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الندع )222(           انثال ث مايو 2017   املواال 12 شنبال ث3ل1لا سياسية - شاملة - تصدر كل اثال وخميس

16 صفحة 60 ريااًل

تدشين حملة ثبات وانتصار واإلفراج عن 11 أسيرًا من أبطال الجيش واللجان

الكمائن والقناصة والصاروخية تحصد أرواَح عشرات الجنود السعوديين

استش��هاد وإصاب��ة 19 مواطناً معظُمهم نس��اء وأطفال بمج��زرة للعدوان يف تعز
مصدر مسؤول: تصريحاُت هشام شرف ال تعّبر عن رأي توافقي لحكومة اإلنقاذ

تحت أقدام املقاتل اليمني

المالية توّجه بصرف مرّتبات 
عمال النظافة لشهَري مارس 
وإبري��ل.. وأمان��ة العاصمة 
تعرق��ل ألس��باب مجهول��ة

قراءة:

كيف تغتال 
أمريكا األمم 

اقتصاديًا

مدّرعات 
الغ�����زاة

هيومان راتيس: أمريكا أصبحت طرفاً يف العدوان على اليمن منذ األشهر األوىل
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  - تعز:
ضاَعَفت قواُت الجيش واللجال الشانبية 
خساائَر تحالاف الغازاة ومرتزقتاه يف جبهة 
الرشقياة  األطاراف  ويف  الغرباي  السااحل 
والشامالية ملديرياة املخااء بمحااظاة تنز، 
موقناة يف صفاوف قاوات الغازو واملرتزقاة 
خساائر كبرية أجربتهم عىل مغااعرة آلياتهم 
ومدرعاتهم الحديثة لتساقط يف قبضة أبطال 

الجيش واللجال.
وتتاوع عملياات أبطال الجياش واللجال 
الشانبية بال الهجمات املباغتاة عىل مواقع 
املرتزقة يف األجزاء الشمالية والرشقية ملديرية 
املخااء والقصف الصاروخاي واملداني، ايما 

تواصال ارق الهادساة إيقاع خساائر كبرية 
يف صفوف املرتزقاة والغزاة بتفجاري آلياتهم 

ضمن كمائَن يومية.
وبدايًة بهجمات الجيش واللجال الشنبية 
ضاد املرتزقاة والغازاة، حياث وزع اإلعاال  
الحربي، أمس األحد، مشالَد وصوراً، حصلت 
عليهاا صحيفاة صادى املسارية، لهجماات 
مسادعة أوقنت عرشات القتىل والجرحى من 
املرتزقة والغزاة وأسفرت عن تدمري عدع كبري 
من اآلليات ووقاوع بنض املدرعات يف قبضة 
أبطال اليمن يف الجبهتَل الرشقية والشمالية 

ملديرية املخاء.
وتظهر الصور واملشاالُد عدعاً من اآلليات 
واملدّرعات املحرتقة جاّراء تنرُّضها إلصابات 

مباارشة بمختلف أنواع القذائف الصاروخية، 
ايما تُظِهُر عدعاً من األطقم املحرِتقة أيضاً.

َوإىل جانب تلك الخساائر أظهرت مشاالد 
اإلعال  الحربي عدعاً مان املدرعات املصاوعة 
أمريكيااً بمواصفات حديثاة، بياها مدرعات 
ذات ست عجالت وقد وقنت يف قبضة الجيش 

واللجال الشنبية.
ويف سياق عمليات الجيش واللجال الشنبية، 
أااع مصدر عساكري، أمس األحد، أل خمساة 
مان مرتزقة النادوال والغزو لقاوا مصارعهم 
باريال الجيش شامايل مديرية املخاء، مشرياً إىل 

وقوع عدع من اإلصابات يف صفواهم.
ويف الجبهة الشامالية ملديرية املخاء أيضاً، 
ُقتال ما ن يقال عن ث مان مرتزقاة الندوال 

والغزو جراء تدمري طقم عساكري عىل متاه 
منادل من طراز 12.7 يف عملية نفذتها وحدة 
الهادسة التابنة للجيش واللجال الشنبية.

وضمن عمليات الجيش واللجال الشانبية 
لقاي عدع مان املرتزقاة مصارَعهام وأصيب 
آخرول جراء قصف مداني اساتهدف مواقع 

الغزاة يف ماطقة يختل.
القصاف  أل  عساكري  مصادر  وأوضاح 
املداناي اساتهدف تجمناً لآللياات وعاارص 
املرتزقاة يف صحاراء يختال بمديرياة املخاء، 
مشارياً إىل أل أعمادَة الدخال شاولدت ولي 
تتصاعاد جاراء تدماري عادع مان اآللياات، 
ايما لرعت سايارات اإلساناف لاقل القتىل 

والجرحى من املرتزقة.

  - يحيى الشامي:
بند اشال زحف كباري أرشف عليه الجيُش السانوعيُّ 
وبمشااَرَكة قوات الجاجويد الساوعانية ومئاات املرتزقة 
ُب قاواُت الجيش اليماي واللجال الشانبية  اليمايال تتألَّ
للتَصاّدي ملزيد من لذه الزحواات شامال صحراء ميدي، 
وتساتند القوات اليماياة لخوض منارَك عساكرية وال 
سايااريولات عااعياة تحاكي الزحَف األخاريَ عىل ميدي 
والذي شااته قواُت الندوال من محاوَر عدة باتجاه مواقع 

وتحصياات الجيش واللجال الشنبية.
َووال مصاعَر عساكرية اطلنت »صدى املسارية« عىل 
تفاصيل وخساائر الهجاو  األخري، اإنه ورغم مشااَركة 
قوات جديدة ساوعانية للمرة األوىل يف منارك ميدي، إّن أل 
رات قاعة  حجم الخساائر التي تكبّدلا الندوال ااقت تصوُّ

ومخططي عملية الزحف.
املصااعر أّكدت أل تَصااّدي الجيش واللجال الشانبية 
للهجو  الواسع أاشل مخططاً عسكرياً عكف عىل تدبريه 
واإلعداع له قاعة وخرباء عساكريول من القوات املشاركة 
ومان عول أخارى، وبحساب املصادر َاإل قاوات الجيش 
اليمااي واللجال الشانبية نجحت يف السااعات األوىل من 
النملياة يف التَصاّدي لهم وقتل النرشات ماهم، مشارياً إىل 
أل بنض الجثث بقيت مرمياة عىل الصحراء حيث انكرس 

الزحف.
وتواصلات عملياات الجيش اليماي واللجاال يف ميدي، 
سايما عمليات القصف املداناي والصاروخي عىل مواقع 
وأماكن تجمع واحتشااع قوات الندوال ومرتزقته شامال 
صحراء ميدي وعاخل األََرايض السانوعية يف املوسم، حيث 
تكاوُل مراكاز الدعم وانساااع.. افاي البوابة الرئيساية 
للمنارب الربي حرض -الطوال اساتهدات القاوة املدانية 
بنادع من القذائاف تجمناً للغازاة ضم عدعاً مان اآلليات 
والتجهيزات النسكرية، كما عاوعت الصاروخية واملدانية 
الارَب ألكثار من مرة عاىل مواقع وتجّمناات املاااقل 

شمال صحراء ميدي خالل اليومل املاضيل.
ونجحات وحدة الهادساة يف تفجري آليتل عساكريتل 
ملرتزقة الجيش السنوعي بنبوات ناسفة شمال الصحراء، 
وتحدث مصدر لصدى املسرية عن مرصع غالبية َمن كانوا 

عىل متن السيارتل.

ويف جبهاات ومحااور القتاال جاوب جيازال ومحيط 
مدياة الخوبة، اساتهدات الصاروخية واملدانية عرشاِت 
التجمنات واملواقع النسكرية السنوعية، من بياها مركز 
الساوعة، وتجمنات يف موقع الشاانل قبالة جبل الدخال 
َواساتهداف تجمع آلليات وجاوع سانوعيل يف مركز سال 
النسكري وتجمع للجاوع السانوعيل يف مدرسة الغاوية 
أسافل جبل الدوع وتجمناات الجاوع السانوعيل جاوب 

املوسام بندع من القذائاف املدانية، باإلضاااة تم إطالق 
صاروخ الرصخة عىل موقف سايارات الجيش السانوعي 
يف مركاز املهد، وكاذا اساتهداف مواقع القرل وساوعانة 
واملصفوااة َوموقع الكرس وموقاع خلف الكرس وموقع 

رأس ملحمة. 
وأعلات وحدة الهادسة تفجريلا آلية سنوعية ومرصع 

َمن عليها من الجاوع يف الخوبة.

تزامن الكمل مع قصف مداني عك تحصياات الجاوع 
السنوعيل يف موقع البيت األبيض اعقبه استهداف تجمع 

للجيش السنوعي يف منسكر الصيابة واملستحدث.
ويف وقات نحال أعلاات وحدة الهادساة تدماريَ طقم 
ومارصع جمياع َمن عاىل متاه مان الجاوع وذلاك بنبوة 

ناسفة ُزرعت يف طريل موقع عسكري يف واعي ضمد.
وتواصل القصُف املداناي عىل مواقع املنطن والنطايا 
وبُرج الشانف وموقَناي جحفال والشابكة، كما رصدت 
وحادة اساتطالع ساقوط عادع مان القتاىل والجرحى يف 
صفوف الجيش السنوعي يف قصف مداني عىل تجمناتهم 
بموقَناي القارل والنباعياة، وجميُنها مواقاُع قريبٌة من 

مدياة الخوبة.
وقتلات وحادة القااصاة جاديال سانوعيل يف موقع 
القارل، ايما وقنت ثالث عمليات قااص مماثلة يف رقابة 
نشامة جااوب مديااة الربوعاة أوعت بحياة ثالثاة جاوع 

سنوعيل.
وتوصلات يف عساري عملياات عك املواقاع النساكرية 
واملساتحدثات الجبلياة، باإلضااة إىل مالَحقاة التجمنات 
ومراكز اآلليات النسكرية وسط مدياة الربوعة ومحيطها 

الرشقي والغربي.
كما اساتُهدف تجمع للجاوع السانوعيل عاخل املجمع 
الحكوماي يف الربوعة بندع من القذائاف املدانية وكذا تم 
اساتهداف تجماع آخر يف موقع نشامة ويف مافذ علب ويف 
مواقع تباب الشيباني املنرواة بقلل الشيباني, كما طاول 

القصف مواقع رقابة الامصاء والهاجر.
الوضاع يف نجرال شاهد تصنياداً من ناحياة القصف 
املداناي والصاروخاي عىل املواقاع السانوعية، يف موقع 
النش وموقع ساالطح قبالة املافذ من الجانب السنوعي، 
حيث شاولدت ألسااة اللهب تتصاَعُد عاخال املوقع وكذا 
اساتهداف تجمع للماااقل ُقبالة املافذ تاله إطالق صلية 
من صواريخ الكاتيوشاا عىل موقع ظلم، حيث تأكد وقوع 
إصابات مبارشة وساط تجمع للجيش السانوعي، وعكت 
املدانياة بالتزامن موقع الهر  الواقع يف الطرف الشامايل 

من جبل الطلنة امُلرشف عىل مدياة نجرال.
ونجحت وحدة الهادساة يف تدمري آلية تابنة للماااقل 
قبالة مافذ الخاراء وقد قتل يف الكمل عدٌع من املرتزقة 

كانوا عىل متاها.

مصرُع عشرات الجنود السعوديني يف عمليات قصف مدفعي وصاروخي وكمائن َوالقناصة اليمنيون يواصلون حصاَدهم

مقتُل 13 مرتزقاً وتدمرُي اآلية ع�صكرية واأعمدة الدخان تت�صاعد من جتمعاتهم يف يختل::
اإلعالُم الحربي يعرض حرائَق مدرعات وآليات الغزاة واملرتزقة شمال وشرق املخاء

إفشاُل زحٍف يف »حريب 
نهم« وهجوٌم على 
مواقع املرتزقة يف 

الجوف 
  - خاص:

تتواَصُل النملياُت النساكرية التي يافذلا 
أبطاال الجيش واللجال الشانبية ضد مرتزقة 
مختلاف  يف  األمريكاي  السانوعّي  النادوال 
الجبهات، ملحقًة خساائَر ااعحاًة يف صفوف 

املرتزقة.
يف مديرياة حرياب نهام، تصادى أبطاال 
الجياش واللجاال الشانبية يو  أماس األحد 
ملحاولة تسالل قا  بها مرتزقُة الندوال باتجاه 
جبال قارل الذيااب يف املديرياة، مماا أَعَّى إىل 

إاشالها وتراجع حشوع املرتزقة.
كماا اساتهدات وحادة اإلساااع املداناي 
للجياش واللجاال الشانبية يف نفاس الياو  
يف  عيادة  جبال  غارب  للمرتزقاة  تجّمناات 
املجاوحاة بمحااظة ماأرب، محققة إصابات 

مبارشة.
ويف نفاس املديرياة كانات مدانية الجيش 
واللجاال الشانبية قاد اساتهدات تجمناات 
ملرتزقاة النادوال يف واعي نملاة ياو  السابت 
املايض، محققة إصاباٍت مبارشًة وخساائَر يف 

صفوف املرتزقة.
ويف محااظاة الجوف لقي عدٌع من مرتزقة 
النادوال مصارعهام وجرح آخارول ماهم، يف 
لجاو  مباغت نفاذه أبطال الجياش واللجال 
الشانبية عىل عدع من مواقاع املرتزقة رشقي 

مديرية املتول يو  أمس األحد.
وكال عادع مان املرتزقة قد لقاوا حتواهم 
وُجاِرَح آخرول ماهم، إثر قياا  أبطال الجيش 
عساكرية  آلياة  بتدماري  الشانبية  واللجاال 
للمرتزقاة بالُقارب مان منساكر الساالل يف 
مديرية الغيال بمحااظة الجوف يو  السابت 

املايض، َما أَعَّى إىل مرصع طاقمها.
 ويف وقات ساابل من نفاس الياو  تمكن 
أبطاال الجياش واللجال الشانبية مان تدمري 
آلية عساكرية تحمل مندل )12.7( يف ماطقة 

النريض بافس املديرية.

إسقاُط ثالث طائرة استطالعية للعدو يف صحراء ميدي
  - خاص:

س جديدة تابنة لقوى الندوال السنوعي  تمّكات الدااعاُت الجوية اليماية، أمس األحد، من إساقاط طائرة تجسُّ
األمريكي يف صحراء ميدي.

وأعلن مصدر عساكري أل الدااعات الجوية أصابت طائرَة تجساس متطورة شامال صحراء ميدي كانت تقوُ  
بنمليات استطالعية اوق مواقع أبطال الجيش واللجال الشنبية.

ساية يف صحراء ميدي لاي الثالثة من نوِعها يف صحاراء ميدي خالل األيا   وتناد عملية إساقاط الطائرة التجسُّ
النرشة املايض، حيث أسقطت الدااعاُت الجوية طائرتَي استطالع خالل األيا  املاضية يف غضول ل2 ساعة.
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مصدٌر بحكومة اإلنقاذ: تصريحاُت وزير الخارجية ال تعبرّ عن 
رأي تواُفقي وستتم مناقشتها يف اجتماعات قادمة

لجنة األسرى ُتفِرُج عن 11من أسرى 
الجيش واللجان الشعبية

اإلفراُج عن )18( سجيناً بقسم املصحة 
العقلية بالسجن املركزي

  - خاص:

كشاف مصدٌر مساؤوٌل بحكومة اإلنقااذ الوطاي 
لصحيفاة »صادى املسارية« أل الحكومَة ساتااِقُش 
يف اجتمااع قااع ، الترصيحااِت الصااعرَة عان وزير 
الخارجية، لشاا  رشف، التي أثارت اساتياًء شنبياً 
واساناً؛ باعتبارلاا تتاااىف ماع الحقائال املرتبطاة 

بالندوال السنوعّي األمريكي عىل اليمن.
َواعتارب املصادُر يف ترصيحات لا »صدى املسارية« 
أل بناَض الترصيحات الصاعرة عن وزير الخارجية ن 
تنارّب عن رأي توااقي عاخل الحكومة، وإنما تنرّب عن 
رأي الحازب الاذي يمثّله الوزير، مشارياً إىل أل الوزير 
يتخذ مواقاَف تتساُم بالساطحية وانرتجالية تيُسُء 
وتشاوُِّش عىل الحقائل التي ينراها النالُم وخصوصاً 

ما يتنلل بالدور الرئييس للونيات املتحدة األمريكية يف 
الندوال عىل اليمن.

وأّكد املصدُر أل ضبَط تلك الترصيحات بما يتااَسُب 
ماع التوااال الوطاي ساتتم مااقشاتُه يف جلساات 

حكومة اإلنقاذ يف األيا  القاعمة. 
مان جانبه عّلل اإلعالميُّ اليماي »حميد رزق« عىل 
ترصيحاات الوزيار لشاا  رشف، منتارباً أل األخريَ 
»يحاول تقديَم أوراق اعتماعه لألمريكيل«، مشرياً إىل 
أنه يف لذه الظروف »قد يكوُل األمريكيول بحاجة إليه 

لطنن الجبهة الداخلية«.
ورأى اإلعالماي حميد رزق أنه »قد ن يكول للوزير 
لشاا  رشف عىل املستوى الشاخيص أَْو الحزبي أية 
مشاكلة مع أمريكا، لكن الشنب اليماي يُقتَُل بسالح 
أمريكي واألمريكيول ينلاول بأنفِسهم أنهم يف خادق 

واحد مع تحالف الندوال«.

وأضااف رزق مؤكداً أل »الكل ينرف أنه لون القراُر 
األمريكي ملا أطلقت السانوعيّة رصاصًة واحدة تجاه 
الشانب اليمااي«، منتارباً أل مان يقولاول غري ذلك 
»يساتخّفول بالشانب اليماي وجراحاته وتضحياته 
بدرجاة كبرية مان الالمباانة، منتقدين أل الشانب 
اليماي بات عاجزاً عن مسااءلتهم والوقوف أما  مثل 
لذه املهازل التي ما يابغي أل تحُدَث والشانب اليماي 

ياِزُف ويجوع بقرار أمريكي مائة باملائة«.
وكال الوزير لشاا  رشف قال يف ترصيح مؤخراً: 
»عمال األمريكيال ضدنا ليس كرلااً يف اليمن.. نحن 
ليس بيااا وبل الونياات املتحدة األمريكية أي عداء« 
واملوت ألمريكا شناٌر سيايس يُخصُّ مجموعًة منياة، 
ولياس بيااا وبل أمريكا عداء ولان يكول بيااا وبل 

أمريكا عداء«.

   - خاص:
تمّكاات اللجاُة الوطاية لشاؤول األرسى، من اإلاراج 
عن 11 أسارياً مان أرسى الجيش واللجال الشانبية يو  
الجمنة املايّض، وذلك بإجراء عمليات تباعل عرب وساطاء 

محليل يف عدة جبهات.
وأكد رئياس اللجاة عبدالقاعر املرتاى، أل اللجاة لم 
تتوقاف لحظاًة واحادًة عن املطالباة باإلااراج عن كااة 
األرسى والكشاف عن مصاري املفقوعين بدول اساتثااء، 
ساواًء الذيان يف السانوعيّة أَْو يف اإلماارات أَْو الذيان لدى 

املرتزقة يف الداخل.
وطمأل املرتى كااة ألايل وأقارب األرسى واملنتقلل 
باأل اللجاة تنَمُل عىل قد  وسااق لإلااراج عاهم، وأنها 
ن يمكان أل تقبَاَل التمييز أَْو اننتقااء يف وضنية األرسى 

واملنتقلل بل شخص وآخر.

واعترب أل بنَض َمن تم راُع اإلقامة الجربية عاهم كال 
بتاسيل خارَج إطار عمل اللجاة وتباُعنً ذا طابٍع سيايس.
وحصلت صحيفة صدى املسارية عىل أساماء األرسى 

املفَرج عاهم، ولم كالتايل:
1 - إياع حميد عامر القفاف –عمرال
2 - عيل غالب عيل الحلة- املحويت

3 - أحمد أحمد محمد الانيمي- صاناء
ل - القايض عبدالكريم محمد يحيى النايس- الجوف

5 - برلال أحمد صالح الاهمي- املحويت
6 - عبدالله حسل عبدالله الصايدي- عمرال

7 - عبده حميد حميد القفاف- عمرال
ث - ظاار أحمد صالح الذيباني- صاناء
9 - عبدالله محمد حسل الجيد- صاناء

10 - أركال عيل عيل الخلقي أبو عقاب- ذمار
11 - الشيخ/ محمد قلوه جمنال- صاناء

   - خاص:
وّج�ه عبُدالعزيز البغ�دادي- النائُب 
ْن  الع�ام، باإلفراج عن )18( س�جيناً ممَّ
انقض�ت ف�رُة العقوب�ة املحك�وم به�ا 
عليهم، داخَل الس�جن املركزي بصنعاء 
بعد أن تلق�وا العالَج باملصح�ة العقلية 
والنفس�ية، داعي�اً إىل التواصل مع ذوي 
السجناء الستالم السجناء ممن ال يزالون 
بحاج�ة إىل اس�تكمال الع�الج النف�ي 

خارج السجن.

كما وّجه النائ�ُب العام خالل زيارته 
امليداني�ة أمس م�ع لجن�ة التفتيش عىل 
الس�جون، إىل قس�م املصح�ة العقلي�ة 
بالس�جن املركزي، بإدراج )13( سجيناً 
إىل قائمة املعرسين تمهيداً لإلفراج عنهم 
ضم�ن الح�االت األع�رس وترحي�ل )7( 
ح�االت مماثل�ة إىل س�جون محافظات 
املحويت، عمران، حّج�ة، وإحالة ملفات 
سجناء آخرين إىل املكتب الفني للدراسة 
والفحص، وتحريك قضايا )70( سجيناً 

آخرين والبت فيها عىل وجه الرسعة.

ويف الن�زول امليدان�ي اطل�ع النائ�ب 
الع�ام ومع�ه وزي�رة حق�وق اإلنس�ان 
علياء فيص�ل عبداللطيف، ووكيل وزارة 
األوقاف صالح الخوالني وممثلو رئاس�ة 
الجمهوري�ة وحقوق اإلنس�ان والصحة 
واألوق�اف، اطلع�وا عىل معظ�م الحاالت 
املودعة يف قسم املصحة العقلية بالسجن 
املرك�زي وعددهم )109( ح�االت، وتم 
االستماُع لهم والتأكُّد من مدى تجاُوِبهم 
للع�الج النف�ي وأس�باب تعثُّ�ر بعض 

ر البّت فيها. القضايا وتأخُّ

   - خاص:
ج�رى أمس دور االس�تالم والتس�ليم ب�ن قائد حرس 
الحدود السابق العميد محمد عبدالله العزي والقائد الجديد 

العميد نارص أحمد املحمدي
وخالل مراس�م االس�تالم التي حرضها رئيس وأعضاء 
اللجنة م�ن الدوائر املتخصصة، عرب رئي�س اللجنة العقيد 
حم�دان عيل عزان ع�ن التقدير والش�كر لقي�ادة وضباط 
وص�ف والجن�ود قوات الح�رس والحدود العس�كرية عىل 
جهودهم يف الدفاع عن الوطن وأمنه واس�تقراره وس�يادته 

وحريته وكرامته.
وعرب عن تمنياته لقائد حرس الحدود بالتوفيق يف مهامه 
الجدي�دة املكلف بها بما يعزز من دور القوات املس�لحة يف 

ميدان العمل ومواجهه قوى العدوان السعودي األمريكي.

وقفٌة احتجاجيٌة تطالب الحكومة 
بُسرعة تنفيذ النقاط ال�12 

  - صنعاء:
نّفذ عدٌع من الااشاطل السياسايل والحقوقيل واملواطال، 
يو  أماس األحد، وقفاة احتجاجية، أما  مباى رئاساة الوزراء 
بالناصماة صاناء؛ للمطالبة برسعاة تافيذ الاقاط الا 12 التي 

وّجه بها قائد الثورة السيد عبُدامللك بدر الدين الحوثي.
ووّجه املحتجول مطالباِتهم لحكومة اإلنقاذ الوطاي برُسعة 
التحرك يف لذا الشأل، كما ععوا يف بيال لهم إىل رُسعة انستجابة 
ملطالبهم؛ كونها مرجناً أساسياً يستاُد عليه الشنُب يف مواَجهة 
الندوال السانوعي األمريكي وحصااره، وتنزيز عوامل الصموع 

الشنبي خالَل املرحلة القاعمة.
وحاّذر املحتجاول يف بيانهم مان خطورة التساالل يف تافيذ 
الاقاط التاي وّجه بها قائد الثورة أَْو تجاللها؛ ألل ذلك ساينوُع 

بأثٍر سلبيٍّ عىل الشنب يف جميع املجانت.

مصرُع 14 من عناصر املرتزقة يف 
مناطق متفرقة بمدينة تعز

   - خاص:
لقي 10 من عنارص املرتزقة مصارعهم بنريان الجيش واللجان الشعبية 
يف منطق�ة عصيفرة بمدين�ة تعز، فيما لقي 14 آخ�رون مصارعهم بنريان 

الجيش واللجان الشعبية يف مناطق املديهي واملكلكل وكالبة وحذاري.
ويف ذات السياق أكد مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية 
يف محافظة تعز استهدفوا خالل اليومن املاضين تجمعات للمرتزقة يف ُكلٍّ 
م�ن وادي صالة يف الجهة الرشقي�ة للمدينة ويف بري باش�ا بالجهة الغربية، 
وك�ذا يف عكاد والرشاج�ة بمديرية املعافر ويف املضاب�ي والحناني بمديرية 
مقبنة. كَما تمّكنوا من إفش�ال محاولة تس�لُّل للمرتزقة باتجاه تبّة الخزان 

يف مديرية املعافر.
وأوضح املصدر أن عنارص املرتزقة يتكبدون بشكل يومي خسائر فادحة 
ع�ىل يد أبط�ال الجيش واللجان الش�عبية، ُمش�رياً إىل أن الجي�ش واللجان 
ماض�ون يف مواَجهة الع�دوان األمريكي الس�عودّي ومرتزقته حتى تطهري 

كافة األََرايض اليمنية.

استشهاُد وجرُح 19 مواطناً بينهم 14 
طفاًل وامرأة بغارات للعدوان يف تعز

   - تعز:
استشاهد ما ن يقلُّ عن 5 نساء وأصيب تسنة آخرول بل نساء وأطفال، 
يف غاارة إجرامياة لطريال النادوال األمريكي السانوعّي الغاشام عىل مازل 

مواطن يف ماطقة الربح بمديرية مقباة.
وأااع مصدٌر محيلٌّ أل طرياَل الندوال األمريكي السانوعّي اساتهدف يو  
أمس األحد، مازَل أحد املواطال بماطقة الربح، َما أَعَّى إىل استشاهاع خمسة 
نسااء وإصابة أربع أخريات وكذا إصابة أربنة أطفال، ُمشرياً إىل أل املصابل 

بحالة حرجة. 
وكال طارياُل الندوال قد اساتهدف بغاارة إجرامية ياو  الجمنة املايض 
سايارًة تقل عدعاً من املواطال، َما أَعَّى إىل استشاهاع مواطاَل وإصابة ثالثة 

آخرين.

وقفه احتجاجيه وتدشني حملة »ثبات 
وانتصار«  بمديرية ذمار

   - ذمار:
عشن أبااء مدياة ذمار، اليو  الجمنة، حملة »ثبات وانتصار« والتي تأتي 

تواصاًل للاشاط التنبوي بمحااظة ذمار تحت شنار »كلاا تنبويول«.
الحملاة التنبوياة تهدف إىل نرش ثقااة التنبئاة النامة يف كل قرية وعزلة 
وماطقاة وعىل مساتوى كل ارع وأرسة ومازل ومدرساة وجاماع، والتحرك 

الجاع ملواجهة الندوال بكل ما يلز .
وقد تم تدشال الحملة خالل وقفه احتجاجيه نُفذت عقب صالة الجمنة 
بسااحة الجامع الكبري اليو  بمشاركة أبااء مدياة ذمار، الذين أكدوا ثباتهم 
وصموعلام يف مواجهة الندوال وراد الجبهاات القتالية ويف مقدمتها جبهة 

الساحل الغربي بكل مايلز  حتى تحقيل الارص.

املجلُس السياسي واللجنُة 
العسكرية واألمنية 
يشيدان بانتصارات 
الجيش واللجان يف 
مختلف الجبهات 

   - صنعاء:
حيّاا املجلُس السايايس األعاىل واللجاة 
النساكرية واألماياة النلياا، اننتصااراِت 
الكبريَة التي حققها أبطال الجيش واللجال 
الشانبية يف مختلف الجبهات والتي أاقدت 

الندوَّ تواُزنَه.
جاء ذلك خالل اجتماع املجلس السيايس 
واألماياة  النساكرية  واللجااة  األعاىل 
النلياا أماس بالناصماة صاناء برئاساة 
صالاح الصماع رئياس املجلاس، وحضور 
الدكتور قاسام لبوزة نائاب رئيس املجلس 
السايايس األعىل، حيث ناقش انجتماع آخَر 
املستجدات النساكرية واألماية يف مختلف 

جبهات النزة والرشف.
وقدمت خاالل انجتماع تقارير ملخصة 
عان الوضاع النساكري واألماي مان قبَل 
الداخلياة  ووزارة  الناماة  األركال  ليئاة 

واألمن السيايس.
قاد  األعاىل  السايايس  املجلاس  وكال 
اساتنرض املساتجداِت يف املااطل الواقنة 
تحات انحتاالل، ووقاف أماا  عادع مان 
القضاياا املدرجة يف جادول أعماله، واتخذ 

إزاءلا القرارات املااسبة.
واساتمع انجتماُع إىل تقرياٍر من رئيس 
اللجااة النساكرية واألماياة النلياا، نائب 
رئيس الوزراء لشؤول الدااع واألمن، اللواء 
جاالل الرويشاال، عان أعاء اللجااة خالل 
الفارتة املاضياة ومتطلباتهاا الرورياة 

للمرحلة القاعمة. 

 استالم وتسليم بني قائد حرس الحدود السابق والقائد الجديد 
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تقريُر منظمة هيومن رايت�ش ووت�ش الدولية:

أمريكا أصبحت طرفاً يف الحرب على اليمن منذ األشهر األوىل ومسؤولون أمريكيون قد ُيتَهمون بجرائم حرب ضد اليمنيني

داته االنتخابية با�ستنزاف اأموال النفط: تنفيذاً لتعهُّ
ترامب يحصل على 300 مليار وصفقة أسلحة بعشرات املليارات قبل زيارته األوىل للسعودّية

  - متابعات:
تحاَت عااوال »مساؤولول أمريكياول قاد يُتَهماول 
بارتاكاب جرائام حارب يف اليمان«، نرش موقاع ماظمة 
»ليومن رايتس ووتش« تقريراً مفصالً للباحثة يف شؤول 
الرشق األوساط »كريستل بيكريل« كشفت ايه عن تورط 
الونياات املتحادة األمريكية بشاكل مبارش وأََسااايس يف 
الندوال عىل اليمن وما ترتب عليه من جرائم حرب وإباعة 
بحال اليمايل، مدعمًة ذلاك بحقائَل ميدانيٍة وسياساية 
ُل عدعاً من رجال الدولة األمريكيل  كثرية، ولو ما قد يحمِّ

مسؤوليًة جاائيًة، حسب رأي الباحثة.

• أمريكا طرٌف يف الحرب
حت »بيكريل« يف بحثها بأل أمريكا عخلت كا »طرف  رصَّ
يف الحرب« ماذ األشهر األوىل للندوال عىل اليمن، من خالل 
ما قدمته للسانوعيّة من خدمات عسكرية واستخباراتية 
بشاكل واضاح ومتواصال، ووّضحات أل خارباء عوليل 
وأَْعَضاًء يف الكونجارس قد حّذروا من أل ذلك الدعم يجنل 
من أمريكا رشيكة أََسااساية يف اننتهااكات التي ارتكبها 
تحالف الندوال يف اليمن، وليس ذلك احساب، بل إل لااك 
مساؤولية قانونياة سايتحملها املساؤولول األمريكيول 

املشاركول يف ذلك.
وكانات بيكاريل قد بادأت بحثَهاا باساتنراض جريمة 
قصاف الندوال لبار مياه يف أرحب، موضحاًة بالصور أل 
قابلة أمريكية من طراز »جي بي يو12- بيفواي« موجهة 
بالليزر، بوزل 500 رطل، قد تم استخدامها يف قصف البر، 
والاذي خلف 31 قتيالً مدنياً عىل األقل، ووال صورة بقايا 
اة بالقابلة اإنها من إنتاج رشكة  مجموعة الجااح الَخاصَّ
»رايثيول« املتناقادة مع وزارة الدااع األمريكية، حساب 
ماا جاء يف التقرير الذي كشاف عن اساتنداع إعارة ترامب 
للمصاعقة عىل بيع املزيد من األسالحة للسانوعيّة، بما يف 
ذلك قاابل من صاع رايثيول، بما قيمته 00ل مليول عونر، 

خالل الفرتة القاعمة..
وكشاف التقرير عن أل اشارتاك أمريكا يف الندوال عىل 
اليمن بات شابه واضاح يف الداخل األمريكي الذي يشاهد 

تَحاّركات سياساية مختلفاة؛ بهدف وضع حاد للتناول 
النسكري مع السنوعيّة بند تزايد األعلة عىل جرائم الحرب 
التاي يرتكبهاا تحالف النادوال يف اليمن بواساطة الدعم 

األمريكي، حيث »يحااول بنض املرشعل األمريكيل حث 
إعارة تراماب عىل الحد من مبينات األسالحة للسانوعيّة، 
مطالبل بشافااية أَْكثَر بشأل كيفية اساتخدا  الذخائر 

األمريكية«، حسب تنبري بيكريل.

• مسؤولون أمريكيون تحت طائلة املالحقة 
القانونية

أشاارت »بيكاريل« يف أَْكثَر من موضع مان بحثها إىل أل 
املساؤولية القانونياة والجاائياة أمامها أَْكثَار من طريل 
إلعاناة »املساؤولل األمريكيال الذين يقدمول املسااعدة 
باملشااركة والتحرياض عاىل جرائام حارب التحالف« يف 
اليمن، موضحة بأل »املسااعدة والتحرياض عىل جريمة 
حارب لو تقديام مسااعدة ذات تأثري مهم عاىل ارتكاب 
الجريمة«، وذلك قرار ملحكمة جرائم الحرب يف سارياليول، 
يف حكام ععماه مدعاي اللجاال النساكرية األمريكية يف 

.2013
وقاد قدمات الونياات املتحادة األمريكياة ماا ينتارب 
»مسااعدة ذات تأثري مهم« لتحالف النادوال عىل ارتكاب 
الكثاري من جرائم الحرب يف اليمان ومن ضماها جريمتال 
وصفتهما بيكريل بأنهما »من أَْكثَر الجرائم اتكاً باملدنيل« 
اساتهداتا ساوقاً مزعحماً وصالة عازاء مكتظة بالااس، 
ولاو ما يفتاح الطرياَل ملالحقاة املساؤولل األمريكيل 
املشرتكل يف تسهيل الدعم النسكري للسنوعيّة، قانوناً.

ومان ضمِن الدنئال التي أورعلاا تقريُر بيكاريل لدعم 
وقوع املسؤولل األمريكيل تحت طائلة املالحقة القانونية 
يف ارتكاب جرائم حرب، الجريمة التي ارتكبتها مروحيات 
النادوال بقصف قاارب لالجئال الصوماليال ولقي 33 
ماهام عىل األقل حتواهم جاراء ذلك، يف حل أل الخارجية 
األمريكية قد صاعقت عىل ُرخصة لبيع وصيانة املروحيات 
النسكرية للسانوعيّة واإلمارات والكويت واألرعل، وكلهم 

أَْعَضاء يف التحالف.
وتختاُم بيكاريل تقريَرلا بالتأكيد عىل وضوح اشارتاك 
اإلعارة األمريكية وممثليها يف جرائم الحرب باليمن قائلة:
»لياس لااك من غموض.. التحالف بقياعة السانوعيّة 
شان الكثاري من الهجماات غاري القانونية، يرقاى الكثري 
ماهاا إىل جرائام حرب. وانساتمرار يف مبينات األسالحة 
ليست رساالًة للتحالف بأّل باستطاعته قتل مدنيل عول 
عقاب احسب، لكاها تضُع املسؤولل األمريكيل يف خطر 

انشرتاك يف تلك الجرائم بشكل متزايد«.

  - وكاالت:
لام تمار ساوى ل2 سااعة عاىل مقابلة 
الرئياس األمريكي عونالد تراماب مع وكالة 
رويرتز األسابوع املاايض، والتي قاال ايها: 
إل السانوعيّة ن تدَاُع لبالعه األمواَل الكاايَة 
ُمهاا للمملكة، إن  نظاريَ الحماياة التاي تقدِّ
وسارع مسؤولول بالاظا  السنوعّي إلعالل 
عاناة جديدة مان انساتثمارات يف الونيات 
املتحادة بقيماة 100 ملياار عونر تضاُف إىل 
ماا تام اإلعالل عااه يف مارس املاايض خالل 
لقاء ترامب مع بن سالمال، من استثمارات 

سنوعيّة بقيمة 200 مليار عونر.
ويف الرابع من ماياو الجاري أعلن ترامب 
أل زيارتَه الخارجياة األوىل كرئيس للونيات 
املتحادة ساتكوُل نهاياَة الشاهر الجااري، 
وتبادأ بالناصماة السانوعيّة ريااض وبند 
ذلك »إرسائيال«، يف تكريس واضاح للثاائية 
السانوعيّة اإلرسائيلياة ضمن الحلاف الذي 
يند له تراماب ويضم إىل جانبهماا اإلمارات 
وتركياا، حيث يؤّكد ترامب يف ترصيحه حول 
زيارته الخارجية أنه سينقد قمًة يف الرياض 
بحضاور قاعة عول عربية وإساالمية إلعالل 
تحالُاٍف ضد ما يسامى اإلرلااب والتطرف، 
ولو ما ارّسه مسؤولول أمريكيول لوكانت 
أنباء عولية بأنه التحالف الذي يضم الرياض 

وتل أبيب وأبوظبي وأنقرة وعول أخرى.
ويبدو من خالل انساتثمارات السنوعيّة 

يف الونياات املتحادة يف اارتة وجيازة بقيمة 
300 ملياار عونر وصفقاات األسالحة، أل 
الاظا  السانوعّي بدأ يسادع الفاتاورة التي 
تنهاد تراماب بالحصاول عليها مان أموال 
الافط نظاري حماياة اململكة خاالل حملته 
اننتخابياة، االرجل لن يطأ مطااَر الرياض 
قبال أل يحصل عىل تلك األموال، حيث أعلات 
إعارتاه عان صفقة أسالحة جديادة بقيمة 

عرشات املليارات من الدونرات.
ونقلت وكالة »رويرتز« السبت املايض عن 
مصااعر مطلنة »أل واشااطن تنماُل إلبرا  
عقوع مبينات أسالحة بنرشات املليارات من 
الادونرات مع السانوعيّة، بنضهاا جديدة، 
والبناض اآلخار قيد اإلعاداع بالفنال، وذلك 
قبيل زيارة الرئياس األمريكي عونالد ترامب 

للمملكة يف وقت نحل الشهر الجاري«.
خاالل النامال املاضيال مان النادوال 
السانوعّي األمريكي عىل اليمان كال الاظاُ  
السانوعيُّ يمتلاك ماظوماَة الداااع الجوي 
»باترياوت« والتاي عانات قيمتهاا عرشات 
امللياارات مان الادونرات للونياات املتحدة، 
قبال أل تفشال لاذه املاظوماة يف اعرتاض 
لتدخال  اليماياة،  الباليساتية  الصوارياخ 
انبتازاز  مان  جدياد  اصال  يف  السانوعيّة 
األمريكاي، حياث أعلاات السانوعيّة يف عا  
2016 أنها حصلت عاىل ماظومة »باتريوت 
بااك3« الجوية مان الونيات املتحادة والتي 
تمكات القوة الصاروخية اليماية من إبطال 

مفنولهاا لتاتقال الريااض ملارشوع جديد 
بملياارات جديدة أكرب من الساابل للحصول 

عىل ماظومة أمريكية جديدة.
وتضياف مصااعر »رويارتز« إل براماج 
رشكة لوكهيد مارتن يف الصفقة تشمل بضع 
بطاريات من نظا  الدااع الصاروخي )ثاع(. 
وتصل تكلفة نظا  ثاع، مثل ذلك الذي تارشه 

واشاطن يف كوريا الجاوبية.
وأشاارت رويرتز إىل أناه يجري التفاوض 
كمبيوتار  براماج  ماظوماة  عاىل  أَيْضااً 
)يس2باي.إ .يس( للقياعة والسايطرة أثااء 
املناارك وانتصانت وأيضا حزمة من قدرات 
األقمار الصااعية وكاللما ستقدمه لوكهيد.
إل عرباات  )رويارتز(  املصااعر  وقالات 
»بي.أياه.إي  رشكاة  تصانهاا  قتالياة 
سيساتمز« تشامل عربات قتالياة من طراز 
باراعيل وعرباات مدانياة من طاراز إ 109 
تدخال ضمان الحزماة السانوعيّة. ورشكة 
الدااع الربيطاني بي. أيه. إي سيستمز لديها 

29 ألف موظف يف الونيات املتحدة.
وبحساب رويرتز أَيْضاً تحدثات املصاعر 
طالبة عد  نرش أسامائها ألنهاا غري مخول 
لهاا بالحدياث عان املفاوضات التي تشامل 
أَيْضاً عقوعا أعلن عاها يف الساابل أَْو مندات 

قيد الاقاش ماذ ساوات.
ومن بل مثل الصفقات، بحسب مصاعر 
رويارتز، اتفااق قيمتاه 11.5 ملياار عونر 
لرشاء أربع سافن حربياة متندعة املها  مع 

خدماات املرااقة وقطع الغياار كانت وزارة 
الخارجياة األمريكياة وااقت عليهاا يف عا  

 .2015
وقالت املصاعر إل الخطوة املقبلة للسفن 
ساتكول عاىل األرجاح خطااب اتفااق بل 

البلدين.
للسافارة  ممثال  إل  رويارتز  وتقاول 
السنوعيّة يف واشاطن امتاع عن التنقيب.

وصندت أساهم رايثياول ولوكهيد عقب 
نرش تقرير رويرتز. وأغلقت أسهم الرشكتل 

عىل ارتفاع 0.9 باملئة.
وقال مساؤونل أمريكيال لوكالة رويرتز 
إل مجموعة عمل أمريكية سنوعيّة اجتمنت 
يف البيات األبياض يوماي انثاال والثالثااء 
ملااقشاة الزياارة وأيضا تمويال رشاء عتاع 

عسكري.
والتقاى وزير الخارجية السانوعّي عاعل 
الجباري ومساؤولول سانوعيّول آخرول مع 
ناواب أمريكيال يف مبااى الكونجارس يو  
الخميس ومن بياهم عضوا مجلس الشايوخ 
الساااتور بوب كوركر والسااتور بن كارعل 

من لجاة النالقات الخارجية.
األمريكياة  الداااع  وزارة  وامتانات 
)الباتاجول( عن التنقيب. وقال مساؤولول 
إل  الخارجياة  ووزارة  األبياض  بالبيات 
السياساة األمريكية لي عاد  التنقيب عىل 
صفقاات الداااع األمريكياة املحتملة لحل 

إخطار الكونجرس رسميا.

املقانت املاشورة يف الصحيفة تنرب عن رأي 
كاتبها ون تنرب بالرورة عن رأي الصحيفة

مخلفات مجموعة الجناح الخاصة بقنبلة أمريكية الصنع طراز »جي بي يو12- بيفواي II« موجهة 
بالليزر، بوزن 500 رطل، ُعثر عليها في موقع حفر البئر في أرحب، بمحافظة صنعاء، حيث ُقتل 31 
مدنيا على األقل في غارة جوية في 10 سبتمبر/أيلول 2016. طبقا لتاريخ التصنيع ورقم الوحدة، 
فمجموعة الجناح هذه أنتجتها شركة »رايثيون« في أكتوبر/تشرين األول 2015، وهي شركة 

متعاقدة مع وزارة الدفاع األمريكية. © 2016 بريانكا موتابارثي/هيومن رايتس ووتش

دعواٌت لتظاهرات يف السعودّية ضد 
فساد وقمع النظام العائلي وصرف 

أموال الشعب للدول األخرى
  - خاص:

ععاا مواطااول مان أبااء شابه الجزيارة النربياة إىل انساتنداع 
لتظالارات ووقفاات احتجاجياة عاىل املمارساات القمنياة للاظا  

الديكتاتوري لنائلة آل سنوع.
وععات حركاة 21 أبريال إىل حراٍك شانبي واساع يف الساابع من 
رمضال القاع  يشمل جميع املدل من أجل راع الظلم وأعاء الحقوق.
وتطالاب بإلغااء القارارات التاي أثقلت كالال املواطان، وإيقاف 
الارصف عىل عول أخارى، يف إشاارة ماهاا إىل اإلنفاق السانوعّي عىل 
الونياات املتحادة األمريكية والدول انساتنمارية الكاربى، كما تدعو 

الحركُة إىل تنويض املوظفل املفصولل وععم الناطلل. 
كذلك يطالب الحراك بالشفااية الكاملة يف عخل الدولة ومرصوااتها 

وكف يد املتافذين الفاسدين.
كماا يطالاب بإطالق اوري لساجااء الارأي وتنويضهام عن آثار 
اعتقالهم وتحويل املباحث السياسية إىل جاائية، والتوقف عن مالحقة 

الااس عىل املطالبة بحقوقهم.
وأشاارت الحركة إىل أل لااك تاامياً للجريمة وانتشااراً للمخدرات 
والتفاكك األرسي وظلمااً واسااعاً يف األنظماة انجتماعياة والاظاا  

القضائي.
وتؤكد لذه الدعوات مقداَر الظلم والتنساف الذي يمارساه الاظا  
النائايل السانوعّي بحل أبااء شابه الجزيارة النربية، والفسااع الذي 

تمارُسه لذه النائلة عىل حساب أقوات شنابها.
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�ساحة العرو�ش توؤّكد اإجماَع ُكّل اليمن على رف�ش الفار هادي:

إعالُن عدن يعزز االنقسام: قوى الحراك الجنوبي تصطدم بمشاريع دول االحتالل

  - إبراهيم السراجي:
اساتطاعت قوى الندوال التي اجتمنت يف 
مدياة جدة السانوعية مساء األربناء املايض 
إااراَغ محتاوى »إعالل عدل« مان مضامياه 
وإخراجاه صباَح الخمياس بصورة »لزيلة« 
صدمت قطاًعا عريًضا مان القوى الجاوبية 
حتاى مان امُلَكّونات التي ععت للمشااركة يف 
مظالرة الخميس وعااعت يف وقت نحل من 
ذلاك اليو  لتصادر بيانات رااضاة ملضامل 
اإلعاالل، ولاو ماا يؤكاد أل مان صاغاوه 

استجابوا لضغوط وتهديدات الندوال.
ومن خاالل البيانات الصاعرة عن عدع من 
ُمَكّوناات الحاراك الجاوباي الرااضة إلعالل 
عدل، رغم مشااركتها وععوتهاا للمظالرة، 
تكاوُل قاوى النادوال وانحتالل قاد نجحت 
بإحداث رشخ جديد يف »الجدار الجاوبي« اما 
تبقى من وحدة صفوف الحراك الجاوبي، إىل 

ما قبل الخميس املايض، خرجت مفككة.
وإذا كانت األساباب الرئيساية للدعوة إىل 
مظالارة الخمياس يف عادل توّلدت بسابب 
قارارات الفار لاعي بإقالة عيدروس الزبيدي 
ولاناي بن برياك املنيال من قبال انحتالل 
محااًظاا لنادل ووزياًرا للدولة، ااإل إعالل 
عدل، بناد تنديله اساتجابًة نجتمااع قوى 
انحتالل يف جدة، لم يناد للرجلل اعتبارلما 
كماا كال يتام التوعد باه من قبال املاظمل 
للمظالرة، ساوى أناه ماح زعاماة ولميًة 
للزبيادي، ولاي زعاماة لام تضاف للقاوى 
الجاوبية بال عّمقت اننقساامات، امجلُس 
الحاراك الثاوري الجاوبي أصدر بيانًا مسااَء 
الخميس وعقد مؤتمره األول بشابوة السبت 
املاضياة أعلان من خاللاه التمساك بزعامة 
»حسن باعو « وراض ما ورع يف إعالل عدل.

• الجنوُب ضحية شعارات العدوان:
خالل األساابيع املاضية وحتاى مظالرة 
سااحة الناروض بنادل الخمياس املاايض، 
الجاوباي  للحاراك  ُمَكّوناات  عادة  عقادت 
بمختلف توجهاتها أَْكثَر من مؤتمر وأصدرت 
عادة بياناات، بمضاماَل مختلفاٍة يف بنض 
لنال  أخارى،  نقااط  يف  ومتفقاة  نقاطهاا 
أبرزلاا إاصااح تلك امُلَكّونات عان ُجملة من 
انستاتاجات التي توصلت إليها حول تنرض 
الجاوباي«  و«القضياة  والحاراك  الجااوب 
لارر بالغ جراء انخراط بناض امُلَكّونات يف 
مرشوع الندوال واستجابتها ألجاداته بالزج 
بشاباب الجاوب يف منارك الندوال يف الحدوع 

السنوعية وخارج املحااظات الجاوبية.
وايماا تدرك، قاوى الحاراك املختلفة، أل 
ماآنِت قبولهاا بالنادوال وانحتاالل كانات 
سالبيًة، وتنرّب عن ذلاك يف مواقفها األخرية، 
إن أنهاا تبادو أيًضا غاريَ قاعرة عاىل الفكاك 
من ارتباطهاا بدول انحتالل، اهي تشاتكي 
من الوضع األمااي وانندا  الخدمات وتفيش 
الفوىض وتراجع انلتما  بالقضية الجاوبية 
لكاها تجد نفساها مجربة عىل وضع عبارات 

تجدع التمسك بدول انحتالل.
بااًء عىل بيانات ومواقف ُمَكّونات الحراك 
الجاوبي مؤخًرا، يتضح أل عول انحتالل عىل 
مدى عامل اساتطاعت تقسيم تلك امُلَكّونات 
إىل ثالثة اتجالات باساتثااء أصحاب انتجاه 

الرابع الرااض للندوال وانحتالل.

ومقارناة بماا قبال النادوال وانحتالل، 
كانات ُمَكّوناات الحاراك الجاوباي تتفل يف 
األلاداف النريضاة لهاا، وتختلاف يف بنض 
األسااليب والطرق السياسية وغريلا، لكاها 
اليو  أصبحت تختلف يف األلداف األساساية، 
األمار الاذي يضنها عىل أباواب رصاع عاخيل 
يخاد  يف نهاية املطااف املارشوع األمريكي 

الذي تافذه عول الندوال.
وتكشاف مواقاُف قاوى الحاراك أل ثمة 
ُمَكّونااٍت باتات تتبااى املارشوع األمريكاي 
لتقسايم اليمان بموااقتهاا عاىل مارشوع 
»األقاليام«، ولو ما يظهر من خالل ما أطلل 
علياه »إعالل عادل« لتتصاع  ماع ُمَكّونات 
أخرى بياهاا »مجلس الحراك الجاوبي« الذي 
راض اإلعالل بكل ما ايه وأكد عىل تمساكه 
باساتناعة ماا وصفاه با«عولاة الجااوب« 
ايما تقباع ُمَكّوناات أخرى خلف مشااريع 
تفتيات أكارب لليمان عاىل غارار مخرجاات 
»مؤتمار حرماوت الجاماع« الاذي مااح 
حرموت »إقليًما مساتقاًل« بشكل ُمَخاِلٍف 
حتى ملارشوع »األقاليام« الاذي يضُنها مع 
محااظاات أخارى يف إقليم واحاد، ناليك أل 
بيااَل مؤتمار حرماوت ماح نفَساه حلَّ 
الخاروج مما وصفه باا »انتحااع« وإعالل 

عولة حرمية مستقلة.
يبقاى انتجااُه الراباُع يف الجااوب والذي 
يماَرُس بحقه القمُع مان قبل الندوال، ولو 
الجااُح الذي يتمّساك بحل سايايس للقضية 
اليمان  النادوال عاىل  الجاوبياة، ويرااض 
واحتالل محااظات الجاوب ويتمسك بوحدة 

تراب اليمن كبلد موّحد.

• ُمَكّوناُت الحراك بني استمرار الخضوع 
والصحوات الجزئية

شاهدت الشاهور األخرية واألياا  القليلة 
املاضية صحوات جزيئة تجد طريقها للتطور 
ماع الوقت تجااه خيباة األمل التاي أصيبت 
بها بناض ُمَكّونات الحراك جاراء انخراطها 
يف مارشوع انحتاالل، يف مقابال استساال  
ُمَكّوناات أخرى لواقع انحتالل وليماته عىل 

املشاهد الجاوبي عىل غارار اننصياع لتنديل 
إعالل عدل تحت تهديدات السنوعية.

وعقب سااعاٍت من صادور »إعالل عدل« 
صبااح الخمياس املاايض، خرجات بناض 
ُمَكّوناات الحاراك من سااحة الناروض بند 
مشاركتها يف املظالرة وصدمتها من اإلعالل، 
وعقادت اجتماًعا موّساًنا أسافر عان بيال 

تضمن عدة نقاط.
البيال الاذي اطلنت عليه صحيفة »صدى 
املسرية« صَدَر عن »ُمَكّونات الحراك الجاوبي 
وقاوى الثاورة الجاوبياة املؤمااة بتحريار 
واساتقالل الجااوب املشااركة يف مليونية ل 
مايو« وجاء البيال بحد ذاته تأكيًدا ننقساا  

املشاركل يف مظالرة ساحة النروض.
ورغام أل البياال وعاىل خاالف بياناات 
ساابقة، لم يحتفاظ إن بقليل مان انحرتا  
تجااه عول انحتاالل عادما قاال إل ُمَكّونات 
الحاراك ن تاكار وقواهاا إىل جانبهام، لكن 
عااع ليؤكد عىل خيبة أمله مان مآنت األمور 
وتوصلاه لحقيقاة عاد  الرلاال عاىل عول 

انحتالل.
ولنال ألم ما يف البيال لاو إقراُره بوجوع 
ة بدول الندوال تتنارض مع  مشااريع َخاصَّ
مصالاح ُمَكّوناات الحراك التاي انخرطت يف 
الندوال عىل اليمن واساتخدا  بنض قياعات 
رشاء  بناد  مشاارينهم  لتمريار  الجااوب 

ونءاتهم«.
أل  عاىل  البياال  ناص  الساياق  لاذا  يف 
“التغريات األخرية أكدت عاد  الرلال عليهم 
التحالف، إذ أل ُكّل ما تقدمها من مسااعدات 
يجاري تقديمهاا لبنض القيااعات الجاوبية 
واال مصلحاة متباعلة بال الطرال وتقو  
تلاك القياعة عىل اساتخدا  أموالهاا لدغدغة 
مشااعر الناماة من شانب الجااوب ورشاء 
ونءات ضناف الافوس من بنض املحسوبل 
كقاعة للحراك الجاوبي واستخدامهم لتمرير 

مشارينهم«.
كماا أكاد عاىل »عاد  انعارتاف إطالًقاا 
بحكوماة الرشعية واملطالباة بمغاعرتها من 
أرض الجااوب«، بحساب ناص البياال الذي 

أضااف رااض قباول أياة مااصاب يف إطار 
حكومة املرتزقة.

وععا البيال أيًضا إلغالق ما وصفه مقرات 
»حكومة انحتالل« وقرص املناشيل الرئايس 
ومقرات حزب اإلصاالح« وإغالق مطار عدل 

يف وجه الفار عبدربه ماصور لاعي.
وعىل غرار الدعوات الجاوبية خالل الفرتة 
املاضية لوقف الزج بشباب الجاوب يف منارك 
النادوال بالحدوع واملحااظاات األخرى، اقد 
أكاد البيال عىل »ساحب كااة أباااء الجاوب 
مان جبهاات القتاال يف األرايض والجبهاات 
الواقناة خارج حدوع الجاوب ملاع نزيف الد  

الجاوبي الذي يازف عول أي اائدة«.
حالُة الغضب التي خّلفها »إعالل عدل« لم 
تتوقف عاد ذلك، اُمَكّونات بالحراك الجاوبي 
وجادت أل التهديادات التاي أاضات لتنديل 
مضامل اإلعالل بمثابة إشاارة أخرية عىل أل 
مرشوَع انحتالل يف الجااوب يتااقض تماًما 

مع ألداف الحراكيل.
ويف إطار التحركات الجاوبية، عقد مجلُس 
الحاراك الثوري الجاوبي مؤتماَره األول يو  
السبت املايض يف محااظة شبوة والذي أصدر 
بيانًاا عكس إعراًكا بالرر الذي خلفته قوى 
انحتالل ولجوئها لتصنيد قوى وشاخصيات 
باسام الحاراك لتمرير مشاارينها، امجلُس 
الحاراك الثوري يؤكاد يف البياال أل الدعواِت 
التاي ظهرت مؤخاًرا »تأتي أللاداف القضاء 
عاىل الحاراك الجاوباي واننفراع بالسااحة 

الجاوبية للتسويل ملشاريع ماتقصة«.
ويرى مجلاُس الحراك يف بياناه أل القوى 
الجاوبية أخطأت بانعرتاف بحكومة املرتزقة 
وقبولها بنض املااصب يف إطارلا، منتربًا أل 
من الغبااء السايايس قبول بناض امُلَكّونات 
الازج بالجاوبيل يف مناارك املحااظات غري 
الجاوبياة وكذلاك الازج بالجاوبيال يف ماا 
وصفه »منارك حدوع بنض عول الخليج التي 
تمتلك جيوًشاا ولم تكن بحاجاة إىل املقاومة 

الجاوبية« بحسب نص البيال.
وتطاّورت لهجاُة ُمَكّوناات الحاراك تجاه 
قاوى انحتاالل، حياث ناص بياال مجلس 

الحراك بشابوة عاىل »راض ترشياع عخول 
قوات أجابية )خارجية( وجنل أرض الجاوب 
ماطلًقاا لرصاع القاوى األجابياة التي باتت 
تدعام ُكلٌّ ماها مليشايا تابنة لها وجماعاٍت 

إرلابية«.
ورغام أل ماا أطلال علياه »إعاالل عدل 
التأريخي« تحّول ملدخل جديد لقوى انحتالل 
إىل إحداث انقساا  جديد يف صفوف امُلَكّونات 
الجاوبياة، إن أنه تضمان اعرتاًاا بأل عدل يف 
ظل انحتالل تنيش أسوأ املراحل يف تأريخها.
وأقر اإلعاالل بتدلور األوضاع يف عدل ماذ 
عخول قاوات انحتالل، واعترب أل اساتهداف 
الجاوب لم يتوقف عاد قرارات إقالة املحااظ 
الزبيادي والوزيار بان برياك “بال بلاغ أعىل 
مراتب القهر انجتماعاي والنقاب الجماعي 
للحاضن الشنبي للمقاومة يف الجاوب عقابًا 
جماعيًا مماهًجا وتدشال حرب الخدمات يف 
الجاوب وترعي األوضاع املنيشاية والخدمية 
وقطع املرتبات خصوًصا مدياة عدل عاصمة 

وحارضة الجاوب«، بحسب نص اإلعالل.
وتضماات اعرتاااات إعاالل عادل حاول 
ماآنت انحتاالل عادماا نص عاىل »أل عدل 
لام تشاهد بتأريخهاا تدلاور يف الخدماات 
وعقاب جماعي يف الكهرباء واملياه واملرتبات 
وتنطيل الحياة املدنية وإاشاال إعاعة تأليل 

املؤّسسات وماها مؤّسسة القضاء«.
وصحياٌح أل مظالارَة الخمياس يف عدل 
واملواقاف الجاوبياة الالحقة أكادت أل الفار 
لااعي وحكومتاه وحازب اإلصاالح باتوا يف 
محال راض ُكّل اليمايل شاماًن وجاوبًا، إن 
أنه ورغم حجم املشااركة الاذي كال كبريًا يف 
املظالرة إن أنه شاهد تراجًناا عن مليونيات 
سابقة للحراك قبيل الندوال، ولو ما ينكس 
اننقساا  الجاوبي واساتازاف قوى الندوال 
لشاباب الجاوب يف منارك املرشوع األمريكي 
يف اليمن والقتال نيابة عن الجيش السانوعي 
يف الحادوع والاذي كلف الجااوب آنف القتىل 

وأَْكثَر من ذلك جرحى ومناقل.
ويف ساياق الصحاوات الجزئياة تجااه ما 
أاى إليه واقاع املحااظات الجاوبية يف ظل 
انحتالل، كانت األيا  الثالثة األخرية من شهر 
مارس قد شاهدت انالياات مُلَكّونات الحراك 
يف عادة محااظاات بياهاا لحاج والضالاع 
وحرماوت خالل إحيااء الذكارى النارشة 
الحاراك، وصدرت عاها بياناات تضمات أوىل 
إشاارات صحوة بنض امُلَكّوناات تجاه نتائج 

القبول بانحتالل.
وتضماات بياناات إحيااء ذكارى انطالق 
الحاراك اتهاماات لحكومة املرتزقاة بالنمل 
عىل تشتيت القوى الوطاية املخلصة وتقوية 
القوى املتطراة عىل رأساها حازب اإلصالح. 
كماا اعتاربت يف نقطاة أخارى أل تحالاف 
الندوال زج بالشاباب الجاوبيل يف منارك ن 
عالقة لهام بها، وكذلك اتهاا  قوى انحتالل 
الجاوبياة  القيااعات  بفارض حصاار عاىل 
ومانها من السفر للخارج والتسبب بتدلور 
األماياة والصحياة واملنيشاية يف  األوضااع 

املحااظات الجاوبية.
واملواقاف  املنطياات  تلاك  لاكل  واًقاا 
الرصيحاة تكاوُل قاوى الحاراك قاد أعركت 
خطألاا التأريخي باننخراط يف مرشوع عول 
النادوال، لكاها باتت غري قاعرة عىل تصويب 
موقفهاا؛ نظاًرا ملا خلفتاه عول انحتالل من 

انقسا  حاع يف الجاوب.

جاء اإلعالُن عّما أطلق عليه »إعالن عدن التأريخي« يوم الخميس الماضي، ليكشف حجم 
االنقسام الكبير الذي خّلفه العدواُن واالحتالل في أوساط قوى الحراك الجنوبي، كما إن 

تراُجَع حجم الحشد الجماهيري في ساحة العروض عن أمثاله من »مليونيات الحراك« قبل شن 
العدوان على اليمن يؤّكُد أن االحتالَل استطاع تفريخ واستنساخ الحراك الجنوبي، وهو ما 

تّقر به ُمَكّونات أخرى في الحراك في عدة بيانات خالل األسابيع الماضية.
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  - ضرار الطيب:
يتجُه الوضُع يف تنز، مع سيطرة جماعات 
املرتزقة عىل مااطل وأحياء باملدياة، إىل املزيد 
من الفاوىض يف الجانب األمااي، ولي اوىض 
غرقت ايهاا جماعات املرتزقة كلها؛ بسابب 
الحاجة إىل الدعم وتداخل الافوذ بند أل تركت 
قوى النادوال التفاعال مع ما يحادث لااك 

بشكل كبري.
ويبدو بوضوح أل تلك الحالة من التجالل، 
التي تمارساها عول النادوال مع مرتزقتها يف 
تناز قد رضبت طوقااً من الُنزلة السياساية 
وجماعاات  تاظيماات  حاول  والنساكرية 
املرتزقة، وصونً إىل من لم يف السلطة املحلية 
التابناة للندوال، ولو ما خلال لدى املرتزقة 
تحركات وترصاات عشوائية بدأت تتجه ضد 
الندوال برصاحة، َوتُسِهُم يف إظهار املزيد من 
التفكك والتضارب لادى ُكّل ممثيل الندوال يف 

تنز.

 ما وراَء إيقاف مسرية »البطون 
الخاوية«! 

قبال حاوايل أُْسابُْوع انطلقات مان مدياة 
تناز مسارية »البطاول الخاوياة«، بتاظيام 
مان مرتزقاة النادوال؛ بهادف الوصاول إىل 
عادل ومطالباة حكومتهم بارصف الرواتب، 
إن أل تلك املسارية ويف بداياة طريقها قوبلت 
باتهاماات قاعمة من الجااوب تصفها بأنها 

غري نزيهة و«انقالبية«.
لم يكان لااك أي شاك يف أل قوى الندوال 
التي تحاول تحشايد الشمال ضد الحكومة يف 
صانااء للمطالبة برصف الرواتب، سارتُاُض 
أياة رعة انل عكساية لذلك التحشايد، ولهذا 
لام يتوقف األمار عااد انتهاماات، لتتصاعد 

تهديادات مرتزقة الجاوب باعرتاض املسارية 
يف »الصبّيحاة«، ثام تتوقف املسارية تماماً يف 
مدياة الرتباة بتنز بتوجيه من قياعة الندوال 
التي أوعازت إىل املرتازق »عدناال الحّماعي« 
بة،  بانتفاق مع ماظمي املسرية للبقاء يف الرتُّ
بُحّجاة أل لاااك حاواراً بل ممثيل املسارية 

وتحالف الندوال.
لم يفلح تهديد املرتزقة يف إيقاف املسارية، 
ولو أل ذلك انعرتاض حدث استكول املسرية 
قد اضحت الندوال مرتال، مرة ألنه لو من 
يحتجز رواتاب املواطال، ومارة ألنه يراض 
حتاى أل تتم مطالبته بتساليمها، ولذلك كال 
نباد مان اإليقااف باملسااومة؛ للتهارب من 

الفضيحة.
عاىل الجاناب اآلخار، كال إيقاف املسارية 
علياالً واضحااً عاىل عازل تناز عان الجاوب 
ضمان مرشوع النادوال األَمريكي السانوعّي 

لفارض التقسايم إىل اليمان، اربغام أل قوى 
النادوال تنتارب منظم مااطال محااظة تنز 
تحت سايطرتها إن أنه ن يوجد لها أي ارتباط 
بسالطات الندوال يف عدل، بال إل تنز عوملت 
من قبل تلك السالطات بإقصائية متنمدة ماذ 
سيطرة انحتالل عىل عدل، إىل حد أنه تم تهجري 
أَبْاَاء تنز برعاية رسامية من تلك السالطات، 
وبالتاايل اإل قوى النادوال ن تريد من تنز إن 
أل تبقى مأوًى للارصاع بل جماعات املرتزقة 
الذيان تأّخروا يف إعراك ذلك، متساائلل: ملاذا ن 

ترياد قاوى النادوال تحريار تناز؟

اعرتاٌف: العدواُن يسعى إىل املطامع 
ويدعم الصراعات 

»إذا كال التحالاف جااعاً يف التحرير اليُقْد 
منركاة تحريار تناز بافساه، أما ُكّل شاهر 
يدعم اصيالً ولواًء إلحداث اتاة وارقة، اهذه 

سياسة غري مقبولة عاد أَبْاَاء تنز«.
لذا بنض ما كتبه »عمار الجادبي« القائد 
امليداناي ملاا يسامى »كتائب حسام«، إحدى 
التاظيمات اإلجرامية للمرتزقة، عىل صفحته 
يف موقع ايسابوك قبل أيا ، بماطل من أعرك 
متأخاراً أل »تحرير تناز« كال خدعة ولمية 
اساتخدمتها قوى الندوال لجار املحااظة إىل 

رصاع ن ياتهي. 
لم يكتاِف الجادباي بذلك، وواصال قائالً: 
»عادما نرى مئاِت املدرعات والدبّابات املدااع 
املجهازة  والطائارات  َوالبارجاات  النمالقاة 
بأحادث التقايات تقاِتُل من أجال تأمل باب 
املادب وميااء املخاء وميااء الحديدة، واملالحة 
الدولية، ندعو الله َكثرياً أل يجنَل من )مفرق 

الذكرة( ميااء أَْو بحرية نفط«.
 كالُ  املرتزق الجادبي كال اعرتاااً واضحاً 
باأل قاوى النادوال ن تسانى لتحريار أي 

يشء، وإنماا تبَحُث عن املطاماع انقتصاعية 
والسياسية، وقد كال ذلك واضحاً ماذُ احتالل 
عادل، إذ اكتفات سالطات النادوال بطاالء 
الشوارع ووجهت سيطرتها الجاعة إىل املوارع 
الحيوية، تاركة السااحة مفتوحًة للرصاعات 
بال الجماعاات، إن أل مرتزقاة تناز راضوا 
إعراك ذلاك حتى باتوا منزولل عن مسااعدة 
النادوال وسالطاته، وغارقال يف رصاعاات 

عاخلية بياهم.
عاىل أية حاال: لن يصباح مفارق الذكرة 
مياااءاً ون بحرية نفط، كماا تماى الجادبي، 
وبالتايل لن تفنَل قوى الندوال أي يشء سوى 
املزيد من املحاونت للسايطرة عىل السااحل، 
واتاح املجاال أَْكثََر ألي رصاع بال تاظيمات 
املرتزقاة عاخل تناز، باإلَضاَاة إىل انساتنانة 
بهام يف منارك املخاء وبااب املادب والحديدة، 
ولذا يوّجُه ُساخرية الجادبي بشاكل عكيس 
علياه وعاىل جمياع املرتزقاة الذين ماا زالوا 
يقاتلول يف صف الندوال برغم وضوح نواياه 

ومطامنه.

اغتياالٌت متواصلة 
 أما املرتِزُق »أباو النباس« وجماعته، اما 
زال عورلم املساتمر يف تشاكيل املشهد النا  
ملديااة تناز مملاوءاً بالدمااء، مع اساتمرار 
الرصاع الدائار بل الجماعاة وخصومها من 
بقياة اصائل املرتزقة، اخاالل األيا  األخرية 
أعلات الجماعة عن عدع من عمليات انغتيال 
ألاراعلاا، ومااذ الخمياس الفائات وحتاى 
السابت، تنارض ثالثاة مان أااراع الجماعة 
لالغتياال يف مااطاَل متفرقٍة مان مدياة تنز 
دت الجماعة بالرع، لتساتمرَّ الرصاعاُت  وتوعَّ
الداخلياة، وتصفياُة الحساابات التي صارت 
مدياُة تناز مرسحاً مهيَّئاً لها تحت سايطرة 

جماعات املرتِزقة.

  - ترجمة: نشوى الرازحي*:
ٌل أ  أاول؟ طرح سيباساتيال ساونس، الخبري يف  تحوُّ
أمور اململكة السنوعيّة، لذا التساؤل. لقد ألقى نظرة عىل 
مساتقبل لذا »البلد الذي بُاي عىل الرمال«، ذلك املستقبل 
الذي يبدو بالاسابة له محفوااً باملخاطر. وبرصف الاظر 
عان ذلك، يارى أل لهذه القوة النربية النظيماة وزناً أَْكثَر 
لاو لم ترتباط يف عملية التدخل يف املنارك من أجل الساال  
وانساتقرار يف املاطقاة املثقال كاللها بالحاروب. ولكن 
بالطبع ن تشنر أملانيا ون الغرب عموماً بذلك أبداً، افي ُكّل 
األحوال، ن تحسب سياسة املتااقضات التي ياتهجونها يف 
البلد التي يساميها الكاتب »حليفاً ُمشاكالً« حسااب لذا 

األمر بالقدر الكايف. 
قال سونس: »تواجه اململكة السنوعيّة مرحلة حاسمة 
يف تأريخهاا القصاري اهاي تواجه أعبااء أزماة خارجية 

وعاخلية وأزمة اقتصاعية ساحقة«. 
القيااعُة السياسايُة املحيطاة بامللاك الخارف املتهالك 
سلمال، نجل ُمَؤّسس الدولة وامللك ورئيس الوزراء والقائد 
الناا  للجيش، ُكّل ذلك اجتمع يف شاخص واحد، أجرب عىل 
القتال من أجال الحفاظ عىل ُحكمه الخاص وانساتقرار 
القوماي. ويؤكد ساونس: الوساائل التي تام اختيارلا يف 

سبيل ذلك من شأنها أل تهدع تلك األلداف. 
افي السياساة الخارجية، تاتهج النائلة املالكة مسار 
الهيماة اإلقليمية والنادوال واملواجهة، ولذا الرصاع عىل 
الهيمااة زعزع اساتقرار املاطقاة برمتها ومااع الحلول 

السياسية يف سورية َواليمن. 
وبدول التغلب عىل لذا الارصاع، اإل الوضع يف الرشق 
األوساط سيساتمر يف التدلاور. واملساتفيد مان ضمان 
املساتفيدين سايكول تاظيم عاعش عىل وجه الخصوص، 

الاذي تنوع جاذوره إىل مذلب السانوعيّة، الولابية، ولو 
التفساري الولابي لإلسال ، حيث أل الاظا  السنوعّي يرى 

يف تحالفه مع الولابية أساساً رئيسياً لقوته. 
وكماا يقاول الكاتب، عاناى »التحالف انسارتاتيجي« 
للمملكاة السانوعيّة مع الونيات املتحادة يف عهد الرئيس 
األَمريكاي الساابل بااراك أوباماا، ولكااه لان ياكرس يف 
املساتقبل القرياب. ااياة التخيل عن انتفااق الاووي مع 
إيارال، التي أُعلات من قبل الرجل الجديد يف البيت األبيض، 
عونالد ترامب، كال لها وقع لطيف عىل مساامع الرياض. 
أما يف السياساة الداخلية، اقد تكومت الرصاعات كما لو 
الحال يف السياسة الخارجية. اانخفاض سنر الافط، أحد 

املحركات الرئيساية لالنتناش انقتصاعي يف السانوعيّة، 
أجرب عىل تقليص امليزانية أَْكثَر من أي وقت مى. 

أما مبدأ الريع التقليدي لم يند يطبل بالشكل الصحيح 
ماذ وقت طويل يف السنوعيّة، حيث يناني كثري من الرجال 
والاسااء والشباب من انندا  ارص النمل يف ظل اقدانهم 
ألية تطلنات بخصوص الحصول عىل عمل. ولم يطالبول 
النائلاة املالكاة بتقديام ماظور آمان للنمال والراالية. 
وينتقاد الكاتاب ساونس أل ثاورة ستاشاأ، أي »ربياع 
سنوعّي«، صحيح أنها اآلل عىل وشك اننفجار ولكن باتت 

لااك حاجة ُملحة لإلصالحات. 
يتهام ساونس السياساة انقتصاعياة بقارص الاظار 

والتااقض اقد اشال السانوعيّول يف وضع اسارتاتيجية 
واضحة يف التنامل مع مملكتهم، ولااك غياب نساتقرار 
سنر الرصف ولااك غياب للقيم الصلبة املوجهة للسياسة 
التاي ن تقاع باملهاترات وإنما بالنقل. وتابّأ الكاتب بجرأة 
أل الرشق األوساط واألعنى ساياهار تمامااً إذا ما لم يغرّي 

الغرب سياسته قريباً. 
ولكان ما لاي توصياتاه إىل السياساة األملانية؟ كانت 
توصياته أَيْضاً واضحة وعقيقة: عىل أملانيا أل تحدع موقفاً 
واضحاً بشاأل إنهااء الدورة السياساة املتقلباة وتتحمل 
مزيداً من املساؤولية يف الرشق األوساط. تماح السياساة 
األملانياة إمكانياتهاا كا »صاناع حقيقاي« للمفاوضات 
ماع اململكاة النربية السانوعيّة التي أشانلت َكثارياً من 
الرصاعات يف املاطقة، امن مصلحة اساتقرار السانوعيّة 
رضورة تشاجيع وجوع مجتمع مدني عيااميكي وتندعية 

اجتماعية. 
وانتقاد ساونس بشادة القيااعة األملانية عاىل تصدير 
األسالحة إىل الخرف سلمال، وطالب بأل عليها عوضا عن 
ذلك أل تكرس جهدلاا يف التناول يف مجال الطاقة واألمن 
والتناول الفنال يف مكااحة تاظيم عاعش ومجال سياسة 
التنليم والثقااة وكذلك قضايا الالجئل. بإمكال أملانيا أل 
ة يف اإلصالحات انقتصاعية الرورية  تسهم بصور َخاصَّ
ويف تحقيل التكامل بل الرجل واملرأة السانوعيّل يف سوق 

النمل.
وبحساب رؤية ساونس، ن ينرف كثري من الااس لاا 
ساوى القليال عن السانوعيّة، ولو بدوره يرياد أل يفتح 
»الصادوق األسوع« للسنوعيّة. ولكن لل ستصل نصيحته 

إىل رجال السياسة؟

* أصل التقرير ل�: هاينزديتر فينتر: صحيفة »نويس 
دويتشالند« األلمانية

صحيفة »نويس دويتشالند« األلمانية:
ال مزيَد من األسلحة للَخ�ِرف سلمان

سعُي النظام السعودّي للهيمنة زعزع استقراَر المنطقة ومنع الحلوَل السياسية في سوريا َواليمن
يعاني الشباب السعودّي من انعدام فرص العمل في ظل فقدانهم األمَل بالحصول على وظيفة

العدوان ُيسِكُت مسريَة »البطون الخاوية« واملرتزقة يكشفون مطامَعه 
مشهد من تعز: 
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  - زكريا الشرعبي:

رغام أل املؤّلفاات التاي ُكتبات حاول لذا 
سياسايل  مساؤولل  بأقاال   املوضاوع 
كمؤلفاات  كثارية،  أَمريكيال  واقتصاعيال 
ناعو  تشومساكي مان »الدولة الفاشالة إىل 
»الهيمااة أ  البقاء« َو«أشاياء لن تسامع بها 
أباداً« وكتااب »الدولاة املارقة« لويلياا  بلوع، 
وكذا كتاب الصام لا »نيل ارجساول«، اضالً 
عن انعرتاااات الواضحة يف مذكارات لياري 
كيسااجر وكولن باول، وغريلماا من قياعات 
القاتاُل  كتَبَاه  ماا  أل  إن  األَمريكياة،  اإلعارة 
انقتصااعي جاول بركااز يف كتااب »انغتيال 
انقتصاعي لألَُماام.. يوميات قاتل اقتصاعي« 
الاذي أَْصبَاح يف عاا  ل200 األَْكثَاَر مبينااً يف 
النالام، يند واحاداً من أبرز الشاهاعات األَْكثَر 
توضيحاً ألسااليب ووسائل الهيماة األَمريكية 

عىل الدول واغتيالها اقتصاعياً.
وحياث كال جاول بريكاز واحاداً من ألم 
امُلَؤّسساات  عاخال  أعاىل لار   املوظفال يف 
انقتصاعياة الدولياة وينمل لصالاح الونيات 
املتحادة األَمريكياة كقرصال اقتصااعي كما 
ينرب عن نفساه اإل اعرتاااِته ترشح الهيماة 
األَمريكياة عاىل امُلَؤّسساات الدولياة وكاذب 
امُلَؤّسساات  لاذه  ترانهاا  التاي  الشانارات 
لتضليل األَُمام والشنوب باإلنَْسانية والحقوق 

والتامية.
يقاول القاتُل انقتصاعي الادويل، األَمريكي 
جاول بريكااز، عان ماضياه يف أعاىل لار  
امُلَؤّسساات الدولياة انقتصاعياة مثال الباك 
الادويل: ”كال عميل لو إجبار الدول ورؤسااء 
الادول والحكوماات ورؤسااء الحكومات عىل 
الرضوخ والقبول باتفاقيات قروض مجحفة، 
ن يمكان منهاا لتلاك الادول، إن ربماا بشال 
األنفس، ساداُعلا والتخلص مان ربقة الديول 
التاي أثقلها بهاا. ويأتي لذا كلاه انطالقاً من 
ماهجال أساسايل يف السياساة األَمريكياة 
إلذنل الشنوب، األوىل حد السيف واألخرى لي 
عن طريل الديول، وذلك واقاً لتنبري األَمريكي 

جول اعامز.
يضيف بركااز: نحن القتلاة انقتصاعيول 
مساؤولول حقاً عن خلل لاذه اإلمرباطورية 
الناملياة األوىل من نوعها، ونحان ننمل بطرق 
مختلفاة، ولكن ربما كانات الطريقاة األَْكثَر 
شايوعاً لي أنااا نحدع بلاداً لديه ماوارع تثري 
لنااَب رشكاتااا، مثل الافط، وبناد ذلك نرتب 
قرضاً ضخماً لهاذا البلد من الباك الدويل أو أيٍّ 
مان املاظماات الحليفة، ولكن املاال ن يذلب 

حقاً إىل لذا البلد.
وبادنً عن ذلاك يذلاب إىل رشكاتاا الكربى 
لتافذَ أعمانً تنوُع بالافع عىل القلة القليلة من 
األغايااء يف ذلاك البلد، باإلَضاَااة إىل رشكاتاا، 
ولكاهاا يف الواقع ن تسااعد أغلبيَة النامة من 

الاااس، ولكان لاؤنء الاااس وكل البلد يرتك 
حامالً عبء عين ضخم من املساتحيل سداعه، 
ولذه لي الخطة أنهم ن يساتطينول سداَعه، 
ولااا يأتاي عوُرنا نحان القتلاَة انقتصاعيل 
لاقاول لهم: »أنتم َمدياول لاا بالكثري من املال 
ون يمكاكم ساداع عيونكم، حسااً قوموا ببيع 
الافط الخاص بكم بسانر رخياص لرشكاتاا 

الافطية.
اسامحوا لاا ببااء قاعدة عسكرية يف بلدكم 
أو ارسلوا قواٍت لدعماا يف مكال ما من النالم، 
مثل الناراق، أو صّوتوا مناا يف تصويت األَُمام 

املتحدة املقبل«.
ون تكتفي الونيااُت املتحدُة بذلك، بل -كما 
ينارتف جول بريكااز- إل القتلة انقتصاعيل 
يقومول بند ذلك؛ بنارض إعاعة تمويل الدين 
وعااع املزيد من الفائدة، ولو ما يناي أل عىل 
ألل البلد أل يبيناوا موارعلم لألَمريكيل، بما 
يف ذلك خدماتهم انجتماعية ورشكات املراال، 
وأحياناً الاظام التنليمية ونظاا  عقوباتهم، 

وبالتايل اإنه ثاائي ثالثي ُرباعي الربة.

من هم القتلة االقتصاديون؟
يُنرُِّف جاول بركيااز القتلاة انقتصاعيل 
بأنهم قتلاة محرتاول، يقبضول أعىل األجور، 
ليبتّزوا رؤسااَء الدول يف شاتَّى أنحااء النالم، 
وكال  ماهاا.  الادونرات  ملياارات  ويرسقاوا 
بريكاز نفُساه أحَد لاؤنء القتلة، جاّدته )يس 
آي أيه( ِسااّراً، وعمل منها تحت غطاء عمله 
يف رشكاة استشاارية عولية، ازار أندونيسايا 
والسانوعية  واإلكاواعور  وباماا  وكولومبياا 
وإيرال وسوالا من الدول التي تمتلك ألميّة يف 

انسرتاتيجية األمريكية.
وقد بدأت مها ُّ لؤنء القتلة يف خمسيايات 
القرل املايض، كما يقول بركياز، وذلك يف إيرال 

حل بادأ رئيس الوزراء حياهاا محمد مصدَّق 
بسياساة تأميام الافط لكاي تُاَفاَل عائداته 
عىل الشانب اإليراني ورشع بمطالبة رشكات 
الافاط الناملية بداع حّصة أَْكارَب لإليرانيل أو 
مغااعرة إيرال، وقد عاع لاذا الونيات املتحدة 
إلرساال أشاخاص إىل إيرال، مان بياهم حفيُد 
الرئياس روزالت، يحملول ماليال الدونرات، 
ورسعال ما اساتطاع تاظيام مظالرات بدت 
كأنها شانبية تطاِلُب باإلطاحة بمصدق بياما 
لم يكن َمن نّظمها ساوى عدع من األشخاص 

اإليرانيل.
وبذلاك تمات اإلطاحاة بمصادَّق ووضنه 
رلَن اإلقاماة الجربية وإعاعة الشااه املخلوع 
إىل الُحكام وإعااعة عمال الارشكات الافطية 
الدولياة. وقاد أعرك املساؤولول األَمريكياول 

بنَدلا كيف ينملول للهيماة عىل الناَلم.

االغتياُل االقتصادي لأُلَم�م
صادر كتااُب انغتياال انقتصااعي لألَُمام 
لجاول بركيااز عاا  ل200 بأَْكثَر مان ثالثل 
لُغاًة، من بياها النربياة التي صدر بها عن عار 
الكااناي بالقالارة، ويتضمن الكتااب أربنة 
أجازاء وخمساة وثالثل اصالً، يتحادث ايَها 
املؤلف عن نماذَج حية لنمل قراصاة انقتصاع 
يف بلدال عديدة، من بياها اإلكواعور وغواتيمان 
وباماا والنراق وإندونيسايا، كما يتااول عدعاً 
ماع  املساتخَدمة  والوساائل  األسااليب  مان 
الادول والشانوب، كالحكام الرشايد وتحرير 
التجارة وحقوق املستهلك، وقد تنرض املؤلف 
لتهديادات َكبارية مان اإلعارة األَمريكياة حل 
عراات عزَمه عىل إصادار الكتااب، كما تلقى 
الكثري من الرشااوى وراضات الكثريُ من ُعور 

الارش طباعتَه.
وقاد تسااءل املؤلف يف مقدماة كتابه كيف 

تااوُح أَمرياكا عىل ثالثاة آنف مواطان ُقتلوا 
بأحداث الحاعي عرش من سبتمرب، ويف ُكّل يو  
يماوت ل2 ألاَف مواطن؛ ألنهام ن يجدول من 

الطنا  ما يُسدُّ َرَمَقهم.
وحيُث لن نستطيَع يف لذا النرض اختصاَر 
جمياع ماا ورع يف الكتااب اإنااا سااكتفي 
باملقدماة، وسايتم عارض اصاول الكتاب يف 
حلقات متتالية تباعااً؛ وذلك ليتم التنرف عن 
قارب عىل عور الشايطال األَْكارَب وخطورته يف 
املاطقاة وليتام منرااة أساباب عدوانه عىل 

اليمن وألدااه من لذا الندوال.
يوضاح القاتل انقتصاعي جول بركياز، أل 
مهمتَه كانت تشاجيع زعماء النالم ليصبحوا 
جْزًء من شبكة اتصانت واسنة ترّوج ملصالح 
الونيات املتحادة األَمريكياة، ويف الاهاية يقع 
لؤنء الزعماء يف رشاك شابكة الديول لضماِل 
ُخُضوعهام ألَمرياكا، ويتام انعتمااع عليهام 
وانقتصاعياة  السياساية  رغباتهاا  إلشاباع 

والنسكرية.
ويماي بركااز يف الحديث ايقاول: واآلل 
لارى نتائاَج لذا الاظاا  -أي نظاا  الهيماة 
كبااَر  ااإل  وتاتارش ,   تارسي  انقتصاعياة- 
اإلعاريال يف أَْكثَر رشكاتاا احرتاماً يساّخرول 
النماال بأجاور النبياد ويجنلونهام ينملول 
تحت ظروف غري إنَْسانية يف ورش الُنبوعية يف 
آسيا .  وتُضخُّ رشكاُت البرتول السموَ  يف انهار 
الغابات انساتوائية لتقتَل البارش والحيوانات 
والزرع ,  وأماا الصااعاُت الدوائية اإنها تمتاُع 
اُب عليها مان األعوية يف  عان تقديم ماا يتوجَّ
لذه البلدال كاي تافذَ ماليل املصابل بمرض 
اإليدز وحتى يف بالعنا يف أَمريكا اإل لااك اثاي 
عرش مليول عائلًة ن تنرف كيف ستدبّر وجبة 
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الكوربوقراطية واستنزاف الشعوب:
يؤكاد بركياز أل لاذا الاظا  أو ما أساماه 
بالكوربوقراطياة تساتخد  ُكّل قوتهاا املالية 
والسياساية لتتأكَد أل ُمَؤّسساتها من املدارس 
رغباتهاا  تسااند  واإلعاال   األعماال  وقطااع 

شة يف جنل النالم إقطاعاً تابناً لها. املتوحِّ
ويضياف: ن يكّوُل أعضاُء الكوروبوقراطية 
مؤامرًة أو اتفاقاً جاائياً، ولكاهم يتباول بنض 
القيام واأللداف املشارتكة، وألام وظيفة لهم 
لاي اإلبقاء عىل لذا الاظا  )عدتهم وعتاعلم، 
ة(.  قصورلام، يخوتهام، وطائراتهام الَخاصَّ
كاموذج يُحتذى به لاسنى جميناً ألل نستهلك 
ونستهلك ونستهلك. ص20.  ويشري بركياز إىل 
طرق لذه الجماعات التي تمثل أساس الاظا  
األَمريكاي، حيث تنتمد عىل أشاخاص كربكاز 
يتقاضول مرتبات خيالية لرتويج لذا الاظا ، 
اإذا اشالوا يبدأ الثنالُاُب يف تكملة الطريل أي 
رجاال )يس. آي. أياه(؛ وذلاك لتافياذ عمليات 
انغتيال للرؤسااء والزعماء املنارضل تسليَم 
بلدانهام للونياات املتحادة، ماولااً إىل أناه يف 
حال اشال الثنالب اتتدخل الجيوش، ولذا ما 
ُ بركياز نماذَجه يف الفصول التي سيتم  سايُبَلِّ

عرُضها تباعاً يف األعداع القاعمة.
وباإلشاارة إىل تصديار الكتاب، اقاد تااول 
الكتاُب عولَة اإلكواعور كاموذج حي ملا ألحقته 
بها سياساة الونيات املتحدة األَمريكية، حيث 
يقول: بسبب ما انلتُه أنا وأمثايل من القراصاة 
سااءت حال انكاواعور َكثرياً عّماا كانت عليه 
قبل أل نسحبَها إىل منجزات انقتصاع الحديث 
والبااوك والهادساة، اماذُ عاا 1970، وخالل 
زاً –بمرحلة انزعلار  الِحقبة التي ُعِرات – تَجوُّ
البارتويل، ارتفنت نسابة الفقر مان 50 إىل 70 
باملائاة، وازعاعت البطالة من 15 إىل 70 باملائة، 
َوزاعت الدياول النامة من 0ل2 مليول عونر إىل 
16 ملياار عونر، يف الوقت نفساه، تدنّت حصة 
الطبقاات الفقرية من املصاعر القومية من 20 

باملائة إىل 6 باملائة.
ويضيف: لألسف ليست انكواعور استثااء، 
اتقريبااً ُكّل بلاد وضناااه – نحان قراصااة 
انقتصاع – تحت مظلاة انمرباطورية الناملية 
واجاه املصري نفساه. اماذ عاا  ل200 بلغت 
عياول النالام الثالث أَْكثَار مان 5ر2 تريليول 
عونر، كماا يمثُّل عبَء خدماة الديول أَْكثَر من 
375 مليار عونر سااوياً، ولو أَْكثَر مما يمكن 
أل يافَقاه النالم الثالث عاىل الصحة والتنليم، 
وأَْكثَار عرشين مارة مما تتلقاه الباالع الاامية 

سااوياً من مناويات أجابية. 
إل أَْكثَر من نصف ساكال النالم ينيش عىل 
أقل مان عونرين يف الياو ، ولو تقريبااً املبلُغ 
نفُسه الذي ينيشول به ماذ بداية السبنيايات. 
ويف الوقت نفساه، اإل %1 من األرس يف الناَلم 
الثالاث تحصاُل عاىل )70 إىل 90( باملائاة من 
ة يف بالعلم، وتنتمد  الثروات واملمتلكات الَخاصَّ

الاسبة الحقيقية عىل طبينة ُكّل عولة.

»َأمريكا هي الطاعون والطاعون َأمريكا«
موؤلُِّف الكتاب االأَْكَث مبيعاً يف العامل: كانت مهّمتي هي اإجبار الدول على الر�سوخ 

والقبول باتفاقيات قرو�ش ُمِحفة ال ميكُنها �سداُدها

االغتيال االقتصادي لألَم�م..

قراءة

لم يُكِن الشاعُر النربيُّ محموع عرويش مبالغاً حل قال »أَمريكا 
لي الطاعوُل والطاعول أَمريكا«، اما من بلد تصُل إليه لذه الدولة 
إن وأصابته باملوت، ولذا ليس اارتاًء عليها، بل ما يقوله أَبْاَاؤلا 
وأبرز مسؤوليها وما تشهده مذكرات أعواتها يف البغي والجور.
بكل ما تنايه كلمة اغتيال من مناى تماِرُس الونياُت املتحدة 

األَمريكية اغتيانِتها لألَُمام والشنوب من ماطلقات عدة؛ سنياً إىل 
الهيماة عىل لذه األَُمام وإبقائها خاضنًة خاننة، وذلك بوسائَل 
متندعة تتمحور جميُنها حول انغتيال انقتصاعي لألَُمام وقتل 
الشنوب بالفقر، وتستخد  للوصول إىل ذلك عدعاً من امُلَؤّسسات 

الدولية التي تراع شناراِت املساعدات اإلنَْسانية وتامية الدول التي 
تصُفها بالفقرية.

الحلقة 
األولى

 تس��تخدم الكوربوقراطي��ة ُكّل قوته��ا المالي��ة والسياس��ية لتتأك��د 
أن مؤسس��اتها م��ن المدارس وقط��اع األعمال واإلعالم تس��اند رغباتها 

المتوحشة في جعل العالم إقطاعًا تابعًا لها
 م��ن أجل الهيمن��ة االقتصادي��ة على العاَلم تس��تخدم أمري��كا رجاالً 
يتقاض��ون أمواالً عالية فإذا فش��لوا تس��تخدم ثعاِلَب االس��تخبارات فإذا 

فشلوا تستخدم الجيوش
 بسبب »االستثمار« األمريكي في اإلكوادور، ازدادت البطالُة من 15 إلى 70 
بالمائة، َوزادت الديون العامة من 240 مليون دوالر إلى 16 مليار دوالر، وتدّنت 

حصة الطبقات الفقيرة من المصادر القومية من 20 بالمائة إلى 6 بالمائة
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»الكولريا«.. ضيف الصيف الثقيل

  - هاني أحمد علي:
ينيُش سكاُل الناصمة صاناء حالًة من القلل 
الذي  »الكولريا«  وباء  تفيّش  أنباء  عقَب  والرتقب 

عاع وزارة الصحة ومكتبَها بأمانة الناصمة إىل 
الحانت  باستقبال  اة  َخاصَّ مراكز  إعالل  رُسعة 
الوباء القاع  مع اصل  املشتبه ايها ظهور لذا 
وغري  ثقيالً  ضيفاً  يشّكل  أصبح  والذي  الصيف 
لدى  به  مرغوب 
عااامااة الااااااس 
املوسم  لااذا  يف 
منه  زاع  الااتااي 
من  كثرٍي  انتشار 
واألوبئة  األمراض 
النزوف  ظاال  يف 
الاظااة  عاان 
الااشااخااصاايااة 
واألرسيااااااااة 
واملااجااتاامااناايااة 
وصونً إىل اننتشار 
ملخلفات  الكبري 
املمتدة  القمامة 
عىل طول الشوارع 
بسبب  الرئيسية؛ 
عمال  إرضاب 
ما  ماذ  الاظااة 
يقارب األسبوع.

لااا  وقاال 
»صادى املسارية« 
شااعي  الدكتاور 
مديار   – نجيام 

مكتب وزيار الصحة النامة والساكال: إل لااك 

ما يقارب )1360( حالة اشاتباه بمرض الكولريا 

عىل مستوى الجمهورية، ماها )22( حالة وااة، 

حيث تأّكدت التقاريُر والفحوصات الطبية وجوع 

)126( حالة إصابة مؤكدة بالكولريا موزَّعل عىل 

عمو  محااظات الجمهورية.

وايما يُخصُّ الناصمة صاناء، أشار الدكتور 

شااعي نجيم، إىل اساتقبال )221( حالة اشتباه 

بهذا املرض، ماها )ل( حانت وااة حتى اللحظة، 

د لهذا  ايما ن تزاُل الجهوع قائمًة للتصدي والرتصُّ

الوبااء ومحاولاة محارصتاه للحد من انتشااره 

رسيناً يف أوساط الااس.

وأوضاح مصادٌر مسائوٌل يف مكتاب الصحة 

ومراكاز  مستشافيات  أل  الناصماة،  بأماناة 

الناصمة اساتقبلت خالل األسبوعل املارصمل 

مصاباة  مرضياة  حالاة   )700( يقاارب  ماا 

بانساهانت املائياة واملخاطية والقيء الشاديد 
عماو   يف  »الكولاريا«  باااا  إصابتهاا  يشاتبه 
مديرياات األماناة نتج عاهاا حالة واااة قاعمة 
من محااظة ذمار، اماا ن يزال البحث والتدقيل 
جاريااً بند أخاذ النياات املخربية مان أغلب تلك 
الحانت املصابة للتأكد من إصابتها بهذا الوباء.

ولفات املصادر الحكوماي يف ترصياح خاص 
لاا »صدى املسارية«، إىل أل السبب الرئييس وراء 
تفيش وبااء الكولريا ينوع إىل الظروف املنيشاية 
الصنبة التي ينيشها الااس والوضع انقتصاعي 
اليسء للبلد؛ بسابب النادوال والحصار وتضييل 
الخااق عىل حياة الااس املنيشاية خصوصاً بند 
قيا  النادوال ومرتزقتاه بقطاع الرواتب ماذ ث 
أشهر ونقل الباك املركزي إىل عدل يف سبيل تركيع 
لذا الشانب والتالعاب بقوته والتحكام بالورقة 

انقتصاعية.
كما أرجع املصدر، انتشاار مرض الكولريا، إىل 
عخول اصل الصيف متزامااً مع لطول األمطار، 
باإلضااة إىل انندا  الاظااة الشاخصية؛ بسابب 
الظاروف املنيشاية، باإلضاااة إىل تلاوث ميااه 
الرشب وانستخدا  املستمر لدبات نقل املياه عرب 
خزانات السبيل، وانتشار القمامة والقاذورات يف 

الشوارع واألحياء السكاية.
وأكاد مصادر مكتب الصحاة للصحيفاة، أل 
ظهاور وباء »الكولاريا« ماتصف ابريال الفائت، 
عاع مجادعاً بند اكتشاااه بشاهر أكتوبر 2016 
قبل أل يتام القضاء عليه ومحارصته بند ظهور 

  - خاص:
امتألت الناصمُة صاناء بمخلفات 
عّماال  إرضاِب  ظال  يف  )القماماة( 
أسابوع،  مااذ  النمال  عان  الاظاا  
الناصماة  وساكال  ُلام  ليصبحاوا 
املنرضال ألخطاار صحياة وضحايا 
تماِرُساها  متنّمادة  ابتازاز  عملياة 
بناُض الجهاات التاي لديهاا ألداٌف 
محادعة من وراء تكادُّس املخلفات يف 
شاوارع وأحياء الناصماة، باإلضااة 
إىل أل تلاك الجهااِت لي َمان يتالَعُب 
بمصادر عخل آنف النّماال، إىل جانب 
املتسابب الرئييس بمشكلة املرتبات يف 
اليمان عموماً واملتمثّال بقرار الحرب 
انقتصاعياة مان قبل النادوال ونقل 

مقر الباك املركزي إىل عدل.
وايما يارّصح القائُم بأعمال أمل 
الناصماة »أمال جمناال« يف اتصال 
ماع »صادى املسارية« متهمااً وزارة 
املالياة والبااك املركزي بناد  رصف 
مرتبات عّماال الاظاااة، إن أل وزيَر 
املالية صالح شانبال يؤّكد للصحيفة 
)تنزيازات(  بمذكرتال  وّجاه  أناه 
للبااك املركزي بارصف مرتبات عّمال 
وأبريال  ماارس  لشاهَري  الاظاااة 
املاضيال وساّلمها للقائام بأعماال 
أمال الناصمة جمنال، الاذي بدوره 
ساّلم للباك املركازي التنزيز الخاص 
بشاهر مارس وتم تقييُده يف حسااب 
واحتفاظ  ااوراً،  الناصماة  أماناة 
بالتنزيز الخاص بشهر أبريل ألسباب 

مجهولة.
كماا أّكد مصدٌر مساؤوٌل أل الباك 
املركزي التز  بارصف مرتّبات عّمال 
شاهرياً،  ماتظام  بشاكل  الاظاااة 
محّماالً القائَم بأعمال أمل الناصمة 
املساؤوليَة الكاملاَة جاراء تداعياات 
إرضاب ُعّماال الاظاااة وآثار تكدُّس 
املخلفات يف الشوارع واألحياء؛ ألنه لم 
ة بشهر  يسالم مذكرة التنزيز الَخاصَّ
أبريل التي تسّلمها من وزير املالية.

وطالاب املصادُر الجهااِت املناية 
اساتغالل  بنادِ   الناصماة  وأماناة 
األزماة وقبال ذلاك ااتنالهاا لتمرير 
بناض املخالفات، عاعياً لتحّري الدقة 
انحتياجاات  تقديام  يف  والشافااية 

املالية للجهات التابنة لألمانة.
الاظاااة  اال  ُعمَّ ويدُخاُل إرضاُب 

بأماناة الناصماة يوَمه الساابع عىل 
بارصف  مطالبهام  جاراء  التاوايل؛ 
رواتبهم لشهَري مارس وأبريل 2017 
املتأخرة؛ ايما تقاول مصاعُر رقابيٌة: 
إل أماناة الناصمة لم تورع جزًء كبرياً 
من اإلياراعات للخزياة تطبيقاً نتفاق 
يقي بتوريدلاا مقابَل تاّويل الدولة 
رْصَف مرتباات أماناة الناصماة بما 

ايهما املاتسبل لصادوق الاظااة.
اساتمراُر إرضاب عماال الاظاااة 
الاذي يأتاي يف ظال وضاع اقتصاعي 
صنب تنيُشاها البالُع جاراء الندوال 
الغاشم ماذُ أَْكثَر من عامل والحصار 
الخانل الاذي لم يراِع أعناى قيمٍة من 
قيام اإلنَْساانية أَْو أي حل من حقوق 
الشانب اليمااي الذي يساتكثر عليه 
لاذا النادوال النيَش يف بيئاة نظيفة 

خالية من األوسااخ والقااذورات بند 
أل عنّسات صواريخاه وقاابله األرَض 
والشاجر والجدر، حيث ياذر استمرار 
يف  القماماة  وتكادس  اإلرضاب  لاذا 
بيئياة  بكارثاة  والشاوارع  األحيااء 
وصحياة عىل ساكال الناصمة ما لم 
تساارع الجهاات املناياة بحال لذه 
اإلشاكالية ن سايما وأل لااك النديَد 
مان األماراض واألوبئاة باتات تفتك 
باملواطاال وصاار تفشايها خطاراً 

عليهم. 
ون يمكاُن إغفاُل السابَب الرئييس 

المعيش��يُّ  الوض��ُع   
ج��ّراء  للن��اس  المت��رّدي 
م��ن  والحص��ار  الع��دوان 

أسباب بروزه 

 م��ا يق��ارب )1360( حالة 
إصابة اش��تباه ب� »الكوليرا« 
الجمهورية  عل��ى مس��توى 

منها )22( حالة وفاة 

ب���)4(  الوب��اء يفت��ُك   
حاالت وفاة في العاصمة 
 )221( تس��تقبُل  والصحة 

حالة اشتباه بالمرض 

ُد الوبائي ينُش��ُر   الترصُّ
لمواَجه��ة  صحي��ًا   )51(
الوب��اء ومحاصرت��ه على 
مستوى الحارات واألحياء 

املالية توّجه بصرف مرّتبات عمال النظافة لشهَري مارس 
وإبريل وأمانة العاصمة تعرقل ألسباب مجهولة

السقافجمعان
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3 حانت يف أماناة الناصمة، مبيااً أل لذا الوباء 
قاع  عن طريل حجة والحديدة واملحويت، سواء 
عرب الاازحل أَْو املواطال املقيمل، إن أل ظهور 
لاذا املرض عاخال أمانة الناصماة ذات الكثااة 
الساكانية يشاكل خطاراً خصوصاً أناه رسيع 

اننتشار.
الصحاة،  بمكتاب  املسائول  املصادر  وععاا 

مواطااي الناصماة إىل عد  الخاوف والهلع من 
لذا املارض، مطالباً بارورة التوعية الصحية 
اة بالتثقيف  بل الااس وإتباع اإلرشاعات الَخاصَّ
الصحاي التي تتااول لذا املارض وطرق الوقاية 
مااه، والنمال بقادر اإلماكال عىل توااري مياه 
نظيفة وغسل اليدين والفواكه والخضار وجمع 
الافاياات يف أكيااس محكمة اإلغاالق ورميها يف 

األماكن املخصصة لها، وعاد  تااول األطنمة يف 
األماكن املكشاواة، ن سايما أل حاانت اإلصابة 
بانساهانت املائية واملخاطية والقيء املساتمر 
تتسبب بها 3 أنواع من الجرثومة والبكترييا لي 
»الشجيال – والتيفوئيد – والكولريا«، إن أل الاوع 
الثالاث لو الخطري واملميت لكن يساهل القضاء 

عليه بمجرع أخذ األعوية الالزمة مبكراً.
وكشاف املصدر عان اساتافار إعارة الرتصد 
الوبائاي بأمانة الناصماة إزاء لذا املرض، حيث 
ينَماُل )51( ضابط ترصاد وبائي ماترشين عىل 
مستوى املراكز الصحية عاخل األحياء والحارات 
مان أجال النمال عاىل مكااحاة وبااء الكولريا 

ومحارصته والقضاء عليه وعد  انتشاره.
مان جانبهاا قالات ماظمة اليونيسايف عرب 
صفحتهاا بموقاع »تويارت« بأنها قدمات أَْكثَار 
مان )7( أطاال مان اإلماداعات النالجية تكفي 
)2000( حالة متوسطة وحاعة استجابة لظهور 

حانت إصابة بالكولريا يف الناصمة صاناء.
والساكال  الناماة  الصحاة  وزارة  وكانات 
قاد أعلاات األسابوع املاارص ، عان تخصيص 
مستشافيات ومراكاز صحية بأماناة الناصمة 
مان أجال مواجهاة وبااء الكولاريا، حياث حدع 
بياال الوزارة مجماع »آزال الطبي« و«22 مايو« 
و«مركاز بن حياال« و«املستشافى الجمهوري 
التنليمي« و«مستشافى السابنل« نساتقبال 

حانت اإلصابة باإلسهال املائي الحاع.

»الكولريا«.. ضيف الصيف الثقيل
تقرير

الدولاة والاذي  اف مرتباات موظفاي  لتوقُّ
يناوُع لاقاِل مقر البااك املركازي اليمن من 
الناصمة صاناء إىل عدل ماذ نحو ث أشاهر 
بضوء أخَر أمريكي سانوعي أعَّى ننقطاع 
مرتبات موظفي الدولة يف ساائر محااظات 

اليمن.
بدوره أوضح عيل الساقاف - وكيُل أمانة 
الناصمة لقطااع الخدماات، أل النمل جاٍر 
عىل قد  وسااق؛ من أجل حل لذه املشكلة، 
إىل أل التوجيهاات قضات بارصف  مشارياً 
رواتب عمال الاظااة وتنليل اإلرضاب وراع 
مخلفاات القمامة من الشاوارع الرئيساية 

وانحياء.
ولفات الساّقاُف يف ترصيح لااا »صدى 
صاادوق  موظفاي  عادَع  أل  إىل  املسارية«، 
ُر بأَْكثَر مان )6000( موظٍف،  الاظااة يَُقادَّ
ويحاوي  إعاري،  موظاف   )3000( بياهام 
صاادوُق الاظاااة عىل ل إعارات لاي »إَعاَرة 
إَعاَرة  الحدائال،  إَعاَرة  والصياناة،  اآللياات 

الزراعة، إَعاَرة مرشوع الاظااة«..
لقطااع  الناصماة  أماناة  وكياُل  وععاا 
الخدمات، املواطال إىل التناول مع أنفسهم 
أونً وماع أمانة الناصمة ثانياً يف حال وجوع 
مثل لكاذا إرضاب وتكادس للقمامة، وذلك 

من خاالل تخصيص أماكن محدعة للقمامة 
وعاد  رميهاا يف الطرقات والشاوارع، حتى 
يتمكن املنايول من رانها بسهولة ايما بنُد 
وحتى ن تسبب األمراض واألوبئة لأللايل. 

ويف إطار ساني صحيفة »صدى املسرية« 
إليضااح الحقيقاة واإلجاباة عاىل كثري من 
األسائلة، تم انتصاُل بمكتِب رئاسة املجلس 
السايايس األعاىل، وقال مصادٌر باملجلس إل 
الرئياَس صالاح الصمااع قاد وّجاه برصف 
مرتباات عّماال الاظاااة بصاورة عاجلاة، 
ولو ما أّكاده القائُم بأعمال أمل الناصمة. 
وإزاَء مشاكلة عماال الاظاااة املتمثلاة يف 
تأخاري رواتبهام الشاهرية، اإل كثارياً من 
األصوات باتت ترتفُع يوماً بند يوٍ  ملخاطبة 
املجلاس السايايس األعىل وحكوماة اإلنقاذ، 
التنامال وال األولويات الرورية وترشايد 
اإلنفااق النا  غاري الروري ملا من شاأنه 
استمراُر النمل وعيمومته والتي تمثّل قضية 
عمال الاظاااة أنموذجاً، وذلاك انطالقاً من 
التوجهاات التي ورعت ضمن الاقاط الاا12 
للسايد عبدامللاك الحوثاي، والتاي تدعاو إىل 
إصاالح وتفنيال األجهازة الرقابياة للقيا  
بمساؤولياتها يف محارباة الفسااع والحاد 
ماه، ونعتماع رؤياة وطاية اّنالة؛ لتحقيل 
لذا الهادف وبجد ومساؤولية، لذا من ألم 
املسائل التي تجُب املسااَرعُة ايها، والتأخري 
لياو  واحد يف لذا الجانب ذناٌب عىل الجانب 
الرسمي، كما ععت تلك التوجيهات إىل ضبط 
املاوارع املالياة وإصالحها وتوسايع عائرتها 
وانساتفاعة مان ُكّل الفارص املتاحة ولي 
كثرية، والسني الجاع لتحقيل انستحقاقات 

واملديونيات الجمركية والريبية.

الكولريا.. أسباُبها 
وطُرُق الوقاية منها

ما هو الكولريا:
، والتي  َمَرٌض ُمْنٍد يسبُِّب انساهاَل الحاعَّ
يمكان أل تاؤعَي إىل الجفاف، إذا لام ينالج. 
ولاو ناتج عن تااول طناا  أَْو مياه الرشب 
امللوثة مع جرثومة تدعى الضمة الكولريية.
لذا املارُض لو األَْكثَار شايوعاً يف أماكن 
ساوء الرصف الصحي وانزعحاا ، والحرب، 

واملجاعة.

أسباُب الكولريا:
– رشب املااء أَْو تاااول الطناا  امللاوث 

ببكترييا الكولريا.
– عن طريل الرباز يف املااطل املوبوءة.

– ياتارش املرض برسعاة يف األماكن التي 
لام تنالج ايهاا شابكات الارصف الصحي 
)sewage( أَْو مااء الرشب بشاكل كاٍف أَْو 

لقدمها- مناى ذلك حدوث تلوث بيئي.
 shellfish أكل األساماك الصداياة –

غري املطبوخة أَْو املطبوخة جزئياً.
ولاا يجادر اننتباه إىل أل الارز املطبوخ، 
الذي يرتك لندة سااعات يف جاو الغراة، يند 
وسطاً جيداً لامو البكترييا وممكن أل تاتقل 
oral-( إليه عن طريل الرباز ثم اليد والفم
fecal transmition(، وكذلاك الحال 
ماع الخاروات التي تُغسال باملااء امللوث 

بمياه الرصف الصحي.

أعراُض الكولريا:
– تارتاوح مدة حضانة املارض من )12( 

ساعة إىل )7( أيا  بمتوسط )3(.
– حادوث إساهال شاديد غاري مصحوب 
بمغاص ولاول الارباز أونً أصفر ثام أبيض 
كلول مااء األرز وكمية الرباز يف ُكّل مرة تربز 

كبرية.
– حدوث قيء شاديد بند اإلسهال ويكول 
القيء غريَ مصحوب بغثيال ولول القيء أونً 
أصفار ثم أخر ثام كلول ماء الارز وكمية 

القيء يف ُكّل مرة كبرية.
– عطش شاديد نتيجة اإلساهال والقيء 

الشديَدين.
– حدوث جفاف نتيجة اإلساهال والقيء 
الشديَدين مؤعياً إىل لبوط يف الدورة الدموية.
– قد يشاكو املريض مان تقلصات مؤملة 
يف األطراف أَْو البطن أَْو الصدر؛ بسبب نقص 

أمالح الكلوريدات والكالسيو .
– قد يشاكو بنض املرىض كبار السن من 
ضيل شاديد يف ماطقة الصادر ويحدث ذلك 
نتيجة لزياعة لزوجاة الد ، مؤعية إىل حدوث 
التصاق الصفائح الدموية ياتج عاها قصوٌر 

يف الدورة التاجية للقلب.
– قد يحدث نقٌص يف البول نتيجة للجفاف 
مؤعياً يف بنض الحانت إىل توقف إعرار البول.
– عالماات الجفااف التي تحدث بسابب 
انسهال الذي يؤعي إىل اقدال سوائل الجسم، 
حيث تكاول النياال غائرتال عاخل املقلتل 
وعاد شاد جلد اليدين أَْو البطن اإنه ن ينوُع 
إىل مكانه الطبيني كالذي يحُدُث يف الشخص 

الطبيني ويكول اللسال جاااً.
– عالمات قصور الادورة الدموية: يكول 
الابض رسيناً وضنيفاً أونً، ثم يصبح جسه 
مساتحيالً وياخفاض ضغاط الاد  أونً ثم 
يصبح قياُسه متنذراً وعاد ملس الجلد يكول 
باارعاً ومبلاالً بالنارق، وقد تحادث زرقة يف 

الشفتل وأطراف األصابع.
– إذا لم ينالج املريض اإل شدَة املرض قد 

تؤعي إىل الوااة.

مضاعفاُت الكولريا:
– اشال وظائف الاكىل ويبدأ بقلاة إعرار 

البول ثم توقفه.
– وذماه )اوعيماا( بالرئتل تحادث عاعة 
أَْكثَاار  منّوضاة  محاليال  إعطااء  بسابب 

للمريض.
– شلل باألمناء ُخُصْوصاً يف األطفال.

– انساداع يف الرشيال التاجي ُخُصْوصاً يف 

كبار السن.

الوقايُة من الكولريا:
– انمتااع عان تااول الساوائل واألرشبة 

من املحالت النامة واألسواق.
– انمتاااع قادر املساتطاع عان تاااول 
األطنمة من املطاعم الشنبية واألماكن التي 

ن تتوار ايها ظروف صحية مقبولة.
م املااء بإضااة حبوب التنقيم حبة  – عقِّ
واحادة لاكل )20( لارتاً أَْو بغليهاا إذا رغبت 
بذلك، علمااً أل أغلب املياه املنبأة لي ملوثة، 
ولاااك بناض الحاانت التي ن تتواار ايها 
حبوُب التنقيم أَْو الغيل، ابإمكانك استخدا  
ماعة الكلور وباسابة ملنقة شاي لكل )20( 

لرت ماء.
– عااد رشائاك للخاروات من الساوق 
ايجاب تنقيُمها تنقيماً جياداً، إما بإضااة 
قليال من مساحوق التايت إىل ماء وغسالها 
برماكااات  باساتخدا   أَْو  عقائال  لبضاع 
البوتاسايو  موجاوعة يف الصيدلياات ولدى 
النطاريان وتخفيفها باسابة ملنقة شااي 

لكل لرت ماء وكذلك لبضع عقائل.
بالاظاااة  انعتاااء  املفياد جاداً  – مان 
الشاخصية بصورة مضاعفة عما لي عليه 

باأليا  انعتياعية.
– إساتنملوا املنقماات يف البيوت وأماكن 
والفاااعق  كاملجمناات  املختلفاة  الساكن 
وغريلاا يف املراال الصحية بالاذات وأعواتها 

كالحافيات وأعوات الشطف وغري ذلك.
النااياة  – مان الاروري جاداً زيااعة 

الصحية يف املطاعم.
– ومن األمور املهماة انلتما  بكل حالة 
إساهال تحصال ساواء يف عائلتاك أو لادى 
النوائال والبياوت األخارى ومراجناة أقرب 

مؤسسة صحية.
– أل تأخذ مراكز السايطرة عىل األمراض 
تدرياب  النمال عاىل  يف  اننتقالياة عورلاا 
الناملال عاىل الطارق التقاياات املتطاورة 
وتزوياد  الكولاريا  وتحدياد  لتشاخيص 
املراكاز الصحياة باملنلوماات الحديثة حول 
التشاخيص وطرق الناالج وتثقيف املجتمع 

حول طرق السيطرة الوقائية.
– أل يكول للوقاية البيئية عوٌر يف تحسل 
مواصفاات مياه الارشب وماظوماات مياه 
اإلساالة والترصياف الصحي ملااع أي تلوث 
بيئاي؛ ألناه لاو املصادر الرئييس ننتشاار 

البكترييا.
– رضورة الحصاول عاىل بياناات أاضل 

وضمال زياعة تقاُسم املنلومات.
– اعتماع نهج ماسال ومتنّدع القطاعات 

ومن ضماها املجتمع.

عالُج الكولريا:
عالج الكولريا ممكن بكل سهولة ونجاح.. 
بتنويض املاء واألمالح املستاَزاة من الجسم 
واملؤعياة إىل حدوث الجفااف وقصور الدورة 

الدموية ويكول النالج عىل الوجه اآلتي:
– عان طريل محلاول منالجاة الجفاف 
)محلاول اإلرواء الفماوي( املناروف عامليااً 
والشاائع استخدامه -محلول من املاء وامللح 

والسكر، يتم تااوله بكميات كبرية.
– عان طريال محاليل الورياد يف الحانت 

شديدة الخطورة.
– إعطاء املضااعات الحيوية وملدة قصرية 
قاد ياؤعي إىل إخفااء شادة املارض، لكاه ن 

يكول بمستوى اإلحالل املائي. 

 اليونيسيف تتحّدُث عن تقديم 
)7( أطنان من اإلمدادات العالجية 
بعد ظهور حاالت إصابة بالكوليرا 

في العاصمة

 فصُل الصي��ف وغياُب النظافة 
الملّوث��ة  والمي��اُه  الش��خصية 
وانتش��اُر القمام��ة م��ن عوامل 

تفّشي المرض 

املالية توّجه بصرف مرّتبات عمال النظافة لشهَري مارس 
وإبريل وأمانة العاصمة تعرقل ألسباب مجهولة
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علي المروني 
حسناً َفَعَل عيل صالح عندما أعلنها واضحًة مدويًة 
أنه وراَء ُكّل االستهداف والتشويه املمنهج ضد أنصار 
الله الحليف الذي ال يلَعُب أدواراً أَْو يخاتل يف املواقف، 
وهذا أمٌر عظيٌم، فحسناً فعلت وحسناً أَيْضاً أنك قلَت 

برضورة احرام الرأي والرأي اآلخر. 
وما س�تقرأه يف هذه الس�طور هو من الرأي اآلخر 
ال�ذي أنت تدع�و الحرام�ه، وعليك أن تس�تمَع إليه، 
ومثلُ�ك ال يحتاُج الكاتُب أَْو الق�ارئُ مزيداً من العناء 
يف البحِث عن دالئَل وش�واهَد تبُن طبيعة تحالفاتك، 
وسياستك القائمة عىل تغذية الرصاعات مع خصومك 
وحلفائ�ك يف آن واحد، فتأريُخك منذ الوهلة األوىل هو 
تأريٌخ أس�وُد، فس�اد ودمار وحروب ورصاع وتغذية 
فتن، وأنت صاحُب القول املشهور: »السلطة يف اليمن 
كالرق�ص ع�ىل رؤوس الثعابن«؛ كي تظ�لَّ يف هرم 
الس�لطة حتى بات م�ن طبعك الالزم إثارُة املش�اكل 

الداخلية عىل قاعدة »ما يكرس الحجر إاّل أختها«.
َم البعُض  دخل�ت يف تحالف مع أنصار الل�ه، فتوهَّ
أن ثم�ة صفاً واحداً تقفون في�ه جميعاً، والحقيقة ال 
صف موجود وال هم يحزنون، فال أنت يف معس�كرات 
القتال تدافُع عن الوطن، وال نهجك السيايس يتَح�ّرك 
لحماي�ة البلد، وال إعالمك مس�خذر ضد العدوان، وال 

أموالك ترَصُف يف رفع معاناة الشعب. 
ال أدري ملاذا أنصار الله يلتزمون الصمَت رغم أنهم 
يعلمون ُكلَّ هذا ويعرفون أنك ال تش�ارُك بأي إسهام 
يف مواَجه�ة الع�دوان وه�م يعلمون عل�َم اليقن أنك 
تبيُع سالَح الشعب يف السوق السوداء، وبها اشتهرت 
أسماء س�مارستك وإذا شئت فاذهب إىل السوق لرى 

مسدس أحمد عيل، وقنّاصة عمار، وهلم جراً.
ال أدري مل�اذا يلتزم�ون الصم�َت وإعالم�ك بكله 
ر للنيل منهم وتش�ويههم واس�تغالل معاناة  مس�خَّ
الناس، وال أدري فعالً هل سيلتزمون الصمَت بعد أن 

فتحت نافذًة حقيقيًة وهي الرأي اآلخر! 
تقول إنك ض�د العدوان، والواقُع أن�ك ضده قالباً 
ومعه قلباً، ولعلك ظننَت يف ادعاء وقوفك ضد العدوان 
ما يسمُح لك بإعادة إنتاج ما أفسدته عىل مدى سنوات 
ُحكمك، وهيهات أن يصلَح اللُه عَمَل املفس�دين، أَْو أن 
تم�رَّ مغالطتُك عىل الش�عب بعد أن َع�َرَف منك ثالثاً 

وثالثن سنًة من الكذب بكافة أشكاله وأنواعه.
�ل الخارجي وأنت  وتق�وُل أَيْض�اً إنك ض�د التدخُّ
قاتل�ت إىل جان�ب الس�عوديّة يف الح�رب السادس�ة 
ضد ُجزء من الش�عب اليمني وض�د ُجزء من أرايض 
ٌل خارج�ي مبارش،  الجمهوري�ة اليمني�ة، وه�و تدخُّ
ورهن�ت األجه�زة األمني�ة والترشيعية والعس�كرية 
لألمريكين، ولم تكن لك مش�كلٌة مع دول االستكبار 
واإلقليم؛ كونك ال تحمُل أيَّ مرشوع تحّرري س�يادي 
بق�در ما تحمل م�رشوَع التوريث ونه�ب املال العام 
وإش�غال الش�عب برصاعات وفتن وح�روب وثأرات 

ومشاكَل حتى تستمرَّ لك السلطة. 
حس�ناً قل�ت إن�ك تحالفت م�ع أنص�ار الله ضد 
الع�دوان فقط.. جميل جداً.. أخربن�ا أين هي الجبهة 
الت�ي تقاِتُل فيها ضد العدوان؟ واخر أية جبهة تريُد 
حتى لو كانت س�وقاً ش�عبياً تزوُره كدعم لالقتصاد 

املحيل!
أخربن�ا مل�اذا مجل�ُس الن�واب مش�غوٌل بمتابعة 

ومضايق�ة الجبه�ات العس�كرية وخلخل�ة الجبه�ة 
الداخلي�ة ومش�غوٌل باإلمامة والكهنوت؟ وال نس�مع 
صوت�اً وطنياً ضد العدوان بإق�رار قانون يُلغي مثالً 
»وثيق�ة الح�دود« التي بع�ت فيها ُج�زءاً من أرايض 

الجمهورية اليمنية بيَع َمن ال يملُك مَلن ال يستحق!
نتمن�ى أن نرى أين هي الجبهُة الت�ي تواِجُه فيها 
�ٌه للداخ�ل إعالمياً  الع�دواَن وأن�ت ُكلُّ كالم�ك موجَّ
وسياس�ياً، وحت�ى ش�عبياً تس�عى لخلخل�ة الجبهة 
الداخلي�ة وإث�ارة الفتن وتش�ويه أنص�ار الله الذين 
ُهم يحمل�ون َه�مَّ الوطن ويدافع�ون عن حياضه يف 

عرشات من الجبهات!
نعم لديك جبه�ات مفتوحة تنف�ذ فيها توجيهات 
خارجي�ة إلثب�ات وجود وتأث�ري هنا أَْو هن�اك، وهي 
جبه�اٌت مفتوح�ة ومس�موعة ومقروءة تس�عى من 
خالله�ا إىل إضع�اف الجبه�ة الداخلية وه�ي كثريٌة 
وتعرفه�ا أنت، وقد رفضت أن تس�اهَم بأي نوع من 
أن�واع مواجهة العدوان بما فيها النش�اط الس�يايس 

واإلعالمي.
جمي�ٌل جداً أن قلَت ال تري�ُد املاَل.. صحيٌح ال تريد 
امل�ال؛ ألن مليارات من الدوالرات نهبتها خالل حكمك 
لليمن والذي حّولته إىل دولة فقرية ال تقاَرُن بأية دولة 
مجاورة لها ذات التأثري وذات اإلمكانات، بل وأقل مما 
لدى اليمن وباتت ص�ورة تحكي واقعك املظلم وألنك 
حالي�اً يف اليم�ن رأٌس بال جس�د فلك أن تس�أَل بقية 
األوالد يف الخ�ارج أين هو ذلك امل�ال والذي تم إخراُج 
بعض�ه خالل العدوان ما بن س�بائك ذهب وحقائب 
نقود؟ وش�قق اإلم�ارات وعمان والقاه�رة ورشكات 

آسيوية وأفريقية خريُ شاهد عىل ذلك. 
وال نذه�ب بعي�داً، فطائ�رُة رجل األعمال ش�اهر 
عبدالح�ق والت�ي تج�وُب املنطقة تجميع�اً لدراهمك 
التي )كّومتُها( خالل )ُطْلبَة الله( عىل الشعب اليمني 
تكشُف حقيقَة أنك فعالً ال تريُد املاَل فما الذي تريده 
الي�وم من بل�د وضعته بسياس�اتك الت�ي خلقت ُكلَّ 

الفتن داخل الوطن من مال يُرجى. 
نع�م ال تريُد امل�اَل، فالبن�وك املحلي�ة والرشكات 
التجارية واالستثمارية وخازن بيت املال حافظ معياد 

يستثمُر يف عرشاٍت من البنوك العاملية والعربية.
أعرف أنك ستطبَُع هذا املقاَل وترسلُه فوراً إىل دول 
مختلف�ة لتقوَل أرأيتم كيف أث�رت لهم قضايا أخرى 
وأني أن�ا كنُت األَْكثَ��ر نفوذاً وتأث�رياً ضد الحوثين 
لتُثِب�َت ما تقولُه لهم منذ ف�رة ملا طلبوا منك الوقوَف 
معهم ضد أنصار الله بأن السلطة لم تعد بيدك وماذا 
يفَعُل هادي؟ وأين جيش اليمن؟ لتحمل سلطة هادي 
مس�ئولية الفش�ل يف املواجهة؛ ال حباً يف عدم خوضك 
لهذه املعركة، وإنما إثباتاً أن هادي فاشل وتقول لهم 
دائماً حن كنُت يف الس�لطة كان الحوثيون ال يتجاَوُز 
انتش�اُرهم بع�َض أج�زاء محافظة صع�دة، واليوم 

شاهدوا أين أوصلهم هادي!
بات العاَلُم يعرُف أن�ك أَْكبَ�ر مراوغ عرفه تأريُخ 
اليمن واملنطقة، وتس�تغل معاناَة الشعب اليمني وما 
سلطته عليهم من نفوذ مشرك مع حلفائك يف السلطة 
آنذاك وتس�عى إىل جعل ُكّل الحروب قضايا ال عالقَة 
لك بها وكأنك لم تكن رئيساً للبلد وإنما عاقل حارة!

قاتل�ت الجنوبي�ن ثم قل�َت فيما بعُد ه�ي حرٌب 
ب�ن اإلخوان املس�لمن والحزب االش�راكي وحاربت 
الحوثي�ن ثم قلت هي حرٌب ب�ن الحوثين واإلخوان 

املس�لمن، وهكذا ستقوُل الحقاً تحالفنا مع الحوثين 
لنحاِف�َظ ع�ىل الجمهوري�ة والديمقراطي�ة وحقوق 

اإلنَْسان فقط! 
جميٌل أنت فعالً.. والجميُل فيك أَيْضاً أنك تستطيُع 
َطيَّ صفحة امل�ايض متى تريد وتفتُحه�ا متى تريد، 
كم�ا قلت »العدواُن يَُجبُّ ما قبله«، ورغم أنك لم تنَس 
أن تَ�ُجبَّ )تفجري دار الرئاس�ة( � وهو بال شك عمٌل 
إجرامي ُمدان � إذ حّولته إىل ذكرى س�نوية مأساوية 
ومعاناة الشعب بكله تريد أن تطويَها... ما هذا!!!؟؟؟
تظنُّ أنك تخاِدُع الش�عَب بخطاب�ات هنا أَْو هناك 
وتلغي اآلخرين وتش�طبهم وتحّولهم إىل مجموعة من 
َد لهم )ميثاقاً وطنياً(  املتبلدين ينتظرون منك أن تحدِّ
تق�ول هو يمثّ�ل ُكّل اليمني�ن، وكأن اليمنين الذين 
خرج�وا يف ميادي�ن الش�عب املطاِلب�ن بالتغيري إنما 

كانوا يريدون توريَث أحمد عيل وقلع العداد. 
الجمي�ُل أَيْضاً أن الوض�َع بات يحلو لك � أَْو هكذا 
تتص�ّوُر � فتق�ول ما تش�اء دون حتى ق�راءة أقرب 
تأريخ كنت فيه جزءاً من هذا الوضع اليء الذي كنت 
أحَد أدواته حتى بع�د التغيري، ودعني أذّكُرك ببعض 
نقاط لعلها تنِس�ُف ُكلَّ عنريات�ك وخطاباتك الرنَّانة 

�ة وأنت تتهم اآلخرين بالعمالة.  َخاصَّ
م�رشوُع األقالي�م والدولة االتحادية لك أن تس�أَل 
مندوبَ�ك الخاصَّ يف لجن�ة األقاليم وهو من أوائل َمن 
وّق�ع عىل ه�ذه الوثيق�ة، وباإلمكان أن تس�أَل يارس 
العوايض كي�ف بزغ اإلقليم الس�ادس!! فيما مندوُب 
أنصار الله األستاذ حسن العزي الوحيد الذي رفض 

التوقيَع عىل هذه الوثيقة. 
مرشوُع الدس�تور الذي تقوُل إن�ه خيانة وطنية.. 
ل�ك أن تس�أَل ممثَلك يف اللجنة ورئيَس�ها أَيْضاً كيف 
صاغ الدس�تور الخائن حس�ب وصف�ك والولد أحمد 
كان قريباً من عمل اللجنة يف اإلمارات، لك أن تس�أله 
ك�ي يعطيَك بع�َض تفاصيل عملها، وم�ن هو املمثل 
الوحيد ال�ذي رفض التوقيَع عىل مس�ودة الدس�تور 
والذي هو الدكتور عبدالرحمن املختار مندوب أنصار 

الله.
أال تعل�م أن أنص�ار الله هم الجه�ة الوحيدة التي 
واجهت مش�اريَع األقاليم والتقسيم بكل صالبة، وما 
ه�ذا العدوان الغاش�م إال لك�رس موقف أنص�ار الله 
الرافض لتقسيم اليمن وتمزيقه وتفتيته وسلب قراره 

وسيادته.
أم�ا ل�و عدن�ا إىل وضعن�ا الح�ايل س�رى أنك يف 
ع�ام واحد فقط انح�درت انحداراً مخيف�اً، فاملجلُس 
الس�يايس األعىل أصب�ح من وجهة نظ�رك رضباً من 
املايض، والس�لطة الحقيقية إنما ه�ي مجلس النواب 

والشورى والبقية إنما هم فقط )محّللون(!
أكتفى بهذا القدر، وللحديث - إن شئت بوثائَق أَْو 
بمعلوماٍت أَْو بتأريخ مشهور معلوم - بقايا وخفايا.

وإىل ق�ادة أنصار الل�ه أن يعلموا عل�َم اليقن أنه 
إذا م�ا واجهونا بالتزام الصم�ت بعد أن فتحت نافذَة 
ا  الرأي اآلخر، فإنَّهم يذهب�ون نحَو منحدر أخطر ممَّ
أنت فيه، وال نظنُّهم- وهم املؤتَمنون عىل هذا الش�عب 
وش�هدائه ومص�ريه - أن تخونَهم الحكم�ُة ليتخذوا 
منك املوق�َف الذي تركض أنت إليه ركضاً، وتس�عى 
نحوه َجْرياً عىل طبعك اللئيم الذي غلبك، وفضح فيك 

تطبعك بما ليس أنت منه وال إليه.

محمد الشمهاني 
مهماا كانت التضحيُة ومهما بلغ النادواُل من عمار تبقى األموُر يف اتجاه واحد 

)الارص أَْو الشهاعة(.
 مهما حشاد األنذاُل ومهما تحالفاوا ومهما تآمروا ااإل خطَطهم ومقصَدلم 
واضاٌح بدول أعنى شاك، يريادول أل يقطنوا ما يَصال إلياا عرب مياااء الحديدة، 
ويحارصول شانبًا بأكمله ويقتلول أَْطَفاله جوعااً بدول أي مربر وبدول أي حل، 
يُقتل ويُحارص ويُدّمر شنب بأكمله وتقصف املاازل ولم ن زالوا يدعول اإلنَْسانيّة 
وحريتهاا أياة حرياة يّدعيهاا )آل سانوع( ولام ن يزالول عبياداً تحات الوصايا 
األمريكياة وأتباعها وَلكن اختلفات امليازين واختلفت املنااعنت وما يحتويها من 
عاارص قابلة للتفاعل والنكس تماماً(، من لاا بدأت التصفيات والكراليُة للشنب 
اليمااي النظيم من حل أعلن ثورتَه النظيمة التي عّكت أعداء لذا الوطن وحررت 

الشنب اليماي من تحت الوصايا الخارجية بشكٍل عا .
لكن ما أل شانرت مملكة الدواعش بتحرر الشانب اليماي واستيقاظه مجدًعا، 
جنلت الحريّة واإلنَْسانيّة نغمتها يف اليمن ولم ن ينلمول ما لي الحرية واإلنَْسانيّة 
وما يحتويها لكن لكذا حكم الزمال عليهم وجنلهم أحفاع قروٍع جيالً بند جيل.

أماا حكاية الندوال وما عانهم لذلك حّدث اال حرج، ياطقول ويتكلمول بكالٍ  
ن نقدر أل نفتح أاوالاا من أجل أل ناطل ذلك. 

الاكلُّ ينارف حقيقة ما يحادث باليمن.. إنه عدواٌل غاشام رذيال اال يجوز أل 
نساميه حرباً، متى نساتطيع نساميه حربااً.. اذا كال الحرب بال عولتل قويتل 
متسااويتل يف الساالح والندة والنتااع بمقدورنا نساّميه حرباً حقيقيااً.. وَلكن 
نحان ن نملك ما يملكول من أنواع األسالحة الحديثة. اهاذا عدواٌل واضٌح وضوح 
الشامس.. أما نحن نملُك رجااًن حقيقيل يف ميدال املنركة يتساابقول عىل املوت 

كما تتسابقول عىل الحياة أيها الجبااء.. 

صالح والرأُي اآلخر!

حمايُة الحديدة مسؤوليتنا جميًعا

مملكُة قرن الشيطان 
وصراع األحفاد

املراسايُم واألواماُر امللكية التاي أصدرلا ارعاوُل النرص 
سالمال بن عبدالنزياز مؤّخراً تاُدلُّ عنلًة قاطنًة عىل غسال 
يد املهفوف محمد بن سالمال ويأساه الشديد من تحقيل أّي 
مكساب نتيجة عدوانه عىل اليمن يصاَُع له زعامًة يف أوساط 
األرسة الحاكماة يصاُل مان خاللهاا إىل عارش مملكاة قرل 
الشايطال، باإلَضاَاة إىل خساارته للمجد الاذي كال يحلُم به 

ليجنَل ماه الزعيم األوحد يف النالم النربي..
وعليه اقد لجاأ والُده من خالل املراسايم واألوامر امللكية 
األخارية أل يوجاد لاه مؤيديان وعاعمال يف سالطة الحكم؛ 
تنويضااً ملا اقده مان أمل يف تحقيل ماا كال يطمح إليه من 
تحولاه إىل صقر النائلة املالكة قبل وأثاااء عدوانه عىل اليمن 
وشانبها النظيام، َوإل كانت لذه الخطوة ساتؤعي حتماً إىل 
رصاع شديد بل األحفاع سيانكُس سلباً عىل ترصاات الكبار.. 
وحتاى يتجاب بن سالمال الوقوع يف املصيادة، اقد ذلب إىل 
أمريكا ليساتجدَي سايَِّده الرئيس عونالد ترامب ليُخِرَجه من 
ورطته حتى لو عاع مقابل ذلك ُكّل أرصدة مملكته يف الخارج 
والداخال، وإذَا ما تطلب األمر زياعة اإنه مساتند أل يقايَض 

عىل آبار الافط لتبقى َرْلااً لدى اإلَعاَرة األمريكية.
ولاذا ما شاّجع ترامب نبتازاز الاظاا  السانوعّي اكال 
أحادث ماا رصح باه باأل السانوعيّة ن تتناَمُل ماع أمريكا 
بنادل مقابال الحماية وطلب عااع ملياار عونر إذَا ما أراعت 
السانوعيّة اساتمرار اإلَعاَرة األمريكية يف حمايتها.. ورغم ُكّل 
لذه الضغوط األمريكية يظل املهفوف بن سلمال غريَ مكرتث 
بازيف الد  اليماي املستمر بوترية تصاعدية للنا  الثالث عىل 
التاوايل والدماار والخراب الاذي طاال ُكّل يشٍء يف الرب والبحر 
والبُاياة التحتياة والتاموية وانساتثمارية النامة والخاصة، 
حيث لم يرتك الندوال السنوعّي األمريكي اإلْجاَرامي أي شكل 
من أشاكال الحيااة ومظاِلرلاا إّن وكال لدااً لاه مصحوباً 
بحصاار مطبل تتجساد ايه أقىص مساتويات البغي والجور 
والنالم كله يمارس حكمة القروع الثالثة اال يسمع ون يدري 

ون يتكلم.
واألساوأ واألخطار مان ذلك لو صماُت وتواطاؤ املجتمع 
الادويل باكل ليئاته وماظماتاه بدءاً مان األَُماام املتحدة إىل 
مجلاس أماهاا النتيال إىل حقاوق اإلنَْساال املبكاي املضحك 
ورئاساة مجلس خربائه املتمثل يف أرش األنظمة وأَْكثَرلا عداًء 
لإلنَْساانية واملقصوع بالطبع نظا  آل سانوع الدموي وكذلك 
املاظمات الحقوقية واإلنَْسانية األَُمامية الرسمية واملستقلة، 
اجميُنهاا أما  إغراء املال السانوعّي الافطي باعت ضمريَلا 
وتالشات أَْخااَلُقها وانكشافت حقيقة توجهها وإنَْسانيتها.. 
اال ينايهام جميناً أل الشانب اليماي املظلاو  يواجه للنا  
الثالاث عىل التوايل أقاوى عول النالم وأعواتها انساتخباراتية 
التكفريياة وكل النماالء واملرتزقة، مساقطاً ُكّل شاناراتهم 
واععاءاتهم املزيّفة والكاذبة بل الخاععة واملضللة.. ومحطِّماً 
يف نفس الوقت عىل صخارة صموعه ومقاومته للندوال بدمه 
ولحماه الحي، أولاَ  القوة املتغطرساة والصلفة للمنتدين.. 
كماا َلَزَ  اليمايول قاوى الندوال بإيَْمانهم الاذي ن يتزعَزُع 

بالله وعدالة قضيتهم.. 
وأمااَ  لذه اننتصارات النظيمة لام تافع تحالَف الندوال 
ترساانتُه النساكرية وأسالحتُه الفتاكاة املحّرماة عولياً ون 
اساتخدامه لنصاباات القاعادة وعاعاش وجياوش املرتزقة 
الداخليل والخارجيل ون أية قوات مستأَجرة يحرص تحالف 
الندوال عىل اساتقدامها بشاكل متواصل.. وألنهم اشالوا يف 
حملتهام النساكرية وانقتصاعياة واإلْعاَلمية اقاد عاعوا إىل 
ساريتهم األوىل متخذين من وسايلتهم املجرَّباة يف تأجيج نار 
ة الواحادة طريقاً؛ بهادف تدمريلا من  الفتااة بل أباااء األُمَّ
عاخلهاا خدماة ملشااريع الهيئاة الغربية التي تارشف عليها 

أمريكا وإرسائيل.. ولكاهم بإذل الله سيفشلول.

تأمالت

أحمد ناصر الشريف

كتابات



11 كتاباتالندع )222(     انثال ث مايو 2017   املواال 12 شنبال ث3ل1لا

نوح جاّلس 
جااءت حكومُة اإلنقاذ الوطاي لتكوَل عانَة أكساجل للشانب 
اليمااي الصابار املثابار، الذي عاّول عليها كثرياً يف تحسال حالته 

املنيشية النصيبة.
كما كال تشاكيلُها بمثابة ُحقاة األعرياالل التي أعاعت الوضَع 
الطبيناي للحالة السياساية بند الفاراغ الذي جاء مع قارار إبناع 

اللجاة الثورية النليا.
ولكان يبدو أل لاذه الحقاة لم تتمكن إىَل اآلل مان إنهاء الحالة 

الفجائية التي يتنرض لها الوطن شنباً وعولة.
ها وتلبياُة املطالب  صحياٌح يصُنُب عاىل الحكومة تافياذُ مهامِّ
امُللقاة عىل عاتقها يف ظل األزمة انْقتَصاعية املتظاارة التي تسابب 

ايها الحصار الكيل للدولة من قبل ثنالب النالم املاكرة.
االحصااُر الاذي تفرضه قوى الهيماة قد أساهم يف خلل شالل 
ملفاصال الدولة أعااق جزًء كبرياً من حركتهاا يف املي قدماً لتنزيز 

ثقة الشنب والتخفيف من مناناته.
ن ناكار أل الحكوماة تنمال جالدًة للحد مان تفيش حالة التوتار املنييش لدى 
الاااس والبحاث عن اإلمكانات الالزماة لتواري لقمة النيش لهم والتي تكاع شابه 

ماندمة؛ بسابب انقطاع املرتباات، وتمثلت جهوُعلا يف توااري البطائل التموياية 
لبناض املوظفل، يف حل يساتلز  عليها تكثيف الجهاوع لتغطية جميع املوظفل 

وخصوصاً الطبقة النمالية الكاعحة والطبقات الفاعلة.
ها وتاشغَل بأمور انحتكاكات  كما يجُب عليها أل ن تاىس مهامَّ

واملشاحاات التي حصلت مؤخراً. 
 وأل تكاول جااعًة يف قراراتهاا وتقال التنييااات بانبتناع عن 
الفوىض الهساتريية التي تمارُسها بنُض الوزارات بتنيل الشباب 

خريجي املدارس يف مااصَب عالية ليسوا ألالً لها.
ااملماحاكاُت األخارية والتنييااات النبثية قد أثاارت صاارات 
انستهجال ضدلا، مما يزيد يف توليف الضغط الذي قد ينصف بها.
اال تساتغل صارب وصموع الشانب وتحمله املناناة وانشاغاله 

بظرواه التي تستاء يوماً بند يو .
ولتستغل وعي الشنب وإعراكه لشحة موارعلا وضيل ارصها، 
وتنمال بمساؤولية تاماة بنيادًة عان الحماقاات التي قاد تفاد 

حظوظها يف البقاء.
ولتتلقاى الدانات املناوياة الفاعلة من الثقة الراساخة التي ماحها الشانب، 
وكذلك من إرصارلا عىل إساقاط رلال األعداء والنمالء وإحراق نسايج املؤامرات 
املحااك ضدلا وضاد الوطن أرضااً وشانباً، وأل ن تخرج عن نطاق اسامها الذي 

يوضح ويؤكد مهمتها. 

هاشم أحمد شرف الدين 
ابتاداء.. ساامحوني عىل األسائلة الغبية 

اآلتية:

- ما اسم املكول الوحيد الذي عجزت قوى 

الندوال عن رشاء أي شاخص مان أعضائه 

ليكول يف صف الرياض..؟

- ما اسام املكول األكثر تواجدا يف جبهات 

القتال؟

إيماناا  األكثار  املكاول  مان   - حسااا: 

إلرشاك  حصتاه  مان  ويتااازل  بالرشاكاة، 

املكونات األخرى؟

طياب: - مان املكاول الاذي كال األكثار 

حرصاا عاىل اساتمرارية الحيااة النلمية يف 

الجامنات واملدارس؟

أجيبوا حفظكم الله

- مان املكول الذي إعالمه لم يازلل )حتى 

مارة واحادة( إىل مهاتارات إعالمية أو شال 

للصف؟

- مان املكول الذي قطاعه الاساائي أكثر 

ااعلية يف مواجهة الندوال؟

بوساني طرح املزياد وأثال أل اجاباتكم 

ستكول لي ذاتها..

وقد اعتذرت لكم ابتداء عن كثرة األسئلة، 

لكااي قصادت اقط أل ألفات اننتباه إىل كم 

أناا مقرصول إعالميا يف حل أنفساا..

ننم نحن نبتغي رضا الله..

ننم نحن ن نمن عىل وطااا وشنباا..

لكااا لألسف ن نجيد سوى الدااع..

ناتظر أل يسائيول إلياا ثام نظل ندااع.. 

مع أناا نملاك أعظم اإلثباتاات عىل وطايتاا 

وإخالصاا..

إثباتاات منمادة باأرواح قياعاتاا وخرية 

شباباا..

إثباتاات مروية بدمااء طالرة يف مختلف 

ربوع الوطن..

إثباتات بأياع مقطوعة.. وأعل مفقوءة.. 

وأرجل مبتورة.. وعمدال أظهر مهشمة..

 إثباتاات مطرزة بدموع أيتا  الشاهداء.. 

وصرب زوجاتهم.. واقد أمهاتهم..

إثباتاات لاي أنصع من الثباوت ذاته من 

عىل عبابة انبرامز حيث يرتفع الشنار وترعع 

الرصخة..

ننام جمياع اليمايال الذيان يواجهاول 

النادوال السانوعي األمريكي لام رشااء.. 

لكن أرشف الااس.. أنصار الله..

تحدثاوا.. انارشوا.. ن تخجلاوا مان ذكر 

تضحياتكام.. ااحان ننياش يف زمان قال 

األوايااء اياه والشااكرول.. بال ويكثر ايه 

رساق اإلنجاز.. وأععياء الاضال..

على الحكومة أْن ال تنسى اسَمها

تعددت األسئلة.. واإلجابة واحدة..

للعمالة وجوٌه كثرية!

قضيُة اليمن هي امتداٌد 
لقضية فلسطني

وَفاء الكبس���ي
 قضيُة املقّدساات اإلْسااَلمية والدااع عاها وعىل رأساها القضية 
املركزية لألمة الساطل الحبيبة أصبحت نسياً ماسياً يف واقع بنض 
الشانوب النربية واإلْسااَلمية بند أل نجح عدوُّنا يف شاتاتاا وإذكاء 
الرصاعاات الداخلية تحَت عدة عااوياَن طائفية ومذلبية وأصبحت 
األمة النربيُة تنيُش حالًة يُرثى لها وحكامها مجرع موظفل عادلم 
ويقبضاول بالادونر عماالء مأجوريان! حتى ضاعت »الساطل« 

املحتلة من الخارطة بضياع األمة النربية.
ولام تقتارص النمالة عىل قااعة وأمراء ورؤسااء الادول النربية 
واإلْسااَلمية اقط بل امتدت النمالة حتى وصلات لحركات املقاومة 
الفلساطياية مثل ماظمة حماس التي لم تكن يف يو  ترعى القضية 
الفلسطياية، مجّرع خطابات كاذبة رنّانة حتى اعرتاف حماس أخرياً 

رسمياً بإرسائيل املحتلة وكيانها الغاصب. 
موقاُف حماس لياس بالغريب.. طاملا ونحن يف زمن ُساّمي بزمن 
ساقوط األقانة وكشاف الحقائل اقد انقشاع عاها اللثاا  حياما 
باركات وأيّادت الندوال األمريكي الصهيوسانوعي عاىل اليمن الذي 
عخال عاَمه الثالث يف ظل جرائم اإلبااعة الجماعية التي تُرتكب بحل 

أبااء شنباا اليماي.
لقاد مارت علياا سااواٌت عدة بادول وضوح ملاا وراء الرصاعات 
الحاصلاة حتاى كشافت الحقائُل الياو  اَمن كال ضاد اليمن ومع 
النادوال اهاو ضد القضية الفلساطياية، وأما وقوف شانباا املياي 
مع القضية الفلساطياية والدااع عن املقّدساات اإلْساَلمية اهو من 
واقع استشنار املسؤولية الدياية والنربية وقضيتُاا اليو  لي امتداٌع 
لقضية الساطل بل ولاي امتداٌع لقضياة الُهوياة النربية وقضية 

الوجوع نكوُل أَْو ن نكول.. 
ومن املؤساف أل الندوال وقوى الرش والبغي واإلْجَرا  استطاعت 
تكميام األااواه وإخراس األلسان لنادٍع مان الشانوب النربية عن 
التكلم بشاأل القضية الفلساطياية، الم نند نسامع صوتاً حراً غري 
أصوات اليمايل وبنض األصوات الحّرة القليلة، إذ أل الندو اليهوعي 
األمريكاي أصباح لو املهيمن عاىل عويالت الخليج اتجارب وعربد يف 
جمياع الدول ولم يقف ضد مرشوعاه يف إقامة عولته الصهيونية من 
الايل إىل الفرات )أرض امليناع( إن اليمن التي حملت َلّم األمة النربية 
وَلامَّ القضياة الفلساطياية ولهذا ُشان علياا لذا الندوال الغاشام 

الوحيش بقياعة أمريكا وإرسائيل..
ولكان حتى يف أحلك لذه الظروف رغم النادوال والحصار الجائر 
إن أنااا ما زلااا نحمل َلّم القضياة األ  )قضية الساطل( اما زلاا 
نخرج يف وقفات ومساريات ولم نساكت ولن نساتكل حتاى تُحرََّر 
السطل الحبيبة وساراُع لامة أمتاا ضد قوى الشيطال وسانيش 
أحاراراً ولان نحيا إن أحاراراً يف لذا النالام الحقري واملاااال واللئيم 
الاذي ياظر بصمت إىل جراحاا وقتالنا وخراباا، بل ويُنل الجاّلع عىل 
سالخ ضحيته، ولكن رغم ُكّل لذا لااك رجال لبّوا كاإلعصار رجانً 
صدقوا ما عالدوا الله عليه اكانت بااعُقهم تقصف وتدّمر وتاساف 

ُكّل حقد لئيم وجربوت واستكبار لهذا الندوال ومن منه..
ساتتحرر الساطل الحبيباة عىل أيديااا، واثقول بذلاك ورجالاا 
قاعمول إليهاا، وواثقول بارص الله ومتمساكول بوعده الصاعق ما 

تناقبت الليايل َواأليا  مهما تكالب علياا األعداء.
وسااظل صامديان وثابتال ومرابطال جياالً بند جيال إىل يو  

القيامة..

عبدالمنان السنبلي
بنياداً عان ماا سااقته السانوعية 
من مربراٍت لشان عدوانهاا عىل اليمن 
ععوناا جميناً عول اساتثااء نتسااءل 
بتجرٍع تا  عن املساتفيد األول من وراء 
شان لذا الندوال لل لي السنوعية أ  
اليمان أ  من يا ترى لنلاا نصل إىل اهم 

بنٍض مما يحدث!
أل  ماصاٍف  علاٍم  ذي  ُكّل  ينلام 
السانوعية لم تقد  سبباً مقاناً أو عليالً 
كاايااً ياربر لها شان عدوانها الغاشام 
لاذا عىل اليمان وأل ُكّل ماا قدمته من 
ماربراٍت وحجاٍج ضنيفاٍة ووالياٍة ن 
تندو عان كونها ناتجًة إماا عن تهيأٍت 
تخرصااٍت  عان  أو  مضللاٍة  وأولااٍ  
وأكاذيَب ملفقاٍة تخفي وراَءلا حقيقة 
انتمااء وونء وطبينة لاذا الاظا  الذي 
يتظالار بالقومية واإلساالموية عائماً، 
اال خراااة امللك املؤّساس ون إيرال ون 
األمان القومي النربي ون رشعية لاعي 
ون ُكّل الخزعباالت التي يساّوقونها من 
وقاٍت آلخر لتربيار لذا النادوال ونلم 

يحزناول وذلاك لثبوت قيا  السانوعية 
بماا يااايف ُكّل ذلاك جملاًة وتفصيال يف 
أماكَن ومااساباٍت ومشاالَد أخرى من 
النالام، اهي تدعي أنها تحاِرُب إيرال يف 
اليمن بياما يف الوقت نفساه تنقد منها 
انتفاقاات وتقيم املااورات النساكرية 
يف أماكَن ومااساباٍت أخرى ولي تّدعي 
أيضاً أنها تقاتُل عااعاً عن األمن القومي 
النرباي بياماا تقاو  يف نفاس الوقات 
بتنريض األمن القوماي النربي للخطر 
ساواًء من خاالل إبداء ععمهاا ملرشوع 
ساد الاهضة يف أثيوبياا نكايًة بمرص أو 
مان خاالل تواصلها الذي أصباح منلااً 
وتناونهاا مع الكياال الصهيوني ولي 
كذلك تّدعي انحياَزلا وععَمها للرشعية 
يف اليمان، بياماا تنَماُل بكل ماا أوتيت 
من قاوٍة عىل ععام ومباركاة محاونت 
إسقاط الرشعية يف سوريا كما أسهمت 

يف إسقاطها من قبل يف مرص! 
ولكاذا تتهااوى ذرائاع وماربرات 
الندوال السانوعي الغاشام عىل اليمن 
من تلقاء نفساها ليبقى السؤال : ملاذا 
تنتدي السانوعية عىل اليمن ولل لي 

يف عدوانها لاذا تحقل 
عاىل  األمان  لافساها 
املاظاور  املساتويل 

والبنيد؟!
األمار  حقيقاة  يف 
السانوعية تنرُف جيداً 
لاذه  تافاُل  ن  أنهاا 
املليارات مان الدونرات 

لغاياٍة اسارتاتيجية  يف عدوانهاا لاذا 
خاصٍة بهاا أو بأماها ساوى التافيس 
عن حقٍد مرتاكٍم وإشباع رغبٍة كاماٍة يف 
الغطرساة وانستنراض الذي ن يسمن 
ون يغااي من جاوع، أما مان الااحية 
انسارتاتيجية والنملية ااال يوجد لها 
كما أسالفاا واثبتاا لدٌف اسارتاتيجي 
واضح املنالم ينوع عليها وعىل أماها أو 
اقتصاعلا بالافع والفائدة، اما الذي يا 
ترى يجربلا عاىل التحرش بمن حولها 
واستندائهم ولي تنلم أنها بذلك كمن 

يقرتب ويتحرش بنش الدبابري؟!
لإلجاباة عىل لاذا الساؤال يجُب أل 
ناُظَر َمن لو املساتفيد الحقيقي األول 
مان وراء ُكّل ماا يجاري طاملاا وأنه ن 

اليمان  السانوعية ون 
ون الادول الخليجية أو 
النربية مساتفيدٌة من 
وراء لذا الندوال، امن 

يكول يا تُرى؟!
ن شك أل »إرسائيل« 
املساتفيدة األوىل  لاي 
من لذا الندوال؛ كونه 
يأتاي يف إطار ما ظلت ترجوه وتسانى 
إليه لنقاوع من نقل باؤرة الرصاع من 
الساطل إىل ُكّل عولاٍة عربياٍة مماننٍة 
عىل حده بما يشاغل النرب بأنفساهم 
األمان  لهاا  ويحقال  الساطل  عان 
وانساتقرار إن أنها يف الحقيقة لم تكن 
تحلُُم أل يأتَي من ياوب عاها من النرب 
ويتكفل لها بتحقيال ُكّل ذلك وبأمواٍل 
وساالٍح عربي، الماذا أراعت السنوعية 
لافساها ومان يادور يف أاالكهاا مان 
النارب أل يلنبوا لاذه األعوار الخطرية 
والحقارية التي تصيب األمة يف مقتل يا 

ترى؟!
اإلجاباة باكل رصاحاة واضحة ون 

تحتاج إىل رشح ملن أراع أل يفهَمها!

حصاٌر يصنع أكرب أزمة 
إْنَسانّية يف العصر 

 زين العابدين عثمان
اإلنَْسانية  األزمُة  تجاوزت 
يف اليمان مساتوى لو األكربُ 
مان بال ُكّل أزماات النالام 
الضحاياا  عادع  حياث  مان 
ريان، اقاد حطمات  واملترِّ
كام  يف  قياساية  أرقامااً 
تحات  النالقال  الضحاياا 
براِثان الجاوع والفقار الذي 
أصبح مدِقناً؛ بسابب تشديد 
الحصار الخانل الذي ارضته 
اململكة ومن وراءلا ماذ أَْكثَر 

من عامل.
األَُمام  احصائياات  اواال 
املتحدة لااك أَْكثَاُر من 6 ماليل يماي أصبحوا تحت طاحونة 
الجوع واننهيار انقتصاعي شابه الكيل ن يملكول حتى قيمة 
أبساط قوتهام اليوماي ون زال أَْكثَار مان 10 ماليال آخرين 
يصارعاول شابح املجاعة والفقر بالوساائل املتاحاة ولااك 
أيًضاا واقا إلحصائيات يف الجاناب الصحي أَْكثَر من 500 ألف 
طفل يماي ياتظرول الهالَك املحقل بسابب الاقص الحاع جداً 
للموارع الغذائية واإلغاثية، إضااة إىل انعداع الهائلة والضخمة 
التي لاي بنرشات اآلنف مان املرىض ذوي الحاانت الطارئة 
والتي تنتمد حالتهم عىل أعوية مساتدامة إلبقائهم عىل ظهر 
لاذه الدنيا لكن ونظراً لطوق الحصار املايع الذي ماع ايراعات 
املاواع الطبية والنالجية من الخاارج أصبَح لؤنء املرىض بل 
املاوت والحياة من حل آلخار وتبدأت حياها حاانُت الوايات 

بتسجيل أعداع قياسية.
إضااًة إىل ضحايا غارات الندوال السانوعي األمريكي التي 
جنلت مستشافيات الجمهورية جمينهاا تنج باآلنف ماهم 
ااحاو أَْكثَر مان 32 ألف جريح تقريباً يناناول نقصا كبريا يف 
الادواء الالز  ملاداوات جراحاتهم، اوق لذا لاااك اآلنف من 
ذوي الحانت الحرجة جداً التي تساتوجب سفرلا إىل الخارج 
لتلقاي الناالج لكان ن زال الحصاار قاطع الخطاوط الجوية 
والربية إىل الخارج لتكول اململكة بهذا النمل قد سجلت اعظم 

وحشية وإْجَرا  عراه التأريخ البرشي.
لكذا لو حاال اليمايل الذين أصبحوا عاىل تخوِ  مجاعة 
جماعية وشيكة يف أية لحظة يف حل ن زال املجتمُع الدويل بكل 
أشاكاله وماظماته يلتزُ  الصمت إىل اللحظة ولم نَر من األَُمم 
املتحدة ساوى أنها تشاُنُر بالقلل ماذ أل عارت عجله الندوال 
عاىل اليمن عول أياة تحركات لها ولو باسابة %5 نحو وضع 
خارطة إلغاثة الشنب اليماي أَْو استدراك اننهيار انقتصاعي 

الكامل لكل املدنيل الذي أصبح اليو  قاب قوسل.
 لكن الحقيقة تقول إل املجتمع الدويل واألَُمم املتحدة والنالم 
يناملول الشانب اليماي وكأنهم ليسوا من البرش أَْو باألحرى 
تام اقصاؤلم من عىل متن اإلنَْساانيّة والسابب لو مضخات 
البارتوعونر السانوعي الذي ألجم ضمائَرلم وألسااتهم وترك 
ألمراء املساخ عاخل القارص امللكي السانوعي حريّة الترصف 
بحياة أَْكثَر 30 مليول يماي لل بند لذه السفالة سفالة??
إذل مااذا تاتظار أيها الشانب اليمااي النظيم أماا آل أل 
تخُرَج أاواًجا للقتال لتجتث لاؤنء الذين يتالعبول بحياتكم، 

االجهاع لو طريل الخالص الوحيد ون مااص ماه.
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الق�رآن هو مرجع هو املرجع، لكن اإلش�كالية أنهم يختلفون عىل مس�ألة معينة 
أو موق�ف مع�ن وكل واحد يحاول يرجع ليعطف القرآن ع�ىل رؤيته، واآلخر مثله، 
واآلخر مثله دخلوا القرآن وخرجوا مختلفن! لو اعترب أن اإلش�كالية األساسية كوننا 
مختلف�ن أي: م�ا دام أنه ظهر ونحن مختلفون إذاً فلنرجع إىل ما يحس�م موضوع 
اإلخت�الف من حيث هو، أي نرجع إىل ما يحس�م اإلش�كالية وه�و كوننا مختلفن.

]سورة البقرة الدرس الساعس ص: 25[ 

ثُمَّ إىَِل َربُِّكْم َمْرِجُعُك�ْم َفيُنَبِّئُُكْم ِبَما ُكنْتُْم ِفيِه تَْختَِلُفوَن{)األنعام: من اآلية164(، 
أليس معنى هذا أن االختالف نفس�ه محط تس�اؤل: مل�اذا تختلفون؟ ألنه قدم دينه 
بالش�كل الذي ال يختلف الناس إذا س�اروا عليه، وليس�وا بحاجة إىل أن ينطلقوا هم 
ليعملوا تكميالت، وأش�ياء من هذه هي بالتأكي�د مما يؤدي إىل اختالف فيما بينهم.

]سورة األننا  الدرس الساعس والنرشول ص: 29[

س�نة إلهية، ليس الناس بحاجة إىل أن يختلفوا، ما الذي حرمه؟ ما الذي رشعه؟ 
م�ا الذي وجه إليه؟ وأش�ياء من هذه. ه�و يبن، ال يحتاج إىل اس�تنباطات من عند 
الناس، وال إىل ترشيعات يس�تنبطونها هم ويحس�بونها عىل الل�ه، هو يبن طريقته 
هو، يبن رصاطه هو، يبن سبيله هو، يبن رشيعته هو، ال يوكل املسألة إىل اآلخرين؛ 
ألنه س�يأتي من جهة الناس من يحس�بون أش�ياء عىل الله هي افراء عليه.]سورة 

األننا  الدرس الساعس والنرشول ص: ل2[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

من ملزمة معرفة اهلل

أكد أن ُكّل م��ا يأتي من عند اهلل هو من منطلق الرحمة بنا
الشهيد القائد: املسلمون يعيشون أزمَة ثقة باهلل

  - خاص:

عامالن أساسيان جعال املسلمني يعيشون 
أزمة ثقة باهلل!!

ابتادأ الشاهيد القائاد ساال  اللاه عليه 
محارضتاه بذكار عاملال أساسايل أّعيا 
باألمة إىل حالة الذل واملهانة التي تنيشاها، 
حيث قال: ]إذا تأمل اإلنسال يف واقع الااس 
يجاد أناا ضحياة عقائاد باطلاة، وثقااة 
مغلوطة جاءتاا من خاارج الثقلل: كتاب 
الله، وعرتة رسوله )صلوات الله عليه وعىل 
آلاه(، لذا يشء. اليشء اآلخار - ولو األلم 
- أناا لام نثل بالله كما يابغي، املسالمول 
ينيشاول أزمة ثقاة بالله.. ملااذا؟ أليس يف 
القرآل الكريم ما يمكن أل ينزز ثقتاا بالله 
سابحانه وتناىل؟ باىل. القارآل الكريم لو 
الاذي قال الله عااه: }َلْو أَنَْزْلاَا َلاذَا اْلُقْرآَل 
َعاىَل َجبَاٍل َلَرأَيْتَاُه َخاِشاناً ُمتََصدِّعااً ِمْن 
بَُها ِللاَّاِس  َخْشايَِة اللَِّه َوِتْلاَك اأْلَْمثَااُل نَْرِ
َلَنلَُّهْم يَتََفكَُّروَل{ )الحرش: 21( قلة منراة 
باللاه، انندا  ثقاة بالله، لاي التي جنلت 
املسلمل يترصاول بنيداً عن الله سبحانه 
وتناىل، الام يهتدوا بهديه، لاو وثقاا بالله 
كما يابغي ننطلل الااس ن يخشاول أحداً 

إن الله[.

القرآن ُيخوف الناس من أن يصريوا كبني 
إسرائيل:��

ونوه ساال  الله عليه إىل أل الله سبحانه 
وتنااىل لم يُقرص ماع األماة، وحذرلا من 
الترصااات التاي تبندلاا عن اللاه، حيث 
قال: ]الخطاب القرآناي يتجدع عائماً يقول 
للاااس: }أََلْم يَاأِْل ِللَِّذياَن آَماُوا أَْل تَْخَشاَع 
} ُقلُوبُُهاْم ِلِذْكاِر اللَّاِه َوَما نَاَزَل ِماَن اْلَحلِّ
)الحدياد: مان اآلية16( ألم ياأل, يناي: ما 
قدو وقات - بتنبرينا نحن - ماا قدو وقت 
أل الاااس تخشاع قلوبهام لذكار الله وما 
نزل مان الحل مان القارآل الكريام؟ }َون 
يَُكونُاوا َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن َقبُْل َاَطاَل 
ُقلُوبُُهْم{)الحدياد:  َاَقَساْت  اأْلََماُد  َعَليِْهاُم 
مان اآلية16( تخويف مان أل يصري الااس 
إىل ماا صار إلياه باوا إرسائيال، الذين طال 
عليهم األمد يسامنول مواعاظ، ويقرؤول 

كتبااً، ولكان باربوعة ن يتفاعلاول منها، 
وتتكارر املواعظ وتتكرر الاباوات، ولكذا، 
}َاَقَساْت ُقلُوبُُهاْم{ حتاى اسال أكثرلم، 
وحتاى اساتبدل اللاه بهم غريلام، وحتى 
جرعلام من ُكّل ماا كال قد ماحهام إياه: 
الابوة، وراثة الكتااب، امللك، الحكمة. نحن 
املسالمول نتنرض ملثل لذه الحالة اكتاب 
اللاه يرتعع عىل مساامناا كثارياً، واملواعظ 
تارتعع عىل مساامناا كثارياً، والنلماء بل 
أظهرنا يتحدثول منااا كثرياً، ولكن نتلقى 
الكال , نتلقى آيات القرآل بربوعة ن نتفاعل 
منها، أصبح تقريبا مجرع روتل اساتماع 
القرآل الكريم، واستماع املواعظ، وحضور 
املااسابات، لكن عول أل نرجع إىل أنفسااا 
ااجنلها تتنامل مع ُكّل ما تسامع بجدية، 
وتتفاعال منه بمصداقياة. نتنامل بربوعة 
مع ُكّل ما نسامع، ولم ناطلل بجد وصدق 

لاطبل، لالتز ، لاثل[.

التعامل مع القرآن بربود.. يؤدي إىل 
قسوة القلوب:��

وحّذر ساال  الله عليه أشادَّ التحذير من 
انبتنااع عن تناليام اللاه، وتجاللها، وأل 
لذا يؤعي إىل يشء اضيع جدا، ولو قساوة 
القلب، حيث قال: ]ستقسو قلوباا - وننوذ 
باللاه من قساوة القلوب - متى ما قسات 
القلاوب يصبح لذا القارآل الكريم الذي لو 
أنزله الله عىل الجبال من الصخرات الصماء 
لتصدعت من خشاية الله، لكن القلب متى 
ماا قيس يصباح أقىس مان الحجاارة، اال 
يؤثار ايه يشء. قال الله عان باي إرسائيل 
الذين حكى بأنهم طال عليهم األمد اقست 
قلوبهام قال عاهم: }ثُمَّ َقَساْت ُقلُوبُُكْم ِمْن 
بَْناِد ذَِلَك َاِهَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشادُّ َقْساَوًة{
)البقرة: مان اآليةل7(، من بناد ماذا؟ من 
بند املواعظ، مان بند اآليات البالرات التي 
لام يتفاعلوا منهاا، ولم ينتاربوا بها، ولم 
يتذكاروا بها اقسات قلوبهام، لكذا طبع 
اللاه القلب. القلب إذا لم تحااول أل تجنله 
يلل مما يسامع، يلل لذكار الله، يوجل إذا 
سامع ذكر الله، يازعاع إيمانا إذا تليت عليه 
آيات الله إذا لم تتنامل منه عىل لذا الاحو 
ابطبينتاه لو يقساو، يقساو, يقساو.. 
ومتى ما قيس قلبك سايطرت عليك الغفلة 

والاسيال لله سبحانه وتناىل، إذا ما نسيت 
الله نسايت نفساك، اتأتاي ياو  القيامة 
اتكول ماساياً عما كات ترجوه من الخري، 
أو تأملاه من الخاري والاجااة، والفوز يو  
القيامة }نَُساوا اللََّه َااَِسايَُهْم{)التوبة: من 
اآلياة67( }َون تَُكونُاوا َكالَِّذياَن نَُساوا اللََّه 
َاأَنَْسااُلْم أَنُْفَساُهْم أُوَلِئَك ُلُم اْلَفاِسُقوَل{ 

)الحرش: 19(.

ما املطلوُب من القلوب؟
وأشاار ساال  اللاه علياه إىل ألمياة أل 
ترتباى القلاوب الرتبياة الصالحاة، حياث 
قاال: ]قلوبااا إذا لام نحااول أل نتنامال 
منهاا من ماطلل الخاوف أل تصل إىل لذه 
الحالة السايئة: القسوة, اتصبح أقىس من 
الحجاارة، احيائاذ ن يافاع اياك يشء، ن 
يافع ايك كتاب الله، ون يافع ايك رساول 
اللاه )صلاوات اللاه علياه وعىل آلاه(، ون 
يافع اياك أي عظة تمر باك يف لذه الدنيا. 
واملطلاوب من القلوب لو أل تخشاع لذكر 
الله، لو أل تلل، لو أل تصدِّق، أل تثل، أل 
تمتلئ بالخشية من الله، أل تمتلئ حباً لله، 
منراة قوية بالله سبحانه وتناىل.. متى ما 
صلاح القلب صلح اإلنساال بكله، وانطلل 
ليصلاح الحيااة بكلهاا، وانطلال بإيمال، 
بثقة، بإخاالص، بصدق، بتوجاه حكيم يف 

ُكّل ما يريد الله سبحانه وتناىل ماه[.

من أين جاءت أزمة الثقة باهلل؟!
وتساءل ساال  الله عليه ساؤانً وجيهاً 
جداً، ومؤملاً يف نفس الوقت، حيث قال: ]من 
أين جاءت أزمة الثقاة بالله حتى أصبحت 
وعوعه تلك الوعوع القاطنة املؤكدة وكأنها 
وعاوع مان ن يملك شايئاً؟! وكأنهاا وعوع 
مان ن عالقاة لااا باه، ون عالقة لاه باا.. 
كيف ننمل؟. ننوع إىل منراة الله سابحانه 
وتناىل.نحان يف الدرس الساابل تحدثاا عن 
ماا عرضه القارآل الكريم عن أوليااء الله، 
كيف يكونول، كياف يكول أولياؤه, بند أل 
تنراه ساتثل به، امنااى أنك أصبحت من 
أوليائه أناك جنلته ولياً ألمرك، لكل أمورك، 
تهتادي به، تسرتشاد باه، تثل باه، تتوكل 
علياه, تصدِّق بما وعدك باه، تلتجئ إليه يف 

ُكّل املهمات[.

أهم مصدر ملعرفة اهلل.. هو القرآن 
الكريم:��

ولفات ساالُ  اللاه علياه إىل الطريقاة 
الصحيحاة التي ننارف بها الله سابحانه 
وتنااىل، بدول زياف، أو تضليال، وذلك من 
خاالل القارآل الكريم حياث قاال: ]وألم 
مصادر ملنرااة الله سابحانه وتنااىل لو 
القرآل الكريم، القارآل الكريم الذي ينطي 
منراة واسانة، منرااة متكاملة، من غري 
القارآل الكريام ن يمكان أل نحصال عاىل 
املنرااة بالشاكل الاذي يابغاي أل نكاول 
عليها، حتى تكاول منراة تداناا إىل الثقة 

بالله أكثر اأكثر. ااإلنسال إذا تأمل القرآل 
الكريم انالً يساتحي، يستحي من الله أنه 
كيف ن نثل به، ونحن نسامع آياته، ونحن 
نقرؤلاا، ونحان نؤمان باأل لاذا الكتاب 
الكريام لو من عاده.. المااذا.. ملاذا.. ملاذا 
ن نثال؟ ملاذا نبحث عان لذا الطرف أو لذا 
الطارف لاتونه، ثام ن نتوىل الله سابحانه 
وتناىل. اآلياات التي نحصل من خاللها عىل 
منراة لله بالشكل املطلوب لي آيات كثرية 
جاداً، جداً يف القرآل الكريم، تلك اآليات التي 
تتحدث عان ألولية الله، وملكه، وعظمته، 
تلاك اآليات التاي تتحدث عان عظيم ننمه 
عليااا، تلك اآليات التاي تتحدث بأل له ملك 
الساموات واألرض، التي تتحدث بأنه مالك 
الساموات واألرض وماا بياهماا، ولو من 
يملاك اليو  اآلخر، وبياده مصرينا، لو من 
يملاك الجاة، من يملك الااار، لو من ينلم 
الغيب والشاهاعة، لو النزيز، لو الحكيم، 
لاو الساميع، لو البصاري، لو الارؤوف، 
لاو الرحيم. تلاك اآليات التاي تتحدث عاه 
سابحانه وتنااىل بأناه جدير باأل يثل به 
عبااعه، وأل يخاف ماه عبااعه، وأل يلتجئ 

إليه أولياؤه[.

نظرُة تأمل على )سورة الفاتحة(:��
وععا سال  الله عليه األمة أل تتأمل آيات 
سورة الفاتحة التي نرععلا يف صالتاا أكثر 
مان عرشين مارة حيث قاال: ]نحان نقرأ 
عائماً }ِبْساِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم اْلَحْمُد ِللَِّه 
َربِّ اْلَناَلِمَل{ )الفاتحة: 1-2( ألساا نقول: 
رب الناملال؟ لكن ن ننرف مااذا يناي أنه 
رب الناملل، ما يرتتب عىل لذا من األشاياء 
بالاسابة لاا!.}الرَّْحَماِن الرَِّحياِم َماِلِك يَْوِ  
يِن إِيَّاَك نَْنبُُد َوإِيَّاَك نَْساتَِنُل{ )الفاتحة:  الدِّ
3-5( لكاذا نصفه بأنه رحمن رحيم، وأنه 
ملك يو  الدين، لكن مجرع عبارات نقرؤلا، 
ونقفز عليها ن نحاول أل نفهم ماذا يناي، 
أنه إذا كال لاو رحمن إذاً اهو عادما يازل 
القارآل الكريام, ويهدياا بالقارآل الكريم 
اهو من ماطلال أنه رحيم باا.. إذاً اكل ما 
يف القرآل الكريم من توجيهات وإرشااعات 
ولداياة لي كلهاا رحماة باا.}َماِلاِك يَْوِ  
الدِّياِن{ إذا كال لاو مان له امللاك وحده يف 
يو  القيامة اهو وحده من يجب أل نلتجئ 
إلياه، ونرغاب إلياه، ونرغب اياه، ونخاف 
مااه؛ ألنه ياو  ن بد أل نحرش اياه إىل الله 
سبحانه وتناىل، اإذا لم يكن لااك أي ُمْلٍك, 
أي مشااركة ألي أطراف أخرى يف ملك ذلك 
الياو , وليس امللك إن لله الواحد القهار، إذاً 
اهو وحاده الذي يجب أل نخااف ماه؛ ألل 
أعظام ننيام لاااك يف اآلخرة بيده، وأشاد 
عاذاب أليام لااك يف اآلخرة بياده، اهو من 
يملك الجااة، ومن يملك الااار، اهو وحده 
الاذي يمكن أل يماحاا الجااة، ولو وحده 
الذي يمكان أل يوصلك إىل قنار جهام. ملن 
امللك اليو ؟؟ للاه الواحد القهار.}َماِلِك يَْوِ  
يِن إِيَّاَك نَْنبُُد َوإِيَّاَك نَْساتَِنُل{ ننبده ون  الدِّ

ننرف مااذا يناي أناا عبيد لاه! ماذا تناي 
عبوعيتاا له! القرآل الكريم كرر لذا بشكل 
كباري جاداً، تقريار عبوعيتاا لله سابحانه 
وتناىل، وتقرير ملكه علياا، وألوليته علياا 

بشكل كثري ورع يف القرآل الكريم[.

اهلل سبحانه.. أرحم بك من نفسك:��
وأكد ساال  الله عليه عىل يشء مهم جدا 
يجاب أل تفهمه األمة، ولاو أل الله رحيم 
بهاا، وأقارب إىل املخلوق من حبال الوريد، 
ومهماا كانات األوامار التي تأتاي من قبل 
اللاه مان وجهة نظرناا شااقة، اإنما لي 
مان ماطلال الرحمة الواسانة مااه تناىل 
بااا، حيث قال: ]وألنه رحيام اكل ما يأتي 
من عااده لو من ماطلل الرحمة.. انادما 
يأمرناا  أو  يرشادنا،  عادماا  أو  يتحادث, 
بأشاياء قاد نرالا شااقة، قد تبادو أماماا 
وكأنها شااقة اانادل عاها اابادو وكأناا 
إنماا عدلاا عاها ألناا رحماا أنفسااا، ومن 
ماطلل رحمتاا بأنفسااا ن نريد أل يحصل 
عليها ما يشال عليها, ماا يتنبها. لذا لو 
ما لو حاصل عاد الااس, ن ياطلقول ايما 
وجههم الله إليه، وايما أمرلم به ااألشياء 
التي يرونهاا وكأنها ثقيلة وشااقة؛ ألنهم 
رحمااء بأنفساهم.. ملااذا ن تثل باأل الله 
لاو أرحم بك من نفساك، لو أرحم بك من 
نفساك، لو أرحم باك من أماك وأبيك، لو 
أرحم باك مان أي قريب لك، لاو من ينلم 
األشاياء التي ايهاا رحمة لاك إذا ما رست 
عليهاا، األشاياء التاي إذا ماا تحققت لي 

رحمة لك، لو وحده الذي ينلم[.

ال مفر من اهلل.. إال إليه:��
ونبَّاه الشاهيد القائاد ساال  اللاه عليه 
إىل مادى ضناف املخلاوق أما  قاوة جبار 
الساماوات واألرض، حيث قاال: ]}َوإَِلُهُكْم 
إَِلاٌه َواِحٌد{، ليس لااك آلهاة متندعة حتى 
يمكان أل تقاول: ]واللاه لذا اإلله شااقة 
تنليماتاه يمكان أل نرجاع إىل اإلله اآلخر[ 
مثال ما لااا يف الدنياا, اإلنساال يقطع له 
بطاقاة من املؤتمر، وبطاقاة من اإلصالح، 
وبطاقاة مان البنث أو مان أي حزب آخر؛ 
إذا رأى أل لاذا الحزب ليس له مصالح ايه 
عااع إىل الحزب اآلخار، إذا حصل من جانب 
لذا الحزب ما يتنبه أو يزعجه عدل عاه إىل 
حزب آخر، ما لكذا يحصل؟.لكن ن.. ليس 
لااك إن إله واحد، ليس لااك مفر أبداً ماه، 
ن مفار ماه إن إليه، لياس لااك من يمكن 
أل ياجيك من عذابه وسخطه إذا ما سخط 
علياك, وحكام عليك بنقوبتاه، ليس لااك 
مان يمكن أل يسالبك ماا قد ماحاك إياه, 
أباداً ليس لاااك أي طرف يمكان أل يكول 
قااعراً عىل أل يرع الفضل الاذي قد أراع الله 
سبحانه وتناىل أل ينطيك إياه، والخري الذي 
أراع أل يماحك إياه }َوإِْل يَْمَسْسَك اللَُّه ِبُرٍّ 
َاال َكاِشَف َلُه إِنَّ ُلَو َوإِْل يُِرْعَك ِبَخرْيٍ َاال َراعَّ 

ِلَفْضِلِه{)يونس: من اآلية107(.

ألقى الشهيُد القائُد سالم الله عليه محارضة ــ ملزمة ــ 
)معرفة الله ــ الثقة بالله( الدرس األول ــ بتأريخ 18/ 

2002/1م تناول فيها معنى )ال إله إال الله( بشكل واسع وكبري، 
وشخص خاللها اإلشكاليات التي تعاني منها األمة اإلسالمية 

بشكل عام واألسباب التي أوصلتها إىل املستوى الذي تعيشه من 
الضعف والهوان والذلة، ووضع الحلول من خالل القرآن الكريم 

والتي تخرجها من حالتها تلك، أشار من خاللها إىل أهمية تعزيز 
ثقة األمة بخالقها، فال تخاف إال منه، وال ترجو إال هو، وال ترغب 

إال فيه، وال تعتصم إال به.

 الجزء
1
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 مـــّوة الـنـشـمى وجـهـز مـكـانة واّسـتـعد
بـعـد مــا اتـوضـا وصــاّل ومـــد الـطـاهرة

وزن الـدربـيـل ّعــشـق رصـاصـة وانـعـرد
الـدايرة تـرصد خـطوط  والـعـني  مـدهـا 

فـي شـهيقة صـرخة الـحق والزفرة عـّهد
عـامرة الـمساجد  مـثـل  والـكـبد  والـريـة 

الـصمد تـقراء  والـثانية  يـد  لـه  سـّبـحت 
شــاكـرة والـمـخـازن  حــامـدة  والـمـعـابـر 

رقـد طـرفـة  وال  طـرفـة  مـاغـظ  لـلـعدو 
واجلسد والروح تـشهد وفـ ايدة حاضرة

والـهـدب األعـلى لـة ايـام راّكـع مـاسـجد
أخـرة مـاظم  ايـام  لـة  األسـفـل  والـهـدب 

القناص..

أمين الجوفي

برنامُج رجال اهلل
مقرر انسابيع الثالثة انخرية من 

شهر شنبال من / ث - 29:

  )ملزمة منراة الله الثقة بالله 
الدرس انول + ملزمة مكار  

انخالق الدرس انول(

استشراُف املستقبل
]الرؤية االستباقية يف الثقافة الُق�ْرآنية[

تَُعدُّ محارضاٌت ودروٌس من هدي الُقـْرآن للشهيد القائد السيّد حسني بدر الدين الحوثي رضوان 

الله عليه نموذجاً لكيفية ارتباط الُقـْرآن الكريم )هدى الله( بالواقع امليداني واألحداث اليومية، ويف 

ِهيْد الَقاِئـد عن حالة )االستقطاب  هذه املساحة نضع أمام القارئ الكريم بعض األمثلة لحديث الشَّ

- وحالة التطويع(، وما هي األَْسبَاب والخلفيات والنتائج التي أدت إىَل تلك الحالة، لنساهَم يف تعميم 

حالة الوعي لألمة.

ـَة من الزلل  ُن األُمَّ إن من أهّم األَْسبَاب لهذا االنحراف هو إغفال أََساسيات الدين الهامة التي تحصِّ

وتحميها من السقوط، وكذلك االكتفاء بالشكليات بديالً عن األََساسيات، ما أَدَّى إىَل وجود قابلية 

ـة، مما جعلهم عرضًة لالستقطاب والتطويع من قبل اليهود والنصارى  لتضليل بني أبناء األُمَّ

ائيْل( ومن أهّم تلك األسس التايل: )أمريكا وإْسَ

2 - 2

إعداد/ محمد محسن الفرح 

املوقُف من أهل الكتاب ومواجهتهم على َأَساس 
الُق�ْرآن الكريم 

ولهاذا نحتااُج إىَل أل تكول لاااك أمة، أل 
يؤلال الاااس أنفساهم إىَل أل يصبحاوا أمة 
قااعرة عاىل أل تدعاو إىَل الخري تحات عاوال 
تأمار  أماة  تكاول  وأل  الواساع،  )الخاري( 
باملناروف تحت لذا الناوال الواساع، وتاهى 
عان املاكار بناوانه الواساع، ثالثاة عااوين 
واسانة جداً، ثالثة عااوين مهمة لي تشمل 
ُكّل مجانت الحياة، ساواء ما كال من وجهة 
نظرنا ن نراه متنلقاً إن بالدنيا، وما كال ماها 

متنلقاً بالدين. 
أليسات لذه لاي لداية حقيقياة إذا أحد 
تأمل انالً، تجنلك تثل بالله، يجنل اإلنَْساال 
يثل بأنه يضع الخطط الحكيمة لألمة لتميش 
عليهاا. ولاو ينلم ما ساينمل ألال الكتاب، 
وكيف ساتكول أسااليبهم، وأنهم سايغزول 
ااة تقاف  ااة مان الداخال ايجنلاوا األُمَّ األُمَّ
مستسالمة أمامهام، طائناة لهام، متولياة 
لهام، كبارلا جااوع لهام، وصغارلا ضحية 
لفساعلم، اتتجمد وتتنطل ُكّل وسائل القوة 

األخرى. 
البارتول يف األرض يصبح ن يمثل ما يمكن 
أل يمثله من آلاة ضغط عليهم، لذه الخريات 
املاتارشة يف منظم البالع اإلْسااَلمية كذلك لم 
تناد تمثل وسايلة للضغط عاىل عول الغرب: 
اليهاوع والاصارى، لاذه األسالحة املتطورة 
التي يمتلكها لذا الشانب ولذه الدولة ولذه 
الدولاة وتلاك الدولاة لاي أَْصبَاحات قطناً 
متجمدة ن مناى لها ن قيمة لها، بل ستصبح 
قطنااً تتحارك بفاعلياة يف خدماة أمرياكا 
ائيْل لرب الشنوب نفسها! أليس لذا  وإرْسَ
مان الدلاء اليهاوعي؟ أليس لاذا من الخبث 

اليهوعي الشديد؟ 
واناالً كام وجدناا أل األسالحة النربياة 
ائيْل  والجيوش النربياة تحركت لخدماة إرْسَ
وأمريكا –ساواًء من حيث تشانر أَْو ن تشنر 
-عادما تحركات جميناً يف مواجهاة ]الثورة 
]اإلماا   ومواجهاة  إيارال  يف  اإلْسااَلمية[ 
الخميااي[، الاذي بارز كأعظام قائاد يحمل 

أاضال نظرة مابثقاة من الُقااْرآل الكريم يف 
مواجهة اليهاوع والاصاارى، تتحرك جيوش 
مان مختلف الدول النربية، وقطع عساكرية 
من مختلف عول النالم، قطع أسالحة تتحرك 
يف مواجهاة لذه الدولة املسالمة ولذه الثورة 
اإلْساَلمية! اتكول الاتيجة يف األخري لي أنهم 
ائيْال مان أخطر جهاة كال يمكن  حماوا إرْسَ
أل تواجههاا يف لاذا النارص، كال يمكان أل 
تقي عليها اناالً، كال يمكن أل تقي عىل 

ائيْل.  إرْسَ
وكال ]اإلماا  الخمياي[ رحماة الله عليه 
ائيْل ُغاّدة رسطانية  يرااع شانار: ))أل إرْسَ
يجاب أل تُْساتَأَصل((، وكال اناالً جااعاً يف 
أل يساتأصل لاذه الُغاّدة، لكن النارب الذين 
ائيْال، النارب الذين  يرصخاول اآلل مان إرْسَ
ائيْل لام الذين وقفوا  تحولاوا إىَل جااوع إلرْسَ
يف وجاه ذلاك القائاد النظيم، وذلك الشانب 
ائيْل  النظيام، والثاورة النظيمة؛ لتقاف إرْسَ
محميّة عول أل تخرس شايئاً. ومتى ما انتهى 
ائيْل يف  خطر ذلك الشابح املخيف تساتمر إرْسَ
عملهاا، ن تقادر -عاىل أقل تقديار -ن ترعى 
جمياالً: أل لاؤنء خدمولاا اتتنامل منهم 
بوعاعاة وساال  يحصل لذا. )الادرس الثالث 

من عروس آل عمرال(

الوعي والبصرية 
الوعي بمخاطر التقصري والتنصل املتعمد

املؤمااول يبحثاول عماا يجاب عليهم أل 
ينملاوه، ويخشاول من أل يقارصوا خطأ أَْو 
نساياناً؛ ألنهم ينلمول أل لااك مؤاخذة عىل 

الخطأ والاسيال يف واقع الحياة.
وأحيانااً قاد تكاول املؤاخذة عاىل الخطأ 
والاسيال توصلك إىَل ترك متنمد لحل، توصلك 
إىَل عخاول يف باطل متنمد، أَْو توقنك يف ضالل 
بال توقنك يف كفر من حيث ن تشانر }يَا أَيَُّها 
الَِّذياَن آَماُوا إِْل تُِطيُناوا َاِريقاً ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا 
اْلِكتَااَب يَُرعُّوُكْم بَْناَد إِيَماِنُكاْم َكاِاِريَن{ )آل 
عمرال: اآلية 100( ألسااا يف مسارية أل نرتد 
بند إيَْمانااا كاارين؟ ونحن ناساول، ونحن 
مخطئاول ن ندري ماذا يجب علياا أل ننمل؟ 
ون ننارف مااذا يابغاي أل ننمل، بل ناسال 
تماما، ملاذا؟ ناسال؛ أِلَل نفكر يف ماذا يابغي 
أل ننمل؟ اقاد يصل الاااس إىَل عرجة الكفر 

أثرا للمؤاخذة عىل نسايانهم نساوا وتااساوا 
وأخطئاوا وتجاللوا اأَْصبَااح واقع عىل لذا 
الاحو، واقع سيكول لم ضحيته عادما يرول 

أنفسهم يساقول إىَل مواقف باطلة.
أولسااا اآلل يطلاب مااا أل نساكت عان 
ائيْل؟ من الذي شاجع أولئك أل  أمرياكا وإرْسَ
يطلباوا من املسالمل أل يساكتوا؟ ساكوتاا 
عان النمل ونحن يف مرحلة الاسايال ملا يجب 
أل ننمال، ملا يجب أل نفكر اياه، ملا يجب أل 
ننملاه، أَْصبَاحااا نارى أنفسااا يطلاب ماا 
ائيْل، أل  قرساً أل نساكت عن أمريكا وعن إرْسَ
نساكت عن لنن اليهوع والاصارى أل نسكت 
عن اضح حقائقهم واضح تضليلهم واضح 
ااة. املؤماول حذرول  ما جاوه عاىل لذه األُمَّ

جداً. )الهوية اإليَْمانية(

الوعُي بالنتائج الحتمية لالنخراط يف العمالة 
وان النتيجة هي الخسارة

}َلاا أَنْتُاْم أُونِء تُِحبُّونَُهاْم َون يُِحبُّونَُكاْم 
َوتُْؤِماُوَل ِباْلِكتَااِب ُكلِِّه َوإِذَا َلُقوُكْم َقالُوا آَماَّا 
وا َعَليُْكُم اأْلَنَاِمَل ِمَن اْلَغيِْظ{)آل  َوإِذَا َخَلْوا َعضُّ
عمرال: مان اآلية119( مهماا عملتم لهم لن 
يقادروا لكم جهوعكم، لن يرعاوا لكم جميالً، 
لن يكاائوكم بإحساال، ولذا ما حصل، ولذا 
الاذي نشاالد اآلل، أما كال مان املفرتض أل 
ائيْل ترعى ذلك الجميل لهذه الدول النربية  إرْسَ
التاي انطلقات لتقف بادنً عاهاا يف مواجهة 
]الثورة اإلْساَلمية[ و]اإلما  الخمياي[ اتزيح 
ذلك الخطر عن وجهها، أما كال من املفرتض 
ائيْال تتحاول إىَل عولاة مسااملة؟ عولة  أل إرْسَ
تهتم بأمر النرب وشأنهم. الدرس الثالث من 

عروس آل عمرال

الوعي بطبيعة الصراع مع اليهود والنصارى
اليهاوع )بخاالء وجباااء وأذكيااء( ولهذا 
يتوجهول إىَل التطويع وتوسيع عائرة النمالة؛ 
أِلَل ذلاك سايبندلم عان التكالياف البرشية 

واملاعية
نحظاوا نحان عاىل مساتوانا الشاخيص 
إذا لاااك واحد زعال من واحد وقاد جمع له 
يف الشامطة مائاة وخمسال ألاف أَْو أَْكثَاار 
يقاول: ]واللاه َلَقارِّح ماا مناي يف رأساه لو 
ْ بالجابياة[ أليساوا يقولاول لكذا؟ وعق  أََويفِّ

أبولا، وعاد الحاكم ]با نتخابر من خمسال، 
أناا خمسال وأنت خمسال، باا نتخابر من 

خمسل ألف، من عرشين ألف من.[!.
لاذه النقلياة غري موجاوعة، يريادول أل 
يرباوا بأقل تكلفة ماعياة، أَْو برشية، حتى 
نحاظ عادما ذلباوا إىَل أاغانساتال لل كال 
واحاد يتوقاع بأنهام سايازلول آنف الجاوع 
مائة وخمسال، مائتال، أربع مائاة؟ أعداع 
قليلة، منتمدين عىل آلياتهم الكثرية، ويدلفوا 
باملنارضاة الشامالية، املنارضة الشامالية، 
أاغاناي يف أاغاناي، ويف األخاري سايربول 
يماي يف يماي، وسنوعي يف سنوعي، ومرصي 

يف مرصي، ولكذا. 
ُمَخّططاتهام رليبة، وأَْصبَاحت األشاياء 
كلهاا تتهيأ لهم بشاكل عجيب؛ ألنه اسادت 
الافاوس، اساد زعمااء وشانوب حقيقاة، 
أَْصبَاحااا كلاا ااسادين، ن نحمال أَي وعي، 
ن نحمال أَي التما  بالقضياة لذه، ن نفكر 
يف أَي حال ايهاا، وأَْصبَاحااا كلااا نتلقاى يف 
نفوسااا، يف تهيئاة نفساياتاا مان الفسااع 
الثقاايف واإلْعاااَلماي واألخالقاي ماا يهيائ 
لليهاوع أل يحققوا ألداااً أخارى أَْكثَاار مما 
وصلوا إليه، أَْكثَاار مما وصلوا إليه حقيقة.

تجاد أبرز يشء يف لذه املساألة واإلنَْساال 
يتاباع التلفزياول، ويتاباع الاراعي، يتاباع 
األحداث أل تفهم بأل أَي موقف تتبااه أمريكا 
ائيْل أَْو اليهوع أل تجنل نفسك من عاخل  أَْو إرْسَ
ضاده وإل رأيتهم يربول شاخصاً ينجبك 

تحت عاوال مفتوح )املوانة واملناعاة(.

االلتزاُم بالقيم اإلْيَمانية واألخالق الدينية
لو رشٌف عظياٌم لك، وننمة عظيمة عليك 
أل تااذر موتك لله، أل تااذر حياتك أونً وتاذر 
موتك ثانياً لله سبحانه وتناىل، وما أَْكثَاار ما 

يحصل لذا.
مثاالً يف لذا الزمان والكثري ماكم شاباب 
يف  لكام  أمثاال  إىَل  نظرناا  إذا  أعتقاد  ايماا 
منساكرات يف مااطل أخرى مىش بهم الحال 
وسوء الحظ إىَل أل تاذر حياتهم -سواء رضوا 
أَْو لم يرضوا تاذر حياتهم يف سابيل من؟ - يف 
ائيْل[! والبرش  سابيل ]أمريكا[ يف سابيل ]إرْسَ
اآلل. الشاباب اآلل. أنتم الشاباب بالذات أما  
مرحلة ايما أعتقد: إما أل يكول اإلنَْساال قد 
رسام لافسه أل تكول حياته وموته لله، وإن 

استكول حياته وموته من أجل أمريكا، 
 لاذه القضياة الشاباب مقبلاول عليها، 
ساتكول ممن يااذر حياته ألمرياكا وأنت يف 
منساكر اتكلف أل تخرج ضمان حملة عىل 
ماطقة منياة يقال: ايها إرلابيول! أَْو تكول 
أنت منلم ممن يجماد الااس، ويهدئ الااس، 
ويثباط الاااس، ألسات لااا تنمال ملصلحة 
أمرياكا؟ أَْو تكاول أيضاً ولسات منلماً وأنت 
إنَْساال عاعي ياطلل مان امك كلمة مع لذا، 
وكلمة ماع ذاك: ]بطل ما لاا حاجة با تكلفوا 
عليااا نحظ ما حصل يف أاغانساتال![ أليس 
لذا النمل الاذي يؤعي بالاااس إىَل القنوع إىَل 
الخااوع، ألياس خدمة لألعاداء؟ اتكول أنت 
قد نذرت حياتك يف سبيل أمريكا، وستموت يف 
سبيل أمريكا، يكول موتك خدمة ألمريكا ألنه 

لم يكن موتك مؤثراً عليها.

ااإلنَْساال إذا لم يتفهم مان اآلل ونحن يف 
مقتبل لاذه املرحلة والكثاري ماكم يف مقتبل 
النمار ن زالاوا شابابا طالبا، اليهاوع عادلم 
قادرة أل يثقفوا الاااس وأل ينملوا األشاياء 
الكثرية حتى يجنلوا الاااس ياذرول حياتهم 
لهام، االجاادي يتحارك بغضاب ورشاساة، 
ويارب بيات أخ مسالم لاه. يقتال. يدمر. 
ياهب، ولو يف نفس الوقت، -سواء اهم أَْو لم 
يفهم -إنما يخد  أمريكا. )محياي ومماتي(.

اليهوُد والنصارى يعملون على تدمري وإفساد 
أخالق الناس

}أََلاْم أَْعَهْد إَِليُْكاْم يَا بَِااي آَعَ  أَْل ن تَْنبُُدوا 
يَْطاَل إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌل َوأَِل اْعبُُدونِي َلذَا  الشَّ
اٌط ُمْساتَِقيم َوَلَقْد أََضلَّ ِماُْكْم ِجِباّلً َكِثرياً  رِصَ
أََاَلْم تَُكونُوا تَْنِقلُوَل{ )يس:60 - 62(. نفس 
النمال الذي يقاو  باه اليهاوع، لديهم خربة 
شايطانية، لديهام خباث شايطاني، ومكار 
شيطاني رليب، اهم يتجهول نحو الوسوسة 
ونحو القلوب، ونحو الافوس، بأي وسيلة من 
وسائل اإلاساع }َويَْساَنْوَل يِف اأْلَْرِض َاَساعاً{ 
)املائدة: من اآليةل6( بأية وسايلة من وسائل 
اإلاساع: بامرأة تبدوا مكشواة يف التلفزيول، 
عىل املرسح، أَْو راقصة يف الساياما، من خالل 
شاشاة التلفزيول، من خالل قااوات عربية، 
من خالل قااوات أخرى اضائية، من مختلف 
البلادال عان طريل ]الاّدش[ الذبذباات تأتي 
تدخل الذبذباات عادما ترى امرأة مكشاواة 
يف التلفزياول ااعارف ن باد أل ياقاص مان 
وا ِمْن  زكاء نفساك يشء. }ُقْل ِلْلُمْؤِمِاَل يَُغضُّ
أَبَْصاِرِلْم َويَْحَفُظوا ُاُروَجُهْم ذَِلَك أَْزَكى َلُهْم{ 

)الاور: من آل آية30( أطهر لافوسهم.
ألم ينملوا عىل أل تتخلع الاسااء وتتربج؟ 
ملاذا؟ لم ينراول أل تلك الصورة عادما ترالا 
أنت توجد خلالً يف نفسك، ووسيلة مع وسيلة 
أخرى، وأسالوب بناد أسالوب، وطريقة بند 
طريقة، ترى نفسك قابلة، وأنت ن زلت تحس 
يف رأسك أل اسمك مؤمن، وأنك مؤمن واسمك 
مسالم، وتقول لآلخر يا يهاوعي يا نرصاني، 
وتاطلل تصيل وتصو  وتزكي وتحج، ومسلم 
مؤمان، ولكن واحدًة بند واحادة، رضبة بند 
رضباة مما يفساد بهاا زكاء الافاس وطهر 
الافس. ثم تضليل ثقايف، يرتاال أيضاً، تضليل 
ثقايف عن طريل الصحيفة، املجلة، التلفزيول، 
اإلذاعة الُكتّاب، الصحفيل، مرشادين، أشياء 

كثرية جداً تهاجم اإلنَْسال من ُكّل جهة.
وكلهاا تتجاه إىَل أيان؟ تتجه إىَل قلباه، إىَل 
نفساه؛ وألل قلب اإلنَْسال يحتاج إىَل أل يكول 
يحظاى برعاياة عالية من قبل الله سابحانه 
وتنااىل، وأل يكول مملاوء بهادي الله بهدى 
اللاه، مملوء بالاونء للاه ولَرُسااْوله وللذين 
آماوا، إذا لم يكن عىل لذا الاحو اما أسهل أل 
يفساد، وما أساهل أل يتحول إىَل يهوعي، وإىل 
نرصاني، إىَل قلب يهوعي وقلب نرصاني، ولو 

من يرى أنه ما يزال مؤمااً.
القلب الفارغ من لدي الله ومما يرشد إليه 
الله سابحانه وتناىل لو من سيكول ضحية؛ 
ولهذا جاءت اآلية بند: }َارَتَى الَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهْم 
َماَرٌض{ )املائدة: مان اآلية52(.)الدرس األول 

من سلسلة عروس املائدة(.
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 متابعات فلسطينية

ولي ولي عهد العائلة السعودية: يقول ما ُلقِّنه كما تقول الببغاء!!
توفيق حسن علوية العاملي*

يف ارتٍة من ارتات َضْنف الدولة النباساية 
لم تند الرجولُة منياراً لتسالُّ الخالاة، وإنما 
كانت الخالاة من نصيب الصبية الذين كانت 
تتحكم يف تنيياهم وعزلهم والاطل باسامهم 
زمرة من األتراك، اقد كال األتراك لم الُحّكا  
واقناً وانالً ولم يكن الخلفاء إن مجرع أعوات 
تحركها األيدي الرتكية كما تشاء وأنى تشاء، 
وتلقاهاا الكلماات املطلوبة، وقد اشاتهر أمر 
ذاك الخليفاة النبايس الاذي كال مجرع عمية 
عميااء يتالعب بها وزير تركي أسامه )بغا(، 
ووزير تركي آخر اسامه )وصيف(.. ومن لاا 
وصاف الشااعر حالة لاذا الخليفاة وواقنه 

بوصف عقيل جداً حيث قال: 
خليفة يف قفص = بل وصيف وبغا
يقول ما لقاه = كما تقول الببغا

آل  صبياة  إىل  نقلاالاا  إذا  الحالاة  لاذه 
سانوع مع أمريكا، نجد نفس الصورة بدرجة 
اننطبااق التاا ، ااويل ويل النهاد ياطل عن 

أمريكا ما تلقاه كما تقول الببغاء.
القد زار ويل ويل النهد لذا سيَده األمريكي 
تراماب مااذ ارتة ولقااه الادروس املطلوبة، 
ورجاع إىل البلاد املباارك املغتصاب مان قبل 
عائلته ولو يظن أنه أخذ تفويضاً مطلقاً من 
الرب، وساجل يف اإلعال  ونطل بما أملته عليه 
أمريكا تماماً كالخاع  املطيع الشااطر، وقال 

تلك الكلمات البغيضة.
ااويل ويل عهاد آل سانوع ومن بااب حقد 
الحقاد  كلماات  ُكّل  تقياؤ  يف  أاارط  أعماى 
والتهديد ضد الجمهورية اإلساالمية اإليرانية 
بمجرع سؤاله عاها، الم يراع ولو قدراً ضئيالً 
مان الدبلوماساية، ولم يساتطع اإلجابة عن 
املوضوع اإليراني بطريقة ينتمدلا الرؤسااء 

عاعة حتى لو كال حقدلم قد بلغ الذروة.
الوعاي  واننادا   الحقاد  ماطلال  ومان 
السيايس، وجفاف األسلوب الدبلومايس، غرق 
ويل ويل عهد آل سنوع بمستاقع حقده اآلسن، 

ونطل بكلمات غري مواقة وغري مسؤولة.
قاال »ن يوجاد أي نقااط مشارتكة ماع 
إيارال« ننام اإيرال املسالمة، املتبناة لفقه 
آل محمد عليهام الصالة والساال ، واملناعية 
ألماريكا وإرسائيال، والتاي تحاج إىل الكنبة، 
وترتفع مآذل مساجدلا بالتوحيد والرسالة، 
ويصيل أللهاا الجمناة والجماعاات، والذي 
عياها الرسامي اإلساال ، ونبيها محمد صىل 
الله عليه وآله وسلم، وقبلتها الكنبة، والقرآل 
كتابها و... إلخ، ن نقاط مشارتكًة منها، أما 
أمريكا املنتدياة، والاالبة لثاروات ومقدرات 
األماة، ومصاصاة عمااء الشانوب، وعاعمة 
الصهايااة، وغاري ذلك مان املخاازي، اهااك 
مليول ومليول نقطة مشارتكة منها، ولكذا 
إرسائيال املغتصبة اهااك الكثاري من الاقاط 
املشرتكة منها بالاسبة إىل ويل ويل النهد لذا!!

قال »ساانمل عاىل نقل الحارب إىل عاخل 
إيارال« ولذا الترصيح مماا يضحك الثكىل يف 
يو  حزنها، إذ أنه لو وأساياعه وكل طواغيت 
األرض لم يرتكوا لحظة لذه املحاولة، اهم عىل 
نفاس وترية محاولة نقل الحرب إىل إيرال ماذ 
أماد بنيد، بل حتى قبال أل يكول لذا املذكور 
ولياً ولياً للنهد!! ثم أنه إىل اآلل لم ينرف كيف 
ياتهي من مساتاقع اليمن اما الذي سيفنله 
يف إيرال؟؟؟ ولااك أمر آخر ولو: كيف يجرؤ 
عىل تهدياد إيرال بألال السااة والجماعة يف 
إيارال ولام يف نفاس خاادق الناداء ألمريكا 
وإرسائيال مع محور املقاومة واملماننة؟؟ إن 
يايسء لذا أللل السااة والجماعة يف إيرال؟؟ 
وما شانه لو بألل السااة والجماعة بإيرال 

حتى يتحدث بالايابة عاهم؟!
قاال »إل إيارال تنمال عاىل نارش املذلب 
الجنفاري يف اإلقليم« ونيس لاذا أل إيرال لم 
تاارش املذلاب الجنفاري عاخل إيارال حتى 
تاارشه خاارج إيارال، ولاو الغاارق يف نرش 
الولابياة بالنالام ماع أناه ليس مذلبااً ون 
شابه مذلب ون حتى ولم مذلب! املشاكلة 
أنه لو وأساياعه ينملول ليال نهار عىل نرش 
الولابياة يف ُكّل ماكال يف النالام بالرغم من 
مقت الشنوب النربية واإلسالمية لهذا الفكر 
الهادا  التكفريي البغيض!! إنااا نرالم كيف 
يوزعول كتب تكفري اآلخر ويدعول الااس إىل 
وّلابيتهم البدعية الرشكية انخرتاعية بالقوة 

يف أماكان نفوذلام، وباملاال يف أماكن أخرى، 
ُكّل ماكال  املذلباي يف  التجيياش  وبماطال 
يروجول ايه لولابيتهم البدعية انخرتاعية!

قال »إل إيرال تسنى للتمهيد لظهور املهدي 
عليه الساال « ولذا عجيب غريب!! إل الحفاظ 
وكباار النلماء عاده ن ياكارول املهدي يف آخر 
الزماال، ويقولاول ثبات بالحدياث الصحياح 
والحسن أل املهدي املوعوع يظهر يف آخر الزمال، 
ون ياكار ذلك إن مكابر ومناناد وجالل! ولذا 
يناي أل عىل ُكّل مسالم أل ينمل لهذه اللحظة 
التي يظهر ايها املخلاص املوعوع ليمأل األرض 
قساطاً وعدنً! ولكن اليدلااا ويل ويل النهد عىل 
عليل ملموس يدل عاىل أل إيرال تمارس لذا يف 
أي بلاد يف النالم؟، نحن لديااا مليول عليل يدل 
عاىل أل آل سانوع يتدخلول باألموال والساالح 
والتحريض الطائفاي واملذلبي والتكفري يف ُكّل 
باالع النالام وماها إيرال نفساها كرمااً عيول 
األمريكاي وتافياذاً ألماره ونبتزازاتاه!! اماا 
تنيبونه عىل غيكام ولو غري حاصل ليس كما 
تفنلونه أنتم ولو حاصل! ثم لل ويل ويل النهد 
حقيقة مهتم إىل لذه الدرجة بقضية املهدي أ  
أنه يرماي لذه املغالطات لند  إاسااح املجال 
ألعنى مجانت انشارتاك بل السنوعية وإيرال، 
ألل لاذا من الخطاوط الحمراء التي رسامتها 
أماريكا له ولوليه وويل ولياه؟! نحن بالحقيقة 
سانداء؛ ألل سامو ويل ويل النهد مهتم بقضية 
املهادي بالرغم من انشاغانته الكثرية بقضايا 

ينراها القايص والداني!! لل قضية املهدي لها 
لاذه األلمية عاد لاؤنء ونحن ن نادري؟! إذا 
كال األمر كذلك اهذا مما يسندنا ويفرحاا!!

إل ترصيحاات ويل ويل النهاد وإل انطلقت 
من شاخص قراره وقرار ولياه وويل وليه بيد 
أماريكا؛ إن أناه ياُدلُّ عاىل عمل املاأزق الذي 
تناناي ماه عائلة آل سانوع، اهم يتنرضول 
نبتزاز أمريكي قبلوا باه وانصاعوا ملتطلباته، 
املساتاقع  يف  اأكثار  أكثار  يغرقاول  ولام 
اليمااي بالرغم مان كثرة إجرامهام، ولم يف 
ساوريا الحبيبة اشالوا اشاالً ذريناا، اأتت 
لاذه الترصيحاات لتنرب عان آلاات الهزائم 
السانوعية الكاربى، لقاد أتت كدليال عىل أل 
إيارال قاد انتارصت وانتارص منهاا محاور 
إنماا  النهاد  املقاوماة واملمانناة!! وويل ويل 
يوجاه لذه الكلمات الجارحاة ضد إيرال ألنه 
ينرف أنها انترصت، اهو كأنه يقول بلساال 
حاله: إل ُكّل سابب لزائام املرشوع األمريكي 
الذي يحتل آل سانوع جازءاً ماه إنما يكمن يف 

انتصار إيرال ومحور املقاومة واملماننة!!
ويف الختاا  لفتات نظري مفارقاٌة جديدٌة 
تتمثل باكتشااااا بأل ُجازءاً من كال  ويل ويل 
النهاد كال مفهومااً، ولاذا مان الغرائب! إذ 
لذه أول مرة نسَمُع ايها أمرياً سنوعياً يتكلَُّم 
ببنض كلمات عربية مفهومة!! اهل لم حقاً 

آماوا بمبدأ التنليم؟!.

* العالم اإلخباري

متغلِّباً على اأبو مرزوق ونزال املقيَمني يف قطر!

حماس تعلن فوز هنّية رئيساً ملكتبها السياسي خَلفاً لخالد مشعل 

الإرهاقهم وثنيهم عن موا�سلة معركتهم يف وجه ال�سّجان الغا�سب

لليوم ال�22 على التوالي: 1600 أسري يف إضراٍب مفتوح والعدو الصهيوني ينُقُل أسرى إىل سجون األكثر تشديدًا
تساتمر إعارة ساجول انحتاالل بالتصنياد وتافياذ 
إجراءاتها القمنية بحل األرسى املربل سيما عمليات 
نقل األرسى املربل؛ حياث قامت باقل عدع من الذين 
انضماوا لإلرضاب إىل ساجن »أولليكدار« وعزل ساجن 
»عساقالل«، مثلماا قامت باقل عادع آخر ممان أعلاوا 

إرضابهم إىل سجن »ريمول«.
قاال »مكتاب الهيئاة القياعياة لاألرسى«: إل »إعارَة 
ُد التاقالت التنسفية  مصلحة السجول الصهيونية تتنمَّ
بحال األرسى املربال إلرلاقهم وثايهام عن مواصلة 

منركتهم يف وجه السجال الغاصب«.
ويواصل أكثر من 1600 أساري الساطياي يف سجول 
انحتاالل، إرضابهام املفتوح عان الطنا  للياو  الثاني 
والنرشين عىل التوايل، وسط انضما  خمسة أرسى جدع 

يف سجن »عوار« لإلرضاب.
»الحرياة  منركاة  مواصلاة  عاىل  األرسى  ويارص 
والكراماة« يف ساجول انحتالل، مطالبال بتحقيل عدع 

مان املطالاب األساساية التي تحرمهام إعارة ساجول 
انحتاالل ماهاا والتاي كاناوا قاد حققولا ساابقاً من 
خالل الخوض بالنديد من اإلرضابات عىل مدار سااوات 

األرس، وأبرزلا إنهاء سياسات انعتقال اإلعاري، والنزل 
اننفاراعي، وماع زياارات النائالت وعاد  انتظامها، و 

اإللمال الطبي، وغريلا من املطالب األساسية.
ومان طالئاع التحاركات الشانبية يف اليمن شاهدت 
الناصماة صاناء عقب صالة الجمنة حاراكا مجتمنياً 
واساناً يف مختلاف مديرياتهاا نارصة لقضياة األرسى 
الفلسطيايل املربل عن الطنا  والقابنل يف سجول 
انحتالل الصهيوني، وساط تخاذل عويل وأممي عاعل إىل 

لبة شنبية واسنة إلنقاذ الشنب املظلو .
ويف الساياق ذاته، يتواصل الحراك الشانبي املسااند 
لألرسى يف مختلف املحااظات الفلساطياية ويف الشتات 
من خاالل انعتصامات واملساريات الجمالريية وغريلا 

من الفناليات التضاماية.

أعلات حركة حماس اوز إساماعيل لاية رئيسا للمكتب 
السايايس للحركاة، إذ انتخاب يو  السابت مجلس شاورى 
)حمااس( لاية عرب الفيدياو كونفارس يف مختلف مااطل 
تواجاد قاعتها، وال ماا نقلت مواقع الحركة الرسامية عن 

خالد مشنل رئيس املكتب السيايس املاتهية ونيته.
وااز لاية املقيم يف قطاع غزة بهذا املاصب عىل املرشحل 

موىس أبو مرزوق ومحمد نزال املقيَمل يف قطر.
ومماا يجادر ذكاره أل اننتخابات جرت يف غازة والدوحة 
يف وقت متزامن، بواساطة نظا  الرباط التلفزيوني »الفيديو 

كونفرنس«.
وكال من املفرتض أل يسااار عدٌع من قاعة حماس، وعىل 
رأساهم لاية، إىل قطر للمشاركة يف اننتخابات، إن أل إغالق 

منرب راح حال عول ذلك.
ويتوىل خالد مشانل رئاساة الحركة ماذ النا  1996، ون 

َحه مجدعاً. تتيح الاُُّظم الداخلية للحركة ترشُّ
وكال من املفرتض أل يسااار عدع من قاعة حماس، وعىل 
رأساهم “لاياة”، إىل قطر للمشااركة يف اننتخاباات، إن أل 

إغالق منرب راح، حال عول ذلك.
وذكر املصدر أل املاااسة خالل اننتخابات كانت بل ثالثة 
قااعة، ولم: إساماعيل لاياة، وموىس أبو مارزوق، ومحمد 

نزال.
وبهاذا يكاول لاية الرئياس الثاناي لحماس، بناد خالد 

مشنل، الذي كال يشغل لذا املاصب ماذ النا  1996.
وكل أربنة أعاوا ، تاتخب حماس قياعاتها يف ثالثة أقاليم 
ولي: »غزة والضفة والشاتات«، وتبدأ مان املااطل املحلية، 
وصونً إىل قياعة املكتب السيايس للحركة، ايما ياتخب أرسى 
حمااس يف ساجول انحتاالل اإلرسائيايل ليئة قياعياة عليا 

خاصة بهم.

أقدمات قاوات انحتاالل الصهيوني، اجر السابت، عىل اقتحا  بلادة عراق بورين جااوب نابلس، ايما 
اندلنت مواجهات بل الشبال الفلسطيايل وقوة راجلة وسط البلدة.

وذكار موقع »اننتفاضاة«، بأل عوريات انحتاالل اقتحمت الحارة الرشقية من البلدة، ثم تساللت قوة 
راجلاة إىل البلادة القديمة، وتمركاز الجاوع يف محيط مساجد القرية، حيث تنرض جاوع انحتالل لرشال 

الحجارة من الشبال، إىل أل انسحبوا من البلدة.
ويف ذات الساياق، يواصال جيش انحتالل إغالق مدخال »بيتا« جاوب نابلس بالساواتر الرتابية، بحجة 

استمرار التظالرات قبالته أيا  الجمع ماذ ثالثة أسابيع.
وشاهد مدخل بلدة »بيتا«، مواجهات عايفة بل األلايل وقوات انحتالل عقب صالة الجمنة أسفرت عن 
إصابة عرشات املواطال بالرصاص املطاطي أو اختااقا بالغاز املسيل للدموع الذي أطلقه جاوع انحتالل.
وذكر مركز اإلساناف والطوارئ يف جمنية الهالل األحمر الفلساطياية أل الطواقم الطبية تناملت مع 
56 إصابة مختلفة جراء لذه املواجهات، حيث أصيب 21 الساطياياً بياهم ل مسانفل من طواقم الهالل 

بالرصاص املطاطي، ايما أصيب 25 السطياياً بحانت اختااق جراء استاشاقهم الغاز املسيل للدموع.

مواجهاٌت مع االحتالل بنابلس وإصابة 56 فلسطينياً 



15 عربي ودوليالندع )222(     انثال ث مايو 2017   املواال 12 شنبال ث3ل1لا

حامد كرزاي: تنظيُم داعش صناعٌة أمريكية! 
وُنفِّذت يف أفغانستان عملية مشرتكة بينهما

أمريكا وكوريا الجنوبية حاولتا اغتيال زعيم كوريا الشمالية

  - متابعات:
انتقد حامد كرزاي الرئيس 
بشادة  األسابل  األاغاناي 
أعمال أمريكا يف أاغانساتال، 
تاظيام  بإنشااء  واتهمهاا 

عاعش.
وأوضح كارزاي يف مقابلة 
ماع قاااة اوكاس نياوز أل 
واشااطن بالاذات لاي التي 
عاعاش،  تاظيام  أنشاأت 
بمثاباة  حالياا  وتساتخدمه 
ساالح بُغية ارض التنساف 
يف البلادال التاي تناناي مان 

الحروب.
“تاظيام  كارزاي:  وقاال 
الونياات  ولياد  عاعاش لاو 

املتحادة، ولقاد ظهار يف أاغانساتال يف الناا  
2015 يف زمن الوجوع األمريكي، ولو ساالح يف 

يد واشاطن”.
وأعرب الرئيس األاغاني األسبل عن استيائه 

بسابب اساتخدا  الجيش األمريكي ما يسامى 
“أ  القاابال” يف أاغانساتال الشاهر املاايض، 
لاذه  إساقاط  أل  مضيًفاا 
القابلة كال عملية مشارتكة 

بل عاعش، وواشاطن.
ااإل  كارزاي  وبحساب 
الونياات املتحادة تساتخد  
كميادال  أاغانساتال  أرايض 
أسالحتها،  نختباار  رماياة 
أرضارا  “ألحقات  وأنهاا 
وجلبت  األاغانية،  بالساياعة 

املوت إىل أراضياا”.
األاغاناي  الرئياس  وأّكاد 
األسابل أناه يتلقاى بشاكل 
بشاأل  منلوماات  يوماي 
مروحياة  طائارات  إساقاط 
الهوية، مسااعدات  مجهولة 
إىل تاظيمات إْجَرامية ناشطة 
يف املااطل الحدوعية مع باكستال، مشريًا إىل أل 
“الونيات املتحدة يجاب أل تقد  التوضيحات” 

حول ظهور لذه املروحيات.

  - متابعات:
أن  الش�مالية،  كوري�ا  جمهوري�ة  أعلن�ت 
الجنوبي�ة  »االس�تخبارات األمريكي�ة والكوري�ة 

حاولتا اغتيال الزعيم كيم جونغ أون«.
ووفًق�ا لوكال�ة األنباء املركزي�ة الكورية، فإن 
»وكالة االس�تخبارات املركزي�ة وجهاز مخابرات 
كوري�ا الجنوبية ح�اوال اغتيال الزعي�م الكوري 
الش�مايل كيم جونغ أون، باس�تخدام بعض املواد 

الكيميائية الحيوية«.
وج�اء يف بيان ص�ادر عن وزارة أم�ن الدولة 
االس�تخبارات  »وكال�ة  أن  الش�مالية،  بكوري�ا 
الكوري�ة  واالس�تخبارات  األمريكي�ة  املركزي�ة 
الجنوبية أعدتا »مؤامرة دنيئة« تش�مل استخدام 
الزعي�م  الغتي�ال  بيولوجية-كيميائي�ة«  »م�واد 

الكوري الشمايل خالل احتفاالت يف بيونغ يانغ«.
وتاب�ع البي�ان أن تنفي�ذ »يس أي اي�ه« ل�� 
»عملي�ات االغتي�ال من خ�الل م�واد بيولوجية- 
كيميائي�ة وم�واد س�امة صغرية، يعت�رب أفضل 
طريق�ة ال تتطل�ب الوصول إىل اله�دف، وآثارها 

تظهر بعد 6 أشهر إىل 12 شهًرا«.

ويأت�ي االته�ام وس�ط تصعي�د يف الخط�اب 
العدائي لبيونغ يانغ ويف أجواء من التوتر الشديد 

مع إَداَرة الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وأضاف البيان أن »يس آي إيه« واالستخبارات 
الكوري�ة الجنوبي�ة »أفس�دتا عقائديً�ا وقامت�ا 
برشوة مواطن من جمهورية كوريا الديمقراطية 
الش�عبية يدعى كيم لتنفيذ الهج�وم عىل جونغ-

أون«.
وتابع: »س�نالحق وس�ندمر م�ن دون رحمة 
حت�ى آخ�ر إرهابيي ال��)يس أي اي�ه( األمريكية 
ودميتها االستخبارات الكورية الجنوبية«، مشريًا 

إىل أن املخطط بمثابة »إعالن حرب«.
ومىض البيان يقول: »الجريمة النكراء التي تم 
الكشف عنها وإفشالها مؤخًرا يف جمهورية كوريا 
الديمقراطي�ة الش�عبية، هي نوع م�ن اإلرهاب، 
ليس فقط ض�د دولتنا؛ بل ض�د العدالة وضمري 

اإلنَْسانية«.
ولم يتضم�ن البيان أية معلوم�ات عن كيفية 

إفشال املخطط أَْو مصري الجاسوس املفرض.
وتف�رض كوري�ا الش�مالية رقاب�ة ش�ديدة 
ع�ىل مواطنيه�ا وال تتقب�ل أي معارضة رصيحة 

لنظامها.

بغداد تنفي اتفاقها 
مع واشنطن بشأن 

بقاء القوات األمريكية 
يف العراق 

   - وكاالت:
نفاى املكتب اإلعالماي لرئياس الوزراء 
النراقي األنباَء التي تحدثت عن عقد اتفاق 
ماع الونيات املتحادة يقي ببقااء قوات 
أمريكياة بالناراق يف اارتة ما بناد انتهاء 

املنارك ضد تاظيم »عاعش«.
وجااء يف بيال نرشه املكتب: »نحن نؤكد 
أنه ن وجوع لقوات مقاتلة من أية عولة عىل 
األرايض النراقية حتى يتم البحث يف بقائها 
من عدمه، بل يوجد مدربول ومستشارول 
وخارباء من عادع من الادول وأل الحكومة 
النراقية لم تتفل مع أية عولة بصدع عورلا 
النساكري مع النراق ملرحلة ما بند الارص 

الحاسم عىل انٍرلاب«.
وشدع املكتب عىل تحقيل الارص »بأياعي 
عراقياة خالصاة وببطاونت وتضحياات 
النراقيل«. وأكد أل لدى الحكومة النراقية 
خططاا واسارتاتيجيات لتطويار قادرات 
القوات األماية من خالل التدريب والتسليح 
لراع الجالزياة ملواجهة التحديات املقبلة، 
وأل بغاداع مافتحاة عاىل كاااة الخاربات 
الدولياة وبما يلباي طموح الناراق يف بااء 
مؤّسساة عساكرية وأجهزة أماياة تتمتع 
بالجالزياة الكاملة ملواجهة أياة تحديات 
أماية مستقبلية خارجية أكانت أ  عاخلية 
الساياعة  وبماا يتوااال ماع مقتضياات 

الوطاية النراقية.
وكانات مصااعر رسامية يف واشااطن 
وبغداع قد ذكرت أل لقاءات عدة عقدت بل 
ممثلال عان إَعاَرة ترامب ورئياس الوزراء 
النراقي حيدر النباعي، لبحث إمكانية بقاء 
القوات األمريكياة يف النراق حتى بند عحر 

»عاعش«.
بارس«  »أسوشايتيد  وكالاة  ونقلات 
األمريكياة عان لاذه املصااعر، التاي لام 
تسامها، قولهاا إل املباحثات بهذا الشاأل 
ن تازاُل مساتمرة، وإل لاااك توااًقاا بل 
الحكومتل بشاأل الحاجاة لوجوع القوات 
األمريكياة يف الناراق عاىل املادى الطويال 

لضمال أمن البالع.

مرّشُح الرئاسة الفرنسي.. ماكرون: 
انتخبوني حتى ال ُنصبَح مثل أمريكا

   - وكاالت:
وّجه اريل حملة مرشاح الرئاساة الفرنيس الوساطي إيمانويل ماكرول، رسالة 
أخرية للفرنسايل: ن تريادول أل تصبحوا مثال الونيات املتحادة أَْو بريطانيا؟ إذل 

اذلبوا إىل مراكز انقرتاع واتخذوا القرار الصائب.
وإذ جارت جولة اإلعااعة، أمس األحد، بل ماكرول وماااساته اليمياية املتطراة 
ماريان لوبال، نرش اريل ماكارول مقطًنا مصوًرا عىل تويارت يظهر ايه مواطاول 
أمريكياول وبريطانيول ينربول عن ندمهم بشاأل تصويتهام لصالح عونالد ترامب 

والخروج من انتحاع األوروبي.
املقطاع القصاري ياتهي برساالة واضحة »لذا األحد، سايتنل أل تتخذ ارنساا 

القرار. األسوأ ليس مستحيال«.
وتشري أحدث استطالعات الرأي إىل أل ماكرول املوايل لالتحاع األوروبي يتقد  بقوة 
عىل ماااساته اليمياية املتطرااة قبل تصويت األحد. وتريد لوباال تطبيل إجراءات 
الحماية إذا ما انتُخبت، كما قالت إل انقتصاع الربيطاني اساتفاع من التصويت عىل 

الخروج من الكتلة األوروبية.

اأمريكا تبيعها �سفقة �سواريخ دقيقة مبليار دوالر
صفقُة سالح تركية للسعودية هي األكرب 

تتضّمن منصات بحرية 
   - وكاالت:

أّكادت مجلاة »عيفياس نياوز« األمريكية 
املتخصصة يف الصااعات الدااعية أّل مسؤويل 
الصااعاات  قطااع  يف  واملشارتيات  الداااع 
النساكرية الرتكاي يتوقناول اننتهااء مان 
توقياع عقد تصدير كبري للساالح مع اململكة 
النربياة السانوعية، إنّ أّل تفاصيل الصفقة 

ستبقى رسية.
وقال وزير الدااع الرتكي اكري إيشايك إّل 
صفقة بيع األسالحة للسنوعية ستكول أكرب 

صفقة تصدير للصااعة الرتكية.
وتنمل الحكومة الرتكياة حاليًا عىل خطة 
واسانة لتنزيز صاعرات الداااع الرتكية، عىل 
حاد تنبري إيشايك، وأضااف أّل” التمويل يند 
مشكلة رئيسة بالاسبة لألسواق املحتملة”.

بدوره، راض مسؤول تركي رايع املستوى 
يف قطااع املشارتيات التنليال عاىل مضمول 
انتفاقياة، وقاال إناه “مان الساابل ألواناه 
الكشاف عما سيساتتبنه النقاد”، لكاه أكد 
أل “املفاوضاات مع السانوعيل يف مرحلتها 

الاهائية اآلل”.
وتوقع مصدر يف قطاع الصااعات الدااعية 
الرتكية أل تتضمن الصفقة ماصات بحرية.

وتناد السانوعية من بل أكرب 10 أساواق 
نساترياع األسالحة الرتكية، لكن مشرتياتها 
مان الصااعة الرتكياة صغرية نسابيًا وتقدر 

بأقل من 50 مليول عونر ساويًا.
ويف نهاياة عاا  2015، كال البلادال بحثا 
التنااول يف مجاال الصااعاات الدااعياة يف 
اجتماع رايع املستوى يف الناصمة السنوعية، 
خاالل زياارة الرئياس الرتكاي رجاب طيب 

أرعوغال للسنوعية.
ويف ساياق التسليح السانوعي، قال وزير 
الخارجية السانوعي عااعل الجباري إل إَعاَرة 
الرئياس األمريكي عونالاد ترامب أارجت عن 
صفقاة صوارياخ موجهاة شاديدة الدقة إىل 

الرياض، حسبما نقلت وكالة »رويرتز«.
وتبلغ قيمة لذه الصفقة نحو مليار عونر 
أمريكاي، وتشامل الصفقة صوارياخ »بيف 
للادروع  خارقاة  حربياة  رؤوس  ذات  واي« 

وموجهة بدقة.
وكانات لاذه الصفقاة قاد جمادت مان 
قبال إَعاَرة الرئياس األمريكي الساابل باراك 
أوباماا، عىل خلفية مشااركة اململكة النربية 
السنوعية يف الرصاع يف اليمن، ما أَعَّى لسقوط 

النديد من الضحايا ومن بياهم مدنيل.
وأوضاح الجباري أل النماَل اآلل يف مرحلة 
إخطاار الكونغارس األمريكي بإلغااء تجميد 

الصفقة.
وقاال الجبري عن زياارة الرئيس األمريكي 
عونالد ترامب املقررة إىل الرياض لذا الشاهر، 
إنها ستشمل قمة ثاائية واجتماعا مع زعماء 
خليجيال عرباا ولقااء آخر مع زعمااء عول 

عربية وإْساَلمية.

وزارة الحرب األمريكية تعرتف: 
نعم.. قصفنا مسجًدا شمال سوريا

   - متابعات:
أاااعت قااة الا”يس أل ال” اساتااًعا إىل مصدر يف وزارة الحرب األمريكية 
بأل عسكريل أمريكيل اعرتاوا بقصف مباى كال جزًءا من مجمع عياي يف 

شمال سوريا يف شهر اذار )مارس( املايض.
وأوضحات الا”يس أل ال” أل التحقيل الذي جرى يف لذا الشاأل أظهر أل 
املبااى الذي اساتهداته الغاارة األمريكية كال مخصًصا لألغاراض الدياية، 
مضيفة أل ماشآت مماثلة، إضااة إىل مدارس، ومستشفيات تدخل يف قائمة 

املؤّسسات التي ن يمكن استهدااها.
ومن الجدير بالذكر أل مساجدا يف قرية الجياة يف محااظة حلب بشامال 
ساوريا تنرض للقصاف األمريكي ياو  16 مارس املايض ماا أَعَّى إىل مقتل 
2ل شاخًصا، إّن أل الباتاغاول نفاى آنذاك قصف املساجد وأعلان أل الغارة 

استهدات تجمًنا لتاظيم القاعدة جرى يف مباى مجاور.

الجيش العراقي ُيعلن تحرير 
منطقة مشريفة بالكامل

  - متابعات:
أكملات القاوات النراقية، يو  السابت، تحريار ماطقة 

مشرياة بالكامل يف أيمن املوصل بمحااظة نياوى.
ونقلت »الساومرية نيوز« عن قياعة قاعماول يا نياوى 
قولهاا إل »قطناات الفرقاة املدرعة التاسانة حررت حي 
مشارياة األوىل وبذلاك تكاول قاد أكملات تحريار ماطقة 
مشارياة بالكامل بند تكبيد الندو خسائر كبرية يف األرواح 

واملندات.
وأضااات القيااعة، »أل النلم النراقي رااع اوق مباني 
الحي وإعامة التماس مع حي 30 تموز بالساحل األيمن من 

مدياة املوصل«.
وكال قائاد عمليات قاعمول يا نياوى الفريل الركن عبد 
األماري يار اللاه أعلن الخمياس املايض بدء اقتحا  شامال 

الساحل األيمن ملدياة املوصل.
ومان جهتهاا أكادت خلية اإلعاال  الحربي يو  السابت 
أل منركاة تحريار محااظة نياوى تساري حساب الخطة 

املرسومة, ايما أشارت إىل أل الخسائر« ضمن املتوقع.
انجتماعاي  التواصال  »صفحاات  إل  الخلياة  وقالات 
تااقلت تحليالت خاطئة بخصوص النمليات النساكرية يف 
عملياات قاعمول يا نياوى، مشاريًة إىل أل »منركة التحرير 
تساري حسب الخطة املرسومة وتشارتك ايها ُكّل القطنات 
بانساجا  تا  وتناول كامال من جيش ورشطاة اتحاعية 

ومكااحة إرلاب وحشد شنبي وألايل املااطل.
وبيات الخلية أل »الخسائر لي ضمن املتوقع وليس كما 
يروج له البنض من أكاذيب لحساابات منرواة كما حاول 
البنض ااشااًل أل يوقع بل الحشاد وبل القاوات األماية، 

مؤكدًة أل النالم سيشهد الارص النراقي الكبري قريبًا.
وتخوض القوات النراقية املشارتكة عمليات عساكرية 
عايفة وواسانة الاطاق نستناعة مدياة املوصل من تاظيم 

»عاعش« التكفريي.

تظاهراٌت حاشدة يف مختلف مناطق 
البحرين للدفاع عن الشيخ عيسى قاسم

  - متابعات:
نُّظمت يف محيط مازل آية الله الشايخ عيىس قاسام بالادراز غرب الناصمة 
البحرياية املاامة تظالرة حاشادة، مسااء الجمنة، قبيل جلسة الاطل بالحكم 
األحاد القااع ، وباملثل خرجات تظالرات يف ماطقاة أبوصيبع وكرانة وسارتة 
واملنامري واملالكية وشاهركال وكرباباع وساماليج والبالع القديم واملقشع وأبو 

قوة وصدع واملرخ ومااطل أخرى.
تظالاراُت الجمنة تأتي مع إعاالل علماء البحرين “الافاري النا ” يف جميع 
مااطل البحرين يف ليلة “محاكمة املذلب” يف إشاارة إىل ليلة جلساة الاطل عىل 

آية الله الشيخ عيىس قاسم بند يومل يف 7 مايو الجاري.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

حتدثنا على نقاط مهمة، اثنتي عشرة نقطًة تتعلق باجلانب الرسمي، 
ُكلٌّ منهـــا مهمـــة، إذا تأملت فيها يقتضيها الواقـــُع وتقتضيها الظروف، 
وليـــس هناك أيـــة نقطة منها، مســـتفزة، وال انطلقنا فيهـــا من مصالَح 

فئوية.
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ناتو »إسرائيلي« عربي 
وسؤاٌل صادم 

كلمــــــة أخـــــيرة 

عبدالعزيز أبوطالب  

يجاري الحديُث اليوَ  عن إنشااٍء تحالُاٍف »إرسائييل« مع ما 

يسامى بالدول النربية املنتدلة )السنوعية، عول الخليج، مرص 

واألرعل( تتزعُماه »إرسائيل«، ولداه كماا أعلن وزيُر خارجية 

الونيات املتحدة لو لزيمة الندو املشرتك ويقصد به إيرال.

حسااً، يف ظل األجواء الغائمة بخليط من ُغبار املنارك وأعخاة 

ُع من حلٍف تقوُعه »إرسائيل«  القذائف يف املاطقة النربية ن نتوقَّ

ًة إذا ما واجه إيرال ومنها  إن أل يزيَد من اشتنال الحرائل، َخاصَّ

محاور املقاومة )حزب الله وساوريا( بحرٍب مبارشٍة، اإل ثمة 

ساؤاًن يطرح نفَساه بإلحاح عىل السانوعية وعلمائها والنرب 

ة أولئك الذين ن يزالول ياُظاُرول إليها بأنها  واملسالمل وَخاصَّ

حاميُة اإلْساَل  وراعيُة الحرَمل.. ولو كالتايل: 

إذا اارتْضااا قيااَ  الحرِب بل املسالمل واليهاوع، كما أخرب 

عاها الحدياُث الرشيُف بأناا نقاِتُل اليَُهوَع عىل نهر األرعل، نحن 

رشقيه ولام غربيه، حتى أل الحجر يقول للمسالم: يا مسالم 

خلفي يهوعي تناَل ااقتله.. إىل آخر الخرب.. االسؤال: 

إذا كانات السانوعية وعول الخليج ومارص واألرعل يف حلف 

عسكري وخادق واحد مع اليهوع امن لم املسلمول يومئذ؟

 بناد مارور أَْكثَار مان عاا  ونصاف عىل 
النادوال أعركت السانوعيّة وحلُفها عجَزلم 
إىل خياار  النساكري، اذلباوا  اننتصاار  يف 
ممارسة الضغوط السياسية، اتم الذلاب إىل 
مفاوضات الكويات يف ماتصف النا  2016، 
ولكاهم أَيْضاً اشلوا، غري أل السفري األمريكي 
لّوح أماا  أَْعَضاء الواد الوطاي أنه ما لم يتم 
التوقيُع عىل التصور املفروض ساَلفاً اسيتم 
اللجوء إىل الورقة انقتصاعية ولم يمِض وقٌت 
طوياٌل حتى جااء قاراُر نقل البااك املركزي، 
وطبناً قاراُر نقال الباك لو باألصال تنطيٌل 
لدور الباك حتى يتم حرمااُل أَْكثَر من مليول 
ونصف مليول يماي من مرتباتهم، األمر الذي 
ينااي خلل حالاة اضطراب واوىض تساّهل 
للنادوال الوصاول إىل ألدااه التاي عجز عن 

تحقيقها بواسطة القوة النسكرية.. 
تشكيُل املجلس السيايس وحكومة اننقاذ 
لدُااه األََسااايس تمتال الجبهاة الداخلياة 
بدرجاة  انقتصاعياة  للتحدياات  والتصادي 

رئيساية ولكن الاتائج لم تكن عاد املساتوى 
املطلوب ألسباب وعوامَل عديدة..

أبارز  يناد  والحصااُر  النادواُل  كال  وإذا 
وانقطااع  انقتصااعي  التدلاور  أساباب 
املرتباات، لكان يبادو أل القاوى السياساية 
تفتقاد لنوامال الثقة املطلوباة أَْو أل بنَضها 
يراِلُن عىل تواصل مع بنض أَْطَراف الندوال، 
وبدنً عن تكاتف الجهوع من أجل انساتجابة 
لضغوط الحرب انقتصاعية والسياساية يتم 
الذلاُب نحو املكايدة والرصاع عىل املكاساب 
واملااصاب الرخيصاة، كماا يتام اساتغالل 
األَْوَضااع اإلنَْسانية لرصف األنظار عن جرائم 
النادو وتحويل البوصلة نحاو الداخل الذي ن 
نربّؤه أباداً، لكان عادما يتم شاطُب الندوال 
من حساابات البنض ليتفرَغ للقدح بالداخل 
دًة يف  ااملساألة حتى لو تكن مقصوعًة ومتنمَّ
نهاية املطاف تخُدُ  النادوال وتند خيانة ملن 

تتم املزايدة باسمهم وآنمهم املتفاقمة.
ليس الحل يف املكايادات واإلثارة انعالمية، 

الحال لو كانت لااك جدياة ونوايا صاعقة يف 
تفاُلم حقيقاي لخدمة الاااس وليس النمل 

بنقلية الحمالت اننتخابية. 
يف لذه املرحلة الحساسة من اشل خيارات 
الندو يف استخدا  الورقة انقتصاعية مطلوٌب 
من الااس الوعُي أَْكثَار، اثمة طابور خامس 
حقيقاي يسانى إلضنااف الصاّف الوطااي 
الجياش  أبطاال  والطنان يف ظهار صماوع 
واللجال الشنبية ليس من أجل إيَْجاع مرتبات 
ون من أجل تحسال مساتوى منيشة الااس 
ون من أجال تواري األمن وانساتقرار، وإنما 
من أجل تسهيل مهمة السنوعيّة واألمريكيل 
يف احتالل اليمن وارتكاب الجرائم بحل شنبه 
وأباائاه بماا لم يف ُحسابال أحاد وعادلا لن 

يافع الاد .
االوعي مطلوب وكما اشل الندو برلاناته 
النساكرية والسياساية ااال باد أل تساقط 
رلاناتاه عاىل ضناف البناض أَْو تَحاّركات 

الطابور الخامس.

حميد رزق

 الوعي ُيفِشُل 
رهاناِت العدو

   - خاص:
انطلق�ت أم�س األح�د بعم�وم محافظ�ات 
الجمهوري�ة الحملة الش�عبيُة التعبوي�ة »ثبات 
وانتص�ار« املعني�ة بتعزي�ز الصمود الش�عبي 
ة بالجانب الشعبي،  وتنفيذ النقاط السبع الخاصَّ
الت�ي ذكره�ا قائُد الث�ورة الس�يُد عبدامللك بدر 
الدين الحوثي، يف خطابه بمناس�بة مرور عاَمن 

من الصمود.
الش�عبيّة يف  التعبئ�ة  إىل  الحمل�ُة  وته�دُف 
مواَجهة العدوان السعودّي األمريكي بالتعريف 
بالنقاط الس�بع والتفاُعل معها، يف إطار الحملة 
بأك�رب ق�در، وذلك ع�رب الفالش�ات والتصاميم 
والتقاري�ر وغريها ِم�ن املواد واألعم�ال املمكنة 

لدعم الحملة.
ُث النقاُط السبع عىل املستوى الشعبي  وتتحدَّ

حول:
1 - دعم الجبهات بالرجال واملال.

2 - العناية القصوى بالتكافل االجتماعي.
3 -  الحف�اظ ع�ىل وح�دة الص�ف ب�ن ُكّل 

املكونات وآليات التعاون املشرك.
4 -  العناية بالنش�اط التوعوي يف الجامعات 
واملدارس واملساجد واملجالس والتَص�ّدي لحرب 

الشائعات وللحرب الناعمة.
5 -  تفعيل وثيقة الرَشف القبلية.

6 -  العناية ش�عبياً ورس�مياً بأرس الشهداء 
والجرحى واألرسى.

7 -  االهتمام بموسم الزراعة القادم.

انطالُق حملة التعبئة »ثبات وانتصار« 
من أجل تعزيز الصمود الشعبي 

عليكم الصف واملرّتبات 
ولنا الوزارات اإليرادية

أسامة الموشكي 
اشاتي لحماي من كبيش 

واشتي كبيش يميش!
- أيوه لذه سهله وايش؟
الاوزارات  ›ونشاتي‹ 
›انيراعياات‹، وانتاوا عليكم 
الجبهاات وترصاوا الرواتب 

والنالوات!
- كّمل كمل بس، وما عاع 

تشتوا؟
المممم، وعشاال نفّنل 
مبدأ الرشاكه ›نشاتي‹ امل 
ماا  وإذا  ماااا،  الناصماة 

نضفهاش يقع ماكم!
- أمانتك؟!

›ونشتي‹ رغد النيش ونصرتف وننيش ونفتهن ونرتاح!
- طيب ليش ما نافذ كال  السايد حال قال نضبط املوارع 
املالياة وإصالحهاا وتوسايع عائرتهاا وانساتفاعة مان كل 

الفرص، وتخّففوا الرصايات ألجل الجميع يصرتف،
ايان رصايات، احاا صح ›نشاتي‹ نرصف باس ما باقدر 

نرصف!
- اسامع ياا ايّل ماا بتارصف لو باس ›بن منيايل‹ يخفف 

رصاته ن نصرتف كلاا،
كيف؟

- أقلك كيف، بن منييل خالل شاهَري مارس وابريل رصف 
بما يقارب ›مائتل وخمسل ألف لرت‹ له وللمقربل، وقيمتها 
تصل إىل أَْكثَر من ساتل مليول، ولذا املبلغ كفيل بأل يغّطي 

نصف راتب لنرش وزارات.
عاعي لو وزير ومشااويره كثرية، ›اشاتيكم‹ ترتانوا عن 

سفاسف األمور!
- لاه طيب يا سفاساف، وايش رأيك أل من يو  تشاكيل 
الحكوماة رصاة ›بن منييل‹ الشاخصية تجااوزت ثالثمائة 

مليول!
›اشتي‹ تخرجاا من املوضوع لو سمحت.

- آخار يشء بس اباّرع قلبي، خالل الفرتة مان يااير حتى 
ماارس إجماايل مبلغ انياراعات لرشكاة الافط أربناة مليار 
ومائة وسابنة وأربنل مليول، لذه املرة أنا ايّل ›اشتي‹ أعرى 

وين ليه..! 
انت صورتك ›تشتي‹ تشل الصف. 

- خالص ون تزعل، كّمل يل.. مناع تشتي؟
مناع اشتي ماكم يشء!

- ما ›تشتيش‹ اكلمك شوية عن وزارة انتصانت؟
ن ن، انا عريت ما اشتي!

- أيش؟
›أشتيكم ترجنوا مرال‹

#علع_عياي_علع.

وزيُر الزراعة: خسائُر القطاع الزراعي تقدر ب�16 مليار دوالر
   - خاص:

أعلاات وزيار الزراعة والري، غازي أحمد محسان، أل حجَم األرضار والخساائر األولية املبارشة وغري 
املباارشة التي تنرض لهاا القطاع الزراعي يف اليمن جراء الندوال السانوعي األمريكي تجاوزت 16 مليار 

عونر.
ويف تحقيل أجرته قااة املسارية مع عدع من الشاخصيات املناية، حول الخساائر التي ألحقها الندواُل 
بالقطاع الزراعي يف اليمن، أكد وزير الزراعة أل الندوال استهدف القطاع الزراعي بشكل مبارش ومماهج؛ 

بهدف القضاء عىل أية بُاية تحتية وماشآت زراعية.
ويتفُل مديُر عا  اإلرشااع واإلعال  الزراعي  . ماجد لاشام املتوكل مع ما طرحه الوزير محسان بأل 
الزراعاة طالها اساتهداف عدواناي مبارش ومماهاج، إذ قال: اوجئااا يف الثالثة األشاهر األوىل بأل لااك 

استهداف متنمد ومماهج للقطاع الزراعي يف اليمن 
من جهته، كشف رئيس مجلس إعارة الهيئة النامة للبحوث وإلرشاع الزراعي ع. ماصور محمد الناقل 
عن األرضار األخطر والتي تحتاج إىل وقت نكتشاااها، مؤكداً أنها األرضار الااجمة عن انشاناعات التي 

تصدرلا بنض القذائف والصواريخ. 
وعان الحصاار كجانب آخر مما تنرض لاه اننتاج الزراعاي اليماي أوضح  . عبد الارؤوف الصربي، 
مدير اإلعارة النامة للتساويل والتجارة الزراعية، أل أكثر املاتجات كانت تصدر عن طريل مافذ حرض – 

الطوال، الذي أغلل بسبب الندوال.
وسانياً نحاو انكتفااِء الذاتي وتخفيفاً آلثار الندوال والحصار عىل املساتوى الشانبي.. وّجه السايد 
عبدامللك بدرالدين الحوثي يف خطابه بمااسبة مرور عاَمل من الصموع، بانلتما  بموسم الزراعة القاع  

يف زراعة الذرة بتناول رسمي وشنبي، ضمن سبع نقاط ماوٌط بالجانب الشنبي القيا  بها.


