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بتوجيهاٍت من قائد الثورة ال�سيد َعبدامللك احلوثي

ر بهم اإلفراج عن 28 سجيناً معسرًا و130 أسريًا من املغرَّ

  -  خاص:
بدأت مؤسساُة الساجل الوطإياة، يو3َ 
السابت املايض، املرحلاة األوىل من مرشوع 
انْإاَراج عن الساجإاء املدرسيان يف ُكّل من 
الداصمة صإداء ومحاإظتي الحديدة وإب.

وتأتي لاذه الخطوُة بدد الخطاب األخري 
للسايد القائاد َعبدامللاك الحوثي بمإاسابة 
شاهر رمثال والتي َحثَّ إيهاا عىل إطالق 

رساح السجإاء املدرسين ورإع مداناتهم ال 
سيما يف لذا الشهر الفثيل.

وبلاغ عادع الساجإاء املدرسيان املفَرج 
عإهام يف املرحلاة األوىل مان املارشوع ا2 

سجيإاً.
 ألاايل الساجإاء عارّبوا عان إرحتهام 
وساداعتهم بدوعة أوالعلم إَلاى أحثانهم، 
مدربين عن شكرلم وامتإانهم لقائد الثورة 
ولرجال املال واألعمال ومؤسساة الساجل 
الوطإية التي كال لها الدور يف لذا املرشوع.

كما عرّب الساجإاء املفرج عإهم عن بالغ 
شاكرلم لكاإة التسهيالت وانجراءات التي 
ين  قدمتها نيابُة السجن املركزي ولكل الخريرِّ

الذين أسهموا يف انْإاَراج عإهم.
أطلقهاا  التاي  التوجيهاات  إطاار  ويف 
السايد القائد أإرجت الجهاُت الرسمية يو3 
السبت عن 130 أسرياً من املغرر بهم، كانوا 
قاد أرُسوا عاىل خلفياة تداونهم ماع قوى 

الُداْدَوال السدوعي األَمريكي واملرتزقة.
وأّكدت الجهات الرسامية باأل انْإاَراج 

عان األرسى جااء بإاًء عاىل توجيهات قائد 
ثاورة 21 من سابتمرب السايد َعبدامللك بدر 

الدين الحوثي.
وتأتاي لاذه املبااعرة يف إطاار ضمانات 
قبلياة للحد من اساتقطاب لؤالء الشاباب 

والزج بهم يف املدارك والحروب.
مان جهتهام، أثإاى املفاَرُج عإهام عىل 
الجهاوع املبذولاة لاكلرِّ َمن سادى إَلاى حل 
القثايا الداخلية للوطن، وعىل رأسهم قائد 

الثورة.

رئيُس املجلس السياسي ألنصار اهلل صالح الصّماد: حان الوقُت 
ملحاَسبة الفاسدين وكشفهم أماَم الرأي العام

اللجنة التحضريية للحزب االشرتاكي الـَيـَمـني تدين إزالة األمم 
املتحدة لتحالف الُعـْدَوان من القائمة السوداء

  -  صنعاء:
أشااع رئيُس املجلس السايايس ألنصار الله صالح 
الصّمااع بادور اللجإاة الرقابياة الدلياا يف محاَرباة 
الفاسادين، خصوصااً أولئك الإاإذين الذين اساتغلوا 
الُداْدَوال عىل البلد وقاموا بممارساات إساع يف بدض 

مؤسسات الدولة.
وقاال الصمااع يف زيارة لاه للجإة الرقابياة الدليا 
يو3 السابت املايض إنه قد حال الوقت ملحاسبة لؤالء 
وكشافهم أما3 الارأي الداا3. عاعياً اللجإاة الرقابية 
إَلاى عد3 االلتفات للحملة املمإهجة التي تستهدُإها، 
يف محاولٍة لتشويهها وثإيها عن القيا3 بالدور املإوط 

بها.
وأضااف الصماُع أثإاء اجتماعه بأعثاء اللجإة أل 
محاربَة الفسااع من أولويات ثورة الا21 من سبتمرب 

التي جاءت لتحقيل الددالة واملساواة.
كماا أَكَّااد عاىل أََلميَّاة تظاإر الجهاوع ورضورة 
التإسايل بل األَْجِهَزة الرقابية املختلفة من أجل بإاء 

رؤية مشارتكة الجتثااث الفسااع، ورضورة مدالجة 
لذه االختالالت من أجل إيجااع أرضية صلبة ملحاربة 

الفساع.
بدوره، عارّب رئيس الرقابية الدلياا عيل الدماع عن 
ساداعته بهذه الزيارة التي تدل عىل التما3 القياعات 
السياساية والثورياة بمحارباة الفسااع، مثيفاً أل 
الرقابياة الدليا تدارب عن انَراَعة الشادبية، وحريصة 

عىل تفديل شدار ”تكامل انَراَعة مع انعارة«.
وأشاار إَلااى أل اللجإاَة لديهاا رؤية مساتقبلية 
مدروساة لتفديال مختلاف األَْجِهاَزة الرقابياة بماا 
يساهم يف وضع آلية تإسايل مشارتكة بيإهاا لبلورة 
رؤياة موحادة تإظام إجاراءات التدامل ماع قثايا 
الفسااع، آمالً من الجهات املختصة التداطي مع مثل 
لذه الرؤى التي من شاأنها تفديال األَْجِهَزة الرقابية 

الرسمية والرقابة املجتمدية.

  -  صنعاء:
أعانت اللجإُة التحثرييُة للحزب االشارتاكي الايَاَماإي، 
إزالاَة األمم املتحادة لتحالف الُداْدَوال من القائمة الساوعاء 
ملإتهكاي حقاوق الطفولاة وخثوعهاا البتازاز الرأسامال 

الإفطي.
اع  واعتربت اللجإُة التحثريية للحزب يف اجتماعها املوسَّ
الراباع الاذي ُعقد يف مقار الحازب بصإداء شاْطَب تحالف 
الُداْدَوال خروجاً عن الحياع والقواعد التي أنشئت من أجلها 
مإظماُة األمم املتحادة املتمثلاة يف حماية الساال3 يف الدالم 

ورعاية حل الشدوب يف تقرير املصري.
وجّدع املجتمدول بحثوِر ممثلل عن محاإظات عمرال 
وماأرب وتداز املوقاف الحزبي الوطإاي الثابت مان قثية 

الُدااْدَوال عىل الوطن واساتمرار الكفااح يف مواجهته ورإد 
الجبهات بالرجال وإنقاذ الحزب وتأريخه ولويته.

وععا االجتماُع أعثاَء الحزب إَلاى استشادار املسائولية 
الوطإياة والحزبية وإىل املباعرة الثورية والوطإية عىل قاعدة 
»اشارتاكيول ضد الُداْدَوال« ننقاذ الحزب من األوضاع التي 
أوصلتهاا إلياه الدإارص املوالياة للُداْدَوال يف سابيل تحقيل 
مصالحهاا عول مراعااة لكياال الحزب ووجاوعه القانوني 
ووحدته الداخلياة والتي تثُده أما3 خطر حظره من الدمل 

السيايس ملخالفة قانول األحزاب والتإظيمات السياسية.
وقال املجتمدول »إل الدإاارَص املهيمإَة عىل الحزب التي 
أَْصبَااَح لها مصالُح ماعية من بقاء الحزب عىل ما لو عليه 
وباعت مواقفه للقوى الرجدية يف الخارج والداخل يستحيل 

أل تدالج أوضاع الحزب«. 

وأّكاد املجتمدول أل رشعيتهم ُمساتمدة مان الوثيقتل 
التأريخيتل للحازب »الربنامج السايايس والإظا3 الداخيل« 
والتي تإّصل عإها املوالول للُداْدَوال، وأل رشعيته مساتمدة 
أيثااً من عدالاة القثياة الوطإياة ومن الثماري الحزبي 
والوطإاي الذي يمثّله موقفهم الراإاض للُداْدَوال والتمزيل 
والتجزئاة وجّر الحزب لالصطفاف بجاناب الددو التأريخي 
للشادب الايَاَماإي ممثالً بالرجدية السادوعية واالمربيالية 

األَمريكية.
واساتدرض االجتمااُع ما تَم إنجااُزه من مها3ٍ ساابقة 
تمثلت يف إعداع وثيقة الرؤية االسارتاتيجية والبيال الرئييس 
وتشكيله اللجإة االستشارية القانونية، والتواصل مع كواعر 
الحزب يف مختلف املحاإظات وكذا عقد مؤتمرات اساتثإائية 

يف عدع من عوائر الداصمة صإداء.

إستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين بينهم 
أطفاٌل يف انفجار قنبلة عنقودية يف 

محافظة تعز
  -  تعز:

استشاهد مواطٌن أصيب 5 آخرول بيإهم أطفال ونسااء يو3 السبت جراء 
انفجار قإبلة عإقوعية من مخلفات الُداْدَوال السدوعي األَمريكي بمحاإظة 

تدز جإوب غربي الايَاَمان.
وقاال مصادر أمإي لا”املسارية نات” إل قإبلاًة عإقوعية مان مخلفات 
الُداْدَوال انفجرت بمإطقة الحإيشاية يف تدز، ما أعى إَلاى استشهاع مواطن 

وجرح خمسة آخرين بيإهم نساء وأطفال.
وألااب املصادر باملواطإال االبتداع عن أية أجساا3 مشابولة أَْو ذخائر 
مان مخلفاات الُدااْدَوال، وتبليغ األَْجِهاَزة األمإية لتقاو3 بواجبها يف حماية 

املواطإل.
وكال قد استشاهد وُجرح عرشات املواطإل جاراء انفجار قإابَل وذخائَر 
عإقوعية، حيث ألقى الُداْدَواُل السادوعي األَمريكي مئاِت القإابل الدإقوعية 

عىل مختلف املحاإظات الايَاَماإية.

وزارة الدفاع تقّدم 10 ماليني ريال كتربعات 
لصالح صندوق رعاية وتأهيل املعاقني

  -  صنعاء:
أعلن نائُب رئيس ليئة األركال الدامة الدقيد زكريا الشاامي يو3 السابت 
عان تاربع وزارة الدإااع بمبلغ عارشة ماليل رياال لصالح صإادوق رعاية 

وتأليل املداقل.
جااء ذلك خالل اجتماع ضم عدعاً من قااعة وزارة الدإاع باملدير التإفيذي 
لصإدوق رعاياة وتأليل املداقل وقياعة االتحااع الوطإي لجمديات املداقل 
الايَاَماإيال، وعدعاً من رؤسااء الجمديات واملراكز الداملة مع األشاخاص 
ذوي انعاقاة، وذلاك لالطاالع عاىل وضاع األشاخاص ذوي انعاقاة يف ظل 

الُداْدَوال عىل الايَاَمان.
وأبدى الشاامي اساتدداَع وزارة الدإاع تقديم كاإة التسهيالت للصإدوق 
والجمدياات الداملاة مع األشاخاص ذوي انعاقة وبما يإدكاس إيجاباً عىل 

رعاية وتأليل املداقل.
الجدير بالذكر أل األشاخاص ذوي انعاقة يديشاول ظروإاً صدبًة يف ظل 
نقٍص حاعٍّ يف األعوية واملساتلزمات الطبية؛ بسابب تراجاع انيراعات بصورة 
كبارية جاراء الُدااْدَوال الاذي طال عادعاً من املإشاآت انيراعياة، إثالً عن 
الحصار املفروض عىل البالع براً وبحراً وجواً والذي حال عول استرياع األعوية 

واملستلزمات الطبية. 

القائُم بأعمال رئاسة الوزراء ومحافظ 
تعز يتفقدان أبطاَل الجيش واللجان 

يف مديرية ذباب
  -  تعز:

نّفذ عثاُو اللجإة الثورياة الدليا والقائم بأعمال رئاساة الاوزراء طالل 
عقالل ومحاإظ محاإظة تدز عبده الجإدي يو3 السبت زيارة تفقدية ملديرية 

ذباب عىل الساحل الغربي ملحاإظة تدز.
واطلداوا خالل الزياارة عىل مدانااة املواطإل يف املإطقة جاراء الحصار 
البحاري املفروض من قبل الُداْدَوال السادوعي األَمريكي والدمار الذي خلفه 

الُداْدَوال ومرتزقته.
كما تام زيارة أبطاال الجيش الايَاَماإاي واللجال الشادبية املرابطل يف 

املديرية، وبحثوا مدهم آخر املستجدات الدسكرية واألمإية.
وشاملت الزيارة بحاَث مداناة املواطإال يف املديرية واالطاالع عىل حجم 
ماا خّلفاه الُدااْدَوال من تدماري للبُإية التحتياة والتي ضاعفت مان مداناة 

املواطإل، ومحاولة الوقوف للتخفيف مإها.

إصابُة مدير عام شرطة محافظة إب 
واستشهاد أحد مرافقيه جراء انفجار 

دراجة نارية
  -  إب:

قاال مصدٌر محايلٌّ بمحاإظاة إب إل مدير عا3 رشطاة املحاإظة الدميد 
محمد الشامي أصيب إصابًة متوسطًة جراء انفجار عراجة نارية أثإاء مرور 

سيارته مساء السبت بمفرق حراثة بمديإة إب.
وأوضح املصدر لوكالة األنباء الايَاَماإية )سابأ( أل ساائَل سايارة مدير 

عا3 رشطة املحاإظة استشهد خالل الدملية انْرَلاابية.
وبّل املصدر أل عدعاً من مراإقي مدير رشطة املحاإظة أصيبوا ومواطإل 

كانا يف الطريل أثإاء وقوع االنفجار.
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  -  الكويت:
قَطَع وإُد القوى الوطإية يف مفاوضات الكويت 
الطرياَل عىل حملاة التثليال التي يقوُعلاا إْعاَل3ُ 
الدادوال ومرتزقته، والاذي حاول أل يولاَم الرأَي 
الداا3 بوجاوع خطط عولياة وتواإقات بديادة ُكّل 
البُداد عن واقاع املفاوضات وما يحادث إيها، وقد 
ساالم املبدوث األَُمامي إْساَماعيل ولد الشايخ يف 
حملاة التثليال تلك، ولو ما اساتدعى وإد القوى 
الوطإياة لتوضياح األمور للارأي الداا3، مؤكداً أل 
الثوابت التي غاعر بها صإداء إَلاى الكويت ما يزال 
متمساكاً بها وتتلخاص بوقف الدادوال والحصار 
ومن ثم الحل السيايس الذي يفيض لسلطة تواإقية 
يف مؤسساة الرئاسة أَْو يف موضوع تشكيل حكومة 

وحدة وطإية تمثل ُكّل األطراف. 
وإد القوى الوطإية يف بالغ صحفي عكس حالَة 

التماساك والوحدة بل املكونات الوطإية املشاركة 
يف مفاوضات الكويت إَلاى جانب أنه جدع التمساك 
بأل مجيأه للكويت يأتي يف سياق الرغبة يف تحقيل 
الساال3 وليس االستساال3 وأل التإاازالت لن تكول 
إال بما يخد3 الشادب اليمإي ويحقل السال3 له وال 
تإازالت تحقل للددوال ومرتزقته أياً من ألداإهم. 

ويف الوقات الذي خارج ولد الشايخ عن الرسب 
متحدثاً عن مساتجدات يف مفاوضاات الكويت من 
نسج الخيال عإدما قال »األَْرضيّة املشرتكة واسدة 
وندمل عىل البإااء عليها«. ُمثيفاً أل »االشاكالية 
الحالية يف التزمال والتطبيل«. وجاءت ترصيحاته 
بالتزامن مع شاائدات إْعاَلمية يقف إْعاَل3 الددوال 
خلفها وتتحدث عن وجوع خطة عولية لفرض الحل 

يف مفاوضات الكويت. 
أما3 حملة الشائدات املمإهجة أَكَّاد وإد القوى 
الوطإية يف بالغه الصحفي »أل املشااورات الجارية 

ما زالت تبحث عن حلوٍل سياسيٍة شاملة وتواإقية 
تلباي تطلداات شادبإا وتحفاظ كراماة الوطان 
ووحدتاه وساياعته، وتثاع حاداً نهائياا للددوال 

السدوعي األَمريكي وترإع الحصار«. 
أما ولد الشايخ والاذي يصدر تقارياَر صحفية 
أطروحاات  عان  الكشاَف  إيهاا  يتجإَّاُب  يومياة 
الوإاد الوطإي، وعااعة ما تحمال تقارياره وقائَع 
غاري حقيقية وبديادة عما يتام تإاولاه بالفدل يف 
املفاوضاات، ولإا تحتم عىل الوإاد الوطإي إطالع 
الارأي الدا3 عاىل أطروحاته وحقيقاة ما يحدث يف 
املفاوضاات وذلاك يف الباالغ الذي أوضاح أل الوإد 
الوطإي »شدع يف جلسات املشاورات، ويف مإاقشات 
اللجاال، ويف االجتماعاات ماع السافراء وغريلم، 
عىل الحلول املوضوعية املساتإدة إَلااى املرجديات 
ويف  االنتقالياة،  للمرحلاة  الإاظماة  األََسااساية 
املقدمة التواإل عىل املؤسساة الرئاساية وتشكيل 

حكومة تواإقية«. 
وأضااف باالغ القاوى الوطإية أنه »ويف ساياق 
الرؤية الشااملة التاي تقد3 بهاا مإذ األَيَّاا3 األوىل 
النطالق مشااورات الكويت، ساالم الوإد الوطإي 
يف بلاورة رؤى وأإاكار عملياة ذات طابع تفصييل، 
وناقاش بمسائولية الرتتيبات السياساية واألمإية 
والدساكرية التاي تفايض إَلااى حلاول عملية، يف 
الوقات الذي عأب إياه الطرف اآلخر وماا يزال عىل 
إإشاال املشااورات وتدليقها أَْكثَر من مرة ورإثه 

للجلسات املشرتكة ألَْكثَر من 20يوماً«. 
ويف ظل حملة التثليل يثع وإد القوى الوطإية 
حاداً لكل ذلاك، ولو يؤكد أل ما حملاه عإد مجيئه 
للكويات لو ما يتمساك به إَلاى اليو3، مشادعاً أل 
الحل السيايس يجب أل يكول مقبوالً لكل اليمإيل، 
ولذا القبول ال يتحقل إال بسلطة انتقالية تمثل ُكّل 

أطياف الشدب اليمإي وتوجهاتهم. 

ونزالة اللغاط الحاصل وتوضياح الرؤية للرأي 
الداا3 نَصَّ بالغ القوى الوطإياة عىل »أل أيَّ حل ال 
يشامل وقف شاامل وعائم للددوال وإاك الحصار 
الشاامل والتواإل عىل املؤسسة الرئاسية وتشكيل 
حكوماة َوحادة وطإية وتشاكيل لجإة عساكرية 
وأمإياة إإنه لان يمثل حالً مقبوالً للشادب اليمإي 
الاذي عانى الكثاري والكثري جراء الددوال الغاشام 
ألَْكثَار مان ل1 شاهراً ولان يكاول مساتإداً إَلااى 

مرجديات الدملية السياسية االنتقالية«. 
والختباار ثوابت القوى الوطإياة يمكن مقارنة 
ماا اختتام به الباالغ الصحفي ماع بياناات الوإد 
الوطإي قبل انطالق املفاوضات نجد تطابقاً تاماً يف 
الخطوط الدريض املتمثلة بالتمسك بوقف الددوال 
وإك الحصاار وبإاء الحل السايايس عىل أََساااس 

تواإقي يمثل جميل األطراف اليمإية. 

 الوفد الوطني يقطع الشك باليقني: 
ال حل بدون وقف العدوان والحصار وسلطة توافقية تمّثل الجميع

محمد بن سلمان يزوُر الواليات 
املتحدة: محاولٌة أخريٌة للعودة 

للمظلة اأَلمريكية
  -  صنعاء:

قالات وكالُة األنباء األملانياة إل ويل ويل الدهد السادوعي محمد بن 
سالمال بدأ أمس رحلًة خارجيًة إَلاى الواليات املتحدة وإرنساا لبحث 

تطورات األوضاع يف املإطقة وعىل رأسها اليمن. 
ويف مؤرٍش عىل أََلميَّة الزيارة بالإسابة للسادوعية أشاارت الوكالة 
إَلاى توقيِت الزيارة الذي جاء يف شهر رمثال، ولو الشهُر الذي يمتإع 
إيه كباُر املساؤولل السادوعيل عاعًة عن القيا3 بأية زياراٍت رسميٍة 

خارج البالع. 
وبحَسِب الوكالة من املقرر أل يلتقَي األمري محمد يف واشإطن عدًعا 
من كبار مسؤويل انعارة األَمريكية وربما الرئيس باراك أوباما وأعثاء 
يف الكونجارس لبحاث الددياد مان امللفاات االسارتاتيجية يف مقدمها 
تطاورات األوضاع يف ساورية واليمن والدراق ومساار االتفاق الإووي 
مع إيرال كما ستتطرق إَلاى التحالف الدسكري انْساَلمي الذي تقوعه 
الريااض ملحارباة انرلاب بدثوية 0ل عولة إَضاَإاة إَلاى الحرب عىل 
تإظيماي عاعش والقاعدة ومإاقشاة التداول الدساكري واألمإي بل 

البلدين. 
وتأتي الزيارُة عقب الثغوط التي تدرضت لها السادوعية بوضدها 
يف القائمة الساوعاء لقتل االطفال باليمان ومن ثم تداعيات رإدها من 

القائمة. 
واعترب مراقبول أل محمد بن سلمال سيقو3 بمحاولة أخرية نعاعة 
الواليات املتحدة إَلاى صفها، حيث شهدت سياسة أوباما مؤخراً اتجاه 
يبدُد عن الحليف السدوعي التاريخي. حيث أيدت الواليات املتحدة إعانة 
األمل الدا3 لألَُمام املتحدة للسادوعية عىل خلفية ممارستها لثغوط 
غري الئقة لرإع اسامها من القائمة الساوعاء، ولاو األمر الذي أعلإت 
واشاإطن أنها لم تساالم إيه، يف إشاارة عىل تخليها عن السدوعية يف 

حربها عىل اليمن. 
وبحسب املراقبل إإل سياساة الواليات املتحدة تدتمد عىل توريط 
السادوعية يف اليمن تمهيداً ملخطٍط مستقبيل لالنقثاض عليها. حيث 
يرجحاول أل الواليات املتحدة كانت وراء إعراج التحالف السادوعي يف 
القائمة الساوعاء وكذلك حذإه من القائمة نيصال رساالة مفاعلا أل 
عول الدادوال لي من يقع عليها تبداُت الددوال وأل األمر يخصها لي 

وليس الواليات املتحدة رغم أنها جزء من التحالف.  
من جانبه عرض وزير الخارجية الفرنيس جال مارك التوساط بل 
األَُمام املتحدة والسادوعية من أجل التهدئة عقاب االتهامات املتباعلة 
عاىل خلفية وضع ومن ثإازالة التحالف بقياعة السادوعية من القائمة 

السوعاء عن قتل وتشويه أطفال اليمن. 
وشدع مارك عىل “رضورة القيا3 بكل ما لو ممكن لتهدئة الخالف 
بال الطرإل«. وقال بترصيحات صحفياة يف نيويورك “أرى أنه يجدر 
القياا3 بكل ما لو ممكن لتهدئة” الخالف و”ملسااعدة األَُمام املتحدة 

عىل القيا3 بمهامها«. 
ويرى مراقبول أل إرنساا انربت ملساندة السدوعية بددما وصفوه 
“تخليااً أَمريكيااً بريطانيا” عن السادوعية التي تواجاه وضداً حرجاً 
بسابب التبدات اننَْسااانية للحرب التي تقوعلا عىل اليمن واستغالل 
املرحلاة الصدباة التاي يديشاها الإظاا3 السادوعي لالساتفراع باه 

واالستحواذ عىل صفقات االسلحة والتداول االقتصاعي. 
وقبال ذلك كتب األمال الدا3 لألَُماام املتحدة بال كي ماول نهايًة 
ساوعاَء أليامه القليلة املتبقياة عىل رأس املإظمة عإدما كشاف اليو3 
الخميس 9 يونيو/حزيرال أنه اساتجاب للثغوط والتهديدات من قبل 
التحالف بقياعة السادوعية بشاأل إزالة التحالف من القائمة السوعاء 

عن قتل وتشويه أطفال اليمن. 
وقاال بال كي مول يف مؤتمر صحفي إل “رإع التحالف السادوعي 
من القائمة السوعاء جاء بسبب تهديدات بوقف التمويل لددع كبري من 

برامج األَُمام املتحدة«. 
وأضاف “مان غري املقبول أل تمارس عول أعثااء باألَُمام املتحدة 
ضغوطاً غري مإاسبة”، ُمشرياً إَلاى أل “رإع اسم التحالف من القائمة 

السوعاء كال قراراً صدباً ومؤملاً”.

نقاًل عن موقع المراسل نت

رئيُس املجلس السياسي ألنصار اهلل: تراجع اأُلَمـم املتحدة عن إدراج 
السعودية يف القائمة السوداء مثاٌل على مدى ترهل املنظمات الدولية

  -  صنعاء:
أّكد رئيُس املجلس السايايس ألنصار الله 
صالاح الصماع أل تراُجَع األَُمام املتحدة عن 
قارار إعراِج تحالف الدادوال ضمن القائمة 
الساوعاء النتهاك حقوق االطفاال يف اليمن 
لياس إال مثااالً بسايطاً عاىل مادى الرتلل 
والثداف وانقياع املإظماات الدولية للدول 

الكربى. 
َوقال الصماع: إل تراجاع األَُمام املتحدة 
عن قارار إعراج تحالف الدادوال عىل اليمن 
يف القائمة الساوعاء النتهااك حقوق الطفل 
بقادر ماا مثال إثيحاة بحقهاا، ورضب 
مصداقيتها، وأظهار مدى ضدِفها يف القيا3 
بدورلاا املإوط بها يف حماياة حقوق الدول 

األعثاء إيها عول تمييز – إإل املوقَف مإذ 
بدايتاه لم يكن يرقى إَلااى الحد األعنى مما 
ارتكبه الددوال َوما زال بحل الشدب اليمإي 
عىل مادى أَْكثَر مان أربدة عرش شاهراً عىل 
مرأى َومسامع من الدالم، بدايًة من انتهاك 
سياعة اليمن َوانتهاًء بمئات املجازر واملذابح 
الجماعياة والحصار والتجويع واْساتخَدا3 

أإتك األسلحة املحرمة عولياً. 
ولفات الصماع إَلاى أل لذا الرتاجع امُلذل 
َواملهل للمإظماة الدولية أظهر أل ما خفي 
كال أعظم، وبخاصة إيما يتدلل بمساتوى 
التدليس والثغوط التي مورست يف الخفاء 
الساتصدار القارارات الدولياة بحال اليمن 
يف نفاس الساياق َوالاذي خططت لاه عول 
الددوال مما جدل مإه عقبة كؤوعاً أما3 أية 

حلول سياسية قد تفيض ننهاء األزمة. 
َوأَكَّااد رئيس املجلس السايايس ألنصار 
اللاه، يف مإشاور له عىل صفحتاه يف الفيس 
بوك، أل ذلك الحدث كشف للرأي الدا3 املحيل 
وانْقليْمي والدويل جازءاً من الحقيقة وأبال 
لمجية الإظا3 السادوعي وعقليته يف إعارة 
األمور ساواء من خالل االعتمااع عىل الدعم 
األَمريكي وانرسائيايل ونفوذلما يف األروقة 
الدولية أَْو عىل رشاء الذمم واالبتزاز باملال..  
َوقاال: لقاد اتثحات حقيقاة القرارات 
األَُمامياة التي اساتصدرت بحل إلساطل 
واليمان وغريلاا مان البلدال وكياف يلدب 
الإفاوذ األَمريكاي وانرسائيايل مان جهاة 
واملال السدوعي من جهة أخرى بمثاميإها 

ومحتوالا. 

وأضااف الصماع: إل الددوال السادوعي 
األَمريكاي عاىل اليمن قد كشاف الكثري من 
الحقائال التي كانت خاإيًة َوأساقط الكثري 
من الشادارات الرباقة التي كانت تساتخد3 
لتإفياذ أجإدة قاوى االساتكبار الداملي ويف 

مقدمتها أَمريكا والصهيونية. 
وأشاار رئيس املجلس السايايس ألنصار 
اللاه، إَلاى أنه قاد ظهر جليااً أل املإظمات 
الدولية التي تستغل كغطاء لرشعإة ألداف 
االساتدمار بكاإاة أشاكاله ليسات ساوى 
مظلة لتلك القوى االستدمارية تستطيع من 
خاللها تإفيذ مخططاتها وما موقف األَُمام 
املتحادة األخاري إال مثااالً بسايط عىل مدى 
الرتلال والثداف وانقيااع لاذه املإظمات 

للدول الكربى. 

أطفال اليمن يتربعون لأُلَمـم املتحدة 
بمصروفهم اليومي تنديدًا بسحب 

السعودية من القائمة السوداء
  -  خاص:

نظََّم الدرشاُت مان أطفال اليمن، يو3 أمس، وقفًة احتجاجيًة، أما3 مبإى 
األَُماام املتحادة بأمانة الداصمة، مإدعين بساحب السادوعية مان القائمة 

السوعاء.
 وتربع األطفاُل بمرصوإهم اليومي لصالح األَُمام املتحدة، لدلها تستغإي 

عن املال السدوعي وتلتفت إىل جرائم تحالف الددوال بحقهم.
 ورعع األطفاال يف وقفتهام تحت شادار “أطفال اليمن يتربعاول لألَُمام 
املتحدة” شادارات تدعو للحرية لألَُمام املتحدة ووقف اللوبي السدوعي، كما 

حملوا الإتاٍت مإدعة بالددوال عىل اليمن وأطفاله. 
وطالباوا املجتمع الدويل وشادوب الدالام الحرة بوضع األَُماام املتحدة يف 
قائماة الداِر ملشااركتها يف قتل أطفال اليمن، مؤكدين أل الشادب اليمإي لن 

يخثَع للحصار األمريكي السدوعي.
 وأتات لذه الوقفة ألطفال اليمن بصإدااء رعاً عىل متاجرة األَُمام املتحدة 
بدماء أطفال اليمن واساتإكارا ملوقفها املخزي املتمثل يف إخراج عول الددوال 

وعىل رأسها السدوعية من القائمة السوعاء. 

 القوُة ال�ساروخية متطر مرتزقة العدوان يف 
اللواء 115 واملجمع احلكومة بحزم اجلوف:

مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان 
بينهم قيادي بزحف فاشل على مواقع الجيش 

واللجان بمديرية املصلوب
  -  خاص:

تصادَّى أبطااُل الجياش واللجال الشادبية ملحاولة تقاد3 ملرتزقاة الددوال السادوعي باتجاه 
مإطقتي الوقز والهيجة بمديرية املصلوب بمحاإظة الجوف. 

وقاال مصدر عساكري إل الدرشاِت مان املرتزقة قتلوا وجرحوا خالل محاولاة الزحف باتجاه 
واعي الوقز ومإطقة الهيجة التابدة ملديرية املصلوب. 

وأكد املصدر إحراَق مدرعة للمرتزقة ومقتل طاقمها خالل املواجهات وقد ُعرف من بل القتىل 
قياعي يدعى أبو رياح الإويف. 

كماا اساتهدإت القوة الصاروخياة للجيش واللجال الشادبية بصواريخ الكاتيوشاا تجمداِت 
املرتزقة والغزاة بمدسكر اللواء 115 واملجمع الحكومي بمديإة الحز3 بالجوف. 

وبحساب مصاعَر عساكرية جاءت الدملية رعاً عىل اساتمرار خروقات املرتزقاة التفاق وقف 
إطالق الإار. 
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صحيفة االندبندنت الربيطانية: السعودية َأْكَثُر 
دول العالم عدوانيًة وَأْكَثُر خطورًة من داعش

  - متابعات
انندبإدنات  صحيفاُة  اعتاربت 
أل  لهاا  جدياد  مقاال  يف  الربيطانياة 
الدالام  عول  أَْكثَار  تداد  السادوعيَة 
السادوعية  عدوانية وتطرإااً، واصفة 
با«املإحطاة الخبيثاة التاي ال ترحام، 

والقوية والخطرة أَْكثَر من عاعش«. 
وأضاإات الصحيفاة الربيطانية، يف 
مقال نارش األحد، أل الخطر املساتجد 
املتمثل بداعش، قد صد3 الدالم كله، إال 
أل السدوعية تدد أَْكثَر خطورة، مشرية 
إىل أل السادوعية تإقل بشاكٍل مإتظم 
الدالام،  أنحااء  إىل  املرياض  إْسااَلمها 
تمّول وتحرض عىل الكرالية، كما أنها 
تسحل الحريات اننَْساانية والطموح. 
واعتربت الصحيفاة أل الكيل طفح 
مان التأثاري السادوعي الخبياث الذي 
يإتارش برسعاة وبحرية، مستشاهدًة 
بدرض امللك سالمال بإاء 200 مساجد 
يف أملانياا لالجئال الذيان وصلاوا إليها 
حديثااً، بغالبيتهم املسالمة، يف املقابل 
»لام يدارض أّي مبلغ من املاال نعاعة 
توطال الالجئال أو تلبياة حاجاتهام 
األساسية، بل عرض املساجد الولابية، 
التاي تشاكل أحصإة طارواعة للحملة 

السدوعية الرسية«. 
الددياد  مان  الصحيفاة  وحاذرت 
من املدارس انْسااَلمية التاي أصبحت 
أيثااً مواقَع للولابياة، والتي تحرض 
املسلم عىل املسالم، وتقوض من وجوع 
الدرصيال، مديادًة إىل االذلاال قاوَل 
الراحال لاورال موراإيتاش، ولو من 

املحاإظال الجاُدع الفرنسايل، الاذي 
السادوعيل  »إل   :2002 عاا3  كتاب 
مساتويات  مختلاِف  يف  يإشاطول 
انرلاب، مان املخططال إىل املمّولل، 
مان الكاواعر إىل جإاوع امُلشااة، ومان 
املإظريان إىل املصفقال«، مذكارًة أل 
»مدظام القتلة يف أحداث الحاعي عرش 
من سابتمرب كانوا سادوعيل، وكذلك 

ليكلية تإظيم القاعدة«. 
وأضاإات: »أناا لام أَر أيَّ تحقيال 

الثاوَء عاىل لاذا  تلفزيوناي يلقاي 
الإظاا3، ماع أنإاا ندلام أناه ال طائل 
من ذلك؛ ألنه سايتم قماع األعلة. لقد 
حاول بدض الكتاب كرس لذه املؤامرة 
الحقارية، ككتااب كرياغ أنغار »بيت 
باوش، بيت آل سادوع« الذي نرُش عا3 
ل200، والاذي لام يادع إياه الكتااب 
مجاالً للشاك باأل اململكة السادوعية 
كانت املركز الدصباي لإلرلاب الدويل، 
وأل عائلة بوش كانت قريبة عىل نحٍو 

مريب من الإظا3«. 
وختمت مقالتها أل القاعة الغرب ال 
يواجهاول اململكة الدربية السادوعية، 
والدادوى  الدمااغ  غسايل  مصادر 
انْساَلميل، ليس بسبب الإفط واألرباح 
التاي تحققها مبيداات األسالحة؛ بل 
ألنهام سياسايول جبإااء ومإتفدول 
خونة، ويشّكلول تهديداً حقيقياً لألمن 
القوماي، والوطإية والتماساك، إكيف 

سريعول عىل لذه التهمة؟. 

املتتبع ألحاوال الدول الدربياة يجد الكثري من 
لذه الدول قد لاجمت عوالً عربية أخرى ألساباب 
تبدو ثانوية جداً إذا ما قيسات برضورة اْستخَدا3 
الساالح للدإاع عن قثايا األمة املصريية السيّما 
القثياة الفلساطيإية ضاد الكياال الصهيوناي 

الغاصب. 
يف لذا املقال نتإاول بشكل خاص مواقف عول 
مجلس التداول التي شاّكلت القوات الدساكرية 
املدروإة با »عرع الجزيرة » وأمور أخرى تكشاف 
حقيقاة ُمّرة، ولاي أل الدديد من لاذه الدول قد 
لاجمات بلدانااً عربية أخارى أو ععمت بشاكل 
مباارش أو غاري مباارش التإظيماات انرلابياة 
لزعزعة األمن واالستقرار من أجل تغيري األنظمة 

يف بدض تلك البلدال. 
قبل الخوض يف لذا املوضوع البّد من انشاارة 

إىل نبذة مخترصة عن عرع الجزيرة:
»عرع الجزيرة« لي قوات عساكرية مشرتكة 
لادول مجلاس التدااول الاذي يثم )السادوعية 
والكويات والبحرين وقطار وانَماَرات وسالطإة 
ُعمال(، وتم إنشااؤلا عاا3 2ا19 بهدف حماية 
أمن لذه الدول ضد أّي عدوال خارجي. ويقع مقر 
لاذه القوات يف السادوعية وتحدياداً يف محاإظة 
»حفر الباطن« قرب الحدوع بل الكويت والدراق.  
وتتألف القوة التأسيساية لاا »عرع الجزيرة« 
مان إرقة مشااة آلياة بكامال إساإاعلا وأغلب 
جإوعلا من السادوعية مع أعاداع قليلة من باقي 
الادول. وتشاكل لاذه القاوة قيمة اسارتاتيجية 
محدوعة مان الإاحية األمإية وغري قابلة للتصدي 

ألّي تهديد واسع الإطاق. 
آب/   2 يف  للكويات  الدراقاي  الغازو  قبيال 
أغساطس عاا3 1990 كانت قاوات عرع الجزيرة 
تتألف من لواء سادوعي ولواء مشارتك من باقي 
عول مجلاس التداول، ولم تقم لاذه القوات بأّي 
رّع عساكري عىل االجتيااح الدراقي للكويت، مما 
أظهار رمزية وإشال لذه القاوات يف حماية أحد 

أعثائها. 

قامات  للكويات  الدراقاي  االجتيااح  وبداد 
السدوعية بتكرار ععواتها لزياعة التداول الداخيل 
للدول األعثاء يف عرع الجزيرة كما ععمت اقرتاح 
سالطال ُعمال »قابوس بن ساديد« بزياعة أعداع 
قاوات الدرع إىل مائة ألف جإادي، إالّ أل األصوات 
الداعياة إىل ذلاك تقلصات إيما بداد إىل أل إنتهى 
مارشوع زيااعة قاوات عرع الجزيارة يف كاناول 

األول/عيسمرب 1991 بثغط سدوعي. 
ويف عيسامرب 2005 أعلإت السادوعية تفكيك 
قاوات عرع الجزيرة عىل أثر التوترات السادوعية 
- القطرية وإعراك مجلاس التداول أل القوات لم 

تكن باملستوى املطلوب. 
ويف نوإمرب 2006 قّرر مجلس التداول توسيع 
قادرات الادرع وإنشااء نظاا3 مشارتك للقياعة 
والسايطرة. ويف عاا3 2006 قاّدرت قاوة الادرع 
بحوايل 7000 عساكري. ويف عاا3 2010 تجاوزت 
القاوة عتباة الثالثال ألاف. ويف عاا3 2003 قرر 
وزراء الدإااع والخارجياة لدول مجلاس التداول 
نقل قاوات الادرع إىل عولاة الكويت أثإااء حربه 
ماع الدراق بإاء عاىل طلب الكويات التي اتخذت 

إجراءات احرتازية. 

إحتجاجات البحرين 
االحتجاجاات  إارتة  وخاالل   2011 عاا3  يف 
املإاماة  البحريان طلبات حكوماة  الشادبية يف 
لاذه  لقماع  الجزيارة  عرع  بقاوات  االساتدانة 
االحتجاجاات. واعترب الكثريُ من املراقبل إرساال 
لاذه القاوات بمثاباة غازو للبحريان. وأُتهمات 
لذه القاوات بارتكاب جرائم مإهاا مإع الطواقم 
الطبية من تقديم الداالج للجرحى وقتل املدنيل. 
وشاركت السادوعية بأكرب عدع من القوة املرسلة 
إىل البحريان وجاءت بددلاا انَمااَرات. ولو أمر 
يخالف بشاكل رصيح االتفاق الذي تشاّكلت عىل 
أساساه قوات عرع الجزيرة والاذي يإص عىل أل 
لذه القاوات لي لغارض صد الخطار الخارجي 
وليس للتدخل يف الشاؤول الداخلية أليّة عولة من 

عول مجلس التداول. 

حرٌب عربية - عربية من نوع آخر 
بدد انادالِع األزمة الساورية يف ماارس / آذار 
عاا3 2011 بادأت حرب عربياة - عربية من نوع 
آخار، وظهار ذلك بشاكل واضح من خاالل ععم 
الجماعاات انرلابياة مان قبال بلادال عربية يف 
مقدمتها السدوعية وقطر بهدف إسقاط حكومة 

الرئيس السوري »بشار األسد«. 
كماا ععمات السادوعية وقطار الجماعاات 
انرلابية السايّما تإظيم »عاعش« لزعزعة األمن 
واالساتقرار يف الداراق، وقاد أعى ذلاك إىل احتالل 
مإاطَل واسادة من لذا البلد واستشاهاع وجرح 

اآلالف من الدراقيل. 
ولطاملاا رّصح املساؤولول السادوعيول عان 
ععمهم لتلك الجماعات من بيإهم وزير الخارجية 
»عااعل الجباري« الاذي أكد ماراراً إل أيََّة تساوية 
لألزماة الساورية ال يمكان أل تحصل ماا لم يتم 

إزاحة »األسد« عن السلطة.  
يف لاذا انطاار اساتثاإت الريااض مؤتمار 
املدارضاة الساورية التي عرإت إيما بدد باسام 
»مدارضاة الريااض« وعملت عاىل عرقلة جميع 
املسااعي السالمية لتساوية األزمة السورية عرب 

مفاوضات »جإيف« َو«إييإا«.  
ويف عا3 2012 وّقدت السدوعية وقطر وتركيا 
اتفاقااً رسيّااً يهادف لإلطاحة بحكومة »بشاار 
األساد«. وحظاي االتفااُق بدعام عول غربياة يف 
مقدمتهاا أَمريكا وإرنساا وبريطانيا. وتم إثح 
لذا االتفاِق من قبل »جوليال أساانج« مؤساس 
موقاع »ويكيليكاس« الاذي أََشااَر إىل أل الداداء 
السادوعي لحكومة األساد تخطى ما كال متفقاً 

عليه بهذا الخصوص مع انعارة األَمريكية. 

العداء السعودي - القطري للبنان 
بدد إشال القيااعات السادوعية والقطرية يف 
تحقيال مخططهم الراماي إىل إساقاط حكومة 

األساد يف ساوريا، ساارعت الريااض والدوحاة 
للتخطياط نشادال الفتإاة الطائفياة يف لبإاال 
خصوصاً بل الساإّة والشايدة، وذلاك من خالل 
ععم التإظيمات والشخصيات السلفية واملتطرإة 
ومن بيإهم املدعو »أحمد األسري« الذي ُعرف إيما 

بدد باسم »شيخ الفتإة«.  
وكال األساري شاخصاً مغموراً قبل أل يطرح 
نفساه كمداإع عن ساإّة لبإال، حياث قا3 بدّدة 
اللاه والشاخصيات  نشااطات مداعياة لحازب 
الشايدية املدروإاة يف لبإاال. وععاا األساري إىل 
اعتصا3 يف سااحة الشاهداء بباريوت للتحريض 
ضد الحكومة الساورية. كما نّظام اعتصاماً آخر 
يف مديإاة »صيدا« وتحدياداً يف الطريل الرابط بل 
بريوت واملإاطال الجإوبية من لبإال ذات األغلبية 

الشيدية للمطالبة بإزع سالح حزب الله.  
ويف عاا3 2013 تحولت صيدا إىل سااحة قتال 
بال أتباع األساري والجيش اللبإاني أسافرت عن 

مقتل ا1 جإدي و11 من أتباع األسري.  
وبداد اعتقاله مان قبل قوات األمان اللبإانية 
اعرتف األسري خالل التحقيقات بتلقيه الدعم من 
السادوعية وقطر ملحاربة حزب الله وإثارة الفتإة 
الطائفية يف لبإال بهدف زعزعة األمن واالستقرار 

يف لذا البلد.  
ولم تقف مسااعي السادوعية ضاد حزب الله 
عإد لذا الحد، بل حّرضت الدول الدربية خصوصاً 
يف مجلاس التداول التخااذ قرار عاخال الجامدة 
الدربياة يصإاف حازب اللاه كمإظماة إرلابية، 
األمار الذي عارضه الدراق ولبإال وتحفظت عليه 

الجزائر. 

الحرب اإلعالمية السعودية ضد لبنان 
كّرسات السادوعية عداءلاا للبإاال بسابب 
موقفهاا السالبي مان حازب اللاه وإيارال التي 
تربطهاا عالقاة جيدة مع لاذا البلاد، وظهر لذا 
الداداء بشاكل واضح عإدماا قاررت إعارة القمر 
مان  وبتحرياض  ساات«  »عارب  االصطإاعاي 

السدوعية الثغط عىل الحكومة اللبإانية نيقاف 
باث »قإااة املياعيان« الفثائية بسابب رإثها 
للدادوال السادوعي عىل اليمان وساائر املواقف 
املداعية التي تتخذلا الرياض ضد عول وشادوب 
املإطقة. وعىل أثر ذلك قررت إعارة »عرب ساات« 
إنهااء عقدلا مع الحكومة اللبإانية ونقل محطة 
البث التابداة لها من مإطقة »جاورة البلوط« يف 

لبإال إىل الداصمة األرعنية »عّمال«. 

العدوان السعودي على اليمن 
شإّت السدوعية بتاريخ 26 مارس/آذار 2015 
وبدعام مان أطاراف كثارية يف مقدمتهاا أَمريكا 
والكياال انرسائيايل عدواناً غاشاماً عاىل اليمن 
أطلقات عليه اسام »عاصفة الحز3«. وشااركت 
يف الددوال جميع عول مجلس التداول باساتثإاء 
سلطإة ُعمال. كما أعلإت »الجامدة الدربية« عن 
ععمها لهاذا الددوال الاذي أعى إىل إزلااق أرواح 
وجرح اآلالف من اليمإيال وتدمري البإى التحتية 
لبالعلم. وشامل التدمري املستشافيات واملدراس 
ومحطات الطاقة الكهربائية واملياه ومستوععات 

األغذية واألعوية.  
والتسااؤل املطاروح: ملااذا يساتخد3 الدارب 
وال  البداض  بدثهام  لارضب  أسالحتهم 
يساتخدمونها ضاد الكياال انرسائيايل الغاصب 
للقدس الرشيف، خصوصاً السادوعية التي تّدعي 
أنهاا الراعياة ملصالح املسالمل وتصف نفساها 

بأنها خاعمة الحرمل الرشيفل؟ 
انجابة عن التسااؤل بسايطة للغاية ولي أل 
لذه الدول ال تملك زما3 اتخاذ القرارات وليس لها 
من األمر شيئاً سوى إطاعة األوامر التي تصدرلا 
أَمريكا لتإفيذ مرشوعها يف الرشق األوسط الرامي 
إىل تمزيل عوله ونهب ثرواتها والتحكم بمصريلا 
خدماة ملصالاح واشاإطن والكياال انرسائيايل 
وحلفائهما الغربيل عىل حسااب بلدال وشادوب 

املإطقة. 

* الوقت التحليلي

اأَمريكا والكياُن ال�سهيوين.. امل�ستفيد الأول

العرب يقتلون أنفسهم!

حزُب األمة ينّظُم 
ندوًة سياسيًة حول 
مفاوضات الكويت

  - خاص
يف إطااِر الفدالياات الرمثانياة التاي يقيُمهاا حازُب األمة عارب عوائره 
املختلفاة، عقدت الدائرة السياساية بالحزب مسااء األحد الاا 7 من رمثال 

املواإل 2016/6/13 3 ندوًة سياسية حول املفاوضات الجارية يف الكويت. 
وقدمت يف الإدوة ثالث أوراق بمشااركة سياسايل وأكاعيميل من أحزاب 
أخرى، وكانت الورقة األوىل بدإوال: املشاورات يف الكويت )متابدات وتقييم(، 

قدمها املهإدس لطف الجرموزي رئيس الدائرة السياسية لحزب األمة. 
أما الورقُة الثانيُة إكانت بدإوال: الفريل الوطإي للمشاورات تقييم األعاء 
يف ظال التمساك بالثوابت وتجاوز الدراقيال قدمها الدكتاور ماجد انعرييس 
األمل املسااعد لحزب الكرامة اليمإي ورئيس الدائرة السياسية.. بيإما ألقى 
الدكتور إرحال لاشم رئيس الدائرة السياسية لحزب شباب الددالة والتإمية 
الورقاة الثالثة بدإوال )اساتدراض تحلييل للدور األَُماماي يف األزمة اليمإية 

وصوالً إىل املشاورات(. 
تال ذلك تدقيبات وتوصيات للمشااركل يف الإدوة، حارض الإدوة عدٌع من 
قياعات األحزاب السياسية اليمإية املإالثة للددوال وأكاعيميول وإعالميول 

وممثلول عن مإظمات املجتمع املدني.
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كانات ترصيحااُت األمال الداا3 لألمم 
املتحادة بشاأل تدارض املإظماة األممية 
لالبتزاز السادوعي لحاذف تحالف الددوال 
من القائمة الساوعاء آخَر إثائح املإظمة 
األممية وليسات األخرية، كما أنها سالطت 
الثاوء عاىل تأريخ األمام املتحدة األساوع 
يف الدادوال عاىل اليمن ويف إطاار عملها يف 

األزمات الدولية مإذ تأسيسها. 
ولام تكان خطاوُة إزالاة الدادوال مان 
القائماة الساوعاء لاي الإقطاة املظلماة 
الوحيدة يف مسارية األمم املتحدة يف الددوال 
عاىل اليمان، بل إنهاا حلقٌة ضمن سلساة 
طويلة مان التواطؤ بدأت إصولها مإذ أول 

جريمة ارتكبها الددوال إىل اليو3. 
وقبال اساتدراض تأريخ األمام املتحدة 
األساوع يف الددوال عىل اليمان، وبداية من 
املؤتمر الصحفاي الذي عقده بال كي مول 
الخميس املايض إقد قال إل »رإع التحالف 
السادوعي من القائمة السوعاء جاء بسبِب 
تهديادات بوقاف التمويال لدادع كبري من 

برامج األمم املتحدة«.
وأضااف: »مان غري املقباول أل تمارس 
عول أعثااء باألمام املتحادة ضغوطاً غري 
مإاسبة«، ُمشرياً إىل أل »رإع اسم التحالف 
مان القائماة الساوعاء كال قاراراً صدبااً 

ومؤملاً«.
بادا أل باال كي ماول يحااول أل يربّئ 
نفساه ومإظمته من تبداات إزالة الددوال 
مان قائماة الدار لقتال األطفاال يف اليمن 
لكإه يف الحقيقة كشاف أل املإظمة يمولها 
ويتحكم بسياساتها الَقتََلُة، وأل املإظمة ال 
تمتلك سياساًة مساتقلًة ولكإها ملن يدإع 

أكثر.

• سحُب مشروعِ قراٍر للتحقيق 
يف جرائم العدوان 

إذا كانت الثغوُط انعالمية والحقوقية 
إرضات عىل باال كي ماول الكشاف عما 
تدرََّض له من تهديدات لرإع اسم التحالف 
السادوعي مان القائمة الساوعاء إإل ذلك 
لم يحاُدْث عإدماا انصاعت األمام املتحدة 
لثغاوٍط مماثلاة مطلع أكتوبار من الدا3 
املاايض عإدماا تام ساْحُب مارشوع قرار 
لتشاكيل لجإة عولياة للتحقيال يف جرائم 
الحرب باليمن بثغوط أمريكية وسدوعية 
لم تكتِف بساحب القرار، بل زاعت عىل ذلك 
بإجباار األمم املتحدة عىل القبول بتشاكيل 
لجإة يشاكلها تحالاف الدادوال للتحقيل 
يف جرائماه باليمان، األمار الاذي اعتربتاه 
املإظمات الحقوقية عاراً عىل األمم املتحدة 

التاي يبدو أنها اساتمرأت لحااَق الدار بها 
مع كل جريمة بحل املدنيل يف اليمن. 

وتثمان مارشوُع القارار الاذي أعدته 
لولإادا يف حيإاه لطرحاه يف مجلس األمم 
املتحادة لحقوق اننَْساال، باالشارتاك مع 
أملانياا وسات عول أوروبياة أخارى، ععوًة 
لرئياس املجلس زياد بن رعد الحسال إىل 
»إرسال بدثة ملراقبة وضع حقوق اننَْسال 

يف اليمن ورإع تقرير بشأنه«.
وبدد ذلاك بأياا3 أعلن مجلاُس حقوق 
اننَْساال التابع لألمم املتحدة أنه تم سحُب 
الإص الهولإدي واستبداله بمسوعة أعدتها 
السادوعية ووضدات إيهاا تصورلا الذي 
يتماىش مع لدإها يف تغييب الددالة وابداع 

األنظار عن جرائمها يف اليمن. 
وانتقدت مإظماُت حقوق اننَْسال قرار 
سحب املرشوع الهولإدي. واعتربت مإظمة 
ليومان رايتاس أل بريطانياا والوالياات 
املتحدة اختارتا التحالف مع السدوعية عىل 

حساب تحقيل الددالة.
واعترب عثاُو املإظمة املدإياة بحقوق 
اننَْساال إيلياب عا3 أل مارشوَع القارار 
الاذي تم ساحبه »إرصة ضائداة حقاً ما 
لاو تفساريلا؟ إنها املدارضة السادوعية 

التامة« ملسوعة القرار.
مراقبااً  كال  والاذي  عا3  وأضااف 
للمفاوضاات حاول املساوعة الهولإدياة، 

أل سابَب قارار إلغااء الدعاوة إىل إجاراء 
تحقيل بقياعة األمام املتحدة لو »تفثيل 
الربيطانيال واألمريكيال الحصاول عاىل 

إجماع«.
 وأوضح أل بريطانياا والواليات املتحدة 
واجهتا االختيار »بل الددالة وبل التحالف 

االسرتاتيجي مع السدوعية«.

• السعودية رئيسٌة ملجلس 
حقوق اإلْنَسان: القضاء على 

العدالة 
التاي كال  يف ذروِة املجاازر الجماعياة 
الددوال السادوعي األمريكي يرتكبها بحل 
املدنيال يف اليمان ومثاعفاة اساتخدا3 
القإابال الدإقوعياة املحرماة عوليااً ضاد 
املدنيل بشكل عشاوائي أغلقت السدوعيُة 
بدعام أمريكاي بريطاناي أباواَب الددالاة 
عإدماا اشارتت رئاساَة مجلاس حقاوق 
اننَْساال التاباع لألمم املتحادة، يف وصمة 
عار أخارى يف جبل األمم املتحادة وأميإها 
الداا3 باال كاي ماول. خطاوٌة اعتربتهاا 
مإظمات حقوق اننَْساال ووسائل انعال3 
الدولياة إثيحًة كربى وطرحت تسااؤالٍت 
حول تفساري قباول األمم املتحدة بتساليم 
رئاساة مجلس حقوق اننَْسال للسدوعية 
التي تدد أكربَ عولة تمتلك ساّجالً مخزياً يف 

مجال حقوق اننَْساال يف إطاار مواطإيها 
وبالتزامن ماع ارتكابها أبشاع الجرائم يف 

اليمن. 
يف سبتمرب من الدا3 املايض ومع ارتفاع 
أصاوات مإظمات حقوق اننَْساال بشاأل 
انتهااكات قوانل الحرب مان قبل الددوال 
السادوعي يف اليمان إاجأت األمام املتحدة 
الجمياع عإدماا أعلإت تسالُّم السادوعية 
للجإة الخرباء املساتقلل يف مجلس حقوق 

اننَْسال التابع لها.
كانات تلاك الخطاوة واحادًة مان أبرز 
إثائاح األمام املتحادة وواحدة مان أكثر 
الخطاوات التاي أثاارت غثاَب مإظمات 
حقوق اننَْساال التي كانت تدكف يف اليمن 
عىل إثباات جرائم الددوال يف اليمن وتحمل 
مخاطار التإقال يف املإاطل التاي تتدرض 
تقاريرلاا  لرتإاع  الدإقاوعي  للقصاف 
لألمم املتحادة لوضع حد لجرائام الددوال 
والتحقيال إيها لتتفاجاأ أل الجالع أصبح 
قاضيااً ورئيسااً ملجلاس حقوق اننَْساال 

باألمم املتحدة. 
يف حيإاه قالات مإظماة مراسالول بال 
حادوع مدلقًة عاىل التديال بأناه »تديل 
ساخيف للغاية«. وأضاإت »من املشل أل 
تتغااىض األمم املتحادة عن لذه الرئاساة 
علما أل اململكة الدربية السادوعية تدد من 
أكثر الدول قمدا يف مجال حقوق اننَْسال«. 

كما قال رئيس مإظمة »يو ال ووتش«، 
لاالل نوير، إل ذلاك القارار »إثيحة ألل 
عدَع األشخاص الذين أعدموا بقطع الرأس 
الذيان  أكثار مان   2015 السادوعية يف  يف 

أعدمهم تإظيم عاعش«. 
ا3ُ الهولإدي »تيجريع رويارعز«  أما الرسَّ
إخّلد الفثيحة األممية برسم كاريكاتوري 
انتارش يف مدظام وساائل االعاال3 الدولية 
ويظهار  االجتماعاي  التواصال  ومواقاع 
السايُف مع سااريات علل عليهاا ضحايا 
الإظا3 السادوعي بدالً عن األعال3 إىل جانب 
عَلام السادوعية وجميدها تقاُف إىل جانب 

مبإى األمم املتحدة. 

• إدانة العدوان يف اليمن: 
بياناٌت حبيسة أدراج مكتب بان 

كي مون 
لام تُكان خطاوة األمام املتحادة بإزالة 
التحالاف مان القائمة الساوعاء خيبة أمل 
ناتجًة عن مرالإة الشدب اليمإي عىل األمم 
املتحادة، بال كانات مجرع محطاة جديدة 
نثبات تواطؤ وانصياع األمم املتحدة لقوى 

الهيمإة واملال. 
أماا يف مارس املايض إكال لإاك محطٌة 
أخرى لكشاف تخاذل األمام املتحدة، حيث 
ارتكاب طاريال الدادوال مجازرة بشادة 
يف ساوق مساتبأ بمحاإظاة حّجاة وراح 
ضحيتهاا أكثر مان 100 شاهيد وعرشات 
الجرحى، ويف حيإه أكادت األمم املتحدة أل 
إريل التحقيال التابع لها أثبات ال الغارة 
شإها طريال الددوال وأنه لم يكن لإاك أي 
لدف عساكري يمكن التذرع به، بانضاإة 
الدادوال  حّملات  املتحادة  األمام  أل  إىل 
مساؤولية مقتل أكثار من ثلثاي الثحايا 

باليمن.
ويف حيإاه أيثااً قاال مفاوض األمام 
املتحدة السامي لحقوق اننَْسال األمري زيد 
بن رعد الحسال إل التحالاف الذي تقوُعه 
السادوعية يف اليمن مسؤول »جرائم حرب 
عولية«، مثيفاً أل إريل التحقيل »لم يجد 
عليالً عاىل أية مواجهة مسالحة أو ألداف 
عساكرية لاماة يف املإطقاة وقات وقوع 

الهجو3«.
عول  بمساؤولية  املتحادة  األمام  ثقاُة 
الددوال عن مقتال ثلثي الثحايا وارتكاب 
مجزرة بساوق مساتبأ عول وجاوع لدف 
بالإسابة  تؤخار  أو  تقاد3  لام  عساكري 
لليمإيل؛ ألل ذلاك التقرير تحول إىل مجرع 
حرب عىل ورق وبقي إىل اليو3 حبيساً ألعراج 
األمل الدا3 لألمم املتحدة ولكإه وغريه من 
الشاوالد ساتبقى أعلًة عىل الدور املشابوه 
الذي لدبته األمم املتحدة يف مساندة الددوال 

ضد املدنيل واألطفال يف اليمن.

بان كي مون اأقّر بالف�سيحة والتواطوؤ ومل يربئ �ساحة املنظمة الأممية 

محطات األمم املتحدة امللّطخة بدماء اليمنيني منذ انطالق العدوان 

تسوية األزمة اليمنية: مصالح واشنطن عقبٌة رئيسية 
لقمان َعبداهلل*

اَل إَلاى اتفاق يإهي  ليست الرياُض وحَدلا َمن يُدرِقُل التوصُّ
الحرب واألزمة يف الايَاَمان. تقف السياساُة األمريكية التي تُددُّ 
املرجدية الرئيسية السرتاتيجية السدوعية كحجر عثرة يف طريل 
أي حّل، إذ إل واشاإطن تتطلع إَلاى حكومٍة ال تخُرُج من عباءة 

سياستها يف املإطقة.
تطارح املماطلُة التاي تهيمن عاىل املفاوضاات الايَاَماإية 
املساتمرة مإذ ثمانية أساابيع يف الكويت أسائلة عدة عن سبب 

البطء يف إحراز أّي تقد3 باتجاه الحّل. 
وإىل جاناِب الخالإااِت الجولرياة بال طريف الإازاع، يمكن 
القول: إل املفاوضاِت تتدّدى مصلحة الايَاَمان والسادوعية، إذ 
إل وإاَد الريااض يمثُّل تقاُطَع مصالح ُكلٍّ مان الواليات املتحدة 
وعول الخلياج، بانضاإاة إَلااى مصالاح أطاراف »الرشعياة 
الايَاَماإياة« )إريل الرئيس املساتقيل َعبدربه مإصور لاعي(، 
عىل اعتبار أل أيََّة تسوية سياسية ستإتج بدائَل سياسية جديدة 

للحصة التي تمثل إريل الرياض.
لذا يدإي أل مصالَح واشاإطن تبقى لي األسااَس لبإاء أيَّة 

تساوية، ومن عونها لن يساتطيع الوإدال عبور القإاة للوصول 
إَلااى الحلاول املمكإة. ويقتيض لذا الغرض سلسالة »رشوط« 
تساتوإيها أية تساوية مقبلة. إواشاإطن ال تساتطيُع القبوَل 
بيماٍن متجّذٍر بالداداء نرسائيال وملإظومة الهيمإاة األمريكية 
يف املإطقاة، خصوصاً ملا يمثله لذا البلد من موقٍع اسارتاتيجي 
حياوي ونرشاإه عاىل باب املإادب، أحُد أبارز املمارات الداملية 
الذي يمّر عربه ثلث التجارة الداملية. كذلك، إل جزيرَة ساقطرى 
الايَاَماإياة الفاصلاة بل بحر الدارب واملحيط الهإادي واملياه 
الدميقة والقريباة من القرل األإريقي، تمثّاُل عامالً مهماً جداً 
للسياساة األمريكية، بانضاإة إَلاى امتاالك الايَاَمان مخزوٍل 
نفطي اسرتاتيجي يوازي الثفة الشمالية من الجزيرة الدربية، 
وقد استجدُّ يف السإوات األخرية عىل أجإدة واشإطن تإامي نفوذ 

تإظيم »القاعدة« الذي بات يمثل قلقاً ملصالحها يف املإطقة.
وبإاًء عىل لذا الواقع، ال تمتلُك السادوعية قراَرَلا يف أل تُشنَّ 
حرباً كبارية بالحجِم الذي تشاإه عاىل الايَاَمان. إالسادوعية 
لدبات عرب الدقوع املاضياة عور األعاة األمريكية الطيّدة، ساواء 
يف السياساة الخارجياة القائماة عاىل الهيمإاة والتسالط عىل 
بقياة عول املإطقاة، أو من خالل تإفيذ املهماات التي تقو3 بها 
االساتخبارات السادوعية يف الددياد مان عول املإطقاة والدالم 

انساالمي مان باكساتال وأإغانساتال إَلااى ساوريا والدراق 
وغريلاا. إالوالياات املتحدة تدعم لاذه الحرب، لياس بالثوء 
األخرض إحساب، بال بالدإع باتجااه تإفيذلا واملسااعدة عىل 
تحقيل ألداإها. ولذا األمر مدَلٌن من قبل واشاإطن التي أكدت 
مإاذ األياا3 األوىل مشااركتها يف الدادوال عربَ تقديمهاا املدونة 
االستخباراتية واللوجستية وتزويد الطائرات السدوعية بالوقوع 
جّواً والتحديث الدائم لبإك األلداف السادوعي. وبهذا الشاكل، ال 
تمتلاك الرياض كذلك القدرة عىل وقف لذه الحرب بمفرعلا من 

عول الإظر إَلاى املصالح األمريكية يف املإطقة.
تتبإى واشاإطُن الحرَب عىل الايَاَمان بالكامل عىل مستوى 
السياساة الخارجية من خالل التغطية عاىل الرياض يف املحاإل 
الدولية ويف مجلس األمن ومإظمات حقوق اننساال. وتشاارك 
بصاورٍة إاعلٍة يف التسارت عاىل االنتهاكات والجرائم السادوعية 
بحل الشادب الايَاَماإي. أما االنتقاعاُت التاي تصُدُر بل الفيإة 
واألخارى من بداِض الجهات الدولياة نعانة السادوعية، إغالباً 
تقُصُد واشاإطن مان خاللها القول للدالم إنهاا غري راضية عن 
السادوعية وعان جرائهماا وإنها غاريُ مدإيّة بتحمال تبداتها. 
كذلك، تساتفيد واشاإطن من لذه انعانات البتزاز الرياض عىل 
املساتويل السايايس واملايل وبدقوع التسليح للجيش السدوعي، 

ونلازا3 الرياض بمزياد من االرتماء يف األحثاال األمريكية. لذا 
لياس غريبااً أل يبقى تأثريُ تلاك االنتقاعات طاوال إرتة الحرب 
محادوعاً وال تؤثر يف األعاء السادوعي أو يف الخروج عن الساياق 

االسرتاتيجي لدالقتها بواشإطن.
إىل ذلك، إل القوى الدساكرية األمريكية موجوعٌة يف السواحل 
املطلاة عىل الايَاَمان، وأخرياً أنزلت قوات اساتخباراتية جإوبي 
لاذا البلاد، وبالتحدياد يف مطار الرياال يف حرضماوت وقاعدة 
الدإد يف لحج. وبموازاة الوجوع الدساكري، تحرض واشاإطن يف 
املفاوضات السياساية الجارية يف الكويت من خالل سافريلا يف 
الايَاَماان الاذي يتدخل باكل التفاصيل، ولو عاىل تواصل عائم 
مع وإد الرياض ويإّسال الجهوع مع اللجإة السدوعية الخاصة 

بإعارة الوضع يف الايَاَمان.
يقاتل الشادب الايَاَماإي عىل جبهات القتال الدسكرية كما 
يواجاه باألمداء الخاوية عىل الجبهاة االقتصاعية. ويفاوض يف 
لذا الوقت يف الكويت ليجتاَز املجموع املدقد للمصالح السدوعية 
واألمريكية، إذ أثبتت األحداث أل مصائب الشدب الايَاَماإي لي 

السياسة األمريكية ولكن عرب البوابة السدوعية.

* األخبار البيروتية.
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  - رشيد الحداد:
يتباكاى الُدااْدَوال ومرتزقتاه عىل ماا آلت إليه 
األَْوَضااع االقتصاعية واملديشية يف البلد، متجاللل 
ممارسااتهم الساوعاء بحل االقتصااع اليمإي مإذ 
الوللة األْوىَل للُدااْدَوال والحصار، ابتداًء بالحصار 
الخانل ومروراً باساتهداف املصانع واملوانئ وإتح 
أَبْاَواب التهرياب عاىل مرصعيهاا أََمااا3 التهريب 
املإّظم؛ بهدف اساتإزاف الُدملة الصدباة.. أَْكثَاار 
مان محطة مان محطات محااوالت وممارساات 
الُدااْدَوال ومرتزقته اساتهداف وتدماري االقتصاع 
الوطإي وتحميل ُكّل تكالياف ابتزازلا وقرصإتها، 

املواطن البسيط، يف سياق التقرير التايل:
كشفت ممارسات الُداْدَوال وأََعَواته من مرتزقة 
وعمالء وخاليا نائمة عاىل مدى الفرتة املاضية عن 
ممارساتهم جرائم اقتصاعية جسيمة بحل الوطن 
تجاوزت ُكّل مداني وعالالت االقتصاع األسوع، حيث 
تدمد الُداْدَوال ومرتزقته إتح كاإة أَبَْواب التهرِب، 
ومإهاا تهرياب املشاتقات عارب املإاإاذ املختلفاة 
وإارض اتاوات عاىل التجار مقابل تساهيل عخول 
الشاحإات التجارية وإْغااَراق األَْساااَواق املحلية 
بسلع ومإتجات عول الُداْدَوال، ليس بهدف تحويل 
الساوق اليمإي الذي يدد من األَْسااَواق املستهلكة 
الكبارية يف املإطقة إَلاى ساوق لتساويل مإتجات 
الدادو ولكن بغرض ساحب الدماالت الصدبة من 

الوطن.

ممارسات سوداء 
 تلاك املمارسااُت التي تإادرج يف ساياق إْعَخال 
الساوق اليمإي يف إَطار االقتصاع األساوع تجاوزت 
ذلك املفهو3 إَلاى ممارساة الددو غسايل األَْماَوال 
واسادة الإطاق ابتدأت مإذ األَيَّااا3 األْوىَل للُداْدَوال 
من خالل التالعب بأَْساَداار رصف الدملة وسحب 
الدملاة بطارق مختلفاة مإها نقال األَْمااَوال براً؛ 
لغرض رشاء مإتجات سادوعية أَْو رشاء مشتقات 
نفطياة مان قبل لواماري الإفط املوالال للتحالف 
اكال من طريل الدرب أَْو من طريل الجوف ومأرب.

إىل جاناب قياا3 مرتزقاة الريااض بالقرصإاة 
البحرياة بموجاب القارار الادويل 2216 الاذي لم 
مإاح الددو حل تفتيش السافن، بل لغرض محدع 
بتفتيش السالح وليس املواع الغذائية واالستهالكية 
والدواء، كماا مإح الُدااْدَوال مرتزقة الرياض حل 
مإاح تصاريح عخاول السافن الذين وّظفاوا ذلك 
للثْغط عىل التجاار املساتورعين وابتزازلم مالياً 
مقابال الساماح بدخاول الشاحإات التجارياة و 
ُخُصْوصاً الإفطية التابدة لتجار الإفط إَلاى ميإاء 
الحديادة والتاي تتجاوز أَحياناً الاا 200 عوالر عىل 
الطان الواحد من املشاتقات الإفطياة، بانَضااَإة 
إَلااى الدموالت املالياة الكبرية التاي يحصل عليها 
نجال لااعي، تحاول عادع مان املقربال لهااعي 
ومإهام من بدض أَْعثااء وإد الريااض املفاوض 
يف محاعثاات الكويات إَلااى تجار نفاط وأَْصَحاب 

رشكات ولمية. 
ومن املمارساات االبتزازية التاي وقف مرتزقة 
الريااض خلفها بسابب عاد3 مإح رشكاة الإفط 
اليمإياة االتااوات يحتجاز الُدااْدَوال بإيدااز من 
حكومة الرياض التابدة للرئيس الفار عرش سافن 

محملاة بالإفاط بالقرب مان ميإااء الحديدة مإذ 
سابدة أْشاهر؛ بغرض ارتفااع تكاليف املشاتقات 
الإفطياة وأعاقات عخولها، حياث وصلت غرامات 
التأخاري »الدماراج »عان باخارة واحادة سابدة 
ماليل عوالر، ولذات السابب ارتفدات تكلفة رشاء 
الإفاط، ويف حاال بيداه تثااف ُكّل التكاليف عىل 
املواطن البسايط التي تتباكى علياه حكومة نزالء 
إإااعق الرياض التاي تتصاارع اليو3 إيماا بيإها 
عاىل الصفقاات، حيث ُكشاف الارصاع الكبري بل 
نجال الرئيس الفاار جالل لااعي وحمياد األَحمر 
الاذي احتد3 الشاهر املايض عىل خلفياة محاوالت 
الطرإل االساتحواذ عىل توريد املشتقات الإفطية 
إَلاى عادل، وُخُصْوصاً بدد أل رصح مكتب األَحمر 
عن اساتدداعه نَعاااَعة التيار الكهربائاي لددل إاّل 
أناه طلاب أل يحصل عاىل الحماية ولاو ما قوبل 
بالرإاض مان ِقبال جاالل لااعي الاذي أرص عىل 

مشاركة األَحمر يف الصفقة.

سوُق االرتزاق
ومإذ بدأ الُداْدَوال وتفيش األَْساااَواق الساوعاء 
تدماد الددو مإع عخاول كاإة الوارعات الرسامية 
وخصوصاً املشتقات الإفطية، ويف مقابل ذلك ضخ 
كمياات كبارية من املشاتقات الإفطياة عرب مإفذ 
الوعيداة برتاخيص مان ُغَرف الدمليات املشارتكة 
للُدااْدَوال ومرتزقتاه يف الداخل وإتحت الساواحل 
اليمإياة الجإوبياة عاىل مرصعيها أََمااا3 مهربي 
الإفاط واألعوية املختلفاة، يثاف إَلااى ذلك إتح 
باب االرتزاق واالبتزاز عىل مرصعيه برعاية رسمية 
مان قبال القيااعات الدساكرية املوالية للُدااْدَوال 
السادوعي االمريكي يف محاإظاات مأرب والجوف 
التي تفرض اتاوات كبرية عىل ساائقي الشاحإات، 
ونظراً للدائد املايل الكباري لتجارة االرتزاق واالبتزاز 

التاي تمارساُه مليشاياُت الُدااْدَوال ومرتزقته يف 
تلك املحاإظات تإامات الخالإاُت بل تلك القياعات 
بسابب اساتحواذ أَْطاااَراف واقصااء أُْخاااَرى، 
ولدال ما حدث من خالف وصل حاد اقتحا3 بدض 
مقرات القاوات املوالية للُداْدَوال واملرتزقة من قبل 
مليشايات انْصااَلح التي اتهمات محاإظ الجوف 
املداّل من قبال الرئياس الفاار عبد رباه مإصور 
لااعي باختالس ل37 مليوناً من عائدات ابتزاز من 
قاطارات الغااز والإفط تفرض يف نقااط التفتيش 

التابدة للمليشيات املوالية للُداْدَوال.

تهريُب األدوية 
يف ظل االحتيااج الكبري لألعوياة املختلفة جراء 
الُدااْدَوال والحصار تإامات ظالرة تهريب األعوية 
بإيدااز وتساهيل من تحالاف الُدااْدَوال الذي مإع 
السفن املتجهة لليمن مإذ بدأ الُداْدَوال من الدخول 
للموانائ املحلية وُخُصْوصاً ميإااء الحديدة وتدمد 
تحويلهاا إَلاى جّدة أَْو جيبوتاي وأبقى عليها لددة 
أْشاهر، مما أّعى إَلااى تكبد تجار األعوية خساائَر 
جائرة، كما تسابب ذلاك برإض رشكات الشاحن 
ااة األعوياة  والتأمال نقال أياة بثائاع وَخااصَّ
واملساتلزمات الطبية التي لها خصوصية يف الإقل، 
وتدمد يف أَحياناً كثرية تحويل مساار السافن إَلاى 

موانئ أُْخااَرى غري آمإة.
 وكتهيئاة نْغاااَراق ساوق الادواء املحيل الذي 
يدتمد بإسبة بما نسيته %5ا عىل مصاعر خارجية 
باألعوية املهربة تدمد الددو خالل الساتة األْشاهر 
األْوىَل مان الُدااْدَوال وقاف كاإاة اماداعات الدواء 
الرسامية والتجارية، ولم يساجل عخول أية أعوية 
ااة باملإظمات  باساتثإاء بداض األعوياة الَخااصَّ
اة ورغم املإاشدات  والتي تإقلها بطائراتها الَخااصَّ
واالساتغاثات لسماح لبدض األعوية التجارية التي 

بحاجة إَلاى نقل جوي نظراً ملا تتطلبه تلك األعوية 
مان خصوصياة يف الإقل طلاب من بداض التجار 
عإاع 150 ألف عوالر لإقل حمولاة طائرة إقط، يف 
محاولة الساتإزاف الُدملة الوطإياة، مما أّعى إَلاى 
تراُجع االسترياع الرسمي وتإامي تهريب الدواء من 
قبال تجار موالل أَْو متداونل مع الُداْدَوال، ولذلك 
ارتفدات أَْساَداار األعوياة إَلاى أعىل مساتويات، 
مماا أَْصبَااح الحصاول عىل الداالج أماراً مرلقاً 
مالياً خصوصاً للمارىض الذين يدانول من أَمراض 
مزمإة، وكول الادواء لدإاً من أَْلااَداف الُداْدَوال 
إقاد تدمد وقف حركاة االنتاج الدوائاي املحيل إما 
بالقصف الُداْدَواني عىل املصانع املحلية أَْو بتوقف 
عدع مإها بسبب نفاع املواع األولية الهامة للتصإيع 
ورإض الُداْدَوال الساماح نْعَخالهاا، مما اندكس 

سلباً عىل الوضع الصحي يف البلد.
 ووإال مدلوماات مؤكدة إاإل حجام األعوية 
املهرباة يف ساوق الادواء اليمإاي يف ظل الُدااْدَوال 
والحصار ارتفع إَلاى %70، كما اإاعت املصاعر أل 
عدعاً من تجار األعوية ووكالءلا الرساميل تراجع 
نشااطهم إَلاى أعنى املساتويات، كماا عخلت إَلاى 
السوق رشكات ولمية بأسماء مستدارة بالرشاكة 

مع مرتزقة الرياض.
عىل الرغم مان تدمد الددو املتكرر واملساتميت 
الستهداف االقتصاع الوطإي إاّل أل مرتزقة الرياض 
الذيان احتفوا قبال قرابة الشاهر بمحاولة اخرتاق 
صّدتها الجبهة االقتصاعية وترعي أَْساَداار الدملة 
الوطإية وارتفاع أَْساَداار املواع الغذائية يف الساوق 
املحايل يتباكول عىل تارعي األَْوَضاااع االقتصاعية 
واملديشاية ويارول إيهاا ورقاًة سياسايًة، غاري 
مكرتثال بمدانااة ماليال اليمإيال ومتجاللال 
عورلام الرئيايس يف ُكّل ماا تدارض لاه االقتصاع 

الوطإي. 

املتباكون على القت�ساد يف الريا�ض ميار�سون غ�سيل الأَْمـَوال 

تحالف العدوان.. ممارسات سوداء تستهدف االقتصاد 
الوطني واملرتزقة قراصنة بقرار دولي

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدملة   

  250   250.5عوالر 

ا5.2ا52ا.5ا2 اليورو

66.66 66.79 ريال سدوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

6353.15ا.353االسرتليإي

 للعــلم 
النَّــَهـُم االستهالكي!!

ـَهـُم االسـتهالكي يف األَْســَواق  تراَجَع النَـّ

املحليـة مبكـراً خالل شـهر رمضـان الجاري؛ 

بسـبب تراجع األَْوَضـاع املعيشـية الناتجة عن 

تراجع مستويات دخل األرسة اليمنية الناتج عن 

الُعــْدَوان والحصار الـذي أوقف أو كاد يقيض 

عىل بيئة األعمال وتسبب برتاجع جميع األنشطة 

االقتصادية يف مختلف القطاعات، مما أّدى إَلـى 

فقدان املاليني من اليمنيني ألعمالهم.

 فانخفاض القوة الرشائية للمستهلك اليمني 

دفعت اجبارياً إَلـى التقشف االجباري، وهو ما 

يؤكد مشهد السـوق اليوم يف العاصمة صنعاء، 

فمسـتويات االقبال عـىل السـلع واملنتجات من 

قبـل املسـتهلك اليمنـي أخـذت يف الرتاجع منذ 

اليـوم الخامـس للشـهر الكريم للعـام الثاني 

يف ظـل الُعــْدَوان والحصـار، عـىل الرغـم من 

االسـتقرار النسـبي للمواد الغذائية الرئيسـية 

كالقمـح والدقيـق واالرز والسـكر، إاّل أن املواد 

االسـتهالكية التي لم يعد البنك املركزي اليمني 

يغطـي وارداتهـا ارتفعت بشـكل ومتباين من 

سـوق آلخـر، فهنـاك دقيـق دخل عـر وكالء 

رسميني يباع بسعره الثابت 6500 ريال وهناك 

دقيق إَمـاَراتي دخل بطريقة غري رسـمية يباع 

بـ7000 ريـال وهناك سـلٌع ومنتجات كمالية 

ارتفعت إَلـى مسـتويات حدت من الطلب عليها 

وتسـببت برتاجـع مبيعاتهـا؛ كـون املسـتهلك 

بـات يـدرك أن هنـاك اآلالف مـن املسـتغلني 

أَيْــضـاً ولذلك ارتفعت املواد والسـلع الكمالية 

واالسـتهالكية املقربـة عـىل االنتهاء يف السـوق 

املحـي ولذلك كان أمـراً طبيعيـاً أن يتم ضبط 

كميـات كبرية من السـلع املنتهيـة واملقربة عىل 

االنتهاء. 

املـوالت التجاريـة هـَي األُْخـــَرى لـم تعد 

تتنافس خالل الشـهر الكريم، كمـا كانت، عىل 

استقطاب املسـتهلكني من خالل إْعاَلن عروض 

رمضانيـة، فجميع املوالت لـم تعلن أي عروض 

ولألسف ما أعلن عنه من عروض خالل األْشهر 

املاضيـة كان محـدوداً ولـم يتجـاوز عـرض 

تخفيضـات لسـلع ومنتجات باتـت مقربة عىل 

االنتهـاء، فسـارع أَْصَحاب املـوالت إَلـى إْعاَلن 

عـرٍض محـدود لتسـويقها قبـل أن يتكبـدوا 

خسائَر جائرة يف حال انتهائها.

الغريُب يف األمر أن تجاَر املواد الغذائية الذين 

تمسـكوا ببيـع سـلعهم ومنتجاتهم بأَْسـَعـار 

تفوق قيمتها تحَت مرر تفادي أية خسائر مالية 

يعتمدون هامشـاً مالياً كبرياً كقيمة مضافة عىل 

ُكّل سـلعة يفوق الـ %30 من السـعر الرسمي 

للـدوالر يف السـوق اليمني منذ سـنوات، وحتى 

وإن بـّرروا ذلـك بارتفاع الـدوالر، حد زعمهم، 

فهم أصـالً يبيعون بأَْسـَعـار تفـوق الـ 300 

ريـال للـدوالر منذ عامـني، وعىل الرغـم من أن 

ذلـك يعد غالً واسـتغالالً، إاّل أن ثمة مسـؤوليًة 

تقع عـىل عاتق الجمـارك والرضائب والصناعة 

والتجـارة يف ضبـط ذلـك الخلل الـذي يتحّمل 

املستهلك اليمني أوزاره وينبغي أن تعوَد النرشة 

االقتصادية الدوريـة التي كانت تصُدُر من قبل 

وزارة الصناعة والتجارة أُْسـبُْوعياً والتي تضُع 

املستهلك أََمـام حركة أَْسَعـار السلع واملنتجات 

اليوميـة عامليـاً، ُخُصْوصاً وإن السـوق اليمني 

مرتبط باألَْســَواق العاملية بنسبة 90%.

َعـاُر املواد الغذائية مت �سبُطها، والدولر �سيعود اإَلـى و�سعه الطبيعي  عقلن: اأَ�سْ
التجارة والصناعة: ضبط َأْكَثــر من 1300 مخالفة وإحالة عشرات التجار إَلـى النيابة

  - خاص:
أكاد القائُم بأعمال رئيس الوزراء طالل عقالل أل ارتفاع أَْساَداار 
الادوالر واملاواع األََساساية أزماة مفتدلة، وقد تام اتخااذ الدديد من 

انجراءات والتدابري ملواجهتها والتغلب عليها.
 وقاال يف األمساية الرمثانياة التاي حرضلاا يف محاإظاة إب 
»نطمئإكم ومن خاللكم إَلاى ُكّل أبإاء اليمن أل أَْسَداار املواع الغذائية 
تم ضبطها وتثبيت أَْساَداارلا وبالإسابة للدوالر سيدوع إَلاى وضده 

الطبيدي خالل األَيَّاا3 القاعمة«. 
القائم بأعمال وزير الصإاعة والتجارة محسان الإقيب أَّكد نجاح 
الحملاة وضباط التجار املغالال واتفاق الوزارة مع كبار مساتورعي 
السالع الرئيساية املدعومة من قبال البإك املركزي اليمإي واساتقرار 
األَْساَداار عاىل ما كانت عليه واالساتمرار يف الرقابة عىل األَْساااَواق 

وضبط أي مخالفل لألَْسَداار.
وأكادت غارف الدملياات باوزارة الصإاعاة أل مكاتاب الصإاعة 
والتجاارة ضبطات 7ل13 مخالفاة يف الداصماة واملحاإظاات خالل 

األساابيع املاضية تبايإت ما بل متوساطة وجسايمة، مشارياً إَلاى 
أل عادعاً من كبار التجاار املغالل أحيلاوا إَلاى الإائاب الدا3 بصورة 

مبارشة. 
إىل ذلاك واساتمراراً لحماالت مراقباة األَْساااَواق ضباط مكتاب 
الصإاعاة يف املحويات ساتة أطإاال ماواع غذائياة تالفاة ومإتهياة 
الصالحياة بإهاياة حملة تفتيش عىل أَْساااَواق الرُُّجام نفذلا محيل 

املديرية ومكتبَا الصإاعة واالشغال باملحاإظة.
وقال مدير املديرية رئيس اللجإة محمد البصل إل الحملة استمرت 
أُْسابُْوعاً ضباط خاللهاا أَْكثَاار من ساتة أطإال مواع غذائية وسالع 
اساتهالكية مإتهية الصالحة وغري صالحة لالستخدا3 اآلعمي، أغلبها 

مدلبات ومرشوبات وحلويات وحليب أَْطاَفاال.
ويف ساياق متصال أتلاف املجلس املحايل ومكتبا األشاغال الدامة 
والصإاعة والتجارة بمديرية الرجم باملحاإظة مطلع األُْسبُْوع الجاري 
ثالثة أطإال من املواع الغذائية والسلع االستهالكية الفاسدة واملإتهية 
الصالحياة التي تم ضبطها يف حمالت التفتيش عىل األَْساااَواق خالل 

األَيَّاا3 املاضية من شهر رمثال املبارك.

 وخاالل عملياة انتاالف أوضاح مدير مكتاب االشاغال باملديرية 
بكيل عاواض أل أغلب املواع املثبوطة أعوية وماواع غذائية وعصائر 
ومدلباات وحليب أَْطاَفااال ضبطتها حمالت التفتياش امليدانية من 
األَْساااَواق واملحاال التجارياة والصيدليات باملديرية، وأكد اساتمرار 
حمالت التفتيش عىل األَْسااَواق واملحال التجارية لتتبع ما يتم تداوله 
يف األَْساااَواق مان السالع األََساساية لحماية املساتهلكل من خطر 

السلع الفاسدة والغري صالحة لالستخدا3 األعمي.
إىل ذلك ضبط مكتب الجمارك بمحاإظة صإداء مؤخراً شااحإتل 
عاىل متإهماا كميات كبرية مان الساجائر املهربة، وقاال نائب مدير 
عا3 الجمارك لشائول مكاإحاة التهريب والبثائاع باملحاإظة نبيل 
الدبيادي إل إرق الرقابة التابدة لجماارك املحاإظة تمكإوا بالتداول 
اة من ضبط شااحإتل تحتوياال عىل قرابة ألف  مع القوات الَخااصَّ
كرتاول من الساجائر املهّربة يف نقطة نقيل يسالح، وأضااف: أنه تم 
احتجاز الشااحإتل بمكتب الجمارك الساتكمال االجراءات القانونية 
حيالهماا.. مثمإااً جهوع إارق الرقاباة واألجهزة األمإياة، وعورلما 

الكبري يف مكاإحة التهريب.
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6 غاراٍت لطريان الُعـْدَوان األمريكي السعودي على 
مديرية صرواح وانكساُر زحٍف للمرتزقة يف املتون

قبائل حجة َوبني حشيش وبني مطر وبني بهلول يقدمون 
قوافل غذائية دعماً ألبطال الجيش واللجان الشعبية

أبناء مديرية الصافية بأمانة العاصمة يحّملون األمم املتحدة مسؤوليَة قتل الـَيـَمـنيني

متابعات

  - خاص:
األمريكاي  السادوعي  الُدااْدَوال  طارياُل  واَصاَل 
ومرتزقاُة الُدااْدَوال خروَقاِتهام لوقف إطاالق الإار 
يف مختلاف محاإظاات الجمهورياة خاالل اليومال 

املاضيل.
وَشانَّ طرياُل الُدااْدَوال السادوعي األمريكي، يو3 
أمس األحد، 6 غارات اساتهدف بها مددات زراعية يف 
مديرياة رصواح بمحاإظة مأرب، كما شان الطريال 
غارًة أخرى عىل جبل ليالل اساتهدإت مددات تابدة 

للمواطإل.
ويف محاإظاة الجاوف حااول مرتزقاة الُدااْدَوال 
التقد3 باتجااه مديرية املتول، وتصادت لهم وحدات 

بداول  بهام  وأوقدات  الشادبية  واللجاال  الجياش 
اللاه واساتهَدإت مقاتالت الُدااْدَوال مديرياة الغيل 

باملحاإظة بثالث غارات.
ويف محاإظة حجة تدرضت مديريتا ميدي وحرض 

لقصٍف مدإدي وصاروخي من الددو السدوعي.
ويف مديرياة نهام قصاف املرتزقة بمختلاف أنواع 
األسالحة الثقيلاة مإاطل ملاح ومبدعاة وبإي بارق 

وحريب نهم والحلول.
ويف محاإظة تدز استهدف املرتزقُة حي الجحملية 
بدادٍع من قذائاف الهااول، كماا قصفوا باألسالحة 
الثقيلة مإطقتَي الشابكة والغاوي بمديرية الوازعية، 
ونهباوا محتويااِت إعارة الصحاة املدرساية بمديرية 

القالرة.

ايس والحربي للُدااْدَوال  وواصال الطاريال التجسُّ
تحليَقاه يف ساماء الداصماة صإدااء وضواحيهاا، 
ومحاإظاات صددة ومأرب والجاوف ومحاإظة تدز 

عىل امتداع الرشيط الساحيل.
وأغار طريال الُداْدَوال السادوعي األمريكي السبت 
عىل مديرية رصواح بمحاإظة مأرب، كما حّلل طرياُل 
الددو يف ساماء محاإظاات صددة وماأرب والجوف 
ولحاج، وواصل التحلياَل بكثاإٍة يف ساماء مديريات 

املخاء وذباب والدمري وعزال والوازعية بتدز.
كما واَصَل مرتزقُة الُداْدَوال خروقاِتهم بمحاإظة 
الجوف بقصِف مإاازل املواطإل يف مديرية املتول، ما 
أعى إَلاى احرتاق مإزلل، كما عاوع املرتزقة قصَف برئ 

مياه يف مديرية املتول.

  - متابعات:
قدمات قبيلة رجا3 ببإي حشايش السابت املايض 
قاإلة غذائية ومالية للمجالدين املرابطل يف جبهات 
القتال، ولي األوىل يف شاهر رمثال، واعدين بتسيري 

قواإل أخرى يف لذا الشهر.
كما سارّي أبإاء مخالف الحادب يف قبيلة بإي مطر 
قاإلاًة من املواع الغذائية ومبلغااً من املال إَلاى أبطال 
دين  الجياش واللجال الشادبية يف ُكلرِّ الجبهات، متدهرِّ
بتقديم التثحيات حتى الإرص، ومدرّبين عن شاديد 

االساتهجال ملواقف املتاجَرة بدمااء األطفال من قبل 
األمم املتحدة.

ونّظام أبإاء وقبائال عزلة املهاعلة يف عيار َعبدالله 
مديرياة القإااوص شامال محاإظة الحديادة وقفة 
وقاإلة غذائياة لدعم املقاتلال يف الجبهات، مؤكدين 

استدداعلم الكامل للإفري الدا3 بوجه آلة الُداْدَوال.
وقدمت جمدية املسارية االجتماعية الخريية أكثر 
من 0ا3 سالة غذائياة كمرحلة أوىل بمإاسابة حلول 
شاهر رمثاال املباارك للمترّضرين مان الُدااْدَوال 

السدوعي األمريكي من أبإاء مديرية نهم.

من جهتهم قّدر أبإاء املديرية عوَر جمدية املسارية 
االجتماعياة الخريياة باعتبارلاا الساباقة واملباعرة 

األوىل بالإظر إَلاى مدانتهم جراء الُداْدَوال الغاشم.
كما سرّيَ أبإاُء مإطقة بإي بهلول بمديرية سإحال 
وبإاي بهلاول محاإظة صإدااء قاإلًة غذائياة ععماً 
للجيش واللجال الشدبية املرابطل يف جبهات الصموع 

للدإاع عن الوطن.
وأشاروا إَلاى أل قواإل الدعم أقل ما يمكن تقديُمه 
ملن بذلوا أرواَحهم رخيصًة يف سبيل الدإاع عن الوطن 

وحمايه أراضيه.

  - صنعاء:
نظََّم أبإاُء مديرية الصاإية يو3 الجمدة املاضية وقفات 
احتجاجياة تحات شادار ”األمام املتحادة تقتل الشادب 
الايَاَماإاي” عقاب صاالة الجمداة يف عدع من مسااجد 
املديرياة مإها مساجد الإاور – ذو الإوريان – والرحبي- 

الرضوال.
ويف بياِل تلك الوقفات حّمل أبإاء مديرية الصاإية األمَم 
املتحدَة مساؤوليَة االشارتاك يف قتال الشادب الايَاَماإي، 
مإتقدين عورلا املفثوح يف ععم الُداْدَوال، ومؤكدين عىل 
استمرارلم يف ععم جبهات الدزة والكرامة باملال والرجال 

حتى يتحقل الإرص بإذل الله.
كماا أقيمات ياو3 الجمداة وقفاة احتجاجياة يف حي 
الحصباة الشامالية بدد صاالة الجمدة بمساجد الدإدي 

تحت شدار “األمم املتحدة تقتل الشدب الايَاَماإي”.
وحّمل املحتجول األمم املتحدة املسؤولية الكاملة تجاه 
الجرائم التي يقو3 بها الُداْدَوال السادوعي األمريكي عىل 

الايَاَمان ويف مقدمتها الحصار االقتصاعي.
كماا نّظم املجلاُس املحيل وَمَشاايخ ووجهااء مديرية 

الحيماة الخارجياة بمحاإظاة صإدااء الجمداة، وقفة 
السادوعي  الُدااْدَوال  باساتمرار  للتإدياد  احتجاجياة؛ 

األمريكي عىل الايَاَمان.

واستإكر املشاركول يف الوقفة تواُجَد القوات األمريكية 
عىل بداض املحاإظاات الجإوبية.. مؤكدين اساتدداَعلم 

التثحية يف سبيل الدإاع عن الوطن وأمإه واستقراره.

وجّدع َمَشايخ ووجهاء الحيمة الخارجية وقوَإهم إَلاى 

جاناب أبطال الجياش واللجال الشادبية يف مياعين الدزة 

والكرامة والبطولة والرشف.

كما نّظم أبإاء وَمَشاايخ وأعيال ووجهاء مإطقة ساد 

شااحك بمديرية ساإحال وبإي بهلول بمحاإظة صإداء 

وقفاة احتجاجية؛ تإديداً باساتمرار الُداْدَوال السادوعي 

األمريكي عىل الايَاَمان.

وأكاد املحتجاول مواَصلة الصماوع يف وجاه الُداْدَوال 

وجهوزيتهام الكاملة للوقوف إَلاى جاناب أبطال الجيش 

واللجاال الشادبية يف مياعين الدازة والكراماة والبطولة 

والرشف.

واساتإكروا صماَت املجتماع الادويل املدياب تجااه ما 

ترتكبُاه عوُل الُدااْدَوال مان خروقات لقارار وقف إطالق 

الإار واساتمرار غاارات الطريال للمحاإظاات.. مطالبل 

باالضطالع بدورلا املسئول وإيقاف لذه االعتداءات.

وحيّا املشااركول الصموع األساطوري ألبطال الجيش 

واللجاال الشادبية يف مياعيان القتاال وصدلام لكاإاة 

زحوإات الُداْدَوال ومرتزقتهم يف كاإة الجبهات.

ملياٌر و376 مليوناً وثمانمائة ألف ريال 
خسائُر املنشآت التعليمية بمحافظة 

صعدة جراَء الُعـْدَوان السعودي األمريكي
  - صعدة:

كشاف تقرياٌر صااعٌر عان مكتاب الرتبياة والتدليام بمحاإظة 
صددة جانباً من جرائم الُداْدَوال األمريكي السادوعي بحل املإشآت 

التدليمية باملحاإظة.
وأوضح التقرير أل الُداْدَوال تسبب يف تدمري 196 مدرسة ومرإقاً 
تربويااً بمحاإظة صددة بشاكل ُكيّل وجزئي بقيماة إْجَمالية بلغت 

ملياراً و376 مليوناً 00ا ألف ريال.
وباّل تقرير صاعر عان مكتب الرتبية َوالتدليام باملحاإظة تلقت 
وكالاة األنباء الايَاَماإية /سابأ/ نساخة مإه أل تحالاف الُداْدَوال 
الغاشام تدمد اساتهداف املإشاآت التدليمياة واملادارس يف مختلف 

مديريات املحاإظة.
وذكار التقرير أل الُداْدَوال تسابب يف تدمري 19 مدرساة ومرإقاً 
تربويااً يف مديرية ساحار، ويف بمديرية رازح تم تدمري 15 مدرساة، 
وبمديرياة صدادة عمرت 20 مدرساة ومرإقاً تربويااً، ويف الصفراء 
عمرت 11 مدرسة َومرإقاً تربوياً، ويف ساقل 15 مدرسة، ويف حيدال 

ل1 مدرسة ومرإقاً تربوياً، ويف كتاف 11 مدرسة ومرإقاً تربوياً.
وحساب التقريار عّمار الُداْدَوال ا مادارس يف مديارة مجز َو11 
مدرسة يف مإبه، َويف باقم تم تدمري 11 مدرسة َومرإقاً تربوياً، َوعّمر 
يف غمر 6 مدارس ومراإل تربوية، َويف الحشوة 3 مدارس، الظالر ا1 
مدرساة ومرإقاً تربوياً ومخزناً لوسائل تدليمية، ويف مديرية قطابر 
عمر الُداْدَوال أربع مدارس، ويف شادا 10 مادارس مع مرإل تربوي، 
بانضاإاة إَلاى سابدة مدالد ومكاتاب أخرى تدليمياة يف مختلف 

مديريات املحاإظة.
وأوضح التقرير أل اساتهداَف البُإى واملإشآت التدليمية واملدارس 
أثّر سالباً بشاكل كبري عىل الدملية التدليمية يف املحاإظة، ما اضطر 
الطاالب يف أكثَر مان مديرية إَلاى ممارساة التدليم تحَت األشاجار 

وإوق مدارسهم املدمرة.

الهيئة العامة للمحافظة على املُُدن 
التأريخية تحيي الذكرى األوىل 

الستهداف مدينة صنعاء القديمة
  - صنعاء:

أحيات الهيئاُة الداماة للمحاإظة عاىل املادل التأريخية 
والهيئاة الدامة لآلثاار واملتاحف، يو3 أمس األحاد، الذكرى 
األوىل الساتهداف قاوى الُدااْدَوال مديإاة صإدااء القديمة، 
والاذي ساقط خاللاه عدٌع مان الشاهداء مان أرسة آل بيت 
املإصور بيإهم أطفال ونساء وعمرت عدع من املإازل األثرية.

وتمار الذكارى األوىل عىل اساتهداف لذا امَلْدَلام األثري يف 
بُساتال القاسامي الذي يدترب البوابة الرئيسة ملديإة صإداء 
القديمة، إيما تتواصُل املطالباات بمحاكمة مرتكبي جرائم 

الحرب اننسانية بحل الايَاَماإيل.
ويف بيااِل وقفاة إحيااء ذكارى اساتهداف أعارق املادل 
التأريخياة شاّدع الجاناُب الرساميُّ عاىل رضورة مداقباة 
مرتكباي الجرائام بحل اننساانية والحثاارات وتقديمهم 

للددالة ليإالوا جزاءلم الداعل.
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َرْمـَضـاُن الفضيل.. شهر اهلل 
دعاء

اللهام إني أعلُم أني عاصيك َولكإي 
أحبُّ َمان يطيدك إأجدال اللهم حبي 

ملن أطاعك شفاعة تُقبل ملن عصاك.
اللهام إني أحمدك عاىل ُكّل قثائك 
وجمياع قدرك حماد الرضاا بحكمك 

لليقل بحكمتك.
اللهم أغإإا برحمتك عن رحمِة َمن 
ساواك َواجدل ندمتَك عليإا مذكرة بك 

َومديإة عىل طاعتك.
اللهام ياا رب ُكّل يشٍء بقدرتك عىل 
ُكّل يشٍء اغفر لإا ُكّل يشٍء َوال تساألإا 

عن يشء.
اللهم يا حسيب َوكفى بك حسيباً.

اللهم يا رقيب َوكفى بك رقيباً.
يف  زرقاة  أصغار  عإاك  يدازب  ال 
الساماوات َوال يف األرض َوال يدجازك 
يشٌء نحاطاة قدرتاك إداملإاا اللهم 
ال  بانحساال  بالدادل،  ال  بالفثال 

بامليزال.
َوحسابإا من رحمتك التي وسادت 
ُكّل يشء ما شاكرناه من ندم ربوبيتك 

َوما أطدإاه من ندمة ألوليتك.
اللهام إناي أساألك أل تجدال ماا 
َولبتإاا مماا نحب مدونة لإاا عىل ما 

تحب.
َوماا زويت عإا مماا نحب إأجدله 

إراغا لإا إيما تحب.
اللهام ال تجدال أنساإا إال باك َوال 
حاجتإاا إال إليك َوال رغبتإا إال يف ثوابك 

َوالجإة.
اللهام اغفار لإاا ذنبإاا وأخسائ 
شايطانإا وإاك رلانإا وثقال ميزانإا 

واجدلإا يف الإدي األعىل.
اللهام إناك تدلام رسناا وعالنيتإا 
إاقبل مدذرتإا وتدلم حاجتإا إاعطإا 
سؤالإا. وتدلم ما يف نفوسإا إاغفر لإا 

ذنوبإا.
اللهام إناا نساألُك إيمانااً يباارش 
قلوبإا ويقيإااً صاعقاً حتى ندلم وانه 
لن يصيبإا اال ماا كتبته عليإا والرضا 

بما قسمته لإا يا ذا الجالل واالكرا3.
اللهام إل لذا خلل جدياد إاإتحه 
عليإاا بطاعتك واختمه لإاا بمغفرتك 
ورضوانك وارزقإا إيه حساإة تقبلها 
مإا وزكها وضدفها لإا وما عملإا إيه 
من سيئات إاغفر لإا إنك غفور رحيم 

وعوع كريم.
اللهام إناا ندوذ باك الياو3 إأعذنا 
ونساتجريك الياو3 مان ُجهاد الباالء 
إأجرناا ونساتغيث بك الياو3 إاغثإا 
عادوك  عاىل  الياو3  ونساترصخك 
وعدوناا إأرصخإا ونساتإرصك اليو3 
إانرصناا ونساتدل باك الياو3 عاىل 
أمرناا إأعإاا ونتاوكل علياك إاكفإا 
وندتصم بك إاعصمإا وآمإا بك إآمإا 
ونساالك إاعطإا ونسارتزقك إارزقإا 
وندعاوك  لإاا  إاغفار  ونساتغفرك 

إاذكرنا ونسرتحمك إارحمإا.
ربي آِت نفوسإا تقوالا.

َوزّكهاا أنات خاريَ َمن زكالاا أنت 
َوليها َومواللا.

وصل الله وسالم عىل سيدنا محمد 
وَعىل آله. 

“الإفاُس تإظار إىل الدنيا، والاروح تإظر إىل 
الدقباى، واملدرإة تإظر إىل املاوىل، إمن غلبت 
نفساه عليه إهو مان الهالكل، ومان غلبت 
روحه علياه إهو من املجتهديان، ومن غلبت 

مدرإته عليه إهو من املتقل.
 أبو يزيد البسطامي

إضاءة

بني غني وفقري
مصطفى لطفي المنفلوطي 

ماررُت ليلاَة أمس بَرُجاٍل، إرأيتُاه واضداً 
يَده عىل بطِإِه كأنما يَشكو أمًلا، إَرثَيُْت لحاِله 
وساألتُه: ما بالُه؟ إشاكا إيلَّ الُجاوَع إفثأتَه 
ببداِض ما َقَدْرُت عليه، ثام تركتُه وذَلبُْت إىل 
زياارِة صدياٍل يل ِمْن أربااِب الثَّاراِء والإرِّدمة، 
إأعلَشاإي أنرِّي رأيتُه واضدااً يَده عىل بطِإه، 
وأنَّاه يشاكو من األلاِم ما يشاكو مإاه ذلك 
البائاُس الفقري، إساألتُه عما به، إشاكا إيلَّ 
بطإَه إقلُت: يا للدَجاب! لو أَعَطى ذلك الَغإيُّ 
ذلك الفقريَ ماا َإَثل عن حاجِته ِمَن الطَّدا3، 

ما شكا واحٌد مإهما سَقما وال أَلًما.
لقاد كال جديراً به أل يتإااوَل من الطدا3ِ 
ما يُشاِبُع َجْوَعتَُه، ويُطِفئُ ِغلَّتَه؛ ولكإّه كال 
ُمحباً لإفِساه، ُمغالياً بها، إَثمَّ إىل مائدِته ما 
اختلساه من صفحِة الفقرِي إداَقبَُه اللٌه عىل 
قساوتِه بالبَطإَة، حتى ال يَهإَاأَ للظالِم ُظلُمه 
وال يَِطيُب َعيُْشاه. ولكذا يَْصُدُق امَلثَُل القائل: 
بَطإُة الغإايرِّ انتقا3ٌ لُجوِع الفقاري. ما َضإَِّت 
ِت األرُض بإباِتها،  اماُء بماِئهاا، وال َشاحَّ السرِّ
ديَف عليهما إزَواُلما،  ولكْن َحسَد القويُّ الثَّ
واحتجإهماا عونَاه، إأَْصبَاح إقارياً ُمددماً، 
شااكياً متظلماً، ُغرماؤه املياسريُ األغإياُء، ال 

األرَض والسماء.
 ليتإاي أمتلُك ذلك الدقَل الذي يَملُكُه لؤالَء 
الإاِس إأساتطيَع أْل أتصوَر كما يتصورول. 
حجاُة األقويااِء يف أنهام أحالُّ بإحاراِز املال، 

دفاء. إْل كانِت القوُة  وأْويَل بامتالِكه ماَن الثُّ
ِة َساْلَب  تَهام َإِلاَم ال يَمِلكوَل بهذه الُحجَّ ُحجَّ
أرواِحهام كماا َمَلكاوا ساْلَب أَْماَوالهم؟ وما 
الحياُة يف نَظِر الحيرِّ بأْسَمى قيمٍة مَن اللقمِة 

ائع. يف يِد الجَّ
وإْل كانت حجتُهم أنّهم وَرثُوا ذلَك املاَل عن 
آباِئهم ُقْلإا لهم: إْل كاناِت األُبُوَُّة ِغلََّة املرياِث، 
إِلاَم وَرثْتُم آباَءُكم يف أَْماَوالهم وَلْم تَِرثُولم يف 
مظاملِهم؟ إلقد كال آباؤكم أقوياَء، إاغتََصبوا 
ذلَك املاَل ِمِن الثدفااء، وكال حقاً عليْهم أْل 
يَُرعُّوا إليِهم ما اغتََصبوا مإهم، إإْل كإتُم ال بدَّ 

َواِرثُولم إاخلُُفولم يف رعرِّ املاِل إَلاى أرباِبه، ال 
يف االستمراِر عىل اغتصاِبه. 

 ماا أظلمَّ األقويااَء مْن بإي اننساال! وما 
أقاى قلوبَهام! يإاا3ُ أحُدلام مالَء جفإيه 
عىل إراشاه الوثري، وماا يُقِلُقاه يف َمثجِده 
أنّه يَسامُع أنَل جاِره، ولو يَْرعاُد برعا وَقرًّا، 
ويَجِلاُس أما3َ مائدٍة حاإلاٍة ِبُصإُوِف الطدا3ِ 
ُص  َقديِده وشاواِئه حلوه وحامِثاه، وال يُإغرِّ
علياه شاهوتَه ِعْلَمه أّل باَل أقرباِئاه وذوي 
َرِحِماه ِماْن تتواثَاُب أحشااُؤُه َشاْوقاً إَلااى 
فاً عىل  ُإتاِت تلاك املائدة، ويَساِيُل لُدابُاه تلهُّ

إثالِتهاا، بَاْل إّل ِماْن بيإهام َماْن ال تُخاِلُط 
الرحماُة قلبَه، وال يَدِقد الحياُء لساانَه إيََظلَّ 
يَارسُع عىل َمسامِع الفقارِي أحاعياَث ندمِته، 
وربما اساتداَل به عىل َعدرِّ ما تشتمُل خزائإُه 
مَن الذَّلِب وصإاعيِقه مَن الجولِر وغَرإِه مَن 
َص عليه  األثااِث والرياش، ليَكرَس قلبَاُه ويُإغرِّ
حياتَه وكأنَّه يقوُل له يف ُكّل كلمٍة مْن كلماِته 
 ، وحركاٍة مان حركاِته: أنا ساديٌد ألنّاي غإيٌّ

وأنَت شقيٌّ ألنَّك إقري.
َر أل اننسااَل إنساٌل  ال أساتطيُع أْل أتصوَّ
حتاى أراُه ُمحساإًا؛ ألنرِّاي ال أعتماُد إصاالً 
صحيحاً بل اننسااِل والحيواِل إال انحساَل، 
وإنرِّاي أرى الإااَس ثالثاًة: رجٌل يُحساُن إَلاى 
غريِه ليتخذَ إحسانَه إليه سبيالً إَلاى انحسال 
إَلاى نفِسه، ولو املستبُد الجباُر الذي ال يَفهُم 
مَن انحساِل إال أنّه يساتدبُد اننسال، ورجٌل 
يحسان إَلاى نفساه وال يحسان إَلاى غريِه 
 3َ ُه امُلتكالُب الاذي لو َعِلاَم أل الدَّ ِ ولاو الارشَّ
الساائَل يَساتحيُل ذلباً جامداً لذبَح يف سبيلِه 
الإاَس جميداً، ورجٌل ال يحسان إَلاى نفساه 
وال يحسان إَلاى غريه، ولاو البخيُل األحمُل 
الاذي يُِجياُع بطإَاه ليُشاِبَع ُصإدوَقاه، وأما 
الرابُع: إهو الذي يحسان إَلاى غريه ويحسن 
إَلااى نفساه إال أعلُم لاه مكانااً، وال أجُد له 
سابيالً وأْحَساُب أنّاه لو الاذي يُفترِّاُش عإه 
الفيلسوُف اليونانّي »عيو جل الكلبي« حيإما 
ُسائَل: ما يَصإُع بمصباِحه؟ وكال يَدوُر به يف 

بياَض الإهار، إقال أُإتُش عن إنسال.

 صحتك يف رمضان 
تجنب تناول املشروبات 

الغازية عند اإلفطار
يإصاح خارباُء التغذياة بداد3 
رشب املرشوباات الغازياة البارعة 
بشاكل مفاجائ بدد الصاو3؛ ألنه 
ياؤعي إَلااى إشال كلاوي، َوكما 
َوالدصائار  املااء  بارشب  يإصاح 
الطازجاة رشط أل تكاول مدتدلة 

الربوعة. 
كماا أناه مان املهام مدرإة أل 
الدلباة الواحادة مان املرشوباات 
الغازية تحتوي عاىل ما يداعل 10 
مالعل ساكر! َولاي كاإية لتدمري 
إيتامل “ب” َوالاذي يؤعي نقصه 
إَلاى ساوء الهثم َوضداف البإية 
َوإَلااى اضطرابات عصبية َوصداع 

َوأرق َوكآبة َوتشإجات عثلية. 
كما تحتاوي املرشوبات الغازية 
عىل غااز ثاناي أكسايد الكربول، 
الاذي ياؤعي إَلااى حرماال املددة 
من الخمائر اللدابية املهمة نتما3 
عملياة الهثام عإاد تإاولهاا مع 
الطدا3 أَْو بداده َوتؤعي إَلاى إلغاء 
التاي  الهاضماة  األنزيماات  عور 
تفرزلا املددة، َوبالتايل إَلاى عرقلة 
الهثام، وعد3 االساتفاعة  عملية 
مان الطداا3، َوسيشادر الصائام 

ب عارس الهثام، لذلاك كله يجب 
املرشوباات  رشب  عان  االمتإااع 
الغازية عإاد انإطار َواساتبدالها 
باملااء َوالدصائار الطبيدية الغإية 

بالفيتاميإات َوكذلك اللبن.

عادات خاطئة يف رمضان
شاهر رمثاال يدتارب إرصاة 
عظيمة للراغبال يِف أنقاص الوزل 
والتخلاص مان السامإة وأَمراض 
ااة  َخااصَّ املختلفاة،  القلاب 
ارتفااع  وأَماراض  الكوليساتريول 
ضغاط الاد3، ولكان توجاد بدض 
يجاب  التاى  الخاطئاة  الدااعات 
االنتبااه لهاا يِف رمثاال لتحقيال 
الهدف من الصو3 ووقاية الجسام 
مان األَماراض املختلفاة. ومن تلك 

الداعات الخاطئة: 
1 - تإااول املااء بكثارة وقات 
الساحور وقبل الفجر حيث يدتقد 
الكثرييان مان أناه يقاي الجسام 
مان الدطش طوال نهاار رمثال، 
اثإااء  بكثارة  املااء  رشب  ولكان 
الساحور يدمال عاىل زيااعة عمل 
الكلياة للتخلاص من املااء مما قد 
يسبب الدطش بإهار رمثال، لذاك 
يإصح بتإاول الفاكهة الغإية باملاء 

عىل السحور مثل البطيخ والشما3 
والكانتلاوب والتفااح إهاي تدمل 
عاىل اإراز املاء تدريجياً يِف الجسام 

اثإاء الصو3.
عإاد  الباارع  املااء  رشب   -  2  
انإطار مبارشة حياث يدمل إَلاى 
تقليال حركاة الاد3 إَلااى املدادة 
الجسام  يصياب  مماا  واألمدااء، 
بمشااكل الجهااز الهثماي مان 
مغاص وحادوث تقلصاات، لذلاك 
يإصاح خرباء التغذياة برشب املاء 
الفاتر يِف عرجة حارارة الغرإة بدد 
انإطاار أَْو رشب الحلياب بالتمار 
وبدد تإااول وجبة االإطاار يمكن 

تإاول املاء البارع لريوي الدطش.
 3 - تإاول االطدمة املقلية أثإاء 
وجباة انإطار إهي تشاكل خطراً 
عىل املدادة وتاؤعي إَلااى صدوبة 
والحموضاة  والسامإة  الهثام 
املتكررة بداد االإطار إيجب الحذر 
اثإااء وجباة  مان تلاك األطدماة 

انإطاار.
بداد  الحلاوى  تإااول  ل–   
االإطار مبارشة ياؤعي إَلاى تركم 
الدلول يِف الجسام وزياعة السمإة 
ارعت  اذا  لذلاك  والكوليساتريول، 
تإاول الحلوياات يجب تإاولها بدد 
سااعة وبقطدة صغارية ويفثل 

األُْسابُْوع بحاد  يِف  اثإال  أَْو  مارة 
أقىص.

الفاكهاة:  تإااول  عاد3   -  5  
الفاكهاة مصادراً ممتاازاً  تدتارب 
املددنياة  واألماالح  للفيتاميإاات 
التاي يحتاجها الجسام يِف رمثال 
وتسااعد عاىل محارباة السامإة 

وانقاص الوزل.
 6 - امللاح والتوابال ِلاي عدوك 
اللادوع إتإااول االطدماة اململحة 
أَْو املخلاالت تسااعد عاىل زيااعة 
تخلص الجسم من املاء مما يسبب 
الشادور بالدطاش يِف نهار مثال 

وعد3 انتظا3 رضبات القلب.
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تواشيح رمضانية.. 
الشيخ البرعي

ل�����َك احل����م����ُد ح����م����داً ن���س���ت���ل���ذُّ ب����ه ذك�����راً
ش��ك��را وال  ث����ن����اًء  أح���ص���ي  ال  ك���ن���ُت  وإن 

ل�����َك احل����م����ُد ح����م����داً ط���ي���ب���اً مي����ا ال��س��م��ا
وال���ب���ح���را وال����ب����رَّ  واألرَض  وأق����ط����اره����ا 

ل�����َك احل����م����ُد ح����م����داً س���رم���دي���اً م���ب���ارك���اَ
ي���ق���لُّ م�������داُد ال���ب���ح���ِر ع�����ْن ُك���ن���ه���ِه ح��ص��را

ل�����َك احل����م����ُد ت��ع��ظ��ي��م��اً ل���وج���ه���َك ق��ائ��م��اً
ي��خ��ص��َك ف���ي ال����س����راِء م��ن��ي وف����ي ال��ض��را

ل�����َك احل����م����ُد م���ق���رون���اً ب���ش���ك���رَك دائ���م���اً
لَك احلمُد في األْولَى لك احلمُد في األُْخ��َرى

ل������َك احل�����م�����ُد م�����وص�����ًا ب���غ���ي���ِر ن���ه���اي���ةٍ 
وأن���������ت إل�����ه�����ي م�����ا أح���������قَّ وم�������ا أح�����رى

ل����َك احل���م���ُد ي���ا ذا ال���ك���ب���ري���اِء وم�����ْن ي��ك��ْن
ال��ش��ك��را ب���ح���م���دَك ذا ش���ك���ٍر ف��ق��د أح������رَز 

ي����ع����دُّ حل���اص���ٍر ل������َك احل����م����ُد ح����م����داً ال 
والقطرا وال��رم��َل  وال��ن��ب��َت  احل��ص��َى  أيحصي 

ل�����َك احل����م����ُد أض���ع���اف���اً م���ض���اع���ف���ًة ع��ل��ي
ل����ط����ائ����َف م����ا أح����ل����ى ل���دي���ن���ا وم������ا أم����را

وال��ث��ن��ا ب���احل���م���ِد  أوالَك  م���ا  احل���م���ُد  ل����َك 
ع����ل����ى ن�����ع�����ٍم أت���ب���ع���ت���ه���ا ن����ع����م����اً ت���ت���رى

ل�����َك احل����م����ُد ح����م����داً أن�������َت وف���ق���ت���ن���ا ل���ُه
وع��ل��م��ت��ن��ا م�����ْن ح����م����دَك ال���ن���ظ���َم وال���ن���ث���را

ل�����َك احل����م����ُد ح����م����داً ن��ب��ت��غ��ي��ِه وس���ي���ل���ة ً
إل����ي����َك ل���ت���ج���دي���ِد ال���ل���ط���ائ���ِف وال���ب���ش���رى

ل�����َك احل����م����ُد ك�����ْم ق��ل��دت��ن��ا م�����ْن ص��ن��ي��ع��ةٍ 
وأب���دل���ت���ن���ا ب���ال���ع���س���ِر ي����ا س����ي����دي يُ���س���را

ل�����َك احل����م����ُد ك�����ْم م�����ْن ع����ث����رٍة ق�����ْد أق��ل��ت��ن��ا
وم���������ْن زل���������ٍة أل���ب���س���ت���ن���ا م���ع���ه���ا س���ت���را

ل�����َك احل����م����ُد ك�����ْم خ��ص��ص��ت��ن��ي ورف��ع��ت��ن��ي
ع���ل���ى ن���ظ���رائ���ي م������ْن ب���ن���ي زم����ن����ي ق����درا

وم��ش��رع��ي وردي  ف��ي��ه  ح���م���داً  احل���م���ُد  ل���َك 
ال��غ��ب��را ال���س���ن���ِة  ف���ي  اآلم�������اُل  خ���اب���ِت  إذا 

بالغنى ال��ف��ق��ُر  ي��ن��س��ُخ  ح���م���داً  احل���م���ُد  ل���َك 
ف��ق��را ال��غ��ن��ى  ب���ع���َد  م�����والي  ي���ا  إذا ح�����زُت 

إل�����ه�����ي ت����غ����م����دن����ي ب����رح����م����ت����َك ال���ت���ي
وس�����ع�����ْت وأوس�������ع�������َت ال�����ب�����راي�����ا ب����ه����ارا

وق���������وِّ ب���������روحٍ م������ن������َك ض���ع���ف���ي وه���م���ي
ع��ل��ى احل����قِّ واغ���ف���ْر زل��ت��ي واق���ب���لِ ال���ُع���ذرا

ف����إن����ي م�������ْن ت����دب����ي����رِ ح�����ال�����ي وح��ي��ل��ت��ي
إل����ي����َك وم�������ْن ح����ول����ي وم�������ْن ق����وت����ي أب����را

ٌ وص������ْن م������اَء وج���ه���ي ف����ال����س����ؤاُل م���ذل���ة 
وع������ْن ج������وِر ده������ٍر ل����م ي������زْل ح����ل����وهُ م���را

والط��������ف أط����ي����ف����ال����ي وإخ�����وت�����ه�����ْم ف���ق���ْد
رم���ت���ه���ْم خ���ط���وٌب م���ا أط����اق����وا ل��ه��ا ص��ب��را

وه������ْم ي����أل����ف����وَن اخل����ي����َر واخل����ي����ُر واس�����ٌع
ش����را ع�����رف�����وا  م�����ا  وال������ل������ِه  وال  ل�����دي�����َك 

وظ���ل���ه ال���ن���ع���ي���م  روض  رب������ى  ف�����ي  رب��������وا 
ف���ج���دْد ل��ه��ْم م���ْن ج�����ودَك ال��ن��ع��م��َة اخل��ض��را

َوم������ْن م���ح���ِن ال���دن���ي���ا واألُْخ��������������َرى ت��ول��ه��ْم
ب���خ���ي���ٍر وي����س����ره����ْم ب���ف���ض���ل���َك ل��ل��ي��س��رى

َوه���ب���ن���ي ل���ه���ْم أس����ع����َى ع��ل��ي��ه��ْم م���ج���اه���داً
ل���وج���ه���َك واف����س����ْح ل����ْي ب��ط��اع��ت��َك ال��ع��م��را

َوب������ع������َد ح����ي����ات����ي ف�����ي رض����������اَك ت���وف���ن���ي
ع���ل���ى امل����ل����ِة ال���ب���ي���ض���اِء وال���س���ن���ِة ال���زه���را

َوف����ي ال��ق��ب��ِر آن����ْس وح��ش��ت��ي ع��ن��َد وح��دت��ي
ف������إنَّ ن����زي����َل ال���ق���ب���ِر ي���س���ت���وح���ُش ال��ق��ب��را

مل��وق��ٍف ذرع������اً  احل���ش���ِر  أه�����ُل  ض�����اَق  إْن  و 
ب����ِه ال���ك���ت���ُب ت��ع��ط��ى ب��ال��ي��م��ِن وب��ال��ي��س��رى

ف���ق���ْل ف�����زَت ي���ا ع���ب���َد ال���رح���ي���ِم ب��رح��م��ت��ي
ض���را وال  ب����ؤس����اً  ت���خ���َش  ال  م���غ���ف���رت���ي  و 

ً و أك��������رْم ألج����ل����ى م������ْن ي��ل��ي��ن��ي رح����ام����ة 
و ص���ح���ب���اً وف������رج ه��م��ن��ا واغ����ف����ٍر ال������وزرا

ً ع�����اق�����ة  ن�����وي�����ُت  مم�����ا  ل�����ي  ت�����ب�����ِق  ال  و 
ص��غ��رى ح����اج����ًة  وال  ك���ب���رى  ح����اج����ًة  ال  و 

م��ح��م��ٍد احل����ب����ي����ِب  روِح  ع���ل���ى  ص������لِّ  و 
ح��م��ي��ِد امل���س���اع���ي م��ن��ت��ق��ى م���ض���ِر احل��م��را

ص���������اًة وت����س����ل����ي����م����اً ع����ل����ي����ِه ورح������م������ة ً
م�����ب�����ارك�����ًة ت���ن���م���و ف����ت����س����ت����رُق ال�����ده�����را

ال��ص��ب��ا ه����ب����ِت  م����ا  اآلِل  ُك�������ّل  ت���ش���م���ُل  و 
و م���ا س����رِت ال���رك���ب���اُن ف���ي ال��ل��ي��ل��ِة ال��ق��م��را

شهر اهلل

الشيخ محمد متولي الشعرواي 

لقد اختاص الله تداىل رمثاال بامتيازات وخصائص 
عول الدبااعات األُْخااَرى حتاى أل الله قال عإه يف حديث 
قاديس: ُكّل عمل ابن آع3 له إال الصاو3 إإنه يل وأنا أجزي 
باه. لَم ذلاك؟؟ وما الرس يف ترشيف شاهر رمثاال بهذا 
الارشف. عن ذلاك يجياب إثيلة الشايخ محماد متويل 
الشدراوي قائالً: األمُر الدباعي يجب أل يدايش اننسال.

 إكل عمال وإل صاعف طاعة بال نياة الدباعة لله لو 
عمال لابط ناازل مخاإة أل تإشاأ الطاعاات يف الإفس 
عاىل ألف الداعة ويحر3 اننساال رشف الدباعة شااء الله 
أل يجداَل ركإاً من أركال انساال3 يحر3 إياه ما أحله يف 
بقياة الدا3. إكأل الدااعة جرت أل تاأكل وترشب وتأتي 
امرأتاك يف الإهار إجااء الحل ليحرمك مان يشء يحرمه 
علياك مع أناه حالل يف ذلاك الزمال. ملاذا؟؟ ليساتديم لك 
رشف الشادور بدبوعياة التكلياف؛ ألنه لو تاركك عىل ما 
حر3 ُكّل وقت يخاف أل تسيطر عليك الداعة إرتحمك لذة 
الشادور بالدبااعة أي إل رمثال عبااعة صددت ومدإى 
عبااعة صددت أنه يف غري رمثال أمور حلت عائماً وأمور 
حرمت عائماً، إيميز رمثاُل بأنه شامل األمور التي حلت 
واألمور التي حرمت يف غريه وزاع شايئاً آخر إذلك تصديد 
الدبوعية عإد املؤمن. إأصفى ما يكول املؤمن عبوعية لله 
يف مإهجه لو يف شاهر رمثال والذي يصدد الدباعة إَلاى 
لذا الشكل ويإفي عإد اننسال ألف الداعة يكول قد أخذه 
أخاذاً ليثده وضداً عباعياً ونورانيااً لذلك اختار الله ذلك 
الزمال الذي أعّد إيه اننساال ذلك انعداع الصفائي لدوا3 
رشف الدباعة وليس ألف الداعة. واختاره لقمة صفاء آخر 

لو حل يإزل إيه مإهجه إَلاى الإاس أجمدل.
إنك لو نظارت إَلاى الصو3 الذي رشعه الله يف رمثال 
رشعاً إلزامياً لم يمإع أل تتطوع إَلاى الله بصيا3 يف سواه 

وذلك ليفتح لك باب الطموح الدباعي إليه. 
ويرياد لإليماال أل يدلاو ويتساامى يف نفاس البرش. 
ويتمياز الصو3 عن بقياة األركال األُْخااَرى بأنه لله إنما 
األركال األُْخاااَرى إهاي للمؤمان. يقول اللاه يف الحديث 
القاديس: ُكّل عمل ابن آع3 له إال الصو3 إإنه يل وأنا أجزي 
باه. ألل الصو3 لو الدباعة التي ال يتقرب بها البرش لبرش 
إال يدقل أل تقوَل لدبٍد مثلك أنا ساأصو3 لك لذا الشاهر 
ألناك بذلك تجربه عىل مراقبتك طول الوقت وبالتايل تكول 
قاد أتدبته. ولكن اللاه الذي يراقب الدباد يف ُكّل تحركاته 
يمكان أل يتقارب إليه بالصاو3. وكذلك قال اللاه: إل ُكّل 
عباعة من الدباعات عاخلة يف كاعر الجزاءات عإده الحسإة 
بدرشة أمثالها إَلاى سبدمائة ضدف ولكن الصو3 خارج 
عان لذا الكاعر وأنا الذي يقادر الجزاء به. ومدإى القدير 
األعىل للجزاء إيه بغري الكاعر الجزائي أل الله يثدف إيه 
قوة السابدمائة ضدف ويف نهاية رمثال يسن االعتكاف 
ولو إلزا3 الإفس بانقامة يف بيت مإسوب له لقطده عن 
ُكّل مإسوب لخلل الله إيخرج من ألف بيته إَلاى ألف بيت 
رباه ويخرج من ألاف وجوعه مع أللع إَلااى ألف وجوعه 
يف مإاجااة رباه ويخرج من ُكّل ما اعتاع خاارج بيت الله 
ليخلاص وقتااً إيه يصفو للاه. ُكّل ذك أخذ اننساال من 
الوجاوع إَلاى انلف باملوجد. إوجوع اننساال يف بيت ربه 
يدطيه شحإة وبدد الشحإة يخرج اننسال ليستقبل أمر 
حياته بما أإاض الله عليه من إيض إيمانه وإيض تقواه 

وإيض بره وإيض رضاه ليزاول الحياة بهمة ونشاط.

زكريا الشرعبي

تكاُع الدارُش األوىل أل تإقيَض من لذه 
الشهر وما بددلا ال شك سيإقيض مثَلها، 
الساؤاُل لإا: لال أثّرت إيإاا لذه الدرش 
األوىل لإقول أل نساري وإاَل الحكمة التي 

أراعلا اللُه من إرض صيا3 لذا الشهر.
ال أتحادث عن الجاناب الديإي املتدلل 
بالدباعة، إذ ليسات الدباعة سوى وسيلة 
نصاالح اننساال يف جاناب آخار، ولاو 
جاناب املداملاة، ألام يقل الله سابحانه 
وتدااىل عن الصاالة )إل الصالة تإهى عن 

الفحشاء واملإكر(.
ومثال لاذا الصاو3 والازكاة والحاج 
وساائر الدبااعات الديإياة، إالديان لو 
املداملاة كما قاال الإبي صاىل الله عليه 

وآله وسلم.
ال إائادة يف الطاعاة والدبااعة إذل إذا 
لام نتدلم مإهاا كيف نديش ماع بدثإا 

آباءناا وأبإاءناا  البداض وكياف نحاب 
وإخوانإا وعشاريتإا وجريانإا ومجتمدإا 
أو  مذلباه  أو  انتمااؤه  كال  أيااً  بكلاه 
عقيدتاه، املهم أناه يإتمي إىل اننساانية 

ويؤمن بهاا كهوية جامدة ال يسادى إىل 
إلغاء حل أيٍّ مإا يف الحياة بقول أو إدل.

لقاد جدال اللاه لاذا الشاهر الكريم 
أللداف كثارية ولياس للجاناب الصحي 

كماا يحرصه البدض ومن لاذه األلداف 
إعااعة املسالم املتلطخ بشاائبات الحياة 
وضوضائها املتخبط يف متالاتها إىل الجو 
انيماناي الهااعئ الاذي يصفاو إيه مع 
نفسه إريق طبده وتسكن روحه ويميش 

بل ألله وإخوانه بالسال3.
وما لم يتحقل لذا إهي خسارٌة كربى 
ولألساف الشاديد البداض يكاول لاعئاً 
طوال الدا3، إإذا ما أطل لذا الشاهر تراه 
متشاإجاً متدصبااً ال يسامع كال3 طفل 
صغري وال يإصاع لدعاوة أب كأنه يف بيته 

وحش كارس.
كذلاك ال تمر عىل شاارع أو ساوق إال 
وتجد إيه األصوات تدلو بالصياح وتثج 
باملشااكل ذوات األساباب التاإهة كأنما 
لو موساٌم للرصاع ال للساال3، وللغثب 
ال للحلام، ولرعة الفدال بالفدل ال لثبط 
الإفاس وكبح جماحها لياس يف رمثال 
إحساب، ولكن ليكان رمثاال مإطلقاً 

للسال3.

 يف رحاب الشهر املبارك

فكاهات 
رمضانية 

ياأكل  ولاو  أعراباي  ُرؤي 
إاكهة يف نهاار رمثال إقيل 
لاه: ما لاذا؟ إقاال األعرابي 
عاىل الفاور: قارأت يف كتااب 
الله: وكلوا من ثمره إذا أثمر.. 
عماره  يثمان  ال  واننساال 
قبال  أماوت  أل  خفات  وقاد 
وقات انإطار إأكاول قد مت 

عاصياً.

****

كال أحاد الفقاراء يساكن 
يف بيات قديام، وكال يسامع 
لسقفه قرقدة مساتمرة ألية 
حركاة مساتمرة إلماا جااء 
صاحب املإزل قال له الساكن: 
إأجاباه  حالاك  اللاه  اصلاح 
صاحاب املإازل: ال تخاف أل 

السقف صائم يسبح ربه.
إقاال السااكن: أخىش بدد 
الساجوع  يطياَل  أل  انإطاار 
ولو يصايل القيا3 إاال يقو3 

وال أقو3.
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نهايٌة سوداء لتحالف أسود!!
بندر الهتار 

اُع أل يدوَر َجاااَدٌل بل األَُمام  ال يُتوقَّ
املتحدة والإظاا3 السادوعي ُخُصْوصاً يف 
ملاف الُدااْدَوال عىل اليمان؛ أِلَل الجميع 
اليمان  ورضب  االتجااه،  ذات  يف  يساري 
وإخثاعه مصلحة مشارتكة، لكن ومع 
باروز لذا الجدل، إالواضُح أنه قد تجاوز 
ُكّل التوقداات السادوعية، ولو ما يظهر 
من خالل الساخط السادوعي عىل األَُمام 
املتحادة وماا راإقه من حماالت إعالمية 
وتحركات سياسية وعبلوماسية والتهديد 
بالورقاة املالياة وماا يتفارع عإهاا من 
مسااعدات كبرية لكثري من برامج األَُمام 

املتحدة يف املإطقة والدالم.
ُصاد3 الإظاا3 السادوعي عإدماا أقر 
بال كي مول ضام تحالف الُداْدَوال إَلاى 
األَْطاَفااال يف  لقتال  الساوعاء  القائماة 
اليمان؛ أِلَل مإطال األَُماام املتحدة يقول 
إل من يمتلاك األَْماَوال الطائلاة أَْو القوة 
الدساكرية والسياسية، سايكول خارج 
ُكّل القوائم الساوعاء والحمراء والرماعية 
السااعس  الفصَلال  مان  ُن  وسايُحصَّ

والسابع.!!
بإاًء عاىل لذه القاعدة يكاول الإظا3 
السادوعي محقاً يف ساخطه عىل بال كي 
مول ومإظمته الدولية؛ أِلَل السدوعية لم 
تبخل يوماً عىل األَُمام املتحدة ولم ترتاجع 
عان ضخ األَْماَوال الطائلاة التي تتطلبها 
مشااريع الهيمإاة الغربياة كماا يحدث 
وتبخل يف أية مشااريع إعماار وإْصااَلح 

يحتاجهاا الوطن الدربي باساتمرار عىل 
امتداعه الواسع.

إذاً؟،  املشاكلة  أيان 
االنقاالب  لاذا  وملااذا 
املفاجئ؟، لل لو مؤرش 
عىل بداية إْصااَلح األَُمام 
املتحادة وعدولهاا عان 
الهيمإة  االنحياز لقاوى 
وتبإاي  واالساتكبار 
بالتأكياد  مشااريدهم، 
الإظاا3  شاطب  أِلَل  ال؛ 
السادوعي مان القائمة 
الساوعاء بهاذه الرسعة 
يوحي باأل املإظمة لي 
ذاتهاا وال مجاال لتغيري 

سياستها!!.
إذاً يبقاى خياُر االبتازاز واضحاً طاملا 
جاربوت  عاىل  تأسسات  مإظماة  أنهاا 
األقويااء وأَْمااَوال األثريااء، ولكان ملاذا 
يخرج بال كي مول بدد إعفاء السدوعية 
الُدااْدَوال عان جريماة قتال  وتحالاف 
أَْطاَفااال اليمان، ليقول إناه كال قراراً 
صدبااً ومؤملااً وإنه جااء بداد تهديدات 
بقطاع تمويان الكثري من براماج األَُمام 

املتحدة؟.
لإا يتثح أل إرحَة الإظا3 السادوعي 
لان تادو3 طويالً بداد لاذه الترصيحات؛ 
أِلَل املساألة باتات أَْكبَااَر مان كونه قراراً 
وتم شاطبه، إقاد أَْصبَاح ِماَلافُّ تحالف 
الُداْدَوال مليئااً بالجرائم وبإقاط الثدف 
وبتوثيال أَْكبَااار املإظمات واملؤسساات 
الدولية، وسايظل لذا امللاف مفتوحا، ويف 

أية لحظة سايكول بمقدور األَُمام املتحدة 
إتح أيٍّ من ملفات انْجاَرا3 السدوعي، ما 
يدإي االستمرار يف عملية 
االبتزاز، ولذه خالصة ما 

قالاه باال كاي ماول.
لإا قد يرع التسااؤل 
يمكان  كياف  الباارز.. 
التاي  املتحادة  لألَُماام 
وإرت الغطاء السايايس 
لتحالاف الُدااْدَوال عىل 
اليمن، باأل تكول كمن 
يحاساب لاذا التحالف 
عىل ما خلفه من جرائم 
لم تكن لتحدث لوال ذلك 

الغطاء األَُمامي؟.
كال عساريي واضحااً يف لاذا الصدع 
وقاد ذّكار األَُماام املتحدة بهاذه الإقطة 
عإدما قال بأل التحالف أخذ رشعيته من 
القرار الادويل 2216، ولإا يساترت الدور 
األَمريكي بديدا عن األنظار، إاّل أل الإظا3 
السدوعي نعراكه بحقيقة األَُمام املتحدة 
ومادى التأثاري املطلل لاإلَعاَرة األَمريكية 
عاىل قراراتها قد سالط الثاوء بصورة 
غري مبارشة يف وساائله االعالمية باتها3 
واشاإطن ضمإا بالوقوف خلاف القرار، 
ولكان لل يفرس لذا عىل أناه ابتزاز مايل 

إقط أ3 أل لإاك خلفيات أُْخااَرى؟!.
األَمريكياة  انَعاَرة  أل  املالَحاِظ  مان 
بادأت تإظار إَلااى حليفهاا السادوعي 
»االسارتاتيجي« بصاورة مغايارة تماماً 
ماع الفشال الذرياع يف ملفاات املإطقة 
مان ساوريا إَلااى اليمان، وألل الإظاا3 

السادوعي لم يإجح يف كبح جماح انَراَعة 
اليمإية الرامية للحرية واساتقالل القرار 
- ولي مهمة ُوإرت لهاا أإثل الظروف 
االقتصاعية والدسكرية والسياسية- إقد 
كال ال باد لهذا الإظاا3 أل يتحمل تبدات 
لذا الفشال وحياداً، وأل يَظَهار املجتمع 
الدويل وعىل رأسه الواليات املتحدة كطرف 
بدياد عان املساؤولية رغام أنهام جازء 
أََسايس يف تحالف الُداْدَوال ولهم مشاركة 
مباارشة يف التساليح والخارباء والغطاء 
الرشعاي، ولاذا ماا يفارس االضطاراب 
السدوعي امليلء بشادور الخيبة والإدامة 
إزاء التالعاب األَمريكاي، لكان الحارسة 
أَْكثَااار تكمان يف الشالل السادوعي مع 
مارور الرغباة األَمريكياة، وإذا ما حدث 

ضجيج إهذا أقىص يشء يقدرول عليه.
يادرك السادوعيول أل البيات األبيض 
-الذي إتح الإاار عليهم بملف أحداث 11 
سابتمرب- لن يتأخار يف ابتزازلام بامللف 
يف  اننَْساانية  بالجرائام  املايلء  األساوع 
اليمن، ولذا يدإي أنهم أما3 خيار وحيد، 
وماا عليهام ساوى الرضاوخ للثغوط 
األَمريكية وتقديم املزيد من التإازالت عىل 
مساتوى الرصاع الدرباي انرسائييل أوال، 
وعىل مساتوى تدعيم الهيمإة األَمريكية 
ثانياا، وضاخ ملياارات الادوالرات ثالثا، 
والحقيقاة أل الخيارات واإارة، لكن لل 
يسابح الإظا3 السادوعي بدكاس التيار 
األَمريكاي؟؟ لذا ما ال يرضاه آل سادوع 
ألنفساهم، وسيساتمرول يف ذات الخاط 
األَمريكاي لتدماري ماا تبقاى يف اليمان 

واملإطقة إذا أمكإهم ذلك!!.

 الكويت.. 
مؤشراُت مسار إجباري 

مختار الشرفي 
َوعرب  املتحاَدة  األَُمااُم 
مبدوثهاا الخااص إَلااى 
اتجااه  تذلاب يف  اليمان 
للحال  رؤياة  إارض 
السايايس يف اليمان تقو3 
بتجهيزلا بالتإسايل مع 
الُدااْدَوال  عول  سافراء 
َوساتقو3 بتقديمهاا عىل 
أََسااس أنه تام صياغتها 
مقرتحاات  عاىل  بإااء 
الحاوار  أَْطاااَراف 
َومطالبهام َوبماا يتماساا ماع املرجديات السياساية 
للحاوار مثل القارار األَُمامي 2216 واملبااعرة الخليجية 
َومخرجاات مؤتمار الحاوار.. َوقد بدأت وساائل االعال3 
التابداة للُداْدَوال مإذ ايا3 الرتوياج لقرب التوصل إَلاى 
اتفاق، َوقالت إنه سايدلن قريباً رغم أل الوإوع بالكويت 
لم تقول بذلاك أَْو تديل بأية مدلوماات تفيد بحدوث لذا 
التقاد3 أَْو االتفاقاات أَْو التقاارب بال َوتإفاي حدوثه، 
َوآخرلاا ماا قاله محمد عبدالساال3 رئياس وإد انصار 
اللاه الذي نفى أي تقد3 أَْو توصل ألية تفالمات من لذا 
الإوع َوقال يف تغريدة له ليلة السبت »ال صحة ملا تإاولته 
بدض وساائل االعال3 عن وجوع تواإقات متقدمة يمكن 
أل تمثال أرضية مشارتكة لصياغاة أي خطة حل خالل 

األَيَّاا3 القاعمة«.
 َومان املثري للريباة، الترصيحات للمبداوث األَُمامي 
إَلاى اليمن اساماعيل ولد الشايخ التاي تخالف ما قاله 
محمد الساال3، َوذلاب لاذه الترصيحات بديدا للحديث 
عن تقدمات َوتفالمات تسري باتجاه املخطط الذي يريد 
أل يجدال الرؤية التي تدد من قبل السافراء َوإريل ولد 
الشايخ، مسارا اجباريا يجب أل يسالكه الوإد الوطإي، 
َويف حاال رإض ذلك سايتهم بالدرقلة َوسايتم تحميله 
مسؤولية إشل املفاوضات َوما قد يدقب لذا الفشل من 
تصديد عساكري، َوايثاً لتحقيل مكسب أَُمامي جديد 
اة إذا ما  لدول الُداْدَوال يدقاد األَْوَضااع يف اليمن َخااصَّ
قرروا الذلاب نصدار قرار أَُمامي جديد يحمل مثامل 

َوأَْلاَداف لذه الرؤية التي تطبخ َويروج لها حالياً. 
َولجدال لاذه الرؤياة متماساكة َوصالحاة لتحقيل 
أَْلاَداإها سايتم تثميإها بدثاً من املطالب التي يدلن 
عإها الوإد الوطإي َوقد تصل إَلاى حد القبول بالتثحية 
بهاعي الذي يدترب ورقة سااقطة مإذ بداياة الُداْدَوال.. 
لااعي َوحكومتاه كأشاخاص ال يدإول ألحاد أي يشء 
حتى لدول الُداْدَوال التي تهتم إقط بأل تكول التسوية 
القاعماة ضامإاًة لبقااء ليمإتها عىل القرار السايايس 
َوالسياعي َواستمرار مكاسابها َومصالحها االقتصاعية 
املجحفة َوالغري رشعية، َوبقاء أََعَوات مشاريدها املدمرة 
ألمان َواساتقرار الباالع، َوذلاك عرب إارض رشوط لذه 

الهيمإة يف أية تسوية مقبلة.. 
الوإاد الوطإاي اآلل مطاَلاٌب باتخاذ الخياارات التي 
ال تجدلاه مثطراً لسالوك املساارات االجبارية للطبخة 
السفرائية األَُمامية، عرب رإع السقف للمطالب، َوالتوقف 
عن الدبلوماساية املفرطة يف التدامل مع السفراء الذين 
يتداملول بانتهازية مع الشفاإية َوالرغبة الصاعقة من 
قبل الوإد الوطإي نحالل الساال3 عىل انها ثغرات ممكن 
االساتفاعة مإها ننفاذ مرشوع التسوية الإاقصة، التي 
لن تفدل شايئاً غري انها ستديم الرصاعات َوتدّقد إرص 
الحل أَْكثَاار مساتقبالً، ملا قد تحتويه من ثغرات تديدنا 
إَلاى إشال مساار املبااعرة الخليجية التي أجارب عليها 
طرإاا الحكم َوالارصاع يف 2011، َوالتاي كانت نتائجها 
كارثية عاىل البالع، َولم تحقل أي اساتقرار سايايس أَْو 
أمإاي أَْو اقتصاعي، َوعطلت الدساتور َوُكّل املؤسساات 
الترشيدياة َوالتإفيذياة، َوألحقات البالع بشاكل أَْكبَاار 
بالتاج السادوعي الذي كال حيإها أَْكثَاار حكمًة َومداىفً 
من األَماراض الدقلية َومن الزلايمار َوورطة انيغال يف 

عماء اليمإيل.

حسن حمود شرف الدين 
ربماا يكوُل إعراُج جارة الساوء »السادوعية« يف 
القائمة الساوعاء غلطاَة قلم، وربما تكاوُل عمليُة 
ابتزاز للإظا3 السادوعي كساائِر بلدال الدالم التي 
جدلت مان السادوعية بقارًة حلوبااً تُحَلاُب يوماً 
بداد ياو3.. إالقااعة الدارب واألجاناب يحلباول، 
والفثائياات يحلبول، ووساائل انعاال3 املختلفة 
تحلب، واألقال3 املرتزقاة تحلب، واملإظمات الدولية 
الحقوقياة واننساانية والقانونياة تحلاب وتحلب 

وتحلب.
الساؤال: ملااذا توقف حلياب البقارة الثاحكة 
»السادوعية« عن األمم املتحدة؟.. لذا السؤال الذي 
َ القائمل عليها، إما كال عليهم إال أل يدرجوا  َحاريَّ
لذا الإظا3 الفاسد يف ذيل القائمة السوعاء، كرسالة 
مإهم مفاعلا »نحن لإاا« انظروا إليإا.. احلبوا لإا 
كما تحلباول لغرينا، نحن أحل من غرينا، نحن من 

يرضكم ومن يإفدكم.
إل لم يكن »إعراج السدوعية وحلفائها يف القائمة 
الساوعاء« عملية ابتزاز مارستها األمم املتحدة عىل 
الإظا3 السدوعي لتحصل عىل نصيبها ولفت الإظر 
إليهاا بأنهاا موجاوعة وأل لها حقااً يف املاال الذي 
يرصإه الإظا3 السادوعي لإا ولإااك.. إهي »زلة 
قلام« أو »شاخطة قلم« تحاول األمم املتحدة سارتَ 
عورتها تجاه ما يدانيه األطفال والإساء واملدنيول 
يف اليمن جراء اساتمرار عدوال قوات التحالف التي 
تقوُعُه أمريكا والسادوعية ويثام أكثر من خمَس 

عرشَة عولًة عربية وإسالمية وأجإبية.
إعراج  انعاال3 كيفياة  تإاولات وساائل  وكماا 
الإظا3 السدوعي يف القائمة السوعاء كإظا3 يإتهك 
اننساانية ويقتال األطفاال، كانات يف اللحظاات 
األخارية مان اساتكمال التقريار الخااص باألمام 
املتحادة والخااص باالنتهااكات التاي يتدرض لها 
أطفال الدالم، وكأل لساال حالها يقول: ندرجها يف 
آخر الوقات. قبل أل يمارس الإظا3 السادوعي مع 
حليفتها أمرياكا ضغوطاتها نزالتهاا وعد3 وضع 
اسامها يف القائمة السوعاء.. ولو ما حدث بالفدل، 
حيث شكل إعراج اسم السدوعي يف القائمة السوعاء 
كدولة تإتهك الطفولاة حالة من القلل لدى الإظا3 
السدوعي.. إشان لجوماً رشساً عىل األمم املتحدة 
بالتاوازي مع بذِل املال والثغاط عىل األمم املتحدة 
وتهديدلاا بإجراءات قد تحد من أعاء األمم املتحدة، 

أبرُز لذه التهديدات سحب الدعم الذي كانت تتلقاه 
األمم املتحدة من الإظا3 السادوعي لتإفيذ عدٍع من 

الربامج التي تإفذلا األمم املتحدة.
إجاأًة.. وعول ساابل إناذار، إكماا تام إعراُج 
السادوعية يف القائماة الساوعاء، تام شاطبُها من 
القائمة عول ساابل إنذار.. ما شاكََّل صدمًة كبريًة 
لادى املإظمات الحقوقياة والقانونية واننساانية 
الدولياة التي تإتهاج الإزالة والشافاإية يف أعائها 
املهإاي واننسااني.. ما جدل أكثَر مان 20 مإظمة 
ومؤسساة حقوقياة وإنساانية عولياة تديان ما 
أقدمات به األماُم املتحدة عىل الرتاجاع من قرارلا 
وشاطب الإظا3 السدوعي من القائمة السوعاء، ما 
جدلتهاا تتهُمها بأل الإظا3َ السادوعي قا3 برشاء 
الاوالءات يف أروقاة األمم املتحدة لتغياري توجهاتها 
وقراراتها، كماا مارس ضغوطاً عولية ومالية أجرب 
األمام املتحدة عاىل الرتاجع من القارار.. واعتربت 
لاذه املإظمات بأل لذا انجراَء غاريُ أخالقي وغري 
إنساني؛ كول األمم املتحدة يفرتُض أل تكوَل مظلًة 
لإلنساانية والدإاع عن الشدوب والوقوف أما3 أية 

تحديات تواجهها الشدوب املإثوية تحتها.
باال كي ماول األمل الداا3 لألمام املتحدة قال 
إل رإاَع تحالاف الددوال عاىل اليمن الاذي تقوعه 
السدوعية من القائمة السوعاء جاء بسبب تهديدات 
بوقف التمويل لددع كبري من برامج األمم املتحدة.. 
يف إشاارٍة مإاه إىل أل الرباماج التاي تإفذلاا األمم 

املتحدة يتام تمويلها من خزائن الشادوب الدربية 
وانسالمية التي تساتحوذ عليها األنظمة الفاسدة 
ويف مقدمتها الإظا3 السادوعي.. أيثاً أشاَر األمُل 
الداا3 يف ترصيحاه أل أغلب الربامج التاي يإفذلا 
ساتتوقف إذا توقفات األنظماة الدربياة خصوصاً 
عول الخليج املصدر الرئييس لإفط ومشاتقاته من 

تمويلها.
الدربياة  املإطقاة  أماوال  الشاديد  ولألساف 
وانسالمية تذلُب لغري أللها.. تذلب أوالً للقائمل 
عىل األنظمة الفاسادة، ثم تذلُب لدول االساتكبار 
أمرياكا وإرسائيل بشاكل رشاء مددات عساكرية 
نثارة الإزاع أكثر يف املإطقة الدربية وانسالمية، ثم 
تذلُب للمإظمات الدولية ُكلٌّ حساَب قوتها وعرجة 
قربهاا من الإظاا3 السادوعي وعول الخلياج التي 

تهيمن عىل الثروات الطبيدية.
ملااذا ال تثاخُّ لاذه األماوال لتأليال الدقول 
الدربياة وانساالمية وتحرياك عجلاة التإمية يف 
املإطقاة وإيجاع حاراك اقتصاعي عىل املساتوى 
الدربي وانساالمي ومإاإساة اآلخريان يف املجال 
اللوباي  عإاد  الجاواب  والتجااري..  الصإاعاي 
انرسائييل واألمريكي الذي يسدى عائماً إىل تفكيك 
الشادوب وإيجاع حالة من عد3 االستقرار لدإها 
إيجااع مإاخ آمان لدولاة إرسائيل وإيجاع ساوق 
مفتوحة للمإتجات األمريكية بشاقيه الدسكري 

والتجاري.

األمم املتحدة: بقدر ما تدفع.. تحُصد!
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النفاق اأُلَمـمي 
ودماُء َأْطـَفـال اليمن 

د. أحمد صالح النهمي
يتساءل العالم: ملاذا قامت األَُمـُم املتحدة 
بقيـادة  العربـي  التحالـف  دول  بسـحب 
السـعودية من القائمة السوداء املتعلقة بقتل 
األَْطـَفـال وتشـويههم يف الحـروب، بعد أن 
كانت قـد أدرجتها كمتهمـة بقتل اآلالف من 
األَْطـَفــال اليمنيـني، وأعلنت عن ذلك؟ فهل 
كان إدراج دول التحالـف بقيادة السـعودية 
يف القائمة السوداء بدافع من صحوة الضمري 
الفردي أَْو املؤسيس يف األَُمـم املتحدة تحقيقاً 
لـيء من املهنيـة يف تقريرها السـنوي لهذا 
العام، أم كان اإلدراج بغرض إيصال رسـالة 
لهذه الـدول إلخضاعهـا وابتزازهـا بصورة 
أَْكثَـــر؟ وأياً كان األمر، فإن ما ال شـك فيه 
هو أن تراجـع األَُمـم املتحـدة وأمينها العام 
وقيامهـم بسـحب هذه الـدول مـن القائمة 
السـوداء سـواء بشـكل مؤقـت أَْو نهائي قد 
جاء اسـتجابة لضغوط اللوبيـات األَمريكية 
والرشـاوى املاليـة، وهـو أمـر أفقـد األَُمـم 
املتحدة مصداقيتها، فانكشـفت سوأتها أمام 
العالـم، وظهرت عىل حقيقتها، فهي ليسـت 
سـوى أداة مسـخرة بيد اللوبيات األَمريكية 
تسـتعني بها يف تنفيذ أجندتها االستعمارية، 
كياناتهـا  تحصـني  يف  بهـا  تسـتعني  كمـا 
الوظيفيـة يف املنطقـة العربيـة كالسـعودية 
وإرسائيل عن املساءلة عما تقرتفه من جرائم. 
إن هذا الرتاجَع لم يكشف فحسب إفالس 
املنظمة األَُمـميـة وتواطؤها يف الحروب التي 
تسـتهدف األبرياء وال تراعي حقوق اإلنَْسان، 
ولكنه كشـف من ناحية أُْخــَرى عن ارتباك 
املوقف السعودي وحجم الخوف الذي سيطر 
عليه، كما كشـف عـن هوان حكومـة هادي 
املرتزقـة يف الرياض، وحجم السـقوط الذي 

وصلت إليه.
فالسـعوديُة منـذ بـدأت وسـائل اإلعالم 
بقيـة دول  اسـمها مـع  تتـداول  املختلفـة 
التحالف يف القائمة السوداء لقتلهم أَْطـَفـال 
اليمـن، عملت عـىل تجييش وسـائل إعالمها 
بشكل هسـتريي لدفع التهمة عنها ومهاجمة 
األَُمـم املتحـدة وأمينها العام، وسـعت إَلـى 
اسـتنفار تحالفاتها اللوبية األَمريكية لسحب 
دول التحالف من القائمة السـوداء، وهو أمر 
يعكس حجم الرعب الهسـتريي الذي سيطر 
عىل اململكة ودول التحالف، والفشـل الذريع 
الـذي منيـت بـه عاصفـة الحـزم وتحالفها 

الُعـْدَواني عىل اليمن.
أمـا حكومة هـادي يف الريـاض فيصدق 
عليهـا املثل اإلنجليزي الشـهري الـذي يقول 
»إن مـن يدفـع أجر العازف هـو الذي يحدد 
اللحن«، ولهذا فقد سارعت إَلـى نفي التهمة 
عـن السـعودية ودول التحالـف ومخاطبـة 
األَُمــم املتحدة بأن طائـرات األباتي واإلف 
16 وغريهـا لم تقتـل طفالً يمنيـاً، بل كانت 
وهي تالحـق تجمعات الحوثيـني تنزل قطع 
الحلـوى واللعب الجميلـة ألَْطـَفــال اليمن 
إَلــى حدائق منازلهم، فهـل رأيت أحقر من 
هؤالء الذين يشـهدون البهتان والزور لترئة 
قتلة أَْطـَفـال وطنهـم مقابل فتات من املال 
املدنـس، أَْو لتسـجيل نقطـة ضـد الخصـم 

السيايس؟
قد تستطيع السعودية أن تسخر أَْمـَوالها 
وتحالفاتهـا اللوبيـة ومرتزقتهـا العميلة يف 
تضليل العالم عن جرائمهـا يف اليمن لبعض 
الوقـت، ولكنهـا لـن تسـتطيع إخفـاء هذه 
الجرائـم ُكّل الوقـت، فدمـاء اليمنيـني وعىل 
رأسـها دمـاء أَْطـَفـالهـم سـتثور براكـني 
تلتهـم نريانها عـروش طغـاة دول التحالف 

الُعـْدَواني عىل اليمن.
بقيـادة  التحالـف  دول  محاولـة  إن 
السـعودية التنصل عن جرائم القتل والتدمري 
البشـعة التـي اقرتفتهـا آلتهـا الحربيـة يف 
اليمن يعـد رضباً من االسـتخفاف الهمجي، 
فجرائمهـا يف اليمـن تعـد أَْكبَـــر جرائـم 
العـر، وما زالت تعرض عىل مـرأى العالم 
وسـمعه منذ أَْكثَــر من عام وثالثة أْشـهر، 
فهي موثقة بالصوت والصورة كمادة إعالمية 
يومية توثقها القنـوات الفضائية واملنظمات 
الحقوقيـة، وهـي موثقة قبل ذلـك وبعده يف 
جدران ذاكـرة اليمنيني التي تسـتعيص عىل 

النسيان وتتعاىل عىل ُكّل أشكال التزييف.

أحمد ناصر الشريف
 

مقارنًة بما كال علياه الوضُع خالل الفرتات 
السابقة يف ظل زمن السلم ووجوع املوارع املحلية 
املتدإقة واملساعدات الخارجية وما أَْكثَاارلا إاّل 
أل ُكّل الحكومات اليمإية املتداقبة كانت تشكو 
وتلجأ يف كثري من الحااالت إَلاى اتخاذ اجراءات 
قاساية وأحياناً جرع تإدكس سالباً عىل الحياة 
املديشاية للمواطإال بحجاة الدجاز عان عإع 
مرتباات املوظفل أجد نفيس حائاراً بل وال أجد 
تفسارياً ملا يحدث اليو3 يف ظال الحصار الخانل 
الذي إرضه الُداْدَوال الظالم عىل اليمن من الجو 
والبحار والرب واندادا3 املوارع املحلياة وانقطاع 
املسااعدات الخارجياة وماع ذلك تاكاع الحياة 
تكاول طبيدية ومؤسساات الدولة متماساكة 
ومرتبات املوظفل ترصف شاهرياً حتى ألولئك 
املتداونول مع الُداْدَوال ويف موعدلا عول تأخري 
بال أَحيانااً يتام رصف املرتباات وأيا3 الشاهر 
لم تإتاِه بدُد.. إهال يدإي ذلك أل الفسااع الذي 
اة  كال متمثاالً يف املوازناات الشاهرية الَخااصَّ
للقاعة الدساكريل واملشايخ والوجالات وكبار 
املساؤولل يف الدولاة كانت لي سابَب األزمات 
املالية التي شهدتها الحكومات السابقة وعإدما 
اة  تام تجفيُف مإاباع لاذه املوازناات الَخااصَّ
وقطدهاا عاىل أَْصَحابها؛ كونهاا كانت ترصف 
عول وجه حل، اساتطاع اليمإياول أل يدتمدوا 
عىل أنفسهم بإْمَكانياتهم املتواضدة ويكتشفوا 
مكامان الخلل التاي كانت ساببا يف رلن القرار 
السايايس اليمإاي للخاارج وكال االعتقاع لدى 

البداض باأل أية حكوماة يمإياة ال تدتمد عىل 
مسااعدات الخارج سايكول مصريلا الفشال 

أثبتات  ولاو اعتقااع خاطائ 
التجرباة إدالً أناه مجرع ولم 
يف مخيلاة اولئاك الذيان جدلوا 
الشاخصية إاوق  مصالحهام 

مصالح الشدب والوطن.
والدلياُل أل الوضاَع القائاَم 
رغم صدوبته يف ظال الُداْدَوال 
علياه  ماى  الاذي  الربباري 
أَْكثَااار من عا3 وثالثة أْشاهر 
الجبهاات  مختلاف  يف  صاماد 
والسياساية  الدساكرية 
انَراَعة  بفثال  واالقتصاعياة 
القوياة والجباارة التاي برلن 

خاللهاا  مان  اليمإاي  الشادب 
وبتوكلاه عىل الله أنه قاعر أل يداإع عن نفساه 
وعان ساياعة وطإه واساتقالله وماا يجري يف 
امليادال يف مختلاف الجبهات خري شاالد حيث 
ال تراجاع إَلاى الاوراء وانما تقاد3 إَلاى األما3 
ولاو ما جدال أَْعَداء الشادب اليمإاي يديدول 
حسااباتهم مان جدياد ويدلإول باكل وضوح 
بأنهام أعجاز مان أل يحققاوا األَْلااَداف التي 
رسامولا قبل وبدد شان الُداْدَوال ال بالساالح 
وال بالسياساة رغم اساتخدامهم لكل الوسائل 
والخطاط الخبيثاة املرساومة أَْو املددة من قبل 
خرباء متمرسال صقلتهم التجاارب والحروب 
بدثهام يإتمول إَلااى عول عظمى مثل أَمريكا 
وبريطانيا وإرنسا وإرسائيل ولكإهم اصطدموا 
بصخرة مقاومة شادب عظيم ارالم الإجو3 يف 

عز الظهر وجدلهم مذلولل ليجدوا أنفسهم يف 
ورطة من الصدب عليهم الخروج مإها بسهولة 
ااة الإظا3 السادوعي  وَخااصَّ
األعاة الطيدة واملإفذة ألَْلاَداف 
انَعاَرة األَمريكياة وقد اندكس 
لذا الترصف الالأخالقي سالباً 
عاىل وضع السادوعية الداخيل 
وبدثرة أَْماَوالها واالساءة إَلاى 
ُسامدتها بال وكشاف حقيقة 
نظامها املغيباة مع انها كانت 
قاعرة أل تتخاطب مبارشة مع 
جريانها اليمإيل اذا كانت حقا 
تشادر بأل مصالحهاا مهدعة 
كماا تزعام وتثع لهاا مدهم 
حلاوال عاىل أََسااس االحارتا3 
املتباعل.. لكن مع األساف الشديد 
إال الدرب قرارلم ليس بأيديهم بسابب تبدية 
ااة أَمريكا التي  الحكا3 للادول الكربى وَخااصَّ
صاارت تتحكام يف مصائرلم وتفارض عليهم 
توجهاتهاا ولاو ما يؤكاد أل ضداف الدالقات 
الدربياة - الدربياة لام ياأِت مان إاراغ وإنما 
لاو محّصلاة لتفاعال مجموعة مان املتغريات 
والدوامل يف البيئة الدربية نفساها التي تتواجد 
يف إَطارلاا الدول الدربياة. وإل كانت مثل لذه 
التفاعاالت تدكاُس آثاَرلا السالبية عاىل كاإة 
األَْطاااَراف الداخلاة يف عملياة التفاعال مان 
خالل جاذور ممتادة يف عمال املاايض، كما أل 
لها جوانبهاا السياساية واالقتصاعية املرتبطة 
بهاذا الإظا3 الدويل أَْو ذاك والاذي يف ُكّل األحوال 
يفرض وصايته عليها بحجج ومربرات والية ال 

يستسايغها عقل وال مإطل وألل اليمن خرجت 
عن لذه املداعلة إقد شإوا عليها حرب رضوس 

أكلت األخرض واليابس وعمرت كلما لو قائم.
ومع أل الادروَس والِدرَبَ كثرية التي مّرت بها 
األمة الدربية ممثلة يف حكامها وشدوبها لكإها 
لم تساتفد مإها لتخرج مان عإل الزجاجة التي 
حارشت نفساها إيها بقادر ما أظهرتهاا أما3 
األَُماام األُْخااَرى بأنها أماة عاجزة عن التفكري 
وال تساتطيع الدإااع عان قثايالاا يف وقات 
يستأساد إياه ُكّل نظاا3 عربي عاىل اآلخر وما 
يحدث اليو3 يف اليمن أنموذجاً، حيث تكالب عليه 
الدرب قبل غريلم؛ ولذا ماال نتمإاه أل يساتمر 
ال سايما أل الثدف قد أصاب الدرب جميداً وال 
يجاب أل نحّملاه للغري من الدول الكربى ساواًء 
كانت الواليات املتحدة األَمريكية أ3 غريلا لسبب 
بسيط ولو أل مبدث لذا الثدف والهوال سببه 
الحاكا3 ومواقاف الشادوب السالبية ألنهم لم 
يدركوا حقيقة ما يجري وليس عإدلم بدد نظر 
ملا سايأتي، وأناس لكذا حالهم ال يستحقول أل 

يكونوا حكاماً أَْو أل يشكلول شدوباً. 
 وال نادري لم لذا الهاوال الذي إرضه الدرب 
عىل أنفساهم مع أنهام يمتلكاول ُكّل مؤلالت 
التحّول لصالحهم مان خالل ما حبالم الله من 
ثاروة اقتصاعية لو تم توظيفهاا لصالح قثايا 
الشدوب الدربية الساتطاعوا أل يإاإسوا الدول 
الكاربى بانَضااَإاة إَلااى موقدهام الجغارايف 
املتميز املتحّكم يف مداخل البحار، وكما لو الحال 
بالإسابة للدول الكاربى التي تدمال عىل رعاية 
وخدمة مصالحهاا؛ إمن حل الدول الصغرية أل 

تقو3َ بإفس الدور وتخد3 مصالحها.

 جبهة الكويت 
إَلـى أين؟! 
 أحالم عبدالكافي 

ال شك أل جلوَس الوإد الوطإي مع أياعي الُداْدَوال من 
القتلة والخوناة عىل طاولة واحدة يدد جبهة يف حد ذاته.. 
ذلاك أل محاولاة الوصاول لوقاف الُداْدَوال الغاشام عىل 
اليمن مع من ماتت إنَْسانيتهم َوعإإت ضمائرلم يف أغوار 
جرائمهم الوحشاية لي من جدلت مساألة توصل وإدنا 
الوطإاي لحل مع تلاك الدصابات انرلابياة جبهة تحتاج 

الستخدا3 أقوى األساليب وأعتى أسلحة التصرب. 
إل محاولَة مجاراة مان تدوعوا أل يكونوا مجرع أََعَوات 
وعماالء ألَْعَداء أوطانهم تسافك الدمااء وتديث يف األرض 

الخراب لهو الجهاع بديإه.
إل وإد الريااض القابع يف علالياز مفاوضات الكويت 
يساتخد3 ُكّل أسااليب املكار والخاداع لتمريار أجإادات 
أسياعلم ويساتخد3 ُكّل األكاذيب والزيف وكل االععاءات 
املثللة التي يمارساها عىل ُكّل األَْطااَراف املشاركة يف حل 
القثية اليمإية، ناليك عن تإّصلهم الفاضح عن املطالب 
الوطإياة بكونهم أراجاوزات يتم تحريكهاا لدد3 حثور 
جلساات التشاور يف إض القثايا الدالقة بالشأل اليمإي 

تارة وعن البحث عن عراقيل مفتدلة تارة أُْخااَرى. 
ما يدعو للشافقة عىل مرتزقة الريااض إدالً لو أنهم 
يديشول حالًة من التخبط الهستريي ملجرع شدورلم بأل 
الرياض تساتخدمهم كورقاة أخرية يف َلاِذه املفاوضات 
َوُطدماً بدد إعراك مملكة الرش بمغبة انزالق الخطري حل 

غاصت يف رمال الحرب عىل اليمن..
 ولدل ذلك الشادور املهال يف نفاوس املرتزقة لو من 
يجدلهم الياو3 يترصإول بذلك االنحطااط ُخُصْوصاً بدد 
تجايل مطالبهام وظهورلا عىل الساطح تلك التاي ال تإمُّ 
إال عان رغباة بالدوعة للسالطة إقط بداد أل أعركوا بأنه 
لام يدد لهم أي ماكال يف الريااض يف حالاة التوصل لحل 
سايايس.. وذلك ماا يظهر واضحااً يف محاولتهم إإشاال 
ساري املفاوضات باساتمرار وأنه ال َلمَّ لهم ساوى تإفيذ 
رغبة أجإدة الُداْدَوال وأنهم ليساوا مدإيل البتة بمطالب 

الشدب اليمإي يف وقف الُداْدَوال ورإع الحصار عليه. 
عاىل ماا يبادو أل الُداْدَوال بتلاك الجبهاة املفتوحة يف 
الكويات ال يرياد حالً لصالح الشادب اليمإاي وإنما يريد 
حاالً يريض اململكاة ومن وراَءلا أَمرياكا، ولربما أل َلِذه 
الجبهة املفتوحة حالها كحالة تلك الجبهات يف تدز ومأرب 
ونهم والتي ساتظل يف مدٍّ وجزر َوكارٍّ وإر حتى يأتي الرع 
مان إولات البإااعق ومن رجال الرجال ومان صواريخإا 
البالسايتية التاي وجادت يف طريقها لاذا املإفاذ الوحيد 
لتحقيال أَْكبَاار الإتائج لصالح الوطن ولو من له األثُر يف 

كبح جماح ُكّل املراوغل يف حوار الكويت.

املعايري األخالقية والقيمية لأُلَمـم املتحدة 
صالح القرشي 

عإدما يرّصح األمل الدا3 لألَُمام املتحدة ببياٍل حول مالبساات 
القارار األَُماماي حاول رإاع السادوعية وتحالفهاا مان القائمة 
الساوعاء، )ويقاول إل قرار رإاع التحالف التي تقوعه السادوعية 
من القائمة الساوعاء كال قراراً صدباً ومؤملااً، مؤكداً أنه جاء بدد 

تهديدات سدوعية بقطع تمويل برامج األَُمام املتحدة(.
لاذا ما أعىل وبرر به األمُل الدا3 األَُمام املتحدة عن قرار تراجع 
األَُماام املتحدة ورإع التحالف السادوعي عن القائمة الساوعاء يف 
ملف قتال األَْطاَفااال اليمإيل من قبل لاذا التحالاف الُداْدَواني 

البشع. 
 وللدلام لاو ال يساتطيع أل يقاول إاّل ماا قالاه؛ أِلَل ملف قتل 
األَْطاَفااال اليمإيال يحتاوي عاىل حقائال عامغة ومثبتاة تدين 
التحالاف وال يمكان القفز عليها وال من اعاده وراجدة لم خرباء 
املإظماة الدولياة املتخصصال يف لاذا الجانب واناه ال يمكن باي 
حاال من االحوال القبول برواية املإدوب السادوعي بأنه تم مواإاة 
األَُمام املتحَدة ببياناات جديده أعت إَلاى تراجع األَُمام املتحَدة عن 
قرارلا بهده الرسعة القياسية يف تأريخ األَُمام املتحَدة يف مثل لذه 
القثاياا، حياث أل رسعة الرتاجاع عن القارار يمكإها من عخول 

كتاب جيإيس لألرقا3 القياسية.
ومن خالل ما رصح به األمال الدا3 لألَُمام املتحَدة بال كي مول 
حاول لذا امللاف وماربرات الراجع عن القرار يساتطيع املارء أَْو أي 
شاخص اكتشاف وبسهولة املرتكزات األخالقية والقيمية التي تقو3 
عليهاا لذه املإظمة الدولية، وانها تإتقص من قيمة اننَْساال لديها، 
بال أنه ال قيمة له إذا ما قورنت باملصالاح املاعية املقدمة من الدول، 
وأل حقوق اننَْساال والقوانل التي أصدرت وأبرمت لتحمي اننَْسال 
يف لاذا الدالم ما لي إاّل ترشيدات جامدة تكول حرباً عىل ورق أََماا3 
القوى الظاملة واملستكربة التي بيدلا ولها املقدرة عىل ابتزاز املإظمة 

الدولية والكثري من الدول باملصالح املالية واملاعية. 
يجاب أل يدلام الجميع أل القاراءَة السياساية لترصيح األمل 
الدا3 لألَُمام املتحاَدة بال كي مول يف لذه القثية لو أنه بإْمَكال 
السادوعية وتحالفهاا أل يرتكبوا مزيداً من الجرائم البشادة بحل 
األَْطاَفاال اليمإيل واملدنيل اليمإيل وأل يساتخدموا ُكّل األسلحة 
املحرمة عولياً عول راعٍع أَْو مسااءلة، َلِذه لي الرسالة املهمة التي 
نستإتجها من ترصيح بال كي مول يف تربيره لقرار رإع السدوعية 

وتحالفها من القائمة السوعاء. 
ألل السادوعية والدول املتحالفة ساتمإع الدعام لربامج األَُمام 
املتحدة التي تقو3 بهاا املإظمات الدولية املإبثقة عن لذه املإظمة 

الدولية ذات الدالقة. 
بدد لاذا كله أيان الرشعية األخالقياة واننَْساانية التي قامت 
عليهاا لذه املإظمة َوالتاي تتطلع بها مإظماتهاا الدولية؟، وماذا 
بقية لهذه املإظمة من مرشوعية يف ما تقدمه لإلنَْسانية ويف حماية 
حقوق اننَْساال، إذا كال لذا لو املدياار الذي عىل ضوئه تراجدت 
عن القرار، وأنه ال يمكن تطبيل أَية قوانل عولية عىل الدول الغإية 

والقوية. 
ثام ما لو مساتقبل ُكّل القوانل وعمل املإظماات الدولية وكل 
الدإاويان التاي تدمل لاذه املإظماة الدولياة عليهاا يف تطبيقها 

ومراقبة تإفيذلا. 
مثال حماية الطفولاة واألمومة، وحماية حقاوق املدنيل أثإاء 
الحرب واالحتالل، ومكاإحة التميز الدإرصي والدبوعية، ومحاربة 

االحتالل للدول، واملحاإظة عىل ساياعة الدول واساتقاللها وحرية 
شادوبها، ومكاإحة انتهاك حقوق اننَْساال والتدذيب، ومحاربة 
انبااعة الجماعية واملجازر اننَْساانية، ومحاربة ومإع اساتخدا3 
األسالحة املحرماة عولياا، والحفاظ عىل السالم واالمان الدوليل 
وغريلا وغريلا من الدإاوين التي تدخل بصلب عمل ومها3 األَُمام 

املتحَدة. 
إذاً كياف ساتقو3 بدورلا لذه األَُمام املتحدة ولي تساتإد عىل 
مداياري أخالقية وقيمية إاسادة وخاطئة مثل املدياار الذي قدمه 
باال كي ماول لرتاجع املإظماة الدولياة قرارلا برإع السادوعية 

وتحالفها عن القائمة السوعاء. 
إذل لاذه لي املداير األخالقية والقيمية الإلنَْساانية التي يقو3 
علية الإظاا3 الدويل وبكل مإظماته )مجلس األمان الدويل واألَُمام 
املتحاَدة وكل ماا يرتبط به( أنه تحالف إبلياس تحالف قوى الظلم 
واالساتكبار الاذي يتحكام بالدالم وعىل راساها الوالياات املتحَدة 
األَمريكياة، والذي يطبل مداير إْجاَرامية ويإتهك حقوق اننَْساال 

ويمارس الهيمإة والظلم يف جميع أنحاء الدالم. 
والشاوالد كثارية والباؤر واملاايس كثارية وما حدث للشادب 
الفلساطيإي وماا يجاري يف الدول الدربياة ويف عولاة مايإمار ويف 
الصومال ويف كثري من الدول إاّل شالداً عىل أل املرتكزات التي تقو3 

عليها األَُمام املتحَدة لي مرتكزات ومدايري غري إنَْسانية وظاملة.

حينما تنتصُر إرَاَدة الشعوب الحرة الت
تأم
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اإحياء الروح اجلهادية:

َمن يحــُدُث على أيديهم التغيرُي الحقيقي نحو األفضل هم َمن تمر 
الوضعيات السيئة َويحملون تجاهها رؤية عملية 

مما لو مدلاو3ٌ بالرضورة أل الدرص الذي 
عاش إيه السيد الحسل بن بدر الدين الحوثي 
رضاوال اللاه علياه كانات الاروح الجهاعية 
لألمة إيه تاكاع تكوُل مإددماًة تماماً، حيث 
أل سياسااِت اليهوع والإصاارى كانت قائمًة 
عاىل إماتة لذه الروح بشاتى الوساائل، عىل 
مادى قارول، إلام يرتكاوا جانبااً يدتقدول 
أل إياه إرضاراً بمصلحاة األمة، وإسااعلا، 
وتدمريلاا، إال وسالكوه، إظهارت وانترشت 
ثقاإاات مغلوطاة ساالمت بشاكل كبري يف 
إخمااع لذه الروح الجهاعية، وقد كال لدلماء 
البالط عور كبري إيها، بإشااعة طاعة األمري، 
وإل جلد ظهرك، أَْو سلب مالك، أَْو لد3 بيتك!! 
لذا من جهة، ومن جهاة أُْخَرى لتخليهم عن 
حمل مساؤوليتهم املوكلة إليهم من الإهوض 
باألماة، وإرشااعلا إَلاى ما إياه مصلحتها، 

وعزتها وكرامتها.
لدلمااء  الادور  ولاذا 
إَلااى تدجال  أعَّى  الساوء 
عظيام لألماة، لطاعة والة 
األمر الفاسدين، الحريصل 
عىل مصالحهم الشخصية، 
وجدلهاا إاوق ُكّل اعتبار، 
حتى قا3 رؤسااء املسلمل 
بماواالة  الياو3  وملوكهام 
بشاكل  والإصارى  اليهاوع 
كبري جداً جاداً، والخثوع 
املطلال لهم، تحت مسامى 
)ذكاء  أَْو  )سياساة( 
ذلاك  غاري  أَْو  عبلوماايس( 
مان التساميات واملاربرات 
التاي قد يطلقونها عىل لذا 
الخثاوع لليهوع، وعول أل 
يجرؤ أحاٌد عاىل نصحهم، 
مخالفتهام،  عان  نالياَك 
إالساجوُل  وزجرلام، 
بانتظاار مان يفدال ذلك، 

والقتل والتدمري والتخريب من جهة، وإتاوى 
علمااء الساوء بالخإوع والساكوت ومداقبة 

من يتكلم من جهة أُْخَرى.
 ولام تدد الكلماة الحل يف وجه السالطال 
الجائار أعىل مراتب الجهااع، كما أخربنا بذلك 
رساولإا الكريام، ورماى علماء الساوء بهذا 
الحدياث وراء ظهورلم، إلام يتطرقوا له، ال 

من قريب وال من بديد.
 مماا حادا بالسايد حسال، واستشاداراً 
يف  يإطلال  أل  الجهاعياة  للمساؤولية  مإاه 
محارضات، تلو محارضات، حتى بلغت أَْكثَار 
من تسادل محاارضة، كلهاا يجمدها لدف 
واحاد، لاو لدإها األسامى، ولاو الإهوض 
بأمة محمد صىل الله عليه وآله وسالم، إحياء 
الروح الجهاعية إيها، بحيث تكول من جديد 

أمة قوية، قاعرة، ومؤثرة.

الصرخة ودورها يف إحياء الروح الجهادية
اساتإهض السايد حسال رضاوال اللاه 
علياه األمة وأحيااء روح الجهااع إيها بداية 
بالرصخة يف وجه املساتكربين؛ ألنه ال يؤيدلا 

إال من امتأل قلباه إهماً ووعياً ملا يدور حوله، 
امتاأل قلباه شاجاعًة وُجارأًة عاىل مواجهة 
الظاملال أيا كاناوا، ومهما كانات قوتهم إال 
يهمهام، ألناه أعركاوا أل جباار الساماوات 
واألَْرض أقاوى، إوجاه األماة قائاال: )ونحن 
سإرصخ ساواء - وإل كال البدض مإا عاخل 
أَْحااَزاب متددعة - ساإرصخ أيإما كإا، نحن 
ال نازال يمإيل، وال نزال إوق ذلك مسالمل، 
نحن ال نزال شيدة، نحن ال نزال نحمل روحية 
ألل البيت التي ما ساكتت عن الظاملل، التي 
لم تساكت يو3 انطلل أولئك من علماء السوء 
مان املغفلل الذيان لام يفهموا انْساااااَل3 
إانطلقوا ليدجإوا األماة للظاملل، إأَْصبَااح 
الظاملاول يدّجإونإاا نحن املسالمل لليهوع( 
وتسااءل السايد رضوال الله عليه مستإكرا: 
)ألياس لذا الزمن لو زمان الحقائل؟. أليس 
لاو الزمان الذي تجاىل إيه 
ُكّل يشء؟. ثام أما3 الحقائل 
نساكت؟!( ومان يمتلكاول 
يساكتول؟!.(  الحقائال 
اللاه  رضاوال  أجااب  ثام 
أل  يجاوز  )ال  قائاالً:  علياه 
نساكت.(. ]الرصخة يف وجه 

املستكربين ص: 10[
حسال  السايد  أعرك 
رضاوال اللاه علياه باذكاء 
األماة  تحتاجاه  ماا  شاديد 
الجهاعياة  الاروح  نحيااء 
إيهاا، إاألمة انْساااااَلمية 
يف انحطاط متواصل، وتحت 
األمة  اليهاوع، وأغلبية  أقدا3 
لهاذه  مدركاة  السااحقة 
ولكإهام  املارة،  الحقيقاة 
صامتاول، ال يفدلول شايئاً 
ننهاء حالاة الذلة املرضوبة 
عىل األمة؛ ألنهام ال يدرإول 
ماا مدإاى التوكل عاىل الله، 
والثقاة املطلقة باللاه كما يإبغاي أل تكول، 
ولذه لاي حلقة الوصل املفقاوعة، أال ولي: 
ربط األمة بالله، َوالداوعة بها إَلاى كتاب الله 
وتدبر آيات التوكل عىل الله يف القرآل، واآليات 
التي تدزز ثقاة املؤمن بخالقه، إقال: )إلإدد 
إَلااى جملة آياات من القارآل الكريم تتحدث 
عن صفات أوليااء الله، الذين لام املؤمإول، 
واملؤمإاول الذين لام عىل لاذا الإحو، يقول 
اللاه سابحانه وتدااىل: }َوَما ِعإْاَد اللَّاِه َخرْيٌ 
َوأَبَْقاى ِللَِّذياَن آَمإُوا َوَعاىَل َربرِِّهاْم يَتََوكَّلُوَل{( 
وتسااءل السايد رضوال الله عليه: )أليسات 
لذه واحدة؟. اتكاالً عىل الله من مإطلل الثقة 
باللاه.( موضحاً لإا باأل: )االتكال عىل الله ال 
يدإاي أل نُاوِكل األمور إلياه إإدعه لو يدمل 
بدالً عإا، نإطلل نحن يف ميدال الحياة، يف واقع 
الحياة يف أعاء املسئوليات، يف أعاء املها3، ونحن 
نتكل عليه حيث نهتادي بهديه، حيث نلتجئ 

إليه، حيث ندعوه.( ]املائدة الدرس الرابع[
وحارص السايد رضاوال اللاه علياه عىل 
توضيح مدإاى: أل يكول ربك اللاه، من بيده 
أمرك، من يدلم ُكّل صغرية وكبرية عإك، قائال: 

)}آَمإُاوا َوَعاىَل َربرِِّهاْم يَتََوكَّلُاوَل{ من مإطلل 
إيمانهام بأل الله لو ربهم، من يهمه أمرلم، 
من يدمل عىل تدبري شؤونهم( ]املائدة الدرس 

الرابع[.

إستئصال الخوف من القلوب
ونبّاه األماَة إَلااى يشء مهام، يساتأصل 
الخاوَف من قلاوب املسالمل، ويُحياي روح 
الجهاع إيهم، ولو أنها عإدما تثُل بالله، إهي 
تثل بمن له ليمإة عىل القلوب، يساتطيع أل 
يهيمَن عاىل قلب عدوك إيملئاه رلبة وإزعاً 
وخوإااً، ومهيمان عىل قلباك إيملئاه إيماناً 
وثباتااً ويقيإاً، وال أحد غريه ممكن أل يهيمن 
عاىل القلوب جل وعاال.. إبالتايل لو أحل بأل 
نتواله، نخاإاه، ندبده، نجالد إإستشاهُد يف 
سابيله إتسااءل رضوال الله عليه: )َمن لو 
الذي يمكن أل تتواله، وله ليمإة عىل القلوب؟ 
مان لو الاذي يمكان؟ ال زعيام، ال رئيس، ال 
ملاك، ال أَي أحاد يف لذا الدالم لاه ليمإة عىل 
القلوب.. ألم يقل الرساول )صلوات الله عليه 
وعاىل آلاه(: ))نُارصت بالرعب من مسارية 
شاهر((؟ من أيان جاء لذا الرعاب؟ من قبل 
اللاه، لو الذي لو مطلع عاىل القلوب، وبيده 
القلوب يساتطيع أل يمأللاا رعباً، ويمأل تلك 
القلاوب قاوة وإيماناً وثقاة، وعزمااً وإراعة 
صلباة؛ ألناه قياو3 ال تأخذه ساإة وال نو3.(
]مدرإة الله اا الثقة بالله اا الدرس األول[.

أوليااء  بصفاات  محارضاتاه  يف  مذكاراً 
اللاه، الذين يحملول الاروح الجهاعية، بأنهم 
الواثقاول باللاه، الذين ترصإاتهام يف الحياة 
تدكاس مادى وعيهام وإيمانهام )}َوالَِّذياَن 
يَْجتَِإبُاوَل َكبَاِئاَر اْنِثْاِم َواْلَفَواِحاَش َوإِذَا َماا 
َغِثبُوا ُلْم يَْغِفُروَل{ الحظ كيف سلوكياتهم 
تكشف واقع نفساياتهم، التي ملؤلا انيمال 
الواعاي، انيماال الراساخ، انيماال الاذي ال 
ارتيااَب مده، لم يجتإبول كبائاَر انثم حياًء 
مان اللاه( مبيإااً أل اجتإااَب الكبائار رشط 
أََساايس لتحقيل أَي نرص: )وملاا لكبائر انثم 
مان أثر يف جدلهم غري جديرين بتحقيل وعوع 
الله عىل أيديهم ولهم.( ]املائدة الدرس الرابع[

السايد رضاوال  أوضاح  الساياق  ذات  يف 
اللاه علياه باأل الاروح الجهاعياة ال يمكان 
أل تكاول حياًة يف قلاوب املجتماع املفاكك، 

املتإاإر، املتإاازع، وأل ترابَُط املجتمع ُمِهاامٌّ 
جاداً جاداً، ووجاوع روح انخااء والتفالام 
يدعام  بيإهام  إيماا  والتساامح  والتدااول 
بقاوة روح املقاوماة والجهااع والتغلاب عىل 
األعاداء واالنتصار إقاال: )}َوإِذَا َماا َغِثبُوا 
ُلاْم يَْغِفاُروَل{ ال يتجااوزول الحال، لديهم 
التمامات كربى، لديهم حرص عىل رىض الله 
سابحانه وتداىل، إسيصفح وسايغفر ألخيه 
إذا ماا بدرت مإه إسااءة أَْو زلة، لاو ال يريد 
أل يغارق املجتمع يف مشااكل ثانوية ترصإه 
عان القثايا املهمة التي يجب أل يدطيها ُكّل 
التمامه، إهام عاعًة إذا ما غثبوا ال يدإدهم 
الغثاب إَلاى التجااوز، وال إَلااى الباطل، بل 

يغفرول أيثاً(. 

هؤالء َمن يحملون الروح الجهادية
مذكاراً بصفاة أُْخاَرى 
مهماة مان أجال إحيااء 
الاروح الجهاعية يف األمة، 
يتمياز بهاا مان يأمرول 
باملداروف ويإهاول عان 
املإكر ولي االستجابة لله 
اْستََجابُوا  )}َوالَِّذيَن  قائال: 
ِلَربرِِّهاْم{ ألنهام مؤمإاول 
بربهم إاستجابوا له يف ُكّل 
ما أرشادلم إليه، وكل ما 
أراع مإهم، وطلبه مإهم.( 
مثيفا بأل إقامة الصالة 
يشء مهام جاداً للحصول 
عاىل رىض اللاه، وبالتاايل 
تأيياده  عاىل  الحصاول 
كماا قاال تدااىل واصفاا 
أولياؤه بأنهام: )}َوأََقاُموا 
الدرس  ]املائادة  الَة{.  الصَّ

الرابع[.
مان  السايد  وحاّذر   

حيااة  يف  والدكتاتورياة  بالارأي  االساتبداع 
املؤمإل، وأنها صفة سيئة تقتل روح الجهاع 
يف األماة، وكما قالاوا: ما خاب من استشاار 
إقال: )}َوأَْمُرُلْم ُشوَرى بَيْإَُهْم{ أمورلم ولم 
يف مياعيان املواجهاة، يف مياعيان الدمال عىل 
إعالء كلمة الله، يف كيف يحاإظول عىل صالح 
املجتماع، يف كيف يحققاول التداول عىل الرب 
والتقاوى، يف كيف يؤللول أنفساهم ليكونوا 
أمة تدعو إَلاى الخري، وتأمر باملدروف وتإهى 
عان املإكار، يتشااورول يف أمورلام كياف 
نصإع؟ ما الاذي يإبغي أل ندمل؟ يشادرول 
بمسائوليات كبرية وعظيمة( ]املائدة الدرس 

الرابع[.
 وبماا أنه ال تشااور وال تفالم بل نفوس 
مريثاة متإاإارة متباغثة إأرشادلم عىل 
الدمال: )ولم يف نفس الوقات نفوس متآلفة 
قريباة من بدثهاا بداض، ُكلٌّ مإها يإصح، 
ُكّل مإهاا لديه رؤية من واقع التمامه بواقع 
الحيااة، وبوضدية األماة(، ُمؤّكاداً أل أولياَء 
اللاه، والذين سايحدث عاىل أيديهام التغيري 
الحقيقاي نحاو األإثل: )ليساوا مان أولئك 
الذين تمر األحداث، وتمر الوضديات السايئة 

ولام ال يلتفتول إليهاا، وال يحملول أَي رؤية 
عملية نحولاا، وال يفكرول يف ماذا يصإدول 
مان أجل املخرج مإها، إأنت ال تجد لديهم أَية 

إكرة(. ]املائدة الدرس الرابع[.
وشاجع السايد رضوال الله عليه املجتمع 
بأل تكاول عإده الروح الجهاعية، وأل يإطلل 
يف األمار باملدروف والإهي عن املإكر، وأل الله 
لن يرتكهم، بل ساييضء لهم طريقهم، ويإور 
قلوبهم، مان حيث ال يدرول وال يحتسابول، 
إتتتاباع األإاكار الخالقة والبإااءة يف التوارع 
عاىل خواطرلام لبإااء األمة والإهاوض بها، 
قائاالً: أماا لاؤالء إالتماماتهام تجدلهام 
جديريان بأل يكاول لديهم أإاكاٌر ذات قيمة 
يف مجال بإاء األماة، يف مجال املواجهة ألعداء 
األمة، يف مجال الحفااظ عىل صالح املجتمع، 
لديهام رؤى، ومتاى يمكان أل يكاول لدياك 
رؤى؟. عإدماا يكاول لديك 
بواقاع  كاربى  التماماات 
الادرس  ]املائادة  األماة(. 

الرابع[.

اإلنفاق من صفات َمن 
يحملون الروحية الجهادية

السايد  وحارص 
اللاه عليه بشادة  رضاوال 
يرباي  أل  محارضاتاه  يف 
األمة ويشاجدها عىل البذل 
عان  ويبددلاا  والدطااء، 
الشاح والبخل، ألل اننفاق 
ألام  مان  اللاه  سابيل  يف 
صفاات أوليااء اللاه، ومن 
الجهاعية،  الاروح  يحملول 
موضحاً لإا باأل املال رزق، 
والخاربة رزق، والدلم رزق: 
يُإِْفُقوَل{  َرَزْقإَاُلْم  ا  )}َوِممَّ
يبذلول أَْمااَوالهم، ومماا رزقإالم يإفقول: 
مان علمهام، مان مالهام، مان خرباتهام، 
بأقالمهام، بأيديهام، بكل ما رزقهام الله من 
إمكانياات يإفقول، يإفقاول يف مجال ماذا؟ 
يف املجااالت التي يجب أل تهمهم كمسالمل، 
كمسائولل أما3 الله، كمؤمإل مصدقل بما 
وعاد الله املؤمإل به يف الدنيا ويف اآلخرة، إهم 

ال يبخلول(.
 وتساءل السيد رضوال الله عليه مستغرباً 
ممان يحبول املاال حباً جمااً، ويخاإول من 
نفااعه إذا ماا أنفقوا يف سابيل اللاه عن مدى 
إيمانهام بمثل قول الله تداىل: )}َوَماا أَنَْفْقتُْم 
ٍء  ٍء َإُهَو يُْخِلُفُه{، }َوَما تُإِْفُقوا ِمْن يَشْ ِماْن يَشْ
يِف َساِبيِل اللَِّه يَُوفَّ إَِليُْكْم َوأَنْتُاْم ال تُْظَلُموَل{، 
أليسات لذه وعاوعاً؟ لكإهاا تتطلاب إيماناً، 
وتتطلاب أل تكول أنت ممن يحمال التماماً 
مان واقاع إيماناك حتى تدارف مادى أثر ما 
تإفل، وتدارف أنه يجب أل تبذل مالك، وتبذل 
من ُكّل ما رزقك الله من خرباتك، وإمكانياتك. 
إهم لكذا شأنهم كمؤمإل واثقل بوعد الله، 
حريصل عىل رضا الله، عارإل أثَر اننفاق يف 
تحقيل ما يَْصبُول إليه وما يريدول تحقيقه، 

إهم يإفقول( ]املائدة الدرس الرابع[.

إل طارح مواضياع كالدوعة إىَل القارآل أصبحت 
غريباً عن أنظارنا، وغريبة لدى الكثري مإا، والرسول 
)صلوات اللاه عليه وعىل آله( قاال: ))كيف بكم إذا 

رأيتم املإكَر مدروإاً واملدروف مإكراً((.
نرى اآلخرين اليهوع والإصارى لم من يتحركول 
يف البحار، يف مختلف بقااع الدنيا، مقاتلل يحملول 

أسلحتهم وطائراتهم وعباباتهم قواعدلم الدسكرية 
برية وبحرية، إرقاً من الجإوع األَمريكيل.

باساتغراب ممازوج بالتسااؤل تحادث السايد 
حسال الحوثاي: )لم مان يإطلقاول إاتحل! لم 
من يتحركاول يحملول أسالحتهم يف مختلف بقاع 
اة انساالمية أماة القرآل،  الدنياا!، بيإما لاذه األُمَّ

القارآل الاذي أراع أل ترتباى عاىل أل تحمال روحااً 
جهاعيًة، أل تحمل مساؤوليًة كربى، لي مسؤولية 
أل تدمام عيان الله يف األرض كلهاا، حتى يظهر لذا 
الدين عىل الديان كله، عىل الديانات كلها حتى يصَل 
ااة التي قال الله  ناوره إىَل ُكّل بقااِع الدنيا، لذه األُمَّ
اٍة أُْخِرَجْت  عإهاا مذّكراً باملساؤولية: }ُكإْتُْم َخرْيَ أُمَّ

ِللإَّااِس{ للدالم كله }تَأُْماُروَل ِباْلَمْداُروِف َوتَإَْهْوَل 
َعاِن اْلُمإَْكاِر َوتُْؤِمإُاوَل ِباللَِّه{، أصباح اآلل الحديث 
عن الجهااع، الحديث عن املواقاف القرآنية الدملية 
يف مواجهاة أعداء الله، الحديُث عان نرص عين الله، 
الحدياث عن باذل املال عان بذل الإفس عان الدمل 

أصبح غريباً، أصبح مإطقاً ناعراً(.

العودة إىَل القرآن

 االتكال على اهلل ال 
يعني أن ُنوِكل األموَر إليه 
فندعه هو يعمُل بدالً عنا

 الروح 
الجهادية 

ال يمكن أن 
تكون حيًة في 
قلوب المجتمع 

المفكك، 
المتنافر، المتنازع 

 لعلماء السوء 
دوٌر في تدجين األمة، 

لطاعة والة األمر 
الفاسدين، الحريصين 

على مصالحهم 
الشخصية وجعلها 

فوق ُكّل اعتبار!
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برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

من 15 - نهاية شدبال 

- خطر عخول أمريكا اليمن.
- الشدار سالح وموقف.

  - صنعاء:
تتواَصُل مساابقُة شااعر الصموع، الاذي تإظمها 
مؤسساة عماول للثقاإاة وانباداع عىل مدار شاهر 
رمثال وتإقلهاا الفثائية اليمإية من املرَكز الثقايف 

بالداصمة صإداء. 
وتإتهي املرحلة الثانية من املساابقة اليو3 االثإل 
بدد خاوض املجموعة الثامإة التي تتكول من ساتة 
شدراء املساابقة ليإتقل الربنامج إىل املرحلة الثالثة، 
بحساب ما أوضحاه مهادي الجإيد املديار التإفيذي 

ملؤسسة عمول. 
من جانبه قال جمال األشول عثو اللجإة املإظمة 
للمسابقة يف ترصيحات لا«صدى املسرية« إل املرحلة 

األوىل للمساابقة تمثّلت يف استقبال الشدراء ومن ثم 
اختيار 48 متساابقاً، تم توزيُدهم عىل 8 مجموعات، 
ُكّل مجموعاة 6 شادراء، عاىل ضوئهاا يف ُكّل ياو3 
تخوض املسابقة إحدى املجموعات الا 6 وبدد انتهاء 

املسابقة تختار لجإة التحكيم مإها 4 إائزين.
وععا األشاول الجمالريَ إىل الحثور واملشاركة يف 
املسابقة الذي تقا3ُ يومياً يف املركز الثقايف بالداصمة 
صإداء، وبتغطية مبارشة من قإاة اليمن الفثائية. 
ولفات األشاول إىل أناه يتخلال املساابقة إقرات 
خاصة باألسئلة التي يتسابل إيها الجمهور املشارك 
والتاي تتمحور غالبيتها إيما يتدلل بصموع وتصدي 
الشادب اليمإاي نجارا3 ولمجياة تحالاف الددوال 
األَمريكي الصهيوسادوعي والذي يتام خاللها توزيع 

الدديد من الجوائز القيمة عىل الجمهور. 

يف الساياق ذاته أََشاَر حسان املرتى عثو لجإة 
االعداع يف املساابقة، أل املساابقة ساتدخل مرحلتها 
الثالثة سايخوض إيها الفائزين من الشادراء الذين 

تأللوا من املرحلة الثانية 
يف  كبارية  أل لإااك مفاجاآٍت  املرتاى  وأشاار 

املسابقة الخاصة بالجمهور. 
يُذَكُر أل مساابقة شااعر الصموع ستستمر طيلة 
شهر رمثال املبارك، وتبلغ قيمة جوائزلا للفائزين 
األربداة األوائل ساتة ماليل وخمسامائة ألف ريال، 
حيث سايحصُل صاحاب املركاز األول والفائز بلقب 
شااعر الصموع عىل ثالثة ماليال ريال، بيإما يحصل 
صاحاب املركز الثاني عىل اثإال مليول، والثالث عىل 
مليول ريال، إَضاَإة ملإح الفائز الرابع خمسمائة ألف 

ريال. 

  - صنعاء:
الدربياة  واألماة  اليمإاي  الشادب  عاىل  تُمااارُّ 
وانْسااَلمية يف السااعس من شاهر رمثاال املبارك 
ذكرى رحيل السايد الدالمة الحجاة / مجد الدين بن 
محماد بن مإصاور املؤيادي رحمه اللاه والذي تويف 
يو3 الثالثاء السااعس من شاهر رمثال لدا3 1428 

بمحاإظة صددة. 
ويُدتارَبُ الدالماة املؤيدي من كباار مراجع علماء 
انْسااَل3 الذين كال لهم بصمااٌت واضحة يف الإهثة 
الفكرياة وإثراء املكتبة انْسااَلمية بالدلاو3 الإاإدة. 
ومَلن يسأل َمن لو الدالمة الحجة مجد الدين املؤيدي، 
إهإاا ترجماة رسيدة له: مجاد الدين بان محمد بن 
مإصور بن أحمد املؤيدي ولد بقرية الرضمة من جبل 
برط يو3 السابت 26 شادبال ساإة 1332لا، ونشأ 
بثحياال إأخذ عىل والده الكثري من الكتب، كما أخذ 
عان كثرٍي من علماء عارصه وطلب الدلم بهمة عالية 
الكتب، قال تلميذه الحسان الفييش: صحبته إكال ال 
يفتاح عيإيه صباحااً إال إىل كتااب، وال يغمثها بدد 
لوي من الليل إال عن كتاب، وكال الدلم من مقومات 

حياته، ومن مغذيات مشاعره وطاقاته.
 وقال تلميذه إْساَماعيل بن أحماد املختفي رحمه 
اللاه: لم أجد مإذُ عرإُت من أبإاء علري صاحَب ذوق 
ساليم كسيدي الدالمة مجد الدين، إهو تصدر وصار 
صدراً يف إبال شابابه بذوقه الساليم، وإهمه الوقاع، 

نظره الثاقب. 
من َمَشاايخه: 1- محمد بان إبراليم حوريه. 2- 
الحسان بن الحسال الحوثي. 3- عبدالله بن الحسن 
بان يحياى القاسامي. 4- حسان بن محمد ساهيل 

وغريلم. 
تالمذتاه: تتلماذ عاىل يدياه الكثاري مان الدلماء 
ومإهم: 1- القايض صالح بن أحمد إليته. 2- حسان 
بان محماد الفيايش ولكثارة ما أخاذا عإاه والزماه 
كال يطلال عليهما الصاحبال، كما كال يطلل اسام 
الصاحبال عاىل صاحبي أباي حإيفة )أبو يوساف، 
ومحمد بن الحسان الشايباني(. 3- إبراليم بن عيل 
الشاهاري 4- القايض عيل بن إْسَماعيل الحشحوش 
5- القايض الحسال بن عيل حابس 6- الحسال بن 
يحياى بن الحسال الحوثاي 7- عيل بان عبدالكريم 

الفثيل 8- قاسم بن صالح عامر َوأخوه عبدالرحمن 
9-عبدالدظيام بان الحسان الحوثاي 10-محمد بن 
عبدالدظيام الحوثاي. أوالعه خمساة ولم: الحسان 
والحسال وعيل وإبراليام وإْساَماعيل مؤلفاته: له 

مؤلفات كثرية مإها:
1. لوامع األنوار يف جواماع الدلو3 واآلثار وتراجم 

اويل الدلم واالنظار، ُطبع يف ثالثة مجلدات. 
2. الجامدة املهمة ألسانيد كتب األئمة
3. الحجج املإرية عىل األصول الخطرية

4. عيول املختار من إإول األشدار واآلثار
5. كتاب الحج والدمرة

6. كتاب التحف رشح الزلف
7. إيثاح الداللة يف تحقيل أحكا3 الددالة

8. مجمع الفوائد
9. املإهج األقو3 يف الرإع والثم

10. الشهاب الثاقب رع عىل محمد بن عيل األكوع. 
لاو البحُر مان أي الجهات أتيته بغازارة يف املاعة، 
وقّوة يف الدارضة، وبُْداد يف الإظر، وإجازة يف وجازة، 
وساهولة يف جزالاة، وإباداع يف االخارتاع، وسادة يف 
انطاالع، ووقوف عإاد الحد، وتصميام يف ععم كيال 
الحل، انه السيد الدالمة الحجة مجد الدين بن محمد 

بان مإصاور املؤيدي رحماه الله الذي كانات والعته 
رحماة الله عليه يف قرياة الرضمة من جبل برط يو3 
السابت السااعس والدرشين من شادبال ساإة ألف 
وثاالث مئة واثإال وثالثل، ونشاأ يف ضحيال إأخذ 
عاىل والده الكثاري من الكتب، كما أخاذ عن كثري من 
علماء عرصه وطلب الدلام بهمة عالية ومإها والذي 
كانت وإاته يو3 الثالثاء السااعس من شهر رمثال 

لدا3 الف وأربع مئة وثمانية وعرشين. 
اليو3 تطال عليإا الذكارى التاسادة لرحيله إهو 
الدالم الرباني الباقي بمؤلفاته وعلمه إمن مؤلفاته 
رحماة اللاه عليه الجامداة املهمة، والحجاج املثرية 
عاىل األصاول الخطارية، وعياول املختار مان إإول 
األشادار واآلثار وكتاب الحج والدمرة وكتاب التحف 
رشح الزلاف، وكتاب إيثاح الداللة يف تحقيل أحكا3 
الددالة وكتاب لوامع األنوار ويف ما قال بدض تالمذته 
عإه كالداملل الحسان الفييش وإْسَماعيل املختفي ال 
يفتاح عيإياه صباحا إال إىل كتااب، وال يغمثها بدد 
لوى من الليل إال عن كتاب، وكال الدلم من مقومات 
حياته، ومن مغذيات مشااعره وطاقاته إرحمة الله 
علياه يو3 صدادت روحه الطالارة املباركاة الزكيّة 

ويو3 يبدث مع الإبل والصديقل والشهداء. 

 ملحمة 
الزلــف

للعالمة: مجد الدين المؤيدي

صانُع  أنت  ما  الوسنان  أيها  أال 
واق��ُع محالة  ال  خطٌب  ح��ل  إذا 

بجمعِه عنيت  م���ال  ال  ه��ن��ال��ك 
ن��اف��ُع ل���ك  ال��ت��ق��ى  إال  وزر  وال 

زاجٍر أعظم  اللذات  هادم  وفي 
م��ص��ارُع بعدهن  تتلو  م��ص��ارع 

نعيمهْم وب��اد  الدنيا  عن  تخلوا 
وضمتهمو بعد القصور املضاجُع

راح��ٌل أن��ك  األح����داث  تخبرك 
الباقُع اخلاليات  الديار  وتلك 

ساكٌن فيهن  أن��ت  قليل  وع��م��ا 
وقد أقفرت عنك القرى واجملامُع

بهديه؟! تستضئء  عقل  لك  أما 
راتُع صاح  يا  األنعام  في  كأنك 

م��ن��ي��رة  ال���ع���امل���ن  رب  وآي������ات 
ق��واط��ُع وال��ب��ي��ن��ات  خلقه  ع��ل��ى 

أت����ى ُك����ّل ق����رن ل��ل��ب��ري��ة م��ن��ذٌر
قامُع للشرك  الرحمن  إلى  وداع 

مب�ساركة 48 �ساعراً وتنظمها موؤ�س�سة دمون:

شعراُء مسابقة »شاعر الصمود« ينهون 
املرحلة األوىل من املنافسة على اللقب

الذكرى التاسعة لرحيل عالمة العصر مجد الدين املؤيدي 

بل
تق

مس
 ال

اف
شر

ست
ا

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��ن
ص��ه��اره ومت���ت  وب��اع��وه��ا  وكلفتوها 

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

الحليم تكفيه 
اإلشارة

محمد سعد عبداهلل
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 متابعات فلسطينية

الُهويُة اإلْسـاَلمية ومخاطُر التقسيم 
طاهر القزويني*

اٍة ُلوياٌة تُداَرُف بهاا وتحادع مدالام  لاكل أُمَّ
شخصيتها الثقاإية والسياسية والدقائدية، وامتإا 
انْساااَلمية لويتها انْساااَل3 ولي تشمل املباعئ 
والقيم التي يدعو اليها الدين الحإيف ولي باملجمل 
مبااعئ تهدف إىل تحقيل الساداعة البرشية وتطبع 
شاخصية األمة بطابدهاا بحيث ال يمكان الفكاك 
بيإهماا؛ ألنهاا أَْصبَاَحات جازءاً مان شاخصيتها 

الوجوعية.
إالصو3 يف شاهر رمثال املباارك أَْصبَاَح جزءاً 
مان لوية الادول انْساااَلمية ومدظام الإاس من 
غاري املسالمل يدرإاول باأل املسالمل يصومول 
يف لاذا الشاهر الكريام وتدطل املطاعم واملشاارب 
يف لذا الشاهر، ومشاالدة شاخص إاطار ويأكل 
الطدا3 يف األساواق يف أيا3 شاهر رمثال سايكول 
أماراً مساتغرباً يف البالع انْساااَلمية؛ ألل الصو3 يف 
لذا الشاهر أَْصبَااَح جزءاً من الهوياة االجتماعية 

والثقاإية لهذه األمة.
وقاد تدرضات لوياة البلادال انْساااَلمية إىل 
اخرتاقاات عإيفة من قبل قوى االساتدمار الداملي 
خاالل القرنال االخرييان وكاعت تلك القاوى تغري 
الكثري مان مدالام الهوياة الدربية وانْساااَلمية، 
إفاي إيرال عملاوا عىل نزع حجاب الإسااء بالقوة 
والحجاب يمثل لوية املرأة املسالمة، لكن املخطط 
لم يإجح بسابب مقاومة الشدب االيراني وتمسكه 

بهويتاه الديإياة ويف بالع املغرب الدرباي حاولوا ال 
يإتزعوا من تلك الشادوب لغتهام الدربية ونجحوا 
يف جدال اللغة الدربياة لي اللغة الثانياة بدد اللغة 
الفرنساية، نفاس السياساة اتبدهاا االساتدمار 
الربيطاني عارب أعواته يف تركياا الدثمانية وتحوير 
اللغة املكتوبة لديهم من الحروف الدربية إىل الكتابة 
بالحاروف االنجليزياة ومحااوالت اخارى جرت يف 

الدراق وسوريا ومرص.
البلادال  بداض  يف  السياساات  تلاك  ونجحات 
وأخفقات يف اخارى بسابب مقاومة تلك الشادوب 
ملحااوالت االساتدمار يف تغياري الهوياة الثقاإياة 
واالجتماعية والسياسية وحتى الديإية لديها وعىل 
إثار ذلاك اندلدت الثاورات الدربية وانْساااَلمية يف 

سبيل استداعة الهوية الثقاإية والدقائدية لالمة.
إل رس التماا3 قوى االساتدمار الداملي بتغيري 
الُهوياة الديإية والثقاإية لألمة انْساااَلمية يف انها 
اذا إقادت لويتهاا ساتفقد ُكّل مقدراتهاا وتكول 
طدماً سهالً لالستدمار، لهذا لو يحاول ال يفرغها 
من محتوالا حتى يساهل عليه إيما بدد االستيالء 

عىل مقدراتها.
وكل االمام تتمساك بهويتها الثقاإياة والديإية 
تلاك  إقادت  إلاو  بوجوعلاا  مرتباط  االمار  الل 
الهوية ساتفقد وجوعلاا وتكول عرضاة لالنهيار 
والتثدثاع والتقسايم كماا حصال بالإسابة إىل 
حثاارة الهإاوع الحمار الذيان إقادوا حثارتهم 
ومقوماات لويتهام الثقاإياة بدد ال استسالموا 

لقوى االستدمار والهيمإة.

كل اماة يجاب ال تتمساك بهويتهاا الثقاإياة 
والديإية وتداإع بشادة عن تلك الهوية وال تسامح 
لآلخريان التددي عليها وال تسامح حتاى ألإراعلا 
االلماال يف الدإااع عن مدالام تلك الهوياة لذا لم 
يوظفاول رجااال يإبهاول الإااس لحرماة شاهر 
رمثاال املباارك مان عباث املشاكسال الذيان ل 
ايشادرول باالنتماء لهاذه االمة ولهويتهاا الديإية 

والثقاإية.
لكإإا أشاد حاجاة إىل املفكريان واملثقفل لكي 
يحفظاوا الهوياة الثقاإياة والسياساية لالمة وال 
يسامحوا لألعداء بأل يتالعبوا بمصريلا ويمزقولا 
بالشاكل الذي نراه حيث أَْصبَاَح املسلم عدو املسلم 

يرإع السالح بوجهه ويبيح عمه.
لديإا بلادال تتدرض للتدماري والتخريب نتيجة 
قتال املسالمل لبدثهم اآلخر، وماا كال لذا االمر 
سايحصل لو كانات الثقاإة التي تدشادش يف لذه 
البلدال سليمة ونقية، وليس لإاك من شك ال لإاك 
قوى خبيثة تدمال عىل التأجياج الطائفي وتموله 

الل لدإها لو تدمري البلدال انْسااَلمية.
والباد ال يدرف الجميع بال الحاروب التي تقع 
لذه االيا3 يف بلدانإا انْساااَلمية ليس إيها مإتص؛ 
ألل جمياع املسالمل خاارسول، بالعلام تحارق، 
ابإاءلم يقتلاول، ثرواتهم تهدر عىل حروب عبثية، 

وأَْصبَاَح الجميع اعاة بيد االعداء لتدمري بلده.
ولؤالء الذين يؤججول ناار الطائفية يف الدراق 
وساوريا وغريلاا مان البلدال لم اشاد ساوءا من 
الذيان يحملول الساالح، ولو كانات امتإا محصإة 

ثقاإيا وإكرياً وسياساياً ماا كال لؤالء يتجرؤول 
يف الظهاور عىل الدلن ويثريول الحزازيات الطائفية 

ويتسببول بتدمري البالع ولالك الدباع.
بالعنا تتدرض إىل أبشاع لجو3 ثقايف وسايايس 
لام يساتيقظ  الياو3 لألساف  وعساكري، ولحاد 
املثقفول يف لاذه البلدال من نو3 غفلتهم واألساوأ 
انإاا نجدلام مإخرطول يف لاذه اللدباة الطائفية 
الغبياة ويهاجمول الطائفة التاي ال يإتمول اليها، 
ويجزؤول املجتمع املسالم إىل ساإي وشايدي ولم 
ال يدرإاول باال لذا التقسايم لو بداية للتقسايم 

الجغرايف.
إالسادوعية املتورطاة إىل أخماص قدميهاا يف 
اللدباة الطائفية ربما تإاسات باال مجتمدها لو 
ايثااً متدادع الطوائاف وإذا كال الداراق قد جرب 
الطائفياة ومخاضاتها ولم تفلح املحاوالت الكبرية 
لتقسايمه إإل السادوعية لم تجرب لاذا املخاض 
وربماا لان تتمكان مان االساتمرار لاو رضبتهاا 
الطائفية كما رضبت الدراق، إاألإثُل للسدوعيل 
ال يراجداوا مواقفهام الطائفياة واملداعية للدراق 

قبل ال تتشظى السدوعية نفسها. 
يجاب ال يدرف املسالمول يف ُكّل مكال وخاصة 
يف الداراق ال الوحادة انْساااَلمية لاي جازء مان 
لوياة لذه االماة وانه لو اصاب لاذه الهوية يشء 
مان الخارق إاإل البلد سايكول عرضة للتشاظي 
والتقسايم، ومن لذا الباب يجب عد3 السماح أليٍّ 
كال سإياً او شيدياً ال يتكلم بلغة طائفية ويتسبب 

بكل لذه املشاكل للبالع.

عاعاش لم تدخل الداراق اال بدد ال تمكإت قوى 
الظاال3 مان تمزيال الَوحدة بل الساإة والشايدة 
وجدلات الشاك والريبة لاي اللغة االساساية التي 
يتحادث بها الإاس، يجب ال يكاول عىل طاولة ُكّل 
نائاب يف الربملاال الدراقي قارار تجريام الطائفية 

وععاتها ومحرضيها.
ولألساف انه وبالرغم مان ُكّل االوضاع التي مر 
بها الدراق لام يتم اصدار ترشيع تجريم الطائفيل 
الوطإياة  الهوياة  سايحمي  القارار  لاذا  إمثال 
وانْسااَلمية للبلد وال يسمح ألعداء االمة باخرتاقها 
الجمياع خاارسول يف  والتالعاب بمصريلاا »ألل 

املدركة الطائفية«.
ُلويتُإاا الحقيقياة لاي مإظوماة القيام التي 
نؤمن بها وععا اليهاا الدين الحإيف ومن لإا يجب 
االلتازا3 بتلاك القيام من اجال حفظ تلاك الهوية، 
ويجب ال يشادر الغريب الذي يدخال ُكّل زقاق من 
ازقة بالعنا انه عخل بلداً مسالماً، من خالل االلتزا3 
بُحرمة شاهر رمثال املباارك ومإع بياع الخمور 
وأل تلتاز3 أساواقإا باألخالق انْساااَلمية: ال غش 
وال كاذب وال تدليس، عإدلا ساإقول بأنإا حفظإا 
لوياة بلدنا، وبدالً عان ال تلدإإا األجياال القاعمة 
لتسببإا بتقسيم بلدنا سترتحم عليإا؛ ألنإا سالمإا 

يف حفظه من الإهر إىل البحر.

* شفقنا العربي

عملية »تل أبيب« رسالٌة وتأكيٌد أن االنتفاضة مستمرة 

»إسرائيل« تعتزم بناء جدار عازل حول األراضي الواقعة تحت سيطرتها

»الغارعياال«  صحيفاة  كشافت 
الحكوماة  »نياة  عان  الربيطانياة، 
انرسائيلياة بإاء جدار عازل يطوق ُكّل 
األرايض التي تسيطر عليها »إرسائيل«، 
يمتاد إيماا بال حادوع إرسائيال مع 
األرعل وحتى مإطقاة إيالت، ويتكامل 
مع الجادار الدازل الاذي بإته إرسائيل 

للفصل بيإها وبل قطاع غزة«. 
وذكارت الصحيفاة، يف تقريرلا أل 
»لديهاا مدلوماات مؤكدة عان وجوع 
خطة إرسائيلياة لتطويل حدوعلا مع 
عول جوارلاا بالجادرال الدازلة، ولو 
ماا سابل لرئياس الاوزراء انرسائييل 
بإيامال نتانيالاو، الترصيح بشاأنه 

يف شاباط املاايض، خاالل جولاة له يف 
»انرسائيلياة« ماع  الحادوع  مإاطال 
األرعل«، مشارية كذلاك إىل أل »الجدار 
الدازل بل إرسائيل وغزة سايتم إعاعة 

تأليله«. 
وأوضحات أل »خطة بإااء الجدرال 
إىل  الدازلاة نرسائيال ساتمتد كذلاك 

الثفاة الغربية، التاي تدمل الحكومة 
»انرسائيلية« عىل ساد جميع الثغرات 
األمإية يف سلسلة املوانع املقامة إيها، 
وكذلاك رإاع مساتوى تأمال وعازل 
املساتوطإات »انرسائيلياة« يف الثفة 
الجغرايف  التكامال  املحتلاة، وتحقيال 

لها«.

أكاد القيااعيُّ يف »حركاة الجهااع انْساااَلمي« خالاد 
البطش، بأل »عملية تل أبيب البطولية لي رسالة للمجر3 
اإيغدور ليربمال أل املقاومة حيٌة واالنتفاضة مستمرة«. 

وأضاف القيااعي البطاش: »عملية تل أبياب البطولية 
جاءت لرتسال رساالة للجميع بأل شادبإا رغام الحصار 
والشادة قاعٌر أل يرضب قلب »إرسائيال« بدملياته، ليدجز 

قاعة االحتالل وجإده عن مواجهتها«. 
جااءت كلماة القياعي با«حركاة الجهاع انْساااَلمي« 
خاالل اإتتاح بطولة شاهر رمثال الكروياة »أنت للوإاء 
عإوال«، التي نظمتها »مؤسساة مهجاة القدس«، ووزارة 
الشاباب والرياضة تكريماً ملسارية الحاج الراحل/ حسل 
الإخالة )أبو نثال(، عىل ملدب »سدد صايل« بمديإة غزة. 
وقال: »نقاف اليو3 لإفتتاح بطولة الوإااء للراحل أبو 
نثاال الإخالاة كدإاوال للوإااء والتثحياة، ولإؤكد عىل 
الوإااء لهاذا الراحال والحبياب، ونؤكاد أل القااعة عإدما 
يستشاهدول أو يموتاول يبقوا أحياًء إيإاا، ونبقى أوإياء 
لهم نخطو عاىل خطالم، نحمل لام األرسى من خلفهم، 
ونحمل لم الوطن والدين من بددلم، ولم إلسطل األكرب 

حتى الدوعة والتحرير«. 
وماى قائاالً: »لاذا الشادب سايبقى وإيااً لقاعتاه 
وشاهداءه، وإياً ألبو نثاال الإخالة وأبو عمار والياسال 

والشقاقي وأبو عيل مصطفى وكل شهداء شدبإا«. 
وتوّجاه القيااعي البطاش بالشاكر ملؤسساة »مهجة 
القدس« لرتتيب لذه البطولة، وأثإى الشكر لوزارة الشباب 

والرياضة عىل التداول والجهد املبذول ننجاح البطولة. 
يُشاُر إىل أل البطولة ساتلدب عىل أرضية صالة الشهيد 
سادد صايل بمديإة غزة، بمشااركة 16 إريقاً، وساتقا3 

طيلة أيا3 شهر رمثال املبارك.

57 محّررًا من »صفقة شاليط« 
خلف القضبان منذ عامني 

أكدت وحدة الدراساات يف »مركز أرسى إلسطل«، أل »قوات 
االحتالل ال تزال تدتقل 57 أسرياً محرراً، بيإهم أسرية واحدة، من 
الذين أطلل رساحهم ضمن صفقة شاليط، التي تمت أواخر عا3 
2011، ما شّكل خرقاً واضحاً وخطرياً للصفقة التي تمت برعاية 

مرصية وضمانات بدد3 عوعتهم إىل السجن مرة أخرى«. 
وأوضاح الإاطل انعالمي للمركز، الباحث رياض األشاقر، أل 
»االحتالل أعاع األحكا3 السابقة لا )53( أسرياً بيإهم )50( أسرياً 
محرراً أعيدت أحكامهم السابقة ولي أحكا3 عالية أو باملؤبدات، 
بيإما )3( محررين آخرين إرضات عليهم أحكا3 أخرى مخففة 
تختلف عن األحكا3 الساابقة ولم عمياد األرسى نائل الربغوثي 
بالساجن ملدة 30 شهراً، إيما حكم عىل نايف الشوامرة بالسجن 

ملدة ل سإوات«. 
وذكر أل »اعتقال محرري صفقة وإاء األحرار لم يكن مرتبطا 
بدملية اختفاء املستوطإل يف الخليل مإتصف الدا3 ل201، وانما 
بدأ بدد إتما3 الصفقة بشاهرين إقط، حيث بدأ االحتالل بإعاعة 
اعتقاال بدثهم بحجة عد3 حثورلم إىل مقار انعارة املدنية أو 
خروجهم من مإاطل سكإالم، واستدعاء آخرين للمقابلة، بيإما 
الددع األكرب من لاؤالء املحررين تم اختطاإه بدد حاعثة الخليل، 

حيث اختطف االحتالل )ل7( محرراً عإدة واحدة«.

العدو يمهد لهدم منزلي 
منفذي عملية »تل أبيب«

لدمت جراإاُت الددو الصهيوني، إجر السابت، مإزل األسري 
الفلساطيإي مراع بادر اععيس )16 عاماً(، مان قرية بيت عمرة 
القريباة مان مديإة يطاا إىل الجإوب مان الثفة املحتلاة، إيما 
علمت مإازيل األساريين خالد ومحماد مخامارة ورشعت بأخذ 

قياساتهما تمهيدا لهدمهما. 
وتتهم سالطاُت الددو األسري القارص اععيس بقتِل مستوطإة 
صهيونية طدإا يف عاخل مستوطإة »عإتائيل« املقامة عىل أرايض 

الفلسطيإيل يف الخليل، قبل نحو خمسة أشهر. 
وقاال مإسال اللجاال الشادبية يف يطاا، راتاب الجباور: إل 
»جراإاات االحتالل تسااندلا قاوات مدززة من جياش االحتالل 
علمات قرية بيت عمرة يف سااعات الفجار األوىل، ورشعت بهد3 
مإزل األساري اععيس وساوته باألرض، إذ تأتي عملية الهد3 لذه 

بدد أربدة أشهر عىل إخطار الدائلة بهد3 مإزلها«. 
ويتكول املإزل الذي لدمته قوات الددو لدائلة األساري اععيس 
من طابقل، ُكّل طابل مكول من بإاء مسااحته نحو 250 مرتا، 

يؤوي نحو 10 أنفار من الدائلة. 
ويف ذات الساياق، أكاد الجباور أل قاوات الدادو علمت مإزيل 
األساريين خالد ومحماد مخامارة، املتهمل بتإفياذ عملية »تل 
أبياب« التاي وقدات ياو3 األربدااء املاايض، وأعت ملقتال أربدة 
مساتوطإل وإصابة خمسة آخرين، ثم إتشات املإزلل وأخذت 
قياسااتهما تمهيادا لهدمهما، يف حل كانت القاوات الصهيونية 
طلبات يو3 أمس، من عائلتي مخامرة بارضورة إخالء مإزليهما 

مبارشة.
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تطبيع غذائي.. اللحوم اإلسرائيلية تغزو املوائد الخليجية يف رمضان!! 
  - متابعات

بدأت تتكشاف خيوُط تجاارة اللحو3 يف 
املإطقاة، وسايطرة األخطباوط انماراتاي 
بالتدااول الوثيل ماع انرسائيليال، بددما 
كشافت صحيفاة كويتياة عان “مؤامرة” 
توريد شاحإات مان اللحاو3 انرسائيلية إىل 

عول الخليج.
وبحساب موقاع »وطان يغارع خاارج 
الرسب« إقد كشافت »صحيفاة “القبس” 
أل  االلكرتوناي،  موقدهاا  عاىل  الكويتياة، 
باخارة شاحن عمالقاة تدعى “ميساورا”، 
وصلات إىل ميإااء الشاويخ، ناقلة شاحإة 
أغإاا3 تابداة لرشكاة أرعنياة مساجلة يف 
الكويت، قاعماة من ميإاء إيالت انرسائييل، 

عرب ميإاء الدقبة، وعىل متإها أغإاماً.
الباخارة  أل  الصحيفاة،  وأوضحات 
“ميساورا”، مكثت يف »إرسائيال« ثالثة أيا3 
مان التاساع مان مايو حتاى 11 مإاه، ثم 
انطلقات إىل ميإاء الدقبة، لتصل بدد ذلك إىل 

الكويت.
وبحساب ماا أورعتاه الصحيفاة، إقاد 
بدأ خط ساري الرشكة من أسارتاليا يو3 21 
أبريل املايض، لتحل من بدده يف ميإاء إيالت، 
لتتحارك بدد ذلك من ميإاء إياالت إىل ميإاء 
الدقبة يف األرعل، لتصل إىل لإاك يف 11 مايو، 
وتساتقر لإاك ملدة خمساة أياا3، لتتحرك 

بددلا إىل ميإاء الشويخ يف الكويت.
تقريرلاا  يف  الصحيفاة،  وتسااءلت 

املصور، إذا ما كانات الباخرة تحمل أغإاما 
وأبقارا إرسائيلية إىل الكويت، ولل تم تغيري 
شاهاعة مإشأ شاحإتها لتصبح أرعنية بدال 
مان مإشاألا األصايل، لتختام الصحيفاة 
تسااؤالتها بالقاول ولو ساتكول اللحو3 

انرسائيلية عىل موائدنا يف رمثال؟
تأتاي لاذه املدلوماات متزامإاة مع ما 
أورعه املوقاع الربيطاناي الشاهري “ميادل 
إيسات آي”، والاذي أكد أل الشايخ مإصور 
بن زاياد نائب رئيس مجلس الاوزراء وزير 
شاؤول الرئاساة يمتلك رشكة تاورع لحو3 

األبقار لتل أبيب.
وبحسب املوقع، إإل املسؤول انماراتي 
الكبري مساالم رئيس يف رشكة كربى تدمل 
بملياارات الدوالرات تقاو3 بتصدير وتوريد 
املوايش إىل الساوق انرسائيايل رسا، وتوريد 
اللحاو3 انرسائيلية،عىل الرغام عد3 وجوع 

عالقات رسمية بل أبوظبي وتل أبيب.
“ميادل إيسات آي”، كشافت أل حصة 
الشايخ مإصور مان لذه الرشكاة )رشكة 
مستقبل انمارات( يبلغ %0ل من أسهمها، 
ولاي رشكة إماراتية للماواع الغذائية تقو3 
بددع مان املداماالت التجارياة املدقدة مع 
الرشيك التجااري انرسائيايل املرتبط بإجل 
رئياس الاوزراء انرسائيايل الساابل أرييل 

شارول.
وأإااعت مصااعر يف رشكاة “مساتقبل 
انمارات” أل الشايخ مإصاور “يمتلك أكثر 
مان 0ل يف املئة” من “مساتقبل انمارات”، 
ومع ذلك مدلومات الرشكة املدلإة ال تشاري 
إىل اسام الشايخ مإصاور كواحد مان كبار 
مالكيهاا، ولكن رشكة أرعنية كشافت أنها 
احتفلت مع الشايخ مإصاور عإدما قامت 

برشاء حصته.

وقد قا3 الشيخ مإصور بصورة علإية يف 
عدة مإاسابات بتوسيع أعمال الرشكة، بما 
يف ذلك، يف أبريل ل201 عإدما ساعد الرشكة 
يف تأمل صفقاة تهدف إىل زياعة املبيدات يف 

صإاعة األغذية الحالل.
كماا أناه قاا3 يف يإاير مان لاذا الدا3، 
للرقاباة  أبوظباي  ليئاة  رئياس  بصفتاه 
الغذائياة، حياث أرشف عاىل مجموعة من 
الرشكات التي حققات صفقات بقيمة 3.7 

تريليول عرلم إماراتي )1.3 مليار $(.
مدلوماات الرشكة تفيد، أنها عملت عا3 
2012 عاىل إطالق مرشوع تجاري مشارتك 
مع رشكة ماواع غذائية أرعنياة كربى، لي 
“مجموعة حجازي وغوشاة”، ولي رشكة 
ناإذة باألرعل يف مجال األغذية. وأإاع مصدر 
طلب عد3 الكشاف عن لويته أل “مستقبل 
انماارات” و “حجاازي وغوشاة” رشكتال 
شاقيقتال تملكهما رشكة واحادة، ولكإها 
رشكة مجهولة، بحسب بيانات غرإة تجارة 

وصإاعة عمال.
وتقو3 رشكة مستقبل انمارات بتصدير 
اللحاو3 إىل »إرسائيل« عرب ميإااء إيالت، ثم 
يتام نقلها إورا إىل ماكال الفحص الصحي 
يف “إيلوت”. ليس مدروإا حجم تجارة لحو3 
األبقار التي تقاو3 بها الرشكة لا«إرسائيل« 
ولكن التقديرات تفيد أنها بماليل الدوالرات.

يف مرحلة أخرى، يتم تسليم لذه اللحو3 
إىل رشكاة “صالاح عبااح وأبإااؤه”، وتدوع 
ملكيتهاا للفلساطيإي أحماد عبااح الاذي 
يرتباط بدالقاات وثيقة مع عائلة شاارول 

وخاصة نجله.

على ُخَطى الأمري تركي واأنور ع�سقي..
صحفي سعودي يعّزي »اإلسرائيليني« 
ويصُف عملية تل أبيب بـ«اإلرهابية«! 

  - متابعات
لاجم انعالمي والكاتب السادوعي عحا3 بن طرياف الدإزي عثُو ليئة 
الصحفيل السادوعيل، واملهتم بالشاأل الثقاايف واألعبي والحاوار الوطإي، 
الفلسطيإيل، مدترباً عملية تل أبيب التي أعت إىل مقتل ل إرسائيليل وإصابة 

عدع آخر يو3 األربداء اآلنف با«انرلابية والهمجية«. 
وقد3 االعالمي السدوعي تدازيه للشدب »انرسائييل« عرب صفحة تويرت.. 

واصفاً »انرسائيليل القتىل با«األبرياء«!.
3ُ الدإزي عىل طريل التطبيع مع كيال الددو الصهيوني، عىل  وبذلك يتقادَّ
خطاى األمري تركاي الفيصل والدكتور أنور عشاقي وغريلماا من املطبدل 
الدارب، يف وقت تتساع إيه شابكات مقاطدة »إرسائيال« يف مختلف أصقاع 

األرض!.

موسكو: سنرد على »املدمرة 
األمريكية« إذا دخلت البحر األسود 

  - وكاالت
قالت وزارُة الخارجية الروسية، الجمدة، إل »موسكو سرتع يف حال عخلت 

مدمرة أمريكية إىل البحر األسوع غري أنها لم تحدع كيفية الرع«. 
وذكرت مصاعُر إعالمية روساية رسامية أل »املدمارَة األمريكية »بورتر« 
عخلت البحَر األساوع قبل بثدة أياا3 »كإجراء روتيإاي«، لكإها اعتربت من 

البدض اآلخر بمثابة استفزاز لروسيا«. 
وتارى موساكو اساتفزازاً يف املدمارة األمريكية بسابب تزويدلاا بإظا3 

صاروخي جديد يف اآلونة األخرية، وإل ما نقلت »رويرتز«. 

الخارجية األمريكية: يحق لـ»إسرائيل« 
الرد ولكن دون أن يصل الرد للتصعيد 

  - متابعات
ععات الخارجياُة األمريكية، ياو3 الجمدة، الدادوَّ »انرسائيايل« إىل عد3 

مداقبة املواطإل الفلسطيإيل يف رعلا عىل عملية »تل أبيب«. 
كماا أعطات الخارجيُة األمريكياُة »إرسائيل« الثوء االخارض، »للرع عىل 
الدملية ولكن بشكل ال يؤعي إىل تصديد الدالقات املتوترة مع الفلسطيإيل«. 
ووإقااً للقإااة »الثانية الدربية«، إقد طالب مساؤول أمريكي »إرسائيل« 
بدد3 مداقبة الفلسطيإيل، قائالً: »يجب عىل إرسائيل عد3 املساس باملديإل 
الفلساطيإيل«، يف إشاارة إىل قرار »الكابيإت« بفرض طوق شاامل عىل بلدة 
يطا قرب الخليل، وساحب تصاريح الدمال من عائلتي مإفذي الدملية، حيث 

أل القرار »انرسائييل« يداقب 3ا ألف إلسطيإي مدني. 

السعودية تعرتُف باحتضان حمالت 
التربع لـ’داعش’ 
  - متابعات

وشاهد شاالد من أللاه، من حياث ال تدري اعرتإات السادوعية وأقرت 
باحتثانهاا لا«عاعش« وععمها لها، كما احتثإت القاعدة ساابقاً وبإفس 
األسالوب وتحات نفاس مسامى الحال الذي ياراع باه باطال أي »الحمالت 

اننسانية«. 
كما يف الصومال كذلك يف الفلوجة، تساتخد3 السادوعية حمالت التربعات 
االنساانية نيصال الدعم املاايل إىل الجماعاات االرلابية التاي تدعمها، إدىل 
قاعادة »وكاع املرياب أل يقول خذوني« أقار املتحدث باسام وزارة الداخلية 
السادوعية اللواء مإصور الرتكاي إل بالعه »ال تساتطيع أل تتحكم بدواطف 
األشاخاص«، يف اشارة إىل ما اساماه »حمالت التربعات، التي تتدثر بواجهات 
مزيفة، كالدعوة للتربع ألطفال الفلوجة« لكإها تساتطيع ايقاإها إل اراعت، 

إال أل إكرلا الولابي املتمايش مع إكر انرلاب يمإدها عن ذلك. 
لقد بال االنزعاُج السدوعي واضحاً من مشاركة الحشد الشدبي يف املدركة 
الوطإية الدراقية ضد االرلاب ال سايما عملية تحرير الفلوجة من »عاعش«، 
حيث زعم الرتكي يف مؤتمر صحفي أل »مشااركة الحشد الشدبي الدراقي يف 
مدركة اسارتعاع الفلوجة من تإظيم »عاعش« إتحت الباب للتربعات للتإظيم 
انرلاباي«، ما يؤكد أل بالعه ممتدثة من االنتصارات التي يحققها الشادب 

الدراقي ضد »عاعش« التي تحتثإها الرياض بطريقة أو بأخرى.

سجن يمني 4 سنوات ملهاجمته منهج 
اململكة يف الفيس بوك

  - متابعات
صة ُحكمااً ابتدائياً يقيض  أصدرت املحكماُة الجزائيُة السادوعية املتخصرِّ
بساجن مواطن يمإي بتهمة إعداِع وإرسااِل ما من شاأنه املسااس بالإظا3 

الدا3 والقيم الديإية عرب حسابه عىل موقع إيسبوك«، حسب اّععائها. 
وقاررت املحكماة ساجإه أربع ساإوات، وإقااً للدقوبة الاوارعة يف املاعة 
الساعسة من نظا3 مكاإحة جرائم املدلوماتية ومصاعرة جهاز الحاسب اآليل 
وملحقاته وأجهزة الجوال املوصوإة يف الئحة الدعوى الدامة، وإغالق املدرف 

املتدلل باملدعى عليه عىل »إيسبوك«. 
وتثمان الحكم إبداعه عن اململكة بدد إنهاء ماا له وما عليه من حقوق، 

وعد3 السماح له بالدوعة إال وإل تدليمات الحج والدمرة. 

8 شهداء بتفجريين إجراميني بالسيدة زينب يف 
دمشق و«داعش« تعلن مسؤوليتها 

الإْرَهـاُب ي�ســِرُب م�سنــَع الإْرَهـاب
خمسون قتياًل و53 جريحاً يف إطالق نار يف والية فلوريدا األمريكية

  - متابعات
السابت،  »عاعاش«،  تإظيام  أعلان 
مساؤوليته عن تإفياذ التفجري املزعوج 
الذي استهدف حي السيدة زيإب يف ريف 

عمشل.
يف  متخصصاة  مواقاع  وبحساب 
متابداة مواقاع الجماعاات املتشادعة 
عىل االنرتنت، إإل وكالة أعماق التابدة 
لا«عاعاش«، ذكارت، أل التإظيام يدلن 
مساؤوليته عان تفجرييان انتحاريال 

وتفجري سايارة ملغومة يف حي السيدة 
زيإب بدمشل.

وكانت مإطقة السيدة زيإب يف ريف 
عمشل شهدت، السبت، تفجريا مزعوجا 
نفذه انتحاري وسيارة مفخخة، وأسفر 

عن ا شهداء و13 جريحاً.

  - وكاالت
أساَفاَر إطالُق الإاار يف ملهى لييل يف مديإاة أورالندو جإوب 
الوالياات املتحادة، إجار أماس األحاد، عان مقتل 50 شاخًصا 
وجارح 53 آخرين، وإل ما أعلإت الرشطاة األمريكية التي بدأت 
تحقيًقا إيما وصفته بالا »عمل انْرَلاابي«، إيما اشاار مكتب 
التحقيقات الفيدرايل إَلاى »تداطف« مطلل الإار مع انْرَلاابيل. 
وأإاعت شابكتا »يس بي أس« و«أل بي يس« األمريكيتال بأل 
املسالَح الذي أطلال الإار يف امللهى لو أمريكي مان أصل اإغاني 
مولاوع يف 6ا19 واسامه ُعَمار متل، مشاريًة إَلاى اناه احتجز 

ٌة املكاَل وتقتَله.  رلائن يف امللهى، قبل أل تقتحَم قواٌت خاصَّ
وقاال رول لاربر مان مكتاِب التحقيقات الفادرايل )أف بي 
آي( يف مؤتمار صحاايف، أمس األحاد: إل احتجااَز الرلائن عإع 
الرشطة إَلاى اقتحا3 املكال، »ولألسف سقط أشخاص بطلقات 
نارية، ربما نحو عرشين عاخل امللهى اللييل، كما أصيب نحو 2ل 

بجروح ونقلوا إَلاى ثالثة مستشفيات«. ويف وقت الحل ارتفدت 
حصيلُة القتىل والجرحى لتصبَح 50 قتيالً و53 جريًحا.  

من جهته، قال قائد رشطاة اورالندو جول ميإا: »لقد تحّول 
الوضع إَلاى احتجاز رلائن. وقرابة السااعة الخامساة صباًحا 

)0900 ت غ( تم اتخاذ قرار بإنقاذ الرلائن«. 
وأعلن البيُت األبيض يف بيال أل الرئيَس األمريكي باراك أوباما 
أبلغ أمس األحد بإطالق الإار من جانب مستشارته لألمن الداخيل 
ومكاإحة انْرَلااب، وطلب مإها إبالغه بشكل مإتظم بتفاصيل 
ما يدترب أحد اساوأ حواعث إطالق الإاار يف الواليات املتحدة، كما 

أمر الحكومة الفدرالية با«تقديم ُكّل املساعدة الرضورية«. 
لاذا ولام يتثح بدُد ماا إذا كال القتىل قاد أصيبوا برصاص 
املسالح الذي أطلل الإار عاخل امللهاى أو خالل تباعل إطالق الإار 

مع الرشطة.
ويأتاي إطالُق الإار بدد أقل من ال سااعة مان مقتِل مغإيٍة 

أمريكيٍة شابٍة يف املديإة نفسها يف إلوريدا أيثاً.

سفري »إسرائيل« 
بلندن يجاهر بالقول: 

عالقتنا مع دول عربية 
تشهد »ثورة«! 

  - متابعات
السـعودية  تحـاول  الـذي  الوقـت  يف 
بحروبهـا ومخططاتهـا الطائفيـة لتحويل 
املنطقة إىل شعلة مستعرة وبث روح التفرقة 
بني الشعوب اإلْسـاَلمية وخاصة بني الشيعة 
والسـنة، تلهث من الجانب االخر إىل توطيد 
عالقاتهـا مـع الكيان اإلرسائيـي عن طريق 
عقد لقاءات بني مسـؤولني عـرب وصهاينة 
لدرجـة ان سـفري الكيـان يف لنـدن أقر بان 
عالقة تل ابيـب مع عواصم الـدول العربية 

السنية شهدت »ثورة«.
قال سـفري دولة االحتـالل يف بريطانيا، 
مارك ريغيف، إن »عالقة »إرسائيل« بالعديد 
مـن الـدول العربية السـنية تشـهد ثورة«، 
حيـث نقلت صحيفـة »جويـش كرونيكل« 
اليهودية الريطانية عن السـفري تأكيده، أن 
املناقشـات جارية بني هذه األقطار والكيان 

لـ«تعميق العالقات األمنية والسياسية«.
ونقلت الصحيفـة، الجمعة، عن ريغيف، 
الذي بارش مهامه الرسمية يف أبريل املايض، 
تشـديده: »بينما تمر عالقات »إرسائيل« مع 
مر واألردن بأفضـل حاالتها، فالعديد من 
الـدول التـي يهيمن عليها السـنة تعلن اآلن 
رصاحة دعمهـا للمصالحة بـني »إرسائيل« 

والفلسطينيني«.
وأوردت »جويـش كرونيكل« أن ريغيف 
أملـح إىل أن »املحادثـات جاريـة مـع الدول 
السـنية للتوصـل إىل اتفاق مماثـل ملبادرة 
السـالم العربيـة«، وأنه تحـدث، مع محرر 
الشؤون الخارجية يف الصحيفة، عن »شعور 
العديـد مـن الـدول السـنية بتخـي الغرب 
عنهـا بعد االتفاق النـووي مع إيران، ولذلك 
فهي تـرى يف »إرسائيل« حليفـاً رضورياً يف 
مواجهـة مجموعـة متنوعة مـن التهديدات 

املشرتكة«.



أشالء َأْطـَفـال اليمن 
سلع لدى اأُلَمـم 

املتحدة لدر اأَلْمـَوال!

كلمــــــة 
أخـــــيرة 

صبري الدرواني 
لياس غريباً أل ترتاَجاَع األَُمام املتحدة عن 
قاراٍر اتخذته بثام تحالف الُداْدَوال الغاشام 
عاىل أبإاء الشادب اليمإاي وحلفائاه بقياعة 
السادوعية القائماة الساإوية النتهاك حقوق 

الطفل.
يف الوقات الاذي أَْصبَااح لدى كاإاة أبإاء 
الشادب اليمإاي قإاعاٌة راساخٌة باأل األَُماَم 
تجااه  سالبياً  عوراً  وتلداُب  لدبات  املتحادَة 
الُداْدَوال الذي يدرَُّض له أبإاُء الشادب اليمإي 
ومؤسسااته  ورجالاه  وأَْطاَفاالاه  بإساائه 
وأرضه، إل لم تكن بساكوتها طرإاً مشااركاً 
إيه، من حياث كول لذا الُدااْدَوال يإتهك ُكّل 
الحرماات والحقاوق ويخالاف لاكل األعراف 

الدولية واملواثيل األَُمامية.
عرشات اآلالف من األَْطاَفاال الذين إقدوا 
آباَءلام وأمهاِتهم بقصاف طاريال الُداْدَوال 
السادوعي األمريكي أَْو األَْطاَفاال الذين كانوا 
ضحايا األسلحة املحرمة عولياً التي استخدمها 
الُداْدَوال ومّزقت أجساَعلم الصغرية وحولتها 
إَلاى أشاالء باتوا عىل قإاعة بأل لذا الُداْدَوال 
انْجاَرامي الغاشام ال مربر لاه، وأل الإظامل 
املساؤولية  السادوعي واألمريكاي يتحماالل 
املباارشة عن ُكّل تلاك املجازر وعن اساتخدا3 
األسالحة املحّرماة عوليااً بحل أبإاء الشادب 
اليمإاي وأَْطاَفااله ونساائه، مدركل أل عوَر 
األَُماام املتحادة اقتارص عاىل إظهااِر القلال 
كوسايلة الساتدرار األَْمااَوال من السادوعية 
)البقرة الحلوب( لتتحول ُكلُّ جريمة ارتكبتها 
إَلاى إثيلة يف ليلة وضحايا وبدول أي َحَرج!.

إبدَد وقت قصاري من إْعاَلل األَُمام املتحدة 
ها لتحالاف الُداْدَوال وحلفائه بقياعة  عن َضمرِّ
السادوعية إَلااى القائماة الساوعاء النتهااك 
حقوق الطفل تإاولت وساائل انعاال3 أخباراً 
عان تراجاع األَُماام املتحدة عان لاذا القرار 
وإلغااء السادوعية وتحالفهاا انْجاَرامي من 

القائمة السوعاء، لكذا..!
وال نجد سابباً يدإاع األَُمام املتحادة إَلاى 
اتخااذ ذلك القارار إال لداب أَْماَوالهاا التي قد 
تكول اشارتت ضماري األَُمام املتحادة بالقليل 
مإه، كما قامت بهاذه األَْماَوال برشاء مجلس 
األمان ليصدر قاراراً ظاملاً بحل أبإاء الشادب 
اليمإاي، ولذا ما شاهد به كثري من السافراء 

للدول األوروبية.
كهاذا قرار يؤكد أل الجريمة البشادة التي 
ارتكبهاا املجازرة يف تداز مؤخراً لاي بإيداز 
مان الدادو السادوعي ملرتزقته بارتاكاب تلك 
الجريماة البشادة والالإنساانية بحال بدض 
املواطإال من أبإاء تداز لتغطية عىل إثحية 
القائمة الساوعاء وإلصااق التهماة بالجيش 
واللجال الشادبية الذين لم برياؤول من تلك 

الجريمة كرباءة الذئب من ع3 يوسف.

تساؤالت:
أال يُداد حصااُر 27 ملياول مواطان يمإي 
وتجويُدهام ومإُع عخول الغاذاء والدواء إليهم 
جريماًة بحل اننساانية؟ وإذا كانات جريمة 
أين لاو صوت املجتمع الادويل ومجلس األمن 
والادول الخماس عائماة الدثوياة مان إاك 
الحصار عىل أبإاء الشادب اليمإاي الذي طاملا 
أَْكثَاااروا الحدياث عان حقاوق األَْطاَفااال، 
وحقوق اننساال، أَولياس تجوياع أَْطاَفاال 
اليمان انتهااكاً لحقوقهام، أ3 حديثكام ذلاك 
صورتكام  بهاا  تلّمداول  اععااءات  مجارع 
الحلياب  عخاول  مإاع  يدتارب  أال  القبيحاة؟ 
ألَْطاَفااال اليمان جريماة وانتهااكاً لحقوق 
الطفولة؟ لل ستساتطيدول إقإاع األَْطاَفاال 
األمريكياة  الطائارات  أل  أشاالؤلم  املمزقاة 

السدوعية بريئٌة من عمائهم؟!.
ال أعتقاُد أل الدلَر كله يساتطيُع أل يقإَع 
طفالً واحداً برباءة السدوعيِة وَمن وراَءلا من 
األمرياكال واألَُماام املتحدة واملجتماع الدويل 
من ُكلرِّ تلك الجرائم البشادة واملجازر الشإيدة 

املرتَكبة بحل أبإاء الشدب اليمإي.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثإل وخميس

أن يأتَي ما يس���مى مجلس أمن، هو مجلس أمن أَمريكا، مجلس أمن الدول 
املس���تكبرة والظامل���ة ولي���س مجلس أمن املس���تضعفن، يأتي ليش���رعن ظلماً 
وُع�ْدَواناً؛ ليشرعن قتل األَْطَفال والنساء تضيع ُكّل العناوين اإلنَْس�انية وتضيع 

ُكّل القوانن الدولية.
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حميد رزق  
يف كلمِتاِه الرمثانياة تطرَق السايُد 
َعبدامللك بدر الديان الحوثي إَلاى قثايا 
عديادة ومهماة تتدلل بصموع الشادب 
اليمإاي يف مواجهاة الددوال السادوعي 
األَمريكي الغاشام، وحرص قائُد الثورة 
عىل االشاارة إَلاى أل الشدَب اليمإي بدَد 
عول الله لو الرقم األََسااس يف الصموع 
والثبات الذي أإَشاَل أَْكرَب وأوسع عدوال 
كلمتاه  يف  إْقليْماي، وقاال  عويل  عاملاي 
»شادبإا اليمإي واجه الدادواَل بصموع 
الكثاري من أَبْإَاائاه مان ُكلرِّ إئاته ومن 
تياراته ومن ُكلرِّ توجهاته وقفت املوقف 
املرشف املوقاف املساؤول للتصدي لهذا 

الددوال«.
وبخصوص طبقة الخونة واملأجورين 
أَكَّاد أنهم بارتمائهم يف أحثال املجرمل 
والقتلاة واملدتدين عاىل وطإهم وأللهم 
وذويهام إنماا يشاهدول عىل أنفساهم 
بخلع رعاء اننَْساانية والقيم واألَْخاااَلق 
الديإياة خلدولاا تََمامااً عن أنفساهم، 
إالبدض مإهام َعبََّد نفساه تدبيداً تاماً 

وَحلَّ به الارق إأَْصبَااَح خاضداً خانداً 
مستكيإاً ألولئك املدتدين«.

يف كلماة السايد َعبدامللاك تلحظ قوة 
انراعة املإبثقاة عن رؤياة واضحة، إهو 
مواجهاة  رضورة  عان  يتكلاُم  عإدماا 
الدادوال، وال يتحادث عاىل اعتباار أنإا 
أَْصبَاَحإاا يف ورطاة ومواجهتإاا للغزاة 
أَْصبَاَح خياَر َمن وجد نفساه محصوراً 
يف زاوياة ضيّقاة أَْو َمان اعارتاه اليأس 
أَْو خالطاه الشاك يف املدركاة وعدالتها.. 
كال3ُ السايد َعبدامللاك َعائمااً يإطلُل من 
كول املواَجهة لاي رشف وعز وتكليف، 
»إالله ال ياأذُل لدباعه املؤمإل أل يقفوا 
مكتاويف األيادي خاندال ومساتكيإل 
ليفدال األَْعااَداء بهم ماا يريدول، ولم 
يتفّرجاول تجااه جرائم القتال وانبَاَعة 
الجماعياة والتدماري الشاامل يكتفول 
بالرصاخ والصياح عول ل يفدلوا شايئاً، 
ال.. إمقتاى انيَْمال والواجاب الديإي 
يفرض عىل أَبْإَااء شادبإا أنه طاملا كال 
لإااك عدوال أل يتصدوا له وأل يقفوا يف 
مواجهتاه، إهذا لو انيَْماال ولذه لي 
اننَْساانية ولذه لي الحرية والكرامة«.

الجبهُة التعبوية 
من ضمن املساائل املهمة التاي أَكَّاد 
عليها قائد الثورة يف ساياق اساتدراضه 
يف  اليماناي  انيَْماناي  الصماوع  ملساار 
مواجهاة عادوال قاوى الارش الداملياة 
أَكَّااد عاىل أََلميَّاة تكثياف الجهاوع يف 
مختلف الجبهات بدءاً بالجبهة التدبوية 
والثقاإية، وتوجه بإداء إَلاى ُكّل الدلماء 
واملثقفال واملفكريان وُخَطبااء وأئماة 
املسااجد أل يكثفاوا جهوَعلم التوعوية 
بشاكل أَْكارَب بما يدازز حالاة الصموع 
وبماا يزياد من وعاي الإااس واملجتمع 
يف مواجهاة التثليال الفكاري والثقايف 
وانْعاَلمي، ُمشارياً إَلااى أل لإاك حرباً 
املدتادول  يقوعلاا  رشساة  إْعاَلمياة 
ويتحركاول مان خاللهاا ضد الشادب 

اليمإي.

معاناُة الفقراء واملحرومني
إَلااى رضورة  الثاورة  قائاُد  َق  تطارَّ
الفقارية  األرس  بمدانااة  االلتماا3 
الشاهداء  أرس  سايما  ال  واملحتاجاة 

والجرحاى واملرابطال ممان تفاقمات 
مداناات أرسلم جاراء الحصار ونتيجة 
ظروف الحرب، عاعياً ذوي املال واالقتدار 
اال مساؤولياتهم، وأَكَّاد أل  إَلااى تحمُّ
مقتثياات انيَْماال تحتمُّ عاىل الجميع 

التوجه لفدل الخري وانحسال.

السجناء
وعاىل صدياد الساجإاء ممان يمكن 
مدالجاة قثايالام ولام ُكثْاٌر، بادأت 
بشاارات لاذه القثياة بانْإااَراج عن 
عإداات متتالية خاالل األَيَّاا3 املاضية، 
األمار الاذي أإااض بمشااعر الفرحاة 
والساداعة لادى عارشات األرس اليمإية 
التي عانات كثرياً جراء احتجااز عائلها 
أَْو أحاد أَبْإَاائها وال زال األمُل يف انْإاَراج 
ان تبقى من الساجإاء ممن ال تهمة  عمَّ
عليهم أَْو من قثوا محكومياتهم أَْو من 
يمكن إيجاع حلاول مإصفة لقثايالم 
بتدااول املحساإل وألل الخاري وبما ال 
يإتقاُص مان حقاوق اآلخريان أَْو يرتك 
الساجإاء ُعرضاًة للإسايال إَلااى ما ال 

نهاية.

حميد رزق

 وقفاٌت رمضانيٌة مع كلمِة السّيـِد عبدامللك بدر الدين الحوثي
2 - )رمضان شهر الصمود واإلحسان( 


