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المالية توّجه بصرف مرتبات موظفي الدولة

الثوريُة العليا تؤّكد دعَم املجلس السياسي األعلى التخاذ قرار صارم بتشكيل الحكومة
علماء اليمن: الجيُش لم يستهدْف مّكة وعلى العالم أن يسمَع ألَم وأنيَن اليمنيين

مقتُل قائد اللواء 82 مشاة التابع للعدوان بميدي
الشيُخ شمسان أبو نشطان لـ »صدى المسيرة«:

 صمــوُد الشــعب أربك المعتدي المجــرم، والنصُر مرهــوٌن بتحرٍُّك أكبــَر ألحرار الوطن    
 شــعُبنا اليــوم يكُتــُب تأريخــه المشــرق، وال مــكاَن للمتفــّرج علــى أشــاء إخوته

نجر ان يف متناَول اليد
السعودية تحمُل عشرات الجثث للمرتزقة إلى مطار عدن

التأريخ االقتصادي الدموي 
للواليات المتحدة األمريكية

واشنطن تعيُد استخداَم سياسة 
الذرائع الحتال باب المندب 

 إلى ساسة صنعاء: 
تخّففوا تلحقوا!
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رئيس التحرير:
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جبهاُت وراء الحدود: انتصاراٌت خارَج ميدان املعركة، وفوَق حسابات العدو 

 أبطاُل الجيش واللجان الشعبية يدحرون 
منافقي العدوان من 3 مواقع يف شبوة

نة من ِقبل اأبطال اجلي�ش واللجان ال�شعبية اأ�شادوا باملعاملة احل�شَ

5 أسرى سعوديني يطالبون بإيقاف الحرب

  - يحيى الشامي:
يدلو ثوُت الطريان عىل ُكلِّ أثواِت السالح 
يف جبهاة ماا وراء الحادوع، لكاه ثوٌت أشابُه 
بالدويل الذي ياُدُب خساائَر الجيش السدوعي 
املتالحقة، سواء البرشية واملاعية أَْو عىل ثديد 
ماا ياقُده مان مواقاَع ومدساكرات وأرايض 
عاخال عساري ويف عاال نجاران وعاىل جباال 

ووعيان جيزان.
آخاُر مداارك الياايال عارت أماا  مارأى 
ومسااع ألايل وساكان نجاران أَْو َمن تبقى 
ماهام، اقاد ارتااع َعَلاُم اليان ااوق اللج 
انساااتي األخاري يف تلاك املاطقاة املدروااة 
باوقع ساقا  واملارشف مبارشة عاىل املدياة 
نجران، وبهذا الاار يُِطلُّ املقاتُل اليااي عىل 
املدياة الواقداة تحَت بره من زاوية جديدة، 
مداززاً من تواجده يف محيط نجران التي باتت 

ترتقب مان أيان ومتى يُقارر الياااي الازول 
إليها.

تُراِكاُم لاذه اننتصاارات – ن شاك – مان 
خلات املقاتل اليااي القتالية ومستوى تااُّاه 
واتقانه يف استخدا  ُكّل جديد من األسلحة التي 
تقاُع تحت يده من مخازن الجيش السادوعي، 
ولاي أَيْضاً تزياد من رلان الاظا  السادوعي 
كوسايلة  الطاريان  ساالح  اساتخدا   عاىل 
قتالياة تكاع تتحاال الدبء األكال من املهاة 
الدساكرية الهجومية والدااعياة بالايابة عن 
الادور امليداني املارتض لقاوات حرس الحدوع 
السادوعي، كااا أنه خياار وحيد يحااول من 
خالله الطيارون يف الجو التدويض عن الاقص 
املتزاياد يف أعاء ومهارة الجادي السادوعي عىل 
األرض، وقد بات مدروااً بل ومألوااً يف يوميات 
مجالدي الجيش واللجان الشدبية أن الطريان 
يشان سلسلة غارات انتقامية عقَب ُكّل عالية 
عسكرية ناجحة، َومدظاها ن تستهدُف لدااً 

بدياه بقدر ما لي انتقامية عشوائية تُضاعف 
من حجم وأرقا  الخسائر السدوعية يف حربها 
عاىل الياان، َوتثاريُ تسااؤنت عادة متدلقاة 
بحقيقاة ما يادور عاخل غارف إعارة الددوان، 
خاثاة أن لاذه الغاارات تتجااوز يف بداض 
األحياان املائة غارة، كاا حصال يف موقع قلل 
الشايباني، يومها شان الطاريان ُقرابة املائتي 
غارة عقب سايطرة املقاتلل الياايل عليه، أَْو 
يف واعي جاارة بجيزان حل أغاار الطريان باا 
يزيد عن مائة وستل غارة عىل الواعي، ومثلها 
أضداف الغاارات عىل جبل الدوع بدد سااعات 
مان إْعاَلن الجياش اليااي واللجان السايطرة 

عليه.
 واملثاري لالساتغراب - حتى لادى املقاتلل 
الياايال لاالك - أن لاذه الغااراِت ن ترتاَاُل 
مع عالية عساكرية واضحة املدالم واأللداف 
كاحاولاة اساتداعة املواقاع املاقاوعة – عىل 

سبيل املثال-.

كااا أن أعداَع الغارات واال إااعات مصاعَر 
ميدانياة أكال بكثري مان عدعلا امُلَشان حال 
الياايال  تااياذ  أثاااء  أَْو  املداارك  احتادا  
عالية عساكرية عاىل موقع سادوعي مدل، 
وتدلل املصاعر الدساكرية تّرااات الطريان 
الدشاوائية لاذه بدخاول القاعة السادوعيل 
املدايال باإعارة الحارب يف حالة مان الذلول 
والصدماة نتيجة اقادان الجاوع السادوعيل 
مواقدهم الدسكرية بصورة غري متوقدة؛ نظراً 
لتوار كااة مقومات ثاوع الجادي السدوعي 
يف تلاك املواقاع، ويشاريُ املصادُر إىل أن ألداَف 
الدادوان عقاب ُكّل انتصار يحققاه الياايون 
تتقّلاص إىل مجّرع اننتقا ، مضيااً أن الطريان 
يدجُز حتى يف لذه املهاة؛ لسبب يدزوه املصدر 
اىل مهاارة املقاتل الياااي يف التخاي ورسعته 
يف التاقال، موضحاً أن عادع املقاتلل الياايل 
ن يتجاوز الخاساة مشااة يف الدالية الواحدة 

وباؤنة خاياة يسهل حالها عىل األكتاف.

يُاكن الجزُ  بدد حوايل تسادة عرش شهراً 
من الحرب عىل اليان أن كال الطرال استااعا 
ماها وأضااا أشاياء كثرية إىل خلاتهاا، ومن 
املؤكد أن الياايل األكثر استااعة، اقد ارضت 
عليهام الحرب خوَضها يف أكثر من بيئة جبلية 
وثحراوية وساحلية وأخرى زراعية نباتية أَْو 
قاحلة مجدبة، ويف ُكّل اصول الدا  باااخاته 
املتقلباة، وقد تضاات جبهات ما وراء الحدوع 
ُكّل لاذه األناواع، لكاهاا تايزت عاىل جبهات 
الداخل بأعوات ووساائل الحرب كّاااً أَْو نوعاً 
وماها ساالح الطاريان الاذي غالباً ماا يُارغ 
ُكّل حاولته ويساتااد ُكّل وقاوعه ولو محّلل 
يف ساااء جبهة واحدة من عارشات الجبهات 
املاتوحاة وراء حادوع اليان مكّرسااً مداعلة 
عساكرية جديدة، ن نبالغ بالقول إنها مدركة 
تجاوز املقاتال الياااي ُكّل تدقيداتها واجتاز 
جاياع إمكانياتها بيشء من الخبز والساالح 

وكثري من اإلياان والصل.

  - خاص:
حّقل أبطااُل الجيش واللجان الشادبية تقدماً 
ميدانيااً جدياداً يف محااظة شابوة، أماس األحد، 
وسايطروا عاىل مواقع عساكرية تابداة ملرتزقة 
الددوان السدوعي األَمريكي، موقدل يف ثاواهم 

عدعاً من القتىل والجرحى.
وأوضاح مصادر عساكري أن قاوات الجياش 
واللجان الشادبية بدأت لجوماً واسداً عىل مواقع 
املرتزقاة بقصف مدادي مكثف قبل أن يبدأ أبطال 
الجيش واللجان الشادبية بالتقد  والسيطرة عىل 
املحكاة ومحطة لحجن وموقاع الخزان باديرية 

عسيالن باحااظة شبوة.
للجياش  التابداة  الرثاد  وحاداُت  وكشاات 

واللجاان الشادبية مدلوماٍت عن مقتال وإثابة 
عرشات املاااقل.

وحصلت ثدى املسارية عىل جانب من أسااء 
قتىل وجرحى املاااقل عىل الاحو التايل:

أسااء القتىل: 
1_اارس نارص عبدالله الداري 
2_نارص شيخ مويس الدولقي 

3_عبدالله عبدربه السوعي 
ل_ثالح عىل الدولقي 

5_عارف أحاد بن أحاد املذاح
الجرحى:

1_عوض عبدالله ثالح اللقيطي 
2_محاد حسل سدد الحارثي 

3_مسدد محاد عبدربه املاصوري 
ل_حسل عبدالكريم احاد جذنان

  - صنعاء:
عرضت قااُة املسارية الاضائياُة، يو  الجادة 
املاضية، مقطع ايديو لخاسة أرسى من الجيش 
السادوعية يف قبضاة أبطاال الجياش واللجاان 

الشدبية.
األرسى بادت عليهام مالماُح انرتيااح جاراء 
املداملاة الحَسااة، وأجاداوا يف رساائل بدثولاا 
أللاليهم وللاظا  السادوعي عاىل رضورة إيقاف 

الحرب.
ومان بال لؤنء األرسى حسال عيل حسال 

الحارثاي، ولاو رئيُس ُرَقبَااء بالقاوات اللية يف 
الجيش السادوعي، وتام أرُسه يف ماطقة الربوعة 

بدسري.
ويوّجه الحارثي يف بداية حديثه رسالَة تطال 
إىل أللاه، قائالً: الحاد لله، أنا طيب بخري، والحاد 
لله لم أجد من إخواناا الياايل إن املداملة الطيبة، 
وقد ساادت وملسات ذلك باايس، ولم يتداملون 

بإيجابية مع األسري.
ويضياف بالقول: »وحقيقاة أناي وماذ األرس 
ووثاويل إىل لذا املكان الطيب لم أجد ماهم إن ُكلَّ 
خري واملسااعدة الطيباة وقدمات يل ُكّل الخدمات 
وكل ماا يطلب يل، وأي حاجة طلبتها ُقدِّمت يل ون 

واحد ماهم ملساي بيده«.
وتاااى الحارثاي أن تتوقَف الحارب، ونرجع 

إخوة اياا بيااا.
األساري الثاناي لو بدر بان محاد بان ثالل 
الدتيباي مان رسية انساتطالع لاواء امللاك اهد 
السااعس، ولو من أباااُء الريااض، وتم أرسه يف 

ماطقة سخا باجران.
ويقاول الدتيباي إناه أثيب بكار يف الرجل 
وإثاباة يف الرأس، ويحاد اللاه أن أبطاَل الجيش 
واللجاان الشادبية قدماوا لاه الدالج وسااعدوه 
وما قاّروا، مضيااً: »يا رب لاك الحاد أنا طيب 

ومتدايف«.

ويؤكاد أن الجياش واللجان الشادبية تداملوا 
مداه بأخالق رايدة وما قّروا، متااياً الدوعَة يف 

القريب الداجل إىل ألله وأن تتوقف الحرب.
أما األساري الثالث اهو محااد مطيع ثونن، 
ولو من وحدة املشااة يف اللواء الدارش، وتم أرُسه 

يف الربوعة بدسري.
ويبارّش ثاونن أللاه بأنه بخاري، مؤكاداً أن 
أنصاَر الله عالجوه وما قّروا، متااياً أن تتوقَف 

الحرب وتدوع األمور كاا يف السابل.
األساري الرابع لو عيل عواجاي والرتبة جادي 
ولاو مان محااظة ثامطاة بجيازان، حيث تم 

أرُسه يف موقع املخروق باجران.

ويقاول عواجاي إنه أرس ماع أربداة آخرين، 
مطالباً الاظاَ  السدوعيَّ بإيقاف الحرب؛ ألن كلها 

خسائر يف األرواح ويف ُكّل يشء.
أماا األساريُ الخاماُس الاذي ظهار يف الايديو 
املساجل اهاو عبُداللاه بان حاادان املباركاي، 
مان ماطقاة جيازان من اللاواء السااعس كتيبة 

املهادسل، وتم أرُسه يف نجران.
ويقاول املباركاي إن نظرته للياان والياايل 
قبال الحرب كانت جيدة، واليااياون كانوا يأتون 
إىل جيزان وكل يشء طيب ويتزّوجون من بدضهم 
البداض، ويؤكُد بقوله »احاا كااا مرتاحل، والله 

كاا مرتاحل«.

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

طائرٌة سعوديٌة تنُقُل عشرات القتلى من 
صحراء البقع إىل مطار عدن 

  - خاص:
ش�هد مطار عدن، أمس األول، وص�ول ثالث دفعة من ُجثَ�ث قتىل املرتزقة من 
أبن�اء املحافظ�ات الجنوبية الذين تم تجنيُدهم للقتال نيابًة عن الجيش الس�عودي 
قبالة منفذ البقع الحدودي، وسط إجراءات أمنية مشددة تهدُف للتعتيم عن وصول 
الطائ�رة الس�عودية؛ نظراً لتزايد أعداد القتىل الذين يس�قطون بالعرشات بش�كل 

يومي.
وأفادت مصادر عس�كرية أن طائرة ش�حن عسكرية سعودية وصلت إىل مدينة 
عدن قادمًة من قاعدة خالد بن عبدالعزيز يف خميس مشيط، وقامت بنقل عدد كبري 
من جثث قتىل املنافقني الجنوبيني الذين تم استقداُمهم للقتال يف الحدود السعودية.

وأشارت املصادُر إىل أن الطائرة التي وصلت عرص السبت غادرت من عدن بعد 
نقل عرشات الجثث، يف عملية هي الثالثة من نوعها خالل األَيَّام املايض.

وتم استقباُل الطائرة من طراز “يوشن” بعد إخالء مطار عدن من ُكّل املوظفني 
واإلبقاء عىل مجموعة صغرية تابعة لقيادة املحافظة املوالية للعدوان التي تس�لمت 

الجثث وسط تكتم إعالمي كبري.

مقتُل قائد اللواء 82 مشاة التابع لقوى 
العدوان بعملية نوعية بأطراف ميدي

  - خاص:
أعلن�ت قواُت الجي�ش واللجان الش�عبية عن 
مقت�ِل أبرز قي�ادات مرتزقة الع�دوان يف أطراف 
مديري�ة ميدي، يف عملية نوعية أمس األحد ضمن 
سلس�لِة اس�تهداف قي�ادات املرتزق�ة. وأوضح 
مصدٌر عسكريٌّ أن القياديَّ املنافق العميد صالح 
ٌ من قبل قوى العدوان قائداً للواء  الخياط�ي معنيَّ
82 مش�اه. وأش�ار املصادر إىل أن العملية تأتي 
يف س�ياق ما ت�م اإلْعاَلن عنه س�ابقاً ع�ن عملية 
رص�د دقيق�ة تج�ري بش�كل فّعال الس�تهداف 
قيادات املرتزق�ة وحققت نجاحاً كبرياً يف جبهات 
مأرب والجوف ونهم وميدي ولحج وأس�فرت يف 
الش�هَرين األخريَين عن مقتل ع�رشات القيادات 

الكربى املوالية للعدوان السعودي األَمريكي.
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الثوريُة العليا تؤّكد دعَم املجلس السياسي األعلى التخاذ قراٍر صارٍم بتشكيل الحكومة
  - خاص:

كان الخاروُج املليونايُّ غاريُ املسابوق يف 
املجلاس  لتشاكيل  تأيياداً  السابدل  ميادان 
السايايس األعىل الاذي حصل أَيْضااً عىل ثقة 
مجلاس الااواب، لو تأكياٌد عاىل أن مطالَب 
الشادب اليااي تتاثُّل بشاكل رئييس يف َساّد 
الااراغ السايايس بتشاكيل حكوماة وحادة 
وطاياة قائاة عاىل مبادأ الرشاكاة الوطاية 
بااا يدزز ويقّوي جبهاة الصاوع يف مواجهة 
الددوان السدوعي األمريكي، ولم يقتر ذلك 
التأييُد عىل املسرية املليونية بل تجاوز ذلك إىل 
الوقااات القبَلية املؤيدة لتشاكيل املجلس يف 
ُكّل القارى واملديريات املختلااة باحااظات 
اليان، مرتااقاً مع مطالب اإلرساع بتشاكيل 

الحكومة.
الظاروف  ظال  ويف  ذلاك  ُكّل  عاىل  باااًء 
انقتصاعية الصدبة التي تسابب بها الددوان 
اإن مسألَة تشكيل الحكومة باتت استحقاقاً 
للشادب اليااي وعاىل القوى السياساية أن 
تقاوَ  به تلبياة لتلك املطالب ولياس تلبية ملا 
يحقال مصالاَح حزبياة يف مثل لاذا الوقت، 
وألن تشاكيل املجلاس السايايس مثّل خطوة 
مزعجاة لقوى الدادوان اإن عرقلَة تشاكيل 

الحكوماة ن بد أنه سايبَدُث عىل الساداعة يف 
مدساكر الددوان، ولذلك اإن تغليَب املصلحة 
ل عليه  الوطاية والشادبية لم يدد مجرع تاضُّ
بل أقلُّ واجب عىل القوى السياسية أن تضده 
يف اعتبارلاا وتاأى عن عرقلة لاذه الخطوة 

الرضورية. 
ُكلِّاَف  التاي  الحكوماة  تازاُل  ن  وايااا 
بتشاكيلها الدكتاور عبدالدزياز بان حبتاور 
عالقاًة أما  الدقباات التي ُوضدات أمامها، 
أكادت اللجاة الثورية الدليا أنهاا تتابُع بقلل 
بالغ التداعيات السياسية واإلعالمية الااتجة 
عن تأخاري اإلعالن عن الحكومة، مشارية إىل 
أناه من املاكان أن »تادِكَس لاذه التداعيات 
عىل مساتوى ثاوع الشادب اليااي وأزماته 

املتتابدة التي يختلقها الددوان«.
جاء ذلك يف بيان ثاعر عن اللجاة الثورية 
أّكدت عاىل »ععم املجلس السايايس األعىل يف 
اتخاذ القرار الشجاع والصار  إلعالن تشكيل 
الحكومة وتجاوز أية عقبات قد تكون سابباً 
يف التأخري مان جهة، واساتجابة لدعوة قائد 
الثاورة اليااياة الدظيااة السايد/ عبدامللك 
بدرالديان الحوثاي حاظاه اللاه بالتدجيال 
األخاري«،  خطاباه  يف  الحكوماة  بتشاكيل 
وأضاات أنها لن ترتعع يف تقديم املساعدة من 

أجال »تجاوز أياة مدوقات أما  لاذا اإلعالن 
التأريخي الدظيم«.

التأكياد  عاىل  اللجااة  بياان  ناص  كااا 
»للاجلاس السايايس األعاىل ولكاااة أباااء 
الشادب اليااي الصامد ومؤّسسااته األماية 
والدساكرية وانقتصاعية أن ن رلان عىل أي 
عور خارجي يف وْقِف لذا الددوان الغاشم الذي 
يتدارض له بلدناا الياان ويف املقدمة مواقف 
األمام املتحادة التي لم تقاد  يف رؤيتها إن ما 
ياثل انساداَع األُُال أَْو تشاّكل غطاًء للجرائم 
التاي يرتكبها الدادوان األمريكاي وحلااؤه« 
َمها املبدوث  مضياااً أن »إن الرؤياَة التاي قدَّ
األمااي إىل اليان إساااعيل ولد الشايخ إناا 
كانت تاثيالً لصاوِت الددو وغاياته وانتصاراً 
لسياَساة الجالع وتدويض لزائااه امليدانية. 
اهي لم تَُلاابِّ أبَسَط جانب من استحقاقات 
الشدب اليااي من الحرية والددالة والكرامة 
وانساتقالل يف القارار الداخيل والساياعي أَْو 

الحقوقي والقانوني«.
وععا بيان اللجاة الثورية، الشادَب اليااي 
»إىل مواثلة ععم وإسااع الجبهات يف الحدوع 
والداخل بالرجال والدتاع واملال والغذاء واألخذ 
بالثأر من الدادو الطاغياة يف جرياة القاعة 
الكلى التي اساتهدات كراماة ُكّل يااي حر 

رشيف االددو واحد«.
وتوجهت اللجااُة الثورية يف ختاا  البيان 
بالتحياة إىل أبطال الجيش واللجان الشادبية 
الذيان يساّطرون يف مختلف الجبهاات أروع 
املالحام التأريخياة البطولية يف كر شاوكة 
الدادوان والتصادي للغازاة لِحااياة كراماة 

الشدب اليااي وسياعة أراضيه.
ويف الساياق ععاا مجلاس التالُحام الَقبيَل 
لرعة تشاكيل الحكوماة، محااالً املجلَس 

السيايس مسؤوليَة التأخري.
َع املجلاُس يف بيان له عاىل اإلرساع يف  وشادَّ
تشكيل الحكومة؛ إعزازاً وتقديراً إلراعة ماليل 
الياايال الذيان أعلااوا من ميدان السابدل 
مباركتَهام لالتاااق بال القوى السياساية 
الوطاياة، ومواكبًة للتوجيهاات املتكررة من 
ساااحة قائد الثورة الشدبية السيد عبدامللك 
بادر الدين الحوثاي يف الدديد مان خطاباته، 
وكاذا مطالباات الزعيام عيل عبداللاه ثالح 
رئيس املؤتار الشادبي الدا  برعة تشكيل 

الحكومة.
 وحّذر مجلس التالحم القوى السياساية، 
من أية تداعيات تحوُل عون تشكيل الحكومة 
بااا يُساِهُم يف عاد  اساتكاال ساد الااراغ 
السايايس. بداد أن كانات قبائاُل الياان قاد 

اساتبرشت خارياً يف قطاع الطريال عاىل ُكّل 
املرتبصل من خالل تكليف املجلس السايايس 
األعاىل لدولاة الدكتاور عبدالدزياز حبتاور 

بتشكيل لذه الحكومة.
 وأكد البيان عىل اآلتي:

السايايس  انتاااق  أونً:- نحّااُل طاريَف   
الحكوماة،  تأخاري  مسائولية  وحلاائهام 
وندعولم إىل رُسعة إعالن تشاكيل الحكومة، 
ونحذر أيَّ طرٍف يسدى إلاشال لذه الخطوة 
الوطاياة، خصوثااً وأن قبائال الياان قاد 
أثبحات مؤللاًه بالوعاي والبصارية، بااا 
يجدلهاا قاعرًة عاىل الوقوف يف ثاف الوطن 
والحال، ومع َمان اتضح أنه جااعٌّ يف تحقيل 

إراعة شدباا وإعالن تشكيل الحكومة.
 ثانياً:- ندعو قبائل اليان إىل عد  اننجرار 
وراء أية شاائدات إعالمياة مغرضة والرتكيز 
عاىل مواثلاة اساتحقاقات الاَكاف والااري 
الداا  وانساتارار يف رااد الجبهاات باملاال 

والرجال.
 ثالثااً:- كاا نثّاان ونَُحيّي باخاٍر واعزاٍز 
مواقاَف مشاايخ ووجهااء وأااراع القبائال 
األبية التي لبّت نداء خونن وسااحان القبيَل، 
والتكاتُاف  التالحام  ثاور  أروَع  مجسادًة 

الوطاي بل أبااء املجتاع الواحد.

  - خاص:
عقدت قبائُل التحيتا، يو  أمس األحد، لقاًء قبَلياً حاشداً 
بحضاور رئيس اللجااة الثورية الدليا محااد عيل الحوثي 
وقياعة السالطة املحلياة باحااظة الحديادة وجاع غاري 
مان أبااء املاطقة أعلاوا ايه تلبيَة عاعي نَكف قبائل خونن 

َوساحان َوإعالن الااري الدا .
وذكار رئيُس اللجاة الثورية الدليا خالل اللقاء الحاشاد 
باأن الرساالة التي يجاب أن يديَها الدادو وأن ياهَاها من 

أباااء التحيتاا الثائرة الصابارة الثابتة لي رساالة واحدة، 
ولاي أن األعداء مهااا تكالبوا عىل شادباا ووطااا ومهاا 
حاولاوا أن يقّطداوا أوثاَل مجتاداا اإنهام لن تجدوا ماا 
إن الثبات، مشارياً إىل أن أباااَء الحديدة يدانون من الحصار 

الجائر للددوان مثلهم مثل باقي أبااء الشدب اليااي.
وأكاد الحضاوُر الجاالاريي الكباري ألباااء التحيتا أن 
استخداَ  الددوان للورقة انقتصاعية بدد الحرب التي تجّرع 
خاللها من ُكّل القيم األخالقية والقياية واإلنسانية لن يزيد 
الشدب عامة وأبااء مديرية التحيتا خاثة إن قوة وثاوعاً 

وثباتاً.

بح�شور رئي�ش اللجنة الثورية العليا وقيادة ال�شلطة املحلية 

قبائُل التحيتا بالحديدة يعلنون النفري العام

القاعدة تنشر فكرها على 
أرصفة مدينة تعز وتخطف 

فتاتني ُقرب الجامعة
  - خاص:

اختطاات عاارُص مسالحة ٌتابداٌة لجااعة »حسام« 
التكاريياة يف محااظاة تداز، ياو  أماس األول، اتاتال 
بالُقارب من جامدة تدز، وماا زال مصريُلاا مجهونً ولم 
يُداَرْف يشٌء عان الحاعثة، يف ظل تخوف مان املجتاع من 

عقاب اإلرلابيل.
وتتواجد ماشوراُت القاعدة يف األكشاك الدامة بالُقرب 
مان املكان، كااا تتجول سايارة أنصار الرشيداة يف تدز، 
حاملة »الكشاك الدعوي« لبيع املواع اإلعالمية والتثقياية 
التكاريياة، عىل مرأى من أبااء املديااة الذين ن حول لهم 

ون قوة.
 ويأتاي ظهاوُر أنصار الرشيدة يف تداز امُلحرج ملرتزقة 
الددوان يف الرياض بدد تََخافٍّ اساتار ألشاهر، ما يُشاري 
إىل عجز َمن يُسااون أناسهم بقاعة املقاومة من مرتزقة 
الددوان بوضع حد ننتشار التاظياات اإلرلابية يف تدز. 

ويأتاي لاذا الظهور يف واقع تساوعه خالااات كبرية، 
بل من يُساون أناساهم بالجيش الوطاي، وبل »كتائب 
حسام« أحد األذرع الجااعات التكاريية، التي تدتقُل ماذ 
اارتٍة طويلة قياعاٍت للاواء 35 املدّل من قبل لاعي، حيث 
اعتدى مسالحون لحسم عىل املدعو شايل ثل رئيس ما 
يُسااى باللجاة األماية يف مدياة الرتبة، وعدع من زمالئه، 
وكان قد تم اعتقاال ثل بأمر من املدعو باملداري املدّل 

من قبل لاعي محااظاً للاحااظ.
ويثري انتشااُر الجااعاات التكاريية ُرعباً شاديداً بل 
أباااء محااظة تدز، وتخواااً عىل حرياتهم الشاخصية، 
عدا عن اقتتاال لذه الجااعات من أجل الرضائب، وكانت 
يف وقٍت ساابل قد قامت بتكساري ُعَمى عارض املالبس يف 

السوق املركزي لتدز. 
وتدليقاً عىل لذا اننتشار اإلرلابي، قال األستاذ محاد 
طالر أندم رئيُس ارع اتحاع الرشااع السالاي باحااظة 
اَع تاظيم القاعدة يف تدز تحت مساى أنصار  تدز: إن توسُّ
الرشيدة وظهوره يف األيا  األخرية بشكل نات وبسيارات 
وملصقاات عون مقاومة، لاو عليٌل عىل ُضداف وتواُطِؤ 
»مجلاس تاسايل املقاومة يف تدز« واعتل أناه ثار راعياً 

للااظاات اإلرلابية.
وحّذر أندم من لذه الظالرة، مدتلاً ذلك حااقة كبرية 
ال عويل وأجاباي إضايف لارضب املدياة  تداّرض تدز لتدخُّ
وحاراتهاا بُحّجة مكااحة انرلاب، كاا يحُصُل يف شابوة 
وماأرب وحرضماوت عان طريال أمريكا خاالل الارتات 
املاضية، مضيااً بأن استارار انتشار القاعدة بهذا الشكل 

عاخل تدز يجدل املصريَ الَحَلبي املدمر يلوُح يف األُُال. 

املاليُة توّجه بصرف 50 % من مرتبات موظفي الدولة
  - خاص:

َهت وزارُة املالياة ببدء اإلجراءات  َوجَّ
الالزمة لارف مرتباات املوظال بااء 
عاىل ما أقره املجلس السايايس األعىل يف 
اجتااعه الثالثاَء املايَض ويف إطار املوارع 

املتاحة.
وعلاات ثحيااة »ثدى املسارية« 
َف املرتبات  من مصااعر خاثاة أن رَصْ
يف  الدولاة  موظااي  أَيْضااً  سيشاال 
املحااظاات الجاوبية ومحااظة مأرب، 
شايكان  تحرياُر  تام  أناه  إىل  مشاريًة 
باملرتبات الخاثة باملحااظات الجاوبية 
ومحااظاة ماأرب لراها مان الباوك 

املركزية يف املحااظة.

وقالت الاوزارة يف تدايٍم ثاعٍر عاها 
تلقت وكالة األنباء اليااية )سبأ( نسخة 
ماها، أن الوزارَة ساتبدأ برف مرتبات 
ماتسابي وزارة الدااع لشهر أغسطس 
املايض، ورصف %50 من اساتحقاقات 
والدساكريل  املدنيال  املتقاعديان 

واألمايل لشهر سبتال املايض.
وأوضحت الاوزارة أنه سايتم رصف 
%50 مان املرتبات األساساية والبدنت 
لشاهر  باملرتاب  املرتبطاة  القانونياة 
للاوظاال  اقاط  املاايض  سابتال 
األساسايل بوحادات الخدماة الداماة 
وباا ن يتجاوز %50 من انستحقاقات 
الوارعة يف الكشواات انسرتشاعية وكذا 
شاهر  اساتحقاقات  مان   50% رصف 

سبتال للاوظال املتداقدين.
وأشاارت الوزارة إىل أنه سيتم رصف 
%50 من اساتحقاقات شاهر سابتال 
لالعاشاات واإلعاناات الشاهرية اقاط 
يف األماناة الداماة لرئاساة الجاهورية 
ومصلحة شؤون القبائل والهيئة الدامة 
لرعاية أرس الشهداء وباا ن يتجاوز 50 
باملائاة من املرحات الشاهرية يف لذه 

األنواع لهذه الجهات.
وأكدت الاوزارُة يف تداياهاا ملختلف 
الجهاات عاىل رضورة مراعااة تورياد 
انساتقطاعات القانونياة مان رضائب 
وجازاءات وأقسااط التقاعاد ملا سايتم 
املرتباات  مان  الاا50%  عان  رصااه 
والبدنت التي سايتم رصاها اقط واقاً 

لإلجاراءات القانونياة، وأن ن يتضاان 
الرف أية مبالغ ماا كان يَُرُف تحت 
مسااى حوااز شاهرية أَْو أي مسااى 
كان حتاى وإن كانات قوانال ولوائاح 

الجهة تتضان ذلك.
وععات وزارة املالياة كاااة الجهات 
املداية بتحصيِل انيراعات عىل مساتوى 
السالطتل املركزياة واملحلياة يف أمانة 
الداثاة وعاو  محااظات الجاهورية 
والوحادات  انقتصاعياة  والوحادات 
الخاثة،  املستقلة وامللحقة والصااعيل 
إىل الداِل عىل تكثياف الجهوع والحرص 
عاىل تحصيل املاوارع الدامة املساتحقة 
قانوناا وتوريدلاا إىل خزيااة الدولة يف 

الباك املركزي اليااي أونً بأول.

طرياُن العدوان 
يستهدُف سوَق 
»محلي« بنهم 

وأضراٌر كبرية 
يف ممتلكات 

املواطنني
  - خاص:

األمريكاي  الدادوان  طارياُن  اَد  تداَّ
السادوعي، ياو  أماس، قْصاَف ساوق 
ماطقاة محيل باديرية نهام باحااظة 
ثادااء، حياث ألحال أرضاراً بالغاة يف 

محالت املواطال.
وقالات مصااعر لصحيااة »ثادى 
املسرية« إن الغارات خّلات ُحارة كبرية 
يف مكان انساتهداف وساط السوق، ما 
أعى لخساائَر ماعياة ااعحاة يف محالت 
املواطال وماتلكاتهم، إضااًة إىل ترضر 

سيارة أحد املواطال بشكل كبري.
واساتهجن املواطاون يف املاطقة لذا 
انساتهداف، مدتلين أنه يأتي يف سياق 
جرائام الدادوان وحقاده الداال ألبااء 
الشدب اليااي، كاا يأتي ضان سلسلة 

انستهداف املااهج لألسواق وغريلا.



انثال 7 نواال 2016   املواال 7 ثار ث3ل1لا     الددع )170(4 تقارير

اأعلنت عن �شل�شلِة هجماٍت مزعومة يف البحر الأحمر:

واشنطن تعيُد استخداَم سياسَة الذرائع الحتالل باب املندب والسواحل اليمنية
  - إبراهيم السراجي:
كَشَات الحواعُث الولايُّة التي أعلات عاها 
الونيااُت املتحدة يف باب املادب، أن واشااطن 
بادأت تااِرُس بشاكل عايل سياساَة الذرائع 
الكاذبة التي استخدمتها لغزو الدراق، بُحّجة 
أسلحة الدمار الشامل، التي تم الكشُف نحقاً 
عن عاد  وجوعلا، ولاذه املرة تسادى اآللُة 
انساتداارية األَمريكية بشاكلها الحديث إىل 
أن تتحكم مضيل باب املادب واملياه اإلقلياية 
اليااياة بُحّجاة حااياة بوارجهاا وحااياة 

السان التجارية من أعاال القرثاة.
ومااذُ عالياة الجياش واللجان الشادبية 
الاوعياة يف األول من أكتوبار املايض التي أّعت 
لتدمري بارجة حربية تابدة للقوات اإلماراتية 
تسااى )ساويات(، بادأت الونياات املتحدة 
تشادر بقلال أكثار مان أي وقت ماى من 
القدرات التي أظهر الجيش واللجان امتالكها 
عاىل ذلك الاحو، وكان واضحااً توايل البيانات 
الصاعرة عان الباتاغون التاي تزعم بتدرض 
بارجتها )سااياون( لقصاف ثاروخي عون 
أن تقاد  أي علياٍل عاىل ذلاك، بالتزامان مع 
التااا  إْعاَلماي أَمريكي عن وجاوع أخطار 
تواِجاُه املالحاة الدولية عاىل ذات الاحو الذي 
والداراق  وباااا  ايتااا   يف  أَمرياكا  ادلتاه 

وغريلا.
َة أياا  بدد  انتظارت الونيااُت املتحادة ِعدَّ
تدماري السااياة الحربياة اإلماراتياة، لتدلَن 
ألول مارة يف 10 أكتوبار املاايض عال وزارة 
الداااع )الباتاغون( التي قالت إن املدمرة )يو 
اس اس ماساون( تدرضت لهجو  ثاروخي 
)ااشال( يف البحار األحاار، ثم عااعت وزارة 
الداااع األَمريكية يف مااسابتل نحقتل بدد 
أيا  من اإلعاالن األول لتقول إن املدمرة ذاتها 
تدرضات لهجومل آخريان وقالات أَيْضاً إن 

الهجومل اشال كسابقهاا.
واللجاان  الجياش  قيااعة  تؤكاد  وايااا 
الشادبية أنها ستساتهدف أية ساياة حربية 
تدخال إىل امليااه اليااياة يف البحار، عون أخذ 
إذن مسابل، اإنها أكدت أنه لم يتم استهداُف 
البارجة األَمريكية املتواجدة يف املياه الدولية.

يف حياه قال الااطل باسام الجيش الدايُد 
رشف لقااان: إن مزاعام اساتهداف مدمارة 
أَمريكياة قبالاة الساواحل اليااياة، تأتي يف 
إطار الحرب اإلْعاَلمية والتغطية عىل الجرياة 
البشادة التي ارتكبها طريان تحالُِف الددوان 
ثادااء  بالداثااة  عازاء  ثالاة  بقصاف 

وأساارت عن استشهاع وجرح أكثر من 700 
شخص.

بدَد الهجو  املزعو  األول بأسبوع كشات 
الونيات املتحدة عن تخبطها واشلها يف حبك 
الذرائع التي تسادى مان ورائها نحتالل باب 
املادب والسواحل اليااية، حيث راضت وزارة 
الداااع األَمريكية تأكيَد ماا إذا كانت املدمرة 
األَمريكية ماساون استهداتها عدة ثواريخ 
أطلقات من اليان مثلااا كان يُدتَقُد يف باعئ 
األمار، قائلة إن مراجدة تجاري للوقوف عىل 

ما حدث.
ورغم أن الونياات املتحدة كانت قد ناذت 
اعتاداًء مباارشاً عاىل األرايض اليااية عادما 
قالات إن بارجتهاا أطلقات ثوارياخ عاىل 
ماطقاة إطالق الصوارياخ املزعومة يف اليان 
إن أنهاا عااعت لتقاول إنهاا ما تازال تجري 
مراجداات، حيث قال بياان الدااع األَمريكية 
“ن نازال نقيّام الوضع. ن يازال لااك بدض 
أن  نحااول  التاي  )الحااعث(  لهاذا  األوجاه 
املحتاال  التهدياد  إىل  بالاظار  نساتوضحها 
لشادباا«، ولااا يظهار ساؤانً وجيهااً عن 

سابب إقدا  الونيات املتحدة عىل انعتداء عىل 
األرايض اليااياة إذا لم تكن قد أثبحت واثقة 

من حقيقة الهجو ؟
األَمريكياة  املتحادة  الونيااُت  تقاد   لام 
أيَّ عليال يثباُت تدارض بارجتهاا للهجاات 
املزعوماة يف البحار األحار، رغام أن البوارَج 
كاماريات  عاىل  تحتاوي  الكبارية  والسااَن 
وأجهازة رثاد ومراقباة ياكن مان خاللها 
توثيل الهجو  غري أن واشاطن كانت تريد أن 
تخلَُل الذريدة وتخلل لها لالة إْعاَلمية كبرية 
تثاري الحدياث عن تزاياد الخطر عاىل املالحة 
الدولية ولو أسالوب أثبح مكشاوااً للدالم 
كلاه وباات األَمريكياون يدرتااون باه اياا 
يخاص عالياتهم واحتاللهم للارات املائية يف 

املايض بدد راع الرية عن تلك املدلومات.
وألن امُلَخّطط األَمريكي يأتي واَل خطوات 
ماظاة اكان الواجُب أن يتم تاويع الهجاات 
املزعومة وعاد  اقتصارلا عىل اتها  الجيش 
واللجان الشادبية ليتم اإلعاالن يف 26 أكتوبر 
املاايض عن تدرض سااياة تجارياة لهجو  

قراثاة يف باب املادب. 

مساؤولل  إن  رويارتز  وكالاة  وقالات 
بقطاَعي األمن الشاحن من مجاوعة تيكاي 
للشحن قالوا إن مهاجال مجهولل لاجاوا 
ناقلاة غاز قبالة ساواحل اليان قرب مضيل 
بااب املاادب. وساارعت الوكالاُة إىل إلحااق 
الغاية من اإلعالن عن الهجو  عادما وثات 
الهجاو  املزعاو  أنه »إثاارة جديادة للتوتر 
بااطقة يار ماها الكثري من الااط لألسواق 

الداملية«.
ويف وقات متأخر من ليال الجادة املاضية 
عااعت وكالاة رويرتز لتثاريَ قضياة تدرض 
السااياة التجارياة للهجاو  املزعاو  ولذه 
املرة بشكل أوساع رّكز بشكل كبري عىل إثارة 
القلال الداملي حاول وضاع املالحاة الدولية 
عادما قالت إن الرشكَة املالكة للساياة قالت 
إن املهاجاال املجهولال الذين اتحاوا الاار 
عاىل الااقلة األسابوع املايض قبالة السااحل 
اليااي كانوا يحالون أَيْضاً “كاية كبرية من 
املتاجارات”، وقال مصدر باملالحاة البحرية 
إنهاا ربااا كانات محاولاة لتااياذ لجاو  

انتحاري.

ولم توضاح الرشكة كيف حصلت عىل تلك 
املدلوماات التاي ترجاح أن املهاجاال كانوا 
يحالاون متاجارات، كاا لم يوضاح املصدر 
الاذي تحدثت عاه رويرتز عان املدطيات التي 
رجحت أن الهجو  كان محاولًة انتحارية!.

لذه الحواعث باا ايها مزاعم رشكة الغاز 
أن سااياتَها تدرضات لهجاو  اتحات باَب 
التسااؤنت عان كياية عاد  تطارق تحالف 
الدادوان أو إعالناه عان تلاك الهجااات ون 
كيف حصلت رغم أن الساان الحربية التابدة 
للددوان تارض حصاراً بحرياً عىل اليان ماذ 
ماارس 2015، وعااعة ما يتم اساتهداف ُكّل 
زوارق الصيد اليااية بُحّجة أنها كانت تحاُل 
أسالحة وراح ضحيتهاا عارشات الشاهداء، 
لكان الدادوان لاذه املارة يبادو أنه لام يكن 
موجوعاً لااك عادماا يتدلل األمر بالهجاات 

الغامضة؟
وللوثول نحو الهدف الاذي تريد الونيات 
املتحادة أن يأخاذ حيازاً كبارياً مان انلتاا  
اإلْعاَلماي تاهياداً لتحارك عويل نحتاالل باب 
املادب ووضده تحات إعارة عولية، كاا حَدَث 
يف املاايض يف أكثر من عولة سادت واشااطن 
للسايطرة عليها وسابقها حواعث مشاابهة 
جرى بددلاا تهويُل األمور، إلطاالق الحديث 

بدد ذلك عن رضورة التدخل الدويل.
ويف لاذا الساياق تاقل وكالاة رويرتز عن 
خالاء أمايل، لم تحدع الجهة التي يتبدونها، 
كااا أنها لم تحدع أي مصادر من الذين نقلت 
عاهام املدلومات الساابقة، ولاؤنء الخلاء 
األماياون يخالون رويارتز “أن التااثيال 
الجديدة التي ظهرت بشأن الحاعث الذي وقع 
يف 25 أكتوبر ساتزيد من املخاوف عىل املالحة 
يف مضيل باب املادب الذي يار ايه الكثري من 

الااط إىل األسواق الداملية«.
إىل جانِب رويارتز كانت الاوكانُت الدولية 
باملخابارات  املرتبطاة  الغربياة  والصحاف 
األَمريكية تحاذو ذاَت الحذو يف إثارة املخاوف 
حاول املالحاة الدولياة، والتات بشاكل غري 
مسابوق بتلك الهجااات املزعوماة عىل ذات 
الاحاو الاذي ععاات اياه مزاعام الرئياس 
األَمريكي الساابل جورج بوش انبن وحلياه 
توني بلري يف تسويل مزاعاهم بوجوِع أسلحة 
عماار شاامل يف الداراق تاهيادا نحتاللاه يف 
عاا  2003 قبل أن يتبَل أن تلك األسالحة لم 
تكن موجاوعة ولم ياتلكها الداراق وإناا تم 

اتخاذُلا ذريدًة للقيا  بدالية الغزو.

  - خاص:
يواِثاُل الدادواُن األَمريكاي السادوعي 
ومرتِزقتُاه ارتاكاَب الجرائام املروعة بحل 
الشادب اليااي واستهداف املاازل واألحياء 
السكاية بالغارات والقذائف لليو  الخامس 
والتسادل بدد الخاسااائة، مخلااً الدديد 

من الضحايا واألرضار.
واياا بلغات حصيلة الضحاياا املدنيل 
خالل خاسااائة وتسادل يوماً، بحساب 
إحصائياة ثااعرة عان املركاز القانوناي 
الياااي ثالثال ألاااً وأربداائة وخاساة 
وخاسال ضحياًة، مدظاهم من الاسااء 
واألطاال وبلغات األرضار يف الباية التحتية 
ومسااكن املواطال حداً كبرياً، شن طريان 

الددوان األَمريكي السدوعي خالل الساعات 
املاضية سلسالة مان غارات عاىل عدع من 

املحااظات.
اااي محااظاة ثدادة، ألقاى طريان 
الدادوان قابلتال عاقوعيتل عاىل ماطقة 
الثدباان باديرياة باقام، كااا قا  بشان 
غارتال ثانيتال عىل نااس املديرية وغارة 
ثالثة عىل ماطقة الحجلة باديرية رازح.

كاا شن طريان الددوان ثالث غارات عىل 
ماطقة الساهلل يف آل ساالم، باإلضااة إىل 
ثالث غارات أخرى عىل مديرية شادا وغارة 
عاىل ماطقة البقع، وكذا سابع غارات عىل 

ماطقة الدطال يف مديرية كتاف.
ويف محااظة مأرب شان طريان الددوان 
األَمريكي السدوعي السبت املايض غارة عىل 
مديرياة رصواح، كاا أقد  مرتزقة الددوان 

عىل شان قصف مدادي وثاروخي مكثف 
عاىل مااازل ومازارع املواطاال باااطال 

املطار وآل حجالن وواعي حباب.
األَمريكاي  الدادوان  مرتزقاة  وكان 
السدوعي يف محااظة تدز قد قاموا الجادة 
املاضياة باساتهداف حي الصالة الساكاي 
وساط املدياة، ما أعى إىل استشهاع طالل 

ورجل وإثابة طال آخر بجروح.
وأاااعت مصااعر محلياة باأن ماااقي 
الدادوان قاماوا الجاداة املاضياة بإطالق 
قذيااة لااون عىل حاي ثالة، ماا أعى إىل 
استشاهاع الطالة أماني ثااعق الدوايض 
)الدار 10 ساوات(، َوالطال محاد شكيب 
محاد )الدار 9 ساوات(، وكذلك استشهاع 
املواطان محااد حااوع مقبال )الدار 55 

ساة(.

ثالثون ألف شهيٍد وجريح..
حصيلٌة أولية لجرائم العدوان اأَلمريكي 

السعودي على بالدنا
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ال�شيُخ �شم�شان حم�شن اأبو ن�شطان- اأحُد م�شايخ قبيلة اأرحب وع�شو رابطة علماء اليمن، يف حوار لـ »�شدى امل�شرية«:

أقوُل لرجال الرجال: لقد صنعتم املفاجئات التي خلطت األوراَق لقوى 
العدوان وقلبت موازيَن املعركة رأساً على عقب وأشفت صدوَر قوم مؤمنني

- ما موقُف قبائ��ل أرحب من الجريمة الكربى 
للع��دو األمريك��ي الس��عودي يف الصال��ة الكربى 
ومج��ازره األخ��رى املتالِحق��ة؟، وم��ا ِردَُّة فعله��م 

إزاءها؟، وما رسالتك لهم؟
حيّاكم اللاه أخي الكريم، وألالً وساهالً بكم يف 
لذا اللقاء، ونشاُكُركم وُكلَّ اإلخاوان القائال عىل 
ثحيااة ثدى املسارية، الَصاْوت الُحاّر املاالض 

للددوان والواقف بجانب لذا الشدب الكريم. 
أخاي الدزيز بالاسابة ملوقف قبيلاة أرحب من 
راح  والاذي  الكالى  بالصالاة  الكالى  الجريااة 
ضحيتَهاا مئااُت الشاهداء والجرحاى وكثاريٌ من 
الهاماات الوطاياة التاي تُدتَلُ خساارًة كلى عىل 
لذا الشادب اليااي الدظيم باكل رشائحه وائاته، 
ااوقاُف قبيلة أرحب لو كاوقاف ُكّل األحرار وكل 
الرشااء من أبااء لذا الوطن، اقبيلة أرحب األثيلة 
بجذور عزتها وكرامتها وبأساها الشاديد يف أعااق 
التأرياخ، اكاا كانت ماذُ أول لحظاة لهذا الددوان 
الغاشام يف طليداة املواجهال له واملضحال باملال 
والااس والساالح وكل غاٍل ونايس، ستظلُّ عائاَة 
الحضاور يف مواجهة الددوان السادوعي األمريكي 
عاىل بالعنا، وإن رالان الددوان أناه باجازره لذه 
التاي تتكارر ُكّل ياو  ويف ُكّل مكان مان ربوع لذا 
الوطان والتاي كان مان أبشادها جريااة الصالة 
الكلى، لذه املجزرة التي يادى لها جبل اإلنَْسانية، 
وغريلا من املجازر التي تااثلها؛ كايلة بكر إراعة 
قبائل الياان وأحراره ورُشاائاه وإعاعتهم إىل بيت 

الطاعة السدوأمريكي اهو والٌم.
ونقول لهذا الددو الغاشام الذي ااق يف جرائاه 
ِشه ُكّل املجرمل وعىل مر التأريخ بقدر توغلك  وتوحُّ
أنات وتحالااك الددواني الظالام يف جرائاكم بقدر 
ما يزعاع شادباا ثالبًة وثالاً وعزماً عىل مكااأة 
مدركة الكرامة باا تستحقه من تضحيات جسياة 
يف املاال واألرواح واملاتلاكات الشاخصية والداماة 
وستكون رعة الادل من ُكّل األحرار موجدة ومؤملة 
لكل املتحالال عىل لذا الوطن الغايل، َورسالتاا لهم 
أنهم لن يركدوا شدباً وثاه اللُه سبحانه بأويل قوة 

وأويل بأس شديد.

- بصفتك��م عض��وًا يف رابطة علم��اء اليمن.. 
كان لك��م موقٌف من اّدعاء الس��عوديِة اس��تهداَف 
الق��وِة الصاروخي��ة اليمنية لألماكن املقّدس��ة يف 
مّكة املكّرمة.. برأيك إىل ما يرمي آُل س��عود بهذا 
االدع��اء؟، وهل انطلى على ُعلماِء املس��لمني؟، أم 

ُكِشَف زيُفه أمام اأُلمَِّة املسلمة والعالم؟
لاذا انععااُء الااارُغ والاكاذُب يُدلُّ عاىل حالة 
اإلاالس والتخبُّط التي تديُشاها مالكة الرش، اهي 
تسادى إىل توظيِف ُكلِّ الدااويان القومية والدياية 
يف سابيل تحقيِل مطامدها السياسية وانقتصاعية 
الال مرشوعاة واساتداعة الهيااة السادوأمريكية 

عىل ياان اإلياان والحكاة، ااااذ زمن بديد ولي 
تّدعاي محارباة الرشكياات واملاارساات الوثاياة 
ااة الابوياة الرشياة وكاذا الذوع  َوالداااع عن السُّ
عان أمهاات املؤماال أو الصحاباة... إلاخ لاذه 
أو  الديان  األساطوانة املرشوخاة والتباكاي عاىل 
الدروبة أو املقّدسات اإلْساَلمية، كاا يف لذه الِاْريَِة 
املالكاة واملاتدلاة، يف محاولاٍة ااشالٍة لكساب 
املدع والاارة- من الدالم الدربي واإلْسااَلمي - يف 
عاثاتهاا الهوجااء ومدركتها الددوانياة الظاملة، 
ولذا يُدلُّ عىل مدى اساتخااف مالكة الرش بدقول 
املسلال يف أرجاء املداورة وكأنهم مجاوعة قطيع 
ن ياقُه شايئاً، ولكن لله الحاُد االشادوُب الدربية 
واإلْسااَلمية، ويف مقدمتهم الكثاري من علااء األمة 
اإلْسااَلمية ذوو وعٍي وبصاريٍة، َولم تدد تاطيل عىل 
عقولهم مثل لذه الدعاية السخياة بسخااة أبواق 

الاتاة وألساة اإلاك. 
ويبقاى أن نقاوَل إن َمان ن يرُقاُب يف مؤمن إنًّ 
ون ذماًة ون يرعاى ملسالٍم حقاً ون ُحرماًة لو َمن 
ُع عان لد  الكدبة لو سااحت له الارثة،  ن يتورَّ
االابي ثىل الله عليه وآله وسالم يقول )ألن تُهَدَ  
الكدبُة حجراً َحَجاراً ألوُن عاد الله من أن يراق ع  
أمرٍئ مسالم(، اَان يقتل املؤماال يف يان اإلياان 
ومان يوّطد عالقته مع الكياان اإلرسائييل الغاثب 
الذي يساتبيُح ويدنُِّس أوىل القبلتل وثالَث الحرمل 
)األقاى( وَمن يقتُُل ضيوَف الرحان )الحجاج( يف 
الشاهر الحارا  والبلد الحرا  وَمن يجداُل ِمن يزيد 
وأمثاال يزيد َساَلااً ثالحااً، ويزيُد لاو َمن أحرق 
الكدباة ورمالاا باملاجايال وَمان يحِااُل الثقااَة 
الولابياة املدّمارة التاي تسادى إىل تزيياِف مدالم 
الرشيدة اإلْساَلمية ومحو املدالم اإلْساَلمية األثرية 
والتأريخياة َمان اجتادات اياه أمهااُت الكبائار 
وخالثةُ الرذائل التي سابل َورسعنا عدعاً ماها لو 
َمان نخاُف عىل اإلْسااَل  وعاىل أبااء اإلْسااَل  وعىل 
مقّدساات اإلْسااَل  من بغياه واجوره ومان أذيته 

ورشوره.
أماا الياان الاو أُِذَن للكدبة أن تتكلاَم لصدعْت 
بالحل وقالات إن الياايل لو من باالا وكساالا 
ويسدى إىل تحريرلا وحاايتها مع بقية املقّدسات 

والبلدان اإلْساَلمية األخرى.
أما آُل سدوع الو أَمَرلم البيت األبيض أن يدمروا 
البياَت الدتيَل َلادلاوا وَلَاا ترّععوا عان اإلقدا  عىل 
لذه الخطوة غري الغريبة عىل عاالء اليهوع وأحااع 

القرعة.

- تس��تنِفُر القبائ��ُل اليمني��ُة الي��وَم جمي��َع 
أَْبَنائها ملواجهة العدوان اأَلمريكي الُسُعْودّي.. هل 
ساهمت مجزرُة الصالة الكربى يف تحريك َمن لم 

يتحرْك من قبُل؟
ندام أخي الدزياز، اَاان كان باألمس يف موقف 

املحايد، الياوَ  وبدَد ما رأى من إجرا  وبشااعة يف 
لذه املجزرة تحرََّك الجايُع والتحل اآلنُف وعرشات 

اآلنف من الرجال األواياء بكل جبهات القتال.
 

- بم��ا تنَصُح َم��ن ال زالوا يعتربون أنفَس��هم 
محايدي��ن وأن مجاَبه��َة الع��دوان ال تعنيهم رغم 

اقرتاِفه املجزرَة تلَو املجزرة؟
َماْن لم يتحرَّْك بدَد ُكّل لاذه املجازر ولم تحّرْكه 
ُكلُّ لاذه املااظر، نقوُل له أخاي اليااي اليو  أللك 
وإخوانك وأباااء وطاك يُقتلاون ويُحرقون وتُازق 
أشاالؤلم، َووطاك يُدمر، ادىل ماذا ترالن اليو ؟، 
وماا الذي يجدلاك يف موقاِف املتارِّج بداَد ُكّل لذه 

املآيس التي ترالا وتشالُدلا.

- رسالٌة تريُد توجيَهها ملشايخ محسوبني على 
قبيلة أرحب يؤيدون العدوان ويسريون يف َرْكِبه؟

بالاسابة للاشاايخ الاذي مان قبيلاة أرحب يف 
ثاف الدادوان، نقول لهام بأنه الياو  يايض عىل 
لذا الددوان ُقرابة الدامل، وقد شهد الداَلُم يف لذه 
الارتة أبشَع وأعظَم الجرائم بأبااء اليان ومقدراته 
ولام يحقْل أيَّ لدف من ألداااه، وللِدْلِم االددوان 
الغاشم يجدلُكم شاااعًة لجرائاه البشدة التي لم 

تحُصْل يف التأريخ. 
اليوَ  وبداَد ُكّل لذه الجرائم نُااعي لؤنء القوَ  
ونااِشاُد ماا تبّقاى لديهم من ضااري أَْو إنَْساانية 
ونقاوُل لهام: وطاكام اليو  يااِزُف مان ِجراحاته 
الدامياة، ارجداوا إىل جلدتكام َووطاكام واغاااوا 
الداو الدا  الذي ثدر من املجلس السيايس األعىل، 
واعلاوا أن لذا الددوَّ الذي يُزجُّ بكم لحرِب إخوانكم 
ولدماار وطاكم ليس كاا تظاون، وقد شاهدتم ما 
لحل بكم، وكيف تخىل عاكم يف أكثر من موقف، بل 
وكيف يقدمكم لقاًة ساائغًة لتحقيل أتاه ألدااه 
اإلجرامية، واعلاوا أنكم إذا لم تصحوا من سباتكم، 
اساتكون لكام الداقباة الوخيااة يف لاذه الدنياا 
واآلخرة، وأن ُكّل عماء وأشالء الياايل التي تسُقُط 
يومياً يف ُكلِّ شل من لذا الوطن لي َمن ستالحقكم 
وتحاِكُاكام وتوثلكم إىل مزبلة التأريخ، وساتظل 
توقيداتكام عاىل ُكّل الغاارات وكل الجرائم وثاَة 
عااٍر يف جباِلكم ولداًة أبديًة ترشاُقكم بها األجياُل 

الصاعدة إىل األبد.

- الش��عُب اليمني منُذ الِق��َدِم يتمتَُّع بالطابع 
القَبل��ي.. م��ا دوُر القبيل��ة اليمنّي��ة يف مواَجه��ة 
وملش��ايخها  للقبائ��ل  رس��الُتك  وم��ا  الع��دوان؟، 

املعروفة؟، وما هو الواجُب عليهم القيام به؟ 
عوُر القبيلاة محوريٌّ يف مواجهة الطغاة والُغزاة 
والتصادي ألطاااع املحتلال والقتَلاة واملجرمال، 
والقبيلاُة لاي املدساكُر األوُل للاقاتال الصباور، 
ولي مياداُن التدريب والتثقياف وثااعة األبطال، 

ولي الراااُد األوُل لجبهاات القتال، ولاي مخازُن 
امَلاَدِع باختلاف املاؤن والحاضن للجرحاى واملأوى 
للاترضريان، ومدساكُر انحتيااط األرسع لوقاِت 
الشادائد، والتأرياخ يشاَهُد للقبيلة اليااياة األبية 
بأنهم أساقطوا ُكلَّ املتسلطل والطغاة وعحروا ُكّل 

املجرمل والغزاة.
وماذ قبل اإلْسااَل  والقبيلة لو مأوى الضديف، 
اقاد تشاّكل يف مكاة حلاف الاضاول الذي أشااع 
، وعادماا طغات قريٌش وتجالت كانت  باه الابايُّ
اننتصاار  راياَة  تساتلُم  والخازرج  األوس  قبيلاة 
للقيم، واساتارَّ عوُر القبيلاة لكذا عىل مدى تأريخ 
األماة اكانوا َعائاااً يف طليداة املاالضل للطغيان 

والتسلط. 
وعادما غازا الياَن املااليُك واألكاراُع ثم األتراُك 
واللتغااُل وأخارياً الليطانيون كانات القبائلُ لي 
املضّحي األوَل واملقاتاَل األوَل يف وجوه لؤنء الغزاة 

حتى تم عحُرلم يف ُكلِّ جولة من جونت الراع.
ورساالتي لاكل قبائل وأحارار الياان الرشااء 
األوايااء: إنكام اليو  تصاداون التّأرياخ، ااعلاوا 
أنَّ ُثاَّااَع التّأرياخ املرشق لم َمان خاضوا غارات 
املاوت للحال حياُث كان، وامتاألت بهام َمَواِطاُن 
البطولاة ومياعيُن الدزة، ولون أن َساَلَاكم الطالَر 
ااة وقّد  التضحياِت  َساطََّر املواقَف البطوليَة املرشِّ
الجسااَ  َلَااا خّلدلام التأريُخ يف أنصاع ثاحاته 
وساطَّر أساااءلم ومواقَاهم يف ساجل الدظااء، 
االيو  ونحان نواجه أثلف عادوان عراه التأريخ 
أليُب باكل الرشااء أْن اجدلوا لسااَن حالكم اليو  

كاا قال الشاعر:
لساا وإْن أحسابُاا َكُرَمْت

  يوماً عىل األحساِب نَتَِّكُل
نباي كاا كانت أوائلُاا 

تباي ونادُل مثلاا ادلوا  
اها لاي الارثُة قاد أتيحت لكم أيهاا القبائُل 
الرشااء لتقتاوا آثااَر آبائكم وأن تجدعوا مواقَاهم 
الدظياة التي بها تاتروا ملظلومية شادٍب تكالب 
عليه اراعاُة الدر وُشذَّاذُ األااق ومرتِزقُة الدالم، 
وتأخذوا بثاأِر ُكّل مظلو  تازقت أشاالؤه وقطدت 
أوثالُه وتاّحَم َجَسُده بقاابِل الضغياِة وثواريِخ 
الحقد، اأنتام األمُل والرلاُن بدد الله القوي الجبار 
لهذا الشادب الذي ن نارَص لاه إن اللُه واألواياُء من 

أبطاله ورجاله.

- رغ��م م��ا يجرتُحه أبط��اُل الجي��ش واللجان 
من تق��دٍُّم وَدكٍّ للمواقع يف ُعمق العدو من خالل 
الصواريخ البالس��تية واالقتحامات ال زال البعُض 
يقّل��ل م��ن أهمّية ذلك.. م��ا رس��الُتك لهم وبما 

تصُفهم؟
ضدااُء الااوس والساقطون أخالقياً كانوا وما 
زالوا ياظرون إىل مالحِم الصاوع وآياِت الار بأعل 

الحقد وانساتحقار ألبااء لذا الشادب، اهم َعائااً 
ياظارون ملالكة الرش وقوى انساتكبار بأنهم قوٌة 
كلى وأساطورُة جيش ن يقهار، ولكاهم تااجأوا 
بدظاة الياايل وقوة شاكياتهم وشاّدة بأساهم 
وكااءتهام القتالياة وُقدرتهام الدالية عاىل إعارة 
املدركة بالاَاس الطويل وبلاورة الار بالخيارات 
انسارتاتيجية املاتوحة التي أولاات تحالَُف البغي 
وانساتكبار وأساقطت ُكّل رلاناتاه، كااا أذللت 
َج عاىل غطرساة قاوى انساتكبار  الداَلاَم املتاارِّ
وتواطاِؤ مجلس األمن واألمام املتحدة وَمن يدور يف 
الِكهم من األنظاة َواملاظاات الحقوقية الخرساء 
التي أساكتها الاااُط، اأقاول لهؤنء املساتخال 
بالشادب وأبطاله: لقد وَجَدكم الشادُب حيُث يكره 

وَاَقَدكم حيُث يحب.
وأقول لرجاال الرجال الذين أرخصاوا أرواَحهم 
وعماءلم وكّرساوا جهوَعلم املباركَة وإمكانياِتهم 
املتواضداَة: لقاد ثادتام املااجئات التاي خلطت 
األوراق لقوى الددوان وقلبت موازين املدركة رأسااً 

عىل عقب وأشات ثدوَر قوٍ  مؤمال.

- رس��الٌة أخريٌة تري��ُد توجيَهه��ا يف ختام هذا 
الحوار، وملَ��ن؟

إْن راَلَن الَدُدوُّ عىل قوتِه وترساانِته الدساكرية 
الهائلاة وعىل أربااِب تحالُِاه املشاؤو  ومرتِزقتهم 
الذيان َجَلبَهم من أثقااع األرض ارلانُاا عىل الله 
سابحانه وتداىل وقوتِه التي ن يَُغاِلبُها يشٌء ثم عىل 
شاهامة وشاوخ وإباء أبااء شدباا الذين يأبون أن 
َاهم وكرامتَهم ولو ُعِرَضت عليهم كاوُز  يبيداوا رَشَ
الدنيا، بال يجاوعون بأرواحهم يف سابيل مباعئهم 
ِاهام، اازياداً مان الصل  وِقيَِاهام وِعزَِّتِهام ورَشَ

والصاوع والثقة عظياة بالله وبالار.
اَرِة َخاِلَص التحايا   ونبَدُث علَ ثحياِتكم املوقَّ
اْكِر والدرااِن لقياعِة الثاورة املباركة، متاثلًة  والشُّ
بالسيّد القائد املجالد/ عبدامللك بدر الدين الحوثي، 
حاظاه الله َوَرَعاه، والذي أثبات للداَلِم َعَظَاَة لذا 
الشادِب الكريم من خالل قراراِتاه الصائبِة املالئاِة 

ملراحِل الراع ومستجدات األحداث.
كااا ن ناىس أولئاك األبطاَل املغاوياَر الصااعيَد 
املرابطال يف جبهاات الرجولة والبطولاة، ومواقع 
الدازَِّة الرشف، والصامدين يف بُُطوِن أوعيِة األساوع 
الضارية، وسااوح جبااِل الاااور الَهُصورة، وعىل 
َرْمَضااء ثحاري الوحوش واألااعي الساامة، َمن 
يداادون عاا وعن كرامة شادباا وسياعة أرضاا يف 

ساحات اإلباء والاداء.
وخالاص التحية واإلجاالل للقاوة الصاروخية 
الضارباة التي َشاَات الصدوَر، كااا لي لإلخوة يف 

الجبهِة السياسيِة وانقتصاعيِة.
والرحاة للشهداء، والشاااء للجرحى، والار 

لشدِباا اليااي الدظيم.

 َمْن لم يتحرك بعد ُكّل هذه المجازر ولم تحرْكه ُكلُّ هذه 
المناظر، نقول له أخي اليمني اليوم أهلك وإخوانك وأبناء وطنك 

ُيقتلون وُيحرقون وُتمزق أشالؤهم، َووطنك ُيدمر، فعلى ماذا 
تراهن اليوم وما الذي يجعلك في موقف المتفرج؟

 لكل قبائل وأحرار اليمن: إنكم اليوم تصنعون الّتأريخ، 
فاعلموا أنَّ ُصنَّاَع الّتأريخ المشرق هم َمن خاضوا غمرات الموت 

للحق حيُث كان، وامتألت بهم َمَواِطُن البطولة ومياديُن العزة
 رهاُننا على اهلل سبحانه وقوِته التي ال ُيَغاِلُبها شيٌء ثم على 
شهامة وشموخ وإباء أبناء شعبنا الذين يأبون أن يبيعوا َشَرَفهم 

وكرامَتهم ولو ُعِرَضت عليهم كنوُز الدنيا

يتاااَوُت الااُس عاد األمور الِدظا ، كلٌّ بحَساِب ساجيته وقيَِاه، اذوو الاخوة والشاهامة 
والغارية والحاياة ن يقدمون ِرْجالً ويؤّخرون أخارى مرتّععين، وثاَة َمثٌَل يااي شاهري يقول: 
»الدوع ما يااح َشذَاه إن إذا حرق« كذلك لم أثحاُب املوقف الابيل يظَهُر مددنُهم األثيُل وقَت 

املدلهاات التي تسدى أن تدصَف بوطاهم ومجتادهم.
وعادماا تحُصُل القضايا الِجَسااُ  ن يثباُت أمامها إّن الرجاُل الشاجدان، ويرتقي أماَ  املأل 
َجايدااً املضحون واملداادون عن أوطانهم باملال واأللل والولد وأغىل ما يالكون يقدمونه اداًء 

أِلجل الدين والوطن.
 لاكم واحداً من لذا الصاِف الكريم، الشايُخ شاساان محسان أبو نشاطان- أحُد مشايخ 
قبيلاة أرحاب وعضو رابطة علااء الياان، الذي أظَهااَر نكريَه مَلان ارتاى أن يُصِبَح رخيصاً 
يسرّيه الغزاة، ون  املاّرط وامُلَقّر وعاتَااَب املتاّرج والصامت واملتاّصل عن مسؤوليته الدياية 

والوطاية.
وخاطب أبو نشاطان، الخصاَل الكاماَة يف اإلنَْساان اليااي التي ُعرف بها ماذ أزماٍة غابرٍة، 
ونزمتاه نخوُة القبائال التي ترُااُض اإلذنل أو أن تُاتَهَك أرُضها وِعْرُضهاا أو أن تتدرََّض لغزو 
واحتاالل ومجاازَر ثم تساُكت.. وأجىل ما لو حاثٌل من بيع الذمم واساتالب املاروءة لدى َمن 
ارتاى أن يُصباح رخيصاً لدى َمن عاع له حتاى لو كان املقابل غالياً بحجام األرض والِدْرض 

والشاائل الَقيََّاة التي يتصُف بها اإلنَْسان اليااي. 
»ثدى املسرية« التقت بالشيخ شاسان أبو نشطان.. وخرجت بالحوار التايل: 

  - حاوره/ محمد الباشا

للعدو: بقدر توغلك أنت وتحالفك العدواني الظالم في جرائمكم بقدر ما يزداُد شعبنا صابًة وصبرًا وعزمًا على مكافأة معركة الكرامة

إْن راَهَن العدوان أنه بمجازره التي تتكرر ُكّل يوم كفيلٌة بكسر إرادة قبائل اليمن فهو واهٌم
َمن يقتل اليمنيين وال يرعى لمسلم حقًا وال ُحرمًة هو َمن ال يتورَّع عن هدم الكعبة لو سنحت له الفرصة
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  - رشيد الحداد:
الدادوان  أن اساتاراَر  املالياة  أّكادت وزارُة 
الغاشام والحصاار انقتصااعي الشاامل مااذ 
ماارس الداا  املاايض أَعَّى إىل انخاااض الااتج 
املحايل اإلجااايل الحقيقاي عاا  2015  باحو 
%ث.ل3، وتوقدت اساتارار الرتاجع خالل الدا  
الجاري باا ن يقل عن %6، وأوضحت الوزارة يف 
تدقيب لها عىل تقرير لجاة الخلاء األكاعيايل 
باوزارة التدليام الداايل والبحاث الدلااي حوَل 
أزمة السايولة الاقدية أن الااتَج املحيلَّ اإلجاايل 
الحقيقاي خالل عاَماي الدادوان انخاض عاا 

كان عليه عا  ل201  باا نسبتُه 2ل %.
م ألسدار   وأشارت الوزارة إىل أن مددَل التضخُّ
املساتهلك خالل الدا  املايض بلغ نحو%ل2 وما 
ن يقل عن %10 عا  2016 ، أي باددل تضخم 
للدامال يصال إىل %ل3، ماا أَعَّى إىل انخاااِض 
متوساِط نصيب الارع من الدخل القومي املتاح 
الحقيقاي خالل الدامل باسابة كلياة تصل إىل 

.60%
وأاااعت أن ُكلَّ لذه الدوامال أعَّت إىل ارتااع 
نسابة الساكان تحت خط الاقر من نحو 62% 
عاا  ل201  إىل ماا يقارب %5ث عاا  2016 ، 
وارتااع نسابة البطالاة إىل أكثر مان %52 من 
إجاايل قاوة الداال؛ بسابب تدمارِي الدديِد من 
الوحدات اننتاجية األََسااساية والكبرية وتوقف 
الدديد من األنشاطة انقتصاعية يف قطاع البااء 
والتشاييد واملااجم والصااعة والزراعة وغريلا، 
باإلضاااة إىل تخاياض الددياد مان الوحادات 
انقتصاعياة إنتاجهاا َوخاروج جازء كبري من 
الساكان والوحادات اننتاجياة مان التكلياف 
الرضيباي، ماا أَعَّى إىل انخااض مجاال الوعاء 
اإليراعي باسابة ن تقلُّ عان %0ل مقارنة بدا  

ل201 .
وتطاّرَق التدقياُب إىل البيئاة التاي نشاأت 
وتااقات ايها مشاكلة أزمة السايولة والوضع 
انقتصااعي برمتاه، ناتاً إىل أن البيانااِت املاليَة 
أظهرت انخااَض اإليراعات الذاتية غري الااطية 
عاا  2015  عان مساتوالا عاا  ل201  باا 
نسابته %ل.15 بياااا انخااض حجام الوعاء 
اإلياراعي لهاا خاالل ناس الاارتة باا نسابته 
%0ل، ولذا ما يثبت أن نسبة تحصيل اإليراعات 
إىل حجام الوعااء اإلياراعي املتاح تحساات عا  
2015  عااا كانات علياه خاالل عاا  ل201  
باسابة %17.5، وذلك رغم األوضااِع والظروف 
األماية والسياسية وانقتصاعية غري املستقرة.

وذكرت الاوزارة يف تدقيبها أن التقريَر تااول 
التطور يف مكونات الدرض الاقدي، عون اإلشارة 
إىل التطاورات التاي حدثت يف الدوامال املؤثرة يف 
الدارض الاقدي، التي تالُُز الدوامَل الرئيساية 
للتطورات يف مكونات الدرض الاقدي من ناحية 
وانداكاس تلاك التطاورات عاىل مساتوى أعاء 

انقتصاع الكيل من ناحية ثانية.
وأضااف التدقياب »نظاراً أللاياة مدرااة 
التغاريات يف الدوامال التي تحكام التطورات يف 
مكوناات الدرض الاقادي باا يسااح وتحديد 
ذلاك عاىل  وانداكاس  التغاريات  تلاك  أَْسابَاِب 
مساتوى اساتقرار أعاء انقتصاع الاكيل، وحول 
البياناات الاقدياة أاااع باأن البياناات الاقدية 
تظهر انخااض ُكّل من ثايف األثول الخارجية 
ورثيد املطالبات عىل القطاعات غري الحكومية 

نهاية عا  2015  مقارناة بالارتة املقابلة من 
عاا  ل201  باحو 665 مليار ريال باا نسابته 
%33 ولاذا ماا كان سايرتتُب علياه يف حالاة 
تقيياد إجاايل اإلنااق الحكومي يف حدوع إجاايل 
اإلياراعات عا  ل201 ، وبالتاايل عد  انقرتاض 
مان البااك املركازي أَْو مان الجهااز املاريف 
والقطااع الخاص، اإنَّ إجااايل الدرض الاقدي 
كان ساياخاض بااا نسابته %ل.21 ويف ظال 
تراجع إناااق القطاعات غاري الحكومية حتااً 
كان ساياخاض أَيْضاً الطلب الاكيل وباألخص 
انساتهالكي باسبة ن تقلُّ عن %ل.21 ولذا ما 
كان سايؤعي إىل اتجااه انقتصااع القومي نحو 
مرحلاة الركاوع انقتصااعي وباألخاص يف ظل 
استارار الظروف ناسها خالل عا  2016 «.

يف  ياثال  الحكوماي  انناااق  إن  إىل  ولاات 
املتوسط %33 من الااتج املحيل اإلجاايل املحرك 
الرئيايس لألنشاطة انقتصاعية، ولاو ما ظَهَر 
واضحاً عىل حركة الساوق خالل الثالثة األشهر 
أغساطس وسابتال َوأكتوبر من الدا  الجاري 
جراء تأخر رصف املرتبات، وأشار التقرير إىل أَن 
الحصاَر انقتصاعيَّ الشاامل ترتب عليه اقدان 
انقتصاع القومي عائداِت الصاعرات من السالع 
والخدماات وباألخص من الاااط والغاز باا ن 
يقل عن خاساة ماليل عونر ساوياً باا نسبته 
%5ل من عائادات انقتصاع القوماي من الاقد 

األجابي املتوقدة عا  2015 .
وأكد أن من األَْسبَاِب الحقيقية ألزمة السيولة 
ارتااع حجام وكلاة الوارعات؛ بسابب الحصار 
ورضب الدديد مان املاشائات اإلنتاجية الدامة 
والخاثاة الكبرية، ماا أَعَّى إىل زياعة الطلب عىل 
الدااالت األجابية، باإلضااة إىل توقف الساحب 
مان القروض واملسااعدات الخارجياة، َوتوقف 
تداال انساتثاارات األجابياة وعاد  الساااح 
بتحويال مساتحقات الارشكات الوطاياة لدى 
جهاات خارجة مثال قطاع انتصاانت ووضع 
الدراقيال لتدال تحوياالت املغرتبل واحتكارلا 
عال رصاال مدتاديان لدى عول الدادوان ماذ 

أَمد بديد جداً.
للوحادات  الساااح  عادَ   أن  إىل  ولاات 
انقتصاعياة الوطاية وباألخاص املالية بتحويِل 

ما لديها من موارع مالية بالدالة السادوعية إىل 
عاالت عولية باا يسااح لهاا بتغذية أرثدتها 
لدى مراسليها يف الخارج كان أحَد أَْسبَاب األزمة 
اضالً عن اساتغالل عول الدادوان وعاالئهم يف 
الداخل والخارج قرار تحرير املشتقات الااطية 
والقياا  بإغاراق الساوق املحلياة باملشاتقات 
الااطية، بل وبالسلع الخليجية غري الرضورية، 
األمر الذي ساالم يف ساحب الدااالت األجابية 
واملحلياة مااذ اارتة طويلاة، ومان األَْسابَاِب 
التاسايل  ضداف  السايولة  ألزماة  الرئيساية 
املاااذة  الاقدياة  السياساات  بال  والتكامال 
والسياساتل انقتصاعية واملالياة، وذلك كله يف 
ظال قيا  عول الددوان وبالتاسايل مع حكومة 
الدااالء واملتداونل يف الداخل بتوسايع وتدزيز 
سياسات الحصار انقتصاعي وخلخلته ورضبه 

من الداخل بصورة مدروسة ومستارة.
وايااا يتدلالُّ بالاقاص الشاديد يف تحصيل 
الدادواَن  إن  التدقياب  الساياعية قاال  املاوارع 
والحصاار انقتصااعي الذي ترتاب عليه توقف 
إنتااج وتصدير الااط والغااز ماذ نهاية مارس 
2015  وحتاى يوماا لاذا وخاروج الدديد من 
الوحدات اإلنتاجية الكبرية الدامة والخاثة من 
عائرة اإلنتاج إما بسابب تدمريلاا من قبل عول 
الدادوان أَْو عاد  توار مدخالت اإلنتاج بسابب 
الحصاار، إىل جانب انخااض إنتااج الدديد من 
الوحدات اإلنتاجية يف ظل ارتااع تكاليف اإلنتاج 
مااا ترتَّاب عليه انخاااض مساتوى أرباحها، 
وكاذا ساقوط الددياد مان املااطال الهامة بيد 
عائداتهاا  وخاروج  وعاالئهام  الدادوان  عول 
عن سايطرة الدولاة وباألخص مااااذ التجارة 
الخارجياة يف ظل تدمري وإغاالق مختلف املاااذ 
تحت سايطرة الدولة، وكاتيجاة لذلك إىل جانب 
ارتااع مساتويات الاقر والبطالة، أَْو كاا سبل 
أن أوضحااا، انخااض حجاُم الوعااء اإليراعي 
املتااح مان الاااط والغااز باسابة %72 عاا  
2015  و%5ث للارتة يااير – سبتال 2016 ، 
ولإلياراعات الذاتية غاري الااطية خاالل الارتة 
ناساها كاسابة كلية %2ل، لذا يف الوقت الذي 
لم تتجاوز نسابة اننخاااض يف املحصل الاديل 
من اإلياراعات الذاتية غري الااطية خاللها 20% 

وإجاايل الااقات الدامة ما نسابته %17 ولذا 
ماا يدكاس عور وزارة املالياة الكباري ويف ظال 
األوضاع األماية والسياساة انقتصاعية الصدبة 
يف متابداة تحصيل اإلياراعات وترشايد اإلنااق 
وتوااري مصااعر لتاويال الدجاز الكباري طيلة 
16 شاهراً يف ظل الدادوان والحصار انقتصاعي 

الشامل أَيْضاً«.
وأضاف أن البياناِت املاليَة أظهرت أن إجاايل 
اإلياراعات غاري الااطياة لداا  2015  تتجاوز 
كانات خاللاه  )الاذي    2010 لداا   حجُاهاا 

األوضاُع مستقرة( باا نسبته 11.5 %.
الجهااز  عور  تدنّاي  إىل  الاوزارة  وأشاارت 
املريف يف الاشااط انقتصاعي الاذي ن تتجاوز 
نسابة مساالاة قطااع التاويال والتأمال يف 
توليد الاتائج املحايل اإلجاايل %3 لذا إىل جانب 
ارتااع حجم السايولة الاقدياة بالدالة املحلية 
أَْو األجابياة لدى القطااع الخااص مقارنة باا 
لادى الجهاز املاريف، ولو ما أظهار انخااَض 
نسابة قاروض البااوك التجارياة واإلساالمية 
للقطاع الخااص لتاويل انساتثاار أَْو التجارة 
الخارجياة، حياث ن تتجااَوُز نسابُة القروض؛ 
بهدِف انساتثاار إىل إجاايل استثاارات القطاع 
%11 وقاروض تاويال الاوارعات إىل  الخااص 
إجاايل الوارعات %ث، مشارياً إىل أَن لذه الاسب 
تدكُس مدى ارتااع حجم السايولة الاقدية لدى 
القطااع الخااص، ولذا ماا مثّل قياداً وماذُ أَمد 
بديد عىل ُقدرة الباوك التجارية توسيع أنشطتها 
اع وتساهيل  وحشادلا للااوارع املحلية يف توسُّ
حركاة األنشاطة انقتصاعياة، لاذا إىل جاناب 
تساهيل خاروج رأس املاال الوطااي إىل خاارج 
الوطان اور ُحُدوث أية اضطرابات سياساية أَْو 
عساكرية، وذلاك ما حدث بدد أحاداث 2011 ، 
حياث قادر رأس املاال الوطاي الاذي ترب إىل 
الخاارج باحو ثاانية ملياارات عونر، ورباا ما 
يقارُب لذا املبلغ ماذ اندنع الددوان السادوعي، 
ولاذا ما جدل انقتصااَع واملجتااع ياقد جزءاً 
كبارياً مان ماوارعه الوطاياة التي لاو يف أمس 
الحاجاة إليها يف مثال لذه الظاروف للتخايف 
مان اآلثار الكارثياة للددوان الغاشام والحصار 

انقتصاعي.

تديُش محااظُة عدن أزَمًة خانقًة بالكهرباء؛ بسابب نااِع 
الديازل، بياااا ماايا الاااط املوالية للاار لااعي والاار عيل 
محسان األحار َحوَّلت مصايف عدن إىل مخازٍن َخاصٍّ للديزل، 
ويف ذات الساياق أّكاد مصادٌر يف رشكاة مصاايف عادن أواخر 
األُْسابُْوع املاايض ليس لااك أزماة عيزل أثالً وإنااا تم بيع 
الديزل والسايطرة عليه من قبال )املاايا(أحاد الدييس والذي 
بات مسايطراً عاىل ُكّل أعاال مصايف عدن بدعم من حاشاية 
الرئياس لااعي. مؤكاداً »أّن خزانااِت الديازل يف مصايف عدن 
ماتلئاة، ولكن تداوُع ملكيتهاا لرجل األعاال أحااد الدييس، 
ولاات إىل أن »الدييس« يطاِلُب براع األسادار مقابل 15 ريانً 
لاكّل لرت من الديازل. وقال »إن مصايف عدن تداني من ساطو 
املااياا والتهديد اليومي من قبال )ماايا( أحاد الدييس، حيث 

بات يستخد  اإلرلاب يف إنشاء ماايا بددن وأثبحت مشاراًة 
عىل الاهاية من السايطرة عاىل املراال اإليراعية.. وتساتخدُ  
الدااَف وطرقااً متدادعة إلرلااب املوظاف واإلعارة، ما يحال 

مؤرشاً بأنه سيجّر عدن إىل اناجار آخر. 
وأكد مصدر »أن إعارة املصاايف تدطي الدييس حل التخزين 
بخزانات املصاايف.. إّن أن اإليراَع ن يدخل خزياة الرشكة وإناا 
يذلب إىل جياوب املاايا مقابل التخزين.. مؤكاداً أنه عائااً ما 
تاارغ له جزء مان خزانات املصاايف مقابل )مبلاغ يذلب إىل 

جيوب املاايا(. 
يُذَكاُر أّن نجياب الداوج واتحي ساالم »تربُطهااا عالقُة 
مصالح مع أحاد الدييس تشاّكلت يف إنشااء »ماايا لسيطرة 
عاىل املصاايف »وتحويلهاا إىل )مليكاة خاثاة ملااياا بغطاء 

حكوماي(، وامللاُت »أّن عدن عانت من اإلرلااب وتم القضاُء 
علياه.. إن أّن رجَل األعاال أحاد الدييس اساتورع إرلاباً آخَر 

عبارة )ماايا( إرلابية قّد تاّجر عدن. 
ويذكار »أن مصاايف عادن عادت ألحااد الديايس مبلغاً 
وقادره )900( ألف عونر مقابَل نقل حاولة من رأس عيىس 
إىل املصاايف، بيااا بواخار املصايف تم إيقاُاها مان ِقبل مدير 
املصاايف نجياب الدوج؛ بداذر األعطال عقب محااول بيدها 
إّن أن انتااضاَة الدّاال أجلته عىل ركاهاا وبدضها ن يدلم 
الدّااال إىل أين ذلَب بهاا وتحجج أنه قاا  باقلها إىل ميااء 
الحديدة، وتساتأجر رشكة املصاايف ث1 باخرة بابلغ )100( 
ملياون عونر سااوياً بياااا بواخُرلاا جايدها تام إيقاُاها 

وبدضها اختات.

مرتزقُة العدوان ي�شحبون 8 مليارات دولر منُذ بداأ العدوان 

وزارة املالية تكشُف باألرقام األسباَب الحقيقيَة ألزمة السيولة املالية 

للمساهمة يف دعم البنك 
املركزي اليمني 

ارسل إىل 
2530 با 100 ريال 
35ل2 با 500 ريال 
0ل25 با 1000 ريال 

للتربع للمجهود الشعبي 
للتعبئة العامة
اتصل أَْو ارسل إىل

1212 با 100 ريال 

 للع��لم 
ضرائُب القات!

  

تع�د رضائُب القات واح�دًة من أهم 

الرضائ�ب اليومية التي يت�م تحصيلُها 

يف مختل�ف املحافظ�ات والت�ي تص�ُل 

عائداتها املالية يومياً إىل مئات املاليني، 

ولكنها ورغم أهميتها ال تزاُل مهدرًة يف 

ظل الوضع االقتصادي واملايل العصيب 

الذي تعيُش�ه البلد، تلك االيرادات التي 

بلغ�ت خ�الل الف�رة مايو � س�بتمرب 

من الع�ام الجاري 905 ملي�ون ريال 

بواقع 7.6 ملي�ون ريال يومياً مرتفعة 

م�ن 3,6 ملي�ون ري�ال يومي�اً خ�الل 

الف�رة ذاتها من العام املايض، تؤكد أَن 

رضائب القات التزال مصادرة من قبل 

مراك�ز قوى وجهابذة النهب والس�طو 

العاصم�ة  يف  الدول�ة  اي�رادات  ع�ىل 

واملحافظات.

وامللفُت للنظر أَن رضائَب القات يتم 

تس�ليُمها إىل مقاولني بأس�عار مهولة 

شهرياً يف ُكّل املحافظات إاّل أَن عائداتها 

التي تصُل الخزينة العامة للدولة ليست 

س�وى فتات، وهو ما يس�تدعي إَعاَدَة 

النظ�ر يف الي�ات تحصليها وضبط هذا 

الوعاء الرضيبي الهام بما يكفُل إيصاَل 

عائدات�ه اليومي�ة إىل البن�ك املرك�زي 

لتعزي�ِزه بالس�يولة املالي�ة، ُخُصوصاً 

وأن رضيبَة القات من الرضائب النقدية 

التي تعزز موقف السيولة املالية للبنك. 

وفَق كافة امل�ؤرشات فإن ضبَط هذا 

الوعاء االي�رادي الهام كفيٌل بتحس�ني 

االيرادات العامة للدولة ورفدها ب�250 

مليار ريال س�نوياً عىل األق�ل، فالقاُت 

س�لعة يومية أكثر استهالكاً وِحراكاً يف 

الس�وق اليمني واملواطن والبائع يدفُع 

رضيب�ة القات ولكنها تذهُب إىل جيوب 

وحس�ابات خاصة وال تص�ل الدولة إاّل 

اليس�ري الذي لألس�ف لم يتع�د 2 � 3 

مليارات ريال سنوياً. 

ف�شائُح امل�شايف والعي�شي والعوج 

مافيا »الشرعية« تسيطُر على خزانات مصايف عدن ممتلئًة وتعوُد ملكيُتها ألحمد العيسي 
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الباب الثاني:

التأريخ االقتصادي الدموي للواليات املتحدة اأَلمريكية 

يف لاذه الحلقة نساتدرُض تأريَخها انقتصاعي 
اُل يف عراساة  الدماوي، ويف الحلقاة القاعماة نتداَّ
جولِر طبيدتها الددوانياة، اصحيٌح أن لااك عونً 
عديادًة كان تأريُخها إْجااَرامياً، ويف الدر الرالن 
تأنساتن وقطدت مع ماضيها اليسء، إن أن أَمريكا 
ما زالت عىل طبيدتها لم تتغري بل تزعاع إْجااَراماً، 
قبل اكتشااف ))كومباوس(( ملا تساّاى اليو  
بأَمرياكا مااذ القارن الراباع عرش، ولجارة تجار 
الدبياد انوربيال إليهاا، وباااء املساتدارات عىل 
أجسااع وأرواح السكان األثليل وعىل أجساع ستة 
ماليل و265 ألَف إنَْسان إاريقي كدبيد بل 1701-
10ث1، وظهاور »أَمريكا« كجازء من انملاطورية 
الليطانياة، قبال بزوغ حضاارة انساتدباع لذه، 
كان يف لاذه األرض حضااراٌت إنَْساانية زراعياة، 
للساكان األثليل الذين عاشاوا ماذُ ساة 000ث ق 
  ولم شادوب »انزتك« و«اإلناكا »و«املايا«، وبدد 
وثول األوربيل تم تساايتُهم باا« الهاوع الُحار« 
وحتى عاا  1775 ظلت أَمريكا بشادوبها األثلية 
واألوروبيل مساتدارة بريطانية حتى انساتقالل 
عن بريطانيا، و»بدأت الحرُب رسااياً سااة 1775 
ويف يولياو 1776  حل أعلن املجلُس القاري الرابُع 
انساتقالَل عن بريطانياا مكوناً الونياات املتحدة 
األَمريكية، واساتارت بدد ذلك الحرُب الطاحاة بل 
أَمريكا وبريطانيا حتى انتر األَمريكان يف 1ث17  
اع الطرااان مدالادَة ارسااي يف 3ث17 ،  ثام وقَّ
وكانات باثاباة إْعااَلٍن باهاياة الثاورة األَمريكية، 
ويف عاا  7ث17 وّقع املادوبون مان جايع الونيات 
املتحدة عىل اتااقية عستور البالع التي تم التصديُل 
عليهاا يف سااة ثث17  «، )1( وظلت الرأساااليُة 
األَمريكياة يف حالاة تطاور، قبال أن تدخال بداياة 
مرحلتهاا انحتكارياة يف القرن الثامان عرش، وقد 
مثلت ثورة الدبيد التي جاءت بدد ثورة انساتقالل 
بائة عا  أَْو ما تسااى بالحارب األللية األَمريكية 
مادطاااً يف تأريخهاا، ُقتال ايهاا نحاو 620,000 

جادي مدظُاهم من السوع والسكان األثليل، 

الحرُب األهلية اأَلمريكية، واستعباُد السود، 
والُعنصرية القائمة 

يف عاا  الحارب األللية 61ث1 كتََب الايلساوف 
األملاناي عان عبوعياة »املساتدارات الزراعياة« يف 
جااوِب الونيات املتحادة األَمريكية بوثاها »أحط 
يف  املساجّلة  اإلنَْساان  اساتدباع  أشاكال  وأشااع 
ثاحاات التأرياخ«، )2( ومان الداا  61ث1 حتى 
الدا  65ث1 عارت حرٌب عاياة شاملة، إثر اناصال 
11 ونياة من جااوب الونياات املتحادة األَمريكية 
وسّات ناَسها »الونيات الكونادرالية األَمريكية«، 
لذه الونيااُت الجاوبياة كان غالبيُة ساكانها من 
الدبيد الرقيل املالوكل لإلقطاعيل ولم من الدبيد 
املستقدمل من إاريقيا ومن السكان األثليل، وقد 
ععم الحزُب الجاهوري والرئيُس ))إبراليم كولن(( 
لاذه الثاورة من أجال تحريار الرقيال، وأّعت لذه 
الثورة إىَل إْعااَلن تحرير الدبيد )قانونياً( اياا ظلت 
أشكال من انستدباع يف الواقع، وكان تحرير الدبيد 
مايداً لللجوازيل الذين ن يريدون عبيداً مالوكل 
لإلقطاع، بل أحراراً يتم تشغيل واستدباعلم مجدعاً 
يف املصانع عبوعية )الدال املأجور(، ويف عا  65ث1 
رع أثحاب املساتدارات الزراعية باغتيال الرئيس 
كولان »ولم يكن الرأساااليون يدارضون الّرقَّ من 
حياث املبادأ، اااي ماتصاف القرن التاساع عرش 
وَقَف ما يسااى بالحازب الدياقراطي الذي ما زال 
قائااً الياو ، يدااُع براحة عن الارق، وليَس من 
املستغرب أن يدااَع اليو  عن عبوعية األجور ويهدع 
بالقابلاة الاووية، ويختاي وراء ساتار من الُجَال 
الدياقراطية، وكان الثاوري الرويس والدياقراطي 
الحال ن، غ نيشياساكي قاد اشاتاط غضبااً؛ ألن 
حازَب ُماالك الدبياد يف الونيات املتحادة األَمريكية 
يسّاي ناساه عياقراطياً!« )3( وما تزال مخلااُت 
حقباة الارق قائااة يف الونيات املتحادة األَمريكية 
حتى اليو ، ويداني الساوع عارية كبريًة من قبل 
البياض، ولم تاتهاي مداناة الساوع يف أَمريكا، ااا 
زال حتاى عرناا الرالن يتم قتل الساوع من قبل 
الرشطة األَمريكيل بدون أعنى رحاة أَْو مسائولية 
قانونياة، ويف تأريخ غاري بديد اغتيال زعياان من 
الساوع كانا مااضلل يف سبيل حقوق السوع، األول 
اتهم بالشايوعية ولو ))مارتن لوثر(( الذي اغتيل 
يف ل أبريال ث196، والثاناي لو الداعية اإلساالمي 

))مالكاو  أكس(( الذي اغتيال يف 21 الاير 1965 
؛ ألناه ععا إىَل إساال  بدياد عن الدارياة ويدعو 
إىَل حقوق الساوع، وكان عىل عالقاة وثيقة باارتن 
لوثر، ورغم أن نسبة الساوع أحااع الدبيد القدامى 
تصال إىَل %12 من املجتااع األَمريكي إن أن القتىل 
ماهم بلغ يف الحارب الداملية األول %ث3 من مجال 
قتاىل الجياش األَمريكاي، ويف حرب ايتااا  وثل 
القتىل الساوع مان الجيش األَمريكي إىَل ما نسابته 
%50، ولاذا يظهر السياساة األَمريكية الدارية 
أجرالاا  عراساة  ويف  كدبياد،  مدهام  التدامال  يف 
انقتصاعياون األَمريكيون ريتشاارع ايادر، ولويل 
جانوي، وعياياد يس كلياجاان يف عا  2000 تبل 
»أن متوسط عخل األَمريكي األسوع يقل عن نظرية 
األبيض باسبة %61 ولي ناس الاسبة التي كانت 

موجوعة يف الدا  0ثث1«.* 
 

إبادُة »الهنود الُحمر« 
األَمريكاي  اللملاان  أثادر   1730 عاا   »يف 
»لللوساتانت األطهار« ترشيداً يبياُح إباعَة الهاوع 
الحاار، وتقديم مكااأة مقابل ُكّل اروة مسالوخة 
من رأس لادي أحار، ونصف تلك املكااأة عن رأس 
طال أَْو امرأة، وكانت لذه مرحلة ااثلة يف تأريخ 
الهاوع الحار، الم يدد قتل الهاوع الحار مجرع نزوة 
لبداض املغامريان البيض )األَمريكيال( بل أثبح 
لاااك ترشيدا قانونياا يبيح ذلاك«، ** ومن أجل 
تطويار الرأساااليل األَمريكيل للقطااع الزراعي 
قاموا بحااالت إبااعة جااعية للساكان األثليل 
»الهااوع الحاار« وانساتحواذ عاىل مااطقهم من 
أجل تشغيلها يف الزراعة، ويداع الرأسااليون أمونً 
مقابل رؤوس الهاوع الحار الذين ن يالكون سوى 
الاباال والرماح يف مواجهة الباااعق الحديثة، بتلذذ 
ولياس مصاعااة أن الطاريان األَمريكاي املروحي 
امُلسااى باا«األباتيش« أخذ انسم من قبيلة أباتيش 

أرشس القبائل »الهادية« التي عاادت برشاسة عن 
وجوعلاا قبل أن تتم إباعتها، »ويف عر انمليالية 
تقلصات مساتوطااُت الهاوع الحاار أكثر من ذي 
قبال، إذ كانت يف عاا  0ثث1 تغّطي مسااحة تبلغ 
00ث1ل2 ميال مرباع لكاها يف عاا  ث191 لم تكن 
تغطاي إن 90ل53 مياالً مربدااً، وكانات الدقاوُع 
األخريُة من القرن التاساع عرش قد شاهدت توسداً 
ثااعياً لم يقتر عىل الونيات املتحدة األَمريكية، 
القد كانت الصااعة تتطاور برعه أَيْضاً يف أملانيا 
وروسيا واليابان، ولكذا كان ناو ثااعة الونيات 
املتحادة حتاياً شاأن ركاوع الصااعاة الليطانية 
والارنساية، كاا أن من الها  أن نالحظ أن التقد  
الصااعاي يف الونيات املتحدة اعتااد اعتااعاً كبرياً 
عىل املوارع انقتصاعية للبلادان األخرى، القد ُطبّل 
يف الونياات املتحدة الكثري مان انخرتاعات التقاية 
ذات املاشاأ الليطاني واألملاني والارويس وغريه«، 
)ل( وايااا يتصُل بتأريخ إباعة الساكان األثليل، 
جاء الرئيس تيوعر روزالات عا  1901، مثاياً عىل 
جهوع أساالاه يف اإلْجااَرا ، وغري آساف قائالً: »لو 
كااا تركاا للهااوع الُحاار أرايض الصياد الخاثة 
بهام، لوضداا قارتااا تحت ترف لااج قذرين، 
متوحشال لذا لام يبل أماماا خيار غاري إباعتهم«، 
وروزالت لذا الذي اعتال إباعة الهاوع الُحار عاالً 
بطولياً وتقدمياً اساتلم جائزة نوبل للسال  يف الدا  

 .1906

بروزُ االحتكارات اأَلمريكية 
 ومان بداد الحرب األللياة 61ث1 حتاى 1917 
تطورت الرأسااالية انحتكارية األَمريكية بشاكل 
كبري، مع ظهور شاتى أنواع انتحاعات انحتكارية 
وماع توساع املصاارف وسايطرة الرأسااال املايل 
املريف عاىل ثغار املصارف وعىل اارع الصااعة، 
وكشاف ليال يف مؤلااه »انمليالياة أعىل مراحل 

الرأسااالية« طبيدة نااو انحتاكارات األَمريكية، 
وخاثاة املراياة، مؤكاداً: أن الونياات املتحدة 
األَمريكياة قطدات شاوطاً أبدد من الشاوط الذي 
قطدته البلادان األخرى يف لذا املجال؛ ألن مَرال 
يف الونياات املتحادة يالكهاا )ركالاري ومورغان( 
يسايطران عىل رأس مال قدره 11ألف مارك، وليس 
تسادة مصارف كااا يف أملانيا، »إن الرأسااال املايل 
املرتكاز يف أيد قليلاة والذي ياارس انحتاكار ادالً 
يبتاز أرباحاً طائلة تتزايد باساتارار من تأسايس 
الارشكات وإثادار األوراق املالياة وماح القروض 
للدولاة الاخ، موطداً بذلك سايطرة الطُّغااة املالية 
واارضااً عاىل املجتااع بأكالاه جزياًة ملصلحاة 
املحتكرين، ولاكم مثالً مان أمثلة ن تحى، ذكره 
ليلارعيااغ عن »تحكام« الرتوساتات األَمريكية: 
يف سااة 7ثث1 أّساس لااياياري تروساتاً للساكر 
عان طريال عمج 15 رشكاة ثغرية بلاغ مجاوع 
رأساالها – 6،5 ماليل عونر، أّما رأساال الرتوست 
اقد تام »تاييُده باملاء« حساب التدباري األَمريكي 
وقدر با 50 مليون عونر، و«مضاعاة الرأسااال« 
لاذه تأُخذُ بالحسابان األربااح انحتكارية املقبلة، 
كااا أن تروسات الااونذ يف أَمرياكا ذاتهاا يأخاذ 
بالحسابان األربااح انحتكارية املقبلة، إذ يشارتي 
بصاورة متزايادة األرايض التاي تحاوي مصااعر 
الحديد، وقد ارض تروست السكر يف الواقع أسداره 
انحتكارية وحصل عىل مداخيل مكاته من أن يداع 
لحالة األساهم %10 ربحاً مقابل رأسااال »مايع 
باملااء« 7 أضداف، أي نحو %70 مقابل الرأسااال 
املدااوع ادالً عاد تأسايس الرتوسات!، ويف 1909 
بلغ رأسااال الرتوسات 90 مليون عونر، خالل 22 
ساة تضاعف الرأساال أكثر من 10 أضداف«، )5( 
»وقد جاء يف تقرير اللجاة الحكومية األَمريكية عن 
الرتوساتات: »إن تاوقها عىل املزاحال يساتاد إىَل 
ضخامة حجم مشااريدها وإىل تجهيزلا التكايكي 

املاتااز، ارتوسات التباغ قد باذل ُكّل جهاوعه ماذ 
تأسيساه ليحل الداال اآليل محل الداال اليدوي يف 
نطاق واساع ويف جايع املياعين، وقد اشارتى لهذا 
الغارض جايع باراءات اخرتاع التي لهاا أية عالقة 
بتحضري التباغ وأنال عىل ذلك مبالغ طائلة، وتبل 
أن الكثاري من لاذه انخرتاعاات كان يف باعئ األمر 
غاري ثالح وتأتي عىل املهادسال املساتخدمل يف 
الرتوسات ضبطها، ويف أواخر سااة 1906 أنشئت 
رشكتاان ارعيتان لداهااا الوحياد رشاء براءات 
انخارتاع، وللدارض ذاته أنشاأ الرتوسات مصانع 
الصهار ومصاناع املاكيااات وورشاات التصليح، 
وإحدى لذه املؤسسات، يف بروكلل، تستخد  300 
عامل باملتوساط، وايها تجاري تجربة انخرتاعات 
وتحساياها لصااع الساجائر والااوع الصغري من 
السايكار والاشاوق وأوراق القصديار للف والدلب 
وغري ذلك«، و«الرتوساتات األخرى تساتخد  كذلك 
ما يسااى )املهادس لتطوير التكاياك(، ومهاتهم 
إيجاع أسااليب جديدة لإلنتاج وتجربة التحسياات 
الااونذ ملهادسايه  التكايكياة، ويدااع تروسات 
وعاالاه جوائاز عالياة لقااء ُكّل اخارتاع يحسان 

التكايك أَْو يخاض التكاليف«« )6(.

)جنة( نَمُط الحياة اأَلمريكي، جحيٌم لشعوب 
األرض 

وماا يااخر باه ماّظارو اللجوازياة عن ناط 
الحياة األَمريكي امُلغري الساحر، وما يروجونه بل 
الشادوب الاامية عان القدوة بأَمرياكا وعن الجاة 
األَمريكية إناا لو جحيم عىل حسااب املضطهدين 
القداماى والُجُدع مان البرش، وما يبارّشون به من 
نااط حياة لاو نهاياة التأريخ، وآخر ماا توثلت 
إلياه البرشياة إنااا لاو ناط حيااة اساتهالكي، 
خلقته كليات انحتكارات الدكتاتورية التي خلقت 
الحاجات والسالع، يف أشاكال اساتغالل واستدباع 
ماقطدة الاظري، عىل جثث السوع والُهاوع والشدوب 
األثلية، اوطن الرأساالية لذه »الدالم الحر« ليس 
وطان الحرية ولاو نقيٌض لها يف واقداه اإلمليايل 
كاا لاي عليه الونيات املتحادة األَمريكية، »قامت 
الهجرة الجااعية وتدال رؤوس األموال عىل نطاق 
واسع بتحايز التصايع، اقد أثبحت موارع الدالم 
مان األيدي الداملاة يف متاااول إملاطورية الدونر 
التي استقبلت ماليل الداال مّان خرتهم البلدان 
األخارى، وماا مان بلد رأسااايل متطاور لدب ايه 
الرأسااال األجابي مثل لذا الدور الكبري الذي لدبه 
يف الونيات املتحدة، القد أقيم نظاُ  البالع الصااعي 
بوثااه إىَل حد أكل مؤسساة عولياة للجوازيات 
الدالم، واكتسبت عبوعيُة األجور يف الونيات املتحدة 
أبشع األشكال وأشدَّ انستغالل الرأساايل إىَل حدوعه 
القصاوى، إذ ما من مكان آخر يف الدالم الرأسااايل 
عارف نظاا  اعتصاار باثل لاذه الوحشاية، اقد 
حكم لذا الاظا  عىل الداال باإلرلاق والشيخوخة 
املبكارة، وانثاباات الجااعياة واملاوت يف أحياٍن 
كثرية، وازعاعت عبوعُة األجور تااُقااً بادل التاييز 
ضد الهااوع والساوع واملكسايكيل واللوتوركيل 
والكوبيال والصيايل واليابانيل وحتى املهاجرين 
من أوروبا، وباستغالل الاسااء واألطاال استغالنً 

غريَ إنَْساني«. )7( 
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*، **، من كتاب الويالت املتحدة األَمريكية، للكاتب 
شكري عبدالسالم 

مالحظ�ة ورد يف الحلق�ة الس�ابقة أن مَؤلف »رأس 
املال«، كتب يف العام 1967فيما الصحيح هو 1867.

االستعماُر 
االْقتَصادي 
لإلمبريالية، 

وطبيعة 
َأمريكا 
العدوانية

  - أنس القاضي:

 قبل االغتيال االقتصادي لألمم والحروب االستعمارية في العصر 
الراهن، مارس األمريكان جرائم حرب واستعباد بحق السكان 

األصليين واألفارقة، ونما اقتصادهم على االستغالل واالحتكار 
ونهب االختراعات األجنبية، وتوظيف األموال والقوى العاملة من 

المهاجرين.

»أعتقُد من وجه النظر القانونية، أن هناك ما يكفي من األدلِة التهام ُكّل الرؤساء 
اأَلمريكيين منذ الحرب العالمية الثانية بأنهم مجرمو حرب َأْو على األقل متورطون في 
جرائم خطيرة من جرائم الحرب«، هذا ما قاله المفكر اأَلمريكي ناعوم تشومسكي في 

العام 1998، وإذا كانت جرائُم َأمريكا منُذ ما بعد الحرب العالمية مخزية، فإن تأريَخ ما قبل 
ا بعد الحرب العالمية، وعن حاضِرها اإلْجــَرامي الراهن،  الحرب العالمية ال يقلُّ إْجــَراماً، عمَّ
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حرائُر سنحان يحّمْلن العاَلَم مسؤوليَة الصمت عن جرائم العدوان
  - صنعاء:

جّدعت حرائُر قاع الحباب وواعي انجبار باديرية سااحان، يو  أمس 
األحد، اساتاكاَرلن لجرياة قصاف الصالة الكلى بصادااء والتي راح 
ضحيتها مئات الشهداء والجرحى جراء غارات طريان الددوان السدوعي 

األَمريكي.
ويف الوقااة اساتاكرت حرائاُر قاع الحبااب وواعي انجباار باديرية 
سااحان، الجرياَة البشادة بحل املئات من أَبْاَاء الشدب اليااي وغريلا 
من الجرائم التي يرتكبها طريان الددوان السادوعي األَمريكي عون وجه 
حال، والتي يقتل ايها األطاال والاسااء ويهد  املااازل والباى التحتية 
للياان، محااالت الدالام وماظااته اإلنَْساانية مساؤوليَة الصات عن 

جرائم الددوان واستارارلا.
عاعيات الجيش واللجان الشدبية ملواثلة الصاوع والتصدي للددوان 
وماااقياه، مؤكادات أحقيتهام يف الرع والارعع باا يوقاف الددوان عىل 
الياايال. وجدعت الحرائار ععاهن لحالة الدعم للبااك املركزي اليااي 
باملبالاغ املالية؛ تدبرياً عن الوقوف مع الوطن يف محاته انقتصاعية التي 

يارضها الددوان وماااقوه من خالل حصارلم الجائر عىل الوطن.

  - متابعات:
أعلاات قبائُل مديريات محااظاة البيضاء، يو  
اع بادياة البيضاء،  أمس األحاد، يف لقاء قبيَل موسَّ
الاَكاف القبايل؛ اساتجابًة لدعاوة قبائال خاونن 
الطيال وسااحان؛ من أجل الرع عىل جرائم الددوان 

السدوعي األَمريكي عىل بالعنا..
ويف اللقاء القبيَل املوسع أكد أَبْاَاء قبائل البيضاء 
تضاماهم مع قبائل خونن الطيال وساحان وكااة 
القبائال اليااياة، مدلاال الاااري الداا  ملوجهاة 
الدادوان والرع عىل جرائااه املروعة التي تتااىف مع 
ُكّل األعاراف واملواثيل الدولياة.. مؤكدين أن قبائل 
مديرياات البيضااء عىل أتم انساتدداع والجهوزية 
لراد الجبهات بالرجال واملاال ولتقديم التضحيات 
يف سابيل كرامة وعزة الوطن الذي يتدرض ألبشاع 
حرب لم يدارف لها التأريخ مثيالً والتي يساتخد  
ايها الددوان ُكّل انسالحة الاتاكة واملحرمة عولياً 

ضد الشدب اليااي الصامد..
ع بياٌن أَعاَن املجاِزَر  وَثَدَر يف اللقاء القبيَل املوسَّ
الوحشاية والجااعية التي يرتكبها طريان الددوان 
يف مختلف مااطل اليان، والتي كان آخرلا مجزرة 
الصالاة الكالى بصادااء والصلاو بتدز وساجن 
الزيدياة بالحديادة وخاياس باي سادد باملحويت 

والتي راح ضحيتها املئات من أَبْاَاء الشدب. 
وأّكد البيان أن قبائَل البيضاء عىل أتم الجهوزية 
الجبهاات  إىل  والتوجاه  الدادوان  قاوى  ملواَجهاة 

وانستدداع لرادلا باملال والرجال.
وععاا البياان كااة القبائال اليااياة إىل التوحد 
وانثطاااف ملواجهة الدادوان السادوعي الظالم 
الاذي ارتكاب أبشاع الجرائم بحل الشادب اليااي 

واستهدف ُكّل مقومات الحياة.
وحّاال البياان الدادوان السادوعي ومرتِزقتاه 
املسؤوليَة الكاملة عن الجرائم البشدة التي ارتكبها 
بحل الشدب اليااي بجانب الحصار املاروض عىل 
بالعنا واساتهداف انقتصاع الوطااي؛ بهدف الايل 

من الصاوع انسطوري للاجتاع اليااي.
وياو  الجادة املاضية احتشاد أَبْاَااء مديريتي 
التدزياة وماوياة باحااظاة تداز يف لقاء حاشاد 
اساتجابًة لدعاوة قبائل خاونن الطيال وسااحان 
للاكاف والااري الداا  ملواجهة الددوان السادوعي 

األَمريكي والرع عىل جرائاه ومجازره.
ويف اللقااء الذي حارضه رئيُس اللجااة الثورية 
الدلياا محاد عايل الحوثي، أكد محاااظ تدز عبده 
محاد الجادي أَلايّة وقاوف أَبْاَاء تدز ثااً واحداً 

لتحقيل األمن وانستقرار ومواجهة الددوان.
وحيّاا مواقاَف أَبْاَااء تداز املرشاة ماع الثورة 
والجاهورياة والوحدة.. مؤكداً أن محااظة تدز لن 

تكون إن مع الوطن وأماه واستقراره.
اياا أكد قائُد املاطقة الدساكرية الرابدة اللواء 
عبداللاه يحيى الحاكم أن عماَء الشاهداء لن تذلَب 
لادًرا وسايتم الارع ومالحقاة مرتكباي الجرائام 

واملجازر بحل الشدب اليااي.
وماوياة  التدزياة  قبائال  باواقاف  وأشااع 
واساتجابتها ععوة الاَكف القبايل ملواجهة الددوان 

والرع عىل جرائاه ومجازره. 
وأكاد بيان ثااعر عن اللقااء، اساتاراَر الااري 
الداا  يف مواجهاة الدادوان السادوعي األَمريكاي 

الساار.. عاعياً إىل رُسعة تشكيل الحكومة.
وتخلال اللقااء قصيادة للشااعر مدااذ الجايد 

بداوان »سبحان من ساانا باليااني«.
من جهتها أعلات قبائال وثاب الدايل ووثاب 
السااال باحااظة ذماار، الجاداة، الاَكَف القبيل؛ 
اساتجابة لدعوة خونن للارع عىل جرائام الددوان 

السدوعي األَمريكي.
وأكاد َمَشاايخ وأعياان وأَبْاَااء قبائال وثابل 
يف لقااء قبايل حاشاد، وقواهام مع كاااة القبائل 
ملواجهاة لاذا الدادوان الغاشام والاذي ارتكبات 
أبشاع الجرائم واملجازر بحل أَبْاَاء الشادب اليااي 

ومقدراته ومكتسباته.
وحّال بيان ثااعر عن اللقاء، نظاَ  آل سادوع 
ومرتِزقتهم املسئولية الكاملة عن ُكّل تلك الجرائم.. 

مؤكداً أنها لن تسقط بالتقاع .

واساتاكر البيان استاراَر ثات املجتاع الدويل 
إزاء ماا يتدارض له اليان من جرائام وحرب إباعة 
من قبال عول تحالف الددوان السادوعي األَمريكي 
والتاي تتااىف مع كاااة الرشائع واألعاراف والقيم 

والقوانل واملواثيل الدولية واإلنَْسانية.
وجاّدع البياُن التأكياَد عىل الصااوع والثبات يف 
مواجهاة الدادوان مهاا تاااعى يف إْجاَرامه وطال 

أمده.
وععت قبائاُل وثابل أَبْاَاء الشادب اليااي إىل 
التالحام وانثطاااف وتوحياد الجبهاة الداخلية 

ملواجهة لذا الددوان كون الد  اليااي واحد.
السابدل  مديرياة  أَبْاَااُء  أعلان  الساياق  ويف 
بالداثاة ثاداء، الااريَ الدا  والاكف يف مواجهة 
الددوان السدوعي األَمريكي استجابة لدعوة قبائل 

خونن وساحان.
وأكاد وجهاء وأعيان املديرية باختلف انتاائهم 
يف لقاء حاشاد اثطاااهم الوطااي ووقواهم مع 
كاااة قبائال الياان يف مواجهة الدادوان ورعاً عىل 
الجرائام التاي يرتكبها الدادوان يوميا بحال أَبْاَاء 

الوطن.
َوأعلااوا اساتجابتهم لااداء عاعاي الاكف لراد 

الجبهاات بالرجاال والارع عاىل جرائام الدادوان 
السادوعي األَمريكي وماا ارتكبه مان جرائم بحل 

الشدب اليااي ماذ 17 شهراً.
وععاا بيان ثااعر عن اللقااء قبائال اليان إىل 
انثطاااف ملواجهة الدادوان الذي يرتكب أبشاع 
الجرائم بحل أَبْاَاء لذا الشدب ومقوماته ومقدراته 

الوطاية.
وحّاال البياان عول تحالف الدادوان وعاالئهم 
املاااقال املسائوليَة الكاملاة عان ُكّل ماا يحصل 
للشادب، مؤكديان أن تلاك الجرائاَم لان تاار ولن 

تسقط بالتقاع .
واساتاكر البياان اساتاراَر ثاات ماظااات 
حقوق اإلنَْساان واملجتااع الدويل إزاء ماا يتدرَُّض 
له أَبْاَاُء الشادب اليااي مان جرائم حرب، مؤكدين 
أن لاذا الصات َشاّجَع الددوان عاىل ارتكاب املزيد 
مان الجرائم الدموية اليومياة التي تتااىف مع كااة 
الرشائاع الساااوية واألعاراف والقيام واملواثيال 

الدولية واإلنَْسانية.
وجّدع البيااُن التأكياَد عىل الصااوع والثبات يف 
مواجهاة الدادوان مهاا تاااعى يف إْجاَرامه وطال 

أمده.

قبائُل البيضاء وتعز وصنعاء ووصاب تعلن النفرَي العام واالستجابَة لداعي 
النَكف القَبلي ملواَجهة جرائم العدوان الغاشم

  - متابعات:
تتواَثاُل اللقااءاُت والحشاوُع القبَلياة يف أكثار مان ماطقة 
ومحااظة يف بالعنا، للتاديِد بجرائم الددوان األَمريكي السادوعي 

املستارة بحلِّ أَبْاَاء الشدب وتلبيًة لداعي خونن الطيال.
وأعلاات قبائال مديرية شابا  كوكبان باحااظاة املحويت، 
الاااريَ الداا  يف مواَجهة الددوان السادوعي األَمريكاي، وذلك يف 
لقااء َضامَّ أعياء وَمَشاايخ املديرياة أمس األحد، مدلاال الاَكف 
وانساتااار ملواجهاة الدادوان، ومؤكدين البادء بتجهيز الرجال 
لراد الجبهات ملواجهة الدادوان إىل جانب أبطال الجيش واللجان 

الشدبية.
وأكد بياٌن ثاعٌر عن اللقاء الحاشاد، انساتدداَع لراد جبهات 

الدزة والرشف بالسالح واملال حتى تحقيل الار.
وأشار البياُن إىل أن جرياة الصالة الكلى وغريلا من املجازر 
التي ارتكبها تحالف الددوان يف اليان جرائم حرب ضد اإلنَْساانية 

لن تسقَط بالتقاع  وستتم مالحقة مرتكبيها.

وخاالل اللقاء ألقيت عدٌع من الكلاات ثّاات مواقف َمَشاايخ 
وأعيان وأَبْاَاء مديرية شبا  كوكبان يف مختلف املراحل ووقواهم 

ثااً واحداً يف مواجهة الددوان وإاشال ُمَخّططاته.
وأكادت الكلااات أن إمدااَن الدادوان السادوعي األَمريكي يف 
ارتاكاب أبشاع الجرائام لن يزياد الشادب اليااي إن مزياداً من 

انثطااف والصاوع يف مواجهته.
مان جانبها اساتجابت قبائُل مديرية الساياني باحااظة إب 
لدعوة قبائال خونن الطياال للاَكف القبيل وأعلاات الااري الدا  

ملواجهة الددوان والرع عىل جرائاه.
وأكادت قبائال مديرياة الساياني يف لقاء حاشاد ياو  أمس، 
بحضاور وكالء محااظة إب عبدالواحد املروعاي وراكان الاقيب 
وقاسام املسااوى، اساتدداَعلم رااد الجبهاات بالرجاال واملال 

والتصدي لجرائم الددوان الوحشية بحل أَبْاَاء الشدب اليااي.
وناّدعوا بالتخااذل الادويل إزاء ما يرتكبه تحالاف الددوان من 
جرائم ومجازر يادى لها جبل اإلنَْساانية وسط ثات عويل ُمْخٍز 
ومدياب.. مؤكدين أن الرع عاىل جرائم ومجاازر تحالف الددوان 

السدوعي لو السبيل الوحيد إليقاف عدوانه.

وععات قبائل مديرية الساياني كااة القبائال إىل انثطااف 
والتالحم وتلبية الاكف القبايل الذي ععت له قبائل خونن الطيال 
ملواجهة الددوان والرع عىل املجاازر والجرائم التي يرتكبها يومياً 

بحل اليان والياايل.
واساتاكرت اساتاراَر جرائم ومجازر الدادوان يف الصلو بتدز 
والزيدية بالحديدة واملحويات وغريلا من الجرائم التي تُرتكب يف 

حل اإلنَْسانية وتطال املواطال.
ويف السياق ذاته أعلات قبائل مديرية سحار باحااظة ثددة، 
الااريَ الدا  ملواجهة الددوان السدوعي األَمريكي استجابًة للاَكف 

القبيَل الذي ععت إليه قبائُل خونن الطيال.
وأكادت قبائال مديرية ساحار يف وقاة حاشادة، ياو  أمس، 
اساتدداَعلا رااد الجبهاات بالرجاال واملاال والتصادي للددوان 
السادوعي.. مساتاكرين جرائم ومجاازر الددوان بحل الشادب 
اليااي، وماها مجزرة الصالة الكلى بصاداء وجرياتا الصلو يف 
محااظة تدز والزيدية بالحديدة وغريلا من الجرائم التي ترتكب 

يف حل اإلنَْسانية.
وندع أَبْاَااء املديرية بالصات الدويل إزاء جرائم الحرب واإلباعة 

الجااعية التي يرتكبها تحالاف الددوان، وحثّوا قبائل اليان عىل 
انثطاااف والتالحم وتلبياة الاَكف القبيل الذي ععات له قبائل 
خاونن الطياال ملواجهة الددوان والرع عىل املجاازر التي يرتكبها 

يوميا بحل اليان والياايل.
وأكد بياان ثاعر عن الوقاة، اساتاراَر الدعم وراد الجبهات 
باملال والرجاال والقواال املتاوعة.. مجدعاً مواقاَف أَبْاَاء املديرية 
الرااضاة للددوان وناريلم الدا  إىل مختلف الجبهات للدااع عن 

الوطن.
وأشااع البيان باملواقف البطولية التي يسّطرلا أبطال الجيش 
واللجان الشدبية يف كااة الجبهات، عاعياً إىل رُسعة إعالن حكومة 

اننقاذ الوطاي باعتبارلا أحَد املطالب الشدبية.
إىل ذلك قّد  أَبْاَاء مديرية سحار قاالًة غذائيًة متاوعة، إضااة 
إىل املالباس الشاتوية؛ ععااً ومسااندة ألبطال الجياش واللجان 
الشادبية املرابطل يف جبهات الدزة والكرامة، كاا عشاوا املرحلة 
الثالثاة مان الحالة الوطاية لدعام الباك املركازي بتقديم املبالغ 

املالية واملجولرات والسالح.

دعت اإىل ال�شطفاف والتالحم وتلبية النَكف القبلي.. قبائُل �شبام كوكبان وال�شياين باإب و�شحار ب�شعدة يوؤكدون:

استمرار رفد جبهات القتال باملال والسالح حتى تحقيق النصر الكبري
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 العّامُة شمس الدين: تحاُلُف العدوان األمريكي السعودي يحاوُل استثارَة عواطِف المسلمين بكذبة استهداِف مكة
 العّامة األكوع: أهُل اليمن هو أوُل َمن سَكَن مكَة وصاهروا اسماعيل وهم أوُل َمن كسا الكعبة

 العّامة العيسوي: اليمنيون ُحماُة الدين اإلسامي وُمَقـّدساته

علماء اليمن: نحن لم نستهدْف »مّكة« وعلى العالم أن يسمَع أننَي وصرخاِت وألَم اليمنيني

  - زكريا الشرعبي:
الخاياس  ثبااَح  الياان،  علاااُء  عَقاَد 
املاايض يف الداثاة ثادااء، مؤتاراً لدحِض 
انارتاءت الكاذباة لتحالُف الددوان األمريكي 
السادوعي، حول مزاعام اساتهداف الياال 
للكدبة املرشاة وامُلَقاّدسات اإلْساَلمية باكة 

املكرمة.
ويف بداياة املؤتاار الاذي حارضه رئياُس 
عصاا   القاايض  األعاىل  القضااء  مجلاس 
الساااوي ونائاُب وزيار األوقااف واإلرشااع 
الدالماة ااؤاع ناجاي وكوكباٌة مان الدلااء 
والُخَطبااء مان أماناة الداثااة ومختلاف 
َث رئيُس رابطة علااء اليان  املحااظات، تحدَّ
الداّلمة شااس الدين رشف الدين، ُمشرياً إىل 
ما يرتكبُاه الددوان األمريكي السادوعي من 
مجازَر وجرائَم بحل الشادب اليااي ماذ 19 

شهراً.
 وأوضاح الدالماُة رشف الديان أن الذيان 
يساتهداون الياَن أرضاً وإنَْسااناً ماذ سااة 
وسابدة أشاهر ن يتورعاون عان أي كاذب 
واارتاء، »اقد ساكوا الدماء املدصومة وَوالوا 

اليهوع والاصارى والشيطان«.
ويف رساالة مان علاااء الياان إىل علاااء 
املسالال وّجه رئيُس الرابطة شااس الدين 
يف  املسالال  لدلاااء  الديان خطاباه  رشف 
اجتااعهم بااظاة التداون اإلْسااَلمي إلعانة 
انارتاِء والكذِب الذي شااه الاظاُ  السدوعي 
املكرماة،  مكاة  الياان  اساتهداف  باععااء 
وأن الياايال يشاّكلون خطاراً عىل اإلْسااَل  
الدادوان  تحالاف  إىل  ُمشارياً  وامُلَقاّدساات، 
األمريكي السادوعي يحاوُل استثارة عواطف 
املسالال من خالل لاذه اناارتاءات لكاذبة 
لريتكاَب مزيداً مان الجرائم يف حال الياايل 

ولتغطية جرائَاه السابقة.
واساتغَرَب شااس الديان ثْااَت علااء 
املسلال وماظاة املؤتار اإلْساَلمي والرابطة 
الدربياة  والجامداة  للاسالال  الداملياة 
والشدوب الدربية واإلْساَلمية الذين لم يكلاوا 
أناَساهم التحقيَل يف ما يجري عىل السااحة 
اليااياة، مهيبااً بدلاااء املسالال أن يتقوا 
الله يف الشادب اليااي ون يكونوا مشااركل 
يف سااك عماء الياايل، ون يكوناوا كاا قال 
الرساول ثىل الله عليه وآله وسلم “من أعان 
عىل قتِل مسالٍم ولو بشاطر كلااة بُِدَث يو  
القياماة مكتوبااً بل عيايه آياٌس من رحاة 
اللاه«، وقوله عليه وعىل آله الصالة والساال  
»لاو اجتاع ألال األرض عىل سااك ع  أمرؤ 

مسلم ألكبهم الله يف جهام«.
 وخاطاب رئياُس رابطاة علاااء الياان 
الدالماة رشف الديان، رئياَس اتحااع علااء 
املسالال وماظاة التداون اإلْساَلمي وعلااء 
األزلار الذيان أعانوا ما ساّاولا »اساتهداف 

اليان ملكة املكرمة«، أن يتقوا الله يف الشادب 
اليااي، مبيااً لهم ”والله لن تااَدكم أنظاتكم 
ولن ياادكم آل سدوع يو  القيامة“ قائالً: »يا 
علااء املسالال ألم تساادوا أنَل ورصخات 
ألم األطاال والاسااء من الشدب اليااي الذي 
يساتهدف بصواريخ طائرات آل سدوع؟.. أين 
اإلنَْسانية والقرآن الكريم ماكم وأنتم تقرأون 
قوَل الرساول عليه وعىل آله الصالة والساال  
»خذوا الدطاَء ما كان عطاًء وما كان رشاوة 
ااال تأخاذوه«.. ناتااً إىل أن رحاى اإلْسااَل  
ستدوُر ورحى السالطان والقرآن سيتارقان 
اادوروا مع القرآن حيُث ما عار كاا قال عليه 

وآله الصالة والسال .

االفرتاءاُت.. الوجُه اآلخُر للعدوان
إىل ذلك أشار أمُل عا  جادية علااء اليان 
الدالماة أحاد محااد األكاوع إىل أن اجتااَع 
علاااء اليان يأتي لدحض انارتاءات الكاذبة 
والتضليلية للددوان األمريكي السدوعي حول 
مزاعم اساتهداف مكة املكرمة، مبيااً أن ألَل 
الياان لام أوُل َمن ساكاوا مكاة وثالروا 
إساااعيل، ولام أول من كساوا الكدبة ولم 
أول من نزل القرآن الكريم بلغتهم، لغُة يدُرِب 
بان قحطاان، لغاة الياايال ولي لغاة ألل 

الجاة.
 وأشاار الدالماة األكوع إىل قول الرساول 
ثىل اللاه عليه وعىل آله وسالم يف ألل اليان 
»أناا عاد حاويض ياو  القياماة أذوع الااَس 
بدصاي حتى يارشب ألل اليان”، متساائالً 
”لل ألال اليان يخُرُج ماهم مان يقو  بهذا 
الداال الذي يُاارتَى عليهام؟!، ولكن املارتي 
قاد اارتى عاىل ألل اليان وكذب باأن املقابر 
واملدارس ايها مدساكرات ااستهداها ومقر 
املكاوال مدساكر وتم قصااه وكل يشء يف 
الياان مدساكرات ااساتهدف اليااَن أرضاً 
وإنَْساناً واستهدف ُكلَّ يشء وآخر مدسكرات 

الاظا  السدوعي لو القاعة الكلى”.
وتاباع ”نحن يف جهة الدااع عن أناسااا، 
شاهدائاا للجاة أما لم مدتدين والله ن يحب 
املدتديان، واللاه يبغاض املدتدي، لام يرتكوا 
ن حجارا ون مادرا ون شاجر بيااا لاو كانوا 
يقاتلون قتال اإلْساَل  ويدتلونا غري مسلال 
والدياذ باللاه عليهم أن يحاججونا محاَججة 
املسلال لغري املسلال كاا كان ذلك سائداً يف 

السابل، وياظروا ما عادنا من حجج”.
إىل ذلاك أشاار خطياب جاماع الشاهداء 
اضيلاة الدالمة محاد إبراليم الديساوي إىل 
أن ألال الياان أول من ساكاوا مكاة يو  ن 
يوجد ايها يشء وأنهم حااة الدين اإلْسااَلمي 

وُمَقاّدساته.
 ويف الساياق ذاتاه وجاه الدالماة محااد 
بان محااد املطااع ععوتاه إىل علاااء اليان 
ومثقايهاا وماكريهاا وإعالميهاا برضورة 

قيامهم بدورلم وتحال املسؤولية يف مواجهة 
الددوان وحااية أمن الوطن.

يف ذات الساياق لاات ماثال السالايل يف 
الياان الشايخ ثالاح مرشاد جدباان إىل أن 
اساتهداف الياان ملكة املكرمة كاذب واارتاء 
ياروج له تحالف الددوان السادوعي للتغطية 
عاىل الجرائم التاي يرتكبهاا يف الياان عاعيا 
علااء املسالال والدالم إىل قاول كلاة الحل 

والوقوف مع املظلو  والضحية 
واعتال علاااء الياان يف بيان ثااعر عن 
املؤتاار أن انععااءات التي يروجهاا الددوان 
األمريكاي السادوعي جرياة أخارى تضاف 
إىل امللاف اإلْجاَراماي للاظا  السادوعي بحل 
والتجوياع  الحصاار  مان  الياااي  الشادب 

والددوان واملجازر.
القاطاَع  راَضهام  الياان  علاااء  وأكاد 
نساتغالل الاظاا  السادوعي ومان تحالف 
مده للحرمال الرشيال يف خدماة األغراض 
الدالام  تازيال  إىل  الهاعااة  انساتداارية 

اإلْساَلمي والسيطرة عىل ثروات املسلال.
وَحاثَّ البيااُن علاااَء املسالال وماظاة 
التداون اإلْسااَلمي واألزلار الرشيف ورابطة 
الدالام اإلْسااَلمي وانتحااع الداملاي لدلاااء 
املسالال إن كانوا حريصل عىل ُمَقاّدساات 
املسالال أن يكوناوا حريصال عاىل إيقاف 
سااك ع  الشادب اليااي عىل أيدي آلة القتل 
والدمار السادوعية والتي استارت ما يقارب 
السااتل والقيا  بواجبهم الاذي كلاهم الله 

به.

َمن الذي يستهدُف املَُق�ّدسات 
اإلْساَلمية؟

وإذ باّل علااء الياان باألعلة والشاوالد 
حااياة  عاىل  الياايال  ِحاْرَص  التأريخياة 
القاطاع  اإلْسااَلمية وراضهام  امُلَقاّدساات 
لالععااءات التاي يرّوجهاا تحالاف الدادوان 
األمريكاي السادوعي حاول اساتهداف مكة 
املكرماة ن يأتي اساتغالل الكيان السادوعي 
للُاَقاّدسات اإلْساَلمية يف أغراضه اإلْجاَرامية 
الكياان  أن  الوقائاع  تثبات  حياث  غريبااً، 
السدوعي وماذ نشأته عىل أرض نجد وحجاز 
سادى بحالاة مااهجاة ملحاِو امُلَقاّدساات 
اإلْسااَلمية والتأريخياة، وكااا يقاول مؤلف 
كتااب »مكاة: املديااة امُلَقاّدساة« الباحاث 
»ضياء الدين ساارعار« اإن »حراس« املدياة 
امُلَقاّدساة واألوثيااء عليها، ُحاكا  الاظا  
السادوعي، ورجاال الديان الوّلابيال الذين 
يااحونهم الرشعياة يالكون كراليًة عايقًة 
لتأرياخ املسالال، إنهم يريادون أن يبدو ُكلَّ 

يشء جديًدا.
وقاد بدأ الكياُن السادوعي يف تدمري الرتاث 
اإلْساَلمي ملكة املكرمة من ماتصف تسديايات 

القارن املاايض، ادّمار املباني القديااة التي 
ن تُحاى، وماها مساجد باالل، التاي يدوع 
تأريُخهاا إىل عهاد الاباي محاد - ثاىل الله 
عليه وآله وسالم -، لذا املساجد تام تجريُاه 
كاا يقول ساراعار من أساسه، وكذلك البيوت 
الُدثاانياة القدياة مع مرشبياتهاا الجايلة 
وأبوابهاا املاحوتاة بلاعاة، وتم اساتبدالُها 
بأخارى حديثاة بشادة، ويف غضاون بضاع 
ساوات، تحّولت مّكة املكّرمة إىل مدياة حديثة 
ماع طارق متدادعة الحاارات تظهاُر للرائي 
كتقاطداات الساباغيتي! ون ياكن لدياك أن 
تخطئ الاااعق املبهرجة ومراكز التسوق«.

ذات  واملواقاع  القديااة  املباناي  إن  بال 
األَلايّاة الدياياة والثقااياة قد تام تدمريُلا 
يف اآلوناة األخارية، وعاىل أنقااِض نحو 00ل 
موقاع تأريخاي وثقايف، بااا يف ذلاك املباني 
القليلة املتبقياة والتي يدوع عارلا ألكثر من 
ألف سااة، وتم بااء ما يسااى بُلج الساعة 
ذلاك املبااى الذي أثباح يهاُل عىل املشاهد 
ويتطااول ببُايانه عىل الكدبة حتى أنها لتبدو 
إىل جانبه وجاناب املباني التاي تقف بجواره 

كقزٍ  ضئيٍل.
لياس لاذا احساب، القاد نساف الكيان 
السدوعي قبل سااوات جبََل الكدبة التأريخي 
بالكامال، وكذلاك حارات مكاة القدياة التي 
قامت عاىل بياوت آل بيت الاباوة، حيث عمر 
الولابياون تلك املااازل بَُديْاَد احتاللهم ملكة 
مرتل األوىل عاا  1925، حيث تم لْدُ  مازل 
الاباي ثىل الله عليه وعىل آله وساّلم وبيوت 

الصحابة واألماكن األثرية امُلَقاّدسة.
 واملثريُ للغرابة أكثار أنهم، إذ لدموا مازل 
السايدة خديجاة باات خويلد عليها الساال  
أقاموا مكانه مراحياض لقضاء الحاجة، أما 
املرة الثانية اكانت يف ماتصف التساديايات، 
ولم يتوقاف التدماري الولابي آلثاار التأريخ 
اإلْساَلمي لاا، بل قد تم نْسُف جبل أبي قبيس 
وجبال قديقدان ولاا الجبالن اللذان يدراان 

باألخشبل.
كذلاك مااَرَس الولابياون نااَس الادور 
التخريباي الددائاي مُلَقاّدساات املسالال يف 
املدياة املاورة متطاولال عىل قل الابي ثىل 
الله عليه وآله وسلم وقبور أثحابه وآل بيته 
ليدّمروا ُكّل جايل، ااي عا  1220 -8 05ث1 
  عخل الولابيون املديااة املاورة بدد حصار 
طال ساًة ونصف ساة، ويف لذا السياق يقوُل 
ثاحُب »ملع الشاهاب«: إن سادوع حل َعَخَل 
املديااة خَرَج إىل البقيع اأمار بتهديم ُكّل ُقبٍَّة 
كانت يف البقياع ومن تلك الِقبَاب قبة الزلراء 
ااطااة باات الرساول عليهاا الساال  وقبة 
الحسان وقبة عايل بن الحسال وقبة محاد 

الباقر وقبة جدار الصاعق عليهم السال .
ومؤخاراً نارشت ثحيااة انندبادنات يف 
الثاني من سابتال مقرتحاٍت ُقدَِّمت من ِقبل 

مشاايخ الولابية وتم تدايُاها بل املرشال 
عىل املساجد الاباوي يف املدياة املااورة، حيث 
يتواَجاُد ُرااُت الاباي تحَت القباة الخرضاء، 
والذي يزوره ماليل الحجاج سااويًّا كأقدس 
ثاني موقاع يف اإلْسااَل  تتااول نَْقاَل ُجثاان 
الاباي ثاىل الله علياه وآله وسالم إىل مكان 

مجهول.
مدياُر  عاالوي،  عرااان  الدكتاور  َوقاال 
مؤسساة أبحااث الارتاث اإلْسااَلمي مدلقااً 
عىل لاذه وثيقة املقرتحاات  التي تتكون من 
62ثاحاة: إّن الخطاة تدعاو أَيْضااً لتدمري 

القبة الخرضاء التي تغّطي قل الابي.
وكانات اننديبادنات يف وقت ساابل، نقاًل 
عان مدهاد الخليج ومقاره واشااطن، كيف 
أّعت توسدُة املسجد الحرا  إىل تدمري ما يصل 
إىل %95 مان املباناي القديااة يف مكة، حيث 
تم اساتبداُل لاذه املباني بالااااعق الاخاة 

والشقل السكاية ومراكز التسوق.
ويف الساياق ذاتاه أشاارت مجلاة التاياز 
األمريكياة يف أحاد أعداعلاا إىل: أن ٩٨% من 
املواقع الدياية واألثرية تام تدمريلا بالكامل 
يف مكاة مااذ عاا  ١٩٨٥، ماها تلاك املتدلقة 
بآثاار الاباي محااد )ص( مثل بيتاه وبيوت 

أثحابه.
أما آخاُر لذه امُلَخّططات اإلْجاَرامية اهي، 
تلك التي تم تريبُها عل أحد شيوخ الولابية 
املدعو عبدالدزيز الحربي أستاذ اللغة بجامدة 
أ  القارى السادوعية َورئياس مجااع اللُّغة 
الدربياة عاىل الشابكة الداملية والاذي اقرتح 
نقال مقاا  الاباي إبراليام )ع( مان مكانه 
الحاايل يف الَحَر  املكي، مدلاالً ذلك بأن وجوع 
املقا  يف وسط ثحن املطاف يسبب َكثرياً من 
الزحا  للطائال، ونقلت ثحياة »مكة« عن 
البحري قوله: ن يوجُد أيُّ نص رشعي ن يجيز 

نقل لذا املقا !!.
ويساتخد  الولابياون ماالَي الحرمال 
الرشياال لبَّث الطائاية واإلرلاب يف املاطقة 
اإلْسااَلمية، ون يكاع أحاد أن يراض الهيااة 
السدوعية واملذلب الولابي إن وندتوه بالكار 

والاااق وحرضوا عليه األمم والشدوب.
يااارُس  الحار  ن  املثاال  سابيل  عاىل 
تحريضيااً  عوراً  والاباوي  املساجد  خطبااء 
إزاء الاراع الذي تاّوله السادوعية يف اليان 
والدراق وساورية ولباان، وأكثر ماه كذلك يف 
الددوان الذي يشاه تحالف الددوان األمريكي 
السادوعي عىل اليان ماذ عا  وسابدة أشهر 
وأياا ، واياا لم ياطال لؤنِء بشاطر كلاة 
عان انحتاالل الصهيوناي للُقادس الرشيف 
والساطل يدعون إىل ماا يسااونه بالجهاع 
يف »ساورية ولباان والداراق« ويتهاون ألل 
الياان وألال الحكااة واإلياان باملجوساية 
والطائاية ويهدعون بإشادال حرب طائاية 

يف اليان إذا لم تكن طائاية.
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ماذ أن ثَدَد الساييس إىل ُكريس الُحكم يف مر، 
لام يدخار ُجهاداً يف تحويال أرض الايال إىل مرح 

اوىض عىل ُكّل املستويات.
إطاللٌة ثغريٌة عىل تأريخ ُحكاه، كايلٌة بكشاف 
»املقلاب« الذي عبّرته السادوعية للشادب املري، 
والاذي لم يختلْف عن ذلك الذي عبّرته لليان بصدوع 

»الدنبوع« لاعي.
رَضَب الساييس امُلؤّسساة الدساكرية املرياة 
بتحويلها إىل قطاع يداُل لحسابه، سياسياً، وأماياً، 
َواقتصاعيااً.. اأثباح الجيُش املاري لو الدصا 
املساّلطة عىل الشادب واملاااس لهام حتى يف لقاة 
الدياش، ما أعى إىل ساقوط ُساادة الجيش يف نظر 
املريل، بدد أن كاناوا ياظرون إليه عىل أنه »خري 

أجااع األرض«.
 مع ذلك االكثريُ من الجاوع املريل يف ظل ُحكم 
الساييس ياوتاون عىل أيادي الجااعاات اإلرلابية 
لااك ويكتاي السييس باراقبة الوضِع والكذِب عىل 
الشدب، ولو املشاهُد الذي يذكرنا باا كان يتدرَُّض 
الجياُش اليااي أيا  حكم لاعي، عىل أن املساألَة يف 
مر ما زالات خاياًة بدَض الايشء، ولكاها بدأت 

ون يبدو لها نهاية.
سياسياً، التز  السييس باا تاليه عليه السدوعية 

مااذ أن بادأ حكاه، ووثل به ذلاك إىل مرحلة »بيع 
األرض« يف قضياة جزيرتي )تريان وثاااري( اللتل 
باعهاا للسدوعية، باإلضااة إىل املشاركة السياسية 
والدساكرية يف تحالاف الددوان عاىل اليان بقياعة 
آل سادوع.. وأما سياساتُه الداخلية، اارتكزت عىل 
يشء واحاد ولاو قااُع ُكّل مدارض لاه بتهاة انه 
»إخواني«، ولو األمُر الذي تارَشُح تااثيَله نوعيُة 

املهزلة الحاثلة لااك.

بداد ذلاك يأتاي الجاناُب انقتصااعي ليكشاَف 
»املساخرة« بوضاوح، حياث شاهدت ماُر مااذ 
ثداوع الساييس الكثريَ مان األزماات انقتصاعية، 
التاي تراكات وتضاعف ساوؤلا، ورغم الدعم غري 
البسايط الاذي كان يتلقاه الساييس مقابل عاالته 
للسادوعية، إّن أنه لم يكِف عن ماد يده إىل جيب ُكّل 

مواطن مري، مستقوياً بالجيش.
رغام ذلك كله، لا لاي السادوعية تتخىل - كاا 
يبدو- عن الساييس، ولا لاي مر تدُخُل يف عوامة 

اقتصاعية ن أحد يدرف نهايتها.
إذا قاّررت السادوعية أن تتخلص من الساييس، 
اادااى ذلك أنها قد جّهزت بديالً، وأن ُكلَّ ما يحُدُث 
يف مر مجارع مقدمات.. لذا أحُد انحتاانت، غري 
أن انحتاال األكثر خطورة لي أن تكوَن السدوعية 
قررت أن ترتك »مر« لتواجَه نتائَج عبث السييس، 
ولاذا يدااي أن ما يحاُدُث لااك سيساتار ويزعاع 
ساوءاً إىل أن تصااب الباالع باداِء الااوىض الذي لن 

تستطيَع التدايف ماه بسهولة.
َن اآلن.. الواضح  عىل أية حال، ن نساتطيُع التكهُّ
اقاط لو أن السادوعية لديهاا نوايا جديادٌة تجاه 
مر، والسدوعية كاا ندرف.. ليس لديها إّن الاوايا 

السيئة.

دنبوُع مصر!

موسُم سقوط النُّخب!
لدالَّ أكلَ »مااداٍة« قدمتها ضارة الدادوان لي اضُح 
وتدرياُة األععيااء يف ُكّل مكان، ولدل أبرَز لاؤنء األععياء 
لم َمن كانوا ماروضل عىل الشادب كا«نَُخٍب« سياسية 

وثقااية.
مغالطاون بال حسااب، ظّلوا اارتًة طويلًة مان الزمن 
مغّلال بهالة زائاة أارعتهم يف ذروة الهر  الاخبوي، اهم 
وحَدلم الُكتّااُب ولم وحَدلم الاقاع، ولم املثقاون، ولم 
الحقوقيون، ولم األعباء، ولام من ياثّلون الرأي الدالم.. 

وعىل ماذا؟ ن أحد يدرف.
اجأة.. أثبحوا مرتزقًة، وليس ألنهم تحولوا، بل ألنهم 

انكشاوا.
 ناخت السدوعية غباَر الثقااة عن مؤلااتهم، وخلدت 
ربطاات أعااقهام لتبدلها با »سالسال« تقوعلام بها إىل 
حياث أراعت. عادات بهم إىل شاشاات الدربياة والجزيرة 
ليلروا قتل الشادب اليااي، ويرععوا كالببغاوات أكاذيبها 
وخراااتهاا بادون أعنى احارتا  لدقولهم لام، اضالً عن 

عقول »جاهورلم«.
ثارت كلاُة »مثقف« يف تداوِل الجاهور أشبه باسبٍّة، 
و«حقوقي« تصل إىل مسامع الااس وقد ثارت »مغالط«.. 
لقد حّطم الد  اليااي أثااَمهم ومحا أسطورتَهم، ونسف 

عرَشهم املزيف كله.
ما زال الخريُف مساتاراً لتتسااقط املزياَد من األوراق، 

وليس عىل الحضيض إّن استقبال املزيد من الساقطل.

إضاءة

ُرْكُن انرتزاق والاساع يف اليان وقطب رحى الداالة 
للسادوعية، يشاغل حالياً ماصَب نائب رئيس، يف عولة 
»الرشعياة« التاي تقاُع عاخل ااااعق الريااض، ولذا 
املاصاب ليس إّن مكااأة مجحاة مقابل الخدمات التي 

قدمها للسدوعية ماذ عقوع.
شاارك يف تأسايِس حزب اإلثاالح الولاباي، نااذة 
السدوعية التي تسّللت ماها إىل اليان وحزامها الااسف 
ولساانها املسااو ، وبخصوص ذلك تقول موساوعة 
ويكيبديا )واًقا لوثائل ويكيليكس، ساعد عيل محسن 
السادوعية يف باااء ُمؤّسساات ولابية يف الباالع َوكان 
مرشًاا عىل شؤون املجالدين الدائدين من أاغانستان، 
وامُلؤّسساات املداية بذلك خاضدٌة لجهات تتبُع الحزَب 

الذي لدب عوًرا نشًطا يف تأمل مالذ للاجالدين. 
ونتيجة لدالقة محسن املبكرة مع الجبهة اإلسالمية 
وعوره يف تأسايس حزب التجاع اليااي لإلثالح، كان 
لهام نااوذٌ كبريٌ عاخال الارقاة. وتدامل محسان مع 
الارقة األوىل مدرع كجيشه الشخيص، وتحّول بقياعته 
إىل مرتٍع للاحسوبية والاساع وتوزيع املاااع وله أعوار 

كبرية يف عاليات تهريب السالح والبرش والوقوع(
»الارقاة« املذكاورة أعااله، لاي جازٌء ضخاٌم من 
امُلؤّسساة الدساكرية اليااياة، ظلات تحَت إمارة لذا 
لتاشائة اإلرلابيال وتدريبهام  املرتازق يساتخدمها 
وحاايتهم.. لقد كان محسان أشابه بدولاة »ولابية« 
متكاملاة عاخال الياان، ياثلهاا يف السياساة »حازب 

اإلثالح« ويف الحرب »الارقة األوىل مدرع«.
أما تهريُب الساالح والوقوع الم تكن سوى عاليات 

ثانوية تدوُر بشكل طبيدي يف إطار ناوذه عاخل الجيش 
والدولة، وإىل جانب ذلاك طبداً ن ناىس »األرايض« التي 
اشاتهر محسان بالبساط عليها حتى ن يكاع املواطن 
رة« إّن واّكر بديل محسن!!. اليااي يرى أرضيًة »مسوَّ
شارك محسان يف حرب ثيف »٩٤« ضد الجاوبيل، 
الذين ياثّلون اليو  الجزء األكل من جاهور »رشعيته« 
وشاارك )كقائد وُمَخّطط( يف حروب ثددة، التي شات 
خدمة للسادوعية ومرشوعها الولاباي الطائاي، غري 
أنها لم تحقل أي انتصار يُحَسُب له. ولم تزع يف رثيده 

األسوع سوى ثاة »مجر  حرب«.
يف ٢٠١١ انضام محسان إىل ثورة الشاباب، ليحرَف 
مساارلا تاامااً ويحّولهاا إىل حركة ااوىض، يحايها 
جاوع الارقة، ويتحدث باسااها حازب اإلثالح. وبدد 
املبااعرة الخليجياة وثداوع لااعي إىل الحكام، أخرج 
محسان »عواعشاه« لتبدأ عالياُت اساتهداف الجيش 
الياااي، بتهااة أنهام »رواااض«.. َوكان وقتَهاا قاد 
ارتدى البدلَة الرسااية املدنية ليدااَل »متاكراً » بثياب 

مستشار!
عااع إىل بدلته الدساكرية ماع نهاياة »٢٠١٤« كي 
يخوَض حرباً خارسًة انتهت بهروبه خلسة من مدسكر 

»الارقة«، إىل أمه »السدوعية«.. كي تقّر عياها!
ومن السادوعية أيّد لذا املرتزق الدادوان عىل اليان 
وسااعدلا يف تقديام اإلحداثياات واأللاداف، واساتلم 
ملاااٍت ميدانيًة عساكرية، لام يحقل ايهاا أي نجاح 
يُذكار، ليتدال اياا بداد نائبااً لهااعي.. كثان بخس 

ملشوار ارتزاقه الكبري!

بطاقة تعريفة:

يحررها / ضرار الطيب

جبهة ديلوكس! 
وَسَط مدياة تدز، يقُع سوُق »عيلوكس«، تحت سيطرة من يساون أناسهم »مقاومة«، ولو لم 
يكن من قبل تحت سايطرة غريلم.. مئات من املسالحل الاارغل يستيقظون من نومهم ُكّل يو ، 
ويتحزمون الجدب والبااعق، ورأسااً إىل لذا الساوق، ليس أللايته الدساكرية الضخاة، ولكن ألنه 

متااس تجاري لكثري من الااس، ألاهم باعة القات. 
و«املقااو « لاااك كاا عراااه عائااً، إما واقااً أما  كامريا، طالباً للشاهرة، أو متسالالً إىل محل 
تجااري باحثااً عن »حل القاات«، ادادما يكون القاات، و«حل القات« يف مكان واحاد.. اال عاعي 

للكامريات.
أكثر من مرة اشتدلت الاريان يف سوق »عيلوكس« بسبب خالاات »املقاومل« الذين يدج بهم لذا 
السوق، إما ألن بدضهم سبل البدَض اآلخر إىل »الصيد«، وإما ألن أحدلم رأى اآلخَر يكَسُب »ثيداً« 
أكالَ من ذلاك الذي حصل عليه، والصيد الذي نتكلم عاه ليس غزانً بريااً بالطبع ون نوعاً من أنواع 

الساك.. ولكاه يف الغالب، بائُع قات مطلوٌب ماه أن يداع، أو ثاحُب بسطة.. أو رباا مواطااً. 
لسااا بحاجة إىل توضيح أساليب »مقاومة تدز« يف التدامل مع أبااء املدياة، ومحالتها التجارية، 
وأساواقها، وماازلها املغلقة.. االقصص أكثر من قدرة الراوي عىل الاقل، وما يايز »عيلوكس« عن 
بقية مااطل سيطرة لؤنء لي الاريان التي تلتهاه بشكل عوري عقب ُكّل مدركة بل »املقاومل«!

أَحُد الصحايل يَسأُل الساريَ السدوعي يف أمريكا: متى 
ساتتوقاون عن رضب اليان؟، ايتهرب الساريُ قليالً ثم 
يجيب ضاحكاً )متى يتوقف الرجل عن رضب زوجته؟(.
ععونا من الرعِّ عىل لذا الساخيف، اهو اتاُه من ذلك.. 
املخازي يف األماِر أن الكثاريَ من أباواق »رشعياة لاعي« 
ومتالساايهم، قالوا إن السااري لم يقُصاد اإللانة، وأن 
إجابتَاه تلاك كانات إجاباة »احرتااية« تااِساُب ساؤاَل 
الصحااي، وكأنهام يريادون التأكياَد عاىل أن السااريَ 
ِة »انبطاِحهم«  السادوعي لم يُقلْ ذلك إّن اعتااعاً عىل ِشادَّ
للسادوعية، وتأعيتهام لادوٍر يُْشابُه عوَر »الزوجاة« يف 

مواقاهم.

حساااً، ن شاك أن السااريَ السادوعي قد قاال كالمه 
ذلك بااءاً عاىل ذلك، ولو يقُصُد بإلانتاه لؤنء امللرين، 
واملطبّلال، واملرتزقة؛ ألنهام ادالً كانوا وماا زالوا، ليس 

»زوجاٍت« آلل سدوع اقط، بل »بغايا«!
اليادم شاوقي القاايض وَمن عاىل شااكلته، بوثِف 
الساري السدوعي، ولياخروا به، وليلروه كاا يشاؤون.
ولكان عادماا تتااُح لهم ارثاة مقابلة لذا سايايس 
سادوعي أو يدعولام أماري ماا ليااوَلهم »املاروف«.. 
الريتدوا »اسااتل« تلياُل بهذا اللقب الاذي خلده عليهم 
الساريُ السادوعي، لدله يتوُب عليهم ِمن مهاة »البغاء«، 

ويتدامل مدهم كزوجات!

نساُء 
السفري 

السعودي!

 املرتزق: 
علي محسن األحمر
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رغم الحرب 
والحصار سننتصر

سلطان القاسمي
ماذ عا  وثاانية أشهر وطائراُت 

الُدااْدَوان ااوق رؤوسااا تقصاف 

وتدمار مصانع ومصالاح املواطال 

الُداّزل وتدمر بيوتهام ولم نائاون 

ون يخرجاون من بيوتهام إّن جثث 

وأشالء مقطدة ثوراً مخياة للغاية 

ولااك مئاات املجازر التاي ارتكبها 

الحديدة  الُداْدَوان واخرالا مجازرة 

وإب. 

ن يسع ذكر ُكّل تلك املجازر ولكن 

اإلحصائياات األَُمااياة واملاظااات 

املواطاال  آنف  إن  تقاول  الدولياة 

ُقتلاوا يف الحارب ون يوجد لقصاهم 

أَي ملر أبداً.

لكذا لي قوى انستكبار الداملي 

ترياد مان الدول التاي ترياد التحّرر 

من وثايتها انْستسااَل  والخضوع 

والداوعة إليها وإن اإنها ساتقتلها 

وسرتتكب  وساتجوعها  وستحرقها 

يف حقها جايع الوساائل لرتكيدها، 

كااا ادلات أَمريكا ماع اليابان بدد 

قابلاة لريوشاياا واْستسااَل  ملك 

الياباان يف الحارب الداملياة الثانية، 

يساتطيدون  انهام  يظااون  ولام 

إخضاعااا ولام والااون ولاذا يف 

اليان غري وارع.

ولكان أَمريكا ولي القاوة األْوىل 

يف الدالام لزمات عادة مارات مان 

الشدوب الضدياة مثل كوبا وايتاا  

التاي نكلات بالجااوع األَمريكيال، 

اباملقارناة بيااا وبال اتاا  وكوبا 

لي أنهم لزماوا الُدااْدَوان عليهم؛ 

ألنهام أثحاب حال ونحن أثحاب 

حال وأضاف إىل لاذا أنااا مؤماون 

باللاه، وإذا اجتااع اإليَْااان باللاه 

واملظلومياة االاار حليااا مهاا 

عالوا ومهاا حاولوا.

ااملتوقع مان الُداْدَوان َعائااً بدد 

عجزه عان تحقيل نار والوثْول 

إىل لادف لاو الحصاار انْقتَصاعي 

والحرب اإلعالمية.

ايوجاد يف عاملااا عول محارصة 

اْقتَصاعيااً، وكان للحصاار الاائادة 

الكبرية يف إيقاظ الشادوب والتحّرك 

والتدااون  الذاتاي  انكتاااء  نحاو 

انْقتَصااعي ماع الدول التاي تداني 

عول  قبال  مان  اْقتَصاعيااً  مثلهاا 

انساتكبار، وقد نجحات لذه الدول 

رغم الحصاار عليهاا وأثبحت من 

ضان الدول املؤثارة إْقليْايًا وعلاياً 

إيْااَران  الادول  ومان ضاان لاذه 

وكورياا الشااالية اهذه الادول لم 

تحار؛ ألنهاا عول إْرَلابياة ولكن 

ألنها عول تريد التحّرر من القارساة 

انساتكبارية ويصباح لهاا القارار 

والسياعة.

ونحان يف اليان ساااتر شااء 

الُدااْدَوان أ  أباى، ونحان ندلام أن 

الُداْدَوان سيلجأ للحرب انْقتَصاعية 

ااقال الباك املركزي مان ثاداء إىل 

عادن لي مان ضان الخطاط التي 

انْقتَصاعي وتجويع  تهدف للحصار 

الشادب ولاي عليل عىل اشالهم يف 

حربهام لذَلك لجاءوا لهاذه الخطوة 

ونحان يف الياان كغرينا مان الدول 

التاي راضات الوثاياة وحوربات 

عساكرياً واْقتَصاعيااً واتجهوا نحو 

لهاا  عول  اأَْثبَحات  عولهام  باااء 

شاأنها الدويل املؤثر، ونحن ساصبح 

عول ذات تأثاري إْقليْااي وعاملي رغم 

الحرب والحصار سااتر.

أحمد ناصر الشريف
الياايال  أن  ناايس  إقاااَع  حاولات  كلااا 
سايتخّطون َوْضَدهام املدّقاَد والصدَب جاداً الذي 
يديشاونه الياو  ويداناون تداعياِتاه يف ظل أجواء 
الحرب الظاملة؛ يزعاع عادي الشاك يف قدرة الياايل 
عاىل تخّطاي لاذا الوضاع يف وقت قريب ن ساياا 
وأناا أتاباع الخطااب اإلعالماي للاصطاال ماع 
الدادوان وما يثريونه من ندرات طائاية وعارية 
ومذلبياة تتحاااا بها وساائل إعالمهام اتاايت 
كغاريي مان املواطال الياايال أن يتاارَغ لؤنء 
املدارضون إلثالح أناساهم أونً قبل حديثهم عن 
الوطن والتباكي عليه ليشاكلوا قدوًة للاواطن ويف 
ناس الوقات يكونوا مؤللل لياثلاوا الوجه اآلخر 
للسالطة ويكسابوا مصداقية أكل اياا يطرحونه 
من خاالل خطابهم اإلعالماي املتحامال وتااولهم 
للقضايا بديداً عن املزايدات وأسلوب اإلثارة الذي ن 
يُجادي ناداً ون يخد  لدااً بل ويتجابوا املبالغة يف 
تصوير األحداث بالطريقة التي يريدلا األعداء؛ ألن 
ذلك يزيد املاسادين اساعاً، ويزيد املدارضة ابتداعاً 
عن الشادب وياقدلا املصداقياة تااماً. اهل يغري 
لؤنء الذين يطلقون عىل أناسهم مدارضة نسياا 
اولئك املوجاوعون يف الخارج من أسالوب تداملهم 

ماع قضايا الوطان ويبتدادوا قليالً عان اننادال 
واساتغالل أجواء الحرية التي تادم بها بالعنا اياا 

ن يخاد  مصلحاة الوطان الدليا 
ون يخد  يف نااس الوقت أحزاب 
املدارضة ناسها؛ مع أنها قاعرة 
لاو ثدقات ماع ناساها أونً أن 
تايَد وتستايَد وتجدَل الااسدين 
ألف  واملاسادين يحسابون لهاا 

حساب.
خطابهام  بأسالوب  لكان   
اإلعالماي الحاايل املتشااج الذي 
يخاد  األعداء وياظر إىل ُكّل يشء 
باّظارة سوعاء بل ون يدرتف بأية 
إيجابياة أَْو ماجاز تحّقال حتى 
ايااا يتدلل بالدااع عان الوطن 
والتصادي  الدادوان  ومقاوماة 

لاه؛ اإنهم بذلك يسااعدوا عىل اساترشاء الاسااع 
ويقضوا عىل مساتقبلهم كادارضاة مؤثّرة تدال 
عاىل ماااساة السالطة وإجبارلاا عاىل تصحيح 
وإثاالح األوضاع الخاطئة، ومع األساف الشاديد 
ابدل ما تقاّد  لذه املدارضة الحلاول واملدالجات 
لكل انختالنت وتبصري الحكومة بأخطائها؛ تقو  
بتشاويه ُساادة الوطن من خالل تااولها مختلف 

القضايا بلُغة ن تتال مع املاطل عىل اإلطالق تصل 
أحيانااً إىل حاد اإلساااف؛ بيااا يف الادول األخرى 
تقو  الحكومات باراقبة خطاب 
املدارضة اإلعالماي الذي يتااول 
القضاياا بلغاة وأسالوب راقيل 
واملقرتحاات  الحلاول  ويقاّد  
اتساتايد  انختاالنت  ملدالجاة 
تطرحاه  مااا  الحكوماات 
املدارضة، ولم تكتف الحكومات 
وإنااا  وحساب  بانساتااعة 
تقاوُ  برقاة أااكار املدارضة 
وتضاياهاا برامجها اإلثالحية؛ 
ولذلاك ااإن أي تقريار ثحاي 
يارش يف ثحياة مدارضة يشري 
إىل مكامان الاسااع أَْو يتضاان 
مخالاات من قبل جهات رساية 
يف الدولة؛ اإن الجهات املساؤولة تقو  بإحالة لذا 
التقريار ااوراً إىل الاياباة للتحقيل ايااا ورع ايه 
ومداقباة املتورطال بارتكاب املخالااات حتى لو 
كان رئيس الوزراء ناسه؛ ألن الحكومة تثل تااماً 
باصداقياة املدارضاة وتدتللاا حكوماة الظل، 
واألمثلة عديدة عىل إسقاط الحكومات يف كثري من 
الدول املتقّدماة ملجرع أن ثحيااة حزب مدارض 

قاد نرشت تقريراً تضّان ماارساات خاطئة، ولو 
األمر الذي يجدال الحكومة واملدارضة تتساابقان 
عىل خدمة قضايا الشادب والوطن ومحاولة كسب 
ثقتاه؛ كون كلاته يف الاهاية لاي الايصل يف إبقاء 
الحكومة أَْو إساقاطها؛ وذلك بدكاس ما يحدث يف 
بالعنا تااماً، حيث الحكومة ن تستايد ماا تقّدمه 
املدارضاة مان أااكار؛ ألن ااقد الايشء ن يدطيه، 
ولذا يجدلها ترتبّع عىل عرشها أطول ارتة ماكاة 
تاارس خاللها ُكّل أنواع الاساع، ااملدارضة التي ن 
تخد  ناسها أونً ون تكساب ثقة الجاالري ثانياً، 
ااأي يشء ساتقّدمه إىل الحكوماة ساوى الراخ 
والدويال الاذي ن يجدي نادااً ون يقاّد  نصيحة، 
ولذلك نجد أن ما تارشه املدارضة يف ثحاها وكذلك 
الصحاف األللياة ووساائل التواثال انجتااعاي 
من خاالل تااولهاا لكثري مان القضايا بدياداً عن 
املوضوعياة ن يُلتات إلياه، ن من قبل الحكومة ون 
من قبال الجهات القضائية التاي يارتض كاا لو 
مداول باه يف مختلف بالع الدالم أن تحيل ما يُارش 
مان اتهامات موّجهة إىل لذه الجهة أَْو تلك ألجهزة 
الرقاباة واملحاسابة للتأكاد مان ثحتهاا، وحتى 
املواطن لم يدد يكرتث باا يارش؛ ألنه أثبح مقتاداً 
أن ذلاك ن يحال يف طياته املصداقياة الكااية التي 

تستثري التاامه.

زيد البعوه
يواِجاُه الشادُب الياااي الياوَ  مرحلاة حرجة 
وحّساساة وخاّثاة يف ظال الظاروف السياساية 
املدّقادة والظروف انقتصاعياة الحرجة واملااطلة 
األماياة ومكار وخداع املجتااع الدويل واساتارار 
غطرساة الدادوان السادوعي األمريكاي وطغيانه 
بحل الشادب الياااي وبل لذه األمور السياساية 
الكثاري مان عالماات  وانقتصاعياة والدساكرية 
انستاها  التي تقول ما الذي سيحدث يف املستقبل 
القريب البديد لل سايتاكن املجلس السايايس من 
تشكيل حكومة إنقاذ وطاي رغم الدراقيل املاتدلة 
مان بدض األطاراف؟ والتي تخُدُ  الددوان بشاكل 
مباارش مهاا كانات الدوااع واملالرات، االددوان 
حريٌص عىل عد  تشاكيل حكوماة يف ثاداء لكي 
يساتار الاراغ السايايس وتساتارُّ مداناة الشدب 
الياااي ولذه املرحلة التاي كان املارتض أن تتجه 
جايُع األطاراف لصب جهوعلا يف مختلف املجانت 
للضغاط عىل عول الدادوان بهدف إيقااف الددوان 
الاذي أنهاك الشادب بادنً عان األلاداف الحزبية 

واملصالح الشخصية ونسيان الددو.
اااي الوقات الاذي اساتطاع الشادب اليااي 

مان  والحصاار  الدادوان  رغام 
الصاوع والصل وتكوين مجلس 
سايايس يدير البلد وكانت خطوة 
إيجابياة من األطاراف واملكونات 
السياساية التاي سادت إىل ذلاك 
ن باد اليو  مان اساتكاال بقية 
الخطوات السياساية األخرى باا 
ايهاا تشاكيل حكوماة وترتيب 
بقية األمور السياساية واإلعارية 
يف مختلاف املجانت ولذا ساوف 
ويدازز  الياايال  تالحام  يدازز 
ثاواهام  ورص  توحدلام 
وترتياب  الدادوان  مواجهاة  يف 
وتحسال  الداخلياة  أوضاعهام 

أوضاعهام املديشاية ويكوناون بذلك قاد حطاوا 
ألاداَف الدادوان وحّققوا ماا يتطلع اليه الشادب 

اليااي.
ويف لاذه املرحلاة الحساساة والحرجاة والتي 
وثلات ايها املدانااة إىل اقى مراحلهاا يف الوقت 

الاذي تطور اياه ثات األمام املتحادة واملجتاع 
الدويل وثاار مجرع لرطقات إعالمية ن وجوع لها 
عىل الواقع ن عىل مستوى التقد  
يف املااوضاات التاي تدتال لدبًة 
من أنعيب عول الدادوان بقياعة 
ولاد الشايخ املبداوث األماي إىل 
الياااي والذي طغاى ميلة لدول 
الدادوان عاىل حياعياة املاظاة 
وقاد وعى الشادب الياااي ذلك 
وما يابغي ادله اليو  لو موقٌف 
وطاي موحد يشال ُكّل األطراف 
للدادوان  املاالضاة  واملكوناات 
حاول رؤيتهام للحال السايايس 
يااقشاها الجايع ويتام التواال 
عليهاا تضاان اساتقالل اليان 
وتحريار إراضياه ون تكون ايها 
تاازنت مجحاة يساتايد ماها الددوان وتقدياها 
للاجتااع الادويل واإلرصار عليها بقاوه ولذا لو 
املوقاف الصحياح الاذي اداالً سايحقل الساال  

للياايل.
أماا عاىل الصدياد اإلنسااني يف ظال األوضااع 

املرتعياة يف مااطال تهاماة بسابب الحصاار الذي 
يارضه الددوان وكذلك قرار نقل الباك الذي أعى إىل 
مدانة الااس اال ياتظر الياايل من املجتاع الدويل 
ون مان األمم املتحدة أن تقد  لهم شايئاً بل عليهم 
أن يداززوا روابطهم باملزيد من التكاال انجتااعي 
وانعتااع عىل أناسهم تحسل أوضاعهم من خالل 
إرساال اارق طبية واغاثاات غذائياة إىل املاكوبل 
يف الحديادة وكذلك انساتارار يف ععام الباك باملال 
وإيجاع البدائال املاكاة واملجلس السايايس بدوره 
يساارع يف إيجااع حلول إيراعياة ترااد الباك ولذا 

يدتاد عىل تشكيل الحكومة. 
بالاسابة للجانب الدساكري الاذي ن زال قوياً 
باضال اللاه ااهاماه مدروااه مواثلاة الجيش 
واللجاان الشادبية الدااع عان شادبهم ووطاهم 
والشادب بدوره يساتار يف رادلم باملاال والرجال 
األشاياء  لاذه  وكل  والصال  والصااوع  والدتااع 
ساتضان بأذن الله نراً حتاياً يف القريب الداجل 
املرحلاة وان  أن يداي خطاورة  ُكّل ياااي  وعاىل 
يتاهاهاا من جايع الجوانب بحكاة وأن يدرف أن 
مصلحة الشادب والوطن تكاان يف الوحدة والصل 

واملواجه حتى الار ولذه لي الحكاة.

الشيخ عبدالمنان السنبلي
قالهاا َوقاد ظان أناه بقهقهاته تلاك التي 
أضحاك بها من حولاه قد ثااع ملالكته بذلك 
لان ياار بداده  اسارتاتيجياً ساحرياً  ناراً 
جاوعلام َونداجهام من أماا  رجاال الرجال 

لااك يف جبهات الحدوع!!
ياا لذا من يأبه باك َوباالكتك التي ن يكاع 
يتجااوز عارلاا عار نااعي )التاالل( اليااي 
َوالتاي ن ياكان أن تُشاكل بثرواتهاا َوأموالها 
مهاا كثرت وَعظات يف ساجل التاريخ ساوى 
لحظاٍة عابرٍة من عار بلٍد حضارته تاتد ألكثر 

من عرشة آنف ساة؟!!
أتظان أناك بقولك ذلاك قد نلت من شادٍب 
عجاَزت أكثر من مائاة ألف غاارٍة جويٍة ألقت 
خاللها مئات اآلنف من الصواريخ َوالقاابل أن 

تهز ماه شادرًة واحدًة أَْو تزحزحه عن موقاه َومبدأه قيد أنالٍة 
واحدة؟!! لن يأبه أحٌد من الداملل باا قلته - أيها الجرو الضال - 
عن الياان، اليس كالمك ارقاناً مازنً حتى يُدتَد به َوقد وثات 
الياان باا ليس ايهم َولو ايك َويف مالكتك التي ما عرف الدرب 

لها موقااً رجولياً أَْو ذكورياً ماذ نشأتها قط!!
ن أعري كياف تتحادث أيها الصغري عان الذكاورة َوالرجولة 
َوأنات بالكاع لم تااض عليك إّن ثالثة أياٍ  اقط ماذ أن جلسات 
أنت ناساك كاملرأة الداجزة الضدياة قليلاة الحيلة أما  أعضاء 
مجلس األمن تساتجدي األمن َوالحااية َولم تقم من مقامك ذلك 
إّن بداد أن تدهد لكم املاادوب األمريكي عىل املأل َوأعلان التزاَمُه 
بحاايتكام َوحااية أماكم مؤكداً ما أعلاه أوباما ملليكك َوطاأنه 

من قبل؟!!
أما تقل.. ما الذي يجدلكم تستجدون األمن َوالحاايًة؟!! 

و لل كان لاالك يف الدرب رجٌل ن يحاي ناسه؟!! َولل كانت 
أمريكا لتحاى إّن حرياها؟!!

و لال كاتم يا أشاباه الاسااء بحاجٍة لو لم تكوناوا كذلك أن 
يارضب مليككم َووزير عااعاه أكباع األبل إىل مر َوباكساتان 
َواألرعن و... و...، جيئاًة َوذلابااً اساتجداًء َوبحثااً عان رجااٍل 

ليقاتلاوا عاكم رجاال الرجال مان أبااء تُبَّاع َوسابأٍ َوحارَي؟!! 
أ  لال كاتم أثاالً ساتدادون بأباائاا املغرر بهم مان الياايل 
ملقاتلتاا عاكم لو كان ايكم رجال أَْو ما يشابه 
الرجال؟!! ثم تأتي بدد ذلك َوتتظالر بالرجولة 
محاونً إقااع الدالم بااا ن يجهله عاكم َوعن 

حقيقتكم!!
مان أنتم أيها األوباش حتاى تطاولون عىل 

ساعات الدرب من باي قحطان َوعدنان؟!!
لن أاتش يف التارياخ أَْو أغوص ايه مدكم، 
ألناي ببسااطة لن اجدكم حتى يف لوامشه أَْو 

سلة مهاالته 
أتظن أناا سااسابكم جهالً إىل أبي جهٍل أَْو 
أباي لهٍب أَْو الوليد بن املغرية أَْو أيٍّ من عتاولة 
قريش أَْو الطائف أَْو غريلم من قبائل الجزيرة 

األثيلة؟!! 
ن.. ن.. ااحان نقرأ التارياخ َوندراه جيداً، 
أَْو نبخساهم مددنهام لصالاح  لان نظلاهام 
مددنكم الرخيص، اأبو جهل َورااقه عىل األقل كانوا من ساعات 
َوأقحاح الدرب لاون أنهم كانوا من املرشكل، أما أنتم، االتاريخ 
يشاهد أنكم لساتم ساوى مخلااات َوبقاياا حجياٍج جّادتهم 
السااون َوالقارون إىل لاذا املاكان مان ُكّل األنسااب َواألعراق 
املتجانساة َوغري املتجانسة إّن قليال، َوإن اكيف يقبل إنساٌن حٌر 
عىل ناسه أن يُاسب إىل أرسة بدياها مع احرتامي طبداً لكل حٍر 

نيزال لاالك يابض قلبه بالحرية َولو رساً أَْو عىل استحياء!! 
لان أنزلال بااايس َوكلااتاي أكثر من لاذا إىل مساتوى من 
أُخاطاب مان ُحثَانت البرش َوإن لبساوا ثوب اإلماارة، اأخالقي 
َوقيَااي اليااية األثيلاة تااداي عن ذلك، َولكان يجب أن أنّوه 
إىل قاعدٍة عامٍة متداراٍة ليس عاد الدرب احساب َوإناا عاد ُكّل 
شدوب األرض َولي أن )الدالرة( إذا راج سوقها َوكثرت أموالها 
َوُخّطااب وّعلا تحساب ناساها أنهاا وحدلا اقط لي شايخ 

الدشرية َوزعيم القبيلة!!
لذا بدض ما يف جدبتاا عاكم أيها الاقاعات املتخاة بالثروة 
َوالكبساة، اال تساتازونا كثرياً كيال نضطر أخارياً أن ناثَر ما يف 
جدبة الحقيقة كاملة َوأنه ما يزال يف جدبتها ما لو ظهر عىل املأل 

لشاب من لوله الولدان َوالحليم كاا يقولون تكايه اإلشارة.

معارضة تصطفُّ مع العدوان وتتباكى على الوطن..!

اليمن.. مرحلٌة خطريٌة تستدعي الحكمة

ردًا على سفري النعاج يف واشنطن

الت
تأم

َحَرُم َأمريكا املبجلة
زينب الشهاري

قبيح ما كذبوا َواألقبح التصديل أياً كانت عوااده.

ماحٌط ما تاوه به َواألكثر انحطاًطا الشخص الذي خرجت من 

ايه تلك البجاحة.

َواألعلاى َواألمر من ُكّل ذلك أن يظان الدالم أنه عاِلٌم َولو ليس 

سوى عمية تدبث بها حااة من الشياطل.

عا  َوتسدة أشهر كشاات الكثري َوأزاحت الستار عن كثري من 

الحقائل التي تجلت ملن ن يزال يدقل،

عا  َوتسادة أشهر شار ايها الشيطان عن سواعده َولم يتواَن 

للحظاة يف ارتاكاب املاكرات َواقارتاف أاظع الجرائم بحل شادب 

بأكاله، َولكن الساؤال لل حقل الشايطان مبتغاه أ  رأيااه يلطم 

الخد َويولول ويرخ لل ظن أن مثل اليااي سيساكت عن الظلم 

الذي لحل به، يدراون تاا  املدراة ما لو رع اليااي َوكيف سيكوُن 

انتقااَ  من اقد ألله َورشع َوأحرق زرعه َوحورص َوجوع، يدراون 

ذلك َويديشاون اآلن رعباً حقيقياً َوجزعاً كبارياً ليل نهار، َوكداعة 

مان ُجِبَل عىل الكذب اإنه سايلجأ إليه رسيداً ليس مساتغرباً ماه 

ذلك َوليس من املساتغرب أَيْضاً مان يسااون أناساهم عرباً َولم 

قد شااركوا يف سااك الدماء بالتأييد َوالدعم َوالتصايل َواملسااندة 

أن يتباوا موقَف الشاجب َواإلعانة حل بدء من تازف جراحه بالرع 

عىل من ظل يطدن ايه بغري وجه حل طيلة سااة َوتسادة أشاهر 

تحت مسايات َوتهم ملاقة ثدقها ُكّل من اقد عقله َوضاريه أَْو 

باعهاا يف سبيل استجالب املال السدوعي املدنس.

َوبل ُكّل لذه املاارقات تلُُز حقيقة واحدة لي أن الرع املرشوع 

َواملكااول رشعاً َوعيااً َوقانوناً َوعراااً عولياً ن زال يف بداية قطواه 

َوسايجاي ُمر علقاه الطغاة، َوسارتى املالكة َحَر  أَمريكا املوقرة 

كيف ساترَُضب باريان الصواريخ التي أشادلت مان وجع ُكّل يتيم 

َوأرملاة َومان مداناة ُكّل ياااي َوالتي لن تاتهي إن بازوال الاظا  

الااسد، َوسيدلم الذين ظلاوا أيَّ ماقَلٍب ياقلبون، َوالقاع  أعظم.
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ال تتصوَّْر أن )الباطَل( يسوُد بجهود أهل الباطل وحدهم.. بل )القاعدون( لهم دوٌر كبرٌي يف ذلك
  - بشرى المحطوري:

بداية: ��
ألقى الشهيُد القائُد سال  الله عليه محارضة 
 ] ْااَاا إَِليَْك نََاًرا ِماَن اْلِجنِّ اا ملزماة ا ]َوإِذْ رَصَ
متااون ايها موقف الجن من القرآن الكريم ومن 
الرساالة املحادية، وتااول ايهاا أَيْضاً موضوع 
القداوع عان الجهااع، أثااره وتبداته، مساتدنً 
باآلياات القاطداة عاىل الجرياة الكبارية التي 
يرتكبهاا ُكّل من تخلف عن الجهااع؛ ألن القدوع 
والساكوت يُهيء السااحة لألعاداء ايديثون يف 
األرض اسااعاً، قتالً وعمااراً، وألم من ذلك كله، 
السدي الحثيث لهم للقضاء عىل اإلسال ، وأيضاً 
القداوع أو الساكوت لو من ألم األساباب التي 

تجدل األمة ترُضب من ِقبل الله سبحانه.

جريمُة القعود.. اآلثار واألبعاد:
أكاد الشاهيُد القائُد ساالُ  الله علياه عىل أن 
جرياة القدوع لي جرياة كبرية، عقابها جهام 
ااا والديااذ باللاه ااا وأن عاذر أما  املسالال 
يُقددلم عن الجهاع لارش عين الله وإعالء كلاته، 
نساياا يف لذا الزمن، الذي أثبح املسلاون ايه 
تحات أقدا  اليهوع والاصارى، مساتدن عىل ذلك 
باا ساطره القرآن الكريم حاكيا عان القاعدين 
يف غازوة تبوك، وعذرلام بأن ذلك بسابب الحر، 
حياث قال: ]ألام يهدع أولئك بأنهام إن كان عد  
خروجهم تحت عاوان: أن الوقت حار ن نستطيع 
أن نخرج يف الحر لو يف الواقع ليس عذراً حقيقياً، 
ولياس عذراً ُملراً، أنتام قددتم عون ملر، وأنتم 
تشاالدون رساول الله )ثلوات الله عليه وعىل 
آلاه( ولاو إنساان كاثلكم يؤملاه الحار واللع، 
اهل أنتم أرحم بأناساكم وتؤثرون أناسكم عىل 
رساول الله )ثلوات الله عليه وعىل آله(! لو كان 
لاااك يف القضية ملر لقدد لو، لكن ليس لااك 
ملر، وليس لو مان يبحث عن امللرات للقدوع. 
}ُقْل نَاُر َجَهاََّم أََشادُّ َحاّراً{ ماذا يداي لذا؟ أليس 
يداي لذا بأن قدوعكم عصيان، وأن قدوعكم من 
ماطلل أنكم تريدون أن تَسلاوا، إذاً الن تسلاوا؛ 

وراءكم الاار إن كاتم تاقهون[.

أهم اآلثار للقعود عن الجهاد:
وأشاار ساال  الله عليه إىل أثرين مهال جدا 
للقداوع لاا كاا قاال: ]إذاً ااقول ملن يقددون: 
ن تاكارون أبداً بأنكم ستسالاون، إنكم عادما 
تقددون ستهيئون أناسكم ألعدائكم، ويف ناس 

الوقت ستهيئون الله سبحانه أن يرضبكم[.
ولاو اداالً ما يحصال لألماة الياو ، حيث أن 
البُدد عن القارآن الكريم وتدالياه مان ِقبل األمة، 
ومان ألم تداليااه اننطالق يف سابيل الله بكل ما 
نساتطيع، مان واقاع الشادور باملساؤولية، أعى 
باألماة إىل أن تديش حالة الذل واملهانة، وسايطرة 
أعدائها عليها، لذا من جهة، ومن جهة أخرى، الله 
سبحانه وتداىل لدع يف القرآن الكريم عباعه بأنه إن 
لم ياطلقوا ويااذوا تدالياه يف القرآن الكريم، اإن 
الدقوباة من الخزي والدار ساتحل بهم، باإلضااة 
إىل ضااك الدياش يف ُكّل يشء، قاال تدااىل: )َوَماْن 
ُه  أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َاِإنَّ َلُه َمِديَشاًة َضاًكا َونَْحرُشُ
تَِاي أَْعَاى َوَقْد  يَْوَ  اْلِقيَاَمِة أَْعَاى، َقاَل َربِّ ِلَم َحرَشْ
ُكاُت بَِصريًا، َقاَل َكذَِلَك أَتَتَْك آيَاتُاَا َااَِسايتََها َوَكذَِلَك 
اْليَْوَ  تُاىَس(، باإلضااة إىل أنه تداىل سيستبدل بهم 

غريلم، ثم ن يكونوا أمثالهم. 

الخرُي ُكّل الخري.. يف الجهاد يف 
سبيل اهلل

ونّوه ساالُ  لله عليه إىل تاساري قوله تداىل: 

]ذَِلُكاْم َخارْيٌ َلُكاْم إِْن ُكاتُاْم تَْدَلُاوَن[ يف ساورة 
التوباة عادماا تحدث سابحانه عان الجهاع يف 
سابيل اللاه يف قولاه: ]انِااُروا ِخَااًااا َوِثَقاانً 
َوَجاِلاُدوا ِبأَْمَواِلُكاْم َوأَنُاِساُكْم يِف َساِبيِل اللَّاِه 
ذَِلُكاْم َخارْيٌ َلُكْم إِْن ُكاتُْم تَْدَلُااوَن[، إىل أن الخري 
الكباري والار والدز لاو يف الجهاع، حيث قال: 
]أنت عادما تاطلل يف الدال أنت يف املوقف اآلمن 
حقيقاة؛ ألنك من ساتواجه عادوك، وعدوك قد 
نبأك اللاه عاه بأنه ضديف أماماك، وأنك حيائٍذ 
من ساتحظى بوقوف الله مداك، أليس لذا لو 
املوقاف الصحيح؟ وأقارب املواقف إىل الساالمة 
وأقارب املواقاف إىل األمان؟ ولو موقاف الدزة 
والارشف والقوة؟.لكااك عادماا تقداد عادوك 
سيتسالط عليك، والله سابحانه وتداىل سيكون 
له سالطان عليك ايرضبك، وأشد الرضبات لي 
الرضباات التي تأتي مان قبل الله؛ ألناه حيائٍذ 
سايكون اإلنساان كاا قال عن أولئاك: }َوَطبََع 
اللَّاُه َعاىَل ُقلُوِبِهاْم َاُهاْم ن يَْدَلُااوَن{ ألنك متى 
ياكان أن تحظى بتوايال من اللاه، بهداية من 
الله، برعاية من الله، وأنت من قددت عن نرة 
عيااه، وأنت من قددت عن نرة املساتضدال 
من عباعه، وأنت مان قددت عن مواجهة أعدائه 
حتى ولو بكلاة، وأنت من انطلقت لتثبط الااس 
عان نر عين الله وعن الوقاوف يف وجوه أعداء 
اللاه، كيف ياكان أن تحظى بتوايال من عاده، 
بل إنه سايطبع عىل قلبك، وإذا ما طبع الله عىل 
قلبك استكون أعاى يف الدنيا وستكون أعاى يف 

اآلخرة[.

املرجفون املثبطون.. لن ينالوا األمَن 
ال يف الدنيا وال يف اآلخرة:

يف ذات الساياق أكاد ساال  اللاه علياه إىل أن 
الشادور باألمن لو مع املاطلقل يف سبيل الله، 
لارة عيان الله، حيث قاال: ]}َااأَيُّ اْلَاِريَقْلِ 
أََحلُّ ِباأْلَْمِن{؟ كاا قال نبي الله إبراليم: }الَِّذيَن 
آَماُوا َوَلْم يَْلِبُساوا إِيَاانَُهْم ِبُظْلٍم أُوَلِئَك َلُهُم اأْلَْمُن 
َوُلاْم ُمْهتَاُدوَن{ لذا مان الظلم للاااس، ومن 
الظلام لألماة، ومان الظلام للدين، ومان الكار 
بادام الله سابحاانه أن تقداد ثام أَيْضااً تثبّط 
اآلخرين، وتظهر ناسااك أنك الحاكيم وأولئاك 
لام املغارورون }َغرَّ َلاُؤنِء ِعياُُهْم{. إن لذا لو 
الظلم الشاديد، اأنت لسات من ألال األمن ن يف 
الدنياا ون يف اآلخارة. }الَِّذياَن آَماُوا َوَلْم يَْلِبُساوا 
إِيَاانَُهاْم ِبُظْلٍم{ لام يحصل من جانبهم تقصري، 
وليسات القضياة كاا يقاال اقط ]بظلام أي: 
ك[، الظلم عبارة واسادة، ُكّل موقف تقف  ِبارِشْ
اياه عصيان لله سابحانه تداىل لاو ظلم، ظلم 
لااساك وظلم لألمة من حولك، ملاذا؟ ألن الباطل 
متشاابك ون تتصاور أن الباطال يساوع بجهوع 
ألل الباطال وحدلم، وإناا أَيْضاً اآلخرون - من 

يسااون أناسهم مؤمال - لم من لهم القسط 
األوار يف أن يسوع الباطل.. قدد لذا وتحرك لذا، 
من الذي ساياجح يف السااحة؟ الذي يتحرك، إذاً 
االذي قدد لو من أسهم باصيب كبري يف انتشار 

الباطل[.

الباطُل متشابٌك.. شبكة واحدة
قاال الشاهيُد القائاُد ساال  الله علياه لذه 
الجالاة الرائداة الجامداة ]الباطال متشاابك، 
يتاااول يف محارضتاه  واحادة[ ولاو  شابكة 
التوضياح بأناه ن توجاُد )مدصياة ماارعة أو 
شاخصية(؛ ألنه كااا قال: ]حقيقاة ن تظن أن 
املدصية التي تاطلل ماك لي مدصية يف حدوعك 
الشاخصية وحتى املدايص الشخصية تاتهي يف 
األخاري إىل أن تكون ظلااً لألمة، ملااذا؟ ألنه إناا 
ياطلل من ماطلل انلتااا  بأمر األمة والدااع 
عن املساتضدال َمْن ناساه زاكية، وأنت إذا ما 
عنست ناساك باملدايص كات أقرب إىل أن تقدد، 
كانت ناساك ماحطة، وإذا ما قددت كات أَيْضاً 
مان ظلات اآلخريان بقداوعك؛ ألن قدوعك كان 
مسااعداً عىل انتشاار باطل اآلخريان وظلاهم. 

الباطل متشابك شبكة واحدة[.
وأضااف أيضاً: ]ن تتصاور أن لااك مدصية 
ن تاتاد آثارلاا إىل الاااس، حتاى املدصية التي 
تدالهاا أنات بااارعك، ولي مدصياة يف حدوع 
شاخصيتك - كااا أسالات - إنهاا تؤثار عاىل 
ناسايتك، وناسايتك تؤثر عىل ترااتك، اإما 
تراات خاطئاة يف واقع الحيااة، أو قدوع عن 
نر حال، أو انطالق يف نر باطال، أليس لذا 

كله يف األخري ظلم لألمة؟[.

هل نحن مسؤولون عن عدم انتشار 
اإلسالم يف العالم أجمع؟!

واعتقد ساال  اللاه عليه عىل ضوء عراساته 
وتاّهاه آلياات القرآن الكريم ااا ولو انعتقاع 
املاصاف ااا أن الدارَب املسالال َجايدااً عون 
اساتثااء مساؤولون أما  الله عان عد  وثول 
اإلساال  إىل ُكّل الاااس يف الكارة األرضية، حيث 
قال: ]الباطل متشاابك شابكة واحدة، ُكّل باطل 
يسااعد عىل الوقوع يف باطل آخر، وكل باطل له 
أثاره يف واقع الحيااة عىل عباع اللاه؛ لهذا أعتقد 
أناا، أعتقاد أن أولئاك املاليل املاليال يف مختلف 
أنحاء الدالم، الدرب مساؤولون عاهم أما  الله، 
الدرب أناسهم الذين أنزل الله لذا الدين إىل نبي 
ماهم وبلغتهم، وجدلهم لم األمة التي أَّللها ألن 
تاطلل لارش عياه وإثالح عباعه وإخراجهم من 
الظلااات إىل الاور يف مختلف أقطاار الدنيا، لم 
من قددوا احال محلهم َمْن؟ اليهوع؛ لياسادوا 
يف األرض، لام يكان الاسااع من جاناب اليهوع 

لوحدلام بال أساهم الدارب مدهام بقدوعلم، 
وأساهم أولئاك الذيان حرَّاوا الدين عن مسااره 
الصحياح من قبل )00ل1 سااة( لام أَيْضاً من 
أساهاوا، لكذا يجاي اإلنساان عىل ناسه. اكر 

يف آثار عالك[.

هل السكوُت والقعوُد حكمة؟
وأوضح ساال  الله عليه بأن القدوع ن ياكن 
أن يكون ايه حكاة أبدا، وتساءل عن ذلك قائال: 
]لاؤنء الذيان يساكتون، وياطلقاون يثبطون 
الاااس عن الكال ، ويثبطاون الااس عن الدال، 
نقاول لهم: لال تدتقدون أن الساكوت حكاة؟ 
أي أناه لاو الداال الحقيقي يف مواجهاة أعداء 
الله، اأوضحوا لاا لاذه الخطة، اإذا ما رأياالا 
إيجابياة وعالية ادالً وباااءة يف مواجهة الددو 
وساترضب الددو، ااحن إنااا نبحث عن الدال 
الذي يكون له أثره عىل الددو. َمن الذي يستطيع 
أن يجدل سكوته ساكوتاً عالياً يف مواجهة لذه 

األحداث؟ إناا لو مخدوع يخدع ناسه[.
وأضاف قائالً: ]وأنت من ن ترىض لااسك أن 
يكاون حديثك مع أونعك لكاذا إذا ما كان لااك 
طرف مان أثحابك من ألل قريتاك اعتدى عىل 
يشء مان ماتلكاتاك، ألياس لو من ساياطلل 
يشاجع أونعه؟ ألياس لاو من سيشارتي لهم 
أسالحة؟ أليس لو من سايدبئ روحيتهم قتانً 
ومقاوماة؟ يقاول لهام: أنتام رجال، يقاول له 
ابااه: يا أبي نحن نريد أن نحااول إذا اثطلحاا. 
ايقول: أباداً، أنت تريد أن تساكت حتى يأخذوا 
حقاك. أليس لذا ما يقاال ادالً؟ لكن لاا يجدل 
الساكوت - حتى يدوسه األعداء بأقدامهم - لو 
الحكاة، ويدعو اآلخرين إىل أن يساكتوا، وإىل أن 

يقددوا[.

الساكت.. يقَبُل أن ينخِدَع بسهولة:
وتطرق ساال  الله عليه لاقطة مهاة، ولي 
أن اإلنساان إذا ما قدد، وسكت، يقبل بالخديدة، 
بل وسايدال عىل أن يقااع اآلخرين بذلك الخداع 
الذي انطىل عليه وثدقه، حيث قال: ]واإلنساان 
الاذي يكاون عاىل لاذه الحالة لاو أَيْضااً من 
سايكون قابالً ألن يُخدع من قبال أعدائه عادما 
يقاول األمريكياون: نحن إناا نرياد من عخولاا 
اليان أن نُِدْلَ الدولة عىل مكااحة اإلرلاب، وأن 
نحارب اإلرلابيل. اهو من سيقتاع رسيداً بهذا 
الاكال ؛ ألن املبدأ عااده لو الساكوت والقدوع، 
اهاو مان سيتشابث باأي كال  عون أن يتحقل 
ويتأكد مان واقديتاه، يايل بالاااس إىل القدوع 
ايقاول: )يا أخي ما عخلوا إن ولم يريدوا يدياوا 
عولتاا، بال الله يرىض عليهم، وعاع لهم الجوعة، 
يساِلاونا رش ذون اإلرلابيال الذيان يؤذونااا 
سايكلاوا عليااا(. يقبال برعاة أن ياخادع، 

والدارب ما رضبهم مع إرسائيل إن خداع اليهوع 
والاصاارى، كان كلاا تألباوا ملواجهه إرسائيل 
وعخلوا مدهاا يف حرب جاء من ياااعي بالصلح 
ولدناة، ارتتااح إرسائيل ارتة وتدبّئ ناساها، 
وتُِدّد ناساها أكثر، ثم تاطلل من جديد، ولؤنء 
واثقاون بأنها لدنة - وإن شااء الله ساتتلطف 
األجاواء ومان بداد سااصل إىل ساال ، وياتهي 
ويغلل ملف الحرب!. أولئك أعداء قال الله عاهم: 
}َون يََزالُاوَن يَُقاِتلُونَُكْم َحتَّى يَُرعُّوُكْم َعْن ِعيِاُكْم 
إِِن اْساتََطاُعوا{ وسيستطيدون ادالً إذا لم يقف 
املؤماون يف مواجهتهم، سيساتطيدون ادالً أن 

يرعوا الااس عن عياهم.

ملاذا َتْدَعُم أمريكا )سرًا( املذهب 
الوهابي؟

وأوضح ساال  الله عليه أن ُكّل من يدتقد أن 
أمرياكا ن تريد مان عخولها الياان إن القضاء 
عىل اإلرلاب بأنه مخادوع، وأن الهدف ألمريكا 
لاو الشادب الياااي ككل، حيث قاال: ]نقول: 
أنت مخدوع، أنت تظان أن أمريكا وإرسائيل أن 
اليهوع والاصارى أنهم إناا يريدون أولئك الذين 
يسااونهم إرلابيال، أنت مخدوع بهذا ساواء 
أكات كبرياً أ  ثغرياً، ملاذا؟ نحن حسب مدراتاا 
نرى ونسااع أن من يقال عاهم أنهم إرلابيون 
لااا يف اليان لام الولابيون، أو أشاخاص من 
الولابيال ومدالدلم وجامداتهام، أليس لذا 
لو اآلن ماا يقال بأنه إرلاباي ومراكز إرلاب، 
ومااباع وجاذور إرلااب؟. لكن مان الذي ععم 
لاؤنء يف البداياة؟ مان الاذي مكاهام مان أن 
يتغلاغلاوا يف مؤسساات الدولاة؟ ايأخذوا ألم 
املجانت عاخل لذا الشادب، ولو مجال الرتبية 
وأخاذوا  والتدليام،  الرتبياة  أخاذوا  والتدليام، 
األوقااف، وأخاذوا وزارات أخارى، أمرياكا لي 
املهياااة، وأمرياكا تسااع وتارى، مخابراتها 
واسادة، لال ستسااح يف شادب كالياان أن 
يتحارك أولئاك عىل ذلاك الاطاق الواساع مئات 
املدالاد، الجامداات الكبارية، مئات املسااجد 
أخذولا، وماطقهم مدروف، وكالمهم مدروف، 
ثام ن يكون لاااك إيحاء لهذا أو لاذا بدعاهم، 
وإيحاء بإخالء الساحة أمامهم والتداون مدهم 

وإاساح املجال لهم، لذا يشء ملاوس[. 
وأضااف موضحااً الدور انمريكاي يف اليان: 
]حتى تدرف أن الشادب ناساه لو املساتهدف 
ولياس أولئاك، وأن الديان بكله لو املساتهدف 
ولياس أولئاك، أن أمرياكا مان البداياة لي من 
تدطي ضوءاً أخرض لدعم لؤنء وإاساح املجال 
أماا  لاؤنء، والتدااون ماع لاؤنء ولاي من 
شاغلتهم لم يف مااطال أخرى يف مجاال تكون 
نتيجتاه مصلحاة لهاا وملصالحهاا يف املاطقة، 
ثام تأتي بدد اارتة لتقول بأن أولئاك إرلابيون. 
إذاً اان لو املساتهدف؟ إنهاا إناا عالت لؤنء 
من البداية عبارة عن ملر؛ ألن ترضب الشادب 
بكله، وأن تتغلغل يف أوسااط لذا الشدب، وتباي 
لها قواعد ايه، لي من باتهم، أليسات لي التي 
بَاَت طالبان؟ أليسات لي التاي تدعم الولابيل 
وتوحاي بدعاهم؟ ثم يف األخري تبدو وكأنها إناا 
تهيائ حجة لهاا يف املساتقبل، تزرع أشاخاثا 
وتوحاي لآلخريان بدعاهام، ااتاى ماا أثبح 
وجوعلم مدروااً ن شاك اياه يف لذا البلد، قالوا 
لاؤنء إرلابيون، إذاً بلدكم ايه إرلاب، ن شاك. 
من الذي يساتطيع أن يقول لااا يف اليان ليس 
لااك ولابيون؟ لااك ولابيون ن شاك، أمريكا 
سااتهم إرلابيال، لل تساتطيع أن تقول: ن.. 
ليس لاااك ولابياون؟ أولئاك الذيان تدتللم 
إرلابيل، إذاً أثبحات اإلعانة عىل وجهك ماثلة، 
ولابياون موجاوعون عادكام؟ ندام، إذاً لام 

إرلابيون[.

سايصادون إرلابااً لام - كاا قلااا أكثر 
من مّرة - ستسااُع تاجرياِت لاا وتاجريات 
إذاً مان الارضوري -  لاااك، ثام يقولاون: 
وسايكونون متجالال ومحساال كاا يبدو 
لااا - أن تأتي التدزيزات مان مختلف البلدان 
تحت قيااعة األمريكيال إىل اليان كاا حصل 

يف أاغانساتان، حيائاٍذ ساياهم الاااس - إذا 
لم ناهم من اآلن - أن املساتهدف لو الشدب 
ناسه، الشدب بكله بدولته، حتى الدولة إذا ما 
جادولا ألن تدال ضد أبااء لذا الشدب اإنها 
لي مساتهداة؛ ألنهم لن يرضاوا عاها مهاا 
عالت، لل رضوا عان عراات عىل الرغم ماا 

عال؟ ألم ياأل الساجون من شباب ]حااس[ 
ومن شاباب ]ماظاة الجهاع اإلسالمي[؟ مأل 
الساجون وحاول أن يدلن بأناه حريص عىل 
الساال  وأنه، وأنه، لم يقبلوا مااه أبداً، قالوا: 
أنت قرت يف مكااحة اإلرلاب، ماذا يريدون 
ماه أن يدال؟ لل يريدون أن يكون أشاد عىل 

الالساطيايل من اإلرسائيليل أناساهم؟ إذا 
كانوا يريدون لذا من عراات اإنه ما يريدونه 

من أي زعيم. 

]ملزمة: وإذ رصفنا إليك نفر من الجن[

مقتطفاٌت نورانية

 أيها القاعدون عن الجهاد: سُتهيئون الساحة لألعداء، وتهيئون اهلل سبحانه أن يضرَبكم

 العرب ما ضربهم مع إسرائيل إال خداع اليهود والنصارى، كان كلما تأهبوا لمواجهه 
إسرائيل ودخلوا معها في حرب جاء َمن ينادي بالصلح وهدنة، فترتاح إسرائيل فترة وتعّبئ 

نفسها، وُتِعّد نفسها أكثر، ثم تنطلق من جديد، وهؤالء واثقون بأنها ُهدنة!!

 من الذي يستطيع أن يقوَل هنا في اليمن ليس هناك وهابيون؟ هناك وهابيون ال شك، أمريكا 
سمتهم إرهابيين، هل تستطيع أن تقول: ال.. ليس هناك وهابيون؟ أولئك الذين تعتبرهم إرهابيين، إذًا 

أصبحت اإلدانة على وجهك ماثلة، وهابيون موجودون عندكم؟ نعم، إذًا هم إرهابيون.

الجزء 
الثالث
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                                          ...   
مرحبا ...مرحبا أيها العاصفة
أيها الشعب احش املنافذ بالنار

أشعل مياه اخلليج
تسلح...

وعلم صغارك نقل العتاد كما 
ينطقون

إذا جاشت العاطفة

ال تخف...ال تخف...
نصبوا حامالت الصواريخ

نصبوا جوعك
ضع قبضتك على الساحل 

العربي
وصدرك والبندقية والشفة 

الناشفة
رب هذا اخلليج..

جماهيره
ال احلكومات... ال الراجعون 

إلى اخللف
ال األطلسي وال اآلخرون وان 

ضحوا فلسفة
ال تخف... ال تخف...إننا أمة
-لو جهنم صبت على رأسها 

-واقفة

عاصفة مستعرة 
وشعب صامد

مظفر النواب

لهذا طربت
أحمد العجري

ي��ط��رب ق���د  ال��ش��ي��ب  وذو  ط��رب��ت 
وق������د ي���ت���ص���اب���ى وق������د ي��ل��ع��ُب

وه��ي��ه��ات ه��ي��ه��ات م��ن��ي ال��ه��ن��ات
ت����ل����ك وم����ث����ل����ي ل����ه����ا ي���ش���ج���ُب

الِصبا ع��ه��د  م��ن��ذ  ال��َص��ب��ا  س��ل��وت 
وق�����د م����ر م����ن ح����ل����ِوه األع������ذُب

وأل����َه����ي����ُت ن���ف���س���َي ع����ن ل��ه��ِوه��ا
وع����ن ل��ه��وه��ا ال��ن��ق��س ال ت��رغ��ُب

يُ�������زدرى ص����ب����وٍة  ذي  ك����ل  ف���م���ا 
ي���ط���رُب لً�����ِع�����ٍب  ذي  ك�����ل  وم������ا 

ط���رب���ت ِل���م���ا م��ن��ه ق���د ط����رب ال���
واالش���ي���ُب ال��ش��ي��ب  وذو  ش���ب���اب 

ال����ذي ذاك  االري����ح����ي����ة  ش�����ذى 
ه����و املُ���ع���ج���ب امل������رء واملُ����ط����رُب

ال����ذي ذاك  ال����ف����ت����وّة  وص�������وت 
ه���و امل���ط���رب ال��ن��ف��س وامل��ع��ج��ُب

ت����ص����ّدى ص�������داه ل���ي���خ���رس م��ن
ال����ى ال���ص���د ع���ن دي��ن��ن��ا ي��ذه��ُب

غ��ي��ره ال  وال�����ه�����دُي  ال����ه����دُي  إذ 
ب����ه ق����د ح������دا س����ي����َره امل����وك����ُب

مل���ش���ع���ره إال  ال������ه������دي  وم��������ا 
امل��ك��س��ُب ل����ك  : ه��ن��ي��ئ��ا  ي���ق���ول 

وص������ون ش���ع���ائ���ر دي�����ن ال��س��م��اء
امل��ط��ل��ُب ه���و  ذاك  االرض  ف���ي 

ه���و ال���وح���ي ن��ح��ي��ا ع��ل��ى ض��وئ��ه
ح����ي����اة ال�����رض�����ا ول������ه ن��غ��ض��ُب

ون����ش����ر ال����ع����دال����ة ب����ن ال������ورى
ه���و ال���ت���اج ت���اج ال���ه���دى املُ���ذه���ُب

مت�����س�����ك ب������ع������روت������ه واث�����ق�����ا
ف���م���ا ل�����ك م�����ن ع����دل����ه م���ه���رُب

منهل ال������ورى  دون  ال��ص��ف��و  ل��ن��ا 
ول�����ي�����س س���������واه ل����ن����ا م����ش����رُب

وم���ه���م���ا وردن�������ا ال����وغ����ي خ��ل��ت��ه��ا
ال��ع��دى تخضُب ض��ب��ى م��ن دم���اء 

م������ن ال�����ل�����ه ب����ع����ن����ا ن���ف���ائ���س���ن���ا
وان���ف���س���ن���ا وال�����ش�����را ي��ح��س��ُب

وح���س���ب���ك م����ن م���ك���س���ب خ��ال��د 
ح�����ي�����اة اخل�����ل�����ود مل�����ن ي���ك���س���ُب

ف�����ط�����وب�����ى ل�����راب�����ح�����ه�����ا ج���ن���ة
أري�������ج ش�����ذاه�����ا ه�����و األط����ي����ُب

وم�����ا األع����ج����ب ال����رب����ح ي��وم��ئ��ذ
ول�����ك�����ن خ����س����ران����ه االع�����ج�����ُب

أي�����ه�����رب م�����ن أم�����ِن�����ه خ����ائ����ٌف
وم��������ن خ�����وف�����ه آم���������ٌن ي����ق����رُب

ال����ه����وى أم  وه��������ي  وه�������اوي�������ة 
أُب أو  ل���ه���ا  أٍم  اب������ُن  أي���ص���ب���و 

ِب�������َرّب ل��ظ��ى إس��ت��ع��ذ م���ن لظى
وت������ب م����ن ذن����وب����ك ي����ا م���ذن���ُب

ف���ك���وك���ب���ن���ا ال�����ن�����ور ق�����د ع���ّم���ُه
وب�������ان ع����ن ال����ك����ب����وة ال���ك���وك���ُب

ون����اب ع��ن ال��ش��م��س ب���در ال��ه��دى
ول����ي����س ل����ب����در ال����ه����دى م���غ���رُب

ت���س���ن���ى ل���ن���ا م����ذ س���ن���ن م��ض��ت 
وح��س��ب��ك م���ا ل���م ي��ك��ن ي��ح��س��ُب

ل��ق��د أش���ع���ر ال���ه���دي ف��ع��ال وق��د
حت�����ق�����ق ح�����ق�����ا ب�������ه امل�������������أَرُب

إل������ى ال����ل����ه أس�������رى ب���ن���ا س��ي��ره
وس�������ار ع���ل���ى ض����وئ����ه امل����وك����ُب

ج������ن������ودا ج������ن������ودا خل���اّلق���ه���م
ب���ه���م ج���ب���ه���ات ال����ع����دى ت���ض���رُب

اط��ب��ق��ت اذا  أس��������ودا  أس��������ودا 
ع��ل��ي��ه��م رأي�������ت ال����وغ����ى ت��غ��ل��ُب

السما وح��ي  األرض  في  وحسبك 
ب������ه ث�����ّق�����ف�����وا وب��������ه ُه������ّذب������وا

ج���ه���اد أع�������ادي ال����ه����دى دي��ن��ه��م
ول����ي����س ل����ه����م غ����ي����ره م����ذه����ُب

ف��ي��ا م��ن��ب��ر اجل��م��ع��ة اص�����دع به
تخطُب إذ  ال���ن���اس  ب���ه  وخ���اط���ب 

وف����ي ذل����ك اس��ه��ب وأط���ن���ب كما
ت��ش��ا ف���ال���ع���دا ُم���س���ه���ٌب م��ط��ن��ُب

ج��م��ي��ع األع�������ادي ق���د اج��ت��م��ع��وا
ع���ل���ي���ن���ا ول�����ي�����س ل����ن����ا م���ه���رب

س�������وى م�����ا ي�����س�����وء وج���وه���ه���م
امل����ط����ل����ُب غ�����ي�����ره  ال  وذل����������ك 

ف��������إّم��������ا مم����������ات ي����ه����اب����ون����ه
وإم�����������ا ح������ي������اة ل�����ن�����ا ت�����وه�����ُب

ل���ق���د أض����رم����وا ن�����ار أح���ق���اده���م
وع����ن ض��رب��ن��ا ق���ظ م���ا أض���رب���وا

ع����ن اجل�����و وال���ب���ح���ر وال����ب����ر ل��م
ول���ن ي��ض��ِرب��وا ق��ب��ل ان ي��ض��َرب��وا

أل����م ي��ج��ت��ووا اجل����و ب��ال��ط��ائ��رات 
ك���������أن ل�����ه�����م ج�������ّون�������ا م���ل���ع���ُب

وف�����ي ال���ب���ح���ر ج����ل أس��اط��ي��ل��ه��م
جت����������ول وث�������روت�������ن�������ا ت����ن����ه����ُب

وف����ي ال��ب��ر م���ن س���و ء أع��م��ال��ه��م
ص����دوع م����دى ال���ده���ر ال تُ�����رأًُب

وه���ا ه��و م��س��رى ال��ه��دى ل��م ي��زل
اس�������ي�������را واث����������������اره ت���س���ل���ُب

ب���ك���ت ك�������م  ل�����ه�����ا  آٍه  وب������ك������ة 
ي���ث���رُب ش����ك����ت   ك�����م  ل���ه���ا  وآٍه 

ن����ع����م ك�������ان ذل�������ك ي�����ا م��ص��ع��ب 
االص����ع����ُب ه����و  ذاك  وت����ذل����ي����ل 

ول����ك����ن ق����وم����ا اق�����ام�����وا ال���ه���دى
ي���ك���ت���ُب ل����ه����م  ن����ص����ر  ك�����ل  أرى 

ل���ت���ذل���ي���ل ك����ل ال���ص���ع���وب���ات ق��د
م���ض���وا ح���ب���ذا ال���رك���ب وامل���وك���ب

ال��ع��دى رؤوس  أش����اب����وا  ش��ب��اب��ا 
وب���������درا يُ�����ش�����اب ب�����ه ال���غ���ي���ه���ُب

ه���م ال��ص��ف��وة ال���ي���وم وامل��ص��ط��ف��ى
ال����ب����در ال حت��ج��ُب ي�����رى ه���ال���ة 

ل���ه���ذا ط���رب���ت وص�����وت احل��س��ن
ي���ش���ف���ى ب�����ه ال�����زم�����ن امل���ت���ع���ُب

ف���ال ي��ط��ل ال���ل���وم م���ن ق���د ي��ل��وم
ي��ع��ت��ُب م���ن  ال���َع���ت���َب  ي��س��ه��ب  وال 

إىل بركان1
وليد الحسام

�����َك ب���اش���ت���ع���ال���َك ن���ي���زُك �����اً ك�����أنَّ ح�����قَّ
ه������اٍو ع���ل���ى ال����ع����رب ال����ذي����ن ت���أم���رك���وا

������َك م������ن ج�����ن�����ود إل���ه���ن���ا ������اً ك������أنَّ ح������قَّ
أُْرِس�����ل�����َت ت��س��ح��ُق��ه��م ه���ن���اَك وتُ���ْه���ِل���ُك

����اً ك����أنَّ����َك ك���لَّ���م���ا ح����ش����دوا ال���ق���وى ح����قَّ
ت���أت���ي ل��ت��ف��ض��َح م����ن ب���ح���ِق���َك ش��ك��ك��وا

����اً ف����أن����َت ن���س���ف���َت ك�����لَّ س��الِح��ه��م ح����قَّ
أُْرِب����ُك����وا ص����ي����َدَك،  تَ���ِص���يْ���ُد  رأوَك  ملَّ����ا 

اإلب�����ا مي�����ن  م�����ن  جت�������يءُ  رأوَك  ملَّ������ا   
���ُك ب������ات امل������ص������ّرُح ب���اس���م���ه���م ي���ت���ل���كَّ

ق�����ال�����وا وأن���������َت ت��������دكُّ ق�����اع�����دًة ل��ه��م
ي�����ا وي����ل����ن����ا ن����س����ف اخمل�����������ازَن ن����ي����زُك

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

 من 27 محر  اىل 10 ثار 
 

-ملزمة وإذ رصااا إليك نارا من الجن.
- ملزمة مدراة الله وعده ووعيده الدرس 

الخامس عرش.

  ث2 يونيو 5ث19 :

 

واال مجلس الاواب 
األمريكي عىل قانون 
يخول الرئيس ريغان 

الحل يف التدخل عسكريا 
ضد نيكاراجوا..

ُهَنا الَيَمُن الَعِظيُم
إبراهيم طلحة

��ِع��ي��ُد، وك��ي��َف ح��ال��ي؟ أن���ا ال��ي��َم��ُن ال��سَّ
- ِب���َخ���يْ���ٍر.. »م���ا ن��ب��ال��ي.. م��ا ن��ب��ال��ي«

��ِع��ي��ُد.. أن���ا ال��ّت��ح��ّدي،  أن���ا ال��ي��َم��ُن ال��سَّ
ورايَ����اِت����ي تُ�����َرْف�����ِرُف »ف���ي ال��َع��الل��ي«

ُه��نَ��ا ال��َي��َم��ُن ال��َع��ِظ��ي��ُم.. ُش��ُم��وخ شعٍب
ًة ُش��������مَّ اجل����ب����اِل يُ�������ط�������اِوُل ِع�����������زَّ

ِب��َف��خ��ٍر يَ��������ْرِوي  إْذ  ال����ّت����اِري����ُخ  ُه���نَ���ا 
م���الِح���َم َج�������اَوَزْت ق��ص��َص اخَل���َي���اِل!

ا  ُه���نَ���ا ش���ع���ٌب ع��ظ��ي��ُم ال����ّش����اِن ِج�����ّدً
»يُ�����َغ�����ّن�����ي ل����أم����ان����ي ِب����انْ����ِف����ع����اِل«

���ا  ُه���نَ���ا ي���ب���دو “ِرَج���������اُل ال����ل����ِه” َح���ّقً
َج�����اِل! وق�����د وق����ُف����وا ألش�����َب�����اِه ال�����رِّ

.. ف����ِب����امِل����ْرص����اِد ج���ي���ٌش ُم���س���تَ���ِع���دٌّ
إلَ������ي������ِه س���ي���ن���ت���ه���ي َف��������نُّ ال����ِق����ت����اِل

ع���ظ���ي���ٌم أن�������َت ي�����ا وط����ن����ي ع��ظ��ي��ٌم 
َزواِل إل������ى  ال�������ُغ�������َزاةُ  زاَل  وم������ا 

ج���م���ي���ٌل أن��������َت ي�����ا وط����ن����ي ج��م��ي��ٌل
وأن���������َت م���������داُر آي���������اِت اجَل������َم������اِل

نُ����ِح����بُّ����َك.. أن������َت ف��ل��س��ف��ُة امل��ع��ان��ي
وع������ن������واُن ال����ق����ص����ي����َدِة وامل�����ق�����اِل

نُ����ِح����بُّ����َك.. أن�����َت ب���وَص���لَ���ُة األم���ان���ي
و«الّشمالي« “اجل��ن��وب��ْي”  َه��وى  وأن��َت 

ى َغ�������ًدا ي����ا أَيُّ�����َه�����ا ال����وط����ُن املُ����َف����دَّ
ال���نِّ���َض���اِل« ع��ل��ى  »َح�����يَّ  ُروَح  نُ��َح��ّي��ي 

َونُ���ْح���ي���ي اجَل���ّن���تَ���يْ���ِن ُع��������ُروَش بُ���نٍّ
وأع�������نَ�������اٍب، وَرْوَض�������������َة بُ����رتُ����َق����اِل

ع���ل���ى أيْ��������ِدي َوأق�����������َداِم ال��نَّ��ش��ام��ى
ب���َش���ائ���ُر نَ����ْق����ع نَ����ْص����ٍر واْح����ِت����َف����اِل
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 متابعات فلسطينية

الشرُّ القادُم من السعودية
غالب أبو زينب*

أارج السادوعيون من ثاادوِق رشورلم 
املايتة جريااة إباعة إنَْساانية بحل إخوتهم 
يف الديان واإلنَْساانية وجريانهام وعاقهم يف 

التأريخ والجغراايا.
ارصارلاا  يف  السادوعية  تاوقات  لقاد   
اإلجراماي املتواثل عىل الارشور التي تابدث 
مان ثاادوق باادورا األساطوري، االجثث 
املتاحاة واألشاالء املتااثرة والدماء والراخ 
واإلبااعة  واقداة،  حقيقاة  لاي  يف ثادااء 
تجاوزت األساطورة، عون أن يرف لها جان، 
بال اتبدتهاا باجاازر متارقاة أخارى ذلب 
ضحيتها مدنيون كتأكيد عىل الاهج واإلرصار 
عاىل القتال. إن ما جرى ويجاري ن ياكن أن 
ناظار إلياه كحادث خاارج الساياق بال لو 
يقوعناا إىل عال املساألة وتداعياتها يف حرب 
اإلباعة السادوعية ضاد الشادب اليااي التي 
ما زالت مساتارة ماذ سااة وثاانية أشاهر 
)والحبال عىل الجرار(، ولاو ما يارض علياا 

التوقف عاد املحطات التالية:

١- إن انستثاار الغربي عاوماً يف موضوع 
الياان وماا يتدارض لاه، ن يأتاي يف إطاار 
التضخيم والتاجيع عىل املدنيل واملؤسساات 
وتساخري  التحتياة  البااى  وعماار  املدنياة 
اإلعاال  لخدماة لاذا الهادف، كااا الحال يف 
املوضوع الساوري.. اناا يأتي انستثاار عىل 
حسااب عمائهم، اتتلطخ أيديهام وجيوبهم 
األطااال  بدمااء  وإعالمهام  ومصاندهام 
لتغسالها الدونرات واملصالاح الوضيدة التي 
تتاااىف مع أبساط القيام اإلنَْساانية وأكثرلا 
بدالة. إن الحديث عن سقوط اخالقي للغرب 
عاوماً بأعواته السياساية الرسااية، وبدض 

مالحقه املتاسحة بالاخبوية، أمر مخٍز. 
 يبادو انااا اما  حالاة ساقوط ُكّل القيم 
وبشاكل مروع أماا  املاال، اهل نحان أما  
تحاول الايوليلالية وتزاوجهاا مع عصبوية 
شاواياية وحقاد عاال ضد شادوب املرشق 
وتداطاي عوني باعتبارلا ن تساتحل الحياة 
ون تسااوي حياتهاا قيااة نااط أَْو ساالح 

مصدر؟
٢- إن الصااَت اإلْسااَلمي-الدربي لقاتال 

ومرعب وتاوح ماه رائحة الدان والاتن، لذا 
التواطؤ الثقيل الذي لم ياكن ماظاة أَْو بلداً، 
أَْو ُكّل انشاكال املاتاخة من أن ترى ثواعل 
موته، تلك الاازلة مان أرساب طائرات القاتل 
السادوعية األمريكية، اتطلل كلاة أسف.. أَْو 
ععاوة إىل إيقاف اساتهداف املدنل.. لن نقول 
إن لاااك أزمًة أخالقية، ااذاك مديار ن يركن 
اليه يف جاوعاا الدربية واإلْساَلمية إن ما رحم 

ربي..
إن ُكّل الصامتال رشكاء وكل الذيان لام 
يدياوا رشكاء وكل من حاول أن يشيح بره 
ويتهارب اهو رشيك وكل تلاك األوابد رشيكة 

بد  اليان ومسؤولة عن اإلباعة اإلنَْسانية 
٣- - إن الالمبانة السدوعية وانستخااف 
باا جارى يف األيا  األوىل والدال عىل التجالل 
واإلناكار، لاي ساياٌق طبيدي للدقال املغلل 
الصحراوي الثاأري، الذي تتحكم يف ترااته 
موروثات حقب من القتل الشايع املروع التي 
يحاظها التأريخ جيداً لاظاعتها سواء يف بلد 
الحجااز أَْو يف الهجو  عاىل ماطقة مجاورة، 
كالداراق، وإيقااع مجاازر بااآلنف وابااعة 

الجاياع. إن لاذا الداال يف عرف السادوعية 
يساتحقون  واليااياون  وعااعي  طبيداي 
القتال ألنهم خرجاوا عان طاعتهام، الااذا 
لذا الضجياج وانعرتاض والهذياان من قبل 

البدض؟
وألن عاال كهاذا ن ياكن التغطية الكاملة 
علياه ون يااع مداه رشاء الذمام الاج، اإن 
الغرب الدنايء وعىل رأساه اإلعارة األمريكية 
الغارقة يف اجرامها بقتل الشادوب، عال عىل 
تجايال التوحاش السادوعي وإساباغ ثاة 
املداارصة عاىل الجريااة ورش الدطور عىل 
رائحاة الدماء لتخلص إىل خطيئاة املدلومات 
املغلوطاة، التاي ياكن أن تصياب حتى أعتى 
الجياوش انضباطااً. اجاأة يتحاول القاتال 
املتدااد إىل مدارتف بالخطأ، وتلاك اضيلة ن 
تداناى، ويحال مساؤولية لبدض األوغاع من 
مرتزقتاه يف اليان، ليبدو األمار ياايا عاخليا 
وليخارج عليااا وياويص يف قااة إنَْساانيته 
وتجيل مشااعره الروحانية أن يتم التدويض 

املايل للضحايا بكل بساطة...
ومان ثام تبادأ حالاة الدالقاات الداماة 

املداوعاة الثاان وماا يتبدهاا من شااكرين 
وحامدين لهذه املكرمة واملواقف اإلنَْساانية.. 

والقتل اننيل.
٤- إن ُكّل ذلك الطغيان وكل تلك املحاونت 
للتغطياة عاىل اإلبااعة لان يغاري مان واقاع 
السادوعية شايئا، االحقيقاة التاي حاولت 
أن تداريهاا بإبااعة املدنيال يف اليان عىل مر 
الحرب كلها ن ياكن أن يحجبها ألف مجزرة، 
االسادوعية مأزومة وخائاة ولي ثور لائج 
يتخباط عىل غاري لدي. يادرك القائاون عىل 
الحرب أنهم خروا ماذ زمان وأن ن سبيل إىل 
الاار، وأن إيغالهم ايها له سابيل واحد لو 
الهزياة، والهزياة لاا ليسات خسارة حرب، 
االسدوعية إذا أكالت لذا املسار املظلم سوف 
تصل إىل لحظٍة لن تكون لي السادوعية بكل 
مداملها وتااثيلها، وستكون الدواقب لائلة 
يف نتائجهاا ادمااء ألال الياان والساوريل 
والدراقيل وغريلم ن ياكن أن تذلب سادى، 
وانستارار يف الغي واإلرصار عليه واإليغال يف 

عماء األبرياء يجرف أعتى الدروش.

*العهد اإلخباري

استشهاٌد فلسطيني برصاص االحتالل اإلسرائيلي وسط الضفة 
، مساء الخايس،  استشهد شابٌّ الساطيايٌّ
بدد إطالق جااوع انحتالل الرثاص عليه، قرب 
مستوطاة »عوارا« شاال رشق مدياة را  الله، 

بزعم محاولته تاايذ عالية طدن.
ويف بياان مقتضاب وزعتاه وزارة الصحاة 
الالساطياية، أكدت استشهاع شااب )لم تدرف 
لويته بدد( بدد إطالق جاوع انحتالل الاار عليه 
قرب مستوطاة »عوارا« شاال رشق را  الله.

وقالات القااة الصهيونية الساابدة إن جاوع 
انحتالل الصهيوني، قتلوا شاابا السطيايا قرب 
مساتوطاة »عوارا« شااال رشق را  الله، بدد 

محاولته طدن أحد الجاوع حسب زعاهم.
ويف السياق، مادت قوات انحتالل الصهيوني، 
الطواقم الطبية التابدة لاوزارة الصحة والهالل 
األحاار الالساطياي، مان الوثاول إىل ماكان 

استشهاع الشاب.

ميالدنوف: سكاُن 
غزة فقدوا األمَل 

وأصبحوا أكثَر 
خطورة وتفجُّرًا 

الدلياة عان  اإلذاعاة  نقلات 
للارشق  املتحادة  األمام  مبداوث 
األوساط نيكوني مالعيااوف أنه 
»قبال التاكري باشااريع ضخاة 
يف قطااع غزة؛ يجب حل املشااكل 
ولاي  والحاارضة،  الحقيقياة 
الاقص يف مياه الارشب واألرايض 

الزراعية والبطالة«.
كاتام  »إذا  مالعيااوف  وقاال 
تريادون حًقا إعااعة قطااع غزة 
تطويار  يجاب  بشاكل طبيداي؛ 
انقتصاع والتجارة وأكثر من ذلك. 
سااغااورة؟ لونغ كوناغ؟، غزة 

ستكون غزة«.
عان  اإلذاعاة  مراسال  ونقال 
قولاه  املتحادة  األمام  مبداوث 
»ساكان غزة اقدوا األمال، ولذا 
ما يجدل األمر أكثر خطورة وأكثر 

تاجًرا«.
وأعرب مالعياوف عن اعتقاعه 
بأنه »من ناحياة إرسائيل وقطاع 
غازة يدركاون أن حربًاا جديادة 
ليسات مان مصلحاة أي طارف، 
ولكن لتجاب املخاطر من األاضل 
التدامال ماع غازة اآلن قبال بدد 

اوات األوان«.

 إصابة 4 فلسطينيني بجروح غرب رام اهلل 
واالحتالل يحاصر قرية زوبا بجنني

أثياب أربداة مواطاال الساطيايل، اثااان 
ماهام بحالاة خطرية، يو  السابت، جاراء اعتداء 
املستوطال عليهم، يف قرية الجانية، غرب را  الله.
ونُقل عن مصااعر بأن طواقم يف الهالل األحار 
أثيباوا  مواطاال  أربداة  نقلات  الالساطياي، 
بجراح ماا بل متوساطة وخطرية، جاراء اعتداء 
املساتوطال عليهم بالرضب املالح أثااء قيامهم 

بقطف ثاار الزيتون.
ونقال موقع “الساطل الياو ” عان مصاعر 
محلياة قولها: إن من بال املصابل املواطن ثابر 

بركات أباو اخيدة الاذي أثيب برأساه ووثات 
إثابته بالخطرية، اياا أثيب شقيقه حسن وابن 
عاهااا محااد أحاد أباو اخيدة بجاراح وثات 

باملتوسطة.
وأضااات املصاعر أنه تم انعتداء عىل املواطال 
يف ماطقاة البطحاة قارب مساتوطاة “طلاون” 

املقامة عىل أرايض قرية الجانية.
انحتاالل  قاوات  أغلقات  الساياق  ذات  ويف 
الصهيوني ثباح اليو  السابت مدخل قرية زبوبا 
غرب جال، بالضاة الغربية املحتلة، ومادت أللها 

من عخولها أَْو الخروج ماها.
وأاااعت مصااعر محلياة، أن قاوات انحتالل 
أغلقت مدخل القرية بحاجز عساكري، واحتجزت 
عارشات املركباات علياه، كااا اساتجوبت عدعا 
مان املواطاال، بزعام تدارض عورياتها للرشال 

بالحجارة.
وأضاات املصاعر أن جاوع انحتالل لدعوا ألايل 
القرية بأنهم سايغلقونها باستارار وسيارضون 
عقوباات عليهم، يف حال اساتار رشال الحجارة 

وال زعاهم.

إصابُة فتاة واعتقاُل طالبني 
جنوب نابلس 

أثيبات، ُظهار الخاياس، اتااٌة بقابلاة ثوت 
بالرأس، والدرشات بحانت انختااق خالل مواجهات 
بل قاوات انحتالل وطلبة مدرساة السااوية/اللبن 

املختلطة، جاوب نابلس.
وبحساب »شاشاة نياوز« أاااع مساؤول ملاف 
انساتيطان شااال الضااة الغربية غساان عغلس 
للوكالة الرساية، إن املواجهات اندلدت عقب خروج 
طلباة املدارس مع قاوات انحتالل، أُطلال عىل إثرلا 
الجاوع قاابل الغاز املسيل للدموع والصوتية، ما أعى 
إىل إثابة الطالبة أريج بسا  ربيع )15 عاماً( بقابلة 
ثاوت بالرأس، نقلت عاىل إثرلا ملستشااى رايديا 

باملدياة، والدرشات بحانت اختااق.
وأضااف أن قاوات انحتاالل اعتقلات اثاال من 

الطلبة أثااء املواجهات.

إصابُة جندي صهيوني بإطالق 
نار قرب حاجز بطولكرم 

ذكرت مصاعُر عليٌة، مساَء الخايس، أنه أثيب 
جاديٌّ مان جيش الددو الصهيوناي يف عالية إطالق 

نار عىل حاجز قرب طولكر .
وقالات املصااعر، إن »جاديااً إرسائيليااً أثياب 
بجاروح طاياة جاراء تدرضه إلطالق ناار من قبل 

مسلحل السطيايل بالقرب من مدل طولكر «.
وأشاارت املصاعر أن سايارات انساداف وثلت 
إىل املاكان، ايااا انترش أعداع كبرية مان جاوع الددو 
يف املاطقة وقامت بداليات تاتيش واسادة نعتقال 

املااذ.

مفتي القدس: َمن ينزعج من صوت 
األذان عليه أن يرَحَل

قال ماتاي القدس والديار الالساطياية الشايخ 
محااد حسال: إن مان يازعاج مان ثاوت األذان 
علياه أن يرحال، رعا عىل طلب رئياس بلدية انحتالل 
اإلرسائييل يف مدياة القدس املحتلة بالحد ماا أساااه 

با«ضوضاء األذان«.
وأاااع موقع »روسايا الياو «، يو  الجاداة: أَن 
الشيخ حسل قال يف خطبة الجادة باملسجد األقى 
املباارك: »إن األذان شادرية مان شادائر اإلْسااَل ، 
وساريتاع ثباحاا ومسااء«، مدلاا أن لاذه األرض 

ولذه الديار املقدسة لي أرض إْساَلمية.
وشادع ماتي القدس والديار الالسطياية عىل أن 
األذان ساريتاع من رحاب املسجد األقى وسريتاع 
من ُكّل مسجد يف املدياة ويف ضواحيها ويف أطرااها.

وأضااف: »َمان يازعج مان األذان ومان ذكر الله 
الريحل عن لذه الديار، التي قرر الله إْساَلميتها وحل 
املسالال ايهاا وحل أباااء القدس وأبااء الساطل 
برعايتهاا والحااظ عىل مقدسااتها وعىل شادائرلا 

الدياية«.
وذكرت وساائل إعال  انحتاالل اإلرسائييل، مرات 
عديدة، أن املستوطال »يتضايقون« من ثوت األذان، 

وخاثة يف ثالة الاجر.
جديار بالذكار، انه تتواجد عرشات املسااجد يف أحيااء رشقي مدياة القادس املحتلة، حيث 

يديش أكثر من 310 آنف السطياي، ويدوع بدضها ملئات السال.
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السيد نصر اهلل: اتهاُم الجيش اليمني باستهداف مكة كذبة كبرية 
صنعتها السعودية وتريُد من العاَلم أن يصّدقها

أوباما يعرتُف: أمريكا تسّبب 
املشاكل وُتَفاِقُمها يف الخارج

تركيا أردوغان تعتقُل رئيَسي حزب الشعوب الديمقراطي 
الكردي املعارض »يف إطار تحقيقات بشأن اإلرهاب«

  - محمد الباشا
أبدى السايد حسن نر الله األمل الدا  لحزب 
اللاه، اساتغرابَه من “انتهاا  السادوعي للجيش 

اليااي بأنه يريد استهداف مكة املكرمة”.
ولات السيد نر الله خالل انحتاال التكرياي 
للراحل القائد الحاج مصطاى شاحاعة )أبو أحاد( 
مسااء الجادة اآلنف، إىل أَن “لااك كذبًة سادوعيًة 
وترياد من الدالم كله أَن يصدقهاا رغم عد  وجوع 

أي عليل عىل انارتاء السدوعي”
وأكاد نار الله “مان يصادق أَن لذا الشادب 
الياااي ياكن أَن يساتهدف املقدساات ولم الذين 

يقتلون ُكّل يو ”.
وقاال أمل حازب اللاه: »حقيقاة لاذا انتها  
الاذي ُوجاه للجياش الياااي واللجان الشادبية يف 
الياان بأنهام أطلقاوا ثاروخااً باليساتياً باتجاه 
ُق ون  مكة املكرمة، »يا خيي لاذا ن يابلع« ون يَُصدَّ
يهضم، يداي لااك كذبة كبرية ثادتها السادوعية 
وتريد أن يصدقها ويااشيها الدالم كله، طبداً الدالم 
لم يصدقها، بالدكس، لااك جهات عولية نات ذلك، 
ولم لم يقدموا أي عليل، لكن لألساف الشاديد لااك 
بدض وسائل اإلعال ، وبدض الدول، مداراًة، مراعاًة، 

خوااً، طاداً، ماشولم يف لذا األمر«.
وأرعف بالقاول: مان يصادق أن لاذا الشادب 
الياااي الطيب، املتدين، الصباور، املصيل، الصائم، 
ألل الحاج والدارة، الذيان لم عائااً ألال الاخوة 
لحااياة الحرمل الرشيال طاوال التأريخ، لؤنء 
الاااس تأتاي وتتهاهام أنهم يقصااون مكة! لم 
قالاوا نحن قصاااا مطار ااالن الاالناي يف جدة، 
أنت اجلاب عليالً أنهم قصاوا مكة، اقاع الدالم. إذا 
كان لديك عليل نحان أيضاً الذين ندااع عن إخواناا 
الياايال سااقول لهم لاذا عال مادان، لكن ملاذا 
انارتاء إىل لذا املساتوى؟ ملاذا الظلم؟ ملاذا التجاي 
إىل لاذا الحاد؟ اوق مظلومياة لؤنء الاااس الل 
يُقتلاون ويُذبحاون ويُقصااون ُكّل ياو ، يُتجاى 
عليهام وتتام إعانتهم من أعىل املاابر اإلْسااَلمية يف 

الدالم اإلْسااَلمي بتهاة قصف مكاة املكرمة. لذا 
أمار مديب وااضاح ون يوثل إىل أياة نتيجة عىل 

ُكّل حال.
َع األمُل الدا  لحزب الله  ويف الشأن اللبااني َشدَّ
السيد حسن نر الله عىل أَن “حزب الله لن يشارك 
يف أية حكومة ن تشاارك ايها حركة أمل”، واضاف 
“من حل الرئيس باري عىل تكتل التغيري وانثالح 
والتيار الوطاي الحر أَن ن يشااركوا بأي حكومة ن 

يشارك ايها بري واإلخوة يف حركة امل”.

وقال السايد نار الله إن “بياااا وبل الرئيس 
الداااع ميشاال عون يوجاد تااُلُم شاباط 2006 
ولاو تاالم علاي ومكتوب ولام تكن بيااا ثاقة 

رئاسية”
من جهة ثانية، أكََّد السايد حسان نر الله انه 
“خالل ارتة الوجوع السوري يف لباان ن سياا خالل 
ثاانياياات وتساديايات القرن املاايض كان لااك 
َمن يسادى إليقااع القتال بل حازب الله والجيش 

السوري”.

وتقاد  السايد نراللاه بالتدزياة مان جديد 
برحيال القائد أباو أحاد لدائلتاه واونعه وزوجته 
وكل احبائاه، ولات إىل أَن “لذا القائد كان مضحياً 
وشاجاعاً ولام يدخل الخاوف إىل قلباه يف يو  من 

األيا ”.
وأشاار السايد نر الله إىل أَن “الشاهيد القائد 
مصطااى شاحاعة لاو مان القااعة املؤسسال 
للاقاومة وملسارية حازب الله ومن القااعة الذين 

طّوروا عالها وُقدراتها”.

  - متابعات
اعارتف الرئياس األمريكاي بااراك أوباما بأن 
التدخل األمريكي يف األوضاع بالخارج يؤعي أحيانا 
إىل ظهور مشاكالت كبارية، حساباا نقلته وكالة 

“نواوستي” الروسية، السبت 5 نواال.
ترياح أوباماا جااء يف مقابلاة له ماع قااة 
“HBO” األمريكياة، قاال خاللها: “يشاهد الدالم 
الياو  أحداثا سايئة، وغريزتاا تقول لااا إن علياا 
أن ندال شايئا ما، لذه لي الحاانت عادما يأتي 

التدخل باتيجة، ولكان كانت لااك حانت لم يكن 
باإلمكان التابؤ بدواقبها، أعت إىل ظهور مشكالت 

أكل”.
وأكد الرئيس األمريكاي أن “القدرة عىل تحديد 
إىل أيان قد تاؤعي تلاك التدخالت لي مان أثدب 

املها  التي يواجها أي رئيس للدولة”.
وأوضاح أوباماا أناه عادماا يادور الحدياث 
حاول حااية املواطاال األمريكيل مان تهديدات 
“عاعاش”  ايهاا  بااا  اإلرلابياة،  الجااعاات 
و”القاعدة”، اإن “استخدا  القوة الدسكرية لاا 

يدد أمرا رضوريا”، بحسب تدبريه.

  - متابعات
قبضات السالطاُت الرتكياُة عىل ثاالح الدين 
الرئيسال  عاغ،  يوكساك  وايغاان  عمريطااش 
املشااركل لحزب الشادوب الدياقراطي املدارض 
وعدع من نواب الحزب، املؤيد لألكراع، يف اللملان.

واعتقل عمريطاش، بقرار مان انععاء الدا  يف 
مازله بااطقة عيار بكر يف إطار تحقيقات متدلقة 
باكااحة اإلرلاب، حساب وكالة أنبااء األناضول 
الرتكياة. وقباض عاىل زميلتاه عاغ يف مازلهاا يف 
الداثااة الرتكياة أنقارة عاىل ذماة التحقيقات 

ناسها وبأمر من املدعي الدا  يف عيار بكر.
وقالت تقارير إن اعتقال الزعيال السياسايل 
الكرعيل جاء يف إطار حالة مدالاات للقبض عىل 

قياعات بحزب الشدوب الدياقراطي.
وأكاد ت وزارة الداخلياة الرتكياة إن الرشطاة 
قبضات عىل 11 نائبًا عن الحزب يف اللملان الرتكي، 
تاهيادا إلحالتهم إىل القضااء »يف إطار التحقيقات 

املتدلقة باكااحة اإلرلاب.«
وتقاول وزارة الداخلية الرتكياة إن قرار توقيف 
الاواب جاء »بسبب عد  ذلابهم لإلعنء بإااعتهم، 
يف الاياباات الداماة، حاول التحقيقاات املتدلقاة 
بأحداث الشاغب بتأرياخ 6 و7 َوث أكتوبر/ترشين 
اإلرلابياة،  كا«  جاا  »كا  َوتاظيام  ل201،  األول 

واجتااع مؤتار املجتاع الدياقراطي«.
ويف شهر عيساال/ كانون األول 2015، تحدث 
نواب من حزب الشدوب الدياقراطي خالل اجتااع 
»مؤتار املجتااع الدياقراطي«، بادياة عيار بكر، 

عن الحكم الذاتي، واإلعارة الذاتية.
وبددلاا اتحات الاياباة الداماة يف عياار بكر 

تحقيقا حول لاذه التريحات التاي ثدرت عن 
أعضااء بحزب الشادوب الدياقراطي، ومن بياهم 
عمريطااش. ومن بل املوقواال، إعريس بالوكان، 
نائاب رئياس الكتلاة الايابياة لحازب الشادوب 

الدياقراطي، من مقر الحزب بالداثاة أنقرة.
وأثاااء إخراج بالوكان من مباى الحزب حاولت 
مجاوعاة مان أنصار الحازب اعارتاض الرشطة، 

حسب الوكالة.
وتقاول الحكوماة الرتكية إن لحزب الشادوب 
الدياقراطاي ثالت بحازب الداال الكرعساتاني 
الذي يقاتل السالطات، غاري أن الحزب يااي بقوة 

لذا انتها .
وتدتال الونياات املتحادة وانتحااع األوروبي، 

اضالً عن تركيا، حزب الداال الكرعستاني ماظاة 
إرلابياة. وكان اللملاان الرتكي قد واال يف شاهر 
مايو/أياار املاايض، عاىل تدديل عساتوري، يتدلل 
براع الحصانة عن ث13 من نوابه يواجهون مزاعم 

بشأن ثلتهم باإلرلاب.
وتظالر عرشات من مداريض الحكومة الرتكية 

أما  مقر بي بي يس يف وسط لادن.
ورعع املتظالارون، الذين تجادوا بدد ماتصف 
ليال الخاياس أماا  باملبااى، شادارات ماالضة 

لحكومة الرئيس الرتكي رجب طيب أرعوغان.
وطلبات الرشطة، التي انتارشت بأعداع كثياة، 
إغاالق ُكّل مداخال ومخارج بي بي يس »ألساباب 

تتدلل بالسالمة«.

»الُهدنة« السورية بال »مهادنني«.. 
صمٌت سياسيٌّ أماَم ميدان حلب 

  - متابعات
بدد نحِو 20 يوماً عاىل بدء مباعرات التهدئة 
الروساية يف مدياة حلب، وبرغام ما تخللها من 
مداارك عايااة يف محيط أحياء املديااة الغربية 
إثر لجو  مجاوعات »جياش الاتح«، انكاأت 
التريحات السياسية حول املدياة بشكل شبه 
كامل. ومع انتهاء »لدنة« جديدة أمس، واشال 
مداارك »الاتاح« يف تحقيل ألدااهاا املرحلية، 
ن يبدو أن الدبلوماساية ساتكون حاارضة إثر 

اإلعداع ملدارك كبرية عاخل املدياة ورياها
لم تخارج »لدنة« أمس األول يف حلب بجديد 
عن ساابقاتها يف خالل الشاهر املايض، إذ بقيت 
املدابر خالياة من الدابرين، ولام يغاعر األحياء 
الرشقية أي مدني أَْو مساّلح، يف خالل سااعات 

التهدئة الدرش.
وتكّرر أيضاً مشهد استهداف املدابر من قبل 
الاصائل املسلحة التي قصات مدل الكاستيّلو 
بدادة قذائف ثاروخية، أعت إىل إثابة مراسال 
قااة »اإلخبارية السورية« وعسكريل روسيل، 

بجروح طاياة.
وتزامات »الهدنة« مع اساتارار انشتباكات 
عىل محااور املديااة الغربية يف مارشوع 3000 
وماياان وضاحياة األساد، التي تاّكان الجيش 
الساوري وحلااؤه من ضبط إيقاعها وماع أي 
خرق من جاناب مجاوعات »جياش الاتح« يف 
خالل اليو  الثاني ملداارك »املرحلة الثانية« من 

»غزوة أبو عار رساقب«.
وعىل عكس الهدن السابقة، بدا ناتاً الصات 
السايايس ملدظام الدواثم ذات الشاأن يف امللف 

الساوري، عان التدليال عاىل »الهدناة« اليو ، 
باساتثااء تأكيد األمم املتحادة أنها »غري مداية 
بإجالء أي مدنيل من أحياء املدياة«. وقد تكون 
ترجااة ماا سابل يف التريحات التي سابقت 
إعاالن »الهدنة« مان الجانب الارويس، وتحديداً 
وزيار الداااع ساريغي شاويغو، الاذي أعلان 
بوضوح أن »احتاانت البدء بتساوية سياساية 

أُرجئت إىل أجل غري مساى«.
وماع انكاااء الغطااء الجاوي الارويس يف 
خاالل مداارك املحاور الغرباي يف حلاب، برغم 
تااياذه لغاارات يف مااطال أخارى من ساوريا 
مثال ريف إعلاب، ظهر إرصار الجيش الساوري 
وحلاائه عىل حااية املدياة، بديداً عن مااورات 
السياساة. وبالتاوازي ماع اقارتاب مجاوعاة 
الساان الروساية من الوثول إىل سواحل رشق 
املتوساط، تبقاى انحتاانت ماتوحاة حول ما 
ساتقد  عليه موساكو يف ضوء اشال مباعرات 
»التهدئاة« ماع الاصائل املسالحة التي راضت 
ااك ارتباطهاا با»جبهاة الاارة«، وتقويض 
مبااعرات »التدااون« مع الادول الغربية. وكان 
املتحادث باسام األمام املتحدة يااس نيركه قد 
رأى أن »الداليااِت اإلنَْساانية ن ياكن أن تكون 
مرشوطاة بابااعرات سياساية أَْو عساكرية«، 
مضياااً أن »ما نحتاجه حقاً يف حلب لو عخول 
املسااعدات الرضورية إلنقااذ األرواح، وعىل ُكّل 
األطراف مسؤولية اتخاذ اإلجراءات الرضورية«.
وبديداً عن حلب، تاكن الجيش السوري من 
التقد  يف الغوطة الغربية عىل املحور الشاايل اا 
الرشقي لبلدة خان الشايح، وسايطر عىل قرية 

البويضية وماطقة جامع التقي ومحيطه.

سفرُي »إسرائيل« 
لدى األمم املتحدة 
يشارُك بمؤتمر يف 

اإلمارات بصفته 
الدبلوماسية

  - وكاالت
ذكارت تقارياُر علياٌة، أن سااريَ تل 
أبياب لادى األمام املتحادة، عاناي عانون، 
شارك يف مؤتار عويل عقد يف عبي، بصاته 

الدبلوماسية، وتحت غطاء من الرية.
 وبحساِب القااة الدلياة الثانية، اقد 
مكاث عاناون يف عباي ثالثاة أياا ، تحت 
حراساة أماية مشادعة. وقالت القااة، أن 
مشااركة عانون يف مؤتاار التااية الدويل، 
كانات تحات ساتار كوناه رئيسااً للجاة 
القضاء التابدة لألمام املتحدة، وأنه تلقى 
الدعوة ماذ أشهر عّدة، لكن تم التكتم عىل 

األمر، خوااً من رعوع الادل.
واعتالت تقاريار عربياة باأن ععوة 
ماع  تاساجم  لدباي  وزيارتاه  عاناون 
لرئيس  املتكررة،  السياساية  التريحات 
حكومة الددو بايامل نتايالو، يف األعوا  
الدالقاات بال  األخارية، حاول تحسان 
كياناه وبال عول عربياة ن تقيم عالقات 

عبلوماسية مع »إرسائيل«.
التريحاات،  لاذه  نتايالاو  وكاّرر 
بياناه  يف  املاايض،   )10/31( اإلثاال 
السايايس أما  الكايست، عادما اععى أن 
»مكانة إرسائيل يف الدالم الدربي تتحسن 
وأن لااك عربا باتاوا يدركون أن إرسائيل 
ليست عدواً لهم بل لي حليف يف مواجهة 

اإلرلاب«.
إىل ذلك، أشاارت القاااة الثانية، إىل أن 
نائاب رئيس عولاة اإلماارات، حاكم عبي 
الشايخ محاد بن راشاد شاارك يف أعاال 

املؤتار.
بدورلاا، لاتات مواقاع علياة إىل أن 
وظياة عانون كساري »إرسائييل« يف األمم 
املتحادة، كانت مدرواة للاشااركل، ولم 

يتم إخااء لذه الحقيقة.
وسابل لددع من املسؤولل الصهاياة، 
بياهام وزيار الجياش الحاايل، أايغادور 
ليلماان، واملدير الدا  لاوزارة الخارجية 
أن  الساابل، عوري غولاد،  »اإلرسائيايل« 
كشااا عن اتصانت مع مسؤولل يف عولة 
اإلمارات الدربياة، والقيا  بزيارات رسية 
لها، إىل جانب إجراء لقاءات مع مسؤولل 

لااك.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخايس

االستهداُف السياسي والعسكري من مجلس أمن أو إقليمي أو دولي، 
من أّي منظمة، بأي عنوان، هو لعنٌة تأريخيٌة وإلهية وإنَْس����انيٌة على َمن 

يقدم ذلك الغطاَء للعدوان واحلصار على بالدنا.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

الددع )170( انثال 7 نواال 2016   املواال 7 ثار ث3ل1لا

علي شرف الـَمَحْطوري
والبلاُد بانتظار أن تُدَلاَن حكومة 
بن حبتور، ثاة تسااؤنٌت عن أسباب 
تأخرلاا، ولال مان عوامال وجيهة 
ارضت ذلك؟ ولل عنا أواُن إعالنها أ  
ن يازال بديَد املاال، ولل من لزوٍ  لها 

إذا الخالف جولري بل ركايها؟
وإذ ن إجاباَة شااايًة يف متاااول 
ظ كال الطرال )أنصار الله  اليد لتحاُّ
واملؤتاار( عْن َما يجاري بياهاا من 
مداونت، اال بُادَّ من التذكري بظروف 
تشكيل آخر حكومة قامت يف ثاداء 
ولي حكومة بحاح، والتي استغرقت 
25 يومااً من يو  ثادور التكليف يف 

13 أكتوبار ل201 إىل ياو  إعالن التألياف يف 7 نواال 
ل201، متحاشياً ما حدث نحقاً؛ ألن املقالة تستدرض 
اقاط املقارناة بال ظاروف تشاكيل أحاطات بكلتا 
الحكومتل لاتاكَن من تقييم املرحلة الحالية املحيطة 

بحكومة بن حبتور.
الجاياُع يدرُف أناه وبدد 21 سابتال ل201 وعىل 
أنقااض حكوماة باساادوة املشاكلة واقااً للاباعرة 
الخليجية سيئة الصيت، وعىل أطالل ارقة عيل محسن 
األحار، عخل السااحة السياساية تيار ثوري شادبي 
اسااه )أنصاار اللاه(، وبتطلداته الوطاياة التحررية 
وانساتقاللية ظلات حالُة انثطدا  قائااًة مع باقي 
القوى السياساية التقليدية، ورغم توقيدها عىل اتااق 
السالم والرشاكة لكن املرحلة التي أعقبت ذلك لم تكن 

ِسْلااً ون رشاكة.
وبدد اشِل محاولة ارض بن مبارك رئيساً لحكومة 
ما بدد اتااق السلم والرشاكة، حط الحظ عىل املادوب 
الدائام لليان لادى األمم املتحادة حياها خالاد بّحاح، 
وثدر أمر تكلياه بتشاكيل الحكومة بدد خاسة أيا  
من سقوط خيار بن مبارك، واملؤاخذة عليه أنه لم يأِت 
بتواال، وإناا كان مرشاح الساارات األجابية حاولت 
ارضه عىل البالع كاا أساااه السيّد عبدامللك يف خطاب 
متلااز بتأرياخ ث أكتوبار ل201، وبدد لاذا الخطاب 
أعلن لااعي قبوله اعتذاَر بن مبارك عن عد  تشاكيل 
الحكوماة، ولم ترتاجع املؤسساة الرئاساية مجانا إذ 
رسعان ما حصل اننتقا  بتاجري انتحاري اساتهدف 

مظالرة ميدان التحرير يف الا9 من أكتوبر ل201.
وجاء أمر تكليف بحاح يف مرحلة مضطربة سياسياً 
وأماياً واقتصاعيااً وعىل كااة الصدد، والبالع يتاازعها 
خطان أحدلاا يساتاد إىل رشعيته الشدبية والثورية، 

واآلخر متدلل بالخارج.
وبارور األيا  كان التاازُع يشتد، وجرائم انغتيانت 
ترضب يف الداثاة واملحااظات، أبرزلا اغتيال ثاحب 
الشادار الشاهري »الدولاة املدنياة الحديثاة« الدكتور 

محاد عبدامللك املتوكل يف الاا2 من نواالل201، وما 
حال ذلك من رسائل إاقاع اليان أبرز كواعره الدولتية، 
وبدد الجرياة الشااداء بخاسة أيا  
أعلن عن تشاكيل حكومة بحاح بال3 
حقيبة وزارياة، حكومة حالت مدها 
باذوَر اشالها، إذ رَسعااَن ماا خارج 
املؤتار الشدبي الدا  – جااح ثالح- 
راضاه  مدلااا  عاهاا،  ياده  ياااض 
املشاركَة ايها، عاعيا ملن ُعلِّ ايها من 
كواعره أن يدتذروا عن عد  املشاركة، 
ومؤاخذتُه أن لاعي استبد بتشكيلها، 

ولم يأخذ مشورة الحزب.
مان جهتهام أعلان أنصااُر اللاه 
رضورة  عاىل  مشاّدعين  ظهام،  تحاُّ
انلتزا  بباوع اتااق السالم والرشاكة 
ومدايري »الكااءة والازالة«، مساتاكرين إعاعَة إنتاج 

وجوٍه متورطة يف ملاات اساع، مطالبل بإزاحتها.
ليس ذلاك التاازع الداخيل اقط ما أحاط بتشاكيل 
حكوماة بحاح، بل حتى الخارج ساالم إىل حد كبري يف 
تساايم السااحة الوطاية، بقيا  مجلس األمن الدويل 
باإعراج الرئياس الساابل ثالاح واثال مان قياعات 
أنصار اللاه لاا عبدالخالل الحوثاي وعبدالله الحاكم 
ايااا ساااه »بالقائااة الساوعاء«، وأن يتزامان ذلك 
املوقف الدويل مع إعالن تشاكيل حكوماة بحاح، اان 
الطبيداي أن يزيد مان انحتقان الداخيل، ويساالم يف 
تدزيز عوامل الشك والريبة بل األارقاء السياسيل يف 
وقت كان يارتض أن يساهل الخاارج مهاة الحكومة 
لاون أن ثاة أماورا كان يجاري تحضريلاا يف الخااء 
إلجهااض مااعيال 21 سابتال، واجتثااث أيَّاة قوة 

سياسية ليست ماصاعة للخارج.
وبذلك انستدراض لتلك املرحلة نخلُص إىل التايل: 

-أن أغلب القوى السياساية لم تكن تالك مرشوعاً 
وطاياً جامداً.

-أن السااحة السياساية موبوءٌة بارض »تضخيم 
عور الخارج« وإعطائه حقاً يف إعارة شؤون البالع أكثر 

ماا تدطي لااسها وألارقائها يف الداخل.
وتداقبت األحاداث إىل حد أن عخلات البالع يف »نال 
الاراغ« جراء اساتقالة لاعي وحكوماة بحاح تاهيداً 
للخاارج أن يتدخال عاىل طريقتاه، ااكان الدادوان 

والحصار.
ونتج عن ذلك:

-ثاوع الشادب اليااي، وثدوع أنصار الله كتيار 
يقاف يف الطليداة بكل جدياة وثالبة راضاا للددوان 

والحصار.
-تاوضع املؤتار الشادبي الدا - ولو من األحزاب 

التقليدية- يف املوقع املاالض للددوان والحصار.
وبداد 16 شاهراً مان مواجهاة الدادوان، كان ون 

يزال الشادب الياااي يجريها أنهاراً مان الد  والدمع، 
اقد أعطى »القوى السياساية الااعلاة« وقتها الكايف 
واألكثار من الاكايف ألن تتقاارب وتتحااور وتتاالم، 
وتطوي ثاحة »الحروب السات« وتبادأ اتح ثاحة 

جديدة عاوانُها: )الياُن اوق كل اعتبار(.
وأخاريًا تاكان الطراان )أنصار اللاه واملؤتار( ألن 
يدَلاا يف الاث2 من يولياو 2016 »اتااقاً ثاائياً« يقيض 
بتشاكيِل مجلس سايايس أعاىل إلعارة شاؤون البالع، 
ولو ما تم يف الا6 من أغساطس، تال ذلك يف الا13 من 
الشاهر ذاته أن اتح مجلس الااواب أبوابه ملاح الثقة، 
ويف الياو  التاايل أعَّى رئياس وأعضااء املجلاس األعىل 
الياال الدساتورية أماا  برملان عاُره مان عار نوح 

عليه السال .
رحب الشادب بالتقارب بل »أنصار الله واملؤتار«، 
وحارض إىل سااحة السابدل يف الا20 من أغساطس 

2016 مباركا.
واناضَّ الجاع عىل وعد بأن تشكل الحكومة خالل 
ارتة وجيزة، تقديارا بأن »الدادوان والحصار« ايهاا 
ما يكاي بأن تتحاَد جهوُع اإلخوة » األعدقاء« ملواجهة 
ماا يرتبص باليان أرضااً وإنسااناً، إن أن تلك األحال  
ولألساف الشاديد تبخرت جراء ما حصال من تباطؤ: 
ساواًء يف اختيار انسام املااساب لتشاكيل الحكومة، 
والذي استغرق البحث عاه قرابة 2ل يوماً ماذ مظالرة 
السابدل حتى الا2 من أكتوبر بإعالن تكليف الدكتور 
عبدالدزيز بن حبتور، أو يف »مرحلة التشااور » املاتدة 

حتى اليو  )35 يوماً(!
ُكلُّ تلك املدة من الاراغ الحكومي ساالات يف إثارة 
ماا يارتض أن يكون )الددوان( قاد عااه تااماً، لتداع 
إىل الواجهاة مخااوف جدياة بأن تكون بداض القوى 
السياساية ن تزال تلقي بان للخارج وتبدو به مكرتثة، 
وتارى له حقااً باأن يتدخَل يف شاؤون الباالع، وتاظر 
إىل » كاريي« اآلال نجُااه عاا قريب بأنه لو »السايد 

املخّلص«!
وإذا كانت لذه الدقلية ن تزال موجوعًة، اذلك يداي 
أن مَرَض »تضخيم الخارج« ن يزال مسترشياً، ولو ما 
يساتدعي أن يدياَد الدكتور بن حبتاور التاكري ملياً يف 
مساألة تكليِاه بتشاكيل الحكومة، وأن يذلَب مذلَب 
سالاه بحاح حل خدع الااس، وتهّرب عن املساؤولية 
بإعالن استقالته إىل جانب لاعي عىل قاعدة »عيلَّ وعىل 

أعدائي«. 
والدكتور بن حبتور ليس مضطراً ألن يقوَع حكومة 
أحد ركايهاا يدتلُ األمريكي مسااوَع الكلاة، واآلخُر 

يراه أساَس الددوان عىل اليان.
وإىل جايع ساسة ثاداء تذكروا مقولَة اإلما  عيل 

عليه السال : »تخّااوا تلحقوا«!
تخّاااوا مااا بياكم، ومان نظارة »التضخيم« ملا 
حولكم؛ تلحقوا بركب األمم التي نهضت ولي أقل إرثاً 

ماكم!

إىل ساسة صنعاء: تخّففوا تلحقوا!

املثّقف واأُلّمي
كلمــــــة أخـــــيرة 

القاضي/ عبدالوهاب المحبشي
الاارُق بال املثّقاف األُّمي 

واألُّمي املثّقف لو: 
أنَّ املثقَف األُّمي لو: 

ذلاك األكاعياي الاذي خَرَج 
يف غارة لذه املجازر والددوان 

يقوُل للشدب: 
)ن شأن يل بك أيها الشدب، 
راتباي أو أطربل الدنيا اوقكم 
ا بتسوي السدوعية(!. أكثر ِماَّ

ا األمي املثقف لو:  أمَّ
الصدادي  املواطان  ذلاك 
أو الصاداناي الاذي لم يقارأ أو يكتُْب، لكاه خاَرَج يف لذه 

الظروف ليقوَل:
)قد بذلُت أونعي بل شهيٍد وجريٍح ومراِبٍط يف الجبهات، 
ُ  أموايل قوااَل، وساأععم البااَك لكي يبقى  والياو  ساأَُقدِّ
اليااُن واقااا ًيف وجاِه الدادوان ويساتارَّ رْصُف رواتاِب 
املثقاال واألكاعيايل مان الوِس املزارعل كاي ن يبيدوا 

الوطَن بثاٍن بخٍس مَلن يداع لهم(.
األول لو مثقٌف باا يحِالُه من شهاعات، لكاه يف ألف باء 

الوطاية َواهم مخاطر الغزاة لو أُّمي تااماً.
بيااا الثاني لو أمي ن يحال شاهاعاٍت لكاه يف مدرسة 

الوطاية أستاذٌ ويف اهم األحداث مثقٌف كبريٌ وكبريٌ جداً.


