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مقتلة ناشطة حقوقية يف عدن وأنباء ترّجح وفاتها خنقاً من قبل مرتزقة العدوان

مسرياٌت غاضبة يف محافظتي ذمار وحّجة رفضاً للوجود اأَلمريكي يف جنوب البالد

لجنة التهدئة املحلية يف تعز ترفض اغراءات 
ولد الشيخ باستالم مليون ريال

  -  متابعات:
خاجياة جدياده شاهدتها مدينة 
عادل، حياث ُعثار يف وقاٍت متأخاٍر 
من مسااء الثالثاء عاى ُجثٍَّة يف حي 
َعادل،  بمحاخظاة  الشايخ عثماال 
لشاابة ياخياة، ال تبادو عليهاا آثار 
الدماء، يف احتمال أنها قتلت خنَقاً.

 وتناولت عدٌع من املواقع ووسائل 
التواصال االجتماعاي اليربَ وصورة 
القتيلاة، وأخااعت األخباار أل الفتاة 
عبدالجبارالصلاوي،  شاذى  تُْدعاى 

تيمل ناشطة حقوقية.
تكاوَل  أل  األخبااُر  ورّجحات   
عصاباُت ُمرتزقاة اليدوال قد قامت 
بتصفيتهاا بياد اغتصابهاا، حياث 
لُوحظ عليهاا آثار اليبث، ويأتي لذا 
يف إطاار االساتهداِف امُلتيماِد ألَبْنَاء 

تيز يف عدل الاذي يجري مع حمالت 
التهجري، بما ييد  ُميطط اليدوال، 

واالنفالت األمني.

 وأخاعت اإلعالمية خلوع بامطرف 
عاى صفحتها عى الفيال بوك، أل 
الضحياَة كانت تُيرِبُلاا أنها تتلقى 

تهديداٍت بالقتل من متطرخني. 
أياة  اآلل  لاذا ولام تجاِر حتاى 
تحقيقاات يف الحاعثاة، إذ ال يوجاد 
أيةسلطة عولة خيلية يف عدل، وغدت 
جرائاُم كهذه اعتياعياة يف املحاخظة 
التي تشايع ُكّل يو  شيصيًة مدنية 
أَْو عساكرية، تتياارض ماع أخكار 
االحتاالل  سالطَة  تجاد  أَْو  عاعاش 
واليادوال أنهاا قد تمثّاُل خطراً عى 
االساتيماري،  الوجاوع  مساتقبل 
وغالباً من يتام اغتيالُهم حتى اليو  
لم من الكواعر اليساكرية وقياعات 
األمان السايايس والبحاث الجنائاي 
واألمان القوماي. بما خيهام قياعات 
أل  إال  لليادوال،  عميلاة  عساكرية 
تصفيَة البلد من الكواعر املؤللة كال 
ومازال أحد اسرتاتيجيات اليدوال يف 

استيمار البلدال.

  -  متابعات:
خَرَج اآلالُف من أَبْنَاء الشيب اليمني 
يف عادع مان محاخظاات الجمهورياة، 
اليومني املاضيني، يف مسارياٍت حاشدٍة؛ 
غضبااً واساتنكاراً للوجوع اليساكري 

األَمريكي يف قاعدة جنوب البالع.
أَبْنَااُء محاخظاة ذمار خرجاوا، يو  
أمل، يف مسرية سااخطة تحت شيار 
اليادوال  مواجهاة  يف  »مساتمرول 

األَمريكي وأََعَواته يف اليمن«.

املسارية  يف  املشااركول  وأكاد 
الجمالريية أل وحدَة اليمن وساياعته 
واساتقالله خاط أحمر، مشاريين إىل 
أل الشايب اليمناي لن يقاَف مكتوَف 
األيدي وسايقارع الغزاة واملحتلني بكل 

الوسائل.
وأكاد املحتجول أل الجناوَب جزٌء ال 
يتجازأ من األََرايض اليمنياة، وَمن يربر 
وصوَل التيزيزات اليسكرية األَمريكية 
بأنهاا ما جاءت إال ملكاخحة ما يسامى 
بالقاعادة وعاعش خهاو إما عمياٌل أَْو 
مرتزٌق أَْو ال يفهم ما خيلته أَمريكا حني 

الياراق وأخغانساتال وخيتنا   عخلات 
بذرائَع من لذا القبيل.

وأعلان املحتجول أنهم عى جهوزية 
تامة ملواجهة مشاريع أَمريكا وأزالمها 
التضحيااُت،  كانات  مهماا  اليمان  يف 
مؤكدين أل اليمان كال وال يزال مقربَة 

الغزاة.
وياو  الثالثااء املايض خارج اآلالُف 
مان أَبْنَااء محاخظاة حجة يف مسارية 
حاشدة ميلنينرخضهم القاطَع للتواُجِد 
األَمريكاي يف جناوب البلاد، وميلناني 
النفري الياا  والجهوزية لطارع الغزاة 

واملحتلني.
ورخاع املتظالارول الختااٍت مندعًة 
باملجازرة الكربى التاي ارتكبها طرياُل 
ساوق  يف  املواطناني  بحال  اليادوال 
اليميل بمساتبا والتاي راح ضحيتَها 
أَْكثَاُر من 150 ما بني شهيٍد وجريح.

ووّجاه املحتشادول لنازالء خنااعق 
الريااض من اليماالء واملرتزقة والذين 
باعاوا شايبَهم وبلَدلم بثمان بيل، 
رساائل مفاُعلاا أل التأرياَخ لن ينىس 
صفحتاه  يف  لُهم  وسيُساجِّ اليوناَة 
السوعاء لتطلَع عليها األجياُل القاِعمُة.

  -  خاص:
التهدئاة  لجناُة  َت  عاربَّ
املحلياة لوقاف إطاالق الناار يف 
محاخظةتيز، عن رخضها استالَ  
ِ  من الطرف السيوعي،  املاِل امُلقدَّ

واملقدَّر بامليول ريال.
 وأوضحات اللجناُة يف رساالٍة 
لها: أنها ترخض تسالُّم أيةمبالَغ 
ماليٍة خارجيٍة؛ باعتبار ما تقو  
باه لو واجاب وطني وإنَْسااني 
مقدَّساومهمة أكرب من أل يكول 
انيادا  املاال عائقاً أماا  القيا  
بها. لاذا وقد كال مبلاغ املليول 
ريال اعتمااعاً لهاذه اللجال جاء 
بناًء عى طلب املبياوث األَُمامي 

ولد الشيخ. 
 ووّجهات اللجنُة رساالتَها إىل 
ُكلِّ ميناي بشاأل تحقيل سالٍم 
اليمان  يف  واجتماعاي  وطناي 
حياتاي  كمساتحلٍّ  وشايبه، 
ووجوعي بفرض رشائع الساماء 
واساتجابًة  اإلنَْساانية،  وقوانني 
لطموح املواطان اليمني يف حقه 

بالييش واالستقرار. 
حياتناا  الرساالُةإل  وقالات 
وأرواَحناا وماا نملاُك رخيصًة يف 
سبيل انجازنا خري وصالح شيبنا 
ووطننا، ميتربة أعاَء الواجب أكربَ 
من ُكلِّمنحة َومصلحة. مشدعين 
أنهام ال يطلباول شايئاً مقابال 
ماا ييملاول باه، ميلناني عادَ  
قباول املنحاة، شااكرين طالبها 

ومانحهاا، ومؤكدين أنهم مهمٌة 
إنَْساانيٌة ووطنياة أكارب مان أل 
ينتظروا خيهاا مقابالً أَْو يييقهم 

عن أعائها انيداٌ  للمال. 
كماا أشاارت الرساالُة أل ُكلَّ 
التفاات للماال يف سابيل عملهم 
الوطني واإلنَْسااني يُياد تقزيماً 
للادور وَمّساايًف عظماة اليمال 
ونبله. راجني عوعَة املبلغ املليول 
الرياال من حياث أتاى، متمنني 
تقدياَر طاريَف الحاوار لرخضهام 
قبوَلُه، وأل ما تقو  به اللجنة ما 
لو إال طمٌع يف رضا الله والوطن، 
ال ينتظارول عليه أجاراً. متمنني 
التوخيَل لطريف الحوار يف التوصل 
إىل حل يرخع املياناة عن الشايب 

اليمني. 

  -  خاص:
عقاد املجلاُل السايايسُّ ألنصار 
الله، أمال األربياء، لقااًء مع تكتل 
السياساية  والتنظيماات  القاوى 
املنالضة لليدوال، وتطرق اللقاُء إىل 
ُسبُِل مواجهة املتغريات الطارئة عى 

الساحة الوطنية.
ويف اللقااء تمت مناقشاُة كيفية 
الغازو  قاوات  طارع  عاى  اليمال 
اللقااُء عاى  األَمريكياة، كماا أكاد 
ععم الفريال الوطني املفااِوض مع 
االساتيداع ملواجهة أيِّتصييد من قبل 

قوى اليدوال.
وسايى املجتميول لبلاورة رؤًى 
القضاياا  مجماِل  إزاَء  مشارتكٍة 
تطارق  كماا  الرالناة،  واألحاداث 
الحاارضول للمفاوضات يف الكويت، 

مؤكديان أناه يف حاال تيثارت لذه 
املفاوضات ولم تحدث عنها انفراجة 
السياساية  القاوى  خاإل  سياسايٌة 

تيتزُ  إحداث متغري جديد.
ومع اساتمراِر املواقِف املتشانجة 

لقوى اليدوال والقوى الداخلية التي 
تيمُل لحساب اليدو، قال املجتميول 
إىل مرحلاٍة  أقارَب  يبادو  اليمان  إل 
جديدٍة من النضال وليل عى صييٍد 

واحد وإنما عى ميتلف األصيدة.

اللجنة الثورية تدعو أَْبَناَء الشعب 
لالحتشاد عصر الجمعة بشارع الستني 

تنديدًا بالغزو اأَلمريكي لبالدنا
  -  صنعاء:

حاّدعت اللجناُة الثورية اليليا شاارع الساتني بالياصمة صنياء 
لالحتشااع يف املسرية الجمالريية، عرص الجمية املقبلة، تحت شيار 

»مستمرول يف مواجهة اليدوال والغزو األَمريكي«.
وععات اللجناة الثورية اليلياا يف باالغ، أَبْنَاَء الشايب اليمني، إىل 
املشااركة يف املسرية الحاشدة استمراراً مليركة التحرير والكرامة مع 
قاوى اليادوال األَمريكي الذي بارش باحتالل أجازاء من يمن اإليمال 

والحكمة.
وأّكادت اللجناة أل املساريَة الجمالريياَة تأتي تأكياداً عى وحدة 
اليمنياني وتماساكهم يف ميركتهام؛ عخاعااً عان اليمن واساتقالله 

وكرامته وأمنه وحريته وسالمة أََراضيه.

طالل عقالن يزور املكان الرمزي لقرب 
الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي

  -  صنعاء:
زار عضاُو اللجناة الثورياة اليليا طالل عقالل، أمال األربياء، 
املاكاَل الرمازيَّ والتذكاري لقرب الشاهيد القائد حساني بدر الدين 

الحوثي، الكائن يف السجن املركزي بأمانة الياصمة.
وأثناء الزيارة قا  عضاو اللجنة الثورية اليليا بوضع أكليل من 
ماً عى روح  الزلاور وقراءة خاتحة الكتاب وساورة اإلخاالص ترحُّ
الشاهيد القائد، ساائالً الله اليايل القدير أل ينزَله منزلَة الشاهداء 
األبارار وأل يجزيَه خريَ الجزاء عن أمتاه التي بََيَث خيها روَح اإلباء 

والشموخ والصموع يف مواجهة الظلم والطغيال.
راخال عضاُو اللجناة الثورياة اليليا القائام بأعماال أمني عا  
مجلل الوزراء محمد سوار ورئيل اللجنة الثورية برئاسة الوزراء 

ميني املتوكل وعدع من املسئولني والشيصيات االجتماعية.

املجلس السياسي ألنصار اهلل يناقش مع األحزاب السياسية 
املناهضِة للعدوان كيفيَة طرد قوات الغزو اأَلمريكية
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  -  الكويت
 عبداهلل علي صبري:

تدُخااُل مفاوضاُت الساال  اليمنية بالكويت األسبوَع الرابَع، 
وما زالت األطراُف متباعدًة يف رؤيِتها للحل السايايس وامليالجات 
األمنياة امُلفضياة إىل وقاف اليادوال ورخاع الحصار واساتئناف 

اليملية السياسية بصيغتها التواُخقية والتشاركية.
بياد أل صموَع وقاف إطالق النار –رغام اليُروقات املحدوعة- 
قد منََح املفاوضات عرجًة كبريًة من الجدية مقارنًة باملشااورات 
اًة أل اليَد ضغطت عى الزناع يف الوقت املناساب،  الساابقة، َخاصَّ
بإطاالق صااروخ باليساتي صاوَب األرايض السايوعية، لتُادِرَك 
الريااُض عملياً أنها ليسات بمنأًى عن اليساائِر يف حال اساتمر 

اليدوال وانهارت املفاوضات.
إضاخًة إىل ذلك خإل األجواَء واملناخاِت واللقاءاِت الديبلوماسية 
التاي تجاري يف ظلهاا املفاوضاات، تؤكاد أل الرُّعااة الدولياني 
واإلقليمياني للحارب وللحال، باتوا عاى قناعة بارورة نجاح 
مفاوضات الكويات، وإل كانوا يتوّخول نتائاَج تُصبُّ لصالح ما 

يسمونه بالحكومة الرشعية.
الجانُب الكويتي يبذل من جهته جهوعاً ميقولة لضماِل ساري 
ِة خيال سايوعية حياَل أي  املفاوضاات، وإل كال يياى مان رعَّ
اخرتاق لصالاح الطرف الوطني، إاّل أل لذا االخرتاَق قد يكول لو 

املطلوَب أمريكياً؛ بهدف إنقاذ السيوعية من ورطتها.

مؤشراٌت وتداعياٌت مزعجة
وبالتاوازي مع ساري املفاوضاات، بارزت أحداٌث سااخنة يف 
املحاخظاات الجنوبياة، بادءاً بمرسحياة تطهاري حرموت من 
عناارص القاعدة، مروراً بانتهاك القوات األمريكية لساياعة البلد، 
ووصوالً إىل حملة التهجري املناطقية ألبناء الشامال يف عدل، األمُر 
الاذي ألقى بثقله عى املفااوض الوطني، ولو يارى أل مثَل لذه 
التحاركات تتجُه إىل ساوق األمور نحاو القبول باألمار الواقع يف 
الجناوب وتكبيال القوى الوطنية عن تاليف لذه التداعيات وساط 

تواطؤ النيب الجنوبية ذاتها.
وإذ يتيارَُّض الوخاُد الوطني لضغوٍط من الداخال نتيجة لذه 
التداعياات، خاإل الحسااباِت املنطقياة تجيلُه متمساكاً بالحل 
السايايس، باعتبااره املدخَل األنساَب للحاد من تفاقم ماا يحاُك 
تجااه اليمن من مؤاماراٍت مفزعٍة قد تقاوُع إىل احتالل وانفصال 
ًة وأل ساريَ املواجهات امليدانية يف األشاهر األخرية،  الجنوب، َخاصَّ
منح اليدوال والغازاة مرسحاً حراً للتحرك يف عدع من املحاخظات 
الجنوبية، التي استنفر أللها ضد أبناء ِجلدتهم يف الجيش واللجال 
الشيبية، بينما يتياملول بيشء من الرتحيب مع الغزاة األجانب.
خاوَق ذلك يجاُد املفاِوُض الوطني نفَساه محاارصاً بتداعيات 
اليادوال  خّلفهاا  واجتماعياة،  وأمنياة  واقتصاعياة  إنساانية 
والحصاار، وتحتااج إىل ميالجاة رسيية من خاالل التهدئة التي 
يحتااج إليها اليمنياول، لليروج مان ُعنل الزجاجاة، مع إعراك 
أل املجتماَع الدويل لم يأبه أو يكرتْث لألوضااع امليدانية املتفاقمة 
يف اليمان، ولاوال صموع شايبنا وانتصاراته ملا رضيات الرياض 
واساتكانت عول اليادوال، يف خرصاة يحرص الوخاد الوطني عى 

استثمارلا مليالجة لذه التداعيات.
خمان منطلال الحارص واملسائولية الوطنية يجاد املفاوض 
الوطني نفساه مسئوالً عن األوضاع اإلنساانية لشيبنا املحارص 
اقتصاعيااً، وعن حالة اآلالف من املرشعيان والنازحني، وأمثالهم 

مان الجرحاى، واألرسى واملفقوعيان، وذلك عى عكال مرتزقة 
الرياض الذين اشرتالم الشيطال، خأعمى أبصارلم وألبابهم.

املفاوض الوطني يجد نفساه مسئوالً أيضاً عن حماية السلم 
االجتماعي، والحّد من تداعيات الورقة الطائفية التي يليب عليها 
اليدوال، يف إطار التهيئة النفصال الجنوب وتقسيم البلد إىل أقاليم 
ذات لوياة مذلبياة، وذلاك عى عكال أعوات اليادوال الذين ال 

يهمهم سوى اليوعة إىل السلطة والحكم.
يفاوض وخُدنا ولو مينيٌّ بضمال ساياعة الوطن واستقالله، 
وسحب الذرائع التي يستيدمها اليدوال يف انتهاك أرايض الوطن، 
واحتاالل أجزاء منهاا، ومصاعرة القرار السايايس الذي سالمته 
)الحكومة الرشعية( للسايوعي واألمريكي عونما خجل أو وجل. 
ولاو إىل جاناب ذلك يجد نفساه محاارصا بحارب إعالميه قذرة 
جيلات القرياب قبل الغرياب مارتععا يف التياطي ماع مظلومية 
شايبنا، والتيارف عى حقائل ماا يحُدُث عاى األرض، بييداً عن 

رواياِت القنوات الكاذبة واملضللة.

رؤيٌة مسئولٌة وطنياً وتأريخيًا
يادرُك الوخُد الوطناي، أل الطريَل ليسات مفروشاًة بالوروع، 
وأل اليملياَة التفاوضيَة يف ظل تكالُاِب املجتمع الدويل عى اليمن، 
مغامرٌة محفوخٌة باملياطار، ومع ذلك خإل اإلحجاَ  لن يكوَل بال 

ثمن أيضاً.

مان لاذا املنطلل وبالرغام من لاذه التحديات وماا صاحب 
املفاوضاات مان ماؤرشات مزعجاة، اساتطاع الوخاُد الوطناي 
أل ييارتَق الجاداَر الياازل، مان خالل اللقااءات الديبلوماساية 
والسياساية، بأمري الكويت ووزيار خارجيتها، وبسافراء الدول 
الثمانياة عارشة، وباللقااءات الثنائياة، التاي شاّجيت الوخد يف 
املاي عاى طريل التياطاي اإليجابي ماع خرصاة الكويت عول 
تناُزٍل عن الثوابت الوطنية، خجاءت رؤيُة الحل السايايس واألمني 
التاي طرحت عى طاولة الكويت، لتدلَل عى الحرص واملسائولية 
الوطنياة التاي يتحاى بها أنصااُر اللاه واملؤتمر الشايبي يف لذا 

الظرف الدقيل والتأرييي.
وألل املؤمَن ال يُلدَُغ من ُجحر مرتني، خقد تنبَّهت الرؤية ملياطر 
اليداع، وتحوَّطت للثغرات التي يمكن التسالل منها، خأكدت عى 
رضورة التيامال مع ميتلف االتفاقاات الجزئية كُحزمة واحدة، 
بحياث تيارُج مفاوضاُت الكويات بيارطة طريل تحادع ميالَم 
الفارتة االنتقالياة، والتواخال عى سالطة تنفيذية تُدياُر املرحلة 
املقبلاة، وتضاع حاداً نهائياً ملأسااة اليمن، بما يف ذلك انساحاب 
كل القوات الغازية لليمن، ورخع اليمن من الفصل الساابع لألمم 

املتحدة. وقبل ذلك رخع الحصار ووقف اليدوال.
لقد ساعدت لذه الرؤية املنطقية والواقيية الوخد الوطني عى 
التحكم يف إيقاع املفاوضات حتى اآلل، وبفضلها يمكن القول: إل 
مسااَر الحل السيايس بات وشايكاً، ما لم تحدث مفاجآٌت خارَج 

سياق امليطيات املتوخرة.
ومان إيجابيات رؤياِة املفاوض الوطناي أل طروحاِته جاءت 
َمِرنَاًة يف التياطاي مع ماا ييتربُه املجتماُع الدويل مان الثوابت، 
ًة ماا يتيلل بمرجييات اليملية السياساية يف اليمن، بدءاً  وَخاصَّ
باملبااعرة اليليجياة، وانتهاء بقارار مجلل األمان 2216، الذي 
يحاول وخد املرتزقة أل يكول وحَده مرجياً ملشاورات الكويت.

بهاذه املروناة تمكان الوخاُد الوطناي مان اساتغالل النقاِط 
اإليجابياة يف املبااعرة اليليجياة، ويف قراِر مجلل األمان، والبناء 
عليهاا يف ععوته إىل ُسالطة تنفيذية تواخقية، التي ساتؤعي حاَل 
التواخِل عليها إىل إسقاط ما يسمى بالرشعية )لاعي وحكومته(، 
وساحب البسااط من تحت أقادا  اليدوال الذي يساتيد  لاعي 

وُزمرتُه أعاًة للتآمر عى اليمن.
وإضاخًة إىل الرؤية املتوازنة واملرنة، خإل الوخَد الوطني يواصل 
التحاّدي عى طاولة الكويت، مساتنداً إىل عواماَل موضوعيٍة ذات 
صلاة وثيقاة بامليادال، حيث ساّطر شايبنا صماوعاً أساطورياً 
يجيال وخدناا متيّففاً من احتماالت خشال املفاوضاات، كما أل 
اًة يف جبهة الحدوع،  انتصاراِت الجيش واللجال الشايبية، وَخاصَّ
قد جيلت الرياض نفَساها تطلب وتيَمُل من أجل الحل السيايس، 
وماا مفاوضاات الكويات إاّل ثمارة التفالم املبارش ماع الجانب 

السيوعي.
خوق ذلاك، خإل تداعيااِت الجنوب، أكادت مصداقية اليطاب 
الوطني يف محاربة اإلرلاب وعاعش وميتلف املليشيات اإلرلابية 
َع أَْرِعيَااًة وطنية، خإذا باألحاداث تفضحها  التاي تحااوُل أل تتلفَّ

وتيريها.

ال قبوَل بأنصاف الحلول واالنكسار غري وارد 
عاى أل التفااؤَل باقتدار املفااوض الوطني ال ييناي أننا عى 
أعتاِب ميرجات مثالية، خمفاوضاُت الكويت لن تنجَح عوَل تناُزٍل 
من ميتلف األطراف، وساتكول الحلول الوساط حارضًة بقوة يف 
نتائج أعمال ميتلف اللجال السياسية واألمنية واإلنسانية، ولو 
ماا ييني رضورَة الحذَر من األجواء اإليجابية للمفاوضات، والتي 

قد تكوُل بمثابة التنويم املغناطييس لوخدنا الوطني. 
بال تهويل أو تهوين، نستطيع القول وبإيجاز إل التناُزالِت من 
أجال املصلحة الوطنية اليليا مطلوبٌة مان ميتلف األطراف، وأل 
املرونة من أجل الحلول السياسية الواقيية القابلة للدوا  مطلوبٌة 

من الجميع.
 َومع إعراكنا أل انطالق اليملية السياساية من جديد، ستيني 
نفَخ الروح يف شايصيات ومكونات حزبية، انحازت ضد شايبها 
ووطنها، إاّل أل َوْقَف نزيف الد  اليمني ييد أولويًة وطنية بامتياز، 
رشط إاّل يكول الحل عى حساب السياعة والكرامة الوطنية. ومن 
ى املفاوُض الوطني مياطَر استمرار عوامل الرصاع  املهم أل يتوخَّ
الداخيل، خالرياُض ولي تيمُل عى االنسحاب من مأزقها يف اليمن 

تجهُد ألجل تفييخ اليمن برصاعات عاخلية طويلة األمد. 
إل وقَف اليدوال املبارش ال ييني أل تحالَُف اليدوال السايوعي 
األمريكي قد نَفَض يَده من اليمن، لكنه يتحّر من اآلل ألساليَب 
جديادة وغري مبارشة، بحياث يحصل باليملية السياساية ما لم 
يتمكان مان الوصول إلياه عرب القوة اليساكرية. ولاذه بديهية 
ييرُخهاا وخُدناا املفااوض، لكان ما يجاب أل تيرخاه الرياض أل 
خشاَل لذه املفاوضات يحتم علينا االنتقاَل إىل املرحلة الثانية من 

الييارات االسرتاتيجية برسم رجال الله وقائد الثورة.
ال انكسااَر وال استساال ، جالزول للحاّل ومنفتحول عليه.. 
بهذه املتالِزمة واملينويات يحارب وخُدنا الوطنيُّ يف جبهة السال ، 

وعى الباغي تدور الدوائر.

حساباُت الربح والخسارة يف مفاَوضات الكويت.. ق�راَءٌة عن َكَثب!

  -  صنعاء:
أّكاد رئياُل اللجناة الثورياة اليلياا، محماد عيل 
الحوثاي، أل املحنة التي يمر بها أبنااء اليمن عموماً 
يف الشامال والجنوب نتاُج مؤامرٍة كبريٍة تساتهدُخهم 
جمييااً بشاكل مبارش، كما تساتهدف اليماَن أرضاً 

وإنساناً.
وقال لدى اساتقباله، أمل األربياء، قياعَة جميية 
اإلخاء والرتابط، ولجناة الدخاع عن حقوق املهجرين 
قرسياً من املحاخظات الجنوبية بصنياء: “رغم شدة 
األلم الذي نشاير به جراء تيرض أبناء الوطن الواحد 

ملثال لذه الظاروف خإنناا نستشاير حجام املياناة 
ووقاوع إخوانناا يف الجنوب خريساة مؤامارة عولية 
تساتثمر يف الكرالياة واملناطقية والطائفية بشاكل 

يفوُق استثمارَلا يف الينف واألعمال الحربية«. 
وأشار الحوثي إىل تفاقم األزمة عقَب وصول لاعي 
إىل عادل واالساتثمار اإلعالماي الكبري حينهاا يف لُغة 
الكرالية والتحريض الذي لوال التماُساُك االجتماعي 

والوعي  لكانت الكوارُث أكربَ بكثري.
وأوضاح أل الرلااَل كبريٌ عاى اليقاول الوطنية 
وامليلصة من أبناء الوطن شماالً وجنوباً؛ المتصاص 
آثاار لاذه املظالار الشااذة والغريبة عاى املجتمع 

د واملرتابط اجتماعياً وثقاخياً وجغراخياً. اليمني املوحَّ
خيماا أّكد رئيُل الجميية اإلخااء والرتابط، ألميَة 
الِحفااظ عى الوحادة االجتماعية األصيلاة يف الوعي 
والثقاخاة االجتماعية اليمنية والتاي تبنى عليها أية 
وحدة سياساية والكفيلة بميالجة الظوالر السلبية 
والينفية وذات البُيد التحريي واملناطقي الناتج عن 
املؤامرة اإلقليمية والدولية عى اليمن وشيبه وأرضه 

وسياعته وكرامته.

  -  صنعاء:
 وّجاه األخ محماد عايل الحوثي 
رئياُل اللجنة الثورياة اليليا رشكة 
النفاط اليمنياة بميالجاة أوضااع 
املهجريان والنازحاني مان موظفي 

املحاخظاات  أبنااء  مان  الرشكاة 
الجنوبية.

رئيال  توجيهاات  وتضمنات 
اللجنة الثورياة اليليا لرشكة النفط 
باستمرار تسكني النازحني من أبناء 
املحاخظاات الجنوبية مان موظفي 
تلاك  يف  للرشكاة  التابياة  الفاروع 

بالرعاياة  املحاخظاات وإحاطتهام 
بحسب اإلمكانيات املتاحة.

التوجيهات رصف  كما تضمنات 
مبلاغ لاكل شايص مان املهجرين 
من املحاخظاات الجنوبية الواصلني 
إىل املحاخظاات الواقع يف نطاق عمل 
الرشكة إىل حني ميالجة أوضاعهم.

رئيس اللجنة الثورية العليا: الرهاُن كبرٌي على الوطنيني إلفشال 
املؤامرات التي تستثمر يف الكراهية املناطقية والطائفية

ويوجه شركة النفط بمعالجة أوضاع 
املهّجرين والنازحني من املحافظات الجنوبية

ممثل وفد الرياض جباري ينسِحُب من اجتماعٍ 
بحضور ولد الشيخ ويوّجه شت�ائ�م لحمزة الحوثي

  -  خاص:
انس�حب عضو وفد الرياض عبدالعزيز 
ُجباري من اجتماع لجنة التهدئة والتنسيق 
بحضور املبعوث األممي إىل اليمن اسماعيل 
ولد الش�يخ يف سياق العراقيل التي يضعها 
وفد الرياض لعرقلة املفاوضات يف الكويت. 
وقالت مصادر خاصة لصدى املسرية إن 
انس�حاَب ُجباري جاء هروب�اً من الوصول 
إىل تفعيل لجان التهدئة والتنسيق امليدانية.

الش�يخ  أن ول�د  وأوضح�ت املص�ادر 
اجتم�َع بمن�دوٍب س�يايسٍّ م�ن ُكّل طرف 
ملناقش�ة تفعيل اللج�ان يف امليدان من أجل 
التوص�ل لوقف إطالق الن�ار، لكن جباري 
رفض النقاش ووجه شتائَم لعضو املجلس 
السيايس ألنصار الله وعضو الوفد الوطني 
حم�زة الحوثي قب�ل مغادرته قائ�الً: أنت 

لست يمنياً. 
ويواصل ُجباري استفزازاِته العنرصية 
يف الجلسات املش�ركة هروباً من أيِّ تقدم، 

يف خطوة تهدف لعرقلة عمل اللجان.

الجدي�ُر ذكُره أن ه�ذه ليس املرة األوىل 
الت�ي يطلق فيه�ا وف�ُد الرياض عب�اراٍت 
عنرصي�ًة لوفدن�ا الوطني، فه�و إىل جانب 
التلك�ؤ واملماطلة يلجأ إىل افتعال املش�اكل 

لتعطيل أية مفاوضات. 
وأضاف�ت املصادُر أن االجتماَع اس�تمرَّ 
مع ولد الش�يخ ملناقش�ة آلية تفعيل لجان 

التهدئة والتنسيق بممثلني من الطرفني.
وكش�فت مصادر مطلعة عىل مجريات 
الجلس�ة الصباحية التفاوضي�ة ليوم أمس 
للجنة السياس�ية املنبثقة ع�ن املفاوضات 
اليمنية املنعقدة يف الكويت عن سبب خروج 
رئي�س وفد الرياض عب�د امللك املخاليف عن 

طوره يف الجلسة.
 وأوضح�ت املص�ادر أن املخاليف انفعل 
بشدة عند حديث الوفد الوطني عن حضور 
املكون�ات السياس�ية يف املفاوضات، حيث 
ارتف�ع منس�وب غيظ�ه وحنقه ملش�اركة 
التنظي�م النارصي ضم�ن الوف�د الوطني 
ممثالً بعض�و األمانة العامة للتنظيم حميد 
عاصم، األم�ر الذي يضيق به املخاليف ذرعاً 

منذ انعقاد طاولة املفاوضات.
وبحس�ب املصادر املطلعة فإن املخاليف 
ق�ال يف مداخلة بجلس�ة الصب�اح إن لجنة 
التنظي�م الن�ارصي املركزي�ة ق�د فصلت 
حمي�د عاص�م، األمر ال�ذي أثار س�خرية 
عاص�م موضح�اً يف ترصي�ح خ�اص بأن 
اللجن�ة املركزية لم تجتمع مطلقاً، وأضاف 
عاصم أن حق الفصل ألي عضو من اللجنة 
املركزي�ة هو اختصاص ح�رصي للمؤتمر 

الوطني العام للتنظيم.
وأك�د عاص�م أن بي�ان األمان�ة العامة 
الرافض لإلج�راءات األخرية الت�ي قام بها 
عبدربه منصور هادي من تكليف أحمد بن 
دغر رئيس�اً للحكومة وعيل محسن األحمر 
نائباً لرئي�س الجمهورية ه�و أمر واضح، 
وه�و يش�مل أيضاً رف�ض األمان�ة العامة 
للتنظيم الن�ارصي لوجود عبدامللك املخاليف 
يف تل�ك الحكومة املزعومة، مج�دداً التأكيد 
بع�دم صدور ق�رار م�ن اللجن�ة املركزية 
واألمانة العامة باملوافقة عىل تعيني املخاليف 

عضواً يف هذه الحكومة غري الرشعية.

سليم املغلس: وفُد الرياض 
يريُد إبقاء جبهة تعز مفتوحًة 

للمتاجرة بمعاناة أبناء املحافظة
  -  متابعات:

اعترب عضُو اللجنة اليسكرية يف الوخد الوطني سليم املغلل، رغبَة وخِد 
الريااض يف إبقااء جبهة تيز مفتوحاًة، محاولًة منهام للمتاَجرة بمياناة 

أبناء املحاخظة.
وقال سليم املغلل مياطباً وخَد الرياض: “أنتم تريدول أل تبقى جبهُة 
تيز مفتوحًة ليتاَح لكم وألمراء الحرب املتاَجرُة بمياناة أبناء املحاخظة”.
وأضااف املغلل يف ساؤال له لوخاد الرياض “ملاذا تتهرباول من تفييل 
اللجناة امليدانياة لتثبيت وقف إطاالق النار يف تيز، وتيّلفتام عن موعَدين 
يو  أمل مع لجنة التهدئة والتنسيل، حسب االتفاق إليجاع حلول وتفييل 

اللجال امليدانية التي لم يُكتَْب لها التقد ”.
وتاباع قائاالً “ملاذا اجتميات ُكلُّ اللجاال يف امليدال، ولام تجتمع لجنُة 

التهدئة يف تيز”.
واتهم سليم املغلل لاعي وحكومتَه املزعومَة واملدَّعية الرشعيَة بتنفيِذ 
امليطط األمريكي اليارجي لتكريِل املناطقية والكرالية باستهداِف أبناِء 

تيز وترحيلهم من عدل بطريقٍة مهينة وبدول أي سبب.
وَطالَب بإعااعة االعتبار ألبناء املحاخظة خاوراً، وإعاعتهم اىل أعمالهم؛ 

كول ذلك حالًة إنسانيًة ال تحتمُل التأخري.
نوا صاحب بساطة ميه  وخاطاب املغلال وخد الريااض “أنتم لام تؤمِّ
خارة أو مراسال أو موظف عااعي، خكياف نأمنكم عى رقابنا ونسالُِّم 

أسلحتَنا لكم”.
وكال وخُد الرياض برئاساة املياليف َرَخاَض، اإلثنني املايض، إصداَر بيال 
مشارتك باسام أطراف التفاوض؛ للتنديد بسياساة التمييز الينرصي وما 
جرى من ممارسات غري قانونية تمثّلت بقيا  قياعاٍت من مرتزقة اليدوال 
بمحاخظة عدل برتحيل مواطنني من أبناء املحاخظات الشمالية من املدينة.
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ثابت القوطاري 

 التأرياخ حساب ابن خلادول إنَّما لاو حركة 
انتقال مستمرة، خريى ألَّ الدولة تمرُّ بثالث مراحل 
من النماو، شابيهة بمراحل الكائان الحي، حيث 
تبادأ بمرحلة الطفولة، ثم بطاور الفتوة، ختنتهي 
إىل الشاييوخة. يقول ابن خلادول:« إنَّما قلنا إل 
عمار الدولاة ال ييادو يف الغالب ثالثاة أجيال؛ أللَّ 
الجيال األول لم يزل عى خلل البداوة وخشاونتها 
وتوحشها من شظف الييش والبسالة واالخرتاس 
واالشارتاك يف املجد خال تزال بذلك ساورة اليصبية 
محفوظاة خيه« ولاذا ينطبال عى قياا  الدولة 
السايوعية األوىل )إماارة الدرعية( عاى يد محمد 
بان سايوع سانة )1157 لاا - لل17 ( والتاي 
انتهت سانة )1233لاا - 1818 ( تبيتها الدولة 
السايوعية الثانياة )إمارة نجد( وكانات قد بدأت 
بيد ساقوط الدولة األوىل إىل أل انتهت سنة)1308 
لاا- 1891 ( الحًقاا جارت محاوالت لتأسايل 
عولة سايوعية ثالثة ختام ذلك عى ياد َعبداليزيز 
آل سيوع سانة )1319 لا - 1902 (، خأصبحت 
الحًقاا سالطنَة نجد ثام بيد ذلك مملكاة الحجاز 
ونجاد وملحقاتهاا إىل أل أصبحات تحت مسامى 
اململكاة اليربياة السايوعية بياد توحياد جميع 
أراضيهاا يف كيال واحاد، وكال ذلك يف )1351لا- 
عور  خلادول  ابان  يفاوت  وال   .) 1932/9/23
البُياد اليقائادي واليصبية الدينياة يف إقامة امللك 
وترساييه، وسانجد ألَّ محماد بان عبدالولااب 
املتاوىف )1206لاا1791- ( مؤسساة الولابية 
والذي قال عنها املؤرخ )عيفيد كومينل(:« إذا لم 
يتفل أحدلم ماع وجهة نظره عن التوحيد خيليه 
أل يغرّي عينه أو يموت«، قد تحالف مع آل سايوع، 
حيث التقى بأمري الدرعية محمد بن سايوع، الذي 
اساتقبله، خيرض محماد بن َعبدالوّلااب ععوتَه 
علياه خقبلهاا، وتيالادا عاى حمل الدعاوة عى 
عاتقهم، والدخاع عنهاا، والدعوة للدين الصحيح، 
ومحارباة البدع- حاد زعمهم- ونارش ُكّل ذلك يف 
جميع أرجاء جزيرة اليرب، عخلت الدعوة يف إطار 
التنفياذ ونجحات شايئاً خشايئاً وعخال الناس يف 
»ععوة التوحيد« وعخل أتباع الشايخ مكة وأراعوا 
أل ييلصاوا الديان مان البادع خهدموا كثارياً من 
القبااب األثرية يف مكة كقباة أ  املؤمنني خديجة 
بنت خويلاد وقبة كانت عى املاكال الذي ولد خيه 
النبي وقبة مولد أباي بكر واإلما  عيل. ويف املدينة 
نهبوا الحيل والزينة املوضوعة عى قرب رسول الله 
مماا أثاار غضب كثري مان الناس وبارر غضبهم 
رغباة مان لاؤالء النااس يف الحفاظ عاى ميالم 
التأريخ وأللَّ قرب الرسول رمز للياطفة اإلسالمية 
وقاوة عولة املسالمني. يف املقابل خإناه يُمنع منياً 
باتااً االقارتاب من حصان )كياب األرشف- رأس 
اليهوع( إذ وضع آل سايوع لوحة تحمل مرساوماً 
ملكياً بحفظ لذه اآلثار وتحذر من التيدي عليها، 
ومن تجرأ خسيكول تحت طائلة اليقوبات الوارعة 
بنظا  اآلثار باملرسو  امللكي رقم )و/26( بتأريخ 

)1392/6/12لا(.
 أماا الجيال الثاناي خيقاول عنه ابان خلدول: 
»تحاول حالهام بامللاك والارتف مان الباداوة إىل 
الحضارة، ومن االشرتاك باملجد إىل االنفراع الواحد 
به، ختنكرس خيهم ساورة اليصبية بيض اليشء« 

وال ييفاى علينا ما حققته الطفارة النفطية من 
تارف للمملكة السايوعية وباليصاوص أرسة آل 
سايوع جيلتهاا تيياث يف األرض خسااعاً، ليازول 
لذا الكياال/ الدولة تماماً يف الجيال الثالث، جيل 
وشاظف  الباداوة  ونسايال  والارتف  الساقوط، 
اليياش، خيصريول عياالً عى الدولاة، ومن جملة 
النسااء والولدال املحتاجاني للمداخياة عنهم، إذ 
يتزاياد عوائاد الارتف لديهم مما ياؤعي إىل ضيف 
الدولاة وانقراضهاا، ولذا الجيل لاو جيل محمد 
بن سالمال الرأس املدبر واملنفذ لليدوال الغاشام 
عاى اليمان يف 26/آذار/2015 . وال ييفى علينا 
أيضاً ما يتمتع به لذا الجيل من الفساع األخالقي 
والديناي، والرتف املاعي الهائل الذي كال من آثاره 
حرمال شايبنا اليربي يف نجد والحجاز من أبسط 
حقوقه املييشاية، وقد غلب عى أمراء لذا الجيل 
تياطي امليدرات، والشذوذ الجنيس، والفساع املايل 
واإلعاري، اساتدعى لذا الجيال قرابة أربية عرش 
عولاة بل اليالم بأكمله ليشان عدوانه عى اليمن، 
وبميناى قاول ابن خلادول أيضاً: ولام يف األكثر 
أجبن من النساوال عاى ظهور الييال، خإذا جاء 
املطالب لهم لم يقاوموا مداخيته خيحتاج صاحب 
الدولة ]امللك سالمال وابنه[ حينئٍذ إىل االستظهار 
بسوالم من ألل النجدة ]قوى االستيمار الياملية 
واملرتزقاة مان أنحااء اليالام[ ويساتكثر باملوايل 
]اليونة ومؤيدي اليدوال وعصابات عمر البشري[ 
ويصطناع من يُغني عن الدولة بيض الغناء ]مثل 
القناوات اإلعالمية اليليجية كالجزيارة واليربية 
والحدث وغريلاا[ حتى يتأذل بانقراضها ختذلب 

الدولة بما حملت.

ولساقوط كياال آل سايوع عاماالل رئيساال 
األول عاخايل تمثال يف كبات الحرياات، والقماع، 
والتميياز باني املواطنني مان أبناء نجاد والحجاز 
ولنأخذ مثاالً عى ذلك سكال منطقة نجرال الذين 
يياناول من تميياز عنرصي عاى اعتباار بأنَّهم 
أقارب إىل الثقاخة والبيئاة والطبيية اليمنية بل إلَّ 
نجرال عرب تأرييها يمنية األصل، كما يياني ألل 
نجارال من تميياز مذلبي لكونهم إساماعيليني، 
خيتام النظر إىل مسااجدلم عى أنَّهاا ميابد، كما 
قال مشايل بن عبداليزيز أمري نجارال يف مقابلة 
أجرالا مع صحيفة الحياة اململوكة ألرسته يف ل/
يناير/2005 . وحسب التقارير الحقوقية السيما 
منظمة )ليومنرايتساووتش( خإلَّ اإلسماعيليني 
يف نجرال مواطنول سيوعيول من الدرجة الثانية، 
كماا قاال )جاو ساتورك( نائاب شاؤول الرشق 
األوساط يف املنطقة ألَّ السايوعية تدعو للتسامح 
الديني يف الياارج ولكنَّها تُياقب بصورة منهجية 
أبناءلاا املنتماني للطائفة اإلساماعيلية بسابب 
ميتقداتهم الدينية. كما ألَّ سكال نجرال وجيزال 
وعسري محرومول منذ عقوع من عخول الجاميات 
وامليالد ومراكز التدريب اليساكري. وليل األمر 
ببيياد عن منطقاة القطيف التي يماارس ضدلا 
القماع والتمييز كال آخرلا إعادا  املرجع الديني 
للشايية يف القطياف )نمار باقار النمار( يف 2/
ينايار/2016  عاى خلفياة مذلبية وسياساية 
بذرائيياة  السايوعي  القمياي  النظاا   غطالاا 
اإلرلااب والتحريض. ُكّل لذا سايؤعي بالرورة 
إىل زعزعة النسايج االجتماعاي يف نجد والحجاز/
السيوعية، وسير باألمن اليا ، وتضطرب ميه 

الحيااة، تدخال اململكة عى إثاره يف خوضة وثورة 
شيبية تسقط ملك آل سيوع.

أما اليامُل الثاني خهو اليامل اليارجي، املتمثل 
خيماا تمارساه مملكاة آل سايوع من سياساات 
تيسافية وغري أخالقية بدأته منذ نشأتها بالوقف 
يف وجاه املارشوع القوماي اليرباي، وتيليها عن 
أرض خلساطني، واملسااعدة عى احتاالل اليراق، 
وتدمري سوريا، وتمزيل السوعال، والتدخل يف عد  
اساتقرار الصوماال، ومسااعدة إرسائيل يف حرب 
لبناال يف تماوز 2006 ، وزعزعة األمان يف ليبيا، 
وإثارة الفاوىض يف مرص، وقمع شايب البحرين، 
والتدخل يف شاؤول اليمن ألكثر من خمسة عقوع، 
وقتال الزعيام اليمناي إبراليام الحمادي يف 11/
أكتوبر/1977  والوقوف يف وجه مرشوع الوحدة 
اليمنياة عا  1990 ، والساطو عى خريات اليمن 
بطريقة غري مبارشة من خالل رشاء الذمم، ومنع 
النهاوض باليمن اقتصاعيااً وثقاخيااً واجتماعياً 
وعساكرياً، لتستيد  آخر ورقة لديها ولي إعالل 
الحرب عاى اليمان يف 26/آذار/2015  بذرائيية 
مكشاوخة ومفضوحة تمثلت يف: إعااعة الرشعية 
عبدرباه وحكومتاه، ومسااعدة الشايب اليمني 
الراخي/املجويس/اإليراني.  املاد  وتيليصه مان 
ولناا يتبااعر إىل أذلانناا ساؤال: لال يساتحل 
لااعي وحكومتاه أل تباذل مملكة آل سايوع ُكّل 
لاذه امللياارات إلعااعة رشعيته؟ لل خياالً تحبُّ 
السايوعية الشايب اليمناي إىل لاذا الحاّد الاذي 
يجيلهاا تقو  بربه بالطائرات؟. ال ندري إىل أيِّ 
حد وصال اليمل التآمري ضد األمة ومكتساباتها 
من قبل النظا  يف الرياض، الذي جيل من السايف 

شياراً لدولته القميية والرجيية. 
إل شاياَر التوحيد املكتوب عاى الراية الوطنية 
آلل سايوع لام يمنيهام من ارتاكاب ماا ييالف 
ذلاك الشايار مان قماع وتنكيال بأبنااء وطنهم 
واليباث والتيرياب باألوطاال األخرى سااعدلم 
يف ذلاك النفط واألموال الطائلاة التي جيلت لياب 
بياض القااعة اليارب املرتزقاة واألغبياء يسايل 
إلرضااء الكياال الصهيوناي والوالياات املتحادة 
وتنفيذ مارشوع القاوى االساتيمارية امليارصة 
وتنفياذاً لفلسافتها الذرائيية، منذ قياا  اململكة 
السايوعية ولي يف قمقم التبيية لقوى االستكبار 
الياملي، تبيية شاملْت كاخة املستويات الفلسفية 
والثقاخياة واألخالقية واالقتصاعية والسياساية. 
خيى املساتوى الفلسافي وبالرغم من محاربتها 
للفلسفة إالَّ أنَّها قائمة عى الذرائيية الغربية، أما 
الثقايف خقد ساقطْت اململكاة وملوكها يف أحضال 
ثقاخة لشاة غري قاعرة عى صنع حضارة أو بناء 
مساتقبل، لذه الثقاخة ال تقاد  أكثر من املظالر 
االساتهالكية وناطحات السحاب، ومظالر الرتف 
التي أخقادْت امللوك إيمانهم بذواتهام، واعتداعلم 
بإنساانيتهم، لدرجة جيلْت الفكر الثقايف والديني 
واليلماي للملكاة قائماً عاى الرجيياة والتيلف 
والجماوع، يساتأثر باكلِّ يشء، ويلغي ماا عداه، 
أما عى املساتوى األخالقي خاململكاة ال تمتلك أي 
بُياٍد إنسااني من خاالل تياملها عى مساتويني: 
األول تياملهاا ماع شايب الجزيارة اليربياة يف 
)نجاد والحجاز( عى أنَّاه تابٌع تملكاه وتملك ُكّل 
ماوارعه وخرياتاه لدرجاة أنَّهاا طمساْت لويته 
وأسمته بالشيب )السيوعي( مجرعًة إيَّاه من ألم 
حقوقاه: حل الهوية. أما عى املساتوى اليارجي 

خهاي ال تحارت  حل الجاوار، وال تلتاز  باألعراف 
الدولياة، وال تنصااع للقواناني الياملياة واملتفال 
عليها ختدخلْت يف شاؤول كثري مان الدول اليربية 
واإلساالمية خأخسادتها وأقلقت الساكينة اليامة 
وأحدثْت اضطرابات ومشاكالت عجاز اليالم عن 
ميالجتها. ويُيد عدوانها السااخر عى اليمن جزءاً 
من إخالسها األخالقي، وساوء الجوار الذي تفتقد 
خيه إىل أبساط ثقاخة. أما املستوى االقتصاعي خال 
ييفاى علينا عائادات النفط التي تصابُّ يف بنوك 
الغارب يف حني ألَّ اليالم اليربي واإلساالمي يرزح 
تحات الجهال والفقر واملارض، ليبني الغارُب ُكّل 
مقوماتاه وحضارته، وينطلل بتكنولوجيا اليرص 
بأماوال الشايوب اليربية التي اساتأثر بها ملوك 
الجاور والطغيال، ماع اليلم ألَّ امللاك أو األمري ال 
يستطيع ساحب أيِّ مبلٍغ نقداً بل عليه االستمتاع 
بهذا املبالُغ يف خناعق أوروبية ومنتجيات سياحية 
أمريكية، وأخذ ما يُريد من مظالر الرتف، والبذخ، 
والرتوياح عان النفال يف البارات الفرنساية، وال 
باأس يف ساحب مبالاغ لدعام اإلرلااب والقوى 
الرجيية، واساتيدامها يف تنفيذ مشااريع تفتيت 
وتقسايم املنطقة، وتدمري حضارتهاا وتأرييها، 
وتأماني إرسائيل والساهر عاى راحتهاا. أما عى 
املساتوى السايايس خال يساتطييول االساتقالل 
السيايس عن توجهات قوى االستكبار، خهم أذناب 
قوى االساتيمار يف املنطقاة، وأعاة من أعواتها، ال 
يرول إال ما تراه، وخكرة الحرب عى اليمن ضاربة 
بجذورلاا يف وعاي قاوى االساتكبار الياملي عرب 
أعواتهاا يف اليليج السايما بيد أل خرج اليمن عن 
مرشوعها التآماري، وتحّرر من الوصاية والتبيية 
واالرتهال، واساتقلَّ بقراره السايايس، وحسابنا 
أل نتتباع خياوط املؤامرة عى ُمقادَّرات لذا البلد 
منذ االحتالل الربيطاني عاا  1839 ، وظهور آل 
سيوع عى مرسح األحداث، حيث عملت بريطانيا 
عى تمزيل اليمن وتقسايمه إىل سلطنات صغرية 
متناحرة لتساتفرع بثرواته وخرياتاه، خُكتب لهذا 
املارشوع االساتيماري الساقوط والفشال عاى 
ياد أبنااء الشايب اليمني الاذي عربَّ عان رخضه 
للغازاة املحتلاني بكفاحاه عى كاخة املساتويات، 
وبإمكانياات بسايطة مقارنة بإمكانياات اليدو 
الغازي، خاستطاع الشيب اليمني إسقاطه بثورته 
املباركاة التاي اندلياْت يف ل1/أكتوبار/1963 . 
/30 يف  بريطاناي  جنادي  آخار  وإخاراج 
نوخمرب/1967  مان أرض الوطن، إالَّ ألَّ مرشوع 
القوى االساتيمارية - وعى رأسها بريطانيا - لم 
ييرف الكلل، خسلَّم إىل القوى السياسية اليميلة يف 
اليمن مرشوع التقسايم تحت عنوال أكثر جاذبية 
)تقسايم اليمان إىل ساتة أقاليام(، لتقاو  قوى 
اليمالة واالرتهاال بمحاولة تمريار لذا املرشوع 
وتنفيذه ليُكتب له الساقوط والفشل- أيضاً - عى 
ياد امليلصني من أبناء الشايب اليمناي املقاو  يف 

ثورة 21/سبتمرب/ل201 .
ومهماا كانت عرجاة عدالة أيُّ قضياة خإنّها ال 
تربر اللجوء إىل الحرب، السايما وألَّ اليمن لم ييتِد 
بأيِّ حاٍل من األحوال عى اململكة السيوعية، إالَّ إلَّ 
لذا اإلجراَ  سيساعد يف ترسيع سقوط اململكة.

نظام اآل �صعود واالأنظمة ال�صيا�صية الرجعية واال�صتبدادية يف اخلليج اأداٌة من اأدوات اال�صتعمار اجلديد واملعا�صر

الفلسفة الذرائعية األمريكية
)الحلقة األخيرة(

تعرََّض اليمُن في 26/ آذار/2015م لعدوان غاشم شنَّته قوى تحالف االستكبار العالمي بقيادة مملكة آل سعود تحت 
مبّررات واهية، وذرائع مفضوحة، مما جعلنا نتساءل عن األسباب الحقيقة، والدوافع المنطقية، للتدخل العسكري المباشر 
في اليمن بعد أن فشلت كلُّ المحاوالت التي سبقته، كما دفعنا هذا العدوان إلى محاولة قراءة الفلسفة والتأريخ، وتتبع 

خيوط المؤامرة منذ بدايتها، لنجد صفحات لم نقرأها وإن كنا قد قرأناها لم نفهمها
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  -  أنس القاضي
اِهيِْد القائِد حسني الحوثي حوَل  لم يكن حديُث الشَّ
خطر عخاول أَمرياكا اليمناي بتأرياخ 2002-2-3  
حديثااً عبيثااً، أو ييكال نفسايًة مريضاًة ُمصاباًة 
بهاوس املؤامرة، أو عصبية عقائدية وأزمة خكر عيني 
يحتااج إثبات وجوعه التأرييي وجادواه بيلل خصم 
والِصدا  ميُه بصورة سالفية! وغريلاا من التناوالت 
السطحية والغبية، التي خرست موقف الحوثي، والتي 
كانت محكومًة برُشط تصورات ُمسابقة عن الحوثي 
وحركاة ))أنصار الله((، مان عول أي نقد موضوعي 
وعلماي ملا جااء يف محارضاتاه ومالزمه، مان أخكار 
وتحليالت سياساية اسارتاتيجية أثبتت صحتها ُكلياً. 
بحياث ال يُمكن اعتبارلاا حني أُلقيات ُقدمت للناس 
كميااوَف وحالاة خزع، إنماا تُنبئ عن اساترشاخات 
موضوعية للمساتقبل ونظرة واعية جدلية يف أجونب 
كثاريه منهاا. ولنا تكمان عبقريُة الحوثاي يف وضع 
لاذِه الثقاخة الُقرآنية الجديدة عى الوعي االجتماعي، 
ووضع الرؤية الُقرآنية لتربز النفل اإلنساانية كذات 
خاعلاة ماع الناص الُقرآناي يف حالاة حركاة وجاَدل 
-ولاذِه الحركة لاي الِجهاع الذي وّساع الحوثي من 
مفهوماه ولم يقتارصه عى ُمجارع القتاال - ال ذات 
سالبية خاملة متلقية للنص جامدة إزاءه. كما تكُمن 
عبقرياة الحوثي يف تحويل الوعاي اإليماني اليقائدي 
إىَل ُممارساٍة عملياٍة واعية ملموساة، ثورية تتجاوز 
املوقف الديني واملذلبي واإلسالمي امُلنغلل عى نفسه، 
وترخع الناصَّ والفيال إىَل مصاف الوطناي واألُممي. 
يف املواجهاة مع مارشوع االساتيمار األَمريكي. الذي 
بيد نشااط أعواته بالنيابة عنه عخال امليركة بصورة 

مبارشة رسمية أعلن عنها. 

ملاذا دخل اأَلمريكيون اليمن ومن الذي سمَح لهم؟ 
من لذا التساؤل االستنكاري، الذي ال جواب رضوخ 
اِهيْد حسني بدر الدين يف 2002 ،  لُه مقبوالً، تحدث الشَّ
عن اليطار األَمريكي عى اليمن، مياطباً ُكلَّ الشايب 
اليمني، ويومها لم تَكان تيقيدات أزمة اليو  موجوعة 
خلاو أل للبياض خالخااً ولبسااً ماع ومن أنصاار الله 
اليو ، خليسامع خطاَب القائد املؤسل، الذي استشهد 
مظلومااً، ولام يكن له خالف مع أحد ساوى الُسالطة 
االستبداعية، التي خرجت ضدلا الثورة الشيبية، يقول 

السيد حسني: 
»يجاب أل يكاول كالمناا ماع بيضنا البياض ملاذا 
عخلوا بالعنا؟ ومن الذي سامح لهام، أل يدخلوا بالعنا، 
ولال عخلاوا كتجاار. لنااك رشكات تيمال أَمريكية 
ولي تساتويل عى نسابة كبريه من بارتول اليمن، لكن 
أل يدخلاوا جنوع أَمريكياول ويحتلاوا مواقع.. خيجب 
أل يصياح الناس ملاذا عخال األَمريكيول اليمن؟ ويجب 
عى اليمنيول أل ال يرضوا، وأل يغضبوا وأل يُيرجولم 
تحات أي ماربر كال عخولهام. النااس ال يسامحول 
ألنفساهم أل يقولاوا لاذه القضياة تياص الدولاة، 
الدولة نفساها ليل لها حل أل تسامح، وال الدساتور 
نفسه يسمح ملسائول أل يسمح بدخول األَمريكيني إىَل 
اليمان. يجب أل يكول لليلماء موقف وأل يكول للدولة 
موقاف، وأل يكول للجميع موقف، لَو ما يُمليه عليهم 
عينهم َووطنيتهم.. نحن نقول ألنفسانا ونقول للدولة 
ونقول للكبار والصغار إَل ما نُشاالدُه يف البالع اليربية 
اإلسالمية شوالد كثرية يجب أل نأخذ منها الِيربة، قبل 
أل نكاول نحاُن الِيربة، يجب أل نأخذ منها ما يكشاف 
لنا واقع أعدائنا، أَوليساوا يقولول اآلل أَمريكا كشافت 

عن وجهها؟«. 

ملاذا علينا أن نقاتل وهَو كرٌه لنا؟ 
يميُل البيُض إىَل ساال  االستسال ، وإىل عد  الصدا  
مع عولاة ييتربلا نموذجاه الحضاري املدناي، وعوله 
تماول مشااريع منظماتاه الالحقوقياة والالتنموية. 
ملااذا عليناا أل نرخاَض التواجاد األَمريكاي، أل نتحرك 
لنيرجهم من اليمن، أل نُياعيهم؟ أل نرخض ُمربراتهم، 
أل نساتنفر للحارب واليداء، لال لنملئ وقاَت خراغنا 
لنلهَو؛ ألننا لم نجد عمالً؟ لل لكي ترىض إيرال وتُيجب 
روسيا وتبتهج الصني وتنترص كوريا؟ أ  ألننا املينيول 
بهذه القضية وألل االساتيباع واإلذالل مصريُ من عخل 

األَمريكيول أرَضُه، يقول السيد ًحسني: 
»الحظوا كيف كال عخولهم إىَل أخغانساتال، أولموا 
األخغانياني أنهام يريادول أل يصنيوا حكوماة حديثة 
وعرصية، وتساتقر يف ظلها أوضاع الباالع.. وبالتأكيد 

لان يدعاوا البالع تساتقر بادأ اليالف، بادأ الحرب بني 
الفصائال، وسامينا أل تلاك الحكومة ال تساتطيع أل 

تحكم أكثر من عاخل )كابول(«. 
تحدث السايد حساني عن وضع أخغانستال وكانت 
أَمريكا ما تزال يف عامها الثاني عى غزولا أخغانستال، 
وماا زالات الحالاة كما لي بال وتفاقمات، بيد مي 
15عاماً مان التواجد األَمريكي الذي يُحارب القاعدة يف 
أخغانساتال حتى اليو ! وتحدث عان اليطر األَمريكي 
عاى اليمان الذي كاَل ياراه رؤياا اليني قبال أل يصل 
بيد تنبهاه إىَل ذريية تفجاري األَمريكيني للمدمرة كول 
يف خليج عدل عاا 2000 واتهاا  »االرلابيني«، كانت 
كلماتاه وُحَجُجه وصالبة موقفاه واألَمريكي لم يصل 

بيد خكيَف اليو  وقد وصل؟!. 
يقاول السايد حساني: وأولئاك الذيان يقولاول: 
ايار.. قال: إذاً وصل  مااذا ييناي أل ترخيوا لاذا الشِّ
األَمريكياول، إذاً أَِرنَاا ماذا تيمل أنات؟ الم يكن لك أل 
ترخاع لاذا الِشايار؟ وإذا كنَت ساتلز  الحكمة التي 
ترالا أنَت السكوت، السكوت الذي لو من ذلب خمتى 
سيتكلم الناس؟! ومتى سيرصخ الناس ومتى سيقف 
الناس حني يُساتذلولم.. حني يرى ُكّل يمني ما يؤمله 
وال يساتطيع أل يقول شايئاً.. املواطنول كلهم يجب 
أل يتحركوا، وأل يرخيوا جمييااً صوتهم بالرصخة.. 
وأل يُيلنوا عن سايطهم لتواجد األَمريكيني يف اليمن. 
إذا خلنتأكاد بأناه –آل خياالً- أل نرخاع صوتناا، وأل 
يَياد الجمياع أنفساهم ألل ال يدوساهم األَمريكيول 

بأقدامهم. 
كانات الرصخاُة يومها لاي ُكّل ماا يملكه السايد 
ُحساني ورخاقه، وكانت سالحاً وموقفاً كما أسمالا يف 
عنوال ملزمتِه، وما زالت اليو  الرصخة سالحاً وموقفاً 
اجتماعيااً، وخيما وقد عخلوا خإىل جانب ساالح الوعي 
وسايط املجتماع من التواجاد األَمريكي، حااَل حمل 
السالح، ولو التيبري اليميل عن رخضنا لألَمريكال وعن 
االيمال والوطنية، وما يؤسف لَو أل املجتمع يف جنوب 
الوطن غري مسالح بالوعي بما يكفي، خياع األَمريكال 
إىَل قاعدة اليند الجوية بيد انسحابهم منها حني نزلت 
اللجال الشيبية، خيما تظل مناطل الشمال أكثر وعياً، 
خمنيات األَمريكي من الدخول مصداقاً ملا قاله السايد 
حساني: »إذا رخع لذا الشايار ولو يف محاخظة واحدة 
خلن يحتلها األَمريكيول حتى لو احتلوا اليمن بأكمله«. 
كما تحدث السايد محاذراً من عاقبة التيااذُِل يف رخع 

الشيار ومواجهة املرشوع األَمريكي قائالً: 
»ستصل اليقوبة إىَل زوايا القرى والبلدال والشيوب؛ 
ألل لاذا اليمل ساهل ويف متناول الناس وباساتطاعة 
الكل أل يرخيوه«. وليَل تحذياُره عن اليقوبة ترليباً 
للناس إنما اساتنتاج منطقي، خاملرشوع االستيماري 
األَمريكاي مارشوع توسايي، ولياَل ساوى الوعاي 

االجتماعي وموقفهم من يُوقف لذا التوسع، يستحيل 
غازو واساتيمار شايب يقاو ، والِشايار الاذي رخيه 
السايد يف واقينا اليمن لَو شكل لذا الوعي االجتماعي 
االساتيماري  املارشوع  ملقاوماة  املؤلال  التأريياي 

األَمريكي«.

ِهْيُد القائد ُيسقط الذرائَع اأَلمريكية،   الشَّ
واالرجافات واملخاوف الشعبية 

الِياداع:  القائاد: »الحظاوا كياف  اِهيْد  الشَّ يقاول 
ألساَت األل -مان خاالل ما تسامع- يصاورول لك أل 
القاعادة انترشت من أخغانساتال، وأصبحات تصل إىَل 
ُكّل منطقاة.. مان أيان يُمكان أل يَصل لاؤالء؟ أليل 
األَمريكيول مهيمنني عى أخغانساتال، وعن أية طريل 
يُمكن لهؤالء أل يَِصلوا إىَل اليمن أو يَِصلوا إىَل السيوعية 

أو إىَل أية مناطل أُخرى؟ عول علم األَمريكيني«.
لال اليمنيول أثاروا األَمريكياني أل يأتوا؟ ماذا عمل 
اليمنيول؟ لل عملوا شيئاً يستثري األَمريكيني أل يأتوا؟ 
أ  أل اليمنياني ُلم َمن قدموا الجمياَل لألَمريكيني يو  
انطلقوا اساتجابة لدعاوى )الزنداناي( وأمثالُه، الذين 
َخَدعاوا كثرياً من شاباب اليمن أل ينطلقاوا للجهاع يف 
سابيل الله يف أخغانستال، لجهاع الشايوعية، والرئيل 
)صالاح( قالها بأل ذلاك كال بأمٍر مان أَمريكا. أليل 
ييناي أل ذلك كال ييني خدمًة ألَمريكا؟ إذاً ملاذا أَمريكا 
تيترب تلاك اليدمة أنها ماذا؟ أنها عمل إرلابي! ما باُل 
األَمريكيني ييادول تلك اليدمة، إسااءة، وييدول ذلك 
الجميل إساائة؟! وماذا ييني لذا؟ خلنتأكد جميياً بأنُه 
–آل خياالً- أل نرخع صوتنا وأل يُيد الجميع أنفساهم 
ألل ال يدلسولم األَمريكيول بأقدامهم، ولم كياعتهم 

يف ُكّل بلد يُياععول«. 
حروُب اليرص الحديث لم تيد اجتياحات عساكرية 
ُمبارش عاى نمط االمرباطوريات القديمة، االساتيمار 
الجدياد يتجناب أعناى اليساائر املاعياة والبرشية يف 
حمالته التوسيية، يهيئ الذلنية والوعي اليا  لقبوله، 
قبل أل يُبارش تدخله اليساكري، ومن لذا املنطل كال 
ِهيْد القائد بلغة  الِشايار اغالق لبوابة الغزو؟ يقول الشَّ

بسيطة يفهمها الجميع: 
»لل تيتقد أنه يُمكن أل يصل األَمريكيول إىَل اليمن، 
أو يقو  أحد بيمل ييد  األَمريكيني ثم ال يضع تربيرات 
ُمسابقة يقدمهاا وتساميها يف التلفزياول وتقرألا يف 
الُصحف وتساميها من اإلذاعة، ويتداولها الناس خيما 
بينهم باملجال.. قد يكول يف البداية تنكر الدولة أل لناك 
وجاوعاً لألَمريكيني، ثم بيد خارتة يضيول مربراً لوجوع 
األَمريكيني؛ خال يجوز لك أل تنقل أي تربير تسميه ولو 
مان رئيل الجمهورياة يربر وجوع أَمريكياني، أو يرُبر 
القياا  بيمل لَو خدماة لألَمريكيني من أية جهٍة كال، 
ال يتاداول الناس لذِه التربيارات، لذِه أول قضية يجب 

أل نحذر منها. واملفروض أل الناس يجب أل يكول لهم 
موقاف واحد، ولاَو أل يغضبوا ملاذا عخال األَمريكيول 

اليمن، وإىل ُلنا أنتهى املوضوع. 
إناا نقاول ألولئك الذيان يقولول أو سايقولول كما 
قالاوا، وكما قالوا يف املايض اساكتوا. أوالً ال مربر لهذا. 
أو ملاذا تتفاعلول لكذا؟ نقول: أنتم برروا لنا سكوتكم 
مان أي منطل لو؟ لل لَو عى أسااس من كتاب الله 
سابحانه وتياىل؟ خأنتام تياطبونا باسام القرآل؟ أل 
القرآل خهمتم منه لَو أل نساكت؟ خهاتوا برلانكم إل 
كنتم صاعقني. أ  أنكم تريدل الساكوت؛ ألل الساكوت 
سايكول خيه ساالمتنا أماا  أعدائنا. جربوا الساكوت 
جربوا الحكمة. لل تساتطييول بساكوتكم أل تيملوا 
عاى إراجهم من اليمان؟ ال.. إذا خيندما تقولول لنا أل 
نساكت خنحن ال نرى أي ُمربر للساكوت أبداً إال قولكم 
بأننا قد نثريلم علينا. لم أساسااً ُمساتثارول أصالً.. 
طيب إذا ساكتنا، لل ُلم ساكتول، لل لم نائمول؟ أ  
أل سكوتنا سيهيئ السااحة لهم؟ أ  أل سكوتنا ييني 
أل يطمئناوا من جانبناً بأننا أصبحنا ال نشاكل عليهم 
أي يشء يزعجهام ويقلقهم.. إذا خهم سايحرتموننا أ  
مااذا سايفيلول؟ لل عادوك يحرتمك ‘إذا ما ساكَت؟ 
أبداً.. جربوا الساكوت جربوا الحكمة. لل تستطييول 
بساكوتكم أل تيملوا عى اخراجهم من اليمن؟.. ال. إذا 
خيندماا تقولول لنا أل نساكت خنحان ال نرى أي ُمربر 
للسكوت أبداً. من حيث املبدأ ليل لناك ُمربر لوجوعلم 
أليال لذا لو األصل؟ خكل امُلربرات لي أصل عى خرع 
خاساد.. يجب أل نفهم األمور، وأل نقول لكل شايص 
يريد أل يقول اساكتوا: لذه الشاوالد من عاخل بالعنا 
ومان خارجها ماثلاة أمامكم يا من يقولول اساكتوا، 
إل واجبكام أل تنطلقوا أنتم، إل واجاب الناس اآلل أل 
يتحركاوا وأل ال يُايدعاوا.. التحليالت يجب أل نرتكها 
كلهاا، تحلياالً واحداً خقاط لاو: أل األَمريكيني عخلوا 
بالعنا خمن الذي سمح لهم أل يدخلوا؟ وأننا نرخض أل 

يدخلوا، وأننا سنقاو  وجوعلم. 
ولاذا لو الواقُع ومنطُل التأريخ الذي يحكم بالقوة 
ال باليدالاة وال بالقاناول الدويل، لم يدخال األَمريكال 
الياراق إال بيد أل خككات لي صوارييها الباليساتية 
التاي يُحتمال أل تحمال رؤوس نووياة، يومها صدق 
الياراق أل اليالام األَمريكي األطليس سايحرتمه حني 
يتيلُص من مصاعر قوته، خما كال إال أل غزاه إىَل أرضه 
حني وجده ضييفاً ونهب ثرواته واستيبد شيبه، خيما 
كوريا الشمالية منذ يومني ييقد حزبها اليمايل الحاكم 
مؤتماره ليا  تحت ِشايار من أجل تيزياز قوة كوريا 
كقاوة نووية؛ خهل يجرؤ األَمرياكال عى غزولا ولي 
تيلان تجاربها النووية اليساكرية علنااً؟، خيما عخلوا 
الياراق لتحت لذه الذريياة واعرتخوا خيما بيُد أنهم لم 

ييثروا عى أسلحة نووية. 

لنواجه خطَر دخول َأمريكا اليمن!
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  - رشيد الحداد:
خيما تستقبُل السالطاُت املواليُة لليدوال الغزاَة 
واملحتلاني نّفذت حمالت عنرصية ومناطقية لطرع 
املئاات مان اليماال واملساتثمرين الشاماليني من 
محاخظاة عدل تنفيذاً مليطط اليدوال الجديد الذي 
كشافت عن ميطاط يساتهدف الوحادة الوطنية 
ويهّدع السلم والتيايش االجتماعي إىَل التفاصيل: 

أثاارت الحملُة األمنياة التي نّفذتها السالطات 
املحلياة واألمنياة املوالياة لهااعي واملسانوعة من 
عول اليادوال يف عدل ضد املئات مان اليمال الذين 
ينحدرول إىَل املحاخظات الشمالية وييملول يف عدع 
من مديرياات محاخظة عدل بميتلاف القطاعات 
بتهماة عاد  امتالكهام وثائل إقامة من سالطات 
عادل املوالياة لليادوال وامليينة من قبال اإلَماَرات 
حالاة مان االساتياء الياا  يف اوسااط املجتماع 
الايَاَماني بُرمته شاماالً وجنوباً، خالحملة األمنية 
التي نفذت السبت املايض يف عدع من مديريات عدل 
منذ الصبااح الباكر انتهت بضباط 2ل8 عامالً من 
أَبْنَااء محاخظات شامالية وخصوصااً تيز وعقب 
االعتقاال رّحلات امليتقلاني بصاورة مهيناة مان 
وطنهام إىَل مناطل حدوعية بني الشامال والجنوب 
وجااءت الحاعثَة بيد أيا  من اعرتاض نفطة تابية 
للمقاوماة الجنوبية يف رعخال ألربع حاخالت قاعمة 

من الشمال وأجربتها عى اليوعة من الضالع. 
ووخال مصاعر محلياة يف مديرية طاور الباحة 
الواقياة يف نطااق محاخظاة لحاج خاإل اليرشات 
مان املرّحلاني وصلاوا خجار ياو  األحد عاى متن 
شااحنات تابياة للسالطات املحلياة يف محاخظاة 
عدل وباصات أجرة بحماية أمنية مشادعة بينما ال 
يزال املئاُت من اليمال الشاماليني املقبوض عليهم 
بانتظار الرتحيل، وكشاف املهجارول أل تهجريلم 
تام بطريقاة تيسافية وأنهام يحملاول البطائل 
الشيصية الدالة عى حاملها مستنكرين ما قامت 
باه الجهات األمنياة يف مديناة عادل. وأضاخوا أل 
السالطات األمنية يف عدل قبضت عى الكثري منهم 
من محالتهم ومن األَْساَواق وتم تهجريُلم بصورة 
قرسياة ملجرع أنهام ينتماول للمناطل الشامالية 

وبدول أية تهم أُْخاَرى. 

6 آالف أسرة هجرت 
تلك املمارساُت تسببت برتاجع النشاط التجاري 
باني املحاخظاات الشامالية والجنوبياة وأوقفات 
الساياحة الداخلية التي انتيشات خالل السانوات 
املاضياة إىَل أعى املساتويات، كما تساببت بتوقف 
نشااط االساتثمار املحيل يف املحاخظات الجنوبية، 
وتوقف اآلالف من املشااريع االساتثمارية التابية 

ملستثمرين من محاخظات شمالية.
ووخال مصااعَر مؤكدة خإل قراباة 6000 أرسة 
شامالية غاعرت عدل خالل خارتات متقطية اليا  
املاايض البياض منهاا تيرضات لليناف اللفظاي 
والجسادي مان قبال املليشايات املوالياة لهااعي 
وللتيارات املتطرخة مان قاعدة وعاعش وبلغت تلك 
االنتهااكات إىَل حد اإلعدا  اليلني يف الشاارع اليا  

وعى مرأي ومسمع من الناس بالهوية. 

فقدان السيطرة 
واملناطقياة  الينرصياة  املمارساات  تلاك 
الالمسائولة كشافت عن خاروج مديناة عدل عن 
سايطرة حكومة نزالء الرياض التي وجدت نفسها 
املتهام األول يف القضياة عول، ولاو ماا عخيها إىَل 
االكتفاء بإعانة الحاعث، وحاولت تغطية خضيحتها 
باتهاا  جهات محساوبة عاى صنيااء بالوقوف 
وراء تلك األَعماال محاولة االيحاء بأل عدل ال تزال 
تحت سايطرتها بينما املدينة تحّولت إىَل اقطاعيات 
تحكمها وتتحكم بمصائر أللها التيارات املتطرخة 

ومنها القاعدة وعاعش.

الحملة مستمرة
املوالياة  األمنياة  الجهاات  اتهمات  كاليااعة 
لليدوال يف عدل اليمال الشماليني املقبوض عليهم 
واملرّحلاني بطريقاة قرسياة بالتيابر ماع صالح 
وأَنَْصار الله باإلَضاَخاة إىَل االتهامات األُْخاَرى التي 
ال تيارج عن نطاق التيابر والتيااول والتياطف، 
وقالت املليشيات املوالية لهاعي بأنها سوف تستمر 
يف مواصلاة حملتهاا ضاد ميالفاي رشوط إقامة 
باملديناة، ووخل ما برَّرته تلاك الجهات األمنية خإل 
تحرك الجهاات األمنية يأتي ضمان خطة مليالجة 
ملاف االغتياالت والتفجريات التي تشاهدلا مدينة 
عادل، ناخياًة أَل يكول أياً من األشاياص الذين تم 
ترحيلهام من عدل قد تيرضوا لإليذاء، وأكد املصدر 
تواصال الحملاة األمنياة حتاى تحقيال أَْلَداخها، 
محاذراً مان أياة عملياات تزويار باسام املقاومة 

الجنوبية أَْو قوات األمن.
ويف ذات السياق أكدت املليشيات املوالية لليدوال 
يف تيميم صاعر عنها عى منع عخول أي شيص إىَل 
عدل إاّل بيد أَل يربز لويته الشيصية، وكذا تيميم 
لُيّقاال الحاارات برورة جماع اساتبيانات عن 
السااكنني يف الحارات، وكذا تيميام بمنع التجوال 
باألسلحة وإزالة اليواكل من السيارات كإجراءات 

أمنية.

تهجري رسمي 
جريماُة التهجاري األخارية التاي تجاللها وخد 
الريااض املحاور يف الكويت وأعانهاا وخدنا الوطني 
املحااور يف املحاعثاات واعتربلاا جريماًة تتهادع 
الوحادة االجتماعية والوطنية تياد امتداعاً ملوجات 
تهجاري أَبْنَااء املحاخظاات الشامالية يف عادع من 
املحاخظاات الجنوبياة بدأت منذ ماا يزيد عن عا ، 
وكانات أْوىَل عملياات التهجاري الجماعاي ألَبْنَااء 
الشامال من محاخظاات عدل وأباني ولحج خالل 
ينايار ا خرباير من اليا  2015 ومن ثم توّقفت بيد 
اساتياعة الجيش واللجال الشيبية عى عدل وأبني 
وتمدعه يف لحاج والضالع وشابوة، إاّل أَل الظالرة 
عاعت عقب خروج الجيش واللجال الشيبية أواخر 
أغساطل وتسالم القوات املوالية للرئيل عبدربه 
منصور لااعي املهاا  األمنياة يف محاخظتي عدل 
ولحج وابني بمشااركة خاعلة مان عنارص الحراك 
الجنوبي ومنذ أغسطل املايض تحولت املحاخظات 
الجنوبية باساتثناء محاخظات حرموت واملهرة 
إىَل محاخظات طاعرة لآلالف من اليمال الشاماليني 
يف القطاعات الحرة واليشوائية يف محاخظات عدل 
ولحج والضالع الذين تيرضوا النتهاكات جسايمة 
تباينات بني مدالمة منازلهام ومحالتهم التجارية 

تحت ماربر تياونهم مع القاوات املوالية للحوثيني 
ولاو ما عخاع باملئاات مان األرس الشامالية التي 
كانات تساكن يف تلك املحاخظات مناذ عقوع زمنية 
إىَل الرحيال خشاية تيرضها ألعماال انتقامية من 
قبل تلك الينارص التاي ترباء منها الحراك الجنوبي 

السلمي.
وعى الرغم من إعانة تلك األَعمال التي استفزت 
الجميع من قبل ميتلف اطياف املجتمع الايَاَماني 
ومكوناات الحاراك الجنوباي السالمية عاى وجه 
اليصاوص إاّل أَل تلاك املمارساات تصاعدت خالل 

الستة أشهر املاضية.
وبلغات أعاى مساتوياتها أواخر الياا  املايض 
محاخظاة  يف  األمنياة  الجهاات  نفاذت  حينماا 
عادل حملة أمنياة مباغتاه يف عدع مان املديريات 
باعتقاال 00ل عامال شامايل يف عدل بسابب عد  
امتالكهام ألوراق ثبوتياة إاّل أَل الحماالت األمنياة 
التي استهدخت اليمال الشاماليني استهدخت أَيْضاً 
اليرشات من املجندين الشاماليني املوالني لحكومة 
لااعي حياث اعتقل يف عيسامرب املاايض اليرشات 
مان مجنادي املقاوماة الشايبية يف محاخظة تيز 
أثناء خروجهام من قاعدة اليناد التدريبية باتجاه 
عادل وتم اعتقالهم ليدة ايا  وبيد التحقيل ميهم 
وتدخل وسااطة مان مقاومة تيز تام ترحيلهم إىَل 

الرشيط الحدوعي سابقاً بني الشمال والجنوب. 

هجرة إجبارية لالستثمارات
عى مدى السانوات املاضية تحولت مدينة عدل 
إىَل قبلاة لالساتثمارات املحلياة الشامالية، حياث 
احتلت محاخظة عدل طيلَة املرتبة األْوىَل يف خارطة 
االساتثمارات املحلياة واألجنبية خيادل بما تتميز 
به من سامات اساتثمارية خريدة ومغرية لرؤوس 
األَموال املحلية واألجنبية كانت قبلة لالساتثمارات 

املحلية واألجنبية.
طاارعة  مديناة  إىَل  تحولات  عادل  أَل  إال 
لالساتثمارات بسابب تلاك األعماال االساتفزازية 
ختوقفت االستثمارات املحلية وخصوصاً الشمالية 
ولم يسجل أي مرشوع استثماري، وما زاع من ذلك 
أَل اليرشات من املشااريع االساتثمارية املساجلة 
يف خارع الهيئاة الياماة لالساتثمار يف املحاخظة يف 
ميتلف القطاعات توقفت بسبب األوضاع األمنية، 
واملئات من املساتثمرين أوقفوا نشاطهم التجاري 
واالساتثماري بيد تيرضهم ملضايقات وانتهاكات 
جسايمة من قبل التياارات املتشادعة التي تفرض 

نفوذلا يف مدينة عدل منذ أشهر.

إنتهاك صغار املستثمرين 
تحاَت ميتلِف املاربرات تيرضات اليرشات من 

املحاالت التجارية التابية ملساتثمرين ينحرول من 
املحاخظات الشامالية لالقتحا  من قبل املليشيات 
القاعادة وعاعاش، وذلك عقاب انساحاب الجيش 
واللجاال الشايبية يف أغساطل املاايض وتباينت 
املربرات مابني البحث عن أسلحة واالنتماء للحوثية 

أَْو التياول مع الجيش واللجال الشيبية.
وماع اإلعالل عن عاوعة الرئيل الفاار َعبدربه 
منصور لااعي إىَل عدل وعدع مان وزراء الحكومة 
املساتقيلة تصاعدت تلك االنتهااكات التي يتيرض 
لها أَبْنَاء املحاخظات الشامالية مان عمال وصغار 
مساتثمرين وانتقلات تلاك االنتهاكات مان خرعية 
إىَل جماعية تقف وراءلا السالطات األمنية امليينة 
من لاعي،األُْسابُْوع املايض شنت املليشيات املوالية 
للسالطات يف عدل حملَة اعتقااالت جماعية طالت 
00ل مواطان ييملول يف منشائات صغرية ينتمول 
إىَل الشامال ووّجهات لهام اتهامااٍت متباينة منها 
أَل عادعاً كبارياً منهم مجارع خاليا نائماة لصالح 
والحوثياني، كماا طالبات تلاك املليشايات بنقال 
ميساكرات  يف  للتدرياب  أثيوبياا  إىَل  املحتجزيان 
تمولهاا اإلَمااَرات وإعاعتهم إىَل جبهاات القتال يف 
تيز ومأرب، ولو ما قوبل باساتياء شايبي واسع 

النطاق.

تدمري بيئة األعمال 
الكثاري من املمارساات يف ظل انفاالت األوضاع 
األمنية ساالمت يف تدمري بيئة األعمال يف الياصمة 
االقتصاعياة للباالع التاي تيياش أساوأ أوضاعها 
االقتصاعية والتجارية، خالحركة التجارية يف تراجع 
مساتمر والحركة الساياحية توقفت كليااً وحتى 
حركاة النقل بني عدل واملادل الشامالية األُْخاَرى 
كاعت تتوقاف، كماا تراجيات الحركاة املالحية يف 
ميناء عدل الدويل بسابب عزوف التجار عن إيصال 
إىل املينااء واساتبداله بميناء الحديدة خشاية عد  
وصولهاا بسابب أعماال النهاب والساطو وكذلك 
ارتفاع جباياات مرورلا من املناطال الجنوبية إىَل 

الشمالية وارتفاع أجور النقل.

إساءة للقضية 
تصاُعاُد االنتهااكات ضاد اليماال الشاماليني 
يف محاخظاة عادل وتوجياه االتهاا  ضاد الحراك 
الجنوبي وصفها مراقبول باليمل املدروس من قبل 
عول اليادوال وأََعَواتها إلجهاض األصوات الجنوبية 
التي تحمل مطالب عاعلة، وبالتايل خإل تلك األعمال 
الينرصياة واملناطقية تهدف إىَل اإلسااءة للقضية 

الجنوبية التي تجاللتها عول اليدوال.

لجنة للدفاع 
املهّجرول قرسياً من أَبْنَاء املحاخظات الشمالية 
من عادع من املحاخظاات الجنوبية تحات مربرات 
مناطقية شاكلوا لجناة للدخاع عنهام يف الياصمة 
صنياء أطلل عليها لجنة الدخاع عن املهجرين قرساً 
من املحاخظات الجنوبياة والرشقية؛ بهدف إيصال 
مظلوميتهام للمينياني مان الجهاات الحكومياة 
والحزبية واملنظماات املحلياة واإلْقليْمية والدولية 
حتى رخع الظلم عنهم واسارتعاع حقوقهم، وخالل 
الفارتة املاضياة نظمات اللجنة عدع مان الوقفات 
االحتجاجياة أماا  مكتب األمم املتحدة بمشااركة 
املئاات مان املهجرين قارساً من محاخظاات عدل 

وأبني ولحج.
بيال صاعر عن لجنة الدخاع عن املهجرين قرساً 
مان املحاخظات الجنوبية والرشقياة، أكد أنه ومنذ 
عا  تم تهجاري آالف الشاماليني وأَبْنَاء املحاخظات 
الرشقية من املحاخظاات الجنوبية قرساً وانتهكت 
حقوقهام وسالبت ممتلكاتهام وأَموالهم وتيرض 
عادع منهام للقتال والجارح واالعتقاال واإلخفاء 

القرسي والتيذيب واملياملة الال إنَْسانية.

اجلنوب.. ملي�صياُت العدوان ت�صتقبل الغزاة وتطرد اأَْبَناء الوطن 

مخطط العدوان يضرب االستثمارات ويهّجر صغار العمال الشماليني من الجنوب 

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعاليملة   

  250   250.5عوالر 

285.85285.28 اليورو

66.66 66.79 ريال سيوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

353.86353.15االسرتليني

 للع��لم 
تهريب األدوية!

 

يش�هد س�وُق الدواء املحيل فوىًض عارم�ًة منذ عدة 
أش�هر؛ بس�بب العدوان والحص�ار الذي حّول الس�وق 
املح�يل لل�دواء إىَل مك�ّب للنفايات واألدوي�ة املقربة عىل 
االنته�اء، فالعدوان الذي تعمد الجانب الصحي يف بالدنا 
عرب اس�تهداف بُنيته ومن خالل حصاره�ا الرببري براً 
وبحراً وج�واً أتاح فرصة ملهربي األدوية عرب طرق برية 
وبحري�ة برعاية العدوان وأََدَواته يف الرياض ويف الداخل 
ليقت�ل ما تبق�ي من يمنيني بدواء فاس�د دخل الس�وق 

بطريقة غري رشعية.
العدو الذي ال يزال يمارس سياسة العقاب الجماعي 
مس�تهدفاً حتى حاميل األَمراض املستعصية رهن الدواء 
بأيدي أعداء اإلنَْس�انية يف عرض البحر، متسببني بُصنع 
مش�اهد عديدة للمرىض عىل أبواب املستش�فيات وهم يف 
لحظات فاصلة بني الحياة واملوت ليصنع العالم بصمته 
مواقف إنَْسانية أشدَّ أملاً من ُكّل مشاهد القصف والدمار 

التي ينفذها العدوان الس�عودي.
منذُ بدأ العدوان ش�دد الع�دوان حصاَره عىل دخول 
األدوية للجهات الحكومية الرسمية وفتح نافذة لتهريب 
األدوي�ة واضطر عدٌد م�ن املستش�فيات إىَل التعاقد مع 
رشكات محلي�ة لتوفري بعض املحالي�ل الرضورية إاّل أَن 
تلك الرشكات لم تدخل األدوية بطريقة رسمية وبموجب 
مواصفات بل بطريقة التهريب، املعلومات التي حصلنا 
عليها حول تهريب الدواء تشري إىَل أَن %70 من األدوية 
الت�ي دخل�ت األَْس�َواق املحلية خ�الل األش�هر املاضية 
دخلت عن طريق التهري�ب وفقدت الكثري منها جدواها 
وأَْصبَح�ت داًء ال دواء، كم�ا أف�ادت تل�ك املعلومات أَن 
معظم األدوية التي دخلت من دولة العدو السعودي عرب 
منفذ الوديعة رديئة الجودة ومقربة عىل االنتهاء وأكدت 
املص�ادر أَن كميات كب�رية من أدوية األَم�راض املزمنة 
واملس�تعصية كالرسط�ان والس�كر والضغط والفش�ل 
الكل�وي والقلب وأدوية ح�االت زراعة األعض�اء )الكىل 
والكبد(، وأدوية ومحاليل الغسيل الكلوي، والهيموفيليا، 
والرسطان، ومس�تلزمات نقل الدم إىَل محاليل فحصها، 
الكثري منها تواجد يف األَْس�َواق ولكن عرب طرق التهريب 
باإلَضاَف�ة إىَل أدوية انتجت يف دولة العدو الس�عودي أَْو 
أدوية اس�توردت من مخازن وكالء رشكات أدوية عاملية 
يف الرياض ويف ظل تس�هيل العدو طرق تهريب األدوية 
براً وبحراً ال زال يعارض إدخال أية أدوية عرب الربنامج 
الوطني لإلم�داد الدوائي واملركز الوطني لعالج األورام؛ 
كونها مس�ؤوليتهم، ولكن مع عدم تمكنهم من توفريها، 
فكما أعلم أنهم يتابع�ون الكثري من املنظمات لتوفريها، 
وهن�اك اس�تجابات جزئية له�ذه املتابع�ات وتم توفري 
أدوية زارعي الكىل فيلجأ املريض للبحث عن تلك األدوية 
يف الس�وق التجاري والتي لم يكن يتم استريادها كونها؛ 

ع باملجان.  كانت توزَّ
حت�ى منظمات حقوق اإلنَْس�ان واملنظم�ات املهتمة 
بالجانب اإلنَْساني تعَمد التخدير فقط، فمصدر يف مركز 
أورام مريض الدم يف مستش�فى الث�ورة اتهم املنظمات 
الدولية بالتش�في بآالم ال�يَ�َم�نيني وق�ال إن عدداً من 
تلك املنظم�ات قدمت إىَل املركز بدع�وى دعمة باألدوية 
واخ�ذت بيان�ات عن األدوية الرضوري�ة إاّل انها لم تفي 

بوعدها. 
األساس�ية  لألدوي�ة  الح�اد  النق�ص  ظ�ل  ويف 
ومس�تلزمات العمليات وكذلك أدوية التخدير واإلنعاش 
والحروق واملحاليل فإن العدوان ال زال حتى اآلن يعاقب 
ال�يَ�َم�نيني برفض السماح للجهات املختصة باسترياد 

تلك االحتياجات االساسية. 
أكثر من نداء إنَْس�اني لم يخفف عن معاناة املريض 
ول�م يخف�ف م�ن آالمه�م حت�ى اآلن، فالع�دو يرفض 
بتوجيه�ات م�ن مرتزقة الري�اض الذي�ن يبحثون عن 
رشعيتهم الزائفة حتى يف علب الدواء فريفضون السماح 
بإدخال األدوية للجهات الحكومية ويسمحون بإدخالها 
عرب طرق غري رشعية بعد فرض اتاوات مالية عىل بعض 
ال�رشكات مقابل إدخال بعض األدوية ومنذ بدأ العدوان 
سمح ملرة واحدة بإدخال شحنة دواء بلغت تكلفة نقلها 

جواً 150 ألف دوالر. 
منذُ ب�دأ الع�دوان وحت�ى اآلن يمنع الع�دو إدخال 
األدوية ويحتجز الش�حنات املتجه�ة إىَل املوانئ املحلية 
رغ�م إعالن األمم املتحدة تطبيق الي�ة تفتيش جديدة إاّل 
أَن املوانئ املحلية لم تس�تقبل أية شحنات حتى األدوية 
باس�تثناء ش�حنه دواء مح�دودة تابعة ملنظم�ة دولية 

االإفراج عن 89 �صياداً كانوا حمتجزين لدى اإريرتيا وصلت ميناء الحديدة مطلع األُْسبُْوع املنرصم.
السلطات االرتريية تصادُر قوارَب الصيادين 

بمليارات الرياالت
  - خاص:

وَصاَل إىَل مينااء الصلياف بمحاخظة 
الحديادة أمال، 89 صيااعاً يمنيااً كانوا 

محتجزين لدى السلطات االريرتية.
 وأوضاح مديار عاا  الهيئاة اليامة 
األحمار  البحار  يف  السامكية  للمصائاد 
قامات  الهيئاة  أل  الصلاوي  محماد 
باإلعاداع والرتتياب الساتقبال الصياعين 

وأكاد  عيارلام،  إىَل  ونقلهام  اليائديان 
الصيااعول تيرضهام ألصنااف التيذيب 
مان قبل السالطات االرتريياة زجت بهم 
يف الساجول عول أي ماربر واعتقلتهام 
مان امليااه اإلْقليْمياة الايَاَمانياة وليل 
من امليااه اإلْقليْمية االرتريياة، وصاعرت 
قواربهام التاي تقدر بملياارات الرياالت، 
وأوضح الصياُعول أَل لناك اليرشات من 
الصياعين الايَاَمانيني ال يزالول ميتقلني 

لدى السلطات االرتريية.

الثاروة  وزارة  التمااِ   إىَل  وأشاار 
والهيئاة  املحاخظاة  السامكية، وقيااعة 
البحار  يف  السامكية  للمصائاد  الياماة 
األحمر من خاالل حرصهم عاى متابية 
الصياعيان املحتجزين بأريرتياا، ورعاية 
اليائديان منهم، وقال الصلوي إل الوزارة 
والهيئة تتابع بشاكل مستمر االخراج عن 
باقي الصياعين املحتجزين لدى السلطات 
االريرتية من خاالل التواصل مع الجهات 

ذات اليالقة حتى يتم االخراج عنهم.

اللجنة الرقابية العليا تباشر إجراءات 
التحقيق يف اختالالت مالية بشركة الغاز

  - خاص:
قالات اللجنة الرقابياة اليليا إنها باارشت اإلجراءات األولياة للتحقيل يف 
االختاالالت املالية واإلعارية يف رشكة الغاز بنااًء عى الوثائل التي تلقتها وخل 
مياياري مهنية وقانونياة، وأكدت اللجنة الرقابية اليلياا يف بالغ صحفي أنها 
ساتيمل جالدة بما يضمن النزالة والشفاخية وإعالل نتائج التحقيل للرأي 
اليا  الذي ييد رشيكاً يف محاربة الفساع، واستنكرت اللجنة ترصيحات بيض 
مسائويل رشكة الغااز ومربراتهم التي تساتبل إجراءات اللجناة يف التحقيل 

وخحص الوثائل التي حصلت عليها ومنها املتيلقة برصف املكاخئات.
 وأشارت اللجنة إىَل أل من حقها طلَب استيضاح من القائمني عى الرشكة 
حول تلك الوثائل التي تشاري إحدالا إىَل تسالم نائب مديار الرشكة مكاخئات 

بمبلغ 155 مليول ريال منذ تييينه يف يوليو 2015 .
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عضب شعبي واسع للوجود األمريكي يف الجنوب
  حزب الحق ومجلس التالحم القبلي: إدخال القوات األمريكية استفزاٌز للقبائل اليمنية وهذا الوجود العسكري لن يمر بسالم

  المجالس اإلسالمية: َمن دعا اإلمارات الحتالل اليمن رضي بدخول األمريكان، وخروج القاعدة من الجنوب مسرحية هزيلة 
  - خاص:

تتزايَاُد األصاواُت املنادعة للتواجاد اليساكري 
األمريكاي يف قاعادة اليند جنوَب الباالع من يو  إىل 
آخار يف املحاخظاات الشامالية، خبيَد ععاوة رئيل 
اع،  املجلال السايايس ألنصاار اللاه صالاح الصمَّ
الشايَب اليمني لالساتيداع للمواجهة بادأ الغضب 

الشيبي والحزبي يتصاعد.
األماناُة اليامة لحزب الحل ناقشات يف اجتماٍع 
لها التطاورات األخرية يف املشاهد اليمني، وخرجت 
ببيال أعلنت خيه رخَضها القاطع النتهاك الساياعة 

الوطنية.
أبارز  للحازب عاى  الياماة  األماناة  ووقفات 
املساتجدات املتمثلة يف عخاول مجاميع من الجنوع 
األمريكيني تصاحبهم طائرات ومركبات عساكرية 
ًة يف  إىل عدع من مناطال املحاخظات الجنوبية َخاصَّ
عدل واملكال وشابوة وقاعدة اليند والتواُجد املكثف 
للبوارج وحاماالت الطائرات قبالة ساواحل اليمن 
عاى البحر اليرباي وخليج عادل؛ بذريية مالحقة 

عنارص القاعدة يف الجنوب.
وعارّبت األماناة الياماة للحازب عان رخضها 
وإعانتهاا النتهااك الساياعة الوطنياة، عاعية كاخة 
القاوى والشايصيات الوطنية وجمالري الشايب 
اليمناي إىل مقاومة لذا االحتالل السااخر والتيبري 
عان رخضهم لهذه التداعيات التاي لجأ لها اليدوال 
املساتمر وتبنيها مان قبل املرتزقاة يف الرياض بيد 

ترحيبهم سابقاً باليدوال وتربيرلم له.
وحّملت املرتزقة واليونة املسؤولية الكاملة عن 

تفكيك اليمن واحتالل أجزاء منه.
وقالت »إل جريمة االحتالل اليساكري األجنبي 
تتزامان ماع عملياات طارع وتهجري يتيارض لها 
املواطان اليمناي عى أسااس مناطقاي كما حدث 
يف محاخظاة عدل للمواطنني من أبنااء املحاخظات 
الشامالية، يف خطاوة تصييدية خطرية تساتهدف 
التيايش وقيم التساامح باإلضاخة إىل اساتهداخها 
للوحادة الوطنياة التاي كانات تحكام اليالقة بني 
اليمنيني حتى إبال االحتالل الربيطاني البغيض«.

وأكدت األماناة اليامة لحزب الحال أل التواجد 
مقدمتهاا  ويف  اليادوال  عول  لبياض  اليساكري 
الواليات املتحدة األمريكية ال يمكن أل ينتج إال عورة 
جديادة مان عورات الارصاع ويصّيد مان التوتر يف 
املنطقة واليالم ولن يمر بساال ؛ ألل الروح والقيم 
الوطنية التاي قاومت االحتالل وتصادت ملحاوالت 
الغزو الربتغايل واإليطايل، وقاومت وصمدت يف وجه 
اليدوال ال يمكن أل تموت، ولساوف تتجدع وبروح 
أقاوى وأعناف مما عرختاه عول اليادوال خالل ما 

مىض منذ بدء اليدوال.
مان جهته اساتنكر مجلال التالحم الشايبي 
القبيل بأشاد اليباارات انتهااَك الساياعة وتدنيل 
أرايض اليمان بإعخال القاوات األمريكياة إىل اليند 

وغريه من املناطل.
واعتارب املجلُل يف بيال إعخاَل القوات األمريكية 
اساتفزازاً للقبائل اليمنية وشيمها وقيمها األصيلة 
وانتهاكاً صارخاً لكل الرشائاع والقوانني واملواثيل 

الدولية.
وقاال: »القبائال اليمنية ظلت لي الساباقة يف 
حماية البلد والذوع عان األرض واليرض ومواجهة 

ُكّل من باع نفساه لقوى االحتالل والتسالط، ولي 
يف مواجهاة الغازو اليارجاي األجادر يف النهاوض 
والتحرك يف صد امليتدين، وقبائل اليمن اليو  ترحب 

باألمريكيني ولكن إىل املقابر«.
وأضااف البياال »نظاراً ملاا يمار باه البلاد من 
اساتهداٍف خارجاي ممنهاج مان خاالل اليدوال 

السيوعي األمريكي وأََعَواته خصوصاً يف املحاخظات 
الجنوبياة باعرة خطرية تساتهدف املجتمع اليمني 
الاذي لم ولان يقبل باأي تتدخل أجنبي يف شائونه 

سواء من قبل األمريكيني أَْو غريلم«.
واساتهجن مجلال التالحام، الترصخاات الاال 
أخالقية التاي تقو  بهاا أََعَوات أمرياكا التكفريية 

اإلْرَلاابية يف املحاخظات الجنوبية.
وأصادرت املجالال اليمنية )الزيادي والصويف 
والشاخيي( بياناً أعلنت خيه الرخض املطلل للوجوع 
األمريكاي عاى األرض اليمنياة، عاعياة جمالاري 
الشايب اليمني إىل إعالل رخضهاا والتحرك لتطهري 

اليمن من رجل وعنل األمريكال.
وأّكادت املجالل الثالثاة يف بيانهاا أل ”الصبح 
قاد بال لذي عينني بأل ما حّذر منه الشاهيد القائد 
حساني بادر الدين الحوثاي قبل ل1 سانة، يتحقل 
اليو  عيانااً بياناً، ولا لي قواُت الشايطال األكرب 
أمريكا، تدنّل أجزاًء طالرًة من أرضنا املباركة براً 

وبحراً وجواً«.
وأوضاح البياال أل أمرياكا ملاا خشال وكالؤلا 
املحلياول واإلقليمياول يف عدوانهام عاى اليمان 
وشايبه، جاءت بنفساها، قائالً “ملا خشال الوكيل، 
حار اليادو األصيال ولام يياد  علاة القاعادة 

وذرييتها«.
وإضاخاة املجالال الثالثاة يف بيانها باال األمر 
كله مرسحية لزيلة، وآياة ذلك أنهم طلبوا من تلك 
الينارص التكفريية مغاعرة املكال، خغاعرولا يف ليلة 
وضحالا، وطلبوا منهم أل يغاعروا أبني، خغاعرولا، 

بدول أل يقتل منهم قتيل واحد.
ولفات البياال “بأل مان ععا اإلماارات الحتالل 
اليمن، ريض بدخول األمرياكال، خمرشوع الجميع 
كماا تجى خالل 00ل ياو  من اليدوال لو أبشاع 
عادوال وأخظيه عى مر التأرياخ، إنه احتالل بلدنا، 
وتدمريه، وقتل رجالنا، ونسائنا، وأطفالنا، وإلالك 
الحارث والنسال، وتسايّد الفسااع، وإعااعة نظا  

الوصاية عى شيبنا الحر«.
الثالثاة عاى رضورة  املجالال  بيااُل  َع  وشادَّ
الغازاة، عاعيااً  االساتمرار والتحارك يف مواجهاة 
أبنااء اليمن إىل عد  التهاول الساكوت عى الوجوع 
األمريكاي، مذكراً الجميَع بما خيله األمريكال ما يف 
اليراق وأخغانستال، وما خيلوه يف سجن أبو غريب.
لذا واستنكر املجالل اإلسالمية الثالثة ما يقو  
به ععاة الفرقة من ترحيال واعتداء طال املواطنني 
اليمنيني السااكنني يف املحاخظاات الجنوبية بحجة 
أنهم من أبنااء املحاخظات الشامالية، ميتربين أل 
ذلاك يأتاي يف إطار امليطاط األمريكاي الصهيوني 
لتمزيل اليمن، محملني مسؤولية ذلك عى االحتالل 

اإلماراتي األمريكي.
وختم بياال املجالال اليمنية الثالثاة )الزيدي 
والصويف والشاخيي( بالدعوة ألبناء الشيب اليمني 
إىل رص الصفاوف حاول قيااعة الثاورة الحكيماة 
القرآنياة؛  املسارية  بقائاد  ممثلاة  والشاجاعة، 
كماا ععت القيااعات املدنياة والشايبية واألحزاب 
والشايصيات السياسية إىل رسعة تشكيل حكومة 
وطنية تتوىل مسائولية إعارة البالع، وتيرس حاجات 

وحقوق اليمنيني األحرار يف أرسع وقت ممكن.

  - متابعات:

واَصَل طارياُل الُيْدَوال األمريكي السايوعي خْرَق 
وقاف إْطااَلق النار ملا يقارب الشاهر عى إعالل وقف 
إْطااَلق الناار، بالتزامن ماع خرق متواصال من قبل 
املرتزقة يف جبهات متفرقة يف عدة محاخظات يمنية.
وحّلال طاريال الُياْدَوال بشاكل متواصال خاالل 
اليوماني املاضياني يف أماناة الياصماة وعادع مان 
محاخظاات الجمهورية يف تَحدٍّ سااخر لاكل املواثيل 

واالتفاقات السابقة.
مان  ُجملاٌة  أَيْضااً  لهام  كال  الُياْدَوال  مرتزقاة 
اليروقاات خاالل اليوماني املاضيني، حياث قصفوا 
باملدخيية عدعاً من مواقع الجيش واللجال الشايبية 

بجبل ليالل واألشقري واملشجح بمديرية رصواح.
ويف ما كانت طائرات بادول طيار تواصل التحليل 
املكثاف وتفاك حاجاز الصاوت يف ساماء مديرياة 
رصواح يو  الثالثاء املايض كال املرتزقة يساتهدخول 
واللجاال  الجياش  مواقاع  واملدخيياة  بالصوارياخ 
الشيبية يف مناطل املدارج وبني بارق وبرال بمديرية 

نهم بمحاخظة صنياء.
ويف محاخظة شابوة حاول مرتزقة الُيْدَوال التقد  
باتجااه مواقاع الجيش واللجال الشايبية يف مديرية 
عسايالل، لكن أبطال الجيش واللجال الشيبية كانوا 
لهام باملرصااع، حياث قتلاوا اثنني وأصابوا خمساة 

آخرين يف استهداف مدرعة تابية لهم.
وقال مصدر عساكري إل مدرعاة املرتزقة حاولت 

َ  واخرتقت مواقع التمااس بيد قصف مدخيي  التقادُّ
لهم، َوتم اساتهداخها بصاروخ موجه، مما أعى إَلاى 
إحراقهاا ومقتل اثنني مان املرتزقة، لماا ليثم عيل 
ساالم رصواح وعيل حساني اليطري وإصابة خمسة 

آخرين كانوا عى متنها.
وأشاار املصدُر إَلااى أل مرتزقة الُياْدَوال واصلوا 
اليروقات والقصاف املدخيي والصاروخي بمديريتي 

عسيالل وبيحال باملحاخظة.
وياو  االثناني املايض اساتمر مرتزقة الُياْدَوال يف 
خرق وقف إْطاَلق النار بمحاخظة الجوف، مستهدخني 
مديرياة املتول بقذائاف املدخيية وتحدياداً مييمات 

تابية لوساطة قبلية تيمل عى وقف إْطاَلق النار.
 وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( 

أل املرتزقة اساتهدخوا مييم قبيل ملراقبة وقف إْطاَلق 
الناار بمنطقاة املزوياة باملتاول، ما عخع الوسااطة 
لالنساحاب من مواقيهاا احتجاجاً عى االساتهداف 

املبارش ملييماتها.
وأشاار املصدر إَلاى أل املرتزقاة قصفوا باملدخيية 
والصواريخ منطقة السااقية بمديرية املصلوب، كما 
شاهدت جبهة الغيل اشاتباكات متقطية بواعي أيرب 

بيد خروقات املرتزقة.
وواصل طريال الُيْدَوال يو  االثنني املايض التحليل 
املكثف يف ساماء الياصمة صنيااء وعدة محاخظات 

يمنية.
كما واصال طريال الُياْدَوال التجسايس خروقاته 

بالتحليل يف سماء محاخظتي البيضاء وشبوة.

مقتل وإصابة 7 من املرتزقة يف محاولة تقدم باتجاه مواقع الجيش يف شبوة 
واملرتزقة يقصفون مخيمات وساطة قبلية يف مديرية املتون بمحافظة الجوف

  - خاص:
دعا عدٌد من علماء ومشايخ اليمن، أبناَء الشعب اليمني إىل رسعة 
النه�وض واملب�ادرة للجهاد يف س�بيل الله عّز وجل وس�بيل الوطن 

إلخراج قوات الغزو األمريكية واألجنبية من اليمن.
وأّكد علماء اليمن أنه أصبح من الرضوري عىل املواطنني اليمنيني 
أن ال يتخاذل�وا وأن ال يس�كتوا عىل وجود ق�وات أجنبية يف أرضهم، 

معتربين هذا مما يخالف الدين. 
ويف ترصيٍح خاص لصدى املس�رية قال العالمة الش�يخ سهل بن 
عقيل: يجُب عىل ُكّل مسلم أن يحمل سالَحه وأن نكوَن جميعاً جنوداً 
ال نخىش إال الله ونموت يف س�بيل الله. موضح�اً أن ما أصاب اليمن 
اآلن يف�رض عىل ُكّل مواطن مؤمن بالله أن يحمَي أمته ووطنه، وأن 

يجاهد يف سبيل الله وأن يحمل بندقيته ويتجه إىل الجبهة. 
وأك�د الش�يخ أن الجه�اد رضوريٌّ لحماية الكلي�ات الخمس يف 

اإلسالم املتمثلة يف )األرض والعرض والنفس واملال والدين(.
بدوره دعا رئيُس رابطة علماء اليمن العالمة ش�مس الدين رشف 
الدي�ن، إىل نه�وض اليمنيني ملواجهة ق�وات الغ�زو األمريكية وأداء 

واجب الجهاد لتحرير الوطن واألرض والعرض.
 وق�ال الش�يخ ش�مس الدين لص�دى املس�رية: علين�ا أن نواجَه 
الظامل�ني الخارسين البُغ�اة املعتدين، وعلين�ا أن نتعامَل معهم وفَق 
كتاب الله وُس�نة رس�ول الله، فالله تعاىل يقول )والذين إذا أصابهم 
البغ�ي هم ينترصون(، وم�ن حقنا أن ندافع عن أنفس�نا؛ ألن هؤالء 
ج�اءوا إىل أراضين�ا وبالدن�ا وأرادوا هت�ك أعراضنا ونه�ب ثرواتنا 
واس�تحالل بالدن�ا، فال يجوز إلنس�ان غيور حتى ل�و كان ال يؤمُن 

بالل�ه واليوم اآلخ�ر أن يتفرَج عىل هذه املس�ائل، فضالً عن املؤمنني 
الصادقني الواثقني بالله عز وجل ووعده والكتاب واليوم اآلخر، والله 
تعاىل يقول يف ذلك: )وَلْو يََشاُء اللَُّه اَلنترََصَ ِمنُْهْم َوَلِٰكن لِّيَبْلَُو بَْعَضُكم 
ِببَْعٍض َوالَِّذيَن ُقِتلُوا يِف َس�ِبيِل اللَِّه َفَلن يُِضلَّ أَْعَماَلُهْم )4( َسيَْهِديِهْم 
َويُْصِل�ُح بَاَلُهْم )5( َويُْدِخلُُه�ُم اْلَجنََّة َعرََّفَها َلُهْم )6( يَ�ا أَيَُّها الَِّذيَن 

ُكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم )7(.  وا اللََّه يَنرُصْ آَمنُوا إِن تَنرُصُ
م�ن جهته أكد العالم�ة محمد مفتاح أن الواج�َب الدينيَّ عىل ُكّل 
مس�لم وعىل م�ن يمتلك الهوي�ة اليمنية أن يواجَه الع�دوان األجنبي 
والهيمنة األجنبية والتواجد األجنبي يف بلده؛ ألن هذا الغزو والعدوان 
والهيمنة والوجود الخارجي ليفرض إمالءات خارجية تدمر مصلحة 

الشعب اليمني بأكمله.
من جانبه قال الشيخ محمد طاهر أنعم يف ترصيح لصدى املسرية 
»إن دخ�وَل ق�وات أجنبي�ة إىل أرايض الوطن أم�ر مخالف للرشيعة 
اإلس�المية ومخالٌف للقوانني والترشيعات الدولية، وال توجد دولة يف 
العالم تحرم نفس�ها ويكون لها س�يادة عىل أراضيها تقبل بدخول 
أية قوات أجنبية إىل أراضيها، سواٌء أكانت قوات عربية أَْو غري عربية، 

فال تقبل أية دولة بدخول قوات إليها.
 أما بالنس�بة إذا كانت القوات الداخلة م�ن القوات األجنبية التي 
ة فإن املخالف�ة تكوُن أكربَ وأعظ�م، وال بد من  تحم�ُل أجن�دة َخاصَّ
القي�ام بجميع الجه�ود يف جميع الجوانب السياس�ية والعس�كرية 
والقانونية يف مواجهة هذا التدخل الس�افر؛ ألن�ه يُعترََبُ إهانًة للدولة 
وإهانًة للش�عب وس�يؤدي إىل آثار س�لبية إذا تم الس�كوُت عليه أَْو 
الرايض عنه، ودعا أنعم ُكّل املواطنني ُكلٌّ يف مجاله إىل رسعة التحرك 

ملواجهة هذا الغزو.

علماء اليمن يدعون إىل سرعة الجهاد ضد القوات 
األمريكية وتطهري الوطن من دَنس االحتالل

  العاّلمة سهل بن عقيل: على ُكّل مواطن يؤمن باهلل أن يحمل بندقيته ويتجه إلى الجبهة
  العالمة شرف الدين: ال يجوز ألي إنسان أن يتفرج على غزو بلده

  العالمة مفتاح: واجب ُكّل مسلم وكل يمني أن يواجه قوات الغزو
  الشيخ أنعم: على ُكّل مواطن اإلسراع بقدر استطاعته لمواجهة االحتالل
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م�صاريع �صهيونية تنفُذها ممالُك الرمال بقفازات حملية..
ترحيل أبناء املناطق الشمالية من عدن ُأنموذجًا

  - زكريا الشرعبي:

شاهرال وعاٌ  منذ بداية اليدوال األمريكي 
السايوعي عاى اليمن املتزامان يف غاراته مع 
البث امليلن لسامو  الفرقة وتمزيل النسايج 
االجتماعي تجذيراً لحروب رسمدية سااحقة 
لإلنساانية خالحياة كلها مساتيدماً قفازاته 

املحلية لتنفيذ ما يرومه.
 مطلاع لاذا األسابوع وبينماا كال مئات 
املواطناني املنتماني جغراخيااً إَلااى املناطال 
الشامالية يف منازلهام ومحالتهام التجارياة 
التي ال ييرجول إليها إاّل خائفني عى حياتهم 
مان مقتضيات الفوىض والفلتال األمني الذي 
تشاهده محاخظة عادل واملناطال الجنوبية 
إذا بيرشات األطقم والشااحنات اليساكرية 
التابية لتحالف لذا اليدوال،تقو  بتمشايط 
عادع مان مديرياات عادل وتهاجام مناازل 
املواطنني وتحتجزلم بحجة أنهم شماليول.

لذه السالطات قامات برتحيال ثمانمائة 
شايص ال ذنب لهم وال حول وال قوة ساوى 
أنهام ساكنوا ذات يو  يف لاذه الجغراخيا من 
الوطان مؤمنني بوحادة الاد  اليمني ووحدة 
الهوياة واالنتماء، ال ييطار يف بالهم أل يوماً 
سايأتي وتقو  خيه سلطة ما تّدعي انتماءلا 
ُجغراخيتهام  مان  اليمنياني  بنفاي  لليمان 

واستقبال قوات الغزو.
وذكرت مصاعر خاصة أل سالطات لاعي 
رحلت أمل عدعاً مان أكاعيميي جامية عدل 
بياد مالحقات لهم، إضاخاة إىل ترحيل بيض 

الصحفيني.
يتحادث النائب الربملاني عن حزب التنظيم 
الوحادوي الناارصي عماا حادث مان جر  

خيقول:
أنا أحاد املرحلني بقوة الساالح من وطني 
عدل، قوات االمن ومسلحول يف عدل يدالمول 
أماكن عمل وتجميات الشاماليني ويأخذوننا 
بقوة الساالح عى السيارات عول أل يسمحوا 
لناا أل نذلب إَلاى منازلناا ألخذ أي يشء من 
أغراضناا وخلوسانا ويرمونناا عناد مصناع 
الحدياد بالولاط صاحب الحظ مان يحصل 
سيارة عينا يشايبط بها مثل الكباش توصله 
إَلاى الشامال والذى لم يساتطيع مصريه اما 
أل يمى بالصحراء لذه األيا  ويموت عطشاً 
أو يتيشايولطالش أو يبقاى عناد املصناع 
بالصحاراء يماوت جوعاً وعطشااً يقولوا لنا 
يا الله يا عحابشاة أي واحد يحااول الرجوع 
سانقتله تذكرت ماكانوا يقولاوا لنا والصور 
التي كنا نشاالدلا عن ماعمله اإلرسائيليول 

باملرصيني بحرب 1967 بالصحراء«.

لصالح َمن هذا ومن يقف وراءه؟
بينماا يساتغرب البياُض لاذه الجرائام 
البشاية التاي قامت بهاا السالطات املييّنة 
مان قبل قوات االحتاالل يف الجنوب ضد أبناء 
املناطال اليمنياة الشامالية يتنااىس أل لذه 
الجرائام مالي إاّل تجلياات صغرية للميطط 
االستيماري الذي يسيى إليه اليدو األمريكي 
الصهيوناي مناذ زمن والهاعف إَلاى تقسايم 
البلاد إَلااى تقسايم املناطال اليربياة إَلااى 
كانتوناات وتجمياات ذات خصائاص اثنياة 

متناحرة.
وأل ماا حادث يف املناطال الجنوبياة ضد 
أبنااء الشامال مطلاع لاذا األسابوع ليال 
جازء مان اسارتاتيجية ميلنة ييمال الكيال 
الصهيوني واليدو األمريكي عى تنفيذلا من 
أجال احتالل آمن وتحويال الرصاع من رصاع 
عربي -صهيوناي إَلااى رصاع عربي -عربي 
يضمان من خالله عد  تصاُعد أية قوة أخرى 
يف منطقاة الرشق األوساط يهادع تصاعدلا 

استقرار الكيال.
سايمور. األمريكاي  الصحفاي  يقاول   
أ .لريش- ولو صاحب تحقيل ))ووتر جيت( 
الاذي تسابب يف اساتقالة الرئيال االمريكي 
نيكساول: )بقااء اليالم اليرباي مفككاً لو 
النقطاة املركزياة الدائماة يف االسارتاتيجية 

اإلرسائيلياة( تيوع لاذه االسارتاتيجية إَلاى 
بداياة االساتيمار الصهيوني لفلساطني وقد 
يف  عوعيدياناول  الصهيوناي  الباحاث  نارش 
صحيفاة كيفونيام آذار١٩٨٢  عراساة عان 
لذه االسارتاتيجية يكفي النظار خيها مليرخة 
ألاداف كل خطاوة تجاري يف منطقة الرشق 
األوسط. يقول يانول ))إل تقسيم لبنال التا  
إَلاى خمسة أقاليم محلية لي مجرع النموذج 
لليالام اليرباي بأكملاه بماا يف ذلاك مارص 
وساوريا واليراق وشبه الجزيرة اليربية الذي 
يساري يف نفل االتجاه.إل تمزق ساوريا ومن 
بيدلاا اليراق إَلااى مناطال ذات خصائص 
اثنياة وعينية واحدة كما يف لبنال اآلل يشاكل 
الهادف االول وااللام بالنسابة إلرسائيل عى 
الجبهاة الرشقية يف املساتقبل البيياد، تماماً 
كما أل تدمري القوة اليسكرية لهذه الدول لو 

الهدف عى املستقبل القريب((. 
لاذا لو الذي يحاُدُث يف الوطن اليربي. إل 
الرتكيَز الصهيوني عى مرص وسوريا واليراق 
بشاكل أساايس ثام شابه الجزيارة اليربية 
وبدايًة اليمن يأتي من عراساة ميمقة لواقع 
لذه الدول وما تشكله من خطورة مستقبلية 
عاى وجوع الكياال الغاصب وباساتثناء عول 
»ياناول« يف نفال  التاي وصفهاا  اليلياج 
الدراساة بأنها ممالك عى الرمل تتحكم خيها 
األقلياة باألغلبية وييجز جيشاها عن خوض 
أياة حروب عاخلياة أو خارجياة، تتميز بقية 
الدول بشيوب عروبية أصيلة وجغراخيا تقُف 
إَلااى جانبها يف صاد الغازاة، باإلضاخة إَلاى 
جيوش وشايوب ذات خاربة بالقتال ولذا ما 
يجيال الكيال الصهيوني غاري قاعر عى عخع 

خاتورة ما يطمح إليه.

العراق التابو األول
لام يكان أََمااا  الكياال الصهيوناي لكي 
ينفذ اسارتاتيجيته عول أية خسارة ماعية أو 
عسكرية؛ ساوى الليب عى أوتار التناقضات 
يف املنطقاة ومان لناا أولام ممالاك الرمال 
باأل لناك َمان يرتباص بها وبنفطهاا وبأل 
تصاعاد أية قاوة يف املنطقة يهادع تواجدلم 
وإثاارة لاذه املياوف يف نفاوس األغنياء أمر 
ساهل، غري أل الكيال الصهيوني أراع أل يثبت 
لاذه امليااوف لتصبح تابو يقاض مضاجع 
اليليجياني ويدخاع بهام إَلاى صاب األموال 

لتنفيذ االسرتاتيجية الصهيونية.
خماا كاعت الثاورة اإليرانياة التاي حررت 
الصهيونياة  اليناوع يف عارش  إيارال مان 
واليلياج، تتنفل حتى ععموا صدا  حساني 
ملهاجماة إيرال وإشايال حرب لم تدع شايئاً 
إاّل جيلتاه كالرميام وعندماا انتهات الحرب 
لصالح صدا  حسني يف امليايري اليسكرية -ال 
اإلنساانية،أصبحت اليراق تشاكل قوة كبرية 
يف املنطقاة يهدع تواجدلاا الكيال الصهيوني 
الغاصب إاّل أل الكيال أحسان اساتيدا  لذه 
القوة يف تدمريلا ويف اكتمال الولم لدى اليقل 
اليليجي بالدخع بصدا  حسني لغزو الكويت.
لاذا الغازو وإل كال قاد شاّكل مغامارًة 
خااف الجمياع منهاا إاّل أنناا نساتطيُع من 
خالل قاراءة خطابات السياساة الصهيونية 
وتحركاتهاا آنذاك أل نجز  أل صدا  ُحساني 
لام يكن ليغزَو الكويت لاوال تطمينات القاعة 
األمرياكال أو عاى األقال ماا اساتوحاه من 
وبياض  ))غالسابي((  بالسافرية  لقاءتاه 
القااعة الذيان ييملاول لصالاح الكياال بأل 
أمريكا لن تتدخَل لصد اليدوال الصدامي عى 
الكويات واساتفاع الكياال الصهيوني وميه 
أمريكا من لاذا اليدوال بأل وقاع اليليج يف 
مصيدة اليوف خاساتجلب البوارج األمريكية 
واألوروبياة لحمايتاه من أي اساتهداف آخر 
وكاذا باأل انطبع يف ذلناه محارباة أية قوة 
صاعادة يف املنطقة خرخضات عول اليليج أية 
حوارات مع اليراق ليروٍج سلٍل من الكويت 
وقال السافري السايوعي يف الوالياات املتحدة 
األمريكياة حيناذاك بندر بن سالطال ملبيوث 

الرئيل السوخيتي يفغيني بريماكوف.
»أنتام تبالغاول يف نظرتكام لنتائج حملة 

عسكرية تشن عى اليراق، أنا طيار وستكول 
اليملياة اليساكرية خاطفة حيث ساتكول 
عملياة جراحية تقي عى الساالح اليراقي 

الذي أصبح يهدع املنطقة«.
وعخيات السايوعيُة خاتورة الحارب التي 
قامات بها الواليات املتحادة والتحالف الدويل 
القاوى  كل  مدمارة  الياراق  عاى  حيناذاك 
والبُنَى التحتية خاكال لذا لوى الهدف األول 

لالسرتاتيجية الصهيونية يف اليراق.
 ولكي يتم تنفيذ الهدف الثاني ليب الكيال 
الصهيوناي عاى أوتاار االثنياة والطائفياة 
وكال اليلياج لو املمول األَْكارَب إلرلاب لذا 
املارشوع الاذي يمكان وصفاه بالقاذر بداء 
بدعام التفجاريات االنتحارياة ومان ثم ععم 
عاعاش والجماعاات اإلرلابية األخارى وكذا 
عارب اإلعاال  اليليجاي الاذي يضاخ يف ععم 
الطائفية واالقتتال لنااك ليكول اليليج لو 
املنفذ لالسارتاتيجية الصهيونية التي تقتي 
تقسايم الياراق إَلاى ثاالث عول أو أكثر كما 

ُحدع يف االسرتاتيجية.

سورية.. تنفيٌذ حريف لالسرتاتيجية 
الصهيونية 

ساورية ولاي عولاة ذات تارياخ عروبي 
أصيال أَيْضااً والجيش الساوري مان طليية 
الجيوش القوية يف املنطقاة إضاخة إَلاى لذا 
خهاي عاى حادوع االحتاالل وألل نظامها ال 
ييضع لادول اليليج املصااب بفوبيا تواجد 
قاوة يف املنطقة. أُتهام ُمسابقاً بوالئه إليرال 
وكانات الطريقاة األوىل لاي تدماري الجيش 
بأنجال  اليلياج  عول  خياززت  الساوري 
اإلرلابياني يف اليالام إَلاى صفوف ما سامي 
خاالل  مان  وعملات  الساورية  بامليارضاة 
قنواتهاا اإلعالمية والدبلوماساية عى وصف 
لاؤالء اإلرلابياني بالثاوار ووصاف الجيش 
اليربي الساوري ولا لي السانة اليامساة 
مان بداية اساتنزاف لاذا الجيش الاذي كال 
وجاوعه يمثل عرعاً لليروباة واليرب. ال أقول 
أناه قد تام تحقيل األلاداف الصهيوخليجية 
بتدماري الجياش الساوري ولكان ميطاط 
تدمريه أتى مع ميطط تقسايم سوريا أَيْضاً 

وذلاك من خاالل ععم جبهات تتصاارع خيما 
بينهاا مان جهة وتصاارع الجيش الساوري 
من جهة أخرى ولذا ماحدعته االسارتاتيجية 
اإلرسائيلياة يقاول ياناول ))وساوف تنهار 
سوريا بحساب تركيبها االثني والطائفي، إىل 
عدع من الدول بحيث تقو  عى الساحل عولة 
علوية-شاييية، ويف منطقة حلب عولة ُسنية 
ويف منطقة عمشل عولة ُسنية أخرى مياعية 
ملثيلتها يف الشمال يف حني يشكل الدروز عولة، 
ربما تضام أَيْضاً الجوالل، وحورال، وشامال 
األرعل بالتأكياد، بحياث تصباح تلاك الدولة 
الضمانة للساال  واألمن يف املنطقة عى املدى 

الطويل(.

اليمن.. محاوالت التمزيق مستمرة
اليمان ولو األخطار عى اململكاة الكربى 
وجااء يف األثار أل ألله لم ألل املادع واليول 
لتحرير بيت املقدس وقد سايى اليليج إَلاى 
ععم اليراب يف لذا البلد والسيطرة عى قراره 
كما سيى إَلاى إضياف جيشه بدعم الوالءات 
عاخال الجياش ومناح الهباات الالميقولاة 
لبياض قااعة املناطال اليساكرية باإلضاخة 
إَلااى التحالفاات القبلية التاي كانت اململكة 
الكاربى تدعمها بماليني الرياالت للضغط بها 
عى الجيش غري أل مالم يكن يتوقيه أحد لو 
الوحدة اليمنية يف تسيينات القرل، وقد أراعت 
السيوعية إجهاض مرشوع الوحدة بيد أشهٍر 
قليلة من تحقيقها وذلك برتحيل مئات اآلالف 
من املغرتبني يف اململكة ومصاعرتها حقوقهم 
كي تمثال عوعتهم أعباء كبارية عى اقتصاع 
حكوماة الوحادة الناشائة خفشالت وأراعت 
بيد أربع سانني بدعم االنفصاليني خفشالت، 
وماا إل وصلت رشارات الباؤس اليربي إَلاى 
اليمن حتى ليبت اململكة وشاقيقاتها بورقة 
تقسايم اليمان وورقة تقسايم الجياش أما 
تقسايم الجيش خأمرت عمالءلاا من القاعة 
اليساكرين باالنضماا  للثاورة ثام حرضت 
قناتاا الجزيارة واليربياة وقناوات اإلخاوال 
املسالمني املدعوماني خليجيااً ضاد الجيش 
اليمني ووصفتهاا بالجيش اليائيل ثم قدمت 

اململكة مباعرة تضمنت ليكلة الجيش. 

لياكل لااعي الجياش أو باألصاح قدمت 
السيوعية خطط الهيكلة مع خرباء من األرعل 
الدولاة األكثار خنوعااً يف الباالط الصهيوني 

والسيوعي.
وتام بيدلاا طارح مارشوع الفيدرالياة 
وتقسايم اليمن إَلاى ساتة أقاليام من خالل 
الدستور الذي تم صياغته يف اإلمارات لتقسيم 
اليمن إَلاى أجزاء متناحرة تساتنزف بيضها 

بيضاً وخقاً السرتاتيجية بني صهيول.
وإلل غالبياة الشايب اليمناي يرخض لذا 
املرشوع وألل القياعة الحكيمة لثورة الحاعي 
واليرشين من أيلول قد استطاعت أل تجهض 
لذين املرشوعني أية ليكلاة الجيش وتمزيل 
اليمان باألقلماة خقاد تمات محاولاة إيقاظ 
املارشوع الطائفاي بالزعم أل ثاورة الحاعي 
واليرشيان مان أيلول ثاورة طائفياة وألنها 
كانات ثاورة تمثال كل الوطان وكل األطياف 
الوطنياة خشال مارشوع التمزيال الطائفي 

الطائفي.
 خحااول اليدو إيقاظارصاع مناطقي بني 
الشامال والجناوب وتام مان خاللاه تيزيز 
منطال االنفصاال يف الجناوب بتهريب لاعي 
مان مقر إقامته يف صنياء إَلاى عار الرئاساة 
بيدل وإعالنه اليدول عن استقالته ثم قياعته 
ملهاجماة  وإرلابياة  انفصالياة  مليشايات 

امليسكرات ورخع أعال  التشطري عليها. 
غاري أل مالام يكان بحسابال اليادو لو 
وقاوف الجيش واللجاال الشايبية الذي ظن 
الجميع أنهم نالوا من لحمتهما ووطنيتهما يف 
وجه املرشوع التشاطريي املدعو  من اململكة 
وشاقيقاتها وإرباكه لكاخاة تحركاتها األمر 
الذي جيلها تترصف بهساترييا وجنول وتدُر 
أموالها عى القريب والبييد من أجل املواجهة 
اليلنياة مع لذا البلاد الذي اساتيىص عليها 

تطوييه بيدما تحرر منها.
أمريكياة  بأوامار  السايوعية  قااعت 
وإرسائيلية عدواناً علنياً عى اليمن مستهدخة 
وحرباا  الشايبية  ولجاناه  وأمناه  جيشاه 
إرلابياة أعرت خيها األموال عى كل املنظمات 
انتشاارلا  لتيازز  اإلرلابياة  والجماعاات 
يف اليمان ومؤخارا وبياد الفشال الذرياع يف 
عدوانها اليساكري وتحطم أسطورتها أََماا  
بطولة املقاتل اليمني تجاوزت أو يئسات من 
إركاع اليمن عساكريا خيااعت إلثارة النيرات 
واالثنيات مرة أخارى عاخية من منطل »خرق 
تساد« السالطات امليينة من قبلها يف املناطل 
الجنوبية إَلاى الدعام باتجاه رصاع مناطقي 
شامايل – جنوباي من خالملاقامات به مطلع 
لذا األسابوع مان ترحيال للشاماليني وكذا 
رصاع جنوباي - جنوبي من جهاة ثانية كما 
عخيات مرتزقتهاا يف املناطل الشامالية إَلاى 

اختيال رصاع شمايل - شمايل.
ماا يمكان قوله لناا إنه وإل اساتطاعت 
االسارتاتيجية  تنفاذ  أل  الرماال  ممالاك 
الصهيونياة يف البلادال األخارى إاّل أنهاا قاد 
خشالت يف اليمن مراراً وماخشالت خياه مراراً 
لان ينجاح اآلل حياث صاار الشايب اليمني 
بكل أطياخه السياساية واالجتماعية يدركول 
خطار ما يريد اليدو ولذلاك رسعال ما قامت 
السالطات املييناة من قبل االحتاالل بتهجري 
الشاماليني حتى ثار املجتمع شاماالً وجنوباً 
مساتنكراً لاذه الجريماة خاساتنكر أنصاار 
اللاه لذه اليطوة ووصفها الناطل الرسامي 
باسامهم بأنها جريمة كفيلة بإسقاط نظا  

كامل الصالحيات.
السياساية  األحازاب  اساتنكرتها  كماا 
والوطنية ببيانات رصيحة واعتربتها ميططاً 

عدوانياً يسيى لتمزيل اليمن. 
مان  املواطناول  اساتنكرلا  كذلاك 
إَلااى  وععاوا  الجنوبياة  املحاخظاات  أبنااء 
اساتنكارلا،تقول الدكتورة أشواق محمد 2ل 
عاماً من عدل يف منشور لها عى الفيل بوك.
ما حادث من تهجاري إلخوانناا يف املناطل 
كياف  نادري  ال  شانياء  خيلاة  الشامالية 
سنساتطيع االعتذار عنها مان إخواننا ولكن 

نقول قبََّح اللُه وجوَه َمن خيلولا.
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 إستشهاد 15 شخصاً بينهم 5 مسعفني يف قصف أمريكي سعودي 
على معسكر العمالقة يف محافظة عمران

�صنعاء يف  ُين�صى  ال  يوٌم  مايو..   11
الذكرى األوىل لجريمة قصف جبل نقم.. أوجاُع اليمنيني تالحق آل سعود!

  - أحمد داود:

 الحااعي عارش من شاهر ماياو2015، يو  لن 
األمريكاي  خالُياْدَوال  اليمنياني،  ذاكارة  يناىس يف 
السيوعي كال حارضاً بوحشايته وبشاعته وِقرنه 

الشيطاني الكبري.
120 شاهيداً ومئاات الجرحاى كاناوا ضحياة 
القصاف الينيف عى جبل نقم يف ذلك اليو ، إضاخة 
إَلاى نزوح املئات من األرس من منازلهم، يف مشاهٍد 

تبكي له اإلنسانية أجمع.
يف ذلك اليو  11 مايو 2015 اكتظت املستشفيات 
ُباملئات من الجرحى واليرشات من الشهداء ورخيت 
مكربات الصوت باالستغاثة وإنقاذ الجرحى بيد أل 
اساتيد  طريال الُيْدَوال السيوعي الصهيوأمريكي 
سالحاً شبيهاً إَلاى حد كبري بالسالح الذي استيد  
يف رضب منطقة خج عطال، كما ازعحمت الشوارع 
بالارصاخ والبكاء من املواطنني الذين شاهدوا لذه 
الجريماة املروعة التي لم تصاْل ناَرلا إَلاى منطقة 
نقم خحساب بل امتدت نارلاا إَلاى كثري من أنحاء 

الياصمة.
الهَلُع الذي أصاب سكاَل نقم واملناطل املجاورة 
كال أشادَّ مان املاوت بالنسابة للمواطناني، الذين 
نزحوا إَلاى مناطل متفرقاة من صنياء وخارجها 

واستمر النزوح إَلاى الصباح.
ويف الياو  الثالث من القصف عااعت الكثريُ من 
األرس النازحاة إَلااى منازلها رغم الياوف والهلع 
الذي ما زال يسكنهم مؤكدين صموعلم ومزيداً من 

التضحيات.
ويف تحقيل ساابٍل للزميل محي الدين األصبحي 
للصحيفاة نَقَل رواياٍت ملسايفني يف ذلك اليو  ولم 

يروول مشالد ما حدث.
يقول أحد املسيفني: »مشالد ومواقف موجية 
لم يسابل لناا بهاذه اليصوصية أل نكاول خيه أو 
شاالدنالا عاى اليياال بصاورة مباارشة! كومة 
جثامني من النسااء الربيئات وأَْطَفاالهن من أرسة 
واحدة لاي أرسة البحاري يف منطقة مسايك التي 
اكتوت بنريال الُيْدَوال السايوعي الغاشم عى جبل 
نقم والتي استهدخها صاروخ اخرتق املنزل ليستقر 
يف أجساع ل1 من النسااء واألَْطَفاال يف مكال واحد 
أثناء احتفال لذه األُْسااَرة بمناسابة ما يسامونه 
»الاوالع« خقد استشاهد 6 مان األَْطَفاال والنسااء 
خيماا جرح 8 من النسااء واألَْطَفاال وما يزالول يف 

مستشفيات الياصمة«.
أرسُة البحاري التي قضات يف انفجار نقم كانت 
إحادى نماذج القتل والحقد الاذي يرتكبها الُيْدَوال 
السايوعي الجبال والاذي جيل األَْطَفاال والنسااء 

بنكا أللداخه الجبانة.
يف لاذه الجريماة املروعة يصاُف عضو املجلل 
املحيل الساابل يف منطقة مسايك الشايخ/ محمد 
األبياض الاذي كال أحد املسايفني: كانات جريمة 
مرّوعاة وبشاية، قتلات النسااء واألَْطَفااال ولم 

آمنول يف بيوتهم ورشعت املئات.
وقال األبيض: اصطحبت سايارَة االسياف وكنا 
نيتقد بأل االصابات ستكول بسيطة خيندما عخلنا 
املنازل وجدنا جثاَث النسااء واألَْطَفااال مرتاكمة 
خوق بيضها ومتناثرة أشاالئها يف املنزل بيضها قد 
تويف والبيض اآلخر يف حالة احتضار، كال مشاهداً 
مروعااً ينقل مادى حجم الجريمة والحقد األساوع 

لهذا الُيْدَوال البائد، خقمنا بإساياف األُْسااَرة إَلاى 
أكثر من مستشفى. مضيفاً: إنه منظر مؤلم ومدٍ  
ومحازل ومع ذلك لن يزعنا لاذا املصاب إاّل صموعاً 
وصرباً وإرصاراً عى االستمرار يف التحشيد والتيبئة 
النفساية والفكرياة واملاعياة والتضحياة بالغاايل 
والنفيل، ويساتحل ُكّل ذلك يف سبيل الحفاظ عى 

حرياتنا وكرامتنا وسياعتنا وعزتنا ومقدساتنا.
ويؤكاد عضاو املجلل املحايل الشايخ/ محمد 
األبياض ليهاات لهم أل نارتك عاصمتناا ومنازلنا 
حتاى وأل رضبوناا بالناووي ولام حقااً رضبونا 
بساالح محر  ونووي لكذا شالدناه خحسبنا الله 
ونيم الوكيل ولو موالنا، ومواللم الشيطال األَْكرَب 

وأذياله.

إستهداف اإلعالميني
رضاوال الساماوي كال أحاد اإلعالمياني الذين 
اساتهدختهم آالت الغادر السايوعي الغاشام جراء 
جريماة نقم املرّوعاة.. كال الزميل الساماوي عى 
انتظاار سااعات قليلاة عاى موعاد االخطاار لو 
وأرستاه وخجأًة ساقط صااروٌخ عى املنازل، مما 
أعى إَلاى إصابة الزميل الساماوي بإصابة مبارشة 
وتهاد  بيض أجازاء املنازل عليهم مما تسابب يف 
تمازق رشايني قدمه األمر الاذي عخع باألطباء إَلاى 
بارت قَدماه اليُمنى وينقل عاى إثرلا إَلااى اليناية 
املركازة، كما أصيبات والدته أَيْضاً، مما تسابب يف 
كرس أضالعها وإصابات أخرى أعخلت إَلاى اليناية 
املركز يف مستشفى الكويت ولم تيرج إَلاى يف اليو  
الثالث، كماا أصيبت اثنتال من شاقيقاته بجروح 
خطارية، منصاور الساماوي زرناه يف مستشافى 

الثورة يف قسم اليناية املركزة وحالته خطرية.

إستهداف مستشفى الثورة العام
حتاى املستشافيات لم تسالم من االساتهداف 
والرتوياع يف ذلاك اليو .. مستشافى الثاورة اليا  
بصنيااء والتاي يبُياُد عان جبال نقام أقال من 2 
ار خقد وصلت تأثاري القصف  كيلو تيارض لاألرَْضَ
الُيْدَواني عى جبل نقم بأسلحة محّرمة إَلاى مبنى 

املستشفى الذي تررت مبانيه بشكل كبري.
 ونتيجاة الُيْدَوال السايوعي الغاشام وجرائمه 
املتواصلة عى الشايب اليمني خقد لجأ املستشافى 
يف تلاك األياا  إَلاى إعفااء ُكّل املصاباني والجرحى 
وتوخاري ُكّل املساتلزمات املقدور عليهاا واملتواجدة 
خيها بمينى أل %99 من املرىض واملصابني ميفيني 

وكلهم من املصابني جراء الُيْدَوال السيوعي. 
ويف تلاك األياا  كال املستشافى يمار بظاروف 
صيباة للغاية وما زال بسابب الحصاار األمريكي 

السيوعي عى الشيب اليمني.
ونتيجاة للحصاار الاربي والجاوي والبحاري 
للُيْدَوال األمريكي السايوعي خإل ميظم الرشكات 
الدوائية توقفت عن االنتاج واليمل والتوريد بسبب 
انيدا  املساتلزمات الطبية التي منيت من الدخول 
جراء الحصار، وكال املستشفى يياني بشكل كبري 
من توخري اليالج للمصابني نتيجة نقص االمكانيات 
واألعوية يف املستشافيات واملراخل الصحية بسابب 

الحصار الجائر املفروض عى اليمن.
وتزامنات لذه الجريماة مع مغااعرة 338 من 
الاكاعر الطباي األجنباي ملستشافى الثاورة لتزيد 
ميانااة القائمني عليه يف تقديام اليدمات للمرىض 

واملصابني.

إعالم لئيم ومالحقات قضائية
وعقب الجريمة بسااعات كانت قناوات الفتنة 
اليربياة والجزيرة ووساائل اإلعاال  التابية لحزب 
اإلصاالح يمتهناول اليمالاة واليياناة والكاذب، 
حيث أشااعوا أل مستشافى الثورة أصباح ميزناً 

لألسلحة.
وللتصدي ملثل لذه الشاائيات أوضاح الدكتور 
نجياب أبو إصبع نائب مستشافى الثورة حينها يف 
ترصيح صحفي أل لذه األخبار ملفقة وكاذبة َوأل 

لذا االتها  ميجل وعار.
وقال أبو إصبع مياطباً تلك الوسائل اإلعالمية: 
»بادالً عان أل نتكاتاف َجميياً ضاد لذا الُياْدَوال 
الهمجاي الجباال الاذي يطاال املراكاز الصحياة 
والحكومياة ومنازل املواطنني اآلمنني لكن لألساف 
الشاديد لناك مان يقو  بالرتويج بأل املستشافى 
تحاول إَلاى ميزل أسالحة، خنقول لهام اتقوا الله 
خهذا املستشافى الوحيد الذي ييد  املواطن الفقري 
وييمل بشاكل مجاني مائة باملائاة، وأل مثل لذه 
الدعاوات الكاذبة والجباناة تؤثر عى لؤالء املرىض 
واملواطن بشاكل عا  وأل مان يروج بذلك خهو عار 

عليه«.
ورصدت اليديُد من املنظمات الحقوقية ووثقت 
يف 11 ماياو تلك الجريماة وأُْسالُْوبها ومدى قوتها 
ومشاالد االنفجاارات التي أحدثتهاا، إضاخة إَلاى 
تقريار خااص عان مئاات الضحاياا مان املدنيني 
وتدماري وحدات ساكنية الذين ساقطوا يف الُيْدَوال 
عاى منطقة خاج عطال الذي يشابه إَلاى حد كبري 
ار كبرية  تفجري منطقة نقم وما سببه ذلك من أرَْضَ
يف املباناي الحكومية والرشكات تجارية، وما تيلله 
من استيدا  أسلحة محرمة عولياً من قبل الُيْدَوال 

السيوعي وحلفائه.
وتبقاى الجرائم التاي تُرتكاب يف اليمن من قبل 
الُياْدَوال السايوعي االمريكي تتحدث عن نفساها 
وعان مرتكبيهاا وشادة إْجااَرامهام وُعْدَوانيتهم، 
ولكان املالحقة القانونية أََماا  القضاء أو املالحقة 
السياساية واالعالمية أََماا  الرأي اليا  تبقى غاية 
يف األلميَّاة كي ال تضياع حقيقة مان القاتل ومن 
املجر  مع الوقت، خالجرائم التي تنتهك ُكّل األعراف 
الدينياة واألَْخااَلقياة والقانونياة ال تنتهي بمرور 
الوقات وتبقى وصمة عار عى ُكّل من شاارك خيها 

قوالً َوخيالً بشكل وبأية طريقة كانت.

  - خاص:
تيرََّض ميساكُر اليمالقة يف محاخظة عمرال، 
يو  أمال األربياء ويو  االثنني املايض، لسلسالة 
غاارات لطريال الُياْدَوال األمريكي السايوعي بيد 
ضجياج إعالمي حوله مان قبل مرتزقاة الُيْدَوال 

األيا  املاضية.
وشان طريال الُياْدَوال يو  أمال غارتني عى 
امليسكر، حيث أسفرت تلك الغارتني عن استشهاع 
شيصني وإصابة تسية آخرين بجروح متفاوتة.
مصاعُر محليٌة قالت لصحيفة صدى املسارية: 
إل طريال الُيْدَوال عاوع التحليل يف سماء محاخظة 
عمرال ليدة مرات وبيدلا شان غارتني عى موقع 
الجبل األسوع التابع للواء اليمالقة بمديرية حرف 
سفيال، ما أسفر عن استشهاع شيصني وإصابة 
تسية آخرين بجروح ميتلفة يف إحصائية أولية.

وتأتاي جريماة الُياْدَوال لاذه بياد جريماة 
مماثلة ارتكبها يو  اإلثنني املايض، حيث استشهد 
13 شايصاً بينهام 5 مسايفني وجارح أكثر من 
15 آخريان، جاراء غارات شانها طاريال الُيْدَوال 

السيوعي األمريكي واستهدخت ذات امليسكر.
وأخاع مصدر عسكري “املسرية نت” بأل طريال 
الُيْدَوال استهدف بيدة غارات ميسكر اليمالقة يف 
حرف سافيال، ما أعى إَلاى استشهاع 13 شيصاً 

بينهم 5 مسيفني وإصابة15 آخرين.
واستهجن منتسابو اللواء الغارات التي تيرض 
لهاا امليساكر، مشاريين إَلااى أل عول الُياْدَوال 
واملرتزقاة ال ييرخاول املواثيال واليهاوع وأنهام 
يهدخاول إَلاى إغاراق البالع يف املزياد من الفوىض 

واليراب.
وأكادوا أل لذه الغارات ال يمكان أل تمر بدول 
اليمال  الارع األنساب سايكول يف  حسااب، وأل 

السيوعي، وستكول له عواقب وخيمة.
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عاٌم مْن الصمود.. لشعب اإلباء َوالصّمود

الحرية اأَلمريكية تصل ال�َي�َم�ن!!

أسماء الشامي 
 بياد عاا  مان اليادوال السايوعي األَمريكاي 
الصهيوناي وتحالاف اليدياد مان الادول اليربياة 
والغربياة وتحات غطاء الصمات واليمالاة َورشاء 
املواقف لبقية الدول واملنظمات الدولية واإلنَْساانية 
بأَموال النظا  السيوأَمريكي واستمرار لذا اليدوال 

الغاشم عى الايَاَمان وشيبها الصامد املقاو .. 
 تتضح جلياً ُكّل املربرات الوالية واالعذار الوالية 
وتنكشف ُكّل امليططات واملؤامرات املدبرة واألقنية 
الزائفاة لقوى الرش والطغيال قوى قرل الشايطال 

والفساع.. 
خبادول أي ماربر رشعي لهاذا اليادوال الذي لم 
يحقل يشء ال سياساياً وال عسكرياً وال عى األَرض 

وال يف أية جبهة.. 
خقاط ُكّل ماا قاا  به لاذا اليدوال لاو التدمري 
املمنهج واملساتهدف لكل البنى التحتية واملنشائات 

اليامة والطرق والجساور واملدارس واملستشفيات 
واملسااجد والجامياات واملصاناع وكل مالاه صله 
باملواطان البسايط وغريلاا الكثري، وأكثر بشااعًة 
ارتاكاب اليديد مان املجاازر والحصار الجائار براً 

وبحراً وجواً.
لكان ُكّل لذا لم يثِن شايب اإليماال والحكمة يف 
مواجهاة لاذا اليادوال الظالام والتصادي له بكل 

صموع وتحدٍّ.
إذ أل لاذا الصموع األساطوري تجّساد للشايب 
الايَاَماناي خالل اليا  املنرص  والاذي ال زال حتى 
اآلل خجيل األعداء وحلفاءلم يف خشل ذريع وتيبط 
مستمر ولساترييا عالية، كذلك يف حالًة من اليأس 

واليمى.
 خقط عملوا عى املزيد من الظلم واإلجرا  والقتل 

لألبرياء وارتكاب مزيد من املجازر. 
خفي املياعين يفار مرتزقتهم وعمالئهم املقاتلني 
كالنياج ختحلل طائراتهم الليينة يف السماء لقصف 

املساكني واألَطفال والنساء واألبرياء ظلماً وعدواناً. 
 خكلماا ازعاع الشايب الايَاَماني عزمااً وترابطاً 
وتالحماً خيما بينه البني كلما زاع من قوته وصموعه 

وتحديه يف وجه ُكّل لذا اليدوال.. 
ليصادر أروع صاور الصماوع والتحادي الاذي 
ساييلدُه التأرياخ لألجيال خياراً وعزًة باكل رخيٍة 
وخلوع، كما أراعلا شايب الحرية والشموخ حينها 
للتحارر مان الوصاياة اليارجياة والرجاوع لبيت 

الطاعة واليمالة.
وليرصخ بأعى صوته ولينطل لساُل سالِحه: 

 )ليهات منا الذلة.. لن نركع إاّل لله(.
وكذلك كما قال السيد القائد: 

)سنواجه جيالً بيد جيل، حتى إىَل يو  القيامة( 
 إماا أَل نييَش عى األَرض كرماء أَْو تحت األَرض 

شهداء أعزاء. 
 تحياا الجمهورياة الايَاَمانياة عزيازة كريماة 

شاميه ومنترصة. 

حسن حمود شرف الدين 
حسن حموع رشف الدين

يف  األجنباي  التواُجاُد  ييناي  مااذا 
الايَاَمان، ماذا ييني التواجد األَمريكي يف 
الايَاَمان؟.. لاذا ييني أنه آل األوال لنبذ 
اليالخاات، وتوحياد الصف ضاد أَمريكا 
وعميلتهاا السايوعية، التاي جيلات من 
نفساها عدواً مبارشاً للشيب الايَاَماني، 
مان ال يشء، لام يكن لنااك أيُّ عداء بني 
الشايب الايَاَماني والشايب الحجازي.. 
حتاى بدا لناا قارُل الشايطال املتمثل يف 
النظاا  السايوعي عادواً غاشاماً ظاملااً 
حاقاداً ناسافاً لاكل املبااعئ اإلْسااَلمية 

واألخالقية واإلنَْسانية.
لام يكتاِف النظاا  السايوعي بتبني 
اليطاة األَمريكياة اإلرسائيلية يف احتالل 
البلادال اليربياة واإلْسااَلمية حتى حول 
مجموعة من األنظمة اليليجية واليربية 
واإلْساَلمية إىَل كالب مسيورة تميل حيث 
ماال.. خقاد مالات السياساة األَمريكية 
الصهيونياة تجااه أخغانساتال، خمالاوا 
ميه وأيّدوه.. ومالات أَيْضاً تجاه اليراق، 
خمالاوا ميه وأيّدوه.. ومالات تجاه لبنال 

وسوريا.. خمالوا ميه وأيدوه.
شانت طائرات قوات تحالاف اليدوال 
الشايب  عاى  ورضباتهاا  عدوانهاا 
الايَاَماني منذ خجر 26 مارس 2015  وال 
زالت حتى اليو  تشن غاراتها مستهدخة 

النسااء واألَطفال والبنياة التحتية، عول 
أي مسوغ رشعي أَْو قانوني أَْو إنَْساني.. 

باليالقاات  ناسافة 
الايَاَمانية-اليليجياة، 
الايَاَمانية-اليربياة  أَْو 
أَْو الايَاَمانية-اإلْساَلمية 
الحائاط..  عارض 
تناسات أننا أماٌة واحدة 
رشييتناا مساتمدة من 
اإلْسااَلمية،  الرشيياة 
مان  مساتمدة  لغتناا 
لويتنا  اليربياة،  اللغاة 
مساتمدة مان املنطقاة 
اليربياة.. خشانت لاذا 
أماة  ألجال  اليادوال 

متفرقاة يف الديان واللغاة 
والهوياة، مان أجل أمة توحادت لرب 
األمة اإلْساَلمية وجيلها شيوباً متفرقة، 

شيوباً متقاتلة ومتناحرة خيما بينها.
مناذ  الياراق  لحصاار  توّحادوا 
اقتصاعيااً  انهاارت  التسايينيات حتاى 
الياراق  أَمرياكا  خدخلات  وعساكرياً، 
وأمامها ثروات الشيب اليراقي عى طبل 
مان ذلاب.. ولاي اآلل تفيال خيلتها يف 
الايَاَمان، ظناً منها أل ستدخل عى طبل 

من ذلب.
تمّكنت أَمريكا بمساندة أمراء اليليج 
وملاك السايوعية مان عخاول الجنوب.. 
يقابلاه ضيف يف الوعي لادى البيض من 

ليطاورة  الجنوبياة  املحاخظاات  أَبْنَااء 
املارشوع األَمريكاي املتمثال يف احتاالل 
ونهب  اليربياة  البلادال 
ثرواتهاا.. لكان األحداث 
ترتكب  التاي  والجرائام 
يف الجناوب كالتفجريات 
االنتحارياة  واليملياات 
واالغتيااالت التاي تطال 
القياعات األمنية يف عدل 
األخياال  مان  وغريلاا 
املناطال  أَبْنَااء  كطارع 
املناطل  مان  الشامالية 
الجنوبياة كماا حدث يف 
عادل.. لاذه الترصخات 
تجيال  باأل  كفيلاة 
ييياد  الجنوباي  الشاارَع 
التفكاري ويوجاه بوصلاة الياداء لليدو 
الحقيقاي املتمثال يف أَمرياكا وإرسائيل 
وعمليتهما النظا  السايوعي.. خمنذ بدء 
ما أسامولا »عاصفة الحز « ومسلسل 
الجرائام واالنتهاكات لم تنتِه ساواء تلك 
الجرائم التي ترتكبها طائرات اليدوال أَْو 
التي يرتكبها مليشايا اإلرلاب ما تسمى 
»عاعش، والقاعادة« أَْو تلك الجرائم التي 
ترتكبهاا مليشايا اإلجرا  بدعام ورعاية 

مبارشة من النظا  السيوعي.
لاذه الجرائام التاي تطاال إخوانناا 
يف ميتلاف مناطال الجمهورياة تحتام 
عليناا الوقوف صفاً واحاداً ضد املرشوع 

األَمريكي اإلرسائيايل يف املنطقة.. وعلينا 
أل نيياد التفكاري وتوجياه الياداء تجاه 
مياروف  خيدوناا  الحقيقاي..  اليادو 
بقتلاه أبناءناا ونسااءنا وإخوانناا، كما 
أناه مياروٌف بدعماه ليناارص اإلرلاب 

واملليشيا اإلجرامية.
أَمرياكا  الرئيسايني لام  إل أعداءناا 
وإرسائيال.. إنهماا اآلل يدنساال أرضنا، 
يساتهدخنا إخواننا، ينهبال ثرواتنا.. ملاذا 
لاذا التغايض؟، ملاذا لاذا التغاخل.. اختح 
عينياك وانتبه قبل خاوات األوال.. يمكننا 
أل ندحار أعداءنا إذَا ماا توحدنا، يمكننا 
عحار أعدائنا إذَا ما كانات كلمتنا واحدة، 

ورضبتنا واحدة.. 
إل عدونا يساتيد  عمالء ومأجورين 
ونقتال  أنفسانا  لنقاتال  أنفسانا  مان 
أنفسانا.. وبالتاايل لو املساتفيد الوحيد 
من رصاعنا وخالخاتناا.. خهو اليو  ينزل 
قواتاه ومدرعاته وطائراتاه الحربية عى 
وجاوعه،  لتثبيات  الايَاَمانياة  األرايض 
تحت ذريية مكاخحاة اإلرلاب، وكأننا ال 
نستطيع أل نواجهه، خقد واجهه الجيش 
واللجال الشايبية قبل عاا ، واجهه قبل 
بدء اليدوال، لكن تدخل النظا  األَمريكي 
واللوباي الصهيوناي وعخيهماا بالنظا  
السايوعي للدخول يف حرب لو خارسلا 
ال محالة حال عول استئصال نبتة النظا  
السايوعي الفاسادة املتمثلة يف »القاعدة 

وعاعش« يف الجنوب.

صنعاء.. عاصمٌة 
يستوطنها الحب

الشيخ عبدالمنان السنبلي 

تارى  أل  أرعَت  إذا 
)الايَاَماان( عاى ليئتها 
الحقيقياة قبال أل ينكروا 
شاياطني اإلنال وجهها، 

خانظر إىَل صنياء.. 
خيهاا لان تجد شامالياً 
َوال جنوبيااً َوال زيديااً َوال 
َوال  حراكيااً  َوال  شااخيياً 
مماا  أيَّااً  َوال  عحباشاياً 
ابتدعته أياعي الشيطال..، 
صنيااء ببسااطة ال يساكنها الحقاد، ال يساكنها إاّل 

الايَاَمانيول َوأزلاُر الحب.. 
صنياء. 

يأتاول إليها من ُكّل بقاع َوأصقاع األَرض الايَاَمانية، 
ختحتضن الكل َوال تغضب أَْو تصيب من أٍي كال!!

يدخلهاا امللهاوف الهارب مان ويل الحارب أَْو الغربة 
الوطنية، خيشاير منذ اللحظاة األْوىَل بحنال األ  َوعطف 

األب َوعفء األوطال. 
منها ابتدأ التأريخ مساريتُه األزلية َوخيها سوف يحط 
رحالاه، خهو ال يكاع يطيل خراقااً مليانقتها َوال يَُملُّ من 
الياوعة إليهاا ُكّل صباٍح َوُكّل مسااء ليتازوع من عبقها 

َوبُنّها َوقهوتها اليربية. 
صنياء أيتها الثكى املنسية.. 

شاخت ُكّل نساء األَرض جميياً إاّل أنت يا صنياء. 
لبال املكيااُج صبايا الدنيا إاّل َوجهك ياا صنياء، خلم 
يجرؤ َولن يجرؤ أل ييدَش منك جماالً عربياً ألبسِك إيّاُه 
التأريخ املحفور عى ُجُدِر سفينة نوح بأيدي سيدنا نوٍح 

أَْو ابنه سا .
صنياء.. يا ست الُحسن وسيدة عواصم ألل األَرض.

يا أبهى من ُكّل بهاء َوأنقى من ُكّل نقاء.
ياا قبلاَة ُكّل الايَاَمانياني َومأوالم إل لام جاعوا أَْو 

عانوا من شظف الييش َوَجور األيا .
قويل لشاقيقتك الصغرى عدٍل أل تتقياأ ما يف عاخلها 

من حقٍد أَْو ُسم.
كي ال يساترشي الحقُد أَْو السم، ختفقد بيضاً من ألل 

نضارتها َوعطر عطارتها.
كاي تبقى مثلاِك يا صنيااء كما كانات عنواناً للحب 

َوقلباً ال ينبض إاّل بالحب.

منظمات املجتمع املدني اإلنسانية.. ذراع اإلرهاب األمريكي 
 ترجمُة وإعداُد/ 

 د. حسين سرمك حسن..  
عرض/ أنس القاضي

من خالل عدٍع ال يُحىص من منظمات »املجتمع 
املدني«، مّولت الواليات املتحدة جماعات الشيشال 
عاخال تلاك الجمهورياة ذات الحكام الذاتاي، يف 
روسيا، واليارج. جزءاً كبرياً من أموال املساعدات 
االنساانية وّظف ملسااعدة املجموعاات اإلرلابية 
يف الشيشاال وشامال القوقاز، والتاي ترص وزارة 
اليارجياة األمريكية ووكاالت امليابرات األمريكية 
عى اإلشاارة إليهاا باا »املقاتلاني االنفصاليني«، 
»القوميني«، »الثّوار«، َو«امليارضني«، بدالً عن »اإلرلابيني«. 
)كما تياملت االعارة األمريكية مع عاعش والنرصة وغريلا 
مان الفصائال يف ساوريا وكماا سامت املرتزقاة وعاعش 
يف اليمان واعتربتهام »مقاوماة« ونفال لاذِه املنظماات 
األمريكياة، بغطاء برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، ساتمول 
عما قريب نشااطات منظمات املجتمع املدني يف اليمن، ويف 
األيا  القاعمة سنشاهد ضجياج مدني ونادوات مؤتمرات 

وخياليات تحت عناوين »صناعه السال «(. 
وكالة األمن القومي األمريكية )NSA( رخضت باستمرار 

اإلشارة إىل إرلابيي الشيشال و«الدولة اإلسالمية« الياملة 
يف روسايا بوصاف »اإلرلابيني«. تقارير الوكالاة التحليلية 
اللتقاط اتصاالت الرشطة الروساية ومكتب األمن الفدرايل 
الرويس واالتصاالت اليساكرية الروسية وبضمنها الراعيو، 
والهواتاف األرضية واليلوية، والفاكل والرساائل النصية 
تشاري مناذ 2003 إىل إرلابيي الشيشاال وشامال القوقاز 
بوصاف »اليصاباات«، وقبيل تلاك السانة، أوضحت أوامر 
األمان القوماي األمريكياة املشافرة الرسية جدا بتسامية 
اإلرلابياني الشيشاال باا »امليارضاني«. ولام َمن شانّوا 
لجماات إجرامياة عاى املطاارات والقطاارات واملادارس 

واملسارح يف روسيا. 
املساعدات األمريكية »اإلنساانية« و«املجتمع املفتوح« 
للجماعات اإلسالمية املتطرخة خالل اليقوع الثالثة املاضية، 
اتجهات نحو ععام الجماعاات اإلرلابية التاي يُحتفى بها 
كاا »مقاتلاني من أجال الحرياة« يف واشانطن. كانت لذه 
لي الحالة ماع ععم الواليات املتحادة للمجالدين األخغال 
مان خالل تلاك املجموعاات مثل لجناة أخغانساتال الحّرة 
خاالل التماّرع اإلساالمي ضاد الجمهورياة الديمقراطياة 
الشايبية األخغانية يف الثمانينيات وصندوق عخاع البوسانة 
يف التسايينات. يف حالة أخغانساتال، أموال الواليات املتحدة 
والسايوعية انتهات باني ايادي املتمرعيان الذيان كّوناوا 
»القاعادة« الحقاً. ويف البوسانة اساتُيد  تمويال الواليات 

املتحادة من قبل عنارص القاعدة املقاتلة ضد يوغوساالخيا 
القاعادة  البوسانة والحقااً، عناارص  وجمهورياة رصب 

املساندة لجيش تحرير كوسوخو يف حربه ضد رصبيا.

صندوق القوقاز اإلنساني يمّول إرهابيي القوقاز! 
بياد انكشااف أل ليئاة اسامها صنادوق القوقااز قد 
اساتُيدمت من قبل مؤسساة جيمل تااول املرتبطة بالا 
CIA يف واشانطن لتمويال محارضات عن شامال القوقاز 
يف تبليايس بني كانول الثاني وحزيارال عا  2012، اتجهت 
السالطات الجيورجية نحو إغالق لذا الصندوق. والسابب 
الاذي قدمتاه جيورجياا لاو أل لاذه الهيئة قد اساتوخت 

مهماتها امليلنة. 
مؤسساة جيمل تاول الديمقراطية تمّول اإلرلابيني يف 

الشيشال
مؤسساة جيمل تاول لي جزء من شابكة املحاخظني 
الجدع التي جّدعت نفساها بيد الحارب البارعة من منظمة 
مضاعة للساوخييت وللشايوعية إىل منظمة مضاعة للروس 
و«مناارصة للديمقراطية«. وال تشامل الشابكة مؤسساة 
جيمل تاول وصنادوق القوقاز خقط بال جماعات أخرى 
تمّولها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID( وميهد 
املجتماع املفتاوح Open( Society Institute )OSI الاذي 

يمتلكه املليارعير جورج سوروس.

مؤسساة جيمل تاول لي جبهة عمليات طويلة األمد 
للاا CIA، أّسسات، جزئياً، مان قبل مدير الاا CIA ويليا  
كييس عاا  8ل19. اساتيدمت املنظمة كُمساتيِد  لذوي 
املساتويات اليالياة من الفارين من امليساكر الساوخيتي، 
وبضمنهم مسااعد األمني الياا  لألمم املتحدة الساوخيتي 
أركاعي شايفينكوف واملسؤول يف امليابرات الرومانية أيول 
باسايبا. مكتاب األمن الداخيل الارويس ووكالاة امليابرات 
األجنبية الروسية كانت تشك منذ مدة طويلة يف أل مؤسسة 
جيمال تااول تسااعد يف تحرياك املتمرعين يف الشيشاال 

وأنغوشيا وجمهوريات القوقاز األخرى. 
عندما أصبح أوباما رئيسااً يف 2009، تبنى مقرتح جول 
ماكاني وععم الاا CIA لالنفصاليني واإلرلابيني يف شامال 
القوقاز بغسيل األموال من خالل الوكالة األمريكية للتنمية 
الياملياة USAID، والوقاف القوماي للديمقراطية، وميهد 
املجتمع املفتوح، وبيت الحرية، ومؤسسة جيمل تاول. يف 
كاناول الثاني 2012، عنّي أوباما ناشاطاً يف ميهد املجتمع 
املفتاوح ومن املحاخظاني الجدع »مايكل مكفاول« سافرياً 
للوالياات املتحدة يف موساكو. وخاوراً ختح مكفااول أبواب 
السافارة أما  امليارضني الروس، بضمنهم االنفصاليني يف 
شمال القوقاز، الذين تشك امليابرات الروسية بأل بيضهم 

له عالقة باإلرلابيني املسلمني. 
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األمم املتحدة تهتم بحق املرأة يف املشاركة، وال تهتم بحقها يف الحياة!! 

كتابات

شع�ار 
امل��وت 

أَلمريكا! 
 أحالم حسن 

ما إل انطلل الشايار الرصخة الله 
أَْكارَب _ املوت ألَمريكا _املوت إلرسائيل_ 

اللينة عى اليهوع _النرص لإلْساَل  
اِهيْد القائد حساني  الذي أطلقه الشَّ
بدرالديان الحوثي حتى ضجت القلوب 
وأبادت  الفارغاة  واليقاول  املناخقاة 
انزعاجهاا من َلِذه الرصخة ومن لذا 

الشيار.
ولطاملا سايت تلك القلاوب بتثبيط 
النااس عان الهتااف باه وإطالقاه يف 
الجواماع والشاوارع واملناسابات ُكّل 
املناسبات وكم لي الحناجر التي بّحت 
ولي تقول أين أَمريكا؟ أين إرسائيل؟ 
خيا ترى ماذا ساتقول تلك الحناجر 
الياو  بياد أل وصلات أَمرياكا علنااً 
بجنوعلا وعدتها وعتاعلا وبمساعدة 
تلاك الحناجار التاي كممات األخاواه 

وسيت يف التضليل،
أنهاا  أ   تارى لال ساتنطل  خياا 
والتاواري خلف  بالتيفاي  ساتكتفي 
وظلمهاا  وباطلهاا  جهلهاا  غيالاب 

لنفسها وللناس من حولها؟!!!! 
الايَاَمانيّاول أل  خبياد أل رخاض 
ألَمرياكا،  باملاوت  بالشايار،  يهتفاوا 
بأخوالهام، رخضوا أل يساتجيبوا لله 
إذَا ماا ناعالام ملقاتلاة اليهاوع ورخع 
الجهوزية أمامهام خماذا كانت نتيجة 
رخِضهام باأل يرصخاوا بأصواتهام، 
بأصواتهام خقاط، يف ذلاك الوقت التي 
كانات أَمريكا تغازو أخكارلام، تغزو 
ثقاختهام، تغازو ميتقداتهام، تغازو 

أنفسهم وعقولهم؟؟ 
يف ذلك الوقت رخض الايَاَمانيول أَل 
يهتفوا باملوت ألَمرياكا ليقولوا لها لن 
تتمكني من الشيب الايَاَماني رخضوا 
أل يقولوا لها بالشايار لن نسامح لِك 
بدخاول أرضنا ولن يكاول عليِك تأثري 

علينا أَْو أل يكول لِك سلطاناً علينا.
ونتيجاة رخضهام للشايار لا لم 
الياو  سايدخيول ثمان ذلاك الرخض 
إىَل  الياو   أَمرياكا  عخلات  أل  وبياد 
أرايض الجناوب ساتجيلهم يرصخول 
باه بدمائهام، يرصخاول به بأشاالء 

أجساعلم. 
خهال سايُدرك أَبْنَااء الايَاَماان يف 
وأَبْنَااء  اليصاوص  بوجاه  الجناوب 
اليماو   الايَاَماان جمييهام بوجاه 

بيطر عخول أَمريكا ألرضهم؟؟
لل ساينقذ ألل الجنوب أنفساهم 
وأرضهام مان اليطر الحقيقاي الذي 

بات بني أيديهم؟
أ  أنهم سينتظرول حتى يذوق ُكّل 
خرع منهم الظلم والذل واليذاب ليتأكد 
بنفساه أنهم أتوا الحتاللهام وامتهال 

كرامتهم أتوا خيالً لإلخساع؟
املاريناز  لطارع  لال سايتحركول 
األَمريكاي أ  أنهام ساينتظرول حتى 
ينقتلوا لييلموا أنها خيالً لم تأِت لتوخري 

الحياة لهم وتوخري السال  لهم؟!! 

ومضة: 
حينماا يقاول الله تيااىل: ﴿ما يوع 
الذيان كفاروا مان ألال الكتااب وال 
املرشكني أل يُنازل عليكم من خري من 

ربكم...﴾. 
خذلاك يدل عاى أنهم ال ياوعول لنا 
الياري أباداً ال يوعوه لنا خضاالً عى أل 

يُوجدوه لنا.

الحقُد ال يورُث إاّل العداوَة والبغضاء..!
أحمد ناصر الشريف

 
 حقيقٌة صاعمٌة واجهتها بداية األُْسابُْوع 
كال أطراخهاا إْعاااَلميول وأسااتذة جامية 
يّدعاول أنهام يحملول أعى الشاهاعات لكن 
أنفساهم تشابيت بالحقد والغال والكرالية 
ضاد من ييتلفول مياه.. كال الحديث يدور 
حاول االجاراءات التيسافية التاي اتيذتها 
السالطاُت األمنياة يف عادل ضاد املئاات من 
اليماال والذيان أغلبهام من محاخظاة تيز، 
حياث قامات بالقباض عليهم وتسافريلم 
وال  شاماليول  أنهام  بُحجاة  عادل  مان 
يحملاول لوياات وبينماا كال البيض ممن 
كانوا يناقشاوا لاذا املوضوع ينتقادوا لذه 
االجاراءات بشادة وأنهاا تتنااىف مع أبساط 
الحقوق اإلنَْساانية، موجهني كالمهم إىَل عدع 
من اإلْعاااَلميني واألسااتذة املحساوبني عى 
مدينة تياز الحاملة والتاي نيتربلا الياصمة 
الثقاخياة للايَاَمان وتذكريلام بوقوخهم إىَل 
جانب اعاداء الايَاَمان نفاجاأ برع خيل حاع 
من لؤالء األساتذة واإلْعاااَلميني اجميوا من 
خالله عى أنهم يفضلوا الذبح يف عدل عى أَل 

يحكمهم الزيوع يف صنياء.. 
ولناا أيقنات أنه حينماا يتجااوز بيض 
حادوع  والُكتَّااب  واإلْعاااَلمياني  املثقفاني 
الكلمة املساؤولة بما يمارساونه من شطط 
وجارأة ونقد جاارح ضد اآلخريان يفتقر إىَل 
املصداقياة والتارسع يف اطاالق االتهاماات 
امللفقة والباطلة جزاخاً بدول عليل.. خإل ذلك 
ال ينساجم إطالقاً بأي حال مان األحوال مع 
أَلميّاة الدور الذي يجب أَل تقو  به وساائل 
اإلْعااااَل  وخطابهاا املوجاه لبنااء وتوعية 
املجتمع من خالل سالوكها الوطني املسؤول 
ساواٌء أكانت رسمية أَْو حزبية أَْو أللية وذلك 
ملا لوسائل اإلْعاااَل  من عور لا  وباعتبارلا 
رساالة نبيلة ليدمة املجتمع يجب أل تسلك 
السالوك الحسان الذي يسااعد عى تصحيح 

الذاتاي  النقاد  تماارس  وال  األخطااء  ُكّل 
البنااء. لكان إذَا كال مان يقاوع بيض لذه 

الوسائل اإلْعاااَلمية وخاصة 
الصحاخاة وتتصدر كتاباتهم 
صفحاتها ولم بهذه اليقلية 
والفكار الضحال خكياف لنا 
أَل نبناي وطنااً ونداخاع عنه 
ونبناي عولاة مدنياة حديثة 
طاملاا حلمناا بها مناذ اكثر 
مان نصف قرل ولام تتحقل 
ونحان نحارض بيضناا ضد 
البيض اآلخر وندق األساخني 

خيما بيننا.
واملتتباع ملاا ينارش لاذه 
االياا  يف كثاري مان صحفناا 

ويف وساائل التواصل االجتماعي من كتابات 
وأقاويال حتاى يف املقايال مساتغلني حرية 
الرأي والرأي اآلخر الاذي تتفرع به الايَاَمان 
باني عول الجزيارة اليربياة واليليج وال يتم 
محاسابة امليطئ سايجد أَل لاذا اليطاب 
قاد أَْصبَح يشاكل ميوالً للهاد  حيث لدف 
لاؤالء األول واألخاري لاو اثاارة الفتنة بني 
أَبْنَااء الشايب الواحد؛ ألنهم ال يساتطييول 
أَل يييشوا إاّل يف ظلها.. ويريدول أل يصنيوا 
ألنفسهم مواقف عى حساب كرامة اآلخرين 
من خالل كتاباتهام وععاياتهم املضللة التي 
ال تيارب بالدرجة األْوىَل إاّل عن حقدلم الدخني 
ضاد ُكّل ما لو جميال وال نرياد أَل نيوض 
بشاكل مبارش خيماا يقومول باه ترخياً من 
أَل ننزلل إىَل مساتوالم وال كال لدينا الكثري 
للارع عليهام وتفنياد مزاعمهام الباطلاة.. 
خمثال لؤالء لام ييد أحد يسالم منهم بما يف 
ذلاك الوطان ومنجزاتاه املتحققاة؛ كونهم 
ينظرول لاكل يشء بنظارة ساوعاء باعتبار 
انهم يمثلاول الوجه اآلخر لليدو، وبييداً عن 
الكلمات التي تيرب عن حقد قائليها وتيكل 
مدى شايورلم بالنقص يف سالوكهم وعد  

الثقاة يف أنفساهم نقاول لهم إل شايوركم 
باإلخاالس حياث ال يوجاد لكام أي رصياد 
وطني قد جيلكم تلجأول إىَل 
استغالل األحداث لتنفثوا من 
خالل تناولكم لها سامومكم 
متجاللاني  اآلخريان  ضاد 
واليظيام  الساامي  امليناى 
تازر  »وال  الكريماة  لآلياة 
وازرة وزر أُْخااَرى«، ولو ما 
ييناي أَل ُكّل خيل مهما كال 
نوعاه متيلل بفاعلاه خقط 
خارع  أي  وزره  يتحمال  وال 
آخار مهماا كال مقربااً من 
خاعله.. لاذا يف حالة حدوث 
األخطااء ولاي وارعة. لكان 
ألل مثل لؤالء البيض الذين وجدولا خرصًة 
الساتغالل األحداث وتحميال اآلخرين وزرلا 
والتياول ماع اليدوال والرتويج له بأنه جاء 
إلنقاذ الايَاَمانيني وتحريرلم من أنفساهم 
بال واالسااءة حتاى إىَل الديان منطلقني من 
شيورلم باليجز الذي يالزمهم عائماً ويحول 
عول قدرتهام عاى تقديام أي يشء مفياد 
للشايب سوى ما يقومول به اليو  من اثارة 
للفتان املذلبية والطائفياة والينرصية عرب 
كتاباتهم التي تقطر ساماً والتي قد ترلم 
يف النهاياة قبل غريلام؛ ألل لدخهم كما قلنا 
لو التفرقة بني أَبْنَاء الشيب الواحد. وألنهم 
تيوعوا عى االصطيااع يف املاء اليكر كما لو 
عيدنهم عائماً - حيث ال يساتطييول الييش 
إاّل يف ظال إثاارة الفتان خدماة ألَغراضهام 
ومصالحهام الياصاة خانهام ماا يزالاول 
يواصلول حمالتهم الشايواء بهادف الحاق 
االذى باآلخريان وخلل الكرالياة والبغضاء 
بني ميتلاف خئات الشايب.. ميتقدين انهم 
بذلاك يداخيول عن الدين والدين منهم براء.. 
ومتناساني يف نفل الوقت انهم بترصخاتهم 
الحمقاء قد شاولوا صورة الدين اإلْسااَلمي 

الحنياف يف جمياع أنحااء اليالام وأَْصبَاح 
محاربااً يف ُكّل مكال بسابب ماا يقومول به 
مان أعماال ال يقرلاا الارشع وال الُيرف وال 
الدين نفساه.. ولاو األمر الاذي جيل الدول 
الكربى تفارض عى الدول اإلْسااَلمية حذف 
اآلياات القرآنياة املتيلقاة بالجهااع والدخاع 
أحاعياث  وكذلاك  واألوطاال  اليقيادة  عان 
الرساول األعظم علياه الصالة والساال  من 
كتب املنالج املدرساية خرتتب عى ذلك أمور 
خطارية شاجيت الادول االساتيمارية عى 
ارساال جيوشاها الحتالل البلدال اإلْساَلمية 
كماا تفيال أَمرياكا الياو  وماا يجاري يف 

الايَاَمان وسورية واليراق أنموذجاً. 
ولذا يقوعناا إىَل القول إل لغاة التياطب 
ولغاة اليو  يف الحاوار لدى املتشادعين عينيا 
وإْعاااَلمياا لام تياد بالحكماة واملوعظاة 
الحسانة كما اراع الله لها أل تكول ومقارعة 
الحجاة بالحجاة بقادر ماا أَْصبَحات لغاة 
ذات مفهاو  خكاري متطارف.. ولغة تكفري 
واليروج عن عائرة اإلْسااَل .. ولذه الظالرة 
أَْصبَحات مشايصة يف املجتماع الايَاَماني 
سايما بيد قيا  ثورة 21 سابتمرب الشايبية 
بقيااعة مكاول أَنَْصاار الله الاذي جيل منه 
البيض شماعة يمارسول من خاللها سبهم 
ونيتهم ملن ييالفهم الرأي وتحميلهم وزر ما 
يحادث عول أَل ييوضوا يف أَْسابَابه وميرخه 
حقائقاه وانماا يتياملول ماع نتائجه وعى 
اساساها يصادرول احكامهم املسابقة. اننا 
ال نتحامال ضد لاؤالء كما يفيلاول ولكننا 
إذَا كانات لنااك اعاذار تلتمال  نتسااءل: 
وماربرات تفتيل للارصاع واليداء باني أَبْنَاء 
اتبااع االعياال امليتلفاة واملتناقضاة؟.. خما 
لي مربرات الارصاع بني أَبْنَااء الدين الواحد 
ماع وجوع القواسام املشارتكة بينهام التي 
لي اوساع وأَْكرَب من مسااحة االختالف بني 
مذالبهام؟.. إذل خهاو الحقاد وال يشء غري 

الحقد!!.

 بشرى المحطوري 
أناا كامرأٍة يمنياٍة تفاجأُت بمطالبة األَُماام املتحدة للمرأة 
اليمنية باملشااركة يف مشااورات الكويت، وقيا  ولد الشايخ 
بدعوة )سابع نسااء يمنيات( لزياارة الكويت، واملشااركة يف 

املشاورات!!

وسبُب تفاُجئي لو اآلتي: اا
السابُب األوُل: ا ملااذا اإلرصاُر بقاوة عاى مشااركة املرأة 
اليمنياة يف لاذا األمار، والقاول بأل لاذا َحلٌّ مان حقوقها، 
وصواريخ الرياض تقتلُها لاي وأطفالها عى مدى عا  كامل 

ولم تحرك األَُمام املتحدة ساكناً للحد من ذلك!!
خهل يُيقال أل األَُمام املتحادة مهتمة بحقها يف املشااركة 

أكثر من التمامها بحقها يف الحياة؟؟!!
أسائلٌة كثريٌة حرّيتناي، وزَرَعت بداخيل الشاكَّ حول زيارة 
النسااء السابع للكويت؛ خكول املبيوث األَُمامي ولد الشايخ 
املياروف بانحياازه التاا  إىل وخد الريااض لو مان ععالن، 
وشّجيهن عى الحضور، وسّهل لهن ذلك، خأكيٌد أل لذا اليشَء 
ال يُصاابُّ يف مصلحاة الوخاد الوطناي املمثل للشايب اليمني 
رجاله ونساائه وأطفاله وشيوخه وأرضه وعرضه، وأل لؤالء 
النسوة ال يمثلن املرأة اليمنية، ال من حيث املظهر وال الجولر..
خاملرأُة اليمنيُة الشامية األبية التي خاطمة الزلراء ُقدوتها 
ميروخاة لليالم أجمع، ظالرياً: رآلاا الياَلُم أجمُع من خالل 
عرشات املظالرات النساوية التي أقامتها املرأة اليمنية خالل 
أكثاَر من عاا  من اليادوال، وجولرياا: من خالل الشاموخ 
والصماوع الفوالذي يف لذه الحرب الظاملاة عى بالعنا الحبيبة 
وعخيها بلذات أكباعلا وإخوتهاا وأزواجها إىل مياعين الرشف 
واليازة والصموع، واساتقبالها لجثامني الشاهداء بالزغاريد 
والوروع، واستقبالها للتهاني بدالً َعن اليزاء يف استشهاع ابنها 

أو زوجها.
بأنهان  أنفساهن  يصفان  السابع  النساوة  ملااذا لاؤالء 
محايادات؟؟ لنا عالمة اساتفها  كبرية أضيهاا بني أيديهن 
وأقول لهن: )بالله عليكن بيد مرور أكثر من عا  من القصف 
والقتال اليومي للمارأة وطفلها وأرستها كاملاة ومن ييولها 
ليل كاخياا لكنَّ لتيرجن عان حياعكن وتطالبان بوقف لذا 

الظلم ولذا التينت ضد املرأة اليمنية؟؟؟
أال تكفيكان آالُف الصاور املنتارشة يف مواقاع التواصال 

االجتماعاي لتدركان لاذه الحقيقاة وتؤمانَّ بهاا وتيرجن 
عان حياعكن وتقمان بتبني مواقاف املرأة اليمنياة املظلومة 
ومطالبهاا؟؟ حياث املرأة اليمنياة لها مطالاب تتمثل: بوقف 
الغاارات وخك الحصار وإعاعة اإلعماار والتيويضات واإلخراج 
عان األرسى وامليتقلاني وغريلاا مان املطالب املحقاة، خهل 
ساتقمّن بذلاك؟؟ ال أعتقد.. خالجاواب يُقرأ مان عنوانه كما 

يقولول..
السابب الثاني لتفاجئي: ا إل كانات خيالً تهمهم مصلحة 
املارأة اليمنية، كما يدعول، خليوقفوا الغارات الجوية،والحرب 
الظاملاة، خإل املارأة والطفل لماا املتررال الرئيسايال من 
لاذه الحرب.. خهل أيتها الاا)نسااء السابع( ساتيرجن عن 
حياعكن وتقمن باملطالبة بحل املارأة التي قتلت وقطيت إرباً 
إربااً ُظلمااً وعدواناً يف ياو  زخاخها، لي وضيوخهاا وأللها؟؟ 
واملطالباة بحل املارأة التي قتلات ظلما وعدواناا ولي تجلب 
املاء من البرئ ملنزلها؟؟ واملطالبة بحل املرأة التي ماتت بسابب 
إصابتهاا بالفجائع جراء الغاارات والصوارياخ الرليبة التي 
كانت تتسااقط عى رأساها؟؟ خمن لم تمت بالصاروخ ماتت 
بالفجيية، ولن كثريات أنا شايصياً أعرُف أختني من منطقة 
الصاخياة تحديداً ماتتا بسابب الفجيية، ولناك آالُف النسااء 

عى مستوى الجمهورية حصل لهن لذا.
لال أيتهاا الاا)نسااء السابع( ساتيرجّن عان حياعكّن 
وتيملان عى مداواة جراح املرأة اليمنية التي أُجهضت بسابب 
الحرب ولّن باآلالف؟؟ واملرأة التي ُولد لها طفل مشاوه بسب 
القنابل املحرمة التي استيدمها عدوال التحالف الظالم؟ ولن 
باآلالف؟ لل ستيملن عى أخذ حقهن والتيويض الياعل لهن؟
السابب الثالث لتفاجئي: اا اليمن تيج بيد الحرب الظاملة 
بحااالت إنساانية صيبة يندى لهاا جبني اإلنساانية، خالفقر 
يف جهاة، والبطالاة يف جهاة، وامليوقاني والجرحاى يف جهة، 
واملستشافيات املدمارة أو التاي ينقصهاا الكثاري الكثري من 
األعوياة وامليدات واألطباء من جهة، والبياوت املهدمة وكذلك 
املؤسساات من جهة، والكثري الكثري من املاآيس التي يمر بها 
البلاد، خماا بالهم يتجاللاول ُكّل لذا ويقفازول قفزة نوعية 
إىل يشء اسامه )حقاوق املرأة ورضورة تمثيلها يف مشااورات 
الكويات( أليل لذا غريباً؟؟!! أليل غريباً أل يُناقش مثل لذا 

األمر يف لذا التوقيت بالذات؟؟
مان البديهاي لاكل ذي عقل أل لاذا حصَل بسابب ضيف 
موقف وخد الرياض يف املحاعثات وخشله الذريع، خأراع املجتمع 

الادويل الظالم تقوية صاف التحالف الظالم بهؤالء الا)نسااء 
السبع( الالتي يدعني املحايدة يف وقت الحل خيه واضح وضوح 
الشامل، وكذلاك الباطل واضاح وال يحتاج إىل عليال، لؤالء 
النسااء الالتي سايقفن إىل جانب ولد الشايخ ويدعمن موقف 

وخد الرياض.
باإلضاخة إىل قيا  ولد الشيخ بإنشاء مكول نسائي أسموه 
)نسااء التواخال( عى أسااس أنهان يمثلان املارأة اليمنية!! 
وللواحاد أل يتسااءل: ااا متى تم إنشااء لذا املكاول؟؟ ولَم 
أنشء برُسعة الربق؟ وما الغرُض من إنشاائه؟ وَمن ساييد  

حقيقًة؟ ولل لو خيالً يمثّل املرأة اليمنية؟ 
خباللاه عليكم كيف لؤالء النساوة )نسااء التواخل( يمثلن 
اثناي عرش مليول امرأة يمنية؟؟ ماا لكم كيف تحكمول؟ مع 
أنه لو تم التصويت عى مشااركتهن وتمثيلهن للمرأة اليمنية 
من ِقبل املرأة اليمنية نفسها خلن يحصلن عى أصوات إال بيدع 

األصابع من اثني عرش مليول امرأة. 
من األشاياء البديهية التي ال ييتلف عليها اثنال لو أل من 
يذلب ليمثل أي شايٍب يف مفاوضاات ما يكول ُميينا من قبل 
لذا الشايب.. خأنصااُر الله يف مؤتمر الكويات يمثلول أنصار 
الله كلهم عول اساتثناء يف اليمن، وتم اختيارلم من ِقبل قائد 
املسارية القرآنية والثورة الشيبية، وكذلك وخد املؤتمر يمثلول 
رشيحة كبرية مان التابيني لهم يف اليمان، وتم اختيارلم من 

قبل الزعيم.. خمن اختار لؤالء النسوة؟ ومتى؟ وكيف؟!!
ماع اليلم بأل لناك رشيحة عريضة من النسااء اليمنيات 
الالتي ينشاطن يف السياساة والحقوق والحريات لم يكلمهن 
أحاد، ولم يؤخاذ رأيهن للمشااركة، ولاّن اآلل كماا قرأت يف 
الفيسابوك، والواتسااب، والتلجرا  غاضبات من لذا التمثيل 
املبتاور، الذي ال يمثال املرأة اليمنية أبادا، ويقمن بفضح لذه 

املؤامرة يف مواقع التواصل االجتماعي..
والنسااء اليمنياات مجمياات عاى أل الوخاد الوطني خيه 
الكفاياة، وأنه يمثال جميع أبناء الوطن، خاإل كال وال بد من 
مشاركة املرأة يف املشااورات خاملفروض أل املشاركاِت من ُكّل 
األطيااف، وبهذا تُتاح الفرصة للنسااء املقاوماات الوطنيات 
بالذلاب للكويت ليكّن سدا منييا يف وجه ما يسمى با )نساء 

التواخل( ويوقفنهن عند حدلن.. 
من لناا نتفهم موقاف الوخد الوطني بالكويات، وأنه وخد 
ذكاي، خهام الليباة، وأعرك مغزالاا، وتيامل ميها بالشاكل 

الالئل، وخقه الله وسدع ُخطاه.
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واقع الرتبية يف ال�َي�َم�ن
يف ملزماة الثقاخاة القرآنياة انتقاد الشاهيد 
القائاد »تغيياب القارآل يف املنالاج املدرساية 
وانتقااص مقرراته«، وحني عرض أنهم كل مرة 
ينتقصاول من مقرراته توقع أنه سايأتي اليو  
الاذي يجيلهام يلغوناه تماما، وبحساب طلب 

اليهوع املاكرين.
وعارض صورة يومية للميلام الذي ال يرتبط 
بروحياة القرآل يف الرتبية، ولاي صورة نمطية 
للمدرساة الياوية عان روحية القارآل الكريم، 
وصورة نمطية للمدرس األجوف الذي نشاالده 
يومياا، خيقاول: »لاذه املادارس ماا عاخلهاا؟ 
امليلمول أنفساهم ما لاي ثقاختهام؟. لل لم 
يحملول روحا إسالمية، روحا عربية، كما يحمل 
امليلام اليهاوعي عاخل املدرساة روحاا يهوعية، 
روحاا قومية يهوعياة؟.. ال. بل ميلام أجوف ال 
يهماه يشء، يهماه أل ينظار إىل السااعة متاى 
ستنتهي السااعات التي لو ملز  باليمل خيها، 
ويَُميشِّ حال الطالب بأي يشء. ليل لناك تربية 
ال عاخل مدارسنا، وال عاخل مساجدنا، وال عاخل 
جامياتناا، وال عاخال مراكزناا«. وكال يقاارل 
لذا بتحارك األمريكيني إىل تغيري املنالج بذريية 

مكاخحة اإلرلاب]16[.
واعترب أخطر أمر عملته السلطة الايَاَمانية، 
أل يسمحوا لألمريكيني يأل يتجهوا للتحكم عى 
مدارسانا، ومسااجدنا، وييلل تجارأ األمريكال 
عى ذلك، بأنهم: كاناوا يتحدثول عن اإلرلاب يف 
بيض الجاميات، وحني ساكت النااس، إذا بهم 
يتحدثول عن وجوب تغيري املنالج وتنقيتها من 
مصااعر اإلرلاب عى حد زعمهام، ورأى أل ذلك 
شاّكل خضيحاة لألمريكيني، وخديياة ال تنطيل 
علينا، »ألل املادارس الحكومية يف ميتلف بلدال 
الدنياا لذه ال تنتج متشادعين، ال تنتج ملتزمني 
ليحتوولاا،  إليهاا  بااعروا  خلمااذا  باإلساال ! 
ويغريوا املنالج التيليمياة، ويصيغونها عى ما 
يريادول؟«، يجياب ألل »األمريكياني متجهاول 
لتغياري ثقاخة األماة لذه؛ ليبنوا جياالً يتواللم، 
يحبهام، يجلهام، يمكِّنهم مان الهيمناة عليه، 
بادال من أل يكونوا أولياء للاه، ومحبني لله، وأل 
يمكناوا كتاب اللاه من أل يحكام عليهم. يكول 
البديال لم اليهاوع، خهم يريدول لاذه، يريدول 
االحتالل ألخكارنا، لنفوسنا، لبالعنا، لقيمنا، لكل 

ما يربطنا بديننا«.
 يواصال: »نقاول: اآلل اختضاح األمريكيول، 
اختضحاوا، الذيان قالوا إنهام ال يريادول إال أل 

يحاربوا اإلرلابيني!«]17[.
ورشح كيف سايطر الولابياول يف الايَاَمان 
عى الرتبية واملسااجد، بميزانية سيوعية، حيث 
كانت ميزانية امليالد من السيوعية، والذين لم 
يف خدماة األمرياكال، واألمريكياول ييططول 
إلحاالل الولابياة ونرشلاا، إليجااع خليلاة يف 
الشايوب، لينارشوا عقائد ليسات جيادة، حتى 
إذا كثروا، قالوا: لؤالء إرلابيول وعندئذ يساهل 
رضبهم ورضب اإلساال  مان خاللهام، وكذلك 
رضب الشايوب ومقدراتها]18[. ويساتيلص 
تسااعد  اساتيمارية،  صنيياة  الولابياة  أل: 
االساتيمار، وتمّكنه من البلادال، وخيها قابلية 
لاه؛ ألنها تنساف بيض املبااعئ التي تاؤعي إىل 
بقاء املسالمني ميتزيان بوالئهام، وبتارييهم، 
املسالمني  تارياخ  تنساف  ألنهاا  وأعالمهام، 

وأعالمهم، ورموزلم الدينية]19[.
وعارض سايطرة الولابياني عاى مفاصال 
الرتبياة وقنواتهاا، حيث قال: »أخساحوا املجال 
للولابياني ليدخلاوا، مان مّكنولام مان وزارة 

الرتبية والتيليم واألوقاف واملسااجد وغريلا، ثم 
متاى ما تحدث أحاٌد ضدلم، أو خطاب خطيٌب 
ضدلام، أو حصلات مشاكلة يف جاماع ميهام 
انطلقاوا ليساجنوا الزيدي، ويطلقاوا الولابي. 
مباارشة  يتصال  أل  يساتطيع  كال  الولاباي 
أل  يساتطيع  ال  والزيادي  محسان[،  با]عايل 
يتصل بأحد، ال يجيباه أحد حتى املحاخظ، حتى 
إذا ماألوا الشايب مان أولئاك النااس، وجيلونا 
نقاف عاجزيان أمامهم؛ إذا بهام يقولول عنهم 
إرلابيول؛ لييرج لؤالء وسنأتي بنوعية أخضل! 
جااءوا باألمريكياني، أزالاوا الولابياني وجاءوا 

باألمريكيني«]20[.
املنالاج  يف  التيباط  ظالارة  عاى  وعّلال 
التاي  التجريبياة  املنالاج  املدرساية، ظالارة 
تساتمر سانينا طويلاة، وظالارة التيديالت يف 
كل مارة، ويُْرِجاع ذلك إىل عد  األخاذ باملنهجية 
القرآنياة، يقاول: »ماا تازال املنالج الدراساية 
تحات التجرياب، وما زالوا يبحثاول عن تيريج 
خرباء، بكيفية إنشااء منهج، خإذا صّمم منهجا 
قالاوا ليل بالشاكل املطلاوب، وقالوا سانيمل 

تيديالت«]21[.
وييزو ما نراه »خساعاً يف الشباب، يف كثري من 
الشاباب، يف كثري مان الكبار الذيان لم خريجو 
مدراس« إىل »خطاأ يف الرتبية، من القائمني عى 
الرتبياة«، وأنه ليال »القضياة أل لناك زحمة 
يف الساكال! ال. بل ألنهاا تربية سايئة... تربيته 
تربية خاسادة يف ميظم ما يقد  إليه، أما ونحن 
أيضااً خاتحول املجال باأل يأتي اليهاوع يربول 
الناس، خهذا ]أطم[، ولي أيضاً أساوأ ولذا جاء 
مان القائمني عاى الناس، الذين لامُّ أحدلم أل 
يسالم منصبه، أل تسلم رؤوس أمواله، أل تسلم 
مصالحاه، ولو ضحاى بالناس، وبديان الله، و 

بكتابه«]22[.
 

الرتبية الوطنية
يرى جدوائية الرتبية الدينية القرآنية بيالف 
الرتبيات األخرى، خما يسامى بالرتبية الوطنية، 
ثبات - كما قال - عد  خياليتهاا، ورأى أل أكثر 
مان يتحدثاول عان الوطنياة لم مان ييونول 
أوطانهام، ومان يبيياول أوطانهام، يقاول: » 
والرتبياة للجياش تربية وطنية بحتاة: من أجل 
الوطن، مان أجل الوطن، من أجال الوطن، لذه 
املساألة بدت بأنهاا ليل لهاا قيماة يف الواقع، 
وجدناا ممن يهتفول بها لم لام ممن يبييول 
األوطاال خياالً، ممن يبيياول األوطاال«. لكنه 
ملا تحادث عن عالقاة املتجهني إىل اللاه بالوطن 
قال: »الناس الذين يتجهول يف سابيل الله، ومن 
أجل الله، لم النااس الذين تيترب األوطال غالية 
لديهم، وتيتارب األعراض عزيازة لديهم، وتيترب 
املمتلاكات لاماة لديهام، خيندماا ينطلقول يف 
سابيل الله ال ييناي: بأنهم ال يبالاول بالوطن، 
أو أنهاا عاى حسااب الوطان، أو عى حسااب 
األعراض، أو حسااب الناس أبداً«]23[. ولذا ما 
أثبتته لألسف أحداث الُيااْدَوال عى الايَاَمان.

ملاذا لم تثمر الرتبية أمة واحدة؟
تطرق الشاهيد القائاد يف مواضع متفرقة إىل 
األساباب التي لم تجيل الرتبية تثمر أمة واحدة 
باأل أول املحال وأول الضاالل لاو أل يذلاب 
امليلام أو املرشاد وال يبناي الشايور بوجوب أل 
يكول لنااك أمة واحدة خيهام. وأل من يرب 
النااس لام أولئاك امليلماول الذيان يقدماول 
نظارات خائطة عان الديان، أو بشاكل غلط«. 
وتضييع األسال، حياث نؤمن ببياض الكتاب 
ونكفر ببيض، نقد  بيض الدين ونشاتغل خيه، 
ونارتك بيضه، حيث يربنا األثار للجانب الذي 
ال نحركاه، ألل منفياة لاذا مرتتباة عى حركة 

لاذا. كما أل كتاب التأريخ أصبحات عبارة عن 
مقروءات ملجارع القاراءة]ل2[. وأرجع األمر إىل 
نصابه حيث قال: إذا لام ننطلل انطالقة قرآنية 
سنغلط يف كل يشء، سنغلط يف كل يشء]25[.

كيف يجب أن نؤّسَس لرتبية سليمة تقود إىل 
أمة ناهضة

تميازت حركاة الشاهيد القائاد بنجاعتهاا، 
تيجاب  مثاار  الرسيياة  نجاحاتهاا  وصاارت 
الباحثاني واملراقباني، ولكان ذلاك االساتغراب 
سايزول حاني نيارف أل املؤسال كال صاعق 
التوجاه مع نفساه ومجتمياه، وأل لمه األكرب 
تمثال يف إيجاع أمة قوية تثل يف الله ثقة مطلقة، 
ولاذه بيض القضايا التي اعتمدلا يف بناء األمة 
القرآنية اإلساالمية القوية بالله تياىل، من خالل 
ميرخاة اللاه امليرخاة الصحيحة، امليرخاة التي 
تستويل عى وجدال صاحبها، وتحوله إىل متحرك 

جاعٍّ ينسجم وجدانه وواقيه مع ميارخه.
ولهاذا كانت ميرخة اللاه لي أول قضية ركز 
عليها وععا إىل اعتبارلا جزءا مهما من مكونات 
الرتبياة الحقيقياة، خفاي محاارضة )لقاء مع 
امليلماني( بانّي أل أول قضياة يجاب الرتكياز 
عليها لي قضياة ميرخة الله سابحانه وتياىل، 
التيرياف بالله من خالل نيمه، إحساانه، رشح 
أسامائه، إىل آخر ما ذكره القرآل الكريم عن الله 
تيااىل، التيرياف بالله الذي يمأل وجادال الناس 
بروح املسائولية يف بناء األماة الواحدة والقوية 
واملنطلقاة مع الله تياىل. ومحارضاته يف ميرخة 
الله تشاكل الركن الركني الذي أوجد أمة عظيمة 
يف الايَاَمان، تشاير بميية الله القاوي القهار، 

وتتوكل عليه، ال يرلا من خالفها أيا كال.
ويف محاارضة )لقاء مع امليلمني( طلب ممن 
يريد التأثري عى الناس، بأل ييي أل لناك أسبابا 
يف املوضوع مرتبطة باللاه، بأنه لو الذي يجيل 
يف ذلاك التحرك خاعلية وتأثاريا. وأل عى املنطلل 
ماع الله تيااىل واليارف له ميرخاة صحيحة أل 
يتحارك ثم يكل األمر إليه تيااىل يف كمال النتائج 

وتحقل األلداف.
وحاذر رضوال الله عليه من تناول الدين عى 
أنه أجازاء منفصلة أو االقتصار عى جانب عول 
آخر خياه؛ ألل الدين مرتابط بيضاه مع البيض 
اآلخار، »لذا يياد  لذا، ولاذه املساألة تيد  
تلاك، ولذه القضياة تهيئ لتلك، سالوكيات، أو 
ميتقادات، أو عبااعات، أو أقاوال، كلهاا قضايا 

ييد  بيضها بيضا«.
وأّكد عى أل من األسل يف لدي الله أل تقو  
الهداياة عى أسااس بنااء األمة الواحادة، لدى 
من الله بالشاكل الذي يبني أماة واحدة. وطلب 
مان الياملاني يف إرشااع النااس أل يبناوا خيهم 
لذا الشيور، الشيور باملساؤولية، وأل يغرسوا 
خيهم لذه املساؤولية. وعليهام أل يثقوا أل الله 
حني قاال: )ولتكان منكام أمة( وضاع منهجا 
متكامال لصناعة األمة، من خالل ثنائية )املنهج 

واألعال (.
ورّكاز الحديث بأنه يجب عى امليلِّم واملرِشاد 
اخ يف املجتماع الاذي يتحارك خياه روح  أل يرسِّ
املساؤولية بالتحرك الجاع مع الله عز وجل، ويف 
بنااء األمة الواحدة والقوية، وأنهم مساؤولول، 
وأل ييملاوا لدينهم، وأل يكوناوا أنصارا لربهم، 

وأل يكونوا حركيني.
واقارتح وجاوب الرتكيز عى قاعادٍة مكانيٍة 
عٍة يف بداية اليمل الحركاي لتكول نموذجا  محادَّ
لحالاة الهدى الواقياي، ومنها يكاول االنطالق 
وتصباح النماوذج املثاايل لآلخريان لالنجاذاب 
إليها واالنشاداع نحولا، كما خيل الرساول صى 
اللاه عليه وعى آله وسالم يف املدينة حني جيلها 
قاعدة ينطلل منها لتكوين مجتمع مسالم، وقد 

حاول الشاهيد القائد أل يجيل من منطقة مرال 
قاعادة لالنطاالق، ونموذجاا لالحتاذاء انطالقا 
من لاذا التوجه الرتباوي؛ حيث ععاا إىل تجمع 
واحد، بمينى أل يكونوا متوجهني توجها واحدا، 
قياعتهم واحدة، موقفهم واحد، توجيههم واحد، 
وعّلال قضياة الهجرة يف اإلساال  بأنهاا جاءت 
لتكويان القاعادة اإلساالمية األوىل، واملجتماع 

اإلسالمي النموذج.
واشرتط بأل يكول املتحرك مع الله عى خهم 
بقضياة أل يكول قدوة، يف ما يطرحه، مساتدال 
بقاول أماري املؤمنني عليه الساال : )مان نّصب 
نفساه للنااس إماما خليبادأ بتيليم نفساه قبل 
تيليم غاريه، وليكن تأعيبه بساريته قبل تأعيبه 
بلساانه، وميلم نفساه ومؤعبها أحل باإلجالل 
مان ميلام النااس ومؤعبهام(، محاذرا يف لذا 
الساياق من أل الغلطة تفرِّع غلطاات؛ ولهذا ال 
بد أل يكاول امليلم عى خهم كباري وعلم كاف يف 

مجال تحركه.
وأوجاب تقديم الديان عى مثاليتاه وكماله، 
وحاّذر أناه من اليطاإ تقديام نصاف الدين أو 
بيضاه، وتارك البيض اآلخار بحجة اساتحالة 
أو صيوباة تنفيذه، وشاّدع عى ألمياة تقديمه 
كامالً غري منقوص حتى لو تصور البيض أنه ال 
يمكن تطبيقه يف الواقع، كامال ليظهر لليباع أنه 
ال يوجاد يف الدين تقصري، وال خلال، وال قصور، 
وال إغفاال. مبينا أل القرآل الكريم ييطينا اإلذل 
باستيدا  اليبارات واألساليب البديلة، كما خيل 

نبي الله موىس عليه السال  مع خرعول.
وععاا إىل أسالوب التذكاري باعتباره أسالوبا 
تربوياا قرآنيا، تذكاري الجيل املياارص باألجيال 
السابقة، وما حصل لهم، ولو أسلوب استيدمه 
مؤمان آل خرعول، واعترب لذا األسالوب منهجا 
للناس يسريول عليه، وذكر أل لذه ماعة واسية 
يف القارآل الكريام، ورصياد كباري جادا عى حد 
وصفاه، ثم تسااءل يف حينه حاني كانت تموج 
اليراق بيد الحرب عليها بالطائفية والتفجريات 
والتيرياب والتدمري عن أثار الحرب عى اليراق، 
تسااءل: ملااذا ال يبحاث الايَاَمانياول عن لذه 
القضية؟ وماذا لو كال مصاري الايَاَمان يف يو  
من األياا  مصاري الياراق؟ ولام ال يياخول أل 

يكول مصريلم مصري أولئك؟.
وحث عى إرشااع امليّلمني واملربني بأنه حني 
يكول لناك تراجع أو انتكاسة يف مسرية الحركة 
أو يف أحاد منيطفاتها خليل ذلاك آخر التاريخ، 
وال آخر املطاف، كما حصل للمسالمني يف حنني، 
وأحاد عى عهد رساول الله صى اللاه عليه وآله 
وسلم، خطلب من امليلمني واملرشدين أل يفتحوا 
بااب األمل يف اللاه عند الناس عناد أي تراجع أو 
انتكاساة، وأل يرشادولم إىل الرجاء خيه تياىل، 

وأل بيد اليرس يرسا.
ماع  الساليم  التيامال  إىل  تربوياا  وأرشاد 
الشاباب الطموح، الذي يبادي طموحا، ونزوعا 
نحاو القوة، والفتوة، والرجولة، باساتثمار ذلك 
النزوع وتوظيفاه يف املنهج الصحيح، ويف املكال 
الصحياح، يقاول: إذا رأيات شاابا خياه طموح 
وإباء ورجولة خأرشاْده أين يجب أل تكول لذه 
النفساية، وُعّله عى أل ييبِّد نفسه أوال لله، وقد 
رسام الله لنا منهجا نكول خياه عظماء وكبارا، 
وأقوياء، وأشاداء، ويف نفل الوقت رحماء يف ما 
بيننا، متصاخحني، متآخني، متياونني؛ مساتدال 
بفيل رساول الله صى الله عليه وآله وسالم مع 

أبي عجانة.
ولنااك أسااليب ووساائل وقضاياا تربوية 
تطّرق إليها الشاهيد القائاد، يف رؤيته الرتبوية، 
غاري أل الوقت لم يسايفنا للتيمل خيها بشاكل 
أخضال، وليال خرصة قاعماة تمكان الباحث أو 
غريه من الوقوف بشكل أخضل وأعمل، ويف طرح 

أجى بإذل الله تياىل.

نتائج وتوصيات
بيد لذا اليرض، يتضح:

- أل للشاهيد القائاد رؤياة تربوياة واضحة 
الرتبياة  أوىل موضاوع  وأناه  أيضاا،  وناجحاة 
التوضياح والتبيال والجهاوع، وعمل عى اليمل 
بهذه الرؤية عى أرض الواقع، خاكتسبت الرؤية 
األصالاة والواقيياة، وصاارت نموذجاا يمكان 

االلتداء بها يف طول وعرض بالع املسلمني.
- كما تبني أل االرتباط بالقرآل الكريم والثقة 
املطلقة بماا عند الله، والشايور بمييته ليباعه 
امليلصاني املجالديان، تيطاي صاحبهاا تربية 
خاضلاة وتصنع منه شايصية خاعلة، وتضفي 
عاى تحركه الياري والربكة والنجااح والتوخيل 

والسداع.
- وظهار أناه خّكر يف شاؤول األماة، وحاول 
إيجاع الحلول ملشااكلها املساتيصية مساتهديا 
بالقارآل الكريم، وتميز عى كثاري من املفكرين 
واملنظريان بأناه تواكبات تنظرياتاه ماع واقع 
أحدثاه، ووضاٍع أّسساه، وأل تلاك التنظاريات 
والرؤى قابلة للحيااة واالنطالقة، وتيطي القوة 
عى تحدي قوى الرش يف اليالم، وإنكار رشورلا.

ولهذا يوصي الباحث ب�:
- إجاراء املزيد من الدراساات يف أعبيات لذه 
الحركة بشكل عا ، ومقاربة صيغها الحضارية، 
وتوضيح امللتبل منها، وتوجيهه بحسب الروح 
الحضارياة اليامة للمرشوع، وتحتااج للتيمل 
خيها بقراءات موضوعية منصفة، حيث ال زالت 
أعبيات لذه الحركة بكرا، وكثري من التفاصيل يف 

خروعها قابلة للتشكل والنقاش والحوار.
إىل  اإلساالمي  اليالام  يف  الرتبوياني  -ععاوة 
االساتفاعة من لذه الرؤية الرتبوية التي أحدثت 
تغيريا واقييا كبريا يف غضول سانوات قليلة ويف 
ظل ظاروف كثرية مييقاة، وععوتهم ال سايما 
يف الايَاَماان إىل ربط الناشائة خصوصا وطالب 
الجاميات والدراساات اليليا خصوصا بمرشوع 
األمة الواحادة والقوية، وأل يكوناوا أنصارا لله 

تياىل.
- تكثيف ماعة القرآل الكريم والثقاخة الدينية 
وميرخاة اللاه يف املنالاج املدرساية والتيليمية 
األساساية والجاميية، واليمل عى جيلها روح 
الرتبياة والتيليام وتثقياف الطاالب بالثقاخاة 
القرآنياة الجامية والفاعلة لكي تنيكل عليهم 

ميرخة ووجدانا وواقيا وممارسة وانتماء.
- تشجيع الدراساات اليلمية يف اليكوف عى 
القرآل الكريم وعراساة منهج القرآل وأسااليبه 
ووسائله واساتيراج املزيد من الوصايا واآلعاب 
الرتبوياة، وااللتاداء به يف جمياع مجاالت واقع 

اإلنسال الايَاَماني.
وصل اللهم وسالم عى موالنا محمد وعى آله 

الطيبني الطالرين.
 

_____________________________
]16[ يف ظالل دعاء مكارم األخالق، الدرس الثاني.

]17[ آيات من سورة الكهف.
]18[ لقاء مع املعلمني.
]19[ املصدر السابق.

]20[ دروس من وحي عاشوراء.
]21[ لقاء مع املعلمني.

]22[ الدرس التاسع من دروس رمضان.
]23[ املصدر السابق.

]24[ لقاء مع املعلمني.
]25[ اإلسالم وثقافة االتباع.

* ورقة عمل مقدمة من الباحث في ندوة 
في رحاب الشهيد القائد السيد حسين بدر 
الدين الحوثي - صنعاء – 1437ه�.

ثقافية

ه����ا نحن ف����ي اليم����ن نص����ُل إلى م����ا قاله 
الش����هيد القائد مدوياً: »إن م����ن يفقد ال�َي�َم�َن 
أمنَه ه����م الَيُهوُد والنص����ارى عندما يدخلون، 
ه����م األمريكيون، ه����م أولئك الذي����ن قال الله 
عنهم بأنهم يس����عون في األرض فساداً، بأنهم 
يريدون أن نضل الس����بيل، هم من س����يفقدون 

ُكّل إنسان أمنه حتى داخل بيته«.

ويوض����ح الش����هيد القائ����د ه����ذا اخلطر، 
ويؤك����د أن اجملتمع كله هو املس����تهَدف، وليس 
»أدوات أمريكا«؛ ألنَّهم في األصل، وال يزالون 
مبرراً وذريعًة الستجالب التدخل الغربي في 
بالدنا، حني قال ف����ي محاضرة: )وإذ صرفنا 

إليك نفراً من اجلن(: 

ه����و  نفَس����ه  الش����عَب  أن  تع����رَف  »حت����ى 
املس����تهَدف ولي����س أولئ����ك، وأن الدي����ن بكله 
هو املس����تهدف وليس أولئ����ك، أن أمريكا من 
البداي����ة هي م����ن تعطي ض����وءاً أخضَر لدعم 
هؤالء وإفس����اح اجملال أمام ه����ؤالء، والتعاُون 
مع هؤالء، وهي َمن ش����ّغلتهم ه����م في مناطَق 
أخ����رى في مج����ال تكوُن نتيجتُ����ه مصلحًة لها 

وملصاحله����ا ف����ي املنطقة، ثم تأت����ي بعد فترة 
لتقول بأن أولئك إرهابيون«. 

وال ينس����ى السيد حسني التذكير بالعالقة 
الس����ببية ب����ني األمريكي واإلره����اب منذ أيام 
حروب أفغانس����تان األولى، حيث يقول: »هي 
َم����ْن بنتهم، أليس����ت ه����ي التي بَنَ����ت طالبان؟ 

أليس����ت ه����ي التي تدع����م الوهابي����ني وتوحي 
بدعمه����م؟ ث����م في األخي����ر تب����دو وكأنها إمنا 
ًة لها في املس����تقبل، تزرع أشخاصاً  تهيئ ُحَجّ
وتوح����ي لآلخرين بدعمهم، فمت����ى ما أصبح 
وجودهم معروفاً ال ش����ك في����ه في هذا البلد، 
قالوا هؤالء إرهابيون، إذاً بلدكم فيه إرهاب«.

القاعدة ذريعة أمريكا للتدخل واملجتمع كله مستهَدف

2 - 2 الرتبية يف فكر الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي.. 
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صبر  ما  يا  فوش  قلبي  سعد  بن  قال 
امل��راره وطعم  تعذيبه  بالكأس  وذاق 

ص��دق��وا ك��ذب��ة ال���دج���ال ط��ّم��ع لهم
ل��ه عماره وال��ث��ان��ي هبا  ب��اب��ور  ل��ذاك 

تزوج الست واجا يطلب عروسه جديد
خائف على ذي العروسة ال تقع في املداره

تقبلوه حسكم  ال��ع��روس��ة  أله���ل  ق��ل 
حاموا على بنتكم ما حد يفرط بعاره

ذي خطب عندكم ذا شخص ما يؤمتن
با يدعي ان اجلمارك ملك له واإلمارة

السابعة خطبة  مت��ت  سعد  ل��ن  ق��ل 
ذي كنت خايف عليها ال تقع في املداره

زوج���وه���ا وزّف����وه����ا ع��ل��ى م��ط��رب��ني
ص��ه��اره ومت���ت  وب��اع��وه��ا  وكلفتوها 

الكالم وذاق  قولي  سمع  ق��د  وال���ذي 
ما عاد با فهمه تكفي احلليم اإلشاره

الحليم تكفيه 
اإلشارة

محمد سعد عبداهلل

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 1 - ل1 شيبال 

- محياي ومماتي.

- الثقاخة القرآنية.

رياض املعجزات

رأُس الشيطان

أحالم شرف الدين

)ع�������ل�������و ف���������ي احل���������ي���������اة وف�����������ي امل������م������ات
حل����������ق أن�������������ت إح�����������������دى امل��������ع��������ج��������زات(

ج������ن������ان م�����������ن  روض  ث������������������راك  ك��������������أن 
ول���������������وح ف���������ي ال�������س�������ط�������ور امل�����ن�����ج�����ي�����ات

ت������ع������ال ان������ظ������ر إل���������ى ال������س������ن������وات س���ب���ع���ا
ك����������رام����������ا ب�������ع�������د أخ�����������������رى ي������اب������س������ات

وق�����������ل ل����ل����ش����م����س ت�������ش�������رق ب������ع������د ع���س���ر
أح��������������اط ب������ن������ا ال����������غ����������روب ب���������ال ف���������وات

ف������������ال ص��������ب��������ح رأي������������ن������������ا ب��������ع��������د زي��������د
آت ل�������ي�������س  ب��������ع��������دك  ال�������ل�������ي�������ل  وك����������������ان 

مل����ا امل����������ك����������ر  ال�����������ع�����������دو  ل�����������ك  أراد 
ال�����ل�����غ�����ات ب�����ال�����س�����ب�����ع  األرض  ن�����ع�����ت�����ك 

وش������������������اء ال���������ل���������ه ل�����������إس�����������الم ن������ص������را
بُ������ع������ث������ت م���������ن ال�������س�������ج�������ون امل�����ظ�����ل�����م�����ات

وص�����������������رَت م���������ن���������ارة األح�������������������رار ج���م���ع���ا
م�����������������������زار م��������ف��������ع��������م ب�������ال�������ط�������ي�������ب�������ات

ش�����دي�����د ب������������أس  ذو  ال���������ي���������وم  ف�����ن�����ح�����ن 
ك�������م�������ا ق��������������ال احل�����������دي�����������د مب���������وري���������ات

ف��������زي��������د أن������������ت ح���������ني ل������ف������ظ������َت ظ���ل���م���ا
وأن�����������������ت م������ح������م������د ف�����������ي امل�������ك�������رم�������ات

ح��������س��������ني ك��������ن��������ت ف�����������ي ن��������ه��������ج وح������ك������م
وم��������ظ��������ل��������وم وم��������ح��������م��������ود ال������ص������ف������ات

ول�������ي�������ث ف��������ي احل����������������روب وأن��������������ت ِس����ل����م
وس����������ي����������ف ب����������ات����������ر ش������������ر ال�������ط�������غ�������اة

ك���������������������رمي ش��������������ام��������������خ ح����������������ر ب������ل������ي������غ
وع����������������دل ع��������ال��������م ق��������اض��������ي ال������ق������ض������اة

ح�������ل�������ل�������َت ق������ل������وب������ن������ا ون����������زل����������ت س����ه����ال
ك������������������������َروح ل�������ل�������م�������الئ�������ك ن�������اش�������ط�������ات

ل������ب������س������ن������ا ال���������ع���������ز ث���������وب���������ا ح������ي������دري������ا
أف�������ق�������ن�������ا ب�������ع�������د آه������������������ات ال������س������ب������ات

وم�����������ن ن�����������ور امل�������س�������ي�������رة ص�����������ار ق�����وم�����ي
ج�������م�������وع�������ا ك������ل������ه������م ب�������ع�������د ال������ش������ت������ات

وظ������ل������ل������ن������ا ال�������غ�������م�������ام س��������ح��������اب ن���ص���ر
ص���������م���������ود ش���������ام���������خ ب��������ع��������د ال������ث������ب������ات

وج�������������اء ال������ن������ص������ر م��������ن ح�����������دب وص��������وب
ك��������������أن ال�������ف�������ت�������ح أذع������������������ن ل�����ل�����ث�����ق�����ات

أي����������رض����������ى ال���������ل���������ه ف��������رع��������ون��������ا ول�����ي�����ا
وي����ح����ك����م����ن����ا ال��������ع��������راة م�������ع احل���������ف���������اة؟!!!

ذع�����ر دون  أك��������ب��������ر(  )ال��������ل��������ه  ص�����رخ�����ن�����ا 
س�������ج�������ود ال���������������روح مي�����ع�����ن ف��������ي ال�����ص�����الة

وك������������م رع���������������دت ف���������رائ���������ص ق������������وم ع������اد
وأع���������م���������ل ف���������ي ث��������م��������ود ال������ص������اف������ن������ات

أن�����������������وح أن��������������ت ح����������ني أت���������ي���������ت ف����������ردا
وص����������������رت س�����ف�����ي�����ن�����ة رغ�������������م ال��������غ��������زاة

وم��������وس��������ى ف��������ي ع�������ص�������اه ت�������زي�������ل س����ح����را
وت������ل������ق������ف م���������ن ت�������ش�������اء م���������ن ال�����ط�����غ�����اة

ف�����ك�����ي�����ف ب������ن������ا أمن���������������دح ط������������ور س���ي���ن���ا
ون�����ك�����ت�����ب ف�������ي اجل�������ب�������ال ال�������راس�������ي�������ات!!!

ذك�����������رت�����������ك س���������ي���������دي ف�����������ي ك�����������ل ع�������ام
ك�����م�����ا روح�������������ي س����������رت ف��������ي ال������ث������ائ������رات

ذك�����������رت�����������ك س���������ي���������دي ح�������ي�������ا ش�����ه�����ي�����دا
ول������������و ل�����ع�����ب�����ت ي���������ه���������وذا ف���������ي رف������ات������ي

وح�������������ني ُم��������ن��������ع��������ُت م����������ن ح����������ج ع����ظ����ي����م
ح������ج������ج������ُت إل��������ي��������َك م��������ن ك��������ل اجل������ه������ات

ط����وع����ا س��������ري��������ُت  إل�������ي�������ك  أدري  ف������م������ا 
وم������������ا أم�������ع�������ن�������ُت ف���������ي س���������ر ال��������ف��������رات

ول���������ك���������ن���������ي ع���������ل���������م���������ُت ب������������������أن ط�����ه
أق�����������ام�����������َك ب��������ع��������ده ف����������ي امل�������ع�������ج�������زات

أبو داؤود نصراهلل

ت��ش��ك��ي��ك��ا  ال  ت����ك����ذي����َب،  ال  ري��������َب،  ال 
أَْم���ري���ك���ا ال�������ردى  أمُّ  أَْق����بَ����ل����ْت  ق����د   

ب����غ����روِره����ا وش������روِره������ا وُف����ُج����وِره����ا 
 ت���ب���غ���ي���َك ي�����ا مي�������َن اإلب��������ا ت��ب��غ��ي��َك

م���ن أج����ل م�����اذا؟ م���ا ت���ري���ُد؟ أل����م ت��ك��ْن 
ُك داع����ش����اً حت��ري��ك��ا؟  ه����َي َم�����ْن حت������رِّ

أَول���ي���س���ِت ال��ش��ي��ط��اَن؟ واألف���ع���ى؟ وه��ل 
ي��ح��م��ي��َك!!؟ أْن  ال��ش��ي��ط��ان  م���ن  ت��رج��و 

ه���ل ت���ق���ذُف األف���ع���ى س���وى ُس����مِّ ال��َف��نَ��ا 
م���ه���م���ا َغ�����������َدْت أل�����وانُ�����ه�����ا ت���غ���ري���َك

أُْح���ِب���َط���ْت  إْذ  رأُْس����َه����ا  ت���ب���ّدى  ق���د  ه���ا 
أذي�����الُ�����ه�����ا ِع�����نْ�����َد ال����ق����ض����اِء ع��ل��ي��َك

����ٌع  ف����ص����ٌل ج�����دي�����ٌد، َم����ْش����َه����ٌد ُم����ت����َوقَّ
م�����ن ب����ع����ِد ع��������اٍم أح�����م�����ٍر يُ����ْدم����ي����َك

����ٍة  ه������َي خ����ل����َف ك������لِّ ُم���ص���ي���ب���ٍة وبَ����ل����يَّ
ماضيَك ف��ي  ال���ي���وِم،  ه���ذا  األرِض،  ف��ي 

فاستسخروا  راً  ُم���َح���ذِّ احل��س��نُي  َص����رَخ 
ق��������وٌم وق����������وٌم ل�����م يَ���������������َرْوهُ وش���ي���ك���ا

وال���ي���وَم ف���ي ال���َع���نَ���ِد ال��ع��ن��ي��ِد ت��ب��خ��تَ��رْت 
، ف���ان���ت���ب���ْه، أف����دي����َك واألْم�����������ُر ِج��������دٌّ

س���وى  ق������والً  ال  ت���ب���ري���َر،  ال  ُع��������ذَر،  ال 
أم����ري����ك����ا« حت���ت���لّ���ن���ا  أْن  »ه����ي����ه����ات 

ص������اِدٌق  واع����ت����ص����اٌم  دؤوٌب،  س���ع���ٌي 
لَ�����َديْ�����َك اجِل������َه������اِد  دون  م����ن  ح�����لَّ  ال 

ب���ال���ل���ِه تَ����ْق����َه����ُره����ا، ب�����ِه ِث������ْق وان���ط���ِل���ْق 
واف����ت����ْح ع����ي����ونَ����َك، وال�����س�����الُم ع��ل��ي��َك

ف�������اوْض
وليد أحمد الحسام

فاوْض عدّوَك
إْن أراد بحكمٍة،

أوبالرصاصْه
فاوْض عدّوَك

فوق مقعدَك الُرخاّمي املرّصِع ...
بالعقيق ،،

وفوق طاولة احلوار ،
وفي حدود األرض ،،

في قمم اجلبال ،
وفي سواحل بحرَك املمتّد ...

من كلِّ اجلهاْت
فاوْض عدّوَك..

واقفاً كالنسر ...
في شرفات جرحَك

أو على أشالء طفلَك...
حني تقضمها الشظايا،

أو على هذا الركام ..
على حطاٍم كان يُدعى ...

بيتك املنسّي
في دمعات زهر الياسمنْي .

فاوْض ،،،
وكّفَك ماتزال على الزناد

ونبض قلبَك زامٌل 
أصداؤه ...

وطٌن تردده شفاُهَك في املدى
حلناً يدّوي باخليارات التي ...

أْعلَنْتَها ..
إّما الصمود أو الثبات.
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 متابعات فلسطينية

هل املنطقة ُمقبلة على »�صايك�س بيكو« جديد؟

م! 100 عام على سايكس بيكو.. جراحة جديدة لتقسيم املُقسَّ
رشيد خشانة*

تكتمُل لذه األياَ  الذكرى املئويُة ألشاهر اتفاق 
سايايس يف تأرياخ اليارب املياارص، ولاو اتفااق 
ساايكل بيكو الذي توصلت إليه بريطانيا وخرنسا 
وروسيا القيرصية، ووقع عى لذه الوثيقة يو  16 
مايو 1916 يف عاونينغ سارتيت شيصال غامضال 
كاناا بييديان عان واجهاة األحاداث، لما الساري 
الربيطاني مارك سايكل MARK SYKES املوظف 
الساامي يف وزارة اليارجية الربيطانية والسكرتري 
األول يف السافارة الفرنساية بلندل خرنسوا جورج 

.FRANÇOIS GEORGES-PICOT بيكو
وقبال التوقياع قااع املفاوضات التي اساتمرت 
 SIR شاهرا عرب تباعل الرسائل، السري اعوارع غراي
EDWARD GREY وزير الدولة للشؤول اليارجية 
مان الجاناب الربيطاني، والسافري باول كومبول 
PAUL CAMBON سافري خرنسا لدى بريطانيا من 

الجانب الفرنيس.
األوىل  الياملياة  الحارب  أوج  يف  االتفااق  أتاى 
)ل191-1918( وكال الهدف منه تقاُسام الواليات 
اليربية للدولة اليثمانية، وخاصة الشاا  واليراق، 
باني املنترصيان يف الحارب، باإلضاخاة إىل منطقة 
األناضاول الرتكياة. وكال من أبارز نتائجه ظهور 
كيانات جديدة منها ساوريا ولبنال واألرعل أضحت 
أوطانا لها رموُزلا وراياتُها وشيصيتها القانونية 
وعسااتريُلا ونشايُدلا الوطني بيدما كانت تُيرف 

با«الشا « أو »سوريا الكربى«.
انتهاى اليالم القديم وُولد آخر ميتلف ُرسامت 

حادوعه بمساطرة عى مائادة الرجلاني الغامضني 
يف صبااح لندني غائام. وضع الرجاالل بمقصهما 
اليارطة الجديدة للمنطقة، خكانت حصة بريطانيا 
تشمل خلساطني واليراق واألرعل، إىل جانب مرص، 
أما سوريا الحالية ولبنال وشمال اليراق )املوصل(، 

إضاخة للمغرب اليربي، خكال من حصة خرنسا.
كال لذا تغيريا شاامال للمشهد االقليمي يُكرس 
انتهاء التناخل للسيطرة عى املستيمرات. خأملانيا 
حاولت االساتحواذ عى املغرب مما أعى إىل أزمة مع 
خرنساا بيدما أعلن االمرباطور غليو  الثاني خالل 
زيارتاه لطنجاة يف 1905 ميارضته بشادة لفرض 
حماياة خرنساية عى املغرب، ولم تتسان تساوية 

األزمة، مؤقتا، إال يف إطار
 D‘ALGESIRAS( الادويل  الجزيارة«  »مؤتمار 
CONFÉRENCE( الاذي أطااح بوزيار خارجياة 
 THÉOPHILE عالاكايس  تيوخيال  خرنساا 

DELCASSÉ استجابة لرغبة أملانيا.
وتجادعت األزماة يف أغاعير )جناوب املغرب( إىل 
عرجة أوشكت ميها الحرب عى االندالع بني باريل 

وبرلني.
اساتطاعت  اتفااق  إىل  الغريماال  توصال  ثام 
خرنساا أل تنتزع بموجبه املغرب من مناخسايها يف 
آخار املطااف، وخرضت ميالدة خااس )30 مارس 
1912(، يف مقابال التييل عن مارص لربيطانيا. أما 
املارشوع األملاني ملد خط حديادي بني برلني وبغداع 
وصاوال إىل البارصة، واملياروف بياط BBB، خرأى 
خياه الربيطانياول تقويضاا ليط الحريار ورضبا 
إلمرباطوريتهم اآلسايوية، إذا ما سيطر ُغرماؤلم 
األملال عى املناخذ االسرتاتيجية وخطوط االتصاالت 

والنقال، التي باتات حيوية يف اقتصااع النفط لدى 
الادول الصناعياة مناذ تلك الفارتة. كماا أل الغزو 
اإليطاايل لليبيا يف 1911 شاكل بادوره أحد القواعح 
التي أشايلت ختيال الحرب الياملياة، خاجتياح ليبيا 
وضاع الدولة اليثمانية، حليفاة أملانيا، يف مواجهة 

مفتوحة مع إيطاليا.
قائاد  الباروناي  ساليمال  لزيماة  وشاكلت 
املقاوماة بطرابلل يو  23 ماارس 1913، نجاحا 
مهماا بالنسابة لالساتيمار االيطايل، خياى إثرلا 
عخلات القاوات االيطالياة ياو  27 ماارس 1913 
مديناة مرصاتة التي كال ساليمال الباروني ييتز  
أل يجيال منهاا عاصمة لدولتاه املساتقلة بإقليم 
طرابلال كماا يقاول املاؤرخ الدكتور عباد املجيد 

الجمل يف أحد أبحاثه.
ولم ييضع تقويض بنية املرشق اليربي ووضع 
اليارطة الجديدة إىل أية ميايري موضوعية خاتفاق 
ساايكل بيكاو لم يرسام بدقاة الحادوع الجديدة 
للرشق األوساط وإنما حادع مناطل النفاوذ، التي 
تغاريت كثريا بياد نهاية الحرب خاالل املفاوضات 
التاي أسافرت عان إحاداث عوٍل بالصيغاة التاي 
عرخنالاا يف القارل اليرشين. وحلت محال التنوع 
االثناي والتيايش الطائفي اللذين كانا ساائدين يف 
ظل الدولة اليثمانية كياناٌت وطنية ميارصة أقرُب 
إىل الدولة/األماة، عاى حاد تيبري املاؤرخ الفرنيس 
لنري لورانل. ولي كيانات اساتندت يف أساساها 
الفكاري إما عاى النزعة القومياة اليروبية أو عى 

الرؤية اإلسالمية.
بهذا املينى كرس اتفاق ساايكل بيكو تقاُسم 
ماا باات يُيرف الحقاا بالرشق األوساط إىل خمل 

مناطل. وكال يُقصد با«الرشق األوساط« الفضاء 
امُلمتد من البحر األسوع شاماالً إىل املتوسط جنوباً، 
ومان البحر األحمار غرباً إىل املحياط الهندي رشقا 
خبحار قزوين، مع املحاخظة عاى الوضع القائم يف 

شبه جزيرة اليرب.
التاي  البلشافية  الثاورة  انتصاار  أعقااب  ويف 
اندليات يف روسايا يف السانة املوالياة ُرخاع النقاب 
عان االتفااق الارسي، الذي نَارَشت خحاواه الحقا 
 MANCHESTER »صحيفة »مانشسارت غارعيال
GUARDIAN الربيطانية. ويف سياق تلك التفاعالت 
أصادر وزيار اليارجياة الربيطاناي اللاورع آرثار 
بلفور َوعدُه التأرييي بمناح اليهوع وطنا قوميا يف 
خلساطني. ثم ما لبثت القوات الربيطانية أل عخلت 
القدس ياو  11 عجنرب 1917، أي بيد شاهر واحد 
من وعاد بلفاور، خيما أنزلات قوات خرنساية عى 
السااحل السوري، مع تقسايم بالع الشا  إىل ثالث 
مناطل عسكرية، تمهيدا لفرض نظا  االنتداب عى 
املرشق اليربي واقتساامه بني خرنساا وبريطانيا. 
وعى رغام وعوع االساتقالل التي أعطيات لليرب، 
مقابل نُارصة الحلفاء أثناء الحارب الكربى خإنهم 
خرجاوا من الحرب صفر اليديان، بل رخض مؤتمر 

الصلح االستماع إىل وخوعلم.
وعى الرغم من إطالق الرئيل األمريكي توماس 
ويلساول إعالنه التأريياي يف 1917 الذي أقرَّ بحل 
الشايوب يف تقريار مصريلاا، عى خلفياة الثورة 
الروسية، خإل اليرب لم يَجنُوا شيئا من ذلك اإلعالل، 
إذ بقوا يف الغرف اليلفية ملؤتمرات الصلح والسال ، 
 VERSAILLES خرسااي  مؤتماري  وبياصاة 
1919(( وساال ريماو SANREMO )1920( الذي 

د  رسام مصاري الوالياات اليربياة اليثمانياة، وَمهَّ
لوضع اتفاقية ساال  ماع تركيا بيد أشاهر قليلة، 
خاالل مؤتمر سايفر SÈVRES. وبموجاب اتفاق 
سال ريمو ُوضيت خلساطني تحت سلطة االنتداب 
الربيطاناي »ملسااعدة اليهاوع عاى بنااء وطنهام 
القوماي يف لذا البلد«، خيما ُوضيت ساوريا ولبنال 

تحت االنتداب الفرنيس.
وبني يوليو 1920 وخرباير 1921 شهدت األرض 
امليروخة لدى الربيطانيني باسام باالع الراخدين، أو 
اليراق رالناً، انتفاضاة عربية كاعت تُلحل لزيمة 
سااحقة باإلمرباطورياة الربيطانياة. وكتب عالم 
االقتصااع واملؤّرخ الربيطاني أياال روتلدج يف كتاب 
صادر مؤخراً بيناوال »عادّو يف الفارات: االحتالل 
الربيطاناي للياراق والثاورة اليربياة الكاربى بني 
ل191 و1921«، أّل »ثاورة عاا  1920 يف الياراق 
شاّكلت االنتفاضاة املسالحة األخطر عاى الحكم 

الربيطاني يف القرل اليرشين«.
ويمكان القاول إل مالمح ساايكل بيكو بدأت 
تتغاري بياد مائة عاا  يف أعقااب سايطرة تنظيم 
»عاعش« عى مناطل واساية من ساوريا واليراق 
عاصمتاني  واملوصال  الرقاة  مان  كال  واتيااذه 
لا«واليتيه« لناك. خهل املنطقة ُمقبلة عى سايكل 
بيكو جديد مثلما لو متداوٌل يف وساائل اإلعال  منذ 
خرتة؟ األرجح أنها تساري خياال نحو جراحة جديدة 

لتقسيم امُلقسم.

*كاتب وباحث تونسي/ هسبريس

إصابة 3 جنود صهاينة بعبوة ناسفة و3 مستوطنني بعملية طعن يف القدس املحتلة 

محاوالت »إسرائيلية« لنبش قرب القسام وسرقة رفاته بحيفا 

أصياب 3 جناوع لالحتاالل االرسائيايل إصابة 
أحدلام خطارية، إثر انفجاار عبوة ناسافة عى 

مدخل بلدة حزما شمال رشق القدس املحتلة. 
وقالت مصاعر عربية إل قوات االحتالل عثرت 
عى عبوتني ناسافتني اضاخيتني يف املكال نفسه. 
وكال قد أصيب 3 مساتوطنني بجراح متوساطة 
بياد تنفيذ خلساطيني عملية طيان بالقرب من 

جبل املكرب يف القدس املحتلة صباح الثالثاء. 
عملية طيان جديدة بالقادس املحتلة تحديداً 
بمساتوطنة راماول تسايف بالقارب مان حاي 
جبال املكارب الفلساطيني، أسافرت عان إصابة 
3 مساتوطنني وصفات جراحهماا باملتوساطة 
والطفيفاة.. رشطاة االحتاالل رشعات بحملاة 

اعتقاالت واسية، ونرشت الحواجز.
وأكاد رأخات علياال الناطال باسام حركاة 
ختاح يف القادس املحتلاة يف ترصيح ملراسال قناة 
اليالم، »لاذا عليٌل واضٌح أناه ال حلول أمنية مع 
الفلساطينيني.. الحال خقط بإزالة لاذا االحتالل 
ولاذا ما عربناا عنه ماراراً وتكاراراً، اذا إرسائيل 
اساتطاعت ال تنترص عى الشايب الفلساطيني 
عساكرياً خلن تنتارص علياه أمنيااً، ولطاملا لذا 
االحتاالل موجاوع، ولطاملا االقتحاماات متكررة 
للمساجد االقىص املبارك، سايدخع لاذا االحتالل 

ثمن احتالله«. 
إىل ذلك صاعرت سالطات االحتاالل االرسائييل 
قطيَة أرض خلساطينية تقع يف حي الشيخ جراح 
بالقادس املحتلاة، وتساليمها بيد املصااعرة اىل 
رشكة تيرف باسم »أمانة« التي تيمل عى اقامة 

مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية. 
وتباني الوثائل التاي قدمها اصحااب االرض 
املصااعرة يف اطاار التمااس ضاد تساليم االرض 
للمساتوطنني بانه تم تساليم االرض اىل الرشكة 
االساتيطانية بطارق التفاخياة وتزويار للوثائل 

االصلية. 
واعترب خليل التفكجي خبري يف شؤول القدس 
واالستيطال ملراسلنا: »عملية االستيطال املركزة 
اآلل التاي تساتمر يف تنفيذ مارشوع القدس عا  
2020، أو اقاماة الباؤر االساتيطانية يف األحياء 
الفلساطينية، لاذا ينادرج ضمان لاذا اإلطار، 
بميناى ال تقسايم مديناة القادس ولاو مان 
املستحيالت، وبالتايل تكول عاصمة لدولة واحدة 
ولي الدولاة اليربية، غري ذلك لو غري موجوع يف 

السجالت أو يف األجندة االرسائيلية«. 
وتشهد مدينة القدس املحتلة تشديداً للحصار 
ومصااعرة اراض خلساطينية لصالاح قطياال 
املساتوطنني وبشاكل متزايد يف ظل اقتحاماتهم 

اليومية للمسجد االقىص املبارك. 
وأخاع مراسلنا يف القدس املحتلة الزميل خر 
شاالني، مساتوطنة جديدة تزرع بقلاب مدينة 
القدس تضاف ليرشات املساتوطنات التي زرعت 

مؤخراً بقلب املدينة.

حّذرت عائلُة الشهيد عز الدين القسا  من 
محااوالت نبش قرب القساا  يف »بلد الشايخ« 
قضااء حيفاا، تزامنااً ماع محاولاة قانونية 
»إرسائيلياة« بنبش مقربة القساا  وإخالئها 

وتسليمها لرشكة تجارية »إرسائيلية«. 
وقالات ابتهاال القساا  حفيدة الشاهيد 
القساا ، أنه »تم اكتشااُف حفر ونبش قرب 
رضيح جدلاا تجاه الرسعاب لجهاة القرب لم 
يكتمل بياد، ولذا يأتاي بالتزامان محاوالت 
رشكاة إرسائيلياة تّدعاي أنها اشارتت أرض 
مقربة القساا  منذ 50 عاماً من عائرة أرايض 

إرسائيل«. 
وأضاخات: »أل ألاايل عادع مان الشاهداء 
املدخونني يف املقربة اكتشافوا خاالل زيارتهم 
لها، وجاوع حفر جديد مالصل للقبور ُمغطى 
بقماش، وعندما رخيوا الغطاء اكتشفوا وجوع 
حفارة عميقة حوايل ل أمتار، ولو بداية حفر 
لقرب القسا  الذي يبيد 15 مرتاً عن الحفرة«. 

وأكادت القساا ، أل »االحتاالل يرياد أل 
يلبل األمار صبغة قانونية، ولو اساتهداف 
إرثاه  إللغااء  محااول  يف  للقساا   واضاح 
والتيلاص مان قربه حتاى يفقاد الرمزية«، 
مشارية إىل أل »لنااك جهاد قانوناي للارع 
عاى املزاعام اإلرسائيلية بالتوأماة مع اليمل 
الشايبي الفلساطيني يف حيفاا للحفاظ عى 

املقربة«. 
وأوضحت أل »الرشكة اإلرسائيلية تقدمت 
ملحكماة إرسائيلياة بدعاوى تطالاب لجناة 
متاويل وقف حيفاا بنباش القباور وإخالئها 
وتساليمها لها، ألنهاا بصدع اليمال عى بناء 
مرشوع تجااري كبري يف املنطقاة«، مبينة أل 
»لجناة وقف حيفا عارضات الدعوى وحملت 
السالطات اإلرسائيلية مساؤولية ما يحدث يف 

املقربة«. 
وشاهدت مقاربة القساا  عادة محاوالت 
لنبشها بشاكل متوال منذ عقوع بسبب وجوع 

رضياح عاز الدين القساا  بهاا، وتيترب أكرب 
مقربة لشاهداء خلساطني من شاهداء 1936 
وتضم جثمال الشهيد عز الدين قسا  اضاخة 
للشاهداء الذين ساقطوا بمنطقة حيفا حتى 

النكبة. 
يذكار أل محكماة الّصلاح يف »الكريوت«، 
قّررت تأجيل البّت يف طلب رشكة »إرسائيليّة« 
إزالاة عادع مان القباور يف جازء مان مقربة 
القّساا  اإلساالميّة التأريييّاة الواقية يف بلد 

الّشيخ. 
وجااء بحاث قضيّة مقاربة القّساا ، إثر 
اساتصدار مساتثمر يهاوعّي أمراً ضاّد لجنة 
وقف االساتقالل والجريناة، التي ترشف عى 
أوقااف املقاربة، وضّد ما يسامى با »سالطة 
أرايض إرسائيال«، بإخالء ونباش القبور بغية 
إقامة مرشوع اساتثمارّي عاى أرض املقربة، 
علًما أّل الحكم الّساابل بأمر اإلخالء استصدر 

غيابيًا عول علم لجنة الوقف. 

رفع العَلم الصهيوني على املسجد اإلبراهيمي 
قطياال  رخاع 
يوماني  مناذُ  املساتوطنني 
اليادو عاى  كياال  أعاال  
جدرال املساجد اإلبراليمي 
اليليال جناوب  يف مديناة 

الضفة الغربية. 
املواطناول  ووصاف 
باألعماال  األعاال   رخاع 
االساتفزازية التاي ينفذلا 
املساتوطنول بالتياول مع 
جياش االحتاالل يف املكال، 
وتستهدف تيزيز السيطرة 
»اإلرسائيلية« عى املساجد 

اإلسالمي. 
ويكّرر املساتوطنول يف الكثري من أعياعلم ومناسباتهم رخع اليلم اإلرسائييل عى املسجد وتدنيل 
باحاته وأروقته، خاّصة وأّل املساتوطنني يقتطيول منذ مجزرة املساجد اإلبراليمي باليا  )ل199( 

أكثر من نصف املسجد.

حواجز وإغالقات »إسرائيلية« بمحيط الخليل
نرشت قّواُت االحتالل »اإلرسائييل«، االثنني، عرشات الحواجز اليسكرية عى كاخة مداخل محاخظة 

اليليل جنوب الضفة املحتلة بشكل مفاجئ، وأغلقت بيض املداخل مدعاً ميتلفة من الوقت. 
وقال شاهوع عياال إّل »قاّوات كبارية إرسائيلية انتارشت يف كاخة املداخال الشامالية والجنوبية 
للمحاخظة، ونرشت الحواجز اليساكرية، التي أوقفت خاللها مركبات املواطنني وعققت يف بطاقاتهم 

الشيصية وأجرت عمليات تفتيش عاخلها«. 
كما شاهدت كاخة الشاوارع االلتفاخية املحيطة باليليل انتشاارا لقّوات االحتاالل، يف الوقت الذي 
أغلقات خيه املداخل املؤعية إىل مفرتق بيت عينول شامال اليليل مدة مان الوقت، قبل أل تييد القّوات 

ختح ذات املداخل. 
وقالت مصاعر إل »تشديد اإلجراءات يف محيط اليليل، تأتي بسبب زيارة شيصية إرسائيلية كبرية 

لليليل«.



15 عربي ودولياليدع )125(     اليميل 12 مايو 2016   املواخل 5 شيبال 37ل1لا

بتوصيات اسرائيلية:
تغيريات وزارية سعودية تذلل ل� »بن سلمان« الوصول إىل العرش 

  - خاص
تغياريات وزارية، إلغااء وزارات وإعفااء وزراء 
مان منابهم وعمج وزارات يف أخرى، مليص القرار 
امللكي الذي أصادره النظا  السايوعي مؤخراً؛ من 
أجال ما أساماه »تنمياة اململكة اقتصاعياا خدمة 

املواطن السيوعي«.
تشابه لذه القرارات يف حقيقتهاا تلك القرارات 
التاي اتيذت إباال إعالل اليدوال عاى اليمن والتي 
قضات بإقالة عدع من األمراء املناوئني للحرب، وقد 
أتت وخقاً للتوصيات االرسائيلية لنزع اليراقيل أما  

ما سمي برؤية السيوعية 2030.
وأوضاح تقرير صاعر عن ميهاد األمن القومي 
اإلرسائييل أواخر األسابوع املايض باأل الرؤيَة التي 
اعتمدتهاا السايوعية يف 25 مان نيساال املاايض 
لتنوياع مصاعر الدخال مشاكوك يف نتائجها وأنها 
ساتواجه الكثري من الصيوبات واليوائل والتي من 
ألمها وجاوع رشيحة كبرية من أمراء ومساؤولني 
يناوئاول لذه الرؤية وال يرول خيها حالً للمشااكل 

التي تياني منها السيوعية
كذلاك كال ميهاد واشانطن لدراساات الرشق 
األعنى الواقع تحت ليمنة اللوبي الصهيوني حسب 

ما تقول التقارير قد أوىص بهذه التغيريات. 
وقاال يف تقريار لاه: إل لاذه الرؤية ساتواجه 
صيوباات كثارية من ضمنهاا أل األماري محمد بن 
سالمال ال يتمتاع بدعام كيل تاا  عاخال اليائلاة 
املالكاة، التي عاعة ما تتياذ قراراتها بتواخل اآلراء. 
وأل بياض األمراء ييتربوه متهاوراً وعديم اليربة، 
وتاراوع اليدياد منهام ميااوف كما يرجاح بأنهم 
ساوف يفقدول امتيازاتهم يف تأمني رشوط مواتية 
للصفقاات التجارياة - ولاي الطريقاة التقليدية 
لجمع الثاروة لليائلة املالكة، ولكنها تشاكل أيضاً 
مصادر اساتياء بني صفوف أولئك مان غري اليائلة 

املالكة.
يظهر من لذا أل امللك السايوعي قد سايى من 
خاالل اتيااذا لذه القارارات إىل تذليال الصيوبات 
أما  نجله وإزاحة املناوئاني له ومن ضمنهم وزير 
النفط الساابل املهندس عيل النييمي وزير البرتول 
من منصبه الذي يشاغله منذ الياا  1995  والذي 
لاوح يف وقت مبكر من لذا اليا  بحساب ما نقلت 
صحيفاة “خايننشاال تايمز″ يف ينايار عن مصاعر 
يف مجاال الصناعة والطاقة إىل أنه يرغب يف التقاعد 

أرسارا  يحمال يف طياتاه  التلوياح  كال لاذا  وإذا 
خفياة خرسلا البيض قبال صدور لاذه القرارات 
باالنيفااض املرياع يف أسايار النفاط إال أل الذين 
تم تييينهام يف املناصب الوزارية أمل السابت من 
املقربني جدا من بن سلمال وممن يريدول أل يكول 

امللك القاع  للسيوعية.
ولاذا ما ييني أل امللك السايوعي يريد أل يقد  
نجلاه كبطال اقتصااعي أماا  الشايب وأل لؤالء 
املناوئاني كاناوا يمثلول عقباة أماماه مثلهم مثل 
ويل عهاده الساابل مقارل بن عباد اليزياز وباقي 
املساؤولني الذين أزاحهم سلمال يف خطوة مشابهة 
أراع من خاللها تقديم ابنه بطال عسكريا يف اليدوال 

عى اليمن.
ليال لاذا مجارع تحليال خقاد أخااعت ميظم 
عان  الصااعرة  تلاك  ساواء  الدولياة  التقاريار 

الصحاف  يف  الصااعرة  أو  األملانياة  االساتيبارات 
عان  الصااعرة  تلاك  أو  والربيطانياة  األمريكياة 
ميهاد األمن القوماي االرسائييل وميهد واشانطن 
لدراساات الرشق األعنى بأل امللك السيوعي املصاب 
بالزلايمر يسايى لتنصيب ابنه ملكاً متجاوزاً حل 
األماري محمد بن نايف وأمراء آخريان لهم األولوية 
يف الرتبع عى سادة الحكم وقد أخاعت لذه التقارير 
أل ما أسامته الحرب عاى اليمن أل اليادوال الذي 
شنته السايوعية كال من ضمن أسبابها إظهار أل 
النظاا  الجديد بقياعة سالمال يسايى إىل خطوات 
أكثار حزما يف املنطقة وأل لذه السياساة قد قاعت 
السايوعية إىل الهالك حتى أل االستيبارات األملانية 
يف تقريار نرشتاه أواخار الياا  املاايض وصفات 
محمد بن سالمال باألمري املتهور الذي سايقوع إىل 
نهاية النظا  امللكي لبني سايوع خيما أشاار تقرير 

اقتصاعي يف الهاخنتيجتول بوسات إىل أل السيوعية 
أصبحات تياناي من انهياار اقتصااعي مريع كال 
ساببه السياساة اليدائية غري املتوازناة يف املنطقة 

ومن ضمنها اليدوال عى اليمن. 
تيامال  صيوباة  أل  عاملياول  خارباء  ويارى 
عائادات  يف  الحااع  االنيفااض  ماع  السايوعية 
النفاط، الذي يتضاح من عجز املوازناة وانيفاض 
االحتياطيات، حيث تنتج السيوعية حالياً ما يقرب 
من 10 ماليني برميل يومياً يف محاولة للحفاظ عى 

حصتها يف السوق بجميع أنحاء اليالم،
 الجديار بالذكار أل اليائادات النفطية تشاكل 
الغالبية اليظمى من إيراعات اململكة، لكن يف أعقاب 
االنيفاض يف عائدات النفط زاعت النفقات وأحدثت 
عجزا كباريا يف املوازنة اليامة، ووخقاً للبيانات التي 
أبلغ عنهاا يف نهاية عا  2015، وصال االنفاق لذا 

الياا  إىل 260 ملياار عوالر، بينما بلغات اإليراعات 
الفيلية 162 مليار عوالر خقط. 

وكال التقريار اإلرسائيايل آناف الذكر قد أشاار 
إىل أل عى السايوعية إذا ماا أراعت التغلب عى لذه 
املشاكل أل تسيى إىل تغيري جذري يف قاعدة اململكة 
االقتصاعياة، مضيفاا أل اليطاة يجاب أل تضمن 
ميالجة مجال اليمل يف احتياجات النمو والحد من 
البطالة، حيث تقف ميدالت البطالة الرسامية عند 

ما يقرب من 11.6%.
واعتارب التقرير أل الشاك يف نجااح اليطة التي 
اعتمدتهاا السايوعية يأتاي من اعتباار أل اململكة 
ساتواجه صيوبات يف تمويل االساتثمارات الالزمة 
ليملية التنمية املتساارعة يف القطااع غري النفطي 
وأنها تحتااج إىل ختح االقتصاع وأساواقه، ولذا ما 
يتطلاب منها التييل عن النظاا  االقتصاعي، ولذا 

ما ال يمكنها التكيف مع قواعده 
ولفات التقرير أناه حال توجه السايوعية نحو 
خفض الدعم واإلعانات املقدمة للمواطنني ساوف 
ياؤعي ذلك إىل خقدال الاوالء والطاعة التي تفرضها 
اليائلاة الحاكماة عرب عائادات النفاط، ولو األمر 
الذي يهدع بيد  استمرار عرش آل سيوع يف اململكة. 
السيوعية سيت من خالل لذه الرؤية إىل انتهاج 
نهاج يماثل نهج الدول النفطياة املجاورة، مثل أبو 
ظباي وعباي وقطر، يف عالام األعمال حياث يرتكز 
لذا النهاج عى تزويد املساتثمرين األجانب بنظا  
لتساوية النزاعاات التجارية عى أسااس القانول 
السايوعية  أل  بغاري  األجنباي،  والتحكيام  الياا  
وبحساب ساايمول لندرساول امليتص يف الشأل 
اليليجاي تنتهج نظاماً ولابياً متشادعاً تهيمن به 

عى الحياة يف السيوعية. 
لاذا خضاال عان ماا أساماه ميهاد واشانطن 
لدراساات الارشق األعناى يف توصيته لبن سالمال 
بالتحدياات السياساية املتمثلاة، يف وجاوع طبقة 
رجال أعمال السيوعيني وتكنوقراطيني والتي تيترب 
الطبقة املساتفيدة الرئيساية من »رؤية السيوعية 
2030«، ولي طبقة متيطشاة للفارص التجارية 
بحساب امليهاد ولاذا ما سايحتم عى السايوعية 
تحقيل التوازل بني تأثري نيبة األعمال وبني سلطة 
»اليلمااء« - الهيئاة الدينياة التي تمناح الرشعية 
الدينياة الرورية لبيت آل سايوع- ماا لم خإل بن 
سلمال سايقوُع إىل نهاية نظا  بني سيوع وخقا ملا 

اختتم به لذا التقرير توصياته.

  - متابعات

استشاهد 82 شايصاً خيما تجاوز عدع 
املصاباني 129 يف 3 تفجريات إجرامية لزت 

أمل األربياء الياصمة اليراقية بغداع. 
وأخااعت األنباُء أل التفجريات اساتهدف 
سوقاً شايبياً مزعحماً باملتسوقني يف مدينة 
الشاييية، يف رشق  الغالبياة  ذات  الصادر، 
بغاداع، كما اساتهدخت منطقاة الكاظمية، 

شمال بغداع.

وبحساب بي باي يس نقالً عان مصاعر 
أمنية وطبية عراقية بأل 63 شايصاً ُقتلوا، 
وأصياب 87 عى األقال جمييهام مدنيول. 
وبحساب رويرتز بأل االنفجاَر الثالَث عبارة 
عن قنبلة انفجرت يف منطقة الجامية غرب 

الياصمة اليراقية.
ونقلات رويارتز عان مصااعر عراقياة 
قولهاا إل سابية أشاياص ُقتلاوا وأصيب 
20 وتوقيات مصاعر ارتفاع عادع القتى يف 

التفجريين األخريين.
وأشاارت التقارير إىل احتمال زياعة عدع 
القتاى واملصاباني يف التفجري الاذي وقع يف 
سااعة الذروة الصباحية. وأضاخت املصاعر 

أل مان القتاى واملصابني عدعاً من النسااء 
واألطفال، وأكدت املصاعر أل بيَض املصابني 

يف حالة حرجة.
ونُقال عان مساؤول عراقاي قولاه إل 

عادعاً مان املباناي القريباة والسايارات يف 
موقاع التفجري أصبيت باأرضار بالغة. لذا 
وأعلن ما يسامى تنظيم “عاعاش” يف بيال، 

مسؤوليتَه عن التفجري.

  - متابعات
قاّررت رابطُة الطاالب »اتحاع الطالب« يف جاميات تشاييل يف 
امريكا الالتينية مقاطياة الجاميات »اإلرسائيلية«، حيث صوت 
%56 مان طاالب الجامياات لصالاح املقاطية وخقاا ملا نرشته 

اإلذاعة اليربية »ريشت بيت« يو  اإلثنني. 
وأشاار املوقع اىل أل »القراَر جاء بناًء عى تصويت يف صفوف 
طاالب الجامياات، حياث ععام %56 مان الطاالب قارار حظر 
األنشاطة التي يشارك خيها مسؤولني »إرسائيليني«، كذلك صوت 
%ل6 مان الطالب باملوقاف الذي يتيح للجاميات يف تشاييل عى 
عاد  االحتفاظ باليالقات مع الجامياات »اإلرسائيلية« حتى لو 

كانت من الجاميات املانحة«. 
وجااء القاراُر من قبال طاالب الجاميات يف تشاييل بناء عى 
االنتهااك املبارش مان قبل »إرسائيل« لحقوق االنساال للشايب 
الفلساطيني، وخقا ملا صدر عن رابطة الطالب يف تشاييل، يف حني 
قال مراسال اإلذاعاة اليربياة أل »اتحاع الطالب الفلساطيني يف 
تشاييل اعترب لذا القارار والتصويت بمثابة تظالارة ضد نظا  

الفصل الينرصي )االبرتهايد اإلرسائييل(«.

االإجرام ي�صرب جمدداً..

أكثر من 200 شهيد وجريح ب�3 تفجريات يف بغداد

جامعات تشيلي تقرر مقاطعة »إسرائيل« 

رئيس »حزب العمل«: امللك سلمان مّول 
حملة نتنياهو االنتخابية ب�80 مليون دوالر! 

  - متابعات
كشاف إسحل لرتسوغ، عضُو الكنيسات ورئيل حزب اليمل اإلرسائييل 
)رئيل امليساكر الصهيوني(، أل اليالَل السايوعي سالمال بان عبداليزيز 
ل الحملاة االنتيابية لرئيل وزراء اليادو »اإلرسائييل« بنيامني نتنيالو  َماوَّ

بمبلغ يصل إىل 80 مليول عوالر. 
ووخقاً ملوقع ميتص يف نرش وثائل بنما، خإل امللك سلمال قدَّ  80 مليول 
عوالر لدعم حملة نتنيالو عرب شايص يحمل الجنسية السورية واإلسبانية 
ويُااْدَعاى »محماد إياع كيايل« والذي أوعع األموال بادوره يف رشكة »خريجن« 
الربيطانياة اململوكة ملليارعيار »إرسائييل« ولو »تيدي سااغي« وتم رصخها 

عى الحملة االنتيابية لنتنيالو عا  2015. 

سياسي كويتي يفضح دور اإلمارات باليمن 
  - متابعات

كشاف السايايسُّ الكويتاي عبُداللاه النفيايس يف 
تغريادة لاه، عن املساؤول الرئيال وراء واقية طرع 

اليمنيني الشماليني من الجنوب اليمني.
 وأّكد “النفييس”، يف تغريدة له عرب حسابه بموقع 
التواصل االجتماعي “تويرت”، وجوع طرف يقف خلف 
األجهزة األمنية يف عدل، لو املساؤول عن التحريض 

عى الشماليني وطرعلم.
 وغرََّع أستاذُ اليلو  السياسية قائالً: »رع اليمنيني 
الشاماليني من عادل عيب، تقول امليلوماات املؤكدة 
أل األجهازة األمنية يف عادل وراء ذلك، ووراء األجهزة 

)الطرف( ما غريه«.
 وكال “النفيايس” قد تسااءل يف تغريدة ساابقة، 
عان مدى تأثاري ميناء عدل عى مينااء عبي إذا لدأت 

األماور يف اليمن، خيما اعتربه النشاطاء إشاارة إىل أل عولة اإلماارات اليربية 
تهدف الستمرار زعزعة االستقرار يف اليمن.



اليمن بني مشروعني: 
احتالل وتحرر

كلمــــــة أخـــــيرة 

صبري الدرواني
 

شاهدتها  التاي  األحاداُث 
التاي  مديناُة عادل واملناطاُل 
سايطرت عليها قوى االحتالل 
والغازو، مان الفاوىض والقتل 
اليمنياني  املواطناني  وتهجاري 
 ُ من أعمالهام ومنازلهام، تُيربِّ
عان  وجايلٍّ  واضاح  بشاكل 
مارشوع االحتاالل الاذي يريُد 
أل يطبِّاَقاه اليادوُّ عاى كاخة 
األََرايض اليمنياة، ولو مرشوُع 
الفاوىض والتجزئة والتقسايم 
بنكهِتاِه الطائفياة املناطقياة 
والذي يهدُف إىل تفكيك النسيج 
االجتماعاي اليمناي، وإشااعة 
اداً ُكلَّ بنوع  الفاوىض واالغتياالت واإلقصااء واإللانة واإلذالل، مجسِّ

مرشوع الرشق األوسط الجديد االستيماري. 
لكنناا ننُظُر يف املقابل إىل أنموذٍج آخَر يف الياصمة صنياء يَُيبِّااُر 
عان الدولة وإراعتها وُحُضورلاا يف إعارة الحياة وتنظيِمها وتأمينها 
بصورة أكرب مما كانت عليه الياصمُة من قبُل، الياصمُة التي تيبِّاُر 
عان الوطِن الجاماع لاكل أبنائه تحاَت جناحيه، الياصماة يف لذه 
اللحظة تُيِطي لنا صورًة عن املستقبِل املنشوع الذي يكوُل املواطنول 
جميُيهم خيه متساوين يف الحقوق، ومتساوين يف الواجبات، ويكول 
تيدُُّعلم الجغرايف والثقايف والسايايس، تنوُّعاً ال تفرُّق، والواقُع يشَهُد 
أننا لم نشالد أل تم ترحيُل أحٍد من أَبْنَاء املحاخظات الجنوبية أَْو من 
أَبْنَااء محاخظاة تيز، أَْو من ُلنا أَْو من لنااك، بل عى اليكل مثَّلت 
الياصماُة املْلَجأ اآلمن الاذي اختاروه لم، لي تلاك صنياُء مرشوُع 
الوطان الجاماع لكل أبنائه يف لاذه الظروف البالغاة التيقيد بإعارة 
اللجناة الثورياة ورئيساها محمد عايل عبدالكريم الحوثاي، يييُش 

جميُع املواطنني األمَن واالستقراَر، بدول تمييٍز أَْو إقصاء.
وُلنا باساتطاعِتك أل تميِّاااَز الفاَرَق الكبريَ باني مرشوِع قوى 
َع الَغااَد  الغازو واالحتاالل ومرشوع الوطن، وباساتطاعتك أل تَحادِّ

وامُلستقبَل الذي تُريُده مع أحِد النموذجني. 

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

اجلرائ���م الت���ي حصلت في صنع���اء وعدن لها 
ارتب���اط مبنظوم���ة الش���ر وعلى رأس���ها أمريكا 

وإسرائيل.
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من الكويت
حميد رزق

من الكويت وقلوبُنا وعقولُنا بكل 
تأكيد تساُكُن يف ثارى أرضنا وبلدنا 
الطياب، يمان اإليماال والحكماة، 
وبيكل ما ييتقد البيض خإل ثبات 
اليمناي وأصالته  الشايب  وصموع 
وبطوالت األخذاذ من جيشه ولجانه 
لاي التاي أجاربت امليتديان عاى 
القباول بمبادأ املفاوضاات كييار 
بديال بالنسابة لهام عان الحارب 
التاي اساتمروا خيهاا عاا  ونصف 
عاا ، وتفاجأوا بما لام يكن ييُطُر 
لهم عاى باٍل من الصماوع والثبات 

واالنتصار.
من املهم اإلشاارة أيضاً أل اليدوال يحااول تحويَل املفاوضات إىل 
ل لجهوعه اليساكرية، لكن باملقابل خاإل قياعة الثورة  رعياف ومكمِّ
التي نجحت بفضِل الله وتاللم الشيب تجاوز أخطر مراحل اليدوال 
التي اساتندت إىل عامل املفاجأة وكثاخة القصف وتشاديد الحصار، 
لي ذاتها التي تادرك وتوازل بيناية خائقة باني املياعين والجبهات، 
وإذا أرعناا أل نيرَف أَلميَّة الحضور السايايس لوخد القوى الوطنية 
يف مفاوضاات الكويت خلنلِل نظرًة عى بيض وساائل إعال  املرتزقة 
ول عن خشاية حقيقية من نجاح  ونازالء خنااعق الرياض ممن ييربِّ
مفاوضاات الكويت التي ساتُجرُّلم عى مغاعرة الفناعق وخساارة 

صات املالية. املرتَّبات وامليصَّ
وليل لنا وحساب، خهم يتياملول مع مجرع وصول وخد القوى 
الوطنياة إىل الكويت ناخذة مهماة تجيل املجتماع اليليجي والدويل 
يتيارف عليهام أَْكثَار ويقرتب بشاكل جااع من مطالاب اليمنيني، 

ويستمع إىل وجهة نظر القوى الوطنية املنالضة لليدوال.
ماا يجب عى الجميع إعراكه أل لناك تالزمااً وارتباطاً وثيقاً بني 
املسااَرين اليساكري والسايايس واألَْرضية الصلبة واملواقف الثابتة 
التاي عليها أبطال الجيش واللجال الشايبية لي ذات األَْرضية وذات 

املواقف التي ييرب عنها وخد املفاوضات.
وماا يقال غري ذلاك بييداً عان البناء ألَْلاَداخه ساوى التشاكيك 

واضياف الجبهة الوطنية املتماسكة بالوعي والجالزية.

ترحيُل أَْبَناء الحاملة من عدن؟ 
ما هو الهدف؟ من خّطط؟ ومن نّفذ؟

فهمي اليوسفي
متابيتي  خاالِل  مان 
ملسااِر التفااُوِض امُلِمالِّ 
ناخاذة  عارب  بالكويات 
الفيسبوك، وأيضاً للتأمل 
القضاياا  مان  بكثاري 
املتيلقة  املساتجدة منها 
اإلْرَلاااب  بنشااط 
واملرسحياات  بالجناوب 
بياُض  تساّوقها  التاي 
بانتصاراٍت  اليليجيااِت 
 100% ولمياة 
بحرموت عاى حدِّ ما 

ورع بإعالمهم.
يَزياُد  ماا  وَطاااْرُع   

عن 800 شايص مان أَبْنَاء تياز املقيمني 
بمحاخظة عادل بيد أل تم قتاُل بيِضهم، 
أضف لذلك قتل الطفل اليدني باطويل وما 
كال يادور عن ميساكر اليمالقة بيمرال 
وضجة اإلعاال  عن اليمنياات التي ذلبنا 

للكويت ووووو... إلخ. 
كلُّ لاذه القضاياا املتفاقماة تحماُل 
ادٌة مان  عالماَة املاركاة األَمريكياة وميمَّ
الوكيال الحرصي إْقليْمياً بني سايوع، مع 
أنها أتت متزامنًة ماع مفاوضات الكويت 
َوتواجاد مفاجئ ألساطول أَمريكي باملياه 
ج بإنازال مساتمرٍّ لقاوات  اليمنياة املتاوَّ
عساكرية، جازء لقاعادة اليناد، واآلخار 
لشابوة وحرماوت وساقطرى، منهاا 

مارينز. 
 ُكلُّ ذلك يجري يف ظلِّ مفاوضات عبثية 
بالكويات لام تيُرْج بحال، بل باساتنفاِع 
وقاٍت ليُيطَي خرصًة لليادوال واألَمريكال 
تحقيال أَْلااَداف ميدانياة تساتثمرُّ لذه 
القضايا املتفاقمة للوصول ليمل الهدف. 
ماع أل ُكلَّ ذلاك جيلات أَبْنَااء اليمان 
الُجزئياة  القضاياا  بهاذه  ينشاغلول 
لندساتَها  اتقنات  باعتقااعي  التاي 
املطاباُخ الصهيوسايوعية بالتيااُول مع 
االنجلوأَمريكياة؛ لغارض تهيئاة املجااِل 
الستكمال احتالل ميظم الساحة الوطنية 
ومن ثم الولوج لتقسايمها؛ طَمياً بثروات 
ال زالات بكاراً بباطان أََراضيناا وَشاَغفاً 
بموقيها االسرتاتيجي متسلحًة بالتضليل 
عى الارأي الياا  الدويل. وتكاول النتيجة 
بتمزيِل رشائح املجتمع اليمني وإنهاكهم 
برصاِع ذات البني، بينماا يبقى َمن خّطط 
أنظاار  إزاحاة  مان  ويتمّكان  متفرجااً، 
اليمنيني عان اليطر اليارجاي الذي جاء 
يساتهدُف األَْرض واإلنَْساال ويقّسم بلدنا 
عى ما يشاتهي الاوّزال، وتكاول مطابُخ 
الناتاو قد نجحات بتحويِل لاذه الرشائح 
إىَل متناحرٍة وال يتوقاف التناُحُر، بل يزعاع 
يَوماً بيد ياو ، وتجيلهم يرتكول القضايا 
ويُنَهمكاول  اليطاورة  والبالغاة  األلام 
بارصاع عاخيل، ربما يكاول أَْكثَار عمويًة، 
َوالبداية كما نرى ونشالد ببزوغ مؤرشاٍت 
باحتالٍل أَمريكي لليمن واستكمال أخغنته 

وصوملته.  
 حقيقاًة لاذه القضاياا أشاكُّ بأنهاا 
مدروسة وممنهجة، من اليارج، لتحويل 

د إىَل ممزق. بلدنا من يمن موحَّ
 ومان أجال أل تتضاح الصورة شابه 
املؤكادة باال لاذه القضايا لاي صناعة 

املطابخ السيوعية واألَمريكية. 
أذلاب للتحليل ألبوَح بما لو بوجداني 
قليالً وأتمكن ِمن رضب املثّل بطرح وجهة 
نظري حول ترحيل 800 شيص من أَبْنَاء 
الحاملة تيز املتواجدين بيدل وقتل بيضهم 

والصاق التهمة بشالل شائع وشلته. 
 لذه القضياة لي ضمن القضايا التي 
تام انزالها لساوق االساتهداف االجرامي 
املارشف عليه واشانطن والريااض وعرب 
اليماالء والدواعش وبالاذات بهذه املرحلة 
البالغاة التيقياد لتصفياة حساابات 13 
ينايار مان جدياد لذا مان جهاة وتنفيذ 
امليطط التي اعدته قوى اليارج الطامية 

وامليتدية من جهة أُْخااَرى.  
لاذا ال يغيب عن بالنا باأل املطبخ الذي 

صناع لذه القضية كال قاد صنع وبرمج 
وأنتاج وساّوق بقياة القضاياا املتفاقمة 
بياد  ربماا  واملساتجدة 
مساح ملن تام ترحيلهم 
وقتلهام وميرخة َعَى اي 
مربع محساوب. خكانت 
األَْكثَار سكانياً  تيز لي 
واألَْكثَاار اساتهداخاً من 
قبل تلك املطابخ؛ لكونها 
قاوي طامياة وحاقادة 
َعاَى يمنناا َوتيترب ربما 
لاذه الكثاخة الساكانية 
عاى  خطاراً  بالحاملاة 
أطماعها وإعراكاً ألَلميَّة 
موقيهاا ولكونها مدنية 
املدنياة  أل  َعاَى اعتباار 
تشاكل خطراً َعَى الثقاخة الداعشاية مع 
أل مان تام ترحيلهام من عدل بماا خيهم 
من تم قتلهم لم ربما غري محسوبني َعَى 
قائمة الدواعاش واليماالء أَْو عى أنابهم 
بالداخل بال موقفهم ال مع أَْو ضد. بحكم 
أل مطاباخ الناتو التاي تأتي عرب الرياض 
تكوُل يف قرارات ذاتهاا أل وجوَعلم بيدل 
يف ظل االعداع والتحضري األَمريكي الحتالل 
املسااحة األعظام باليمان لاو جازء من 
ضماال إزاحة اليوائل ويساتدعي ترحيل 
لذا اليدع وقتل البياض، وإلصاق التهمة 
بالطارف الحراكي املحساوب َعَى شاالل 
شايع للتيلص من أَبْنَاء الضالع؛ تحاشياً 
لكاي ال يكول خطراً َعَى الغزاة مساتقبالً 
وبالذات ألنهم ييتربول حراَك الضالع جاء 
من أكواخ اليسار واليسار غري مرغوب من 
االمربيالية وعى قاعدة خرق تساد، وأيضاً 
بحياث تتمكن تال أبيب من تنفياذ اليديد 
مان األَْلااَداف برباة واحدة وباأََعَوات 
إْقليْمية وعاخلية، من ضمن أَْلاَداخها َعَى 
سبيل املثال، الزج بالقوى اليسارية ألَبْنَاء 
تيز بارصاع ماع شاالل وحاراك الضالع 
تحديداً املحساوب يساارياً. ولاذا مطَلٌب 

صهيوسيوعي.
لذا سارع الرئيل املنتهية واليته بإقالة 
شالل ليل خقط كَرعِّ خيل مرتبط بقضية 
أكال  ساواٌء  شاالل  ومياقباة  الرتحيال 
متورطاً أَْو ال وذلك بوضع شاالل يف موقع 
االتها  ولااعي اليكل ماع توخري غطاء 
مَلن خّطط ونّفذ ويكفال إزاحة لذه الفئة 
من عد  مشااركتها أَْو حضورلا كشالد 
والجرائام  األَمريكاي  االحتاالل  بمارسح 

القاعمة عى ارتكابها.
وللزج بجزء مان حراك الضالع برصاٍع 

مع القاعدة وأَبْنَاء محاخظة أبني.
عى ضوئه تصبُح شالُة شاالل مشتتًة 
وتتيرض الساتهداف من أَْكثَار من جهة. 
ومؤرشات رعوع خيل شالل لهاعي تربُُز بما 
قالاه.. رئييس لو البيض وليل الدنبوع.. 

ولذه نربة تحّدي يتبيها صدا  عموي.
 ُكلُّ ذلاك يدخُع بشاالل وشالته خوض 
رصاع كرلااً ماع جماعاة لااعي بأبني. 
َوتكاول مطابخ بني سايوع بهاذه الحالة 
أَْلاَداخهاا،  أْوَلااى  قات بتحقيال  قاد ُوخِّ
وتيد جازًء من اساتهداف حاراك الضالع 
برمته؛ للتيلص مناه كحلقة من حلقات 

االستهداف للقضية الجنوبية. 
املتفاقماة  الفرعياة  القضاياا  لاذه   
1 كياط  البواباة رقام  لاي باعتقااعي 
سارٍي الحتاالل الجناوب مع تياز من قبل 
األَمرياَكال، ماع أنهاا املسااحة األعظام 
ببلدناا وتصبح الطريل ميبَّدة عول عوائَل 

ويكول الغزاة تجاوزوا املياطَر األلم.
 وطاملاا الصاورة واضحاة خاإل األمَر 
املشااريع  نحاَو  ننجار  ال  أْل  يساتدعي 
الولمية، بل يتطلب الغوَص بُيمٍل مليرخة 
ماا لاو مبطَّاٌن وأخطار ولاو االحتاالل 
األَمريكاي الاذي يُيترَبُ وخال تحلييل بوابَة 
الولوج لتقسايم اليمن؛ ليصبح األَمريكي 
يقتل القتيَل ويمايش بجنازته ونحن عول 
إعراك، وماا عليناا أل نتجناب الصدا  مع 
خصام مجهاول، بال اليصام الحقيقاي 
لام األَمرياكال وبناو سايوع والدواعش 

واليمالء.

وللجيش واللجان 
كلمة الفصل

محسن الجمال
خارج الجيُش األمريكي من خيتناا  مهزوماً ومن بيدلاا من الصومال 
مهزومااً أَيْضاً، وخرج من اليراق وجنوعه يبكول عماً.. أما يف اليمن ختيدكم 
األرُض اليمنية املباركة والطيبة أنها الناُر املوقدة التي تنتزُع أحشااء وأخئدة 
وأكباع َمن يريد الرقص عليها عول شايبها وييدكم الشيُب اليمني وجيشه 
ولجاناه بياد  الياروج منهاا أبداً وأنكام ساتدخنول خيها كما عخان خيها 
املرصياول وظلت لهم ذكرى كما يقول املثل اليمني »عرق اإلذل«؛ ألنها كما 

قال القائد يف اليمن لذا غري وارع.
خياراٌت اسارتاتيجيٌة ثانيٌة لام يتوقيها اليدوُّ سايكوُل لها ما بيدلا يف 
كاخة محاوِر القتال، ولن يساتطيَع أحٌد إيقاَخها مهما بلغ جربوتُه وبطشه 
سايفرُضها وييلنها قائُد الثورة الشيبية السلمية السيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي يف حال خشلت مفاوضاُت الكويت والتي يسيى النظاُ  السيوعي إىَل 
اخشاالها بأية طريقاة كانت، كال آخرلا التذمار الحقيقي لطريال اليدوال 
السايوعي بطلياته الجوية وقصف عدع املواقع اليساكرية، يف خرٍق واضٍح 

إلطالق النار.
ولكام أل تساألوا إىَل أين خّرت رشكاُة بالك ووتر التي جاءت تساتيرض 
ُعضالتها عى أبناء الشيب اليمني وامتزج حينها الدُ  األمريكي واإلرسائييل 
والسايوعي واإلماراتي والداعايش واإلصالحي وبالك ووتر، خُكرس وُساحل 

ميصُمها جميياً بيزائم الرجال.
خهال قارأ أوباما والقاواُت األمريكية قباَل مجيئهم إىَل اليمان أخباَر َمن 
سابقهم الذين جاءوا خرحني خرجيوا مصندقني.. وتأكادوا بأل الرعَّ اليمنيَّ 
سيكول أقوى مما سبل بكثري، وما قد شفتم خالل امليارك البطولية ألبطال 
الجياش واللجال الشايبية خالل سانة كاملة كما يقال »ما قد شافتم من 

الجمل اال إذنه«.
وعاى اإلعالمياني واملثقفني التياَماُل بحذٍَر شاديٍد مع أخباِر التحشايد 
االمريكاي إىَل جنوب البالع حتى ال يساهموا يف الحرب النفساية لصالحهم، 
كما وّظفت أمريكا الَحْرَب النفسايَة يف اليراق خدماًة أللداخها إبّال غزولا 

لليراق يف اليا  2003 تحت ذريية السالح الكيماوي.
 وللشيب اليمني وجيشه ولجانه كلمة الفصل.


