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»صمود« يدك معسكرًا مستحَدثًا للمرتزقة بالبيضاء ومصرُع وإصابُة عشرات المنافقين بتعز 

معهد �أبحاث هندي:
حرُب اليمن أظهرت ضعَف السعودية داخليًّا وخارجيًّا

طيراُن العدوان يقصُف جسرًا بشبام كوكبان ويلقي قنابَل عنقوديًة على حرض

س في زبيد السيطرُة على مواقَع عسكريٍة جديدٍة في جيزان َوإسقاُط طائرة تجسُّ

�ل�سيخ عادل قرمو�ش لـ »�سدى �مل�سرية«:

 لن نسَمَح للغزاة بدخول أراضينا 
وسنتوّجُه للجبهات ألخذ الثأر من املعتدين 

إحتجاُز العديِد من السفن المحّملة بالدقيق والمواد الغذائية منذ أشهر

العدواُن يتلُف 
شحناٍت غذائيًة 

يف البحر
التأريخ االقتصادي الدموي 
للواليات المتحدة األمريكية

منظماٌت ومساجُد في لندن تستنكُر وْضَع السعودية أسماَءها 
في بيان مزّور يدَعُم مزاعَمها حول استهداِف مكة المكرمة

الصحة العالمية: تضّرر ما يقارب 274 مرفقًا صحيًا منذ بداية 
العدوان وأكثر من 14 مليوَن يمني بحاجة إلى إغاثة عاجلة

4 2 9-8

 سفينة حربية أمريكية 
في البحر األحمر    )أرشيف(
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تقدٌُّم جديٌد للجيش واللجان الشعبية وسيطرٌة على مواقَع عسكريٍة سعودية يف جيزان

قتلى وجرحى يف �سفوف �ملنافقني بعمليات متنوعة:

صواريُخ وقذائُف الجيش واللجان الشعبية تحرُق مواقَع املرتزقة يف مختلف الجبهات

  - يحيى الشامي:
تخّكان أبطااُل الجياش واللجاان الشادبية من 
خْرِض سايطرتِِهم عىل عدٍع من املواقِع الدساكريِة 
التابداة  غاوياة  منطقاة  يف  الواقداة  السادوعية 

ملحاخظة الحرث جنوب جيزان. 
والغاوياُة لاي قرية جيزانياة تقاُع إىل الرشِق 
من مديناة اليوبة، ولي ضخَن مئاات الُقرى التي 
عسكرلا الجيش السادوعي وحّول كاخَة مساكنها 
ومالِحِقهاا اليدمياة إىل ثكنات عساكرية ومحاوَر 

قتالية.
ومان باني املواقاع التي أحكام أبطاال الجيش 
واللجان الشدبية سايطرتُهم عليها موقع املحروق 
الشاهري يف جيازان، ولاو واحٌد مان املواقاع التي 
شاهدت أحداثاً عساكرية سااخنة منذ بدء املدارك 
يف تلاك املنطقة نظاراً أللخيته البالغة يف السايطرة 
النارياة عىل أجزاء واسادة مان األرايض الواقدة يف 

محيط املوقع.
 وأخاعت مصاعُر ميدانية أن الدخليَة الدساكريَة 
انتهت أيضاً بالسايطرة عىل تباب عسكرية تقع يف 
محيط املوقع )واعي الدرج(، مضيخاً أن لذه التباِب 
اساتُحدثت لغرِض زيااعة تأمني املوقع الدساكري 

السدوعي وعخل تحصينات عخاعية متقدمة.
وتزامنات الدخلية الدساكرية ماع قصف مدخدي 
داات للُجند السادوعيني يف موقع  مكثف طالات تجخُّ
ع أخرى باني املوقدني،  القارن والدخينة ونقااط تجخُّ
باإلضاخاة إىل مواقاع الشابكة والتبة الحخاراء وبُرج 
جبال الدخان ونقاط عساكرية يف محيط الجبل، كخا 
قتلت وحدة القنامة جندياً سدوعياً يف موقع السوعة.

واللجاان  الجياش  مجالادي  سايطرُة  وتَُدادُّ 
الشادبية عىل مواقع عساكرية يف قرية غاوية من 
األلخيّاة بحيث تُكاّرس تواُجَد اليخنياني يف مناطل 
سابل وسايطر عليها املقاتلاون اليخنياون كقرية 
الظهرية وقخار ومدينة اليوبة القديخة، عالوًة عىل 
املساحة الواسادة من الجبال والوعيان املختدة عىل 
جغراخية املنطقة التي تدد من أسيِن خطوط النار 

واملواجهات يف جبهات ما وراء الحدوع.
وتتسام الدخلياُت القتالية التي يُنّخذُلا الجيش 
اليخني واللجان الشدبية يف لذه املنطقة من جيزان 
بتنوعهاا وتصاعاد وتساارع وقوعها نسابياً ولي 
خامية تدكل كثاخة التواجد الدسكري السدوعي 
يف لاذ املنطقاة ولاو تواجاد يتزامن ماع عخليات 

استحداث لثكنات عسكرية بصورة مستخرة.

وتباني طريقاة إعارة ناريان املدخدياة اليخنياة 
يشء مان تخاميل الدخلياات الدساكرية الجارية 
لنااك، خقبال انطاالق الدخلياة الدساكرية نحاو 
مواقاع الجيش السادوعي يف قرية غاوياة يتم عك 
مواقع وتحصينات الجيش السادوعي واساتهداف 
الجناوع  تركياز  يُشاتُّت  الاذي  األمار  تجخداتاه، 
السادوعيني وتشاتيت جهوعلام، وبالتايل رصخهم 

عن مساندة املوقع الذي تدور خيه الدخلية القتالية، 
وينساحب لذ السايناريو عىل أعاء الطريان املساند 
للجيش السادوعي بكاخة أنواعاه، ولدل لذه إْحَدى 
األسااليب التاي ابتكرلا املقاتلاون اليخنيون طيلة 
خارتة الدادوان ولاي أيضاً تكشاف نقااط ضدف 
لدى الجيش السادوعي متدلل جازء منها بالجانب 
االساتيباراتي، واعتخاعه امُلخرط عىل كثاخة النريان 

)املدخدية، الصاروخية، والجوية(.
ويف وقات ساابل اساتهدف طاريان األباتاي 
السدوعي تجخدات لُجنِْده يف موقع عسكري بقرية 
قائم زبياد القريب من منطقة الجابري، يُشاار إىل 
تكاّرر قصف الطريان السادوعي بأنواعه لتجخدات 
الجناوع السادوعيني عاخال مواقدهام خقد سابل 
واساتهدف قبل شاهر تجخداتهم عاخل موقع أعىل 
جبل ملحخة، ما تسبب بخرصع عرشة منهم وجرح 

عدع آخر.
ويف عساري ُقتال جندياان سادوعيان َقنْصااً يف 
موقَداي ملطاة ورقاباة نشاخة، كخاا اساتهدخت 
املدخديُة اليخنية تجخداً للدساكر السادوعي عاخل 
مدسكر مجازة رشق عسري، باإلضاخة إىل استهداف 

تبة بن عامر.
وتواملت عخلياُت اساتهداف تجخدات ومواقع 
الجناوع السادوعيني يف نجاران يف ُكّل مان موقَدي 
الساديل ونهوقة وموقع الدش حيث أحرقت آليٌة 
عساكرية، وجرى استهداف ميزن أسلحة يف نخل 
املوقاع، واساتهدخت القاوُة الصاروخيُة مدساكر 
ساقا  السادوعي يف مدينة نجران، ولو املدساكر 
نخُساه الذي سايطر املقاتلون اليخنيون عىل إْحَدى 

رقاباته وخّجروا بُْرَجه االسخنتي قبَل أيا .

  - خاص:
نّخذت قواُت الجيش واللجان الشادبية عخلياٍت 
متنوعاًة اساتهدخت مرتزقاة الدادوان السادوعي 
األمريكي يف محاخظات مأرب والجوف وتدز وحجة 
ولحاج، وألحقات بهم خساائَر جسايخًة يف الدديد 
والدتاع، كخا مندتهم من التقدُّ  يف أكثر من جبهة.
وبحساب مصااعَر عساكرية تصادى أبطاال 
الجياش واللجان الشادبية ملحاولة تقاد  قا  بها 
مناخقاو الددوان السادوعي األمريكاي عىل مواقَع 
شخال مديرية رصواح بخأرب. وأشارت املصاعر إىل 
أن مناخقي الددوان تدّرضوا لرضبة موجدة، حيث 
ساقط عدٌع كبريٌ منهم باني قتيل وجريح إىل جانب 

خشل محاولتهم.

ويف ماأرب أَيْضاً أكادت املصاعُر، ساقوط قتىل 
وجرحاى يف مخاوف املناخقني إثر قصاف مدخدي 
من قبل الجيش واللجان الشادبية استهدف مواقَع 

تواُجِدلم يف منطقة حريب القراميش.
 وشهدت محاخظة الجوف عخلية مخاثلة، حيث 
اساتهدف أبطاُل الجيش واللجان الشادبية مواقَع 
مناخقي الددوان يف منطقة ملين التابدة ملديرية 
خب والشدف، مخا أعى ملقتِل وإمابة عدع منهم.

وإىل منطقاة نهام حياث لقاي أحاُد مناخقاي 
الدادوان مرصَعاه إثر اساتهداخه من قبال وحدة 
القنامة التابدة للجيش واللجان الشادبية باتجاه 
سلسلة جبال الحخرة، بالتزاُمن مع مقتل وإمابِة 
عدع مان املناخقاني بقصاف ماروخاي ومدخدي 

استهدخهم باتجاه خرضة نهم.
كخاا ُقتال أحاد مناخقاي الدادوان السادوعي 

األمريكاي بدخلياِة قناص أخارى شاخال محراء 
ميادي باتجاه قرية املوسام باألرايض السادوعية. 
كخا قصخت قوات الجيش واللجان الشدبية مواقَع 

املناخقني يف ذات املنطقة.
واساتخرت عخلياُت اساتهداف مواقع مناخقي 
الددوان، حيث أطلقت قوة املدخدية التابدة للجيش 
واللجاان الشادبية بقذائاف املدخداي عاىل مواقِع 
املناخقاني رشق منطقة كهباوب التابدة ملحاخظة 

لحج. 
مان جانبها أطلقت القاوة الصاروخية للجيش 
واللجان ماروخاً من طراز »مخوع« محيل الصنع، 
دااً ملناخقاي الدادوان يف مديرياة  مساتهدخًة تجخُّ
الصومدة بخحاخظة البيضاء، حيث أشاارت وحدُة 
االساتطالع أن الصاروخ أمااب لدخه وأوقع عدعاً 

من القتىل والجرحى يف مخوف املناخقني.

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

منظماٌت إسالمية ومساجُد يف لندن تستنكُر 
قياَم السعودية بوضع أسمائها يف بيان مزّور 

يدَعُم مزاعَمها حول استهداف مكة املكرمة
  - خاص:

أبادت عدٌع من امُلؤّسساات اإلساالمية يف لندن، 
استغرابَها من وجوع أسخائها وتوقيداٍت منسوبٍة 
إليها، يف بيان أعدته جهاٌت تابدٌة ملساجد سدوعية 
حاول  السادوعية  مزاعام  بيصاوص  لنادن  يف 

استهداف الحوثيني ملكة املكرمة.
 )BUZZ FEED NEWS( موقاع  وكشاف 
الليطاناي أن اللياد اإللكرتوناي لوكالاة األنباء 
الرسخية السادوعية تلقى رسالًة من بريد مسجد 
لندن املركزي، الذي يقع يف حي »الريجنت« ويضم 
منزَل الساخري السادوعي بلندن كدضو يف مجلل 
أمناء املساجد، وتضخنت الرساالُة بيانااً مصاَعقاً 
عليه من قبل 16 مساجداً وُمؤّسساات إساالمية 

كلى يف لندن.
ولخات املوقاُع إىل أن الرساالة املازّورة عاّلت 
عن األساف واأللم الدخيقني بيصاوص “محاولة 
اساتهداف مكاة من قبال مليشايا الحوثيني وعن 

إعانتهم لذلك«.
واحتوت الرساالة عىل تواقياع ومصاعقة عدع 
من املسااجد الكلى للخسلخني يف لندن، باإلضاخة 
بريطانياا،  يف  اإلساالمي  الرشيداة  مجلال  إىل 
ولكنها مناذ إعالنها لم يَر بدض من ظهرت عليها 
تواقيدهم الرساالة قبل نرشلا، ولام يتم إبالغهم 

بإعراج توقيداتهم عليها.
وقال املتحدث باسام جامع املنار يف غرب لندن 

بأنهم تخاجأوا بوجوع توقيدهم عىل الرسالة.
وكشاف مساجٌد يقاُع رشق لنادن وثيقة بأن 
القائخاني علياه طلباوا عاد  إعراج توقيدهام أو 

مصاعقتهم عليها.
وقاال بياان مااعر عان املساجد إن “البياان 

املشارتك الاذي نارش واملتضخان لتوقيدنا لام يتم 
املواخقُة عليه من األشياص املدنيني واملرّصح لهم 
يف مساجد رشق لنادن، وقد بدثنا برساالة مَلن أعد 
البيان وأخلنالام بخوقخنا، وطلبناا منهم حذَف 
اسام مسجدنا من قائخة املوقدني واملصاعقني عىل 
الرساالة، وما ثبات محته بخا ييص اساتهداف 
املقّدساات اإلساالمية سايكون محال إعانتنا بكل 

تأكيد«.
ومن جانبهاا قالت منظخة مسالخي بريطانيا 
والتي أعرج اساُخها وتوقيدها يف الرساالة، يف بيان 
لهاا “لم نكان ُجزًء من أي نقااش بيصوص لذه 
الرساالة، ولم يتم أخاذ رأينا بيصومهاا؛ ولذلك 
نؤكاد أن البيااَن الذي تام نرشه أعرج خيه اساخنا 
بشاكل خاطئ”. وأضاف البيان “منظخة مسلخي 
بريطانيا تدخل من أجل الصالح الدا  للخسالخني، 
ونؤكاد إعانتنا الساتخرار قتل املدنياني واألبرياء يف 
اليخن والدول األخرى كساوريا والدراق، كخا ندين 
بشدة أية محاوالت الستهداف املواقع اإلسالمية«.
وأكد مصدٌر أضيف اساُخه يف البياان بأن لجنة 
التنسايل باني مسااجد لنادن عقادت اجتخاعااً 
مشارتكاً يف 31 أكتوبر للنقاِش حول إمدار موقف 
بيصاوص مزاعام اساتهداف “الحوثياني” ملكة، 
بينخا الرساالُة التي أرسالت للسادوعية تدّل عن 
إعاناة املوقداني عليها كانات مؤرخاًة بتاريخ 30 
أكتوبار، أي قبل االجتخاع الاذي كان من املخرتض 
أن تناقاَش خيه تخاميل رساالة إعانة امُلؤّسساات 

َواملساجد اإلسالمية يف لندن.
وأضااف املصادُر تأكياَده باأن مسااجد لندن 
خصومااً َوبريطانياا عخوماً لن تكاوَن جزءاً من 
“الدعاياة الطائخية” بالنيابة عن السادوعية، وأن 
مسااجَد بريطانياا تأَساُف لتضخاني مصاعقتها 

َوتوقيداتها يف تلك الرسالة.

 استهداف موقع دخان ومركز 
جالح بالمدفعية ـ جيزان 2016-10

 عمليات قصف مدفعي للجيش 
واللجان على تجمعات المنافقين 

في العقبة بمديرية خب والشعف 
- الجوف 2016-11-5
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املجلس الزيدي اإلسالمي يقيم ندوة فكرية بصنعاء عن اإلمام الهادي إىل الحق يحيى بن الحسني عليه السالم
  - خاص:

اإلساالمي،  الزيادي  املجلاُل  أقاا  
مبااح الثالثااء، يف جامداة اقارأ للدلاو  
بخناسابة  خكرياًة  نادوًة  والتكنولوجياا، 
ذكرى قدو  اإلما  الهااعي إىل الحل يحيى 
بن الحساني »عليه السال « إىل اليخن تحت 
عناوان: »اإلماا  الهااعي إىل الحال، قياعة 

الجهاع الخاعلة ورياعة الدولة الداعلة«.
النادوة التاي بادأت بآيااٍت مان القرآن 
الكريام والنشايد الوطناي، ُقّدمات خيهاا 
الدديد من األوراق والقصائد والكلخات التي 
تطرقت إىل سرية اإلما  الهاعي »ع« وعوره 
السيايس واالجتخاعي والخكري واإلنساني 

بالدرجة األوىل.
خخاي ورقتاه املدنوناة »مالماح الدولة 
الداعلاة.. اإلما  الهااعي نخوذجاً«، تحدث 
الدالمة الدكتور خالد القروطي عن أسال 
الدولاة الداعلة التي أقامهاا اإلما  الهاعي 
واملبااعئ التي انطلل عىل ضوئهاا، مقارناً 
بني اإلما  الهاعي من جهة واإلما  الحسني 
واإلما  زيد عليهخا السال  من جهة أخرى، 

موضحاً أن املبدأ واملنهج كان واحداً.

وحّث القروطي الدلخااء وطالب الدلو  
عىل قراءة سرية وكتب اإلما  الهاعي ونرش 
ساريته ومرشوعه ومنهجه متساائالً: لل 
ننتظر مخن يشاّوه سارية اإلما  أن يُظهر 
مورتاه النامدة؟! منكاراً أن يكون لناك 
مان ينتساب إىل لاؤالء األئخة بحال ولو 

يخارس الخساع!!
خيخاا قّد  األساتاذ/ عيل الارشيف قراءة 
تحليلياة لدهد اإلماا  الهاعي تنااول خيها 
سارية وحيااة اإلماا  الهااعي مان عادة 
جوانب، واألسال التي وضدها يف عهده إىل 
والِته التي تُخثّل منطلقا ومنهجاً يساريون 
علياه يف حكخهام وتوّليهم أمور املسالخني 
واالقتصاعياة  السياساية  الناحياة  مان 
والتدليخياة والدخال وخل الارشع الرشيف 
واملهنية اإلعارية، ميتتخاً كلخته بتوميات 
تدعو إىل االلتخا  بطلب الدلم ومساؤولية 
التثقياف والتحايل باألماناة ونارش الرتاث 

اليخني واإلسالمي.
ومن جانبه ألقى األستاذ حخوع عبدالله 
األلنوماي ورقة بحثياة بدناوان« الجهاع 
االجتخاعاي يف حركاة اإلماا  الهااعي إىل 
الحل« حااول خيهاا مدالجة أماور رالنة 

مان خاالل اساتدراض بداض الدناارص 
االجتخاعياة وجهااع اإلما  الهااعي خيها، 
وأبان مرشوع اإلما  الهاعي يف بناء الدولة 
الداعلاة، والدقد االجتخاعاي، وإمالحاته 
املتدادعة، ومنهاا االقتصااع  االجتخاعياة 
املقااو ، والددالة االجتخاعياة، وااللتخا  
ألال  وحقاوق  خقارا،  األكثار  بالخئاات 
السجون، واأليتا ، والخقراء، واملرأة، مبيناً 
أن شيصية الهاعي االجتخاعية والروحية 

ملكت قلوب الناس.
وأورع األلنومي عالالت أن اإلما  لم يأِت 
إىل اليخن من أجل مرشوع شييص، بل أتى 
استجابة ملناشدة ألل اليخن إلنقاذلم مخا 
لام خيه مان الحروب والختان، ولم يأت يف 
جيش، وأشاار إىل الدقد الاذي أعلنه اإلما  

للرعية، بوجوب طاعته ما أطاع الله.
ويف كلختاه، قد  األساتاذ/ عبد الولاب 
املحباي ملحة عن الشادر يف حيااة اإلما  
الهااعي حيث كان اإلما  شااعراً وأعيباً إىل 
جانب كونه إماماً وقائدا وسياسايا وبحرا 
يف الدلاو  وميتلاف الخنون، وقاّد  بدض 
القصائد الشاهرية والبليغاة لإلما  الهاعي 

التي تنبئ عن شاعرية خذة.
ويف كلخة املجلل الزيدي اإلسالمي التي 
ألقالا السايد الدالمة/عباد املجيد الحوثي 
»نائب رئيل املجلل« تحدث عن شيصية 
اإلماا  الهااعي املتكاملاة الدظيخاة التي 
خاقت ألال عارصه وزمانه وحتاى بدض 
أعخامه وآبائه. َوأشاار إىل أن اإلما  الهاعي 
كان رجال عولاة وماحب مارشوع عظيم 
حياث بنى وأسال نظاما سياساياً وعولة 

عاعلة امتّدت ألكثر من ألف سنة.

اإلماا   أن  الحوثاي  الدالماة  وأوضاح 
الهااعي التّم ببناء اإلنساان قبال أن يبني 

الدولة وذلك بالرتبية الروحية والقيَخيّة.
واختتام كلختاه »باأن عليناا أن نقتدَي 
باإلما  الهاعي واإلما  زيد إذا كنا ملتزمني 
بنهجهم وساائرين عىل خطالم ال نخاِرُس 
الخسااع والظلم«، مشارياً إىل أن شايصية 
اإلما  كانت شيصية إيخانية وجديرة بأن 
تكاون قادوة للبرشية جخداء واإلنساانية 

كلها.
حضاوره  واألعب  للشادر  كان  كخاا 
وخاعليتاه حياث ألقاى الشااعر الدالمة/ 
عبدالحخياظ اليزان قصيدتَانْي رائدتني يف 
اإلما  الهاعي استحسنها الحضور ورسعتا 
الكثري من خضائل ومناقب اإلما  وساريته 

الدطرة وشجاعته وقوة إيخانه.
حارض النادوة رئيال املجلال الزيدي 
اإلساالمي الدالمة محخد قاسام الهاشخي 
وأماني عاا  رابطاة علخااء اليخن السايد 
وعلخااء  الوجياه،  عبدالساال   الدالماة 
وشيصيات سياسية وأكاعيخيون وشدراء 
وجخاع غخاري مان املثقخني وطاالب الدلم 

ومحبّي اإلما  الهاعي.

  - خاص:
تخكنت  الوحدات الخنية يف الجيش 
واللجان الشادبية  من اسقاط طائرة 
تجسساية  يف مدينة زبياد بخحاخظة 

الحديدة جنوبي غرب اليخن.

وأكد مصدر عساكري مساؤول أن 
الوحادات الخنياة يف الجياش واللجان 
الشدبية  تخكنت مساء أمل األربداء 
من إساقاط طائرة تجسساية تابدة 
لتحالف الددوان األمريكي السادوعي  
كانات تحاو  يف ساخاء مديناة  زبيد 

بخحاخظة الحديدة
وسابل أن تخكنت وحدات الجيش 
واللجان الشدبية من اسقاط عدع من 
والتجسسية   االساتطالعية  الطائرات 
يف محاخظاات مددة وحجة  ومنداء 

ومحاخظات أخرى.

  - متابعات:
نارش مدهُد الدراساات والتحلياالت الدخاعية بالهند، 
مقااًل للدكتور »مدثر كومار«، أشار خيه إىل أن السدوعيَة 
لم تحقاْل أية ألداف مهخة منذ شان الحرب عىل اليخن 

قبل عا  ونصف الدا .
وأشاار إىل أن الحارَب أثبتات أنهاا ُمكلخة بالنسابة 
لالقتصااع السادوعي، الذي يواجه أزماة مالية حقيقية 
جراء انيخاض أسدار النخط، مدتلًا أن إشكالية الحرب 
يف اليخان تتخثل يف أنها لم تحل األزمة السياساية لناك، 
بل خاقخت األزمُة اإلنساانية، مشرياً إىل أن السدوعية لم 

تحقل ألداخها من الحرب بإعاعة لاعي إىل منداء.
واعتال أن غياَب أي نجاح مهم يف حال األزمة يُظهر 
ضدَف السادوعية عاخليًّا وخارجيًّا، حياث تواَجُه بوابل 
مان االنتقااعات الدولياة جّراء تسابُّب غاارات طائرات 
التحالاف، الاذي تقاوُعه املخلكاة، يف مقتال املئاات من 

املدنيني.

وذكار أن لنااك حالاًة من عاد  االرتيااح يف الداخل 
السدوعي جراء استخرار الدخل الدسكري باليخن، خكثريٌ 
مان املواطنني السادوعيني عّلوا عان انتقاعلم للحرب 
لنااك، وذلك عاىل مواقع التوامال االجتخاعي، ولو ما 
عخاع املخلكة للبادء يف حخلة ععائية إلظهاار ما حققته 

يف الحرب.
وأكد عىل أن السادوعيَة لديها األساباب للقلل بشأن 
الوضاع يف اليخن الذي يهّدُع أمنها الداخيل جراء أنشاطة 
الحوثيني يف املناطل الحدوعية، وإطالقهم الصواريخ عىل 

األرايض السدوعية.
ا يف  وتحادََّث عن أن املخلكاة تواِجُه مهخاًة مدبة جدًّ
اليخن، خهي لم تحقْل أية نجاحاٍت مهخة ضد الحوثيني، 
كخا أن تكلخة الحرب تزيُد ماليًّا واسرتاتيجيًّا، خضاًل عن 
انساحاب اإلمارات ومرص عساكريًّا منها؛ بسبب زياعة 
تكلختها. وأشار إىل أن املخلكة عليها أن تدثر عىل ميرج 
محرت  من مدضلة اليخن، لكن يبدو أن نهايَة الرصاع ال 

تلوُح يف األُُخل.

إسقاط طائرة تجسسية يف مدينة زبيد بالحديدة

معهد أبحاث هندي: 
حرُب اليمن أظهرت ضعَف السعودية داخليًّا وخارجيًّا

مقتل �لقائد �مليد�ين للو�ء 35 مدرع 

مصرُع وإصابُة العشرات من 
املنافقني يف مناطق الصلو 

والجحملية وبري باشا يف 
محافظة تعز

  - خاص:
تخّكَن أبطاُل الجيش واللجان الشادبية يف محاخظة تدز، 
داات مرتزقة الددوان  من اساتهداِف عدٍع من مواقع وتجخُّ
األمريكاي السادوعي يف ُكّل مان مديرياة الصلاو ومنطقة 

الضباب وبري باشا والجحخلية. 
وأكد مصدر عساكري ميداني أن أبطاَل الجيش واللجان 
الشدبية أحرقوا، أمل األربداء، آليًة للخناخقني يف تبة النحل 
بخنطقاة الجرة َواساتهدخوا تجخدات لهام يف منطقتي بري 
باشاا والجحخلية وسط املدينة، ما أساخر عن مرصع عدع 

منهم.
وكان أبطاال الجيش واللجان الشادبية قاد تخكنوا من 
التصدي لددع من الزحوخاات التي يقوُعلا مرتزقة الددوان 
األمريكاي السادوعي باتجااه منطقاة الصياار يف مديرية 

الصلو.
 وأكاد مصادر محايل باملديرياة أن مجامياَع املناخقني 
حاولات الزحاف باتجاه منطقتاي الصيار الدلياا والصيار 
الساخىل وساط مديرية الصلو أكثَر من مارة خالل اليومني 
املاضياني، مشارياً إىل أن أبطاال الجيش واللجان الشادبية 
تخكنوا مان مد لذه الزحوخات، مكبّدين املرتزقة خساائَر 

خاعحًة يف األرواح والدتاع.
وأخاع املصدُر بساقوط عادع من قيااعات املرتزقة خالل 
لذه الزحوخات، من ضخنها القائد امليداني ملا يسخى باللواء 
35 مدرع الذي يسايطر عليه املرتزقاة بقياعة اللواء عدنان 
الحخاعي املدانّي من ِقبل الخار لاعي، خيخاا تناقلت مواقُع 
إخبارية وناشاطون من محاخظة تداز مرصَع أعداع كبرية 
مان مناخقي الدادوان االثنني املايض بني قتيال وجريٍح إثر 
محاولة زحٍف عىل مناطِل بخديرية الصلو، االثنني املايض.

وأشاارت املصاعُر إىل ساقوط أكثر مان 20 مرتزقاً لقوا 
حتخهام وأميب أكثار من 35 آخريان، بينهام نائب زعيم 
املرتزقاة “أباو الدبااس” املدعو عااعل الدزي، وكاذا قائد 
مدخدية املرتزقة أمني املياليف والقياعي امليداني عالء الدزي 
والقيااعي املرتزقة املدعو “ريان” وكاذا مرصع القياعي يف 

تنظيم عاعش والذي يدعى سا  أبو عبدالرحخن.

طريان العدوان األمريكي السعودي يقصُف جسرًا بشبام كوكبان وُيلِقي قنابَل عنقوديًة على حرض
  - متابعات:

األمريكاي  الدادوان  وامال طاريان 
السادوعي يو  أمل عدواناه اإلجرامي 
اليخنياة،  املحاخظاات  مان  عادع  عاىل 
حيث شان عادة غاارات عنيخاة مباح 
الحخااء بشاارع  أمال عاىل منطقاة 
خاوالن بالدامخاة. واساتهدف طرياُن 
الدادوان السادوعي األمريكي يو  أمل 
بسلسالة غارات جرس مقسام ساالحة 
بدزلة األلجار بخديرية شابا  كوكبان 

بخحاخظة املحويت.
وأوضاح مصادر محايل باملحاخظاة 
للخسارية نات، أن طريان الددوان شان 
ثالث غاارات اساتهدخت جرس مقسام 

ساالحة بدزلة األلجر، ما أعى إىل تدمري 
الجارس بالكامال وتوقف حركة الساري 

بيط املحويت – منداء.
وأشاار املصدر إىل أن غاارات الددوان 

ومنشاآت  أباراج  تارضر  يف  تساببت 
االتصاالت بجبل الضوء واملباني واملنازل 

السكنية املجاورة لها.
وأكاد املواطنون أن ذلك االساتهداف 
الغاشام لن يثنيهم عن مواجهة الددوان 

ورخد الجبهات باملال والرجال.
األمريكاي  الدادوان  وأقاد  طاريان 
السادوعي يو  أمال عىل إلقااء قنابل 
حارض  مديناة  مساتهدخاً  عنقوعياة 

بخحاخظة حجة.
وسابل للدادوان أن ألقاى الدديد من 
القنابل الدنقوعية عىل حرض، وتسببت 
الدارشات مان  يف استشاهاع وإماباة 
املدنيني األبرياء ووثّقات منظختا الدخو 
الدولياة وليومان رايتال ووتاش تلك 

الجرائم أكثر من مرة.

إطالُق صاروخ 
»صمود« 

على معسكر 
مستحَدٍث 
للمرتزقة 
بالبيضاء

  - متابعات:
الصاروخياة  القاوَُّة  أطلقات 
للجياش واللجاان الشادبية، أمل 
عاىل  مخاوع  مااروخ  األربدااء، 
مدسكر مستحَدث ملناخقي الددوان 
السادوعي األمريكاي يف محاخظاة 

البيضاء.
وأوضح مصدر عساكري لوكالة 
القاوة  أن  اليخنياة )سابأ(  األنبااء 
الصاروخياة اساتهدخت بصااروخ 
مساتحدث  مدساكر  مخاوع 

للخناخقني يف مديرية الصومدة. 
وأشاار املصادر إىل أن الصاروَخ 
خساائَر  ميلخااً  لدخاه  أمااب 
وعتاعلام  املناخقاني  مخاوف  يف 

الدسكري.
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عدٌد من منتسبي وزارة الدفاع يترّبعون بأجزاء من رواتبهم للبنك املركزي 
ويؤكدون صموَدهم لسنني يف مواجهة العدوان

�ل�سحة �لعاملية: ت�سّرر ما يقارب 274 مرفقاً �سحياً منذ بد�ية �لعدو�ن و�أكرث من 14 مليوَن ميني بحاجة �إىل �إغاثة عاجلة

الوضُع الصحي يف اليمن.. استغاثاٌت إنسانيٌة متكررة وعالٌم أصم

  - خاص:
تواِماُل مراكُز اللياد يف الدامخة منداء 
عخليَة رصف الرواتب ملنتسابي وزارة الدخاع، 
حيث شخلت عخليُة الرصف يف اليومني األولني 
منتسبي املنطقة الساعسة وذلك وخقاً ليطة 
وزارة املالياة التي واخل عليهاا البنُك املركزي 

واملجلل السيايس األعىل.
 وسيتم خالل األيا  الجارية رصُف املرتبات 
ملنتسابي بقياة املناطال وباقاي املوظخني يف 

ميتلف محاخظات الجخهورية.
وقاال مدير الهيئة الداماة للليد املهندس 
محخد عايل مرغم، يف ترصياح لوكالة األنباء 
اليخنياة »سابأ« إن عخلية الارصف لددع من 
وحدات وزارة الدخاع جاءت تنخيذاً لتوجيهات 
وزارة املالياة بنااًء عاىل ماا أقاّره املجلاُل 
السايايس األعىل ببدء رصف جزء من مرتبات 
موظخي الدولة املدنيني َوالدساكريني َوبشكل 
تدريجاي، ُمشارياً إىل أن عخلياة الارصف تتم 

بالتنسيل مع البنك املركزي بصورة تدريجية 
بدءاً بالدخاع يليها رصف %50 من راتب شهر 
سابتخل ملوظخي وزارة الرتبية والتدليم ومن 
ثم املتقاعدين، خالوزارات َواملؤسسات املدنية 

التي ترصف عل ليئة الليد.
وأكاد مرغم عاىل أن الهيئاة الدامة للليد 
تدخال عاىل تساهيل الارصف عال مكاتبها 
مان  وعادع  الدامخاة  أماناة  يف  املنتارشة 
املحاخظاات وخال ماا توخار لها من سايولة 

نقدية من البنك املركزي اليخني.
إىل ذلاك عاّل منتسابو وزارة الدخااع عن 
ثنائهام للخجلل السايايس األعاىل وجهوعه 
يف توخاري رواتب املوظخاني، مؤكدين مللم 

ومخوعلم حتى النرص.
 الجندي جخال عيل قال: »استلخنا املرتبات 
لاذا الياو  ومامدون ومابرون، وسانصل 
سانني ولو تكون سانة تدخل وسانة تيرج، 
عاعي عندنا ال مباالة املهم أننا ننترص عىل آل 

سدوع«.
 ويضياف لا »مدى املسارية«: »الساخيه 
لااعي ما يساتحي عىل نخساه ويقول أمل 
سانرصف املرتبات وكأننا سنستلم ونيضع 

والله ما نستسلم وسننترص بإذن الله«. 
أَيْضااً يقاول الجنادي  ويف لاذا الساياق 
املنتساب إىل املنطقاة الساعساة حخاري عيل 
مالح بدوان: اساتلخت راتبي لشاهر ثخانية 
رغخاً عن سالخان، مضيخاً بقوله: »سنصخد 

وسنتلع بربع الراتب للجبهات«. 
ر  أماا الجندي خالد عايض خيقاول إن تأخُّ
الراتب لم يقف عائقاً لصخوع الشادب اليخني 
بال زاعلام مخاوعاً وعازة، مؤكاداً عاىل أن 
منتسابي وزارة الدخااع وكاخة أبناء الشادب 
اليخناي مامادون ومساتخرون بدعام كاخة 

الجبهات.
وتأتاي عخلية رصف الرواتاب بدد أن أقد  
الخاار لااعي عىل إمادار قارار بنقال البنك 
املركازي يف عادن ويف ظال حصاار الدادوان 
الغاشام املساتخر منذ أكثر من عاا  وثخانية 
أشهر، ولو ما اعتله مدير مركز بريد التحرير 
يحيى السنحاني ثخرة لصخوع الشدب اليخني 

وععخهم للبنك املركزي اليخني.
 وععاا السانحاني إىل اساتخرار املجهاوع 
الشادبي لرخاد البنك املركازي اليخني وتوخري 
السايولة، ُمؤّكاداً أن األماوال التاي أوععهاا 
املواطنون يف مراكز الليد كحساابات جارية 

ال تزال يف حساباتهم وال خوف وال قلل.

  - زكريا الشرعبي:
يومااً إثر آخر مناذ بدأ الدادواُن األمريكي 
السادوعي َشانَّ حرِبه عىل اليخن يف الساعس 
والدرشيان مان آذار الداا  املاايض وحيااُة 
اليخنيني تزعاع مداناة وكارثية، ليل خحسب 
من جراء قصِخه لألحياء الساكنية واملنشآت 
املدنية وماالت األعراس واملآتم بخيتلف أنواع 
األسلحة املحرمة خخا يزال الددوان، باإلضاخة 
إىل لاذا يخرض حصااره اليانل عىل اليخنيني 
من ُكّل أسباب الحياة حتى عون استثناء منه 
لحبات الادواء الرضورية التاي ال يخصل بني 

املوت واملرىض سوالا. 
وخيخا بلغ عدُع جرحى الددوان من املدنيني 
النسااء  مان  مدظُخهام  جرحاى،  ل19.20 
واألطخاال وتنترش األوبئاة القاتلة يف عدع من 
املحاخظات اليخنية مع وضع اقتصاعي يسء.. 
أظهر مساح جديد حاول النظاا  الصحي يف 
اليخن أجرته منظخاة الصحة الداملية ووزارة 
الصحة الداماة والساكان، أن مدظم املراخل 
الصحية يف البالع إّما أغلقت أبوابها أو ما تزال 
تدخل بجزء من طاقتها، وقال املسح إن لناك 
نقصااً حاعاً يف عدع األطبااء يف أكثر من %0ل 

من املديريات.
وخقاً لذات املسح خقد ترضر ما يقارب ل27 
مرخقااً محياً مناذ بداية الدادوان عىل اليخن 
منهاا 69 مرخقااً تدمارت بشاكل كيل و205 
بشاكل جزئي، وتشري منظخة الصحة الداملية 
إىل أن 9ل مديريًة من أمل 276 مديرية شخلها 
املساح، تختقر تخاماً لألطبااء، وأن %2ل من 
إجخايل املديرياات لديها طبيبان أو أقل )يف ُكّل 
مديرياة( لذا باإلضاخاة إىل الشاحة يف تواخر 

األرّسة للخرىض يف املستشخيات املتبقية، حيث 
يشاري التقريار إىل أنه لاكل 10000 مواطن ال 

يتوخر سوى 6.2 رسير.

 نقٌص حادٌّ يف األدوية
وكانات وزارة الصحاة الداماة والساكان 
اليخنياة قاد رخدات اساتغاثتها إىل املنظخات 
اإلنساانية واملجتخع الدويل مطلاع لذا الدا ، 
مشرية إىل أنه ما لم يتم تداُرُك الوضع الصحي 
يف اليخن ورُسعة رخع الحصار عن عخول املواع 
الطبية والدوائية واإلغاثية خإن املستشاخيات 
الكلى ساتكون قريباً غري قااعرة تخاماً عىل 
تقديم اليدمات اإلنسانية والطوارئ أو تنخيذ 
عخلياات وتوخاري الرعاياة املركازة للخرىض 
املحتاجني، مؤكدة أن اللاماَج املنقذَة للحياة 
والحخاية الصحية قد تنهار تدريجياً؛ بسابب 

نقص األعوية لألمراض املزمنة.
إىل ذلاك قالات الهيئاة الداماة لألعوياة يف 
وقت ساابل من لاذا الداا : إن 20 نوعاً من 
أناواع األعوياة املنقاذة للحيااة مان ضخنها 
أعوياة أمراض )الكىل، التهااب الكبد، أمراض 
القلب وأعوية كيخيائية للخصابني بالرسطان، 
السكري، شلل األطخال، وأعوية األطخال الذين 
يداناون من متالزمة التنخال( بجانب أعوية 
األطخال الذين يدانون نشااطاً زائاداً، لم تدد 
موجوعة، إضاخة إىل نُدرة يف املحاليل الوريدية.
لاذا ويوجاد يف اليخان 7 مصاناع لألعوية 
أبرزلاا رشكة سابأ خارما والرشكاة اليخنية 
املرصياة لألعوياة، وكذلاك مصناع بيوخارما 
املصناع الوحياد للحقان األمباول والرشكاة 
الدوائية الحديثة، ويقترص إنتاجها عىل أعوية 
املسكنات خقط، ومع لذا خقد توقف مدظخها 

عان االنتاج بسابب عد  القدرة عىل اساترياع 
املواع اليامة؛ بسبب الحصار وبحسب الهيئة 
الدامة لألعوية خقد كانت لذه املصانع تغطي 
%15 من حاجة السوق املحيل، وقد انيخضت 
اساتهداف  وماع   5% إىل  الدادوان  بداياة  يف 
الددوان ملصنع بيوخار  مطلع الشاهر املايض 
خقاد انيخضت إىل أقل من لذه النسابة، ولذا 
ما رخع سادر األعوياة املتبقية إىل ماا يقارب 

%300، بحسب عدع من مدراء الصيدليات.
 إىل ذلك يقول ياسني الزياعي -ميدلية رس 
الساداعة منداء-: إن توقف املصانع املحلية 
وكذلاك وكالء الرشكات األجنبية عن التناخل 
يف الساوق بسابب الددوان قاد أعى إىل ارتخاع 
أسادار األعوية بشاكل خياايل وأن عادعاً من 
املرىض يأتاون إىل أبواب الصيدليات ويدوعون 

بال أعوية بدد أن يدجزوا عن عخع قيختها.
 ويدتخد اليخن بحساب مصااعر يف الهيئة 
الداماة لألعوياة عاىل %95 مان األعوية من 
الياارج، وقد تراجاع حجم اساترياع األعوية 
خالل النصاف األول من الداا  املايض 2015 
إىل 25 ملياار ريال )117 مليون عوالر( مقابل 
ل5 مليار رياال خالل الخرتة ذاتهاا من الدا  
املاايض، وذلك قبل أن يحكام الحصار خناقه 

عىل اليخن بشكل تا  خالل لذا الدا .

الوضُع الغذائيُّ يفاِقــُم حجم الكارثة 
وباإلضاخاة إىل ُكّل لذا يأتي تدلور الوضع 
الغذائي ليضاعَف من حجم الكارثة الصحية، 
حياث ارتخدت مددالت ساوء التغذية بشاكل 
األوبئاة  اليخان، وزاعت  كباري لادى أطخاال 
واألمراض انتشااراً، ما جدل املرىض يخوتون 
قبل أن يصلوا إىل املستشخيات املتبقية أو قبل 

أن يتخكناوا مان الحصول عىل رسير شااغر 
يحتوي جزءاً من آالمهم.

تقاول التقاريار الدولياة إن أكثار من ل1 
إنساانية  إغاثاة  إىل  ملياوَن يخناي بحاجاة 
ومحياة عاجلة ال سايخا مع النقاص الحاع 
يف اليدمات الصحية الذي قد يؤعي -بحساب 
تقريار منظخاة الصحة الداملياة- إىل حرمان 
املزيد من السكان من الحصول عىل التدخالت 
الصحية املنقذة للحياة، كخا قد يحر  األمهات 
واألطخاال حديثاي الوالعة مان الحصول عىل 
خدمات التخنياع والرعاية الصحية يف مرحلة 
ما قبل وبدد الاوالعة. ويخكُن أن يلجأَ املرىض 
ان يدانون مان األمراض املزمناة إىل عخع  مخَّ
تكاليف أكال للحصول عىل الدالج أو االمتناع 
يه خإن غيااب خدمات إعارة األمراض  عن تلقِّ
الساارية املناسبة سايؤعي بحساب الصحة 
الداملية إىل ازعياع مياطر تخي األمراض مثل 

الكولريا والحصبة واملالريا وغريلا.
تدلور وضع األمن الغذائي يف اليخن والذي 
بدا نخوذُجه يف محاخظة الحديدة وأللها الذين 
يقتحم املوت منازلهم بسابب الجوع ويواجه 
خطر لاذا املوت ماا يقارب 5000 نساخة يف 
قريتَاي البقداة والذكاري يف مديرياة التحيتا 
خقاط وعرشات اآلالف يف املناطال واملديريات 
األخرى، وكذلاك تزايد مددالت ساوء التغذية 
لادى األطخاال يف عخاو  محاخظاات اليخان 
مرتباط بشاكل رئياي بالدادوان األمريكي 
السادوعي، وماا تراخل مده مان حصاٍر بري 
وبحاري وجاوي، حياث أغلقت املناخاذ، وتم 
الحد مان اساترياع املاواع الغذائياة واألعوية 

واملستلزمات الطبية الرضورية. 
وقد تدنت عخلية االساترياع؛ بسبب الحصار 

الذي يخرضاه الددوان األمريكي السادوعي إىل 
أقال مددل مناذ أربدني عامااً، ووخقااً للناطل 
الرسخي باسام وزارة الصحة اليخنية الدكتور 
تخيم الشاامي خإن لذا ساالم بشاكل رئيي 
يف الكارثة الصحية، وبحساب ترصيح الدكتور 
الشاامي خإن اساتخراَر عخلياات القصف عىل 
املستشخيات واملراكز الطبية منع وزارة الصحة 
الدامة والساكان اليخنية مان تقديم اليدمات 
الطبياة عاىل النحاو املطلوب، حيث اساتهدف 
الددوان أكثر من %60 من املنشآت الصحية يف 
مدظم أنحاء الجخهورية، مخا تسابب يف تخاقم 
الوضع الصحي بشكل كبري، باإلضاخة إىل أزمة 
امليااه وعاد  وجوع مصااعر محية لهاا، مخا 

تسبب يف انتشار األمراض واألوبئة.
لاذه التقاريار وإن كانات لم تحتاِو عىل 
الرقم الحقيقي للخأسااة والاذي يخوق بكثري 
ماا ذكرتاه إال أنهاا كخيلة أن تحرك مشااعر 
الحجارة وتؤنسان قلوبها، ومع ذلك لم تحرك 
ساكناً يف املجتخع الدويل الذي يّدعي اإلنسانية، 
إذ ال يزال الحصار عىل الشدب اليخني مستخراً 
بشاكله اليانل وال يازال اساتهداُف الددوان 
الساكنية  للخناطال  السادوعي  األمريكاي 
واملراخل اليدمية مساتخراً عىل قد  وسااق، 
وكذلاك ماا يازال الدادوان يساتيد  الورقة 
االقتصاعياة لقتال الشادب اليخناي بالجوع 
واملارض، إذ الدالم راكع يف باالط البرتوعوالر 
ويف أذنيه وقٌر عان األنني الذي يصدره املرىض 
املقدادون عىل شاخري املاوت وبينه وباني ُكّل 
القواناني اإلنساانية والحقوقية التاي يناعي 
بهاا إذا ما تدرضت قطة لألذى عىل شاواطئ 
الشانزليزيه حجاٌب كأنخا اليخني ال ينتخي إىل 

لذا الدالم.
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لن نسَمَح للغزاة بدخول أراضينا وسنتوّجه للجبهات ألخذ الثأر من املعتدين 
املرتِزقُة يف رداع فئة قليلة وتنظيم القاعدة استقطب البعَض مستغاًل فقرهم

- بدايــة نرّحــُب بكم شــيخ عــادل، وكما 
تعرفــون أن العــدواَن األمريكــي الســعودي 
ارتكب الكثرَي من الجرائم بحق اليمنيني.. ما 

تعليقكم على ذلك؟
التاي  املجاازر  الحقيقاة  بكام، يف  ألاالً   
ارتكبتها السدوعيُة بحل أبناء اليخن ال يقرلا 
ِعيان وال قاناون وال ُعارف وال سالف، وَمان 
يرتكاب لاذه الجرائم لام مجارَّعون من ُكّل 
األخاالق والقيم اإلنساانية، ويدتالون أعداء 

للدروبة واإلسال  واإلنسانية بشكل عا .
وأناا وكل أبناء اليخن ندين ونساتنكر لذه 
الجرائام، ولديناا أساالف وأعاراف تدتل ما 
يحادث »عيبا« عندماا يقتل الدادوان الناس 
غادراً وعدوانااً يف األخاراح أو األحازان أو يف 
األسواق أو املدارس واملصانع وغريلا.. ونحن 
نساتغرب كيف يقتل لؤالء املدتادون الناس 
اليخنيني ولم مجتخدون مدزون ألرسة امليت 
مثال الذي حصل يف الصالاة الكلى وكذلك يف 
مالاة األخراح كخثال عرس سانبان واملياء، 
ويحولون لذه التجخدات إىل مأساة ألمحاب 

الشأن وضيوخه.
والواقع إن املدارك لها جبهاتها يقتل خيها 
ما يشاء من الذين لم يف الجبهات، ولكن لذا 
الددوان برغم امتالكه ألحدث أنواع األسالحة 
واملاال والغارور لكنه لم يساتِطع الصخوع يف 
جبهاات القتال، والحظتم والحظ الدالم كيف 
أن الجنادي اليخني واملقاتل اليخني يقتحخون 
الدباباات  أحادث  وأن  السادوعية،  املواقاع 
وغريلا من األسالحة لم تقف يف وجه املقاتل 
اليخني، ويقاو  الجنوع السادوعيون بالخرار 
بالدبابات واملدرعات والجندي اليخني سالحه 
الشاييص لاو الكالشانكوف، خقاا  حكا  
آل سادوع بارتكاب املجازر بحال املدنيني من 
أطخال ونساء وشيوخ؛ ظاناً منه أنه بجرائخه 
لاذه ساوف يرعب أبنااء اليخن، ولكان أبناء 
اليخان ييتلخاون عان شادوب الدالام، خهم 
كلخا شاالدوا مجازر الدادوان ازعاعوا مالبة 

يف مواجهاة املدتديان وازعاعوا توحداً وتكاتخاً 
يف مواجهاة الددو، وأنا لنا أععو إىل املزيد من 
توحياد الصاف واللحخة بني أبنااء اليخن وأن 

يكونوا مخاً يف مواجهة لذا الددوان.

- بعد املجزرة التي ارتكبها طريان العدوان 
يف الصالــة الكــربى التــي كان فيهــا عزاء آل 
الرويشــان دعــت قبيلــة خــوالن الطيال إىل 
النكف يف مواجهة السعودية.. ما هو موقف 

قبائل رداع والبيضاء من هذه الدعوة؟
نحان نسااند خاوالن وسانحان يف ععوتهم 
للنخاري الدا ، وندتال أن الذين استشاهدوا يف 
الصالة الكلى ليساوا خقط مان أبناء خوالن، 
وإنخا لم من ميتلاف قبائل اليخن، والحقيقة 
أننا قبل خرتة عقدنا اجتخاعاً موّساداً مَلَشاايخ 
اساتدداَعلم  الجخياُع  وأبادى  رعاع،  وقبائال 
للذلااِب إىل جبهاات القتاال وعاىل رأس لاذه 
الجبهات الحدوع مع املخلكة الدربية السدوعية، 
وكذلك قامت قبائال رعاع بإعداع قاخلة غذائية 

ععخاً ألبطال الجيش واللجان الشدبية.
ولكان بدض الُقبُال مان رعاع يدانون من 
قضياة الثاأر القبايل ماع بدضهام البدض، 
والجهات امليتصة لم تحرك سااكناً إزاء لذه 
الثاأرات، وأناا لناا أععاو املجلل السايايس 
األعاىل لحال قضايا الثاأر املساتدصية؛ ألنها 
أكلات األخارض واليابل وساوف يكون لحل 
لاذه القضايا رعوع ايجابية يف توحيد مخوف 
القبائل؛ ألن مشاكلة الثأر تديل اختالط أبناء 

الُقبُل الذين بينهم ثأرات.

- ولكــن ملاذا ال تبــادرون بعقد الصلح بني 
الُقُبــل كغريها من القبل اليمنية يف مواجهة 

العدوان؟
نحان ععونا للصلاح الدا ، ولكان مثل ما 
ذكارت لاك أن لناك بداَض الثاأرات مدقدة، 
ولاذا يساتلز  جهاات علياا للتدخال، تدخل 

عاىل عقد الصلح باني الجخياع، ولي خرمة 
لحسام قضايا الثأر؛ ألن لذه القضايا للناس 
خيهاا حقاوق وعمااء ورضوري أن تتبنالاا 
الجهاُت الدليا وتقنع جخيع األطراف بالتنازل 

لبدضهم البدض.

- البعُض من أبناء رداع والبيضاء ينتمون 
إىل تنظيــم القاعــدة ويقاتلــون يف صفوف 
املرتزقــة مــع العــدوان، فما هو الســبب من 

وجهة نظرك؟
األساباب لي عاد  التخا  الدولاة بأبناء 
القبائال وال بخناطقهم، وذلك بتوخري املدارس 
والجامداات واملراكز الصحية، حيث تجاللت 
بداعاتهاا  مخساكة  لاي  التاي  الُقبُال  عور 

وتقاليدلا وخارجة عن نطاق الدولة.
وعاد  اساتيداب أبنائهاا يف سالك الدولة 
ومنحهام حقوَقهم كغريلم مان محاخظات 
الجخهورياة؛ لذلك خإن األقلياَة من أبناء لذه 
القبال والاذي لام يوجاد لديهم عخال ماعي 
املتطرخة باساتقطابهم،  الجخاعاات  قامات 
وال توجد لدينا قاعدة كتنظيم سايايس وإنخا 
املوجاوع والذي نداناي منه لي الثاأرات بني 
الُقبُل ولناك بدض األشاياص الذين ينتخون 

للقاعدة ولؤالء لم قلة قليلة.
أماا األشاياص الذين ماع الدادوان خهم 
خئة أيضاً قليلة وال يدالون عن أبناء القبيلة 
بال يدلون عن أنخساهم ولم يلهثاون وراء 
مصالَح شيصيٍة وال يخثلون رعاع أو البيضاء 
وإنخاا يخثلون أنخساهم ولنااك مرتزقة مع 

الددوان من جخيع أبناء اليخن.
وعندناا يف قيخاة خئة قليلة يف حادوع مراع 
يقاتلاون يف مخاوف الدادوان ولكنهام لام 
ولان يساتطيدوا التقدَ  نحاو رعاع وإنخا لم 

محصورون يف حدوع مأرب.
ونحان كقبائال، ُكّل قبيلاة ملزماة باأن 
تحاخَظ عاىل حدوعلاا وال تساخَح للغزاة أن 
يدخلوا من حدوِعلا إىل القبيلة األخرى والذين 

ماع الدادوان لام مرتزقاة ولم قلاة، وإنخا 
وسائل اإلعال  الغازية تضّيم وتدّظم وترّوج 

لهم ولتقدماتهم.
والبيضااء كخا تدرخاون ويدارف الغازي 
ترتبُط بددة محاخظات ولكنها لم يتقد  منها 

الغازون من أية منطقة.

- العــدوان يعَمــُل على ُمَخّطط تقســيم 
اليمــن منــذ فــرة حيــث قاموا بما يســمى 
األقاليــم بضم البيضاء مع مــأرب والجوف، 

كيف تنظرون إىل هذا التقسيم؟
بالنسابة لضم البيضاء مع مأرب إعارياً يف 
ظال وضخن اتخاق وتحت مظلاة الجخهورية 
اليخنياة ويف ظال الوحادة اليخنياة، خال مانع 

لدينا، أما غري ذلك خال.
ونحان يف البيضااء سانظل مداخداني عن 
الجخهورياة والوحادة مهخاا كلخناا ذلك من 
ثخان، ونحان آباؤناا وأجداعنا َمن ساالخوا 
يف الثاورات اليخنية ساواء أكانات الثورة ضد 
النظا  امللكي يف املحاخظات الشاخالية أو ضد 
االستدخار الليطاني يف املحاخظات الجنوبية؛ 
ألن البيضااء كانت وال تزال ميتلطة بشاخال 
الوطان وجنوباه، وضخان الثوابات الوطنية 
ولذلك خهي ال تازال مع حقوق ومطالب أبناء 

اليخن يف ميتلف الظروف.

- كيــف تقّيــُم تعاوَنكــم مــع الجيــش 
واللجــان الشــعبية يف الحفــاظ علــى األمن 
واالســتقرار، خصوصاً والبيضاء مرتبطة مع 

محافظات أبني ومأرب؟
اللجاُن الشدبيُة التي وُجدت يف البيضاء ويف 
ُكّل محاخظاات اليخن لي مان أبناء املنطقة، 
ولاي تقاو  بدوِرلاا ماع الجبهاات املدنية 
األمنياة وعند مارور أي مشاتبهني يتم إلقاء 
القبض عليهم وتسليخهم للجبهات املدنية.

األمنياة  والجبهاات  الشادبية  واللجاان   

مستشادرون واجبهم ويدخلون كجَسد واحد 
يف الحخااظ عاىل األمان واالساتقرار، ونحن 
يف وضاع حارٍب مع الغازاة واملحتلاني وعلينا 
جخيداً مسؤولية القيا  بواجبنا نحو وطنننا؛ 

ألن الغزاة يستهدخون الوطن بشكل عا .

- مــا هي مطالبكم شــيخ عــادل يف هذا 
الحوار؟

أطالاب املجلل السايايس األعىل والجهات 
والشايصيات  القبائال  تدعام  أن  املدنياة 
لتقاوَ   املتاحاة  باإلمكانياات  االجتخاعياة 
بدورلاا الوطناي يف الدخااع عن الباالع؛ ألنه 
لم يباَل عاخال الوطان إال الوطنياون، ولذه 
لديهاا  ليسات  االجتخاعياة  الشايصيات 
اعتخااعات من الدولة ساابقاً وال حالياً والذي 

مده يشٌء بسيٌط تم توقيُخه.
وأطالاب املجلاَل السايايس األعىل بوضع 
الحلول الداجلاة يف رصف املرتبات؛ ألن لناك 
أرساً مدتخادة عاىل املرتب، ونحان نياف من 
املأسااة اإلنساانية يف اليخان، وعاىل الجهات 
املدنية مراعاة لذا الجانب، كخا أن عىل الدولة 
أن تتيذ اجاراءات مارمة بتخديال اإليراعات 
كالرضائب والجخارك وغريلاا من اإليراعات، 
ولاو تخدلات لاذه الجوانب بشاكل محيح 
لتغطية االحتياجات لدعام الدولة وخصوماً 
املرتبات وأغلب الادول ومنها أمريكا مدتخدة 
عاىل الرضائاب، ونحان يف اليخان لاو تخدلت 
بشاكل محياح الرضائب وأبساطها رضيبة 
القات، َلوخرت عخالً كبرياً للدولة، ما بالكم لو 
توخارت جخيع اإليراعات وتاوّرعت مبارشة إىل 

خزينة الدولة؟!.
املجلال  إىل  بالدعاوة  أتوّجاه  وختامااً 
السايايس األعىل لإلرساع يف تشكيِل الحكومة 
من أجل الوطن واملواطن وأن تكوَن الحكومُة 
يف مصلحاِة الوطِن خاوق ُكّل االعتباارات وأن 
يتم اختياُر األشياص النزيهني واملشهوع لهم 

بالكخاءة.

 على الدولِة أن تتخَذ اجراءاٍت صارمًة 
بتفعيل اإليرادات كالضرائب والجمارك 

وغيرها من اإليرادات
 نطالُب المجلَس السياسي األعلى 

باإلسراِع في تشكيل الحكومة من أجل 
مصلحة الوطن والمواطن

 الثأرات أكلت األخضَر واليابَس وأدعو 
المجلَس السياسي لحلها؛ ألنها ستعمُل على 

توحيِد صفوف القبائل في مواجهة العدوان

قال الشيُخ عادل محمد قرموش، وهو أحُد الشخصيات 
االجتماعية بمنطقة قيفة بمدينة رداع محافظة البيضاء: 
إن أهالي المحافظة يساندون وبشكل كبير قبائَل خوالن 

الطيال ألخذ الثأر من العدو الذي قَصَف القاعة الكبرى في 
صنعاء في الثامن من أكتوبر الماضي.

وأضاف قرموش في حوار خاصة لـ »صدى المسيرة« 
أن قبائل البيضاء تقُف إلى جانب أبطال الجيش واللجان 

الشعبي في ضبط األمن واالستقرار بالمحافظة، وأن 
المرتِزقة هم فئٌة قليلٌة وال يحققون أي انتصار ُيذكر.

إلى نص الحوار:

  - حاوره/ محمد القيري

أحمد ناصر الشريف:
 

واملثقخاني  املتدلخاني  أن  يتصاور  كان  مان 
أخطاَر مان غريلام عاىل وطنهام  سايكونون 
ويخرطون خيه ويبيدوناه ويصطخون مع أعدائه 
مقابل حخنة من املال املدنل، بينخا أَبْنَاء القبائل 
الرشخااء يتصادرون مشاهد الدخاع عان الوطن 
ويشاكلون طوقاا للدخاع عان منداء بال وتأبى 
عليهام رجولتهام ونيوتهام وشاهامتهم إال أن 
يكوناوا يف مقدمة الصخوف يف ميتلف الجبهات.. 
مع أنه إىل وقت غري بديد كان الساسة واملنظرون 
يف اليخان ال يارتععون عان تكارار وترعياد أنهام 

قااعرون عىل أن يقتحخوا عالام القبيلة، وعىل أن 
بإماكان أعواتهم السياساية أن يحدثاوا تغيرياً يف 

بنيتها اجتخاعياً وسياسياً وثقاخياً. 
 وخجأة نكتشف أن تلك األطر السياسية خالل 
تجربتها الطويلة يف الدقوع اليخساة املاضية منذ 
أن كان يطلال عليهام الحركياون أو الحراكيون، 
وإىل الياو  كلخا قاموا به لاو مغامرة ومجازخة 
ذلباوا خاللهاا بأرجلهام وقناعاتهام وبالنواياا 
الطيباة أحياناً وبالنوايا السايئة أحياناً أخرى إىل 
توظياف القبيلاة واألنخااط القبلية املسيّساة يف 
تداملهم مع قضايا الوطن ويف منشاطهم وحتى 
يف خالخاتهم السياساية.. حتى أمبح ال خرق بني 

من يختشال الساالح وبني من يختشل قلم وعخرت 
السياساة.. وتحولات )األطار السياساية( مان 
أطار حداثية تطويرياة مواكبة ملتغاريات الدرص 
والحياة.. إىل أطار )حز قبلية( تلهث خلف إرضاء 

القبائل واستخالتها وكسب رضالا ووعلا. 
 بل لقاد تخالت املسااخة بني األطار الحزبية 
والقبيلاة لتصباح القبيلاة أكثر وطنياة.. خاللم 
تركاوا القبيلاة لحالهاا ولبسااطتها ولدخويتها 
ونظاختهاا ولتقاليدلا األميلاة التي عرخت بها.. 
وال لم انشغلوا يف عخلهم السيايس غري املتخنطل 
برمااص وبندقية القبيلة ومالختها كباحثة عن 
جادوى اقتصاعياة ومالية لكل خطاوة أو موقف 

تتياذه.. لاذا خاان السياسايني ورجاال األحزاب 
وقاعتهاا بصخهم األول والثاناي والثالث لم غري 
أبريااء من لاذا )الدك( السايايس الاذي لم يرض 
بالتجربة السياساية اليخنية خحسب، وإنخا أرض 
بالقناعات الوطنية للشدب عامة الذي بدالً عن أن 
يحز  أحزابه ويقف مدها ظل حتى وقتنا الرالن 
ينضام إىل أحازاب لي عباارة عن عكاكاني لبيع 
املواقف ورشاء الذمم السياسية.. وعخواً إن بالغت 
بألخااظ جارحة خارجة عن اللياقة السياساية.. 
ولكنهاا الحقيقة التي يجاب أن تقال.. لنكن كلنا 
عاىل بينة مخا يجري يف بلدناا اليو  من تحالخات 
وإعااعة تحالخاات وبنااء خصومات واساتداعة 

خصوماات وزرع عاداوات.. ولاو ماا يؤكاد أن 
املجتخاع اليخني ماا زال ينتظم حتاى بدد ميض 
أكثار من نصف قرن عىل قيا  ثورته عا  1962  
وخل اتجالات تقاف تحالخاتها عائقاً حيال خلل 
شادور بالهوية الوطنية والقومية.. ولذا يشكل 
إعاقة ومشكلة كلى لكل حكومة مركزية تأتي؛ 
ألنهاا تبقى مشالولة وال تساتطيع أن تتحرك أو 
تدخل شايئاً يف ظل لذا الوضع وبسابب سايطرة 
منطل لؤالء املثقخون واملتحزبون عىل توجهها.. 
كخا حدث منذ الدا  2011  وما لو حاعث حالياً 
عندما امطخوا مع الددوان ضد وطنهم وشدبهم 

وشاركوا يف تدمريه وقتل أبنائه.

شتان بني موقف القبيلة واملثقفني! 
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  - رشيد الحداد:
بداَد أقال من شاهَرين من محاولاة الخار 
لااعي تدطيَل نشااط البنك املركازي اليخني 
يف الدامخاة مندااء، تخكان البناك املركزي 
اليخني وبتوجيهات املجلل السايايس األعىل 
رصف مرتباات موظخاي الدولاة يف املجالني 
املدني والدساكري يف الدامخة واملحاخظات؛ 
الوطنياة  بخسائوليته  مناه  إستشاداراً 
واألَْخاااَلقياة واإلنَْسااانية تجااه موظخاي 
الدولاة، إال أن رصَف مرتبات املوظخني يف ظل 
الظروف الحالياة التي تدد من احلك الظروف 
التي تواجهها اليخن يدد انتصاراً كبرياً لإلراعة 
الوطنياة عىل قوى الرش مان مرتزقة وأََعَوات 
الُداْدَوان السادوعي األمريكاي، باإلَضاَخة إىل 
كوناه رعاً قوياً عاىل ُكّل املسااعي التي بذلها 
ويبذلها الُدااْدَوان منذ الوللة األوىل لُداْدَوانه 
التاي شانها  اللباري وحرباه االقتصاعياة 
برشاسة، مساتغالً التواطؤ األَُماخي تجاه ما 
يتدرض له الشدب اليخني من جرائم جسيخة 

حرمها القانون الدويل اإلنَْسااني.
الحارب ورشاساتها  تلاك  ورغام رضاوة 
وأَْلاَداخها التي تدكل حالة الضدف والولن 
الذي يدايشاها الددو السدوعي األمريكي، إاّل 
أن عناوين الصخوع األسطوري أكان يف املجال 
أَْو  االجتخاعاي  أَْو  الدساكري  أَْو  السايايس 
االقتصااعي باتت واقداً ضيّقت كاخة خيارات 
الددو واخشالت كاخة أَْلاَداخه التي يسدى إىل 
تحقيقها بخيتلف السابل والوسائل واالليات 

منذ عا  وتسدة أشهر. 
خالدادو الاذي أنخال يف ُعاْدَواناه اللبري 
بحال الشادب اليخناي قرابة الاا 350 مليار 
عوالر تباينات ما بني نخقاات لرشاء مخقات 
أسالحة ختاكة ورشاء مواقف عولية ومواقف 
أَُماخياة وكذلاك إنخاق ملياارات الرياالت من 
الُدخلاة السادوعية عاىل مرتزقاة الُدااْدَوان 
ومناخقيه يف ميتلاف الجبهات لم يجِن منها 
سوى اليرسان، خسادى إىل سياسة التجويع 
املتدخدة، محاوالً إحاداث اضطرابات عاخلية 
لتهيئاة أرضياة مناسابة يساهل اخرتاقهاا 
لتنخيذ أعنى أَْلاَداخه حتى ال ينكب عىل وجهه 

حامالً عاَر الهزيخة. 
ويتضاح ذلاك جليًاا مان خاالل التأيياد 
للخاار لااعي بضاوء  اإلَماَراتاي  السادوعي 
أخارض أمريكي خيخا يتدلل بقارار نقل البنك 
املركزي الذي مثّال وال يزال يخثّل تحدياً كبرياً 
للخرتزقة أنخسهم يف الداخل وكذلك للُداْدَوان 
السادوعي الذي يجد نخَساه الياو  بدون أي 

أَْوَراق اقتصاعياة بداد أن اساتنخدلا طيلاة 
الخرتة املاضية. 

خاخار وأكل وأخطار تلاك األَْوَراق بالخدل 
اليخناي ومحااوالت  املركازي  البناك  كانات 
نقلاه إىل محاخظاة عادن بطريقاة انتقامية 
عشاوائية غري مسئولة وغري مدروسة، وكان 
الهادف الرئياي خيهاا إيجااَع غطااء لنهب 
وسالب إياراعات الدولة يف املناطال الجنوبية 
والرشقياة بداد أن رخاض البناك ومنادوق 
النقد الادويل مسااعَي حكومة بان عغر غري 
الرشعية يف مصاعرة ايراعات الدولة املستدامة 
مان رضائب وجخاارك، واعتل تلاك اليطوة 
ميالخاًة التخااق الدامخة األُرعنياة »عّخان 
»باني قياعة البناك املركزي اليخناي وحكومة 
الخار لااعي والتي بخوجب االتخااق التزمت 
باحارتا  اساتقاللية البناك املركازي حتاى 
يقو  األخاري بخهامه عون أياة مضايقات أَْو 
تدخالت، كخا شاّدعت امُلؤّسسات الدولية عىل 
رضورة مسااعدة البناك املركازي اليخني يف 
القياا  بهامة واالساتخرار يف رصف مرتبات 
السالع  وارعات  وتغطياة  الدولاة  موظخاي 
واملنتجات األََسااساية التي تخثل أعىل جدوى 
وأعاىل خائادة للخساتهلك اليخناي، ورغم ُكّل 
التحذيارات الدولياة مان مغباة اتيااذ أياة 
خطاوات انخراعية غري مسائولة خيخا يتدلل 
بالبنك املركزي ونشاطه املرصيف، إاّل أن لاعي 
وُحُكومتاه حااوال ابتازاَز الشادب اليخني يف 
لقخة عيشاة وأقرا نقل البنك املركزي اليخني 
إىل محاخظاة عادن التي تحكخها املليشاياُت 

املسالحة من جانب ومليشيات الحزا  األمني 
التاي يقوُعلاا املدعو لاناي بن برياك وزير 

الدولة يف حكومة الخار لاعي.
محاولة نقل البنك التاي كانت آخر أَْوَراق 
الخاار لااعي أَْمبَحت بدد أقل من شاهرين 
محروقة وغري ذي جادوى، خأَْكثَار من 300 
مكتاب برياد يف ميتلف املحاخظاات ختحت 
أَبَْوابهاا لارصف مرتباات موظخاي الدولاة 
مناذ مباح االثناني املايض وساتبدأ برصف 
مرتباات املتبقياني مان منتسابي القاوات 
املسالحة الذين لم يرصف لهم يف اغساطل 
املايض وساتنتقل تدريجياً إىل رصف مرتبات 
موظخاي الدولة يف امُلؤّسساات املدنية بواقع 
نصف راتب لشاهر سابتخل بشاكل مؤقت 
حتاى يتم تجااوز األَْوَضااع املالياة الصدبة 
التاي تخر بهاا املالياة الداماة للباالع جراء 
أَْعَخاال القرمناة املالياة والساطو والنهب 
املنّظم من قبل مرتزقة الُداْدَوان السادوعي 
األمريكاي إليراعات البنك املركازي اليخني يف 
املناطال الجنوبياة والرشقياة والتي وملت 
خيخاا يتدلل بالرضائاب الداماة م مليارات 
رياال شاهرياً كان البناك املركازي يحصال 
عليها، يضاف إىل املورع األُْخااَرى املستحقة 
من االيراعات الجخركياة التي كانت تورع إىل 
البناك املركازي اليخناي وخصومااً جخارك 
املنطقة الُحّرة بددن وااليراعات الجخركية يف 
ومنخذي الوعيدة وشاحن؛ وبسبب مصاعرة 
تلاك االياراعات انيخضت عائادات مصلحة 
الجخاارك بخاا نسابته %50، وخال مصدر 

مسئول يف الجخارك.
تجااوز البنك املركازي اليخناي يف منداء 
املالياة  ووزارة  االيراعياة  الجهاات  وكاخاة 
لتحادي محاولاة نقال البنك مان منداء إىل 
عادن وتدطيال نشااطه املارصيف، وتجخيف 
كاخاة مصااعر عخلاه مان إياراعات الدولاة 
وموارعلا من الدخلاة املحلية واألجنبية، يدد 
انتصاراً كبارياً للجبهة االقتصاعية يف الظرف 
الحاايل ولن يكاون االنتصاار األخاري، بل إن 
لناك انتصارات كبرية يف لذا الجانب ستتواىل 
مساتقبالً، لدل ألخهاا إَعاَعة نظار مندوق 
النقد الدويل يف مطالب الخار لاعي وحكومته 
بداد أن تبني للدالم أجخاع األَْلاَداف اليخية 
لقرار الخار لاعي الددمي بنقل البنك املركزي 
إىل عدن عاىل أرض الواقع، ونواياه التدمريية 
للشادب  والساوعاوية  اليخناي  لالقتصااع 
اليخني، خدىل مدى أَْكثَار من شاهر من وضع 
قارار الخار لاعي من قبل امُلؤّسساات املالية 
الدولية وعدع من الدول تحت الرقابة للتنخيذ 
مان جانب والوخااء بالتزاماتاه التي قطدها 
عىل نَْخاساه أََما  مديرة مندوق النقد الدويل 
كريساني الجاارع، خشال لااعي يف تنخيذ أي 
خطاوات يف نقال البناك أَْو رصف مرتباات 
موظخي الدولة بل عىل الدكل لجأ إىل رصف 
االحتياطاي النقادي األجنباي لساداع جازء 
من مرتباات موظخاي الدولة خقاط يف عدن 
وحتاى اآلن لام يساتِطع رصف أي مرتبات، 
ولو ما ضاعف مدانااة املواطنني يف املناطل 

الجنوبية.

احتجزت قواُت تحالف الُداْدَوان البحرية، كخيًة محدوعًة من 
مااعة املازوت تابداة لرشكة النخط اليخنية ياو  أمل، ومندت 
عخولها إىل ميناء رأس عيىس لتشغيل السخيه الدائخة »ماخر« 
)اليازان الدا ( املتواجدة يف ساواحل محاخظاة الحديدة والتي 

تدخال باملاازوت.
 وأكادت رشكة الرشق األَْوَساط النخطية يف رساالة وجهتها 
إىل رشكاة النخاط اليخنية أن قواِت تحالف الُداْدَوان السادوعي 
األمريكي مندت الناقلة النخطية )راما 1( التي تحخل عىل متنها 
3000 طن من ماعة املازوت من الدخول لتزويد السخينة ماخر 
باملااوزت، وأخاعت الرشكاة الناقلة أن قوات تحالاف الُداْدَوان 
اعرتضات طريال الناقلاة راما 1 مان عخاول امليااه اإلْقليْخية 
واملحلياة اليخنياة لتخرياغ الكخية املشارتاة من رشَكاة النخط 
اليخنياة واملقدرة با 3000 طن مان ماعة املازوت يف ماخر رغم 
حصولهاا عىل ترخيص مرور من قبل خريال التختيش الياص 

باألَُمام املتحدة املتواجد يف جيبوتي.
 وحاذر مصدر مسائول يف مينااء رأس عياىس النخطي من 
حدوث كارثة بيئية يف حال عد  اجراء ميانة عاجلة للساخينة 
الدائخاة التاي تحخال مليونااً و0ل ألاف طن من نخاط ماخر 

اليخيف اليا  منذ ابريل 2015.
 ولخات املصادر إىل أن مااعة املاازوت نخاذت من الساخينة 
ماخر قبل شاهر من اآلن؛ بسبب الحصار الذي يخرضه تحالف 
الُداْدَوان عىل املوانئ اليخنية، وأشاار إىل أن ما ضاعف املياطر 
من حدوث ترسب نخطي من ماخر تأكل وتقاع  الساخينة التي 
يزياد عخرلا عن 60 عامااً، مؤكداً يف الوقت نَْخاساه أن رشكة 
ماخار قامات بإجاالء ُكّل موظخاي الساخينة وأبقت خخساة 
موظخاني يف الحديدة للطوارئ، بدد أن توقخت الساخينة نتيجة 

نخاع املازوت.
 وأشاار املصادر إىل أن الساخينة ماخار بأمال الحاجة إىل 
تزويدلاا بخااعة املاازوت إلَعاَعة تشاغيل محركاتهاا والقيا  
بأَْعَخال ميانة عاجلة خصوماً وان مساتوى تهالك الساخينة 
نتيجاة تخي الصدأ يف ميتلاف جوانبها ينذر بترسب الكخيات 

النخطية الكبرية التي تحخلها.
وحّخل املصادر تحالف الُداْدَوان املسائوليَة الكاملة يف حال 
حادوث ترسب نخطاي من الساخينة والذي سايؤعي إىل كارثة 
بيئياة وإنَْسااانية كبارية وسايلحل الارضَر الكباري بالثروة 
الساخكية والبيئة البحرية برمتها، باإلَضاَخاة إىل تداعيات ذلك 

عىل ساالمة املواطنني نظراً لُقرب الساخينة الدائخة ماخر من 
الشاطئ. 

ويتدخاد تحالف الُدااْدَوان محاارَصة أي وارعات من الوقوع 
تابدة لرشكة النخط اليخنية منذ بدأ الُداْدَوان تنخيذاً لتوجيهات 
الخاار لااعي الاذي يرغاُب يف تدمري رشكاة النخاط الحكومية 
وتدطيال كاخاة انشاطتها وإتاحاة املجاال ملهربي املشاتقات 
النخطية يف التحكم بالساوق املحيل من خالل االحتكار، وابتزاز 
املواطان اليخناي وبياع املشاتقات النخطية بأضدااف القيخة 
الحقيقياة من جانب واساتنزاف الُدخلة املحلياة واألجنبية من 
السوق املحلية توامالً للحرب االقتصاعية التي يشنها الُداْدَوان 
وأََعَواته ضد االقتصاع الوطني، خالحصار الذي يخرضُه الُداْدَوان 
عىل الشدب اليخني ال يزال عىل أشده ويزعاع حدة يوماً بدد آخر 
يف ظال مخت األَُمام املتحدة التي توّلت عخلية تختيش الساخن 
التجارية القاعمة إىل املوانائ اليخنية منتصف يوليو املايض، إاّل 
أنهاا أَْمبَحت رشيكا أََسااسايا يف الحصاار وبطريقة مبارشة 
من خالل مختها عن املخارساات التي تقو  بها قوات التحالف 
البحرية بحل ساخن وناقالت النخط القاعمة إىل املوانئ اليخنية 

وعىل وجه اليصوص التي تشرتيها رشكة النخط اليخنية. 

�آخُر �الأَْوَر�ق �القت�سادية ت�سقط باإر�دة �ل�سعب �ليمني 

إنكسار جديد للُعـْدَوان ومرتزقة بصرف البنك 
املركزي مرتبات موظفي الدولة

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 

 للعــلم 
ال مساعدات 

محتجزة!
  

رغيم أن حبيَل الكذب قصير، إلاّ أن تحالف 
الُعييْدَوان يتخذ من الكذِب وسييلًة للتهرب من 
جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب اليمني، ولعل 
من تلك الجرائم عمليية التجويع املمنهجة التي 
يمارسها بحق الشيعب اليمني منذ عام وتسعة 
أشهر والتي بسيببها ترداّت األَْوَضاع اإلنَْسيانية 
للمواطين اليمنيي، وأدت إىل تفي�اّ املجاعة يف 
عدد من مناطق تهامة، وكون التحالف املتسبب 
الوحيد يف تف� املجاعة التي اتسعت يف أَْوَساط 
أرس الصياديين الذيين فقيدوا مصيادر رزقهم 
وأَْسيَواقهم،  واسيتهدفت منازلهيم وقواربهيم 
باإلَضاَفية إىل املزارعين اليذي أحيرق حصيار 
التحالف مزارعهيم وجردها من خرضتها، فإن 
تحالف الرش حياول التهرب بطريقة مفضوحة 
ومكشيوفة مين خيالل توجييه السيخط العام 
تجياه أَنَْصار الليه، والغريب يف األمير أن كذب 
التحالف ينكشيف برسعة وجيزة فباألمس بثت 
قناة العربيية تقريراً اتهمت الحوثين حد قْولها 
باحتجاز 38 سيفينة تحميل 4 مالين طن من 
املساعدات اإلنَْسيانية املقدمة من قبل املنظمات 
الدوليية إلغاثية الشيعب اليمنيي، ولكين كذب 
التحالف لم يكن منسيقاً كما يبدو، حيث ذكرت 
قناة الخبارية السيعودية عن تحالف الُعيْدَوان 
قوليه إن جماعية أَنَْصار الليه منعت دخول 34 
سيفينة اغاثيية مين دخيول مينائَيي الحديدة 

والصليف«.
وزعميت القناة أن منع السيفن من الدخول 
أداّى إىل حرميان اليمنين من 496 ألف طن من 
امليواد الغذائية، تتمثيل يف القمح والذرة والفول 
والسكر، و146 ألف طن من املشتقات النفطية 
تتمثيل يف البرتول والدييزل والغاز، و275 ألَف 
طن من الحديد واإلسمنت، وهي إجمايل حمولت 
تلك السفن«، ومن خالل نوعية ما ذكرت تحالف 
الُعييْدَوان عن حمولة تلك السيفن يتضح زيف 
الخير، فهيل يوجيد مسياعدات إنَْسييانية من 
ضمنهيا 146 ألَف طن من املشيتقات النفطية 
واية مسياعدات تحتوي عيى 275 ألف طن من 

الحديد واإلسمنت.
الكذبية  نفيس  يحميل  ثاليث  اتاّهيام  ويف 
املفضوحية قال وزيير اإلَداَرة املحلية يف حكومة 
الفار هادي َعبدالرقيب فتح إن تلك السيفن الي 
34 سفينة تحمل مساعدات اغاثية وطبية تابعة 

ملنظمات دولية.
 واألَْكثَير غرابة يف األمر أن مرتزقة الُعيْدَوان 
تناسيوا أن ليكل منظمية دولية ناطقاً رسيمياً 
خاصياً بهيا يف اليمن هيم أوىل بالحديث عن أية 
إعاقة ألية مسياعدات، لكن الحقيقة أن مرتزقة 
الُعييْدَوان حاولوا ترئة الُعييْدَوان من جرائمه 
بحق الشيعب اليمنيي ومنح العيدو صك براءة 
مين جريمتهم التي ارتكبوها بحيق أَبْنَاء تهامة 

ولكنهم فشلوا. 

م�سدر م�سئول يحذر من كارثة بيئية يف حال حدوث ت�سرُّب نفطي يف ر�أ�ش عي�ش 

تحالف الُعـْدَوان يمنع دخول شحنة مازوت انقاذية لتشغيل السفيه العائمة »صافر« 
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  - أحمد داوود:
اتهام املهنادُس يحياى عبااس رشف الديان 
نائُب رئيل مجلال إعارة ميناء الحديدة، تحالَُف 
الدادوان األمريكاي السادوعي بتدخيال الحصار 
عىل أبناء الشادب اليخني، وذلك عن طريل عرقلة 
الساخن التجارية وتأخريلا يف امليناء لددة أشهر، 
ما يؤعي إىل إتاالف املواع الغذائية والحخوالت التي 

عىل متنها.
وقال رشف الديان يف ترصيح خاص لصحيخة 
»مادى املسارية«: إن املينااء وعناد وماول أيّة 
سخينة إغاثية تحخُل مسااعدات للشدب اليخني، 
خإنهم يتداملاون مدها بصورة عاجلة عىل الرغم 
من أن سياَساَة ميناء الحديدة لي عخول السخن 
بحساب الادور وحساب تأريخ ومولهاا، لكنهم 
يتجااوزون عان لاذا الايء بالنسابة للبواخر 

التابدة للخنظخات اإلنسانية.
وعىل سابيل املثال وملات إىل مينااء الحديدة 
األسابوع املايض باخرة تحخل اسام »تشاين تانا 
ناري« تابدة للناماج الغذاء الداملي، وعىل متنها 
990م2 طنااً من القخح، مؤكداً أناه تم إعطاؤلا 

األولوية يف الدخول إىل ميناء الحديدة؛ ألنها تحوي 
عىل مساعدات ستقد  للشدب اليخني.

ولخات رشف الديان إىل أن الدادواَن لاو َمان 
يحارِصُ وَمن يجوع ولو من يساتهدف الشادب 
اليخني، خدىل الرغام أن البواخر التجارية تحصل 
عىل تراخيص من األمم املتحدة وخريقها الدامل يف 
جيبوتي للساخاح لها بالدخول إىل ميناء الحديدة، 
إال أن عول التحالف ترخض عخول البواخر السخاح 

لتلك البواخر بالدبور.
وأكاد رشف الديان بالقاول: كابتان الباخارة 
يظلُّ يتواَمُل مع قياعة التحالف كي يساخحوا له 
بالدخاول، خال يساتجيبوا للنداءات التي يرسالها 
عال أجهازة االتصااالت، وبداُض البواخار تظل 
تنااعي إىل ماا يقارب الشاهر عىل أن تساخح لها 
قواُت تحالف الدادوان بالدخول إىل غاطل ميناء 
الحديدة.. لكاي يأُخذَ يف ما بداُد عوَره وترتيبَه يف 

السخن«.
ولاذه االجاراءات والتداُماُل الايُء لتحالف 
الدادوان ماع البواخار التجارية أثّر بشاكل كبري 
– كخاا يقاول- رشف الدين عاىل املاواع الغذائية 

وتسبب يف تلخها بسبب التأخري.
ويارسع رشُف الديان بدَض األمثلاة عىل ذلك، 

خيقول: »لناك شحنة عقيل لها تقريباً ما يقارب 
السانة تام إنزالها مان الباخارة وعناد خحصها 
رخضتها املوامخات واملقاييل؛ ألنها تالخة، تلخت 
بسبب التأخري يف الومول إىل امليناء، ولناك باخرٌة 
موجاوعٌة عىل مينااء الحديادة، تم تأخار إعطاء 
الترصيح لها والساخاح لهاا بالدخول إىل غاطل 
الحديادة، ولي عبارٌة عن عقيل، وقد تم إعطاؤلا 
األولوية بأرسع وقت مخكن، لكن عند خحصها تم 
رخضهاا من املوامخاات واملقاييل؛ ألنها احتوت 

أمبحت تالخة«.
ويف إحدى املرات تم احتجاُز ساخينة أ  أن يس 
ليخني، وكانت تحتوي عىل مواع منظخة الغذاء 
الداملية واملنظخات الداملة يف اليخن؛ بسبب أنه تم 
اعطاؤلا ترصيحاً للدخول من ِقبل األمم املتحدة، 
لكن تحالف الددوان احتجزوا الساخينة وقالوا إن 
خيها مواعاً مشابولة وتم اقتياعلا إىل ميناء جّدة، 
ولناك تم نزول الحاويات وظلت تقريباً الشهرين 
ومان ثَامَّ تام إعاعتُها مارة أخرى، وخاالل خرتة 
الشاهرين، إذا كانت الحاوية عليهاا مواٌع غذائية 

خإنها لن تصل امليناء إال وقد تلخت. 
األمريكاي  الدادواَن  أن  الديان  ويؤكاد رشف 
السادوعي لاو من يتحخال مساؤولية تلف لذه 

املواع؛ ألنه يتدخد تأخري السخن والبواخر التجارية 
للدخول إىل غاطل ميناء الحديدة.

 وأثنااء زيارتاه إىل محاخظاة الحديادة يف 20 
أغساطل املايض قال وكياُل األمني الداا  لألمم 
املتحادة للشاؤون اإلنساانية اساتيخن أوبراين: 
إن الغاارات الجوياة لطائارات تحالاف الدادوان 
األمريكي السدوعي عىل بالعنا عىل ميناء الحديدة 
يف البحار األحخار غري مقبولاة وقد تخاقام أزمة 

املساعدات اإلنسانية يف اليخن.
وقال أماَ  مجلل األمن الدويل إن الغاراِت عىل 
ميناء الحديدة تتناقض بشكل واضح مع القانون 

اإلنساني الدويل ولي غري مقبولة«.
وكان تحالاف الدادوان قاد رصح قبال أياا  
بالقاول إن جخاعاة الحوثاي مندت ل3 ساخينة 
إغاثية من عخول مينائَي الحديدة والصليف غربي 

الحديدة« لذر الرماع عىل الديون.
والحقيقة، عكل ذلك تخاماً، وكل ما يحدث يف 
مينااء الحديدة منذ بدء الدادوان عىل بالعنا يف 26 
مارس 2015 وحتى اآلن لو حرب كلى وحصار 
غاشم من قبل الددوان جدل ميناء الحديدة مثقالً 

بالكثري من املتاعب والصدوبات.
َوميناء الحديدة لو ثاناي أكل املوانئ اليخنية 

بداد مينااء عادن، ويقاع عاىل البحار األحخار 
ويساتقبل عرشات الناقاالت البحرياة التي تزوع 
اليخنيني باملواع الغذائية واملحروقات بكل أنواعها.
وقال رشف الدين لا«مدى املسارية«: ال أعري 
من أن اساتقى الدساريي املدلومات بأننا نحتجز 
البواخار يف مينااء الحديادة، والرجال كخاا لاو 
مداروف يقلاب الحقائل، وقد تجارََّع من األخالق 
واإلنسانية والدين، ونحن تدوعنا منهم االخرتاءات 
لكان الغرياب أن املجتخع الادويل يساخع لكل ما 

يحدث ويصخت«.
وأكد رشف الدين أن الساخَن املنتظرة يف ميناء 
الحديادة كلهاا عباارة عان ساخن تحخل ماواعاً 
تجارياة وغذائياة ولاي تابدة لتجاار ولرشكات 
مدروخاة مثال مواماع الغاالل التابداة للرشق 
األوساط ومطاحن السانابل التابدة لرشكة لائل 
ساديد أندام وبدضهاا تابداة للخساتثخر يحيى 
ساهيل وبدضها حاويات وبضائع عامة أسخنت 
وحديد، مشارياً إىل أن عدَعلا ومال إىل 16 باخرة 
ولي باالنتظار يف غاطال ميناء الحديدة، وليل 
لناك ساخن أو بواخر أخرى تابدة ألية منظخات 

إغاثية.

  - عبد اهلل بن عامر:
تدياُش املحاخظااُت الجنوبياُة انخالتااً أمنيااً 
يف ظال التجاذُباات والرصاعاات املساتخرة باني 
الخصائال امليتلخاة، ناليك عن تدلاور األوضاع 
الداماة، األمر الذي ضاعف مان مداناة املواطنني 

وعخدهم لالْحتَجاج.
 ويف الوقت الذي تحاول خيه سالطاُت االْحتاَلل 
تحسنَي مورتها بالحديث عن املساعدات الغذائية 
لاألرس املحتاجة لكنها لم تقد  أية حلول لقضايا 
كالكهربااء وامليااه والوضاع االمناي والرواتاب، 
ناليك عان تورطهاا يف حخالت االعتقااالت التي 
طالت املئات من املواطنني واملدالخات والسيطرة 
عاىل املنشاآت الحيوية وقخاع املطالباني بدوعة 
اليدماات؛ ليظل املشاهد يف املحاخظات الجنوبية 
رلنَي رصاعاات التناقضاات املتوزعاة اليارطة 

الجنوبية وأجندة وألداف االْحتاَلل.
أمنياً شاهدت عادن وأبني ولحاج أعخاَل عنف 
مسلحة أّعت إىل وقوع قتىل وجرحى، خخي زنجبار 
بخحاخظة أبني ُساِخَع عوي إطاالق نار كثيف أَعَّى 
إىل مقتل أحد األشياص يُدتقد بأنه تابع للقاعدة، 
خيخا تحدثت مصاعر أخرى عن اشتباكات أعت إىل 

مقتل شيصني يف ضاحية من ضواحي زنجبار.
وانخجرت عبوٌة ناساخٌة يف نقطاة أمنية ظهر 

الثالثاء أعت إىل مقتل عدع من املسلحني.
عدن لي األخرى تشهد رصاعات بني الخصائل 
املسالحة املوالية للدادوان، حيث أخااعت مصاعر 
محلياة أن اشاتباكات عنيخاة اندلدات الثالثااء 
باني خصَلني مان الخصائل التابدة للدادوان وذلك 
للسيطرة عىل مبنى حكومي يف منطقة الشدب.

وأشاارت املصاعُر إىل وقاوع قتىل وجرحى من 
الطرخاني، خيخا سااع الذعر باني األََلااايل. قبلها 
بأياا  شاهدت منطقاة جراناد عدن اشاتباكاٍت 
اساتخرت لسااعات انتهت باقتحا  خندق جراند 

عدن ومقتل وجرح عدع من املسلحني.
وال تازال الجخاعاات املسالحة تسايطر عاىل 
الكثاري من املباناي الحكومياة يف عادن، يف وقت 
تدياش خيه املدينة وضدااً مدقاداً أَعَّى إىل تدلور 
اليدماات الداماة كالكهرباء وامليااه، األمر الذي 
عخاع املواطنني إىل رخع أمواتهام التي لم تجد أّي 
رع ساوى الوعوع املساتخرة من قبل عول الددوان 

وأتباعها.
الثالثااء شاولدت حاخلاة ولاي تحارتق يف 
منطقاة الحبيلاني بلحاج يف وقات تحدثات خيه 
مصااعر محلية عن اساتخَرار حخلاة االعتقاالت 

التي تطال املواطنني بذرائع وملرات ميتلخة. 
ويف سياق آخر يقف املئات من املواطنني بشكل 
يوماي أما  مراكز الليد يف انتظار رصف الرواتب 
املتوقخة مناذ أن قرر لاعي نقل البنك، األمر الذي 
ضاعف من مداناة املواطنني ال سيخا املتقاعدين.
أزماُة الرواتب عخدت املئاات االثنني املايض إىل 
قطاع الطريل الرابط بني الشادب واملنصورة، ما 
أَعَّى إىل توقف حركة الساري يف ظل وعوع مستخرة 

بحل مشكلتهم وقرب رصف رواتبهم. 
يف زنجبار بأبني شاارك املئاُت من املدرسني يف 
تظالرة اْحتَجاجية جابت املدينة؛ وذلك للخطالبة 
َع املحتجاون بالتصديد يف  بارصف رواتبهم، وَلادَّ
حاال عد  رصف رواتبهم املتوقخة منذ 3 أشاهر، 
محخلاني لااعي وحكومتَاه مساؤوليَة تدلاور 

األوضاع يف مناطقهم.
ويف الساياق نّخاذ أََلاايل املدتقلاني يف منطقة 
املنصاورة اْحتَجاجااٍت؛ وذلك ملطالبة السالطات 
األمنياة التابداة لالْحتااَلل باإلخاراج عن شاباب 
وأطخاال اعتقلتهام السالطات وترخاض اإلخراج 
عنهم.   واساتخرت الوقخُة االْحتَجاجيُة لساعات 
تلاك  ِقبال  أي رع مان  األََلااايل  يتلقاى  أن  عون 
السالطات. وقاد أمدر األََلااايل بيانااً قالوا خيه: 
نحان أولياَء األمور وأََلاايل املدتقلني ندلن رخَضنا 

واساتنكارنا ملا يحصل عىل أبنائنا بشاكل خاص 
وعاىل كاخاة املدتقلاني بشاكل عاا  مان حبٍل 
وتقييٍد للحرية بطريقة ميالخة للقانون؛ كون ال 
يجاوُز قانونياً تقيُد حرياة أي مواطن اال بالطرق 
القانونياة وباإلجاراءات القانونياة ويف األماكان 
امليصصاة قانوناً ومن الجهاات امليتصة قانوناً 
وأن ما يتم مخارسته من مدالخات ليلية واقتحا  
حرمة املسااكن وتقييد حرية أبنائناا واقتياعلم 
اىل ساجون غاري مرصح بهاا ويدد ذلاك ميالخة 
والحقاوق  الداا   والنظاا   للقاناون  رصيحاة 
والحرياات التاي عّظخهاا الدساتور واالتخاقيات 
الدولياة ونحخال الجهاات امليتصاة قانوناً عون 
اساتثناء أَْو استيالء مساؤولية لذه االنتهاكات 

الال قانونية.
ووّضاح البياُن الصااعر عن األََلااايل حقيقة 
ما تديشاه عدن من خوىض أمنية، محّخالً سلطة 
الخاار لاعي مساؤولية بقااء أَبْنَااء املحتجني يف 
الساجون بغري وجه قانوني ولخرتة تتجاوز الحد 

املسخوح بها قانوناً.
إىل ذلاك شاارك املئااُت مان أنصاار الحاراك 
الجنوباي يف تظالارة ُومخات بالتصديدية وذلك 
يف الشايخ عثخاان بادادن، ولتاف املشااركون 
بشادارات مندعه باملحاخظ املدنّي من قبل لاعي.

َويف الوقات الاذي ينشاغل خياه اليخنياون يف 
مواجهاة الدادوان الغاشام تساتغلُّ السالطات 
اإلماراتية ماا تخر به البالع من ظاروف، محاولًة 
االساتخراَع بخناطال ومحاخظات بدينهاا لتخرر 
مشاريدها اليامة، وتدخل عىل تنخيذ أجندتها ال 

سيخا يف املحاخظات الجنوبية.
 خبداد أشاهر مان ترسيبات إعالمياة تحدثت 
عن أطخاع إماراتية يف جزيرة سقطرى، بالتزامن 
مع زيارات متوالية ملساؤولني إماراتيني للجزيرة 
شهدت حرضموت تحركات أقل ما يخكن َوْمُخها 
باملريبة وبإرشاف قوات عسكرية إماراتية، ناليك 
عن َحْخلة اعتقاالت مساتخرة طالت الدرشات من 
املواطنني يف املكال وعدٍع من مديريات املحاخظة.

مصاعر محلية يف حرضموت أكدت أن وحداٍت 
عسكرية إماراتية عالخت خالل األسابيع املاضية 
عادعاً مان مناازل املواطناني وقامات باعتقاال 
الدرشات بتَُهٍم ميتلخة أبرزلا االنتخاُء لتنظيخات 

إرلابية.
وحسَب املصاعر خإن مسلحني محليني موالني 
للوحدات الدساكرية اإلماراتية يقوماون بتنخيذ 
حخاالت االعتقاال قبل أن يتامَّ نقال املدتقلني إىل 
ساجون خامة، خيخاا تم نقال الجازُء منهم إىل 

اإلمارات.

 �إ�ستباكاٌت م�سلحٌة يف عدن و�أبني و�ْحتَجاجاٌت على تاأّخر �سرف �لرو�تب وم�سلحون 
ي�سيطرون على مبايَن حكومية وحملُة �عتقاالت تثرُي غ�سَب �ملو�طنني

املحافظات الجنوبية: اْحتَجاجاٌت يومية وصراعاٌت مستمرة

 تظلُّ �لبو�خُر �لتجارية الأكرَث من �سهر بانتظاِر �سماح حتالف �لعدو�ن لها 
بالدخول �إىل غاط�ش �مليناء، �الأمر �لذي يوؤدي �إىل تلف �ملو�د �لغذ�ئية 

العدواُن يتلُف شحناٍت غذائيًة يف البحر!

 وثيقة تبين 
اصرار تحالف 

العدوان 
على نقل 

مسار الرحالت 
التجارية من 

الحديدة إلى 
عدن في عهد 

حكومة بحاح
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الباب الثالث:

الطبيعة الُعـْدَوانية للواليات املتحدة األمريكية

الطغمة املالية األمريكية يف مواَجهة مباشرة 
مع الشعوب 

)عقادة  أمرياكا  مان  السايط  ليال   
حضارياة( أَْو )غريًة(؛ بل ألنها كطغخة مالية 
مسايطرة تأخاذ خدلياً موقع املدااعي لحرية 
وتساتيد   اإلنَْسااانية  وساداعة  الشادوب 
مصالحهاا  خدماة  يف  األمريكياة  الدولاة 
الطخيلية؛ ورغم ما تبثه أمريكا )كدولة تيد  
الطبقة الرأسخالية( من إيحاءات، وما تصور 
باه نخساها – بتوظياف احتكارلاا مليتلاف 
الوساائط األيديولوجية الثقاخياة واإلعالمية 
يف الدالام- بأنهاا املتخوقاة يف نُظخهاا ونخط 
حياتهاا، وأن ماا لاي عليه نهاياة الحضارة 
اإلنَْسااانية وأرقالاا، إال أن واقدها غري ذلك، 
خهاي املبهرجة بخزاعم الحرية والديخقراطية 
عنرصياة يف مجتخدهاا، وعاىل )أظاخرلاا( 
عماء ُكّل شادب نازف، كخا أنها حليخة أَْكثَار 
األنظخاة رجدياة وعكتاتورياة، ولاو ُوجدت 
مظالار من الحرياة يف مجتخدها ومن تطور 
التقنياة ورقاي يف الحيااة املدنياة، كجاناب 
الصناعاي والحضااري  التطاور  إيجاباي يف 
اإلنَْساااني، إال أن لاذا التقاد  عىل حسااب 
االمتياازاُت  ولاذه  امُلساتدبدة،  الشادوب 
ليسات لكل مواطنيها، بل ملان يخلكون املال، 
خاا %11 مان املواطناني األمريكياني تحات 
خاط الخقار أي 50 مليونااً، وبقية الشادب 
يدخداون الرضائاب واالقسااط التاي عليهم 
للخصاارف أَْكثَار من عخلهم، والنسااء يُبدن 
أجسااعلن يف بياوت الدعارة ليجادن الُيبز، 
يحكام  الدساكري«  الصناعاي  و«املجخاع 
الحيااة االقتصاعياة والسياساية والثقاخية، 
وحاني يكون وضدها الداخايل بهذه الطخيلية 
والقذارة خكيف ستكوُن سياستها اليارجية؟ 
وما من شادب يف آسيا وأخريقيا كان من عول 
املساتدخرات القديخاة أَْو الجديادة ويداناي 
الخقر والدكتاتورياة إال وجدت ععخاً أمريكياً 
لهاذه األنظخاة، ووجدت عيوناً عىل الشادوب 
يف البناوك األمريكياة، ورشكات أمريكياة يف 
أََراضيهام تختاص الثورات، ختحت شادارات 
ومحارباة  والديخقراطياة  الحرياة  تصديار 
»اإلْرَلاااب الشايوعي« ومان ثام »اإلْرَلااب 
اإلْسااَلمي« ومحاربة »محور الرش«، تدخلت 
يف الشائون الداخلية لكثري من الدول من أجل 
الدساكرية  واملواقاع  االقتصاعياة  املصالاح 
الحامية للخصالح االقتصاعية، وليسات لذه 
التدخاالت جازًء مان تأريخ ماىض وانقىض، 
بال مازالات مساتخرة، مان غازو )الداراق( 
و)أخغانساتان( حتى الُداْدَوان عىل )سوريا( 
و)اليخان( ورعاية »القاعادة« و«عاعش« ُكّل 
الُداْدَوانية/ االساتدخارية،  املخارساات  لذه 
لم تكن أخطأ سياساية بل كانات لي النهج 
بالنسابة  الساليم  الدساكري  السياساية 
لألَْوَساط األمريكية الحاكخة، وتأرييها حاخل 
بالتدخالت اإلْجاَرامياة يف )خيتنا ( )وانغوال( 
و)نيكاراغوي( و)غواتيخاال( و)البريو( وععم 
النظا  الدنرصي السابل يف )جنوب اخريقيا(، 
وععم النظا  اإلْجاَرامي الصهيوني املساتخر 
واللبنانياني،  الخلساطينيني  عمااء  يف ساخك 
وتدخالتها الُداْدَوانية اإلْجاَرامية يف )سااحل 
الشاخالية(،  و)كورياا  و)الياباان(  الدااج( 

و)بوليخيا(.
 

الطبيعة الُعـْدَوانية لحكومات اإلَداَرة األمريكية 
الُداْدَوانياة  السالوكيَة  الطبيداَة  إن 
األمريكية  لإلمليالية عخومااً، ولإلمليالياة 

املصالاح  تولدلاا  تطاوراً، رضورة  األَْكثَاار 
لالقتصاعياة التاي تحوزلا، يف لاذه املرحلة 
املخيزة من التشاكيلة الرأساخالية يف طورلا 
االحتاكاري، وكان املخكار الارويس خالعيخري 
ليناني يف الداا  1917 أول َمان عرس املرحلة 
الرأساخالية االحتكارية يف خرتة نخولا، وتنبأ 
بتطورلاا، موضحاً »أن الرجدية السياساية 
عىل طول اليط لي من ميزات االمليالية«* 
ما يدطينا التخساري كيف تكاون أَْكثَار الدول 
تطوراً مناعياً ومدنياً، ترخع شدارات الحرية 
والديخقراطياة وحقاوق اإلنَْسااان، وباذات 
الوقات تصطاف بجبهاٍة واحادٍة ماع »بني 
سادوع«، وقتلاة أطخاال خلساطني، وبجانب 
سواطري »اإلْرَلاابيني« بشكل واضح كدخاعها 
عن »جبهة النرصة« يف سوريا، يضيف لينني: 
»يف السياسة اليارجية ويف السياسة الداخلية 
عىل حٍد ساواء، تسادى االمليالية إىل انتهاك 
الديخقراطياة، إىل الرجدياة، خالديخقراطياة 
تقابل املناخساة الحرة، والرجدية السياساية 

تقابال االحتاكار، وبهاذا املدناى ال جادال يف 
أن االمليالياة لاي اناكار للديخقراطية عىل 
الدخو ، اناكار للديخقراطياة بكاملها، وبخا 
أن االمليالياة لي اناكار للديخقراطية خهي 
تنكر كذلك الديخقراطية يف املساألة القومية، 
أي حال األَُماام يف تقريار املصاري«، * وليل 
مساتغرباً السالوك الُداْدَواناي والرجدي لكل 
من حكوماات الحزبني األمريكيني، بالنسابة 
ملوقخهم املداعي لحرية الشادب الخلسطيني، 
وقضياة تحرر الشادوب عاماًة، ساواًء عىل 

املستوى السيايس أَْو االقتصاعي أَْو الثقايف.
 

السياسة الُعـْدَوانية األمريكية تجاه شعوب 
املنطقة، دعم إْسَرائْيل وغزو العراق -نموذجا- 

ونجد يف ترصيح وزير اليارجية األمريكية 
لنري كيسنجر أحد مظالر النزعة الُداْدَوانية 
تجاه قضايا الشادوب الدربياة يف ععخها غري 
ائييْل، يف حرب  املحادوع لكيان االحتاالل اإلرْسَ

أكتوبر، الذي أومل لذه السياسة الُداْدَوانية 
ليال خقاط عاىل الدعم الدساكري بال عىل 
تدطيال عور األَُمام املتحدة، يقول كيسانجر: 
ائيْل، خالل الحرب  »لقد وقخنا إىل جاناب إرْسَ
وخاالل الخرتة الدنيخة بددلا، لدرجة ليسات 
لها ساابقة يف الدالقات الساوية بني األَُمام، 
ائيْل عن طريل الجرس الجوي  لقاد أنقذنا إرْسَ
وبتدخالتناا الدبلوماساية، خيالل األسابوع 
األَُماام  مندناا  )غولادا(،  لزياارة  الساابل 
ائيْل؛ بسابب خرقها  املتوحادة من إعاناة إرْسَ
املتدخد إلطالق النار، كخا أننا تصدينا لالتحاع 

السوخياتي بواسطة اإلنذار«. )1( 
وما يزال الدعم املايل والدسكري األمريكي 
ائيْال مساتخراً بشاكل مضطارع خقاد  إلرْسَ
بلغات حجام املسااعدات املالية الدساكرية 
إىل م3ملياار عوالر يف الداا  2016 بزيااعة م 
مليارات عوالر عن خارتة جورج بوش، وتصل 
ائيْل إىل %53 من  املسااعدات األمريكياة إلرْسَ
ائيْل  مجخل املساعدات التي تحصل عليها إرْسَ
ائيْل من ععم  مان حلخائها، وما جخدتاه إرْسَ
مان حلخائهاا االملياليني يخوق ماا جخدته 
جخدياة األَُماام املتحدة يف عاا  2016 والتي 
تسااعد به أَْكثَار من0ل مليون شيص حول 

الدالم. 
 وغازو الدراق الذي تم قبل 13 سانة خقط 
تجلٍّ لطبيداة النزعة الُداْدَوانياة األمريكية، 
وارتباطهاا بخصلحاة الرأساخال األمريكاي، 
ا سااقته أمرياكا لتدخلها لذا من  خبديداً عخَّ
قيامهاا بواجاب مجلال األمان، وإساقاط 
الدكتاتورية، وإعخال الدراق يف خضاء الحرية 
والديخقراطياة  والسياساية  االقتصاعياة 
وحقاوق اإلنَْسااان، إال أن املصلحاة الُكلى 
بجانب املصلحة الدساكرية من رضب جيش 
الدراق تخثلت يف املصالاح النخطية ويف أموال 
إَعاَعة اإلعخار وربط مصري الدراق االقتصاعي 
بصناعيل اإلقاراض واملدونات االساتدخارية 
وإعاقاة إمكانياة نهوضه بديداً عن املشايئة 
الغربية، ماا يُخرس اغتيال علخائاه وكواعره، 
ناليك عن نهاب ميزونه من الذلب والتجاه 

باآلثار الدراقية، »وتؤكد الدراسات أن الحرب 
األمريكياة عاىل الداراق، لام تكان مخصولة 
عان املصالاح النخطية، خقاد ذكار ))اعوارع 
عجريجياان(( مدير مدهد بيجر للسياساات 
الداماة بجامدة رايل »أن تشادع واشانطن 
وإلحاحهاا عاىل غازو الداراق أَْمبَاح يوجد 
قناعاة لدى الدراقي نخساه ويف عول أُْخااَرى 
مان الدالم بأن الحاروب القاعمة ذات طبيدة 
إمليالياة أَْكثَار منهاا امنية تتدلال بدخلية 
نزع أسالحة الدمار الشامل، وأضاف أن وزير 
اليارجياة األمريكي كولن باأول قد أكد لذه 
الحقيقاة، عندماا قال باأن النخاط الدراقي 
سايظلُّ ملاكاً للدراقيني غاري إن إَعاَرة الثروة 

النخطية ستتم بغري االياعي الدراقية«.)2( 

قراصنُة االغتيال االقتصادي لأُلَمـم، االكوادور 
–نموذجا- 

عان  الدساكري  الُدااْدَوان  ييتلاف  وال 
االقتصااعي يف نتائجه وأَْلاَداخاه النهائية، إذ 
يأتاي الُدااْدَوان االقتصاعي عال االتخاقيات 
املجحخاة ونتائاج رشوط مناعيال اإلقراض 
لليدماات  املداعياة  املالياة  والسياساات 
االجتخاعياة، والبيئاة، واالقتصااع اإلنتاجي، 
االقتصااعي  اليباري  باه  ولاَو ماا يدارتف 
قرامناة  أحاد  بركناز«  »جاون  األمريكاي 
االقتصااع التاي وظختهام الوالياات املتحدة 
»االغتياال  كتاباه  يف  يقاول  إذ  األمريكياة، 
االقتصااعي لألَُماام«: »بسابب ماا خدلته أنا 
وغريي مان القرامناة االقتصاعيني سااءت 
حاال االكواعور، كثارياً عخا كانات عليه قبل 
أن نساحبها إىل مدجازات االقتصااع الحديث 
والبنوك والهندساة، خخنذ عاا  1970 وخالل 
الخارتة التي عرخت تجااوزاً بخرحلة االزعلار 
البارتويل، ارتخدت نسابة الخقار يف االكواعور 
مان%50اىل %70، وازعاعت البطالاة من 15 
0ل2  %70، وازعاعت الديان الداماة مان  إىل 
ملياون عوالر إىل 16 ملياار عوالر، ويف الوقات 
نخساه تدنات حصاة الطبقات الخقارية من 

االستعماُر 
االْقتَصادي 
لإلمبريالية، 

وطبيعة 
َأمريكا 
العدوانية

  - أنس القاضي:

))الطبيعة العدوانية للواليات المتحدة األمريكية(( وهي الباب الثالث من دراسة »االستعمار االقتصادي لإلمبريالية وطبيعة 
أمريكا العدوانية« التي نشرت متسلسلة على صحيفتنا »صدى المسيرة«. يتزامَن نشر هذه الحلقة مع فوز المرشح األمريكي 
الجمهوري )ترامب( والذي ظهر في حملته االنتخابية يمينيا متطرفًا وعنصريا تجاه الشعوب ومنها العربية-اإلسالمية.  هناك 

ردود فعل متباينة على الساحة العالمية والمحلية عموما من صعوده، في ظن منهم بأن الرئيس المنتخب هو من يرسم 
السياسة االمريكية ال الطغم واللوبيهات المالية، فالتاريخ الدموي األمريكي -كما تجلى في حلقات هذ الدراسة- يثبت لنا أنه 

ال فروق جوهرية بين سياسة الحزبين »الجمهوري« و«الديمقراطي« من قضايا حرية الشعوب واستقاللها، وال خالف بينهما 
حول  التدخالت  العدوانية األمريكية بالحروب المباشرة او حروب الوكالة، ومسائل دعم اسرائيل واالستعمار االقتصادي.

 ليس السخط من أمريكا )عقدة حضارية( او )غيرًة( بل 
الطغمة مالية المسيطرة فعليًا تأخذ الموقع المعادي لحرية 
الشعوب وسعادة اإلنسانية وتستخدم الدولة األمريكية في 

خدمة مصالحها الطفيلية؛ فهي المبهرجة زيفًا بمزاعم الحرية 
والديمقراطية عنصرية في مجتمعها، وعلى )اضافرها( دماء كل 

شعب نازف، وحليفة أكثر األنظمة رجعية ودكتاتورية.

 بلغت حجم المساعدات المالية العسكرية األمريكية إلسرائيل 
الى 38مليار دوالر في العام 2016 بزيادة 8مليار دوالر عن 

فترة جورج بوش، وتصل المساعدات األمريكية إلسرائيل الى 53 
من مئه من مجمل المساعدات التي تحصل عليها اسرائيل من 

حلفائها.  .
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املصااعر القومية من %20 إىل %6 ولألساف 
ليسات االكواعور اساتثناًء، ختقريبااً ُكّل بلد 
وضدناه نحن قرامناة االقتصاع تحت مظلة 
اإلملاطورية املالية واجه املصري نخسه، خخنذ 
ل200 بلغات عيون الدالام الثالث أَْكثَار من 2 
ونصف ترلياون عوالر، كخا يخثل عْبء خدمة 
الديون أَْكثَاار375 مليار عوالر سانوياً، ولَو 
أَْكثَاار مخاا ينخقه الدالم الثالاث عىل التدليم 
والصحاة، وأَْكثَاار عرشين مرة مخاا تتلقاه 

البلدان النامية من مدونات أجنبية«. )3(
 

الجوهر االقتصادي لُعـْدَوانية الواليات املتحدة 
األمريكية 

ويف محرض تدريخه االقتصاعي لإلمليالية 
يف  ليناني  كتاب  اإلْجااَرا   إىل  تنازع  التاي 
الداا  1917: »إن االمليالياة مان الناحياة 
االقتصاعياة: الرأساخالية االحتكارية، ولكي 
يكون االحتكار كامالً، تجب إزالة املناخساني، 
ال مان الساوق الداخلياة وحساب، بال أيضاً 
من الساوق اليارجية، من الدالام أجخع، أن 
الرتوساات األمريكياة لي أساخى تدبري عن 
اقتصاع االمليالية أَْو الرأسخالية االحتكارية، 
خألجل إزاحاة املناخل، ال تكتخي الرتوساات 
بالوساائل االقتصاعياة، بل تلجأ عاىل الدوا  
إىل الوساائل السياساية وحتى اإلْجاَرامية«، 
* والرتوساات لاي اتحاع وابتاالع الرشكات 
التاي تنتج نخل السالدة أَْو التقنية يف رشكة 
واحده عخالقة تحتكر مصدر خامات مواعلا 
الصناعياة األولية وتحتكر الساوق يف عرض 
بضائدهاا، خهال تتوخار يف عارص الرأساخال 
املاايل االمكانياة االقتصاعياة للقضااء عاىل 
املناخساة حتاى يف عولاة أُْخاااَرى؟ يجياب 
ليناني: »طبداً تتوخار: أن لذه الوسايلة إنخا 
لي التبدياة املالية ورشاء مصااعر اليامات 
ومان ثم جخيع ُمؤّسساات املناخل، تنساف 
الرتوساتات تسليف املناخل )رشكة أَْو عولة( 
بواساطة املصارف، خأَْمَحاب الرتوسات لم 
أَْمَحاب املصارف، اشارتوا األساهم بالجخلة، 
تنساف الرتوساات أَيْضااً إيصاال املاواع إىل 
املناخساني؛ أَْمَحاب الرتوساات لم أَْمَحاب 
الساكك الحديادة )وميتلف وساائل النقل(، 
تيخض الرتوساات األَْساَدار لخرته من الزمن 
إىل عون الكلخاة، منخقة املالياني لهذا الغرض 
لكي تخلال باملناخل وتشارتي ُمؤّسسااته 
ومصاعر خاماته، املناجم ألرض، وإىل ما ذلك، 
لاذا لو التحليل االقتصاعي لقوة الرتوساات 
ولتوسادها، لاذا لاو السابيل االقتصااعي 
رشاء  االملياايل،  التوساع  إىل  الارصف 
امُلؤّسساات، املرشوعات، ومصااعر اليامات 

بالجخلة«. * 
وبهذه الوسيلة تسيطر اللوبيات املالية عىل 
االقتصاع االمليايل يف أمريكا وتوجه سياساة 
الحكوماة يف مصلحة لاذه االحتكارات، وبخا 
أن املزاحخاة باني االحتاكارات ذاتهاا تكاون 
شاديدة ومدمرة والرغبة يف الربح واكتسااح 
األَْساَواق مريداة، وماع تدطيال االحتكارات 
لحرية الساوق واملناخساة الحرة خان السلوك 
الُداْدَواني لو النتيجة والوسايلة التي تحقل 
بهاا مصالحهاا االقتصاعياة، وكان لينني قد 
تنباأ باأن االمليالية تتجاه إىل لاذا التدخن، 
مان مالحظتاه ألوىل الحاروب التي أشادلتها 
أمريكا يف تأرييها االملياايل لهثاً وراء الربح 
ومصاعر اليامات، كأول الحروب الرأسخالية 
االساتدخارية لتقاسام املساتدخرات، واعتل 
لينني أن لذه الدخلياة تدني الدخول يف حقبة 
تأرييية جديدة من الرأساخالية االحتكارية، 
بالرجدياة  سياساتها  مدياد  عاىل  تتخياز 
والُداْدَوانياة واإلْجااَرا  والتوحاش، ونخاي 

للحرية والديخقراطية كليًة.
 

البداية التأريخية للتوسع األمريكي 
االستعماري الخارجي 

اساتدخارلا  املتحادة  الوالياات  »بادأت 
اليارجاي يف وقات واحد مع الياباان وأملانيا، 
ولكان من نهاياة القرن التاساع عارش أخذ 
املياليو الواليات املتحدة ما كشاخت الحرب 
االسبانية، ينزعون قناعهم ورشعوا يف تصدير 
رؤوس األماوال عاىل نطااق واساع وإقاماة 
إملاطورية اساتدخارية االساتيالء عىل جزر 
لااواي وغاوا  وبورتوريكو وكوباا والخلبني 
املحخياات  مان  ميتلخاة  اشاكال  وإقاماة 
الحارب  يف  واملشااركة  الالتينياة  أمرياكا  يف 
الداملياة األوىل والتدخال اليارجي يف روسايا 
)الساوخياتية( يضااف إىل ذلاك أن احتكارات 
الواليات املتحدة استيدمت أشكال االستدخار 

االقتصاعية عىل نطاق أوساع مخا أستحدمه 
امليالياو البلادان األُْخاااَرى، خلقاد وجدت 
كندا وأمرياكا الالتينية نسايهخا ))بني خكي 
التنني(( خلم يكن االحتالل الدسكري رضورياً 
رأساخاليو  تََخاوَق  حاني  يف  الساتغاللهخا، 
الواليات املتحدة عىل مناخسايهم اقتصاعياً يف 
الرشق األقىص وجنوب آسايا، وكان استدخاُر 
الواليات املتحدة أَْكثَاَر مرونة متسارتاً وعنيداً 
ومازال يحتخظ بسايطرته عاىل عرشات من 
البلدان يف أمريكا وآسايا وأخريقيا رغم انهيار 
االملاطورياات االساتدخارية«. )ل( ويف ُكّل 
التدخاالت الُداْدَوانية االساتدخارية يف الدول 
التي سبل وأرشنا إليها سواء يف بداية توسدها 

اإلملياايل أَْو من بدد حقباة التحرر الوطني، 
كان لاوس الرباح لاو مان يقاوع الواليات 
املتحدة األمريكياة إىل اإلْجاَرا ، وقامت بهذه 
التدخاالت اإلْجاَرامية يف كثارٍي من املرات بدد 
ُكّل نهاوض شادبي يف لذه الدول يسادى إىل 
االساتقالل من االساتدخار القديم، أَْو قامت 
بهاا ععخااً لديكتاتاور يدخال ليدمتها حني 
أَْمبَح وجوعلا االساتدخاري املبارش مزعجاً 

ومثرياً لنقخة الجخالري.
 

الحرب األمريكية االسبانية أول حروب أمريكا 
يف الحقبة االمربيالية 

يقول لينني »إن اإلمليالية بومخها املرحلة 

األخرية من الرأساخالية يف أمريكا وأوروبا ثم 
اسيا قد تشكلت نهائيا حوايل م9م1 – ل191، 
م9م1،  األمريكياة   – االسابانية  خالحارب 
والحرب اإلنجليزية – البويرية1899--1902 
والحرب الروساية اليابانياة )ل1905-190( 
والالزمة االقتصاعياة عا  1900 يف أوربا لي 
املراحال التأرييية الرئيساية يف الدهد الجديد 
مان تأريخ الدالام«، ** والحارب األمريكية 
االسابانية كانت أول حرب إمليالية أشدلتها 
أمرياكا عاا  م9م1 ضاد اسابانيا مان أجل 
السيطرة عىل كوبا يف أمريكا الالتينية، وكانت 

كوبا آنذاك تحت االستدخار االسباني.
 واملثري للسايرية أن الذريداة التي عخلت 
بهاا أمرياكا الحارب أن ساخينتها تدرضات 
لدخال إْرَلاابي ولي راساية يف ميناء لاخانا 
يف 15 خلاير م9م1 خُحّخل االسابان مسؤولية 
االنخجاار، ولاذه الذريداة ماا زالات أمريكا 
تحخلهاا مدها حتاى اليو ، خقاد تذرعوا بأن 
بارجاة لهام تدرضات للهجو  عند ساواحل 
الحارب  شانوا  حينخاا  الشاخالية  خيتناا  
الُداْدَوانياة عاىل خيتناا  يف نوخخال 1955، 
وكانات ذريدتهم ملحاربة اإلْرَلاااب يف اليخن 
لو تدارض بارجتهم لالنخجاار يف مينا عدن 
 2016/10/13 ويف   ،1990 أكتوبار   12 يف 
لاجام األمريكان الساواحل اليخنية يف البحر 
األحخر بذريدة أن بارجَة »ماسون« األمريكية 
تدرضات للهجو  من قبل القاوات اليخنية يف 

املياه الدولية.
 

جواتيماال مثاالً للتدخالت الُعـْدَوانية األمريكية 
يف أمريكا الالتينية 

لام يكان ذناب الشادب يف جواتيخااالً أنه 
انتيب عيخقراطياً رئيسااً تقدميا، ولم يزعج 
أمرياكا لاذا، ماا أزعجهاا، أن قارارات لذه 
الحكوماة قضت بإَعاَعة توزياع األََرايض عىل 
الخالحاني، ولاذا تصااع  بصاورة مباارشة 
ماع أحد االحتاكارات األمريكياة ولي رشكة 
الخواكه املتحدة، خأخاذت أمريكا عىل عاتقها 
مهخة إساقاط النظا  وإَعاَعة نظا  االقطاع 
الذي يساجم ماع مصالاح احتكاراتها؛ وألن 
االشارتاكية كانات تهخاة خاكان اإلْرَلاااب 
الشايوعي واملاد الساوخياتي ذريداة أمريكا 
لتدخالتهاا، كخاا تتاذرع حاليااً باإلْرَلاااب 
اإلْساااَلمي، »يف مساتهل ل195 كتبت مجلة 
الوالياات  ساخارة  أن  األمريكياة،  »التايام« 
أن  تارى  جواتيخااال  يف  األمريكياة  املتحادة 
واْشانطن ال يخكنها السخاح ببقاء جخهورية 
اشارتاكية يف املنطقاة الواقدة بني تكسااس 

وبنخاا، وأنُه ساوف يتداني عليها، ماا لم يتم 
التومال إىل اتخاق مع حكوماة جواتيخاال إىل 
التدخل لتديد لذا البلاد إىل الطريل الصحيح، 
ويجري يف الوقت الرالن تطبيل لذه الصيغة 
يف  )السندنيساتا(  حكوماة  عاىل  بالكامال 
نيكاراجاوا التاي يتطلاب إليها لاي »الدوعة 
إىل الطريال الصحيح«، )5( لام تكتِف أمريكا 
بالتهديد بل خرضات عليها حصاراً اقتصاعيا، 
وتحريضااً عينيااً مان الكنائال )كالتكخاري 
الولاباي( تزعخاه كبري أسااقخة نياو يورك 
وشاائدات  ساليخان«،  خرانسايل  »السايد 
عان وجاوع مطاارات ساوخيتية يف غاباات 
جواتيخاالً، سالطت عاىل جواتيخااال حخالت 
إنضااج  حتاى  اساتخرت  مداعياة  تشاويه 
الظاروف وتهيئتهاا للحارب، ويف ذات الخرتة 
كانت تبتاز اقتصاعياً الدول املشاكلة ملنظخة 
الدول األمريكياة، وخرضت عليهاا التصويت 
عىل قانون يجر  االشارتاكية ويدتللا نظا  
يتناقض ماع عيخقراطية عول أمريكا، و»بدد 
أشهر قليلة من اندقاع املؤتخر الدارش ملنظخة 
الدول األمريكياة قامت وكالة االساتيبارات 
األمريكية، بشان لجاو  عاىل جواتيخال من 
أََرايض )لنادرواس( مساتدينة يف عخلها لذا 
بجياش من املرتزقاة وتم اإلطاحاة بحكومة 
الرئيال أريبناز يف 29 يونياو 5ل19، وتولات 
الحكام عاىل مدى ثالثاني عامااً تالياة نُُظخاً 
عكتاتورية موالية للواليات املتحدة األمريكية، 
قتلت ما يربو عىل مئاة ألف من الجواتخاليني 
مان أجال مصالح أمرياكا وأذنابهاا املحليني 
وألغيات قواناني اإلمالح الزراعاي وغريه من 
اإلمالحاات التقديخة«، )6( ويوضح التصور 
اإلملياايل األمريكاي لادور منظخاة الادول 
األمريكية، طبيدتها الُداْدَوانية املنالضة لكل 
جديد ثوري وعيخقراطي يخثل الشادب، وكل 
تقد  اجتخاعي واستقالل وطني، لذا التصور 
وخطوطهاا  أمريكياة  اسارتاتيجية  ماازاَل 
الحخاراء تجاه ُكّل قوى وطنية يف أي بلد، خقد 
ييتلف من بلد ألخر املكاون الثوري أَْو الخكر 
الثاوري إال أن ثوريتاه ومدارضته للسياساة 

األمريكية االستدخارية لو املحظور. 
»خخاي أغساطل 2م19 أعتخد الساينيت 
السايناتور  باه  تقدمااً  اقرتاحااً  األمريكاي 
ساينز وانطاوى عىل تحاد للخجتخاع الدويل، 
وميثااق األَُماام املتحادة، وجااء يف القارار: 
أن الوالياات املتحادة األمريكياة وختقو  بخا 
يلز  ملنع انتشاار النظم املاركساية يف أمريكا 
الالتينية، وأنها سوف تستيد  القوة أَْو تهدع 
باساتيدامها تحقيقاً لهذا الغرض، وانطوى 
لاذا القرار عاىل املداني التالياة: -اعتبار أية 
أنشاطة تقو  بها حركات التحرر الوطنية يف 
القارة األمريكية أَْعَخاال تندرج تحت األنشطة 
 - للقاوة،  امُلساتيدمة  الكوبياة  الُداْدَوانياة 
اعتبار أية إجراءات منالضة لإلمليالية مثل 
اإلرضاباات واملظالرات والقارارات الصاعرة 
عن اللملانات أَْو غريلا من السالطات التي ال 
تقرلا أمريكا، أَْعَخاالً تندرج تحت ))األنشطة 
الهداماة(( من قبل كوبا، - اعتبار أي حواعث 
عناف يف املنطقة أَْعَخاال تنادرج تحت الرلاب 

الدويل الذي تخوله وتديره كوبا«. )7( 

الهوامش: 
*هذه القتباسيات من املجلد السادس لألَْعَمال 
الكاملية لفالديمير لينين التي تبت ميا بن عام 
1915 حتى 1917، مواضيع: بصدد الكاريكاتور 
عن املاركسية، وموضوع المريالية والنشقاق عن 

الشرتاكية، اصدارات دار التقدم موسكو 1977 
** هذه القتباسات من مؤلف لينن اإلمريالية 
أعى مراحل الرأسمالية، الذي كتب يف ابريل 1917 
 620P KISSINGER، YEARS 1: نقال عن

 ،OF UPHEAVAL
2: كتياب الحيرب األمريكيية عيى ما يُسيمى 
اإلْرَهيياب الجيزء الثانيي مركز دراسيات الرشق 

األَْوَسط –عمان 2004 ص )25( 
 3: كتاب الغتيال القتصادي لألَُميم ص )17( 
تألييف جون بركنيز ترجمة مصطفيى الطناني-

عاطف معتمد-إيزابيل كميال، الطبعة الثانية دار 
الطناني للنرش القاهرة 2010 ص )25( 

4: التأريخ القتصادي لإلمريالية للمؤلف ف، 
بوليانسيكي ترجمة مركيز األبحاث والدراسيات 

الشرتاكية يف العالم العربي 1988 ص )155( 
5: كتياب مبدأ بوليفار يف مواجهة مبدأ مونرو، 

ص )12( تأليف يورى جفوزديف 1988 
 6: نفس املصدر الثالث ص )33(

7: نفس املصدر 56

 )المدمرة األمريكية )كول بعد تفجيرها في خليج عدن(
الحرب األمريكية االسبانية كانت أول حرب إمبريالية أشعلتها أمريكا عام 1898 ضد اسبانيا من أجل 

السيطرة على كوبا وكانت ذريعتهم أن سفينتهم تعرضت لعمل إرهابي في ميناء هافانا. وقد تذرعوا 
بأن بارجة أمريكية تعرضت للهجوم عند سواحل فيتنام الشمالية حينما شنوا الحرب العدوانية على فيتنام 
1955، وكانت ذريعتهم لمحاربة اإلرهاب في اليمن هو تعرض مدمرتهم كول لالنفجار في مينا عدن في 
12اكتوبر 1990، وفي 2016/10/13 نت هذا العام هاجم األمريكان   السواحل اليمنية في البحر األحمر 

بذريعة أن بارجة ماسون األمريكية تعرضت للهجوم من قبل القوات اليمنية في المياه الدولية..

 بعد أشهر قليلة من انعقاد المؤتمر العاشر لمنظمة الدول 
األمريكية قامت وكالة االستخبارات األمريكية، بشن هجوم على 

جواتيمال من أراضي )هندرواس( مستعينة بجيش من المرتزقة وتم 
اإلطاحة بحكومة الرئيس أريبنز في 29 يونيو 1945، وتولت الحكم 
على مدى ثالثين عما تالية نظمًا دكتاتورية موالية للواليات المتحدة 

األمريكية، قتلت ما يربو على مئة ألف من الجواتماليين من أجل 
مصالح أمريكا واذنابها المحليين..
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تغريدة

إْبَراهيم هاشم شرف
أخي وأختي.

أرجو قراءة منشوري لذا والتخدن 
خيه.

خقد تام اإلْعااَلن عان رصف راتب 
شهر للقوات املسالحة، بنحو 15 مليار 

ريال.
ونصاف راتب لبقياة موظخي الدولة مدنيني وعساكريني 

وبالغي األجلني، بنحو 33 مليار ريال.
أي بإجخايل مل مليار ريال.

ومداروف أن الدادوان حرياٌص ومنذ يوماه األول إىل قتل 
الشادب وإذْاَلله بالجوع بدالً عن خساارته للخلياارات التي 
يشارتي بهاا أسالحة وقذائاف وموارياخ وإتااوات لنخل 

الهدف، ولو قتل الشدب اليخني وإذْاَلله. 
وباكل بجاحة حارصناا براً وبحاراً وجواً وعمار املصانع 
وأخضع املوارع الساياعية املتبقية إلَعاَرة مرتزقته واساتيد  
زبانيتاه لساحب ماا بقي من سايولة يف الساوق، بال عخع 

ببدضهم إىل إتالف عخلتنا الوطنية وإحراقها.
ال غاز
ال نخط

ال جخارك
ال نقل

ال سياحة
ال استثخار
ال تحويالت

ال تجار ععخوا البنك
وعنباوع أمادر قاراراً بنقل 

البنك املركزي.
واوعية إيراعية ورضيبية محدوعة.

وحرب اقتصاعية من عدو متغطرس بال رحخة.
وماع ذلك تام توخري نحاو مل مليااراً أي ما يدااعل ثلثي 

مرتبات الدولة يف الظروف االعتياعية.
بل وللجخيع من الشاخال والجنوب.

لال ُكّل لذه الجهوع ال تساتحل الثناء والشاكر من باب 
االنصاف ليل إاّل.
أخي، وأختي:

لو ندلم أن الدولة بقياعتها لديها القدرة عىل رصف الراتب 
كاماالً لكان وجوباً علينا ان نجالار بخدصيتنا لها، لكن ُكّل 

يشء واضح وضوح الشخل.
لذلاك ال تكوناوا رشكاء للددوان يف عدواناه علينا عون ان 
تدروا.. خالددو يهدف إىل تخزيل الشدب وشل الصف ليتسنى 
لاه تحقيل ما عجاز ان يحققه خالل عامني من حرب كونية 
حشاد لها ما ال يتييله عقل من سالح ومال وبخضل الله اننا 

كنا نحن الغالبون.
أخي وأختي: ارجوكم

ال تيذلاوا عمااء الشاهداء، تذكاروا وجولهام، تذكاروا 
ابتسااماتهم، تذكروا تضحياتهم، تذكاروا لحظة زخاخهم إىل 

روضاتهام.
واملوا ورابطاوا وثقوا باللِه خبدد الدرس يرس، وحاشاا 

الله ان ييلف وعده،

منشور

علي شرف 
المحطوري

اآلتاي،  ملواجهاة  تحخازوا 
يارى  ال  #خالجنون_األمريكاي 
خيخاا يحدث #باليخان واملنطقاة إال عخلية 

أمنية، وأما الحرب الخدلية خلم تبدأ، والحارض يدلم الغائب!

أمة العليم السوسوة
عاىل املجتخاع الادويل رسعاُة التحارك؛ 
إليقااف الحرب عاىل اليخن وايجاع تساوية 

عاعلة تريض جخيع األَْطَراف.

الشيخ حسين حازب
األخ / حسني شاجره،

إذا تابدت حقيقة امتالك الخلل 
ومن اين أثخانها سيصبح ٦٠٪

من الناس يف الشارع بدون مأوى!
وحسني الدزي شف أنت ظلخته.

خالد القروطي
نساتطيع كيخنياني بتكاتخناا بتداطخنا 
بتداوننا برتاحخنا أن نسد َكثرياً من حاجات 
خقرائنا وأيتامنا وأرس شهدائنا وجرحانا.

لكن إن استشدرنا مسؤوليتنا.

عبداهلل ساّلم الحكيمي
نقول اليو  شاهاعة لله وللتأريخ وبأعىل 
الصاوت أنه لاوال أَنَْصاار اللاه تضحياتهم 
وتالحخهم مع الجيش والقبائل لكان كياننا 

الوطني اليخن اليو  يف خل كان.

نجيب األشموري 
600#_يو _من_الددوان 

ثخانية أياا  وندخل يف املئوية الساابدة، 
الشدب اليخني إىل الدبور،

يحيى على القحوم 
إرباك وخشال ولزيخة مدوية يف مخوف 
تحالاف قوى الدادوان بداد 600 ياو  من 
الددوان، خهل لناك شك باالنتصار القريب؟ 

ال أبداً أبداً.

ساري العجيلي 
600 يو  مان الددوان أثبات خيها رجال 
الرجاال مان أبطاال الجيش واللجاان أنهم 
أرشف وأنقاى وأطهار ماا أنجبات اليخان 
وأشاجع وأقاوى وأذكاى املحارباني واللاه 

مدهم.

صدق الكلمة 
 600 ياو  من الدادوان، اليخن أبقى وآل 

سدوع إىل زوال 

سياسي منحاز لليمن 
مدياار النارص القرار الساياعي يكاون يخنيااً %100، مدركة 

الوعي، بدون ذلك خنحن مهزومني.

Ahmad Alhasany
حلبطونا وأحبطونا آل سادوع، اللاه يحبط أعخالهم 

ويدّجل بزوالهم! 
سنة وسبدة أشاهر والددوان يرضب ويدمر الشجر 
والحجر والبرش، سانة وسبدة أشهر ونحن محارصون 
ويجي لك واحد بغل أو واحد مريض يجاعلك ويشتي تثبت 

له أنك يف عدوان وحصار!

سالم عليان
من املهم أن يتم تشاكيل حكومة يف أرسع وقت لنرى 
وضدااً مكتخَل األركان نساتطيع أن نحخله املساؤولية 

الكاملة يف حالة التقصري.

أبو مجد الدين األهنومي 
السياسة األمريكية لن تتغري بتغري اسم بطل الخلم..
ومن يرياد تغيري السياساة األمريكية خدليه برضب 
اقتصاعلا عن طريال )املقاطدة للبضائع األمريكية (، 
وبجرع أن يشدر املواطن األمريكي بالتدلور االقتصاعي 
سايدرف مدى خطاورة بقااء السياساة األمريكية بيد 
اللوباي الصهيوناي عندلا سايبدأ لاو يف تغيري سياساة باالعه حخاظاً عىل 

مستقبله ومستقبل أوالعه.

عمار الكحالني 
الحديادة: األجهزة األمنية تضبط عصابة مكونة من 
ثالثة أشاياص لرتويج الدخلة الوطنية املزيخة من خئة 

ألف ريال بخديرية بيت الخقيه.

عبداهلل محمد النعمي
لسنا لواة سلطة وال ُعّشاق منامب..

ولو كنا كذلك ملا عشاقنا الشاهاعة، ولهثناا وراءلا 
لهث الضخآن لرشبة املاء البارعة.

فيصل الشبيبي 
القضااء املارصي يبطل اتخاقية ترسايم الحدوع مع 
السدوعية ويؤكد أن جزيرتَي تريان ومناخري مرصيتان.

ضاعت خلوسك يا سلخان.

عقيل فاضل
بيالخاتنا نحن نسالم أعناقناا لليصو  الحقيقيني، 

أخال تدقلون؟!.

استهداف قوارب الصيد ساهم بشكل صورة
رئيسي في مفاقمة معاناة الصيادين
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يف مقابلة عىل قناة CNN، أجرتها املذيدة 
»كريساتيان آمانبور« مع الناطل الرساخي 
باسام قوات ما يساخى »التحالاف الدربي« 
اللواء أحخد الدساريي، عرضت املذيدة عليه 
مورًة إلحدى نساء تهامة تداني من ضخور 
شديد يف جسدلا؛ بسابب املجاعة الحاملة 
يف املنطقة، طالبة منه التدليل عىل الصورة، 
ومتساائلة عخا إذَا كانت تلك املجاعة نتيجة 

للحصار املتباعل بني طريف الحرب؟!.
تنحناح الدساريي كداعتاه وتذكار أنه 
ماا زال باساتطاعته الكاذب حتاى باللغاة 
اإلنجليزياة، وقاال لها بكل وقاحاة إن لذه 
الصورة تم التقاطها إلحدى النسااء يف تدز، 
وأن سبب ضخور الجسد الواضح يف الصورة 

لو حصار »الحوثيني« للخدينة. 
كانت املذيدة تقريباً »تجاعل« الدساريي 
يف املوضاوع وتذكاره بالغاارات والحصاار 
املخاروض عىل اليخان، ظناً منهاا أن الرجل 
ساريع عليها بحجاة يخكان أن تيضع ملبدأ 
»األخاذ والرع«، ولكنه خاجألاا بنقل تهامة 

إىل تدز، كخا لو أنه يستيف بها.
ليال غريبااً أن يتخوه الدساريي بيء 
كهذا، خقبل خرتة بسايطة قاا  بنقل »مكة 
املكرماة« إىل »جادة«، ليجدال الكدباة لي 
لدف ماروخ »بركان 1« اليخني بدل مطار 

امللك َعبدالدزيز.
التخساري الوحيد لترصيحات الدساريي 
- عائخااً- لو الخشال يف الكاذب والتغطية، 
وبخدناى أَْكثَار قربااً من الذلان »الغباء«، 
لذا ما قالتاه تدليقات كثارية عىل مغالطة 

الدساريي األخرية، وكنخوذج بسيط، سندع 
اليخناي  والنخاط  التجاارة  لوزيار  الاكال  
الاذي  املهنادس )لشاا  رشف(  الساابل، 
علل عىل املوضاوع يف ختا  مقالة له يف رأي 
اليو  قائالً: )من املديب واملثري للسيرية أن 

يحاول ساخراء املخلكة القياا  بتلك األعوار 
امليجلة ومدهم املتحدث باسام )الدامخة( 
الذي تحادث يف املقابلة األخرية مع السايدة 
“كريساتيان آمنبور” يف برنامجها الشاهري 
عىل قناة CNN مساء يو  3 نوخخل املايض، 
وأظهر يف تلك املقابلة قدرا كبريا من املغالطة 
والتهارب مان الحقيقاة، وأحيانااً الجهال 
بتداعياات الُدااْدَوان عاىل اليخان ومن ذلك 
إرصاره عاىل أن مورة تلاك الختاة التهامية 
”سايدة” التاي التصال جلدلاا بدظامهاا 
وتناقلتهاا محاف ومواقع الدالام لي من 
تداز، وأن سابب املجاعة لنااك، أي يف تدز، 
يداوع لحصاار الحوثياني للختااة ومدينتها 
تدز، ولذا مجاناب للصواب الذي يقول إنها 
مان منطقة تهامة السااحل الغربي لليخن، 
اساتهداف طائارات  املجاعاة ساببها  َوأن 
االشاقاء السادوعيني للصياعين طاوال 19 
شاهراً، وبالتايل من املخيد القول إن متحدث 
الُداْدَوان خشال يف الرع عىل اسئلة “آمنبور” 
رغم أنه طار إىل واشنطن بدد برنامج سابل 
يف CNN تم خيه خضاح جرائم الُداْدَوان عىل 
اليخان، ورتاب لتلاك املقابلة القصارية من 
أجال التغطية عىل الحقائل التي كشاخت يف 
الحلقة الساابقة يف نخل القناة واللنامج، 

وخشل(.

مكة إىل جدة، وتهامة إىل تعز! 

وما عالقة توّكل باملرأة؟!
)يف ظل قياعة املرأة سيكون الدالم أخضل وأجخل(.. 

لكاذا قالات »تاوكل كرماان« متخنيًة الخاوز ملرشاحة الحزب 
الديخقراطاي األمريكاي »لياالري كلينتون«، وتوكل لي ناشاطة 
يخنية أيدت الددوان السادوعي الذي قتل أَْكثَار من ألف َو199 امرأة 
يخنية، حساب آخر إحصائية، ولم تتحادث عنهن حتى اآلن بنصف 

كلخة.
تحرص تاوكل عىل تقديم نخساها عائخااً كامارأة مناضلة، وال 
تنخاك عن ترعيد تلك الشادارات الطنانة التي تدعاو إىل تحرير املرأة 
وعورلاا الرياعي يف قياعة الدالم، ولكان عالقتها الحقيقية بحقوق 
املارأة ال تتددى اساتدارة اسام امللكة »بلقيل« لقناتهاا الخضائية 
امُلسّيرة لدعم الُداْدَوان السدوعي عىل اليخن، وقتل الشدب اليخني، 
ويف مقدمتاه النسااء، خخناذ أَْكثَار من عا  ونصف عاا  لم يتوقف 
طريان السدوعية عن قصف املنازل واألعراس واملناسبات واألَْسَواق، 
ويف ُكّل مرة لناك ضحايا من النسااء، وأحياناً يكون للنسااء الجزء 
األكل من األشاالء كخا يف مجزرة »عرس املياء« التي راح ضحيتها 

أَْكثَار من 70 امرأة.
 لم نساخع مرة أن »توكل« قالت يف يو  ما إن قتل نسااء اليخن 
أمر مشاني، أَْو غري أَْخاااَلقي، ولم يسابل أن ختحت لذه »املناضلة 
الرياعياة« لاذا املوضاوع يف أي محخال مان محاخلهاا الحقوقية 
الياماة بالحديث عن حرية املارأة ونضالها وعورلا، ولكنها اليو  
تقول إن الدالم سايكون أخضل إذا خازت كلينتون بالرئاساة؛ ألنها 

امرأة! 
يبدو أن املرأة يف نظر »توكل« لي تلك التي ترشح نخسها لرئاسة 
الجخهورية وتدعخها السادوعية، أما »املرأة« التي يقتلها طريان آل 
سادوع يف بيتهاا أَْو يف الساوق أَْو يف عرس جريانهاا أَْو عزائهم خهي 
ميلاوق »انقالباي« لم تتدرف علياه الحقوق والحرياات و«جائزة 

نوبل للسال « حتى اآلن.

إضاءة

يرص عىل أن ينااعْوه »قباطي« بدون »ال« التدريف، وال أحد 
يدرف ملاذا!!، ما علينا، لذا املرتِزُق طبيٌب تيرج من بريطانيا. 
طريقاُة تقلُِّباه يف مواقخه تذكرك با »بن عغار«، غري أن لذا 
ليال مرتزقاً من الطراز الثقيل، خهو مجارع مطبّل، ولكنه عىل 

ُكّل األحوال مرتزق.
عيّنه املرتِزُق »ياساني سديد ندخان« مستشاراً له يف مجلل 

النواب، ونستطيع القول بأنه تتلخذ عىل يديه.
 وبداد حارب ل9، انسالخ قباطي من اشارتاكيته وتوّجه إىل 
»املؤتخار« باعتباره املنتارَص يف تلك الحارب، ويف املؤتخر مارس 
تطبيَلاه حتاى ماار عضاواً لألماناة الداماة، ورئيسااً للجنة 
السياساية والدالقاات اليارجية للحازب، وبدد ذلاك عضواً يف 
اللجناة اإلعالمية الدليا له، خهو مطبّل ال يشال له غبار، وأينخا 

حل، ال يدوع خائباً. 
تدانّي قباطي أَيْضاً ساخرياً لليخن )خوق الدااعة( لدى لبنان، 
ولناك قاا  لو بتديني زوجته »مساؤولة مالياة«، وظل لكذا 

مطبّالً لنظا  الحكم، ومتنكراً للحزب االشرتاكي والجنوب، رغم 
أنه كان عضواً ُمؤّسسااً يف ما يساخى )التجخع املدني الجنوبي 
الديخقراطي( إىل أن جاءت ثورة الشاباب يف 2011، وحينها خكر 
وقدر، ثم انقلب عىل »مالح« وأخذ طبلته الساحرية وانتقل بها 

إىل خط »لاعي« ليصبَح عضواً يف مؤتخر الحوار الوطني.
عندما شانت السادوعية ُعاْدَوانها عىل اليخن، خكر » قباطي 
» أن مساتقبله لان يكاون جياداً يف »الوطن« خهو لام يتدوع إال 
عاىل التطبيل واالرتازاق ولذلك أخذ طبلته مجادعاً وذلب بها إىل 
السادوعية مؤيداً ُعاْدَوانها، ليصبح بذلك »وزيراً » لإلعال ، ومن 
أجال ذلاك ال أحد يساتغرب من الدهار اإلعالمي الذي يخارساه 
املرتزقاة، طاملا أن وزيرلم لو »قباطي«، املطبال األَْكثَار جرأًة 
ووقاحاة. يديش قباطي يف أحد خناعق الريااض، وكل ما يخدله 
لاو الظهور عىل القناوات اإلخبارياة املخولة سادوعياً، ليغازل 
مذيداتها عاىل الهواء مباارشة، ويخدل ما يخدلاه ُكّل املرتزقة، 

التطبيل، والتلير، والكذب.

بطاقة تعريفة:

يحررها / ضرار الطيب

مرشحان، لسياسة واحدة! 
يخكاُن َخْهاااااُم الضجة اإلعالمياة التي تحظى بها االنْتَيابات األمريكية لذه األيا  من منظور 
أن »الدالام ينتظار خليخته الجديد«، حياث والجانب األكل من حكومات الدالام واقع تحت ليخنة 
أمرياكا، ولكان الغريب لاو أن يكون لاذا الضجيج منبدثاً مان احتخال تغرّي السياساة األمريكية 

اليارجية، بتغرّي الرئيل، ولو ما ال يحدث غالباً ولن يحدث.
حساناً، أمريكا تغري سياسااتها اليارجية، ولكن ليل إىل الحد الذي يغاري بالتخاؤل، خا«بوش« 
عّمر الدراق، و«أوباما« جاء ليدخع بالسادوعية لتدمر اليخان، أي أن النتيجة واحدة، وليل لناك ما 

يدعو للبهجة يف مدوع »كلينتون« أَْو »ترامب«.
كاللخاا جنديان تحت إمارة »إَعاَرة« واحدة تحخل سياساة الدداء واالساتكبار واالمتهان، تجاه 

الدرب خامة.
أمريكا تخثّل، والدرب يديشون الدور، خإذا خاز »ترامب« سيصّخل البدض، وإذا خازت »كلينتون« 
سايكّل البدض اآلخر، ولكن النتيجة ساتكون واحدة، ولي املزيد من ويالت االساتكبار األمريكي، 

واملزيد من خطط االبتزاز، واملزيد من »شّخاعات« الرعب.
ائيْل«  ما يهخنا نحن يف السياسة اليارجية األمريكية لو أن أمريكا لن تغري سياستها تجاه »إرْسَ
حتى لو ترأساها طخٌل بدخر الساابدة، ولذا يدني أنها لن تغري سياستها تجاه أي يشء آخر، خبقاُء 
ائيْل، وإذن، ال  ائيْال مرلوٌن بدمار الدول الدربية وساقوطها، واإلَعاَرة األمريكية تريد بقااء إرْسَ إرْسَ

يهم من سيكون َربُّ البيت األبيض؛ ألن البيت األبيض يحكم َمن بداخله.

خاالَل أكثر من عا  ونصاف عا  من الدادوان، رضبنا أروَع 
األمثلاة يف الصخاوع والتصادي والتحادي رغم ما مررناا به من 
أزماات كبارية.. تجاوزنا خالخااٍت كثريًة خيخا بينناا كي ال نرتك 
ثغرًة للددوان وعخالئه، وخدلنا ُكَل ما بوسدنا يف سبيل ذلك، ولدل 
اليروج املرشف ألبناء الشادب تلبية لكل ناداء يدعو اىل التوحد، 

خري عليل عىل تغليب مصلحة الوطن. 
لم نادِر ما الذي حدث لتدوع املناكخاات واملهاترات من جديد، 

ولسنا لنا ندني طرخاً واحداً بدينه.
املجلال  تشاكيل  أن  املخارتض  كان  برصاحاة..  لنتكلام 
السايايس األعىل لو خطوة تأرييية باتجااه »التالحم الوطني« 
الاذي يخرتَُض به لاو اآلخر أن ينهاي ُكّل الرتاشاقات اإلعالمية 
واالتهاماات واملكائد!! لكنا شاهدنا خالل الخارتة املاضية بدض 

الرتاشاقات اإلعالمية  وقد آملات  من قدموا التضحياات ، وبقاء 
الجبهة الوطنية الواحدة. 

  لل سانتوقف عن الحدياث عن املجازر والغاارات والددوان 
السادوعي األمريكيني وعان اخبار ابطالناا يف الجبهات، ونتخرغ 
»لألعخاال الصبيانية«!   نتوجه اىل املدنيني بوقف لذه املهاترات، 
ولسانا بحاجٍة لتذكاري الجخيع بأن طائراِت السادوعية ما زالت 

تحّلُل خوق رؤوسنا، وموارييها ال تخرق بني طرف وطرف.
ما زال املساتقبل السايايس مجهوالً، وال مصلحة إال يف إيقاف 
الددوان خقط.. أما غريُ ذلك خليل إال استهتاراً بالشدب ومخوعه 
وتضحياته.  ومازلت املياطر محدقة بشدبنا اليخني وال مصلحة 
ألحاد يتبنى مدركاة مواجهة الددوان مان  توجيه جهده اىل غري 

مواجهة املدتدي وتدزيز اللحخة الدخلية واسناع الجبهات.

صامدون 
ولكن!

 املرتزق: 
محمد َعبداملجيد قباطي

الواحد، يف مجرى اللحظة الوطنية وموجباتها، وتجسايداً إلراعة شادبنا التي باركت االتخاق السيايس واملجلل وتنتظر 
إعالن الحكومة.. يخكن لهذا اإلطار املوحد أن يحصد نتائج إيجابية عىل مساتويي السياسة والدسكرة خدله تستطيع 
اليخان أن تياطب الروس واإليرانيني من موقع تباعل املناخاع بندية كخا وتومد الطريل أما  محاوالت اخرتاق اللحخة 

الوطنية من بوابة التشاورات والتسويات التي ترمي لتخرير مآرب الددوان باسم السال . 
يرياد الدادو اليارجاي أن يجدل من البلد منصة مريحة مذعنة ومكشاوطة من أي وجوع وطناي كبري، ليزاول من 
خاللها رصاع االساتحواذ الداملي وتكبيال القوى الرشقية والالتينية النالضة.. من جهاة مقابلة ال ضري لدى الصديل 
الادويل املحتخال يف أال يكاون لليخن كينونتها املساتقلة ما عا  سايضخُن منصًة مضااعًة يزاول من خاللهاا الدخاع عن 
مصالحه واليالص من األكبال األمريكية عىل لدبة املالحة الدولية واالقتصاع الداملي ورسن مكاخحة اإلرلاب كاحتكار 
أمريكي.. غري أن الكينونة الوطنية املستقلة تتيح لنا االنتخاع من مزايا نوعية لصداقات عولية مرجحة الحصول َوقدرة 
وازنة عىل مد عدوان الددو.. ما نحتاجه لو توطني الذات عىل أن املواجهة ساتطول عوضاً عن االرتخاء اللتقاط أقرب 
عظخة تساوية تلقى يف طريل كخاحنا تذرعاً بالتدب والحاجة لوقف الددوان وتلطياً خلف الشاخقة عىل الجخالري التي 
آن لها أن ترتاح.. لن تخقل التساوية بهذا الخهم إال عن املزيد من األعباء والييبات وأساوأ من ذلك أن تداعياٍت كهذه 

ستجري يف واقع نكون قد اختقدنا خالله ألعاة املجابهة كامطخاف وطني موحد.

بقية من الصفحة األخرية
توطني الذات ال مفاوضات 

الجزر املعزولة
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إن لـم تـزجـْرنـا )آيـاُت الـعـذاب( يف القـرآن الكـريـم.. فمـا الـذي يزجرنا؟!
  - بشرى المحطوري:

بداية:ـ
َمان لام تؤثار خياه محاارَضة ا ملزماة 
ا ]مدرخاة اللاه ا وعاده ووعياده ا الادرس 
اليامال عارش[ للشاهيد القائد ساال  الله 
علياه، خينطلال مجالدا يف سابيل الله، يف أي 
مجال من املجااالت املتاحة للجهاع، ال ييىش 
يف لذا الكون يشء سوى الله، خخا الذي مخكن 

أن يؤثر خيه؟!
ِهيْاُد الَقاِئُد آيات  محارضٌة تناول خيها الشَّ
الداذاب يف القرآن الكريام، ورشحها بطريقة 
ساهلة ومبساطة، ضاربا أمثلاة واقدية عىل 
املواضيع التي يتطرق إليها، أو يستشهد بها.. 
محارضة يرجف الخؤاع عناد قراءتها، خيدرك 
املرء أن الله الرحيم بدباعه، لم يرتك مخة لنار 
جهنام إال وومخها لناا: ]أبوابها ا طدامها ا 
رشابها ا خزنتها ا أساقخها ا لباسها... إلخ[ 
ُكّل لاذا لريتدع الدباع وينزجاروا من الوقوع 
خيخاا يغضب الارب.. ولكن اإلنساان عىل مر 
األزمان أثبت أنه ظلو  كخار، إال من رحم الله.

العذاُب الناتُج عن صواريخ أهل 
األرض.. ال يساوي غمسًة يف جهنم: 
اِهيْاُد الَقاِئاُد ساالُ  اللاه عليه،  حاذََّر الشَّ
ااَة مان عاذاب اللاه، وأن ُكلَّ مان يياف  األُمَّ
الجبابارة، خيدخل ما يرضيهم، بأن عذاب الله 
أشد وأعظم من ُكّل تهديداتهم، حيث قال: ]لو 
مب األمريكيون ُكّل ماا لديهم من قوة عليك 
وحدك أنت ملا سااوى ذلك كله يومااً واحداً يف 
نار جهنم؛ ألنك لنا بأول رضبة، بأول شظية 
ساتخوت، ثم ال تحل بأي يشء بدد ذلك، ولو 
مبوا عليك ُكّل أسالحتهم، ولو اخرتضنا أيضا 
أنك ساتبقى حيااً وموارييهم توجاه إليك، 
وقنابلهم توجاه إليك أيضاً حتاى آخر قطدة 
يختلكونها لكان ذلك أيضاً ال يسااوي سااعة 

واحدة يف قدر جهنم[.
مشارياً إىل أن تدبار آياات الوعيد سايؤعي 
بالدبااع إىل اليوف من اللاه أكثر من أي يشء 
آخار، حيث قاال: ]التيوياف بناار جهنم يف 
القرآن الكريم، التيويف بنار جهنم الذي تكرر 
كثارياً يف آيات الله يف القرآن الكريم، لو جدير 
باأن نتأمله جيدا كلناا، وأن نتدبر تلك اآليات. 
حينئاذ سايجد ُكّل مان تأملها، ومان تدبرلا 
باأن ُكّل يشء يف لذه الدنيا من مصائبها، من 
شدائدلا، وكل يشء مخا يتوعدك به اآلخرون، 
وكل ما تراه عندما يساتدرضون أسلحتهم يف 
األيا  الوطنية.. سارتاه كله ليل بيء، ليل 
شايئاً بخدنى الكلخة خدالً أما  لذه النار التي 
تغلظ الله بهاا عىل من عصاه، وتوعد بها من 
مدف عن رضاه. حينئذ تجد نخساك أنه ليل 
لناك ما يجاب أن يييخك، ليل يف لذه الدنيا 
ماا ينبغي أن تيااف منه أبدا، خاال املوت، وال 
]قنابال[، وال ]مواريخ[، مهخا كانت ختاكة، 

مهخا كانت عظيخة الدمار[.

أوصاُف النار ـ والعياُذ باهلل منها ـ 
كما ورد يف القرآن:ـ

وتناول الشهيد القائد آيات الوعيد بالرشح 
املخصال لهاا، عل وعاىس يتأثر النااس بهذا، 
خيرتكون ما لم خيه من السكوت والقدوع عن 
الجهااع، وينطلقون يف حب الله، يف رىض الله، 

ال يياخون يف الله لومة الئم: 

أوالً: عض البنان، كنايًة عن الندم 
الشديد والحسرة:ـ

 }َويَاْوَ  يََدضُّ الظَّاِلاُم َعىَل يََديْاِه يَُقوُل يَا 
َليْتَِني اتََّيذُْت َمَع الرَُّسوِل َسِبيالً يَا َويَْلتَا َليْتَني 
لاْم أَتَِيذْ ُخالنًاا َخِلياْلً َلَقاْد أََضلَِّني َعاِن الذِّْكِر 
بَْدَد إِذْ َجاَءِني{ قال ساال  الله عليه: ]أليست 
لذه كلهاا عبارات حرسة وناد ؟ ند  يقطع 
القلوب، يدض املجر ، يدض الظالم عىل يديه 
يدضها من شادة األسف، واأللم، من الحرسة 
والند . يقاول الله سابحانه وتدااىل: }ِللَِّذيَن 
اْساتََجابُوا ِلَربِِّهُم اْلُحْسانَى{ الجزاء الحسان 
ولو الجنة، والحساب اليسري، واألمن من ُكّل 
خوف يو  القيامة }َوالَِّذيَن َلْم يَْستَِجيبُوا َلُه َلْو 
أَنَّ َلُهْم َما يِف اأْلَْرِض َجِخيداً َوِمثَْلُه َمَدُه اَلْختََدْوا 
ِباِه{ الذين لام يساتجيبوا لله. وأيان موضع 
االساتجابة؟ لنا يف الدنيا، وما لو الذي ععانا 
إليه؟ لو القرآن الكريم، ورسول الله )ملوات 
اللاه عليه وعىل آله( تلك ععاوة الله التي يريد 

منا أن نستجيب لها[.

مثال: 
اِهيْاُد الَقاِئاُد ساال  الله عليه  ورضب الشَّ
مثااال توضيحيا لآلية الساابقة مان الواقع، 
حيث قاال: ]لذه علة للكثري مان عباع الله، 
مخن يشاتد طخداه، ويقوعه جشاده، إىل أن 
يأخاذ شايئا من لاذه الدنيا حراماا، أو يقبل 
شيئا منها مقابل أن يدخل يف موقف باطل، أو 
يؤيد باطال، أو يقف عن نرص حل، ليخهم لنا 
ولاو يف الدنيا أنه لاو كان له األرض كلها وما 
خيها، وله أيضا مثلها أضداخا لكان مساارعا 
إىل أن يخدي نخساه به يو  القيامة. ملاذا؟ ألنه 
ساريى من الدذاب الشديد، يرى جهنم أمامه، 
ولو يدلم أنه سيساق إليها، وأنه سييلد خيها 
حينئاذ يهاون أماماه ُكّل يشء. تلاك القطدة 
مان األرض، ذلاك املبلغ من املال الاذي باع به 
عينه، لم يدد شايئا، يتحرس منه يو  القيامة، 
ويرى نخساه يف موقع أنه لو كان له مثل لذه 
األرض، وليال خقاط تلاك القطداة، أو ذلك 
املبلغ، أو ذلك املنصب الذي باع به عينه، بل لو 
كانات له األرض كلها وماا خيها ومثلها مدها 

الختدى به يو  القيامة من سوء الدذاب[. 

 مثال آخر:ـ
وأضاف سال  الله عليه زياعة يف التوضيح: 
]بال قد يحادث لك لناا يف الدنيا وأنات تخلك 
الكثاري، الكثاري من وساائل الارتف والراحة، 
خيدارض لاك أماراض تحاول بيناك وبني أن 
تتختع بخا بني يديك، خرتى اآلخرين من حولك 
يتختداون باكل ما لديك وأنت ال تساتطيع أن 

تاذوق من لاذا، وال أن تقرب لذا، من شاتى 
األمنااف التاي تختلكها، تلك األمنااف التي 
بدت بها عينك، تلك األمناف التي أحبطت بها 
ذمتك، وأللكت بها نخسك. إذاً خليل يشء لنا 
يف الدنياا من النديم، وال من وساائل الرتغيب 
ما يخكن أن تقارن بينه وبني موضع سوط يف 
الجنة. خإذا كان اإلنساان يسارع لنا يف الدنيا 
مان أجل أشاياء يريد أن يحصال عليها، ولو 
ال يبايل أحاالل كانت أ  حرا ، وال يبايل يف ذلك 
املوقف الذي عخل خيه من أجل الحصول عليها 
حل، أ  باطل، ملاذا ال يسارع إىل االستجابة إىل 
الله ليحصل عىل ذلاك املقا  الرخيع؟ عىل ذلك 
النديم الدظيم، النديم األبدي، النديم الذي خيه 
كخاا ورع يف الحدياث عن النباي )ملوات الله 
علياه وعىل آله( ))خيها ما ال عني رأت وال أذن 

سخدت وال خطر عىل قلب برش(([.

ثانياً:ـ شرابهم الصديد:ـ
}َواْساتَْختَُحوا َوَخااَب ُكّل َجبَّااٍر َعِنيٍد ِمْن 
َوَراِئِه َجَهنَُّم َويُْساَقى ِمْن َماٍء َمِديٍد يَتََجرَُّعُه 
َوال يَاَكاُع يُِسايُغُه{ قاال ساال  اللاه علياه: 
]الصديد: يقال بأنه عصارة ألل النار، القيح، 
الصدياد: ُكّل خضاالت أجساامهم املحرتقاة 

امللتهبة، لي رشاب املجر  يف جهنم[.

ثالثاً:ـ أبواب جهنم السبعة:ـ
}َوإِنَّ َجَهنََّم َلَخْوِعُدُلْم أَْجَخِدنَي َلَها َسابَْدُة 
أَبْاَواٍب ِلاُكلِّ بَااٍب ِمنُْهْم ُجاْزٌء َمْقُساوٌ { قال 
ساال  الله علياه: ]ألم يتحدث لناا حتى عن 
أباواب جهنام؟ وتحادث حتى عان مغالقها، 
مصاخقها، وتحدث عان زبانيتها، تحدث عن 
ُكّل يشء خيهاا.. خأيان تخكريناا؟ أيان نظرنا 
ألنخسانا وملصالحناا؟ أليال لاذا لاو الذي 
ينبغاي أن نياف منه. واألوىل بأن يكون أشاد 
قاوة، وأعظم قوة يف مقا  االساتجابة لله لم 
من يحخلاون الدلام، لم من لام متدلخون، 
ومن يحخلاون الدلم؛ ألنهم لام من يدرخون 
جهنم أكثر من غريلم، مع أن جهنم أوماخها 
يف متنااول النااس جخيداا، ُكّل مان يقرؤون 

كتاب الله[.
وأضااف أيضاً: ]}َلَها َسابَْدُة أَبَْواٍب{ وكأن 
لاذه األبواب لي أباواب لدركاتها أيضااً، ُكّل 
طبقة أو ُكّل مقا  يف جهنم له خئة من الناس، 
وله باب }ِلُكلِّ بَاٍب ِمنُْهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌ { يدخل 
منه من لو من ألل ذلك الدرك، سابدة أبواب 
ساواء اعتلتها يف ساور واحد وكل باب ينخذ 
إىل عرك من عركات جهنم، وكلها سيئة، وكلها 
ورطاة عظيخاة أن تدخل من بااب جهنم ثم 
يوماد عليك، ثم إذا حاولات أن تيرج يتلقاك 
زبانيتها بخقامع من حديد يرضبونك ختدوع، 

سبدة أبواب لسبدة عركات[.

ملاذا املنافُق يف الدرك األسفل؟
وأوضح ساالُ  الله عليه بأن الخئة املناخقة 
حتاى ولو كانت مسالخة لي أشاد خطرا من 
اليهاوع والنصارى عىل املسالخني ولذا توعدلا 
اللاه بالادرك األساخل من الناار، حياث قال: 
]ووجدناا القارآن الكريام ينص عاىل أن خئة 
لي محسوبة ضخن املسالخني لم سيكونون 
يف الدرك األساخل من النار، لام املناخقون، يف 
الادرك األساخل من الناار؛ ألنهم أخباث عباع 
اللاه، ألنهم أساوأ البرش، ألنهام أرجل وألدن 
البرش جخيداً، قال الله عنهم لرسوله )ملوات 
الله علياه وعىل آله(: }ُلُم اْلَداُدوُّ َخاْحذَْرُلْم{.
املناخقون لم خئة تدخل يف أوسااط املسالخني 
تثبطهم عن نرص عين الله، تيوخهم، ترعبهم، 
ترجف قلوبهم، تشايع الشاائدات التي تقلل 
ترعاب  التاي  الشاائدات  تشايع  نخوساهم، 
قلوبهم. املناخقون يف كتاب الله الكريم تحدث 
عنهم أسوأ مخا تحدث عن اليهوع، والنصارى، 
واملجاوس، والكاخريان، إذا كانات جهنام لها 
سابدة أباواب، وعركاتها متخاوتة يف الشادة، 

خإن املناخقني يف الدرك األسخل من النار[.

رابعاً:ـ ثياُب أهل النار، وطريقُة 
استحمامهم

}َلاذَاِن َخْصَخاِن اْختََصُخوا يِف َربِِّهْم َخالَِّذيَن 
َكَخاُروا ُقطَِّدْت َلُهاْم ِثيَاٌب ِمْن نَااٍر يَُصبُّ ِمْن 
ِهيْاُد الَقاِئُد  َخْوِق ُرُؤوِسِهُم اْلَحِخيُم{، يقول الشَّ
حول لذا املوضوع شارحا: ]ألم يتحدث أيضا 
عن الرتويشة يف جهنم؟ رشاب جهنم ثم أيضا 
يصاب من خوق رؤوساهم الحخيام، يكونون 
نظيخني من ُكّل يشء خوق أجساامهم، لكنها 
ترويشاة خطرية جاداً ليل مدها ]شاامبو[ 
وال مدهاا ماباون ]لكال[ وال أي يشء من 
أعوات التجخيل.ثاوب املجار  خيهاا كخا قال 
اِبيلُُهاْم ِماْن َقِطَراٍن  اللاه يف آياة أخارى: }رَسَ
َوتَْغىَش ُوُجوَلُهاُم النَّاُر{ ولنا يصب من خوق 
رأس املجر  الحخيام }يُْصَهُر ِبِه{ يذاب }َما يِف 
بُُطونِِهْم َواْلُجلُاوُع{إذا واحد منا مرتوش بخاء 
سااخن وغِلط يبقي يف ]املغراف[ قليل ساخن 
ومباه خوق ظهره كيف يكون أمله؟ يقو  من 
مكانه من حرارة بسايطة.. أما لذه ترويشة 
خطرية: }يُْصَهُر ِبِه َما يِف بُُطونِِهْم َواْلُجلُوُع{[.
 وأضاف ساال  الله عليه شارحا: ]ثيابهم 
من نار ]تخصيل[ قطدات لهم ثياب تخصيل، 
لناا ثيااب التخصيال بثالثاة ألاف ونحولاا 
]نجاو [ لناك ليل الثوب مان نوع ]نجو [ 
بال نار.كأنه يقول للشاباب، طبدا الشاباب 
يكونون حريصني جداً عىل ثياب التخصيل من 
أجل أن يبدو جخيال أما  اآلخرين، يدرض عن 
ذكار الله، ولو يدرض عن مجالل اإلرشااع، 
عان مجالل الهداية، يدارض عن كتاب الله، 

يدياش يف أجواء من الدشال، والحاب، واتباع 
الشاهوات، خهو من يبحث عان ثياب تخصيل 
ليبدو شاكله جخيال، خيدرف أنه قد يكون من 
أولئك الذين تخصل لهم ثياب يف جهنم }ُقطَِّدْت 

َلُهْم ِثيَاٌب ِمْن نَاٍر{ ما لذا يدني تخصيل؟[.

مثاٌل توضيحيٌّ من الواقع:ـ
يقاول ساال  الله علياه: ]لاذه التخاميل 
قاارن بينهاا وباني أن تطلِّع عاىل تقرير عن 
ميتلف األسالحة التي تختلكهاا أمريكا مثال، 
أو إرسائيال ]مواريخ بديدة املدى[ ]مواريخ 
تحخل رؤوساا نووية[ قنابال ]ليدروجينية[ 
]قنابال ذرياة[ قنابل كذا، وأسالحة متددعة. 
أليسات كلها مان تخاميل ماا يختلكون من 
وساائل التدذيب لآلخرين؟. قارن بينها وبني 
التخاميل التي عرضات يف القرآن الكريم عن 
جهنم، ساتجد أن لذه لي قد ما يتخنالا ألل 
جهنام، يتخنون يف جهنام أن يكاون عذابهم 
مان ناوع ماا تختلكاه أمرياكا من أسالحة، 

وسيدتلونه حينئذ تيخيخا عظيخا[.

سادساً:ـ أوصاُف )مالئكة العذاب( 
َخَزَنُة جهنم:ـ

]َوَلُهاْم َمَقاِماُع ِمْن َحِدياٍد ُكلََّخاا أََراُعوا أَْن 
يَْيُرُجاوا ِمنَْهاا ِمْن َغامٍّ أُِعيُدوا ِخيَهاا َوذُوُقوا 
َعذَاَب اْلَحِريِل{، }َعَليَْها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشاَداٌع{، 
قاال ساال  الله علياه شاارحا: ]أو يكلخونك 
عان خرق مان الجنوع تتادرب تدريباا خاما 
]كخنادوز[ أو مان يتدرباون يف مدساكرات 
الدخلياات اليامة.. أولئك ليساوا بيء أما  
خزناة جهنام، خزناة جهنم مدرباون تدريبا 
عالياا عاىل تدذياب النااس، مالئكاة غاالظ 
شاداع كخا قال اللاه عنهام: }َعَليَْهاا َمالِئَكٌة 
ِغالٌظ ِشاَداٌع{)التحريم: من اآلية6( وبأيديهم 
مقامع من حديد تلتهب نارا، كلخا حاولت أن 
تقارتب من بااب من أبواب جهنام يرضبونك 
بهاا. لؤالء لام من يجاب أن تيااف منهم، 
ال أن تيااف من جنوع الدخلياات اليامة أو 
مان جنوع ]الكخنادوز[ أو من أي جندي آخر، 
باستطاعتك أن تقتله، باستطاعتك أن ترضبه 
كخا يرضباك، وليل بيده كتلاك املقامع التي 
بياد زبانياة جهنم. ألام تتدوع الادول عىل أن 
تدرض أما  شدوبها خرق من الجنوع، تدربوا 
تدريباا خاما، لريعباوا الناس بهام؟! ارجع 
إىل القرآن الكريم واساتدرض الخرق اليامة 
املدرباة يف جهنم.خخان الذي يجاب أن تياف 
منه زبانية جهنم، أ  جنوع الدخليات اليامة 
َو]الكخندوز[ وغريلا من الخرق األخرى؟[.

مقارنة بسيطة: سجن الدنيا، 
وسجن النار:ـ

وقارن ساال  اللاه عليه بني أناواع الدذاب 
يف ساجون الدنيا، وباني عذاب جهنام، حيث 
قاال: ]يف الساجون لنا يف الدنياا يقدمون لك 
طداماا ويقدمون لك رشابا، أجاواء الزنزانة، 
أجواء الساجن كلها بارعة، بل قد ترى نخسك 
بحاجة إىل لحاف، وأنت ال تحاول يف ُكّل لحظة 
أن تتجه نحو باب السجن لتيرج منه. يتخنى 
اإلنساان لاو كانت جهنم مثل لذه الساجون 
لرآلا أللها ندخة كبارية أن تكون جهنم وإن 
كانوا خالدين خيها أبدا ولي من نوع ساجون 
الدنيا، وخيها وسائل التدذيب التي يف السجون 

لنا يف الدنيا لكانت لينة، لكانت لينة..[.

سايصندون إرلابااً لام - كخا قلناا أكثر 
من مّرة - ستساخُع تخجرياِت لنا وتخجريات 
إذاً مان الارضوري -  لنااك، ثام يقولاون: 
وسايكونون متجخلاني ومحسانني كخا يبدو 
لناا - أن تأتي التدزيزات مان ميتلف البلدان 
تحت قيااعة األمريكياني إىل اليخن كخا حصل 

يف أخغانساتان، حينئاٍذ سايخهم النااس - إذا 
لم نخهم من اآلن - أن املساتهدف لو الشدب 
نخسه، الشدب بكله بدولته، حتى الدولة إذا ما 
جندولا ألن تدخل ضد أبناء لذا الشدب خإنها 
لي مساتهدخة؛ ألنهم لن يرضاوا عنها مهخا 
عخلت، لل رضوا عان عرخات عىل الرغم مخا 

عخل؟ ألم يخأل الساجون من شباب ]حخاس[ 
ومن شاباب ]منظخة الجهاع اإلسالمي[؟ مأل 
الساجون وحاول أن يدلن بأناه حريص عىل 
الساال  وأنه، وأنه، لم يقبلوا مناه أبداً، قالوا: 
أنت قرصت يف مكاخحة اإلرلاب، ماذا يريدون 
منه أن يدخل؟ لل يريدون أن يكون أشاد عىل 

الخلساطينيني من اإلرسائيليني أنخساهم؟ إذا 
كانوا يريدون لذا من عرخات خإنه ما يريدونه 

من أي زعيم. 

]ملزمة: وإذ رصفنا إليك نفر من الجن[

مقتطفاٌت نورانية

 }َلَها َسْبَعُة َأْبَواٍب{ وكأنها أبواب لدركاتها أيضاً، ُكّل مقام في جهنم له فئة من 
الناس، وله باب }ِلُكلِّ َباٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم{ يدخل منه من هو من أهل ذلك الدرك.

 هل لدينا عهد من اهلل؟ فما بالنا، كلنا، علماؤنا، عبادنا، وجهاؤنا، أفرادنا، طالبنا. 
كلنا قاعدون وكلنا نرى أنفسنا أنه ال أثر لنا في هذه الحياة، وليس لنا عمل في مجال 

نصر دين اهلل، في مجال إعالء كلمته!!

الجزء 
األول
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عطيك )واشنطن( اليوم وجها؟ 
خذي .. حسنا .. جّربي كّل جيفه    

فقد تلّفتني بهذا الّســــــــــقوط
كأخبار منتحــــــــــــــر في صحيفـه    

الالهثون وراء 
واشنطن

عبد اهلل البردوني

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

 من 27 محر  اىل 10 مخر 
 

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

اليامل عرش.

األنساُق البنائية للنّص الشفاهي 
قراءٌة يف زامل »شعب الجزيرة« للشاعرين: ضيف اهلل سلمان وأبي عبداهلل العسيلي 

إْبَراهيم محمد الهمداني 
يكتساُب املوروُث الشاخالي أََلخيًّة كبريًة؛ نظراً 
لكوناه الناقَل األمانَي والحاخاَظ لطبيداة ِمدخالته 
باذات  امليتلخاة،  وتشاكالته  ميرجاتاه  وماورة 
الروح الدينامياة واليصومية الكاملة، والتداخالت 
والتدالقاات املتشاابكة بني ميتلاف املجتخدات، يف 
إطار الساريورة الزمانية/ التأرييية الواسدة، وعىل 
ذلاك يكتساب األعب الشاخالي بأجناساه امليتلخة 
)شدر، حكايات، أساطري، زوامل، مهاجل، أمثال،... 
إلاخ(، أََلخيّاة خاماة وخائقة جاداً؛ كوناه يخثّل يف 
بُدده التداويل، طبيدة الحركاة الزمانية ذات التطور 
الرتاكخاي، يف مسارية الذاكارة الجخدياة، الحاضنة 
ليصومياات الثقاخة واللغاة واملنظومة املجتخدية 
واإلنَْسااانية عىل وجاه الدخو ، ويتسام ُكلُّ جنل 
مان أجناس األعب الشاخالي بخقومات وخصائص 
تدكال جانباً ما أَْو مورًة جزئية محدعة من عخو  
الصورة الكلية، بينخا يتخيز الزامل من بينها، بكونه 
األقدر عاىل حخل الجينات األملياة امليتزلة لجخيع 
تخاميال الصورة الكلية - للخجتخاع - يف تدالقاتها 
البنائية، وساريورتها التأرييية، وبذلك يخكن القول 
إن الزامال لو أرقى خنون القول والتدبري والتوامل، 
نظراً ملا يتسم به من مقومات خنية وبنائية، ال تتوخر 
لنظائاره األُْخاااَرى، وإن يف األمثال ماا يجاريه من 
حيث اإليجاز، إال أن لذه األخرية تختقر إىل شخوليته، 
وكلياة رؤيتاه، وارتباطاه - غالبا - باأعق تخاميل 
الزماان واملاكان، وحضاوره يف ميتلاف التحاوالت 

والتغريات الطارئة عىل حياة املجتخع. 
يقاو  الزامل - بومخه خدالً شاخالياً - عىل أعاة 
التوامل املبارش، التي تتددع خيها مساتويات بتددع 
مساتويات اليطااب، وبيالف الناص الكتابي الذي 
ينتقل عل اإلحسااس البرصي وتهيخن عليه النزعة 
الدقلية التأملية، خإن اليطاب الشخالي يدتخد عىل 
اإلحساس السخدي يف عخلية التوامل، ويطغى عليه 

الطابع الحي التصويري. 
أي أن الزامل يتشاكل عل ساياق تواميل حي، 
تحتشد عاللته يف املييال عل خضاء التلقي السخدي، 
عىل ليئة رساائل قصرية، ورموز وشخرات خامة، 
تحخل قصدية آنية وعائخاة مدينة، لتتجاوز حواجز 
الزمن الحارض إىل املساتقبل والخضااء الالمتنالي، 
محتخظاة بيصوميتهاا وطابدها املخياز، ومؤكدة 

عىل بُددلا اإلنَْسااني الدا  يف الوقت نخسه. 
ولذلاك خإن قاراءة الزامل - كيطاب شاخالي - 
تحتام علينا النظار يف تخوضده املتشاكل من تدالل 

وتداخل أنساقه الثالثة، ولي: 
-1 النسال اللغوي: بخخهو  اللغة الواساع الذي 
يبدأ مان كونها ماعة البنااء والرتكياب، ُوُماْوالً إىل 

بُددلا الثقايف. 
-2 النسال الثقاايف: انطالقا من الساياق الثقايف 
املجتخداي اليااص، ُوُمااْوالً إىل الساياق الثقاايف 
الجخداي الاكيل، يف إطار املشارتك الثقاايف يف زمنية 
اليطااب من جهاة، وتخرحاالت البداد الثقايف عل 

مداره التأرييي من ناحية ثانية. 
-3 النسال اإلنَْساااني: بومخاه البُداد التداويل 
اليطااب  وتجادع  وحيوياة  لدينامياة  الحامال 
الشاخالي، املتشكل من قضايا إنَْسااانية حساسة 
وتسااؤالت وجوعياة جولرية، تجدل مان تخوضع 
الوجوع اإلنَْساااني عل األزمناة امليتلخة، موضوعا 

لها وقضية تحتخي بها. 
مان خاالل الطرح الساابل يخكان قاراءة زامل 
»شادب الجزيرة«، بومخه خطابا شخاليا بامتياز، 
ليال خقط النطبااق الارشوط اآلنخة الذكار عليه، 
وإنخا عاالوة عىل ذلك التكائه عىل خطاب شاخالي 
ماواٍز، يوازياه ويحايثه خكاراً وثقاخة ولدخااً، ذلك 
لاو خطاب السايد القائد عبدامللاك الحوثي، املوجه 
إىل أَبْنَااء شادب الجزيارة الدربياة، وخاماة أَبْنَااء 
املنطقاة الجنوبية، ألاايل نجران وجيزان وعساري، 
ولاذا اليطاب بادوره يتكائ عىل مجرياات الواقع 
الرالان، وما تديشاه اليخن مان ُعااْدَوان إْجاَرامي 
عاملي غاشام، وتحالف عويل ظالام، لم يتوقف قبحه 
وبشااعته عناد مساتوى القتال والتدمري، بال امتد 
ليشخل تشاوية الصورة عىل كاخة املستويات، وقلب 
املخاليم، وإعانة الضحية واالمتنان من القاتل، حيث 

تام تصوير عخاع الشادب اليخني عن كيانه ووجوعه 
ضاد املدتادي، بأنه اعتاداء عىل جرياناه وإخوانه يف 
عساري ونجاران وجيازان، لذلك جاء خطاب السايد 
القائد حامال رساائل عدة، وموضحاا موقخا ورؤية 
وخكارا، ال يقف عند مساتوى لذا الحادث، بل يختد 
بشخوليته وكليته ليؤكد عىل مخاليم إنَْساانية تخثل 
اإلخاء واملساواة والسال ، وغريلا من القيم واملباعئ 
السامية، لتتجاوز رساائل الطخأنة والحب والسال  
عاىل املساتوى اإلْقليْخي، إىل املساتوى الداملي واملدار 
اإلنَْساااني، حيث يقول سخاحته: »وأقول لشدبنا يف 
الجزيرة الدربية - سكان املنطقة الجنوبية باملقدمة 
يف جيازان، يف نجاران، يف عساري - يف املنطقة بكلها، 
أنتام أخوة لنا، جريان لنا، أشاقاء لناا، بيننا وبينكم 

روابط اإلْسااَل ، روابط الجريان«.
ولاذا املقطع من اليطاب يخثال تقديخا للزامل، 
حياث يتوقف عناد التأكيد عىل رواباط الجوار، ليبدأ 
الزامال يف رسع رؤيتاه كيطاب محاياث، ويف نهاية 
الزامل تأتي كلخات من خطاب السيد القائد كياتخة 
للزامل، تؤكد عىل الطخأنة ولني الجانب، حيث يقول: 
»كونوا مطخئنني ُكّل االطخئنان، نحن ندتلكم إخوة 

لنا«. 
بهذا التدالل الخني اإلبداعي الرائع، أعاع اليطاب 
الشادري )الزامل( إنتاج اليطاب السايايس )كلخة 
السايد القائاد(، ساائراً عاىل نهجها ومتأسايا بها، 
متوسالً باللغة الشدرية، واألعاء اإلنشاعي واملؤثرات 
الصوتياة، لبلوغ ما لم يبلغاه أَْو يصل إليه اليطاب 
السايايس، ومتياذاً مان تأثاري املوسايقى والنغام 
واإليقاع عىل النخل، وسايلًة إلسخاع َمن لم يسخع، 
وتوعياه َمن لم يِع، ناليك عن مكانة وعور لذا الخن 
القاويل )الزامال( قديخاا وحديثاا لدى قبائال اليخن 
الكباري، وما يرتكه مان أثر يف نخوساهم، وحضوره 

القوي بينهم كأنهم مكونات الرتابط الثقايف.

الياس  اعتراه  ما  اجلزيرة  شعب  قوم   
الـــفـــرج بــايــجــي واخلـــيـــر وصـــالـــي« 

املياطاب  إىل  اليطااب  بتوجياه  الزامال  يبادأ 
املوماوف واملتدني بانتخائاه الجغارايف، جامدا بني 
عاللاة اليصوص يف كلخة )قو ( والدخو  )شادب(، 
ثم يجيُء التيصيص املضاف إىل )الجزيرة( لتتحول 
مخارعة قاو  من عاللاة االختصااص والتدياني، إىل 
ماا تحخلاه يف الدرف الشادبي مان عالالت الرجولة 
واإلباء والساؤعع، بداللة الجخلة الومخية »ما اعرتاه 

الياس«، ولم يدركه الضدف ولم ينل منه الهوان.
ولو ما حاول الحاكم املساتبد/ نظا  آل سدوع، 
إلحاقاه بهام، واحتقارلام ومداملتهام كخواطنني 
مان الدرجة الدارشة، جاعالً منهام ضحيته األزلية، 
املرتععة بني مطرقة تذويب الهوية، وسندان احتقار 
الحاكام وإلخالاه، ونتيجة لهذا الوضع املأسااوي، 
الذي تكشاف بداض جوانبه بنية املساكوت عنه يف 
الناص، ليكوَن التبشاري باقارتاب الخارج لو خيط 
األمال املتبقاي لادى أُولئك اإلخاوة الجاريان األعزاء 
»الخارج بايجي واليري وماايل«، يف لغة ال تيلو من 
املواساة والشدور باآلخر، ومشاركته آالمه وأتراحه، 
وليال ذلاك خحساب، بال األخذ بياده ومسااعدته 
ونجدتاه، وتحريره من ربقة الاذل وأغالل الدبوعية، 

التي أحاطه بها الحاكم الظالم. 

الباس  واحلكمة شديد  االميان   شعب 
الغالي  ــه  يــرخــص الجــل اجلـــار  يــكــرم 

لنا تحدث الصدمة وينكرس أخل التوقع، وتتجىل 
املخارقاة، وتتضاح الحقيقاة التي حاول آل سادوع 
تحريخهاا، وتكريال نقيضها، خالخارج املوعوع به 
شادب الجزيارة، سايكون عاىل ياد شادب االيخان 
والحكخاة املوموف بشادة البأس، وكلهاا أوماف 
الناص املقادس كخرجدياة  تساتند إىل محخاوالت 
أََساااس، إَضاَخاة إىل طبااع وخصال تخياز بها لذا 
الشادب، ويف مقدمتها اكرا  الضيف، والقيا  بحقه 

أتم القيا . 
وبهاذا تبادأ الحقيقاة يف الظهاور أما  الشادب 
املياطاب أوال وشادوب الدالام ثانياا، خخاا روَّجته 
ماكيناة إعاال  الُدااْدَوان، مان خطاورة اليخنياني 
عىل شادوب املنطقاة، إال أن خالص لذه الشادوب 
وتحررلا سيكون عىل أيدي اليخنيني، الذين لم يحَظ 

غريلم بخكانتهم تأرييياً وعينياً. 

والقرناس  العز  اهل  يا  جيزان  اهل  يا 
ــي  ــطــال ـــا عــســيــر اإلبـــــا جنـــــران االب ي

بــالــتــآخــي نــعــالــج وضــعــنــا احلــســاس 
ــــــي  ل نــرفــض الــهــيــمــنــة وحـــيـــاة اإلْذالاَ
يأتي اليطاب لنا مرتاسالً مع مضخون سابقه، 
يف تواشج عاليل متناسل، متيذا من حرف النداء )يا( 
وسايلة لجذب اآلخر، ولخت وتيصيصه عخن سواه، 
جامدااً بني مكوناات االنتخااء الجغارايف اإلْقليْخي، 
لتلاك املناطال الثاالث )جيازان، نجاران، عساري(، 
وامخاا أللها بالدز َو)القرناس( والشاخوخ واإلباء 
والبطولاة، بهادف تذكريلام بخاا كانوا وماا يجب 
ان يكوناوا علياه، وتنبيههم إىل خطورة االساتخرار 
يف االستساال  للوضاع الحاايل، والسابيل إىل تحقيل 
ذلاك، واساتداعة مكانتهام ومجدلم، لان يكون إال 
بالتآخاي بينناا وبينهام، لنتخكن مدا مان مواجهة 
اليطار املحدق بناا ومناعاة مصرينا ومساتقبلنا 
املشارتك، كخا نريد وكخا ينبغي، بديدا عن اليضوع 

واالستسال  لقوى الهيخنة والتسلط واإلذْاَلل. 

يــبــقــى االخــــا مقياس  بــنــي عــمــنــا  يـــا 
بالي  عن  غــاب  ما  والصحب  والنسب 

والــراس  اجلسد  بني  الصلة  قطعنا  ما 
ـــي  ــفــس واملـــال ــن ــال بـــاجنـــاهـــد ســـــوا ب

صف واحد - كما البنيان - في املتراس 
االنــذالــي بطش  مــن  اعراضنا  نحمي 
يتياذ الناداء ميغاة أَْكثَاار حخيخياة ومحباة، 
وينطلل مان مواضدات ملة القراباة )أَبْنَاء الدم(، 
وماا يف لاذه الصلة مان مكنوناات الحاب واإلخاء 
والتدااون واإليثاار والتضحياة، جاعال مان اإلخاء 
الصخة األوىل، والساخة الباارزة لتلاك القرابة، ثم نا 
يليهاا وما يرتتاب عليها مان املصالارة والصحبة، 
وكلها عالقات ذات وشائج قوية، ُوُماْوالً إىل التوحد 
والتخالاي، الذي أعاع - ولم يقطاع - الصلة ما بني 
الجساد والاراس، خدالقة الجساد الواحاد لي التي 
تجخدنا، وتوحدنا يف نضالنا املشارتك، وجهاعنا مدا 
بالنخل واملال، يف ظل واقع مأسااوي واحد، ونضال 
مشارتك، ومساتقبل تصنداه تضحياات الجخياع 

وبذلهم سواء بسواء، 
وال تقف مهخة اليطاب عند ذلك الحد، بل يسدى 
اليطاب بكل محخوالته إىل تأكيد الوحدة اإلْقليْخية/
الجغراخياة والوحادة الثقاخية، والوحادة الدالئقية 
االجتخاعياة )ملة القرابة( والوحادة املصريية، من 
خاالل التأكيد عىل ماورة واحدية النضاال والدخاع 
املشرتك، ضد عدونا املشرتك، الذي يجخع ُكّل مخات 
اليساة والحقارة والضدة، ُكّل لخه القتل واليراب 
والتدمري وانتهااك االعراض والحرماات، والنيل منا 

بشتى الوسائل وأقذرلا. 

للساس  راســهــا  مــن  سعود  أبنا  أســرة 
الــثــانــي  مــثــلــمــا  األول  واجلـــــد  شــــر، 

الــنــظــام الــســعــودي فــاقــد اإلحــســاس 
ــل نـــســـا واطـــفـــالـــي  ــت ــق قــــد متــــــادى ب

واعــراس  العزا  وصــاالت  املساجد  في 
وادمــــن الــقــصــف لــــأاَْســــواَاق طــوالــي 

وتكساس  واشــنــطــن  مــن  والــشــيــاطــني 

يــقــتــلــوا شــعــبــنــا فـــي ســهــل وجــبــالــي 
إن تيصيص أرسة آل سدوع بالرش املحض، يؤكد 
ان ما ساييل من كال  عنهم لو حقيقة ال شاك خيه، 
وواقاع ال مراء خياه، وذلك أيضاً ما تخيده شاخولية 
التحدياد )مان راساها للسااس(، بأنهام رشٌّ وبيٌل 
وخطر عظيم بكل تأكيد، )والجد األول مثلخا الثاني( 
وال يلادوا إال خاجارا كخارا، وذلك ماا تيتزله الذاكرة 
الجخدية لشدوب املنطقة، من تأرييهم اإلْجاَرامي، 
التاي ارتكبولاا،  ومذابحهام الوحشاية واملجاازر 
والدمااء والجخاجم التي أقاموا مخلكتهم اإلْرَلاابية 
عليهاا، ولذه اإلشاارة الذكية إىل تأرييهام الدامي، 
تجدل املتلقي يدقد طاريف املقارنة بني املايض )الجد 
األول( والحارض واملساتقبل )التايل(، حيث اإلْجاَرا  
ساخة متأملة خيهم، وغريزة التوحش ال تخارقهم، 
وشاهوة القتل والتدماري لاي ُكّل طخوحاتهم، ولم 
يداد إْجاَرامهام مقترصا عىل من يقاع تحت طائلة 

حكخهام الجائر، بال امتد رشلم إىل شادوب الدالم 
الدرباي واإلْساااَلمي جخدااء، ولام ولن يسالم من 
رشلام وأذالام شادب مان الشادوب أَْو وطن من 
األوطان، ختلك لي حقيقة النظا  السدوعي الحاكم، 
الذي يتوجه نحوه اليطاب باإلعانة املبارشة، بدد أن 
أثبات مخاة اإلْجاَرا  والارش لجخيع أخاراع األرسة؛ 
كوناه غريزة وطبداً خيهم، ثام اتيذ اليطاب منحى 
أَْكثَاار تيصيصااً، يف موقخاه مان النظاا  الحاكم 
املوماوف بخقادان اإلحسااس، وانتخااء الشادور 
بالذنب، تجاه تخاعيه يف قتل النساء واألطخال، الذين 
ال يناال منهام إاّل عاجاز، وال يدارتض سابيلهم إاّل 
عنايء، خليال يف النيل منهم مكرماة، وال قتلهم أي 

مجد أَْو رشف، بل الدكل من ذلك تخاماً. 
إن لذا النظا  الذي انتهك حرمة النخل البرشية، 
وتخااعى يف حقارتاه وانحطاطاه املتخثال يف إمدانه 
وإرصاره عىل قتل النساء واألطخال، عون أعنى وازع 
عيناي أَْو يقظة ضخري، ولم يقاف إْجاَرامه الوحي 
عند أي حد، بل استهدف حرمة ع  اإلنَْساان، وانتهك 
املقدساات الدينياة، واخرتق ُكّل األعاراف والقوانني 
الساخاوية والوضدية، من خالل استهداخه املساجد 
وماالت الدزاء واالعراس والطرقات واملستشخيات، 
وكل ماا يخكن ان يخثُّل تجخداً برشياً مدنياً، ميالخا 

لقوانني الحروب وما تدارف عليه طغاتها.
الذيان أكادوا - بخاا تبقاى لديهام مان ضخاري 
إنَْساااني - عاىل حرمة قصاف التجخداات املدنية، 
حتى وإن كان بالقرب منها لدف عساكري، غري ان 
النظا  السادوعي املتصهني، لام يتورع عن ذلك ولن 
يقم أي اعتبار أليّة سالطة عينية أَْو عنيوية، إشباعاً 

لرغبته املتوحشة، وإعمانه عىل مخارسة القتل، 

ــاب الــنــاس(  قــال قــال املــثــل )مــن دق ب
ــي  ــال ــماَ فــاجلــزا داميـــا مــن جــنــس األاَْع

باس  يــا عــرب ال  اظــلــم  والــبــادي  دام 
ــي ــال ــر االجــي ثـــارنـــا بـــاقـــي بـــاقـــي عــب

مان  جاعاال  رحالاه  الناص  لاذا  يحاط  لناا 
االستشهاع باألمثال الشدبية، تأكيداً عىل جخالريية 
الزامل، وعليال عاىل النهاية الحتخية الوخيخة لنظا  
آل سادوع اإلْجاَراماي، يف توظيف أقل ماا يقال عنه 
بأناه غاياة يف الروعاة، العتخااعه تقنياات الحذف، 
واالكتخااء بذكر جزء من املثل )من عق باب الناس(، 
ولتخديال عور املتلقي ومياطباة الوعيه الذي يقو  
بإكخال الجزء املخقوع من املثل الشدبي، بينخا يكخله 
الناص بطريقاه أُْخاااَرى، أَْكثَاار اساهابا كجواب 
توضيحاي لجخلة الرشط، بقولاه )خالجزا عايخا من 
جنل األَْعَخايل(، زياعة يف التأكيد والثقة املطلقة بتلك 
النهاية الحتخية للظالم املدتدي، استناعا عىل حقيقة 
واقدية حياتية مديشة )عا  والباعي اظلم(، تؤكدلا 
الصبغة املنطقياة واالرتباط الرشطي الجديل يف بنية 
املثال الشادبي، يف خطاب ماا زال محتخظا بتولجه 
وألقه وأنسااقه الداللية واملدرخياة وقوته، متوجها 
إىل أَبْنَاء شادب الجزيرة الدربية، يف حيزلم الجغرايف 
املدلاو ، حاماال رساائل التطخاني والثقاة بالنرص 
والتحخيز والرتغيب يف تجديد وشائج الوحدة ومالت 
القرباى، واالنضخاا  إىل ركاب إخوانهام املجالدين 
اليخنياني، وانتازاع حريتهام مان نظاا  آل سادوع 
املساتبد، ومناعة مساتقبل األجياال القاعمة، كخا 

يجب أن يكون.
يُداد لذا النص الشاخالي )الزامال( - إىل جانب 
املنتاج االبداعي من الزوامال األُْخاااَرى التي قيلت 
يف نخال الخرتة ولاذات الغارض - وثيقاة تأرييية 
وخكرية وثقاخية وإنَْسااانية شااملة، قامت برمد 
وتوثيال مرحلاة لامة وخطارية من تأرياخ اليخن 
بوجاه  واإلْساااَلمية  الدربياة  واملنطقاة  خاماة، 
عا ، واساتطاعت من خالل اللغاة والصورة - رغم 
طبيدتهاا التكثيخية - ان تتجاوز مخاليم الشادرية 
وتخوضداات الواقع، وتصنع لنخساها مقاما خاما 
بينهخاا، حيث يحتخي بها التأريخ، ويزلو بها األعب 

يف الوقت ذاته. 
يتخياز لاذا الزامال - عن بقياة أجنااس األعب 
الشدبي - بجخالرييته اليالصة، وشدبوية التلقي، 
وإَعااَعة اإلنتااج القائخاة عاىل الصاوت الجخاعاي 
والتلحني )الزوملة(، والتناقال والتوثيل عل الرواية 
الشاخالية، ورغم باروز مخة الكتابياة يف الزوامل 

- عاىل االقال لحظة والعتاه وتوثيقاه األوىل - إال أن 
الشاخالية تظل ساخة مالزمة له، ساواء من حيث 
إَعااَعة اإلنتااج واألعاء الجخاعاي، أَْو طبيدة مياغة 
مضامينهاا ولغتها وأسالوبها، أَْو طبيدة رساائلها 
املوجهة وشاخولية قضايالاا، أَْو جخالريية التلقي 
واتسااع رقدتاه، كخاا يتخياز أيضا بغياب الشااعر 
املبادع، مقارنة بحضور وشاهرة الزامال عل املكان 
والزمان، األمر الذي جدل َكثرياً من الزوامل مجهولة 
املبادع، متداذرة النسابة إىل قائلهاا، نظارا لطبيدة 
التلقاي الشادبوي، الاذي عنايته بخضخاون الزامل 
وقضاياه ورؤيته وايديولوجيته، أَْكثَار من التخامه 
بشايص القائل وتحقيل نسابه، ولدل ذلك عائد إىل 
طبيداة موضوعات الزامال وطريقة تناوله وعرضه 
لها، خرغم مدوره عن املبدع الخرع والرؤية اليامة، 
إال أن ساخة الخرعانية تلاك تتالىش وتخحي تخاما، يف 
إطاار الهم املجخوع والقضايا اإلنَْسااانية والصبغة 
الشادبية، حتاى أن الزامال الاذي قيل يف ماكان ما 
وموقاف مدني، قد ينطبال ويصلح للتدبري بلساان 
مجتخع آخر ويف أمكنة وأزمنة أُْخااَرى، انطالقاً من 

اتساع الرؤية وعخو  القضايا وشخولية الطرح. 
اساتطاع املنشاد املبدع عيىس اللياث - من خالل 
إَعااَعة إنتااج لاذا الزامل - إضخااء ملسااته الخنية 
وتوسايع  تجدياده،  عاىل  عخلات  التاي  الياماة، 
جخالياته، ساواء من حيث التخاعال الحي يف األعاء، 
واملوائخاة باني مساتوى الصاوت وعاللاة الكلخات، 
أَْو مان حياث إَضاَخة ثيخات خطابياة يف بنية النص 
الشاخالي، لم تكن خياه امال، لكنهاا أحدثت نوعا 
من االنساجا  والقبول لدى املتلقي واالستحساان، 
عالوة عىل تدضيدلا الساياق الداليل، وتأكيد مقامد 
رسائله املوجهة إىل االخر )شدب الجزيرة( من خالل 
املخرعات التي أضاخها ذات الطابع التكراري )إْرحب، 
إْرحب، إْرحب(، )اساخع، اساخع، اسخع(، وما ينتج 
عان تخديلها يف املتداخل/املدماج النيص من عالالت، 
عىل املستوى الوظيخي واملستوى الرتكيبي، واختيار 
املواضع املناسبة لدمج وتوظيف تلك الثيخات، سواء 
من خالل رساائل الرتحيب باألخوة األشاقاء )شدب 
الجزيارة(، أَْو مان خاالل توجياه اليطااب املبارش 
بقصديتاه نحاو املياطاب، وتوظياف خدال الطلب 
)اساخع(، من الناد إىل الند ومان األخ ألخيه، بهدف 
جاذب انتبااه املتلقاي، وتحويله كلية نحاو املتكلم، 
وتأكياد ألََلخيّاة خطابه وحقيقاة مقالته وموابية 
رأياه، وقاوة حجتاه، وتحكيام الدقال واملنطال يف 
طروحاته، بخا من شاأنه إعخاال املياطب/املتلقي 
يف مواجهاة مباارشة وجهاا لوجاه ماع الحقيقاة 
املرة، واملأسااة التاي يقايس ألوالهاا، وقطع طريل 
الهروب واليضوع واالستسال ، التي أعمن املياطب 
الساري خيها واللجوء اليهاا، ومن ثامَّ إلزامه باتياذ 
موقاف مرشف يليل باه، ويديد له حريتاه وكرامته 

وإنَْساانيته املستلبه.
إَضاَخة إىل ذلك أسهخت املؤثرات الصوتية - سواء 
األعاء الجخاعي املتناغم أَْو نغخات اللع - املصاحبة 
مخدام  جاو  خلال  يف  )الزوملاة(  األعاء  لطريقاة 
بالحخااس ومشاحون باإلثاارة، والرغباة الدارمة 
يف االنطاالق والتحليال الالمتنالاي، وتدزياز الروح 
املدنوياة واساتنهاض القيام واملبااعئ واألَْخاااَلق 
الدالياة، والرخاض املطلال ألي شاكل من أشاكال 

الينوع والهوان والتغييب، 
شاكَّل لاذا النص حالاة متخرعة مان املتداليات 
جدلتاه  التاي  والتداخاالت،  والتدالقاات  النصياة 
محتشاداً بالدالالت والتأكيدات املاراع إيصالها، كخا 
انهاا منحتاه مسارية ابداعياة شاائكة يف التكوين 
والساريورة والتحوالت، سواء عىل املستوى املرجدي 
الكامان يف الواقاع وماا تقتضياه رضورة الوضاع 
الرالان مان توظياف الحقيقاة، وعحاض الزياف 
والتشاويه، أَْو عاىل املساتوى الرتكيباي املتخثال يف 
التدالل النايص، وتداخل البناى اليطابية بني كلخة 
السايد القائد ومضخاون الزامل، وإَعااَعة انتاجهخا 
بومخهخا خطابا واحدا منساجخا، أَْو عىل املستوى 
الخناي املتخثل يف األعاء والثيخاات املضاخة واملؤثرات 
الصوتياة، يضاف إىل ذلك تخيز لاذا الزامل بالصبغة 
الجخدياة، وتحاوزه للخرعانية التقليدية، ساواء من 
حياث عخلية االبداع املشارتكة باني الشااعرين، أَْو 

إَعاَعة اإلنتاج والتلقي الجخدي.
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 متابعات فلسطينية

االفالس يصدم املواطن السعودي والحكومة تكّرُس نمطية الفقر!
خالد الجيوسي*

أمااَ  اتباع »التقشاف« وإعالن »اإلخالس« 
يف السدوعية: امُلواطن »مصدو « والشارع بدأ 
يستشادر اليطر.. ُخّطاة حكومية لتكريل 
نخطياة الخقار واإلعاال  »الداقال« يدعو إىل 
»حخياة اقتصاعياة«.. حدياث حول ترشايد 

اإلنخاق واألزمة املالية »انتكاسة عابرة«.
َمن يسريُ يف شوارع الدربية السدوعية لذه 
األيا ، يُادرك تخامااً مدى التغاري الحامل يف 
وعي الشاارع، تُجاه ما يحصال من متغريات 
سياساية، واقتصاعياة عاىل وجاه التحديد، 
املواطن السادوعي »مصدو «، بدأ يستشادر 
خطار »اإلخاالس« الاذي يقارتب من باالعه، 
ولو كخا يقول أحاد املواطنني لا«رأي اليو « 
يدلام أن الترصيحاات حاول اإلخاالس أقرب 
إىل الصحاة ملاا يُدايشاه من إجاراءات يومية 

رساخية تقشاخية، من تلك التي ساارعت إىل 
نخيهاا، والحديث لنا عان ترصيحات اقرتاب 
اإلخالس خالل 3 سانوات من قبال الُحكومة، 

ونخيها من قبلها.
الرتوياج  ببادء  للجخياع  توعاز  الحكوماة 
ليخض الرؤوس أما  عامخة اإلخالس، اإلعال ، 
واإلعاال  الجديد ونجومه »لُدقالء« أو الناطقني 
شابه الرساخيني باسام الحكومة، بادأوا نوعاً 
ماا بُيطاة لتكريل نخطياة الخقار، واالعتياع 
عليها، كخاا أنهم يدخلون عىل حخاالت توعية، 
تدخع املواطناني إىل التدايش مع أسالوب حياة 
ُمتقشف، خخثالً يدعو أحد “نجو  اليوتيوب” إىل 
عخال »حخية« اقتصاعية، خلأيه بدالً عن تناول 
الطدا  خاارج املنزل مّرتني، أو ثالثة، ال بد عىل 
السدوعي، أن يتناوله مرة واحدة، ولكذا يُخكن 

أن يكخيه »لراتب« آلخر الشهر.
القناوات  عاىل  االقتصاعياون  املحللاون 

امُليتلخة يف بالع الحرمني، يساريون أيضاً وخل 
تدليخات نهاج »مدمة اإلخاالس«، ختجدلم 
تارًة يتحدثون عن أولويات اإلنخاق، والرتشيد 
يف الرصف واالساتهالك، وتاارًة أخرى يُقّللون 
من شاأن وألخية التيوياف من »إلخالس« ال 
بال ويؤكادون أن األزمة املالية التاي تخر بها 
البالع ُمجارع انتكاساة عابرة، مارت بها كل 
الدول امُلتقدمة، والسدوعية عولة كغريلا، يو  

لها، ويو  عليها.
خلاء يُشككون يف ُقدرة املخلكة السدوعية 
عىل الصخاوع بوجاه الدامخاة االقتصاعية، 
خالسياسات التقشخية جاءت ُمتأخرة، وتأتي 
بال خائدة مع استخرار الهدر الدا ، والخساع يف 
مؤسسات الدولة، وتوامل الحروب اليارجية 
ذات التكلخاة البالظاة، كخاا أن البدائال عن 
النخاط يف ماوارع املخلكاة، ليسات كاخية، أو 
غري ُمتوخرة باألحرى، والثاروة النخطية التي 

كانات،  مداخيلهاا  يف  النتكاساات  تتدارض 
وماا زالت لاي األسااس يف ارتخاع منساوب 
التخاؤل باساتخرار الرخالياة، واإلحباط من 
حخلها حقائبها، وعاد  الدوعة نهائياً إىل بالع 

الحرمني.
أحاد الداملني يف مجال املقااوالت، وُمطلع 
عاىل طبيداة عخال املشااريع الحكومياة يف 
سياساة  الياو «  لاا«ري  قاال  السادوعية، 
إىل  الارشكات  بأمحااب  عخدات  التقشاف، 
»تخضيل« ترساية املشااريع »اليامة« عىل 
رشكاتهم، بادالً من مشااريع الحكومة التي 
كانوا يساارعون لرتسايتها يف املاايض، ولي 
الياو  توقخات، أو ساتتوقف بطبيداة الحال 
أماالً بالتوخري، واليروج من عنال الزجاجة، 
ويُبني املقااول أن تأخري الدخداات للُخقاولني 
القائخني عىل مشااريع الحكومة من جانبها، 
أعى إىل عد  ُقدرتهم عىل عخع رواتب ُموّظخني 

الرشكات، وبالتاايل ترسيحهم، والتقليل أيضاً 
من إمكانية قيامهم بخشاريدهم اليامة.

امللكاي،  السادوعية  لنظاا   ُمدارضاون 
يَنتقدون سياسة التقشف باعتبارلا سياسة 
ليست عاعلة، ونظاماً ال يُطبل الددالة البرشية 
يف بالعلم، ولم ال يطخحون إىل الددالة اإللهية 
كخاا يقولون بالتأكياد ألنهام بالنهاية برش، 
ويديشاون عاىل كوكاب األرض، املدارضون 
يؤكادون أن حتاى الددالة البرشية ساتيجل 
حينخاا تتدامال مع حالاة »االنخصاا « التي 
تتبدها حكوماة الحرمني، يف توزياع الثروات 
باني أبنااء األرسة الحاكخة، وأبناء الشادب، 
حيث يُطلاب مان املواطنني التقّشاف، بينخا 
بحساب مدارضني، ترُصف عاىل أيدي األمراء 
املاليني يف الداخل، واليروج، خأي تقّشاف لذا 

الذي به يُطالبون، يتساءل مدارضون.

* رأي اليوم

العدو الصهيوني يعزّز وجوَده بالضفة تخوفاً من عمليات فدائية 

قال املراساُل الدساكريُّ لصحيخاة »يديدوت 
أحرونوت« يوآف زيتاون إن الجيش »اإلرسائييل« 
عازز مان وجاوَعه الدساكري بالضخاة الغربية 

تيوخاً من تنخيذ عخليات خلسطينية.
وبنّي أن غالبية الدخليات الخلسطينية املسلحة 
التاي نخذلا الخلساطينيون ضاد »اإلرسائيليني« 
خالل السانوات األخارية وقدت بطريال رقم 60 
وساط الضخاة الغربياة، ووقدات خياه مدظام 
اليساائر البرشية »اإلرسائيلية« بواقع 25 قتيالً، 
منذ توقيع اتخاق »أوسالو« مع الخلساطينيني يف 

الدا  1993.
وأضااف زيتاون أن كل ذلاك عخاع الجياش 
»اإلرسائيايل« إىل بذل جخيع الجهاوع األمنية ملنع 
وقاوع الدخلية القاعمة، من خاالل تدزيز األلوية 
الدساكرية وتكثيف الدخل االستيباري؛ ألنه بات 

الطريل األكثر عموية بالنسابة لا«اإلرسائيليني« 
يف الضخاة الغربية، كونه الطريال املركزي خيها، 
بادءا  الخلساطينية،  األرايض  كامال  ويقطاع 
بحدوعلا الشاخالية عند مدينة برئ السبع، مرورا 
بالقادس ووموال إىل جنني والدخاول، حيث وقع 

الدديد من لجخات إطالق النار.
وقال ضابط مهيوني رخيع املساتوى: إن لذا 
الطريل قتل خيه الددع األكال من »اإلرسائيليني« 
طاوال السانوات املاضياة، وكان يتلاوه طريال 
مساتوطنة كيساوخيم جناوب قطاع غازة الذي 
انساحبت مناه »إرسائيل« عاا  2005، مخا عخع 
بتدزيز القاوات الدساكرية، يف ضاوء التقديرات 
األمنياة »اإلرسائيلياة« باأن مدظام الهجخاات 
الخلساطينية يف لذا الطريل ستكون عل السالح 
النااري، وقاد اتضاح ذلاك مان حجم األسالحة 

املصاعرة يف الضخة الغربية.
وأشاار إىل أن لذا الطريل مختوح أما  حركة 
الخلساطينيني بدكل ماا كان عليه يف االنتخاضة 
الثانياة، مخاا عخاع املسالحني الخلساطينيني إىل 
استغالل لذه الثغرة لتنخيذ عخليات ختاكة، سواء 

باختطاف أو قتل الجنوع واملستوطنني.
إناه  وختام الضاباط »اإلرسائيايل« بالقاول 
رغام أن اختتااح الطريال أما  الخلساطينيني قد 
الجياش  لكان  املساتوطنني،  احتجاجاات  يثاري 
»اإلرسائيايل« تدخاد أن يبقاي الطريال مختوحاً 
املسالح  ألن  و«اإلرسائيلياني«؛  للخلساطينيني 
الخلسطيني يجد سهولة يف تنخيذ لجخاته بطريل 
يساتيدمه اليهوع خقط، كخاا أن تقطيع الطرق 
التي يستيدمها الخلسطينيون من شأنه أن يزيد 

الضغط عليهم لتنخيذ مزيد من الهجخات.

للمرة �لثانية 
خالل ب�سع 

�ساعات
جرافات العدو 
تحّول بناية 

سكنية يف القدس 
إىل ركام

َلَدَمات جراخاات تابدة لبلدية 
القادس،   الدادو »اإلرسائيايل« يف 
الثالثااء، بناياة ساكنية يف بلادة 
القدس  الديساوية وساط مدينة 
املحتلاة، تحات حخاياة مشادعة 
مان قاوات الدادو؛ بحجاة عاد  

الرتخيص.
وأخااعت مصااعر محلياة بأن 
البناياة تداوع للخواطان املقديس 
غانام مصطخاى، وتتكاون مان 

محال تجارية وشقل سكنية.
وكانات جراخات بلدياة الددو 
لدمت مباح اليو  بناية ساكنية 
قيد اإلنشاء يف حي واع الجوز قرب 
لنخل  التأريياي  القادس  ساور 

الذريدة »عد  الرتخيص«.

ضابٌط »إسرائيلي« يعرتُف: 
قتلُت فلسطينياً واختلقُت 

أكذوبة »السكني«! 
ذكرت محيخة »يرسائيل ليو « الدلية أن قواِت 
الددو اعتقلت ضابطاً يف الجيش »اإلرسائييل«، سابل 
اعتبااره قبل حوايل عامني بأنه بطل، بدد اععائه بأنه 

منع ارتكاب عخلية يف موقع عسكري.
وتام اعتقالاه بداد أن ثار االشاتباه بأناه اختلل 

القصة وقا  بزرع سكني يف املكان.
وكانات الرشطة الدساكرية قد أجارت تحقيقاً، 
بدد اععاء الضابط بأنه شاالد سائل تراكتور مغري 
ولو يقرتب من سياج املنطقة الدسكرية وطلب منه 

التوقف.
وحساب اععائه خقد رخض السائل طلبه واقرتب 
منه ولو يحخل ساكيناً، ومن أجل الدخاع عن نخسه 

اضطر الضابط إىل إطالق النار عليه وقتله.
ويف أعقااب الحاعث، حصل الضابط عىل شاهاعة 
تقدير من رئيل أحد املجالل املحلية، »لقيامه بأعاء 

مهامه كخا يجب«.
لكناه تام اعتقاال الضاباط بداد ترسيحاه من 
الجياش، إثر قيا  أحد اقربائه بتقديم شاكوى ضده 
اععى خيها أن الضابط اعرتف أمامه باختالق الحاعث 

وقيامه بزرع السكني يف املكان.
ورخضات محكخاة الصلاح يف بارئ السابع طلب 
الرشطاة اعتقال الضاباط ملدة ثخانية أياا ، وأمرت 
بإطالق رساحه وخرض الحبل املنزيل عليه حتى يو  

األحد القاع .
وخاالل التاداول يف امللف، اعرتخات الرشطة بأنها 
تخلاك الدليال الذي يديان الضابط منذ شاهر كانون 
الثاناي املاايض، لكنها قاررت يو  اليخيال املايض 

خقط استدعائه للتحقيل.

ععا وزراء بالحكومة الصهيونية بينهم 
وزير األمان الداخيل، جلداع أرعان، وأعضاء 
كنيسات وبينهام رئيساها يويل اعلشاتاين 
إىل تغياري الواقع يف املساجد األقىص املبارك 

لصالح مالة اليهوع خيه.
جاء ذلك خالل مؤتخر عقد، يو  اإلثنني، 
بخقار الكنيسات يف القادس املحتلاة تحت 
عناوان »مؤتخر مطالباات مهيون« والذي 
يركاز عىل مساألة تغيري الواقاع باألقىص، 
حياث تقارر خاالل املؤتخار إقاماة لوباي 
ضاغاط بهذا اليصوص تحت اسام »لوبي 
جبل الهياكل«. وذكرت محيخة »لآرتل« 
الدلية أن »املؤتخر يدتل شااذاً« وذلك بدد 
امتناع الاوزراء عىل مدار خارتة طويلة عن 
الترصياح بيصاوص األقاىص مناذ اندالع 
انتخاضاة القدس يف أكتوبر 2015، ووععوة 
رئيل الوزراء اإلرسائيايل بنيامني نتنيالو 
لباحاات  الدخاول  عان  الكاف  إىل  وزراؤه 

األقىص وعد  الترصيح بيصومه.
وقال أرعان خاالل املؤتخر إن »الواقع يف 
األقىص يظلم الشادب اليهاوعي مع املكان 
األقدس للديانة اليهوعياة«، عاعياً إىل تغيري 

لذا الواقع، عىل حد ومخه.
أما وزيار الزراعاة، أوري أريئيال، خقد 
ععا نتنيالاو إىل »الساخاح بدخول أعضاء 
الكنيسات إىل األقىص«، مشرياً إىل »مواخقة 

أذرع األمان اإلرسائيلية عىل لكذا خطوة«، 
مطالبًا با«ختح جخيع بوابات األقىص أما  

اليهوع.«
بادوره، طالاب نائاب وزيار الجياش، 
ايايل بن علان، إىل »الساخاح بصالة اليهوع 
باألقاىص عال وضاع تقسايم زماني بني 

املسلخني واليهوع«، عاعياً إىل »تحويل مالة 
اليهوع باألقىص إىل أمر اعتياعي ومقبول.«
يف حاني ساخدت ترصيحاات متطرخاة 
بشاكل كباري ععاا خاللها مؤسال حركة 
»عائادون لجبل الهياكل« ويدعاى رخائيل 
موريال، إىل »اقتصار الصالة باألقىص عىل 

اليهاوع خقط قائاالً: عندما نقاول إن جبل 
الهيكل لنا وال مكان ألحد آخر خيه، خدندلا 
سانحتل  وعندلاا  عخوناا،  يف  ساننترص 
جبال الهياكل واألرعن وساوريا وسانقيم 
عولاة اليهوع الحقيقية عاىل أرض إرسائيل 

الكلى«، عىل حد قوله.

وزراء وأعضاء كنيست يؤّسسون »لوبي« لتقسيم املسجد األقصى الكشف عن مخطط لتشييد مبنى 
قرب الرباق لتسهيل اقتحام األقصى 
 كشاخت إذاعة جيش الددو الصهيوني عن ميطط جديد لتشييد 
مبنى قرب باحة حائط اللاق ولو الحائط الغربي للخساجد االقىص 
لتساهيل عخلياات اقتحا  اليهوع للخساجد األقاىص. وذكرت مواقع 
مهيونية تابدة لهم أن لدف لذا املبنى لو أن ينتظر خيه املشاركون 

يف اقتحامات األقىص ليقيهم من لهيب الشخل أو املطر. 
وعاىل ضوء ذلك قاررت رشطاة الددو بنااء مبنى جديد يساخح 
باقتحاماات مريحة علخا بأن رشطة الددو تنصب حاليا »عريشاة« 

لهذا الغرض.
وقاال موقع حداريام 10 اإللكرتوني اليخيناي إن »أخراع الرشطة 
الذين تواجدوا مؤخرا يف املكان استبدلوا بضباط يف إطار األلخية التي 

توليها الرشطة للخكان«.
مان جانبها اعتقلات رشطة الددو عاىل ذلك بالقاول: إن »املبنى 
يساتيد  لتختيش الزائرين قبل مدوعلم إىل »جبل الهيكل« وبهدف 
تحساني اليدمة وظروف املكوث يف املكان والتساهيل عاىل الزائرين 

وأخراع الرشطة«.
وميدانيااً عالخت قوات كبرية من جياش الددو الصهيوني املحال 
التجارياة يف حاارة باب حطة املالمقة للخساجد األقاىص يف القدس 
القديخاة وسالخت أمحابهاا اساتدعاءات للتحقيل مدهام يف مركز 
املساكوبية غرب مدينة القدس. وشهد »باب حطة« يف اآلونة األخرية 
حخالت علم متتالية من قوات الددو بهدف اعتقال املزيد من الشبان 
والقارصين كان آخرلا اعتقال الشاب حخزة نارص حلل )22 عاماً( 

ااة مقاومة الددو. بُحجَّ
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�نتهاٌك للُحُرمات و��ستهتاٌر باملقّد�سات: 

اإلمارات تطوُف بولي عهد بريطانيا 
داخل مسجـٍد منتعاًل حذاءه! 

  - خاص
خالخت عولُة اإلمارات »الدربية« املتحدة »اإلسالمية«، التقليَد 
الساائَد واملدخاوَل به عناد عخول بياوت الله »املسااجد«، بيلع 

الحذاء من قبل الداخلني من املسلخني ألعاء خريضة الصالة.
وخيخا يَنُامُّ عن اساتهتارلا باملقّدساات واستخزازلا ملشاعر 
املسالخني بانتهاكها للُحُرمات.. عخدت عويلُة اإلمارات إىل إعخال 
مديقهام »غريَ املسالم« ولو ويل عهاد املخلكة املتحادة، األمري 

“تشارلز”، منتدالً حذاءه خالل تجوُّله يف مسجد بأبوظبي.
وبحساب »وطان« عارض موقاع “عيايل ميال” الليطاني 
مجخوعاة من الصور ظهر خيهاا ويل الدهد مرتديًاا الحذاء أثناء 
عخوله املساجد بينخا راعت زوجته، 69 عاماً، مشاعر املسلخني، 

وقررت خْلَع حذائها.

ومسؤول إماراتي يوصي اليمنيني: »رئيس 
يهودي أفضل من سيقودكم«!! 

ويف ذات األعخاال املسايئة التاي يقرتخهاا حاكا  اإلماارات 
وأذيالهام، انلوا من جدياد إىل االساتيخاف باليخنيني، إذ اقرتح 
نائُب رئيل الرشطة واألمن الدا  يف عبي الخريل ضاحي خلخان، 
تسليم رئاسة اليخن إىل »إحدى الشيصيات اليهوعية ليقوع البالع 

إىل مستقبل زالر«. 
وقاال اليلخاان يف تغريادة نرشلا عل حساابه الرساخي يف 
تويرت، الثالثاء م نوخخل/ترشين الثاني، »أقرتُح أن يكوَن رئيل 
الجخهورية اليخنية الجديد يهوعياً يخنياً ليقوَع اليخن إىل مستقبل 

زالر«. 

  - متابعات
ُكشاف النقاب االثناني يف تل أبيب، عان أّن وخًدا 
مؤّلًخاا مان سابدة محاخياني عارب مان املخلكة 
املغربيّة يقومون لذه األيّا  بزيارة إلرسائيل، بدعوٍة 
مان وزارة اليارجيّة، التاي يقوعلا رئيل الوزراء، 
بنيامني نتنيالو. وبحساب موقع )YNET(، التابع 
لصحيخة )يديدوت أحروناوت( الدليّة، خإّن لدف 
الزيارة لو تحساني مورة الدولة الدليّة يف اإلعال  

الدربّي.
 ونقال املوقع عان محاخيّة مغربيّة ُمشااركة 
يف الوخاد قولها إنّاه إذا أعلنَت أنّك تؤيّاد إرسائيل يف 
املغارب، خإنّاَك تتداّرض للُخضايقاات، وأكثار من 
ذلك، يقومون بخقاطدتاك… أمدقائي قالوا يلّ قبل 
الزيارة إنّك ستندمني عىل قيامك بهذه الزيارة حتى 
أخر يو  يف حياتاك. وقالت أيًضا للخوقع اإلرسائييلّ 
إّن األمر قد يُشاّكل خطًرا عىل حياتها، وقد يصل إىل 

حّد القتل، بحسب تدبريلا.
ولخات املوقاع اإلرسائيايل إىل أنّاه بالرغام مان 
عد  وجوع عالقات رساخيّة باني إرسائيل واملغرب، 
خاإّن لذا الوخاد املذكور يُحّل ضيًخا رساخيًّا عىل تل 
أبياب، ويُضم الوخد، بحساب اليارجيّة يف تل أبيب، 
سبدة من اإلعالميني املغاربة املشهورين يف املخلكة، 

خخل محاخيات، ومحاخيني.

 وشاّدّعت املصااعر عينهاا عىل أّن لادف وزارة 
اليارجيّاة اإلرسائيليّة من ععوة واساتضاخة الوخد 
لاو تحطيم اآلراء امُلسابقة والسالبية عان الدولة 
أعضااء  أّن  عيناه  الوقات  يف  ُموضحاًة  الدليّاة، 
الوخد سايجتخدون إىل مساؤولني كبار من الجيش 
اإلرسائيايلّ، عالوة عىل تنظيم لقااءات مع وزراء يف 
الحكومة اإلرسائيليّة، ونواب يف الكنيسات، وقضاة 
يف املحكخة الدلياا اإلرسائيليّة. كخا أّن أعضاء الوخد 
سايقومون بجولاٍة عاىل الحادوع مع قطااع غّزة 

امُلحارص.
 وقالات إحادى الصحاخياات، التي أّكاد املوقع 
املشاهورات  اإلعالميّاات  مان  إنّهاا  اإلرسائيايلّ 
واملدروخاات جًدا يف املغرب، قالت إنّها تلّقت يف الدا  
2009 ععوًة لزيارة الدولة الدليّة، ولكنّها خشايت 
من تلبية الدعوة. وتابدت: “نحن نقع يف إطار تأثري 
اإلعال  الدرباّي ورجال الدين، الذين يُشاّدعون عىل 

ععم القضية الخلسطينيّة”، وخل أقوالها.
 وأرعخات قائلًة إّن املواطنني يف املغرب ييَشاْون 
أْو  إرسائيال،  أياّدت  إذا  ألنّاه  مقاطدتهام.  مان 
حتاى عّلت عان رأٍي سالبيًّ بالنسابة للخشاكلة 
الخلساطينيّة، خاإّن الرّع الشادبّي سايكون مدبًا 

للغاية، كخا أّكدت يف حديثها.
 وكشخت النقاب يف مدرض رّعلا عىل سؤاٍل إنّها 
يف الداا  2011 تلّقت ععوًة أخارى لزيارة إرسائيل، 

وأبلغت املساؤول عنها يف اإلذاعة التاي تدخل خيها 
عان نيتّها تلبية الدعوة، لكنّه حّذرلا بأنّه سايقو  
بإقالتها من عخلها يف حال قيامها بزيارة إرسائيل، 
ألنّاه إذا علخاوا يف املغرب بأّن محاخيّاة تدخل لديه 
قامات بزياارة إىل الدولاة الدليّاة، خإنّه سايُتّهم 

بالتطبيع.
 ولختات إىل أّن االتّهاا  بالتطبياع ماع إرسائيل 
لو الا”شايطان”، الذي يتّم اساتيدامه يف بالعلا 

إلخاخاة املغاربة. وقالت: ”مخناوع علينا أْن نُطبّع، 
يقولاون لناا، ماع الدولاة الدليّاة وماع الجيش 
اإلرسائييلّ، الذي يقو  بنهب أرايض خلسطني، لكذا 

يقولون لنا”.
 وأوضحات الصحاخيّة املغربيّاة للخوقع الدلّي 
أنّه يف الدا  2013 قامت بزيارة إىل الواليات امُلتحّدة 
األمريكيّاة، ونارشت مقاالً عن شااٍب يهاوعّي من 
أماوٍل مغربيٍّة التقات مده يف واشانطن، الختًة إىل 

أّن املقاال القى رواًجا واساًدا، ألنّه كانت املّرة األوىل 
التي يُياطب خيها شاابًا يهوعيًا امُلسلخني يف املغرب 
باللغة الدربيّة. وتابدت قائلًة إنّه بواساطة الشااب 
املذكاور، تدّرخات إىل حسان كدبيّة، ولاو الناطل 
الرساخّي بلساان اليارجيّاة اإلرسائيليّة لوساائل 
اإلعاال  الدربيّاة، والاذي وّجه لهاا الدعاوة لزيارة 
إرسائيال، ولاو اليو  املساؤول عن مراخقاة الوخد 

املغربّي خالل زيارته للدولة الدليّة.
 وقالات الصحاخيّاة، التاي لام ينارش املوقاع 
اساخها، كخا أّن مور الوخد التي نرشتها اليارجيّة 
اإلرسائيليّاة، تّم مان خاللها إخخاء وجاوه أعضاء 
الوخاد، قالت إنّه يف املغرب لناك َمْن يقول إنّه يوجد 
خرًقا بني اليهوع وبني الصهاينة، ولكن بالنسبة لها، 

شّدّعت، لذا األمر ال يُهم.
 وأضاخات: أُرياد التداّرف عىل إرسائيال، وليل 
كخاا يدرضونها علينا يف وساائل اإلعاال  الدربيّة.. 
لم أكشاف األمر للددياد من زمالئاي وأمدقائي يف 
املغارب.. وقالات أيًضا إّن اليهوع، الذيان ما زالوا يف 
املغرب، يتدّرضون للتخييز، ولكن أحًدا ال يتكّلم عن 

ذلك، عىل حّد قولها.
 وقالت أيًضا إّن أعضاء الوخد ساخروا سويًة من 
كازابلنكا ولم يُقم أّي أحٍد باالعرتاض عىل سخرلم، 
أْو توجياه األسائلة لهام حاول الزياارة إلرسائيل، 

حسبخا قالت للخوقع الدلّي.

وزير �لبرتول يف 
زيارة نادرة �إىل �إير�ن

مصر تجُد 
بدياًل عن نفط 

السعودية املقطوع
  - وكاالت

اَه وزياُر البرتول املارصي طارق   توجَّ

املال إىل إيران ياو  األحد، يف محاولة إلبرا  

اتخاقياات نخطياة جديادة بداد تدليال 

السدوعية اتخاقاتها النخطية مع القالرة 

الشاهر املايض وذلك وخقااً ملصاعر مقربة 

من وخده بخطار القالرة.

وبداد التدليال موتت مارص لصالح 

قارار باألمام املتحادة عان ساوريا بدعم 

رويس يف أكتوبار/ ترشين األول يساتثني 

ععاوات لوقاف قصاف حلاب ولاو ماا 

عارضته الرياض بقوة.

وكان االتخاق النخطي ينص عىل تقديم 

السادوعية 700 ألاف طان مان املنتجات 

البرتولية يف الشهر ملدة خخسة أعوا  بناء 

عىل اتخاق بقيخاة 23 مليار عوالر عىل 15 

عاماً بني رشكة أرامكو السدوعية والهيئة 

املرصية الدامة للبرتول.

وقال مصادر راخال الوزيار إىل املطار 

إن املال سايلتقي بخسؤولني إيرانيني كبار 

لبحاث إمكانية تأمني إمداعات نخطية من 

طهران.

وزيارة املساؤول املرصي إليران خصم 

السادوعية الرئياي يف املنطقة قد تشاري 

إىل تصادع أكال يف الدالقاات باني مارص 

والرياض.

وكان الوزير قال الشاهر املايض إنه لم 

يتضح موعد استئناف اإلمداعات النخطية 

السادوعية ولام تقاد  السادوعية ساببا 

للتدليل.

وسادت مرص منذ ذلك الحني إىل تأمني 

مصااعر طاقة أخرى ووقدت يف األسابوع 

املاايض عاىل مذكارة تخالام ماع رشكة 

الطاقاة الوطنية األذربيجانية )ساوكار( 

للحصاول عىل ما يصال إىل مليوني برميل 

من النخط اليا .

قالات رشكاة  املاايض  األسابوع  ويف 

)كويات انرجاي( الكويتياة إنهاا وقدت 

اتخاقاا تبياع بخوجباه 20 يف املئاة مان 

حصتها يف حقل )السيبا الغازي( الدراقي 

للهيئة املرصية الدامة للبرتول.

تطبيٌع إعالميٌّ سافر.. وفٌد صحفي مغربي يزور “إسرائيل” بدعوٍة من الخارجّية 
لتحسني صورَتها البشعة يف الصحافة العربّية 

»د�ع�ش« ُيغِلُق �حلدود �لعر�قية �ل�سورية 
ملنع هروِب عنا�سره 

الجيُش السوريُّ يسيطُر على 
منطقة اسراتيجية يف حلب 

  - متابعات
سيطر الجيش السيوري وحلفاؤه يوم الثالثاء عى مرشوع الي1070 شقة غربي 

مدينة حلب بعد معارك عنيفة مع املسلحن، بحسب ما أفاد التلفزيون السوري.
وبدأ الجيش السيوري هجوما قويا عيى منطقة الي1070، لييل األحد، بالتزامن 
مع تمهيد مدفعي وصاروخي عى مواقع املسيلحن املتشددين، عر محورين. فنجح 
الجيش السيوري مع ساعات الفجر األوىل يف بسط سييطرته عى تلتي الرخم واملؤتة 

جنوب املدينة واملرشفتن عى املرشوع.
وعيى املحيور الثاني، تقدمت القوات السيورية يف القسيم الواقع تحت سييطرة 

املسلحن يف الحي لتتمركز يف عدد من كتل األبنية. 
ويف سياق متصل، كشف ضابط يف استخبارات لواء حشد عشائر حديثة بمحافظة 
األنبيار، الثالثاء، عين اغالق تنظيم »داعيش« الحدود العراقية السيورية ملنع هروب 

عنارصه العراقين وعوائلهم إىل مدينة الرقة يف سوريا.
وقال املقدم ناظم الجغيفي يف حديث لي السيومرية نيوز، إن »تنظيم داعش قام، 
الييوم، بإغالق منفذ القائم الحيدودي يف مدينة القائم، )350 كم غرب الرمادي(، مع 

سوريا«.
وأضياف الجغيفي، أن »التنظيم قام بهذا الجيراء ملنع هروب عنارصه العراقين 
وعوائلهم من مدن عنه وراوه والقائم إىل الرقة يف سوريا«، لفتا إىل أن »التنظيم اجر 

عنارصه العراقين عى البقاء بمناطقهم والقتال فيها«.
يذكر أن مصدر أمني يف األنبار كشيف خالل اليومن املاضين، عن وجود هروب 

جماعي لعنارص »داعش« وعوائلهم من مدينة عنه غرب الرمادي إىل سوريا.
وأعلنيت خلية اإلعيالم الحربي، الثنن، أن طائرات السيوخوي وجهت 5 رضبات 
عيى مواقع »داعش« تأوي عنارصه العرب واألجانيب بقضاء راوه، مبينة أن الرضبة 

أدت إىل حرق 11 عجلة تابعة للتنظيم وجرح 9 عنارص. 

حملٌة ملقاطعة األفالم 
»اإلسرائيلية« يف الدنمارك

  - متابعات
نّظخات شابكة »خلساطني أكشان« »PALÆSTINA AKTION« حخلاًة 
 »PARADIS« ملقاطدة األخال  »اإلرسائيلية«، خالل وقخٍة أما  سينخا براعايز

وسط مدينة أورلوس الدنخاركية، نهاية األسبوع املايض.
ورخع املشاركون الختة كبرية ُكتب عليها »قاطع إرسائيل عولة األبرتهايد«، 
وتاّم توزياع نحو 2000 منشاور عاىل املارة يدعاو إىل مقاطداة »إرسائيل«، 
وتوضح أسباب مقاطدة األخال  »اإلرسائيلية« التي تدعم عرضها يف الدنخارك 

سخارة الددو لتحسني مورته.
وتجاوب املشاالدون واملاّرة مع الحخلة، مدّلين عن اساتدداعلم للقيا  
بتحرك من أجل وقف الجرائم »اإلرسائيلية«، ورخع املداناة والظلم عن الشدب 

الخلسطيني وإنهاء االحتالل.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخخيل

هل سّجل التأريخ اخلواَنةاَ بعناوينهم تلك، ال لم يسّجلهم بتلك العناوين 
التي قّدموهـــا وتلك املبررات، ولكـــن التأريخ ســـّجلهم كعمالء وكخواَنة 

خانوا شعوباَهم وهو ما حصل في تأريخ بلدنا وفي ُكّل التواريخ.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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علي شرف الـَمَحْطوري
نظارٌة إىل ثالثني سانًة 
إىل الوراء خقط وليل أكثَر 
تكخاي إلعراك ماذا مندت 
أمريكا باملنطقة منذ بوش 
األب وعامخاة الصحاراء 
بذريداة  الداراق؛  ضاد 
الكويات،  مان  إخراجاه 
إىل بيال كلينتاون وعخلية 
ثدلاب الصحاراء ضد بالع 
الراخدين أيضاً، وما بينهخا 
لاا13  وبددلخاا حصاار 
عاماً حتى جاء بوش االبن 
بدقيادة )َمان ليال مدنا 

خهاو ضدناا(، مقتحخااً املنطقاة بددوان 
عىل أخغانساتان والدراق، وموالً إىل أوباما 
ماحب شادار »التغيري« والذي أحدث ُكّل 
لذه الخاوىض يف الدالم الدربي منذ 2011، 
وبإزائها عدواٌن »بأعاة سدوعية« لو األول 
بهذه الرضاوة والوحشاية عىل اليخن تّخت 
لندساتُه وإعالناه يف واشانطن يف الاا26 
من مارس 2015، وال يزاُل مساتخراً حتى 
اللحظاة لدرشين شاهراً، وسايكون ملخاً 
حاارضاً إىل جانب بقية امللخات السااخنة 
عاىل طاولة »خليخة أوباماا« غري امليتلف 
عنه إال يف لون البرشة، بينخا كاللخا أَْساوُع 

الخدائل.
وإن كان مان أمٍر الخٍت يخكُن اإلشاارُة 
إلياه يف لاذا املجر  اآلتاي من عالام املال 
واألعخال وبذاءة األقوال، ما رصح به تجاه 
»ُعَمى اليلياج«، ناظراً إليهم بكل احتقار، 
مدتالا أنهم ماا كان لهام أن يكونوا لوال 
»الحخاية األمريكية«، متوعداً يف حال خوزه 

بأن يخرض عليهم »رضيبة الحخاية«.
لاذا لو الوحش األمريكي الذي يشابُه 
»الراعاي« ولو إذ يذُبُّ عان غنخه حتى ال 
يأكلُها الذئب، خليل حباً بها لذاتها، ولكن 
َطَخداً خيها لقخًة سائغة بدون أّي منازع.
محياٌح لنااك مرحلاة مدباة تنتظر 
الجخياع، ولكن األمدب عاىل أولئك الذين 
رلناوا حياتَهام ومصريَلم بياد اآلخرين، 
وساّلخوا لاه زماَ  أمرلام، خأولئاك حتخاً 
سايدخدون الثخن بالظاً لقاَء تقاعساهم 

وتقاعدلم، وخيانتهام ألمتهم، ورضالم 
أن يظلاوا عالًة عىل الدادو أن يحخيهم من 
اخرتعهاا  لاو  »أولاا « 
لهم كي يساتخر يف َحْلبهم 
واخرتاساهم حاني تحاني 

لحظة االخرتاس.
لاذه لاي أمرياكا، ال 
الارشق  يشء يشاغلها يف 
األوساط أكثار مان أمان 
إرسائيال، وحتاى النخاط 
الوالياات  التخاا   أخاذ 
يرتاجاع  باه  املتحادة 
»النخاط  انكشااف  ماع 
أراضيهاا،  يف  الصياري« 
باقية،  »إرسائيال«  وطاملا 
خساوف يظال األمريكاي يُلِهاُب املنطقاة 
بساياط الحاروب وعصاا الحصاار حتى 
يرضيها، ويدخدهاا لإلذعان، ورخع الراية 
بإرسائيال  املطلال  والتساليم  البيضااء 
اآلماَر النالاي، والقائَد املوكاول إليه خض 

النزاعات بني الدبيد.
ومثلخاا ينتظار املنطقاة الكثاري مان 
الصداب، خأكثر منها ينتظر ماحب شدار 
»أمريكا أوالً« الذي سيتسلم مخاتيح البيت 
األبيض يف الا20 من يناير من الدا  املقبل، 
وألربع سانوات قاعمة، سيكون مدعواً ألن 
يُثبات والَءه أكثاَر للصهيونياة، ويخاد تل 
أبياب بأكثر مخاا أمدلا به سالخه أوباما، 
القادس  إىل  الساخارة األمريكياة  وينقال 
أن  الخلساطينيني  املحتلاة، ويخناع عاىل 
يحلخوا مجرع حلم بأي يشء اساخه عولة، 
وربخا ينخذ وعيده بحل آل سدوع واليليج 
ويكون أول رئيل يتسلم منهم«الجزية«!
ربخا.. وربخا.. ولكن األكيد أنه سيغاعر 
البيات األبياض مثلخاا عخلاه، والشادُب 
اليخناي يف أرضاه غاري الجائ إال إىل رباه 
وساالحه، مساتخرٌّ يف الكخاح، أو محتخٌل 

بالنرص!
خال يُشاِغلّن أحاٌد نخَساه بالخوارق بني 
يْاَخة خلخوا  يْاَخاة الدَّ أوباما وترامب، خالدَّ
بابها! وذلب طاغياٌة وجاء َمن لو أطغى 
منه، ومن أحب الساال  خليحخل الساالح، 
واللاه ويل الذيان آمناوا، إن اللاه عزيز ذو 

انتقا .

أمريكا أوباما- أمريكا ترامب: 
ذكرى الهادي )ع(الدَّيـْمة الديمة خلفوا باَبـها!

توطنُي الذات ال 
مفاوضات الُجزُر املعزولة

كلمــــــة أخـــــيرة 

صالح الدكاك * 
االمطخااف  يف  األعاىل  ساقُخنا 
الثوري بقياعة األنصاار، لو تحقيُل 
الاذات  وبنااء  الناجاز  االساتقالل 
واملؤسساات الثورياة بدصامياة، ال 
تبدية خيها ألحد، ساواٌء أكان مديقاً 
لام  إن  الدادوان،  وإنهااء  عادواً  أ  
يحقال ذلك لو عدوان بصيغة أساوأ 
غري أن ساقف مالح ومؤتخاره تبداً 
لتكوينهام، لو وقف الدادوان ورخع 
الحصاار أيّااً كان الثخان، وضخاناته 
ملرحلاة ماا بداد الحرب لاي تخكني 
روسايا َوربخا إيران مدها من موطئ 
نخاوذ يتياح لها لهخاا تجياري القرار 
الوطناي للوقاياة من اساتغالل أمرياكا للرقداة اليخنياة الواقدة تحت 
سايطرة عصاباتها يف تهديد املصالح الروساية الصينية اإليرانية.. ولو 
امطخاف ال نرخضه لكننا نريده من موقع الند للند، ال من موقع املناولة 

َوتكثري األطراف املتنازعة يف املشهد اليخني املستقبيل. 
الواقُع املوضوعيُّ والذاتي لو لصالح الكخاح لتحقيل االستقالل وأي 
تساوية ال تنجز لذا الهدف ستصطد  بتدقيدات الواقع وتضاعف كلخة 
املجابهاة عىل الشادب وقواه الثورية لكنها لن تجهاض الحركة الثورية 

موب االستقالل.
البديال عان مخاوضاات الجازر املدزولة لاو اإلعالن عان الحكومة 

والتياطب مع الدالم مديقاً أو عدواً من قاعدة االمطخاف الوطني 

عبدالحفيظ حسن الخزان
 

لــــلــــمــــاضــــي  حـــــــــــّن  ــــــــن  م تــــــلــــــم  ال 
فــــــي الـــــــزمـــــــان اجملــــــــــرم الــــفــــاضــــي

ـــــتـــــأريـــــخ حـــــني قــضــى  مـــــا قــــضــــى ال
أنـــــقـــــاضـــــي ـــــــــت  حت ـــــــــــــــي  رآن أو 

ـــــا  ـــــن ـــــــك يـــــــــــا تـــــــــــأريـــــــــــخ أمـــــت ـــــــل ت
ـــــــا قــــاضــــي فــــــابــــــتــــــدر بـــــاحلـــــكـــــم ي

ــــــى ــــــســــــع ـــــــة امل ـــــــي ـــــــل ـــــــي أمــــــــــــــــــة ل
ـــــاضـــــي ــــهــــا امل ــــل ــــي أدبــــــــــــــرت مـــــــن ل

املــــــــســــــــوخ رمـــــــــوزهـــــــــا الــــعــــظــــمــــى 
والـــــــــهـــــــــدى مـــــــن كــــــــــّل فــــضــــفــــاض

ويـــــــــــــــروعـــــــــــــــك فـــــــــــــي تــــــديــــــنــــــه 
مـــــــن بــــنــــيــــهــــا الــــــــراكــــــــع الــــــواضــــــي

مـــــلـــــال  ـــــــــــــــفـــــــــــــــوا  زّي ووالةٌ 
ـــــــاِض ـــــــرب ع ـــــــــــّل  ك عـــــــــن  ورووا 

ــــــــّزهــــــــا الــــــــبــــــــاري بــــأحــــمــــدهــــا  عاَ
وشــــــــفــــــــى مـــــــــن كــــــــــــّل أمـــــــــــــــراِض

ـــــــــا  ـــــــــّززه ــــــــــــــــــآل الـــــــبـــــــيـــــــت ع وب
راِض ـــــــن  ِم جـــــــــلاَّ  قـــــــل:  ــــــضــــــى  وارت

ــــٌة ــــب طــــي األرضاَ  هــــــــــــذي  إن 
ـــــــــــــراِض إع دون  ــــا  ــــه ــــم ــــل ــــت ــــاس ف

ـــا  ـــه ـــت ـــم حـــك أمـــــــــــس  ــــــــــهــــــــــِوّن  ت ال 
ــــــــن كـــــــــــّل إميـــــــــــاِض واســـــــتـــــــنـــــــر م

ــــــرســــــال وحــــــــــواَت  ـــــــت م ـــــــاب ـــــــم أج ك
ــــــــقــــــــدر فـــــيـــــاِض مــــــــن عـــــظـــــيـــــم ال

طـــــهـــــارتـــــهـــــا  فـــــــــي  ــــــــــجــــــــــارى  تُ ال 
مـــــــرحـــــــاِض أّي  مــــــــن  بـــــــــــــــاألذى 

ــــا«  ــــن ــــم ــــي ـــــــــــّرف »ال ـــــــا إمـــــــامـــــــا ش ي
ـــــا ـــــوطـــــن وال األرواح  وابــــــتــــــنــــــى 

ـــــن فـــــيـــــك جـــــرى  ـــــم ـــــرح ــــــــُس ال ــــــــفاَ ناَ
نـــــــا ـــــُل الـــــــــقـــــــــرآن والـــــــُقـــــــراَ ـــــحـــــم ي

البقية << ص11
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