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16 صفحة 80 ريااًل

ال�شيد عبدامللك احلوثي ي�شكر حكماَء اليمن لتفاعلهم 
العملي ويطالبهم مبواكبة الأو�شاع الداخلية وواأد الفنت 

وعدم ال�شماح للخَونة بالتالعب باأمن وَوحدة ال�شعب:

نعيُش حالَة االستهداف 
واالستباحة كيمنيين ولسنا 

في حالة أفراح وأعياد..

أنّبه أنصاَر اهلل والمؤتمَر 
لمساعي العدو لشّق الصّف 

والتعاطي بمسؤولية

خذوا حذَركم

51 شهيدًا بمجزرة لوكندة أرحب وقصف متزامن لنقاط أمن العاصمة يفَضُح مخّطط العدو
استجابة لقائد الثورة .. ساحات 21 سبتمبر بصنعاء تستقبل األحرار من كل اليمن
النائُب العام يحيُل خَونَة الرياض إلى النيابة الجزائية تمهيدًا لمحاكمتهم

وثائق تكشُف عدد الفلل والعمارات التي يملكها مسؤولون يف »املؤتمر« 
ص 5وحجم املبالغ املستَحقة عليهم للواجبات واملقدَّرة بمئات املاليني
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  : يحيى الشامي:
تصاعادت وتريُة الدمليات الدساكرية للخيش واللخان 
الشادبية ضاد مواقع ومدساكرات الدادو السادوع2ّ يف 
جبهات ما وراء المدوع بصورة عراماتيكية الْختة، خبموازاة 
عمليات الرضب املدخدي واالساتهداف الصاروخي املكثّف 
عاى تمصينات ومياازن وتخمداات الخيش السادوع2ّ 
ومرتزقتاه، تمكنات وحادة القناصة من قتل ساتة جنوع 
سادوعينّي عاى مواقدهام، أربداة يف جيزان عاى مواقع 
الزقيلاة املدريضة والدخان، وجند2 واحد عى موقع قرب 
رقابة ظلام يف نخران، عالوة عى أربدة من املرتزقة أعلنت 
القناصة مرصعهم يف موقع الخلدة، خيما تمّكن مقاتلون 
يمنيون من إحَراق واعخاب أربع آليات يف نخران وجيزان.
عى صديد عمليات الرضب املدخدي استهدخت مدخدية 
اللخان الشادبية والخياش تمصيناات ومرابض مدخدية 
الخياش السادوع2ّ يف نخاران يف ُكلٍّ مان موقاع امليروق 
الخباي، َويف موقَداي الخلداة َوامليروق الكباري َورضبت 
تخمداات للخنوع السادوعينّي بدادع من قذائاف املدخدية 
موقع رشق الفواز، َورقابة نهوقة، حيث احرتقت وساقط 
يف القصاف عدع مان القتى والخرحى، كما شاولدت آلية 
عساكرية تمرتق إثر القصف، كما تسابب قصٌف مدخدي 
اساتهدف تخمداات الخناوع السادوعينّي يف موقاع صلة 

بإحَراق آلية عسكرية.
وخّخارت وحدة الهندساة آلية عساكرية سادوعيّة، َما 
أساَفَر عن مرصِع جميع َمن كانوا عى متنها قبالة منفذ 

اليرضاء.
وشنت قوات يمنية لخوماً خاطفاً عى موقع سدوع2ّ 
يارب الرشخة، ووخال مصدر لصدى املسارية، خقد ُقتل يف 
الدملياة عادع من الخنوع السادوعينّي وأصياب أضداخهم 

بخاراح خخرة، وأكد املصادر ايتنا  أسالمة و4خائَر من 
املوقع.

والحقااً لاجمات قاوات يمنية مان الخياش واللخان 
الشادبية مواقاَع املناخقاني يف التبة البيضااء قبالة منفذ 
اليارضاء، ويف الهخاو  ُقتال عدع مان املرتزقاة وأصيب 

آخرون.
وأطلقت القاوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشاا 
عاى تخمدات جيش الددو السادوع2ّ وآلياتهام يف قياعة 
موقع سقا ، وأكدت وحدة الرصد وقوع إصابات مبارشة 

يف صفوف الخنوع السدوعينّي.
وكانت وساائل إعال  الددو السدوع2ّ اعرتخت بمرصع 

عدع من أخراع جيشاه ونرشت أساماء سابدة منهم ولم: 
الرقياب عباده أحَمد جابار الدباديل، النقياب رشف خايز 
الدمر2، مرزوق بن عتيل بن قصان املظيرب2، سلمان بن 
أحَمد لروبي، عي مممد الدييس، عفاس مزعل قشايدان 

امليسو2 الفريد2، سدد بن خهد الدويف.
ويف جيازان وباإلَضاَخة إىل حصاع وحادة القناصة التي 
قتلت خمسة خالل الثالثة األيا  األخرية، واصلت املدخدية 
والصاروخياة اليمنياة عكَّهاا عرشات املواقاع جيزان من 
بينها مركز ندشاو التابع لمرس المدوع السدوع2ّ رشقي 
جيازان، واساتهدخت تخمدات لخنوع الددو السادوع2ّ يف 
الرشحا2 َوتخمدات مماثلاة يف أحد املواقع باليوبة، كما 

عكت مواقع منفاذ الخوال وموقع القنبور، وتمّكن مقاتل 
يمناي مان إحاَراق آلية عساكرية شامال موقاع ملممة 

باملددل الرشاش.
ويف عساري شنت قوات اللخان الشدبية والخيش عملية 
لخومياة عى تباة القناصاني قبالة منفذ علاب، وُقتل يف 

الهخو  عدٌع من املرتزقة وُجرح آخرون. 
خيماا رضبات املدخدية تخمدات املناخقني شامال جبل 
سابمخل قبالة منفذ علب، ولو الخبل الذ2 حاولت قوات 
املرتزقة السيخرة عليه األسبوع املايض عرب شنها زحفني 
باتخالاه، وقد عااوع املرتزقة زحفهم عاى الخبل بهدف 
السايخرة عليه للمارة الثالثاة والرابدة ولام يتمقل لهم 
أ2 تقاد  وقاد ُقتل يف الزحوخات أعداع كبارية من املرتزقة 
وأعاداع أخارى أصيبوا أثنااَء التَصّد2 لهم مان قبل قوات 

الخيش واللخان.
وتصدت القاوات اليمنية ملماولة تقاد  املرتزقة قبالة 
منفذ علب، وسقوط قتى وجرحى يف صفوخهم، خيما لقي 
عدع من املرتزقة مرصعهم وُجرح آخرون، يف كمني ممكم 
قبالة املنفذ علب، وأشار مصدر عسكر2 إىل احتمال وجوع 

عدع من الخنوع السدوعينّي يف الكمني.
وعكات املدخدية تخمدات الخنوع السادوعينّي يف مدينة 
الربوعة، ولو القصف الذ2 استهدف تخمداً مماثالً وسط 
املديناة، خيما اساتهدخت الصاروخية بصااروخ الرصخة 

تخمدات للخنوع السدوعينّي واملناخقني يف منفذ علب.
ويف مياد2 شاهدت شامال صمرائها انكساار زحفني 
للغازاة واملرتزقاة، وأكاد مصدر لصدى املسارية ساقوط 
قتاى وجرحى يف قاوات املرتزقة، وعكات مدخدية الخيش 
واللخان تخمدات املناخقني شمال الصمراء، ووخل املصدر 
خقد حاولت قواُت مرتزقٍة التسالَل شامال صمراء ميد2، 

مضيفاً أن عدعاً منهم سقخوا قتى وجرحى.

  : خاص:
أّكدت اللخاُن الشادبيُة، أنها قوٌَّة شادبية 
وطنياة يف طليدة املدركة التأرييية إىل جانب 
الخياش يف مواَجهاة عدوان لاو األخخُر عى 
اليمن، بينما تأتي الخدنة من الظهر لوصفها 
بأنها ميليشايا خذلك لو الغدر بدينه، مؤكدة 
أن كراماَة عمااء الشاهداء والخرحاى تأباى 

السكوُت عى َضيْم أَْو ننا  عى حيف.
وقاال بياٌن صااعٌر عان اللخان الشادبية 
مساء أمل الثالثاء، رعاً عى وصف صالح لها 

باملليشايا، إن 4لك يدد تخااوزاً لكل اليخوط 
الممراء واساتهداخاً لدرع الوطن المصني يف 
وجاه قوى الدادوان اإلْجَرامية بمل الشادب 

اليمني.
كماا 4كر البيان أن ما قالاه صالح تخاوٌز 
لياط أحمَر ما كان له أن يقاَع يف ما وقع إال 
لكوناه مرتبصااً رشاً منيلدااً ولاو امليلوع 
عن ُكّل شايمة ومروءة وطنية وِعين وأعراف 
وأساالف متنكراً لنهار من الدماء املقدساة، 
مؤكداً أن عليه تممل ما قال والباعئ أظلم.

إ4 نرقاب مان  البياان »ونمان  وأضااف 

مواقدناا القتالياة اساتنفار شادبنا اليمني 
الثائر الدظيام تدزيزا للخبهاات، خذلك ممل 

إجالل وإعظا  وعاخع لإلقدا  واالقتما «.
وعالدت اللخان الشدبية، الشدَب اليمني 
بالنرص عى الدادوان ومناخقياه، وأن يظلوا 
أوخيااًء لاه وللقائاد الدظيم السايد عبدامللك 
الموثاي، وأن يكوناوا أُولئاك الرجااَل الذيان 
يرالان عليهام ليداوعوا لشادبهم وأمتهام 
بالنارص مكلاالً بالدازة والكرامة والساياعة 
وليل لتمالف الدادوان واملناخقني يف الداخل 

واليارج إال الهزيمة النكراء.

  : خاص:
اة مان شاأنها  يف خخاوة قضائياة لامَّ
الخرحاى  وآال   الشاهداء  لدمااء  االنتصااُر 
والثاكاىل واألرامال واأليتا  ضماياا الددوان 
السادوع2ّ األمريكاي، وّجاه النائاب الداا  
القاايض َعبدالدزيز البغاداع2، أمل األربداء 
النياباة الخزائياة املتيصصة البادَء يف اتيا4 
إجاراءات املماكمة القانونياة بمل عدع من 
قياعات حازب املؤتمر الشادبي الداا  الذين 
شاملهم البالُغ املرخاوُع إىل النائاب الدا  من 
املرَكاز القانوني لمقوق اإلنَْساان الرتكابهم 
جرائاَم تُمالُّ أمَن الدولاة وبتهماة الييانة 

الدظمى.
ويتضمان البالغ املرخوع ضد تلك القياعات 
املوالياة للددوان، الددياَد من التهام، أبرزلا 

السادي لإلرضار بمرَكاز الخمهورية اليمنية 
المربي والسيايس والدبلومايس واالقتصاع2، 
وكاذا االعتاداء عاى اساتقالل الخمهورياة 
اليمنياة ونارش وإ4اعة أخباار؛ بقصد تكدير 
األمان والسالم الداا ، باإلَضاَخاة إىل إ4اعات 
أخباار وبيانات َوشاائدات كا4باة ومغرضة 
عن الدولاة ورجال الدولاة والخيش واللخان 

الشدبية والتمريض عليهم.
للخزائياة  الداا   النائاب  وتضمان باالغ 

املتيّصصة التالية أسماؤلم:
1 - سالخان ساديد عبداللاه الربكاناي: 
األمني الدا  املسااعد لمزب املؤتمر الشادبي 
الدا  رئيال الكتلة الربملانياة لمزب املؤتمر 

بمخلل النواب.
2 - مدمار مخهر األرياني: وزير ساابل، 
عضو اللخنة الدامة للمؤتمر الشادبي الدا  

– الرياض.

3 - أحَماد عبياد بان عيار: وزير ساابل، 
عضو اللخنة الدامة للمؤتمر الشادبي الدا  

- الرياض.
ل - أحَماد أحَماد امليرس2: عضاو اللخنة 

الدامة للمؤتمر الشدبي الدا  – الرياض.
5 - مممد بن ناجي الشايف: عضو اللخنة 

الدامة للمؤتمر الشدبي الدا  – الرياض.
6 - رشااع مممد الدليماي: عضو اللخنة 

الدامة للمؤتمر الشدبي الدا  – الرياض.
7 - عثماان حساني قائاد مخاي: عضاو 

مخلل النواب كتلة املؤتمر – الرياض.
م - صفاري حموع أحَمد بان صغري: عضو 

مخلل النواب كتلة املؤتمر – الرياض.
9 - قائماٌة بأساماء المارضيان مؤتمار 
الرياض املندقاد بداصمة عولة الددو بتأريخ 

15-19 مايو 2015 . 

  : خاص:
نفاى الدمياُد الركان عي صالاح اآلنيس 
– قائاُد لاواء الدخااع السااحي، ماا تناقلته 
القنواُت الفضائية التابدة للددوان ومواقُدها 
اإلخبارياة وأبواُقهاا املأجاورة، أمال األول 
الثالثااء، حاول اختخاخه من قبل مسالمني 

بمماخظة المديدة.
وقاال الدميُد اآلنيس يف ترصيح خاص لاا 
»صدى املسرية«، بأن نرْشَ قوى الددوان ملثل 
لكذا أخبار كا4بة يؤّكد خشاَلها عساكرياً يف 
امليدان ولخوَءلا إىل نرش األراجيف واألباطيل؛ 
بهادف إحاداث بلبلاة يف أوسااط املقاتلاني 
اليمنيني من أبناء الخيش واللخان الشادبية، 
الختاً إىل أنها ليست املرة األوىل التي ينرش خيها 
إعال  الددوان أخبااراً مضللًة عنه، ويدد لذا 
اليرب لو الثالث إ4 سبقه نرش خربين كا4بني 

عى مدار الاا)5( أشهر املاضية.
وأوضاح قائُد لاواء الدخاع السااحي، أنه 
خوجئ كغاريه من قيا  قنوات الددوان بنرش 
خارب اختخاخه من قبل مسالمني يف المديدة 
واقتيااعه إىل ماكان مخهول، مشارياً إىل أنه 
يتواجاد حالياً يف الصفاوف األمامية جنباً إىل 
جنب ماع رجال الخياش واللخان الشادبية 
الذين يمثلون القوَة الضاربَة والمصن املنيع 
للدخااع عن الرشياط السااحي للخمهورية 
اليمنية وكل شرب من أرض لذا الوطن الغايل.
ولفت الدميد اآلنايس، إىل أن قوى الددوان 
بنرشلاا لاذا اليرب تهادُف إىل شال الصف 
السايايس  االختاالف  مساتغلًة  الداخاي، 
الماصال يف اليمان، مبينااً أن لاواَء الدخااع 

الساحي وبقية الوحدات الدسكرية الوطنية 
وإىل جانبهم رجال اللخان الشدبية الرشخاء 
وأبناء القبائل املتخوعني األحرار، سايظلون 
سانداً وحامياً لليمن يف الرب والبمر، مهمتُهم 
الرئيسية مواَجهُة قوى الرش والددوان بديداً 
عان أ2ّ اختالف باني الرشكاء السياسايني، 
مؤكاداً أنهام ُمَؤّسساة وطنياة ال يتبداون 
أحداً وإنماا ينتمون لمزب الوطان، انخالقاً 
من القَسام الاذ2 أعوه عند انتساابهم لهذه 
امُلَؤّسساة الدساكرية، وواجبهام المفااظ 
عاى أمان واساتقرار الوطن الاذ2 اصخد  
الددوان يف جدارة الصلب وخشال يف اخرتاقه 

باستيدا  شتى الوسائل.
وأشار قائُد لواء الدخاع الساحي، إىل أنهم 
مرابخون يف الصفوف األمامية للخبهات وال 
يمتلكون الوقَت الاكايف لهرطقات وأراجيف 
الدادوان اإلعالمية عاربَ القناوات الفضائية 
خالايُء  االجتماعياة،  التواصال  ووساائل 

الوحيُد الذ2 يمتلكونه لو السالح خقط.

النظام ال�ضعودّي يعرتُف مبقتل �ضابطني و5 من جنوده
قنُص 6 جنود سعودّيني، ومقتُل أضعافهم يف قصف مدفعي وصاروخي على مواقعهم، 

وإحَراق 4 آليات بنريان الجيش واللجان الشعبية وانكسار زحوفات يف ميدي وعسري 

ا على و�ضف �ضالح لها بامللي�ضيا: بياُن اللجان ال�ضعبية ردًّ

لقد تجاوز ُكّل الخطوط الحمراء وعليه تحمُّل ما قاله والبادئ أظلم

النائُب العام يوّجه بمحاكمة قياداٍت مؤتمرية موالية للعدوان 
الرتكابها جريمَة الخيانة الوطنية العظمى

 نفى ما تناولته القنواُت الف�ضائيُة ب�ضاأن 
اختطافه من قبل م�ضلحني باحلديدة.. 

قائُد الدفاع الساحلي: تحاُلُف العدوان يلَجأُ إىل فربكة 
األخبار عرب إعالمه بعد فشله عسكرياً يف امليدان
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التصنيُع الحربي يزيُح الستاَر عن 7 أنواع من القّناصة املصنعة بخربات يمنية خالصة، وتطوير نوع ثامن

 قال إن جريمَة العدوان بأرحب واستهداَفه للنقاط األمنية تلفت نظَر الجميع إلى األولويات 
التي يجُب أن تكوَن محطَّ اهتمامهم وتذكُرنا بأن البلَد كله مستهَدف

قائُد الثورة ال�ضيد عبدامللك بدر الدين احلوثي يف بيان �ضادٍر م�ضاء اأم�س:

 نعيُش حالَة االستهداف واالستباحِة كيمنيني ولسنا 
يف حالة أفراح وأعياد وإنما يف ظروف استثنائية

  : خاص:
يف إنخااٍز نوعي وتخّور الخات للتصنيع المربي كشافت عائرُة التصنيع 
الدساكر2 للخيش واللخان الشادبية عن تصنيدها 7 أنواع من القناصات 

املتددعة املدى وامليتلفة الوظائف واملها .
وأوضمات وحدة التصنياع أن القناصااِت ثمرٌة ألياع2 وخاربات يمنية 
خالصة، ولي 7 قنّاصات )صار  – خاطف – أشرت – حاسم – 4و الفقار1 

– 4و الفقار2 – رسمد(، خيما تم تدديل قناصة ثامنة ولي )قاصم(.
وأكادت وحدة التصنياع أن عملية تصنياع وتخويار القناصات جاءت 
تلبياة لالحتياجات واملها  امُللمة التي تقتضيها املرحلة يف ظل املدركة التي 

ييوضها الشدب اليمني ضد الددوان.
وأشاارت وحدُة التصنيع المرباي إىل الدور الها  والفّدال لهذا الساالح 
وتناساقه التاا  مع املهاارات الفريادة التي يتمتاع بها الخياش واللخان 
الشادبية، منخلقة من إيمانهاا املخلل بقدرة الدقل واإليااع2 اليمنية عى 
تمقيال ماا تصبو إليه األمة من عازة وكرامة وما يليل بهذا الشادب المر 

والدظيم من نرص مؤزر.
ووّزع اإلعال  المربي مشاالَد وصوراً تظهر املراحل التصنيع التي مرت 
بهاا، كماا تثبت الصور أن األيااع2 الداملة يف وحدة التصنياع أياع2 يمنية 
خالصاة، حيث أظهرت املشاالد أياع2 يمنية خالصاة ولي تقوُ  بتصنيع 

وتركيب القناصات ومن ثم تخربتها عى أرض الواقع. 
كما نرشت عائارة التصنيع المربي مواصفاِت لاذه الصناعات النوعية 

املتميزة.

  : خاص:
ععاا قائاُد الثاورة، السايد عبدامللك 
َن أنصار الله  بدر الديان الموثي، مكاوِّ
والقاوى الرشيكاة وحازَب املؤتمر إىل 
رضورة التأكياد والتنبيه عى التداطي 
بمسائولية يف خداليات اليو  اليميل، 
والمذر من مسااعي األَْعَداء عى شال 
الصف الوطني وإثاارة الفتن الداخلية 
وعاد  الساماح نهائيااً أل2 عميال أَْو 
عابث بإثاارة أية ختنة والتدااون التا  
مع األجهزة األمنية واللخان املشارتكة 

يف المفاظ عى األمن واالستقرار.
ويف بياان صااعر عان قائاد الثورة 
مسااء أمل، طالب الخانَب الرسامي 
واألجهزة األمنية بالسدي للمفاظ عى 
أمان الخميع وباذل قصاارى الُخهد يف 
حماياة املواطنني يف كاخة الفداليات ما 
كان منها بهدف ععم الخبهات وما كان 
منها بهدف االبتهاج والفرح كمناسبة 
حزبياة؛ باعتبار الخمياع يمنيني وعى 
الدولة مسائوليُة حمايتهم، الختاً إىل أن 
مدركتَنا جميداً ومشاكلتنا املهمة لي 
يف قاوى الدادوان والتَصاّد2 لها وعد  

السماح ملؤامراتها ومكائدلا.
وعرّب السايد عبدامللاك الموثي، عن 
اليمناي  للشادب  التدااز2 واملواسااة 
وأرس ضماياا الخريماة البشادة التي 
السادوع2ّ  الدادوان  ارتكبهاا طاريان 
األمريكي خخر أمال األربداء بمديرية 
أرحاب والنقااط والمواجاز األمنية يف 
مداخال الداصماة صندااء والتي راح 
ضميتهاا عدٌع مان الشاهداء األبرياء، 
مشارياً إىل أن لاذه الخريمة الشانيدة 
إَضاَخة إىل االعتاداءات التي ركزت خيها 
قاوى الدادوان عى النقااط والمواجز 
األمنياة يف املداخال الداصماة صندااء 
ويف لاذا التوقيات بالتمدياد، تكشاف 
للشدب اليمني طبيدة املرحلة وحقيقة 

توجهات الددوان ومؤامراته.
وأضااف: لذه االعتاداءات لي لفت 
لنظر الخمياع إىل األولويات التي يخب 
الخمياع،  التماا   مماط  تكاون  أن 
وتذكرناا يف لاذا البلد عى أنناا نديُش 
حالة االستهداف واالستباحة كيمنيني، 
ولسانا يف حالة أخراح وأعيااع وإنما يف 
ظاروف اساتثنائية، مضيفااً أن علينا 
جميدااً يف املقابال مسائوليًة ال يمكن 
أن ندفَي أنفَسانا منها يف التَصّد2 لهذا 
الدادوان، وأن تظالَّ وتساتمرَّ بوصلاة 
املوقاف يف االتخاه الصمياح وأاّل نغفل 
عان لذا اليخار والتهدياد الذ2 يمل 
حياتناا وأمننا ومديشاتنا ويساتهدُف 

حريتنا واستقاللنا وكرامتنا.
وبانّي قائاُد الثاورة، أن تركيَز قوى 
الددوان عاى رضب النقاط األمنية ويف 
تزامن موّحد يف خخوة مشابولة ليل 
من املساتبَدد أنها 4ات صلة بمسااعي 

وترتيباات لتنفيِذ جرائم بمل الشادب 
اليمناي وزعزعاة األمان واالساتقرار 
يف الداصماة، عاعيااً األجهازَة األمنياة 
واملسائولني يف الدولاة َواملواطنني ألخذ 
الميخاة والماذر واالنتباه تخااه 4لك، 
احتفااالت  ماع  بالتزامان  خصوصااً 
اإلخوة يف املؤتمر وكذلك بدض األنشخة 
التي يقو  بها الشدب يف ععم الخبهات 
مان خاالل الوقفاات التي أُعلان عنها 

سابقاً.
ووّجه السيُد عبُدامللك الموثي الشكَر 
والتقديَر لُمكماء اليمان عى تفاُعِلهم 
املسائول يف مساارات الدمل التي ال بد 
من مواصلتها بما يساعد عى مدالخة 
ُكّل املشااكل الداخلية بروح مساؤولة 
وعمل جاّع وتَمّرك حكيم، مخالباً منهم 
ُكّل  ووأع  الداخلياة  األوضااَع  متابداة 
الفتن وعد  الساماح للدابثني واليَونة 
بالتالعب بأمن ووحدة الشدب اليمني.

َنصُّ البيان
بسم الله الرحمن الرحيم

شدبَنا اليمني املسلم الدزيز السالُ  عليكم ورحمُة الله وبركاتُه وبدُد.. 
نظراً للجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوى العدوان ليلة صباح األربعاء يف مديرية أرحب والتي راح ضحيتها 
العرشاُت من الش�هداء والجرح�ى، إَضاَفًة إىل االعتداءات التي رّكزت فيها قوى الع�دوان عىل النقاط والحواجز 
األمنية يف املداخل إىل العاصمة صنعاء ويف هذا التوقيت بالتحديد، فإنني أّوالً أتوجه بالعزاء واملواس�اة لكل أرس 

الشهداء وذويهم ولشعبنا اليمني كافة، كما أتوجه إىل الله تعاىل سائالً الشفاء للجرحى.
ثاني�اً: أؤّك�د عىل أن العدّو بهذه االعتداءات اإلْجَرامية يكش�ف للش�عب اليمني عن طبيع�ة املرحلة وحقيقة 
توجهات�ه ومؤامرات�ه، فاعتداءاُت اليوم هي لفت لنظر الجميع إىل األولوي�ات التي يجب أن تكون محط اهتمام 
الجميع وتذكرنا يف هذا البلد بكّلنا عىل أننا نعيُش حالة االس�تهداف واالس�تباحة كيمنيني ولس�نا يف حالة أفراح 
وأعياد وإنما يف ظروف اس�تثنائية ومرحلة يرتكب فيها أعداؤنا بحق ش�عبنا وبدون تمييز أبش�ع جرائم القتل 
واإلبادة الجماعية وإن علينا جميعاً يف املقابل مسئولية ال يمكُن أن نُعفَي أنفَسنا منها يف التَصّدي لهذا العدوان، 
وأن تظ�لَّ وتس�تمرَّ بوصلُة املوقف يف االتجاه الصحيح وأاّل نغفل عن هذا الخط�ر والتهديد الذي يُمسُّ بحياتنا 
وأمننا ومعيش�تنا ويستهدُف حريتنا واس�تقاللنا وكرامتنا، ونغَرُق يف متاهات سفاسف األُُمْور واملناكفات التي 
�ُع عنها، وب�دالً عن ذلك علينا جميع�اً التعاُمُل بمس�ئولية وجديّة وروح عملية تجاه ُكّل املش�اكل  ينبغ�ي الرتفُّ

واملسائل ذات األَهميّة املتعلقة بالشأن الداخيل أَْو بمواجهة العدوان والتَصّدي له.
ثالثاً: من املالَحظ تركيُز قوى العدوان عىل رضب النقاط األمنية ويف تزامن موّحد، يف خطوة مش�بوهة ليس 
من املستبَعد أنها ذات صلة بمساعي وترتيبات لتنفيذ جرائم بحق شعبنا وزعزعة األمن واالستقرار يف العاصمة؛ 
ولذلك فإننا نأمُل من األجهزة األمنية واملس�ؤولني يف الدولة ومن اإلخوة املواطنني، أخذ الحيطة والحذر واالنتباه 
تجاه ذلك خصوصاً، بالتزامن مع احتفاالت اإلخوة يف املؤتمر وكذلك بعض األنش�طة التي يقوم بها الش�عب يف 

دعم الجبهات من خالل الوقفات التي أُعلن عنها سابقاً.
وإنني أتوّجُه بالتأكيد عىل الجانب الرسمي واألجهزة األمنية بالسعي للحفاظ عىل أمن الجميع وبذل قصارى 
الجه�د يف حماي�ة املواطنني يف كافة الفعاليات ما كان منها بهدف دعم الجبه�ات وما كان منها بهدف االبتهاج 

والفرح كمناسبة حزبية؛ باعتبار الجميع يمنيني وعىل الدولة مسئولية حمايتهم.
كم�ا أتوّج�ُه بالتأكيد والتنبيه ل�كل من مكّون أنص�ار الله والق�وى الرشيكة وحزب املؤتم�ر عىل التعاطي 
بمسئولية يف يوم الغد والحذر من مساعي األَْعَداء عىل شق الصف الوطني وإثارة الفتن الداخلية وعدم السماح 
نهائي�اً ألي عمي�ل أَْو عاب�ث بإثارة أية فتن�ة والتعاون التام م�ع األجهزة األمنية واللجان املش�رتكة يف الحفاظ 
عىل األمن واالس�تقرار؛ ألن معركتنا جميعاً ومش�كلتنا املهمة هي يف قوى العدوان والتَصّدي لها وعدم الس�ماح 

ملؤامراتها ومكائدها بالنجاح.
وأتوجه بالشكر والتقدير لحكماء اليمن عىل تفاعلهم املسؤول يف مسارات العمل التي ال بد من مواصلتها، بما 
يس�اعد عىل معالجة ُكّل املش�اكل الداخلية، إن شاء الله، بروح مسؤولة وعمل جاد وتَحرُّك حكيم، وأطلب منهم 
أيضاً املواَكبة يف متابعة األوضاع الداخلية ووأد ُكّل الفتن وعدم السماح للعابثني والخونة بالتلّعب بأمن ووحدة 
َق ش�عبَنا وينرصه عىل أعدائه وأن يرحَم ش�هداَءنا ويش�في  ش�عبنا اليمني، راجياً من الله العيل القديَر أن يوفِّ

جرحانا.. والعاقبة للمتقني.
عبدامللك بدرالدين الموثي
1 / 4والمخة / م3ل1لا
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املقاالت املنشورة يف الصميفة تدرب عن رأ2 
كاتبها وال تدرب بالرضورة عن رأ2 الصميفة

  : خاص:
بدأت القبائُل اليمنية والمشاوع الشادبية 
سااحات  إىل  التواُخاَد  األربدااء  أمال  ياو  
االعتصاا  بمداخاِل الداصمة صندااء، تلبيًة 
لدعوة قائاد الثورة السايد عبدامللاك الموثي 
للشدب اليمني لرخد جبهات القتال، ومواجهة 

التصديد بالتصديد.
وخيماا وصل وخاٌد مان أبنااء املماخظات 
الخنوبية إىل ساحة االعتصا  بشارع الرسول 
األعظام بالداصماة صنداء تمهياداً لوصول 
حشاوع كبرية من أبنااء املماخظات الخنوبية 
اليو  اليميل لرخد جبهات القتال باملقاتلني 
واملاال، انخلقت وخاوع مماخظاة صددة يو  
أمل األبية وريم ماا تتدرض له مماخظتهم 
من عماار كي عى مدى عاماني ونصف عا ، 
باتخااه سااحات ثاورة المااع2 والدرشيان 
من سابتمرب ومدها الدرشات من السايارات 

والناقاالت املمملة باملاواع الغذائياة املتنوعة 
إلساناع الخبهات. ولالطالع عى إعداع ونصب 
املييمات نّفذ رئيل املخلل السايايس األعى 
صالح الصمااع زيارة تفقديه أمال األربداء 
إىل عدع من سااحات ثورة الماع2 والدرشين 
من سبتمرب. وأشااع رئيل املخلل السيايس 
بالتفاعال الشادبي ملواجهاة التصديد وععم 
الخبهاات، من اجل مساتقبل اليمان والوخاء 
لتضمياات الشاهداء وصارب وثبات الشادب 
اليمناي عاى الدادوان واملخاازر والمصاار 

االقتصاع2 الظالم ويري املربر.
مان جانب آخار زار أمال األربدااء مدير 
مكتاب رئاساة الخمهورياة ممماوع الخنيد 
ووزراء املالية الدكتور صالح شدبان واإلعال  
أحَماد حاماد والدادل القايض أحَماد عقبات 
والشاؤون القانونياة الدكتاور َعبدالرحمان 
امليتاار وأماني عا  مخلال القضااء األعى 
ممماد الرشعاي ونائب رئيل مخلال إعارة 

وكالة األنباء اليمنية سبأ نائب رئيل التمرير 
ممماد َعبدالقادوس، سااحات االعتصاا  يف 

لمدان والصباحة بمماخظة صنداء.
وخاالل الزيارة أشااع الوخد الزائار بتواخد 
حشاوع املواطنني إىل لذه السااحات ملواجهة 
تصديد تمالف الددوان وما يرتكبه من جرائم 
بمل الشادب اليمني طالت المرث والنسال، 
االصخفااف  تدزياز  أَلميّاة  عاى  مؤكديان 
والتالحام إلخشاال ُمَيّخخات الدادوان التي 
تساتهدف اليمان أرضااً وإنسااناً، وأَلميّاة 
االساتمرار يف رخاد جبهاات البخولة والرشف 
بالرجال وقواخال الدعم؛ باعتبار 4لك من ألم 
عوامل الرع عى تصديد الددوان، كما أكدوا أن 
تصدياَد تمالف الددوان السادوع2 األمريكي 
وماا يرتكبه من مخازر بمل الشادب اليمني 
يتخلاب من الخمياع الوقوف صفااً واحداً يف 
مواجهتاه وتغلياب مصلمة الوطان عى أية 

مصالح أخرى.

وتستقبل سااحات الماع2 والدرشين من 
سابتمرب أباة وأحرار الشدب اليمني القاعمني 
مان جمياع املماخظاات لتلبية ناداء الواجب 
وصوت املسؤولية يف حماية الوطن ومواجهة 
الغزاة واملدتديان، والوقوف جنباً إىل جنب مع 
أبخاال الخيش واللخان الشادبية يف الرع عى 
تصديد الدادو بتصديد أكرب وإحباط رلاناته 

يف إ4الل اليمن.
ووّزعات اللخناة الثورياة الدلياا خارطة 
اساتقبال الوخوع القاعمة من املماخظات عى 

النمو التايل:
1- سااحة الصباحة وُخّصصت للقاعمني 
مان مماخظات: حخة - املمويات – المديدة 
وكذلك القاعمني من مديريات القخاع الغربي 
ملماخظاة صندااء والقاعماني مان مديريات 
االمانة )آزال - التمرير - الصاخية – الوحدة(.
2- سااحة الرساول األعظام شاارع املئة 
وُخّصصات للقاعماني مان مماخظاات )تدز 

- إب - البيضااء - 4ماار - ريماة – ماأرب 
َواملماخظاات الخنوبية وكذلك مان مديريات 
مماخظاة صنداء )خوالن الخيال - سانمان 
وبالع الاروس َومديريات االمانة )السابدني - 

صنداء القديمة(
3- سااحة لمادان منخقاة بيات أندام 
وُخّصصات للقاعمني مان مماخظتي صددة 
َوعمران وكذلك القاعماني من مديرية لمدان 
التابداة ملماخظاة صندااء ومديرياة مداني 

التابدة ألمانة الداصمة
ل- سااحة بني الماارث منخقاة الرحبة 
وخّصصات للقاعمني مان مماخظات الخوف 
ومان مديرياات أرحاب ونهم وبني حشايش 
التابداة ملماخظة صنداء ومديريات شادوب 

والثورة وبني المارث التابدة لألمانة.
للخاناب  وُخّصاص  املخاار  شاارع   -  5
النساائي مان جمياع مناطال الخمهورياة 

ويكون االحتشاع النسائي صباحاً. 

  : متابعات:
أقَدَ  تمالُُف الددوان األمريكي السادوع2 
خخار أمال األربدااء عاى ارتاكاب مخازرة 
جماعياة جديادة بمال املدنياني اليمنيني يف 

مديرية أرحب بمماخظة صنداء.
وبمساب مصااعر مماي يف املديرية خإن 
طاريان الددوان شان عادة ياارات إْجَرامية 
عى اسرتاحة شادبية يف منخقة بيت الدذر2 
بمديرياة أرحاب، ماا أعى إىل استشاهاع أكثر 
مان 51 مواطناً حتاى كتابة لاذا اليرب، وال 
تازال خرق اإلنقا4 تبمث عان مفقوعين تمت 

األنقاض.
الذيان  جمياع  أن  إىل  املصااعر  وأشاارت 
لتمالاف  الغااعرة  الخريماة  يف  استشاهدوا 
الددوان لم من بائدي القات الذين يأتون ُكّل 
يو  من خارج صنداء لارشاء القات األرحبي 
ويتياذون مان االسارتاحة مكانااً للمبيات، 
باإلَضاَخاة إىل م طاالب يدرساون يف جامداة 

أرحب.
وتأتي لاذه املخزرة الخماعية البشادة يف 
سياق املخازر التي يرتكبها الددوان األمريكي 
السادوع2 الغاشام منذ عاماني ونصف عا  
وراح ضميتهاا عارشات اآلالف من املواطنني 

بني شهيد وجريح.
يف 4ات الساياق استشاهد ماا ال يقال عن 
ساتة مواطنني وأصياب 15 آخارون يف يارة 
لتمالاف الدادوان األمريكاي السادوع2 عى 
مديرياة سانمان، كما شان طاريان الددوان 
يارتني إْجَراميتني عى منخقة خشام البكرة 
يف مديرياة بناي حشايش، ماا أعى إىل ترضر 

ممتلكات املواطنني.
ويف ُمَيّخاط واضاح يسادى مان خاللاه 
تمالف الددوان األمريكي السادوع2 لزعزعة 
أمان واساتقرار الداصمة صنداء شان خخر 
أمال األربداء عدعاً من الغاارات الخوية عى 
النقاط األمنية يف مداخل الداصمة، ما أعى إىل 
استشاهاع 7 من أخراع اللخان األمنية وإصابة 

آخرين.
ونّدع املتمدث الرسامي باسام أنصار الله، 
ممماد عبدالساال ، بالخرائام املرّوعاة التي 
أقد  عى ارتكابها تمالاف الددوان األمريكي 
األمنياة  أن األجهازة  إىل  السادوع2، مشارياً 
بمساتوى  أنهاا  وأثبتات  الدادوان  أزعخات 

املساؤولية، وأن ماا يمصال لاو اساتهداف 
واضاح للتدبئاة والصماوع ومساريات ععام 

الخبهات.
جاا   يصاب  الدادو  عبدالساال :  وقاال 
يضبه باساتهداف الخاناب األمني للداصمة 
وارتكاب جريمة مروعة يف أرحاب ويف يريلا 
مان املناطل، ولو ما يؤكاد أن الددو قلل من 
التَمّرك نماو الخبهات وال يلتفت ألية ععوات 

أَْو تَمّركات أخرى.
واعترب َعبدالساال  أن ما حصل اساتهداخاً 
مبارشاً للساحات التي تدعم الخبهات، مؤكداً 
أن جرائم الددوان لن تزيد شادبنا إال تماسكاً 

وصموعا.
 وأشااع املتمدث الرسامي بتوجه القبائل 
اليمنية إىل مياعين وسااحات القتال، مشارياً 
إىل أن 4لاك يؤكاد عاى التزا  الشادب اليمني 

بالثوابت الوطنية.
من جهتاه أعان املخلل السايايس األعى، 
املخازرَة التاي ارتكبهاا الدادوان األمريكاي 
السادوع2 يف أرحاب، وأكاد بيان صااعر عن 
املخلل أن الخيش واللخان الشدبية سريعون 
الرع األمثل عى لذه الخريمة وسايؤتى الددو 

من حيث ال يشدر.
وأشار املخلل إىل أن اليمن ييوض مدركة 
مصريياة مع عدو تدًوع عى إخضاع خصومه 
بالخرائام البشادة ورشاء صمات املنظماات 
الدولياة املدنياة بمقاوق اإلنساان، مضيفاً: 
لذه الخريمة ويريلا من الخرائم عليُل ضدف 
ولاوان وخاز2 وعار يدلماه ويدركاه الددو 

يقيناً يف ُكّل لمظة.
ونادع التكتال املدناي للتنمياة والمريات، 
بخريمة اساتهداف تمالف الددوان األمريكي 

السدوع2 لالسرتاحة الشدبية يف أرحب.
وأشاار التكتال يف بياان صااعر عناه إىل 
أن الخريماة تداد وخال التوصياف القانوني 
اإلنسااني الادويل الاذ2 تضمنتاه اتفاقياات 
جنياف األرباع والربوتوكولني امللمقاني أنها 
جرائام حرب، موضمااً أن لاذا التوصيف ال 
يقبَُل التأويل أَْو الخدل؛ كون املساتهدخني لم 
مان املدنياني اآلمنني، حيث يتضمان القانون 
اإلنسااني الدويل القواعد واملباعئ التي تهدُف 
إىل توخري المماية بشاكل رئييس لألشاياص 
الذين ال يشااركون يف األعماال الددائية، )أ2 
املدنيني بشكل خاص(. وينخبل لذا القانون 

يف أوضااع الماروب، والرصاعاات املسالمة 
خقاط، وتُدد قواعاده ملزمًة لخمياع أطراف 
النزاع ساواء أكانت عوالً أ  جماعات مسلمة 

يري منضوية تمت لواء الدول.
وقاال البيان إن ماا تقرتخاه عول الددوان 
بالتوصيف القانوني املذكاور يف قواعد ومواع 
القانون اإلنسااني الدويل؛ كاون عول الددوان 
الذ2 تقوعه السدوعية تقو  بالقصف وتوجيه 
الرضباات الخوية عون أ2 اعتبار ملبدأ التمييز 
باني األلاداف املدنية واملدنيني وباني األلداف 
الدساكرية واملقاتلاني خهاي تقارتف جرائم 
حارب تساتوجب الدقاب واملماكماة الدولية 
وخل ماا نصت علياه قوانني وماواع القانون 

اإلنساني الدويل.

ونّدع التكتل املدني، بصمت املختمع الدويل 
والهيئاات واملنظماات الدولياة وعى رأساها 
األمام املتمادة، التي تقاف متفرجاًة إزاء ما 
تقرتخاه عول تمالاف الددوان بمال اليمنيني 

املدنيني األبرياء.
كما ناشاد التكتاُل ما تبقى مان الضمائر 
المياة ونشاخاء الدالام المار، إعاناة لاذه 
الخرائم واملخازر والوقوف إىل جانب الشادب 
اليمناي، و4لاك بتدرية وخضاح عول الددوان 
وماا تقرتخاه من جرائام حرب أما  شادوب 

الدالم.
مان جانبها نادعت رابخاة علمااء اليمن 
بالخريماة والخرائام التي اساتهدخت مدخل 

الداصمة صنداء.

وأكدت الرابخة يف بيان لها أن لذه الخرائم 
تأتي يف ساياق الخرائم البشادة التي يرتكبها 

تمالف الددوان األمريكي السدوع2.
عى صديد متصل اساتهخن أماني الدائرة 
الخمالريياة واالجتماعياة وعضاو األماناة 
الدامة للتنظيم الوحدو2 الشادبي النارص2 
الشيخ حميد عاصم باسمه ونيابًة عن أحرار 
المزب النارص2 الخرائم البشدة التي ارتكبها 

طريان الددوان يو  أمل.
وأكد عاصام أن تلك الخرائاَم جرائم حرب 
يتممل مسؤوليتها األَْعَداء واملرتزقة واليونة 
والدماالء والخابور اليامل، عاعيا املنظمات 
المقوقياة إىل توثيال لاذه الخرائام ورخاع 

الدعاوى اما  املماكم اليمنية والدولية. 

تلبيًة لدعوة قائد الثورة:
ساحاُت 21 سبتمرب تستقبُل األحرار من ُكّل الجمهورية لرفد الجبهات وكسر رهانات العدو

استشهاُد 48 مواطناً يف مجزرة جماعية للعدوان بأرحب، و6 يف سنحان، و6 من أفراد األجهزة األمنية بمداخل العاصمة 
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  : خاص:

يف الوقت الذ2 تتداىل األصواُت 
املناعية بتفديل قانون الزكاة 

ال سيما يف الوقت المارض 
ملا تشهُده اليمُن من عدوان 

أمريكي سدوع2 وحصار خانل 
استهدف كل مناحي المياة 

املديشية التي تزعاع ضيقاً يوماً 
بدد يو ؛ نظراً لرتكيز الددوان 
عى الورقة االقتصاعية منذ 

الوللة األوىل لددوانها، أعى إىل 
نقل البنك املركز2 من الداصمة 
صنداء إىل عدن وحرمان جميع 
موظفني الدولة من مرتباتهم 
املتوقفة منذ عا ، األمر الذ2 

برزت خيه ألميّة لذه الفريضة 
الدينية واالقتصاعية وظهور 

الدديد من الدعوات عى السخح 
بتفديل قانون الزكاة وكان 

ألمها ععوة قائد الثورة السيد 
عبدامللك بدرالدين الموثي، يف أكثر 

من خخاب ومناسبة برضورة 
إصدار قانون يراعي قضية 

الزكاة كفريضة إسالمية وخل 
آلية تضمن وصولها إىل الفقراء 

من عون أ2 تمييز خئو2 أو 
مذلبي أو سيايس، خصوصاً مع 
املداناة الكبرية للفقراء اليو ، وملا 
ستمثله الزكاة يف الوقت الرالن 
كراخد وعاعم مهم ألكرب رشيمة 

من الشدب اليمني وأكثرلا 
مداناة وبؤساً.

وريام املداناة الكبرية ألبناء لذا الشادب 
الصاماد إال أن 4لك لم يشافع له لادى كبار 
الناخذين والفاسادين يف البلد عى مدار عقوع 
من الزمان أن يؤعوا الفريضاة التي خرضها 
اللاه تداىل وأن يقوماوا بواجبهام تخاه لذا 
الشادب الذيان يديشاون اليو  مان خرياته 
املنهوباة ويندماون بالديش الريياد بدد أن 
سلبولا منهم وشيّدوا قصورلم وعماراتهم 
عاى حسااب الغالبياة الدظماى مان أبناء 
الشادب الذ2 لم يدرف خالل حكمهم سوى 
الخوع والدخش، ولا لم اليو  يساتكثرون 
علياه عخاع التزاماتهام املفروضاة رشعااً 
وعيناً ووطنياً من الازكاة التي يمتندون عن 
إخراجها وتساليمها للدولة التي تدخُز اليو  
عن عخع رواتب املوظفني؛ بسبب عد  وجوع 

إيراعات وخصوصاً الزكاة.
وحصلات »صادى املسارية« عاى وثائَل 
رساميٍة تكِشاُف مدى يياب الضمري الديني 
والوطناي واإلنسااني لدى كبار الفاسادين 
والوضاع  النااس  مدانااة  وتخاللهام 
االقتصاع2 للبالع وكأنهام تدّوعوا عى األخذ 
طيلة سانوات حكمهم املمتدة ألكثر من 35 
سانًة عون أن يقابله عخاء، وكأن لذا الركن 
الثالاث مان أركان اإلساال  الاذ2 ال يدرتف 
به ناخاذو وخاسادو اليمن وليل لاه وجوع 
يف قاماوس تدامالتهم مع اللاه ومع البرش، 
حيث كشفت الوثائل رخض ما يقارب )29( 
شايصاً مان كباار مكّلفاي زكاة الدقارات 

تساديَد ماا عليهم مان التزامات 
ُر بمئاات املاليني من  زكوية تُقادَّ

الرياالت.
ويف وثيقة رسمية ملدير مكتب 
السابدني  بمديرياة  الواجباات 
عبداملغني عبدالله المداع، بتأريخ 
15 أيساخل الخار2، واملرخوعة 
إىل مديار عا  الواجباات الزكوية 
مان  شاكا  الداصماة،  بأماناة 
خاللها امتناع )29( شايصاً من 
كبار مكلفاي زكاة الدقارات من 
املسائولني الساابقني وأصمااب 
والشايصيات  الوجالاات 
الدسكرية واألمنية واالجتماعية، 
الازكاة  لتساديد  المضاور  عان 

املستَمقة عليهم رشعاً.
وطالبت الوثيقُة الرسميُة التي 
حصلات الصميفة عليهاا بقيا  
مدير الواجبات يف أمانة الداصمة 
الشايصيات  ماع  بالتواصال 
املمتنداة عن ساداع املساتمقات 
الزكوياة، بالتنسايل مع الخهات 
األمنية وبماا يكفل إلزا  املكلفني 

سداع ما عليهم.
وثيقاٌة  وكشافت 
للمذكارة  مرخقاٌة 
الرسامية، عان عادع 
التي  والفلل  الدمارات 
الناخاذون  يمتلكهاا 
يف  والفاسادون 
السابدني  مديرياة 
إىل  باإلضاخاة  خقاط، 
حخام املبالاغ الكبرية 
املساتمقة عليهم منذ 
ماا يقاارب 12 عاماً، 
حياث أشااَرت وثيقُة 
الواجباات  مكتاب 
29 اساماً  الزكوية إىل 
الشايصيات  لتلاك 
أبرزلام  املمتنداة 
الرصمي  رزق  )مممد 
يف  يمتلاك  الاذ2   -
عخاان  منخقاة 
السابدني  بمديرياة 
الفلال  مان  الددياَد 
ُر  وتُقادَّ والدماارات، 
املساتمقُة  املبالاُغ 
ماا  للازكاة  عليهاا 
ملياون   50 يقاارب 
رياال(، باإلضاخاة إىل 
)خضل القويس – الذ2 
يمتلاك خلتني بمنخقة 
عخان، وتقادر املبالغ 
علياه  املساتمقة 
للازكاة ماا يقاارب 2 
ملياون رياال(، وكاذا 

)مهد2 مقولة – الذ2 يمتلك خلتني بمنخقة 
حادة وتقدر املبالغ املساتمقة علياه للزكاة 
3 مالياني ريال(، كما يمو2 الكشاُف اسام 
)سانان ابو لماو  – الذ2 يملاك الدديد من 
الفلال والدماارات بمنخقاة حادة، وتقادر 
املبالاغ املساتمقة علياه للزكاة حاوايل 70 
ملياون رياال( َو)رشااع الدليماي – اّلاذ2 
يمتلك الدديد من الفلل والدمارات بمنخقتَي 
حادة وعخان وتقدر املبالغ املساتمقة علية 
للازكاة 7 مالياني رياال( َو)عاي مقصع – 
الذ2 يمتلاك عمارًة يف منخقاة حدة، وتقدر 
املبالغ املساتمقة عليه للازكاة حوايل مليون 
ونصاف رياال( َو)مممد ناجاي القويس – 
الاذ2 يمتلك خلتاني يف منخقة، عخان وتقدر 
املبالغ املستمقة عليه للزكاة حوايل 2 مليون 
ريال( َو)بّساا  الشااطر – الذ2 يمتلك خّلة 

وعماارة يف منخقاة حادة، وتقادر املبالاغ 
املستمقة عليه للزكاة حوايل ل ماليني ريال( 
َو)عي املخر2 – الذ2 يمتلك الدديد من الفلل 
والدماارات يف منخقاة حدة، وتقادر املبالغ 
املساتمقة علياه للازكاة حاوايل 20 مليون 
رياال( و)مممد الغاعر – الاذ2 يمتلك خّلتني 
يف منخقاة حادة، وتقادر املبالغ املساتمقة 
عليه للزكاة حاوايل 5 ماليني ريال( َو)جدبل 
طديماان – الذ2 يمتلاك عماارًة يف منخقة 
حدة، وتقادر املبالغ املساتمقة عليه للزكاة 
حاوايل 2 ملياون رياال( َو)مممد الساياني 
– الاذ2 يمتلك أساواقاً تخارياة يف منخقتَي 
حادة وشاارع 26 سابتمرب، وتقادر املبالغ 
املساتمقة علياه للازكاة حاوايل 10 ماليني 
رياال( َو)توخيال عبدالرحيم – الاذ2 يمتلك 
الددياد من الفلل يف منخقتاي حدة وعخان، 
وتقدر املبالغ املستمقة عليه للزكاة حوايل ل 

ماليني رياال( َو)توخيل اليامر2 
– الاذ2 يمتلاك الدديد مان الفلل 
والدمارات يف منخقة حدة، وتقدر 
للزكاة  املساتمقة علياه  املبالاغ 
حاوايل 5 ماليني ريال( َو)عبدامللك 
الساياني – الاذ2 يمتلاك الدديد 
من الفلال يف منخقة حدة، وتقدر 
للزكاة  املساتمقة علياه  املبالاغ 
حاوايل 2 ملياون رياال( َو)أحمد 
بان أحماد مديااع- الاذ2 يمتلُك 
الددياَد مان الدماارات واألرايض 
يف منخقتاي بيت مدياع وشاارع 
الثالثني، وتقدر املبالغ املساتمقة 
عليه للزكاة حوايل 7 ماليني ريال( 
َو)أحماد الدخداي – الاذ2 يمتلك 
الددياد من الفلال بمنخقة حدة، 
وتقادر املبالاغ املساتمقة علياه 
للزكاة حوايل مليون ريال( َو)عي 
صالح القلمي – الذ2 يمتلك مقرَّ 
األملانية بمنخقة حدة،  السافارة 
وتقادر املبالاغ املساتمقة علياه 
للازكاة حاوايل 12 ملياون ريال( 
َو)مممد عي عذبان – الذ2 يمتلُك 
الدديد مان الفلل يف 
منخقة حدة، وتقدر 
املساتمقة  املبالاغ 
حوايل  للازكاة  عليه 
رياال(  مالياني   10

وآخرين.
ويأتاي المدياث 
امتنااع  عان 
الناخذيان  كباار 
البالع  والفاسدين يف 
ساداَع ما عليهم من 
زكوية  مساتمقات 
بداد أقل من شاهر 
لصادور  تقريبااً 
قارار رئيل مخلل 
)1ل1(  رقم  الوزراء 
لسنة 2017  بشأن 
تنظيم تمصيل  آلية 
املكلفني،  زكاة كبار 
بنااء عاى االتفااق 
املوقاع  السايايس 
 /7  / م2  بتأرياخ 
2016  باني أنصار 
وحلفائهام  اللاه 
الشادبي  واملؤتمار 
وحلفائاه،  الداا  
اإلعاالن  وعاى 
بتأرياخ  الصااعر 
  2016  / م   /  6
املخلال  بتشاكيل 
األعاى،  السايايس 
املخلل  قارار  وعى 
السيايس األعى رقم 

)ل10( لسنة 2017  بشان الزكاة.
وقاد نَاصَّ القارار عاى مماسابة كبار 
وخقاا  اآللياة  بهاذه  املشامولني  املكلفاني 
املتداارف  والرشعياة  املماسابية  لألسال 
عليهاا عناد احتسااِب زكاة كباار املكلفني 
ومن واقع امليزانيات والمساابات اليتامية 
وملمقاتهاا املدتمدة من مماساب قانوني 
مدتمد والتدليمات الصاعرة إليها من اللخنة 
الفنياة، كما ععاا اإلعارات الدامة للواجبات 
الزكوياة باألمانة واملماخظات املتواجدة بها 
مراكز رئيساية لفئة كبار املكلفني إىل اتيا4 
كاخاة اإلجاراءات الالزماة تخااه املتأخرين 
أو املتالعباني بالبياناات واملدلوماات وخقااً 
لقاناون الازكاة وقاناون السالخة اململياة 
والئمته التنفيذياة واملالية وقانون تمصيل 
األموال الدامة والقوانني الناخذة األخرى 4ات 

الصلة. 
كماا توضح األساماء الاوارعة يف الوثيقة 
أنهاا تدوُع لقيااعات بمزب املؤتمر الشادبي 
الدا  والذيان كانوا يف نفل الوقت يف مواقَع 

ميتلفة يف السلخة.
وكان صالاح الصّمااع –رئيال املخلال 
السايايس األعى، قد اساتقبل نهاياَة يونيو 
املنارص ، رئيال حكوماة اإلنقاا4 واللخنة 
املرشخاة عاى تورياد زكاة كباار املكلفاني؛ 
ملناقشة ألميّة وضع عراسة علمية ملصارف 
آلياات  يف  الماصال  التخاّور  وخال  الازكاة 
الدمال االجتماعاي والتنماو2 وماا تفارزه 
الظاروف والتمّدياات مان أولوياات تيص 
الفئات والخهات املساتمقة ملصارف الزكاة 
واساتدامة تلاك املصاارف وخال مشااريع 
اقتصاعياة منتخاة يف املصاارف الرشعياة 
للزكاة، والتأكيد عاى أن األولوية التي يدمل 
عليهاا املخلال يف مخاال الازكاة وأصادر 
مان أجلها القارار املتدلل بالمسااب املوحد 
تتمثال يف المفاظ عى الازكاة وتخميدها يف 
مصادر واحد وأن تمر إىل مصارخها الرشعية 
عارب القناوات الدساتورية التي ساتنظر يف 
مصارخها وآليات التدامل مدها ويف مقدمتها 

مخلل النواب.
مان جانباه أشاار الدالمُة شامل الدين 
رشف الديان، رئيال رابخاة علمااء اليمن، 
مفتي الخمهورية، إىل رضورة تسليم الزكاة؛ 
نظراً للماجة املاّساة والارضورة التي ععت 
إليها الظروف المالية ال سايما مع المصار 
املخبل والددوان الغاشم عى بالعنا منذ أكثر 
مان عاماني زاعت خاللها رشيماة الفقراء 
واملسااكني يف املختمع وزاعت مداناة الناس، 
الختااً إىل أن الازكاة التي ُكتبات عى األينياء 
للفقراء لم تكن خالل طيلة الفرتة الساابقة 
تذلاب إىل جياوب الفقاراء وال إىل رشيماة 
املسااكني إال يف النااعر، وكان تأخذلا خقط 
رشيماة واحادة لام رشيمة من يسامون 
أنفسهم »الداملني عليها« خقط، أ2 ال يذلُب 
إىل الفقراء يشٌء من 4لك إال اليساري، وبالتايل 
خدندماا تُدخَّال خريضاة الازكاة ال ينتظار 
النااس من ربهم إال الدذاب األليم والسايط 
والديا4 باللاه، وبالتايل عى الناس أن يدوعوا 
اىل ربهام وأن يتوبوا إلياه وأن ييرجوا زكاة 
أموالهم التاي كتبها الله عليهام؛ ألنهم يو  
القيامة سايُمرشون ولذا األموال ساتُكوى 
بها جبالهم وجنوبهم وظهورلم جزاًء بما 
كاناوا يكنزون، ويف المدياث عن النبي صى 
الله عليه وآله وسالم قال: »ماا آمن بي من 
بات شابداَن وجااُره جائاٌع إىل جنبه، ولو 
يدلم باه«، عاعياً َمان كان عناده زكاة ماله 
أن ييرجهاا ولاي حالٌّ مفروض مان الله 
سابمانه وتدااىل للفقاراء واملسااكني ومَلن 

نصت عليهم اآلية الكريمة آنفة الذكر.
وأوضح الدالمة شمل الدين، أنه لو ُخّدل 
جاناب الزكاة لُملَّت مشااكل كثارية عندنا، 
مؤكاداً أن لناك جانبني وراخَدين اقتصاعيني 
لما جانب الزكاة وجانب األوقاف، ولو ُخّدل 
لاذان الخانباان وأقيما حلَّ القياا  ألينانا 
عن طلب املسااعدة من الادول وألينانا عن 
كثرٍي من املساائل، لكن لألسف الشديد لذان 

الخانبان ُعّخال تماماً.
والواقاع أن كل لذه الفوائاد االقتصاعية 
للزكاة توّضُح لنا األلميّاَة الُقصوى للزكاة، 
خدندما رشعها الله من ضمن أركان اإلسال  
اليمساة جنباً إىل جنب بخانب شهاعة أن ال 
إلاه إال اللاه وإقامة الصاالة وصو  رمضان 
وحاج البيات، لام يضدهاا اعتباطااً، وإنما 
أللميتّهاا يف وضاع إحسااس صااعق لادى 
الغناي تخااه الفقري، وأيضاً تخهاري األموال 
من شابهات المارا ، حياث قال عاز وجل 
يف ممكام آياتاه: »ُخذْ ِماْن أَْمَواِلِهاْم َصَدَقًة 

ُرُلْم َوتَُزكِّيِهْم ِبَها«. تَُخهِّ

رة بمئات الماليين.. كشفت عدَد العمارات والفلل التي يمتلكونها وحجم المبالغ المستَحقة عليهم والمقدَّ
وثيقٌة ر�ضميٌة توؤكد امتناَع فا�ضدين وم�ضئولني �ضابقني عن �ضداد الزكاة وجتاهلهم معاناة الفقراء وامل�ضاكني

الزكاة.. ركُن اإلسالم الذي ال يتعرف به نافذو اليمن
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حّذرت من ال�ضفقات امل�ضبوهة مع العدو ودعت اإىل جتميد العمل احلزبي واإقرار الطوارئ حلماية الأمن الداخلي

األحزاُب واملكّونات السياسية اليمنية بصوت واحد: ال َحـلَّ سوى بالحشد إىل الجبهات
  -  زكريا الشرعبي:

شهدت الداصمُة صنداُء، يو  الثالثاء 
املاايض، لقااًء سياساياً موقدااً لخميع 
األحزاب واملكّونات السياساية املنالضة 
و4لاك  السادوع2ّ،  األمريكاي  للدادوان 
اساتخابة لدعوة وّجهتها أحازاب اللقاء 
املشارتك مان أجال مناقشاة التخورات 
السياساية الرالنة واتياا4 موقف حاز  
الداخلياة  إزاء ممااوالت شال الخبهاة 
ورضورة رخد الخبهات بالرجال واملؤونة.
واتفقات جمياُع األحازاب واملكّونات 
السياساية التاي حرضت اللقااء عى أن 
الييار الوحيد ملواجهة الددوان األمريكي 
السادوع2ّ لو رخد الخبهات، والكف عن 
إشاغال النااس بدناويَن خئوياة وحزبية 

خارجة عن مسار املواجهة.
األمريكاي  الدادوان  يدّشاُن  وخيماا 
السادوع2ّ مرحلاة جديدة مان التصديد 
الدساكر2 خقد شادعت جمياع األحزاب 
واملكّونات السياساية عاى أخذ املوضوع 
بخديّة قصوى وتخميد جميع األنشاخة 
المزبياة حتاى تمقيال اليمان للنارص 
الكامل وتمرير جميع أََراضيها من قوات 

الغزو واالحتالل.
الدراقياَل  اللقااُء  واساتدرض 
والتدخيالِت مُلَؤّسساات الدولة وإعاقتها 
عان القياا  بدورلاا يف تدزياز وتقديام 

اليدمات للشدب قدر املمكن واملتاح.
لاذه  اساتمرار  مان  اللقااُء  وحاّذر 
الدراقيال وكذلك اساتمرار الدراقيل التي 

تقف أما  مماكمة اليونة.
 مشاريين إىل أن لنااك َمان ينّصاب 
نفسه حامياً لهؤالء اليونة ويقُف حائالً 
عون إصاالح القضاء بما يمقال الددالة 
واإلنصاف وكذا يقُف حائاالً أما  تفديل 
اإليراعات  الرقابياة وضباط  امُلَؤّسساات 

ويري 4لك.
ورخض اللقاء املباَعرات االستساالمية 
التي تتبنالا بدُض األطراف يف اساتهانة 

واضمة بكل تضميات اليمنيني.
وعارّبت جمياُع األحازاب واملكّوناات 
عان  اللقااء  يف  املشااركة  السياساية 
مواقفها من األحداث والتمديات األخرية.

َأْنَصار اهلل: هناك صفقاٌت مشبوهة 
تأتي خدمًة لتصعيد العدوان

ويف كلماة للمخلل السايايس ألَنَْصار 
الله ألقالا عضاو املخلل حمزة الموثي 
أَكَّاَد خيهاا عاى أن عوَل الدادوان لديهاا 
ُمَيّخٌط خخاري لتفكيك الخبهة الداخلية 
بالتزامان ماع تصدياد عساكر2، حيث 
3 ألوياة وصلات إىل  كشاف أن “لنااك 
جبهة نهام وآالف املقاتلني يف تدز بهدف 

التصديد الدسكر2 من قبل الددوان”.
الصفقاات  أن  الموثاي  وأوضاح 
واملبااعرات املشابولة تأتي بهادف إثارة 
البلبلاة وخدماة 4لك التصديد، يف إشاارة 
إىل مباعرة مخلل الناواب األخرية، قائالً 
إن تلاك املبااعرة »لم يتام التواخل عليها، 
وتام اساتصدارلا ولي ال زالات يف إطار 

النقاش”.
وتمادث الموثاي يف كلمتاه عان تلك 
املبااعرات، موضماً أنه مان املفرتض أن 
تكوَن مباعراُت الساال  جمدية بالتواخل 
وليال  السياساية  املكّوناات  ُكّل  ماع 
انفراعية، وأن “استغالل الوضع اإلنَْساني 
يف المديدة بتقديم مباعرات جزئية تخاوز 
ملسار ما تم التوصل إليه يف املفاوضات”، 

مشارياً إىل أن 4لك التخاوز يكشف أَْلَداخاً 
خخرية لقوى الددوان، ومتساائالً: »ملا4ا 
تخااه  السياساية  املكّوناات  تصاُدُر  ال 

املباعرات التي تقد  بشكل مختزأ؟”.

الحراُك الجنوبي: املبادراُت 
االستسالمية ال تنسجُم مع تضحيات 

وصمود الشعب
مان جهته أَكََّد مكّون المراك الخنوبي 
أن املباعرات االنفراعية واالستساالمية ال 
تنساخم مع تضميات وصموع الشادب 
اليمناي، منوِّلاً إىل أن الدمل السايايس ال 

يدني اليضوع واالستسال .
ولفات المراك الخنوباي إىل أن خخاَب 
قائد الثاورة كان رساالًة واضمًة يف لذا 

اإلطار.
وأشار المراك إىل أن %99 من املقاتلني 
يف الخبهاات لم من أَنَْصاار الله، ويخب 
عاى الخميع أن يستشادروا املساؤولية 
الوطنياة ويدخداوا برجالهام للدخاع عن 

الوطن.
وقال الماراك الخنوبي يف كلمته: نمن 
وقفنا مع القوى الوطنية بوجه الددوان، 
ونمن نقااوُ  مدتدياً أجنبيااً، وخالخاتنا 

تُمل بالتفالم.

الجبهة الجنوبية: لنواجه أي تشويه 
للقوى املناضلة

الخنوبياة  الخبهاة  أكادت  بدورلاا 
رضورَة ععام الخبهات، الختاة إىل أنه آن 
األواُن لتكثياف الخهاوع مان أجال 4لك؛ 
كاون الددوان يدشان مرحلاة كبرية من 

التصديد.
وععات الخبهة الخنوبياة إىل مواجهة 
أ2 تشاويه للقوى املناضلاة واملضمية، 

كما سيرت من الذين يّدعون المياع.
وقالات يف كلمتها: المياع أما  أشاالء 
األطفال والنسااء خيانة واصخفاف مع 

الددوان.

التنظيم الوحدوي الناصري: االستعداُد 
للتضحية ليَس مسؤوليَة جبهة دون 

ُأْخـَرى
يف 4ات السياق لفت التنظيُم الوحدو2 
النارص2 إىل أن امُلَيّخط الستهداف اليمن 

واالساتدداع  اليقظاة  أن  مؤّكاداً  كباري، 
للتضمياة ليسات مساؤولية جهة عون 

أُْخاَرى.
وأكادت كلماة التنظيام رضورة عاى 
ععم الخبهات والتَمّرك خلف قائد الثورة 
مواجهاة  يف  الموثاي  عبدامللاك  السايد 
الدادوان األمريكاي السادوع2ّ وإصالح 

القضاء ومماربة الفساع.
وأشاار التنظيم إىل أن السايد عبدامللك 
بدرالديان الموثاي يمثّل بمواقفاه قائداً 

لألمة.

حزب شباب التنمية: يجب الكف عن 
املزايدة باسم الوحدة والجمهورية 

وأَرَاضينا محتلة
كذلاك أَكَّاَد حازب شاباب التنمية أن 
الييااَر يف مواجهة الددوان ليل إال برخد 
الخبهات وكل خخوة تدعم 4لك بما خيها 

إْعاَلن حالة الخوارئ.
وأشار المزب إىل أن تشويَه أَنَْصار الله 
ال يياد  إال الددوان، وععا المزب القوى 
الوطنية إىل المفاظ عى الصف الداخي.

وععاا المازب إىل الكاف عان املزايدة 
باسام الوحادة والخمهورياة وجزء من 

أََرايض اليمن ممتلة.

حزُب الرشاد السلفي: التفريُط يف 
الجبهة الداخلية تمكنٌي للعدو

بادوره ععاا حزب الرشااع السالفي، 
إىل الوعاي بأََلميّة المفااظ عى الصف، 
ُمشارياً يف كلمتاه إىل أن النارَص يلاوح يف 
األخال، وأن أ2 تفرياط يف َوحادة الخبهة 
الداخلية لو بمثابة تمكني للددو مما لم 

يتمكن منه خالل عامني ونصف عا .
وقاال الرشااع: لام يقبال اليمانياون 
الغازاَة عى مار التأريخ، والغازاة الخدع 

سيندمون.

تنظيُم التصحيح الشعبي الناصري: 
خطاُب السيد برنامج عمل 

واعتربت األحزاب واملكّونات السياسية 
خخااَب قائاد الثاورة السايد عبدامللاك 
برناماج عمال للمرحلاة اليخارية التي 
تمر بهاا اليمن، وقال تنظياُم التصميح 
الشادبي النارص2 يف كلمتاه التي ألقالا 

يف اللقااء املوساع: خخاُب السايد القائد 
برنامج عمل يف مرحلة حساسة.

كماا أشااع التنظيام بوعاي الشادب 
اليمني وإعراكه للُمَيّخط الذ2 يستهدف 

اليمن.

حزُب الشعب الديمقراطي: تجب 
املساعدة على عزل األصوات النشاز

ويف كلماة حزب الشادب الديمقراطي 
أَكََّد المزب أن اليمن أما  اختبار صدب.
ولفات المازب إىل أن اليياارات التاي 
طرحهاا قائاد الثاورة السايد عبدامللاك 
الموثي تساعد عى تخاوز لذا االختبار.
وععاا المزب إىل أن تدزياز َعور القوى 
السياساية رضورة تسااعد عاى عازل 
األصاوات النشااز، كماا أشااع يف كلمته 
بدور األجهزة األمنية والذ2 حاخظ بشكل 

رئيل عى حالة األمن واالستقرار.

حزب السلم والتنمية: السالُم 
الحقيقي هو مواجهة التصعيد 

بالتصعيد
من جهتاه أَكََّد حزب السالم والتنمية 
عاى أََلميّاة رخاد الخبهاات ومواجهاة 
التصدياد بالتصدياد ومواجهاة رلانات 

الددو بشل الخبهة الداخلية.
وقاال المازب إن رلان الدادوان عى 
البُدد الخائفي انتهى، ُمشارياً إىل مرالنة 

الددو عى ُمَيّخخات أُْخاَرى.
وأضااف: تصدياُد الددوان لان يقابََل 
باالستساال  بل بالتمسك بييار الصموع 
واملواجهة، ُمشرياً إىل أن السال  المقيقي 
يف وقف الددوان وحفظ كرامة البلدان.

وأكد المزب أن مباعرات تساليم مخار 
صنداء وميناء المديدة لألمم املتمدة يريُ 

مقبولة وطنياً.

حزب العدالة والبناء: يجُب الحفاظ 
على الجبهة الداخلية من ُمَخّططات 

العدو
كذلاك ععاا حازب الددالة والبنااء إىل 
التمي باملساؤولية والدمل عى المفاظ 
عاى الخبهاة الداخلياة مان ُمَيّخخات 
الدادوان ورلاناتاه األخارية يف تمقيال 

أَْلَداخه باليمن.

تنظيُم املستقبل للعدالة واليمني 
التقدمي: مخاوُف القوى الوطني على 

ر الجبهة الداخلية مربَّ
عى 4ات الصديد أَكََّد تنظيم املساتقبل 
للددالاة عى أََلميّاة املماخظة عى القيم 
الوطنية وعورلا يف المفاظ عى تماُساك 
الخبهة الداخلية الددالة املساتقبل، ولو 
األمار 4اته الاذ2 أّكاده التنظيام اليمني 
التقدماي والذ2 أَكَّاَد يف كلمته أَيْضااً أَكََّد 
أن ميااوف القوى الوطنياة عى الخبهة 

الداخلية مربر.

حزُب الكرامة: نبارُك دعوة اللجنة 
الثورية للتحشيد إىل الجبهات

وباركت األحازاب اليمني ععوة اللخنة 
الثورية للتمشايد نمو الخبهات ورخدلا 
الدادوان  تصدياد  ملواجهاة  باملقاتلاني 
األمريكي السدوع2ّ، ويف لذا السياق قال 
حازب الكراماة إن ععاوة رئيال اللخنة 
الثورياة مممد عاي الموثي إىل المشاد 
نماو الخبهاات ععاوة مباركاة وينبغي 

تلبيتها.

حزب البعث العربي االشرتاكي: رفُد 
الجبهات اسرتاتيجية وطنية

ويف ساياق متصال قاال حازب البدث 
الدربي االشرتاكي إن رخد الخبهات باملال 
والرجاال اسارتاتيخية وطنياة ملواجهة 

الددوان
وأشاار االشارتاكي إىل أن أعداء اليمن 
يساتهدخون الخبهاة الداخلياة بداد أن 
خشالوا يف اليياار الدساكر2، عاعيااً إىل 
المفااظ عاى االنتصارات التاي حققها 
صماوع الشادب والمفاظ عاى الخبهة 

الداخلية.
وقال االشارتاكي: املؤامارة التي تماك 
عاى الوطن كبارية، وال يخاوز أن تكون 

الفداليات للخدن يف الظهر.

حزب األمة: يجب على الجميع دعم 
الجبهات

بادوره قاال حازُب األماة إن رلاان 
الدادوان عى شال الصاف بالتزامن مع 
التمشايد الدساكر2 يمتمُّ عى الخميع 
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حّذرت من ال�ضفقات امل�ضبوهة مع العدو ودعت اإىل جتميد العمل احلزبي واإقرار الطوارئ حلماية الأمن الداخلي

األحزاُب واملكّونات السياسية اليمنية بصوت واحد: ال َحـلَّ سوى بالحشد إىل الجبهات
ععم الخبهات.

الدعام  سااحات  ندعام  وأضااف: 
الفرقاة  ععاوات  ونرخاض  للخبهاات، 

والتمزق.
وععا المزب إىل رخع مستوى التنسيل 
بني املكّونات السياساية للتغلب عى أ2 
اساتهداف للخبهاة الداخلياة، كما ععا 
الدقاالء يف حازب املؤتمار إىل المذر من 
ُمَيّخخات الددوان السااعية الستهداف 

الخبهة الداخلية.

شباب العدالة والتنمية: ندعو إىل 
تفعيل ُمَؤّسسات الدولة

وععت األحزاب واملكّونات السياساية 
يف لقائهاا إىل تفديال ُمَؤّسساات الدولة 
وإصالح اليلال يف األجهازة المكومية، 
ويف لذا السياق قال حزب شباب الددالة 
والتنمياة إن تفديال ُمَؤّسساات الدولة 
وإصالح أجهزة الدولة تساهم يف صموع 
شدبنا، كما أشاار إىل أن أنصاف الملول 

انتقاص من كرامة وسياعة البلد.

الحزب الناصري الديمقراطي: نبارك 
ما جاء يف خطاب قائد الثورة

مان جانباه أَكَّاَد المازب الناارص2 
الديمقراطي عى أن الددو اليو  يسادى 
إىل خلل قضايا ثانوية يساتغل خيها آلته 
اإلعالمية وتمويلها إىل قضايا أساسية

وناّوه المازب إىل أن االنارصاف عان 
توعية الشادب عن خخاورة املرحلة إىل 
قضاياا حزبية ييد  الدادوان ويضدف 

الخبهات.
ال ماكان  كلمتاه:  يف  المازب  وقاال 
للممايدين بني شدبنا، واالستسالُ  ليل 

يف قاموس َمن قّد  التضميات.
وأضاف: الوسخية واالعتدال شداراٌت 
ال تنساخم مع الخهاع والثباات يف وجه 

عدو يستهدف البلد.
كماا باارك المزب ما جااء يف خخاب 

قائد الثورة السيد عبدامللك الموثي.

تنظيُم التصحيح وحزب الحرية: 
العمل يف ميدان املواجهة وليس 

االستعراض بالكلمات
وشدعت األحزاب واملكّونات السياسية 
اليمنياة عاى أََلميّاة الدمال يف ميادان 
السادوع2ّ  األمريكاي  الدادو  ملواجهاة 
باعتبار 4لك املدياار المقيقي بديداً عن 
االساتدراض بالكلمات، ويف لذا السياق 
أشار تنظيم التصميح إىل أن ألف كلمة يف 
امليزان ال تسااو2 عمالً واحداً يف امليدان، 
ويف ساياق متصل قال حازب المرية إن 
مواجهاة مرشوع تقسايم اليمان الذ2 
يدمل الددو عى تنفيذه لن يكون ساوى 

برخد الخبهات.

حزُب الوفاق يقدم مبادرًة لتنفيذ 
النقاط االثنتي عشرة

ويف اللقاء قّد  حازب الوخاق الوطني 
مبااعرة تتضمن خخاة لتنفياذ النقاط 
االثنتي عرشة التي أَكََّد عليها قائد الثورة 

السيد عبدامللك الموثي.

بياُن األحزاب: ندعو إىل تجميد العمل 
الحزبي وإْعاَلن حالة الطوارئ لحماية 

األمن الداخلي
وخرج اللقااُء ببيان أّكدت خيه جميع 
األحزاب والقوى السياساية عى أََلميّة 
التماساك املختمدي والشدبي؛ باعتباره 

ألمَّ عامل من عوامل الصموع والتماسك 
يف مواجهة الددوان.

وقال البيااُن إن قوى الددوان َساَدت 
الساتهداف لاذا الدامال بدادة ُطاُرق، 
ومن ألمهاا« الدخع بالبدض تمثيل عور 
الخرف الثالث الذ2 يمني نفسه بدروض 
اساتدمارية وصكاوك يفاران ولمية، 
ومبااعرات  صفقاات  بتبنّاي  مندِخدااً 
عناويان  تمات  ومشااريَع  مشابولة 
خاععة وكا4بة ال تمقل أ2 خري لشدبنا 
ولبلدنا كالمياع و الوساخية واالعتدال، 
يهادُف من خاالل 4لاك تمييد الشادب 
وإبداعه عن مدركتاه المقيقية مدركة 
الدازة والكراماة واالساتقالل أن لاذه 
الدناويان الزائفاة ويف ظل لاذا الظرف 
تدترب اخخار عى الخبهاة الداخلية من 

الددوان املبارش نفسه«.
 وقاال البيان: نأساف أن يكون لناك 
مان األحزاب الرئيساية مان يتبنّى لذه 
التوجهات اليارجة عن اإلجماع الوطني 
املتمثل يف منالضة الددوان واملستهدخة 
لَوحدة الصّف والتماُساك املختمدي أما  

صلف الددوان.

وفيما يلي نص النقاط التي خرجت 
بها األحزاُب السياسية يف لقائها 

املوسع: 
- مان منخلال المارص وبدياداً عن 
ُكّل تراكماات املايض وباكل صدق ندعو 
إخوانَناا الرشخااء عاخال حازب املؤتمر 
وقياعاتاه الوطنياة، واحرتامااً لقاعدته 
الشادبية الدريضة واملواجهاة للددوان 
باأن يساتديَد زماا  األماور مان أيد2 
الخاباور اليامل وأن ال يسامَح لشال 
الصاف الوطناي، ولنصل مدااً وجميع 
أبنااء الشادب إىل جناي ثماار صموعه 
َوصاربه ببناء يمن ُحّر قو2 24 ساياعة 

واستقالل.
– ندعو أبناء الشادب اليمني لتتويِج 
لدمااء  وخااءاً  األساخور2  الصماوع 
الشاهداء وقَسماً لله ورسوله باالنتصار 
للاه والوطان والمضور إىل سااح الفدل 
قبال القول، وتدشاني مرحلاة مواَجهة 

التصديد بالتصديد.
– ندعاو القاوى الوطنياة إىل تخميد 
وتوخاري  والمزباي  التنظيماي  الدمال 
الخهوع والخاقاات واإلْمَكاناات وبذلها 
للتمشايد إىل جبهاات القتاال والتصد2 

للددوان.
– نماذُِّر مان اساتغالل الخماعاات 
التكفريياة لهاذه األنشاخة التنظيمياة 
كغخاء لوجوع أرضياة خصبة لالخرتاق 

يكوُن خيه الشدب ضمية.
– ندعاو إىل تفديال عور ُمَؤّسساات 
الرقابياة  األجهازة  اة  َخاصَّ الدولاة، 
والهيئاات القضائية، بما يؤع2 إىل إنهاء 
الفسااع ومماسابة املفسادين مان أَية 

جهة كانت ومماكمة اليونة.
عان  المصاناة  رخاع  إىل  ندعاو   –
الربملانياني املؤيدين للددوان؛ باعتبارلم 
القانونياة  اإلجاراءات  واتياا4  خوناًة 

بمقهم.
– نقرتُح عى القياعة السياسية إْعاَلَن 
حالاة الخاوارئ يف حالة أنهاا ارتأت أن 
لناك خخراً عى أمن الخبهة الداخلية.

– إقرار برنامج نزول ميداني لألحزاب 
إىل  السياساية  والتنظيماات  والقاوى 
الخبهاات والتمشايد لها وإىل سااحات 

االعتصا  يف مميط الداصمة صنداء.

العدوان يسعى لتفكيك الجبهة الداخلية بالدفع ببعض القوى السياسية عبر 
طابور خامس وبعض القيادات لممايزة أنفسهم عن جبهة مواجهة العدوان 
هناك تصعيد عسكري خطير يستهدُف البلد في هذه المرحلة 

المبادراُت ُيفتَرُض أن تأتي من خالل إجماع واسع من الجبهة الوطنية 
المناهضة للعدوان وأال تتفرَد فئٌة بمبادرة تقدمها للحل والسالم

اأّكد على �ضرورة تفعيل الردع القانوين للخونة وك�ضف بع�س 
�ضات الدولة  العراقيل التي ي�ضعها �ضركاء ال�ضلطة يف ُموؤَ�ضّ

حمزة الحوثي: مبادرُة الربملان لم يتم التوافق 
عليها واملؤتمر شارك يف »ظهران الجنوب«

  -  خاص:
يف اللقاء املوّساع لألحازاب ألقى املهندس 
حمزة الموثي كلمَة املخلل السيايس ألَنَْصار 
اللاه أَكَّاَد يف مخلدهاا أن عوَل الدادوان لديها 
ُمَيّخاط خخاري لتفكياك الخبهاة الداخلية 
بالتزامن مع تصديد عساكر2، حيث كشاف 
أن »لناك 3 ألوية وصلت إىل جبهة نهم وآالف 
املقاتلاني يف تدز بهادف التصديد الدساكر2 
مان قبال الدادوان«، وأوضاح أن الصفقات 
واملباعرات املشبولة تأتي بهدف إثارة البلبلة 
وخدماة 4لاك التصدياد يف إشاارة إىل مباعرة 
مخلال النواب األخرية قائاالً إن تلك املباعرة 
»لم يتم التواخل عليها، وتم استصدارلا ولي 

ال زالت يف إطار النقاش«. 
تلاك  عان  كلمتاه  يف  الموثاي  وتمادث 
املبااعرات، موضمااً أناه مان املفارتض أن 
تكون مباعرات الساال  جمدية بالتواخل مع 
ُكّل املكّوناات السياساية وليال انفراعياة، 
وأن “اساتغالل الوضع اإلنَْسااني يف المديدة 
بتقديام مباعرات جزئية تخاوز ملساار ما تم 
التوصال إلياه يف املفاوضات”، مشارياً إىل أن 
4لاك التخاوز يكشاف أَْلَداخاً خخارية لقوى 
الددوان، ومتساائالً: »ملا4ا ال تصُدُر املكّونات 
السياساية تخاه املباعرات التي تقد  بشاكل 

مختزأ؟”.
وبيصاوص “ظهاران الخناوب” والخدل 
املفتدال حولها، قال الموثي يف كلمته إن “ما 
حصال لنااك ليل اتفاقااً سياساياً، بل من 
أجل تثبيات التهدئة يف املماخظات السابع”، 
مؤّكاداً عى أن اللخاَن التي تم تشاكيلُها بناًء 
عى لقاءات ظهران الخنوب »كانت مناصفًة 
بني أَنَْصار الله واملؤتمر الشدبي الدا ”، ولو 
ماا يدحض االععااءات األخرية التاي يتبنالا 
البداض يف حزب املؤتمر بشاأن انفراع أَنَْصار 

الله بتلك اللقاءات.
وقال الموثي إن “السدوعيّة رخضت المل 
الشاامل الاذ2 يتضمان التيلص مان لاع2 
وعي ممسان وتركت األمر لكري2”، مضيفاً 
أن السادوعيّة رخضات أَيْضااً المل الشاامل 
الذ2 قدمتاه األمم املتمدة عندما قدمت المل 
الشاامل، وأن »اتفااق مساقط كان باتفاق 
املؤتمار وأَنَْصار الله، ولم يكان خيانة ألحد” 
يف توضياح لمقيقة املوقف الاذ2 تتبناه عول 
الدادوان حيث تتخاه خيه إىل خلال مباعرات 

استسال  خرعية للتهرب من المل الشامل.
وعماا يادور يف ُمَؤّسساات الدولة، وضح 
الموثاي يف كلمتاه أن االختاالل يف عمال تلك 
امُلَؤّسساات يرجاع لضداف أعاء املساؤولني 
مع أخاذ صدوباة الظاروف باالعتباار، كما 
كشاف عن بداض الدراقيال التاي يواّجهها 
الدمل امُلَؤّسايس؛ بسبب سياساات الرشكاء 
مان حازب املؤتمار، حياث أورع الموثي من 
ضمنهاا أن »تشاكيل اللخناة االقتصاعية ال 
يازاُل مرخوضاً من قبل الارشكاء حتى اآلن”، 
وأضااف أن “وزيَر الزراعاة حتى وقت قريب 
يدرقل ُمَؤّسساة انتاج المبوب، ومستشاروه 
يتدللون باتفاقيات عولية”، متساائالً: “كيف 

نماخظ عاى صموع شادبنا ونرخاع بوجهه 
اتفاقيات تدرقل إصالح اقتصاعه وزراعته؟”.
وقال الموثي يف الساياق نفساه إن حزب 
املؤتمر قد “اعرتف بدرقلة القضاء من خالل 
التدلال باالنفصاال”، يف إشاارة إىل ماا قاله 
رئيال المازب يف خخاباه األخري، وتسااءل 
الموثي مساتغرباً »ملا4ا تم تشكيل المكومة 
ولاي لام تصل إىل مناطال ممتلاة، لل لذا 
تفديال  أن  مضيفااً  لالنفصاال؟”،  تدزياز 
وإصالح القضاء لو أمر ال بد منه ملماسابة 

اليونة.
وأكاد الموثي يف كلمته أن أَنَْصار الله “مع 
الارعع القانوني بمل من 4لاب مع الددوان 
لوقاف حالة االساتقخاب”، موضماً أن 107 
من أعضاء الربملان باتوا يف صف الددوان وأن 
الددو يسادى الساتقخاب البقية، ومنبهاً إىل 
أن “مان يدارض الارعع القانوناي بمل من 
4لب لداصمة الددوان، يسامح البن سلمان 

باستقخاب املزيد”
واساتخرع الموثاي يف كلمته كاشافاً عن 
مالبساات عمال ُمَؤّسساات الدولاة، حياث 
قاال إن “اللخان الثورية لم تداد موجوعًة يف 
الاوزارات وما يقال عون 4لاك مزايدة”، يف رع 
رصياح عاى ماا أورعه رئيل حازب املؤتمر 
الثورياة  اللخاان  يف خخاباه األخاري حاول 
وسايخرتها عى امُلَؤّسسات، كما نوه الموثي 
إىل ان وزيار النفط يرخض تمويال اإليراعات 
إىل البنك املركز2، وتسااءل عن سابب رخض 

إلمااق املخالديان بالخياش وإحاللهم بدل 
حااالت الفارار، وأضااف بداد 4لاك ”نمان 
جالزون إلصالح امُلَؤّسسات الرقابية، واأليا  
القاعمة ساتظهر الصاعق من عونه”، مؤّكداً 
عى أن إصاالح أعاء ُمَؤّسساات الدولة أمر ال 

مفر منه.
وعان الوضاع يف الخنوب قاال الموثي يف 
كلمت: ”ليال يف وارع الدادوان المفاظ عى 
وحادة اليمان بال تقسايمه وتمزيقاه، وما 
يمصال يف الخناوب شاالد واضاح”، مؤّكداً 
أن تبااعل األعوار بني السادوعيّة واإلمارات يف 
املماخظات الخنوبية يخسد ريبة أمريكية يف 

تمزيل الخنوب.
واساتنكر الموثاي يف كلمتاه ييااَب رعة 
الفدل عى توجه النظا  السادوع2ّ منذ زمن 
لغارس الفكر الولابي يف املنالج الدراساية، 
مدلنااً أن تدديال تلاك املنالاج »جازء مان 
مساؤولية الخمياع لوقاف الغازو الولاباي 

التكفري2”.
كماا تخارق الموثاي يف كلمتاه أَيْضااً إىل 
قضياة األقاليام التي تام طرحهاا يف مؤتمر 
الموار الوطني قائالً إن املواخقة عى تقسايم 
اليمان إىل 5 أقاليم جاءت مان حزبي املؤتمر 
واإلصالح، وأن قياعات يف حزب املؤتمر عخدت 
بزيااعة األقاليام مان 5 إىل 6، مؤّكاداً عى أن 
»أَنَْصار الله وقفوا مستندين إىل ثورة شدبية 

إلجهاض مرشوع التقسيم واألقلمة”.
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  -  الحديدة:
عقاد عقالء ومشاايخ ووجهاء مماخظة 
المديدة، االثناني الفائت، اجتماعاً موساداً 
ملواجهاة تصديد الدادوان وععام الخبهات 
بالرجال واملال، بمضور قياعات يف السالخة 
اململية وعلماء وشيصيات اجتماعية، تلبية 
لدعوة قائد الثورة السايد عبدامللك بدر الدين 
الموثي، وبالتزامان مع امُلَيّخخات الخديدة 
لقوى الددوان يف استهداف الخبهة الداخلية.
التصدياد  »مواجهاة  شادار  وتمات 
بالتصدياد« تضّمان االجتمااع الددياد مان 
املشااركات اليخابياة والشادرية املتنوعة 

التي أكادت عى الرخض التاا  ألية مباعرات 
تسااو  عى أمن واساتقرار الباالع، وتتنكر 
لدماء الشهداء وتضميات الخرحى، منولني 
إىل أن أبناء المديدة سايكونون يف طليدة من 

يقفون ضد تلك املباعرات.
وخاالل اللقااء ألقاى أمني عاا  املخلل 
املمي باملماخظة، الشيخ عي القوز2، كلمة 
السالخة اململية باملماخظة، وجدع خيها عى 
الصماوع والثبات والتصديد يف مواجهة قوى 
الدادوان والمفااظ عى وحادة الصف، كما 

ععا إىل رخد الخبهات.
وتضمنات كلماة املشاايخ التاي ألقالا 
صااعق املدااىف اساتنكاراً لخرائام الددوان 

ملواصلاة  وععاوة  األمريكاي،  السادوع2 
الصموع.

وصادر عن اللقااء بيان أكد عاى حماية 
الصف الداخي والمفاظ عى تماسك الخبهة 
الداخلياة، كماا باارك اليخااب التأريياي 
األخري لقائد الثورة السايد عبدامللك بدرالدين 

الموثي.
كما طالب البيان مان اللخنة التمرضية 
لمكمااء اليمان بتشاكيل لخاان مركزياة، 
تشامل لخنة التخنياد والتمشايد، وععا إىل 
تشاكيل لخان لتقييم أعاء ُمَؤّسسات الدولة، 
وتفديل األجهزة الرقابية، وتصميح وتفديل 

القضاء، ومتابدة الوضع االقتصاع2.

  -  صنعاء:
تمات شادار »التصدياد يف مواجهاة التصدياد« عقد 
حكمااء وعقاالء ومشاايخ مماخظة صنداء ياو  االثنني 
الفائت، لقاءاً موساداً، استخابًة لدعوة قائد الثورة السيد 
عبدامللك بدر الدين الموثي، بمضور شايصيات رسامية 

واجتماعية عى رأسها رئيل اللخنة الثورية.
وخالل اللقاء ألقى رئيل اللخنة الثورية الدليا األساتا4 
ممماد عاي الموثاي كلمة أكاد خيها عاى الادور الفدال 
ألبناء مماخظة صنداء يف رخاد الخبهات وععمها بالرجال 

والقواخل.
واستغرب الموثي من االنتقاعات التي يوجهها البدض 
ضاد التمشايد إىل الخبهات، يف إشاارة إىل بدض ناشاخي 
وسياسايي حازب املؤتمار، مشارياً إىل أنه لوال نشااطات 
ولقاءات التمشايد إىل الخبهات َلكان االحتالُل قد وصل إىل 

صنداء.
وععا الموثي المارضين عى عد  االلتفات ملن يثريون 
التضليالت حول التمشايد يف ساحات الثورة بصنداء؛ ألن 

4لك يصب يف ععم الخبهة الداخلية وتدزيزلا.

وتسااءل الموثاي عما قاله أماني عا  حازب املؤتمر، 
عاارف الزوكا، مان اتهامات للخاان الثورياة بتبديد املال 
الدا  قائالً »أين لي األماوال الدامة؟ نمن قابلون بلخان 
من لذه الشايصيات املوجاوعة أمامي ومان يريلم من 

شايصيات الوطن ليأتوا ليماسابونا جميداً، حاسبولم 
عاى خمل وثالثني سانة ونمن حارضون للمسااب من 

2015 وحتى اليو «.
وأضاف الموثي »ال تخوُز املناكفاُت يف لذه املرحلة، من 

يريد أن يصّدد خليصّدد ضد الددو، ومن يريد أن يستدرض 
عضالتاه خليساتدرضها يف الخبهاات، من يرياد أن يثبت 
رجولته للشادب اليمني خهناك يف الخبهاات«، الختاً إىل أن 
المشاد لسااحات االعتصا  ليال اساتدراضاً عى حزب 

املؤتمر وإنما لدعم الخبهات وتمصينها.
ويف البياان الصااعر عان اللقااء أكد حكمااء ووجهاء 
صندااء عاى أولوية رخاد الخبهات، وتارك أياة تَمّركات 
ميدانية أَْو إعالمية ال تنفذ لذه األولوية، مخدعين ععوتهم 

لخميع األطراف للمفاظ عى وحدة الصف الداخي.
وععا البيان لتشاكيل لخان تهتم بالتمشايد والتخنيد، 
وتقييام أعاء ُمَؤّسساات الدولة وتفديال القضاء ومتابدة 

الوضع االقتصاع2.
كما عارّب البياان عن رخاض حكماء ووجهااء صنداء 
لاكل املباعرات التي من شاأنها أن تضيع عماء وتضميات 
الشهداء والخرحى يف »سوق النياسة السياسية«، حسب 
تدباري البيان، وكذا رخضهام ألية مسااومات حول ميناء 
المديدة أَْو أ2 شرب من الوطن، مثمناً الدور البخويل لرجال 

الخيش واللخان الشدبية.

  -  ذمار:
تماَت شادار »التصدياد الشادبي يف مواجهة 
تصدياد الددوان« عقاد علماُء ووجهاُء ومشاايُخ 
مماخظة 4مار لقاءاً تشااُورياً موّسداً يو  الثالثاء 
الفائات، أعلنوا خيه رخضهم املخلال لكل املباعرات 
التي تقد  التنازالت وتفرِّط يف ساياعة واساتقالل 

الوطان وتضمياات وعمااء الشاهداء والخرحاى، 
ورخض ُكّل املماوالت والدعوات لالستسال .

وتيلال اللقااء مشااركات خخابية وشادرية 
متنوعة أكادت يف مخملها عى أن مواجهة الددوان 
والرتكياز عى ععم الخبهات ورخدلاا بقواخل املال 

والرجال والسالح لي أولوية األولويات.
وشاّدع املشااركون عاى ألميّاة االساتمرار يف 

التمشيد والتدبئة لرخد الخبهات، مدلنني االستدداع 
التاا  ملواجهاة التصدياد بالتصدياد؛ تفاعاالً مع 
خخااب قائاد الثاورة السايد عبدامللاك بادر الدين 

الموثي، مباركني النقاط الوارعة يف اليخاب.
وععاا البياان الصااعر عان اللقااء، ُكّل أَْحَرار 
وعقاالء وحكماء اليمان إىل تفديال وثيقة الرشف 
القباي باكل حيثياتهاا وتفاصيلها لارعع اليونة، 
مؤكداً عى رضورة تفديل عور السالخة القضائية 
الرقابياة  األجهازة  وتفديال  بدورلاا  للقياا  
واملماسابية ومماسابة الفاسادين مان أية جهة 
كانوا.. وكاذا مماكمة املتواطئني واملشااركني مع 
الددوان يف سافك عماء أبناء الشدب اليمني وتدمري 

مصالمه.
واعتارب البياان املرحلاة الرالنة التي تديشاها 
بالعنا يف ظل اساتمرار الدادوان والمصار، مرحلة 
تساتدعي الدمال لرخاد الخبهات وتخهياز الرجال 
لالقتماماات والتصاد2 لألَْعاَداء وليسات مرحلة 
املناخسات واملناكفات الداخلية التي ال تيُدُ  سوى 

قوى الددوان.
وععا عقاالء ووجهاء 4مار يف ختاا  البيان ُكّل 
أبنااء الشادب اليمناي، ويف مقدمتهام ُكّل حكماء 
وعقالء اليمن إىل التَمّرك الخمالري2 واالحتشاع إىل 
سااحات االعتصا  والثورة ياو  اليميل مهيبني 
ة للتَمّرك إىل سااحة  بأبنااء مماخظة 4ماار َخاصَّ

االعتصا  يف شارع املائة.

  -  تعز:
عقاد حكماُء ومشاايُخ ووجهااُء مماخظة 
تدز، منتصَف األسابوع الخار2، لقاءاً موسداً، 
باركاوا خياه النقااط الاوارعة بيخاب السايد 
عبدامللك بدرالدين الموثي، بشأن تدزيز الصموع 
الوطناي يف مواَجهاة تصديادات وُمَيّخخاات 

الددوان السدوع2 األمريكي.

وأكد البيان الصاعر عان اللقاء عى رضورة 
التَمّرك الخاع ملواجهة تصديد الددوان والرتكيز 
عى التمشايد والتخنيد وحماية الصف الوطني 
الداخلياة  الخبهاة  تماساك  عاى  والمفااظ 
ومدالخاة اإلشاكاالت املؤثرة سالباً عاى 4لك، 
مؤكديان عى ألميّاة ععم وحماية ُمَؤّسساات 
الدولاة وتقييام أعائهاا والسادي للرخاع مان 

مستوى األعاء االقتصاع2.

تلبية لدعوة ال�ضيد القائد عبد امللك احلوثي  

حكماء وعقالء اليمن : التحشيد للجبهات أولوية قصــوى وال مســاومة مع العدوان 
رئي�س الثورية العليا: من يريد اأن ي�ضتعر�َس ع�ضالِته فاجلبهاُت هي املكاُن املنا�ضب 

حكماء ووجهاء صنعاء يعلنون رفَضهم لكل مبادرات المساومة واالستسالم

اأعلنوا رف�ضهم ملبادرات ال�ضت�ضالم وا�ضتعدادهم للتوجه اإىل �ضاحات الثورة ملواجهة ت�ضعيدات العدوان

مشايخ ووجهاء ذمار: المرحلة تستدعي العمَل لرفد 
الجبهات وليس للمناكفات الحزبية

حتت �ضعار »مواجهة الت�ضعيد بالت�ضعيد« وتفاعاًل مع خطاب قائد الثورة 
حكماء ووجهاء الحديدة يؤكدون على ضرورة رفد الجبهات وتفعيل القضاء والرقابة

عقالُء ووجهاُء تعز يؤكدون على 
ضرورة مواجهة تصعيدات العدوان 
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تلبية لدعوة ال�ضيد القائد عبد امللك احلوثي  

حكماء وعقالء اليمن : التحشيد للجبهات أولوية قصــوى وال مســاومة مع العدوان 
حكماء ووجهاء عمران يؤكدون على ضرورة الحشد 

والتجنيد لمواجهة تصعيد العدوان

اأعلنوا ا�ضتعداَدهم ملواجهة ت�ضعيدات العدوان وتفاعلهم مع خطاب قائد الثورة

حكماء ومشايخ ووجهاء محافظة إب: األولوية دائمًا لرفد الجبهات

حكماء وعقالء ووجهاء مأرب يؤكدون على ضرورة 
التَحّرك لمواجهة تصعيد العدوان

  -  عمران:
وعلمااء  وعقاالء  ومشاايخ  وجهااء  عقاد 
مماخظة عماران، يو  االثنني الفائت، لقاءاً عاماً 
مرَكزياً، بمضور عدع من الشايصيات الرسمية 
واالجتماعياة، أكادوا خياه عاى رضورة التَمّرك 
ملواجهاة تصديد الدادوان والرتكيْز عى المشاد 
للخبهات والتخنيد وترسيخ قيم التساُمح وتدزيز 

التالحم الوطني ووحدة الخبهة الداخلية.
وأعلان املشااركون يف اللقااء مباركاَة وتأييَد 
جميع النقاط الوارعة يف خخاب قائد الثورة السيد 
عبدامللاك بادر الدين الموثي يو  السابت املايض، 
مخالباني اللخناة التمضريياة لدقاالء وحكماء 
اليمن بتشاكيل لخان مركزية تيتص بالتمشيد 

ووحدة الصف.
ويف البياان الصااعر عان اللقاء شاّدع وجهاء 
عماران عاى ععام وحماياة ُمَؤّسساات الدولاة 

وتقييام أعائهاا والسادي للرخاع مان مساتوى 
األعاء االقتصااع2، كما أكدوا عاى ألميّة تفديل 
الدور الشادبي يف مواجهاة ُكّل املماوالت الرامية 
عور  وتفديال  الداخلياة،  الخبهاة  الساتهداف 

الخهات املدنية يف الضبط واملماسابة.. ممذرين 
من خخاورة التهااون بالتضميات التاي قدمها 
الدازة  جبهاات  يف  اليمناي  الشادب  ويقدمهاا 

والكرامة.

  -  إب:
عقاد حكمااء ومشاايخ وعقالء 
مماخظاة إب، منتصاَف األسابوع 
األول،  اَع  املوسَّ لقاَءلام  الخاار2، 
الشايصيات  مان  عادع  بمضاور 
القبلياة والرسامية؛ تلبياة لدعاوة 
السايد القائاد عبدامللاك بادر الدين 
الموثي، ملواجهة تصديدات الددوان 

وتمصني الخبهة الداخلية.
وخالل اللقااء أكد رئيل مخلل 
الشايخ  باإب،  القباي  التالحام 
عبدالممياد الشاالر2، أن ما قاله 
األخاري  خخاباه  يف  القائاد  السايد 
لمكمااء اليمن ينبع من مساؤولية 
وطنية كربى، مشارياً إىل أن املرحلة 
ليسات مرحلة مهاعنة أَْو بمث عن 

مكاسب.
وألقاى األخ أحَماد شابيل كلمة 
باسام علمااء املماخظاة أكاد خيها 
ألميّة مثل لذه اللقاءات، ال سايما 
يف مثال لذه الظاروف المرجة التي 

تمار بهاا البلاد، مشارياً إىل أناه ال 
يمكن أن يمثل اليمنيني شايٌص يف 
الياارج، وال يمكن يف لذه الظروف 
أن نمشاد إال إىل جبهات القتال ضد 
لذا الدادو الذ2 ارتكاب الكثريَ من 

املخازر البشدة يف اليمن.
ويف كلمة أنصاار الله باملماخظة 
أكد األخ يميى القاسامي، املسؤول 

أن  عاى  املماخظاة  يف  االجتماعاي 
الوقت ليل وقات مهاعنة، الختاً إىل 
أن كلمة السايد القائاد األخرية تدد 
ميثاَق عمل متكامل لكل اليمنيني يف 
لاذه املرحلة المرجاة التي تمر بها 
بالعنا يف مشوار التمرر من الوصاية 
والتبدية لقوى االستكبار وأ4يالها. 
ويف البياان الذ2 خرج باه اللقاء 

أكد مشاايخ وعقالء إب عى ألميّة 
المفاظ عى َوحدة الصف والتالحم 
ملواجهاة الددوان الغاشام، واعتبار 
إىل  الخهاعياة  والتدبئاة  التمشايد 
جبهات الدزة والرشف لي األولوية 
التاي يخاب أن تتساابل إليهاا ُكّل 
املكونات والتيارات بال وكاخة أبناء 

البلد.

  -  مأرب:
عق�د عق�الء وحكم�اء وعلماء 
ومش�ايخ محافظ�ة م�أرب ي�وم 
موّس�عاً،  لق�اءاً  الفائ�ت  االثن�ني 
بحض�ور ع�دد من الش�خصيات 
الرسمية وأقارب الشهداء؛ لتفعيل 
النق�اط الواردة يف خطاب الس�يد 
القائد عبداملل�ك بدرالدين الحوثي 
بش�أن تعزيز الصمود الوطني يف 

مواجهة العدوان. 
وأكد بي�ان اللقاء، عىل رضورة 
التَح�ّرك الج�اد ملواجه�ة تصعيد 
التحش�يد  الع�دوان والرتكيز عىل 
والتجني�د وحماية الصف الوطني 
والحف�اظ ع�ىل تماس�ك الجبه�ة 
اإلش�كاالت  ومعالج�ة  الداخلي�ة 
املؤثرة سلباً عىل ذلك، داعياً حكماَء 

مأرب لتشكيل ست لجان مركزية 
تكون مهامها التحش�يد والتجنيد 
أداء  وحلحلة اإلش�كاالت وتقيي�م 
وتصحي�ح  الدول�ة  ُمَؤّسس�ات 
وتفعي�ل األجهزة الرقابية وتفعيل 
القض�اء وك�ذا متابع�ة الوض�ع 

االقتصادي.

وب�ارك البيان النق�اط الواردة 
بخطاب الس�يد القائد، مؤكداً عىل 
الج�اد ملواجهة  التَح�ّرك  رضورة 
تصعي�د الع�دوان والرتكي�ز عىل 
التحشيد والتجنيد وحماية الصف 

الوطني.

عقالء ووجهاء الجوف يؤكدون على 
التَحّرك لمواجهة تصعيد العدوان 

وتأمين الجبهات ورفدها
  -  الجوف:

عقد عقالُء ووجهاُء ومشايُخ مماخظة الخوف، 
يو  االثنني الفائت، اجتماعاً موّساداً، شاّدعوا خيه 
عاى رضورة التَماّرك ملواجهاة تصدياد الدادوان 
السادوع2 األمريكاي والمفااظ عى َوحادة الصف 
وتماُساك الخبهة الداخلياة؛ اساتخابًة لدعوة قائد 

الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الموثي.
ويف البياان الصااعر عان االجتمااع أكاد عقالء 
ووجهااء الخوف عاى رضورة مدالخة اإلشاكاالت 
التي تؤثر عى تماساك الخبهاة الداخلية، كما ععوا 
إىل تشاكيل لخاان مرَكزياة للمشاد والمفاظ عى 

وحدة الصف.
القضااء  عور  تفديال  إىل  أيضااً  البياان  وععاا 
واألجهازة الرقابية ملماسابة الفاسادين ومداقبة 
اليوناة والدماالء، الختااً إىل ألميّة ععام الخبهات 

باملال والرجال وإخشال ُمَيّخخات الددوان.
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  -  صنعاء:
ضمن حملاة »التصديد مقابل 
بناي  قبائال  نظمات  التصدياد« 
حشيش منتصف األسبوع الخار2 
وقَفاة قبلياة أعلنات خيهاا عان 
تخهيز حشاوعلا لرخاد الخبهات 
باملال والرجال؛ تفاعالً مع خخاب 
قائاد الثاورة السايد َعبدامللك بدر 

الدين الموثي. 
ضمان  الوقفاة  لاذه  وتأتاي 
نشاط قبي واساع تشهده مدظم 
املناطال ملواجهاة ماا ييخط له 
الدادوان من تصدياد يف الداصمة 
صنداء مان أجل تمقيال اخرتاق 

أمني وعسكر2. 

  -  
صنعاء:

أعلان أبنااُء قبائل 
بمماخظاة  لمادان 
تخهيز  عان  صندااء 
لرخاد  حشاوعلم 
باملاال  الخبهاات 
والرجال ضمن حملة 
مقابال  »التصدياد 
مع  تفاعالً  التصديد« 
خخاب السايد القائد 
َعبدامللاك بادر الديان 

الموثي األخري.
يف  4لاك  وجااء 
وقفة قبلية مسالمة 
نظمهاا أبناء املنخقة 
يف منتصف األسابوع 
الخاار2، أكادوا خيها 
عى استدداعلم التا  
التصدياد  ملواجهاة 
لاه  ييخاط  الاذ2 

الددوان يف صنداء.

  -  صنعاء:
تمَت شادار »التصديد مقابال التصديد« 
عقاد مشاايُخ ووجهااء قبيلاة بناي مخار 
بمماخظاة صندااء، صبااح األحاد الفائت، 
لقاء قبلياً واساداً أكدوا خيه عى استدداعلم 
ملواجهاة التصدياد األخاري لقاوى الدادوان 
يف اساتهداف الخبهاة الداخلياة؛ تفاعالً مع 

اليخاب األخري لقائد الثورة السايد َعبدامللك 
بدر الدين الموثي.

وأكد املشااركون يف الوقفاة عى رضورة 
االستمرار يف رخد الخبهات، عاعني ُكّل األَْحَرار 
والرشخااء إىل التداطاي بخدياة يف مواجهاة 

قوى الددوان ومرتزقته.
وشارك يف الوقفة أرس وأبناء الشهداء من 
أبناء املديرية، مؤكدين االساتمرار يف الساري 

عى نهخهم.

  -  صنعاء:
عقاد أبنااء قبائل أرحاب بمماخظة 
صنداء منتصف األسبوع الخار2 لقاءاً 
قبليااً مسالماً أعلنوا خيه اساتدداعلم 
لرخاد جبهات القتال مان أجل مواجهة 
ألياة  والتصاد2  الدادوان،  تصديادات 
مماولة اخارتاق أَْو اساتهداف للخبهة 
الداخلية، كما أعلنوا تخهيَز حشاوعلم 

للتوجه عى ساحات الثورة بصنداء.
ويأتاي 4لك تفاعالً ماع خخاب قائد 
الثورة السيد َعبدامللك بدرالدين الموثي 
ضمن حملة »التصديد مقابل التصديد« 
ملواجهاة ُمَيّخخات الددوان التي ينو2 
ويف  الداخلياة  الخبهاات  يف  تنفيذُلاا 

صنداء بالذات.

  -  صنعاء:
أعلان أبنااء قبيلتاي بني بهلاول والخيال 
بياوالن بمماخظاة صنداء، تخهياز عخدات 
مان املقاتلاني إىل جبهاات القتاال للتصاد2 

لتصديدات الددوان ورععه. 
وجااء 4لاك يف وقفة قبلياة نظمهاا أبناء 
القبائال عقاب اليخاب األخري لقائاد الثورة 
السايد َعبدامللك بادر الدين الموثاي؛ تفاعالً 
مع حملاة »التصديد مقابال التصديد« التي 
تشاهدلا مدظام املناطل لذا األسابوع من 
أجال مواجهاة التصديدات التاي ييخط لها 

الددوان يف الداصمة صنداء.
وأكاد املشااركون يف الوقفاة عى رضورة 
ومواجهاة  الداخلياة  الخبهاة  تمصاني 
التصديدات عى ُكّل املسارات، ورخد الخبهات، 

ورخاض املسااس أَْو التفريط بَوحادة وتراب 
الوطن. كما عرّبوا عن اساتنكارلم الشاديد 
لوحشايه الدادوان يف التدامال ماع األرسى، 

مديناني الخريماة الوحشاية التاي ارتكبهاا 
الشاهيد  األساري  بدخان  الدادوان  مرتزقاة 

َعبدالقو2 الخرب2 حياً يف املياء.

الشعب يستـجيُب لقـائد الثورة ويـخرج بـحـشود كـبرية إىل ساحــــــــــات الثورة رفدًا للجبهات ومواجهة العدوان #التصعيد_بالتصعيد
»بني حشيش« تستجيب لخطاب قائد الثورة وتحشد لساحات 

الثورة وإفشال مخططات استهداف الجبهة الداخلية

قبائُل همدان تعلُن جهوزيَتها لمواَجهة 
تصعيدات العدوان برفد الجبهات

قبائُل بني مطر تؤّكُد استمراَرها في رفد 
الجبهات ومواجهة تصعيدات العدوان

 وقبائل أرحب تدعو للتصدي ألي اختراق للعدو
 وتعلن نفيرها لساحات الثورة

وبني بهلول وخوالن الطيال تستنفرون لتحصين الجبهة الداخلية 
ويدينون دفن األسير الجبري حيًا
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  -  حجة:
احتشاد املئاُت من أبناء وأقارب الشاهداء 
مان جميع مديريات مماخظاة حخة، صباح 
االثنني الفائت، يف مسارية جمالريية للتدبري 
عان رخضهام للمتاجارة بتضمياات وعماء 

الشاهداء وإْعاَلنهام االساتنفار الكامل ضد 
امُلَيّخخاات الخديادة للدادو التاي ينو2 من 
خاللهاا اساتهداف الخبهاة الداخلياة عارب 

الدمالء واملشبولني.
وطالب أقارب الشهداء يف املسرية بمماكمة 
الياليا اإلْجَرامية والقضااة والربملانيني وكل 

اليونة يف خناعق الرياض ومن يسااندلم من 
الداخل، كماا أعلنوا تأييدلام املخلل ملخالبة 
السايد َعبدامللاك بادر الدين الموثاي بتفديل 
عور حكماء وعقالء اليمن يف النهوض بوضع 
الوطان يف ميتلاف املخااالت والمفااظ عى 

تماسك الخبهة الداخلية.

  -  ذمار:
مقابال  »التصدياد  حملاة  ماع  تفاُعاالً 
التصدياد« نّظم أبنااء مماخظة 4مار، صباح 
االثناني الفائات، وقفاة مسالمة حاشادة؛ 
للتأكياد عاى اساتدداعلم الكامال ملواجهة 
الساتهداف  للدادوان  األخارية  التصديادات 

الخبهة الداخلية. 
وشادع املشااركون يف الوقفة عى رضورة 
املشاركة الفاعلة يف المشد املرتقب اليميل 
من لذا األسابوع يف ساحات الثورة بصنداء، 
ورضورة ععام الخبهاات بالقواخل، مؤكدين 
التصدياد  ملواجهاة  التاا   االساتدداع  عاى 
بالتصدياد؛ تلبية لدعاوة قائد الثورة السايد 
َعبدامللاك بادر الديان الموثاي، كماا باركوا 

النقاَط الوارعة يف خخابه األخري.
وتضمنت الوقفاُة التي أقيمت بمدينة 4مار 
الدديَد مان املشااركات اليخابية والشادرية 

ورخاع الهتاخاات والشادارات التضامنية مع 
واملنادعة  الشادبية  واللخاان  الخياش  أرسى 
بالخرائم التي تمارساها قوى الغزو واالحتالل 
وإعداماات  قتال  مان  السادوع2ّ  اإلَماَراتاي 

وتدذياب يف الساخون الرسياة بمال األرسى 
باإرشاف أمريكاي، كماا اساتنكروا الخريمة 
الوحشية التي ارتكبها مرتزقة الددوان يف امليا 
يدخن األسري الشهيد عبدالقوى الخرب2 حياً.

  -  ذمار:
تمات شادار »التصدياد مقابال 
التصدياد »وتفاعاالً ماع اليخااب 
األخري لقائاد الثورة السايد َعبدامللك 
منخقاة  حرائار  نفاذت  الموثاي، 
رصابة بمديرية جهران يف مماخظة، 
يو  االثنني الفائت، وقفة احتخاجية 
مسالمة؛ تندياداً بخرائام الدادوان 
السادوع2ّ األمريكي ومرتزقته بمل 

اليمنيني وبالذات األرسى.
وععات حرائاُر جهاران يف بياان 
الوقفاة جميَع اليمنياني إىل التكاتف 
وَلامِّ الشامل وتساوية الصفاوف يف 
مواجهاة الدادوان الصلاف املتمثال 

بأمريكا وأياعيه باملنخقة، من خالل 
رخاد الخبهاات وتدزيزلاا والدمال 

عى مواجهاة ُكّل تصديدات الددوان 
الستهداف الخبهة الداخلية.

الشعب يستـجيُب لقـائد الثورة ويـخرج بـحـشود كـبرية إىل ساحــــــــــات الثورة رفدًا للجبهات ومواجهة العدوان #التصعيد_بالتصعيد

أبناُء مديرية »مجز« ومديرية الصفراء بصعدة يعلنون 
النفير إلى ساحات الثورة لمواجهة ُمَخّططات العدوان

وأبناُء مديريَتي حيدان وساقين بصعدة يعلنون مشاركتهم في حشود 
ساحات الثورة ويطالبون بإعالن حالة الطوارئ لحماية الجبهة الداخلية

  -  صعدة:
التصدياد«  مقابال  »التصدياد  تماَت شادار 
نّظام أبناُء مديرياة مخز يف مماخظاة صددة يو  
الثالثاء الفائت وقفًة قبلية مسالمة أعلنوا خاللها 
اساتدداعلم للنفاور إىل سااحات الثاورة ورخاد 
الخبهاات تفاعالً مع خخااب قائد الثورة السايد 
َعبدامللاك بدر الديان الموثاي، واساتخابًة لدعوة 
رئيل اللخنة الثورية الدليا للمضور إىل سااحات 
االحتشااع بصندااء؛ لتأماني الخبهاة الداخلية يف 
مقابل التصديد الذ2 تنو2 عول الددوان القيا  به 

عاخل صنداء.

كماا نّظم أبنااء مديرياة الصفاراء بمماخظة 
صدادة منتصف األسابوع الخاار2 وقفاة قبلية 
مسالمة أعلنوا خيها جهوزيتهام الكاملة للتوجه 
نمو ما وصفوه »السااحات السبتمربية« ملواجهة 

تصديد الددوان.
خخااب  ماع  تفاعاالً  الوقفاة  لاذه  وتأتاي 
قائاد الثورة السايد َعبدامللاك بدر الديان الموثي، 
واساتخابًة لدعاوة رئيل اللخناة الثورياة الدليا 
لالحتشااع إىل صندااء من أجل مواجهاة التصديد 
يف  الدادوان  عول  لاه  تيّخاط  الاذ2  الدساكر2 
الداصمة، حيث تشهد مدظم املناطل نشاطاً قبلياً 

واسداً يف نفل اإلطار.

  -  صعدة:
عقادت قبائاُل مديريتَي حيدان وسااقني 
بمماخظة صددة، يو  الثالثاء الفائت، لقاءاً 
قبليااً موّساداً ألبناء املديريتاني من ميتلف 
القارى والدازل؛ تفاعاالً ماع خخااب قائد 
الثورة السيد عبدامللك الموثي، وتمت عنوان 
مواجهاة التصديد بالتصدياد وإْعاَلن النفري 

الدا .
لرخاد  جهوزيتَهام  املشااركون  وأكاد 
الخبهات القتالية يف الداخل واليارج، عاعني 
الشدب اليمني لالحتشاع ملواجهة تصديدات 
الدادوان ورخاد الخبهاات وإْعااَلن الخوارئ 
لمماياة الخبهة الداخلياة والتفرغ ملواجهة 
الدادوان واليوناة، كماا أكدوا اساتدداَعلم 
المشاد  يف  الفاعلاة  واملشااركة  للمضاور 
املرتقب اليميل املقبل يف ساحات الثورة.

رفعوا �ضور ال�ضهداء وطالبوا مبحاكمة العمالء واخلونة وتفعيل دور احلكماء والعقالء
أهالي الشهداء في حّجة يعلنون االستنفار ويطالبون بمحاكمة 

الخاليا اإلجرامية والخونة في الرياض

وقفات قبلية بذمار تعلن الحشد لساحات الثورة وتدين دفن 
األسرى وتعذيبهم في السجون السرية بإشراف أمريكي

ووقفة مسلحة لحرائر »جهران« تندد بجرائم العدوان وتدعو 
للتحشيد للجبهات

ومديرية جبل الشرق بذمار تطالب بتنفيذ النقاط 12 لقائد الثورة 
ومجابهة التحركات المشبوهة

  -  ذمار:
شهدت مديريُة جبل الرشق بمماخظة 
4ماار، يو  الثالثاء الفائات، ثالث وقفات 
قبلياة منفصلاة ألبنااء ُكلٍّ مان مركاز 
املديرياة وماا جاورلاا، والرشقاي وماا 
جاورلاا، ومديناة الرشق وماا جاورلا، 
تمت شادار »التصديد يقابله التصديد« 
لرخد الخبهاات باملال والرجال تفاعالً مع 
خخااب قائد الثاورة السايد َعبدامللك بدر 

الدين الموثي.
مشااركاٍت  الوقفاات  وتضمنات 
خخابية وشادرية متنوعة ععمت موقف 
أبخاال الخيش واللخان الشادبية وندعت 
األمريكاي  السادوع2ّ  الدادوان  بخرائام 

ومرتزقته بمل األرسى.
كما شدع املشااركون يف الوقفات عى 
رضورة تدزياز وتفديال اليياارات التي 

تماخاظ عاى تماُساك الخبهاة الداخلية 
وَوحدتهاا وقّوتهاا، والتَماّرك ملواجهاة 
تصدياد الدادوان عاى كاخة املساارات، 
والدعاوات  التَماّركات  ُكّل  ومخابهاة 
املشابولة التي تساتهدُف وحادة الصّف 

والخبهة الداخلية.
وبااَرَك املشااركون النقااَط الاوارعَة 
يف خخااب السايد القائاد، مؤّكديان عى 
اساتدداعلم التاا  ملواجهاة تصديادات 

الددوان ورخد الخبهات باملال والرجال.
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خياراُت صالح وخياراُت الثورة.. مفرَتُق ُطــُرق
وتمميال الملياف الثاور2 املساؤولية عنَهاا 
والقول إن الشاارع قد تدب وآن األوان ألن يُمدَّ يَده 
للساال  بأ2 ثمن ومن ثَاّم يتصادر مؤتمُر صالح 
املشهَد الشادبي بوصفه األقدَر عى قرْسِ املختمع 
الادويل عى إنهاء عدوان جرى االتفاُق يف الكواليل 
الوصاياة  اليمان لمظارية  إنهائاه بداوعة  عاى 

األمريكية كثمن مضمر.
كان الرلاُن عى عزل وتكبيل األنصار بيياَرين 
، خإما االصخادا  بالشاارع يف صورة  كاللماا ُمارٌّ
خدالية التأسايل التي انضوت تمتها بالتواخل يف 
الظل قوى الدمالاة والييانة التي خقدت أيخيتها 
السياساية بانضواِئها يف تمالف الددوان، وبالتايل 
انهيار الخبهة الداخلية بالنتيخة أو اإل4عان لسال  

االستسال .
إن مهاَجمَة صالح لا »املالز « َووصفه اللخاَن 
الشادبية البخلاة باا »املليشايا« َوتمذياَر الزوكا 
أماني عا  حزبه من خخر تغياري املنالج الرتبوية 
والتدليمياة لام تكن زاّلت لساان وال ارتخااالً، بل 
رساائُل مؤتمريٌة خموالا أن مساتقبَل اليمن لو 
ضمن مماور أََعَوات أمريكا اإلقليمية ومصالمها؛ 
ولاذا كان صالح وإعالماه بماجاة لتأكيد وطنية 
النشاأة املؤتمرياة بإلمااح ونفاي صاالت حزبه 
بإياران وتخماني املختمع الادويل لخهاة أن اليمن 
ال تمثال خخراً عى »السالم الادويل« وال حتى عى 
إرسائيل 4اتها، ولي رساائل ممدعات تتهم ضمناً 
»أنصار الله وخخابهم وأعبياتهم« بكل ما حرصت 
عاى نفي صالت املؤتمر به مان مواقف وتوجهات 
تربئة للذمة لادى اإلَعاَرة األمريكية وتخديداً للبيدة 

مدها.
إن زياارَة ولاد الشايخ إليران تتضُح يف ساياق 
لاذه القراءة كمماولاة لتمييد موقف إياران إزاَء 
ما يدزُ  حليُفها الرويس تمريَره يف املمفل األممي 
كمصلماة لاه يف اليمن من مباعرة تتوىل موساكو 
إعارتهاا تنفيذياً بالرشاكاة ماع اإلَعاَرة األمريكية 
وربماا الصاني الباحثاة عماا يخمان مياوخهاا 
مان المارب يف اليمان، وليال صميمااً أن لاذه 
الزيارة كانت بهدف توسايط إياران لدى األنصار، 
خاألمريكيون يدلمون جياداً خراخة تبدية الموثي 

لخهران خهي من إنتاج مداملهم باألساس.
كلمة صالح األخرية أما  األمانة الدامة لمزبه 
لاي األخخر باني مخموعاة مشااخهاته املتلفزة 
منذ بدء الددوان خهاي تنخو2 عى تدهدات بإزالة 
أساباب امليااوف األمريكياة إزاء يمن املساتقبل 
بما يف 4لاك املوقف من القضية الفلساخينية التي 
باتات مع ثورة أيلاول نصب عني القاوى الوطنية 
الرشيفة قاوالً وعمالً كما واملوقف من الرصاع مع 
الددو اإلرسائيي الذ2 أخصمت عوائره السياساية 
والدساكرية علنااً عان قلقهاا لتناماي القادرات 
الصاروخياة البالساتية اليمنية َووضوح رساالة 
السايد القائاد عبدامللك الموثي للدادو الصهيوني 
باأن عليه أن يمساب حسااَب املوقاف اليمني يف 
أيَّاة مواجهاة قاعماة وتأكياده عاى املشارتكات 
القيمياة بني اليمان وممور املقاوماة يف مواجهة 
خخار االجتثاث والتدبيد األمريكي لشادوب وعول 

املنخقة.
إن األماَر ال يتدلل بددوان يتوجاب إنهاؤه بأ2ّ 
صاورة بال ببلد نرياد لاه أن يأخذ مكانَاه وعوَره 
الفاارق والاوازن عى خارطاة البلدان والشادوب 
كالعب ورقم صدب يتمالف بندية مع ما تقتضيه 
مصالُماه وقيُماه وتوّجهاتاه الوطنياة والقومية 
واإلنَْساانية املمضاة واملبدئية خيما يرياد له بقايا 
منظوماة المكام بالوكالة أن يرزح مخادعاً تمت 
المذاء األمريكي كملداب بال لوية وال طموح وال 

وزن. 
الثورة مساتمرة ومدها ُكّل الخيف االجتماعي 
الرشياف والمر يف اليمن بخهاتاه األربع وتلك لي 
رساالة االحتشااع الثاور2 لرخاد الخبهاات اليو  
أََعَواتاه  ومواجهاة تصدياد الدادوان ومؤامارات 

اململية بالتصديد.
الثاورة مساتمرة وال يمكان لهاا االتاكاء عى 
الخهااز الكمارباعور2 الدتيال والبائاد تمات أ2 
مساوغ يف، لذا املندخاف بل أن تخرتح مساارلا 
وتبتكر حواملها السياسية الكفيلة بامليض لإلما  
وإنخاز القخيدة مع قوى الدمالة والينوع صوب 
والعة بكينونة كاملة تسدى قوى الدمالة والددوان 

إلجهاضها بصورة مممومة.

ُشكرًا جزياًل.. للمؤتمريني األحرار
لمشاد السابدني اليو  لم َمن كانوا من البداية يتهّخمون عى الشادب وشهدائه 

وأبخاله املداخدني عنه.. 
أَْحَراُر املؤتمر الذين ال يقبلون أن يستسالَم شادبُنا يف نهاية املخاف ويذلَّ نفَساه 

ألُولئك األنذال الذين يريدون َعْوَس ِرقاِب لذا الشدب ُكّل الشدب.. 
أَْحاَراُر املؤتمر الذين رأوا مواقَف حزبهم تتمالى مع أنشاخة الخابور اليامل.. 

خرخضوا ألنهم أعزُّ من أن يتاِجُر بهم أحد.. 
أَْحَراُر املؤتمر الذين رأوا ُكلَّ املؤرشات تشاريُ مَلن يمّرك نشااط السبدني من األيد2 
اليارجية امللخية بدماء شادبنا.. خلم يهن عليهم شدبُهم الصامُد املضّمي يف سبيل 

عزته وكرامته.. 
والذين علموا أنه لوال َمن ساّمالم البدض )مليشايا( ورجال )املاالز ( َلكان َمن 

أحرقوه يف النهدين قد خدلوا به أشنَع مما حصل للقذايف.. 
أَْحَراُر املؤتمر الذين استوعبوا خخورَة لذا الدمل عى مصري البلد.. خرتكوه.
وسيذُكُر ويشُكُر لهم التأريُخ والوطُن لذا الوعَي واإلحساَس باملسؤولية.

ما أشبَه اليوَم بالبارحة!
تمّسابت عواقب 4لك مبكراً خأيلقت سافارتها وسامبت السافري وأعضاء السفارة وقوات 
املارينز املدساكرة يف خندق شارياتون، وكان 4لك بمثابة التخهيز لشن حرب خاطفة تم اإلعالن 

عنها من واشنخن عى لسان السفري السدوع2ّ »الخبري« يف مارس 2015.
وكماا لي عااعُة الواليات املتمدة أوكلت املهمة للسادوعيّة وَمن تتمّكن مان جره من الدول 
بإيراءات مالية إىل تمالف رمز2 للتمويه ولشان حرب كانت تدتقد أنها خاطفٌة، يري أنها طال 
أََمُدلا وتداظمت خساائرلا املاعية والبرشية وتدرضت ُسامدة أمريكا وعول التمالف للتشويه 
ياري املسابوق؛ بفدل االنتهاكات الالإنَْساانية وجرائام المرب التي تدرض لها الشادب اليمني 

بأكمله.
وبات من املمتَّم البمُث عن وسايلة إلنهاء لذه المرب القذرة عى الشادب اليمني بوساائَل 
سياساية، ولنا بدرت لخارة الساوء -بناًء عاى ِخرْبتها الكبرية يف اليمان وتواُصل تداملها مع 
َمان أعَماَن الدمالة وتقاايِض األموال منهاا- مماولُة خلل ختناة عاخلية وشال الصف الوطني 
املتصد2 يف جبهة واحدة ضد الددوان، خاساتيدمت أموالها النخساة لتمريض بدض السفهاء 
ومارىض القلوب واملرجفني الساتمضار مفرعات المملاة اإلعالمية الدنرصياة الخائفية التي 
ُشانّت يف الفارتة 2002 إىل 2009 و4لَك لتهيئة الرأ2 الدا  إىل خخاط تميكها اإلماراُت بالتداون 
مع السادوعيّة وعمالئها الدائمني؛ إلحداث خلل أمني وختنة عاخلياة تمبط االنتصاراِت الكبريَة 
للخان الشدبية والخيش يف جميع جبهات القتال يف الداخل وما وراء المدوع والصموع الذ2 أبداه 
الشادب اليمني وأ4لل الداَلم. ولكن الوطنيني والرشخاء من اليمنيني كشافوا امُلَيّخَط وأبخلوه 

يف مهده.
اللاُه يالٌب عى أمره وسايمبط أعماَل املناخقني واملرجفني ومارىض القلوب، وال يميُل املكُر 

اليسُء إال بألله. 

شكرًا ملن تمّسك بحبل اهلل 
وال شكَر ملَن تمسك بحبل 

الشيطان 
والذيان يتخاللون لذا الواقع املؤلم ويتساابقون عى 
الكساب والربح املفرط وكأنهم ال يدلمون أن لله خيه حقاً 
وللفقاراء خيه حقاً، وللمخالدين خيه حقاً، نقول لهم: ما 
لكذا تورع اإلبل، ساتكون لذه األموال التي تديرونها عبئاً 

عليكم وُحّخة قد تفيض إىل مصرٍي لكم ال تُمَمُد عقباه. 
اا أنتم يا مان ترتبدون عاى الكرايس وتتفلسافون  أمَّ
ويُمي عليكم الشيخان حلوالً ما أنزل اللُه بها من ُسلخان 
نقاول لكم ولاكل يمني ييور عى عيناه ووطنه وكرامته: 
المال يف الخبهاات وبال، وكلماة وعرشين ساواء، وقد 
قلنالاا ماراراً وتكاراراً وقالها السايد الذ2 مأل اللاُه قلبَه 
ا أنتم يا موظفون، سواٌء أكنتم يف  إيماناً وحكمًة وصرباً، أمَّ
القضااء أَْو يف النيابة، أَْو يف اإلَعاَرة، أَْو يف الخمارك، أَْو كنتم 
يف املخهاوع المربي أَْو يف أ2 مكان، إ4ا كنتم تمدون أيديكم 
إىل المرا  يف لذا المصار اليانل وال تقّدرون الظرف التي 

تديش خيه اليمن خإنكم رعاة بقر ولستم رعاة برش. 
أما أنتم يا مواطنون خإني أساأل الكبري منكم ما الذ2 
حملكم عى تغيري أخالقكم حتى صار الكذب والميل والال 
مباالة من أخالقكم، وقد كان آباؤكم عى مستوًى عاٍل من 

األخالق والصدق والرجولة. 
أما أنتم ياا أصماب املهن خقد برز الكذب وعد  املباالة 
والتيلاف يف مواعدكام وزاع الخشاع منكم حتاى أَْصبَح 

الداقل حائراً من أخالقكم، خلما4ا لذا التيلف كله؟!.
وبقي الايُء الكثريُ، الشاكر والتقديار واالحرتا  لو 
بدينهام وأخالقهام وقيمهام ومروءتهام،  للمتمساكني 
وباألخاص أُولئاك األبخاال يف الخبهات، ولاو كان األمر يل 
بداَد أن تضع المارب أوزارلا َلسالَّمت لهام الرايَة وقلت 
لهام أنتم ممن قال الله خيهام }ِرَجاٌل َصَدُقاوا َما َعاَلُدوا 
ان يَنتَِظُر َوَما  ان َقَض نَْمبَُه َوِمنُْهم مَّ اللاَه َعَليِْه َخِمنُْهم مَّ

لُوا تَبِْديالً{. بَدَّ
وال يفوتني أن أشاكَر َمن مد يد الدون للمقاتلني باملال 
أَْو باللساان أَْو بالفدال أَْو بالدمال النظياف، وقاتال اللُه 
من قاتال اليمنيني وحارصلم، وعليه لدناُة الله واملالئكة 

والناس أجمدني. 

بقايا من الصفحة األخيرة .. بقايا من الصفحة األخيرة .. بقايا من الصفحة األخيرة .. بقايا من الصفحة األخيرة ..

رحلة املوؤمتر يف مواَجهة العدوان.. خطاٌب يغالط وخنجٌر يف ظهر الأن�ضار 

الطعُن من الخلف مهمة الشريك
  - إبراهيم السراجي:
وصال أنصااُر اللاه إىل نهاياة الصارب الخويال 
عاى االبتازاز السايايس والتشاويه املمنهاج الذ2 
تدرضاوا له من قبل حازب املؤتمر عاى مدى أكثر 
مان عاماني، وبدبارة »ندام كنّا مشااركني« أنهى 
األماني الدا  للمؤتمر عارف الزوكا مسلساَل حزبه 
اللاه وتشاويههم بيصاوص  أنصاار  تيويان  يف 
تفالمات »ظهاران الخنوب« وأقل ما يمكن وصف 
تلاك الممالت باا »طدن يف الظهار« من قبل رشيك 

يُفرتض أنه »حليف« بمواجهة الددوان. 
باعارتاف الازوكا، يتضاح للشادب اليمناي أن 
أنصار الله 4لباوا إىل »ظهران الخنوب« ولم يَرون 
أن 4لاك مسادًى إلنهاء الدادوان عى اليمان، خيما 
4لاب املؤتمار أيضااً ولو ينظار إىل 4لاك بفرصة 
تشاويه األنصار با ”خيانة األوطان” ولي المملة 
التاي عمل عليها إعاال  وقياعات ونشاخاء املؤتمر 

عى مدى أكثر من عا . 
قابل أنصار الله تلك الممالت والتشاويه املتدمد 
الاذ2 وصال ملساتوى »التيويان« بمكماة وصرب 
قل نظريُلماا، انخالقااً من حرصهم عاى الخبهة 
الداخلياة وانشاغالهم بمواجهاة الدادوان وتركيز 
كامال جهوعلم عى الخبهات، ولاو المرص 4اته 
الذ2 اساتغله املؤتمر وجدله يخمن من أن حملته 
لتشاويه أنصار الله لن تقابََل برع خدل، لكن قياعات 

املؤتمر نسيت أن »للصرب حدوعاً«. 
حلقاة  إال  ليال  الخناوب«  »ظهاران  قضياة 
ضمان سلسالة متصلة ومتشاابهة يف االساتيدا  
والتوظياف املتدماد وامليتلل واملقصوع باه إلماق 
األ4ى بأنصاار اللاه بتيوينهم وتشاويه صورتهم 
أََما  الشادب اليمني، وبالتايل تشويه صورة أبخال 
اللخان الشدبية الذين يتواجدون بدرشات اآلالف يف 

ميتلف الخبهات وعمل األرايض السدوعيّة. 
وما يمكن خهمه من خالل تدّمد املؤتمر اإلساءة 
ألنصاار الله لاو أن قيااعة المزب كانات تدرك أن 
الفرصة متاحة لكل أنواع االبتزاز باعتبار أن أنصار 
الله يشادرون باملسؤولية عن اليمن يف ظل الددوان 
ويمرصاون عى توحياد الصف والخبهاة الداخلية 
أكثار مان حرصهام عاى أنفساهم، وإال ماا الذ2 
عخدهم للساكوت عن تلك االتهاماات ولم يدرخون 
أن مواقفهم مرشخة تدرب عن الهّم الوطني الخامع 

وتماخاظ عى ساياعة واساتقالل البلاد وكرامته، 
إَضاَخاة إىل امتالكهام الوثائاَل الدامغاَة مان ورق 
وتساخيالت مصاورة تثبت براءتهم مان تلك التهم 
بل ومشااركة مان يوجهون االتهاماات لهم يف ُكّل 

اليخوات التي أقدموا عليها؟

املؤتمُر واألقلمة.. خطاٌب للداخل 
وتوقيع للخارج

عمادت قيااعة حازب املؤتمر لتوجياه خخابني 
مزعوجني، األول للداخل بهدف المفاظ عى القواعد 
المزبياة وتخنب السايط الشادبي مان املكونات 
األخارى، والثاني خخاب موجه لليارج يتواخل مع 
امُلَيّخخاات األجنبية بل ويواخل عليها، انخالقاً من 
4لك، كان بإمكان عي صالح أن يظهر يف الشاشات، 
مياطباً الداخل »األقلمة ياري مقبولة.. إ4ا األقلمة 
جيدة ليش ما يأقلموا السادوعيّة؟« صميح، حصل 
صالاح عى التصفيل ويالط قواعاد املؤتمر وظهر 
حريصااً عى حماياة اليمن من التقسايم، ولكن يف 
املخال الدمي لل كان املؤتمر ضد األقلمة؟ اإلجابة 
التاي تدكال ما حادث تفارّس طبيداة »اليخاب 
الثاناي« الذ2 يقدماه املؤتمر، خيالل خارتة الموار 
األمريكياون  وضاع  موخمبياك  بفنادق  الوطناي 
»مارشوع األقاليم« يف أجنادة الموار، وجرى تداول 
عدة صيغ منها »صيغة إقليمني« َو«صيغة خمسة 
أقاليام« ويف الصيغاة األخرية اتفل حازُب اإلْصاَلح 
واملؤتمار عاى إقرارلا ياري أن القيااع2 املؤتمر2 
»ياارس الداوايض« أراع أن يضاَع بصماة حزباه يف 
تأرياخ اليمن، مقرتحااً أن يكوَن املارشوُع بصيغة 
»ساتة أقاليم« وليل خمساة، ولو ماا وقع عليه 
ممثلو املؤتمر ورخضه أنصار الله، وبدأت املؤامرات 
وااليتيَااالت بهدف تمرير املرشوع، إىل أن اشاتدلت 
الثاورة التاي انخلقت إلخشاال املارشوع وحّققت 
النرص يف 21 سابتمرب ليأتي بددلاا امُلَيّخط األخري 

املتمثل بالددوان لفرض تقسيم اليمن. 

ظهران الجنوب واتفاق مسقط.. 
االبتزاز والتضليل الرخيص

تكشافت الكثاري مان المقائال أََما  الشادب 
اليمني بدد املكاشافة التي تواللا الناطل الرسمي 
ألنصاار اللاه ممماد عبدالساال  يف لقااء حكماء 

وعقاالء اليمان، وخصوصاً ماا يتدلال بتفالمات 
»ظهران الخنوب« وكذلك »اتفاق مساقط«. وريم 
أن انكشااَف المقائل عكست للشدب اليمني حخم 
االبتزاز الذ2 مارساه املؤتمر ومستوى الصرب الذ2 
تّمى باه أنصار الله إال أن املساتخدات تمتم إَعاَعة 
توضيح خصول 4لك االبتازاز أَْو »الخدن يف الظهر«. 
عندماا أعلنت األمم املتمدة عان اتفاق وقف إطالق 
الناار تمهياداً ملفاوضاات الكويات كان ال باد من 
التهيئاة الدملياة لالتفااق، ولناك اقرتحات األمم 
املتمادة تشاكيل لخاان مان املكونات السياساية 
املنالضة للددوان األمريكي السدوع2ّ مثّلهم أنصار 
اللاه واملؤتمر الشادبي الدا  وأيضااً الخرف اآلخر 
مرتزقاة الدادوان و4لاك لصياية اتفاقاات ملزمة 
لوقاف إطاالق الناار يف املماخظاات التي ستشاهد 
مواجهات وعدعلا 7 مماخظات، مع وعوع بأن 4لك 
لاو خخوة عملية إلنهاء الدادوان خكانت »ظهران 
الخنوب« لي االختيار األممي. أرسل ُكلٌّ من أنصار 
اللاه واملؤتمر ممثليهم يف لخاان التهدئة إىل ظهران 
الخنوب ووّقدوا جميداً عى االتفاقيات عن الخرف 
الوطني ووقع الخارف اآلخر أيضاً، وبالتايل لم يكن 
ما حدث يف ظهران الخنوب اتفاقاً سياسياً بل اتفاق 
تهدئاة كيخوة عملياة لتثبيت وقف إطاالق النار، 
خماا4ا حادث بدد 4لاك؟ أعركت قيااعات املؤتمر أن 
أنصار الله مكون منشاغل بشكل رئييس بمواجهة 
الددوان ومنضبط إعالمياً ومتشدع يف إلزا  وسائله 
اإلعالمية بدد  الدخول يف أية مناكفات حفاظاً عى 
الصاف الوطني من االختاالل، واعتربتها خرصة بل 
واسارتاتيخية يساري عليها املؤتمر لتشويه أنصار 
الله شادبياً والنيل منهم، وتوّجهت قياعات وإعال  
املؤتمر لتيويان أنصار الله تمت عناوان “ظهران 
الخنوب” وكأن املؤتمر الشادبي الدا  ليل له علم، 
ولم يشاارك يف ُكّل لخانها، واساتمر 4لك ألكثر من 
عاا  قبل أن يكشاف األمر مممد عبدالساال  ويرع 
أمني عا  املؤتمار عارف الزوكا مدرتخاً بمشااركة 
املؤتمر يف اتفاقات ظهاران الخنوب. لذه المقيقة 
واالعارتاف جدلت مان املنخقاي القاول إن أنصاَر 
اللاه 4لبوا ظهاران الخنوب ولم يدتقادون بأنهم 
ييدماون اليمان و4لاب املؤتمار ولاو يارى أنها 
خياناة، ولذا ما يؤكده خخابه عاى مدى أكثر من 
عا . لام ييتلف األمر من بدايتاه إىل النهاية، ولنا 
المديث عن »اتفاق مساقط« الذ2 استغله املؤتمر 
كماا خدل ماع ظهران الخناوب ويف نهاياة املخاف 

يتضح أن املؤتمر شاارك يف صياياة االتفاق وواخل 
عليه، وسار يشن حملة تشويه عى أنصار الله خما 

أسباب 4لك وما الهدف منه؟ 

الطعن يف الظهر.. مهمة الشريك: 
رفض توريد اإليرادات للبنك ومنع 

تشكيل لجنة اقتصادية
املهندس حمزة الموثي، عضو املخلل السيايس 
ألنصار الله ألقى كلمة عن املخلل يف لقاء األحزاب 
املوساع تمدث خيها عن مشاركة املؤتمر يف ظهران 
الخناوب ويريلا وكشاف ما لام يكشافه الناطل 
الرسامي، متمدثااً عما ناال أنصار اللاه من ضيم 

وظلم وتشويه من قبل املؤتمر.
وماا تمادث باه الموثاي وكشاف خاللاه من 
ممخات االبتازاز وطدن املؤتمر من اليلف يف ظهر 
رشيكه أنصار الله، حتى أن المقائَل التي كشافت 
للنااس جدلت املارَء يتييل أن ظهر أنصاار الله لم 
يدد خيه بقدة خالية من أثر الساها  التي ُرمي بها 
عماداً ويدراً. ضمن 4لاك، ولو ما يلمساه الناس، 
كياف أن خخااب املؤتمار عاى مساتوى القياعات 
واإلعاال  تمالى مع إعاال  الدادوان يف ترعيد »أين 
املرتباات؟« متخاللني نهاب املرتزقاة لنمو 90% 
مان ثاروات وإياراعات اليمان، مدتربين ممااكاَة 
عواطف الناس ومداناتهم خرصًة ملزيد من التشويه 
واالبتازاز ألنصار الله، وكأن املؤتمر ليل مشااركاً 
يف المكوماة وال يساتمو4ُ عى الاوزارات اإليراعية 
كاالتصااالت والنفط وأماناة الداصمة يف المكومة 
ولماا الخهتان اإليراعيتان املتبقيتاان لليمن، ليل 
4لاك خمساب، خاملهنادس حمازة الموثي كشاف 
يف كلمتاه أن »تشاكيل اللخنة االقتصاعياة ال يزال 
مرخوضاً من قبل الرشكاء حتى اآلن«، وكشف أيضاً 
أن »وزير الزراعة حتى وقت قريب يدرقل ُمَؤّسسة 
انتااج المبوب، ومستشااروه يتدللاون باتفاقيات 
عولية«، متساائالً »كيف نماخظ عى صموع شدبنا 
ونرخاع بوجهاه اتفاقيات تدرقل إْصااَلح اقتصاعه 

وزراعته؟«. 
اساتمر مسلساُل تشاويه أنصار اللاه من قبل 
املؤتمار واتهامهام بالييانة، َويكشاف الموثي أن 
»من أعضاء الربملان باتوا يف حرضة بن سالمان« يف 
وقت يرخض املؤتمار اتيا4 موقف ضدلم ويرخض 
الربملاان اتيا4 أ2 إجراء ضدلم بال ويدرقُل تَمّرك 

القضاء ملماكمتهم، خلما4ا الدخاع عن اليونة الذين 
أباحوا عماء اآلالف من أطفال ونساء اليمن؟، أيضاً 
ووخقاً ملا كشف عنه الموثي، اتضح للشدب اليمني 
أن الرشياَك »املؤتمار« يرخاض تخنياد املخالديان 
الذين يندخدون للقتال ضاد الددوان ويرخض أيضاً 
خْصاَل الفارين من الخيش واملنضمني منه لصفوف 
الددوان، خلماا4ا؟ كلمة الموثي القات صدًى كبرياً 
ل  وأ4للت اليمنيني تخااَه قدرة أنصار الله عى تممُّ
أ4ى الرشياك، لذا ماا عخع الدبلومايس والسايايس 
المكيماي«  ساال   »عبداللاه  امليارض   اليمناي 
يدّلل مان مقر إقامته يف لندن قائاالً »تابدُت كلمة 
املخلل السايايس ألنصار الله التاي ألقالا ارتخاالً 
األساتا4ُ الرائاع حمازة الموثاي، خبكيات عليهام 
للظلام الفااعح الذ2 لمال بهم وال يازال، وحمالت 
األكا4ياب واألباطيل واالسااءات التاي ظل الرشيك 
يكيلها لهم منذ رشاكتاه مدهم ومن قبل الرشاكة، 
وبكيات منهم كيف اساتخاعوا أن يتمملوا ُكّل 4لك 
الظلام ولم صامتاون ولم ينربوا عاى االقل لريعوا 
عى االكا4يب واالباطيل التاي الصقها الرشيك بهم 
زوراً وبهتاناا؟!!«.  وأضاف المكيماي متمدثاً عن 
أنصاار الله قائالً »لكني أرالم ولم بهذه الساخايا 
والصفات رجال مؤمنني صاعقني صابرين مضمني 
يف سبيل ما يؤمنون به من عدالة قضيتهم والله مع 

الصابرين«. 
شغل املؤتمر نفساه عى مدى الددوان بتشويه 
أنصاار اللاه، واليو  يدارتف عي صالاح بأنه قد  
مبااعرات منفارعة، وأخارب رئيساة بدثاة االتماع 
7 مبااعرات للساال ،  األوروباي أن املؤتمار قاّد  
مضيفاً أنه قد  مباعرة بشاكل شاييص وسالمها 
للوالياات املتمدة األمريكية وقاال إن آخر املباعرات 
تلاك التي قدمها »مخلل الناواب« خلما4ا لم يدرف 
الشادب أَْو الرشكاء بتلك املبااعرات؟ تلك املباعرات 
لي جزء من اليخاب املازعوج للمؤتمر، خمدرخته 
بوعي الشادب اليمني بدور أمريكا يف قتل اليمنيني 
تخدله يياطاب عواطفهم أحياناً باتهامه للواليات 
املتمدة وإرسائيال بالرشاكة يف الددوان، ويف الغرف 
املغلقة يقد  لواشنخن املباعرات، وريم أنها تتنازل 
عن ساياعة اليمن إال أن أنصار الله مارساوا الصرب 
مخادعاً ولام يتيذولا خرصاة لتشاويه املؤتمر بل 
حاولوا مياطبته إلثنائه عان تقديم التنازالت؛ ألن 
الهادف لو عخع الرشيك للتوقاف عن منح الددوان 

االنتصارات وليل تشويهه.
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جعال م���ن  ال���ع���زِّ  ربِّ  رب����ك  س��ب��ح��ان 
ه����ذا ال��ش��ع��ار س���الح���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���ال ل���ك���ن���ُه   ، ب�����ال ط���ل���ق���ٍة  أت������ى 

ألن��������ُه ج��������اَء ب����ال����ق����رآن ُم���رت���ب���ط���اً
.. رحال 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��ال

أده����ى م��ش��اري��ع أم��ري��ك��ا وأخ��ط��ره��ا
فشال 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 شَمال

صرخة الخالص..

معاذ الجنيد

برنامُج رجال اهلل
مقرر األسبوعني القاعمني من 

برنامج رجال الله:
 من /م1/ 4والقددة
إىل /2/ 4والمخة

 ) ملزمة مدرخة الله ندم الله 
الدرس الرابع + ملزمة لتمذون 

حذو بني إرسائيل (

معاذ الجنيد

لوا توكَّ ت��ق��ول   ) ال��ُك��ب��رى  ال��ص��ال��ُة   (
���ل���وا ومب�����ن يُ�����س�����اوُم ب���ال���ك���رام���ة نَ���كِّ

وم���ق���اب���ُر ال���ش���ه���داء ت���ص���رُخ ُح���رق���ًة
ل��وا ُس���ح���ق���اً مل���ن ب����دم ال��ش��ه��ي��د ت��س��وَّ

ت���ت���ظ���اه���ُر األش���������الءُ ف����ي أن��ق��اض��ن��ا
���ُل ول�����ك�����ل م�������ج�������زرٍة َف����������ٌم ي���ت���ش���كَّ

م��ن أي���ن ي��أت��ي ال��ن��ص��ُر ي��ا ش��ع��ب اإلب��ا
وي������ُد ال�����غ�����زاة ب��ص��ف��ك��م ت����ت����وّغ����ُل !؟

م���ن ش�������اَرَك ال����ع����دوان ف���ي إج���رام���ِه
م���������ازال ف�����ي أوس�����اط�����ُك�����م ي���ت���ج���وُل

وح����دة شعبنا ش���قَّ  اس��ت��ط��اع��وا  ك��ي��ف 
ل��ض��م��ي��رن��ا ال��ي��م��ن��يِّ ك��ي��ف ت��س��لَّ��ل��وا !؟

سينتهي  .. ال���ِن���زاُع  ق��ُه  يُ��م��زِّ  .. َص����فٌّ 
سيفَشُل  .. ال��ِص��راُع  ب��ِه  يشبُّ   .. شعٌب 

م���ن ل��ي��س��ت اجل��ب��ه��ات س���اح���ة ح��ش��ده
ف����ه����َو ال����ع����م����ي����ُل ب���ح���ف���ل���ِه ي���ت���ع���لَّ���ُل

ن���اِص���ٌح إن����ي   ) ال��س��ب��ع��ن   ( ي���ا إخ�����وة 
ول���ُك���ْم م���ن األح������داث نُ���ص���ٌح ُم��ج��َم��ُل

ول���ت���س���أل���وا أرواح������ُك������م ب���ص���راح���ٍة
ف�����امل�����رءُ ف����ي ك����ل األم��������ور س���يُ���س���أُل

بصفنا ال���ص���م���وَد  َزَع�������َم  ال�����ذي  ه����ذا 
وخ���ي���ولُ���ُه ب���ف���ِم ال��ت��ح��ال��ِف ت��ص��ه��ُل !!

م���ن ثُ���ل���ُث ق����رٍن م���ا اح��ت��ف��ى ف���ي ح��زب��ِه
؟؟ يُ���ه���لِّ���ُل  ج�����اَء  اآلن  مل�����اذا   .. ي���وم���اً 

ن���ا مل����س����ارح ال���ف���وض���ى ي����ح����اول ج���رَّ
يُ��ش��ِع��ُل اخل��ب��ي��ث��ة  ول��ل��ف��ن   .. ج��م��ع��اً 

أن����واِج����ُه ال��ت��ص��ع��ي��َد ب��ال��ف��وض��ى ال��ت��ي
����ُد ل���ل���غ���زاة ل��ي��دخ��ل��وا أم�����َس�����ْت تُ����م����هِّ

ع��م��ال��ٌة  ... امل��ع��ت��دي��ن  ل��يُ��رض��ي  َح���ف���ٌل 
تُ���ق���ب���ُل ال  وخ����ي����ان����ٌة   .. م���ف���ض���وح���ٌة 

ل������وال وق�������وف ال����ل����ه ج����ان����ب ش��ع��ب��ن��ا
ب��ال��ِع��دا م���ا يحصُل ي��ح��ص��ُل  ك���ان  ه���ل 

ب���ع���ب���ادِه ال   .. ب���ال���ل���ه  ف��اس��ت��م��س��ك��وا 
ف���ال���واث���ق���ن ب���ن���ص���رِه ل����م يُ���خ���َذل���وا

ال ت��خ��ذل��وا ال��ي��م��ن ال��ع��ظ��ي��م ب��ِك��ب��رُك��ْم

���ُل ُم���غ���فَّ  ... ب���ال���ب���الد  املُ����ق����اِم����َر  إنَّ 
أوب���ع���د ه���ذي ال��ت��ض��ح��ي��ات ن��خ��ون��ه��ا !!

نُ����زل����ِزُل ون����ح����ُن   .. ل��ل��ب��اغ��ي  أن�������ذلُّ 
ل����و س����اوَم����ت ن��ف��س��ي ِب���ب���ي���َع دم��ائ��ن��ا

األوُل وال������ع������دوُّ  املُ�������ع�������اِرُض  ف����أن����ا 
اً ح���ن يُ��ص��ب��ُح ق��ائ��دي أن���ا ل��س��ُت ُح�����رَّ

أُذلِّ�����ُل  .. اجل���ب���َن  ذلَّ  وإن   .. اً  ُح������رَّ
أن���ا ش��ام��ٌخ ف��ي ال��ش��ام��خ��ن .. وع��زت��ي

ُل ت���ت���ب���دَّ ال  ال�����ع�����زِّ  أه��������ُل  ه������ان  إن 
م��اً ُم��ك��رَّ م���ن ل��ي��س ي���رغ���ب أن ي��ع��ي��ش 

يُ���رّح���ُل .. وس�����وف  م���ف���ت���وٌح  ف���ال���ب���اُب 
س��يُ��ح��اِس��ُب ال��ع��م��الء ش��ع��ب��ي ُم��ن��ِص��ف��اً

ف���ال���ش���ع���ُب دس����ت����وٌر وُح����ك����ٌم ف��ي��َص��ُل
وس���ي���ع���ل���ُم األع����������داءُ رغ�����م ج��ن��ون��ه��م

���ُل ي���ت���رهَّ ال  ال���ص���ل���ب  احل�����دي�����َد  أنَّ 
ط��ري��ق��ه��م أنَّ  ال���ع���م���الء  يُ���ق���ن���ُع  م����ن 

ُم���ق���ف���ُل وب��������اٌب   .. ���م���ٌة  ُم���ل���غَّ ُح�����َف�����ٌر 
ل���ُك���ْم ت����رج����وا  ال  احل������رب  إنَّ  وال����ل����ه 

ُل ت��ت��غ��زَّ ب���ُك���ْم  أم���س���ت  وإن   .. خ���ي���راً 

ُج ال���ي���م���ُن ال���ع���ظ���ي���ُم ب��ن��ص��ره س����يُ����ت����وَّ
���ل���وا وس����ي����رح����ُل األع����������داءُ م��ه��م��ا أمَّ

م���ن أج��ل��ك��م .. ك���ون���وا ب��ص��فِّ ب���الدُك���ْم
يُ���ه���ِم���ُل يُ����م����ِه����ُل إمن�����ا ال  ف���ال���ش���ع���ُب 

ِك��ي��ل��وا ال��ش��ت��ائ��َم واس��خ��روا م��ن أحرفي
إن����ي ن��ص��ح��ُت وم����ا ت���ش���اؤوا ف��اف��ع��ل��وا

ه����ذا ال�����ذي س��ي��ص��ي��ر ل���و ك���ل ال����ورى
��ُل ال������ورى س��نُ��ن��كِّ ب����أرت����ال   .. زح���ف���وا 

ُك������ْم م���ا ج���ئ���ُت أن��ص��ح��ُك��م ألك���س���َب ِودَّ
اب��خ��ل��وا وب����ال����ِودِّ   .. ُك���ون���وا  ل���ب���الدُك���م 

��ن��ا ص��فِّ ف���ي  ت���ن���ف���روا  أن  ت��خ��ج��ل��وا  ال 
ب��ب��ق��ائ��ُك��ْم ف���ي خ���ن���دِق ال���غ���زِو اخ��ج��ل��وا

ل����ن ت��س��ل��م األذن���������اُب ح����ن رؤوس���ه���ا
ت����ه����وي ب�����أق�����دام األُب������������اِة وتُ�����رَك�����ُل

أَم���ام���ُك���ْم ف����إنَّ  ب��أن��ف��س��ك��م ..  ف���اجن���وا 
يُ��ج��ل��ِج��ُل امل���ؤم���ن���ن  ون���ص���ُر   .. رم�����ٌق 

ب��ي��وم��ُك��ْم  ) ي���وم احل���م���ار   ( ت��رب��ط��وا  ال 
ُم���س���ت���ق���بَ���ُل  م���ال���ه���ا  ال����ع����م����ال����َة  إنَّ 

عبد الوهاب المحبشي

بنَْيَ نَ�ْجَراٍن َوَصْعَدْه
َوَق���َف اْلُقْرآُن يَْوًما

ذَاِكًرا َما َصحَّ ِعنَْدْه
ا َجَرى مِن  ُم�ْخ�ِب���ًرا َعمَّ

َْقبِْلِه
بَْل ُمنِْذًرا َمْن َجاَء بَْعَدْه

ْه َحَفَر األُْخُدْوَد َجبَّاٌر َوَخدَّ
بنَْيَ نَْجَراٍن َوَصْعَدْه
أَْرَسَل اْلَجبَّاُر ُجنَْدْه

َحَفَر األُْخُدْوَد َكْي يَْرِمَي َمْن 
ْه َجاَوَز َحدَّ

أَْشَعَل النِّْيَاَن َكْي تَْحُدَث يِفْ 
ْه يِْن ِردَّ ِرَجاِل الدِّ

بَذََل اْلَجبَّاُر ُجْهَدْه

َفَقَد اْلَجبَّاُر ُرْشَدْه
ْه َظنَّ أَنَّ اْلَقْوَم ِضدَّ

أَْحَرَق اْلَقْوَم َفَقاَل اللُه َعنُْهْم 
َقْوَلُه َواْعتَدَّ ُخْلَدْه

نْيَا َدَخَل اْلَجبَّاُر يِفْ ِخْزٍي ِمَن الدُّ
َوَلِكْن َليَْس َوْحَدْه

ثُمَّ نَاَل النَّاَر يِفْ األُْخَرى، َوَلِكْن 
َليَْس َوْحَدْه

َمْن يَْفِتنُْوَن النَّاَس َعْن أَْديَاِنِهْم
يَبُْقْوَن ُجنَْدْه

َوُهُم َمْن َكاَن يِفْ النِّْيَاِن ِعنَْدْه
ًة  ُة األُْخُدْوِد َليَْسْت ِقصَّ ِقصَّ

تُْرَوى ِلَكْي تَْجرَتَّ نَْهَدْه
ََّما أُنُْمْوذٌَج إِن

ْه ا َسيَْجِرْي بَْعَد ُمدَّ َعمَّ
* * *

ْه ذُْو نََواٍس َجاِلٌس يِفْ َقرْصِ َحدَّ
َرْمُزُه َكاَن ِحَصانًا
ْه ِعنَْدُه ِلْلَحْرِب ُعدَّ

أََمَر اللُه ِبأَْن يَْعبَُدُه
َفاْختَاَر أَْن يَْعبَُد َعبَْدْه
َشنَّ يِف الُقْربَى ُحُروبًا

ْه ِحنْيَ أَْوَص اللُه ِفيِْهْم ِباْلَمَودَّ
ذُْو نََواٍس ثَاَر ِمْن أَْجِل اْليَُهْوِد

َواْعرَتَِت الرِّْعَدُة ِجْلَدْه
ْه َشدَّ يِف أَْعَداِئِهْم أَْكَبَ َشدَّ

ذُْو نََواِس اْلِحْمَيِيُّ يِف ِديِْنِه 
ْه يُْشِبُه َجدَّ

َق َوْحَدْه ذُْو نََواٍس ِمثَْلُه َحقَّ
ذُو نََواٍس ِمثَْلُه أَْفنَى ِخيَاَر 

النَّاِس ِعنَْدْه
ذُْو نََواٍس ِمثَْلُه َصبَّ َعىَل 

األَْطَفاِل ِحْقَدْه
ْعِب ِليَبَْقى  يَْن ِمَن الشَّ نََزَع الدِّ

ْه ُمْستَبَدَّ
َجاَءُه َغْزٌو ِمَن اْلَغْرِب

ْه.. َفُهَو َلْن  َفَمْن يَْسِطيُْع َصدَّ
ْه يَْصُمَد ِضدَّ

أَيَْن َمْن َكانُْوا ِرَجاَل اْلَمْوِت يِف 
ْه َساَعِة ِشدَّ

أُْحِرُقْوا يَْوًما ِبأُْخُدْوٍد ِلَكْي 

يَْرَض اْليَُهْوْد
بنَْيَ نَْجَراٍن َوَصْعَدْه

آْه.. َلْو َكانُْوا ُهنَا
َما اْجتَاَزِت األَْعَدا اْلُحُدْوْد

إِنَّ َمْن يَْصُمُد ِضدَّ الظُّْلِم يَْعتَاُد 
ُمْوْد الصُّ

ْخُم َليَْس يُثِْنيِْه الَعتَاُد الضَّ
أَْو تَْعِنيِْه أَْعَداُد اْلُجنُْوْد

* * *
ذُْو نََواٍس أَْحَرَق األَبَْطاْل

ذَا نََواٍس َكيَْف أَْحَرْقَت الرَِّجاْل
ْه َقاَل إِذْ أَْحَرَقُهْم َما َكاَن بُدَّ

ذَا نََواٍس! َمْن يَذُْوُد اْليَْوَم َعْن 
َشْعٍب َوَقْد قّطْعَت ِزنَْدْه

ذُْو نََواٍس َهْل تََرى يَْسِطيُْع أَْن 
ْه يَْهِزَم ِندَّ

أََسٌد..
يَْصَطاُد ِمْن إِْخَواِنِه ُكلَّ الَوَرى 

تُحسن َُصيَْدْه
ِة أُْسَدْه دَّ َلْن يََرى يِفْ َساَعِة الشِّ

ذُْو نََواٍس َلْم يَِجْد ِمْن ُجنِْدِه 
ْه َمْن َسلَّ َحدَّ

َواْلِحَصاُن الرَّْمُز َما َزاَل َعىَل 
أَْكَمِل ُعّدْه

***

ذُْو نََواٍس َفرَّ نَْحَو اْلبَْحِر َكْي 
يَْطلَُب نَْجَدْه

َوإِذَا ِباْلبَْحِر َقْد أَْخَلَف َوْعَدْه
َحْربُُه َهْزٌل َمَع األَْعَداِء، َويِفْ 

األَْهِل يَِجدُّ اْلَحْرَب َِجدَّه
ذُْو نََواٍس َواْلِحَصاُن

َقبَْلُه بَْحٌر َعُدوٌّ
َوَعُدوُّ اْلبَ��رِّ بَْعَدْه

َلْم يَِجْد َمْن َخطَّ َعوَدة
َهْل َسيَْلَقاُهْم َكَما الَقى اْلُحَسنْيُ 

اْلَمْوَت َوْحَدْه
َلْم يَِرْد ِمْن َجأِْش آِل اْلبَيِْت 

ِوْرَدْه
ِمثَْلُه َليَْس َقْلٌب

ِلَكْي يَْصنََع َمْجَدْه
ِمثَْلُه يَْهِزُم نَْفَسْه
ِمثَْلُه يَْهِزُم ُجنَْدْه

ِمثَْلُه َمْن يَْرتَِمْي َخْوًفا ِمَن 
األَْعَداِء يِفْ اْلبَْحِر

َفيَأْبَى أَْن يَُكْوَن اْلبَْحُر َلْحَدْه
َهَكذَا يَْخِتُم َعْهَدْه

ُكلُّ َمْن يَنُْكُث َعْهَدْه

2007/4/7م

إخوة السبعني

اأُلْخٌدوٌد اْلَجِدْيُد
كتبت لذه القصية يف عا  2007 خالل المرب الرابدة عند سماعي خرب 
استشهاع الشهيد عي عبد الرحمن املمخور2، واملفارقة اليو  أنه ال تزال 
المرب بني نخران وصددة، وال يزال 4و نواس بدد عرش سنوات جالل يف 
قرص حدة، وال يزال حصانه الرمز عى أكمل عدة، ولم يخد من جنده من 

سل حده حني جاءه يزو من الغرب !!
أما الذ2 نممد الله عليه أن من كانوا رجال املوت يف ساعة شدة لم 

يتمكن بممد الله من إحراقهم باألخدوع، بل بقوا واستمروا و لالم لنا، 
وبفضلهم ما اجتازت األعداء المدوع، إلن من يصمد ضد الظلم يدتاع 

الصموع، ليل يدنيه الدتاع الضيم أو تثنيه أعداع الخنوع.
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 متابعات فلسطينية

هزيمة »داعش« تقلق صناع القرار يف تل أبيب
علي حيدر*

ليل أمراً عابراً أن تكشاف القناة الدارشة 
يف التلفزياون اإلرسائياي أن »لزيمة عاعش« 
يف مواجهاة حازب اللاه والخيشاني اللبناني 
والساور2، ».. تقلال صنااع القارارات يف تل 
أبيب، بالتأكيد«. إ4 ال ييرج لذا الكشاف عن 
إطار املقارباة اإلرسائيلية التاي حدع مداملها 
بنيامني نتنيالو، إزاء املدارك التي تساتهدف 
اقتاالع لذا التنظيم. واألمر نفساه ينسامب 
عى املاربرات التاي أورعتها القنااة، أيضاً، يف 
تفسري قلل صناع القرار السيايس واألمني.

إ4 أوضمت بأن لذه الهزيمة ستؤع2 - من 
منظور إرسائيي - إىل سايخرة أطراف ممور 
املقاومة، وبمساب التدابري التي استيدمتها 
القنااة »مان الواضاح للخمياع باأن لزيمة 
عاعش مدنالاا تمركز إيران والمرس الثور2 
وحازب اللاه يف املناطال التاي ييارج منهاا 
عاعاش...«. لكن بدياداً عن السايناريو الذ2 
تييلتاه القنااة ملرحلة ما بدد إنهاء سايخرة 
»عاعاش«، خهي تكشاف عان قلال عميل يف 
تال أبيب مان التكامل باني الخياش اللبناني 
واملقاوماة، يف إطاار الثالثياة التاي تشاكل 
عنوان االسرتاتيخية الدخاعية للبنان: الخيش 

والشدب واملقاومة.
يتخابال القلل الذ2 كشافت عناه القناة 
اإلرسائياي،  القارار  لادى صنااع  الداارشة، 
وخلفياتاه، ماع موقاف نتنيالاو املدلن من 
ج  »عاعاش« والذ2 لام يرتكه ضبابيااً، بل روَّ
له، وساجل عى أساسه القياعات يف واشنخن 
وبقياة الادول األوروبياة. وأكاد يف أكثار من 
مناسابة تمسكه به، اساتناعاً إىل تقدير تدمد 

تكراره يف مناسابات متددعة خالل السانوات 
املاضية، ومفاعه أن القضاء عى »عاعش« لو 

»انتصار يف املدركة وخسارة يف المرب«.
وماا ال يقل ألمياة أن موقاف نتنيالو يف 
الرلاان عاى الادور الاذ2 يؤعياه »عاعش«، 
لام يكان وليدة ظروف اساتخدت يف األشاهر 
األخرية، بل لو خيار انتهخه منذ األشهر األوىل 
لتمادع »عاعش« يف الدراق، وباعر إىل الكشاف 
عن الرلاان اإلرسائيي عى لاذا التنظيم بدد 
تمدعه يف الدراق عا  ل201، خالل مقابلة مع 
شابكة »ن. بي. يس.« األمريكية، لخهة عوره 
يف إضداف ممور املقاومة. وبرر 4لك يف حينه 
بالتمساك بمبدأ أنه »إ4ا اقتتال عدواك.. عليك 

إضداف كليهما«.
لكان نتيخة إعراكاه أن خياار اإلبقاء عى 
»عاعاش«، والرلان علياه، ينخو2 عى أثمان 
جانبية - بدأ الدالم الغربي، وأطراف إقليمية، 
يتلمساون بدض نتائخاه - ععاا يف حينه إىل 
»كبح عاعش«، لكناه وضع لذلك ضابخة بأن 
»ال ياؤع2 4لك إىل الساماح إليران بالسايخرة 
عاى الداراق كما يمصال يف ساوريا ولبنان« 

)لآرتل/ 6/25/ل201(.
أما اآلن، خقد انتقل نتنيالو إىل مرحلة رخع 
الصاوت مماذراً مان مفاعيل خياار القضاء 
عى سايخرة »عاعش«. وبرز 4لك خالل كلمة 
له يف مدينة أشادوع، مستديناً بتقدير املوساع 
الذ2 قدمه أما  وزراء المكومة، مدلناً: »لقد 
سمدنا يف المكومة عرضاً من رئيل املوساع، 
التاي نواجههاا.  تنااول التمدياات األمنياة 
وألّيصهاا بخملاة بسايخة: عندماا تيارج 

عاعش تدخل إيران« )13/م/2017(.
يف ضاوء 4لك، تتضح حقيقاة مهمة ولي 

أن المدياث عان مصلماة إرسائيلياة ببقاء 
مماور  بهادف رضب  وتمدياداً  »عاعاش«، 
املقاوماة، ليال كالمااً منقاوالً عان لساان 
مصااعر مخهولاة أَْو مخلداة، تنساب لاذا 
املوقاف إىل نتنيالو، وال نتيخاة تمليل )ولو 
صمياح( يؤكد بنااًء عى مدخياات صلبة أن 
تبلاور حالاة »عاعش« كان مخلبااً ومصلمة 
يف  وظيفيااً  عوراً  تاؤع2  كونهاا  إرسائيلياة؛ 
الداماة.  اإلرسائيلياة  االسارتاتيخية  ساياق 
بال لاي مواقاف رسامية موثقاة بالصوت 
والصاورة، أعىل بها نتنيالو أماا  الكامريات، 
وأيضاً لي مواقف رسامية تواترت عى نقلها 
ُكّل الصماف اإلرسائيلياة. وال يغاري من لذه 
المقائال كون نتنيالو يغلف مواقفه بوصف 
تنظيم »عاعش« باإلرلابي، أَْو إعانته للخرائم 
التاي يرتكبهاا يف أوروباا والدالام.. وخاصة 
أن نتنيالاو يارى أن بقاء عاعش ياؤع2 عوراً 
وظيفيااً يف مواجهاة حازب اللاه وحلفائه يف 
املنخقاة، كونهام يمتلاون رأس التهديادات 

االسرتاتيخية التي تواجه »إرسائيل«.
لذا اإلطاار الماكم للمقارباة اإلرسائيلية 
إزاء تنظيام »عاعش«، والذ2 حادعه نتنيالو 
بنفساه يف أكثار من مناسابة، ينسامب عى 
ُكّل السااحات التي يتمارك خيها لذا التنظيم 
اإلرلاباي. لذلك قد ال نمتاج إىل »اساتخواب« 
مان  موقفاه  حقيقاة  الكتشااف  نتنيالاو 
الدمليات الدساكرية التي يشانها الخيشاان 
اللبناني والسور2 إىل جانب حزب الله، بهدف 
تمرير ماا تبقى من أراض لبنانية ممتلة من 

الخماعات اإلرلابية.
ماع 4لاك، ينبغاي التأكيد عاى حقيقة أن 
ماا ينخبل عى »عاعاش«، ينخبل باألوىل عى 

»النرصة« وما شاابهها من خصائل، وخاصة 
أن نتنيالاو ال يخاد ماا يمنده مان »خوض 
حملة عبلوماسية« عى خط واشنخن، تهدف 
إىل إقناعهاا من ناحية عملياة با»احتواء لذا 
التنظيام بادالً من القضااء عى سايخرته«، 
بإماكان  أن  مفااعه  مفهاو   مان  انخالقااً 
»عاعاش« تأعية عوره الوظيفاي مع أقل قدر 
ممكن من األرضار الخانبية. وعى 4لك، األوىل 
أن تمظى بالمماية الدبلوماسية اإلرسائيلية، 
الخماعات اإلرلابياة األُْخَرى األكثر انضباطاً 

بالمدوع والضوابط األمريكية.
ولكذا، يمكان االساتدانة باملفاليم التي 
روج لهاا نتنيالاو، يف الدعاوة إىل اإلبقاء عى 
سايخرة عاعش، بهدف اساتقراء موقفه من 
املدركاة التاي ييوضهاا الخيشاان اللبناني 
والساور2، ومدهما حزب الله، بهدف تمرير 
الخاروع. خقد اعترب رئيل وزراء الددو أن من 
مربرات اإلبقاء عاى »عاعش« إضداف ممور 
املقاوماة. وبالتايل، يدني اقتاالع لذا التنظيم 
اإلرلابي مان الخروع، باملداياري اإلرسائيلية، 
ساقوط الرلاان عاى لاذا الادور يف لبناان. 
وينسامب لذا الفشال أيضاً، بفدال لزيمة 
»عاعاش« يف الخاروع، عاى ساقوط الرلاان 
عليهام كقوة إشاغال كان يمكن إلرسائيل أن 

تستغلها الحقاً يف مواجهة حزب الله.
يف السياق نفسه، يأتي املفهو  الذ2 أعلنه 
نتنيالاو قبل أيا  عن أن البديل من سايخرة 
املقاوماة  مماور  سايخرة  لاو  »عاعاش«، 
»خاروج عاعاش وعخول إياران«. واساتناعاً 
إىل لاذا املدياار، يكمان الفشال اإلرسائياي، 
مان لذه الزاوياة، يف كون اجتثااث »عاعش« 
يدبّاد الخريل أماا  تنظيف الخبهاة اليلفية 

للمقاوماة يف لبناان، وخاصاة عندماا يكون 
البديل منها تكامل عمالني بينها وبني الخيش 
اللبناناي يف السااحة اللبنانياة، يف مواجهاة 

التهديدين اإلرلابي والصهيوني.
ولكذا تتخى النتيخة التي توقدها نتنيالو، 
يف أكثر من مناسابة، بأن القضاء عى عاعش، 
يف ظل تداظم مماور املقاومة، يدني »انتصار 
يف املدركة وخسارة يف المرب«. خهي تدني من 
منظاور إرسائيي انتصاراً عاى تنظيم إرلابي 
يشاكل تهديداً تكتيكياً عى املدساكر الغربي، 
لكنه يشاكل تهديداً اسارتاتيخياً بالنسابة إىل 
ممور املقاوماة. ويف املقابل، خإن اجتثاث لذا 
التهديد سايكون خسارة يف المرب التي تشنها 
»إرسائيل« وبقية أطراف املدساكر الغربي عى 
ممور املقاومة، باعتبار أن لذا التنظيم يشكل 

إحدى ألم األوراق التي يتم استيدامها.
يف ضاوء ما تقاد ، يصباح من الساهولة 
اساتقراء املوقاف اإلرسائيي مان مدركة مع 
اإلرلابياة، بماا خيهاا مدركاة  التنظيماات 
تمريار الخاروع من »النارصة« بداياة، واآلن 
مان »عاعاش«، بما سابل أن أعلناه نتنيالو 
نفساه أناه كان ينبغي كبح لاذه الخماعات 
بما ييفف من أرضارلا الخانبية والتكتيكية 
عى املدسكر الغربي، ويف الوقت نفسه اإلبقاء 
عاى وجوعلاا وتدزياز قوتهاا بماا يسامح 
باساتمرارلا يف إشاغال واساتنزاف املقاومة 
يف لبناان، والماؤول عون اسارتاحة جبهتهاا 
اليلفية. من لنا، لم يدد كالماً إنشائياً وصف 
املدركة التي تشاهدلا الخروع بأنها يف الواقع 
ضاد مواقاع متقدماة لكياان الدادو تماول 
االلتفاف عى املقاومة من جبهتها الداخلية.

*األخبار اللبنانية

تقرير: 64 حفرية ونفقاً أسفل املسجد األقصى مهّددة بانهياره
كشاف التقريار السانو2 الصااعر 
عن مؤسساة »القادس الدولية«، يو  
االثنني، النقااب عن أن عدع المفريات 
ل6  بلغات  األقاى  املساخد  أسافل 
حفرياة ونفًقاا، توزعت عاى جهاته 

األربدة، مهدعة بانهيار املسخد.
وبمساب وكالة »خلساخني اليو « 
قاال التقرير الذ2 صادر بدنوان »عني 
عاى األقاى«: إن اجتمااع المكومة 
الصهيونياة يف أحد األنفااق التي تبدد 
أمتااًرا قليلاة عن األقاى يربًا، مايو 
املايض، بالتزامن مع 4كرى الا 50 عى 
احتاالل كامال القدس، »كان رساالة 
واضمة باأّن لذه المفرياات يتبنالا 
أعى رأس الهر  السيايس لتوظيفها يف 

الرتويج لتأريخ يهوع2 ميتلل«.
وأكاد التقريار أن البنااء التهويد2ّ 
يف ممياط األقى لام يتوقاف، وبات 
ا من البادء الفدي  االحتالل قريبًاا جدًّ
لليبا/بيات  »بيات  مارشوع  ببنااء 
الخولار« الاذ2 يبداد نماو 20 مارتًا 
عان حائط الارباق، وكنيال »جولرة 
إرسائيال« الذ2 يبدد نماو مائتي مرت 
عن الساور الغربي لألقاى، وقد أقر 
االحتالل بنااء كنيل يهوع2 عى جبل 
امُلكرب جنوب يرب البلدة القديمة، خيما 
برز تخور كباري باتخاه تنفيذ ميخط 

القخار الهوائي املميط باألقى.
الدادو  نياة  مان  التقريار  وحاّذر 

جبال  سافح  تهوياد  الصهيوناي 
الزيتاون، وتهويد بدض أبواب األقى 
والبلادة القديمة، مشاريا إىل أن املقابر 

لاي  تسالم  لام  لألقاى  املما4ياة 
األُْخَرى من االعتاداءات كا »الرحمة« 
و«اليوسافية«، حيث صاوعرت بدض 

أجزائهاا بهادف تمويلهاا إىل حدائال 
تلموعياة، بمياث ُزرعات خيهاا قبور 

يهوعية ولمية.

لدمات جراخاات تابداة لبلدياة الدادو 
الصهيوناي يف القدس املمتلاة، صباح اليو  
الثالثااء، منازل مواطان خلساخيني يف حي 
البستان ببلدة سلوان جنوب املسخد األقى، 

و4لك للمرة الثانية خالل أُسبُوع.
و4كارت مصااعر خلساخينية أن عائلاة 

املواطن َعبدالكريم أبو سانينة أنهت ومدها 
عدع من املتضامنني، مساء أمل، إعاعة بناء 
املنزل، الاذ2 لدمته بلدياة االحتالل الثالثاء 

املايض، بمخة البناء عون ترخيص.
ولفتت املصاعر إىل أن سكان حي البستان 
ييشاون أن تكاون عملياة لد  منازل أبو 

سانينة مقدمة لهد  ساائر منازل المي الا 
مم التاي سابل للبلدية الدربية قبل سانوات 
وأخخارت بهدمهاا، وإزالة الماي بالكامل، 
لصالح مشاريع اساتيخانية، وأُْخَرى تيد  
أساخورة »الهياكل املزعاو «؛ نظاراً لقرب 
المي من السور الخنوبي للمسخد األقى.

6 عمليات فدائية و60 
نقطة مواجهة خالَل ُأسُبوع 
رصد موقع »االنتفاضة« يف األُسابُوع الثالث من أيسخل، 
6 عمليات خدائياة أعت إىل إصابة 3 صهاينة، يف أنماء متفرقة 

من الضفة والقدس املمتلتني.
وأوضاح التقرير األُسابُوعي للموقع أناه »يف جنوب نابلل 
وبالقارب مان حاجز زعارتة، أصيب جناد2 صهيوني بخراح 
طفيفة، بدد إصابته برصاص أحد زمالئه الذ2 أطلل النار عى 

الشهيد قتيبة يوسف زلران«.
كماا أصيب جند2 بخراح، بدد رشاقه بالمخاارة من قبل 

الشبان يف مييم الدليشة يف مدينة بيت لمم.
ويف بلادة أ  صفا بمدينة را  اللاه، أصيب جند2 صهيوني 
بخراح متوساخة، عقب رشاقه بالمخارة أثناء املواجهات يف 

املييم.
وزعمت قاوات االحتاالل الصهيوني، احباطهاا 3 عمليات 
طدن يف مدينة اليليل ومييم شدفاط ومدينة نتانيا املمتلة.
وخالل األُسابُوع الثالث من شاهر أيساخل، اساتهدخت 
مخموعاة مان الشابان يف الضفاة املمتلاة، عورياات قاوات 
االحتاالل يف الضفاة الغربياة املمتلة بثالثة عبوات ناسافة يف 
مدساكر قبة راحيل، ومييم عايادة، عون أن يدرتف االحتالل 

بوقوع إصابات.
ووخال اإلحصائياة التاي أعدلاا موقاع االنتفاضاة، خقد 
أصياب 22 مواطنااً بالرصاص الماي واملخاطاي، إَضاَخة إىل 
إصابة الدارشات باالختناق بالغاز واالعتاداء بالرضب، خالل 

املواجهات التي اندلدت يف 60 نقخة مواجهة.
وشاهدت لاذه املواجهاات إلقااء ل1 زجاجاة حارقاة، يف 
مناطل ميتلفاة بالضفة والقدس املمتلتني، خالل األُسابُوع 

الثالث من شهر أيسخل للدا  2017.

جرافات العدو الصهيوني تهدم منزالً فلسطينياً يف القدس
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»داعش« يذبح 12 جندياً ليبياً وسط الصحراء

الصني تحّذُر أمريكا من اتصاالت عسكرية مع تايوان 

  - متابعات:
ُقتل عادٌع من أخراع الخياش الليبي 4بماً يف 
لخو  ملسالمي تنظيام »عاعاش« اإلْجَرامي 
جنوباي منخقاة الخفارة وساط الصماراء 
الليبياة.  و4كارت مواقاُع مملياة أن نقخاَة 
تفتيش عساكريًة تُدرف باا »بوابة الفقهاء« 
تقاع عاى مسااخة 100 كيلاو مارت جناوب 
الخفرة، تدرضت لهخو  صباح أمل تسبب يف 

مقتل عدع من الخنوع، تدرض بدضهم للذبح.
بدوره، أعلن املتمدث باسم الخيش الليبي 
الدقيد أحمد املسامار2 يف حسابه عى موقع 
التواصل االجتماعي خيسابوك مقتل 9 جنوع 

واثنني من املدنيني يف لذا الهخو  4بما.
ونقلت »بوابة الوساط« يف وقت الحل عن 
إساماعيل الرشيف، عضو مخلل النواب عن 
منخقة الخفارة تأكيده أن بقاياا من تنظيم 
»عاعاش« لي مان نفاذ الهخو  عاى بوابة 

»الفقهااء« التابدة للخيش الوطناي الليبي، 
موضما أن »بقايا التنظيم لاجموا يف ساعات 
الصباح األوىل بوابة الفقهاء، عى الخريل بني 
سوكنة وسبها، التي تبدد مساخة 0م كلم عن 

سوكنة و0ل2 كلم عن سبها«.
وأخااع الرشياف أن املخموعاة املهاجماة 
أحرقت جمياع اآلليات يف البوابة الدساكرية 
وقامت بتفخريلا، ما أعى إىل مقتل 12 جندياً 

وإصابة جند2 واحد.

  - وكاالت:
حّذرت الصني واشنخن من إجراء اتصاالت 
عسكرية مع تايوان، و4لك قبيل وصول وزير 
عخاعهاا إىل الواليات املتمادة يف زيارة قصرية 
عاى أن يداوع إليها ثانية بدد إنهااء جولة يف 

أمريكا الخنوبية.
يف  الدخااع  وزارة  قاول  رويارتز  ونقلات 
تاياوان، إن الوزير خينغ شايه كوان، ليل له 
جادول أعماال يف نيوياورك ولاوس أنخلوس 
األمريكيتاني، اللتاني سايتوقف خيهما لفرتة 
وجيازة يف بداياة وختا  جولته التي تساتمر 

من 23 أيسخل إىل م من سبتمرب القاع .
التاي  الخزيارة،  عخااع  وزارة  وأضاخات 

تدتربلا الصني جازءا من أراضيها، يف بيان:« 
جولة الوزير ستشامل نيكارايوا ويواتيماال 
وجمهورياة  والسالفاعور  ولنادوراس 
الدومنيكان«.. » لدف الخولة تدميل عالقات 

الصداقة بني تايوان وكل من لذه الدول«.
والوالياات املتمادة لاي املصادر الرئييس 
لألسالمة لتايوان التي تضغط للمصول عى 

أسالمة متقدماة ملواجهاة تمدياث الصاني 
الرسيع لخيشها. 

مدارضتهاا  أبادت  قاد  الصاني  وكانات 
الشاديدة إلقامة عالقات رسامية وعسكرية 
باني الواليات املتمدة وتايوان بأ2 شاكل من 
األشاكال يف عيسامرب مان الداا  املايض عى 
لساان املتمادث باسام وزارة خارجيتها، لو 
كانغ، وقال حينذاك:« قضية تايوان، املرتبخة 
بسياعة الصني ووحدة وسالمة أراضيها، لي 
القضية األلم واألَْكثَر حساساية يف الدالقات 
أناه عاى  إىل  الصينية-األمريكياة«، مشاريا 
واشانخن التدامال بماذر مع لاذه القضية 
وعد  الدوعة بالزمن إىل الاوراء لتخنب إرباك 

الدالقات الثنائية بني البلدين.

عربي ودولي

  - متابعات:

نقلت صميفة “لآرتال” الدربية، 

عن وزير االساتثمار السوعاني، مبارك 

إقاماة  يدعام  أناه  املهاد2،  الفاضال 

عالقات بني بالعه و«إرسائيل« وتخبيع 

الدالقات الثنائية بينهما. 

وقاال وزيار االساتثمار الساوعاني 

مباارك الفاضل، إنه ال يارى مانداً من 

التخبياع ماع »إرسائيل«، الختااً إىل أن 

القضياة الفلساخينية “أّخارت الدالم 
بداض  واساتغلتها  جاّداً”،  الدرباي 
األنظمة الدربية 4ريدة وتاجرت بها.

وأشاارت الصميفة إىل لقااء مبارك 
الفاضال املهاد2 يف صالاون برناماج 
“حاال البلاد” يف قناة »ساوعانية ل2«، 
مسااء األحد، أناه ينظار للتخبيع مع 
»إرسائيل« بتمقيل مصالح الساوعان، 
وتاباع “ال توجاد مشاكلة يف التخبيع، 
والفلساخينيون طبّداوا ماع إرسائيل 
حتاى حركاة حمااس”، مشارياً إىل أن 

التدامال مع القضية الفلساخينية يتم 
بالداطفة، و4لك بمسب تدبريه.

وتابع: “يتلقى الفلسخينيون أمواالً 
رضيبياة مان إرسائيال والكهرباء من 
إرسائيل، كما يخلل الفلسخينيون مع 
إرسائيال ويتمدثون عان إرسائيل، مع 
الدلم أن لديهم نزاعات لكنهم يخلسون 

سويا”.
القضياة  أن  الفاضال  واعتارب 
الفلساخينية “أخارت الدارب جاداً”، 
عان  عولاة  ُكّل  تبماث  أن  إىل  عاعيااً 

مصالمهاا، مدعيااً أن إرسائيل طوَّرت 
زراعة الممضيات يف مرص.

وزعم الفاضل إىل “أن إرسائيل عولة 
بهاا نظاا  عيمقراطاي خيه شافاخية 
وتتم خيها مماكمة املساؤولني وزجهم 

يف السخون”.. 
“لآرتال”  صميفاة  ووصفات 
الدربية، ترصيمات الفاضل بأنها “يري 
عاعية” بالنسبة لوزير كبري يف المكومة 
السوعانية التي ال تدرتف با »إرسائيل« 

وال تقيُم عالقات عبلوماسية مدها.

  - متابعات:
حدثات مواجهات الثالثااء بني ممتخاني وأنصار 
الرئيل األمريكي عونالد ترامب الذ2 كان يلقي خخاباً 
جمالرييااً خاارج قاعاة يف مديناة خينيكال بوالية 

أريزونا.
واساتيدمت الرشطة الغاز املسيل للدموع لتفريل 
الخمالاري التاي احتشادت خاارج مركاز املؤتمرات 
يف خينيكال بداد أن بدأ املمتخون برشال أخراع األمن 

بالمخارة والقناني الفارية.

وقاال جوناثاان لاوارع، املتمادث باسام رشطة 
خينيكال، إن بداض الخمهور بادأ بإلقااء المخارة 
والقناناي عاى الرشطاة كماا قاماوا بارش يااز يف 
املنخقاة، مضيفاا أن الرشطاة رعت برشاهم بار4ا4 

الفلفل يف مماولة لتفريقهم.
وكان عمادة خينيكال، يريغ ساانتون، قد طلب 
مان ترماب تأجيال الفدالية السياساية التاي كانت 
أشابه بتخمع انتيابي، إلتاحة مزيد من الوقت حتى 
تتدااىف الباالع مان تداعياات الماعثة التاي وقدت يف 
مدينة تشارلوتسافيل بوالية خريجينيا يف وقت سابل 

– حسب ما اخاعت الخزیرة.
تخادر اإلشاارة إىل أن اشاتباكات اندلدات يوماي 
11 و12 مان الشاهر الخاار2 يف تشارلوتسافيل بني 
متظالريان من ياالة القومياني البياض وممتخني 

مناوئني لهم ُقتل عى إثرلا شيص واحد.
وقاد خصاص ترماب مدظام خخاباه يف مديناة 
خينيكال للهخاو  عاى وساائل اإلعاال  األمريكياة 
واتهمهاا بأنهاا كانات ساببا يف اإلعاناات الواسادة 

لتدليقاته عى حاعثة تشارلوتسفيل.
واتهام اإلعالميني األمريكيني باساتهداخه وبتصيد 
أخخائاه والتآمار علياه وبأنهم أناس ياري رشخاء ال 

يمبون وطنهم.
وقاال ترماب إن وساائل اإلعاال  أخفقات يف نقل 
ترصيماته بشاكل كامل بشاأن تخمع أنصار سياعة 

الدرق األبيض يف تشارلوتسفيل.
وأضااف أن الوقات حان “لكشاف خداع وساائل 
اإلعال  امللتوية واستكشاف عورلا يف إثارة الدنف”.

واعتارب الرئيال األمريكاي أن “الوحيديان الذيان 
يوخارون منربا لخماعاات الكرالية لذه لم وساائل 

اإلعال  نفسها واألخبار املزيفة”. 
وقاال “إنهاا ال تنقل المقائال تماما كماا أنها ال 
ترياد أن تدلن أنني تكلمت بقوة ضاد النازيني الخدع، 

وأنصار سياعة الدرق األبيض”. 
وكان ترماب قاد واجاه انتقاعات ال4عة األسابوع 
املاايض عندماا ألقاى “اللاو ” يف أعمال الدناف التي 
اندلدات مؤخرا عى “الخرخاني” وقوله إنه كان لناك 
“أشاياص طيباون” باني املتخرخاني البياض الذين 

احتشدوا يف 12 أيسخل/آب.

وزير سوداني: القضية الفلسطينية “أّخرت العالم العربي 
جّدًا”.. وعلينا التطبيُع مع »إسرائيل«! 

مواجهاٌت بني محتجني وأنصار ترامب بأريزونا

»إسرائيليون« يف صفوف »داعش«.. منهم 
يهود »أسلموا«!

  - متابعات:
كشافت صميفة إرسائيلية، عن وجوِع مقاتلاني »إرسائيليني« يف 
صفاوف تنظيم عاعش اإلْجَرامي، بينهم يهوع، اعتنقوا اإلساال ، حد 

زعمها.
ونقلت صميفة “جروزاليم بوسات”، عان مصاعر يف جهاز األمن 
الداخي »اإلرسائيلياة«، أن رجالً وامرأة من اليهوع، اعتنقا اإلساال ، 

وانضما لتنظيم عاعش.
وقالات الصميفاة إن الرجال واملارأة، ينمدران مان عول االتماع 
الساوخييتي، وقدماا إىل »إرسائيال« يف سان مبكرة، قبال أن يدتنقا 

اإلسال  الحقاً، وينضما إىل تنظيم عاعش.
وأوضمت أن الرجل يقيم يف مدينة اللد، ويبلغ من الدمر 32 عاماً، 

خيما تقيم املرأة بأسدوع، وعمرلا م2 عاما.
وأوضمات الصميفاة أن المكوماة اإلرسائيلية رصادت نمو 20 

شيصاً التمقوا بتنظيم عاعش.
ويخالاب وزراء، وأعضااء يف الكنيسات، بإقارار قاناون يتياح 

للمكومة تخريد امللتمقني بصفوف تنظيم عاعش، من الخنسية.

شيخ األزهر يستقبل رئيس هيئة »الحشد 
الشعبي« العراقي 

  - متابعات:
التقى شايخ األزلر، أحمد الخيب، يف القالرة، يو  الثالثاء، رئيل 
ليئة المشاد الشادبي، ومستشاار األمان الوطني الدراقاي، خالح 

الفياض. 
وحساب بيان ملكتب الفياض، خقد »بماث الخانبان آخر تخورات 
األوضااع يف الدراق واملنخقة وشاؤون الدالم اإلساالمي«، وأكدا عى 
»رضورة نبذ أخكار االنقساا  والتخرف وتدزيز السالم يف املختمدات 
املسالمة، وإنهاء حدة االضخاراب وتخنيب املنخقة أساباب الرصاع 

واالنقسا «.
مان جانبه عرب شايخ األزلار عن »اساتدداعه لتقديم املسااعدة 
للدراق«، الختاً إىل أن »األزلر يدمل عى مواجهة األخكار املتخرخة«.

والفيااض وصل إىل القالرة يو  السابت املايض، عى رأس وخد يف 
زيارة ملرص تساتغرق عدة أيا  سيبمث خاللها ععم التداون خاصة 

ملواجهة »التنظيمات اإلرلابية«.

بغداد: لن نعرتَف بنتائج 
استفتاء استقالل كردستان 

العراق
  - وكاالت:

أعلن مستشااُر األمن الوطناي الدراقي 
خالاح الفياض أن بغاداع تدتربُ االساتفتاء 
بشأن استقالل إقليم كرعستان الدراق يري 

قانوني، ولن تدرتف بنتائخه.
ونقلت وكالة »نوخوساتي« يو  الثالثاء 
عن خالح الفياض، الذ2 يقو  حاليا بزيارة 
عمال إىل مارص، أن إجراء االساتفتاء »يري 

قانوني، ونمن لن ندرتف بنتائخه«.
وأضااف املستشاار أن »خخاوة كهاذه 
)تنظيم االساتفتاء( تتدارض مع الدستور 

وستمدث مشاكل جديدة«.
وأكاد الفيااض أن اليالخات باني بغداع 
طريال  عان  تساويتها  يخاب  واإلقليام 
املفاوضات، قائالً: »نمن مستددون إلقامة 
الموار ولمل جميع املشاكل بني المكومتني 

املركزية واململية«.
يذكر أن إقليم كرعساتان الداراق ينو2 
إجراء اساتفتاء االساتقالل يف 25 سابتمرب 
املقبل، وانتقدت بغداع وطهران وواشانخن 

خخوة السلخات الكرعية لذه.
من جهته، أعلن رئيل إقليم كرعساتان 
الدراق مسدوع بارزاني يف وقت سابل أنه ال 

ينو2 تأجيل إجراء االستفتاء.

كوريا الشمالية: انتهينا من 
تحضريات شن ضربة جوية 

على »غوام« 
  - وكاالت:

قاال القائام بأعماال سافارة كوريا 
الشمالية يف روسيا، زينغ شون ليب، إن 
كوريا الشامالية انتهت من التمضريات 
لشان رضبة عى يوا ، مؤكاداً أن بالعه 
ستشانها يف حاال لام تتارصف أمريكا 

بدقالنية.
ترصياح  يف  لياب،  شاون  وأضااف 
لوكالة روساية، أن بالعه تراقب عن كثب 
املناورات األمريكياة والكورية الخنوبية، 
التاي انخلقات ياو  أمال االثناني، ويف 
حال االساتفزاز مساتددة لشان رضبة 
استباقية. وقال »جيشنا وشدبنا بقياعة 
الرخيال كيام جوناج أون، يراقبون لذه 
يف  ومساتددون  الددوانياة  الهخماات 
عقيقاة شان رضباة اساتباقية، يف حال 

حدوث استباقية«.
وأوضح القائم بأعمال سافارة كوريا 
ياناغ  بيوناغ  أن  الشامالية يف روسايا، 
تارى أن املنااورات األمريكياة ا الكورية 
الخنوبياة املشارتكة تهادف إىل القضاء 
عى كوريا الشامالية وقياعتها وقدراتها 

الدسكرية.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل
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صالح الدكاك
التنفياذ2ُّ  املدياُر  كان  إ4ا 
األمريكي قد عّشان عدوانَه عى 
اليمان بغخااء إقليماي عرباي 
ومان ثَامَّ باارش لاذا التمالف 
»الدرباي« عملياته الدساكرية 
بغخااء 4رائداي ممي اساُمه 
»الرشعياة«، خاإن إنهااَء لاذا 
الدادوان بدد خشاله عساكرياً 
ماع تمريار مرشوعاه تداوُزه 
الختٌة و4ريداٌة وأعاٌة لام تتلوْث 
يف الظالر بتأييد الددوان، َولنا 
تربز الماجاُة إىل مؤتمر الداخل 
بقياعة عاي صالح بوصفه األعاَة 

األمثَل لهذه املهمة.
كان مدلومااً مناذ البادء أن املقارباة الثورية 
الخذرية الراخضة للهيمناة األمريكية عى اليمن 
والتاي يتبنالا األنصار والقاوى الرشيفة يف البلد 
لي مفرتق الخريال المتمي بينهم وبني املؤتمر 
الشادبي املنبثل نشأًة ومساراً َووظيفة من رحم 
عقاوع الوصاياة والهيمناة االمربيالياة، يري أن 
صالح الذ2 خذلته أمريكا يف 2011 وأريمته عى 
االنزياح للظل وتسليم الدخة ليصومه التقليديني 
عاخال سالخة المكام بالوكالة وأعتقتاه الحقاً 
ثورة الماع2 والدرشين مان أيلول ل201 كرقبة 
باني مالياني الرقااب اليمنياة، لم يكان ليخمن 
ملغازلة أمريكية تخدله ينقلب عى حليف الوخاق 

السايايس األنصاار2 يف الرالن من ظاروف البلد 
عون ضماناات يركن إىل حياعلا وقد سادى منذ 
البدء الستخداء عور رويس يف لذه 

الوجهة.
الغاياة  أن  صالاح  يادرك 
لاي  الدادوان  مان  الخولرياة 
إَعااَعة اليمن إىل حظارية الوصاية 
األمريكية، و4لك باجتثاث اليخاب 
الثور2 التمّرر2ّ وتقويض راخدته 
الخليدية االجتماعية والسياسية، 
متمثلًة يف األنصار، تمديداً عى أن 
يايًة كهذه تبدو عسرية املنال بدد 
عامني ونصاف الدا  من الفشال 
يف  األنصاار  الدساكر2 ورساوخ 
الوعاي الشادبي كقيااعة وطنياة 
راكمات رصياداً لائاالً مان الصدقياة واإليثاار 
وخدائياة الباذل واالنتمااء املبدئاي آلال  وآماال 

املستضدفني شماالً وجنوباً.
إزاَء لذا الفشال الذريع لقوى الددوان مقابل 
تنامي شادبية األنصاار تخّلت الماجاُة النقالب 
عاخاي ناعاٍم يف واجهتاه باَرَز صالاح وحزبَاه 

كوسيلة مثى لهذه املهمة.
إن صالح ال يناِلُض الدادوان بهدف تيليص 
البلاد من أكباال الهيمناة األمريكية وال نُشاداناً 
لمرية القرار اليمني واساتقالله بالقخع، وإنما 
وجد نفَساه بالقصاور الذاتاي لساياقه الظريف 
ميّاالً ملدارضة تمالف يتاذّرع برشعية خصومه 
التقليديني الذين شاغلوا مكانَه يف سادة الَمْظَوة 

األمريكية، ولكذا راح يساتثمر عى لذا املستوى 
يسااعده يف 4لاك انمساار شادبية خصوماه يف 
الداخال بانميازلام للدادوان وارتفااع رصياد 
شادبيته بانمياازه ظالرياً للشادب والبلد، ويف 
األثناء حرص عى أن يوظَِّف لذا الكساب ليربلن 
لاإلَعاَرة األمريكية عاى أنه ال يازاُل الرجل املثايل 
لخهة ما ترياُد تمقيَقه من يايات وأنها أخخأت 
يف رلانهاا عى لااع2 وأرتاال اليوناة اآلخرين 

والدمالء.
الضماناات لاي خقط ماا كان ينقص صالح 
ملد الياد مخدعاً لألمريكان والارشوع يف تمكينهم 
مان تمريار الغايات الرئيساة من الدادوان، حد 
حسااباته، َويف لاذا الساياق خاإن روسايا لاي 

الضامن.
يقتايض السايناريو الاذ2 رالنات عليه قوى 
الدادوان ومديرلا التنفيذ2 األمريكاي أن تنبثل 
املبااعرة مان الداخال املداارض للدادوان ومان 
طارف ياري األمم املتمادة خوقاع االختيااُر عى 
برملاان صنداَء بنوابه الذيان لم يف مدظمهم من 
املؤتمرياني واإلخاوان وأحالخهام وتكّفل صالح 
بتوخري الغخاء الشادبي للمباعرة، خكانت خدالية 
التأسايل التي جرى التمشيُد لها ُقبَيَْل موعدلا 
بشاهرين وزامنتهاا حملاُة شايخنة ممنهخاة 
لألنصاار بوصفهام ُلاواَة حرب وياريَ جديرين 
بأماور السياساة والمكام، كما واساتغالل آال  

الشارع ومواجده املرتتبة عى الددوان 

عبدالسالم المتميز
الذيان  املؤتمار  أَْحاَراُر 
رأوا أُولئاك األناذاَل الذيان 
قيااعات  بإحاَراق  قاماوا 
املؤتمر يف مسخد النهدين، 
الياو   صااروا  َمان  لام 
يصّفقون ويخبّلون لمشد 

السبدني.. 
الذيان  املؤتمار  أَْحاَراُر 
صهاوَة  ياَروا  أن  يؤمُلهام 
)المصاان( ولاي تتهيّاأ 
ليمتخيَها عيااُل زايد، بدد 
أن كان أمَلهام أن يَرولاا 

مرَسجًة يف جبهات املواَجهة والخهاع.. 
أَْحاَراُر املؤتمر الذين يدون ويفهمون أن مغازلَة الددوان 
لهم لان يكوَن مقصَد عياال مراقص ُعبي منهاا إاّل انتهاك 

الُمُرمات وبيع الرشف.. 
أَْحاَراُر املؤتمر الذين حني اتضمت لهام األُُمْور لم يقبلوا 
لنفوسهم الكريمة أن يستغفَلهم ُععاُة السبدني ليمشدولم 

ويتيذوا باسمهم قراراٍت مشبولًة يرتاُح لها الددوان.. 
أَْحاَراُر املؤتمر الذين حني رأوا صورَة اليائن الفاّر لاع2 
تُرَخُع يف السابدني عرخوا َمن املساتفيد من حشاد السبدني 

ومن وراَءه خقاطدوه.. 
أَْحاَراُر املؤتمار الذين حني عرخوا بدَض الشادارات التي 
يُاراُع لهاا أن تُرخاَع باسامهم رأولاا متنايمًة ماع أَْلَداف 

الددوان خاستنكرولا.. 
أَْحَراُر املؤتمر الذين ختموا أعينَهم وعرخوا المقيقَة حني 
رأوا خَوناَة اإلْصاَلح وأ4نااَب الرياض والفاراَن املتدفنَة يف 

الفناعق يؤيدون المشَد للسبدني.. خأوقفوه.
أَْحاَراُر املؤتمر الذين علموا بالتصدياد يف الخبهات ورأوا 
حزبَهم يمُشُد يف نفل الوقت للسبدني، يف نشاط حزبي يري 

بر2ء يرِصُف الناَس عن الخبهات.. خدارضوه.
أَْحاَراُر املؤتمار الذيان تذّكاروا مبااَعرَة مخلال النواب 
خياخاوا أن يكوَن السابدنُي حظريًة التياا4 مواقف خيانة 

مشابهة لتلك الييانة باسمهم.. 
أَْحَراُر املؤتمر الذين يدلمون أن الشادَب كان صاعقاً ولم 
يكان يغاِلاُط وال يمَزُح حاني كان يقول عائمااً بأنه صامٌد 

شامٌخ يرُخُض الذلَة واالستسال .. 
أَْحَراُر املؤتمر الذين وجدوا أن األبواَق النشخة 

عبداإلله محمد حجر
كانات بداياُة ظهاور حركاة جماعاة« 
أنصاار الله« يف اليمان كمركة وخكر زيد2 
يف عاا  2000 بقيااعة السايد حساني بدر 
الديان، وكانات اندكاسااً طبيديااً لمالاة 
االنفتاح السايايّس والمريات التي نشاأت 
مع قياا  الَوحدة بني شاخَر2 اليمني عا  
د نظاماني ميتلفني يف  1990؛ نتيخاة توحُّ
األيديولوجية السياسية، وقد ظهرت بداية 
إحيااء الزيدياة يف إنشااء منتدى الشاباب 
املؤمن يف عا  1991 الذ2 كان لدُخه إحياء 
املذلاب الزياد2 املنفتاح الاذ2 عانى من 
اد وإقصاء منذ ثاورة 1962  إلماال متدمَّ
وحل ممله املذلُب الولابي املتزمُت بتدبري 
وخدل النفو4 السدوع2ّ املتنامي منذ انتهاء 
خرتة المارب امللكية الخمهورية بسانوات 
قليلاة وبالتمدياد نهاياة حكام القاايض 
عبدالرحمن اإليراناي القرسية َوبداية تويّل 
الرئيال إبراليام الممد2 رئاساَة اليمن. 
وسادى 4لاك املنتادى إىل وسايلة املراكاز 
الصيفياة لنارش وإحيااء الفكار الزياد2 
َوإحداث تخدياد عاخل املذلب، انخالقاً من 
قواعاده الثابتة التي ُعّخلات وُجّمدت، ويف 
مقدمتها االجتهااع والتخديد، وظهر كذلك 
يف تلاك اآلونة حزب المل الذ2 كان السايد 
حساني بدر الديان الموثي أحَد ُمَؤّسسايه 
وخااز لاو والشايخ عبداللاه الرزاماي يف 
انتياباات 1993 الربملانية، وكانت القياعة 
السياساية اليمنياة يف 4لاك الماني تبادى 
تداطَفها وععمها »املمدوع« لظهور الفكر 
الزيد2؛ باعتباره مناخساً للمذلب الولابي 
املمثال يف حزب اإلْصاَلح الاذ2 تنامت قوته 
وانتشااره إىل المد الذ2 يهادع بتمكنه من 
السايخرة عى أجهزة وُمَؤّسساات الدولة 
َي »حرب  املدنية والدساكرية عقب ما ُسمِّ

االنفصال«. 
وبدأت نقخُة مخابهة الدولة مع السايد 
حساني الموثاي وحركتاه يف عاا  2002 
بالتزامان ماع حاعثاة تفخاري السافينة 
أن  أظهارت  والتاي  )كاول(  األمريكياة 

اليمَن لاو الهادف الثاني لتواجاد القوات 
األمريكية بدد الدراق، وكان السايد حسني 
ألقاى ممارضًة حول خخار عخول أمريكا 
اليمن، حّذر خيها من مياطر 4لك، ومذكراً 
بماا حل بالداراق وشادبه، وحاث أتباعه 
واألُمة َجميداً لرخع شادار املاوت ألمريكا 
والسياساية  األخالقياة  لإلعاناة  كدناوان 
الوصاياة  خارض  ملسااعي  والقانونياة 
األمريكياة وتمصينااً لوعاي املختمع من 
االخرتاق والتخويع للُمَيّخخات واملشاريع 
الادوُر  التوسادية األمريكياة، ولناا بادأ 
أمريكياة  وإماالءات  بإيمااء  السادوع2ّ 
للتمرياض عاى لاذه المركاة ومماولة 
وأعلاا يف مهدلاا، اعتمااعاً عاى النفاو4 
اليمنياة  السياساة  يف  الكباري  السادوع2ّ 
الداخلياة واليارجية، بفدال مراكز القوى 
القبَلياة والدينية والدساكرية التابدة لها، 
من خالل ععم مايل شهر2 سيي لدرشات 
اآلالف لقراباة أربداة عقوع، خاساتيدمت 
الوسائل األمنية القمدية واإلعال  املمرض 
طائفياً وعرقياً وعنرصياً وزج إىل السخون 
الدرشات من الشاباب واألطفاال، وتنامت 
اإلجاراءات القمدياة إىل الماد الذ2 شانت 
الدولة بكاخة أجهزتها األمنية والدساكرية 
واملدنياة حرباً شادواء وياري متوازنة ضد 
المركة يف عا  ل200، واساتهدخت صددة 
باعتبارلاا مرَكاَز تواجد أعضااء المركة 
كاخاة  واساتيدمت  مدهاا  واملتداطفاني 
األسالمة املتوساخة والثقيلاة والخائرات 
الدسكرية وبما يشبه حرَب إباعة جماعية، 
راخقهاا حصار بر2 ممكم وتكتيم إعالمي 
مخبل وبدعم أمريكي سادوع2ّ كامل، ولم 
تساهم تلك المروُب السات التي استمرت 
خمال سانوات »شااركت السادوعيّة يف 
إال  المارب األخارية بقاوات وطائراتهاا« 
زيااعًة يف قاوة المركاة وتناماي خكرلاا 
وازعياع مؤيّديها، مما أّللها إىل أن تشااِرَك 
يف أحاداث 2011 بفاعلية وتأثاري أّللها إىل 
كساب تداطف ومؤازرة شدبية مّكنها من 
نخاح ثورة يف 21 سابتمرب ل201؛ إلخشال 
مماوالت تقسايم اليمن إىل أقاليم، وكانت 

اإلَعاَرة األمريكية قد 

خياراُت صالح وخياراُت الثورة.. مفرَتُق ُطــُرق

ُشكرًا جزياًل.. 
للمؤتمريني األحرار

ما أشبَه اليوَم بالبارحة!

شكرًا ملن تمّسك بحبل اهلل وال 
شكَر ملَن تمسك بحبل الشيطان 

كلمــــــة أخـــــيرة 

العالمة محمد محمد المطاع  
ك بمبل  ُشكراً للسايد الذ2 تمسَّ
اللاه والذ2 لو ُولاد يف زمن يري لذا 

الزمان َلكان له شأٌن آخر.
شاكراً مَلان وضاع رأَساه يف يده 
إىل  توّجاه  أن  بداد  لرباه  وقدَّماه 
القتال يف سابيل الله، يقاتل الكفرة 
اللاُه  أوجاب  والذيان  واملناخقاني 
قتالهام وقال لدباده النبي الخالر 
اَر  املخالد }يَا أَيَُّها النَِّبيُّ َجاِلِد اْلُكفَّ
َواْلُمنَاِخِقنَي َواْيلُْظ َعَليِْهْم َوَمأَْواُلْم 

َجَهنَُّم{. 
شاكراً مَلان كان يف لاذا الزمان 
الذ2 برز الخيُّب كله خيه متمساكاً بدينه، وأخالِقه، وقيمه، ونيوته، 
وصدقه، وصربه، وصالبته يف المل برصاحة يف قوله، وجالد وناضل 
وضّمى.. وال شكَر وال تقديَر وال احرتا  للمناخقني َعيَاناً، واملتيا4لني 
والقاعديان واملثبخني، والصامتني عن قاول المل.. لؤالء نقوُل لهم 
ا َلُكاْم الَ تَْرُجوَن ِللَّاِه َوَقاًرا{؟؟ لل خهمتم اإلْسااَل  خهماً  جميدااً }مَّ
صميمااً حتى اتيذتم لاذه املواقف التي ال ترشخكام؟! يا حرستاه 

عليكم. 
بون بالددوان والذين  أما املتآمرون وامليربون واملرجفاون واملرحِّ
يف قلوبهم مرض نقول لهم: لقد اساتخاع الشايخان أن يدشدش يف 
رؤوسكم وعخل إىل قلوبكم، ونسيتم الله ورسوله، حسبكم الله ولو 

الذ2 سيتوىل عقوبتكم. 
أما أصماُب األموال الضيمة والتخاُر الكبار وماندو الزكاة 
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