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مصدر مسؤل: جهود كبرية لصرف املرتبات خالل األيام القادمة

زلزال 3 يعانق رجالء نجران

مقتُل عشرات 
الجنود السعوديين 
والقطريين وأبطال 

الجيش واللجان 
يسيطرون على 

رقابة عليب

ح�سُد مئات املرتِزقة اإىل البقع ونقل عنا�سر القاعدة وداع�ش اإىل جنران ذات الأغلبية الإ�سماعيلية

الفيشي: العدو يخطط البتالع الحديدة وسيختنق إْن فعلها

ربما يكوُن 
هذا كالمًا 
اقتصاديًا.. 

وحاًل!
هاشم شرف الدين

خفايا الحرب 
االقتصادية 
التي يشنها 
العدواُن في 
فرض األقاليم!
عبدالكريم الشهاري
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 بني »الَخَرِف«و»املراَهقة«: 
اململكة تغرق!

بعد طرد العراق للسفير السعودي: مصر تخلع عباءة المملكة 
والحريري يزيل السكسوكة السعودية ومهمة سعودية لتدمير 

مجلس التعاون باستهداف سلطنة عمان

القيادي النا�سري حميد عا�سم ع�سو 
الوفد الوطني ل�سدى امل�سرية:

معركتنا من أجل استقالل 
اإلرادة والقرار والعزة والكرامة 

أكرب من أن نموت جوعًا

مصرع قائد مرتِزقة العدوان بجبهة نهم
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الفي�سي: العدو يخّطط لبتالع احلديدة و�سيختنق اإْن فعلها

العدو السعودي يحُشُد مئات املرتِزقة إىل البقع وينقل القاعدة وداعش 
إىل نجران التي يمّثل اإلسماعيلية أغلبية سكانها

اإلعالم الحربي 
يختتم دورة الوفاء 

للشهيد صالح العزي
  - خاص:

اخننام انعالل الثربي السابت املايض 
عورة عسكرية  ضمت عرشات انعالميل  
من مدظم الوساائل انعالمية  الرسامية 

والخاصة
َوأخذ انعالميون املشااريون يف الدورة 
الدساكرية الني جاءت تثت شدار   عورة 
الوإاء  للشهيد صالح  الدزي عورة مقاتل 
وبثساب مصادر يف انعاالل الثربي إإن 
لاذه الدورة  لي الدورة الدساكرية األوىل  

وسيدقبها  عدع من الدورات.

م�سرُع ع�سرات اجلنود ال�سعوديني والقطريني واأبطال اجلي�ش واللجان ي�سيطرون على رقابة عليب
صاروخا زلزال3 وقاهر1 يضربان معسكَري الحرس الوطني ورجالء يف نجران

عمليتان نوعيتان تطيحان بقيادات مرتِزقة العدوان يف ماأرب

مقتُل القيادي املرتِزق الشعوري و25 آخرين 
وإصابة املرتزق االقرع قائد جبهة نهم

  - خاص:
أإااعت مصااعُر مطلداة عان قياال الدادوان 
األمريكي السادوعي بنثشايد مئاات املرتزقة من 
املثاإظاات الجإوبياة مصثوبل بالدارشات من 

اآلليات إىل مإفذ البقع.
وحصلات صدى املسارية عىل صور توثِّاُل قياَل 
عول الدادوان بإقل املرتزقة مان بدض املثاإظات 
الجإوبياة عربَ مإفاذ الوعيدة باتجااه مإفذ البقع 

الثدوعي.
وبثساب املصاعر تم تثريُك أيثر من 13 حاإلَة 
نقال جماعي عىل منان ُيّل واحدة مإهاا قرابة 50 
مرتزقااً، أي بمجماوع ينجااوز 650 مان عإارص 
املرتزقاة النابدال لُدثماان مجيل، وتام تثريكهم 
عرَص أماس األحد باتجااه مإفذ البقاع لالنضمال 
إىل آالف املرتزقاة الذيان جإّدتهام السادوعية مان 
املثاإظات الجإوبية، يف صفقة عَلإية للقنال نيابًة 

عن الجيش السدوعي يف صثراء البقع.
ويف ذات الساياق يشاف القياعيُّ بأنصاار الله 
وعضو املجلس السايايس األعىل، يوساف الفييش، 
عان مخّطط لادول الدادوان يف مثاإظاة الثديدة 
بالنزاُمان ماع الُهدناة الناي لام ينام انعاالن عن 

تمديدلا.
وقال الفييش يف مإشور بصفثنه يف الفيسبوك: 

»عدو منهور ومهفوف يفّكُر خالل الهدنة أن يبنلع 
مثاإظة الثديدة وإن إدلها سوف يخنإل«.

مان جانب آخر يشافت مصااعُر مطلدة إىل أن 
الددو السادوعي ضاعاف من اسانقدال املئات من 
الدإاارص النكفريياة النابداة لنإظيماات عاعاش 
والقاعدة انجراميل إىل مإطقاة نجران الني يمثّل 
انساماعيليون غالبياَة ساكانها، األمر الاذي عّزز 
مخاوَف ساكان نجاران مان تدارُّض ممنلكاتهم 
للإهب مان ِقبال النكفرييال بنواطؤ مان الإظال 

السدوعي.

ويانت جريدُة األخبار اللبإانية قد يشافت نقالً 
عان مصاعَر مثلية يف نجاران، أن عإارَص تكفريية 
وصلات أخارياً إىل مديإاة نجاران عىل منان أطقم 
عساكري ُينبت عىل جوانبها عبااراٌت مثل )ينائب 
املوت اا أنصار السإة اا قالر الرواإض(، ولو ما 
أثاَر غَضَب سكان نجران الذين يإنمون يف غالبينهم 
إىل الطائفة انسماعيلية، إضاإة إىل أنه أثار حفيظَة 
الكثري من مشاايخ وأعيان وأبإااء مإطقة نجران؛ 

باعنبار ذلك ينجاوز وجوَعلم ويقّلل من شأنهم.

  - خاص:
ماع اننهااء الهدنة الني لام يلنزل بهاا تثالف 
الددوان السدوعي األمريكي ومرتزقنهم يف مخنلف 
الجبهاات، أثبنات قوات الجيش واللجان الشادبية 
أنها عىل أُلبة االساندداع وبارشت الددو السدوعي 
أماس األََحااد بإطاالق صاروَخل باليسانيل عىل 

مدسكرين يف مإطقة نجران.
وأعلإات القاوة الصاروخياة للجياش واللجاان 
الشدبية أمس األََحاد عن اسنهداِف مدسكر الثرس 
الوطإي السادوعي يف نجران بصاروخ باليسني من 
طاراز قالار1 املطّور مثليااً، بالنزامان مع إطالق 
صااروخ باليساني آخار من طاراز زلازال3 مثيل 

الصإع عىل مدسكر رجالء السدوعي يف نجران.
وأوضاح مصادر عساكري أَن وحادات الرصد 
أّيادت أن الدملينال الصاروخينال أسافرتا عان 
مقنال وإصابة الدارشات من الجإوع السادوعيل 
والقطريل يف مدساكر الثرس الوطإي ومدساكر 
رجاالء، مشارياً إىل أن حالة من الفاوىض واالرتباك 
أصابات املدساكرين بالنزامن مع قادول عدع يبري 
من سايارات انسداف إىل املدساكرين لإقل القنىل 

وإسداف الجرحى.
ويف إطاار الدملياات الدساكرية تمكان أبطال 
الجيش واللجان الشادبية من السيطرة عىل موقع 
رقابة عليب يف مإطقة عساري، يف عملية أّعت ملقنل 
وإصابة عادع من الجإوع السادوعيل وتدمري عدع 

من اآلليات املنمريزة لإاك.
وأإااعت مصااعُر عساكريٌة أن أبطاال الجيش 
آلينال  تدماري  مان  تمّكإاوا  الشادبية  واللجاان 
سادوعينل أثإااء زحاف للجياش السادوعي، يف 
مثاولة إاشلة السانداعة موقع رقابة عليب، مما 

أعى ملرصع طاقميهما.
 من جانبه وّزع انعاالل الثربي النابع للجيش 
واللجان الشادبية مشالَد وصوراً لكمل اسنهدف 

مدرعاًة تابداة للجيش السادوعي يف إحدى الطرق 
االسافلنية والني تربط مواقع عساكرية سدوعية 

ببدضها بالُقرب من موقع شجع الدسكري.
وإيماا لام ينضاح ماا إذا يان قاد ُقنال جإوع 
سادوعيون عاخل املدرعاة إال أن املشاالد أظهرت 
ل قائد املدرعة وإراره مإها عون أَن ينم  لثظاةَ ترجُّ
اسنهداإه بالإريان رغم ُقرب املساإة الفاصلة بيإه 

وبل أبطال الجيش واللجان الشدبية.

  - خاص:
يف إطار الدملياات املدلوماتية للجيش واللجان 
الشادبية الني تسنهدُف قياعاِت مإاإقي ومرتزقة 
ماأرب  السادوعي، شاهدت مثاإظاُة  الدادوان 

عملينال نوعينال أسافرتا عن 
مقنال عدع يباري مان القياعات 
وإصاباة قائد مرتزقاة الددوان 
يف جبهاة نهام أثإااء تواجده يف 

مثاإظة مأرب.
وأوضح مصدر عساكري أن 
أبطال الجيش واللجان الشدبية 
نّفذوا عملية بإاًء عىل مدلومات 
اسانخباراتية أسفرت عن مقنل 
قائد عساكري يبارٍي يف صفوف 
قوات مرتزقة الددوان، بانضاإة 
بيإهام  آخريان   25 إىل مارصع 

قياعات ميدانية.
وأوضاح املصادر أن القيااعي املرتازَق، الرائد 
عباده ساديد عباده الشادوري، واملكّلاف بمهال 
يبارية يف إطار عمليات قوى الدادوان يف مأرب قد 
ُقنال الجمداة يف مإطقاة واعي الربيداة بمديرية 
رصواح. يما أّعت الدملية إىل مقنل 25 ممن يانوا 

منواجديان يف ذات املاكان الاذي تواجد باه الرائد 
الشدوري وبيإهم قياعات ميدانية.

وأيدت مصاعر عساكرية أن الدملية تمت بدَد 
ما تمكإات وحادات املدلومات مان تثديد مكان 
تواجد الشادوري بإفس الطريقاة الني أعَّت ملقنل 
املرتزقة اللواء عبدالرب الشاداعي 

مطلع الشهر الجاري.
ويف الدملياة الثانية أوضثت 
الجياش  أبطااَل  أن  املصااعر 
اسانهدإوا  الشادبية  واللجاان 
موقداً لقياعات مرتزقة الددوان 
نصاباة  أّعى  مماا  ماأرب،  يف 
املرتزقاة الدمياد خالاد االقارع 
قائاد جبهاة املرتزقاة يف نهام، 
وساط عملية تكنام يبرية عىل 

خرب إصابنه.
وتوضاح املصااعُر أَن إصابة 
الدميد املرتزِق االقرع حدثت أثإاء 
تواُجاِده يف مإطقاة الجرف الواقداة بل مإطقة 
املخدرة ومدسكر ماس بمثاإظة مأرب. وأشارت 
املصااعر أن إصاباة االقارع جاءت إثر اسانهداف 
املاكان الذي ينواَجُد إياه إىل جانب قياعات أخرى، 

من ِقبل الجيش واللجان الشدبية.

تلبيًة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 

ساهم يف #الحملة_الوطنية_لدعم_البنك_املركزي اليمني 
بفتح حساب جاري في أحد البنوك الوطنية أو في مكاتب البريد لرفد البنك 

بالسيولة الالزمة لتعزيز االقتصاد الوطني



3 متابعاتالددع )166(     انثإل ل2 أينوبر 2016ل  املواإل 23 مثرل ث3ل1لا

رئيُس املجلس السياسي األعلى يناقش مع قيادة وزارة الدفاع وقادة املناطق 
العسكرية خطَط تعزيز الجبهات مواجهة التصعيد العسكري للعدوان

  - متابعات:
ناقاش اجنمااٌع عقاده رئياُس املجلاس السايايس 
األعىل، األخ صالاح الصماع، بقياعة وزارة الدإاع وقاعة 
املإاطال الدساكرية، أماس األحاد، أوضااَع الجبهات 
واملإاطال الدساكرية والخطط الني اعنمدتها رئاساُة 
ليئاة األريان؛ لندزياز أوضااع الجبهاات ومواجهاة 
النصدياد الذي يخطط له الددوان السادوعي األمريكي 
وتثالفه عاىل اليمن ومواجهاة ُيّل املخاطار املثنملة 
وإل النوقدات الدملية والظروف الدملياتية يف مخنلف 

املإاطل.
 واساندرض االجنمااع الاذي حاره نائاُب رئيس 
املجلس السايايس األعىل الدينور قاسم لبوزة، ورئيس 
اللجإة الدساكرية واألمإية اللواء الرين مثمد عبدالله 
القاويس، والقائام بأعماال وزيار الدإاع رئياس ليئة 
األريان الدامة اللواء الرين حسل خريان، ونائب رئيس 
األريان الداماة اللاواء الريان زيريا الشاامي، تقاريَر 
األعاء الدملياتي وتقارير الدعم اللوجساني والجالزية 
يف مخنلاف الوحادات وإل الخطط البديلاة الني عملت 
رئاساة األريان وقياعة املإاطل الدساكرية من خاللها 
المنصااِص أَثَِر غارات الددوان عىل املإاطل الدساكرية 
يف ُيّل مثاإظاات الجمهورياة والنكامال الاذي تثّقل 
بل الجيش واللجان الشادبية وحّقل االننصاراِت يف ُيّل 
الجبهات والدعم الشادبي والقبيَل الذي وّإر بيئة يمإية 
منكاملاة يف صاد الدادوان األمريكي السادوعي ويرس 
شاوينه وحماية اليمن من الغزو واالحنالل والنقسيم، 

واملؤامرة الني أريد له أن يقع إيها.
وتإاول االجنماع القرارات الني اتخذتها قياعة وزارة 
الدإااع ملواجهة الورقاة االقنصاعية الني يسانخدمها 
الددوان يساالح السانهداف الصموع اليمإاي والوحدة 
الوطإياة واالسانقرار االجنماعي.. مثمإااً عوَر اللجان 

االقنصاعياة الني تدمل ليالً ونهاراً ملواجهة اسانهداف 
أقوات املواطإال واحنواء أية تداعياات أراعلا الددوان 

وتثالفه وصمت املجنمع الدويل وعجزه.
وأشاع رئيُس املجلس السايايس األعىل باالننصارات 
الناي يثّققها الجيش واللجان الشادبية وما ساطروه 
من بطوالت إذة وانجازات غري مسبوقة يف ُيّل الجبهات 
واملثاور والبيئات القنالية.. مشرياً إىل الجهوع املخلصة 
والوطإية الصاعقة الني يبذلها قاعة املإاطل الدسكرية 
وقياعة وزارة الدإاع يف لذه املرحلة الوطإية الثساساة 

واملفصلية.
ونّوه بالثكماة الني تدار بها املدرية وما عكسانه 
من اسارتاتيجيات عساكرية ناجثاة ومبنكرة حققت 
انعارة امُلثىَل للموارع وإائض القوة البرشية واملاعية وما 

يجب أن يبإى عليه حارضاً ومسنقبالً.
وأّيد رئيُس املجلس السايايس األعىل عىل ما يإنظره 
يواعُر الجيش واللجان الشادبية يف الجبهات من عإاية 

والنمال والدمل عىل أن تكون إعارة الثارض واملسنقبل 
عإد مسنوى النضثيات الني يقدمونها يومياً؛ من أجل 
مسانقبل الوطن وعزتاه ويرامنه وحرينه واسانقالله 
وأن يكاون مسانقبل اليمان واألجيال منثارراً من ُيّل 
أنواع الهيمإاة ومصاَعرة القرار والقدرة عىل اسانثمار 
ها الثروة البرشية القاعرة عىل تثقيل  انمكانات، وألمُّ
املسنثيل واالسنفاعة من املقومات البيئية واالقنصاعية 

الواعدة يف ُيّل املجاالت.
إيما أشاار نائاب رئياس املجلس السايايس األعىل 
الدينور قاسام لباوزة، إىل الدور الثياوي والهال الذي 
قّدمه قاعة املإاطل الدساكرية واألمإية يف الثفاظ عىل 
البإية البرشية للجيش من االسانهداف املبارش للددوان 

من بداياته.
وأيد ألمية أن يسانمر الدمل املثمر يف إعارة املدرية 
عىل الإثو الذي يثقل االننصار ويدزز الصموع اليمإي 

القوي والثابت واملسنمر.

الراتب.. ومعركُة 
تركيع اليمنيني

 عباس السيد 
AASSAYED@GMAIL.COM

مثااوالت  أوىل  تداوُع 
يسالح  الراتب  اسانخدال 
إىل  اليمإيال،  لرتيياِع 
الإصاف الثاناي مان عال 
أعلان  حيإماا   ،٢٠١٤
حكوماة  يف  مساؤولون 
خالاد بثااح يف أيثار من 
قادرة  عادَل  مإاسابة، 
عإاع  عاىل  الثكوماة 
ويان  املوظفال.  مرتبات 
الجادُل يدور إقاط حول 
ما إذا يان الدجز سيبدأ يف 
األشهر األخرية من ٢٠١٤، 

أل من يإاير ٢٠١٥.
 وقد شاارك املبدوُث الدويل السابل إىل اليمن، جمال بن عمر، 
يف تكرار نفس النوقدات يف أيثر من ترصيح، ويان بمثابة مكرّب 

الصوت لنلك النثذيرات يي ينم أخذُلا عىل مثمل الجد. 
ويف مقاالٍ لوزيارة انعاالل آناذاك، ناعية الساقاف، نرش يف 
صثيفة الجمهورية، أوشكت السقاف أن تخننم مقالها بجملة 
»للاه يا مثساإل« لكإها اسانبدلنها با »السادوعية لن تنخىل 

عإا«. 
املثاريُ أن تلاك النثذيارات والنوقدات جااءت يف الوقت الذي 
يانات إيه الثكوماة اليمإية تثظى بنأييد وععام عويل لم تإله 
أيَُّة سالطة يمإية من قبُل، ويف ظل سيطرة الدولة وإعارتها لكل 

ثرواتها وموارعلا.
إما حقيقة تلك النثذيرات والنوقدات، مالي ألداإها يف تلك 

املرحلة، وما عالقنها بأزمة املرتبات الثاليِة؟!.
وبمقارناة األوضاع االقنصاعيِة الثالية بالني يانت ساائدًة 
أواخاَر ل201، يمكن القاول إن تلك النثذيارات يانت جزًء من 
الخطة الني يسادى الخارج لنإفيذلا، عرب حلفائه يف السالطة، 
ويان الراتب إيها، وسيلَة ابنزاٍز وإلهاء لنمرير ُمَخّطط األقلمة 

ومرشوع الدسنور بهدوء وعن ضجيج.
إثال تدجاز الثكومة عان عإاع الرواتب، وتناوىل اململكة 
عإدها، سايلنزل الجميُع الصمَت ويثمادون اللَه واململكة، ولن 
يجاُرَؤ أحٌد عىل مدارضة ما ينم االتفاُق عليه يف يواليس الداخل 
والخاارج. إهو بمثابة مريض، علياه أن يمنثل ملا يقرره أطباء 

السياسة الخبثاء. 
أحبطت ثورة 21 سابنمرب ل201 ذلك امُلَخّطط، لكن السلطة 
الني باتت يف ُحضن حلفائها يف الخارج عاعوا مرة أخرى إىل نفس 
الوسايلة ا االبنزاز بالراتب ا السانكماِل تإفياذ نفس امُلَخّطط، 

بدد أيثر من عال ونصف من اسنخدال القوة الدسكرية. 
وبغّض الإظر عن إمكانيات السالطة الثالياة الني يقوُعلا 
املجلس السيايس األعىل وقدرتها عىل اسنئإاف عإع املرتبات من 
عدمها، إاملشكلة االقنصاعية والدجز يف تسليم الرواتب مشكلة 
مدقادة، ولي إوق طاقة أياة حكومة وأية جماعاة تدير بلداً. 
يما أن أسباَب املشاكلة وأطراإها الداخلية والخارجية مدروإة 

للجميع.
واملثاريُ لالسانغراب، أن يطالَب البدُض بالراتاب بمدزل عن 
ُيّل تلاك األساباب وأطراإها، وأن يدنربَلا آخارون مجرع ذرائَع 
للنإصال من املساؤولية وابنزاز ملان يطالباون برواتبهم، ويأن 
الددوان والثصار الشاامل املفروض عىل الوطن مجرع مسلسل 

تراجيدي يدرض عىل النليفزيون مإذ قرابة عامل.
وبدالً عن املشاارية يف تقديم حلول ومقرتحات، انضم يثريٌ 
من انعالميل والسياسايل إىل طابور املطالبل بالرواتب، وعىل 

طريقة: أُْحلُبي ِواّل السكل.
ندام الراتاب يشٌء مهامٌّ وقطع األعإااق وال قطاع األرزاق. 
ولكإإا أمال عدو يقطع االثإل مداً. يهلك الثرث والإسل. يقنل 

الغإي والفقري، الكبري والصغري يدمر املساين واملقابر.
منى يداي لؤالء أنه لاوال النضثيات الناي يقدمها األبطال 
يف الجبهاات لكانات مطالبهم اآلن مخنلفة جاداً إيما لو تمكن 

األعداُء من اقنثال املدن واسنباحة ُيّل يشء إيها.
لم نسانوعْب بدُد حجم املثإة الني يمر بها وطإإا، والني لم 
يسابقه اليها أي بلد يف الدالم. ومن ساخرية األقدار أن يخنزلها 
البداض بنأخار رصف الراتب إيبادو مثل رضياع يرصخ حل 

تسقط زجاجة الثليب من إمه. 

 صعدة خالل أقّل من شهرين: 
أكثُر من 200 شهيد وجريح بغارات العدوان

  - خاص:
اقرتََف الددواُن األمريكي السادوعي الصهيوني الغاشام عرب طريانه، جرائَم وحشايًة بثل أبإاء الشدب اليمإي، 
وخصوصاً أبإاء مثاإظة صددة، مسانهدإاً إيالم يف األساواق والطُرقات واملإازل واملدارس وغريلا، ما خّلف آالإاً 

من الشهداء والجرحى مإذ بدِء الددوان وحنى اليول.
وأيد مصدر أمإي بصددة أنه ومإذ نهاية أغسطس وحنى مإنصف أينوبر الجاري اسنشهد وُجِرَح أيثُر من 200 

مواطٍن، مدظمهم أطفال ونساء قضوا بل ُريال مإازلهم يف مخنلف مديريات املثاإظة.
وأوضح املصدر أن إجمايل الشاهداء خالل )أقل من شاهرين( 0ل1 شاهيداً ُجلُّهم نسااء وأطفال، و65 جريثاً، 
مدظمهم أيضاً من الإساء واألطفال، يإحصائية ليست ياملة ننيجة انقطاع االتصاالت؛ بسبب تدمري الددوان لها.

مصدر مسؤول يؤكد: صرُف الراتب خالل األيام القادمة 
  - خاص :

أوَضَح مصدٌر مساؤول، أن الجهاِت الرسميَة املدإيَّة بالشأن االقنصاعي قامت خالل األيال املاضية بجهوٍع حثيثٍة لثّل مشكلة 
الراتب والني تسبّب بها القراُر غري القانوني للفاّر لاعي بإقل البإك املريزي. 

وأّيد املصدر أنه ساينم رصُف الراتب خالل األيال القاعمة بإذن الله، مشارياً إىل أن قراَر نقل البإك أرّض بشاكل مبارش بالطبقة 
األيثر إقراً املدنمدة يف عخلها عىل الراتب.

وأوضح املصدر إىل أن مرتزقة الددوان األمريكي السدوعي لدإوا من خالل لذا القرار إىل رشعإة نهب أموال الشدب واالسنيالء 
عىل إيراعات املثاإظات الجإوبية ومأرب.

ويان الفارُّ لاعي قد أصدر قراراً بشكل غري قانوني قىض بإقل البإك املريزي وتغيري مثاإظه الذي يان يدمُل بشكل حياعي، 
ر رصف رواتب املوظفل.  ما أّعى إىل تفاقم الوضع االقنصاعي يف اليمن وتأخُّ

وأتاى قاراُر الفاار لاعي بدد أيثر من عاال ونصف الدال من الثصار االقنصااعي الخانل املفروض عىل البلاد من ِقبل تثالف 
الددوان األمريكي السدوعي ويذا االسنهداف املمإهج للموانئ واملطارات والبُإية النثنية وانيراعية.

  - خاص :
األمريك�ي  الع�دوان  ط�راُن  واَص�َل 
م�ن  ع�دد  ع�ى  غارات�ه  َش�نَّ  الس�عودي 
املحافظات اليمنية، مخلفاً عدداً من الشهداء 
واألرضار البالغ�ة يف البنية التحتية واملناطق 
الس�كنية. ففي محافظة صعدة أقدم طران 
الع�دوان األمريكي الس�عودي أم�س األحد 
ع�ى اس�تهداف مزرع�ة أح�د املواطنني يف 
مديري�ة باق�م الحدودي�ة بمحافظة صعدة 
راح ضحيتهما س�تة ش�هداء، معظمهم من 
األطفال، كما أقدم طران العدوان األمريكي 
السعودي عى ش�ن غارة ثالثة استهدف بها 
منطق�ة طخية يف نفس املديرية، مس�تخدماً 

القنابل العنقودية.
ويف ذات املحافظ�ة أيض�اً ش�ن ط�ران 
الع�دوان األمريك�ي الس�عودي غ�ارة ع�ى 
منطق�ة غم�ار بمديري�ة رازح أصي�ب عى 
إثره�ا مواطن، كما ش�ن غارتني عى س�وق 
املالحيط بمديري�ة الظاهر وغارة عى تويلق 

بمديرية شدا.
ط�راُن  َش�نَّ  صنع�اء  العاصم�ة  ويف 
الع�دوان األمريكي الس�عودي، أمس األحد، 
غارًة عى قاع�دة الديلمي، وغارة أخرى عى 
منطق�ة براش، كما ش�ن ثالث غ�ارات عى 
منطق�ة الحف�اء، وكذل�ك غارتني ع�ى نقم 

والنهدي�ن، وأرب�ع غ�ارات ع�ى الصباحة، 
وجبل النبي شعيب يف بني مطر، وغارة عى 
معس�كر 102 يف بني حشيش، ويف مديرية 
نهم استهدف العدوان منطقة البطنة بغارة 
جوية، وغارة عى منطقة مسورة وغارة عى 

منطقة بني بارق. 
ط�ران  ش�ن  الحدي�دة  محافظ�ة  ويف 
العدوان األمريكي الس�عودي ث�الث غارات 
ع�ى القاع�دة البحري�ة يف الكثي�ب، وأربع 
غ�ارات أخ�رى ع�ى خ�زان مي�اه بمديرية 

الصليف وشبكة االتصاالت.
ويف ذات الس�ياق ش�ن ط�راُن العدوان 
غارة ع�ى منطقة الزاه�ري بمديرية املخاء 

يف محافظ�ة تع�ز وكذا غارت�ني عى منطقة 
الحوب�ان يف نفس املحافظة كما ش�ن غارة 
ع�ى مديرية رصواح يف محافظة مأرب وكذا 
غ�ارة عى الطري�ق العام يف منطق�ة اليتمة 

بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف
عى ذات الصعيد ش�ن ط�راُن العدوان 
األمريكي الس�عودي ثالَث غارات مس�تهدفاً 
ش�بكة االتص�االت يف الج�ر بمديرية عبس 
محافظة حجة، كما ش�ن أربع غارات أخرى 

عى نفس املنطقة.
وتأتي هذه الغ�ارات اإلجرامية بالتزامن 
اليم�ن  إىل  األمم�ي  املبع�وث  م�ع وص�ول 

اسماعيل ولد الشيخ إىل صنعاء.

العدوان يشن أكثَر من 40 غارة خالل األربع والعشرين 
ساعة املاضية ويخّلف عددًا من الشهداء والجرحى

عدن.. املجاري، بدل األمن!
  - خاص :

نرُشت مؤخراً عىل مواقع النواصل االجنماعي، 
صاوٌر تُظِهاُر بداَض شاوارع مديإة عادن ولي 
)املجااري(،  الصثاي  الارصف  بميااه  مملاوءة 
وقد تاداول ناشاطون وُينّااُب لاذه الصور عىل 
مواقع النواصال االجنماعي، يف مدارض االننقاع 
والساخرية من الوضع الاذي آلت إلياه املديإُة يف 
ظل سايطرة قاوى االحنالل عليهاا، حيث تديش 
عادن وضداً أمإيااً مرتعيااً مإذ إعالن ما سامنه 
قوى الغزو »تثريرلا«، بسابب اننشار الفصائل 
املسالثة، وعاىل رأساها »عاعاش«، وقاد نفذت 
لاذه الجماعاات الكثاري مان عملياات االغنيال 
والنفجاري، وبشاكل غاري مسابوق، مإذ سايطر 
االحنالل عىل عدن، ورغم الوعوع الكثرية بنثقيل 
األمان والرخااء واالزعلاار، إال أنه لام ينثقل إال 
املزياد من الدمليات انرلابية، والفشال انعاري.. 
ومؤخراً اننشاار املجاري. من جانب آخر يُذير أن 
عادن تداني من ارتفااع حااالت انصابة بمرض 
»الكولاريا« الاذي بادأ يإنارش بشاكل ملثوظ يف 
بدض املثاإظات اليمإية، وبثساب األطباء إإن 
أحَد ألّم أساباب اننشاار »الكولريا« وتفشيه لي 
املجاري وما تساببه من تلوث يوإر بيئة مإاسبة 
الننشاار املارض، ماا يدإاي أن لإااك »يارثاة« 
إنسانية يرُتقب وقوعها يف عدن إذا اسنمر الوضع 
عىل ما لو عليه، وحنى اآلن لم تنثرك »السلطات 
املثلياة« لإااك لوضع حاد لنلك املشاكلة، مثلها 

يمثل بقية املشايل.. وعىل رأسها األمن.

املّشاط والحوثي يلتقيان القائم بأعمال السفري الروسي 
بصنعاء ويبحثان معه مستجدات الساحة اليمنية

  - خاص:
ُعقد امس االحد يف الداصمة صإداء لقاء ضم عضَوي 
وإاد أنصارالله املفاوض مهدي املشااط وحمزة الثوثي 
والقائام بأعماال السافري الرويس الاذي جارى تدييإه 

مؤخراً.
وجااء اللقااء تلبياة لطلب القائام بأعمال السافري 
الارويس أندريه ترشنوإال ، وتم خالله بثاُث النطورات 

واملسانجدات عىل السااحة اليمإية عىل رأساها املساار 
النفااويض قبيل وصاول املبدوث األممي إساماعيل ولد 
الشايخ للداصماة صإدااء للقاء وإاد أنصاراللاه ووإد 
املنثادة السانئإاف  املؤتمار يف إطاار مسااعي األمام 

املفاوضات.
ورّحاب ممثاال أنصارالله بالسافري الارويس ولإئاه 
بمإاسابة تدييإه مؤخاراً يف صإداء إيماا وصف مصدر 

مطلع اللقاء بأنه يان إيجابياً ومهماً.
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الباب الثالث: التطّوراُت الجديدة يف 
ـابية!  السعودية، وانهيار املَلكية النفطية الَوهَّ

ويثااول ُيّل ملاك أن يكوَن مسامار النوازن 
للنوإيال بل النوجهل، ولكان يأمر موضوعي 
إمصاري مملكناه ومصلثناُه مرتباط بالنوجه 
ااباي  األول الدلماناي الثداثاي ال النوجاه الَولَّ
السالفي، إالنوجاه الدلماناي الثداثاي ولاَو 
ماا يفرضه النطاور املوضوعاي لبإياة اململكة 
السادوعية عىل مخنلاف األصددة. لاذا النطور 
اابيال إكبار شايوخ  سايجر مداُه حناى الَولَّ
اابياة من آل الشايخ وبقياة الدلماء الذين  الَولَّ
ينمنداون بريع الإفاط، مع انخفااض مداخيل 
أموالهام يف  إىل اسانثمار  الإفاط سايضطرون 
املجاالت املرصإياة أَْو الصإاعية، مما يدإي بأن 
مصلثنهام الطبقياة الجديادة ساوف تجرلم 
اابية، الني لم يدد لإاك مسنقبل  بديداً عن الَولَّ
ليمإاة لهاا ال عىل املسانوى االيديولوجاي أوالً 
عاىل املسانوى املااعي القمداي العنماعلا عىل 
مداخيال الإفاط الهباات امللكياة. إإنماا يإت 
اابية لي تدبري عن  السايطرة االجنَماعياة الَولَّ
الرغباة واملصلثاة يف انبقاء عاىل املجنمع عون 
أي تثول ثاوري يهدع األرسة الناي تجإي الريع 
اابية  اابيل يفرضون الَولَّ الإفطي، إكبار الَولَّ
مان أجل تلاك املصلثة، ال خوإاً عاىل تداليم بن 
اااّب إمع النزاز ريع املداخيل الإفطية  َعبدالَولَّ
سايهنز تمساكهم بدقائدلم الزائفة. وإن بقت 
اابية ولي سانبقى ولكن يوعي اجنَماعي  الَولَّ
تقليادي لدى البداض منجرعاً مان ُيّل امنيازات 
الدعم والإرش وإرضه بالقهر ومثاربة ُيّل إكر 

سواه عىل الساحة الثقاإية واأليدلوجية. 

الرخاء واالستقَرار النفطي، ومستقبل 
التحوالت الديمقراطية يف الجزيرة العربية 

اعنمد الإظال السادوعي لبقائاه عىل الرخاء 
الريدي الإفطي املدعول بالسيطرة األيديولوجية 
الشامولية املطلقة يف السايطرة عاىل مواطإيها 
الذين يانوا رعايا مإضبطل شاديدي االنضباط 
للدشرية الثايمة، مما جدل لها سياسة عاخلية 
وخارجية بالغة املثاإظاة والالعقالنية، إنقول 
وترتكاب  الادويل  القاناون  يأرسة  بالندخاالت 
الجرائم مسانإدة عىل الثماية الغربية الني تريد 
الإفط. لكن تدإل مداخيال الإفط خالل الدقوع 
املاضياة أمكن مان إحداث تإمية ملموساة ولو 
من جزًء بسايطاً من لذي املداخيل، حيث يذلب 
مدظمهاا إىل أإراع الدشارية وحلفائها الكثريين 
اابيل والدلمااء الدياتارة واملثقفون  مان الَولَّ
ويف  الخاارج.  يف  الدعاياة  ورشياء  والصثاف 

املجنمع السدوعي املرإه نسبياً.
 أماا يف الظاروف ما بداد »البريوسارتويكا« 
وياذا  والدالام(  لروسايا  البإااء  )إعااعة 
»الجإسإست« )الدلإية والشفاإية ( وما بددلا 
مان تداظم النثاول الديمقراطية الثار الدويل، 
املنفال عليه، ويذلك اخرتاقاات الثورة انعالمية 
والرتبوتدليمية الني اساقطت الساقف الشمويل 
اابياة، وأثار ذلاك يف ارتقااء  االيديولوجاي لَولَّ
وعي الشادب يف اململكة، وآإاق بروز واسنخدال 
املثاريات الطاقية املخنلفة يف الدالم، مما يدإي 
انخفااض عور الإفاط الداملي يطاقاه أَْو وقوع، 
ولاو ماا أعرينه النذبذباات الثاصلاة يف قياعة 
الباالع، حيث تساارع حريه النإمية السانكمال 
النثنياة، واننارص وياع يإنارص  البإياة  بإااء 
النطاور الربجوازي الرأسامايل يف اململكة، والذي 
سايإدكس عإاه بارورة حنمية باروز البإاء 
الفوقي الربجاوازي يف صيغناه املنإوعة، أعنالا 
امللكياة الدسانورية، مماا يجدل من اسانمرار 
الدشرية املنماساكة املسايطرة أَْو املهيمإة أمراً 

مشكوياً إيه.

محاولة انقاذ األسرة الحاكمة وظهور 
التناقضات السعودية اأَلمريكية 

 ومن أجل انقاذ مسانقبل لذه الدشارية برز 
من شابابها املندلم من ينصدر تثقيل مسنقبل 
بهاي وزالي للبالع ولو ما نسامُدُه من انبداث 

املجااالت  ياإاه  يف  مخنلفاة  االسارتاتيجيات 
وألمهاا تثويل الإفط مان مجرع طاقه خال إىل 
مئاات املإنجات عارب الثورة اننناجياة وانفناح 
السياساة السادوعية بالنايل عاىل ُيّل اتجالات 
الدالم السياساية يما رّصح مثمد بن سالمان 
رئياس مجلاس إعارة رشياة »أرامكاو«، مماا 
يدوع عىل اسنقاللينه »السادوعية« واسنقاللية 
إىل  الثايماة، وسايؤعي  املجنماع عان األرسة 
رخائها واننصار قضيه الثرية يف »السادوعية« 
ويل الادوال املجاورة الني قطدت شاوط أَْيرَب يف 
لذا املجال بثيث، يمكن القول من اآلن وصاعدا 
يان،  خارب  يف  أَْصبَاح  الشاديدة  املثاإظاة  أن 
وعىل ذلاك إأن عىل اليمإيال الذين ترروا من 
السياساات الساابقة )لبإي سادوع( عليهم أن 
يداززوا عالقنهم املصريية مع جميع عول شابه 
الجزيرة الدربية والسالطة أَْو السلطات الجديدة 
الناي سننشاكل عاىل أنقااض الثكام الساائد 
بكيفية الرجدية الالعقالنية املنغطرساة، إضالً 
عان االنفناح عىل ساائر عول املدمورة، -ساوى 
الكياان الصهيوناي- ولذا ماا يفهماه الروس 
الذيان أعاناوا قانون »جاسانا« وبادأت مظالر 
النإاقض السادوعي األَمريكي بداد لذا القانون 
بنوقياع اتفاقياة سادوعية صيإية باأن تكون 
الدمالت املثلية لي وسايلة النباعل االقنَصاعي 
مماا يدإي توقاف الصل عان رشاء البرتول من 
السدوعية بدملة الدوالر، والصل من أَْيثَر الدول 
رشاًء للإفط عىل مسانوى الدالم. إهذا القانون 
األَمريكاي رغام أنه ليس عامالً حاساماً للنغري، 
إال أنه سيسابب رضراً بالغاً باملوازنة السدوعية 
وبأصولهاا املالياة يف الغرب، أضاف لذلك إنهاك 
الدادوان عاىل اليمان ملدخراتهاا. ولاذا الواقع 
الجدياد يف السادوعية ماع انهيار الإفاط يدإي 
موضوعيااً اننهاء اتفاقية »يويإاي« بل امللك 
))عباد الدزيز(( والرئيس األَمريكي ))روزإت(( 
يف الدال 5ل19 والاذي تم تجديده يف الدال 2005 
وباه تضمان أَمرياكا الثماياة الاال مرشوطاة 
للدائلاة الثايمة السادوعية مقابال أن يضمن 
آل سادوع تدإل الوقاوع إىل أَمرياكا بالقدر الذي 

يسنثقه األَمريكان! 

وها هي تدخل يف االقرتاض وبيع السندات! 
النقادل  نعاقاة  وارٌع  األَمريكاي  الخطاُر 
االجنَماعي، واالينفاء بساقوط األرسة الثايمة 

اابيل  والَولَّ
الساقوُط وشايك لسايطرة األرسة الثايمة 
االقنَصاعياة  الثيااة  عاىل  اابيال  والَولَّ
واالجنَماعياة، لاذا لاو النطاور الطبيداي يف 
السادوعية الذي سايؤعي لذه الإنائج انيجابية 
لصالاح الشادب يف الجزيرة الدربياة واملإطقة، 
أما يف حالة تدخال أَمريكا لنغيري لذه النطورات 
انيجابية، واننهازلا لضدف سالطة بإي سدوع 
اابيل والدإع نثو اقنناالت وانقساامات  والَولَّ
إهاذا  طائفياة،  أشاكاالً  تأخاذ  السادوعية  يف 
األمار سايدخل املجنماع يف الجزيارة الدربية يف 
عوامة وعدل اسانقَرار وربماا إىل تصديد قياعات 
عيناتورية عميلة بدد تقسايمها، ولذا سيؤعي 
إىل اضطراباات يف الجزيارة الدربية سانؤثر عىل 
املإطقاة يكل، ولاذا لاَو املنوقاع إاألَمريكان 
ضاد ُيّل تطاور اجنَماعاي نثاو االسانقاللية 

والديمقراطية. 

العالقة بني املوقف الغربي املصالح 
النفطية.. ما بعد انهيار النفط كسلعة 

ووقود، وتطورات البناء التحتي والفوقي يف 
»السعودية« 

ماع انخفاض سادر الإفط واالعنمااع عليه 
يوقاوع عاملاي، يدإاي بالارورة أن الخاوف 
عاىل مشااعر السالطة الثايمة لدى األوسااط 
السياساة األَمريكياة والربيطانياة والفرنساية 
واألملانية، لم يدد وارعاً إقد يانت ُيّل مجامالتهم 
لألرسة الثايمة مثاإظًة عىل املصالح الإفطية، 

ولذه االمنياازات تفقدلا أَمرياكا والغرب يوماً 
بدد ياول، إلم تداد مدإية بمثارباة املدارضل 
للسدوعية يما إدلت عإدما ساعدتها يف القضاء 
عىل الثزب الشيوعي يف السدوعية، أَْو يما إدلت 
اابي  عإدماا عاإدات عإهاا مان لجماات الَولَّ
جهيماان الدنيباي، وغريلاا مان النهديادات، 
عاىل املسانوى الداخايل والخارجاي، وخاصاًة 
الياول مع تصاعاد رائثة السامدة السادوعية 
اابياة مصادرة  السايئة يف الدالام يمملكاة َولَّ
للفكار »الداعيش«، وإن يانات األرسة الثايمة 
تدنرب أحاد أعداء تإظيم القاعادة وعاعش الذين 
اابياة ومإاارصة  يدنربونهاا مرتادة عان الَولَّ
للصليبيال، لكن السادوعية ظلات وتظل تدعم 

القاعدة وعاعش يف الدمليات خارج أراضيها. 
األيدلوجياة  السايطرة  شامولية  تفاكك 
اابياة، موضوعيااً بادأ مإذ الخمسايإيات  الَولَّ
مع تطور الجهاز انعاري للدولة السادوعية مع 
تصاعد انناج الإفط، وتثول السادوعية من بلد 
إقري نسابياً ومإدازل إىل مجنماع منطور يأخذ 
طريقة نثو االتصال مع الدالم الخارجي، ولذا 
اابياة النقليدياة  ياؤعي إىل ذباول الثقاإاة الَولَّ
وانكمااش الطابع الدشاائري للإظاال، بنخلل 
حاجاات اجنَماعياة جدياده والنزاماات جديده 
للدولاة إزائهاا ولاَو ما يدإاي عجز السايطرة 
اابياة يف إعارة الدولاة لألرسة  االجنَماعياة للَولَّ
الثايماة، خاصاة أنهاا ال تنإاغم ماع النطور 
االقنَصااعي والدلماي وما تنطلبه لاذه األخرية 
إىل حرياات اجنَماعية لنإماوا، والدمالة الواإدة 
الكبارية الناي عخلات بثقاإاات جديادة عاىل 
اابياة، إفي السابديإيات »وصلت الدمالة  الَولَّ
الخارجياة إىل ماا نسابنه 3ل من قاوة الدمل يف 

السدوعية«)1( 
 وقد مارسات السالطُة امللكية ضغوط يبريه 
اابية يف لذا الشأن وقلصت من ليمإة  عىل الَولَّ
اابياة حناى اقنارصت إقط عىل حراساة  الَولَّ
اابية يف شاكلية ممارسات الإاس يف  املباعئ الَولَّ
مواقيات الصالة وتداطي الخماور واالخنالط يف 
األمايان الدامة، لكن املإالاج الثديثة اننرصت 
يف السادوعية والجامدات الثديثاة يذلك، وتويل 
الاوزارات ومفاصل السالطة أَُماَراء ذوي تدليم 
حديث وميوالت لربالية غربية بسابب عراسنهم 
وتإشائنهم يف باذخ القصور وجامداات أَمريكا 
واوروباا، ومع ازعياع الثاورات الدلمية الرتْبوية 
وعخاول األجهازة الثديثاة مان النلفزيوناات 
واألجهازة االلكرتونياة األخارى أَْصبَثت عموُل 
املدرإة اننَْسانية مناحًة أمال املواطن السدوعي، 
إنما لرإاه الإسابي ساابقاً لم يكن ينجه نثولا 
أَْو يشادر بالثاجاة إىل لاذا الوعاي االجنَماعي 
الجدياد وخاصة الوعي السايايس الثزبي امُلغري 
للواقع، لكإها الياول وارعة جداً، وننلمس تاليش 
لذه السيطرة، يف حقيقة وجوع يف الرياض ينب 
للكاتب اللبإاني الشاهيد ))مهادي عامل(( أبرز 
الشخصيات الشيوعية الدربية، ولذا ما لم يكن 
منوقدااً، وال يمكان أن يكاون وجاوع مثل لذه 
اابية  الكنب إال مؤرشاً عىل انثالل السيطرة الَولَّ
عاىل النوجه السايايس للدولاة، وعىل السالطة 
األمإياة، وعاىل ُمالك املكنباات مان الربجوازية 

النجارية. 
إن شابه اسنكمال السادوعية للبإية النثنية 
الصإاعة النثويلية أَْو اننناجية واالسنخراجية، 
من الصإاعات الغذائية وماواع البإاء والصإاعة 
البرتو ييماوياات، وغالبينها للقطااع الخاص، 
لاذه املإجزات الناي شاّجدولا وخاصة يف عهد 
امللاك ))عبد الله(( عون أن يدلموا انها سانطيح 
بهم، لي من سانفرض نفساها مسنقبالً، إمع 
انخفااض مدخاوالت الإفاط وترايم رسااميل 
لاذه القطاعاات الصإاعياة سانفرض الطبقة 
الربجوازية الصاعدة وجوعلا يف البإاء السيايس 
الفوقاي، ووجاوع تأمال ملصالثهاا يف القانون 
والرتبياة والفإون والثياة االجنَماعية واشاكال 
والإقابياة  الثزبياة  االجنَماعياة  النإظيماات 
للطبقة الداملة واملوظفل، يأمر حنمي ويسإة 

تأريخية عاملية، ويف الثد األعنى إأن السادوعية 
ساننثول إىل ملكية عسنورية، بسياسات عاقلة 
ماع الجاوار ال بسياساات الطيش والغطرساة 
الثالياة الناي تسانإد إىل الثماياة األَمريكياة 
وأماوال الإفط الني تشارتي بهاا مواقف الدول 
واملإظماات واألجهزة االعالمية. إالسادوعية لم 
تارَع الرصاعاات يف املإطقة الدربياة إقط أَْو يف 
أإغانسنان، امنثاالً للرغبة األَمريكية إقد قدمت 
ععمااً مالياً لثرية »يونيناا« املنمرعة املإالضة 
للشايوعية يف أنغوال يف ثمانيإياات القرن املايض 
رغم أن االنغوليل ليسوا مسلمل يما يانت تربر 
تدخلها وجهاعلا مع انمربياليل يف أإغانسنان، 
ووصال رشلا إىل ععام منمارعي الا«يونرتا« يف 
نيكاراغوا بأَمرياكا الالتيإية يف الفرتة ذاتها. أما 

اليول إال مال يكفي وال سإد غربي يثمي! 

الحركة الوطنية يف الجزيرة العربية 
وإمكانات تطورها 

تإقسام املدارضة يف السادوعية إىل مدارضة 
علمانياة لربالياة، ومدارضاة سالفية عيإياة، 
ومدارضة يساارية )قومية/ شيوعية( مداعية 
لالْسندَمار وحليف طبيدي للرباليل والدلمانيل. 
وتدوع البداياات األوىل لنشاكل الثرية الوطإية 
الديمقراطياة يف »السادوعية« إىل الثالثيإات مع 
بداياة توقيع االمنيازات للإفوذ االجإبي السايما 
طبقاة  وتشاكل  الإفاط،  قطااع  يف  األَمريكاي 
عاملة ولكذا إقد أقرتن تشاكل الطبقة الداملة 
والثرياة الوطإياة، بنصديار أَمرياكا الدالقات 

الرأسمالية للبالع. 
وماع الزخم الشايوعي الاذي يان صاعداً يف 
الخمسايإيات يف عمول الطبقة الداملة يف الدالم 
وحاريات النثارر، إقاد بادأت تنبلاور الثرية 
الوطإية يف السادوعية يمدارضة شايوعية من 
بداية عال 1953 حل تشكلت »اللجإة الدمالية« 
ويانت أول تإظيم نقابي من نوعه يف السدوعية، 
الذين ياناوا يطالبون بنثسال ظاروف الدمل 
واألجاور يمطالاب اقنَصاعياة، وياذا الضمان 
االجنَماعي، وقد أجاربت اللجإة الدمالية رشية 
أن  إال  أرامكاو للدخاول يف مفاوضاات مدهاا، 
الرشياة رإضات لذا األمر وساارعت السالطة 
السادوعية للندخل بل الرشية والدمال مإثازة 
للرأسامال قامت باعنقاال جميع قااعة اللجإة 
الدمالياة، إرع الدمال عىل ذلك بأرضاب شاامل 
شارك إيه جميع عمال أرامكو بنددع قومياتهم 
وتإاوع ثقاإاتهام، وياناوا آناذاك عارشة آالف 
عامال، وقد اجرب لذا االرضاب الشاامل بأطالق 

رساح قياعات اللجإة الدمالية. 
»وتوصلت قيااعة الدمال والدمال الطليديون 
آناذاك إىل قإاعة بأنّاُه من غري املمكان مجابهة 
الرشية والسلطة بهذا الشكل املكشوف، ولجأوا 
إىل انشااء تإظيم رسي. ولم يكان النإظيم الذي 
أساس يف عال ل195 واتخذ اسم )جبهة انصالح 
الوطإي( تإظيمااً نقابياً بثناً، وإنما أخذ طابداً 
سياسياً إىل حٍد ما، ولذا ما يدل عليه االسم الذي 
أخري لاه، ويف عال 1965 تثّول لاذا النإظيم إىل 
جبهاة النثرر الوطإي، الذي انبثل عإها يف الدال 

1975 الثزب الشيوعي يف السدوعية«. )2( 
 وشاهدت إارتة الخمسايإيات والسانيإيات 
نهوضااً جمالريياً يبارياً أخذ طابدااً عمالياً يف 
السادوعية، ويان أول تثارك وطإاي مإالاض 
لالْساندَمار، لو االرضاب الذي اندلع عال 1956 
ضد أرامكو، ثم رإع شادارات إساقاط القاعدة 
الجإاوب،  ظهاران  يف  األَمريكياة  الدساكرية 
وشاريوا يف النظالرات ضد الددوان الثالثي عىل 
مارص يف الداال 1956 وضاد عادوان 1967 ويف 
حارب ترشين أجارب الُدمال السالطة عىل قطع 
الإفط عان الدول الداعمة نرسائيل، يما ناضلوا 
لدعام الثورة الجزائرية وضاد الددوان األَمريكي 
نضاالتهام  ُيّل  تواجاه  ويانات  إينإاال،  عاىل 
بالقمع، ورإض السدوعية لالعرتاف باالتثاعات 

الإقابية والنإظيمات الثزبية. 
وبنأثاري الضغاط الدماايل والشادبي أجربت 

السلطة عىل إلغاء القاعدة الدسكرية األَمريكية 
يف الظهاران الجإاوب، يماا أجاربت عاىل إلغاء 
قاناون الرعاب عاال 1962 وبذا أمكان تصفيُة 
بقايا الدبوعية، وعىل الصديد اليومي اسنطاعت 
الطبقاة الداملاة أن تفارض ياول عمال بثمان 
ساعات وأن ترإع مددل األجور، وتصدر الدمال 
الشايوعيون الإضاالت الدمالية ويان من ننيجة 
تطاور الإضااالت الدمالياة أن تأساس يف عاال 

لث19 اتثاع عمال السدوعية«. )3( 
الوطإاي  الدماايل  الإضاال  انكمااش  وعان 
املداارض يف السادوعية، يقاول مثسان عضو 
الثزب الشايوعي: »اثر تدإل الإفط بدد ارتفاع 
أسداره من 1973 وأَْصبَح يف يد السلطات موارع 
لائلاة صارت تنارصف إيها بثساب طبيدنها 
الطبقياة والسياساية بثياث يان يجري انفاق 
لذه املاوارع الهائلاة بما يدّزز سالطان الطبقة 
الثايماة للنأثاري يف اتجالاات تطاور املجنمع، 
بماا يخدل تدزيز مواقدها، إدرب املإاقصات الني 
يانت تجري يف ظل رشوط بسايطة جداً ال سيما 
يف قطااع الخدمات وشال الطرقات ونزع ملكية 
األرض مان أجال أغاراض النوساع الدمراناي، 
أوجدت السالطة حالة من الهوس لدى أوسااط 
اجنَماعية واسادة للريض وراء تجميع األموال، 
ونارشت يف الباالع حماى االسانهالك وإنثات 
أبواب االسانرياع عاىل مصاريدهاا مقابل تدمري 
الصإاعاات والثارف النقليدياة«. )ل( ل ثلص 

مجلة الإهج الددع.
أّما الثزب الشايوعي يف السدوعية إقد أعلن 
حّل نفساه بداد صفقة ماع السالطات األمإية 
مقابل إطاالق رساح آخر مدنقلياه عال 1990. 
وناعراً ماا تثل األحزاب الشايوعية نفساها إذا 
ال يوجاد إيها ليئاة مخولة بثال الثزب إريى 
البدض أنه اتجه إىل الدمل الرسي أَْو للدمل تثت 
الإنات وبمطالب أخرى وما تزال نهاينه غامضة. 
أما آخر الشايوعيل الدلإيل يف السادوعية إهو 
األساناذ صالح املإصور الذي اسنشهد األسبوع 
الفائات ل أينوبر 2016ل بدملياة علس يف أحد 
شاوارع الرياض قد تكاون مصاعإاة أَْو عملية 
مدباره. ومؤخاراً ظهرت تساميات لثزب االمة 
السادوعي مان بداد احنجاجاات ماا ساميت 
بالربياع الدرباي، ويان لإاك أحزاب تأسسات 
والثمانيإياات،  والسانيإيات  السابديإيات  يف 
مإهاا »مإظماة الثاورة انْسااَلمية« و«الثزب 
الديمقراطاي« و«انخاَوان املسالمل« و«حرية 
األَُماَراء األحارار« وغريلاا من النوجهاات لكن 
عون أن يُشاالد لها عىل األرض، ويف املجمل إإن 
النثاوالت االجنَماعياة االقنَصاعياة األيدلوجية 
وتطوراتها يف السدوعية مؤخراً سوف تجد أجواء 
أيثار مالئمًة لنازاول القوى املدارضة الإاشائة 

نشاطها السيايس مسنقبالً. 
وال نإاى الثاراَك االجنماعاي املنداظام يف 
املإاطال الرشقياة إرغام أن لذا الثاراك يأخذ 
طابدااً عيإيااً انطالقااً مان الفكار االجنماعي 
الساائد الذي يسانخدل يف مواجهة الظلم إال أن 
لاذا الثراك ليس طائفياً يما تصوره السالطة 
الولابياة، بال لو حاراك اجنماعاي من حيث 
جذوره االجنماعياة وبواعثه الطبقية لجمالري 
واسادة من املفقرين وامُلسانّغلل واملهمشال 
املطالبل بالثرية والددالة وحقهم الديمقراطي 
يف تقرير َمن يثكمهم وبأي شكل تُدار حياتهم، 
وعىل لذا الصدياد إإن إعداَل الثائار نمر الإمر 
َلهاو إحادى الارشارات الثورية الني سانجُد يف 

املسنقبل رضورًة ومناحاً لنلنهم الظاملل

الهوامش:
1: مقال بعنوان »العمال يف السعودية يناضلون 
ضد االستغالل واالْستعَمار« بقلم )محسن( القيادي 
يف الح�زب الش�يوعي. ص )176( جري�دة النه�ج 
)الصادرة عن مركز األبحاث والدراسات االشرتَاكية 

يف العالم العربي( العدد 14 العام 1987. 
2: نفس املصدر ص )66(
3: نفس املصدر )ص67(

تأريُخ النفط 
والوّهابية 
وآل سعود 
والمستقبل 
في الجزيرة 

العربية
  - أنس القاضي:

ـابية  إن مصدَر التطور في السعودية على المستوى السياسي، والمهدد للسيطرة الملكية الرجعية والَوهَّ

المتزمتة، هو التناُقُض بين توجهين سياسيين اقتَصاديين، يعكسان التطور االقتَصادي والتقني والمعرفي، 

بين سعوديين علمانيين وديمقراطيين يطالبون بالمزيد من اإلصالحات االجتَماعية واالقتَصادية والسياسية، 

ـاب ووقفت التطور الشامل. ـابيين يريدون العودة لزمن محمد بن َعبدالَوهَّ وبين سلفيين َوهَّ
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  - إبراهيم السراجي:
بدَد قانون جاسانا األَمريكي ذلب الإظال 
السادوعّي إىل خساارة حلفائاه، واحاداً تلاو 
اآلخر، يف عراما سياسيٍة تديُد لألذلان نهايات 
املمالاك والادول عاىل َماّر النأرياخ، وينضح 
جليّااً أن اليمان َحَملات الارشف الدظيم بأن 
قاعت لذا الإظاَل نثو الهيسانرييا األخرية إىل 
جانب سوريا، إإظاُل »سالمان الثزل« يبدو 
لشااً أَْيثَر من أَيِّة مرحلٍة عاشنها السدوعيّة 
يف عهاوع أساالإه؛ ألن الرجل الاذي بدأ عهده 
بنكويام النثالفاات باات يُإهي لاذا الدرص 
مبكراً باساندداء حلفائه مان مرص إىل لبإان 
واالسنساالل لإنائج الواقع يف سوريا واليمن، 
لياس لاذا وحساب، بال إن تلك الهيسانرييا 
الناي أصابات ماا تبقى مان عقل »سالمان 
الثزل« الذي نهاش »الزلايمر« الجزء األيرب 
مإاه، ولذلك إإن الرجل وحاشاينه لم يكنفوا 
بخساارة الثلفاء بل يذلبون اليول السندداء 

»الثياع« الذي تمثله سلطإة عمان.
ال تقنارُص ينابُة الإهاية بالإسابة للإظال 
السادوعّي عىل ما سابل بال إن الثظ اليء 
الاذي راإال عارص »الثازل« السادوعّي لو 
أن ُيّل تلاك الدوامل تزامإت ماع بدء االنهيار 
االقنصاعي وظهاور »املرالقل« يف أعىل قمة 
القيااعة، والناي يمثلهاا »بن سالمان« الذي 
يرس ُيّل الثواجاز وتخطى »صفقة الثكم« 
القائمة بال ملوك وشادوب الخليج القائمة 
عاىل تفارع األرس الثايمة بالقرار السايايس 
الثاروة  بدائادات  الشادوب  تمناع  مقابال 
والثيااة املجانياة، لكن ذلاك »املرالال« بدأ 
يفرض رضائب عىل السدوعيّل ويلغي بدالت 
املوظفل ويرإع الدعم عن السلع واملشنقات 
الإفطية بداعي »النقشاف« يف وقت تكشاف 
صثيفاة نيوياورك تايماز األَمريكاي أن لذا 
املرالال أطلل عرص النقشاف برشاء »يخت« 

بقيمة تفوق 500 مليون عوالر.

لبنان: الحريري ُيزيُل »السكسوكة 
السعودّية«

لبإااُن  امنلاك 
من  يباريًة  مكانًة 
الدولية  النجاذُبات 
ووقوعاه  علياه، 
بالُقرب من الكيان 
رغام  الصهيوناي 
أناه بلاد صغري ال 
مقوماات  يمنلاك 
تدطيه  جغراإياة 
األلمياة  لاذه 
 . ساية سا لجيو ا
ُل  ولذلك يان النثوُّ
الذي صإده رئيُس 
املسانقبل  تياار 
الثريري«  »سادد 
ترشايح  بإعالناه 
»ميشاال  الدمااع 
رئيسااً  عاون« 
بمثاباة  للبإاان 
سايايس  زلازال 

لاّز املإطقاة ويناب 
الفصال األخاري للإفوذ السادوعّي الاذي يان 
قد ترصف بسامات »عرص الثازل« بنثويل 
لبإاان من بلٍد حليٍف إىل بلد »تثت الدقوبات« 
السادوعيّة. لكذا تنرّصف السدوعيّة الجديدة 
يف ُيّل املَِلّفاات بشاكل يإُاامُّ عان »عصبية« 

شخصية أَْيثَر من يونها سياسَة عولة.
ظهار الثرياري، الاذي يملاك الجإساية 
السدوعيّة، أمال أعضاِء تياره يف مجلس الإواب 
والشاخصيات السياساية من تيار املسنقبل 
أزال »السكساوية«  الاذي يقاوُعه، بداد أن 
وأطلال لثينَه ويأنه يإطال بمظهره بأنه لم 
يُدْد سادوعيّاً قبل أن يطلال قإبلنه ويقول إن 
»ميشال عون« لو »مرشثإا لرئاسة لبإان«. 
بالإسابة ملان يجهال الرتييبة السياساية يف 

لبإان ويجهال طبيدَة النثالفات السياساية 
الداخلياة والخارجية إيكفياه أن يفهم أن ما 
إدلاه الثرياري يان بمثاباة رضباة قاضية 
وأخرية ملا تبقى من الإفوذ السدوعّي يف لبإان.

ورغام أن الخياارات يانات قاد ضاقات 
با«الثريري« ووجد أن السادوعيّة »املفلسة« 
لام تدد قاعرًة عىل مإثه مكانًة يف لبإان ما لم 
يقادل تإازالٍت تإقذ حياته السياساية بنغيري 
النثالفاات عىل مسانوى الداخال والنثالف 
مع »أعداء املاايض«، إال أن يثرياً من املراقبل 
رأوا أَن الثريري حسام خياَره أخرياً بدد أَْيثَر 
مان عامل ونصف الدال مان الفراغ الرئايس 
يف لبإاان، وذلاك بداد »القإبلة« الناي إّجرلا 
سايإاتور أَمريكي والذي يشف أن السدوعيّة 
لي مان قامات باغنياال »رإيال الثريري« 

بالرشاية مع إرسائيل.

مصر: الخروُج االضطراري من 
العباءة السعودّي

تثناُج مرص يف الوقت الثايل إىل الكثري من 
الجهد السانداعة عاإينها، وبالنايل اسانداعة 
عورلاا القيااعي يف الوطن الدرباي، ورغم أن 
ذلاك ما يزال بديَد املإاال إال أَن لإاك اتفاقاً يف 
األوسااط السياساية الدربية عىل أن ذلك يبدأ 
بالخروج من الدباءة السدوعيّة والنخلص من 
النبدية للإظال السدوعّي الني أرضت بمكانة 
مارص النأريخية، غري أن ذلك وحَده ال يثقل 

تلك الدوعة.
يواصال الإظاال السادوعّي الثفااَظ عىل 
سامنه يف عارص »الثازل« الاذي لام يشاهد 
اينساَب السدوعيّة لثليف جديد بل خسارات 
مسانمرة، وإيماا يدنقد البداُض أن تصويت 
مإدوب مرص يف مجلس األمن لصالح مرشوع 
قارار رويس بشاأن ساوريا عاىل عكاس ما 
تريده السادوعيّة، بأنه يان بداياة الخالإات 
املرصية-السادوعيّة الني عربت عإها األخرية 
باسانخدال ورقاة الإفط وقطاع إمداع مرص 
باملشنقات الإفطية، لكن الخالإات يف حقيقة 
األمر أعمُل من ذلك بكثري، وما ذلك إال مشاهد 
تلك  تدبريي عان طبيدة 
الني توضح  الخالإاات 
البلدين يف طريقهما  أَن 
»مفارتق  إىل  للوصاول 

طرق«.
نرشتاه  تثليال  يف 
ويالاة رويارتز للنأييد 
الخالإاات  ُعمال  عاىل 
السادوعيّة  املرصياة 
بشاكل ينجاوُز مسألة 
مجلاس  يف  النصويات 
ذلاك  األمان، ومقابلاة 
الشاثإات  بقطاع 
الإفطياة ملارص، حيث 
الخالإاات  طبيداة  أن 
بقضاياا  ترتباط 
مصريياة  اسارتاتيجية 
وتنسام بالنضااع بال 

الرياض والقالرة.
رويارتز،  بثساب 
تقول مصاعُر من مرص 
شقاقاً  إن  والسادوعيّة 
بيإهما ينسع ويإبُُع من الخالف بشأن قضايا 
سياساية إقليمياة. إثنى قبال النصويت يف 
مجلاس األمان الناباع لألَُمام املنثادة يانت 
مرص تناوّعع لنثسال الدالقات مع روسايا 

خصم السدوعيّة يف الرصاع السوري.
وتقول رويرتز إنه يف »اليمن يانت الرياض 
تريد أن تلدب القالرة عورا رئيسايا يف حربها 
عاىل الثوثيال ولكان القالرة الني تساالم 
بقوة بثرية، أحجمت عن إرساال قوات برية 
إذ ال يازال مسانإقداً يمإياً ساابقاً حارضاً يف 

ذلإها«.
بالإسابة للإظام السياساية يف مرص إإن 
الصثاإة يانت وما زالت لساان حال الإظال 
الذي يدارب بالويالة عماا يغضب الإظاال أَْو 
يسادده لذلك ياورع تقرير رويارتز جانبا من 

النثول املرصي إىل الهجول ضد السدوعيّة.
ويف مقااِل حاع اللهجة بشاكل غري مدناع 
)أورعه تقريار رويارتز( قاال رئياُس تثرير 
صثيفة األلارال املرصية اململوية للدولة إنه 
حاان الوقت ننهاء املسااعدات األجإبية الني 
تنسبب يف الندامل مع مرص »بلغة الرتييع«. 
وأضااف »األجادى لإاا أن ننثادى الظاروف 
املثيطاة وأن ندلن مراجدة ُيّل ما من شاأنه 
أن يمثل عبئاً عىل صانع القرار وأن ندمل وأن 

نإجز«.

العراق: عندما تتعامل السعودّية 
بأنها »الحاكم« وتجني »الطرد«

تكمن إحدى مشاايل الإظال السدوعّي يف 
عدل قدرته عىل اسنيداب املنغريات ولذه املرة 
يف الدراق عرب عن لذا الجهل بصورة واشاثة 
عإدما عال يف بداية األمر سافرياً له يف بغداع 
ولو السفري سامر السبهان الذي مإذ وصوله 
إىل بغاداع وحناى مغاعرتهاا لم يباُد عليه أن 
يفهم أصول الدمال الدبلومايس ويان يدنقد 
أنه الثايم للدراق ومإدوب السادوعيّة وراح 
يطلال النرصيثاات الطائفية لإااك ولإاك 
وليس ذلك إثساب، بل أنه يان يأمر ويإهي 
ويطلب اقصاء الثشاد الشادبي الدراقي من 
مدارك طرع تإظيم عاعش، غري آبٍه بنإبيهات 
الثكوماة الدراقياة الني اضطارت يف نهاية 
املطااف نعاالن أن الرجل لم يداد مرغوبا به 

وطالب الرياض باسنبداله.
يف الدراق لم تنغري سياَساة السادوعيّة يف 
عرص »الثزل« واسانجابت لطلاب الثكومة 
واسانبدلنها  السابهان  وساثبت  الدراقياة 
بقإصال، أَي أنهاا خفضت مسانوى النمثيل 
الدبلومايس، وأَْصبَثت مسانددة لخسارة بلد 
عرباي آخر اننصارا لسافريلا السابهان قال 
الإظال بندييإه وزيرا للدولة السدوعيّة، ويأن 
األمر مجرع مقامرة شاخصية بل السابهان 

وعولة الدراق.

استهداُف سلطنة ُعمان: مهمة 
سعودّية لتدمري مجلس التعاون

يبدو أن سادوعيّة سالمان لن تنوقَف عإد 

تفاّكك النثالاف الاذي انشاأته للثارب عىل 
اليمان ومداول الندمري بادأ يمناد إىل تفكيك 
مجلاس الندااون الخليجاي عرب اسانهداف 
سالطإة عمان الني اخنارت عدل االنخراط يف 
الُداْدَوان عىل اليمن، وباتت لدإاً للسادوعيّة 
الناي تسادى ملداقبة لاذا البلد املساالم عىل 

حياعه ذلك.
مؤخراً تمالى الدور السدوعّي واألَمريكي 
مجادعاً ولكان لذا املارة بساهال موّجهة إىل 
سالطإة ُعماان عارب اتهامهاا أوالً بنهرياب 
األسالثة إىل اليمان والرتيياز عاىل ذلك عىل 
مسانوى انْعااَلل السادوعّي واألَمريكي رغم 
أَن الخارجياة الدمانية نفت ذلك نفيا قاطدا، 
إال أن امُلخّطاط ينجااوز إثبات تاورط عمان 
مان عدماه ليصل 
إىل مداقبنهاا عاىل 
احارتال  اينسااب 

اليمإيل.
اآلخار  الايشء 
الذي ينم النخطيط 
سادوعيّاً  لاه 
ضاد  وأَمريكيااً 
ُعمان لو االلنمال 
املكثاف  انْعاَلماي 
صثة  بخصاوص 
قابوس  السالطان 
عان  والثدياث 
خالإاات حاول من يخلفاه يف الثكام بهدف 
خلل اضطراب يف السالطإة وتدشال مرحلة 

املطامع عىل الثكم.

نرياُن آل سعود تأُكُل بعضها: شبُح 
اإلفالس يرعب السعودّيني

مإاذ ثورة الإفاط إىل قبل ساإوات لم يكن 
بإماكان حنى خصول السادوعيّة أَن ينثدثوا 
عن إإالساها، إذلك البلد األغإى عىل مسنوى 
الدالم لم يكن من املإطقي أَْو القابل للنصديل 
الثدياث عن خطر انإاالس إيها، بل لم يكن 
مإطقيااً الثديث عان إمكانية أَن تمر ساإة 
ياملة عىل السادوعيّة عون أَن تساجل إائضاً 

مالياً بمئات املليارات.

الجااري  الداال  ولاكل ذلاك يان مطلاع 
2016 بمثاباة حدوث زلزال اقنصاعي يبري يف 
السدوعيّة الني أعلإت ألول مرة عجز موازننها 
بمبلاغ يصال إىل 100 ملياار عوالر، ولاذا ما 
لام يكن يصادق أَْو يثدث لوال انهيار أَْساَدار 
الإفط بشاكل غري مسابوق. لكن الغريب أن 
السادوعيّة يانت لاي األعاة الندمريية لذاتها 
لاذه املارة عإدماا أغرقات الساوق الداملية 
بالإفاط ورإضات خفاض انننااج؛ بهادف 
انرضار باالقنصااع الارويس وانيراني ننيجة 
ععمهم لساوريا، لكن الرر األيرب ارتد عىل 
السدوعيّة الني أَْصبَثت اليول تسنجدي إقإاع 
إيران وروسايا بخاض انناجهما مان الإفط 

بغرض رإع األَْسَدار.
للسادوعيّل  بالإسابة  األيارب  الصدماة 
يف عارص »الثازل« حدثات قبال أياال عإدما 
بادا الثدياث عن اإاالس السادوعيّة خالل 3 
ساإوات، ولذه املرة لم يأِت الخارب من أعداء 
السادوعيّة بل مان قبل نائب وزيار االقنصاع 

السدوعّي. 
وأثارت ترصيثاات نائب وزيار االقنصاع 
السادوعّي ضجاة يبرية يف السادوعيّة عإدما 
قال إن اسانمَرار انهيار أَْساَدار الإفط يدإي 
اإالس اململكة خالل 3 أَْو ل ساإوات ما لم ينم 

اتخاذ االجراءات الالزمة.
وقال مثماد النويجري يف مقابلة مع قإاة 
ال بي يس اململوية ملسنثمر سدوعّي إن إعالن 
إإالس اململكة سيكون أمراً حنمياً خالل 3 أَْو 
ل سإوات، حال لم ينم اتخاذ إجراءات لرتشيد 

الإفقات.
عاىل مواقاع النواصال االجنماعي ساجل 
اإالس_السدوعيّه_بدد_3ساإوات  لاشاناق 

أعىل مسنوى من املشاريات يف 
املغرعين  أوساط 
مي  مسانخد و
ك  لفيسابو ا
وسط  السادوعيّل 
حالاة يبارية مان 
بال  االنقساال 
باكالل  مشاكك 
السدوعّي  املسؤول 
وبال مان يدنقاد 
عادل  يجاب  أناه 
وععام  النشاكيك 
ت  حاا ْصاَل ن ا
وآخريان يدنقدون 
أَن اململكاة قااعرة 
لاذه  تجااوز  عاىل 
األزماة. غاري أن ُيّل ذلك لم يمإع من اننشاار 
الرعب بشكل غري مسبوق يف السدوعيّة ولدى 
السدوعيّل الذين يانوا يف السإوات املاضية أَن 
مثال لاذا الثديث عن بلدلام ليس إال رضٌب 
من الخيال ال يمكن حدوثه لكإه حدث يف عهد 
»سالمان الثزل« الذي أثبت بشاكل نموذجي 
أن يسالك طريَل امللوك الذين اخنصوا بندمري 

ممالكهم وإنهاء وجوعلا عىل َمّر النأريخ.

مُترُّ ال�سعودّية باأ�سواأ مراحل تاأريخها على كافة امل�ستويات 
بني »الَخَرِف« و»املراَهقة«: اململكة تغرق!
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  - رشيد الحداد:
يشاف الُدااْدَواُن والثصاُر خاالل الفرتة 
املاضياة زياَف املبااعئ الني يرإدهاا الإظال 
الداملاي الجدياُد وازعواجية مهاال املإظمات 
الدولياة الداملاة يف اليمن، إاألَُماام املنثدة 
الناي أشااعت بثياعياة واسانمَرارية البإك 
املريازي يف القيال بنمويل الاوارعات ورصف 
املرتباات وععا مإسال الدمليات اننَْساانية 
لألَُمام املنثدة يف اليمن جيمي مكجولدريك يف 
مؤتمر صثفي يف جإيف الشاهر قبل املايض، 
الادوَل املانثة وامُلؤّسساات املالية الدولية إىل 
تقديم الدعم املاايل الداجل لالقنصاع اليمإي، 
أشاار إىل أن البإاَك املريازي اليمإاي يكاإح 
مان أجل اسانمَرار رصف املرتبات والإفقات 
النشاغيلية األُْخاَرى ويواجاه اليمن صدوبة 
بالغاة يف الثصاول عاىل الُدملة الصدباة أَْو 
تثويلها لسالل الثصار، وقاال مكجولدريك 
حيإهاا: إن 13.6 ملياون يمإاي عاىل األقال 
يثناجون مسااعدات إنَْساانية مع اسنمَرار 
تقيياد الاوارعات وعادل قدرة سافن شاثن 
يثرية عىل تفريغ حمولنها يف املوانئ، وأضاف 
أن لإااك نقصاً يف إماداعات الغاذاء والوقوع 
والادواء، ولو ماا يجدُل األَْساَدار »بالظة« 
َوأَشاَر إىل أن املسنورعون يواجهون صدوبات 
يف الثصول عىل تساهيالت ائنمانية السنرياع 
البضائع؛ بسابب رإاض النثالف الساماح 

بنثويل الدمالت الصدبة. 
“أويسافال”  مإظماة  حاّذرت  يماا 
يف  الجااري،  الداال  مإنصاف  الربيطانياة 
بياان صااعر عإهاا، مان خطاورة وقاوع 
ماليال اليمإيال يف املجاعاة، ننيجاة تفاقم 
األزماة املرصإياة الناي تلاوح مالمثهاا يف 
َوأََشااَرت املإظماة إىل أن املصاارف  األإال، 
الدولية، باتات أَْيثَر تارعًعا يف توإري االئنمان 
للمسانورعين، ماا يدإي أن النجاار يف اليمن 
قاد يضطارون إىل وقف اسانرياع الشاثإات 
الغذائياة، مماا ياؤعي إىل اْرتَفااع األَْساَدار، 
وععات املإظماة األَُماام املنثادة إىل الندخل 
الداجال لفك الثصار املفروض عن الشادب 
اليمإي والدمل عىل اسانمَرار تدإل الوارعات 

النجارية لليمن.
يضااُف إىل تثذيرات مماثلاة صاعرة عن 
البإاك الدويل يف تقريره الفصايل للثُّلُث الثالث 
مان الدال الجاري، والذي حاّذر من تداعيات 
اقثاال البإاك املريازي يف الارصاع، ونفاس 
النثذيارات صادرت مان مإظماات أُْخاَرى 
عولياة يضااف إىل اعنباار عدع مان عول الا 
ث1 الراعياة للساالل مسااعي الفاار لاعي 
وحكومنه بنغيري مثاإاظ البإك ونقل البإك 

خطاً أَْحَمر. 
إال أن تلاك املإظمات والادول الني حّذرت 

وأرعادت لام يصدر عإهاا أَي موقاف مضاع 
ملثااوالت تجوياع الشادب اليمإي مان ِقبل 
الُدااْدَوان ومرتزقناه، بل جّسادت رشاينها 
يف الُدااْدَوان والثصار عىل الشادب اليمإي، 
إصإادوق الإقاد الادويل الاذي ظال لدامل 
يرإاض النداطي مع أَيّة مسااعي أَْو ععوات 
مان قبل لاعي واسانمر يف الندامل مع البإك 
املريزي بصإداء، تراَجَع عن موقِفه الساابل 
وتدامال مع مرتزقة الُدااْدَوان عىل مضض، 
يما ينضح بدد تلقيه ضغوطاً أمريكية، إكل 
املسااعي الني قال بها الفار لاعي ومرتزقنه 
نقإاع صإدوق الإقد الادويل بالقبول بالقرار 
إشلت حنى اآلن ولم تقابل بأي تأييدات من 
قبل الصإدوق الدويل الذي سبل أن أشاع بدور 
البإاك املريزي يف الداصمة صإدااء وتدامله 
مع ياإة األَْطَراف عون اسانثإاء، وحنى بدد 
مثااوالت نقل البإك أَّيد رئيس بدثة صإدوق 
الإقد الادويل يف اليمن ألربت جيغر يف ترصيح 
صثفي أن الصإدوق أيّد يف املايض االحنفاظ 
بالوظائف األََساسية للبإك املريزي يف صإداء 
باعنبااره املإهاج األَْيثَار إدالياة لنثقيال 
مسنوى أََساايس من االسانقرار االقنصاعي 
واملاايل يف اليمن، وذلك بالإظار إىل الدعم الذي 
قّدمه البإك املريزي يف صإداء السنرياع املواع 
الغذائياة الرورية، وحفاظه عىل الخدمات 
االجنماعياة األََساساية واألمان عان طريل 
رصف أجاور الداملل يف القطاع الدال، وعىل 
ساري عمل نظال املدإوعات، إال أنه املسائوَل 
الادويل ورغام إْعَرايه املسابل لنداعيات قرار 
الرئياس الفار لااعي بإقال البإاك املريزي 
والاذي اعناربه جيغار قاراراً خطارياً وغاري 
مادروس، أقار وضده تثت الرقاباة عون أن 
يواإل أَْو يرإض، وباملثل قال منثدث باسام 
الخارجية الربيطانية، إن بالَعه سوف تراقب 
بدإاية النداعيات املندلقة بإقل البإك املريزي 

ُخُصاْوصاً عىل االقنصاع والوضع اننَْساني.
رئيساياً  رشياكاً  يان  الادويل  املجنماع 
تدارض  ماا  حاول  املنإاقضاة  بمواإقاة 
ويندارض لاه الشادب اليمإاي مان جرائم 
إبَااَعة جماعياة تمارس عىل مرأى ومسامع 
مان الدالام؛ إبسابب الثصار الاذي ال يَزال 
قائمااً حناى اآلن رغم تلقي الشادب اليمإي 
وعوعاً منكررة من وييل األمل الدال املنثدة 
سانيفن برإع الثصاار إاّل أن ُيّل تلك الوعوع 
زاعت من مداناة الشدب اليمإي وسالمت يف 

تشديد الثصار.
إالنقديرات االقنصاعياة األولية تفيد بأن 
خسائر الشدب اليمإي غري املبارشة تصل إىل 
ملياَري عوالر شاهرياً جراء الثصار الظالم، 
الذي شامل تثويالت 6 ماليل مغرتب والني 
تصال وإل تقرير اتثاع املصاارف الدربية يف 

أغسطس املايض إىل 3،4 مليار عوالر.

 األَُماام املنثادة الني وقفات عاجزة عن 
القيال بدورلا يف اليمن تثولت إىل شالٍد عىل 
ماا يندرَُّض له الشادب اليمإي مان ُعاْدَوان 
وحصاار، إالإاطال الرسامي باسام األمل 
الداال لألَُماام املنثادة إرحاان حال طالب 
يف يولياو املايض تثالاف الُداْدَوان بنساهيل 
عخول إعانات الفقاراء واملددمل الني توزع 
عارب صإدوق الرعاياة االجنماعياة والبالغة 
900 ملياون عوالر، يماا جاّدع تلاك املطالب 
األَُمامياة مبدوث األمل الدال لألَُمام املنثدة 
إساماعيل ولد الشيخ يف مؤتمر صثفي ُعقد 

يف الكويت مطلع يوليو املايض.
 الثصاار االقنصااعي واملايل الاذي إرضه 
تثالف الارش والُداْدَوان عىل الشادب اليمإي 
الصاماد شامل وقف ياإاة األَْماَوال اململوية 
والإفطياة  والخدمياة  االنناجياة  للارشيات 
اليمإية والبالغة ملياار عوالر، يما إقد اليمن 
ساإوية  نفاط  يدائادات  عوالر  ملياارات  ل 
حرمت مإها الخزيإة الدامة؛ بسابب الثصار 
وتوقاف الإشااط االنناجاي واالسنكشاايف يف 
مخنلف القطاعات االنناجياة الإفطية والذي 
تسابب بنجميد انناج 9ل ملياوَن برميل نفط 
من مخنلاف حقول االننااج وترسيح 15 ألف 
عامال ياناوا يدملاون يف الارشيات الإفطية 
األجإبياة الناي غاعرت اليمن؛ بسابب ظروف 
قالارة يماا وصفنهاا، يما أن إمداان الددو 
ومرتزقناه يف مإاع تدإال الوقاوع إىل األََرايض 
اليمإية رإع تكلفة االنفااق الدال عىل الوقوع 
إىل 7 ملياارات عوالر خاالل الفرتة املاضية من 
عمر الُداْدَوان، تلاك الجرائم االقنصاعية الني 
وصفها املجنمع الدويل خالل األشهر األْوىل من 
الُداْدَوان بجريمة إبَاَعة جماعية، شملت ياإة 
مإاحاي الثيااة وأثّارت عىل نشااط مخنلف 
القطاعاات االقنصاعياة؛ إبسابب الثصاار 
تراجدات املاواع االولية الداخلاة يف الصإاعات 
النثويلياة الداال املايض بإسابة %90 واعت 
إىل توقاف عجلة االننااج يف املئات من املصانع 
واملدامال االنناجياة، يماا توقفات لل ألاَف 
مإشاأة صإاعياة منوساطة وصغارية عان 
االنناج ننيجة أزمة الوقوع الني شهدتها البالع 
جراء الُداْدَوان والثصار وتم ترسيح عرشات 
اآلالف مان الداملل الذيان أنظموا إىل رصيف 

الداطلل عن الدمل يف ظرف اسنثإائي. 
يبّادت  الثصاار  عان  الإاتجاة  األرضار 
القطااع الزراعي الذي يساالم با %21 من 
إجمايل الدخل القومي لليمن ويسالم بإسبة 
%50 من االمن الغذائي ويدمل إيه قرابة الا 
1،5 عامال يمإاي أَْيثَر من 16 ملياار عوالر، 
إبسابب الثصار وانددال املشنقات الإفطية 
واالسانهداف املمإهاج للمازارع واألساواق 
الزراعية مإذ بدأ الُداْدَوان حنى اآلن تراجدت 
مدادالت االننااج الزراعاي إىل %35، توقفت 

الدالام  عول  إىل  الزراعياة  اليمان  صااعرات 
الدرباي َوُخُصاْوصاً إىل األساواق السادوعية 
الناي يانات حناى األَيَّااال األْوىل للُدااْدَوان 
تدنمد عىل االنناج الزراعي اليمإي من خضار 

وإوايه طازجة بإسبة 5ث %. 
الاربي  والثصاار  الُدااْدَوان  وبسابب 
والبثاري والجوي تكبد قطااع الإقل اليمإي 
2،4 مليار عوالر، إبسبب إعالن الددو حراً 
جوياً عىل مطارات الباالع وُخُصاْوصاً مطار 
صإداء توقفت 25 رشية طريان عن النثليل 
يف االجاواء اليمإية، وإقد 0ث % من الداملل 
يف قطااع الطاريان إارص أعمالهام وتأثرت 
إياراعات قطااع الطريان بإسابة 99-75 %، 
وبلغت الخسائر املبارشة ننيجة الثر 230 
مليون عوالر، بانَضاَإة إىل املداناة اننَْساانية 
الإاتجاة عن إغاالق مطاار صإدااء، ووإل 
النقاريار األولياة رشياة الخطاوط الجوية 
اليمإياة تكبادت حنى اآلن ماا يزيد عن 200 
مليون عوالر ننيجة حر نشاطها يف االجواء 
اليمإياة، وتكباد قطااع الإقل البثاري 900 
ملياون عوالر وبلغات خساائر قطااع الإقل 

الربي 11 مليوناً وثث7 ألف عوالر. 
األرضاُر الإاجمة عان الثصار يان وجهاً 
آخار ال يقااس بمدى الارر وإنماا يقاس 
للساقوط  األَْخااَلق ويداد ماؤرشاً  بمدياار 
األَْخاَلقاي واننَْسااني للُدااْدَوان السادوعي 
أمريكي ولألَُمام املنثادة واملإظمات الدولية 
الناي تناجار بمدانااة اليمإيال إقاط، وال 
تسانطيع وقف مداناتهام بوقاف الُداْدَوان 
ورإاع الثصار رغم وعوعلاا املنكررة والني 
تإكارت لها أَْيثَر من مرة، إاملإظمات الدولية 
وعىل رأسها الني رإدت اسم الددو السدوعي 
مان القائماة الساوعاء يانت رشيكاة يف ُيّل 
سياساات النجويع الني مارسها ويمارسها 
الدادو مإاذ الوللاة األْوىل لُدااْدَوان، ولذات 
السابب ارتفدْت مؤرشات الفقر إىل %5ث من 
إجمايل الساكان وبسبب صمنها املخزي عىل 
قارار نقل البإك الناي طالبت يف يونيو املايض 
املجنمع الادويل بدعماه وأشااعت بثياعينه 
سانفقد 5 ماليل أرُسة مصدر عخلها الوحيد 
لرتتفاع مدادالت الفقار إىل %100 وينجاه 
اليمن إدلياً إىل وضع إنَْسااني صدب، سايما 
وأّن تقارير األَُمام املنثدة واملإظمات الداملة 
يف املجاال اننَْسااني يف اليمن تُجِماُع عىل أن 
الُدااْدَوان والثصار تسابب بارتعي األَْوَضاع 
اننَْساانية وعخاول %50 مان املثاإظاات 
مرحلة الطوارئ وأَْصبَثت عىل خطوة واحدة 
مان الجاوع، ويف أَْيثَر من تقريار حّذرت من 
نفاع الغاذاء بسابب الثصار أَْو عجاز البإك 
املريازي إىل تغطية وارعات البالع من السالع 
واملإنجات املإقذة للثياة، مشرية إىل أن ل.ل1 

مليون يمإي ال يجدون قوت يومهم.

املجتمُع الدوليُّ شريٌك يف الحصار شريك يف التجويع

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدملة   

  250   250.5عوالر 

ث5.2ث52ث.5ث2 اليورو

66.66 66.79 ريال سدوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

6353.15ث.353االسرتليإي

 للعــلم 
للموظفني فقط !

كشفِت األَيَّ�اُم املاضيُة عن وجود نتوءات من 

الداخل ومن ِقبل أناٍس عملوا عى خلخلة صمود 

الجبه�ة الداخلية، من خالل توزي�ع االتهامات 

�ر الراتب الذي يعد  هن�ا وهناك، عى خلفية تأخُّ

حقاً مقدَّس�اً لكل موظف يمني أكان يف الشمال 

والجنوب.

 ولق�د أثبت�ت الف�رتة املاضية م�دى حرص 

اللجنة الثورية العليا عى إيصال مرتبات جميع 

موظفي الدولة دون اس�تثناء حتى ملن يقاتلون 

م�ع مرتزق�ة الُع��ْدَوان ضد الجي�ش واللجان 

الش�عبية؛ ألن قضي�ة رصف املرتب�ات ومن�ح 

الناس حقوقهم املكتسبة قضية أَْخاَلقية وطنية 

تفرض نفس�ها عى الجميع، ولذلك نفس النهج 

الذي جّسدته اللجنة الثورية العليا خالل الفرتة 

املاضية يجّس�ده اليوم املجلس الس�يايس األعى 

الذي منح ثقة الش�عب، فاملجال�ُس حريٌص ُكلَّ 

الحرص ع�ى تس�ليم مرتبات موظف�ي الدولة 

مم�ن أحرمهم املرتزقة من مرتباتهم بدون ذنٍب 

اقرتفوه س�وى أنه�م وقفوا إىل جانب ش�عبهم 

ووطنه�م يف أحل�ك الظروف، ف�رف مرتبات 

موظف�ي املناطق الرشقية والجنوبية واس�تثناء 

موظفي الجهاَزين االداري والعسكري يف الدولة 

يف الناط�ق الش�مالية ليس كما يص�ّوره بعض 

املرتزقة واملرجفني بأنها حالة اس�تثنائية مؤقته 

س�يتم تجاوزها، يف حال إعالن موظفي املناطق 

الش�مالية الوالء، بل إنها تجسيداً لنهج االقصاء 

والتهميش الغاء اآلخر كما حدث خالل السنوات 

املاضي�ة، فالُع��ْدَوان ومرتزقة يس�عون إللغاء 

وإقصاء الجميع وقد ع�ّ�وا عن ذلك عَلناً خالل 

مفاوضات الكويت حينما كش�فوا عن أجندتهم 

االنتقامي�ة م�ن ُكّل أَبْنَ�اء ُمؤّسس�تي الجي�ش 

واالم�ن عندما طالبو ب�كل بجاحة ترسيح كافة 

أَبْنَاء امُلؤّسستني األمنية والعسكرية واستبدالهم 

بجي�ش آخ�ر م�وايل آلل س�عود، تل�ك النواي�ا 

الرشي�رة الت�ي قوبل�ت برفض وفدن�ا الوطني 

بقوة، ب�دأت تنفذ عى أرض الواق�ع يف املناطق 

الواقع�ة تح�ت س�يطرة املرتزق�ة واملنافقني يف 

تعز وم�أرب والجوف، ووفق�اً لتوجيهات الفار 

هادي تم تش�كيل عدد من األَلوية العسكرية يف 

تعز والت�ي ضمت مليش�يات اإلْصاَلح وعنارص 

القاع�دة وداع�ش يف قالب واحد تحت مس�مى 

جي�ش وطني، ونفس الح�ال يف مأرب والجوف 

وش�بوة، والذي عّده مراقبون تدش�يناً رس�مياً 

إلحالل الجيش واألمن من قبل الطرف اآلخر.

 تل�ك النواي�ا الت�ي تكش�فت خ�الل الفرتة 

املاضي�ة ال ح�دود لتوقفها، فعى س�بيل املثال 

أعل�ن العدو ع�ن تدري�ب كادر وظيفيي جديد 

للبن�ك املرك�زي يف ع�دن كم�ا يتوه�م املرتزقة 

يف دول�ة اإلَم�اَرات، وه�و ما يعن�ي أن مرشوع 

االقصاء والترسيح الذي يس�عى العدو وحكومة 

الف�ار إىل تنفيذه سيش�مل ُكّل موظف�ي الدولة 

ولن يس�تثني أحداً، واألَيَّ�ام ستكشف املزيد من 

خبايا مرتزقة الُع�ْدَوان. 
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  - أحمد داوود:
لم يكن قراُر الفار لاعي األخري بإقل البإك املريزي من صإداء إىل عدن، لو 
البداية األْوىل يف الُداْدَوان عىل البإك املريزي، بل سبل القرار إجراءات وخطوات 
عديادة مّهادت لالنْفَصاال عان البإك واالسانقالل يف امُلؤّسساات واملإشاآت 

الثكومية يف املثاإظات الجإوبية.
يف صإداء يان البإك املريزي يؤعي عمله بشكل يامل عون تدخل من اللجإة 
الثورية أَْو املجلس السايايس، ويان أنصار الله حريصل عىل الوحدة الوطإية 
ورضورة رصف مرتبات موظفي الدولة بشاكل يامل يف الجإوب والشمال ويف 
ُيّل رباوع الوطان، للصديل والددو، وللجميع بدون اسانثإاء، ويان بن لمال 
ولاو الرجل املنثكم يف ُيّل يشء، حريصاً عاىل رصف مرتبات موظفي الدولة 
يف جمياع ربوع الوطن، حنى حل يانت حرموت يف قبضة القاعدة وعاعش 
يان البإك يرسال تلك املرتبات، يما يان يرسالها إىل عدن وأبل والضالع رغم 

سيطرة االحنالل األجإبي عليها.
أماا الكارثاة الكربى، والوجع الكباري الذي يان يداني مإاه البإك، أنه يان 
حريصااً عىل إرساال املرتباات إىل الجميع، إيماا تثرص الاوزارات والهيئات 
واملإشاآت الثكومياة الواقدة تثت سايطرة االحناالل أَْو القاعادة عىل عدل 
إرساال انيراعات إىل حساب البإك، وسيطرت ماإيا الفساع يف الجإوب عىل ُيّل 
يشء، واسانثوذت عىل إيراعات الشادب، ومثلما يان الدراعة سمساار إساع 
بدرجة أْوىل يانت القاعدة برموزلا النكفريية سامارسة للفساع يف حرموت 

وعدن وللم جراً.
ولنوضياح الصورة أَْيثَر، ساإنطرق يف لذا النقرير إىل أبارز املدوقات الني 
يانت تواجاه البإك املريزي بصإداء، وأبرز امُلؤّسساات واملإشاآت الثكومية 
الني يانت ترإض إرساال انيراعات إىل البإك بأوامر من الفار لاعي وحكومنه 

القابدة يف إإاعق الرياض.

أوالً.. شركة النفط يف الجنوب
مإاذ بداياة الُدااْدَوان انقطع اتصاال الرشية الرئيساية بصإدااء بفروع 

الرشية يف عدن واملكال وشبوة وسيئون واملهرة ومأرب.
إفاي مثاإظاة عدن واعنباراً من شاهر إبريل 2015 انقطدات النوريدات 
للبإك املريزي، علماً أنه يان لإاك رصيد نقدي بثسااب إرع عدن بما يقارب 
17 ملياار ريال، إَضاَإة إىل يميات من املواع البرتولية يف املثطات إرع الرشية 
بددن ووجوع يميات يبرية يف مصايف املديإة تم توزيدها من إرع عدن واسنالل 

قيمنها إىل جيوب املرتزقة.
أما إرع املكال وبدد عخول تإظيم القاعدة إىل املديإة إقد اسنقل إرع رشية 
الإفاط باملكال مالياً وتجاريااً وأَْصبَح مرتبطاً إعارياً إقاط، وبهذا إان جميع 
النوريادات تم توريدلا للبإوك النجارية باملكال، ويان إرع املكال يقول برصف 
جميع مسانثقاته من إيراعاته والباقي تقول القاعدة بأخذلا من حساابات 

إرع املكال.
وبالإسابة لفرع شابوة إإناه ينم تزويده باملشانقات الإفطياة من مأرب 

وتورع جميع إيراعاته لثساب الفرع وليس لثساب انعارة الدامة.
أماا إرع رشية الإفط بسايئون إهو الوحيد الذي ماا زال مرتبطا بانعارة 
الداماة بصإداء، وياورع إىل البإك املريزي بسايئون وينم رصف مسانثقات 

جميع املوظفل من انعارة الدامة.
إرع رشياة الإفط باملهرة اسانمر باالرتباط بانعارة الداماة بصإداء من 
حياث توريد جمياع إيراعاته للبإك املريازي باملهرة حنى شاهر إبريل 2016، 
وبدد ذلك وجه مثاإظ املهرة بالنإسايل مع إرع الرشية بنوريد انيراعات إىل 
حسااب الرشية لدى الرصاف يف املهارة وعىل ضوئها تم توقيف رصف موازنة 

الفرع من صإداء.
أما إارع رشية الإفط بمأرب، إقاد تم توقيف النوريادات الإقدية اعنباراً 
من شاهر أينوبر 2015، علماً أن الفرع يان يصل توريداته شهرياً إىل 2 مليار 
ننيجاة وجاوع مصايف ماأرب، بما يؤيد أن إجماايل الإقدية تصال إىل أَْيثَر من 

خمسة وعرشين مليار ريال.

ثانياً: الجمارك يف املحافظات الجنوبية
ويمكن القول إن الجمارك يف عدن حرموت ولثج واملهرة وشابوة وأبل 

والضالع واجهت الكثري من املشايل واملدوقات.
إفاي مثاإظة عدن لجأ مثاإظ عدن آنذاك بنغيري مدير عال جمرك ميإاء 
املإطقاة الثرة بقرار من وزيار مالية لاعي املنواجديان يف الرياض منجاوزاً 

انجراءات القانونية.
واسانمر مثاإاظ عادن يف تجإياب رضائب املبيداات ورساول الصإاعيل 
املخنلفاة وإيراعات الثساابات الجارية وتوريدلا إىل حسااب جااري بالبإك 
باسام املثاإظاة، ولاذه تدنارب مخالفاة رصيثة للمااعة )26( مان قانون 

انيراعات والإفقات عال 1990ل.
مدلوماات حصلات عليها صثيفة »صدى املسارية« يشافت أن انيراعات 
الجمريياة املثصلة عرب مثاإظة عادن لنلك الفرتة بلغت 35 مليار ريال، وقد 
تام تثصيال 7 مليار ريال نقداً، وتم رصإها يف املثاإظاة ولم ينم ترحيلها إىل 

البإك املريزي.
أماا يف مثاإظاة حرماوت إاإن الفسااع بلغ حاداً ال يطااق، إمثاإظ 
املثاإظة وجه بنهريب املشانقات الإفطية عرب امليإاء، بانَضاَإة إىل سايطرة 
املوالل لهاعي ومليشايا لاشام األَْحَمر عىل مإفذ الوعيداة وأخذ مبالغ مالية 
يبرية من ساائقي القاطرات والبضائع النابدة للنجار، ولذه جمديها ال تورع 

إىل البإك املريزي.
وإيما ييل جادول يوضح انيراعات املثققة خاالل الفرتة )1--6 2016 إىل 

7-6-2016( مقارنة بإفس الفرتة لدامي )2015-ل201(.

لدال الفرتة البيان
إيراعات 2016

لدال الفرتة 
إيراعات 2015

لدال الفرتة 
إيراعات ل201

261 مليون جمرك الشثن
ريال

5ث مليون ريال93 مليون ريال

ث26 مليون جمرك الوعيدة
ريال

ل6 مليون ريال79 مليون ريال

جمرك املإطقة 
الثرة

5ث6 مليون 
ريال

97ث مليون 0
ريال

جمرك ميإاء 
عدن

ث12 مليون 
ريال

3ث مليون ريال0

ل مليون جمرك رصإيت
ومائنل ألف 

ريال

ل مليون ومائة مليون ريال
ألف ريال

2 مليون جمرك نشطون
ومائنل ألف 

ريال

2 مليون ومائة 0
ألف ريال

مكنب جمرك 
سيئون

ث ماليل ريال6000 ألف ريال

ثالثاً: الضرائب يف املحافظات الجنوبية
بالإسابة للرائب يف املثاإظات الجإوبية إقد توقفت انيراعات عن البإك 

املريازي بشاكل نهائي أَْو جزئي ولم ينم النورياد إىل البإك املريزي بصإداء يف 
مخالفة رصيثة للقانون.

ولجاأ يبار املكلفل يف مثاإظة عدن بفنح حسااب طرف البإك األليل ولم 
تاورع انياراعات إىل البإك املريزي مإذ شاهر مارس 2015 والناي تقدر با 15 

مليار ريال.
أما يف مثاإظة حرموت إقد توقف إرع يبار املكلفل عن الدمل وإغالق 

الفرع؛ بسبب تإظيم القاعدة وحنى اليول لم يسنأنف الدمل إيه.
أماا يف مثاإظاة املهارة إقد وجاه املثاإظ مإفاذ جمارك شاثن بنوريد 
انيراعات الجمريية والريبية إىل حسااب مسانقل يف البإك األليل عون البإك 

املريزي ولذا مخالف للماعة )26( من قانون انيراعات والإفقات.
يماا وجاه مثاإاظ حرماوت املدل مان قبل لااعي بنورياد انيراعات 
الجمريية والريبية إىل حسااب مسانقل يف البإك األلايل عون البإك املريزي 

بصإداء ولذا مخالف للقانون.
وبالإسابة لريبة القات يف املثاإظاات الجإوبية والرشقياة إإنها تثت 
سايطرة املثاإظل واملجالس املثلياة، وينم النداقد من قبال املثاإظل مع 

املقاولل واملندهدين وال تورع رضيبة القات إىل البإك املريزي أبداً.
ويف ماا ييل جادول يوضح انياراعات الريبياة من املثاإظاات الجإوبية 
)عدن- حرموت- لثج – أبل- شبوة- املهرة- الضالع- سيئون- سقطرى(:

من يإاير إىل مايو 2015ل201
2016

ل1 مليار ريال35 مليار ريالل6 مليار ريال

رابعاً: وزارة الصناعة والتجارة يف الجنوب
ويمكن القول إنه ال يوجد ارتباط مايل مع الوزارة األََساسية بصإداء، إدىل 
سابيل املثال ال ينم توريد أَية مبالغ مالية مان قبل الهيئة الدامة للمواصفات 
واملقاييس إىل البإك املريزي، ومع ذلك يان البإك يلنزل بإرساال رواتبهم خالل 

الفرتة املاضية ويذلك الثال بفرع الهيئة بثرموت.
وبالإسابة مُلؤّسسة انسامإت والغزل والإسايج والهيئات السمكية بفرع 
عدن وحرموت ُيّل لذه امُلؤّسساات لم تكن تورع أَية مبالغ مالية يما أنهم 

مسنقلل مالياً وإعارياً عن الوزارة َوانرشاف عليها من قبل الوزارة مددول.

خامساً: إروع البإك املريزي يف املثاإظات الجإوبية 
ظال إرع البإك املريزي يف مديإة عدن خارج السايطرة مإذ بادء الُداْدَوان 
عىل بالعنا، وإيراعات البإك يسنلمها بدون تإسيل مع البإك يف صإداء وال يوجد 

ارتباط مايل وإعاري.
ويان بإك أبل ولثج مرتبطل ببإك عدن وأثإاء الُداْدَوان عىل بالعنا رإض 

بإك عدن الندامل مدهم.
أماا باقي إاروع البإوك يف الجإاوب إإنهام يخصمون من انياراعات الني 
عإدلم لكن ما زالت تإسل مع البإك املريزي بصإداء ولو بشكل صوري )بإك 

سيئون- بإك أبل- املهرة- لثج(.
البإاك املريزي بمأرب لو اآلخر انقطع النواصل مع البإك املريزي بصإداء 
ويان الرصياد إياه 17 مليار ريال، ووصل املخازون يف البإك إرع مأرب إىل ما 
يقارب 9ث مليار ريال قبل إرتة، واآلن املخزون يف البإك املريزي بمأرب تقريباً 
50 مليار ريال حنى تأريخ األحد ل/ 9/ 2016 حساب املدلومات الني وصلت 

إىل الصثيفة.

 تعّمد هادي وحكومته تعميَق االْنفَصال باالستحواذ على كافة اإليرادات 
وعدم إرسالها للبنك منذ بدء الُعـْدَوان

ظل البنك يصرف مرتبات موظفي الدولة للجميع بدون استثناء حتى جاء قرار الفار هادي المشؤوم

كيف حارب الُعـْدَوان واملرتِزقة البنك املركزي بصنعاء؟
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  - صنعاء:
اسانإفرت القبائُل اليمإية بشاكل غري مسبوق 
خاالل اليومال املاضيال وذلاك يف إطاار الغضب 
الشادبي املنواصال عىل جرائام الدادوان األَمريكي 
السدوعّي وآخرلا قصف القاعة الكربى بصإداء يف 

ث أينوبر الجاري.
ومن خوالن إىل ساإثان إىل نهم والثيمة وحراز 
إىل صدادة وباقاي املثاإظاات، يان املوقف واحداً، 
واأللم واحداً، والدعوة واحدة لي: سإثأر لشهدائإا، 

وسإإنم من آل ُسُدْوع.
وأعلإات قبائال ساإثان يول الخمياس املايض 
عاعاي االحنشااع الكبري للارع عىل جرائام الددوان 

السدوعّي األَمريكي.
َوتقاطار أَبْإَاء ومشاايخ ووجهاء ساإثان من 
ُيّل قرالاا وعزلها نعالن الإكاف إيما بيإها والبدء 
بنجهياز وإعاداع املقاتلال للنوجاه إىل الجبهاات 
الداخلية والخارجية لألخاذ بالثأر لكل املجازر الني 
ارتكبنهاا طائارات الدادوان السادوعّي األَمريكاي 

والني يان آخرلا مجزرة الصالة الكربى.
ويف االحنشااع الكبري الذي ُعقد يف مإطقة حزيز 
بمثاإظاة صإدااء أعلإات القبائل البادء بنجهيز 
املقاتلال مان ُيّل قبيلاة والنوجه بصاورة عاجلة 

لجبهات القنال.
وععت قبائل ساإثان ياإة القبائال اليمإية إىل 
الوقاوف صفاً واحاداً والنألب لوضاع حد للددوان 

السدوعّي األَمريكي.

قبائُل آنس ونهم: سنرد الصاع صاعني
قبائال نهام يان لها يول الجمداة املاضية لقاٌء 

موسٌع؛ اسنجابة لدعوة خوالن الطيال
بإعاالن الإكاف يف اوسااطها والبادء بنجهياز 
املقاتلل مان ُيّل مإطقة والنثارك بصورة عاجلة 

لكاإة جبهات الصموع.
وأيادت قبائال نهام اْسانمَرار الإفاري الدال يف 
مواجهاة الدادوان السادوعّي األَمريكاي.. مجدعة 
النأيياَد عىل الوقاوف إىل جاناب الجياش واللجان 
الشادبية يف مياعين الدازة والكرامة والرشف للذوع 

عن اليمن واليمإيل.
وأيد َمَشاايخ وأعيان وأَبْإَاء ووجهاء القبيلة يف 
بيان صاعر عن اللقاء، البدَء بانعداع للثأر واالننقال 
للجرائام البشادة الناي يرتكبهاا نظال آل ُساُدْوع 
وحلفائهام بثل ألل انيماان والثكمة والني يان 

آخرلاا مجازرة القاعة الكربى الناي راح ضثينها 
مئات الشهداء والجرحى.

وأعلن البيان اسنجابَة َمَشايخ وأعيان ووجهاء 
وأَبْإَااء قبيلة نهام لدعاوة إخوانهم قبائال خوالن 
الطياال لكاإاة القبائال اليمإية للوقاوف يف خإدق 
واحاد لوضع حاد للمجازر البشادة الناي ارتكبها 
وما يازال الددوان الدبثيُّ بثل أَبْإَاء الوطن يف ياإة 
املثاإظاات بدعم بدعم أَمريكي مبارش، مؤيداً بأن 

الدل اليمإي واحد.
يماا أّياد اْسانمَرار الإفاري الداال يف مواجهاة 
الددوان ووقاوف قبائل نهم صفاً واحاداً إىل جانب 
ياإة القبائل اليمإية يف ُيّل الجبهات باملال والرجال 
والساالح.. مؤياداً االْسانمَرار يف حملة ععام البإك 
املريزي اسنجابة لدعوة قائد القياعة الدليا نإشال 

ُمخّططات الددوان.
وثّمان ويالء املثاإظاة حمياد عاصام ومثمد 
الثبااري وعبداللاه الشاثيفي ومطياع الغالباي 
النضثياات الناي يقّدمهاا أَبْإَااء القبيلاة يف ياإة 
جبهاات الصموع.. مشاريين إىل حجام النضثيات 
الني يدإدهاا أَبْإَاء املديرية يف مإازلهم وممنلكاتهم 
الخاصاة جراء اسانهداف طريان الدادوان اليومي 
لقارى وعازل ومإاطال القبيلاة.. مؤيديان قدرة 
القبائال اليمإياة عاىل األخاذ بالثاأر واالننقال من 

املدندين والغزاة.
إيما أشااع مدير املديرية عدناان األعوج وأمل 
عاال املجلاس املثيل يثياي الدذري بمواقاف أَبْإَاء 
وَمَشاايخ وأعياان ووجهااء املديرياة البطولية يف 
مواجهاة الدادوان عاىل ياإاة املسانويات باملاال 

والرجال والسالح مإذ أَْيثَر من ث1 شهراً.
وأعلإات قبائل آنس بمثاإظة ذماار يول أمس 
األََحااد الإكف إسانجابة لدعاوة خاوالن للرع عىل 
جرائم الددوان السادوعّي وآخرلاا مجزرة الصالة 

الكربى بصإداء. 
وأيادت قبائل آنس الناي تضم مديرياات املإار 
وجهاران وضاوران وجبال الارشق، يف لقااء قبيل 
حاشاد يول األََحاد بمديإة ضوران، اْسنمَرار الإفري 
الدال يف مواجهة الددوان والبقاء يف حالة االسنإفار 
والجهوزياة الدائماة واالساندداع لدعام الجبهات 

باملال والرجال مهما بلغت النضثيات. 
وأيد َمَشايخ وأعيان وأَبْإَاء ووجهاء قبائل آنس 
وقوإهام وتضامإهام ماع قبائل خوالن وساإثان 
وياإة قبائل وأَبْإَاء الشادب اليمإي للرع عىل جرائم 
تثالف الددوان املروعة الني ارتكبها بثل الشادب 
اليمإاي يف جمياع املثاإظات، وإاًء لدماء شاهداء 

الددوان السدوعّي. 

أمانة العاصمة.. حضور فاعل
املاايض يف عادع مان  الجمداة  ونُّظمات ياول 
مديريات الداصمة صإدااء بدد صالة الجمدة عدٌع 
مان الوقفات، إعالناً للإفري الداال ملواجهة الددوان 

السدوعّي األَمريكي ومإاإقيه.
إفاي مديرية الثاورة نّظم أَبْإَااء املديرية وقفة 
أيادوا من خاللهاا نفريلم الدال ملواجهاة الددوان 

ومإاإقيه يف مخنلف الجبهات.
وأماال الجامع الكباري يف مديرية بإاي الثارث 
نظام املصلون وقفة أيدوا من خاللها اْسانمَرارلم 
يف رإاد الجبهاات بالرجال واألماوال، وأن مثاوالت 
الدادو اخناالق أزماات اقنصاعية وشان الثمالت 
انعالمية والسياساية أَْصبَثت مكشوإة أمال وعي 

اليمإيل.
ويف وقفة نظمها أَبْإَااء مديرية الصاإية جدعوا 
خاللها صموعلم أمال الددوان ومرتزقنه، مؤيدين 
عاىل رضورة النثارك الجااع ملواجهناه يف مخنلف 

الجبهات.

أَبْإَااء مديريناي الوحدة والنثريار أيضاً نظموا 
وقفنال مإفصلنل أعلإوا خاللهماا نفريلم الدال 
والقياال بما يميل عليهم عيإهام وواجبهم الوطإي 
يف مخنلاف الجبهات، يماا جدعوا الدهد للشاهداء 

والجرحى بنثقيل االننصار.
حراك مجنمداي منإاٍل يدرك أن ال خيار ساوى 
خاوض املدرياة املصريياة الفاصلة، أماال عدوان 
لمجاي تجااوز ُيّل الثادوع والقوانال، وأمدن يف 

ارتكاب أبشع الجرائم بثل اننسان اليمإي.

قبائل الحيمة ومسور بريمة: سنّلبي داعي 
خوالن

ولإفس الهدف يف إجابة عاعي خوالن وساإثان 
الني نفارت نثو الجبهات ثأراً لدمااء املدزين ويل 
الشاهداء أعلإات قبائال مساور يف مديرياة مزلر 
بمثاإظاة ريمة الإفري الدال، مؤيدة أن عل القبيلة 
يإبض يف ورياد واحد، مثملة ُيّل املإظمات الدولية 
مساؤولية صمنها املنواطئ مع الددوان األَمريكي 

السدوعّي.
وأعلإات قبائال الثيماة الخارجياة بمثاإظة 
صإدااء ياول السابت نفريلاا الداال وجهوزينها 

الدالية تلبية لإداء قبائل خوالن وسإثان.
الخارجياة لنجهياز  الثيماة  وتهيّاأت قبائال 

مجامياع من رجالها املقاتلل للنثرك نثو جبهات 
املواجهة ضد الددوان السدوعّي األَمريكي ومرتزقنه 
لالقنصاص لدماء الشهداء وجراح الجرحى، واألخذ 

بالثأر لشهداء القاعة الكربى، ويل شهداء اليمن.
وععات قبائُل الثيمة الخارجية ُيّل قبائل اليمن 
للنثارك والقياال بواجبهاا الديإاي والوطإي أمال 

املدندي الغازي.
ويف مثاإظة البيضاء، اجنمدت قبائل آل يسالم 
بمديرية الرياشاية اسانإكاراً لجرائم الددوان بثل 
اليمإيل وسط تأييدلم عىل أخذ الثأر واالقنصاص 

من القنلة واملجرمل.
يماا نّفذ ألاايل عزلة مينام بمديرياة ريف إب 
وقفاة قبلية أعلإوا إيها الإفري الدال واساندداعلم 
لرإاد الجبهاات باملاال والرجاال، مشادعين عاىل 
رضورة النثارك الشادبي يف ُيّل املجااالت والنوجه 

نثو جبهات القنال.
الخيااط  بإاي  قبائال  أعلإات  املثويات،  ويف 
والطويلاة اسانإفارلا الدال باحنشااع قبيل يبري، 
حيث اسنإكرت القبائل خالل احنشاعلا باألسلثة 
الخفيفة واملنوسطة، املجازر املرتكبة بثل اليمإيل 
من قبل طاريان الدادوان السادوعّي األَمريكي بما 

إيها مؤخراً جريمة الصالة الكربى.
أماا يف مثاإظة الثديدة، إقد نظم أَبْإَاء وقبائل 
مديرية بارع جإاوب رشق املثاإظة وقفاة قبلية 
اسانإكاراً لجرائم الددوان، يما تقادل الثارضون 
يف الوقفة بالنربع باملال ععماً للبإك املريزي، عاعل 
الجمياع إىل رضورة الإفاري الداال والنصدي لقوى 

الددوان.

صعدة: ألم خوالن هو ألم لكل اليمنيني
ونظمت قبيلة مإبه الثدوعية بمثاإظة صددة 
يول الجمداة وقفاة احنجاجية اسانإكرت جرائم 
الدادوان السادوعّي األَمريكاي ضاد اليمإيل، يما 
أعلإات الإفري الداال للجبهات والوقاوف إىل جانب 

إخوانهم ملواجهة الددوان.
وخرجت قبيلة مإبه الثدوعية بمثاإظة صددة 
نعاالن الإفاري إىل الجبهات، ثاأراً للدمااء اليمإية، 

مؤيدين مضيهم الننزاع حل الشدب من املدندين.
ويف الوقفاة أعان املشااريون جرائام الدادوان 
بثال اليمإيل، يما ندعوا بصمت املإظمات الدولية 
ها الطرف تجاه ُيّل املجازر، الوحشية،  املدإية وَغضِّ
الناي يرتكبهاا الدادوان يف صفاوف املدنيل وعىل 

رأسها جريمة الصالة الكربى بصإداء.

 قبائل �سنحان ونهم واآن�ش واحليمة وم�سور واآل ي�سلم وبني اخلياط 
والطويلة وبرع ومنبه ت�ستجيُب لنكف قبائل خولن وتعلن:

التوجه لجبهات القتال ثأرًا للشهداء

تقارير

خوالنحرازسنحان

أمانة العاصمة

نهمخوالن الطيال
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  - زكريا الشرعبي:
- بدايًة من االستنفار القبلي الكبري ملواجهة العدوان 

الُسُعْودّي الكبري، وبصفتك أحَد مشايخ ووجهاء 
قبائل نهم.. ما هو الدور الذي تمثله القبيلة يف 

مواجهة العدوان؟ 
القبيلة لي جزء أسايس ورئيٌس من مكونات 
الشادب اليمإي وعائمااً وعىل مادى النأريخ لها 
الكلمة الفصل يف تثبيات أي نظال حايم أو إزالة 

أي نظال حايم أيضاً.
القبيلة لي قوة رئيساية تمنلك من مقومات 
الثياة الكثري والكثري، وتمنلك الكفاءات القنالية 
واألشاياء الكثرية. وأثبنت املدارك عىل مدى عال 
وسابدة أشاهر يف ُيّل الجبهات باأن القبيلة لي 
األساس ولي الجانب الرئيي يف عملية الثسم.

 أماا نهام إهاي مديرية واسادة مسااحنُها 
60ث1 ييلو، لذا بخصوص نهم النابدة لصإداء، 
أما نهام النابدة ملأرب إمسااحنها أَيْضااً أَْيثَر، 
واآلن املداارك إيهاا مإذ ساإة وأربدة أشاهر لم 
يسانطع الددو الُساُدْوعّي مع انعارة األَمريكية 
ماع املرتِزقة النقادَل نثو صإداء، والسابب لو 
أن القبيلاة لي حاضإة شادبية للَجيش اليمإي 
مرشإااً  موقًفاا  ووقفات  الشادبية  واللجاان 
وحاساماً، لم تفرط يف الوطن إاكان ذلك الثبات 

الذي رأيإاه.
يذلك يف رصواح إمإطقاة رصواح رغم أنهم 
حشادوا لها آالإاً مؤلفة من الدنااع ومن الجإوع 
حنى من انماراتيل والُسُدْوعيّل، أثبنت جدارتها 
وصموعلا واسنبساالها، ويذلك يف صددة، أَيْضاً 
يف الجاوف، القبائال مان أَبْإَاء تداز، إلولم يكن 
للقبيلة عوٌر أساايسٌّ ورئيايٌّ يف تدز ما صمدت 
اللجان الشادبية والجياش حنى أسابوعاً، لكن 
بماا أن القبيلة لي الثاضإة الشادبي إهي يما 
قلاُت لك من تقاول بنثبيت أي نظاال أو إزالة أي 
نظاال؛ ألنها قااعرة عىل املواجهاة وعىل الصد يف 

لذا املجال.

- أال ترى أن العدو حاول استالب الدور الوطني 
للقبيلة طوال املراحل املاضي وقام بتجيريها 

لصالحه عن طريق شراء والءات بعض املشايخ؟
الدادو وخاصاة الددو الُساُدْوعّي لاو يدمل 
عىل رشاء الوالءات من قبل ثورة 26 سابنمرب 62 
وبددلاا، وتدلم ماذا عار بداد 13 يونيو ل197ل 
بدد الثرية الني قال بها الرئيس الشهيد إبراليم 
اُدْوعيّة برشاء  مثماد الثمدي، حياث قامت السُّ

عدع من املشايخ وقامت بنثريضهم عليه.
ولاي اآلن حاولت بل واشارتت والءات يثرية 
إاّل أنهاا لم تسانطع أن تشارتَي القبيلة يقبيلة، 
اشارتت والءات قبلياة لكإهاا لم تسانطع رشاء 
املوقاف القبايل؛ ألن الوعاي الوطإاي يان أيارب 
من املشاايخ املرتزقل، يان أيارب ممن ذلبوا إىل 
الرياض.أ َبْإَااء القبائل إّضلاوا أن يكونوا قبائَل 
إىل جاناب الجيش واللجان الشادبية وإىل جانب 
اُدْوعيّة  وطإهم أَْيثَر يف لذا املجال، وأعنقد أن السُّ
تنثرس وتنإدل عىل أموالها الني رصإنها، واأللم 
أن من يقاتل يف صفوإها من املرتزقة سيدوعوَن 

يوماً إىل وعيهم.

- تستنفر القبيلة اليوم جميع أَْبَنائها ملواجهة 
العدوان اأَلمريكي الُسُعْودّي.. هل ساهمت مجزرة 

الصالة الكربى يف تحريك َمن لم يتحرك من قبل؟
ارتُكبات لاي  الناي  ُيلَّ املجاازر  أن  أعنقاد 
مجازر حمقى، لكن يخنلاف الثجم من مجزرة 
إىل مجازرة، يِف نهام ارتكبت مجاازر يثرية جداً، 
يف باران، يف مساورة، يف غولاة عاصام، يف املديد 

وراح ضثينها 150 شاهيداً، الصالة الكربى وما 
حادث إيها يانت إاجدًة بكل ماا تدإيه الكلمة، 
يان إيهاا ُيّل أَبْإَاء الشادب اليمإي ويل الفئات 
املجنمدياة ويان إيهاا جياٌل يامال مان أَبْإَااء 
القوات املسالثة واألمان، اعنقاُد أن ما حدث يف 
الصالة الكربى يان إاصالً حنى عإد َمن يزايدون 
ويقولون بأنها رضباة خاطئة، صالة إيها أَْيثَر 
من ثالثة آالف رجال يدزون إيها إيأتي الطرياُن 
الُساُدْوعّي باإراعة أَمرياكا وَمان إليها ويرب 
لاذه الصالة بالصاروخ األول والصاروخ الثاني، 
إكانت لاذه الجريمة إاصلاة وأوضثت للدالم 
بمان إيهم املرتزقاة الذين َياناوا يداإدون عإها 
ويقولاون باأن َمن ارتكاب لاذه الجريمة ليس 

الددو الُسُدْوعّي قبل أن يإكر الددو ذاته.
رغم أن األعل رأت الطائرات واآلذان سامدت 
الغارات، ومن اينوى بإاريان لذا الددوان يدرُف 
اُدْوعّي لو مان قصفهم، لكن  باأن الطرياَن السُّ
املرتزقاة وعمالَءلام يف الداخال لام َمان يانوا 
ُدْوعيّة  يشاككون يف لذا املجال، وحيإما رأت السُّ
بأنه ليس لإاك مجال للنشكيك أقرت بالجريمة 
وقالات باأن املرتزقة لم مان ارتكبها إفضثت 

نفَسها وإضثت مرتزقنها.

- بما أنك أحد أَْبَناء ووجهاء مديرية نهم.. ما 
الجديد هناك؟

ال جدياد.. نهام إيها جبال يبارية جداً وإيها 
سلسالة جباال يبارية من لاران إىل جاوار بإي 
حشايش ولاي سلسالة جبلية واحادة ال يفرق 
بيإهاا إاّل الفرضاة حاوايل 10 أمناار إقط، لذه 
السلسالة الجبلية يلها نثن مسايطرون عليها، 
الجيش واللجان الشدبية وأَبْإَاء املديرية والقنال 

يف أطراإها.
ال جديد سوى أن الجيش واللجان يصدون ُيّل 
الزحوإات يأتي الددو إليها بكمية ساالح يبرية 
جداً من ماأرب، مدإدية ذاتية الثرية سامولا 
مداإاع الجان، لكإهاا يلهاا عمارت واسانطاع 
الجيش واللجاان تدمريلا والصاد يف لذا املجال 

وما زالت صامدة صموع جبالها.

ُعْودّية الكثرَي من الجرائم واملجازر  - ارتكبت السُّ
البشعة ويف بيانها حول مجزرة الصالة الكربى قالت 

بأنها ستقدم تعويضات ألسر الضحايا، أنت أحد 
أسر ضحايا العدوان اأَلمريكي الُسُعْودّي هل يقبل 

اليمني قيمة دماء ضحاياه؟ 
لان نقبل عمااء أَبْإَائإا، أنا أحاد الذين اينووا 
بإاار الدادوان يفرع من أإاراع املجنماع، إقدنا 
ثالث عرشَة نسامة، ويان ابإاي أحد الضثايا يف 
الصالاة وعماي وابن عّمي ممان أصيبوا يف لذه 
املجزرة، لكن اعنقد أنه ال أموال الدنيا سندوضإا 
عن َمن إقدنالم، وبالنايل إالندويض الداعل لو 

القصاص.

ُعْودّية باملوافقة على الدعوة اأَلمريكية  - سارعت السُّ
الربيطانية لوقف إطالق النار يف اليمن. بصفتك 
عضوًا يف الوفد الوطني.. ماذا تفسر سرعة هذه 

املوافقة؟
اُدْوعيّة يانات تدنقاد أنهاا سنسانطيع  السُّ
حسم املدارك خالل أسبوعل أو ثالثة أسابيع أو 
شهرين بالكثري يما يان يقول لها مثللون لكن 
صمد الشدب اليمإي وإىل اآلن سإة وسبدة أِشهر 
منواصلة لم ينوقف الطريان لثظة من اللثظات 
أو أي ياول مان األيال، يذلاك قواتهام وععمهم 
واملكيإاة  الداال  للارأي  وحشادلم  للمرتزقاة 
انعالمياة الداملياة الظاملاة ضد الشادب اليمإي 
اُدْوعيّة  عون أن يثققاوا أي يشء، أَْصبَثات السُّ
مفلساة وأياة رضبة مان الربات الناي تقول 
بها لاي ضدلا، صثيح توجدإاا نثن اليمإيل 
لكن مرعوعلا الدكي لو ضدلم. النثالف اآلن 
بادأ ينفاكك؛ ألن يالً مإهم يخىش عاىل تأريخه، 
اُدْوعيّة أَْصبَثت مفلسة أخالقياً ويذلك بدأ  إالسُّ
الجانب االقنصاعي لها يإهار لذا جانب. الجانب 
اآلخر الذي جدلها تساارع للقباول بهذه املباعرة 
لو امنصاُص الغضب ساواء من اليمإيل أو من 
رعة الفدال الداملية حول جريمة الصالة الكربى، 
وإال ملااذا إىل اآلن لام تنوقاف، الياول رضبات يف 
أماناة الداصماة ويف مإاطل أخارى إاعنقد أن 

االسانجابة ليسات إاّل للمغالطاة والمنصااص 
الغضب الشدبي والرأي الدال الداملي.

- كانت َأمريكا قد قدمت ما سّمي بخطة »كريي« 
حدثنا عن هذه املبادرة؟

لم ننسالم املباعرة عىل انطالق ال شافوياً وال 
رسامياً حال أتى شيشاون إىل مساقط والنقى 
مداه الوإاد الوطإاي أو مجموعاة مان أعضاء 
الوإاد الوطإي لم يقدل لإاا خطنهم وأيضاً حنى 
لاو قدمهاا يإا نقول إن أية خطاة ال بد أن تقدل 
عان طريل األمم املنثدة؛ ألنها الجانب الرسامي 
الذي يقول بإعالن النفاوض، لكن ال شيشون وال 
يريي وال السافري األَمريكي وال ولد الشايخ قّدل 

لإا لذه املباعرة عىل انطالق.

- يقال إن ولد الشيخ كان يمارس دورًا مزدوجاً 
يقدم للوفد الوطني رؤية ويصرح لوسائل اإلعالم 

ومرتزقة العدوان برؤية أخرى.. ما تعليقك؟
أناا قلنُها من قبُل، بدد مشااورات ساويرسا 
بأناه إذا يان لإااك من إمكانياة لنغيريه إيجب 
تغيريُه؛ ألني عرإت بأنه ليس وسيطاً وأنه يقول 
ماا يمىل علياه؛ ألنه يلما اتفقإاا عىل قضية من 
القضاياا يف اجنماعاتإاا الثإائياة مداه نأتي إىل 
اجنمااع الطاولة مع الطرف اآلخار وإذا به يغري 
يل ماا تم االتفاق عليه، والدليال عىل ذلك أنه لم 
يسالم لإا أية رؤية لألمم املنثادة حول القضايا 
السياساية والدساكرية، إال يلدب عور الوسيط 
بال عور الطرف اآلخر؛ ولذلك لاو اآلن ينخبط ال 
يدلم ماا يريد أو أنه يدلم ما يرياد لكن يدمل ما 

يريده اآلخرون.

- هل هو الذي يتخبط أم من يملي عليه؟ 
من يميل عليه.

ُعْودّي الورقة  - يستخدم العدوان اأَلمريكي السُّ
االقتصادية يف محاولة منه لرتكيع الشعب اليمني 

ماذا تقول يف هذا الجانب؟
لو ضمن امُلخّطط، ومدرية من املدارك لديإا 

مدرياة عساكرية، ومدرياة إعالمياة ومدرية 
سياسية، ومدرية اقنصاعية، لدبوا بكل األوراق 
لام يُجِدلام ذلك نفدااً، أتاوا اآلن ليلدباوا بلدبة 
الورقة االقنصاعية، لكن اعنقد أن شدبإا اليمإي 

مدرٌك وإالم ملا يريدون يف لذا املجال.
ياناوا يقولاون لإاا يف الكويت بأناه ال يجوز 
أن يإنقال البإاك املريازي إىل عادن وال يجوز أن 
يلدباوا بأقوات الشادب اليمإاي، اآلن يخإقونإا 
ويفرضون حصاراً شاامالً عىل الشادب اليمإي 
يريدون مإه أن يسنسالم، لكن أعنقد أن الكرامة 

والدزة لي أيرب من أن نموت جوعاً.

- إذا ما كان هناك دعوة ملشاورات سياسية أليس 
على الوفد الوطني أن يفرض شروطه برفع الحصار 

االقتصادي قبل الدخول يف أية مشاورات؟ 
اعنقاد أناه ال يمكان أن يكون لإااك أي حل 
حناى وإن طالت الثرب إاّل يف الجانب السايايس 

والنشاور والنفاوض.
وسايكون لإا موقف واضاح يف لذا املجال، ال 
أريد أن اسانبل األحداث، لكإإا سإإاقش القضية 

بشكل واضح وبّل.

-  بصفتك عضوًا يف األمانة العامة للتنظيم 
الناصري وعلى ذكرك للشهيد الحمدي سابقاً. إذا ما 
بعث الشهيد الحمدي ماذا سيقول للناصريني الذين 

يقفون يف صف العدوان اأَلمريكي الُسُعْودّي؟
قلإالا لهم ونثن ما زلإا يف الثياة والشاهيد 
الثمادي رحمه اللاه ويذلك القائاد املدلم جمال 
عبدالإاارص قال: لن يرى اليمن الإوَر وإىل جواره 
اُدْوعيّة لي َمان اغنالت  اُدْوعيّة. ويذلك السُّ السُّ
الثمدي بأياعيها وإلوساها وأعواتها. من ذلبوا 
إىل الريااض تخلوا عان ُيّل القيام القومية ويل 
القيم الإارصية ولم اآلن يجإون الثمار السيئة. 
حيإماا تإظر اآلن إىل املجلس النإسايقي وإىل من 
يمثّلاون أنفساهم ال يمثّلون النإظيام الإارصي 
إإثان ينإظيم أو يمؤسساة لم ننخاذ وأتثدى 
َمن يقاول إن لإاك قراراً مان النإظيم الإارصي 
بالندخال يف الثرب، من عخال الثرب يف تدز لي 
مجموعاة نفدياة ابناداًء باألمل الداال واننهاء 
بأصغر شاخص. لديإا نظال عاخيل يفرض عليإا 
إذا أرعنا أن ندُخَل يف الثرب أن ينواجد ثلثا أعضاء 
اللجإة املريزية، ولكذا إذا أرعنا أن نثل النإظيم 

أو أن ننثالف مع عولة.

- ما هي الرسالة التي توّجهها عرب صحيفة صدى 
املسرية إىل أَْبَناء القبيلة اليمنية بشكل خاص وإىل 

أَْبَناء اليمن بشكل عام؟
الصماوع. أنا أععاو الجميع إىل االْسانمَرار يف 
الصماوع والباذل والدطااء، ولم مسانمرون يف 
ذلاك، يإت يف وقفة احنجاجية يف نْهم قبل يومل 
واسانغربت أن يثُرَ ذلك الجمع املهول بالرغم 
مان أن مإطقنإاا مإطقاة عساكرية ومإطقاة 

حرب.
 ولساائر الشادب اليمإي نقاول إن مدرينإا 
مدرياة إاصلاة مدرياة االسانقالل اسانقالل 
اُدْوعيّة مإاذ  انراعة واسانقالل القارار؛ ألن السُّ
اُدْوعيّة  انطاحة بالفقيد الساالل عن طريل السُّ
تثكمات بكل القرارات حنى من مسانوى مدير 
عال إما إوق وحل جاء الثمدي وبدأ بالسادي 
نثاو اتخاذ القرار تآمروا عليه واغنالوه واغنالوا 

مرشوعه.
والياول حال أتيإاا لإسانقلَّ بقرارناا أتاى 
؛ ولذلك عىل الشادب اليمإي،  الددواُن الُساُدْوعيُّ
قبائل وغري قبائل، أن يصمدوا يف مواجهة الددو 

املنغطرس.

تقارير

ال�سيخ حميد عا�سم ع�سو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي النا�سري، ع�سو الوفد الوطني للم�ساورات ال�سيا�سية:

معركُتنا مع العدو معركة فاصلة من أجل استقالل اإلرادة والقرار
ولد الشيخ ال يلعب دوَر الوسيط بل دور الطرف اآلخر

السعودّية تآمرت على الحمدي والناصريون الذين ذهبوا 
إىل الرياض تخلوا عن ُكّل القيم القومية َوالناصرية 
أّكد عضُو األمانة العامة للتنظيم الوحدوي الناصري عضُو الوفد الوطني للمشاورات السياسية، الشيخ حميد عاصم، أن القبيلة اليمنية تمّثل 

ُعْودّي، وأن جريمة الصالة الكبرى مّثلت فاصاًل في تحريك من لم يكن قد تحرك من قبُل  دورًا َكبيرًا في مواجهة العدوان اأَلمريكي السُّ
لمواجهة هذا العدوان.  وأشار عاصم في حوار أجرته معه صحيفة » صدى المسيرة« إلى أن الوعي الوطني للقبيلة َأْصَبح أكبر من المشايخ 

المرتزقين، الفتًا إلى أن الورقة االقتصادية يلجأ إليها العدوان كورقة أخيرة في محاولة منه تركيع الشعب اليمني، َومؤكدًا أن الشعب 
اليمني لن يركع، وأن موقف الوفد الوطني سيكون واضحًا حول هذا القضية قبل الدخول في أّية مشاورات قادمة.  وفيما يلي نص الحوار:
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اساندملت قاوى الدادوان مرتزقنهاا يف الثارب 
عىل اليمن، بشاكل مهال ويسء، ولذا لياس غريباً، 
إالدالقاة بل الداعم واملرتزق لي يف األسااس قائمة 
عىل االسندباع وانذالل، غري أن السدوعية وحلفها قد 
تفإّإوا يف لاذا املجال، وتفوقوا يف امنهان عمالءلم يف 
اليمن، ولألمانة.. لم يسنثقون أَْيثَر من ذلك بكثري.

)مرتِزقة الخارج(
يف بداياة الدادوان، نقلات السادوعية مجموعاة 
يبارية مان املرتزقة إىل الريااض ليكونوا لها مرتسااً 
سياساياً وإعالمياً، بداية با«لاعي« واننهاءاً بصغار 
الصثفيال وانعالميال.. ومع ذلك إهي لم تسانفد 
مإهم شايئاً يبارياً، ولدل ذلك لو سابب إذاللها لهم، 
عىل أنهاا يانت سانداملهم بإفاس انذالل، حنى لو 

أإاعولا.
يف إإااعق الرياض يقبع لاؤالء مإذ أول الددوان.. 
السياسايون والدبلوماسايون مإهام - إذا جااز لإاا 
تسامينُهم لكذا - يديشون تثت رحمة يد امللك الني 
منى ما أراعت قبضت رياالتهاا عإهم لنثيل حياتَهم 
إىل جثيام، يف ذلك املإفى لياس إيه أية طريقة أخرى 

للهرب أَْو طلب املساعدة.
قبل إرتة، ينب املرتِزُق »صالح الّصيَّاعي« رساالة 
إىل لاعي أثإاء تواجده يف أَمريكا، يسأله إيها مداتباً، 
يياف ينثادث عن حقاوق الالجئال يف الوقات الذي 
يديش الكثري من طاقمه »الجئل« يف السدوعية تثت 
أضإك الظروف املفروضة عليهم؟. وبثساب ما جاء 
يف تلك الرساالة، إإن بدض املرتزقاة لإاك قد اننهى 
بهم املطاف إىل »الساجن« بسابب اننهااء »انقامة« 
وعادل عإع انيجاار، بل إنهام ال يثظاون حنى بما 

يثظى به الدّمال الواإدون!
وال  باملادارس،  أبإائهام  إلثااق  يسانطيدون  ال 
ويداناون  املسنشافيات،  إىل  بمرضالام  الذلااب 
مان أوضااع مالياة صدباة.. لاذا بدض ماا جاء يف 
تلاك الرساالة الناي رشحات ماا وراءلا مان إذالل، 
إالسادوعية الناي تُظهار أماال الدالم أنهاا تثنفظ 
بهؤالء، من باب حماياة »ممثيل الرشعية«، لم تكلف 
نفَساها عإاَء توإري أبسط الخدمات لهم ولو من باب 

املجاملة لدبارة »ممثيل الرشعية« لذه.

ليسات رساالة الصياعي وحدلا مان تثدثت عن 
مهاناة املرتزقاة يف السادوعية، إالكثري مان لؤالء، 
وانعالمياون مإهم خاصة، ال يسانثون من النثدث 
عن أحوالهام ملدارإهم يف اليمان، ويل تلك األحاعيث 
ال تثاوي يف مجملهاا ساوى الشاكوى والنذمر مما 
يدانوناه ومما يفرض عليهم يضغوط تبلغ يف مدالا 
إىل حدوع بشدة.. مع ذلك، ما زلإا نرى لؤالء املرتزقة 
يكابارون، ولهاذا ليس مان املجازإاة لو قلإاا انهم 
يسانثقون أَْيثَر مماا يالقونه.. وعىل أياة حال، مع 
الوقت سايكون مصريلم بالنأييد لو لاذا »األَْيثَر« 

الذي يسنثقونه.

)مرتِزقة الداخل(
القساُم األيربُ مان عماالء الدادوان )املأجورون 
مقابل خدماتهم(، يديشاون لإا يف اليمن، وحالُهم ال 
يخنلاف يثرياً عن أقرانهم املهانال يف إإاعق اململكة، 
باسانثإاء أنهم لإاا يملكون خطاوَط رجدة وطرقاً 
أخرى ملسااعدة أنفساهم ولكن أي غلط أَْو إشال قد 

يكلفهم حياتهم وحياة أرسلم.
 الكثري من »امَلَشاايخ« الذيان أيّدوا الددوان اننهى 
بهم املطاف إىل املوت بصواريخ السدوعية الني أيّدولا 
وساندولا مقابل املال.. تخرس السدوعية أَْو انمارات 
يف امليدان وال يسنطيع املرتزقة تغيري الوضع إينثول 
ومساايإهم،  مإازلهام  باتجااه  الطائارات  غضاب 
لنخنلاط عمائهم بالرياالت امللكية »تثت األنقاض«.. 
حادث ذلك يف نهام، ويف مإاطل يثرية، ونسانطيع أن 
نقاول إنهم ياناوا يسانثقون ذلك، إذا ما اسانثإيإا 
من لذا االسانثقاق أطفاالً ونساءاً لم يكن لهم ذنب 

سوى أن يبري األرسة.. مرتزق.
لقاد وصلات إلاناات تثالاف الدادوان لدمالئه 
يف الداخال، إىل مياعيان املداارك، وذلك عارب ما يمكن 
أن نساميه سااخرين با«الإاريان الصديقاة«، ولي 
الربات الجوية الني اسانهدإت مجاميدهم يف أَْيثَر 
من مإطقة ومإاسابة، ويانت لذه الربات تنسبب 
يف »مجاازر« حقيقياة يماوت إيهاا الدارشات مان 
مسالثيهم.. ولو ليس شيئاً غريباً، إمن ألقى إليهم 
صإاعيل األسالثة واألموال بالطاريان ليثاربوا مده 
بدون غاياة، ليس من الصدب علياه أن يلقي عليهم 

الصواريخ والقإابل بواسطة نفس الطائرات، وبدون 
سابب أيضاً.. ومع ذلك، يظهر لؤالء بدد تلك املجازر 
ليقولوا إن ذلك تم بالخطأ، ويأنهم يريدون أن يقولوا 
للجميع: »نثن مقنإداون أنإا بال قيمة، وبال يرامة، 

ومن حل النثالف أن يمسح بإا البالط«.
انلاناات الناي تلقالاا املرتزقاة من أساياعلم 
مإاذ أول الدادوان يثارية، ولو لام يكان إال إلمالهم 
لجرحالام، لكان ذلاك ياإيااً، وُمغإياً عان الثديث 

بخصوص انلانات األخرى.
يف تدز، يديش الكثري ممن قاتلوا يف صف الددوان، 
ولام يراقباون جراحهام تندفان، وتازعاع ساوءاً، 
ويسامدون الطائرات تثول إوقهم بالدرشات، ولي 
عاجزة عن إلقاء حبة مهدئ واحدة ملسااعدتهم، بدد 

أن يانت تمطر لهم أطإاناً من األسلثة والذخائر.
 حناى عإدما يانت الطائارات يف مطار عدن تإقل 
بدض الجرحى إىل الخاارج، يان لؤالء ينم إرجاُعهم 

بالقوة ألنهم »من تدز«.
ملااذا قاتلاوا إذاً؟ ويف سابيل مااذا؟.. ال يهام لذا 
بالإسابة للسادوعية وحلفها إهي لم تار إيهم أَْيثَر 
من مرتزقاة.. وإمداناً يف االسانخفاف بهام، قوبلوا 
بمإاطقية وُعإرصية أشابه بنلك الني قاتلوا ألجلها.. 
وإاوَق ذلك يله تدإع السادوعية األماوال إىل مرتزقة 
انعاالل ليجهزوا النقارير الكاذباة عن تكفلها بدالج 
الجرحاى، مذيلال تلاك النقاريار بدباارات الشاكر 
الجزيل.. ويأنهم يسخرون من أصدقائهم الجرحى! 

)مرتِزقة الجنوب(
يف الجإاوب، ألانت قوى الدادوان عمالءلا لإاك 
مإاذ اللثظاة األوىل للثرب، وذلاك بندمري عدن تثت 
مسمى »تثريرلا«، ولكن عىل أية حال، ال يهم الدمار 
بالإسابة للمرتزقة، إهم يسنمندون بذلك مثل الددو 

تماماً.
يان مؤيدو الددوان يف الجإوب، يظإون أن تثالَف 
السادوعية وانماارات يثاارب بكل تلك الرشاساة يف 
عادن ليسالمها لهام ويماي ولكن ماا إن خال جو 
عادن، لم تُسالم املديإاة إال لداعش، وبادل أن يإنرش 
األمان الاذي لثاس الدادوان عقولهام باه طوياالً، 
اننارشت الجماعاات انرلابياة والجإاوع األجاناب 

واملرتزقة بمخنلف األشاكال واألصإاف، و«تفجرت« 
ُيّل تلك اآلمال الرومانساية، بأحزمة وعبوات ناسفة 
اسانهدإت املجإدين والقاعة الدمالء أنفساهم، بداية 
من »األإراع« ووصاوالً إىل »املثاإظ«.. وصارت عدن 
»املثررة« سااحة قنال بل إصائل مرتزقة الددوان، 

بدإع وععم من تثالف الددوان نفسه.
لم يقف األمر عإد لذا الثد طبداً، إالسادوعية ال 
تكاف عن إلانة مرتزقنها أبداً طاملا أنهم اخناروا ذلك 
من البداية، وألجل لذا، لم تسنثمل السدوعية مإظر 
لاؤالء املرتزقة ولم يهانون يف عادن، أَْو باألصح، لم 
يكفها ذلك.. إاسنقدمنهم »يالقطدان« إىل حدوعلا، 
وبادون أعنى اعنباار ألي يشء، زجت بهام يف مدارك 

خارسة، إقط ألجل املزيد من انلانة.
من يراقب ماذا يثدث يف »البقع« لذه األيال سريى 
جيداً ييف أن السادوعية تنشافى بمرتزقة الجإوب، 
وتنساىل بمشاالدتهم ولام يُقنلاون بالدارشات يف 
صثراء ليس إيهاا ما ييش بأعنى مظهر من مظالر 
»أرض املدرية ».. بل لي أقرب إىل مسالخ تدإع بهم 

إليه ليموتوا إقط.
الياول صاارت السادوعية تدإان جثاث املرتزقة 
الجإوبيل يف »رشورة« وغريلا من املإاطل الثدوعية 
بثجة تدذر نقلهم إىل عدن.. ولذه مبالغة يف انلانة؛ 
ألنهاا وصلات إىل َحاادِّ االسانهنار بهام حناى ولم 
موتاى، إذ تدإع بهم إىل املوت ثام تنفرج ولي تخيط 
األيفاان وتثفر القبور.. ناليك عن شاذوذ املشاهد 
نفسه، إليس لإاك أَْيثَر وقاحة من أن يوسد الغازي 

مرتزقنه. 
 ويأنه لم يكِفهم عاراً أنهم يانوا مرتزقة.

 
*** 

بشكل عال، إلاناُت تثالف الددوان ملرتزقنه أَْيثَر 
مان أن ينم حرصلا، وما سابل ليس إال رؤوس أقالل 
لنفاصيال تثنااج إىل يناب بددة أجازاء.. وليس عىل 
من ينطرق إىل تلك النفاصيل سوى أن يكون حذراً من 
الشاماتة. أما إذا تسااءل: ملاذا يسانمر لؤالء بقبول 
انلاناات؟ إلن يجد إجابة واضثاة، ويف نهاية األمر 
سايلجأ إىل إجابة واحادة ليغلل بهاا املوضوع ولي: 
ألنهام مرتزقاة، ومان الدبث أن تساأل املرتازق ملاذا 

يسنمر يف االرتزاق.

يف مقابلة مع »أبو الدباس« نرُشت يف موقع »املديإة 
اآلن«.. تكلاّم الرجاُل عان تفاصياَل وقضاياا يثاريٍة، 
نسنطيع تلخيُصها يف أنه الرجل الوحيد الذي يدمر تدز 
بإزالة والنزال، إهو ينثدَُّث عن ما رسقه بقية قياعات 
املرتزقة من أموال، ويإنقدلم عىل النقصري، بيإما لو 
يدماُل بجد ونزالة وشافاإية.. يف االرتزاق! يالل »أبي 
الدبااس« يان يف مجمله، يدارُض القضية الني تقاتل 
ألجلها »مقاومة تدز«.. ولي الدبث، إنخليص تدز من 
الفكار »الراإي«، وغريلا من املثااور املنطرإة الني 

تثدث عإها أبو الدباس، ال يغطيها »صدَقه« يف يشف 
رسقاات زمالئه من قياعات املرتزقاة يف تدز.. ُيّل ما يف 
األمار أنه يرياد أن يبدَو الرجَل األيثار احرتاماً للدمالة 
وتخرياب تداز!.. إليكن. أباو الدباس الاذي رإض أن 
تُلنقاَط له صاورة؛ ألنها »حارال » لم يرإض اسانالَل 
األموال السادوعية وانماراتية رغام أن يلها »صور«.. 
بل يصُف نفَسه بالثاإظ األمل لها، ولكذا.. يما قلإا، 
الرجال إقط يرياد أن يثبت أنه الدميال األيثر إخالصاً 

وشفاإية!

اأرَْكثرَ من عام ون�سف من الإذلل.. 

كيف تعامل السعودية مرتزقتها؟!

من يدمر تعز 
بإخالص ؟! 

لم 
ننَس 
بعد!

لإااك  إن  الشايخ  ولاد  قاال 
يف  الهدناة  لنمدياد  مسااعي 
اليمان، وال أحاد يدارف عان أياة 
لدنة ينثادث.. الطاريان يقصف 
والجبهاات  يقاتلاون  واملرتزقاة 
تشاندل، ولذا األمر لياس جديداً، 
إليسات لذه أول لدناة »ياذبة« 
يرعالا ولد الشيخ. غري أن الهدنة 
األخرية لي األَْيثَر اسنفزازاً؛ ألنها 
جااءت بدد مجزرة الصالة الكربى 
الناي لام يإساها أحد بداد. وعىل 
ذلك، إولد الشايخ يف مهمة أَُممية 

لنمييع الجريمة إقط ال غري.
عىل أية حال، لذه لدننك يا ولد 
الشايخ، مّدعلا، إقطدهاا، مّطها، 
لن ينغاريَ األماُر يثارياً إالجريمُة 
وّقدات، ولن تسانطيَع وْضَع يدك 
عىل إولة الربيان القبيَل والشدبي 

الذي سيإدلع.. ليثأر.

إضاءة

 املرتزق: 
َعبدامللك املخاليف

عإدما تبثث عن سارية لذا الشاخص، ساننفاجأ بكمية يبرية من الكالل عن 
املإاصب والإشااطات الثزبية والسياسية، وسارتى املخاليف الصثفي، واملنثزب، 
واملسنشاار، والسايايس و... إلاخ. غاري أن ذلك يلاه، ليس له أية إائادة. إأنت يف 

الإهاية تبثث عن »طويل مرتزق«، ولدل يثرة مإاصبه يانت ننيجة لذا األمر.
ظال املخاليف زمإاً، يكثر من النإظري بخصوص »القومية« بل يان أبرز مإّظري 
)النإظيم الإارصي( يف لذا املجال، غري أن نظرياته تلك يلها لم تكن سوى إهلوة، 
ولام تخارج إىل الواقع شارباً واحاداً من عاخل صثيفاة »الوحادوي« وغريلا من 

الصثف الني يان يقدل نفسه عربلا يبطل قومي.
 يف الإهاية خرجت طبداً تلك الإظريات واألإكار ولكن ليس إىل الشارع الدربي، 
وال إىل واقاع الجمالاري، بل إىل بالط امللك سالمان بن َعبدالدزياز، ليدرضها عليه 
مقابل حقيبة وزارية وقليل من الكبساة.. وملاذا؟ ألجل تدمري اليمن وقنل أبإائه.. 

إيا لها من قومية!
حناى خالل مإاصبه الكثرية، لم يكن املخاليف ذلك السايايس املؤثر، بل »األعاة« 
الناي تإفذ ماا تريُده السالطة، وبدون اعارتاض، وللمخااليف تأرياٌخ يف الخإوع، 
للسالطة، ولو عىل حسااب رشإاه، إاملهم عإاده أن يبقى يف مإصباه، وألنه يان 

»مطيداً« إىل لذا الثد، إقد اخنارته السدوعية ليكون من نخبة مرتزقنها.
يشاغل املخااليف اآلن مإصب وزير الخارجياة ونائب رئيس الاوزراء يف عصابة 
املرتزقة املسماة سدوعياً با)حكومة الرشعية(، أي أنه من يبار الداعمل للددوان 
السادوعي عىل اليمن وأحد انبر الني تسانخدمها السادوعية يف حياية مؤامراتها 
املخنلفة عىل اليمن وشادبه، ولذا وحده يفيل بأن يإسف أي يشء ربما يان جيداً 
يف تأريخاه، مع أنه لم يكن يف الغالب ساوى أعاة خاندة ليس لها أية إائدة ساوى 

مَلن يوجهونها.
 أما نظرياته إال حديث عإها بدد ععمه للددوان، إال من باب عرض »املفارقات« 
املضثكاة. ومن ذلاك ما قاله قبل الدادوان يف مقابلة مع املياعين باأن »اليمن لن 
تكون ساديدة وبجانبها السدوعية«.. اساألوا املخاليف اليول عن لذه الجملة، ولن 
يسانثي أن يقاول لكم بأناه يان وقنها ساكراَن أَْو أنه قالها تثات تهديد مقدل 

الربنامج مثالً.. إهو يف الإهاية مجرع مرتزق، ال يسنثى من أي يشء.

بطاقة 
تعريفة:

املشكلة 
فــي 

الربمجة! 
عبُدالوهاب المحبشي *

بدُض أبإاء املثاإظات الجإوبية تمت 

برمجنهم عىل شفرة الجإوب والدإاع عن 

الجإوب. 

الجإاوب  يف  انمااراُت  بهام  قاتلات 

اليمإاي، وملا خلصاوا جاءت السادوعية 

لنأخذلام للدإااع عان الجإاوب عإدلا، 

وتثريوا يقاتلوا يف السادوعية عإاعاً عن 

الجإوب..

- ياا جماعة لاذا جإوب السادوعية 

مش جإوبكم إيش عخلكم؟.

- َوجإوب السادوعية الزل نداإع عإه 

ولو يمان جإوب.. 

تذيارت قصاة الإثاوي الاذي ساأل 

صاحبَه: 

- ما إدل أخوك بثماِرِه؟

- باعِه

- قل باَعه بالفنح!

- ملاذا قلت أنت بثماِرِه؟

- ألن الباء حرف جر 

- خاالص وأناا يذلك البااء يف »باعه« 

حرف جر..

الدإاع عن الجإوب أي جإوب؟!. 

حنى جإوب أإريقيا.

إال جإوب واحد بس لو جإوب لبإان!

عجاياب الدنياا ليسات سابداً.. بال 

سبدل. 

*)من حائطه في فيسبوك(

يحررها / ضرار الطيب
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خفايا الحرب االقتصادية التي يشنُّها الُعـْدَواُن يف فرض األقاليم

ُر اإلرهابي واالعتداُء املقّدس التحرُّ
محمد عبدالجليل علي

نالحظ أنه مإذ تأسايس الشايطان انرسائييل وقرنه السدوعّي ويف 
ظل االسانهداف املمإهج للثريات انساالمية املقاومة واملنثررة من 
املدنديان، وبداد مرور عدة ساإوات تم إيهاا بإاُء وتموياُن الرشذمة 
الصهيونياة من ِقبل اليهاوع وَمن عىل شاايلنهم واعندائها عىل عولة 
إلساطل الدربياة؛ وذلاك مقابال تأسايس وبإااء األعاراب لدولنهم 
السادوعيّة إساالمية الشاكل يهوعية الصميم وتراإل بداد ذلك بداية 
الُدااْدَوان عىل الدولة الفلساطيإية ويانات تنكرر املجاازر وانباعات 
بثل املسلمل وتهجريلم من أََراضيهم ونرى السخط الديإي والإخوة 
انساالمية لشادوب املإطقة تنإاقص تدريجياً من مجزرٍة إىل أُْخاَرى. 
لم يكن السبُب أن الدين انسالمي ليس لديه موقف تجاه أَبْإَاء جلدته، 
بل يان السبب علماء البالط والسالطل وجهالنهم الني يانوا يدّجإون 
بها األمة وتلك املقاالت واألياذيب الخاِعمة ملرشوع الهزيمة واالسندباع 
وسيطرة أَبْإَاء الِقَرَعة عىل شدوب املإطقة، بل ويان لدلماء السالطل 
ععٌم شهده الكثري مثالً طباعة الكنب وتوزيع األرشطة إىل ياإة البلدان 
الدربية وانساالمية مرتاإقًة مع بإاء ُمؤّسسات وجمديات ذات طابع 
يهوعي إْجَرامي منسارتة بدباءة الدين الشاكيل لهاذا الغرض »تدجل 

األمة بالثقاإات املغلوطة« لنكون سهلة االنثطاط وانتباع ألعدائها.
وبداد أن تمكإت مان تدجل بدض املإاطال بأإكارلا بدأت بإرش 
الثقاإات املغلوطة عىل أوساع نطاق لنجدال األمة تإثرف عن طريل 

النثرر وتنخىل عن الثريات انساالمية املقاومة بل وتلدإها وتصفها 
بالكفار أحيانااً وتثشاد وتجإد الكثري مان أصثاب الوعاي الإاقص 
والجهال املكنمال من الادول الدربياة وانساالمية إىل جاناب اليهوع 
والإصارى صفااً بصفٍّ وينفاً بكنف تثت مساميات مزيفة وأَْلَداف 
ياذبة ووالية مإها رساول الله تصالح مع اليهوع - لؤالء لم الخطر 
الثقيقاي عىل الديان -لؤالء خرجوا عان ويل األمر أَْو لاؤالء ابندعوا 
الارشك بالدين.. إلخ، يما لو لساان حالهم املدناع الذي يدرإه مدظم 

الإاس.
ثم نرى بدد حقبة من الزمن أن الظلم واالعنداء عىل الشدوب أَْصبَح 
باً به من قبل الدمالء املزروعل يف أَْوَساط املجنمع  شيئاً اعنياعياً ومرحَّ
بل وأَْصبَح شيئاً مقدساً وأيرب مثال عىل ذلك لو الُداْدَوان عىل الشدب 
اليمان، ولا نثن نرى َمن يانوا ذا صبغة عيإية شاكلية ومن بينك إىل 
مساجدك ويفانا الله الرش واللثى الطويلة والثوب القصري والساواك 
و... و... إلاخ، لام مان رحباوا بالُداْدَوان بال واساندعوه ووصفوه 
بالجهااع املقادس الذي ال شاك يف وجوبه ولاذه لاي الوضدية الني 
يريدلا اليهوع والساالطل وعلماء الكرايس والبالط، وباملقابل تواجه 
الثريات املقاومة بشان الثمالت الدعائية لنشاويه الصورة املقاومة 
وأَْحيَاناً يصل األمر إىل شن الثمالت الدسكرية ويكون باملقدمة علماء 
البالط وساالطل الجاور لم من يثشادون ويجإدون حساب اوامر 

ساعتهم وإخوانهم الخفيل سابقاً من اليهوع والإصارى.
ومن لذه األحداث وتكرارلا ُيّل من يراجع تأريخ نشاأة الشيطان 
وقرنه قطبي الرش والفسااع وملثقاتهم من علمااء الفنإة وأعواتهم 

مان الدماالء واملرتزقة الذيان يرون االعناداء عىل الشادوب والنثكم 
ب به  بمصريلاا وثرواتهاا مان قبال املدندين اعناداء مقادس ومرحَّ
ويارون الثاريات املقاومة والشادوب الثائارة املنثررة مان النبدية 
لليهاوع والإصاارى أَْصبَثات خطراً عىل انساالل وعىل أمان املإطقة 
واليهاوع وعمالئهام ومرتزقنهم لم الل الساالل والوقوف مدهم وإىل 
جانبهم لو الدين ولو الجهاع يما يصوره لإا علماء الشيطان وقرنه، 
منإاسال النوجيهاات الربانياة يف مواجهاة اليهاوع والإصاارى وما 
يثملونه من حقد عىل الشادوب انسالمية وعىل الدين انسالمي وذلك 

مقابل مصالح ومطامع عنيوية التسمن وال تغإي من جوع.
وبالرغام من تلاك الثقاإة واألإاكار املغلوطة الناي ُزرعت ببدض 
املإاطال انساالمية إاّل أن صوت الثل والطريل الساوي يظل صداحاً 
واضثاً منى ما يان من يثملونه يهندون بهدي ربهم ويساريون عىل 
مإهاجه بما يراإل ذلك من وعي وثقاإة وتجارب ترايمت عرب األجيال 
وبماا يمثلونه من قيام وأَْخاَلق ومثبة وأخاوة إيمانية وروابط عيإية 
وتكاإال اْجنَماعي إيماا بيإهم وبما يثصإون به أنفساهم من لدي 
ووعاي وبذل وعطاء يف سابيل قضينهم ملواجهاة املؤامرات واألالعيب 
الني يثيكهاا األعداء الثقيقيل ومن عىل شاايلنهم وإن يان لإالك 
بدض النضثياات الني ال بد مإها والني سانكون مؤلالً لهم ليكونوا 
جديريان بإارص ربهم وتأيياده، وحنى ذلاك الوقت الذي يبادو بزوغ 
شمساه جليّااً يف أَْوَسااط لذا الشادب الصاماد املنثرر مان النبدية 
واالنصياع ألعدائه وأعداء عيإه سإرى اننصاَر النثرر املقدَّس ولزيمة 

املدندين وإرلابهم.

عبدالكريم الشهاري
يف الثارب االقنصاعياة الشااملة الناي تَُشانُّ عىل شادبإا اليمإي 
مإاذ بداية الُدااْدَوان وحنى اآلن من خالل عإاويان عريضة للُداْدَوان 
السااإر تثت مسمى الثصار الشاامل الذي يمارسه الددو السدوعّي 
ومرتزقنه يف الداخل ضد شادب بأيمله بدون أَية اعنباراٍت أَْو ضوابَط 

أَْخاَلقية أَْو إنَْسانية. 
وماع الصموع األساطوري ألبطاال الجياش واللجان الشادبية يف 
جبهات القنال وإسقاطهم ملرشوع الُداْدَوان األََسايس واملنمثل بدخول 
صإدااء الذي تبدثر يف الهاواء يأحالل يقظة ال أَْيثَر بدأت تنكشاف يف 
األإال ظالل خطاط بديلة ولي خطاط اقنصاعياة يف ظالرلا لكإها 
تصب لصالح املرشوع السايايس الاذي يدمل الُدااْدَوان عىل تثقيقه 
بشانى الوساائل وينمثال لذا املارشوع يف تكريس األقاليام يواقع ال 

إكاك مإه.
وقد أَْصبَح ظالاراً للديان أن قرار نقل البإك املريزي إىل عدن ليس 
سوى الخطوة االقنصاعية األْوىل يف طريل األلف ميل لفرض الفيدرالية 
إهذه الخطوة يف حال نجثت إإنها تكون قد ضمإت تشاكيل إقليمل 
يف الجإوب بانَضاَإة إىل تدامل الثكومة الني سنهيئ لها لذه الخطوة 

الندامل مع البإك املريزي يف مأرب يإقليم مسانقل يان قد عمل عليه 
مإذ بداية الُداْدَوان.

طرياُل الُدااْدَوان ومرتزقنه ليس مكساياً بالاوروع وبإلقاء نظرة 
شااملة عىل الوضع ساإجُد أن الدكَس لو الصثيح إكما تم إإشااُل 
امُلخّطط ميدانياً مثل ما حدث يف تدز والرشيط السااحيل أَْو ما سامي 
بإقليم تهامة يذلك إإن إقليم سبأ ليس سوى حربا عىل ورق باملفهول 
الصثياح إالجاوف والبيضااء ال تازاالن يف زخمهماا الداايل ملقاومة 

الُداْدَوان السدوعّي األَمريكي ومرتزقنه يف الداخل.
مديإاة مأرب الني يشانغل مرتزقة انْصاَلح عاىل تثويلها إىل وير 
مغلال لهم بديٍل عن عمران الني ساقطت من أيديهم ذات يول وعاعت 
إىل أحضان الدولة ويداعتهم يف احنكار السالطة والسطو عىل الثروات 
الداماة إهم يمارساون يف ماأرب عل ما مارساوه ساابقا من نهب 
لخريات البالع واالسنبداع بالقرار السيايس وتصفية مدارضنهم خالل 
عقوع وعىل مسانوى الوطان يامال وتثت نفس الوصاية السادوعيّة 
لكإها َحالياً تثميهم بقوة السالح، يما أن أعمالهم أَْصبَثت مكشوإة 
والشادب بجيشه ولجانه يسدى جالداً نعاعة مأرب إىل حضن الدولة 

يما حدث يف عمران.
ويف املثاإظاات الجإوبية الواقدة تثات االحنالل إهي تبدو يف ظل 

الظروف الساائدة أقرب إىل عوعة املثميات السالطانية املنإاحرة إيما 
بيإها مإها عن األقلمة إال إذا حدثت مسانجدات واسنداع الرشإاء من 
أبإائها زمال املباعرة السانداعة الساياعة إليها وعحر املثنل انَماَراتي 

وَمن جلبهم مده من جإسيات مخنلفة.
املهمُّ أن ما نراه مان ُمخّطط ملثو الهوية الوطإية ومثاوالت زرع 
ُلوياات جديادة عىل أُُساس طائفية ومإاطقية غري ساليمة يسادى 
الإظال السادوعّي واألَمريكي لفرضه عىل شدبإا بشنى الوسائل ليس 
ساوى أنموذٍج مُلخّطط النفكيك الإاعم الاذي تضمإه مرشوع األقلمة 
يف الثوار الوطإي والذي سايثول اليمن إىل يإنونات منصارعة والؤلا 
يمناد خارجياا ويإكفئ يف الداخال بثدوع مصلثة املرتزقاة الذين تم 

زرعهم يف انقليم.
املدرية ال تزال مسانمرة ويما اسانطاع شادبإا إساقاط األقلمة 
يف جبهاات القناال بصموعه تنددع وساائل وخياارات الخطط البديلة 
لفرض األقلمة بطرق ملنوية والدعوة الني وجهها السايد قائد الثورة 
لرإد االقنصاع الوطإي من خالل الدعم والنربع تدنرب إحدى الوساائل 
املهمة ملواجهة تلك املؤامرة الني ال شاك أنها سنسقط من خالل وعي 
الشادب اليمإاي والنفاإه حول القيااعة وصماوعه وتضامإه وصربه 

وجهاعه.

هاشم أحمد شرف الدين
 

يمثُّل اعنمااُع غالبية اليمإيل عىل مصاعر 
َعْخٍل غرِي حكومية وتثديداً »املرتبات« عامالً 
مسااعداً عىل عادل حدوث يارثة إنَْساانية يف 
اليمن جاراء الُدااْدَوان األَمريكي السادوعّي 
والثصار الذي يفرضه عىل اليمإيل، وسلسلة 
إجاراءات النجوياع الناي إرضها الُدااْدَوان 
اليمإاي،  ومرتزقناه بغياة تريياع الشادب 
اسنهدإت - مإذ بداية الُداْدَوان - قطع ياإة 
املوارع املالية الني يانت تدنمد عليها امليزانية 
الداماة للدولاة، وصاوال إىل قرار نقال البإك 
املريزي من الداصمة صإداء إىل مديإة عدن، 
األمر الذي سابب أزمة مالية يبرية أعلإت عن 
نفساها - بشاكل واضح - بالدجز عن سداع 

مرتبات املوظفل مإذ سبنمرب أَْو قبله.
 ويدإي تثوياَل أَْيثَر من مليون وثالثمائة 
ألاف موظاف - مَمان يان مصادر عخلهام 
الوحيد لو الرواتب الثكومية إىل مواطإل بال 

عخل - توقف املثرك املنبقي القنصاع اليمن.
ٌف يف عمل القطاع  وسينبده بالرورة توقُّ
الخاص بشكل عال وإن أمكإه الصموع لفرتة 

قصرية. 
إاملوظفون والثكومة نفُسها لن ينمكإوا 
من توإري احنياجاتهم من السالع األََساسية 
مان القطااع الخااص إال بالدين اآلجال، يما 
سانإخفض مشارتياتهم أيضاا، ولاذا ماع 
الوقات، يفاقم األزماة لنصل إىل عادل تمكن 
القطااع الخاص من ساداع النزاماته، ساواء 
ملوظفيه أَْو لجهة اْسنمَرارينه أَْو لجهة توريد 

بضائع جديدة. 
جميدإاا يدلم أن الُدااْدَوان يرالن عىل أن 

لذه األزمة املالية - مع مرور األَيَّاال واألشهر 
- سانؤعي إىل خروج املوظفل عىل السالطة 

غاري  صإدااء،  يف  الوطإياة 
مكرتث بكونه يرتكب جريمة 
أثرلاا  يقنارص  ال  جماعياة 
عىل املوظفل إثساب وإنما 
سانفاقم من تدلاور الوضع 
إأَْيثَار،  أَْيثَار  االقنصااعي 
والاذي ساينبده بالارورة 
تدلور أمإي وصثي، وظهور 
موجات نزوح منددعة سنؤثر 
عىل عول انقليام ويف املقدمة 
حياث  السادوعيّة  اململكاة 
الثدوع الجغراإية املشارتية، 

يماا قد يكاون لها تأثاريٌ عىل 
الدالام يكل باعنباار ما تمناز باه اليمن من 
موقاع اسارتاتيجي لاال وتثكمهاا بثرية 

املالحة الدولية عرب مضيل باب املإدب.. 
وإضالً عن ذلك إلن تكاون عول الُداْدَوان 
بمإأًى عن املالحقاات الجإائية الدولية جراء 
املجاعاات الني سانثدث »يمجاعاة النثينا 
بالثديدة«، يأثر مباارش للُداْدَوان والثصار 

وتلك انجراءات املالية غري القانونية.. 
وبادالً عن أن تكاون األزماة املالية مجرع 
خطاوة عقابياة وساالحاً يوّظفه الُدااْدَوان 
لفارض اسنساالل اليمإيل، إإنه ساينثول 
إىل عليال إضايف عىل يون الُداْدَوان يسانهدف 
اننَْساان اليمإي ال يما يزعماه بأنه قال من 

أجل اليمإيل ومصلثنهم. 
يماا أن صماوَع اليمإيل ملواجهاة األزمة 
املالياة - بنكاتفهام وتكاإلهام وتداونهم - 
سايجرع الُدااْدَوان مان ساالحه لاذا، إذ لن 
يسانطيع الُدااْدَوان املي به حناى الإهاية، 

اة إذا ماا أحرز الجيش اليمإي واللجان  َخاصَّ
الشادبية اننصاارا نوعياا يف عمال األََرايض 
السادوعيّة، إثادث من لذا 
الإاوع يفيال بنغياري رسيع 

للمداعلة يف لذا الُداْدَوان.. 
املجلاَس  أن  صثياٌح 
»حدياث  األعاىل  السايايس 
الدهد« وجد نفَساه يف موقف 
ال يُثسد عليه، بوقوعه تثت 
ومرتزقناه،  الُدااْدَوان  إاك 
الذيان يثولاون عون تدإال 
أَْماَوال انياراعات املسانثقة 
املريازي  البإاك  إىل  للدولاة 
بصإدااء، لكان يجاب عليه 
أن يثاول عون تثرك إك آخر 

منمثل يف غضب موظفي القطاع الدال..
 ولذا ما يلزمه بإيجاع حلول رسيدة بديلة 

تساعد عىل الخروج من لذا املأزق.. 

ولنسامثوا يل بأن أقاول إن أَْيثَرلا مناحاً 
يف الوقت الرالن - مما له أن يسااعد - لو ما 
يمكان البإاء عليه يف امليازة الني تثدث عإها 
الساطر األول يف لذه املقالة، ولو االسنفاعة 
مان اعنمااع غالبياة اليمإيال عاىل مصاعر 
عخل غري حكومية ياملزارعل والنجار، حيث 
يمكان توجيه ععاوة عامة لهم لإلساهال يف 
توإري احنياجاات املوظفل األََساساية، عرب 
إيداعات )مالية وسالدية وخاروات وعواء 
وأُْخااَرى مثادعة ياحنياجات أََساساية( يف 
عمال مإّظم مرتب بشاكل ماا »جمدية عىل 
سابيل املثال« تسنهدُف املوظفل إقط، وينم 
توزيدها عىل أََساس جهوي »وظيفي قطاعي 

أَْو جغرايف مثيل«.

وتسجل إساهاماتهم تلك عيإا عىل الدولة، 
تداع إليهم عإد تجاوز األزمة املالية.. 

يماا يمكان طلاب مشاارية امُلؤّسساات 
النجارياة الكبرية الإاشاطة يف مجال السالع 
واالحنياجات األََساسية يف لذا الدمل، باآللية 
ذاتهاا، بدالً عن تكدس سالدها املخزنة َحالياً 
بكميات يبارية والني قد يثال موعد اننهاء 
صالحينهاا قريبا عون أن تبااع، جراء انددال 

املرتبات يف الوقت الثايل.. 
نكون بهذا قد خففإا من األزمة، وساعدنا 
املوظفل - بشاكل ما - عىل الصموع، وقدمإا 
إرصاة مإظمة ملان يريد أن يشاارك بفدالية 
يف مواجهاة الُدااْدَوان، وحفظإا لاه ما قدمه 
باعنباره قرضا تلنزل الدولة بساداعه، وإّوتإا 
الفرصَة عىل الُداْدَوان الذي يرالن عىل األزمة 
يف إحاداث تفكك رسياع يف الجبهاة الداخلية 
العباً عىل تكفل الوقت بنثّقل رلانه، وقدمإا 
اُد مدى عظمة الشادب  للدالم أُنموذجاً يَُجسِّ

اليمإي، وصالبة إراعته.
لاذا املقرتُح يطياُل من وقات صموعنا يف 
مواجهاة األزماة املالياة ولساُت أقدمه يثل 
شاامل، إالددو يريد إطالة وقت عدل تسالم 
الرواتاب، ولاذا املقرتح يطيل إارتة الصموع 
إىل أن ينثقال الإرص الذي ساريعع الُداْدَوان، 
والاذي من املفارتض إساهال املنررين من 
قطاع الرواتاب يف إحارازه ساواء يف جبهاات 
القناال أَْو بالصرب وتثمل لاذا املقرتح حنى 

الإرص أَْو انفراج األزمة املالية.. 
ينبت لذا وليست يل عالقٌة بدلم االقنصاع، 
ص والجمياع، لكإها  إليدذرناي ألاُل النخصُّ
مثاولاة أتمإاى أن تصياب، ماع النأيياد أن 
املقارتح لاذا ال يدإاي أنه الثال الوحياد أَْو 

البديل.

تساؤالٌت على ربما يكوُن هذا كالماً اقتصادياً.. وحاًل
طاولة الشعوب 

العربية!
 الشيخ/ 

عبدالمنان السنبلي 
نظاال  السادوعيّة  حاربات  ملااذا 
جماال عبدالإارص َوسادت نجهاض 
مرشوعاه القومي؟!!؛ ألناه يان ضد 

أَمريكا!!
َوملااذا وقفت مع نظال السااعات 
َوععمناه يف حارب 73؟!!؛ ألناه أعااع 
إىل  الساوإيت  أحضاان  مان  مارص 

الثضن األَمريكي!!
َوملاذا تثالفت مع نظال الشااه يف 

إيران؟!؛ ألنه يان حليفاً ألَمريكا!!
َوملاذا وقفت ضد الثورة انسالمية 
يف إياران؟!؛ ألن الثاورة انساالمية يف 
إياران أعلإات مإذ الياول األول الدداء 

ألَمريكا!!
َوملاذا ععمت نظال صدال حسل يف 
حربه مع إيران؟!!؛ ألنه يان مدعوماً 

يومها من أَمريكا!!
َوملااذا انقلبات عىل نظاال صدال 

حسل؟!!؛ ألنه انقلب عىل أَمريكا!!
يف  الجهااع  إىل  ععات  َوملااذا 
أإغانسانان ضاد الساوإيت َوععمت 
املجالديان لإااك؟!!؛ ألن الساوإيت 

يومها يانوا أعداء أَمريكا!!
املجالديان  عان  تخلات  َوملااذا 
الثارب  َوععمات  طالباان  َوحرياة 
ضدلم َواحنالل أإغانسنان؟!!؛ ألنهم 

أَْصبَثوا ضد أَمريكا!!
الثازب  نظاال  حاربات  َوملااذا 
قبال  اليمان  جإاوب  يف  االشارتايي 

الوحدة؟!!؛ ألنه يان ضد أَمريكا!!
اللاه  َوملااذا وقفات ضاد حازب 
خاالل حرب تموز؟!؛ ألناه واقف ضد 

أَمريكا!!
َوملاذا ععمت انْفَصال السوعان؟!!؛ 
ألن السوعان يومها يان ضد أَمريكا!!

َوملاذا سادت َومازالت إىل إساقاط 
نظاال األساد يف ساوريا بالرغام من 
أنه أرسال جيشاه لثماينها يف حرب 

الخليج؟!!؛ ألنه ضد أَمريكا!!
َوملااذا أساهمت يف إساقاط نظال 
القاذايف يف ليبياا؟!!؛ ألناه يان ضاد 

أَمريكا!!
لثماياة  قواتهاا  أرسالت  َوملااذا 
الإظاال البثريإاي من الساقوط؟!!؛ 

ألنه حليف أَمريكا!!
َوملاذا أعلإت الثرب عىل الثوثيل 
يف اليمن؟!؛ ألنهم رإدوا شادار املوت 

ألَمريكا!!
برميال  سادر  خفضات  َوملااذا 
الإفاط إىل مسانوًى لام يدد يسااوي 
قيمة الربميال الذي يثنوياه؟!!؛ ألن 
أَمرياكا يف رضب  إراعة  لاذه يانات 
َوانيراناي  الارويس  االقنصاَعيان 

املداعيل ألَمريكا!!
َوملااذا؟! َوملااذا؟! َوملااذا؟!!..؛ ألن 

أَمريكا َوأَمريكا َوأَمريكا!!
إذاً أَمرياكا لاي يلمة الارس الني 
يفناح بهاا الإظاال السادوعّي َولها 
أباواب السالم أَْو الثرب، إاال يداعي 
إال مان يداعيهاا َوال يساالم إال مان 
سااملها َوبها أيضاً َولها يفنح حقول 
الإفط أَْو يغلقها، إاال تصب عائداته 
إال يف خزائإهاا َوال تظهار خرياتاه إال 
يف موائدلاا، َوأَمريكا لي من لديإيها 
جمدهام  َوينفارق  الدارب  يماوت 
بواساطة ذات الإظاال َوألجلها يقاتل 
انسالل نفساه حنى أَْصبَح إسالماٍت 
تكفار بدضها بدضاا َوتمزق بدضها 
بدضاا، ثم نرجو بدد لذا يله من لذا 
الإظال أن يكون حامياً لدرين انسالل 
َومداإدااً عن حياض املسالمل؟!! ما 

لكم ييف تثكمون؟!.
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َر بآياِت اهلِل من أي طرٍف كان.. بل َيَتَقبَُّل ذلك برحابة صدر        )ج2( )املؤمُن حقاًّ( ال يستكرب إذا ُذكِّ
  - بشرى المحطوري:

بداية: ــ
إن الُهَدى الذي سّطره الشهيُد القائُد سالُل 
اللاه عليه يف مثارضة اا ملزماة اا ]مدرإة 
اللاه اا الادرس الثالاث عرش[ ليإسااَب عىل 
القلوب أحىل من الشهد، إيغسلها مما النصل 
بها من ثقاإات مغلوطة، ويُديُد لها خشوَعها 
وخوَإها ممن خلقهاا، يما لو مطلوٌب مإها 
يف ينااب الله، الاذي ال يأتيه الباطاُل من بل 
يدياه وال من خلفه، يضع للإفس الإقاط عىل 
الثاروف، يُريهاا طريقها الذي يجاب عليها 
أن تسالكه؛ لنفوَز بجإات عرضها السماوات 
َواألرض، وتبنداد عان ناار جهإام، وغضاب 
الرحمان، جباار الساماوات واألرض، ُلادى 
ما بداده لدى، إفدالً، َمن إاته االسانماع أو 

قراءة لذه امللزمة، إقد إاته اليشء الكثري.

صــفــاُت الـمـؤمـنـني بـاهلل حــقاًّ: ــ 
توساع الشاهيد القائد ساالل الله عليه يف 
رشح قولاه تداىل: ]}إِنََّما يُْؤِماُن ِبآياِتإَا الَِّذيَن 
داً َوَسبَُّثوا ِبَثْمِد َربِِّهْم  إِذَا ذُيُِّروا ِبَها َخرُّوا ُسجَّ
َوُلْم ال يَْسنَْكرِبُوَن{، توسداً رائداً، غري مخّل، 

ذايراً صفات املؤمإل يف اآلية، ياآلتي:
وا ُسجَّدًا[: ـ الصفة األوىل: ]ِإَذا ُذكُِّروا ِبَها َخرُّ

تإااول الشاهيد القائاد ساالل اللاه علياه 
رشح لاذه الصفة الني ينصاف بها املؤمإون 
بالله حل انيمان مان جهات منددعة، وزوايا 
مخنلفاة، ترساخ الفكارة يف ذلن املسانمع، 

ياآلتي: اا 
الزاوية األوىل: ـ 

 أياد أن املؤمإل الذين يخرون لله ُساّجداً 
ال يمكن أن يدرتيهام أي ندل عىل عمل صالح 
انخرطاوا إياه، حيث قال: ]ليساوا من أولئك 
- ولام الكثري إيإا - الذي يرى نفساه أنه قد 
تاورط ولو يف عمال صالح، لكن لاذا الدمل 
لاو من الإوع الشااق الشاائك، الخطري نوعا 
ما، إريى نفساه أنه يف مشكلة. بل البدض قد 
يرى ذلك الشخص الذي ينثدث مع الإاس من 
لذا القبيال أيضاً أنه أصبح مشاكلة وأصبح 

حمالً[.
وأضااف ساالل الله علياه موضثاا لهذه 
الإقطاة: ]ألن لإاك يثري مان الإاس ضداف 
انيمان، مان يإظر إىل الشاخص الذي يدإده 
إىل املوقف الصثيح الاذي إيه نجاته يف الدنيا 
ْنَا  واآلخرة، يرى أنه بلوى.. مصيبة.. }إِنَّا تََطريَّ
ْنَا ِبُكْم{  ِبُكاْم{ يما يان يقول أولئك: }إِنَّا تََطريَّ
تشاءمإا ]مشايل.. نثن ال نريد مشايل.. وال 
نريد مصائب.. وال نرياد ندخل يف يشء.. ويل 

واحد يريد أن يذلب إىل شغله وعمله!![..
الزاوية الثانية: ـ

 نبّاه ساالل الله علياه الإااس إىل أن نظرة 
النشااؤل والنثاقل الني يثساها البدض ضد 
من يدعولم إىل املوقاف الصثيح، لي نقطة 
خطرية جداً جداً؛ ألن الددو يريز عليها ترييز 
يبري، ويشجدها لكي يجدل االنصار واملثبل 
لهاذا الشاخص امُلصلاح يبنددون عإاه، إقد 
رضب لإاا مثاالً توضيثياً بانماال الخميإي، 
وييف أنه اسانطاع أن يساد األباواب عىل أي 
تأثري إعالماي مخاعع للشادب انيراني حيث 
قاال: ]يانات إذاعاات مندادعة - يماا يقال 
ًة إذاعاة، ومثطات  - أيثار مان أرباع عارَشَ
تلفزيونياة يثرية تنجاه إىل عاخل إياران أيال 
انماال الخميإاي تثااول: توحي للإااس بما 

يبددلام عن ذلاك القائد الدظيم )مشاايل.. 
وإيران بدأت تدخل يف أزمات اقنصاعية بسبب 
لاذا الشاخص، والدماء الكثرية سافكت من 
أبإاء لاذا الشادب؛ ألنهم انطلقاوا وراء ذلك 
الشاخص، لاو رش، لاو مشاايل، مصائب، 
باالوي أحداث..( إىل آخاره. لكإه لو من يان 
قد سبل إىل توعينهم توعية من نوعية مهمة، 
انماال الخميإي، مان أين جاء لاه ذلك؟. من 
القرآن الكريم، أي توعية لألمة من غري القرآن 
الكريم سنكون إاشالة. إكانت تلك انذاعات 
تهاذي عائما وال يظهر لهاا أي أثر، يان يقول 
لهام: أولئاك الذين ينثدثاون مدكم أليساوا 
أعداءيم؟ قالوا: ندم، قاال: إذاً ال تصدقولم، 
لال يمكان لدادوك أن يإصثاك، يل يالماه 
لاو من أجال أن يثبطاك؛ ألنه يخاإاك، إذاً ال 

تصدقه[. 
الزاوية الثالثة: ـ

داً للاه، لم من   أياد أن مان يخرون ُساجَّ
سيإطلقون االنطالقة الفاعلة، وتساءل قائالً: 
]ماا لاو الاذي يإقصإا نثان ونثان نجمد، 
ونثان ال ننكلام ساواء مان يان مإا باسام 
عالام، أو مندلم، أو عاباد، أو أّي لقب يثمله: 
أسناذ، أو نثوه، إألنا لم نصل إىل لذه الدرجة 
بدد: الخشاوع الكامل لله الاذي ال يثصل إال 
من خالل مدرإنه بشاكل جيد، النسابيح لله 
بألساإنإا وقلوبإا، الثإاء عاىل الله لذا لو ما 
يإقصإاا، أن لاذه ليسات حالة مرتساخة يف 
أعماق أنفساإا. إاإذا ما ترساخت يف نفوس 
الإااس ترالام أمة قابلاة للإهاوض، تجنمع 

يلمنهم بسهولة، ينثريون بمسارعة[.
الزاوية الرابعة: ـ

 واسنشاهد ساالل اللاه عليه بآياة أخرى 
يسندل بها عىل أن من يخرون لألذقان سجدا، 
لم نفسهم من يساارعون يف عمل الطاعات، 
ألنهم املنقون، قال تداىل: }َوَساِرُعوا إىَِل َمْغِفَرٍة 
َماَواُت َواأْلَْرُض{.. ِمْن َربُِّكْم َوَجإٍَّة َعْرُضَها السَّ

إىل  املساارعة  عان  الثدياث  ساياق  ويف   
الطاعاات، وعإدما تمإى أحاد الثارضين لو 
أن أُناس آخرين يسامدون مثارضة الشهيد 
القائد، رع بقوله: ]وقد يقول البدض: أنه يوع 
أن يكون لإاك من يسامع لذا الثديث، لكن 
لال انطلقإا بجدياة ومساارعة إىل أن ندمل 
الدمال الكثري الذي يجدل اآلخرين يسامدون 
لاذا الثديث الاذي قد تراه حديثا مإاسابا أن 
يسامده اآلخرون.. حالاة النثاقال، النباطؤ، 
ولاي حالة سايئة عواقبها سايئة، ماا تزال 
ماثلاة.. ملاذا؟ لساإا بدد ممن وصال إىل لذه 

داً{[.. الدرجة: }إِذَا ذُيُِّروا ِبَها َخرُّوا ُسجَّ
الصفة الثانية: }َوَسبَُّحوا ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُهْم ال 

َيْسَتْكرِبُوَن{:
واسرتسل سالل الله عليه يف رشح وتوضيح 
الصفة الثانية مان صفات املؤمإل بالله حل 

انيمان، من عدة اتجالات ياآلتي: اا
التوضيح األول: يجُب أن نقَبَل التذكرَي باهلل من 

أي شخص كان
ذير ساالل الله علياه بأنهم مان ينقبلون 
النذيري بآيات الله من أي شاخص يان، حنى 
ولو يان أقل مإهم شاأنا، ال يسانكربون أبدا، 
لم الخاشادون لله خشاوعاً يامالً، ولم من 
سايثضون بإرص اللاه وتأييده، حياث قال: 
]املؤمان ال يسانكرب إذا ما ذّيار من صغري أو 
ذيار من طرف آخار يراه وضيداً، ياراه عونه 
يف املراتب االجنماعية، ياراه عونه إيما يندلل 
بالجاناب االقنصااعي، أنا تاجر ولاذا إقري، 

أنا من أعيان القبيلاة ولذا مواطن عاعي، أنا 
عالّمة ولذا ما يزال طالب علم[.

واسنشاهد بمؤمان آل إرعون الاذي جاء 
ذياره يف القارآن الكريام، حيث قاال: ]والله 
ُسابَْثانَه وتدااىل يدنارب للنذياري ألمينه من 
أي طارف يان ولاو مان صغري }َقااَل َرُجالِن 
ِماَن الَِّذياَن يََخاُإاوَن أَنَْداَم اللَّاُه َعَليِهَما{ ألم 
يقال لكاذا يف القارآن؟ }َرُجاالِن{، مؤمن آل 
إرعاون، ذلاك الرجال الدظيم يصادر يالمه 
ويالل أولئاك الرجال يما يصادر يالل األنبياء 
يف صفثاات القرآن الكريم }َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن 
ِمْن آِل ِإْرَعْوَن يَْكنُُم إِيَمانَاُه أَتَْقنُلُوَن َرُجالً أَْن 
يَُقاوَل َربَِّي اللَُّه{ ولكذا ينثدث يالل طويل يف 

]سورة غاإر[ قريباً من صفثة أو أيثر[.
التوضيح الثاني: أن املستضعفني هم املوعودون 

بالنصر اإللهي 
رياز ساالل اللاه عليه عاىل نقطاة مهمة 
أيدتهاا آيات القرآن الكريم، أن الإرص والنأييد 
يان  واألزماان  الدصاور  مار  عاىل  انلهاي 
للمسانضدفل، ولياس للمسانكربين، حيث 
قال: ]ولهذا تجد يف القارآن الكريم الكثري من 
أخباار من يانوا يدارضاون األنبياء مدارضة 
شاديدة لم املأل الذين اسانكربوا مان قومه، 
}َقاَل اْلَمألً الَِّذيَن َيَفُروا ِمْن َقْوِمِه{ }َقاَل اْلَمأَلُ 
ِماْن َقاْوِل ِإْرَعْوَن{ }َقااَل اْلَمألُ{ يارع يثرياً يف 
]سورة األنبياء[ وغريلا. ومن يانوا يإطلقون 
أنصاارا لدين الله ويف أول املسانجيبل لدعوة 
الرسال واملجالدين بل أيدي الرسل من لم؟ 
يانوا لم املسانضدفل، املواطإال الداعيل، 
الإااس الداعيال، لام مان ياناوا يإطلقون 

ويسنجيبون[.
وعّرف ساالل الله عليه األمة بشاكل عال، 
والثقاإيل بشكل خاص، عىل أن املسنكربين، 
ال  لام  وغريلام،  واملشاايخ،  واألغإيااء، 
يإطلقاون يف طريل الثل؛ ألن لهم أساباب يف 
نظرلم تمإدهم مان االنطالقة، إقال: ]وألنه 
عااعة يأتاي النذيري بآياات اللاه يف مقامات 
عملياة، واألعمال - عاعة - تكون شااقة عىل 

يثري من الكبار من الوجهاء وأصثاب املكانة 
االجنماعياة؛ ألنه يإظار إىل وضدينه وضدية 
مثرتماة ال يرياد أن يخرج مإهاا؛ ولهذا تجد 
يف القارآن الكريم الكثري ِمن أخباار َمن يانوا 
يدارضاون األنبياء مدارضًة شاديدًة لم املأل 

الذين اسنكربوا من قومه[..
التوضيح الثالث: أال يركز الثقافيون على فئة 

الوجهاء واألعيان ــ
أياد ساالل اللاه علياه للثقاإيل بشاكل 
خاص، ويل من يقاول بدعوة الإاس إىل لدى 
اللاه، أال يرّيازوا جال النمامهام بالوجهااء 
واملشاايخ واألعيان، ويرتيوا عامة الإاس، بل 
يكون حدياث للجميع عىل حد ساواء، إقال: 
]أنات ال تجلس عائما ترى نفساك صغرياً، أو 
تارى اآلخريان صغااراً، أو تارى تجمداتهام 
تسنقلها تثنقرلا؛ ألنه ليس إيها شخصيات 
إاالن وإالن وإالن. أولئك لم من ال ينثرك لك 
الواحاد مإهم إال يف الوقت الاذي قد يمكإك أن 
تثرك مئة شاخص من اآلخريان. ولو إذا ما 
تثرك قد ال يكون له تأثري ينأثري األشاخاص 
الصغاار، الذيان آمإاوا وانطلقاوا بفاعلياة، 
أولئاك الكبار لم من لديهام اعنبارات مديإة 
يثاإظون عليها، ممن يإظر إليك وأنت تذيره 
أنك تثت، أنك عونه إال يكاع يسامع مإك، وال 
يكاع يسانفيد مإك، حنى ولاو عخل يالمك إىل 
أعماق نفساه ساينجاللك، ينجاللك، لو ال 
يريد أن يثسساك بأنه تأثار من قبلك، ممكن 
ينأثر بطارف آخر، يريد يارى واحد أيرب مإك 

ينأثر به! نوعية مندبة[.
وأضاف أيضاً: ]وأنت تنثرك يف لذا امليدان 
يما ينثرك اآلخرون يف امليدان الثقايف. ال تربط 
مشااعرك أبدا بالكبار، ال يكن لمك أن يدخل 
لاؤالء الكبار، ولو بواساطة أن نقدل تإازالت 
لهم، أن نسالمهم زماال أمورنا، أن نمجدلم، 
أن نشاجدهم، أن نُإَِخَطُهاْم بدباراتإاا، نفرح 
- يف لاذا الوقات - ونفرح، ونفارح، لذا لو 
الخلال الكبري؛ ألن من عخل بإمالءات ورشوط 
لاو ذلك الذي يريد أن تكون حرية الإاس عىل 
وإل ما يريد وبالشاكل الذي يراعي مشاعره 
ومصالثه.أماا أولئاك الصغاار مان الإااس 
الذيان لم صغاار يف نظار اآلخريان، لم من 
يإطلقاون ولياس لديهم قائمة مان املصالح 
املاعياة واملدإوية، يريادون أن يساخروا لذا 
الدمال الثقاايف، أو االجنماعاي، أو الجهاعي، 

ملصالثهم[.

التوضيح الرابع: أن نتعلم مما حدث مع رسول 
اهلل محمد، ومع نبي اهلل نوح:

 وتإاول ساالل الله علياه ولو ينثدث عن 
املسانكربين، وأنهم ال إائادة مإهم، ما حدث 
لرساول الله صىل اللاه عليه وآله وسالم من 
عناب اللاه له، عإدماا جاءه األعماى، إقال: 
]و«ساورة عبس« تثكاي لإا الساخرية من 
أولئاك: ال تهنم بهام، النفت إىل لذا املساكل 
ا َمِن  األعماى لو يرياد أن يسانفيد مإاك }أَمَّ
اْسانَْغإَى َإأَنَْت َلُه تََصدَّى َوَما َعَليَْك أاَلَّ يَزَّيَّى{ 
اتارك أباوه. إن أحاب أن يؤمان يماا يؤمان 
الإااس.. إهاذا عين اللاه للإااس وليس للمأل 
الذيان اسانكربوا، لذا عيان للإااس جميداً، 
ومن انطلال إيه وتثرك إيه إهاو يبري، لو 
يبري عإد الله ُسبَْثانَه وتداىل. الله ال يإظر إىل 
رأس ماله، وال يإظار إىل مكاننه االجنماعية، 
وال يإظار إىل الطبقة أو الفئاة الني لو مإها، 
اسانجاب لو يبري عإد الله مكرل عإد الله، يف 

مصاف أوليائه.. لم يسمح الله أبدا ألنبيائه أن 
يطرعوا أحدا[.

وأيضااً، عإدماا طلاب يباار قرياش مان 
رساول الله صىل اللاه عليه وسالم أن يجدل 
لهم مجلساا لكي يسانمدوا إليه، غري مجلس 
الفقراء من املسالمل، إإزل قوله تداىل: ]وال 
تطارع الذيان يدعون ربهام بالغاداة والديش 

يريدون وجهه[..
ويذلاك يف قصة ناوح عليه الساالل، حيث 
اسنشاهد بها ساالل الله عليه قائال: ]تجد أن 
نوحااً يف األخاري الذي لبث يف قومه تسادمائة 
وخمسل عاما شكا من أولئك الكبار }َواتَّبَُدوا 
َماْن َلْم يَاِزْعُه َمالُُه َوَوَلاُدُه إاِلَّ َخَسااراً{ يان 
أولئاك الإااس مرتبطال بكبارلام، والكبار 
عاعة تكون لديهام قائمة طويلة عريضة من 
األشياء يف نفوسهم، ال يريدون أن يسنجيبوا، 
وإن عرإاوا الثال وال يدعاون اآلخريان من 
أتباعهام أن يإطلقاوا يف االسانجابة للثال؛ 
ألنهام يما يقاال يف زمانإا لذا: )سايأخذون 
أصثاباك(، ينواصلاون إيما بيإهام املأل لإا 
واملأل لإاك: )اننبه اشاند يف مواجهة لذا وإال 
سايأخذ عليك أصثابك(. لي مان ذلك اليول 
قديمة لاذه قديمة مان ذلك الزماان. عإدما 
رباط الصغاار أنفساهم بالكبار ألام يضلوا؟ 
وتسادمائة وخمسال ساإة لم يهند إيها إال 
القليل القليل }َوَما آَمَن َمَدُه إاِلَّ َقِليٌل، وسدنهم 
]سفيإة[ ووسادت أَيْضاً حيوانات أخرى من 

يل جإس، بدد تسدمائة وخمسل سإة[.

التوضيح الخامس: املهمُّ للثقايف هو أن يجد 
الرجَل الذي تنفعه الذكرى، كائناً من كان:

واسرتسال ساالل اللاه علياه يف نصائثه 
وإرشااعاته للثقاإيال الذيان ينثرياون يف 
ظل لذه املسارية القرآنية قائاال: ]املهم لو: 
أن تجاد الرجال الاذي تإفداه الذيارى، لذا 
لاو املهم. لإاا: }إِنََّما يُْؤِمُن ِبآياِتإَاا الَِّذيَن إِذَا 
داً َوَسابَُّثوا ِبَثْمِد َربِِّهْم  ذُيُِّروا ِبَها َخرُّوا ُساجَّ
َوُلاْم ال يَْسانَْكرِبُوَن{. إليكان عملاك يف لذا 
الوساط مع لذه الإوعية، ولو شخصا واحدا، 
سايكون مكسابا يبارياً مان لاذه الإوعية. 
ا َمْن  ا َماِن اْسانَْغإَى َإأَنَْت َلُه تََصادَّى َوأَمَّ }أَمَّ
ى  َجاَءَك يَْساَدى َوُلَو يَْخاىَش َإأَنَْت َعإْاُه تََلهَّ
{ يال: إنزجار عان لاذا األسالوب، ولاو  َيالَّ
من قاال الله لاه: }َوإِنََّك َلَداىَل ُخلُاٍل َعِظيٍم{ 
ولو مان انطلل بثرصه الشاديد عىل لداية 
الإااس؛ ألن الخطاورة بالغاة. لاؤالء الذيان 
يرون أنفساهم إذا ما عخلاوا عخلوا من إوق، 
وبرشوط وإمالءات، لم من سيكونون عقبة 
عائماة يف ميادان الدمل، لم من سايجدلونك 
تصإاف يالمك ماع الإااس، يما نجاده لدى 
الكثاري، إخطااب مع الكبار يقدل نسابة من 
الديان إقاط إليهم الناي ال تثري مشااعرلم، 
وينخاطاب مع عاماة الإاس خطابا شاديداً 
ولهجاة قاساية، إيإطلل عاىل املإرب يخاطب 
أولئك املساايل بلهجة قاسية إيثذرلم من 
جهإم ويالل من لاذا، ويخاطب أولئك الكبار 
الذيان قد حرص عاىل أن يضمهام إىل جانبه 
- يماا ينصور - خطاباً لطيفااً رقيقاً ال يثري 
مشااعرلم، إسايكون خطابك للإاس مإوعاً 
ومشاكالً، والديان لو واحاد، وليكن مإطقه 
واحدا أمال الإاس جميدا.ولكذا يان رساول 
اللاه )صلاوات الله عليه وعىل آلاه( يإطلل يف 
مساجده وينثدث مع الإاس ساويا بدبارات 

واحدة ويالما واحدا يوجه للجميع[..

}تَتََج�اَف ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن 
ا َرَزْقنَاُهْم يُنِْفُقوَن{  َربَُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِممَّ
ه�ؤالء م�ن يك�ون آلي�ات الل�ه إذا ذكروا 
به�ا األث�ر الكبر يف نفوس�هم، هم ليس�وا 
مسارعني إىل النوم تبتعد جنوبهم، وعندما 
تبتع�د جنوبهم ع�ن النوم لي�س يف مجال 
متابع�ة حلقات التلفزيون املفس�دة، وال يف 

مجال متابعة القن�وات الفضائية. }تَتََجاَف 
ُجنُوبُُه�ْم َعِن اْلَمَضاِجِع{ وهم يف عبادة الله 
يتعبدون لل�ه }يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً{ 
وهم عندما ينطلقون يف هذه العبادة - التي 
قد يراها الكثر سهلة ألنها ال تكلفه شيئا - 
هم ممن ينطلقون حتى يف املجاالت األخرى 
�ا َرَزْقنَاُهْم  التي تش�ق ع�ى الكث�ر }َوِممَّ

يُنِْفُق�وَن{. مؤمنون بمعنى الكلمة ليس�وا 
ممن يضع لنفسه ِخطة معينة يسر عليها 
يجمع منها حسنات - كما يظن - حسنات 
باملج�ان كم�ا ق�ال أح�د الن�اس: ]أصيل 
ركعت�ني يحصل يل ثواب، وال أحتاج أعطي 
لذل�ك ق�رش فران�ي[. قلنا: ه�ل دعمت 
ف�الن؟ قال: ]أصيل ركعت�ني يأتي يل ثواب 

وال أحتاج أعطي ل�ه قرش فراني[ يظنه 
ثواب م�ن هنا وهنا يجمع الثواب من حيث 
ال يحتاج أن يدفع شيئا من ماله. لكن هؤالء 
املؤمنون مؤمنون بمعنى الكلمة، يتعبدون 
لل�ه وينطلق�ون أَيْضاً يف مج�ال اإلنفاق يف 
ا َرَزْقنَاُهْم يُنِْفُقوَن{، وبالعبارة  سبيله }َوِممَّ
التي توحي: أن هذا لديهم س�لوك مس�تمر 

وع�ادة ثابت�ة ليس فق�ط أحيان�ا، هم من 
يبحثون عن املج�االت التي تنر دين الله 
لينفقوا فيه�ا، هم من يبحثون عن مجاالت 
ال�� التي يرىض الله اإلنفاق فيها فينفقون 

فيها. 

]مدرإة الله اا الدرس 13[

مقتطفاٌت نورانية

هكذا األحداث 
كلها تنبئنا، 
وآيات القرآن 

َأْيضًا تنبئنا بأنه ال 
تطَمُع في الكبار 

بالشكل الذي 
تضّحي بعملك من 
أجل أن ينضموا 
إلى صفك، أو 

يقبلوا أن يكونوا 
من يتحركون 

ضمن هذا العمل.
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 ان���ظ���روا م��ن ي��واج��ه م��ن وم���ن ب��ا تخيْر
��ْه اب�����ن ط����ه واب������ن ب�����وش امل����رّس����ل ع��ل��يَّ

خ��ط��ة ال��ب��ي��ت االب���ي���ض ن���ف���ذوا م���ا ت��ق��رْر
في )الكنيسيت( وشاف )الكوجنرس( له مطيْه

ج���ر واس��ت��أج��ر ال��ل��ي ي��ع��رف ان���ه م��ؤج��ْر

خطيْه ت��غ��زي  وي���ن  يحسب  ق��ب��ل  وارس��ل��ه 
ب��اي��رى ك��م تُؤش�ْر ي���روح ال��س��ف��ارة      م��ن 

هنيْه واح��ن��ا  اي(  إس.  )ي��و.  ج���وازات  م��ن 
    ال��ع��م��ال��ة ت��خ��ل��ي ك���ل ذم����ة م��س��خ��ْر

ل��و ي��ق��ل )ب����وش( ق��بِّ��ل وان ي��ق��بِّ��ل ح��ذي��ْه

)خطة البيت 
األبيض(
 الشهيد: 

عبد المحسن النمري

النكف والنقا. . ياقبايلنا

محمد عبدالقدوس الوزير

ق��ب��ائ��ل ال���ث���أر ن�����ادت إي����ه خ��والن��ا 
وج����اوب����ت أم����ة األح�������رار ه��م��دان��ا

الكبرى الصالة  ع��زاء  في  ج��رى  وم��ا 
دهقانا ال��ص��اع  رد  قبل  ينمحي  ل��ن 

فانتفضوا الشعب  وهذا  النفير  هذا 
ول��ق��ن��وا امل��ع��ت��دي ك���ي ي��ف��ه��م اآلن���ا

دمنا على  الغالي  الوسط  مذحج  يا 
وي�����ا ب��ك��ي��ل ح���م���اك ال���ل���ه م���والن���ا

وح���اش���د ح���ش���دت ل���ل���ردع ع��دت��ه��ا
غضبانا امل��ك��ل��وم  ال��ي��م��ن  ف��أص��ب��ح 

ج��ن��اي��ت��ه ي�����دري  ال  ال���س���ع���ودي  إن 
ح��ان��ا ق����د  ال�������رد  أن  ي����ق����در  وال 

أغ����رت����ه س���ي���دة س�������وداء ع��اش��ق��ه��ا
ضمآنا امل��ه��ف��وف  ف�����أوردت   ، ق���رد 

نفر ف��ي  ال��ب��اق��ون  ليجتمع  »ن��ك��ف«  
وسنحانا ك��ه��ان��ا  ال��س��م��اوات  إل���ى 

ال إن شئت طاولت  التي  إلى احلداء 
ج����ن امل���ل���ب���ن م����ا ش������اءت ل����ه ك��ان��ا

ي����ا أي���ه���ا ال���ي���م���ن امل���ع���ه���ود ع��زت��ه
وجن��ران��ا م��ي��دي  إل���ى  انطلقت  ه��ا 

بفعلتها ب�����اءت  م���ن  ال���دع���ي���ة  إل����ى 
إي��ران��ا  ال��ع��ذر  ب��اس��م  ال��غ��رب  صنيعة 

سقطوا  مل��ن  تعويضا  امل���ال  نقبل  ل��ن 
ول����ن ن���س���اوم ب���ال���ب���ت���رول ج��رح��ان��ا

يد ال��ك��رمي  ول��ل��ج��ار   ، ح��ق  للضيف 
ال��ي��وم ع��دوان��ا ق���اد  ال��س��ع��ودي  وذا 

فالتهبت امل��ك��ر  وح���اق   ، االوان  آن 
ف��ي��ن��ا ال���ع���روق وه�����ذا ث���أرن���ا ح��ان��ا

من  أفضل  الضيم  أب��اة  من  »غ��رام��ة« 
م���ل���وك جن����د وع�����ن ال���ل���ه ت��رع��ان��ا 

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

 للفرتة من / 13 مثرل - 26 مثرل 
 

-مدرإة الله - وعده ووعيده.
- مثياي ومماتي لله.

  عال 2ث19:

 

انفقت  الواليات املنثدة أيثر من 

10 مليار عوالر نيصال  حسل 

حربي إىل الثكم يف تشاع، وقد 

تدرض الإاس يف تشاع  عىل إثر 

ذلك إىل تإكيالت عامية.

فتيٌة هّبوا 
سراعا

عبدالحق الشرفي

ِف��ت��َي��ٌة َه���بُّ���وا ِس��راع��ا
الِقراعا  يخوضون  كي 

ل��ل��م��ن��اي��ا ت����داع����وا  و 
تداعى األُس���ُد  مثلما 

ط��ل��ق��وا ال��دن��ي��ا ث��اث��اً
و ل��ه��ا ق��ال��وا ال��وداع��ا

فجمعاً و مضوا جمعاً 
ي�����ت�����وال�����وَن ت���ب���اع���ا

حماساً األرض  م��أوا 
اندفاعا الفضاءات  و 

ف���ت���رى ال����َب����رَّ ل��ي��وث��اً
س��ب��اع��ا و  ك����اس����راٍت 

علينا ال��ب��اغ��ي  أي��ه��ا 
اتساعا م��ه��اوي��ك  زد 

إن���ن���ا ف����ي ك����ل ح����اٍل
ال��ص��اع صاعا س��ن��رد 

شبراً الشبر  نعيد  و 
ذراع����ا ش��ئ��ن��ا  إذا  و 

اعتمدنا ب��ال��ل��ه  ن��ح��ن 
س��واع��ا أو  ي��غ��وث��اً  ال 

ط��ه م���ن���ه���اج  ع���ل���ى  و 
ك��ل��ن��ا ل��ل��ن��ف��س ب��اع��ا

إس���را و  ألم���ري���ك���ا  و 
االنصياعا نأبى  ئيل 

 رمقته
عن كثب

عبدالقوي الجنيد

رم����ق����ت����ه ع�����ن ك��ث��ب
م���ع ال����ك����رام ال��ن��ج��ب

ي��ب��ث أس�����رار ال��ه��دى
وأدب ب����ح����ك����م����ة 

ع��ل��ي��ه س��م��ت األت��ق��ي��ا
النبي م��ي��راث  وط��ه��ر 

ت��خ��ال��ه ب����در ال��س��م��ا
م�����ط�����رزا ب���ال���ذه���ب

ن�������دي�������ة أخ������اق������ه
ت���أس���ر ق��ل��ب امل��ذن��ب

ف����ي����زرع اخل���ي���ر ب��ه��م
كالعنب أو  ك��ال��ن��خ��ل 

ف����ه����ز ج�������ذع ن��خ��ل��ه
الرطب أحلى  تسقط 

وارش���ف رح��ي��ق علمه
الكوكب خ��دن  تصير 

أل���م ي��ك��ن جن���م ال��ع��ا
مغرب أو  م��ش��رق  ف��ي 

أم����ة درب  ي����ن����ي����ر 
اللجب في  غرقت  قد 

وأع����ط����ب����ت آم���ال���ه���ا
مذ أسرفت في احلوب

س�����ادرة ع���ن رش��ده��ا
م���س���ب���ي���ة ب���ال���ل���ع���ب

مت����زق����ت أوص���ال���ه���ا
األجنبي خلف  تلهث 

يجتاحها ك��ي  ترضيه 
األب���ي األخ  وت���رف���ض 

ك����أمن����ا ق����د رض��ع��ت
النوب من ض��رع س��ؤر 

ت��رت��اد أش����اء ال���ورى
وت���رت���ق���ي ب��ال��ش��غ��ب

ل���م ت���دك���ر أوت���رع���وي
والصخب ال��غ��ب��ا  ع��ن 

أمجادها ع��ن  تبحث 
ف���ي ح���ان���ة احمل��ت��ط��ب

جرحها ع��ن  وت��ل��ت��ه��ي 
بالسبب أت��ى  م��ن  ع��ن 

ت��ش��ع��ل ن�����ار ح��رب��ه��ا
اللهب ف���ي  ل��ت��ش��ت��ك��ي 

ومت���ت���ط���ي أوه���ام���ه���ا
إل����ى خ��ض��م ال��غ��ي��ه��ب

الهدى نحو  تثب  متى 
مخصب عيش  وخير 

لل�� ال���ه���وان  وت��رف��ض 
ك����ف����ار وامل���غ���ت���ص���ب

حت����ي����ا ب���خ���ي���ر ع����زة
م���زب���ورة ف���ي ال��ك��ت��ب
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 متابعات فلسطينية

كالٌم للتأريخ: كيف أصبح اليمن العباً مؤثرًا على الصعيدين اإلقليمي والدولي؟*
عإدماا بادأت الثارُب عىل اليمان، تغاريت ُيّل 
الثساابات. وضدت الدول مصالثها أمال تثدياٍت 
جديدة، أبرزتها ورقة الددوان السادوعي األَمريكي 
اليمإاي  الشادب  أن  البداض،  اليمان. ظان  عاىل 
الذي عاش ساإوات عماره رلن خياارات الرياض 
وحكامها، سيخضع من جديد ننيجة الددوان. لكن 
املفاجاأة جاءت اليول وبدد 20 شاهراً من الددوان، 
ليُصبح اليمان بقواته الشادبية املكونة من أنصار 
اللاه والجيش، قوًة قااعرًة عىل النأثاري يف مداعالت 
الارصاع انقليماي، بل الادويل. إكياف يمكن تبيل 

ذلك؟ وما لي الدالالت الني يجب الوقوف عإدلا؟

العدوان على اليمن: مرحلُة اكتساب القوة 
الذاتية

صثيٌح أن الشادب اليمإي قدَّل تضثياٍت يبرية 
ننيجاة عدوان آل سادوع، تجااوزت ُيّل ماا يمكن 
وصفه بجرائم الثرب، لكإه يف املقابل لم يرضخ. بل 
إن الثرب الني شإَّها آل سدوع عىل الشدب اليمإي، 
يانات ننيجنها يما نشاهد اليول، تثقيل الشادب 
اليمإاي لقدرٍة ذاتياة وقوٍة وطإية عاىل الصديدين 
السايايس والدساكري. ولاو ماا يُدنارب بثساب 

الخرباء، بداية الطريل لبإاء عولٍة قوية.
ولإا نقاول أن الإنائاج يجب أن تُقيَّم بثساب 
لمجياة الدادوان وألداإاه. إالددوان الاذي يانت 
ترتفاع وتارية لمجيناه بثساب صالباة اليمإيل 

واْرتَفاع مقاومنهم، أثمر عدعاً من الإنائج النالية:
– عخلت السادوعية بثساب الجمياع )الثلفاء 
والخصول واألعداء(، تأريخ انجرال الدويل. وساقط 
ماع ذلك وجاه آل سادوع امُلزياف، لينبالَّ وجههم 
الثقيقي. لإقول أن الشدب اليمإي سالم يف إضح 

سالوك الصهيونية الدربية الني يُديرلا آل سادوع. 
ولو ما عاع بالكثري من الإنائج االسرتاتيجية لألمة 

انسالمية والدربية.
– أثبات اليمإياون ننيجة قدرتهم عاىل الثبات، 
ونجاحهام يف مإع تثقيل الدادوان أللداإه، أن ُيّل 
األحاالف الني يمكن أن تإشاأ، ولو أخذت أي طابٍع 
عرباٍي أَْو إساالمي، لي ليسات إال أحاالف ظرإية 
خلفياتهاا سياساية. مماا يارس مداعلاة الفنإاة 
املذلبياة أَْو القومياة عاىل الصديديان املثايل أَْو 
انقليماي. حيث يانت أحد ألاداف الددوان، تدزيز 
الرصاعات القومياة )عربي – إاريس( والرصاعات 

املذلبية )ُسإي شيدي(.
– عخل اليمإيون مداعالت الرصاع انقليمي لددٍع 
من األساباب، ألمها مجاورتهم ملضيل باب املإدب 
االسارتاتيجي، بدد أن أصبثاوا يُنقإون ومن خالل 
مسااعدة األإرقااء انقليميال لهام ويف مقدمنهم 
إياران وحزب اللاه، باتاوا ينقإون اللداب باألوراق 
النفاوضية، وتأمل توازنها بثساب ننائج امليدان. 
حناى باات يُخاطبهم وزيار الخارجياة األَمريكية 

يطرٍف يُثَسب له الثساب.
الصدياد  عاىل  اليمإاي  الشادب  أعاء  أعى   –
الدساكري، لندزيز قدرات مثاور املقاومة، بدد أن 
باات اليمن جزءاً مان املثور الذي تقاوعه طهران. 
ولو ما أيساب اليمان قوة إضاإية اندكسات عىل 

قوة مثور املقاومة.
أَمرياكا تفشال يف تثديد األولوياات: بل لوس 

املصالح وخطأ الرلان عىل الثلفاء
ربثات أَمرياكا الكثاري مان خاالل حربها عىل 
اليمان. ولدل انشاارة إىل ما ربثنه يجدلإا نُسالط 
الضوء عىل عقلية واشإطن الثقيقية بشكٍل عميل. 

ولإا موجٌز أللم ما ربثت:

– أرباحااً لائلاة مان خاالل بيدهاا لصفقات 
الساالح للادول الخليجية ال سايما الريااض. إيما 
لم يكن بديداً الهادف األَمريكي امُلندمد ولو إإالس 

السدوعية.
ملسنشااريها  يباري  عماٍل  ساوق  تأمال   –
الدساكريل، زبائإاه أماراء الخلياج الفااريس ويف 
مقدمنهم السادوعية. حياث أعار الثارب عدٌع من 
األماراء الخليجيال املبندئال وعخال املاال باازار 
القرارات مما شاكَّل إشاالً ذريدااً يف ننائج الثرب 
الدساكرية. ُيّل ذلاك والثلياف السادوعي يُإفال 

للمسنشارين من أموال الشدب السدوعي.
– تمكَّإات واشاإطن مان تأمل النزاز ساوق 
الإفط، ولو ما جاء لصالثها حيث أيساب الدوالر 
قاوًة أيرب، وجدال الدول يف املإطقاة تدخل يف حرٍب 

إقنصاعية سببها انهيار أسدار الإفط.
يل ما أرشناا له، يدخل يف عالم املاال واألعمال. 
لاذه لي عقلياة الثكام األَمريكية. لكان مقامرة 
واشاإطن، بادل الشادب اليمإاي، أعخلات أَمريكا 
السياساة  ساندإع  مظلام،  نفاٍل  يف  وسياسانها 

األَمريكية ثمإه بالظاً.

كيف أصبح اليمن مصدر تهديٍد للسياسة 
اأَلمريكية؟

لإا نُشري للنايل باخنصار:
بياد  االسارتاتيجي  املإادب  بااب  أصباح  أوالً: 
مثاور املقاوماة. ولو ما يجدل أحاد ألم املضائل 
االسارتاتيجية األربداة يف الدالم بيد أعاداء أَمريكا. 
مماا يجدل لاذه الإنيجة بنكلفنها عىل واشاإطن، 
عىل الُصُدد الدساكرية والسياساية واالقنصاعية، 
تسااوي بثد ذاتها أرباح واشاإطن الني أرشنا لها 

أعاله.
ثانيااً: أصباح اليمان العبااً مؤثاراً يف الارصاع 
الدربي انرسائييل. إانضماُماُه إىل مثور املقاومة، 
سايجدله مدإياً يف أي مجريااٍت قد يفرضها رصاع 
املثور مع تل أبيب. بل إن إمساك اليمن بورقة باب 
املإدب، أَْو قدرته عىل النأثري عليها يأعنى حد، يُهدع 
األمان القومي انرسائييل، ويإساف ننائج الساالل 
انرسائيايل مع مارص تثدياداً والني عاززت قدرة 
تال ابيب يف السايطرة عاىل البثر األحمار. ولو ما 

سننبلَّ ننائجه قريباً.
ثالثاً: أسقط اليمن اسارتاتيجيَة اعنماع أَمريكا 
عاىل الثلفااء، يف توقيٍت ذييٍّ ومادروٍس. حيث لن 
تسنطيع أَمريكا االلنمال إدلياً بأي ملٍف خارجي، 
قبال عدة أشاهر. ولو ماا ينزامن ماع االننخابات 
وتأمل وصول الرئيس الجديد. مما يمإع أية خطوة 
أَمريكياة حالية. إيما سانرتايم الظاروف الثالية 

لإنائج أإضل ولصالح اليمن وأعداء أَمريكا.
رابداً: باتت أَمريكا أمال مشهد عويٍل جديد. إيران 
مرتاحاة عاىل الصديديان انقليمي والادويل وتُدير 
مثاور املقاومة مان مإطلل القوة. عاعت روسايا 
إىل قلاب املداعلة الداملية ونسافت ُيّل ننائج انهيار 
االتثاع الساوإياتي وباتت روسيا وإيران يف واجهة 
إعارة الرصاع يف املإطقة. سوريا خرجت من الثرب 
أقاوى ولو ما زاع من قوة مثور املقاومة، لنُضاف 
لذه الإنيجة إىل ساابقاتها. الدول الدربية وتثديداً 
اف، وغرقها يف شاؤونها  الخليجية يف مرحلة النقشُّ
الداخلياة يمإدهاا من تأمل مصالثها السياساية 
بشاكل واضح. أوروبا تديش حالًة مان القلل عىل 
املصاري واملصالح وبديدة عن النأثري يف السياساات 
الفدلياة للمإطقاة. أماا الصل إندياش حالًة من 
النقدل يف مإطقة الهاعئ يف ظل حرب اسانفزاٍز مع 

واشإطن تخطت يف أعواتها الثرب البارعة.
لذه الإنائج األربدة تكفي، لنبيل مدى الرتاجع 

الذي بات سمة السياسة األَمريكية اليول.

خالصُة نتائج ودالالت
يمكان القاول وبإيجااز أن املإطقاة والدالم يف 
مرحلاة مفصلياة. إيما باتات واشاإطن تُفكر يف 
الدديد من النثديات. إالثكم يف السادوعية يديش 
حالة من انرضاب. ولو ما يبدو أنه سيسقط، إيما 
قد يإنج عإه حكماً جدياداً عىل الطريقة األَمريكية 
الدربياة األَْيثَار علإياة يف النداطاي ماع الكياان 
انرسائيايل واألَْيثَار انفناحاً عىل الصدياد الداخيل. 
ولو ما يدإي أن واشإطن لن تإشغل إقط يف ترتيب 
أوراقها السياساية يف املإطقة بدد اننخاب الرئيس، 
بل سنإشغل يف ترتيب بيوت حلفائها الداخلية. ولو 
ماا يجدلها ُمضطرة للذلاب نثو وقف إطالق الإار 
يف اليمان. إيماا سانإنقل إىل اسارتاتيجية النفنيت 
الداخايل، أي مثاولاة إيجااع مشاكالٍت عاخلية يف 
اليمان عرب الجماعات النكفريية الني ما تزال ورقًة 
شابه مخفية، وخصوصاً القاعدة. ولو األمر الذي 
يثنااج لجهاوٍع يمإياة حثيثاة سايكون اليمإيون 
بمسانوى تإفيذلا. لإقاول إن أَمرياكا اليول باتت 
ُمرغمة بالسادي لوقف الددوان عىل اليمن. يف حل 
سيخرج اليمن أقوى وعىل قدر النثديات امُلقبلة. يف 
ظال مإطقٍة مليئٍة بالنثديات الناي لم تدد لصالح 
واشاإطن، إيماا يُدنرب اليمن أحاد ملفاتها. لإقول 
إن اليمان بات ومإذ الياول، العباً مؤثّاراً يف الرصاع 
انقليماي والدويل. ولو عىل قدر لذه النثديات. ُيّل 

ذلك بفضل حماقة آل سدوع وامُلخّطط األَمريكي.

*الوقت التحليلي

مستوطنون صهانية يقتحمون األقصى، وسط حملة اعتقاالت يف القدس املحتلة 

ها ب�ساأن الأق�سى »افرتاء« نتنياهو يهاجم »اليون�سكو« ويعترب قراررَ
الكيان الصهيوني يتحّضر ملعركة »الرتاث والتأريخ« يف »اليونسكو« األسبوع القادم

تسندد حكومة الكيان الصهيوني ملدرية عبلوماسية جديدة، يف ساحة 
مإظمة األَُمم املنثدة للرتبية والثقاإة »اليونسكو«، األسبوع القاعل.

وسنجنمع »لجإة الرتاث الداملي« يف الفرتة من ل2-26 أينوبر الجاري 
السنكمال بثث البإوع الني بُثثت يف اْجنَماع لجإة الرتاث الداملي يف مديإة 

اسطإبول الرتيية، يف يوليو املايض.
وبثساب املوقع انلكرتوناي لا«اليونساكو«، إإنه »يقاع عىل عاتل 
اللجإة تإفيذ اتفاقية الرتاث الداملي، بما يف ذلك الإظر يف ترشيثات املواقع 
الثقاإيّة والطبيديّة لدراساة إعراجها يف قائمة الرتاث الداملي«. يما تُدإى 

اللجإة بدراسة »حالة صون املواقع امُلدرجة يف لذه القائمة«.
ويشري برنامج االْجنَماعات، إىل أنه »ينضمن الإظر يف االقرتاح األرعني 
املدإاون با«بلادة القادس القديماة وأساوارلا«، وينضمان االننهايات 

انرسائيلية ضد مديإة القدس واملقدسات إيها«.
ولم ينضح عىل الفور عما إذا ما يانت الدول سنصوت خالل االْجنَماع 

عىل القرار أل ال.
ويان رئياُس الاوزراء الصهيوناي، بإيامل ننانيالاو، لاجم مإظمة 
األَُمام املنثدة للرتبية والدلم والثقاإة )اليونساكو(، عقب تصوينها عىل 
مارشوع قرار إلساطيإي أرعناي يإفي عالقاة اليهوع باملساجد األقىص 

وحائط الرباق.
ونقلت انذاعة »انرسائيلية الدامة« عن ننإيالو قوله »إن االينشاإات 

األثرية يف القدس والنوثيل النأريخي أقوى من االإرتاءات بهذا الشأن«.
وأضاف خالل تدشال ما يسامى باا »املجمع الوطإي لدلام األثار يف 
أرض إرسائيل« يف الجامدة الدربية، أن »لذا املجمع لو الرع الساحل عىل 
الذين يثاولون نفي إخفاء أَْو شطب تأريخ الشدب اليهوعي يف موطإه«، 

عىل حد تدبريه.
واعنمادت »اليونساكو« القرار من لجإاة الدالقاات الخارجية تثت 

عإوان »إلسطل املثنلة«.
ويانت الهيئة انعارية للمإظمة أقرت الخميس املايض مرشوع القرار 
الفلساطيإي، الذي يؤيد أن املساجد األقىص املبارك »الثرل القديس« لو 

من املقدسات انسالمية الخالصة، وال عالقة لليهوع إيه.
وصوتات ل2 عولة لصالاح القرار الفلساطيإي، مقابال 6 عول إقط 
عارضناه، و26 عولاة امنإدت عن النصويت وتغياب ممثلو عولنل خالل 

االْجنَماع املإدقدة يف مقر »اليونسكو« يف الداصمة الفرنسية باريس.

إقنثمات مجموعااٌت مان املسانوطإل 
باحاات  األحاد،  أماس  الصهايإاة، صبااح 
املساجد األقىص املبارك، بثماياة أمإية من 

رشطة االحنالل.
مصاعُر إلسطيإية ذيرت أن املسنوطإل 
الصهايإة اقنثموا املساجد األقىص من باب 
املغاربة ووجهوا بالهناإات والنكبري من ِقبَِل 

املرابطل يف الَثَرل القديس.
ويف سياق مإفصل َشاإّت قواُت االحنالل 
الصهيوناي، إجار أماس، حملاة اعنقاالت 
واسدة طالت 15 إلسطيإياً من أحياٍء وُقَرًى 

مخنلفٍة من مديإِة القدِس املثنلة.
وطاَلت االعنقاالُت حَسَب ويالة إلسطل 
اليول أطفااالً وإنياًة وأرسى مثررين، يما 
اقنثمات رشطاُة االحنالل عدعاً مان املإازل 

جرى تفنيُشها والدبَُث بمثنوياتها.

قوات العدو تعدم 
طفاًل فلسطينياً 

شمال الخليل

أعلإت مصاعُر صهيونيٌة، اسنشهاَع 
الخمياس،  طفال إلساطيإي، مسااء 
برصاص الددو الصهيوني قرب مدخل 
بلادة بيات أمر شامال الخليال، جإوب 

الضفة املثنلة.
الجإاوَع  باأن  املصااعُر،  وأإااعت 
أسالثنهم  نارياَن  إنثاوا  الصهايإاة 
الرشاشاة صوب طفل إلساطيإي عىل 
مدخال بيت أمر، بداد تدّرض مريبنهم 

للرشل بالثجارة.
وتداولات وساائل إعالل عربياة، نبأ 
»قنل قوات الجياش الصهيوني للطفل 
للفلساطيإي، وإصاباة جإادي بجراح 

جّراء رشقه بالثجارة«.
ومإدت قوات الددو طواقم انسداف 

الفلسطيإية من الوصول إىل املصاب.
وأعلإت وزارة الصثة الفلساطيإية 
الحقاً عن اسنشاهاع الطفل خالد بثر 
أحمد بثر )15 عاماً( عقب إطالق الإار 
عليه من قبال جيش الددو قرب مدخل 

قرية بيت أمر شمال الخليل.
ويف أعقااب ذلاك، أغلقات سالطات 
الدادو مداخال بلادة بيات أمر شامال 
الخليل، وسط اننشار عسكري مكثف. 
واندلدت مواجهات ماع قوات الددو يف 

املكان.
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الحريري يفتُح طريق الرئاسة أمام ميشال عون.. وموقٌف ضبابيُّ لرّبي

السيد نصر اهلل: سنذهب متفاهمني مع حركة أمل 
النتخاب عون لرئاسة لبنان آخر الشهر

 مسؤول امللف الفلسطيني يف حزب اهلل: مبادرُة 
»الجهاد اإلسالمي« هي مبادرة وطنية وقومية وإسالمية

  - متابعات
أعلان رئياُس »تياار املسانقبل« سادد 
الثريري يف خطاب ألقاه من »بيت الوسط« 
بدد ظهار الخمياس 10/20/ 2016ل، عن 
تبإّيه ترشايح الدماع ميشاال عون لرئاسة 
الجمهورية اللبإانية، يف إطار اتفاق سيايس 
يضمان عدل تدديل الإظاال )الطائف( إال يف 
إطاار إجماع وطإاي، األمُر الذي من شاأنه 
إنْاُح أباواب قارص بدبادا بداد جلساة 31 
ترشين األول الجاري، وإنهاء الفراغ الرئايس 

الذي تجاوز السإنل ونصف.
وقال الثريري يف خطاب ألقاه أمال حشد 
سايايس وصثاايف إناه مساندد للمخاطرة 
بإفسه وبشدبينه ومسنقبله السيايس ألف 
مارة حماية للإاس وللبإان وليس مسانددا 
للمخاطرة بثياة أحد من أجل حماية نفسه 
وشدبينه ومسنقبله. وأيد أنه لو يان لدإه 
الشادبية الساندمل أسالوباً مخنلفاً، تارياً 
للنأرياخ أن يثكم عىل خياراته السياساية، 
وأياد أن قاراره نابع من الخاوف عىل لبإان 

واللبإااااانيل.
وقاد أحدثات خطاوة الإائاب الثريري 
صدماة عاخال »ينلاة املسانقبل« الإيابية 

الناي أعلن أَْيثَر من عضاو إيها رإضه لهذا 
املوقاف، ومن أبرزلام: رئياس الكنلة إؤاع 

الساإيورة والإاواب: أحماد إنفات وعماار 
حاوري وسامري الجارس وريااض رحاال، 
إيماا أعلان نائاب رئياس مجلاس الإواب 
إريد ماكاري الذي تقدل الثضاور يف »بيت 
الوساط« إىل جانب الساإيورة انه لن يقرتع 

لدون وسيقرتع بورقة بيضاء.
ويف وقات الحل زار الإائب ميشاال عون 
بيت الوساط والنقى الإائب الثريري، ومن 
لإااك غااعر إىل »عل النيإاة« حيث اجنمع 
إىل رئيس املجلس الإيابي االسناذ نبيه بري.

انعاالل  وساائل  بداض  وصفات  وقاد 
اللبإانياة اللقااء بأناه يان إاتارا وباارعا 
وقصاريا ولم تنخلله ال حفااوة بروتويولية 
وال غذائية وال مشاهدية. يماا يان الرئيس 
بري رصيثاً مع »الجإرال«: مشكلني ليست 
مدك. أنا ملنزل بثضور جلساة 31 ترشين 
األول الجااري وساأصّوت ضادك، وإياك أن 

تسمع ملن يقول لك إنإي سأقاطع.
لكن األلم من ذلك يان تأييد بري أنه لن 
يدطي صوته لسدد الثريري يف االسنشارات 
الإيابية امللزمة، »وأناا ملنزل مإذ اآلن بددل 
تسامينه رئيسااً للثكومة، وقراري حاسم 

بالذلاب إىل املدارضة«.

  - خاص
أطلال األماُل الدال لثازب الله السايد 
حسان نرص اللاه، سلسالَة مواقاَف لامٍة، 
توّزعات ماا بال اليمان وساوريا والدراق 
وصوالً إىل آخر تطورات االسنثقاق الرئايس 
عقب اعاالن الثريري ترشايح الدماع عون 

للرئاسة.
وأعلان أماُل حزب اللاه أن ناواَب حزب 
اللاه يف الربملاان سايإنخبون ميشاال عون 

لرئاساة البالع يف الجلساة الربملانية املقررة 
آخر الشهر. 

وقاال نارُص اللاه يف احنفاال ملإاسابة 
ذيارى مرور أسابوع عاىل اسنشاهاع أحد 
القااعة الدساكريل لثازب اللاه يف حلاب 
بشامال ساوريا: »عإدماا تدقاد الجلساة 
الوإااء  ينلاة  الرئياس  الننخااب  املقبلاة 
للمقاومة سانثر لذه الجلساة إن شااء 
اللاه بكامال أعضائهاا وسانإنخب الدماع 
ميشاال عون رئيس تكنال النغري وانصالح 
رئيسااً للجمهورية«. مؤيًدا »أنإا ساإذلب 

أمال،  حرياة  ماع  منفالمال  منفهمال 
وياشاًفا بأن الثزب بدأ بدد اعالن الثريري 
عان ععام الدمااع عون جهاًدا وسايواصل 
الجهاد، ولو ينطلع للوصول إىل اسانثقاق 

رئايس لاعئ ومدقول.
ويف الشاأن اليمإي قال السايد نرص الله 
إنه يف اليمان ما ال يقل عن 15 إىل 20 مليوناً 
يمإاي مثارص ساائالً أيان مجلاس االمن 
واملوقف الادويل والدالم انساالمي والدربي 
من ساقوط مئاات الشاهداء يف غاارة عىل 

الصالة الكربى يف صإداء«.

وحول املشهد السوري، أيد السيد حسن 
أن الثاال الوحيادة الني تديد حازب الله إىل 
لبإاان لاو »اننصارناا يف ساوريا، وعإدما 
يإنارص لذا املثور يف ساوريا ال يدوع لإاك 
أي سبب لبقائإا يف سوريا وندوع إىل لبإان«، 
مشادًعا عىل أنإا »مإدإا حناى اآلن املرشوع 
النكفريي الخطاري من أن يثقال االننصار 
وألثقإا باه الهزيمة«، الإنًا إىل أن »املرشوع 
اآلخار عاناى من اخفاقاات يبارية ومدالم 

الفشل بدأت تنضح عليه«.

  - متابعات
اعنرب مسؤول امللف الفلسطيإي يف »حزب الله«، حسن 
حاب الله، أن املباعرة الني أطلقهاا األمل الدال لا«حرية 
الجهاع انساالمي يف إلساطل« الدينور رمضان َعبدالله 
شالح، بإقاطها الدارش، بأنها مباعرة وطإياة، وقومية، 

وإسالمية ومقاومنية«.
وقاال حب اللاه، يف ترصيح خاص لاا »ويالة القدس 
لألنبااء« إنه »ال يوجاد طريل آخر لشادب احنلت أرضه، 
وألمة تريد اسنداعة حقوقها، غري لذا الطريل وأي طريل 

آخر لو اسنكانة لالحنالل واسنسالل له«.
وأيد حاب الله بأن »املباعرة تصاب يف خانة ومصلثة 
الشادب الفلساطيإي بكل ما للكلمة من مدإاى، وتؤيد، 
يف ُيّل ماا ورع إيها، عىل خياار املقاومة الذي أثبت جدواه 
وحاده يف تثريار األرض، وأن ُيّل الخياارات الناي اتبدت 
ورولن عليها يانت إاشالة، ويان لها اندكاسات سلبية 

يبرية عىل الشدب الفلسطيإي، بل وعىل األمة الدربية«.
وأشاار إىل أن »خيار املقاومة لو الخيار الساليم الذي 
يوصلإاا إىل النثرير وبإاء الدولاة وتثرير األرسى، ولذا 
ما يان يف لبإاان من تثرير لألرسى واألرض، ومن إرض 
الناوازن مع الددو انرسائييل الاذي أصبح بدد عال 2000 
وحرب عال 2006 يثساب ألف حساب ألي مغامرة يقول 

بها ضد املقاومة يف لبإان«.
وأوضاح حب اللاه أن »املبااعرة تنضمان النأييد عىل 
الوحادة الوطإياة، والوحدة لي عإرص قاوة يبري خاصًة 
عإدماا نواجه عدواً مثال »إرسائيل« الني تمنلك ترساانة 
عساكرية قوية وععم سيايس قوي من الشقل األوروبي 
واألَمريكي«. وأضاف: »الوحدة الوطإية الفلسطيإية لي 

ميزان أسايس يف عملية النثرير واسنداعة الثقوق«.
واننقد مسؤول امللف الفلسطيإي يف حزب الله املباعرة 
الدربياة ورأى أناه »عاار عاىل الدارب أَْو عاىل أي عولاة 
عربياة أن تطارح مباعرة للثال يف إلساطل«، موضثاً: 

»نثان مدندى عليإاا، ونثن أصثاب حال، ونريد حقإا. 
واملباعرة ال تكون إال بنسويات، وال يمكن وضع املغنصب 
والظالم مع املظلاول، وعليإا مواجهاة االحنالل بالجهاع 
والكفاح والإضال مهما طال الزمان حنى نسانديد حقإا 

املغصوب«.
وأضاف: »الطبيدي أن ال يكون لدى الدرب أي مباعرات 
للنساوية، وإذا أراع الدارب إدالً أن يكونوا مع إلساطل 
إدليهم أن يدعموا الشدب الفلسطيإي بكل الدعم وخاصة 
الدعم الدساكري الذي يوصله إىل تثرير أرضه واسنداعة 
حقوقاه، ال أن يفكاروا يف مبااعرات ترإضهاا »إرسائيل« 

وتزيدلا علواً واسندالء عىل الدرب واملسلمل«.
واسانغرب حب الله اسانمرار السالطة الفلساطيإية 
الدمل باتفاق أوسالو الذي لم يجلب ساوى الدمار واملزيد 
من االسنيطان يف إلسطل، منسائالً:« ماذا قدل »أوسلو« 
للشدب الفلسطيإي يف الشنات، لل أعاع أي إلسطيإي إىل 
أرضه، لل أعطى األمن لفلسطيإي الضفة املثنلة وقطاع 

غازة أَْو أي ماكان من أرض إلساطل؟ لال أطلل رساح 
األرسى القابدل يف ساجون االحنالل لدقوع من الزمن؟«، 
موضثاً أنه »قبل أوسلو، يان عدع املسنوطإل يف الضفة 
املثنلاة ال ينجاوز الا70 ألفااً، واآلن أصبح عدعلم قرابة 
امللياون، إالثقيقة لي أن اتفاق أوسالو لم يقدل ساوى 
رشعإة االحناالل ومزيداً من االسانيطان والقهر والظلم 

واالسندباع للشدب الفلسطيإي«.

نقاُط املبادرة العشرية لشلح لتحرير فلسطني:
إلغااء اتفااق أوسالو، ساثب االعارتاف بإرسائيال، 
إعااعة بإاء مإظمة النثرير الفلساطيإية، إعاعة األولوية 
للمقاوماة، إنهااء االنقساال الداخايل، صياغاة برنامج 
وطإاي، الخروج مان حالة اخنازال إلساطل يف الضفة 
وغازة، االتصال باكل األطراف الدربية وانساالمية، قيال 
مإظماة النثريار بمالحقاة الصهايإاة يمجرمي حرب، 

إطالق حوار شامل لبثث منطلبات النثول.

تقريٌر لأُلَمم املتحدة يؤكد وصوَل أسلحة من 
»إسرائيل« وأوروبا الشرقية إىل جنوب السودان

  - وكاالت
أّيد تقريٌر لخرباء »األَُمم املنثدة«، أن أسلثَة مصَدُرلا »إرسائيل« وأوروبا 
الرشقية تصل إىل أطراف الإزاع يف جإوب السوعان، وتمر خصوصاً عرب أوغإدا.

وبثساب النقرير إإن الخرباء تلقوا »مدلومات جديدة حول نقل أسلثة« 
يداوع آخرلا إىل الداال ل201، باتجاه الجيش الثكوماي، ويذلك أنصار نائب 

الرئيس السابل رياك مشار يف تأييد لوجوع شبكات مإنرشة يف املإطقة.
وارتكز الخرباُء بالخصوص عىل أسالثة اسانداعتها بدثة األَُمم املنثدة يف 

جمهورية الكونغو الديمقراطية من أنصار مشار.
والنام الخرباُء خصوصااً بكميّة أسالثة خفيفة من ُصإاع »إرسائييل«، 
بيدت يف أوغإدا الدال 2007، قبل نقلها إىل جيش جإوب الساوعان ثم اسانوىل 

عليها أنصار مشار.
وأإااع النقرير أن »واقدة تدرف الخرباء عىل ثالثة من لذه األسالثة الني 
تثمل أرقاماً مننالية، من قرب يؤعي إىل اسنخالص أنها جزء من يمية سالح 

أيرب نقلت من أوغإدا إىل جإوب السوعان«.
يماا ذيار الخرباء بنوقياف مليونري بولإادي مقيم يف جزيارة إيبيزا رشق 
إسابانيا، واشانبهت السلطات انسابانية يف أنه زّوع جإوب السوعان بأسلثة 

ثقيلة.
وبثساب الرشطة انسبانية إقد يان يدير مجموعة رشيات لديها صالت 
بأملانيا وبلجيكا وإرنسا وبريطانيا، تمكن عربلا من رشاء أسلثة من السوق 

السوعاء وخصوصاً من أوروبا الرشقية.
وبثساب مدلومات قدمنها إسابانيا إىل الخرباء الشاهر املايض، إإن لذه 
األسالثة تداقد عليها أنصار مشار عرب وسيط يف السإغال و«تم تسليم جزء 

من الصفقة عىل األقل«.
وتندااون األَُمم املنثدة مع السالطات انسابانية لنأييد مصدر األسالثة 

واسنخداماتها يف جإوب السوعان.
يماا أورع النقرير أن شاثإة من أربدة آالف بإدقياة لجومية بلغارية تم 

تسليمها يف يوليو ل201 إىل وزارة الدإاع األوغإدية.
وتولات الوسااطة يف الصفقاة رشياة مساجلة يف يامبااال )بوساايس 

لوجسنكس( يديرلا املواطن البلغاري إالريي يوبيشن.
وأضااف النقريار الدويل »أن لذه األسالثة وذخائرلا تام نقلها الحقاً إىل 
جإوب السوعان«، يما مرت أسلثة أخرى بالطريقة ذاتها إىل لذا البلد الحقاً.

ويان مجلس األمن الدويل لدع بفرض حظر أسالثة عىل جإوب السوعان، 
لكن بدض أعضاء املجلس وخصوصاً روسيا، ترتعع إزاء ذلك أَْو تدارضه.

مسلمو إيطاليا يتظاهرون ضد إغالق 
أماكن عبادتهم

  - متابعات
أقال مئات من مسالمي إيطاليا صالة الجمدة أمال الكوليسايول يف روما؛ 
احنجاجاً عىل إغالق خمساة أماين عباعة لهم يف الداصمة انيطالية يف اآلونة 

االخرية.
وقال ل. باجيو أحد مإظمي االحنجاج إن “السلطات اغلقت خمسة أماين 

عباعة بداعي مخالفات إعارية”.
واضااف “صثياح أن لإاك بدَض املشاايل االعارية ومشاايل يف االماين 

الصثية، لكن لذا ليس سبباً ياإياً لَغْلِل مكان عباعة”.
وتاباع “يما انإا ال ندرف من أمر بالغلل والكل يإفي املساؤولية عن ذلك، 

البلدية واملثاإظة ووزارة الداخلية”.
ونادع باجيو بالخلط بل املسالمل واملنطرإل بدد الهجماات عرب الدالم 
راإضااً االتهال باأن أئمة منطرإل يثضون عىل الدإاف يف اماين عباعة غري 

قانونية.
وقال إن عدعاً يبرياً من املسلمل مثله “ال يفهمون اال بضع يلمات عربية 

ويذلبون إىل املسجد لدباعة الله” ال غري.
وقاال إرنشيساكو تيريي ولو مسالم إيطايل ومنثدث باسام تإسايقية 
جمديات املسالمل “عمليا نشادر انه يشاار اليإا بإصبع االتهاال باعنبارنا 
مسلمل. وايضا يف الإقاشات السياسية نسنمع إىل وسط اليسار )الثكومة( 
الذي يقول إنه يثبإا لكإه ال يسااعدنا، ونسامع وسط اليمل الذي ال يثبإا، 

لكن الإنيجة واحدة”.
واضاف “ليسات لإاك إراعة سياساية لالعارتاف بوجوعنا يف لذه األرض. 

وبالنايل إإثن مجربون عىل اسنئجار امكإة نصيل إيها”.
ويف إيطالياا تجاُد ياإاة الطوائف الديإية غاري الكاثوليكياة، صدوبات يف 
إساماع صوتها، لكن الثوار مع السلطة مدقد أَْيثَر بالإسبة للمسلمل الذين 

ليس لهم ممثل أَْو ليئة تمثيلية.
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محمد المنصور*
ليس الددواُن عىل اليمن سدوعياً 
إقط بل أمريكيااً بريطانياً وعربياً 
يسامى  مماا  وبغطااء  وغربيااً، 
الجامداة الدربية، واألمام املنثدة 

وغريلا من املإظمات انقليمية.
اليمان  عاىل  الدادوان  لياس 
بال  إقاط،  وأمإياا  عساكرياً 
وحصااراً  وإْعاَلميااً،  واقنصاعيااً 

شامالً براً، وبثراً، وجواً.
ليس الددواُن عىل اليمن خارجياً 
إقاط، بل لو عادواٌن مان الداخل 
تجإّد له طاباوٌر عريٌض طويل من 

واألمإيل،  والدسكريل،  السياسيل، 
وانعالميال، والثقوقيل، واألياعيميال، والنُّجار 
وبدض امَلَشايخ، َوتجإّد له تإظيم انخوان ويثري من 

السلفيل، وأحزاب يالإارصي واالشرتايي... إلخ.
ومع ذلك صمدت غالبية الشادب اليمإي، وصمد 
الجيش واللجان الشادبية مإذ قرابة الدامل بثمد 
الله وإضله، وبات الإرص قاَب قوسل إن شاء الله.

يانت الورقة االقنصاعية لي األضدَف يف مداعلة 
الصارب والصموع اليمإي بوجه لذا الددوان الداملي، 
واتضاح أن قاراَر نقل البإاك املريازي اليمإي يان 
الورقاة األخارية يف جدبة الددوان، بماا أحدثنه من 
إربااك يف الواقع املايل للدولة نجم عإها تأخريُ رصف 
املرتبات وآثار أخرى تأتي يف ساياق ألداف الددوان 
الذي إشال سياساياً وعساكرياً وأمإياً واجنماعياً 
وإْعاَلميااً يف يارس إراعة الشادب اليمإاي الدظيم، 
وسيفشال بإذن الله يف تثقيل ألداإه عرب سياسة 
النجويع وصوالً نخضاع الشدب اليمإي عرب طاولة 

الثوار، أَْو برإع راية االسنسالل ال سمح الله.
ويف مواجهاة تلاك النثدياات ثمة جهاوٌع يبرية 
تُبْذَُل عىل مخنلف األصددة االقنصاعية واالجنماعية 
للنخفياف من آثار قرار تثالف الدادوان نقل البإك 
املريزي اليمإي، وامنصاص الصدمة الإاجمة عإه، 
يدّززلا الجهد الشادبي املبذول يف سياق حملة ععم 
البإاك املريازي اليمإي الناي ععا إليها قائاُد الثورة 
السايُد عبدامللاك بادر الديان الثوثي حفظاه الله، 
واسنجاب لها قطاٌع واسٌع من أَبْإَاء الشدب اليمإي 
يجوعون بما اسانطاعوا تربٌّعاٍت أَْو إيداعاٍت، ولذه 
األخارية تثنااج إىل تفاُعٍل أوساَع من يباار النجار 
واملصاارف النجارية نعااعة الثقة بالقطاع املرصيف 
إجماالً، وتإشايط الدورة املالياة واالقنصاعية، بما 
يسامُح بنجاوز آثار قرار الدادوان بنجفيف موارع 

الدولة ونقل البإك.
ومماا يدزز إارَص نجااح الثلاول واملدالجات 
تمثّلُاه  ماا  واملجنمدياة  الرسامية 
حالة االسانقرار واألمن الناي يإَدُم 
بهاا املجنمع يف مدظام املثاإظات 
الشامالية برغم الددوان السادوعي 
الهمجاي  النثالفاي  األمريكاي 
املسانمر، وما يمثله خياُر تشاكيل 
املجلاس السايايس وإعااعة تفديل 
مجلاس الإاواب، وتشاكيل مجلس 
الوزراء من عوعة لنفديل مؤسسات 
الدولاة للقياال بدورلاا ووظائفها 

املنوخاة.
املجنمداي  الصماوع  حالاَة  إن 
للجياش  املارّشف  واألعاء  الدظيام، 
واللجان الشادبية يف مخنلف الجبهات، يما يف ُعمل 
الددو السادوعي والنفإّان يف اسانخدال النكنيكات 
والخطط الدسكرية االسانإزاإية للددو ومرتزقنه، 
وإعخال املإظومات الصاروخية بديدة املدى وُحسن 
اسانخدامها يف الزماان واملاكان املإاساب، قد أربك 
تماماً حسااباِت الددو ومرتزقناه، وأعطى مرعوعاً 

سياسياً وإْعاَلميا عاملياً يبرياً.
لقاد بدأت أطراُف تثالف الددوان اليول تثساُب 
ومإظوماتاه  وجيشاه  لليمان  مخنلفااً  حسااباً 
الصاروخياة يخنلاف عان حسااباته عإاد بداياة 

الددوان.
السادوعية الياول تولاوُل مان عاىل مإارب األمم 
املنثدة وتشنكي الصواريخ اليمإية الني تنهّدع جدة 
وغريلا من مدن اململكة، ولفت اسانهداُف السفيإة 
الثربية انَماَراتية ساويفت قبالة ساحل املخاء من 
ِقبال البثرية اليمإياة أنظار الدالام إىل خطورة ما 
تمارساه عول الدادوان يف ذلك الجازء املالحي املهم 
واالسارتاتيجي أعإاي باب املإادب، ويمكاُن القوُل 
وعونماا مبالغاة: إن اسانهداف السافيإة الثربية 
انَماَراتية يان عمالً عساكرياً عإاعيااً يمإياً يثمُل 
أبداعاً اسارتاتيجية اسانباقية مُلخّططاات الددوان، 
نجم عإه إرباُك أَْوَسااط الددوان سياساياً وإْعاَلمياً 
ولوجسنياً يثسب لصموع الشدب اليمإي، ولكفاءة 

القياعة الني تدير املواجهة مع الددوان.
وبهاذا املدإى تأتي املزاعُم الدساكرية األمريكية 
بإطاالق صوارياخ يمإياة باتجااه سافن البثرية 
األمريكية أمال الساواحل اليمإية يف مثاولة طمأنة 
النثالاف الددواناي عاىل اليمان باْسانمَرار يقظِة 
البثرية األمريكية يف السااحل اليمإي ومضيل باب 
املإدب، وتثذير الجانب اليمإي من مغبة اسانهداِف 

ذلاك النواجاد، وال يمكن إصاُل املزاعام األمريكية 
باسانهداِف بثرينهاا بصواريخ يمإية ثام الرتاُجع 
عإهاا عن الساجال الثااع األمريكي الارويس حول 

املوضوع السوري وقضايا املإطقة.
يان الإفي الدساكري اليمإي السنهداف املدمرة 
األمريكية ماساون قاطداً وواضثاً لإاحية النثذير 
من أْي اننهاك للسياعة اليمإية واالسندداع للرع عىل 

أي اننهاك. 
لاذه املواقاُف والنطاّوراُت عىل الجاناب اليمإي 
الصامد بوجه الددوان السدوعي األمريكي النثالفي 
الهمجي، يقابلها عىل الجانب اآلخر انكشاُف ألداف 
الددوان انجرامية للدالم بما ال ساابل له، إجريمُة 
اسانهداف طريان الددوان املدزيل بالصالة الكربى 
الني أوعت با700 شهيد وجريح، نالت من انعانات 
السياساية وانعالمياة والثقوقياة ما لام تإَله أية 

مجزرة أَْو جريمة سابقة. 
ولبشااعة ولمجية جريماة الصالة الكربى إإن 
انعارة األمريكية أعانات الجريمة ولّوحت بمراجدة 

ععمها للسدوعية يف الثرب عىل اليمن.
ما تدانيه السادوعية اليول اقنصاعياً واجنماعياً 
وعساكرياً جراء عدوانها عىل اليمان يبري وخطري، 

ولن تقوى عىل االْسنمَرار إيه إىل الإهاية.
إشل تجربة االحنالل ملثاإظات الجإوب اليمإي 
يف إرسااء مالماح عولاة وأمان واسانقرار وتإمية 
السياساية  االنقساامات  واْسانمَرار  وخدماات، 
عاخال املكونات الجإوبية الناي انخرط مدظمها يف 
االننفااع باالحناالل وإناته، والبثث عن مكاساَب 
آنية بمقايياس جهوية مإاطقية صغرية، ما يجدل 
من إكرة اسنإسااخ الدولة ومؤسسااتها بما إيها 
البإاك املريزي يف عادن أمراً غاريَ ُمْجاٍد، ومثفوإاً 
ببيئة أمإية تنصّدرلا عومااً أعماُل القنل واالغنيال 
والخطاف وليمإاة املليشايات والدصاباات عاىل 

املشهد يف الجإوب. 
انكسااُر املرشوع السادوعي األمريكي يف اليمن 
وساوريا والدراق يسريُ بموازاة اسانداعة الشدوب 
الدربية بدض وعيها املفقوع، وبندبريات سياساية 
وإعالمياة ساوف تنإاماى، وال يدإي ذلك انثسااَر 
موجاة املاد انرلاباي السادوعي الولاباي بغطاء 
أمريكي رسيداً، بل يدإي أن مدريَة اسنداعة الُهوية 

الدربية وانسالمية سوف تنداظم وتسنمر.
وإن نجااَح الشادب اليمإاي يف لزيماة تثالف 
الدادوان السادوعي األمريكاي لو نجااح ملرشوع 
النثرر الدربي واننسااني ولو ما سيكون إن شاء 

الله. 

*رئيس تحرير صحيفة الثورة
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 ولد الشيخ بصنعاء: 
ال مرحباً بك

كلمــــــة أخـــــيرة 

د. أحمد عبداهلل الصعدي
  

ال ألالً وال مرحباً بك يف صإداء أيها 
املدعاو زوراً وبهنانااً باملبدوث األممي 
إىل اليمان. مإاذ تدييإاك أيهاا املواطن 
الدربي املسالم إساماعيل ولد الشايخ 
أحمد مبدوثاً إىل اليمن يف 25/ل/2015 
خَلفااً لجمال بان عمر تإفياذاً لرغبة 
الدادو السادوعي وأنت تساّخر اسام 
األَُمام املنثادة ومإابرلا للنسارت عىل 
الدادوان السادوعي األمريكاي وعاىل 
جرائماه وحصااره وخرقاه الفاضح 
للقوانال الدولياة ويل الرشائاع الني 
أقرتهاا مإظماة األمام املنثادة. يإت 
يف صإداء مراراً أيها الشابح الخشابي 
ويان طريان الددو يقصفها بقإابل شاديدة االنفجار يهنزُّ بسببها الفإدق 

الذي تساكإه والرسير الذي تإال عليه ولكإك ال تسامع وال ترى وال تنكلم.
د إىل الكذب والنضليل املفضوحل  يف ُيّل احاطاتاك إىل مجلس األمن تدمُّ
إلم ترع وال مرة واحدة عىل لسانك ألفاظ قصف جوي أَْو حصار أَْو مجزرة 
مان عرشات املجازر وآخرلاا مجزرة الصالة الكربى، ولكإك شاديد القلل 

عىل حدوع مملكة أسياعك من تساقط ما تسميه باملقذوإات. 
املبدوث األممي يسدى نحالل السالل ويقُف عىل مساإة واحدة من ُيّل 
األطراف، ويان اليمإيون سيقبلون مإك لذا املوقف برغم أن طرإاً مدندياً 
عىل بلد وشادب والطرف اآلخر يداإع عن نفسه، ولكإك إاقٌد ألعنى شدور 
باملساؤولية األخالقية، بل يبدو أنك تخىش مثمد سلمان أَْيثَر من خشينك 
مان الله ومن عاذاب اآلخرة. إال ألاالً وال مرحباً بك يف صإدااء؛ ألنك رمز 

للددوان والثصار والإفاق األممي.


