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المخع )3ل2(           اليميل 27 يوليو 2017   املواخل ل  7 اليمخة م3ل1لا سياسية - شاملة - تصخر كل اثنني وخميل

16 صفحة 80 ريااًل

خرباء األمم املتحدة:  دول العدوان تهدّد أمن اليمن وتقف وراء مجازر الصيادين والالجئني
تفاصيل اختراق جواسيس أمريكيين 

لبعثات األمم المتحدة في اليمن ]ترجمة[

النائب حا�سد لـ �سدى امل�سرية:

إقتحام مواقعَ سعودية وكمائن قاتلة تخّلف عشرات القتلى والجرحى من جنود العدو

الكتلة الوزارية ألنصار اهلل وُحلفائهم: ال ينبغي أن يتحّوَل البرلماُن لطرف ثالث يساوي بين الضحية والمعتدي

قال اإن امل�سريات ال�سعبية يف اليمن ُن�سرًة للأق�سى كانت الأكرَب يف العامل العربي
السيد حسن نصراهلل: نحّيي السيد عبدالملك الحوثي إلعالنه 

الوقوَف إلى جانب المقاومة في أي مواجهة مع إسرائيل

السالح صاح
مقتل أكثر من 90 مرتزقًا بينهم سودانيون وتدمير آلياتهم واالحتالل 
اإلماراتي يزج بالمئات من أبناء الجنوب وقبائل الصبّيحة للمواجهات 

واإلعالم الحربي يعرض مشاهد النكسارات المرتزقة باتجاه معسكر خالد..

المبادرة
  تفريط بحقوق الشعب 

وخالية من الضمانات
  لم ُتطبخ في قاعة 

 المجلس  وأظنها ُطبخت 
من قبل الجيران والخبراء الوسطاء

 تم تمريرها دون نقاش وبشكل مخالف 
األمم املتحدة وسيط تحول إىل طرف منحاز 

للعدوان وتلعب دورًا يف إطالة الحرب



اليميل 27 يوليو 2017   املواخل ل  7 اليمخة م3ل1لا     المخع )3ل2(2 أخبار

اقتحامُ مواقعَ سعودية ومصرعُ العشرات من حاميتها وتدمري آليات وكمائن قاتلة 
  - يحيى الشامي:

ال يحتمُل بنو سموع مشالَخ اليتل اليومي 
لجناوع جيشاهم وحرس حخوعلام عىل أيخ7 
املياتلني اليمنيني؛ لذا يساَمون -عرب سياسة 
التكتم- للتحجيم من خساارتهم عىل الصميخ 
اإلعالمي، خاألخبار التي تتناقل أسماء وأعخاع 
قتاللام عىل شاحتها ومنع نرشلاا وتخاولها 
من قبل السالطات الساموعية، وخل سياسة 
إعالمياة ُمتبماة مناذ بخاياة مماارك عساري 
وجيازان ونجران ال يُمكان أن تُيفَي حييية 
الجياش  التاي يتكبخلاا  الكبارية  اليساائر 
الساموع7، ومشاالخ االعال  الحربي وبرغم 
أنهاا ال تنيل ساوى جاناب من تلاك املمارك 
لكنهاا تؤّكاخ حييياة الورطة الساموعية يف 

حربها مع اليمن.
واحاخ من تلك املشاالخ املنشاورة مؤخراً، 
تُظهر سيارة تُيلُّ عخعاً من الجنوع السموعيني 
يف طرييهام إىل موقاع الضبماة الجبيل رشق 
مخيناة نجران، ظلات كامريا االعاال  الحربي 
تالحال اآللية، ما أوحى للمتاباع أن صاروخاً 
موّجهاً سينطلل من نفل موقع املصّور، غري 
أن اآللية ضاعت وسط مشهخ الُغبار والخخان، 
خيخ كان الكمني عبّوة ناسفة انفجرت باآللية 
وقتلت َمن عىل متنها من الجنوع السموعيني، 
صخى املسارية ويف مملوماتها التي تساتييها 
من مصااعر يف االعاال  الحرباي تنفرع بنرش 
تفاصيال ممظام عملياات الكمائان، ومان 
بينهاا كماني »الضبماة«، حيث  كار املصخر 
أن عنرصيان مان وحخة الهنخساة تسالال إىل 
طريل املوقع الجبيل، وّزعا عبوة ناسافة قبل 

أن ينساحبا من املكان وينتظارا مرور اآللية، 
حيث جارى تفجري المبوة عن بُماخ وُقِتَل من 
كان عاىل اآللية، وأضاف املصاخر أن املياتلني 
اليمنيني باعروا بالهجو  عىل اآللية للتأكخ من 
مرصع المساكر الساموعيني وإحاراق اآللية 

حتى ال يستفيخ منها الطرف اآلخر.
وضمان مشاالخ اليوماني األخرييان التي 
نرشلا االعال  الحربي، ملمارك ما وراء الحخوع، 
مشاالخ اقتحاا  موقاع نشامة يف عساري، 
ويُظِهر خيهاا تفاصيل كامل المملية، انطالقاً 

من أسافل املوقاع، حيث يُراباط املجالخون، 
وصوالً إىل املوقع المساكر7 السموع7 نشمة 
وإحاراق اآللياات المساكرية خياه، واغتنا  
َكميات كبرية من األسالحة والذخائر، وتخمري 

ُعشم وتحصينات املوقع.
عاىل صمياخ املواجهاات المساكرية أعلن 
مصخر عسكر7 تفجري آلية عسكرية سموعية 
بمبوة ناسافة ومرصع طاقمهاا قبالة منفذ 
اليرضاء، وإساياط طائرة تجسال يف  ات 
املكان، كما سيط عخع من املناخيني بني قتيل 

وجرياح يف اساتهخاف تجمماتهام بماخع من 
اليذائاف قبالة املنفذ، ولو اساتهخاف طاول 
أيضاً تجمماً آلليات الجيش السموع7 بالُيرب 
مان املنفاذ، ونجحات املخخمية يف اساتهخاف 
طيام عساكر7 وإصاباة عاخع مان الجنوع 
الساموعيني يف ماكان باني موقَماي الطلماة 
وصلة، واساتهخخت املخخمية أيضااً تجمماٍت 
عساكريًة ساموعية رشق موقاع ساالطح، 
وتجمماٍت للجنوع الساموعيني ومرتزقتهم يف 
موقع عباساة ويف موقَماي الضبمة َوالهجلة، 

وطااول اليصاف أيضااً مراباض املخخمية يف 
موقع عاكفة، وسايط عخع من املناخيني بني 
قتيال وجرياح يف اساتهخاف تجمماتهام عىل 

موقع الشبكة بمخع من قذائف املخخمية.
وأعلان مصاخر عساكر7، نهاار االثناني، 
تنفيذَ مجموعة من املياتلني اليمنيني لجوماً 
عاىل موقاع الشابكة، ووخال املصاخر خياخ 
أسافر الهجو  عن مرصع أعخاع من املرتزقة 
وإصاباة آخرين جارى اساماخهم إىل مواقع 
سموعية عساكرية عاخل نجران، ويُمخ موقع 
الشبكة أحخ املواقع المسكرية السموعية التي 
اساتلمها مرتزقة؛ بغرض اليتاال خيها نيابة 

عن الجيش السموع7 مرتزقٌة يمنيون.
ويف جيزان، عكت املخخمية اليمنية تجممات 
الجنوع الساموعيني يف منفذ الطاوال محيية 
إصابات مبارشة، كما أعلنت وحخة صاروخية 
نجاحها يف إحراق عبابة سموعية نوع ابرامز، 
بصااروخ موّجه، يف موقع اليشال، وقصفت 
املخخمية تجممات الجنوع السموعيني يف موقع 

الينبور.
ويف مياخ7 عّكت مخخمياة الجيش واللجان 
شامال  املرتزقاة  تجماع  مواقاع  الشامبية 
الصحاراء، وعاوعت اليصف عاىل  ات املكان 

بمخع من قذائف املخخمية. 
وأعلنات اليناصاة اليمنياة مارصع اثنني 
من املناخيني شامال صحاراء، ونرشت وحخة 
الرصاخ يف جبهة ميخ7 خرب مارصع اليياع7 
يف حزب اإلصالح التكفري7 الشايخ يف جاممة 
اإليماان، عايل ممتكاف، بناريان املجالخيان 

اليمنيني يف  ات الجبهة.

  -  خاص:
أجهزت قواُت الجيش واللجان الشمبية عىل أَْكثَر 
مان 90 مرتزقاً تابماً للمخوان الساموع7 األمريكي 
عنخماا نصبات لهم خّيااً محكماً أثنااء محاولتهم 
التياخ  باتجاه ممساكر خالخ من الجهاة الغربية 
بمخيرية موزع التابمة ملحاخظة تمز غربي البالع.

ويوضاح مصخر عساكر7 أن مرتزقاة المخوان 
متتالاني،  األمريكاي شانوا لجوماني  الساموع7 
يوَماي أمل األربمااء واليو  الساابل لاه، باتجاه 
ممساكر خالخ، بالتزامن مع قصف جو7 لطائرات 
الماخوان الحربية واألباتاي، إال أن قاواِت الجيش 
واللجان الشامبية استطاعت أن تُطِبَل عىل املرتزقة 
قصاف  قبال  مسااحات ضيياة  يف  وتحارَصلام 
تجمماتهم وآلياتهم. وبحساب املصخر، كانت خطة 
قوات الجيش واللجان الشمبية تييض برتك مرتزقة 
المخوان يتيخماون باتجاه الجهة الغربية ملمساكر 
خالخ وجملهم يشامرون أن الطريل ساالٌك أمامهم 
للتيخ  برسعة بمجاميَع متياربٍة مع اآلليات، خيما 
توزعت خارق تابمة للجيش واللجان الشامبية عىل 
جانبني متيابلاني يراقبون تجمع املرتزقة واآلليات 

إىل أماكن متياربة.
ويضياف املصاخر أن اليطاة نجحات وتارسب 
شمور لخى املرتزقة بأن تيخمهم ييرتب من نهايته 
عون ممركاة، خيماا كان أبطاال الجياش واللجان 
يكمناون لهم متيفني باألشاجار، وباخأوا بيصِف 

املرتزقة وآلياتهم بميتلف أنواع األسلحة.
بماخ  لك نيال اإلعاال  الحرباي وقائاَع عملية 
اإلجهاز عىل املرتزقة والتي بخأت باستهخاف طيمني 
عساكريني محملني بأَْكثَر مان 20 مرتزقاً، ويظهر 
بينهم مرتزقة ساوعانيون، كاناوا يتهيؤون للرتجل 
عن األطيم والبخء باالنتشار قبل أن تباغتهم قذائف 
الجيش واللجان الشمبية برضبات أصابتهم بشكل 
مباارش، وأظهرت مشاالخ اإلعاال  الحربي لحظة 
تطايار املرتزقة يف الهاواء ليسايط ممظمهم قتىل 

وبمض الجرحى.
يف زاوياة أخارى كانت آلياة محملاة باملرتزقة 
تحاول التمركز بني منازل شامبية غاعرلا سكانها 
بسابب قصف المخوان، ولناك سّخع أبطال الجيش 
واللجاان صاروخااً مضاعاً للاخروع اخارتق اآللية 

وخّجرلا بمن خيها من املرتزقة.
ومان خالل ماا نيلاه اإلعاال  الحرباي، حاول 

عخع مان املرتزقة الفرار من املمركة بواساطة آلية 
عسكرية كانوا متجهني للمبور بني األشجار باتجاه 
طريل ترابي، لكن قذائَف الجيش واللجان الشمبية 
سابيتهم وأحرقتهام عاخال اآللياة التاي احرتقت 

بشكل كامل.
عاىل الجاناب اآلخار وباني عاخع مان التبااب 
الصغارية، خّجرت خرق الهنخساة للجياش واللجان 
الشامبية عبوة ناسافة أحالت آلية عسكرية أخرى 
إىل قطاع صغارية بمن خيها مان مرتزقاة المخوان 

ومرتزقة سوعانيني.
آلياة أخرى بمن خيها مان املرتزقة لييت املصري 
 اتاه بواساطة صااروخ موجاه أصابهاا بشاكل 

مبارش، بينما كانت تتمركز أسافل إحاخى التباب؛ 
لتتضاعف خسائر املرتزقة بشكل غري مسبوق.

يف  ويف مشاهخ ميتلاف يف طرييتاه ومشاابه 
نتيجته، تواصلت خساائر املرتزقة البرشية، عنخما 
كان عخع منهام يحاولون الهرب عون آليات باتجاه 
ميابائ تييهم نريان الجيش واللجاان، إال أن عخعاً 
مان أبطال الجياش واللجان تميبولام واصطاعوا 
عاخعاً منهم بإطالق النريان من بناعقهم الرشاشاة 

التي أسيطت املرتزقة واحخاً تلو اآلخر.
كما عارت ممركة مشاابهة يو  الثالثاء املايض، 
عنخماا تصاّخت قاوات الجياش واللجان الشامبية 
لزحاف مرتزقة الماخوان باتجااه املمساكر، حيث 

أكخت املصاعر المسكرية أن أبطال الجيش واللجان 
منماوا املرتزقة مان تحييال أ7 تياخ  وأوقموا يف 
صفوخهام أَْكثَار من 0ل قتيالً وعاخعاً من الجرحى، 

بينهم مرتزقة سوعانيون.
ويف عملياة منفصلاة يف جبهة مخيرياة موزع، 
سيط نحو 20 مرتزقاً بني قتيل وجريح عنخما عمر 
أبطال الجيش واللجان الشامبية ثالث آليات مخرعة 

كان املرتزقة عىل متنها رشقي املخيرية.
وغري بميخ عان ممارك موزع، اصطااعت نرياُن 
الجياش واللجان الشامبية أحَخ قيااعات املرتزقة يف 
امليااء، ويُخَعى صابر عباخه الحفيظاي الذ7 ليي 

مرصعه وإىل جانبه عخع من مراخييه.

الإعلم احلربي عر�ض تفا�سيَل امل�سيدة بال�سوت وال�سورة:

مقتُل 90 مرتزقًا بينهم سودانيون يف معركة موَّثقة 
باتجاه معسكر خالد بمديرية موزع

ال�سّبيحة يرُف�سون تواجد منافقي يافع يف اجلبهة؛ بُحّجة اأنهم »يجل�سون يف اخللف ول يقّدمون ت�سحيات«

 الصراعُ على أشده بني أجنحة مرتزقة الجنوب وانحيازُ 
قيادتهم اإلماراتية يُذكي جذوَة الخالفات

حتالف العدوان يرتبك 
جمدداً ب�سبب مفاجاآت 

اجلي�ض واللجان:
تدمرُي زورق حربي 
يف الساحل الغربي 
والعدو اإلماراتي 
يزعُمُ تعرّضه 
لحادث تصادم

  -  خاص:
يميُش تحالُُف المخوان حالًة من االرتباك 
الكبري عىل املستوى المساكر7 واإلعالمي، 
جراء مفاجآت الجيش واللجان الشمبية يف 
الممليات الصاروخياة والممليات النوعية، 
وآخرلاا اععاُء قياعة الجياش اإلماراتي أن 
زورقاً حربياً تابماً لها تمرض لحاعث صخا  

يف عرض البحر.
وكانت قوات البحرية والخخاع السااحيل 
أعلنت، االثنني املاايض، تخمري زورق حربي 
تاباع لخول المخوان كان يف مهمة تشاويش 

عىل الراعارات.
أماا  لذا اإلنجاز الكبري، اساتمر ارتباك 
تحالاف الماخوان، وأعلنات قيااعة الجيش 
اإلماراتاي يف اليو  التايل )الثالثاء( أن زورقاً 
بحريااً تابماً لها كان يياو  بممل عور7 يف 
عرض البحر واصطخ  بسافينة تجارية، يف 
رواية ركيكة أعااعت لأل لان رواية النظا  
الساموع7 الاذ7 زعام عيب سااعات من 
إطاالق صاروخ باركان H-2 طويال املخى 
عىل مصفاة محاخظة ينبع النفطية وتأكيخ 
اليوة الصاروخياة إصابة الهخف، خما كان 
من النظا  الساموع7 إال أن زعم أن محوالً 
للكهربااء انفجار يف مصفاة ينبع؛ بسابب 

ارتفاع عرجات الحرارة.

  -  محمد الباشا:
ُة اليالخات بني خصائل املرتزقة  تصاعخت ِحاخَّ
املنتماني للمحاخظات الجنوبية والذين تم جلبُهم 
لليتال تحت الراية واليياعة اإلماراتية يف جبهات 

الساحل الغربي بمحاخظة تمز.
َورست مملومااٌت مان أوسااط تلاك الفلول 
املنهِزماة، الاذ7 يارصُّ املحتالُّ اإلماراتايُّ عاىل 
عخِمهاا إىل محرقاٍة إثار أخارى، مؤكاخًة ارتفاَع 
وتارية اليالخاات خيما باني مناخياي الصبّيحة 
بييااعة حمخ7 شاكر7، ومناخيي ياخاع بيياعة 
رائاخ الياخمي، حتاى أن التوتَر الاذ7 ظهر للملن 
وبأصواٍت متشانجة وصاخبة، تماخَّى اليياعاِت 
ليصاَل إىل األخاراع، الذين باتوا يمايشاون التناُخَر 
، ُكلٌّ إىل الفصيل الذ7  خيما بينهم، واالنحياَز الحاعَّ

ينتمي إليه.
ووخال ما كشافت مصاعُر وثيياُة االطالع لا 
»صاخى املسارية« خاإنَّ األساباَب الكامناَة وراء 

لاذه اليالخاات املتصاِعاخة، التي ال يُساتبمخ أن 
تصَل حخ االشاتباك والتناحر بمخ أن حصلت خمالً 
مناوشاات وتهخياخات متباعلاة، أن كالً منهماا 
َر املشاهَخ  »الصبّيحاة والياخمياة« يريُخ أن يتصخَّ
ويمساك قياعة الجبهة وأنَّ كالً منهما ييول بأن 
من حياه أن يتوىلَّ قياعة ممساكر خالخ »يف حال 
تمكنوا مان عخوله«، رغام أن زحوَخهم املتكررة 
والتي تُمنى ُكلَّ مرة بالفشال وبيسائَر مهولة يف 
المخياخ والمتاع، ال تاي بتمكُّن أ7ٍّ من الفصيلني 
املتناخسني تحَت المباءة اإلماراتية، أو جميمهم، 
من تحييل ألخاخهم؛ بفمل الصموع األساطور7 
الاذ7 يجرتُحه أبطاُل اليمن من الجيش واللجان، 
وما حصل لهم يو  أمل »األربماء املشهوع« خريُ 

شالخ.
وإ  استطرعت اململومات األكيخُة بأن مناخيي 
الصبيحة يرخضون مجرع تواجخ مناخيي ياخع يف 
الجبهة ناليك عن تويل قياعة الجبهة واملمساكر، 
جزمت املصاعر باأن الييااعَة اإلماراتيَة تيُف إىل 

جانب رائخ الياخمي وتريُخ ساْحَب حمخ7 شكر7 
وأبناء الصبّيحة من جبهة املمسكر إلخالء املجال 

للياخمي.
وقال مصااعر »صخى املسارية«: إن مناخيي 
شاكر7،  حماخ7  املرتازق  بييااعة  الصبيحاة، 
يتحخثاون بأنهام لم َمان ييخماون التضحيات 
الكبارية ولام الذيان يتيخمون يف املياخان، بينما 
يارون البيياة )أ7 أصحااب ياخع( يجلساون يف 
اليلاف وال ييخماون أية تضحياات وال ييومون 
باأ7 جهاخ، وأنه مماا يثاريُ حفيظاَة الصبّيحة 
 - الياخمياة  أن  املستشايَط  غضبَهام  ويواتار 
مساتنخين إىل ُميُاول َكّف املحتال اإلماراتي إليهم 
ومؤاَزرة قائخلم رائاخ الياخمي-، عىل ميُربَة من 
تساّلم قيااعة املرتزقة يف تلك الجبهاات واملناطل 
التاي يتواجخون خيهاا، و«يرياخون أن يأخذولا 
جالزًة يف حال سيطروا عىل املمسكر، والصبيحة 
ماا يحصلاوا عىل يشء«، حساب التمباري الحريف 

ر الصبّيحة الذ7 نيلته إلينا املصاعر. لتذمُّ



3 أخبارالمخع )3ل2(     اليميل 27 يوليو 2017   املواخل ل  7 اليمخة م3ل1لا

رويرتز تك�سف حمتوى تقرير �سّري يف جمل�ض الأمن اأعّده خرباُء الأمم املتحدة:

طائراتُ السعودية قتلت 24 الجئًا صوماليًا 
قبالة سواحل الحديدة و11 صيادًا يمينًا 

تحقيق كبار خبراء األمم المتحدة: دول »تحالف« العدوان 
تنتهك القانون الدولي وتهدد األمن والسالم في اليمن

  -  خاص:
بمخ ُميِض ما ييارب )5( أشهر عىل ارتكاب المخوان 
مجازرًة بحل الالجئاني الصومالياني ُقبالَة ساواحل 
الحخيخة اليمنية بمخ تمرضهم لغارة جوية استهخخت 
قارباً كان عىل متنه عرشات الالجئني، يو  الجممة 22 
مارس املنرص ، برز إىل الساطح مؤخاراً الحخيُث عن 
لذه الجريمة التي راح ضحيتها ل2 شايصاً وإصابة 
ل3 آخرين كانوا ضمن ما يربو عىل 0ل1 شايصاً عىل 

متن اليارب.
خفي الوقات الذ7 ينفي المخواُن الساموع7ّ رْضَب 
اليارب قرب ميناء الحخيخة عىل البحر األحمر، كشاف 
تيرياٌر رس7ٌّ أمال األربمااء عان مسائولية تحالف 
الماخوان المساكر7 الاذ7 تياوُعه الساموعية تجاه 
الهجو  الخامي عىل قارب مهاجرين صوماليني قبالة 

اليمن، وقالوا بأن التحالف أصبح غطاًء لبمض الخول 
لتفاع7 اللو  الفرع7.

ووخياً لاا »رويرتز« أشاار محيياو األمم املتحخة 
الذين يراقباون الميوبات يف اليمان يف التيرير املؤلف 
مان 5م1 صفحاة امليخَّ  ملجلال األمن، ياو  االثنني 
املنارص ، إىل أن لاذا الياارب املخناي تمارض باكل 
تأكيخ لهجو  باساتيخا  ساالح عياار 7.62 ملليمرت 
مان طائارة لليكوبرت مسالحة، كما أكاخ التيرير أن 
لجومني آخَرين عىل قوارب صيخ من طائرة لليكوبرت 
أَْو سافن يف البحار األحمار يف مارس املاايض قتال 11 
شيصاً آخرين وأصابا ثمانية من الصياعين اليمنيني.
بييااعة  التحالاف  قاوات  أن  التيريار  يف  وجااء 
الساموعية لي الطارُف الوحيُخ يف الارصاع الذ7 لخيه 
الُياخرة عىل تشاغيل طائارات لليكوبرت مسالحة يف 
املنطية، مضيفااً بأن الطائرة الهليكوبرت كانت تممل 

من سفينة عىل األرجح.

وأشاار التيرير الرس7، إىل أن التحالف الذ7 تيوعه 
السموعية ويُضمُّ مرص واإلمارات والبحرين والكويت 
واألرعن واملغرب والسنغال والسوعان، ويتليى أسلحًة 
وععمااً لوجيساتياً من الوالياات املتحاخة، انتهك من 
خاالل لجوماه عىل الالجئاني الصومالياني، اليانون 
الخويل اإلنسااني ولّخع الساال  واألمن واالساتيرار يف 

اليمن.
وقاال محيياو األمام املتحاخة، باأن الساموعية 
وحكومتَي اإلمارات ومرص واليوات البحرية املشرتكة 
لام ترع عىل طلبات املحّييني للحصول عىل مملومات، 
الختني إىل أن بمض الخول تسمى منفرعًة للتيفي وراء 
›كيان ‹  التحالف؛ لحماية نفساها كخول من مسؤولية 
االنتهااكات التاي ترتكبهاا قواتُهاا، مشاريين إىل أن 
محاوالت تحويل املساؤولية بهاذه الطريية من عول 
بمفرعلا إىل التحالف الذ7 تيوعه السموعية قخ تسهم 

يف استمرار عخ  املحاسبة عىل انتهاكات أخرى.

قال اإن امل�سريات ال�سعبية يف اليمن ُن�سرًة للأق�سى كانت الأكرَب يف العامل العربي

السيد حسن نصراهلل: نحيّي السيد عبدامللك الحوثي إلعالنه 
الوقوفَ إىل جانب املقاومة يف أي مواجهة مع إسرائيل

  : متابعات:
اللاه،  لحازب  الماا ُّ  األمانُي  حيّاا 
السايخ نرصالله، إعالَن السايخ عبِخامللك 
الحوثاي وقوَخاه إىل جاناب املياومة يف 
لبناان وخلساطني يف أياة مواجهة مع 
باليروج  الصهيوناي، مشايخاً  الماخو 
الجمالاري7 يف اليمان؛ تضامنااً ماع 
األقىص، واعتربه غريَ مشاهوع يف المالم 

المربي واإلسالمي.
ويف لذا الساياق قال السيخ نرصالله 
»نحيّاي السايخ عبخامللاك الحوثي الذ7 
أعلن وقوَخه إىل جانب املياومة يف لبنان 
وخلساطني يف أياة مواجهة ماع المخو 
الصهيوني«، وأضاف قائالً: »املساريات 
الشامبية يف اليمن نرُصًة لألقىص كانت 

األَْكرَبَ يف المالم المربي«.
جاء  لاك يف خطااب متلفز مسااء 
أمال األربمااء تحاخث عان إنجاازات 
املياومة والجيَشاني الساور7  ممركة 
واللبناني يف الحخوع الساورية اللبنانية 
ضخ تنظيام الياعخة )جبهاة النرصة( 

اإلجرامي.
ويف اليطااب قال السايخ نرصالله “ 
نحان اآلن أما  انتصار كباري ومنجز” 
يف جروع عرساال وخليطة، “وسيكتمل 
إن شااء اللاه عارب اليطاوات األخرية 
إماا بامليخان أَْو التفاوض وساتموع ُكّل 
لاذه األرض إىل أللها وسايأمن الناس 

جميماً”.
وأضاف أن “لذا النرص املنجز يهخيه 
مجالخونا وجرحانا وعوائُل شاهخائنا 

إىل ُكّل اللبنانياني وكل شاموب املنطية 
التاي تماناي مان اإلرلااب التكفري7 
والوحشاية  التكفاري7  واإلرعااب 
التكفريية وإىل املسيحيني واملسلمني”.
وحاول املرحلاة امليبلة قال السايخ 
نرصاللاه “ساأعع الاكال  عان باقاي 
الجروع إىل حني االنتهاء من ملف جبهة 

النرصة”.
عناخ  التوقاف  “يجاب  أناه  وأكاخ 
املساتوى المايل من التأييخ الذ7 حظيت 
باه املمركاة املحّياة، من السياسايني 

ووساائل االعاال  والنياب االعالمياة 
والثياخية واالجتماعية وعىل املساتوى 
الشمبي وأشاكال التمبري امليتلفة من 
شابكات التواصال والبياناات والتربع 
بالخ  وأشكال الخعم امليتلفة، لكل من 
أيّخ وععم وساالم بكلماة أَْو خط يخ أَْو 

ععاء، ُكّل الشكر”.
إىل  كلهام،  املضحاني  إىل  وتوّجاه 
الشاهخاء وعوائال الشاهخاء والجرحى 
واملجالخيان  الجرحاى  وعائاالت 
روَح  خيكام  »إن  بالياول  واملياوماني 

زينب وروح اإلما  الحسني الذ7 عنخما 
حارصه المالام قال ليهاات منا الذلة 
“. وقاال “بأبي أنتم وأمي ونفيس كيف 
أصف حسن ثنائكم، اللسان عاجز عن 
مخحكام، بكام أخرجناا الله مان الذل 

وخّرج عنّا بكم”.
وحول توقيت املمركة أشاار إىل أنها 
“عملياة مؤّجلاة مان 2015 وقخ ثبت 
مؤخراً أن الجروع عااعت ليمتمَخ عليها 
يف تحضري السايارات املفيية كل ولم 
يماخ لناك مصلحة أن تؤجل”، مشارياً 
أن “لاذا قارار عاخيل ال عالقاة له بأية 
جهاة إقليمية، وكنا نماخ لهذه املمركة 
منذ الشاتاء املايض، والتوقيت ال عالقة 
لاه بجنياف واساتانا وال بليااء بوتني 
ترامب وال األْزَمة اليليجية؛ ألنه سابل 

عىل ُكّل لذه األحخاث”.
وأشاع السيُخ نرص الله بخور الجيش 
اللبناناي وقال إن ما قاا  به يف محيط 
كان  التمااس  خاط  وعاىل  عرساال 
ا يف صنع لذا االنجاز، وأ7  أساساياً جخًّ
مجموعات كانت تحاول أن تأتَي باتجاه 
عرسال كان يتصّخى لها”، وأشار إىل أن 
“الحماياة األمنية التاي قّخمها الجيش 
لمرساال والبلاخات عىل خاط التماس 

انتجت جواً من االطمئنان”.
ختاا   يف  السايُخ نرصاللاه  وأعلان 
اليطااب، اساتمخاَع املياومة لتساليم 
األرض املحارَّرة إىل الجياش اللبناناي، 
اَل قيااعة الجيش لذه  مؤماالً أن تتحمَّ
املساؤولية لكاي يتااَح أللل عرساال 

الموعُة إىل أرضهم وبساتينهم”.

قتلى وجرحى من املرتزقة بعمليات 
متنوعة يف نهم وصرواح

  -  خاص:
تواَصلت المملياُت المسكريَُّة يف جبهات مخيرية رصواح بمحاخظة 
ماأرب، وجبهاات مخيرية نهام بمحاخظة صنمااء، خاالَل اليوَمني 
املاضياني، وحّيل خيها أبطاال الجيش واللجان الشامبية المخيَخ من 
اإلنجازات امليخانية املتنوعة، بميابل خساائَر ماعية وبرشية تكبّخلا 

مرتزقة المخوان السموع7 األمريكي.
يف ماأرب ليي 2 من مرتازق المخوان مرصعهما، أمال األربماء، 
بناريان الجياش واللجان الشامبية يف رصواح، كما اساتهخف أبطاُل 
الجيش واللجان الشامبية يف اليو  نفسه تجمماٍت للمرتزقة يف واع7 
الضيال بمخيرياة رصواح، موقماني إصابااٍت عخياخًة يف صفوخهم، 
بماخ ياو  واحخ مان اساتهخاف تجمع ساابل لهم بصااروخ موجه 
يف »املياخرة« بنفال املخيرياة، أسافر عن سايوط عخع مان اليتىل 
والجرحى منهم، حيث أخاع مصخر عساكر7 لصخى املسرية بأن عخعاً 

من سيارات اإلسماف لرعت إىل مكان االستهخاف.
ويف نهام اساتهخخت ناريان الجيش واللجاان الشامبية تجممات 
ومواقاع املرتزقة خالل اليومني املاضيني، وسايط منهام المخيُخ من 
اليتاىل والجرحى، حيث ليي املرتازق عبُخالرب عيل الحميل مرصعه، 
ياو  الثالثااء الفائات، إىل جانب مرتازق آخر ليي مرصعاه بنريان 
الجياش واللجان يف أطاراف واع7 نملة بحرياب اليراميش، يف اليو  

نفسه.

الجيش واللجان يستهدفون تجمعات 
ومواقع املرتزقة يف محافظة الجوف 

بعمليات هجومية متنوعة
  -  الجوف:

واصال أبطااُل الجياش واللجاان الشامبية يف ميتلاف جبهاات 
محاخظة الجوف اساتهخاَف تجممات ومواقع مرتزقة المخوان خالل 
اليوماني املاضياني، بمملياات لجومياة متنوعاة، محيياني تيخماً 
ميخانيااً، يف ميابال تراجع مرتزقة المخوان وتلييهم خساائَر خاعحًة 

يف األرواح والمتاع.
ياو  أمال األربماء اساتهخف أبطال الجياش واللجان الشامبية 
تجممات ملرتزقة المخوان يف ُكلٍّ من اليليفني والتبة الحمراء بمخيرية 
خب والشامف، ما أسافر عن سايوط المخيخ من اليتىل والجرحى يف 

صفوخهم. 
وجااء  لاك بمخ يوماني من قياا  وحخات مان الجياش واللجان 
الشامبية بتنفيذ عمليتني لجوميتني عاىل مواقع املرتزقة يف مخيرية 
املتاون، موقمني عاخعاً من اليتاىل والجرحى منهم، كما اساتهخخت 
مخخمياة الجياش واللجان يف اليو  نفساه -االثناني- تجمماً ملرتزقة 
المخوان يف الميبة بمخيرية خب والشامف بمخع من اليذائف أسافرت 

عن سيوط عخع من املرتزقة قتىل وجرحى. 

تقدمٌ للجيش واللجان يف شبوة وقتلى من 
املرتزقة بالتصدّي لزحف يف كهبوب

  -  خاص:
شاهخت جبهااُت محاخظتاي لحج وشابوة خاالل األياا  اليليلة 
املاضية عملياٍت عسكريًة متنوعة حيل خيها أبطال الجيش واللجان 
الشامبية إنجازاٍت ميخانياًة متنوعاة، وتكبخ خيها مرتزقاة المخوان 

خسائَر عخيخًة يف المتاع واألرواح.
يف لحاج اساتهخف أبطال الجياش واللجان الشامبية خالل يوَمي 
األربمااء والثالثااء الفائتاني تجمماات ملرتزقاة الماخوان يف مخيرية 
اليبيطاة بصليات من صواريخ الكاتيوشاا حييت إصابات مبارشة 

وعقيية.
وقبال  لاك أحبط أبطاال الجيش واللجان الشامبية ياو  االثنني 
الفائت زحفااً ملرتزقة المخوان باتجاه األطاراف الرشقية لكهبوب يف 
املحاخظة نفساها، ما أسافر عن مرصع وإصابة عاخع من املرتزقة، 
وقالت مصاعر عساكرية لصخى املسرية إن محاولة الزحف استمرت 
منذ سااعات الفجر إىل الساعة التاسمة من صباح  لك اليو  وانتهت 

بالفشل الذريع.
ويف شبوة، نفذ أبطال الجيش واللجان الشمبية يو  الثالثاء الفائت 
عملياة لجومية عىل مواقع املرتزقة يف منطية الصفراء خلفت عخعاً 

من اليتىل والجرحى يف صفوخهم.

تعاونُك مع الجمارك يف اإلبالغ عن املهربني والسلع املهربة مهمٌة وطنية وأخالقية وقانونية أخـــي 
المواطن:

مع تحيات مصلحة الجمارك
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املياالت املنشورة يف الصحيفة تمرب عن رأ7 
كاتبها وال تمرب بالرضورة عن رأ7 الصحيفة

مقتل 13 مرتزقاً وع�سرات اجلرحى بعمليات اجلي�ض واللجان يف جبهات املدينة:

5 عمليات اغتيال خالل ساعات يف مناطق سيطرة املرتزقة بتعز

استعراضٌ عسكري مهيب يف محافظة املحويت يف اختتام الذكرى السنوية للصرخة

دعا اإىل التوّجه جلميع جبهات القتال وتفعيل  دور املنظومات ال�ساروخية رداً على اجلرمية.. 
البعُث العربي االشرتاكي باليمن يدين إعدام األسرى يف موزع بتعز ويدعو ملحاكمة مرتكبيها 

  -  خاص:
األمناي  االختاالل  وتاريُة  إرتفمات 
يف مخيناة تماز الواقمة تحت سايطرة 
حياث  األمريكاي،  الماخوان  مرتزقاة 
شاهخت خاالل سااعات قليلاة ثاالث 
حواعث اغتيال طالات أخراعاً يف خصائل 

املرتزقة.
وحخثت الجريمة األوىل يو  السابت 
املايض يف شاارع الموايض، حيث أطلل 
مسالحون مجهولاون النااَر عىل نجل 
قائاخ الرشطاة المساكرية للمرتزقاة 
جماال الشامري7، أثناء ماروره بطيم 
عسكر7، ما أسافر عن مرصعه وأحخ 

مراخييه.
بماخ  لاك بسااعات عثار ساكان 
منطياة عصيفرة، وساط املخينة، عىل 
جثاة مرمياة وساط ساائلة عصيفرة 
املرتزقاة  أخاراع خصائال  تماوع ألحاخ 
التابماني ملا يسامى باللاواء 170 عخاع 

جو7، ويُخعى محمخ خليل المبيس.
ولم تمر أربٌع وعرشون سااعة حتى 
تمارض الجناخ7 يف صفاوف املرتزقة، 
أحماخ الرشماني، إلطالق نار خارق عىل 

إثاره الحيااة، و لك يف شاارع الحصب 
وسط املخينة.

ويف صباح يو  أمل األحخ اغتيل أحخ 
أخراع خصائل املرتزقة أما  مستشافى 
الثورة، بشاري إبراليم نارص املماخر7، 
ولاو أحاخ جرحاى املرتزقاة يف جبهة 

الكخحة.
وأثناء كتابة لاذا اليرب ورع نبأ عن 
إطاالق مجهولني الناَر عاىل الجنخ7 يف 
صفوف املرتزقة، مالار عبخه عبخالله، 

وأرعوه قتيالً يف ساوق السمك بمنطية 
املركز7 وسط املخينة.

ساياق  يف  المملياات  لاذه  وتأتاي 
الرصاعاات الحاعة بني خصائل املرتزقة 
عاىل النفو  يف املخيناة لتحييل مصالح 

المخوان، ونهب اإليراعات.
مان جاناب آخار لياي عاخع مان 
املناخياني ومرتزقة الماخوان األمريكي 
الساموع7 مصارعهام خاالل اليومني 
يف  آخارون  أصياب  خيماا  املاضياني، 

عملياات للجيش واللجان الشامبية يف 
جبهات مخينة تمز.

وقالات مصاعر عساكرية يف محور 
تماز لصحيفاة صاخى املسارية إن 12 
من املرتزقاة ليوا مصارعهام وأصيب 
اثناان آخاران بنريان الجياش واللجان 
الشمبية يف استهخاف ملواقع وتجممات 
املرتزقة يف عخع من األحياء بمخينة تمز، 
حياث ليي ل مان املرتزقاة مصارعهم 
يف مخيرياة صالة، خيماا ليي 5 آخرون 
مصارعهام يف الجحملية، كماا ليي 3 
منهم مصارعهم وجرح 2 يف جبل غراب 

واملخرات يف الجبهة الغربية للمخينة.
مصاخر  أخااع  الشايب  جبهاة  ويف 
امليخاناي،  الييااع7  بميتال  عساكر7 
بناريان  عبخاللاه،  محماخ  عبخالغفاار 

أبطال الجيش واللجان الشمبية.
وحصلت صخى املسارية عىل أسماء 
بماض قتاىل املرتزقاة يف جبال غاراب 
واملاخرات ولام: املرتزق محماخ يحيى 
املتحار7، واملناخل عمار محمخ ناجي، 
خيماا كان مان باني الجرحاى كلٌّ من 
املرتزق أرشف عبخه عيل واملرتزق رامي 

محمخ عبوان.

  -  المحويت:
شاهخت محاخظاُة املحويات خماليًة جمالريياًة كربى، يف 
اختتا  الذكرى السنوية للرصخة، تحت شمار »الرصخة نحو 

األقىص« بحضور شمبي ورسمي كبري.
وتيلل الفمالية التي حرضلا مرشُف أنصار الله، األساتا  
أحمخ يحيى األخفش، وعخٌع من وكالء املحاخظة ومخراء عمو  
املكاتب التنفيذية باملحاخظة وعخع من مخراء عمو  املخيريات 
والشايصيات  والوجهااء  باملحاخظاة  األمنياة  والييااعات 
االجتماعياة كلماات وقصائاخ شامرية مماربة، كماا جرى 
اساتمراض عساكر7 مهيب عكل حجماً عالياً من التنظيم 
والكفاءة لخى األخراع املشاركني يف االستمراض، واحرتاخيتهم 
مليتلف أنواع الفنون اليتالية، باإلضاخة إىل ُمساتوى التأليل 

والتخريب المايل.
ورخع املشااركون يف االستمراض شماَر الرصخة، مؤكخين 
ألمية الشامار وتجسايخه كموقف راخٍض ليوى االساتكبار 

والهيمنة.

  -  خاص:
أدان ح�زُب البعث العربي االش�راكي التقدم�ي يف اليمن، 
جريم�َة إعدام أربعة م�ن أرسى الجيش واللجان الش�عبية يف 
مديرية موزع محافظة تعز، مطلع األسبوع الجاري، بطريقة 
وحشية وش�نيعة مخالفة لكل األعراف اإلنس�انية والحقوقية 
والرشائع الس�ماوية والدينية عىل أي�دي مجموعة من مرتزقة 

العدوان واالحتالل.
وق�ال بي�ان صادر ع�ن حزب البع�ث العربي االش�راكي 
تلقت »صدى املس�رة« نس�خة منه، بأن جريمة إعدام األرسى 
م�ن الجيش واللج�ان الش�عبية املدافعني عن حي�اض اليمن 
وأمنه واس�تقراره ومقدرات�ه عىل أيدي مجموع�ة من الخونة 
واملأجوري�ن فاقدي الوطنية واإلنس�انية إنم�ا تعرب عن عمالة 

مرتكبيها لدول االحتالل الجديد السعودي واإلماراتي. 
وأض�اف البي�ان، أن ال�رد العميل ع�ىل ه�ذه الجريمة هو 
التوجه إىل جميع الجبهات ملقاتلة األعداء الحقيقيني وعمالئهم 
ومرتزقته�م وتفعيل دور املنظوم�ات الصاروخية اليمنية من 
أج�ل تواُزن الرع�ب القتايل، داعي�اً ُكّل أفراد الش�عب اليمني 
ورشف�اء العالم جميعاً إىل إدانة مثل ه�ذه الجريمة التي يندى 
لها جبني اإلنس�انية، مؤكداً أنها ال تسقط بالتقادم مهما طال 

الزمن.
وناش�د بياُن البعث العربي االشراكي، املنظمات الحقوقية 
يف اليم�ن والعال�م، العمل عىل رفع دع�اوى قضائية ضد دول 
االحت�الل اإلمارات�ي والس�عودي وعمالئه�م يف امُلحافظ�ات 
الجنوبي�ة وتعز؛ ملا من ش�أنه تقديم املس�ئولني عن مثل هذه 

األعمال إىل املحاكمة العادلة لينالوا جزاءهم.

العدوان يرتكِبُ جريمًة جديدًة بحق 
النازحني يف املخاء

  -  تعز:

أقخ  المخواُن األمريكي السموع7 عىل ارتكاب مجزرة جخيخة بحل 
النازحني يف مخيرية املياء غرب محاخظة تمز.

وبحساب مصااعر محلية خإن طرياَن المخوان اساتهخف، مسااء 
الثالثاء املايض، سيارة تيل نازحني يف منطية الكخح بمخيرية املياء، 
ما أّعى إىل استشهاع طفلة وإصابة 12 آخرين، حاالت ل منهم حرجة.
تأتاي لذه الجريماة بمخ أيا  قليلاة من جريمة مماثلاة ارتكبها 
المخوان األمريكي السموع7ّ بحل نازحني يف مخيرية موزع بمحاخظة 
تمز، وأسافرت عن استشهاع أَْكثَر من 26 مواطناً، بينهم سبع نساء 

وممظمهم من أرسة واحخة.

متكنت من �سبط مغرر بهم اإىل �سف العدو..
األجهزُة األمنية واللجان: جميعُ خطط 
االستقطاب يف دائرة الرصد والرقابة 

وسيتم إفشالها
  -  خاص:

تمّكنات األجهازُة األمنية واللجااُن الشامبية يف محاخظة صنماء 
من ضباط مجموعة من املغّرر بهم املنضماني إىل صف المخو املحتل 

وأعواته اإلجرامية.
وأشاار مصخر أمني إىل أنه سيتم الكشف خالل األيا  الياعمة عن 

إنجازات أمنية أخرى واعرتاخات ملضبوطني يف عخة محاخظات.
وأشااع املصاخر األمني بالتماون باني املجتمع واألجهازة األمنية، 

مؤكخاً أن ما يتم من إنجازات لو نتيجة للتماون.
وأكخت األجهزة األمنية واللجان أن ميططات االساتيطاب سيتم 

إخشالها، ولي يف عائرة الرصخ والرقابة األمنية الخقيية.
وععاا املصاخر األمناي كاخاة املغارر بهام يف كاخاة الجبهاات أن 
يساتفيخوا من خرصة المفو املتاحاة وأن يموعوا إىل أرسلم و ويهم، 
وأن تباخأ خطواتهم بالتنسايل مع املمنيني بذلاك يف ُكّل منطية وخياً 
آللية الموعة التي أطليتها وزارة الخاخلية واعتمخلا املجلل السيايس 

األعىل.
وقال املصخر إن املساتهخخني يف أنشطة االساتيطاب التي ينفذلا 
الماخو وأعواتاه المميلاة سايكون مصريُلام يف قبضة رجاال األمن 

واللجان كَمن سبيهم.
وأوضاح املصخر أن األجهزَة األمنيَة واللجان تيو  بجهوع كبرية يف 
املتابمة األمنية والرصخ، مساتيخمة يف  لك خططاً متمخعًة ومواكبة 
لكل مرحلة وكفيلة بإخشاال ُكّل األنشاطة اليبيثة التي يستيخمها 

المخو الستهخاف الخاخل.

»أسرانا شرايني كرامتنا«.. وقفٌة احتجاجيٌة 
ألهالي األسرى أمام الصليب األحمر 

  -  متابعات:

نّفاذ المارشاُت مان ألاايل األرسى واملمتيلني يف ساجون تحالف 
الماخوان، وقفاًة احتجاجياًة أماا  ميار الصليب األحمار بصنماء، 
يو  أمال األربماء، تحت شامار »أرسانا رشايني كرامتناا«؛ للتنخيخ 
باالنتهاكات البشامة التاي ينفذلاا إرلابيو الماخوان بحل األرسى 

واملطالبة باإلخراج عن أبنائهم والكشف عن حالهم املجهول.
ورخاع ألاايل األرسى الختاٍت وشاماراٍت تطالب بإييااف المخوان 
ومحاسابة تحالفه واملرتزقة الذين ييومون بيتل األرسى عن طريل 
الذبح وإطالق الرصااص عليهم وتمذيب َمن تبيى، منتهكني قوانني 
األرسى واتفاقية جنيف الثالثة التي تضمن حيوقهم وتحاخظ عليها.
وكان مرتزقة المخوان قخ أقخموا مطلَع لذا األسابوع عىل ارتكاب 
جريمة بشمة، حيث أقخموا عىل إعخا  و بح أربمة أرسى من الجيش 

واللجان الشمبية يف مخيرية موزع بمحاخظة تمز.
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  - ترجمة: 
هاشم المطري*:

اإلغاثاة  مشااريَع  املتحاخة  الواليااًت  تساتغلًّ 
اإلنَْساانية كغطاٍء ملشااريع عساكرية. تيرير عن 

حاعثة تم كشفها للرأ7 الما .
يتكرر بصورة مساتمرة اختطاف رعايا غربيني 
ظالُرُه تمسافي يف املناطل التي تشاهخ مواجهات 
عسكرية. السيخ »سكوت عارن« كان ممن حالفهم 
الحاظ. خيبل عاَماني تم إطالق رساح السايخ عارن 
من السجون اليمنية بمخ أن قىض خيها ستة أشهر. 
السايخ عارن مواطن أمريكي الجنسية عمل لصالح 
منظمتَاي إغاثة بنااًء عىل تكليف مان رشكة ععم 
لوجستي متيصصة باألعمال االستيباراتية. اليو  
ُكشاف عىل املأل أن عارن كانت لخياه وظيفة أخرى 
بجاناب عمله لصالح منظمة اليونسايف ومنظمة 
الصليب األحمر الخولية، الوظيفة التي كشاف عنها 
اليو  تمثلت يف نشااطه لصالاح الجيش األمريكي. 
حياث  كرت صحيفة نيوياورك تايمز أن منظمات 

اإلغاثة تلك لم تكن عىل علم بذلك أبخاً.

تجاهل ُكّل التحذيرات:
كان يممل السايخ عارن يف رشكة »ترانساوشان 
للتنمية »وقخ سااخر إىل اليمن يف شهر مارس 2015 
- بمخلاا بأيا  قليلة تم اختطاخاه. ليخ تجالل ُكّل 
التحذيرات مان الوضع غري اآلمن يف  لك البلخ وكان 
التوقيت غري مناساب. خمع انطالق عملية عاصفة 
الحاز  يف تأرياخ 26 مار س 2015 نشابت الحرب 
اليمنياة املساتمرة إىل يومناا لذا ويحظاى التخخل 
المساكر7 للتحالف الاذ7 تيوعه الساموعيّة بخعم 
الوالياات املتحاخة األمريكية. يف 27 ماارس 2015، 
تواصل عارن مع سا  خارن، اليبري األمني يف رشكة 
ترانساوشان للتنمية واملوظف الساابل يف السفارة 
األمريكية التي أغليت يف شهر خرباير 2015. عنخلا 
عمل ساا  خارن عىل َوْضاع عارن يف بيت آمن وبمخ 
سااعات قليلاة تام اختطااف كال الرجلاني أَْو- إن 
صاح اليول- تام الياء اليبض عليهماا. ويف تأريخ 
20 سابتمرب تام اإلخاراج عان كليهما. أماا رشكة 
ترانساوشان للتنمياة، رب الممل التاي يممل خيها 
عارن، خيخ  كرت أنه جزء من عمل عارن يف التنسيل 
الخويل يف اليمن تمثال يف تيزين ونيل املواع اإلغاثية 
يف اليمان. األمر الذ7 لم تذكاره الرشكة لي الميوع 
الرسياة لهاا مع الجياش األمريكاي يف نيال املواع 
المينياة لصالح قاوات النيبة األمريكياة يف اليمن، 

ولذا كانت مهمة عارن.

يجبُ أن تكوَن هناك جهة ما للقيام بذلك:
إن رشكة اليخمات اللوجساتية »ترانساوشان 
للتنمياة« وميرلا يف والية نياو اورليانز األمريكية 
لاي واحخة مان الارشكات اليليلة التي تنشاط يف 
األماكن األَْكثَر خطورًة يف المالم، وتممل عىل تيخيم 
الخعام اللوجساتي لناك. تنشاط لاذه الرشكة يف 
اإلمخاع اإلغاثي لصالح السكان املنكوبني يف مناطل 

النزاع وتشكل يف نفل الوقت حليًة يف شبكة إلَعاَرة 
الممليات المساكرية الرسية ضمن أسالوب »أقتل 
أَْو اعتيل«. تحخث السافري السابل يف اليمن جريالخ 
خايرساتاين لصحيفة نيويورك تايمز »إن مثل لذا 
الاخور املازعوج ال يمترب بأ7 حال مان األحوال أمراً 
غري مألاوف«. خليل لناك رشكات عاخة يمكن أن 
توخر لكذا خخمة يف تلك األماكن مثل اليمن. بمبارة 
أخارى يجاب أن تكون لنااك جهة أَْو شايص ما 

للييا  بهذه املهمة.

املتعاونون مع الجيش األمريكي
إناه ليال مان غاري املألاوف أَيًْضاا أن يمتماخ 
البنتاغاون أَْو وحاخات التجسال األمريكياة عاىل 

مواطناني أمريكياني، مثال عارن؛ لنيل األماوال أَْو 
املواع. السايخ عارن من مواليخ والياة خلوريخا اعتنل 
الخيانة اإلْسااَلمية وعرس اللغاة المربية يف اململكة 
المربياة الساموعيّة ويتحاخث تلك اللغاة بطالقة. 
عمل عارن يف الكويت يف مهمة الخعم المساكر7 من 
خاالل تماقخه مع رشكة مريساك للنيل واليخمات 
اللوجساتية. ناشاطو اإلغاثاة واملستشاارين، من 
أمثاال السايخ عارن، يمملون ماع اآلالف يف مناطل 
ال يساوع خيهاا أ7 قاناون نوعاً ما، مثال الصومال 
وليبيا، وكما لو الحال أَيًْضا يف اليمن، حيث تنشاط 
لناك الوالياات املتحخة األمريكية. ليخ كان يممل يف 
اليمان حتى لحظاة اعتيال السايخ عارن ما ييارب 
ة«. السفري السابل  »125 خبرياً يف الممليات الَياصَّ

خايرساتاين عارّب لصحيفة نيوياورك تايمز بيوله 
»ومع  لك خإن لذا الوضع تسبّب يف قلة رغبة كثري 
من املتطوعني؛ بسبب لذه املها «، واستطرع أَيًْضا 
بيولاه » ليال يل عرايٌة عىل اإلطالق بمالقة السايخ 

عارن بالجيش األمريكي«.

العملياتُ السريُّة تهدد أعماَل اإلغاثة:
تيوُِّض األنشاطُة االساتيباراتية -التي تستغل 
اإلغاثة اإلنَْسانية كغطاء- الشموَر بالثية بالبمثات 
اإلنَْساانية، ويمكان أن تشاّكل خطاراً ُمميتااً عىل 

الماملني يف منظمات اإلغاثة. 
يف السابل، كشف جهاز االستيبارات األمريكية 
الاايس. آ7. أياه يف الماا  2011 أنه وّظاف طبيباً 

باكساتانيًّا؛ للحصول عىل الحماض النوو7 لمائلة 
أساامة بان العن، تحت غطااء حملة تليياح، وقخ 
لهجاو   باكساتان  يف  الصحاي  الطاقام  تمارض 
عخواناي. بمخلاا رّصح الاايس. آ7. أياه أناه لان 
يستيخَ  حمالت التلييح كتغطية ألعماله. من غري 
الواضح ما لي طبيمة الخعم اللوجساتي التي كان 
يوخرلا السيخ عارن ورشكة »ترانساوشن« للجيش 
األمريكاي، خالمياخ بينهام يمتارب رسيااً. املتحخث 
باسام البنتاجون والييااعة المساكرية األمريكية 
رخضاا االعالء باأ7 ترصياح لصحيفاة نيوياورك 
تايماز حول  لاك، كما رخضا الرعَّ عىل ساؤال حول 
اإلجاراءات األمنياة التاي ييضاع لها الناشاطون 
الرسياون، من أمثال عارن، قبل أن يمملوا مع قياعة 
اة يف مناطل أعايل البحار. املوظفون  اليوات الَياصَّ
الحاليون وأيضاً السابيون أعلوا بأقوالهم عون  كر 

أسمائهم الحيييية.

املطالبُة بسيطرة أفضل على املهام 
الخَاصَّة:

إن الوضَع غريَ الواضح يف اململومات يُثريُ نسابياً 
سوَء الفهم. وليخ انخخع بمض املحامني األمريكيني؛ 
بسبب تلك الرسية للمطالبة بإَعاَعة النظر يف نشاط 

ة الرس7. اليياعة الَياصَّ
يف  النائاُب  ماولفاون،  سايث  السايخ  يياول 
الكونجارس األمريكاي من والية ماساشوساتل، 
والمضاو يف لجناة اليخمات املسالحة للربملان ومن 
ُقخامى املحاربني يف حرب المراق »إنه ال توجخ لناك 
رؤية واضحة«. إن منظمات اإلغاثة مثل اليونسيف 
والصلياب األحمر الاخويل، باإلَضاَخاة إىل أن »بمض 
الجهاات الرسامية لم يكان لها علم بذلاك«. تيوُل 
متحخثة باسام الصلياب األحمر الاخويل إن »مهمة 
رشكاة ترانساوشان محصورة بشاخة عاىل انجاز 
األعماال الورقياة«. لياخ عملت الرشكاة يف خخمة 
الصلياب األحمر كوسايط لخى الحكوماة اليمنية؛ 

بهخف استكمال الوثائل الجمركية.

منظمة اليونسف: ال وجودَ أليَّة عقود 
تشّكل خطرًا على موظفيها:

تياوُل السايخُة نجاوى مكاي، املتحخثة باسام 
منظمة اليونساف: إن منظماة إغاثة الطفولة كان 
لخيهاا عيخ حتى شاهر سابتمرب 2016 مع رشكة 
»ترانساوشان« األمريكية يف اليمن. لم يكْن للسيخة 
نجاوى أَيًْضاا علم أن الرشكاة تممال أَيًْضا لصالح 
الجياش األمريكاي، مضيفاًة: »نحان ال نوقاع أية 
عيوع تشاّكل خطاراً عىل عمالناا أَْو نشااطنا. أّما 
زوجاة عارين الساابية خيالت أَيًْضاا »إن عارن عاع 
بكل لخوء إىل منزله ولم يتحخث عن خرتة قضائه يف 
الساجن واعتياله من قبل اللجان التابمة للحوثيني 
إال اليليال خيط. يميُش عارن الياو  مع ابنه البالغ 
11 عامااً يف ُعبَاي ويسااخر كثارياً ويمماُل كمخير 

لألعمال اللوجستية.

* عن صحيفة »انفوسبيربر« السويسرية.

  - ترجمة:  صادق 
األرحبي:

لياي أَْكثَُر مان 90 مخنيًّا، من بينهام 25 طفالً، 
حتوَخهم يف غاارة جوية ساموعيّة يف مارس 2016 
عاىل ساوق يف اليمان. وبمخ  لاك بشاهر، ليى 10 
أَْطَفاال آخريان نفال املصاري يف غاارة أخرى عىل 
مخرساة يف صماخة. ويف الياو  التايل، ُقتل خمساة 
أَْطَفال عنخما اصطخمت قنبلة بمستشفى يف حجة.
وما لذه سوى ثالثة من ثالثة وعرشين »انتهاكاً 
جسايماً« ارتُكبت ضخ األَْطَفال خاالل التخخل الذ7 
تيوعه السموعيّة يف اليمن، وخياً لتيريٍر جخيٍخ صاعر 

عن منظمة »سايف  ا تشالخرن« ومنظمة »ووتش 
ليسات«. و كر التيرير الذى صخر اليميل املايض 
أن إجماايل عخع األَْطَفال الذين ُقتلاوا أَْو ُجرحوا بلغ 

حواىل ل آالف طفل. 
وكانات الحارب يف اليمان قاخ تساببت بالفمل 
بسايوط ضحايا مخنيني عنخما تخخل الساموعيّون 
ماع عخع من الحكومات اإلقليمية األخرى يف مارس 

2015 لخعم عبخربه منصور لاع7.
ل يف ماارس 2015، ُقتل 7600  ومنذ باخء التخخُّ
شايص وجارح 42،000 خالل عملياات اليصف. 
وقاخ زوعت الواليات املتحخة الساموعيّة بالمخيخ من 
الذخائر املميتة التي أسيطتها الطائرات السموعيّة 
واإلَماَراتياة، خفاي عا  2015 تمات املصاعقة عىل 

مبيمات عساكرية تزيخ عىل 20 ملياار عوالر، وخياً 
لهيومن رايتل ووتش.

وباإلَضاَخة إىل اليساائر الكبرية، أّعت الحرُب إىل 
تفاّي الكولريا. وقاخ ليى أَْكثَُر من ل161 شايصاً 
حتَفهام، مع حاوايل 96،000 حالة منذ عا  ل201. 

 لك أن األَْطَفال عرضة، بشكل خاص، للمرض.
ويف الماا  املاايض، أعرج املمثال اليااص لألمم 
املتحخة لشؤون الطفل والنزاعات املسلحة، التحالَف 
الذ7 تيوعه الساموعيّة إىل قائمته السنوية لحيوق 
الطفل، التي تُحيص البلاخان التي ارتكبت جرائَم أَْو 
انتهاكاٍت ضخ األَْطَفال، مشرياً إىل وخاة 510 أطفال. 
ولكن األمني الما  لألمام املتحخة بان كي مون أزال 
التحالف من لذه اليائمة بمخما مارست السموعيّة 

ضغوطاً وأطليت تهخيخاٍت بيطع التمويل عن األمم 
املتحاخة، ولي خطوة أّعت إىل انتياعات شاخيخة من 

قبل جماعات حيوق اإلنَْسان.
وليسات لذه لي املرة األوىل التاي يضغط خيها 
املخاخماون عن حياوق اإلنَْساان إلعراج التحالف يف 
اليائمة الساوعاء، التي تأتي رعاً عىل حاالت موثّية 
من الغارات الجوية عىل مراسيم المزاء واألسواق.

يتم إعخال املسااعخات اإلنَْسانية، مثل اإلمخاعات 
الغذائياة والطبياة يف الغالب، عرب مينااء وحيخ لو 
الحخياخة الاذ7 لاّخع التحالاف الساموع7ّ بأخاذه 
بالياوة. وقاخ أجرب النازاُع املالينَي عاىل النزوح من 
عيارلم عىل نطاق واساع، حيث ُقخِّر عخعلم بنحو 
3.27 مليون شيص خالل عا  2016، وخياً لتيرير 

نرشته منظمة المفو الخولية.
ومان املتوقاع أن تصاخر قائماة األمام املتحخة 
الساوعاء لحياوق الطفل لهاذا الما  يف اغساطل 
امليبال. ويحث تيريُر منظماة إنيا  الطفل وقائمة 
املراقباة، األماَم املتحاخة عاىل إعراج التحالف الذ7 
تيوعه السموعيّة إىل اليائمة السوعاء، وكذلك تنظيم 
عاعش وحركة الشاباب يف الصومال وبوكو حرا  يف 

نيجرييا.
وبميخاً عن الريااض، يضم التحالف الذ7 تيوعه 
الساموعيّة حاليااً البحريان والكويات واإلَمااَرات 
المربية املتحخة ومرص واألرعن واملغرب والساوعان. 
وقاخ ُطِرَعت قطر الشاهر املايض وساط خالف مع 

قوى خليجية أخرى.

صحيفة انفوسبريبر: تفاصيُل اخرتاق املخابرات األمريكية لبعثات األمم املتحدة يف اليمن
َلَم ودر�ض اللغة العربية يف ال�سعودّية وعمل باليمن بالتزامن مع وجود 125 عميًل اأمريكياً اجلا�سو�ض الأمريكي »�سكوت دارن« اعتنق الإ�سْ

صحيفة »صن سينتنال« األمريكية:  األطفاُل يدفعون الثمن الباهض للحرب السعوديّة على اليمن

مطالباٌت جديدة بوضع السعودّية في القائمة السوداء لألمم المتحدة لقتلة َأطفال اليمن
الحرب على اليمن أّدت لتفّشي الكوليرا ووفاة َأْكَثر من 1600 شخص معظمهم من األطفال

التحالف السعودّي ارتكب َأْكَثر من 23 جريمة ضد المدنيين
الواليات المتحدة زّودت السعودّية واإلَماَرات بقنابَل مميتة ُأسِقطت على اليمن

الجيش األمريكي يجّند جواسيَس تعمل بالمنظمات األممية والدولية في اليمن
زرع الجواسيس يهدد أمن منظمة الصليب األحمر الدولية ومنظمة اليونسف 

العاملة في اليمن
األنشطُة االستخباراتية األمريكية تستغلُّ اإلغاثة اإلْنَسانية للتمويه وتشّكل 

خطرًا على عّمال اإلغاثة
لجان الحوثيين كشفت جاسوسًا أمريكيًا تمت زراعته في بعثات اليونسيف 

والصليب األحمر
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  - هاني أحمد علي:
ععاا الوخُخ األمميُّ التابُع لألمم املتحخة الذ7 يزوُر اليمَن 
حاليااً، املجتماَع الخويل إىل مضاعفة ععمه لشامب اليمن، 
وعخ  الفشل يف تلبية لذا النخاء؛ كون الكارثة التي شالخلا 
الوخخ األممي بأ  عينه لن تساتمر يف إزلاق األرواح خيط، 
بال إنها ساترتك آثاراً وخيماة ونخوباً عىل األجياال امليبلة 
وعىل البلخ لسنوات قاعمة، مؤكخاً أن األزمة اليمنية تتطلب 
اساتجابة لم يسابل لها مثيال، وقخ قامت الوكاالت الثالث 
التاي نمثّلهاا بالتماون مع السالطات اليمنياة والرشكاء 
اآلخريان؛ لتنسايل عملنا بطارق جخيخة؛ من أجال إنيا  

األرواح والتألب لحاالت الطوارئ يف املستيبل.
ويف ختاا  زيارتهام امليخانية املشارتكة إىل اليمن أمل 
األربمااء، قاال بيان صااعر عن كلٍّ مان املخيار التّنفيذ7 
ملنّظمة اليونيساف، أنثوني ليك، واملخير التنفيذ7 لربنامج 
األغذية الماملي، عيفياخ بيزيل، واملخير الما  ملنّظمة الّصّحة 
المامليّاة، تياخروس أعلاناو  غيربييساوس: لياخ قمناا 
كرؤساء للوكاالت الثالث التابمة لألمم املتحخة - اليونيسف 
وبرناماج األغذياة الماملاي ومنظماة الصحاة الماملية – 
بالّسفر ساويّاً إىل اليمن لنرى بأنفسانا حجم لذه األزمة 
اإلنَْسانية، ولزياعة جهوعنا املشرتكة من أجل مخ يخ المون 

إىل الشمب اليمني.
وأوضاح البياان، أن الوضاع يف اليمن ال يازال خطرياً، 
حياث يصاب باملارض يومياً اآلالف، ومان الرضور7 بذل 
الجهوع املستخامة لوقف انتشار املرض، كما يحتاج حوايل 
0م يف املائة من أَْطَفال اليمن إىل مسااعخة إنَْسانية خورية، 
مشاريين إىل أنهام وعنخما ليائهام باملسائولني اليمنينّي 
»ععونالم ألن يمنحوا الماملني يف املجال اإلنَْساني إْمَكانية 
ع الوخخ  الوصاول إىل املناطل املتارضرة من اليتال«، وجاخَّ
األممي الزائر لليمن ععوته عىل رسعة إيجاع حل سايايس 
سالمي إلنهاء الحرب عىل اليمن املساتمرة منذ ما ييارب 

المامني ونصف عا .
وأضااف ممثلاو اليونيساف وبرنامج األغذياة الماملي 
ومنّظمة الّصّحة المامليّة، بأن تفي الكولريا -ولو األسوأ 
عىل اإلطالق- يأتي يف خضم أَْكرَب أزمة إنَْساانية يشاهخلا 
المالم، حيث سجلت خالل الثالثة أشهر األخرية 00,000ل 
حالة يُشتبه بأنها كولريا وما ييرب من 1,900 حالة وخاة 
مرتبطاة بتفي لذا الوبااء، باإلَضاَخاة إىل إصابة مراخل 
الصحة واملياه الحيوية بالشلل؛ نتيجة أَْكثَر من عامني من 
الحرب عىل اليمن، ولو ما خلل الظروف املثالية النتشاار 
األمراض، موضحااً أن البالع عىل حاخة الوقوع يف مجاعة، 
حيث يميش أَْكثَر من 60 يف % من الساكان يف عخ  الييني 
عن وجبتهم الياعمة، كما يماني حوايل 2 مليون طفل من 
ساوء التغذية الحاع، ساوء التغذية يجملهام أَْكثَر ُعرضة 
لإلصاباة بالكولاريا، خيماا تؤع7 األماراض لزياعة ساوء 

التغذية، ولذا املزيج يف غاية اليساوة. 
وحاول زياراتهام امليخانياة يف الماصماة صنمااء، قال 
رؤسااء وخاوع املنظماات األممية: لياخ قمنا بزياارة أحخ 
املستشافيات، حيث ياكاع األَْطَفال يمجازون عن تجميع 
قوالام مان أجل التنفل، وقاخ تحخثنا ماع عائالت يغلب 
عليهاا الحازن عىل املارىض مان أحبائهام، وتكاخح لذه 

المائالت من أجل توخري الطما . 
وأضااف البيان املشارتك، أنه »وأثنااء مرورنا يف املخينة 
شاالخنا الرضر والخمار الذ7 تمرضت لاه البنية التحتية 
الحيوياة، مثال مراخال الصحة وامليااه جاراء اليصف«، 
موضحاً أنه ويف خضم لاذه الفوىض ينتيل نحو 16,000 
متطّوع من منزل إىل منزل لكي يزّوعوا المائالت بمملومات 
حول كيفية حماية أنفساهم من اإلساهال ومن الكولريا، 
كماا يممال األطبااء واملمرضاون وغريلم مان الماملني 
األساسايني يف مجاال الصحاة عىل ماخار السااعة إلنيا  

األرواح.
وأشار البيان املشارتك للوخوع األممية، إىل عخ  حصول 

أَْكثَار من 30 ألف عامل يف مجال الصّحة عىل رواتبهم منذ 
أَْكثَر من 10 أشاهر، ومع  لاك ال يزال المخيخ منهم يؤّعون 
مهامهام، موضحاً أنهام طلبوا من حكوماة الفار لاع7 
أن تخخاع رواتب الماملاني يف مجال الصحاة بأرسع وقت 
ممكان، »بخون أولئاك الماملاني نيىش أن يماوت املزيخ، 
أما بالنسبة لوكاالتنا، خسانواصل ععم الماملني املتفانني 

بشكل خائل من خالل الحواخز واملكاخآت املاعية«. 
ولفات ممثلو الوخاوع التابمة لألمم املتحاخة إىل اليمن، 
إىل ما شاهخوه من الممل الحيو7 الذ7 تيو  به السلطات 
املحلياة واملنظماات غاري الحكومياة، و لاك »بخعام من 
الوكاالت اإلنَْساانية الخولية، بما يف  لك وكاالتنا، وقخ قمنا 
بإنشااء أَْكثَر مان 1,000 مركاز لمالج اإلساهال ونياط 
تزوياخ اإلمالة الفموية، وال يزال تيخيم املكمالت الغذائية 
والساوائل الوريخياة وغريلا مان اللواز  الطبياة، بما يف 
 لك سيارات اإلساماف، جارياً، وكذلك إَعاَعة بناء الهياكل 
األساسية الحيوية – كإَعاَعة تأليل املستشفيات، واملراكز 
الصحية وشابكة املياه والرصف الصحي، كما ونممل مع 
البناك الاخويل يف رشاكاة ابتكارية تساتجيب لالحتياجات 
عىل األرض وتساالم يف الحفاظ عىل امُلَؤّسساات الصحية 
املحلياة«، مؤكخين بأنه ال يزال لناك أمال، خأَْكثَر من 99 
يف املائة من األشياص املشتبه بإصابتهم بمرض الكولريا 
والذيان يساتطيمون الحصاول عاىل اليخماات الصحية 
لام اآلن عىل قيخ الحياة، وقخ اساتير عاخع األَْطَفال الذين 
من املتوقع أن يمانوا من ساوء التغذياة الحاع املزمن عىل 

5,000م3 طفل.

الصمّاد يؤكد أهمية دعم املنظمات األممية للقطاع 
الصحي يف اليمن 

مان جانباه عارب صالاح الصمااع – رئيال املجلال 
السايايس األعىل، عن امتنان الشامب اليمناي للمنظمات 
ة يف  الخولياة التابماة لألمم املتحاخة عىل جهوعلاا وَخاصَّ
ععم اليطااع الصحي الذ7 تأثار َكثرياً باملؤامارة الخولية 
عىل االقتصاع الوطني ونيال البنك املركز7 وتوقف رصف 
الرواتب للماملني بما يف  لك اليطاع الصحي الذ7 يساتمر 
يف الممل يف ظروف غاية يف التمييخ ويواجه منتسبوه كثرياً 
من الضغاوط وآخرلا تفّي وباء الكولريا الذ7 يحتاج إىل 
ة يف ظل اساتمرار  ععم الجهاوع الخولية ملواجهته، وَخاصَّ
الماخوان والحصار، مثمناً جهوع املنظماات التابمة لألمم 
املتحاخة وكاخة املنظمات التي تممل يف الجانب اإلنَْسااني 
بمهنية وُرقي، مؤكخاً اساتمرار تيخيم الخعم والتسهيالت 
لكاخاة منظمات األمم املتحخة والتمااون ممها وتذليل أية 

صموباات أَْو مموقاات قخ تواجهها وممالجة اإلشاكاالت 
الفرعية أوالً بأول.

ولفات الصّماع، خالل اساتيباله أمل األول بالماصمة 
صنمااء، وخوع 3 منظمات إنَْساانية تابماة لألمم املتحخة، 
ممثلاة باملخيار التنفيذ7 لربناماج األغذياة الماملي عيفيخ 
بيازيل، واملخيار التنفياذ7 ملنظماة اليونيسايف انطوناي 
لياك، واملخير التنفياذ7 ملنظمة الصحاة الماملية تيخروس 
اعلاناو .. لفات إىل أن المائال الاذ7 ييف أماا  املانحني 
ملنظمات األمم املتحاخة لو المخوان وتحالفه الذ7 يفرض 
حصااراً سياساياً وإعالميااً عاىل اليمن، ويمناع وصول 
اإلعال  الخويلّ ووساائله إىل اليمن؛ كي ال تنكشاف جرائمه 
البشامة التي يرتكبها ضخ املخنيني واألعياان املخنية يف ُكّل 
املحاخظاات؛ وكاي ال يمرف الارأ7 الما  الماملاي حييية 
ما يجار7 يف اليمن مان انتهاكات غري املسابوقة لحيوق 
اإلنَْساان واليانون الخويل اإلنَْساني الما ، مشرياً إىل جرائم 
اة يف املناطل الجنوبياة الواقمة  الياعاخة وعاعش، وَخاصَّ
تحاَت احتاالل عول التحالف وعولاة اإلَمااَرات والتي كان 
آخرلا  بح أربمة أرسى وممارساة اليتل بالهوية وتهخيخ 

السلم واألمن االجتماعيني يف اليمن.
وناقش رئيُل املجلل السايايس، ماع وخوع املنظمات 
الخولياة التابمة لألمام املتحخة، الجهاوع املبذولة يف اليمن 
يف مواجهاة تفاقم الحالة اإلنَْساانية الناجمة عن المخوان 
الساموع7ّ األمريكي والحصار الجائر عىل الشمب اليمني 
منذ ثالث سانوات وإغاالق املناخذ واملطارات واساتهخاف 
الطرق والجساور واملزارع وآبار املياه بيصف طائرات إف 
16 األمريكياة، ممرباً عن أملاه يف أن يكون قاعة املنظمات 
الخولياة والماملني خيها لم الحامل األمني للواقع يف اليمن 
وسافراء لنيل مماناة اليمن وشامبه تحات تأثري المخوان 
والحصاار، الختااً إىل أن اليمان لم يفوت خرصاة من أجل 
الساال  يف ُكّل مراحل التفاوض السابية وأنه لن يفوت أية 
خرصة للساال  املرّشف والماعل والكفيل برخع املماناة عن 

كالل الشمب اليمني.
وتطاّرق الليااء إىل ماا تتمارض له البالع مان رضبات 
بالذخائار األمريكياة والربيطانياة املوّجهاة واساتهخاف 
املوانئ واالقتصاع الوطني بصورة عامة، بما خيها مصاعر 
عياش املواطناني ومرتباتهام وتمرياض ما يزياخ عن 25 
مليون يمني ليطر املجاعة واليضاء عىل السجل الرتاكمي 
لممل املنظمات الخولية يف تحساني أَْوَضاع الطفولة واملرأة 

والصحة المامة يف اليمن عىل مخى الميوع املاضية.
مان جانبهم قّخ  املخراء التنفيذياون للمنظمات الثالث 
لرئيال املجلال رشحااً عان تيخيار الحالاة اإلنَْساانية 
والصحية والغذائية يف اليمان والصموبات التي تمرتضهم 

ة يف جمع املنح واملسااعخات مان مانحي منظمات  وَخاصَّ
األمم املتحخة، ورؤيتهام ملمالجة تلك الصموبات، مؤكخين 
اة يف مواجهاة وبااء  اساتمراَر الممال وتطوياره وَخاصَّ

الكولريا.
وعارّبوا عن شاكرلم ما ملساوه مان تجااوب وتماون 
يُساِهُم يف تمزياز جهاوع املنظماات الثاالث اليونيسايف، 
والغاذاء الماملاي، والصحاة الماملياة يف اليمان يف املرحلة 
الحالية والحساساة مان تأريخ ووضاع املجتمع اليمني، 
مؤكخين حرصهم عىل ععم املوقف اإلنَْسااني وإبماعه عن 
أ7 تأثري سيايس والتأكيخ عوماً عىل ألمية الحل السلمي يف 

اليمن وتجنيب املخنيني ويالت أ7 رصاع.

وفد املنظمات األممية يف زيارات ميدانية بالعاصمة 
ويف إطاار زياراتهم امليخانية قا  وخخ املنظمات األممية، 
أمل األول الثالثاء، بزياارة مركز المْزل الياص بالكولريا 
ومركاز ممالجاة ساوء التغذياة وحضاناات األَْطَفاال يف 
مستشفى السبمني لألمومة والطفولة بأمانة الماصمة.

واطلاع الوخخ الذ7 يضم املخير التنفيذ7 ملنظمة الصحة 
الماملياة الخكتور تيخرس غيربيساوس، واملخيار التنفيذ7 
ملنظمة اليونيسايف أنتوني ليك واملخيار التنفيذ7 لربنامج 
الغذاء الماملي عيفيخ بيسايل، عىل أَْوَضااع املرىض يف مركز 
الكولريا ومساتوى اليخماات الطبية والمالجياة امليخمة 
لهم، كما اطلموا عىل الحالة الصحية للمرىض يف مييمات 
الحجار الطبي التي تام نصبها بجوار مركاز المزل بخعم 
من منظمتي الصحة الماملية واليونيسايف؛ لمزل الحاالت 
ومناع انتشاار الوبااء إىل بيياة املرىض باملستشافى من 
النسااء واألَْطَفال أَْو إىل الحاالت املشتبه إصابتها والتي لم 

يثبت ميربياً إصابتها بالكولريا.
واساتمع الوخاخ األمماي مان وزيار الصحاة ومخيار 
مستشافى السابمني، إىل رشح عان اليخماات الصحياة 
امليخمة للحاالت املصابة واملشاتبه بإصابتها والصموبات 
ة من نيِص األعوية واملحاليل. التي يواجهها املركز، َخاصَّ
وزار الوخاخ مركز ممالجة ساوء التغذية باملستشافى 
الاذ7 تخياره وزارة الصحاة الماماة والساكان بخعم من 
اليونيسيف وبرنامج األغذية الماملية، واطلع عىل اليخمات 
التاي تيخَّ  ملرىض ُساوء التغذية مان األَْطَفاال واألمهات 
ة يف ظل  واحتياجات املركز والصموبات التي تواجهه َخاصَّ

الظروف التي تمر بها البالع.

مصدر أممي: املنظمات يف مهمة إنْسَانية باليمن
ويف وقات ساابل أعلان مصاخر أمماي أن وخاخاً رخيع 
املساتوى مان األمام املتحاخة رشع يف مهماة إنَْساانية 
باليمن الذ7 يشاهخ نزاعاً وأزمًة إنَْساانية خاقمها انتشار 
وبااء الكولريا، وقاخ وصل مخيرو منظماة الصحة الماملية 
تياخروس اعاناو  غيربيازوس، وبرنامج األغذياة الماملي 
عيفيخ بيسيل، وصنخوق األمم املتحخة للطفولة )يونيسف( 

أنطوني اليك، إىل الماصمة صنماء االثنني.
وقال املخير الماا  ملنظمة الصحة الماملية التابمة لألمم 
املتحاخة، تيخروس أعلانو ، أمال األول الثالثاء، إن اليمن 

يشهخ حالياً »أَْكرَب تفي لوباء الكولريا يف المالم.
جااء  لاك يف ترصيحاات ميتضبة نرشلاا أعلانو  يف 

»تويرت« و«خيسبوك« تزامناً مع زيارته لليمن.
وأوضح املساؤول األمماي: وصلنا )االثناني( إىل اليمن 
الاذ7 يواجاه أَْكرَب تفي لوبااء الكولاريا يف المالم، ونحن 
سانيو  بكل ما بوسامنا لتمزيز االستجابة املشرتكة لهذا 

الوباء.
وشاكر أعلاناو  »تفاناي موظفاي وخريال املنظماة 

بمملهم يف ظل التحخيات الصمبة التي يمر بها اليمن.
وبحسب آخر إحصائية ملنظمة الصحة الماملية، صخرت 
الثالثاء، تويف ل6م1 شايصاً يف اليمن جراء وباء الكولريا، 
خيماا اقرتب عخُع الحااالت املصابة به مان 00ل ألف، منذ 

االنتشار الكبري للمرض يف 27 إبريل املايض.

بياُن وفد الأمم املتحدة عقب زيارته امل�سرتكة ل�سنعاء:

الفشُل يف إنقاذ اليمن سيرتك آثارًا وخيمًة ونُدُوبًا على األجيال 
املقبلة وعلى البلد لسنوات قادمة

 الصّماد: العائُق أمام المانحين هو العدوان الذي يفرض حصارًا على اليمن ويمنع وصول اإلعالم الدولي كي ال تنكشَف جرائمه
مدير عام الصحة العالمية: اليمن يشهد أكبر َتَفـشٍّ لوباء الكوليرا في العالم

الوفد األممي يّطلع على حجم الضرر والدمار الذي تعرضت له الُبنية التحتية الحيوية مثل مرافق الصحة والمياه 
منظماُت األمم المتحدة تدعو إلى سرعة إيجاد حل سياسي سلمي وإنهاء الحرب على اليمن 



7 تقريرالمخع )3ل2(     اليميل 27 يوليو 2017   املواخل ل  7 اليمخة م3ل1لا

  - خاص:

األمريكاي  الساموع7  الماخوان  يواِصاُل 
عاىل مخار عاماني ونصف عا ، تخماري البُنية 
واساتهخاف  اليمنياة  للجمهورياة  التحتياة 
ُكّل ماا له عالقة باملجاال االقتصاع7 يف إطار 
عخوانهاا المساكر7 واالقتصااع7 الذ7 طال 
البرش والشاجر والحجر، لتكشف خاللها عن 
أقاذر حارب عرخهاا التأريخ غابات عنها ُكّل 
الييام اإلنساانية والخينياة واألخالقية، وعن 
حرب ظاملة وإباعة جماعية طالت شمباً ييخر 

عخُع سكانه بحوايل 30 مليون نسمة.
ويف حني انكشفت سوءة المخوان عىل أرض 
املياخان وتالشات آمالُه وطموحاتاه بتحييل 
أية مكاساب وإن كانات ولميًة باساتيخا  
الياوة واإلمكانياات المساكرية الضيمة له 
أماا  صالبة املياتل اليمني وتواضع ساالحه 
التيلياخ7، خياخ لجاأ إىل اساتيخا  الورقاة 
االقتصاعية، يف محاولة بائسة لرتكيع الشمب 
اليمني، وقخ ظهرت ورقُة المخوان االقتصاعية 
تاارًة مان خاالل الحصاار والسايطرة عاىل 
ُكّل املناخاذ الربياة والبحرياة والجوية ومنع 
عخول أيَّة بضائَع وماواع غذائية أَْو عوائية أَْو 
مشتيات نفطية إال بإ ن مسبل منها، وتارًة 
من خاالل نيل البناك املركز7 مان الماصمة 
صنمااء إىل محاخظاة عاخن قبل حاوايل عا ، 
ماا أعى إىل حرماان املوظفاني مان الحصول 
عاىل مرتباتهم ومصاخر عخلهام الوحيخ بمخ 
أن كاناوا يحصلون عليها من مرَكز7 صنماء 

شهرياً وبصورة منتظمة وعون تأخري.
لام يكتاِف المخواُن بماا حّييه مان عمار 
اليطاعاات  جمياع  طاال  وعباث  وخاراب 
االقتصاعياة حتاى اآلن، مكارشاً عان أنيابه 
وحياخه الخخني الذ7 يحمله لهاذا البلخ وصبّه 
عخماة واحاخة، خها لو يُشاِهُر ورقاًة جخيخة 
مان أوراق حارب االقتصاعياة عاىل اليمان، 
و لاك مان خالل تخماري ُكّل ميوماات البياء 
اة بالناقل الوطني للجمهورية اليمنية  الَياصَّ
»رشكة اليطوط الجوياة اليمنية«، التي تمخ 
أول رشكاة طاريان وطنية يف المالم تتشااَرُك 
خيها بلخ مع بلخ آخر، حيث تمتلك الساموعية 
نسابة تيخر باا)%49( من إجمايل رأس مال 
الرشكاة، األمر الاذ7 يوّضح تمامال اململكة 
مع بالعنا ومحاولة خرض سايطرتها عىل ُكّل 
اليطاعاات االقتصاعياة واليومية منذ عيوع 
من الزمن والتحكم يف ُكّل اليرارات السياعية؛ 
باعتباار اليمن الحخيية اليلفية للساموعية، 

بحسب نظرتها.

»بلقيس« تُعلِنُ انطالق أوىل رحالتها 
من عدن وغموضٌ يكتِنفُ مصرَي طائرات 

»اليمنية«
ويف تطاور خطاري والخات يكِشاُف حجَم 
املؤامرة الساموعية، أُعِلَن األسابوع املنرص  
اة جخيخة  عان تخشاني رشكاة طاريان َخاصَّ
تحمل اسام »رشكة امللكة بلييال للطريان« 

تزامنااً مع إطالق الحملاة الخعائية الضيمة 
لها يف عخع من املحاخظات وعىل امتخاع الطرق 
الرئيساية الرابطاة باني املحاخظاات، ومان 
امليارر أن تبخأ لذه الرشكاة أوىل رحالتها قبل 
حلاول عيخ األضحاى من مطار عاخن الخويل، 
حياث يارأس إعارتهاا رجاُل األعماال أحماخ 
صالاح الميايس، أحاخ الارشكاء الرئيسايني 
للجنارال الفاار عيل محسان األحمار، ونجل 
الفاار جاالل لااع7، ولو ماا عخاع تحالف 
إىل الماخوان ومرتزقتاه يف خنااعق الرياض إىل 
إصاخار ترخيص عمال بصورة عاجلاة لهذه 
الرشكة التي يخور الحخيُث عنها منذ سنوات، 
وساط غموض كباري حول مصاري الطائرات 
التابماة لاا »اليمنياة« امليّخر عخعلاا بأكثر 
مان 9 طائارات إيرباص طاراز 310 – 320، 
والتاي يرجاح الكثري من املهتماني واملتابمني 
للشاأن االقتصااع7 قيااَ  الرشكاة الجخيخة 
باالساتحوا  عليها والممل مان خاللها تحت 
ياخطة وأسماء وأشكال جخيخة تممل لحساب 
املنتفماني والناخذين يف حكومة لاع7 املوالني 

للمخوان. 
ويتزامان الحخياث عن انطالق األساطول 
الجاو7 لطاريان امللكاة بلييل خاالل األيا  
الياعماة، ماع اساتكمال التخماري املمنهاج 
لرشكة اليطوط الجوية اليمنية التي تأّسست 
عاا  م197 كطاريان رسامي، والاذ7 يأتاي 
آخَرلاا ما نارشه مرتزقة الماخوان من أخبار 
تشاهريية تساتهخُف بشاكل مباارش طريان 
اليمنياة، حيث تحخثت تلاك األخبار عن عوعة 
طائارة تابمة لليطاوط اليمنية مان األجواء 
بماَخ عقائَل من إقالعها مان مطار عخن، يو  

اليميال املواخال م يونيو املنارص ، وكانت 
متجهاة اىل اليالرة وعىل متنهاا 0م1 راكباً؛ 
بسابب عطل بإحخى محركات الطائرة، ولو 
ما عخع مصخر مسائول يف طاريان اليمنية إىل 
نفي األخبار التي تناقلتهاا املواقع اإلخبارية 
التابمة ملرتزقة الرياض عن عوعة الطائرة من 
األجواء والهبوط يف مطار، أَْو أن الهبوط كان 
اضطراريااً للطائرة أَْو وجوع أية خطورة عىل 

سالمة الطائرة وركابها الكرا .
وأوضاح املصاخر يف ترصياح صحاايف، أن 
الطائارة عاعت من األجاواء لوجوع خلل خني 
ال يشاكل أ7 خطاورة عايل ساالمة الطائرة 
عاعيااً  كان  الهباوط  أن  مؤكاخاً  وركابهاا، 
وليال اضطرارياً وجميع محركاتها وأجهزة 
الطائرة الفنية عاملاة أثناء لبوطها، وععت 
اليطاوط الجوياة اليمنياة جمياَع وساائل 
اإلعال  لتحّر7 واملصخاقية قبل نرش أيَّة أخبار 

تيسء للرشكة.

»الناقل الوطني« ضحية تجّار الحروب 
وشُركاء الخراب والدمار

مان جانباه قال أحاخ موظفاي اليطوط 
الجوية اليمنية بصنماء لاا »صخى املسرية«: 
إن التخلور الحاصل يف طريان اليمنية متممخ 
وميصاوع ويماوع إىل قياا  الماخوان بإغالق 
مطاار صنمااء الاخويل وعاخع من مطاارات 
الجمهورياة، حيث تسابب توقاف الطائرات 
-التي تم توقفها بمطار جيبوتي خرتًة طويلة 
بتوجيهاات من الساموعية- باأرضاٍر بالغة 
ألساطول الطائرات تابمة لليطاوط الجوية 
اليمنية؛ بسابب إلمالها لفارتة طويلة بخون 
للصياناة، وأشاار إىل أن اإلعالن عن تخشاني 

طريان بلييال الجخيخة، األسابوع املنرص ، 
سابيته حملاة تشاهري واسامة يف ميتلاف 
وساائل اإلعاال  التابماة للمرتزقاة، لخخات 
النيال من طاريان اليمنياة وتخمري ُساممتها 
بالكامال، الختااً إىل أن الحخياث مؤخاراً عان 
لباوط اضطارار7 إلحخى الطائارات يف عخن 
قبل أسابوعني، لو خرب كيخ7 يراع من خالله 
اليضاء كلياً عىل ما تبيى من رصيخ اليطوط 
اليمنياة التي كانت تمتلكاه بخايَة المخوان، 9 
طائارات، منها طائرتاان باإليجار من رشكة 
ايربااص 320 التاي وّقمات ممهاا اليطوط 
اليمنية اتفاقية يف شهر مايو 2011 للحصول 
عىل 10 طائرات من نفال الطراز بييمة 75 
ملياون عوالر للطائرة الواحاخة، وقخ تمكنت 
الرشكة -حينها وخور التوقيع من الحصول- 
عاىل أول طائارة ضمان الصفياة مع رشكة 
ايرباص الفرنساية تحمل اسام »املكال« وتم 
تخشاينها رسامياً للممل يف نفل الشاهر، إال 
أن الرشكة اضطرت إلعاعة الطائرتني اإليجار 

مع بخاية المخوان يف 2015.
الحخياَث  إن  للصحيفاة:  املصاخر  وقاال 
املتواصاَل واملتكرَر طيلة الفارتة املاضية عن 
طريان اليمنية بشاكل سلبي من قبل مرتزقة 
الريااض والمماالء، يكشاف عن نياة مبيّتة 
سالفاً إلنهااء وجوع لاذه الرشكة، ماا يتيح 
اة أن تحل محلهاا كبخيل  لرشكاتهام الَياصَّ
والتاي أعلن عنها األسابوع املنرص  »بلييل 
للطريان« واالنفاراع بالممل بميخًة عن طريان 
اليمنية وتحييل ُكّل األرباح واملكاساب املالية 
لصالح أخراع وأشاياص، باإلضاخة إىل طريان 
الساميخة اململوكاة لرجال أعمال ساموعيني 
ونسبة بسيطة لليطوط اليمنية، عاع مؤخراً 
للممل بماخ توقف عا  كثرياً؛ بسابب المخوان 

وتوقف املطارات.
خاالل  مان  الماخوان،  مرتزقاة  ويهاخف 
الرتويج لرشكة طريانهم الجخيخة، إىل الحخيث 
بشاكل واضح عان مماناة رَشكاة اليطوط 
الحكومياة وتهالاك أساطول طائراتهاا، بمخ 
أن خرجات طائرتاان عان اليخماة؛ بسابب 
حاجتهماا للصيانة، خيخ توقفات طائرة من 
طاراز إيرباص 310، ولي ما زالت يف كراتي 
الباكساتانية منذ ساتة أشاهر، وتحتااج إىل 
تغياري محركهاا، أماا الثانياة خهاي طائارة 
إيرباص 310 ممطلة يف مطار عخن، متناسني 
أنهام كاناوا السابب الرئيايس يف تخماري لذه 
الرشكة وتمريض اآلالف من موظفيها ليطر 
البطالة؛ من أجل مصالحهم الشيصية وعىل 
حساب أبناء الشمب اليمني أجمع الذين ظلوا 
عيوعاً مان الزمن يتاجارون بمماناِته وآالمه 
وجراحاه، غري مكرتثني بالوضاع االقتصاع7 
والحالة املميشاية للمواطن، ال سيما وأن من 
يفصح عن مشاريمه الجخيخة يف الوقت الحايل 
بمخ مارور عامني ونصاف عا  مان المخوان 
عاىل اليمن ولاو قابع يف خناعقهاا، لم نفُل 
األشياص واألسماء التي نهبت خريات البالع 
لسانوات طويلة ولم تكتِف ببناء ثرواتها عىل 
حساب الشمب بل شاركت وأيّخت ُكّل الجرائم 
واليراب والخمار التاي ارتكبها المخوان بحل 

سكان اليمن.
ويف وقات ساابل أعلنات رشكاة »بلييل 
للطريان« تخشاني أوىل رحالتها من وإىل اليمن 

كمرحلة أوىل عىل 3 خطوط عولية.
وقالات بياان الرشكاة التاي يملكها رجل 
األعماال اليمني أحمخ صالاح المييس، ملواقع 
الجوياة  أوىل رحالتهاا  إن  إخبارياة محلياة 
ساتكون من اليالارة إىل مطار عاخن الخويل، 
وأن الوجهااِت املجخولة حالياً لاي اليالرة، 

عّمان واليرطو .
وبحساب بياان للرشكاة نرشتاه مواقاُع 
محلية، من املفرتض أن تبخأ الرشكة رحالتها 
ابتخاًء من تأريخ 20 من الشهر الجار7، حيث 
بات األساطول جالزاً يف إحخى الخول التي لم 

ها املصخر. يسمِّ
وكانت أخباُر تخشاني »طريان بلييل« قخ 
أثريت قبل أربمة أعوا ، وتم إنشاُء صفحة لها 
يف خيسابوك كجانب ترويجي، غري أن املسألة 

 لبت طي النسيان. 
وأكاخت الرشكاة حصوَلهاا عاىل مواخية 
الحكوماة اليمنياة وعان بخء تسايري رحالت 
منتظمة بأسامار اقتصاعية باني مطار عخن 
ومطاار7 اليالارة املارص7 وامللكاة عليااء 

األرعني.
ويو  اليميل املنرص  20 يوليو، كشفت 
رشكاة »طريان بلييل« عان موعخ انطالقها 
وجاخول الرحاالت امليرتحاة وعان األسامار 
وآلياة الحجز، حياث قالت يف بياان صحفي، 
إنهاا حريصة عاىل تكثيف جهوعلاا لجخولة 
رحالتهاا قبال حلول عياخ األضحاى املبارك، 
مشارية إىل أنهاا تسامى إىل تفميال ميارتح 
للتشاغيل لماخع أرباع رحاالت مباارشة بني 
كواالملبور بماليزيا وعخن مبارشة أَْو المكل، 
مشرية إىل اعتزاِمها تشغيَل عخع 7 رحالت بني 
اليالرة وعخن واليالرة وسايئون يف حالة تم 
إصاخار الرتاخياص الالزمة من قبَال الجهات 
املمنية، مؤكخاً أنها رشكة مسّجلة رسمياً لخى 
الهيئة المامة للطريان املخني اليمني وحاصلة 
عىل شهاعة مشّغل جو7 من الهيئة المامة. 

وأوضحات بلييال للطاريان، إىل أن لاخى 
الرشكاة وكالء يف ُكلٍّ مان الماصماة املرصية 
اليالارة وعباي باإلماارات المربياة املتحخة، 
وعاخن وصنمااء واملاكال وتماز وسايطرى، 
الختاة إىل أن ممظم حصصهاا يمتلكها رجال 
أعمال يمنيون، بمشاركة مع جهات تمويلية 
وأجنبياة بحصاص بسايطة، مؤكاخة بذلاك 
ملكياَة لذه الرشكاة للمرتزقة عيل محسان 
األحمار وجاالل لااع7 وعاخع مان قيااعات 
ان  اإلصاالح الفاريان واملوالاني للماخوان ممَّ
تربطهم رشاكة قخيمة مع رجل األعمال أحمخ 

صالح المييس أبرز املوالني للمخوان.

ميلكها الأحمر والعي�سي و�سركاوؤهم:

إنشاء بلقيس للطريان على أنقاض اليمنية
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الكتلة الوزارية ألنصار اهلل وحُلفائهم: ال ينبغي أن يتحوَّل 
الربملاُن لطرف ثالث يساوي بني الضحية واملعتدي

  - خاص:
اللاه  ألنصاار  الوزارياة  الكتلاة  عارّبت 
وحلفائهام عن رخضها ملباعرة مجلل النواب 
اليمني لحل األزماة يف اليمن، كما أعانت قيا  
املجلال بإحالاة النائب أحمخ سايف حاشاخ 
للجنة الخساتورية للتحييال ممه عىل خلفية 

موقفه الراخض للمباعرة.
وقالات الكتلاة الوزارياة ألنصاار اللاه يف 
بيانهاا الصاعر يو  أمال األربمااء، منتيخة 
إجراءات املجلل بشأن حاشخ ووزير الشباب 
والرياضة حسان زياخ اللذين رخضاا مباعرة 
املجلال »يف الوقات الذ7 يحيلاون خيه وزراء 
ونواباً انتيخوا مباعرتهم يسكتون عن أعضاء 
املجلال املؤيّخيان للماخوان والاذ7 لام يتيذ 
املجلال بحيهام أ7 إجاراء وَلم يصاخر منه 
حتى بياُن إعانة ضخ مواقفهم وبمضهم ممن 
ييوع الممليات المسكرية ضخ الشمب اليمني 
وُمَؤّسسااته وخخمة للمخوان ويحرضون عىل 
قتال أبناء الشامب اليمني، وساكوتهم عمن 
تلطيات أياعيهام بخمااء األَْطَفاال والنسااء 

والشيوخ«.
كماا أشاار بيان الكتلاة الوزارياة ألنصار 
اللاه إىل أن رخض النائب أحمخ سايف حاشاخ 
للمباعرة قاخ نيض اععاء إجمااع ُكّل أعضاء 

الربملان باملواخية.
وكان الربملاان قبال أياا  قخ أحاال النائب 
رخضاه  خلفياة  عاىل  التحييال  إىل  حاشاخ 
للمباعرة التي قخمها املجلل، وأوضح حاشاخ 
عياب رخضه للمبااعرة بأن اآللياة التي تمت 
صياغاة املبااعرة بهاا وتيخيمهاا كانت غري 
ساليمة باإلَضاَخة إىل خروج بنوع املباعرة علن 
الثوابت واملباعئ الوطنية يف مواجهة المخوان، 
كماا نيلات انبااء إحالاة الوزير حسان زيخ 

لليضاء لنفل السبب.
اللاه  ألنصاار  الوزارياة  الكتلاة  و ّكارت 
املاربر  باأن  الربملاان،  أعضااء  وحلفائهام، 
إلَعااَعة الربملان لو االساتفاعة مان الرشعية 
الخساتورية ملواجهة الماخوان، وليل التحول 
إىل طرف ثالث يساو7 بني الضحية واملمتخ7، 
يف إشاارة إىل ما تضمنته مبااعرة الربملان من 

بنوع مجحفة بحل اليمنيني.

  - ضرار الطيب:

أثاارت املبااعرُة التاي طرحهاا مجلاُل 
الناواب اليمناي »لحال األزماة يف اليمان«، 
موجَة انتياعات واسمة يف أوساط اإلعالميني 
والناشاطني عىل مواقع التواصل االجتماعي 
مان ميتلاف األطاراف السياساية خاالل 
األياا  اليليلاة املاضية، واختلفت األساباب 
التي قخمها الناشاطون واإلعالميون لرخض 
املبااعرة، خبينماا حكم البماُض عليها بأنها 
خياناة واستساال ، رأى البماض اآلخر أنها 
تُيفاي مرشوعااً القتساا  السالطة، وقال 
آخارون إن مشاكلتها تكمان يف وضع الثية 
باألمام املتحاخة التاي أثبتات تواطؤلاا مع 
الماخوان، لكن كان االتفااق باملجمل عىل أن 
املباعرة تياخ  المخوان بالخرجاة األوىل ولها 

ارتباطات به.
اليمناي  والسايايس  بالكاتاب  وبخاياًة 
»محمخ املنصور« الذ7 كتب عخَة منشاورات 
إن  وقاال  الفيسابوك  بموقاع  يف صفحتاه 
»إطالق املباعرات السياسية ليل من صميم 
عمال مجلال النواب الاذ7 بااعر إىل إطالق 
مباعرة ميالفة للخستور واليانون، وتفرط 
بالساياعة الوطنية، وتتجالال وجوع عخوان 
خارجاي يياخ  الشامب اليمناي مان أجل 
التصخ7 لاه الغايل والرخيص.. لذا الشامب 
لم يكلف الراعي ومن ممه تيخيم مبااعرة«.

الناشاط والكاتاب الصحفي عايل أحمخ 
جاحاز كتاب أَيًْضاا عاىل صفحتاه بموقع 
خيسابوك، واصفاً املبااعرة بأنها تأتي ضمن 
مارشوع خياناة، وقاال باأن لاذا املرشوع 
»يباخأ مان التنسايل ماع اإلَمااَرات ويمار 
بهروب بمض أعضاء مجلل النواب وينتهي 

بمباعرة مجلل النواب«.
وأطلل نشطاء يف مواقع التواصل لاشتاج 
ُكتبت  #مباعرة_الراعي_التمثلناي،  بمناوان 
حولاه آالف املنشاورات والتغرياخات، وعىل 
سبيل املثال، قال الناشط يف موقع الفيسبوك 
عبخالارزاق الغييل إن مبااعرة مجلل النواب 

تطالب اليمنياني »بتساليم الصليف وميناء 
ميخ7 ومطار صنمااء ومطار صمخة ومنفذ 

حرض ومنفذ البيع ومنفذ علب«. 
ومان جانباه، انتيخ الناشاط والصحفي 
جميال أنمام المبايس املبااعرة، ورأى أنهاا 
انبطااح إلراعة الماخوان، وقال إناه »لو أراع 
تمزياز  يف  عوراً  يلماب  أن  الناواب  مجلال 
الصماوع الخاخيل، وعىل ضوء لذا الخور لماع 
املجلل لميخ جلسااته أساسااً، وبخأ بإلغاء 
قاناون يرشعن ويحمي مراِكز الفسااع من 
واإلحالاة  والتحييال  اليانونياة  املسااءلة 
لليضاء، قانون أسوع صخر بمخ حرب ل9 .. 
نمام قاناون يمطاي حصانة ملراكاز النفو  

والفساع«.
ويف  ات السياق كان طرح الناشط »نبيل 
الحساا « الذ7 كتب عاىل صفحته يف موقع 
خيسابوك مرالنااً الجميع عاىل أن »توقيف 
رصف املرتباات وتفيري النااس وتجويمهم 
كان متفيااً عليه مان أجل إخضااع الناس 
لليبول بهاذه املباعرة، وأن الضجة اإلعالمية 
حاول ُمَيّطاط الهجاو  عىل الحخياخة كان 
لخخه تمرير لذه املباعرة، وأن نيل البنك من 
صنمااء اىل عاخن كان متفيا علياه من أجل 
أَيًْضا أن يتم تمرير لذه املباعرة.« مشارياً إىل 
أن املباعرة جاءت ضمن خطة ممخة مسبياً.

بماض الناشاطني أَيًْضاا ربطاوا مباعرة 
الربملاان بمبااعرات ولاخ الشايخ ومباعرات 
عولية ساابية من حيث التياء تلك املباعرات 
ميابال  أَْو  طوعااً  »االستساال   مباخأ  يف 
الرواتب«، وعن  لك كتب »إبراليم حساني« 
أحاخ الناشاطني عىل موقاع خيسابوك بأن 
»تأييخ مباعرة مجلل النواب من قبلنا تمني 
تساليم اليمان وساياعته ومناخاذه ملجلل 
األمن ميابل الرواتب،« ومثله كتب »حسان 
إبراليام » عىل صفحتاه قائاالً »باختصار 
مبااعرة مجلال الناواب يمناي نسالم لهم 

اليمن بخون حرب«.
التاي  الخولياة  الجهاة  وبيصاوص 
اساتهخختها مبااعرة الربملاان، ولاي األمم 
املتحاخة، كتاب محماخ عبخاللاه الحرضمي 
مرشف ملحل شباب يف صحيفة اليمن اليو  
عىل حائطه يف خيسابوك، مستغرباً وموّجهاً 
كالماه ملجلال الناواب »املشاكلة أن األمم 
املتحخة التي قخ  لهاا برملاننا مباعرته لم نَر 
منها موقفا محايخا يجملنا كشمب تمثلونه 
نشمر بأننا ميخمون عىل خطوات خّمالة من 

شأنها ممالجة لذا الوضع السيئ«.
وأضااف الحرضمي أَيًْضاا »نحن بحاجة 
الساموعيّة  إلماالءات  ييضاع  ال  وسايط 
وتهخيخاتها، والشاالخ عىل خضوعه شطُب 

اسام الساموعيّة بماخ أياا  عاىل إعراجه يف 
اليائماة الساوعاء ليتلاة األَْطَفال؛ بسابب 
التهخياخ بإييااف األماوال الساموعيّة التي 
يتغاذى عليها وسايطنا، ما يجمال )قايض 
النزاع( غريَ صالح لهذه املهمة، خيراره ليل 
بياخه ولم ناَر من مواقفه غاري نوايا وتوجه 
مموليه الذين يشنون علينا أقبح عخوان منذ 

أكثر من عامني«.
وعن نتائج املباعرة وأَْلَخاخها يرى »حمزة 
أحمخ أبو منارص« كما كتب عىل صفحته يف 
خيسابوك أن »مبااعرة مجلل الناواب، لي 
مباَعرة إَعاَعة اقتسا  السلطة بخون مراعاة 
للخمااء اليمنياة التي ساالت وبنياة الخولة 
التاي تهخمات«، ويضياف أَيًْضا ممارّباً عن 
موقفاه الما  منها »مبااعرة مجلل النواب 
خيانة للبلخ يف حخلا األعىل، وخشال سيايس 

اقتصاع7 يف حخلا األعنى«.
ا »لائل الياعخ7« أحخ الناشاطني عىل  أمَّ
موقع التواصال االجتماعي خيسابوك، خيخ 
تجاوز مرحلاة االنتياع للمباعرة ومحتوالا، 
مطلياً عربَ صفحته الشايصية ععوًة عامًة 
لرخضها شمبياً، حيث كتب الياعخ7 »نخعو 
ُكّل أبنااء الشامب اليمني األحارار يف جميع 
املحاخظاات واملخيريات واألريااف باليروج 
يف مظالرات حاشاخة للتمباري عن رخضهم 

الياطع للمباعرة التي أعلنها مجلل النواب 
املتهالاك وتوجياه الخعاوة ملجلال الناواب 

لسحب مباعرتهم امليزية واملشينة«.
الناشاط »ساليمان عويخين الغويل« عرّب 
أَيًْضاا عان توقمه بفشال املبااعرة ممرضاً 
باتها  ألعضاء مجلل النواب باالستساال ، 
حيث ييول الغويل »لن تنجح مباعرة مجلل 
النواب لكنهاا تفضحهم أكثار أمامنا ليملم 
الجميع أنهم كانوا مستسالمني منذ البخاية 
لكان المخو لام يمنحهم خرصة االستساال  

خيط«.
وعىل موقاع التواصال االجتماعي تويرت 
كتب الناشط »أسامة الجنخار7« بيصوص 
مبااعرة  تضمنتاه  الاذ7  األمماي  اإلرشاف 
الربملاان، أن ممناى »اإلرشاف األمماي لاو 
االنساحاُب مان املناطال املذكاورة » ولاو 
البناخ الذ7 جمل من املباعرة محلَّ شاك لخى 

الكثريين.
لاذه بمُض النماا ج مان اآلراء واملواقف 
املتطابياة لكثري من الناشاطني واإلعالميني 
عىل مواقع التواصال االجتماعي بيصوص 
مبااعرة الربملان، ولاو ما يمناي أن الربملاَن 
صاار مطالبااً بتوضياح موقفاه ومباعرته 
ة ولو يستنخ يف »رشعيته« عىل  للناس َخاصَّ

ثية الشمب.

قالوا اإنها متّثل خيانًة لدماء ال�سهداء واجلرحى وتت�سّمن ال�ست�سلَم للعدوان 

إعالميون ونُشطاء وشبابٌ على مواقع التواصل يشنّون هجومًا واسعًا على مبادرة مجلس النواب

حمزة أبو منصرسليمان الغوليمحمد الحضرميعلي جاحزمحمد املنصور 
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  - أجرى الحوار/ 
إبراهيم السراجي:

استحو ت مباَعرُة مجلل النواب امُلثرية 
للجَخل عىل النياشات السياسية واإلعالمية 
خاالل األياا  املاضياة، وأخاذت املواقاَف 
منحنًى تصاعخياً راخضااً للمباعرة، ابتخاء 
بأحزاب اللياء املشارتك املنالضة للمخوان 
واألحازاب اليمنية الوطنية األخرى، مروراً 
بإعالن الكتلاة الوزارية ألنصار الله رْخَض 

املباعرة جملة وتفصيالً.
وقبال ُكّل  لاك، كان النائاب املساتيل 
أحمخ سايف حاشاخ يف طليماة الراخضني 
للمبااعرة، ساواء باعتبااره نائبااً عاخال 
راخاض  يمناي  كسايايس  أَْو  املجلال، 
للماخوان، والاذ7 بخوره لام يكتِف برخض 
املباعرة والتحذير من خطورتها، بل كشف 
أنه جارى تمريرلا عاخل املجلل بطريية 
غري قانونية، ولو ما عخع صحيفة »صخى 
املسارية« لاللتياء به والحصول عىل مزيٍخ 
من التفاصيال حول الجَخل اليائم وإطالع 

الرأ7 الما  عىل تلك التفاصيل. 

- مان خاالل مواقفكام وترصيحكام 
باأن مبااعرة مجلال النواب لام تيضع 
للمناقشاة وُطرحت يف أول يو  من انمياع 

الخورة الجخيخة.. كيف تفرسون  لك؟
ورعت يف جخول األعماال قرابة المرَشة 
مواضيع، ولكن أعتيخ أن موضوع املباعرة 
لاو السابب األلام، بال السابب الوحيخ 
للخعاوة النمياع عورة املجلال، ويبخو أن 
أطراخاً سياسايًة أناطات برئيل املجلل 
يحيى الراعي ونائبه َعبخالساال  لشاول، 
مهماة تمرير لذه املباعرة بأ7 شاكل من 

األشكال.
خكارة  طارح  يتام  أن  يُفارتَُض  كان 
املبااعرة عاىل املجلال يف عاخال الياعاة، 
ثم يتم تشاكيل لجنة مان أعضاء املجلل 
إلعخاع مرشوع املباعرة ورخمها إىل رئاَساة 
املجلل ثم تيو  رئاساة املجلل بإنزالها 
للياعة وتوزيمهاا وقراءتها عىل األعضاء 

ومناقشتها وإغنائها بالتمخيل واإلضاخة.. 
ثام يتام التصوياُت عليهاا وإقرارلاا أَْو 
رخضهاا.. ُكلُّ لاذا لم يتام يف املجلل غري 
الياراءة والتصويت.. لاذا اليرق الجازع 
والتيالياخ  بال  املجلال  الئحاة  ييالاف 

واألعراف الربملانية يف المالم كله. 
وماا حاخث لاو باالنتهااء من قاراءة 
املبااعرة يف الياعاة حتاى باارش رئياُل 
املجلل بطلاب التصويت، خرخاع البمُض 
أيخيَهام باملواخية، وصاح عضو يف مؤّخرة 
وعنخماا  باإلجمااع،  مواخياني  املجلال 
رصخُت ممرتضاً باليول: ال يوجخ إجماع.. 
عاجال الراعاي كماعتاه من عاىل املنصة 
بالياول: تمات املواخية رخمت الجلساة.. 
لكذا تمر األماور املهمة يف املجلل عنخما 
يسانخ للراعي أَْو لهيئة الرئاسة أمر ترغب 
السالطات خاارج املجلال يف تمريره عرب 
املجلل.. ولكذا يتم تمرير رغبة الساسة 
يف رشعناة كثاري مان صفياات الفسااع 
واليروض واالتفاقيات وترسايم الحخوع.. 

والييانات أيضا.
طلبات يف اليو  الثاني حاملاا كان نائُب 
رئيال املجلل َعبخالساال  لشاول يخيُر 
وإعااعة  اإلجاراءات  تصحياَح  الجلساة، 
املخاولة والتصويت باالسام عاىل املباعرة، 
ولكان تفاجاأت بتجالل الطلاب من قبل 
لشاول، ولو بحساب علمي يمثّل أنصار 
اللاه يف ليئاة الرئاساة.. كماا أّكاخت يف 
الجلساة نفساها أنناي ضخ لاذه املباعرة 

واحتجيت عىل إجراءات إقرارلا. 
لاذه املبااعرة ماررت يف املجلال عون 
باالعارتاض  لناا  الساماح  نيااش وعون 
وبامليالفاة مع الالئحة ولم يتم تمكني أ7 
عضو مان أعضاء مجلل النواب نساية 
منها حتى الياو ، بل َواحتج نارص باجيل 
أحاخ أعضاء ليئة رئاساة املجلال لمخ  
حصولاه عاىل نسايه منهاا.. ُكّل لذا تم 
بيصاخ وتممخ؛ بغرض تمرير املباعرة عون 
كشاف مياطرلا وماا يرتتاب عليها من 

استحياقات خاعحة عىل الوطن. 

- لل تمتيخ أن املباعرة جاءت من عاخل 

املجلل أ  من خارجه؟
املبااعرة جاءت من املطباخ مبارشة إىل 
مجلال النواب عرب رئيال املجلل يحيى 

الراعي ونائبه َعبخالسال  لشول.
عاخ  حصاول نائاب رئيال املجلال 
نارص باجيل عىل نساية من املباعرة رغم 
حضوره الجلساة يمني أن األمر لم يتخاول 
يف ليئاة رئاساة املجلل، ولو ماا يمني 
الكثري وال سايما يف أمر بهاذه الخرجة من 

األلمية.
نساية وحياخة مان مبااعرة املجلال 
كانات بممية رئيل املجلل يحيي الراعي 
واختفات بماخ قراءتهاا ولام نحصل عىل 
نساية منها ولم يتم إيخاع أية نسية عنخ 
الساكرتارية عنخ قراءتها، ولو عمل غري 
مسابوق يف املجلل يف أمر عاىل لذا اليخر 

من املستوى واأللمية.
كماا أن إرصاَر رئيال املجلال ونائبَه 
عىل عخ  إثبات خرمنا لإلجماع ورخضهما 
إثبات رخضناا للمباعرة ابتاخاء يف املحرض 
ياي إىل أنهم يرياخون تيخيَم أَْو تساويل 

املباعرة تحت عنوان اإلجماع.
مبااعرة مجلال الناواب لام تطبخ يف 
قاعتاه، وال حتى يف ميارات لجانه، ولكن 
تام طبيها -أغلب الظن- مان قبل بمض 
الساساة والجريان واليرباء “الوساطاء” 
وربما بمشاركة بمض عول المخوان أيضاً؛ 
ألن اساتحياقاتها للغري وتنازالتها خاعحة 

وكارثية عىل الوطن.

- لل من اختصاص املجلل إطالق لذا 
النوع من املباعرات؟

املجلاُل اختصاُصه ترشيمي ورقابي.. 
ال أعتيخ أن مجلَل النواب لخيه الصالحية 
مبااعرات  بإطاالق لكاذا  واالختصااص 
والتزاماات  اساتحياقات  عليهاا  يرتتاب 

سياعية..
ما حخث لو أن أطراخاً سياساية أراعت 
رخاع الحرج عن نفساها وتوريط املجلل 
بخالً عنهاا حتى تتحلل من أية مساؤولية 

تجاه شمبنا وتحميله.
نمام لناك طارف أَْو أطراف سياساية 

واساتيخامه  باملجلال  التيفاي  أراعت 
لتمريار التنازالت املفرطاة واملهينة لليمن 
ولخر أية اساتحياقات أَْو تبمات قانونية 
للشمب يمكن أن ترتتب حالياً أَْو الحياً عىل 
المخوان أَْو حتى عىل األطراف املتحاربة.. 
مبااعرة من لذا الناوع، خوق تفريطها 
بحيوق شامبنا، خاليٌة من الضمانات وال 
تجيب عىل األسائلة وقابلة خاوق نيصها 
لالنتيااص وتياِطاُر وتجاازف بمصالح 
شامبنا نحو املجهول؛ وألنها كذلك وجخنا 
األطاراف السياساية التي تياُف متيفيًة 
ل من  وراء مجلال النواب؛ بغارض التنصُّ
املساؤولية التأرييياة والتفريط المريض 

بحل الشمب والوطن. 

- ما لي أسباب رخضكم للمباعرة؟
املبااعرة تناولت جزًء من املشاكلة ولم 

تتناول جذر املشكلة.. 
املبااعرة تفارض الوصاياَة عاىل اليمن 
وتطلال الحباَل عىل الغارب وال تييض عىل 

األسباب التي أعَّت إىل الحرب..
املبااَعَرُة تييّل سابيل عول المخوان من 
أيَّة مساؤولية أَْو تبماات قانونية وتجَمُل 
الحرَب يمنية يمنية وكذا آثارلا وتبماتها.. 
ال جرائَم حارب وال تمويض وال إعمار وال 
جرب رضر وال مسؤوليات وال تبمات يمكن 

أن تطال عول المخوان.
املباعرة تمياخ إنتاج امليلفاات املهرتئة 
واملتساببة يف الحارب والخماار والياراب 
وقتل شامبنا، إىل ساخة الحكم مرة أخرى 
عن طريال املحاصصة وعفاا الله عىل ما 

سلف.. 
املباعرة تساّلمنا وتساّلم شمبنا واليمن 
إىل األمم املتحخة الوسايط الاذ7 تحول إىل 
طرف منحااز لخول الماخوان ولطاملا لمب 
عوراً يف إطالاة الحارب وتواطاأ ماع قتلة 
األطفال واملخنيني من أبناء شمبنا، وخَضَع 
ملصالح وسياساات الخول الكاربى عائمة 
المضوية وعول المخوان الراشاية.. طرف 
خاساخ وغري نزياه وال زال خسااع “النفط 
ميابل الغذاء” يف المراق عالياً يف الذاكرة.
كان عاىل األطاراف املحلياة إن كانات 

تبَحاُث عن حال أن يتضماَن رحيَل الصف 
الييااع7 األول املتسابب يف الحارب وليل 
الحكام..  لساخة  وإعاعتهام  تحصينهام 
كان يجب أن تبناى املصاَلحة عىل الرحيل 
السيايس ملن تسابب يف عمار اليمن ونكبة 
ن  الشامب وإساناع الييااعة لغريلام ممَّ
لام يرتهنوا ولم تتلاوث أيخيهام يف الخماء 
والفسااع.. كان عاىل األطاراف املحلية أن 
تبَحاَث يف حل لتحيياخ البنك يف ظال إعارة 
تكنيراط وتحييخ املجتمع عن الرصاع.. 

كانت لناك حلول كثرية ممكنة إليجاع 
مصالحة تخو  وال تميخ انتاَج الشايوص 

والنفايات مرة أخرى لسخة الحكم. 

كام نسابة الراخضاني للمبااعرة عاخل 
املجلل؟

املوضوع ال يتملل بالنسبة، ولكن يتملل 
باملبخأ ابتاخاء وقواعخ الخساتور واليانون 
والساياعة الوطنية وال يمتخ بنَسبة يف مثل 
لكذا قضايا مصريية غري قابلة للتفريط.
نحان نتياذ مواخيناا وقراراتناا مان 
قناعاتنا ومباعئنا وما نره صحيحاً ولخينا 
الياخرة والجارأة عىل إعالن لاذه املواقف 
لشامبنا التاي نمتربُلاا من مساؤولياتنا 
ومهمتنا األساسية كمواطنني أَْو كأعضاء 

يف املجلل أَْو ناشطني سياسيني..

- كياف تنظارون إلحالتكام للتحييل 
بسبب مواقفكم تجاه املباعرة؟

ال ألتام وال أكارتث طاملا أنناي ميتنٌع 
باليضية التي أحملُها، ليخ قلتها صارخاً يف 
قاعة املجلل: متى كانت لخ7ّ حصانة.. أنا 
ما تهمنيش الحصانة.. أنا أريخ أن أموت.. 
كنت أقُصُخ أن َمن سيُفه املوُت ال يمبأ بما 
عوناه طاملا كانات اليصية التاي يحملها 
تستحل التضحية.. ليست لذه املرة األوىل 
التاي يحيلناي املجلل للجنة الخساتورية 
للتحييل تمهيخاً لرخع الحصانة واملحاكمة 
بال لي الثالثة.. ومهما كانت التمسافات 
بحينا خلن تمنُمنا عن قول الحييية وعخ  
ل مساؤولياتنا األخالقياة واليانونية  تحمُّ
والوطنية أما  الشمب واألجيال الياعمة.

النائب امل�ستقل اأحمد �سيف حا�سد يف حوار لـ �سدى امل�سرية:
تم تمريرُ مبادرة مجلس النواب دون نقاش وبشكل 

مخالف لالئحة ولم يُسمَحْ لألعضاء باالعرتاض 
املبادرة لم تُطبَخْ يف قاعة املجلس وال مقرّات لجانه، وأغلب الظن 

أنها ُطِبخت من قبل بعض الساسة والجريان والخرباء “الوسطاء” 
املجلس اختصاصُه تشريعي ورقابي وال أعتقد أن 

لديه الصالحيَة واالختصاصَ إلطالق املبادرات
مبادرٌة من هذا النوع فوق تفريطها بحقوق شعبنا 
فهي خاليٌة من الضمانات وال تجيب على األسئلة 
املبادرة تُسلِّم اليمنَ والشعبَ إىل األمم املتحدة 

الوسيط الذي تحوّل إىل طرف منحاز لدول العدوان 
يلعب دورًا يف إطالة الحرب 
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زيد البعوة 
ال َشاكَّ وال رياَب أن الرصخااِت والتكبارياِت التاي انطليت من 
حناجار اليمانياني يف مسارية الرصخة نحاو األقىص عانيات ُقبّة 
الصيرة، وآنست وحشتَها وبمثت خيها األمل، ملا ال؟! ولي رصخاُت 
الصاعقني املجالخيان الصامخين الذين يواجهاون طواغيَت المالم 
اليو  وينتظرون الفرصَة بلهفة وشاوق ملالقااة المخو الصهيوني 
يف مياخان املمركة وجهاً لوجه يف املساتيبل اليريب ليحتخَ  الرصاُع 
ويملاَو ُغباُر املمركة الفاصلة التي ساريتفُع خيهاا لتاُف محمخ يف 
غازوة الينخق )بارز اإليمان كله للارشك كله( ويتحيال وعخ الله 

)اْعُخلُوا َعَليِْهُم اْلبَاَب َخِإ َا َعَخْلتُُموُه َخِإنَُّكْم َغاِلبُوَن(.
من يو  اليخس الماملي إىل  كرى الرصخة مسارياٌت كربى ليل 
لها حخوٌع لم تستوعبها صنماُء وال صمخُة وبيية املحاخظات اليمنية 
رغم مسااحتها الواسامة، يياُرُج املاليني من أبنااء اليمن امليمون 

يحملاون قلوبَهم عاىل أكفهم، وقخ غرساوا يف عاخلها ُحبَّ األقىص، ورساموا عىل 
جخرانها قبّة الصيرة واقساموا عىل أنفسهم أن ال تنحرَص مواقُفهم عىل املسريات 
الجمالريية خيط من أجل نرُصة اليضية املركزية لألمة المربية واإلْساَلمية قضية 
خلساطني واألقىص مرسى رساول رب الماملني، بل سيواصلون مشاواَرلم الثور7 

والجهاع7 يف مواجهة طواغيت األرض وعىل رأسهم حَفخة اليرعة والينازير.
وتزامناً مع  كرى الرصخة املمروخة التي يرُصُخ بها الشامُب اليمني منذ أَْكثَار 
من 15 عاماً، الرصخة التي لزت عروش املستكربين وحخعت موقَف املستضمفني، 
ة والتاي يُحيي  كرالا  الرصخاة التي عارّبت عن مواقف الشاموب من أَْعاَخاء األُمَّ
اليمنيني يف لذه األيّا ، حيث تزامن  لك مع تصميخ صهيوني واقتحامات متواصلة 
للمساجخ األقىص ومنْع الصالة خيه وإغالق جمياع أبوابه، خكانت الرصخة موقفاً 
وساالحاً رخمه الشامب اليمني يف وجه المخو الصهيوني باملوت ألمريكا وإرسائيل 
واللمناة عىل اليهوع قبل اقتحا  األقىص وبمخ منْع األ ان وإغالق أبوابه لي املوقف 
الحكيم والصائب الذ7 أثبتت األيّا  أن اإلعخاَع النفيس واملمنو7 واملاع7 والمساكر7 

واتيا  مواقف واساتباق األحاخاث ومواجهة اليطر قبل أن يساتفحَل لو املوقُف 
الصحيح وامُلجخ7 واملؤثر، ولذا ما تفمله الرصخة ورجالها اليو . 

ليخ أثبت الشامُب اليمناي وال يزال يُثِبُت أنه شامٌب طغى عليه 
الوعاُي والبصرية، كما طغت الذلاة والتيه عىل الكثري من أبناء لذه 
ة، وعىل الرغم من الحرب الكونية التي تُشان ضخ لذا الشامب  األُمَّ
إال أنها لم تزعه إال صالبة وقوًة ووعياً وبصريًة ومواقَف يسطرونها 
تذلل المخو والصخيَل ليل من أجل أنفسهم، خيخ تجاوزوا األنانية 
واعتصماوا بحبال الله يف زمان تملَّل خياه الكثري بحبل الشايطان 

لييوَعلم إىل قمر الجحيم يف اآلخرة وإىل الذل والهوان يف الخنيا. 
أطل السيُخ اليائُخ اليماني َعبخامللك بخر الخين الحوثي بمخ أن كان 
آخر خطاب له يف يو  اليخس الماملي ليُليَي خطاَب  كرى الرصخة 
وتحاخث خيه عن املساتجخات التاي أبرزلا ما يحصُل يف خلساطني 
وتحخيخاً يف املساجخ األقىص الرشيف، وععا الشامَب اليمني المظيَم 
إىل اليروج يف مسريات صاخبه وكبرية؛ تضامناً مع األقىص ونرُصًة 
لفلساطني بمخ أن حذَّر الماخوَّ الصهيوني ونبَّهه أن الشامَب اليمنيَّ 
سايكوُن حارضاً يف أية ممركة قاعمة يف األقىص أَْو يف جنوب لبنان، ولو عىل ييني 
أن الشامَب اليمنيَّ سيستجيب وسايفَرُح بهذه اليطوة التأرييية والجبَّارة وَخَرج 
َخ بأعاىل صوت: املاوت إلرسائيل واللمنة عىل اليهوع الذين يخنساون  الشامُب ورَصَ

األقىص ويمنمون املسلمني من الصالة واأل ان. 
ويف لذه الظروف الحساساة ورغم ما يمانيه الشامُب اليمني؛ بسابب المخوان 
الساموع7ّ األمريكي ويف  كرى الرصخة، وتزامناً مع ما يحصل اليو  يف خلساطني 
من قبل المخو الصهيوني الذ7 أغلل أبواب املساجخ األقىص ومنع الفلسطينيني من 
الصالة واأل ان وسامح للمساتوطنني الصهاينة باستباحة ُحرمته الرشيفة ييرج 
اليمنياون ليُحيوا  كرى رصختهم يكرّبون الله كثارياً حتى تصَل صخى رصخاتهم 
وتكبرياتهام إىل مكربات الصاوت التي تملو مئذناة األقىص كرساالة مفاعلا كلنا 
خلساطني وكل سااحاتنا األقاىص وكل رصخاة نطليها لاي بمثاباة عهٍخ ملرسى 

الرسول بأننا قاعمون لتحرير األقىص مهما طال الزمان ومها كانت الظروف.

حميد القطواني
التاي  الراعاي  مبااعرُة   
واضحااً  ععمااً  تضّمنات 
ورصيحااً لخور ولخ الشايخ 
الذ7 يياوع مؤامراته كُجزء 
مان أََعَوات المخوان بشايها 

السيايس واإلعالمي.
وتحرك الراعي متكئاً عىل 
خمالية  كرى تأسيل حزبه 
َويف لاذا املرحلاة التاي بات 
اليمن خيه أقارَب إىل النرص، 
يُاراع منه الضغاُط النماش 
امليتة  الولاخ الشايخ  ورقاة 

َولتمريار املؤامرة التي يحااِوُل من خاللها 
لتحييال  الساموإماراكي  الماخو  تمكاني 
أطماعه يف تيسيم اليمن واحتالله وتطويع 
لتلك األطماع وآخر تلك املؤامرات السياسية 
الوطنياة  الياوى  موقاف  أحبطهاا  التاي 

وحكمة اليياعة السياسية والثورية.
وتتمثال تلك املؤامارة يف مطلب تساليم 
مينااء الحخياخة الاذ7 يرماي مان خاللها 
المخو الساموإماراكي تحييل منه ما عجز 
عان تحيييه عساكريا والتياخ  خطوة يف 
مساار ُمَيّططاه لتفتيات اليمان بانتازاع 
تناازالت خطرية عاىل الوطن إ ا تام تمرير 
لاذه اليطوة ساوف يتلولا مسلسال من 
التنازالت التي ساوف يفرضها المخوان بمخ 
تحويال املينااء الحخياخة إىل أعاة سياساية 
يف  اليياعياة  البُنياة  يف  تغياريات  إلحاخاث 
املحاخظاة تحات عناوان تحيياخ املحاخظة 
أسوة بمطالب تحييخ امليناء سواء يف املجال 
السايايس والمساكر7 واألمني واملجتممي 
والوصول عرب تلك الييااعات والتغيريات إىل 
تفكياك الجبهاة الخاخلية وإحاخاث ثغرات 
الخخاعات المساكرية واألمنية وختح أبواب 
الحخيخة ليوات الغزو الحتاللها بأقل كلفة، 
ولذا ما حصال يف المراق وأية عولة تساّلم 
نفَساها ملؤامرات خارق التفتياش األممية 

امليابراتية.. 

رهاناتُ العدوان السعوإماراكي يف 
تنفيذ هذه املؤامرة: 

املميشاية  األَْوَضاع  اوالً( 
المخو  التاي خليها  الصمبة 
السموإماراكي عرب الحصار 
االقتصااع7 واليرصنة عىل 
ماوارع الخولة واالساتهخاف 
الشامب  ملياخرات  املباارش 
وقاخ  ارزاقهام..  ومصااعر 

خشلت
الحارب  آثاار  ثانيااً/ 
البيولوجياة والوبائياة وما 
خلفاه وبااء الكولاريا مان 
ماآيَس.. وقاخ خشالت رغم 

محاولة التوظيف الرخيص.
ثالثاً والجخيخ اليخيم/ الرلان األََساايس 
للماخو الساموإماراكي واملرتكز األََساايس 
لو عىل الخور السايايس للطابور اليامل 
واالعالماي  والسايايس  األمناي  للضغاط 
عىل الياوى الوطنية امللتحماة مع الجيش 
واللجاان يف امليخان واملمربة عان تضحياته 
لتيخيام تناازالت تياخ  ُمَيّطاط وأَْلَخاف 

المخوان السموإماراكي.
الساؤال الذ7 يطرح نفسه ملا ا لم يجرء 
الراعاي أَْو غاريه ساابياً ععام مؤامرة ولخ 
الشايخ بتساليم مينااء الحخيخة ماا الذ7 
تغاري? ولل لاو غبااء أ  عور مرساو  يف 
أََعَوات  بإعخاال  الماخوان  تصمياخ  مساار 

جخيخة? 
ال قلال، خالوطان بتضحياات المظماء 
املحياة  واليضياة  الشامب  ومظلومياة 
واملارشوع الوطناي التحارر7 النهضاو7 
حماته ورلانه رشخاء اليمن يف ُكّل مكوناته 

الوطنية، والمربة بالياتمة.
وتأّملوا يف املشاهخ السيايس واقرأوا ما ا 
صنع الشامب من ممجازة وأين كانت عول 
الماخوان وأيان لي الياو  التاي تياتل من 
أجال بيائها ليال أكثر وكيف اسايط ُكّل 
املؤامرات بفضل الله ووعي املواطن والنيب 

وتماسك املجتمع وجبهته السياسية.. 

شعارُ الصرخة يُعاِنقُ قبَّة الصخرة

أبعادُ املؤامرة على الحديدة ومبادرة 
الراعي يف ذكرى التأسيس لحزبه 

 كلمات نارية.. 
انطلقت من حناجر 

وسواعد حسينية
وفـــــاء الكبســـي

يف زم�ن الظلم�ات، وأي�ام الفتن املدلهم�ات، يكون لصوت 
الحق قيمة، ولصيحته يف وجه الباطل أثر، وصدى، وقوة.

ولذل�ك أتى الش�هيد القائد حس�ني بن بدر الدي�ن الحوثي 
�ة  -س�الم الله عليه- برصخة الحق لتحرير الش�عوب، وَخاصَّ

املستضعفة من ذل وقهر وامتهان أَمريكا وإرَسائيل.
رصخ�ة الحق واإلباء والصمود كلماته�ا نارية انطلقت من 
حناجر وس�واعد حيدرية حسينية، انطلقت لتشري اآلخرة يف 

سبيل الله ثم الوطن.. 
الرصخ�ة يف وجه املس�تكربين كان لها موق�ف رادع؛ ألنها 
لي�س مجرد كلم�ات تُردَّد ب�ل هي ثقاف�ة عز، ثقاف�ة كرامة 
وحري�ة، ثقافة قرآن إلهي عظيم، مم�ا كان لها تأثرها القوي 
ع�ىل قوى الرش يف العالم، فهذا التأثر القوي جاء؛ ألنها منبثقة 

من روح الُقرْآن، ومنسجمة معه.. 
رصخ�ة اإلباء والصمود هي صخ�رة قوية، واجهت همجية 
وغطرس�ت دول العدوان بأكمله، هذه كلمات تساقطت كوابل 
م�ن الن�ران والصواري�خ ع�ىل رؤوس ُكّل جبارٍ م�اردٍ عنيد، 
فبه�ذه الرصخة القوي�ة املدوية أحرق املقات�ل اليمني الحايف 
دباباته�م بوالعة وورق كرت�ون، وأس�قط طائراتهم الحربية 
وه�زم جميع عدته�م وعتاده�م وجحافلهم، كلم�ات صنعت 
املعج�زات والبطوالت الباهرات، صنعت رج�االً متى ما أرادوا 
آلن لهم الحديد وانحنت لهم الهامات وانكرست تحت أحذيتهم 

غطرسة جميع دول االستكبار العاملي.. 
 فتي�ة الحق م�ا خافوا وال وهن�وا؛ ألنهم فتي�ة آمنوا بربهم 

وزادتهم الرصخة صمود، وقوة، وشموخ، وعزة.
رصخة بَنت أمة عزيزة، بَنت الرجال األشداء األقوياء.. 

رجال متى ما أرادوا فعلوا وال يردوهم املوت عما أرادوا، 
رجال جعلوا من جراحهم هامات شامخة كالبنيان، فكان ال 

بد للحق أن يرصخ ويتكلم، وللظالم أن يخرس ويتألم.. 
الله أَْكبَ�ر.. 

املوت ألَمريكا.. 
 املوت إلرَسائيل.. 

اللعنة عىل اليهود.. 
النرص لإلْساَلم

مثقفون بفكر تآمري!
كم لو مؤساف أن يتصخر مشاهخ التآمر عىل اليمن وتأييخ 
المخوان عليه يف خناعق الرياض من يمتربون أنفسهم مثيفون 
مان الذيان يمثلاون ايخولوجياات سياساية متماخعة وكانوا 
يرخماون شامارات تيخمياة.. قومياة واشارتاكية ونارصية 
ويملناون أناه   ضخ االمربيالياة والرجمية قبال أن يرتموا يف 
احضانهاا وينضموا إىل صف الماخوان ميابل ثمن بيل ولو 
ماا يجملنا نيول بتحرس: أن الشامب اليمني تماب وعخع ع  
قلباه من أجل تأليل لاذا املثيف أَْو  اك ورصف من الرضائب 
التاي جممت مان عرق املواطان املغلوب، ماا كان يمتيخ أنها 
ساتحيل لخخه املنشوع ولكنه لم يكن يتصور أن لذه األموال 
ساتذلب إلعخاع مثيفني مان نوع خاص امتزجات ثياختهم 
بفكر تآمر7 واتضح أناه   بال مباعئ - مع االعتذار للرشخاء 
منهام - متحالفني ماع وجالات قبلية وعساكرية لالحتماء 
بهاا ولغرض خارض الوجوع.. يف وقات كان املجتماع اليمني 
بكل بساطته ونيبه يأملون خيه أن يكون لخيهم مثيفني كما 
لي الماعة يصبحون رواعاً للممل السايايس والثيايف والرتبو7 
ويمملون عىل تنوير اآلخرين ال أن يتحولوا إىل خشاب مسوس 
ال يُتاكأ عليه وال يساتوقخ منه.. مثل لاؤالء الذين تحولوا من 
نيباة كان يمول عليها الوطن والشامب لالساتفاعة منها إىل 
كارثاة علياه َوإىل نيماة أضاخت إىل مشااكل البلاخ منغصات 
نوعية ممززة بممرختهم بمكامان الرضر الذ7 وظفوه بكثري 
من اليخاع واالحتيال واالبتزاز وكأنها سها  مسمومة وجهت 

اة عون رحمة أَْو اعتبار.  إىل صخر لذه األُمَّ
ولاو ما يؤكخ أن لذا التمازج الغريب واملفزع بني املثيفني 
املتآمريان وبماض الوجالاات اليبلياة - املتيلية عان الييم 
األصيلاة لليبيلة واساتبخالها بييم نفمية مريضاة ووقتية - 
قاخ ألحال رضراً بالغاً بالوضاع الما  للبلخ حتاى لكأننا نحن 
املغلوباون عىل أمرنا قخ وقمناا يف خخ ال خكاك منه.. وبخالً عن 
أن نطّور املزايا األصيلة للثياخة وجخنا أنفسانا خريسة سهلة 
ملثيفي لذا الزمن األغرب ووجالات الفيخ الما .. خال طلنا بلح 
الشاا  وال عنب اليمن.. ولذلاك خإن سامينا إىل الخولة املخنية 
الحخيثة يف ظل لذا الوضع لو رضب من المبث والييال طاملا 
بياي لؤالء املثيفون وجاالوزة امَلَشاايخ يتحكمون يف مصري 
شامب جّرعوه مان حوله وقوته وسايروه للتصفيل لهم من 
خالل تغييبه عن واقمه.. صحيح قخ ييول البمض: إننا شمب 
مارت عليه قرون طويلاة ولو يبحث عن  اتاه ولويته التي 
ضاعت يف شاماب مجهولة، ويف أروقة مسامومة لالبتزازيني 
ولحماران عيون اليصور عىل مر المصور.. وحتى الرالن من 
حياتنا الذ7 ابتلينا خيه بحماران عيون اليصور امللكية ولكن 
بكرختات وبخالت »مخرن« حيث وصلنا إىل مسألة متفل عليها 
أن املثياف قاخ تحول إىل ساوط ضخ شامبه - ولاذا ال يمكن 
اليباول به - بخل أن يكون صوت شامبه وشاتان بني الثياخة 
واللياخاة.. ونتيجاة ملا وصلناا إليه من حال ال يارس عخواً وال 
صخييااً خإن أ7 بناء نحااول إقامته رسعان ما يتصخع مبكراً 
بسابب تنازع املصالح بني املتحالفني ولاو ما يذكرني بيول 
شااعر اليمن الكبري األساتا  عبخالله الربعوني رحمه الله بأن 
السالطة الحيييية يف اليمن لي بيخ امَلَشايخ وأنهم األقخر عىل 
تنفياذ أجنخة اليارج، وقخ قال قصيخة رائمة حول  لك ماتزال 
تمارب عان مأسااتنا إىل اليو  أسامالا: »الغزو مان الخاخل«، 
ولاذا يتواخال مع وجهاة نظر الخكتور حسان مكاي رئيل 
الوزراء األسابل يف الحوار الذ7 أجريته ممه ونرش يف صحيفة 
26سابتمرب قبال وخاتاه رحماه الله حياث قال: إن ثاوار 26 
سبتمرب اساتطاعوا أن ييربوا الجخار ولكنهم خشلوا يف إَعاَعة 
بنائه بسابب سيطرة امَلَشايخ عىل مياليخ األمور وييصخ أنهم 
نجحوا يف الييا  بالثورة وخشالوا يف بنااء الخولة الحخيثة التي 

قامت الثورة من أجل تحيييها. 
بينماا يف الاخول األُْخاَرى يتحخثاون عان املساتيبل بثية 
ويمتيخون أن ما سيأتي به لو األخضل.. ونحن يف اليمن كلما 
تيخمناا خطوة إىل األما  نجخ أن ما سابيها من خطوات لي 

األخضل.

تأمالت

أحمد ناصر الشريف
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القدسُ لنا 
وسنحميها 

بأرواحنا 

الثورُة اإللكرتونية

محمد الشمهاني
عار الزمن وعارت مماه األيّا  خكلما 
طاال الزمن وأياماه بات الحلام بميخاً، 
ولكننا ال نشامر بذلك حينما تكون أوىل 
اليبلتاني وثالاث الحرماني الرشيفاني 
تحت احتالل إرسائييل صهيوني يرتكب 
أَْكرَب املجازر يف حل الشمب الفلسطيني 
الاذ7 راوعه الحلام َكثارياً باأن يطهار 
الياخس الرشياف مان تحات االحتالل 

الصهيوني.
لكن كيف يحصل لاذا ونحن المرب 
لام نماخ أياعيناا إليهام باملاال والمتاع 
والرجاال؟!. خياا ترى لل سايأتي يوٌ  
نارى خياه الياخس الرشيف مبتساماً 
ضاحكاً ويموع إليه اآلمن واالستيرار؟.
ولاذا الحلام لطاملاا راوعناا َكثارياً 
ولكان نحان من يفساخ الحلام ونممل 
عىل تشاتيته، ختناسينا أرض الرساالت 
وأرض األنبيااء، ومان لناا ومن أرض 
اليمن نحان ممكم وماع قضيتكم، بل 
ولي قضياة األمة بأكملها، وسانفخ7 
نيخمهاا  وعمائناا  بأرواحناا  قخسانا 
رخيصااً خخاء مليخسااتنا الطالرة التي 
لاي يف أحاخاق عيونناا ويف قلوبنا التي 
تنبض وتارصخ يوماً بمخ ياو  والحلم 
سايتحيل يومااً ماا وينكارس الماخو 
ويموع مذموماً مخحوراً إىل أرضه، ولذا 
الحلم ال بخ مان تحيييه ولو بمخ حني. 

)ولكنكم قوٌ  تستمجلون(.

 أيمن محمد قائد 
الياو  لاو بخاية مناسابة لتغياري عولتنا إىل األخضال, خإ ا 
لم نطور أنفسانا خاال نتوقع من غرينا اليياا  بذلك خصوصا 
وقخ أثبتت ثُلة من ساساتنا والَءلا لياوى وأََعَوات خارجية بل 

وقاتلت يف صفوخها.
إن قضيَاة بناء الخولة وإَعااَعة بناء ما عمرته الحرب قضية 
حتمياة الباخ منها، بل وال بخ من البخء بهاا حتى وإن ال زلنا يف 

مياعين المزة والبطولة للذوع عن حمى لذا الوطن الغايل.
الحيااة مساتمرة يف بلخناا رغم كثاخاة الغاارات، والحركة 
مساتمرة – بفضل الله- رغم ضيل وشاخة الحصاار الرببر7 
املفاروض عىل أبناء شامب اليمن، والجاناب االعار7 عنرص ال 
يمكن أن يغيب عن الحياة سواء يف ظروف الحرب أَْو السلم، بل 
إن علم اإلَعاَرة قخ خص ظروف الحروب والكوارث بفرع واسع 
إلَعاَرة األزماات وكيفية تيفياف نتائجها، إال أن لذا املصطلح 

لم يأخذ زخمه يف أزمتنا!!
نشاكو ونماناي َكثارياً من غيااب الشافاخية، والفسااع، 
واملحساوبية، واالزعواج الوظيفاي، واالختاالس وغريلاا من 
املشااكل التاي من املمكان أن تنتهي لاو اراع اصحااب اليرار 
إنهائه بأتمتة الحكومة والبخء بإعخال االنظمة االلكرتونية.

تنطاو7 الطامة الكاربى والمائل األَْكارَب يف أن بخائية نظم 
الرقاباة املتبمة مان قبل اإلَعاَرة الحالية تساهل مان عمليات 
الفسااع واالختالس املايل، وال ترقى إىل كشاف ثغرات االزعواج 
الوظيفاي، وضبابية املماياري اإلعارية، مما يجمل الفاساخين 
من املساؤولني الحاليني والسابيني يف الخولة لم المائل األَْكرَب 
ألتمتاة الحكومة وتخشاني النظم االلكرتونياة يف كاخة املراخل 
الحكومياة، خهام عاىل عراياة تاماة أن األتمتة ساتلو7  راع 

الفاسخين وتكبح جماح نفو لم.
قاخ يتباعر إىل  لان البمض أن لذا مساتحيل يف ظل حرب 
وحصاار جائر عىل اليمان، إَضاَخة إىل انمخا  السايولة املالية، 

وانيطااع املرتبات يف اليطاع الما ، واالنيطاع املساتمر للتيار 
الكهربائي مما يجمل من عملية األتمتة مساتحيلة يف ظل مثل 
لذه الظروف.. نمم ساتكون عملية شاقة وتحتاج للكثري من 
املوارع لتخشاينها والكثري من الوقات لتمميمها، لكن ما أععوا 
إلياه يف ظال مثل لذه الظروف، لو البخء بمناقشاتها ورسام 
خطاط ومساارات تفاصيلهاا، خاألتمتة نيلة اسارتاتيجية ال 
يمكان تنفيذلا يف خرتات قصرية، لكان ما يجب خمله لو عخ  
تأجيال ما يمكان عمله اليو  يف ظل لذه الظاروف من برامج 
توعية، واالساتمانة باليرباء واملستشاارين لرسام تفاصيلها 
والباخء يف التيطياط لهاا ليتسانى ليياعة شامبنا تخشاينها 
وجملها من أولويات إَعاَعة إعمار ما خلفته آلة المخوان الظالم 

عىل اليمن والذ7 أرى لذا اليو  قريبا.
حفاظ اللاه اليمن مان كياخ الكائخيان، وحين اللاه عماء 
اليمنياني، عاشات اليمان حرة أبياة موحاخة، وال نامت أعني 

الجبناء.

عبدالرحمن هاشم الالحجي  
يف اليمان يُفرتَُض باأن تتم مناقشاة جميع اليضاياا واألمور 
بشاكل علني، وأن يحتفاظ ُكّل مواطن يمني بحياه يف إبخاء رأيه 
تجاه مجمال اليضايا املطروحاة للنياش، وساواٌء أكان صاحب 
لاذا الرأ7 مؤتمريااً، أَْو حوثيااً، إصالحياً أَْو نارصياً، شاماليا أَْو 
جنوبيااً، عاماالً، أَْو رب عمال، رأسامالياً أَْو اشارتاكياً خال يميبنا 
جميماً اختالُخنا يف وجهات النظر تجاه قضية ما، طاملا كانت لذه 
اليضية عاخلياة، بممنى أنها ال تمل الثوابات الوطنية وال تيفز 

عليها.
يكفال لذا الحل الخساتور اليمني، وتساانخه جمياع األعراف 
واملواثيال الخولية بما خيها اليواناني األمريكية  اتها حيث تجر7 
لاذه املناقشاات عىل املأل، ويف حاال كون األمور غاري واضحة أَْو 
مشّوشاة يياو  أحخ األشاياص بإيضاحهاا عن طريال الحجة 

والحجة املضاعة. 
بالرغام مان لذه االخرتاضاات إال أن لناك قضيًة محوريًة ماا أن يتم التطرق 
لها بشاكل علني حتى نشاالخ مئات اآلالف من الجيوش الجرارة، ساواٌء أكانت 
عساكرية أَْو الكرتونياة، جماعاٍت أَْو أخاراعاً، أحزاباً أَْو تنظيماات... جميمها قخ 
حشاخت قوالا، وتجممت من ُكّل حخب وصوب بُغية إساكات السواع األعظم من 

أَبْنَااء شمبنا عن ترعيخلا إال ولي شمار »الرصخة«.
لذه اليضية تُمترب من املحرمات يف بالعنا، وحتى اآلن ما زالت تشاكل ُممضلة 
حيييية بالنسابة لألحزاب التي تفتيُخ لوسايلة مناسبة لحشخ الجمالري، ناليك 
عن تلك التي ارتبطت باملرشوع األمريكي – املتصهني ارتباط الرضيع بوالخته، مع 
أنهاا لم تمخ  ا خائخة مرجوة، ولا لو األمريكي قخ امتطى بوارجه بنفساه وأتى 

بالفمل ال ليرصخ كما نفمل، بل لييتلنا بالفمل. 
بإْمَكانك أن تُطلل عىل من يمارض الشامار »بالمميل، أَْو املرتزق، أَْو الوغخ، أَْو 
اليائن«، ُكّل لذه التصنيفات ال تُمريه أ7 التما  خهي بالنسبة له أشبه بيطرات 
املااء التي تنزلل عىل ِمظلة واقية من املطر، ولكن: جّرب خيط بأن ترصخ أمامه، 
باملوت ألمريكا أَْو أن تلمن اليهوع، وساتنخلش عنخما تراه يتحّسل رأسه، وكأن 

لسان حاله ييول: »ليخ انكشف أمر7، يا لها من خضيحة«.
لاذه لاي الحييية، وإال ماا الخاخاع ملنالضة لذا الشامار يف وقات بلغ خيه 
التضليال أعىل عرجات االساتحمار، ويف ساابيه لم تحخث يف تأرياخ رصاعنا مع 
الكيان الصهيوني؟!، عنخما نشاالخ ما يصنماه اإلرسائيليون يف اليخس، ويف  ات 
الوقت نرى التطبيع الملني مع حاخامات اليهوع تنتابنا الحمية، ويمترصنا األلم، 
إنها ليسات قضيتنا وحخنا بل قضية املسلمني َجميماً وعليهم أن يرصخوا باملوت 

إلرسائيل، وأن تنطلل حناجرلم باللمنة عىل اليهوع.!
لاذا لو املنطل الطبيمي تجاه لذه الحالة الرليبة من التيخير اإلعالمي الذ7 
أوجاخه اليهاوع يف أوسااطنا نحن المرب واملسالمني، لياخ ُخضنا 
حروباً رضوسااً مان أجل أن تبيى لاذه اليضية حياة يف أوقات 
كانت ما تزال شابه حية، أما اليو  خمن الواضح بأننا سانيوُض 
حروباً أرضس منها، طاملا اختيخنا الشاجاعة الستيالص النتائج 

اآلتية:
1- أن املارشوع اليهاوع7 يساتهخف ُكّل المرب واملسالمني وال 
خرق لخيه بني »ساني أَْو شايمي، مسالم أَْو مسايحي، خلسطيني 
أَْو مرص7، ساموع7 أَْو يمني، يمناي أَْو يمني، وما يحخث يف عول 
اليليج بمخ عيوع من المالقات الحميمة بينهما أوضح من مجرع 

مثال. 
2- ال يمكنناا محاربة اليهوع أَْو مرتزقتهم بالسابل اإليَْجابية، 
خاليهاوع7 أَْو املرتزق سالبي بطبيمتاه، وينبغي علينا كشاموب 

عربية نبيهة إزالة تلك السلبية من الوجوع وإال ستيو  بإخساعنا.
3- عليناا أن نُاخرك بأن ال خائخة من الخخاع عن شامارنا إعالميااً أما  اليهوع؛ 
ا ويساتطيع أن ييلل يف اليو  ألف كذبة، وبالتايل سنييض  ألن اليهوع7 خطري جخًّ
ُممظم وقتنا يف الخخاع، يف الوقت الذ7 نكون خيه بأمّل الحاجة إىل الهجو ، وخمل 

يشء. 
ل- لنااك عيول مؤعلجة تتهمنا مع األساف بجلب األمريكاي إىل بالعنا، لذه 
الميول لم تمخ مؤثرة يف املجتمع؛ ألن الغالبية الُمظمى منه باتوا يُخركون حييية 
األمار، وعلينا البحث عن أَْحاَرار حييييني يف الجوار أَْو خاارج محيطنا الجغرايف 

المربي، وما أكثرلم.
5- ال يجب أن نكتفَي خيط برصاخ حناجرنا، الحناجر قخ تُوصل األخكار للغري 
لكنها ال تصنع املستيبل، من لنا يجب أن تتحول ُكّل أوقاتنا، وأخمالنا، وأجساعنا 

إىل رصخة مجلجلة ملواجهة املرشوع الصهيوني الحايل.
6- ال جاخوى من الوقوف أما  الرصخاة أَْو محاربتها أَْو التيليل من ألميتها، 
ُكّل الذين واجهوا لذا املرشوع خرسوا، وخابت آمالهم... ومن املؤكخ أن املستيبل 
ال ييتلاف إطالقااً عن املايض، ومن ال يازال يف قلبه أعنى رياب خليتأمل أبجخيات 

الواقع جيخاً. 
قخ يثاري اليهوع ضجًة حول قضية الرصخة يف قااع  األيّا ، خصوصاً عنخما 
تفشال بيياة أوراقهم، وقاخ يربطونهاا باإلرلاِب كماا صنموا مع حازب الله 
وحركات مياومة أُْخاَرى، لكننا سانرع عليهم حينها بالارع الطبيمي: إرلاب؟ 
عىل االطالق؟ إننا نجملكم خيط خارج عائرة االنتشار، كما يصنع الطبيب تماما 

مع البكترييا.

إصالحُ القضاء ضرورٌة وطنيّة ملاذا نصرخ؟!
يحيى صالح

 
يجاُب أن يمارَف الجميُع أن السالطة اليضائياة تمرَّضت 
يف الفارتة الساابية لماصفاة أَّعت إىل إضماخهاا قبل عاصفة 
صهايناة المرب بني ساموع عىل اليمن أجماع، و لك من قبل 
حازب اإلصالح والجنرال المجوز املجر  عيل محسان األَحمر، 
الاذ7 كان ملاف اليضااء بياخه واساتطاع أن يجار7 علياه 
تغيارياٍت جولرياًة تُصابُّ يف صالحه وصالح حازب اإلصالح 
والتاي أثّرت بخورلا عىل اليضاء إىل اآلن، حيث قا  باإلمسااك 
بمفاصل اليضاء عرب تميني عنارص موالية له، و لك يف املراكز 
الحّساساة يف السلطة اليضائية كرؤسااء محاكم استئناخية 
وابتخائياة والخوائر التأعيبياة يف التفتياش اليضائي؛ لضمان 
عاخ  محاسابة املوالاني له وتساليطهم عاىل املمارضني رغم 
كفاءتهم ونزالتهم، حتاى مجلل اليضاء بات يخرك الجميع 
أن أعضاءه ال يمملون بروح الفريل الواحخ، وما برز للساطح 
مؤخاراً من خالف بني املجلل والنائاب الما  رغم عور النائب 
الما  الوطني والرشيف أما  أَْعَخاء الوطن إال أنه لم يْساَلْم من 
املناكفات، وكان يساتحل الشكر والتيخير؛ لذلك بات رضوريًّا 
اليياا  بحركة قضائية تُفِشاُل أية خطوة لهاذه المنارص   قخ 
تيخ  عليها، واململو  للجمياع والؤلا مَلن وكيف ومن وضمها 

يف تلك املواقع؟. 
إَضاَخاة إىل قياا  حازب اإلصاالح بتمخيل قانون السالطة 
اليضائياة بما ييخ  الحزب ، ولو ماا أّعى إىل نزع صالحيات 

وزير المخل.
لذلاك ورغام أن لخينا الياايض. أحماخ عيبات وزيار عخٌل 
ممروٌف بكفاءته ونزالته، إاّل أنه وبسبب لذه التمخيالت بخون 
صالحيات يتمكن من خاللها التَحاّرك لممل يشء عىل مستوى 
رخاع أعاء اليضااء ملهاماه أماا  المخيخ مان اليضاياا وأما  
مواجهاة الطابور اليامل، ساواء من عاخل اليضااء أَْو من 
خارجاه، رغم الجهوع الكبرية التي يبذلها لذلك ال بخ من الممل 
عاىل وضع قانون جخيخ للسالطة اليضائية يراعاى خيه إزالة 
ُكّل التشاولات والسالبيات الحالية بما خيها إَعاَعة صالحيات 

الوزير السابية بل وبما يمّكنه من الييا  بواجبه وعوره. 
جمياُع املموقاات الحاصلاة يف السالطة اليضائية أصابت 
اليضاء يف عمله وشالت حركته أما  الطابور اليامل، كانت 
من صنع الجنرال الفار من وجه المخالة عيل محسان، ويجب 
الممال والتنباه لهاا من قبال املجلل السايايس األعاىل، خيخ 
شّيص قائُخ الثورة السيخ َعبخامللك حفظه الله يف أحخ خطاباته 
اليضاَء وأنه نائم، َوأبخى تمجبه من عخ  محاكمة لؤالء رغم 
وجاوع قانون ينص عىل عيوبة اليونة والممالء واملرتزقة، إ ًا 
اليلُل يف وجوع عنارص مريضة ال زالت تمسك بمفاصل مهمة 
يف اليضااء ال زال والؤلا للجنرال المجوز وتشاكل حجر عثرة 
أماا  رغباة المخيخ من أعضاء السالطة اليضائياة بالتَحاّرك 
قضائياً أما  المخوان ومرتزقته ومحاكمتهم عاخلياً وخارجياً 
يف املحاكام الخولية، إ  من الغرياب عخ  تَحاّرك اليضاء وعمل 
يشء ملالحياة مجرماي الحارب يف املحاكام الخولياة ضخ بني 
ساموع وعيال زايخ ومرتزقتهم َمان خانوا أبناء وطنهم ميابل 

حفنة من املال. 
جرائُم الحرب التي ارتكبها لؤالء ال تسيط بالتياع  ويجُب 
عىل السالطة اليضائية الممل عىل مالحياة الجناة قضائيَّا يف 

املحاكم الوطنية واملحاكم الخولية. 
لذلك ولكي تُحَمى حيوق الناس ويخرك املواطن ويشمر بأن 
لناك سلطًة قضائيًة تمَمُل عىل  لك ال بخ عىل املجلل السيايس 
األعاىل من الييا  باإلجراءات الماجلة والرسيمة التي تؤع7 إىل 
إصالح اليضاء، خوجوع قضاء قو7 وعاعل يمني إبياء الجبهة 

الخاخلية آمنة ومستيرة. 
واللُه املوِخل.

بقية من الصفحة األخيرة

معادلة القوة!
ويف امليابال، لنا أن نتسااءل نحن أيضا، لل ساممنا كالما ألحخ - - يف لذا المالام ينصف اليمن غري نرص الله، 
مفرعا يف ممظم خطاباته- منذ انخالع المخوان عىل اليمن- مساحًة يلفت خيها أنظار المالم إىل قصة شمب يجرتح 

البطوالت يف زمن البطالة، ويصنع املمجزات يف زمن المجز!؟
ونضيف عىل تسااؤلنا تسااؤال آخار، أ7 جناية يرتكبها قوٌ  تظان خيهم أن وطنا يجمماك بهم، وكرسة خبز 
تيتسامها ممهم، ولما واحخا يف بلخ واحخ يتمرض لمخوان يطال الجميع، ويتهخعلم كما يتهخعك أنت، ثم ترالم 
ينصباون لاك املتاعب، ميتليني مباعرات تساتجخ7 األجنبي أن يراقب، ولم يخركاون أن األجنبي ما حل بخار إال 
أحالهاا إىل خاراب! علما بأن األمم املتحخة واملجتمع الاخويل ولم يغضون الطرف عن اليمان ولو يف حالة حرب، 

خإنهم أكثر نسيا له يف حال خرضوا رشوطهم ورشطتهم.
وختاماا إىل مجلال النواب وأعضائاه املوقرين، مباعرتكم – عاىل تيخير نياتكم الساليمة- ال تيخر تضحيات 
شمبكم، خلو أنكم قمتم عوضا عن  لك بمباعرة وطنية تنتهي بكم إىل زيارة الجبهات، لرأيتم المجب المجاب الذ7 
يرخع الرأس عاليا، ويؤكخ لكم عيانا أن الشمب اليمني قخ قطع شوطا كبريا عىل مضمار تكريل »مماعلة اليوة« 

يف أمة رضمت الهزيمة، وصُغرت ولي كبرية أما  عخو لو أولن من بيت المنكبوت!
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الش�عار أثبت عندما مس�حوه, عندما تراه ممس�وحاً هو يشهد - وهو ممسوح 
- بم�اذا؟ أنه مؤثّر عىل األمريكيني, عندما تراهم يخدش�ونه يش�هد بأنه مؤثر عىل 
األمريكي�ني, أَيْض�اً مؤثر ع�ىل الوهابيني, مؤثر ع�ىل الوهابيني أَيْضاً بش�كل كبر.

]ملزمة الشمار سالح وموقف[.

هذا الشعار ما بإمكانهم أن يرفعوه، ومحرج جداً أن ينترش، يؤثر عىل مكانتهم؛ 
ألنه�م أَْصبَحوا ه�م قاعدة عريضة يف البالد، يؤثر عىل مكانته�م، وبالتايل ما معهم 

خي�ار إال يحاول�وا يقولوا: بدع�ة أحياناً، يضجوا مل�اذا نرفعه؟ إذاً فه�ذا أَيْضاً من 
بركات الش�عار هذا، من بركات الشعار أنه نفعنا، أمام األمريكيني, هو هذا السفر 

األمريكي ضج منه, أمام الوهابيني هم ذوال ضجوا منه. 
إذاً فأنت بعمل واحد تؤثر عىل عدة جهات، عدة جهات تؤثر عليها، وهو يف نفس 
الوق�ت عمل مرشوع، عمل مرشوع ما أحد يس�تطيع أن يقول: أن العبارة الفالنية 
في�ه ال تجوز، أنها عبارة محرمة, أبداً، عم�ل مرشوع ومؤثر، فاملفروض أن الناس 

ينطلقوا فيه، يعملوا عىل توزيعه.. ]ملزمة الشمار سالح وموقف[.

مقتطفاتٌ نورانيٌة

بشرى المحطوري

 برنامج رجال اهلل : ال�سعار �سلح وموقف

الشعارُ.. ومقاطعُة البضائع األمريكية واإلسرائيلية.. وجهان لعُملة واحدة
  - خاص:

مماا ال شاك خياه أن َمان يسامع أَْو ييارأ 
محاارضة ااا ملزماة ااا ]الشامار.. ساالح 
وموقف[ بمني منصفة، وأُ ٍُن صاغية، سايمرف 
مملومااٍت كثاريًة: ما بني أسائلة مهمة وأجوبة 
عليها، ومحاججة بالميال والنيل، ورسع لألعلة 
الياطماة من الُياْرآن بحجية الشامار، ووجوب 

رخمه يف ُكّل مناسبة اا ما أمكن  لك.. 
ويمارف اإلنَْساان أَيْضااً كياف ياُرعُّ عىل َمن 
ييفون ضخ الشمار، كيف يواجههم ويحاججهم 
من خالل امللزمة، بساهولة ويرُس، بماخ أن قّخَ  
اِهيُْخ الَياِئاُخ ِرْضاَواُن اللِه َعَليْاِه  لك لنا عىل  الشَّ
طبل من خضة، يف محاارضٍة كلماتها أَْكبَار من 
)13( ألاف كلمة، باإلَضاَخة إىل مساألة التوعية، 
خمان ييرأ لذه امللزمةبتممن وتفهم، يساتطيع 
التوعية وإلياء املحارضات الييمة بيطر أمريكا 
وإرسائيال وُمَيّططاتهماا يف املنطياة بتمكان 
اِهيْخ الَياِئخ ما تماقب الليل  كبري.. خرحم الله الشَّ

والنهار، وجزاه الله عنا أحسن الجزاء.

ملاذا األمريكان لم يتخذوا الشعارَ ذريعًة 
الحتالل اليمن؟:ــ

اِهيُْخ الَياِئاُخ ِرْضاَواُن اللاِه َعَليِْه  تسااءل الشَّ
ساؤاالً مهماً يكشاف ُمَيّططات األمريكان من 
خاالل اإلجابة عليه، و لك عنخماا وّضح لنا بأن 
أمريكا تبحث عن املربرات والذرائع لكي تغزو أ7 
ُقطار تريخ، خمثالً يف اليمن املاربر كان املرسحية 
الهزيلة عان )تفجري املخمرة كاول( لكي ييولوا 
باأن اليمن خيهاا )إْرَلااب(، لاذه الذريمة التي 
بواساطتها يخخلون البلخ، ويييمون لهم قواعَخ 
عساكرية خياه، ويحتلونه بالتخريج، ختسااءل: 
]األمريكياون يف لاذه املرحلاة، لاي مرحلة أن 
ييتلياوا ماربرات، ما لاي مرحلاة أن ييتليوا 
ماربرات؟ ُكّل ما رتبولا لي مربرات لم وراءلا 
من أجال يف الصورة تكاون لهم ماربر للخخول، 
 رائع يسمونها. طيب ملا ا ما ترتكوا لذا الشمار 
واحخة مان الذرائع؟ ما كان املفروض لكذا؟ ما 
املفارتض أن يرتكوا الشامار، ييولوا لذه  ريمة 
مان أجل نخخل اليمان؛ ألنه يف اليمان يوجخ من 
يمااعوا أمرياكا وإرسائيال، ويرخموا شامارات 

مماعية ألمريكا وإرسائيل[.
ثم أجاب ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه عىل لذا التساؤل، 
موضحااً أن  لاك غاري ممكن؛ ألن مساألة عخ  
محارباة الشامار ال تياخ  مصالحهام، حياث 
قاال: ]لاذا الشامار يمرخاون أنه ماا يمكن أن 
يمترب  ريمًة، بل لو نفُساه يواِجاُه ُكّل الذرائع، 
لاو يوحاي بممال, ووراءه عمل يبطال الذرائع 
األُْخاَرى، ممنااه أن لذا نفساه يجمل اليمنيني 
بماا يرتاخل مماه من توعياة، واعاني، راخضني 
لهيمنة أمريكا، راخضني لخخول أمريكا، وبالتايل 
ماا ا؟ يجمل الكثري من الناس مهيئني أنفساهم 
ملواجهاة أمرياكا ورخضهاا، بل يحاول عون أن 
تحصال أمريكا عىل عماالء، بالشاكل املطلوب. 
ألناه عبارة عان ضجة، عن ضجة، أ7 شايص 
يفكر باأن يكون عميل يتهياب أن يكون عميل، 
ولو يرى املجتمع كله يرصخ بشمارات مماعية 
ألمريكا وإرسائيل، لل عاع با يجرؤ أحخ أن يجي 
عميال؟ عميل ظالر؟ خما عاع لم محصلني من 
يتحركاوا كممالء؛ ولهذا يمتاربون أن لذا الممل 
يميال ما يرياخون تنفيذه من اليطاط، يمييها 

خمالً[. 

فتاوى ضد الشعار:ــ
اِهيُْخ الَياِئاُخ حخيثَه بألام بالغ؛  وواصال الشَّ
بسبب الهجمة الرشساة ملحاربة الشمار، حيث 
كاناوا يحبساون ُكلَّ َمن يرصخ باه، أَْو ينرشه، 
حتاى أن أحاخ ]املكرّبين[ الذ7 تام اليبض عليه 

من قبل السلطة آنذاك؛ ألنه رخع صوته بالشمار 
يف املساجخ قال: )لو كنا نسمع أغاني يف املسجخ 
ملاا خملوا بناا يشء!!(.. خأصخروا ختااوى غريبًة 
اِهيُْخ الَياِئُخ: ]بال بمضهم انطليوا  قال عنها الشَّ
يخورا لفتاوى أنه ما يجوز، قخ بيفتوا أنه ينيض 
الوضوء!! ولاذا قال: ما يصح اللمن يف املساجخ 
لليهاوع!! قخ بينطلل الجهاال يفتوا ختاوى!. من 
أجل أن يتوقف لذا الممل، لذا يشء مؤسف جخاً 
أن يكون اإلنَْسان املسلم أَْصبَح إىل الخرجة التي ال 

يمي خيها أ7 عمل مؤثر عىل أعخائه[.

الردُّ على فتاويهم الظاملة، وعلى من يستنكر 
الشعار.. كاآلتي:ــ

أواًل: الرد على مَن قال بأن الشعارَ ال يجوزُ يف 
املسجد:ــ

اعتارب ِرْضاَواُن اللاِه َعَليِْه أ7 شايص يمنُع 
الشماَر يف املسجخ بأنه صاع عن سبيل الله، حيث 
قال: ]خيفهم اإلنَْسااُن بأنه عنخما يمارض عمل 
من لاذا النوع إنه يصخ عن سابيل اللاه, والذ7 
ييول: إن لذا الشامار ال يصح يف املسجخ! عملك 
أنت الذ7 لو الصخ عن سابيل الله الذ7 ال يجوز 
يف املساجخ, الذين رخموا الشمار أنت تملم أن لذا 
الشامار ضخ أمريكا وإرسائيال، وأقل ما خيه أنه 
إْعاَلن باراءة من لاؤالء األَْعاَخاء، وعمل صالح, 
الممل السايئ لو أن تنطلل أنت يف املسجخ تصخ 
عان لذا الممال. كيف تبيح لنفساك أن تمارض 
مسالم يف موقفه ضخ يهوع, أما عمله ولو يرخع 
شامار ضخ اليهوع ضخ األمريكيني واإلرسائيليني 
تمترب أنه ما يجوز له, مسالم يماارض يهوع ما 
ز لنفساه أن يمارض مسالم  يجوز له, ولو يجوِّ

يف ممارضته لليهوع!![.
مساتخالً بالُياْرآن عاىل َجاَواز ووجوب رخع 

الشامار، وأنه عمٌل صالح، خيال: ]ما تساتطيع 
تياول: إن لاذا عمل ال يؤثار، أثبت لك السافري 
األمريكاي، الاذ7 يمثل أمريكا أناه مؤثر, ما لو 
أثبات أنه مؤثر؟ إ َا ما أنات خالم ما لو تأثريه، 
خيكفيك أقل يشء أنه برز أن لذا الشايص الذ7 
يمترب من عولاة مماعية، ولها خطاط وأَْلَخاخها 
تسامع، ونرالا تممل عاىل شاشاة التلفزيون، 
يكفيني أنهم انزعجوا مناه، وأنهم كارلون له، 
إ اً خهاو عمل صالح؛ ألن الله ييول: }َوالَ يَنَالُوَن 
ِماْن َعاُخوٍّ نَّيْاالً إاِلَّ ُكِتاَب َلُهم ِباِه َعَماٌل َصاِلٌح{
)التوباة: 120( ينالون منه أ7 نيل، أ7 تأثري عىل 

المخو، لذا ما يتملل بالشمار[.

ثانيًا: الرد على من يثبط الناس ويتكاسل عن 
لعن اليهود:ــ

يف ساياق رعه ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه عاىل من 
الشاخيخ  اساتغرابه  أظهار  الشامار،  يساتنكر 
وتمجبه من اليهوع والنصارى كيف يتمبون تمبا 
شاخيخا لتحييل أَْلَخاخهم ونحن ال نريخ أن نتمب 
عقيية واحخة برتعيخ الشامار والرباءة من أَْعَخاء 
الله بمخ صالة الجممة حيث قال: ]ونحن تجخ ما 
عنخه اساتمخاع يف األُْسابُْوع أن يرخع لذا الشمار 
مرة واحخة يف األُْسابُْوع، عقيياة أَْو عقييتني, بل 
بمضهم ينطلل يماارض, وبمضهم يمارض وال 
تراه يمارض عىل لمن املسالمني بنفل الطريية 
لذه، ما لذا يشء غريب؟ لو سامع مسلم يلمن 
مسالم يف الساوق، أَْو يف نفل املسجخ، ملا انطلل 

يضج ويمارض بهذه الطريية[. 
مذّكاراً باأن البمَض قخ يلمن خالل األُْسابُْوع 
عاخعاً من الناس املسالمني، أو يسامع مسالماً 
يلمن أخاه املسالم يف املسجخ ويساكت!! ويمترب 
عنخه شايئاً عاعياً، لكن أن يلمان َمن لمنهم الله 

يف محكام كتابه خإن لذا ما يجاوز!! خيال: ]بل 
لام بمضهم قخ يكون يلمن إما ألله، أَْو أحخ من 
أوالعه، أَْو بيرتاه، أَْو حماره، أَْو أ7 يشء له, ربما 
ما يمر يف اليو  أَْو يف األُْسابُْوع، ما يمر األُْسابُْوع 
إال وقاخ لمن عاخة مرات.. أما اللمان لليهوع خيخ 

خيها، سيمارض وما لو مستمخ يرخمه.![.

ثالثًا: الرد على مَن يستنكر لعن اليهود:ــ
واساتخل أَيْضاً ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه بوجوب رخع 
الشامار بآية قرآنية واضحة؛ استنكاراً منه عىل 
من يمناع لمن اليهوع، باأن اللَه أوَجاَب قتاَلهم 
واجتثاثَهم من الوجاوع وليل خيط لمنهم، قال 
تماىل يف ساورة التوبة: ]}َقاِتلُواْ الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن 
ِبالّلاِه َوالَ ِباْليَاْوِ  اآلِخاِر َوالَ يَُحرُِّماوَن َماا َحرََّ  
الّلاُه َوَرُساولُُه َوالَ يَِخينُوَن ِعيَن اْلَحالِّ ِمَن الَِّذيَن 
أُوتُاواْ اْلِكتَاَب َحتَّاى يُْمُطواْ اْلِجْزيََة َعان يٍَخ َوُلْم 
َصاِغُروَن{. خوضح لنا السيُخ قائالً: ]لذا موقف 
الُياْرآن بالنسابة لهؤالء, بمخما تصبح اليضية 
إىل أنه ال يمخ يسمُح لك مسلمون, ويمارضوك أن 
ال تتكلام كال , ما قخ لو قتاال, كال  عن اليهوع 
والنصاارى, وتمناع األوراق التي خيهاا: ]املوت 
ألمرياكا واملوت إلرسائيال[، والله أمار باليتال, 
وليال خيط الاكال , ييو  يماارض أن ال تكون 
لناك كلماة ضخلم, واملوقاف اإللهي منهم لو 
لاذا، من ألال الكتاب: اليتال لهام حتى يمطوا 
الجزياة عن ياخ ولام صاغارون؛ ألنهام أَْعَخاء 

وسيتحركون كلما ملكوا إمكانيات[.

رابعًا: الرد على من يظن بأن أمريكا صديقة، 
ونحن نستعديها:ــ

ورع أَيْضاً عىل َمن يريخون أن يمنموا الشماَر، 
بأناه من باب الشامور باملساؤولية ال يمكن أن 

يشاالخوا أَْعَخاء الله وما يفملونه باملسالمني ثم 
يجلساون مكتويف األيخ7، ال يرخمون شامارات، 
وال يوّزعاون أرشطة، وال ييولاون كلمة، وطلب 
من املثبطني قائالً: ]ملا ا ال تحاول أوالً أنك تساري 
إىل األمريكيني تيول لهم، تيول نحن مساتمخون 
أن نتوقاف، نحان مساتمخون أن ال يكون لنا أ7 
عمل ضخكام لكن أنتم بّطلاوا وال يكون لكم أ7 
عمل ضخنا وضخ عيننا, ستحصل عىل ضمانتهم؟ 

ما يمكن تحصل عليها.
ثام أرعف قائالً ولاو يحااوُل أن يوضَح لهم 
باأن الساكوت واليناوع لو يصاب يف مصلحة 
والوعاي  الييظاَة  وأن  والنصاارى،  اليهاوع 
بأخطارلام ال ييخُمهام: ]طياب أنات عنخماا 
تيول: نبطِّل ولم شاغالني، أنات تيخمهم بهذا، 
تيخمهام بأنك أنت عنخما يكاون ممك عخو، لل 
أنات ترغب أن يكاون لذا الماخو متييظ وقو7 
ومتحارك، أ  رغبتاك أن يكاون سااكت ولاعئ 
مان أجل أنك تسايطر عىل بالعه، وتسايطر عىل 
ممتلكاتاه؟ أيان رغباة األمريكياني، أن نكاون 
متحركاني وواعني ومحارباني، وضخ مؤامراتهم 
أَْو أن نكون سااكتني؟ بالطبع رغبتهم أن يكون 
الناس ساكتني، لم يمرخوا أن السكوت لو الذ7 

ييخمهم.

خامسًا: الرد على مَن يقول )علينا ضغوط 
أمريكية(:ــ

ا مفحماً عىل مان يريخ أن يمنع  وأيضااً رعَّ رعًّ
أمريكياة خياال  الشامار؛ ألن علياه ضغوطااً 
ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه: ]عنخماا قالوا: لناك ضغوط 
من أمريكا, نيول لهم: نحن وأنتم علينا ضغوط 
مان الله, ما ضغاوط الله أشاخ؟ ضغاوط الله، 
تهخياخ وراءه جهنام, أنات تياول يل أبطِّل وأنت 
تريخ تتوقاف أنت وتممل كلما يرياخوا ألن لناك 
ضغوطاً من أمريكا, ضغوط الله لي أشاخ ولي 
أخطار, وواجب عيلَّ وعليك أن تحساب حسااب 
الضغوط من الله، التي لاي أوامر بمخلا تهخيخ 
بجهنم, بمخلا تهخيخ باليز7 يف الخنيا والمذاب يف 
اآلخرة. طيب خهم ملا ا ينطليوا ويروا ألنفساهم 
حال أن ينطليوا؛ ألن عليهم ضغوط من أمريكا, 

أما نحن ال!![.

سادسًا: الرد على مَن يقول بأنه عمل بسيط 
ليس منه فائدة:ـ

ومان رعوعه ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه عاىل َمان 
يمنماون الشامار؛ بحجة أناه أمر بسايط، وال 
خائاخة مناه، ضخ أقاوى عولاة، أن حاججهم اا 
إ َا لام يينمهام الُيااْرآن ااا بالميال واملنطال 
وترّصخاات األمريكياني أنفساهم، خطلب منهم 
أن ينظاروا إليهاا، كياف أنهم يهتمون بأبَْساط 
األماور التاي قخ تمياُل مشااريمهم، ليملموا أن 
ا عليهام، وأن املفاروض أن  الشاماَر مؤثار ِجاخًّ
نمايَض يف لاذا الطريل ال أن نمنَماه، حيث قال: 
]طياب ملاا ا السافري األمريكاي عنخماا ييرج 
يحسب ألف حساب لألسالحة التي يرالا أمامه 
يف ساوق الطلح، مع أنه يملام أن عنخه صواريخ 
عابرات اليارات، عنخلم طائرات، وكل أسلحتهم 
متطاورة مان أرقاى األسالحة، عنخلام قنابل 
نووياة, لل األمريكاي عنخما يارى البناعق تلك 
مركَّاز يف عكاكني يف ساوق الطلح، لال لو يمر 
من عنخلا وال يباايل؟ أَْو يرى ألغا ، ويرى قنابل 
يخوياة، ويارى مواصري آر بي جي، وأشاياء من 
لاذه, لل لاو يمر مان عنخلا وال يفكار خيها، 
يياول: نحن عنخناا صواريخ، وعنخناا طائرات، 
إيش با تجي لذه؟؟ يحساب ألف حسااب لهذا. 

نأخذ عربة من لذا[.

 الجزء
2

املهادنة بني العلماء والناس.. أدت إىل تفريط الفريقني!!
ا ومهم،  �ِهيُْد الَقاِئ�ُد ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه إىل موضوع حّس�اس ِجدًّ تطرق الشَّ
وش�ائع بني كث�ر من الن�اس، أال وه�و )تقليُد الن�اس للعلم�اء( يف صمتهم 
وقعودهم عن القيام بواجبهم من الجهاد يف سبيل الله، ودعوة الناس إىل ذلك، 
وإىل عدم ترديد وتش�جيع )الرصخ�ة( من قبلهم، فرد عليه�م رداً مفحماً، يف 

نقطتني كاآلتي:�� 

النقطة األوىل: 
نف�ى ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه نفياً قاطعاً أن باس�تطاعة أيَّ واحد من العلماء أن 
يأتي بمربر مقن�ع من الُق�ْرآن الكريم بأن القعوَد جائٌز يف ظروف كهذه، وأن 
الجه�اَد غ�ر الزم، حيث قال: ]قد يش�وف واحد إنه ]ياخي ذاك س�يدي فالن 
والعالم فالن وس�يدنا فالن والحاج فالن، يقوم قبل الفجر، ويرتكع، ويس�بح، 
م�ا بيتحرك�وا وال بيقولوا يشء وال قالوا للناس يس�ربوا ك�ذا.. [ ويكون واحد 
يريد أن يميش معهم, أنت اس�ألهم، سر اسأل هؤالء, تتضح لك القضية كيف 
ه�ي, أن ه�ؤالء ال يعتربون أن هذا العم�ل ليس مرشوعاً, وال يعت�ربون إْن ما 
هن�اك أوامر إلهية للن�اس بأن يكونوا أَنَْص�ار اً لدينه, ومجاهدين يف س�بيله، 
وأن يعدوا ما يس�تطيعون من ق�وة، وأن.. وأن.. إىل آخره. ال يس�تطيع يقول 

لك: ما هناك يشء[.. 
وأش�ار ِرْضَواُن اللِه َعَليْ�ِه بأنه أي عالم لم يش�ّجع الرصخة، أن ذلك عائد 
ربم�ا إىل أنه لم يفهم بعُد مدى تأث�ر الرصخة عىل األَْعَداء، أَْو ما يفعلُه األَْعَداء 
مؤخ�راً باملس�لمني، حيث قال: ]ما ه�و فاهم أن هذا املوض�وع مؤثر مثالً, أَْو 
عم�ل معني مؤثر, أَْو ما هو بالغ له أخبار معينة أن هناك مؤامرات كبرة أو.. 

أو.. إىل آخره[.

النقطة الثانية:ــ
وفنّد أَيْضاً ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه كالَم َمن يقول بأنه ما دام العلماء لم يتحركوا 
بأن�ه غرُ واجب علينا التحرك، بأنه ربما هؤالء العلماء وجدوا ألنفس�هم الُعذَر 
للقعود بس�بب الناس أنفس�هم، فقال: ]يجدك أنت واآلخرين م�ربّر له أنه ما 
يتح�رك؛ ألن عنده فكرة أن الناس ما منه�م يشء, وما هناك أَنَْص�ار، وال أحد 
متح�رك معنا، وال أحد قاوم معنا, وال.. وال.. إىل آخره. فعنده أن قد معه عذر، 
وس�يجلس ما له حاجة, فتكتش�ف أنه يعتربك أنت ويعت�رب آخرين عبارة عن 
ع�ذر له, عبارة عن عذر له. يعني لن تكتش�ف عند أح�د أن يقول لك: أن هذا 

العمل باطل أبداً, أَْو أنه ليس هناك أوامر إلهية ملا هو أَْكبَ�ر من هذا مما الناس 
عليه, بينما س�تجده يف األخر يعترب إن قد معه مربر وعذر له شخصياً, ما هو 
عذر يصلح لكل واحد, له عذر شخيص أنه وإن كان عالم ويجب عليه، لكن إذَا 

كان هناك أَنَْص�ار، وما هناك أَنَْص�ار، فمع السالمة وجلس وما له حاجة[.

ال عُذر للفريقني أمام اهلل:ــ
ِهيُْد الَقاِئُد الناَس إىل أن ما هم عليه من القعود حالة خطرة، تؤدي  نبّه الشَّ
ا،  به�م إىل النار �� والعياذ بالله منها �� والته�اُدن الحاصل بينهم خطر جدًّ
حي�ث قال: ]الناس عىل م�ا بني نقول أَْكثَ�ر من م�رة، الناس متهادنني, نحن 
متهادن�ني, العال�م يرى أن ذوال الناس ما هم أَنَْص��ار، إذاً قد له عذره, وذوال 
الن�اس ي�روا أن العالم ذاك ال يتحرك، إذاً فما القضية الزمه, جلس وجلس�وا، 
وكل واحد يجعل الثاني مربره، جلس ألن ما هناك أَنَْص�ار، واألَنَْص�ار جلسوا 

ألن ما هناك حركة من العالم, ما هي كلها مهادنة؟. 
قد يقدم الناس عىل الله ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل يوم القيامة، وتتضح القضية وإذا 
نحن اتهادنا وكان احنا س�اكتني, الناس س�اكتني والعالم ساكت, وكل واحد 
عن�ده إن قد معه ع�ذر، وعىل ما هو عليه، قد معه مربر أمام الله. إذاً فالُق�ْرآن 

الكريم سيكشف ما معك عذر وال معه عذر, وال القضية بحث عن أعذار[.. 
مذّكراً بنار جهنم وعقاب الله بقوله: ]فيجب عىل اإلنَْس�ان أن يكون حذراً, 
يكون اإلنَْسان مراقب لنفسه, ال يقدم عىل الله ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل وهو عايص لله، 
ث�م يكون مصره جهنم. ه�ذه القضية يجب أن نتأكد منه�ا، وما معك تتأكد 
منها إال من الُق��ْرآن الكريم، من خالل رجوعك إىل الُق�رْآن الكريم, هل هناك 
مخرج آخر غر الُق�ْرآن؟ الله هو مع كتابه، يحاسب الناس عىل أساس كتابه؛ 
ولهذا قال رسول الله )صلوات الله عليه وعىل آله( عن الُق�ْرآن: )أنه من جعله 
أمام�ه قاده إىل الجنة ومن جعله خلفه - وراء ظهره - س�اقه إىل النار(. وهذا 
ه�و اليشء الذي يخيف اإلنَْس�ان جهنم, نعوذ بالله م�ن جهنم, وكل يشء غر 
جهنم سهيل, ُكّل تهديدات تجي لك غر جهنم هي سهلة, ُكّل عذاب غر جهنم 
هو س�هل, هو محدود وينتهي, أما جهنم فال يوجد لها نهاية، نعوذ بالله, ما 

هناك نهاية.
جهنم ال يوجد فيها نس�مة واحدة باردة, ال يوجد تخفيف لعذابها، وس�نة 
بعد سنة، مائة سنة، مليون سنة، مليار سنة، كلها تميش وما هناك نهاية, هذا 

اليشء الذي يجب أن اإلنَْسان يخافه[.. 
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قطرة من حب
أحمد عطاء

ي����ا ق������دُس ..وان����دل����ع����ت ه���ن���ا األب����ي����اُت
األم��������واُت وغ�����ي�����رَك   .. ال����ب����ق����اءُ  أن�����ت 

م���ه���م���ا ت���ل���ظ���ى ال���ص���م���ُت ب�����َن غ���ب���ارن���ا
س����ت����ع����وُد م�����ن خ����ل����ِف ال����ق����ب����وِر ح���ي���اةُ

س���ت���ع���ود م�����ن حت�����ت ال����ق����ب����وِر ب����ن����ادٌق
ورم�������اةُ  .. وج�����������وارٌح   .. وف�����������وارٌس   

س����ت����ع����ود م�����ن ب�����ن ال�������رك�������اِم ق����ذائ����ف
رئ���������اُت و  أغ�������ب�������ٌر  ي�����������وٌم  وي��������ع��������وُد 

وس��ي��ع��ت��ل��ي األق����ص����ى ع����ن����اَن ص��ات��ن��ا
ف����احل����ب ف����ي ش�������رِع ال������غ������راِم..ص������اةُ

ي����ا ق������دُس ، واإلمي���������اُن ي���ه���ط���ُل ف��وق��ن��ا
ش���غ���ف���اً وتَ�����ن�����َدى ف����ي ال����ه����وى أص������واُت

ي�����ا س����اح����ة االق�����ص�����ى مب����ن����ِع دخ���ول���ه���ا
م����ه����ًا ف���ن���ح���ُن ال������ُس������وُر وال����س����اح����اُت

ي����ا س���اح���ة االق����ص����ى احل���ب���ي���ب وأُم���ن���ا
ج���ي���ش األع��������ادي ف����ي احل��������روِب ُف���ت���اُت

ق��س��م��ا مب����ن أس������رى احل���ب���ي���ب م��ح��م��داً
ل�����ن ت�����ه�����دأ ال���������ث���������اراُت  وال�����غ�����اي�����اُت

م���ه���َج���ة  ف���ت���ح���ن���ا  ي�����وم�����اً  أغ����ل����ق����وا  ان 
ال����س����ن����واُت ب���ص���ب���رن���ا  ت����ط����ول  ل�����ن  ال 

وس���ن���ف���ت���ُح األب������������واَب رغ������م ع���ن���اده���م
وس���ي���ن���ت���ه���ي م�����ن ح����ول����ن����ا ال������غ������اراُت

وال�������راي�������ُة ال����ب����ي����ض����اءُ ف������وق ج��ب��اه��ن��ا
راي��������اُت وُذِل�������لَ�������ت   .. ه����ن����اك  ����ت  ه����بَّ

ال����ل����ه أك�����ب�����ُر م��������لَء س�����اح�����ات ال���ه���دى
وب����ن����ا ال�����ص�����دى  ..ن�����ب�����راس�����ُه اآلي�������اُت

ش��م��وخ��ه��ا تُ�����ِع�����رَك  ل����م  األُخ�����������َوةُ  واذا 
أن�������اُت امل���������دى  ف������ي  امل�����ن�����اف�����ُذ  واذا 

س���ي���ج���يءُ ن���ص���ر ال����ل����ه ف����ي اص����رارن����ا 
وي�������ث�������وُر ش�����ع�����ٌب ح������رب������ُه ح����س����ن����اُت

ف���إن���ن���ا ال�����ص�����اة  ب��������اَب  أغ����ل����ق����وا  ان 
وج����ه����اُت  .. ت��ص��ط��ل��ي  ن�������اٌر  ل���ل���ح���رب 

ن���ح���ن ال����وف����ود ال����ي����َك رغ�����م ح��ص��اره��م
ل����ك����ن����ه����م ك�����ال�����ق�����اص�����ف�����ن ُع�������������راةُ

ن����ح����ن اجل�����ي�����وش احل�����ي�����دري�����ة أه���ل���ه���ا
م���ه���م���ا ت�����ن�����ادى ف�����ي اجل�����ه�����ات ط���غ���اةُ

ن���ح���ن احل�����������روُب ال����س����رم����دي����ُة ك��ل��ه��ا
دم����ن����ا ال����س����ي����وُف وأه����ل����ن����ا ال�����غ�����زواةُ

وأس�������أل غ�������زاةَ ال����دي����ِن ع����ن ام���ج���ادن���ا
ع������ن ش����ع����ب ع��������ٍز م������ال������ُه ه�����ف�����واُت

الب���������د م�������ن ي���������وم ن����ص����ل����ي ُج�����م�����َع�����ًة
ل����ل����ق����دِس ش����وق����اً تُ����م����ِط����ُر ال����رك����ع����اُت

وس���ي���ن���ت���ه���ي ال����زم����ن امل����ري����ض وأه����ل����ُه
وس���ت���ن���ت���ش���ي األحل������������اُن وال�������ش�������اراُت

ن���دي���ٌة ال���ص���م���وِد  أق����م����اُر   .. ق������دُس  ي����ا 
ف�����ي ح���ض���ن���ه���ا ت����ت����راق����ُص اخل�����ط�����واُت

م����رةٌ واحل���ق���ي���ق���ُة   .. احل���ق���ي���ق���ُة  أن������َت 
أن������ت ال�����س�����اُم ال����ن����ص����ُر وال����ص����ل����واُت
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جعا م���ن  ال���ع���زِّ  ربِّ  رب����ك  س��ب��ح��ان 
ه����ذا ال��ش��ع��ار س���اح���اً ي��ع��بُ��ر ال����دوال

ه��ذا ال��ش��ع��ار ال���ذي اح��ت��ار ال��ط��غ��اةُ ِب��ِه
َق���تَ���ا ل���ك���ن���ُه   ، ب�����ا ط���ل���ق���ٍة  أت������ى 

ألن��������ُه ج��������اَء ب����ال����ق����رآن ُم���رت���ب���ط���اً
.. رحا تأثيره  م��ن م��دى  مُي��ت  ل��م  م��ن 

م����ن ال���ط���واغ���ي���ت ح���ارب���ن���ا أئ��م��ت��ُه��م
ل��يُ��ص��ب��َح امل�����وُت ل���أذن���اب ُم��ح��تَ��م��ا

أده����ى م��ش��اري��ع أم��ري��ك��ا وأخ��ط��ره��ا
فشا وان��ط��َوت   ، وأُع��ي��ق��ت   ، فت  تكشَّ

ف��اح��س��ب ح��س��اب��َك أنَّ���ا ج��اه��زون إل��ى
حترير ) لبنان ( و ) األقصى ( وما شَما

صرخة الخالص..

معاذ الجنيد

برنامجُ رجال اهلل
ميرر األسبوعني الياعمني من 

برنامج رجال الله:
من/ ل / إىل / 17 /  واليمخة

)ملزمة ممرخة الله نمم الله الخرس 
الثالث + ملزمة وإ  رصخنا إليك 

نفرا من الجن(

أسد باش

ب��دي��ُل ع���ن���ُه  ول���ي���س  اجل���ه���اد  درب 
ال���ق���دس إس��رائ��ي��ُل إن أوغ���ل���ْت ف���ي 

ف���ل���ت���رف���ع���وا ل��ل��ح��ق س���ي���َف م��ه��ن��ٍد
س��ب��ي��ُل ذاك  ل���ل���ح���رِب  ول���ت���ن���ف���روا، 

ب���اخل���ن���وِع ل��ط��امل��ا ي���أت���ي  ن���ص���َر  ال 
حل�����َن احل�����ي�����اُد وخ�����ان�����ُه امل����أم����وُل

ص���دق اْب�����ُن ب����دٍر ح���ن ق���ال ت��أم��ل��وا
التظليُل أح���الَ���ُه  ك��ي��ف  احل�����اِل  ف���ي 

ع���لّ���ًة ي���ش���ك���وا  اإلس�������ام  رأى  ملّ�����ا 
و ذه������وُل ذّل��������ٌة  ف���ي���ه���ا  وال������ن������اُس 

وأه���لَ���ُه ي���ض���اُم  األق���ص���ى  رأى  ملّ����ا 
ي��س��ي��ُل الِل  ك������ال������زُّ ال������ب������راءِة  ودُم 

م���أمت���اً األب�����ّي�����ًة  ال����ّش����ام  رأى  ملّ�����ا 

وال���ن���ف���ُط ي���ع���زف ُح���زن���ن���ا ويُ��ط��ي��ُل
فاصرخوا أردمت  إذا  ال��ّن��ج��اةَ  ق���ال: 

ح���ت���ى ي����خ����رَّ ال���ك���ف���ُر وه�����و ذل���ي���ُل
حت�����رراً أراد  مل����ن  ال����س����اُح  ف���ه���ي 

ال��ت��ط��ب��ي��ُل ي��ت��ح��ّس��ر  أُط���ل���ق���ت  إن 
فيصطلي ال��ن��ف��اِق  أق��ن��ع��ة  وت�����ذوُب 

ب����اِل����ّن����اِر ح������زٌب خ����ائ����ٌن وع��م��ي��ُل
ف��ل��تُ��ط��ِل��ق��وه��ا ك���ال���ّس���ه���اِم ب������راءًة

ف���ي ن��ح��ره��م ول��ي��خ��س��ِئ ال��ت��ه��وي��ُل
أرت���ال���ه���م ن�����رى  ل���ك���ي  األواُن  آن 

حت����ت ال���ن���ع���اِل وح��ل��ف��ه��م م��ش��ل��وُل
أن����ت����م ج����ن����وُد ال����ل����ه ف�����وق تُ����راب����ُه

ت����ال����ل����ه أن�����ت�����م وال������ع������دو ه����زي����ُل
لينجلي األُس�������ود  م��ث��ل  ف���ل���ت���زأروا 

ف��ج��ر ال��ش��م��وخ وي��ن��ت��ش��ي ال��ّت��ق��ب��ي��ل

راً وي���ع���وُد ق�����دُس امل��س��ل��م��ن ُم���ح���رَّ
واإلح�������ت�������ال ب�����أرض�����ه م���ق���ت���وُل

وب����ك����ل ف����خ����ٍر ت���ع���ت���ل���ي أع���اُم���ن���ا
وال����������ذل ل������أع������داء وال���ت���ن���ك���ي���ُل

مظلماً ل��ي��ًا  إنَّ  ص���ب���راً  ق����دس  ي���ا 
ف������وق ال�����ع�����دو ي����زف����ه ال���ت���رح���ي���ُل

��ت أن��ف��ٌس س��ن��ظ��ل ن���ص���رخ م���ا ت��ب��قَّ
ف��ي��ن��ا وم����ا ُق��������ِرأَت ع��ل��ي��ك ال��ف��ي��ُل

ي����ا أُّم���������َة اإلس��������ام ي���ك���ف���ي ّذل������ًة
ص�����رخ احل���س���ن م���ك���ب���راً وي���ق���وُل

معي ق���ول���وا  رددوا   : أك���ب���ُر  ال���ل���ه 
ومت��������وت أم����ري����ك����ا وإس�����رائ�����ي�����ُل

وع���ل���ى ال���ي���ه���ود وم����ن ل��دي��ه��م ل��ع��ن��ٌة
وال���ن���ص���ر ل����إس����ام وال���ت���ب���ج���ي���ُل

عبدالوهاب المحبشي

دم��ي  بسفك  م��ره��ون  ملكك  زوال 
دمي  وس��ف��ك  قتلي  ف��ي  ت���ورط  وم��ن 

ثبتت  ق��د  سلمان  ي��ا  كتابك  ف��أق��رأ 
التهم  م���ن   ، آالف  ب��ال��ق��ت��ل  ع��ل��ي��ك 

أزفت  ق��د  املهفوف  ساعة  أرى  إن��ي 
قدمي  سقوطه  بعد  ع��رش��ك  وف���وق 

مقعدكم  الفجار  م��ع  اجلحيم  وف��ي 
منصرم  غير  ع���ذاًب  فيها  تصلون 

العلم  ل��ل��س��ي��د  م��ش��ت��اق��ة  ال���ق���دس 
احل���رم  ف��ي  زال  م��ا  مفتاحها  ل��ك��ن 

بها  واالح��ت��ف��ال  فتحها  م��ن  ب��د  ال 
ي���وم اس��ت��ع��ادت��ه��ا م��ن أخ��ب��ث األمم 

قائدنا  خلف  ق��دم��اً  م��اض��ون  ونحن 
واحل��رم  ال��ق��دس  بعد  األرض  نطهر 

م���ن ك���ل م��س��ت��ك��ب��ر ف��ي��ه��ا وط��اغ��ي��ة 
وم���ش���رك ب���ال���ذي اح���ي���اه م���ن ع���دم 

أرض��ن��ا سفكت  ف��ي  التي  ال��دم��اء  إن 
ك��ف��ي��ل��ة، ب��اج��ت��ث��اث ال���ع���رب وال��ع��ج��م

ضيف اهلل سلمان

»أي������ا ق����دس����اه ي����ا ن���ب���ض���ات ق��ل��ب��ي
اع���ت���ذاري«!! ه���ذا  بصيرتي  وض���وء 

ف���إس���رائ���ي���ل ق���د ح���ش���دت ج��ي��وش��ا
م���ن األع������راب ف���ي وض����ح ال��ن��ه��ار!!

ع��ل��ى ال��ي��م��ن اع���ت���دوا ب��غ��ي��ا وظ��ل��م��ا
ب����غ����ي����ر م������ب������رر وب���������ا اع����ت����ب����ار

ألن�������ي ق�����ل�����ت: أم����ري����ك����ا ع������دوي
ب��ه��ا ف���ي ع��ق��ر داري ول����ن أرض�����ى 

ب��ح��زم ج�������اؤوا  ال..  ق���ل���ت:  ألن�����ي 
وع����اص����ف����ة وأس����ل����ح����ة ال�����دم�����ار

ألن��������ي ض������د أم�����ري�����ك�����ا مت��������ادوا
ب��ق��ت��ل��ي ب���ال���س���اح وب����احل����ص����ار!! 

ألج�������ل ع���ي���ون���ه���ا ج����������اؤوا غ�����زاة
وض��اع��وا ف��ي م��ت��اه��ات ال��ص��ح��اري!

وأن�������ِت ع���ل���ى م�����دى خ��م��س��ن ع���ام
ت����ن����ادي إن���ن���ي ره�����ن االس���������اري!!

ج����دوى! دون  ل��ك��ن  س��م��ع��وِك  وق����د 
ف���أول���ى م���ن���ِك إس���ك���ات ال���ش���ع���ار!!

ي��س��را ال���ع���س���ر  ب���ع���د  إن  ف���ص���ب���را 
وم�����ك�����ر امل����ع����ت����دي����ن إل��������ى ب������وار

»ق�����ل ان����ت����ظ����روا« ف���وع���د ال���ل���ه آت
ب���رغ���م أن�����وف ح���ك���ام اجَل��������واري!!

ذكرى الصرخة

رسالة إىل القدس 
الشريف

القدس مشتاقة للسيد العلم

»هنا تعز.. من صعدة«.. صباحية شعرية للشاعرين صالح 
الدكاك ومعاذ الجنيد نظمت بمدينة صعدة

  - صعدة:
 نظمات بمخيناة صماخة الياو  
السانوية  الذكارى  وبمناسابة 
املساتكربين  وجاه  يف  للرصخاة 
للشااعرين  شامرية  صباحياة 
املبخعني صالح الخكاك ومما  الجنيخ 

برعاية قياعة محاخظة صمخة .
ألياى  الصباحياة  وخاالل 
اليصائاخ  مان  عاخعا  الشااعران 
كباري  حضاور  وساط  الشامرية 
مان  والمخياخ  املحلياة  للسالطة 
الشيصيات االجتماعية وجمع من 

املواطنني.

إخاضاتهام  يف  الشامراء  وأكاخ 
املارشوع  عظماة  عاىل  الشامرية 
اليرآني الذ7 أطليه الشاهيخ اليائخ 
وضحى من أجلاه بحياته، وعظمة 
رجاال  يحييهاا  التاي  اإلنجاازات 
الجيش واللجان الشمبية يف ميتلف 

املياعين والجبهات.
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 متابعات فلسطينية

تموّز جديدٌ يف الجرود.. وإنجازٌ يقضُّ مضاجعَ الكيان الصهيوني
بياخر ارتفااع تلاك الجاروع، أتات عزيمة 
التحريار واالنتصاار، وبيخر ما لي واسامة 
الممال مشارتكاً،  كان  ومتخاخلاة،  وعنياخة 
الوعياان؛  وتفارع  التاالل  كثاخاة  وبمياخار 
ينحتاوا  أن  املياوماة  مجالاخو  اساتطاع 
نارصاً إبخاعيااً، وبماا تحيال حتاى اللحظة 
يكون اإلنجااز إعجازاً يف وجاه قوى التطرف 

واإلرلاب. 
 من جروع خليطة إىل جروع عرساال مروراً 
بالنياط الحخوعية، تميخ املياومة أمجاعلا يف 
تموز، ولكن لذه املارة أتت املواجهة املبارشة 
ماع عمالء وصنيمة امريكا والكيان املحتل لن 

تنتهي حتى التحرير الكامل.
عاىل ضوء انتصاارات اليلماون الغربي يف 
جاروع خليطاة من الجهاة الساورية للحخوع 
وجروع عرساال يف اللبناني منها، وما تحملها 
مان مناطال جرعية واسامة وتاالل حاكمة، 
واأللام يف لاذا املماقال األلام للنارصة التي 
كانت مصخر املفييات املرسالة إىل عاصمتي 

البلخين عمشل وبريوت. 
وقال الخكتور حسان أحمخ حسان اليبري 

المسكر7 والباحث االسارتاتيجي ليناة املنار 
االلكرتوني حول ألمية االنتصار اسرتاتيجياً: 
ألمياة ما تم ويتم انجازه تأتي لذه املرة مما 
يتم تناقله يف أقبية الكيان الصهيوني، خاصة 
اليلال الذ7 تحاخث عنه اململل المساكر7 يف 
صحيفة يخعوت أحرناوت المربية، لذا اليلل 
املربر لخى خارباء كيان المخو يأتي من رسعة 
االنجاز وحجم تنسايل النار للمساحات التي 

يتموضع بها حزب الله.
أيضاا خباري الينااة الساابمة اإلرسائيلية 
يبخ7 قلياً كبريا ومياوف مما تبخيه املياومة 
عىل صميخ انتشاار رجالها وقتالهم عىل سبع 
جبهات يف آن مماً، تنساييه مع ثالث جيوش 
الساور7 واللبناني والحارس الثور7، ما أثار 
ميارنة لخى الكيان، مع عجزه بكل تشكيالته 
عاىل ضبط مظالارات يف اليخس، حساب ما 
أورعه ع. حسن عن لسان اليبري المسكر7 يف 

اليناة السابمة اإلرسائيلية.
كما ان وزير الرتبية يف حكومة كيان المخو 
الصهيوناي قال إن “إيران تطوق إرسائيل من 
خالل ساورية”، أماا خورع السافري األمريكي 

السابل لخى ساورية يضيف “لن يتمكن احخ 
مان منع إياران وحازب الله مان الوصول إىل 

حخوع الجوالن املحتل”.
كل ماا تياخ  باه حسان ولاو غيض من 
خيض عان املياوف وحالة اليلال الصهيوني 
حياال ماا يتام مان تطهاري الجروع عاىل يخ 
املياوماة والجيشاني الساور7 واللبناناي ا  
يمتربه صورة واضحة ال يكتنفها أ7 غموض 
وال أ7 لبال، ويؤكخ أن لاذا االنجاز يف جروع 
عرساال وخليطاة يمتارب يف الملم المساكر7 
أقارب إىل اإلعجااز، خلمجارع الحخياث عان 
جغراخياا ممياخة طبيمتهاا الجرعياة تحمل 
أشكال املغاور والكهوف والجروف الصيرية، 
التي يصمب خيها التطهري ألمتار قليلة خكيف 
الحال بتطهري كامل الجروع وبرسعة خيالية.
ما ا يمني سايوط ألم مماقال النرصة.. 

اسرتاتيجياً وكيف أتت املمركة؟
بمخ سايوط ألم مماقال جبهة النرصة يف 
سلسالة اليلماون، يكاون الجيش الساور7 
واملياوماة قخ حييوا بمخاً اسارتاتيجيا كبرياً، 
خالهاخف األساايس تحيال بيطاع انتشاار 

املجامياع اإلرلابياة يف تلك املنطياة، وإقامة 
“كريخور” اسارتاتيجي يمتاخ من طرابلل إىل 
عرساال إىل جاروع قارة وخليطاة إىل اليلمون 

ومنها باتجاه الباعية السورية.
يتابع حسان عان خارار عناارص النرصة 
باتجااه مماقال عاعاش، ولاذا يوضاح أكثر 
باأن ُكّل مان عاعاش والنرصة لماا وجهان 
لمملة واحاخة كاللما صناعة االساتيبارات 
أبنااء  املتناقضاة بالارضورة ماع مصالاح 

املنطية.
ولاذا االنجااز يمتارب إضاخاة سياساية 
وإضاخة عساكرية وتحصني لخمشل وبريوت 
مان السايارات املفيياة التاي تنتيال بكال 
االتجالاني، والخكتور حسان عاىل ييني بأنه 
ُكّل سايارة تم تفجريلا يف منطية ما وقخ أتت 
مان الجروع خإنه تم إبطال المرشات ميابلها، 
بفضال أجهازة متابمة حازب اللاه والجيش 
الساور7. ولكاذا يكاون قاخ تم اساتئصال 
واحخة من كربى الكتل الرسطانية يف املنطية.
مان باني لاذه االنجاازات التاي تحييت 
بانتصارات جروع عرساال وخليطاة، التفاف 

شمبي وراء املياومة من جخيخ بمخ ما كان قخ 
تم ترويجه يف الفرتات السابية.

أماا اسارتاتيجيات المملية، تأتاي من بخء 
الهجاو  من أكثر من محاور أو عرب اتجالني 
اساسايني، األول مان جاروع خليطاة باتجاه 
الحاخوع اللبنانية، والثاني من جروع عرساال 
باتجااه عرساال، يف كال الجزئاي لنااك أكثر 
من محور، اعتمخت بخاية االساتطالع املكثف 
والرصاخ ومن ثام التمهياخ املخخماي بكثاخة 
الهياكل  ضمضماة  اىل  اعى  كبارية،  نارياة 
اإلرلاباي يف تلاك املنطية، أتاى بمخلا تكتيك 
مكمل عرب السايطرة عىل التاالل التي ترشف 
بخورلاا عاىل الوعياان التاي تصباح تليائياً 
سااقطة نارياً، لتكون السايطرة عىل املناطل 
األخفض تحصيل حاصال من خالل اإلرشاف 
النار7 ثم السايطرة النارية وبمخلا السيطرة 
املباارشة، أما التكتيك األلم واملكمل األلم لو 

وجوع املياتل النوعي.

* المنار

الأق�سى وحيداً اأمام �سهيوين يعربد باأريحية:

كامريات كاشفة ألعضاء الجسم بديلٌة للبوابات اإللكرتونية!
المرجعيات الدينية: نرفض البدائل َواالعتصامات والصلواُت أمام أبواب المسجد مستمرة.. 

واألزهر: مؤتمر عالمي حول القدس أواخر سبتمبر
  - خاص:

ُعارَف كيان الماخو الصهيوناي الغاصُب 
منذ غرساه يف الباالع المربية عاا  مل19 ، 
ببجاحتاه وبوجهاه السااخر أما  األشاهاع 
مان أرجاء المالم، حني ييارتَف جرائَمه وما 
أكثرلاا.. لكان  لاك ال يكاون مناه إال حاَل 
اطمئناناه باأن ال رعوَع خمل تجاه ماا يُيِخُ  

عليه.
املراوغاة  يف  أيضااً  عاعتاه  لاي  وكماا 
الياععاة.. يلجأ الكيااُن الصهيوني املزروُع 
حيال  إىل  الساليبة،  خلساطني  أرض  عاىل 
ومياارج أخارى.. وال يفمال  لاك إال طلباً 
المتصاص غضاب عربي إساالمي.. رسيماً 
ماا ييبو لذا الغضب؛ تأثراً بحيلة صهيونية 

انطلت عليه.
وتواُصاالً للصلف الصهيوناي وانتهاكات 
لذا الكيان املساتجخَّة بحل املسجخ األقىص، 
أّكخ متابمون عىل صلة بالشاأن اإللكرتوني، 
أن الكيااَن اساتبخل الايسء باألساوأ، إ  أن 
كامارياِت املراقبة التاي رشع كيان االحتالل 
بنصبهاا يف محياط املساجخ األقاىص وعىل 
أساوار مخينة اليخس التأرييياة، تَُمخُّ أخطَر 
من البوابات اإللكرتونية التي أزالتها سلطات 
الكيااُن بماخ أن القات سايطاً خلساطينياً 

وإسالمياً.
وكانت سلطات االحتالل اإلرسائييل بخأت، 
ظهار الثالثااء، برتكياب كاماريات مراقباة 
أعىل ساور اليخس التأرييي مان جهة باب 

األسباط.
وبحسب وكالة األنباء الفلسطينية )وخا( 
خاإن آليات تابماة لالحتالل تنشاغل بتوزيع 
كاماريات لرتكيبهاا عىل مياطاع أخرى من 
ساور اليخس التأريياي، تحخياخاً يف الجهة 

الرشقية والجنوبية من املسجخ األقىص.

رفضُ البدائل بشأن االقصى
ويف السياق، قال نائُب رئيل حركة »ختح« 
محموع المالاول: إن اليياعات الفلساطينية 
ترُخُض قرار االحتالل برتكيب كامريات  كية 
كبخيال عان البواباات االلكرتونياة التي تم 

ازالتها صباح الثالثاء عن مخاخل األقىص.
االحتاالل  إزالاة  إن  المالاول  وأضااف 

للبوابات االلكرتونية يشاكل تطوراً نتج عن 
صموع ونضال امليخسيني وموقفهم الحاسم 

الراخض لهذه اإلجراءات التهويخية.
وكانات سالطاُت االحتاالل قاخ أزالت يف 
سااعة مبكرة من خجار الثالثااء، البوابات 
اإللكرتونية من أما  مخاخل املسجخ األقىص 
املباارك، من جهة بااب الناظار )املجلل(، 
وبااب األساباط، ورشعت برتكيب جساور 
حخيخية قرب بوابات املسجخ لحمل كامريات 
) كياة( بخيلاة للبواباات اإللكرتونياة التي 
الياخس  مخيناة  ألال  وقاومهاا  رخضهاا 

ومرجمياتهم الخينية والوطنية.

تزايُدُ عدد امللتحقني باالعتصام أمام 
األقصى

بواباات  تشاَهُخ  املحتلاة،  الياخس  ويف 
املساجخ االقاىص املباارك مان جهاة بااب 
الناظار »املجلل، والحاي االخرييي املالصل 
باه مواجهاات وتوتار شاخيخ مناع خاللها 
االحتاالل  قاوات  املمتصماون  املواطناون 
اإلرسائييل من اعتياال ختيات ممتصمات يف 

املكان.

وأخاعت وكالة االنباء الفلسطينية »وخا«، 
باأن موظفاي وحاراس املساجخ االقاىص، 
والمرشات من املواطنني، واصلوا اعتصامهم 
يف املاكان، يف الوقات الاذ7 يازعاع خياه عخع 

امللتحيني باالعتصا .
وكانت البلخة اليخيماة، تحخيخاً يف حارتي 
بااب حطاة والاواع، إضاخاة اىل حياي واع7 
الجوز والصوانة قرب ساور اليخس، شهخت 
مواجهاات عنيفة خجر الياو  ضخ االحتالل، 
أصيب خاللها عخع كبري من الشبان، واعتيل 
االحتاالل شاابًّا من سايارة اساماف تابمة 

للهالل األحمر.

املرجعيات الدينية: الصلوات أمام أبواب 
األقصى مستمرة

الياخس  يف  الخينياة  املرجمياات  أكاخت 
الصلاوات  أن  الثالثااء،  صبااح  املحتلاة، 
ستساتمر أما  بوابات املساجخ األقىص، ويف 

شوارع املخينة ومحيطها.
وقالت املرجميات الخينية يف بيان لها إنها 
»كلفت مخيرية األوقاف اإلسالمية يف اليخس، 
تيخيام تيرير أويل عن الحالاة عاخل وخارج 

املسجخ األقىص«.
وأكخت عىل »وحخة أللناا يف بيت امليخس 
وخلساطني، وتمساكنا بحيوقنا«، مشاخعًة 
عىل رخضها التا  لكل ما قامت به سالطات 
االحتاالل مان تأرياخ ل2017/7/1، وحتى 

اآلن.
وععت املرجميات إىل ختاح جميع بوابات 
املساجخ األقاىص، لجمياع املصلاني باخون 

استثناء، وبحرية تامة.

الدعوة ملؤتمر عاملي حول القدس
من جهتهاا، ليئة كبار الملمااء باألزلر 
التاي  اإلجاراءات  ُكّل  أن  أكاخت  الرشياف، 
أقخمت عليها سالطات االحتاالل اإلرسائييل 
يف الحار  الياخيس، باطلاة رشعااً وقانوناً، 
 ، وال تساتنُخ إىل أ7ّ مبخأ إنسااني أو حضار7ٍّ
ومن ثَمَّ خاإن األزلر الرشيف وباساِم مليار 
وسابممائة ملياون مسالم يف المالم يرخُض 
لاذه الترصخاات الالمساؤولة واملساتفزة، 
والتي عرج االحتالل عىل ممارستها، متحخياً 

ُكّل اليرارات الخولية.
وقالات، يف بيان الثالثاء: نميخ التذكري بأن 
يف واملساجخ األقىص الذ7 بارك  اليخَس الرشَّ

اللاه حوله كما ورع يف اليرآن الكريم لو أوىل 
اليبلتاني وثالاث الحرماني ومرسى رساول 
اإلساال  واملسالمني صىل الله عليه وسالم، 
وأحخ املساجخ التي ال تشخُّ الرِّحاُل إالَّ إليها.

خيما قارر األزلر عيخ مؤتمار عاملي عن 
اليخس، أواخر شاهر سابتمرب امليبل، لبحث 
قرارات مهمة بشاأن اليضية الفلساطينية، 
يسابيه التواصال مع املؤسساات والهيئات 

 ات الشأن.
وطالبات الهيئة، الخول المظمى ومنظمة 
اليونيساكو والهيئاات اإلساالمية والماملية 
ومنظمات حيوق اإلنسان، بالييا  بواجبها 
نحاو تحرير بيوت الله يف اليخِس وخلساطني 
وساائر أماكن المبااعة يف المالم من التحكِم 
والسايطرة السياساية والمنرصياة، محذًرا 
الماَلم كله من الساكوِت عن لذه املمارسات 
المخوانياة التاي تفتاح األباواب مان جخيخ 
للحاروب الخينية، وتهخع ساال  الماَلم وتأتي 

عىل األخرِض واليابل.
وععاا األزلار الرشيف، الهيئاات الملمية 
باالع  ُكّل  يف  األوقااف  ووزارات  والتمليمياة 
املسالمني، إىل زياعة االلتما  بيضية اليخِس 
وخلساطني يف امليررات الخراساية والرتبوية 
والرباماج  املسااِجِخ  يف  الُجمماة  وخطاب 

الثياخية واإلعالمية.
وأعربات الهيئة، يف بيانها، عان تيخيرلا 
لتضاماَن الكنائال مع املسااجخ يف األرايض 
امُلحتلَّاة، ورْخاِع األ ان منهاا، رغام خارض 
الصمت والحظر عىل مآ ن املساجخ، انتصاراً 
من املسايحني للييام الروحية ومبخأ ُحْساِن 
املؤمناني  املتبااعل باني  الِجاوار واالحارتا  

باألعيان السماوية.

االحتالل يعتقل 19 مواطنًا فلسطينيا يف 
الضفة.. ومواجهات

شانت قوات االحتالل اإلرسائييل، الثالثاء 
حملة مخالمة واعتياالت واسمة يف صفوف 
املواطناني الفلساطينيني يف الضفاة الغربية 
حيث اعتيلت 19 مواطنااً ونصبت الحواجز 
المسكرية عىل مخاخل البلخات يف حني، يشهخ 
باب املساجخ االقاىص املبارك مان جهة باب 
الناظار »املجلل، والحاي االخرييي املالصل 
باه مواجهاات وتوتر شاخيخ عياب محاولة 

االحتالل اعتيال ختيات ميخسيات.
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ال�سحايا مالك املبنى املوؤّجر لل�سفارة و�ساب اأتى للنجارة.. واملجرم احلار�ض ال�سهيوين

نتنياهو يستقبل ضابطه القاتل باألحضان وخاطبه مفاخرًا: »كانت مسألة وقت فقط«
اآلالُف يرّددون ُهتاف “الموت إلسرائيل” في العاصمة األردنية خالل تشييع أحد الشهيَدين

فيما يعزز اجلي�ض اللبناين ُكّل مراكزه يف القاع وراأ�ض بعلبك ب�سكل احرتازي

املقاومة اللبنانية تطوّق بشكل كامل مسلحي النصرة 
بعد أن حررت 93% من مساحة جرود عرسال

إيران توجه تحذيرا ألمريكا: نرصد 
جميع مواقع اأَلعداء الحساسة 

وسنستهدفها متى شئنا 

  - محمد الباشا:
يف إممان إل الل عولة حليفة لهم كاألرعن.. 
وعاخ  األخاذ بالحسابان حتى مراعااة ألايل 
الضحايا، الذيان لم يجف عمهما املهخور، ولم 
يُخخنا بمُخ.. لم يرتعع الناطُل باسام الحكومة 
اإلرسائيلية، عوخري جنخملاان، يف التبالي عَلناً 
بما أقخ  عليه ابنهام وبيخرتهم عىل إخراجه 
من جوار ضحيته ومن سفارة يُفرتَُض –وخل 
اليانون الخويل واألعراف املرعية بهذا الشاأن- 
أن تكاون خاضماً ليوانني البلاخ الذ7 تتواجخ 
خيه.. إ  نرش جنخملان عخة تغريخات يملن خيها 
عاوعة طاقم السافارة االرسائيلية لخى عمان 
إىل تال أبيب ومان ضمنهم الحاارس املجر .. 
ليل لذا خحساب، بل عمخ إىل نرش التغريخات 
باللغاة المربياة.. وكأناه ييول -باكل صلف 
وتََحخٍّ-: لا نحن اعخنا ضابطنا من أوساطكم 
رغام ما ارتكباه، ولام تجارؤوا أن تفملوا له 
شايئاً، حتى ولو توقيفه أليا  ممخوعات، خكم 

أنتم أ لة!.
وتضمنت إحاخى التغريخات صورة لرئيل 
نتنيالاو  بنياماني  اإلرسائيلياة  الحكوماة 
مبتسماً ولو يتحخث مع السفرية اإلرسائيلية 
لخى عمان عينات شاالين وحارس السافارة 

بمخ وصولهما إىل تل أبيب.
السافارة  وقاال جنخملاان: »عااع طاقام 
اإلرسائيلية يف عمان برئاساة السفرية عينات 
شاالين إىل إرسائيل قبل قليل عن طريل جرس 

اللنبي«. 

نتنياهو يستقبل ضابطه باألحضان 
وخاطبه مفاخرًا: »كانت مسألة وقت فقط«
ويف اساتيبال مبالغاة خياه، وطغاى عليه 
االحتاالل   وزراء  رئيال  التياى  الحفااوة.. 
بنياماني نتنيالو، صبااح الثالثااء، يف مخينة 
الياخس املحتلاة، بالسافرية اإلرسائيلية لخى 
األرعن »عيناات شاالين« وماع رجال األمان 
اإلرسائييل »زياف« قاتل األرعنينْي بالسافارة 
اإلرسائيليّاة يف عّمان، بمخ عوعتهما يف سااعة 

متأخرة من الليلة من األرعن.
وبناربة ملؤلاا الثياة خاطبهام نتنيالو 

مفاخاراً: »كانات لذه مساألة وقات خيط، 
ويرسني أن تم الييا  بذلك خالل وقت قصري. 
أنتما تمثالن عولة إرسائيال وعولة إرسائيل ال 

تنىس  لك ولو للحظة«!.

األردنيون يهتفون بـ “املوت إلسرائيل”
وساط لتاخات “املوت إلرسائيل”.. شايّع 
آالف األرعنيني، الثالثااء، جثمان أحخ اليتيلني 
األرعنيني يف جريمة سفارة إرسائيل يف عمان.
وتجماع نحو ثالثاة آالف شايص يف بيت 
عزاء الفتى محمخ الجواوعة )17 عاماً(، الذ7 
ُقتل األحخ لو ومواطنه الطبيب بشار حمارنة 
اثار خالف ماع عبلومايس ارسائيايل يممل يف 

سفارة ارسائيل بممان.
املشايمون حملوا الجثمان وسااروا به من 
بيت المزاء يف منطية الوحخات )رشق عمان( 
إىل ميربة “أ  الحريان” اليريبة وسط لتاخات 
بينهاا “املاوت إلرسائيال” و”بالاروح بالاخ  

نفخيك يا شهيخ”.
وحمل آخارون صوراً للجاواوعة ُكتب عىل 
بمضها “الشهيخ البطل محمخ طالته يخ الغخر 
الصهيونياة” و”عرس الشاهيخ البطل محمخ 

الجواوعة شاهيخ السافارة” اضاخاة إىل اعال  
ارعنية وخلسطينية.

وعياب عخنه انطلل املشايمون يف تظالرة 
الوحاخات، وساط  إىل شاوارع  املياربة  مان 
لتاخات بينهاا »طالملك يا عاخو7 طالع من 
ُكّل بيت وحارة وشاارع« و »عاليخس رايحني 

شهخاء باملاليني«.
ومان امليارر ان يشايع جثماان الطبياب 

حمارنة إىل مثواه األخري اليو  اليميل.
وانترشت قاوات الخرك ومكاخحة الشاغب 
صبااح الثالثااء بكثاخاة يف محياط سافارة 
ارسائيال بمنطياة الرابياة )غارب عماان( 
تحسب لتظالرات غاضبة يخعو لها ناشطون 

عىل مواقع التواصل االجتماعي.
من جانبه، قال ساامي الجواوعة ولو عم 
الفتى محماخ خالل التشاييع ان “لذا عرس 
وطناي لألرعنيني ونترشف بان محمخ شاهيخ 

لألقىص”.
وأكخ الجاواوعة “ع  محمخ لام ولن يذلب 
ُساخًى، وانما عماه اعطى خرصاة للميايضة 
باني النتان )رئيال وزراء ارسائيال بنيامني 
نتانيالاو( وامللك إلزالة البواباات اإللكرتونية 

والكامريات من األقىص”.
تربير اليناوع للحليف.. األقىص شاّماعة 

حكومة األرعن 
ولروباً من الغضب املتصاعخ يف األوسااط 
الشامبي األرعنياة.. اناربى مصاخٌر حكومي 
أرعني لليول بأن عّمان سامحت للخبلومايس 
االرسائيايل الذ7 قتال األرعنيني باملغااعرة إىل 
ارسائيل بمخ استجوابه والتوصل مع حكومته 

إىل “تفالمات حول األقىص”.
ومما يخل عاىل االرتباك صاخر ترصيحات 
منسوبة للحكومة عّمان تنفي عالقة تهريبها 
لليتال الصهيوني باملساجخ األقاىص، إ  نفى 
وزيار اليارجية األرعني أيمن الصفخ7 وجوع 
أ7 »صفياات أو تفاوض« مع إرسائيل، خيما 
ييص حاعث السفارة اإلرسائيلية يف عّمان.

اشتباٌك عاخل الربملان األرعني
تحّولت قاعاة الربملان األرعني، إىل سااحٍة 
ساجاٍل واشاتباك بااليخ7 بني النّواب عىل إثر 
كلماة لوزير الخاخلية األرعناّي غالب الزعبي، 
حول حاعثة السافارة اإلرسائيلياة، التي قتل 
حاارس أمن ارسائيايل مواطناني أرعنينْي، ما 

أثاَر غضب عخع من النواب، قبل انسحابهم. 
وقال »الزعبي« إن ما حصل يف املبنى التابع 
للسافارة اإلرسائيلياة لاو عمال »جرمي«، 
مضيفاً أن الشاب األرعني لو من باعر برضب 
املوظف اإلرسائييل با«املفك«، األمر الذ7 عخع 
املوظاف عىل إطاالق النار عاىل املتواجخين يف 
الشاية، مؤكخاً أّن الحكومة األرعنيّة ساتزوع 
املجلل بنتائج التحيييات خور االنتهاء منها.
عاطاف  الناواب،  مجلال  رئيال  وكان 
الطراوناة، قاال إن »املوقاف الحكوماي لام 
يكن عىل مساتوى الحاخث، وعاخ  خروجها 
للترصيح خالل الحاعثة، أساهم يف توتر الرأ7 

الما ، وتركه رلينة للمملومات املغلوطة«.
وعىل إثار كلمة وزيار الخاخلية، انساحب 
عخع من النواب األرعنيني، وعىل رأسهم أعضاء 
كتلة اإلصالح النيابية، من الجلسة الصباحية 

الثالثاء.
وقاال النائب صخاح الحباشانة، إن رئيل 
الوزراء اإلرسائييل، بنيامني نتنيالو، »يتبالى 
بإعاعة موظف السفارة اإلرسائيلية الياتل«.

وتاباع: »بسابب تروياح حكوماة املليي 
للياتل، نتنيالو يتبالى ليغيظنا«.

وععا عخع من النواب إىل مياطمة الجلساة 
الصباحية بمخ كلماة الزعبي، وقالوا إنها »لم 

ترتل لرعة خمل الشارع األرعني«.
الثالثااء  جلساة  »الطراوناة«،  ورخاع 
للجلساة  ناواب  مغااعرة  بماخ  الصباحياة، 

احتجاجا عىل حاعثة السفارة.
وقال الطراونة، نرخع الجلسة، إىل جلستني 
األحخ امليبل، بسبب مغاعرة عخع من النواب.

وكان األمان الماا  األرعناي أعلان يف بيان 
مسااء الثالثااء انتهااَء التحييياات األولياة 
يف حاعثة السافارة التي أسافرت عان ميتل 
مواطناني أرعنيني عاىل يخ حارس أمان تابع 
للسافارة اإلرسائيلياة يف عماان وقاال إنهاا 
نتجت عن تهجم نجل صاحب محل أثاث عىل 

املوظف.
يرتباط األرعن وإرسائيال بممالخة ساال  
مناذ عاا  ل199 تمارِتُف بموجبهاا الكياان 
المارب7ّ بوصاياة اململكاة عىل امليخساات يف 
الياخس التاي كانت تتباع اعاريا لاألرعن قبل 

احتاللها عا  1967.

  - متابعات:

حاررت املياومة يف لبنان حتاى اآلن قرابة 
%93 من املسااحة التي كانت تسيطر عليها 
النارصة يف جاروع عرساال، كما اساتهخخت 
3 مرتفماات  النارصة يف  باليصاف مواقاع 

جنوب رشقي واع7 حميخ يف الجروع.
وباخأ الجياش اللبناني بخأ حملاة لتفكيك 
المبوات الناسفة التي وضمها املسلحون عىل 

الطرق.
وكان اإلعال  الحرباي التابع للمياومة قخ 
أعلن عان إصابة مساؤول عملياات »جبهة 
النارصة« يف جاروع عرساال املخعاو عماار 
ورع7، بناريان قوات املياوماة خالل تيخمها 
يف الجاروع، وكشاف عان تيباط يف صفوف 
مسلحي »النرصة« بمخ إصابة ورع7 وتضييل 

اليناق عليهم أكثر.
وإ  تطاّوق قاوات املياومة  بشاكل كامل 
مسالحي النارصة يف واع7 حمياخ وحاررت 
ممظم التاالل املرشخة عىل لذا الواع7،  باتت 

مرشخة عىل املميلني األخريين للمسلحني.
وعزز الجيش اللبناني ُكّل مراكزه يف الياع 
ورأس بملباك رشق الباالع بشاكل احرتاز7، 
ناخيااً أ7ّ أخبار حول تسالل ملسالحي عاعش 

باتجاه الياع رشق لبنان.
وبحساب قناة املياعين خإنّه لم يتبل أما  
املياوماة ساوى 3 مرتفماات لتارشف عاىل 
واع7 حمياخ واملاللي وتنجاز بالتايل مهمتها 
أّن  بالجاروع، ونياَل عان مصااعر مطلماة 
عملياات قاوات املياوماة لن تطاال منطية 
واع7 حميخ واملاللي، مضيفاً أن لذه املنطية 

ستكون مرتوكة للجيش اللبناني. 
إىل  املسالحني  تسالل  نسابة  وتتضااءل 
مييمات النازحني بسابب إجاراءات الجيش 
اللبناناي، مشارياً إىل أّن قاخلاة ماواع غذائية 
وطبياة مان الصلياب األحمار الاخويل عربت 
حاجاز الجيش اللبناني يف واع7 حميخ باتجاه 

املييمات وراخيها مصطفى الحجري7.
مان جهتاه، أعلن قائاخ الجياش اللبناني 
جوزياف عون أن لناك 50 إرلابياً خطرياً تم 
توقيفهم أخرياً يف مييمات النازحني بمضهم 

مرتبط بيتل المسكريني عا  ل201.
ويف لاذا الساياق، تياو  كاماريا املياعين 
برصاخ املرتفماات املرشخة عاىل واع7 حميخ 

ولو أحخ آخر مميلني للنرصة يف الجروع.
وقاال مراسال املياعين مان تلاة »قريّة« 
التاي حررتهاا املياومة أمل إناه »ال صحة 
لألنباء عن استهخاف املياومة لواع7 حميخ«، 
وأضااف أّن »املياومة تسايطر ناريا عىل ُكّل 

املرتفمات يف املنطية«.
وناوه إىل أن املياوماة ال تساتهخف أباخا 
املخنياة يف واع7 حمياخ واملاللاي،  األماكان 
الختااً إىل أّن لذه األماكن »لي من مساؤولية 

الجيش اللبناني«.
و كار أّن »املياومة باتت عاىل تماس مع 
الجياش يف اإلرشاف عاىل بلاخة عرساال بمخ 

تحرير املرتفمات«.
ونُيل عن مصاعر يف املياومة أّن »الممليات 
المسكرية مستمرة لتحرير ُكّل التالل املرشخة 
عىل واع7 حميخ واملاللي«، مضيفاً إىل أّن لذه 
الممليات »ال تشامل الخخاول إىل واع7 حميخ 

واملاللي الن  لك من مسؤولية الجيش«.

  - وكاالت:

أكاخ نائب رئيال األركان الماماة لليوات 
املسلحة اإليرانية المميخ عبخالرحيم موسو7 
لألَْعاَخاء  الحساساة  املواقاع  جمياع  باان 
مرصوعة من قبلنا وسنستهخخها متى شئنا. 
ويف كلماة اليالاا أمال االربمااء خاالل 
ملتيى لتكريم شاهخاء اساتيبارات عمليات 
مير »النجاف االرشف« التاباع لليوة الربية 
للحارس الثاور7 يف مخينة كرمانشااه غرب 
إيران، ان لنا رصخ استيباراتي تا  للمناطل 
املطلوباة وحينما نرى الرسعة يف اساتهخاف 
مواقاع عاعش مان قبال اخوانناا )يف اليوة 
الجوخضائياة للحرس الثور7( خذلك يموع إىل 
ان خيلل »اليخس« وضع تحت ترصخهم عخعا 

من االلخاف.
واضااف، ان جمياع املواقاع الحساساة 
لألَْعاَخاء لاي الياو  مرصاوعة مان قبلناا 
وسنستهخخها متى ما شئنا، وان لذا االقتخار 

والثية بالنفل واعاالن االقتخار بوجه أَْعَخاء 
الله، نابمة من الشاجرة الطيبة التي غرسها 
شاهخاء االساتيبارات خاالل خارتة الخخااع 
امليخس )الحرب املفروضة عىل إيران 0م19-

مم19(، ونستفيخ منها اليو .
وتاباع، اناه عىل المالام ان يملام باننا ال 
نسااو  احخا عىل عيننا وال نفاوض أحخا عىل 
قيمناا، ولن نرتاجاع قيخ انملة عان الخاخنا 
وال نجامال احاخا حاول امنناا وسانرع عىل 

املفرقمات بالصواريخ.
وقاال المميخ موساو7، ان اليوى الكربى 
كبرية يف حساباتها ولكن يف حساباتنا ال قوة 
أكرب من الله وبربكة االيمان ال نيىش ا7 قوة 

ظالرية.
واكاخ رضورة الييظاة تجااه مؤامارات 
األَْعَخاء ولفت إىل ان اليوات املسلحة تيو  بما 
ينبغي ان تيو  به وليل لنالك ا7 لاجل يف 
 لك »اال أن تهخيخ شاامل وان أَْعَخاءنا جاعون 
ويمرخاون بانه ليل من املمكان الجمع بني 
الثاورة االساالمية وباني نظاا  الهيمناة يف 

المالم«.



 سياسية- شاملة
تصخر كل اثنني وخميل

البعُض يسقطون في حالة االْستْسَام واالنهيار النفسي واليأس، والبعض 
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اليوم كم حتول من علماء دين إلى ُعَماء وأبواق، كم حتول من إعامين إلى 

عماء، كم حتول من وجاهات َوشخصيات اْجتَماعية إلى عماء..
	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		 المخع )3ل2( اليميل 27 يوليو 2017   املواخل ل  7 اليمخة م3ل1لا

اللواء/ محمد عبداهلل الكبسي 
من املساّلم به أن الحالة اليليجية لم تكن باإلْمَكان كما 
لاو علياه الحال اليو  لاو لم تكان تابمة وميالفاة ليرار 
تشاكيل مجلل التماون يف عاا  1م19  الاذ7 من ألخاخه 
تحييل الَوحخة بني لذه الخول والذ7 حخع نظامها األسايس 

حينها لتسوية النزاعات املتمثلة يف:
1. النزاعات الثنائية بني األعضاء ولذه الخويالت.

2. املنازعاات الناشائة حاول تفساري وتطبيال النظا  
األساايس للمجلال، بخليال أنه توقاع أزماات ورصاعات؛ 
باعتبار أن لذه الخويالت خضمت للسيطرة االستممارية إىل 
وقات قريب يف ظل االحتالل املباارش، ولا لي اليو  تيضع 

لالحتالل نفسه بطريية غري مبارشة.
وكانات قخ أساهمت لذه الاخول االساتممارية من أجل 
تحييل مصالحها عنخ مسااعخة لذه الخويالت يف اساتياللها 

الشكيل بمخ أن وضمت لها قخماً يف لذه التكوينات وقت استياللها ونشأتها 
من أجال أن تظلَّ التبمياُة قائمًة للخول االساتممارية من خاالل املنازعات 
البينية وغرز روَح الجهورية واملناطيية يف تيسيماتها ويف عيول حكامها.
إن كيااَن لذه الخويالت االجتماعياة أَْصبَحت متمبة وميهورة ومنحورة 
الجساخ ومتمبة الوعي وبالذات عنخ الشمور بغياب روابط المروبة واعتماع 
قياعاتها عىل عالقاتها وحمايتها عىل الخول االستممارية الضامنة لحكمها، 
متجااوزة عالقتَهاا مع شاموبها، ولذا يمتمخ عاىل التجهيال املتممخ لهذه 
الشموب وجمل أوطانها وسااحاتها وبياء وجوعلا ُسّلماً يصمخ به األعخاء 
إىل مراكاز التيطيط خيها واساتال  مفاتيح خزائن مالها واساتالب قرارلا 
السياع7 بمخ أن أَْصبَحت لذه الخويالت عبارًة عن منطية مفتوحة لتجا ب 
الخول االساتممارية وابتزازلا، خكلما أخلست الخول االستممارية أو شمرت 
بمجٍز يف موازنتها أو وجوع بطالة زائخة أو مينمة يف شمبها أوغلت يف ابتزاز 

حكا  لذه الخويالت.
إن املتتباع واملهتم واملتممل يف عواخع لذا االبتزاز ولذه السايطرة ولذه 
التبمية يجخ مخى سذاجة قياعة لذه الخويالت وتسابيها بتبميتها وخروجها 
عان أبنااء جلختها ووطنيتها، ونساتحرض يف لاذا امليال تهخياَخ أحخ أجخاع 
بوش وأوباما وترامب، املسارت كولومبل يف عا  1502  عنخما لّخع الهنوع 
الحمار بأنه ساوف يأخذ عليهم قمَرلم إ ا لم يمطاوه ما يحتاجه من مؤن 
وإْمَكانياات، ولكون الهنوع الحمر يف  لك التأريخ يشابهون حكا  الخويالت 

اليليجية سالموا باألمر وتوقموا خمالً أن كولومبل سوف يأخذ قمر بلخلم 
لجهلهام، ممتيخين أن بلخلم لي الكرة األرضية جميمها وأن ال أحخ يميش 
يف لاذا الكوكب غريلم؛ وكون املسارت كولومبل كان يملم 
مسابياً بوجاوع خساوف وكساوف لليمر بحكام اطالعه 
بملام الفلك وأن اليمر ساوف تكون لهاا ظالرة طبيمية يف 
 لاك الوقت، مما جمل الهنوع ييتنماون بأن تهخيخاته جاعة 

ويرضيون ملطالبه ويسلمون له األمر خيما طلب.
الياو  وبمخ ألف عا  أو يزيخ نجخ لمبَة الغرب تنطبل عىل 
عوياالت اليليج المربي وعاىل قطر واإلمارات والساموعية 
بالذات وكل عويلة تسالم ما يطلب منها وما يبتز به ترامب، 
من أجل حمايتها واالساتيواء به عىل جاراتها عنخما خيخت 
رشعيتها وسلبت قرارلا بمخ أن واخيت َعىل مرشوع تفتيت 
الاخول المربياة يف أمنهاا وجغراخيتها وثياختهاا واملكونات 
االجتماعياة لها ورضا حكامها بالماخوان عىل مراكز اليوة 
يف الرشق األوساط من الخول المربية، كمرص والمراق وليبيا 
والجزائار واليمان وساوريا، وتآمارت عىل قاعتهاا، وواخيات عىل مرشوع 
الرشق األوساط الكبري الذ7 ييّسم املنطية ويفتتها؛ من أجل حماية الكيان 
اإلرسائيايل؛ ظنااً منهم أنهم سايكون بميخين عن لذا امليطط التيسايمي 
التفتيتي املشاار اليه وخوخاً مان املرشوع اليومي المرباي النهضو7 الذ7 

أطيح بيياعتها من الزعماء المرب.
ما يخركه حكاُ  عويالت اليليج أن املرشوع الصهيوني األمريكي الغربي 
املنفذ حالياً مليططات التيسايم سايكون منتيماً منهم يف اليريب الماجل، 
كماا انتيموا من قاعة المرب الذين سابيولم، عون أن يمرخوا أن الرصاع يف 
السااحة أساساه لو من أجل الثروة والغاز وعىل ممراتهماا املائية الخولية 
وعاىل حماية إرسائيال، ولم يمرخون جياخاً أن ليال بميخورلم كخويالت 
خليجية الخخاع عن أنفسهم وثرواتهم املهخعة، لهذا يرتمون أكثر يف أحضان 
االساتممار المرباي ويمتمخون يف  لك عىل ثرواتهم، غاري مخركني أن الثروة 
الحيييياة الحامية لهم لي شاموبهم والخول المربياة واملحيطة بهم التي 
تجممهاا بهم مصري واحخ ومان خلفها الخول اإلْسااَلمية التي تربطهم بها 

حضارات وتأريخ وعييخة.
وليال خاخيااً عاىل قيااعات تلك الخوياالت أنهام سايصبحون يف نفل 

الوضمية التي خططوا لغريلم خهل سيمتربون؟ 
ولل سريجمون لشموبهم؟ ولل سريخضون التآمر عىل بمضهم البمض 
اة المربية واإلْسااَلمية وشاموبها أ  سايظلون يف غيالب  وعاىل قياعة األُمَّ

الجب الغربي.

 عباس السيد
aassayes@gmail.com

تهجاريُ ساكان مخيريتاي املياء 
وتوطاني  السااحليتني،  بااب  َو و 
الجناوب  مان  أصولياني  مرتزقاة 
باخالً عنهم، يأتي يف ساياق ميطط 
تحالاف المخوان واالحتاالل إلحخاث 
تغياري عيموجارايف يف مخيرياات تمز 

الساحلية. 
خمنذ إعالن التحالف، عىل لساان 
الخمية لاع7، باخء عملية »تحرير« 
ساواحل تمز، لام يسامح التحالف 
باإرشاك املياولة التمزية يف المملية، 
وحتاى بمخ انتهااء عملياة التحرير 

أَْو االحتاالل، ال يسامح ألبنااء تماز عخاول املياء 
إال بمواخياة من قيااعة التحالف التاي ال يمرف أين 
ميرلاا، كماا أن املوظفني من أبنااء تمز يف املكاتب 
واملنشاآت الحكومياة يف  و بااب وامليااء، يجار7 

استبخالُهم بآخرين من الجنوب.

وحتاى اآلن، لام تساتطع أ7ٌّ مان الا200عائلة 
التي نزحات من املخيناة الساكنية التابمة ملوظفي 
املحطة البيارياة بمخ قصفها من طائرات التحالف 
يف ماياو 2015، لم تساتطع الموعة 
إىل مساكنها.. اآلن، أصبحت املخينة 
السكنية ميرا لليوات السوعانية. 

ال  بااب  مخيرياة  و  مرَكاُز 
يازال مغليااً، ولام يسامح لأللايل 
النازحاون  عياِرلام،  إىل  بالماوعة 
املخيريتاني، تالحيهام غارات  مان 
التحالف رشقا إىل موزع والوازعية، 
كما يف مجازرة الثالثاء املايض التي 
راح ضحيتها 22 شاهيخاً يف موزع، 

ممظمهم نساء وأطفال. 
إبماعلام  إىل  التحالاف  يهاخف 
أكثار؛ ألنه بحاجة إىل التوساع وضم 
املخيريتاني الجبليتاني، ماوزع والوازعياة؛ لتأماني 

تواجخه عىل الساحل يف  و باب واملياء. 
ويف حني لم يُسامح للمياومة التمزية باملشاركة 
ماع قاوات التحالاف يف مماارك »تحرير« ساواحل 
محاخظتها، تم إرشاُك املياومة الجنوبية وممظمهم 

من أبناء الصبيحة التابمة ملخيرية املضاربة والمارة، 
والتاي تشاكل مسااحتها نحاو 42% من مسااحة 

محاخظة لحج الجنوبية. 
املضاربة والمارة، التي تسكنها قبائل الصبيحة، 
لاي املخيرية اليامساة يف املحاخظاة الجخيخة التي 
يسامى التحالاف إلنشاائها باسام محاخظاة باب 
املنخب، مع املخيرياات األربع التابماة لتمز،  وباب، 
املياء، موزع، الوازعية والتي تشكل مساحتها أكثر 

من 40% من مساحة تمز.
محاخظاة بااب املناخب، املزمع إنشااؤلا ضمن 
ميطط عويل للسايطرة عىل باب املنخب، بمسااحة 
8 آالف كيلومرت مربع، ساتمتخ شاواطئها من غرب 
الربيياة عاىل خليج عاخن، إىل جنوب حيل شامال 
املياء عىل البحر األحمر بطول 400 كيلومرت تيريباً. 
بينما ال يتجاوز سكان املخيريات اليمل، 200 ألف 
نسامة. ولذا ماا يغار7 التحالف بساهولة إحخاث 
تغياري عيموجرايف يف تلك املنطياة كتمهيخ إلجراءات 
الحياة، قخ تؤع7 يف نهايتها إىل خصلها عن الشامال 
والجنوب، وإعالنها عويلًة مستيلة، - ضموا عرشين 
خطًّا تحت مساتيلة - عىل غارار جيبوتي يف الضفة 

الغربية لباب املنخب.

دويالتُ الخليج.. 
بني مطرقة التقسيم وسندان القبول باالبتزاز 

بــابُ الـمنــدب والتغييـرُ الديموجرايف

معادلة القوة!
كلمــــــة أخـــــيرة 

علي المحطوري
ساممنا يو  أمل األماني الما  
لحزب الله السايخ حسان نرص الله 
يوجاه التحياة إىل السايخ عبخامللك 
خطااب  يف  الحوثاي،  الخيان  باخر 
عان  للحخياث  خصصاه  متلفاز 
ممركاة »جاروع عرساال«، حياث 
خطار الياعخة وعاعاش يف طرييه 
ألن يزول عساكريا من لبنان، البلخ 
الاذ7 تياارب مسااحته مسااحة 
محاخظاة يف اليمان، وكان اليمان 
-  و الجغراخياا األوساع مان بالع 
الشاا  )ساوريا ولبنان وخلسطني 
واألرعن(- قاخ سابل عمليا وزمنياا إىل خوض ممركاة تحرير البالع 
مان خطر التكفرييني، وكاع أن يُمَلن -بساواعخ أبنائه األشاخاء- بلخا 
»خاليا« من الياعخة وعاعش لوال انخخاعة »أ  سابمة وسبمني« لشن 

عخوان عاملي جرى تخشينه من واشنطن.
وبالموعة إىل التحية املوجهة إىل »األخ المزيز واليائخ« حسبما ورع 
عىل لسان السيخ نرص الله يف ممرض  كره اسم السيخ اليائخ عبخامللك 
بخر الخين الحوثي »الذ7  أعلن وقوخه إىل جانب املياومة يف خلساطني 
ولبنان«، موقف نظر إليه السايخ نرص الله بأنه » تأكيخ ملماعلة اليوة 
التي تريخ أمتنا تكريسها«. ولذه جملة تيترص نضال أجيال وأجيال 

حملت وال تزال لمَّ تحرير خلسطني كل خلسطني.
السيخ نرص الله جخع إعجابه بما شالخ من مسريات يف اليمن غري 
مشاهوعة يف اإلقليم واملنطية تضامنا مع األقىص، وقال متساائال يف 
خطاب مبارش يتابمه املاليني ويصغي إىل كالمه المخو والصخيل مما: 
»لل وجختم مسارية تضامنية مع األقاىص عىل امتخاع المالم المربي 

واإلسالمي أضيم وأكرب وألم من املسريات الشمبية يف اليمن؟«
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