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حضرموت تحت االحتالل
ضابط إماراتي ُيدعى أبو يوسف يحُكُم محافظَة حضرموت بأكملها وآخر مثُله يحكم عدن
ُيمَنُع المواطنون من الوصول الى ُقرب مطار الرّيان وال يستخدمه إال الجنود اإلماراتيون واألمريكيون واألردنيون كثكنة عسكرية

مة حممد مفتاح يف حوار لـ »�سدى امل�سرية«: العلاّ
الوهابية تيار متطرف يدار من داخل أقبية املخابرات الربيطانية واألمريكية

الكونجرس يصّوت على قانون مقاضاة السعودية بأغلبية ساحقة

واشنطن تلف حبل املشنقة 
لنظام آل سعود بالقانون!

السّيُد عبدالملك الحوثي محّذرًا السعودية:

»أمريكا تدفُع السعوديَة الستعداء جيرانها وَمن حولها، 
لكي تفِقَد تعاُطَفهم عندما يأتي الدوُر عليها، وعندما 

يحين وقُتها لن تجَد َمن يسانُدها«
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  - خاص
تخّلت السياَساُة األمريكياُة يف أوضح صورلا 
األمريكاي  الشايوخ  مخلاُل  صاوََّت  عندماا 
)الكونخارس( مان جدياد عاى قاناون مقاَضاة 
السادوعية يف املماكام األمريكياة عاى خلفياة 
لخخاات 11 سابمخل، وأساقط النقاَض الاذ2 

اسميدمه الرئيُل األمريكي باراك أوباما.
وكان أعضااُء الكونخارس بشاقيه )مخلال 
عاى  صّوتاوا  قاد  الناواب(  ومخلال  الشايوخ 
قاناون يمياُح مقاضااة السادوعية عاى خلفية 
لخخات سابمخل قبل أن يقو  الرئيُل األمريكي 
بااراك أوباماا باساميدامه صالحياته الرئاساية 
باالعارتاض )الفيماو( عاى القانون، األمار الذ2 
- بمساِب القاناون األمريكاي - يسامدعي إعاَعَة 

المصويت عى القانون.
ُب أن   وإلبطال اعارتاض الرئيل أوباماا يموجَّ
يكاون المصويات لصالح إقارار القانون بنسابة 
ثلثي أعضاء املخلل، ولذا ما حدث باألمل وخمح 
خصاالً جدياداً يف تأريخ املنطقة وعالقاة الواليات 

املممدة بملفائها واإليقاع بهم.
وبمساب وكالة رويرتز خقد صاّوت 7ل عضواً 
مان مخلال الشايوخ لصالاح تخريار القاناون 
وإساقاط »النقاض« الذ2 اتياذه أوباماا، خيخا 
لم يصاّوت مع أوباما والسادوعية إال عضو واحد 

خقط.
وعقاب نمو سااعمني صاوََّت مخلال النواب 
األمريكاي ضاد »الفيماو« الصااعر عان أوباماا 

ولصالاح قاناون مقاضااة السادوعية ليُصباَح 
القاناون ناخذاً بداد تصويت الكونخارس مخدعاً 

يه )النواب والشيوخ(. عليه بشقَّ
وبالنظر إىل أن مخلَل الشايوخ نفَساه صّوت 
قبل أيا  لصالح صفقة تساليح السدوعية بقيخة 
1.15 ملياار رغام اعرتاضات وععاوات املنّظخات 
المقوقياة وكذلاك 27 عضاواً إللغااء الصفقاة؛ 
بسابب جرائم الددوان يف اليخن، إال أن السياساَة 
األمريكياة تقاي باساميدا  الماروب لزيااعة 
مبيدااِت األسالمة األمريكياة وليال مان أجال 
النظا  السادوع2 الذ2 يواجه اليوَ  خطَر خقدان 
750 مليار عوالر من عائدات النفط؛ بسابب إقرار 
القاناون من ِقبال املخلل نفساه، بخاا يؤكد أن 
الواليات املممدة يف طريقها للقضاء عى آل سدوع 
اقمصاعيااً تزامناً مع األزماة اليانقة المي يداني 
منها النظا  السدوع2 وعخز املوازنة الذ2 بلغ 80 

ملياَر عوالر ألول مرة يف تأريخ املخلكة.
وعى غرار ما خدلمه الوالياُت املممدة بملفائها 
من قبل أصبح االنقضاُض عى النظا  السادوع2 

أمراً واقداً، بل إنه تمّول إىل قانون يف أمريكا. 
ومنذ اإلعاالن عن طرح القاناون تطابقت ُكّل 
المملياالت الدولية والدربية، عاى أن الغرَض من 
القاناون لو االسامموا9 عاى 750 ملياار عوالر 
مخلوكة للسدوعية عى شاكل سندات يف الواليات 
املممادة وصناعيل ساياعية بالمزاُمن مع المدلور 
االقمصااع2 واملاايل الذ2 تداني مناه املخلكة ألول 
مارة يف تأرييهاا، ما يدناي أن الوالياات املممدة 
قاررت القضاء عاى النظا  السادوع2 بدخده إىل 

حاّخة اإلخالس واالنهيار االقمصاع2.

ت على قانون مقا�ساة ال�سعودية باأغلبية �ساحقة الكوجنر�س ي�سواّ

واشنطن تلفُّ حبل املشنقة لنظام آل سعود بالقانون!

قون يف حرب ال�سورة وامليدان: اأبطاُل اليمن يتفواّ

جيزان ونجران وعسري: مسرٌح لحرائق أساطري الرتسانة األمريكية وهزائم الجيش السعودي 
  - إبراهيم السراجي

ُمها الجيُش الس�عودي عن  إذا كان�ت الص�ورُة التي يقدِّ
نفس�ه هي امتالَكه للرتسانة العس�كرية األمريكية املتطّورة 
واس�تعراَض م�ا يمتلك�ه ع�ر شاش�ات الفضائي�ات، فإن 
مح�وَّ تلك الص�ورة يأتي من خ�الل الفتك بتلك الرتس�انة، 
أم�ا إذا كان الفتُك بتلك الرتس�انة يأتي عن طريق إش�عالها 
بواس�طة إح�راق )الكراتني( بداخلها فإن ه�ذا يمثّل رضبًة 
نفس�ية كب�رة يف معنوية الجندي الس�عودي ورضب�ة أَْكَر 
لثقة الجيوش يف دول العال�م بالعتاد األمريكي، كما أن نقل 
الصورة املهينة للجيش الس�عودي والس�الح األمريكي يعد 
رضبة مزدوجة وقاتلة لكل مقومات التفاخر الس�عودي بما 

يملكه وما يستعرضه عر الشاشات.
بالُق�رب م�ن منفذ عل�ب الح�دودي وتَحدي�داً يف موقع 
الهنجر الس�عودي وموقع قلل الشيباني املحّرر من االحتالل 
الس�عودي كانت تلك املس�احة املمتدة ب�ني املوقعني مرسحاً 
انتقل�ت من�ه الص�ورة إىل العالم إلح�راق ع�رات اآلليات 

العسكرية ذات الصناعة األمريكية رغم الحرب التي يقودها 
النظام السعودي عىل اإلعالم املناهض للعدوان، غر أن واقع 
الوس�ائط ووس�ائل التواص�ل االجتماعي لم تمك�ن النظام 
الس�عودي من كبح جماح الصورة رغم ما دفعه من ماليني 

إلدارات مواقع التواصل االجتماعي.
وعىل الرغم من إْم�َكانية تفجر تلك اآلليات التي ظهرت 
يف مش�اهد اإلع�الم الحربي وبع�دة طرق أُْخ��َرى، غر أن 
عملية القضاء عىل الرتسانة السعودية باتت جزء من املشهد 
العام للح�رب، وبات املتطلع�ون ملا يتم عرض�ه ينتظرون 
ابتكاراِت املقاتل اليمني يف االس�تخفاف بأسطورة األسلحة 
األمريكي�ة، ويف�رس أهمي�َة ذلك يف مس�ار املعرك�ة اْهتَماُم 
النظام الس�عودي بعدم ظهور تلك الصور للَعَلِن أَْكثَ�ر من 
اْهتَمام�ه بمصر جن�وده وآلياته؛ ولذلك ت�واردت أنباء عن 
تبنّي املبعوث األممي إس�ماعيل ولد الشيخ ملطالب سعودية 
تري�د أن يت�م التوّقف ع�ن بث تلك املش�اهد، وال ضر فيما 
يبدو أن يس�تمر نزيف الجيش الس�عودي خ�ارج األضواء، 
فكرس الصورة التي قدمها الجيُش والنظام السعوديان عن 

نفسيهما سيحولهما إىل مجرد أضحوكة أمام العالم.

آالف الص�ور واملش�اهد الت�ي وزعه�ا اإلع�الم الحربي 
لعملي�ات الجي�ش واللج�ان الش�عبية يف جي�زان ونجران 
وعس�ر وكانت األخرة مرسحاً آلخر عملية جرى فيها اتقان 
عملية الالمباالة بحجم وق�وة ما يمتلكه الخصم عر إحراق 
املدرعات واآلليات السعودية عر إشعال )الكراتني( بداخلها 
يف موق�ع الهنجر، فيم�ا الكامرا تنقل لحظ�ًة بلحظة كيف 
تتح�ول تلك اآلليات املتطّورة واملدرع�ات الحديثة إىل رماد، 
حي�ث بات املقاتل اليمني ي�رى أنه من املكّلف أن يتم تبديُد 
املتفجرات لتدمر تلك اآلليات التي كلفت مليارات الدوالرات 
التي دفعها النظام الس�عودي لركات التصنيع العسكري 

األمريكية.
تل�ك الصور لم تع�د حديَث اليمنيني فحس�ب، بل باتت 
حديث الساعة بالنسبة لنش�طاء مواقع التواصل االجتماعي 
م�ن الع�رب، ُخُص�ْوصاً أولئ�ك الذين أثخنت الس�عودية يف 
بلدانه�م الج�روح، فبات املقاتُل اليمني وما يفعله بالنس�بة 
ألولئك املتابعني واملرتّقبني بمثاب�ة الثائر الَجْمعي الذي يثأر 
ألطفال ونساء العراق وسوريا وليبيا واليمن من أولئك الذين 
اس�تكروا يف األرض، فما كان من اليمني إال أن يكرس كرياَء 

الع�دو ألجل قضيته وألجل ُكّل أولئ�ك املجروحني من بطش 
النظام السعودي.

ويف ب�ادئ األمر كانت أفع�اُل املقاتلني اليمنيني يف العمق 
الس�عودي تبدو للمتابع�ني عىل أنها ترصف�اٌت عفوية، غر 
أن عفويته�ا تلك ال تحي�د عن هدفها ال�رادع للعدوان، ومع 
مرور الوقت وتوارد اآلالف من الصور بدأ يتكشف للمحللني 
واملراقب�ني أن تل�ك األفع�اَل اس�رتاتيجية ناجح�ة ُوضعت 
مس�بَقاً ولم تخلُْقها الصدف�ة؛ ألن مواجهة التكر والتجر ال 
ب�د أن تكوَن ع�ر التصدي ملا يصُدُر ع�ن املتكرين )النظام 
الس�عودي( وم�ا يرتكبه م�ن جرائم أوالً، وقت�ل ذلك التكر 

والتجر عر االستخفاف به وإهانته ثانياً.
يف مث�ل ه�ذا الع�رص الذي يتحك�م به اإلع�الم وتتحكم 
ب�ه الص�ورة، كان لدى قي�ادة الجي�ش واللجان الش�عبية 
�ٌق بالتعامل مع مقتضيات الع�رص الجديد متمثالً  إملاٌم موفَّ
ب�)ح�رب الصورة(؛ ولذلك طرأ عىل مش�اهد اإلعالم الحرب 
تطور جديد ُخُص�ْوصاً منذ انطالق العمليات التي تلت فشل 
مفاوض�ات الكويت، حيث جرت العناية بدقة ونقاء الصورة 
التي تنقلها الكامرات للعمليات الحدودية والتي اس�تطاعت 

أن تقنع امُلؤّسس�ات اإلعالمية الدولية، ومثاالً عىل ذلك يكون 
التقري�ر الذي نره موقٌع عس�كري بريطان�ي معتمداً عىل 
مش�اهد اإلعالم الحربي؛ ليستنتَج أن النظام السعودي يعمد 
إىل ع�دم اإلعالن عن قتاله من الجن�ود رغم أن الصورة التي 
نُقل�ت من أرض املعركة تظهر مالم�ح القتىل، بحيث يصبح 
سهالً عىل املجتمع السعودي التعّرف عىل ُهوية من يعرفونهم 
م�ن أولئك القت�ىل. يف نفس الوقت يؤكد فعالية اس�رتاتيجية 
الجيش واللجان الشعبية يف حرب الصورة هو االرتباك الذي 
ظهر ع�ىل اإلعالم الس�عودي والذي تحّول تع�دده وكثافته 
إىل ع�بٍء عليه عندما وجد أن علي�ه أن يمأل عراِت القنوات 
والصحف واملواقع اإلخبارية باملررات أَْو املغالطات واالدعاء 
بزيف الصور التي يعرضها اإلعالم الحربي للجيش واللجان 
الشعبية، إال أن ما قدمه اإلعالم السعودي من محاوالت تفيُد 
بأن تلك الصور مزيّفة قد أضافت له خس�ارة جديدة تتمثل 
بما ناله من ُسخرية املتابعني إىل جانب اإلهانة التي يتعرض 
لها بفعِل تلك الصور واملش�اهد التي باتت محّط اْهتَمام ُكّل 
النش�طاء العرب، بما فيهم الشباب السعوديون املعارضون 

لنظام آل ُسُع�ْود وللحرب عىل اليمن.

م�سرع واإ�سابة الع�سرات من منافقي العدوان اأ�سفل فر�سة نهم يف اأول جتربة لل�ساروخ

القوُة الصاروخية تكشُف عن منظومة صواريخ 
جديدة محلية الصنع باسم »الصمود« 

  - خاص
ٍر جدياد والخات كشافت القاوة الصاروخياة، مسااء أمل  يف تطاوُّ
األربدااء، عن منظومة صواريخ جديدة عخلت إىل نطاق اليدمة تمخل 

اسم »الصخوع«، ولي صواريخ غري باليسمية وتبلغ مدالا 38 كلم.
دات  وأطلقت القوُة الصاروخية أول صاروخ من لذا النوع عى تخخُّ
املناخقني يف أسافل خرضة نهم، مساء األربداء، ميلفة عرشات القمى 

والخرحى يف صفوخهم، إضاخًة إىل تدمري عماع عسكر2 كبري لهم.
ولم يمم الكشف أو إيراع تفاصيَل أكثَر عن لذا الصاروخ الخديد، لكن 

من املموقع أن يمم نرُش مدلومات عنه يومنا لذا.

اإرتباك طريان العدو يوقع 25 قتيًل وجريحاً من اجلنود ال�سعوديني يف موقع ملحمة

قصف صاروخي مكّثف يحرق معسكر أبو املض ويدّمر 
مخازن أسلحة.. وتدمري تعزيزات عسكرية يف جيزان

  - خاص
تواَصَلْت عخلياُت أبطال الخيش واللخان الشدبية يف جيزان، 
وطارأ عى مساار املدركة تنااُوُب أبطال اليخن وطاريان الددو 
السادوع2 عى اإليقااع بدرشات القمى والخرحاى من الخيش 
السادوع2 الذ2 حدثت له مخزرة من ُصنع طريانه أوعت با 25 
جندياً بني قميل وجريح بدد تدرضهم للقصف يف أحد املواقع. 
ميدانيااً وعاى الرغم مان ثبوت خشال الطريان السادوع2 
يف إحاداث ممغري لصالاح ُجنُوعه عاى األرض، إال أنه لذه املرة 
ضاعف 9لك الفشال؛ بسبب ارتباكه وخقدانه املدلومات لمواجد 
جنوِعه عاى األرض المي يممّكم خيها أبطاال الخيش واللخان 

الشدبية.
 ويوضاح مصادٌر عساكر2 أن 10 جناوع سادوعيني ُقملوا 
وأصيب 15 آخرين عندما شان طريان الددو السادوع2 غاراٍت 

مسمهدخاً جنوعه يف موقع ملمخة بخنطقة جيزان.
مصاارع الخناوع السادوعيني لام تقمرْص خالل السااعات 
املاضية عى املخزرة الماي صندها طريانهم، حيث ُقمل وأصيب 
عدع مان الخنوع السادوعيني إثر تدرضهام لقصف صاروخي 
مان قبل الخيش واللخان الشادبية يف موقَداي املدنل والكرس 
باليوبة، حيث أسفرت الدخلية أَيضاً عن تدمري آليمني مدرعمني 

تابدمني لخيش الددو.
أّما يف مدساكر أبو املض بخيزان خكان املشهُد أَْكثَار تنوعاً، 
عندماا قامات القاوة الصاروخية للخياش واللخان الشادبية 
بقصف مكثف، مسمهِدخًة تدزيزاٍت عسكريًة باتخاه املدسكر، 
األمر الذ2 أعى لسقوط قمى وجرحى من الخنوع السدوعيني.

 كخا طاال القصُف الصاروخي املدساكر نفَساه، مخا أعى 
النادالع حريل لائل عاخل املدساكر وانفخارات يف أحد ميازن 

األسلمة واحرتاق عدع من اآلليات بداخله.
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  - خاص
يداناي أبنااُء املماخظاات الخنوبياة، وتمديداً 
أبنااء مماخظة حرضموت، واقداً مأسااوياً يف ظل 
سايطرة قاوات االحمالل عاى املماخظاة والممكُّم 

اإلماراتي األمريكي خيها.
وخرجت يف اآلِونة األخارية أصواٌت جنوبية حرة 
تشاكو مان الواقع املريار يف املادن الواقداة تمت 
سايطرة االحمالل وتمكُّام الُغااْزاة يف ُكّل مقّدرات 

الخنوب.
وقاال خااع2 باعاو  يف ترصيح قبل أيااٍ  لقناة 
املياعيان الفضائياة: إن ماا يماُدُث يف الخنوب لو 
احمالٌل إماراتي سدوع2ّ لألرايض الخنوبية. مضيفاً 
أن أعالَ  اإلمارات والسادوعية لي المي تُرَخُع يف ُكّل 
ُمؤّسسات الدولة بدالً عن َعَلِم الخخهورية اليخنية.

وأشاار باعو  إىل أن لناك مندوباً سامياً يسخى 
أباا يوساف يف حرضماوت، ولاو ضاباٌط إماراتي 
صغري لاو الاذ2 يمكم حرضماوت كلهاا، ومثله 
ضاباط يف عدن يمُكم املديناة، موضماً أن الخنوب 

اآلن مممل، بل إن الخنوبيني يف قخة االحمالل.
واسامغرب مان كال  البداِض باأن اإلماراتياني 
والسدوعيني جاؤوا ملساعدة أبناء الخنوب، موضماً 
أن وضَع الخنوبيني صدب جداً، ولم اآلن ال يدرخون 
ون حوله،  ما يريادون وال ما لو الهدف الاذ2 يلمفُّ

وأن عالقمهم بالخخيع ممصورة.
باكل يشء يف  اإلماراتياون  الُغااْزاة   ويممكَّاُم 
مماخظة حرضموت ولهم اليد الطوىل يف ُكّل يشء.

وقالت مصااعر خاصاة إن االحماالَل اإلماراتي 
ال يساخح بهباوط أيّاة طائارة يف مطاار الريان إال 
بموجيهات إماراتية، ولو عبارة عن ثكنة عسكرية 
يمواجد خيه جنوٌع أمريكان وأرعنيون وإماراتيون.

أبنااء  مان  املواطناني  أن  املصااعر  وأضاخات 
مماخظاة حرضموت إ9ا أراعوا السافر، وبالذات يف 
موسم المج أو الدالج، إىل اليارج أو أ2 مكان خإن 
9لك مخناوٌع عليهم عخول مطار الريان أو االقرتاب 
منه، وعليهام الذلاب إىل منفاذ الوعيدة يف منطقة 

الَدْل الذ2 يبُدُد٣٦٠ كيلو أو إىل مطار سيئون.
ويمسااءل املواطناون، بمساب املصااعر: ملا9ا 
ال يُفمَاُح مطاار الرياان الادويل؟ وملا9ا يُغلال أما  
املواطناني، بينخاا لو صالح لإلماراتياني واألجانب 
عى عكل مطار عدن ومطار سايئون الذ2 يُسخح 

للخواطنني الدخول إليهخا؟.
املصاعر 9اتها قالت إن رحالت يومية تنطلل من 
مطار الرياان إىل أماكن القرن األخريقي، وأن مطار 
الرياان يسامقبل طائارات تمخل أسالمة ومددات 
عسكرية وال يسخح للخواطنني االقرتاب منه، حمى 
أثناء موسام المج لم يساخح للخواطنني اسميدا  

املطار.
سااحل  مديرياات  أن  إىل  املصااعر  ولفمات   
حرضماوت تدمال كأنهاا إحادى إماارات عويلاة 
اإلمارات وال يسامطيع املواطناون الوقوف ضد لذا 
المارصف؛ ألن المهم جالزة والساخون مليئة بكل 
من طالب بمقوقه ومداناته من االحمالل اإلماراتي 
بأنه مع الموثي أو عفاش وضد الرشعية أو تدطى 

له تهخة أنه إرلابي عاعم للقاعدة.
وأوضمت املصااعر أن االحمالل اإلماراتي يدمخد 
يف تخييش أبنااء حرضموت عى قبيلاة )املناليل( 
والاذ2 منهم قائُد سااحل حرضموت املساخى أبو 
يوساف املنهايل، واإلمارات لي من اخمارت سافريَ 
اليخن يف اإلمارات ولاو خهد املنهايل والذ2 لم يدخل 
طوال حياته يف السالك الدبلومايس ويدخل مهندساً 
مدخارياً، ولو ما يدد تقسايخاً للنسيج االجمخاعي 

يف حرضموت.

وُعرخات مماخظاة حرضماوت عال المأرياخ 
بالمساامح وال يوجد خيهاا تخييز قبيَل أو مناطقي، 
لكن اإلمارات أتت لمُميَي لذه الفوارق وتدعم قبائل 

عى حساب قبائل أخرى.
وتدمخد القاوات الغازية اإلماراتية بشاكل كبري 
عاى وكيال مماخظة حرضماوت لشاؤون الواع2 
ساالم ساديد املنهاايل، كخاا أحارضت اإلماارات 
إىل مماخظاة حرضماوت وزيار الدخااع الساابل 
ليثم قاسام الاذ2 كان مقيخاً خيها، وتام نقله إىل 
حرضموت ليشّكَل وحداٍت عسكرية تمبع ملماخظة 

واحدة خقط ولي الضالع.
وبمساب املصاعر خإن اإلماراتيني يمقاساخون 
النفاو9 حاليااً عاخل حرضماوت ويدعخاون أبناء 
الضالاع، ولوحاظ مؤخاراً أن أعاداعاً مان ضمايا 
المفخاريات المي قامت بها القاعادة يف حرضموت 

مدظخهم ينمخون إىل الضالع.

 - ضابٌط إماراتي صغير ُيْدَعـى أبو يوسف يحكم محافظة حضرموت بأكملها وآخر 
مثله يحكم عدن

- مطار الريان.. ثكنة عسكرية للجنود األمريكيين واألردنيين واإلماراتيين
- التهم جاهزة والسجون مليئة لكل َمن يطالب بحقوقه من االحتالل اإلماراتي 

وتلّفق له ُتَهم »أنت حوثي عّفاشي وضد الشرعية« أو تعطى له تهمة أنه إرهابي 
داعم للقاعدة

- يعتمد الُغـْزاة اإلماراتيون على قبائل المناهيل لتعميق االنقسام المناطقي بين 
الحضارمة

قراُر نقل البنك �سبقه الكثرُي من اخلطوات وجاء يف مرحلة الياأ�س الأخرية 

كيف حاَرَب تحاُلُف العدوان األمريكي السعودي 
والفاّر هادي البنَك املركزي بصنعاء؟

استشهاُد أسرة بأكملها يف قصف متوحش لطريان 
العدوان األمريكي السعودي على مديرية الطلح بصعدة

  - خاص
لم يكن قراُر الفااّر لاع2 بنقل البنك املركز2 من صنداء 
إىل عدن وليَد الصدخة.. بل سابقمه خطواٌت عديدٌة اسمهدخت 
بشكل رئيل البنك املركز2 واقمصاَع الشدب اليخني؛ لغرض 

تخويع الشدب وتركيده.
مصااعر خاصاة قالات لا »صادى املسارية«: إن تمالف 
الددوان األمريكي السدوع2 والفار لاع2 مندوا وصول 300 
مليون عوالر كانت مممَخَزًة عند السادوعية، ولي مسممقة 
للُخؤّسساة الدامة لالتصاالت، كخاا مندوا بيع مليون برميل 
نفط خا  كانات موقفة يف ميناء المديدة منذ بداية الددوان 

عى بالعنا يف 26 مارس 2016.
تصديار  مناع  الفاار لااع2  أن  إىل  املصااعر  وأشاارت 
الغاز املساال، ومنع كذلاك وصول اإليراعات من السافارات 
الضخاان  ومنهاا  املسااعدات  تدخال  ومناع  والقنصلياات 

االجمخاعاي الاذ2 يقدر بأكثار من 00ل ملياون عوالر كانت 
ص للفقراء. جالزًة وممفقاً عليها وكانت تيصَّ

ولام يكماف الفار بهاذا، بال منع وصاول مبالاغ كانت 
مسممقة عى رشكات نفطية، ومنع ترحيل الُدخلة، وعّقدت 

حكوممه عخليات تمويل األموال إىل البنوك اليخنية.
وإضاخة إىل 9لك مناع لاع2 وحكوممه وصول الكثري من 
املاواع األولية الالزمة للصناعاة والزراعة، وقصفوا الراخدات 
يف المديدة، خدرقلوا حركة امليناء وضدف أعاؤه بشاكل كبري 
جاداً، كخا حّولوا السافن إىل ميناء عدن وحركاة المخارة إىل 
مناخاذ الخنوب اللياة ليلمهخاوا الريال وييالفاوا القوانني 
الخخركياة ويخندوا املساخوح ويساخموا بدخاول املخنوع 
ويمم إعفاء من شااءوا وما شااءوا والزياعة والنقص حسب 

املصلمة والدائد الياص.
ومن اجراءات اسامهداف البنك املركاز2 لخأ الفار لاع2 
وحكومماه إىل تدقيد إجاراءات المفميش وأعاقوا االسامرياع 
وضاعفاوا األعبااء عاى الماجر واملسامهلك، وقصفاوا ألّم 

املصانع الدامة والياصة، ومندوا وصول املوارع من الخنوب 
ووضدولا يف حساباٍت جارية ليمرصخوا خيها.

وبمساب املصاعر خاإن الفار لااع2 وحكوممه وتمالف 
الددوان األمريكي السدوع2 مندوا تدخل 

وعاوعة املسااعدات واملشااريع اإلنساانية كخاا كانات 
َومارساوا اإلرلااب عاى البناك، وسادوا ألخاذ أو لمخخياد 
االحمياطي، واسمهدخوا القطاعات اإليراعية وشنوا الدعايات 

الكا9بة عليهم بكل الوسائل. 
وأشاارت املصااعر إىل أن تمالاف الددوان والفاار لاع2 
حارباوا الُدخلاة الوطنية وعخلاوا عى إضداف سادرلا، ثم 
كرساوا الخهوع لسامبها بدد أن أعاقوا طباعمهاا، َوخصلوا 
ماأرب وموارعلا وبنكها عن الدولة، وتمكخوا يف الغاز املنزيل 
بصورة أرضت باملواطن الضدياف، وبدد ُكّل لذه اإلجراءات 
لخاأوا إىل مرحلاِة الياأس، مدلنني نقاَل البناك املركز2 من 

صنداء إىل عدن.

  - خاص
 ارتكاب الدادواُن األمريكي السادوع2ّ، مخزرًة مروعة بمال أرسة كاملة 
ُجلُّها من األطفال يف مماخظة صددة، حيث شن االثنني املايض غارة اسمهدخت 

منزالً طينياً يف منطقة امليفاع المابدة ملديرية الطلع بخماخظة صددة.
 وأوضاح مصدر ممايل أن الغارة أسافرت عن اسمشاهاع 10 أخراع كانوا 

يقطنون املنزل.
وبمساب املصدر خإن املنزل املسمهَدف يدوع للخواطن حسني أحخد سديد، 
وأظهارت صور مشاالد إخاراج جثث األطفاال من تمت االنقااض بصورة 

مروعة.
لاذه الخريخة أتت بدد أقل من أربٍع وعرشين سااعة عى ارتكاب الددوان 
األمريكاي السادوع2 ملخزرة مروعاة يف 9ات املماخظاة راح ضميمها ثخانية 

مواطنني بني شهيد وجريح.
وتدد مماخظة صددة من أكثر املناطل المي يسامهدخها الددواُن األمريكي 
السادوع2 مناذ بدايماه يف آ9ار الداا  املاايض، حيث سابل َوأعلنهاا منطقًة 
عساكرية غري مقيم لُمرمة طفل أو امرأة، كخا واسامهدخها ماراراً بالقنابل 

الدنقوعية.

حقائق يجهلها الكثريون عن واقع الجنوب يف ظل االحتالل 

املجلُس السياسي األعلى يقّر 
اآللية التنفيذية لقرار العفو 
العام وأسماء أعضاء اللجان 

االستشارّية التخّصصية
  - صنعاء

أقاّر املخلُل السايايسُّ األعاى يف اجمخاعه الثالثاء املايض برئاساة صالح 
الصخااع رئيل املخلال، اآللية المنفيذية لقرار الدفو الدا  رقم )15( لسانة 
2016  وتشكيل لخنة رئيسية للدفو الدا  يكون مقرلا الداصخة صنداء. 
كخا منح املخلل السيايس األعى، اللخنة الرئيسية صالحيَة تشكيل لخان 

خرعية يف أ2ٍّ من املماخظات كلخا اسمدعت الماجة لذلك.
وينص قرار المشاكيل عى أن من صالحيات اللخنة الرئيسية للدفو الدا  
تشاكيل لخان أو خرق عخل ملواجهة أية حاالت أو مواقف خاصة يسامدعيها 

تنفيذُ قرار الدفو الدا .
 كخا يخيز للخان االسامقبال يف املماخظات أن تشاّكل من بني أعضائها أو 

من خارجها ِخَرَق عخل ملساعدتها يف تنفيذ مهخة مدينة من مهامها.
وتمدع اللخنة الرئيساية عدعاً من مقرات االسامقبال للدائدين واملمقدمني 

لالسمفاعة من قرار الدفو الدا ، وإعالنها عل وسائل االعال  امليملفة.
كخاا أقار املخلال السايايس، الثالثااَء املاايض، أساخاء أعضااء اللخان 
االسمشاارية الميّصصية للخخلل السايايس األعى للخخهورية اليخنية عى 

النمو المايل:

أوالً اللخنة االقمصاعية: 
 1- الدكمور عاتل سالم االحول
2- صالح عيل صالح شدبان

3- أحخد عبدالديل أحخد الشامي
ل- الدكمور قائد عائض الدخيثيل
5- حسن عبدالله يميى الصدد2

6- أمني إسخاعيل الشيباني

ثانياً اللخنة السياسية:
1- عبدامللك عبدالله ممخد الدخر2

2- يميى ممخد السياغي
3- مخالد مخالد القهايل
ل- يونل لزاع الشيباني

ثالثاً اللخنة االعالمية:
1 - أحخد ممخد يميى حامد

2 - طارق ممخد الشامي
3 - عبدالله عيل صالح صل2

ل- أحخد المبييش
5- نبيل عيل عبده الصويف

6- عبدالرحخن عبدالله األلنومي

 رابداً اللخنة القانونية:
1- الدكمور أحخد عبدامللك أحخد قاسم
 2- الدكمور ممخد سديد يميى نخاع
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  - أنس القاضي
تكمِساُب أََشاكاُل الوعي االْجمَخاعي املوّجهة 
واملمفازة لنشااط الفارع عوراً كبارياً يف عخلياة 
الثاورة، ويف املخارساة املداعياة للثاورة، ولقاد 
كان عاى الثورة الشادبيّة المغلُّاب عى مقاومة 
والقواعاد  السالوك  ونخاا9ج  ))الدااعات(( 
األَْخااَلقياة والقيام املوجهة للفارع والمصورات 
واألخكار امليملفة المي اندكست خيها اليصائص 
المأرييياة املخيازة لدالقاات اإلنماج املسايطرة 
يف بالعنا، المي تسايد خيها الدالقات الرأساخالية 
ماع وجاوع أشاكال ماا قبال الرأساخالية، مخا 
جدال األَيديُولُوجية الطبقية املسايطرة يف بالعنا 
ممدادعة أَيديُولُوجية ليلالية مشاولة لرشيمة 
املدنيني تقدس الدسامور والُسلطة وترى المغيري 
يف إْصااَلحهخا وتساير من الكاعحني والبائسني 
وترى يف الثورة عوعة إَلاى اإلمامة، وأَيديُولُوجية 
الياروج  تداارض  ولابياة  تقليدياة  أُْخااَرى 
عاى الماكام وتخهاد ظهاور املواطنني لساوط 
اليليفاة، وانسااق وعاي طائفياة ومناطقية، 
تداخال شاكال الوعي لذان حمى اتماّد الولابي 
املمدين مع الدلخاني يف تفسري الرصاع »طائفياً« 
و«مناطقيا«ً، و«مخوساياً إيْاَرانياً« خكانت لذه 
لي أبرز الدعاياات املضاعة للثورة المي انمرشت 
كشائدات وتمليالت ومقاالت يف ميملف األجهزة 
األَيديُولُوجياة مان صماف وقناوات وشابكات 
تواصال واحاعياث املقايل والباصاات واملقالي 

وغريلا من المخخدات الشدبيّة.
 وكان عى الثورة أن تمصدى ملقاومة ُكّل ُطُرز 
الوعي املقلوبة لذِه، خظهرت شادار »جخهورية 
ومن قارح« وغريلا من املخارساات المي تهدف 
إَلاى نساف لذه الدعاياات املداعية للثورة منها 
مثالً جدال مفمي تدز يَؤ  وييطاب يف أحد أيا  
الخخدة حياث املخمخدني يف شاارع املطار ولو 
مان املذلب الشااخدي ويُضمُّ يدياه، خيخا حوله 
مان مدمنقي املذلب الزيد2، وماّرة ثانية بخدل 
رجال عيان مان الضالاع ياؤ  الناس يف شاارع 
املطار، ويف كلخات الّسايِّاد المي رّكزت عى أنه ال 
نية الْسمهَداف تدز وعدن وال مماخظات الخنوب 

وأنها تدني الكثري لقوى الثورة، 
إن انسااق الوعي املقلوب اسامهدخت مساار 
الثاورة، خظهار من القاوى الثورية مان يطرح 
بوحدة القضياة الوطنية والشادبيّة والطبقية، 
َوأّن الرصاع طبقي، وموضماً حقيقة اْسمهَداف 
الثاورة لقاوى النفاو9 املداعية لمطور شادبنا، 
ولاذا الوعاي الثاور2 تدخم عى مساموى كبري 
عاخال الخخالاري اليخنياة كدا  ضاغاط بدون 
وجوع أ2َ تنسايل مسابل بني الخخياع، خكانت 
حركاة الوعاي الثاور2 عاكساة حركاة الفدل 
الثور2 املااع2 وممصدية لألجهازة اإلْعاااَلمية 
للنيباة الماكخة المي تخالاك إمكانيات حاولت 
بها اْسامهَداف الوعي الثور2، واعاقة لذا الوعي 
الثاور2 بخا للوعي مان ارتباط مباارش بالفدل 
الثاور2، لمقاو  بذلاك تطور حركاة الثورة، إال 
أن الثاورة انمارصت يف النهاياة وتدخام خكرلا، 
بالنسابة ملن يخهلون المقيقة ومن كانوا تمت 
المضليل، أما املمدصبون ملوقف سيايس مدارض 
للثورة خمخسكوا بأطروحاتهم املداعية انسخاماً 
ماع مواقفهام السياساية الواضماة واملداعية 

لديخقراطية ثورة 21 سبمخل الشدبيّة. 
 وكثاريٌ مان كلخاات الّسايِّاد قائاد الثاورة 
ركازت عاى أن الخرعاة تسامهدف ُكّل خئاات 
ورشائاح املخمخاع اليخني، َوأّن تنظيام القاعدة 
وعاعاش يخثال خطاراً عاى الخخياع، وأن عى 
أَبْنَااء املماخظاات الممّرك ملواجهة لاذا اليطر 
بأنفسهم، وظهرت قناة املسرية وصميفة صدى 
املسارية كوسائل إْعاااَلمية ناطقة باسم الثورة 
عخلات بشاكل كبري يف لاذه املواجهاة الفكرية 
ومدركة الوعي عى توضياح مثل لذه المقائل 
املوضوعية ونساف الدعاياات املداعياة للثورة، 
الماي أثّرت عى رشيمة بسايطة، من الخخالري 
الماي باتات ضمية المشاويش وعاد  الوضوح 
ممذبذباة يف موقفهاا مان الثاورة، مخاا يدناي 
باأن موقف صخمهاا كان يُخثّال مصلمة للقوى 
املداعية للثورة، المي كانت تنخح أَْحيَاناً يف تمييد 
ة بالشاائدات  البدض عن ميادان الثورة وَخاصَّ
المي لام يرع عليها مصادر رساخي ألَنَْصار الله 
كقياعة الثاورة، ومنها لبال الدالقة مع صالح 
آناذاك، لال لي تمالاف تبدية تقاطاع مواقف 

المي بقيت باملسبة للخخالري آنذاك بدون إجابة، 
حمى المنسيل الرساخي بني أَنَْصار الله واملؤتخر 
بدد الُداْدَوان لرضورة مواجهمه، ما أن سيطرت 
اللخاان الشادبيّة األعاة الدساكرية الثورية عى 
الداصخة صنداء، وعكت آخر املواقع الدساكرية 
للقاوى املداعياة للشادب، وماا تراخال مع 9لك 
من نشااط مدااٍع من قبل تنظيام القاعدة الذ2 
ظهار واضمااً بخانب القاوى املداعياة للثورة، 
لاذه املسامخدات الخديادة، كشافت االرتبااط 
املوضوعاي املمبااعل بني المنظيخات السياساية 
واالتمااعات الخخالريية واملنظخاات المقوقية 
واألَيديُولُوجياة واألَْحَزاب السياساية المي تدخل 
باسام طبقاات مديناة أَْو الماي تدعاي المياع 
وأنها لكل الشادب وخوق الطبقات، وبني طبيدة 
السالطة والدالقاات االْجمَخاعياة االْقمَصاعياة 
االسامغاللية الفاسادة المي تداخاع عنها، خدى 
سابيل املثاال لام نخاد بيانااٍت مان املنظخات 
المقوقية المي تّدعي الدخاع عن حقوق االنسان 
ضاد الدخلياات اإلْرَلابية الداعشاية المي كانت 
تسمهدف املسااجد يف صنداء أَْو المي اسمهدخت 
املممخاني اعرتاضااً عاى تدياني بان مباارك، 
وغريلا االعخال اإلْرَلابية الداعشاية المي تبنمها 
القاعادة وعاعاش، كخا لام نخد موقفااً مداعياً 
للخرعة السادرية من قبل األَْحاَزاب المي تّدعي 
أنها يساارية وتداخع عن حقاوق الكاعحني مثل 
المزب االشارتاكي أَْو الناارص2، وكذلك ظهرت 
ة المي  الدالقة من حيث عناوين الصمف الَياصَّ
كانات تدخل عى إعطااء الدخلياات اإلْجاَرامية 
صبغاة طائفياة سياساية باعمبارلاا عخليات 
ضد أَنَْصار اللاه أَْو الزيوع وحمى صميفة اليخن 
الياو  المابدة للخؤتخار كانت تنزلال إَلاى مثل 
لاذه الدناويان رغم أن املؤتخر لم يظهر نفساه 
بخواجهة الثورة، أما وساائل اإلْعاااَل  الرسخية 
خكان خطابها الرسخي لو اليطاب لذ2 يدكل 
حقيقاة كونهاا جهاازاً أَيديُولُوجيااً يف خدماة 
السالطة املسايطرة، ومثلهاا وساائل إْعااااَل  
األَْحاَزاب والقاوى السياساية الماي وقفت ضد 
الثورة وتبنت مواقف مداخدة عن سلطة االقطاع 
وكباار  الدساكرية  والبريوقراطياة  واملشايية 
امُلاالك الدقاريني، وحكوممهم الماي أعلنت قرار 
الُخرعة، ولاذا اليطاب املداع2 للثورة وّحد بني 
االشارتاكي الذ2 يّدعي اليسارية وبني النارص2 
الذ2 يدعي القومية واليسارية وبني اإلْصااَلحي 
املداروف بإخوانيمه، مخا يثبت أنه لم يكن لناك 
تداّدع خطابات خطاب واحد للسالطة الماكخة 
املؤلفة مان ميملف قيااعات لذه األَْحاَزاب مع 
بقية أصنااف اللجوازية المخارياة والدقارية، 
احرتخت ُكّل وسايلة إْعاااَلمية وكل رشيمة من 
الكمااب يف المفنن بصياغماه أَْو مماوله عقلنمه 
وجدلاه واقدياً، ولم يكن لهم لاذا خكيف تكون 
الثاورة انقالبا أَْو حرب طائفية ولي تسامهدُف 
السالطة املكّونة من ميملاف املذالب واملناطل، 
ولي تطرح مساألة اليبز للخياع الذين ينمخون 

مليملاف املناطال ويدمنقاون ميملاف األخاكار 
والدقائاد، وكياف تكاون مناطقياة أَْو طائفية 
ولي تناع2 بالساياعة واالسامقالل للخخهورية 
اليخنياة، وترخض القرار غاري الديخقراطي الذ2 
اتيذه لاع2 مسبقاً بمقسيم اليخن 6 أقاليم عى 

اساسات طائفية ومناطقية! 
**

تقدميُة املرأة يف الثورة الشعبّية 
لام يشاهِد الِماراُك االْجمَخاعاي اليخني منذ 
عقوع، مشااركة نساوية للخارأة اليخنية كبريه، 
كالمضاور الفاعل بثورة 21 سابمخل، يف الريف 
واملديناة، الاذ2 كارت به املارأة اليخنياة ُطُرز 
عااعات تقليديّاة قديخاة، وخرجات بشاخاعة 
إَلاى الفضاء الدا ، تمخل مع جخالري الشادب 
وبخانب الرجل مسائولية القضياة االْجمَخاعية 
واملساريات  املظالارات  يف  الوطنياة، وتشاارك 
وبالملعاات،  بالطداا ،  الخخالاري  وتخويان 
وباإلنفااق الاذ2 وصال إَلااى تقديام ابنائهن، 
وأحبائهن شاهداء يف سابيل الشدب والكاعحني، 
خرتى املرأة المي تبدو رجدية بخظهرلا، تقدمية 
صلباة ُميلصاة، ولاي تممادث أماا  وساائل 

اإلْعاااَل ، وتهمف بمرية وكلياء. 
إن اشرتاك املرأة بشكل كبري وخاعل يف النضال 
االْجمَخاعاي ببُدديه الثاور2 والوطناي انطالقاً 
مان اطروحات وععاوات المزب املداني، لَو ما 
يُثبات اْجمَخاعية لذه المركة ولاذا المزب من 
عدماه؛ لكون اشارتاك املارأة يف مخارى النضال 
الطبقاي بوعي سايايس يدناي أن لهاذه القوى 
امُلديناة تغلغاالً يف أوسااط الخخالاري، وبكون 
الثورة اْجمَخاعية يف مولدلا وشخولية يف تأثريلا 
عاى النسااء والرجاال، خممقال ثورياة املارأة 
واسمشادارلا للخسائولية الكاملاة يف إطارلاا 
اليااص، وتربيمهاا ألبنائها وإساناعلا ألعضاء 
ارستهاا وعخدهام إَلااى النضاال، يف مخمخدناا 
حيث تدني وعاي املرأة عد  تخكينها االْقمَصاع2 
والسايايس، مدنااه أن القضياَة الماي يطرحها 
لاذا املكّون أَْصبَمت جزًء مان المياة املخمخدية 
بكونهاا باتت جزء مان الميااة اليومية ألصغر 
وحدة يف املخمخع، ويدني أَيْضاً بأن لذه القضية 
لم تبَل مدزولة مع النيبة كأخكار مخرعة، ولذا 
ما جّسادته حركة أَنَْصار الله وما عكسمه املرأة 

)الزينبية(.
وبدياداً عان شاكل ومظهار املارأة امُلرتباط 
خاإن  مخمخدهاا،  وتراجاع  تطاور  بخساموى 
طليديمها تممقل من واقع القضية المي تممّرك 
خيهاا -يف املرحلاة المأرييياة املمادعة- خكلخاا 
كانت قضيًة شادبيّة ضد القوى المي ال مصلمه 
لها بالممّرر الوطناي والددالة االْجمَخاعية، كلخا 
كانت مرأة طليدياة، قريبة من تمقيل حقوقها 
اة يف اإلطار الداا ، وكانات األَْكثَر تقدماً  الَياصَّ
عى السائد، واألَْكثَر ُقدرًة عى المطور املسمقبيل 
عن ساوالا من النسااء -الالمباليات املساندات 
للقاوى املداعياة للشادب بصخمهان- وإن ُكانَّ 

لؤالء الالمباليات أَْكثَر تمّرراً يف امَلظهر والمدامل 
املديناي مع األخريان، إال أن عد  اشارتاكهن يف 
لذا النضاال مدنااه أن جولار تمّررلن خرع2 
وخهخهان للمقاد  لالايل برجاواز2 يمكره عى 
الطبقاة امُلرتخاة، ولنا تكخن رجديماه يف انددا  
قيخمه، ساواء عى املسموى الشدبي َوعى قضية 
املرأة جازء منه، خيخا تَقد  األُْخاَرى 9ات امَلظهر 
والمدامال املماخظ لو تقد  ثور2 خاع  للمقد  
االْجمَخاعاي الدا  لمقد  املرأة والرجل، من حيث 
أن املخارساة النضالياة لهاذه املارأة -ساواء يف 
الريف أَْو املدينة- يصب يف مخرى النضال الدا ، 
ولكاون رؤيمهاا للخخمخاع تنطلال مان قاعدة 
وحدة القضية الشادبيّة الواسدة وبالمايل وحدة 
املصالح الطبقية للخخالري امُلسامغلة املمرومة 
امُلضَطهادة، بدكال 9وات المقاد  اللجاواز2 
اللواتاي ينظارن إَلاى املميط بدياون برجوازية 
خيقرصن طاباع تداملهن املمماّرر عى الطبقة 
اللجوازياة والرشائاح األَْكثَار ثاراًء يف املخمخع 
املديناي ويمأخفن مان الُفقاراء والكاعحني وإن 
كنَّ نسااء مثلهان، ولو منظاور طبقاي أَيْضاً 
إنخا برجاواز2، واللجوازياة يف بالعنا وإن كان 
لهاا عوٌر كباري يف الفارتة القاعماة، إال أن آخااق 
تطورلاا مسادوعة، تداناي من أزماات جذرية 
يف مرحلمهاا االمليالياة، لم تداد طبقة تقدمية 
بال طبقة رجدياة ترياد املماخظة عى الساائد 
االْقمَصاع2 ولو عى حسااب وضاع بلدان تمت 
االسامدخارات وطبقات تمت الميلف واالغرتاب 

وسمل اآلعمية.
إماا إ9ا كانات املرأة الماي قطدت جازءاً من 
تمّررلاا الفارع2 وأغنت لاذا امَلظهر بخضخون 
ثاور2، خهناا تممقال إنساانيمها املخارعة ولن 
تكمخل إنسانيمها إال بالممّرر من واقع االسمغالل 
واالضطهااع، املارشوط بنضاال بقية الشادب، 
ويمداظم تأثريلا اإليخابي عى النساء؛ وبكونها 
تشرتك يف املسار النضايل الدا  لخخالري الَشدب، 
خمأخاذ الياص مان الداا  وتثر2 الداا  بذات 

الوقت، 
 بالطباع إن للظاروف االْقمَصاعياة عورلاا 
الضاغاط يف تثوير املارأة كالرجال، إال أن تمول 
لذه القضية إَلاى َلمِّ )عائيل( مدناه نخاح لذه 
املكّون اْجمَخاعياا وتمخذر أخكاره والقضية المي 
يناضال من أجلهاا، وأن لذه القضياة أَْصبَمت 
تنمج اشكالها السياساية والدخلية من القاعدة 
إَلاى البناء الدلو2، ومن املرأة إَلاى بقية أعضاء 
األرُسة، بياالف لو تم الدخع باملارأة إَلاى الدخل 
الثور2 بأوامر ابوياة وزوجية خفي لذه المالة 
يكاون حضور املرأة أشابه بالمضور القطيدي، 
ممصاور يف أوقات الدخع بها، وليل ممواصالً يف 

حياتها اليومية.
**

املنظماُت الجماهريية وثورة 21 
سبتمرب 

ُرغام أن الزياعَة السادرية، وما سابقها من 

حالة انهيار شامل، وقهر طبقي أثّر عى ميملف 
طبقاات ورشائاح املخمخع اليخناي، إال أن البالع 
لم تشاهد أ2َّ وجوع للخنظخاات الخخالريية من 
نقابات واتماعات، لدد  وجوع اسامقاللية لهذه 
النقابات، مخاا جدل من ينضخاون إَلاى الثورة 
الشادبيّة والسااحات واللخاان الشادبيّة مان 
الدخاال واملوظفاني، ينضخون بطريقاة خرعية، 
مثلهام مثال املنمخني إَلااى األَْحَزاب السياساية 
خخاع تمولهاا إَلااى أَْحاَزاب شاكلية ال تمبناى 
اة  مصالاح طبقاات الشادب الكاعحاة وَخاصَّ
أَْحاَزاب اليساار االشارتاكي والناارص2، ومان 
انيرط من قواعدلم يف الثورة خبطريقة خرعية، 
وباملقابال وجدت رشائح مان املوظفني والدخال 
شااركت يف الثاورة الشادبيّة، مخاا لاي ثاورة 
وطنية عيخقراطية، وعخلت السااحات بصفمها 
الوظيفية، مخا يدل عى تشاكل جنينيات حركة 
نقابية، من وساط الثورة الشادبيّة يف 2011 أَْو 
ببياناتها وخداليمها بخواجهاة الُداْدَوان، وخيخا 
ييل بدُض املشاركات المي حخلت طابع املنظخات 
جخالريياة، ووجوع حركة نقابية مسامقلة أمر 
مهام؛ ألنه يكارس لادى الخخالري مكمسابات 
الثورة والمرية والديخقراطية، ويخدل املوظفني 
والداملني يف ميملف املراخل اإلنماجية واليدمية 
ة، عى عرجه كباريه من الوعي  الداماة والَياصَّ
ملكاخماة الفسااع وانمزاع حقوقهام ورخض أ2َ 

خساع واسمدباع جديد، من أَيّة القوى.
باإلضاخاة إَلاى بقاء »حركة شاباب الدز« يف 
تدز و«امللمقاى الدا  للقاوى الثورية« و«جبهة 
انقاا9 الثاورة« و«شاباب االشارتاكي«، يف تداز 
إضاخة إَلاى حركة شاباب الصخوع يف صنداء، يف 
ساحات الثورة منذ 2011 وتمّركهم مع ثورة 21 
سبمخل؛ خانه أَيْضاً انظم إَلاى ساحات االعمصا  
بصندااء »امللمقى الدا  لشاباب الخوف« ومثيل 
امُلؤّسساة الداماة للطرق والخساور، وصندوق 
الداماة  االعارة  وموظفاي  الطرقاات،  صياناة 
للواجباات الزكوياة، وخد من موظفاي مخلل 
الشاورى، وخاد من تربوياي مماخظاة املموت 
وسانمان وبالع الروس والمخيمني وحزيز وبني 
مطر، ووخد من موظفي الخهاز املرَكز2 للرقابة 
واملماسابة، ووخد مان موظفي الهيئاة الدامة 
لمخاياة البيئة، ومخثايل »المداونياات الزراعية 
يف ساوق رحباان« َصْداَدة، وعخال امُلؤّسساات 
اململياة للخيااه والارصف الصماي بخماخظاة 
َصْدَدة، وكذا أعلن عدع من املمامني والقانونيني 
تأييدلام للثاورة واملطالاب الثالثاة، وجااء يف 
بيانهام »ندلن نمن املماماني املوقدني عى لذا 
البياان بأننا ضخان مكّوناات المراك الشادبي 
إلْساَقاط المكومة َوإلغاء الُخرعة«، ومخخوعة 
مان موظفاي وزارة الدادل ومطاباع الكمااب 
املدرسية، وامُلؤّسسة الدامة لالتصاالت السلكية 
وموظفي رشكة االتصاالت اليخنية يخن موبايل، 
انضخاوا إَلاى سااحات االعمصا  بياط املطار، 
ووخاد نقاباة املمامني يازور سااحة االعمصا  

معركُة الوعي االْجتَماعي والتسلسل الزمني إلْسَقاط الجرعة

21 سبتمرب.. ثورٌة وطنيٌة ديمقراطية!
»الحلقة الثالثة واألخرية«

ملف
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بيط املطار، وخد مهندساني زراعيني وسخكيني 
يازورون سااحة االعمصاا  ويؤيادون املطالب 
الشادبيّة ووخد حقوقي من مماخظة 9مار يزور 

ساحة حزيز، يف شهر أغسطل ل201.
كخا ععا بيان صااعر عن رابطة علخاء اليخن 
ُكّل الدلخااء واليطباء واملثقفاني، أن يمقوا الله 
يف لذا الشادب املظلاو ، وأن يقفوا إَلاى جانبه، 
وأن يمبنوا قضايا لذا الشدب، واعملت الرابطة 
أن الُخرعاة ال تُصابُّ إال يف مصلماة حفناة من 
الفاسدين، الذين ينهبون أموال الشدب، وإلهائه 
وجرجرته وراء ععاوات مصطندة تماول حرف 
مسااره عان املطالباة بمقوقاه، وأكاد البياان 
أن املشاكلة لام تداد بالخرعة خقاط، وأن لناك 
كالمدليام  األُْخااَرى،  املشااكل  مان  الدارشات 
والصماة والقضاء واألمن، وغريلاا، وأنه المل 

يمخثل يف إْسَقاط حكومة املماصصة.
كخاا نّظام الدرشات مان الشاباب الفنانني، 
حخلاة توعوياة للمدباري عان رخضهام لقارار 
الُخرعة، عن طريل رسام جداريات يف الشاوارع 
الداماة، للمنديد بقرار الخرعة وتوعية املواطنني 

بيطورتها عى مسمقبل أبنائهم.

**

التسُلسُل الزمني إلْسَقاط الحكومة 
والجرعة 

لام ياأِت قاراُر الُخرعاة السادرية مفاجئاً، 
خهاع2 وحكومة باسندوة خقد الَشدب ثقمه بهم 
من وقت سابل من حيث عخز لذه البريوقراطية 
الماكخاة عن تنفياذ ميرجات الماوار الوطني 
ووقاف المدلاور الشاامل األمناي واالْقمَصاع2 
للبلد، كان واضماً عخز لذه المشاكيلة الماكخة 
من لااع2 وحكومة باساندوة، لاذه المكومة 
المي تشاكلت كيياناة من قبل أَْحَزاب امُلشارتك 
لماراك 11 خلايار 2011، خكانت لاذه الخرعة 
لاي البدث الخدياد للثورة، وبدد انهيار سالطة 
املشاييات واالقطااع لبيات األحخار يف شاخال 
الشاخال، باتت القناعة راساية عناد الناس أن 
لذه الُخرعة لن يمم رخدها إال بالضغط الشادبي 
وبقدرتهم عى إْسَقاطها، ويقول لنا َعبدالبار2 
طالر * »إن القياعة السياساية »سامرتاجع إ9ا 
كان لناك ضغط شادبي حقيقي ووعوا بالفدل 
بيطاورة ما تقاد  عليه، وبدون 9لاك لن يكون 

لناك تراجع«.
أوُل المماّركات الشادبيّة الفدلياة ضد قرار 
الُخرعة جاءت يو  االثنني 10 أغساطل ل201 
بخساريات شادبيّة كبرية، يف مدظم مماخظات 
الخخهورية، اسامخابة لدعوة الّسايِّاد َعبدامللك، 
خخخدات باني المظالر ضد الُخرعاة والمضامن 
ماع غازة بوجاه الُدااْدَوان اإلرسائيايل آناذاك، 
خاوق  بكثاخاة  املروحياة  الطائارات  وحّلقات 
الخخالاري بالداصخاة صنداء عاكساة توجل 
الطة من أول تماّرك ثور2 بوجه لذا  ورعب السُّ
القرار، تلمه اْجمَخاعات لقبائل مماخظة صنداء 

ومسريات يف ميملف املماخظات. 
8/18/ل201   االثناني  ياو   صبااح  مناذ 
وصلت حشاوع مان ميملاف مادن املماخظات 
اليخنية وارياخها ونصبت أوىل الييا  عى مداخل 
الداصخة صنداء )1( كخرحلة أوىل من المصديد 
الثور2 الذ2 ععا له قائد الثورة الّسايِّاد َعبدامللك 

الموثي)2(. 
 ويف ل8/1 تمّركات ثالث مساريات منفصلة 
عارص الثالثاء ضخن املرحلاة األوىل من المصديد 
الثاور2، األوىل انطلقت من سااحة المغيري إَلاى 
جولة كنماكي والدوعة إَلاى الساحة والثانية من 
منطقاة الصاخية ُوُصاْوالً عى أما  وزارة املالية 
ثم الداوعة إَلاى األوىل، أما الثالثة طاخت شاارع 

املطار يف منطقة الخراف.
8/20 عارص األربدااء مسارية جخالريياة 
كالى اتخهت إَلااى قبالة السافارة األَمريكية، 

كرع شادبي عى رسالة الدول الدرش* واملطالبة 
باأن ال تمدخال يف الشاأن اليخناني وأن عليها أن 

تمرت  إَراَعة الشدب اليخني. 
8/21 صنداء تشاهد مسارية حاشدة عرص 
اليخيال انطلقات من سااحة المغيري ميرتقة 
شاارع الزراعاة ُوُصااْوالً إَلاى منطقاة القاع، 
ويف نهاياة املرحلة األوىل نبه الثور الُسالطة عى 
جديمهم يف إْساَقاط الخرعة والمكومة بييارات 
مفموحاة، ويف 9ات الوقات الاذ2 تمّركات باه 
املسريات الرئيسية يف صنداء كان لناك مسريات 
مخاثلاة يف صدادة وإب وتدز و9ماار والبيضاء 
والخاوف واملمويات والمديادة وحخاة، كفدل 
ثاور2 واحد، إال أن صنداء اتسام الفدل الثور2 
بهاا أَلخيّاة حيث قاالع الُسالطة البريوقراطية 

املدينة والدسكرية ومراكز الولابية. 
وتلمها نصاب خيا  جديدة يف منطقة الرحبة 
يف مديرية بني المارث، ونصبت القبائل عرشات 
الييا  عى الطريال الرئيل الذ2 يربط مناطل 
بني حياش وأرحاب ومنطقة اليخيل بشاكل 
حضاار2 عوَن أن يقو  املدمصخني بقطع طريل 

املساخرين. 

**

يف 1 سبتمرب.. قائد الثورة: املرحلة 
الثالثة تندرج يف إطار العصيان املدني 

وبخطوات متقدمة 
عّشان الثاوار مرحلاة جديادة مان المصديد 
الثور2 تخثلت بالدصيان املدني، بالوقوف ألربع 
سااعات يف عادع من شاوارع الداصخاة، حيث 
انطلقات من سااحة المغيري بصنداء مساريات 
إَلااى عدع من شاوارع الداصخاة حيث توجهت 
مسرية إَلاى شارع الددل، ومسرية أُْخاَرى إَلاى 
جولة كنماكي يف شاارع الزبري2، ومسرية ثالثة 
إىل شاارع الممرير، ومسارية رابدة عى منطقة 
الساائلة ومسارية إَلاى شاارع الزبري2 بالقرب 
مان البنك املركاز2، حيث تخكن الثوار من شال 
المركة تخاماً يف لذه الشاوارع، مرععين الطالب 

الثالثة للثورة، ملشاركة زوامل شدبيّة ورقصات 
الداصخاة،  احيااء  ساكان  مان  وانضخاماات 
وتخكان الثوار من شال المركاة الكاملة يف عدع 
من الشاوارع املؤعياة عى باب اليخان والزبري2 

والسبدني. 
07-ل0 وضع الشارات الصفر الممذيرية من 
قبال الثوار املدمصخني، واعماداء عى املدمصخني 
يف سااحة املطار، يف لاذا اليو  بدأ الثاوار برخع 
الشاارات الصفراء وغلل شاارع املطار، ونصب 
خيا  جدياة أما  وزارات الكهربااء واملواصالت 
والداخلياة واللياد املركاز2 للخرحلاة األخارية 
مان المصدياد الثاور2، مدلنني عاد  تمّركهم 
حماى تلبياة املطالب الثورياة الثالثاة، ويف 9ات 
الوقت لخاأ املدمصخون السالخيون عى مداخل 
ة سااحة حزيز ومنطقة  أمانة الداصخة وَخاصَّ
الصباحاة بإغالق الشاارع الرئياي ملدة نصف 
سااعة كخازء مان المصدياد، كخا وصال إَلاى 
سااحة حزياز وخد مان أَبْنَااء منطقاة جهران 
ومماخظة 9مار لمأييد خطوات المصديد الثور2 

الماسم. 
ويف لاذا اليو  قامت قوات مكاخمة الشاغب 
باالعماداء عاى املدمصخاني يف خط املطاار، مخا 
أعى الرتقاء شاهيدين و0ل جريمااً، وعدع كبري 
مكان جناوع النخدة واألمان املركاز2 ينظخون 
للخدصخاني ويؤيادون الثاورة، واسمشاهد لذا 
اليو  الشاب جليل ممخد يميى الغرباني، َوعيل 
لطف طامش ممأثارا بخراحه، وتخت بهذا اليو  
زيارة قصرية ملساعدة الرئيل األَمريكي لشؤون 
االمان الداخايل ومكاخمة اإلْرَلاب ليازا موناكو 

بوزير الداخلية.
الحمشااع  ويدعاو  يطالُّ  الّسايِّاُد  08-ل0 
ويماّذر، وتواصلت الوخوع القبلياة الخخالريية 
بالوصول عى مييخات ساحات االعمصا  وتايد 
ومشااركة يف الفدال الثور2 حياث وصل وخدان 
من مماخظاة صددة إَلاى منطقاة الرحبة بني 
الماارث، األول مان مديرياة عمااج والثاني من 
الخخديات الزراعية لسوق رحبان وسوق جياش 

بخماخظة صددة، صمبمهخا قاخلمان غذائيمان، 
وأكاد الوخادان مسااندتهخا للثاور يف الداصخة 

حمى تمقيل املطالب الثورية للشدب، 
الثاوار  اسامقبل  الياو   لاذا  يف  ل0-ل0 
ملدمصخون يف منطقاة الصباحة بني مطر غرب 
صندااء وخداً شادبياً وقاخلاة غذائية مان أَبْنَاء 
مماخظاة المديادة الذين عّلوا عان تضامنهم 
مع الثاوار واالنضخا  إليهم، ووقات بهذا اليو  
جريخاة رئاساة الاوزراء الماي راح ضميمهاال 
شاهداء وأَْكثَار مان 160 جريماً تاللاا اقمما  
املسمشافيات ومالحقاات الخرحى، ويف تشايع 
بمضور شادبي كبري أكد الثوار وغي مقدممهم 
عادع كبري من ضباط وجنوع الخيش واالمن بان 
عماء الشاهداء لن تذلب لدراً ولن يسااوموا أَْو 
يفاوضوا عليها، مؤكدين أن عماء الشهداء وقوع 
الثاورة وراخدمهاا القوياة وانهم مسامخرون يف 

المصديد حمى إْسَقاط الخرعة والمكومة، 
11-ل0 اسمقبلت سااحة االعمصا  بخديرية 
الرحباة وخاوعاً كبارية مان الُسالطة اململياة 
بخماخظاة صدادة وعخاال امُلؤّسساات اململية 
للخيااه والارصف الصمي، ومن قبائال االزقول 
وآل كبااس يف مان مماخظاة َصْداَدة تصمبهم 
قاخلة غذائية، كخا اسامقبلت سااحة الصباحة 
بخديرية بني مطر وخدا قبلياً وقاخلة غذائية من 
أَبْنَاء مديريات برط واملرايش بخماخظة الخوف، 
أما يف وساط صنداء اسمقبل الثوار املرابطون يف 
شاارع املطار وخدين منفصلني األول مان أَبْنَاء 
مديرية الوحدة، بأماناة الداصخة، مدهم قاخلة 
غذائياة، والثاني من أَبْنَااء مديرية بني المارث 
مدهام قاخلاة غذائياة، وأكد الوخادان رخضهخا 
للخخزرة الوحشاية بمل املمظالرين السلخيني 
أما  رئاساة الاوزراء وزارة الداخلية، كخا أّكدوا 
عى أن تلك املخارسات اإلْجاَرامية لن تثنيهم عن 
الدطااء الثور2 من جانب آخر زار وخد من أَبْنَاء 
مديرياة املناار مماخظة 9مار مييام االعمصا  
بخديرياة حزياز جناوب صنداء وقدماوا قاخلة 
غذائية، ووقات بهذا اليو  انفخارات أسامهدف 

ثوار مماخظاة عخران راح ضميمها 8 شاهداء، 
كخاا المقاى السافري األَمريكاي بوزيار الدخاع 

بيمي. الصُّ
12-ل0 صندااء تشايع جثاماني الشاهداء، 

واملماخظات تيرج يف تظالرات.
13-ل0 وصلت إَلاى سااحة االعمصا  بيط 
املطار قاخلمان من املساعدات الغذائية مع وخدين 
كبرييان مان أَبْنَاء مديرياات شادوب ومديرية 
الممرير، طالبوا بمقديم املمورطني باملخزرة إَلاى 
الددالاة، ويف سااحة الصباحة وصال وخد كبري 
مان أَبْنَاء مماخظة حخه وقاخلاة غذائية مدهم 
ععخاً للثوار ومسااندتهم، ويف لذا اليو  وحدات 
الخيش يف مواقع جبل النبي شديب االسرتاتيخي 
أعلنت تأييدلا ثورة الشادب، كخا سقط جريح 
يف ُعااْدَوان جدياد عاى جخالاري الثاورة عاخل 
الداصخاة اسامهدف وخد أَبْنَاء مديرية شادوب، 
وقا  الطريان بالقصف يف مخزر مارب مسااندا 

الدواعش يف املدركة مع اللخان الشدبيّة.
االعمصاا   سااحة  إَلااى  وَصال  ل1-ل0 
بالصباحاة وخاد كبري مان أَبْنَااء مديرياة بني 
مطار من قبائال بني رصيم ععخااً للثوار، ركخا 
وصل إَلاى سااحة االعمصاا  بالرحبة وخد كبري 
مان صددة مان أَبْنَاء مناطل المخازات وآل نال 
وآل  والطويلاة  وعكاون  كدعاة  وآل  واملقااش 
الدز2 والرجااه وآل لااع2 وآل عخرو وغريلم، 
أعلناوا رخَضهم تدخل الادول الدرش ومضيهم يف 

المصديد الثور2.
المكفريياة  اإلْصاااَلح  ميليشاياُت  16-ل0 
بقياعة املدعو صالح عامر أقدمت عى الُداْدَوان 
عاى أَبْنَااء قرية القابال المابدة لبناي المارث، 
ومماخظة الخاوف تمنفل الصداداء، بدد َعحر 
أبنائهاا للمكفريياني، والطاريان المربي يشان 
25 غاارًة عاى أَبْنَااء مديرياة الغيال يف الخوف 

ملشاركمهم يف مواجهة المكفرييني. 
17-ل0 اسمشهاع مواطنني يف تدز عى خلفية 

تأييدلخا الثورة. 
18-ل0 الّسايِّاُد َعبدامللك الموثي قائد الثورة 
الشدبيّة يلمقي بن عخر، والقبائل تمشد وتمذر 
من املسااس بالثاوار، والثورة الشادبيّة تضطر 
عى االنمقال عى الشكل امُلسلح يف الثورة للدخاع 
الثوار السلخيني، بدد أن تخت مواجهمهم بالدنف 
مان قبال البريوقراطياة الدساكرية المكفريية 
المابدة لديل ممسان األحخر وحازب اإلْصااَلح، 
الماي تمّركت لقخع الثوار السالخيني من مواقع 
تباة الملفزياون يف الِخراف وموقاع مقر الفرقة 

األول مدرع املنملة. 
ل1-ل0 عصاباات البريوقراطية الدساكرية 
المابداة للخنرال املداع2 للشادب عيل ممسان 
االحخر تقصف الثوار يف ساحة املطار قبل صالة 

الخخدة.
20-ل0 شاهداء وجرحى يف قصاف ممواصل 
عاى األحياء شاخال الداصخة من قبال عصابة 
اإلْجاَرا  يف السالطة، وغاارة جوية عى منطقة 
حرياب القرامياش بخماخظاة ماأرب، وقنااة 
املسارية ترصد عبابة ممخركزة يف تبة الملفزيون 
تابداه لبريوقراطية الدساكرية تقصف األحياء 
الساكنية، واللخاان الشادبيّة يف حزياز تُمباط 
عخلياة تسالل مخامياع تكفريياة قاعماة من 

الخوف إَلاى صنداء. 
21-ل0 المشاكيل امُلسالح للثاورة الشادبيّة 
))اللخان(( تمسام مدركاة الفرقة األوىل مدرع 
مقار البريوقراطياة الدساكرية المابداة لدايل 
ُممسن األحخر واإلخوان املسلخني وتطهرلا من 
أعداء الشادب، وتسلم مبنى الملفزيون للرشطة 
الدساكرية بداد تطهاريه مان القاوات املداعية 
للشدب، وتدلن بأن الخنرال عيل ممسن مطلوباً 
للددالة، ورئيل الوزراء ممخد ساالم باساندوة 
يدلان االسامقالة، والقاوى السياساية تخار2 

مراسم الموقيع عى اتفاق الرشاكة. 

ملف
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نبُذ الوهابّية.. واملدخُل إىل االستقرار

حمود عبداهلل األهنومي
ال تدُخاُل الولابيّاة بلادا إال وتفساده 
ومكوناتاه،  أبنائاه  عالقاات  وتفساد 
وتخدل وحدتهم )شاذر ماذر( و )أياع2 
سبأ(، وتضع انساخامهم بكف عفريت؛ 
9لاك ألنها تصياب لوية 9لاك البلد الذ2 
يسمظل الخخيع بظالله يف مقمل، وتشكِّل 
يف عاخلاه مرضاا خطاريا يلغاي لويماه 
الفكرية وقيخه الوطنية، ويدمر نسايخه 
ارتباطاتاه  عاى  ويقاي  االجمخاعاي، 
الثقاخياة والمارييياة ومداملهخاا، ولي 
بهاذا تكاون قاد وضدات لاذا املخمخع 
للدب عور آخر، وشاكلمه ألن يدور يف خلك 
مشاخدي الولابيّاة وعاعخيها وصنَّاعها 

إن شئت القول.
الولابيّاة لوية تدمريياة وتفكيكية، 
الدربياة  اإلساالمية  الهوياة  تناقاض 
الخامدة، وتباين الهوية الوطنية اململية 
والماي تشاكل يف بلدان الدالم اإلساالمي 
لوياة خرعية لهوية اإلساال ، وتدور مع 
الهوياة االسامدخارية والدقلياة الغربية 
املداعية للشادوب الرشقية والمي ال ترى 

خيهم إال مغنخاً بارعاً.
القارن  يف  الولابيّاة  تشاكلت  لقاد 
الثامن عارش امليالع2 عاى أنقاض تراث 
سالفي ممزمت، وغليظ، وعاخٍع أو خالٍل 
للارصاع الداخيل خقاط، اسامغلمه عوائر 
االسامدخار األوربي وال سيخا الليطاني، 
لمنمج مان خالله مرشوعا تسامطيع به 
تفكيك شادوب الرشق األوساط برضب 
لوياتها اإلساالمية والدربياة والوطنية، 
ليداع تشاكيلها عاى النمو الاذ2 تريده 
قوى االسامدخار يف تلاك المقبة، خكانت 
بريطانياا لاي املؤسال األول للولابيّة 
إ9ا جنمات  مراحلهاا، حماى  بخيملاف 
للضدف واالنسماب سّلخت راية اإلرشاف 
عى الولابيّة لوريثمها الواليات املممدة.

ععخات  الدرشيان،  القارن  بداياة  يف 
ومّولت بريطانيا الولابيّة خكانت الغطاء 
الديني إلنشااء كيان اسمدخار2 عخيل يف 
شبه الخزيرة الدربية، كخا ععخت ومولت 
وأنشاأت الصهيونية لمكون الهوية المي 
ينشأ تممها كيان اسمدخار2 آخر، زرعمه 
يف قلب الوطن الدربي، ويف املنطقة األكثر 
سايونة عى مر الماريخ، حيث تصطرع 
المضارات الداملية يف رشق البمر األبيض 
وعوائرلاا  بريطانياا  وعور  املموساط. 
االسمدخارية يف صناعة السدوعية يف لذه 

املرحلة ال ييفى عى مطلع.

منذ ثبّمت الولابيّة االسمدخارية قدمها 
املر9ولاة يف وعي بلدان الدالم اإلساالمي، 
باِرعة  البلادان  لاذه  شادوب  أصيبات 
حضارياة حقيقية، وتبّلدت أحاسيساها 
اة الكلى،  ومشااعرلا تخاه قضايا األُمَّ
وغرقات يف تفاصيال ساييفة عااعة ما 
تخرتلاا الشادوب الضديفاة واملوبوءة، 
وتاّم تقديم اإلساال  بصورتاه الولابيّة 
بشاكل ضدياف أماا  الطغياان الداملي 
واالسامدخار2 قاى عاى حيااة الدزة 
والكراماة ومشااريع النهضاة، وعّجنت 
اململياة  االسامبداع  ألنظخاة  الشادوب 
الماي عائخا ما ساارت يف مساار المبدية 
الفاضمة ألنظخة االسمكبار واالسمدخار 
الداملياة؛ ولهاذا رأيناا اليو  مسلساالت 
ذ ضد املسلخني وال  خظيدة ووحشاية تنفَّ
نرى أ2 اسامنكار منهم، عى الرغم أنهم 
باتاوا يخلؤون عالم اليو  عادعا، ولكنهم 
غثاء كغثاء السايل، ال يكارتث لهم أحد. 
وما عالقمهم بخا يمدث ضد اليخنيني من 
مخاازر يومية عى مادار الدامني إال خري 

عليل عى لذه الوضدية البائسة.
يف اليخان، بمكام قربهاا الخغرايف من 
نخد، عانى شادبنا من أخطاار وكوارث 
الولابيّاة، خخناذ القارن الثامان عارش 
وععاتهاا  الولابيّاة  ورسال  املياالع2 
ينشاطون يف اخارتاق الهوياة اليخانياة، 
يف  الفارتات  بداض  يف  نخماوا  وربخاا 
اسمقطاب بدض املناطل أو الشيصيات، 
خداشاوا بأجساامهم يف اليخان، ولكان 
عقولهام وأخئدتهام تظال مدشدشاة يف 
الدرعياة، وخاري عليل عى 9لاك أنه حني 
جّد الخّد اليو  يف الرصاع بني لوية اليخن 
اإليخانية، ولوية نخد الشيطانية، انماز 
كلٌّ إىل أصلاه ولويمه، خذلاب اليخانيون 
نماو يخانيمهم، ولمل اليخنيون جساخا 
والولابياون لاوى وخكارا بولابيمهام، 
وكشاف اليخنيون عان أخالقهم وقيخهم 
المي تندكال عن لويمهم حمى يف أشاد 
حاالت المارب رضاوة، وأثبت الولابيون 
أنهم انداكاس عميل لقيخهام ومباعئهم 
وأخالقهام السالبية وحشاية وخظاعاة 

وتدمريا وتخزيقا.
لاذا يدني أن لاذه المارب الددوانية 
ضاد اليخان، ماا لاي إال رصاع لويات، 
لوياة  مواجهاة  يف  اإليخاان،  لوياة 
الشايطان، لوية الدين املمخد2 األصيل، 
الولاباي  الديان  لوياة  مواجهاة  يف 
األمريكاي الدخيال، بدليال لاو أن لناك 
عولة أخرى تمخال لوية أخرى غري لذه 

الهوية الولابيّة األمريكية لي من تشان 
المرب عى اليخان، لرأينا مظالر حربية 
أخاف، ولشاالدنا موقفاا عدائياا ألني، 
لكنهاا الولابيّاة املنمَاج الميخي )نسابة 
إىل ابان تيخياة( حاني يرتبّاى يف مازارع 
االساميبارات االسامدخارية الليطانية، 

وتمدالده الرعاية األمريكية.
مناذ ظهاور طفارة البارتوعوالر كان 
لزامااً عاى أمرياكا أن تدخال عاى نرش 
املذلب الولابي، الاذ2 يخثل حالة طيِّدة 
ومفيدة وبيئة طالئدية يخكن االسامثخار 
االسامدخار،  قبال  مان  ميلفاتهاا  يف 
الولابيّاة  نارش  عاى  أمرياكا  خدخلات 
بأموال البارتوعوالر، ولهذا طاملا شاكلت 
تلاك اللماى والخالبيب وأولئك الشايوخ 
املدالاد والخامداات  واملطاوعاة وتلاك 
 - والسانة  القارآن  تمفياظ  ومادارس 
أعوات ولابيّاة تبشاريية تبارش بالنفو9 
األمريكي وتنساخم ماع مرشوعه، حيث 
تدخال عاى تفميات الدقال اإلساالمي، 
والهوياة الخامداة، وخلال الرصاعاات 
بات األمام يف  البينياة املخولاة، وإ9ا رُضِ
خكرلاا ووعيها وثقاخمها ساُهَل تطويُع 
سالوكالا، والممكم بمرصخاتها، خكانت 
الولابيّة إ9ا قالت: إنناي عاخلة لذا البلد 
الفالني، قال النفو9 األمريكي: وأنا أتبدك.
السانني  عارشات  وطاوال  اليخان  يف 
السادوعية  الهيخناة  كانات  الساابقة 
السايايس  القارار  عاى  األمريكياة 
والدساكر2 واالجمخاعاي واالقمصااع2 
والثقاخياة  الفكرياة  للمبدياة  نميخاة 
للولابيّاة السادوعية، ولاوال حكخة الله 
ورسه يف لذا الشدب وعراقمه المضارية 
وأصالماه الفكرية وتسااممه المارييي، 
لكانت اليخن قاد تغريت لويمها الفكرية 
والثقاخياة تخاماا، ال سايخا بالنظار إىل 
حخم األنشاطة واألموال الدابرة للمدوع 
الماي أراعت أن تخدل منه اممداعا طبيديا 

للولابيّة. 
ال ييملاف األمار بالنسابة للشادوب 
الولابيّاة  حرصات  حياث  اإلساالمية، 
السادوعية عى )ولبنة( الشدب املرص2 
مثاال منذ وقات مبكر، وقد »بادأ املذلب 
الولابي يشال طريقه يف جساد املخمخع 
القارن  مان  األول  النصاف  يف  املارص2 
الدرشين عل شايصية بارزة لي ممخد 
رشايد رضا الاذ2 كان أول من أعخل ابن 
املارص2«. وكماباتاه  الفكار  إىل  تيخياة 
املداخدة عان الولابيّة وملكها عبدالدزيز 
يف كمابه )الولابيون والمخاز( خري عليل 

عى ما تركه من ندوب للولابيّة يف جساد 
الوعي املرص2. وملا اشمدت وطأة الرئيل 
عبدالنارص عى حركة اإلخوان املسالخني 
وجدوا يف كيان السدوعية ممنفسا طبيديا 
ٍ ما يف السالوك  وبديال عن مرص، بدد تغريُّ
السيايس، اقمضمه اللاجخاتية اإلخوانية، 
ويف تلاك املرحلاة حخلت حركاة اإلخوان 
صبغاة طائفياة، وازعواجياة سالوكية 
تظهر عائخا يف أعائها يف ميملف املراحل. 
السادوعية،  الدربية  املخلكاة  أنفقات 
أماواالً طائلاة يف مارص لنارش املذلاب 
الولاباي، وكانت تلك األماوال تُنفل عى 
بناء املراكز الدينياة والخخديات اليريية 
الماي تشارت2 عقاول املرصياني مقابل 
املديشاية؛ ويقاول  املمطلباات  منمهام 
الباحاث والكاتاب ليثام أباو زياد: »يف 
حقبة السبدينيات، ساعت أنخاط المدين 
الشاكيل، وتخساد 9لك يف ظهاور األزياء 
الخديدة مثل المخاب والنقاب واألسدال، 
وإطاالق اللماى«. ولذا يشاري إىل نمائج 
سياساة االنفماح عاى المديان الولابي 
اليليخاي المي عخل عليهاا الرئيل أنور 
السااعات بواباة الدالقاات الوطيدة المي 
تخخاع الخخياع ماع املارشوع الغرباي 

االسمدخار2. 
لاذه النميخاة لاي ماا حاّذر منهاا 
مفكارون مرصياون كمبوا عان خطورة 
الولابيّاة عاى مارص، وعاى لويمهاا 
المضارية، وعى تسااممها، وانساخا  
مكوناتهاا، وماا تمدرض له مارص اليو  
ار علخائي، وتضااؤل تنوير2،  من تصمُّ
وتناازل عان الزعاماة الثقاخياة للدالام 
الدربي، وتقزُّ  سايايس، وظهور مظالر 
بشادة وخظيداة كماعثة مقمل الشايخ 
شماعة بملك الطريقة الوحشية خإنه إنخا 

كان نميخة لهذه املدضلة الولابيّة.
األمر 9اته ينطبل عى شدوب إسالمية 
أخارى، ومنهاا الخزائار، الماي غزتهاا 
جخاوع الولابيّاة مان خاالل موجاات 
المكفريياني الخزائرياني الدائديان مان 
أخغانسامان، والذين تلقاوا المدريب عى 
ياد امليابارات األمريكياة بالمدااون مع 
والباكسامانية،  السادوعية  امليابارات 
خدااعوا مثقلاني بهوياة الولابيّاة، المي 
ألقمت لوية تيريبياة مناقضة للهوية 
الوطنياة، خأنمخات ِعقادا مان الزماان 
مليئا بالساكاكني والذباح وأنهار الدماء 
املسافوكة يف الفمنة بني الدسكر وجبهة 
اإلنقاا9 الولابيّاة، ولاو ما باات يدركه 
الخزائرياون اليو  ويدخلون عى الممذير 

من بدض األحزاب والخخاعات واملشايخ 
الذين يديناون بدين الولابيّاة ولويمها، 

مقابل الهوية الخزائرية.
تيادع  ال  وحماى  اليخانياني  نمان 
)يخانيمناا( مارة أخارى، خال نسامطيع 
بأساداس  األمرياكان  أخخااس  )رضب 
الولابيّاة( يخاب أن ندي بقاوة ما عناه 
السايد القائد عبدامللك الموثي، وما حّذر 
منه يف خطابه األخري بخناسبة 9كرى يو  
الوالية و9كرى ثورة 21 سابمخل، وأنه ال 
بد من نباذ الولابيّة من عقولنا وأخكارنا 
وقيخناا وأخالقناا ومشااريدنا، ويخاب 
تطهري آثارلا من منالخنا، ال سيخا وقد 
تداعاى ألل السانة المقيقيني إىل مؤتخر 
ولاماة  طبيدياة  يف صماوة  جروزناي 
السانيني،  واملاوروث  والمارياخ  تمسال 
ألال  عائارة  الولابيّاة خاارج  خأعلناوا 
المقيقيني، األشاعرة، واملاتريدية  السنة 

واملذالب األربدة، والصوخية.
حاني ندي تلاك الوضدياة وندخل عى 
أساسها نكون قد قطدنا شوطا رضوريا 
ااة  يف المفااظ عاى تأصال لوياة األُمَّ
الخامدة غري املفرقة، وعى إبقاء املشاعر 
األخوياة واإلساالمية واإلنساانية حياة 
ونابضة، وعى ترميم النسيج االجمخاعي 
املهمك، ومن ثم اسمداعة ثقاخة المسامح 
اإلقصائياة  الثقاخاات  وإبدااع  اليخنياة 
المكفريية، ونكون حينها قد حاخظنا عى 
االسمقرار، وليأنا بلدا مسمقال ومسمقرا 
يندام خيهاا أجيالناا بالدعة والساكون 
والرخاه واألمن، وجففنا املسمنقع اآلسن 
الذ2 ترتباى يف أوحاله السالفية الدنفية 
مخثلاة يف الماركات المكفريياة القاعدة 
وعاعاش وأخواتهخا. سايكون مخمخدنا 
يف أماٍن اسارتاتيخيٍّ من أخطااٍر عاخلية 
ُعه يف حارضه ومسامقبله وثقاخمه  تمهادَّ
واسامقراره ونهوضاه. ويكاون أبناؤناا 
ونسااؤنا ورجالناا يف مأمن من السابي 
والقمل، والسامل والذباح، وقضينا عى 
ظالرة لاذه اللماى املموحشاة المي لم 
تماورع عن االخماء برشعياة تدمري بلدنا، 
ورضورة قمال أطفالنا، وعد  اساممياء 

نسائنا.
إنناا حينئذ نكاون قد أوجدناا أرضية 
خكرية قابلة للمداياش والموار والمالقح 
والمدااون والنهاوض، وحينهاا يخكنناا 
القاول بإمكانياة وجاوع عولاة يخنياة 
عاعلة نامية ونالضة 9ات لوية إيخانية 

يخانية، أو يخانية إيخانية.

 بريطانيا هي المؤّسس األول للوهابّية بمختلف مراحلها، حتى إذا جنحت للضعف 
واالنسحاب سّلمت راية اإلشراف على الوهابّية لوريثتها الواليات المتحدة

 الوهابّية ُهويٌة تدميرية وتفكيكية، تناقض الُهوية اإلسالمية العربية الجامعة، 
وتباين الهوية الوطنية المحلية، وتدور مع الُهوية االستعمارية والعقلية الغربية 

المعادية للشعوب الشرقية والتي ال ترى فيهم إال مغنمًا باردًا
 أنفقت السعودية أمواالً طائلة في مصر وبلدان أخرى لنشر المذهب الوهابي، وُتنفق 
األموال على بناء المراكز الدينية والجمعيات الخيرية التي تشتري عقول الشعوب مقابل 

منحهم المتطلباِت المعيشية



7 حوارالددع )ل15(     اليخيل ل2 سبمخل 2016   املواخل 27 29 المخة 37ل1لا

ـة العلمة حممد اأحمد مفتاح لـ »�سدى امل�سرية«: رئي�ُس اللجنة التح�سريياّة حلزب الأُمَّ

ال يوجد مذهٌب وهابّي، بل تياٌر متطّرٌف يداُر 
من داخل أقبية املخابرات الربيطانية واألمريكية

  - زكريا الشرعبي
- بداية أستاذ محمد ونحن نرى ما يخّلفه 

الفكُر الوهابّي من خراب واسع وجرائَم 
بشعة على مستوى املنطقة والعالم.. 

كيف بدأ هذا الفكر؟، وما الذي ساعد على 
انتشاره؟

أوالً الولابيّاة خكاٌر ممطارٌِّف يخياُل نماو 
الدموية وتكفري اآلخرين ومماولة تصفية َمن 
ال ييضع لمطارف الفكر الولابّي، ولي عبارٌة 
عن وريث للفكر اليارجاي اإلجرامي امُلمََطّرف 
ااة  الاذ2 كان لاه عور تيريباي يف تأرياخ األُمَّ
اإلْساااَلمية إىل أن وصلات إىل املدعو ممخد بن 
َعبدالولااب الذ2 جخاع ُكّل األخاكار امُلمََطّرخة 
وحّولهاا إىل تنظيام عقائد2 سايايس اصطد  
بالدولة الرتكية حينهاا وتدرض لهزيخة كبرية 
عاى يد ممخد عيل باشاا، وظن النااس أن لذا 
الفكار قاد انمهاى، إىل أن جااءت امليابارات 
الليطانياة وأحيات لاذا الفكار لموّظفاه يف 
مشااريدها االسمدخارية.. لذا مليص املسرية 

الولابيّة. 
اسامطاعت  الدرشيان  القارن  بداياة  يف 
امليابارات الليطانياة أن تماول الولابيّة إىل 
تيار منّظام ييد  خدالً املرشوع االسامدخار2 
ااة اإلْساااَلمية؛ ألن مرشوعهم  يف تفكياك األُمَّ
ْق تَُساااْد«، ولم يخدوا  ملياٌص يف عبارة »َخارِّ
طائفاة وال خكاراً وال خئة يسامطيع أن يوصَل 
املرشوع الليطاني إىل 9روته كالميار الولابّي.

- يقول أتباع هذا التيار بأنه ال يوجد 
مذهب َأْو فكر اسُمه وهابّي وأن محمد بن 

َعبدالوهاب جاء ليصحح اإلْسـاَلم ويجدده.. 
ما صحة هذا الكالم؟

حقيقاة ال يوجد مذلٌب ولابّي.. يوجد تيار 
ُممََطّرف منظم يادار من عاخل أقبية امليابرات 
الليطانية واألمريكية.. اإلْساااَل  لو صميح 
وال يمماج إىل مصّممني.. اإلْساااَل  عظيم وال 
يممااج إىل ميرباني لييرباوه ويقولاوا بأنهم 

سيصممون اإلْسااَل .
ما يقال إن الولابيّة ليسات مذلباً لو كال  
صمياح؛ ألن املذلَب له أصول ولاه قواعد وله 
شايصيات وله منّظارون، أما لؤالء خليساوا 
أَْكثَاار مان خئاات ُممََطّرخاة تخيال إىل الخانب 
األمريكاي الذ2 ظهارت تطبيقاتاه يف املرحلة 
األخرية يف الذبح والسامل والخواناب الدموية 
وصااروا لام األعاَة الطيداة مَلن يريد تشاويه 

اإلْسااَل .

- توقفاً عند حديثك عن التطبيقات 
الدموية للفكر الوهابّي، يقول الوهابّيون 

بأنهم يعتمدون يف هذه التطبيقات على 
ما يعتربونه أصوالً ونصوصاً دينية.. ما 

صحة هذا؟

المأصيُل الرشعي يبدأ من القرآن الكريم ومن 
سارية النبي صى الله عليه وآله وسلم، القرآُن 
لم يُِباْح ألحاد اسامباَحة النفوس واسامباحة 
الدمااء، وال لاذه الطريقة اإلجرامية البشادة 
المي تقو  بها عصابات الولابيّة ومساخياتها 
وميملاف  والقاعادة  عاعاش  مان  امليملفاة 

المساخيات، والنبي األكر  صى الله عليه وعى 
آلاه كان رحخة للداملني وال يوجد يف ساريته وال 
يف ُسانّمه وال يف سالوكه ما يسامند إليه يف لذه 
الخرائم. لؤالء ساندلم لم ُغاالُة املخرمني يف 
الدولاة األموياة الذين كانوا يسامبيمون عماء 

الناس ألغراض تسلطية إجرامية.

- إذا ما تحدثنا عن الوهابّية والُهوية 
الوطنية.. أال ترى أن الوهابّية تعادي 

الُهوية الوطنية وتعمل على تمزيقها؟

لاذه الدصاباُت اإلجرامية المي يطلل عليها 
اآلن الولابيّاة تفاكك النسايج املخمخداي أل2 
مخمخع، سواء تمت الُهوية القومية أَْو الهوية 
الوطنياة أَْو الهوية الخهوياة، تفككها لصالح 
الفاوىض ولصالح اإلجرا ، وما تقو  به عاعش 
مان جرائم بشادة ساواء يف ساوريا أَْو الدراق 
أَْو اليخان يُثِباُت الدموياة اليبيثة لهاذا الميار 
اإلجراماي، خيطورتهاا يف أنها تفّكك النسايج 
االجمخاعاي وتسامدبد األخراع املنمسابني إليها 
وتخساخ عقولهام وتخدلهام أتباعااً لأللواء 

ولقاعات اإلجرا .
لذا مليص توجه ما يسخى بالولابيّة نمو 
الشدوب، سواء شدوب الدالم الدربي أَْو الدالم 
اإلْساااَلمي أَْو أية شادوب الدنيا، خهي تخسخ 
الهوياة االجمخاعياة ساواء ساخينالا لوياة 
قومياة أَْو لوياة وطنياة أَْو أ2 مساخى، لي 

تخسخ لوية أ2 مخمخع توجد خيه.

- كيف تمكنت الوهابّية من التأثري على 
بعض املجتمعات وبعض الشباب وحولتهم 

إىل أتباعٍ لها رغم أن فكرها تكفريي 
متشدد؟

لام يدمخدون َعائخاً عاى المدبئة المضليلية 
املسامخرة واسامنفار األشاياص الذين وقدوا 
ضمياَة تدبئمهم بشاكل منمظم عاى أنهم لم 
المل املطلل وما ساوالم لاو الباطل املطلل، 
ويسامخرون بهاذه المدبئة ليالً ونهااراً ويف ُكّل 
األحوال حمى يزرعوا يف روح لذا اإلنَْساان ُحبَّ 
اإلجرا  والمدبد باإلجرا ، بميث يسُهُل عليه أن 

يذباح الطفل ويذبح املارأة، يفّخر املئات، يقمل 
ماا أمكن، لذا المياار اإلجرامي لو تيار عمو2 
بُكّل ما تدنياه الكلخة، ال يرعلم عن الدماء وال 
عن اإلجرا  أ2ُّ راعٍّ ما عا  قد ترشبت نفوُساهم 
امُلمََطّرخاة  املمدصباة  الدموياة  المدبئاة  لاذه 

اإلجرامية.

- إذا ما تحدثنا عن عالقة الوهابّية بالنظام 
السياسي ألبناء سعود كيف يمكن النظر 
إليها؟.. من الذي يحرك اآلخر لصالحه؟، 

وهل يمكن أن تمثل الوهابّية خطرًا 
مستقبلياً على النظام السياسي؟

لناك ازعواٌج بني نظا  الدائلة النخدية المي 
لي عائلة بني سدوع وبني الميار الولابّي، لذه 
الدائلاة باعمبارلا أعاة للخيابارات الليطانية 
واألمريكية تسّير الميار امُلمََطّرف لهيخنمها عى 
مقدرات املنطقة وعى الدبث بشادوب املنطقة 
ومقدراتهاا وكل لذا المسايري لاو عبارة عن 
أعاء عور للخسامدخر املشاغل ولاو امليابارات 
الليطانياة وامليابارات األمريكياة، خالدالقة 

بينهم لي عالقة ازعواج وتكامل.
وال أظن أن لنالك خطاراً عى نظا  الدائلة 
املالكة السادوعية من لذا المياار، ولكن يخكن 
أن يمصال خالٌف يف املسامقبل أَْو يف أيَّة لمظة 
إ9ا أراعت املياباراُت الليطانية أن توظف أحد 
الطرخاني عاى اآلخار، أن توظَف عائلاة الرش 
النخدية عى شايوخ المطارف الولاباّي أَْو أن 
توظاف شايوخ المطارف الولابّي عاى عائلة 
الارش، ولكان يبدو أنهام ممماجاون للطرخني 

ليؤّعيا وظيفة مزعوجة.
 

- لكن ظهرت مؤخرًا تصريحاٌت من قادة يف 
الدول األوربية وأمريكا تقول بأن الوهابّية 

هي مصدر اإلْرَهـاب!

لذا مدناه أنهم يريادون أن يفمدلوا مدركًة 
يف املسامقبل، وأناه ربخاا يشادرون أن الميااَر 
الولاباّي قاد وصال إىل مساموى مان اإلجرا  
والدموية بميث يمماجاون إىل الملؤ منه، لم 

يشاغلونه من وراء السامار ويّدعون مماربمه، 
خهم اآلن يدلنون لشادوبهم أنهام ضدَّ لذا، ما 
من عاقل وال ساو2 يف لاذه الدنيا إال ولو ضد 
لذا المنظيم اإلجراماي، وبالمايل خطرح القاعة 
األوروبيني أنهم ضد الولابيّاة تضليٌل مياعٌع، 
ولو أن يلّئوا أنفَسهم من ععم لذا الميار ومن 

اإلرشاف عى أعواره اإلجرامية.

- إذا ما نظرنا إىل الزعم الوهابّي يف تربير 
الدموية التي يمارسونها يف املنطقة سنجد 
أنهم يقولون بأنهم يحاربون ما يسّمونهم 
بالصفوية َأْو الروافض، ويّدعون أن اليهود 
أقل خطرًا على اأُلمَّـة من هذه الطوائف؟

ال مشاكلَة لديناا ماع اليَُهااْوع كيَُهااوع.. 
املشاكلة لديناا لي ماع الصهايناِة املغمِصبني 
ألرض خلساطني، والولابيُّة لام َعاْوٌن لهؤالء 
القضاياا وييملقاون  املغمصباني ويفمدلاون 

المسخيات الولخيّة كالصفوية وغريلا،
الصفوية كانت عولًة منساوبًة إىل إسخاعيل 
صفاو2 ولاذه الدولاة انمهت بانمهااء األرسة 

الصفوية. 
كخاا يقال الدولة السادوع2 المي سامنمهي 
بانمهاء األرسة السادوعية، خهذه الدولة انمهت 
منذ زمن وقامت بددلا عدة عول، وأخرياً يمكم 
باالع إياران اآلن منظوماٌة سياساية مدروخة 
للدالم، ولي الخخهورية اإلْساااَلمية اإليرانية، 
خاخماالُق المساخيات الولخياة املياععاة لي 
ناوُع مان المضليال وال يوجاد لدعاوى الميار 
الولاباّي أ2 تطبيل واقدي وكل ما يدعونه لو 
عبارة عن أكا9يب يريدون بها اسامنفاَر الناس 

وتخنيَدلم تممها.
ماا يخار2 ناتاٌج عان عصاباة إجرامياة 
ُممََطّرخاة تكفريياة، تدَخُل عى إثاارة الفمن يف 
املنطقاة وتخزيال املنطقاة لصالاح املارشوع 

االسمدخار2.

-كيف يمكننا أن نواِجَه هذا الفكر اإلْرَهـابي؟

أوالً بفضيممه.. يخُب عى املثقفني والنيب 

الواعية والشباب واملراكز البمثية واألكاعيخية 
واملراكاز اإلعالمياة أن تُنَبِّااَه إىل خطاورة لذا 
المياار اإلجرامي عى مسامقبل املنطقة، علينا 
أن ال نساخح مَلان عبثاوا باملاايض أن يدبثاوا 

باملسمقبل.
الشاباب  اسامقطاب  مواجهاة  ثانيااً.. 
اة الفميان إىل لاذه الميارات اإلجرامية،  وَخاصَّ
ومواجهاة لاذا االسامقطاب بفماح مناشاط 
للشباب والشاابات وتسهيل وساائل المثقيف 
الاذ2 يمخيهام مان رّش لاؤالء املخرماني ثم 
بخواجهاة أعواتهم اإلجرامية عاى األرض بكل 
وسائل املواجهة األمنية والدسكرية واإلعالمية 
واالسميباراتية أينخا ُوجد رش لهذه الفئة يخب 

أن يواجه.
وما يخار2 يف اليخن من اسامنفار ملواجهة 
الدادوان السادوع2 الولاباّي الصهيوناي لو 
مان لذه املواجهاة، لم يريدون أن يسامدبدوا 
الشدب اليخني وأن يسفكوا عَمه يف ُكلِّ منطقة، 
وقد جّربوا من خالل 9بح الخنوع يف حرضموت 
ويف شابوة ويف تدز ويف سامل النااس ويف عدن 
ويف صنداء، خّخروا املسااجد وخخروا األساواق 
الارش  مخلكاة  طاريان  الولاباّي،  والطاريان 
السادوعية قمل الناس يف ُكّل مكان، يف املآتم ويف 
األعراس ويف األسواق ويف املساجد، يف الخامدات 
ويف املدارس ويف املسمشافيات، لم يرتكوا مكاناً 
يمخخع خيه الناس إال ومارسوا خيه نزوَة القمل 

واإلجرا  املموغلة يف نفوسهم.

- إذا ما توقفنا عند الذبح والسحل وهذه 
الطرق اإلجرامية البشعة مرة ُأْخـَرى سنجد 

أن قادَة الوهابّية يتنصلون ظاهرياً من 
هذه األساليب ويقولون إن هذا ليس من 
عقيدتهم، كما أن النظام السياسي لبني 

سعود يّدعي تشكيَل تحالفات ملواجهة 
داعش سليلة الفكر الوهابّي.. كيف تفسر 

هذا؟
لاؤالء يديشاون حالاَة تناُقض مسامخرة، 
يطرحون للناس شايئاً يف اإلعاال  ويفضمون 

أنفَسهم يف وقت المقيقة.
مثالً الدصاباة المي خّخرت جاماع املؤيد يف 
صنداء أعلنات قنواتهم اإلعالمياة أن مقاومة 
صندااء عخلات عخلياة يف الخاراف وكان لذا 
اإلعالن قبل حدوث المفخري، ليمضح بدد ساعة 

أنهم خّخروا عرشات املصلني يف جامع املؤيد.
عندما قاموا بددة تفخريات كانوا يسمبقون 
لاذه المفخريات ببيان وعندما يمضح خيخا بدُد 
أن الخريخاة بشادة ومسامنكرة ومسامهَخنة 
ينَساون ويمغاخلون عخا أعلناوه، خاالزعواُج يف 
الطارح ال يلغي المقيقة املوجوعة عى األرض، 
ولي أن النظا  السادوع2 لاو من ترعى لذه 
الخرائام، وأن امليابراِت الليطانية واألمريكية 
لاي مان تقاف وراء إجارا  لاذه الدصابات، 

وأنهم من يخنّدونهم ومن يقفون وراءلم.

-هذا بالنسبة لالزدواج يف الطرح، كيف 
يمكن أن نرد على ما يقرون به من تفجري 

لقبور وأضرحة األولياء الصالحني؟
إىل  يَْدعاون  بال  خقاط،  يقارون  ال  لام   
لاذا ويألفاون املؤلفاات ويُنِْشائُون اليطاب 
واملمارضات والمدبئة يف املدارس ويف الخامدات 
والبموث ورسائل املاجسمري والدكموراه وما إىل 

9لك، يف الممريض عى لذا.

َح العاّلمة محمد مفتاح الكثيَر من الحقائق بشأن الوهابّية ودوِرها األساسي في خراب المنطقة العربية بُرمِِّتها وخدمتها للُمَخّططات  وضَّ
الصهيونية.. وقال العالمة مفتاح في حوار خاص مع صحيفة »صدى المسيرة«: إن المخابرات البريطانية استطاعت أن تحّول الوهابّية إلى 
ـة اإلْسـاَلمية؛ ألن مشروعهم ملَخٌص في عبارة »َفــرِّْق َتُســْد«.. مشيرًا إلى  تيار منّظم يخدم فعاًل المشروَع االستعماري في تفكيك اأُلمَّ

أن البريطانيين لم يجدوا طائفة وال فكرًا وال فئًة يستطيع أن يوصل المشروع البريطاني إلى ذروته كالتيار الوهابّي.

وفيما يلي نص الحوار:
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ايخ ومثقفون ون�ساء واأكادمييون.. اإنه ال�سعب، لقد خرج لتلبية النداء  ع�سكريون وعلماُء وَم�سَ

دعُم البنك املركزي.. جبهُة جهاٍد جديدة!
  - أحمد داوود

تمرََّك الشادُب اليخناي بكل أطياخاه ومكّوناته 
خالل األيا  املاضية تلبيًة لنداء الواجب ولدعوة قائد 
الثورة السيد َعبدامللك الموثي يف ععم البنك املركز2 
اليخني؛ و9لك إلخشاال ُمَيّططاات األعداء يف تركيع 

اليخنيني وإ9اللهم.
ويخكان القاول إن الطرياَل لهزيخاة اليخنياني 
منمدر ِزِلاٌل ومن الدمه للخرتزقة وقرن الشايطان 

االنمصار لقضيمهم ومؤامراتهم اليبيثة.
ومثلخاا خشال الُدااْدَوان يف حخلمه الدساكرية 
الكلى المي لم يشاهد لها تأريخ اليخن مثيالً خشل 
أيضاً سياساياً ولاو اآلن يمخرع الوياالت والهزائم 
اْقمَصاعيااً؛ بسابب الوعاي الكبري للشادب اليخني 
وإعراكاه مبكراً لمخم امُلَيّططاات واملؤامرات المي 

تماك ضده.
الدكمور أحخد الشاامي رئيل الخبهة المدبوية 
الداماة قال إن الشادب اليخني يواجاه حرباً ظاملة 
مان قبل األعداء، لكن الشادب اليخني يرضب أروع 
األمثلاة يف المصد2 لكل لاذه املؤامرات، وقد انمرص 
اليخنياون عساكرياً وسياساياً وساوف ينمرصون 

سياسياً.
وأضاف قائالً: »ليست لذه املرة األوىل المي نأتي 
إىل الليد، بل إننا عى اسامدداع لمقديم املزيد واملزيد 
حمى إجهاض امُلَيّطط االْقمَصااع2 الُداْدَواني ضد 

البلد.

جنوُد اهلل.. جهاٌد باملال والنفس
وبداد خطااب السايد القائد بخناسابة الذكرى 
الثانياة النمصار ثورة 21 سابمخل وععوته إلطالق 
حخلاة شادبية ملاؤازرة وععام البنك املركاز2 لّب 
الشادب اليخني رسيداً يف مماخظاات الخخهورية، 
وقاد  املواطنون األموال الطائلة المي كان لها األثر 

الكبري يف إنداش البنك املركز2.
ولام يقمارص األمار عاى أماناة الداصخاة بل 
تداداه إىل مماخظات المديدة وشابوة وحخة وتدز 
مماخظاة  ومديرياات  والخاوف  وماأرب  و9ماار 
صندااء، لينمقال األمار إىل جبهاات القماال، حيث 
رضب املخالدون أروع األمثلاة يف تقديم املزيد من 
الدعام، خهم إىل جانب جهاعلام األكل يف الخبهات 
وتقديم جخاجخهام وعماءلم يف سابيل الله، آثروا 
إال مشااركة أَبْنَاااء الشادب اليخني يف ععام البنك 
املركز2، خخخدوا األموال والملعات وأرسالولا إىل 

صنداء.
الدقياد َعبداللاه الصدفاني أحد ضبااط وزارة 
الداخلياة كان ممواجاداً يف ليئاة اللياد املركاز2 
بصندااء ياو  الثالثااء املاايض وقاال يف ترصياح 
للخسرية إن اإلعارة الدامة لشؤون الضباط بالوزارة 

جخدت تلعات كثرية وتم إيداعها يف الليد.

وعشانت وزارة الداخلياة حخلاة المالع للبناك 
الوحادات  الوطناي يف  االْقمَصااع  املركاز2 وععام 
واألجهازة األمنياة امليملفاة. بخشااركة قيااعات 
وضباط وصاف وأخراع قوات األمان املركز2، و9لك 
بقسط شاهر2 من مرتباتهم يف جخيع املماخظات 

المي يمواجدون خيها.
كخا عشانت الوزارة حخلة الملع للبنك املركز2 
وععام االْقمَصااع الوطني يف رشطاة النخدة، حيث 
كان يف مقدمة املشااركني يف المخلة قياعات رشطة 
النخادة، ومدهام ضبااط وصاف وأخاراع رشطاة 

النخدة. 
َوشاهدت اإلعارة الداماة للخرور تدشاني حخلة 
الملعات للبناك املركز2 وععام االْقمَصاع الوطني، 
صباح اليو ، بخشااركة القياعات املرورية، وتفاعل 
واساع من ضبااط وصف وأخاراع رجاال املرور يف 

اإلعارة الدامة للخرور، ومرور أمانة الداصخة.
رجال األمن املشااركون يف حخلة الملعات للبنك 
املركاز2 عّلوا عن اسامدداعلم بدخع أقسااط من 
مرتباتهام وكل ماا يخلكون من غااٍل ونفيل خداًء 
وحباً وتضميًة من أجل ثرى لذا الوطن، ومواجهة 

الطارق  بشامى  الغاشام،  السادوع2  الُدااْدَوان 
واألساليب.

وتقاد  الدخيد الركن َعبدالمكيام املاور2 مدير 
أمان أماناة الداصخة والقيااعات األمنياة باألمانة 
اململعاني،  والضبااط والصاف والخناوع جخاوع 
وبخشااركة واسادة مان اإلعارة الداماة لإلماداع 
والمخويان باوزارة الداخلياة، كخاا قاا  منمسابو 
الرشطاة الراجلة خالل األياا  املاضية بمخلة تلع 
للبناك املركز2، بخشااركة قياعات وضبااط وأخراع 
الرشطاة الراجلاة يف أماناة الداصخاة وعادع مان 

مماخظات الخخهورية.

العلماُء يف مقدمة الصفوف
وَحثَّ الدلخاء الشدب اليخني للخشاركة الواسدة 
يف لاذه المخلاة، ملقارعاة الظاملاني واملسامبدين، 

وتواخدوا إىل مكاتب الليد ععخاً للبنك املركز2.
وزارة األوقااف واإلرشااع عشانت قبال يوماني 
المخلاة الوطنياة لدعام البناك املركاز2 اليخناي 
اسامخابة لدعوة قائد الثورة و9لاك بمضور وكالء 

الوزارة والدلخاء.
الخبهاة  رخاد  إن  قاال  ناجاي  خاؤاع  الدالماة 
االْقمَصاعية واجب عاى ُكّل يخني غيور عى وطنه، 
األمريكاي  الُدااْدَوان  ُمَيّططاات  أن  إىل  مشارياً 
السادوع2 باءت بالفشل ما عخده للخوء إىل الخانب 
االْقمَصاع2 لرتكيع الشدب اليخني، عى حد قوله.

وععاا نائب وزيار األوقاف واإلرشااع، إىل تقديم 
الدعام املايل وإياداع األموال يف المساابات املدمخدة 
واملدلان عنها يف مكاتب الليد لدعام البنك املركز2 
وحث اليطباء والدلخاء واملرشادين عى االضطالع 
بدورلام يف توعياة املخمخاع بأَلخيّاة ععام البنك 

املركز2 لمخاوز األزمة الرالنة.
مان جانبه قال وكيال وزارة األوقاف واإلرشااع 
َعبداللاه عامار إن الُدااْدَوان األمريكي السادوع2 
حينخاا وصال إىل النهاية لخاأ إىل مماربة الشادب 
اْقمَصاعياً، لكن األمور انقلبت رأساً عى عقب، و9لك 
باملشااركة الواسادة للشادب اليخني وإحساساه 

الكبري بمخم املداناة المي يخر بها.
الدالماة صالح اليوالناي عضو رابطاة علخاء 
اليخن ععا اليخنيني للخشااركة بشكل أوسع يف لذه 
المخلة، مضيفاً يف ترصيح لقناة املسرية إن الدلخاء 
لام الياو  يف مقدمة الصفاوف، وساارعوا للملع 

باملال ععخاً للبنك املركز2.

القبائُل اليمنية.. ُذْخــُر الثورة املنيع
وكداعتها القبائل اليخنية المي كانت السباقة إىل 
رخاد الخبهات باملقاتلني وَصااّد زحوخات املناخقني 
والغازاة تداخدت إىل مكاتب اللياد يف صنداء وعدع 
مان املماخظات كخاا تواجدت يف اللقااءات القبلية 

املوسدة لدعم البنك املركز2.
يقاول أحُدلام: لقد قدمناا ما لو أكثار، 9لبوا 
خرية رجالنا عخاعاً عن الوطان والمرية والكرامة، 

ولن يكون مديقاً لنا البذل باملال وبكل سياء.
ويف مماخظاات الخخهورياة كان لنااك الكثري 
مان الوقفاات واللقااءات القبلية املوسادة، حيث 
تداخدت القبائُل للملع والُخوع باملال للبنك املركز2، 
مشريين إىل أن السايد َعبدامللك الموثي قائد الثورة 

الاذ2 ععاا املواطنني للمالع ولو بيخساني رياالً، 
خاإن القبائل اليخنية لبت الناداء وتلّعت بأضداف 

أضداف اليخسني رياالً.
وعّشان مخلال المالُحام القبايل ياو  الثالثاء 
املاايض يف الليد املركز2 بصندااء حخلة ععم البنك 
املركاز2 بمقديم الملعاات بخشااركة القبائل من 

ميملف قبائل اليخن.
وخاالل المدشاني أوضح رئيال املخلل ضيف 
اللاه رساا ، أَلخيّاة المفاعل مان قبال ُكّل أَبْنَااء 
اليخن مع المخلة وتقديم ُكّل ما تخوع به انفساهم 
لدعام البنك املركاز2 ليمخكن مان مواجهة األزمة 
االْقمَصاعياة المي يخر بهاا الوطن جاراء الُداْدَوان 

السدوع2 الغاشم َوحصاره الخائر.
وععا جخياع القبائل إىل تقديام الدعم للبنك ُكّل 
حساب اسامطاعمه اسامخابة لدعوة قائاد الثورة 
الاذ2  األمريكاي  السادوع2  الُدااْدَوان  ملواجهاة 
الشادب  لرتكياع  االْقمَصاعياة  الورقاة  يساميد  
اليخناي، مؤكادا اسامخرار صخاوع الشادب ضاد 
الُداْدَوان الذ2 يسامهدف ُكّل مقدراته بكل الوسائل 
الدساكرية واالْقمَصاعية َوالمصاار الذ2 يهدف إىل 

خرض عقاب جخاعي عى جخيع أَبْنَااء اليخن.
مان جانبه قال الشايخ يمياى َعبدالله الرزامي 
من كبار َمَشاايخ مماخظة صددة بأنهم جاؤوا إىل 
صنداء تلبية لدعوة السيد القائد َعبدامللك بدر الدين 
الموثي، مشبهاً ما يمدث للشدب اليخني من حرب 
اْقمَصاعياة من قبل األعاداء بغزوة تباوك المي ععا 
خيها الرساول – صى الله عليه وعى آله- املسلخني 

للرخد واالنفاق والصدقات حمى ولو بشّل تخرة.
وأبدى الشايخ عيل سانان الدخي عضو اللخنة 
الدامة للخؤتخر الشادبي الدا  اسامدداعه وقبيلمه 
لملبية ععوة السايد القائد َعبدامللاك الموثي يف رخد 
البناك املركاز2 باألموال، مشارياً يف ترصياح لقناة 
املسرية يو  الثالثاء املايض إنهم أما  الليد املركز2 
لمقديام الدعم بكل ماا يسامطيدون وإ9ا لز  األمر 
خإنهم عى اسمدداع لبذل أَْرَواحهم رخيصة يف سبيل 
الله والدخاع عن الوطن وحريمه وكراممه بالدقارات 

والسيارات والسالح وبكل ما يخلكون.
أما الشايخ أحخد سيف الذلب من كبار َمَشايخ 
البيضاء خقد أوضح أن من لم يشارك باملال والرجال 
عخاعاً عن الوطن يف املؤامرة المي يخر بها سواء عى 
الخانب السيايس أو االْقمَصاع2 أو الدسكر2، خهذا 

ليل من اليخنيني وال يخثلهم.

الجنوبيون: ستكون لنا بصمٌة يف دعم 
البنك 

ولام يقمارص األمار عاى أَبْنَاااء املماخظاات 
الشاخالية الذيان لبّوا للمالع باملال ععخااً بالبنك 
املركاز2، خقاد كان ألَبْنَاااء املماخظاات الخنوبية 

موقف سيسخله المأريخ يف أنصع صفماته.
مساؤوُل المالحم القبيل يف املماخظات الخنوبية 
الشايخ َعبدالقااعر الخنياد2 قال إناه وإضاخة إىل 
ععوة السايد القائد َعبدامللك الموثاي للملع باملال 
خاإن أَبْنَااء املماخظات الخنوبية ال بد لهم أن تكون 

لهم بصخة يف لذه املشاركة.
وعشانت اللخناة المنسايقية للخبهاة الوطنية 
الغازو  ملقاوماة  الخنوبياة  املماخظاات  ألَبْنَاااء 
واالْحماَلل يو  االثنني املايض المخلة الوطنية لدعم 
البنك املركز2 اليخني اسمخابة لدعوة قائد الثورة.

وععات اللخناة المنسايقية للخبهاة الوطنياة 
ألَبْنَااء املماخظات الخنوبية، أَبْنَااء الشدب اليخني 
إىل المفاُعال ماع المخلاة وتقديم الملعاات وععم 
البناك املركاز2 اليخني إلخشاال ُمَيّططات تمالف 
الُدااْدَوان الهاعخاة إىل تركياع الشادب اليخني من 

خالل املؤامرة االْقمَصاعية.
وأّكادت أَلخيّاة مساالخة الخخياع يف إنخااح 

المخلة وتوخري السيولة النقدية للبنك املركز2.

 املرأة اليمنية.. الحضور املذهل يف ُكّل 
امليادين 
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عى كذباً  �س خم�سَة اأ�سطر للحديث عن ح�سار اليمن واداّ  خ�ساّ
روا قلعة القاهرة بتعز! اأن اجلي�س واللجان دماّ

قراءٌة يف تقرير املفّوض السامي لألمم املتحدة 
عن حالة حقوق اإلْنَسان يف اليمن.. مغالطاٌت 
بالُجملة ومقاربات مضّللة وتناقضات فاضحة

  - عباس السيد
ناقاش مخلُل حقاوق اإلنَْساان يف عورته الا 
33 املندقادة باني الاا 18 ا 28 سابمخل الخار2 
بخنيف حالة حقوق اإلنَْسان يف اليخن كخا قّدمها 
املفوض السامي لألمم املممدة يف تقريره السنو2 
الذ2 يمضخن رصاداً لالنْمَهاكات خالل الفرتة من 

1يوليو2015  إىل 30 يونيو 2016 .
 وقاد ترّععت َكثرياً يف كمابة ماعة حول المقرير 
نظارا للخلال الاذ2 كنت أشادر باه كلخاا قلبت 
صفمات “المقرير األمخي“ وقرأت ما ورع به من 
تضليال ومغالطاات يخكن وصفهاا بأنها مخرع 
“ضمك عى الدقون“ ال تسممل إضاعَة الوقت يف 

قراءتها أَْو الرع عليها. 
وبمساب ما جاء يف املقدمة، خقد ركز المقرير 
بشاكل رئيي عى “النزاع الدائر بني قوات لاع2 
املدعوماة من قبال الممالف من جهاة، واللخان 
الشادبية المابداة للموثياني ووحادات الخياش 
املوالية للرئيل الساابل عايل عبدالله صالح من 
جهاة أُْخااَرى. وبمساب المقريار ا يدمال لذا 
النازاع، لو األكال واألخطار واألكثر تأثارياً عى 

السكان والبنية المممية الهشة«.
وبناء عى تلك الرؤية “للنزاع وأطراخه“ نُساج 
المقريار بدناية، وبادت املفوضية الساامية مثل 
ممال خياطاة يدخال بمساب قياساات الزبون 

ورغباته.
وجااء يف املقدمة أن المقرير يقد  أَيْضاً عرضاً 
عن مدى وجوعة المداون بني املفوضية الساامية 
واللخنة الوطنياة للممقيل يف االنْمَهااكات “المي 
شكلها لاع2“ إال أن المقرير نفى يف ثالثة مواضع 
تسالخه ألياة مدلوماات أَْو وثائال مان اللخناة 
الوطنية حول منهخية عخلها واسامنماجاتها، أَْو 
عان ما حققمه من تقد  بشاأن إجراء تمقيقات 

شاملة ونزيهة.
وأرجاع المقرير أَْسابَااب 9لاك إىل الصدوبات 
والظاروف األمنياة املزرية وعد  اْعارتَاف أطراف 

النزاع باللخنة الوطنية.
ويأتاي لاذا النفي الاذ2 تكرر ثاالث مرات ا 
يف الفقارات 2، 17، 70 ا مان المقرير، كخماولة 
خاشالة لصبغ المقرير بالميااع والنزالة. وعالوة 
عى حخام املغالطات والمضليل المي تقوع إىل لذا 
االسامنماج، أكد وزير حقوق اإلنَْساان يف ُسالطة 
لاع2، عزالديان األصبماي، يف مقابلة بصميفة 
الرشق األوساط السادوعية، نرشت يف 7 سبمخل 
الخاار2، عكل ما جاء يف المقرير، وقال: »قدمنا 
ُكّل الوثائل واألعلاة المي توضح المقائل“.. خهل 
يدناي لاذا أن تقريار املفوضياة الساامية تّخت 
صياغماه عون أياة مدلوماات من لخناة تمقيل 

لاع2؟!

محتوياُت التقرير
إحماوى المقريار عى سابدة بناوع، تضخنت 
املقدماة واملنهخية واإلطاار القانوني والساياق 
والمداون مع اللخنة الوطنية ا المي شكلها لاع2 
ا. واحمل البند ساعساا مدظم صفمات المقرير، 
وقد شاخل: اععااءات االنْمَهااكات والمخااوزات. 
وجاءت االسامنماجات والموصيات ألطراف النزاع 

يف البند سابدا.

املنهجيُة واإلطاُر القانوني
اعمخاد المقريار يف منهخيمه ومصااِعِره عى 
ل2 موظفااً تابدااً للخفوضية ثام توزيدهم عى 
7 منهام يف الداصخاة  مماخظاات الخخهورياة 
صنداء وتسالخت املفوضياة لل1 تقريراً من 37 
منظخاة وطنية َو67 تقريراً مان منظخات عولية 
باإلضاخة إىل تقارير وكاالت تابدة لألمم املممدة.
وتقاول املفوضياة إنها تساميد  مديااراً له 
“أساس مقبول” يف تصخيم تمقيقاتها من بينها 
مصداقياة املصادر ونوعية البياناات المي قدمها 
مان قبل ومقارنمها بخصااعر أُْخاَرى ولذا يدني 
إقارار املفوضياة ألياة مدلومات طاملاا ورعت يف 
تقرير ملنظخمني ألليمني من الدكاكني األللية وما 

أكثرلا.

أما اإلطار القانوناي الذ2 اعمخد عليه المقرير 
خيمخثل باالتفاقيات واملدالادات الدولية لمقوق 
اإلنَْساان واتفاقيات حقوق الطفال المي وقدمها 
اليخان. وبخوجاب 9لك يدمال ُكّل أطاراف النزاع 
عاخال اليخن ملزمني بهاذه االتفاقيات بخا يف 9لك 
“أخراع قاوات الممالاف”، أ2 أن القوانني الدولية 
ااة بالخرائام واالنْمَهاكات ال تشاخل عول  الَياصَّ
تمالاف الددوان عاى بالعنا َوالمي ترماي بثقلها 
الخاو2 والبمار2 يف املدركة وتار2 خقط عى 

أخراعلا املمواجدين عى األرايض اليخنية.
وسانركز لنا عاى البند السااعس يف المقرير 
الاذ2 تضخن اععااءات االنْمَهااكات والمخاوزات، 
الدخلياات  أقساا :  تسادة  يف  توّزعات  وقاد 
الدساكرية، المصاار والمطويال، لخخاات عى 
اة، حرية المدبري وسالب  أعياان لها حخاية َخاصَّ
المرية، حاالت القمل، المأثري عى األطفال، الدنف 
الخناي والدنف القائم عى نوع الخنل، وأخرياً، 

المرشيد القر2 واإلخالء.

حصاُر اليمن وحصاُر تعز
يف ُكّل حاالت االنْمَهاكات المي أورعلا المقرير، 
كان واضمااً مماولة المقليل مان حخم الخرائم 
المي ارتكبها تمالف الددوان السدوع2 األمريكي 
يف اليخن وتقليصها إىل أعنى مساموى. ويف حاالت 
أُْخااَرى، عخال المقرير عى إيخااع مقاربات بني 
حخام الخرائم واالنْمَهااكات المي ارتكبها تمالف 
الددوان وتلك املنسوبة للخيش واللخان الشدبية. 
وعى سبيل املثال: أخمزل المقرير المصار الخائر 
املفاروض عاى اليخن جاواً وبمراً وباراً منذ عا  
ونصف عا  يف خخسة أساطر خقط، بينخا تناول 

»حصار تدز« يف عرشة أسطر.

التشريُد القسري واإلخالء
ويف حااالت المرشيد القر2 واإلخالء، لم يرش 
المقرير إىل ما حدث آلل الرميخة الذين ُلّخروا من 
مديرياة مرشعة وحدنان بمدز ولام باملئات، وال 
إىل تهخاري آل الخنياد من قرالام يف مديرية صل 
املاواع . ماع أن لاتاني الخريخماني حدثما خالل 
الفارتة املشاخولة بالمقرير ا باني يوليو 2015  

َويونيو 2016  اا.
واكمفى المقرير باإلشاارة إىل اإلخالء القر2 
الذ2 طال مواطنني شاخاليني يف عادن، وعدعلم 
بمساب المقرير أقل من 500 شيص، ولم يغفل 
المقريار إعانة لاع2 لملاك الدخليات المي أعمللا 

أعخاالً خرعية، ووعده بإعاعة املرّحلني.
مئااُت اآلالف من اليخنياني رشعوا من مدنهم 
وقرالم بسبب الغارات الخوية والقصف املدخدي 
والصاروخاي للممالف الذ2 تقوُعه السادوعية يف 
مماخظاات صددة وحخاة والخوف وَماأرب، لم 
يرش إليهام المقريار باعمبارلم مرّشعيان أخلوا 
عيارلام قارا، بال تمولات مدنهام وقرالم إىل 

أطالل بفدل القصف املسمخر.

مقاَرباٌت مضّللة وعدساٌت مخادعة
خاالل  واالنْمَهااكات  للخرائام  تناولاه  ويف 
»الدخليات الدساكرية« أخفى المقرير الكثري من 
املخاازر املروعة المي ارتكبمهاا طائرات الممالف 
بمال املدنياني. واكمفاى بدادع ممادوع »يكفي 
إلظهار المداعل أَْو املساواة مع الطرف اآلخر«. 

وعى سابيل املثال قد  المقريار أربع صور ملا 
قاال إنه عماراً المقمه اللخان الشادبية بقصفها 
حياا يف عار سادد بددن يف يولياو 2015 ، مقابل 
صورتاني للدماار الاذ2 ألمقمه غاارات الممالف 
عى ساوق اليخيال بخماخظة حخاة يف مارس 

. 2016
لذه املقاربة ال تيلو من خبث بقصد المضليل 
باْساميَدا  ابساط اسااليب الياداع البارص2. 
خاْخميَار الصور من حي ساكني وساوق شدبي، 
يهادف إلظهار الدمار الذ2 تساببت خياه اللخان 
أكال من 9لك الاذ2 أحدثمه الغاارات الخوية عى 
ساوق شادبي »ليل خيه عخارات منهارة« وآثار 
القصف عى ساوق شدبي سامظهر مخرع حفر 
عاى األرض وخارعات ممناثرة. وعاالوة عى 9لك 

تبادو الصاورة األْوىل من األربع الصاور المي قال 
المقرير بأنها للدمار يف عار سدد ملمبسة.

كل جريخاة أَْو مخازرة للممالاف، أوجاد لها 
المقريار ماا يقابلهاا للخيش واللخاان، خقصف 
حي عار سادد حدث يف يوليو 2015، بينخا قصف 
سوق مسمبا بمخة حدثت يف مارس 2016، وكأن 
طائرات الممالف لم تقم بأية غارة خالل الثخانية 

األشهر بني المالمني ا عار سدد ومسمبا.
ويف بناد الهخخاات عاى أعياان لهاا حخاياة 
ااة، كاملنشاآت الطبياة والمدليخياة مثالً،  َخاصَّ
تضخان المقرير ثالث صور لواجهات مسمشافى 
الثاورة بمداز، تظهر عليهاا آثار قذائاف أطلقها 
الخياش واللخاان – بمساب المقريار – خيخا لم 
يقد  أيّة صورة للخنشآت املشابهة األُْخاَرى المي 
عمرلاا القصف الخو2 يف طاول البالع وعرضها، 
مع أنه 9كر عدعاً من املنشآت المي عمرلا القصف 
الخو2، كخسمشافى حيدان، ومركاز املكفوخني 
بصندااء. وعياعة أَْطبَاء بال حدوع يف تدز. لكنه لم 

يقد  صوراً أل2ٍّ منها.
االخماالل يف اْساميَدا  الصور عاخال المقرير 
كان واضمااً ملان صاغاوا المقرير، ولذلاك، جاء 
يف أحاد الهواماش ما يايل: »جخيع الصاور المي 
تضخنهاا لاذا المقريار تام المقاطها بواساطة 
موظفاي املفوضياة«. بخدنى »ال يروح حساكم 
بديد« الصاور لم تفرض علينا ولام تقد  لنا من 

مصاعر خارجية.

التناُقُض يف أرقام ضحايا الهجمات 
الجوية

ااة بالهخخاات  ويف الفقارة رقام ل2، الَياصَّ
الخوياة، جااء ماا ييل: »... تشاري المااالت المي 
الخوياة،  الهخخاات  أن  إىل  املفوضياة  رصدتهاا 
لي أكل سابب مفرع لإلصابات، إ9 أسافرت عن 
نماو ثلاث الوخياات واإلصاباات المي ساخلمها 
أن   »١٠« الفقارة  يف  جااء  بينخاا  املفوضياة«. 
املفوضية وثقت خاالل الفرتة من ١ يوليو ٢٠١٥ 
إىل ٣٠ يونياو ٢٠١٦ مقمال ٢٠٦٧ مدنيااً، ١١٥٩ 
منهم لقوا حمفهم بسابب القصف الخو2 لقوات 

الممالف – أ2 ما يزيد عن النصف!!

تدمرُي اآلثار واملواقع التأريخية 
ويف البناد اليااص بالهخخاات عاى املدالام 
األثرياة والمأرييياة، أغفال المقريار األمخي ُكّل 
الهخخاات المي شانمها طائارات الممالاف الذ2 
تقاوعه السادوعية والماي طالت عارشات املدالم 
المأرييياة يف عادع مان املماخظاات،  واملواقاع 
واكمفى بإياراع ثالث حاالت خقاط، ولي: مقابر 
حرضموت وأتهم »الخخاعات املسلمة« املرتبطة 
بالقاعدة بمدمريلا، واتهم الممالف بمدمري جامع 
يف الولاط بخماخظاة لمج بغاارة جوية. وبلغت 
املغالطات 9روتها يف اتّها  المقرير للخان الشدبية 
بمدماري قلدة القالرة ا أبارز املدالم المأرييية يف 
مماخظة تدز ا وجاء يف المقرير: أن قلدة القالرة 
تدرضات لمدمري جزئي من قبل اللخان الشادبية 
يف أغسطل 2015. ويف تناقض واضح، لم يفطن 
إلياه من صاغوا المقرير، جاء يف مرخقات المقرير 
جدوالً يوضح األماكن واملواقع األثرية والمأرييية 
المي تدرضت للدمار، أن القلدة عمرت يف 11 مايو 
2015، أ2 قبل شاهرين مان المأريخ الذ2 ورع يف 

المقرير.
ولم يرش المقرير، أَْو مرخقاته إىل أيّة مسؤولية 
لممالاف الددوان السادوع2 األمريكاي يف تدمري 
القلدة، عاى الرغم من ممابداة الداخل واليارج 
للغاارات الخوياة الماي اسامهدخت القلدة خالل 

ثالثة أشهر.
يشاار اىل أن قلداة القالرة تدرضت لسلساة 
غارات جوية شنمها طائرات الممالف السدوع2، 
األْوىل يف 11 ماياو 2015، حياث تام اسامهداف 
القلدة باا 7 غارات، كخا عااوعت القصف للخرة 
الثانياة يف 21 ماياو 2015، تلمهاا رضبات جوية 
للخارة الثالثاة يف 31 مايو 2015، وتم اسامهداف 
القلدة من قبل الممالف السادوع2 للخرة الرابدة 

يف 7 يونيو 2015.

وكخاا كان للخارأة اليخنياة املشااركة الفاعلة 
يف ُكّل مسارية النضاال والمماد2 والمصاد2 لكل 
مؤامارات األعاداء عاى كاخاة املسامويات كانات 
حارضة وممواجادة إىل جانب أخيها الرجال، با9لة 
املاال والذلاب ععخااً للبناك املركز2 واسامخابة 

لموجيهات السيد القائد َعبدامللك الموثي.
وتُذللاك الدزيخاة القوية إلحدى النسااء المي 
خقدت زوجها وأخالا وعدعاً من أقاربها يف جبهات 
القمال، وارتقت أَْرَواحهم إىل الساخاء مع الشاهداء 
والصديقاني، لمزاحم لذه املارأة الخخيع وتقف يف 

طوابري نسائية كبرية لمقد  املال للبنك املركز2.
وتؤكد النسااء أن اندخاعهن الكبري لدعم البنك 
املركاز2 لاو للدخااع عن الوطان وإلجهااض ُكّل 
مؤامارات األعداء عاى كاخة األصددة السياساية 
واالْقمَصاعية والدساكرية، مشاريات إىل أن الوطن 
يسممل منا تقديم ُكّل ما نخوع به من أجل المرية 

والكرامة واسمقالل القرار.

أكاديميون: املؤامرة االْقتَصادية ستبوء 
بالفشل 

وشاارك عادٌع كباريٌ مان األكاعيخياني وعخداء 

الكلياات واملوظفاني والداملاني يف وزارة المدليام 
الدايل والبمث الدلخي وجامدة صنداء يو  الثالثاء 
املاايض يمقدمهم نائُب وزير المدليم الدايل الدكمور 
َعبدالله الشاامي ووكالء الاوزارة ورئيل جامدة 
صندااء الدكماور خاوز2 الصغاري وناواب رئيل 
الخامداة يف المخلاة الوطنية لدعام البنك املركز2 

اليخني.
 وعاّل اململعون الذين توجهاوا إىل مكمب بريد 
كلياة اآلعاب بخامداة صندااء عان اسامدداعلم 
لمقديام الغايل والنفيال من أجل الوطان والدخاع 
عناه.. مؤكديان أن لاذه المخلة تدل عان الوعي 
اليخناي إلخشاال  الشادب  لادى  الكباري  واإلعراك 

ُمَيّططات األعداء.
 وأكادوا أن الشادب اليخناي سايميطى لاذه 
املرحلة وسايظل شاامياً قوياً عزيزاً مممرراً من 
الهيخناة.. عاعاني إىل مواصلة الصخاوع حمى عحر 
لذا الُداْدَوان الوحيش الذ2 يسامهدف ُكّل مقدرات 
الشدب اليخني بالوساائل الدسكرية واالْقمَصاعية 
والمصار الغاشام الذ2 يهدف مان خالله لفرض 
عقاب جخاعاي عى جخيع أَبْنَااء الشادب اليخني 

الدظيم.
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دعوُة السيد القائد ومتطلباُت حماية االْقتَصاد الوطني 

ميدي، جهنم اهلل يف األرض 

عبدالسالم يحيى المحطوري 
asalam6@gmail، com 

إن المداطاي اإليخابايَّ مع ععاوة السايد/ عبدامللك بدر الديان الموثي 
لليخنيني للمضاُمن مع البنك املركز2 اليخني ينبغي أن تأخذ ثالثة مسارات، 
وأن تُساند وتُدزز بددع من السياساات واإلجراءات املكخلة والمي تسمهدُف 
المفاَظ عى قدر من االسامقرار يف األَْوَضاااع االْقمَصاعية واملالية والنقدية 
وتمخاي االْقمَصاع الوطني مان تداعيات وآثار المارب املخنهخة والمصار 
الشاامل املفاروض عليه مناذ ثخانية عرش شاهراً مان تمالف الُدااْدَوان 

السدوع2 األمريكي.
 

أوالً: مسارات الدعم: 
املسار األول: تلعات ولبات املواطنني من خالل: 

- المساابات املدلن عنها من قبل الليد رقام )700800( َو)700700( 
َو)00ل700(، أَْو عل المسابات المي يخكن خممها من قبل البنوك اململية.
- اللخان والمي سمشكل يف ُكّل املناطل سواء المي يمواجد خيها الليد أَْو 

المي ال يمواجد خيها وسامقو  بممصيل الملعات النقدية وكذا الدينية ومنح 
اململعني قسائم وسندات رسخية. 

وخيخا ييص الملّعات الدينية والمي قد تكون يف شكل 9لب أَْو حيل ومخولرات أَْو غريلا 
من األشاياء 9ات القيخة والمي يخكن تمويلها بالبيع إىل نقد، وتموىل اللخان اسمال  الملعات 

الدينياة وتدوين وتوثيل أنواعها وأوصاخها 
واملخولارات  للذلاب  بالنسابة  وأوزانهاا 

ومنح اململعني أسناع رسخية.
- ععاوة املغرتباني اليخنياني يف اليارج 
إىل تنظيام حخالت تالع ُخُصاْوصاً يف غري 

البلدان املشاركة يف الُداْدَوان.
وعائاع  يف  ويمخثال  الثاناي:  املساار 
املواطناني )بالدخلاة اململياة وباألجنبية( 
يف البناوك المخارية واإلْساااَلمية وكذلك يف 
اللياد، عى أن يقو  البناك املركز2 بالدور 
بخوجاب  باه  املنااط  والرقاباي  اإلرشايف 
القواناني الناخذة، وبخاا يكفل المفاظ عى 
حقوق املوععني، وسمسهم األموال املوععة 
يف البنوك والليد يف تخاوز أزمة السيولة من 
الدخلة اململية والمي واجهت القطاع البنكي 
واملرصيف خالل الفرتة املاضية، كخا سايخمد 
أثرلا اإليخابي إىل البنك املركز2 اليخني وإىل 

األنشطة االْقمَصاعية والمخارية. 
املساار الثالاث: ولاو ممدلال بالدرجة 

األْوىل بالبنك املركز2 ويمم من خالل: 
- طرح البنك املركز2 ساندات حكومية 
وأ9ون خزاناة وصكوك إْساااَلمية بالريال 
اليخني نيابة عان المكومة مخثلة باملالية، 
تشارتيها البناوك وامُلؤّسساات والصناعيل 
والارشكات كواحادة مان مخااالت وطرق 
خوائاض  خيهاا  توظاف  الماي  االسامثخار 
أموالهاا، ويساميد  البنك املركاز2 املبالغ 
الناتخة عن بيع الساندات واأل9ون ملواجهة 
النفقاات الداماة وعاى رأساها املرتباات 
واألجاور وساد الدخاز يف املوازناة الداماة 
المارب  بسابب  تضاعاف  الاذ2  للدولاة 
والمصار، وتدد األماوال املممصلة من بيع 
الساندات واألَوراق املالياة بخثابة عين عا  
عاى المكوماة تممخلاه املوازناات الدامة 
للدولاة، ويماوىل البنك املركاز2 خقط مها  

إعارة لذا الدين نيابة عن المكومة.
- من األَلخيّة بخكان قيا  البنك املركز2 

بطرح سندات عين بالدوالر، لمدزيز احمياطياته من النقد األجنبي، وتخاوز اآلثار الناتخة عن 
المصار املفروض عى عائدات البلد من الصدبة، وسممل سندات الدين الدا  بالدوالر مشكلة 
تاآكل احمياطياات البنك املركز2 من النقد األجنبي، وتسااعد يف مواجهة ممطلبات البالع من 
ة املواع الغذائية األساسية  السالع والبضائع املسامورعة من اليارج، َخاصَّ
والدواء واملشامقات النفطية وغريلا، كخا سامدزز من قدرة البنك املركز2 
عى المدخل يف السوق للمفاظ عى اسمقرار سدر رصف الدخلة الوطنية.

وبناءاً عى ما سبل خإن عى البنك املركز2 ووزارة املالية والبنوك والليد 
واللخان المي سمشاكل رسعة المداطي اإليخابي مع مباعرة وععوة السايد 
عبدامللك بدر الدين الموثي للخواطنني، وبخا يكفل تبسايط اإلجراءات حمى 
يمفاعال النااس وتممقل الغاياة من الدعوة، ساواء ما يمدلال بالملعات 
والهبات أَْو ما يمدلل بأعوات السياساة النقدية املمخثلة يف ساندات وأَوراق 
الديان الدا ، المي يفارتض أن يطرحها البنك املركاز2 للخواطنني بالدخلة 
اململية وكاذا بالدوالر، وتفديال البنك املركز2 لادوره يف اإلرشاف والرقابة 
عاى عخل البناوك المخارية واإلْساااَلمية والليد وبخا يكفال المفاظ عى 

مدخرات وحقوق املواطنني.
 

ثانياً: متطلبات حماية االْقتَصاد الوطني: 
- إن تخناب حدوث املزيد من الصدمات يف الخوانب املالية واالْقمَصاعية والنقدية يمطلب 
وعون إبطااء أَْو تأخري اتيا9 جخلة من اليطوات واإلجراءات والمدابري الهامة والمي ينبغي 
أن تمواكاب مع مباعرة السايد عبدامللك بدر الدين الموثاي وتؤازرلا وعى وجه اليصوص 

ما ييل: 
 - رضورة باذل أقىص الخهوع لممصيل 
الرساو   مان  للدولاة  القانونياة  املاوارع 
الرضيبياة والخخركية املفقاوعة واملهدرة، 
إماا بسابب المهارب الرضيبي أَْو بسابب 
المهريب الخخركي، ولي موارع كبرية جدا، 
سيسااعد تمصيلهاا يف تخااوز الكثري من 
الصدوباات والممدياات المي تواجاه البلد 
بسابب الُداْدَوان والمصاار وتآمر مرتزقة 

الرياض. 
الرساو   النظار يف مدادالت  إعااعة   -
الرضيبياة والخخركياة عاى السالع غاري 
الرضورية واملسامورعة من اليارج، والمي 
تسامنزف ماوارع البلد من النقاد األجنبي، 
خالرساو  املرتفدة تمد من االسامرياع من 
ناحياة، وترخاع حصيلاة إياراعات موازنة 
الدولاة من ناحياة ثانياة، وتيفض عخز 
املوازناة مان ناحياة ثالثاة، وتمسان من 
قادرات البنك املركز2 اليخناي الذ2 يواجه 
شمة يف السيولة من ناحية رابدة، ومن ثم 
تدزز االسمقرار يف أسدار السلع واليدمات 

واسمقرار سدر رصف الدخلة الوطنية، 
- مراجداة قائخاة السالع والبضائاع 
املسامورعة مان الياارج واتيا9 قارارات 
حازمة يف لذا الخانب، وبخا يمخي البلد من 
حالة النزيف املسامخرة للدخاالت األجنبية 
إىل الياارج، وييفف من الدخاز املزمن يف 

ميزان املدخوعات مع الدالم اليارجي. 
- رضورة إيخاع بدائل للسلع والبضائع 
املسامورعة من عول الُدااْدَوان، إ9 من غري 
املنطقي أن يظال املواطن اليخني واْقمَصاع 
بالعناا املدمار واملماارص عاعخااً الْقمَصاع 
السادوعية واإلمارات وتركياا وبقية الدول 
المي تدمد2 عى بلدنا وتمارصه اْقمَصاعيا. 
الالزماة  المخائياة  المداباري  اتياا9   -
ملواجهة اإلجراءات والقرارات الددائية المي 

تسمهدف مديشة املواطنني.

محمد الصفي الشامي 
من صمراء ميد2 املنبساطة املكشوخة، 
القريباة مان منطقة املوسام السادوعية، 
واملطلاة عاى البمار األحخار شاخال غرب 
بيساائَر  الدادو  ُمناي  حخاة،  مماخظاة 
وانكساراٍت كبريًة وخاعحة، وكان املسلمون 
املناخقاون مان جنوعلام ‘وقاوعاً‘ للددياد 
مان املدارك الماي عارت خيها، رغام الغطاء 
الخو2، والددع الهائل من الغارات املسااندة 
لهام، و9لاك بداد أن شان أَبَْطاال الخياش 
واللخان عخليات عسكرية ‘مداكسة‘ بهدف 

تطهريلا منهم. 
* * *

ثخة وخرة من الغزاة ومرتزقمهم المخقى 
لناك، يمخلاون أمراضاً ال أوع حمى المفكري 
بهاا أَْو إخباركام عنهاا، أَْصبَماوا يف ِعاداع 
املوتاى، وكأن مفاع قاناون الصمراء ينص 
عاى أن: »عمااء الضمايا ال يهادأ جامها إال 

بدماء قاتليهم من الغزاة ومرتزقمهم«. 
* * *

بال شاك أن الددو لديه إْماَكانيات كبرية 
ولائلاة، وأنهام 9و نفاو9 وثاراء، ولذا ما 
يدركاه الخخياع، إال أن أُولئك األثريااء أَيْضاً 
يدركهام املاوت، خبداد أن أرسالوا كالبَهام 
للقماال يف سابيل براميال النفاط، وجااءوا 
إىل بالعنا لقمال أَبْنَائنا ونساائنا، القوا بأس 

قوانيننا.
* * *

»لسات أحفل كياف قمال أُولئاك الغزاة 
املناخقاني،  واملرتزقاة 
لكنكم سبل وأن شالدتم 
يف  وأشاالءلم  جثثهام 
رشياط مساخل لإلعاال  

المربي«.
إلكخال قراءة تفاصيل 
األساطورية‘  ‘امللمخاة 

يرجى االلمزا  بالمايل: 
مادى  اسمشادار   -
عظخة الُقارب اإللهي من 
املخالدين، وتأييده لهم.

لمقديام  االسامدداع   -
وعرخاان  وخااء  قباالت 

لفرسان اليخن األَبَْطال.
- وضاع الكخاماات لمخنب اسمنشااق 
الروائاح النمنة لا »جثث« املناخقني املمناثرة 
عى تلك الصمراء، الذين تساقطوا كالذباب 

املسخو ، وتخرغت وجولهم يف الرتاب.
* * *

لقد تدرضات صمراء ميد2 خالل اآلونة 
األخارية لدادٍع مان الزحوخات الدساكرية 
للُغازاة ومرتزقمهام بأعاداع كبارية، تمات 
غطااء جو2 كثياف، إال أن خرسااَن اليخن، 
جدلوا منها جميخاً للددو، ومقلة آللياتهم 

الدسكرية، وجماخل جنوعلم ومرتزقمهم، 
حيث كان أبرزلا خالل أربدة أيا  خقط من 
الشاهر املايض، حيث سقط خيها ما يقارب 
300 باني قميل وجريح يف 
عمرت  خيخاا  صفوخهام، 
آلياتهام  مان  الددياد 

الدسكرية، 
* * *

يف  عظخااء  خرسااٌن 
‘جبهة مياد2‘، لم األمل 
الشاكيخة  9و  املنشاوع 
يخهلاون  الدارماة، 
ويخادعون  الياوف، 
الثقاة باللاه يف ُكّل وقاٍت 
ويسايرون  وحاني، 
ومرالقاة  طياش  مان 
ويدقادون  ُساُداْوع،  آل 
الداز  بوعاي منقطاع النظري، ويدرساون 
خطاوات ُكّل عخليٍة عساكرية يقومون بها 
قبال تنفيذلاا، بدقة عالية، وطارق مذللة 
خريادة، اكمسابولا من امليادان، وصقلمهم 
املدارك واملالحم، رجاٌل يممبع المأريخ خطى 
ن ما يساطرونه من مشاالد  أقدامهم ليدوِّ
مياعين الرشف والمضمياة والبطولة، ولم 
ييوضاون املدركاة بالنيابة عان الخخيع، 
ضد براميل النفط، وأسالمة أمريكا، ومكر 

إرَسائيل.

تمساع  للغازاة،  مقالًة  باتات  مياد2 
أساوارلا من يو  آلخر، وتأُكل ُكّل من أتالا 
غازيااً، كخا تأكل النار المطاب، ويمم ارعاه 
قمياال، وقد شاالدت أثنااء زيارتناا الدديد 
من اآللياات الدساكرية املمرتقاة واملدمرة 
المابداة للددو، والكثري مان الخثث املمناثرة 
للخناخقاني الغازاة، ربخاا تكاون مرشوعااً 
ملممف خاص بخيد2 أساطورة لذا الزمان، 
بداد انخاالء الُداْدَوان وشاخل صباح يخن 

حر عزيز بال وصاية.
* * *

ماا تمناقلاه وكنات أساخُده يف وساائل 
اإلعال  قبل 9لابي لزيارة جبهة ميد2، ليل 
بالشاكل الذ2 أعركمه عى الواقع من ‘ثبات 
وصخاوع أساطور2‘ للخخالديان يف امليدان 
األقدس واملساخد األرشف، وكأنهم شاخرة 
جذورلا ضارباة يف أعخااق األرض، أبت أن 
تدياش إال واقفة يف وجاه ُكّل الخنون، رغم 
األعداع الكبرية من جماخل الغزاة املناخقني، 
الدساكرية  والرتساانة  اآللياات  وأحادث 
المابداة لهام، والارضب املدخدي املسامخر، 
والقصف الخو2 الكثياف، عى تلك املنطقة 
الصمراوياة املكشاوخة، مياد2 رواية بمد 
9اتهاا ال يكفيهاا مقااٌل وال تنصفهاا حمى 
أخال ، وما بدد أن تملهف املدارس الدسكرية 
من ساائر أنماء الدالم لمسمقَي من مدرسة 

ميد2 عنوان خصل أَْو لامش تدريف.

ُمنَطـَلق سبيل اهلل 
منهجيٌة ُمثمرة؟ 

نوح جاّلس 
لناك منهٌج إلهيٌّ رَساَخه اللُه 
سابمانه وتداىل لإلنَْساان، ولذا 
املنهج جاء بخاا يمواخل ويمناغم 
ماع خطارة البرش، منهاٌج كفيٌل 
باأن يدياش ُكّل إنَْسااان يخيش 
وخقه يف عزٍة وكرامة ويميا حياًة 
طيباًة يف عنيااه وآخرتاه، و9لاك 
من أعظم صاور الرحخة والندم 

اإللهية.
وال نناى أن طريال الهداية 
الذ2 رساخه الهاع2 يندرج مده 
عادة جوانب لاي أََسااسااً من 
الديان، ولكن قد تأتاي مراحل أَْو 
ظروف نركاز خيها عاى الخوانب 
األُْخااَرى ونناى الطريل األََسااايس والرئيي الذ2 يمماو2 ُكّل لذه 

الخوانب.
خخثالً حاب الوطن والدخاع عان الوطن والفداء للوطان.. إلخ، لنا 
قد ننخر وراء سالوكيات وخطط من شاأنها أن تبني الوطن وتصب يف 
صالماه وصالح املواطنني، ولكن نأتي لننظر يف األخري بأننا قد تنازلنا 

عن قيَخنا ومباعئنا وتركنا أشياء كثريًة من عيننا.
خلو أرعنا أن نممرك من منطلل ُحب الوطن خساوف ندخل ُكّل يشء 
من أجله ولو عى حساب عيننا، خخثالً سوف ندخل عى إنداش سياحة 
البالع كيي يسامفيد منها الوطن، و9لك يمطلب توخري اليدمات الخالبة 
للساياح من خخاور وخناعق وععاارة وغريلا من ممطلبات الساياحة 
كخاا يف إْسااَلمية تركيا، أليل لاذا ييد  الوطن واملواطناني بدائداته 
االقمصاعياة الهائلاة؟، ندم ييد  اقمصااع الوطن ولكن يهاد  الدين 
ويُهاني املمدينني خيزيح عنهم ثوب الرشف والكرامة ويكساولم ثياب 

الدار!.
كذلاك إ9ا أرعناا أن نبنَي جيشااً قوياً للدخاِع عان الوطن والقمال يف 
سبيله، لنا قد نسامدني بيلاٍت عسكريٍة يخب أن تكوَن أجنبية ومن 
الدول الدساكرية الُكلى، خيأتاوا ليمولوا تدريبنا وإمداعنا بساالحهم 
الاذ2 صنداوه خصيصااً لناا، وبددلاا نماذو حذولم الدساكر2 يف 
األَْخااَلق والسلوكيات واملخارسات حمى يصبموا لم قاعتنا يوجهوننا 
حيث يشااؤون بدد أن عرخوا نفساياتنا المي قد تربات وخل رغبمهم، 
وال نخرؤ عى الشاخار مدهم حرصاً عاى الوطن من الدمار حمى وقد 
أَْصبَمنا وأَْصبَمت أممنا تداني منهم األَمرَّين، ولذا ما رأيناه يف جيوش 
األماة الدربية واإلْسااَلمية المي ُشاّكَلت تمت ععم وتيطيط وإساناٍع 
ائيْل!،  أَمريكاي غربي، ولذه الخيوش أَْصبَمت عاماَل قوة لمخاية إرْسَ
خمدخال عى قخع ُكّل من يخارؤ أن يممرك صوب أيّة قضيٍة من قضايا 
األمة، إَضاَخة إىل 9لاك تيّلينا عن عيننا الذ2 يأمرنا بدد  الركون إليهم 

خضالً عن توليهم!.
ولكن لو تمركنا من منطلل بناء جيش للدخاع عن عين الله والقمال 
يف سابيله لن نممااج إىل من يدربنا مان اليهوع أَْو النصاارى ولن نلخأَ 
إىل اساميدا  ساالحهم الاذ2 يياععوننا به، بل ساوف نبمكر ونصنع 
ونمادرب وخل منهخيٍة قرآنيٍة تممو2 ُكّل ما يرتقي بنا يف لذا الخانب، 
وألننا نقاتل يف سابيل عين الله ضد أعدائه خسوف نوظف ُكّل إْمَكاناتنا 
ضدلم وسانخد أنفسانا أقوياء وأعازاء، ولذا ما الحظناه يف جيشانا 
اليخناي وأبطاله املؤمناني منذُ أن تثقفوا بثقاخة الدطاء يف سابيل الله 

والدخل وخل الموجيهات الربانية.
كذلاك عندما نريد أن نيلل بيئًة تدليخيًة وطبقًة ممدلخًة يف سابيِل 
الوطن وأَبْنَاءه، لنا قد نسميد  منالج علخيًة نهخت بها إحدى الدول 
املمقدماة؛ كونهاا صاحبَة تخرباٍة يف لاذا املخاال أَْو 9اك، وندخل عى 
ابمداث الطالب إىل تلك الدول وقد نسامدني بيلاتهم خيأتوا ليساعدونا 
ويرسخوا لنا خطمهم المدليخية و... و... إلخ، ومع مرور الوقت يمدث 
لناك اممزاج ثقايف يخسخ لويمنا كخسلخني، ولذا ما الحظناه يف بدض 
الدول اليليخية إَضاَخة إىل نظا  صدا  حساني الذ2 مكث خرتًة طويلًة 
خاليااً من املنالاِج الدينية يف مخال المدليم، و9لك النْشاَغاله برتبيمهم 
عاى خدمة الوطن والقائد ويف األخري لام ييدموا الوطن ولم يغنوا عن 
القائاد!، ويف جانب ابمداث الطالب ال نسامفيد منهم إاّل القليل خالخهة 
املبدوثاُة إليهاا تقاوُ  بانمقاء اليالات وأصماب املوالاب والطخوح 

وتغريهم براتب ضيم وغريه من الدروض المي تدخده إىل خدممهم.
ولكن لو تمركنا من منطلل خلل بيئة تدليخية يف سبيل الله وإعالء 
كلخمه لن نمماج إىل أحد ولن نسامدني بأحد خارج نطاق األمة املؤمنة، 
خنسامفيد من خلاتنا ونربي أجيال قويًة ممخساكًة بخباعئها الكفيلة 
بخخابهة األعداء واالرتقاِء بالوطن إىل مسموى خوق الدول المي نسخيها 
ممقدمة؛ أِلَّن مباعئنا جاءت من أحكم الماكخني وتمرض وتدخع بنا إىل 

خدل ُكّل يشء يوجب تمقيقه من أجل أن نميا حياة الكرا .
الاكال  يطول حول لاذا املوضوع خهناك الدديد مان الخوانب المي 
نممارك خيها من عاخع خدمة أشاياء تنفدنا يف حياتناا الدنيوية خنرتك 
ُكّل مباعئنا وننخر وراء أشاياء تُنسينا عيننا وعقيدتنا ومرشوعنا الذ2 
ُخلقنا من أجله وكذلك تدخل عى اممهان عزة املؤمن عون أن نسامفيد 

من ُكّل تلك الممركات يف الدنيا خضالً عن اآلخرة.
ولكان عندما نممرك من منطلل ومن عاخع إعاالء عين الله والدخل 
يف سبيله سوف نخد أنفسنا كرماء أعزاء شاميني، وكذلك مسمفيدين 

من ُكّل تمركاتنا وخططنا المي تيدمنا يف الدنيا واآلخرة.
خمب الله والدخل يف سبيلة يربينا عى ُحب الوطن وخدممه ويربينا 
عى الدديد من القضايا األُْخاَرى، خديننا عين كامل وشامل لكل جوانب 
المياة الماي تخدلنا نميا طيبني آمنني يف الدنياا ومطخئنني خائزين يف 

اآلخرة.
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املاُل ال 
يشرتي 

األحرار
فائد الدرويش* 

 

أَْصبَاح مان يساخون  يف زمان 

أنفساهم خداَ  بيت الله ُحلفاء مع 

أَْعااَداء الله، وأَْعااَداء لدباع الله، يف 

نفال الوقت الذ2 يسادون خيه إىل 

نُارصة أَْعاَداء الله ضد عباع الله.

يف زمن قا  من يسخون أنفَسهم 

خادا  بيات الله إىل شان حرب عى 

شادب مسالم مؤمان عى شادب 

يف  وارتكباوا  واإليخاان،  المكخاة 

حقهم أبشَع جرائم المرب واإلباعة 

تمات مالر أنهام ُخارس وكفار، 

خقملوا األَْطَفال والنسااء والشباب، 

واألساري،  والفقاري  الغناي  قملاوا 

قصفوا املسااجَد والبيوت، قصفوا 

املادارس واملسمشافيات، قصفاوا 

املصاناع واملزارع، قصفوا الشاخر 

والمج ولم يسمطع أحٌد أن يقف يف 

وجههم خقد اشارتوا ضخائر الدالم 

بأموالهم ونفطهم.

اشارتوا باان كاي ماون واألَُمم 

أَْطَفاال  املممادة وتاجاروا بدمااء 

اليخان، اشارتوا املرتزقاة والدخالء 

ُكّل  اشارتوا  الوطان،  أبنااء  لقمال 

يشء أمامهام بغياة لمدماري أرض 

اليخان ولكنهام عخزوا عان رشاء 

رشخاء اليخن، وتخكاني أَْعاَداء الله 

من احماالل أرض األنبياء والُرسال 

عخزوا عن مواجهاة رجال الرجال 

يف جبهات الارشف والقمال خقاموا 

بقمل النسااء واألَْطَفال واسمهدخوا 

البفاك  مصاناع  حماى  يشء  ُكّل 

واللبان.. 

عخزوا عن رشاء ضخائر أَْطَفال 

اسامقطاب  عان  عخازوا  اليخان، 

الطارق  باكل  األَْطَفاال  حكوماة 

ابل، عخزوا عن رشاء ضخائر  والسُّ

وبالغاارات،  باإلغاراءات  األَْطَفاال 

عخزوا عن رشاء مواقفهم الهاعخة 

لنقال ما يدانيه األَْطَفاال يف اليخن، 

وطلبوا منهم تزوير المقائل وعد  

9كر جرائم طائراتهم املرتكبة بمل 

أَْطَفاال اليخان، وطالبولام كذَلاك 

بمغياري مواقفهام الوطنياة حماى 

يكوناوا عخاالء خونة ضاد الوطن، 

وعندماا يئساوا من رشائهام كخا 

اشارتوا املرتزقاة والدخاالء الهني، 

اسمنسايوا  كخاا  اسمنسايولم 

املدنيني  غريلام واسامخروا بقمال 

إىل  أعى  ماا  واألَْطَفاال،  والنسااء 

غضب توشاكا وقالر والالكان.، 

الاذ2 لبوا نداء شادب لام يلل من 

الصخات  ساوى  الادويل  املخمخاع 

لشادبهم  خانمقخاوا  والياذالن، 

املظلو ، وقملوا املدمدين وأرعبولم 

حمى أَْصبَموا كالخر9ان.

وقسخاً قسخاً قساخاً لن يمملوا 

ارض المكخة واإليخان، ولو اشرتوا 

بأموالهم املدنساة بدمااء األَْطَفال، 

ُكّل الدالم وحمى لو اشارتوا الصني 

والياباان، وسايهزمون رش لزيخة 

يف أرض المكخة واإليخان، وسمظل 

اليخن مقلة للغزاة عى مر الزمان.

* وزير المياه في حكومة اأَلْطَفال

أحمد ناصر الشريف
 

تمدثناا يف الخزئاني األول والثاناي مان لاذه 
المناولاة بإيخاز عن الدوامل واألَْسابَااب المي أعت 
إىل سايطرة النظا  السادوع2 عى القرار السيايس 
اليخناي منذ الدا  70ل1  ولاو الدا  الذ2 خرضت 
خيه السدوعية مصالمة وطنية بني اليخنيني خدمت 
أجندتهاا السياساية ومصالمها أَْكثَار مخا أخاعت 
الشادب اليخني ولذا ما شاّخدها اليو  ومن خالل 
عدوانها الظالم عى الشادب اليخناي لمكرار نفل 
السايناريو ولكن بطرق وأََسااليب أُْخاَرى مع انها 
تدرك جيّداً أن تخربة عا  70ل1  لن تمكرر حمى لو 
اسمقدمت ُكّل جيوش الدالم لفرضها عى اليخنيني 
بالقاوة.. وبخا أننا نديش لذه األيا  الذكرى الثانية 
لثورة 21 سابمخل الشادبية المي صاعخت األَربداء 
والذكرى الرابدة واليخسني لقيا  ثورة 26 سبمخل 
الماي تصااعف االثنني القااع  خإننا سانموقف لنا 
أَما  األحداث المي شهدتهخا الثورتان عقب قيامها 
بهادف إجهاضهخا والقضاء عليهخا تََخاماً من قبل 

النظاا  السادوع2 بقياعاتاه املمداقبة بادءاً بامللك 
سادوع الذ2 خلاف والاده ُمَؤّساال مخلكة الرش 

السدوعية امللك عبدالدزيز ومروراً 
وخهاد  وخالاد  خيصال  بامللاوك 
القرن  وعبدالله وانِْمَهاء بفرعون 
امللك سالخان  الواحاد والدرشين 
بن عبدالدزيز الذ2 سيظل عنواناً 
عى مدى المأريخ ألبشاع عدوان 
لخخي تشهده اليخن يف تأرييها 

القديم والمديث.
 26 ثاورة  واجهات  لقاد 
األوىل  السااعات  مناذ  سابمخل 
الندالعهاا لخخة رشساة بقياعة 
النظا  السادوع2 للقضاء عليها 
ولاو األمار الاذ2 جدال الثاوار 
جخاال  بالرئيال  يسامنخدون 

عبدالنارص حينها خأرسل إىل اليخن قوات عسكرية 
كبارية لمداخع عن الثورة والخخهورية اسامخرت يف 
اليخن خخل سانوات ولكنها بسابب تدخل قاعتها 
يف الشاأن السايايس اليخني لم تمقل نرصا ومنيت 

بيسائر كثرية.. وعندما شدر النظا  السدوع2 بأن 
الرئيل جخال عبدالنارص قد أَْصبَح منهكاً سلطوا 
علياه جياش الكياان الصهيوني 
ليخهز عى قواته المي كان يهدع 
بهاا إرسائيال ورميهاا يف البمر 
خالل سامة أياا .. ولام يكمفي 
الخياش الصهيوني بذلاك وإنخا 
احمل شبه جزيرة سيناء بالكامل 
الساورية  الخاوالن  ومرتفداات 
وأرايض أرعنية بدد أن لز  ثالثة 
جياوش عربية خيخا عرف بمرب 
األيا  السامة ولناا وجد الرئيل 
ماأزق  يف  نفساه  عبدالناارص 
خأضطار لسامب ماا تبقى من 
قواته يف اليخن لمساد الفراغ الذ2 
احدثمه لزيخاة الخيش املرص2 
يف مارص و9لاب إىل اليرطاو  بالساوعان ليسالم 
ملف اليخان للخلك خيصل بمخاة أن مرص بماجة 
إىل مسااعدة السدوعية إلَعاَعة بناء الخيش املرص2 
الذ2 عمرتاه إرسائيل خوجدلا امللاك خيصل خرصة 

ملضاعفاة الدعم املاايل والدساكر2 للخلكيني الذين 
اسامطاعوا أن يمارصوا صنداء قبل أن يغاعر آخر 
جند2 مارص2 مدينة المديدة و9لك بهدف الضغط 
عى الخخهوريني للقبول بالرشوط السدوعية إ9َِا ما 
تطلب األمر اعرتاف السادوعية بالنظا  الخخهور2 
اة بدد نشاوب خالف  ولاو ما حدث بالفدل َخااصَّ
سايايس شاديد باني امللاك خيصال واالماا  ممخد 
البادر حول مدالادة الطائف بسابب رخض األَخري 
االعارتاف بمبدية مناطل عساري وجيازان ونخران 
للسادوعية مخا جدل امللك خيصل يسمب الدعم عن 
امللكياني ويفمح خط مبارش ماع الخخهوريني عل 
وساطاء ممليني وخارجيني ممققاا عللم مالم 
يسامطع تمقيقه خالل حرب سبع سنوات مولمها 
السادوعية ماعيا وعساكرياً وععخمها سياسياً وقد 
تمدثناا عان املكاساب المي حصال عليهاا النظا  
السادوع2 يف الخزئني السابقني.. أما موقف النظا  
السدوع2 من ثورة 21 سبمخل الشدبية ومماولمه 
اسامغاللها وااللمفاف عليها أمال يف بقائه مسيطرا 
عى القرار السايايس اليخني خهو ما سنممدث عنه 

يف الددع القاع .

أنواُع الصراع والحرب االقتَصادية
زيد البعوة

 
يماوُل الطواغيُت والُغاْزاة واملمملون أن يُرِكدوا 
خصوَمهم بخيملف الوسائل المي عى رأسها القوة 
الدسكرية بخيملف أنواع األسلمة، يقملون الناس 
ويدمرون املنازل ويقطدون الطرقات ويدخلون ما 
بوسدهم للنيل من خصومهم برياً وجوياً وبمرياً، 
ولذا ليل إاّل نوع من أنواع الرصاع، خهناك الخانب 
األمناي الاذ2 يدمخاد علياه املخرماون يف خليلة 
الوضاع األمني مان الداخل من خاالل المفخريات 
واالغمياالت وزرع الدبوات الناسافة وغري 9لك من 
وساائل الارصاع األمني إلربااك صفاوف املخمخع 
وجدلهم يديشاون حالًة من اليوف وانددا  األمن 
ولنااك أيضااً المارب اإلْعااَلمية المي يساميدما 
الُغااْزاة ضد خصومهم، حيث يسايرون عدعاً من 
اإلْعااَلمياني املأجوريان ويوظفونهام يف عادع من 
وساائل اإلْعااَل ؛ بهدف نرش الشائدات واألكا9يب 
املفلكاة ليلل حالة من الرعب يف أَْوَسااط الناس 
خاصاة إ9َِا لام يكن لناك وعاي يف نفوس املخمخع 
املسامهدف ولنااك الددياد مان أناواع وأسااليب 
الرصاع يسالكها املدمدون لرتكيع خصومهم منها 
السياساية والثقاخية إاّل أن أخطرلا وأشدلا خمكاً 

المرب االقمَصاعية.
خالمارب باالقمَصاعية المي يسالكها الظاملون 
والمي تدمل جريخة حارٍب بمد 9اتها الرشعية لها 
ال مان الله وال مان قوانني األمم املممادة وال حمى 
من الفطرة اإلنساانية وألن املخرماون ال أَْخاااَلق 
لديهام خهم يدمالون المرَب االقمَصاعية وسايلًة 
مهخاًة للنيال مان خصومهام، خهم يدخادون إىل 
حصاار النااس وتخويدهم ويسامهدخون مصاعر 
أرزاقهم مثل املصانع واملزارع واملمال المخارية، بل 
وصل بهم المال حمى إىل اسامهداف األسواق ولي 
مكمظة باملمساوقني، ليل لذا خمساب، بل وصل 
بهم المال اليو  مع تطاور الدلو  والمكنلوجيا إىل 

اساميدا  أساليب خطرية تنهك الناس وتصل بهم 
إىل مرحلة الفقر املدقع منها منع املواع الغذائية من 

الدخول إىل املخمخع املسامهدف، 
كخاا يفدال الدادو الصهيوناي 
بقطاع غزة، وكخا يفدل الددوان 
السادوع2 األَمريكاي بالشادب 
اليخني ثم يقصفون امُلَؤّساسات 
واملصاناع  وامليااه  والكهربااء 
واملطاارات واملوانائ والطرقات 
ويدخلون ماا لَو اشاد من 9لك 
األعوية واملساملزمات  يخنداون 
الطبية ويقصفون املسمشفيات 
لكاي تنمارش االماراض ويندد  
الادواء ويخاوت الكثاري بسابب 
ثام  الداالج  واندادا   المارب 
يذلبون إىل ماا لو ابدد من 9لك 

إىل مماربة الدخلاة النقدية بدد أن يقصفوا املوارع 
المنخوية مثال النفط والغاز واملوانائ والصياعين 
خمقال املاوارع المنخوية ويضداف االقمَصاع وتغى 
األسدار ثم يسميدمون الرضبة القاضية واألَخرية 
والماي تمخثل يف إضداف الدخلاة النقدية من خالل 
سامبها مان البنوك واسامبدالها بدخاالت أجنبية 
وتقل نسابة السيولة يف البنك ويضدون حظراً عى 
البناوك املركزية كخاا يدخل الددوان الياو  بالبنك 
املركاز2 اليخناي خيصلاون بالنااس إىل حالة من 
الفقار والخوع واملدانااة خال تسامطيع الدولة أن 
تارصف رواتَب املوظفاني وال يسامطيع الناس أن 
يمصلوا عى املواع الغذائية بسبب المصار والمرب 
واندادا  الاوارعات والصاعرات ويكاون املخرمون 
بذلك قد أحكخوا قبضمهام وجدلوا الناس مدلقني 
بني املوت جوعاً وحصاراً أَْو قمالً بالطائرات، ولكن 
لناا ال تغلل املخااالت عى املؤمنني مان عباع الله 
املسامضدفني خالله يهيئ األمور وييلل املمغريات 
ويوجد الملاول خاصة إ9َِا كان لادى الناس قياعة 

حكيخة ووعي وبصرية عالية وثقة بالله.. 

وا9ا اسامطاع الناس أن يمغلبوا عى الطواغيت 
عساكرياً وأن يمولوا بينهم وبني تمقيل ألداخهم 
الهزائام  بهام  ويلمقاون 
واليساائر يف األرواح والدمااع، 
خهاذا عامال مهام مان عوامل 
النارص لان يسامطيع المصار 
يخدلهام  أن  االقمَصااع2 
كان  إ9َِا  خاصاة  ينهزماون، 
لنااك وعاي وقيااعة حكيخاة 
وحالاة من الصال الدخيل المي 
تادو  طوياالً؛ ألن لنااك  لان 
حلوالً أخرى بأيد2 الناس لناك 
ولنااك  االجمخاعاي  المكاخال 
ولنااك  االقمَصاعياة  الموعياة 
البدائل بالنسبة للخواع الغذائية 
يسامغني الناس عان الماجات 
الغاري رضورياة ويكمفاون بالكخاليات ثام يلخأ 
النااس إىل الزراعة بخا يسامطيدون خاملاء موجوع 
والرتباة صالماة يزرعاون المباوب واليرضوات 
وحماى الفواكاه ويأخاذون الدال والادروس من 
الرصاعاات المي حصلت عى مر المأريخ خالمصار 
كخاا يدلم الخخيع يخدل الناس يفكرون يف الملول 
والبدائال واالعمخااع عاى النفال بال أن المصار 
يخدال النااس ييرجاون مان حالة االسامرياع إىل 
حالاة اإلنماج املميل واالكمفااء الذاتي ويبدأ الناس 
مرحلاة جديده من المياة املليئاة بالدزة والكرامة 
وعد  اسامخدا االخرين والرضوخ لهم ولنا علة يف 
المصار املفروض عى ايران كيف اسمطاع الشدب 
اإليراناي أن ينهاض وأن يصباح قاوه اقمَصاعياة 
عظخى عى مساموى الدالم رغم المصار والمظر 
املفاروض عى مدى عرشات السانني اما بالنسابة 
والنفاط  والكهربااء  كاألعوياة  األشاياء  لبقياة 
والغاز خهنااك حلول بخمناول النااس أولها الصل 
واساميداب املرحلاة واالسامدداع لياوض املدركة 
االقمَصاعياة لكي يممقل النرص خبالنسابة للدالج 

واألعوية يسامطيع الناس أن يلخؤون إىل األعشاب 
والدقاقاري والطاب البديل ولن يسامطيع الددوان 
يغلال عى النااس يف غرخاه ويخندهم مان المياة 
خاللاه موجاوع يهيائ األماور ويشافي املارىض 
والخرحاى ويقذف يف قلوب البدض من البرش حب 
املسااعدة اإلنساانية والمقوقياة وغري 9لاك ولنا 
علة يف خلساطني والداراق وكثري من الادول المي 
واجهات مثل لذه األماور، أما بالنسابة للكهرباء 
خكخاا يدلام الخخياع أنه ليال حاجاة رضورية 
وال ملماه خاصة يف الماروب إاّل يف بداض األمور 
المي تمدلل باملسمشافيات وغريلاا خهناك البدائل 
كالطاقاة الشخساية المي لن يسامطيع املخرمون 
عان أن يمخبوا الشاخل من الطلاوع ولكذا مع 
بقياة األشاياء إاّل أن الايشء املهام لناا لو كيف 
نواجاه الاداف الدادوان الماي تهادف إىل إضداف 
الدخلة النقدية وانددا  السيولة وإخراغ البنك ولذه 
ليسات جديده خقد حصلت يف عول عده يف رصاعها 
ماع أَمريكا مثل إندونيسايا وبدض الدول األوربية 
واالخريقياة واسامطاعوا أن يخمازولا وأَن يمغلبوا 
عليها ونمن كشدب يخني بخقدورنا أن نخماز لذه 
املرحلة وأن نمطم الداف الددوان وننمرص عليهم 
من خاالل تكاتفنا ووعينا وصخوعنا واسامخابمنا 
اايِّاد عباد امللك  للقيااعة المكيخاة املمخثلاة بالسَّ
بادر الدين الموثي حفظه الله الاذ2 ععا إىل حخلة 
شادبية لدعام البنك لكي يسامخر يف عخلاه ولكي 
تظل السايولة مسامخرة يف البناك وتماخظ الدخلة 
عاى قيخمها وعاى حضورلا ولاذا يمخثل يف إيداع 
مبالغ مهخا كانت بسيطة يف البنك لكي يسمثخرلا 
ويوظفهاا يف صالاح الشادب ويكاون اليخنياني 
بذلاك قد انمارصوا عى الددوان وحطخاوا كليائه 
وحاخظاوا عاى اقمَصاعلام وبنكهام ووحدتهام 
والله سابمانه لو الكفيل بممقيال النرص وخلل 
املمغاريات خثقمناا به كباريه بأن وعده سايممقل 

مهخا كانت الظروف ولله عاقبة األمور.
 والداقبة للخمقني.

لن تنجح السعودية يف تكرار تجربة 1970م                    )الجزء الثالث( الت
تأم

الَعــدُّ التنازلّي للوجود السعودي
حمود أحمد مثنى

يممرَُّر الدخيُل “سخيث” من برنامج املاتريكل، 
ويصباحُ برنامًخا خارج السايطرة ويقوُ  بنساخ 
نفِساه إىل أعاداع كثارية جداً مان النساخ، ولدخه 
القضااء عاى “نياو” وجخاعماه والقضااء عاى 
املاتريكال بذاتها المي اخرُتعت لذلك، خهو برنامج 

خطري وميرب. 
تمااوُل املخخوعاة املقاومة الوصاول إىل ملمج 
املاتريكال، خيبمثاون عن طريقة للوصاول إليه يف 
بُرجاه الاذ2 يناطح الساماب، والاذ2 ال تصل إليه 
املصاعاد الداعياة، وال يخكن الدخاوُل إالَّ بالمصول 
عاى مفمااح للبااب اليااص واملوجوع ماع صانع 
املفاتياح اآلسايو2 نياو أَْو امليمار مياطبااً رئيل 
املاتركل.. )لقد خرج اساخيث عن السايطرة إ9َا لم 
ترتكناي أعماره خإنه سايدمر ُكّل يشء وسايدمرك( 
مان خيلام 29 ماتركال الداملاي 29 الثالثاة أجزاء 
واملثري للخدل، والذ2 يمخل رمزيات الشدوب واألَُمم 
بشايوص وأساخاء ومصطلمات تأرييية وعينية. 
والفكار الولاباي الاذى تام اخرتاعاه وتطوياره يِف 
القرن الماساع عرش من ِقبل رشكاة الهند الرشقية 

الليطانياة كأعاة ملداقباة أَْو تدماري ُكّل من ييرج 
عان السايطرة الليطانياة ولاذا ماا تام واقدااً 

بالولابياة وآل سادوع إىل نهاياة 
القارن الدرشيان، ومان ثام بدء 
الياروج عن السايطرة عل تبني 
آل ُساُداْوع مرشوعهخاا اليااص 
بإقاماة اليالخة الدينية بدد أن تم 
الدول القومياة والدلخانية  تدمري 
المماّرر  إىل  السااعية  والوطنياة 
والميلاص من السايطرة الغربية 
وإعاقاة إقاماة نهضاة للخنطقة 
الوحدة  الدربية وإخشال مشاريع 
الدربياة، وكذلاك عخلات املخلكة 
بواساطة الولابياة واملاال عاى 
املشاركة الفاعلة يِف تدمري االتماع 
االنْمَصاارات  وبملاك  الساوخييمي 

كسابت املخلكة الثقة املمزايدة بقدراتها عى تمقيل 
مرشوعها اليص املساملهم من المأريخ اإلْسااَلمي 
)اليالخاة( مبني عى ما قامت به من إعداع عرشات 
اآلالف مان الدعااة لاكل عولاة يِف الوطان الدرباي 
خالل عرشات السانني ورشاء الاوالءات االجمخاعية 

والسياسية وبناء منظومة إْعااَلمية مؤثرة يِف الرأ2 
الدا  ورشاء منظخات حقوقية ومدنية واملخخوعات 
املشاركة يِف صناعة القرار ُكّل 9لك 
)اليالخة  القااع   للبديل  تخهياداً 
السادوعية(. أعركت األَُمم والدول 
الكلى اليطَر مان برنامج الذى 
صندماه بريطانياا وتولت أمريكا 
حخايمه ورعايمه )الكملة الغربية( 
وألن الدالم يِف حالة تغري مسامخر 
املمغاريات  مالماح  بادأت  وقاد 
الدولياة املمدادع االقطااب للزمن 
القااع  وقواعاده ال تقبل بوجوع 
السادوع2 املكاون مان جناَحاي 
)آل ُسُداْوع السالطة الزمنية وآل 
الشيخ السلطة الدينية( خلم يكن 
ترصيح الرئيال األَمريكي اوباما 
النارية املمهخة للخخلكاة باعمبارلا راعيًة ومصّدرًة 
قاناون  عاى  الكونخارس  ومصاعقاة  لإلْرَلاااب 
مماَسابة السادوعية عن لخو 11 سبخمل2001  
ولاذا القاناون ماؤرش واضاح عاى تبادل موقف 
الصديل والمليف االنمهاز2 وكذلك برامج مرشمي 

االنمهازياة  والديخقراطاي  الخخهاور2  الرئاساة 
ومان ضخان املمغريات الدولياة قبيل الُدااْدَوان عى 
الايَاَخاان تصارياح لقااعة روس تممادث عن عد  
رغباة روسايا بانهيار السادوعية املفاجائ ملا لذلك 
االنهيار مان تداعيات خطرية عى أمان املنطقة وىف 
نفل االطار الادويل مراخدات ألَْعَضاء برملان االتماع 
االوربي تمخيل السادوعية مساؤولية نارش االخكار 
اإلْرَلاابية ولي مساؤولة عن الدمااء يِف الدالم وأنه 
يخاب عى أورباا تغيري تمالفها مع السادوعية عى 
وجاه الرعة ومن املؤرشات الهاماة اندقاع مؤتخر 
غروزني يِف الشيشاان الاذى اصدر املشااركون خيه 
بياان )ان الولابياة ليسات مان السانة واملخلكة ال 
تخثل السانة(، كان من املسامميل عقُد لكذا مؤتخر 
قبل المرب والُداْدَوان الملف السادوع2 الصهيوني 
عاى الايَاَخان الذى صخدنا خياه وانمقلنا إىل مرحلة 
الدادو خساائَر لائلاة وساخع  الهخاو  وتكبياد 
الدالام رصاخ السادوعية وشاكوالا يِف مخلل األن 
باالعماداءات الايَاَخانياة عاى أََراضيهاا مدمخدة يِف 
9لاك المزييف عى اليخني املمصهاني يِف مراكز المأثري 
اإلْعااَلماي وىف الايَاَخان سايهز  حلاف الرش وعند 

تمقيل النرص سممغري خارطة املنطقة. 
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يف حركة )املال( التي رسمها اهلل -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلـى-، هي يف الواقع تجعل )املال( وكأنه للكل
  - بشرى المحطوري:

مدخل: -
اٍل الدرَس  َمن يقارأُ بمأمُّ
الماسَع من عروس رمضان، 
سايخد خياه لادًى عظيخاً، 
خخاا إن تنمهاي مان قاراءة 
تشاماَق  حماى  صفماة، 
أن  لاو  وتمخناى  لألخارى، 
ماا بني يدياك مان الهدى ال 
نهاياة له أباداً، وقاد ييطر 
يف بالاك، لاذا الساؤال: أين 
ملاا9ا  الَقاِئاد؟  ااِهيْاد  الشَّ
ُحرمناا مان نبٍع صااٍف من 
الهادى الذ2 يالمال قلوبنا 
تاماة،  بساهولة  وعقولناا 
وتمرُب مدانيه إىل وجداننا 
بسالساة، لخزالاة طرحاه، 
وروعاة  لفظاه،  وساهولة 
أمثلمه؟ خيدمرص قلبك األىس 
ضلوَعاك  وتخازُِّق  واأللام، 
المرُة والمزُن عى خقدان 
ااِهيْاد الَقاِئد -ِرْضاَواُن  الشَّ
اللاِه َعَليْاِه-، علام الهادى، 

ومنارة الدَُّجى، 

دور املال االجتماعي: -
ااِهيْاد الَقاِئد  وّضاح الشَّ
َعَليْاِه- بأن  اللِه  -ِرْضااَواُن 
-ُسابَْمانَُه  اللاه  حدياث 
األماوال يف  َوتََداَلااى- عان 
القارآن الكريام كأناه ماال 
الناس َجخيداً، يف قوله تداىل: 
}َوال تَأُْكلُاوا أَْمَواَلُكاْم بَيْنَُكْم 
ِباْلبَاِطِل{، خالخخع لنا يضم 
املسالخني َجخيداً ملن يمأمل، 
األماوال  أصمااب  وليال 
خقط، حياث قال: ]كثري من 

الدباارات يف القرآن الكريم خيخاا يمدلل بخوضوع 
املال: أن املال له عور، عور اجمخاعي، املال لو مال 
الناس يف الواقع، أعني: يف حركة املال المي رسخها 

الله -ُسبَْمانَُه َوتََداَلاى- لي يف الواقع تخدل املال 
وكأنه للكل، لهذا ربط مسؤوليات كثرية بأصماب 

رؤوس األموال[، 

 كنزَ 
ُ
م اهلل ملاذا حرَّ

األموال؟
اللِه  -ِرْضااَواُن  ُمشارياً 
َعَليْاِه- باأن األماوال ال بد 
لها أن تممارك، لكي تنخو، 
ويسامفيد منهاا الخخياع؛ 
ألن األماوال عندما تممرك، 
خمنشاأ املصانع والرشكات 
وتزعلار  والدقاارات، 
ينمداش  وبهاذا  المخاارة، 
االقمصااع، وتقال البطالاة 
بشاكل كباري، ويسامطيع 
النااس الديش يف مساموى 
اجمخاعي الئل به كإنسان، 
واالرتهاان  الماجاة  عون 
إىل اآلخريان خقاال: ]أليل 
الازكاة، أوجب  لناك رشع 
أوجاب  الازكاة،  عليهام 
عليهام اإلنفاق يف سابيله، 
يكنازوا  أن  عليهام  حار  
عليهم  وأوجاب  أموالهام؟ 
أن يمركولاا، املاال يخاب 
أن يكون يف عورة مسمخرة، 
يف حركاة، إ9ا عنادك رصيد 
من األماوال ترتكها ترتاكم 
أموال لناك شاغلها عندما 
تثخرلاا،  أنات  تشاغلها 
يديشاون  آخرين  وتشاغل 
مداك خيهاا، لاذه قضياة 

لامة[، 

ضرورُة املحافظة على 
)املال العام( من أجل 

تحسني معيشة املواطِن
اللاِه  -ِرْضااَواُن  وأكاد 
َعَليْاِه- بأن رسقة املاال الدا ، واالسامموا9 عليه 
وعد  تمريكه يف السوق، يف االقمصاع، عل خطط 
اقمصاعية صميمة وناجمة ومدروسة، يخدله ال 

ينخو أبدا، ويصاب اقمصاع البلد بالمدلور الشديد، 
حياث أن األمة تمر  مان عائدات تلاك األموال يف 
مديشامها، وترتاكام الديون عاى الدولاة، والمي 
بدورلا ال تسامطيع أن تقد  خدمات للخواطنني، 
خمضداف القدرة الرشائية لديهام، وتزيد البطالة، 
مخاا ياؤع2 إىل حالاة مان الفقار والدوز تساوع 
املخمخاع، حياث قال: ]نأخاذ من لاذه ألخية ما 
يسخى باملال الدا ، الثروات، الوارعات الدامة، أنها 
لامة جّداً جّداً يف مساألة تمسني مديشة الناس، 
لاماة جاّداً ألن النظارة الياصة بالنسابة للخال 
ليسات نظرة صميمة من الناحياة االقمصاعية، 
ال ينخاو اقمصاعك أنات، ال ينخو مالك أنت ساواء 
بشاكل تخارة، أو بشكل زراعة إال يف إطار المركة 

الدامة للخال[، 
ممذراً مان اخمالس املاال الدا ، بقولاه: ]إ9ا 
سالم املاال الداا  أمكان أن يكاون لنااك قدرة 
رشائياة، وقادرة يف مخال ما9ا؟ حركاة الناس، يف 
تخارتهام وزراعمهام، خمنهاض رؤوس األماوال، 
تنهض األموال، وتكثار األموال، إ9ا لناك اخمالس 
لألماوال الدامة تأتي كثري من األعباء، تضاف عى 
األماوال الياصة، تضدف قدرة النااس الرشائية، 
ويف األخاري ال تادر2 وصاحب الادكان عاطل عن 
الدخل ال يوجد بيع ورشاء، 9لك املزارع زرع وسقى 
وتداب وحصد، أو جنى ثخاار مزرعمه، وصل وإ9ا 

السوق كساع[، 

الجرع االقتصادية، املفروض تكون على 
املسؤولني الكبار

ويف إطاار حديثاه عان املاال وحركمه، أشاار 
-ِرْضااَواُن اللاِه َعَليْاِه- إىل أن السابب الرئياي 
للا)جارع االقمصاعياة( لو اخمالس املاال الدا ، 
والاذ2 بادوره يؤع2 إىل كسااع األساواق وضدف 
ثام  الدياون، ومان  وتراكام  الرشائياة،  القادرة 
خاملواطان املساكني لاو الضمياة، ألن االسادار 
بدورلاا سارتتفع، خقد قال: ]ولهاذا لم يدخلون 
ُجارع المي يساخونها ]جرع اقمصاعية[، أليسات 
أعباء عى الناس أنفساهم؟ كان املفروض الُخرع 
االقمصاعية تكون عى املسائولني الكبار لم الذين 
عندلم رؤوس أموال كبرية، لم الذين يمقشافون 
قلياالً، ييفضاون من قليال، وليال أن يضيفوا، 
إ9ا لنااك عيون عاى بدض البلدان تاراه يف األخري 
يمماول يف األخري إىل زياعة يف األسادار ثم ال تدر2 

إال والماجاة قد خيهاا زياعة مائة رياال، ال تدر2 
وقد خيها مائمني ريال، ال تدر2 إال وقد خيها زياعة 
بنسابة %100 أو أَْكثَر، أليسات يف األخري تضدف 
قادرة النااس الرشائياة ويصبماون يف عذاب من 

تالعاب  لنااك  ألن  الغاالء؟ 
باألموال الدامة[.

بلدان عربية غنية جدًا، 
ولكن عليها ديون!!

ممساائالً -ِرْضااَواُن اللِه 
َعَليِْه- يف اسمغراب شديد عن 
الديون المي ترتاكم عى بلدان 
عربية تخملك ثروات طبيدية 
سابمانه  اللاه  ألن  لائلاة؛ 
- كخاا ندارف - قاد جدال 
الوطان الدرباي يف منطقاة 
مموساطة، ومسايطرا عاى 
املائياة، والمي  املخارات  ألم 
بدوره يسامطيع من خاللها 
أن يمصل عى ثروات طائلة، 
باإلضاخاة إىل البرتول والغاز 
الثاروات، والمي  وغريلا من 
األماة  أن تخدال  املفاروض 
الدربياة أغنى وأقاوى األمم 
خقاال:  األرض،  وجاه  عاى 
]ولاذا من األشاياء الغريبة 
جّداً يف البالع الدربية بالذات، 
تخد بلداناً خيها ثروات لائلة 
جّداً وعليها عيون كثرية جداً! 
عليها عيون كثرية باملليارات 
كياف  الادوالرات  بخلياارات 
ثرواتنا؟ ليست بالشكل الذ2 
يخكان أن يكفاي حاجاتنا؟ 
ال يوجد نااس يدرخون كيف 
يسامطيع  حمى  ييططاون 
ينهاض  باأن  شادب  أ2 
يممخال  أن  عون  بنفساه 
عياون ملياارات الادوالرات، 
اليخن نفساه يقولاون عليه 
حوايل ثخانياة مليارات عوالر 

عيان! الداراق كان علياه ما يقاارب أربدني مليار 
عوالر! وعناده احمياطاي نفاط كبري جاداً، عنده 

ثاروات كبرية جاداً!، يوجاد خلل بالنظا  بشاكل 
عا ، يف النظا  اإلعار2، يف الموظيف، يوجد خلل يف 
الميطيط، خلل يف اسامغالل اليريات، خلل كبري يف 
المدامل مع الله، ولهذا تخد الناس ثرواتهم لم تدد 

تشكل شيئاً[.

البلدان العربية رغم 
ثرواتها، أصبحت )عالة( 

على اآلخرين
اللاِه  -ِرْضااَواُن  الخمااً 
َعَليِْه- بألم شاديد إىل واقع 
وكياف  الدربياة،  األماة 
أصبمت تسمورع ُكّل يشء، 
برغام ثرواتها الهائلة، وأن 
أصبمت  الدربياة  البلادان 
ساوقا اسامهالكية كبارية 
البلدان،  ُكّل  لصناعات  جّداً 
وكيف أن اليهوع والنصارى 
اسامطاعوا بسياساتهم أن 
حكومات  عاى  يسايطروا 
البلادان الدربياة، ويوقفوا 
أ2 مارشوع نهضو2 كبري 
خيهاا، خأصباح الرجل غري 
املساؤول  لاو  املناساب 
عائخاا، خقال: ]ألام نصبح 
نمن عالة تقريباً يف مأكلنا، 
يف ملبسانا عاى اآلخرين؟! 
حمى يف البلادان المي لديها 
أصبمات  لاماة  ثاروات 
عالة عى اآلخرين! مأكلنا، 
ملبسانا، أعويمنا، الوسائل 
والكخالياة  الرضورياة 
كلها من عناد اآلخرين من 
الياارج، وماع لاذا تخاد 
وثرواتناا  كبارية!  عيونااً 
البمرياة  الثاروة  أيان؟ 
بالنسابة لليخان لوحاده؟ 
ثاروة البمر تكفاي اليخن 
وحدلاا، الثاروة الهائلة يف 
البمار، سااحل طويل عريض حاوايل ألفني كيلو، 
البمار األحخر، والبمر الدرباي خضالً عن البرتول 

واملداعن، ووارعات كبرية[.

تأت�ي االبت�الءات يف مجالني: فيم�ا نحب من 
الناحي�ة املادية، وابت�الءات فيم�ا يتعارض مع 
مطامعن�ا من الناحي�ة املعنوية، ومع ش�عورنا 
وحب االس�تعالء لدينا من الناحي�ة املعنوية، لو 
كان التري�ع، لو كان االبت�الء اإللهي ال يتناول 
هذه املج�االت التي ه�ي محك حقيق�ي، ودليل 
حقيقي عىل الصدق من الكذب، لكان ُكّل الناس 

يدَّعون اإليمان ويدعون العبودية لله، لكن ال }َما 
َكاَن اللَّ�ُه ِليَذََر اْلُمْؤِمِننَي َعىَل َم�ا أَنْتُْم َعَليِْه َحتَّى 
يَِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِّ�ِب َوَما َكاَن اللَُّه ِليُْطِلَعُكْم 

َعىَل اْلَغيِْب{، ]ملزمة: االستقامة[
ما أوس�ع إطار التريع يف الجانب املايل بدءاً 
من ال�زكاة وانتهاء باإلنفاق يف س�بيل الله، وكم 
ارتبط باملال م�ن تريعات وكم اتجه إىل قضية 

امل�ال من آي�ات تحث عىل اإلنف�اق، وتعد باألجر 
املضاعف عىل اإلنف�اق وتتحدث عن اإلنفاق بأنه 
دلي�ل مصداقية املؤم�ن، تتحدث ع�ن بذل املال 
بأنه وس�يلة من وس�ائل تزكية الروح وسموِّها 
}ألم ذَِلَك اْلِكتَاُب ال َريَْب ِفيِه ُهدًى ِلْلُمتَِّقنَي الَِّذيَن 
ا َرَزْقنَاُهْم  الَة َوِممَّ يُْؤِمنُوَن ِباْلَغيِْب َويُِقيُموَن الصَّ

يُنِْفُقوَن{ ]ملزمة: االستقامة[

فريض�ة م�ن أعظم الفرائ�ض، فريضة هي 
ركن من أركان اإلس�الم اتجه�ت نحو املال هي 
ال�زكاة، واج�ب م�ن أه�م الواجب�ات هو نرص 
دي�ن الله مرتب�ط باملال أيض�اً، واجب من أهم 
الواجب�ات هو العمل عىل نر دين الله والدعوة 
إىل إص�الح عب�اده مرتبط باملال أيض�اً لدرجة 

أن الل�ه -ُس�بَْحانَُه َوتََعاَل�ى- ق�ال عن صفات 
املؤمنني فيما يتعلق بالجانب املايل وفيما يتعلق 
بالجانب النفيس: }إِنَّ اللََّه اْش�رَتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي 
أَنُْفَس�ُهْم َوأَْمَواَلُه�ْم ِب�أَنَّ َلُهُم اْلَجنَّ�َة{ بأن لهم 
الجن�ة }يَُقاِتلُ�وَن يِف َس�ِبيِل اللَِّه{)التوب�ة: من 

اآلية111( يقاتل بنفسه وماله. 
]ملزمة: االسمقامة[

مقتطفاٌت نورانية

مخاا ال شاك خياه أن القارآن الكريام كماٌب 
أحكخاْت آياته، وأنه ال يأتيه الباطل من بني يديه 
وال من خلفه، وأن ُكّل كلخة وكل حرف قد وضده 
الله سبمانه يف موضده املناسب، وأن لكل تقديم 
أو تأخاري للكلخات يف كماب الله حكخة مقصوعة 
مان الله، ولنا نخاد أن الله لم يقد  9كر الخهاع 
باملاال قبل النفل عبثا، وإنخاا ملا لهذا األمر من 

ألخية كبرية جداً.

من هذه اآليات التي قدمت الجهاد باملال 
قبل الجهاد بالنفس:- 

َوَجاَلاُدوا  َوَلاَجاُروا  آَمنُاوا  الَِّذياَن  ]إِنَّ   1-
ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُفِسِهْم يِف َسِبيِل اللَِّه[ االنفال: 71

-2]الَ يَْسامَِو2 اْلَقاِعُدوَن ِماَن اْلُخْؤِمِننَي َغرْيُ 
ِر َواْلُخَخاِلُدوَن يِف َساِبيِل اللَِّه ِبأَْمَواِلِهْم  َ أُْويِل الرضَّ
اَل اللَّاُه اْلُخَخاِلِدياَن ِبأَْمَواِلِهاْم  َوأَنُفِساِهْم َخضَّ

َوأَنُفِسِهْم َعَى اْلَقاِعِديَن َعَرَجًة[النساء: 5ل
-3 ]الَ يَْسامَأ9ِْنَُك الَِّذيَن يُْؤِمنُاوَن ِباللَِّه َواْليَْوِ  
اآلِخِر أَْن يَُخاِلُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُفِسِهْم َواللَُّه َعِليٌم 

ِباْلُخمَِّقنَي[ الموبة: لل
-4 ]َخِرَح اْلُخَيلَُّفوَن ِبَخْقَدِدِلْم ِخالََف َرُسوِل 
اللَّاِه َوَكِرُلوا أَْن يَُخاِلُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُفِساِهْم يِف 
َساِبيِل اللَِّه َوَقالُوا الَ تَنِفُروا يِف اْلَمرِّ ُقْل نَاُر َجَهنََّم 

أََشدُّ َحرًّا[ الموبة: 81

خطورة املال البالغة 
ااِهيْاُد الَقاِئاُد -ِرْضاَواُن  وقاد 9كر 9لاك الشَّ
اللاِه َعَليِْه- بأن املال مهم جاّداً إلعالء كلخة الله، 
حيث قاال: ]ولذه خطاورة بالغاة؛ ألن الباطل 
يساميد  املال، املال لو وسيلة يسميدمه المل 
ويساميدمه الباطل، خأنت ملز  بأن تنفل مالك 
يف سابيل اللاه؛ ألن المال ال بد من باذل املال يف 
سابيله، وألل الباطال يدلخون ويمأكادون بأن 
الباطل ال يساري إال بواساطة املال، إ9اً خاملال لو 
ساالح 9و حديان؛ خلهاذا يخب عى اإلنساان أن 
ينظار إىل األشاياء مدمخاداً عى مقاييال إلهية 
وليل من خالل املاعياات، ]مدرخة الله- الدرس 

الثالث[.

اإلنفاُق يف سبيل اهلل هو املحّك الرئيسي يف 
قضية اإليمان

ااِهيْاد الَقاِئد -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليِْه-  أكد الشَّ
بأن اإلنساان إن أراع أن يكمخل إيخانه خليباعر إىل 
اإلنفاق يف سبيل الله، خهذا ما أراعه الله سبمانه، 
حيث قاال -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه-: ]ليل لناك 
إيخاان بادون إنفااق، بل أنات ال تممااج إىل من 

يدخداك إىل اإلنفاق يف ماا إ9ا خهخت مسائوليمك 
أما  الله -ُسابَْمانَُه َوتََداَلااى-، إ9ا ما أصبمت 
إنسااناً تهمام بأمر عيناه وعبااعه، إ9ا ما عخلت 
كدضٍو يف أمة تنطلال يف الدعوة إىل اليري، وتأمر 
باملداروف وتنهى عن املنكر، سارتى ماثالً أما  
عينياك ألخية اإلنفاق يف لذه املخاالت، إنخا الذ2 
يمقاعال عن بذل املال لو 9لك الذ2 ال يمخل أ2 
المخا ، وليل ربخا يف قلبه حمى مثقال 9رة من 

إيخان[.

اإلنفاق، من أعظم مواطن الرب هلل
ااِهيْاُد الَقاِئُد  ويف 9ات الساياق وضح لنا الشَّ
باأن اإلنساان إ9ا كان لدخاه النخاة مان النار، 
والفاوز بالخناة، خاإن اإلنفااق يف سابيل اللاه، 
والصدقاة، لو الذ2 ساينخيه، حياث قال ولو 
ْرتَِناي إىَِل أََجٍل  يارشح قوله تدااىل)}َربِّ َلاْوال أَخَّ
اِلِمنَي{: ]والحظوا  َق َوأَُكاْن ِمَن الصَّ دَّ َقِريٍب َخأَصَّ
لذه اآلية المي لي تدل عن المرة المي تواجه 
اإلنساان عندما يرى مالئكة املاوت، تمدثت عن 
اِلِمنَي{  َق َوأَُكْن ِماَن الصَّ ادَّ الخانب املاايل: }َخأَصَّ
ليقاول لنا نمان، تمدث عان ظالرة لاي خينا 
َجخيدااً ]أنا مؤمان[ لكن ال يخد ياده، ليقول لنا 
لناا أيضاً: ال تمصاور، ال تدمقد أناه من املخكن 

أن تكاون مؤمناً صاعق اإليخاان وال تدرتف بأن 
املال يشاكل املمك الرئياي يف قضية اإليخان، يف 
صادق اإليخان، يف صدق الدبوعية لله -ُسابَْمانَُه 
َوتََداَلاى-، إ9ا أنت تقول لنفساك: أنت مؤمن، أو 
أقول أناا لنفي: مؤمن، ولكناي ال أبذل مايل، ال 
أعطي، ال أعطي يف سابيل اللاه، ال أععم األعخال 
الصالماة، ال أععام املشااريع اليارية، خلسات 
بخؤمن، لست بخؤمن، ما أَْكثَر ما تمدث الله عن 
الخانب املايل يف القارآن الكريم، وعليل واضح أن 
9لك امليات الذ2 يممر تذكر جاناب املال، ظهر 
له أناه يبدو أن املال كان يدمال عنرصاً مهخاً يف 
مسألة النخاة، يف مساألة النخاة يو  يلقى الله، 
َق{ ولاو من كان قبل ال  دَّ ألم يمذكار لنا: }َخأَصَّ
يخد يده إىل جيبه، وال ييرج رياالً واحداً يف سبيل 
اللاه، يف ععم األعخاال الصالماة، يف ععم املراكز 
اإلساالمية، يف الدخل عى إعالء كلخة الله؟ تذكر 
اِلِمنَي{  َق َوأَُكْن ِمَن الصَّ دَّ لنا عندما يقول: }َخأَصَّ

يبدو أن املال كان مهخاً، وخدالً لو مهم[.
 

يف ظروف اليمن هذه، يعترب اإلنفاق من 
أوجب الواجبات

وناّوه -ِرْضاَواُن اللِه َعَليْاِه- إىل الظرف الذ2 
تديشه األمة، وكيف أصبمت تمت أقدا  اليهوع، 

وكيف لاي األخطار املمدقة بها مان ُكّل جهة، 
خاال بد من تكاتف، لالنمصاار عى األعداء، واملال 
من ألم األشياء المي تساعد عى إعالء عين الله، 
خقال: ]واملؤمن لو مان يدرف مواطن الل المي 
يكون للاه رىض أن ينفل خيهاا، وأعظم مواطن 
الال لإلنفاق لاو: اإلنفاق يف سابيل الله، لنرص 
عيناه، وإعالء كلخمه، خاصة يف ظروف كهذه، بل 
قد يصبح من أوجاب الواجبات خدال، من أوجب 
الواجباات خيصباح ربخاا أوجاب من الازكاة يف 

ظروف كهذه[، 
ُمشارياً إىل أن اإلنفاق َعائخااً مقرون بألم 
صفاات املؤمناني يف كمااب اللاه، حياث قال: 
]وتخاد اإلنفااق يف سابيل اللاه تخاد اإلنفاق 
يممادث اللاه عناه يف كثري من اآلياات مقرتنا 
بأخضال األعخال، ومقرتنا بأخضل الماالت، إ9ا 
ما تمدث عن مشااعر املمقاني خاإلنفاق واحد 
مخاا يدكال أن لناك مشااعر طيباة لديهم 
وإيخاناا ممكامال، أو تمدث عن عخل يقومون 
ا  به لاو خري األعخاال كالصالة يقاول: }َوِمخَّ
َرَزْقنَاُلْم يُنِْفُقوَن{ يممدث عن حاالت نفسية 
لديهام لم لكذا، يممدث عن أعخال ينطلقون 
خيهاا لي من خري األعخاال لم لكذا ينفقون 

أيضا يف سبيل الله[، 

يف ُكّل اآليات التي تحدثت عن اإلنفاق، نجد أن الجهاَد باملال َدائماً يسبق الجهاد بالنفس

كثيٌر من العبارات 
في القرآن الكريم 

فيما يتعلق 
بموضوع المال: أن 
المال له دور، دور 
اجتماعي، المال 

هو مال الناس في 
الواقع، أعني: في 
حركة المال التي 

رسمها اهلل -ُسْبَحاَنُه 
َوَتَعاَلـى- هي في 
الواقع تجعل المال 
وكأنه للكل، لهذا 

ربط مسؤوليات 
كثيرة بأصحاب 
رؤوس األموال

الماُل يجُب أن 
يكوَن في دورة 
مستمرة، في 

حركة، إذا عندك 
رصيد من األموال 
تتركها تتراكم 

أموال هناك 
شغلها عندما 
تشغلها أنت 

تثمرها، وتشغل 
آخرين يعيشون 

معك فيها، هذه 
قضية هامة
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ك�����ل�����م�����ا ف���������������اٍد م������ض������ى َص�������اَف�������َح�������نَ�������ا
ب������ال������ف������داِء ف��������خ��������وراً  األرض  ش����������رف   

زادن���������������ا ع������������ط������������اًء  زدن�������������������ا  وإذا 
ل���ل���ع���ط���اء ال���������ب���������اذل ع�����ش�����ق�����اً   ط����ب����ع����ه����ا 

وس������ن������ع������ط������ي������ه������ا ول����������������ن ت����ب����ه����ض����ن����ا
ال������ب������ق������اِء ت�����ك�����ال�����ي�����ف  ف�����ي�����ه�����ا  أب����������������داً   

ش�����ض�����ف�����ي م�����ه�����م�����ا ع������ت������ى ل���������ن أره������ن������ا

 ش�������رف ال�����ت�����اري�����خ ف�����ي ع�����رض�����ي وأرض�������ي
وه�������ن�������ا ق�������������د  حت���������ت���������ه  ق���������ه���������ر  أي 

رف����ض����ي أذع������������ن  أو  إص�����������������راري  ف�����ي�����ه   
ل�������ي�������اق�������ي ف��������������وق أرض������������������ي وط�������ن�������اً

ب��������اإلث��������م مي���ض���ي آث��������������ٌم ف��������ي وط�������ن�������ي   
ع������������ز أرض�������������������ي ك��������ل��������ه ِف������������ّي������������ا أن��������ا

ب���ع���ض���ي ه������������ان  إن  ك������ل������ه  ف�����������ه�����������واٌن   

إصرار 
ورفض..

عبداهلل عبد الوهاب 
نعمان )الفضول(

إبراهيم طلحة

»َص���نْ���ع���اءُ« تَ���ْح���َت ال���َق���ْص���ِف ال »ط���ه���راُن«
»يَ�����َم�����ُن« ال����ُع����ُروبَ����ِة ِع����ن����َدُه����ْم »إي��������راُن«!

َض������لُّ������وا َط������ِري������َق ال�����ق�����ادس�����ّي�����ِة م��ث��ل��م��ا
َض������لَّ ال����ّط����ِري����َق إل�����ى ال�����ُه�����َدى َس����اَس����اُن

���ِب���ي���َل.. أض���لَّ���ُه���ْم.. وأَض���لَّ���ُه���ْم »ه�����ادي« ال���سَّ
اْك��������ِذْب َع���ل���ى »ِف�����رَع�����وَن« ي���ا »َه�����اَم�����اُن«!

ه������ذا ال�������ذي أْع�����َط�����اُه�����ُم ال�����ع�����ن�����واَن ل��م
يَ���������ُك واِث�������ًق�������ا ِم���������ْن أّن����������ُه ال�����ع�����ن�����واُن!

َوتَ������َح������الُ������ُف ال���������ُع���������ْدواِن ي��������دري أّن������ُه
ب�������������اٍغ وي���������������دري أّن���������������ُه ُع��������������������ْدَواُن

ْم������تُ������ُم������وهُ ألْج����ِل����نَ����ا ُش������ْك������ًرا ِل�����َم�����ا َق������دَّ
����ْك����ِر ي����ا َس����لْ����َم����اُن! ُش�����ْك�����ًرا ج����زي����َل ال����شُّ

ْم�����تُ�����ُم�����وهُ إل������ى ُه��ن��ا يَ����ْك����ِف����ي ال�������ذي َق�����دَّ
ال����ع����رب����اُن! أيُّ�����ه�����ا   - رج���������اًء   - ي���ك���ف���ي 

ال�������لّ�������ُه ِف��������ي أْف���������َواِه���������ِه���������ْم لَ����ِك����ّن����م����ا
ب����ُق����ل����وب����ِه����ْم ي����س����ت����وِط����ُن ال����ش����ي����ط����اُن!

ُق����ولُ����وا لَ����ُه����ْم: »نُ����ُق����ٌم« يَ����َم����اٍن َغ���يْ���ُر »ُق����ْم«
ُق���������ْل ل�����ل�����ّت�����َح�����الُ�����ِف: إّن����������ُه َغ�����لْ�����ط�����اُن!

������اَن« أّي�������َة ِف�����ْك�����َرٍة  أْع�����ُط�����وهُ َع������ْن »َع������طَّ
�������اُن«! ف����لَ����ع����لَّ����ُه لَ��������ْم يَ����������ْدِر َم��������ْن »َع�������طَّ

لَ����ْم يَ���ع���ِرُف���وا )ه���م���داَن( ِم���ن )ه���م���ذاَن( أَْم
َه�����ْل )أْص����ف����َه����اُن( ِب����َرأي����ِه����ْم )ه����م����داُن(؟!

َم���������َراَرٍة ُدوَن  ال������ُف������ْرَس  يَ����ب����لَ����ُع����وَن  َك������ْم 
َوَم����������ِري����������َرةٌ ِب����ُح����ل����وِق����ِه����ْم »َم��������������ّراُن«!

�����������ا إلمَي���������������اٌن وإّن�������������ا ِح�������ْك�������َم�������ٌة.. إنَّ
إمَي�����������اُن وال  ِف������ي������ِه������ْم  ِح�������ْك�������َم�������ٌة  ال 

����ُه����ْم �����ا املَ�������ُج�������وَس ف����إنَّ وال������ل������ِه لَ��������ْو ُك�����نَّ
نَ���������اُر املَ�������ُج�������وِس َوُق�������وُده�������ا ال�����ّن�����ي�����َراُن

ِم�����ْن ِع����نْ����ِدِه����ْم َع����ْص����ٌف َوَح��������ْزٌم َف��لْ��َي��ُك��ْن
ِم�������ْن ِع�����نْ�����ِدنَ�����ا ال�������ّزل�������َزاُل وال�����بُ�����رَك�����اُن!

نَ�����ْح�����ُن ال�����ُع�����ُروبَ�����ُة ِف�����ي أََج���������لِّ َج���اِل���ه���ا
واحَل����������������قُّ واإلس�������������������اُم وال����������ُق����������رآُن

إَذْن؟! َم����ْن  ال���ُع���ُروبَ���ة  نَ���ْح���ُن  نَ���ُك���ْن  لَ����ْم  إْن 
)َع�����ْدنَ�����اُن(؟! أَْو  )َق���ْح���َط���اُن(  َغ���يْ���ُرنَ���ا  َم����ْن 

لَ����نَ����ا.. َوَط��������ٌن  ُك���لّ���ه���ا  ال�����ُع�����ُروبَ�����ِة  أْرُض 
����َج����ْه����نَ����ا تَ��������ْزَدِه��������ي األوط���������اُن ��������ى اتَّ أنَّ

���بْ���ِر رغ����َم ِج���َراِح���نَ���ا نَ���ْح���ُن انْ���ِت���َص���اُر ال���صَّ
����بْ����ُر وال�����ّس�����لْ�����َواُن يُ����ْص����ِغ����ي إل���ي���ن���ا ال����صَّ

���ُه ���ِع���ي���ُد( تَ���ُح���فُّ ه�����ذا ُه������َو )ال����َي����َم����ُن ال���سَّ
�������ُه َوتُ������ِح������ي������ُط������ُه األْح���������������َزاُن َوتَ�������لُ�������فُّ

��������َرا ُدمِّ َق�������ْد  ه����ا  واإلن������س������اُن  واألْرُض 
إن�����س�����اُن وال  أْرٌض  ال  تَ�������بْ�������َق  لَ����������ْم 

ي��ن��ت��ه��ي ال  ال����������ذي  ال������َب������لَ������ُد  ل������ِك������ّن������ُه 
ال�����بُ�����لْ�����داُن م������اتَ������ِت  ِه���������َي  إذا  أب����������ًدا 

بَ���ْع���َدن���ا أَْم  أَق���بْ���لَ���ن���ا  نَ����ْح����ُن  ال�����َب�����دِء  ِف�����ي 
ي���ا أْه��������ُل.. ي���ا أص�����ح�����اُب.. ي���ا إخ��������َواُن؟!

بَ���ْع���َدن���ا؟! أَْم  أَق���بْ���لَ���ن���ا  نَ����ْح����ُن  ال����َب����دِء  ِف����ي 
أْزَم�������������اُن؟! بَ�����ْع�����َدن�����ا  أَْو  َق����بْ����لَ����ن����ا  ه�����ل 

بَ����ْع����َدن����ا ُه��������َو  وال  أَح����������ٌد  َق����بْ����لَ����ن����ا  ال 
ِف����ي ال����َب����دِء نَ���ْح���ُن وبَ����ْع����َدنَ����ا ال����ّط����وَف����اُن!!

ضيف اهلل سلمان

عنيدة  ش��ام��خ��ٌة  ص��ن��ع��اءُ 
بعيدة حت��ال��ِف��ك��م  وع��ل��ى 

ُسعوٍد بني  وج���وهُ  سيئت 
وال���ش���ي���اط���ِن املَ����ري����دة

خسئتم  عنها  فلتذهبوا 
ي���اق���وى ال���ش���ر ال��ب��ل��ي��دة

)رددي  ردد  ف��ال��ش��ع��ُب 
أي��ت��ه��ا ال���دن���ي���ا( ن��ش��ي��َده

وم����ض����ى ب����ك����لِّ ب���س���ال���ٍة
وقضى ِفَي اجلبهاِت عيده

وأش����اَد م��ن ن��ه��ِج ال��ه��دى
بُ���ن���ي���اَن ث����ورِت����ِه اجمل��ي��دة

أع����ي����اُدن����ا ج���ب���ه���اتُ���ن���ا 
والكفُر لن نخشى وعيَده 

بَ����ُع����َدت ث���م���وُد ِل��َب��غ��ِي��ه��ا
املشيدة قصوُرُهُم  وهوت 

ُسُعوٌد  تشقى  َوِبظلمها 
���ُة ال���ل���ِه األك����ي����دة!!  ُس���نَّ

وال  يُ��غ��ن��ي��ه��ا  امل�������اُل  ال 
عديدة أسلحٍة  صفقاُت 

ف���ال���ل���ُه ب����امل����رص����اِد ي��ا
وامل��ك��ي��دة اخل��ي��ان��ِة  أمَُم 

أب��ل��غ م��س��وَخ ال��نَّ��ف��ِط إن 

ال���ل���َه ض���رب���تُ���ُه ش��دي��دة
إذا  ألم����ري����ك����ا  وي��������ٌل 

السعيدة ب��راك��ُن  ث���ارت 
العظيُم  الشعُب  هو  هذا 

احلميدة ال��ِق��ي��ِم  وم��وط��ُن 
ه��ذا ه��و ال��ش��ع��ُب األب���يُّ 

وت���ل���َك ُرؤي����تُ����ُه ال��ف��ري��دة
َحضارتَُه حقداً  دمروا  إن 

ال����ع����ري����ق����ة وال���ت���ل���ي���دة
َج��َم��ا م��ن  يبني  ف��ل��س��وف 

اجلديدة َحضارتَُه  ِجِمِهْم 
وس��ت��ذك��رون م��ق��اَل َم���ْن 

أق����وال����ُه ف���ع���ًا س���دي���دةْ

مقطوعٌة من حمٍم ُبركانّية

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

- ال عذر للخخيع أما  الله.
- سورة البقرة - الدرس الثامن.
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امليابرات املركزية األمريكية تنفذ 

انقالباً ضد )سلفاعور اليند2( 

يف تشييل.. وكانت نميخة 

االنقالب مقمل )سلفاعور 

اليند2(, وإعدا  30 ألفا, 

واعمقال 100 ألف..

أم الشهيد
أحالم عبدالكافي

عظيمٌة  ال��ش��ه��ي��ِد  أمُّ 
والسام التحية   فلها 

ب��ذل��ْت ع��زي��َز ف��ؤاِده��ا 
الظام ف��اجن��اب  ل��ل��ِه 

شموِخها  بكلِّ  عزمْت 
تُ��ض��ام وال  تُ��ه��ان  أال 

****
أب���ي���ٌة  ال���ش���ه���ي���ِد  أمُّ 

ها السيُف احُلسام في كفِّ
 ن���ه���ٌج ق�����ومٌي درب��ه��ا

ُس��ُه األن���ام  ن����وٌر ي��ق��دِّ
نَْجلُها  األص��ال��ة  رم��ُز 

ي��ب��ق��ى ألم��ِت��ن��ا وس���ام
****

ه��ي ال ت��س��اوُم غ��ازًي��ا 
باالنهزام ترتضي  أو 

نَبَْضها  يعانُق  ع��ه��ًدا 
أْن تقتفي درَب الكرام

حت��ي��ة ال���ش���ه���ي���ِد  أمَّ 
ِمْن شعِبنا احلّر الُهمام 

****
صنيعها بحسن  أك��رم 

وسام أغلى  دينها  من 
الوغى  أب��ط��اَل  ربَّ��ي��ِت 

َمْن واجهوا جيَش اللئام
العطا أن��ِت  فألرضنا 

فلتصعدي  أعلى مقام

حلُف الهزائم
محمد عبدالقدوس الوزير

مخضرم لشعب  انظر  وقال  دعاني 
العرمرم احلسام  وقع  له  وجيش 

ترى  ماالذي  رده  في  نظرا  وجل 
التشرذم حياة  .تأبى  أمة.  سوى 

انبعاثه بعد  النور  اندحار  وتأبى 
عم يفق  لم  ومن   ،، للدنيا  وترجوه 

ذلة عصر  في  الطاغوت  احتد  قد 
بالتجرم له  ذلوا  من  فأركس 

أضركم  ، باغ  ضد  مااحتدمت  إذا 
التقدم عن  الرأي  اجتماع  فإن 

فإنهم  للظاملن  تزكنوا  وال 
جهنم قعر  والدار   ، فند  إلى 

وأحرقوا الدماء  تلك  سفكوا  أما 
مسلم صدر  أوغروا   ، عزيز  فؤاد 

مقدس انهدام  أن  علموا  أما 
املعظم البريء  قتل  من  ألهون 

فلم   ، موالهم  الشيطان  اتخذوا  هم 
تنسم من  ذرة  في  يراعوكم 

يسوقهم حلفا  جند  في  عقدوا  وقد 
مجرم كل  فاستخدموا   ، بدد  إلى 

نرده   ، مخوف  من  ال   ، نحاورهم 
التندم غداة   ،، إلعذار  ولكن 

ألننا  باحلسنين  ونبلغهم 
محتم.. لنصر   ، توكلنا  عليه 
13سبتمبر 2016م

جملة مفيدة
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 متابعات فلسطينية

قراراُت تخفيض الرواتب يف السعودية: تقشف أم...؟
سليمان نمر *

املواطناني  خدال  رعوع  مان  بادا واضمااً 
السادوعيني عل وساائل المواصل االجمخاعي 
عاى قارارات المكومة السادوعية بميفيض 
رواتب الوزراء وكباار موظفي الدولة، واأللم 
وقف البدالت والداالوات، أنه من الصدب عى 
املواطن السدوع2 أن يمقبل مثل لذه القرارات 
، إن لم توقف، ماا اعماع عليه، ولو  الماي تمدُّ
رعاية الدولة له اقمصاعيااً وصمياً وتدليخياً، 

وحمى اجمخاعياً.
ويبدو من رعوع الفدل أن املواطن السدوع2 
أصباح ييىش من سياساة »المقشاف« المي 
بدأتهاا الدولة، والذ2 ييشااه أكثار أال تكون 
لذه سياسَة »تقشف« خقط خرضمها ظروف 
انيفاض أسدار النفط وتراجع الدوائد املالية 
للدولاة، بل قلقاه األول لو أن يكاون الهدُف 
مان 9لك إنهاَء عهد الدولاة الرعوية، وتمويل 
املخمخع السدوع2 اىل مخمخع »مدني« يشارك 
خيه املواطن بممخال أعباء الدولة، وطبداً لذا 
يمطلاب تغياريات سياساية تدطاي املواطن 

السدوع2 حقوق املشاركة يف صنع القرار.
ولِفهم ألخية مثل لذه القرارات وما تدنيه 
من تغياريات اقمصاعية واجمخاعية، ال بد من 
المأكياد أن املخمخع السادوع2 تدّوع أن يكون 

مخمخداً »رعوياً« منذ أن أقا  امللك عبد الدزيز 
آل سادوع الدولة السادوعية الثالثاة قبل 85 
عاما، حياث أعطمه القبائال »البيدة« مقابل 

الرعاية االقمصاعية.
ولكذا اسمخر األمر مع امللوك الذين خلفوا 
امللك املؤسال، سادوع وخيصال وخالد وخهد 
وعبد الله، وخل مفهاو  عقٍد اجمخاعي يقول 
»ندطيكام البيداة وندالدكام عاى الطاعة، 

وتدطوننا الرعاية«.
لاذا، خاملواطن السادوع2 يُفضال الدخل يف 
الدولاة، رغم أن رواتبها تبادو أقل من رواتب 
القطااع الياص، ولكن الدوائاد املالية له من 
الدخال يف الدولاة أكثر مان القطااع الياص 
والدخال أكثر راحاًة. خالدولاة تدطيه البدالت 
)بادالت الدخال اإلضاايف والسافر واالنمقاال 
واملكاخآت عى املها  وغريلا(، ما يخدل عخله 
يف الدولاة أكثار خائدة مالياً، عادا طبداً تأمني 
الدالج والمدليم املخاني والرعاية االجمخاعية.
وياُلحظ أنه خاالل الدقوع األربدة املاضية 
مان عخر املخلكاة، لم تزع رواتاب الداملني يف 
الدولاة والقطااع الدا  إال ثالث مارات، ولكن 
مع بداية عهد ُكّل ملك جديد، يُخنح املوظفون 
مكاخآت مالية. ويف الدا  2011، زيدت رواتب 
املوظفني، وُمنموا راتب شهرين »منمة« من 
امللك الساابل عبد الله بان عبد الدزيز، واأللم 

مان 9لاك، أن نظاا  الداالوات السانوية أُقّر 
بخددل خخساة يف املئة سنوياً، وبدا أن السبب 
وراء 9لاك اندالع »الثاورات الدربية« يف تونل 

ومرص واليخن وسوريا.
وحكا  املخلكة عاّوعوا املواطنني من خالل 
البادالت السايية املخنوحاة ملوظفاي الدولة 
وعساكرييها عى مفهو  »املناح« أ2 الدولة 
لي المي تخنح، حمى أنه مدروف يف السدوعية 
أن شايوخ القبائل اعماعوا ان يخنموا سانويا 
أماواالً من امللك وويل الدهاد، وحمى من أمراء 
املناطال، ليوزعها لؤالء عى أبنااء قبائلهم، 
وحماى أن كبار القاعة الدساكريني يف الخيش 
والمارس الوطني وقوى االمن اعماعوا عى أن 

تخنمهم الدولة مثل 9لك.
أن  أماٌر عااع2  القبلياة،  املخمخداات  ويف 
»الفلاوس مقابال الاوالء«، ولاو ماا يدرف 
يف السادوعية باا »مبايداة ويل االمار مقابل 

رعايمه«.
خهال انمهاى عهاد »املخمخع الرعاو2« يف 
املخلكاة، ولال أصباح مطلوباً مان املواطن 

املشاركة يف تمخل أعباء الدولة؟
القاراءة األولية لا »رؤياة املخلكة 2030« 
الماي وضدها ويل ويل الدهد السادوع2 ممخد 
بن سلخان، والمي لدخها يمخل عنوان »وقف 
االعمخااع عاى النفاط«، تشاري اىل ان الدولة 

تموجاه نماو تقليال الرعاياة املباارشة المي 
تقدمها للخواطن الذ2 سيكون عليه أن يدخع 
ثخناا لليدماات المي تقخها الدولاة له، حيث 

اآلن يدخع رسوماً رمزية.
كاناوا  والسادوعيني  املراقباني  مدظام 
يموقدون أن يمم 9لاك تدريخياً، وعى مراحل، 
وخال ما خهم مان كال  بن سالخان حني قد  
2030« قبال نماو  خطماه »رؤياة املخلكاة 

خخسة أشهر.
السادوعيون، بداد رخع الدعم عن أسادار 
الكهربااء  أسادار  وزيااعة  وامليااه  الطاقاة 
والوقاوع وامليااه، وبددماا قاررت المكوماة 
قبال أسابوعني زيااعة الرساو  المكومياة 
عاى اليدماات املقدماة للخواطن، ال سايخا 
البلدياة منها من مطلع الدا  املقبل، جاءتهم 
القارارات امللكياة بمقلياص رواتاب ومزاياا 
الاوزراء وأعضااء مخلال الشاورى، والماي 
أرخقات بيفض مكاخاآت الداملني يف القطاع 
المكوماي الذيان يشاكلون ثلثاي الداملاني 
السادوعيني، يف إجاراء لو األول مان نوعه يف 
املخلكة، لمصدمهام وتخدلهم يموقدون املزيد 

من قرارت »المقشف« المكومية.
املصااعر املالياة السادوعية تارى أن وراء 
األول  امال  المكومياة  المقشاف  قارارات 
االنيفاض الكبري الذ2 شاهدته أسدار النفط 

خاالل الدامني املاضيني، والذ2 أعى اىل تراجع 
كباري يف حخام الدوائاد املالية للخخلكاة المي 
يدمخد 0ل يف املئة من عخلها عى النفط، خنمو 
50 يف املئاة مان نفقاات امليزانية السادوعية 
تذلاب اىل بناوع الرواتاب واألجاور، والبدالت 
واملكاخآت تداعل 30 يف املئة من عخل موظفي 

الدولة والقطاع الدا .
اىل 9لاك، خاإن االساممقاقات  باإلضاخاة 
املفروضاة عى السادوعية بسابب حربها يف 
اليخن ورصاعها مع ايران يف ساوريا والدراق 
ويف املنطقاة عاماة، خارض عليهاا المزامات 
مالياة كبرية وضيخاة، ال سايخا اضطرارلا 
لارشاء صفقاات كبارية مان الساالح الماي 
تمماجها حاروب املنطقة وأزماتهاا، خاصًة 
أنها أصبمت مساؤولة عن »رعاية« الشادب 

اليخني وحكوممه.
االساممقاقات  لاذه  حخام  أن  ويبادو 
االقارتاض  يكفيهاا  ال  املالياة  وااللمزاماات 
اليارجاي، ال سايخا أن املخلكاة غاري قااعرة 
عى سامب احمياطياتها املالياة من الواليات 
املممادة، والماي تبلغ 115 ملياار عوالر، خخن 
لنا تام اإلرساع بقرارات المقشاف المكومي 
المي سامندكل عى مساموى عخال املواطن 

السدوع2.

* السفير البيروتية

مخّطط استيطاني جديد إلقامة حي يضم 493 وحدة بالقدس 

»BDS« تدعو الشعوب للتمّسك برفض التطبيع 

أعلنات لخاان الميطيط والبنااء يف بلدية االحمالل يف القادس املمملة 
رساخياً، أمل األربداء، عن ميطط لبناء حي ساكني اساميطاني جديد 

جنوب غرب املدينة باسم »منمدرات مشوآه«. 
وبمساب »املركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقىص - كيوبرس« الذ2 
اطلع عى وثائل وخرائط، خإن البلدية صاعقت ونرشت تفاصيل بناء حي 
جديد عى تالل القدس الخنوبية الغربية، عى مساحة نمو 170 عونًخا.

وأوضاح املركاز أن امليطط يممو2 عاى إقامة 3لل وحدة ساكنية، 
باإلضاخاة إىل كنيل يهاوع2 ومراخقه مثل: )املطالار الموراتية، مالعب 

مراكز جخالريية، مدارس، حدائل عامة، وممالت تخارية(.
وسايصل مخخوع املسااحة البنائياة اإلجخالية لكل املباني بمساب 
اليرائاط والوثائل، إىل نمو 100 ألاف مرت مربع، منها 6ل ألف مرت مربع 

للسكن، ونمو 2000 مرت مربع لألبنية الدامة.
وتممو2 املنطقة املسامهدخة عى مناطال أثرية تارييية، بالرغم من 
أن مدلوماات تشاري إىل وجوع آثار عربية وإساالمية يف املوقع، مثل اللك 
والقنوات املائية ونخا9ج من الدخران اإلسالمي القديم، أو األبنية الزراعية 

اإلسالمية.
وبهاذا املارشوع االساميطاني، خإن املؤسساة »اإلرسائيلياة« تقضم 
الكثاري مان أرايض تاالل القادس الخخيلة، الماي كانت تشاكل جزء من 
مسااحاتها يف الدهاوع اإلساالمية والدربياة واملمداقباة، وتغاري مداملها 

الطبيدية، إىل مشاريع اسميطانية تهويدية.

أصادرت اللخناة الوطنياة الفلساطينية ملقاطداة »إرسائيل« 
)أوساع تمالف يف املخمخع املدني الفلساطيني يف الوطن والشمات 
وقياعة حركة مقاطدة إرسائيل وسمب االسمثخارات منها وخرض 
الدقوباات عليهاا BDS(، بيانااً، الياو  الثالثااء، عانت »وبشادة 
مشااركة ُكّل من سافري عولة اإلمارات الدربية املممدة يف الواليات 
املممادة، يوساف الدميبة، وسافرية البمرين يف عدة عول ساابقاً، 
الشيية ليا راشد آل خليفة، واألكاعيخي السدوع2 ممخد اليميى 
والباحث اللبناني طوني بدران يف مؤتخر نظخمه مخخوعات اللوبي 
الصهيوناي يف نيوياورك ›ضاد مياطار إياران‹ بخشااركة وزيرة 

اليارجية اإلرسائيلية السابقة، تسيبي لفني«.
وقالات اللخناة يف بيانها »إن صخات المكوماات الدربية عى 
مشاركة سافرائها ومخثليها الرسخيني وغري الرسخيني يف لقاءات 
المطبياع مع إرسائيال واللوبي الصهيوني يدد تواطؤا مشايناً من 
قبل لاذه المكوماات يف ععام األجنادة »اإلرسائيلية«، السااعية 
لمطبيع الدالقات مع الوطن الدربي لمصفية القضية الفلسطينية 
ورضب ُكّل أشاكال املقاومة الفلسطينية والدربية لنظا  إرسائيل 

االحماليل واالسمدخار2 والدنرص2«.
وععات اللخنة »الشادوب الدربية الشاقيقة لمصديد المركات 
الشادبية ملقاطداة إرسائيل واملؤسساات والارشكات املمورطة يف 
انمهاكهاا لمقوقناا، وعى رأساها SلG وHP وآلسامو «. وتدعو 
اللخنة أيضااً لمكثيف الضغوط عى المكوماات الدربية املمواطئة 

لوقف لذا تطبيدها املشني.
وأكخال البياان أناه »ليل مان بااب الصدخاة أن تمزامن لذه 
املوجة الدارمة من المطبيع الرسخي الدربي، املدعو  عى املسموى 
 BDS الرساخي الفلسطيني، مع تنامي قوة وتأثري حركة املقاطدة
يف عازل نظاا  االحماالل واالسمدخار-االساميطاني »اإلرسائييل« 
أكاعيخيااً وثقاخيااً واقمصاعياً، وليال مفاجئااً أن تمزامن موجة 
المطبيع الرساخي الدربي مع تصاعاد الخرائم »اإلرسائيلية« بمل 
شادبنا الفلساطيني، وخصوصاً الهخخة االساميطانية والمطهري 
الدرقي املخنهاج يف القدس والنقب واألغوار، ومع اشامداع المرب 
املدلنة مان قبل إرسائيل واللوبي الصهيوناي ضد حركة املقاطدة 
)BDS(، يمفاقم المطبيع الدربي الرسخي مع عولة االحمالل بشكل 
خاج ومكشاوف، خإرسائيل باتات بأمال الماجاة ألوراق الموت 

الفلساطينية والدربية للمغطياة عى جرائخهاا وللمصد2 لمركة 
املقاطدة BDS عاملياً«.

وجااء يف البياان أن »الوعي الدربي الشادبي املؤمان بخقاومة 
إرسائيل -بخاا خيها مقاطدمها-، والذ2 تشاكل حركاة املقاطدة 
تدبارياً أصياالً عناه، ال يخكن أن يقبال تطبيع الدالقاة مع نظا  
االسامدخار واالحماالل واألبارتهاياد الصهيوناي، خهاذا النظاا  
لاو خطر مسامخر عاى الدالام الدرباي بأكخلاه، وإن املماوالت 
اليائساة من قبل بدض أنظخة االسامبداع الدربي للمدامل املمدرج 
ماع إرسائيال ال كدولاة ›طبيدية‹ وحساب بال كملياف مممخل 
»إرسائيال«  إال  تياد   ال  اإلقليخياة  والرصاعاات  المخا9باات  يف 

ومرشوعها االسامدخار2 الموسدي، ولذا خهي لن تلل من شدوبنا 
الدربية ساوى الرخض الكامل واإلعانة والضغط الشدبي إلسقاط 

لذه املماوالت المطبيدية«.
وقال البيان: »إن تصاعاد وترية ونخاحات حخالت املقاطدة ال 
يف الدالم وحسب بل أيضاً يف الوطن الدربي، من اليليج إىل املرشق 
إىل مرص واملغرب، لهو أكل مؤرش عى أن بوصلة نضال الشادوب 
الدربية الشاقيقة ما زالت واضمة وأن نضاالتها من أجل المرية 
والكراماة والددالة االجمخاعية مرتبطة بشاكل عضو2 بخقاومة 
االسامدخار »اإلرسائييل«، الذ2 ال يخكان مهخا بلغ زيف مدالدات 

»السال « املذلة أن يكون حليفاً أل2ٍّ من شدوب املنطقة«.

العدو يعتقُل 19 
فلسطينياً من مدن 

الضفة 
اجراءاتاه  الصهيوناي  الدادو  يواصال 
المدسافية بمل أبناء الشادب الفلساطيني 
يف األرايض املمملاة، حياث شانت عصاباات 
الددو، خخر أمل األربدااء، حخلة اعمقاالت 
واسدة يف أرجاء ممفرقة من الضفة والقدس 
املمملمني، »طالت ثالثة خلسطينيني من بلدة 
قباطياة جنوباي جناني، واثنني مان مييم 
نور عني شاخل قضااء طولكار ؛ أحدلخا 
ناشط يف حركة الخهاع اإلسالمي، باإلضاخة 
العمقاال أربدة آخرين من بلدة بدرس قضاء 

را  الله«، بمسب بيان لخيش الددو.

إسرائيل تتخوف من 
مطالبة »الفيفا« بوقف 

نشاط أندية املستوطنات
أعربات وزارة اليارجياة اإلرسائيلية عن 
تيوخها من إقدا  منظخة كرة القد  الداملية 
  13 القاعماة يف  ›الفيفاا‹، خاالل جلسامها 
القاع ، مان مطالبة إرسائيل بوقف نشااط 

األندية الكروية المابدة للخسموطنات.
الدلياة  »لآرتال«  صميفاة  ونقلات 
صبااح أمل األربداء، عان موظف إرسائييل 
رخيع املساموى قوله: ›إن املدلومات املموخرة 
إلرسائيل تشاري إىل أنه من املقارر أن يطرح 
خالل اجمخااع مخلل منظخة الكرة الداملية 
›الفيفا‹ بدد أسابوعني تقريار أعدته اللخنة 
الياصة بشاؤون إرسائيل- خلسطني والمي 
يرأساها وزير ساابل مان حكوماة جنوب 
أخريقيا، لو توكويو سكسواال، حيث تيىش 
إرسائيال مان إقداماه عاى تخالال وجوب 
ضخاان قارار باإلجخااع يف صفاوف أعضاء 
اللخنة عناد بلورة توصياتهاا النهائية، وأن 
يقارر، عارض الموصيات بشاأن خارق كرة 

القد  اإلرسائيلية المابدة للخسموطنات« 
والثقاخاة  الرياضاة  وزارة  وكانات 
اإلرسائيلية وجهت رساالة لسكسواال، ععمه 
خيها لدقد اجمخاعات ولقااءات يف إرسائيل، 
قبل عارض توصياات اللخنة أماا  مخلل 
›الفيفاا‹ يف 13 مان أكموبار القااع . وتأمل 
إرسائيل أن تمخكن خالل زيارة كهذه يف حال 
تخات، المأثري عاى مواقف سكساواال، بغية 
تيفياف لهخة الموصياات. إىل 9لك تنشاط 
إرسائيل يف قنوات إضاخية يف مماولة للمأثري 

عى أعضاء مخلل الفيفا.
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ف من مطبعة فهد للم�ساحف! مملكة النفط تف�سل 1700 موظاّ

حَنـٌق شعبي داخل اململكة بسبب االجراءات التقشفية 
التي مّست الحياة املعيشية

  - خاص
خرجت مظالراٌت حاشدٌة، يو  الثالثاء، 
يف املناطال الرشقياة للسادوعية؛ احمخاجاً 

عى عد  رصف الرواتب منذ عدة أشهر.
وحساب وساائل إعالمياة خاإن مئاات 
املممّخني خرجوا بخظالرة غاضبة مطالبني 
برصف رواتبهم املموقفة منذ أربدة أشهر.

وبالرغام مان المدمياِم اإلعالماي الاذ2 
تخارُسه حكومة آل سدوع أما  أيَِّة تمركات 
شادبية تطالاُب ببداض حقوقهاا، تناقلت 
وسائط إعالمية صورًة للخمظالرين بإحدى 

الشوارع الرئيسة باملنطقة الرشقية.
يُذَكاُر أن حكوماَة آل سادوع عخادت إىل 
اتياا9 إجاراءات تقشافية مّسات الميااة 
املديشاية للخواطن يف البالع، ليل أقلها رخع 
الفواتاري للكهربااء واالنرتنت، وقاد تناولت 
وساائل إعالمياة أخبااراً عن حنل شادبي 
وضدات  الماي  االتصااالت  رشكات  تخااه 
رساوماً عاى واالنرتنات املصاحاب بدد أن 
كان مخانيااً.. وكان املخلكاة أصدرت، وخل 
اليَطط املسامقبلية لويل ويل الدهد، مرسوماً 
برخع رضائب رشكات االتصاالت، ما عخدها 
إلضاخاة تلك املبالاغ عى كوالال املواطنني 

السدوعيني.
خيواجهاون  الداعياون  املوظفاون  أماا 
إجاراءات تدسافية تخثلت بقطاع رواتبهم 

وتأخريلا لددة أشهر.
وطالات االجاراءات امللكياة املساؤولني 
المكوميني بشاكل جزئي و9لاك بميفيض 
رواتبهام  مان   20% إىل  تصال  نسابة 

واعمخاعاتهم بخا خيهم الوزراء.
ويف سياق ممصل تم خصُل 1700 موظف 
سادوع2 كانوا يدخلاون يف مخخع امللك خهد 

لطباعة املصماف، و9لك بداد انمهاء تخديد 
عقد »سدوع2 اوجيه« يف املخخع. 

وتداول مغارعون عى موقاع المدوينات 
»تويارت« وسام #مداناة_موظفي_مطبدة_
املصماف بدد القرار الاذ2 يمر  1700 رب 
أرسة من إعاناة عائلمه، ويأتاي 9لك تزامنا 
مع حزمة تقشفية صدرت بأوامر ملكية يف 

السادوعية وأثارت سايطا كبريا يف املخمخع 
السالطات يف  انمقاد عور  الاذ2  السادوع2 
خفض اسدار النفط الداملية، ولو ما أسفر 
عان عخز قيايس بخيزانياة املخلكة وصل اىل 

6ل مليار عوالر. 
من جهة اخارى تداني الدخالة األجنبية 
يف املخلكاة األمّريان، حيث يغااعر أكثر من 

50ل باكسمانيا املخلكة عون تسلم أجورلم 
ألكثار من ل أشاهر، كخا أغلال، يو  أمل، 
ممظالارون يدخلاون يف مشافى »سادد« 
الميصيص طريل الدما -األحساء يف مدينة 
اليال عاى السااحل الرشقي للسادوعية، 
لدد  حصولهام عى أجورلام ألكثر من 3 

أشهر.

 وفاة السفاح »اإلسرائيلي« 
شيمون برييز 

  - متابعات
أعلن خخر أمل، األربداء، يف الكيان الصهيوني عن وخاة الرئيل الساابل، 

شيخون برييز، عن عخر ينالز 3ل عاماً.
وكان برييز قد نُقل إىل مسمشافى »تل لاشومري« قرب مدينة »تل أبيب«، 

قبل أسبوعني إثر إصابمه بخلطة عماغية.
ويدمال برييز أحد السافاحني الذين جدلاوا من الرشق األوساط منطقة 

للقمل والمقد، وارتكاب املخازر بمل املدنيني األبرياء.
اشمهر برييز بأنه أحد مهنديس اتفاقات »أوسلو« المي وقدت الدا  3لل1، 
باني المكومة الصهيونياة ومنظخة الممرير الفلساطينية، وحاز عى جائزة 
نوبل للساال  يف للل1 مع رئيل الوزراء »اإلرسائييل« الساابل إسمل رابني. 
ونرش كماب »الرشق األوساط الخدياد«، حاول خيه الرتويج لفكرة المساوية 

وتطبيع الدالقات بني الدول الدربية والكيان الصهيوني.
وتاوىل مراراً حقائب وزارية ومنصب رئيل الوزراء قبل أن يصبح رئيسااً 

لدولة »إرسائيل« بني عامي 2007 ول201.
يدرف برييز بأنه مهندس اللنامج النوو2 »اإلرسائييل«.

وارتكاب بريياز عارشات الخرائم الدموياة الماي ارتكبها أو خطاط لها؛ 
خبمساب أحد مساعد2 شارون، كان برييز لو الذ2 أبلغ وحدة املظليني 101 
المي كان يقوعلا شاارون، بأن املسموى السايايس قد أعطى الضوء األخرض 
لا«تأعيب« ساكان القرى الفلسطينية يف الضفة املمملة، وبالمايل قا  شارون 
عاى رأس الوحادة بمنفياذ مخازرة »قبية« عاا  ل5ل1 والماي راح ضميمها 
الدرشات من األطفال والشايوخ واألطفال الفلسطينيني عى أيد2 الدصابات 

الصهيونية.
كخا كان برييز من أبرز املروجني لفكرة املسموطنات الصهيونية حيث كان 
وزياراً للدخاع يف حكومة رابني عا  ل7، وكان املساؤول عن إصدار المصاريح 

لبناء أوائل املسموطنات اليهوعية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأثنااء توليه لرئاساة الاوزراء، ارتكب برييز مخازرة قاناا األوىل، يف عا  
6لل1، حياث قصف موقداً تابداً لليونيفيل احمخاى خيه املدنيون اللبنانيون، 
ما اسافر عن اسمشاهاع ل10 من املواطنني اللبنانيني املدنيني، إضاخة إىل عدع 

كبري من الخرحى.
يذكار أن بريياز ُولاد يف بولنادا يف مديناة بيلاوروس يف 23ل1، ولاجر إىل 
خلساطني املمملة مع عائلمه عندماا كان يبلغ من الدخر 11 عاماً. ويف 3لل1، 
انمُيب ساكرترياً لمركة الشابيبة المابداة لميار الصهيونياة الُدّخالية، وتوىل 
تطوير القدرات الدساكرية للكيان الصهيوني، وإقامة الصناعات الدسكرية 
الخوية وعخع الدالقات اإلسارتاتيخية مع خرنساا والماي وصفت با »صداقة 

مخيّزة«، وبلغت 9روتها يف تداون إسرتاتيخي خالل حخلة سيناء يف 56ل1.
ويف الوقات الذ2 يدمل برييز أنه نخح يف أوقاات كثرية – بدلاء يف الرتويج 
لنفساه كا »حخامة ساال «، إال أن جرائخه ومذابمه بقيات حمى اآلن جرحاً 

نازخاً وكل ما يخيزه عن اآلخرين لو قدرته الرليبة عى الملون كالمرباء.

  - متابعات
عاَخاَع وزياُر اليارجياة األمريكاي، جاون 
كاري2، عن جهاوعه يف المفاوض مع موساكو 
بشأن المرب يف سوريا، و9لك رغم انهيار وقف 

إطالق النار واسمئناف املدارك يف حلب.
وقاال كاري2 إن وقف إطالق النار الفاشال 
ليال لو سابب القماال، وإن السابيل الوحيد 

لوقف المرب لو الموار.
ورع كري2 عى منمقديه، ومنهم الساناتور 
الخخهاور2 جون مكني الذ2 وصفه األسابوع 
املاايض بأناه »جر2ء لكناه والام« يف الوثوق 

بروسيا أكثر من الالز .
خقال خاالل زياارة لكولومبيا: »سابب ما 
يمدث لو رغبة األسد وروسيا يف تمقيل نرص 
عساكر2. الياو  ال يوجد وقف إلطاالق النار، 
وال نممادث إليهم. اآلن، ما الذ2 يمدث؟ املكان 

مدمر بالكامل لذا ليل خيال. لذا واقع”.
يف سياق ممصل، قال مسؤولون أمريكيون، 
االثناني، إن انهياار أحدث اتفااق لوقف إطالق 
النار يف ساوريا زاع احمخال قياا  عول اليليج 
الدربية بمساليح املدارضاة بصواريخ مضاعة 
للطائرات تطلل مان عى الكمف، يف ما اعملته 
»عخاعااً عان أنفساهم يف مواجهاة الطائرات 
الساورية والروساية«، بمساب ما أخااعت به 

»رويرتز«.
وتمطخت أحادث مماولاة أمريكية إلنهاء 
األزمة يف ساوريا، املسمخرة منذ خخل سنوات 
ونصاف، يف ل1 أيلول، بددماا قصفت طائرات 
املممادة موقدااً  الوالياات  بقيااعة  للممالاف 
للخياش الساور2، وتدرضت قاخلاة إمداعات 
إنساانية إىل حلاب إىل لخو ، وخشال الواليات 
املممدة وروسيا يف الموصل إىل اتفاق يف جلسات 

ممددعة يف األمم املممدة بدد الهخومني.
ويدمل كال  املسؤولني األمريكيني ضغوطاً 
يف واشانطن برخع املناع الدلني الاذ2 تفرضه 
الوالياات املممدة عى تزوياد خصائل املدارضة 

املسلمة بأسلمة مضاعة للطائرات.
وقاال مساؤول أمريكاي، مشارتطاً عاد  
الكشف عن اسخه لرويرتز، إن واشنطن حالت 
عون وصاول كخيات كبرية مان أنظخة الدخاع 
الخاو2 تلاك املمخولة عاى الكمف إىل ساوريا 
بموحياد الملفاء الغربياني والدرب خلف لدف 
تقديام المدرياب وأسالمة املشااة لخخاعاات 
املدارضة املدمدلة مع مواصلة الواليات املممدة 

املماعثات مع موسكو.
غاري أن خيبة األمال إزاء موقف واشانطن 

تمصاعاد خيخاا يزياد احمخاال أال تواصل عول 
اليليج أو تركيا السري وراء الواليات املممدة أو 
تغض الطرف عن أخراع أثرياء يمطلدون لمزويد 
جخاعاات املدارضاة بملاك األسالمة املضاعة 

للطائرات، بمسب »رويرتز«.
»يدمقاد  ثاان:  أمريكاي  مساؤول  وقاال 
السادوعيون عومااً أن السابيل األمثال إلقناع 
الاروس بالرتاجع لاو ما أخلح يف أخغانسامان 
قبل نمو 30 عاماً - ولو تمييد قوتهم الخوية 
بمزوياد املخالديان بأنظخاة الدخااع الخاو2 

املمخولة”.
وتابع يقول: »تخكنا حمى اآلن من إقناعهم 
باأن مياطار 9لك أكال يف يومنا لاذا، ألننا ال 
نمدامل مع االتماع الساوخيمي وإنخا مع زعيم 
رويس عااز  عاى إعااعة بناء القوة الروساية 
ومان غري املرجاح أن يرتاجاع«، يف إشاارة إىل 

الرئيل الرويس خالعيخري بوتني.
وسائل مارك تونار، املممدث باسام وزارة 
اليارجياة األمريكياة، لال الوالياات املممدة 

مسمددة لفدل يشء بيالف املفاوضات ملماولة 
وقف الدنف، خلم يوضاح خطوات أخرى لكنه 
أكد أن واشنطن ال ترغب يف أن يضخ أحد املزيد 

من األسلمة لالسميدا  يف الرصاع.
وقاال تونار: »النميخاة لان تكاون ساوى 
المصدياد يف قماال ماروع بالفدال.. األمور قد 

تممول من يسء إىل أسوأ بكثري”.
غاري أن مساؤوالً آخار يف اإلعارة األمريكية 
قال: »املدارضة لها المل يف الدخاع عن نفساها 
ولن تارتك عون عخاع يف مواجهاة لذا القصف 

الدشوائي”.
وأشاار املساؤول، الذ2 طلب عد  الكشاف 
عان اساخه، إىل أن »حلفااء ورشكاء« آخريان 
املماعثاات  يف  يشااركون  املممادة  للوالياات 

األمريكية الروسية إليخاع حل للمرب.
وقاال املساؤول يف اإلعارة األمريكية إنه لن 
يدلال بشاأن »قدرات ممادعة قد يمام ضخها 
إىل املدركاة«، راخضااً اإلخصااح عان مزيد من 

المفاصيل.

ويبدو أنه من غري املرجح أن يدخل الرئيل 
األمريكاي، بااراك أوباما، الذ2 سادى لمخنب 
الدخاول يف حرب أخارى بالرشق األوساط، يف 
حرب يف ساوريا يف شهوره األخرية يف السلطة. 
9لك رغام االنقاعات المي يواجههاا أوباما بأن 
تارعع البيات األبيض يف اساميدا  القوة عرقل 

الديبلوماسية األمريكية.
وقال عضوا مخلل الشيوخ الخخهوريان، 
جون مكاني وليناز2 جرالا ، يف بياان لهخا: 
»الدبلوماساية يف غيااب وسايلة ضغاط لي 

وصفة للفشل”.
وأضاخا: »بوتني واألسد لن يفدال ما نطلبه 
منهخا بداخع من طياب قلبيهخا أو بداخع من 
االلمخاا  بخصلممناا أو بخدانااة اآلخريان. 
يخاب إرغامهخا ولاذا يمطلب قاوة.. المرب 
والرعاب والالجئاون وعاد  االسامقرار.. ُكّل 
لاذا سيسامخر إىل أن تكون الوالياات املممدة 
مسامددة التيا9 خطوات لمغيري األوضاع عى 

األرض يف سوريا”.

»مسؤولون أمريكيون«: دوُل الخليج قد تزّود املعارضة 
السورية بأسلحة مضادة للطائرات

الكشُف عن بعض خبايا 
االتفاق الروسي – 

األمريكي بشأن سوريا 
  - متابعات

قالت »ساكا2 نياوز« إن وزارة اليارجية الروساية نرشت، 
يو  الثالثااء، عى موقدها عى اإلنرتنت، ماا قالت إنه بنوعاً من 
اتفاق الهدنة يف ساوريا، الاذ2 انهار عخلياً بدد أياا  قليلة، مع 
تباعل االتهامات بني األطراف املمماربة بشأن خرق االتفاق، غري 

أن املواقع الروسية الناطقة بالدربية لم تورع لذا اليل.
وبمساب »ساكا2 نيوز«، قالت وزارة اليارجية الروساية 
إنهاا قررت نرش لاذا الخزء من االتفاق بددماا رسبت نظريتها 
األمريكياة جزءاً من بنوع االتفاق يف وقت ساابل عون المنسايل 

مدها.
ونص البند األول عى إنشااء مركز اتصااالت أمريكي رويس 
لمبااعل املدلوماات الريدة بني أمريكا وروسايا بغية تيفيض 
مساموى الموتر والدنف يف ساوريا، كخا نص االتفاق عى حرية 
ُكّل طرف يشاارك بالقمال يف سوريا باالنساماب من االتفاق يف 

حال شدر بدد  تطبيقه.
ويف بند آخر، يخكن للواليات املممدة وروسيا تدليل مشاركمها 

يف املركز المنفيذ2 املشرتك، يف حال خرق بنوع االتفاق.
ويدخال الخانباان األمريكاي والارويس عى تمدياد املناطل 
الياصة يف ساوريا، المي تممو2 عى مناطل املدارضة وتنظيم 
الدولاة وجبهاة خماح الشاا  )النرصة ساابقاً(، عاى أن يمدع 
الخانبان الحقاً قائخة بألداف املنظخات »اإلرلابية« يف ساوريا 

لقصفها بصورة مشرتكة.
ويف حاال قرر أ2 طرف قصف مواقاع املنظخات »اإلرلابية« 
القريباة جداً من املناطل املشاخولة بالهدنة، عى الطرف املدني 
إباالغ الطرف اآلخر واملبداوث الدويل بذلك، مع تدليل اساميدا  

القوة واتيا9 إجراءات لمخاية لذه املناطل من الهخخات.
ويميح االتفاق للساوريني سالوك طريل الكاسميلو لليروج 
من املناطل املمارصة يف حلب عون المدرض لهم، إىل جانب إعال  

الواليات املممدة وروسيا بأ2 خروق تقع لناك.
وحرية المركة يف الكاساميلو بند يشاخل انساماباً ممزامناً 
للقاوات المكومياة واملدارضاة مان الطريل وإقاماة منطقة 
منزوعاة الساالح والساخاح بإيصال املسااعدات اإلنساانية إىل 

املناطل املمارصة.
وينص أحاد البنوع عى الساخاح للطريان الساور2 بقصف 
ألاداف تابدة لا«جبهاة خمح الشاا « خارج املناطال املمدعة 

سلفاً، األمر الذ2 قد تفره سوريا وروسيا كخا تريدان.
وحساب االتفااق، خإنه يمل لألطاراف املمماربة يف ساوريا 
اساميدا  القوة املناسبة للدخاع عن النفل، عى أن يخر2 إبالغ 
املخثلني الدوليني بخا يف 9لك موسكو وواشنطن واألمم املممدة.

وكان وزيار اليارجياة الرويس، ساريغي الخاروف، ونظريه 
األمريكي جون كري2 توصال إىل اتفاق لدنة يف سوريا يف الماسع 
من أيلول الخار2، عى أن يبدأ يف الثاني عرش منه، إىل أنه رسعان 

ما انهار وتباعل الطرخان االتهامات بيرق الهدنة.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخخيل

النظ���اُم السع���ودي يض���ِرُب الوح���دةَ الوطني���ة واألخ���ّوة اإلسامية 
واالستق���رار ألي بل���د، والتي���ار الوهاب���ي التكفيري يتح���رك وفق رؤية 

مغلوطة مختلّة لصالح أمريكا وإسرائيل لتشويه األمة.

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
الددع )ل15( اليخيل ل2 سبمخل 2016   املواخل 27 29 المخة 37ل1لا

 أمريكا للسعودية: انتهت 
الخدمة، أنت إرهابية!

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي المحطوري
يف الري�اض وج�ٌع م�ن الدب�غ 
الكونج�رس  أبط�ل  إذ  األمريك�ي، 
)مجل�س  بغرفتي�ه   - األمريك�ي 
الش�يوخ ومجلس الن�واب وبأغلبية 
الثلث�ني يف كليهم�ا( فيت�و أوبام�ا 
املع�روف  القان�ون  تري�ع  ليت�م 
باسم »جاس�تا« اختصارا  ملصطلح 
)العدالة ضد رعاة اإلرهاب( يس�مح 
لضحايا أحداث 11 س�بتمر 2001 
بمقاضاة السعودية، وهذه من شدة 
رصاخه�ا تنظر إليه كامل�يسء يكاد 

يق�ول خذون�ي.
ومعلومات التصويت كما نرته 

أمس وكالة رويرتز هي كالتايل:
تصويت مجلس الشيوخ بواقع 97 صوتا معارضا مقابل صوت واحد، تاله 
تصويت مجلس النواب بأغلبية كاسحة بواقع 338 نائبا مقابل 74، وهو أكثر 
من أغلبية الثلثني املطلوبة إلسقاط فيتو أوباما وترجمة ذلك سياسيا أن أمريكا 

تقولها للس�عودية بوضوح: انتهت الخدمة، أنت إرهابية.
ع�ىل أن نأخذ باالعتبار بأن الواليات املتحدة ليس�ت بال�رورة ذاهبة من 
الي�وم التايل إىل ش�ن حرب، أو ما ش�ابه، وإنما ما بعد »قانون جاس�تا« ليس 
كما قبل.وأن  العالقات بني البلدين دخلت يف 28 س�بتمر 2016 حقبة زمنية 
جديدة، وأن تتزامن ذلك مع إجراءات التقشف يكون زمن الرفاهية من املايض، 
وزم�ن الدالل األمريكي كذلك من املايض، وأكثر م�ن ذلك أن تتزامن مع مأزق 
خطر تواجهه مملكة آل س�عود بعدوانها عىل اليمن، تكون الرياض قد وقعت 
يف الف�خ األمريكي، كم�ا وقع  اآلخرون م�ن أمثالها، حني س�اقتهم أمريكا إىل 

حتفهم ثم تخلصت منهم واحدا واحدا.
واس�تذكار وقائ�ع التأري�خ القريبة والبعي�دة  تدفع للقول ب�كل ثقة بأن 
األمريك�ي بما هو عليه من صفة »راعي بقر« قد وجد يف الحظرة التي يرعاها 
منذ عقود أن ثمة »بقرة يف الرق األوسط« قد أصبحت عبئا ثقيال، فهي لم تعد 
تدر ذلك »الحليب« الذي كانت تدره يف املايض، ومش�اكلها تزايدت وتعاظمت، 
وأصبحت رعايتها أكثر كلفًة من التخلص منها، وبقرة ذلك وضعها، فاألس�لم 
»لراع�ي بقر« ال يبح�ث إال عن مصالحه فقط أن يتالىف م�ا يمكن تالفيه، وإذا 

أمكنه أن يفيد من »البقرة« ويتلحمها قبل أن تموت فهو األفضل. 
وأم�ام م�ا يلف الس�عودية اآلن من تهدي�دات، وكونه�ا إىل جانب »الذهب 
األسود« )البرتول( تسيطر عىل »الذهب األبيض« )الحج(، فال يعني استمراُرها 
يف الع�دوان عىل اليم�ن إال خذالنا وانتفاَء حكمٍة، ومنازع�ًة للقدر، واألجدر لها 
أن تس�مح لرسالة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي يف خطابه األخر أن تصل 
إىل مسامع س�كان »الحجاز واملنطقة الرقية ونجران وجيزان وعسر«، وهي 
رس�الة محبة وأخوة تس�عى إىل اس�تباق ما يمكن اس�تباقه وتدارك ما يمكن 
تدراكه، يقينا بأن »ناقوس الخطر« الذي دقه الش�هيد القائد السيد حسني بدر 
الدين الحوثي يف 2001 بات اآلن يدق قصور آل س�عود، وهم بني خيارين: إما 
أن يرفعوا ش�عار املوت ألمريكا، أو فالقارعة التي حلت قريبا من دارهم وهي 
»حماقتهم ضد اليمن« قد صارت واقعًة يف دارهم، وهل إال الس�حر انقلب عىل 
الساحر، وهل لسان حال السعودية إال  )أكلُت يوم أكل صدام والقذايف ومبارك 
وب�ن عيل( عىل أن الثور األس�ود املرّص�ع »بالذهبني« أكثر دس�ومة من الثور 
األبيض، وذلك ما يثر ش�هية أمريكا أكث�ر، وختاما هذه الجزيرة العربية أمام 
منعط�ف تأريخي ال يبدو إال ش�عب اليمن أكثر تأه�ال للحضور وملء الفراغ، 

فإىل شد الهمم يا شعب اليمن، فدماء املظلومني ال تذهب هدرا.

أبا حرب.. نلَت ما تستحق 
ياسر محمد العزير

كثاريٌ لم الناُس الذيان تقابلُهم وتمدرَُّف عليهم يف حياتك ولكان القليلني لم من يرتكون 
األثر الطيب والذكرى الطيبة، لكذا كان الشاهيد الدخيد الركن/ حسان َعبدالله املليص خخن 
يقابلاه للخرة األْوىل يرى رجالً عساكرياً ممفاخراً ببزته الدساكرية ممواضدااً يف تدامله مع 

اآلخرين، واثقاً بنفسه وبقدراته ممخرساً عى القمال يمب مواجهة الصداب.
اة توىل منصب قائد كميبة مكاخمة   تيارج من الكلية البمرية وانضم إىل القاوات الَياصَّ
اإلْرَلاااب خيها، آثار الرحيل للدخاع عن الوطن مناذ الوللة األْوىل للدادوان خموجه إىل ميدان 
الرشف والبطولة يف ما وراء المدوع يف عخل الددو الباغي، ألعاء واجبه الوطني ووخاًء بالقسم 

الدسكر2. 
يممادث الكثريون عان بدايمه بقلة من الفرساان الذين عربهم ونقال إليهم خلاته حمى 
تخاوزوا األلف مقاتل كانت جبهمهم لي القاصخة للددو واملوجدة لكيانه واملسطرة لبطوالت 
أبرز اإلعال  المربي جانباً منها، مّرغوا خيها أنف املسمكلين وعخالئهم بالرتاب كروا ليبة 
عولة الددوان )املخلكة السدوعية(، وأبرزوا ضدف االسمكبار الداملي بقياعة أمريكا وتمالفها 
الدربي الذين سايروا ُكّل إْماَكاناتهم المكنولوجية والدساكرية يف مماوالت خاشالة لرتكيع 
لذا الشادب بمواطؤ أمخي، ولكن يف بلد اإليخان والفرسان لن يكون لناك اسمسال  خهيهات 
مناا الذلة واعمخاعنا عى اللاه تداىل وليهات منا الضدف ولنا خرساان وأبطال يبذلون الغايل 
والنفيال من أجل المرية والكرامة والساياعة الوطنية، خرحخة الله تغشااك أبا حرب خأنت 
حايٌّ يف ُكّل شال من جبهاات ما وراء المدوع المي ما زالت تساطر البطوالت وسامظل حمى 
تمقيال النارص وأنت حي يف قلب ُكّل أساد عّربمه وعلخمه وغرسات خيه حاب الوطن والوالء 
والصخوع والثبات ويف قلب ُكّل رخاقك يف مياعين الرشف وعند ُكّل خرع من أخراع كميبة مكاخمة 

اة، وعند ُكّل يخني رشيف يقف يف وجه الددوان. اإلْرَلااب والقوات الَياصَّ
 نلات ماا تمخناى وما تساممل، خخثلك ال تليال بهم غري الشاهاعة لييمخوا بها ساخلَّهم 
الدسكر2 ويوععوا بها عنيالم، خهنيئاً لك الشهاعة ولنيئاً لليخن وللشدب اليخني ببطل مثلك 

وسمبقى خيراً لكل يخني عى مّر الدصور.

 معك زلط خيرات؟ معك مشروع مخطط له وفلوسه جاهزه؟ 

تشتي تتزوج ومخبي زلطك لو ما يكمل العدوان؟
إفتح لك حساب في البريد او اي بنك ما عدا البنك المركزي واحتفظ بزلطك 

وفلوسك فيه حتى تحتاجها .. ويستفيد منها البنك في تحريك السيولة فقط..

 تشتي تتبرع للبنك وتشارك في صناعة النصر بفلوسك وتدعم 

بخمسين ريال او بالف ريال او مليون او بكما تشتي

هذه األرقام في البريد المعتمدة
)700700( و )700800( و )700900(
ومن يشارك سيكون شريك في النصر الحتمي والقادم بإذن اهلل..

الورقة االقتصادية هي آخر األوراق بعد فشلهم عسكريًا وسياسياً..

وبإذن اهلل وبتكاتف جهود الجميع سننتصر ونكسب الورقة األخيرة.

الحملُة الوطنيُة لدعم البنك المركزي


