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لون زحفاً ملرتزقة العدوان باجتاه خمدرة ماأرب اأبطاُل اجلي�ش ُيف�سِ

القوُة الصاروخيُة للجيش واللجان تطلق 3 
صواريخ من نوع زلزال 2 على تجمُّعات املنافقني 

يف مفرق الجوف ومقتل وإصابة العشرات

مرتِزقُة تعز يتظاهرون بالدبابات مطالبني بإقالة قائد 
إصالحي واجتثاث حزب اإلصالح من املدينة

  - يحيى الشامي:
إرتفدت، بصورٍة الختٍة، حصيلُة القتىل من جنوس 
الجيش السدوسي َقنْصاً عىل أيدي خحدات القناصة 
التابداة للجياش اليخناي خاللجان الشادبية خالل 
امياد املاضية ساخل املواق  خالتحصينات الدسكرية 
يف ُعخل امرايض السدوسية بجيزان خعسري خنجران.
تجااَخَز عادُس القتىل خالل امسابوَعني امخريين 
الثالثاني جندياً سادوسياً، ساتة منهام بالقرب من 
قياسة حرس الحدخس ساخل مدينة الّربوعة، ختناقلت 
بدضااً مان أساخائهم خُصَوِرلام خساائُل إْعااَلد 
سادوسية خمواقاُ  تواصال اجتخاعية، مان بينهم 
ضابٌط كويتي اساخه صاالح ماالزد الصابر، لقي 
مرصَعه قنصاً يف منطقة عساري، خأشارت مصاسُر 
إْعاَلمياة تابدٌة لدخل الددخان إىل أن عدساً من الجنوس 
السادوسيني ُقتلاوا يف مداارَك ضد القاوات اليخنية 

)الجيش خاللجان( يف الحّد الجنوبي للخخلكة.
خعان تفاصيِل الدخليااِت التي تُنفذلاا خحداُت 
القناصاة يف جبهات الدخل السادوسي، لفت مصدٌر 
ميدانايٌّ يف اللجان الشادبية، إىل أن مدظَم عخليات 
القنص تتم ساخَل املواق  الدساكرية السدوسية بدد 
ب لتحركات الجنوس السدوسيني  عخليات َرْصد ختدقُّ
ختنقالتهام، ُمضيفاً أن كثرياً مان الدخليات تجري 
ا  خاملدارك  بشاكل منفصال عان عخلياات التوسُّ
الجارياة، خأكاد املصادُر محدخسياَة حركاة الجنوس 
السادوسيني ساخال مواقدهام ختنقالتهم؛ خشاية 
الوقاوع يف مرمى ناريان القنّاصاة اليخنيني، خخخل 
املصادر خاإن احتخااَء الجناوس السادوسيني ساخاَل 
نارياَن  يخنا   ال  امُلدرعاة  خآلياتهام  تحصيناتهام 
خالجناوس  ختصيُّدلام،  التقاطهام  مان  القناصاة 
السادوسيون يضطارخن يف لحظة ماا لليرخج من 
مواقدهام لحاجٍة أخ مُْخااَرى، حيث يقدون ألداخاً 

سهلًة للقنَّاصة املرتبِّصني بهم يف محيط املواق .
ختَُدادُّ عخليااُت القنص إحادى أكثار الدخليات 
االساتنزاخية الدسكرية التي يدتخُد عليها املقاتلون 
اليخنياون يف مداركهام ضاد الجياش السادوسي، 
ختنَشُط لذه الدخلياُت عاسًة عقَب عخليات التوس  
امليداناي للقوات اليخنية ساخل امرايض السادوسية، 
خيناُ�ُ اإلْعااَلد الحرباي بانَي حني خآخر مشاالَد 
لدخلياات قناص مدظُخهاا يتام بالقارب املواقا  
الدساكرية السادوسية أخ ساخلهاا، خبدُضها جرى 

أثناء تواجد الجنوس السدوسيني عىل متن آلياتهم.
عاىل صدياد متّصال تواِصاُل املدخدياة خالقوة 
املواقا   خَسّك  اساتهداف  اليخنياة  الصارخخياة 

املواقا   شاهدت  حياث  السادوسية،  الدساكرية 
الدساكرية القريباة من مديناة نجران اساتهداخاً 
متنوعاً طاخل ميازَن أسالحة خمواقَ  عساكرية، 
ختجخدااٍت لجنوس سادوسيني، من بينها اساتهداف 
اٍ  غارَب موق  امليارخق، ختجخٍ  آخارَ خلَف  تجخُّ
موق  سقاد امُل�ف عىل نجران، خاستهدخت القوُة 
الصارخخية تجخداً للجنوس السدوسيني ساخل موق  

تنصاب التاب  لحرس الحدخس السدوسي.
خشاهدت مواقُ  الجيش السادوسي اساتهداخاً 
ُمكثفاً من قبل القوة الصارخخية خاملدخدية اليخنية، 
حياث اساتُهدخت قياسة حارس الحدخس السادوسي 
يف الطاوال خمواقا  الجياش السادوسي يف محياط 

املنطقة، كخا اساتهدخت مواق  الجيش السادوسي 
ساخل قرية الثوابتة أسافل جبل الُرميح، باإلضاخة 
إىل مواقَ  سادوسية عىل جبل الرميح، حيث حّققت 
إصاباٍت مبارشًة، خاحرتق ميزٌن للجيش السدوسي 
عىل موق  الفريضة إثر استهداخه بددس من القذائف 
طاخلت امليازن خعدساً من التحصيناات عىل نفل 
املوقا ، خيف قرية املدنل اساتهدخت القوات اليخنية 
تجخداات الجنوس السادوسيني يف القرية، خلي ذات 
القرية التي شهدت عخليات قنص سقط عىل إثرلا 
أربدة جنوس سادوسيني يف عخليتني متزامنتني نّفذتا 

عىل مواق  الجيش السدوسي.
خالقاوة  املدخدياُة  خاصلات  الحال  خقات  خيف 

الصارخخياة اليخنياة اساتهداَف مواقا  الفريضة 
خقرياة غاخية ختجخدات عساكرية سادوسية عىل 

التبّة الحخراء.
خأثنااء تصاّدي قاوات الجيش اليخناي خاللجان 
الشادبية ملحااخالت تقادد مناخقي الدادخان تجاه 
منفذ علب شاهد املنفذ تدمري ثالث آليات سدوسية، 
كخا ساقط عا�ات القتىل مان قاوات املرتزقة يف 
الدخلياة، خأعلان مصدٌر ميدانايٌّ اساتهداَف سبابة 
ابراماز يف مدساكر الحضاار خلاف منفاذ علب يف 

عسري.
خيف خقت ساابل خبدخلية نوعية سيطر الجيش 
خاللجاان الشادبية عاىل ثالثاة مواقا  يف منطقة 

الربوعة. 
خقالات املصااسر إن أبطاال الجياش خاللجاان 
الشدبية اقتحخوا مواق  السهوة خنشخة خالسفينة 
عربي مدينة الربوعة خسايطرخا عليها بشكل كامل 

بدد أن انسحب الجيش السدوسي منها.
خأخضحت املصاسُر عن انكساار زحفني كبريين 
للجياش السادوسي متزامناني ما  تغطياة جوية 
مكثفاة عىل املواق  التي خرخا منها خسايطر عليها 

أبطال اليخن يف الربوعة.
 ختزامنااً مان اقتحااد املواقا ، سّمارت القوات 
اليخنياة آليتني سادوسيتني يف موق  ساهوة خخلف 
املوقا  امُل�ف عىل مدينة الربوعة، خمقتل عدس من 

الجنوس السدوسيني عىل متن إحدى اآلليات.
امُلجّخاَ   الصارخخياُة،  القاّوُة  خاساتهدخت 
الحكوميَّ خساط مدينة الربوعة، كخا أطلقت صليًة 
دات للجند  من الصواريخ عىل عرق السايول، ختجخُّ
السدوسيني يف موق  املسايال، خاستهدخت املدخدية 
اليخنياة تبّاَة عامار خقياسة ساويلة خلاي مواقُ  

عسكرية جبلية تق  جنوبي مدينة الربوعة.

  - خاص:
َكارََّر مرتِزقاُة الدادخان محاخالِتهم 
مديرياة  يف  تقادُّد  لتحقيال  البائساَة 
رشقاي  ماأرب  بخحاخظاة  رصخاح 
صنداء، يود الثالثاء املايض، لكن أبطال 
الجيش خاللجان كانوا لهم باملرصاس.

خقالت مصاسُر عساكريٌة خاصة لا 
»صادى املسارية«: إن مناخقي الددخان 
حاخلوا التقدد باتجااه منطقة امليدرة 
بخديرياة رصخاح، خسخلوا يف مواجهات 
عساكرية م  أبطال الجياش خاللجان 
مان  الدا�ات  مقتال  عان  أسافرت 
املرتزقة خخرار البقية، متكبدين خسائر 
خاسحاة رغم مسااندة طاريان الددخان 

لدخلية الزحف الفاشلة.
اإلساناس  قاوة  سكات  الساياق  خيف 
أمال  الشادبية  خاللجاان  للجياش 
امربداء تجخدات املناخقني يف مدساكر 
كوخل بخاأرب، حياث أصااب القصف 
لدخاه، خأخق  قتىل خجرحى يف صفوف 
املناخقني خشاولدت سيارات اإلسداف 

تدخل املدسكر املستهدف.
خقبلها بيود خاحد سكت قوة اإلسناس 
الشادبية  املدخداي للجياش خاللجاان 
تجخداِت مناخقي الددخان بقرى الحزد 
خالحخادة بخديرياة حرياب القراميش 
القصاُف  خخّلاف  ماأرب،  بخحاخظاة 

خسائر كبرية يف صفوف امعداء.
خيف محاخظة الجوف شاخال رشقي 
صندااء، أطلقات القاوة الصارخخياة 

للجياش خاللجان الشادبية، يود أمل 
امربدااء، ثالثاة صوارياخ مان ناوع 
زلزال2 عىل تجخداات ملناخقي الددخان 
اممريكي السادوسي يف مفارق الجوف 

خحققت إصابات مبارشة.
أن  عساكري  مصادر  خأخضاح 
الجياَش خاللجان الشادبية اساتهدخوا 
باا3 صواريخ من نوع زلازال2 محلية 
دات للخناخقاني خآلياتهم  الصنا  تجخُّ
يف مفرق الجاوف، مؤكداً أن الصواريخ 
أصابات لدخها بدقاة عالياة خخّلفت 
أعاداساً كبارية من القتاىل خالجرحى يف 

صفوف املناخقني.

القاوة  أن  املصادر  خأضااف 
الصارخخية اساتهدخت بصاارخٍخ من 
داات املناخقني  نوع زلازال خاحاد تجخُّ
املرتزقاة يف خاسي لاراب بخديرية َخب 
خالشادف بالجوف، ما أّسى إىل ساقوط 

قتىل خجرحى يف صفوخهم. 
الجياش  أبطاال  تخكان  ذلاك  إىل 
خاللجاان الشادبية مان إحاراق طقم 
عساكري تابا  للخرتزقة خلاف جبل 
ختاران خيخاا تخكناوا مان اساتهداف 
تجخ  للخرتزقة يف قرية الحول بقذائف 

املدخدية.

  - خاص:
َل مرتِزقُة العدوان األمريكي الس�عودي،  حوَّ
وتصفي�ة  لل�راع  س�احة  إىل  تع�ز  مدين�َة 
الخصومات ب�ن أطيافهم وفصائله�م املختلفة 
الت�ي يح�ِرُص ُكلُّ فري�ق منها عىل أن يس�تأثَر 
بأكرب مس�احة للركوع أمام الع�دوان األمريكي 
الس�عودي وأوف�ر قدر م�ن َريْع العمال�ة، وإْن 
تطلب ذلك توجي�َه فوهات املدافع نحو األطياف 

والفصائل األُْخ�َرى.
أب�و العباس، أب�و الصدوق، ع�ارف جامل، 
عدن�ان رزي�ق، خال�د فاضل، ص�ادق رسحان، 
عدن�ان الحم�ادي وأس�ماء أُْخ�َرى م�ن قادات 
املرتزقة والجماعات اإلرهابية ال يكاد يمر عليهم 
وقٌت قصري دون أن تنَشَب بينهم املعارك وتسيل 

بينهما الدماء.
وفيم�ا تش�ريُ معلوم�اٌت ش�بُه مؤكَّ�دٍة إىل 
���ِه تحالف العدوان وعىل رأس�ه اإلمارات  توجُّ
بالدع�م لفصائ�ل املرتزق�ة باس�تثناِء فصي�ل 
حزب اإلصالح »اإلخوان املس�لمن« الذي يتهُمه 
تحالُ�ُف الع�دوان والفصائل األُْخ��َرى بالعمل 
لصال�ح حزبه ن�ّزل عرشات املس�لحن التابعن 
ملا يس�مى بلواء الحمزة وكذلك التابعن لجماعة 
أب�ي الص�دوق، أم�س األول الثالث�اء، وس�ط 
املدين�ة بالدبابات واألس�لحة الثقيلة للتعبري عن 
احتجاجه�م وغضبه�م م�ن رف�ض َدْمِجهم يف 
كشف القوات الرسمية التابعة ملرتزقة العدوان.

واحتش�د املس�لحون ع�ىل مت�ن الدباب�ات 
واملدرع�ات إىل ش�ارع جمال وس�ط مدينة تعز 
واحتلوا املنطقة الت�ي يقع فيها مكتُب املحافظة 
واإلدارة املحلي�ة ومق�ر رشكة النف�ط موّجهن 
فوهات املدافع نحو مكتب قائد ما يسمى بمحور 
تعز »خال�د فاضل« املنتم�ي إىل حزب اإلصالح 

»اإلخوان املسلمن«.
وطالب املس�لحون الغاضبون بإقالة فاضل، 
موّجهن ل�ه تُهمة العمل لصال�ح حزبه وترقيم 

آالف األش�خاص اآلخري�ن ممن ه�م نائمون يف 
املنازل، حد قولهم، وعدم تنفيذ وعوده بدمجهم 
يف الكش�ف الرس�مي لقوات املرتزقة مع املئات 
ممن تم جمُعه�م تحت قيادة “أب�ي الصدوق” 

وعدُدهم 800 مسلح.
وق�ال املحتج�ون: إن الوعود الت�ي قطعتها 
قياداُت املرتزقة لم يتم تنفيذها، وأنها باإلضافة 
إىل ذل�ك أوقف�ت مخّصصاته�م م�ن األس�لحة 

والذخرية واملواد الغذائية.
كم�ا وّج�ه “أب�و الص�دوق” ُجمل�ًة م�ن 
االتهام�ات لقيادات املرتزقة، وق�ال إنها تنّكرت 
ل�ه ولرجاله وأهملت الجرحى الذين يعانون من 
جراحات متفاوتة منذ أكثر من عام ونصف عام 

دون أن يتم عالجهم.
وتُظِه�ُر الش�عاراُت التي رفعها املس�لحون 
الهجوَم عىل حزب اإلصالح »اإلخوان املس�لمن« 
ومطالب�ة العدو اإلماراتي بإزاحته عن الس�احة 
يف تع�ز، وهو ما جع�ل املرتزق حم�ود املخاليف 
يستنكُر هذه الش�عارات ويدعو إىل القبض عىل 

هؤالء املسلحن ومحاسبتهم.
املخ�اليف ظه�ر يف فيدي�و بُ�ّث ُمب�ارِشاً عىل 
وس�ائل التواصل االجتماعي مه�زوزاً تقنياً ولم 

يظه�ر عىل قناة فضائية، كما كانت عادته، األمر 
الذي اعت�ربه مراقبون مؤرشاً ع�ىل طي تحالف 
العدوان لصفحة املخ�اليف إىل الحد الذي لم يعد 

يسمح أليّة قناة فضائية أن تنقل تريحاته.
وكان�ت مص�ادُر مطلعٌة قد أف�ادت أن فرار 
زعي�م املرتزق�ة حم�ود املخ�اليف من تع�ز كان 
بس�بب تعرُّض�ه أكثر من مرة ملح�اوالت اغتيال 
من قب�ل جماعة أب�ي العباس وجماع�ة عدنان 
رزيق، عىل خلفي�ة خصومات بينهما وتصفيات 
سابقة أس�فرت إحداها عن مرِع حمزة سعيد 
املخاليف وأُْخ�َرى عن م�رع قيادي مقّرب من 

أبي العباس.
 وكان رصاٌع س�ابٌق قد نََش�َب مطلَع الشهر 
امل�ايض بن القي�ادي اإلصالحي صادق رسحان 
قائد م�ا يُس�ّمى باملجلس العس�كري للمرتزقة 
واملحافظ املع�ّن من ِقبل تحال�ف العدوان عيل 
املعم�ري، ع�ىل خلفية تس�لم األخ�ري للدعم من 
تحالُ�ف الع�دوان وإخفائ�ه عن باق�ي فصائل 

املرتزقة.
وأس�فر هذا الراُع عن م�رع العديد من 
القيادات من ضمنها أش�خاٌص مقربون من ُكلٍّ 

من املعمري ورسحان. 

أرواح الُجْند السعوديني، وتواُصُل قصف مواقع السعودية يف الُعمق الُسعودي: القّناصة اليمنيون يحُصدون مزيدًا من 

أحد قتلى الجنود 
السعوديين في 

موقع سهوة
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  - خاص:
صّدد الددخاُن السدوسي اممريكي، خالل اليومني 
املاضيني، من جرائخه خاعتَداءاته خانتهاكه املستخر 
للساياسة اليخنياة، خذلاك مان خالل شان ع�ات 
الغاارات التي اساتهدخت محاخظات عادة، إضاخة 
إىل القصاف الصارخخي الذي اساتهدف صددة عىل 

خجه التحديد.
خقاد تجاخز عدس الغاارات حتى مسااء امربداء 
160 غارة خالل 72 سااعة خقط استهدخت صددة 
خالحديدة ختدز خصنداء خعسري خجيزان خنجران.

100 غارة على صعدة:
الدادخان كثّف مان اْساتهَداخه ملحاخظة صددة 
شخال البالس، خذلك ما بني الغارات الجوية خالقصف 
الصارخخاي خاملدخداي خإلقاء القنابال الدنقوسية، 
خلو ما أسى إىل استشهاس عدس من املواطنني ختدمري 
املازارع خالطرقاات، خقد بلاَغ عدس الغاارات خالل 
الثالثاة امياد املاضية إىل ما يقارب 100 غارة، منها 

غارات ألقى خاللها الطريان قنابَل عنقوسية.
خقد تصّدرت مديرية باقم قائخَة امَْكثَر املديريات 
اْستهَداخاً خالل امياد املاضية، حيث تدرضت مَْكثَر 
من 56 غاارة، منها م2 غاارة تدرضت لها منطقة 
مندباة، إضاخاة إىل 7 غاارات تدرضات لهاا نفل 
املنطقة االثنني املايض لريتفَ  عدُس الغارات عىل تلك 

املنطقة إىل أَْكثَر من 35 غارة خالل مل ساعة.

خغارة عاىل مفرق باقام خغارتني عاىل منطقة 
رشاخى خغارتاني عاىل آل مغارد خ7 غاارات عاىل 

منطقة الثدبان خآل قراس.
خأصيب مواطٌن جراء احرتاق سيارته يف غارتني 
لطريان الددخان عىل منطقة آل رسة بخديرية باقم.
خكان قاد ارتفا  عادس ضحاياا الغارتاني عاىل 
منطقة آل رسة بخديرية باقم إىل 6 شاهداء خإصابة 

3 آخرين.
أما القصُف الصارخخيُّ السدوسي عىل باقم خقد 
اساتهدف خالل اليوَمني املاضياني منطقة آل قراس 
ختدرَّضات منطقة آل الحخاقاي لقصف صارخخي 

مكثّف من ساخل امرايض السدوسية.
القصاُف الصارخخي اساتهدف مناطاَل أُْخَرى 
يف صدادة، حيث تدرضت امربدااء مناطل متفرقة 
من مديرية شادا لقصف صارخخي عنيف بالتزامن 
م  اْساتهَداف مساتخر بالقصاف الصارخخي عىل 
منطقاة آل الشايخ بخديرياة منبه خكذلاك مناطل 
يف مديرياة قطابار، خحساب املصااسر املحلية خقد 
تدرضت منطقة آل الشايخ، أمال امربداء لقصف 
صارخخاي، بالتزامن م  قصف طال مناطل أُْخَرى 

تابدة ملديرية منبه.
الغاارات اساتخرت إضاخاة إىل التحليال املكثف 
خاوق أغلاب مديرياات املحاخظاة، حياث تدرضت 
منطقة سوذان بخديرية منبه 3 غارات عىل مديرية 
كتاف، خاساتهدف الطريان بغارتني منطقة عكوان 
بخديرية الصفراء خشن غارة عىل مديرية الظالر.

خامربدااء شان الطاريان املدااسي غارتاني عىل 
منطقة الجدخلة يف مديرية مجز خغارة عىل منطقة 
طيياة خغارتني عاىل منطقاة املالحياط بخديرية 
الظالار خغارتاني عاىل منطقاة الصاوح يف كتاف 

إحدالا عنقوسية.
لذا ختدرضت مناطل يف مديرية ساحار  خمجز 

لقنابل صوتية ألقالا طريان الددخان.
خكان قاد استشاهد مواطان خُجاِرُح 3 آخرخن 
إثار القنابل الدنقوسية التي ألقالاا طريان الددخان 

اممريكي السدوسي عىل مدينة صددة.
خيخاا أصياب مواطان بناريان حارس الحادخس 

السدوسي يف منطقة عياش بخديرية منبه.
االعتاَداءات السادوسية تصاعادت مان خاالل 
اْساتيَداد امسالحة املحرماة سخليااً، حياث أكدت 
مصاسر محلية باملحاخظاة أن طريان الددخان ألقى 
قنابال عنقوسية عاىل منطقاة املالحياظ بخديرية 
الظالار خقنبلاة أُْخاَرى عىل حارة الضباط خساط 
مدينة صددة خقنبلة عنقوسية اساتهدخت منطقتَي 
آل حباجر خآل بيان يف سحار، خألقى قنابل عنقوسية 
عاىل منطقاة املنزالاه يف مديرياة الظالار خقنبلة 
عنقوسية ألقالا عىل منطقة الفرع بخديرية كتاف.

اْستهَداُف العاصمة وصنعاء املحافظة 
بَأْكَثر من 15 غارة:

الداصخاة صنداء لم تُكْن بخناأًى عن اعتَداءات 

طاريان الدادخان الاذي اساتهدخها خاالل اليومني 
املاضياني بأَْكثَار مان 5 غاارات منهاا 3 غاارات 
اساتهدخت تبّة كلية الهندسة الدساكرية بخديرية 
شدوب خغارات شنها الثالثاء عىل منطقة عطان.

أما محاخظة صنداء خقد عااخس طريان الددخان 
اْساتهَداف نقيال يسالح الراباط باني محاخظتاي 
صندااء خذمار بأَْكثَر من 3 غارات، خيخا شان غارة 
أُْخاَرى عاىل مفارق املديد ببناي خاراص يف مديرية 

أرحب شخال الداصخة.
أيضاً.. منطقة نهم بني محاخظة صنداء خمأرب 
تدرضت لغاارات خاالل اليومني املاضياني منها 3 
غارات اساتهدخت مديرياة نهم خغارة اساتهدخت 
منطقاة البطناة خغارة ثانياة اساتهدخت منطقة 

الحنشة.

10 غارات على الحديدة:
محاخظة الحديدة تدرضت مَْكثَر من 10 غارات، 
منها ل غارات اساتهدخت الدخاع الساحيل بالجبانة 
َخ3 غاارات عىل منازل بخديرية الحاوك خغارة عىل 
منطقاة الجااح بخديرية بيات الفقيه خغاارة عىل 
مديرية اليوخة، خكان قد أصيب مواطن بغارة عىل 

منطقة النييلة بخديرية الدريهخي.

10 غارات على تعز:
تدرضات مناطل ميتلفة يف تداز لغارات جوية 

شنها طريان الددخان، حيث استهدف خالل اليومني 
املاضيني مفارق القبيطة بغارة جوية خشان غارة 
أُْخَرى عىل منطقة ال�يجة قبل أن يساتهدف جبل 
كهباوب بغارة جوية، خكذلك اساتهدف منطقة ذخ 

باب القريبة من باب املندب بغارة أُْخَرى.
خكان مينااء امليااء قد تدرض الثالثااء لهجود 
جوي عنيف، حيث قالات مصاسر محلية إن طريان 

امباتيش شن ما ال يقل عن 6 غارات.
أماا محاخظة مأرب ختحديداً رصخاح خقد شان 

غارات يف أطراف رصخاح.

25 غارًة على جيزان ونجران وعسري:
جبهاات الحادخس شاهدت لاي امُْخاَرى غارات 
عنيفاة لطاريان الدادخان الذي حااخل اْساتهَداف 
تحاركات الجيش خاللجان الشادبية بخا يقارب 25 
غاارة يف جيزان خعساري خنجران، منهاا غارة ألقى 
خاللهاا الطاريان قنبلاة خراغية عىل جبال الدخس يف 
جيازان، باإلضاخاة إىل 3 غاارات أُْخَرى اساتهدخت 

نفل الجبل.
خيف عسري شن طريان الددخان أَْكثَر من17 غارة 
جوية خاالل اليومني املاضيني عاىل الربوعة، منها 
10 غاارات اساتهدخت آل صبحان خغاارات أُْخَرى 

تصل إىل 7 غارات استهدخت السهوة.
أماا يف نجاران خقاد اساتهدف الطاريان مواق  

ال�خة بأَْكثَر من غارة جوية

العدوان يصّعـُد من اعتَداءاته وصعدة اأَلْكَثر اْستهَدافاً 

100252015 غارة 
على صعدة

إلقاء قنابل عنقوسية 
محرمة سخلياً عىل مناطل 

متفرقة يف صددة

قصف صارخخي عنيف 
يستهدف مناطل باقم 

خالظالر

ما ال يقلُّ عن 100 غارة جوية 
شنها الطريان خالل امياد 

املاضية عىل مناطل يف صددة

غارة 
على جيزان 

ونجران وعسير

غارة 
على الحديدة وتعز

غارة 
على العاصمة وصنعاء

من�سق الأمم املتحدة لل�سوؤون الإن�سانية يف اليمن جيمي ماغولدريك:

األطفال يموتون جوعًا بسبب نقص التمويل الدولي
مصدر أمني: املخابراُت السعودية تنّسُق مع القاعدة 

للقيام باختطاف موظفي اإلغاثة اإلْنَسانية 

بعد تعرثها يف حتقيق اإجنازات ميدانية:

واشنطن تنفُخ َأَدَواِتها بفرض عقوبات شكلية
محللون: قراُر الحظر هو إعادُة نفخ القاعدة وتعويمها

  - صنعاء:
اتهم مساؤخٌل بارٌز يف مجال الشؤخن اإلنسانية باممم 
املتحدة الدالم بغض الطرف عن كارثة إنساانية متفاقخة 

يشهدلا اليخن.
خقال منسل اممم املتحدة للشؤخن اإلنسانية يف اليخن 
جيخي ماغولدريك لبي بي يس: إن امطفال يخوتون جوعاً؛ 
بسابب نقص التخويل الدخيل الهائال للتدامل م  تداعيات 

امزمة يف اليخن.
خأخضاح أن البُنَى التحتياة يف اليخن قد انهارت، خأكثر 
من نصف السكان ال يخلكون الوسائل لتلبية احتياجاتهم 

امساسية.
خقاال إن الدالم »سايندد لدادد خدل املزيد ملسااعدة 

اليخن« يف محنته.
خأضااف باأن »لناك أزماة خنحان خقاط نتجاللها 
خستالحقنا )لذه امزمة( خيخا بدد، خذلك من عواقب عدد 
اكرتاثنا خعواقب تقاعسانا )عن مسااعدة اليخن( سرتتد 
علينا، لكن يف نفل الوقت خإن جهوسنا ليست كاخية؛ منه 
ال يخكنناا التدامال م  ماا يحدث لنا؛ من امعاداس لائلة 

للغاية، خالضغوط كبرية جداً خاملوارس شحيحة جداً«.
»ساكان  إن  اليريياة  أخكسافاد  منظخاة  خقالات 
اليخان خبدد عامني مان الحرب بدأخا يخوتاون من الجوع 

تدريجيا«.
خسعت املنظخة التحالف الذي تقوسه السدوسية إىل رخ  

القيوس عىل الشحن خالتي تديل خارسات الغذاء. 
خطلبت أخكسافاد أيضااً من املانحاني الدخليني زياسة 
مساالخاتهم للتدامال ما  الوض  اإلنسااني املتفاقم يف 

اليخن. 
خكشاف مصدٌر أمنيٌّ عن عخلية تنسايل عالية تجري 
بني ضباط ميابرات سدوسيني خقياسات يف تنظيم القاعدة 
للقيااد بدخليات اختطاف ملوظفي االغاثة اإلنَْساانية من 

عرب خأجانب يف عدس من محاخظات الجخهورية.
خأخضاح املصادر يف ترصياح لوكالاة امنبااء اليخنية 
»سابأ« أن ضبااط االرتبااط يف منفاذ الوسيدة اساتدعوا 
نهاياَة الشاهر املاايض ختحديداً ياود السابت املواخل ا2 
أكتوبار املايض قياسات من عناارص القاعدة خطلبوا منهم 
القيااد بدخليات اختطااف موظفي اغاثة عارب خأجانب 

مان الداملني يف عدٍس مان املحاخظات خخاصاة يف صنداء 
خالحديادة.. مؤكاداً أن قياسات القاعدة أبدخا اساتدداَسلم 
للقياد بهذه الدخليات خطلبوا الدعم املاسي الكبري لتسهيل 

املهخات.
خألااب املصادر بكاخاة الداملني الدارب خامجانب يف 
منظخاات اإلغاثاة توخاي الحيطاة خالحاذر يف تنقالتهم 
خالتنسايل م  قياسات امجهزة اممنية بخا من شأنه قط  

الطريل عىل املرتبصني بهم خإخشال تلك امليّططات.
إىل ذلاك قال القايض أحخد املسااخى مساؤخُل توزي  
مسااعدات بخحاخظاة تدز إناه خمنذ بدء تنفياذ برنامج 
توزي  املسااعدات بإرشاف خرعاية قياسة السلطة املحلية 
باملحاخظاة مخثلة بامساتاذ عباده الجنادي الذي حرص 
من خالل الوحادة التنفيذياة لإلغاثة خالتغذية املدرساية 
عاىل ضخان خصول املسااعدات إىل ُكّل مديريات املحاخظة 
بخا خيهاا املناطل اليارجة عن سايطرة الجيش خاللجان 
عاىل الساواء، خكان التازاد اللناماج بتقديام ٢٠٠ ألاف 
سالة غذائية شاهريا، حيث كانت تغطاي الحد امسنى من 
احتيااج املشاخولني بالضخان االجتخاعي خنسابة ضئيلة 

من النازحني.
خأشاار املسااخى إىل أنه خبادالً عن مضاعفاة الدون 
اإلنَْسااني مان املنظخاات املخثلاة لألمم املتحادة خفض 
برنامج الغذاء مسااعداته لتصل شاهريا إىل ٦٢ ألف سلة 
غذائياة للخحاخظاة بأكخلها، َخبخا ال يغطاي حتى نصف 
املشخولني بالضخان االجتخاعي خضالً من اختالل املدايري 
يف االلتخاد ببداض املديريات خإلخال أُْخاَرى، اممر الذي 
أثاار اساتنكار خاساتفهاد املجتخا  عن طبيداة سخرلم 
خمسائوليتهم تجاه رشائاح كالنازحاني خاملترضرين من 

الحرب خالحصار املفرخض عىل بالسنا.
خأخضاح أن ماا حصال يف أخاخر الشاهر املاايض أنه 
تام طلاب تصارياح مان اللناماج ل٦٥ ناقلة غاذاء من 
املفارتض ان تحخل حساب خطة رشيكهام التنفيذي ٦٠ 
ألف سالة غذائية لددس ٧ مديريات لكن لم يصل سوى ٤٢ 
ناقلاة غذاء، موضحاً أناه خنظراً للتأخري خقد تم تشاكيل 
لجاان مجتخدياة الساتالد املسااعدات التاي خصلت كخا 
لاي خمطالباة اللنامج ببقياة الكخيات خقد تام ايصال 
املسااعدات للخديريات املقررة خلم يتبلَّ ساوى اساتيفاء 
الكخياات املقررة، مطالباً املنظخاة اممخية بتوخري مدونة 

غذائية شهرياً لكل محتاج.

  - خاص:
أعل�ن مكتُب مراقب�ة األص�ول األجنبية التابع�ة لوزارة 
الخزانة األَمريكي، فْرَض عقوبات عىل الش�يخ القبيل الحسن 
أبك�ر من أب�رز قيادات حزب االص�الح يف محافظة الجوف، 
ووض�ع اس�مه يف قائم�ة sdN والتي بموجبه�ا يتم تجميد 

األصول واألَْمَوال التي يمتلكها.
وب�ّررت ال�وزارة األَمريكي�ة عقوباتها عىل الش�يخ أبكر 
بارتباط�ه بتنظي�م القاع�دة املصنّ�ف يف قائم�ة اإلْرَه�اب 

األَمريكية، ودعم التنظيم مالياً.
كم�ا طال�ت العقوب�اُت األَمريكية ضمن تهم�ة االرتباط 
بالقاعدة ش�خص يدعى صادق األهدل، ويحمل عدة اسماء 

وهمية بينها َعبدالله فيصل ويُعرف أَيْضاً باس�م األهدل.
كم�ا وضع�ت “مؤّسس�ة الرحم�ة الخريي�ة” يف قائم�ة 
الهيئات واملؤسس�ات الداعمة لإلْرَه�اب ومقرها حرضموت، 
وجاء يف القرار األَمريكي أن املؤسس�َة تتبع “صادق االهدل” 
وال�ذي طالته العقوب�ات ضمن قائمة األش�خاص الداعمن 

لإلْرَه�اب.
وتأت�ي الخط�وة األمريكي�ة يف إطار محاوالت واش�نطن 
إظهار نفس�ها يف موق�ِع محاربة اإلْرَه��اب والتطرف، فيما 
أك�دت الوقائ�ع خالل الف�رة املاضي�ة أن أتباع ما يس�مى 
تنظيم القاع�دة يف اليمن يقاتلون يف صف العدوان ويتلقون 
خالل الفرات الس�ابقة دعماً باملال والسالح، وهو ما وثّقته 
ش�هادات ومواقف قيادات التنظيم ال�ذي بث مقاطع فيديو 
تؤكد أنه يقاتل إىل جوار دول العدوان قبل أن تقوَم البي بي 
يس الربيطانية بإجراء تحقيق تلفزيوني أكدت فيه بالصوت 
والص�ورة أن القاع�دة تقات�ل إىل جوار دول الع�دوان، وأن 

التنظيم يحصل عىل الدعم والرعاية. 
وفيم�ا يمثّل خربُ إضافة القيادي�ن يف اإلصالح والقاعدة 
إىل قائم�ة العقوب�ات بواش�نطن فضيح�ًة للمرتزقة ولدول 

الع�دوان ب�أن القاع�دة هي َم�ن تقات�ل الجي�ش واللجان 
الشعبية وتعمل كأداة تدفعها أَمريكا لخلق الفوىض لتحقيق 
ُمَخّططه�ا اإلجرامي يف التمزيق والرشذمة، إال أن واش�نطن 
تح�رُص ما بن ف�رة وأخرى ع�ىل تربئة نفِس�ها من تهمة 
دع�م القاعدة من خ�الل التريحات املتكّررة للمس�ؤولن 
األمريكي�ن الذين يقولون إن بالدهم حريصة عىل محاربة ما 
يس�مى اإلْرَه�اب وكذلك من خالل مثل هذه الخطوات التي 
تظل مجرد فقاعات إعالمية الهدُف منها تضليُل الرأي العام 
الذي يدرك أن الس�عودية وهي الحليف األكرب لواش�نطن يف 
املنطق�ة وهي الداع�م لإلْرَه�اب، حيث تس�تضيف الرياض 

قيادات يف القاعدة وهم ضمن الئحة العقوبات األمريكية. 
ورأى الكات�ب عيل املحطوري أن قراَر الحظر الذي طال 
األبك�ر واألهدل هو بمثابة الغارات التي تس�تهدُف القيادات 

من أمثالهما يف تنظيم القاعدة.
 وق�ال املحطوري إن القيادي يف حزب اإلصالح الحس�ن 

أبكر يمثّل ذراع الهارب عيل محسن األحمر يف الجوف.
مش�رياً أن الغايَة من قرار الحظر هو إعادة نفخ القاعدة 

وتعويمها بأنها الخطُر الذي يتهدد الحياة األَمريكية.
 واعترب املحطوري القراَر أنه يكش�ُف الخداَع األَمريكي، 

واصفاً إياه ب�الكذبة السامجة.
وتس�اءل: ملاذا س�اَرَع الخليج املتأمرك إىل إنقاذ القاعدة 
وداعش بعد أن أوش�ك الجيُش واللجان الشعبية عىل تطهري 
املحافظ�ات الجنوبية م�ن تلك الفقاع�ات املصنّعة بطريقة 

استخباراتية محرفة؟!
ه�ذا ويُعت�رَبُ عبدالل�ه فيصل األه�دل من كب�ار قيادات 
القاعدة يف حرضموت وعىل ارتباط وثيق بالنظام السعودي، 
فيما يعد الحس�ن أبكر من قيادات التجمع اليمني لإلصالح 
يف محافظ�ة الجوف وَمن يقود املعارك فيها، وكان يمثّل اليد 
األوىل للقاعدة، حيث كان مس�اهماً يف تأس�يِس معس�كرات 

القاعدة يف املحافظة كمعسكر اللبنات.
ويرشف األهدل عىل العديِد م�ن الجمعيات الخريية مثل 

منظم�ة رحماء الخريية وهو نائ�ب رئيس جمعية العلماء يف 
حرضموت.

وتربُطه عالقٌة ب�عبداملجيد الزنداني املطلوب لواش�نطن 
واملتواج�د يف الس�عودية، ويعت�رب من أكرب الوس�اطات مع 
القاع�دة لإلف�راج عن املختطف�ن األجانب مثل التونس�ين 

والفرنسين.
ويقيم األهدل يف الس�عودية ويعترب من ضمن املسؤولن 
ع�ن تجني�د الش�باب املتطرفن م�ن املحافظ�ات الجنوبية 
وإرس�الهم إىل نج�ران والبُق�ع وميدي للدفاع ع�ن الحدود 
الس�عودية، وذلك عرب ش�خص يُدعى فهمي محروس الذي 
عيّنه هادي مؤخراً قائداً للواء ١١ حدود، حيث يتلقى األَْمَواَل 

من األهدل ويجنّد بها الشباب من املحافظات الجنوبية.
ه�ذا وترب�ط األه�دل عالقُة مصاه�رة م�ع مالك رشكة 
الُعمقي الذي أضافتها الخزانة األمريكية مؤخراً ضمن قائمة 

املشمولن بالعقوبات الرتباطها بالقاعدة. 
وكان األهدل من ضمن املسؤولن عن نرش الفكر الوهابي 

يف حرضموت بالتنس�يق مع الجانب الس�عودي منذ ٩٤م.
أما الحس�ن أبك�ر فيَُعدُّ م�ن كبار قادة ح�زب اإلصالح 
املنخرط�ن يف م�رشوع الع�دوان، حي�ث يقود املع�ارك يف 
الجوف ويتق�اىض أَْمَواالً كبرية جراء امله�ام املوكلة إليه من 
قبل الرياض وله عالقات كبرية بالسعودية ويعترب من ضمن 

مشايخ اللجنة الخاصة.
هذا وتستخدم الوالياُت املتحدة األَمريكي فّزاعة اإلْرَه�اب 
للتدخل يف املنطقة العربية بش�كل كامل ويف اليمن عىل وجه 

الخصوص.
وعندما اس�تطاع الجيُش واللجان الشعبية تطهريَ ثمان 
محافظات يمنية من تواجد القاعدة وداعش تحركت أَمريكا 
وم�ن ورائه�ا تحالف الع�دوان بقي�ادة الس�عودية لحماية 
القاعدة وداعش يف مختلف املحافظات، حيث قاتلت القاعدة 
وداع�ش بدعم أَمريكي س�عودي يف 12 جبه�ة ضد الجيش 

واللجان الشعبية خالل الفرة املاضية بحسب اعرافها.
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قبائُل الشرفني تعلُن النفرَي العام استجابًة لنَكف قبائل خوالن

لقاٌء قَبلي وعرٌض عسكري بمأرب تلبيًة لنَكف خوالن وتأييدًا لتشكيل الحكومة

  - حجة:
أعلنت قبائُل ال�خني بخحاخظة 
حّجاة الثالثااء املايض االساتجابَة 
لنكاف خاوالن خسانحان خكاخاة 
القبائل خالبادء بدخلية النفري الداد 
إىل جبهاات القتال ملواجهة الددخان 

اممريكي السدوسي.
قبليااً  لقااء  القبائال  خعقادت 
موّساداً بحضاور رئيال اللجناة 
الثورية الدلياا محخد عيل الحوثي، 
االساتدداس خاالساتنفار  أّكدت خيه 

التاد خرخا  الجهوزية القتالياة للدخاع عن 
اليخن خالتصدي للغزاة خاملدتدين.

خأكدت القبائل اساتخَرار قبائل ال�خني 
يف رخاد الجبهاات بالرجاال خاملاال خالدتاس، 
موّجهاًة الدعاوة إىل ختاح مراكاز تدرياب 
الدادخان  مواجهاة  يف  الشاباب  الساتقبال 

خالغزاة خمرتزقتهم.
َخأكاد بياان صاسر عان اللقاء اساتخَراَر 
قبائال ال�خني يف الدطااء خالتضحية خرخد 
الجبهاات يف مواَجهاة الدادخان خالتصادي 

ملرتزقته مهخا بلغت التضحيات.
خسعا البيان املغّرر بهم إىل االستفاسة من 
قرار الدفو الداد خالداوسة إىل ُحضن الوطن 
خأللهام، الختني إىل أن من لم يساتجب لهذه 
الدعاوة خاالل الفارتة املحادسة لها ساتتم 
اللاءة منهم خقط  كاخة الرخابط القبلية.

تشاكيل  اللقااء  يف  املشااركون  خباارك 
كاخاة  ساعاني  الوطناي،  اإلنقااذ  حكوماة 
أبنااء الشادب اليخني خامحازاب خاملكونات 
السياسية إىل سعم خمساندة جهوس الحكومة 
يف تدزيز الجبهة الداخلية ختجاخز التحديات 
االقتصاسية التي تواجاه البلد جراء الددخان 

الغاشام خالحصار الذي يفرضاه عىل اليخن 
منذ أكثر من ع�ين شهراً.

خأشااست قبائل ال�خني بدخر خشجاعة 
أبطال الجيش خاللجان الشدبية خما يبذلون 
مان جهوس ختضحياات يف الدخااع عن خندم 

خكرامته خسياسته.

  - خاص:
نّظخت قبائُل مأرب ياود الثالثاء املايض 
لقااء قبليااً خعرضاً عساكرياً تلبياًة لداعي 
النَكف الذي أطلقته قبائل خوالن خسانحان 

ختأييداً لتشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني.
يف  الدااد  النفاريَ  املشااركون  خأعلان 
السادوسي  اممريكاي  الدادخان  مواَجهاة 
خمرتزقته حتى تطهري كامل تراب اليخن من 
َسنَل الغزاة خاملحتلني، مؤكدين استجابتهم 
لداعي النكف خاستخَرار حالة التدبئة الدامة 
خالنفري الداد خرخد الجبهات باملال خالرجال. 
خأعلنت قبائل ماأرب مباركتها ختأييدلا 
الكامال لحكومة اإلنقاذ الوطني خاليطوات 
التاي يتيذلاا املجلال السايايس امعىل يف 
 مواجهة الددخان ختوحيد الجبهة الداخلية.. 
ساعياة امماَم املتحدة خمجلال اممن خسخل 
الدالام إىل اْحارتَاد إراسة الشادب اليخناي  يف 
تقريار مصاريه خإيقااف الدادخان خرخا  

الحصار الظالم. 
خيخا أكدت كلخة قبائل مأرب التي ألقالا 
الشايخ محخد عيل طديخان، استدداَس قبائل 

مأرب رخاَد الجبهاات باملقاتلاني خالتصدي 
للغازاة خاملرتزقاة ختطهاري املحاخظاة مان 
سنساهم. خيخا سعاا رئيُل مجلال التالحم 

القبايل ضيف اللاه رّسااد قبائل ماأرب إىل 
تشاكيل كتائب عساكرية للتطّوع إىل جانب 
أبطاال الجيش خاللجان الشادبية. مشايداً 

بشاجاعِة قبائِل ماأرب خمواقفهم الوطنية 
عىل َمّر التأريخ.

مالحظاٌت عامٌة وسريعٌة على برنامج حكومِة اإلنقاذ الوطني
  - عبدالسالم المحطوري:

 يَُدادُّ اللناماُج الدادُّ للحكوماة ألمَّ خثيقة سياساية عىل 
ُد لللملاان خالتي عاىل ضوئها تخناح الثقة خعىل  اإلطاالق تَُقدَّ
ضوء لذا اللنامج يتمُّ محاَسبُة ختقويم مدى نجاح أخ إخفاق 
الحكومة يف تنفيذلا لأللداف خالسياساات خاإلجراءات الوارسة 
َن اللنامُج  يف برنامجها، خعليه خقد كان من املناسب أن يتضخَّ

ما ييل:
 أ - عارض ميتارٍص عان امخضااع االقتصاسياة خاملالياة 
خالنقدياة القائخاة، خمداّدالت البطالاة خالفقار، خغريلا من 
املاؤرشات الهاماة التاي تدطاي الحكوماة خمجلال الناواب 
خاملجتخ  صورًة عن حقيقة الوض  القائم يف الجوانب املشاار 

إليها.
 ب- مدلومات خأرقاد عن امرضار خاليساائر الناجخة عن 
الدادخان السادوسي اممريكاي الب�ية خاملاسية، ما  الدلم أن 
لنااك أرقاماً خإحصاءات متوخرة خإن كانت أخلية خغري نهائية 
خمحدثة، لدى الجهاات الحكومية خكذا لدى منظخات املجتخ  
املدناي، خمن تلك املنظخات عىل سابيل املثاال )املركز القانوني 

للحقوق خالتنخية(.
2- يالَحُظ ُخاااالُاااوُّ اللنامج من امرقاد خاملؤرشات عخا 
تهادُف الحكوماة لتحقيقه يف املجاالت امليتلفاة، ختَُددُّ امرقاُد 
خاملؤرشاُت أساًة مهخًة يف املساتقبل للقيااس خاملتابدة خالتقييم 
خالرقاباة عىل مساتوى ما يتحّقاُل من املداف خالسياساات 

خاإلجراءات الوارسة يف اللنامج. 
3- يالَحاُظ عادُد تزماني الكثاري مان القضاياا الاوارسة يف 

اللنامج خالقابلة لربط إنجازلا بفرتات زمنية محدسة. 
ل- لام تتم اإلشاارة يف برنامج الحكومة الدااد بأية صورة 
من الصور إىل نيتهاا يف إعداس مواَزنَة عامة للدخلة للداد القاسد 
2017د، خالتي تدد اليطة املالية السنوية التي تدكُل توجهات 
خسياساات الحكوماة يف الجواناب االقتصاسياة خاالجتخاعية 
خقبال ذلك املالياة خالنقدياة خاإلسارياة، حيث أن آخاَر موازنة 
قانونياة مدتخدة ال يزال الدخل بهاا قائخاً إىل اليود لي موازنة 
عااد ل201د، خمان غري املقباول أن تظلَّ البلد بادخن موازنة، 

خبالتاايل خإن عدَد التزاد الحكوماة يف برنامجها بإعداس موازنة 
يوحاي مي مراِقاب خمتابا  للوض  باأن لاذه الحكومَة غريُ 
جااسة يف إنفاذ أية إصالحات مساتقبلية تنقذ امخضاع يف البلد، 
باعتباار املوازنة الوعاء خامساة التنفيذياة لللامج خالتوجهات 

خالسياسات الدامة. 
5- إن تقديام الحكوماة للنامجهاا الداد ملجلال النواب 
يَُدادُّ خرصًة مالئخاة؛ من تدرض للخجلل خبصاورة )خاضحة 
خشافاخة( ُحزماَة اإلصالحاات االقتصاسية خاملالياة خالنقدية 
خاإلسارياة التي تناوي تنفيذَلاا خالصدوباات خالتحّديات التي 
تواجهها، خبحيث تحصُل الحكومة عىل سعم خمساندة املجلل، 
خاصاًة أن بدَض جوانب اإلصاالح الرضخرية لها اندكاسااٌت 
خآثاٌر اجتخاعية مؤملة يف الغالب امعم خال يلخل الناس نتائجها 

اإليجابية إال بدد حني. 
6- يالَحاُظ أنه تم الرتكيُز عىل عدس من السياساات بإصالح 
املوازين الداخلية خاملتخثلة يف إيراسات امليزانية الدامة للدخلة، يف 
حاني ألخل برنامج الحكومة بشاكل خاضح ما يتدلل بإصالح 
املوازين اليارجية خاملتخثلة يف الدجز الكبري يف ميزان املدخوعات 
خامليازان التجاري، خالاذي أصبح الدجُز يساتنزف موارس البالس 
مان النقد امجنبي خيهدس اساتقرار الناس خحياتهم املديشاية 
خمتطلباتهام املساتقبلية مان رضخرات الحياة التي تساتورس 
مان الياارج. خكان املفارتض تبني إصالحات جااسة يف مجال 
التجاارة اليارجياة خعىل خجه اليصوص ماا يتدلل بخراَجدة 
خإعااسة النظر يف السال  خالبضائ  غري الرضخرية املساتورسة 
من اليارج خالتي أنهكت االقتصاَس خاساتنزخت ُمّدخرات البالس 

من الُدخالت الصدبة املحدخسة. 
7- اللناماُج لام يدر االلتخاَد بخساألة انتهاج سياساات 
حخائياة تحخاي املنتجااِت املحلية خالتاي تخارس السادوسية 
خاإلمارات ختركيا سياساات إغراق ببضائدها لتدمري املنتجات 
املحلياة، خكناا نتخنى أن تساتفيَد الحكوماة يف برنامجها من 
اللاماج االنتيابية مَلن نساخيّهم بالَكَفرة )مرشاح الرئاساة 
اممريكياة تراماب الاذي كان مان ضخان برنامجاه انتهااُج 
سياساة حخائياة لالقتصااس اممريكاي خمراجداة اتفاقيات 
التجاارة الُحرة املوّقدة م  عدس من البلادان(، خنحن البلد الذي 

تم قلُ  ساقفه خأبوابه خنواخاذه خحتى جدرانه أمااد التجارة 
اليارجياة، خيتدارض منذ عقوس لسياساات إغاراق مخنهجة 
من سخل الجوار خسخل اإلقليم اساتهدخت املنتجات املحلية، خلم 
يجد اليخنياون َمن يحخيهم خيحخي اقتصاَسلم، خكان اممل يف 
هات حخائية  لاذه الحكومة خبرنامجهاا الداد أن يتبناى توجُّ
مان ذلك القبيل خعاىل ذلك النحو الذي تقود باه الدخل لحخاية 
أنشاطتها االقتصاسياة. م  اإلشاارة إىل أن اللناماَج قد عالج 
جزئية بسايطة يف الفقرة )ل3-خ( خعىل اساتحياء حني نصت 
الفقرة املشاار إليها عىل )تيفيض اساترياس املنتجات الزراعية 
الطازجة أخ املصندة خبالقدر الذي ال يؤثر عىل اممن الغذائي... 
إلخ(، خنرى أن ذلك غريَ كاٍف، خال يشاري إىل خجوس رؤية ختوّجه 
حقيقاي النتهاج سياساات حخائية لالقتصااس الوطني يف ظل 
لذه الظرخف الصدبة التي يخر بها خالتي ضاعف منها الددخان 

خالحرب الشاملة التي تشن عليه. 
م- إسخاال الفقارة م يف الصفحاة ا من برناماج الحكومة 
خالتاي نصت عىل )إلغااء أية إجراءات توظياف تّخت بامليالفة 
خالل الفارتة الساابقة(، خالفقرة تساتهدُف بوضوح رشعيَة 
الفارتة الساابقة التاي أعقبت اإلعاالن الدساتوري، خرشعية 
اللجناة الثورياة خما صادر عنها خكذا َمان تم اساتيدابُهم يف 
الجيش خاممن خيف الجهات الحكومية، خبالتايل خالفقرُة برمتها 
هة بشاكل عدائي ضد أنصار الله ال�يك امسايس يف لذه  موجَّ
الحكوماة، كخا أن خرخَس لذه الفقرة يف برنامج الحكومة الداد 
ماؤرٌش عىل خجوس خلل خغياب لدخر خريل أنصار الله املشاارك 
يف صياغاة اللنامج. خمن املخية بخاكان مدرخِة الجهة التي 

أسخلت لذه الفقرة يف اللنامج. 
ا- رغم صغر حجم اللنامج خاملكون من 16 صفحة إال أن 
لنااك أخطاًء مديبًة يف طريقة الدرض خيف بُنية اللنامج، خمن 
ذلك عىل سابيل املثال خجاوس الفقرة رقم )1( يف الصفحة )15( 
من اللناماج تحَت الدنوان الرئييس )السياساة اليارجية( يف 
حاني أن الفقرة ال عالقاة لها بالسياساة اليارجية، بل تتدلل 
بالسياساة الداخلياة خنصها )تدزياز سخر النياب الثقاخية يف 

مواجهة ثقاخة التشطري خاالنفصال... إلخ(.
10- خجاوس خقارات يف اللنامج غري متناسابة م  الظرف 

املايل الذي تخر به املوازنة الدامة للدخلة، خيؤكد أنها مستنسيٌة 
مان برامج حكومياة ساابقة خكان من غري املناساب خاملالئم 
إسخالُها يف اللنامج من أساسه، خمن ذلك الفقرة رقم )ا1( يف 
الصفحة )5( التي تنص عىل )خفض كاخة النفقات التشغيلية 
خاالقتصار عىل ما لو حتخي خرضخري لتسايري نشاط أجهزة 
خمؤسساات الدخلة( خخجوس لاذه الفقرة يوحاي للقارئ غري 
املطل  أن موازنَة الدخلة بيري، خأن لناك نفقات تشاغيلية غري 
ُملحة ترُّصف، خيف الواق  خقد توّقفت النفقات التشاغيلية منذ 
أشاهر خلم تتوخر يف املوازنة ما يكفي للخرتبات خامجور، خكان 
امصال أن تُداِلاَج الفقرة مشاكلَة عدد توخر الحاد امسنى من 
النفقات التشغيلية خالل الفرتة الدصيبة القاسمة ال أن تتحدث 

عن اليفض. 
11- ماا خرس يف الفقارة 15 يف الصفحاة 5 مان اللناماج 
كالٌد غاري مقبول خيخل رشيحة املوظفني، خسايكون له امثُر 
املايل السالبي عاىل املوظفاني يف القطاعني املدني خالدساكري 
من أصحااب الدخاول املنيفضة، خالحاد املدفي شاهرياً من 
الرضيباة حالياً لو 20000ريال ع�يان ألف ريال، خبالتايل ال 
ننصاح بل نحذر من خْفِض املبلغ املشاار إليه ملاا له من تأثري 
سالبي عىل مديشاة املوظفني خأرسلم الذين يكابدخن مشاّق 
الحياة خساتكون له رسخُس أخدال خعواقاُب خخيخة، خعىل خزارة 
املالية خمصالحها أن تتحّصَل أخالً املوارس الدامة املهدرة بسابِب 

التهرب الرضيبي خالتهريب الجخركي. 
12- لم ي� برنامج الحكوماة الداد إىل إعخال مبدأ الثواب 
خالدقااب يف ميتلاف أجهازة الدخلة ختبنّي توجهاات ملكاخحة 
الفسااس، خاّصاة يف الجهاات خاملصالاح اإليراسياة )الرضائب 
خالجخاارك( خالاذي يؤثّار عاىل اإلياراسات الداماة، خهناك من 
مأماوري خمتحّصيل الرضائب خالجخارك من يتحايل خيسااعُد 
املكلفني عىل عدد سخ  الرضائب خالجخارك املستحقة قانوناً. 

13- خأخارياً لناك أخطاٌء مطبديٌة خأخطاٌء يف الصياغة خيف 
املصطلحات املستيدمة، خحتى يف عرض أخلويات اللنامج، ما 
كان يفارتض خجوسلا يف ظل لذه الحكومة الطويلة الدريضة، 
خالتي خيها ِمن اليلات خالكفاءات الكثري، ال ساعي لذكرلا لكن 

يخكن مالحظتها من الصفحة امخىل لللنامج. 

مساجُد الصوفية وخطباؤها 
يف عدن يتعّرضون 

العتَداءات من قبل اإلصالح 
والجماعات اإلجرامية

  - صالح مصلح:
يتدرَُّض أبناُء الطائفاة الصوخية يف عدن ملضايقات خاعتَداءات 
خطارية بالتزامن م  حخاالت تحريضية من قبال حزب اإلصالح 
خالجخاعاات اإلجرامية، التاي تخارس بحقهم االقصااء خاإللغاء. 
خخصلات إىل حد إبداس أئخة املسااجد الصوخية خاساتبدالهم بأئخة 
تكفرييني، يف إطاِر مخارسات اإلصالح خالجخاعات اإلجرامية تجاَه 

ُكّل َمن ييالفهم الرأي أخ الوجهة أخ املدتقد.
خرغم املحاخالت التاي يقوُد بها الحازُب خالجخاعات املتطرخة 
إلضفاء صبغة رشعية عىل لذه املخارساات، إال أنها لم تنطلِّ عىل 
أبناء الطائفة الصوخية الذين انتقدخا لذه املخارساات خاعتلخلا 

اْستهَداخاً لهم.
خيسدى الحزُب خالجخاعاُت املتطرخة من خالل لذه الترصخات 
إىل إحاكاد سايطرتها عىل لذه املنابار خاساتغاللها لتدجنِي أبناء 
الجنوب خاستغاللهم ليوض املدارك نيابًة عن الحزب خالجخاعات 
املتطرخة، حيث يتم علَلا تدجانُي أبناء الجنوب ختحريُضهم عىل 
اآلخرين خمن ثم تجنيدلم خإرسالهم إىل الجبهات ليوِض املدارك 
لنااك بخا ييادد خيحخي مصالاح الحزب خالجخاعاات املتطرخة 

امساة املنفذة مجندات خُميّططات اليارج خأطخاعها يف البلد.
خكشاف رئياُل تحرير صحيفاة عدن الغد ختحاي بن لزرق يف 
ترصيح لاه عخا تقوُد به لذه الجخاعاات اإلجرامية علَ امخقاف 
خاإلرشاس يف عدن من اعتَداءات عىل املساجد الصوخية خما يتدرض 
لاه أئختُها من اقصاء خصل حد اقتالع أئخة مسااجد يدخلون منذ 
ع�ات السنني خاساتبدالهم بأئخة متشدسين، خذلك يف منشور له 
عىل الفيل بوك، حيث قال: »إن مدير امخقاف محخد حسني الوايل 
أبدَد إماد مسجد اليل له 20 سنة بهذا املسجد خجاب خاحد ثاني«.
خأخضح بن لزرق أن لذه القضية ليسات امخىل يف ساجل مدير 
امخقاف خلن تكون امخريَة، مشارياً إىل أن مدير امخقاف قاد خالل 
امشاهر املاضية بدادة اعتَداءات عىل املسااجد الصوخياة خإبداس 

خطباء خأئخة مساجد يدخلون منذ ع�ات السنني.
خأكد أنه خمنذ تديينه مديراً مخقاف عدن خلو يركز ُكّل جهوسه 
هه الديني، حيث قاد بإقصاء  عىل إبداس ُكّل امصوات امليالفة لتوجُّ
عدٍس من امئخة املدتدلني الوسطيني خاستبدلهم بأئخة متشدسين.

خسعاا بان لازرق إىل الوقاوف ضاد لاذه املخارساات، مطالباً 
بإيقاخها كونها ساتؤّسي إىل قتال مذلبي، خإذا ما حصل ذلك خإنه 

لن يتوقف.
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  - عبداهلل بن عامر:
ال ييتلُف اثناِن يف أن حكومَة اإلنقاذ جاءت 
يف خارتٍة صدبٍة خمدّقدة تدياُش خيها البالُس يف 
حالة حرب رشسة م  تحالف الددخان، إضاخًة 
إىل تدقيادات من ناوع آخَر تتدلاُل بالجوانب 
االقتصاسية خاملديشية خاممنية، خجخيُدها إما 
انْدَكاسااٌت طبيدياة لحالة الددخان الشاامل 
الاذي تتدارُض لاه البالس مناذ أكثر مان عاد 
خنصف عااد أَْخ تراكخاات خميّلفات الرصاع 
السايايس خاالْساتئثَار بالسالطة خالل عقوس 
من الزمن خما راخل ذلك من غياب اإلصالحات 

الجاسة خم�خع التغيري املنشوس.
خلهذا خحكومُة اإلنقاذ، خبغضِّ النظر عخا 
ُد لللملاان حتى تناَل  احتاواه، برنامُجها املقدَّ
خعىل ضوئه الثقَة، تُدتَلُ حكومة طوارئ خلها 
مهاد رئيساية تتدلل بختطلباات املرحلة قبل 
الَيوض يف املهاد االعتياسية أَْخ أَية مشاري  أَْخ 

خطط اسرتاتيجية قاسمة.
خمن خالل قراءة اللنامج الحكومة املقدَّد 
لللملاان نجاُد أن الحكومة حدست مسااراِت 

عخِلها الرئيسية يف أَرب  محاخر:
1 - مواجهة الددخان خمدالجة آثاره.

خاملالياة  االقتصاسياة  السياساات   -  2
خاإلصالحات امُلَؤّسسية.

3 - اليدمات الدامة خالبنية التحتية.
ل - السياسة الداخلية خاليارجية.

خرغام أن املحااخر امَربداة قاد اخترصت 
االعتيااسي/ الظرخاني  يف  الحكوماة  مهاادَّ 
الطبيداي من املحاور الثاني حتاى الراب ، أَْخ 
الظارف االْساتثنَائي املتدلال باملحاور امخل، 
خلاو مواجهاة الدادخان خمدالجة آثااره إال 
أن ما يخكان قوله إن جخيَ  املحااخر امَربدة 
متصلاة ببدضهاا البداض، بحياث ال يخكن 
خصاُل محور عان آخار، ختغيريُ السياسااِت 
االقتصاسية خاملالية من ضخن متطلبات تنفيذ 
املحاور امخل املتدلل بخواجهاة الددخان الذي 
ال يقتارُص عىل الجانب الدساكري، خحساب 
بال يتدادى ذلاك إىل برنامج إصالحي شاامل 
يستهدُف الجوانَب املالية، خيدخل عىل تحقيل 
االساتقَرار االقتصااسي قدر اإلماكان ختدزيز 
سخر ُمَؤّسساات الدخلة بخاا يضخن تحقيقها 
االحتياجاات  ختوخاري  املطلوباة  اإلياراسات 
امساساية، خجخي  ذلك يتطلب إَراَسة شااملة 
ما لم خسانكوُن أماد حالة خشال خإخفاقات 
قاد تندكاُل سالباً عاىل طبيداة املدركة م  
الدادخان بُحكام أن املرحلاة الحالياة ليسات 
كبقياِة املراحل الساابقة خالتي كان الفشال 
الحكوماي خقتهاا يندكال سالباً عىل خض  
املواطناني يف خقات ال تازاُل خيه الدخلاة تؤّسي 
بداَض خاجباتهاا، أّماا اليود خاإن أَيَّ إخفاق 
خلاه آثااٌر كارثية ختداعياٌت خطارية ال تتدلل 
بخستقبل الحكومة خالقوى املشاركة خيها بل 

بالكيان الوطني برمته.

إشكاليٌة يف الصياغة:
بشاكٍل عاد خإن مدركَة الحكومة تتخثل يف 
مواجهة الدادخان، خلو ما يخكن أن نلخَساه 
يف اللناماج بشاكل عااد، خال نقُصاُد لناا 
املحور امخل منه )مواجهة الددخان خمدالجة 
آثااره(، حيث احتوت املحااخُر الثالثة املتبقية 
خقاراٍت لي يف جولرلا تُدتاَلُ ضخن مدركة 
َه النقَد لللنامج  املواجهة؛ خلهاذا قبل أن نوجِّ
أَْخ ندتل عدد شاخل جخي  املهاد خاملقرتحات 
الدادخان  بخواجهاة  املتدلقاة  خالطخوحاات 
ضخان املحاور امخل قصوراً أَْخ َعيْباً يف شاكل 
خناص خصياغاة اللناماج، إال أن الحكوماة 
كانات حريصاًة عاىل اساتيداب الكثاري من 
املحاّدسات الدامة املتدلقاة بخدركة املواجهة، 
ثام إن مواجهاَة الدادخان ذات عالقاة باكل 
مهاد الحكومة خباكل اختصاصات قطاعات 
خُمَؤّسساات الدخلاة، خلاو ما خارض خرخَج 
اللناماج بهذا الشاكل، خلناا كان يخكن أن 
تتاوّزع خقارات مواجهة الدادخان يف ميتلف 

الجوانب عىل كاخة أقساد خمحاخر اللنامج، 
كلٌّ يف إطااره خضخن مسااره املحدس، خبحيث 
خااص  محور/خصل/بااب  خضا   يتام  ال 
بخواجهة الدادخان؛ كون اللنامج ينطلل من 
مبادأ املواَجهة خالصخوس، خلاي املهخة امكل 

التي تقُ  عىل عاتل الحكومة.

املحور األول: مواجهة العدوان:
تحاَت عنوان »مواجهة الدادخان خمدالجة 
خقارة   15 عاىل  اللناماج  احتاوى  آثااره« 
حاخلات ترجخَة تنفيذ املهخاة امخىل من مهاد 
الحكومة، خمان خالل قراءة شااملة لجخي  
الفقارات نجاد أن الحكومة قساخت مهامها 
خيخاا يتدلل بخواجهة الددخان إىل )عساكرية 
– إعالمية – صحية – إعاسة بناء – قانونية(.
حياث تضخنت الفقارات )1 إىل ل( الجانب 
الدساكري خاممني، سيخا خيخا يتدلل بتدزيز 
املوقاف القتاايل للجياش خاللجان الشادبية، 
نالياك عان خطاوات أُْخااَرى لهاا عالقاة 
بدخال الحكوماة االعتيااسي، غاري أن جخي  
الفقارات تأتاي كخصفوخاة خاحادة يف إطار 
مدركة املواجهة الشااملة م  الددخان خلي: 
)-1 تدزياز حالاة الجالزياة القتالية خسعم 
الجبهاات باملقاتلاني خرخا  الارخح املدنوية 
ملواجهاة قاوى الدادخان خمرتزقتاه خبساط 
نفاوذ الدخلة بخا يدزز الساياسة الوطنية عىل 
كامل الارتاب الوطني خالحفااظ عىل الوحدة 
تطويار   2- اإلرلااب.  خمكاخحاة  الوطنياة 
القادرة الصناعية يف مجاال التصني  الحربي 
بخاا يضخان رخاد الجبهاات بالدتااس الاالزد 
املتطاورة  الدخاعياة  املنظوماات  خصوصااً 
خالقوة الصارخخياة خمنظومة الدخاع الجوي 
خالسااحيل. -3 تحساني املساتوى املديايش 
خاللجاان  املسالحة خاممان  القاوات  مخاراس 
الشادبية خاساتكخال سمج ما تبقى من أخراس 
اللجان يف قواد القوات املسلحة خاممن ختنفيذ 
برامج عالج خرعاية الجرحى خأرس الشاهداء 
خاملتقاعديان. -4 خضا  السياساات الدامة 
خاتيااذ اإلجاراءات الالزماة لرتسايخ اممان 
خاالساتقَرار خالسالم االجتخاعاي خمكاخحة 
التهرياب ختوخاري املناخاات الالزماة لتدزيز 

اممن خاالستقَرار(.
خاحتاوت بقياُة البنوس عاىل سخر الحكومة 
يف مدالجاة آثار الدادخان، سايخا يف الجوانب 
الصحياة كتقديام الداالج للجرحاى منهاا: 
ملواجهاة  الطاوارئ  خدماات  تدزياز   13-(
أساطول  خسعام  املدمارة  خآثااره  الدادخان 
اإلساداف  مان سايارات  باملزياد  الطاوارئ 
خرخد مراكاز الطوارئ باملوازنات التشاغيلية 
الالزمة خامجهازة خاملددات املطلوبة ليدمات 

الطاوارئ خسعخهاا بالاكاسر املتيصاص م  
تقديام التشاجي  خالحواخاز املناسابة -14 
القيااد بتقديام اليدماات الالزماة لضحايا 
الددخان من جرحى خمصابني يف مستشفيات 
الجخهورياة خرعايتهام، خذلك بأقال قدر من 
املدانااة خالبحث للحصول عاىل تلك اليدمات 
الرضخرية خالقيااد باتياذ اإلجراءات الالزمة 
إلرساال الحاالت املستدصية منها إىل اليارج. 
-15 الدخل عىل إبقاء حالة الجالزية خالتألب 
خالتشاغيل غري املنقط  مكل عدس مخكن من 
مستشافيات القطااع الدااد يف الجخهورياة 
ختوخري املتطلبات امساسية للتشغيل من ماء 
خكهربااء خأسخياة خكاسر ما  املحاخظاة عىل 
جالزية خصالحية امجهزة الطبية خبقائها يف 
حالة جيدة، ختقديم الدعم الفني لذلك يف إطار 

عخلية صيانة مستخرة(.
خمن خالل ما سابل نجاد أن الحكومة لم 
تا� إىل النازحني خقضايالام خكيفية تقديم 
املسااعدة لهام، رغم أنها خيف خقارات أُْخاَرى 
ضخان الفصال الرابا  )السياساة الداخلية 
الفقارة  يف  إليهام  أشاارت  خاليارجياة(، 
الساسسة من بند السياسة اليارجية ختحديداً 

عن الحديث عن سخر املنظخات اإلغاثية.

تحديُد السياسة اإلعالمية والدور القانوني:
يقُ  عاىل عاتل الحكومة مهخاُة مجابهة 
الدادخان بخيتلف الوساائل خمنها القانونية، 
حيث لم تغفال الحكومة عن سخرلا القانوني 
يف مقاضااة الدادخان ختوثيال جرائخاه، خقد 
أشاارت الفقرة الدارشة عىل )استكخال إعداس 
ختوثيال امللاف القانوناي عن جرائام الحرب 

خاإلباسة الجخاعية التي ارتكبها الددخان(.
أماا الفقرتاان )11 خ12( خقاد تضخنتاا 
محّدسات الرسالة اإلعالمية خاليطاب الرسخي 
املوّجهاة للخواطناني عان طريال الوساائل 
امليتلفاة، ساواٌء أكانات إعالمية أَْخ شادبية 
أَْخ مان خاالل الفدالياات املجتخدياة، خبخاا 
يحقل املداف املطلوبة، خعىل رأساها تدزيز 
تخاساك الجبهاة الداخلية ختدزياز التضامن 
الشادبي، حيث جاء نص الفقرتني كيطوط 
عريضاة يجب أن ترُتَجاَم يف مواقف الحكومة 
نفساها خيف توجهاتهاا الداماة لتندكَل عىل 
الوض  الداد، )-11 تكثيف التوعية من خالل 
الرساالة اإلرشااسية التي تساتند إىل امسال 
ال�عياة خاملبااسئ الوطنية بأَلخيّة تخاساك 
ختالحام الجبهاة الداخلية ختدزياز التضامن 
االجتخاعاي يف مواجهاة الدادخان خبث اممل 
خالتساامح خالتدايش خالرتاحم خالتكاخل بني 
رشائح خأخراس املجتخ  ختنخية رخح املسؤخلية 
القيام  ترسايخ   12- خالجخاعياة.  الفرسياة 

الدينياة ختدخيال الاوالء الوطناي كفريضة 
تقتاي الحفاظ عىل ساياسة الوطان خأمنه 
خاستقالله خحخاية مكتسباته خربط التوعية 
الوطنياة بالثوابات اإليخانياة ختدخيل ثقاخة 

الحوار خحقوق اإلنسان خحرياته(.
اللناماج لام يغفال يف القسام امخل مان 
املحور الراب  اإلشاارَة إىل الرساالة اإلعالمية 
خإىل ترشايد اليطااب الديني، إضاخاة إىل ما 
تضخنتاه الفقارة رقام ا )صياغاة ختنفياذ 
م�خع ثقاايف خطني جام  ملواجهة الددخان 

خمدالجة اآلثار التي ترتبت عليه.(

إعادُة اإلعمار ومسؤولية العدوان:
أماا الفقراُت من )7 خحتاى ا( خنجد أنها 
اساتوعبت متطلباِت إعااسة اإلعخاار خالبناء 
للخنشآت اليدمية خاملرتبطة بالحياة اليومية، 
خلناا نجاُد أن الحدياَث عان إعااسة اإلعخار 
خالبنااء اقترص عىل الجواناب اليدمية خقط؛ 
كون الددخان يتحخل مساؤخلية ما سمره، خال 
يخكن أن تقود الحكومة بإعاسة إعخار ُكّل ما 
سمره الدادخان؛ أخالً لصدوبة ذلك من الناحية 
املاسية خقلاة إمكانياات الدخلاة، خثانياً خلو 
املم أن مان يتحخل مساؤخلية التدويضات 
خإعااسة اإلعخار لو الددخان نفساه بخوجب 
القواناني الدخلية، بحيث ال يخكان أن ندفيَه، 
بأي حال مان امحوال، من إعاسة اإلعخار، خال 
ييفاى عاىل أحد أن الدادخان حااخل التنصل 
من لاذا البند خاالل جوالت املشااخرات غري 
أن الوخاد الوطني رخض أَي تنازل خيخا يتدلل 

بهذا الجانب.
خلنا يتوجُب عاىل الحكومة قبل رشخعها 
يف إعااسة إعخاار أَي ما�خع أن تدخال عاىل 
حرص أرضار الددخان خخل امسااليب املتاحة 
خاملخكنة ختوثيقها، حيث أن برنامج الحكومة 
احتاوى عاىل خقارات أُْخاَرى ضخان محاخر 

أُْخاَرى تتحدث عن إعاسة اإلعخار خالبناء.

إغفاُل دوِر القبيلة يف معركة 
املواجهة:

يخكاُن القاوُل إن الحكوماة تجاللت سخَر 
الشادبي يف  بالادخر  يُدارف  أَْخ ماا  القبيلاة 
مدركة املواجهة، خخاا قدمته القبيلة اليخنية 
يف رخاد الجبهات خمواَجهة الدادخان ال يخكن 
إغفالاه أَْخ تجاللاه، خلدال مطاَلداَة أخباار 
الوقفات القبلية املساتخرة خبشاكل يومي يف 
أغلاب املحاخظات يكفي من نساتوعَب حجَم 
الدخر الذي تخثّلاه القبيلة اليخنية يف مواجهة 
الدادخان خما حققته من إنجازات، بل يف خقت 
مان امخقاات كان سخر القبيلاة يُضاِلي سخَر 

الجهات الرسخية خالل الفرتة املاضية.

إستدعاُء نصوص من برامَج سابقة:
لقد جااءت خقاراٌت يف اللنامج مشاابَهة 
تخامااً ملا جااء يف براماج حكومات ساابقة، 
سايخا الحرص عىل استيداد ألفاٍظ مطاطية 
توحي بددد الجّدية يف التنفيذ أَْخ القفز عىل ما 
خرضته امخضاُع السابقة التي است�ى خيها 
الفسااس خغابات خيهاا اإلَراَسة الوطنياة حتى 
عان تحقيال أَّي إنجاز يف أَي جاناب، خللخثال 
عاىل ذلاك جااءت البناوُس املتدلقاُة بالجانب 
هاً  الزراعاي عىل اساتحياء سخن أن تضَ  توجُّ
عامااً ال يقبل التساويف خالتفساري بقدر ما 
يوحاي بوجاوس إَراَسة حقيقياة للنهوض بهذا 
القطااع، حيث جااء النص عىل النحاو التايل 
) لا- زياسة نساب االكتفاء الذاتي للخنتجات 
الزراعياة املنتجاة محلياً بالرتكياز عىل زياسة 
اإلنتاج الزراعي النباتي خالحيواني ختحساني 
نوعيتاه  خ- مناح أخلوياات للخنتاج الزراعي 
املحيل ختيفيض اساترياس املنتجاات الزراعية 
الطازجاة أَْخ املصنداة بالقادر الاذي ال يؤثر 
عاىل اممان الغذائي خالاذي ييلال ساخداً لدى 
املنتاج اليخناي لزيااسة إنتاجيتاه ختحساني 
نوعياة منتجه  ز- تشاجي  صغاار املزارعني 
عاىل االساتخَرار يف الدخلياة اإلنتاجية خخلل 
خرص عخال إضاخية يف املجاال الزراعي خذلك 
بهدف سعم الدخل اإلنتاجي ليديشاوا بكرامة 
خيساهخوا يف سعام اممان الغذائاي بادالً عن 

بقائهم عالة عىل الدخلة(.
نياة  عادَد  الساابقة  الفقارات  يف  نجاد 
الحكوماة إحاداث تغياري شاامل يف املجاال 
الزراعاي؛ كونها لم تتبنَّ ذلاك، حيث كان من 
املفرتض أن يحتوَي برنامجها عىل موّجه عاد 
يؤكد جديتهاا يف تحقيل االكتفااء الذاتي من 
املواس امساساية من خاالل النهوض بالقطاع 
الزراعاي، خمان ثم تتاوىل الجهاات امليتصة 
تحويال املوجاه الداد خاالل خارتة زمنية إىل 
خاق  عخيل، خمثاالً عىل ذلك كان من املفرتض 
أن تتبنى الحكومُة خطواٍت كا من  اساترياس 
املواس امساساية التاي يتمُّ إنتاجهاا محلياً أَْخ 
تحادس خرتة زمنياة من خاللها تصباُح اليخن 
يف مرحلاة اكتفااء ذاتاي بادالً عن اساتدعاء 
النصاوص مان براماج الحكومات الساابقة 
خالتاي لم تجد أَيَّ طريل للتنفيذ بل ظلت ِحْلاً 

عىل خرق.

إرَاَدُة التغيري واملواجهة:
َد يف برناماج  ُقادِّ يبقاى أن نقاوَل إن ماا 
الحكومة بشأن مواَجهة الددخان يظل خطوطاً 
عريضاة تحتااُج إىل خطاط خبراماج تنفيذية 
تستوعُب جخيَ  املتطلبات خيخا يتدلل بخدركة 
املواجهاة، خبحياث يتام تادارك ماا تجاللاه 
اللنامج أَْخ اساتكخاله حتاى تصبح الوزارات 
املدنياة أماد موجهاات عامة شااملة قبل أن 

تتجَه إىل تحويلها إىل برامج عخلية مزمنة.
خلدال ماا يخكن اإلشاارة إليه لناا لو أن 
براماَج الحكومات امليتلفة رغام املالحظات 
عليهاا إال أنهاا ظلت مجارس عناخياَن خخعوٍس 
ختدهاداٍت لام تجاد طريقهاا إىل التنفيذ رغم 
تواخار اإلمكانيات خاالل الفرتات الساابقة، 
خلذا ماا يجدلناا نشاريُ إىل أَلخيّاة أن تدخل 
الحكوماة الحالية عىل تغيارِي مفاليم الدخل 
الحكوماي خطبيداة الدالقاة باني املساؤخل 
خاملواطان خمدى اْحرتَاد املساؤخل ملاا جاء يف 
برنامجه املقدَّد للشادب قبل اللملان كوثيقة 
ملزمة عاىل ضوئهاا تتحدس عوامل خأساباب 

بقاء الحكومة من عدمه.
قاد تكاوُن الظارخُف التاي تُخرُّ بهاا البالس 
خرصاًة للنهاوض الشاامل خإحاداث تغياري 
جاذري يف منظومة الدخال الحكوماي ابتداًء 
بالدقلية الحاكخاة للجهاز اإلساري للدخلة من 
خالل تطوير امساء ختحسني مستوى الكفاءة 
باإَراَسة خطنياة تتجااخز املصالاح الضيقاة 

لتصبح بحجم الوطن.
خللقراءة بقية. 

 قراءٌة في برنامِج حكومة اإلنقاذ

مواَجهة العدوان ومعالجة آثاره
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  - رشيد الحداد:
تواُصالً ملسااعي تحالُف الدادخان خأسخاته 
املخثلة بالفار لاسي خحكومته البْتَزاز الشدب 
اليخناي بلقخة عيشاه، بدد أن عجازت القوََّة 
املفرطاة التاي اساتيدمها تحالاف الددخان 
ضد الشادب اليخني منذ أخاخر مارس 2015 
يف تركيداه. خالفاار لااسي الذي أصادر قراَر 
نقل البناك املركزي اليخني ميالفاً الدساتور 
خالقاناون ختظالار بالُقادرة خاملقادرة عاىل 
الوخاء بالتزامات البنك تجاه ميتلف ال�ائح 
من بناوك خموظفاني خرشكات ختجار، يقُف 
اليوَد خراء مدانااة مليون خ250 ألف موظف 

يف القطاعني املدني خالدسكري. 
امَْخاااَلقاي  للساقوط  خاْساتخَراراً 
خاإلنَْسااني لهااسي خحكومتاه نكاث لاسي 
خعوسه خانقلاب عىل التزاماته املتخثلة برصف 
مرتّبات موظفي الدخلة سخن استثناء ليفاِجئ 
املوظاف يف املحاخظاات الشاخالية بحرمانه 
من حّقه املقادس يف الراتب خاالكتفاء برصف 
الفائات، بصاورة  مرتباات شاهر سابتخل 
حرصية ملوظفي املناطل ال�قية خالجنوبية 
إجخاايل  ثلاث  تتجااخز مرتباتهام  ال  الذيان 
املرتبات خحرماان قرابة الا 750 ألف موظٍف 
يف املحاخظاات الشاخالية مان الحصول عىل 

مرتباتهم.
تلك املخارسااُت االنتقامية التي يخارُساها 
الفاارُّ خحكومتُاه عاىل موظفاي املحاخظات 
إجباار  إىَل  خاللهاا  مان  يساَدى  الشاخالية 
موظفاي الدخلاة يف الداصخاة صندااء عاىل 
التيايّل عان أعخالهام الوظيفياة يف ميتلف 
ُمَؤّسساات الدخلة يف الداصخاة خاملحاخظات؛ 
بهادف القضاء عاىل حركة كاخة ُمَؤّسساات 

الدخلة خصوالً إىَل انْهيَارلا. 
مصدٌر لا »صدى املسارية« أكاد أن لاسي 
خّجه بارصف ميّصصات الجياش خاممن يف 
املحاخظاات الشاخالية ملاا يساّخى بالجيش 
الوطناي خالدصابات املسالحة يف املحاخظات 
ال�قية خالجنوبية، خأخاس املصدر أن حكومة 
لاسي التاي أعلنت مسابقاً حرماان الجيش 
اليخناي املتواجد يف املحاخظات الشاخالية من 
املرتباات الشاهرية تحات مالر خقوخه ضد 
الدادخان، خلاو ما سابل أَيْضاً أن أكاده خخُد 
الريااض يف مباحثات الكويات برعاية أمخية 
خالتي ِمن خاللها طالاب خريل حكومة الفار 
لااسي بحّل الجياش اليخني تخامااً باعتباره 

جيشاً مداسياً.
خْقاُف مرتّبات موظفي الدخلاة يف املناطل 
الشاخالية الذي يهاّدُس بكارثة إنَْساانية يأتي 
كنتيجة لضدف خخلن سخر املنظخات الدخلية 

خاإلنَْساانية التاي خشالت عاىل َماَدى عاَمني 
مان إيصاال مدونات الفقاراء التاي يقّدمها 
املانحون ملسااعدة 1,5 ملياون خقري، خالفارُّ 
لااسي خحكومتُاُه الفاقادُة لل�عياة خقفوا 
بكل إرصار أََماااد كاخة املساعي التي بذلتها 
املنظخات الدخلياة إلسخال إعانات 1,5 مليون 
خقاري مان مساتحقي الضخاان االجتخاعي 
ليوقاَف تحويال 00ا ملياون سخالر مقّدماة 
من املانحاني كدعٍم للفقاراء، خالرئيُل الفارُّ 
املنتِقاااُم من الشادب الذي أخصلاه يوماً إىَل 
ساّدة الُحكم خاالل خارتة انتقالية لاو ذاته 
من خقاف خراء خقدان 3 مالياني عامل يخني 

لفرص عخلهم منذ بدأ الددخان.
التاي  النزعاة االنتقامياة  لتلاك  ختأكياداً 
تدكُل خَشاَل الددخ خمرتزقته عساكرياً عخد 
الفار لااسي عىل االنقاالب عىل اتَّفاق سابل 
أن أُبارد بني محاخاظ البنك املركازي اليخني 
محخاد عوض بن لّخااد خخزير مالياة الفار 
لااسي يف الريااض للحاّد من تداعياات أزمة 
السايولة املالياة، ختام االتَّفاق باني الطرَخني 
عىل طباعة 00ل مليار ريال يف رخسايا عىل أن 
يتام تيصيُص 200 ملياار ريال للخحاخظات 
الجنوبياة خ200 ملياار رياال لصندااء، إال 
أن لااسي خيف نفل ياود االتَّفااق خالتواُصل 
ما  ال�كة الرخساية، خصلت ثالث رساائل 
لل�كاة امْخىل من لاسي خالثانية من بن سغر 
خالثالثة من منرص القديطي جخيُدها تطالُب 
ال�كاة بوقف طباعة الدخلاة، خلو ما يؤّكُد 
أن لاسي خحكومتَه ال يكرتث ملداناة الشادب 

خيسدى إلماتة الشدب اليخني جوعاً. 
أكثاُر مان انقاالٍب قاد باه الرئيال الفار 
خحكومته الفاقدة لل�عياة عىل االتَّفاقيات 
التاي كانات تتام بواساطة صنادخق النقاد 
الادخيل أَْخ الثنائياة خالهاسخاة إىَل الحفاظ عىل 
االساتقرار النقدي ختفااسي انْهيَاار امَْخَضاع 
املالياة إىَل املجهول، خاملدعاو أَْحَخاد عبيد بن 
سغار أعلان انقالبَه عان الهدناة االقتصاسية 
التي سبل أن اتّفل عليها يف الداصخة امرسنية 
عخاان بواساطة صندخق النقد الادخيل خالذي 
خاخل خياه عىل احارتَاد حياسية خاساتقاللية 
البنك املركزي اليخناي ختوريد كاخة االيراسات 
إليه، كخا َحثَّ االتَّفاق الطرخني عىل مسااعدة 

البنك املركزي خعدد التدخل يف شئونه. 
خبتلك اليطاوات االنقالبية التاي لم يتحّد 
انقالبياو الريااض الشادب اليخني خحساب 
بال خامُلَؤّسساات املالية الداملياة التي رخضت 
التداطاي م  كاخاة املحاخالت التاي قاد بها 
لااسي خزمرته خالل امشاهر املاضياة التي 
تدارض البنك املركازي اليخني خيهاا لهجخة 

رشسة عىل ميتلف املستويات. 

خَدِخاَد إىَل تضييال كاخة خياارات املناخرة 
أََماااد البنك ابتداًء باْستهَداف البُنية التحتية 
تأثاريٌ  لهاا  كان  خالتاي  اليخناي  لالقتصااس 
كباريٌ عىل اياراسات الدخلاة خبدد خقاف كاخة 
القطاعاات االنتاجياة النفطياة التاي تخول 
املوازناة الدامة بانسابة %75 خلاو ما كبَّد 
اليزينة الدامة ل ملياارات سخالر حتى أخاخر 
الداد املاايض خارتفدات الداد الجااري إىَل 7 
ملياارات سخالر، اْساتهَداف املوانئ خاملطارات 
خاملناخاذ اللية خِحرمان الدخلاة من مليارات 

الرياالت من عائداِت الرضائِب خالجخارك.
ختراُجا   امرضار  تلاك  تصاُعاد  خما    
االياراسات َعِخَل البناك املركازي بصنداء عىل 
ترشايد النفقات الداماة خاقترص عىل تغطية 
الاوارسات بالُدخلة الصدبة للسال  خاملنتجات 
امََسااساية املرتبطاة بالبقااء، باإلضاخة إىَل 
حرصه عىل توخاري مرتّبات موظفي الدخلة يف 
الشخال خالجنوب خلطيلة الدامني، خيف مقابل 
ذلك َعِخَد املرتِزقُة إىَل التأثري عىل نشااط البنك 
خحّولاوه إىَل خرقاِة ابْتَزاز لصندااء خلجخاعة 
أَنَْصاار الله رغم تأكيد إسارة البنك يف أكثر من 
بيان عىل رضخرِة تحييده عن الرصاع، مطالباً 
الجخياَ  باالْساتخَرار يف سعام حياسياة البنك 
كُخَؤّسسة سياسية مساتقّلة خعدد التدخل يف 
مهاماه الوطنية يف ظل أَْخَضااع اقتصاسية يف 

غاية الصدوبة. 
خخيخا أشااس صندخُق النقد الادخيل بالدخر 
االستثنائي الذي تقود به قياسة البنك املركزي 
اليخني يف ظال الحرب، مطالباً املجتخ  الدخيل 
بالتداخن م  البنك الْستخَرار نشاطه املرصيف 
ختغطياة الاوارسات امََسااساية مان الغاذاء 
خالدخاء خالوقاوس بالُدخلة الصدبة، محذراً من 
خطورة التأثري عىل نشااط البناك أَْخ إقحامه 
يف الرصاع، ملا ساينجم عن ذلاك من تداعيات 
عىل الوض  اإلنَْساني، سارعت حكومُة الفار 
باتهااد قيااسة البنك املركزي بدادد الحياسية 

خالتواطؤ م  أَنَْصاار الله.
االْساتهَداُف املخنهُج للبنك املركزي اليخني 
بدأ خدلياً منذ اليود امخل للددخان صبيحة 26 
ماارس 2015، من خاالل املضاربة بأَْساَدار 
رصف الُدخلاة ختم القضاء عايل تلك املحاخلة 
بتدخيام صااسر عان البناك املركازي اليخني 
بوقف التدامل بالنقد امجنبي للحفاظ سادر 
الُدخلة اليخنية من االنْهيَار بدد ارتفاع الدخالر 

إىَل 250 رياالً.
 خم  اشاتداِس الدادخان أقّر البناُك املركزي 
اليخناي مطل  ماياو من نفل الدااد تحديَد 
سادر رصف الادخالر بسادر رشاء م7رل21 
رياالً للدخالر الواحاد، خ 1ارل21 رياالً للبي ، 
خيف اغساطل اشاتدت الحارب االقتصاسياة 

بالتزاُمان ما  الحصاار االقتصااسي، خبدأت 
املضاربة بأَْساَدار الرصف لريتفاَ  الدخالُر إىَل 
5ل2 ريااالً، إاّل أنه قفاز إىَل 270 رياالً للدخالر 
الواحاد يف الداارش مان أكتوبر املاايض، عىل 
خلفية إشااعة الددخان لرخَب محاخظ البنك 
املركازي محخد بن لخاد مان صنداء؛ خنظراً 
لالْساتخَرار يف املضاربة بأَْساَدار الرصف أقر 
البناك املركازي اليخني يف الاا 15 من نوخخل 
حظر التدامل بالادخالر يف املدامالت الداخلية 
لتدزياز القيخاة ال�ائياة للُدخلاة الوطنياة 
ختيفيف الطلب عىل الدخالت الصدبة، أعقب 
ذلك تدخل البنك بدعم السوق بالسيولة أخاخر 
الشاهر ذاتاه باا0ل ماليني سخالر، خسادى يف 
نفل الوقات إىَل البحِث عن حلاول أُْخاااَرى 
لتدزياز أرصادة اليخان يف البناوك الدخلياة، 
خلذات الهدف بدث بن لخاد رساالًة إىَل خزير 
مالياة الفار لااسي طالبَه بالساخاح بنقل م 
شاحنات مان الُدخاالت الصدباة الفائضة يف 
البنوك اليخنياة إىَل البحرين خالادخالر، خنظراً 
الرتفاع الطلاب الوارسات يف ظال توقف كاخة 
مصااسر الدخل الداد مان الدخالت الصدبة يف 
ظل توّقف صاسرات النفط التي تغذي املوازنة 
با %70 خحْجز أَْماَوال االتصاالت خامساخاك 
املغرتباني  النفطياة ختحوياالت  خالا�كات 
مان الوصول إىَل اليخن اضطار البنُك إىَل اتياذ 
املزياد من الرتشايد للحفاظ عاىل االحتياطي 
النقادي امجنبي يف البناوك الدخلية، حيث أقّر 
يف الا 17 مان خلاير 2016 َخْقف خط ائتخان 
ماسة السكر بالدخالر خأكد اْستخَراَره يف تأمني 

خارسات القخح خالدقيل.
رغم ُكلِّ الجهوس التاي بذلها البنك املركزي 
الذي أثبات خاليخن يف أحلك الظارخف أنه بنك 
اليخنيني جخيداً، متجااخزاً جراحات الددخان 
خالحصاار، خلو ما أجال الدالم عىل احرتَامه 
خاالشااسة بادخر قياستاه، إاّل أن الفاار لاسي 
قابال االشااسات الدخلياة بالدنُّت خالتدساف 
خابْتاَزاز محاخاظ البناك املركزي خصاوالً إىَل 
الفار حاخل مقايضاة محاخظ البنك املركزي 
بالبقااء يف منصباة مقابال تساليم مرتبات 
لد�ات اآلالف من املرتزقة الُجُدس من عنارص 
حزب االصالح باإلضاخاة إىَل اعتخاس موازنات 
الحكوماة يف  أن  تشاغيلية لحكومتاه رغام 
صنداء خالوزارات قائخة بخوظفيها بنشاطها 
بيدماتها التي تقدمها لكاخة رشائح املجتخ  

سخن انتقاء أَْخ استثناء,
ُكلُّ تلاك املسااعي خاملخارساات خامعخال 
الددائية لدخها امخل خامخري مداقبة الشدب 
اليخني خإلحاق الرضر بخيتلف مصاسر سخله 
إلشاباع نزعاة انتقامياة من قبل مان خقف 

الشدب اليخني ضد خساسلم. 

النقالبيون احلقيقيون.. 

هادي وحكومُته ينقلبان على الُهدنة االقتصادية وينكثان بُكّل الوعود 
 للعــلم 
الراتُب 
قــــادم!

 

هن�اك َم�ن يعم�ُل لي�َل نه�اَر ع�ىل 

توظي�ف حالة االس�تياء الش�ديد التي 

يف  الدول�ة  موظف�ي  ل�دى  تصاع�دت 

مختل�ف القطاعات جراء تأخر مرتّبات 

أغس�طس  لش�هري  الدول�ة  موظف�ي 

وس�بتمرب إلح�داث اضطراب�اٍت أمنية، 

وعىل م�دى األس�ابيع القليل�ة املاضية 

تكش�ُف مؤام�رة الع�دوان م�ن خالل 

محاولة تغذية حالة االستياء وتوظيفها 

ولكن تلك املؤامرة باتت مكش�وفة، فما 

لم يحققه العدو بواس�طة طائرات ال� 

املتط�ورة  االبرام�ز  F16«ودباب�ات   «

وبارج�ات العدوان ومختلف األس�لحة 

الفتاك�ة واملحرم�ة دولياً لن يس�تطيَع 

تحقيق�ه يف حرب�ه ع�ىل حس�اب لقمة 

عي�ش املواطن اليمني، فالش�عُب لم يِع 

جيداً وموظف�ون الدولة وهم متعلمون 

ومعايش�ن  علمي�ة  مؤه�الت  حامل�و 

لألحداث أوالً ب�أول ويدركون جيداً من 

يحاربه�م يف لقم�ة عيش�هم، فمؤامرة 

الع�دوان ومرتزقت�ه تتج�اوز محاربة 

املوظف اليمني يف لقمة عيشه إىَل تدمري 

امُلَؤّسس�ة التي يعمل فيها وكل موظف 

م�درك لحقائق األمور يدرك ذلك، فأول 

الضغوط التي مارسها هادي عىل البنك 

املركزي بصنعاء تسببت بوقف النفقات 

التش�غيلية ملختل�ف ُمَؤّسس�ات الدولة 

والتي يعمل فيه�ا املئات من اآلالف من 

املتعاقدي�ن والعاملن باألجر  املوظفن 

اليوم�ي واملتعاونن منذ أش�هر، ولكن 

ظلت ُمَؤّسسات الدولة صامدة بصمود 

موظفيها، وهو ما دفع الرئيس الفار إىَل 

اتخاذ ق�رار انتقامي غري مدروس لنقل 

البن�ك املركزي م�ن العاصم�ة صنعاء 

مختلقاً عدداً من املربرات غري املنطقية، 

ومنها أن بقاء البنك يف صنعاء قد يطيل 

أمد العدوان وقد يفقدهم فرصَة العودة 

كما يتوهمون ولذلك حول املرتزقة لقمة 

عيش املواطن اليمن�ي إىَل أداة حرب يف 

محاول�ة مفضوحة تعك�س االنهزامية 

النفسية للعدوان ومرتزقته.

الت�ي  املح�اوالت  تل�ك  ُكلِّ  رغ�م 

تس�تهدُف لقمة العي�ش الكريم، إاّل أن 

املجلَس السيايسَّ األعىل يعمُل ليَل نهاَر 

وإىل جانب�ه مجلُس القائم�ن بأعمال 

ال�وزراء وكل الرشف�اء يف ه�ذا الوطن 

ع�ىل توف�ري مرتب�ات موّظف�ي الدولة 

انطالقاً من واجبهم الوطني واإلنَْساني 

واألَْخ��اَلق�ي تج�اه ش�عبهم، وبعيداً 

ع�ن املزايدات وتهييج الش�ارع اليمني 

فالفرة القادمة ستؤكد أن الشعَب الذي 

انتر عس�كرياً يف مختل�ف الجبهات 

طيل�ة عام وتس�عة أش�هر س�ينتُر 

اقتصادياً وال نامت أعن العمالء. 
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  - أمانة العاصمة:
بأماناة  خاإلرشااس  امخقااف  مكتاُب  سّشان 
الداصخة، بالتدااخن ما  اإلسارة الدامة للوعظ 
الثالثااء املاايض،  خاإلرشااس باوزارة امخقااف، 
خداليااِت االحتفال بذكرى املولد النبوي ال�يف 

عىل صاحبه أخضل الصالة خأزكى التسليم.
خيف حفِل التدشاني الذي أقيم يف مدرساة عخر 
بان عبدالدزياز بخديرية بني الحاارث خحرضه 
مديُر مكتب امخقاف خاإلرشااس بأمانة الداصخة 
إبراليام اليطياب، خنائب مديار املكتب محخد 
امخقااف  بخكتاب  الوعاظ  خمديار  الغليايس، 
عبدالرحخن املوشكي، أشار خكيُل خزارة امخقاف 
لقطاع التوجيه خاإلرشاس الدزي راجح، إىل ألخيَّة 
إحيااِء لذه الذكرى خاساتلهاد الادرخس خالِدَل 
من مولده صىل الله عليه خعىل آله خسالم، خالذي 
مثّل تحوُّالً إنساانياً ختأريييااً بّدس الظالد بالنور 

خالباطل بالحل.
خيخاا ألقيات كلخااٌت للدالماة خالاد املداني 
خالدالماة طه عامار خخطيب مساجد مداذ بن 
جبل الشايخ َعبدالسالد النهاري خخطيب جام  
الياري الشايخ خالاد شايبان خخطياب جام  
اإلماد عيل الدالمة ضيف الله الجراسي، أشاارت 

يف مجخلهاا إىل ألخيَّاة االحتفال بهذه املناسابة 
اة اإلْساَلمية  الدينية الدظيخة التي تساتلهم امُمَّ
من مآثرلا الادرخس خالدل يف الثبات خمنالضة 

الظلم خنرصة الحل.
خشاّدست عاىل رضخرة التحيّل بأخاالق خقيم 

النبي امعظم محخد صىل الله عليه خآَلاه خسلم، 
اة  خماا جّساده مان سخر عظيام يف تحريار امُمَّ

اإلْساَلمية من الدبوسية خإخراجها إىل النور.
خأكد املتحدثاون ألخيََّة إحيااء املولد النبوي، 
ملا له من سالالت صاسقة عىل املحبة لرساول الله 
عليه خآله الصالة خالسالد، خعىل التقوى كخا قال 
سابحانه ختداىل »َخَمن يَُدظِّْم َشاَداِئَر اللَِّه َخِإنََّها 
ِمن تَْقَوى اْلُقلُوِب«، كخا أن إحياَء لذه املناسابة 
سلياٌل عاىل لاني القلاب خرّقاة الفؤاس خخشاوع 
اوق لرساول اللاه خاالتصال  اإلنسااِن خعىل الشَّ

بذكراه خالتدلُّل به.
خسعت الكلخااُت إىل تظاخر الجهاوس خالتالحم 
الوطني خالوقاوف صفاً خاحاداً إىل جانب أبطال 
الجياش خاللجان الشادبية املرابطاني يف مواق  
الدازة خالكرامة خالصخوس يف خجه الددخان خقوى 

الهيخنة خاالستكبار.
ختتضخان الفداليااُت التي تساتخر حتى 20 
ربي  امخل الجاري تحت شدار »الرسول امعظم 
يوّحدناا( محارضاٍت توعويًة خندخات إرشااسية 
حاول ذكارى مولد النبي صاىل الله علياه خآَلاه 
خسالم خألخيَّاة إحيااء لاذه املناسابة الدينية 
الدظيخاة، يقدمهاا نيبٌة من الدلخااء خخطباء 

خأئخة املساجد خاملرشدين بخديريات اممانة.

األوُس والخزرُج حكايُة تدشنُي فعاليات االحتفاِل باملولد النبوي يف أمانة العاصمة
وفاء مع محمد

زيد البعوة
شدُب اإليَْخاان خالحكخة، 
خالساالد،  اإلْسااَلد  شادُب 
شادب اليخن الدظيم، شدب 
املهاجرين خاالنصار، شادب 
شادب  خاليازرج،  امخس 
شادب  الدربياة،  الجزيارة 
محخد صىل اللاه عليه خآَلاه 
خسالم ماا أن يطال شاهر 
تظهار  حتاى  امخل  ربيا  
البساخة خالفرحة خاالبتهاج 
باملولاوس الاذي اندم باه الله 
عاىل الداملاني يف الاا12 من 
ربيا  امخل يدل اليخنيني عن 
خرحتهم خعان تقديرلم لفضل الله امتثاالً لقاول الله تداىل: )ُقْل 
ا يَْجَخُدوَن(،  خَّ ِبَفْضاِل اللَِّه َخِبَرْحَخِتاِه َخِبذَِٰلَك َخْليَْفَرُحوا ُلَو َخارْيٌ مِّ

خيجسدلا اليخنيون قوالً خعخالً.
خمناذ بداية شاهر الربي  تجُد محخاداً أماماك يف ُكّل مكان يف 
الشاارع من خاالل ملصقات خلواخت كبرية ُكتاب عليها قول الله 
اِر ُرَحَخاُء  اُء َعىَل اْلُكفَّ ٌد رَُّساوُل اللَِّه، َخالَِّذيَن َمَدُه أَِشادَّ َحخَّ تداىل )مُّ
بَيْنَُهاْم(، خيف املجالل خاملسااجد يبدأ الحديُث عان محخد كقدخة 
خقائاد كندخاة خخضال كتغيري من امساوأ إىل امخضال كخيلص 
ُث الجخيُ   للب�ياة مان ال�ك خالضاالل إىل الهدى خالنور يتحادَّ
عن رساول الله صىل الله عليه خآلاه خييلقون حالة من الوعي يف 
أخساطهم عن لذا اإلنسان الدظيم خعن لذا النور املبني خعن لذا 

الذي أرسله الله إىل الب�ية أجخدني..
ختُخارُّ امياُد الد�ُة امخىل من شاهر الربيا  خقد حصلت تدبٌة 
ثقاخياة خجهاسية خإْسااَلمية عامه يف أخسااط النااس، من خالل 
الفداليات خالندخات الثقاخية خاملنشاورات التدبوية خاملهرجانات، 
خغاري ذلك من امعخال التاي كلها تهدُف إىل االحتفاال بندخة الله 
خخضله املتخثلة يف سيد امنبياء خاملرسلني محخد صىل الله عليه خآله 
الذي شاغل اليخنيني حبه، خرتى خسائل اإلعالد املرئية خاملسخوعة 
خاملقرخءة تلَهُج بذكره بامناشايد خالزخامل خاملحارضات خاليطب 

خالدرخس التي تتحدث عن مولوس الربي  املحخدي. 
خكخا يحتفُل اليخنيون ُكّل عاد بذكرى املولد النبوي ال�يف إاّل 
أن عاَمي 2015 خ2016 كانا عامني شديدين عىل اليخنيني؛ بسبب 
الددخان السادوسي امَمريكي الذي أللك الحرث خالنسل بدخن ذنب 
إاّل أن لذا الشدب يؤمن بالله خيداسي أعداءه خيوايل أخلياءه، خعىل 
الرغام من الدادخان خالحصار إاّل أن ذلك لم يخن  الشادب اليخني 
ِمن أن يحتفَل يف ظرخف الددخان خيحول الشوارع املدرمة إىل لوحة 

خرضاء ُكتب عليها باليط الدريض: »لبيك يا رسول الله«.
خيأتاي الياوُد الثاني ع� مان ُكّل عاد خمان ُكّل ربي  أخل ثم 
يحتشاد اليخنيون ليهتفوا بأرخ  أصواتهم: »لبيك يا رسول الله«، 
خيهتفاون باملوت مَمرياكا خإرسائيل خيلدنون أعاداء محخد خآله 
من اليهاوس خالنصارى خاملناخقني، خيطل عاىل الدالم بقية محخد 
خحفيده السايد َعبدامللك ليجساد يف الناس سرسااً مهخاً يتخثل يف 
القياسة امليتارة من ِقبل الله خاملختدة من ُساللة رسول الله تصدُّع 
بالحال ختجالد يف سابيل الله ختدعو إىل آية قرآنياة مفاسلا: »إِنَّ 

يَن ِعنَد اللَِّه اإْلِْساَلُد«. الدِّ
خلكاذا ُكّل عااد يف السالم خالحارب يدّل الشادُب اليخني عن 
صادق انتخائه لإلْسااَلد خصدق انتخاِئه للرساول محخٍد صىل الله 

عليه خآله.

 الحديدُة تستعدُّ لالحتفال باملولد النبوي بتدشني 
حملة نظافة واسعة وحملة »إحسان« اإلنسانية

  - الحديدة:
اساتدداساً لالحتفاال بذكارى املولد 
النباوي ال�ياف عاىل صاحبهاا خآله 
ختحات  خالساالد،  الصاالة  أخضاُل 
شادار )ُرحخااء بينهام( سشان أماني 
عااد محاخظاة الحديادة عايل بن عيل 
القوزي خمداه خكيل محاخظة الحديدة 
عبدالرحخن الجخاعي خاملدير التنفيذي 
لصندخق النظاخة خالتحساني عبداإلله 
املادل حخلَة نظاخة خاسادة شاخلت 
مديناة  خشاوارع  أحيااء  مان  عادساً 

الحديدة.
الحخلُة تستخر ملدة ثالثة أياد بتنفيذ 
النظاخاة  خمكتاب  املحلياة  السالطة 
خالتحساني ختشاخل عخاود مديريات 
إزالاة  بهادف  الحديادة؛  محاخظاة 
أكاواد القخاماة املكدساة يف الحاارات 
خالشاوارع، خبخاا يساالم يف اظهاار 
جخالية املحاخظاة خمديرياتها باملنظر 

الجخيل اماد الزائرين.
يف ذات الساياق خضخان االحتفاال 

بذكارى املولاد النباوي ال�ياف عاىل 
صاحبهاا خآله أخضال الصاالة خأزكى 
التسليم سّشانت املحاخظة يود الثالثاء 
تحات   « »إحساان  حخلاة  املاايض 
اإلنساانية  بينهام«  »ُرحخااء  شادار 
لتوزي  الساالل الغذائية عاىل الفقراء 

خاملحتاجني.
خيف التدشاني اساتدرض خكياُل أخل 
املحاخظاة رئياُل اللجناة التحضريية 
للحخلة محخد عيااش قحيم، اللنامج 
الذي تم أعدته خزارُة امخقاف خاإلرشااس 
خكذا برناماج قيااسة املحاخظة إلحياء 

لاذه الذكارى الدطارة عاىل مساتوى 
مديريات املحاخظة.

خأكاد خكياُل املحاخظة عاىل ألخيَّة 
استشدار الجخي  للخسئولية يف التحرك 
ُكّل يف إطار عخله خإعطاء لذه املناسبة 
حجخهاا خالدخال عىل نا� الفرحة يف 
عخود الوطن خزرع االبتسامة يف خجوه 
الجخي  خمسااعدة اآلخريان ختضخيد 
جراح أبطال الجيش خاللجان الشادبية 
املداخدني عان الوطن من خاالل زيارة 

املصابني خمواساة أرس الشهداء.
بدخره أشاار الوكيل املساعد لوزارة 
امخقاف الشايخ جلي إبراليم حسن، 
إىل ألخيَّة ذكارى املولد النبوي ال�يف 
عليه خآلاه الصالة خالساالد خاالحتفاء 
ااة الاذي بدثاه اللاه رحخة  بنباي امُمَّ

للداملني.
خحث عاىل رضخرة التحايل بأخالق 
رساول الله خاالقتداء بسنته خاستلهاد 
ل سابل الهداية  ساريته الدطارة ختلخُّ
يف منهجاه الحكيم ملدالجة إشاكاليات 

الواق .

تنظيُم فعالية شعرية 
احتفاًء باملولد النبوي يف عمران

  - عمران:
نّظم عدٌس من الشدراء خامسباء بخحاخظة عخران، خداليًة شدريًة 
الثالثااء املايض؛ احتفاال بذكرى املولاد النبوي ال�يف عىل صحابه 

خآله أخضُل الصالة خأزكى التسليم. 
خُقدِّمات خاالل الفدالياة مسااجالٌت شادرية خأسبياة لددس من 
الشادراء من محاخظاة عخران يف مدح الرساول امكارد، خرضخرة 
اساتلهاد الدرخس خالِدَل من حياة املصطفى صاىل الله عليه خآَلاه 
خسالم خأخالقه الكريخاة خمباسئه خقيخه النبيلاة خسخره الدظيم يف 

اة اإلْساَلمية من الدبوسية خإخراجها إىل النور. تحرير امُمَّ
خأّكد املشاركون يف الفدالية، أن إحياء لذه املناسبة الدظيخة لو 
إحيااء للرحخة خامخالق التي أرسال مجِلها النباي الكريم صىل الله 
خا صورة النبي  علياه خعىل آله، خلي تخثل خضحاً ملان أراسخا أن يغريرًّ
صىل الله عليه خعىل آله خسالم خعكساوا صورًة سايئة عن حقيقة 
اإلْساَلد خقدموا الدنَف خالقتل بدالً عن الرحخة خالددالة خالتسامح.

مكتُب األوقاف واإلرشاد يف تعز ينّظُم 
حفاًل خطابياً بذكرى املولد النبوي الشريف

  - تعز:
نّظام مكتُب امخقاف خاإلرشااس خمكتب الرتبية خالتدليام بخديرية خدير 
يف محاخظاة تداز، الثالثاء املاايض، خداليًة خطابيًة؛ احتفااالً بذكرى مولد 

الرسول امكرد عليه خعىل آله أخضل الصالة خأتم السالد.
خيف الفدالياة التي حرضلا محاخاُظ املحاخظة خعدس من أعضاء املجلل 
املحيل خكوكبة من رجال الدين، أكد املحاخظ عبده الجندي ألخيََّة اساتلهاد 
الدرخس خالِدَل من لذه املناسبة الدينية ختجسيد مدانيها الدظيخة يف حياة 

الب�ية من خالل ترسيخ قيم السالد خالتآخي خالرتاحم بني املسلخني.
خأشاار الجنادي إىل أن ميالَس الرساول امعظم عليه الصالة خإْسااَلد لو 
مياالٌس للددالة خالحرية خاملسااخاة خامخالق الكريخاة خالتحرر من الدبوسية 

خالضالل خالظالد.
إىل ذلك أشار أصحاُب الفضيلة الدلخاء إىل ألخيَّة التأيّس بأخالق الرسول 
الكريام خالثباات خالصل خالصخاوس يف مواجهة الددخان خالدخااع عن الدين 
خالدارض خالوطن.. مشايدين بصخاوِس أبطاال الجيش خاللجان خالشادب 
اليخني يف مواجهة الددخان امَمريكي السادوسي ختضحياتهم لحخاية اممن 

خاالستقرار.

فعاليٌة ثقافيٌة وشعريٌة يف جامعة 
ذمار احتفاالً بذكرى املولد النبوي

  - ذمار:
نّظام ملتقى الطالب الجامدي خامللتقى امكاسيخي بجامدة ذمار، 
االثناني املاايض، خداليًة ثقاخياة ًخشادرية تحت عنوان »الرساول 
امعظم«؛ خذلك احتفاال بخناسابة ذكرى مولد الرساول امكرد عليه 

خعىل آله أخضل الصالة خأزكى التسليم.
ختضخنات الفدالية عدساً من املشااركات الشادرية خامسبية التي 
تطرقت إىل عظخة الرساول صىل الله عليه خعىل آله خسالم خألخيَّة 

االحتفال بذكرى املولد النبوي ال�يف. 
خأشاارت املشااركاُت إىل رضخرة تخثُّل قيم خأخالق الرسول صىل 
اللاه علياه خآَلاه خسالم خاساتلهاد مواقفاه يف الثبات خالشاجاعة 

ملواجهة قوى ال� خطواغيت الفساس.
خسعا املشااركون جخالريَ الشادب اليخناي إىل مواصلة الصخوس 
خاملصابارة يف مواَجهة الددخان امَمريكي السادوسي، منولني إىل أن 
النرص صل سااعة خأن الباطل ال باد أن ينتهَي أماد الحل خالثابتني 

مده.
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م�سريٌة جماهرييٌة حا�سدٌة مبيدان التحرير ب�سنعاء تاأييداً حلكومة الإنقاذ:

الشعُب يباِرُك حكومة اإلنقاذ
تشكيُل الحكومة استحقاٌق وطني متّوٌج لتضحيات األبطال في جبهات العز والشرف

  - خاص:
شاهدت الداصخُة صندااء، عرص الثالثاء بخيادان التحرير، 
مساريًة جخالرييًة حاشادًة؛ تأييداً خمباركًة لتشاكيل حكومة 

اإلنقاذ الوطني.
خأكاد املشااركون يف املسارية مباركتهام لتشاكيل حكومة 
اإلنقااذ الوطني التي جااءت ملبيًة لتطلداات خطخوحات أبناء 
الشادب اليخني يف تدزيز االصطفاف الوطني خمواجَهة الددخان 

خالتحّديات التي تواجه البالس خالل املرحلة الرالنة.
خرخا  املشااركون يف املسارية أعاالد الجخهورياة اليخنية 
خالالختاات املداّلة عان تأييدلام لحكوماة اإلنقااذ الوطناي، 
خاملنالضة للددخان السادوسي امَمريكي خالسياساة امَمريكية 

يف املنطقة.
كخا رّسس املشااركون الهتاخاِت املدّلَة عن تأييدلم خسعخهم 
لحكوماة اإلنقااذ الوطناي خخياراتهاا املنالضاة للسياساة 
امَمريكية منها »حكومة انقاذ خطني أيدلا الشدب اليخني”.

خخالَل املسارية أّكدت كلخة امحزاب السياساية التي ألقالا 
عضو الهيئة التنفيذية لتكتل امحزاب املنالضة للددخان عارف 
الداماري، مباركتها لتشاكيل حكوماة اإلنقااذ الوطني خالتي 
جااءت يف مرحلاة صدباة متحدية صلاف الدادخان خالحصار 

السدوسي خالتحالف امَمريكي الصهيوني.
خقاال »إنناا يف تاكل امحازاب املنالضة للدادخان م  سعوة 
امخ صالاح الصخاس رئيل املجلل السايايس امعاىل نحو بناء 
الساالد«.. ساعيااً الحكومة إىل تبنّي اسارتاتيجية لبناء الساالد 

خصناعة االقتصاس خالتنخية يف اليخن.
خباركت كلخُة الجيش اليخني خاللجان الشادبية التي ألقالا 
القايض محخد حسان الدنيس للشادب اليخني تشكيل حكومة 
اإلنقااذ الوطناي خالتي تزامنت ما  ُحلُول مولد سايد الب�ية 
محخد صىل الله عليه خعىل آله خسلم خذكرى االستقالل املجيد.
خقال »ندالد الله خالشادب الدظيم أن نتصّدى لقوى الغزخ 
خمرتزقتهم خملتزمني بالوخاء لكل قطرة سد ساقطت خبتحرير 
ُكّل شال من أرضناا الطالرة التي سنساتها أقاداد الغزاة خلن 

تغرينا أموالهم خلن ترلبنا قواتهم خال تييفنا تحالفاتهم«.
من جانبها اعتلت لناء الدلوي يف كلختها عن املرأة، تشكيل 
الحكومة خطوة نحو إقرار الساالد؛ كونها جاءت بقرار ساخيل، 
خمن باب املساؤخلية الوطنية خليال من القوى اليارجية التي 
تسادى للهيخناة.. مشايدًة بالتشاكيلة الحكومياة التي مثلت 
امطياف السياسية امليتلفة خحققت مبدأ ال�اكة الوطنية.

خباركات كلخة الشاباب التي ألقالا رئياُل املؤتخر الوطني 
للشاباب عبُدالرحخان الحساني للقياسة السياساية خللشادب 

اليخناي تشاكيل الحكوماة.. مؤكاداً أنها تشاكلت بدياداً عن 
التدخالت الدخلية خأنها ستدزز ال�اكة الوطنية.

خأكادت تأييَد شاباب اليخن للحكوماة خبرنامجهاا الداد.. 
ساعياً مجلل النواب إىل املواخقة عىل برنامج الحكومة.

ختيلل املساريَة قصيدٌة للشااعر عبااس أبو حاتام خقصيدة 
للشبل عبدالله الضحياني.

بياُن املسرية اعتل أن تشكيل الحكومة لو استحقاق خطني 
متاّوج لتضحيات امبطاال يف جبهات الدز خالا�ف خالبطولة 
خالنهوض بالدخل املؤسيس خامساء اإلساري خاالقتصاسي خالتغلُّب 
عىل املياطر املحدقة بالشادب اليخني خَرصِّ الصفوف ختدزيز 

املوقف الوطني يف مواجهة الددخان.
كخاا أكد البيان عىل أن تشاكيل الحكومة جااء تلبية برغبة 
الجخالري خإراسة الشادب اليخني، خأن تشكيلها تكريل للقرار 
الوطني املساتقل خعىل املجتخ  الدخيل خليئاته النزخل عند لذه 

اإلراسة الشدبية.
خسعا بيان املسارية الجخيَ  خيف مقدمتهم القوى الوطني إىل 
باذل أقىص الجهوس خالطاقات يف سابيل إنجاح الحكومة للقياد 

بخهامها التأرييية امللقاة عىل عاتقها.
خأشاار إىل رضخرِة تدزيز الَوحادة الوطنية خرص الصفوف 
ختوحيد الجهوس خالطاقات ملواجهة الددخان السدوسي امَمريكي 

الغاشم. 
خعاّل البياُن عن اممال يف أن تبذل الحكوماة أقىص الُجُهوس 
ساات الدخلاة خالتواصل م  الدالام خكرس الدزلة  يف إسارة مؤسَّ
التي تديشاها اليخان خالتيفيف عىل الشادب اليخني من خطأة 
ة اآلثار االقتصاسية الناتجة  تبدات خآثار الددخان الغاشم خخاصَّ
عن الحصار املطبل خالتدمري املخنهج للخؤسساات خالقطاعات 
االقتصاسياة خنقل البناك املركزي خماا ترتّب علياه من تبدات 
ُمضنياة عىل الشادب اليخناي، خلو ماا يجدل الحكوماَة أماد 
اساتحقاقات ُملّحة يف إسارة الوض  االقتصاسي خإيجاس الحلول 
الرسيدة خالراجدة خالبحث عن بدائَل من شأنها تيفيف مداناة 
الشادب اليخني ختضبط إيقاع الحياة ختُديُد الرخح للخؤسسات 

خخدماتها.
كخا سعاا البياُن سخَل الدالم إىل احرتاد اراسة الشادب اليخني 
خقراره خثورته خخياراته املصريياة خقال »إن ال�عيَة ال تُخنح 
من الياارج الذي يقتل خيدمار خإنخا من إراسة الشادوب خمن 

سساتريلا«.
خأسان البياُن استخراَر الددخان خجرائخه بحل الشدب اليخني 
خيف مقدمتها الحرب االقتصاسية خنقل البنك املركزي خمخاَرسة 
الحصار الجوي خالبحري خاللي؛ بهدف تركي  الشادب اليخني 

خسلبه كرامته خحريته خاستقالله.

العرتاُف الأممي لن ياأتَي اإل بالر�سوخ لوا�سنطن

حروُب أمريكا ضد الحكومات غري العميلة.. حكومُة اإلنقاذ يف دائرة االْستهَداف
  - َأْحَمـد داوود:

تُْشاِهُر الادخُل الُكالى، خعاىل رأساها الواليات 
املتحادة اممريكياة، سايَف الدداء مياة حكومة يف 
الداَلام تولاد من رحام الشادب ختهتُف بالشادب 

خترخض ُكّل سياسات اليضوع خالهيخنة.
املثاُل امبرز لنا، لو االعرتاف اممريكي خاممخي 
بحكوماة الفاار لااسي خالتاي تتياذ مان خناسق 
الرياض مأخًى لها، خاساتدعت عدخاناً غاشاخاً عىل 
بالسنا سمر ُكّل يشء، ختحظى بسايط شدبي عارد 

يف الشخال خالجنوب.
أمرياكا خالادخُل الدخيلاة لها يف الداَلام ال تنظر 
إىَل الجرائام البشادة خالقتل اليوماي الذي يتدرض 
لاه الشادُب اليخني خمداناتاه الدائخاة، خكيف لها 
أن تتحارك لرخ  لاذه املداناة خلي التاي تصندها 
ختيطط لها ختأمر ملوك الرياض خمرتزقة الددخان 
بتنفيذ أخامرلا، خحكومة اإلنقاذ الوطني ببسااطة 
خثورة 21 سابتخل جاءت من رحم الشدب خرخدت 
شداراً كبرياً محرَّماً عىل الشدوب الدربية أن ترخَده 

خلو: »ال للهيخنة خال للتدخالت اليارجية«.
مساريُة ميادان التحريار بالداصخاة صندااء 
املؤيدة خاملباركة لحكوماة اإلنقاذ الوطني أغاضت 
خاشانطن خحلفاَءلاا بالتأكياد.. خهاذه الجخالري 
التي لتفت لصالح الحكومة لي ذاتها التي لتفت 
ضاد الحكومات الساابقة التي خّضلات االرتخاء إىَل 
الُحضن السدوسي خاممريكي، َخلنا تكُخُن ألخيتها 
يف أنهاا خلادت بديداً عان التدخاالت اليارجية خيف 

مقدمتها التدخل اممريكي الساخر.
خبدد االنتصااِر الكبري للثورة الشادبية، اختلف 

الوض  ُتخاماً، خالسفري اممريكي خجد نفَسه تائهاً 
ال حادخس لصالحياتاه إال عاىل الاورق املتناثرة عىل 
طاخلته يف سافارته بصنداء، خالسافري السادوسي 
خجاد نفَساه مكبالً بقياوس كثرية، خهاو عاجٌز عن 
اخارتاق القارص الجخهاوري أَْخ مجلال الاوزراء، 
خخحَده الشادُب َمن يصن  قراره خيفرض مصريه، 
خبالتأكياد لقد كانت لذه الحرب املجنونة نتاَج لذا 

الواق  الذي لم يستوعبه اممريكي أَْخ السدوسي.
السياَساَة  خاإن  للتأرياخ  املتأنياة  خبالقاراءة 
اليارجياة للوالياات املتحدة اممريكياة تدتخُد عىل 
الحرب االساتباقية لكلِّ نظاد أَْخ حكومة ال تسابح 
بحخدلاا أَْخ تيض  لسياساتها، خشاكل االقتصاس 
خرقة الضغط أَْخ االبْتَزاز اممريكي لكل سخلة ترخض 
السياساة اليارجية التي تنتهجها الواليات املتحدة 
منذ نشاأتها، اممر الذي يؤثر سالبًا ساخل امخساط 
املحلية لتلك الدخلة، خيشاكل يف الوقت نفسه ملًرا 
قويًاا لادى أمرياكا بفارض املزياد مان الدقوبات 

التجارية خاالقتصاسية مًدا.
خمنذ الحرب الداملياة الثانية أصبحت الدقوبات 
االقتصاسية ساالًحا مشاَهًرا للواليات املتحدة تهدس 
باه ُكّل مان ال يحقال مصالحهاا حتاى أصبحات 
أكثار الدخل اساتيداًما يف الدالم لساالح الدقوبات 
االقتصاسياة خأكثرلاا مبااسرًة لفرضه، ساواء من 
جانب خاحد أَْخ عل الحشاد الدخيل إلقراره من خالل 

املنظخات الدخلية ال سيخا اممم املتحدة.
خبالفدال لاذه السياَساة تدرَّضات الكثريُ من 
الحكوماات لالبْتاَزاز خالحارب االقتصاسياة املدَلنة 
من قبل البيات امبيض، خيف مقدمتهاا الجخهورية 
اإلساالمية يف إياران، التاي خرضات عليهاا أمريكا 

عقوباات متدادسة ابتداء مان عااد ا7ا1 خمرخراً 
بالدااد لما1، خعقوباات أُْخااااَرى يف السانوات 

املاضية أبرزلا برنامج إيران النوخي.
خقد مندت الواليات املتحدة عاد م200 املصارف 
اممريكية من أن تكون خسايًطا يف تحويال أَْماَوال 
مان أَْخ إىَل إياران، خلو ماا تفدله خاشانطن حالياً 
بالشادب اليخني، حيث تخن  تحويال امَْماَوال من 
خاشانطن إىَل اليخان عان طريال البنك املركازي أَْخ 
البناوك امُْخااااَرى التجارياة يف عقااب اقتصاسي 
للشدب اليخني توج بنقل البنك املركزي من صنداء 
إىَل عدن، خبتداخن ختواطؤ من ملوك الرياض خالفار 

لاسي خحكومته الوضيدة.
خماراراً قطدات الوالياات املتحادة اممريكياة 
عالقاتهاا الدبلوماساية ما  الحكومة الساوسانية 
عندماا تصل اليالخاات بني الحكومتاني إىَل مدالا، 
خعندماا تهدأ امماور تكتفي بتدياني مخثل لها من 

عاصخة قريبة ملتابدة إجراءات الهجرة خغريلا.
خحرمت الساوسان لددة سانوات من االستفاسة 
من املدونات ختخويالت الصناسيل الدخلية خالتدامل 
م  ال�كات الصناعية الداملية، مخا أثّر سالبًا عىل 

كثري من الصناعات السوسانية املحلية.
خنتيجاًة لساوء الدالقاات بني ليبياا خأمريكا يف 
حقباة السابدينيات، اتيذت خاشانطن اجاراءاٍت 
قاسايًة عاىل الحكوماة الليبياة، خفي عااد 1ما1 
قضات خزارة الداخلياة اممريكياة بدادد صالحية 
جواز السفر اممريكي للسفر إىَل ليبيا، خخصل اممر 
يف عاد 2ما1 إىَل من  اساترياس النفط الليبي خحظر 

التصدير إىَل ليبيا.
ختوسا  نطاُق الدقوبات يف عاد 6ما1 ليشاخَل 

الحظَر الشاامَل لالساترياس خالتصديار خالتداقدات 
التجارية خكاخة امنشاطة املرتبطة بالسافر لليبيا، 
حيث نصات الدقوبات امْخىل عاىل أن يُوقف جخي  
اممريكان خال�كات اممريكية أنشطتها التجارية 
ختدامالتهاا م  ليبياا يف امخل من خلايار من عاد 
6ما1، كخاا يجب أن يُغااسر ُكّل اممريكان امرايض 
الليبية باستثناء الصحفيني خمن يحخلون تصاريح 

للدخل اإلنَْساني.
خخرضت الواليات املتحادة اممريكية خحلفاؤلا 
الغربياون عقوباٍت صارمًة عاىل الدراق إثر احتالل 
الكويات، لكان لاذه الدقوباات أرّضت بالشادب 
الدراقاي قبال حكومته، ختساببت يف حرماان لذا 
الشدب من الغذاء خالدخاء خاملياه النظيفة خخدمات 
الرعاية الصحية خالتدليم خاممن عىل مدى أكثر من 
12 سنة، خأست إىَل خخاة أكثر من نصف مليون طفل 
خملياون مواطن عراقاي خالل عقد التسادينيات، 
ختوجت أمريكا عقوباتها الجائرة عىل شدب الدراق 
بغزخلاا مراضياه عااد 2003 ختدمري ُمَؤّسسااته 

خبنيته التحتية.  
خبداد الغزخ الدراقي للكويات عاد 0اا1 قامت 
الواليات املتحادة بفرض عقوبات اقتصاسية جائرة 
ضد الشدب الدراقي، خاساتطاعت أن تصدر القرار 
»661« من قبل ليئة اممم املتحدة الذي كان بخثابة 

الحرب املفتوحة عىل الدراق.  
خبسابب الدقوبات املذكورة استيدمت القوات 
اممريكية أسالحة اليورانياود املنّضب املحرد سخليًا 
ختلويث بيئة الدراق تخاًما، ما أسى إىَل حدخث خخيات 
بااآلالف نالياك عن التشاولات اليلقياة لحديثي 
الاوالسة خاإلصاباة بالرسطاناات خظهاور مارض 

“ابيضاض الدد”.
ساوريا أَيْضاً كانت ضحيًة للغضاب اممريكي، 
حيث خرضت خاشنطن عقوباٍت خحصاراً اقتصاسياً 
عىل الشادب الساوري شاخلت منَ  سخول نسابة 

كبرية من السل  خاملنتجات الغذائية خامسخية.
خمّدست أمرياكا الدقوباات التجارية املفرخضة 
عىل كوبا منذ عقوس، حيث تم إلغاء تحويل امَْماَوال 
خسفر اممريكيني ذخي امصول الكوبية إىَل الجزيرة، 
ماا أثّار عاىل التنخياة االقتصاسياة خاالجتخاعياة 
خالثقاخية للشادب الكوبي، خخاصة الفئات امشاد 

ضدًفا. 
خخخًقا لوساائل اإلعاالد الكوبية، خاإن الحصاَر 
التجاري املفرخض عىل الشدب الكوبي عىل مدى 50 
عاًما من قبل حكومات أمريكية متتالية قد تسابب 

بأرضار كارثية.
خَساَدت الوالياات املتحدة إىَل شان عقوبات عىل 
الصني يف حربها السياسية خالتجارية مدها؛ إلرغاد 

بكني عىل ختح أسواقها أََماااد السل  اممريكية.
خاساتيدمت خاشانطن لهذا الغارض، عقوبات 
تجارية تشاخل حرمان الصني مان برامج املداملة 
التفضيلياة مثال خضدياة الدخلاة امْخىل بالرعاياة 
خحرمانها من قارخض التورياد خالتصدير البنكية 

التي تخنح للدخل الصديقة ممريكا.
ختدخُل أمريكا عىل خرض نفوذلا يف مدظم سخل 
الدالم ال سايخا الدخل الدربية، مستغلة انبطاح تلك 
الحكوماات، خخصل اممر بواشانطن أنها حخت يف 
املاايض إرلابيني عتاًة مارساوا اإلرلااَب يف أمريكا 
الالتينياة؛ منَّ مخارسااتهم اتفقات ما  املصالاح 

اممريكية.
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رئي�ُش املجل�ش ال�سيا�سي الأعلى �سالح ال�سّماد يف حوار مع قناة امل�سرية:
نعد الشعَب اليمنيَّ أال نترَك للعدو َأيَّ موطئ قَدم في َأي شبر من البالد وسيأتي اليوم الذي تنحني الكثيُر من الدول إجالالً لهذا الشعب العظيم

العدو لديه استراتيجيٌة في إبقاء وضع البلد مشلوالً وكل ما نراه في 
نهاية المفاوضات يأتون ببارقة أمٍل ليعيَش الناس على األحالم والسراب
القائمون بأعمال الوزراء أداروا المرحلَة بكل جدارة واقتدار وكان لهم دوٌر كبيٌر جدًا في الحفاظ على ما تبقى من هذه الُمَؤّسسات

نتأّلم حين نرى الكثيَر من أبناء شعبنا يرتمون في أحضان العدوان، ومن المهم جدًا 
أن نتعامَل معهم كإخوة يمنيين إذا كان لديهم ذرة احترام لهذا الوطن

  - خاص:
أجرت قناُة املسرية، مساء االثنني املايض، حواراً 
مطاّوالً م  رئيال املجلل السايايس امعىل صالح 
الصّخاس، تناخل خيه أبرَز املساتجدات عىل السااحة 
اليخنياة، خيف مقدمتهاا تشاكيل حكوماة اإلنقااذ 

الوطني.
خقاال الرئياُل الصّخااس: إن املجلَل السايايس 
أتاى يف خضدياة اْساتثنَائية خيف مرحلة اْساتثنَائية 
خمندطف خطري جداً، خيود إعالن املجلل السيايس 
كان الدادخان يرالان عىل تفكيك الجبهاة الداخلية 
خعىل أن يصل بالشدب اليخني من خالل الحصار إىل 
مرحلة الرتكي  خاالستساالد خاليضوع، كخا اعتل 
إعالن املجلل السايايس أتى لتدزياز حالة الصخوس 
ملواَجهة الدادخان خترتيب خض  البلد الداخيل خالذي 
َج أَيْضااً بفضل الله سابحانه ختدااىل خبجهوس  تُاوِّ
جبّاارة مان ُكّل الوطنياني يف لاذا الوطان بإعالن 

الحكومة التي أتت يف لذا السياق.
لدياه  »الياارُج  بالقاول:  الصّخااس  خأضااف 
اسارتاتيجية يف إبقاء خض  البلد مشلوالً، لم لديهم 
لذا اليشء، حتى يف إطار املفاخضات نحن لم نلخل 
حتاى اآلن أَياة خطاوة إيجابياة تساهم يف إيقااف 
الددخان خرخ  املداناة عن لذا الشدب، خكل ما نراه 
أناه يف نهاية املفاخضات يأتاون ببارقة أمل ليديش 

الناس عىل امحالد َخالرساب«.

وجوُد حكومة أفضُل ِمن ال شيء
خاساتدرك قائالً: »نحن من خالل تركيز الددخان 
نفساه خاممريكيني بالاذات عىل إبقااء خض  البلد 
مشالوالً، ندلم أَلخيّة خجوس لاذه الحكومة لرتتيِب 
خضا  البلاد السايايس لاي لام تدخل شايئاً حتى 
اآلن، لكان نحن نأمال أنها ساتدخُل الكثري خخجوس 
الحكومة ختسايري أمور البالس يف ظل خجوس حكومة 

أخضل من أال يشء«.
خأشاار إىل أناه كان لنااك اساتهداٌف مخنهاج 
لجخيا  ُمَؤّسساات الدخلاة إليصالهاا إىل مرحلاة 
خطرية مان االنهيار خالرتلل، خاكان من املهم جداً 
أن نصاَل إىل ترتياب خض  لذه امُلَؤّسساات خترتيب 

الوض  الداخيل للبلد.
خحول ما أشي  عن الددس الكبري يف الحكومة قال 
الصّخاس: إننا يف مرحلة اْستثنَائية خخض  اْستثنَائي 
خنحان بحاجاة إىل مضاَعفاة الجهاوس خإىل خجاوس 
أكثار الِيلات خالكفاءات يف لذه الحكومة لتتظاخر 
الجهاوس، مشارياً إىل أن لؤالء الاوزراء لم أكل من 
موضاوع أنهم أتوا من أجل أن يكسابوا مغانَم لنا 
أَْخ لناك، بل أتوا ليحلوا مشااكل البلد، خسايكونون 
عونااً بإذن الله تدااىل للخجلل السايايس امعىل يف 

إسارة شئون البلد.
خأكد الرئيل الصّخاس أن املرحلَة التي اساتغرقت 
مناذُ تديني الدكتور عبدالدزيز بان حبتور ختكليفه 
بتشكيل الحكومة إىل أن تم إعالنها لم يكن لناك أية 
عرقلة، بل كان لناك نقاشاات طويلة خمستفيضة 
خالتي كانت إيجابية خبناءًة خيف سابيل كيف نتحّخل 
املسائولية خكيف نتحّخل املغارد يف سابيل مواجهة 
الدادخان، الختااً أنه لام تكن لناك مطاماُ ، بحيث 
أن النااس مثالً نقول اختلفوا عىل َمن يخساك لذه 
الاوزارة؛ منهاا أخضل أخ لذه منهاا أخضل، بل كان 
لنااك نقاشاات بناءة من أجال كيف نديار الدخلة 
خكيف نستطي  أن تكون لناك رؤية خاضحة بحيث 

ما نفتح مجاالً للخشاكل يف املستقبل.

االعرتاُف الخارجي
خأكَّد الرئيُل الصّخاس أنهم ال يدّولون عىل موقف 
خارجاي خاضح يف سابيل سعم لاذه الحكومة؛ من 
التدويَل أخالً عىل الدخر الشادبي خاالرتياح الشادبي 
الاذي قوبلت به تشاكيل لاذه الحكوماة، الختاً إىل 
أن لاذا الادخَر الشادبي يُدطي زخخاً شادبياً لهذه 
الحكوماة خسايفرض عىل املجتخ  الادخيل التدامل 

اإليجابي خالبناء م  لذه الحكومة.
خنصاح الصّخااس، املجتخاَ  الادخيل باأن يكوَن 

تداطيه إيجابياً م  لذه الحكومة.
خأشار الصّخاس إىل أن البدَض كان يظن أن املجلل 
السيايس أتى كورقة مزايدة من أجل املفاخضات أَْخ 
غريلا، مدتلاً أنه بتشكيل الحكومة اكتُخلت جخيُ  
سالطات الدخلاة ساواء السالطات الت�يدياة أَْخ 
السلطة التنفيذية أَْخ السلطة القضائية، خأصبحت 
لنااك سخلة ُمَؤّسساات موجوسة عاىل الواق  سخلة 
رشعية اساتخدت رشعيتها من اللملان الذي يُدتَل 
لو مصدَر ثقة الشادب خيخثُّل جخيَ  أبناء الشدب 
اليخناي خبتشاكيل الحكوماة تكاون الحلقاة قاد 

اكتخلت.
خلفت الصّخاس أن اليد اممريكية تُسارّي املجتخ  

الدخيل، خلم يدرخون أنه ال رشعية لهاسي.
خرأى الصّخاس أن املجتخَ  الدخيل ليل لديه جدية 
خاضحة خحقيقية خُمنِصفة للشدب اليخني تُفي 
إىل خقف الددخان، خلاؤالء تركوا الحبل عىل الغارب 
لهااسي خمرتِزقتاه بإيدااز مان أمرياكا خاإلمارات 
خالسدوسية، مشرياً إىل أنهم ملسوا أن لؤالء يريدخن 
أن يبقاى خاقا  البلد مشالوالً خال يكون لنااك أَية 

ترتيبات لوض  البلد.
خأشااس الرئيل الصّخاس للدخر الكبري الذي قّدمه 
القائخون بأعخاال الوزراء قبل تشاكيل الحكومة، 
مؤكداً أنهم أسارخا املرحلة بكل جدارة خاقتدار، خكان 
لهم سخر كبري جداً يف الحفاظ عىل ما تبقى من لذه 

امُلَؤّسسات من التاليش خاالنهيار.
خأشاار رئيل املجلُل السايايس امعاىل إىل أنه 
سايكون لناك حفٌل تكريخيٌّ لهاؤالء الرجال الذين 
خقفوا يف أشاد الظارخف خحاخظوا عىل االساتقَرار 

االقتصاسي خاممني خغريه.
خخاطب الصّخاس الشادَب اليخناي قائالً: »نحن 
ال نقول إن الحكومة ساتنقلُهم إىل الفرسخس، خلي 
تساخى حكوماة إنقاذ جااءت لتنقذَ ماا تبقى من 
الوضا ، لتحاخظ عىل ما تبقى من الوض ، خلتدخل 
ماا بوسادها إليجااس الحلاول املساتقبلية ختنظيم 
اإلياراسات ختحساينها خالدخال عىل تحفياز الكاسر 
الوظيفاي ملزيد من الدطااء خمزيد من البذل خمزيد 
مان امساء الدخيل، خالدخال عىل تحساني اإليراسات 
خبالذات لتغطية الدجز الحاصل؛ لتستطي  إن شاء 

الله الوصوَل إىل سخ  رخاتب املوظفني«.

خياراٌت كثريٌة وبدائُل كثرية
خأخضاح الرئيُل الصّخااُس أن لنااك الكثريَ من 
الحاالت الصدبة التي يدمى لها القلب، لكن الددخان 
كان لو السابب الذي أسهم يف إيقاف إيراسات الغاز 
خالنفاط، خأساهم يف خقاف اإلياراسات الجخركياة، 
امساساية  خالسال   السافن  عرقلاة  يف  خأساهم 

خالجخاارك خالرضائاب، خسّمر املصانا  خاملنتجات، 
منتجات املبان خالدخاجن خغريلا.

خأشاار الصّخاس إىل أن لناك الكثريَ من الييارات 
خالكثاري مان البدائال، لكان لاذا مان اختصاص 
الحكوماة خأنهاا ستسادى إىل تنفيذلا باإذن الله 
تدااىل؛ من الدادخان يساتهدُف حتى عىل مساتوى 
قاطرة الطخاطم، خعىل مساتوى مثالً خسائل النقل 
نفساها؛ من أجل عرقلة خصول أَية مواس أساساية 
إىل املواطناني؛ مان أجال الضغط عىل السالطات يف 
صندااء؛ من أجال الضغط عاىل الجبهة الشادبية 
الداخلياة؛ لذلك لناك الكثري من اليطوات إن شااء 

الله سيكشف عنها يف حينها.
خأكاد الصّخاس أن الددخ أتى ليقَي عىل ما تبقى 
يف الدارخق بدد الذبح يف الجاناب االقتصاسي، خلكن 
لناك الكثري من الرجال امحرار سواء يف مأرب أَْخ يف 
غريلا، الذين نأمل إن شاء الله أنه سيكوُن لهم سخٌر 
يف املستقبل يف االساهاد خالضغط عىل لذه الجهات 
يف عدد االستبداس عىل ثرخات الشدب التي لي ثرخات 

لكل الشدب.

تنازالٌت كبرية
خيف الجانب السايايس قال الرئياُل الصّخاس: إن 
الوخاد الوطني قاّدد الكثري مان التفالخات خكانت 
نقاط مساقط الساب  التاي أعلنت آناذاك ثم جاء 
بددلا جنيف1 خجنيف 2 ثم مفاخضات الكويت، ثم 
االتفاق امخري يف مساقط بإرشاف خزير اليارجية 

الدخاني لكنها لم تأِت بجديد.
خزاس الصّخااس بالقول: »قوى الدادخان حريصة 
عىل إيجااس رشخ يف الجبهة الداخلية، خلكن ليهات 
لهام ذلك، خالقاوى الوطنياة أصبحت أكالَ خأكثر 
خعيااً خنضجااً من أَي خقات مىض، ثم أنهام كانوا 
يظناون أن أنصار الله لديهم موقٌف من اممريكان، 
خأنهم ساريخضون لاذه الورقة خساريخضون لذا 
اللقااء، بحياث يساتطيدون أن يحشادخا املجتخ  
الدخيل بشاكل أكل لتصديد جدياد خكانوا يددخن له 
بقياسِة محخد بن زايد يف مناطل الحديدة خالسواحل 
الغربياة، لكن نحن ندلم أنه يدخلاون الكثري الكثري 
مان املالرات التي تساتطي  أن تدطيهام زخخاً يف 
عدخانهام، خندخال ما بوسادنا يف تفويات الفرص 
أَي مالر الساتدطاف  عليهام، خعادد إعطائهام 
اليارج أَْخ حشاد مواقَف سخلية برغم أنها موجوسة 
ساابقاً، خّوتنا عليهم لاذه الفرصة، خنحن ندلم أن 
امعاداء يحاخلاون أن يصطااسخا يف املااء الدكر من 

خالل لذه التفالخات«.
خحاول زيارة خخاد أنصاار الله إىل الصاني، أكد 
الصّخااس أنها جاءت بطلب رساخي مان اليارجية 
الصينياة لزياارة الصاني، الختااً إىل أن البدض أراس 
حرخهاا عان ألداخها، خنحان نقول إن أنصاار الله 

مكون سايايس أساايس يف مواجهة الدادخان، خمن 
حقهام أن يلتقوا بأي طرف إقليخاي أَْخ سخيل لتبديد 
أَياة ميااخف خإيضااح الصاورة لادى الكثري من 
امَْطاَراف؛ ملا خياه مصلحة البالس خملاا خيه توضيح 
الصاورة ختبدياد الكثري من املياخف التي رّسايها 
مرتزقة الددخان لادى الكثري من امَْطَراف اإلقليخية 

خالدخلية.
خبانّي الرئياُل الصّخااُس أن اإلخاوَة يف املؤتخار 
الشادبي الدااد يبذلون ُجهداً جبّااراً يف لذا املجال، 
خلناك الكثري من الشايصيات، اللجنة الدامة، من 
أعضاء اللملاان، يبذلون ُجهاداً يف إيضاح الصورة، 

خيف نقل مظلومية الشدب اليخني.

أنصاُر اهلل َواملؤتمر.. عالقٌة متينة
خأشااس الرئياُل بالدالقاة املتيناة باني املؤتخر 
الشادبي الدااد خأنصار اللاه، موضحاً أنهاا سماء 
امتزجات يف خنادق مواجهاة الدادخان، خأن قياسة 
الطرخاني تادرك أبداس خخطاورة املرحلة، ختساهم 
بدخر كبري للوصاول إىل تحالفات حقيقية خرشاكة 

حقيقية.
خقاال: ال قلل إطالقاً مان الزخبداات اإلعالمية 
التاي تصدر لناا خلنااك، َخنحن مطخئناون تخاد 
االطخئنان إىل متانة خقوة لذه الدالقة التي ُرّسيت 
بالدمااء بني أنصاار اللاه خاملؤتخر الشادبي الداد 
خغريلم من القوى الوطنية التي خقفت يف مواجهة 

الددخان.

ـٌه أمريكي لتمزيق املنطقة  توجُّ
خبشاأن التحركات يف املحاخظات الجنوبية التي 
تشاّج  االنفصاَل، أخضح الرئيل الصّخاس أن لناك 
م�خعاً أمريكياً لتخزيل املنطقة بشكل عاد، خلذا 
املا�خع اممريكاي لو نخاوذج ظالٌر يف ساوريا 
خظالر يف ليبياا، ليل املشاكلة يف اليخن كخا يقال 
لاي النفاوذ اإليراني خعالقاة لذا الطارف بإيران 
اٌه أمريكي لتخزياِل املنطقة،  أَْخ بغاريه، لناك توجُّ
مّزقاوا ساوريا مزقوا ليبياا، مّزقوا تونال، مّزقوا 
الدراق خأخغانساتان، خهناك توجٌه أمريكي لتخزيل 

املنطقة.
خاساتدرك الصّخاس بالقول: »لكان نحن أملنا يف 
الله كبري خيف امحرار من أبناء املحاخظات الجنوبية 
خال�قياة باأن لنااك الكثاريَ يدركاون خطاورة 
املرحلة خخطورة ما يهدُف إليه الددخان، خالحكومة 
ضّخات يف تشاكيلها بُداداً خطنياً عىل مساتوى ُكّل 
محاخظاات الجخهورياة اليخنياة خكل مناطقهاا 
ختكويناتهاا خخئاتهاا، خلناك تنااٍد للوعي يف أغلب 
لاذه املحاخظات التاي ترزح تحت خطاأة االحتالل 
للتيلص مان لذا االحتاالل خالتحرر خاالساتقالل 

منه«.
خأخضاح الصّخااُس أن تطهاريَ أرايض اليخني من 
سنال املحتلاني لو التازاد أخالقي خسيناي خقيخي 
خخطني، عليهم يف املجلل السايايس امعىل خيف لذه 
الحكوماة طال الوقت أد قارص، منولاً إىل أن لناك 
مشااغَل كثارية خجبهات متدادسة ربخاا أثّرت عىل 
التوّجاه لدحر لذا االحتالل مان ُكّل مناطل اليخن، 
لكان لذا يشء ندتله َسيناً علينا لشادبنا أْن ال نرتَك 
لهذا الددخ أَّي موطئ قدد يف أَي شل من لذه البالس، 

سواء طال الوقت أد قرص.
خبانّي الصّخااُس أن الحالة االقتصاسية خالسايئة 
خاملرتسياة خالفاوىض اممنياة يف لاذه املناطل التي 
تارزح تحات سايطرة االحتاالل، تنبائ عن ساوء 
خسنااءة خحقارة ألاداف الددخان، خلاو كان لديهم 
ذرة من التخاد أَْخ احرتاد لهذا الشادب َلجدلوا عدن 
تشااِكُل سبي أَْخ أبو ظباي أَْخ الرياض، لكنهم سخلوا 
ليجدلاوا عدن بؤرًة للقاعدة خساعاش، لناك الكثريُ 
مان االغتياالت، من الفوىض، من عخليات التفنُّن يف 
قتل أبناء لذا الشادب، لناك تدطيال لكل خدمات 
الكهربااء، امليااه، الطارق يف عادن خيف غريلاا من 

املحاخظات التي ترزح تحت سيطرة االحتالل.

 يف اليمن حكومة واحدة
 خنفى الصّخاُس خجوَس حكومتني يف اليخن، مدتلاً 
أن الحكوماة ال�عياة لاي حكومة صندااء التي 
ناَقاَش اللملاان برنامَجها تحت قبتاه، الختاً إىل أنه 
إذا كان لناك توجه لدى اليارج ملوضوع االنفصال 
خموضاوع رشذمة اليخان خأقلخته، خهذا شاأنهم، 
خسانواجه لذه املشااري  حتى نُفِشاَلها بإذن الله 
تداىل، لكن أن تقاول يل إن لناك حكومة، أين توجد 
الحكومة يف عدن؟ ال يوجد، لناك حكومٌة يف خناسق 
الريااض ال ييتلفاون عن ضبااط خقااسة الجيش 
السادوسي خاإلماراتي خاممريكاي تخاماً، لم عبارة 
عن ضباط خعخالء خمرتزقة ال ييتلفون يف كونهم، 
مثاالً يحخلون نفَل الشادور خالتوجه اممريكي يف 

تخزيل لذا البلد خإلحاق الرضر به. 
خاعتال الرئيال الصّخااس، قانوَن الدفاو الداد 
خطاوًة اسارتاتيجيًة مهخاًة جاداً يف سابيِل تدزيز 

التالُحم الوطني مهخا كان.
خقاال: »نحن ندتل َمن يقاتلون يف صف الطرف 
اآلخار لم يخنياون بال شاك، خنحن نتأّلام أن نرى 
الكثريَ من أبناء شدبنا يرتخون يف أحضان الددخان، 
لذلك رأينا أنه من املهم جداً أن نتداَمَل مدهم كإخوة 
يخنياني إذا كان لديهام ذرة احرتاد لهاذا الوطن أن 
يلبوا لاذا الصوت خأن يأتاوا إلينا كإخاوة يخنيني، 
أن نتفالم جخيداً يف بناء مساتقبل اليخن بديداً من 

االرتخاء يف أحضان اليارج«.
امعاىل  السايايس  املجلاَل  أن  الصّخااس  خأكاد 
خالحكوماة إذا لم تكان أخلوية أخلوياتهاا االلتخاد 
بالجبهاات ختدزياز حالاة الصخاوس خرعاية لؤالء 
الرجاال املرابطاني خرعاية أرس الشاهداء خاملداقني 
خاال خاري خيهاا؛ منها أتات من أجال لاذا اليشء، 
يدناي أخلوياة امخلوياات.. خدندماا نقاول أخلوية 
املواَجهة الدساكرية خاممنياة خاالقتصاسية، خحتى 
االقتصاسياة خاليطوات االقتصاسياة، خهي تأتي يف 
إطار تدزياز الصخوس لهاؤالء يف الجبهات لتغذيتهم 
لرعايتهام خأرسلام أَيْضااً للحفااظ عاىل الجبهة 

الداخلية ال يحصل اختالالت.
خحّذر الرئيل الصّخاس من التفريط أَْخ التقصري، 
خالاذي سايكون أضداف أضدااف ماا ندانيه اآلن، 
الجخياُ  يداني يف لذا الشادب، لكن إماا أن نداني 
خنجدل امعداء لم من يصيحون منا أَْخ أن نرتك لهم 
املجال لنداني خلنصيح تحت أقدامهم خليهات منا 
ذلك، خالناُس يستشادرخن لذا الايش، الوعي الذي 
يحخلاه أبناء الجياش خاممن خاللجان الشادبية أن 
لاذه املداناة بددلا خارج ال محالة بإذن الله تداىل، 
بينخا اآلخارخن املرتزقة خاآلخارخن لم يدرخون أن 
مداناتهام ليال بددلاا إال الذل خاليازي خالهوان 

خستالحقهم لدنُة امجيال يف الدنيا خيف اآلخرة. 
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ُسـْوُل األعظُم.. الرَّ
هل نعي هذه النعمة؟ 

حسن حمود شرف الدين
ِم��ن ِن�َع���ِم الل�ِه ُس�بحانَه وتعاىَل عىل 
��ة اإلس�المية أن�ه أرَس�َل خات�َم األَنْبيَاِء  األُمَّ
�داً -َصلَّ�ى اللُه َعَل��يِْه َوآَل��ُه َوَسلَّ��َم-  ُمَحمَّ
له�ا دون غريِها م�ن األَُم�م الس�ابقة.. فلماذا 

هذه الُخُصوصية؟
إذا تتبعنا ِسيَ��َر األَنْبيَاء والرُُّسل السابقن 
ع�ىل األمم الس�ابقة كانت رس�التُهم محدودًة 
ا  ولن�اس محدودي�ن وملنطق�ة مح�دودة.. أمَّ
الرس�الُة الت�ي ج�اء به�ا الرَُّس���ْوُل األعظُم 
�ٌد -َصلَّ�ى اللُه َعَل��يِْه َوآَل��ُه َوَسلَّ��َم-  ُمَحمَّ
فهي رس�الٌة عاملية، ليس�ت محدودة.. للناس 
جميع�اً، ليس�ت لجماع�ة أو طائف�ة.. للعالم 
أجمع، ليست لشبه الجزيرة العربية أو املنطق 

العربية فقط.
إنه فع�الً »رحم�ة للعاملن«.. بُع�ث النبي 
-َصلَّ��ى الل�ُه َعَل��يْ�ِه َوآَل���ُه َوَس�لَّ��َم-، 
والن�اُس قبائ�ُل متفرق�ة، يقتل الق�وي منهم 
الضعيف، يئدون بناتهم، يقتتلون عىل أش�ياء 
تافهة لعرشات السنن.. فوّحد القبائل، وجعل 
الن�اَس سواس�يًة كأس�نان املش�ط، وجعلهم 

رحماَء بينهم أشداَء عىل أعداء الله.
ه�ذه املي�زاُت التي ج�اء بها رغ�م ما كان 
يتحىل به املجتمع من قوة وُسلطة وعدم وجود 
قانون يحكُمهم أو دولة تدير ش�ئونَهم س�وى 
قوى اس�تكبار ذلك الع�ر املتمثل يف الفرس 
وال�روم.. والتي كانت تمثِّ�ُل قوى االس�تكبار 
له�ذا الع�ر أَمري�كا وإرسائي�ل.. ولك�م أن 
تتخيل�وا كي�ف كان يُدي�ُر ال�روم والف�رس 
الع�رَب عن بُع�د واس�تخدامهم دروعاً برشية 
لحماي�ة ممتلكاتهم وُدَوِلهم، كما تعمل أَمريكا 

وإرسائيل اليوم.
�ٌد -َصلَّ�ى الل�ُه َعَل��يِْه  بُِعَث النب�يُّ ُمَحمَّ
َوآَل���ُه َوَس�لَّ��َم- وس�ط مجتم�ع مفكَّك ال 
يجتمع عىل كلمة سواء سوى الباطل واالقتتال 
فيم�ا بينهم.. فجم�ع قوتَهم ووّح�د كلمتهم.. 
فأصبحوا ق�وًة تضاهي قوى الف�رس والروم 
ملا تحلو به من قوة وبأس ش�ديٍد عىل أعدائهم 

وحب ورحمة فيما بينهم.
ومن املبادئ األوىل التي غرسها الرَُّس��ْوُل 
األعظُم -َصلَّ�ى اللُه َعَل��يِْه َوآَل��ُه َوَس�لَّ��َم- 
يف أوساط املسلمن مبدأُ اإلخاء واإلنفاق عندما 
وص�ل املدين�ة بعد هجرت�ه من مّك�ة املكرمة 
فآخى بن املهاجرين واألنصار وأوجد مجتمعاً 

متماسكاً ومتعاوناً.
وهذا ما نحتاُجه الي�وم، نتآخى فيما بيننا 
وننفق يف س�بيل الل�ه عىل الفقراء واملس�اكن 
واملحتاج�ن والنازح�ن واليتام�ى واألرام�ل 
والجرح�ى وامل�رىض.. فقد ح�ارصت قريٌش 
وحلفاؤها َرُس���ْوَل الله -َصلَّ�ى اللُه َعَل��يِْه 
َوآَل���ُه َوَس�لَّ��َم- واملس�لمن الذي�ن معه يف 
املدين�ة حص�اراً ش�ديداً، كحص�ار تحال�ف 
الع�دوان الس�عودي األَمريك�ي عىل الش�عب 
اليمني اليوم.. وتغلب�وا عىل الحصار بصربهم 
وأخّوته�م فيما بينهم وتراُحمهم وعطفهم عىل 

بعضهم البعض.
وهي فرصة بأن نسريَ عىل سرية الَرُس��ْول 
��د -َصلَّ�ى اللُه َعَل��يْ�ِه َوآَل��ُه  الكريم ُمَحمَّ
َوَس�لَّ��َم- وأن نتخذَه مثاَلً أعىل وأسوة حسنة 
يف الرف�ق واإلحس�ان م�ع جمي�ع املؤمن�ن.. 
ويش�د بعُضنا بعضاً ضد أعداء الله س�بحانه 
وتعاىل وأعداء َرُس���ْوله -َصلَّ�ى اللُه َعَل��يِْه 
َوآَل��ُه َوَس�لَّ��َم- الذين يس�َعون إىل إفس�اد 
�ة اإلس�المية ليتمّكنوا منها ومن مقدراتها  األُمَّ

وإرجاعها إىل جاهليتها األوىل والعياذ بالله.
»أش�داُء عىل الكف�ار رحم�اُء بينهم« هذه 
صف�ُة أهل اليم�ن يف القرآن الكري�م، والقرآُن 
الكري�ُم لكل زم�ان، فمهم�ا تغ�رّيت األوقاُت 
ومهما َم�رَِّت الس�نون، فاليمنيون أش�دٌّ بأساً 
ع�ىل أع�داء الل�ه وأل�ن قلوب�اً ع�ىل الضعفاء 

واملساكن.

كتابات

نجوى.. مع الحبيب 
أسامة الموشكي

يف ذكارى مولِدك يا سايّدي 
يا سندي يا رسولنا املصطفى، 
لل يل بخناجاتك، مشاكَو إليك 
ما جارى مَلن صدقاوا يف اتّباع 
لدى كتابك، ماِن ُظُلم خجور، 

خغدر خجفاَء.
تكالبات،  عليناا  النااُس 

خلقتلنا ناست ختآمرت.
خُكلُّ لاذا مننا حخلنا ِصْدَق 
رسالتك، خلم نفّرط يف أمانتك..
يف البداية: ساأعوس بالزمن 
كثارياً إىل الاوراء.، خما اشابه 

االمل بحارض يومنا.
لكن.. خقبل أن أعوس.. أريد قوَل يشء - خمالئكة ربك ملا سأقول 

شهوس-:
 نحن اليخانيون يا طه.. نحن خقط من عىل نهجك اقتدى.

ناسيت بالحل.. خناسينا.
خحوربت من أجله.. خحوربنا.

خسالت سماؤك يف سبيله.. خسالت سماؤنا.
حورصت م  أللك يف ِشدب.. خحورصنا خنحن َشدب..
أكلتم أخراق الشجر.. خلم نجدلا.. لقد أحرقها الغجر..

 ُجخدت عليك امحزاب، خُهزمت.. خلا لي من جديد احتشدت 
علينا، خُسحقت.

 سخلت مكة خاتحااً مهلالً مكلاً خلألصنااد محطخاً خللكدبة 
محرراً..

خلا نحن اليود عىل ُخطااك ثابتون، خلطريل الفتح قاسمون، 
خلجديد اصنامها لاسمون، خعىل أرضها سنير راكدني ساجدين 

حامدين مبتهلني، خمن عىل منللا سنؤذن قائلني:
»اللاه أكال.. اللاه أكال.. عااس لينتارص الحال خلييسائ 

الياسئون«.
نحان خأنات ياا سايدي متشاابهون.. خأنات املرَسال خنحن 

املتبدون..
كنَت خكنا امتداساً للقرآن، خكانوا خال زالوا أتباعاً للشيطان.

خيف النهاياة أنات انتارصت.. خنحن خاثقون باأن النرص آت.. 
خلقدخمه تفاخرت خاستب�ت.

خما النرُص إاّل صل ساعة.. صلوات الله عىل محخد خآله.

اإلْسَلم.. 
بني َأْخــَلق النبي وثقافة التكفري

قريش حاصرت رسول اهلل.. وأحفاُدهم يحاصرون أنصاَره اليوم!

علي الحمزي
ذكارى املولد النباوي ال�يف تداوُس إىل الواجهة، يف ظل 
عادخان إجراماي متواِصل منذ ماا يقاِرُب الداَماني بقياسِة 

تحالُِف ال� عىل اليخن أرضاً خإنَْساناً..
يف خقت تشاتّت خيه اممُة اإلْسااَلمية ختفّرقت ختناحرت 
خضاعت بضياِع أَْخاااَلق نبيها خاستبدلت الثقاخة القرآنية 
خامَْخاااَلق املحخدية بثقاخة الوّلابية الدخيلة عىل اإلْسااَلد 
ُع التكفريَ خالقتَل خالسحَل خالتدمري،  خاملسلخني، خالتي تُ�ِّ
ختأتي لاذِه الذكرى الدظيخة للتذكري بالوحدة اإلْسااَلمية، 
خبامُُسل الجامدة املهخة التي توّحد اممة ختبنيها، كخا إن 
اإلْسااَلَد يف مباسِئه خقيِخه خأَْخاااَلِقاه ختداليِخه لو رحخة 
للداملني خساداسة للب�ياة خكرامة لإلنَْساان، خرؤيتُه عن 
اإلنَْساان لي تلك الرؤية التي قدَّمها تلخيذُ مدرسة اإلْساَلد 
عيل بن أبي طالب عليه الساالد حينخا قال: الناُس صنفان: 
إماا أٌخ لك يف الدين خإما نظري لك يف الَيْلل. خكيف ال يتسا  
املسالخون لبدضهم البدض خاإلْسااَلد يبناي امة يف خاقدها 
الداخايل عىل الرحخاة خالتداخن، قاال الله تدااىل: )رحخاء 

بينهم( خقال تداىل:
)ختداخنوا عىل الل خالتقاوى(، خمنهجه خمباسئه تجخ  
خال تفارق، قال الله تداىل: )خاعتصخوا بحبل الله جخيداً خال 

تفرقوا(.
 خلنا أن نساأل كم من املال خالجهد يبذل يف سابيل خحدة 
الصاف خجخ  الكلخاة، خكم مان الجهد بإمكاناات لائلة 
خخسائل متددسة خأموال كثرية تبذل يف سبيل تفريل اممة؟! 
لقد آن امخان خحان الوقت خالحت الب�ى ختهيأت الظرخُف 
لشدوبنا املستضدفة خأمتنا املظلومة ان تتحرك، خلي قد

بدأت خبنور الله خلديه خمن عزد رساوله محخد خصله 
خأَْخاااَلقاه، خبالتاوكل عىل الله خاالساتدانة به لتدخل من 
جدياد عىل تقديام نخوذجا جدياد نخوذجاا راق خحضاري 
خعااسل خعزياز خقوي، يدعاو إىل الياري خيأمار باملدرخف 
خينهاى عن املنكار خصلح يف أرض الله، خيسادى ملا يحقل 

الساداسة للب�ية التاي لي اليود يف أمال الحاجة إىل تلك 
املبااسئ خامَْخااااَلق خالقيام، خلناا أن نتصاور أيان كانت 

ستكون الب�ية لذا الدرص.
لوال جهاوس امنبيااء خالرسال يف مراحال التأريخ حني 
نرالاا عىل ما لي عليه اليود من التيه البديد، إن ُكّل زيف 
خضالل سايُبطل خينخحي خيساقط ما كان منه محسوباً 
عىل اإلْسااَلد خما لم يكن، خرساالة الله منترصة، موعوسة 
منه بالنرص، خنوره تاد خلو كره الكاخرخن، خمن مدرساة 
محخاد بالتغياري الكبري الاذي أحدثاه خحجام التحديات 
خاالخطار التي خاجهها، خاملباسئ خامَْخاااَلق التي أرسالا 
أعظم الادرخس خأقوى الحواخاز، ما يبدث اممال خيحّفز 
الهخم، إضاخًة إىل حاجة الب�ية خالفطرة اإلنَْساانية بدَد 
ما جّربت الب�ياُة الرؤى خاملفاليَم الظالمية، خخا زاستها 
إال عنااء خشاقاءاً، خأصبحات تنُشاُد الياالَص خالتغيري، 
يريدخن ليطفئاوا نوَر الله بأخوالهم خاللاه متم نوره خلو 
كره الكاخرخن، لو الذي أرسل رسوله بالهدى خسين الحل 
ليظهاره عىل الدين كله خلو كره امل�كون خمن خالل ذلك 
خإن رساول الله صلاوات الله عليه خعىل الاه قد بدثه الله 
لالمة رحخة خقدخة خمدلخا يدلخنا تداليم الدين اإلْسااَلمي 
الحنيف خيزيل عنا ُكّل القيم خامَْخاااَلق الباطلة التي كان 
يخارساها امل�كون خالتي اصبح من يساخون أنفساهم 
مسلخون يف لذا الزمان يخارسون ُكّل تلك االخدال بل خأشد 
منها كالذبح خالتفجري خيبتدعون ُكّل ما لو مفساٌد للدين 
بل خيدخلون ما يريض خيلبي رغبة اليهوس الذين أمرنا الله 

عز خجل بخداساتهم.
خداعاش خالاذي ترعالام ختخولهام ختدعخهام مخلكة 
الظلم بني سادوس لم نفسهم من يخزقون االمة اإلْساَلمية 
التاي خحدلا رساول الله صلوات الله عليه خاله خسالم، بل 
إنهام انحرخاوا خأصبحوا يخارساون القتل بأبشا  أنواعه 
خيستهدخون النساَء خامطفاَل خيستبيحون سماَء املسلخني 
التي حرص عليها رساوُل الله خهل لؤالء مسلخون؟، خلل 

لؤالء ينتخون إىل سيّد املرسلني.

محسن علي الجمال
الدربياة  امُّمتاني  خعاىل  عليناا  تطالُّ 
خاالساالمية بداد أيااٍد قليلٍة ذكارى املولد 
م3ل1لاا عاىل  للدااد  ال�ياف  النباوي 
صاحبهاا خآله أخضل الصالة خأتم التساليم 
املالحام  أرخع  يساطر  اليخناي  خالشادب 
البطولياة خالفدائياة أماد تخااسي خصَلف 
الددخان السادوسي اممريكي الذي شاارف 
عاُماه الثاني عاىل االنتهاء خيقادد للدالم 
أجخا  أُنخوذجاً خرياداً يُديُد باه من جديد 
تأريخ أجداسلم الذين قهرخا املاطوريات 
عظخى سادت الحتالل اليخان عل الحقب 
خامزمناة الغابارة خلاا لام أبناء شادبنا 
م�خاة  صاورة  يقادد  الياود  اليخناي 
خيصندون بثقتهام بالله خبددالة قضيتهم 
خمظلوميتهام خخعيهم صخوساً أساطورياً 
أذلال به الدالام رغم كل الحصاار اليانل 
خالجائر الذي خرضته مخلكة قرن الشيطان 
ختحالفهاا الشايطاني عاىل أبناء الشادب 
اليخني يف ظال صخت أمخاي خعاملي خسخيل 
مياٍز خمفضاوح امليازي الداملاي خالاذي 
سايظل خصخاة عاار يف جبينهام ختأريخ 
صفحاتهم الساوساء القاتخاة بدد أن باعوا 
ضخائَرلام يف ساوق النياساة مان سخل 
»البرتخسخالر« بثخن بيل خسرالم مددخسة.
اإلساالد بدظختاه الاذي جااء به سايد 
الب�ية يف حقيقتاه يربي رجاالً يواجهون 
املساتكلين خالطغااة أيااً كانات قوتهام 
خعدتهام خعتاسلام خلو ما يجساده أبناء 
الشدب اليخني اليود خلم خيقدمون يومياً 
قواخال مان الشاهداء يف سابيل اللاه ضاد 
جحاخال أسعياء اإلساالد خيف كاخة جبهات 
الداز خالا�ف سخاعاً عن الديان خذخساً عن 

ِحيااِض الدرض خالا�ف خالوطن امتثاال 
ختأسايا ختحركا بنفل املنهجية التي سار 

اللاه صاىل  عليهاا رساول 
اللاه عليه خالاه يف مقارعته 
خقيارص  الارخد  لجبابارة 
خكرسى آناذاك خالتي كانت 
تخثِّاُل نفل قوى االستكبار 
أمرياكا  الدارص  لهاذا 
خإرسائيال حتى انبلاج نوُر 
تضحياات  بداد  االساالد 
جسيخة خصل مرير قدمها 
رسول الله خاله الكراد حتى 
رخرخت راية االسالد خفاقة 
الله يريد  خعالية.. خرساول 

منا أن نكون أعزاء كخا كان عزيزاً.

يف  اليخناي  الشادب  أبنااُء  أثبات  لقاد 
االمريكاي  السادوسي  للدادخان  صخاوسه 
الصهيوني خجّساد رساالة اإلسالد خالقيم 
خامخالق النبوياة املحخدية خلم يواجهون 
خيقارعاون حربااً كونياة شانها خراعناة 
خجبابرة الدرص خعبَدة الشايطان بإرشاف 
أمريكاي صهيوناي ختنفياذ أيااسي عربية 
آثخة توغلت خأمدنت يف اساتهداف الشدب 
اليخناي خقصفاه خجااره ختجويده بهدف 
تركيداه ختفتيته خاالساتيالء عاىل ثرخاته 
خارتكابهم بحقه أبش  جرائم عىل مستوى 
التأرياخ يصاحبها أساطوٌل إعالمي لائل 
خأباواق اعالمياة كثارية لقاوى الدادخان 
اساتيدمتها خاشارتت ضخائرلاا بأثخان 
بيال خسرالام مدادخسة لبث االشااعات 
خاالرجاف يف أخسااط الشدب لكنها رسيدا 
ما تخنى بالفشال الذري  ختتحطم ختنهار 
أمااد خعاي خصخاوس شادبنا الاذي يدرك 

مياطر االحتالل الذي لم يجلب مي شادب 
ساوى الذل خالهوان خكخا لو حاصل اليود 
يف عدس من الشدوب الدربية 

خاالسالمية.
التأرياخ يدياد نفساه.. 
خكخا تحالاف االحزاب عىل 
رساول اللاه للقضااء عليه 
املناورة خرضب  املديناة  يف 
الرساالة االلهياة يف مهدلا 
خحاارصخه يف شادب أباى 
لام  لاا  لسانوات  طالاب 
أحفااس عرابدة قريش اليود 
الدالم  يساتجلبون مرتزقة 
خمن كاخة الدخل ليحارصخا 
خيقاتلوا من جديد أنصار رساول الله صىل 
اللاه عليه خآلاه خسالم خلم أبنااء امخس 
خاليزرج مان أبناء الشادب اليخني الذين 
كثرا ماا أثنى عليهم الرساول محخد خعىل 
مواقفهام التاي ساطرلا التأريخ ساابقا 
انصا   يف  حاليااً  التأرياخ  خسيساطرلا 
صفحاته خلم ينهضون باإلسالد املحخدي 
بدد أن جثم أسعياء اإلسالد عليه من علخاء 
السوء الذين لم خنجر مسخود يف خارصة 
االماة إرضااء للشايطان االكال امرياكا 
خالغادة الرسطانياة »إرسائيال« خحرخاوا 
الديان القويام بغية إبداس امماة عن الحل 
خعن شايصية رساول الله صىل الله عليه 
خآله خسالم كقادخة للدالم أجخا  خقدموا 
للخجتخدات الفكار الولابي املتطرف الذي 
يذبح خيقتل خيصلب باسام االساالد، مخا 
جدلهام ينفارخن عان الدين خعان تأريخ 
االساالد بل خعن شايصية خآثار خاالقتداء 
خالتأيّس برساول الله صىل اللاه عليه خآله 

خسلم.

ما أشابه الليلاة بالبارحاة خالكفر كله 

بارز الياود لإليخاان كلاه خيخان االيخاان 

خالحكخاة التاي خصفهم الرساول صلوت 

الله علياه خآله بهذه الدباارة يجدل يف لذا 

الدرص من مناسابة إحيااء خداليات مولد 

النبي املصطفى اساتلهاماً للدرخس خالدل 

َخيوماا مجيادا رغام كل الجاراح الدامياة 

التاي  خاالخطاار  َخالتحدياات  خالنازخاة 

تحادق باه خارتباطنا بالرحخاة املهداة لو 

ماا يتوجب عاىل الجخي  من أبناء شادبنا 

اليخني مواصلة التحرك الجاس خاملساؤخل يف 

التصدي للغزاة خاملدتدين ختحرير كل شال 

منه من سنل الغزاة خاملحتلني.

بانتخائاه  الدظيام  اليخناي  خالشادُب 

لرساول اللاه رغام قلاة امكاناتاه خرغام 

الظارخف الحرجاة التي يخر بهاا يف خجوه 

الطواغيات خيقارعهام خيلحال بهام رش 

الهزائام عاىل مادى عاماني بداد محاخلة 

مان  اليخناي  املجتخا   خليلاة  الدادخان 

الداخال أخشال كل امليططاات االجرامياة 

لقوى االساتكبار الداملي الذي لطاملا حاخل 

الددخان عىل حصولها اال ان صخوس الشدب 

خجهااسه خكفاحاه جدله يتحادى الددخان 

خيتجاخز ما مىض بصل ختحخل خبيطوات 

عخليه جدلته يتجاخز الظلم خالدمار خالقتل 

خالحصاار خيشاخر عان سااعديه لصنا  

مساتقبل قوي يفرض نفساه من خساط 

الاركاد خلام تزس الشادب االحاداث اال قوة 

خثبات خعزد عىل التغيري طاملا خنحن نؤمن 

بقضينا الداسلة خلقد أثبت الشادب اليخني 

أناه مدجزة لذا القرن الاا 21 »قل بفضل 

الله خبرحخته خبذلك خليفرحوا.
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ن�ت خكالاُة رخيرتز لألنبااء عىل موقدهاا اإللكرتخني، 
تحلياالً يتحادث عان مدركة حلاب التاي يقوسلاا الجيش 
السياساية  خأبداسلاا  مؤخاراً،  املسالحني  ضاد  الساوري 
خاندكاساتها عىل املشهد السيايس يف املنطقة، خيبدأ التحليل 
لكذا: »اعرتف مسؤخلون أمريكيون يود االثنني بأن خسارة 
قاوات املدارضاة املدتدلاة التاي تدعخهاا الوالياات املتحدة 
النصاف ال�قي مان حلب أكل مدن ساوريا أمااد القوات 
الحكومية الساورية املدعومة من رخسايا ساتكون لزيخة 
لجهاوس الرئيل بااراك أخباما لتشاجي  الديخقراطية خسحر 

اإلرلاب يف ال�ق امخسط«.
قد يبدخ من الغريب حُ� كلخة »الديخقراطية« يف البداية، 
خلكان إذا ما أعدنا النظر إىَل الحديث م  أخذ مصلحة أمريكا 
بداني االعتبار، سانتفهُم الحاجاة إىَل َرباط »الديخقراطية« 
ببقاء مسلحي املدارضة، كخا سانتفهم خبصدر رّحب أيضاً 
ملاذا تُسخى لذه امخرية »مدتدلة«، خاملصري الذي قد تفرضه 
مدركاة حلب يف حاال انتصاار الجياش الساوري، يقتي 
لزيخاة كبارية ممرياكا، خلاذا ما خضحاه تحليال رخيتزر 
بكثري من التفصيل، خلذلك ال غرابة يف أن تربط ُكّل امساخاء 

خاملصطلحات اللاقة ببقاء املدارضة يف حلب.
خكشاالٍد عىل لذا الكالد، ينقل تحليل رخيرتز عن محلل 
أمريكي ساابل ملدلومات امليابرات يدعى )بول بيالر( قوله: 
إن »سقوَط رشق حلب سيواِجُه الواليات املتحدة بحقيقة أن 
سعم مدارضة مدتدلة م  أي أمل بأن تتوىل الحكم يف ساوريا 

يف املستقبل.. لم يدد أمالً«.
إن كالَد املحلال اممريكي لذا، يفصح عن طبيدة النظرة 
اممريكية للحرب يف سوريا بدخن مواَربَة، خاملم من ذلك لو 
التدلياُل عىل حساساية الوض  الذي تفرضاه مدركة حلب، 
خأمرياكا التاي »تأمال« منذُ خخل سانوات مان الحرب أن 
يحُكَم سوريا شيص ما »مدعود« من قبلها، صارت مهدسة 
بفقدان لاذا اممل، عىل ما يف لفظة »اممل« من مدان تظهر 
أمريكا كخا لو أنها متخسكة بالحبل امخري الذي بات مهرتئاً.
التحليال التي ن�ته الوكالة، تحادث رصاحة أن انتصار 
قاوات الجيش الساوري يف حلاب يضَخُن سايطرتَه عىل ُكّل 
املادن، خمان الطبيدي أن يتامَّ تقدياُم »االنتصاار الرخيس« 
كنتيجاٍة حتخياٍة لذلك، خأمرياكا تيوُض الحرَب يف ساوريا 
مان منطلاِل َقصِّ ذراع رخسايا يف املنطقة، خلكان املم لو 
أن مدركَة حلب ساتجلُب لزيخة كبريًة ممريكا يف حال طرس 
املدارضة منها، خلذا ما يدني انتهاء أكل أزمة رالنت عليها 
أمريكا يف املنطقة خالل السانوات امخرية، خلن نساتطرس يف 
رسس ماا يخكن أن يتب  ذلك من اآلثار السايئة التي ساتدوس 
عىل التحالفات اممريكية يف املنطقة، خبيصوص لذا بالذات 
ساندع الحديث للوكالة التي أخرست يف تحليلها، عن مسؤخل 

»كبري« لم تذكر اسخه، قوله التايل: 
»من يفاوز؟ بوتاني خاإليرانيون خامساد.. خمن ييرس؟ 
نحن خامرسن )حيث سربت خكالة امليابرات اممريكية مقاتيل 
املدارضاة املسالحة املدتدلة( بشاكل خاص. السادوسيون 

خسخل اليليج.«
اآلن تبدخ أن مدركة حلب يف خلفيتها السياسية أكل من 
تلك التي تدخر يف امليدان بكثري، خالحديث عن لزيخة أمريكا، 
ربخاا يدخر حوله الكثري من الاكالد الذي قد ييفف من خق  
لفظة الهزيخة أخ اليساارة، خلكن ما ييش به كالد املسؤخل 
»الكباري« الذي تحادث لرخيرتز، لو أن املساألة مصريية إىَل 
حادخس ال ينفا  مدها التيفياف من خق  املفااظ، خمجرس 
تييال بسايط لساياق كالماه يجدلنا نارى إعاالن انتصار 
الجيش الساوري يف حلاب، بخثابة خاجدة ساتجدل ربطات 
الدنال السياساية يف أمريكا خامرسن )حساب ترتيبه( تُربط 
برسعاة خأصحابها مساتدجلون للذلااب إىَل اجتخاعات ال 

طائل لها، خكذلك الحال بالنسبة لدقاالت اليليج.
بداد ذلك يتجه تحليل الوكالاة إىَل »مداتبة« خلود أخباما، 
خلاو الوض  الصائاب )منطقياً( بدد ما ذُكار أعاله، خلكن: 
لال خدالً قارّص أخباما يف التدخال يف ساوريا؟ خلل يتحخل 
لو مساؤخلية أن أمرياكا قد خصلت إىَل لاذا الحد من توّق  
الهزيخاة التاي ربخاا لم تكان يف قاموساها قبل أعاواد من 
الحارب؟.. لم يتحادث التحليل عن ذلاك بالتفصيل خاكتفى 

بالدتاب، كخا لو أن أية تفاصيل ال تجدي.
خما  ذلك لم ينل كاتب التحليل يف الوكالة أن يشاري بخا 

يشابه االعارتاف – أخ التحرس- إىَل ما يكخان أن نقول عنه: 
عدد جدخى املحاخلة، حيث نقل خمجدساً عن املحلل اممريكي 
»بياالر« قولاه: )لم يكن لنااك أبداً ما يكفي من مساتقبل 
سايايس أخ قاعدة ملا يساخى باملدارضاة املدتدلة قبل تدّخل 

الرخس أخ بدده(.
كخا نرى إذن: شاهاسات متتابدة خمرتبة يف نسل سرامي 
جااس يبادأ بالتيوف مان الهزيخاة خيخر باملداتباة خلا لو 
ينتهاي باالعرتاخاات، خلكن – خبلخساة ساينخائية – يأتي 
بداد ُكّل ذلاك ماا تحدثنا عنه قبال قليل »محاخلاة تيفيف 
اممار« حياث يظهر لنا املساؤخل اممريكاي »الكبري« خجأة 
خيقول إن » حلب تساقط خلكن الحرب مستخرة« ثم يسوق 
املوضاوع يف املنحناى الجدياد مرالنا عىل عوسة املسالحني 
الذين سييرجون من حلب إىَل القتال، خلذه املرة با«أسلوب 
الدصاباات« حد تدباريه، كخا لو أنَّهم اآلن ليساوا كذلك، ثم 
يورس احتخاالً ال ييلو من اليبث، خلو أن تساتخر السدوسية 
خاليلياج بدعام لؤالء املسالحني، بال خأن يزيد ذلاك الدعم 
بدد توقفه من قبل أمريكا.. خإذن، لل ساتدخ  السادوسية 
رضيبة الرتاج  اممريكي يف حلب؟ ال ندلم، اسألوا رخيرتز!.
يف النهاياة تأتي النتيجُة امساوأ لهزيخاة أمريكا يف حلب 
– مان خجهاة نظار رخيارتز - خلي تهدياد إرسائيال خبدد 
انتصار الجيش الساوري ساتقوى شاوكُة امساد، خبالتايل 
إيران، خساتكون سوريا »لي قاعدة الدخليات املتقّدمة ضد 

إرسائيل خالقناة إىَل حزب الله«.

بني مجزرِة الُعرضي، 
والعدوان السعودي 

ربخاا كانت الحدث امكثر خضوحااً يف إظهار طريقة تدامل 
»لاسي« م  الشدب اليخني، من قبل الددخان، خكأن لاسي كان 
يحاخُل مناذ البداية أن يوضَح لنا بأنه ساريتكُب ُكّل ما يخكنه 

من الجرائم عندما يرى مصلحته يف ذلك.
مّكان أخراس القاعدة من سخاول الداصخة، خختح لهم أبواب 
خزارة الدخااع، ختركهام يفدلاون ماا يفدلوناه، خبداد انتهاء 
الدخلياة، ذلاب إىَل مرسح الجريخة ليطخاَن عىل الوض ، بكل 

خقاحة!
 لاو يريُد أن يفدَل نفَل اليشء اليود، حشاد اإلرلابيني إىَل 
البالس خاساتدعى أسالحة الدالم خمرتزقته لارضب اليخن، كي 
يأتاي بدد انتهااء الجريخة ليطخن أنه لم يباْل أيُّ يشء، خلكن 

الوض  ييتلف.
نزالُء مجخا  الدريض كانوا مرىض خأطباء ال يساتطيدون 
أن يداخدوا عن أنفسهم بخا يرسع عنهم لجود شيص إرلابي 
مدجاج بالقنابل، كخا أن لذا اإلرلابي لام يأت إال خقد اطخأن 
جياداً لددد خجوس أي مقاخمة من أحاد.. أما اليخن، خلديها من 
الرجال َمن يساتطي  سخن أي مدتٍد م  ترساانته الدساكرية 

الهائلة.
بدد ثالثة أعواد من ذكرى مجزرة الدريض، ربخا يقُف اليوَد 
أحاُد اإلرلابيني الذيان نفذخلا يف »نهم« خيتذكار كيف اقتحم 
املجخ  يف أقل من ُرب  سااعة، بينخا مىض عليه اليود أكثُر من 
َد َصْوَب صنداء باال خائدة، م  أن  سانة خنصف يحاخُل التقادُّ
لاسي اليود لو كخا يف اممل »يساّهل اممور« خيخّول، خيؤّمن 

التقدد، خلكن اممور لم تدد سهلة، خلن تكون كذلك.
كان لااسي يرياُد أن تبقى مجازرة الداريض، خرقَة ضغط 
سايايس، خلكن بدد الددخان السادوسي خبداد ُكّل الجرائم التي 
حخلات بصخَة لاسي إىَل اليخنيني، ساتبقى لذه الجريخة خرقَة 
إسانة خصّك اتهاد أبدي يشهد عىل أنه لو خأتباعه، ليسوا خونة 
خمجرماني جدساً، خليل املوضوع أن أموال »سالخان« لي َمن 
أغرتهام ليكونوا كذلاك؛ منهم لم يكونوا بائداي خرخس من قبل 

الددخان.

إضاءة

أمني عااد التنظيم الوحدخي الناارصي، خأحُد 
كبار مرتزقة الرياض خعخالئها.

كان ضخاَن حاوار »موخخبياك« خكان سائخااً 
ينساحُب مان االجتخاعاات، ليال ليشء ساوى 
ليقاوَل الناس أن عبدالله ندخان انساحب، خلكذا 
ظل ينسحب خينسحُب حتى جاءت أحداث ل201 
خاشاتهر قليالً بداد اتَّفاق السالم خال�اكة؛ منه 
رخاض التوقي  عىل االتَّفاق خانساحب أيضاً، خهو 
مان أخلئاك النوع من السياسايني الذيان يريدخن 

الشهرة بحركة بسيطة.
 حااخل يبادخ كبطال ثاوري يف تلاك الفارتة، 
خاتجاه الساتنهاض حخياة »الشاباب النارصي« 
لرخض ما ساخاه »االنقالب«، خلكن الحقيقة لي 
أن حازب اإلصاالح تجناب الظهور عىل الشاشاة 
يف تلاك الفرتة، بداد أن أظهر نفساه كا«محايد« 
خسخ  بشابابه تحت راية عبداللاه ندخان القديس 
م  مجخوعة من الشاباب املتحزباني لييرجوا إىَل 
الشاوارع، كحركة لقيااس ما إذا كانات الفرصة 
مواتية الساتداسة زماد اممور، خبرغم أن َعبدالله 
ندخاان كان يدلام إىَل أي حد لو أساة يساتيدمها 
اإلصالح ليحقل بها ما جبن عن تحقيقه باساخه 
خصفتاه، إال أن القاديس كان يتخالى ما  الدخر 
خيصدق نفساه أكثار خأكثر خاصاة عندما أطلل 
علياه بدضهم لقاب »محامي الشادب«، خال أحد 

يادري من متى كانات للتنظيم الناارصي أخ لدبد 
الله ندخان عالقة بالشدب، إال أنه خعىل أية حال.. 

عاش الدخر خخشل.
لم يخِض خقٌت طويٌل من تلك الفرتة حتى شنت 
السادوسية عدخانهاا الهخجي عاىل اليخن، خذلب 
»محامي الشدب« النارصي إىَل بالط امللك سلخان، 
خليال ليرتاخا  مداخدااً عن سمااء لذا الشادب، 
بال ليبيَدها خيبيَ  مدهاا »النارصياة« خالقومية 
خالتحّرر خكّل تلك الفلسافات التي كان القديس ال 
ينفك عن الثرثرة بشأنها، باعتباره نارصياً طبداً.
خمناذ ذلاك الحاني خإىل اآلن يدياُش »محامي 
الشادب« املرتِزق يف السادوسية، خلناك يحاخل أن 
ينتهاز الفرصة التي خشال يف الوصاول إليها عن 
طريل شاوارع صندااء، خهو لناك أحاد املرتزقة 
»املهخاني« – إذا كان لناك مرتزقااً مهخاً – خذلك 
لكوناه يدخل عىل أحاد ملفاات »تداز« امليدانية، 
ذلاك  السادوسية  يف  يداد  لام  ندخاان  خدبُداللاه 
الفيلسوف النارصي القومي، كخا أنه خل  »رخب« 
املحاماة خأعاس خياطتَه عىل شاكل »كيل« يجخ  
خيه النقوس َسعخاً ملا يساخى »املقاخمة الشدبية« يف 
تداز.. خبهذا نكوُن قد عرضنا بايشء من اإليجاز، 
قصَة »محامي الشادب« املتفلساف مناذ أن كان 
مدمناً لالنسحابات إىَل أن صار مرتزقاً خمتسوالً يف 

أعتاب قصور املخلكة! 

يحررها / ضرار الطيب

مصطفى عامر* 
خزيُر البيئة لو الشايُص امليتصُّ باستقبال 
كاّخة الكاوارث: الجراس، الّضفااسع، الفيضانات، 
التّلاوث، خكّل ما من شاأنه تدكاري الّصفو الداد 

خالّسكينة الدامة.
حينخاا تنفجار ماساورة رصف صحاي يف 
الّشاارع الدااد، مثااًل، خاإن خزيار البيئاة لاو 
املسؤخل امّخل عن مدالجة آثارلا، خحينخا يصل 
عبدربه منصور لاسي إىَل اإلمارات خإّن املساؤخل 
امّخل عن استقباله سيكون بطبيدة الحال خزير 

البيئة اإلماراتي.
لاسي حقريٌ بإجخاع النّاس، امضداس يتّفقون 
عىل أنّه امرٌؤ حقري: لنا خيف الّرياض خيف أبوظبي 
خيف خاشانطن، يف ُكّل ماكاٍن ثّخاة إجخااٌع غريٌب 
عاىل احتقار لذا الكائن. حتاى أقرب مداخنيه ال 
يكنّاون له احرتاًما، خلهذا خإنّه يُهاُن ُكّل يود، خال 

أحٌد من أتباعه يشدر بأّن ثّخة إلانٌة حدثت.
يف ماّرٍة حااخل بان كي مون، خباان كي مون 
رغام اختالخاتناا حول سخره رجٌل رشق آسايويٍّ 
بالاغ التّهذيب، أن يظهر احرتاًماا لهاسي خلوزير 
خارجيّتاه، إذ أنّاه ال ضري يف خاتخاة املطاف من 
التقاط صاورٍة م  لذين الّرجلاني. كدبلومايسٍّ 
أمخايٍّ ال مانا  لدى بان كاي مون مان التقاط 

الصور م  أّي أحد.
كانات امرض يف بهاو مبناى اممام املتّحادة 
مساتوية، إاّل أن لااسي خخزيار خارجيّتاه كانا 
يدخران، عبثًا حاخل بان كي مون اإلبقاء عليهخا 
ثابتاني، خقد ضحاك الحًقا منّه خيخاا يبدخ تذّكر 
نظريّاةً مشاابهًة لنظريّاة القااص عاز الديان 
الدامري الّشاهرية التي يقول خيها أّن »امرض ال 

تدخر، لكنّها البرية الّرسيئة«.
ال يفيار أحاٌد بالقاول أنّاه يحاارب يف صف 
لااسي، خلهاذا خقاد راجات التفرقة باني لاسي 
الشايص خلاسي رئيال الجخهوريّاة اليخنية؛ 
خهاسي الشايص خخال أصحاب لاذه املقولة ال 

يساتحّل االحارتاد، لكنّهام يقفاون ما  لاسي 
رئيل الجخهوريّة اليخنيّة.

عىل أن سفري لاسي يف أمريكا، خخزير إعالمه، 
خمنادخب لاسي يف اممام املتحادة، خجخٌ  غفريٌ 
مان أتبااع لاسي حارضخا قبال أيااٍد احتفاالت 
٣٠ نوخخال، يود جالء املساتدخر الليطاني عن 
الجناوب، خكان خلفهخاا علاٌم كباريٌ ال ينتخاي 

للجخهوريّة اليخنيّة بالّطب .
خقاد حاخلات، يف الحقيقاة مناذ أماٍد بديد، 
لدباارة »مرتزقاة  بديلاٍة  البحاث عان عباارٍة 
الّريااض«، لكنّني حتى اآلن لام أجد تدريًفا آخر 
مناٍس يقيخون يف الّرياض خيساتلخون رخاتبهم 
بالّريال الّسادوسي، أتباعهم لنا يخّدخن طائرات 
الريااض بإحداثياات ُكّل يشء، خُكتابهم يلرخن 
ُكّل جريخاٍة للددخ، أخ ينكرخنها، خيصفوننا بكل 
باذيء، خمن منابر الددخ الذي يشاّن علينا حربًا 

منذ عامني.

خلام إذ يفدلون ذلاك، ال يفدلونه مجل رجٍل 
خال مجال قيخة، خلم خوق لذا يهاناون ُكّل يوٍد 

خمن ُكّل من لّب خسّب ما ساد خليجيرًّا.
لقاد بصال عليهم خهد الشاليخي حتّاى مّل، 
خإبراليم آل مرعي مساح بهم ُكّل زقاق، خخيخا 
لو حان خقت رميهم إىَل الّشارع خلن يتقبّلهم أحٌد 

باستثناء الّرصيف.
بالتأكياد أشادر بالحازن عاىل كثرييان، إنّه 
حازٌن شاييصٌّ بحات، خأعتال لفاظ »مرتزق« 
لفًظا ُمهينًا مّي إنساان، خأشادر بامساف حال 

استيدامه.
لكنّاه خصٌف موجاوٌس يف الّلغة عاىل أيّة حال، 
خمن الصدب اخرتاع توصيٍف أخف، مناٍس ذلبوا 
قبل عامني إىَل موقٍف غري ذي زرٍع، خيف طريقهم 

إليه باعوا ُكّل عناخينهم النّظيفة. 

*)من حائطه في فيسبوك(

 املرتزق: 
عبُداهلل نعمان القدسي

ُمذّلون ُمهانون!بطاقةتعريفة:

على ضوء تحليل لـ »رويرتز«

أمريكا ُتهَزُم يف حلب! 



اليخيل م سيسخل 2016د  املواخل ا ربي  امخل م3ل1لا     الددس )ا17(12 ثقافية

)اأَلْتَباُع( حسرتهم شديدة يوم القيامة؛ ألنهم َمن كانوا يساندون ويؤّيدون الظاملني يف الدنيا
  - بشرى المحطوري:

تناخل الشهيد القائد سالد الله عليه يف الدرس 
الداارش من سرخس مدرخة اللاه حال الناس يود 
املح�، خحالهام يف النار، خالحاوار الذي يجري 
باني ألل النار، خالحرسات الشاديدة التي تقط  
قلاوب امتباع يف ناار جهنام، خمحاخلتهم التلُّؤ 
مخان أضلولام، خلكن بداد خاوات امخان، حيث 
لم يداد ينف  لذا يف نار جهنم، خأساقط ساالد 
الله علياه لذه اآليات عىل خاقدنا الذي نديشاه، 
إساقاطاً رائدااً، بني خخضاح خيه ااا بطريقته 
السهلة املبّسطة التي يفهخها الجخي  اا أن من 
يرياد أن ينجَو من النار، خمن الحرسة الشاديدة 
يف جهناَم ال بد أن يتلّأ من الظاملني لنا يف الدنيا، 

حيث ينفده تلُّؤه منهم.

ُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإالاَّ  }اأْلَِخالاَّ
امْلُتاَِّقنَي{

رشح الشاهيد القائاد ساالد اللاه عليه لذه 
اآلياة رشحاا قويا جدا، خأساقطها عاىل الواق  
الذي نديشه بشكل كبري، خلي آية خدال تستحل 
الوقاوف عندلاا كثاريا، ختأملها، خأخاذ الدلة 
منها، حيث قال: ]لذا يدل عىل أن لذه ساتكون 
باني أطراف كان بينها يف الدنيا عالقة قوية جداً: 
قريان ما  قرينه، تابا  م  متبوعاه، مرؤخس 
م  رئيساه، أماة م  أماة قبلها كانات تحتذي 
بها ختساري عىل نهجها، مان كانوا أخالء يف لذه 
الدنياا، من كاناوا أصدقاء يف لاذه الدنيا، خلكن 
صداقاة ال تقاود عىل أسااس صحياح، صداقة 
عشاوائية، صداقة قد تحكخهاا، أخ تدخ  إليها، 
أخ تدزز رخابطها مصالح سنيوية ال يلتفت مدها 
ُء يَْوَمِئٍذ ا  النااس إىل خطاورة النتيجاة، }اْمَِخاالَّ
يود القياماة ا بَْدُضُهْم ِلبَْدٍض َعُدخٌّ إاِلَّ اْلُختَِّقنَي{
)الزخرف: من اآلية-66 67( َمان كانوا يف الدنيا 
متقني، أصدقاء م  متقاني، أتباع ملتقني، قرناء 
ملتقني، لؤالء لم من ستدظُِّم خيخا بينهم املوسة، 
خيشاكر بدضهام بدضااً يف ذلك الياود، خيرتاح 

بدضهم لبدض[. 

ماذا يتمنى )اأَلْتَباُع( وهم يف النار؟
خأشاار ساالُد الله عليه إىل عدة آيات توضح 
أمنيات ألل النار من امتباع الذين تقط  قلوبهم 
الحارسات ندما عاىل تفريطهام يف الدنيا، خعىل 
مساندتهم ختصفيقهم للظاملني يف الدنيا كاآلتي: 

األمنية األوىل:  }َيا َلْيَت َبْيِني َوَبْيَنَك 
} ُبْعَد امْلَْشِرَقنْيِ

تسااءل ساالد الله عليه: ]خلخاذا تتحول ُكّل 
تلاك الصداقاات إىل حالة عداء؟ خملااذا يتبير يف 
ذلك الياود الحديث عن ُكّل املصالح الساابقة يف 
الدنيا؟ يصبح ُكّل التدبري لو عن خطورة املوقف 
الذي أصبحوا خيه، الذي لم يدد بإمكان أخلئك أن 
يذكرخا اآلخرين بأنهم ]لكننا يف الدنيا عخلنا لكم 
كذا خكاذا، خيف الدنياا خدلنا لكم كاذا خكذا[؛ من 

لذه لن تقبل إطالقاً من الطرف اآلخر. 
عندما ذكَّار خرعون موىس ألم يذكره بندخة؟ 
}أََلاْم نَُربِّاَك ِخينَا َخِلياداً َخَلِبثْاَت ِخينَا ِماْن ُعُخِرَك 
ِساِننَي{ )الشادراء: م1( ألم يقل لكذا خرعون؟. 
يف ياود القيامة تُناى ُكّل لذه تخامااً خيخا بني 
امصدقاء، إذا كان صديقاً مخن يضلك، مخن لو 
عىل ضالل يف سلوكه، يف اعتقاساته، يف مواقفه، يف 
توجهاته، قد يدخل لك يف الدنيا اليشء الكثري لكن 
سارتى أنه أضلك، خأنه أللكك خأنه بئل القرين 
عىل الرغم مخا عخل لاك يف الدنيا، ختقول له: }يَا 
َقانْيِ َخِبئَْل اْلَقِريُن{ َليْاَت بَيِْني َخبَيْنََك بُْدَد اْلَخْ�ِ

)الزخرف: من اآليةم3(.

األمنية الثانية: يتمنوا وضع الظاملني 
تحت أقدامهم:

قال ساالد الله عليه شارحا قوله تداىل: }َربَّنَا 
نَا ِماَن اْلِجنِّ َخاإْلِنْاِل نَْجَدْلُهَخا  أَِرنَاا الَّذَيْاِن أََضالَّ
تَْحاَت أَْقَداِمنَاا ِليَُكونَا ِماَن اْمَْساَفِلنَي{: ]عداخة 
شاديدة، أين لم الذين أضلونا من اإلنل خالجن 
نجدلهخاا تحت أقدامنا يف أسافل سرك يف جهنم، 
ندخساهم بأقدامنا، من الداداخة، من الحقد، من 
امسف، من الحرسة، من الندد؛ منه ال يدري ماذا 
يدخل إال لاذا، ذلك الذي أضله ]يرتكه يدخساه[ 
بأقدامه يف نار جهنم، خقد ال يحصل لذا أيضاً[.

األمنية الثالثة: يتمنوا أن يحصل 
الظاملني على عذاب مضاعف:

قال سالد الله عليه شارحا لقوله تداىل: }َربَّنَا 
َلاُؤالِء أََضلُّونَا َخآِتِهْم َعذَابااً ِضْدفاً ِمَن النَّاِر َقاَل 
ِلُكلٍّ ِضْدٌف{ ]لكم ضدف خلم لهم أضداف، لكم 
أضدااف عذاباي؛ منكم كنتم تؤثارخن إتباعهم، 
خكنتم تربطون أنفساكم بهام، ختنرصخون عن 
الحل، ختنرصخون عن الهدى، خأنتم متخساكون 

بهم[.

األمنية الرابعة: يتمنى اأَلْتَباُع العودة 
للدنيا ليتربأوا من الظاملني:

رشح الشاهيد القائاد ساالد الله علياه قوله 
تدااىل: ]}إِذْ تََلَّأَ الَِّذياَن اتُِّبُدوا ِمَن الَِّذياَن اتَّبَُدوا{
)البقرة: من اآلية166( الكبار تلأخا من الصغار، 
خالصغاار لم من كاناوا يف الدنيا يصفقون لهم، 
خيؤيدخنهام، خيدعخونهم بأموالهم خبألسانتهم 
خبأنفساهم، يود القياامة يتلأخن منهم }َخَرأَُخا 
اْلَداذَاَب َختََقطََّداْت ِبِهاُم اْمَْسابَاُب{)البقرة: من 
اآلياة166( ُكّل الوساائل تتقطا  خيخاا بينهم، 
تحصال حارسات عظيخاة، خلكان يف أي طرف 
حكالاا الله سابحانه ختدااىل؟ خعان من؟ عن 
الكبار أد عن الصغار؟ الصغار لم من سيكونون 
أكثر أسافاً خندماً }َخَقاَل الَِّذياَن اتَّبَُدوا{)البقرة: 
مان اآلياة167( عندماا رأخا أخلئك تالأخا منهم 
يف لاذا املوقاف الصداب، خعرخوا بأنهام أضلوا 
أنفساهم ملا اتبدولم يف الدنيا، يود كانوا متبدني 
لهم يف الدنيا، بسبب اتباعهم لهم يف الدنيا، خرأخا 
بأنهم ال يخكن أن ينفدولم بيشء يف ذلك املوقف 
الرلياب، بل يتالّأخن منهام، يدلناون تيليهم 
عنهام يف ذلاك املوقف الصداب، تحصل حرسات 
شاديدة، خيقول ماذا؟.}َخَقاَل الَِّذيَن اتَّبَُدوا َلْو أَنَّ 
َلنَا َكرًَّة َخنَتََلَّأَ ِمنُْهْم{)البقرة: من اآلية167( ليت 
لنا كرة: نرج  إىل الدنيا مرة ثانية نرج  }َخنَتََلَّأَ 
ِمنُْهاْم َكَخاا تَاَلَّأُخا ِمنَّاا{. ال يوجد لنااك رجدة 

نهائياً[.

التاََّظلُُّم الذي يقدمه )اأَلْتَباُع( لرب 
العاملني:

خلفات ساالد الله علياه إىل أن ألال النار من 
امتباع ساوف يقدمون لرب الداملني طلبات لي 
عباارة عان )تظلام( خلكنهم لان يجاباوا إىل ما 

طلبوا نهائيا: ا 
نَا ِمَن  التََّظلُّاُم امخل: اا}َربَّنَا أَِرنَا الَّذَيْاِن أََضالَّ
اْلِجنِّ َخاإْلِنْاِل نَْجَدْلُهَخا تَْحَت أَْقَداِمنَا ِليَُكونَا ِمَن 

اْمَْسَفِلنَي{.
التََّظلُُّم الثاني: ااا }َربَّنَا َلُؤالِء أََضلُّونَا َخآِتِهْم 

َعذَاباً ِضْدفاً ِمَن النَّاِر{.
قال ساالد اللاه علياه: ]أليل لاذا تظلخاً؟. 
ال يجاباون إطالقااً يف تظلخهام، خال يقادر لهم 
ذلك املوقاف أنهم أصبحوا يكرلاون خيبغضون 
خيبايناون أعداء اللاه لؤالء الكباار الذين كانوا 
يف الدنياا مدهم، خقد تصححات خضديتهم.. ال.. 
انتهاى ُكّل يشء، خما ذلك كله إال نوع من الدذاب 

النفيس لهم أيضاً، عذاب نفيس يدانون منه[.

ابتعد عن قرين السوء.. هنا يف الدنيا:
خشدس سالد الله عليه عىل رضخرة أخذ الدلة 
مان القرآن الكريم الاذي ال يأتيه الباطل من بني 
يدياه خال مان خلفاه، خاليوف مان جهنم خمن 
حرسات ألال النار، خالحوار الذي يحصل بينهم، 
ختسااءل قائاالً: ]ما لاو املوقاف الصحيح من 
خاالل ما نفهخاه من مجخوع لاذه اآليات التي 
تتحدث عن مواقف خطارية من لذا النوع؟ لو 
أنك خأنت لنا يف الدنيا، ذلك املوقف الذي يخكن أن 
تقفاه، خذلك الكالد الذي يخكان أن تقوله، ختلك 
املبايناة، خذلك الدداء، خذلاك اللدن مكانه لنا يف 
الدنيا حيث سينفدك، خقرين السوء ابتدد عنه[.

ال ُتجاِلس الظاملني.. إال بشرط: 
 حذر ساالد الله عليه من مجالساة الظاملني، 
حتى خلاو ظننا أنهم لان ييدعوناا، حيث قال: 
]خال تقال: )أناا خالام خعاارف لاكل يشء، خما 
باساتطاعته أن ييدعني، خأنا عاارف كيف لو 
خأناا خاثال من نفايس( خعبارات من لاذه. لذا 
غري صحياح.. أنت من حيث املبدأ ال يصح لك أن 
تجالساه ختصاسقه، ختكون عىل عالقة مستخرة 
مده، ختناسمه ختسخ  منه الباطل، خلو يحاخل 
أن ييدعاك خيضلاك، ختحاخل أن تساكت عنه!. 
قد تحصل لذه تساكت عناه ختجامله ثم تقول 
أنات يف امخري أنك لن تتأثر، قاد تتأثر، خحتى لو 
لام تتأثر خهذا موقف غري صحيح ال يجوز لك أن 

تقفه[.

الشرط.. لجواِز مجاَلسة الظاملني:
ه ساالد اللاه عليه أسائلة ملن لو مرص  خخجَّ
عىل مجالساة الظاملني بقوله: ]إن كان سايقول 
كالماً باطالً لل أنت سرتس عليه، ختوضح بطالن 
ما يقول؟ خإن كان سيقف موقفاً باطالً لل أنت 
سارتس عليه ختقاول: ال، يف لذا املوقاف لن أكون 
مداك؟. لال إذا كان سايبذل مالاه يف الصد عن 
سبيل الله لل أنت ساتخنده ختقول: ال، لن أقف 
مدك، خساأقط  عالقتي مداك؟ ال بأس إن كنت 
من لذا النوع، لكن ما الذي سيحصل؟ مجامالت 
متباسلة، خساكوت عن باطل عان موقف باطل، 
عن قول باطل، عن باذل للقول خللخال خللنفل 
يف مواقف خقضايا باطلة، خأنت تسكت ختحاخظ 
عىل عالقتك مده. إذاً أصبح الدين بكله ال يساخي 
عالقتاك مده، أصبحات عالقتك بالله سابحانه 

ختداىل ليسات بايشء يف مقابل عالقتاك م  لذا 
الشايص، أنات أصبحات يف باطل، أنات يا من 
تقول: ]بأن ما باساتطاعته، أنا خالم لكل يشء، 
خلان يساتطي  أن يضلناي[، لكذا قاد ضليت، 

أصبحت يف ضالل[.. 
خأضاف ساالد اللاه علياه: ]ال يجاوز لك أن 
تجلال ما  مان يتكلخون باكالد باطال إال إذا 
كان باساتطاعتك أن تباني الحال أخ تيرج، أما 
أن ترتباط بهام، ختحّسان عالقتك مدهام خأنت 
تدارف توجهاتهم الياطئاة، مواقفهم الباطلة، 
خقد جدلتهم أخالء، ستكون مدهم يود القيامة، 
خيف يود القيامة ساتكون الداداخة بينك خبينهم 
شديدة، ختتأساف ختندد عىل عالقتك التي كانت 
مدهام يف الدنياا، كياف أخست بك إىل لاذا املصري 

املظلم[.

لن يجدينا نفًعا البحث عمن أضلونا يف 
جهنم:

خصف سالد الله عليه آية }َخَقاَل الَِّذيَن َكَفُرخا 
نَا ِمَن اْلِجانِّ َخاإْلِنِْل{ بأنها  َربَّنَاا أَِرنَا الَّذَيِْن أََضالَّ
ُرخا خني لم الذين  آياة عجيبة، حيث قال: ]ِبياَدخِّ
أضلوناا؟.. يف الدنياا لناا لال كنات تبحث عن 
املضلاني لتطارسلام؟ أد أنت كنات من يصخت، 
يأتاي يضلاك،  ختدارض نفساك مي شايص 
ختكاون قابالً لإلضالل خليسات مشاكلة عندك، 
خال قضياة أن تصباح تدتقد لذا، أخ تارى لذا، 
أخ تقاف لذا املوقاف الباطل، اإلضاالل عندك ال 
يشاكل شايئاً، الحرص عاىل أن تبقاى يف طريل 
الحال، خعاىل أن تبقاى مواقفك حال، أن تبقى 
عقائدك حل، ماا كانت عندك قضية كبرية. لكن 
يف ياود القياماة تبحاث أين لم؟ من لام الذين 
أضلونا؟ تبحاث عنهم، ]لاتهم، لاتهم، لاتهم، 
يف لاذا اليود نجدلهم تحات أقدامنا ليكونوا من 
امسافلني[. اجدلهم لناا يف الدنيا تحت أقدامك، 
اجدل املضلاني تحت أقدامك لناا يف الدنيا حيث 
سينف ، كن مهتخاً لنا يف الدنيا أن تدرف مناب  
الفسااس خاإلضالل، ختدرف رموز الباطل خرموز 
الضالل؛ لتدخل عىل أن تجدلهم تحت أقدامك لنا 

يف الدنيا[.

مما يدل على شدة الحسرة والندامة 
عند أهل النار:

خلفت ساالد اللاه علياه إىل أن غالبية الناس 
ال تهتام لوجوس أنااس مضلني يف أخاساطهم، ال 
يدريخن ذلك التخاما، لكن يود القيامة خبالرغم 
من ألاوال النار الشاديدة التي تنايس صاحبها 
ان  عخَّ يبحثاون  امتبااَع  أن  إال  آخار،  أي يشء 
أضلهام، حيث قاال: ]كثريٌ مان النااس.. خلذا 
اليشء امللخاوس خدالً ا عندما تقول: لناك سعاة 
للضالل، خلنااك مضلون يريادخن أن يضلوكم، 
خلناك كذا خلناك كذا، ترى املنطل لذا بارس عند 
النااس، بارس ال يحارك خيهم شايئاً، لتدرف أنها 
قضية خطارية أنظر مااذا يقول لاؤالء؟ }َربَّنَا 
نَا ِماَن اْلِجنِّ َخاإْلِنْاِل نَْجَدْلُهَخا  أَِرنَاا الَّذَيْاِن أََضالَّ
تَْحاَت أَْقَداِمنَا ِليَُكونَاا ِمَن اْمَْساَفِلنَي{ )خصلت: 
ا2(. الحاظ أن يقولاوا لاذا الكالد عاىل الرغم 
من شادة املوال، عىل الرغام من يقينهم بأنهم 
لم أصبحوا مان ألل النار، أليسات لذه قضية 
مييفة جداً؟ قد تنسيك أي يشء آخر، قد تنسيك 
عدخك، قد تنسايك خلياك، قد تنسايك ُكّل يشء؟ 
لكن عىل الرغم من ذلك ال تزال لذه القضية لي 
أبرز ما يتجىل أمامهم؛ منهم سايقولون ]كل ما 
خقدناا خيه لو مان لذا، من أجل لاذا الطرف[ 
خاكل، ُكّل غضبهم، ُكّل أسافهم يتحول إىل كتلة 
من الحقد عاىل أخلئك الذين أضلولام، أين لم؟ 
أرنا؛ لنجدلهم تحت أقدامنا، ما لم تذكرخا لناك 
أن يقولاوا لكاذا؟ مخاا يدل عىل شادة الحرسة 

خالندامة[.

مثاٌل من الواقع:
خرضب سالد الله عليه مثاالً من الواق  عن أن 
الناس ال يولون انتشار سعاة الضالل أي التخاد، 
خيتداملاون ما  املوضاوع بالخسة شاديدة قد 
توسي بهم إىل نار جهنم ال ساخح الله، حيث قال: 
]تتحدث لنا ما  الناس ختقول لهم: الولابيون 
يضلون النااس، يجب أن نتدااخن يف أن نحاخظ 
عىل عقائدنا، كلخة]عقائدنا[ كلخة ليست مهخة 
جداً مثل أن نقول نحاخظ عىل أموالنا، أخ نحاخظ 
عىل مصالحنا، خأشاياء من لاذه، يتحرك الناس 
خسيبذلون أمواالً كثرية إذا ما تشاجرخا عىل يشء 
ال يسااخي نصف ما يبذلونه مان مال، خيبذلون 
أمواال كثرية، خيتداسخن، خيداسي بدضهم بدض 
خإن كاناوا أرسة خاحادة، لكان أن يقفوا بنصف 
لاذا الشادور أخ بربا  لذا الشادور ما  أعداء 
اللاه املضلني، أبداً، ال.. ال يحصال لذا. قد يكون 
مستدداً أن يدطي مئة ألف خخصخه يدطي مئة 
ل الفالني،  ألف رياال للحاكم الفالني، أخ للخقاوَّ
لكن لات ألف ريال نشرتي به أرشطة نن�لا يف 
سبيل الله لنبني للناس الدقائد الصحيحة، املف 
لاذا لو غري مساتدد أن يدطيه حتاى خإن كان 
لو يف امخري من سايكون ضحية لضالل أخلئك، 
الذيان تريد أنت من خالل طلباك إياه أن يدطيك 
ألف رياال تن� أرشطة خيهاا كالد جيد، أجوبة 
عىل مان يضلون الناس بدقائاد باطلة، ال يهخه 
ذلك! م  أنك ساتبدخ يف مصلحته لو، سايكون 
عخلك مخا يحاخظ عىل سالمة سينه لو، خسالمة 
أخالسه، خساالمة أرسته، ختكاون قضية ال يهتم 
بها، لو مشغول ]تشغلونا بدد الولابيني خنحن 
مشاغولني بني حقناا[!. ما لو حقه؟ سايقول 
لاك: حقي قطداة من محجر، ال تسااخي نصف 
ماا يبذله من خساارة. أليال لذا يبادخ الناس 
مهتخني به جاداً، لكن لناك مضلون لناك ُسعاة 
ضالل لناك كذا، كله كالد بارس، بارس، إىل آخره[.

 هّيأ الناس ليتقبلوا دينه.. بالفطرة: 
ُ
اهلل

ل يف  خكرر الشهيد القائد سالد الله عليه خطوَّ
رشح آية: : }َخَقااَل الَِّذيَن َكَفُرخا َربَّنَاا أَِرنَا الَّذَيِْن 
نَا ِمَن اْلِجانِّ َخاإْلِنِْل نَْجَدْلُهَخا تَْحَت أَْقَداِمنَا  أََضالَّ
ِليَُكونَاا ِمَن اْمَْساَفِلنَي{ ملخياة املوضوع، حيث 
قال: ]لذه اآلية تكشاف التخاماً كبارياً خندامة 
شاديدة، خحارسة عظيخة عناد ألل الناار؛ من 
ُكّل مان يدخال النار ال يدخل إال بسابب آخرين، 
مضلاني يضلونه عن سيان الله، عن لادي الله؛ 
خلهاذا خجدنا يف عادة آيات عىل مساتوى اممم، 
خعاىل مساتوى امخاراس ُكّل يتحارس، خيتنادد، 
خيتحاول إىل عادخ يبحاث عخن أضلاه، خيطلب 
من اللاه املزيد من الدذاب ملان أضله؛ من الناس 
بطبيدتهم، بفطرتهام مجبولون عىل قبول سين 
الله، عىل االلتداء بهدي الله، خإنخا يأتي الضالل 
من قبال أطراف أخارى، أمة تضل أماة، أخ خرس 
يضل أمة، أخ شيص يضل شيصاً من شياطني 
الجن خاإلنل.خبالتأكيد أن لذه اآلية تدل عىل أنه 
تجىل للناس جخيداً خلم يف جهنم، خلم يف ساحة 
املح� أن مان أخصلهم إىل الهاخياة إىل املصيبة 
الدظخى لم أطاراف أخرى أضلولم. خإذا كررنا 
الحديث حول لذا املوضوع خألنه موضوع مهم؛ 
منه اليشء الذي نلخساه لسانوات عديدة، خنحن 
كناا نتحرك يف مجال محاربة ضاالل الولابيني، 
نتحادث م  الناس حول املضلاني، خحول ضالل 
اليهاوس خالنصاارى،  الولابياني خغريلام مان 
خغريلام من املضلاني.. كنا نلخل باأن لذا لو 
املوضاوع الاذي ال يحظاى بالتخااد كباري، خال 
يستثري مشاعر الناس، خال يستثري غضبهم، خال 

يثري التخامهم[.

ال أحد يستطيع أن يقدر حجم الخسارة التي نحن فيها، ونحن نمتلك القرآن 

الكريم؛ ألن أي أمة تمتلك القرآن الكريم وترى واقعها عىل النحو الذي نشاهده 

هي يف الواقع أمة خسارتها عظيمة، خسارتها جسيمة جداً. ]مسؤخلية طالب 

الدلود الدينية ص: 2[

األم�ة هذه فاقدة لعزتها؟ هل منحتها العزة دباباتها وطائراتها، وبرولها، 

وعدده�ا الهائل، وعدته�ا الكبرية، وأمواله�ا الضخمة؟ ه�ل منحتها العزة؟. 

ال.. فق�دت العزة التي كان الله يريد أن تكون لها فيما إذا س�ارت عىل نهجه. 

فعندم�ا فقدت هذه العزة بالتخيل عن أس�بابها اإللهية لم يكن هناك أي يشء 

يمك�ن أن يعوضه�ا عزة ب�دل تلك العزة الت�ي فقدتها من قبل الله س�بحانه 

وتعاىل، بل أصبح ُكّل مقومات الحياة هي من األشياء التي تبدو أمامنا تعطي 

ش�اهداً أكثر عىل أنه�م أذالء أكثر. ]يف ظالل سعاء ماكارد امخالق الدرس 

الثاني ص: م1[

عندما فرطنا كعرب يف هذا الرس�الة العظيمة التي كان املراد أن نكون نحن 

م�ن نحمل رشف حملها إىل اآلخرين يف مختلف بقاع الدنيا، وعندما فرطنا نحن 

من نس�مي أنفس�نا صفوة هذه األمة، الزيدية، وعندما فرطنا نحن من نس�مي 

أنفس�نا نحن عرة رس�ول الل�ه )صلوات الل�ه عليه وعىل آله(، نح�ن فّرطنا يف 

مس�ؤولية كب�رية، أتاحت الفرصة لليه�ود أن يتحركوا ه�م، وبمختلف الفئات 

الضالة واملضلة يف هذه الدنيا. ]خطورة املرحلة ص: ل[

مقتطفاٌت نورانية

 صديُق 
السوء.. قد 

يعمُل لك في 
الدنيا الشيء 
الكثير.. لكن 
سترى يوم 
القيامة أنه 

أضلََّك 
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األدع���������ي���������اءُ ول��������م ي��������زل ب���ن���ف���وس���ه���م
ش���ي���ئ���اً م�����ن ال���ت���س���ل���ي���م م���ه���م���ا وح������دوا

ق����ت����ل����وا ض�����ي�����وف ال�����ل�����ه ف�����ي ع���رف���ات���ه
ص������دوا ع����ن ال���ب���ي���ت احل�������رام وأوص�������دوا

ب���رب���ه���م امل������ش������رك������ن  رب  ال�����ن�����ف�����ط 
وت���س���ع���ودوا  ، ت��ص��ه��ي��ن��وا  ي����دي����ه  ف���ع���ل���ى 

ل����ك����ن����م����ا اإلمي�������������ان ب�����������اٍق م�������ا ب���ق���ت
اف���ت���دوا ل��ن��ص��رت��ك  وأن�����ص�����اٌر   ) مي�����ٌن   (

ن��ب��ي��ه��م دي��������ن  األع���������������راُب  ض����ي����ع  إن 
ت����ت����ب����دُد ال  األن���������ص���������ار  ف������م������ب������ادئ 

) أح�����م�����ٍد   ( ب����أم����ة  ت���س���م���ي���ن���ا  ش�����رف�����اً 
وإل������ي������ك ض���ح���ي���ن���ا مب������ا ه������و أح����م����ُد

من قصيدة يف 
ذكرى املولد 

النبوي 
معاذ الجنيد

برنامُج رجال اهلل
ملزمة األسبوع:

 

 مدرخة الله خعده خخعيده 
الدرس الحاسي ع�

نور النور
حمير العزكي

ط����ه ب����ن����ورك أح����رف����ي ت��ت��ب��اه��ى
وي���ف���وح ك��ال��زه��ر ال���ن���دي ش��ذاه��ا

ت��ت��أأل ال��ك��ل��م��ات ف���ي أف���ق ال���رؤى
ح���س���ن���اء زّي������ن وج���ه���ه���ا وك��س��اه��ا

الضيا م��ش��ك��اة  ال��ن��ور  ن���ور  م����والي 
ل��ي��س يضاهى ال��ك��ون  ورب��ي��ع وج���ه 

وال��ه��دى الفضيلة  تعشقه  م���والي 
ُس�������َور ب��ح��ض��رت��ه احمل�����ب ت��اه��ا

وال���ع���ال���م امل����رس����وم ل���وح���ة ت���ائ���ٍه
وطواها األس��ى  أّط��ره��ا  البؤس  في 

ي��ت��ن��ف��س ال��ص��ع��داء ي��ش��ه��ق ع��ائ��دا
م���ن م���وت���ه يَ���س���ُل احل���ي���اة ِق���َراه���ا

ط����ه ح���ي���اة ال����ك����ون س����ر وج�����وده
م����ا ح��ج��م��ه��ا ك��ل��م��ات��ن��ا وع��س��اه��ا

س��ت��ظ��ل ح���ائ���رة تُ���ع���اِق���ر ع��ج��زه��ا
وت�������رى ض���آل���ت���ه���ا ب���ح���ض���رة ط��ه

شمس الضحى بدر السما هام العلى
ف��ج��ر ال��دج��ى روح���ي ف���دا م��واله��ا

صافحت اخل���ائ���ق  مب���ول���دك  ط���ه 
ك����ف ال����ه����دى م�����دت ل����ه يُ��م��ن��اه��ا

واس���ت���ب���ش���ر احل�����ق امل���ب���ن ب���ن���وره
وت��ه��اف��ت��ت ُظ���لَ���م ال���غ���وى وش��ق��اه��ا

ال� فرحة  وش���ارك  األق��ص��ى  وتبسم 
ب���ي���ت ال��ع��ت��ي��ق م��ع��ان��ق��ا ل��س��ن��اه��ا

بختامها اح��ت��ف��ت  ال���رس���االت  ك���ل 
ومت���ام���ه���ا واس��ت��ق��ب��ل��ت أس��م��اه��ا

تزعزعت العروش  مولدك  ي��وم  في 
وال����ن����ار م�����ات ل��ه��ي��ب��ه��ا ول��ظ��اه��ا

أه�����دى رب��ي��ع��ك ل��ل��ح��ي��اة رب��ي��ع��ه��ا
وت���ف���ت���ق���ت أزه������اره������ا ون����داه����ا 

ط�����ه ه���ن���ا وع����ل����ى مي���ي���ن���ك أم���ة

ن��ف��ض��ت غ���ب���ار ش��ق��ائ��ه��ا وع��ن��اه��ا
مي��ن��ي��ة ف������ازت مب���دح���ك وال��ث��ن��ا

س��واه��ا دون  أخ�����وك  أش�����اد  وب���ه���ا 
فأشرقت ال��ك��رام  بعترتك  ش��رف��ت 

ب���ع���ل���وم���ه���م خ����ي����را ي���ع���م رب���اه���ا
الهدى بدر  الى  الهادي  سبطك  من 

واب���ن���ي���ه���م���ا ن���ف���س وم������ا زك���اه���ا
يكن ول��م  ال��ق��ل��وب  بتقواها  ع��م��رت 

ل���ف���ج���وره���ا ح�����ظ م�����ع ت���ق���واه���ا
م���ن ي����وم ن��ب��أك اخل��ب��ي��ر وه����م لنا

دج��اه��ا ادل���ه���م  اذا  ال��ن��ج��اة  س��ب��ل 
ق����رن����اء ق����رآن����ي ون������ور م��س��ي��رت��ي

وال���ع���روة ال��وث��ق��ى ال��ت��ي أرض��اه��ا
ال� ن��ورك  من  قبضة  علمك  ميراث 

أزل���������ي ي�����ه�����دي ك�����ل ف�����ج�����ٍر ت����اه
ط�����ه ول�����ل�����ع�����دوان أل������ف ح��ك��اي��ة

ص���اغ ال���دم���ار ف��ص��ول��ه��ا وح��ك��اه��ا
وق����ف ال��ي��م��ان��ي��ون م��ث��ل ج��ب��ال��ه��م

ش����م األن�������وف ي���ط���اول���ون ع��اه��ا

صمودهم املعتدين  فأعيا  صمدوا 
وت���س���اق���ط���ت أرت����ال����ه����م وق���واه���ا

م��ن��ك اس��ت��م��د امل���ؤم���ن���ون ث��ب��ات��ه��م
ي����ا س���ي���دي ف���ي���ك احمل�����ب مت��اه��ى

ط���ه ه��ن��ا ب���ك ن��ح��ت��ف��ي ف��امل��ول��د ال���
صداها ال��ق��ل��وب  ف��ي  ذك���رى  �نبوي 

ذك�����رى ل��رح��م��ت��ك ال���ت���ي أه��دي��ت��ه��ا
ل���ل���ع���امل���ن وق������د ب���ل���غ���ت م���داه���ا

ذك�������رى ل���ع���زت���ك ال����ت����ي ع��ل��م��ت��ن��ا
وب���ه���ا رف��ع��ن��ا ف���ي احل���ي���اة ج��ب��اه��ا

بدينهم امل��ؤم��ن��ن  إع���ت���زاز  ذك����رى 
»ل���ب���ي���ك ط�����ه« مت���ل���ئ األف�����واَه�����ا

ذك����رى ب��ه��ا ال��ب��ش��رى ألم���ة أح��م��د
وت��غ��ي��ظ ك���ل خ��ص��وم��ه��ا وع���داه���ا

ط����ه ع���ل���ي���ك ال����ل����ه ص���ل���ى دائ���م���ا
أب�������دا ص�������اًة وح�������ده أح���ص���اه���ا

ك��ل��ه��م ب��ي��ت��ك  وآل  أخ���ي���ك  وع���ل���ى 
عشق احل���روف ووج��ده��ا وه��واه��ا

وعاد نواله
عبدالقوي الجنيد

ال��غ��رام جماله أرب����اب  س��ب��ى ع��ق��ل 
رب��ي��ع ال��ه��دى م��ذ ه��ل ن����ورا هاله

األسى غمرة  في  األرواح  به  وطابت 
آل��ه امل�����������ب���ارك  ال���دي���ن  ب���ه  وزان 

ف��أه��ا ب��ش��ه��ر ف��ي��ه م��ي��اد أح��م��د 
فاله اخللق  أسعد  م��ن  ال��ه��دى  نبي 

م��ح��م��د اخمل����ت����ار ص���ف���وة ه��اش��م
ظاله ف���اء  ال��ك��ون  ه���ذا  ازدان  ب��ه 

ف��ي��اأم��ة اإلس�����ام ط��وب��ى ل��ك��م أال
ف��ق��د ع���ادت ال���ذك���رى وع���اد ن��وال��ه

افرحوا والرحمة  الله  بفضل  هنيئا 
م��ثاله األن�����ام  ك���ل  ف���ي  ع���ز  ف��ق��د 

الهدى إل��ى  هدانا  العظمى  هواملنة 
كماله البليغ  امل��������دح  ع��ن  ت��س��ام��ى 

ه��وال��ن��ع��م��ة ال��ك��ب��رى اج��ت��ب��اه إل��ه��ه
وف���ض���ل���ه ال���رح���م���ن ج�������ل ج��ال��ه

وال���ردى الكفر  م��ن  أحيانا  ال��ل��ه  ب��ه 
وأن��ق��ذن��ا م��ن س��ط��وة اجل��ه��ل دال��ه

أف����اض ع��ل��ى األي���ت���ام رأف����ة عطفه
وجت���ه���ل إن����ف����اق ال���ي���م���ن ش��م��ال��ه

ف��ل��ل��ه م��اأع��ل��ى م��������ن��اق��ب أح��م��������د
خاله غ��ر  واخل��ل��ق  ال��ن��دى  عظيم 

إل��ي��ه حت���ن ال�����روح وال��ق��ل��ب ه��ائ��م 
وصاله احمل��ب  الصب  يسعف  متى 

ولوعة شوقا  الصب  وج��د  زاد  فقد 
رح���ال���ه ت���ش���د  أن  إل����ي����ه  وح�������ان 

إل����ى ال���ل���ه ن��ش��ك��و م���األ���م ب��أم��ت��ي
ف��ي��اس��ع��د م���ن ل��ل��ه ط����ال اب��ت��ه��ال��ه

بأسرها احل����روب  ن��ي��ران  ليطفئ 
وي��س��ع��د ش��ع��ب��ا ق���د ت��ه��رت ح��ب��ال��ه

شامخا السعيدة  أرض  على  فيحيا 
وت��ف��ت��ك ب���ال���غ���ازي���ن ط����را رج��ال��ه

وك�����ل ب�����اد امل��س��ل��م��ن وم�����ن ب��ه��ا
وش���ع���ب م�����راد ال���ك���اف���ري���ن زوال����ه

دي��اره��ا ف��اح��ف��ظ  ي���ارب���اه  فلسطن 
وأس���ع���ف ب��ن��ص��ر ق���د جت��ل��ى ه��ال��ه

ف��ق��د ط���ال خ���ذالن األق����ارب نحوه 
نضاله الغاصبن  ال��ي��ه��ود  وأض��ن��ى 

ن��اص��را  ي�����ارب  إالك  ل��ه��م  ول���ي���س 
ف��ص��ه��ي��ون ف��ي��ه��ا ي��س��ت��ب��د اح��ت��ال��ه

ي����ؤي����ده ف����ي ذل�����ك اجل������رم ع��اه��ل
ال���دي���ن س���اد عقاله ب��إس��م  ح��ق��ود 

وس��خ��ر دي���ن ال��ل��ه وال��ن��ف��ط ج��اه��دا
ل���ي���ف���ن ب�����ن امل���س���ل���م���ن ري���ال���ه

انتشى قد  لنجد  شيطان  ق��رن  نعم 
خ��ي��ال��ه امل��س��ل��م��ن  أرض  ب��ت��دم��ي��ر 

قلوبكم أح���ي���وا  اإلس�����ام  ف��ي��اأم��ة 
ب��ح��ب رس����ول ال��ل��ه ي��ح��ل ات��ص��ال��ه

وعودوا إلى القدس املبارك تنصروا
ماله يخشى  ليس  بخير  وحت��ي��وا 

وق����وم����وا ب��ت��ط��ب��ي��ق مل���اج���اءك���م به 
ف���ه���دي رس�����ول ال���ل���ه غ����ال م��ن��ال��ه

فطوبى ملن أضحى على العهد ماضيا
ول����م ت��ن��ق��ض األق������وال م��ن��ه ف��ع��ال��ه

ع��ل��ي��ه ص����اة ال��ل��ه ف���ي ك���ل حلظة
وس���ل���م م��اأح��ي��ا ال���ب���راي���ا ام��ت��ث��ال��ه

مغرم م��اق��ال  واألص��ح��اب  اآلل  م��ع 
ال��غ��رام جماله أرب����اب  س��ب��ى ع��ق��ل 
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 متابعات فلسطينية

»إسرائيل« مجددًا: ال َحلاَّ يف سوريا إال بإسقاط األسد 
علي حيدر*

ليس�ت مفاجئ�ًة مطالب�ة الكي�ان الصهيوني 
باس�تقالة بشار األس�د وإخراج سوريا من محور 
املقاوم�ة، رشط�اً إلنه�اء الح�رب، بل يأت�ي ذلك 
انعكاس�اً واس�تكماالً لسلس�لة مواق�ف رس�مية 
س�ابقة، بدءاً من رأس الهرم السيايس، وصوالً إىل 
االس�تخبارات العس�كرية. هذا املطلب صار أكثر 
إلحاح�اً اآلن يف تل أبيب وعواصم إقليمية، يف ضوء 
إخفاق الرهان�ات لتطويع س�وريا وإخراجها من 

الراع مع »إرسائيل«. 
لم يكش�ف وزير األم�ن »االرسائييل«، أفيغدور 
التوجه�ات  بحقيق�ة  يتص�ل  جدي�داً  ليربم�ان، 
واألولوي�ات »اإلرسائيلية« يف الس�احة الس�ورية، 
عندم�ا أك�د رضورة أن تنته�ي الحرب الس�ورية 
ب�«إسقاط األس�د وإخراج إيران«، ما يعني عملياً 
إخراج س�وريا م�ن معادل�ة الراع م�ع الكيان 
اإلرسائييل، ومن مح�ور املقاومة، إنما يأتي موقفه 
ال�ذي أدىل ب�ه أم�ام مؤتم�ر »س�ابان«، امت�داداً 
ملواقف رسمية س�ابقة عىل لسان أعىل رأس الهرم 
الس�يايس، وأيضاً رئيس االستخبارات العسكرية، 

اللواء هرتيس هليفي. 
مع ذلك، حرص ليربمان عىل اس�تكمال صورة 
املوقف الرس�مي »اإلرسائييل« عرب تسمية املطالب 
بعناوينه�ا الت�ي تناوله�ا م�ن س�بقه بأس�اليب 
تعب�ري متعددة، فقد س�بق أن حذَّر رئيس حكومة 
الع�دو بنيامن نتنياهو، يف أكثر من مناس�بة، من 

مفاعي�ل القض�اء ع�ىل تنظيم »داع�ش« ملصلحة 
مح�ور املقاوم�ة، قائ�الً إن »القضاء ع�ىل داعش 
وترك إيران.. يعني االنتصار يف املعركة وخس�ارة 

الحرب«.
أيض�اً ح�دد نتنياهو أم�ام الرئي�س الرويس، 
فالديم�ري بوتن، يف نيس�ان املايض، ب�أن خطوط 
»إرسائي�ل« الحمر تنبغي مراعاته�ا يف أي صيغة 
تس�وية مستقبلية، وهي تتمحور حول رضورة أاّل 
تكون س�وريا جزءاً من مح�ور املقاومة، بصفتها 
دول�ة داعمة لح�زب الل�ه يف لبن�ان، أو حتى قوة 

معادية ل� »إرسائيل«.
وكان التعبري الذي اس�تخدمه نتنياهو يف سياق 
الحديث مع بوت�ن أّن »«إلرسائيل« خطوطاً حمراً 
واضحة للدف�اع عن نفس�ها: أوالً، نعمل ُقصارانا 
ملنع تحويل أس�لحة متقدمة من إيران وسوريا إىل 
حزب الله يف لبن�ان، وثانياً، نعمل عىل إحباط فتح 

جبهة إرهاب أخرى ضدنا من الجوالن«.
يف هذا الس�ياق، أتت مواقف ليربمان تتويجاً ملا 
س�بق أن جاهر به رئيس االستخبارات العسكرية 
»أمان«، هليفي، يف مناس�بتن مختلفتن، علماً بأن 
»أمان« تنضوي يف املؤسس�ة العسكرية الخاضعة 

لسلطة وزير األمن.
وكانت املناس�بة األوىل أمام مؤتمر »هرتسيليا« 
يف حزيران امل�ايض، والثانية خالل جلس�ة مغلقة 
قب�ل أيام، أكد فيه�ا هليفي خط�ورة القضاء عىل 
»داعش« بالنسبة إىل »إرسائيل«، ألن ذلك يصب يف 
مصلحة إيران وحزب الله، ويضع تل أبيب وحيدة 

أمام املقاومة.

يف الوقت نفسه، يش�كل موقف ليربمان تكراراً 
للموق�ف ال�ذي أعلن�ه وزي�ر األمن قبله، موش�يه 
يعل�ون عندما اعت�رب يف كانون الثان�ي املايض، أن 
»إرسائي�ل« »تفضل س�يطرة داعش، ع�ىل النفوذ 

اإليراني يف سوريا«.
بعد إخفاق »تطويع« س�وريا بات إخراج األسد 

مطلباً إرسائيلياً 
هك�ذا، تظه�ر م�ن عين�ات املواقف الرس�مية 
»اإلرسائيلي�ة« أن ليربمان لم يعل�ن موقفاً جديداً، 
ول�م يعرّب ع�ن توجه ش�خيص، بل ه�و انعكاس 
للرؤية »اإلرسائيلية« إىل املعركة يف سوريا، وامتداد 
لتموضعه�ا يف الره�ان ع�ىل انتص�ار الجماعات 
املس�لحة. لكنه ه�دف بذلك إىل وض�ع مطالب تل 
أبيب ع�ىل طاولة أي مفاوضات تتصل بالتس�وية 
السياس�ية يف سوريا، مع أنه أعرب أمام »سابان«، 
عن غي�اب ثقت�ه بإمكاني�ة تلبية ه�ذه الرشوط: 

»إسقاط الرئيس األسد وإخراج إيران«.
ع�ىل هذه الخلفي�ة، طالب ليربم�ان بأن تكون 
الوالي�ات املتحدة، يف ظل رئاس�ة دونال�د ترامب، 
أكث�ر فعالي�ة يف إنه�اء ال�راع يف س�وريا، ألنها 
الطرف الوحي�د، وفق تقديره، الق�ادر عىل تغيري 
موازين القوى يف تلك الس�احة، ويف النتيجة، تلبية 
املطالب »اإلرسائيلية«. استناداً إىل هذه الرؤية، قال 
إن »األهم بالنس�بة إىل »إرسائي�ل« هو التوافق مع 
اإلدارة األمريكي�ة الجديدة بش�أن إيران وس�وريا، 

والفلسطينين«.
رغ�م ه�ذه العوام�ل، تتس�م مواق�ف ليربمان 
براحة مب�ارشة يف تحديد املوق�ف »اإلرسائييل« 

الرسمي من تويل ش�خص األسد ملنصب الرئاسة، 
ومما تس�ميه »إرسائيل« النفوذ اإليراني، يف إشارة 
إىل الدع�م ال�ذي تقدمه الجمهورية اإلس�المية إىل 
س�وريا بصفتها دولة داعم�ة للمقاومة وتقف يف 
وج�ه »إرسائيل«. ومع أن األخرية ال تهتم �� ابتداًء 
��� بالهوي�ة الفردي�ة، أو الفكري�ة أو التنظيمية 
ملن يتوىل رئاس�ة س�وريا، إنما ما يهمها أن تكف 
دمش�ق، كما ع�رب من هم يف موق�ع صناعة القرار 
الس�يايس والعس�كري يف ت�ل أبي�ب، ع�ن كونها 
معادية ل� »ارسائي�ل« وتتبنى خيار دعم املقاومة 

يف لبنان وفلسطن.
لذا، ما فعل�ه ليربمان أنه طبق هذا املفهوم عىل 
الواقع الس�وري، وعرب ع�ن الخالصة التي يعرفها 

وتتبناها املؤسسة السياسية والعسكرية.
ويأت�ي موق�ف وزي�ر األم�ن »اإلرسائييل« يف 
س�ياق ميدان�ي وتوقي�ت س�يايس ب�ات فيهم�ا 
إظه�ار املواق�ف الريح�ة مطلب�اً »إرسائيلياً«، 
ج�راء الهزائم الت�ي تتلقاها الجماعات املس�لحة 
واإلرهابي�ة يف س�وريا، وضمن قدر من التس�ليم 
بتب�دد الرهانات ع�ىل تغيري املجري�ات امليدانية، 
باالتكاء عىل موازين القوى يف الس�احة الس�ورية 

من دون تدخل خارجي مبارش.
وه�ذا يعن�ي أيضاً تب�دد الرهان عىل إس�قاط 
الرئيس األس�د عس�كرياً، أو حتى سياسياً، بعدما 
بات الوضع امليداني أضعف من أن يش�كل عنر 
ضغط النت�زاع مثل ه�ذا التنازل، ب�ل إن األنظار 
»اإلرسائيلي�ة« ومعها اإلقليمية، املعادية لس�وريا، 
موجهة يف هذه املرحلة إىل ما س�يتبنّاه ترامب، من 

مواقف سيكون لها مفاعيلها املبارشة عىل الساحة 
السورية.

أم�ا يف املضم�ون، فيلخ�ص موق�ف ليربمان، 
مع ما س�بقه من مواقف رس�مية أخ�رى، الرؤية 
واأله�داف  س�وريا،  يف  للمعرك�ة  »اإلرسائيلي�ة« 
املتوخ�اة منها )إخراج س�وريا من محور املقاومة 
عرب إسقاط األس�د(، ويأتي ذلك تتويجاً ملسار من 

الرهانات واملحاوالت الفاشلة.
يذك�ر أن�ه يف الس�ابق، كان�ت هن�اك رهانات 
»إرسائيلي�ة« ودولية وإقليمية عىل إخراج س�وريا 
من معادلة الراع عرب إغراء األس�د واس�تدراجه 
إىل مع�ادالت وصفقات محددة، تحديداً بعد نتائج 
ومفاعي�ل ح�رب 2006، ثم بات إخ�راج الرئيس 
الس�وري مطلباً ورشطاً إلخراج بالده من الراع 
مع »إرسائيل«، وذلك يف ضوء اليأس من تطويعه.

ويف أعقاب إخفاق املخطط األمريكي يف السيطرة 
ع�ىل املنطقة، م�ن بوابة العراق، ل�م يعد باإلمكان 
التعايش مع خيارات س�وريا االسراتيجية يف ظل 
الرئي�س األس�د، ثم تع�زز التمس�ك »اإلرسائييل« 
واألمريك�ي ومع�ه اإلقليم�ي بهذا املوقف، بس�بب 
فشل الرهان عىل »داعش« وبقية الفصائل األخرى 
يف العراق وسوريا، وأيضاً يف ضوء االتفاق النووي 
اإليراني الذي تحول إىل محطة كرس�ت إيران دولة 
نووي�ة وإقليمية عظمى، تملك هامش�اً واس�عاً يف 
اس�تمرار دعم حلفائها يف لبنان وس�وريا والعراق 

وفلسطن.

*األخبار البيروتية

مفتي القدس يحّذر من قرار العدو بزيادة االقتحامات لألقصى

أكثر من 95 اعتداء على املقدسات الشهر املاضي 
قال خزير امخقاف خالشاؤخن الدينية الشايخ يوساف 
اسعيال: إن املساجد امقاىص املباارك، يواجاه تصدياداً 
»إرسائيليًا« غري مسابوق يف ظل زيااسة مددالت اقتحامه 
من قبل الجخاعات االساتيطانية التي باتت تتخت  بنفوذ 

خاس .
خأضاف، يف تقرير له يود االثنني، أن مساؤخليتنا تجاه 
امقىص خاملقدساات يف القدس عىل رأس أخلوياتنا، خنض  
ُكّل إمكانياتناا يف خدماة املساجد امقاىص الاذي ال يقبل 
ال�اكة خال التقسايم، خال يقبل أبادا أن يخن  رخ  امذان 
خيه خيف أي مساجد كان، خسايبقى صوت الحل يدلو خال 

يدىل عليه.
خأخضاح أن االحتاالل انتهاك حرمة املقدساات خسخر 
الدباسة خاملقابر خالل شاهر ت�ين الثاني املنرصد، أكثر 
من 5ا مرة، حيث اساتخر املستوطنون خضباط خعنارص 
من امليابرات باقتحاد املسجد امقىص، خنفذ املستوطنون 
جوالت اساتفزازية، خمساريات، عدا عان امليططات ليل 
نهار للنيل من إساالمية خعرخبة مدينة القدس خاملساجد 
امقىص، خمنها امليطط لتوسي  مسار قطار يصل من تل 

أبيب حتى القدس.
خباني اسعيال أن االحتالل من  رخ  امذان يف املساجد 
اإلبراليخاي يف اليليل الشاهر املاايض، مل خقتااً بحجج 
خالية كداسته، خمارس خما يزال سياساة التفتيش املذلة 

بحل املصلني.

ضربات متتالية وموجعة توّجُهها 
حركة املقاطعة لكيان العدو 

أخااس املكتاب الوطناي للدخااع عان امرض يف تقرياره الادخري حول 
املقاطدة، باأن حركة املقاطدة تواصل توجيه الرضبات املوجدة )لكيان 

الددخ الصهيوني(.
خفاي تطور صااسد لحكوماة الددخ كشاف اساتطالع جدياد للرأي 
الدااد صادر يف الثاني من سيساخل/ كاناون اخل الجاري عن مؤسساة 
)برخكينغاز( خمقرلاا يف خاشانطن، أن ماا يقرب من نصاف اممريكيني 
يؤيدخن خرض عقوبات عىل »إرسائيل« بسابب نشااطها االستيطاني يف 
االرايض الفلساطينية املحتلة بدادخان 67ا1، حيث يديش أكثر من 750 
ألف مستوطن )صهيوني( يف الضفة املحتلة بخا خيها القدس ال�قية.

خجاءت نتائج االساتطالع متزامنة م  اختتاح أعخال الدخرة السنوية 
لا »منتدى سابان« للسياساات، لتدزيز الحوار املفتوح بني الشيصيات 
السياساية اإلرسائيلياة خاممريكياة الرخيداة. خجاء يف االساتطالع الذي 
أجرته مؤسساة »برخكينغز« خشارك خيه 2570 مواطنا امريكيا أن %6ل 
من اممريكيني يؤيدخن إجراءات عقابية ضد إرسائيل رساً عىل سياسااتها 
االساتيطانية يف مناطل الضفة الغربياة خالقدس ال�قية، خلو ما يخثل 

زياسة بنسبة %ا خالل الداد املايض.

حاّذر الشايخ محخاد حساني- املفتي 
الداد للقدس خالديار الفلسطينية- خطيب 
املساجد امقاىص املباارك، من أبدااس قرار 
سالطات الدادخ الصهيوناي بزيااسة خقت 
الصباحية للخساجد امقىص  االقتحاماات 
املباارك، من قبل املساتوطنني خالجخاعات 

املتطرخة.
القارار  لاذا  تداعياات  املفتاي  خباني 
اليطري خالذي يكشاف عن نوايا سالطات 
الدادخ الددخانية خغطرساتها خعنجهيتها 
تجااه خارض التقسايم الزماناي خاملكاني 
للخساجد امقاىص املباارك، خمؤكاداً عاىل 
رخاض أي تدخل مان قبل لذه السالطات 
يف شاؤخن املساجد امقىص املباارك، مؤكداً 
»أنناا كخسالخني نرخض أصاالً اقتحامات 
املتطرخني اليهوس للخساجد امقىص املبارك، 
خخهخا أخغلات لذه السالطات يف قراراتها 

خإنناا نؤكد عىل إساالمية املساجد امقىص 
املباارك، الاذي ال يحال مياة جهاة غاري 

املسلخني التدخل يف شؤخنه«.
خجدس حثه ُكّل من يستطي  شد الرحال 
إىل املساجد امقاىص املبارك أن يقاود بذلك 
بهادف املرابطة خياه، خإعخااره بالصالة، 
لنرصتاه، خالوقوف ساداً منيداً يف مواجهة 
ماا يحاك له من مكائد للنيل من قدسايته، 
يدنساونه  مان  عاىل  الفرصاة  ختفويات 

خيدتدخن عليه.
الدربياة  اممتاني  املفتاي  خناشاد 
خاإلساالمية إىل بذل أقىص جهوسلا الدخلية 
لحخاية املساجد امقىص املباارك خالقدس، 
خنرصتهخاا باكل مان الوساائل خالطارق 
املديناة  حرماة  عاىل  للحفااظ  املتاحاة، 
املقدساة خمن  سياسة خرض اممر الواق  

التي تجري عىل قدد خساق.

االحتلل يعتقل طالَبني من مدرسة جنوب نابلس ويهدم مساكن يف األغوار
اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل، يود 
الثالثاء، طالبني خلساطينيني من مدرسة 
السااخية جناوب نابلل، عقاب االعتداء 
عليهخاا بالارضب.. خيخاا جرخات آليات 
االحتالل مساكن تأخي عائالت خلسطينية 

يف منطقاة خصائال يف امغوار إىل الشاخال 
من مدينة أريحا.

خقال مسائول ملف االستيطان شخال 
الضفة الغربية، غساان سغلل: إن قوات 
االحتاالل اعتادت عاىل عادس مان طلباة 

مدرسة الساخية، خاعتقلت طالبني منهم.
خأضااف إن قاوات االحتاالل اعتقلت 

الطالبني عقب االعتداء عليهخا.
باأن جراخاات  )خخاا(  خأخااس خكالاة 
االحتالل تراخقها قوة عساكرية اقتحخت 

صبااح اليود بلادة خصائل خسمارت عدسا 
من اللكساات الساكنية، تدوس ملواطنني 
خلسطينيني، إىل جانب لدد قوات االحتالل 

اىل مرخقني صحيني.

إصابة جنديني صهيونيني بمواجهات 
شمال رام اهلل وحملة اعتقاالت 

ودهم وتجريف أراضي يف الضفة
أصياب جندياني صهيونيني، مسااء أمل، إثر اساتهداخهم 

بالحجارة خالزجاجات الحارقة شخال غرب راد الله.
خخخل شاهوس عيان، خقد »أصياب الجنديني خالل مواجهات 
م  شابان خلساطينيني يف قرية سير نظاد، خلام تدرف حالتهم 

بدُد«.
خيف ساياق االعتاداءات التاي يقرتُخها كياُن االحتالل، شانّت 
قوات الددخ الصهيوني، ليلة أمل، حخالِت سلم خاسادة بأنحاء 
متفرقة من الضفة املحتلة، طالت 12 خلساطينياً، خيخا خشالت 
باعتقال ناشاطنْي با«الكتلة اإلسالمية« بجامدة بريزيت يف راد 

الله.
خقالات مواق  علية، إّن قّوات الددخ اعتقلت ثالثة مواطنني 
بدازخن قضااء قلقيلية، خمواطان بكفل حارس، كخاا اعتقلت 
مواطنااً يف بيتونيا قضاء راد الله، خمواطناً ببيت جاال غرب بيت 

لحم.
خأعلان الددخ عن اعتقال ثالثة من نشاطاء حركة »حخاس« 
ببلادة ماراح رباح غرب بيت لحم، خناشاط آخار بخييم الفوار 
جناوب اليليل، خمواطن بقرية مريش جناوب سخرا خآخر ببلدة 

الّسخوع جنوب املحاخظة.
خأشارت املصاسر إىل أّن قّوات كبرية من جيش الددخ انت�ت 
يف أحيااء بلدة ماراح رباح جناوب بيت لحم، خساط مواجهات 
متفرقاة بني الّشابان خقاّوات الددخ، الختاة إىل أّن جناوس الددخ 
نصبوا الكخائن للشبّان، خسط إطالق للقنابل الغازية خالصوتية.
خيف محاخظاة اليليال، أخضحات املصااسر أّن قاّوات الدادخ 
اعتقلت امسري املحرر راجح أبو عجخية من مييم الفوار جنوب 
اليليال، خاملواطن ساديد الشادراخي خنجله رمضاان من قرية 

مريش جنوب مدينة سخرا.
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االنهياراُت تجتاُح صفوَف املسلحني يف حلب َو »إسرائيل« تتدّخـُل بغارات ُقـرب دمشق

76 % من األمريكيني: »إسرائيل« هي الرصيد اإلسرتاتيجّي للواليات املـُتحّدة 

  - خاص:
اساتكخلت قاواُت الجياش الساوري مدعوماًة 
بحلفائها، أمل امربداء، من اساتداسة سايطرتها 
عىل كامل مناطل حلب القديخة بدد التقدد الرسي  

املباغت الذي شنته عىل مواق  املسلحني.
خأخاس نشطاُء يف املدارضة خمصاسُر ميدانية بأن 
قوات الجيش الساوري اخرتقت خطوط املسالحني 
خساط حلاب القديخاة، ما سابب خقاوع حالة من 
الفاوىض يف صفوخهام خاضطرارلم إىل االنساحاب 

باتجاه الجنوب.
خسابل أن أعلن الجيُش الساوري مساَء الثالثاء 
سيطرتَه عىل عدة أحياء يف رشق حلب القديخة، بخا 
خيهاا الشادار خاملرجة خكرد القاطرجاي، ما يدني 

عزله آلخر جيب للخسلحني ساخل املدينة.
خأخااست مصاسر يف مواقا  التواصل االجتخاعي 
بأن ع�ات املسالحني بدأخا باالنساحاب من حلب 

ال�قية ليسلخوا أنفسهم إىل قوات الجيش.
خلم يدد أماد مسلحي امحياء ال�قية يف مدينة 
حلاب من خيارات ساوى القبول بتساوية ب�خط 
الدخلاة الساورية، أخ الذلااب نحو قتاال يائل يف 

بقدة تتآكل برسعة يوماً بدد آخر.
عخليااً، عجاالُت لذه التساوية سارت مناذ أياد 
خأنتجات اتصاالت عديدة بني مساؤخلني مدارضني 

خمخثلني عن الجيش الساوري، إذ يديش املسلحون 
مناذ أسابوع أيامااً عصيباة تحات ضغاط نفيس 
خعساكري كبريين، م  تواصل الهجخات خالقصف 

عاىل مواقدهام، ختخّكان الجيش خالقاوى الرسيفة 
من تحريار أحياء إضاخية مان املدينة، بأرسع مّخا 
كان يتوقا  أكثار املراقبني تفاؤالً. مصااسر عليخة 

بالجبهة يف حلب ترخي أّن قاسة املسالحني، بسابب 
خضدهم السايّئ للغاية، عّلقاوا آمالهم عىل إصدار 
مجلال اممن الادخيل، أخل من أمل، قاراراً بهدنة 

يف املديناة. أكثار من ذلك، حااخل حلفاؤلم يف ريف 
حلاب ختح جبهة جخدية الزلاراء، غرب املدينة، يف 
محاخلة للقاول إّن املحارصيان يف امحياء ال�قية 
غاري مرتخكني، لكن لم يحدث أّي تغيري لناك، بل إّن 
املصاسر تؤكد أنه حتى لو نجح الهجود جزئياً، خإنه 
لن يغرّي شيئاً يف قرار املدركة. كذلك عخل املسلحون 
عىل خلل مداسلة شابيهة بخداسلة »كفريا خالفوعة 
اا مضايا خالزبداني«، عل قصفهم املرّكز خالدنيف 
عاىل قريتي كفريا خالفوعاة اإلسلبيتني املحارصتني 
من قبلهام، خإزلاق أرخاح عا�ات املدنيني لناك، 
لكان أيضاً من سخن نتيجة. القرار محساود، يقول 
أحاد القااسة امليدانيني، بإعاسة كل أحيااء املدينة إىل 
سالطة الدخلة الساورية خقرارلا. لذا القرار الذي 
تدعخه موساكو، خصل عال قنواتها إىل خاشانطن 
خأنقارة، خامخريتاان أبلغتاا مساؤخيل املجخوعات 
املحارصة بذلك، خلذا ما زاس الضغط النفيس عليهم، 
خأكاد أّن ال مجال لهام يف حال أراسخا النجاة ساوى 

القتال أخ التسليم.
خقالات مصااسر إعالمياة ساورية: »إن غارات 
جديادة نفذلا الطريان اإلرسائيايل عىل موق  قرب 

مطار سمشل الدسكري، خجر أمل امربداء«. 
خنقلت القناة »الدلية الثانية«، عن شهوس عيان 
ساوريني قولهم، »إن ألسانَة الدخان تصاعدت من 
املكان املساتهَدف سخن مدرخة الهادف الحقيقي أخ 

حقيقة خجوس ضحايا باملكان«.

  - متابعات:
بينّت نتائج استطالع للرأي الداد ن�لا 
»مدهاد برخكينغاز« اممريكاّي، أّن مدظام 
الديخقراطياني يدتلخن إرسائيال عبئًا عىل 

الواليات املتحدة.
خأظهار اساتطالع الارأي، الاذي نُ�ت 
 THE TIMES OF( موقا   يف  نتائجاه 
ISRAEL(، أّن مدظام اممريكياني )76%( 
يرخن أّن إرسائيل تُشاّكل رصيًدا اسرتاتيجيًا 
املساؤخلني  بحساب  امُلتحاّدة،  للوالياات 
عان االساتطالع. خيف الوقات نفساه، خخًقا 
لالستطالع خإّن غالبية الديخقراطيني، 55% 
يقولون إّن إرسائيل تشاكل عبئًاا أيًضا. أّما 
يف صفاوف الجخهورياني، خاإّن %ل2 يرخن 
يف إرسائيال عبئًاا، خ%52 من املساتقلني ال 
يدتالخن إرسائيل عبئًا مقابال %1ل منهم 

الذين يرخنها كذلك.
خلفات املوقا  اإلرسائيايلّ إىل أّن النتائج 
كانت ضخن اساتنتاجات سراستني أجرالخا 
الباحث يف »مدهد برخكينغز«، شبل تلحخي، 
قبل خبداد االنتيابات الرئاساية اممريكيّة 

التي أجريت يف الثامن من الشهر الفائت.
باإلجخال، أضاف الباحث، أكثر بقليل من 
نصاف اممريكياني )%ل5( ال يتفقاون م  
خكارة أّن إرسائيل تُشاّكل عبئًا عىل الواليات 
املتحادة، باعتباار أّن أنشاطتها يف املنطقة 
تّولد الدداء تجااه الواليات املتحّدة يف البلدان 
الدربيّاة خذات امغلبياة املسالخة، عاىل حّد 

تدبريه. 
يف حني أّن %0ل من اممريكيني يشدرخن 
بهاذه الصاورة، بحساب الباحاث تلحخي. 
خلام يتضح مان النتائج التي تاّم ن�لا ما 
إذا كانات لاذه الصيغاة التاي اساتيدمها 
تام  الاذي  الساؤال  يف  تحدياًدا  الباحثاون 
توجيهيه للخشااركني، خما إذا كانت النتائج 
تأثرت من لذه الصيغة، يف إشارتها إىل الدداء 

تجاه الواليات املتحدة يف الدالم الدربّي.

الدراساتان أظهرتاا أيًضاا أن %55 من 
الديخقراطيني يدتقدخن بأّن إلرسائيل تأثريًا 
كبريًا عىل سياساات الواليات املتحدة خعالم 
السياساة اممريكاّي، يف حاني أن %ل5 من 
الجخهوريني يدتقدخن أّن إلرسائيل املستوى 

الصحيح من التأثري.
خلفات املوقا  يف ساياق تقرياره إىل أّن 
اساتطالعي الارأي االثنني توصاال أيًضا إىل 
أّن نسابة اممريكيني الذيان يؤيدخن خرض 
عقوباات عاىل إرسائيل بسابب سياساتها 
االساتيطانية ارتفدات بنسابة %ا خاالل 

الداد املنرصد خخصلت إىل %6ل.
كخاا أّن عادد اتيااذ إجاراءات عقابيّة 
ضاّد إرسائيل حول املساألة ازساس يف صفوف 
الحزبني الكبرييان: %60 من الديخقراطيني 
خارض  يؤيّادخن  الجهورياني  مان  خ31% 
عقوباات اقتصاسيّة خإجاراءات أكثر جديّة، 
ت�يان  يف  خ26%  %ال  بنسابة  مقارناة 

الثاني )نوخخل( من الداد املايض 2015.

اساتطالعا الارأي أظهرا أيًضاا أّن %6ل 
مان اممريكيني سايؤيدخن اتيااذ الرئيل 
بااراك أخباماا ليطاوات يف اممام املتحادة 
تهادف إىل مخارساة الضغط عاىل إرسائيل 
بشاأن املفاخضاات السالخية املتدثارة م  
سايدارضون  خقاط   27% الفلساطينيني. 
خطاوة كهاذه، يف حاني قاال %25 إنّهم ال 

يؤيدخن أخ يدارضون خطوة كهذه.
خنقال املوقا  اإلرسائييلّ عن مساؤخلني 
أمريكيني قولهم إّن الرئيل أخباما يساتبدد 
تقريبًاا القيااد باأّي محاخلاٍة يف اللحظاة 
امخرية، التي سايُنظر إليها عىل أنّها تقييًدا 
للخوقاف اإلرسائييلّ يف املفاخضاات ختدزيًزا 
للخوقاف الفلساطينّي يف السااحة الدخليّة، 

عىل حّد تدبريلم.
باني  الفجاوة  تازساس  ذلاك  غضاون  يف 
الديخقراطياني خالجخهوريني توساًدا حول 
مساالة الدعام اممريكاي لقارار محتخل يف 
اممم املتحدة مؤيد إلقامة سخلٍة خلساطينيٍّة. 

الدعام الديخقراطاي لقرار كهذا بلغ نسابة 
%51 )مقارنة باا %39- يف الداد املايض(، 
يف حاني أّن مدارضاة الجخهورياني ليطوة 
كهاذه خصلت إىل %51 )مقارناة با 43%- 
مان   31% باإلجخاال،  املاايض(.  الدااد  يف 
املشااركني قالاوا إنّاه يتحتّم عاىل الواليات 
املتحادة مدارضة قرار كهذا يف اممم املتحدة 
مقابل تأييد %ل3، يف حني قال %32 إنّه من 

امُلفّضل االمتناع عن التصويت.
يف حاني أن غالبياة اممريكياني )75%( 
قالاوا بأنهم يرغبون برؤية الرئيل املنتيب 
سخنالاد تراماب يلدب سخر خسايط نزيه بني 
إرسائيال خالفلساطينيني، %57 منهم قالوا 
إنّهم يدتقدخن بأن ترامب سايكون متحيزاً 

إلرسائيل يف أية مفاخضات.
ختم إجراء اساتطالعي الرأي االثنني بني 
 .2016 نوخخال،  خم23-1  أكتوبار  5-ل1 
خشاارك خيهخا 2,570 شيصاً خبلغ لامش 

اليطأ خيهخا 3.04%-2.5%.

  - متابعات
يبادخ أن الكيان الصهيوني خصال ملرحلة تنفيذ 
م�خع مشارتك م  امرسن، يقي بربط البحرين 
امحخار بامليات، يف محاخلاة إلنقااذ امخاري مان 

الجفاف، إذ تستحوذ عىل موارسه ختستغلها.
خكشاف رئيل حكومة الددخ، بنيامني نتنيالو 
عن تجاخز مرحلة أخرى يف طريل تجسايد م�خع 
قناة البحرين الذي تشارك بتخويله الواليات املتحدة 
خاالتحاس امخرخباي خاليابان. امل�خع، الذي خصفه 
خللسالطة  خلاألرسن  للكياان  باملشارتك  نتنيالاو 
الفلسطينية، ينطوي عىل تحلية املياه لصالح بلدات 

الغور امرسنية خاملستوطنات عىل حد سواء.
خخخقاً لهذا امل�خع، سايتم يف عاد 2020 توخري 
ميااه عذبة إىل ساكان غاور امرسن ختحويال مياه 

مالحة من البحر امحخر إىل البحر امليت.
لكن نتنيالو حرص عىل إظهار البدد الصهيوني 
للخا�خع، مؤكاداً أنه يتطابال م  رؤياة تيوسخر 
لرتزل )ُمؤّسال الحركة الصهيونياة( كخا خرست 
يف كتاباه »أرض قديخاة حديثاة ». خأضااف: »لقد 
تنبأ بإقامة م�خع قنااة البحرين، خاآلن نت�ف، 

خلدينا الفرصة بتجسيد تلك الرؤية«.

خأعتل نتنيالو أن لذا امل�خع »يشكل مرساة 
اسرتاتيجية أخرى يف الدالقات السلخية القائخة بني 
امرسن خالكيان الصهيوني، خلذه الدالقات السلخية 
تدتال حيوياة أكثر خأكثار عىل ضوء ماا يحدث يف 
منطقتنا«. خسخن اإلشاارة للسالطة الفلساطينية 
مكتفيااً بذكار الجاناب امرسناي، قال إناه »يرغب 
بتقديم الشاكر لنائاب الوزير أيوب قارا الذي يدير 

امل�خع نيابة عن الحكومة خيقود بدخل مهم«.
مان جهته، أكد القرا، يف صفحته يف الفيسابوك 
أناه بدد عقوس من امحالد يتحول امل�خع لحقيقة 
عاىل امرض سيساتكخل إنجاازه يف 2020 بحياث 
سيبدأ بتسويل املياه املحلية من منشأة تقاد بجوار 
الدقبة – إيالت خساتصل مياه البحر امحخر للبحر 

امليت.

خأخضاح أن »املا�خع انطلل بداد توخري الدعم 
مان الدخل املانحة لاه يف اجتخاع اساتضاخه امرسن 
قبل أسابوع«. خكرر أقاوال نتنيالو حاول القيخة 
االقتصاسياة للخا�خع، مشارياً أن »قنااة البحار، 
مرسااة اقتصاسياة لامة جاداً الساتقرار املنطقة 
خأنها ساتغري سخلهاا لتطوير عالقاات اقتصاسية 

إضاخية م  الكيان الصهيوني«.
يف املقابال، حذر بداض اليالاء الصهاينة، من 
تبداات بيئية سالبية لقناة البحار خمان احتخاالت 
املساس بالبحر امليت. خبني اليبري الجغرايف، شكري 
عراف لا »القادس الدربي« أن »مزج مياه البحرين 
سايؤسي لنتائج خمضاار بيئية خاسحاة تجهز عىل 
املخيزات الطبية للبحر امليت إضاخة لتغيري لونه من 

امزرق لألحخر«.
ختاب : »ييىش أْن ال تختزج املياه الدذبة نسابيا 
للبحر امحخر كخا يجب بخياه البحر امليت التي تبلغ 

نسبة امللوحة بها نحو 33%«.
خلفت عراف إىل أن »النتيجة ساتفي النتشاار 
جراثيام خطحالب تخنح امليااه لونا يخيل للحخرة أخ 
البياض الحليبي عالخة عىل املسااس برتكيز اممالح 
الطبيدية التي تساتيدد يف عالج أنواع ميتلفة من 

اممراض«.
خبحساب اليبري خاإن »املزج باني البحرين من 

شاأنه أن يؤثر سلباً عىل عخلية تبير املياه يف البحر 
امليات جاراء تكاون طبقة مان الجبص يف ساطح 

البحر«. 
يشاار أن منساوب البحر امليت )م1ل مرتاً تحت 
ساطح البحر الابيض( ينيفض سنويا بخرت خاحد 
نتيجاة حرماناه مان ميااه نهار امرسن خالجداخل 
خالديون املحيطة به من قبل الكيان الصهيوني. خيف 
لذا السياق، أكَّااد عراف أن »الَحلَّ الحقيقي إلنقاذ 
البحر امليت يكخن بإعااسة مياه نهر امرسن خبحرية 
طليا التي تساتغلها الكياان الصهيوني منذ عقوس 

مغراض الزراعة خالصناعة«.
خأضااف: »حينخاا تدخلات الكياان الصهيوني 
بالطبيدة لتغيري املالماح الجغراخية تدرضت البيئة 
لنتائاج كارثية كخا ظهر يف م�خع تجفيف بحرية 
الحولة شاخال خلساطني خيف حجز مياه طليا عن 

البحر امليت بسد سغانيا«.
خسابل لصحيفاة » يديداوت أحرخناوت«، أن 
نقلت، قبل سانوات، تحذيرات خلاء يف ُمؤّسساات 
بحثياة محلية خيف املنظخة الداملياة )أصدقاء الكرة 

امرضية(، من املياطر املذكورة.
خاعتلت أن »انيفاض نسبة امللوحة من شأنها 
أن تاؤسي لطفارات بيولوجياة تغري طبيداة البحر 

امليت«.

الجيُش العراقي يعزز قواِته 
املشاركة يف استعادة مدينة 

املوصل من )داعش( 
  - متابعات:

عزََّز الجيُش الدراقي قواته املشااركة يف الدخليات الدسكرية ضد )ساعش( 
يف مدينة املوصل خالهاسخة الستداسة املدينة الواقدة يف محاخظة نينوى شخال 

البالس.
خذكار قائُم مقاد مدينة املوصل حساني حاجم يف ترصيحات صحاخية ان 
ال�طاة االتحاسية تحركت من مركاز ناحية القيارة صبااح الثالثاء باتجاه 
قاط  املوصل للخشااركة يف مدركاة )قاسمون يا نينوى( خإساناس القوات يف 

الدخليات.
مان جانباه أكد املتحادث باسام متطوعي نيناوى محخوس الساورجي يف 
ترصياح صحفي اقتحاد الجانب الجنوبي ال�قي من مدينة املوصل من قبل 

القوات الدراقية ضخن عخليات تحرير املحاخظة من سيطرة )ساعش(.
خأخضاح الساورجي أن قطداات الفرقة التاسادة اقتحخت حياي امليثاق 
خالوحادة جناوب رشقاي املوصل مركاز نينوى الياود الساتداسة املدينة من 
سايطرة التنظيم املتشدس خساط قصف تخهيدي عىل أخكار مهخة للتنظيم يف 

ساخل املركز.

الكياُن الصهيوني ينّفذ مشروع ربط البحرين األحمر بامليت وسط تحذيرات من مخاطر بيئية



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني خخخيل
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 عبدالملك العجري 
يدتقاُد الفيلساوُف اميرلندي جورج 
أن كثارياً مان  بااركيل )5م16-53م1( 
الصداب التي شاغلت الفالسفة خخقفت 
يف طريل املدرخة ترجاُ  إلينا خنحن نبدأ 
بأن نثري الغبار ثم نشكو من عدد قدرتنا 

عىل الرؤية »
اعتال نفيس متابدااً جيداً ملاا يُكتَُب 
عن أَنَْصااار الله من سراسااٍت خقراءات 
ااة تلاك التي تسادى  ختحلياالت، َخاصَّ
لتقديم صاورة تدريفياة بأَنَْصاار الله: 
َمن لم؟ خكرلم، أَْلَداخهم، مقوالتهم..؟
مان خاق  خلتاي أعتقاد أن النظاَد 
الساابَل خالنيباة السياساية خالفكرية 
ساالخوا بإثاارة عجاجاة مان الغباار 

شّوشت الرؤية حول أَنَْصاار الله خأربكت النظاد خال زالت 
ترباك النَُّياَب الحزبياة حتاى اآلن يف التدامل الساليم م  

أَنَْصاار الله من البداية خال زال مستخراً حتى اآلن.
تييّلاوا أن كتاَب »عرص الظهور« ملؤلف إيراني اساخه 
الكوراناي كان مصادَر مدلوماات عدس مان الكتابات بدد 

الحرب امخىل خأثناء الحرخب الست!!!.
أخرس لكم نخاذج من لذه القراءات كالتايل:

- القاراءات البوليساية التاي تقاربهاا بدقلياة أمنية 
مؤامراتية الساتصدار أحكاد سائنة خخرة تنسابُهم إليران 
خمرة للا�ق خأُْخَرى للغارب أَْخ تدتللم مؤامرة ترتبص 
رشاً بالجخهورية خالثورة ختكراراً رثاً خلزيالً لتنظيخات ال 
تأرييية مورخثة تيّطط جخاعة أَنَْصاار الله الستحيائها 

استئناف اإلمامة السياسية.
- القاراءات االتقائية املوجهاة أيديولوجيااً خطائفياً، 
خلذه مدظخها انتجها التياُر السلفي يف السلطة خجخاعة 
اإلخاوان خمحتوالاا طاخاح بالدواطاف املذلبياة عاىل 
مساتوى املصطلحاات املثقلة بالادالالت الطائفية أَْخ عىل 
مستوى انتقاء مفرسات مدينة من كامل اليطاب الحوثي 
خاختزالها خيهاا خألم مفرساته الصحابة، املتدة، السالف 

خنحولا.
- القاراءات الفلوكلورية املؤساطرة عان أَنَْصاار الله 
ختيليال كليشايهات تشايطنهم يف الوعاي الجخدي مثل 
حكاياة املقاتال الحوثي »أبوعيناني من اليلاف »البدخي 
املتوحاش الدماوي القايس املتالسق عديم الرأخاة املزلو 
ببؤساه، خمالبساه التقليدياة املهلهلة خأظاخره اليشانة 
خالبق  الساوساء خالداكناة املتناثرة عىل خريطة جساخه 
خنحولاا من القراءات التي تكشاف عان نَفل مناطقي، 
خنازخع نرجيس مان اإلحسااس بالتفوق خالتخيّاز املدريف 

خسخنية اآلخر.
مثال لاذه القاراءات ترتباط بفكارة املكاخحاة أَْكثَر 
مان ارتباطهاا بخطلب الفهام خالتحليل الدلخاي خالتفهم 
الدقالناي، خالنتيجة الرضخرية التي تقوس إليها غري رخض 
االعرتاف بخ�خعيتهاا الوجوسية أنها تدخ  بوعي خبدخن 
خعي إىل تطوير موقف سالبي عدائاي، َخبالتايل الدخول يف 

سخامة من جوالت الدنف املتكررة.
خقد تكاون مقارنة مثل لذه القراءات بالدراساة التي 
أعدلا مركز راند امَمريكي عاد 2010د توضح الفرق بني 
الدقل الغربي خبني استهبال الدقل الدربي خُجزء كبري من 
النَُّيب الحزبية اليخنية يف التداطي م  ظوالر تتصُل بكل 

مناحي حياتهم السياسية خاالقتصاسية خاالجتخاعية.
يف حاني لم يكلاف أحٌد نفساه بالتواضا  خالنزخل من 
تداليه املدريف الكاذب خإن مركاز راند خلو مرَكز أَمريكي 
مرتبط بوزارة الدخاع امَمريكية اسندت لليبري االجتخاعي 
باراك ساملوني خاثنني مساعَدين إعداس سراسة عن أَنَْصاار 
الله، خبدد أن رأخا أن سّت حرخب لم تؤّسي إىل نتيجة مدهم 
خمن خاق  مصلحتهم يرسخن أخالً أن يحصلوا عىل املدلومة 

الصحيحاة لفهم لاذه الظالرة التي يخكاُن أن يكوَن لها 
تداعيات عىل أمن القرن االخريقي خاملنطقة.

تييلاوا.. بحساب مدلوماتاي، باراك 
سااملوني تواصل م  شايص يخني يف 
أَمرياكا يطلُُب مناه نسايًة كاملًة من 
محارَضات السايد حساني عكف عليها 
ستة أشهر خقاد م  مساعديه بفحص 
ُكّل املواق  التابدة مَنَْصاار الله خبيانات 
املكتاب اإلعالمي خخطاباات خمقابالت 
السايد عبدامللك الحوثي، الشيُص الذي 
كان يتواصل مده سااملوني أخلني أنه 
كان يازخُره باني خارتة خأُْخاَرى يخُكُث 
مداه مان 5-م سااعات مان النقااش 
خأخرج سراساة من 10ل صفحة، خرغم 
املالحظاات التاي يخكان قولهاا ألام 
نتيجتاني خلصت إليها الدراساة تتدلل 
بالدالقاة م  إياران خموضاوع اإلمامة 
تقول الدراساة »يف املحاارضات التي أخاذت كدينات خإن 
حساني ال يقدد أية مطالب أَْخ اسعااءات غريبة مثل كونه 
اإلمااد املغيّاب خال يدعاو  إىل الدوسة إىل اإلمامة يف شاخال 
اليخان، خلاو بذلك ال يبدخ  أنه يشاّج  الداوسة إىل الحكم 
اإلمامي الزيدي ما قبل 62ا1د، باإلضاخة إىل أن حسني لم 
يُحْث أَنَْصااره أبداً عىل حخل السالح ضد الدخلة اليخنية«.
بالتأكياد سااملوني لم يكان من بني مصااسره »عرص 

الظهور« للكوراني!!
ال يدنيناي لنا تقييام املوقف امَمريكي بقادر ما أريد 
توضيح حارص مثل لاذه امنظخة عىل امتاالِك املدلومة 
الساليخة بدد ذلك، خليل بالرضخرة اتياذ املوقف السليم 
بال يوّظفونهاا بالطريقة التي تياُدُد مصالحهم، يف حني 
عناد جزء كباري من النياب الحزبية خالسياساية اليخنية 
تتيذُ مواقَفها بناًء عىل جنان يشبه جنان عيل البييتي.

 أرشناا يف الجازء امخل بشاكل إجخاايل إىل الضبابياة 
التي تشاوش الرؤية عان أَنَْصاار اللاه، خان أَْكثَر مقوالت 
اساتنزخت جهاوس الباحثاني خالكتبة لي مقولاة االمامة 
السياسية، الصحابة، الدالقة م  إيران خاملذلب الجدفري 
أَْخ  خلاي أخالً: مقاوالت لامشاية يف اليطااب الحوثاي 
داً ختساليط الضوء  مفتدلة، خثانيااً أنه يتم إصفاؤلا تدخُّ

عليها كجزء من أََسَخات املكاخحة.
مان املداخل املفتاحياة لتحدياد املقّوالت امََسااساية 
لليطااب الحوثاي َخحركاة أَنَْصاار اللاه رضخرة الفصل 
االجرائاي- كإجاراء بحثي- باني أَنَْصاار اللاه/ اليطاب 
خأَنَْصاار الله/ الحركة أَْخ الكيان االجتخاعي خالسيايس.

اللاه اليطااب: يدناي املنظوماة الفكرياة  أَنَْصاااُر 
خاملدرخياة التاي تحاّدس لوياة الحركاة خأَْلَداخهاا، كخاا 
تضخنتها املحارضات التي كان يلقيها السايُد حساني بدر 
الدين الحوثي عىل مريديه ختدد املرشاَد النظري خالحركي 

مَنَْصاار الله.
أَنَْصااار اللاه الحركة: لي التجايّل اليارجي لليطاب 
بداد أن تتبّااه كتلة اجتخاعية أَْخ ب�ياة، َخلي الصريخرة 
املساتخرة الحاصلة عن جدل اليطاب خالواق  املوضوعي، 
املجتخ  بنااه َخمؤسسااته القائخة خظرخخاه خرصاعاته 

خمطالبه خأخلوياته خرضخراته.
اليطااُب لو املحدس النظاري لُهوية الحركاة، غري أن 
ظارخف خرشخط الواقا  تتدخل يف إَعاَسة تشاكل ختطوير 
البُنَاى الداخلية ختحديد أخلويات اليطااب خحتى التدديل 

خالتطوير لُهوية اليطاب.
خيف ضوء ذلك نشاريُ إجخااالً )تفاصيلها لي موضوع 
سراساة قاسماة يف الدادس الثاناي مان مجلاة مقارباات 
سياسية( للخقوالت خالقضايا الجولرية لليطاب الحوثي 
برصِف النظر عن الحامل االجتخاعي خالسايايس »أَنَْصاار 

الله« التجيّل التأرييي املوضوعي لليطاب الحوثي:
الحقيقة امخىل: خطاب السايد حساني الحوثي خطاٌب 

إْصاَلحاي ينتخى ليطااب اإلحياء الديناي خليل لحركات 
اإلْساَلد السيايس )حركات اإلْساَلد السيايس مجرس أَْحَزاب 
سياساية برامجياة بيلفية سينياة(، الساؤال املركزي أَْخ 
القضياة الجولرية له لي ثنائية التيلف/ النهضة، خلي 
ذاتُها الثنائية املركزية يف خطاب االحيائية اإلْسااَلمية التي 
ظهرت يف القرن الثامان ع� عىل إثر الصدمة الحضارية 
للحداثاة الغربياة حني ختاح الدارُب خاملسالخون أعينهم 
عاىل الُهوة الحضارياة التي تفصل ال�َق اإلْسااَلمي عن 
الغرب املتقدد عىل جخي  املساتويات الفكرية خالسياسية 

خالدسكرية خالصناعية.
خمن املوضاوع قاد يكوُن مفاجاأ للبداض خلتوضيح 
االساهاد املدريف خالفكري للسايد حساني ندرُض بشاكل 
موجز ليطاب اإلْصاَلحية اإلْساَلمي عىل يد رّخاسلا االخائل 

خالم اسهاماتها.

****
ختح الدارب خاملسالون اعينهم عىل الهاوة الحضارية 
التي تفصل ال�ق اإلْساَلمي عن الغرب املتقدد عىل جخي  
املساتويات الفكرية خالسياسية خالدساكرية خالصناعية 
خحالة التيلف الشااملة لل�ق اإلْسااَلمي َخكانت بخثابة 
املهخااز الذي أيقَظ الدقل الدربي خاإلْسااَلمي من ُساباته 

الحضاري.
خيف سابيل االجابة عىل ثنائية التيلاف/ النهضة تولد 

خطابان إْصاَلحيان:
امخل خطااب علخاني املساتغِرب يرى أن اإلْسااَلد غري 
قابل لإلْصاَلح مهخا أسخلت عليه من تدديالت؛ من التدلوَر 
كامٌن يف جولره االجتخاعي، َخال سبيل للنهضة إال الدلخنة 

كييار خحيد اعتخدته أخربا يف نهضتها الحديثة.
خاآلخر خطاب اإلْصاَلحية اإلْساَلمي بقاسة جخال الدين 
امخغاناي خمحخد عباده َخخريالدين التونايس خالكواكبي، 
بداخا  أن اإلْصاَلح اإلْسااَلمي مخكٌن بال رضخرّي لتجاخز 
حالاة الجخوس خالارتسي الشاامل، خينحاون بالالئخة عىل 
الجخاوس الفكاري خإقصاء الدقال خإغالق بااب االجتهاس 

خشيوع التديّن الشدبي.
خألم أََسَخات اإلْصاَلح:

-ختح باب االجتهاس خالتجديد 
-إَعاَسة االعتبار للدقل 

أخفال مخثلو الجيل امخل لليطااب الحداثي الدلخاني 
شابيل شاخيل، خرح انطون، قاسام امني... إلخ يف اخرتاق 
املجتخداات الدربياة خبقاي خطابااً نيبوياً مدازخالً عن 
الجخهاور، مخاا سخ  بالجيال الجديد كالجاباري خحنفي 
خرسخش خاباو زياد إىل املراَجداة َخاالقرار باأن أية عخلية 
تحديث يف املجال اإلْسااَلمي لكي يتحقَل لها أبسُط رشخط 
النجااح اَل باد أن تتكامل خيهاا مجخوعة عناارص ألخها 

الديُن خموقُده من املجتخ .
ال ينااسي لاؤالِء بالقطيدة م  الارتاث خيتداطون م  
النصوص الدينية خالرتاث يف سادي لتقديم قراءاٍت حداثية 

للدين خيقدد بدضهم نفسه كخجدس سيني.
يتفُل لاذا الجيُل من الحداثيني ما  التيار االحيائي يف 
اعتخااس الدقال َخالتجديد خاالجتهااس ألام أََسَخات اإلْصاَلح 
الديني، غاري أنهخا يفرتقان يف تحدياد مضامينها خحدخس 
خظائفها خمفهود النص، خالتجديُد خاالجتهاُس يف اليطاب 
اإلْصاَلحي لو مجرس استنباط من النصوص أَْخ عخل لُغوي 

سيخيائي خالدقُل ُكّل متهخته استثخار النص.
يف حني يتجااَخُز التجديُد -عند التياار الحداثي مفهوَد 
االجتهااس الرتاثي يف حدخسه خمنالجاه خيتدّدى التجديد يف 
املضخون إىل التجدياد يف املنهج خال�يدة إىل القصد خعدد 
االجتهااس خيخا خياه نَصٌّ إىل إَعاَسة قاراءة النص خامخلوية 
الواق  عىل النص الواق  خالناص سيالكتيك صاعد، الواق  
يسأل، خاملنالج املتددسة خالوحي يجيب، الواق  يناسي عىل 
الفكر، خالفكار يأتي تطوراً.. خيف الجازء )3( نتناخل لذه 

املفرسات يف خطاب السيد حسني.

مداخُل مفتاحيٌة يف مقاربة َأْنَصـار اهلل »الخطاب/ الحركة« جئَت بالتقوى نبياً خاتمًا
عبدالحفيظ الخزان

ي������ا رس�����������وَل ال������ل������ِه ي������ا رم���������َز ال����ك����م����اْل 
ع����ّم����ن����ا اجل������ه������ُل وآف��������������اُت ال�����ض�����اْل 

ف����ع����ل����ى ال������ب������ي������ض������اِء ق��������د خ���لّ���ف���ت���ن���ا 
ن�������ع�������رُف ال�����ب�����اط�����ل ف������ع������ًا واحل���������ال 

ف������������إذا ال��������زي��������ُغ وأس���������ب���������اُب ال���������ردى 
اجل�������ال  َربُّ  ب�����ه�����ا  يُ�����ع�����ص�����ى  م�������لّ�������ٌة 

ك�������ن�������َت ق���������رآن���������اً ب��������أخ��������اق ال����س����م����ا 
ت�������ع�������رف احل�������������قَّ ج������ل������ي������اً ك�������ال�������زالل 

حت�������ت�������وي األم�����������������َة ف���������ي أف�����ه�����ام�����ه�����ا 
ت����ه����ت����دي ب�����احل�����ق ك�����ي ن���������دري ال�����رج�����ال 

ك������ن������ت ب������اخل������ل������ق رح�������ي�������م�������اً ط����ي����ب����اً 
واغ�����ت�����ي�����ال ب�����ق�����ت�����ٍل  احل������������قَّ  ت���������رى  ال 

ج������ئ������ت ب������ال������ت������ق������وى ن������ب������ي������اً خ����امت����ا 
ب����اإلح����ت����ي����ال  أو  ال������ذب������ح  ِب�������دي�������ِن  ال 

حت����ت����ف����ي ب�����ال�����ط�����ي�����ر ف��������ي أوك��������اره��������ا 
االح����ت����ف����ال  تُ������ب������دي  ال�����������رأس  ب�����ح�����زِّ  ال 

ت�������������زرُع اإلمي���������������اَن ف�������ي أه���������ل ال���ت���ق���ى 
واق������ت������ت������ال  ن�������ف�������اق  أو  ب������ع������ن������ٍف  ال 

�����ن�����ة دي��������ن��������اً ص�����ادق�����ا  ج�����ئ�����ت ب�����ال�����سُّ
وم��������ال  س������ل������ط������اٍن  َو  أله������������������واٍء  ال 

ب����ال����ت����ق����ى ف�����ّض�����ل�����ت أرب�������������اب ال���ن���ق���ى 
واب���������ت���������ذال  ع�������ص�������ب�������ويٍّ  ل��������������رأي  ال 

إخ��������������وة اإلمي�����������������ان ق���������د وال�����ي�����ت�����ه�����م 
ُق��������ل ملَ��������ن والَ������������ى أس������اط������ن ال����ض����ال


