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ميناء الضّبة بواسطة شركات تابعة لألحمر   توريد املبالغ الجديدة إىل بنك سعودي يف ظل معاناة الشعب اليمن جراء العدوان والحصار

صفقاٌت على أوجاع الشعب

م�سرع 10 مرتزقة يف �سرواح وع�سيالن َوزلزال 2 ي�سحق جتّمعات املنافقني يف نهم

الصاروخية تفتتح أهدافاً سعودية جديدة والعدو يفشل يف اخرتاق الجبهة اليمنية
العدوان يشن 70 غارة منها عنقودية على أحياء سكنية واستشهاد 16 مواطنًا بالحديدة
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نُّ اأكرَث من 70 غارة منها غاراٌت بقنابَل عنقوديٍة على الأحياء ال�سكنية خالل ال�ساعات املا�سية العدواُن ي�سُ

إستشهاُد 16 مواطناً وإصابُة آخرين يف محافظة 
الحديدة معظُمهم من النساء واألطفال 

  - يحيى الشامي:
شاهدت جبهاُت ماا وراء الحدوع خاالَل الثالثة 
األياا8 املاضياة تصدياداً كبارياً ونوعيااً وتاّوعاً يف 
الدالياات القتالياة بال الجانبال، اقاد تصاّدى 
املقاتلاون اليااياون ملحااونت الَجيش السادوعي 
اساتداعَة مواقِداه الدساكرية من قبضاة الجيش 

اليااي واللجان الشدبية يف ُكلٍّ من عسري ونجران.
 وجااءت محااونُت الجياش السادوعي لاذه 
بدد تقدمااٍت كبرية وانتصاارات أحرزلا املقاتلون 
الياايون يف مختلف جبهاات ما وراء الحدوع خالل 
األسبوعل املاضل، تخللتها عالياُت قاص وكاائن 
واساتهداااٌت طالات عارات املواقع الدساكرية 
السادوعية باإلضااة إىل بالساتي )قالر1-( حّقل 
خرقاً كبرياً يف املاظومة األماية للجيش السادوعي، 
وساّجل إنجازاً استخباراتياً من الاوع الديار الثقيل 

لصالح القوات اليااية. 
- اااي جبهاات القتاال امُلحتدمة عاى ُمحيط 
مديااة الربوعاة وأطرااها الجاوبية شاات القوات 
السادوعية لجومااً واساداً وباشااركٍة ُوثاات 
بانستثاائية من قبل سالح الطريان بأنواعه الثالثة 
باتجااه املواقاع الدساكرية الجبلية التي يُسايطر 
عليهاا مقاتلو الجياش اليااي واللجان الشادبية، 
وباإلضاااة إىل اشاله يف اساتداعة لاذه املواقاع 
وإخاراج املقاتلل الياايل ماهاا اقد تكبّد الجيش 
السادوعي خسائَر ااعحًة يف ثاواه، واياا ن يزال 
انعاال8 الحربي يحتاُظ باشاالد ثاد الزحواات 
التي تضّاات جانباً من خساائر الجيش السدوعي، 
تداولت وساائل إعال8 سدوعية أخباراً تُايد بارصع 

ماا يزيد عن ثاانية جاوع سادوعيل يف الدالية من 
بياهم قياعات يف الجيش. 

- وقاد شاهدت مواقُع مختلااٌة يف ذات املاطقة 
تدماري عادع مان اآللياات السادوعية، كان آخرلا 
تدمري مدرعة محالة بالجاوع السادوعيل يف مااذ 
علاب ومرصع جايع من كانوا عاى متاها، وقبلها 
بيو8 أعلات القوات اليااية إعطاب آلية سدوعية يف 

املااذ الحدوعي ناسه.
- عاى ثدياد متصل نااذت وحادات القااثة 
املختصاة يف القاوات عالياات قااص يف أكثار من 

موقاع سادوعي يف ُكلٍّ مان جيازان وعساري، اقد 
َل خالَل يوَمي الُجادة والسبت مرصُع ثاانية  ُساجِّ
جاوع سادوعيل جراء عاليات القااص - أربدة يف 
عساري )مااذ علب َوموقع ملطة( وأربدة يف جيزان 

)املدزاب والرسعاح(.
- وبدورلا واثلت القوة الصاروخية استهداف 
عارات املواقع الدساكرية السادوعية يف مختلف 
الجبهاات ومواقع خطاوط الداااع املتقدمة، كان 
أبرزلاا إطالق بالساتي جدياد عى قاعادة اللاوة، 
الواقدة يف ماطقة خايس مشايط، وأااع مصدر يف 

القوة الصاروخية لصدى املسارية، أن انساتهداف 
جاء بدد حصول القاوة الصاروخية عى مدلومات 
لاماة عان القاعادة الدساكرية السادوعية التي 
أُنشاأت حديثاً، ُمضيااً أن القوات السدوعية وعاالً 
باصيحاة خلاء ومستشاارين غربيال يدالون يف 
املالكة أّسسات القاعدة بصاورة رسيّة كااظومة 
املاشائات  بحااياة  املكلااة  الرسياة  لحااياة 
الدساكرية الرسية السادوعية واملواقاع والقواعد 
الدساكرية املشاهورة يف أرايض املالكة، ويُدد لذا 
انساتهداُف اخرتاقاً كبرياً يف الجانب انستخباراتي 

للاظا8 السادوعي ولو مؤرٌش عى مواكبة ومراقبة 
القاوات اليااية لكاااة التغيريات الدساكرية التي 
يُجريها الاظا8ُ السادوعي عى مواقده ومدسكراته 
ليس يف املااطل الحدوعي الجاوبية وحسب وإناا يف 

ُعال األرايض السدوعية. 
-  ويف عساري أيضاً استهدات القوة الصاروخية 
قة السدوعي، وسجل سقوط خسائر  مدسكر الرسرُّ
يف تجاداات الجياش السادوعي عاخال أكثار مان 
موقاع وثكاة لجيش السادوعي يف ماااذ علب إثر 

استهدااها بددع من القذائف.
- ويف نجران أطلقت القوة الصاروخية ثليًة من 
ثواريخ الكاتيوشا عى تجادات الجيش السدوعي 
وآلياتهم يف موقع السديس، ويف املخروق استهدات 
السادوعيل،  للجااوع  تجادااٍت  املدادياة  القاوُة 

ُمحققة إثابات مبارشة.
- وشاهدت جبهاُت الصحراء والساحل يف ميدي 
إْحاااَراَق أكثر من سات آليات عساكرية سدوعية 
يقوعلاا ماااقاو الدادوان أثاااء عالياة التصّدي 
لهم، وقد ُقتال يف الدالية أعداٌع كبرية ماهم، ونجح 
مجالدو الجيش واللجان الشدبية يف تأمل عدٍع من 
املواقع شااال ميدي وإْحااااَراق آليتل وقتل عدع 
مان املرتزقة كاناوا يف تلك املواقع، ووثقت عدساة 

اإلعال8 الحربي ارار البقية.
- وبالتزاُمن مع تصاعد األعاال القتالية نجران 
حااول ماااقو الدادوان ومرتزقته التقاد8َ باتجاه 
البقاع، وقد انكارس الزحُف رغم مسااندة الطريان 
بأنواعاه ون حقاً أعلن مصادٌر ميدانيٌّ تدمري عبابة 

ابرامز حاولت التقد8 إىل املااذ.

  - خاص:
واص�ل الع�دواُن األمريكي الس�عودي َش�نَّ 
غاراته اإلْج��َرامية عىل األحياء وامُلُدن الس�كنية 
واس�تهداف املواطن�ن والبُينة التحتي�ة، مخلفاً 
خالل اليوم�ن املاضين العرشاِت من الش�هداء 
والجرحى واألرضار البالغ�ة يف منازل املواطنن 

واملرافق الخدمية والخاصة.
 وأك�د مصدر عس�كري ومص�ادر محلية ل� 
»صدى املس�رة« قيام العدوان باس�تهداف عدد 
من املن�ازل يف محافظات الحديدة وتعز وصعدة 

وعدد من املحافظات اليمنية األخرى.
 وأوضح�ت املص�ادر أن الع�دوان األمريكي 
الس�عودي اس�تهدف الس�بت امل�ايض منزل�ن 

يف القطي�ع بمديري�ة املراوعة َومنزالً يف س�احل 
الخوخ�ة ومنطقة كود عنب�ة بمديرية الدريهمي 
بمحافظ�ة الحدي�دة، ما أدى إىل استش�هاد ما ال 
يقل عن س�تة ع�رش مواطناً وإصاب�ة عدد آخر 

ُجلُّهم من النساء واألطفال.
وأش�ارت املص�ادر املحلي�ة إىل أن املواطنن 
الذين استش�هدوا وُجرحوا جراء غارات العدوان 
األمريك�ي الس�عودي ع�ىل األحياء الس�كنية يف 
الحديدة ه�م مواطنون مدني�ون وال يوجد ُقرب 
منازله�م أي�ة منش�آت عس�كرية أَْو مواجه�ات 

حسبما يرّوج العدوان ومرتزقته.
ويف الحدي�دة أيض�اً َش�نَّ ط�ران الع�دوان 
األمريكي الس�عودي أمس األحد ما يربو عىل 30 
غارًة مس�تهدفاً مديرية الصليف، تركز معظُمها 

ع�ىل ميناء رأس عي�ى، ونّفذ ث�الث غارات عىل 
جزي�رة كم�ران وثالث غارات أخرى عىل ش�بكة 
االتص�االت يف منطق�ة الف�ازة بمديري�ة التحيتا 

وكذلك عدداً من الغارات عىل منطقة كيلو 16.
ويف محافظة تعز اس�تهدف ط�ران العدوان 
األمريكي الس�عودي بأربع غارات جوية منطقة 
العمري بمديرية ذو باب جنوبي غرب املحافظة، 
كم�ا وش�ن سلس�لة غ�ارات أخرى عىل ش�بكة 
االتص�االت بمديري�ة املخاء، وَغ�ارة عىل منطقة 
الربيع�ي بمديري�ة التعزية، وغ�ارة عىل مديرية 
املحض�ار بمديرية الضباب وغارة أخرى عىل تبة 

هائل بمديرية صالة يف حافظة تعز. 
إىل ذل�ك ش�ن ط�راُن الع�دوان غارتن عىل 
منطق�ة ش�بان بمدين�ة إب واس�تهدف بغ�ارة 
جوية نقيَل يس�لح الواصل بن محافظتي ذمار 
وصنعاء، كما اس�تهدف بثمان غارات اس�تخدم 
فيها القنابَل العنقودية املحّرمة دولياً يوم السبت 
املايض عىل منطقة الجر بمديرية عبس بمحافظة 
حّجة وأخرى عىل منطقة العولة بمديرية املطمة 
بالجوف وكذا بعدد من الغارات الجوية عىل جبل 

هيالن يف محافظة مأرب.
وفيم�ا أصي�ب طف�ٌل ج�ّراء انفج�اِر قنبلة 
األمريك�ي  الع�دوان  مخّلف�ات  م�ن  عنقودي�ة 
الس�عودي يف مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، 
واصل الع�دوان ش�ن غارات�ه اإلْج��َرامية عىل 
املحافظة، مس�تهدفاً بأربع غ�ارات منطقة قارة 
بمديري�ة مج�ز وكذلك بش�ن غ�ارة جوية عىل 

مديري�ة منب�ه.
إىل ذل�ك أك�دت مص�ادُر محلي�ٌة يف مديري�ة 
الصل�و بمحافظ�ة تعز استش�هاد فت�اة وطفل 
الس�بت امل�ايض برص�اص املنافق�ن يف منطقة 

الحود.

 فشٌل سعوديٌّ يف اخرتاق الجبهة اليمنية 
والقوُة الصاروخية تفتتُح َأْهــَدافاً سعودية جديدة

مصرُع 10 من مرتزقة العدوان يف عسيالن وصرواح 
وزلزال 2 يدك تجمُّعات املنافقني يف نهم

  - خاص:
عكَّات القاوُة الصاروخياُة للجياش واللجاان 
داات مرتزقة  الشادبية، ياو8 أماس األحاد، تجارُّ
الدادوان يف مدساكري كواال ومااس باحااظة 

مأرب.
اساتهدات  الصاروخياة  القاوة  واساتهدات 
بصواريخ الكاتيوشاا تجادات املرتزقة بادساكر 
كوال، واساتهدات أيضااً تجاداً آخاراً للارتزقة 

بادسكر ماس.
وعّمر الجيش واللجان الشدبية يو8 أمس األحد 
آلياة من نوع “بي تي آر” تابدة للارتزقة يف إحدى 

التباب املجاورِة ملديرية رصواح يف مأرب.
ووثّال اإلعاال8ُ الحرباي لحظة اساتهداف آلية 
الا)باي تاي آر( بصاروخ موجٍه بداد عالية رثد 
أعقبَها اساتهداٌف مبارٌش يف إحدى التباب املجاورة 
ملديرياة رصواح أّعى إىل تدمريلاا واساتهداف من 

بداخلها.
ويف الساياق ُقتال عادع مان ماااقاي الددوان 
بياهام قيااعي يف عالية تطهاري باديرية رصواح 
بااأرب، حيث تاكات وحدات الجيش واللجان من 
تطهري ثالثة مواقع بااطقاة اللاء وقتل وإثابة 
عادع من ماااقي الدادوان بياهم القيااعي املدعو 

عبداللاه الولباي، يف عالية أساارت عان اغتاا8 
أسلحة وكايات من الذخرية.

وياو8 الجادة املاضية قتل سابدٌة من مرتزقة 
الددوان األمريكاي السادوعي يف مديرية رصواح، 
كااا تاّكن أبطال الجيش واللجاان من إْحاااَراق 
طقم عساكري للارتزقاة باواعي الربيدة جاوبي 
رصواح، وُعِرَف من بل القتى املدعو حسل ناجي 
مباارك الدامري واملااال حسان عبدالله عابوص 
الحاداع واملااال تركي محاد لقزل واملااال محاد 

ثالح عيضة عربان األجدعي.
أما يف جبهة عسيالن باحااظة شبوة اقد ُقتل 
ثالثة مان مرتزقة الدادوان وأثيب اثااان آخران 

برثاِص أبطال الجيش واللجان الشدبية.
ويف الساياق أطلقت القوة الصاروخية للجيش 
واللجان الشدبية يو8 السبت املايض ثاروخل من 
نوع زلازال 2 محيل الصاع عاى تجادات مرتزقة 

الددوان السدوعي األمريكي يف نقيل ارضة نهم.
يف  مباارشًة  إثابااٍت  الصوارياخ  َقات  وحقَّ
األَْلاااَداف املرثاوعة لها، حيث لرعت سايارات 

اإلسداف للاكان املستهدف.
وكانت القاوُة املداديُة التابدة للجيش واللجان 
دات  الشادبية اساتهدات يو8 أمس الجاداة تجارُّ
البيضااء  وسلسالة  ملاح  ماطقاة  يف  املاااقال 

باديرية نهم شاال رشق محااظة ثاداء.
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معارُك ضاريٌة بني مرتزقة األحمر وصول عسكريني أمريكيني إىل عدن
وقبائل الصيعر تخّلف قتلى وجرحى

  - خاص:
تَجدَّعت املدارُك بل الدصابات املوالية للددوان السادوعي األمريكي، حيث 
لاَجَم مسالحون من أباااء قبائل الصيدار، عدَة نقاط عساكرية بالُقاارب 
من ماطقة الدل الحدوعية، حيث يتاركز املرتزقة التابدون للارتزق لاشام 

األحار.
واندلدت املدارك بدد أن قامت مجاميُع مسالحة من أتباع املرتزق لاشام 
األحار بقتيل شاخصل وأرس أربدة أشاخاص من أبااء قبائل الصيدر، ولم 
مان املوالل للددوان السادوعي األمريكي، عى إثرلا َرعَّ املسالحون من أبااء 

القبائل بالهجو8 عى مواقَع تابدٍة لألحار.
وتايد املصاعر أن مسلحي قبيلة الصيدر استولوا عى أربع نقاط عسكريٍة 
باتجاه ماطقة الدل، حيث تساتاررُّ املداِرُك التي شاهدت مقتل وإثابة عدع 

كبري من الطرال.
وتاّكان املسالحون من أباااء قبائل الصيدر من أَْسااِر عدٍع مان املرتزقة 
التابدل لألحار وسااحوا لثالثة ماهم بالظهور يف تسجيل مصّور وّجهوا من 
خالله رساالة إىل الاار لاعي بالتااوض مع قبيلاة الصيدر وتاايذ مطالبهم 

كرط إلطالق رساحهم.
ويظهر يف التساجيل الصوتي أحاُد املرتزقة الذي قال بأناه يُدعى »الدقيد 
محاد عايل أبو الغيط« من اللواء 23 )التابع للارتزق لاشام األحار( والذي 
يقاول بأنهام تلقوا أوامر مان قياعة اللاواء نقتحا8 مااطل قبائال الصيدر، 

مشرياً إىل أنهم قاموا باقتحا8 نقطة الصيدر وأرسوا أربدًةً من أبااء القبيلة.
َث يف التساجيل، أنه ويف طريل عوعتهم إىل اللواء  وأضاف املرتزُق الذي تحدَّ
بداد اقتحامهام للاقطة التابدة لقبائل الصيدر وقداوا يف األرس من قبل أبااء 

القبيلة.
وطالب املرتِزُق يف التساجيل من الاار لاعي بالتااوض مع قبائل الصيدر 
وتاايذ مطالبهم مقابل إطالق رساحهم، حيث يبدو أن مسلحي القبيلة أملوا 

عى أرسى املرتزقة بإطالق تلك الرسالة. 
ومااذ عخول قوات الغزو إىل مأرب، نشابت الدديُد من املدارك بل املرتِزقة 
التابدال للارتازق األحار والقياعات الدساكرية التابدة للددوان السادوعي 
األمريكاي من جهة وبل بداض القبائل املوالية للددوان أيضااً، ماها املدارك 

الكبرية التي نشبت مع قبائل عبيدة.

  - صنعاء:

عساكريٌة  مصااعُر  أّكادت 

وأخرى أماية بددن أن عسكريل 

أمريكيال وثلوا إىل مدياة عدن 

ياو8 الجاداة، عون أن تكشاف 

مزيدا من التااثيل.

 وقاال موقع “عادن الغد” إن 

الجادة  أمريكيل وثلوا  جاوعاً 

إىل عادن، مشارياً إىل عاد8 توار 

لاذه  أساباب  عان  مدلوماات 

الزياارة وطبيداة املهااة التاي 

قدموا من أجلها.

عساكريٌة  مصااعُر  ونقلات 

الدساكريل  عن ماكان وثول 

األمريكيال وقالات إنهام نزلوا 

وساط  مكارس  بخاور  بااادق 

حراسة أماية مشدعة.

يشااُر إىل أن مااطاَل الجاوب 

تخضُع نحتاالل أجابي متواجد 

عى األرض ماذ خاروج الجيش 

واللجان الشادبية ايااا ن تزاُل 

حكوماة الااار غريَ قااعرة عى 

التواجد يف املااطل ذاتها.

  - متابعات:
لاا  يااياة  مرصاياة  مصااعُر  أكادت 
“املستقبل” أن الاارَّ املطلوَب للددالة َعبدربه 
لاعي ن يزال يحّول ايراعات بيع الااط الغاز 
الياااي إىل حساابه الخااص يف الباك األليل 
السادوعي، مشاريًة إىل أن ترصيحاتاه أمس 
مان عدن والتي ايها “إاالس الباك املركزي” 
تُدزى إىل محاونته املحاوماة تواريَ الذرائع 
لجرائااه يف تحويلاه اياراعات بياع الاااط 
والغاز اليااي إىل املرصف السادوعي بذرائع 

اإلاالس. 
د  وقالت املصااعُر إن لاعي الذي كان تدهَّ
بتوجياه اياراعات الدولاة إىل البااك املركزي 
ل عان تدهداته للاجتاع الادويل وعاوع  تاصَّ
إياداع اياراعات مالية تخصرُّ الدولاة من َريع 
الاااط والغااز إىل الحسااب الخااص الاذي 
اتحه يف وقت ساابل يف السادوعية بديداً عن 
الباك املركزي، مشرية إىل أن عالياِت التوريد 

للحسااب السادوعي اساتارت خالل الارتة 
املاضياة رغم ميض 3 أَشاهر عاى قرار نقله 

الباك املركزي إىل محااظة عدن.
وواقااً للاصااعر، اإن لااعي وبن عغر 
األلايل  البااك  ماع  التدامال  يف  مساتاران 
السادوعي ويراضاان تدزياَز موازناة الباك 
املركزي بانيراعات املالية املتوارة، باا يف ذلك 
األرثدة التي تخص وزارة انتصانت َوتقاية 
املدلوماات عون إباداء أَْسابَاب واضحة لهذا 
املسالك الذي يكشاُف عن ترتيبات للترصف 
بهاذه األماوال أَْو نهبها خارج قااوات الباك 
املركزي الياااي، يف وقت أعلاات إَعاَرة الباك 
املركازي يف عادن ناااَع السايولة الاقدياة، 
ناليك باستارار التظالرات املطالبة برصف 
املتوقااة مااذ سابتال وتوقاف  املرتباات 
مخصصاات الطاالب الياايل الدارسال يف 

الخارج.
وذَكاَرت املصاعر بابلاغ الدرين مليون 
عونر التاي أُعلن عن وثولها قبل نحو ثالثة 

أساابيَع إىل عدن واختات يف قرص مداشيل، 
ولام تدخال إىل خزياة الباك املركزي، وساط 
تقاريَر تحدثت أن حكومة الاار لاعي أمرت 
ببيدهاا عل البااك األليل الياااي ولم يُدرف 

مصريُلا حتى اآلن.
مطلداة  ِعبلوماساية  مصااعُر  وكانات 
كشاات لا “املساتقبل” عن انتقاعاٍت حاّعٍة 
ُهها املجتاُع الادويل إىل حكومة الرياض  يَوجِّ
ورئيساها أحاد عبيد بن عغر حيال اشالها 
الذرياع يف إَعاَرة الشاأن املارصيف واملاايل ماذُ 
اتخااذ الاار َعبدربه لاعي قاراراً باقل الباك 
املركازي الياااي إىل عدن يف سابتال املايض 
وعجزلا عن تأمل مرتباات موظاي الدولة 

وتاديل أنشطة ووظائف الباك. 
وقاال إن رساائَل عديادًة تلقالاا الااار 
لااعي وبان عغر مان عادة عول وماظاات 
ُن اتهامات لهم باملقامرة بحياة  عولية تتضاَّ
الياايال بتدطيال وظائاف ومهاا8 البااك 
املركازي الذي ظال يؤعيها ماذ بادء الددوان 

السدوعي عى اليان يف مارس 82015، وعد8 
ُقدرتهام عاى تااياذ الوعوع التاي قطدولا 
عقب قرار نقل الباك بانساتارار يف تساليم 
رواتاب موظااي الدولاة وتاويل انساترياع 
والحااظ عى اساتقرار الدالاة املحلية رغم 

مرور أَشهر عى قرارلم.
بالغااً  اساتياًء  إىل  املصااعُر  وأشاارت 
ومخااوَف حقيقيًة لدى املجتااع الدويل من 
املخاطار الكارثية لالساتخااف الاذي يُبديه 
لاعي وحكومته تجاه الشادب اليااي وعد8 
املبانة باساتخدا8 أيّاة وساائل مهاا كانت 
ن أَْخاااااَلقية أَْو ن إنَْسااانية يف ماارساة 

حربهم اننتقامية والشايدة ضد الياايل.
وَكارََّر بان عغر مؤّخاراً وعاوَعه الكاذبة 
بارصف مرتباات الجيش واألمن خاالل أيّا8 
عل لجان وزارية، بحساب قوله، وليس علَ 
الباك املركزي، ولو ما ارّسته املصاعُر باشل 
القرار غري الدساتوري وغاري القانوني باقل 

الباك املركزي الذي وثاته باا “الشكيل”.

مصادُر إعالمية: هادي يحّول إيرادات بيع النفط والغاز اليمني إىل حسابه الخاص يف البنك األهلي السعودي

  - خاص:
بَداَث رئيُس املجلس السايايس األعاى، ثالح الصّاااع، برقيَة 
عزاء ومواسااة إىل الرئيِس راؤول كاسارتو، رئيس جاهورية كوبا 
الصديقاة، يف واااة املااضل الكبري الزعيم ايدل كاسارتو، مشارياً 
إىل أن الراحاَل ايدل كاسارتو كان رمزاً من ُرماوز الاضال واملباَعرة 
مان أجال تحقيل الددالة والحرياة وانتزاع حل الشادوب يف تقرير 
مصريلا وساالمة أراضيها وقرارلا الوطاي وساياعتها.. كاا كان 
مصادراً ُملهاااً للثاورة واملباعئ اإلنَْسااانية والازالاة واإلخالص 

والقياعة الوطاية والتأريخية عى مستوى الدالم.
وأكد الرئيُس الصااع أن شادَب كوبا الصديَل والداَلَم بأرسه قد 
اقاد زعيااً من الزعاااء الدظااء املااضلل يف الدالام الذين قاعوا 
شدوبَهم إىل بَااارِّ األمان بكل كااءة واقتدار.. متااياً لشدب كوبا 

الصديل الدزة واننتصار.
من جهتاه َعزَّى املجلُس السايايس ألنصار الله السابت املايض 
جاهورية كوبا قياعًة وشدباً برحيِل الرئيس الكوبي ايدل كاسرتو 
الاذي قاال املجلُس إناه رحل تااركاً إرثاً ثوريااً يخّلاُده التأريُخ يف 

ماالضة أمريكا وسياساتها انستكبارية.
وقاال املجلاُس يف بياان تدزية لاه: »لقاد مثّل كاسارتو كأبرز 
القياعات انشارتاكية الصاعقة مع ناساها وشادبها عالمًة اارقًة 
وااضحًة ألرباب انساتكبار الداملي، وكذا ألععياء انشرتاكية الذين 

ارتاوا يف أحضان الرجدية وانستبداع«.
وعاّل املجلاُس يف بيانه عن«ثقِته يف اساتارار الشادب الكوبي 
الصديل يف نضانت الثورة وزعياها والحااظ الدائم عى مكتسباته 

الثورية والاضالية، متااياً له مزيداً من الرخاء والتقد8 والبااء«.
نص البيان:

“بيان تدزية”
8ُ املجلُس السايايس ألنصار اللاه بأثدق التدازي إىل قياعة  يتقدَّ

الجاهورياة الكوبية وإىل الشادب الكوبي الصديال وجايع أقارب 
ومحبي الرئيس الكوبي الراحل ايدل كاسارتو الذي رحل تاركاً إرثاً 
ثورياً يخلده التأريخ يف ماالضة أمريكا وسياساتها انستكبارية.

لقد ظل كاسارتو يااِضُل إىل جانب شدبه ويكااح مع الكاعحل 
واملساتضدال يف باالعه ضاد الهياااة األمريكياة، وعاى الرغام 
مان وقاوف الونيات املتحادة وأذنابهاا الدايلة ضد ثورة الشادب 
الكوبي الصديل عى مدى الخاسال عامااً املاضية لكرس إراعتها، 
مساتخدمل يف سابيل ذلك شاتى األسااليب ومن ألّاهاا الحصار 
انقتصااعي – اقد بقيات إراعُة الثورة الكوبياة ثلبًة وعصيًَّة عى 
اننكسار، واستطاع الشادُب الكوبي أن يصاَع أُناوذجاً للاواجهة 
انقتصاعياة والبحث عن البدائل والوقوف بقوة يف وجه الغطرساة 
األمريكية، وبقي كاسارتو يف بلِده رمازاً لهذه اإلراعة ولهذه الثورة، 
ومدّلاً عن شادب رأى يف ُكّل أشاكال املداناة ثاااً زليدا يف سابيل 

اننتصار لكرامته وحريته واستقالل قراره السيايس.
لقاد مثََّل كاسارتو كأبارز القيااعات انشارتاكية الصاعقة مع 
ناساها وشادبها عالماة اارقاة وااضحاة ألربااب انساتكبار 
الداملي، وكذا ألععياء انشارتاكية الذيان ارتاوا يف أحضان الرجدية 

وانستبداع.
إن املجلاَس السايايس ألنصاار اللاه إذ يُحيّي نضاانِت وثوريَة 
الراحل ايدل كاسارتو َليشايُد بصاوع وكااحات الشادب الكوبي 
الصديل ضد سياساات الظلم والغطرساة التاي تتزعُاها وترعالا 
الونياات املتحادة األمريكياة، مدّلاً يف الوقت ناِساه عان ثقِته يف 
اساتارار الشادب الكوباي الصديل يف نضاانت الثاورة وزعياها 
والحااظ الدائم عى مكتسباته الثورية والاضالية متاايا له مزيدا 

من الرخاء والتقد8 والبااء.
ثاعٌر عن املجلِس السيايس ألنصار الله

يو8 السبت بتأريخ 26 /ثار/ث3ل1لجرية
املواال ٢٦/ نواال / 8٢٠١٦

  الرئيس الصماد واملجلُس السياسي ألنصار اهلل 
يعّزون جمهوريَة كوبا برحيل فيدل كاسرتو

»اشحن َواربح« مع MTN وفٌد من علماء اليمن يزوُر املرابطني يف جبهات القتال بمديرية نهم 
  - خاص:

َزاَر وااٌد علاائي رايٌع، أمس األربداء، 
أبطاَل الجيش واللجان الشدبية املرابطل 
يف الخطوط األمامية يف جبهة نهم؛ تدزيزاً 
لدوامل الصاوع والثبات وتقديراً لدورلم 
الدظيام يف مواجهة الدادوان ومرتزقته، 
الشايخ  الدلاااء  لاؤنء  رأس  وعاى 
عبُدالجباار الحّشااش والدالماة إبراليم 
الجالل، َوالشايخ/ جلي إبراليم حسان 
ا وكيل مساعد لوزارة األوقاف والشيخ/ 

عيل ماضل. 
وأكاد الدلاااء أن املياداَن لاو أقدُس 
محاراب ولاو رَشٌف عظياٌم ن ياالاه إن 
القلياُل من املؤماال الصابرين، مطلدل 
عاى أحاوال املجالديان، ومؤكديان عى 

الثبات يف مواجهة الددوان.
وقالاوا: إن املدركاَة التاي يخوُضهاا 
أبطااُل الجياش واللجاان الشادبية لاا 
مواجهاة  يف  بحتاة  إساالمية  مدركاة 
كاار أمرياكا وَمان مدها مان املاااقل، 
مؤكدين وقوَاهام إىل جوار لؤنء انبطال 
ومشااركتهم لذه املدركة الدظياة التي 
أثبحات ارضاً عى ُكّل َمن باساتطاعته 

حْاُل السالح.
َ أبطااُل الجياش  مان جانبهام عالَّ
واللجان الشدبية عن ارتياحهم وُشكِرلم 
َداب  للزيارة الدلاائية رغم األخطار والصِّ

التي واجهولا يف طريقهام، مدالدياهم 
وُكّل أباااء الياان بالثباات والصااوع يف 
مواَجهة الددو حتى اننتصار أو عون ذلك 

شهاعُة يف سبيل الله.

أطلقت رشكُة mTN يمن للهاتف النّقال 
َع�ْرَض »اش�حن َواربح« ملش�ركيها والذي 
تقدم بموجب�ه جوائَز نقديًة يوميًة للفائزين 

يف السحوبات اليومية.
وهذا العرض – الذي يستهدف مشركي 

الدفع املسبق – يَُمكِّنهم من الفوزب��:
- جوائز نقدي�ة يومية مقدارها 50 ألف 
ريال لكلِّ فائز من الفائزين الخمس�ة الذين 

سيجري السحُب عليهم يومياً.
 - الفوز يف الس�حب عىل الجائزة الكربى 
ومقدارها 2,500,000 مليونان وخمسمائة 
أل�ف ري�اٍل، حيث س�يتم الس�حبُّ عليها يف 

نهاية العرض موزعة عىل خمسة فائزين.
ويف سؤاٍل وجه لألخ/ إبراهيم السمحي، 
مدي�ر أول االعالن�ات والعالق�ات العامة يف 
الرشك�ة عن آلي�ة الع�رض أج�اب بالتايل: 
»س�يدخل اس�م املش�رك تلقائياً يف السحب 
بمجرد أن يقوم املش�رك بتعبئة خطه بفئة 
410 ري�ال أو أكث�ر عرب الش�احن الفوري 
أو الش�احن اإللكروني أو الش�احن الذكي 
خالل فرة العرض«، مضيفاً: »س�تتضاعف 
فرص املشرك بالفوز كلما زادت عدد مرات 

التعبئة«.
وع�ن مواعي�د وطريقة تس�ليم الجوائز 
َوإعالم الفائزين قال: »س�يتم اإلعالن عن 5 
فائزين يومي�اً بجائزة مالية قدرها 50 ألف 
رياٍل لكل فائز، وس�يتم التواصل بالفائزين 
من الرقم 1000000 فقط، هذا وسيتم نرش 
أس�ماء الفائزين وصوره�م - إن أمكن- يف 

صحيفة الثورة نهاية ُكّل أسبوع، كما سيتم 
اإلعالن عنهم يف مواق�ع التواصل االجتماعي 

الخاصة بالرشكة.«
حال�ة  ظ�لِّ  يف  الع�رض  ه�ذا  ويأت�ي 
اقتصادية وضائقة معيشية يمر بها املواطن 
اليمن�ي، وقد يس�هم مث�ل ه�ذا العرض يف 

التخفيف من ذلك.

عناصُر تكفريية ُتعِدُم 5 
مواطنني شنقاً يف الجوف

  - متابعات:
اة “قاعدة” يو8  أقدمات الدااارُص التكارييُة املسااَّ
الجادة عى إعدا8 خاساة مواطال شاقاً يف محااظة 

الجوف.
وذكرت مصاعُر محليٌة باحااظة الجوف لا ”املسرية 
نات” أن عااارَص تكاريياًة تتبُع ما يسااى “القاعدة” 
أقدمات عى شااِْل خاساة مواطال من أَبْاَااء الجوف 
اس بياهم الشيخ حاد حسن الدوزي أحد  بتهاة التجسرُّ

َمَشايخ قبيلة ذو حسل باديريه املتون.
ونقت الجرياُة اساتاكاراً شادبياً كبرياً وسط أَبْاَاء 
محااظة الجوف الذين نّدعوا بهذه الجرياة التي أقدمت 
عليها الدااارُص التكاريية الدخيلة عى املحااظة والتي 
اساتقدمتها قوى الددوان إىل املحااظاة للتاكيل بأَبْاَاء 

الجوف الرااء.
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  - إبراهيم السراجي
عبدالاتااح  املارصي،  الرئياُس  َث  تحادَّ
السييس، بشكل َعَلاي عن ععم بالِعه للجيش 
الساوري يف مواَجهة الجااعاات املتطراة، يف 
مقابلاة مع التلازياون اللتغاايل. ولي املرة 
األْوىل التي يتحدث ايها بهذه الرصاحة، مدركاً 
أن السادوعية التي رعت بدااٍف عى تصويت 
املادوب املارصي يف األمم املتحدة لصالح قرار 
رويس بشاأن روسايا، سايكون لهاا رع ادل 
أقوى تجاه مرص، لكن الرجل يدرُف أن انهيار 
ساوريا يداي انهياراً ملرص، وأن انهياَر عالقة 
القالرة مع الرياض يداي أن مرص ساتداني 
بشكل ياكن تجاوزه مستقبالً، االارق كبري 
بل املصلحة انسرتاتيجية التي تاثلها سوريا 

وبل املصلحة األقل والتي تاثلها السدوعية.
وثاول القالارة إىل ماارتق طارق ماع 
الرياض؛ بسابب امللف الساوري، لان تتوقف 
تداعياتاه عااد ذلك امللاف، ااتجااه مرص إىل 
َل يف امللاات األُْخَرى،  سوريا، يداي غالباً التحورُّ
ُخُصْوثااً أن الاظاا8 الادويل القائام اآلن ن 
يساح أَْو ن يتيح ألية عولة السري يف اتجالل، 
وإذا حاولات أيَّاُة عولة أن تكاون متوازنة اال 
بد أن تجد ناَساها مجلة عاى اختيار طريل 

واحد، ولو ما يحدث اليو8 مع مرص.
يف محاولة لوثف التغريرُّ يف املشهد املرصي 
السدوعي قال موقع »أويل برايس« األَمريكي 
أن الخالاااِت بال القالارة والريااض بداية 
تحاول مزلازل يف الارق األوساط. وإذا كان 
ععم مرص الدَلاي للجيش الساوري لو بداية 
التحول اإنه ما تزال لااك اصوٌل أُْخَرى رباا 

ستكشف عن ناسها يف األيا8 القاعمة.
أما موقُع التلازياون األملاني اار تقريراً 
بدااوان »مرص والسادوعية – »قطيدة« عاد 
ماارق قاعادة َحَااة الساورية؟« يف إشاارة 
مزعوجاة لتوجه مرص نحو ساوريا، وبالتايل 

روسايا التي تتخذ من قاعدة حاااة ماطلقاً 
لدالياتهاا الجوياة ضد الجااعات املسالحة 

واإلْرَلاابية يف سوريا.
أن ترصياَح  األملاناي  التلازياون  واعتال 
الرئياس املارصي عان رضورة ععام الجيش 
السوري يف مواجهة الجااعات املتطراة بأنه 
جَداَل الدالقاات مع السادوعية عاى مارتق 
طارق، واثااً ذلك »بالتحاول الذي قد يصاُع 
محااِوَر جديدة قامت حولها ماذ اآلن حرب يف 

مواقع التواثل انجتااعي«. 
ويبادو أن مارص تريد أن يتم الكشاف عن 
التطاورات يف الدالقاات املرصياة الساورية، 
ولكن بدضها يتم تركاه للترسيبات، أي يأتي 
خروجهاا بصورة غري رسااية، حيث أشاار 
تقرير التلازيون األملاني إىل املقال الذي نرته 
ثحياة »السااري اللباانية« للكاتب السوري 
محااد بلوط واملدروف بُقربه من عوائر ُثاْع 
القارار يف عمشال والاذي كشاف عان وحدة 

مرصياة تضم ث1 طياراً، ياتاون إىل تشاكيل 
مروحياات تداال مااذ الثاني عار من لذا 

الشهر يف قاعدة حااة الجوية يف سوريا.
ويصاُف املراقبون أن السادوعيَة ن ترىض 
وانطالقااً  اهاي  ولذلاك  املواقاف  بأنصااف 
مان عقليتهاا البديادة عن مساتوى »عقلية 
الدولة« رعت عى ابتداع مرص عن سياساتها 
الخارجية يف سوريا والدراق باستقبال مباَلٍغ 
اياه لرئيس وزراء أثيوبياا، الذي زار الرياض 
قبال أيا8 واساتقبله ويل الدهد وويل ويل الدهد 
الذي وّقاع مده عدة اتَّااقياات، رأى كثريون 
أنها رساالٌة ملرص بتوجه سادوعي نحو ععم 
أثيوبياا التي تقيام مروعااً اْقتَصاعياً يهدع 
حصاة مرص من مياه الايال، ولو ما تدتلُه 

القالرة تهديداً ألماها القومي.
الدقلياُة املتوتارُة لادى الاظا8 السادوعي 
اندكست عى الاشاطاء والُكتّاب السدوعيل 
الذيان طالاب بدُضهام يف مواقاع التواثال 

يف  السادوعيل  ساياحة  باااع  انجتااعاي 
مرص وكذلك ترحيال مئات اآلنف من الداال 

املرصيل من األرايض السدوعية.
من جانب آخر يرى بدُض املحللل أن مرص 
بإْمَكااانها الساري عكس التيار السدوعي يف 
سوريا والدراق، ولكن يف ذات الوقت تستطيع 
أن تحاااظ عاى مساتوى عالقتهاا بتحالف 
الُدااْدَوان عى الياان، حيث أن اليااَن تاثُّل 
اساتثااًء لخروجاه عان التجاذباات الدولية، 
باداى أناه ن تواجد لروسايا يف اليان والذي 
يُجاِلُ مرص عى إحداث تحول آخر يف عالقتها 
مع السادوعية يف امللف الياااي، ُخُصْوثاً أن 
مرص حااظت عى وجوعلاا غرِي امللاوس يف 
الُدااْدَوان عى اليان، يف موقف أشابه »بجل 
التحركات  الخواطر« للسادوعيل باساتثااء 

البحرية القليلة باتجاه باب املادب.
عان انتقااِل املدركاة السادوعية املرصية 
إىل الياان، نارت جريادة األخباار اللباانية 

مقانً تحليالً للكاتب لقااان عبدالله، بداوان 
ساوريا  يف  السادوعي  ا  املارصي  »التااياز 
والداراق.. ماكن يف الياان؟« والذي يقول إن 
القالارة حااظات مااذ بداية الُدااْدَوان عى 
اليان عى مساااتها من الحارب، عى الرغم 
»التحالاف«.  يف  الرسااية  مشااركتها  مان 
مضياااً أناه »يف الوقات الاذي يكال التاايز 
بال السادوعية ومارص يف امللاال الساوري 
والدراقاي، تتجه األنظار إىل السااحِة اليااية 
التاي قاد تكاون التالياة يف ترجااة انارتاق 

التدريجي بل الحليال«.
وايااا يارى الكاتب أن مشااركة مرص يف 
الُداْدَوان عاى اليان غري مؤثرة، وبالتايل َاإن 
اختااء الدور املرصي لن يكون مؤثراً عسكرياً 
إِنَّ أن ابتداع مرص يداي أن السادوعية والدول 
الخليجية ستخوض حروبها »من عون الُدال 
الدربي والقومي، وبذلك تخرس السادوعية ما 
كان يدّد يف الساابل إجااعاً عربياً، والدعامة 
الرئيساية التي اساتظلت بهاا الرياض حتى 

األمس القريب«.
يف الصورة الدامة، وبالاسبة للدول الدربية 
املترّضرة من الاظا8 السادوعي َاإن خساارة 
السدوعية ملرص يداي لها ضدااً كبرياً، ناليك 
عان حدوث انْقااَلب مرصي مان ععم املوقف 
السادوعي يف ساوريا إىل ععم املوقف السوري 
املضااع إلراعة الاظاا8 السادوعي، ورع ادال 
األخاري الذي يوثاف بأناه »متهاور« والذي 
ياكان يوجه مزيداً مان الدقوبات عى مرص 
وتحريك الجااعاات اإلْرَلاابياة ضد الجيش 
املرصي يف محااظة سايااء، لو ما قد يجدُل 
القالارَة تتخاذُ خطاواٍت للرع عاى ذلك، وقد 
يكاون ذلك يف اليان، حيث وأن سالوك الاظا8 
السادوعي، يرشاح عونً عربياة مثال مارص 
الجزائار للبدء باساتداعة أعوارلاا التأريخية 
التي تتااَساُب مع حجاهاا ومكانتها بدد أن 

سلبتها السدوعية ذلك الدوَر لددة عقوع.

  - خاص
رغام أن اإلعاال8َ األمريكاي واألوروبي، ن 
ياويل مسااحًة كباريًة لتغطية الدادوان عى 
الياان، ولاو األماُر الاذي تؤكاده ثحيااة 
»التايااز« عادما أطلقت عى الحرب القائاة 
ضد الياان با »الحرب املاساية، إن أنه وعى 
مادى 20 شاهراً من الدادوان، لام يحدث أن 
تحدثات ثحيااةٌ أمريكياة أو أوروبياة، أن 
تحالف الددوان قد حّقل نرصاً عساكرياً من 
أي ناوع يف اليان، االتواطاؤ اإلعالمي الدويل 
مع الاظا8 السادوعي يتدلال بإلااله للالف 
اليااي أو تغطيته عى الجرائم الجااعية ضد 
املدنيل، لكاه ن يااح »شاهاعة زور« توحي 

بارص عسكري من أي نوع. 
اَل الدادواُن تغياريات  وبادنً َعان أن يحقِّ
اننتصاار  عاى  عطاااً  الياان  يف  جذرياة 
الدساكري، ااإن اإلعاال8 الغربي باات يرى 
أن الاشال السادوعي يف الياان، بات يارض 

تغيريات عاخل الاظا8 السدوعي.
وإذا كان الاظاا8 السادوعي قاد خّطاط 
لالنتصار يف اليان، واساتخدا8 ذلك اننتصار 
عى املساتوى الداخيل السدوعي يف ارض ويل 
ويل الدهد محاد بن سلاان، خلااً لوالده، اإن 
الاشال يؤتي نتائَج عكسايًة تدزز من ارص 
ويل الدهاد محاد بن نايف يف الدوعة للواجهة. 
ذلاك كان محور تقرير نرته ثحياة »وول 
سارتيت جورنال« األمريكية مؤخاراً بداوان 
»محااد بان نايف يداوع للواجهاة عى وقع 

اشل بن سلاان يف اليان«.
وتقاول الصحيااة إن الحرَب عاى اليان 

وثات بأنها نهج جديد نستدراض الدضالت 
يقاوعه محاد بن سالاان يف املاطقة، غري أن 
السدوعية تدثرت يف لذه الحرب بشكل كبري.

وترى الصحياة أن بن سالاان كان يهدُف 
لإلطاحاة بابن ناياف، وأن األمار كان مهيئاً 
لذلاك لون أن األول واجه مدضلة كبرية تتاثل 
يف اشاله يف الياان، األمر الذي اندكس سالباً 
عاى طاوحاتاه. وتضيف الصحياة بشاكل 
يوحاي إىل أن بان ناياف كان يادرُك تداعيات 
الاشال يف اليان ولذلك اهو كان حريصاً عى 

عد8 الربط بياه وبل حرب اليان.
وإىل موقاع ميادل إيسات آي األمريكاي 
والااطال باللغاة الارنساية، والاذي تاااول 
ترصيحاات لااطل الدادوان أحاد عساريي 
ومحاونتاه تليار اساتارار الحارب، إن أن 
املوقع وجد أن ملراِت عساريي كانت والية 

وغري مقادة.

وإىل جانب ذلك اإن املوقَع األمريكي الذي 
تااول ترصيحات عسريي استاتج من كالمه 
أنه وحتى اآلن لام يحقل تحالف الددوان أياً 
مان ألدااه املدلاة للحرب عى اليان ساوى 
أن الشادب اليااي ن يزال لاو الوحيد الذي 
يدااع الثاان البالاظ للوجه القبياح لهذه 

الحرب. 
مؤخاراً، حادث تغاري طاياف يف تغطية 
اإلعال8 الغرباي للحرب عاى اليان، وأثبح 
لااك ارتااٌع نسابي لاللتاا8 بالجرائم التي 
ترتكبها قوى الدادوان عى اليان، ومع ذلك 
يبقى ثابتاً يف تلاك التغطية أن لااك إجااعاً 
عى اشال الحل الدساكري وإخااق الاظا8 
السدوعي يف ارض إراعته يف اليان عن طريل 
القوة، بل إن الكارثة اإلنساانية التي خّلاها 
الددوان وكذلك اشله عسكرياً يف اليان باتت 

تأتي مقرونة يف التقارير الغربية.

  - خاص
أقا8 ملتقى الطالب الجامدي-كلية اآلعاب 
والدلو8 اإلنَْسااانية ادالياًة ومدرضاً تحت 
عااوان »0ل الصالة الكالى .. كلى جرائم 

الددوان«.
َوتااولات الادالياُة الددياَد مان اللامج 
والاقارات، وماهاا كلااة لرئياس الوحادة 
الطالبية القايض عبدالولااب املحبيش الذي 
أوثال نقاطااً عديادًة توضح مدى بشااعة 

الجرياة واساتكبار مرتكبيها وكلاة لاائب 
عايد كلية اآلعاب الدكتورة ساكياة لاشام، 
وكذلك كلااة ملاثيل ملتقى الطالب الجامدي 
يف كلياة اآلعاب َوكلاة لرئيس جامدة ثاداء 

الدكتور اوزي الصغري.
وشاالت الادالية اقرات عديدة إنشاعية 
ومرسحية واالشات مدلة عن مدى بشاعة 

املجزرة.
ويف اختتاا8 الادالياة قاا8 رئيس جامدة 
ثادااء بااتتااح املدارض التشاكييل الذي 

احتوى عدة مجساات وثور عن املجزرة.

ها على اليمن التحّولُت الإْقلْيميُة وانعكا�سُ

مصر تقرتُب من سوريا وتبتعُد عن السعودية

هزيمُة العدوان عسكرياً يف اليمن.. عنواٌن 
مشرتٌك يف الصحف واملواقع الغربية 

معرٌض فني وتشكيلي مللتقى الطالب 
الجامعي بجامعة صنعاء عن جريمة 

قصف القاعة الكربى
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آخُر أوراق المرتزقة: صفقاٌت على أوجاع الشعب 
  - عبداهلل بن عامر:

 

أحداٌث ومساتجداٌت ناتة تشاهُدلا السااحُة 
راُت األَخريَُة عى  الوطايُة واإلْقليْاية أارزتها التطورُّ
الصديَدين السايايس والدسكري، ما عاع مرتزقة 
أَْوَراق  وتحرياك  التاوضاع  إَعااَعة  إىل  الريااض 
وملااات َعالَّاااَهاا تحاظ لهم بدَض املكاساب 
وتضاان بقااَء الكثارِي ماهام ضاان الخارطاة 

السياسية للاشهد اليااي القاع8. 
االحديُث عن نتائج لقاءات مسقط وتداعيات 
املوقاال اإلْقليْااي والادويل رغم الضبابياة التي 
تُحيُط بهااا إن أن املرتزقة بَاَدوا يف وضع ُمرتبك، 
كااا لم يكونوا من قبُل، وكأنهم عى شااا لاوية 
قاد يقدون ايهاا يف أية لحظاة، محاولال تداُرَك 
األمار ضان محااونت إَعاَعة ثياغاة التحالُاات 
عاى املساتوى املحيل وانساتااعة مان تجاذُبات 
املوقف اإلْقليْاي، ساياا بل عول الددوان ناساها 
وتااقضاات املوقف الادويل باا يخاد8 تطلداتهم 

ويجدلهم رقااً مستاراً يف املشهد. 
اجاأًة يرُاُض لاعي خارطَة ولد الشايخ وقبل 
أن يتجاَه نحاو التصدياد اإلعالمي ضدلاا حاول 
إَعاَعَة ترتيب الكثري من أَْوَراقه ابتداًء من الحكومة 
التي أعااع تشاكيلها أَْكااثَااار من مارة، مروراً 
بالجياش املوايل له، وحتى بتغيري قياعات مَدنية يف 

محااظات جاوبية.
ُكلرُّ ذلاك حاَدَث قبال أن يقارر، ومع تساارع 
األحاداث وماا تحقل يف مساقط الداوعة إىل عدن 
واإليحااء بأناه ن يازال قااعراً عى تحقيال ما لم 
يتاكان مان تحقيقاه خاالل الدامال املاضيل، 
اياا كانت األثوات حتى تلاك املقّربة ماه والذي 
ظلت تدااُع عاه تؤكد أن زيارته إىل عدن ليست إن 
للهروب من لقاء ولد الشايخ، وبالتايل التهرب من 
الحل السايايس السلاي الذي لم لن يتأتّى عون أن 

يكوَن لاعي خارج املداعلة تااماً. 
آخاُر قارارات لااعي تاثّلات يف التالعاب عى 
الددوان ناسه من خالل الوعد والدهد بالدال عى 
تحقيِل مكاساَب ميدانيٍة، يف وقت ن تزال املالكة 
السادوعية تتطلع إىل كارس إراعة الجيش واللجان 
الشادبية وتحقيل إنجازات وخروقات عسكرية، 
ساياا يف جبهاات كتداز وبااب املاادب، وبدد أن 
والجاوف  كااارب  جبهااٌت  عليهام  اساتدصت 
والحدوع وميدي، وتدتاُد أيضاً عى إاقاِر الياايل 
وتجويدهام واساتارار الحارب انقتصاعية التي 
ترى أنها ساتحّقُل لهاا ما عجزت عااه يف ميداِن 

الاِّزاِل الدسكري. 
 

تقاُسُم عائدات النفط بني هادي واإلصالح: 
محليااً، ومان ماطلال املراوغاة، أعااع لاعي 
ثياغَة عالقِته بالتجاع اليااي لإلثالح »الحزب 
املؤيِّد للددوان«، من خاالل ابتداث أحاد عبيد بن 
عغر إىل ماأرب، حياث يتواجد التاظياُم اإلخواني 
وياتر ويتسع وياَشُط وياارس سلطاِت الدولة 
وياهب عائدات الااط والغاز ولو األمر الذي كان 
أحد أََلاااّم أَْسابَااب زياارة بن عغر، حيث أعقب 
الزياارة إْعااَلن ما يسااى الحكومة عن اعتزامها 
تساليَم رواتب الوحدات الدسكرية وتسليم رواتب 
املوّظاال يف محااظاات جاوبياة عون أن تدلان 
أن األَْماَوال التاي ساتتكال بتغطياة رواتاب تلك 
املحااظات ليسات إن من الدائدات التابدة للااط 
والغااز، ايااا سايحصل اإلثاالح عاى مليارات 

الريانت جراء لذه الصاقة. 
وحتاى تظَهَر الصاقة كااا يابغي لها أوعزت 
أطاراٌف تابداة لهااعي باار أخبار تتحادَُّث عن 
ِل السدوعية بداع رواتب املوظال، ولو ما لم  تكارُّ
يحادث، غري أن الهدَف من ذلك التغطيُة عى حجم 
األَْماَوال الكبرية التي سايتم تقاُساُاها بل لاعي 
واإلثالح، ناليك عن خاايا ثاقات جديدة لبيع 
الااط أَْثبَاحت حديَث الارُّخبة من ُعاالء الددوان 

أَْو من أولئك الذين ظلوا عى الحياع. 
 

تفاصيُل الصفقات املشبوهة 
ات إَعاَعة  بداَد زياارة بن عغار رَسعاَن ماا تاَّ
تشغيل قطاعات ناطية يف محااظات حرضموت 
وشابوة وَمأرب وانتَِّااااق عى كياية التشاغيل 
ومان ثام التصديار، ومان سايتوىل عالياة نقل 
املشاتقات الااطية واملوانئ التي ستتكال بالبيع 
وتقاسم ُكّل تلك املها8 للحصول عى أَْمَوال جديدة. 
يف التااثيال أن رشكاٍت تابداًة لديل محسان 
اار لهام عالقة  األحاار وأُْخاااَرى مرتبطاة بتُجَّ
وطيدة بجالل لاعي ستتوىل عاليَة نقل الااط من 

َمأرب إىل ميااء الضبة، بالتزاُمن مع إَعاَعة تشغيل 
قطاعاات ناطية يف شابوة وحرضموت كالقطاع 
53 التابع لركة برتومسايلة الذي استأنف إنتاج 
الاااط قبل أياا8، وبدد توقاف عا8 ألَْكااثَاار من 
عاا8، ويأتي إنتااُج الااط مان لذا القطااع بدد 
أن تاات إَعاَعة تشاغيل أربدة قطاعاات أُْخااَرى 

وضاها لااس الركة. 

صفقاٌت على أنقاض الدمار: 
الصاقااُت التاي يُِلُمهاا لااعي ماع أطراف 
محلياة ضاان تحالاف أتبااع الدادوان تأتي عى 
حسااب الشادب اليااي الذي يداناي من ضائقة 
الحصاار  نتيجاة  كارثاي  ووضاع  اقتصاعياة 
والدادوان والحارب انقتصاعياة، ولو ماا يجدُل 
تلاك الصاقاات رغم محااونت أطرااها التسارت 
عليها مؤامرة أخرى عى الشادب اليااي وتالعب 
بأوجاعه واستغالل جوعه ومداناته، اأن يحصَل 
تحالاف لاعي واإلثالح عى مليارات الريانت من 
الثروة اليااية يف ظل ماا يدانيه املواطن يف جايع 
املحااظات من وضٍع ُمازٍر ليس إن خيانة وطاية 
ومؤامرة قذرة ن ياكن التسارت عليها أو تليرلا، 
اجزٌء كبريٌ من تلك األماوال نتيجَة تلك الصاقات 
ساتذلب للدماار والقتل والخراب وانساتارار يف 

تجويع املواطال قصد إخضاعهم وإركاعهم. 

تعز وباُب املندب 
وسائُل إعال8 الددوان قالت إن لاعي سيُِرُف 
عى عالياة تحرير تداز، األمر الاذي يتطابل مع 
نية الددوان السايطرة عى الساحل الغربي التابع 
لتدز، ايااا يتباعر إىل أذلاان الكثريين أن مدركة 

تدز قد تقترُص عى األرياف واملدياة.
ومان ماطلال القاول إن األعواِت ن ياكان أن 
تتحارَك عون ضاوء أخرض مان الخاارج اياكن 
القاوُل إن السادوعية بالادل وبادال أطااعها يف 
الياان ومحاونتها إركاع وإخضااع الياايل ترى 
إىل أن الحل السايايس لم يحن وقتاه بدُد، رغم ما 
أثابها من خساائَر كباريٍة يف الجبهات الحدوعية 
وعى الصديد الداخيل ساواًء يف املجال انْقتَصاعي 

أَْو الدالقات املتوترة بل أقطاب األرسة الحاكاة.
ولدال الدالقاَة بال مخااوِف املرتزقاة وعاى 
رأساهم لاعي ماا ياتظُره يف قااع8 األيا8، حيث 
سايُصِبُح خارَج املشهد وبل خشاية املالكة من 
ياان ماا بدد الصااوع يف وجاه الدادوان يدادان 
كالً من الريااض وأتباعها إىل توحياد الجهوع من 
أجل إاشاال أيَّة جهوع لتحقيل السال8 وما يحدث 
الياو8 من تحررُّكات وتصديد ليس إن جهوع حثيثة 
إلاشال التسوية وانْساتاَرار يف الحرب الددوانية 

مهاا كانت الخسائُر. 
 تحاركاُت لااعي ومرالااتاه عاى تحقيال 
إنجازات عساكرية، تأتي يف إطار محاونت البقاء 
يف السالطة أَْكااثَااار وقات ماكن، ولاو بإيها8 

اإلْقليْام وتحالاف الدادوان بأكاله باأن اننتظار 
أاضُل من إنجاز اتَِّاااق سايايس خالل األساابيع 

القاعمة.
األمريكياة  األطاااع  ويف محاولاٍة نساتغالل 
تحدياداً يف بااب املاادب والسااحل الغربي جاءت 
تحررُّكاُت لاعي لتلبَي تلك التطلداِت انساتداارية 
مان خاالل الداع بائااِت املقاتلل املتشادعين إىل 

جبهات باب املادب.
ومان لاا سااجُد أن رغباَة لااعي وتطلدات 
اإلثالح واألجادة السادوعية واألطااع األمريكية 
جايدهاا التقت يف خط واحد قد ن يتداَرُض خالل 
املادى املاظور إن يف حالة الاشال يف التاايذ حيث 
تحارص واشااطن عى تغياري التكتياكات ضان 

انسرتاتيجيات التي ن يطرأ عليها أي تغيري.

زيارُة هادي وتصريحاُت عبدالسالم 
لقد جااءت خطواُت لاعي بدد سااعات اقط 
من ترصيحاات أطلقها الااطُل الرسااي ألنصار 
الله محاد عبدالساال8، تحادث ايها من أن لااك 
تحررُّكاٍت قاد تُايض إىل توقيع لااعي عى اتَِّاااق 
مبااعئ مساقط، ولو ماا يدااي ضااااً القبوَل 
بخروجه مان املشاهد والبدء يف وضاع الرتتيبات 
اإلجرائية للتوثل نتَِّاااق سال8 شامل يبدأ بوقف 

الددوان. 
وبالتأكياد أن ترصيحاِت عبدالساال8 ن ياكن 

أن تأتاَي من اراغ، بل عن عراية كاملة بحقيقة ما 
يدوُر يف الطرف اآلخر الذي حااوَل مللاَة التداعيات 
املبكارة للساقوط املادوي، غاري أن ما تحادث به 
محللون سياسايون كاملاوعّع املقّرب ماا يسااى 
الرعية الذي أشاار وِمن ماهو8 ما طرحه إىل أن 
لااعي يتجُه بالادل نحو التارع عى الجايع بُغيَة 
الحااظ عاى ماصبه وأن لذه املحااونت تأتي يف 
الوقت الضائع ولن يُكتََب لها الاجاح، وكأنه يقول: 
عى لاعي اننصياع ملطالب الساال8 باإلذعان ملا تم 

التواال عليه يف مسقط والقبول به. 
عى الصديد الدساكري أَيْضاً اال ياكُن لهاعي 
ومداه تحالف الدادوان بخلائه الدساكريل وما 
ياتلكاه مان تقايات ومدادات وقدرة تساليحية 
وتكاولوجياة تحقياُل أَْكااثَااَر مااا تحقل لهم 
خاالل الدامل املاضيال، بل إن تطورات املشاهد 
الدسكري أكدت ومن خالل اارق القوة بل اليان 
املقاو8 للددوان عل جيشه ولجانه الشدبية وبل 
عول الدادوان اإن الياَن تاكن من الصاوع خارج 
توقدات الجايع، بل إن شاهاعاِت الدبلوماسايل 
األجانب باتت اليو8َ تؤكاُد أن ثاداء أَْثبَاحت يف 
موقِف أاضَل عساكرياً وَسياساياً، ولو ما رصح 
به عبدالسال8 خالل لقائه بقااة املسرية قبل أيا8. 

 
هادي واإلصالُح والورقة االْقتَصادية: 

يبقى الشالرُّ انْقتَصااعي الذي يحااول لاعي 
واإلثالُح مداً اساتخداَمه بالتزامان مع الحصار 
املااروض من قبل عول الددوان، غريَ أن احتاانت 
تجاوز التحدي انْقتَصاعي ن تزال مطروحًة أَيْضاً، 
وباإلماكان وَضُع خيارات للاواجهة يف لذا املجال 

ولو ما لم تقد8 عليه ثاداء حتى اللحظة.
يبقاى القاول إن اإلثاالح الذي حااول القوَل 
ماراراً أنه قاعٌر عاى تحقيل اخرتاقات عساكرية 
واتخااذ خطاوات أماياة واْقتَصاعياة قاد تدااع 
ثاداَء لالستساال8 لو ذاته الذي اشال يف مدارك 
نهم ورصواح والتي عى ضوئها كانت السادوعية 
تحااول ماْاَح مرتزقتها ُاَرثاً جديادًة َعاالَّااهم 
يتاكااون بالادال مان التقاد8 غاري أن الوقائع 
امليدانياة أكادت ثدوبَة الوثاول إىل وضع يداع 
ثاداَء لالستساال8 لروط الرياض، واألمر ذاته 

سيحدث مع لاعي واإلثالح مداً. 
 

عواقُب أيَّة مغامرة جديدة للعدوان 
نحاُن لااا ن نجز8 باأن الددوان لان ياجر إىل 
عالياة عساكرية جديادة، بال نؤكاد أن عواقب 
ونتائج لاذا اننجرار لن تكاوَن أاضَل من مصري 
ونتائاج املدارك والداليات الدساكرية الساابقة 
مهاا حااول املرتزقة عاى األرض تصويَر الوضع 
واال ما يادور يف مخيالتهم من أولاا8 وأحال8 ن 
مكان لها يف الواقع امليداني، بل إن عد8َ انستااعة 
ماا حادث خاالل األشاهر املاضية مان عاليات 
عساكرية ااشلة يداع الجايَع إىل القول إن نتائج 
الدالياات القاعماة سايكوُن أَْكااثَااَر خساارة 
للددوان ليس عى املستوى الدسكري احسب، بل 
وستادكس عى وضدية مرتزقة الددوان َسياسياً، 
اأن يذلباوا اليو8 نحو حل سايايس يضَاُن بقاَء 
الجايع يف الخارطة السياسية والطيف املجتادي 
اليااي ووال ماطلقات مشارتكة تحاُظ ساياعة 
الوطن وتصوُن كرامتاه أاضل بكثري من انندااع 
نحو املزياد من الدماار والقتل من أجال املصالح 

الشخصية واستجابة لألطااع الخارجية. 
ولدل وجوع قوات عساكرية أجابية وأمريكية 
تحدياداً يف عادن وماا تام تداولاه خاالل اليومل 
املاضيل مان أنباٍء عن وثول قاوات من املارياز 
األمريكي يؤكد حقيقة األطااع األمريكية باحتالل 
الياان ونهاب ثرواتاه والسايطرة عاى موقداه 
انسرتاتيجي الها8 ويكشاف ُمَخّططات الددوان، 
ويؤكاد ما تحدث به قائد الثورة الشادبية السايد 
عبدامللاك بادر الديان الحوثاي يف خطاباتاه باأن 
الدادوان عاى اليان أمريكاي إرسائيايل بالدرجة 
األوىل، وما السادوعية وُمرتزقتهاا إن أعوات تااذ 

ُه به. ما تُوجَّ
 ولياس ثحيحاً القاول إن التحارك األمريكي 
يأتاي يف إطاار تلبية رغباات لااعي يف محاونته 
البقاء يف السلطة بقدر ما لو ُمَخّطٌط خارجي لم 
تُكتَْب اصوله الاهائية بدد، ولدل اإلخراج الشكيل 
ملرحلة لاعي لم يحن وقتها، اال يزال البدُض يرى 
يف وجاوعه ارثًة لتاايذ أجادتاه، اياا لن يتاكَن 
من تاايذلاا وارضها لو ذلاب الياايون جايداً 
نحو ساال8 حقيقي واَل تسوية سياسية تتوثل 
إليها القاوى الوطاية مباية عاى محدعات ضان 

الثوابت الدامة للوطن واملواطن.

تقاُسم  على  بــاالتِّــَفـــــاق  »اإلصـــالح«  مــع  تحالفه  صياغَة  ُيعيُد  ــادي  ه  
الوطنية ــثــروة  ال إهـــدار  مــهــام  وتقاسم  النفط  بيع  واستئناف  املــلــيــارات 

 قراراُت هادي تمّثلت يف التالعب على العدوان نفِسه من خالل الوعد بالعمل 
إىل  تتطّلُع  السعودية  اململكُة  تزاُل  ال  وقٍت  يف  ميدانيٍة  مكاسَب  تحقيِق  على 
عسكرية  وخروقات  إنجازات  وتحقيق  الشعبية  واللجان  الجيش  إرادة  كسر 
ــُد  يــؤّك عـــدن  يف  ــدًا  تــحــدي ــة  ــي وأمــريك أجنبية  عسكرية  ـــوات  ق وجــــوُد   
ــدوان ــع ــطــات ال ــّط ــَخ ــل ويــكــشــف ُم حــقــيــقــَة تــلــك األطـــمـــاع األجــنــبــيــة ب

تكوَن  لــن  جــديــدة  عسكرية  لعمليٍة  ــدوان  ــع ال انــجــرار  ونــتــائــُج  عــواقــُب   
السابقة  الــعــســكــريــة  والــعــمــلــيــات  املـــعـــارك  ونــتــائــج  ــن مــصــري  م ــَل  ــض أف
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  - خاص:
ألَحاَل الُدااْدَواُن األمريكيرُّ السادوعيرُّ عى 
بالعناا خساائَر كباريًة يف قطاع الاقال اللي 
والبحاري والجاوي، وذلك ضان السايااريو 
اإلْجاَرامي الهاعف إىل تدمري انقتصاع الكامل 

لليان من أجل إخضاعه وتركيده.
 ويُجِااُع الكثريُ من الخالاء انقتصاعيل 
عاى أن الُدااْدَوان عاى بالعنا لاو اقتصاعي 
بامتيااز، اخاالل لاذه املدة اساتهدف الددو 
ُكّل املاشاآت انقتصاعياة للبلاد مان مصانع 
ومستشاايات وجساور وطرقاات وموانائ 
ومطاارات، ليكاون انقتصااع لاو الحارب 
األقىس يف مديشة الااس واملواطال والاقراء.

وبحسب انقتصاعيل َاإن بالعنا تحتاج إىل 
أكثر من 50 ملياار عونر؛ إلعاعة بااء وترميم 
السادوعي  األمريكاي  الُدااْدَوان  ماا خلااه 
ومدالجاة ماا خّلاتاه األزماات السياساية 

السابقة.
وتؤكد ثحياة »نيويورك تاياز« أن لااك 
بصااٍت أمريكيًة واضحاة يف الغارات الجوية 
التي شااها طريان الُداْدَوان السدوعي، والتي 
اساتهدات تدماريَ اقتصاع اليان، مشاريًة إىل 
أن الغاارات تركاز عى رضب ألاداف مدنيّة، 
مثل مصانَع وجساور ومحطات طاقة، عون 
أن تكاون لاااك أياة أعلة عى اساتخدا8 تلك 
املاشاآت من قبل حركة أنصاار الله ألغراض 

عسكرية«.
وأورعت الصحيااُة أن طارياَن الُدااْدَوان 
استهدف مصاداً يف الداثاة ثاداء )مصاع 
الداقال( الاذي ياتاج نوعاً مان »البطاطس« 
الذي ياّضله األطاال الياايون، مشرية إىل أن 
الغاراِت أَعَّت لتدمري املصاع بالكامل وقتل 10 

من الداال.
وأكدت أن قوى الُداْدَوان اشلت يف تحقيل 
اننتصاار عى مادى 19 شاهراً »لكاها باتت 
تركاز عاى رضب ركائاز انقتصااع اليااي، 
إذ يشاري ماتقدو تلاك الحالاة إىل أن الغارات 
قاد عمرت عادعاً كبرياً مان األلاداف املدنية، 
يف الوقات الاذي لام تكن اياه أياة عنئل عى 
اساتخدامها من قبل الحوثيل«، بحساب ما 

ورع يف الصحياة.

القطاُع األكثر تضررًا 
القطاعاات  أكثار  الاقال  قطااع  ويداد 
انقتصاعياة يف البلاد تارضراً مان الُدااْدَوان 
األمريكاي السادوعي عاى بالعناا، اجاياع 
وتوّقاف  اساتهداُاها،  تام  الياان  مطاارات 
الرحاالت الجوية من وإىل مطار ثاداء وتدز 
والحديادة وغريلاا، كااا أغلقت السادوعيُة 
املااااذ اللية لها مع الياان كاااذ الوعيدة، 
وبحرياً ااَرَض الُداْدَوان حصااراً خانقاً عى 
البواخار التجارياة مان الُوُثاول إىل مياااء 
الحديادة، وكل لذا الحصار الالي والبحري 
والجوي لداه األساس تركيع الشدب اليااي 
وإخضاعاه للهياااة السادوعية وإعاعته إىل 

الوثاية من جديد.
وبحسب تقرير رساي َاإن خسائر قطاع 
الاقال يف بالعنا جراء الُداْدَوان وثلت إىل أكثر 

من 2 مليار عونر.
وذكر تقريٌر حديٌث لوزارة الاقل، أن طريان 
الُداْدَوان تسابب يف تدماري كيل وجزئي لددع 
من ماشاآت ومرااال قطاع الاقال يف اليان 
شاالت املوانائ البحرية وليئاات ورشكات 

الطريان والاقل اللي.
وأوضاح التقريار أن الُداْدَوان السادوعي 
كبّد الاقال الجوي خساائر ااعحة من خالل 
اساتهدااه للقطاعات التابداة للهيئة الدامة 

ساتة  وتدماري  واألرثااع  املدناي  للطاريان 
مطاارات “ثادااء وعادن والحديادة وتداز 
وثدادة وعتل” بلغات مليااراً وث51 مليوناً 

و152 ألف عونر.
وتوزعت تلك الخساائر عى البُاى التحتية 
للاطاارات وتراجع نسابة إيراعات األنشاطة 
الجوية باسابة 60 باملائة وحاوايل 95 باملائة 

من األنشطة غري الجوية.
وبحساب التقريار َاإن نسابة األرضار يف 
مطاار ثاداء الادويل بلغات 70 باملائة، اياا 
تارضرت مطاارات عادن وثدادة الدوليّال 
باسابة 100 باملائة ومطاارات تدز والحديدة 

وعتل باسبة 0ث يف املائة.
القطااع  يف  الُدااْدَوان  أرضار  وشاالت 
الجاوي، تدماريَ البُااى التحتياة للاطاارات 
وتدارض بدضها لتدماري كيل وإخراجها عن 
الدال وبدضهاا تدمري جزئي جاراء القصف 
الجاوي للُدااْدَوان السادوعي الاذي تسابب 
يف تدماري مادارج الهباوط واملادارج املوازية 
وامَلاْرَس وثانت الاركاب واملباناي واألبراج 
وإتاالف أجهازة الهباوط اآليل وانتصاانت، 
كاماريات  ملاظوماات  تدماري  إىل  باإلَضاَااة 
املراقباة وشاشاات عرض الرحاالت وعربات 
اإلطاااء وبواباات التاتيش األماياة وأجهزة 
تاتيش الداش والشاحن وماظومات إضاءة 
املدارج يف مطارات الجاهورية، واقاً للتقرير 

الذي نرته وكالة األنباء اليااية.
وعّمار الُداْدَوان السادوعي، طائارة تابدة 

للخطاوط الجوياة اليااية طراز)باي 7ل7( 
وطائارة بوياج )بي 737( جراء انساتهداف 
املباارش لهاا يف مطار عادن وكاذا تدمري كيل 
لطائرة الساديدة طاراز )يس. آر. جي 700( 
وتدمري جزئي لطائرة طريان الساديدة )يس. 

آر. جي 200( يف مطار ثاداء الدويل.
أماا القطاعات املرتبطاة بالطريان املدني، 
ابلغات خساائره نحاو 230 ملياون عونر، 
َواقاد 0ث باملائاة من الداالة يف لاذا القطاع 
لوظائاهم جاراء الُداْدَوان السادوعي، وتأثر 
إيراعات تلك القطاعات بحوايل 75-99 باملائة، 
إَضاَااة إىل توقاف الدديد من املشااريع التي 
كانات ساتدال عاى تااياة إياراعات الدولة 
وتقديام خدماات للاواطال تاثلات يف تدثر 

مشاريع مطارات ثاداء وتدز واملكال.
وتكبادت رشكة الخطاوط الجوية اليااية 
خساائر بحاوايل 200 ملياون عونر تاثلت يف 
خساائر اإليراعات عن الارتة املاضية من بدء 
الُداْدَوان وحتاى تاريخه إَضاَااة إىل تكاليف 
تدمري املباناي واملكاتب والتجهيازات التابدة 

للركة.

النقل البحري.. خسائر أكرب
وحساب تقريار وزارة الاقل َاإن خساائر 
قطاع الاقل البحاري بلغت 900 مليون عونر 
جاراء تدمري تحالف الُدااْدَوان للبُاَى التحتية 
واملددات والتجهيزات ملياائي الحديدة واملخاء 

التابداة مُلَؤّساااساة موانئ البحار األحار.. 
مبياااً أن التكلااة اإلجاالياة إلعااعة تأليل 
مياااء الحديادة ساتصل إىل 90 مليون عونر، 
اياا ستصل التكلاة اإلجاالية إلعاعة تشغيل 

ميااء املخا 60 مليون عونر.
وبّل التقرير أن ُمَؤّساااسة البحر األحار 
خارست إيراعات خاالل الاارتة املاضية جراء 
بلغات  ايااا  ملياون عونر،   200 الُدااْدَوان 
خسائُر القطاع التجاري بايااء الحديدة 300 
مليون عونر تاثل يف انتظار الساان التجارية 
و150 مليون عونر خساائر ميااء الحديدة يف 
القطااع التجااري والداايل، إَضاَااة إىل تكبد 
ميااء املخاء خسائر يف القطاع التجاري بلغت 

100 مليون عونر.
وذكر التقرير أن الخساائَر شاالت تدمري 
البضائاع  ومساتوععات  واملاشاآت  املباناي 
والراادات وشبكات الكهرباء واملياه ومخازن 
قطاع الغياار وسايارات اإلطاااء وكريااات 

الحاويات.

النقُل الربي.. املعاناة أعمق
وايااا يتدلاُل بقطااع الاقل اللي أشاار 
التقريار إىل أن لاذا القطااع تكبّاد خساائر 
بلغات نحو 11 مليونااً وثث7 ألف عونر جراء 
الُداْدَوان الذي تسابب يف ترضر مراال الهيئة 
الدامة لتاظيم شائون الاقال اللي وتدرض 
مباالاا الرئيايس بأماناة الداثااة لتدماري 
جزئي والتدمري الشاامل ملباني ومراال ميااء 
الطاوال الالي محااظاة حجاة، إَضاَااة إىل 

تدمري ميااء علب اللي باحااظة ثددة.
وأكاد التقريُر أن وزارَة الاقال وقطاعاتها 
املختلاة خارست جراء الُداْدَوان الغاشام إىل 
جانب خساائرلا املاعياة عدعاً مان الداملل 
الذين استشهدوا جراء غارات طريان الُداْدَوان 

السدوعي األمريكي يف مقار عالهم.
َوياكن القوُل إن الخساائَر يف قطاع الاقل 
اللي والبحري والجوي لم تاحرص باملددات، 
بال طالات نحاو 0ث باملائاة مان الداالاة يف 
لاذا القطاع ماان خرسوا وظائاهم بسابب 
الُدااْدَوان، األمر الذي سااَلَم يف زياعة نسابة 

الاقر.

  - متابعات:
قالات ماظااُة الدااو الدولياة إن 
مرتزقة الُداْدَوان يف مدياة تدز يقوعون 
تساتهدُف  وترلياب  تضييال  حالاَة 
الداملال يف املستشاايات، األمار الذي 
يُدارِّض املدنيال إىل الخطار من خالل 
تاركزلام وإنشااء مواقاع عساكرية 

ُقرب املاشآت الطبية.
وأجرى باحثاو املاظاة خالل زيارة 
للاديااة قبل أساابيع مقابالت مع 15 
طبيبااً، وعاملل طبيال آخرين، أكدوا 
جايدهام أن قياعات املرتزقة مارسات 
بانتظاا8 التضييال عليهم وعاادوا إىل 
احتجازلام وتهديدلام بالقتال خالل 

األشهر املاضية.
وقاال ايليب لوثار، مديار األبحاث 
الارق  يف  التأيياد  كساب  وأنشاطة 
األوساط وشااال أاريقياا، بااظااة 
الداو الدولية: »لااك أعلة عامغة توحي 
باأن القوات املدارضة للحوثيل شاات 

حالاة تخوياف وترليب ضاد املهايل 
الداملال يف املاشاآت الطبياة يف مدياة 
تداز، إذ عرَّضوا ساالمة املستشاايات 
إىل الخطار، واساتخاوا بواجب حااية 
املدنيال باوجاب القاناون الادويل من 
خاالل تاركز املقاتلل وإنشااء مواقع 

عسكرية قرب املاشآت الطبية«.
»ن  قائاالً  لوثار  ايلياب  وأضااف 
ياكاُن أن يكاوَن لااك مالٌر ملضايقة 
الداملال الطبيال أو مااع األطباء من 
القيا8 باهاتهام يف إنقاذ حياة الااس. 
إن الهجااات التي تساتهدف الداملل 
الطبيل أو املاشاآت الطبياة محظورة 
الادويل،  اإلنسااني  القاناون  باوجاب 
حارب«.  جرائام  تشاكل  أن  وياكان 
واضطرت ثالثة مستشايات، عى األقل 
– بحساب ماظااة الدااو الدولية- إىل 
إغاالق أبوابها بسابب التهديادات التي 

تدرض لها الداملون الطبيون.
 ويف يو8 انثال 21 نواال/ ترين 
الثاناي، عالام اصيال تاباع ملرتزقاة 

الُداْدَوان مستشااى الثاورة وأغلقوه، 
ولاو أكال مستشااى عاا8 يف مدياة 
تداز؛ انتقاماً، عى ما يبادو، من تقديم 
الداملل الطبيل ايه عالجاً طبياً طارئاً 

لثالثة مقاتلل حوثيل جرحى.
وقاال ثالثة شاهوع عياان إن ثالثة 
يف  مكتبااً  عالااوا  مسالحل  رجاال 
املستشااى، ولادعوا بقتال الداملال 
الطبيال إذا لم يغلل املستشااى أبوابه 
ااوراً، كاا أن املسالحل الثالثة حاولوا 
ساحب مقاتلال مان أنصاار الله عى 
قياد الحياة من قسام الدااياة املركزة 
الطبيال  الداملال  لكان  واإلندااش، 
مادولم من امليض ُقُدمااً يف ذلك. بيااا 
مات املقاتل من اللجان الشدبية الثالث 
عادما كان يتلقى الدالج يف املستشاى، 

كاا تقول املاظاة.
وقاال ايلياب لوثار »تاُاصرُّ قاعدة 
جولرياة يف القاناون اإلنسااني الدويل 
عى رضورة جلب الجرحى سواٌء أكانوا 
من املدنيل، أو من املقاتلل إىل املاشاأة 

الطبية، وتقديم الدااية لهم«.
وواثال قائاالً: »إناه ألمار شاائن 
ومرااوض أن نارى مجاميع مسالحة 
تاتقام مان الداملال الطبيل بسابب 

قيامهم بواجباتهم«.
وقال الدديُد من األطباء استجوبتهم 
ماظاة الداو الدولية إن حالة انناالت 
األماي التي تاشت يف تدز أحدثت اراغاً 
أمايااً يدرضهام إىل مخاطار جساياة 
جاداً من قبال مرتزقة الُدااْدَوان الذين 

يارضون ناوذلم عى املستشايات.
مستشااى  مان  طبياب  وقاال 
ماظااة  ماع  لقااء  يف  الجاهاوري، 
الداو الدولية: إن أحد املسالحل أطلل 
الطباي  املجااع  عاخال  يف  الرثااص 
بددما قيل له إن اباه، ولو من مرتزقة 
الُدااْدَوان أثياب بجاروح خايااة يف 
سااقه، لام يكان يف حاجاة إىل تلقاي 
عااية طارئة، وياكن عالجه من طرف 

مارض. 
وأعت ااورة الغضاب التاي ظهرت 

عليه، وماا رااقها من عااف، إىل جرح 
عاملل طبيل، والتسابب يف مقتل أحد 

املرىض.
يف  الداملال  مضايقاات  ومان 
املستشايات إىل إنشاء مواقع عسكرية 
بالقارب ماهاا، وتقول ماظااة الداو 
الدولياة إن مرتزقاة الُدااْدَوان وضدوا 
الطباي،  املجااع  محياط  يف  عباباات 
التاي وجههاا  املااشادات  متجاللال 
الداملاون الطبياون والسالطات بدد8 
القياا8 بذلاك، وعارض لاذا الوضاع 
مباني املستشااى، والداملل الطبيل، 
واملارىض إىل مخاطر جساياة بسابب 

تحويل املاطقة إىل ساحات رصاع.
»تاركاز  إن  لوثار  ايلياب  وقاال 
املقاتلل والدربات الدسكرية املدارضة 
الطبياة  املاشاآت  يف  اللاه  ألنصاار 
ومحيطهاا بتدز، يهدع ساالمة املدنيل 
والداملل الطبيل، ويُظِهُر اساتخااااً 
باملبااعئ الجولرية للقانون اإلنسااني 

الدويل«.

وظائَفهم..  فقدوا  العاملني  اآلُف  ال�ستهداف..  هذا  جراء  اليمن  خ�سائر  دولر  مليار   2"
ات�ساُل اليمنيني انقطع بالعامل.. وح�ساٌر »�سيطاين« خانٌق لكل املنافذ

ُق الجراح! شلٌل شبه تام لقطاع النقل الربي والبحري والجوي.. الُعـْدَوان ُيَعـمِّ

قالت اإن الهجماِت على امل�ست�سفيات حمظورة وميكن اأن ت�سكل جرائم حرب

منظمُة العفو الدولية: أدلٌة دامغٌة تثبت تورُّط مرتزقة الُعـْدَوان 
برتهيب العاملني يف املنشآت الطبية بمدينة تعز

بقية من ال�سفحة الأخرية 

 أقالُمكم 
رصاص!

والرؤى الضيقة املااطقياة والاظرة القارصة 
السطحية والُدَقد الطبقية والغاية املاعية.. تكذب 
حل تكتُُب، وتخطئ حل تحساب، اتبكي الغزاة 
وتااُدُب وتطرب لقتال أَبْاَاء جلدتها وتساتدذب.. 
تزّور الحقائل وتار عى ثاحاتها ثوَر الوروع 
والحدائال لتوحاَي للاخدوعل بهاا أن ثاوعنا 
عائٌل وثباتاا سابُب املضائل حال حالاا البااعق 
واّضلااا الخاااعق عى الااااعق عااعااً عن حل 
عامغ ومقاومة لباطل زالل أزلل األَْرَواح وساك 
الدمااء وعّمر املاازل والطرقات واملباني واملشاايف 
وكل لاذا عان علم اولئاك خااٍف وإلقااعهم غري 

كاٍف.
ساحقاً ألقال8.. تتباكى عاى املدنية ون تبكي 

آنف الضحاياا مان املدنيال..
 تداااع عان الجاهورية من أحضاان ملكية 

رجدية تالك مواطايها حتى يف الجاسية..
ُق بالوطاية وتاال رثيد أاكارلا عى  تتشادَّ

غزاته واملدتدين عليه..
تلر للادل وتجر8 وتحر8 رع الادل..

تطالب بالحقاوق وتحّرض وتاتااع عن أعاء 
الواجبات..

تدندن للارتبات وتلدن الجبهات.
إىل تلك انقال8:

رثاثكم قد يؤملاا ولكاه لن يقتلاا..
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  - خاص:
»ياكاُااا أن ندِلَن اليو8َ بُكلِّ اخٍر أن بالَعناا تخلو من البطالة، ومن التارقة 
الُدارصياة، ومان أيّاة مجاعاة وَعاْوز، وألدااب القااار، والدعاارة، وتداطي 
املخادرات، كاا تخلو بالعنا مان األُمية، ومن األطاال الُحاااة مان ن يالكون 
ُاَرَص انلتحاق باملدارس، ولم تدد يف بالعنا مااطُل يساوعلا الاقر واألمراض، 
ولقاد أثبح التدلياُم والرعاياة الصحية يف بالعنا مارضَب امَلثَال يف الاجاحات 
امُلحارزة يف املجال انجتااعي، ومثال إعجاب الكثرييان يف الدالم«. لذا ما قاله 
الزعيُم الثوري الراحل ايديل كاسارتو يف املؤتار األول للحزب الشيوعي الكوبي 

مطلع السبديايات. 
كاسرتو الذي ُوِلد ألب ثري يالك األرايض يف أغسطس 1926، تخى عن حياة 
الرغد ليقوَع ثورًة يساارية مع الاقراء يف كوبا استارت عقوعاً وثاغها علاؤه 
السايايسرُّ وإحساسه القوي باملسئولية تجاه شدبه ووطاه. كان كاسرتو الذي 
تويف عن عار 90 َعااماً مااضالً حاعَّ الذكاء يتاتع بالكاريزما بل أبااء شادبه 
وقاعة الثورة وعى مستوى الدالم حتى بل مدارضيه وخصومه. رجالً له رؤية 
ثورية إنَْساانية أماية وقف يف وجه الهيااة انمليالياة األَمريكية عى أَمريكا 
الالتياياة. وقاال يف قاة يف األرجاتل عاا8 2006 حيّاه خاللها الحشاوع وكأنه 
نجم موسايقى الروك »أنا سديد حقاً بأناي بلغت الثاانل من الدار. لم أتوقع 
ذلك مطلقاً عى األقل ليس مع وجوع عولة جاَرة -أقوى عولة يف الدالم - تحاول 

قتيل ُكّل يو8«. 
تحرك كاسارتو مع الثوار الكوبيل املاايل، بااا يربو عن عرين ثائراً، لم 
يكن باملدقول وباملقاييس الدسكرية أن يستطيع عرون مقاتالً لزياَة جيٍش 
مدرب تقُف خلاه أَمريكا انمليالية، إن أن كاسارتو ورااقه توّحدوا بالشادب 
َوالتات حولهم الجاالري اكانوا ذراعها الضاربة يف الثورة ويف وجه انعتداءات 
األَمريكياة، ويف أزماات الحصار انقتصااعي. وبوعي الشادب الكوبي بألاية 
الثاورة ورضورة الصاوع، رغم الثورات املضاعة التي مّولتها أَمريكا انمليالية 
وقاعلاا مرتزقة كوبيون مهاجرون يف أَمريكا اساتطاع كاسارتو الحااَظ عى 
ثورته، ماا كشاف عن ثالبة رجل كان يدتز8ُ مااَرَقَة الحياة ولو يف السلطة. 
ى عن السالطة يف 2006 وسالَّم وزير الدااع  لكان وبدد أن عاَلَااه املرض تاحَّ
شاقيقه راؤول السالطة الذي أنتخب رسااياً من قبل اللجااة املركزية للحزب 
الحاكم يف الدا8 ث200. ويف لذا األمر يحاول الايو للاليل شان حالة للايل من 
ثورة املااضل كاسرتو وعياقراطيته وتصويره كاستبد احتكر السلطة لااسه 
ووّرثها ألخيه من بدده، اياا الحقيقة أنه ليسات لااك ثروات خاثة ياتلكها 
كاسارتو أَْو أخاوه وغريلم مان القاعة يف الدولاة الكوبية انشارتاكية. ويقول 
كاسارتو يف أحد خطاباتِه »إن ثالتاا الدائلية لم يكن من شاأنها سوى إرشاك 
راؤول يف الاضاال الثاوري. ولياس للصداقة أَْو القرابة أّي أََساااس حل يتدلل 
األمار بانتخاب القاعة، ونحن الكوبيل ناهام ذلك جيداً ولكن يابغي أن تاهاه 

أيضاً الدول األًخرى.«. 

رضوخ َأمريكي 
ويف 17 عيساال كاناون األول ل201 بدد أَْكثَر من نصاف قرن من القطيدة 
األَمريكية والحصار األَمريكي املاروض عى كوبا رضخ الرئيس األَمريكي باراك 
أوباما، وزار كوبا إلعاعة الدالقات الدبلوماساية ماع الونيات املتحدة، وحياها 
ظهارت الصاورُة الشاهريُة للرئيس راؤول كاسارتو يااك يد أوباماا يف الهواء 
ويااداه من الرتبيت عى كتاه، راضاً للااطال األَمريكي الذي يريُد أَن يتدامل 
مع كوبا كدولة تابدة و)ناشزة( عاعت لبيت الطاعة اإلمليايل! وبدد ذلك بستة 
أساابيع أبدى كاسرتو تأييداً ااتراً لالتااق، وذكر أوباما بالجرائم التي ارتباكها 

األَمريكان بحل شدب كوبا، ن ياكن التاازل عاها. 

صراٌع دائٌم واقتصاٌد مقاوٌم 
اشاتهر كاسارتو بلقب »الكومادانتي« وكان َعائااً ما يحيي الثورة ويويص 
الكوبيال بخاوض مدركاة تلو األخارى بدءاً مان مواجهاة الداداء األَمريكي 

الدسكري ُوُثونً إىل زياعة إنتاج البطاطا )البطاطس(. 
وتجربة كوباا يف مواجهة الحصار انقتصاعي أحد التجارب املقاومة الهامة 
يف الدالام التاي يُاكن انساتااعُة ماهاا وتطويرلا عاى مساتوى بالعنا التي 
تداني من الحصار انقتصاعي انمليايل الظالم. يقول كاسارتو: »لقد اضطرنا 
الحصار القايس واإلْجااَرامي الذي ارضته عى شادباا الرأسااالية األَمريكية، 
إىل التدجيال بالبحث عن طارق جديدة للحصول عى الخاماات واملواع الغذائية 
واألعوياة والتجهيازات وكذلك التدجيال يف البحث عن أساواق جديدة لترصيف 

سلداا«.

فلسطني تشَهدُ للثورة الكوبية 
وعان التجرباة الكوبياة الرائدة يقاول األمل الداا8 للجبهاة الدياقراطية 
لتحرير الساطل نائف حواتاة:» يف كوبا ثادت التجربة الوطاية يف مواجهة 
اإلمليالياة األَمريكياة ماذ انتصار الثاورة عا8 1959، وأخذ الاظا8 اليسااري 
طريقاه إىل املرحلاة األوىل من التحول انشارتاكي، وثااد يف مواجهة الحصار 
األَمريكي الشاامل لقرابة 50 عاماً، وباى أرقى نظا8 تدلياي وثحي شامل يف 

أَمريكا الالتياية باعرتاف األمم املتحدة«. 
ويضيف »لقد شّكل الاظا8 الكوبي بإنجازاته وثاوعه وععاه لقوى التحرر 
والتقاد8 ماارة إلها8 لشادوب أَمريكا الالتياية، التي تتخباط بالاقر والبطالة 
والتهايش تحت سقف األنظاة الطبقية الدكتاتورية الدسكرية واألليغارشية، 
وأنظاة الايوليلالية ماذ بداية سابديايات القرن الدرين، وتحت سقف نهب 

اإلمليالية األَمريكية ورشكاتها انستغاللية«. 
ويؤكاد »أن التجربة والقيااعة الكوبية تحتلرُّ »ماصَة الظال الدايل« بزعامة 
ايدل كاسرتو، واآلن بقياعة راؤول، يف أَمريكا الالتياية وحركات التحرر الوطاي 
يف الدالام الثالاث.. كوباا قدمت الكثاريَ للدرب والساطل، الوحادات الكوبية 

قاتلت عى الحدوع الجزائرية 1962، يف الجونن الساورية 1973، وبات لشدب 
السطل ألوَف الكواعر يف الجامدات الكوبية«. 

CIA حياٌة حافلٌة بالنضال والتواضع ورقٌم قياسيٌّ يف النجاة من 
نجا كاسارتو مان ث63 محاولاة اغتيال عبّرتهاا وكالة املخابارات املركزية 
األَمريكية، وعارص ولو يف السالطة تسادة رؤسااء أَمريكيال، كان ُكّل واحد 
ماهم يقول بأن أيا8 كاسارتو مددوعة، ويتولم بأنه قاعر عى إساقاط الاظا8 
الثاوري الدياقراطي. كاا كان ناقداً لتجربة الثورة مصححاً األخطاء بااساه 
قبل أَن تساتغلها املدارضة الدايلة الخارجياة. وبهذا يقول »يتوجب عى قاعة 
الثورة، أن يحّللوا عالهم عائااً، وأن ياارسوا الاقد الذاتي، إن لم يكن َعَلااً ادى 
األقال ايااا بياهم، ويتوجب علياا عائااً أن نكون مسائولل أما8 ضارينا، ون 
يجب أن نكوَن عائااً راضل عن أناساا؛ ألنُه حل يكون املرء راضياً يف ُكّل يشء 

عن ناسه، ياقد ثاته الثورية«. 
ولم يسااح كاسارتو قاط بإقامة تااثيل له أَْو تسااية الشاوارع باسااه 
قائالً إنه ن يرغب يف عباعة شاخصه. لكن الولع به انتر يف ُكّل مكان ونرت 

ثوره وكلااته عى لوحات إعالنية وورع اسُاه يف ُكّل مااسبة 
عامة. وكان كاسرتو كائااً ليلياً يجدل الضيوف األجانب 

ياتظارون حتى وقت متأخار من الليال ليجتاَع بهم. 
وحتاى ماتقادوه كانوا يجادون أناَساهم يف بدض 
األحيان ماتونل باثل لذه اللقاءات عى نحو غري 
ماهاو8. ووثاف تاع سازولك ولو كاتب للساري 
الذاتياة كاسارتو بأنه »سايد الغواية السياساية 

األعظم يف كوبا«.

شرارُة الثورة ولقاُء تشي جيفارا 
وبدد عراساته للقانون قّرر كاسارتو خوض انتخابات 

الكونجرس يف كوبا عا8 1952. وعادما عبّر باتيساتا انقالباً 
وأوقف اننتخابات بدأ كاسارتو التخطيط لتارع مسلح. ويف 
1953 قااع لجوماً عى ثكاات مونكاعا بادياة ساانتياجو 

عي كوباا الرقية. وُقتل الدرات من أتباعه واعتقل 
لاو وشاقيقه راؤول وآخرون وساجاوا. وعاي عن 

كاسارتو عا8 1955 ونااي يف املكسايك، حيث التقى 
بالثائار األرجاتيااي إرنساتو تايش جيااارا. وعّرب 
كاسارتو وجيااارا وراؤول مجاوعة مان املتارعين 
عاعت إىل كوبا عا8 1956 عى متن يخت مكتظ أطلل 

عليه اسم جراناا. 
ونصبت القواُت الدايلة كايااً لليخت الم ياُج 

ماهم سوى 21 من بل 2ث متارعاً كانوا 
عاى متاه وااروا إىل جبال سايريا 

مايسارتا الوعارة. حياث التقى 
بالاالحال وثااعروا  الثاوار 

انقطاعيال  ملكياات 
ووّزعولاا عليهام، وبقاوة 
الجاالري الرياية الاالحية 
الكوبياة  الثاورة  انطلقات 

لتلتحاَم ماع عااال امُلادن. 
حتى أساقطوا الداثاة لااانا يف 

 .1959

 العدوان اأَلمريكي، واملرتزقة الهاربون! 
اعتلت واشااطن كاسارتو عدواً محتااالً يف بداية 
تحركاتاه الثورياة قبال أن يرغام جيشاه الثاوري 

الدكتاتاوري الدايل باتيساتا عى الاارار من كوبا 
يف ياو8 بداية الدا8 الجديد يف 1959. ولم يساتغرق 

األمر ساوى عامل حتى تتااكَك الدالقة، إذ أّمم 
كاسارتو قطاعاٍت عريضًة مان انقتصاع وناذ 
الاطااق ألرايض  إثالحاات زراعياة واسادة 
كبارية كانات اقطاعياات لاركات الاواكه 
األَمريكية. ويف 1961 سحقت القوات الكوبية 

أول عادوان أَمريكي مسالح بدد عامل من 
انتصاار الثورة، يقول عن ذلك كاسارتو: » 
يف 16 نيسان من الدا8 1961 عادما قبض 
الداال بساواعدلم القوية عاى البااعق، 
وعاااوا إخوتهام، مان استشاهدوا تحت 
قاابال املرتزقاة، أعلان الشادب الدامال 
واملساتدد لدخول مدركاة ن لواعة ايها 
مع الغازاة، مبدياً يف ذلك عزمااً بطولياً 
ن يلال، أعلان أن ثورتاا تحاال طابداً 
اشرتاكياً، وكانت انحتكارات األجابية 

وكباار انقطاعيال واللجوازياة قد 
ثاوعرت أمالكهاا يف ذلاك الحل، 

أما طبقتااا الداملة اكانت قد 
ألقات عان كاللهاا األغالل 

التاي كبّلتهاا«. وما 
مرتزقاة  أشابه 

باان  كوباا 

يسااون مقاوماة يف اليان وثاواراً يف ساوريا، ويوضح كاسارتو: »حاملا يُدرك 
انملياليون أن تحرر مساتداراتهم أثبَح وشيكاً، يبدون يف تاظيم حركاتهم، 
ولكاذا اباسااعدة عااالء وكالة انساتخبارات املركزياة األَمريكية، أنشاأوا 
ماظااة »الجبهاة الوطاية لتحرير انغاون« ولذا الكال8 ليس مان عادنا، اإن 
ثحيااة نيوياورك تاياز لي التاي أعلاته بصورة ماّصلة، ولاي التي أعلات 
بأن وكالَة انساتخبارات املركزية األَمريكية لي التي أنشاأت الجبهة الوطاية 
لتحرير انغون«. ومع اشتداع األخطار عى كوبا تلقت الدعم األماي السواياتي، 
حيث وضدت موسكو ثواريَخ نووية عى الجزيرة عا8 1962 مشدلًة مواجهًة 
اساتارت 13 يومااً بل القوى الكلى ُعرات باسام أزماة الصواريخ الكوبية. 
كاعت تاؤعي إىل حرٍب عاملية ثالثه، ولم تازع إن بتدهد أَمريكي بدد8 غزو كوبا 
مرة أخرى، كاا اساتااع الساواياتي بإزالة الصواريخ الاووية األَمريكية التي 
كانات ماتصباًة يف تركياا يف اتجاه انتحااع، يف زمن الزعيم الساواياتي نيكيتا 

خرتشوف. 

ٌب من العرب  ثائٌر أممي.. صديٌق مقرَّ
وعى مدى السااوات كان كاسرتو مرشاداً لزعااء اليسار وثديقاً ملاكرين 
كباار مثل الروائي الحاثل عى نوبل يف األعب جابرييل جارسايا 
ماركيز عى الرغم من أن آخرين تخّلوا عاه برعب. وساعد 
كاسارتو الثوريل والحكومات الثورية يف أنحاء الدالم، 
وأرسال قوات إىل أنجون يف السابديايات لدعم الحكومة 
اليساارية متجاوزاً اعرتاضات موسكو. وساعدت كوبا 
يف لزيااِة متارعين من جاوب أاريقيا ويف أنجون ويف 
حصاول ناميبيا عى انساتقالل من جااوب أاريقيا 
عاا8 1990، ماا زاع من الضغوط عى نظا8 الاصل 
الداارصي. وبدد إطاالق رساح نيلساون مانديال 
مان الساجن يف عاا8 1990 وّجه الشاكر مراراً 
لكاسارتو. وكان الزعيام الكوباي الراحل بطالً 
أَيْضاً باظر ثوريي جبهة التحرير السااندياية 
الذيان تولاوا السالطة يف نيكاراجاوا يف عاا8 
1979. كااا كان لكوباا إساها8ٌ كبري يف ععم 
الثورة الجزائرية يقول ايديل: »طوال الدالية 
الثورية مارسااا عائااً سياسًة تضاماية مع 
الحركة الثورية األاريقية، اإرسال األسلحة 
كاناوا  الذياَن  الجزائريال  املجالديان  إىل 
يااضلون يف سابيل استقاللهم كاَن إْحااَدى 
الاتيجاة  للثاورة. وكانات  األوىل  الخطاوات 
تارّعي عالقتاا مع الحكومة الارنساية التي 
اساتأت حياااا رأت أناا نرسال أسالحة إىل 
املجالدين الجزائريل، ونقد8 إليهم الدعم 
يف األمام املتحدة ويف ُكّل الاادوات الدولية، 
لكاااا لم نتخلَّ عان سياساتاا وواثلاا 

مساعدتهم«. 
يف كوباا لاااك جزيرة أطلال عليها 
يقُطاُن  الشاباب،  جزيارة  تسااية 
بهاا أَْكثَار مان 100000 طالاب من 
مختلاف عول الدالام الااماي وبهاا 
60 مدرساة إحدالاا كانات خاثة 
بطاالب الياان الدياقراطي.. تخّرج 
من كوبا عارات اآلنف من األطباء 
واملهادسال واملختصال الياايل كانوا 
يتلقاون التدليم األََسااايس والثاناوي والجامدي مجاناً، 
وكان الشادب الكوبي الصديل يتقاَسُم مدهم لقاة الديش 
وتوار لهام الحكومة الكوبية الصديقاة ُكّل الخدمات مجاناً 
رغام الحصاار الاذي ارضتاه انمليالياة األَمريكية عى 
الجزيرة. كوبا الدولة انشرتاكية الاقرية خدمت اإلنَْسانية 

أَْكثَر من الدول الرأساالية مجتادة.. 
 

شعٌب ثوري يف مواجهة التحديات 
بادا مان   1991 يف  الساواييتي  انتحااع  انهاار  حال 
تحلياالت الغرب أن ُحكم كاسارتو الشايوعي لان يصُاَد؛ 
وألن الحكام كان حكم الشادب والدولة ماحاازًة له، اقد 
تحال الكوبيون انقطااَع الكهرباء لارتات طويلة ونقصاً 
يف األغذية واملتطلبات األََسااساية. ولكن كاسرتو الذي 
كان مُخلصااً لقضياة انساتقالل أَْكثَر مان أي وقت 
ماى َعَعالم إىل تحال »تلك الارتة الخاثة« من أجل 
الثاورة. َثوناً ألاكار الثاورة ولكرامة كوباا وُحّريتها، 
يقول كاسرتو »يبدو أن ُحّكا8َ الونيات املتحدة األَمريكية 
ُب علياا أن نداَع ثَاَن تحسل عالقاتاا  يدتلون بأنه يتوجَّ
التجارياة وانقتصاعية بالتخيل عن مباعئ الثورة. لكااا 

لن نتخى أبداً عن التضاُمن األماي«. 
ويؤكد يف خطبة أخرى بقوله: »أيها السااعة إذا كان 
ُب عى بالعنا التخيّل عن كرامتها وإذا كان يتوجب  يتوجَّ
التخايّل عن مباعئها من أجل املحااظة عى عالقتها مع 
الونيات املتحدة األَمريكية وتحساياها، اهل تساتطيُع 
بالُعناا يف لذه الحالة ماارساة عالقات ندية مع الونيات 

املتحدة؟«.

حكاية الرجل الذي قهر اأَمريكا يف عقر دارها 

كاسرتو.. الثوار ال يموتون أبدًا
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  - أحمد داوود:
ياو8  الاضائياة،  املساريِة  قاااُة  أَجاَرْت 
الجادة املاضية، حواراً مع الااطِل الرساايِّ 
ألنصاار اللاه رئيِس الوااد الوطاي، األساتاذ 
محاد َعبدالساال8، تطرََّق اياه إىل الدديِد من 
املساتجدات السياساية، وآخرلا لقااء الواد 
بوزيار الخارجية األَمريكي جاون كريي، وما 
نتج عاه من اتَِّاااق مساقط وَسبَب اننقالب 

السدوعي عليه.
»خطاوط  برناماج  يف  َعبُدالساال8  وقاال 
التاااس«: إن اتَِّاااَق مساقط جااء بااًء عى 
وسااطة ُعاانية مع الطرف األَمريكي، مؤكِّداً 
أن مصاريَ انتَِّاااق مرتبٌط بجدياة األَْطاَراف 

األُْخااَرى وعى رأسها الطرف األَمريكي.
وأضاف قائاالً »انتَِّاااُق حساب ما أبلغاا 
نحان من الطارف الُدااني أنه ماا زال قائااً، 
وأن لااك رباا محاولة من الطرف السدوعي 
أن يوجَد نوٌع ما من انلتااف ليس الجولري 
وإنااا انلتاااف الشاكيل مان حياث تجاوز 
تأرياخ 17 نوااال انلتاااف إىل ثل سااعة 
ثم إنهائهاا ثم الدخول يف مرحلاة جديدة من 

التهدئة«.
وأكاد َعبدالساال8 أن اتَِّااااق مساقط قد 
وضع األَْطااَراَف األُْخااَرى، باا ايها املرتِزقة 
ومن إليهم، ساواٌء أكاناوا عونً أَْو غري ذلك، يف 
موقف محارج ويف زاوية حرجاة يف التداطي 
الحقيقاي والجااع نحاو إنهاء لاذا الددوان؛ 
ألنهام مااذا يتحدثاون أماا8 الدالام وأماا8 
املجتاع الدويل، مشارياً إىل أن لؤنء ن يريدون 
السال8 ون يريدون أن يكون لااك تدايٌُش ون 
يريدون أن تكاوَن ترتيباٌت أماياٌة يف ثاداء، 
ون يريدون َحاّلً َسياساياً ون يريدون ترتيبات 
أماية«، عى عكس طرف ثاداء وَمن إليه من 
القاوى الوطاية اهم جاعون ويتحركون نحو 

السال8 ومدايون بإنهاء الددوان عى بالعنا.

الطَرُف الُعماني.. جاد
وتطرق رئيُس الواد الوطاي يف لذا الحوار 
إىل املوقاف الُدااني، موضحااً أن الداانيل يف 
الساابل كانوا يظلون بديدين، لكن الوسايَط 
الدااني كان لااك جديٌة ماه، وكان السلطان 
قاباوس والسايد يوساف بان علاوي القائُم 
بالشائون الخارجية من أبارز األَْطاَراف التي 
ععت إىل أن يكون لااك تداٍط إيجابيٌّ مع لذا 
التحرك، االوسيط الدااني بالتأكيد لو ألقى 
بثقله وراء لذا التحرك وأثدر بياناٍت رسايًة 
وتحادث عان لذا الجاناب باعتباار أنه يدرك 
مادى جديّاة األَمريكي مان عدماه، ااا جاء 
اللقاء مداا إن بدد اللقاء مع جاللة السلطان 
قاباوس وماع وزارة الخارجية وماع املكتب 
السلطاني ثم جاء األَمريكي للقاء مداا نحن.

ولات إىل أن السايَد يوساف بن علوي كان 
يقوُل للواد الوطااي: لااك تحرك جاع ونحن 
ما كاا سادُخُل لو كاا ندرك أنه ن يوجد يشء.

ولات إىل أن وزيَر الخارجية األَمريكي جون 
كريي قاال لهام: »اإلَماَراتيون والسادوعيون 
موااقاون عى لاذا انتَِّاااق، ونحان ناتظر 

موقَاكم أنتم«.
وواثل قائاالً: »نحن آخر ما أبلغاا أن لذا 
8ُ إىل لاعي  انتَِّااااَق الذي وّقداا عليه سايُقدَّ
للتوقياع علياه أَْو عاى األقل ساتلتز8 به ُكلرُّ 
األَْطااَراف، َونحن لاا بدورنا قدمااا اتَِّاااقاً 
أَْو التزامااً مان طارف واحد بالاسابة للقوى 

اليااياة مع الطرف املجتاع الادويل الذي لو 
مداايٌّ بهذه الحارب، ااحن ملا نقاول الحرب 
أُعلات من واشاطن ما كانت السدوعية قاعرة 
أن تساتارَّ يف الحرب بادون ععم أَمريكي وما 
زالات السادوعية حتاى اآلن ن تساتطيُع أن 
تتحرَك يف اليان عون حااية وعون إراعة قوية 

من األَمريكان«.
وحاول انزعااِج الطارف اآلخار مان لقاء 
الوااد الوطااي بوزيار الخارجياة األَمريكي 
جون كريي، تساءل َعبدالسال8: ملاذا انزعجوا 
مان لقاء مساقط ولم يازعجوا مان اجتااع 
الرباعياة يف لاادن أَْكااثَاااَر مان مارة، ماا 
كاناوا لم حارضين يف لذا امللاف، كان لااك 

السدوعية اإلَماَرات أَمريكا بريطانيا.
وأضااف قائالً: »طياب نحان نتدامل مع 

َمن؟ 
وأشار إىل أنه من الغباء أن ناهَم أن َعبدربه 
ماصور لاعي يجاُب أن نتداطى مده ولو ن 
يالاُك شايئاً، اَان يتخاذ القرار، السادوعية 
بال شاك لها جزٌء مااه واإلَمااَرات لديها جزء 
وبريطانيا، ولؤنء لام عول الرباعية، ونحن 
نساّايهم عول الدادوان ولام َمان يُِراون 
حقيقًة عى الدادوان يف اليان، ولهذا نرى أنه 
يجاب أن نتداطاى مع َمن لام أثحاب قرار 

ومدايون.
وأوضاح َعبدالساال8 أن لااعي وّقاع عى 
انتَِّااااق أَْو لام يوّقع لذا شاأنه، أماا الواد 
الوطااي اهو مداايٌّ باوقاهم ماع الُدااني 
وباوقاف الُدااني مع املجتاع الادويل، وأكد 
محااد َعبدالساال8 أن الدااني عخل بشاكل 
رسااي وواضح ولاو املدااي بالتداطي مع 
األَمريكي ومع السدوعي اياا لو الذي ماكن 

أن يتم يف لذا انتَِّاااق.
ولم يستبدْد رئيُس الواد الوطاي أن تكون 
لااك حساسيٌة من قبل السدوعية أَْو اإلَماَرات 
للادور الذي تقو8ُ باه ُعااُن يف لاذه املرحلة، 
مشرياً إىل أن لذا الهامَش من الخالاات وعد8 
تارك األَْطاَراف أن تقو8َ بدور بارز يف الوثول 
إىل َحاالٍّ يؤعي يف األخري أن تكوَن لداان حالُة 

من التقد8 يف لذا الجانب.

اللقاُء مع كريي
وأشاار َعبدالساال8 إىل أن لقاَءلام بوزير 
الخارجياة الدااناي جون كريي يف مساقط 

ماتصف الشاهر الجاري اساتار ل سااعات، 
وتام خالَلها التطارُق إىل الكثري مان القضايا 
واْقتَصاعيااً  وإنساانياً  أمايااً  والجواناب 
وعساكرياً، وأن اإلرلااَب املتاثال بالقاعادة 
وعاعاش كان بجزء يساري ليس ألناه ن ياثّل 
لهام أولوية كااا يطرحاون يف اإلعاال8 أنهم 

يحاربون اإلرلاب يف اليان. 
وأكد َعبدالساال8 أن األَمريكاي كان يطَرُح 
بشكل قويٍّ قضيَة الحدوع السدوعية وقضية 
عالقاة اليان ماع السادوعية وقضية عالقة 

اليان أَيْضاً مع عول الخليج.
وكان ِمان أبارز ما ُطاِرَح يف اللقااء – كاا 
الشايخ  ولاد  خارطاة  َعبدالساال8-  يقاول 
أحااد، وما لو الذي ماكان، ثم جاء الحديُث 
عان الصوارياخ الباليساتية وعان التطورات 
الدساكرية التي تقو8ُ بها القاوُة الصاروخية 
وعان تأثريات التدخاالت الخارجياة يف اليان 
وعاْن ما لاو اليشء الذي ماكان أن يؤعَي إىل 
استقرار تا8 بالاسبة لليان يف نظرة الياايل 

كدالقة خارجية.
وأشار َعبُدالساال8 إىل أن الواَد الوطايَّ أّكد 
أنهم كُجزء مان الدولة وليس كحركة أنصار، 
ون يوجد لديهم مانٌع أن تكوَن لهم عالقة مع 
املجتاع الدويل وال قواسام مشارتكة وليس 

واَل أن يكوَن لااك استبداٌع أَْو ليااة«.
وأوضح َعبُدالسال8، أنهم تحدثوا بشأن ما 
حصل يف مياه البحر األحار، وقالوا لألَمريكان 
إن السابَب لاو أن بارجاٍت عساكريًة عخلت 
املياه اليااية وقصات شواطئَ اليان واحتلت 
ُجزءاً، ااملساألة لي عادواٌن وليس أن يكون 

لااك رع.
ومان ضاان ماا عار ماع جون كاريي أن 
األَمريكيال قالاوا إن لااك عاليًة عساكريًة 
تَُدادرُّ للحديدة، لكن الوااَد الوطاي أكد أن لذا 
ساتكوُن لاه مخاطار كبرية جاداً عاى املياه 
اإلْقليْاياة وعليهم أن يدركوا لذا وأن يتحالوا 

املسؤولية.
ويف موضِع عالقة الياايل مع السادوعية، 
أكاد َعبدالساال8 أن املشاكلة لاي يف الاظارة 
السادوعية أنها تتحرك أيديولوجيا ون تتحرك 
َسياساياً مع خصومها، ااثاالً ايه أقليات يف 
السادوعية ن تحظاى بانحارتا8 ون تحظاى 
بالحقوق وتداني من نظرة الاظا8 السدوعي 
لها ومشكلة الاظا8 السدوعي وكيف يجب أن 

يتداطاى مع أثدقائه ومع جريانه ويتداطى 
أَيْضااً ماع الحاضااة الشادبية والدربياة يف 

املاطقة.
وبخصوص التدّخاالت الخارجية يف اليان 
قال محاد َعبدالسال8: لقد أكدنا بشكل واضح 
أن التدخالت الخارجية أَْو الوجوع الخارجي يف 
اليان لو نتيجة الحرب، االساوعاني عخل إىل 
األََرايض اليااية والسدوعي يف األََرايض اليااية 
واإلَماَراتي اآلن يسيطر عى ميااء عدن واملكال 
والجازء يف الجااوب ويف جزيارة ساقطرى، 
واآلن يداال عاى إنشااء قاعادة عساكرية، 
وبدأ يف ترتيباتاه امليدانية والدالية عاخل لذه 
الجزيرة وبريطانيا أَيْضاً موجوعة واألَمريكي 
أَيْضااً عخل إىل قاعدة الدااد خالل الحرب غري 
الهيااة السياساية والتدخل الكامل يف الااوذ 

وأَْثبَاح لاعي خارج الجانب السيايس.

قراُر نقل البنك املركزي
أما بالاسبة للالف انْقتَصاعي، اأكد محاد 
َعبدالساال8 أنهم َمن تطرقوا إليه يف انجتااع، 
متساائلل: ملاذا يُاَقُل الباك؟، وابن لاا8 كان 
يذلب إىل عّااان ويذلب إىل الرياض، ويلتقي 
بأعضااء مجلاس اإلَعاَرة ويذلاب إىل أَمريكا 
ويلتقي بالباك الدويل، وكان يقول شخصياً أنا 
من أرشف عى الدالية انْقتَصاعية والتجارية 
كباك، وليست يل عالقة بالشأن السيايس، ولم 
تقم اللجاة الثورياة بتغيريه، ولم تقم اللجاة 
الثورية بالتدخل يف شؤون عاله، ولم يُقم بدد 
املجلس السيايس حتى بدد التشكيل بالتدخل 

يف شؤون الباك.
 وأوضاح أن الدادوَّ يريُد من لاذه الحرب 
إركاَع الاااس بلغاة أُْخااَرى وبأسالوب آخر 
لاو التجوياع، عان طريال الحصاار، وماع 
الحاوانت املالية ومااع تبديل عالاة بالريال 
السدوعي والدرلم اإلَماَراتي كاا كان يحصل 

يف البحرين لتدوَع بالدونر.
وأكد أن األَمريكي له عوٌر واضٌح يف الجانب 
انْقتَصاعي، وأن قرار نقل الباك تم بالتشااُوِر 
ماع األَمريكاي والليطاناي، ثام األَمريكاي 
والليطاني ساَاَح للسادوعي واإلَماَراتي، ثم 
جااء التوجياُه لدبِدربه ماصور لااعي باقل 
البااك، َوقاال ن يوجاد لديااا ماٌل، كياف إذا 
نقلاااه، قالوا: انقل الباك، ونحن من سايداع 

لذا املال.

 وكشاف َعبدالساال8 أن البااَك املركزي يف 
ثادااء يتدارض اآلن لحاالت تهكاري ملواقِع 
الباك ملواجهاة الباك يف تواثالتاه مع الباوك 

األُْخااَرى يف الدالم.
وأكاد رئياُس الوااد الوطااي أن اتَِّااااَق 
مسقط كان انتصاراً للقوى الوطاية، مضيااً 
بقوله: »خرجاا بورقة ثابتة موقدة تؤكد أناا 
نريد أن نذلب إىل الحال ونحن يف ُكّل األحوال، 
أن يوقاع َعبدربه ماصور لااعي أَْو ن يوّقع، 
أن تلتز8 السادوعية أَْو ن تلتز8، نحن مدايون 

باوقااا ومدايون بوضداا امليداني«.
ولاات أن اتَِّاااَق مساقط قاد ياجح وقد 
ن ياجاح، وعى الجيش واللجان الشادبية أن 
يكوناوا يقظل وواِعال، وتداطيااا كان مع 
الطرف الُدااني وباستوى التااؤل ومستوى 
ماا اهاااه نحن مان الطارف الُدااني، ومع 
لذا قلااا للداانيل إنه يجاب أن يكوَن لااك 
أَيْضاً نوٌع من أن نضع البيض يف سالة واحدة، 
أماا نحان اقااعتااا أن لام نخارس شايئاً يف 
اتَِّااااق مساقط وعى األقل لم يداد املجتاع 
الدويل يطلب ماا شيئاً، وإسااعيل ولد الشيخ 
موجوٌع يف مساقط ون يستطيع أن يطلب ماا 
شيئاً، ونحن نقول »لذا اتَِّاااق مسقط، ماذا 
تريد ماا أَْكااثَاار من لذا، يجب أن نذلَب إىل 
املشااوراِت والاقطة األوىل يف اتَِّاااق مساقط 
لام تاااذ ولاي وقاف األعااال الدساكرية، 
وبالتاايل اإن لجاَن أعاال التهدئة والتاسايل 
لان تشاتغل إذا لم يكان لااك وقاف لألعاال 

الدسكرية.

تناقضاٌت بني اأَلمريكي والسعودي
وأشاار َعبدالساال8 إىل وجوع تااقضات يف 
التدامال ماع امللف الياااي بل السادوعيل 
واألَمريكيال، مشارياً إىل أن األَمريكي لم يكن 
مرتاحااً ماع التاالااات التي ُقاااا بها مع 
الطرف السادوعي، وخارطة الطريل املقدمة 
نحقاً غريُ مقبولة سادوعياً أَْو ليست مرضية 

سدوعياً.
 وقاال إن األَمريكاي كان يتداطاى عال 
الياان ماع السادوعي، اآلن األَمريكي اضطر 
أن يذَلاَب بااساه للحدياث ماع الياايال، 
وبالتأكياد األَمريكي ن ياكاُن أن يرتَك املجاَل 
للسادوعي، ااألَمرياكان يلدبون لدباًة ذكية 
جاداً، واسارتاتيجية يف جدال املاطقاة تغايل 
وأن يكون ايها رصاع لاشارتَي الساالَح ماها 

ونحتاج ناوذلا.
ولاات إىل أن األَمريكي يرياُد أن يظهَر أنه 
يساتطيُع أن يلداَب عور ما خاارج إطار لذا 
الدادوان، وبأنه ن توجد لاه عالقة وحاول أن 
يوحاَي إلياا أن حتى الدالية الدساكرية التي 
قا8 بهاا يف البحر مؤخراً أنهاا اقط رعة ادل 
عاى عادوان اساتهداهم وأنه ليس مساانداً 
للتحالاف وأنهام غاري راضال عاى األعاال 
الدسكرية التي تقو8ُ يف اليان؛ ألنه ضد الدال 
اإلنساني وإىل آخره، لكن نحن ناهم من خالل 
املساار التا8 اآلن ما لو الادوُر الذي ياكُن أن 
يلدبَاه األَمريكاي لل لاو جاع لل لاو يريد 
أن يساتايَد من لذه الارتة الزماية القاعمة، 
ونحان ن ندتقُد أن السادوعية تاتظر األاضل 
سياتظر األسوأ، موضحاً أن السدوعي يديش 
حالة ابتزاز اآلن، وسيديشاها نحقاً؛ ألن لذه 
الحرب متداخلة ولي حرب ايها ُاَرٌص كبرية 

للاجتاع الدويل ليحصَل عى مبتغاه.
سايذلب،  لااعي  أن  َعبدالساال8  وأكاد 
وسايتحدث التأريُخ أن األَمريكي والسادوعي 

ناطُق اأن�سار اهلل رئي�ُس الوفد الوطـــــــــــــني يف حــــــوار مع قناة امل�ســرية: 

اأَلمريكي والسعودي ليسوا فاعلي خري والتأريخ سيتــــــحدَُّث أنـهم حـاضرون بقـوٍة فـي الـعدوان على اليمن
لم نخَسْر شيئًا من اتَِّفـاق مسقط 
ومصيُره مرتبٌط بجدية اأَلْطـَراف 

اأُلْخــَرى وعلى رأسها َأمريكا

لن تكوَن هناك حدوٌد آمنٌة 
للمملكة السعودية وهناك 

عدواٌن على اليمن

نقوُل للمجلس السياسي األعلى: 
»تأخرتم في تشكيل الحكومة 

ويجب أن تشكل«
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لو حارٌض ايها بقوة، الساا نحن بالسذاجة 
التاي نادرك أن كلهام ااعلو خاري، األَمريكي 
والسادوعي ماع َعبدربه ماصاور لاعي، من 
لاو َعبدربه ماصاور لاعي حتى تشان لذه 
الحرب الكونية عى الياان؟ حرب لها ألداٌف 
وأَْسابَااب أُْخاااَرى قد تكشاات وقد اهاها 
الاخب يف الدالم، واهاها الشدب اليااي، لذه 
حارٌب لكارس اإلراعة اليااياة، وسالب القرار 
اليااي، من األَمريكي والسدوعي، األَمريكي ن 
ياكُن أن يسااح لهذه الحرب أن تتطور لتأثر 
عاى السادوعية، لو حريص عى السادوعية 

وعالقته بها.
وزاع قائالً: »عادما التقيت بالساري األملاني 
قال موقُاكم الدسكري والسيايس قوي جداً، 
لكن لااك عليكم ضغٌط يف الجانب انْقتَصاعي 
واإلنسااني، يداي قال، أثبتام أنكم جاعون يف 
موقاكم وتداطيكم مع املجتاع الدويل وأنكم 
أَْكااثَاااُر مروناة، رغم أن عليااا مالحظات 
يف موقاكام لكان أاضال من موقاف لاعي، 
وأنتم قويون عساكرياً؛ ألنكم تواجهون حرباً 
عسكرية كبرية جداً وأنتم ثامدون يف امليدان، 
بال لديكم قدرٌة لالْساتاَرار أَْكااثَاار، لكن يف 
الجانب انْقتَصااعي ن توجد لديكم مدطيات، 
ُل  يف الجانب اإلنسااني يف ضغاط عليكم نتحاَّ
لاذه الاتيجة، الهذا نحان ندتقُد أنه يجُب أن 
ندرَك أنااا يف مدركة ن نتوقاع وقاها غداً ون 
بدد غد، رباا تساتاررُّ ساة، ولهذا نحن ندال 

يف ُكّل املسارات«.

ال رهاَن على إَداَرة َأمريكية 
وبشأِن اوِز ترامب يف اننتخابات الرئاسية 
األَمريكية قال َعبُدالسال8 إن ترامب مثّل حالة 
رعاب لادى السادوعيل وعول الخلياج؛ ألنه 
يتكلام باكال8 لم يسابْل ألي رئياس أَمريكي 
أن تكلام باه، مداااه أنهام ياتظرلم أشاياء 
حتاى ولو حاولوا أن يقدماوا أَْمَوانً مقابل أن 
يقدماوا تااازنت ملقابل لذا اهام الذي يجب 
عليهم أن يتساءلوا ماذا يجب عليهم أن يكون 
موقاهام من ترامب من عدماه، أما نحن اال 
نرالان ن عاى الوضاع األَمريكاي القائام أَْو 
الساابل ون عى الوضع األَمريكاي الالحل..؛ 
ألنهم موقاهام كأَمريكيل لام يتغري رباا يف 
حالتاه األَمريكياة ترامب مااذا كان يطرح.. 
كان يطرح أن السادوعية عولٌة نحايها بدون 
مقابل.. السادوعية يجُب أن تقد8 أَْمَوال ألنها 
ن تداع.. لسااا شاغالل قال باملجاان، يجُب 
أن السادوعية تداع، مداى لاذا أن اليان قد 
يكون ملااً نبتزاز السدوعية مرة أُْخااَرى قد 

يستار الرصاع.
وواثال قائاالً: »نحان ندتقد أن مشاكلة 
الياان.. أَْو ماا يحصال يف اليان لاي نتيجة 
ملاا تدالاه أَمريكياة يف تداملها ماع املاطقة 
والياان جزء من لذا امللاف.. نحظ ملا يحدث 
يف الساطل عول الخليج جزء من انستهداف 
لكاهاا تأتي لهاا بطريقاة أُْخاااَرى باملال.. 
جدلهاا أن تقاو8 بدور مساخ لألماة الدربية 

واإلسالمية يف املاطقة«.

تشكيُل الحكومة 
وتااّى َعبدالساال8 أن الحكومة قد شكلت 
يف ثاداء، ماولااً إىل أن لذا ما يجب أن يتم، 
مشارياً إىل أن لااك ثدوباٍت يجب أن ندرتف 
بها اْقتَصاعية واجتااعية وإنسانية ستواجه 
الحكوماة القاعماة، ويجب أن تشاكل وأْن ن 

ناتظاَر ما ستساار عاه املااوضاات، مؤكداً 
بالقول: »ثحيح أن املجتاع الدويل سايازعج 
لكان ليازعاج.. ااملجتاع الدويل لياس مداياً 
للدااع عان اليان.. َواملجتااع الدويل ن يهاه 
الوضاع انْقتَصااعي يف الياان.. نحان نقوُل 
للاجلس السايايس األعى تأخرتم يف تشاكيل 

الحكومة ويجب أن تشكل«.

الحدوُد مع السعودية
وأكد الااطُل باسم أنصار الله أنه لن تكون 
لااك حدوٌع آماٌة للاالكة الدربية السادوعية 

ولااك عدواٌن عى اليان.
وأشاار إىل أن الحادوَع بالتأكياد لي تقلل 
السادوعية أَْكااثَاار مان أي يشء يف الداخل، 
ها الحارب يف مأرب ون  والسادوعية ن يُهااارُّ
يهاهاا الحارب يف تدز والذي يقتال يف نظرلا 
لام ياايون؛ ولهذا تذلاب وتأتي بارتزقة يف 
الخطوط األمامية ليقتلوا للدااع عن حدوعلا.

الحادوع  يهاهاا  السادوعية  أن  وأوضاح 
َويهاهاا الصواريخ الباليساتية، ويهاها كاا 

تقول أمن وسالمة حدوعلا.
 وواثال َعبدالساال8 قائاالً: »نحان قلاا 
للسادوعية أَْكااثَااار مان مارة.. ن ياكن 
أن تدياَش يف أمان والياان يغايل.. اضالً أن 
تدياَش يف أمن والياان يديش رصاعااً.. إذا 
كانات ُعااان أَْو عولاة أُْخاااَرى بديدة عن 
الياان ترى أن الرصاع يف اليان سايؤثّر عى 
حدوعلا.. واملالكة الدربية السدوعية تاكر 
يف أنهاا ستشان حرباً عى اليان وأن تسالم 
حدوعلاا.. أعتقد لذا قااة يف الغباء، وعد8 
إعراك للواقاع.. ألن الاااس بطبيداة الحاال 
عادماا تتأثُر تقوُل اذلبوا للحادوع، وبالتايل 
َاإن جبَهة الحدوع لي أََلااامرُّ جبهة.. وغري 
ٌف  ثحيح ماا يطرحه البدض.. ن يوجد توقرُّ
يف جبهة الحدوع.. ن ياهاون ماذا يوجد اب 
الحدوع، لااك حرٌب كبرية تأتي من الحدوع.. 
والضغاط الحقيقي عى السادوعية لي من 

حربها عى الحدوع«.
وأضاف َعبدالساال8 قائالً: »ثام األولويات 
نحن مستددون أن نجدَل من الرتتيبات األماية 
يف الحدوع من انسحابات تباُعل جثامل تباعل 
أرسى إيجااع خط آمن يف الحدوع لاا وعلياا أن 

نكون أولوية«.
وأكد َعبُدالسال8 أن التواُثَل لم ياقطع مع 

الجانب السدوعي، من قبل انتَِّاااق ومن بدد 
انتَِّااااق، اهم عى تواثال باا ايه مصلحة 
الشادب اليااي، مشارياً إىل أن لاااك تواثالً 
ميدانيااً لكان التواثال يف الدرجاة األوىل لو 

سيايس«.

خطوٌط حمراء 
ويف َرعِّه عى ساؤال ما لاي أبرُز الخطوط 
الحاراء بالاسابة للواد الوطاي ن ياكُن لهم 
تجاُوُزلا يف املسار التااويض قال َعبدالسال8: 
يف  ناارَِّط  ن  أن  لاو  الحااراء  »الخطاوط 
أن  ياكان  ون  الياااي،  الشادب  تضحياات 
ناّرَط ايهاا، وانا أقوُل لاك لألمانة نحن زرنا 
الجرحاى املوجوعين يف مساقط مان جرحى 
الصالة الكلى وغريلام، كانوا يقولون نحن 
مساتددون أن نضّحاَي مارة ومارة أُْخااَرى 
وثانياة وثالثاة، بال مساتددون، بال نحان 
متأملون أن جرحااا وأثباا يف الصالة الكلى 
كااا نتااّى أنااا يف الجبهات.. اساتاروا اياا 
أنتام عليه«، ولهاذا نقوُل خطوطااا الحاراء 
أن يكون لاااك تاريط يف تضحيات الشادب 
اليااي يف عماء الشادب الياااي لذه القضية 

قضية أساسية«.

ولد الشيخ غرُي محايد
وأشاار محااد َعبدالساال8 إىل أنهام غاري 
بالعناا  إىل  األمااي  املبداوث  باأعاء  راضال 
اساااعيل ولد الشيخ أحاد، والذي لم يتجاوز 
الحالاة الااساية التاي يديُشاها يف أنه يجب 
أن يكاوَن شاخٌص محاياٌد، موضحااً أن ولد 
الشايخ يف إحاطته تحدث عن مجزرة الصالة 
الكالى وذلب ليلَِّر ولياس اقط ليدين، مع 
أن الدالام أعان، لاو ذلاب ليلر، ثام ليقول 
بأناه ثادرت بيانات مان قبائل خاونن أنها 
كانات بيانات جيدة وأنهاا بيانات تدعو لدد8 
الثأر، لاذا اليشء يؤكد أنه يذلاُب إىل مراحل 
بديادة جداً مان الحياع، كاا تحادث بدد ذلك 
عان األَْطااَراف أنهاا راضات خارطاة األمم 
املتحدة، ونحن لام نراض، ولاعي أعلن بيان 
أنها مراوضة جالة وتاصيال، ونحن أثدرنا 
بيان يف الوااد الوطاي باالحظات وقلاا بأنها 
ياكان أن تكاون أرضية للاقااش، ملاذا ذلب 
ليقول األَْطاَراف كلها رااضة، لذا كان خطأ، 

لاذا كان كذب واضاح ورصياح، وأَْكااثَاار 
ماا زاع مان أخطائه الكبرية أناه عادما ذلب 
ليتحدث عن اساتهداِف مكة وأنه اساتهداف 
مشااعر املسالال، ويدخل يف نااس املداَدة 
التي يقاو8 بها الطرف اآلخر، طبداً لو أخطأ 
وأنا أقاول لك حياعيته ليسات اقط محك بل 
وثلت إىل مراحل خطارية، ونحن نتوقع أنها 
يف انجاراءات األَخاريَة، ماع تغياريات اإلَعاَرة 
األَمريكياة واألمل الدا8 و... و...، وأنه ياكن 
أن يحصَل تغيري له، لكن ن يجُب أن نرالن أنه 
إذا ُغريِّ اسايأتي شخص مالك، بالتأكيد األمم 
املتحدة لي األمام املتحدة والدول الكلى لي 
الادول الكالى وعول الاااط واإلمكانات لي 
ساتظل كاا لي، لكن عى األقل سايكون لو 

عرس أن يستوعب.

القاعدُة وداعش
وأوضاح َعبدالساال8 أن القاعادة وعاعش 
اإن املجتاَع الادويل يتحدَُّث عاهاا يف اإلعال8، 
ولكان ن يتحادث عاهااا كواقاع حقيقاي 
موجوع عى األرض َوخارطة ولد الشايخ التي 
قدمها كالحل أماي، مااذا قال، أْن يتمَّ تاايذُ 
اننساحابات بااا ن يارتك مجاانً للاخربل 
وامُلاسدين! الحقيقة أنه كان من املارتض أْن 
ن نرتك مجاانً للقاعدة وعاعش، من لو الذي 
طلب ماه أن ياساح لذا، نحن ندلم من لو، 
لو الطرف السادوعي، اخارطة كاملة يوجد 
ايهاا ترتيبات أماية، ون يجاوع ذكر للقاعدة 

وعاعش مطلقاً.
وتسااءل َعبدالساال8: ألم تذلاب القاعدة 
لتااياِذ انغتيانت والقتال، األرسى؟ من الذي 
ذلاب إىل انعتاداء عاى األرسى يف الجااوب؟ 
مان الذي قاا8 بقتلهم بأبشاع الصاور؟ َمن 
الذي قا8 بقتلهم يف قاوارب الصيد التي عاخل 
البحر؟ القاعادة، والياو8 األرسى موجوعون 
لدى القاعدة، عادما نأتاي للرتتيبات األماية، 
يقول ن تتحدثوا عن القاعدة، كيف ن نتحدث 
عن القاعدة، ما القاعدة جزٌء حقيقي موجوع 

عى األرض.
وأوضاح َعبدالساال8 أن التلياَر بالاسابة 
لهم بدد8ِ الحديث عن القاعدة؛ ألنهم يريدون 
استخدامها بشكل عائم، ولم يقولون القاعدة 
نحن كلاا ضدلا، والسدوعية لي ضدلا، أنتم 
تتهااون اآلخرين، طياب ملااذا ن يأتي حرٌب 

حقيقياٌة عى القاعدة كاا تحاربون الشادب 
الياااي، حارب جااءت يف املاكال ل2 سااعة 

وانتهت، أين ذلبت.
وبّل أن مدركة القاعدة تحدث عاها السيد 
حسال وسااتحدث عاها إىل ما ن نهاية، أنها 
أعاٌة من أََعَوات األَمريكيل وانحتالل للشدوب، 
واليو8َ الحارُب يف املوثل تحت عاوان الحرب 
عاى القاعدة، الدراقي الاذي يقاتل لو يقاتل 
بشاكل جااع لتطهاري املوثال مان القاعدة 
وعاعاش، أما الطرياُن الذي يأتي من التحالف، 
ولاذه مدلوماات حدثونا عاهاا الدراقيل، يف 
حرب ساامراء وما بددلا قالوا كانت طائرات 
أَمريكياة تأتي لتازَل إمداعاٍت بالغلط للقاعدة 

وعاعش كثرية، سالح وإمداع.
 

مفاجآٌت قادمٌة
وتحادث َعبدالساال8 عن مااجاآت قاعمة 
للجياش واللجان الشادبية، مشارياً إىل أنه يف 
مقاباالت ساابقة كان يتحادُث أن الجياَش 
واألماَن لديه أشاياء مااجئاة، وكان البدض 
ٌر نوعاي يف الوحدة  يساخر، لكن حصل تطاوَّ

الصاروخية، وحصل تطور نوعي يف البحر.
وواثل قائالً: »أنا أؤكُِّد أن الجيَش واألمن 
واللجاان الشادبية والقاوة الصاروخياة ما 
زال لديهاا الكثاري، ولاذا سايُثِبتُه الواقاع، 
وأؤكاد أن عى الشادب اليااي أن يادرك أناا 
يف مدركاة مصريية وأناا عاى مقربة من أن 
نحقل انتصار يرف الياايل ويديد اللحاة 
الوطاية، لكن نحتاج إىل مزيد من الصاوع«.

وركز َعبدالسال8 عى الجانب انْقتَصاعي، 
موضحاً أن األعداء يريدون استهداف الجبهة 
الداخلياة تحت عاوان الحصاار انْقتَصاعي، 
متساائالً: »ألام نسااع يف بداض قاواتهام 
بالراتاب،  تطالاب  ثادااء  يف  مظالارات 
تطالاب باملدااش، بالتأكيد القاوى الوطاية 
تقاو8 بدورلا، ولاذا نتيجة ادال الددوان، 
ويجاب نحن أن نتحال لاذه الرضيبة، نحن 
تحالااا أن نقد8َ شاهداء ويجاب أن نتحاَل 
أن نداناَي مان أجال الوثاول، ون يداي أن 
املجلَس السيايس يجُب أن يقو8َ بدور تشكيل 
الحكومة ومدالجاات ونحن أَيْضاً نبَحُث مع 
أثدقائااا يف املجتااع الادويل وماان ياكن 
أن يقاَف ماع الشادب الياااي ملدالجة لذه 

املداناة«.
 وأضااف َعبدالساال8: »سايكون الاارج 
8َ التضحياِت  قريبااً، والشادب اليااي قد َقادَّ
الكبارية، ون ياكان أن يكون لاااك إن يشء 
يساتحقه الشادب اليااي، واآلن ععاي أقول 
باأن قوى الدادوان أَيْضااً أَْثبَاحات يف حالة 
اْقتَصاعية مزرية أَْكااثَاار من الشدب اليااي 
ولام من ياتلكون الاااط وياتلكون األَْمَوال 
الكثارية، ولام اآلن يدانون مان حربهم عى 
الشادب اليااي، حرب ما توقدولا، أسابوع، 

عرين يوماً، شهر، شهرين«.
وزاع بالقاول: »الياو8 نحن عى مشاارف 
عامل، الشدُب اليااي يصاع اننتصاَر بدمه، 
يصااع اننتصار بالتضحياات، نحن واثقون، 
يجاب أن نقو8 باهامااا نحن، وأناا أؤكد لك 
أنه إذا التزماا وتحركاا ونشاطاا، ُكلٌّ يف ملاه 
وموقاه، يف املااوضات، يف الجانب الدسكري 
يف السايايس، يف انجتااعاي يف اإلعالماي، يف 
الدعام يف املسااندة، نحان سااصل لاصااَع 
انتصااراً يساتحلرُّ أن يحصاَل عليه الشادب 

اليااي يف مواجهة عدوان غاشم وظالم«.

ناطُق اأن�سار اهلل رئي�ُس الوفد الوطـــــــــــــني يف حــــــوار مع قناة امل�ســرية: 

اأَلمريكي والسعودي ليسوا فاعلي خري والتأريخ سيتــــــحدَُّث أنـهم حـاضرون بقـوٍة فـي الـعدوان على اليمن
ُث عن القاعدة  المجتمُع يتحدَّ

وداعش في اإلعالم وال يتحدث 
عنها كواقع حقيقي

الجيُش واللجاُن الشعبية لديهم 
الكثيُر من المفاجآت وهذا 

سُيثِبُته الواقُع

يجب أن ندرَك أننا في معركة ال نتوّقُع 
وْقَفها غدًا وال بعد غد، ربما تستمر سنة، 

ولهذا نحن نعمُل في ُكّل المسارات
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شعُب 
املعجزات 

 أمل الشامي 
 يف ُكلِّ مرة تحيُك قوى الُداْدَوان املكائَد 
لوطاااا الغايل، وشادبُاا الدزيُز والريف 
بتكاتاهام  الدالام  اليااياون  يُدِلاُش 
وثاوعلام أماا8 ُكّل ماا ياار بهام من 
الشادائد، ااان التاجاريات وانغتياانت 
التي خططت لها لاذه القوى اإلْجاَرامية 
وناذتهاا قبل أن تبدأ بحربهاا الدلاية، إىل 
القتل والحصار الشاامل براً وبحراً وجواً، 
والتدماري املااهاج لكل مقوماات الحياة 
يف البلاد وبُايتاه التحتياة، ااان املوانائ 
واملطارات إىل املصاناع واملزارع املختلاة، 
ااكل ماا ياكان أن يدتاد عليه الشادب 
لساد احتياجاتاه األساساية اساتهدف، 
وبالرغم مان ُكّل ذلك يخرج الشادب من 
تحات الاركا8 شاامًخا عزيًزا بال وأقوى 
ماا كان علياه، متحديًا ثلاف الُداْدَوان 
يف  علياه  ماتارًصا  وغطرساته،  وكاله 
ُكّل مؤامراتاه وأوراقاه التاي يلداب بهاا 
ويحااول مان خاللهاا إركاعاه وإرغامه 
عاى انْستسااَل8 واننكسااِر، والتي كان 
آخرلا اساتهدااه ملصادر الدخل الرئييس 
لريحة كبارية من املجتاع عال أوامره 
لداالئاه ومرتزقته باقل البااك املركزي، 
مدتقاًدا بأن قراره لذا سايكون القشاة 
التي ساتكرس إراعة لذا الشدب وعزياته 
وثااوعه، وسايجدله يستسالُم لكاي ن 
ياوت مان الجوع! ولكاه جهال بأن لذا 
الشادب لاو شادب املدجزات.. الشادب 
الذي أذلال الدالم باستبسااله وثاوعه 
عى مدى ماا يقارب الدامال؛ اقد خرج 
الجاياع كباًرا وثغااًرا، رجاًن ونسااءاً؛ 
كلٌّ  وموععال،  متلعال  البااك،  لدعام 
بقادر اساتطاعته، وتداوناوا اياا بياهم 
يف الجاناب املديايش، ااقتسااوا ما توار 
لديهام من مؤن غذائية عى قلتها، وكذلك 
القياا8 بدال عادع من املطاباخ الدامة- 
بجهوع ومبااعرات ارعية- وتطوع الكثري 
للداال ايها خدماًة للاحتاجل يف ثورة 
من التكااال والرتاحم تجّساد جلية قوُل 
الاباي ثلوات الله عليه وعى آله بأن ألَل 
اليان لم أرقرُّ الااس قلوبًا وألياهم أائدة، 
مدلال انتصارلام وثباتهم؛ ابصاوعلم 
ووعيهام يف جايع الجبهاات الداخلية إىل 
جانب تضحياتهم بأعز وأغى ما يالكون 
يف سااحات القتاال عااًعاا عان الوطان 
سايكون  والكراماة-  والدازة  والدارض 
الارص لهام حليًاا بإذن الله، وسايدرتف 
الدالم بهذا الارص وبقوة لذا الشدب طال 

. الزمن أ8 َقرُصَ

أحمد ناصر الشريف
 

اننتصااراُت الدظيااُة التاي يحّقُقهاا الجيُش 
اليااي واللجاُن الشدبية يف جبهات ما وراء الحدوع 
وتحدياداً يف نجاران وجيزان وعساري والتي جدلت 
املواقع الدساكرية السدوعية تتهاوي أما8 رضبات 
أَبْاَااء الجياش واللجاان كأوراق الخرياف وأجلت 
الضباط والجاوع السدوعيل عى الهروب كالارئان 
املذعورة مخلال مدداتهام الثقيلة غاياة للجيش 
واللجان رغم إسااع الطريان لهم وما ياتلكونه من 
أسالحة متطورة تدد من أحدث ما أنتجته املصانع 
الداملية إِنَّ أنها تبقى كالخرعة أما8 رجال الرجال.. 
ُكّل ذلاك يذكرني باا قالاه األمري تركي الايصل 
مدير جهاز املخابرات السادوعي ساابقاً يف مقابلة 
تلازيونياة الداا8 املاايض تدليقااً عى قيااعة بلده 
مع سايّدته أَمريكا الُدااْدَوان الظالم عى الشادب 
الياااي مان أن الحارب عى الياان قاد أثبتت بأن 
الجياَش السادوعي جيٌش محارتف ونحان نواال 
السادوعي  لجيشاه  وثااه  يف  الايصال  تركاي 
باملحارتف ولكن احارتاف يف عالياة الهروب وليس 
يف عالياة املواجهة والقتال وماا حدث لهذا الجيش 
املساوع بقصف الطائرات ومشاركة مرتزقة الدالم 

املحرتاال للقتال إىل جانبه يؤكاد انه الجيش الذي 
يصاح أن نطلل علياه: الجيش الورقاي.. لكن من 

يقااع لاا أولئك الذيان رضوا عى 
يِف  أََعَواٍت  يكوناوا  أن  أناساهم 
أيدي الخاارج نساتخدامها ضد 
وطاهم وشدبهم وأتبدوا خطوات 
الشايطان لتاطبل عليهم مقولة 
الزعيام الاازي أعولاف لتلر: )إن 
أحقار الااس لم من سااعدوني 
عاى احتاالل أوطانهام(.. كااا 
نقاوُل لهاؤنء الدااالء واملرتزقة 
الجياش  عان  يدااداون  الذيان 
ببطونته  ويتغزلاون  السادوعي 
ويكذبون ماا تلحل به من لزائَم 
يوميااً حتاى أَْثبَاح أضحوكاة 
الدالام، ولام لألساف مان أَبْاَاء 

جلدتااا ارتبطوا بالخارج واثطاوا ماع الُداْدَوان 
ضد بلدلم.

إن الوطاية تتجّسد يِف مدى الحرص عى حااية 
الوطن والدااع عن سياعته واستقالل قراره وخدمة 
قضاياه.. وليس يِف التبااري عى جلد الذات وتدمري 
القدرات َوقتل األناس يِف وقت يتاّرج ايه اآلخرون 

علياا َويضحكون.. ن ساياا أن الايَاَااايل لديهم 
تجارُب عديدٌة لالساتدانة بالخارج ماذ قيا8 ثورة 
26 سابتال عاا8 81962 وحتى 
الياو8.. ولكاهاا لام تزعلام إنَّ 
وْلاااً عاى وْلاٍن وتاتقاص من 
قدراتهم وسياعتهم، ومع ذلك لم 
نتدظ ونساتايد من عروس لذه 

التجارب وعللا.
 لقد اساتداا بقواٍت خارجيٍة 
لاُارصة قضاياناا الوطاياة ولم 
يتحقال الاارص إنَّ عاى أيادي 
الايَاَااايال أناساهم.. ونقلاا 
إىل  واجتااعاتااا  مؤتاراتااا 
البلادان األُْخااااَرى  الدديد من 
وخرجااا ماهاا باتَّااقات كثرية 
ولكاهاا بقيات حلاً عاى ورق 
ولام يااذ ماهاا عاى أرض الواقع حارف واحد.. 
وماا كان ياااذ نسابياً لي تلاك انتَّااقاات التي 
كان يتام التوااال عليها عاخال الايَاَاان.. ولكي 
نكون رصيحل وواضحل اسوف نسّاي األشياء 

باساياتها.. 
عى سابيل املثاال: اساتداا بالجياش الدربي 

الاذي  والجاهورياة  الثاورة  لاُارصة  املارصي 
ظال يقاتال يِف جباال الايَاَاان وولاعلاا عااعاً 
عاهااا أَْكثَار من خاس سااوات، ولكن الشادب 
الايَاَاااي لام ياترص لثورته ونظامه الجاهوري 
إنَّ عى ساواعد أباائه يِف ملحاة السابدل يوماً.. 
للثاورة  املاااوئ  الطارف  اساتدان  املقابال  ويف 
والجاهورياة بالخارج وبالسادوعية تحديداً كاا 
لو حاال الصاف الجاهاوري واشال يِف تحقيل 
لداه املتاثل يِف القضاء عى الثورة.. وحل شادر 
الطرااان املتصارعاان أن السااحة الايَاَاااياة 
قد تحّولات إىل سااحة رصاع لتصاية حساابات 
إْقليْاية وعولياة يداع الايَاَاااياون ثااها غالياً 
وأن الخطر أَْثبَح محدقاً بوطاهم وسيكونون لم 
أَْكاابَاار الخارسين سارعوا إىل انلتقاء ببدضهم 
يِف أَْكثَاار من ماطقة يااياة واتال عقالؤلم عى 
ألاياة تحقيال مصالحة وطاية تقطاع الطريل 
أما8 تدخالت الخارج يِف شاؤونهم الداخلية وتتيح 
لكل األطراف املتصارعة املشاركة يِف الحكم تغليب 
املصلحة الوطاية الدليا عى ما عدالا من مصالح 
ذاتية وأنانية.. اهل جاء الوقت املااسب لتستشدر 
ايه ُكّل األطراف بأمانة املسؤولية وثونً إىل كلاة 

سواء؟

نوح جاّلس
 

 
لكاذا لي خداعاُت وأسااليُب اليهاوع، ن يدرُكها إن َمن لدياه الوعُي الكامُل 
عاهام، وعااَده الصاورة الحقيقياُة عان مشااريدهم وألداِاهام والخطاوات 

انستباقية املاهدة لهذه املشاريع.
 الياو8َ واجأًة نشاالد حريقاً مساتاراً ولائالً نوعاً ماا يف األرايض املحتلة، 

ورأياا التهويَل اإلعالميَّ الكبري حول ما يجري. 
والتغطياُة اإلعالميُة الكبريُة واملساتارُة َوّلدت الدديَد مان اآلراء والتحليالت. 
ولو سّلطاا الضوَء قليالً لرأياا أن لذا الضجيَج اإلعالميَّ يُدتَلُ أََلاااامَّ عاِمٍل يف 

تحقيل ما يسدى له اليهوع!. 
لاا تاّكاات إرسائيل من تحقيل الدديد من األلاداف؛ أبرزلا خلل رأي عا8 
واساع الاطاق باأن »إرسائيل« أثبحت عولاًة مدرتااً بها بداد التهاات الداملي 
الكبري لاجدتها، والتضامن الكبري الذي قدمته مدظم عول الدالم. وألن الشدوب 
املاخدعاة باإلعاال8 الصهيوناي قاد بدأت تداي القليل حاول حقيقاة انحتالل 

الصهيوني لالساطل، عال اليهوع عى ترسيخ الاكرة تااماً بأن الالسطيايل 
لم من يحاول احتالل أرايض اليهوع؛ وأكل عامل مساعد كان التضامن الدربي 

اإلساالمي مع إرسائيل إزاء لذا الحريل املصطاع. 
كااا أن لاذا التضامن جدل الرأي الدا8 الداملي يؤمان بأن إرسائيل لم تاس 
الالسطيايل بأي سوء؛ ألن تحليالتهم تقول لو أن إرسائيل عولة غاثبة للدرب 

واملسلال َلَاا جاء الدرب واملسلاون لاجدِتها والتضاُمِن مدها. 
وكذلاك تسادى الصهيونياة الداملياة لرتتياب أوراقهاا عل مدرااة من لم 
أثدقاؤلاا ومن لام أعداؤلا؛ وبالادل تاكات من ذلك. الساؤال؛ لل املااخات 
يف تلاك املاطقاة كايلة بإشادال لكذا حرائل؟. لال من املدقاول أن إمكانيات 
اليهاوع َوُكّل الدول التي جااءت لاجدتهم لم تتاكن من إخااع الحريل؟. من لم 
ضحايا لذا الحريل وكيف اساتطاع اليهوع تحديد موعد إخااعه؟ اإلجابة تكان 
يف عراساة طبيداة الحدث وخلاياته. وألنه زمن كشاف الحقائل ساوف تتضح 
الخلايات املبهاة وساوف تزول الشكوك تااماً عن ُكّل ما لو محط جدال، اكم 
شاكك الكثري حول انرتباط الوثيل بل األعاراب والولابية بالكيان الصهيوني، 
ولكن رأياالم اليو8 كيف احرتق ساتارلم وساقط قااعهام واتضحت حقيقة 

انتاائهم؛ ولااك الكثري من األحداث ستكشاها طبيدة املرحلة.

مروان حليصي
 

 الصيااعون لام أَْكاثَاار ائات الشادب اليااي 
التاي ليس باساتطاعتها تحال تبدات شاهر واحد 
مان الُدااْدَوان الهاجي الاذي ترااال بحصار بري 
ماهام  الدارات  بحيااة  أوعى  وبحاري  وجاوي 
وأحارق وأغرق مركباتهم وقواربهم بشاكل متداد 
باساتهداف طريانه الحربي املبارش لها أَْو بواسطة 
قطداة الحربية التي تجوب امليااه اإلْقليْاية اليااية 
عاى مادار السااعة بااا يوحاي بسالوك الدقااب 
الجااعاي الاذي ياارُساُه الُدااْدَوان عى الشادب 
اليااي باختلف ائاتاه ورشائحه عون تاريل، اهم 
رشيحاة كبارية مان املجتااع التهامي التاي تتقن 
مهااة انثطياع توارثتها أباً عان جد، بدد أن ضاق 
بهم شاَظُف الديش يف الل ولم يستطيدوا الحصول 
عى وظيااة أَْو عاال يؤّمن لقااة الديش ألرسلم 
الاقرية ن ساياا ولم أَْكاثَااار املجتادات أميًة يف 
محااظة الحديدة بشكل خاص واليان بشكل عا8، 
يقضاون مدظم أعاارلم يف أعااق البحار بحثاً عن 
ما يصطاعونه من األساااك التي لي مصدر رزقهم 
الوحياد لهم وألرسلم التي تصبح عى حااة الجوع 
يف حال عاعوا بدون ذلاك، اهم الريحة األَْكاابَاار 
من الشادب التي نالها نصيٌب مان جرائم الُداْدَوان 
مرتال، األْوىل ولم يف الل حيث يساكن أغلبهم مع 

أرسلم عى الريط السااحيل الذي حّوله الُداْدَوان 
إىل مارسح عالياات اساتهدات طائراتاه وبوارجه 
ماذ بدء الُدااْدَوان ماازلهم وماتلكاتهم ومزارعهم 
ماا إىل استشاهاع الدرات ماهام وتدمري ماازلهم 
وانقطااع مصاعر عخلهم الوحيدة جراء اساتهداف 
قواربهم وإحراقها من قبل الُداْدَوان، ن ساياا ولم 
مان أولئك الذين ن يغطي ما يجاوه من مال يف اليو8 
سوى مرصوف األرسة لذلك اليو8 اقط، ون يكايهم 
لالعخار لليو8 التايل اقط، والثانية بحصاره البحري 
الذي ارضه عى السواحل اليااية ماذ بدء الُداْدَوان 
الذي تجاوز مضاونه من مراقبة الساواحل اليااية 
وماع تدال الساالح حساب زعاه، إىل انعتداء عى 
الصيااعون بالرضب املالح واختطااهم والتحقيل 
مدهام بأََسااليب قاذرة تضااات أََسااليب تدذيب 
جسادي وإغراق يف براميل مالوءة باملياه وتدذيبهم 
بالاار وقلاع األظاار وغريلا من أََسااليب التدذيب 
الاال إنَْسااانية لحثهام عاى انعارتاف بأشاياء ن 
يادرون عاها يشء أَْو نساتخراج بداض املدلومات 
املتدلقاة بالجياش واللجاان والشادبية، حياث ما 
زال إىل يومااا لذا عرات املحتجزيان مع قواربهم 
لادى تحالاف الُدااْدَوان الاذي يقتاعلم مان املياه 
اإلْقليْاياة اليااية، والبدُض اآلخار تم اقتياُعه ولو 
يصطاع يف عاال املياه اإلْقليْاياة انرتريية باوجب 
ترصيح رساي من السالطات انرتريية بانثطياع 

يف ميالهاا ملاده نصاف شاهر مقابال 000ل عونر 
يداده الصيااعون للحكومة انريرتية، حيث يتداول 
كثري مان الصياعون عن راض السالطات انرتريية 
قطع تصاريح جديدة أَْو تجديدلا كاطلب سدوعي 
ناذته السالطات انريرتياة بحذااريه، وأما8 تصلب 
سادوعي يف محارباة املواطاال يف قاوت يومهام 
وإمداناه يف زيااعة مداناتهام مان خاالل تضيقه 
عليهم يف طلب رزقهم أَْثبَح الصياعون بل مطرقة 
اساتهداف بوارج الُدااْدَوان لهم يف وساط البحر أَْو 
اختطااهام ماع قواربهام إىل أماكن غاري مدلومة، 
وساادان الغارات الجوياة والقصف البحاري الذي 
يطال ماازلهام وأرسلم باْساتاَرار، ويف ظل الاقر 
املدقع الذي يساتوطن أرسلم املددمة التي أَْثبَحت 
ن تالاك قوت يومها أَْو ما يساوع جوعها، ماا جدل 
أرباب أرسلم بل خيارين ألحاللاا مر وموت، اأما 
خوُض غاار املغامارة بأَْرَواحهام بانثطياع بحثاً 
عان لقاة عيش كريااة ألرسلام وأَْطَاالهم الذين 
ياتظرونهام عى أمل الداوَعة بقياة املأكل وامللبس، 
أَْو البقااء يف ماازلهم يارتشاون األَْرض ويلتحاون 
السااء من شادة كرامتهم، إذا حالاهم الحض ولم 
تاثار آلة املوت السادوعي املوت عليهم من الساااء 
كاا ادلت مرات عادة مع اآلخرون، وما تلك الصور 
املؤملاة ألَْطَااال أكل الجاوع مان أجسااعلم التاي 
ظهرت عى شاشات وساائل اإلعال8 َلخريُ عليل عى 

عزتهم وتاضيلهم لخيار املاوت بدنً عن مد أيديهم 
لآلخرين، مجسدين ثاوع من نوع آخر.

اادانااة الصياعون ليسات محصاورة بالجوع 
اقط ون تاتهي بسالة غذائياة يف ظل ُعاْدَوان تداد 
اساتهداف ُكّل مقومات الحياة، بل انها أَْكاثَاار من 
ذلك، ونقدر حقاً وثاول القائال بأَْعَااال الوزراء 
إىل املحااظاة وبحثهام الحلاول املاكاة للاشاكلة 
بااء عاى توجيهاات قياعة الثاورة ماثلة بالسايد 
عبدامللك بدرالدين الحوثي وقياعة املجلس السايايس 
األعى، وعقدلام انجتااعات املتددعة ملواجهه لذه 
الكارثاة اإلنَْسااانية، وما ناوعه ماهام األخذ بدل 
انعتبار اقدان الصياعين ملصاعر رزقهم، وحاجتهم 
للاساكن بديداً عن السااحل لكون مااازل أغلبهم 
أضحت مدمرة واألُْخَرى عرضة نستهداف الطريان، 
وااتقاعلام للغذاء وامليااه الصالحاة للرب، وكل 
ما يتدلل بدياومة الحيااة لديهم، ماا يتطلب إيالء 
القضياة األولوياة حساب اإلْمَكااانياات املتوارة، 
والقيا8 بدراساة شااملة وتاصيلية باكل القضايا 
واملشااكل التي يديشاها الصياعون جراء الُداْدَوان، 
ليتم عى اثرلا تاديل عالية التواثل مع املاظاات 
الدولية وامُلَؤّساااساات والداعاال من رجال املال 
واألَْعَااال وتقديام الخطط واملشااريع التاصيلية 
لهام لتاايذلا باا يخاف مدانااة أَْثَحااب البرة 

الساراء.

الجيُش السعودي والهروُب الكبري..!

أهداُف إسرائيل ُتطَبُخ على نريان حيفاء

الصّيادون.. بني مطرقة قرصنة الُعـْدَوان َوسندان غاراته

الت
تأم

الحمَقى َوحصاد 
الحماقات! 

  الشيخ 
عبدالمنان السنبلي 

أخرساوا مساامَداا َوكرّسوا رؤوَسااا 
َولم يتااولون مساألة الرعية َواننْقاَلب 
َوكأناا لم نكان عى إطالٍع كامٍل باا جرى 

ماذ البداية.
أَْثَحاااب الرعياة  تقولاون: إنكام 
الحقيقية، َولم تخلونا من أين اكتسابتم 
لذه الرعية املزعومة أثالً! لل حصلتم 
عليها باوجب الدساتور اليااي املستاتَى 
عليه أ8 باوجب اتَّااقية سياسية )املباعرة 
الخليجياة( جااءت كدالياة توااقية بل 
السياسايل للحيلولة عون وقوع البالع يف 
أتاون الاتاة؟ أما َوقد وقدت البالع يف أتون 
لذه الاتاة َوتجااوزت املحظور َواملااوع، 
َاإن لذا يَُددرُّ باثابة إعاالَن وااة للاباعرة 
الخليجياة، نالياك عان كونهاا مزمااًة 
بدامل اقاط، الااذا إذاً تطالبونا انلتَزا8 

باتَّااقية أَْثبَحت يف حكم الدد8؟ 
ماا ادلاه الحوثاي لاو أنه وثال إىل 
السلطة بالطريقة التي أوثلتكم إليها من 
قبُل! الااذا يكاون انْقاَلبُكم ثورًة َوثورتُه 

انْقاَلباً؟!
املشكلة يا سااعة لي أنكم تريدون أن 
تجدلوا من الباطل حقاً َومن الخطأ ثواباً 
َوتارّصون عاى أن تحالاوا أطراااً غريكم 
تبدات أخطائكم عون حتى أن تدرتاوا بها 

أَْو تقوموا باراجدتها َومراجدة أناسكم.
لل سألتم أناسكم ملاذا أنتم تخرسون 
الضااة  يف  غرياكام  بياااا  َوتتآكلاون، 
األُْخاَرى يحارز ُكّل يو8 املزياد من الاقاط 
عى حسابكم سواًء عى املستوى السيايس 

أَْو الشدبي؟!
طبدااً ن يحاول أحاٌد ماكم أن يقاَداي 
أن املسألة مجرع رضبة حظ أَْو ناتجة عن 
مغالطااٍت َومراوغااٍت ما اتئات توقدكم 

عائااً يف مصيدة التسلل!
املساألة ببسااطة شاديدة لاي أنكم 
ابتلدتام الطرُّْدام بساهولة َوسالكتم مااذ 
البداياة الطريل الخطاأ، َومضيتم عون أن 
تلتاتاوا لحظًة واحدًة إىل الوراء، اجاء من 
استطاع اْستثَاار حااقتكم لذه لصالحه 
َواستأثر بالكدكة لااسه لتجدوا أناسكم 
يف آخر األمر خارج الحلبة َوخارج السباق 

خارسين!
لارع لك أيها الحاقى!!.. لارع لك!!
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رَحاَل ايدل كاسارتو، الزعيام الكوبي واليسااري الثائر 
يف وجاه أمرياكا، وليس غريباً أن يحَزَن ألجل ذلك أشاخاٌص 
كثريون حول الدالم.. الغريُب اقط لو أن يدلل عى املوضوع 
شخص ما يدعي أنه يساري يااي، يؤيد الُداْدَوان السدوعي 
عى بالعه، ايقول: »الساال8 عى روحك أيها الرايل« أَْو يشء 

من لذا القبيل.
 لدل لذه مااسابة جيدة للتحدث عن »يساار« كاسرتو، 
ومقارنته بيساار أتباع الرياض لكي ن يلتبس األمر عى من 

ن يدلم، ورباا يكف لؤنء األخريون عن انععاء.
لقد ثاد كاسارتو خاسًة وأربدل عاماً يف وجه أمريكا، 
رغم الحصار انْقتَصاعي الذي ارضته لذه األخرية عى كوبا، 
ورغم كل تدخالت أمريكا ومحاونت انْغتيَال التي استهداته 
إن أناه نجح يف املحااظة عى »الثاورة« واإلبقاء عى الاظا8 
الشايوعي يف باالعه حتى بدد ساقوط انتحاع الساواييتي، 
وظلات الراياات الحاراء ترارف عاى أبواب أمرياكا، الددو 

األكل للشيوعية، واليسار، وثورات التحرر.
وماذا ادل يسااريو »الرعية اليااية« ليصاوا كاسرتو 
با«بالرايل«؟!.. وقاوا إىل جانب أكل قوة رجدية ومتطراة 
ترعالاا أمريكا ضد أبااء بالعلم، بسابب أن ايهم من يقول 
»املوت ألمرياكا«، مدلال بكل وقاحة أن أمريكا ليسات لها 
عالقة باا يحدث وأنها ليسات ساوى عاعية ساال8، ويف لذا 
اللحظة التي نستذكر ايها ثاوع كاسرتو وعد8 اْستساَلمه 
ألمرياكا وضغوطاتها، لااك ألف »يسااري« يااي من أتباع 
الريااض يدعاون الشادب الياااي إىل انْستسااَل8، والقبول 

بروط أمريكا والسدوعية بدون ترعع! 
بداد ثاورة كوباا، تساّلم »كاسارتو« الحكام وانهاارت 
الدالقاات األمريكياة الكوبياة، لدرجاة أن أمرياكا حاولت 
إساقاط الحكوماة الكوبية الجديدة، وجادت جيشااً خاثاً 
نجتيااح جزيارة كوباا، وتاكات القاوات الكوبياة التابدة 

للاظا8 »اليساري« الثائر من ثد الهجو8 وإاشال الدالية.
ولااا يف الياان، عادماا قامات أمريكا مساتخدمة املال 
السادوعي بتجاياد »جيش خااص« نقتحا8 املادن اليااية، 
وإخضااع الياايل لهياااة أمريكا والسادوعية، رأياا كبار 

من يسااون أناسهم »يسااريل« يف مقدمة جيش انْرتَزاق 
األمريكي السادوعي.. ومع ذلك لا لم اليو8 يتأسااون عى 
رحيل »كاسارتو«، بدون عال أي حساب للخجل، وبتجالل 

وقح للااارقة املضحكة.
رباا ن حاجة لدرض املزيد من املقارنات؛ ألن انْساتاَرار 

يف ذلاك سايقوعنا إىل أن نقاول اجاأة بأناه ن مجاال أثالً 
للاقارناة، وعاى أية حاال: يكاي ايادل كاسارتو تأريخه 
الحااال باواجهاة انْساتكبَار األمريكي، ويكااي مرتزقة 
اليسار اليااي انبطاحهم للسدوعية وأمريكا؛ ألن التسايات 

ن تستطيع أن توحد املباعئ املتااقضة!

الرئيُس اليمني يزور اليمن!
قالت قااُة الدربية يف رشيط »عاجلها« ظهر يو8 السبت، إن 
الرئيس اليااي لاعي سااار يف زيارة إىل »عدن«، حيث تستار 
لذه الزيارة ملدة أسابوع، ولم يكان ياقص إن أن تتااى القااة 

له أن يدوع من زيارته بالسالمة إىل أرض الوطن )الرياض(.
مسخرة.. أيرُّ رئيس لذا الذي »يزور« البالع التي يارتض به 

أنه حاكاها »الرعي« مجرع زيارة؟!
إذا كانت »الرعية« التي شااّت السدوعية ُعاْدَوانها علياا 
باساها، لي لذه التي تأتي زيارًة إىل بالعلا ملدة أسبوع، اهذا 
يارس جيداً كيف سايكون شكل الوضع الظريف واملأساوي لو 

حكات لذه الرعية البالع كلها.
 عادماا يدوع لاعي ادى قاااة الدربية أن تقاول مثالً بأن 
لاعي حقل ثاقاٍت عبلوماسيًة ناجحة مع الطرف اليااي يف 
عادن والتقى بددع من املساؤولل الياايل، وأكدوا عى تداون 
البلدين الشاقيقل )الرياض وعدن(.. وماا إىل ذلك من األخبار 
التي تُقال عاعًة عاد زيارة رئيس ما إىل الخارج، ولذا سايكون 

مااسباً ومتااسقاً مع خل »الزيارة« الظريف لذا.
عى أية حاال، ليس بديداً عن املاطال أن تبدو زيارة لاعي 
إىل اليان كاا لو أنها زيارة إىل الخارج، اهذه ليسات إن ثورة 
موضحاة من الواقع الذي اقتى، ماذ زمن، بأن لاعي وأمثاله 
ليساوا ياايل، ون عالقة لهم بهذه األرض ن من قريب ون من 

بديد.

إضاءة

إخواناي، حاثاٌل عاى عرجاة الدكتاوراه يف »السااة 
القانون« ولكاه يساتحل جائزة نوبل عى مهارته وجرأته 

يف اخرتاق القانون وتجالله وتخطيه.
تداّل يف مااثاَب كثاريٍة: وزياراً لشاؤون املغرتبال، 
ومحااظاً ملأرب، ووكيالً لوزارة الداخلية، ووزيراً للكهرباء 

والطاقة.
 لذه األخرية كانت أبرز مااثبه و«أعسااها« بالاسبة 
له، حيث تسالم ساايع حقيبة وزارة للكهرباء يف حكومة 
الواااق التاي جاءت بدد ثاورة ٢٠١١، غري أناه لم يتدامل 
مدهاا كحقيبة وزارية، وإناا حقيبة نقوع، بل كاز ن يااى 
من الاقوع، وذلاك من خالل ثاقات »تأجري الطاقة« التي 
كان يدقدلا خارج القانون وبابالغ خيالية، مستايداً من 

ناوذ »اإلثالح« يف الدولة.
أثاريت ضده قضايا اسااع كثرية واضائاح »بجالجل« 
ووثل األمار باضائحه إىل أن تااجأناا ذات مرة بصورته 
عى غالف ثحياة »األوىل« وعليها عاوان عريض بكلاتل 
لااا: »الوزيار الكارثاة«، حياث كان يف باطان الصحياة 
تقرياراً أقل ما يقاال عاه أنه كارثي، وعارض ذلك التقرير 
كاية األموال التي يترصف بها »سايع« يف موضوع تأجري 
الطاقة، حيث تجاوزت تلك املبالغ ما يغطي إنشااء محطة 

كهربائية جديدة بكل مدداتهاا وتجهيزاتها، وكان كل ذلك 
يَُاّرر بدون أية عرقلة يف عولة »لاعي« اإلخوانية.

 نساتطيع القاول أن ساايع كان ياوي، أثاااء عاله يف 
وزارة الكهربااء، تحقيل أعى قدر ماكن من األرباح وبكل 
جهد ومثابرة كاا لو أنها »رضبة الدار« التي لن تتدوض.

أيّاد »ساايع« الُدااْدَوان السادوعي عى الياان، ولكن 
بدد ماا ذكرناه، ن نساتغرب مااه ذلك املوقاف، اهو يرى 
أن الُداْدَوان ساياتقم له مان حرماوه من ثاقات تأجري 
الطاقة، وغريلا من أسااليب الرسقة والرتبّح، باإلضااة إىل 
أن تأيياد الُداْدَوان وتلير جرائاه -بالطبع- سايدوع عليه 
بأربااح إضااية، ولذا من ثايم »السااة القانون« الذي 

يديش »سايع« عى مباعئه وحيثياته.
 مؤخراً، عياه »لاعي« محااظاً ملحااظة املحويت التي 
ياتاي إليها ساايع، ولو ليس ماصباً بقدر ما لو ثاقة 
جديدة يرتبّح ماها ساايع، اهو عى أية حال ن يساتطيع 
ماارساة مهامه كاحااظ للاحويت؛ نظراً نستحالة ذلك 
بحكام ظاروف الزمان واملاكان وانْرتاَزاق أيضااً، غري انه 
سيساتلم راتبه كاحاااظ للاحويت، وسيساتار بالتلير 
للُدااْدَوان وخدمة آل سادوع -كغريه مان املرتزقة- مقابل 

ذلك الراتب.

يحررها / ضرار الطيب

كان ولاد الشايخ ُماحاازاً بالوضاوح 
إىل السادوعية، بال كان يتارصف كاان 
ياااذ خطة سادوعية مرساومة، غري أن 
وااَد »ثادااء« الوطااي ظال يتداطاى 
أن  إىل  طويلاة،  لاارتة  بإيجابياة  مداه 
جااءت زيارتاه األخارية لصادااء التاي 
أعقبهاا انتقااعات واسادة لسالوك »ولد 
الشايخ وتوجهاته من قبل الواد الوطاي 
باملقدماة. لذلاك –ربااا- لام يكان مان 
الطبيداي »عبلوماساياً« أن يساتار ولد 
الشايخ يف تحركاته باااس الااط؛ وألنه 
ن يساتطيع تغياري مسااره، اقاد كان 
مان الارضوري إعخاال عاارص جديد إىل 

املشهد.. وجاء »كريي«.
لاذا ما يبادو علياه األمار بالاظر إىل 
واقاع الحاال، إذ أن مبااعرة كاريي وعى 
الرغام من الضجة الكبارية التي أحدثتها 
يف البداية إن أنها رسعان ما تهالكت أما8 
الواقع الذي لم يتغري، بل ازعاع احتداما إذا 
ما أرشنا إىل الجانب الدسكري، حيث تبدو 
مبااعرة كريي مان جبهات ميادي وتدز، 
بشاكل واضاح، عى أنها ليسات ساوى 
عالياة »تبااعل« أعوار بال ولاد الشايخ 

ووزير الخارجية األمريكي.
كان عور ولاد الشايخ، السالبي مااذ 
بدايته، يدتاد عاى اللدب بدارص الوقت، 

اجاياع املااوضات التاي رعالا لم تكن 
إن مراوغات جدلية، لداها األول واألخري 
لو إعطاء الُدااْدَوان ارثة زماية للاظر 
إىل املدركاة من زوايا مختلاة وأخذ تدابري 
– يف  وتحاركات جديادة تاصاح عاهاا 
الاهاية - مستجدات الواقع الدسكري أَْو 
انْقتَصاعي أَْو السايايس، واساتخد8 ولد 
الشايخ الكثري من الحيال يف لذا الدور إىل 
أن وثال إىل املرحلة التي أثاار ايها تذمر 
الواد الوطااي، ولو ما اساتدعي – كاا 
يبادو - اخارتاع حيلاة جديادة أَْو تبديال 

خلاية املشهد قليالً.
رباا جاء كريي بالحيلة الجديدة التي 
لم يساتطع ولد الشايخ تقدياها، ورباا 
أن اإلعارة األمريكياة اختارته ليادل ذلك، 
وربااا أناه كاا يقولاون: جااء ليصاي 
حسااب أوباما مع لذه الحارب.. ورباا 
وربااا، لكان ماا يبادو بوضاوح لو أن 
كاريي لم يأت باباعرة جااعة، وأن كل ما 
ادله لو تغيري عيكور »تحركات السال8« 
لتبدو أكثر جاذبية وإغراءاً ثم تؤعي ناس 
نتيجاة جهاوع ولد الشايخ يف »مطاطة« 
الُداْدَوان واللداب بالوقت بحثاً عن تدبري 

جديد.
وإذن، نحن بانتظار شيئل: إما تحرك 
كريي بشاكل جااع، إلحاالل »الساال8«، 

وامليض يف مباعرتاه األخرية من أجل ذلك، 
ولو ما ن يبدو قاباالً للتحقل بالاظر إىل 
تااثيال الواقع، وإما تصدياٌد ُعاْدَواني 
جديد، سيأتي بدد ارتة من الركوع لياتح 
مرحلاة جديادة مان الُدااْدَوان، تضطر 
السادوعية وأمريكا بدد اشلها إىل إرسال 
»مبدوث ساال8« جدياد، ليااحها ارثة 
زماية أخرى.. ورباا يكاون لذا املبدوث 

لو ولد الشيخ من جديد.
أمرياكا تساتطيع إقاااع السادوعية 
بال  إقااعهاا  ولياس  الحارب،  بإيقااف 
أمرلاا أماراً مباارشاً بذلاك، والحقيقاة 
الواضحاة مان بداياة الُدااْدَوان لي أن 
أمريكا ليسات وسايطاً بل راعياً ومرااً 
عاى الُدااْدَوان، ولاذا ماا يجدال تحرك 
كريي يف خاناة »مراوغات الساال8« التي 
تباالاا ولاد الشايخ لارتة طويلاة، ولو 
ما يدعم وجاوَب الحاذر وانتظار تصديد 
ُعاْدَواني جديد تّات عراساته خالل ارتة 
الصات لاذه، ولياس عليااا إن املرالاة 
عى ثبات الياايل يف التصدي ألي تصديد 
وإاشاله.. حياها ستدوع لدبة التحركات 
الداعية إىل الساال8، ورباا سيكون كريي 
وقتهاا قد انارصف عان املشاهد، ليدوع 
ولاد الشايخ بحيلاة مختلااة.. أَْو يأتاي 

»مبدوث« جديد.

 املرتزق: 
صالح ُسميع

كاسرتو.. ويساُر الرياض!

 ولد الشيخ.. كريي.. بطاقةتعريفة:
َمن التالي؟! 

السعوديُة شوكٌة يف حْلِق إسرائيل!!
جميل أنعم

------------
رعاً عى ماع األذان باكلات الصوت يف األرايض 
الالساطياية املحتلة قا8 خاع8 الحرمل الريال 
بدقاد قااة طارئة لاا 59 عولة وباساتوى وزراء 
الخارجية، أعانوا اْستهَداف الحوثيل ملكة املكرمة.. 
حيث وأنهم تااعوا باحاربة الله ورساوله ومادوا 

ثالة الرتاويح سابقاً. 
لذا وأوضح البيان الختامي للاؤتار اإلْسااَلمي 
أن ماع مسااجد عن ماع مسااجد يختلف، وعليه 

ندين حصار تدز ونؤيد حصار غزة وكل اليان، ألن 
حصار عن حصار برضه يختلف، يف حصار محرت8 
ويف حصاار ماش محارت8، الحصار املحارت8 يجي 
بواسطة بارجات ويبيد مئات اآلنف، لكن الحصار 
املش محرت8 يجي مثل حصار الحوثة لتدز ومادهم 

من عخول غواثات اإلغاثة إليها. 
كاا أعان املجتادون نزول الحوثي من الكهوف 
إىل تداز، متساائلل: أياش نّزلكام إىل تداز مان 
الكهاوف؟.. حيث أوضح البياان أن نزول بريطانيا 
للقدس وتوطل اليهاوع واعالن ارسائيل لم ياطلل 

من الكهوف؛ ألن نازول عن نزول كاان يختلف. يف 
نازول بدون كهاف ويف نزول مع الكهاف. اليل مع 
الكهاف يازلوا مدالام قااثة يقتلاوا املواطال.. 
باس الايل بادون كهاف محرتمال يبيادوا أحياء 
بكاملهاا بالطائارات، َولكان األلام اناو مااياش 

مدالم قااثة!
لذا واور ثدور البيان باعر »أايغدور ليلمان« 
وزير عاااع الكيان بإعالن حالة الطاوارئ وإجراء 
مااورات عسكرية تألباً لهجو8 محتال من قوات 
»التحالاف الدربي »، والتاي بدورلا أكدت مخاوف 

ليلمان وقامت بتوجيه رضبات جوية عى مااطل 
متارقة مان اليان كارّع تأعيبي عى مااع الكيان 

الصهيوني لألذان يف األرايض املحتلة.
جديار بالذكار لااا – وللتأرياخ - باأن خاع8 
الحرمل الريال األسابل كان حازماً أيضاً وقا8 
بداال تأعيباي مااثال للكياان الصهيوناي، ابدد 
إحاراق الصهايااة اليهاوع للاساجد األقىص عا8 
81969 رع خاع8 الحرمل الريال »امللك ايصل« 
عاى ذلاك رعاً حاساااً، بإنشااء ثاادوق الجهاع 
لتحرير القدس، والذي تطور نحقاً يف عهد سالاان 

إىل »التحالاف الدربي« ضد الياان -؛ ألن الصادوق 
كان رضيداً حياها - ماا اضطر الكيان الصهيوني 
ومواثلاة  القبلتال  أوىل  إحاراق  عان  للرتاجاع 
الحارياات للبحاث عن الهياكل واقتحاا8 باحات 
انقىص من حال آلخر وماع الصالة ايه خوااً من 

ملك الحز8 سلاان آل سدوع.
نشاكر لكم حسن انساتااع واملتابدة، وترقبوا 
عقاب الاارة املحلياة اتوحاات »سالاان خان« 
لحااياة األمن القومي الدربي والتصدي ملشااريع 

الكيان اإلرسائييل يف املاطقة.



انثال ث2 نواال 82016  املواال ث2 ثار ث3ل1لا     الددع )176(12 ثقافية

)اهلل( ال يشِبُه شيًئا من مخلوقاته.. وال يأمر باملعاصي.. والقوُل بغري هذا فيه نسٌف لأللوهية من أساسها..
  - بشرى المحطوري:

بداية: ــ
اساتكاانً ملا تحدثاا عاه يف تقرير الددع السابل اا الجزء 
األول اا عن محارضة اا ملزمة اا الشاهيد القائد َساَل8ُ اللِه 
َعَليِْه ا ]مدراة اللاه اا عظاة الله اا الدرس الثامن[ والتي 
نولاا بأنهاا تحتوي عى مواضيع شاديدة األلاية، تربطاا 
بالله، وتشادنا إلياه، وتدرااا به كاا أراع اللاه لاا أن ندرف، 
اابتدألا بسورة )الااتحة( ثم تطرق بدد ذلك إىل رشح بدضا 
من ثااته سبحانه، التي تؤعي بان ياهاها اهاا ثحيحا، 
بااا ن يتداارض مع آياات القرآن، ياؤعي باه إىل تازيه الله 
سابحانه من أي تشابيه له بدباعه، أو نسابة أي عال قبيح 

إليه جل وعال.. 
يف لذا الددع ساتطرق إىل حديثه َساَل8ُ اللِه َعَليِْه عن تازيه 
الله سبحانه من مشاابهة خلقه، وتازيه الله سبحانه عان 
يقاول بأن الله خلال املدصية يف ابان آع8، وكذلك عن قضية 
نساف القرآن الكريم للرك يف ناوس الدرب. ُكّل لذا تحدث 
اه بطارح رائع، قاّل نظريه، اال ياتهاي القارئ من  عااه وأعَّ
قاراءة لذه امللزمة، أو ساااع لذه املحاارضة، إن وقد ازعاع 
إيااناا بالله، اال يثل إن به، ون يتاوكل إن عليه، ون يلجأ إن 

إليه، ون يخاف إن ماه.

كيف استطاع القرآن.. أن ينسف الشرَك من نفوس 
العرب؟

أوضح َسااَل8ُ اللِه َعَليِْه بأن القرآن الكريم عال عى غرس 
ثاة)الكااال املطلل( لإلله الذي يجب عى الدرب أن يؤماوا 
به ويقدسوه اا ولو الله اا وأن من لو كامل كاان مطلقا 
لاو من ن يحتااج إىل غريه، بيااا األثااا8 التي يدبدونها ن 
ترضلام ون تاادهم، حيث قاال: ]والقرآن الكريم عال عى 
ترسايخ مبدأ الكاال، كاال الله سابحانه وتداىل، ولو املبدأ 
الذي اساتطاع أن ياساف الرك من ناوس الدارب، عادما 
جااء ليقول لهام: إن اإلله يجب أن يكون كاماالً، اإلله الذي 
يساتحل الدباعة يجب أن يكون كامالً كااانً مطلقاً، أما إذا 
كان ناقصاً محتاجاً اغريه أكال ماه، إذاً اغريه أوىل بالدباعة 
لاه مااه، اتحادث عان أثاامهم بأنهاا ن تاااع ون ترض، 
ن تسااع، ن تبرص.. ألام يتحدث يف القارآن الكريم عن لذا 

كثرياً؟[.
واستشهد َساَل8ُ اللِه َعَليِْه بقصة نبي الله إبراليم، عادما 
حطم األثاا8، حيث قال: ]نبي الله إبراليم عادما حطم تلك 
األثاا8؛ ليثري يف ناوس قومه أن لذه األثاا8 التي تدبدونها 
ناقصة قارصة، ن تساتطيع أن تااع ون ترض، ن تساتطيع 
أن تدااع عن ناساها اكياف ياكن أن تداع عاكام، الااذا 
تدبدونهاا؟! إن من يجب أن تدبدوه لو الله سابحانه وتداىل 
الكامل، ذي الكاال املطلل، الذي ن أحد يساتطيع أن يقهره، 
الاذي إذا التجأت إليه نادك، إذا خرجات عن نهجه وتجلت 
علياه رضبك، ويساتطيع أن يرضباك، ويقول لك: باأن ُكّل 
اَااَواِت  من يف السااوات واألرض جاوع لاه: }َوِللَِّه ُجاُوُع السَّ
َواأْلَْرِض{)الاتاح: من اآلياةل( }َاَرَجُدوا إىَِل أَنُْاِساِهْم َاَقالُوا 
إِنَُّكاْم أَنْتُُم الظَّاِلُاوَن{ )األنبيااء: ل6( عراوا أنه ادالً أثاا8 
تتحطام لاي ناقصة، اكياف ندبدلا، ماذا ياكان أن تدال 
لاذه األثاا8؟ من أي وجه تساتحل الدبااعة؟ أّي كاال لها 
تستحل به أن ندبدلا، ونُْخِضع أناساا لها، ونثاَي عليها؟[.

الكماُل املطلُق.. ال يمكُن أن يكوَن إال لــ)واحد(: ـ
ولاات َسااَل8ُ اللاِه َعَليْاِه إىل أنه ن يجاوز أن نُشابِّه الله 
سابحانه بيشء مان مخلوقاته، ملاذا؟ أجااب قائال: ]ألن ُكّل 
األشاياء غريه سابحانه وتداىل ايها عنئل الحدوث، الو كان 
مشابهاً ألي يشء مان مخلوقاتاه لاكان قد أثباح ناقصاً 
محتاجااً كاثلهاا، ولكان لو يف ناساه عليالً عاى أن لااك 
طرااً آخر لو أكال ماه، ولذا نساف لأللولية من أساسها، 
نساف نساتحقاقه األلولياة والربوبية من أساساها؛ ألناا 
ساقول اياا بدد: إذاً ذلك الذي ماحك لذا الذي أنت عليه لو 
أجدر بالدبااعة، لو أكال ماك. وتالحظون أن مبدأ الكاال - 
أيضاً - لو ماا رسخه الله سبحانه وتداىل يف ناوساا، اطرة 

اطر الااس عليها[. 

مضياا: ]والكااال املطلل ن ياكن أن يكون إن لواحد، ن 
ياكان أن تارتض أن لاااك اثال كاملال، ُكّل واحد ماهاا 
سايظهر ناقصاً بالاسابة لآلخر، الكاال املطلل ن ياكن أن 
يكاون إن لواحاد، ولاو الله سابحانه وتداىل؛ ولهاذا ُكّل ما 
يساتلز8 ماه أن يكون الله مشابهاً لخلقه باا يداي لذا: أنه 
أثبح ايه عنئال أنه محدث ومحتاج إىل طرف آخر اهو من 
أكل الكبائر عادما تدتقُده بالاسبة لله سبحانه وتداىل؛ ألنه 
مااذا يداي؟ بأنك حكات باساف اساتحقاقه لأللولية من 

أساسها[.

الزيديُة.. عقائُدها متطابقٌة مع القرآن: ــ
وأكد َسااَل8ُ اللِه َعَليْاِه أن الزيدية عقائدلاا متوااقة مع 
القارآن الكريم غاري مدارضة له، ومتوااقة ماع الدقل؛ ألن 
الزيدياة تااي التشابيه والتجسايم لله سابحانه ااا تداىل 
اللاه عن ذلك علاوا كبريا اا وتاااي الرؤية للاه، حيث قال: 
]ولهاذا نحان نقاول يف عقائدنا: ن يجاوز أن نقاول: أن لله 
وجهااً، كاا يقول اآلخرون، وليس له ياد، ليس له أعل كاا 
يقاول اآلخرون، لذه آليات عالها لااا نحن الااقصل، نحن 
القارصيان، نحن املحتاجل. لو قلاا بأن لاه وجهاً، وله يداً، 
ولاه ِرجالً حتى ولو قلااا كاا يقولون: يليُل باه، وجه يليل 
به، ياد تليل به، ِرْجل تليل به.. لكذا يقولون. إساألهم: لل 
وجهاه غري يده، وياده غري رجلاه؟ أ8 أن وجهه ياده، ويده 
رجلاه، ورجله وجهه؟. سايقول لك: ن، لاي بالطبع وجهه 
غاري يده، وياده غري رجلاه؟ إذاً َمان الذي ماحاه وجهاً لو 
مغايار ليده، ويداً مغايارة لرجله، إذاً أثبتم لاه أعضاء، وإن 
كاتم تقولون بأناا ن ندرف كيايتها، االتا زيُه ن يداي اقط 
بأنك تقول بأنك ن تدرف الكياية التي عليها لذا الوجه الذي 
أثبتّاه للاه، أن تااي عاه من األسااس أن يكون له عضو، أو 
يكاون مركباً من أجزاء، أن يكون مؤلااً، ن يصح؛ ملاذا؟. ألن 
الرتكياب عالمة من عالمات الحدوث. مااذا يداي الحدوث؟. 
أي أن لاااك َمن ماحه وجهه كاا ماحك وجهك، ومن ماحه 
يده وجدلها يف موضع يف غري موضع وجهه، ولها أعاال غري 
أعاال وجهه، وله ِرْجل لها أعاال غري أعاال يده، وموضدها 
غري موضع يده، كاا لو الحال بالاسابة لاا أليس كذلك. إذاً 
اهذه عالماات الحادوث، إذاً لااك من ماحه لذه األشاياء، 
إذاً اهاو ناقص، ومن ماحه لذه األشاياء لو أكال ماه، إذاً 
اليس رباً ون إلهاً، أليسات املساألة تاتهي إىل لذه؟ املساألة 

تاتهي يف األخري إىل كار بالله[.

 ال يخُلُق املعاصي.. تعاىل عن ذلك علوًا كبريًا: ــ
ُ
اهلل

وأشاار َسااَل8ُ اللِه َعَليِْه يف ساياق الحديث عن تازيه الله 
سابحانه وتداىل من أن يكون مشابها ليشء من خلقه، أشار 
ٍء{ بأن الله خلل  بأن من يارسون قوله تداىل: }َوَخَلَل ُكّل يَشْ
ُكّل يشء يف الكون، ومن ضان ذلك املدايص، بأن لذا تاساري 
خاطئ، ياساب الادل القبيح إىل الله اا حاشاه عن ذلك ااا 
ٍء{)األندا8: من اآلية101( لو من  حيث قال: ]}َوَخَلَل ُكّل يَشْ
خلل ُكّل يشء، ُكّل يشء من لذه األشاياء التي نرالا أماماا، 
خلقاا نحان، وخلل ُكّل لذه املوجوعات التاي أماماا. كلاة: 
ٍء{ أتت يف سياق الثااء عى الله، والتاجيد لله،  }َوَخَلَل ُكّل يَشْ
والتقدياس لله، والحديث عن كااله سابحانه وتداىل، كااله 
الذي يساتحل الثااء من عباعه، بل لو من أثاى عى ناساه 
قبال أن يثاي عليه عباعه. ادادما يأتاي اآلخرون ايقولون: 
ٍء{ يداي: لو أيضاً أادالاا لذه، املدايص لو  }َوَخَلاَل ُكّل يَشْ
الاذي خلقها؛ ألنها أشاياء اهو إذاً الاذي خلقها. ن ياهاون 
الحديث لو عن ماذا لاا، أنه يتحدث عن كااله، عن تا زيهه، 
عان تا زيه ذاته، عن تاجيده، عن تقديساه، عن الثااء عليه، 
عن كااله سابحانه وتداىل.. اهل لو َمن يتادح يَتََاّدح بأنه 
الذي خلل املدايص وخلل الظلم وخلل الاسااع وخلل الكار 
وخلل الاااق؟! لل لذا تادرُّح؟!. لو كان لو من خلل الضالل 
والكار والاسااع والاااق واملدايص والباطل ملا اساتحل أن 
نثاي عليه. نثاي عليه مقابل ماذا؟ إذا كاا نقول: بأنه مصدر 
ُكّل قبياح ومصدر الاواحش، ومصادر الرور، الااذا نثاي 
عليه؟. لل يستحل الثااء عليه اياا إذا وثاااه بأنه مصدر 
القبائح والاواحش؟ لل من لو مصدر القبائح والاواحش 
يساتحل أن يُثْاَاى عليه؟ لل الله سابحانه وتداىل ماكن أن 

يثااي عى ناساه، ويتحادث يف مقاا8 الثااء عاى ذاته بأنه 
مان خلل الظلم والاواحش والاسااع؟! لذا ليس ماا ياكن 
أن يقولاه مان يف قلبه مثقال ذرة من مدرااة بالله ثاعقة، 

وشادور بدظاة الله سابحانه وتداىل[.

.. نزَّه نفَسه عن الظلم: ــ
ُ
اهلل

وأضاف َسااَل8ُ اللاِه َعَليِْه باأن الله عدٌل حكيام، ن يادل 
القبياح ون يأمر به، حيث قال: ]لو من نزه ناساه يف آيات 
أخرى عن الاسااع والظلم، أناه ن يريد أن يظلم الدباع: }َوَما 
8ٍ ِلْلَدِبيِد{)اصلت: من اآلية6ل( ولو من قال: }َوَما  َربرَُّك ِبَظالَّ
اللَُّه يُِريُد ُظْلاااً ِلْلَداَلِاَل{)آل عاران: من اآليةث10(، وكلاة 
ظلم تشاال - تقريبااً - ُكّل أنواع الاسااع }إِنَّ اللَّاَه ن يَأُْمُر 
ِباْلَاْحَشااِء أَتَُقولُوَن َعاَى اللَِّه َماا ن تَْدَلُاوَن{)ألعراف: من 
اآليةث2( }إِنَّ اللََّه يَأُْمُر ِباْلَدْدِل َواإْلِْحَسااِن َوإِيتَاِء ِذي اْلُقْربَى 
َويَاَْهى َعِن اْلَاْحَشاِء َواْلُااَْكِر َواْلبَْغِي{ )الاحل: 90(.لو الذي 
ياهاى عاها اكيف يتادح بأنه لو من يخلقها، وكيف ياكن 
أن يكاون لو من خلقهاا ايك، إذا كان لو مان خلقها ايك 
ااداى ذلك بأناك انطلقت ايها بغري اختيار ماك؛ ألن ُكّل ما 
خلقاه الله اياك لو بغري اختيار ماك، بال وبغري اختيار من 
أبيك، وبغاري اختيار من أمك، لونك، شاكلك، طولك، قرصك، 
شاكل أعضائك، لل لاو باختيار ماك؟ لل أنات قدمت لله 
مخططاً اقلات أريد أن تجدل أذني كاذا وأناي كذا وعيوني 
كاذا وأن يكون طول وعارض وجهي عى لاذا الاحو مثلاا 

تدال مخططاً لواحد ثاحب ورشة؟. ن..[. 

َمن يقول بأن اهلل خلق املعاصي، فقد جعله أسوأ من 
الشيطان!!

واسرتسال َسااَل8ُ اللِه َعَليِْه مااداً التهم الباطلة والدقائد 
املقيتاة التي يدتقُدلا البدُض، باأن اللَه خَلَل املدصيَة يف ابن 
آع8، حياث قال: ]إذاً الو كان الله لو من خلل اياا املدايص، 
ومان سااقاا إليها - عى اختاالف أقوالهم حاول لذه - لم 
يلتقاون حاول لذه أنه خلقهاا اكيف ياكان أن ياطلل لو 
ليلدان الشايطان ويأمرناا أن ندااعي الشايطان وأن نلداه 
والشيطان إناا يوسوس ليحالاا عى الاحشاء اكيف يدال 
لذا مع الشايطان ولو لو من خلل الاحشااء؟! من األسوأ 
حيائٍذ من يخلل الاحشاء أو من يوسوس لها اقط؟. حيائٍذ 
جدلوا الله - سابحانه وتداىل نازله ونقدسه - جدلوه أسوأ 
من الشيطان! عقائد سايئة.. خلل الاواحش ولو من تازل 
أول آية من كتاب الله الكريم بدد بسام الله الرحان الرحيم 
لي ]ساورة الااتحاة[ وأولها الثاااء عى الله }اْلَحْااُد ِللَِّه{

)الااتحاة: ( }اْلَحْاُد{بهاذه الدبارة التي تدااي: ُكّل الحاد، 
ُكّل الثاااء ُكّل املجاد }ِللَِّه{ سابحانه وتدااىل }َربِّ اْلَداَلِاَل{ 
اكيف يستحل الثااء من لو الذي يخلل الاواحش، من ياأل 
القلاوب كاراً ويالؤلا نااقاً رغااً عان أثحابها، ثم لو يف 
األخاري من يلداهم، ويف األخري مان يقوعلم إىل قدر جهام؟! 
مااذا عالوا؟ مااذا عالت أنات؟ رغااً عاك يااأل قلبك كاراً 
ونااقاً، وياأل قلبك اساعاً ثم يدذبك؟!.. يتااىف لذا مع عدله، 
يتااىف مع حكاته، يتااىف مع رحاته، يتااىف مع كااله، يتااىف 

مع جالله وعظاته وقدسيته[. 

القرآُن أتى بلسان العرب.. واستخدم أساليَب العرب: ــ
ورضب َساَل8ُ اللِه َعَليِْه مثانً عربياً، ليُثبت به مداى}َوَخَلَل 
ٍء{ الصحياح، حياث قال: ]ماذا تدااي، عادما تقول:  ُكّل يَشْ
]نحان تغدياا عاد االن وقد8 لاا من ُكّل يشء[ ألسااا نقول 
لكاذا؟ لل ساياهم ذلك أنه قد8 لكم مان ُكّل يشء يف الدنيا 
يف الساااوات واألرض؟ ن. من األشاياء املدلوماة املدرواة. 
ااقول: لذه األشاياء التي تشاالدونها، لذه األشاجار لذه 
الجبال واألحجار، لذه الدواب، لذه الكواكب، لذه الساحب 
ٍء{ من لذه األشاياء، ألن  الله لو الذي خلقها }َوَخَلَل ُكّل يَشْ
الااس باطرتهم ن أحد يتباعر إىل ذلاه أن يقول: إذاً لو خلل 

أادايل؛ ألن ُكّل إنسان باطرته[.

مثاٌل آخر: ــ
قال َسااَل8ُ اللاِه َعَليْاِه: ]بل الادواب باطرتهاا تدرف أن 
أادالهاا ماها، أنها لي التي انطلقت ايها؛ ولهذا ترى القط، 

تارى الكلاب عادما يداال عاالً لاو يدرف بأناه عال غري 
مساوح به، يدخل من باب البيت ااتى ما سادك أنك قريب 
مان البيت يهرب برسعة؛ ألنه يدرف أنه لو قد ارتكب خطأً، 
عخال البيت وليس من حقاه أن يدخل البيات. القطرُّ قبل أن 
يتاااول ]اللحاة[ أليس لو ياظار لاا ولاا قبل أن يتااولها 
لال أحد ياراه ثم يقااز وياطلل برسعة؟ وإذا لام يكن أحد 
عاده أكلها مكانها، ادادما يسااع أحداً قاعماً إليه يأخذلا 
ويهارب برسعة.. لكذا حتاى الحيوانات تدارف أن أادالها 

ماها[. 
وأضااف َسااَل8ُ اللِه َعَليْاِه: ]من ماا ماكان أن يتباعر إىل 
ذلااه أنه عادماا يرب، عادما يأكل أن اللاه لو الذي خلل 
لاذا الادال وأنا آكل، ياكان تقول لو الذي خازن لو الذي 
عخان! خلال التدخل خلال التخزيان؟! لذه أادالااا نحن، 

والحيواناات لهاا أاداال تختاص بهاا[.

َمن املتسّبُب يف إطالق هذه )الِفْرَيِة( على اهلل؟
وأشاار َساَل8ُ اللِه َعَليِْه إىل أن القول بأن الله خلل املدصية 
يف ابن آع8 إناا يخد8 ساالطل الجور والظاملل، واملتسبب يف 
ذلك كاا قال َساَل8ُ اللِه َعَليِْه: ]لكن الطواغيت، وعلااء السوء 
لام من أجل خدمة السياساة الااسادة، خدماة الطواغيت 
لون اللَه ُكّل سوء، وياسبون إىل الله ُكّل قبيح ايشبهون  يحاِّ
عاى الدوا8 مان الاااس، ااتى ما رأيااا مداوياة بطغيانه 
وقبحاه نقاول: الله لو الذي ونه، واألعااال التي تصدر من 
مداوياة الله لو الذي خلقها! اأثباح مداوية مقبونً بكل 
ماا لاو عليه؛ ألنه كلاه من الله، لاو الاذي ونه، ولو الذي 
خلل أاداله!! اان الذي سيساتثار ضد مداوية إذا أو أشباه 
اُوا  مداوياة ولو يدتقد لذه الدقيدة؟!.. أليساوا لم من َعجَّ
أناساهم وعّجاوا األماة للظاملل بدقائد مثال لذه؟ لم من 
أساءوا إىل الله إساءة بالغة، اسبحانه وتداىل ما أعظم حلاه 
عاهم، ولم من ياطلقاون يف عباعاتهم، وأنت عادما ترى ما 
يف كتبهم من عقائد باطلة، وترالم يتدبدون ساتحكم بأنهم 
يتدبدون لغري اللاه، وأنهم يتدبدون ملن؟ أنت كيف تقول: )) 
سابحان الله والحاد لله ون إله إن اللاه والله أكل (( اتثاي 

عى من تدتقد أنه وراء ُكّل ااحشة وقبيح؟! لذا تااقض[.

.. يتعاَمُل مع القلب، وليس مع اللسان: ــ
ُ
اهلل

ويف ذات الساياق أشار َسااَل8ُ اللِه َعَليِْه إىل أنه ن يصح أن 
يضار قلب اإلنساان شايئا، كاعتقاع أن اللاه خلل املدصية 
ايااا، بياااا لساانه ياطلال بالثااء والتسابيح للاه، حيث 
يف لاذه الحالاة، الله لن يتقبال ماك، قال َسااَل8ُ اللاِه َعَليِْه 
موضحا لهاذه الاقطة: ]ثام أنت تجدل الدقيادة الباطلة يف 
قلبك، واملاطل الصحيح عى لساانك اقط، والله يتدامل مع 
مان؟ مع القلب أو مع اللساان؟ مع القلب. بال لو انطلقت 
من لساانك كلاة كاار تكره عليها وقلباك مطانئ باإلياان 
ن يارض، لكان أن يكون قلباك مطائااً بالكاار وتاطلل من 
لساانك كلاة إيااان ن تااع ون قياة لها. يقارؤون القرآن 
أحياناً ويبكون، ويف الصالة يسابحون: سبحان ربي الدظيم 
وبحاده. اساأله عن ربه بدد سايقول لك: لو الذي يقدر ُكّل 
يشء إذاً الااذا تسبحه؛ ألن التسبيح لله يداي: تا زيه له عّاا 
ن يليل بكااله، وأنت اآلن نسبت إليه بأن تلك الااحشة التي 
اقرتاهاا االن، تلك الجرياة التاي ارتكبها االن الله لو الذي 
قدرلاا، لو الذي خلل الادل الذي انطلل من لذا الشاخص 
ولو يااذ الجرياة! اكيف تسابحه! وكيف تلدن الشايطان 
ولاو لم يداال إن أقل ماا عالاه ربك الذي قلات بأنه خلل 
الااحشاة، وقدرلا وسااق ذلك الشاخص إليها رغااً عاه!. 
إنهام متااقضون.. عقائاد خبيثة، عقائد تتاااىف مع القرآن 

الكريم بشكل ماضوح[.
مضياا َساَل8ُ اللِه َعَليِْه: ]ثم ن يااع أن يقولوا: ))سبحان 
اللاه والحاد لله ون إله إن الله والله أكل(( أو يقول: }اْلَحْاُد 
ِللَِّه َربِّ اْلَداَلِاَل الرَّْحَاِن الرَِّحيِم{ ألم ياطل بكلاة: }اْلَحْاُد{ 
لكن كاا قلت سابقاً؛ ألن بدض الااس يقول: كيف لم لؤنء 
يقولون مثلاا يسابحون الله ويحادون الله وياجدون الله!. 
نقاول: لكن اياا إذا كان الواقع عى لاذا الاحو: أن قلوبهم 
تدتقد عقائد باطلة واقط ألسااتهم تقاول بهذا ااا يصدر 

من ألساتهم إناا لو شهاعة عى قبح اعتقاعلم[.

اإلس�الُم هو دين الس�الم مَلن؟ ملن هم مس�لمون حقيقة؛ ألنهم َمن يبنون 
أنفس�هم ليكونوا أعزاء أقوياء، هم من يبنون أنفَس�هم ليستطيعوا أن يدفعوا 
عن أنفِس�هم الرش، ليدفعوا عن أنفس�هم الظلَم، ليدفعوا عن بلدهم الفس�اد، 
ليدفعوا عن دينهم الحرَب، فهم أقرُب إىل األمن والس�الم يف الدنيا ويف اآلخرة.

]وإذ رصااا إليك ناراً من الجن ص: 5[ 
عن�وان الدين هو اإلس�الم: هو اإلس�الم لله الذي البرش كله�م ملزمون أن 

يدينوا به ويكونوا عليه يس�لِّمون أنفس�هم لله ويقبلون م�ا جاء من عند الله 
س�بحانه وتع�اىل وما دعاهم إىل أن يدين�وا به ويلتزموا به وله�ذا قدم عليها 
مثلما نقول: ]إعالن عقائدي[ هو ماذا؟ هو مرتب عىل ما قدمه من نظرة إىل 
الدين كدين واحد ومس�رة واحدة.]سورة آل عاران الدرس الثالث عر 

ص: 23[ 

الربي�ة اإلس�المية هي بالش�كل ال�ذي يجعل األم�ة، يحمل الن�اس فيها 
نفوس�اً رفيعة، يشعرون بطمأنينة، يش�عرون بتكريم، ال يخاف عىل نفسه، 
ال يخ�اف من مجرد كلمة تق�ال عليه، ال يوجد قتل ع�ىل التهمة، والظنة كما 
يعم�ل اآلخرون، ألن النف�وس الرفيعة ه�ذه تكون هي الجدي�رة بأن تكون 
م�اذا؟ تواجه األعداء الخارجي�ن، وترفض أي طغيان يريد أن يتحكم عليها، 

ويفرض نفسه عليها.]سورة البقرة الدرس الحاعي عر ص: ث[ 

مقتطفاٌت نورانية

الجزء 
الثاني
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ع������ش������ت إمي��������ان��������ي وح�������ب�������ي أمم����ي����ا
وم������س������ي������ري ف����������وق درب�������������ي ع����رب����ي����ا

وس�����ي�����ب�����ق�����ى ن������ب������ض ق�����ل�����ب�����ي مي���ن���ي���ا
ل����ن ت������رى ال����دن����ي����ا ع���ل���ى أرض�������ي وص��ي��ا

لن ترى الدنيا 
على أرضي وصيا
عبداهلل عبدالوهاب نعمان 

)الفضول(

برنامُج رجال اهلل
ملزمة األسبوع:

 

 مدراة الله وعده ووعيده 
الدرس الحاعي عر

نقاش بسيط
أبو داوود نصراهلل 

ُجوِد  السُّ على  َحيَّا   : النِّفُط  يُ��ن��ادْي 
��ا على احُل����ُدوِد ��ْع��ُب : ح��يَّ ال��شَّ يَ����ُردُّ 

تَ��ِص��يْ��ُح امِل��يْ��ُج : أخ��ط��ْأتُ��ْم ف��ُع��وُدْوا 
نَ��ِص��يْ��ُح : ن����راِك ُم��ْخ��ِط��ئ��ًة َف��ُع��ودي

ولكْن  ؛  كلاّ   .. -؟!  َويَْحُكْم   - َكَفْرتُْم 
��ُع��ودي؟!! أََص�����اَر ال��ل��ُه نُ���ْم���ُروَد ال��سُّ

ُموتوا   : تقوُل  ؛  النقاِش  في  ومنضي 
ف���نُ���بْ���َع���ُث م���ن َج����ِدي����ٍد ك����األُُس����وِد

ن���رى ف��ي َص��ْوِت��ه��ا َح���س���َراِت َع��ْج��ٍز 
وح�����ْش�����َرج�����ًة ك����أح����ق����اِد ال���ي���ه���وِد

ِدَم����ان����ا  ���ِت���ه���ا  ُغ���صَّ َدَواَء  تَ����ُظ����نُّ 
وتَ����نْ����َس����ى أناّ����ه����ا ن�������اُر ال������َوُق������ْوِد 

ك�����أناّ َح���ِن���يْ���نَ���ه���ا امل����بْ����ُح����وَح َرْع�����ٌد 
ُن ب����ال����َوع����يْ����ِد وب����ال����ُوُع����وِد يُ����������ؤذِّ

َف����ُش����ْؤُم َم����َج����ازٍر ؛ وبَ���ِش���يْ���ُر َخ��يْ��ٍر 
ب��������َأياّ��������اٍم تُ������ِط������لُّ ب������ل ُق������يُ������وِد

ِب����َض����ْرٍب ِم����ْن رج�����اِل ال���ل���ِه أْق����وى 
ع��ل��ي��ه��ْم م��ن َع����َواِص����ِف َق�����ْوِم ُه����ْوِد

ك�����أنَّ امِل����يْ����َج ُرْس�������ُل ِرَج��������اِل ربِّ���ي 
ِب��ثُ��وِب ال��ناّ��ص��ِر ِم���ْن خ��لْ��ِف احُل����ُدوِد

م��ت��ى َك���تَ���َم ال����َع����ُدوُّ ل��ن��ا ان��ت��ص��اراً 
�����َوائ�����ُر ل���ل���ُوُج���وِد أَذاَع�������تْ�������ُه ال�����طَّ

غيْظاً  مي���وُت  ؛  ال��ناّ��ق��اَش  ونَ��ْخ��ت��ت��ُم 
���ُم���وِد ونَ����ْع����ِزُف ن��ح��ُن أغ��ن��ي��َة ال���صُّ

النصر وعد اهلل
عبدالقوي محب الدين 

ع�������ودي ل����رم����ل ال������وه������ِم، ع����ودي
ي���ا خ��ي��ب��َة »احَل���������ْزِم« ال��س��ع��������ودي 

ع������������ودي إل����������ى أدغ��������������ال أم������
�����ري����ك����ا ،وأح��������ض��������اِن ال����ي����ه����وِد 

ال���ن���ص���ر وال���ت���� دروُب  َع����َب����َس����ْت 
�����م����ك����ن...ف����ي وج������ه احل����ش����وِد 

وت��������ن��������اث��������رْت أح���������������لُم َم��������ْن 
ف�����رش�����وا اخل������رائ������َط ب�����ال�����وروِد 

واحل���������������امل���������������ون ت�����ق�����ط�����ع�����وا 
احل��������دوِد  ب������أط������راِف   ، ِم�����زق�����ا 

جن������������������ران ش�����������اه�����������دة ل����ن����ا 
وع���ل���ي���ك ت���ش���ه���د أل�����ف »م����ي����دي«

****
وال�������  ، ال�����ل�����ه  وع��������د  ال����ن����ص����ر 

مي������ن������ي أوف��������������ى ب�������ال�������وع�������وِد
ص�������دق�������ت ع�����زائ�����م�����ن�����ا..ف�����ل

ح ال��ن��ص��ر م���ن »مي�����ِن ال���ص���م���وِد« 
ِم�����ن ع�����زم َم�����ن ث���ب���ت���وا وَم�������ن ..

ال��ش��ه��ي��ِد روح  وث������ب������وا،،،وِم������ن 
األل��������ى  أرواح  وح����������ي  م��������ن 

ق������ال������وا مب��������لء احل��������ب ج������ودي
ع��ل��ى  ال����دن����ي����ا  ت�������رى   ( ال  ك�����ي 

وج����ودي  ف���ي   ،  ) وص���ي���اً  أرض�����ي 

جراح تعز
أحالم عبدالكافي

ت����������ع����������ٌز ج��������رح��������ه��������ا ع������������اٌر
ع�����ل�����ى م�������ن س������ان������د ال�������ع�������دوان

آهٌ ص�������ب�������ره�������ا  ف����������ي  ل�������ه�������ا 
واألك������������������وان األرض  ي������ه������ز 

ي���������ئ���������نُّ احل������������������رُّ م�����ك�����ل�����وم�����ا
ل�����ك�����ي�����ل ي�����س�����م�����ع ال�����س�����ج�����ان

ب������ه������ا ال�����������ع�����������دوان ق��������د رب������ى
ل�����ف�����ي�����ًف�����ا  ي����ع����ب����د ال����ش����ي����ط����ان

ب�������ه�������ا ق���������ص���������ٌف وت�������دم�������ي�������ٌر
وذب�������������ح ال��������دي��������ن واإلن��������س��������ان

ف��������م��������ن ص��������ن��������ع��������اء ل����ب����ي����ن����ا
اآلن ت���������ع���������زُّ  ي�����������ا  أت�������ي�������ن�������ا 

ب�������ه�������ا أذن���������������������اب أم������ري������ك������ا
������ب������وا األوث�����������ان ل�����ه�����ا ق�������د ن������صاّ

ل�����ه�����ا م��������ن داع������������ش ال����ك����ب����رى
إم����������������اٌم ي������ف������ت������ري ال����ب����ه����ت����ان

ف����������ل وال����������ل����������ه ل����������ن ن�����رض�����ى

ف����س����ح����ًق����ا ي�������ا ب�����ن�����ي س���ل���م���ان
ف���������م���������ن  م�����������������ران أب���������ط���������اٌل

وق��������د ه�����ب�����وا ك����م����ا ال����ط����وف����ان
وم������������ن ن������ه������م ال��������ت��������ي ث���������ارت 

وم�����������ن  م������ي������دي وم���������ن ردف���������ان
وم��������������ن ح�������ي�������ف�������ان أل���������وي���������ٌة

مت����������د ال����������غ����������وث ل�����ل�����ح�����وب�����ان
ب�������ه�������م ت������ف������ن������ى أب�������اط�������ي�������ٌل

وم������ك������ر ال�����ك�����ف�����ر وال����ط����غ����ي����ان
ع��������م��������اٍر آل  ف���������ص���������ب���������ًرا 

ف�������أن�������ت�������م ل�������ل�������ف�������دا ع�������ن�������وان
وأن������������ت������������م م��������ج��������د أم�����ت�����ن�����ا

ل�����ن�����ا م��������ن ع�����زم�����ك�����م ب�����ره�����ان
ف����������ل ي������غ������ف������و ل�������ن�������ا ج�����ف�����ٌن

ون���������ار ال������ب������أس ف������ي ال������وج������دان
��������َز غ�����ي�����ُظ�����ه�����ا ش�����وًق�����ا تَ��������َم��������يَّ

ل������ت������ح������رَق خ������ائ������ن األوط������������ان
ن�������ع�������م وال����������ل����������ه ل����������ن ي����ن����ج����و

ع�����م�����ي�����ٌل ن�������اص�������ر ال��������ع��������دوان

 جواب/ 
ضيف اهلل سلمان 
محاله  ال  ساقط  سعود  آل  ون��ظ��ام 

وم�����ن�����ت�����ه�����ي وال��������ل��������ه وك����ي����ل 
وماله  وسلحه  الكون  ذا  حشد  ولو 

م������ن أج��������ل ي���ب���ق���ى م��س��ت��ح��ي��ل 
  جواب/ 

حمري العزكي
شعب اليمن أرسل إلى العالم رسالة

واث�������ب�������ت ك������لم������ه ب����ال����دل����ي����ل
النذالة واه��ل  والعميل  للمنافق  ما 

غ����ي����ر ال�����ب�����ن�����ادق وال���ص���م���ي���ل

  جواب/ 
عبد املجيد الحاكم

ق���ل ل��ل��ذي ج���ا ي��ع��ت��دي��ن��ا ب��ال��وك��ال��ة 
ال�������ل�������ه ح�����س�����ب�����ي وال�����وك�����ي�����ل

اح��ن��ا م���َع ال��ل��ه وال��ن��ب��ي ط���ه وآل���ه
م�����ا ن����ه����ت����زم ج����ي����ل ب����ع����د ج��ي��ل

  جواب/ 
زيد علي النعمي

زوال��ه يلقى  ب��ا  زاد  مهما  وال��ظ��ل��م 
ب�������ب�������أس م��������والن��������ا اجل����ل����ي����ل 

الضللة  واصحاب  أمريكا  ال  وق��ل 
ط���وي���ل  ف����ي����ن����ا  ال�����ن�����َف�����س  إناّ 

  جواب/ 
عبده يحيى العلوط
رساله  أرس��ل  لهم  القائد  والسيد 

احل�����������رب ج������ي������ًل ب�����ع�����د ج���ي���ل 
رجاله  تاريخه  معروف  اليمن  واب��ن 

م�����ا ع������اش ف�����ي ال����دن����ي����ا ذل���ي���ل 
  جواب/ 

عباد أبو حاتم
سكرت من ك���اس الشرف حتى الثماله

َودس�������������ت أن���������ف امل���س���ت���ح���ي���ل
واشل ثاري غصب يا اصحاب اجللله

واجل����ل����ي����ل ����ه  م��������������كاّ َوازور 
  جواب/ 

أمني الجويف
ي��ا وي��ل ح��ال��ه وي��ل ح��ال��ه وي��ل حاله

ي���ص���ب���ح ف������ي ارج������اه������ا ق��ت��ي��ل 
النذاله درب  على  نفسه  قادته  من 

ك�������ه ج�����������ذر ال����ن����ق����ي����ل  ِن�������ب�������رِّ

  جواب/ 
أبو راغب الرمام

رجاله واح��ن��ا  عبدامللك  العلم  دام 
ت�����رك�����ي�����ع ش����ع����ب����ي م���س���ت���ح���ي���ل 

قل للملك سلمان واصحاب اجللله
ال�����������درس ك�����اف�����ي ف������ي امل���ل���ي���ل 

  جواب/ 
نشوان الغولي

والبسالة  البطولة  رم��ز  ي��ا  س��لم 
ي�������ا ق������اه������ري������ن امل���س���ت���ح���ي���ل 

اْشله من اصحاب العمالة  حقي وباْ 
ص���م���ي���ل  واال  رض����������ا  ������������ا  إماّ

  جواب/ 
أحمد الخاشب

وماله  نفسه  اشترى  والله  ب��اع  َم��ن 
ي�����ه�����ن�����اه ب�����ال�����ف�����وز اجل����م����ي����ْل 

حاله  فاخلسران  دنياه  ته  غراّ وم��ن 

وي����ع����ي����ش ف�����ي ال����دن����ي����ا ذل����ي����ْل 

  جواب/ 
فواز نشوان

ماله الزِّ مع  والسلح  حالي  شليت 
وس��������رت ف�����ي ال���ل���ي���ل ال���ط���وي���ل

ع��ل��ى ُخ���َط���ى اخمل���ت���ار ط���ه ث���م آل��ه
ه���������ذا ط�����ري�����ق�����ي وال����س����ب����ي����ل

  جواب/ 
أحمد بن زيد املحطوري

امل���رت���زق وامل��ع��ت��دي م��ث��ل احُل��ث��ال��ه
ع�����اي�����ش ع����ل����ى ال����دن����ي����ا ذل���ي���ل

راعي اجلمال، من بَْولها يشرب نذاله
ق�������د ص���������ار ل�����أم�����ري�����ك ذي�����ل

  جواب/ 
علي يحيى حسني الحشحوش

شعب اليمن صامد وما يرضى العماله 
����������دوا ض�������د ال���ع���م���ي���ل  وت����������وحاّ

ُحثاله  يقبل  وم��ا  ال��ذلاّ��ه  يرتضي  ما 
��������ب ب����ال����ذل����ي����ل وم�����������ا ي��������رحاّ

البداية من الشاعر/ أحمد بن صالح املنيعي
ق�������������ال امل������ن������ي������ع������ي م����������ا ي�������ش�������رع�������ن ل����ل����ع����م����ال 

وال����������ع����������م����������ي����������ل  امل����������������ن����������������اف����������������ق  إال 
ح����ال����ه  وي���������ل  غ�������زاه�������ا  الح���������د  ال�����ي�����م�����ن  وارض 

ي��������������رج��������������ع وه����������������������و ص��������������اغ��������������ر ذل���������ي���������ل 

مجاراة الشعراء
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 متابعات فلسطينية

االنتخاباُت األمريكية: بيعٌة للشيطان
الفضل شلق*

تااَزَل األمريكيون عان ُمثُِلهم الُدليا بددما 
كانوا يدتلون أناَساهم »مديااًة عى الجبل« 
وأنهام بالتاايل مايّازون عان باقاي البار، 
تاازلاوا عن تساامحهم وعااعهم عن حقوق 
اإلنسان، وقبلوا بإعالن املرشح الاائز املااعي 
ببااء الحائط بل الونيات املتحدة واملكسايك 
عى حسااب املكسايك. قبلوا أنه أالس مرات 
عديدة إاالساات احتيالية )حساب القانون( 
ولام يداع الرضائب ملدة عرين عاماً، تقبلوا 
أناه تحارش بالاسااء وأظهر احتقااره لهن، 
كااا أظهر غيظه من الهجارة، خاثة لجرة 
املسالال وتطراهام املزعاو8، كااا أظهار 
غيظه من الساوع الذين أراع اسرتجاع أمريكا 

ماهم،... إلخ.
كل ذلك لقاء وعد بارص الدال، وعد كاذب 
عى األرجح. اهو، أي املرشاح الاائز، ساوف 
يداقب أوروبا بسابب حلف األطليس، وسوف 
يازق انتااق الاووي مع إيران، كاا سايادل 
باتااقيات التجارة الحرة مع املكسيك وكادا، 
واألخارى مع بلادان املحياط األطلايس، كاا 
سوف يدعم الجيش األمريكي ويؤكد سيطرته 

عى الدالم.
كل ذلك بوعاوع، رباا كانات كاذبة، بخلل 

ارص الدال.
ماا اعتااع األمريكيون ساابقاً عاى رئيس 
مهاّرج من لاذا الاوع، وما اعتااع الدالم عى 

أمريكا يحكاها رئيس من لذا الاوع.
ما كان األمريكيون ليادلوا ذلك لون األزمة 
انقتصاعية التي تصيب مدظاهم ماذ ما قبل 
أزمة ث200 عى شادتها. أزمة الركوع طويلة 
تاتاد ماذ السابديايات عاد اك رباط الدونر 
بالذلب أيا8 نيكساون، وارض أسادار ثابتة 
عاى السالع، وعادما اضطارت الرأسااالية 
األمريكياة إىل عقاد اتااقاات التجاارة الحرة 
التي بدأت مؤتاراتها ماذ باراغواي يف ثل19، 
والتاي أثبحات تحت لاواء ماظااة التجارة 
الحارة، ثارت جازءاً من الاظاا8 الداملي مع 
الباك الدويل وثاادوق الاقد الدويل وماظاات 
حقوق اإلنساان. وثار الدونر عائااً لااحية 
السادر تجاه الدااالت األخارى، لكاه يحتاج 
إىل انتشاار الجياوش األمريكية حاول الدالم 
لحاايتاه. ولاذا يداي بساط السايطرة عى 

مختلف أنحاء الدالم.
يف الساابل واجاه األمريكياون ُكّل بلد آخر 
حاول وضع قيوع مااثلة عى التجارة الدولية 
وأجالوه عاى الرتاجاع. حرية التجاارة مع 
الليلالياة الجديادة والخصخصاة أثبحات 
عيان الدالام الجديد. ما كان باساتطاعة أحد 

الخاروج عى ذلك إن واعتل لرطوقياً. أمريكا 
اقط يحال لها ارض قيوع عاى بلدان الدالم 

التي يصيبها الغضب.
ما ادلوه يف لاذه اننتخابات األخرية ليس 
نابدااً مان نية الار التي يارتضهاا البدض 
لديهم. ما ادلوه كان بحكم الرضورة، إذ رأوا 
أنهم ن يساتطيدون مواجهاة الركوع الطويل 
األمد من عون إجراءات من لذا الاوع. يريدون 
إىل حاائياة  الدالام  الريجاع  إذاً  الوظائاف، 
الثالثيايات التي رباا قاعت إىل الحرب الداملية 
الثانياة. يريدون وظائف الداال، إذاً اليذلب 
املهاجرون إىل الجحيم. أو ليبِن ترامب الساور 
عى حسااب من شااء. يريدون ارص الدال، 
إذاً اليذلاب الساوع مان حيث أتوا ولتسارتع 
أمريكا عظاتها، باظرلم طبداً وجوع الساوع 
وغريلم من ذوي األلاوان غري البيضاء بياهم 
يخااف سااات أماريكا يف القاوة والحيوياة 

والذكاء وبقية ما يايز الرجل األبيض.
باعوا أناساهم للشايطان. لم يداد الرجل 
األبياض يتحاال إعالاة ُكّل لاؤنء الغربااء 
وتاريضهام وجرائاهم وقلاة ذكائهم ليثبت 
أخالقيته. استديد شدار »عبء الرجل األبيض« 
الااقع يف ُعارصيته. ليستديدوا عظاة أمريكا 
الواقدية واملولوماة، وليذلب ُكّل اآلخرين إىل 
الجحيام. أن يؤعي انخااض سادر الااط إىل 

مضايقة إيران وروسيا والسدوعية؟ اليتدال 
الاااط وليشادر األمريكيون برخاص الااط 
يف خزاناات ساياراتهم. وليكن لاااك حار يف 
أنساكا والقطب الشااايل وما ياتاج ماه من 
آثار كارثياة عى البيئة. املطلوب الديش برغد 
الياو8، أما إذا أثابت بيئاة الدالم كارثة غداً، 
اداى الدنيا الساال8. عى الطبيداة أن توازن 
ناساها وتقاد8 لألمريكيال وساائل الراحة 
املدتااعة، أو ماا يسااونه »طريقاة الدياش 
البرياة  باصاري  يخاطارون  األمريكياة«. 
إذا أثيبات الطبيداة بانهياار كارثاي، كااا 
خاطاروا وغريلام يف املاايض بتدماري الكارة 
األرضياة نتيجاة الساالح الااووي ومدامال 
»الطاقة الاووية السلاية«. اليكن ذلك ما عا8 

لألمريكيل ما أراعوا من طريقة عيشهم.
ما عااعت األزماة انقتصاعياة، باظرلم، 
تتيح التساامح باا يضايل »طريقة الديش« 
ببداض الضوابط واساتخدا8 وساائل أخرى 
للطاقاة. التدالاج األزماة انقتصاعياة عى 
حسااب الغاري مان البلادان وعاى حسااب 
الطبيدة وعى حسااب املصري البري. جهوع 
مضاية بُذلت ماذ أكثر من نصف قرن من أجل 
البيئاة والتجارة الحرة تُاساح بشاطبة قلم. 
عى اآلخريان أن يدادوا ثاان طريقة الديش 
األمريكياة )الباذخ وتبذيار ماوارع الطبيدة( 

وعليهم أن يكونوا شااكرين لذلك. أن تحايهم 
القوة الدسكرية األمريكية من عون مقابل؟

األمار الصداب لاو املساالاة يف إعااعة 
بتخاياف  بادءاً  البرياة  األوضااع  ترتياب 
جااون الرأسااالية يف جاوحها نحاو الرتاكم 
املاارط، وما عامت بياد القلة اهو ن ياس. ن 
اساتدداع ملااقشاة املوضوع. باذل القليل من 
املال من أجال مدالجة أمور البيئاة والبطالة 
والهجارة يخاف من الرتاكام، والبحث يف لذا 
األمر ماااوع )تابو(. أزمة اإلنتاج يف الونيات 
املتحادة لام تااقاش يف الحالاة اننتخابياة، 
أزمة انساتثاار يف الونيات املتحدة لم تدالج. 
يريادون انساتهالك املارط ماع حركة رأس 
املاال وانساتدانة لتاويل انساتهالك. وليكن 
ذلاك نتيجة ثاقاة مع الشايطان. وليكن يف 

ذلك تاازل عن القيم األمريكية. سيان.
الدقال الباري تساّطح بادال انتشاار 
التلاوناات الذكياة، وغاري ذلاك من وساائل 
التواثال انجتااعاي التي أثبحت وساائل 
اناصاال عاملية، اليكن ذلاك. انكرست الروح 
األمريكياة وانهارت ُمثُل التساامح والتددعية 
وحقاوق اإلنساان واإلنساانية، اليكان ذلك. 

طريقة الديش لي األلم.

*جريدة السفير البيروتية

العدو ُيعِدُم فلسطينياً على حاجز شعفاط بالقدس

الدفاع املدني يعلن السيطرة على كافة الحرائق الكبرية يف الضفة 
أكد جهاز الدااع املدني سيطرة 
الحرائال  كاااة  عاى  طواقااه 
الكبرية التي اندلدت يف عدة مواقع 

يف الضاة الغربية.
الدالياات  غرااة  وقالات 
املركزياة التابداة للداااع املدني، 
يف بياان لهاا، إن طواقاَم الجهااز 
تاّكاات من السايطرة عاى كااة 
الحرائال بالكامال، ايااا ن زالت 
بدض الطواقم تتدامل مع حواعث 

حرائل بسيطة.
وأضاات يف بيانها، »بالتواثل 
مع عائارة األرثااع الجوياة اإن 
الحالة الساائدة من رسعة الرياح 
وجاااها تاتهي ياو8 الغد، وعليه 
تاخااض أعاداع الحرائال وتزول 

مسببات انتشارلا بشكل كبري«.

فتوى بقتل العرب بعد تحريض نتنياهو

معلقون »إسرائيليون«: احتفاء العرب بالحرائق 
يكشف زيف نتنياهو 

املناهج »اإلسرائيلي« تتغلغل يف قلب املدارس املقدسية 
والخاسُر األكرُب هو الطالب والقضية الفلسطينية 

أثادر حاخاا8ٌ مداروٌف بُدارصيته 
الشاديدة وتحريضه ضد الدارب اتوى 
أتااح ايها قتْاااَل الدرب عاى الحرائل 
التاي اشاتدلت يف مااطال مختلااة يف 
البالع، يف األياا8 األخرية، مدتاداً بصورٍة 
مبارشٍة عاى التحريض الدارصي الذي 
يقاوُعه رئياُس الحكوماة الصهيونية، 

بايامل نتايالو.
ثااد  مديااة  حاخاا8  وكتاب 
شااوئيل إليالو يف ثاحته عى موقع 
»ايسابوك«، ثبااح الياو8 الجادة، أن 
»رئيس الحكومة وثف إشدال الحرائل 
بأنه إرلااب. وأحد مساؤويل الشااباك 
وثف ذلك بأنه سالح لإلباعة الجااعية. 
وبأعجوبة لام يحرتق أشاخاص أحياء 
لكان ن يابغي انعتااع عاى املدجزات. 
وبالتأكياد مسااوح، بل لاذه اريضة، 

تدنيس السابت مان أجل وقاف الاريان 
ومشادليها. وإذا اقتاى األمار، يجب 

إطالق الاار عليهم أيضاً‹.
وأضاف إليالو، ولو أحد حاخامات 
الصهيونياة الدياياة والياال املتطرف 
الصهيوناي، أناه »لو أطلقاوا الاار عى 
مشاديل الحرائل يف بيت مئري وكرميئيل 

وحياا ملا وقدت لاذه الكارثة. وآمل أن 
يصادر رئياس أركان الجياش واملاتش 
الداا8 للرطاة أوامار للجااوع وأاراع 
مان  املساتادة  واملواطاال  الرطاة 
الااار ن ياتهاي، ألن لاذه  أن إشادال 

مسؤوليتهم«.
وكان نتايالو قد اعتل، أن »إشاداَل 
وكذلاك  إرلاباي  عااٌل  لاو  الحرائال 

التحريض عى إشدال الحرائل«.
نتايالاو  ترصيحاات  أعقااب  ويف 
أول مان أمس، باأن الحرائل اشاتدلت 
يف مواقاع عديدة يف الباالع، بادل ااعل، 
تحول الخطااب يف الكيان الصهيوني إىل 
التحرياض ضد الدرب بادنً عن الرتكيز 
عى إخاااع الحرائال، ولو ماا عجزت 
تااياذه  عان  الصهيونياة  السالطات 

واستاجدت بددع كبري من الدول.

توقف مدلقون إرسائيليون بارزون 
عاد ظالرِة احتاااء الجاالري الدربية 
بالحرائال التاي تواثال انشاتدال يف 
األرايض املحتلاة. ورأوا أن ذلاك ياثال 
عليال عى »زيف« اععااء رئيس الوزراء 
بايامل نتايالو، بشأن حدوث تحونت 
إيجابياة عاى توجهاات الارأي الداا8 

الدربي تجاه إرسائيل.
وقال أرئيل سايغل، مقاد8 اللامج 
الحوارياة يف قاااة »20«، إن »مظالار 
التدباري عان الاارح بالحرائال التاي 
تلتهااا يدلل عى أن لااك بونا شاسدا 
وغاري قابل للجرس بل مواقف األنظاة 

تقديام  عاى  تجارأت  التاي  الدربياة 
املسااعدة لاا، وبل الجاالاري الدربية 

التي ترى اياا عدواً«.
التاي  املاتوحاة  املوجاة  وخاالل 
بثتهاا القااة ياو8 الجاداة، وتابدتها 
»عربي21«، نّوه سايغل إىل أن نتايالو 
»أخطأ يف تقديار التحونت عى مواقف 
الشاارع الدرباي تجالاا«، ُمشارياً إىل 
والساداعة  »الاارح  عان  التدباري  أن 
شاالت مؤيدي انتجالات اإلساالمية 

والدلاانيل عى حد سواء«.
الدربية  الشاؤون  وأجااع مدلقاو 
يف اإلعاال8 اإلرسائييل، عاى أن مظالر 

احتاااء الجاالري الدربياة بالحرائل، 
كااا عالت عن ذلاك مواقاع التواثل 
وأكثار  أكال  كانات  انجتااعاي، 
شايوعا مان مظالرلاا لدى الشاارع 

الالسطياي.
ولاات مدلال الشاؤون الدربياة يف 
قااة التلازة الثانية إيهوع يداري، إىل أن 
من أسااالم »رجال الدين الذين يتابع 
أحدلم عرة ماليل شخص أو أكثر يف 
)تويارت( لم من قااع مظالر انحتااء 
بالحرائال«، ماولاا إىل أن تلك املظالر 
اختلطات بالتحرياض عى املبااعرة إىل 

اإلحراق.

تنفذ س�لطات االحتالل اإلرسائييل 
املناه�ج  لتهوي�د  ع�دة  مح�اوالت 
التعليمي�ة يف القدس برب�ط عمليات 
ترمي�م وتطوي�ر امل�دارس العربي�ة 
املتهالك�ة  التحتي�ة  البني�ة  ذات 
بتطبيق املنهاج اإلرسائييل، يف س�عي 
منه�ا ملزيد م�ن الطمس ل�كل ما هو 
عرب�ي وفلس�طيني يف املدينة املحتلة 
»الق�دس  مل�رشوع  واس�تكمالها 

الكربى« حسب التسمية اإلرسائيلية.
وأش�ار تقري�ر صادر ع�ن مركز 
العم�ل التنم�وي »معاً« إىل اش�راط 

»وزارة ش�ؤون الق�دس« يف حكومة 
االحت�الل تحوي�ل ميزاني�ة مدارس 
يرتاده�ا  الت�ي  الرشقي�ة  الق�دس 
الفلس�طينيون والبالغ�ة قيمتها 20 
مليون ش�يكل بقبول ه�ذه املدارس 
العتماد املنهاج اإلرسائييل يف تعليمها، 
معلنة أن األموال س�تحول للمدارس 
الت�ي س�توافق ع�ىل الب�دء بتطبيق 

املنهاج اإلرسائييل.
ويعت�رب هذا الرشط وفق�اً للمركز 
األقلي�ة  لحماي�ة حق�وق  القانون�ي 
العربي�ة »عدال�ة« غ�ر قانوني؛ ألن 

»دول�ة  يف  القانوني�َة  الترشيع�اِت 
إرسائي�ل« تمنع تخصي�ص امليزانية 
بش�كل غر متس�اٍو وتميي�زي وهذا 
مس بالح�ق الدس�توري للمس�اواة 
الذي يصل حد التمييز املرفوض عىل 
خلفي�ة قومية خاص�ة، وأن املدارس 
العربي�ة هي وحَدها التي س�تترضر 
من تطبيق هذا الق�رار، فالترشيعاُت 
تؤك�د ع�ىل أن امليزاني�ات الحكومية 
والبلدي�ة يج�ب أن تكوَن متس�اويًة 
ومبني�ًة عىل أس�س ومعاير واضحة 

ومكتوبة.

أعدمت قوات الددو الصهيوني، 
مسااء الجادة، شااباً السطياياً 
عى حاجز مخيم شادااط وسط 
بزعام  املحتلاة،  القادس  مديااة 

محاولته تاايذ عالية طدن.
»الداارشة  القاااة  وأاااعت 
الدادو  قاواِت  أن  الدلياة«، 
الصهيوني أثابت الشااب بشكل 
إىل استشاهاعه  أعَّى  مباارش، ماا 
بداد ما ترك ياازف عون تقديم أي 
مسااعدة طبية له، قبال أن تغلل 

الحاجز.
إعاال8  وساائل  وذكارت 
الشاهيَد  أن  نحقااً،  الساطياية 
 13( ساال8  نبيال  محااد  لاو 
عامااً ونصاف الدا8( مان مخيم 

شدااط.
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مسؤوٌل بحريني يلّمح إىل إمكانية إقامة 
“االتحاد الخليجي” بدون ُعمان

  - متابعات
أكد وزيُر شاؤون مجلس الشاورى والاواب البحرياي غانم البوعيال، أن 
ملاف انتحاع الخليجي سايكوُن حارضاً للاااقشاة يف قاة قاعة عول مجلس 
التداون التي تساتضياها بالعه الشهر املقبل، مشرياً إىل أن انتحاع قد يتم من 

عون سلطاة ُعاان.
ونقلات ثحيااة “الحيااة” اللادنية يو8 السابت عن البوعياال قوله إن 
“موقاف ُعاان مان انتحاع مدروف ويُحارت8، ولكن يجاب أن نقف عاد لذا 
الحاد، وقد يكون لااك اتحاع خليجاي، ويف ذات الوقت يبقى مجلس التداون 

موجوعاً ملن يرغب”.
وأضااف أن “انتحاَع الخليجي يف حال إقامته، سايكوُن متقدماً كثرياً عن 
مجلاس التدااون، إذ أن الادوَل التي ترَغاُب يف اننضاا8 لالتحااع بالخطوات 
السياسية وانقتصاعية وغريلا ستكوُن يف حال متقدمة عن مرحلة التداون، 

ومن يريد أن يكون يف التداون اسيبقى”.
وأشار إىل أن التقارير التي ترثدلا اللجان املداية باجلس التداون بشأن 
هاً جيداً من  انتحاع الخليجي بل عول املجلس “مبرة”، مؤكداً أن لااك توجرُّ

الدول األعضاء نحو لذا املروع.
وقاال: ”مان يريد أن يكون يف التدااون اليبل)…( وُعااان مقدرة، ورباا 
من الصدف أن السالطان قابوس )بن ساديد( لو الوحيد الذي بقي من قاعة 
عول الخلياج الذين أسساوا مجلس التدااون الخليجي، ووّقداوا عى ميثاقه، 
ومن عون شك حكاة ُعاان ن يستغاى عاها، ولكن يجب أن نقف عاد موقف 
واحاد”، وتاباع “أعتقاد أن لاااك عائااً حلونً ياكان أن توثلااا إىل انتحاع 

الخليجي”.
ويذكر ان سالطاة عاان راضت عى لساان وزير خارجيتها يوساف بن 
علوي قيا8 لذا انتحاع بصيغته املدروضة، واتخذت السلطاة مواقف محايدة 

تجاه إيران ونأت بااسها عن الددوان عى اليان.

إعادُة فرز أصوات والية ويسكونسن األمريكية 
بعد التشكيك بفوز ترامب 

تستددرُّ لجاُن انقرتاع األمرييكية يف ونية ويسكونسن إلعاعة ارز األثوات 
يف تلاك الونياة التي ااز الرئياُس األمريكي املاتخب عونالاد ترامب بها باارق 

بسيط بياه وبل مرشحة »الحزب الدياقراطي« ليالري كلياتون.
جااء ذلاك بدد قباول طلاب التااس مرشاحة »الحازب األخارض«، جيل 
شتاين، بإعاعة ارز األثوات يف ونية ويسكونسن من قبل املسؤول عن إعارة 

اننتخابات األمريكية بالونية مايكل لاس.
وقامت شتاين بتدشل حالة تلعات جادت ايها أكثر من 2 مليون عونر 

يف أيا8 قليلة، لتحال ناقات إعاعة الارز لتشكيكها يف نتيجة األثوات.
 ومان املداروف أن لياالرس كلياتاون خارست أماا8 مرشاح »الحازب 
الجاهاوري« عونالد ترامب يف ل ونيات مهاة، ولس الوريدا َوويسكونسان 

وميتشيجن وباسلاانيا.
ورصح اإلعالمي مايكل مورجان رئيس تحرير برنامج »الابض األمريكي«، 
والباحث السايايس يف مركز لادن للدراساات السياسية وانسارتاتيجية، بأن 
»لاذا التحارك ن ياثل خطاراً كبرياً عى نتيجاة اننتخابات؛ نظاراً ألن إثبات 
عاد8 عقة الارز األول أمر غري متوقع يف الدالية اننتخابية يف الونيات املتحدة 

األمريكية.

أردوغان يهدد االتحاد األوروبي: سنفتح الحدوَد 
لالجئني إذا تماديتم
  - وكاالت

َع الرئياس الرتكاي، رجب طيب أرعوغان، بالساااح ملئاات اآلنف من  َلادَّ
املهاجرين بالسار إىل أوروبا حال عاده انتحاع األوروبي عى ادل ذلك.

جااء ذلك َكاَرعِّ اداٍل لتصويات غري ملاز8 يف اللملاان األوروباي بتجايد 
املااوضات مع تركيا بخصوص انضاامها إىل انتحاع األوروبي.

وقال أرعوغان يو8 الجادة: “اساادوني: ساتُاتح بوابات الحدوع لذه إذا 
تااعيتم“.

وكان ناواب اللملان األوروباي قد أعربوا عن قلقهام إزاء انجراءات “غري 
املتااسابة” التاي اتخذلاا أرعوغان؛ رعاً محاولاة اننقالب الااشالة يف يوليو 

املايض.
وكان أرعوغان عاَاَع بقوة عن حالة انعتقانت والدزل الواسدة يف مختلف 
مؤسساات الدولة بياها الرطة والقضاء واملؤسسات التدلياية بدد محاولة 
اننقالب الدساكري الااشالة عى حكومته، ناايا أنه يساتغل ما حدث لشن 

حالة ضد مدارضيه.
وانخاضات أعداُع املهاجريان الذين يصلون إىل الجازر اليونانية ماذ إبرا8 
اتااق بل انتحاع األوروبي وتركيا يف مارس املايض للحد من أعداع املهاجرين.

واتهم أرعوغاان انتحاَع األوروبي بالرتاجع عن تدهداته، وبحساب اتااق 
ماارس/آذار، تحصال تركياا يف مقابال السايطرة عاى تداال الالجئل عل 
أراضيهاا نحو أوروبا عى مسااعدات، والساااح ملواطايها بالساار إىل عول 

انتحاع األوروبي، واإلرساع يف مااوضات عضويتها يف انتحاع.
ويف املقابل، قالت أولريك عياري، املتحدثة باسام املستشارة األملانية، أنغيال 
مريكل، إن انتااق “يصب يف ثالح ُكّل األطراف. ومثل لذه التهديدات من أي 

طرف غري مايدة«.
وتساتضيف تركيا حاليا حوايل ثالثة ماليل مهاجار، أغلبهم من الاارين 
من الحرب ساوريا. ووثال إىل أوروبا الدا8 املايض أكثر مان مليون مهاجر، 

أغلبهم عن طريل تركيا.
وبحساب انتااق، يدوع املهاجارون الذين يصلون اليوناان إىل تركيا حال 

عد8 تقدمهم بطلب لجوء أَْو راض الطلب.
ويف مقابال ُكّل مهاجار ساوري يداوع إىل تركياا، يقبل انتحااع األوروبي 

مهاجر سوري آخر مان تقدموا بطلب لجرة رشعية.
وانخاضات أعاداع املهاجريان إىل أوروباا ماذ ذلاك الوقت، وكذلاك أعداع 

الوايات بل املهاجرين الذين يحاولون عبور البحر من تركيا إىل اليونان.
وُعلقت محاونت الساااح للاواطال األتراك بالسار إىل انتحاع األوروبي 
بدون ايزا، بدد راضها تغيري قوانل مكااحة اإلرلاب. كاا انتقد الكثريون يف 

أوروبا رع الادل الرتكي الدايف ملحاولة اننقالب.

وفاُة الزعيم التأريخي الكوبي فيدل كاسرتو 
  - وكاالت

أعلن التلازيون الكوبي الرسااي، وااة الزعيم التأريخي للبالع ايدل كاسارتو، عن عار 90 
عاماً.وجاء إعالُن الوااة عى لسان شقيقه راؤول، الذي خلَاه يف السلطة عا8 2006.

وقال راؤول كاسارتو عال التلازيون الوطاي: »تويف القائُد األعى للثورة الكوبية يف السااعة 
22.29 لذا املسااء«. وأضاف راؤول أن »الجثاان سايحرق السبت«، قبل أن يختم إعالنه مطلقا 

لتاف الثورة: »لاستا ن ايكتوريا سيالي« )حتى الارص عائااً(.
وكان الزعيم الكوبي ليان عى املشاهد السايايس يف بالعه ماذ نجاح ثورة 1959، التي أنهت 
حكام الديكتاتور باتيساتا، قبل أن يتحادى الونيات املتحدة لدقوع، مختتاا مساريته بتساليم 

السلطة لشقيقه راؤول يف 2006 بدد مرضه.
ويف أبريل 2011 تخى عن آخر مسؤولياته الرساية بصاته السكرتري األول للحزب الشيوعي 

الكوبي لشقيقه راؤول، املسؤول الثاني يف الحزب ماذ تأسيسه عا8 1965.
وتتايز كوبا بالتأييد والدعم للقضية الالساطياية. وتجى ذلاك بزيارة واد ماظاة التحرير 
الالساطياية برئاسة القائد الراحل يارس عراات لكوبا من ل1-11/17/ل197، وبإقامة مكتب 
عائام ملاظااة التحرير يف لاااناا، وبالبيانات املشارتكة املتتالياة التي كانت كوباا طرااً ايها، 

وبترصيحات القاعة الكوبيل وخطبهم.
ويدارف عن كوبا أيضاً مواقاها املؤيدة يف ماظااة األمم املتحدة أَْو خارجها للحقوق الثابتة 
للشادب الالساطياي وماها حقه يف تقرير املصري والدوعة وإقامة عولته املساتقلة يف السطل، 
وبإعاناات كوبا املتكررة للصهيونية الدارصية وتاديداتها باملاارساات »اإلرسائيلية« يف األرايض 
الدربياة املحتلة، وباسااندتها لكااح ماظاة التحرير الالساطياية باعتبارلاا املاثَل الرعي 
والوحياد للشادب الالساطياي. وقد ظهار ُكّل ذلك بوضاوح يف املؤتار األول للحزب الشايوعي 

الكوبي املادقد يف لااانا )1975/12/22-17(.

إعرتاٌف أمميٌّ خطرٌي بنوايا ميانمار حيال مسلميها من الروهينجا
  - متابعات

أكد مسؤوٌل يف األمم املتحدة أن “مياناار تسدى 
إىل إجاراء تطهري عرقاي، وإىل التخلص مان أقلية 

الرولياغا املسلاة عى أراضيها”.
ونقلات ليئة اإلذاعاة الليطانية “بي بي يس” 
عان جاون ماكيسايك، الاذي يداال يف املاوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئل، أن القوات 
املسالحة تقتال الرولياغا يف ونياة راخل، وتجل 

الكثريين عى الارار إىل باغالعيش املجاورة.
وتاهض حكومة مياناار، املدرواة أيضا باسم 
بورماا، بدالياات تهادف إىل مكااحاة التارع ماذ 
شان لجاات ماسقة عى حرس الحدوع يف ترين 
األول/ أكتوبر املايض أساارت عن مقتل تسدة من 

رجال الرطة.
وقاال ماكيسايك، رئيس ماوضياة الالجئل يف 
بلادة كوكس باازار الحدوعياة الباغالعيشاية، إنه 
ن باد مان أن تركز الجهاوع املبذولة عى “السابب 

الرئييس”؛ بهدف تسوية القضية عاخل مياناار.
وتدال املزيد من املسالال من أقلية الرولياجا 
لذا األسابوع من مياناار إىل باجاالعش املجاورة، 
وسط مخاوف من مقتل بدضهم؛ جراء غرق قارب 
يف الاهر أثااء محاولتهم الارار من الداف املتاامي، 
الذي قتل 6ث شاخصا عى األقال، وأجل حوايل 30 
ألااً عى الازوح. وأُبلغ عن اقدان عدع من مسلاي 
الرولياجاا مااذ الثالثااء، بداد غرق مركاب كان 
ياقال ااريان عل نهر نااف الااثل بال مياناار 
وباجاالعش. ولجأ عدع ماان تاكاوا من الدبور إىل 
باجاالعش إىل مخياات مؤقتة لالجئل أَْو إىل ماازل 

لسكان محليل.
وأعااال الدااف الحالية يف ميانااار لي األكثر 
خطورة ماذ مقتل املئات يف اشتباكات بل السكان 

املحليل يف ونية راخل غربي البالع يف 2012.
وتداال الجااوع إىل املاطقاة عى طاول الحدوع 

مع باجالعش، رعاً عى لجاات ماساقة عى ثالثة 
مراكز حدوعية يف التاساع من أكتوبر أعت إىل مقتل 

تسدة من الرطة.

وقالت األمم املتحادة: إن موجة القتال يف اآلونة 
األخارية أساارت عان نازوح ماا يقاارب 30 ألف 

شخص حتى اآلن وترضر اآلنف.

السعودية تسجن رجل 
دين بتهمة التدوين 

  - متابعات
الجزائياة  املحكااة  أثادرت 
الياو8  السادوعية  يف  املتخصصاة 
الخاياس، ٢٤ نوااال، حكااً بساجن 
الشايخ جدار الصويلح مدة ٣ ساوات 
ونصاف وذلاك بتهااة تتدلال بحرياة 
التدبري والتدوين عى موقع ايس بوك.

وقال املحامي طه الحاجي – الالجئُ 
السايايس يف أملانيا – بأن قضية الشيخ 
الصويلاح، مان ألاايل القطياف رشق 
السادوعية، تداد مان “أرسع وأقارص 
املحاكاات املتخّصصة”، وأشاار إىل أنه 
ُحار8 من حضور املحامي وحل الدااع. 
وقال ناشاطون باأن املحاكااة كانت 
رسية ولم يحرض ايهاا محا8 أَْو وكيل 

أَْو أحد األقرباء.
وقاد اعتقال الشايخ الصويلاح يف 
ماتصف يونيو املايض ضان موجة من 
انعتقانت شالت عدعاً من علااء الدين 
والكتّاب، وبياهم الشيخ حبيب الخباز.

ويُدرف الشايخ الصويلح باشااطه 
الديااي واإلعالماي، وأطلال الدديد من 
اللاماج والقااوات اإللكرتونياة التاي 
تهتام بالشاأن انجتااعاي والثقاايف، 
وبياهاا قاااة “مؤسساة الحجة” عى 
موقاع التلغارا8، كااا يقيام مجلساه 
يف القطياف ادالياات ثقااياة تتدلال 

بالالساة والدلو8 القرآنية.

أنصاُر داعش يحتلون 
بلدة يف جنوب الفلبني
  - متابعات

ذكار متحادث عساكري اقلياي يف 

الالبل يو8 السبت، أن أعضاء مدججل 

بالساالح مان جااعاة أعلاات الاونء 

لتاظيام “الدولاة اإلْسااَلمية”املتطرف 

احتلت بلدة يف جاوب الالبل.

وقال الكولونيل ايلاون تان إن نحو 

مئة اارع من جااعة ”ماوتاي” احتلوا 

مباى مجلس البلدية والدديد من املباني 

يف وسط بلدة بوتيج يو8 الخايس.

وأشاار تان إىل أن جاديَّال أثيبا يف 

تبااعل إطالق الاار الجااري بل الجاوع 

ومتارعي ماوتي.

إناه ن يوجاُد تقارياُر عان  وقاال 

خساائر بل املدنيل؛ نظراً ألن ساكان 

بلدة بوتيج تركولا يو8 األربداء وساَط 

تقارير متواثلة عن لجو8 مرتقب من 

قبال الجااعة التي رادات َعَلم لتاظيم 

“الدولة اإلْسااَلمية” يف الجازء األمامي 

لدار مجلس البلدية.

وأضاف تاان أنه تم نار املزيد من 

القوات حول وسط البلدة يف الوقت الذي 

شاات ايه القاوات الحكومياة لجوماً 

باملدادية عى مواقع املتارعين.

مقتُل 11 جندياً بسيناء 
والجيُش يستنفرُّ بالعريش

  - متابعات
ارتادات حصيلاُة قتى الهجو8 املسالح عاى أحد نقااط التاتيش 
بادياة الدريش يف شااال سايااء لتصال إىل 11 مجاداً، بحساب بيان 

للجيش املرصي.
وكانات السالطاُت املرصية أعلاات عن مقتل سابدة مجادين قبل 
الدثاور عاى جثامال ثالثة آخريان بالقرب مان املوقع الاذي تدرض 

لهجو8 بسيارة ماخخة. 
واشاتبكت قواُت الجيش مع مسالحل وأساقطت ثالثة قتى، كاا 

أسار الهجو8 عن إثابة عرة آخرين، بحسب البيان.
وتشهد شااال سيااء شاايل رشق البالع اشتباكاٍت مسلحًة بل ما 
يدرف بتاظيم »ونية سايااء« والاذي بايع ما يدارف بتاظيم »الدولة 
اإلْسااَلمية«، وبل الجيش املرصي، حيث تساتهدف عااارص التاظيم 

املتشدع قوات الجيش والرطة املرصيل ماذ أكثر من ثالثة أعوا8.
ولام تُدلن أي جهة عى الاور مساؤوليتها عان الهجو8، وتخوض 
قوات الجيش املرصي مواجهات مع مسلحل إْساَلميل بشاال سيااء 

ماذ عزل الرئيس السابل محاد مريس يف عا8 2013.
وُقتل املئات من أاراع الجيش والرطة يف لجاات، أعلن مسلحون 

تابدون لتاظيم الدولة اإلْساَلمية مسؤوليتهم عن كثري ماها.
كااا أعلن التاظيم املساؤولية عن إساقاط طائر ركاب روساية يف 

أكتوبر/ ترين األول 2015 كان عى متاها ل22 شخصاً.
ويف مطلع نواال/ ترين الثاني الجاري، قتل مسالحون ضابطا 

بالجيش املرصي أما8 مازله بشاال سيااء.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخايس

ى في عدوانه على اليمن من خلل قتله النساء  النظاُم الس���عودي تعراّ
واألطف���ال واس���تهدافه ُكلاّ مقوم���ات احلي���اة،  ولوال اجلي���ُش واللجان 

الشعبية لَكانت القاعدة تذبَُح الشعَب اليمني بالسكاكن.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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 علي شرف المحطوري 
بديداً عان الديان واملذلب، ااي 
رحاب اإلنسانية مشارتكات كثرية، 
ون يساع املرء إن أن يحيي كاسارتو 
الثائر أْن وضع باالعه عى الخريطة 
الداملية، مغالبا الشيطان األكل عاد 

أعتاب عاره.
ويكاي كاسرتو خلوعا أن املبتهج 
بوااته لو الددو الداملي للشادوب، 
الشادور  حجام  يدكاس  ولاذا 
األمريكاي بالهزياة أماا8 قائد أّرق 
11 رئيساا أمريكياا مااذ أيزنهار يف 
الخاسياات من القرن املايض وحتى 
بوش الصغري يف بداية األلاية الثانية!

وطوال نصف قرن لم تساتطع أمريكا باا عبرته 
مان محااونت اغتيال باملئات أن تااال من عدو لها 
ن ياصال بال بلديهاا ساوى 0ل1 كلم، وشاالت 
مقرتحات اغتياله تساايَم سيجار، واستغالل ُحبِّه 
للغطاس بتاخياخ َثَدَاة بحرياة، أو تلوياث ِبذْلة 

الغطس بالكيااويات.
2006 وأثاااء قااة يف األرجاتال علال  وعاا8 
كاسارتو عى تلاك املؤامرات األمريكياة بقوله: »أنا 
ساديد حقاا بأنااي بلغت الثاانال مان الدار، لم 
أتوقع ذلاك مطلقا ليس مع وجاوع عولة جارة -بل 

أقوى عولة يف الدالم - تحاول قتيل كل يو8.«
وياساحب اشال أمريكا يف اغتيال كاسارتو، إىل 
لزياتهاا رش لزياة أماا8 إراعة الشادب الكوبي، 

الذي تحدى ثاوف الحصار املاروض ماذ 1962.
وماع انهياار انتحااع الساوايتيي عاا8 1990 
واجهات كوباا الكثاري مان التحدياات، كانقطااع 
األغذياة  يف  ونقاص  طويلاة،  لاارتات  الكهربااء 
واملتطلباات األساساية مثال الصاباون، ورغم ذلك 
ثااد الكوبيون باكل جدارة، وععالم كاسارتو إىل 

تحال »تلك الارتة الخاثة« من أجل الثورة!
وكان رلاان كاسارتو عاى املتغاريات، ولو ما 
تحقال له نحقاا، باجيء تشااايز إىل السالطة يف 

اازويال عا8 ث199 ماا شاّكل انتصاارا لخط كوبا 
الثوري، وحصل كاسارتو عى مصادر جديد للااط 
أعطاى  مااا  السادر  ماخااض 

انقتصاع الكوبي عادة قوية.

كاسرتو شاغل أمريكا حيا وميتا!
وكاا كان يف حياته شاغال ألحد 
عر إعارة أمريكياة، يبدو أن إرث 
كاسرتو سيبقى عقبة كؤوعا أما8 

أطااع واشاطن املستقبلية.
ساتواثل  كوباا  أن  ويقياااا 
مسارية الثاورة والدولاة مدا عى 
نهج زعياهاا الراحل، ولن تاحرف 
نحو إغراء »ترامب« حل علل عى 
وااة كاسارتو بقوله: أخريا سايبدأ 
الشادب الكوباي رحلتاه نحاو الراالاة والحرية« 
زاعاا بكل غطرساة أن »ايدل كاسارتو« تسبب يف 

مآٍس وآن8 لشدبه يصدب محولا«. 
ومثال ترامب غرع نائبه مايك باس بقوله: »مات 
الطاغية كاسرتو، عاشات كوبا الحرة!« يف ترصيح 
اج يكشاف ثلَف أمريكا وغرورلاا انملاطوري، 
وأن لذه اإلعارة األمريكية لن تختلف عن سابقاتها، 
»مقالياد  تتسالم  حال  رشورا  األرض  وساتاأل 

السلطة« يف يااير املقبل.

ومن كوبا أكواٌب من الِعربة!
من املايد لشادباا اليااي ولو يخوض مدركته 
املقدساة والخالدة أن ياظار إىل إرث اآلخرين، ومن 
سابل من الشدوب التي نالضت الهيااة األمريكية 
ااهضت، وأثبحت شايئا يُشاار إليه بالباان، ومن 

تلك الشدوب كوبا.
وماا يايد أكثر أن كوبا ولي جزيرة تاصلها عن 
الونياات املتحدة مساااة 0ل1 كلم اقط - شاكلت 
بثورتهاا عاا8 1959 وإطاحتهاا بدايال أمرياكا 
باتيساتا وعاداه نحاو الاارار مع عخاول الجيش 
الثوري إىل الداثاة لااانا  - شاكلت نقطَة تحول 
يف قاارة أمريكا الالتياياة، حيث تصاعادت الازعة 

انستقاللية لدى شدوب قارة ن تاظر إليها الونيات 
املتحدة إن مجرع حديقة خلاية.

ولاذه الاظارة لاي التي تحكام بال تتحكم يف 
عقلية »مشايخات الخليج« والسدوعية باا روجت 
لاه وساائل إعالمهاا بأن الياان »حديقاة خلاية« 
لهاا، وباعتباار الخليج لياس إن محاياة أمريكية 
باألسااس، الم يداد اليان اقط »حديقاة خلاية« 
بال الجزيرة الدربية باتت ونياة أمريكية رقم واحد 
وخاسال مااروض عليهاا أن تاد باقاي الونيات 
بالاااط عون مقابل، وأن ما تتايز باه من »ثقااة 
إساالمية« ايابغي - بدد تكريرلا كاا لو أنها ماعة 
ناطية، وإعااعة ثياغتها إىل »الولابية« - أن تراد 
املاروع األمريكي »بالقاعادة وعاعش« كي تقاتل 
بهم واشاطن الدوَل املاااسة، وتحول عون أن تكون 

القياعة الداملية إن لها، ولآلخرين الاتات.

الخالصة!
ولاي جاوار بيت الشايطان األكال، اقد قدمت 
كوبا عليال ساطدا لكل الشادوب والدول أن مغالبة 
الونياات املتحدة لياس أمرا مساتحيال، وأن الحياة 
بادون » عياقراطية الصخب األمريكي« ماكاٌة، بل 

وماداٌة بالدزة اإلنسانية، والكرامة الوطاية.

وكاا الجزيرة الكوبية ارضت لااسها مكانا عى 
الخريطة الدولية، وأثبح اسااها نمدا وسااطدا، 
اال أرى لشادباا اليااي إن أناه ياتلك من املقومات 
والقادرات واإلمكانيات واإلرث الحضاري ما يجدله 
قاعرا أن يواثل مدركته املقدسة، وياهَض ببلده إىل 
مصااف الدول املتقدمة، وأن يدياد للجزيرة الدربية 
لويتهاا املسالوبة، ويحجز لها املكاناة الالئقة بها 

عى خريطة عالم القرن الواحد والدرين.
ويف الختاا8 نذكار بارضورة انساتدداع إلحياء 
ذكارى املولد الابوي الريف، اتلك مااسابٌة ن عذر 
للجاياع إن أن يحرضلاا، وأن يهب إليها الشادب 
من كل ماطقة، وليكن انحتشاع إليها باا يليل بها 
وباللحظة التأريخية التي يار بها اليان، وشدارنا: 

رحم الله من أرالم من ناسه اليو8 قوة!

من الجزيرة العربية إىل الجزيرة الكوبية: تحية لكاسرتو!

 أقالُمكم رصاص!
كلمــــــة أخـــــيرة 

حمير العزكي
 

 
60 َشْهراً مضت باآسيها ومداناتها.. بآمالها وآنمها.. باذابحها 
الوحشاية ومجازرلا الجااعية الهاجية يف حرب ماساية الجرائم.. 
عبثية املدالم لم يتبلَّ ماها إِنَّ انتظار ما لو قاع8 وتوقع ما لو اسوأ 

وأَْكاثَاار عماراً وقتالً وتجويداً وحصاراً.
لام يتبلَّ ماها إِنَّ بذور الكرامة التاي وضدها اآلباء يف رحم الاخوة 
اليااية وساقالا الصاوع األساطوري لتااَو ويبلاغ مدالا مدى ُكّل 
باليساتي سّدع ولو جزءا يسرياً من املساتحل لشدب - ُعمرت ماازله 

وُمّزقت أوثاله وتااثرت أشالؤه - يف ذمة شقيقته الكوبرى.
لم يتبلًّ إِنَّ ذكرى ألياة وأوجاع مقياة لكل من اقد عزيزاً وقريباً، 
ولم يتبلَّ سوى أقال8 عظياة وأقال8 عقياة وجايدها أقال8 رثاص.

ااألقاال8 الدظياة وجهت رثاثها من ُكّل حرف يف ُكّل ساطر إىل 
ثدر الُداْدَوان األثيم وماااقيه ومرتِزقته وُعاالئه.

تواجاه بإبااء وتتألام بكليااء وتاترص لدمااء انبريااء.. عخلت 
مدركاة الوجوع كي تدُضاَد الصاوع.. ترع زحاوف اإلرجاف غري آبهة 

بانستهداف.. 
أقال8... عليها ماي اشال الصالة والسال8.

وأما األقال8 الدقياة السقياة اللئياة الذمياة الااقصة املرتبصة.. 
أقال8 رثاص أَيْضاً ولكن توجهت إىل الداخل ترضب خارصة الصاوع.. 
أقاال8 نلثة عابثاة.. برالا انرتزاق ولون حللا الاااق.. ناساياتها 
مأزومة وآااقها محكومة ووطايتها بل إنسانيتها مددومة.. بألااظ 
ماّاقاة وعبارات مزبرقاة ومااشاري مازقة تااث السام كاألااعي 
تبّر باننهيار والتداعي.. وقات يف ثف الُداْدَوان تساانده باقانت 
الزور والبهتان، اكم شاكرت سالاان َوتالقت األَمريكان وكذبت بال 
حسابان، وكم ظلت تتتبع -اننتهاكات - وتساتاتُع بالغارات وعوي 

انناجارات.. تغابت َوتدامت اوقدت ضحيَة الازعات الحزبية 

قبره للمعتدي  اليمن  وأرض  هيهات يقبل شعبنا الذل���ة 
ب�������إذن رب������ي جن���ع���ل���ه ِع���ب���رة والعالم أجمع لو زحف كلَّه  
الكثرة( يخزي  با  ذي  بالشكل  )والله وعد بالنصر للق���لة  
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