالتي كان 

يرالن املوتورخن عىل اذكاء الرصاع الداخيل الوطني.
مان الناحية امخرى تخثل مصداقياة أنصار الله بأنهم سعاة خطن خحرية ختحرر، خاساتقالل 
سعااة عزة خكرامة، خليساوا سعاة سالطة ال نزعة اساتحواذ خال اقصاء أَْخ تفارس، خأنهم أَْصَحاب 
رشاكة حقيقية متى ما كانت امطراف امخرى ذات مصداقية إلخراج الوطن إىل بر اممان خالدخل 

من اجل املصلحة الدليا الشدب خالوطن.

عبدالمنان السنبلي
 

الجاالُء لاو أن يرَحاَل املساتدخُر 
بخحاض إراستاه يف ظال عادد خجوس 
مقاخمة له ساواًء مسلحة أَْخ شدبية 
َخسخياالت  إَمااَرات  يف  حصال  كخاا 
املساتدخر  رحال  حياث  اليلياج، 
الليطاناي بخحاض إراستاه مطلا  
السابدينيات من القارن املايض سخن 
أن يتدرض لضغوٍط شدبية أَْخ غريلا 

تجله عىل الرحيل.
االساتقالُل لو أن تنتزع الشدوب 
حريتهاا من املساتدخر انتزاعاً بفدل 
املقاخمة املسالحة َخالرخض الشدبي 
لتجله يف امخري عاىل الرحيل مرغخاً 
َخذلك كخا حدث للخستدخر الليطاني يف جنوب اليخن حيث قدد الشدب 
اليخناي مان التضحياات الكثاري َخالكثري حتاى أجال الليطانيني عىل 

الرحيل مكرلني َخصاغرين يف 30 نوخخل 1967.

ال نعّوُل على اتفاقية مسقط وال ُهدنة الرياض

عيُد االستقالل، شراكة حقيقية، ال إقصاء أاَْو تفّرد
ال عيد الجالء

الت
تأم

املتذّمرون من حكومة االنقاذ
زيد البعوه

الذي ليل لديه منطل أنصحه أن يلتزَد الصخت.
الاذي زعالن خغاضب خمحباط خمتذمر خيحااخل يبَحُث عن 
عيوب خعن سالبيات خعن ضجيج خخزعبالت بشاأن الحكوَمة 
بادخن أسلاة خال اثباتات خال منطل خال انصااف خال تفهم لألمور 
خاملرحلاة خالظارخف، خهذا يخكننا أن نطلل عليه إنَْسااان تاخه 

خحقري.
أخالً يكفيناا أن لاذه الحكوَمة تم تشاكيلها بقرار سايايس 
ساخايل مساتقل ال خصاية عليه خلاذا رشف كباري ال يدركه إاِلَّ 

الوطنيون الحقيقيون خامَْحَرار خالرشخاء. 
ثانياً لاذه حكومة انقاذ خطني، خعليناا أن نفهم ماذا يدني 
حكوماة انقاذ خطني، خلي كالتايل:- لاو تدبري يدل عىل تدبئة 
ُكّل ماوارس خطاقاات خجهاوس امماة مان أجال إنقااذ املصلحة 

املشارتكة خالل أزمة ما، خبالتاايل خهو مصطلح يدل عىل تشاكيل حكومة أَْخ 
قياسة مدينة إلنقاذ الوطن من خطر محدق..

ثالثااً ال ينكار أَْخ يتنكر لهذا االنجااز التأرييي اليخناي إاِلَّ جاحد أَْخ مريض 
يف قلباه خيف توجهاه خلل خطني أَْخ يخاني أَْخ لديه مطام  شايصيه أَْخ حزبيه 
أَْخ خئوياة أَْخ غاري ذلك، خبدالً عان التذمر علينا االحتفال خالفارح بهذا االنجاز 

الوطني خالسيايس الدظيم.
نا الكفاءات خال املساخيات خال الشايصيات كيفخا كانت إاِلَّ  رابدااً ال يُهااخُّ
يف حالة خاحدة لي أن الجخي  لهم توجه سيني خخطني صاسق ضد الددخاِن. 

خامساً نحن كنا نطالب بتشكيل حكوَمة كيفخا كانت لسد الفراغ السيايس 
خترتيب الوض  الداخيل خقد حصل لذا خلخاذا الضجيج من قبل البدض؟.. 

ساسساً من خوائد لذه الحكوَمة لو الضغط عىل املجتخ  الدخيل بشكل عاد 
خعاىل امَُمام املتحدة خعاىل سخل الددخان خعىل مجلل اممن بشاأن اإلرساع يف 

إيجاس حل سايايس خإيقاف الدادخان عىل اليخن؛ خلكي يدركاوا أننا لن نجلل 
لكذا نساتجدي منهم التارّصف خالنظر يف قراراتنا الداخلياة خاملصريية خالتي 

يرتتب عليها حريتنا خاستقاللنا.
ساابداً لاذه الحكوَماة جااءت لتساتكخَل ما بدأه الشادب 
اليخني خالقيااسة الحكيخة لكي نثبَت للدالام َمن لي الرشعية 
الحقيقياة خَمن لام املناخقون خالدخاالء خاملنباوذخن من قبل 
الشدب خلم لاسي خشلته َمن يتم قتلُنا خحصارنا تحت مسخى 

إَعاَسة الرشعية. 
ثامنااً املرحلة التي نديشاها اليود يف ظال الددخان خالحصار 
تساتدعي مناا التكاتاف خالتالحم خرص الصفاوف يف مواجهة 

الددخان ختشكيل الحكوَمة أَحد أبرز لذه امَْلَداف.
تاساداً نحن ندلم أن الوضَ  حرٌج خحساس إىل أبدد الحدخس، 
خلكان أيهخاا أخضال أن نرتك امماور يف حالة خاراغ خخوىض أد 

نبحث عن حلول خعن ميارج مهخا كانت اإلْمَكانات؟
عارشاً تشكيل الحكوَمة زّعل سخل الددخان زعل أَمريكا خالسدوسية خاإلَماَرات 
ائيْال خَمن يزعل من الداخل من تشاكيلة الحكوَمة خحكُخه كحكم أُخَلئك  خإرْسَ

خموقفه يشبه موقَف الددخان تخاماً.
خالغريُب يف اممِر أن لذه الحكوَمة لم تلبث إاِلَّ سااعات منذ أن تم اإلْعاااَلُن 
عنها حتى ساارع البداض يف انتقاسلا االنتقاص منها بشاكل عجيب، ملاذا ال 
نارتك لها خرصة لتتحرك ختدخال إذا كنا منصفني خنتاب  تحركاتها خخطواتها 
خإن أحسانت نقول لها شاكراً خإن اخطأت نقول لها ال لاذا غلط خباطل خلن 

نسخح بهذا.
خيف امخري أقول لكم خأذكركم بخا قاله السايد َعبدامللك بدد تشاكيل املجلل 
السايايس خالتي حكومة االنقاذ الوطني امتداس له: َمن لم يدجبه لذا خليبحث 

عن أصلب صيرة خيرضب برأسه عرضها حتى ينفجَر.
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تشاّكلت الحكومُة اليخنيُة أخرياً، مان صنداء، الداصخة 
التي تحطخت عىل أسوارلا آماُل النفط اليليجي خالسياسة 
الداملياة املتحالفة مده، خمخل مرة بدخن تدخل السادوسية، 
خخاارج إطاار نفوذلاا.. خلذا لاو املهم يف اممار: حكومة 
ساخلياة، تخارس مهامها عىل أرضها خباكل أمان بني أَبْنَااء 

الشدب.
لان نتكلام عان اعارتاف عاملاي اآلن، خال يهم ذلاك؛ من 
املوضاوع لم يدد مجرس مساابقة عىل حصاد التأييد الدخيل، 
خيجاب أن ال ننىس أن لذا »الدالم« خاقف بالفدل ضدنا ليل 
سياساياً خحساب، بل عساكرياً خاْقتَصااسياً أيضاً.. نحن يف 
حارب، خلاذه الحكومة ليسات إاِلَّ خطوة ملواجهاة الددخان 
»الادخيل« عاىل بالسناا، خلهاذا خاالعارتاُف الذي يكفاي لذه 
الحكوماة لاو اعرتاُف الشادب، خامرض.. خكل ما ساواه ال 

يدني أي يشء.
 لقاد خضا  الداَلاُم املتحاِلُف م  السادوسية نفَساه، يف 
موقاف شااذ منذ الياود امخل للدادخان، عن طريال خقوخه 
ما  عخالء الياارج، محااخالً خرَضهام عىل خطان بأكخله، 
خبالقوة.. خم  ذلك لم يساتط  أن يوخر لهم أَْسنَى مسااحة 
مان »الرشعية« التي جدلهام رموزاً لها، خفاي الوقت الذي 
تُّدني صنداء من يديرخن شاؤخنها بدخن خوف من أي يشء، 
يتيّفاى أعضاُء حكومة »لاسي« املؤيدة بالسياساة الداملية 
خالساالح الفتاك كاللصوص يف عادن »املحررة«، خيضطرخن 

يف النهاياة للفارار إىل الريااض ُكّل مرة، خمان لناك يندسخن 
خيساتنكرخن تحركات صنداء.. ليتحول املنطل إىل مسيرة، 

برعاية عاملية. 
بالحدياث عن اإلسانات أيضاً يجُب أن نقول: ليل من حل 
أي طرف أثبت خالَءه لليارج أن يدين أَْخ يستنكر أَْخ يستغرب 
مان إْعاااَلن حكوماة اإلنقاذ الوطني، مثلخا لام يكن له أي 
حل يف أن يدين تشكيل املجلل السيايس امعىل من قبل ذلك؛ 
من لذا ترصٌف ساخيلّ يخنّي، محاطاً برعاية شدبية خاسدة.. 
خعاىل أية حال: ملاذا يدينون أخداَل من يساخونهم انْقاَلبيني؟ 
خما الفائدة من ذلك؟.. لقد حاخلوا بكل جهدلم أن ينهوا لذا 
»االنْقااَلب« بالقوة، خأخرجوا املوضوع من إطار السياساة، 
خسّمرخا الوطن بأكخله، خاآلن يتسابقون عىل اإلسانات، كخا لو 

أن ُكّل لذه الفرتة من الحرب كانت مجرس مزحة.
عىل َمن يضحكون؟.. منذ أخل غارة سادوسية عىل اليخن، 
أَْصابَااحات القضياة قضية »خجاوس« بالنسابة لليخنيني، 
خصاارت رشعية الدماء خامرض لي التاي تحدس من يحكم، 
خمن الذي يساتحل البقاء عاىل امرض، خقد كانت الجغراخيا 
منصفاة إىل أبداد حد، باني الرشعية اليخنياة امصلية، ختلك 
امُْخاَرى التاي حاخلوا أن يفرضونها بالقوة خلم تساتط  أن 

تديَش إاِلَّ يف أحضان اليارج. 
عىل املنتقدين خاملساتنكرين لتشاكيل حكومة صنداء أن 
يوخرخا جهوسلم خحخاسااتهم، خيتوجهاوا بها إىل الحكومة 

»املدارتف بهاا عاملياا«، خإىل الرشعياة املزعوماة سخليااً.. 
ليساألولا: ماا الاذي تفدله يف الريااض؟ خما لاي مهاُمها 
الوطنية التي تخارساها من الفنااسق؟ خما الذي حققته منذ 
أن تم تشاكيلها؟ خكيف اساتفاست من قوة الساالح خالدعم 
الادخيل؟!.. منه من املثري للشافقة أن يتوجه النقد إىل الطرف 
»االنْقاَلبي« يف الوقت الذي ال يستطي  خيه الطرف »الرشعي« 
أن يفدال شايئاً عىل الواق ، رغم أنه يتختا  بدعم ال محدخس 

خعىل ُكّل املستويات.
 أماا نحان، خلنبال انْقاَلبيني، خال مشاكلة لديناا، عندما 
ينجحون يف إنهاء انْقاَلبنا سايكون بوسدهم إلغاء الحكومة 
خاملجلال السايايس خخدال ُكّل ما يريادخن خدلاه. ليوخرخا 
لاذا الحنال اآلن عىل عدخانهام الذي خشال، خليدرتخوا بذلك 
الفشال. لقد خشال الدعام الدساكري الضيم الاذي خجهه 
الدالام لا »رشعية« لااسي الزائفة كي تسايطر عىل اليخن، 
خاآلن يناخرخن بالدعم السيايس، خيظهرخنه خكأنه الجولرة 
الثخيناة الساحرية التاي من ملكهاا حكام امرض، أَْخ كأنه 
»بصارية« تقيض لهم بأحقية التسالط عىل الشادب، خلكن 
لاذا لم يدد زمن »البصائر«، خال الصكوك امللكية، خال امثقال 
الدبلوماساية اليارجياة، خلاو كان كذلاك لحقال عدخانهم 
لدخه بدد شاهر خاحاد.. لذا زمن الشادب، خالحكومة التي 
تُدلن يف بلد ما يتدرض لددخان شاامل منذ أَْكثَاار من سانة 

خنصف سنة، لي حكومة شدبية بامتياز.

فتوى إدانة!
أسانت منظخُة التداخن اإلْساااَلمي، قراَر املجلل السايايس 
امعىل، بشاأن تشكيل حكومة إنقاذ خطني، مدّلًة عن رخضها 
التاد لهاذه الحكومة خاعتباار لذه اليطاوة َخااْرقاً لقرارات 

مجلل اممن خالجهوس الدخلة.
 خمنظخُة التداخن اإلْسااَلمي لذه التي تكاس تخيّز من الغيظ 
بسبب تشاكيل الحكومة، لي منظخة خلابية مخولة سدوسياً 
بالكامل، تهدف – كخا تقول لي - إىل »حخاية املسلخني« خعىل 
لاذا خمن منطلال تداخنها اإلْساااَلمي، خهي ترى أن تشاكيل 
حكومة يف صنداء يهدس املسالخني، بينخاا قصفهم بالطائرات 
خالصوارياخ خالقنابال الدنقوسية، ال يهدس املسالخني خال يرض 
بخصالحهم، خلكذا خقد أكدت املنظخة اليائفة عىل املسالخني 
يف اليخان، سعخهاا ملا أساخته » بالرشعية« اليخنياة، خرخضها 
التاد لترصخات االنْقاَلبيني.. خم  أنها منظخة إْساااَلمية تدنى 
بشؤخن الدين اإلْسااَلمي -كخا تقول أيضاً- إاِلَّ أنها تستخيت يف 
إبراز مواقفها السياسية مرة بدد مرة، كخا لو أن مواقفها تلك 
لي الرشيدة السخحاء التي نزل بها جليل عىل خاتم امنبياء.
منظخُة التداخن اإلْساااَلمي لذه، لام توّضح يف ترصيحها 
الراخاض للحكوماة اليخنياة يف صنداء، مالي الدلاة الفقهية 
التاي اساتندت عليها يف لاذه »الفتوى«، أَْخ لدلها اساتحت أن 
تقول »خقد نص عىل ذلك امللك سالخان بن عبد الدزيز يف حديث 
صحيح خملِزد برخض لذه الحكومة جخلة ختفصيالً، ختحريم 
تأييدلاا«، خلاو كانات قالات ذلك سايكون مقباوالً من حيث 
»املتن« كخا يقاال عند ألل الحدياث، خالترصيحات خالبيانات 
»اإلْساااَلمية« الصاسرة عن مثل لاذه املنظخة، غالباً ما تكون 
بتلاك الصيغاة التي تتضخن سلياالً رشعياً – بغاض النظر عن 

صحته - ينتهي باملوضوع إىل خانة الحالل خالحراد.
يُذكر أن لذه املنظخة قد أسانت يف خقت ساابل، »اْساتهَداف 
الحوثياني ملكة املكرمة« خكانت ذريدتها آناذاك، لو أن الكدبة 
الرشيفاة أَحاد ألم املقدساات اإلْساااَلمية املرتبطاة بجخي  
املسالخني، خبرغم أن املوضوع كله كان مجرس شائدة تضليلية 
أطلقهاا الدساريي، إاِلَّ أن ترصيَحهاا ذاك كان متناساقاً ما  
غطائهاا »اإلْساااَلمي« الذي تساتيدمه عااسًة يف ترصيحاتها 
ليدماة النظاد السادوسي، أما لاذه املرة خقد غارّيت نلتها، 
خحلقت »لحيتها« ختحدثت كخا لو أنها منظخة تهتم بالنشاط 
السايايس خالدراساات االسارتاتيجية، خليال ختااخى الحالل 

خالحراد خالتكفري خالتفسيل خشؤخن »الدعوة«.
لألمانة، يُحسب لهذه املنظخة أنها تيلت عن الغطاء الديني 
يف رخضها لحكومتنا، خنتخنى أن تستخر يف الكف عن استيداد 
الديان خاإلْساااَلد لغاياتهاا السياساية القاذرة، خنأمال مان 
القائخني عليها أن يخارساوا ارتزاقهم سياسياً كبقية املرتزقة 

السياسيني، بديداً عن اإلْسااَلد خاملسلخني.

إضاءة

الناارصي  الوحادخي  للتنظيام  الدااد  اممانُي   
)سابقاً( خأحد ُأبرز مرتزقته حالياً.

قبال ثاورة 2011 كان »الدتواناي« أَحاد أُخَلئاك 
السياسايني الذيان يقضاون حياتهام بانتظاار ما 
ترمياه لهم السالطة الحاكخاة من ُختاات املصالح، 
خما  ذلاك خقاد كان مدادخساً ضخان الشايصيات 
»املداِرضاة« حياث كانات املدارضة مخثلاًة بتكتل 
»اللقاء املشرتك« الذي كان الدتواني أميناً عاماً محد 
أحزابه، خالحقيقة أن لذه املدارضة كلها كانت مثل 
الدتواناي: عباارة عن طاباور طويل مان املتزلفني، 
ترماي لهم السالطة بداض النفوذ البسايط جداً يف 
)الوظائف، خاملنح، خاملشااري ( مقابل أن يساتخرخا 
بالبقااء كخدارضاة شاكلية، خمان ناحياة النفوذ 
نساتثني طبداً حزب اإلصاالح الولابي الذي سعخته 

السدوسية ليكون له النفوذ امخس .
الدتواناي، ككثري من قيااسات التنظيم النارصي، 
يستطي  أن يتفلساف عن التحرر خالحرية خالددالة 
خاالْستقاَلل، خالقومية الدربية أيضاً.. خلكنه سيبي  
ُكّل ذلاك عند أقارب خرصة مواتياة خبأرخص ثخن، 

خلذا ما كان يفدله سائخاً، خحتى اآلن.

بدد ٢٠١١، خعندماا كان حزب اإلصالح قد أظهر 
ليخنته خسايطرته الواضحة عىل »اللقاء املشرتك«، 
كان الدتواناي أَحاد أبارز القااسة التابداني لنفاوذ 
اإلصالح، خمثل ياساني ساديد ندخان، قاد الدتواني 
بخازج النارصية التحررية م  الولابية مقابل نفوذ 
بسايط يف سخلاة املبااسرة اليليجياة، خحينهاا كان 
يرصح خيتكلم خيترصف كخا لو أنه إصالحي أصيل، 
يطبل لهاسي خيلقي بكل خشل عىل »النظاد السابل« 

خيتكلم عن إيران أيضاً.
عندماا جاء الددخان السادوسي عاىل اليخن، كان 
الدتواناي أَحد أبارز مؤيديه، ظناً منه أنها ساتكون 
الصفقاة الكالى خالرضبة الياطفة التي سايقفز 
بددلا إىل أعىل الهرد، خيحقل مالم يستط  تحقيقه 
ساواء بتزلفه لنظاد صالاح، أَْخ بيضوعه لإلصالح، 
خلكان ذلك لام يحادث، َخإىَل اآلن.. يدياُش الدتواني 
منتظاراً لاذا الحلم ساخال أَحد خنااسق اليليج، غري 
اناه ربخا ال ينتبه لدخره الذي يخيض بدخن أي نتيجة 
إيجابياة، حيث يجدر بخان يف مثل حالته أن يساأل 
نفساه: لل ساأموت خأنا لكذا مرتزقااً رخيصاً بال 

خائدة؟!

يحررها / ضرار الطيب

زكريا الشرعبي 
»مقاَخَماُة تدز تساتنُد عاىل حقيقة 
جولرلا أن تدز كانت خستظل مرشخعاً 

للدخلة املدنية«.
َث ياساني ساديد ندخان  لكاذا تحادَّ
امحخار، يف مقالاه املدناون باا »حشاد 
الهضباة عاىل تداز مارشخع عصباوي 
خاشال« عن نكف قبائال اليخن ملواجهة 
الدادخان السادوسي خمرتزقته املساتخر 

منذ تسدة أشهر خعاد.
يتحدث ياسني ندخان بلغته املدهوسة 
الواقا  خالحقائال  خاملكاررة متجااخزاً 
املاثلاة خيه غاري مدرك لوعاي الجخالري 
الذي أَْصابَااح يتجااخز َكثرياً مغالطات 
ندخاان خغاريه مخان ال يجيادخن غاري 
التنظاري خصاب املفارسات خامحاداث يف 
قالاب نخطاي يتواخال ما  مصالحهم 
خمصالح أرباب اْشرتَاكيتهم الرجديني.

لاذا االْشارتَاكي الذي ظال يزايد عىل 
الداواد بامَُماخياة خالددالاة خيَُخنّيهام 
بدبور املضيل بواساطة مجاذيف حزبه 
االسافنجية خيحاذر اآلن مان املناطقية 
خالدصبوياة مارس خيخاارس منذ امزل 
لاو خرخاقاه الثورجياني سخراً تخزيقيااً 
نَهَج عىل مرشخع عصبوي اساتهدف به 
تخزيل النسايج االجتخاعاي ختفتيته إىل 
كانتوناات متناحرة خطبقياات تخارس 
بدضهاا  خجاه  يف  إيديولوجياة  الكاره 

البدض.

لاذا االْشارتَاكي الاذي يساخي اليود 
مرشخعااً  أرضاه  عاىل  اليخناي  نياوة 
عصبويااً ظال لاو خرخاقاه يصاّدرخن 
املناطقياة خيغرساونها يف الخعي خخعي 

الجخالري.
خلاو خرخاقاه خليل غريلام خليل 
كاناوا  َمان  املسالخني  اإلخاوان  حتاى 
يتكلخون عان »َمْطَل « نُباالء خ«َمنَْزل« 

أقنان.
لام خليل غريلام من حارض عىل 
أَبْنَاااء صدادة خأَبْنَااء صندااء خعخران 
خقالاوا إنهام أصحاب كهاوف ليل من 
حقهام أن يكونوا يف لذه البالس خال يف تلك 

الجغراخيا. 
أن يتحدث ياساني ندخاان اليود بتلك 
اللغاة الدصبوياة الفّجاة عان القبيلاة 
خيحّرض عليها خيدتللا خارَج سياقات 
املجتخ  اليخناي خاصفاً ما يجري يف تدز 
عىل يد مرتزقاة الددخان بخرشخع الدخلة 
املدنية خليل بغريب خاالْشارتَاكيون منذ 
القبيلاة  أن عرخنالام يحرضاون عاىل 
خيدعاون إىل اجتثاث جذخرلاا، ال ليشء 
مارشخع  أي  يخلكاون  ال  أنهام  ساوى 
يناساب املجتخ  خالواقا  اليخني، كذلك 
ال غرابة يف أن يديد ياسني انتاج تصنيف 
»مطل « خ«منازل« بتصنيف »الهضبة« 
مشاكلة  أن  يارى  ساد  ماا  خ«الساهل« 
اليخان تكخان يف ُجغراخيتهاا ال يف غياب 
سخلتها طوال السنني املاضية خخضوعها 

للوصاية خالتدخالت امجنبية.

لقاد كان عىل ياساني ساديد ندخان 
أن يدرك أناه خيف الوقت الذي يقف حزبه 
»الثوري« م  عدخان لخجي غاشام سمر 
امرض خخييهاا بالجخاعات اإلْرَلاابية 
تقاف القبيلاة يف مواجهة لاذا الددخان، 
خأناه خبينخا يقف حزباه م  عدخان قتل 
البسطاء خسمر مديشتهم، سمر املصان ، 
خاملدامال، خاملادارس خالجامداات خقتل 
الكاسحاني خالدخال خامَْطَفاال خالنسااء 
تقف القبيلة يف صف لؤالء البسطاء خيف 

مواجهة لذا الددخان.
كان عىل ياسني سديد ندخان أن يدرك 
خلو يتحدث عن ما يسخى بخقاخمة تدز 
خاستناسلا عىل مرشخع الدخلة املدنية أن 
يادرك أنه لم يدد لنااك أي مكان لحزبه 
خأن مان يساخيهم باملقاخماة لام مان 
يكّفرخناه خيددخن له خلرخاقه املشاانل 
أقارب موقا   إىل  يلجاأ  خاملقاصال خأن 
إلكرتخني لريى أباا الدباس خأبا الصدخق 
خحاارث الدزي خعدناان رزيل خأبا أحخد 
الريخاي  خقاسام  خالصنداناي  اآلنايس 
خيشاالد خيديولات ساعاش خعخلياتها 
الدساكرية خأطقخها خراياتها الساوساء 
ليحدثناا خيخاا بداد عان الدخلاة املدنية 

خالددالة خاملساخاة.
قبل لذا كله كان عىل ندخان أن يدرك 
ما لو حجخه خمالاي مكانة حزبه بني 
أسخات حلفاء الرياض قبل أن يتحدث لنا 

عن أي يشء آخر.

 املرتزق: 
سلطان العتواني

حكومٌة بشرعية الشعب 

 ياسني سعيد نعمان بطاقةتعريفة:
يف شريطه الجديد 
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ْبَحـاَنه( وما الغر�ُس من تكرار الت�شبيح يف القراآن الكرمي؟ ـاُن )مواله �شُ ُه االإْن�شَ ِمـمَّ ُيَنزِّ

إفــرتاٌء خطــرٌي على اهلل.. أّدى إىل تاَْدِجــنِي اأُلمَّة للـظالـمني
  - بشرى المحطوري:

استكخاالً ملا تحدثنا عنه يف تقرير الددس السابل اا الجزء 
اِهيْد الَقاِئاد َسااَلُد  الثاني اا عن محارضة اا ملزمة اا الشَّ
اللاِه َعَليْاِه ا ]مدرخة الله اا عظخة الله ااا الدرس الثامن[ 
خالتاي نّولنا بأنها تحتاوي عىل مواضي  شاديدة املخية، 
كنساف القارآن الكريم للرشك مان نفوس الدارب، خكذلك 
موضوع أن الله ال يشابه َشايئاً من ميلوقاته، خأنه تداىل ال 
يأمر بالفحشااء، خال ييلال املدصية يف ابن آسد اا تداىل عن 

ذلك علواً كبرياًا.ا 
يف لاذا الددس سانتطرق إىل حديثه َسااَلُد اللاِه َعَليِْه عن 
مساألة )الرؤية(، ختنزيه الله عن ذلك، ختنزيهه ُسابَْحاانَه 
عن الشافاعة ملال الكبائار، أَْخ أن يأمر بطاعاة الظاملني، 
خكذلك حديثه َسااَلُد اللِه َعَليِْه عن سدة علم الله ُسبَْحاانَه. 
خال ينتهي القارئ للخلزمة، أَْخ املساتخ  للخحارضة، إال خقد 
كفر باكل ثقاخة مغلوطة جاءته من خاارج الثقلني، خخهم 
امماور عىل ضوء القرآن الكريم، خخا أحسانه من خهم، خما 
أجخلها من مدرخة، يساتقيها مخان ال يأتيه الباطل من بني 
يديه خال من خلفه، مخن تكفل الله بحفظه خقال: )إنا نحن 

نزلنا الذكر خإنا له لحاخظون(، أال خلو القرآن الكريم.

اهلل ال ُيرى.. ال يف الدنيا وال يف اآلخرة 
أكد َسااَلُد اللِه َعَليِْه خلو يرشح قوله تدااىل:) }ال تُْدِرُكُه 
اْمَبَْصااُر َخُلَو يُْدِرُك اْمَبَْصاَر َخُلَو اللَِّطيُف اْلَيِبريُ{ بأن الله ال 

يُرى ال يف الدنيا خال يف اآلخرة، بدليل:اا 

أوالً: أن عبارةاَ )ال تدركه األبصار( مطلقة
 خخثلخاا نقول: اللاه رحيم، خخدنالا أناه رحيم يف الدنيا 
خاآلخارة، أَْخ نقاول: الله قوي، خهو قاوي يف الدنيا خاآلخرة، 
كذلاك عندماا نقول: ال تدركاه امبصار، خخدنالاا ال تدركه 
اِهيْد  امبصاار ال يف الدنياا خال يف اآلخارة، خقاد خضحها الشَّ
الَقاِئاد بقولاه: ]}ال تُْدِرُكُه اْمَبَْصاُر{ ختأتي الدبارة مطلقة، 
خكلخا لو تن زيه لذاته خهو تن زيه لذاته يف الدنيا خاآلخرة؛ منه 
كخا قال ساابقاً: }َخُلاَو اللَُّه ال إَِلَه إاِلَّ ُلَو َلاُه اْلَحْخُد يِف اْمُخىَل 
َخاآْلِخَرِة{ )القصص: من اآلية70( خكلخا لو تن زيه لذاته لو 
تن زيه مطلل لذاته سواء يف الدنيا خيف اآلخرة، خالدنيا خاآلخرة 
بالنسابة لله ُسابَْحاانَه ختداىل ليساتا عاملاني متغريين، ال 
يحدث لذا التغري يف الكون أي تغري بالنسابة لله ُسابَْحاانَه 
ختدااىل، عالام خاحد خضدية خاحادة الله ال يتغاري بتغريلا، 
خال يطارأ عليه يشء من خاالل تغريلا، خهو من ال يخكن أن 

تدركه امبصار ال يف الدنيا خال يف اآلخرة[. 

ثانياً: القول بــ)الرؤية( فيها نسبة النقص إىل 
ـاناَه وهذا ال يجوز  اهلل ُسْبحاَ

ِهيْد الَقاِئاد َسااَلُد اللِه َعَليِْه ذلك بقوله:  خقد تسااءل الشَّ
]خملااذا ننازه ذاته عان أن تدركه امبصار كخا نازه لو ذاته 
عان أن تدركاه امبصار؟ نفال الكالد الذي قلنااه يف قولاه 
تداىل عندما نزه نفساه عن أن يكون لاه خلد أَْخ أن تكون له 
صاحبة: أن لذا يدني: إثبات نقص يف الله ُسبَْحاانَه ختداىل؛ 
منه متى ماا قلنا بأنه يخكن أن يُارى خالرؤية ال تتحقل إال 
من خالل: أن يكون بينك خبني الطرف املرئي مساخة مدقولة 
تخكناك من رؤيته، خيكون لو عاىل كيفية محدخسة تتخكن 
من رؤيته، ختساقط عليه امشادة لتنقل صوراً من الكيفية 
التي لو عليها إىل ]َشابَِكيَّة[ إبصارك، أَْخ بأي خسيلة كانت، 
خال باد أن يكون عىل كيفية محدسة، خالتحديد خالتكييف لو 
من خواص املحدثاات، خلو من سالئل الحدخث، إذاً خيلزد أن 
يكاون محدثاً، خيلزد أن يكون ميلوقااً، إذاً خيلزد أن يكون 
لناك مان خلقه، خمن أحدثه. خإذا لازد أن يكون لناك من 
خلقاه أَْخ أحدثه، خلزد أن يكون ناقصاً، خأن يكون محتاجاً، 
خأن يكاون لناك من لاو أكخل منه، خلاذا ينتهي إىل ماذا؟ 
إىل كفر بالله ُسابَْحاانَه ختداىل، خال يخكن أن تدركه امبصار 

إطالقاً[.

ال حدوداَ لــ)سعة علم اهلل( جل وعال 
ِهيُْد الَقاِئاُد َساَلُد اللِه َعَليِْه بدد الحديث عن  ثم انتقل الشَّ

مساألة )الرؤية( إىل الحديث عن سادة علم الله ُسابَْحاانَه 
ختداىل؛ ليثبت بددلا أن لذا اإلله الدظيم، لو من تسابحه، 
أي تنزلاه عان ُكّل نقص، حياث قال يف رشح قولاه تداىل: 
َخاَخاِت َخَما يِف اْمَْرِض َخَلُه اْلَحْخُد  }اْلَحْخُد ِللَِّه الَِّذي َلُه َما يِف السَّ
يِف اآْلِخاَرِة َخُلاَو اْلَحِكيُم اْلَيِباريُ يَْدَلُم َما يَِلاُج يِف اْمَْرِض َخَما 
اَخاِء َخَما يَْداُرُج ِخيَها َخُلَو  يَْياُرُج ِمنَْهاا َخَما يَنْاِزُل ِمَن السَّ
الرَِّحيُم اْلَغُفاوُر{ إىل قوله تداىل: }َعاِلِم اْلَغيْاِب ال يَْدُزُب َعنُْه 
اَخاَخاِت َخال يِف اْمَْرِض َخال أَْصَغُر ِمْن ذَِلَك َخال  ِمثَْقاُل ذَرٍَّة يِف السَّ
أَْكَلُ إاِلَّ يِف ِكتَاٍب ُمِبنٍي{ من ساورة سابأ: ]الحخد لله مدناه: 
الثنااء عاىل الله، الاذي يساتحل الثنااء ُكّل الثناء لاو الله 
ُسابَْحاانَه ختداىل، لو من لاه ما يف السخوات خما يف امرض، 
اَخاَخاِت َخاْمَْرِض{  ختأتاي الدباارة أحياناً بلفاظ: }ُمْلاُك السَّ
اَخاَخاِت َخَما  )البقارة: من اآلياة107( خأحياناً: }َلُه َما يِف السَّ
يِف اْمَْرِض{ خكلهاا تفياد أناه لو مالك ما يف الساخاخات خما 
يف امرض، خلاه امللك يف الساخاخات خيف امرض. خله الحخد يف 
اآلخارة كخا لاه الحخد لناا يف الدنيا، خلو الحكيام اليبري. 
}يَْدَلاُم َما يَِلاُج يِف اْمَْرِض َخَما يَْيُرُج ِمنَْهاا{ ُكّل يشء يَِلُج يف 
امرض أي يدخل خيها، أنت عندما تغرس شجرة ألست تدخل 
جذخرلاا يف امرض؟ عندما تبذر البذخر ألسات تدخل البذخر 
يف امرض؟ ُكّل يشء يدخال يف لاذه امرض، خكل يشء ييرج 
منها الله ُسابَْحاانَه ختداىل يدلخاه، ال يدزب عنه أبداً مثقال 

ذرة، بخدنى: ال يغيب عنه[.

مثاٌل بسيٌط يبني )سعة 
علم اهلل(:ــ

خرضب َسااَلُد اللاِه َعَليْاِه مثاال 
املساتخ   أَْخ  للقاارئ  ليتضاح 
للخحارضة بشكل أَْكبَاار ما مدنى 
)سادة علم الله( كاآلتاي: ]عندما 
تطلرِّا  عىل بلد خقات الزراعة، خقت 
زراعاة ]ذَُرة[ أَْخ زراعاة ]بُر[ أَْخ أي 
يشء من أنواع الحبوب كم يخكن أن 
يكاون يف لذه املنطقاة من حبوب، 
كام يف ]الِجربة[ الواحادة من زرع، 
كام يف الثخارة الواحادة مان حب، 
]املطاوي الواحد[ خيف رأس ُكّل حبة 
يكاون خيهاا لنااك زلارة صغرية 
يسخونها حبوب لقاح أَْخ نحوه، ُكّل 
لذه مدلومة لله ُسابَْحاانَه ختداىل، 
ملياارات من حباات القخح يف لذه 
الدنيا مدلومة لله ُسبَْحاانَه ختداىل 
لو الاذي خلقها خبرألاا، لو الذي 
أنبتهاا، لو الذي خلال الثخرة التي 
خيهاا، لاو يدلم ُكّل حباة خيها. لو 
تأتاي إىل صنف خاحد من ميلوقاته 
لبهرك سدة علخه ُسبَْحاانَه ختداىل 

به، كم يف اسارتاليا من مليارات حبات القخح خقت الزراعة؟ 
كم! من الذي يستطي  أن يحصيها؟ ثم تجد لذا صنف خاحد 
مان ميلوقاته، لناك البارش، لناك الحيواناات بأصناخها، 
لناك امشاجار امُْخاَرى بأصناخها، لناك الادخاب الصغرية 

خالحرشات بأصناخها[. 

مثال آخر عن علم اهلل الواسع
خرضب أَيْضاً َسااَلُد اللاِه َعَليِْه لذا املثاَل عن سادة علم 
اللاه: ]امليلوقاات يف البحار أيضااً التي لاي أَْكثَاار مخا يف 
الال، أصناف الحيوانات بأعداسلا الهائلة يف البحر لو أيضاً 
مان يدلخها، خمن يرعالا. ال يشاغله خلو يرعى حبة قخح 
يفلقها يف اليخن عن أن يرعى ماليني امساخاك يف البحار عن 
أن يدازب عنه ذرة من ساخكة خاحدة.. قادرة عجيبة، علم 

خاس [.

مثال ثالث: الدعاُء بمختلف اللغات واللهجات
خلذا مثال أَيْضاً يوضح لإلنَْسااان خيقرب له املسألة اا 
اِهيْد  خلو قليالً اا ليتدرف عىل سادة علم الله، حيث قال الشَّ
الَقاِئااد: ]يدعاوه النااس بخيتلاف لهجاتهام، خبخيتلف 

حاجاتهم، خعىل اختالف ألوانهم خبقاعهم خيدلخهم جخيداً، 
خيجيب مان يجيب، خيرتك من ال يساتحل أن يجيبه، كلهم 
يتحركون يف لذه الدنيا خيحي عىل ُكّل خاحد منهم أنفاسه، 

يدلم بذات صدره، لو عليم بذات الصدخر[.

مثال رابع 
ختطرق َسااَلُد اللِه َعَليِْه إىل الحديث عن عالم)الحرشات( 
الكباري الدجياب، حياث قاال: ]ُسابَْحااَن اللاه.. إذا تأمال 
اإلنَْسااان يف مظالار قدرته، خمظالر علخه، خسادة علخه 
كيف سايجد نفساه مبهوراً. تاراه يرعى امشاياء الكبرية، 
خقد تنتهي امحجاد بالنسابة للحيوانات إىل الفيل، ثم تتجه 
أيضاً لتبحث عن الحارشات الصغرية خرتى حرشات صغرية 
جاداً، جداً بدضها قد تكون النقطة التي تحت حرف ]الباء[ 
أَْكبَااار منهاا خترالاا خاوق صفحاة من صفحاات كتابك 
تتحرك، خكم تجلل حتى تقط  السطر من طرخه إىل طرخه 
اآلخر مسااخة، خأنت ترالا بجسخها الكامل خاملتكامل، خلها 
إسراكاتهاا، خلها إحساساها، خلهاا حياتها الياصاة، خلها 
امنواع التي تديش عليها، خلها مشاعرلا خلي تبيض خلي 
ترباي صغارلاا. ثام تتجه إىل لنااك بددما أُكتِشاف يف لذا 
الدارص اآلليات للبحث عن امشاياء الصغارية إىل أن تنتهي 
بالفريخساات خالجراثيم، ميلوقات صغرية جداً جداً، ينتهي 
إسراكك عناد اإلحسااس بصغرلا، 
ينتهاي إسراكك ينتهاي أن تتصاور 
صغار صغر صغر ملا ماا عاس لناك 
يشء ينتهاي ما عاس تساتطي  أنك 
تواصل بخسارية ذلنك خأنت تتاب  
تصاور الصغار الصغار إىل ماا ال 

نهاية[.

من املستحيل اإلحاطة 
بــ)مخلوقات اهلل( يف هذا 

الكون 
اِهيْد الَقاِئاد َسااَلُد اللِه  قال الشَّ
َعَليِْه: ]أنت لاو تأتي تفكر، ختتأمل 
يف سادة علم الله من خاالل التددس 
الهائل مصنااف ميلوقاته تجد ما 
يبهارك، تجد ما يخأل قلبك شادوراً 
بدظخة الله ُسبَْحاانَه ختداىل، خلو 
لكاذا خليل خقاط مرة خاحادة أَْخ 
سانة خاحدة ثم ترى باأن لذا عخل 
مضاٍن خمجهاد قد ترتكاه ختتيىل 
عناه، كام أجلال أراقاب مليارات 
امساخاك يف البحاار، خمليارات من 
حباات القخح، خملياارات امزلار، 
خمليارات البرش، خمليارات الدخاب، 
تداب، تدب، ال يخكن لاذا عىل الله لو حاي قيّود، لو كخا 
قال عن نفساه ُسبَْحاانَه ختداىل يف آية الكريس: }َخال يَُؤخُسُه 
ِحْفُظُهَخاا َخُلاَو اْلَدايِلُّ اْلَدِظيُم{)البقرة: مان اآلية255( ال 
يتدباه لذا، ال يشاغله، ال يرلقه، ال ينسايه يشء عن يشء، 
ال يشاغله يشء عن يشء آخر، عن اليشء الواحد أَْخ إثنني أَْخ 

ثالثة أَْخ صنف أعداسه محدخسة[.

ـان الجاحد من خالقه  موقُف اإلْنساَ
ختدجاب َسااَلُد اللاِه َعَليِْه مان موقف البارش تجاه من 
أندام عليهام بخيتلف الندم، مان يدلم الارس خأخفى، لذا 
اإلله الدظيام الذي خلقهم من الددد، حياث قال: ]ثم يأتي 
ااٌر{، }َخَلَل  اإلنَْسااان كخا قاال الله عناه: إنه }َلَظلُاوٌد َكفَّ
ِبنٌي{ )النحلل( يلفت  اإِلنَسااَن ِمن نُّْطَفٍة َخِإذَا ُلَو َخِصياٌم مُّ
نظرك إىل أن أصلك من نطفة، خيكشاف لاذا الدلم الحديث 
بأنك كنت حيوان صغري جداً يسخونه ]الحيوان امَلنَِوي[ ربخا 
آالف مان لذا الحياوان قد تجتخ  عاىل رأس َسبُّوس صغري، 
سبوس صغري عىل رأساه قد تجتخ  آالف من لذه الحيوانات 
التي كنت خاحداً منها، ثم تخيش خأنت تبحث عن ]البَُويَْضة[ 
ختتجاه إليها ختشاتبك مدها، ثم تتيصب، ثام تطل  جنيناً 
ضديفااً ختنفخ خيك الرخح، ثم عندماا تيرج من بطن أمك 

خأنت ال تدلم شيئاً يهديك إىل أن ترض  من ثدي أمك، خيصن  
لاك غذاءك، يجدل غذاءك قريباً مان خخك، خيف مكان تحظى 
خياه بالحنان خالادفء خالدطف خالرحخة خالغاذاء، خبدد أن 
يشاتد عوسك تتحاول إىل خصيم للاه، خبداد أن يرعاك لذه 
الرعاياة لم تدد تركن عليه ختثل به خقاد أَْصابَااحت رجالً 
مفكاراً.. أليل لذا الذي يحصل عناد الناس؟. لم ندد نركن 
عليه خيخاا بدد، خلم ندد نثل بكالمه، ننىس مسارية حياتنا 
مان يود تيرج من صلاب أبيك، ختتقّلاب يف رحم أمك حتى 
تيرج من بطنها ثم تشاب. خيل عنك امشياء امُْخَرى يف لذا 
الدالام التي يتبني لك من خاللها سادة قادرة الله خعظخته 
خعلخاه ختصبح خصيخااً مبيناً مدانداً متخارساً مجازخاً، ثم 
تصبح أنت ترى أن ذكاءك لو ذلك الذي يجدلك ال تثل بالله، 
ختقرأ القرآن خال تثل بوعوسه، خكأنه ال يستطي  أن يقدد أَْخ 
يؤخر، خال يساتطي  أن يدخل شيئاً.. جحوس بالله ُسبَْحاانَه 

ختداىل[. 

الغرُض من تكرار التسبيح يف القرآن الكريم:ــ
خلفت َسااَلُد اللاِه َعَليْاِه إىل أن الله ُسابَْحاانَه قد كرر يف 
القرآن الكريم )التسابيح( بشكل كبري، من مثل قوله تداىل: 
اَخاَخاِت َخَماا يِف اْمَْرِض َلاُه اْلُخْلُك َخَلُه  }يَُسابرُِّح ِللَّاِه َما يِف السَّ
اَخاَخاِت  ٍء َقِديٌر{ }َسابََّح ِللَِّه َما يِف السَّ اْلَحْخُد َخُلَو َعىَل ُكلرِّ يَشْ
َخَماا يِف اْمَْرِض َخُلاَو اْلَدِزيُز اْلَحِكيُم{ }َخُسابَْحاَن الَِّذي ِبيَِدِه 
ٍء َخإَِليْاِه تُْرَجُداوَن{ خذلاك لغاية مهخة لي  َمَلُكاوُت ُكلرِّ يَشْ
اِهيْد الَقاِئاد: ]ترى كم تكرر التسبيح يف القرآن  كخا قال الشَّ
الكريم بخا يدنيه التسابيح من تنزيه لله ُسابَْحاانَه ختداىل 
ختقديال خإجالل ختدظيم له، بخا يدنيه أساسااً من تن زيه 
للاه عخا ال يليل أن ينساب إليه ال باعتباار ذاته، خال أخداله، 
خال يف ترشيده؛ خمن تن زيهه ُسابَْحاانَه ختداىل قضية مهخة 
بالغاة املخية يجاب أن يكاون اإلنَْسااان مستشادراً لها 
سائخاً، خقاعدة ينطلل منها يف مدرخته لله ُسابَْحاانَه ختداىل. 
يساتنفر الله ُسابَْحاانَه ختداىل ُكّل ما يف ساخاخاته، خكل ما 
يف أرضه ليقول لك بأن ُكّل ما خيهخا يسابحون له، }يَُسابرُِّح 
اَخاَخاِت َخَما يِف اْمَْرِض{ )الجخدة:1( ُكّل ما خيها  ِللَِّه َما يِف السَّ
يشهد بن زالته ما بني من ينطل بذلك بلسان املقال، خما بني 
من ينطل بلساان الحال خيشاهد عىل نزالة الله ُسابَْحاانَه 

ختداىل[. 

ـاناَه(؟ ـان )اهلل ُسْبحاَ  ِمـمَّ ُيناَزُِّه اإلْنساَ
خعدس َسااَلُد اللِه َعَليِْه امشاياء التي لي قبيحة، ال تجوز 
عىل الله، حيث قال متساائالً: ]تن زيهه عن ماذا؟ للتسابيح 
مدناً مهخاً جداً، تن زيهه عن ما ال يليل به يف ذاته أن تنساب 
إليه نقصاً، أن تنسب إليه من الديوب ما ال يليل بأن تنسبها 
إليه كخا نسب إليه اآلخرخن من أنه ذخ أعضاء، من أنه يقدر 
املداايص، خييلال املداايص خالفواحاش، خيريدلا خيقيض 
بهاا. تنزياه له أيضاً يف أخداله لو مان ال يظلم، من ال يفدل 
الفسااس، مان ال يفدل ماا يتناىف م  الحكخاة، لو من خلل 
ُكّل يشء خقادره تقدياراً، تن زيه لاه ُسابَْحاانَه ختداىل أيضاً 
يف ترشيداه، خيف لدايتاه. أنزلاه عان أن يارشع يل طاعاة 
مان يدصياه، أن يوجب عايل أن أطي  الظاملاني خالجبارين 
خالطواغيات خاملتكلين خلو مان يلدنهم يف كتابه، خلو من 
يساتنرصني مقاف يف خجولهم خكيف يأمرناي بطاعتهم؟ 
خلل يرشف الله ُسبَْحاانَه ختداىل، أَْخ يليل به أن يكون لؤالء 
مان يوجب عليناا أن نطيدهام خلم مفسادخن خمجرمون 

خطواغيت خكاخرخن![.
خرضب مثال قائالً: ]ألست أنت من تحاخل أن تطرس ابنك 
من بيتك إذا ماا خجدته ابناً خاساداً؟. خاآلخرخن يقولون لك 
اطرسه من بيتك؟. خأنت تقول البنك: أنت شاولت ساخدتي، 
أنات ال ترشخناي أن يقال أنت إبناي. الله ُسابَْحاانَه ختداىل 
كياف يخكن أن يوجب علينا أن نطيا  أعداَءه!. لذه خاحدة 
من الدقائد الباطلة التي نسبولا إىل سين الله، خسين الله لو 
ترشيداه خلديه. خلو تأتي، لاو تأتي تتب  ما حصل من لذا 
القبيال مخا نساب إىل الله ُسابَْحاانَه ختدااىل لوجدت بأنهم 
نسابوا إليه ماا ال يليل باه، خأماد لاؤالء اساتنفر الله ُكّل 
ميلوقاته لتسبحه؛ لدظم قبح ما نسبوا إليه يف ترشيده، أَْخ 

يف لديه، أَْخ يف أخداله، أَْخ يف ذاته ُسبَْحاانَه ختداىل[.

ال يج�وز أن نك�ون عىل ه�ذا النحو: هذا يرى أن الس�المة يف الس�كوت 
والجم�ود والصم�ت، وهذا ي�رى أن الس�المة يف العمل والجه�اد والحركة 
واألخوة والوحدة؛ ألن هذا الذي يرى أن الصمت والس�كوت هو الوسيلة هو 
سيتحرك مثلك يف الس�احة يدعو اآلخرين إىل الصمت.]اإلْرَلااب خالسالد 

ص:13[ 

عندما تنطلق لتبحث عن الس�المة لنفس�ك وأنت ال تفكر يف أن يسلم لك 
دينك فلن تس�لم نفسك، لن يس�لم ِعْرضك، لن تسلم كرامتك، ويف األخري لن 
تس�لم أنت يف اآلخرة يوم تلقى الله، لن تس�لم س�وء الحساب، لن تسلم نار 

جهنم.]ذكرى استشهاس اإلماد عيل )ع(ص:5[ 

نرش�د أنفس�نا جميعاً إىل أن نبحث عن س�بل الس�الم من خالل القرآن 

الكري�م، ال�ذي ال مجال للصمت والجمود وال مكان للس�كوت والجمود بني 
صدور آيات�ه الكريمة، وحينئٍذ عندما نتحرك عىل هذا األس�اس فنرفع هذا 
الش�عار ونتحدث دائماً، ونوّعي أنفسنا بل أئمة مساجدنا عليهم أن يرددوا 
اآلي�ات القرآنية يف الصالة، تلك اآليات الت�ي تتحدث عن اليهود والنصارى، 

نذكر أنفسنا من جديد بخطورتهم. ]اإلْرَلااب خالسالد ص:13[ 

مقتطفاٌت نورانية

الجزء 
الثالث

ُم دين السالم  - اإلْسـالاَ
لمن؟ للمسلمين حقاً، 
من يبنون أنفسهم 

ليكونوا أعزاء أقوياء، 
ليدفعوا عن أنفسهم 
الشر والظلم والفساد، 
وليدفعوا عن دينهم 
الحرب، هؤالء األقرب 

إلى األمن والسالم في 
الدنيا وفي اآلخرة
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م��ا صبر ي��ا  ف��وش  قلبي  ب��ن سعد  ق��ال 
امل���رارة وط��ع��م  تعذيبه  ب��ال��ك��أس  وذاق   

وال�������ذي ح��ب��ه��م م����ا ع�����اد ب����ا ي��ن��ف��ع��وه
خسارة قدها  اليوم  ما  منهم  والفائدة   

يبتسم وح��د  يضحك  ح��د  ن��اس  جولهم 
األشاره رهن  اليوم  بعد  املساكني  ونسوا 

ص���دق���وا ك���ذب���ة ال����دّج����ال ط���ّم���ع لهم

ل����ذاك ب��اب��ور وال��ث��ان��ي ه��ب��ا ل��ه ع��م��اره
ب��ه��م ت���ص���دق والت���ط���م���ع ومت���س���ك  ال 

 قدك عالفقر أحسن لك وال ذي التجارة
يشعروا ال  حيث  م��ن  حتتهم  حفر  ق��د 

ح��ف��ره ك��ب��ي��رة وغ��ط��اه��ا وس����ّوا س��ت��ارة
تزوج الست وجاء يخطب عروسة جديد

 خايف على ذي العروسة ال تقع في املداره

تقبلوا حسكم  ذا  ال��ع��روس��ة  أله��ل  ق��ل 
بعاره ي��ف��ّرط  محد  بنتكم  على  ح��ام��وا   

ق���ل ل���ن س��ع��د مت���ت خ��ط��ب��ة ال��س��اب��ع��ة
امل��داره في  التقع  عليها  خايف  كنت  ذي 

زّوج�����وه�����ا وزّف�����وه�����ا ع���ل���ى م��ط��رب��ني
وك��ل��ف��ت��وه��ا وب���اع���وه���ا ومت����ت ص��ه��اره

املستعمر 
الجديد واملرتزقة 

املخدوعون 
محمد سعد عبداهلل

برنامُج رجال اهلل
ملزمة األسبوع:

 

 مدرخة الله خعده خخعيده 
الدرس الحاسي عرش

املوت حكمة 
من يذود

زياد السالمي 

مالمح فكرة 
أخرى  شرود 

نضيء منى 
ويتبعنا الصدود 

كمن لم يحتمله بعض رمل 
على احلرب استقلتنا الرعود 

ألسنا األوفياء 
بكل فخر 
   لصنعا 

كي يعادينا الوجود 
لئن كنا بذلناها 

 دماًء 
فأحراٌر 

 ملوطننا جنود 
رمينا خلفنا 

  رغبات عيش 
كأن املوت 

حكمة من يذود. 
وجئنا 

ضاحكني 
 إلى املنايا 

موشح برقنا 
األمل الولود.

مناجاة 
مجاهد 

للشاعر راجح عامر

إل��ه��ي أج��ب��ن��ا ح��ني ن��ادي��ت��ن��ا ان��ف��روا
ث��ائ��ر ف���ال���ك���ل  ل���ب���ي���ك  أال  وق���ل���ن���ا 

إل��ه��ي خ��ف��اف��ا ق��د ن��ف��رن��ا وم���ن يكن
ث��ق��ي��ال ب���ال ع����ذر ف��ه��ي��ه��ات ي��ع��ذر

إل��ه��ي دع���ا داع����ي اجل��ه��اد ف��ك��ن له
ناصر  غ��ي��رك  ي��ا رب  ف��م��ن  ن��ص��ي��را 

إل���ه���ي أج��ب��ن��ا داع�����ي ال���ل���ه إذ دع��ا
فهو خاسر  الندا  يجب هذا  لم  ومن   

كما استكبروا  من  في  صرخنا  إلهي 
أك��ب��ر ال���ل���ه  ص��وت��ه��ا  ودوى  أم�����رت 

إل���ه���ي ان��ط��ل��ق��ن��ا ل��ل��ج��ه��اد حت��ف��ن��ا
بشائر  منك  واالع����زاز  النصر  إل��ى 

إل����ه����ي ف��ث��ب��ت��ن��ا وح����ص����ن ث���غ���ورن���ا
وأي��������د ودب��������ر أم�����رن�����ا ي�����ا م���دب���ر 

بحربهم اجمل���رم���ون  مت����ادى  إل��ه��ي 
االن���ام وج��اه��روا  ف��ي  وب��اه��وا  علينا 

بأرضنا شيئ  ك��ل  اس��ت��ب��اح��وا  إل��ه��ي 
ال���ط���وائ���ر  دم����رت����ه  ح����ق  أي  ب����ال 

والنساء والشيخ  الطفل  وحتى  إلهي 
ب���ن���ار ال����ع����دا أش�����الؤه�����م ت��ت��ن��اث��ر 

إل����ه����ي وج������ل ال���ع���امل���ني ت���ف���رج���وا
ي���دي���ن وي��ن��ك��ر  وال ق����ام م��ن��ه��م م���ن 

إل��ه��ي وم���ن ب��ال��ع��ل��م وال���زه���د يدعي
أب����اح دم����ي ح��ت��ى اش��ت��ك��ت��ه امل��ن��اب��ر 

إل����ه����ي ي�����وال�����ون ال����ي����ه����ود والي�����ة
السرائر  تخفي  ال��ش��ر  ف��أي  ج��ه��ارا 

ب��ت��اف��ه اخل���ل���ود  دار  ش�����روا  إل���ه���ي 

م���ن امل�����ال أل���ه���اه���م وغ����ر ال��ت��ك��اث��ر 
إل��ه��ي ف��ش��ت��ت ش��م��ل��ه��م وج��م��وع��ه��م

ق��ادر  أن���ت  م��ن خلفهم  ب��ه��م  وش����رد 
إل���ه���ي أن����ا ع��ب��د ض��ع��ي��ف ب��ق��درت��ي

ق������وي ب�����ك ال���ل���ه���م ل���ل���ش���ر ق���اه���ر 
إل��ه��ي ت��رك��ت األه���ل وال����دار وال��ق��رى

إن����ي م��ه��اج��ر  ال���ل���ه  أال ف���ي س��ب��ي��ل 
إل���ه���ي إل����ى خ��ي��ر ال���ت���ج���ارة أن����ا ذا

ب��ن��ف��س��ي وم���ال���ي وال���ب���ن���ني أت��اج��ر 
مببدئي يقيني  ف��ي  س��الح��ي  إل��ه��ي 

وف�����ي ث��ق��ت��ي ب���ال���ل���ه ح����ني أغ���ام���ر 
ل��ي��س وحشة ال��ل��ي��ل ال  إل��ه��ي ظ���الم 

ول��س��ن��ي ب���اخ���الص ل���ك ال��ل��ه ذاك���ر 
إل���ه���ي ن����ه����اري ف������ارس وم��ه��اج��م

ع���ني وس��اه��ر  ج���ن  م���ا  إذا  ول��ي��ل��ي 
وصحتي زادي  ال��ق��رآن  وف���ي  إل��ه��ي 

ه��و احل���رز إن ه��ب��ت ع��ل��ي اخمل��اط��ر
أم���ا سالحهم م��ن��ك  إل��ه��ي وخ��وف��ي 

 ب��ع��زم��ي وإمي����ان����ي غ����دا ي��ت��ط��اي��ر 
وح���ي���در أف�����ر  أن  وح����اش����ا  إل���ه���ي 

أم����ي����ري ف���أن���ى وال�����ف�����رار ك��ب��ائ��ر 
إل���ه���ي وم���ه���م���ا ن���ال���ن���ي أن�����ا ث��اب��ت

أراب�����ط ف���ي س���اح ال���وغ���ى وأص��اب��ر 
السماء م��ن  بجند  ف��أم��ددن��ي  إل��ه��ي 

ف���وع���دك ص����دق إن���ن���ي ل���ك ن��اظ��ر 
إل���ه���ي رف���اق���ي ل��ل��ش��ه��ادة ع��ان��ق��وا

ون���ال���وا وس����ام ال��ن��ص��ر ك���ل ي��ف��اخ��ر
إل���ه���ي ف��وف��ق��ن��ي ل��ن��ي��ل وس��ام��ه��م

ال��ط��ري��ق مسافر ت��ل��ك  ع��ل��ى  ف��إن��ي 

يمن الهدى
عبدالقوي الجنيد

ك�����ان�����ت وم��������ازال��������ت وس����������وف ت��ظ��ل
م�����ن ك�����ل م����ج����د ف�����ي ال������وج������ود أج����ل

س��ت��ظ��ل ي���ا مي���ن ال���ش���م���وخ ع��ل��ى امل���دى
س���ي���ف���ا ع����ل����ى ع����ن����ق ال�������غ�������زاة ي��ط��ل

س���ت���ظ���ل ي�����ا مي�����ن ال����ص����م����ود م���ؤي���دا
وع�����ل�����ى ي�����دي�����ك ق�������وى ال����ل����ئ����ام ت����ذل

س��ت��ب��ي��ده��م أق����ب����ل����وا  ص������وب  أي  م�����ن 
ه���ي���ه���ات م�����ن ق���ب���ل ال����ت����ح����رر ت��س��ل��و

روس���ي���ا م�����ن  أو  إي���������ران  ول������و  ح���ت���ى 
ف����ل����دي����ك ح����ش����ده����م ال����ك����ب����ي����ر ي��ف��ل

م����ا زل�����ت ت��ن��ب��ض ب���ال���ع���روب���ة وال���ن���دى
ه����داه����م ض��ل��وا ع����ن  غ���ي���رك  ك�����ان  إن 

ف���أن���ت ن����ب����راس احل��ق��ي��ق��ة ل���ي���س ف��ي
م������س������راك ل�����إف�����ك األث������ي������م م��ح��ل

ف��ل��ق��د ق���ه���رت ق�����وى ال���ت���ح���ال���ف ك��ل��ه��ا
وج�����م�����ي�����ع م�������ن ل����ل����ظ����امل����ني ت�����ول�����وا

ن��ح��س��ه��ا ت����ن����دب  س����ع����ود  آل  وج���ع���ل���ت 
رع����ب����ا وف������ي أخ�������زى امل�����واق�����ف ظ��ل��وا

م�����رغ�����ت أن��������ف امل����ع����ت����دي����ن ب���ع���زم���ة
مي����ن����ي����ة م����ن����ه����ا اك��������ت��������وى احمل����ت����ل

وغ���������دا س����ت����ه����دي ل���ل���ب���ري���ة ن���ص���رن���ا
وب�����ش�����ائ�����ر ال������ف������رح ال����ك����ب����ي����ر ت��ه��ل

وط�����غ�����اة جن�����د س������وف ي���ك���س���ر ق��رن��ه��ا
وس����ي����ن����ت����ه����ي ت���ن���ظ���ي���م���ه���ا اخمل����ت����ل

وس��ي��ن��ج��ل��ي ص���ب���ح احل���ق���ي���ق���ة ك��اش��ف��ا
إج�������رام�������ه�������ا وق�����ن�����اع�����ه�����ا امل����ع����ت����ل

ال���ع���دا دس  ال��������ذي  ال����س����م  وب����أن����ه����ا 
ن���ع���ل إال  إلس�������رائ�������ي�������ل  ل�����ي�����س�����ت 

خ��ب��ث��ه��ا ي���ع���ل���م  ال�����ك�����ون  رب  م����������ادام 
وال����ل����ه س������وف إل������ى احل���ض���ي���ض ت���زل

ودع�����������اء ط������ه امل���ص���ط���ف���ى ل���ب���الدن���ا
س���ي���ح���ق م���ه���م���ا ح����ش����دوا واس���ت���ع���ل���وا

ف���ك���ف���ي���ل���ة ت����ف����ن����ي احمل�����ش�����د دع������وة
جل����م����ي����ع أح�����������الف ال������ب������غ������اة ت�����ذل

ال���ه���دى ف����ي مي����ن  ي����ا رب  ل���ن���ا  ب�������ارك 
وال������ش������ام ف�������األش�������رار ف���ي���ه���ا ح���ل���وا

م�����ن ه��اه��ن��ا ق������ال ال  ق�����ال�����وا وجن������د 
ق���������رن ل����ش����ي����ط����ان ال�������ه�������وى ي���ن���س���ل

ه����ي م���ص���در ال���ف���ن ال���ت���ي ل����ن ت��ن��ت��ه��ي
احل�����ل ف�����ه�����و  ال�������ق�������رن  ب����ك����س����ر  إال 

ف���ه���ن���اك أع�������راب ال�����ب�����داوة أص��ب��ح��وا
ي�����ت�����ط�����اول�����ون وب�����ال�����ض�����الل�����ة أدل��������وا

ف����ه����م األش���������د ب���ظ���ل���م���ه���م ون���ف���اق���ه���م
م����ه����م����ا ب���ت���ك���ف���ي���ر ال�������ك�������رام ت����أل����وا

ج��������اءوا ب���أم���ري���ك���ا ل��ت��غ��ص��ب أرض���ن���ا
وت�������ظ�������ن أن������������ا م�����ث�����ل�����ه�����ا س�����ن�����ذل

ن���ح���ن ال���ي���م���ان���ي���ون ن������ار ف����ي ال���وغ���ي
وع�����ل�����ى ال�������غ�������زاة امل�������ارق�������ني امل���ه���ل

ن���ح���ن اإلب������ا وال����ع����زم واألم�����ج�����اد وال
ف�����ج�����ر امل������ب������ني وك���������ل ط�����ف�����ل ش���ب���ل

س��ن��ج��ن��دل ال���غ���ازي���ن ف���ي س����اح ال��وغ��ى
وال������ل������ه ح���ام���ي���ن���ا ف���ك���ي���ف ن����ك����ل ؟!

وال�����ل�����ه ل�����ن ن���ح���ن���ي وف������ي أج���س���ادن���ا
ت����ب����ت����ل وم�������ق�������ل�������ة  ت�������������رف  روح 

إن����ا ال����ك����رام ال���ص���ام���دون ع��ل��ى امل���دى
وي����خ����اف م���ن���ا ف����ي احل��������روب ال���ه���ول
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 متابعات فلسطينية

ّطـم األصنام.. لنحطِّــْم أصناماَنا يف ذكرى رحيِل ُمحاَ
يوم الثامن والعشرين من شهر صفر يوم مؤلم في تأريخ المسلمين، فهو اليوم الذي توفي فيه نبي الرحمة محمد بن عبداهلل )ص(، 

بعد أن أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وتحمل من َأجل ذلك من األهوال والصعاب ما لم تتحمله الجبال.

ماجد حاتمي*
رغام أن ألام ياود م2 من شاهر صفار كان 
خمازال يحز يف نفوس املسالخني، إاّل أن حدة لذا 
املم أخذت تشاتد خالل امعواد القليلة املاضية، 
خلام يساتحرضخن خاقدهام املأسااخي الاذي 
عصفات خيه الفتن، خحولت سخلهم إىل سااحات 
لرصاع سموي، خشادوبهم إىل الجئاني يف اصقاع 

امرض.
يبادخ أن ألم ياود رحيل نبي اإلْسااَلد )ص(، 
أصبح حاخزاً للنظر يف اسباب املآيس خاآلالد التي 
يديشها املسلخون، الذين تحولوا إىل اسخات تدبث 
بها قاوى ال تريد اليري لهام، خسخدتهم لليرخج 
من التأريخ، بدد أن أراس لهم الله سبحانه ختداىل 

أن يكونوا خري أمة أخرجت للناس.
من الصدب بل من املساتحيل أن يجد املرء ما 
يخكن أن يفرس به املشاهد الدموي الذي تديشه 
الشادوب اإلْسااَلمية اليود، انطالقاً مان القرآن 
الكريم خالسانة النبوياة الرشيفة، خالذي يحدث 
مان حرخب خسماار خقتال خذبح خحرق خسابي 
خترشيد ختدذيب للخسالخني عىل يد املسلخني، لم 

يأمر به القران خال سنة نبي امناد )ص(.
من املؤكد أن سبَب الفتن التي ترضب البلدان 
خاملجتخدات الدربية خاإلْسااَلمية، يدوس إىل ابتداس 
املسالخني عان القاران خعان صاحب سانة من 
نديش اليود ذكرى رحيلاه )ص(، خلذا االبتداس 
جدال الكثاري من املسالخني يدخلاون يف مرحلة 
“صنخياة” جديادة تجاخزت مرحلاة “صنخية” 
قريش البدائية، خأصناُد اليود لم شيوخ الفتنة 
خخعاظ السالطني خالدخالر خأمريكا خ”إرسائيل” 

خالطواغيات، باإلضاخاة إىل الدصبياة خالجهال 
خاالنانية، التي طبدت الصنخية االخىل.

ايان اصناد اليود، من شايوخ الفتنة خخعاظ 
الساالطني، الذيان يظهارخن عاىل الفضائياات 
خعىل شابكة التواصل االجتخاعي، خلم ينرشخن 
امحقاس خالكرالية خالضغائن باسم نبي الرحخة 
)ص(، خيحرضون املسالخني عىل املسلخني، من 
تداليام النباي )ص(، التي تضخنتهاا خطبته يف 
حجة الوساع، قبل ثالثة اشهر من خخاته )ص(؟.
إن ما نشاهد اليود يف الدراق خسوريا خاليخن 
خليبيا خالصومال خاخغانستان خباكستان خباقي 
الادخل اإلْسااَلمية امُْخاَرى مان حارخب خختان 
خجرائم، يأتي عىل النقيض مخا جاء عىل لساان 
املصطفاي )ص( يف حجاة الاوساع، خكأن لناك 
ارصار عاىل ميالفة تداليم النباي )ص(، خلي 
امليالفاة التاي سخا  املسالخون أثخاناا بالظة 

بسببها.
سانتناخل بداض ماا جااء يف خطباة الوساع 
للنبي )ص(، خمن ثم نارى التزاد من رخدوا خما 
انة النبوية،  زالوا يرخداون لواء الدخااع عن السُّ

خيشككون عىل الدخاد بالتزاد اآلخرين بها:
- إِنَّ اللاَه َحارََّد َعليُكام ِسَماَءُكام َخأَمَواَلُكام 
َكُحرَماِة بََلِدُكام َلاذا، َخَكُحرَماِة َشاهِرُكم لذا، 

َخَكُحرَمِة يَوِمُكم َلذا.
- َخاتَُّقوا اللَه َخال تَبَْيُساوا النَّاَس أَشايَاَءُلم، 
َخال تَدثَوا يف امَرِض ُمفِساِدين، َخَخْن َكانَت ِعنَدُه 

َلا. أمانًَة َخْليَُؤسرِّ
اِع  - النَّاُس يف اإلْسااَلد َسواٌء، النَّاُس َطف الصَّ
آلسَد َخَحاوَّاَء، ال َخْضاَل ِلَدَرِبايٍّ عاىل َعجِخي، خال 

َعجِخي َعىل َعَرِبي إاِلَّ ِبتَقَوى اللِه.

- الَ تَأتُونِي ِبأَنَْساِبُكم، َخأْتونِي ِبأَعَخاِلُكم.
- ُكلُّ َسٍد َكاَن يف الجاِلليَّاة َموضاوٌع تَحاَت 

َقَدمي.
ُه، خال يَُيونُه،  - إِنَّ امُلسلَم أخو امُلسلم، ال يَُغشُّ
خال يَْغتَابُاه، خال يَُحلُّ َلُه َسُماُه، خال يَشٌء من َماِلِه 

إاِلَّ ِبِطيِب نَفِسه
ااراً ُمَضلرِّلانَي، يَخِلاُك  - الَ تَرجُداوا بَدادي ُكفَّ
بَدَضُكام ِرقاَب بَداٍض، إِنرِّي َخلَّفُت ِخيكام َما أَْن 
اْكتُْم ِبه َلاْن تَِضلُّوا ِكتَاَب اللاِه َخِعرتَِتي أَْلَل  تََخسَّ

بَيِتي.
ااِلُد ِمنُكم  - إِنَُّكام َمْساُؤخلُون، َخْليُبَلرِّاغ الشَّ

الَغاِئَب.
الالخات يف خطبة النباي )ص(، لو انه )ص( 
كان يكارر خيهاا عباارة “أال لل بلغات.. اللهم 
خاشهد”، يف تأكيد ذي مغزى، خقد اثبتت امحداث 
التاي مرت باملسالخني، حكخة لاذا التأكيد عىل 

التبليغ من قبل النبي )ص(.
لناا مان حقنا أن نتسااءل، أين لاي حرمة 
سماء خأَْمَوال املسالخني؟، اين لي حرمة امشهر 
الحرد؟ خأين لي ُحرمة امماكن املقّدسة خبيوت 

الله عند الجخاعات التكفريية؟.
مان الذي يديث بامرض خسااسا الياود؟، الم 
يتحول الفساس إىل عنوان للخسلخني، جراء خساس 
الجخاعات التكفريية، التي تقتل ختذبح ختسابي 

باسم اإلْساَلد خنبي اإلْساَلد )ص(؟.
الام تحال القبلياة خالقومية محال التقوى، 
ميزاناً لألخضلية؟، الام تُبدث الحياة يف الدصبية 
الجاللياة مارة أُْخاَرى ؟، ألام يصباح التفاخر 
بامنسااب بادل امعخال لو شادار مان يدعون 

اإلْساَلد؟.

الم تشاكل امحاالف خاالئتالخات الدساكرية 
خالسياساية انطالقا من الثأر خاالنتقاد محداث 

تأرييية غابرة؟.
الام يحل املسالم محال الددخ للخسالم؟، الم 
يقتل املسالم اخيه املسالم؟، الم يين املسلخون 
بدضهام بدضااً؟، الم يداد املسالخون يخلكون 

رقاب بدضهم البدض؟.
أخرياً ألم يضْ  َمن يّدعون اإلْسااَلَد كتاَب الله 
جانبااً، خيتخساكوا بكتاب ما أنزل اللاه بها من 
سلطان؟، ألم يرتكوا عرتة النبي )ص( خألل بيته 

)ع(، خيلتفوا حول غريلم؟.
إن ماا نشاهده الياود مان ماآيس تارضب 
سياار املسالخني، لي أقل رضيباة يخكن يدخدها 
التزامهام بسانة نبيهام  ازاء عادد  املسالخون 
)ص(، خجاللياة اليود لي أشاد عتخاًة خجهالً 
من جاللية اممال، التي كانت تصغي يف بدض 
امحيان النبي )ص( رغم جهلها بخنزلته )ص(، 
خجاللية الياود صخت أذنيها عان حديث النبي 
)ص( رغام مدرختها بخنزلتاه )ص(، خالتأريخ 
يتحدث عان لذه الحقيقة، عندماا يذكر حاسثة 
لدد السيل لبنيان الكدبة، خعندما أراست قريش 
ترميخهاا، خدب اليالف بينهاا حول من له خير 
خض  الحجار امساوس يف مكاناه، خكاس اليالف 
يتحاول إىل قتال، إاّل انهام يف امخري رضوا بالنبي 
)ص( حكخااً لصدقاه خأمانتاه، بينخاا جاللية 
الياود، تجاللات كالد النباي )ص(، خأصغت يف 
املقابال ملا يقاول أصنامهاا، خلم يكان نصيبها 

سوى الويالت خالكوارث.
اين ما يجري يف سيارنا اليود من ذبح خسابي 
خخراب، من سنة من ارسله الله رحخة للداملني، 

الاذي لم يادع حتى عىل املرشكني خقاال “إني لم 
أبداث لدانًا، خإنخا بدثت رحخة”، خقال: ”إن الله 
تدااىل أمرني بأن أعفو عخان ظلخني خأصل من 

قطدني خأعطي من حرمني”.
أين لي أعخال السلب خالنهب خالحرق خالقتل 
خالسابي للخسالخني خغري املسالخني عىل يد من 
يّدعاون اإلْسااَلد، من سانة نبي اإلْسااَلد )ص( 
القائل: ”ماا زال جليل يوصيناي بالجار، حتى 
ظننت أنه سيوّرثه”، خقال: »من كان يؤمن بالله 
خالياود اآلخر، خال يؤِذ جاره”، خلذه امخالق لي 
اخالق ربانية، خقال سابحانه ختدااىل: ”َخاْعبُُدخا 
ُكاوا ِبِه َشايْئًا َخِباْلَواِلَديِْن إِْحَساانًا  اللَّاَه َخاَل ترُْشِ
َخِباِذي اْلُقْربَى َخاْليَتَاَمى َخاْلَخَسااِكنِي َخاْلَجاِر ِذي 
اِحاِب ِباْلَجنِْب”،  اْلُقْربَاى َخاْلَجااِر اْلُجنُاِب َخالصَّ
حياث تقول بدض كتاب التفساري أن الجار ذي 
القرباى، يدناي الجار املسالم، خالجاار الجنب، 

يدني غري املسلم؟.
يف ذكارى رحيل محطام امصنااد محخد بن 
عبداللاه )ص(، نحان احاوج ماا نكاون إلراسة 
“محخدياة” اصيلاة، لتحطيام أصنااد الهاوى 
خالجهال خالتدصاب خالادخالر خمشاايخ الفتنة 
خخعاظ الساالطني خالطواغيت، إلنقاذ املسلخني 
مان خضدهم املزري، خلاذا اإلراسة لن تتحقل إال 
بتظاخر جهوس النيب الدلخية خالفكرية خاالسبية 
خيف مقدمتهاا النيبة الدلخائياة، عخالً بالحديث 
تي خدىل الدالم  الرشياف: ”إذا ظهرت الفتُن يف أُمَّ
أن يُظِهاَر ِعْلَخاه خإال خدليه لدنُة اللاه خاملالئكة 

خالناس أجخدني”.

*شفقنا العربي

مقاومون يطلقون الناَر على قوة صهيونية شرق رام اهلل

صحيفٌة فرنسية: مسعى »إسرائيلي« 
لضم كامل الضفة الغربية املحتلة 

 نارشت صحيفاة »لوموناد« الفرنساية 
تقرياراً، تحدثات خياه عان مساتقبل »حل 
للارصاع  حاد  خضا   بهادف  الدخلتاني«؛ 
مسادى  يف  »اإلرسائيايل«،  الفلساطيني 
صهيوني لضم كامل الضفة الغربية املحتلة.
خقالات الصحيفاة، يف تقريرلا: إن خكرة 
»إعالن الدخلتني« كثرياً ما برزت عىل الساحة 
خاشالة  محاخلاة  يف  الداملياة،  السياساية 
إلرضااء الفلساطينيني، بداد تهجريلم من 
أراضيهام نتيجة االحتالل »اإلرسائييل«. خقد 
أعقب لذه الفكرة الكثري من الجدل خالوعوس 
الزائفاة، ختراشال التهم بني الفلساطينيني 

خحكومة االحتالل.
خأشاارت الصحيفة إىل أن ماا يقارب 23 
سانة مضت عىل توقي  اتفاقية أخسلو التي 
ساطرت مراحل تكويان سخلة خلساطينية، 
لكان املفاخضات ما زالت جارية؛ لتطبيل ما 
جاءت به لذه االتفاقية، حتى ال تكون أكل 
خيبة سبلوماسية يف الدالم منذ نهاية الحرب 

الداملية الثانية.
خقالات الصحيفة إن الرئيال اممريكي 
املنتياب، سخنالاد ترامب، يطخاح إىل إيجاس 
تواخال نهائاي لألزماة الفلساطينية، لكن 
سياسيني مقربني من اليخني املتطرف املؤيد 

لا«إرسائيال« يحيطون به، حيث أعلن نواب 
من الحازب الجخهاوري، يف يولياو املايض، 

رخضهم خكرة إعالن سخلة خلسطينية.
خأضاخات الصحيفاة أن مارشخع اممم 
املتحادة إلعالن سخلة خلساطينية مساتقلة، 
خمدارتف بهاا مان قبال م13 سخلاة حاول 
الدالام، بادأ يتالىش، رغام تكثياف الجهوس 
الدبلوماسية إليجاس حلول منطقية، خاصة 
أن لاذا املرشخع يتضارب م  ارتفاع نسال 
الضفاة  يف  اليهاوسي  االساتيطان  حركاة 

الغربية.
خأكادت الصحيفاة أن اللجناة الرباعياة 
الياصة بدخلية الساالد يف الرشق امخسط، 
املكونة من اممام املتحدة خاالتحاس امخرخبي 
يف  أصادرت  خرخسايا،  املتحادة  خالوالياات 
تخاوز/ يوليو املاايض بياناً أشاارت خيه إىل 
أن »إرسائيل« تترصف يف %70 من مسااحة 
امرايض الزراعية خاملاوارس الطبيدية للضفة 
الغربية، خأن املستوطنني يؤسسون مجالل 

محلية خإسارية ساخلها.
خأضاخات الصحيفة أن الدديد من النواب 
»اإلرسائيلياني« قدماوا للكنيسات مرشخعا 
غري مسابوق لضام املساتوطنات يف الضفة 

الغربية رسخيا لدخلة االحتالل.

الكيان الصهيوني يحّدُد 9 مواقَع 
جرت فيها الحرائُق بشكل متعمد 

أعلنت سائرُة الرضائب الصهيونية، 
يود الثالثاء، عن قائخة املدن خالبلدات 
الصهيونياة التاي سايتم تدويضها، 
الكياان  حكوماة  اعتباار  نتيجاة 
خجهازلا الرشطي بأن الحرائل التي 
نشابت يف لاذه البلدات خاملادن كان 

متدخداً خعىل خلفية قومية.
خسايتم تدوياُض لاذه البلادات 
خامُلُدن خخقاً لقاناون أرضار الحرخب 
بداد  الددائياة،  امعخاال  خضحاياا 
الصهيونياة  الرشطاة  حادست  أن 
خالحكومة بأن الحرائال التي خقدت 

يف لاذه املناطل كانات متدخدة خعىل 
خلفية قومية، خجرى الحديث عن 9 
بلادات خمدن صهيونياة خقدت خيها 

حرائل منذ الدرشين من نوخخل.
يشاار إىل أن لذه القائخة تشاخل 
املناطل التاي شاهدت حرائل كبرية 
خاسادة  ماسياة  أرضاراً  خألحقات 
خالتهخات عدساً كبرياً مان الدخنخات، 
خالتاي مناذ بداياة انادالع الحرائال 
خيها اتهام خزراء يف حكومة نتنيالو 
الفلساطينيني بحرقهاا عاىل خلفية 

قومية.

أطلل مقاخمون خلسطينيون النار، مساَء االثنني، 
عاىل نقطة عساكرية لجياش الدادخ الصهيوني يف 
مساتوطنة »عوخرا«، املقامة عىل أرايض املواطنني يف 

بلدتي سلواس خسير جرير.
خقالات مصااسر محلياة، إن »مسالحني أطلقوا 
الرصااص لدادة سقائال نحاو النقطاة الدساكرية 
املقامة ساخل املساتوطنة، خعىل حدخس املساتوطنة، 
خعقاب عدة سقائَل َرسَّ الجنوُس بإطالق الرصاص نحو 

املسلحني الفلسطينيني«.
خأعلنات القاوات الصهيونية حالة االساتنفار يف 
املكان، خأغلقت املنطقاة بالكامل، خمندت املواطنني 
مان التحرك يف املنطقاة، خأجلتهم عاىل الدوسة من 

حيث أتوا، خنرشت قواتها يف املكان.
خأطلقات قوات الدادخ قنابل اإلضااءة يف املكان، 
خبدأت بدخلياات البحث عن مطلقي النريان، خانترش 
الجنوس يف امرايض الزراعياة القريبة، خبدأخا بالبحث 
عن السيارة، التي أطلل من ساخلها املسلحون النار.

خبري يف الشؤون االقتصادية: خطوة فرنسية بمقاطعة منتجات املستوطنات
قاال اليباريُ يف الشاؤخن االقتصاسية، ليثم سراغخاة: إن حخلة امُلقاطدة من جاناب باريل للخنتجاات »اإلرسائيلية«، لها مرسخس 

سيايس أكثر مخا لو اقتصاسي.
خأضااف سراغخاة خاالل لقائه بلنامج »الساوق«، املذاع عىل شاشاة »الغاد« اإلخبارية، أّن ُخطوة خرنساا بُخقاطداة املنتجات 
»اإلرسائيلية« ختحديًدا املساتوطنات، ليسات امخىل أخ امخرية؛ منه سايتبدها خطوات أكثر من ذلك، اممر الذي من شأنه أْن يُؤثر عىل 

الَدالقة الِتجارية بالسلب ما بني الفرنسيني خ«اإلرسائيليني« خعدٍس من سخل االتحاس امخرخبي خالل الفرتة املقبلة.
خاعتل سراغخة أن االحتالل »اإلرسائييل« »جن جنونه« من اعتخاس باريل توجيهات جديدة، تتخثل يف خض  ملصقات عىل ُمنتجات 

املستوطنات.

يف الوقات الذي أعلنات خيه سالطة الرضائب 
الصهيونياة، صبااح الياود الثالثااء، عان أنهاا 
ساتدوض أصحااب بياوت احرتقات يف منطقتي 
حيفا خالقدس بخوجب قانون مترضري الدخليات 
الددائية، قالت الرشطاة الصهيونية، ظهر اليود، 
إناه ال يخكن اإلعالن عن أي حريل أنه نشاب عىل 

خلفية قومية.
خنقلات خساائل إعاالد علية عان مصاسر يف 
الرشطاة قولها إنه »عىل الرغم من خجوس عالمات 
عاىل إرضاد ناار يف حيفاا خزخرخن يدقاوب، إال 
أناه ال توجد نتائاج نهائية خخاصاة خيخا يتدلل 

بالداخ «.
خمن شأن لذه الترصيحات لضباط رشطة أن 
توجه صفدة مدخياة إىل خجنتي رئيل الحكومة 

الصهيونياة، بنياماني نتنيالو، الذي قااس حخلة 
تحريض عنرصية ضد الدرب الفلسطينيني يف كال 
جانبي الداخل املحتل، خإىل خجنات خزرائه خكذلك 
رئيل املدارضة خ‹املدسكر الصهيوني‹، يتسحاق 
لرتسوغ، خخساائل اإلعالد الدلية التي شاركت 

يف التحريض الدنرصي البغيض.

خقاال مساؤخل يف الرشطاة إنه »لام نقرر يف 
أية مرحلاة أن الحديث يدخر عان إرضاد نار عىل 
خلفية قومياة، إذ أنه ليل لديناا حالياً مدتقلني 
أخ مان اعرتف بإرضاد الناار يف املنطقتني، خلذلك 
ال يخكن القول ما لاو الداخ  الذي قاس إىل إرضاد 

النار«. 
خبدا متوقداً أن قرار سلطة الرضائب سيشدل 

سجاالً يف الكيان الصهيوني حول مسألة تدويض 
يف  املساؤخل  خقاال  الحرائال.  مان  املترضريان 
الرشطة إنه »خالل محاسثاتنا م  مندخبي سلطة 
الرضائب، حولناا لهم املدلومات خنتائج التحقيل 
حتاى اليود، لكان لم نؤكد أمامهام يف أي مرحلة 
أن الحديث عن أحاداث إرلابية. ليل خاضحاً لنا 
كيف توصلوا إىل اساتنتاج نهائاي، خكأن الحديث 

يدخر عن عخليات عدائية«. 
يشاار إىل أن الرشطة الصهيونية قدمت حتى 
اآلن ترصياح ُمدٍّع خاحاٍد ضد مواطان عربي من 
مدينة أد الفحم، باسعاء أنه مشتبٌه بإرضاد نار يف 
ثالثاة مواق  يف منطقة خاسي عارة، خلي منطقة 
عربية. خال تزال الرشطة تدتقل 22 عربياً بشبهة 

إرضاد نار.

الشرطة الصهيونية: لم نعلن عن خلفية قومية ألي حريق 
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نقُل 90 األف مدين الأماكن اآمنة بعد تطهري املنطقة ال�شرقية من امل�شلحني

»إعصاُر الشمال«: حــلــب.. على موعـد مع التحرير الكامل

ائْيلّية:  االستخباراُت اإلْسراَ
لدينا مصالُح مشرتكٌة مع السعودية واإلمارات 

  - خاص
، تحريَر  أْعلان الجياُش الدربيُّ الساوريُّ
منطقاًة كاملًة يف الجازء الرشقي من مدينة 

حلب من املسلحني.
خقال مرَكُز تنسايل التهدئة بساوريا يف 
بياان: تم تحرياُر منطقاة كاملاة يف رشق 
مديناة حلاب يساكنها أَْكثَاار مان 90 ألف 
شايص قبال منتصاف، ياود الثالثااء 29 

نوخخل 2016د.
خكخاا أخضح ناطُل الرئاساة الرخساية، 
سميرتي بيساكوف، رساً عىل سؤال بشأن ما 
إذا كانت رخسايا تناقاش التطورات املخكنة 
يف مديناة حلاب بداد تحريار مناطقها من 
املجخوعات املسلحة م  »الرشكاء الغربيني« 
إن »املناقشاة تجري م  السلطات السورية 

الرشعية يف الغالب«.
خيتيبط املسلحون يف الداخل عىل خلفية 
االنهيار الكامل يف امجزاء الشاخالية لألحياء 

الرشقية ساَس املشهد الداد. 
خيف ساياق االنهياارات التي تُخناى بها، 
توعادت قااسُة الفصائل املحيساني القايض 
الرشعاي يف »جياش الفتح« بتساليم حلب 
خاالل يومني يف حال لم يتام إنقاذلم، حتى 
خصال اممار ببداض املساّلحني إىل املطالبة 
باليارخج بالباصاات اليارضاء إضاخة إىل 
اتهاد بدضهم البدض بالتياذل خاالنْسَحاب 
إىل الريف الشاخايل لقتال ساعش مقابل 200 

سخالر.
كأخراق اليرياف تداعات أحيااء حلاب 
الرشقية أماد رياح إعصار الشخال. »إعصار 

الشاخال« بدأ من مرشخع 1070 خالضاحية 
خمسااكن لناناو خمساتخر خسايبتل  ُكّل 
إْرَلااباي يف حلاب خريفهاا » بهاذه الجخلة 

رّصح الدقيد سهيل الحسن أَحد أبرز القاسة 
الدساكريني يف الجياش الساوري الدخلياة 
الدسكرية تجاه أحياء حلب الرشقية ليتقدد 

الجياش ما  حلفائاه ساخال املديناة رشقاً 
خيسايطرخن عىل عرشين كيلو مارتاً مربّداً 

من القسم الشخايل.

  - متابعات
أعارب رئيل شادبة االساتيبارات يف 
ائيْايلّ، امليجر جنرال  جيش االحتالل اإلرْسَ
“لرتايس لاليفاي”، عان تفاؤلاه بدخ  
ائيْل خاملخلكاة الدربية  الدالقاات باني إرْسَ
ائيْل  السدوسية خاالمارات، مدتلاً أن “إلرْسَ
خللدخل السانية مصالح مشارتكة”. خخل 

تدبريه.
ائييْل  خقال املساؤخل الدساكري اإلرْسَ
خاالل مؤتخار مغلال عقاد يف جامداة 
تال أبياب: “لديناا نحان خالدخل السانية 
مصالاح مشارتكة، لاذه لاي الفرصاة 
ائيْل خالل السنوات  الكبرية بالنسبة إلرْسَ

املقبلة”.
خبالشاأن الرتكي خمساتقبل الدالقات 
ما  أنقارة، قاال لليفاي: “يحظار عىل 
ائيْال إظهاار تحخال بالغ لتسايني  إرْسَ
الدالقاات ما  أنقرة، نحان نواجه عخلية 

تطرف سيني يف تركيا”.
ائييْل من خطر  كخا حذر املسؤخل اإلرْسَ

انهيار السلطة الفلسطينية عاد 2017.
عان  لآرتال،  صحيفاة  خنقلات 
لليفاي قوله إن تقوياَض مكانة الرئيل 
الفلساطيني محخاوس عباس، من شاأنه 
أن يقوس النهيار السالطة خعدد االستقرار 
يف الضفاة الغربية َخأََشااار إىل أن “سانة 
2017 ساتكون غري مساتقرة يف السلطة 

الكثاري  لنااك  خسايكون  الفلساطينية، 
مان الجهات التي ساتدرتض عاىل قياسة 
محخوس عباس، خسرتغب حخاس بتحقيل 
إنجاازات أمامه، خسايؤسي ذلاك إىل خاق  

ميلء بالتحديات يف الضفة الغربية”.
خكثريا ما ترسست يف اآلخنة امخرية أنباء 
عن مسااعي سادوسية اماراتية للتقارب 

م  الكيان الصهيوني املحتل.
خكان رئيال لجناة الدالقاات الدامة 
اممريكية السادوسية سالخان االنصاري، 
قاال إناه ال يوجد بلاد يف الرشق امخساط 
يخكنه أن يساعد يف إَعاَسة تأليل االقتصاس 
ائيْل.. ساعياً إىل التداخن  السدوسي مثل إرْسَ

بني الدخلتني.

تقريٌر بريطاني: أسلحُة داعش يف العراق تم 
شراؤها بتمويل سعودي وُشحنت عب تركيا 

  - متابعات
كشفت منظخة “بحوث تسليح الرصاعات”، الليطانية، أن أسلحة ساعش 

يف الدراق تم رشائها بتخويل سدوسي خشحنت عل تركيا.
خأجرت املنظخة خلي مساتقلة ختهدف إىل تدقب حركة امسلحة خالذخرية 
عاىل مساتوى الدالام تحقيقاا حول كياف ترسال الادخل الغربياة الداعخة 
للخدارضاة الساورية أسالحة ينتهي املطاف بهاا إىل الوقاوع يف أيدي تنظيم 

الدخلة اإلْسااَلمية يف الدراق املجاخر، خكيف يحصل التنظيم عليها.

اأُلماَـُم املتحدة: أاَْكثاَــُر من 100 ألف الجئ 
أفريقي يدخلون اليمن هذا العام رغم الحرب

  - وكاالت
إجتاز أَْكثَاار من 100 ألف الجئ من القرن االخريقي خليج عدن متوجهني 
إىل اليخان، عىل رغام النزاع الدنياف يف لذا البلد، كخاا أْعلنت الثالثااء امَُمام 

املتحدة التي ستبدأ حخلة توعية لتحذيرلم من االخطار.
خقال املتحدث باسم املفوضية الدليا لألَُمام املتحدة لالجئني خلياد سبيندلر 
“عاىل رغم النزاع خالتدلور الرسي  لألَْخَضااع اإلنَْسااانية، جازف أَْكثَاار من 
100 ألف شايص حتى اآلن لذه السانة بحياتهم يف اعايل البحار، للوصول إىل 

اليخن بحرا من القرن االخريقي”.
َخأََضاااف “لاذا يدلل عىل رضخرة تقديام سعم عاجل إىل البلادان االصلية 
خبلادان الدباور مان أجل منا  الناس مان القياد بخحاخلاة الدباور البالغة 

اليطورة”.
خمنذ يناير، اجتاز حواىل 106 آالف شيص )مم ألفاً خ700 أتوا من اثيوبيا 
خحاواىل 17 الفا خ300 من الصوماال( القرن االخريقي متوجهني إىل اليخن، يف 

مقابل 92 ألفاً خ6لل يف 2015 خ25 ألفا خم9م خقط يف 2006.
خيصل لؤالء الالجئون يف مراكب إىل اليخن، بدد اجتياز خليج عدن يف رحلة 
ال تيلاو من املياطر. خمنذ يناير، لقي 79 َشاْيااصاً عىل امََقااّل حتفهم يف 

البحر يف لذه املنطقة، كخا تقول املفوضية الدليا لالجئني.

8 جرحى يف إطالق نار داخل جامعة أمريكية 
  - متابعات

أصيب ثخانيُة أشاياص عىل امََقااّل بجرخح، مسااء اإلثنني، جراء إطالق 
ناار يف جامدة خالياة أخلايو اممريكية، ختحدثت خساائل إعاالد أمريكية عن 

مقتل مشتبه به يف إطالق النار.
خذكارت قناة »يس. أن. أن« التلفزيونية اممريكية أن »أحد الجرحى حالته 
حرجة«، بينخا ذكرت قناة »أن. بي. يس« يف خقت سابل أن »جريحني يف حالة 

مستقرة«. خلم تدرف حالة الباقني.
خال تازال الرشطة تطوق حرد الجامداة بخدينة كولومبوس حيث خرضت 
حالاة التألب. خسعا جهااز إَساَرة الطوارئ يف الجامدة املدرساني خالطالب إىل 
االحتخااء يف أماكان آمناة. خجامدة أخلايو مان كلى الجامداات اممريكية 

خيدرس خيها نحو ستني ألف طالب.

القواُت العراقية تقرتُب من مركاَز املوصل 
وتوقف مفخخات داعش

  - متابعات
باتات القاواُت الدراقية باتات عىل مقُربَة مان االحياء املهخاة يف املوصل، 
ُمشرياً إىل أن تقدد القوات متواصل رغم السيارات املفيية خاملدارك الرشسة 

التي تواجهها من قبل ساعش.
ختواصال القوات الدراقية التقادد خالتخركز، خيود االثناني قامت بتحرير 
قرياة القرص، خالتي تدد من خطوط الدخاع لجخاعاة ساعش، باتجاه ضفاف 
نهار سجلة خنهر الزاب، يحاذيها مدساكر الغزالن االسارتاتيجي، الذي تدتقد 

القوات الدراقية بانه يضم أعداساً من املسلحني.
كخاا قامت ساعش قامت بحفر الدديد مان االنفاق ختلغيخها )انطالقاً من 

لذا املدسكر(، خيف أَحد الكخائن استطاعت القوات الدراقية كشفها.
خاضاف: القرية خيها اآلن الجيش الدراقي، حيث خاضت الفرقة التاسادة 
املدرعة منه مدارك ضارية حتى الصباح، خاآلن تقود بدخليات تطهري املنازل، 

إّذ تدتقد بوجوس عدس من املسلحني امليتبئني خيها.
َخأََشااار إىل أن القاوات الدراقياة رخدت الدلام الدراقي خاوق القرية ختم 
تحريرلا بالكامل، ُمشارياً إىل انه من جهة الرشق تجاخرلا قرية البوسايف، 

خلي من القرى االسرتاتيجية ايضا.
خخّجرت القوات الدراقية خجرت حوايل ل سايارات ملغومة اتجهت نحولا 
من لذه القرية، ُمشارياً إىل أن الرشطة االتحاسية اماد الطريل الرئيل ملدينة 
املوصل عال بوابة الدقرب، خيفصلها ما يقرب مان 3 كيلومرتات عن املدينة 

خقط.
القاوات الدراقية تحاخل احتضان لذه املنطقاة من ضفة النهر خحتى ما 
بدد بوابة املوصل باتجاه الغرب، حتى القطدات املنترشة ما بني طريل تلدفر 

املوصل تؤمن غطاء لها خال تق  يف الجيوب الدسكرية.
ختابا  أن الفرقة التاسادة امنات للقطدات التي تقاتل مان جهة الرشق 
جهاة الرشق خالجنوب، ماا أَسَّى إىل اندخاعهاا أَْكثَاار باتجااه حي املصارف، 
خمنطقة القالرة، حياث أَْصابَااح لناك التقاء بني قوات الرشطة االتحاسية 
خالفرقة التاسادة خجهاز مكاخحة اإلْرَلااب خالقاوات التي تقاتل من الجهة 

الشخالية للخدينة.

رسائُل تهديد ُعنصرية ملراكز 
مية بأمريكا إْسـالاَ

  - متابعات
 قاال املديُر التنفيذي ملكتب مجلال الدالقات اممريكية 
اإلْساااَلمية يف لاوس أنجلال حسااد عيلوش، إن رساائل 
كرالياة أرسالت مان مجهاول لثالثاة مسااجد يف خالياة 

كاليفورنيا.
َخأََضاااف عيلاوش خخقااً ملا نرشتاه خكالة رخيارتز، أن 
الرساائل تحخل تحذيراً مان أن الرئيال اممريكي املنتيب 
سخنالاد تراماب »سايطهر« الواليات املتحدة من املسالخني. 
مؤكدا أن الرساائل متطابقة خأن امختااد الليدية أظهرت 
أنها مرسالة من ساانتا كالريتا الواقدة إىل الشخال مبارشة 

من لوس أنجلل.
خأْعلان عيلوش أن »املجلل يفكر يف أن يطلب من مكتب 
التحقيقاات الفيادرايل اممريكي التحقيل يف لذه الرساائل 
التاي يدتقاد أنها أرسالت إىل مسااجد أُْخاَرى باإلضاخة إىل 
املسااجد الثالثة« ُمشارياً إىل أن الرساائل أرسالت امسبوع 
املايض إىل املركزين اإلْساااَلميني يف لونج بيتش خكلريمونت 
يف جناوب كاليفورنياا خإىل مركز إيفرجرين اإلْساااَلمي يف 

مدينة سان لوزيه بشخال كاليفورنيا.
خبحساب عيلوش خقاد خق  عىل لذه الرساائل مجهول 
باسم »أمريكيون من أجل طريقة أخضل« ختقوُل إن ترامب 
»سايطهر أمرياكا خيجدلهاا تتألال مارة أُْخَرى خسايقود 
بإباسة جخاعية للخسالخني خمن الحكخة بالنسابة لكم أيها 

املسلخون أن تحزموا حقائبكم ختغاسرخا سخسج«.
خقاال عيلاوش إنه نصاح املسااجد الثالثاة بالدخل م  
إسارات الرشطاة املحلياة يف مناطقهام للتحقيال يف لاذه 

الرسائل بوصفها جرائم كرالية.
خيخاا أخاست إَساَرة الرشطة يف ساان لوزياه يف بيان: »يف 
أعقااب بالغ بشاأن الرساالة أرسالت اإلَساَرة رجال رشطة 
إىل مركاز إيفرجريان اإلْساااَلمي يود اليخيال خإن خحدة 
تتدامل م  تحقيقات جرائم الكرالية خستبارش التحقيل«.

اداَة إحصاء األصوات يف االنتخابات  ترمب يندد بإعاَ
  - وكاالت

َس الرئيُل اممريكي املنتيب سخنالد ترمب السبت  ندَّ
بحخلاة جخا  التلعات التي أطلقتها مرشاحة حزب 
اليارض لالنتياباات الرئاساية جيال ساتاين إلَعاَسة 
إحصاء امصوات يف ثالث خاليات خاز خيها بفارق ضئيل 
عن مناخساته الديخقراطية لياالري كلينتون، مدتلا 

لذه اليطوة »عخلية احتيال«.
خقال ترماب يف بيان أصدره 
بدياد إْعااااَلن خريال ليالري 
التدداس  كلينتاون مشااركته يف 
بوالياة  لألصاوات  الجدياد 
خيسكونسان، إن »الشدب قال 
انتهات،  خاالنتياباات  كلختاه 
خكخاا قالات لياالري كلينتون 
نفسها ليلة االنتيابات، إضاخة 
إىل إقرارلاا بالهزيخة من خالل 
تهنئتاي، عليناا القباول بهاذه 

النتيجة خالنظر إىل امماد«.
َخأََضاااف أن إَعااَسة إحصاء 
امصاوات ماا لاي إال خسايلة 
من جيل ساتاين، التي حصلت 
عاىل أقل من %1 مان امصوات 
خلام تياض املناخساة يف عادس 
من الوالياات، لجخ  أَْماَوال لن 
تستيدد القسام امَْكبَاار منها 
لتخويال عخلياة إَعااَسة إحصاء 

امصوات.
خأكد ترمب أن لذه عخلياة احتيال يقود بها حزب 
اليرض يف انتيابات سبل أن أقر بهزيخته خيها، خيجب 
احارتاد نتائج لاذه االنتيابات عوضاً عن التشاكيك 

خيها خاستغاللها.
خكانات املرشاحة املساتقلة يف لاذه االنتياباات 
املداخدة عن البيئة جيل ساتاين سالخت الجخدة طلباً 

رساخياً إلَعااَسة تدداس امصاوات يف خيسكونسان التي 
تدتل مدقال سيخقراطياا إال أنها صوتت يف الثامن من 

نوخخل املايض لصالح الجخهوريني.
ختنوي ساتاين أَيْضاً طلب تدداس جديد لألصوات يف 
خاليتي بنسالفانيا خميشايغن اللتني خاز خيهخا ترمب 
أيضااً، خكان الرئيال املنتياب خااز يف لاذه الواليات 
الثاالث خلكان بفاارق مئاة ألف 

صوت خقط يف جخيدها.
خمن جانبه، قال مارك إريك 
إليااس خلاو محااد يدخال يف 
خريل كلينتاون االنتيابي »بخا 
أنناا لم ندثار عىل أسلاة كاخية 
لحصول قرصنة أَْخ محاخلة من 
بالتكنولوجيا  للدباث  الياارج 
التصويات،  يف  املساتيدمة 
لام نفكار يف اللجاوء إىل لاذه 
اإلمكانياة«، يف إشاارة إىل طلب 

إَعاَسة التدداس.
َخأََضاااف »بخاا أن تداداسا 
نناوي  بادأ خإنناا  جديادا قاد 
املشااركة لنتأكد مان أن اآللية 
مناساب  بشاكل  ساتجري 
لجخيا  امطراف«، َخأََشااار إىل 
أنه يف حال قررت جيل ساتاين 
املايض يف املطالبة بإَعاَسة تدداس 
امصاوات يف خاليتي بنسالفانيا 

خميشيغن أَيْضاً خسيترصف بالطريقة نفسها.
خخااز ترماب يف الساباق إىل البيت امبياض بدد أن 
جخا  290 صوتااً يف املجخا  االنتياباي مقابل 232 
لكلينتاون التي لم تدرتض عاىل النتائج، ختقدد ترمب 
عاىل كلينتاون بدرشيان ألف صاوت يف خيسكونسان 
خسبدني ألفاً يف بنسلفانيا خعرشة آالف يف ميشيغن.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني خخخيل

الش���عب اليوم معني أكثر من أي وقت باحلفاظ على وحدته الداخلية 
بني مكوناته التي تقف ضد العدوان وأال يصغي ألبواق الفرقة األصوات 

النشاز الناعقة بالسوء والباطل.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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ـيِّـد   عباس السَّ
يف الراب  من يناير ل196د أطلقت 
قوات االحتالل الليطاني يف الجنوب 
عخلية عساكرية يف منطقاة رسخان 
 NUT البنادق«  »كساارة  أساختها 
CRAKER خحشادت لها اآلالَف من 
الُجناوس الليطانياني خالدرشات من 
الطائرات املقاتلة خالقاذخة من طراز 

“لونرت خشاكلتون«.
خكان الليطانياون يدتالخن أن 
حربَهام يف رسخاان تجرى بنااًء عىل 
طلب “الحكوماة االتحاسية” ختأكيد 
“التخارس  توسا   خمنا   ُسالطتها 
القبيل«.. أي أنها “سعم للرشعية«.

خإلضفااء الصبغاة املحلياة عىل مداارك رسخان 
تام إرشاُك ثاالث كتائب مان “الجياش االتحاسي” 
مدعومًة بددس من املدرعات خاملدخدية الليطانية.

عخليُة “كساارة البنادق” التي كان محاّدساً لها 
بضداة أساابي  اساتخرت ساتة أشاهر، خاضطار 
الليطانيون لالساتدانة بددس من الفرق الدسكرية 
املتيصصة التي استدعيت من مستدخراتها يف آسيا 
خأخريقياا ملواجهاة الصخوس البطويل الذي ساطرته 
قبائل رسخاان بإْمَكاناتها البدائية مقابل آلة الحرب 

الضيخة لإلملاطورية امعظم يف الدالم.
خبحساب إحصااء القاوات الجوياة الليطانية 
بلاغ عدس الصوارياخ التي أطلقتهاا طائرات لونرت 
خشااكلتون عىل رسخان خالل الشاهر الساسس من 
املدركاة 2ل17 صارخخاً، خيخا بلغ عدس القذائف من 
عياار 30 مليخرتاً 302.لم قذيفاة، كخا بلغ إجخايل 
القنابال الضوئياة التاي ألقيت خوق رسخاان خالل 
الدخلية مل26 قنبلة، خاساتخرت محارصة السكان 

حتى أخاخر ل196د.
ما أشابه الليلاة بالبارحة، خما أصادق لذا املثل 
عندماا نتأمال املدركاة املفرخضاة عاىل بالسنا منذ 

2015د خالتاي بادأت بدخلياة “عاصفاة  ماارس 
الحزد” خبذريدة سعم الرشعية أيضاً.

خمن سايرية امقادار أن عبده 
منصاور لاسي كان يف الساتينيات 
الحكوماة  رشعياة  مان  جازءاً 
االتحاسياة التاي منحات الذرائاَ  
لتنفياذ  الليطاناي  لالحتاالل 
ميّططاتاه يف الجناوب، خلو اآلن 
رئيال لا”الرشعياة” التاي تخنح 
قاوى االساتدخار نفال الذرائا  

لتحقيل نفل امَْلااَداف.
بدد شاهر مان انطاالق عخلية 
رسخاان،  عاىل  البنادق”  “كساارة 
اساتؤنفت الدخلية تحت اسم آخر 
 ”CAP PADGE بااسج  لاو “كاب 
خلو اسام رمزي أطلقه االحتالل عاىل أعىل جبل يف 
رسخان املدرخف باسم “جبل حورية” خيرتف  00م1 
مرت عن ساطح البحر.. خبدد شاهر مان “عاصفة 
الحزد” استؤنفت الدخلية تحت اسم “إعاسة اممل«. 
أصباح الوصوُل إىل قخة جبال حورية لو الهدَف 
تحقيال  يف  خشاله  لتدوياض  لالحتاالل  النهائاي 
أَْلااَداخاه الحقيقية ختحولت املهخة الدساكرية إىل 
ما يشابه مغامارة رياضية لتسالل الجباال خخلل 
انتصااراً مدنويااً يغطاي إعالمياً االخفاقاات التي 
ُمنيات بها قواتُه يف أخسية خجبال رسخان، خخصوصاً 
بداد مقتل عدس مان الضباط خالجناوس الليطانيني 

خعرض رؤخس اثنني منهم يف أسواق مدينة تدز.
96 طائرة من طراز لونرت خشااكلتون خعرشات 
املرخحيات مان نوع “بلفيدر” شااركت يف املدركة. 
رضب  يف  خاسادة  صالحياات  الطياارخن  ُمناح 
امَْلاااَداف عاىل امَْرض خالتاي شاخلت الحصاون 
خالقاالع خاملباناي خاممالك التابدة لزعخااء القبائل 
خأنصارلم خاملباني التي تشاتدل خيها مواقد الطبخ 
أَْخ خوانيال اإلضااءة خكّل يشء متحارك يف املنطقة 

بخا يف ذلك قطدان املوايش.

لم يكن شخاُل اليخن غائباً عن تلك املدركة، خخخقاً 
لتقارير امليابرات الليطانية التي اساتدرضت قبل 
انطالق الدخلياة كان املقدد أحخد الكبيس قائد لواء 

إب متهخاً بتقديم الدعم للثوار يف رسخان.
خيف محاخلاة لتيفياف الضغط عن ثاوار رسخان 
تزاياَد الدعاُم الشاخايل للثاوار يف مدينة عادن التي 
شاهدت عخليات مقاخمة أقّضت مضاِجَ  االحتالل 
خيف الثامان خالدرشيان مان مارس ل196د شانت 
ثخان طائرات لالحتالل لجومااً انتقامياً عىل قلدة 

حريب رشق مأرب.

املعركُة مستمرة
الذئااب الحخار يف  يف مقاال بدناوان: “تدقاب 
رسخان”، نُارش عاد 2002د ساّجل “سيفيد ليدجر” 
أحاُد الضباط الليطانيني الذيان كانوا ضخن قوات 
االحتاالل يف الجنوب ذكرياِته عان الحرب يف رسخان، 
خقاال: “خمن ظارخف القتاال ال تيتلاُف اآلن عخاا 
كانت عليه يف الساتينيات خقد أُرسالت ُكّل الدرخس 
الداملاني  املساتيلصة للخستشاارين اممريكياني 

حالياً يف تلك امرايض الجدباء«.
خأضااف ليدجار يف مقاله: “إىل الرجاال يف أرض 
الواق ، لقد كانت الدرخس يف عدن خاضحًة كاملدتاس، 
خمن غاري اإلراسة السياساية خالجخالري املتداطفة 
خاملدلومات االستيبارية الدقيقة خبدخن خهم عخيل 
للدادخ خقاوات كاخياة، يكون مان الصداب التنبؤ 

بالنتائج النهائية بسهولة«.
انتهت عخليتا كساارة البنادق يف منتصف يونيو 
ل196د بتساّلل قوات “الرشعية” التابدة لحكومة 
االتحااس جبال حورياة خمدهاا عنارص مان قوات 

االحتالل تحت غطاء جوي مكثف.
خيخا ال تازاُل عخليُة عاصفة الحزد خإعاسُة اممل 
مساتخرًة، خال يساتبدُد أن تنتهاَي بخغامارة أخرى 
لتسالل أحد الجبال اليخنية خخلال انتصار مدنوي 

يغطي إخفاقاته املتكررة.

 يحيى المحطوري 

اكاً  تخسُّ أّشادُّ  لام 
بختاِرساهم خجبهاتهام.. 
خأقلُّ حرصاً عىل املناصب 

خالوزارات.
تساالالً  أكثاُر  لام 
ختنااُزالً ما  رشكائهام.. 
خأعظُم تشدُّساً خرشاسًة يف 

مواّجهة أعدائهم..
لام أكثاُر حضاوراً يف 
مقاباِر الشاهداء.. خأقالُّ 
كشاوخات  يف  حضاوراً 
اليدماة املدنية خالوظائف 

الحكومية..
لم أكثُر اعرتاخاً بأخطائهم خسالبياتهم.. خامقلُّ مزايدًة 

أخ تفاخراً بنجاحاتهم خإيجابياتهم..
لام َمان يصنداون االنتصااراِت بدمائهم خأشاالئهم.. 
خيقدمونهاا قرباناً لله خللوطن.. خال يحتكرخن نسابتها إىل 
أنفساهم، بل نسابولا إىل شادبهم الصامد باكل مكوناته 

خالفضل لله أخالً خأخرياً.
لام امكثُر خاداًء خَخخااءاً.. خامعظُم ثباتاً خاستبسااالً.. 
خامقاوى إيخانااً خيقينا.. خامحسان قوالً خعخالً.. خامشادُّ 

صلاً ختحخالً.. خامصدق بطولة خقتاالً..
خعناد ُكّل تيااذل ختراجا  يتجىل قاول اللاه خيهم خيف 

أمثالهم:
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْكْم َعْن ِسيِنِه َخَساْوَف يَأِْتي 
اللَُّه ِبَقاْوٍد يُِحبُُّهْم َخيُِحبُّونَاُه أَِذلٍَّة َعىَل اْلُخْؤِمِنانَي أَِعزٍَّة َعىَل 
اْلَكاِخِريَن يَُجاِلُدخَن يِف َساِبيِل اللَِّه َخاَل يََياُخاوَن َلْوَمَة اَلِئٍم، 

ذَِٰلَك َخْضُل اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن يََشاُء، َخاللَُّه َخاِسٌ  َعِليٌم..
خيف اليتااد نذكار بارضخرة االساتدداس إلحيااء ذكرى 
املولد النبوي الرشيف، ختلك مناسابٌة ال عذر للجخي  إال أن 
يحرضلا، خأن يهب إليها الشادب مان كل منطقة، خليكن 
االحتشااس إليها بخا يليل بها خباللحظة التأرييية التي يخر 
بها اليخن، خشادارنا: رحم الله من أرالم من نفساه اليود 

قوة!

من »كّسارة البندق« إىل »عاصفة الحزم«.. املعركة مستمرة

الوطنيون 
اِر اهلل من  رسالُة أاَْنــصاَ

تركيبة الحكومة

كلمــــــة أخـــــيرة 

حسن زيد
برتكيبتهاا  الحكوماة  تشاكيُل 
الحالياة التاي لام يُكاْن مَنْااَصاِر 
اللاه إاّل الُدارُش، أَي أربداة خقاط 
تقريبااً من ٤٢، برلااٌن قاطٌ  عىل 
أنهم ليساوا حريصني عىل التخسك 
بالسالطة، خأنهم ليسوا اقصائيني، 
خيدلم مخدخسة للخصاَلحة الوطنية 
خمشااركة ُكّل القاوى السياساية 

خاالجتخاعية يف إسارة الوطن. 
خلذه التشاكيلة رسالة خاضحة 
ملان رالناوا عاىل تفاكُّك الجبهاة 
الداخلية، باأن ذلك بديٌد عليهم بُدد 
قدرتهم عىل إخضاع الشادب اليخني 

خالقضاء عىل مقاخمته.
الحكومة برتكيبتها الحالية كخبدأ أُنخوذٌج عخيل إلْمَكانية االتفاق 
عىل سلطات تواخقية يشارُك خيها الجخي  تضخن اممن للجخي  من 

الجخي .
أَنْااَصاار اللاه مّكنوا املؤتخر الشادبي مان الوزارات الساياسية 
امربا ، خرئيل الوزراء خنواب رئيال الوزراء الثالثة خأكثر من ٧٠٪  

من الوزراء قياسيون يف املؤتخر الشدبي.
 ما تبقى من خزارات حرص أَنْااَصار الله عىل إرشاك االشارتاكي 

)طالل عقالن( خالبدث )الزبريي( خاتحاس )الوزير( 
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