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اأبطاُل اجلي�ش واللجان ال�شعبية يطّهرون منطقة قويح�ش بالغيل

 مقتُل وإصابة 25 مرتزقاً يف كمني بمنطقة املصلوب بالجوف

مسريٌة حاشدٌة يف الحديدة تعلن النفري العام ثأرًا ملجزرة الزيدية

بح�شور رئي�ش اللجنة الثورية العليا وقائد املنطقة الع�شكرية الرابعة

قبائُل التعزية وماوية تعلُن النفرَي العام استجابًة لنَكف خوالن الطيال

  - خاص:
ألحقت قواُت الجيش واللجان الشادبية خسائَر جسيخًة 
يف عديِد وعتااِع مرتِزقة الددوان السادوعي األمريكي يف عدة 
جبهاات بخحاخظة الجاوف ومنطقاة نهم محققاة تقدماً 

ميدانياً يف مديرية الغيل.
وأكاد مصدٌر عساكري أن وحادات من الجياش واللجان 
الشادبية تخكنت أمل من تطهري منطقة قويحش بخديرية 

الغيل التابدة ملحاخظة الجوف وسيطرت عىل عدٍع من املواقع 
التي كان يتخركز خيها املرتزقة.

وأشاار املصدر إىل أن الدخلية أساخرت عن مقتل وإمابة 
أَْكثَار مان 25 عنرصاً مان مناخقاي الدادوان، باإلضاخة إىل 
تدمرِي آليتني مدرعتني واالساتيالء عىل كخيات من األسالحة 

املتوسطة والذخائر.
ويف مديرياة املصلاوب ُقتال وأمياب عاراُت املناخقني 
يف كخاني عساكري ُمحّكام نخذتاه قاواُت الجياش واللجان 

الشدبية، مستهدخة عدعاً من اآلليات واألطقم الدسكرية.

وإىل منطقاة نهام حياث عّمار أبطاال الجياش واللجان 
الشادبية ميزَن أسالحة تابدااً للخرتزقة خلاف خرضة نهم 
باتجاه مأرب، حيث كشاخت وحاداُت الرمد التابدة للجيش 
واللجان أن انخجارات عنيخة اساتخرت لساعات، ناجخًة عن 
احرتاق األسالحة والذخائر عاخل امليزن الذي تم اساتهداخه 

بقصف ماروخي.
ويف نهم أيضاً اساتهدف أبطاُل الجيش واللجان الشدبية 
طقخاً عساكرياً تابداً للخرتزقة باتجااه منطقة الحول، مخا 

أعى لتدمريه ومقتل َمن خيه.

  - الحديدة:
شاهدت محاخظاة الحديادة مساريًة حاشادًة، الثالثااء 
املايض، أكد خيها املشااركون اساتهجانَهم ملجاازر الددوان 

األمريكي السدوعي املتواملة عىل الحديدة. 
ورخاع املشااركون يف املسارية التاي حخلت شاداَر “ثأر 
مجازرة الزيدياة” أعاالن الجخهورياة اليخيناة والالختاات 
املنالضة للسياساة األمريكية يف املنطقة، مرععين الهتاخات 
املدّلة عن غضبهم تجاه مجازر الددوان السدوعي األمريكي 
التاي كان آخرلا مجازرة الددوان يف ساجن مديرية الزيدية 

باملحاخظة.
ونّدع املحتشادون يف املسارية باالساتهداف املخنهج الذي 
يقوُن باه تحالاف الدادوان األمريكاي السادوعي ملحاخظة 
الحديادة وساائر األََرايض اليخنياة والتواطؤ الذي يخارساه 
املجتخع الدويل علناً مع لاذا الددوان، عاعني أحرار الدالم إىل 

الوقوف مع مظلومية الشدب اليخني.
وأكد املشااركون يف املسرية اساتدداعلم الكامل ملواجهة 
الدادوان األمريكي السادوعي ورخضهم لتهديادات االحتالل 
األمريكي لساواحل الحديدة، مجّدعين عهَدلم بالوقوف مع 
الجياش واللجان الشادبية للدخااع عن البالع حتاى يتحقل 
النارص الكامال والبادء بدخلياة النخاري الداان إىل ميتلاف 

الجبهات عخاعاً عن الوطن وعزته وكرامته.  
وتشاهُد مديريااُت الحديدة امليتلخة وقخااٍت احتجاجيًة 
منادعًة بجرائم الددوان األمريكي السادوعي والصخت الدويل 
إزاء ماا يرتكباه لاذا الدادوان من جرائام بحل اإلنساانية 

تتجاوز ُكّل األعراف واملواثيل.

  - تعز:
أعلان مشاايُخ ووجهااُء وأعيااُن قبائل 
مديريتي ماوياة والتدزياة بخحاخظة تدز، 
األربداَء املايَض، يف لقاء قبّيل موّساع، النخريَ 
الدان ملواجهة الددوان األمريكي السادوعي؛ 
اساتجابة لدعوة النَكف القبيل التي أطلقتها 

قبائل خوالن الطيال.
ويف اللقااء الذي حاره رئياُل اللجنة 
الحوثاي ومحاخاظ  الثورياة محخاد عايل 
املحاخظاة عباده الجنَادي وقائاد املنطقاة 
الحاكام،  يحياى  عبداللاه  اللاواء  الرابداة 
الشايصيات  مان  عادٍع  إىل  باإلضاخاة 
االجتخاعية والسياساية أشاع رئيُل اللجنة 
الثورية بدور أَبْنَاء تدز ومواقخهم املرخة يف 
مواَجهة الدادوان والدخاع عن الوطن وأمنه 

واستقراره.
كخا حيّا محاخظ تدز عبده الَجنَدي أَبْنَاء 
املحاخظاة، وامخاً إيالم بُدّشااق الثورات، 

وأكاد الَجنَادي عىل وطنياة تداز، وأنها لن 
تكون عائخاً إاّل مع الوطن.

بادوره أشااع قائاد املنطقة الدساكرية 

الحاكام  يحياى  عبداللاه  اللاواء  الرابداة 
باملواقاِف البطولية لرجاال الجيش واللجان 
الشدبية يف جبهات الدزة والَرف وتقدمهم 

يف جبهتَاي الصلو والوزاعية، مؤّكداً أن عماَء 
الشاهداء لان تذَلاَب لادراً، وأن مشااريع 

الددوان وأعواته ستسقط ال محالة. 
وأشار قائُد املنطقة الرابدة إىل أن القبائَل 
اليخنية والشادب اليخني والقوات املسالحة 
واللجان سايأخذون بالثاأر رّعاً عىل مجازر 

املدتدين.
إىل ذلاك مادر بيااٌن عان اللقااء القبيَل 
أعلن خياه أَبْنَااء مديريتي التدزياة وماوية 
النخري الدان ورخاد الجبهات بالرجال واملاب 
مؤكدين تخاساك وتكاتُف أَبْنَاء املديريتني إىل 
جانِب بقية أَبْنَاء الشدب اليخني يف مواجهة 

الددوان.
وأكد البياان عىل أن محاخظاَة تدز ُجزٌء 
ال يتجاّزأُ من الشادب اليخناي الواحد مهخا 
حااول املناخقون واألعداء َعْزَلهاا أَْو َخْصَلها 
وأن تدز كانات وما تزاُل وساتظلُّ واقخًة يف 
َمفِّ الوطن والدخاع عن ساياعته واستقالل 

أََراضيه.

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

مقتُل 9 جنود سعوديني يف كمني 
وعملياُت قنص بجيزان ونجران وعسري

  - خاص:
تنّوعت عخلياُت الجيش واللجان الشادبية يف الجبهات الحدوعية الثالث، يف 
جيزان ونجران وعساري، حيث تم تدمريُ عدٍع من اآلليات الدساكرية واقتحان 
موقع عساكري يف عسري، وساقط عدٌع كبريٌ من الجنوع السدوعيني، بينهم ع 

جنوع ُقتلوا بدخليات قنص وكخني محكم يف جيزان وعسري.
وبحساب مصدر عساكري ُقتل ثالثة جنوع سادوعيني وأمياب اثنان إثر 
اساتهداف آلية عساكرية كانوا عاىل متنها بكخاني محكم من ِقبال الجيش 

واللجان الشدبية يف موقع املجازة الدسكري بدسري.
وبحساب املصادر ذاتاه قتال أربداة جناوع سادوعيني بدخلياات قناص 
اساتهدختهم يف مواقاع مثدن والقارن والخريضة واملدنل بجيازان، خيخا قتل 

اثنان آخران بدخليات قنص أخرى يف موقدي الطلدة وملطة بنجران.
ويف عساري تخكان أبطال الجياش واللجان الشادبية من إساقاط طائرة 
اساتطالع تابدة للددو السادوعي خوق منطقة علب الحدوعية بدساري ووزع 

اإلعالن الحربي موراً للطائرة بدد إسقاطها.
وأخرياً يف نجران، حيث عّمر أبطال الجيش واللجان الشدبية آلية عسكرية 
تابدة للددو السادوعي خلف منطقة عباسة بالقرب من منخذ اليراء، مخا 

أعى ملقتل طاقخها. 

فيما عدن ت�شتقبُل 13 جثًة و20 جريحاً 
قادمني من �شحراء البقع

السعودية تسَحُب جنوَدها من 
نجران وتستبدلهم بمرتزقة من 

املحافظات الجنوبية 
  - عدن:

اساتقبلت محاخظُة عدن، 13 جثاة، و20 جريحاً من املغّرر 
بهم، كاناوا يقاتلون يف مخاوِف الددوان السادوعي األمريكي 
بجبهة نجران القبع، وأبدت قياعاُت املرتزقة يف خْرِض إجراءات 
أمنية مشّدعة لدخلية تسليم ُجثَِث عرات القتىل بدد استقدان 
اآلالف منهام للقتاال نياباًة عن السادوعية. بخواجهاة قوات 
الجيش واللجان الشادبية، وأخاعت مصااعر محلية لا »مدى 
املسرية« أن ظروَف تسليم الجثث تّخت يف ظروف بالغة الرسية 

وتدتيم إعالمي جنوبي كبري.
ويقوع الجنرال عيل محسن األحخر عخلياِت سخرسة واتجار 
بالبر، باستقدان آالف الشباب من أبناء املحاخظات الجنوبية 
مان املختقرين إىل أية خالة قتالية والزج بهام يف محارق عىل 
الحدوع اليخنية السادوعية، يف مدركة خاارسة وُمكلخة، نيابًة 

عن الجيش السدوعي.
ويُذكر أنه يف َوقت ساابٍل حاولت مجاميُع من شاباب أبناء 
املحاخظات الجنوبية الهَرَب، من منطقة خباش بنجران، حيث 
يحتجزون يف مدسكرات ال إنساانية، وتدرضوا إلطالِق نار من 
ِقبل الجنوع السدوعيني، لتنَشَب اشتباكاٌت عنيخة أعت لسقوط 
قتىل وجرحى يف مخوف املجندين الجنوبيني، باإلضاخة إىل قيان 
الجياش السادوعي باعتقال أَْكثَاَر من 22 ُعنارصاً منهم، عىل 

خلخيِة محاولة الهرب واالشتباك مع الرطة. 
وعاىل مدياٍد متصال، اساتقبل وزياُر الحارس الوطناي 
السادوعي، متداب بان عبداللاه، منتسابي الحارس الوطني 
الدائديان مان جبهة نجران، ونقلات وكالة األبناء السادوعية 
)واس( ما أساختُْه بنقاِل األمري متدب تحيااِت خاعن الحرمني 
ألبنائه منساوبي الحارس الوطناي الذين شااركوا يف جبهات 

نجران.
 ويارى ُمراقبون أن عاوعَة الجنوع السادوعيني من جبهات 
نجران إىل الريااض تأتي يف إطار عخلية إحالل مرتِزقة الددوان 
للقتال بالنيابِة عنهم، خامة مع ساقوط الدرات من الُجنُوع 
السدوعيني يف الدخليات التي يقوُن بها الجيُش اليخني وتوثّقها 

عدسُة اإلعالن الحربي اليخن.
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املجلُس السياسيُّ األعلى يوّجُه بصرف املرّتبات بداية األسبوع القادم حسب اإلمكانيات املتاحة
  - صنعاء:

سايبدأ املجلاُل السايايسُّ األعاىل مان 
َف مرتبات موظخي  األسابوع القااعن، َصْ
الدولاة، والتاي كاّرس لهاا املجلال ُجال 

التخاماته خالل األيان املاضية.
وأّكد املجلُل السايايس األعىل، يون أمل 
األربداء، أنه سايتم صُف جزء من مرتبات 
موظخي الدولة املدنية والدسكرية وبشكل 
تدريجي وبحساب اإلمكانياات املتاحة من 

بداية األسبوع القاعن وخل اآللية املناسبة.
جااء ذلك خاالل اجتخاع ترأّساه مالح 
الصّخااع رئياُل املجلال السايايس األعىل 
وبحضاور نائاب رئيال املجلال الدكتور 
قاسام لباوزة وحضاور ُكلٍّ َمان رئياَ� 
مجلاَ� الناواب والقضااء األعاىل والقائم 
بأعخاال رئيال مجلال الاوزراء ورئيل 
الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة ومخثيل 
اللجاان االستشاارية للخجلال السايايس 

األعىل.

َوثّخان االجتخااُع عوَر الجهاات املالياة 
املدنياة التاي بذلت جهاوعاً كباريًة لتجاوز 
وتخكاني  ألزمتاه  الوطناي  االقتصااع 
مؤسساات الدولة املدنية والدساكرية من 

صف املرتبات.
وحيا االجتخاُع مخوَع وثقة أبناء الشدب 
اليخناي بياماة الداملاني يف مؤسساات 
بالقيااعة  والدساكرية  املدنياة  الدولاة 
السياساية، ولو الصخوع الذي كان له األثُر 
الكبريُ يف تحقيل االنتصارات الكبرية، سواء 

يف مياعيان الدزة والرف أو عىل املساتوى 
السيايس واالقتصاعي.

املثاىل  السابل  االجتخااع  ناقاش  كخاا 
لتحساني الوضع االقتصااعي ورخع كخاءة 
إيراعات الدولاة وتخديل عور الرقابة عليها، 
بخا يضخن ومولها بشكل كامل إىل خزينة 

الدولة.
وعلخت »مدى املسرية« أنه سيتم صُف 

متأخرات الجيش كاملة.
وَحثَّ املجلُل السيايس األعىل كاخَة أبناء 

الشادب اليخني عاىل مسااعدة املدنيني يف 
تحساني إيراعات الدولة من خالل الجخارك 

والرائب وغريلا واإليداع يف البنوك.
الجدير ذكره أن مرتبات املوظخني كانت 
ترصف ُكّل شاهر وبشاكل منتظم ومرتّب، 
بخاا خيه حاراس قارص املداشايل يف عدن 
وغريلام حتى جاء قراُر الخاار لاعي بنقل 
البناك املركزي اليخني مان منداء إىل عدن 
وأحادث اختالالٍت كباريًة يف الجهاز املرصيف 

للدولة.

  - صنعاء:
نّظم اتحاُع اإلعالميني اليخنيني ولجنُة 
ععام الصحخيني، وقخًة احتجاجيًة، يون 
أمل، أمان كلية اإلعالن بجامدة منداء 
وذلك بخناسابة اليون الدويل لإلخالت من 

الدقاب. 
إىل  الُحارَّ  الداَلاَم  املحتجاون  وععاا 
تساليط الضوء عىل ما يرتكبه التحالُُف 
يف  جرائاَم  مان  األمريكاي  السادوعي 

عدوانهم الدبثي عىل اليخن وطال الجَسَد 
اإلعالمي اليخني. 

املشااركون يف الوقخاة مان ميتلِف 
ناّدعوا  اليخنياة  اإلعالمياة  التياارات 
بالصخات الداملاي الاذي مثّال أرضياة 
السادوعية اإلجرامي  خصباة لتحالاف 
لتنخياِذ جرائخهم يف اليخان، والتي ترقى 

إىل مستوى جرائم حرب.
وقال بياُن الوقخة باأن الددواَن وّزع 
املجتخاع  قطاعاات  ُكّل  عاىل  جرائَخاه 

اليخناي واساتهدف عاىل نحاو مباارش 
وساائل اإلعالن ختدخد إيقاخها والتدتيم 
حجاب  بهادف  واستنسااخها؛  عليهاا 
الحقيقة وقتلهاا مدنوياً، كخا لم يتورع 
املؤسساات  اساتهداِف  عان  التحالاف 
اإلعالمياة واإلعالميني بالقتال والتدمري 

وبالتهديدات املتلخزة والوقحة.
الختاً إىل استشاهاع 30 إعالمياً وجرح 
آخرين، ساتة منهام يف مجازرة الصالة 
الكالى خقاط، كخاا عخاد الدادوان إىل 

إغاالق الخضااء اإلعالمي أمااَن القنوات 
مواقاع  عاىل  اإلعالمياني  ومخحاات 

التوامل االجتخاعي.
وععا البيااُن إىل وقف الددوان والقتل 
املتدخد للصحخيني ورخع الحظر الجوي 
والالي والبحري عاىل اليخن وتشاكيل 
لجناة تحقيل عولية محايدة للتحقيل يف 
الجرائم التي ارتكبها الددوان السادوعي 
وال يازاُل بحال املَدنياني والصحخيني يف 

اليخن. 

اإلعالميون اليمنيون يدعون إىل وقف العدوان والقتل املتعمد للصحفيني 

مبادرة ولد الشيخ 
بني املحلي 
واالقليمي

عالقاة بالبدد االقليخاي والدويل يكون التازان متباعل 
بني الحكومات.

يتجاىل البداد االقليخي والادويل يف امور مثال الحدوع 
,منظومة الصواريخ ,املخرات املائية

,محاولة السايطرة والتحكم باالسارتاتيجية االمنية 
والدسكرية اليخنية.

لاذه االماور ليسات ذات عالقاة مباارشة بالرصاع 
سادوعية  واجنادات  بخيااوف  بال  اليخناي  اليخناي- 
وامريكية ولي بطبيدتها امور سياعية تيص الدالقات 
باني الادول و ال يخكان ان تكون التزان باني طريف صاع 
محلياني بل التازان بني عول والخرض انهاا ميغة اتخاق 

بني اطراف محلية .
ال مشاكلة ان يكون للسادوعية مياوف وال ان يكون 
لهاا مطالاب تحاارب وتخاوض مان اجلهاا يخرتض ان 
تخصل املباعرة بني ما لو مشاكلة يخنية-يخنية وبني ما 
لو مشاكلة يخنية- سادوعية وبني ما لاو التزان يؤخذ 
عاىل االطراف املحلياة وما لاو التزان يؤخذ عاىل الدول 

والحكومات .

بقية من الصفحة األخيرة

رو�شيا تدعو لندن لرتك ملف اليمن يف جمل�ش االأمن وتتهُمها باال�شتفادة من العدوان:

بريطانيا دولة عظمى برتبة مرتِزق للسعودية على حساب دماء أطفال ونساء اليمن
  - خاص:

تمس�ك بريطاني�ا بمل�ف اليم�ن يف مجل�س األمن، يف 
وق�ٍت تَُعدُّ هي الدولة الثاني�ة من حيث تقديم الدعم لقوى 
العدوان عىل اليمن من الناحية العس�كرية واللوجستية أَْو 
مبيعات األسلحة بعد الواليات املتحدة األَمريكية، ويف نفس 
الوقت توّظ�ف بريطانيا موقَعها يف مجل�س األمن لخدمة 
الع�دوان، بإرصارها املتواصل ع�ىل تضمني نقاٍط منحازة 
لقوى العدوان يف مش�اريع البيانات الخاصة باليمن داخل 

املجلس عىل مدى الفرتة املاضية.
االنحي�اُز الربيطان�يُّ الواض�ُح لق�وى الع�دوان داخَل 
مجل�س األم�ن، أَدَّى يف ع�دة مناس�باٍت إىل فش�ل أعضاء 
املجل�س بإص�دار بيانات تدع�و إىل وقف إط�الق النار يف 
اليمن بسبب تصّدي روسيا ورفضها لالنحياز الربيطاني، 
األم�ُر ال�ذي عرّب عنه املن�دوب الرويس ل�دى مجلس األمن 
»فيتايل تش�وركني« يف أكثر من مناسبة قبل أن يصل األمر 
به إىل مطالبة بريطانيا إىل إنهاء إرشافها عىل امللف اليمني.

قبيَل الهدنة الفاش�لة التي أعلنت األَُم��م املتحدة عنها 
يف 19 أكتوب�ر الجاري، كان املن�دوب الربيطاني بمجلس 
األم�ن ماثي�و رايكروفت ق�د أعلن أن ب�الَده تعد مرشوَع 
ق�رار يدعو لوقف إطالق النار يف اليمن، ولم يتم الكش�ف 
ع�ن تفاصيله إال أنه تأجل بحس�ب طلب تقدم به املبعوث 

األَُم�مي إس�ماعيل ولد الشيخ الذي أراد أن يتم اإلْعاَلن عن 
هدنة لثالثة أيام.

وبرغ�م عدم الكش�ف ع�ن تفاصي�ل م�رشوع القرار 
الربيطان�ي بش�أن اليم�ن، إال أن تعليَق املن�دوب الرويس 
ال�ذي يرتأُس َحالياً مجل�س األمن، كان كافي�اً للُحكم عىل 
امل�رشوع بأنه امتداٌد لتوظي�ف بريطانيا لدورها يف خدمة 
قوى العدوان، فاملندوُب الرويس قال إن مرشوَع القرار قد 
ت�م وضُعه جانباً؛ بس�بب خالفات دولي�ة حوله وانحيازه 

لطرف عىل حساب اآلخر. 
ويف ذلك الحني كانت ُكّل التكهنات تقول بأن الخالفاِت 
ح�ول املرشوع تأتي عىل خلفيِة انحيازه لقوى العدوان، إذ 
من غري املعقول –بحسب مراقبني- أن تكوُن تلك الخالفات 
ب�ني بريطانيا والواليات املتحدة أَْو أن يكون االنحياز الذي 

تضمنه مرشوع القرار لصالح الشعب اليمني.
مع تقديم ولد الش�يخ لخطته األخرية ورفضها من قبل 
مرتزقة الرياض، عاد الحدي�ث مجددا عن مرشوع القرار 
الربيطان�ي يف مجلس األمن، عن طريق املندوب الربيطاني 
ال�ذي قال يوم االثنني إنه يج�ري العمل عىل مرشوع قرار 
لوق�ف إطالق النار يف اليمن. ويبدو أن بريطانيا والواليات 
املتح�دة ترصان عىل الصيغة القديمة التي رفضت من قبل 

املندوب الرويس.
م�ا يؤك�د أن بريطاني�ا تعد مل�رشوع ق�رار وفق هوى 

النظام الس�عودي هو رد فعل مندوب روسيا لدى مجلس 
األم�ن الذي وّجه يوم الثالثاء هجوماً قاس�ياً عىل بريطانيا 

داعياً إياها إىل ترك امللف اليمني لدولة أخرى.
وبحس�ب وكال�ة »نوفوس�تي« الروس�ية ق�ال مندوب 
روس�يا لدى األَُم�م املتحدة فيتايل تش�وركني إن بريطانيا 
هي من أكرب املستفيدين من الحرب الدائرة يف اليمن، داعيا 
إىل تخ�ي لندن ع�ن إرشافها عىل املل�ف اليمني يف مجلس 

األمن الدويل.
وأك�د تش�وركني يف اجتم�اع املجلس ح�ول الوضع يف 
اليم�ن، أن بريطاني�ا التي تعد عادة مش�اريع قرارات أَْو 
بيانات ح�ول اليمن ال يمكن أن ت�رشف عىل هذا امللف يف 
مجلس األمن الدويل بسبب مصلحتها يف استمرار الحرب، 
مش�ريا إىل أن لندن صدرت منذ م�ارس/آذار عام 2015 
امل�ايض أس�لحة إىل املنطق�ة يق�در ثمنها بم�ا يقارب 5 

مليارات دوالر.
وتاب�ع تش�وركني قائ�الً إن »مدني�ني يقتل�ون نتيجة 
اس�تخدام هذه األس�لحة، مذكرا بقصف جن�ازة يف اليمن 
يف 8 أكتوب�ر املايض، أس�فر عن مقتل 140 َش�خصاً عىل 
األق�ل وإصابة أكث�ر م�ن 500 آخرين بج�روح. وحمل 
الحوثيون التحالف العربي بقيادة الس�عودية مس�ؤولية 

هذا الهجوم«.
وأكد تشوركني أن موسكو لم تؤيد مرشوَع قرار أعدته 

بريطانيا بهذا الشأن؛ ألنه كان معمماً وضعيفاً، مشرياً إىل 
أن مرشوع القرار هذا لم يحدد الجهة املس�ؤولة ولم يدع 

إلجراء تحقيق ومعاقبة املسؤولني.
وق�ال املن�دوب ال�رويس إن دوالً جدي�دًة تس�تعد اآلن 
لالنضم�ام إىل مجلس األمن ال�دويل، ومن املمكن أن يتوىل 
أح�د األعضاء الجدد يف املجلس اإلرشاف عىل امللف اليمني 

بشكل موضوعي ومسؤول بدالً عن بريطانيا.
ومن�ذ انط�الق مفاوضات الكوي�ت يف إبريل، عارضت 
روس�يا ثالثة مش�اريع لبيانات قدمتها بريطانيا ملجلس 
األم�ن حول اليمن، وكان التربي�ر الرويس يف ُكّل مرة يؤكد 
أن بريطانيا تنحاز بشكل واضح لقوى العدوان، وتنترص 

للجالدين عىل حساب الضحية.
لم تكتِف بريطانيا بمساندة النظام السعودي عسكرياً 
يف عدوانه ع�ىل اليمن أَْو االنحياز ل�ه يف مجلس األمن، بل 
إن رئيسة الحكومة الربيطانية رفضت أمس األول دعوات 
أعضاء الربمل�ان الربيطاني ملنع تصويت بريطانيا لصالح 
مكان الس�عودية يف مجلس حقوق اإلنَْسان التابع لألَُم�م 
املتحدة بس�بب جرائمه�ا يف اليمن، إال أن تل�ك املطالبات 
قوبل�ت بالرفض وصوت�ت بريطانيا لصالح الس�عودية، 
ُكّل ذل�ك من أجل عرشات املليارات التي تحصل عليها من 
النظام الس�عودي يف صفقات األسلحة املثرية للجدل وعىل 

حساب دماء آالف األطفال والنساء يف اليمن.
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سخط سياسي عارم على »ولد الشيـخ«!
  - أحمد داوود:

َماَدَن املبدوُث األَُماخيُّ إىل اليخن إساخاعيل 
ته يف  ولد الشايخ أحخاد، الشادب اليخناي بُرمَّ
إحاطته األخرية املقدمة إىل مجلل األمن الدويل، 
والتي حوت جخلة من االخارتاءات والتضليالت 

حول جهوعه إلنهاء الددوان عىل بالعنا.
وأكاد الناطال باسام أنصاار اللاه محخاد 
َعبدالساالن ورئيل الوخاد الوطني، أن املبدوث 
الادويل إىل اليخن إساخاعيل ولد الشايخ تجاوز 
عوَره كوسايط من خالل خروجاه عن الحياع 
خاالل إحاطتاه ملجلل األمان، و«تبناى خيها 
األكاذياَب التاي ترّوجها قاوى الدادوان حول 
اساتهداف مكاة املكرماة، ولاو ما يثبات أنه 

مجرع بوق إعالمي لدول الددوان«.
وأوضاح عبدالساالن أن املبداوَث األَُماخي، 
وكخا ُرِساَم له، “يكرر إحاطاته املقدمة ملجلل 
األمن، وتقديم غطاء لدول الددوان، متغاخالً ما 
يديشه الشدب اليخني من واقع مؤلم ومؤسف 
جراء الددوان الغاشم، ويسالم بشكل أَْو بآخر 
بخسااعدة الجاالع ضاد الضحياة وإطالاة أمد 
الحرب واعتخاع مغالطات واخرتاءات ال نسخدها 
إاّل من قنوات التضليل اإلعالمي لدول الددوان«.

وأضاف أن ولاد الشايخ يف إحاطته األخرية 
ملجلل األمن كان من امللخت حديثُه كذباً وزوراً 

واخرتاء عن استهداف مكة املكرمة واملقدسة.
وأشاار عبدالساالن إىل أناه ورغام أن الوخَد 
الوطناي أبلغ ولد الشايخ يف بيان مدلن يوضح 
كاذَب اععاءات الدادوان حول اساتهداف مكة 
املكرمة “إال أنه ولألساف أبى إاّل أن يتبنى، عىل 
، أكاذيَب النظان السدوعي وسياخاته  نحو َخجٍّ
أناه بهاذه  ألباطيلاه، غاري مادرك  ومساوقاً 
الترصخات الحخقى قد خالف مهخته كخبدوث 
ساالن، وتحاّول إىل مؤجاج للحارب يخاارس 
الشاحن الطائخي واملذلبي مان منل يخرتض 
به أناه أَُماخي، مخاا يؤجج الارصاع والتناحر 

ويذكي نار الدداوات بني أَبْنَاء األمة”.
وتابع عبدالسالن قائالً أنه “ورغم أن األَُمام 
املتحدة ليست ساوى منصة لتجخيل سياسات 
األَمريكان االستدخارية يف منطقتنا والدالم، إاّل 
أن املنحادر الذي ومل إلياه مبدوثها إىل اليخن 
يشاكل ومخاة عار مُلَؤّسساة اختضاح عوُرلا 
بانكشااف مخثليها زبانيًة يف خدمة الجالعين، 
ونؤكد أن تلك امُلَؤّسساة لن تساتطيَع أن تقون 
بادور خاعال وإيجاباي يف اليخان إاّل متاى ماا 
تخّكنات من توضيح املوقاف وترميم ما لدمه 
مبدوٌث انزلال نحو منحدر خطاري بتحوله إىل 

أسوأ بوق أَُماخي لدول الددوان«.

مطالباٌت بتغيريه
ويتخال القيااعي يف حزب املؤتخر الشادبي 
الدان حساني حازب مع ما طرح ناطل أنصار 
الله محخد َعبدالساالن بأن »ولد الشيخ« تدّخد 

نْقَل االخرتاءات واألكاذيب.
وقاال حاازب يف ترصيح خااص لصحيخة 
»مادى املسارية«: إن إحاطة ولد الشايخ لي 
نوع من السقوط األَْخاَلقي لولد الشيخ الذي لم 
يلتزن بدخله كخحايد وماعق، مشرياً إىل أن ولد 
الشيخ قد وضع نخَسه يف موقع اليصم وليل 

يف موقع الوسيط األَُماخي املحايد.
واساتغرب حازب من الكالن »غري الصاعق« 
يتدلال  خيخاا  وخاماة  األَُماخاي،  للخبداوث 
باساتهداف مكة املكرمة بصاروخ باليساتي، 
مؤكاداً أناه بهذا الاكالن يتبنى وجهاة الطرف 
اآلخار، قائاالً إن لاذا »خطاأ خااعح، خالرجُل 
حني يكذب يف قضايا ليسات سهلة خهو ي�ُء 
إىل الشادب اليخني املدروف بانتساابه للرسول 
محخد –ماىل الله عليه وعىل آلاه- والذين لم 

ُحخاة الكدبة.
ولخت حاازب إىل أن ولد الشايخ كذب كذلك 
حاني اّععاى أناه لام يتسالم رعاً عاىل خارطة 
الطريال التاي قّدمهاا قبال أياان يف مندااء، 
مشارياً إىل أن الوخَد الوطني أمادر بياناً وّضح 
خياه موقخاه من لاذه اليارطاة، ووملت إىل 
مكتب ولد الشايخ، وبالتأكيد سيكون قد اطلع 
عليها، لكنه نخى تلقيَه استالماً يف محاولة منه 
لتيخياف الضغط عىل لااعي وجخاعته الذين 

رخضولا بشكل رسخي.
وقاال حاازب إن ُكّل لاذه االخارتاءات لولد 

الشايخ تلغي مهختَه يف اليخن وتستلزن تغيريه 
بخبداوث آخار، مطالبااً الوخاد الوطناي بددن 
التداطاي مده مرة أخرى، ُموضحااً أن عوعته 
ملخارسة مهامه كوسايط عويل ال يجب القبول 

بها عىل اإلطالق.
وأشاار حاازب إىل أن ما طرحه ولد الشايخ 
أحخد بيصوص استهداف القاعة الكلى كان 
أساوأ يشء، خهو لم يكن منصخاً يف طرحه ولم 
يُاِدْن لاذه الجريخاة، وال زال يشاكك يف أنه تم 
اساتهداُخها من قبل طريان الدادوان األَمريكي 

السدوعي.
مان جهته قال يحياى َعبداللاه عويد عضو 
الوخد الوطني إن األَُمام املتحدة ومبدوثها لليخن 
لن تنجَح يف مسااعي السالن إاّل عند إعراكها أن 
النظان السادوعي ليل جزء من املقّدسات، بل 

سبب النتهاكها وتجب إزالُة قدسيته.

اختالالٌت كبريٌة يف اإلحاطة 
األمانُي الداان لحزب الحل األساتاذ حسان 
زياد، أكاد أن خّطة ولد الشايخ أحخاد خالخت 
أمان  ضخاان  الشارتاطها  وذلاك  املرجديااِت 
السادوعية والتناازل عن الساياعة عىل الحدوع 
وسحب الساالح )الصواريخ وتسليخها لطرف 
ثالث وتخكيك امُلَؤّسساات األمنية والدساكرية 
وتقطياع مندااء إىل 11 مربداات، قطاعاات 

مستقلة امنياً واستيباراتياً(.
وقاال زياد يف ترصياح خااص لاا »مادى 
املسارية« إن اإلحاطاة لام تخناح اليخنياني أَي 
حقاوق يف التدوياض أَْو إَعااَعة بناء ماا لدمه 
الددوان والحرب، وتجاللت أََساااس املشاكلة 
ولاي األقاليم كخاا تجاوزت تخامااً املرجديات 
التاي تدعاي االتاكاء عليهاا )املبااعرة واليتها 
والقرارات الدولية(، وتجاللت موضوع ساياعة 
اليخن واستقالله ووحدة أراضيه، كخا تجاللت 
تخاماً قوات االحتالل وكأنها منحتها كواقع حل 
التواجد واالساتخرار، ثم أنهاا ألغت التزامن بني 
املسارين األمني والسيايس وجدلت األمني أوالً.

وأشاار حسان زيد إىل أن إحاطة ولد الشيخ 
أحخاد لم تنص عىل آلية تضخن أن يدني النائب 
الجدياد بالتواخال، بل نصت عىل قادر عاٍل من 
التواخل، ولذا يدني عوعة إما بحاح أَْو ياساني 
ندخاان أَْو اليدومي أَْو حخيد األحخر أَْو املقديش 
وأمثالهام كنائاب للرئيال ليجاّدعوا رشعياة 
الجنااح الياضع للسادوعية بشايصية أَْكثَر 
عيناميكياة من لاعي، كخا خالخاوا ميرجاِت 
الحوار يف النص عىل املنامخة شاخال وجنوب؛ 
ألن املنامخة بخوجب ميرجات مؤتخر الحوار 

بدد االستختاء عىل الدستور. 
وتجاللات احاطة ولد الشايخ أحخد – التي 
ومخهاا حسان زياد باملتالاة - االشاكالية 
املتدلقاة باالعرتاضات عىل مساوعة الدساتور 
)األقاليم( وغريلا وقررت اليريطة عىل امليض 

يف إقرار الدستور عون مراجدة.
ولخت حسن زيد إىل أن مثل الحديث عن منع 
تهريب السالح من الدول املجاورة لم يقصدوا 
إيران طبداً، والحديث عن الثالثني الكيلو )الذي 
يساتحيل إخراغها من ساكانها( إاّل إذَا خرضت 
الحكوماة الجديادة والسادوعية ذلاك بالقوة، 
أَي لّجرتهم، ولذا يدني السايطرة السادوعية 
عاىل مديرياات رازح ومنبه وباقام وجزء من 
ماران واملالحيط وميدي(، ماا يدني أن اإلنخاق 
سايخنح الددوان السادوعي مهخًة ليستخر يف 

عدوانه وحصاره.
وأوضح حسان زياد أن إحاطة ولد الشايخ 
األخارية كشاخت –ليل- تحيازه للسادوعية 
وعدوانهاا عاىل اليخان وإنخا تحيازه لرورة 
اساتخرار الددوان ومنحاه وقاوعاً طائخياً من 
خاالل تدليساه الذي قصاد به تدزياَز محاولة 
السادوعية اساتثارة مشااعر عوان املسالخني 
للضغاط عاىل حكوماتهام لالساتجابة لطلب 
السادوعية من لذه الدول االنيراط يف التحالف 
الذي ععت إليه عىل أََسااس طائخي يوجه إيران 

يف اليخن ويختد إلشدال حرب سنية شيدية. 
ويف إشاارة ولاد الشايخ إىل اساتخزاز مليار 
مسالم خإن لذا تأكيٌد للتدليل وكأن الصاروخ 
خداالً ُوّجه ملكة املكرمة وأن النية لدى اليخنيني 

قصف الكدبة، كخا يقول حسن زيد.
ويوامال حسان زياد بالقاول: »جازن ولد 
الشايخ بأن جريخة باري باشاا ارتكبتها قوات 

أنصاار اللاه واملؤتخار بادون تحقيال وبدون 
مناقشاة أنصار الله واملؤتخر حولها، ومبالغته 
يف الومف )شدة القصف( مقارنة بحديثه عخا 
أساخاه حاعثاة الصالاة الكلى التاي لم يذكر 
خيهاا أن القصف تكرر، ولم ير إىل أن الطريان 
السادوعي لاو الذي قاان بذلك الخدال، وأحال 
الجريخاة التي حدثت نتيجاة للقصف اللطيف 
مقارنة بقصف بري باشاا، ولاو ما يجدُل منه 
رشيكاً يف أن الجرائم، وساق يف حديثه ما يجدل 
السادوعية وكأنهاا قد عالجات اليطأ وعخلت 

عىل عدن تكراره«.
وزاع حسان زيد بالقول: »من املؤكد أن ولد 
الشايخ أحخد علام بجريخاة الصلاو والزيدية 
واملحويات قبال اإلحاطاة ولكناه تجالل ذلك 
عامداً كي ال يثقل ميزان جرائم السدوعية التي 
خاحت، واعتباار أن الجرائام ميالخة لألعراف 

اليخنياة تلأة للسادوعية وكأن الاذي ارتكبها 
يخناي يف مواجهة يخنياني وأيضااً التقليل من 
لاول الجريخاة وتحويلهاا مان جريخة حرب 
وجريخاة ضاد اإلنَْساانية إىل عياب أَْو خطأ يف 
االلتزان بالدُرف القبيل، وبهذا ساينتهي أمرلا 

بالتحكيم الَقبيَل والَهَجر«.
وأكد حسان زيد أن ولد الشايخ أحخد عّلل 
واخارتى عاىل الوخاد الوطناي يف موقخاه مان 
اليريطة ومساواته بخن رخض استالن املباعرة 
أمال وكذلك إثارته للرأي الدان اليخني بتدليسه 
عاىل أن الوخد الوطني كجخاعة لاعي أجهضوا 
إراعتاه أَْو مطلباه باان ال تكاون لدناة وإنخا 
وقف للدخليات الدساكرية وتحيزه الساتخرار 
الدادوان والحرب يتضح أيضااً يف مبالغته عن 
الحديث عان حصار تدز واتهاماه ألنصار الله 
واملؤتخار بدرقلة مهان عخليات االغاثة وكأنهم 

مساؤولون عن حرمان أَبْنَاء اليخن عخوماً من 
االغاثة«. 

وتجالال ولاد الشايخ أحخاد – كخاا يقول 
حسان زيد - ماا يجري لليخن مان حصار، بل 
لم يدتاله مؤثراً عىل مدانااة اليخنيني، واعتل 
أن عادَن صف املرتباات باإلَضاَخاة إىل إعاقاة 
جهاوع اإلغاثاة يتحخلها أنصار اللاه واملؤتخر، 
ولم يتوساع يف امللرات الرورية إلَعاَعة ختح 
املطار وحرية املالحة الجوية واكتخى بالحديث 
عان الدالقاني خقاط واملارىض وكأنناا نديُش 
االنختاح ماع الدالم وأن طائارات االغاثة تخي 

بحاجات اليخنيني. 
وحتاى اآلن يرخض ولد الشايخ التداون مع 
َمن يطالبون برورة إمدار قرار لوقف الحرب 
ويلتفُّ عليها باالكتخاء بدعخه وإمدار بيان أَْو 
ععاوة لألطاراف أَي أنه حريص عىل اساتخرار 

محمد َعبدالسالم:
المبعوث األممي في 

اليمن خالف مهمته 
كمبعوث سالم وتحول 

لمؤجج حرب وبوق 
لدول العدوان

حسين حازب:
ُكلُّ االفتراءات التي 
ساقها ولد الشيخ 
تلغي مهمَته في 

اليمن وتستلزُم تغييَره 
بمبعوث آخر

حميد عاصم:
المبعوُث اأُلَمـمي تجاَوَز 

ُكّل القيم حين اّدعى 
أن اليمنيين استهدفوا 
مّكة المكرمة بصاروخ 

باليستي

ولد الشيخ.. من مبعوٍث أَمـمي منحاز إىل بوق سعودي كـــاذب!
  - إبراهيم السراجي:

تجرََّع إساخاعيُل ولد الشايخ من مخاته املتبقياة التي تنطبُل عىل 
مبداوث لألَُمام املتحدة، من خالل اإلحاطة التي قدمها االثنني املايض 
ملجلل األمن حول الوضع يف اليخن، والتي أظهر خيها أنه نسيٌة أخرى 
للناطل الرساخي باسام تحالف الددوان، خالرجُل لم يكتِف بانحياِزه 
للنظان السادوعي منذ وقع االختياار عليه َخَلخااً للخغربي جخال بن 
عخر تلبيًة لرغبة سدوعية مدلنة، خقد ومل األمُر بولد الشيخ لتقديم 
رواياٍت كاذبٍة تياِلُف حقيقَة ما لي عليه املواقف الدلنية مثل موقف 

الوخد الوطني من خطة الحل الجديدة.
ومنذ تدييناه مبدوثاً إىل اليخن َمَض ولد الشايخ يف َخطٍّ تصاعدي 
بادأه باالنحياز لقوى الددوان ليصل اليون إىل منتهى ذلك االنحياز غريَ 
مبااٍل بخهخته الحقيقية وبأنه وسايط وموظٌف لادى األَُمام املتحدة 
وليل موظخاً لدى النظان السادوعي، ليصباح وجوُعه عامالً إضاخياً 
يف عرقلة الحل السيايس يف اليخن واستخرار املجازر والوضع اإلنَْساني 
الكارثي من خالل قيامه بتضليل الدالم بتزوير املواقف التي تصُل إليه 

من األطراف املدنية باألزمة، يف اتجاه واحد يصب يف خانة الددوان.
وعناَد تناول إحاطة ولد الشايخ األخرية أماان مجلل األمن يخكُن 
خهاُم غاياات الرجل الذي أخارط لذه املارة يف تزويِر الواقاع وتغييب 
الحقائل يف ُكّل نقطة من نقاط اإلحاطة التي قدمها عىل النحو التايل:

يف بداية إحاطته تناَوَل ولُد الشايخ مجازرة الصالة الكلى، ورغم 

إشاارته الحقااً إىل أن تحالَُف الددوان قد تبناى الدخلية إال أنه بدا غري 
مقتنٍع بذلك االعرتاف وظهر وكأنه ملكيٌّ أكثَر من امللك، وعدواني أكثر 
مان الددوان عندما وماف الجريخة بأنها »حاعثة أليخة ومأسااوية 
تدارض لها مجلل عازاء يف منداء يون الثامن مان أكتوبر يف الوقت 
الذي تواجد خيه حوايل ألف شيص ألعاء واجب الدزاء«. عىل لذا النحو 
تدخاد املبدوث األَُماخي أن ينساب الجريخة ملجهاول ثم ينقل اعرتاف 
الخاعل يف خقرة أخرى قائالً »لقد تبنى التحالف الدربي املسؤولية عن 
لذا الهجون وساارع خريل التقييم املشارتك التابع له بإجراء تحقيل 
أويل«، وكأن ولد الشايخ يقول إن اعرتاَف الددوان بالجريخة لو شأٌن 
اه وال يريد لو االعرتاُف به وحني تنااول ذلك االعرتاَف بدا مثنياً  يُيصُّ

عىل الددوان الذي يسارع للتحقيل يف جريخته.
يف خقارة أخارى تناىس ولد الشايخ مجدعاً أنه موظف لادى األَُمام 
املتحدة وليل لدى قوى الددوان، ون� أن املنظخة التي ينتخي لها قد 
أكدت أن الساخينة اإلماراتية التي عّمرلا الجيش واللجان الشدبية لم 
تكن تحخُل مسااعدات إنَْساانية، إال أنه أصُّ عىل تبني رواية الددوان 
وتجالال رواية منظختاه، ومرة أخرى تجالل بياان الجيش واللجان 
الشادبية الاذي نخى اساتهداف أَية بارجاة أَمريكية يف امليااه الدولية 
وتبناى مجادعاً رواياة األَمريكيني عندما قاال »تم التدرض لساخينة 
تابداة لإلمارات الدربية املتحدة يف مضيل باب املندب. وكذلك تدرضت 
مدمارات أَمريكية للقصف املبارش بينخا كانات تبحر يف املياه الدولية 
قبالة ساواحل اليخان، ورعت بقصف عىل مواقاع راعار تابدة ألَنَْصار 
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سخط سياسي عارم على »ولد الشيـخ«!

الددوان وحريص عاىل أن يخد الددوان والحرب 
بخلرات جديدة، والكالن لذا لحسن زيد.

ولد الشيخ وضع نفَسه يف خانة 
الخصم 

من جهته قال األمني الدان املساعد للتنظيم 
الشادبي الوحادوي النااصي حخياد عامام 
إن إساخاعيل ولاد الشايخ أحخاد قاد تجااوز 
املداياري التاي يجاب أن تتوخار يف أَي مبداوث 
عويل، مساتنكراً كالَن ولد الشايخ بأن اليخنيني 
اساتهدخوا مكة املكرماة بصاروخ باليساتي، 
ولاو بهذا تجاوز ُكّل القيام واألَْخاَلق، الختاً إىل 
أنه تكلم بكالن حتى الليطانيني أنخسهم قالوا 

إن الصاروَخ لم يكن متجهاً إىل مكة.
وأشار حخيد عامم إىل أن ولد الشيخ يسدى 

إىل إشادال الحارب الطائخياة واملذلبياة باني 
اليخنيني، وأن لذا األسالوب الذي تحدث به لو 

»خاطئ« و«لخجي«.
وبالنسبة ملساتقبل ولد الشيخ واملخاوضات 
القاعمة، قال عامم إن املجلل السيايس األعىل 
يجب أن تتادارس لذا األمر وما تم اتياذه خإن 

الناصيني املنالضني للددوان يرّحبون به.

خّيب ُكّل آمال اليمنيني 
مان جانبه قاال األماني القطري املسااعد 
لحزب البدث الدربي االشارتاكي -قطر اليخن- 
محخد محخد الزبريي: إن ولد الشايخ أحخد قد 
خيب آماال ُكّل اليخنيني؛ ألنه انطلل من أجندة 

تحالف الددوان وعّل عن وجهة نظرلم.
»مادى  لاا  ترصياح  يف  الزباريي  وأشاار 

املسارية« إىل أن ولد الشايخ أحخد أكاد عىل أن 
قصاف القاعاة ميالاف للتقالياد واألعاراف 
اليخنية، ولم يؤكاد أنه ييالف القوانني الدولية 
ويتطلاب مده تحقيل محاياد ونزيه عىل األقل 
ال سيخا وأه وبَُديَْد اعرتاف السدوعيّة-الجاني- 

خإن املسألة لم تدد بحاجة إىل تحقيل.
وأضااف قائاالً: »كان عىل األقال أن يطالب 
الرجال بإحالة لذا امللاف إىل محكخة الجنايات 
الدولية لتطبيل القاناون يف مثل لكذا جريخة، 
لييالخناا ولاو مرة واحادة يف نظرتناا له بانه 
خاشال حتى يف اخخاء تحيّزه كخبدوث للحل ال 

خصم«.
ولخات الزباريي إىل أن ولد الشايخ أحخد قد 
سااوى بني الطارف املدتدي واملدتادى عليه يف 
موضاوع الهدناة، مدتالاً الصوارياخ تهديداً 
للسادوعيّة، ولم يتحدث عىل قصاف الطائرات 

عاىل مادار السااعة خاوق رؤوس اليخنيني، يف 
خطوة لتدزياز وتضييام املطالاب األَمريكية 
وأعوانها بنزع الصواريخ التي يداخع اليخنيون 
عن أنخساهم بها أماان الددوان الذي سايدُخُل 

عامه الثالث.
 ومن الغرياب أيضاً – كخا يقاول الزبريي- 
طْرُح ولد الشايخ لقضية االعتداء عىل البارجة 
األَمريكية التي نخى األَمريكيون ذلك، وقالوا إن 

لناك خطأ يف راعارات البوارج. 
وأشاار الزباريي إىل أن ولد الشايخ حّدع أن 
الجنوب مساتباٌح من القاعدة لتلير خشال ما 
يساخيها الحكوَماة الرعية وقاوات االحتالل 

من حخاية املواطنني يف الجنوب.
ورّكز ولد الشايخ أحخد -بحساب الزبريي- 
عىل الجانب اإلنَْسااني واالقتصاعي، يف إشاارة 
إىل عجاز الدولاة عان تداونهاا ماع الحخالت 
األزماة  أساباب  إىل  يُاِر  ولام  اإلنَْساانية، 
االقتصاعية التي يديُرلا التحالف ويف مقدمتهم 

السدوعيّة.
وأكاد الزباريي أن ولد الشايخ أحخد كان يف 
طرحه مساّوقاً خاشاالً ملباعرته التي ظلت منذ 
جنياف واحاد ولاي تطحان يف الخضااء عون 
ميارج حقيقي؛ ألنه لم يكن يومااً محايداً بل 
متحياٌز؛ لهذا خشال يف ُكّل مباعرته، وحاول أن 
يجار مجلل األمن إىل مربداه وتخرير ُمَيّطط 
تقسايم اليخن يف إطار ُمَيّطط الرق األوسط 

الجديد.
لاو  الوطناي  اليياار  أن  الزباريي  وأكاد 
الدخااع عن النخل وعادن املرالنة عىل الحلول 
اليارجياة حتاى اساقاط امُلَيّططاات التاي 
تساتهدف وطننا وأمتنا؛ ألننا بذلك سنستطيع 
كيخنياني إَعااَعة التخوضاع يف خارطة املنطقة 
الجديادة وخرض إراعتنا عىل خطى مساتقبلنا 

الواعد إن شاء الله.
والبنااء  الددالاة  حازب  يف  القياعياة  أماا 
األساتاذة حسيبة شنيف خأكدت أن ولد الشيخ 
أحخد باّرر للدادوان القصَف الوحاي للقاعة 
الكلى، وكأنه يشاكرلم عاىل ما قاموا به من 

االعرتاف والتحقيل.
وتقول حسيبة بأنها أَْكثَر ما استغربت له يف 
اإلحاطاة لو قول ولد الشايخ »وما لو يف قخة 
اليطورة أيضاً استهداف منطقة مكة املكرمة 
بصاروخ بالساتي وكأنه يساتقطب مشااعر 

املسلخني للوقوف مع الددوان ضد اليخن«.
وجامال ولد الشايخ – كخا تقول- حسايبة 
يف إحاطتاه اإلماارات وأَمرياكا والتي تدرضت 
سخنهم إىل االعتداء يف مضيل باب املندب واملياه 

الدولياة، بحساب قولاه، وكان لاذه الساخن 
واملدمرات جاءت من أجل حخاية اليخن.

ومان اإليجاباي يف إحاطة ولد الشايخ أحخد 
كخاا تقاول حسايبة لاو اإلشاارة إىل تنظيام 
القاعدة وعاعش وشن الهجخات عىل ُمَؤّسسات 
الدولة وقتل املدنياني.. والدعوة إىل إَعاَعة حركة 
املالحاة الجوياة والتجارياة مان وإىل مطاار 
منداء، واالشارة إىل الوضع االقتصاعي وتوقف 
صف الرواتاب للخوظخني، وأيضاً اإلشاارة إىل 

األعخال اإلنَْسانية واألرسى واملدتقلني. 
أّماا أمارية الدارايس عضو مكون الشاباب 
واملارأة يف مؤتخار الحاوار الوطناي خأكدت أن 
ما حدث يف جلساة مجلل األمان ليون االثنني 
املاايض ليال غريباً، خولد الشايخ لام ينصف 
الشادب اليخني حتى بشهاعة حل يقولها أمان 

املأل بأن ما يحدث يف بالعنا لي جرائم حرب. 
وقالات الدارايس لاا »مادى املسارية« إن 
ولاد الشايخ كان علياه أن يطالب يف الجلساة 
بإمدار قرار للوقف الخوري للحرب ومحاسبة 
السادوعية ملا ارتكبته من اعتداء طال ُكّل يشء 

ابتداء بالبر وانتهاء بالحجر.
وأشارت إىل أنه ليل مستغرباً أن يظهر ولد 
الشايخ ولو يقول األكاذيب واالخرتاءات ابتداًء 
من اتهاماه للحوثياني بقصف مكاة املكرمة، 
متناساياً أنناا ندياُش يف عارص التكنولوجياا 
وبإمكان طخل أن يدبَاَث بأجهزته االلكرتونية 
ليظهر وضع مكاة املرخة بأنها لم تخل ولن 

تخل؛ ألننا نحن من يحخيها.
ومن املساتغرب أيضاً أن ولد الشيخ قال إن 
جخياَع األطراف رخضات خارطاة الطريل له، 
خهذا ليل محيحاً، خوخاد منداء واخل عليها 
كأرضية لبادء النقاش ومان رخضها كان وخد 

الرياض املرتزق.
وأكاد الدرايس أن ولد الشايخ أحخد كساب 
السادوعية وحاخاظ عاىل  رضااء أساياعه يف 
وظيختاه األَُماخي التي يساتطيع مان خاللها 
أن يخيد من اشارتوا ذمته مقابل عماء وأوجاع 
وأحزان اليخنيني عون رحخة وال شاخقة وعون 
أن يثبت للدالم أن منادوب االمني الدان لألَُمام 

املتحدة محايد.
مان جانبه قال نبيال عبداللاه الوزير نائب 
االمني الدان التحاع القوى الشادبيه اليخنيه إن 
إحاطة ولد الشايخ أحخد لم تتطرق إىل مسألة 
مهخاة ولاي وقاف الدادوان ورخاع الحصار 

الجوي والبحري واللي عىل شدبنا املظلون.
وأضااف الوزيار لا »مادى املسارية« : »و 
بالنسابه لالنساحاب من الدامخه خقد طرح 
ان يتوىل األمن يف املناطل او املديريات الدر يف 
امانه الدامخه عره ألويه تقريبا ولذا مقلل 
وخطاري ان تكاون الدامخه بها عاره ألويه 
وبالتاكيد سييتلف مسؤويل االولويه ألي سبب 
كان وتصبح الرصاعات واملواجهات من شارع 

لشارع«.
 وذكرت املسوعة ان لاعي سينقل مالحياته 
لنائبه اي ان لاعي سايبقى كخا لو يف نظرلم 
ولن تنقال اال مالحياته اي انه مخكن ان يدوع 
كخاا كان يف نظرلام ألي سابب ييتلال ولذا 

قصور كبري وغبن يف خطته او خارطته.
 اما إحاطاة املبدوث يف مجلال األمن خهي 
علت واكدت عىل عدن مهنية السايد ولد الشيخ 
ويخارتض ان يدخل كخبداوث عويل  وال ييضع 
ألي طارف مهخاا كانات األساباب واملغريات 
حخاظا عىل موقده كخبدوث امخي وال يخرتض 
ان يتدامال كخوظف ، ويخارتض ان يدرف انه 
يتحخال كل يون يخار القتل والياراب والدمار 

الذي تتدرض له  اليخن. 
وتخنى الوزيار عىل ولد الشايخ ان تندكل 
عماثة اخالقه عىل سلوكه يف وظيخته كخبدوث 
امخي خاص مهناي غري منحاز ألي طرف وان 
يتقاي اللاه يف شادبنا اليخناي املظلاون والذي 
ساريخع الله مظلوميته قريبا بااْذن الله ،خهو 
امان أمرين اما ان ييلد اساخه كخبدوث ناجح 
ومهني او كخبدوث منحاز وخاشال يف مهخته، 
وتخناى أيضاً  مان االمني الدان لألمام املتحده 
ان يكلف لجنه لتقييم عخل  ولد الشايخ بحيث 
تنجز اللجنه عخلها خالل اسابوع بالكثري وان 
يتياذ اجاراء رسياع الن الواضح ومان خالل 
مساوعة خطته وإحاطته انه يساري يف االتجاه 

اليطا واألرضار بشدبنا ووطننا الغاليني.

حسن زيد: 
ولد الشيخ علم بجريمة 

الصلو والزيدية والمحويت 
قبَل اإلحاطة لكنه تجاهل 

ذلك عامدًا كي ال يثقَل 
ميزاَن جرائم العدوان

محمد الزبيري:
ولد الشيخ كان مسّوقًا 

فاشاًل وحاول أن يجرَّ 
مجلَس األمن إلى مربعه 

وتمرير ُمَخّطط تقسيم 
اليمن 

أميرة العراسي:
لم ينصف الشعب اليمني 

حتى بشهادة حق 
يقوُلها أمام المأل بأن 

ما يحدث في بالدنا هي 
جرائم حرب

نبيل الوزير: 
على األمم المتحدة أن 

تتخذ اجراءات سريعة 
بحق ولد الشيخ ألنه 

يسير في االتجاه الخطأ 
لإلضرار بالشعب اليمني

ولد الشيخ.. من مبعوٍث أَمـمي منحاز إىل بوق سعودي كـــاذب!
اللاه. إن تكرار مثل لاذه الحواعث مؤرش خطري قاد يؤعي إىل تصديد 

حاع للقتال وتهديد أمن حركة املالحة الداملية«.
تجادر اإلشاارة إىل أن من ألام واجباات أَي مبدوث تاباع لألَُمام 
املتحادة لو االلتازان بتقارير املنظخاة التي ينتخي إليهاا وعدن تبني 
روايات األطراف املتصارعة، ويف الوقت الذي خشالت خيه عول الددوان 
عاىل رأساها النظان السادوعي يف إثباِت اساتهداِف الجياش واللجان 
الشادبية ملكة املكرمة، بال إن قولهم باعرتاض الصاروخ عىل بدد 65 
كيلاو مرتاً من مكاة املكرمة يؤكد محاة ما أعلنه الجياش واللجان 
الشادبية عن استهداف مطار وقاعدة عبدالدزيز الجوية يف جدة التي 

تبدد عن مكة نخل املسااخة املذكورة.
أما ولد الشيخ الذي خرج تََخاماً عن مهخته واختلف عن ُكّل نظرائه 
يف تأرياخ املنظخاة األَُماخية خقد أص عىل تحريض الدالم اإلْسااَلمي 
عاىل اليخان عندماا قال يف إحاطتاه »ما لاو يف قخة اليطاورة أَيْضاً 
اساتهداف منطقة مكة املكرمة بصاروخ باليستي ولذا يدتل تطوراً 
خطارياً يؤثر عاىل مجرى الحرب ويخل مشااعر ما يزياد عن مليار 

ونصف مسلم يف الدالم«.
يف خقرة أخرى ومل ولد الشايخ إىل ذروة تجرُّعه من عوره كوسيط 
بشاكل تان ليل بانحيازه للددوان وحساب، ولكن عل تضليل الدالم 
وإبالغهم بخواقف األطراف املدنية بالرصاع من خطته الجديدة بشكل 

مغاير للواقع يف مخارسة واضحة للكذب.
ويف وقات أعلان مرتِزقُة الرياض بشاكل رساخي رخضهم لليطة 

األَُماخياة الجديدة، بل ورخاض الخار لاعي لدى مقابلته ولد الشايخ 
اساتالن ورقة اليطة، ويف املقابل أعلن الوخد الوطني ترحيبه باليطة 
باعتبارلاا أرضية مالحة للنقاش، بخدنى أن ولد الشايخ قد اساتلم 
بشاكل رساخي مواقف األطراف املدنية من خطته لكن ما قاله لدول 
مجلل األمان كان مغايراً، خقد قال »ما بلغناي حتى اآلن بطرق غري 

رسخية يشري إىل رخض األطراف ليارطة الطريل«.
وألن ولد الشيخ تجاوز املتوقع منه كرجل انحاز منذ اللحظة األوىل 
لقوى الددوان وتحول إىل ناطل إعالمي باسم الددوان مستغال مهخته 
األَُماخياة، خقد كان عىل وخاد أَنَْصار الله أن يوضحاوا للدالم حقيقة 

لذا الرجل.
ويف لاذا الساياق أكد الناطل الرساخي ألَنَْصار اللاه ورئيل الوخد 
املخاوض أن املبدوث الدويل إىل اليخن إسخاعيل ولد الشيخ تجاوز عوَره 
كوسايط من خالل خروجه عان الحياع خالل إحاطتاه ملجلل األمن 
وتبنَّى خيها األكاذيب التي تروجها قوى الددوان حول اساتهداف مكة 

املكرمة.
وقال عبُدالساالن إن »ولد الشايخ تجااوز عوَره كوسايط واختقد 
الحياع ويقون بدور التضليل عن الواقع وحديثه الكاذب يون أمل عن 

استهداف مكة يثبت أنه مجرع بوق إعالمي لدول الددوان«.
أخارياً يبدو أن ولد الشايخ بتجااُوِزه لم يدد مجارع مدرقٍل للحل 
السايايس يف اليخن بسبب انحيازه للددوان بل أَْمبَح جزًء من املشكلة 

اليخنية ترقى إىل مستوى مرتزقة الرياض.
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  - رشيد الحداد:

األَمريكاي  السادوعي  الدادواُن  تسابََّب 
بتصاعد املداناة اإلنَْسانية للخواطن اليخني يف 
كاخة أرجاء البالع، إاّل أنه وعخالءه من مرتزقة 
الريااض عخدوا خالل الخارتة القليلة املاضية 
عاىل الرتكياز عاىل ماا يدانياه أَبْنَااء تهامة 
وتوظياف تلاك املدانااة بطريقة مكشاوخة، 
متجاللني أن ذاكرة الشادب اليخني لن تنىس 
جرائام الدادوان السادوعي األَمريكاي بحل 
األَْطَخال والنساء والشيوخ والبنية التحتية يف 

ُمحاخظة الحديدة. 
يف مقابال سياساة األَْرض املحروقاة التي 
يف  األَمريكاي  السادوعي  الدادوان  يشانها 
محاخظاة الحديدة وشاواطئ مديرياة امليا 
التابداة ملحاخظة تدز، تاوىل مرتزقة الددوان 
مهخاة التغطياة عاىل جرائام الدادوان التي 
يرتكبها بشاكل يومي وكان آخرلا استهداف 
ساجن الزيدية وإباعة ما يزيد عن 60 سجيناً 
وإَمابَاة الدارات، مان خاالل التباكي عىل 
الوضاع اإلنَْسااني واملدياي املرتعي بشاكل 
حاع ومؤلم يف تهامة، مستغلني نتائج حربهم 
اإلجرامياة ومتجاللني األَْسابَاب التي أَّعت إىل 
تخاقم األَْوَضاع اإلنَْسانية لدرات اآلالف من 

املواطنني يف الريط الساحيل الغربي.
إنَْسااٍن  5 آالف  خخأسااُة ماا يزياد عاىل 
يواجهاون خطر املوت جوعااً بقريتي البقدة 
والذكاري يف مديرياة التحيتاا التاي تداد من 
املديريات األشاد خقاراً يف محاخظاة الحديدة 
نساخة،  ل1م.ع6  ساكانها  عادع  والبالاغ 
تجاللاوا أن الحصاار والددوان كان السابب 
الرئيا� ملداناة تلاك األرس التاي تدتخد عىل 
نشااط الصياد التقليدي كخصادر للدخل، إاّل 
أن طاريان وبوارج الدادوان مندت الصياعين 
من مخارساة نشااطهم املدتااع يف البحر منذ 
بدأ الددوان والاذي حول كاخة املياه االقليخية 
الواقداة قبالة ساواحل الحديادة إىل مناطل 
محظاور الصياد خيهاا باعتبارلاا مناطال 
اف مصاعر  عساكرية، ولاو ماا أعى إىل توقُّ
عخلهم والذي اندكل سالباً عىل استقرارلم 
املديي ليقدوا خريساًة ساهلًة أََماان الجوع 
الاذي أنهكهام وحاّول حياتهام إىل جحيام، 
وامللخات للنظار أن طريان الدادوان لم يكتِف 
بتجوياع ساكان قارى الصياعين بال يتدخد 
تهجريلم وارتاكاب جرائم حرب بحقهم من 

خالل استهداف قرالم باستخرار.
ورغام تخي ظالارة املجاعة يف أَْوَسااط 
ساكان قريتي البقدة والذكري وقرى أُْخااَرى 
يف املديرياة ذاتها إاّل أن مأسااة أَبْنَاء الحديدة 
اوساع من تلاك املداناة خاإىل جاناب التحيتا 
تخشات مظالر الجوع يف مديرياات أُْخااَرى 
يف نخال املحاخظاة، وعلخات مدى املسارية 
أن الدارات من األَْطَخاال يدانون من نقص 
حااع يف التغذياة يف عادع مان قارى مديرياة 
الجراحاي، ووخال املصادر َخاإن املئاات من 
الساكان يتضورون جوعاً بسبب توقف كاخة 
مصااعر الدخل وانددان املسااعدات الغذائية، 

وأّكاد املصدر أن الجاوع يتهدع حيااة اآلالف 
من الساكان يف قرياة الشابيطة والتجخدات 
السكانية املحيطه بها، وقرية الرجه وبيت 
عنرت والدطن واملقاطني وطرقو وبيت الدليبي 

وكدف الرمى والدكدة ومواًل إىل الخولة.
سايخا وأن الدادوان السادوعي األَمريكي 
حاّول أَْكثَر من 50 ألف ميااع يف الحديدة من 
مخارساة أعخالهم عىل امتداع شواطئ البحر 
األحخار إىل أَْلَداف مروعة آللته الدساكرية 
اإلجرامية، وبدد أن منع اآلالف من الصياعين 
التقليادي، وشان  مام مخارساة نشااطهم 
عرات الغارات عاىل الصياعين التقليدين يف 
سواحل اللحية، واليوخة، واملياء، وشواطئ 
جازر زقر وعقبان وكدماان، وجزيرة حنيش 
الدادو  ولجار  ومياون  وميادي  واليوخاة 
الدارات مان أرس الصياعيان مان منازلها 
بالقاوة، ورغام خداحاة تلاك الجرائام إاّل أن 
الددوان اساتهدف البُنية التحتياة للصياعين 
الصياعيان  قاوارب  اساتهداف  خاالل  مان 
يف البحار وقتال ُكّل مان خيهاا، واساتهداف 
تجخداات الصياعين وموانائ الصيد ومراكز 
اإلنزال واألَْسَواق الساخكية واملوانئ اليامة 
بالصياعين يف املياء أَْو يف تجخدات الصياعين 
والجازر التاي يقطناون خيها، يضااف إىل أن 
أزمة املشتقات النخطية الناتجة عن الحصار 
كان لها عور كبري يف اعاقة نشاط الصياعين.

ويف املقابال وبضاوء أخار مان قاوات 
تحالاف الدادوان يتم الساخاح بتدمري الثروة 
الساخكية من ِقبل ساخن الجرف الدشاوائي 
املرصياة يف ساواحل الحديدة، وخال مصاعر 
محلياة َخاإن تحالف الدادوان ساخح بقيان 

15 ساخينة جارف عشاوائي باالمطيااع يف 
ساواحل محاخظة الحديدة األُْسابُْوع املايض 
للقياان بتدمري ماا تبقى من البيئاة البحرية 
أثنااء عخلياات الصيد التي تقاون بها إضاخة 
إىل جرخها شاباك الصياعين املختدة عىل بُدد م 

أميال من سواحل املحاخظة.
تلاك الجرائام التي تدرض لهاا الصياعون 
لم تكن ساوى جزء من ُكّل، حيث اساتهدف 
الددوان خالل الخرتة املاضية املصانع واملزارع 
واألَْساَواق واملوانئ واملطارات ومنشأة النخط 
امليتلخة ومحطات الكهرباء وتدخد استهداَف 
حيااة املواطان البسايط يف الحديادة يف منع 
عخاول املازوت لتولياد الكهرباء ومنع عخول 

الدواء والغذاء والوقوع.
يضاف إىل تلك الجرائم اساتهداُف الددوان 
املصاناع  مان  عادعاً  األَمريكاي  السادوعي 
االنتاجية الواقدة يف مدينة الحديدة، كخصنع 
األلباان »يخاناي« للدصائار يف ابريال الداان 
املايض والذي اساتهدف مع ُعّخاله بسلسالة 
غارات أَّعت إىل استشاهاع 37 عامالً من عخال 
املصنع وإَمابَة أَْكثَر من 50 آخرين وخسائر 
ماعية تقدر بأَْكثَر مان 30 مليوَن عوالر، كخا 
اساتهدف طاريان الدادو مطلع واساتهدف 
طريان الددو السادوعي مطلع الدان الجاري 
مصنع يدكاو للخرطبات التابع لركة عرلم 
للصناعات بسلسالة غارات تساببت بتدمري 
خطاني لإلنتاج أحدلخا تدمارياً كامالً واآلخر 
جزئيااً، باإلضاخاة إىل تدماري مياازن قطع 
الغياار وميازن اإلنتاج تدمرياً كامالً، وقدرت 
إعارة املصنع اليساائر املالياة للركة جراء 
الدادوان بأَْكثَار من خخساة ملياارات ريال 

يخني.
واساتهدف مصنع األكياس البالساتيكية 
التاباع لركاة تهاماة للصناعاة ووساائل 
التدبئاة الواقع يف منطقة جخيشاة بكيلو 16 
بخحاخظاة الحديدة، باإلضاخة إىل اساتهداف 
 16 بكيلاو  والدلاناات  »الخازلاني  مصناع 

وألحقت عماراً واسداً يف محتوياته.
ويف نخل االتجاه تسبب الددوان والحصار 
برتاجاع االنتااج الزراعاي يف أوعياة تهاماة 
اندادان  نتيجاة  االنتااج  الواسادة والواخارة 
املشاتقات النخطياة، كخاا اساتهدف الدادو 
مازارع األبقاار والطياور بسلسالة غاارات، 
ولدال ابرز تلك املزارع ماا تدرضت له مزرعة 
مراعاي التابدة إخوان ثابات ومزرعة الطيور 
التي استهدخت األُْسبُْوع املايض ومزرعة رجل 
األعخال مدين ياساني التي استهدخت الجخدة 
املاضية، باإلضاخة إىل الددوان اساتهدف عدع 
مان املزارع األُْخااَرى ومنها مزرعة بامسالم 
لالستثخار السخكي »مزرعة جخلي« الواقدة 
يف منطقة اللحية محاخظة الحديدة الساحلية.

ويف الصلياف اساتهدف الددوان مشااريع 
املياه الرئيسية وآخرلا مروع مياه الصليف 
الاذي يساتخيد منه م1 ألاَف نساخة يف قرى 
الصلياف بسلسالة غاارات وتسابب بخوجة 
عطاش يف أَْوَسااط الساكان وأزماة ميااه يف 
املنطقاة، وسابل لاذات الدادو أن اساتهدف 
مصناَع ملح الصلياف الذي يدخال خيه 500 
عامل أََساايس ويوخر قرابة 500 خرمة عخل 
أُْخااَرى يف مجال التساويل والتغليف وغريلا 

يديلون أَْكثَر من 7 آالف شيص. 
األُْخاااَرى  لاي  تدرضات  األَْساَواُق   
لالساتهداف املخنهاج يف الحديادة مان قبال 
الددوان السدوعي األَمريكي الذي حول سوق 
الضحى إىل لدف من أَْلَداخه ليقتل 35 شهيداً 
وعارات الجرحى مان الباعة واملتساوقني، 
كخا اساتهدف ساوق مدينة زبيد التأرييية، 
ميلخاً 50 شهيداً وعرات املصابني، وأَْسَواق 
أُْخااَرى وارتكب خيهاا مجازر إباعة جخاعية 

بحل الباعة.
كخا وقف الدادوان منتصف الدان الجاري 
ساكان  مان  اآلالف  عارات  مدانااة  وراء 
الحديدة نتيجة انقطاع الكهرباء، حيث تدخد 
الددوان السادوعي األَمريكي احتجاز شحنه 
املاازوت التاي تم رشاؤلاا لتيخياف مداناة 
املواطنني الناتجة عن ارتخاع عرجات الحرارة 
يف خصال الصيف وتدخد الدادوان احتجاز ع2 
ألَف طن من املازوت لددة أشاهر وأخرج عنها 
بداد خقاد الدارات مان املارىض واملصابني 

بأمراض مزمنة حياتهم. 
أطلقات  خقاد  بالادواء  يتدلال  وخيخاا 
املستشاخيات الحكومياة الداملاة يف مديناة 
الحديادة عرات االساتغاثات ملدلاا بالدواء 
واملحاليال الطبية التي نخاذت جراء الحصار، 
ختصاعدت مداناة اآلالف من مرىض الخشال 
الكلاوي وتدرضت حيااة اآلالف من املصابني 
بالساكرى ليطر املاوت الجخاعي جراء نخاذ 
مدانااة  تصاعاد  إىل  باإلضاخاة  االنساولني، 

مرىض الرسطان بأنواعه. 

أّكادت اللجناة اإلرشاقياة لدخلية الرتسايم برئاساة وكيل 
مصلحاة الجخاارك رئيال اللجناة االرشاخياة يحياى محخد 
االساطى، ارتخااع اإلياراعات الجخركياة والرساون الريبية 
والدوائاد األُْخاااَرى املحصلة، مان قبل لجان الرتسايم، منذ 
بداية حخلة التيخيض الجخركي وحتى يون 31 اكتوبر الحايل، 
لدادع 5265 سايارة، مبلاغ )05.655ع.3ل1.6( مليار َو3ل6 
مليوناً َو05ع آالف َو655 رياالً، بخددل إيراعات جخركية بلغت 
)ع3ل.1ل5.5ع1.0( ملياراً َو5ع مليوناً َو1ل5 ألخاً َوع3ل رياالً 
ورسون رضيبية وعوائد أُْخااَرى بلغت )216.ل36.مل5( مل5 

مليوناً َول36 ألخاً َو216 رياالً.
وأقارت اللجناة التحضاريَ لختاح لجناة ترسايم جديادة 
بخحاخظاة ذماار؛ نظاراً لإلقباال املتزاياد مان املواطنني عىل 
الرتسايم، وكذا ومناقشة الحلول الدخلية للخدوقات واملشاكل 
التاي تواجه أعخال اللجان، كخا اساتدرضت اللجنة اإلرشاخية 

نتائج أعخال األُْسابُْوع الثاني من حخلاة التيخيض الجخركي 
بدد إضاخاة لجنة أمانة الدامخة، وأشااعت باملساتوى الذي 

بلغته.
 وخاالل االجتخاع أكد وكيل مصلحة الجخاارك، عىل أََلخيَّة 
اساتكخال ماا مان شاأنه تقديام وتساهيل اإلجاراءات أمان 
املواطنني، من قبل الجهات ذات الدالقة بالرتسايم الجخركي، 
موضحاً أن عىل جخيع األطراف أن تدَي بأنها يف مهخة وطنية، 
وكخا أن الدخلية تقدن السايولة املالية للبنك، خهي أيضاً تدزز 
مان الدخلياة األمنية يف البلاد، وال ينبغي التقليال من أي جهد 

كان.
إىل ذلاك أكاد مديار عان جخارك رقاباة منداء ناور الدين 
البدح ترسايم أَْربدة آالف و00م سايارة منذ بدء حخلة ترسيم 
السايارات واملركبات يف الا16 من الشاهر الجااري بتيخيض 
يف الرساون يصل إىل %5م، مشارياً إىل أن عخلية الرتسيم تسري 

بكل مرونة وخل إجراءات وضوابط عقيقة، مشرياً إىل أن مددل 
عخول السيارات إىل الجخارك يزيد عن مائة سيارة يف اليون.

وتطرق إىل بدض اإلشاكاليات التي تواجه عخلية الرتسايم 
وتؤعي إىل تأخري إجراءات ترسايم املركبات منها عدن استيخاء 
كاخة الوثائل املطلوبة التي تثبت ملكية السايارة ووجوع خلل 
خني يف السايارة يستدعي إحالتها إىل لجنة الخحص للتأكد من 
سالمتها، خضالً عن وجوع موعيالت من السيارات غري موجوعة 
ضخن قوائم التصنيف، حيث يتم إمدار ختاوى خامة بشأنها 
من اللجناة املدنية بالختاوى يف رئاساة املصلحة، ولخت مدير 
عان الجخرك إىل أن املصلحة ساتتيذُ اإلجراءات القانونية بحل 
املتهربني من الرتسيم والسيارات التي ال تحخل أرقاماً مروريًة 
بدد انتهااء الخرتة املحدعة للرتسايم اساتناعاً إىل قرار مجلل 
الوزراء والتدخيخات واللوائح اليامة بذلك للحخاظ عىل األمن 

واالستقرار.

�شيا�شُة االأَْر�ش املحروقة تطاُل ال�شاحل الغربي 

التجويُع والتدميـُر والتهجري.. ثالثي إجرام العدوان يف تهامة

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدخلة   

  250   250.5عوالر 

م5.2م52م.5م2 اليورو

66.66 ع66.7 ريال سدوعي

35.عل650.656 ريال ُعخاني

6353.15م.353االسرتليني

 للعــلم 
تهريُب السجائر!

�ُد الع�دواُن الس�عودي إغراق  يتعمَّ

األَْس�َواق املحلية بالسجائر املهربة منذ 

ب�دأ الع�دوان، فبينم�ا يق�ف العدوان 

حجر عثرة أََم��ام تدفق الغذاء والدواء 

والوق�ود إىل املوان�ئ اليمنية ويش�رتط 

حصول بعض الشحنات التجارية عىل 

إذن مس�بق م�ن قبل تحال�ف العدوان 

ومرتزقة الرياض وتصاريح دخول من 

قب�ل فريق التفتيش الخ�اص بتحالف 

العدوان الذي يعمل تحت إرشاف األَُم�م 

املتح�دة، إاّل أن التحال�ف وأََدَوات�ه من 

املرتزقة والعمالء يقف�ون وراء تهريب 

كميات كبرية من السجائر من األَْسَواق 

الخارجية ليس لغرض استهداف املنتج 

الوطن�ي وحس�ب ب�ل إلدراك العدوان 

أن اي�رادات الرضائ�ب م�ن الس�جائر 

الوطنية يتجاوز 2 مليار ريال شهرياً، 

ولذل�ك كان اله�دف الرئي�ي لعملية 

تسهيل السجائر املهربة يندرج يف اطار 

استهداف االيرادات العامة للدولة.

ول�ذات الس�بب انخفض�ت مبيعات 

الس�جائر الوطنية بسبب حالة االغراق 

التجاري من 47 أل�َف كرتون يف اليوم 

يف الس�وق املح�ي إىل 17 أل�ف كرتون 

بانخفاض يبلغ يومياً 30 ألَف كرتون. 

وهو ما انعكس س�لباً ع�ىل ايرادات 

الرضائب من الس�جائر الوطنية والذي 

انخفض ش�هرياً أَْكثَر من مليار ريال، 

ب�ل أن تهريب الس�جائر كبّ�د املوازنة 

العام�ة للدول�ة منذ بدأ الع�دوان حتى 

النص�ف األول م�ن العام الج�اري إىل 

ار الت�ي  37 ملي�ار ري�ال، تل�ك األَْضَ

كادت توقف خطوط انتاج رشكة التبع 

ارها  والكربي�ت الوطنية تتصاع�د أَْضَ

يوماً بعد آخر، وهو م�ا ينبغي عىل ُكّل 

الجه�ات املعنية ومنها وس�ائل اإلْعاَلم 

الوقوف بمسئولية تجاه عملية اإلغراق 

املتعمدة بالس�جائر املهربة واس�تعادة 

االي�رادات العامة للدول�ة التي فقدتها 

نتيج�ة تل�ك العملي�ة العدائي�ة الت�ي 

تس�تهدف واحداً من أهّم موارد الدولة 

َأْكَثُر من مليار ريال.. إيراداُت حملة ترسيم الجمارك والتخفيضات تصل 85 % اليومية. 
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  - يحيى الشامي:
كخاا لو أناه مدِرٌض ألحادث منتجاات مصانع 
اآللياات الدساكرية الغربياة تبادو بداُض املواقع 
واملدسكرات السدوعية ولي متواريٌة خلف مخوٍف 
وأرتال مان املدرعاات املتنوعة االشاكال واملتددعة 

املهان الحربية )لجوماً وعخاعاً(.
الدساكر  بخواقاع  يحياط  مخاا  يشء  لاذا 
الرتابياة  التحصيناات  عان  نالياك  السادوعيني، 
واألساوار االسخنتية واألساالك الكهربائية؛ ويدعم 
لاذه املواقاع ويساندلا خطاوط إماداع ال تتوقف 
عللا حشاوع التدزيزات واالسناعات املتضخنة ُكّل 
مساتجد من الساالح والذخرية الواملاة عورياً إىل 
ميازن امُلَؤّسساة الدسكرية السادوعية ومنها إىل 
حادوع املخلكة الجنوبية، حيث تذلاب تلك اآلليات، 
وال يرجع منهاا إاّل القليل ألغراض الصيانة وإَعاَعة 

التأليل.
ونظراً ألسادارلا بالظة الثخان ال بد من تقليل 
احتخاالت إمابتها بناريان املقاتلني اليخنيني وعخل 
ُكّل ماا يخكان لضخاان ساالمتها وحخايتها، ولي 
مهخة ماوكل جزء منها إىل ساالح الطاريان والذي 
غالبااً ماا يغطيهاا باأرساب مان الطائارات تظل 
محلقة عىل مدار السااعة ومشكلة مظلة جوية ال 
تلح االجواء ليالً ونهااراً، طاملا َولجخات اليخنيني 
وعخلياتهم آخذة يف التقدن نحو الدخل َومستخرة يف 

التصاعد يف سياق مدركة الرعع.
املساتطلدة  املسارّية  الطائارات  غاري  لاذا 
واملستكشاخة ألي تحرك يخني محتخل ولي بأنواع 

وأحجان ومهان ميتلخة.
عاالوًة عىل مئاات الكامريات الحرارياة والليلية 
املنصوباة عاىل أباراج الرقاباة االساخنتية َوقوائم 
منصوباة أعاىل تحصيناات مواقع حارس الحدوع 
السادوعي ومتصلة بشابكة من األقخار الصناعية 
التي تبّث مبارشة إىل غارف الدخليات ومراكز إَعاَرة 
وتوجياه األعخاال الحربياة، واملتواجاد خيها مئات 
املستشاارين واليلاء الدساكريني من ُكّل أمقاع 
السادوعّي  جنساياتهم  مان  ُعارف  وقاد  األرض، 

والليطاني واإلرسائييل.
الرتسانُة الدسكرية الضيخة - والتي اشرتتها 

املخلكاة بدقاوع تجارياة لاي األضياُم يف تأريخ 
مخقاات بياع األسالحة - تتحول الياون إىل عبء 
كباري تدجز املخلكاة عن تحخلاه أَْو وقاف نزيخه 
ألساباب تتدلال يف مدظخها بطبيداة املدركة غري 

املتكاخئة.
خخاي حني تدتخاُد املخلكاة الطريقاة التقليدية 
للجياوش النظامياة خإنهاا ترماي بكامال ِثَقِلهاا 
الدساكري يف امليدان بشكل غري مدروس وال مستند 
ليطط عساكرية لجومياة أَْو عخاعية، ويف مقابل 
اعتخاع املقاتل اليخني عىل أََسااليب وخطط لجينة 
مساتوحاة مان حرب القبائال ويشء من أََسااليب 
الجياش اليخناي، ولي طريقاة تدطاي األخضلية 
للقاوات اليخنية وتخنحها ساهولة ومرونة الحركة 

والتنقل عل محاور القتال ومواطن النزال.
يف نازول امليداناي إىل خطاوط الناار ومناطال 
سايطرة املقاتلني اليخنيني يف جبهاات متددعة من 
جيزان يخكن مالحظة الخروق الكبرية بني أُْسالُْوب 

اليخناي يف القتال وطريقاة إَعاَرة الدخلياة الحربية 
وتخاميلهاا بصاورة تيتلاف كليااً عان طريقاة 
وأُْسلُْوب الطرف اآلخر السدوعي، خخثالً من الصدب 
أن تشاالد أَْو تلخل مباارشة تواجد املقاتل اليخني 
عاىل األََرايض التي يسايطر عليها، لكان أَي حركة 
من الطرف اآلخر باتجاه املنطقة تقابل برع حاسام 
ورسيع، كخا أن املواقع السادوعية وبرغم ما عليها 
مان تقنياِت كشاف ورمد حديثة إاّل أنهاا غالباً ما 
تكون نقاط استنزاف ومربدات استهداف تطاولها 
عارات القذائاف املدخدياة اليخنياة وأحياناً تصل 
إليهاا خارق متيصصاة لتنخياذ عخلياات خاطخة 
تنتهاي بقتل عادع من الجنوع السادوعيني وإحراق 

آلياتهم املتواجدة.
ولاو ماا حصال يف الدخلياة النوعياة الرسيدة 
والياطخاة التاي نخذت عىل موقع الكارس املتقدن 
يف محاخظة الحرث الجيزانياة باليوبة قبل أيان أَْو 
يف موقاع عليب الجبايل بنجران ولخاا مثاالن وثل 

تخاميلهخاا أَْو جزء منها االعاالن الحربي وانتهت 
األوىل باعطااب واحاراق ثاالث آلياات بداد اغتنان 
ماا عليها من أسالحة وذخائار وقتل عادع الجنوع 

السدوعيني.
بينخاا انتهات الثانياة بالسايطرة الكاملة عىل 
املوقع وتخجري بارج الرقابة عليه بدد إخالء ما خيه 

من الغنائم.
ويظهار مان تأرياخ التصنياع املرساون عىل 
القطع الدسكرية التي اغتنخها اليخنيون، مؤخراً، 
عخول كثاري من األسالحة التي اشارتتها املخلكة 
خاط اليدماة الدساكرية يف الجبهاة الجنوبياة 

للسدوعية.
ووخال شاهاعات ميدانياة مطلداة ومشااركة 
يف األعخاال الدساكرية خاإن تخوق املقاتال اليخني 
ونجاحاتاه املتتالية التي يحققها يف مدارك جبهات 
ما وراء الحدوع يرجع يف أحد جوانبه ابتكار وتطوير 
أََسااليب جديادة تطوع امليدان وتساتخيد مان ُكّل 

التضاريل املحيطة وتحولها إىل بيئة توازي وتجتاز 
ُكّل التدقيدات والرتتيبات الدخاعية املصطندة الذي 
يساتحدثها الجياش السادوعي حول مدساكراته 

ومواقده.
لكذا تحّولت الرتساانة الدساكرية السادوعية 
الضيخة واملكلخة مان مهخة الدخاع عن املخلكة إىل 
كونهاا مبدث قلال للقاعة السادوعيني بخدل نجاح 
املقاتال اليخني يف تحويلها إىل نقاط اساتنزاف أَْكثَر 
مان كونها خطاوَط عخااع ومواقع اشاتباك، ولو 
ماا يُجِلُ املخلكة عىل البحث عن وساائل وأََسااليب 
تقلل من نسابة خساائرلا يف لذا املجاال ولدل من 
لذه الوساائل اساتبدال الجندي السدوعي باملرتزق 

اليخني.
وقبل ذلك كله خإن أَي ساالح مهخاا بلغ كخا أَْو 
تخيز نوعاً ال يخكنه منع تنخيذ املقاتل اليخني قراره 
بالوماول إىل حياث يريد نقال املدركة أَْو توسايع 

ُجغراخيتها.

أَْبَناُء الصلو ينددون بمجازر 
العدوان ويؤكدون استعداَدهم 

الكامل ملواجهته
  - تعز:

نّظم أَبْنَاء مديرية الصلو بخحاخظة تدز االثنني 
املايض وقخاًة احتجاجيًة تندياداً بخجازر الددوان 
السادوعّي بحل املواطناني من األطخال والنسااء 

والشيوخ.
واستنكر املشاركون يف الوقخة الذين احتشدوا 
يف سااحة مستومف 22 مايو باملديرية، استخراَر 
الددوان السادوعيّة عاىل اليخن وتدماري مقدراته 
َوبُنيتاه التحتياة َواساتهداف األبريااء يف عخاون 
املحاخظات، مؤكدين اساتدداعلم الكامل ملواجهة 
لذا الدادوان ورخاد الجبهاات القتالياة بالرجال 

واملال.
ونادع املشااركون بالصخت األَُماخاي تجاه ما 
يتدارض له الشادب اليخني من مجازر وحشاية 
عىل مدى ع1 شهراً من الددوان الهخجي والحصار 
الجائار، عاعاني أحارار الدالام إىل التحارك الجاع 

ملناصة الشدب اليخني وقضيته الداعلة.
وتأتي لذه الوقخة عقاب املجزرة املروعة التي 
ارتكبها طريان الددوان السدوعي السدوعيّة بحل 
املواطناني من أَبْنَاء الكديرياة والتي راح ضحيتها 
نحو 30 شاهيداً وجريحااً، مدظخهم من األطخال 

والنساء وتدمري املنازل َواملدارس والطرقات.

قبائل ريمة: سنتحّرُك إىل ميادين العز والكرامة للثأر من العدوانقبائل بني الحارث: دماُء اليمنيني لن تذهَب هدرًا وسنثأر لها

  - أمانة العاصمة:
أعلنات قبائاُل مديرياة بناي الحاارث بأمانة 
الدامخة، النخريَ الدان والنَكف يف مواجهة الددوان 
السدوعّي استجابة لدعوة قبائل خوالن وسنحان.

وأكدت مشايخ ووجهاء مديرية بني الحارث يف 
لقاء حاشد جخدهم الثالثاء املايض عىل االستجابة 
الكاملاة مان قبائال مديرية بناي الحاارث لنداء 
عاعاي النكاف لرخد الجبهاات بالرجاال والرع عىل 
جرائام الددوان السادوعي السادوعيّة وما ارتكبه 
مان جرائم بحال الشادب اليخني منذ ع1 شاهراً، 
مؤكديان مخوعلام يف مواجهاة الدادوان ورخاد 
الجبهاات بالرجال واملال حتاى تطهري الوطن من 

الغزاة واملحتلني.
وجادع مشاايخ ووجهااء وأَبْنَااء مديرية بني 
الحاارث تأكيدلام عىل الوقاوف مخاً واحاداً مع 

كاخاة القبائال اليخنياة يف مواجهة الدادوان وخاًء 
لدمااء الشاهداء وعخاعاً عن عزة وكرامة الشادب 

اليخني وسياعة الوطن.
وأكاد بيان مااعر عان اللقااء البادء بتجهيز 
الرجال والدتاع واملاال لرخد مياعين الرف والدزة 
يف مواجهاة الددوان السادوعّي واساتهجن البيان 
الجرائم البشادة التي يرتكبها لاذا الددوان والتي 
كان آخرلا مجازر الصالة الكلى بصنداء والصلو 
بتدز والزيدياة بالحديدة، مدلين عن خيبة أملهم 
باملجتخع الادويل الذي لم يرتعع يف إخخااء تواُطِؤه 

إزاء لذه الجرائم البشدة.
وناّدع بياان القبائال بخاا يارّوج لاه النظاان 
السادوعي من استهداف الجيش واللجان الشدبية 
ملّكاة املكرماة، مدتلين لاذه األباطيال تهدُف إىل 
تغطياة جرائخاه البشادة بحال الشادب اليخني 

وتدمري مقدراته.

  - خاص:
عقد مشايُخ ووجهاء وأعيان وقبائل محاخظة 
ريخاة لقااًء قبَليااً، االثناني املاايض، أعلنات خيه 
قبائاُل املحاخظ النخاريَ الدان يف مواجهاة الددوان 
السادوعي؛ اساتجابة لدعوة قبائل خوالن الطيال 
وسانحان واساتنخارلا لحشاد وتجهياز الرجال 
للتحرك إىل مياعين الدزة والكرامة والرف للدخاع 

عن الوطن.
وأكد مشاايخ ووجهاء املحاخظة يف اللقاء الذي 
حاره وكالء املحاخظة حاخاظ الواحدي ومحخد 
الوسد ومالح الديايض امطخاخهم ووقوخهم مع 
كاخة القبائل اليخنية يف مواجهة الددوان والرع عىل 
جرائخه التي يرتكبها بحل الشادب اليخني ووخاء 

لدماء الشهداء.
إىل ذلك اساتنكرت قبائل محاخظة ريخة يف بيان 

مااعر عان اللقاء الجرائام التي يرتكبهاا تحالف 
الدادوان السادوعّي بحاّل أَبْنَااء الشادب اليخني 
والتي كان آخرلاا مجزرة الصالة الكلى بصنداء 
والجريخة الوحشاية بخديرياة الزيدية بخحاخظة 

الحديدة.
وأكاد بيااُن القبائل عاىل ألخية وحادة الصف 
واالساتنخار ملواجهة الدادوان للدخااع عن الوطن 
اَل البياان عول تحالف  وكرامتاه واساتقالله وحخَّ
الدادوان السادوعّي واملرتزقة املساؤولية الكاملة 
عن ُكّل الجرائم التي ارتكبت بحل الشدب اليخني، 
مشارياً إىل أن لاذه الجرائام املروعاة لن تساقط 

بالتقاعن.
وععا البيان الشدبي الشدب اليخني إىل اإلسهان 
الخاعل يف حخلة ععم البنك املركزي، مجدعاً التأكيد 
عىل ألخية الثباات والصخاوع يف مواجهة الددوان 

الغاشم.

أَْبَناُء الخبت وملحان يف املحويت يعلنون النفري العام
  - المحويت:

أعلن أَبْنَااُء مديرية اليبت بخحاخظة املحويت 
يف لقاٍء قبيَل موّساع األربداء املايض النَكف القبيل 
والنخري الدان إىل جبهاات القتال ملواجهة الددوان 
السادوعي الغاشام تلبياة لناداء قبائل سانحان 

وخوالن الطيال.

وأكد أَبْنَاُء مديرية اليبت اساتنخارلم الكامل 
للثأر لضحايا جرائم الددوان بحل الشدب اليخني 
وبذلهم الغايل والنخيل يف سابيل الذوع عن الوطن 
واالنتصار لكرامة أبنائه، مؤكدين أن لذه الجرائم 

لن تسقط بالتقاعن.
إىل ذلاك أوضاح بياان مااعر عان اللقااء أن 
اساتنخار واساتجابة أَبْنَااء محاخظاة املحويات 
للنكاف القبايل علياٌل عاىل ثباات وتخاساك أَبْنَاء 

اليخن عامة َورجاال القبائل عىل وجه اليصوص 
ومخوعلم يف مواجهة الددوان الذي يرتكب أبشع 
الجرائم وينتهك اإلنَْساانية ويدمر كاخة مقومات 

الحياة يف اليخن. 
وأشااع البياان باالنتصاارات التي يساّطرلا 
أبطال الجيش واللجان الشادبية يف جبهات الدزة 
والكرامة عاعيني الشادب اليخناي إىل النخري الدان 

ورخد الجبهات باملال والرجال.

يف ذات الساياق أعلنات قبائال مديرية ملحان 
بخحاخظاة املحويات اساتجابتها لدعاوة قبائال 
سانحان وخوالن الطيال بالنكف والنخري الدان يف 

مواجهة الددوان السدوعي.
وأكد مشاايخ ووجهاء وأَبْنَااء مديرية ملحان 
يف لقاء حاشاد لهم أمل األربداء االستدداع التان 
لرخاد الجبهاات بالرجال للذوع عان الوطن وأمنه 
واساتقراره والرع عىل جرائم الددوان السادوعي 

السادوعيّة بحال أَبْنَااء الشادب اليخناي منذ ع1 
شهراً.

كخا اساتنكر بياُن ماعر عن اللقاء ما يرتكبه 
الدادوان مان جرائام ومجاازر بحال اليخنياني، 
بصندااء  الكالى  الصالاة  مجازرة  وآخرلاا 
ومجزرتي مديرية الصلو بتدز والزيدية بالحديدة 

والصخت الدويل امليزي إزاء لذه الجرائم.

أسطورُة التسليح السعودي: 
انهياٌر يف حرب االستنزاف املنهكة
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الباب األول:

التأريُخ االْقتَصادي للرأسمالية االستعمارية العاملية 

التأريُخ االْقتَصاديُّ لإلمربيالية العاملية 
عاملاي  نظاان  إىل  الرأساخاليُة  آلاِت  »لقاد 
الضطهااع األكثرياة الكلى من ساكان األرض 
اساتدخارياً وخنقهاا َماليااً من قبال حخنة من 
لاذه  اقتسااُن  ويجاري  »املتقدماة«.  البلادان 
»الغنيخاة« بني ضارياني أَْو ثالث ضاوار أقوياء 
يف النطااق الداملاي، مسالحني من الارأس حتى 
أخخاص القدماني )أَمرياكا وانجلارتا واليابان( 
يجرون األرض كلها إىل حرِباهم من أجل اقتسان 
غنيختاهام«. كتاب ليناني لاذ يف الداان 20ع1 
يف مقدماة الطبداة الثانية لكتاباة »اإلمليالية 
أَْعىَل مراحل الرأساخالية« وماا زال التحليل الذي 
قّدمه مائباً، لوال تغرّي بسايط ولاَو أن إنجلرتا 
واليابان تبدوان أكثَر )شييوخًة( يف إملياليتها 
يف عجز عن مخارساة الطابع الددواني للتوساع 
االْقتَصاعي االساتدخاري الذي كانتا عليه. خيخا 
ماا زالات االمليالياُة األَمريكياة محاخظة عىل 
إملاطوريتهاا، ورغام ذلاك تداناي إمليالياة 
أَمرياكا أزمااٍت جذرياًة نهائياة -سانوضحها 
الحقاً-. وملا كان االساتدخاُر القديُم لو اقتساَن 
الدالم عساكرياً واحتالالً ومندوباً سامياً يحكم 
املستدخرات، خإن الركات االمليالية يف عرصنا 
الرالن، ما زالت تتقاَساُم الدالم -مساتدخرات- 
كأساوق لترصياف سالدها وتصديار أموالهاا 
وكخحخياات بروليتارياة لتشاغيل عخاال لذه 
البلادان، عل تحالف )الثالثاي القاتل( »مندوق 
النقد الدويل« و«البنك الدويل« و«منظخة التجارة 

الداملية«.

قراصنة االْقتَصاد االستعماريني 
الحدياُث َعان إملاطورياات اساتدخارية يف 
الدارص الرالان ليل رضبااً مان الهلوساة أَْو 
التيوياف، بال لاو حديٌث عان واقاع ملخوس 
تداناي منه البرية، قد تيتلف تخسارياته لكن 
وجوَعه واقاع ال تييل، وبخا أن ُكّل ظالره تدل 
عان وجوعلاا خاإلمليالياة تدّلُ عان وجوعلا 
باإلخقار للشادوب وارتخاع نسابة الديان الدان 
وانيخااض الدخال واملاوت جوعاً ومرضااً، بل 
وتدكل الظالرة وجوعلا عىل مساتوى الخكر، 
وال يساتثنى من ذلاك الكتاب األَمرياكان، ونجد 
ترصيحات واضحاة يف كتاب »جون بركنز« أَحد 
اليلاء االْقتَصاعيني التاي توظخهم االمليالية، 
يقاول يف كتاباه »االغتيال االْقتَصااعي لألَُمام«: 

» كتبات لاذا الكالن يف 
كبداياة  2مع1  الداان 
عنوانه«  كتاب  ملروع 
قرماان  ضخاري 
كّرساته  اْقتَصااعي« 
لتكريم رئيا� عولتان 
الالتينياة،  أَمرياكا  يف 
»جايخاي  لخاا 
رئيال  رولادوس« 
و«عخار  )األكاواعور(، 
رئيال  توريجاوس« 
)بنخا(. كانا من زبائني 
أحرتمهخاا،  وكناُت 
تقاربااً  بينهخاا  وأرى 
الطبااع،  يف  وتشاابها 
ولقاد لقياا حتخيهخاا 
بحاعثنَي مروعني وكانا 
مدبريان، خقاد اغتياال 
مدارضتهخاا  بسابب 

لتلك الشابكة الجهنخية من الاركات الدخالقة 
لبنااء  تسادى  التاي  والبناوك  والحكوماات 
إملاطورية عاملية، وعندما خشلنا نحن قرامنة 
االْقتَصااع يف اساتخالة رولادوس وتوريجاوس، 
ال خرياٌل آخر مان القرامنة، ولام ثدالب  تدخَّ
امليابارات املركزياة األَمريكياة CIA املدتخدين 
لديهاا، والذين كاناوا عائخاً خلخنا، واساتطاعوا 
تنخياذ املهخة«.)1( ويضياف: »ويحقل قرمان 
االْقتَصااع أكال نجاح عندماا تكاون القروض 
كبريه لدرجة عجز الدولة املساتدينة عن ساداع 

ماا عليها من عيون يف ظرف سانوات قليلة، آنئذ 
نسالك سالوَك املاخياا، ونطلب رطالً مان اللحن 
اُن قائخاَة طلباتنا واحدة  مقابال الدين، وتتضخَّ
أَْو أكثار من التايل: السايطرة عىل تصويت الدول 
أَْو  املتحادة،  األَُماام  يف 
عسكرية،  قواعد  إنشااء 
أَْو الهيخناة عاىل ماوارَع 
كباريٍة كالبارتول أَْو قناة 
)بنخاا(، بالطباع يبقاى 
املساتدون مثقاالً بالدَّين 
وبذلك يضاُف بلٌد آخر إىل 
الداملية«. إملاطوريتناا 

 )2(
الخيلساوُف  كان 
))كارل  األملانايُّ 
ماركال(( الاذي واكاب 
تخجار الثاورة الصناعية 
تأريييااً  وعرساها 
مان  أول  اْقتَصاعيااً، 
»رأس  مَؤَلخاه  يف  برلان 
أن  عاىل  املاال1967-« 
واملزاحخاة  املناخساة 
الحرة -التي كانت سائدة 
آناذاك- ساوف تولاد تخركاز اإلنتااج )تجخده 
وتضاعف انتاجاه وتطور ماكيناتاه يف مصانع 
أكال مُلالك أقل(، وعىل أن لذا التخركز سايُخيض 
عند عرجة مدينة من تطوره، إىل االحتكار. وكان 
كالُمه مدعاًة للسايرية بالنسابة لالْقتَصاعيني 
الرأساخالية،  اللجوازياني املتحخساني لصدوع 
ويشء غاري مدقاول بالنسابة لداماة النااس. 
وقاد غدا لاذا االحتاكاُر -بداد وخااة ماركل-

أماراً واقداً. ولاو َحاليااً يف أَْعاىَل مراحله ولي 
املرحلة »االمليالية« والتدريف اللغوي للخخرعة 

اليونانياة )امليالو( يدني السايطرَة، لكنها يف 
واقدها االْقتَصاعي تدني االحتكارية الرأسخالية 

االستدخارية )بطبيدتها(. 
 

اُل باريس أول من ثار على االستعباد الجديد  ُعمَّ
عشانت تجرباة »كومونة باريل«: السالطة 
مناذم1 ماارس  خرنساا  الثورياة يف  الدخالياة 
71م1 حتاى م2 مايو 71م1 عارص ثوري جديد 
لإلنَْساانية، يف مواجهاة ظلم الرأساخالية، التي 
بادأت تخقاُد مزايالاا التقدمية؛ خالرأساخالية 
األكثار تقدمااً مان التشاكيلة االقطاعياة التي 
حطختهاا، تطورت بنحاو جدلها أكثر بشااعًة 
اَل خرنسا  واساتدباعاً من االقطاع، مخا جدل ُعخَّ
البلاد األوروباي األول الذي أُساقط خياه النظان 
االقطاعي يثورون عليها. ولو كانت الرأساخالية 
إباان »كوموناة باريل« ماا تازال تقدميًة كخا 
بادأت، ملا ثاار عليها ُعّخااُل خرنساا ويف بالعلم 
الدساتور الللايل األكثار تقدمااً يف الدالم آنذاك، 
الاذي ينص عىل الحرياة واملسااواة والدلخانية، 
لكان لاذه الحرياة واملسااواة خقادت قاعدتها 
االْقتَصاعياة ماع التخااوت الطبقاي، وعبوعية 

الدخل املأجور.
وتام  ُقخدات  باريال  كوموناة  أن  ورغام   
ساحقها بخدوناة التدخال )الالويس(، إال لذا 
الية، لم  القخع للخقراء وإعادان قاعة الثورة الُدخَّ
ييخاي حقيقة أن الرأساخالية، اتجهت لتتطور 
نحو االحتكار الذي يخِرُض األُحاعية واالساتبداع 
والقخع واإلْجااَران واالستدباع ويؤعي إىل الخقر 
والبطالة واىل تخليل مغار الرأسخاليني، لتصبح 
الرأساخاليُة يف مرحلتهاا االمليالياة الرالناة، 
نقيضااً تامااً ملضاماني الحرياة والديخقراطية 

واملساواة وحقوق اإلنَْسان. 
لذه املكتسابات اإلنَْساانية أمسات شداراٍت 

جوخااَء بالنسابة للادول الرأساخالية ونقيضااً 
ملصالاح االحتاكارات الدخالقة، لكنهاا مطالب 
مّلحاة للشادوب وحقاوق أساساية بالنسابة 
خاكل  الداملاي،  وللساالن  امُلضَطَهادة،  للادول 
حصاار وعادوان واحتاكار ورشاوة وإخسااع 
لحياعية املنظخاات الدولية، لو انقالٌب كيل عىل 
مضامينهاا، ونخاي مقصاوع لهاا، أَي أنه ليل 
خطاأ َسياساياً أَْو مدلوماتيااً كخاا )بوقاحاة( 
اعرتخات »بريطانياا« تجااه غزولاا »للدراق« 
و«ليبيا«، وليل اختالل يف الدالقات عبلوماسية، 
بل لو سالوٌك إمليايل ميطط لاه، نتاج حتخي 
لحركة الرأساخال، مضاع للنضاالت االجتخاعية 
للشدوب -عيخقراطياً أَْو ثورياً سلخياً أَْو عنيخاً- 

السااعي المتاالك تلك املكتسابات، التاي عونها 
لن تساتطيَع أن تقرَر مصريَلاا الحرَّ وال تتقدن 

اْقتَصاعياً واجتخاعياً وإنَْسانياً. 
ويف األباواب القاعمة سانوضح ملااذا حتخيُة 
حركة الرأساخال االحتكاري تاؤعي إىل الددوان، 
لالمليالياة  الددوانياة  للطبيداة  عراساتنا  يف 

األَمريكية. 
ال تدرتُف االمليالية بحقوق اإلنَْسان الكاعح 
مان عول »الدالام الثالاث بال حقوق اإلنَْساان 
ن يخلُك املااَل يف مجتخداتها املتقدمة، ختغدو  ِمخَّ
بالنسابة لالمليالياني إباعُة شادوب مان أجل 
التوساع االْقتَصاعي، وإشادال حاروب من أجل 
تصدير الساالح عخالً مروعاً ال علساً لحقوق 

االستعماُر 
االْقتَصادي 
لإلمبريالية، 

وطبيعة 
َأمريكا 
العدوانية

  - أنس القاضي:

 )ثوار كومونة باريس شارع فولتير(: 
ال فرنسا في كومونة باريس 1871 دّشنوا أوَل ثورة على الرأسمالية في تأريخها، ولو كانت ما  ُعمَّ
تزاُل تقدميًة َلما قاتلوا في الشوارع حتى الموت، وفي بالدهم الدستور الليبرالي األكثر تقدمًا في 

ة.  العالم –آنذاك- الذي يُنصُّ على الحرية والمساواة واألخوَّ

 آلت الرأسمالية إلى 
نظام عالمي الضطهاد 
الشعوب المستضعفة 

استعماريا وخنقها ماليا، 
من قبل حفنة من البلدان 
االستكبارية. تقف اليوم 

في مقدمتها أمريكا 
واللوبيهات المالية 

الصهيونية. 

تعاني بالدنا، من عدوان إجرامي، يشنه ثالثي الشر العالمي )أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي 
الوهابي(. ويخفي عدوانهم مطامع استعمارية كبيرة الستعباد الشعب اليمني ونهب ثرواته 

واستغالل موقع بلده الهام واحتالله عسكريا، كي ال ينهض كشعب حر يأكل مما يصنع ويلبس 
مما يزرع. وقد َخصصُت هذه الدراسة بحلقاتها المتعددة، من أجل معرفته االستعمار االقتصادي 

ألمريكا واللوبيهات المالية اليهودية، وكيف تقتل أمريكا اقتصادات األمم، بشهادات من خبرائها، 
ومعرفة األساليب السياسية واالجرامية التي تستخدمها، وسنورد في الحلقات القادمة أمثلة 

تاريخية حية من جرائم أمريكا بحق الشعوب المستضعفة. وفي هذه الحلقة نمهد للقارئ العزيز 
بمقدمة عن التاريخ االقتصادي لالستعمار في العالم ككل، ثم سندرس بشكل أوسع وأعمق 

الواليات المتحدة األمريكية زعيمة الشر وأم االجرام في العصر الراهن.
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اإلنَْسان. 
وال تدرتف االمليالية بالحرية والديخقراطية 
عىل مساتوى الدالقات الدولياة واملحلية، لتقّرر 
الشادوب مصريلا، بل إنها تخرُض عىل الشدوب 
املصري الذي ييدن احتكاراتها اْقتَصاعياً، وتخنع 
الشادوب من ُحّرية االختياار يف إقامة الدالقات 
الندية مع سوالا من الدول. كخا تحرن الشدوَب 
من حرية تقرير مصريلام االْقتَصاعي والتوجه 
الاذي يريادون ويناساب واقدهام االْقتَصاعي، 
عال ربطهم بروط مناعيال اإلقراض وأغالل 
الدياون، وتحرن الشادوب من حال انتياب من 
يريادون من أحازاب وشايصيات إىل السالطة 
أَْو إْساَقاطها من السالطة وال تدارتف بالنتائج 
الديخقراطياة التاي تداارض مصالحهاا غاري 
املروعة طبداً، كخا تدعم املرشحني املوالني لها 
عن طريل الركات والسخارات املوجوعة يف لذا 
البلد املدني، وتريش الناخبني، وتساقط األنظخة 
التقدمية املنالضة لالستدخار، وتغتاُل الرؤساَء 
الذيان ال يقدمون لهاا خروَض الطاعاة والوالء، 
الثورياني  والقااعة  واألكاعيخياني  واملخكريان 
وُكّل َمان يقاُف بخواجهاة االمليالياة، وتأريخ 
اإلمليالية األَمريكية يف لاذا الصدع عريل بقدر 
عمويته وإْجااَرامه. سانورع أمثلاًة من تجارَب 
تأرييياة عديدة ارتكبات خيها أَمرياكا الجرائم 
وحروب اإلباعة، وخرضات الحصار، وأعى نهبها 

االستدخاري إىل املجاعات واملقابر الجخاعية. 

الثورُة البلشفية أرست أوَل مسمار يف نعش 
االمربيالية 

ومناذُ كوموناة باريل يف الداان 71م1 حتى 
الداان 17ع1 حاني قامات يف روسايا أوُل ثاورة 
اشرتاكية ظاخرة، سيطر خيها الدخال والخالحون 
عاىل السالطة وأقاماوا عولاَة الكاعحاني كأول 
مّرة مناذ عخولنا التشاكيلة الرأساخالية، حتى 
ذلاك الداان كانت الرأساخالية قد تطاورت نحو 
الشاكل االمليايل، ليحلَّ االحتكاُر يف الرأسخالية 
محل حرية املزاحخة وحرية الساوق الساابقة، 
وما تزال الرأساخالية االحتكارية تتطور بشاكل 
واعخال  االمليالياة  باتجااه  متدِخان  طخيايل 
االمليالياة كآخار مراحلهاا، بشاكل متخاوت 
من عولٍة ألخرى. لكن لذا االساتدخار )الجديد( 
يواجاه عوائال يف نهاب خامات الدول بالشاكل 
الذي كان يجري عليه ساابقا قبال ثورة أكتوبر 
البلشاخية يف 17ع1 التاي مّهدت لظهور حركات 
التحارر الوطني يف الدالم وسابّبت للرأساخالية 
أزمة أعاقت توّساع االحتكارات عاملياً مع تحّول 
ُساُدس الكارة األرضياة إىل النظان االشارتاكي، 
الادول  لاذه  اساتنخدت  خقاد  لذلاك  إضاخاًة 
االمليالية الشائية خاماِتها الطاقية اليامة، 
عادا االمليالياة األَمريكياة التي خرست شايئاً 
نسابياً من خاماتها الطاقية يف الحارب الداملية 
الثانية ونهبهاا ليامات بقية البلدان يجري عىل 
قدن وسااق بشاكل محخون وكبري، وألن أَمريكا 
كانات خساارتُها خاعًحاة يف املجاال الطاقي يف 
الحرب الداملية الثانية خقد اتجهت نحو الجزيرة 

الدربية لتدوضه يف خرتة الرئيل روزخلت.

كيف ُتجدد االمربيالية شروَط وجودها يف 
مرحلة أزمتها؟

 وتجاّدع خيهاا وساائل جديادة للبقااء عاىل 
سايطرتها وتجناب الثاورة يف قخاع الحاركات 
ومحااصة  والشادبية  والنقابياة  الدخالياة 
الادول املساتقلة واالعتداء عىل الادول املتحررة، 
وباإلضاخاة لذلاك تخاّوه االساتغالل تيصاص 
جازء بسايطاً مان ثروتهاا يف تربياة االنتهازية 
ال وقاعة القوى  وتسخني رشائح من قياعات الُدخَّ
السياساية والحاركات النقابياة ورجاال الدين 
والُكتّااب واملثقخني وتخرخ وتلخع وتدعم أحزاب 
جدياده قديخاة، وتدّخام النزعاة االساتهالكية 
يف  وعقارياة  مالياة  مضارباات  يف  والدخاول 
أوساط الساكان، ويف األوساط الشدبية الخقرية 
والدخالياة الكاعحاة تيرب الوعاي وتبث الخكر 
املتصاوف والخكر الالعقالناي والخكر االنهزامي 
وتحارب الخكار الدلخي والخكار الثوري وتروج 
لساياعتها للدالم، وغريلا الكثري من األسااليب 
القذرة التي عل تخاعلها جخيداً تؤمن لنخساها 
االساتخراَر وتجنّب الثورة الظاخرة الناجزة التي 

ستطيح بهيخنتها.

الشعُب اليوناني واالمربيالية صراٌع حادٌّ يف 
عصرنا الراهن 

 خدىل سابيل املثال يف اليوناان البلد األوروبي 
ذي الحضاارة الدريقاة بلد الخالساخة واألعباء، 
اً مدنيااً من بالعنا يداني  لاذا البلُد األكثر تحرُّ
اْقتَصاعيااً مان نخال أَْوَضاعنا املالياة يف اليخن 
وميتلاف البلدان النامية، لاذا البلد الذي نهبته 
املصاارف األوروبية حتى أخلل وتخاقخت عيونه 
وكاع يبياُع ُجاُزَره ليسادَع الدياون األوروبياة 

وخصاص كثرياً من قطاعاتاه اإلنتاجية لصالح 
املصاارف األوروبياة، لذا البلد يشاهد نشااطاً 
نضالياً للحركات الشادبية والدخالياة الثورية، 
وكاعت تتجُه البالع نحو االندتاق من الرأسخالية. 
ولم تجد القوى الرأسخالية األوروبية واليونانية 
من خيار لبقائها ساوى ععخها لحزب »سرييزا« 
حازب يّدعي أنه اشارتاكي عيخقراطي أَْو يساار 
الوساط. لاذه الحزُب الاذي رخع شاداراٍت ضد 
املصاارف األوروبياة وقادن الوعاوع لحال أزمة 
الدين بدد مدوعه إىل السالطة باالنتيابات، قان 
بيياناة الجخالري التاي انتيبته ولام يقم بأية 
حلاول جذرية مطلوباة تتخثل يف إْعااَلن خروج 
اليوناان مان منطقاة الياورو وعادن اعرتاخها 
بالدياون وتأميخهاا للقطاعاات اإلنتاجية التي 
نهبها وكالء املصارف وإعاعتها إىل القطاع الدان 
ورخع الدخل والضخاان االجتخاعي، وغريلا من 
املطالب التي يحتاُجها الشدُب يف اليونان يف لذه 
املرحلاة الرالنة. خاان ترييزا ُكلَّ لاذه املطالب 
وعقد ُملحاً مع املصارف األوروبية يف أن يدطوه 
قروضااً جديادًة ويأخاروا مطالبتهام بتساديد 
الديون التاي عىل اليونان، وقد كانت اليابان عىل 
أبواب تحاّول جذري وتحرر من ليخنة املصارف 
االمليالياة لاوال أن وجدت االمليالياة ميرجاً 
لهاا وأطالات عخرلا بحازب ترييازا االنتهازي. 
وَحالياً يكثُف الحزب الشايوعي اليوناني نضاَله 
الياة من أجل  وتوحياده للقوى الشادبية والُدخَّ
الظخر بالسالطة وتحرير املجتخع من اساتدباع 
املصارف األوروبياة وإعخال مطلِب اليروج من 
منطقاة الياورو ضخن اساتختاء شادبي، ولو 
حزٌب عريل عىل مساتوى أوروباا مديٌل للدرب 
خامة يف عالقته مع سوريا ويضُع مسألة قطع 
الدالقات الدساكرية واالْقتَصاعية اليونانية مع 

الدولة الصهيونية من أولوياته. 
واليوناُن مجرع مثال كيف تتجنب االمليالية 
السقوط يف أكثر الدول املهيأة للثورة، ويف واقدنا 
الدربي من بدد ِحراكات 2011 لدبت أعاة الرعب 
جخاعاات  ومتطاريف  »عاعاش«  االساتدخارية 
»اإلخوان املسالخني« والتدخاالت اليليجية عوراً 
يف إعاقاة النضااالت االجتخاعياة الديخقراطياة 
للشادوب الدربية، التي يخثّل موناً الساتقاللها 
السايايس وتقدمهاا االْقتَصااعي واالجتخاعاي 
رضبة لإلمليالية الداملية وربيبتها الصهيونية.

 
الظهوُر التأريخي لإلمربيالية 

الرأساخالية عاىل  ظهارت أوىل االحتاكارات 
خرتات متددعة، وأوىل جنينياتها كانت يف سنوات 
الِدقاد الساابع والثامن من القارن املايض حني 
وملت املزاحخة الحرة عىل أَْعىَل أشكالها وبدأت 

تضيل.
 ومان بداد أزماة سانة 73م1 عخال الدالم 

الرأساخايل مرحلًة ناعرًة مان االحتكار ولم تكن 
وطيدة بدد. إال أن أوَل تسيٍُّد خديل لالحتكار كان 
ماع النهضة الصناعية يف أواخر القرن التاساع 
عر وغدت احتكارات »الكارتيالت« أساساً من 

أُُسل الحياة االْقتَصاعية بأكخلها. 
إمليالياة،  إىل  الرأساخالية  وتحولات 
والكارتياالت لاي مجخوعة االحتاكارات تتخل 
خيخاا بينهاا عاىل رشوط املبياع وآجاال الدخع 
وغري ذلك. وتقتسام مناطال الترصيف، وتحدع 
كخية املنتوجات وتدني األسادار، وتوزع األرباح 
بني ميتلف املشااريع. ليخنات أول الكارتالت، 
كجناني وأجلت املناخساني إليهاا، وكان مصريُ 
َمن عارضولاا اإلخالَس، عل ميتلف الوساائل 
التاي تتناقض مع الديخقراطية الللالية وحرية 
الساوق واملناخساة التي ناعت بهاا اللجوازية 
الصاعدة سابقاً، وتهيخن الكارتالت عل حرمان 
املناخساني من املواع اليان التي تسايطر عليها، 
وتدتل لذه من ألم ُطُرق اإلجبار عىل االنضخان 
إىل الكارتيال، كخا تحرن املناخساني مان األيدي 
الداملة عن طريال إبران لذه الكارتيالت عقوعاً 
مع نقابات الدخال تجل الدخال عىل عدن الدخل 
إال يف مشااريع لذه الكارتيل، وتحرن املناخسني 
مان وساائط النقال المتاالك الكارتياالت ألم 
وساائط النقل –آناذاك- ولي ساككك الحديد، 
وحرمان املناخسني من أسواق الترصيف، بوضع 
عقوع مع التجار الذين يدرضون البضائَع بددن 

إقامة الدالقات التجارية إالّ مع لذه الكارتيالت 
وحدلاا، وبتيخيض األسادار بصاورة منظخة 
إىل مبالغ تاخهاة ليخلل ُكّل مناخل عخيل ليل 
منظخاا إىل الكارتل وبدد ذلك ترخع السادر. كخا 
تحارن املناخساني مان التساليف عال مداملة 
الكارتيالت مع املصاارف، وكذا بإْعاَلن مقاطدة 
لاذه املناخال، ولاذه الوساائل اساتيدمتها 
راً  السنديكات والرتوساتات األشكال األعىل تطوُّ
لالحتاكار يف خارتات متالحقاة، خألامُّ خواص 
الرأساخالية التاي بلغات أَْعىَل مراحال تطورلا 
اٌع يف ماروع واحد لخاروع مناعية  لاو تجخُّ
ميتلخة من جنال ذات الصناعة تؤلف عرجات 
متوالياة، كاندمااج رشكات التنقيب عن الذلب 
ماع رشكاة الصهار ورشكاة مناعاه الخاوالذ 
ورشكات مناعاه السالع الخوالذياة ورشكات 
الصناعاة من ميلخات مهار الحديد، ومناعة 
االساخنت من اليبث الناتج عان عخلية الصهر، 
أَْو أن تجتخاع ُكّل رشكات التدديان التاي تقون 
بجخيع لاذه الدخليات يف رشكة عخالقة واحده، 
ومثلها رشكات البرتول االستيراجية والتصخية 
ومناعة منتجاات البرتوكيخاويات الناتجة عن 

مناعة النخط مثل الطالء واالسخلت والشحم. 

االمربياليُة والرأسمال املالي 
وما كانت لتساتطيَع االحتاكاراُت الصناعية 
أن تهيخاَن بهاذه الطريقة وتتطاور بخدزل عن 

املصاارف، خبداد أن كانات املصاارف مهختهاا 
تقليديه يف اإليداع والتباعل بدأت املصارف تشغل 
األموال املوععة عندلا، وتقرض الصناعيني وعل 
مدرخاة األحوال االْقتَصاعية للصناعيني أَْمبَحت 
تبتزلم بالقاروض ثم عخلات يف رشكات مدهم 
وماَع تداظام عورلا ليخنات عاىل الصناعيني 
واندمجات بالقطااع الصناعي لتخلكاه، ليظهر 
ما يساخى بالرأساخال املاايل، والرأساخال املايل 
والبنوك تيدن تخوَق حخنٍة من املشاريع الكلى 
التاي تخلكهاا أَْو يخلكهاا رشكاؤلاا، سااحقًة 
بذلاك ماليني مان »أمحااب األعخاال« الصغار 
واملتوساطني وحتى أنها ساقت أيضاً قسخاً من 
مشااريع كبار الصناعيني املناخساني من اآلالف 
الذين يصبحون مساتدبدين بصورة تامة لبضَع 
مئاات من ماالك املصارف لاذه ملصاارف التي 
تنتهاي مان مجرع وسايط للدخاع إىل االحتكار. 
يقول ليناني يف مؤلخاه االمليالية آخار مراحل 
الرأساخالية »االحتاكار لو آخر كلخاة لا أحدث 
املراحل يف تطور الرأسخالية. ولكن تصورنا ملدى 
قاوة وأَلخيَّاة االحتاكارات الحديثة يكاوُن غريَ 
واٍف أباداً وغري تان، ومنقوماا إن لم نأخذ بدني 
االعتبار عور البنوك«. ولذه البنوك الدخالقة من 
بينها مندوق النقد الدويل وبنك االعخار اإلنخائي 
والبناك الادويل وغريلاا ال تؤثر بهاذه الطريقة 
عاىل رشكة أَْو بلد، بال أَْمبَحت تدياُل النهوض 
الصناعي لدديد من الدول الواقدة تحت الهيخنة 
االْقتَصاعياة، وبالتايل خهاي تحكم مصري ماليني 

البر يف قارات الدالم. 
 

التعريُف االْقتَصادي لإلمربيالية 
و»ينبغاي إعطااُء اإلمليالية تدريخاً يشاخل 

عالماتها اليخل األساسية التالية:
 1: تخركاز االنتاج والرأساخال تخركزا بلغ يف 
تطوره حداً من الدلو أَعَّى إىل نشاوء االحتكارات 

التي تلدب الدور الخامل يف الحياة االْقتَصاعية.
 2: اندمااُج الرأساخال البنكاي والرأساخال 
الصناعاي ونشاوء الطغخاة املالية عىل أسااس 

»الرأسخال املايل« لذا.
لتصديار  خالخااً  الرأساخال،  تصديار   :3  

البضائع، يكتسب أَلخيَّة يف منتهى اليطورة.
 ل: تشاكيل اتحااعات رأساخاليني احتكارية 

عاملية تقتسم الدالم.
5: انتهاى تقاسام األرض إقليخيااً خيخاا بني 
كلياات الادول الرأساخالية. خاإلمليالياة لي 
الرأساخالية يف مرحلة من التطاور تكونت خيها 
سايطرة االحتكارات والرأساخال املايل واكتسب 
تصدير الرأساخال أَلخيَّاة كلى وابتدأ تقاسام 
الدالام بني الرتوساتات الداملية وانتهى تقاسام 
البلادان  كلياات  باني  إقليخيااً  كلهاا  األرض 
الرأساخالية«.)3( واالحتكارات محيح أنها من 
حيث مركزة اإلنتاج وإعطائاه طابدا اجتخاعيا 
وتجخياع  اإلنتاجياة  الطاقاة  ورخاع  جخاعياا 
شاتات الدامل الصغرية امُلكلخاة والرعيئة تدتل 
متقدمة، إال أن رجديتهاا تكخن من حيث طابع 
امُللكية خوساائل اإلنتااج االجتخاعية التي كانت 
مخلوكاة للكثري مان األخراع، تغدو ملاكاً خاماً 
لدادع ضئيل من األخراع. كخا أن لذه االحتكارات 
مع اإلبقاء عىل املزاحخة بشاكل بسيط وشكيل، 
خيخاا بينها تدمر البرية بخاا تولده من أزمات 
وحاروب ومجاعات نتااج املزاحخة واللهث وراء 
الربح والركوع من أجل ثبات السدر، وتدخع بذلك 
عوالً إىل الرتاجع االجتخاعي واالْقتَصاعي، وتدمر 
تطورلاا وتديُقه، وتجدُل مان إمكانية تقدمها 
الصدوباة،  بالاغ  أمار  املساتقبيل  االجتخاعاي 
وعاىل سابيل املثاال خا«الجخهورية الساورية« 
التاي كانات تحتالُّ مراتاب أوىل عامليااً أَْو عاىل 
مساتوى الدالم الدربي يف اليدمات االجتخاعية 
والتطورات الصناعية واملدرخية خقدت كثرياً من 
مكتساباتها املاعية يف الددوان االمليايل املستخر 
منذ 2011، بل إن املصاناع واملدامل خككت وتم 

نهبها إىل تركيا. 
واالحتكارات بسيطرتها عىل األسدار ال تدخع 
خقاط املصاناع الصغارية إىل اغاالق أبوابها، بل 
واملصاناع الكبارية، مخا ياؤعي إىل تدمري القوى 
املنتجاة مان الدخاال ووائال اإلنتااج ورؤوس 
األموال، حني يصبح أسالوَب اإلنتاج الرأساخايل 
االحتاكاري متناقضااً مع قوى اإلنتااج وبالتايل 
الوجوع البري الذي ال يخكن أن يتحقل وجوعه 
بدون انتاج اليريات، خهذا يدني حاجه البرية 
التغيري، إىل أسلوب إنتاج أكثر تطوراً وإنَْسانية. 

الهوامش: 
1: كت�اب االغتيال االْقتَص�ادي لألَُم�م ص )17( 
تأليف جون بركنز ترجمة مصطفى الطناني-عاطف 
معتمد-إيزابيل كم�ال، الطبعة الثاني�ة دار الطناني 

للنرش القاهرة 2010 
2: املصد السابق ص24 

3: لينني مَؤلف االمربيالية أَْعىَل مراحل الرأسمالية 
- إبريل 1917 روسيا.

• )فالدمير لينين قائد الثورة البلشفية(: 
الثورة البلشفية 1917 مّهدت لظهور حركات التحرر الوطني في العالم 

وسّببت أول أزمة جذرية للرأسمالية االستعمارية

نموذج من النهب االمبريالي لخيرات أفريقيا، التي 
تعاني معظم شعوبها من المجاعات!
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مبداوٌث أَُماخايٌّ ال يٌجيٌد ساوى املراوغة. رخض 
لااعي أن يتسالَم منه خارطاة »الحال« املزعومة، 
خذلاب إىل مجلال األمن ليشاتكَي من اساتهداف 
»مكة«، مدتلاً ذلاك تصديداً خطرياً ال ييدن عخلية 

السالن وي�ء إىل »املسلخني«.
ولاد الشايخ، الباوق األَُماخاي للسادوعية.. لو 
يدارف جيداً أنه ال يوجد ذلك االساتهداف إاّل يف رأس 
الدساريي وأمرائه، ولكان إذَا كان النخط واملال مع 
الجاناب الغباي خاال مانع مان التغابي.. لاذا كان 
أُْسالُْوبه منذ البداية، وليل وحده خقط، بل واألَُمام 
املتحدة ومجلل األمن وكل مان تزغلل عينيه رؤية 

سواع النخط، ويدخى عن رؤية احخرار الدن.
قدن ولد الشيخ »إحاطته« إىل مجلل األمن ليثبت 
مجادعاً أنه ال يحيط بيء من الدلم إال بخا شااءت 
السادوعية.. تجالل أبشاع املجاازر التاي ارتكبها 
تحالف آل سادوع وماا زال يرتكبهاا، وبكل عجرخة 
واساتدالء، حااول تخييَدهاا وتغطيتهاا بخحااور 

أُْخااَرى ال تيدن سوى السدوعية.
أرسلوه ليتحرك يف سبيل » السالن«، واستيدموه 
تحركاه كغطااء لتصديد عساكري عماوي جديد، 
َوكيرقة ملساح الدماء الساابقة. وليال ذلك بدون 

علخه؛ ألنه أمالً لم يأِت سوى ألجل ذلك.
كانات السادوعية تبحاث عخاا يخحاو جريخاة 
الصالاة الكالى، وييخف مان رعة الخدال الناتجة 
عنها، خاساتنخرت جهوع ولد الشايخ، وولد الشيخ 
كغريه من الساخارسة، لام يرتعع.. أعلان عن لدنة 
غبية، ثام جاء إىل منداء مساتيخاً بأرس الضحايا 
وتاركاً خارطته الركيكة التي لم يكلف نخساه عناء 
مياغتها بشاكل جيد، لدرجة أنه اساتيدن النسخ 
واللصال خيهاا، خهو ال يرياد الحال، وال يهخه ماذا 
سايحدث.. لو يرياد ماا أراعت منه السادوعية أن 

ينخذه.
 وبخا أن السدوعية تريد ارتكاب املزيد من املجازر 
بدون أن يزعجها أحد، أغلل املبدوث األَُماخي عينيه 
وساد أذنيه وذلب ملتحخاً أستار الكدبة إىل مجلل 
األمن كي يتباكى عىل »مكة » آل سادوع، وزمزمهم 

النخطي!
أما »مكة« التي يدرخها املسالخون خال زالت كخا 
لي، وكدبتها مازالت قائخاة، وحولها أيضاً األبراج 
السياحية واالستثخارات ما زالت كخا لي.. لم يتغري 
يشء سوى أعداع الشهداء والجرحى اليخنيني الذين 
يقصخهام الطريان »الحامي للخقدساات« يومياً يف 

ُكّل مكان.
الحقيقاة، أن موقاف ولاد الشايخ ليال غريباً 
تخاماً، خخاذا نتوقع مخن جاء ليقول أللايل أَْكثَر من 

١٠٠٠ ضحية: »ال تسيسوا القضية«؟!
وما الذي يخكننا أن نأمله من شيص استيدمته 
السدوعية كسخساار منذ أول الحرب، حتى وملت 
باه إىل رجل عصابات يدامل وخداً مخاوضاً عىل أنهم 

مجخوعة »رلائن«؟!
ولد الشايخ ليل جالالً بخا خدلته السادوعية يف 
»الصلاو« وساجن »الزيدياة« وغريلا مان املناطل 
األبريااء  بدمااء ساكانها  امتاألت  التاي  اليخنياة 
وأشاالئهم منذ أول الددوان، ولام تيطئ مور تلك 
املجازر عينياه، ولكنه ليل نزيهاً بخا يكخي لتكون 
له كلخة أمان آل سادوع، خهو يدلام أن أي يشء من 
ذلك يخكناه أن ييلده من منصباه مثلخا حدث مع 

سابقه!
خلتتدمار اليخن كلها إذاً.. لكذا يخكر السخساار 

الداملي.

سمساُر العالم، لدى السعودية!

نصُف إدانة، ونصُف تربير!
عندماا يخّكُر »املرتِزُق« يف اساتنكار جريخاة ارتكبها طريان 
الدادوان، خليال مدناى ذلاك أناه تااب أَْو أن ضخرياً حيااً بدأ 
بالظهاور بني جوانحه.. لو خقاط يريد التلير كخا يخدل عائخاً 

ولكن بصورة أَْكثَر غخوضاً وخهلوة.
قصخت السادوعية ساجن إعارة األمن يف مديرياة »الزيدية« 
بالحديادة وارتكبات مجازرة كبارية، خظهار بداض املرتزقاة 
يدينون الربة يف نصف ساطر، ويف النصاف اآلخر يقولون إن 

»االنقالبيني كانوا يستيدمونه كسجن ملدارضيهم«.
كأناه كان روضَة أَْطَخال قبل الدادوان، ثم حّوله »االنقالب« 
املزعون إىل سجن. ولكن ملاذا قصخت السدوعية َمن يشاطرونها 

نخل التوجه إذاً؟!.
 الحقيقاة أن املرتزقَة يدرخاون جيداً أن كالمهم ال مدنى له، 
ولكان الهدف مان مزج إعانة اليارج مع اتهاان الداخل، لو أن 
تتحاول القضياة إىل جدل ونقاش يجدل الجريخاة تبدو وكأنها 
»مسألة خقهية«، ثم بدد ذاك تخر الطائرات مطخئنًة وقد غطت 
أماوات الجدل عاىل أنات الضحاياا.. كخا حادث عقب مجزرة 

الصالة الكلى.
ال يوجاد مرتزق محرتن، أَْو منصاف، أَْو موضوعي.. لذا لو 
الثابت يف نواميل الكون كلها، ولذلك عندما ترى املرتزق يتلخظ 
بكلخاة »جريخاة« خهو بال شاك يريد أن يخلساخها للخجرن، أَْو 
يبدثر إثخهاا لنا ولناك.. وأحياناً، يريد أن يقندك بأن الجريخة 
ارتكبت نخساها، مثل ذلك النوع من اإلعاناات الذي يتحدث عن 

الجريخة وال يتطرق لخاعلها بكلخة.
ليتطاوع أحاد ما وييال لاؤالء بأناه يكخيهام أن يكونوا 
مرتزقة، وليل عليهم أن يكونوا قذرين إىل حد اععاء اإلنَْساانية 

والنزالة.

إضاءة

إخوانياة، عندماا تتحادث عنها يجاب أن تتذكار أنها 
إخوانياة؛ ألن ذلاك ساييترص علياك الكثري مان الوقت. 
ذاع ميتهاا ماع بداية أحاداث ٢٠١١ كحقوقياة، وال أحد 
يدارف ما الدالقة باني تنظيم اإلخوان وحقوق اإلنَْساان، 
بل واإلنَْساان بشاكل عان.. املهم أنها برزت يف وقت قصري 
كخناضلة؛ لتصبح من أشاهر شايصيات ثورة »٢٠١١«، 
حياث خرجت عىل رأس شاباب اإلماالح، والتخت حولها 
األماوات الحداثياة« املنبهرة بنضال املارأة وحريتها و... 
إلاخ. غري أنهاا لم ترتّاب وضَدها القياعي بشاكل كبري يف 
السااحة إاّل بدد انضخاِن الذراع الدساكري لإلخوان« عيل 
محسن«، حيث أَْمبَحت منصُة الثورة مهيأة ليصدد عليها 

أيُّ إخواني ويتكلم وكأنه نيلسون مانديال عىل غخلة.
خجاأة وبدون ساابل إناذار، حصلات جائازُة »نوبل« 
للساالن، وال أحد يدري عىل أّي أََسااس، ومن أين جاء لها 
الساالن ولي التي لم تكن ساوى محرضة اندخاعية تقنع 
النااس أن للدن ثخناً رخيصاً لرحيل شايص »مالح« ولو 

من وراء متارس عيل محسن.
غابت عن السااحة بدد الجائزة لتبدأ مشواَرلا النوبيل 
يف االرتازاق الدويل َوالطواف عىل املنظخات الدولية وإطالق 
الكالن الدان عن الحرية والسالن واملساواة، ويخكن القول 
إنها بدد الجائزة غاعرت »رششحة« الساحات واملظالرات 
لتنتقل إىل التنظري كخرجدية ساالن عربية وليسات يخنية 
خقط، وكانت »مصّدقة نخسها« جداً، خأخذت تنّظر يف ُكّل 
مغرية وكبرية يف الدالم الدربي، وسجلت مواقف عديدة يف 
لذا الصدع، منها التطبيل لربات إرسائيلية عىل ساوريا 
بُحّجة اساتهداف ميازن ساالح بّشاار، ورخض »التدخل 

اإليراناي« يف ُكّل مغرية وكبرية ترالا، ثام التطبيل لحكم 
ماريس، وبددلا الوقاوف مع رشعيته ضد الساي� الذي 

ععخته السدوعية التي تؤيدلا اآلن توكل.
ترصخت كا »عوشاانة« لإلخوان يف تلك الخرتة وساخرت 
إىل مرص لتشاارك يف االعتصان ضد انقالب الساي�، وإىل 
اآلن ال أحد يساتطيع إحصاء عدع الشتائم التي تلقتها من 

الشدب املرصي بسبب حر أنخها يف موضوعهم.
يخنياً، ظل نشااطها مرتكازاً عىل التطبيال لهاعي بدد 
املبااعرة اليليجياة، حياث قالت إناه »ابنهاا«، والتطبيل 
للوخاق والحديث عن تدخالت ايران يف اليخن بسبب وبدون 
سابب، وعندما توتارت األَْوَضاع عاان ٢٠١٤ كانت وقتها 
محّرضاة للوقوف بكل السابل ضد »إياران«، مع أن لذه 

األَْوَضاع كانت يف اليخن!
يخكن القول بأن مشاوارلا الحقوقي كله لم يشهد أية 
عخلية وسااطة، أَْو تهدئة، أَْو حياع.. أَْو أي يشء مخا يي 

بخدنى »السالن«.
وختخت لاذه الحقوقية اإلنَْساانية مشاوارلا النوبيل 
الداملاي، بتأيياد الددوان السادوعي عىل اليخان صاحًة، 

مقابل قناة تلخزيونية أّسستها مؤخراً باسم »بلقيل«. 
وماع ُكّل جريخاة ترتكبها السادوعية يف اليخان تظَهُر 
لاذه الحقوقياة لتقاول بأنهاا ضد قصاف املدنياني وأن 
»االنقالبيني« يتحخلون املساؤولية ويجب التحقيل، خهي 
ال تستطيع أن تنطل بكلخة ضد النظان السدوعي أَْو توجه 
إليه ولو لخساة عتاب، ولي يف املقابل تدعو إىل اساتخرار 
الدخلياات الدساكرية عىل اليخان وقناتها تدعام وتطبل 

للسدوعية وسالحها ومرتزقتها ليل نهار.

بطاقة تعريفة:

يحررها / ضرار الطيب

 املرتزق: 
توكل كرمان

املُخربون اأُلَمـميون! 
مصطفى عامر *

حينخاا أعخلات اليخن تحت الخصل الّساابع، يف ذلك الوقت بالتّحديد، لم تكان اليخن عىل بُدد خطوٍة 
واحدٍة من املجاعة.

ونتيجًة للجهوع األَُماخيّة خإّن ٢١ مليون يخنّي بحاجٍة اآلن إىل مسااعدٍة إنَْساانيّة عاجلة، منهم ١٤ 
مليون إنَْسان وملوا إىل مرحلة انددان األمن الغذائي.

أّما ُكّل اإلحباطات التي قّدمها امليلون األَُماخيّون اليون خهي تقول شيئًا وحيًدا:
لقد قرر مجلل األمن إباعة شدٍب كامل؛ ألّن لذا الّشدب- ببساطة- لم يكن مطيًدا. وبداًل عن إعانة 

الجاّلع خإّن أوبراين يوّجه خطابه إىل الضحيّة:
حسانًا، أيّها الّشدب الّطيب، بإمكانك إنقاذ نخساك من التّهلكة، ينبغي عليك- خقط- أن تتّيذ قراًرا 

شجاًعا، وتركع.
واليياراُت التي وضدها املندوب الليطاني كانت صيحة:

إّما الديش، أَْو الكرامة.
، إنّه جريخة حرب. ولذا ليل حالاًّ

حينخاا يقوُل املنادوُب الليطاني بأّن وقف الحصار عىل اليخن يقتيض اساتجابة اليخنينّي ملجخوعة 
رشوٍط، أياًّا كانت لذه الروط، خإنّه يرتكب جريخة حرٍب وخًقا للقانون الّدويل اإلنَْساني.

وحينخا يقون املسؤول األَُماخّي بتوجيه أمابده إىل املقتول عوًضا عن القاتل، خإنّه يتحّول من شالٍد 
إىل رشيك، ومن مسؤوٍل أَُماخي إىل ُميِل أَُماخي.

واملهاجرون إىل الّرياض قد اختاروا الديش.
الديش خحسب، الديش كسائر الحيوانات امُلجرتّة.

ولهاذا خإّن عبَدامللك املياليف، مثاًل، يداني اآلن من مشاكلٍة حقيقيٍة تتدّلال بخقتنياته القديخة التي 
»ضاقت عليه« ولم تدد بالتّايل مالحًة لالستدخال.

بدًءا من املأثورات التي طاملا اساتذكرلا النّاصيّون عن جخال عبدالناص، وحتّى البنطلونات التي 
كان املياليف يشرتيها، غالبًا، من شارع جخال عبدالنّاص.

واليخنيّون الذين »لم يُهاجروا« ال يكرلون الديش بالّطبع، لكنّهم يريدون الديش بكرامة، لم خقط 
يريدون الديش وخل طريقٍة مغايرٍة لطريقة املياليف يف الديش، أَْو طريقة ياسني، أَْو طريقة لاعي.

ولم ال يحاربون ألنّهم يكرلون الّساالن، لكنّهم يحاربون ألنّهم يريدون الّسالن الداعل. وإذا حاربوا 
ٍف. خإنّهم يحاربون بَرَ

َف الحرب  وحينخا يقول املساؤولون األَُماخيّون بأّن اليخن تبتداُد خطوًة واحدًة عن املجاعة خإّن رَشَ
يقتيض وقف لذه املهزلة خوًرا، وإرسال الجناة إىل الددالة.

ذلك أنّها قد وقدت حرٌب استخّرت لسّت سنواٍت كاملة، امطلح الناس الحًقا عىل تسخيتها بالحرب 
الدامليّة الثانية؛ وألنّها كانت حربًا بالغة الخظاعة خقد اتخل النّاُس بددلا عىل وضع قانوٍن للحرب، من 
ألمِّ مقتضياته تحريم استيدان التجويع كسالح، ولهذا خإّن الحلول التي وضدها امُليلون األَُماخيّون 

واملندوب الليطاني ال تنتخي إىل لذا الدرص.
إنّها، خحسب، تنتخي إىل الدصور الغابرة.

وملدرخة الُجناة خيخكنني إخبارك بأّن الّسادوعيّة قد شانّت، لي وحلخاءلا- بدعٍم أمريكي بريطاني 
خرن�- حربًا عىل اليخن. أّما حلخاء الّسادوعيّة خهم خليٌط متنّوٌع من البر القابلني للبيع بالتّجزئة، 
بدًءا بالدرب الرُّكع، مروًرا بجخاعاٍت تستديص عىل الحرص والتّوميف، وانتهاًءا بهاعي والذين لاجروا 

مده.
وحينخاا ثبّتات قناة الدربيّة يف رشيطها اإلخبااري الدبارة التي تقول بأّن اليخان تبتدد عن املجاعة 

خطوًة واحدة، خقد كانت يف حقيقة األمر ترقص عىل طريقة القرعة الُدليا:
يا له من إنجاٍز رائع! 

لا لم اليخنيون يف طريقهم إىل املوت.
عىل أّن ما لم تقله الدربيّة أّن منداء، رغم ُكّل يشء، بديدة. 

وأّن الّرياض أقرب.
وما لم يخهخه األَُماخيّون حتّى اآلن، خيخا يبدو، أّن اليخن بطبيدتها ال تركع.

كخا أنّها، رغم أنف الكون لو اقتض األمر، لن تخوت.

*)من حائطه في فيسبوك(
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اأُلَمـم املتحدة 
تفيُض إرهابًا

جمال األشول
إىل  املتحادُة  األَُماام  تحتااُج  ال 
ععَخهاا  لتُثِباَت  إضاايفِّ  عليال  أي 
ومشااركتها يف الدادوان األَمريكاي 
السادوعي عاىل اليخان، خخواقخهاا 
تجاه ما يرتكب بحل الشدب اليخني 
من مجازر مرّوعة منذ م1 شاهراً إىل 
اآلن كخيلاٌة بخسااندتها للجالع ضد 
الضحياة، إضاخاة إىل مواقف ولدلا 
ابان الددوان وترصيحاتاه ومواقخه 

التي تثبت انحيازه ملجرمي الحرب.
يف ُكّل ياون يوضاح إىل أي مادى 
ععام  يف  املتحادة  األَُماام  تساالم 
ومساندة ُكّل ما يلزن تحالف الددوان 
ومرتزقتهاا كاي توامال جرائخهاا 
اليخناي،  الشادب  ضاد  الوحشاية 
مشااريع  اساقاطه  مان  انتقاماا 
الوماياة ووقوخه مخااً واحداً ضد 
األَمريكياة  وامُلَيّططاات  املشااريع 

املددة للخنطقة سابقاً.
مواقف األَُمام املتحدة تأتي ضخن 
أَْلَداف املاروع األَمريكي يف تركيع 
الشادب اليخني، خخنذ بداية الددوان 
تتحخل مع التحالف الددواني الكوني 
الساائر يف ركاب اإلجاران األمريكي 
السدوعي مساؤولية مبارشة سخك 
األَْخاَلقي  اليخناي، واالنحادار  الادن 
والساياعي  واإلنَْسااني  والسايايس 
بخدال الدقلياة االساتدخارية التاي 
باتات تجالار علنااً بدعام الددوان 

اإلرلابي. 
النظاان  أحاد يساتغرب مان  ال 
السادوعي التكخاريي الولابي خهو 
لتدماري  وإرسائيال  ألَمرياكا  أعاة 
شادوبها،  وقتال  الدربياة  البلادان 
خلقاد اعتااع عاىل اساتيدان أَْمَواله 
وتنظيخاته اإلرلابية كوسايلة قذرة 
لتحقيل مطامع املشاريع األَمريكية 
االساتدخارية، ومان خاان قضياة 
خلساطني وبيدهاا لصهايناة ورّشع 
املاليني من الشادب الخلسطيني؟؟!! 
الحارب  يف  وماّول  انيارط  ومان 
اإلرلابية التي عمرت ساوريا وليبيا، 
من يشان عدوان عىل اليخن بشدبها 
وتأرييهاا وميزونهاا الحضااري، 
وارتكب مئات املجاازر وعمر اليخن، 

يف ظل مخت أَُماخي وعربي وعويل.
يف  موغال  السادوعي  النظاان 
الشادب  بحال  الوحشاية  املجاازر 
اليخني وععم االرلاب خهو من يخول 
االرلابيني ويشرتي املرتزقة ويرف 
عاىل عخلياات ععائياة للتنظيخاات 
اإلرلابية، والتي تستدني خيهم اليون 

للخقاتلة يف مخها.
مهخاا تخااعت السادوعية ومان 
أَمرياكا وإرسائيل  ورائها أساياعلا 
يف قتل الشادب وحصارلاا املطبل، 
خإنها لن تحقال أَْلَداخها الددوانية، 
اليخنياني  تناال مان عزيخاة  ولان 
الشادبية،  ولجانهام  وجيشاهم 
حياث انجاازات امليادان تؤكاد أناه 
الياون أَْكثَر تصخيخااً عىل الدخاع عن 
ساياعة وكراماه اليخان، وأن النرص 
عاىل الدادوان اإلرلاباي الكوني آٍت 
بخضال اللاه ال محالاة، رغام أنوف 
تحالف الددوان الكوني أمثال األَُمام 

املتحدة.

أحمد ناصر الشريف
ما يقاوُن به النظااُن السادوعي اليون من 
ارتاكاب جرائم حارب يف اليخن ضاد األبرياء 
يندى لها جبني اإلنَْسانية ليست جديدًة عليه، 
وإنخا لاي مرتبطٌة أََساسااً بتكوينه كنظان 
عموي وتأرييه األساوع بل وجزء منه.. ومن 
يقرأ تأريَخ لذا النظان الذي أوجدته بريطانيا 
مخثالً خيخا يُدرف مناذ أَْكثَر من ثخانني عاماً 
باملخلكة السدوعية ووضدت عىل رأسها أرسة 
بني سادوع اليبيثة لتتحكم يف مقدرات أَبْنَاء 
نجد والحجااز ثم تقون بخا تختلكه من أَْمَوال 
بتصديار الختن والحاروب إىل الادول الدربية 
واإلْسااَلمية لتتقاتال شادوبها ماع بدضها 

سيجد الدجب الدجاب.
 روى حاخاظ ولبه املستشاار السادوعي 
ملؤّسال مخلكاة الار الطاغياة عبدالدزيز 
بان عبدالرحخن آل سادوع يف كتاباه: جزيرة 
الدرب عان الطاغياة امللك عبدالدزياز املتوىف 
سانة 53ع1ن أن عبدالدزيز قال: لقد قاومت 
ععوتَناا ُكّل القبائل أثنااء قيامها وكان جدي 
سدوع األول قد ساجن عدعاً من شيوخ قبيلة 
مطري خجاءه عدٌع آخر من القبيلة يتوسطون 
بإطالقهم ولكن سادوع األول قاد أمر بقطع 
رؤوس الساجناء ثام أحار الغاداء ووضع 

الرؤوس خاوق األكل وطلب مان أَبْنَاء عخهم 
الذين جاؤوا للشخاعة لهم أن يأكلوا من لذه 

املائادة التاي وضدات عليها 
وملاا  عخهام..  أَبْنَااء  رؤوس 
رخضوا األكل أمر سدوع األول 

بقتلهم!. 
ويقاول حاخاظ ولباه يف 
كتاباه أيضاً »جزيارة الدرب 
لقاد  الدريان«:  القارن  يف 
امللاك  القصاة  لاذه  قاص 
عبدالدزيز بنخسه عىل شيوخ 
قبيلاة مطاري الذيان جااؤوا 
زعيخهام  يف  لالستشاخاع 
أن  قبال  الدوياش  خيصال 

يقتَلاه عبدالدزياز ليباني لهم 
أن عبدالدزيز سايقتلُهم أيضااً إذا لم يختندوا 
عن طلب الشخاعة لزعيخهم خيصل الدويش، 
وبداد لذه املقدمة الدالة عاىل أمله اليهوعي 
ووحشيته أمر امللك الطاغية عبدالدزيز بقتل 
الشايخ خيصل الدويش مع أنه كان سااعده 
األيخان يف تثبيت مخلكتاه ومقارعة خصومه 
وتوضأ بدمه ثم قان ألعاء الصالة!. ملاذا؟.. ألن 
خيصل الدويش قد اساتيقظ ضخريه وانقلب 
علياه بداد أن رأى الدويش أن امللاك الطاغية 
عبدالدزياز كان ال يركاع إاّل ألوامار االنكليز، 
واساتيقظ الدوياش بدد أن وقاع عبدالدزيز 

لإلنكليز تلك الوثيقة املشهورة بيطه وختخه 
بإعطاء خلساطني لليهاوع يف مؤتخار الدقري 
عان 22ع1 ن وبهذا األُْسالُْوب 
السادوعية  الدعاوة  ساارت 
الولابياة مان أول قيامها ال 
أَْلَداف لها إاّل النهب والسلب 
والقتال وتصديار  والرسقاة 
والدجال  والكاذب  الختان 
والخجور والخسوق وكل ذلك 
لألسف يتم باسام الدين كخا 

لو حاعث حالياً.
الار  مخلكاة  تَادَِّع  ألام 
أن الجياش اليخناي  مؤخاراً 
الشادبية استهدخوا  واللجان 
مكاة   1 برلاان  بصااروخ 
الصااروخ  املكرماة وتكتخات عاىل وجهاة 
الحقيقياة الاذي حال ضيخااً عاىل قاعادة 
عساكرية يف مطار عبدالدزياز بجدة وأماب 
لدخه يف لذا املطار الذي تبلغ مسااحته أَْكثَر 
مان مائة كيلو مرت مربع، والهدف من إقحان 
مكة املكرمة لو اساتدطاُف الدالم اإلْساَلمي 
والتضليل عىل الدخالء واملرتزقة مخن أشرتت 
مخلكة الر ضخائَرلام بخا تم عخع لهم من 
أَْمَوال مدنساة من قبل حكامها.. وخدالً خقد 
تجااوب البداض من بينهام علخااء كخختي 
خلساطني وأمثاله مع لاذا التضليل اإلْعاَلمي 

الذي يتقنه بنو سادوع جيداً من خالل وسائل 
اإلْعااَلن املخلوكة لهام واملدعومة مان قبلهم 
مثل قنوات الدجل والياداع: الدربية والحدث 
والجزيارة وغريلاا.. مع انهم يدلخاون جيداً 
باأن أَبْنَااء يخان اإليَْخاان والحكخاة أحرص 
منهام عاىل قبلة املسالخني: الكدباة املرخة 
والدخااع عنها وعىل ُكّل املقدساات الدينية يف 
مكاة املكرمة واملدينة املنورة.. لكن ألن حكان 
مخلكة قرن الشايطان قد تدّوعوا عىل الكذب 
الاذي ارتباط بهم كخبادأ ثابت مان مباعئهم 
كخاا لو حال اليهوع واملناخقني الذين يلتقون 
مدهم يف األمل والخدل َخإن الدرب واملسلخني 
الذين يدرخون بني سدوع جيدا ال يصدقونهم 
ولنااك مان الساساة والكتااب الدارب من 
انلى للدخااع عن اليخنيني وماا يتختدون به 
مان أَْخاَلق إْسااَلمية وشاهامة عربية أميلة 
تخندهم من اساتهداف املنشآت املدنية خضالً 
عن املقدساات الدينية مساتنكرين ما الصل 
بهام إْعااَلن بني سادوع من تهخة شانيدة ال 
يصدقها عقل وال يستسايغها منطل وأن من 
حال اليخنيني الذين يتدرضاون لددوان غاعر 
مناذ ما يقارب عرين شاهراً أن يداخدوا عن 
أنخسهم وعن وطنهم وساييرجون من لذه 
الحارب اللدينة منتارصون بإذن اللاه مهخا 
تكالب عان اإلجران عليهم.. وعىل الباغي تدور 

الدوائر.

مروان حليصي
لم يحتخِل النظاُن السادوعي بتحالخه الدويل إثر 
الخضيحاة املدوياة التاي لحقت به بداد خرتة عان 
وسابدة أشاهر من عدواناه عىل الشادب اليخني، 
اساتهدخت خاللهاا طائراتاه األخار واليابال 
والحجار والبار وعمارت املدمر عىل طاول البالع 
وعرضهاا، خلم يحتخل خضيحاة ومول الصواريخ 
اليخنياة إىل عخال مخلكته يف جادة وألول مرة بدد 
اععاءاتاه املتكاررة بانه عمار القدرات البالساتية 
وتحقيقاه أحاد ألّم أَْلاَداف عامخة الحازن، مخا 
حدا به إىل تحويل أََلخيَّة الحدث الذي شاّكل نقطة 
تحول يف مسار الحرب الدبثية عىل الشدب اليخني، 
وتجياري تداعيات قاوة القادرة الصاروخية لليخن 
عىل شادب املخلكاة وحلخائهاا جراء اساتهداخها 
أَْلَداخااً سادوعية بديادة بداد ُكّل لاذه الغاارات 
والرباات الجوياة والصاروخياة والبحرية التي 
لام تحد أَْو تخنَع من وماول الصواريخ اليخنية إىل 
عخال املخلكة وإمابتها ألَْلَداخهاا بدقة عالية بدد 
قطدها ملسااخة أَْكثَر من 600 كيلو مرت، خصاروخ 
بركان واحاد الذي اساتهدف مطاار عبدالدزيز يف 
جدة وتحقيقاه لهدخه بدقة شاّكل مدمة للنظان 
السادوعي وسابّب له حرجااً لدى ساكان املخلكة 
الذين يشادرون بأنهم ليسوا بخأمن من الصواريخ 
اليخنية بدد اآلن وسيجدلهم يتساءلون عن مالية 
األَْلاَداف التاي تدعاي قياعتهاا أنهاا حققتها من 
وراء عامخاة الحازن لاذه، إذا كانات الصواريخ 

األَْماَوال  اليخنياة تصال إىل جادة، وعان مصاري 
الطائلاة التاي أنخقات يف سابيل ذلك ولام تحقل 

يشء، وكذلاك حلخااؤه الدوليون 
الذيان سايصابون بييباة أمال 
وسايخقدون ثقتهام يف حليخهم 
السادوعي يف حازن أمار الددوان 
عىل اليخن الاذي تركوه له وحده 
يقرره كيخخا شاء، الرسيخا ولم 
ما ختئوا يف ععم اساتيباراتي أَْو 
لوجستي أَْو تسليحي إال ووخروه 
له يف حربه عىل اليخن لكي يحرز 
نارصاً، إال أن الريااح تأتاي بخاا 
ال تشاتهي الساخن، وبالتاايل ما 
كان مان النظاان السادوعي إال 
توظياف قدساية مكاة املكرمة 
لدى املسالخني باعتبارلاا كانت 

الهدف لصاروخ بركان وذلك الساتجالب التداطف 
اإلْساَلمي وتأييدلم يف حربة عىل املدنيني وتوظيف 
غضب املسالخني عاىل حركة أنصار اللاه واملؤتخر 
الشادبي الدان وتليار املجازر التاي ترتكب بحل 
األبريااء، يف محاولاة مناه لتحويال األنظاار نحو 
عناوان مزياف تغطيه قنواتاه اإلْعاَلمياة لتأجيج 
مشااعر املسالخني؛ نظاراً لدظخة وقدساية مكة 
املكرمة لديهم وذلك يف توظيف رخيص للخقدسات 
اإلْسااَلمية واستغالل مشااعر املسلخني يف تحقيل 
نرص يف مدركته مع الشادب اليخني تحجب خشله 
الذرياع خيها واخخااق عخاعاته الجوياة وأنظخته 
الدخاعياة يف التصدي للصاروخ الاذي حقل لدخه 

بدقاة عالية وأمابهام يف مقتل مظهراً لشاشاة 
وأسالحته  قدراتاه  وتااليش  السادوعي  الجياش 
أََمااان  واملتطاورة  الحديثاة 
اليخنياة  الصاروخياة  القادرات 
األكاذياب  ولاذه  املتواضداة، 
املخضوحة ليسات بغريبة عليه، 
وال يشاكل حرجااً لاه توظياف 
نالت  التي  اإلْسااَلمية  املقدسات 
التهكام واالعتاداء عليهاا  مان 
ومحاو بداض آثارلا مان قبله 
املاعية  لتحقيل بدض املكاساب 
بشاكل يتطلب نساف ومايتهم 
اآلن،  بداد  املكرماة  عاىل مكاة 
اإلْسااَلمي  الديان  ساير  وَمان 
برمته وجدل مناه غطاء لحربه 
الشايطانية لان يخنده تسايري 
املسالخني  لادى  واساتغالل حرمتهاا  مقدسااته 
لنيل بداض املكاساب الرخيصة التاي تؤكد حالة 
اإلخالس التي ومل اليها النظان السادوعي جدلت 
منه يبطش يخيناً ويسااراً بحثااً عن ما ينقذه من 

املستنقع اليخني.
وبالنسابة ملكة املكرمة لي ليسات أغىل وأَْكثَر 
قدساية للنظان السادوعي أَْكثَر من أَبْنَاء الشادب 
اليخناي، إال مان ناحياة عائداتهاا املالياة الكبرية 
عىل االقتصاع السادوعي، ومن يتتبع جرائخه منذ 
بدء الددوان يلحظ مدى بشااعة الجرائم واملجازر 
التاي ارتكبات بحال املدنياني وعخلياات تدماري 
منازلهام ومختلكاتهم ومصاندهم ومستشاخيات 

ومدارساهم وكل يشء وماوالً إىل بياوت الله التي 
تدرض الدرات منها لغارات الددوان السادوعي، 
وإذا كانات أخدال وجرائم مان يّدعي الحرص عىل 
مكاة املكرمة قد تجاوزت حرمة وقدسايه ما لي 
أَْكَل من حرمة لدن الكدبة حجراً حجراً ولي عماء 
املسلخني التي اساتباحولا بطائراتهم وبوارجهم، 
لقوله ماىل الله عليه وعىل آله وسالم ))ألن تهدن 
الكدباة حجاراً حجراً ألاون عىل الله مان أن يراق 
عن امارئ مسالم((، وبالتاايل إذَا لم يكارتث لأللم 
خكيف سايبايل باملهم؟!، وذلاك ال يدني تخريطنا أَْو 
قبولنا وساكوتنا عىل َمان يساتهدف الكدبة التي 
سانقطع األيااعي نحان أحخااع األوس واليازرج 
التاي ساتتخاعى أَْو تحااول املسااس بقبلتنا وكل 
املسالخني، ولكن أليل من امليجل أن يصل تخاعي 
النظاان السادوعي باملقدساات اإلْسااَلمية إىل لذا 
الحد واستغالل قدسيتها وتوظيخها يف لذه الحرب 
القاذرة عون اعتبار ملا سايرتتب عىل ذلك التوظيف 
من حالة تشاويه تطال الكدبة املرخاة باعتباره 
أَْمبَحت لدخاً عساكرياً لبدض املسلخني كخا زعم 
لاو ورّوج لذلك مخا مّورلاا وكأنها محل خالف 
بني املسالخني بذاتهم، ولذا ما سايزيد من الرخ 
باني أَبْنَااء الدين الواحد وسايولد املزياد من الختن 
والحروب وسيوسع من عائرة تكالب اعداء اإلْساَلن 
علينا؛ ولكن ال حياة ملن تناعي، وللنظان السدوعي 
ال يشكل ذلك خارقاً ال سيخا ولو الذي تاجر بالدين 
برمتاه ليدماة أَْلَداخاه الدنيوية الرخيصاة، وما 
مان وازع أَْو مانع يخنده من املتاجرة بخقدسااتنا 

الريخة، وحسبنا الله منه وندم الوكيل.

الشيخ عبدالمنان السنبلي
 يف ذكارى لذا الوعد املشائون لم أعد أمتلك 
من الكلخات كخواطٍن يخنٍي تدرض وطنه منذ 
أكثر من سانٍة َونصٍف ألضداف ما تدرضت له 
خلسطني خالل تسٍع َوتسدني سنٍة غري كلخات 
الشاكر املصحوباة بخارارات الدتااب َواأللام 
لخلساطني َوشادبها الصابر املجالد عىل لذا 
املوقاف املرياب َوالتخالؤ الدجيب ماع الطغاة 

َواملجرمني.
باسام ُكّل أٍب َوأٍن يخنيانَي ساّخيا ابنتيهخا 
خلساطني أَْو غزة أَْو حخااس أَْو ياخا أَْو حيخا، 
أشكر شدبنا يف خلسطني عىل لذا التأييد الغري 
مالر لذات املجارن - َوإن اختلخت املساخيات 
َوالشادارات - الذي اعتدى َوال يزال عىل شدبنا 

يف اليخن منذ أكثر من سنٍة َونصف السنة!!
باسام كل شااٍب يخناٍي أبادى اساتدداعه 
ماعقااً للذلاب للدخاع عن خلساطني، أشاكر 
شابابنا يف خلساطني عىل لاذا الصخت املطبل 

الغري مصحوب حتى ببيان اساتنكار أَْو تنديٍد 
واحاٍد إزاء ما يتدرض له شادبنا يف اليخن من 

جرائام حارٍب َومجاازر ضاد 
اإلنسانية!!

يخناٍي  طخاٍل  كل  باسام 
ار مرصوف مدرساته يوماً  وخَّ
ععام  منادوق  يف  ليضداه 
أشكر  الخلساطيني،  الشادب 
عاىل  خلساطني  يف  شادبنا 
لاذا التداماي املتدّخاد عن ما 
يتدارض له أطخالناا يف اليخن 
مان قتاٍل َوترياٍد َوتجوياع 
عون أن يبادي تداطخااً واحداً 

مدهم!!
باسم كل موٍت يخنٍي لهج 

بشادار )بالاروح بالدن نخديك يا خلساطني(، 
أشاكر ختاح َوحخااس َوالجهااع َوكل خصائل 
املقاومة الخلسطينية عىل لذا الغياب الطويل 
عان مشااركة شادبنا اليخني آالماه َوأحزانه 

َومصائبه َوخواجده!!

باسم علم خلسطني َومور عرخات َوياسني 
َوالرنتي� َوعيّااش التي تُزيّن جدران مجل� 
خلساطينٍي  كل  أشاكر  لاذا، 
ال للدادوان عاىل بلادي  مخَّ

َولتف له!! 
َوالنكران  ملاذا لذا الجحوع 
الغرياب َوالدجيب ياا أللنا يف 

خلسطني؟!!
ماذا كنا سنطلِب منكم لو 
أنكم التزمتام الحياع أَْو آثرتم 

النأي بالنخل؟!!
أو ألسانا ندخاع اليون ثخن 
مواقخناا الثابتاة َواملدلنة مع 

خلسطني؟!!
إىل  أماالً  أوملتناا  َولال 
ما نحن خيه اليون إال خلساطني َوشادار املوت 

إلرسائيل؟!!
ملاذا نساتحر مجازر ملا َوشاتيال َوعير 
ياسني َوجنني كل يوٍن أمان أعيننا َونتهيّأ للثأر 
َواالنتقان من املجرن الساخاح َوال ترون ما لو 

حارٌض أمان أعينكم اليون من مجازٍر كخجازر 
القاعاة الكلى َوامليا األوىل َوالثانية َوسانبان 

َومئاٍت مثلها أَْو يزيد؟!!
شاكراً خلساطني؛ ألنناا لم نجدكام يون أن 
تدرضناا ملاا تدرضتام لاه إال يف خاناة البغاة 
َواملجرماني كخاا لو كان لكام مدنا ثاأٌر قديم 

َوحساٌب حان موعد استحقاقه َوتصخيته!!
 أناا ال أعاقبكام َوال أتخضال عليكم - مداذ 
اللاه - أَْو أجدلاا خرماًة أَْو ذريداًة للتيايل 
عنكام - ال َوالله - َولكن أعاتبكم تنبيهاً لدلكم 

ترشدون!! 
َولال كناا سانداتبكم الياون أماالً لو أن 
خلساطني لي خلساطني التي قاطدنا لدينيها 
الدنيا كلها؟!! خكأنخا لم يدد من خلسطني التي 
ندرخهاا تلك غاري عبدالباري عطاوان َوبدض 

الرخاق!!!
شاكراً خلساطني ألنك - َوبرغم لذا - كنِت 
َوما زلِت َوساتظلني بوملتنا َولدخنا األساخى 
الاذي عليه نحياى َوعليه نخاوت حتى ننصب 

الراية إن شاء الله بإيلياء.

آُل سعود وتأريُخهم الدموي

املتاَجرُة بقدسية مكة املكرمة.. إفالس وقبح سعوديان

يف ذكرى وعد بلفور، ُشكرًا فلسطني!!

الت
تأم
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القعوُد والتخاذُل عن مواَجهة األعداء ليس من )الحكمة( يف شيء.. ولن ينعم بالسالم من هكذا نهُجه
  - بشرى المحطوري:

بداية: ــ
ألقاى الشاهيُد القائاُد ساالُن اللاه علياه 
ْخنَا إَِليَْك نََخًرا  محاارضًة اا ملزماة ا ]َوإِذْ َصَ
[ متناوالً خيهاا موقاَف الجن من  ِماَن اْلِجانِّ
القارآن الكريم وِمن الرساالة املحخدية، حيث 
كان موقاُف الجن أحساَن وأخضاَل بكثرٍي من 
موقاف اآلالف من البر الذين يُْدَعون إىل عين 
الله، وكتاب اللاه، خيصخوا آذانَهم عن الهدى، 
بل ويجخدون كيَدلم ملحاربة اإلساالن، ونبي 
اإلساالن، وَوَرثَاة الكتااب أعالن الهادى، خقد 
حكاى عنهم أنهام وملوا إىل عند رساول الله 
مىل الله عليه وآله وسالم واساتخدوا للقرآن 
بإنصات شاديد، جازء من القارآن، وخهخوه، 
وانطلقوا إىل قومهم منذرين لهم، وعاعني لهم 
إىل اإلسالن، لذا خقد سطر الله يف القرآن الكريم 
ساورة كاملة باسخهم ]ساورة الجن[، وذكر 
موقخهام أَيْضاً يف ساورة األحقاف، َعّل البر 
يأخذون الدلة منهم، يف عدن الكتخان للهدى، 

وتبليغه بطريقة موخقة.

املثبطون.. يرتكون اليقينيات، 
ويميلون إىل االحتماالت!!

أشاار الشاهيُد القائُد ساالُن اللاه عليه إىل 
مواقاف املرجخاني واملثبطاني يف األمة، وكيف 
أن ُكّل جرائام اليهوع أمسات واضحة وضوح 
الشاخل أمامهام، وأنهاا ساتصل إليهام ال 
محالة، ولكنهم يحاولون أن يتناساوا ذلك، أال 
يبرصوا الواقع، ويرخضوا أن يرصخوا بكلخات 
املاوت لهم، بالرغم مان أن أولئك يدخلون عىل 
إماتتناا خداالً، حياث قاال: ]مان املتوقع أن 
تساخع من بدض الناس لنا، ولناك: يسير 
من لذا الشادار، أو يتهرب من املشاركة خيه، 
أو يياّوف اآلخريان من أن يرخداوه، خيتوقع 
أنه قد يحصال كذا أو قد يحصل كذا، أو ربخا، 
أو احتخااالت...، ولذا لو من ضدف اإليخان؛ 
ألنناا نجُد لذا الشايَص لو مان ينطلل عىل 
أسااس االحتخاالت، ويرتك اليقينيات، اليقني 
الذي يأمار بالدخل يف القارآن الكريم، اليطر 
املتيقن الدخل املتيقن جدوائيته، يرتك اليقني، 
ويخيال إىل االحتخااالت: ]ربخاا يكاون لاذا 
الشادار يثري الدولة خيحصال يشء، ربخا لذا 

يثري أمريكا خيحصل يشء![.

االستدالُل بأحداث الحادي عشر من 
سبتمرب2001م:

واساتدل الشاهيُد القائُد ساالُن اللاه عليه 
عىل أن اليَُهْوَع والنصاارى أكثر التخاماً بأمر 
أمتهم منا، وذلك برّعة خدلهم تجاه املسالخني 
بشاكل عان، بدد أحداث 11/ من سابتخل يف 
نيوياورك، حيث قال: ]حااعث واحد حصل يف 
نيوياورك حااعث واحاد تحرك لاه املواطنون 
مان اليهوع والنصارى يف ميتلف بلدان أوروبا 
ورضباوا املسالخني يف الشاوارع ولاجخولم 
إىل مسااجدلم وإىل مراكزلام وُقتال كثاري 
منهم وساجن كثري وأوذي كثريٌ من املسلخني 
لنااك، انطلقوا لم عىل أسااس حاعث واحد 
عاىل مبنى واحاد، أما نحن خخئاات الحواعث 
عاىل أمام بأكخلها عاىل عارات املباني عىل 
عرات املسااجد عىل عرات املستشاخيات 
عاىل عارات املادارس يف ميتلاف املناطال 

اإلساالمية وال نتحارك، أليل لاذا يدني بأن 
أولئك أكثُر التخاماً بأمر أمتهم أكثر منا؟ لم 
من انطلقوا حتى يف اسرتاليا، - وأين اسرتاليا 
مان أمرياكا؟ - ويف بريطانيا ويف خرنساا ويف 
أملانياا ويف ميتلاف املناطال، انطلقاوا إليذاء 
املسالخني ورضبهم بدد ذلاك الحاعث، حاعث 
عىل مبنى واحد وليل مان املحتخل أن يكوَن 
ذلك بتيطياط أيَّة جهة ال عولة إساالمية وال 
عولاة عربية وال منظخة مان املنظخات عاخل 
لاذه البلدان، وإنخا لو مان عخل الصهيونية 
نخساها، خأنت عندما تشاالد أنهام يخيتون 
أمتاك ويخيتون عيناك خداالً - بالخدل وليل 
بالقاول خقط - ثم تجبن أن تقول قوال: املوت 
ألمرياكا - املاوت إلرسائيل، أليل لاذا يدني 
بأنك لم تصبح شايئاً ولم تدد شايئاً؟ وأنك يف 

الواقع أمبحت مخراً يف لذه الحياة[.

الناس املساملون الُعّزل.. هم أول من ُيضربوا:
املواقاف  مان  علياه  اللاه  ساالن  وحاذَّر 
اليطارية التاي يتيذلاا بدض النااس تجاه 
القداوع  إىل  الدعاوة  يف  واملتخثلاة  أعدائهام، 
والساكوت، ويارون أن ذلك )حكخاة( وأنهم 
بذلاك سيديشاون يف أمان، حيث قاال: ]الذي 
ينطلال ليثباط وإن كان قاد خهم خداالً لكنه 
ه يشء، ال يهخه إساالمه، ال  إنساان ال يُهااخُّ
تهخه أمته، يساكت ألنه يرى أن سالمتَه يف أن 
يسكت، ويرى أنه عندما يتجه إىل السكوت أنه 
الشيص الحكيم الذي عرف كيف يحاخظ عىل 
أمنه وساالمته. نقول: أنت غالط عىل نخسك، 
أنات تجناي عىل نخساك من حيث ال تشادر، 
أنت تهيئ نخساك ألن يكون لك عدّوان مقابل 
عادو واحد، أنت ال تتأمال األحداث جيداً حتى 
تدارف أن أولئك الذين وقخوا موقخك لم عاعة 
الضحية األوىل أماان ُكّل حدث يحصل، عندما 
نشاالد التلخزيون ساواء عن أخغانساتان أو 
عان خلساطني أو غريلاا، ألساتم تساخدون 
ونساخع جخيدااً أناه كثري من أولئاك رضبوا 
وقتلاوا وعمارت بيوتهام ولم كخاا يقولون 
عزَّل، الدزل لام لؤالء الذين لم كا ]األثوار[

يدتزلاون ولام من قاد قارروا بأناه ال عخل 
لهام وأنهام َسيسالخون، لم شاالدلم لم 
يكونون لم الضحياة وأول من يُرب، إنهم 
ال يسَلخون أبداً، رُضبوا يف أخغانستان ورُضبوا 

يف خلسطني[. 
ويف نخال الساياق قاال أيضااً: ]ونقاول 
لهام أَيْضاً مان يخكرون لذا التخكاري: تابدوا 
التلخزيون وسرتون.. لل إن أولئك املجالدون 
وحدلام يُرباون املجالدون يف الشيشاان 
ويف  لبناان  ويف  خلساطني  ويف  البوسانة  ويف 
أخغانساتان ويف أي منطقاة؟ أن أن الارب 
األكثار والنقص األكل يأتي يف َماْن؟ يف أولئك 

الذيان قارروا القداوع، لم من تساخع عنهم 
يقال عنهام )مدنيني وُعّزل(، ثام انظر أولئك 
املدنياني والدزل لال لم نسااء َوأطخال؟. أن 
أنك ترى خيهم الكثري من الشاباب، ترى خيهم 
الكثري من الرجاال الذين كان باساتطاعتهم 
وبإمكانهام أن ينطلقوا يف عخل خذلوا وُعِمرت 
بيوتهم عىل رؤوساهم، وعمارت مزارعهم ثم 
أمبحاوا يبكون كخا تبكي النسااء، ثم يف لله 
وال يف سابيله. ال يرون ألنخسهم عزاً وال مجداً 
أمان ما يشالدونه من عمار، لكنك أنت عندما 
تنطلل يف مواجهة عدوك خإنك ستُكون أقل أملاً 
يف عاخل نخساك أمان ما تشالد من رضباتهم 
يف بيتاك أو يف أوالعك. السايد حسان نرص الله 
عندماا قتل ابنه لال بكى كخا يبكاي أولئك؟ 
بكل ارتياح بل قال عن ابنه أنه لو من لاجم 
أولئاك وغزالام لم، لام ينتظار يف بيته حتى 

يأتوا لم خيربوه، لكذا كالن الرجال[.

املواقُف الحكيمُة التي يجُب اتخاُذها 
ضد اليهود:

وخنَّاَد الشاهيُد القائاُد ساالُن اللاه علياه 
أقاواَل البدض باأن الحكخَة تقتايض املهاعنة 
والساكوت، وعدن تأجيج اليهاوع والنصارى 
ضدناا، أو تأجياج الحكومة ضدناا، وأن لذا 
سايؤعي إىل الساالمة والديش بأمان!! خقال: 
]إن من يَْسَلم حقيقة ومن لو أبدد عن اليطر 
حقيقة ومن ترىض نخساه حتاى ولو أمابه 
يشء لم املجالدون }أَنَْجيْنَا الَِّذيَن يَنَْهْوَن َعِن 
اوِء{، وقال سابحانه وتداىل يف آية أخرى:  السُّ
}َكذَِلَك َحّقااً َعَليْنَا نُنْاِج اْلُخْؤِمِننَي{. املؤمنون 
لم من يأمرون باملدروف وينهون عن املنكر، 
لام مان يجالادون يف سابيل اللاه باكل ما 
يستطيدون، لؤالء لم من يصح أن يقال لهم 
- بخدنى الكلخة مسلخون - واإلسالن لو عين 
الساالن ملن؟ ملن لم مسالخون حقيقة؛ ألنهم 
من يبنون أنخساهم ليكونوا أعزاء أقوياء، لم 
من يبنون أنخسهم ليستطيدوا أن يدخدوا عن 
أنخساهم الر، ليدخدوا عن أنخساهم الظلم، 
ليدخدوا عن بلدلم الخساع، ليدخدوا عن عينهم 
الحرب، خهم أقرب إىل األمن والساالن يف الدنيا 

ويف اآلخرة[. 

)بقية السيف، أبقى ولدا، وأكثر 
عددًا(

واستشهد سالُن الله عليه بكالن لإلمان عيل 
عليه الساالن يحث خيه عىل وجوب الدخل عىل 
أن يكاوَن املجتخاُع قوياً، مده أسالحة قوية، 
مؤثارة عىل الددو، لكي يرلب جانبنا، ويدخل 
لناا ألف حسااب، واستشاهد أَيْضااً بخقارنة 
بسايطة بني قاوة اإليرانيني والخلساطينيني، 

حياث قال: ]نحان ندلم أن الغارب أن أمريكا 
وإرسائيل تحخال من الدداء إلياران أكثر مخا 
يحخلونه للخلساطينيني، ولكن لل استطاعوا 
مان  ولام  باإليرانياني؟  شايئاً  يدخلاوا  أن 
يختلكاون موارياَخ بديدة املادى، ويختلكون 
قنابال نووياة، ويختلكاون ُكّل يشء؛ ألنهام 
يدرخون أن أولئك ليل من الساهل أن يدخلوا 
مدهم يف حرب، ستكون حرباً منهكة جداً لهم 
يف ميتلف املجاالت، كخا قال اإلمان عىل )عليه 
الساالن( ))بقياة السايف أبقاى ولاداً وأكثر 
عادعاً(( إنخاا يأتي النقاص يف مان يجدلون 
أنخساهم كخا نقاول ]مداخخ[ أولئاك الدزل.. 
ألم يقتل يف أخغانستان الكثري من أولئك؟ قرى 
بأكخلها ُعمرت. لنااك الحرسة أن تدمر بيتك 
وأن تقتال أرستك، وأنات ال ترى أنك قد عخلت 
بالددو شايئاً، ساتندن عىل أنك اتياذت قراراً 
كان قراراً خاطئاً بالنسابة لك وكانت نتيجته 
عكساية عكل ما كنت قد رساخته لنخسك، 
إنهام ال يسالخون أباداً أولئك الذيان يقولون 
ألنخساهم: ]أما نحن ما لنا حاجة[. ويقولون 
كخا يقاول املناخقاون عندما يارون املؤمنني 
ينطلقاون يف مواقاف - مهخا كانت بسايطة 
- عندما يارون املؤمنني ينطلقاون يف مواقف 
ضااد عولاة كلى }َغارَّ َلاُؤالِء ِعينُُهاْم{، ألم 
يقل املناخقون يف ذلك الدرص أيان رساول الله 
)ملاوات الله علياه وعىل آلاه( عندما انطلل 
املسالخون ملواجهة عولة الارون، وعولة الرون 
كخاا تواجه أمرياكا اآلن: }َغرَّ َلاُؤالِء ِعينُُهْم{ 
مسااكني مغخلاني يذبحاون أنخساهم، كيف 
باساتطاعتهم أن يؤثروا عاىل عولة عظخى؟! 
ال، إن املغروريان لام أولئك، لام الذين غّروا 
أنخساهم. وجاء القارآن الكريم ليؤكاد أَيْضاً 
أن مان يتياذون قارارات كهاذه - ليقددوا - 
إنهم لن يسالخوا ولم من ساتنالهم الدقوبة 
بأضداف أضداف من اآلالن والنقص أكثر مخا 

يداني منه املجالدون[.

تثبيُط املنافقني للمسلمني يف غزوة تبوك:
ولخت سالُن الله عليه إىل موقف املناخقني يف 
املدينة املنورة، عندما قرََّر رسوُل الله مىل الله 
عليه وآله وسالم أن يذَلَب لغزو الرون، وأنهم 
عخلوا جالدين عىل أن يثبطوا املسالخني، وقد 
ساطر الله ذلاك قرآنا يتاىل إىل ياون القيامة، 
وذكر لذا األمر خيه إساقاط عىل الواقع الذي 
نديشاه، حيث أن املرجخاني كثريون يف زمننا، 
حياث قال: ]ويقولاون كخا يقاوُل املناخقون 
عندما يارون املؤمنني ينطلقاون يف مواقف - 
مهخا كانت بسايطة - عندماا يرون املؤمنني 
ينطلقااون يف مواقف ضاد عولاة كلى }َغرَّ 
َلُؤالِء ِعينُُهْم{ ألم يقل املناخقون يف ذلك الدرص 
أيان رساول الله )ملوات الله عليه وعىل آله( 

عندما انطلل املسالخون ملواجهة عولة الرون، 
وعولاة الارون كخا تواجاه أمرياكا اآلن: }َغرَّ 
َلاُؤالِء ِعينُُهاْم{ مسااكني مغخلاني يذبحون 
أنخساهم، كيف باساتطاعتهم أن يؤثروا عىل 
عولة عظخى؟! ال، إن املغرورين لم أولئك، لم 

الذين غّروا أنخسهم[.
مضيخااً أن َمان يخر مان املواجهاة خوخاً 
مان املوت خإن املوت سايأتيه ال محالة، حيث 
قاال: ]وجاء القرآن الكريم ليؤكد أَيْضاً أن من 
يتيذون قارارات كهذه - ليقدادوا - إنهم لن 
يسلخوا ولم من ساتنالهم الدقوبة بأضداف 
أضداف مان اآلالن والنقص أكثار مخا يداني 
مناه املجالادون. إن الله حكيام وبيده أمور 
النااس جخيدااً، خأنات ال تخكاُر أناك عندما 
تيطط يف عاخل نخساك خرتّجاح أن تقدد وأن 
قدوعك لو الساالمة، إن لناك َمان لو عليم 
بذات الصادور، لو يدلم ما يف أعخاق نخساك 
ولو لن يغخل عنك؛ ألنك واحد من املسالخني، 
إناك واحد مخن لاو يف واقده قاد أعطى الله 
ميثاقاً؛ عندما تقول بأنك مسالم وأنك مؤمن، 
إناك حينئاٍذ مخن يقار عىل نخساه بأنه مخن 
قالاوا ساخدنا وأطدناا، ولذا لاو ميثاق بني 
الله وبني اإلنساان، اللاه الذي يدلام بأعخاق 
رسائارك، برسائارك يف أعخاق نخساك لو من 
سايجدل ما تخكر خيه بديداً َومساتحيالً }أََلْم 
تَاَر إىَِل الَِّذيَن َخَرُجاوا ِمْن ِعيَاِرِلاْم َوُلْم أُلُوٌف 
َحذََر اْلَخْوِت َخَقاَل َلُهُم اللَُّه ُموتُوا{ ألم يقل الله 

لكذا، موتوا؟[.

أرادوا القعوَد لكي َيْسَلُموا.. إذن لن 
َيْسَلُموا: ــ

واساتنكر ساالُن الله عليه أولئاك املثبطني 
املنطلقاني يف الناس يشاريون عليهم بالقدوع 
َوالساكوت وعدن مناصة الحل؛ ألن ذلك لو 
)الحكخة( والذكاء والدلاء والسياسة تقتيض 
لاذا، خقال: ]وأنت تلخل أنت يف زمانك وأمان 
ما تقون به من عخل، تلخل أولئك الذين قرروا 
ألنخساهم أن يساكتوا، وأن ينطلقوا ليثبطوا 
عنك، ترالام خرحني بخا لم عليه، أنهم يرون 
أنخساهم الحكخااء واألذكيااء، والذين خهخوا 
كيف يبددون أنخسهم عن اليطورة، لنا قال 
الله عن أمثالهام: }َخِرَح اْلُخَيلَُّخوَن ِبَخْقَدِدِلْم 
يَُجاِلاُدوا  أَْن  َوَكِرُلاوا  اللَّاِه  َرُساوِل  ِخاالَف 
ِبأَْمَواِلِهاْم َوأَنُْخِساِهْم يِف َساِبيِل اللَّاِه{ كرلوا، 
ضدف يف إيخانهم، ضداف حتى يف رجولتهم، 
ليال لديهام إبااء كخا لادى الرجاال، وقالوا 
لآلخرين: }ال تَنِْخُروا يِف اْلَحرِّ ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ 

َحّراً َلْو َكانُوا يَْخَقُهوَن.
ألم يهدع أولئك بأنهم إن كان عدن خروجهم 
تحات عناوان: أن الوقات حاار ال نساتطيع 
أن نيارج يف الحار لاو يف الواقع ليال عذراً 
حقيقياً، وليل عذراً ُمالراً، أنتم قددتم عون 
ملر، وأنتم تشاالدون رساول الله )ملوات 
اللاه علياه وعاىل آله( ولاو إنساان كخثلكم 
يؤملاه الحر واللع، خهل أنتم أرحم بأنخساكم 
وتؤثرون أنخساكم عىل رساول الله )ملوات 
الله علياه وعىل آله(! لو كان لناك يف القضية 
ملر لقدد لو، لكان ليل لناك ملر، وليل 
لاو مخن يبحث عن املالرات للقدوع }ُقْل نَاُر 
َجَهنََّم أََشادُّ َحّراً{ ماذا يدني لذا؟ أليل يدني 
لذا باأن قدوَعكم عصياان، وأن قدوَعكم من 
منطلال أنكام تريادون أن تَسالخوا، إذاً خلان 

تسلخوا، وراءكم النار إن كنتم تخقهون[.

لو ص�ب األمريكيون ُكّل ما لديه�م من قوة عليك 
وح�دك أنت ملا س�اَوى ذلك كل�ه يوماً واح�داً يف نار 
جهنم؛ ألنك ُهنا بأول ضبة، بأول ش�ظية س�تموت، 
ث�م ال تحس ب�أي يشء بعد ذل�ك، ولو صب�وا عليك 
ُكّل أس�لحتهم، ول�و افرتضنا أَيْضاً أنك س�تبقى حياً 
وصواريخهم توجه إلي�ك، وقنابلهم توجه إليك أَيْضاً 

حتى آخر قطعة يمتلكونها لكان ذلك أَيْضاً ال يساوي 
س�اعة واحدة يف قعر جهنم. ]معرفة الله �� الدرس 

]15

بل لو نعقل ونفهم، أن ُكّل ما يتوعدنا به اآلخرون 
يف هذه الدنيا، ال يس�اوي الح�رات والندم الذي قد 

يتعرض له اإلنسان يوم القيامة إذا قدم عىل الله وهو 
ممن عص�اه، وصدف ع�ن رضاه.. تل�ك الحرات، 
وذلك الندم الشديد يقول الله - وهو ينقل لنا صورة 
من مش�اهد ذلك الن�دم الذي س�يحصل للعاصني - 
يق�ول تعاىل: }َويَْوَم يََعضُّ الظَّاِل�ُم َعىَل يََديِْه{ يعض 
أنامل�ه م�ن األلم، م�ن الندم، م�ن الح�رة: }يَُقوُل 

يَا َليْتَِني اتََّخذُْت َمَع الرَُّس�وِل َس�ِبيالً يَ�ا َويَْلتَا َليْتَني 
ل�ْم أَتَِخذْ ُفالنًا َخِليْ�الً َلَقْد أََضلَِّني َعِن الذِّْك�ِر بَْعَد إِذْ 
َجاَءِني{ أليس�ت هذه كلها عبارات حرة وندم؟ ندم 
يقطع القلوب، يعض املجرم، يعض الظالم عىل يديه 
يعضها من شدة األسف، واأللم، من الحرة والندم. 

]مدرخة الله اا الدرس 15[

مقتطفاٌت نورانية

 حسرٌة ما بعدها حسرة.. أن ُيدمر األعداُء بيتك، وينتهكوا عرضك.. وأنت بعُد لم تفعْل بهم شيئًا!

 السيد حسن نصر اهلل عندما ُقتل ابنه هل بكى كما يبكي أولئك؟، قال بكل ارتياح عن ابنه بأنه هو 
من هاجم أولئك وغزاهم هم، لم ينتظر في بيته حتى يأتوا هم فيضربونه، هكذا كالم الرجال.

ر بيُتك وأن ُتقَتُل أسرُتك، وأنت ال ترى أنك قد عملت بالعدو شيئاً، ستندُم على   هناك الحسرُة أن ُيدمَّ
أنك اتخذت قرارًا كان خاطئًا بالنسبة لك وكانت نتيجته عكسية عكس ما كنت قد رسمته لنفسك

الجزء 
الثاني
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اإلسالم  سارق  انثنى  حّتى  أضأنا 
ع�����ري�����ان ي���ح���ت���م���ي ب���ال���ه���زائ���م

ت���دّوي  ال��ن��ب��ّي  أرض  اش���رأّب���ت  و 
من » سعود« ؟ أطغى و أغشم غاشم !

ع������دّو  ل�����ك�����ّل  س����ل����م  غ�����ب�����ّي  و 

املسالم أخ��ي��ه  ع��ل��ى  ح���رب  ه��و  و 
من رآه يرجو » حسينا » و يهذي ؟ 

م��ن يقينا ه��وال م��ن ال��ن��ار داه��م ؟
ف���ي���ع���ود اجل�������واب ع���ن���ه س����ؤاال 

هل لطاغ من غضبه الشعب عاصم ؟

 أغشم 
غاشم

عبد اهلل البردوني

 الدبلوماسية الشعبية 
يف زامل »شعب الجزيرة*«

نأُخذ بالثأر
أخو هيثم نضال ُحميد

إح��ن��ا روات��ب��ن��ا ال��م��ح��اج��ي وال��ّرَت��������ب 
وم��وط��ن��ي ه����ذا م��ع��اش��ي وال��ف��ل��وس 

وَح��ب  م��اء  العيشه والش��ت��ي  اب��ا  ع��اد  م��ا 
ك��رام��ت��ي رق����م ال��ب��ط��اق��ه وال��ج��ل��وس 

السبب  ك���ان  َم���ن  ن��ج��ت��اح  ش���ي  أه���م 
ف���ي ه���ذه األزم�����ه وت��ج��وي��ع ال��ن��ف��وس 

ق���ود ال��م��س��ي��ره ق���ود ي��ا ص��ق��ر ال��ع��رب 
دع��وس  الطاغي  ن��دع��س  رج��ال��ك  واح��ن��ا 

خ����والن درع����ك ج��ي��ش��ه��ا ك��ّم��ن شنب 
ك��م��ن م��ح��ن��ك ي��رف��س ال��دن��ي��ا رف���وس 

الغضب  ث���ار  ال  االس����م  ن��ق��ي��ع  ي��ش��رب 
روس  قطع  اال  ع��ن��ده  م��ا  المعركه  ف��ي 

واألدب  وع��ل��م��ه  ف��ن��ه  م���ن  ال���ح���رب 
ال���دروس  منها  ب�����ارزه:  م��اح��م  ص���در 

ه�����ذا ول�����د خ������والن ف���ك���اك ال��ن��ش��ب 
ح��م��وس  ش���اج���ع  ول����د  م���ن  دره  هلل 

العرب  ْاق��ح��اح  ي��ْا  ال��ي��وم  بعد  صلح  ال 
البسوس  ح��رب  م��ن  بالثأر  ن��اخ��ذ  م��ا  ال 

وَرب  خ��ال��ق  ف��وق��ن��ا  ب���ه  ع���د  دام  م���ا 
نكوس حلفه  م���َع  ال��ط��اغ��ي  ب��اي��ن��ّك��س 

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

 من 27 محرن اىل 10 مخر 
 

-ملزمة وإذ صخنا إليك نخرا من الجن.
- ملزمة مدرخة الله وعده ووعيده الدرس 

اليامل عر.
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واخل مجلل النواب األمريكي 
عىل تقديم مساعدات 

للختخرعين يف نيكاراجوا 
تقدر بحوايل 27 مليون 

عوالر.

شعب الجزيرة
الشاعر /ضيف اهلل سلمان

الياس مااعتراها  اجل��زي��رة  شبه  ق��وم 
���ال���ي ال����ف����رج ب���اي���ج���ي واخل����ي����ر وصَّ

البأس  شديد  واحلكمة  اإلمي��ان  شعب 
ي��ك��رم اجل����ار ي��رخ��ص الج��ل��ه ال��غ��ال��ي

ي��اه��ل ج��ي��زان ي��اه��ل ال��ع��ز وال��ق��رن��اس 
ي��اع��س��ي��ر اإلب�����اء وجن�����ران االب��ط��ال��ي 

ب��ال��ت��آخ��ي ن��ع��ال��ج وض��ع��ن��ا احل��س��اس 
ن���رف���ض ال��ه��ي��م��ن��ة وح���ي���اة اإلذالل�����ي 

مقياس  اإلخ�����اء  ي��ب��ق��ى  ع��م��ن��ا  ي��اب��ن��ي 
بالي ع��ن  م��اغ��اب  والصحب  والنسب 

اجل��س��دوال��راس ب��ن  ماقطعناالصلة 
ب���اجن���اه���د س�����وا ب��ال��ن��ف��س وامل���ال���ي

امل��ت��راس  ف��ي  كمالبنيان  واح���د  ص��ف 
االن��ذال��ي  بطش  م��ن  اع��راض��ن��ا  نحمي 

راسهاللساس م��ن  س��ع��ود  أب��ن��اء  اس���رة 
ال��ت��ال��ي م��ث��ل��م��ا  االول  واجل�����د  ش����ر  

ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي ف��اق��د اإلح��س��اس 
ق���د مت����ادى ب��ق��ت��ل ن��س��اء واط��ف��ال��ي!! 

واعراس  العزاء  وص��االت  املساجد  في 
وادم����ن ال��ق��ص��ف ل���أس���واق ط��وال��ي!!

وتكساس  واش��ن��ط��ن  م��ن  وال��ش��ي��اط��ن 
ي��ق��ت��ل��وا ش��ع��ب��ن��ا ف���ي س��ه��ل وج��ب��ال��ي 

ق��ال ق��ال املثل )م��ن دق ب��اب ال��ن��اس(!! 
األعمالي!!  جنس  من  دائما  ف��اجل��زاء 

ب��اس ال  ي��اع��رب  أظ��ل��م  وال���ب���ادي  دام 
ث���ارن���ا ب��اق��ي ب��اق��ي ع��ب��ر األج��ي��ال��ي!!

  - خاص:

انقطدت عالقاتُنا الدبلوماسية باملخلكة السدوعية 
بخدل عدوانها، لكن عالقتنا بالشادب الدربي يف شبه 
الجزيارة الدربية لم تنقطع، وأماَن سايل من األخبار 
والتحليالت عل الوسائط اإلعالمية املتددعة واملتطورة 
ه  ومن بينها وساائل التوامل االجتخاعياة وما تضيُّ
الوساائُل اإلعالمياة املوالياة والتابداة للدادوان من 
مياوف عىل شدب الجزيرة الدربية، جاء زامُل »شدب 
الجزيرة« بلحٍن قريٍب من إيقاعات قريبة إىل مزاجهم 
للخوقاف  تبيانااً  َشادبية  عبلوماساية  االجتخاعاي، 
الثوري اليخني من شدب الجزيرة ويكاع زامٌل يصدره 
املنشاد ))عيىس الليث(( يكون أشابه بخا يسخونه يف 

الدبلوماسية السياسية مصدر مسئول! 
 يقول الشاعر: 

الياس اْعتراها  ماْ  اجلزيرة  شبه  قوم 
����ال����ي ال����ف����رج ب���اي���ج���ي واخل����ي����ر وَصّ

البأس شديد  واحلكمة  اإلمي��ان  شعب 
ي��ك��رم اجل����ار ي��رخ��ص الج��ل��ه ال��غ��ال��ي

 اساتهالل اليطااب أَْو التقرير الَشادري بصخوع 
إكبااراً  والخارج،  الياري،  الجزيارة، وقادون  شادب 
بهام يدكاُل نظارًة عيخقراطياًة يف التدامال مدهم 
ال اساتنقاص وإلحااق، ويكخاي ليُدرك لذا الَشادب 
مداناتاه ومخاوعه عون أن يُخايل عليهام الشااعر 
مداناتهام أَْو بطوالتهام، التي أكثر منا يُحساون بها 
ويدرخونها، وتأكيدنا نحخن اليخانيون »شدب االيخان 
والحكخاة« بشادة بأسانا ال عدوانااً إنخاا، لنكرن به 

الجار، متى استجار بنا، ونُرخص الغايل. 
ومن اليطاب الدان لشدب الجزيرة ينتقل الشاعر 
الشادبي بثوريتاه  الدبلوماايس  الِشادري  بيطاباه 
وبسااطته إىل امُلساتهدف من لذه الرساالة، بشاكل 
خااص، ولام ألاايل نجاران وجيازان وعساري، بني 

عخومتنا وأراضينا اليخنية تأرييياً. قائالً: 

والقرناس  العز  اْهل  ياْ  جيزان  أْهل  ياْ 
االب��ط��ال��ي اإلب����اء وجن����ران  ي��ا عسير 

ب��ال��ت��آخ��ي ن��ع��ال��ج وض��ع��ن��ا احل��س��اس 
ن���رف���ض ال��ه��ي��م��ن��ة وح���ي���اة االذالل�����ي

وتأخذ الكلخاُت لنا عوراً مهخاً، بل وتدويضاً كبرياً 
عن الدبلوماسية السياسية التي تدثرت، إذن خلندالج 
نحن وضدنا الحسااس، الذي ال تُحل بجرمه سلطة 
بني سادوع، لذا ما يومله الشاعر، مدالجة عىل مبدأ 

التآخاي األعخل اجتخاعيااً، من مدالجاات التنازالت 
والنقاط املشارتكة للدبلوماساية السياسية، وتالقينا 
األخاوي لاذا يف مواجهة الهيخنة وحيااة االذالل التي 
يصب حخخها بني سادوع عىل شادبنا الدربي الواحد 
وشادب الجزيارة يف أقاليم نجاران وجيزان وعساري 
وحدوع اليخن الجخهورياة، وما يتدرض له أبناء لذه 
األقاليم اليخنية من تدسف سدوعي يدركونه لم، وما 
عانوه يف الشهور االخرية من تهجري بالقوة واقتالعهم 
من أراضيهم إىل مدساكرات الجئني كاي ال يتداطخوا 
مع الجيش واللجان الشدبية خامة مع تجربتهم من 
الحرب الساابدة، وما القوه من أخوة وأمانة من قبل 
مجالدي أنصار الله، جدلهم يدارضون اقتالعهم من 

قرالم، وسببت لهم لذه السياسة السدوعية جرحاً.
 **

مقياس  اإلخ����اء  يبقى  عمنا  ب��ن��ي  ي��ا 
بالي عن  غ��اب  ما  والصحب  والنسب 

وال��راس اجلسد  بن  الصلة  قطعنا  ما 
ب���ا جن���اه���د س����وا ب��ال��ن��ف��س وامل���ال���ي

املتراس  في  البنيان  كما  واح��د  صف 
االن��ذال��ي بطش  م��ن  اعراضنا  نحمي 

 إذا قطدت السادوعية الصلة، خنحان لم نقطدها، 
وتبقاى الدخومة يف عاللتها القبلياة، أكل من خطوط 
ترسيم الحدوع الظاملة، وكان تلك الحدوع التي رسخت 
ليسات خقط مخحوة بحقيقة وحدة األرض والشدب 
التأرييياة، بال ومخحاوة بحقيقة وحادة املظلومية 
التأرييية والرالنة، خإذا خرضت املدركة ولي تخرض 
لدى الجخيع، خلدى اليخني الذي لم يقطع رأسه ببقية 
أعضاء جسده لديه ما يضحي به يف سبيل بني عخومته 
لرع كيد عدو واحد، باطش مساتكل، غطرسته عخت 
الجخياع، خالددو الواحد املوحد يف لخجيته يحتاج منا 
أن نوحاد نضالنا يف مواجهته، مخاً كبنياٍن مرموص 
وراء يف جبهاات ماا وراء الحادوع املقصاوعة يف لذه 

القصيدة أَْو الجبهات الداخلية. 
**

للساس راسها  من  سعود  أبناء  أس��رة 
ال��ت��ال��ي.. م��ث��ل��م��ا  األول  واجل����د  ش���ر 

لذا لو طبيداة الددو الذي خرض علينا مواجهته، 
ولناا يخر الشااعر رسيداً عىل سياساة بني سادوع 
املداعياة للساالن وخاري اليخن مان جدلم املؤّسال 
حتاى سالخان تاكاع ال تيتلاف، وكي ال يبادو وكأن 
الشااعر يّدعي ما ليل يوجد، خهو يدلل عىل لذا الر 
السالطوي السادوعي بخا يجي اليون يف وطنه اليخن. 
وبخداوناة الدادو األمريكاي الاذي ثار أبنااء ظهران 
الجناوب عىل قاعدته الدساكرية يف ساتينيات القرن 

املايض واعتلوه استدخاراً. 

ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي ف��اق��د اإلح��س��اس 
ق��د مت����ادى ب��ق��ت��ل ن��س��اء واط��ف��ال��ي!! 

واعراس  العزاء  وصاالت  املساجد  في 
ل��أس��واق ط��وال��ي..!! القصف  وادم��ن 

وتكساس  واش��ن��ط��ن  م��ن  وال��ش��ي��اط��ن 
وج��ب��ال��ي..  س��ه��ل  ف��ي  شعبنا  ي��ق��ت��ل��وا 

**
وييتام الشااعر قصيدتَاه باملثل الشادبي اليخني 
»مان عق بااب الناس عقاوا بابه«، وكذا املثال الدربي 
»ماا تخوت الدرب إال ولي متواخيه« بدد أن أوضح أن 
تصخية الحسااب لذه إنخا لي السلطة السدوعية، ال 
عىل شادب الجزيارة املوحد بخظلوميته مدناا، مبدعاً 
مياوخهام، مان أبطاال الجياش واللجان الشادبية 
املرابطني عىل سخوح املدن وراء الحدوع.. وما لألمثال 

من عاللة يف الحياة: 

الناس(!!  ب��اب  )َم��ن دق  املثل  ق��ال  ق��ال 
األعمالي..!!  من جنس  دائماً  فاجلزاء 

ب��اس ال  ي��اع��رب  أظ��ل��م  وال���ب���ادي  دام 
ث��ارن��ا ب��اق��ي ب��اق��ي عبر األج��ي��ال��ي..!!
*القصيدة للشاعر ضيف اهلل سلمان.
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 متابعات فلسطينية

إحذروا املوجة التالية من الخريف الوهابي! الهدف الجزائر وموريتانيا
عالء الرضائي*

بادأت الواليات املتحدة )الشايطان األَْكَل( 
تتحادث عان احتخال نشاوب موجاة جديدة 
مان اليريف الولاباي )الربياع األعرابي( قد 
تصيب لذه املرة موريتانيا والجزائر.. وتزامناً 
مع ذلك بدأت قناة الجزيرة املشابولة بإعاعة 
بث شاالد عىل الدرص ماع الرئيل الجزائري 

االسبل أحخد بن بله! 
لسات من املتابدني لألَْوَضااع يف موريتانيا 
وال أعارف الكثاري عنهاا ساوى أن مديقاي 
وزميايل الساابل »محخاد عبداللاه مخاني« 
منها!، لكني عىل يقني بأن لذا الذي يساخونه 
»الربيع الدربي« زوراً، والذي استطاعت قوى 
الر الدولية واإلقليخياة إعارته باتجاه الدول 
التي تخلك اساتقاللية ولو نسابية يف قراراتها 
الساياعية ومواقخهاا وال تلهاث وراء »ماماا 
أماريكا« أَْو التطبياع أَْو الساري خلاف البدري 
السادوعي، ندم عىل يقني من أنه لن يستثني 

الجزائر من مؤامرته.
واألَْسابَاب كثارية.. خساجل بلاد امللياون 
شهيد ميلء باملخاخر وبتأريخ الله ونضالهم 
ومواقخهم الدروبية واإلْسااَلمية، ولذا كخيل 
بلادان  املساتدخرين ومدهام  برتاكام حقاد 
»املليون بدري« أَْو كخا ومخهم وزير خارجية 

خليجاي ساابل با«اليرخاان«.. ولاو عاىل 
قائخة االساتهداف الصهيوإعرابي منذ مطلع 

تسدينيات القرن املايض.
ومخا يزيد مان قلقنا عىل أللنا يف الجزائر، 
ترصيحاات الرئيل االيراني الشايخ حسان 
السياساة  روحاناي خاالل لقائاه منساقة 
خيدرياكا  االوروباي  االتحااع  يف  اليارجياة 
موغريناي، قبل أیاان، والتاي اشاار خيها إىل 
سدي االرلابيني )غامزاً إىل عاعخيهم الغربيني 
واالقليخيني( يف تأسايل خالخاة جديدة )عىل 
نحو خالخاة البغاداعي يف املومال الدراقية( 
يف شاخال أخريقيا.. مساتغلني حالة االنكخاء 
االقتصااعي التاي واجهتهاا الادول املصدرة 
للنخاط بدد املؤامارة السادوعية األمريكية يف 
خخاض سادر برميال النخاط والساقوط به 
إىل أعناي املساتويات بداد أن كان قرابة 110 
عوالر لللميال.. وبالطباع املشااكل البنيوية 
األُْخاااَرى التي يداني منهاا مروع »الدولة 
القومية« الذي ظهر بدد حقبة االساتدخار يف 
خخسينيات وستينيات القرن املايض يف الدديد 

من بلداننا.
املروع »الصهيوإعراباي« وبدد أن الحل 
الدماار بألم ثالثاة بلدان يف الرق االوساط 
)الدراق وساوريا واليخن( بخا تخثله من ارث 
حضااري وثقال ساكاني )مجخوعهاا نحاو 
7م ملياون نساخة(.. والذي عّمر ليبيا وشاّل 

تونل وأخرج مرص مان حلبة الرصاع مبكرا 
ولي الياون يف مهب رياح املوجاة الثانية من 
يجاري  ياون  ُكّل  ويف  الولاباي«،  »اليرياف 
تهديدلا مان قطر والدولة الدثخانية الجديدة 
با«مكخلني« و«ثاورة الغالبة«.. لذا املروع 
يرياد أن يكخل مهختاه بتدمري ماا تبقى من 

قالع الدروبة.. ويف مقدمتها الجزائر.
وخطورة وضاع الجزائر املرتامية األطراف 
)أَْكاَل بلد عربي بخسااحة تزيد عىل 2 مليون 
و1م3 ألف كيلومرت مرباع، والثاني من حيث 
الساكان بداد مارص 0ل ملياون و00ل ألاف 
نساخة( انهاا محااصة - رشقااً - مان قبل 
األرايض الليبياة التي اضحات مرتدا لإلرلاب 
الداعاي والقاعدي، ومن الجناوب محاري 
النيجار وماايل التاي تصاول وتجاول خيهاا 
الجخاعاات التكخريياة الولابياة، ويف غربها 
توجد غريختها اإلقليخية التي تقوعلا حكومة 

»اخوانية«، اي املغرب..
طبدااً لناك مشااكل عاخلية ايضااً وتيار 
سالخي قوي وبقايا مسالحي الحرب األللية 
الساابقة أَْو ما يدرف با«الدرية الساوعاء« 

)26 عيسخل 1عع1 حتى م خلاير م200(.
املروع الصهيوإعراباي يريد بدد املومل 
)الداراق( اعارة خيلقاه املتوحاش من شاذاذ 
اآلخاق واالحتخااظ به - كخا ذكرت يف مقاالت 
خالدراقيون والساوريون واليخنيون  سابقة، 

يدوعون تحات عناوين واغطية إىل عاخل البلد 
وضخن مؤسسااته الرساخية!.. اما الشاخال 
اخريقيني واالجانب )شيشاان واوروبيني و..( 
خقاد يجري تحويلهام إىل السااحة االخريقية 
للخاوىض  القاعماة  الحاضناة  باعتبارلاا 
الولابياة اليالقاة، إىل جانب بلادان أُْخااَرى 
يراع لها ذلك ومنها اخغانساتان بشاكل اشاد 

واعنف..
ندم الهادف »الصهيوإعراباي« القاعن لو 
منطقة تشاخل غرب موريتانيا وشاخايل مايل 
والنيجار وغارب الساوعان وتشااع وجناوب 
الجزائار.. اي يكون اإلرلاب عامال مسااعدا 
عاىل الخاوىض واالربااك يف مراكز املادن كخا 
يف  للخومال  عاعاش  غازوة  قبيال  حصال 
الداراق عاان ل201 وماا كان قبلهاا خاالل 
»خياان االعتصان« التي تولات مهخة التدبئة 
لإلرلابيني التكخرييني.. ولوال ختوى املرجدية 
وتضحيات الحشاد الشادبي والقوات االمنية 
الدراقية لاكان الدراق يياوض اليون مدركة 

تحرير بغداع.. أن كان لناك عراق!
ال اريد لنا أن استغرق يف املشكلة، بقدر ما 
أقاّدن للحّل.. ولو باختصار شاديد، اجهاض 
لاذا املاروع »الصهيواعراباي« بخدالجاة 
اركاناه وعنااصه األََساساية، اي اجهااض 
الادور السادوعي )اليليجاي( يف املنطقاة.. 
ألن نجاد لي قرن الشايطان وبؤرة مشااكل 

الداملني الدربي واإلْسااَلمي.. وماع بقاء لذه 
السلطة الخاسدة يف الرياض، ستبقى املؤامرة 
قائخاة واليياناة مترسبة ويف ُكّل ياون تأخذ 

شكالً آخر..
عالجاوا الخريوس والجرثوماة الولابية يف 
مصدرلاا تحصلاون عاىل الداخية وسارتون 
كياف أن أمريكا ساتكون عاجازة ايضا؟ً عن 
تنخيذ مؤامراتها.. حتى تركيا لن تشكل خطراً 
عىل األمن االقليخي مع نهاية الّر اليليجي، 
خضالً عن الادول األُْخااَرى التاي تقتات عىل 

ختات موائد نخطهم الكريهة..
مارص والجزائر وموريتانياا والدراق وكل 
مان يرياد التيلاص مان االرلااب الولابي 
التكخاريي يف الدالام يجاب أن يدعخاوا ثالث 
جبهاات أََساساية، لاي كخيلاة بقصم ظهر 

البدري النجدي و«بكراته« أَْو »ثنياته«!
لذه الجبهات وبشاكل واضح، لي: اليخن 
وساوريا والبحريان، إضاخاة إىل ععام مرص 
وتيليصها من التبدية للقرار اليليجي بسبب 
الحاجاة االقتصاعية.. اساحقوا رأس األخدى 
ولتكان ساهامكم وموارييكام وقراراتكام 
ساتيرج  عندلاا  الدقارب..  بيات  باتجااه 

مكرلة، كخا يقول مظخر النواب!

* العالم اإلخباري

إَصاَبة شاب مقدسي دهساً من مستوطن واعتقال فتاة بذريعة حيازتها سكيناً 
اعتقلات قوات الدادو الصهيوني ظهر الثالثاء، ختاة خلساطينية عند 

ومولها ألحد الحواجز القريبة من الحرن االبراليخي.
وحساب زعام الدادو، خقد طالبهاا الجناوع بختح حقيبتهاا وحينها 
أشاهرت مان حقيبتها ساكينتني كانتاا بداخال الحقيبة ولكان الجنوع 
سايطروا عليهاا واعتقلولاا واعرتخات بأنهاا وملت للحاجاز من أجل 

طدنهم.
ووخقااً ملصااعر الددو خالختااة املدتقلة من ساكان اليليل وتبلغ من 

الدخر 30 عاماً.
ويف ساياق األعخال اإلجرامية التي يخارساها املحتلاون القاعمون من 
وراء البحار، أميب شااب مقديس، خجر الثالثااء، جراء تدرضه للدلل 
مان قبل مركبة يقوعلا مساتوطن يهوعي بخنطقة باب الداموع وساط 

القدس املحتلة.
وذكرت مصاعر محخية، أن الشاب محخد جابر أميب بجراح خطرية 
إثار تدرضاه للدلل من قبال مركبة يقوعلاا مساتوطن بخنطقة باب 
الداموع، وجرى نقل الشاب إىل مستشخى »لداسا الديساوية« يف القدس 

املحتلة لتلقي الدالج.

إستبداُل اسم »إسرائيل« 
باألراضي الفلسطينية 

على الخريطة التعريفية 
لشركة طريان صينية

اس�تبدلت الخطوُط الجوي�ُة »هاينان« التي 
تع�د أَْكرَب رشكة ط�ريان صينية خاصة، اس�م 
إرسائيل ب�األرايض الفلس�طينية عىل خريطتها 

التعريفية.
أحرونوت«  »يديع�وت  وبحَس�ِب صحيف�ة 
اإلرسائيلية َف�إن اإلرسائيليني الذين وصلوا أول 
م�ن أم�س إىل مطار ب�ن غوريون ع�رب إحدى 
الرحالت الجوية للرشك�ة التي تعمل فقط منذ 
ستة أشهر يف رحالت جوية إىل تل أبيب، فوجئوا 
بحذف اس�م إرسائيل من عىل الخريطة وكتابة 

اسم األرايض الفلسطينية.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أنه تم وضُع اس�م 
مدين�ة ت�ل أبيب والق�دس وغريهما م�ن املدن 
داخل الخط األخرض بمس�ماها اإلرسائيي، لكن 

اسم الدولة كان األرايض الفلسطينية.
وق�ال وزير املواصالت يرائي�ل كاتس إنه 
س�يجري اتص�االت مع هيئ�ة الط�ريان املدني 
لالتصال بدورها مع الرشكة الصينية للمطالبة 

باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الخريطة.

العدو يعلن رام اهلل منطقًة 
عسكريًة وُيغِلُق حواجَزها 

أعلن�ت ق�وات الع�دو الصهيون�ي، مس�اء 
االثنني، مدينة رام الله منطقة عسكرية مغلقة، 
وأغلق�ت كافة الحواجز العس�كرية يف محيطها 

وأعاقت تحّركات املواطنني واملركبات.
وأغلق جيش العدو حاجز بيت إيل رشق رام 
الله، وحاجز عطارة ش�مااًل، ما س�بب ازدحاًما 
مروريً�ا يف منطق�ة حاجز قلندي�ا جنوبًا بفعل 

هذا اإلغالق.
كما اقتحمت قوة عسكرية صهيونية أطراف 
مدينة الب�رية القريبة من مس�توطنة بيت إيل، 

وانترش الجنود يف املكان.
وتأتي هذه اإلجراءات الصهيونية التعّسفية 
يف أعق�اب إع�دام ق�وات العدو الش�اب محمد 
تركم�ان، وال�ذي يعمل ضابًط�ا يف قوات األمن 
الفلسطينية، قرب حاجز بيت إيل بزعم تنفيذه 
عملي�ة إط�الق نار أصاب�ت 3 جن�ود صهاينة 

بجراح متفاوتة.

سلطاُت االحتالل الصهيوني تهدم قبوًرا بـ »باب الرحمة« بالقدس 

اقتحخات طواقام تابداة ملاا تساخى باا »سالطة اآلثاار« 
»اإلرسائيلية« مباح الثالثاء مقلة باب الرحخة املالمقة للجدار 
الرقي للخساجد األقىص املبارك، ورشعت بنبش وتحطيم عدًعا 

من القبور خيها.
وقاال رئيُل لجنة املقابر اإلْسااَلمية بالقادس املحتلة الحاج 
مصطخاى أباو زلارة إن طواقم من »سالطة اآلثاار والطبيدة« 
برخقة قوات كبرية من رشطة االحتالل اقتحخت املقلة، ورشعت 

برعن ونبش عدًعا من قبور املسلخني.
وأوضح أن املقلَة لي أرُض وقف إْسااَلمي خالص للخسلخني 
وحَدلام منذ 00ل1 عان، وليال لليهوع أي حل خيها، مدتلًا لذا 
االعتداء بأنه يشاكل انتهاًكا مارًخا لحرمة املقلة، واستيخاًخا 

بدقول البر، وطخًسا للحقيقة والواقع، وتزييًخا للتأريخ.
وأضاف أن سلطات االحتالل تنخذ أعخاال إجرامية بانتهاكاتها 

املتواملاة لحرماة املقالة واملسالخني، وإن اععاءلاا بخلكيتها 
لاألرض القائخاة عليهاا املقالة لاو »باطال وجناون ولوس 
»إرسائييل«؛ ألن لذه األَْرض ليست حديقًة توراتية بل لي مقلة 

إْساَلمية.
واساتهجن أبو زلرة اعتاداءات االحتالل وموظخي »سالطة 
اآلثاار« عىل املقلة، وامًخاا األمر باليطري للغاياة، وأنه يتطلب 

تدخاًل عربيًا وخلسطينيًا عاجاًل لوقف لذه االنتهاكات.
بدوره، استنكر مدير املساجد األقىص الشيخ عخر الكسواني 
يف ترصياح لوكالة »مخا«، اعتداءات »سالطة اآلثار« عىل مقلة 
باب الرحخة، مدتلًا ما جرى اليون بخثابة انتهاًكا لحرمة القبور 

واألموات.
وقاال »إنناا نرخض رخًضاا قاطًداا ُكّل ما يجري مان اعتداء 
وتغياري يف املقلة، وندتل ذلك إجراًء ظامًلاا يجب التدخل الرسيع 

لوقخاه«، مضيًخاا أننا يف عائارة األوقااف اإلْسااَلمية نتابع لذه 
االنتهاكات بصورة مستخرة.

وكان موظخو »سالطة الطبيدة« اإلرسائيلياة أقدموا مؤخًرا 
عىل تحطيم قلين يف التلة القريبة من مدخل مقلة باب الرحخة 
رشق املساجد األقىص، واعتقلت القوات مسؤول وحدة الحراس 
العرتاضاه عىل االعتداء عىل املقلة، وتم إخالء سابيله بدد نصف 

ساعة من اعتقاله.
يذكر أن االحتالل اقتطع جزًءا مهًخا من املقلة لصالح إنشاء 
حدائل تلخوعية، ومنع منذ سانوات املقدسايني من عخن موتالم 
خيهاا، علًخاا أنها مان أقدن املدالم اإلْسااَلمية يف مديناة القدس، 
وتضم بني جنباتها رخات عدع من محابة رساول الله )مىل الله 
عليه وسالم(، ومنهم عباعة بن الصامات، خضاًل عن آالف املوتى 

من أَبْنَاء الدائالت املقدسية.
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الجيُش العراقي يَضُع َقـَدَمه يف املوصل

ثلثا اإلرهابيني املدانني يف بريطانيا.. طلقاء

  - متابعات
تخّكنات القاواُت الدراقياة مان عخاول املدينة 
وتحرير أول األحياء خيها، وساط اشتباكات عنيخة 
ماع مسالحي تنظيم »عاعاش« بدد أُْسابُْوعني من 

القتال يف محيط املومل.
امليداناي، نادع رئياُل  التقادن   وتزامنااً ماع 
الحكوماة الدراقياة حيادر الدباعي بالسياسايني 
الذين »يطدنون القوات املسالحة بالظهر«، واضداً 

إيالم يف مصاف »اليونة يف أيان الحرب«.
وأعلان عضو مجلال محاخظة نينوى حساان 
الديان الدبار، أن قوات الجيش حررت حي كوكجيل 
الاذي يدتل أول حي يف املديناة من املحور الرقي، 

عاّعاً ذلك انهياراً يف خطوط مد تنظيم »عاعش«.
وقال إن »عخول القوات األمنية إىل حي كوكجيل 
يدتل خطوة مهخة لخرض سايطرة القوات األمنية 
عىل باقي األحياء يف الساحل األيرس واأليخن، ويدتل 

انهياراً مهخاً يف خطوط مد التنظيم اإلرلابي«.
وقاال قائد يف جهااز مكاخحة اإلرلااب يف وقت 
ساابل إن قوات الجيش عخلت حي الكرامة بخدينة 

املومل، يف أول توغل لها عاخل املدينة.
أما خلية اإلْعاَلن الحربي خقد أعلنت أن السااحل 
األيرس مان املومل بات تحت مرمى قوات الجيش، 
مشارية إىل أناه تام تحريار قارى »ألاك ونجخاون 
وتال اليابل وقريتي طالق وطهاراوة« يف املحور 
الجنوبي الرقاي للخدينة، إضاخاة لتحرير مدينة 

بزوايا بخساعدة جهاز مكاخحة اإلرلاب.
وكان رئيل جهاز مكاخحة اإلرلاب الخريل أول 
ركن طالب شاغاتي، أشاار إىل أن قطداات الجهاز 
باتات عىل بداد »مئات األمتاار« عن مركاز مدينة 
املومال، متحدثا عن »وجاوع مدلومات عن تداون 
من عاخل مديناة املومل لطرع عاعش«، وععا ألايل 

املدينة إىل البقاء يف منازلهم لتجنب النريان اليطأ.
إىل ذلاك، أخااع مصادر يف محاخظة نيناوى بأن 
»خوىض عارمة عبت يف أغلب أحياء السااحل األيرس 
ملدينة املومل وساط إطالق نار عشاوائي، إثر بدء 
لجون القاوات األمنية القتحان املديناة«، موضحاً 
أن »بدض الطرقات الرئيساة أَْمبَحت شبه خالية 
من وجاوع نقاط املرابطاة األمنياة لتنظيم عاعش 
خيخا شاولدت النريان تلتهم بدض املقاّر الرئيساة 

للتنظيم من عون أي وجوع ملسلحي التنظيم«.
ويف لذا اإلطار، أقدن مسالحون عىل إطالق النار 
باتجاه مسؤول سجون تنظيم »عاعش« يف الساحل 
األيارس للخديناة أثناء وجاوعه أمان منزلاه يف حي 

املهندسني، ما أعى إىل مقتله.
ومع عخاول عخليات محور تلدخر غرب املومل 
يومهاا الثالث، تخكنت قوات »الحشاد الشادبي«، 
أمال األول، من تحرير عدع مان القرى من تنظيم 
»عاعاش«، خيخا تابدت تقدمها سادياً لقطع طرق 

إمداع املسلحني من سوريا.
الرطاة  اساتكخلت  الجنوباي،  املحاور  ويف 

االتحاعياة تطهاري بلادة الشاورة التي اساتديدت 
السايطرة عليها أمل األول، بدد حصار عان عرة 

أيان.
سياساياً، أكد رئيل الحكوماة الدراقية حيدر 
الدباعي، أن القوات األمنية أَْمبَحت »قاب قوساني 
أَْو أعنى« من مدينة املومل، مشدعاً عىل أن »الحشد 
الشادبي قوة وطنية لها مهاّن قتالية شاأنها شأن 
القاوات األمنياة، ولاي قاوات عراقياة تداخع عن 
ألال املومال كخا عاخدات عن غريلا مان األرايض 
الدراقياة«، الختاً إىل أنه ال أطخاع لقوات »الحشاد« 

يف املومل.
وقاال الدبااعي أثنااء زيارتاه لناحية الشاورة 
لتخقد قوات عخلية »قاعمون يا نينوى«، إن القوات 
الدراقية تحااول غلل املناخذ عاىل تنظيم »عاعش، 
موضحاً أن »تحريار نينوى وحخاية األلايل لدخان 
أََساسايان للدخليات الدساكرية«. وقال »سنقطع 
رأس الدواعش يف املومل، وليل أمان الدواعش أي 
ميرج وال خيار لديهم سوى املوت أَْو االستسالن«.

وعان التدخاالت املساتخرة ألنقارة يف الشاأن 
الدراقي، أوضح الدباعي أن األتراك حاولوا إشااعة 
جاّو من الياوف باني أَبْنَااء املومل نظاراً لوجوع 
مصالاح لهام يف املديناة، موضحااً أن الدراقيني ال 
يريدون حروباً مع أحد وخامة مع جريانهم، عاعياً 
ُكّل من يتدخل يف شاؤون الداراق إىل وقف تدخالته 

واالنرصاف لتدبري شؤونه اليامة.
وأعاع الدبااعي انتقاع بدض السياسايني مخن 
يساالخون يف نار املدلومات املضللاة التي يدخد 
إليهاا »عاعاش« يف حرباه اإلْعاَلمياة، الختااً انتباه 
الدراقيني لرورة الحذر، مشارياً إىل أن »نقل مثل 
لذه اإلشااعات يف أوقات الحرب يدتل خيانة، ولو 

طدن للقوات املسالحة من اليلف، خخثل إشااعات 
كهاذه مضااّعة تؤعي إىل مسااعدة الدادّو يف مهخة 

كرس املدنويات، ولو أمر غري جائز«.

تركيا َوبّث الفرقة والشقاق 
استخرت أنقرة يف محاوالت بّث الخرقة والشقاق 
باني أَبْنَااء الشادب الدراقاي، خاماة ماع ختاح 
»الحشاد الشادبي« محور تلدخر عناد الحدوع مع 
ساوريا، خأكد نائب رئيل الحكومة الرتكية ندخان 
قورتوملوش أن بالعه ساتخنع قوات »الحشاد« من 

املشاركة يف مدركة تحرير املومل.
وقال خالل مؤتخر محايف عقب اجتخاع مجلل 
الاوزراء الرتكاي، إن »مدركة املومل تساتخر كخا 
لو ُمَيّطط، الحشاد الشادبي لم يشارك يف مدركة 
املومل، وسانخنع مشااركته«، مضيخاً »املوضوع 

الرئي� الذي نركز عليه لو تحرير تلدخر«.
وحاذر قورتوملاوش مان مغباة تساليم مدينة 
املومل لقوات »الحشاد« عقب تحريرلا من قبضة 
»عاعاش«، الختااً إىل أن »تحريار املديناة مهم بقدر 
أََلخيَّاة الجهة التي ساتتوىل إعارة املدينة يف املرحلة 
الالحقة«، وشادع عاىل »رضورة اتيااذ اليطوات 
الالزماة للحيلولة مان عون احتالل املومل من قبل 

قوات من خارج املدينة«.
وأعااع قورتوملاوش انتقااع األطاراف الراخضة 
مشاركة تركيا يف عخلية تحرير املومل، مشرياً إىل أن 
»مساتقبل املومل مهم للغاية بالنسبة لنا، وكذلك 
األمر بالنسابة ملساتقبل حلب وعمشال، خشدوب 
لاذه املدن لم أمدقاؤنا وإخوتناا وأقرباؤنا، وإننا 

نتقاسم وإيالم أرايض لذه املنطقة«.

من جهة ثانياة، نخى املتحدث اإلْعاَلمي باسام 
قاوات »الحشاد الشادبي« كريام الناوري، محة 
األنباء الصحاخية الوارعة حول تدخل عناص تابدة 
لاا »عاعاش« من مديناة الرقاة الساورية باتجاه 

املومل.
ونقلات وكالة »سابوتنيك« عن الناوري قوله: 
»نتخناى تدخل أَْكاَل عدع من الدواعاش إىل الدراق، 
حتى يتام القضاء عليهم، وال نتكباد عناء الذلاب 
إليهم يف ساوريا؛ ألنناا كنا ننوي تتبدهام بالخدل، 
ونتوقاع أن يحادث الدكال، وتتدخال الدنااص 

اإلرلابية إىل الرقة«.
وأوضاح أّن ماا يحادث حاليااً لو انساحابهم 
من السااحل األيرس إىل السااحل األيخان، من أجل 
تحصني أَْوَضاعهم. وشادع عىل أن قوات »الحشد« 
لان تدخل إىل مركز مدينة املومال، مديداً تأكيد أن 
عورلم »يقترص عىل تطويال حدوع مدينة نينوى، 
القضاء األََساايس يف املومل، حتى تدطى الخرمة 
ألَبْنَااء املومال، ونيناوى يف الدخاول إىل مناطقهم 

الداخلية«.
إىل ذلاك، أعارب قائاد »منظخاة بادر« لااعي 
الداماري عان أمله أال يطاول أمد مدركاة املومل 
وأال تكاون للخدركة آثار مدمارة مثل مدركة حلب 

يف سوريا.
وقاال للصحاخياني يف الزرقااء جناوب املومل 
»نيىش أن تتحول املومال إىل حلب أُْخااَرى لكننا 
نأمل أال يحدث ذلك«، مضيخاً »الحشاد )الشادبي( 
سايذلب إىل سوريا إذا تطلب األمر، نحن ندتقد أنه 
إذا لم نقض عىل عاعش يف ساوريا خسيشكل خطراً 

حقيقياً عىل الدراق«.

  - متابعات
وكاالت كشاف تحقيٌل لشابكة “سكاي نيوز” 
أن الغالبياة الدظخاى من اإلرلابياني الذين أعينوا 
وساجنوا خالل السانوات الا15 قد ماروا طلقاء 

حالياً يف الشوارع الليطانية.
وأشاار التحقيال إىل أن نحَو ثلثي األشاياص 
الذين أعينوا بتهم لها عالقة باإلرلاب منذ لجخات 
11 سابتخل، والبالاغ عدعلام 3م5 شايصاً قاد 

أمضوا عقوباتهم بالكامل وأطلل رساحهم.
لكان اليطاورة بحساب التحقيال أن مدظام 
لؤالء ما زالوا يحخلون األخكار املتشادعة التي أَّعت 

العتقالهم يف املقان األول.

املطلال  لاؤالء  ثلثاي  أن  التحقيال  وأوضاح 
رساحهم قد رخضوا املشااركة يف برامج الساجون 
أخكارلام  تغياري  اساتهدخت  التاي  الليطانياة 

املتطرخة وسلوكهم املتشدع.
ويأتي الكشاف عان نتائج لاذا التحقيل خيخا 
أعلن أندرو باركر املدير الدان لجهاز االستيبارات 
الداخلياة الليطاناي )ان أي 5( أن الجهاز نجح يف 
إحباط 12 مؤامرة إرلابية منذ يونيو عان 2013.

ويخثال إطالق رساح لاؤالء اإلرلابيني والبالغ 
عدعلم م1ل شايصا ومدظخهام ينتخون لتنظيم 
القاعادة عبئا ثقيال عىل كالل الرطة الليطانية 
التي تباذل أقىص جهدلا حاليا يف مواجهة التهديد 

الذي يخثله تنظيم عاعش اإلرلابي.

الجيش السوري يستعيد أجزاًء 
واسعة من ضاحية األسد بحلب 

  - وكاالت
سايطر الجيُش السوري، السابت، عىل عدع 
من الكتل الساكنية يف املدينة من الجهة الغربية 

بدد عخلية قان بها ضد مسلحي جيش الختح.
وأشاارت وساائل إْعاَلمياة إىل أن جازءاً من 
لاذه الكتال الساكنية ماا زالت تحت سايطرة 
املجخوعات املسالحة يف القسام الغربي، كخا أن 
الدخلياات لنااك التزال جارية الساتداعة كامل 

ضاحية األسد.
وأضاف مراسال املياعين أن الجهاة الغربية 
من حلب لاعئة نسابياً، حيث تسخع بني الحني 

واآلخار أماوات املدخدية وراجخاات الصواريخ 
التي تساتهدف تحركات املسالحني عاىل كامل 
املحور الغربي للخدينة، وتحديداً محور مروع 
1070 شاقة بدد أن حاول أمل مسلحو جيش 
الختح مهاجخة املروع يف ساعات املساء األوىل.

وقاال املراسال إن الجياش الساوري تخكن 
من ماّد الهجون وإبداع مسالحي جيش الختح 
باتجااه املواقع التي تسايطر عليهاا يف الجبهة 
الغربياة والقسام الغرباي من ماروع 1070. 
ورأى أن اساتداعة النقااط يف تلاك املنطقاة يف 
جبهة البحوث الدلخية يدني أن الجبهة عاعة إىل 
ما كانت عليه يف تلاك املنطقة قبل إطالق جيش 

الختح عخلية »ملحخة حلب الكلى«.

مراجعة سعودية 
بعد اعتالء العماد 
عون رئاسَة لبنان: 

»نعم ُهزمنا«  
  - متابعات

يبدو أن السادوعيَة يف إطار إجراء 
لبناان.  مراجداة لسياساتها تجااه 
محياٌح أن باريوت لام تداد أولوية 
مقابال امللخاات الدالخاة واليطارة 
املخروضة عليهاا، إال أن عبلوماساياً 
سدوعياً سابقاً يقّر بارتكاب الرياض 
أخطااًء يف بلاد األرز ويشاري بوضوح 
إىل أن وماوَل الدخاع عاون إىل كريس 

الرئاسة يخثل لزيخة للخخلكة. 
وجد سدد الحريري نخسه ضديخاً 
اساتنزاف  الوقات.  مداعلاة  أماان 
مدنوي وشادبي باات يدخده ُكّل يون 
من رميده السايايس. الحاّل الوحيد 
الاذي وضداه أماماه اليصاون لو 
اإلقبال عىل خساارة محسوبة. تنازل 
ثقيال لو الطريل الوحياد لدوعته إىل 
السلطة. من عون ميشال عون رئيساً 
للجخهورية ال وجوع للحريري رئيساً 
للحكوماة. السادوعية مان ورائه لم 
تدد مرتاحة إىل لدباة الوقت. املخلكة 
املنهخكة يف ملخات خطرية يف املنطقة 
بادأت تنظار بقلال إىل مساتقبلها يف 
لبنان. استخرار الوضع الرالن يف لذا 
البلاد ربخا يؤعي يف نهاياة املطاف إىل 
انتهااء مالحية »الطائاف«. االتخاق 
الذي رعتاه الريااض وأنتاج توزيداً 
جديداً للصالحيات. ُقلّصت مالحيات 
رئيال الجخهورياة املسايحي عاىل 
الاوزراء ورئيساه  حسااب مجلال 

السني املحسوب عليها.
لاذه القاراءة لاي واحادة مان 
التحليالت التي تخرّس خطوة الحريري 
األخارية. لي أيضاً تجيب عىل ساؤال 
حاول موقاف املخلكاة الحقيقي من 

انتياب عون رئيساً. 
الصحاخة اإلرسائيلية عّلت بشكل 
مبارش عن التطاورات يف لبنان. أقالن 
قريباة مان النيب السياساية كتبت 
بشاكل واضح حول ما لم تستخيض 
باه الصحاخاة اللبنانياة حرماً عىل 
»الوحادة«. تحدثات الصحف الدلية 
عان لزيخاة ملحاور السادوعية عىل 

حساب أمدقاء املحور اإليراني.
التساوية يف لبنان تحتاُج عائخاً إىل 
إخراج. تساويل ما، يخرتض أن البلد 
ال يحتخال لزيخة طرف عىل حسااب 
طارف. التناازل لناا يتياذ لبوسااً 
»تناازالً«  الهزيخاة  وطنيااً. تصباح 
السياساة،  لكان  وطنياة.  ملصلحاة 
تتصاف  قّلخاا  لبناان،  يف  خصومااً 

بالتضحيات.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخخيل

ع���دواُن النظام الس���عودي على اليمن ج���زءٌ من حرك���ة التخريب حتت 
املظلة األمريكية وخدمة إلس���رائيل وال معطيات تؤشر على انتهائه وعلينا 

َل املسؤوليَة ورفد اجلبهات بالرجال والصمود والثبات. أن نتحمَّ
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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الشيخ حسن فرحان المالكي
كالُن مساؤول منظخاة الغاذاء 
الداملاي يف مجلال األمان األخرية 
عان الوضاع اإلنَْسااني يف اليخان 
محزٌن جداً ومؤساٌف جاداً، ويُنِْذُر 
بدقوباة إلهياة عاجلاة، ومان لم 
يدظه القرآُن خال واعَظ له. سأذكر 
بدَض اآلياات، لدله يتداُظ بها من 
يتسابّب يف لاذه الكارثاة، مان أَي 
طرف كان، بل السااكُت عىل خطر 
عظيام قاال تدااىل: )أََرأَيْاَت الَّاذي 
يُكاذُِّب ِبالدِّيان )١((.. لذا ساؤاٌل 
إلهي، خخا جوابه اإللهي؟ اساخدوا 

أيها املتسببون والسااكتون، اسخدوا 
جواب اللاه: )َخذَِلَك الَِّذي يَدُعُّ اْليَِتياَم )٢( َواَل يَُحضُّ 
َعاىَل َطَدااِن اْلِخْساِكنِي )٣({ ]املاعاون[ لاذا حال 
السااكت، خكيف لذه اآليات قاد تحرنا يف )الذين 
يكذباون بالدين( لددن الحض عىل طدان املساكني. 
وألن األقرباون أوىل باملداروف. والدقوبة بساببهم 
أوىل أيضااً، خكل من يدع عنه اليتيام )يحاول عخده 
عنه(، وال يحض )يحث( عىل طدان املساكني.. خهو 
مكاذب بدين اللاه! ولكن عند الله خقاط، وأظن أنه 
يكخي ندم، ساورة )املاعون( حخظنالا وتدلخنالا 
مان املرحلة االبتدائية، لكان، تدلخنا إاّل ندرتف بها، 
أَْو ال نصدقهاا تخاماً، خلذلك ال نيااف منها!! ملاذا؟ 
ألنه برصاحة وببساطة ال نؤمن بأن الذي يدخع عنه 
اليتيم، وال يحضُّ عىل طدان املساكني، يكون مكذباً 
بالديان! عندنا املكاذب بالدين، لو مان يكخر بالله 
واليون اآلخر والقرآن... إلخ، ولذا تكذيب بالدين وال 
شاك، لكنه ليل ُكّل خصال التكذياب بالدين! نحن 
مان نيتار من كالن الله ما يتناساب مع ما ندتقد، 
ونرخض ما ال يتناَسُب مع ما ندتقد؛ لذلك حذخنا من 
أذلاننا بدض ما ذكره الله من لذا. اساأل أَي أحد، 
مان الداماة أَْو اليامة: لل ما نخدلاه مع مجاعة 

اليخن خيه تكذيب بالدين؟ يستغرب السؤال: ويقول 
ما عخل لذا بهذا؟ ملاذا؟ الجواب ساهل جداً؛ ألنه ال 
يرى عخع اليتيام )عن الذات(، وترك 
الحض عىل طدان املساكني، ُكّل لذا 
ال يراه تكذيبااً بالدين، خالدين عنده 
يشء آخار. ولاذا التحرياف للديان 
ليل مان مندنا اليون، لاو قديم، 
قد منده املسالخون من قديم حتى 
ال تتصدع رؤوساهم بالدخل املتدب، 
حارصوا الديان يف أقاوال. ولذلاك، 
التّف من سابقنا عىل )الدين الدخيل 
الحقوقاي( بدين )قويل شادائري( 
ساهل! من قاال كاذا عخال الجنة، 
ومن قاال.. كال. لكن الله سابحانه 
وتداىل له تدريف آخر لدينه: عين الله 
عيان عخل ومادق عىل األرض، وليال مجرع أقوال 
وشادائر سالبية، ال تختاد إىل النواحي اإلنَْساانية؛ 
ولذلاك قال )خويل للخصلني(.. ملااذا؟، ألن الله يدلم 
بأن املسلخني ساييضدون لهذا االلتخاف عىل )عين 
الله الصدب(، وسايجدلون لهم )عيناً ساهالً(، خيه 
األقوال والشادائر الخرعياة، وإال، ما مناسابة أول 
آيتني يف ساورة املاعون مع اآلية الثالثة }َواَل يَُحضُّ 
َعىَل َطَداِن اْلِخْساِكنِي{ ملاذا؟ ماا الرابط؟ إاّل يحتاج 
لذا أن نتدبر يف الربط بني ثالث آيات؟؛ ألن الله يدلم 
الغيب، ويدلم بأننا سنحرص الدين يف أقوال وشدائر، 
ونارتك )الثخرة( التي أراعلا الله من )أعيانه(، ولي 
نخاع لذا اإلنَْساان، خلذلك، قال )خويال للخصلني(؟ 
مان لم ياا رب؟ )الذين لم عن مالتهم ساالون، 
الذين لم ياراؤون، ويخندون املاعاون( عجيب! ما 
مدنى لذه الثالث اآليات؟ لذه الثالث متحققة خينا، 
وقد تم االلتخاف عليها من قبل )الشيطان وأوليائه( 
بأحاعياث وتخساريات تجدل )القارآن عضني(، أَي 
أعضاء مقطدة، خأمبحنا نقول - وخقاً للخخرسين 
-: )الذيان لم عان مالتهم ساالون( يتأخرون يف 
أوقاتها، بديداً عن عالقة لذا التخسري باآليتني قبل؟ 

ولو التخاف.

اللاُه ال يريُد أن تنساَب إىل عيناه أمثالنا، مخن ال 
يهخهام يتيم وال مساكني، ويساهون عان )غايات 
الديان( و)يراؤون للناس( بأنهم مهتخون و... إلخ، 
اللُه يجدل الويل للخصلني الذين يراؤون، كيف؟ ولل 
نحن منهم؟؛ ألن الصالة يا أحبابنا لها غاية ووظيخة 
قاد ذكرلخا اللاه، وحدع مخات املصلاني، املصلون 
الذين لم عن مالتهم ساالون، ليل مدنالا أنهم 
يؤخرونها عن أوقاتها، لذا كالن الّروايات، لكن كالن 
القرآن عن الساهو ميتلف تخامااً، خخن لم )الذين 
لم عن مالتهم سالون(؟، الجواب سهل جداً جداً 
جداً! لم )الذين يراؤون ويخندون املاعون(. الجواب 
مذكور يف الساورة نخساها، ُكّل مان يرائي بصالته 
ويخنع املاعون )واملاعون كلخة عامة تشاخل ُكّل ما 
يتنخع به(، خالساورة كلها خيه. سورة املاعون لي 
ساورة ألل اليخان اليون، ولي ساورة ُكّل محاص 
جائع، ولي ساورة ُكّل الساالني واملرائني، ساورة 
لهام جخيداً، وكل واحد يدرف نخساه. ال أحدع لذه 
الجهاة أَْو تلاك، إاّل أنناي أقاول لكل من يتسابب يف 
مجاعاة اليخن أَْو غريه - واليخان قريب، واألقربون 
أوىل باملداروف - أقول: اتال الله. الذين قد أرشبوا يف 
قلوبهم اليصومات لسات منهم يف يشء، إنخا أقول 
أماماي واقاع )مجاعة(، ولاذا لم يأت مان خراغ، 
خليتِل املتساببون الله. كل من تسبب بخجاعة، من 
أَي طارف كان - ال تهخني الجهاة - أَْو )ترك الحث 
عىل طدان املساكني(، أَي مسكني، خالسورة تدخله 

يف املكذبني بالدين.
أنا أخىش أن يشخلنا الله بدقوبة، نحن الباحثني، 
ألل الرأي، ألننا نرتخع عىل الجوانب اإلنَْساانية، وال 
نحاض عىل َطدان املساكني، كالمناا متكل. كالمنا 
أَْكثَره يف األخكار النظرية، من السياساات واألحزاب 
واملذلبياات... إلاخ، ُكّل مان لم يحاض عىل طدان 
املساكني خهاو عاخال يف التكذياب بالدين. ساورة 
املاعاون جدلهاا الله حجة عاىل الجخياع، مغرية 
وواضحة جداً، ولن يسألنا الله عن الرواية، إنخا )ألم 

تكن آياتي تتىل عليكم(؟

مجاعة اليمن والتكذيب بالدين!

مبادرة ولد الشيخ بني 
املحلي واالقليمي

كلمــــــة أخـــــيرة 

عبد الملك العجري
املدخل املناساب ملقاربة مباعرة 
ولاد الشايخ مان زاوياة طبيداة 
القضية اليخنية ذاتها كأزمة مركبة 
واملساتويات  االطاراف  ومتدادعة 

محلية وإقليخية وعولية .
جهاة  مان  اليخنياة  القضياة 
مشاكلة يخنية –يخنياة ومن جهة 
اخارى مشاكلة يخنية –سادوعية 
ومن جهاة ثالثة مشاكلة تقاطب 

جيوسيايس حاع .
والخرض ان مباعرة ولد الشايخ 
ميغاة اتخااق محايل اال ان البداد 
االقليخي والادويل لو الطاغي عليها واملوجاه اليخي ملدظم بنوعلا 
بخاا خيها تلك التي تبدوا وكأنها محلية خالصة خخثال ابقاء الرعية 
الشكلية لهاعي يرتبط بحاجة السدوعية للحخاظ الرعية الشكلية 
عىل ملر رشعية التدخل سايخا مشاهورا عىل رقااب اليخنيني اكثر 

مخا لو حاجو ملحة للتسوية املحلية.
السادوعية والدول املتحالخة مدها شانت الحرب أللداف تيصها 
ويف نخال الوقت ترخض ان تكون طرخاا يف املخاوضات وتريد تخرير 
عال الطرف اليخني املتحالف مدها ومن ثام جاءت املباعرة عىل لذا 
النحاو الهجني باليلط بني ماا لو محيل وما لاو اقليخي, وبني ما 
لو التزان يؤخذ من القوى السياسية وما لو التزان يؤخذ من الدول 

حتى وان اعرجت ضخن نخل املباعرة لكن ما له 
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الدراسات االستراتيجية يدشن موقعه على شبكة اإلنترنت
يرس  مركز الدراسات االسرتاتيجية واالستشارية اليخني أن يدلن للقراء والباحثني واملهتخني عن تدشني 
النساية التجريبياة للخوقع االلكرتوني للخركاز ، كخا ترحب اعارة املركز باساتقبال اساهامات الباحثني 
والكتاب واملحللني ونرلا ساواء عاىل موقده االلكرتوني أو مجلة »مقاربات سياساية« أو عل امدارات 
خامة، سايخا منها التي لها عالقة باللنامج البحثي للخركز كخا لو مدلن عىل املوقع االلكرتوني عىل ان 

يراعى خيها القواعد االساسية للنر.
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