
لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل: أرسل حرف )ش( برسالة نصية إىل:                             2066                           5171                       3020

اليدع )227(           اليميل 25 مايو 2017   املواخل ل2 شيبال م3ل1لا سياسية - شاملة - تصدر كل اثنني وخميل

16 صفحة 80 ريااًل

وفُد أنصار اهلل يرُفُض لقاء ولد الشيخ قبل حل مشكلة املرتبات استجابًة لتوجيهات قائد الثورة

صرف 50 % من املرتبات نقدًا ملواجهة التزامات رمضان

قال اأن اليمن يتعر�ض ملوؤامرة كونية لتفكيكه ومتزيقه
الصماد: جاء ترامب لينصب النظام السعودي شرطيًا مخلصًا ألمريكا في المنطقة

مفت��ي الجمهورية: التكاُفُل االجتماعي والتراحم بين الناس يأتي امتثاالً 
ألم��ر اهلل خصوص��ًا والش��عب يعيش ظروفًا صعب��ًة نتيجة الع��دوان عليه

قنص 3 جنود سعوديين وتدمير آلية ومصرع 
طاقمها في جيزان.. ومقتُل وإصابُة أكثر من 83 
سودانيًا في ميدي بينهم 4 ضباط وجبهتا نهم 

وصرواح تحصدان أكثر من 150 مرتزقًا

يف عمليات نوعية نّفذها اأبطال اجلي�ض واللجان ال�شعبية

تسلم 
األيادي

مالية االنقاذ: 
اإلتصاالت والنفط ترفضان توريَد 

اإليرادات للبنك المركزي
إكتشفنا  4664 حسابًا للمؤسسات 

االيرادية خارج البنك المركزي 

ال ندفُع رياالً واحدًا 
كمجهود حربي
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  - خاص:
باسام  الرساميُّ  الناطاُل  ساير 
حكوماة اإلنقاذ الوطناي وزير اإلعال ، 
أحمد حامد، من الشائيات التي رّوجت 
التابياة  لهاا بياُض وساائل اإلعاال  
لليدوال السايوعّي، حول قيا  أطراف 
خارجياة بإعخال أسالحة كيماوية إىل 

اليمن.
ترصياح  يف  اإلعاال   وزياُر  وقاال 
لوكالاة األنبااء اليمنياة، ياو  الثالثاء 
الفائات: »ييلام القاايص والّداناي ألَّ 
ُج لاذه األكاذيب  اليادواَل الاذي ياروِّ

ألَْلَداف ونوايا خبيثاة، يفرض حصاراً 
مطبقااً عىل اليمان، جواً وبحاراً وبراً، 
مناذ أَْكثَر مان عامني، وتارُف األَُماُم 
املتحدة وميها قاواُت اليدوال وبأحدث 
ذلاك  عاىل  والتكنولوجياا  التقنياات 
الحصار ومراقبة كاخة املناخذ واملمرات 
البحرياة والربية والجوية، وال تسامح 
حتى بدخاول االحتياجات الرضورية«. 
متساائالً بُسايرية عن الكيفياة التي 
ساتمرُّ بهاا لذه األسالحة وساط لذا 

الحصار اليانل.
وأشاار وزياُر اإلعاال  يف ترصيحاه 
إىل أل الشايب اليمني وجيَشاه ولجانَه 
قاد تورَّعوا، وبشاهاعة اليالم كله، عن 

اساتهداف املدنياني يف مادل ومناطال 
اليادو السايوعّي التاي تنطلاُل منهاا 
طائراُت اليادوال وصوارييه، وبالتايل 
يساتهدخوا  أل  املنطال  مان  خليال 
أنفسهم بمثل لذه اليطوة املزعومة.

وتسااءل وزياُر اإلعاال  مساتغرباً 
من تلك اإلشااعات عان »املصلحة التي 
سايجنيها الشايُب اليمناي والجياش 
مثال لاذا  الشايبية جاّراء  واللجاال 
ااة يف املناطل  اليمال اإلجراماي، َخاصَّ
التاي حّدعتها تلاك األكاذيُب بمحاخظة 
الحديادة، ويف لاذا التوقيات بالتحديد 
الذي تسيى خيه أمريَكا وقوى اليدوال 
الساتهداخها«، مجدعاً تأكيَده عىل عد  

صحاة تلاك املزاعام جملاة وتفصيالً، 
ومحذراً من األَْلاَداف املبطنة وَراء تلك 
الدعاياات والتاي مان أبرزلاا التمهيُد 
الساتيدا  مثل تلك األسالحة من قبل 
اليدوال الرتاكاب جرائم بحل اليمنيني 

عىل غراِر ما حدث يف سوريا مؤخراً.
وحّمل وزيُر اإلعال  اإلَعاَرَة األمريكية 
كامَل املسؤولية عن استيدا  مثل لذه 
األسلحة يف اساتهداف الشيب اليمني؛ 
كونهاا املصدَر الرئييسَّ لتلك األسالحة، 
محّذراً نظاَ  آل سيوع واإلمارات وبقية 
قوى اليدوال من اإلقادا  عىل مثل تلك 

اليطوة.

  - خاص:
قالت الجميية الفلكياة اليمنية: إل 
بيَد غٍد السبت املواخل 27 مايو لو ُغرَّة 

شهر رمضال املبارك.
وقالات الجميية يف بياال لها، أمل 
ياو   الشامل  غاروب  إل  األربيااء: 
اليميال 25 ماياو يف األُُخال الغرباي 
امليتمد لليمن يف سااحل مدينة الحديدة 

السااعة الساعساة والدقيقة  تحدياداً 
33، وقبال لذا الوقت بحوايل م1 عقيقة 
يغاُرُب القماُر يف املوقاع ذاتاه، وأماا 
االقارتاُل أَْو والعُة لالل شاهر رمضال 
املبارك ال يكوُل إال بيَد غروب الشامل 
بحاوايل أربع سااعات وإحادى عرة 

عقيقة.
وأضاخات الجمييُة الفلكيُة اليمنية: 
ار الرَطاني لبداية  ونظاراً لياد  توخُّ

الشاهر الهجاري الجدياد املتمثلاني يف 
االقارتال أَْو والعة الهاالل قباَل غاروب 
الشامل، ومغياب الهاالل الجديد بيد 
الغاروب، خإنه من املساتحيل أل يكوَل 
الياو  التايل الجمياة األول من رمضال 
وبنااء عىل ذلاك يكول يو  السابت 27 
مايو 2017  األول من شهر رمضال.

وأشاارت، إىل أل والعَة لالل شاوال 
ساتكوُل يف صبااح السابت ل2 يونياو 

و31،  اليامساة  السااعة  املقبال 
السااعة  حاوايل  الشامُل  وساتغرب 
الساعساة والدقيقاة 2ل، خيماا يغُرُب 
لالل شاوال الوليد السااعة الساابية 
والدقيقاة الساعساة، أي أل ُمدَّة املكث 
القمري بياد غروب الشامل تصُل إىل 
حاوايل ل2 عقيقاة، ماا ييناي أل ياو  
األحد 25 يونيو سيكوُل األوَل من شهر 

شوال.

  - نشوى الرازحي:
َوَص�َف ُمستش�اُر ترامب لش�ؤون األمن القومي مؤّخراً 
ج�دوَل أعم�ال ترام�ب ألول رحل�ة خارجي�ة ل�ه، قائ�اً: 
»سيش�جع ترام�ب رشكاَءنا العرب واملس�لمني ع�ى اتخاذ 
خط�وات جريئة وجدي�دة لتعزيز الس�ام ومواجهة أولئك 
الذين يثريون الفوىض والعنف، من تنظيم داعش إىل تنظيم 
القاع�دة إىل إيران إىل نظام األس�د، وتس�ببوا يف الكثري من 

املعاناة يف جميع أنحاء العالم اإلْسَامي وما وراءه«. 
م�ن الصع�ب أخذ وصف ميكماس�ر ع�ى محمل الجد 
لع�دة أس�باب. أوله�ا أن الس�عودينّي وحلفاءه�م هم من 
يث�ريون الفوىض والعنف يف اليمن، ويُعد بعضهم مس�ؤوالً 
عن القيام بذلك لس�نوات يف س�وريا. تلك الدوُل ليس لديها 
مشكلة يف إثارة الفوىض والعنف وحكومتُنا ليست أقلَّ شأناً 
منها يف ذلك، إذ ليس لديها مش�كلة يف مساعدتهم طاملا ويف 

ذَلك معارضة إليران. 

 وبعي�داً عن مواجه�ة ُكلٍّ من تنظيم داع�ش والقاعدة، 
�د هؤالء العماء األوضاَع وأث�اروا الرصاعات يف ُكلٍّ من  صعَّ
اليمن وس�وريا وس�محوا للجماعات املتطرف�ة بأن تصبَح 
أق�وى وأهمل�وا يف ذات الوقت الجهوَد الرامي�َة إىل مكافحة 
الجهاديني حت�ى يصبح باإلْمَكان تذليل الُس�بل إىل قصف 

اليمن وتجويعها. 
كل م�ا فعلت�ه إَداَرة ترام�ب حتى اآلن ه�و مكافأة تلك 
ره�ا وعدم جدارته�ا بالثقة من خال  الحكوم�ات عى تهوُّ
إمداده�ا بمزي�د من األس�لحة والدعم، الذي ف�اق ما كانت 

تتلقاه فعلياً. 
وجاءت أول زي�ارة لرامب منذ توليه منصب الرئاس�ة 
إىل الري�اض لتك�ون ختماً ال لبس في�ه للتأكيد عن املوافقة 
عى الس�لوك امُلدمر وغري القانوني الذي تنتهجه السعوديّة 

يف اليمن. 
ويتحمل التحالف مس�ؤولية كبرية يف خلق أس�وأ كارثة 
إنَْس�انية يف العالم، كما أنه ارتكب العديد من جرائم الحرب 

ضّد السكان املدنيني. ويف ظل ذلك، يحتضن ترامب، بكل ما 
تحمل الكلمة من معنى، أَعَضاء التحالف. 

وإذا كان يف زيارة ترامب توجيُه مزيد من االهتمام ملحنة 
اليم�ن، فإن ذلك س�يكون له جانٌب إيجابي بس�يط، حيث 
يرجح أن تس�تمرَّ معاناة الش�عب اليمني الهائلة والتدمري 
الذي أحدثه التحالف بدعم الواليات املتحدة يف الغالب دون 

أن يلتفت إليها أحد. 
فمن ب�ني جميع الدول، اختار ترام�ب أن تكون زيارته 
األوىل للبل�د الت�ي تتحم�ل حكومت�ه مس�ئولية كب�رية عن 
التس�بب يفيِ مجاع�ة كربى م�ن صنع اإلنَْس�ان يف أحد أفقر 
دول العال�م وتورطت الواليات املتحدة يفيِ العديد من جرائم 
الح�رب املرتكب�ة فيها؛ بس�بب مس�اعدة حكومتن�ا لها يف 

جهودها الحربية.
ويف الوقت الذي يجام�ل فيه ترامب الطغاة يف الرياض، 
تس�تمر معاناة املاي�ني من اليمنيني بس�بب الجوع نتيجة 

دة تدعمها واشنطن. لخيارات عسكرية وسياسية متعمَّ

  - خاص:

يواِصُل أبطاُل الجيش واللجال الشايبية 
عملياِتهام  الحادوع  وراء  ماا  جبهاات  يف 
اليساكرية االساتنزاخية لجناوع ومقدرات 

اليدو السيوعّي.
وبحساب مصدر عساكري، خقد شاهَد 
اليملياات  اليوماال املاضياال عادعاً مان 
اليادو  التاي كبادت  النوعياة  اليساكرية 

خسائَر خاعحًة يف األرواح واليتاع.

ووخقااً للمصادر خاإل أبطاال الجياش 
واللجال الشايبية نّفذوا يو  أمل األربياء 
يات  قصفااً مدخييااً وصاروخياً عاىل تجمُّ
الكارس  موقاع  يف  السايوعينّي  للجناوع 
بجيزال، ما أسافر عن مارصع وجرح عدع 

منهم وتدمري آليتني عسكريتني.
ويف جيازال أَيْضااً نفاذ أبطاال الجيش 
واللجال الشايبية عمليات قنص، أسافرت 
األوىل عان مقتل جنادي سايوعّي يف َموقع 
الدخينية، خيما أسافرت الثانية عن مرصع 
جندي سايوعّي يف موقع ملحمة، وأسفرت 

الثالثة عن مرصع جندي سايوعّي يف موقع 
الفريضة.

الجياش واللجاال  أبطاال  كذلاك عّمار 
الشايبية بكماني محكام آليًة سايوعيّة يف 
طريل املساحية بجيازال، ووخقااً للمصدر 
خإل طاقَم اآللية لقوا مرصعهم يف اليملية، 
خيماا نفذ أبطاال الهندساة اليساكرية يف 
الجياش واللجال الشايبية عملياة تفجري 
طقام سايوعّي بيباوة ناسافة يف موقاع 
اليشال، وقد أسافرت اليملية عن مرصع 

طاقمه.

وكال أبطااُل الجيش واللجال الشاييبة 
قاد نّفاذوا، الثالثاء املايض، قصفااً مدخيياً 
وصاروخيااً عاىل تجمياات لُجناوع اليدو 
السايوعّي يف مركاز السالة بمنطقة عفرة 
وموقاع املينال وكاذا تحصيناتهام خلاف 

كرس جوبح، محققني إصاباٍت عقيقًة.
الجياش  أبطاال  اساتهدف  عساري  ويف 
واللجال الشيبية تجميات لجنوع سيوعينّي 
وآلياتهم يف ميساكر ثويلة بصلية صواريخ 
مباارشة،  إصاباات  محققاني  كاتيوشاا، 
كما اساتهدخوا بالقذائف املدخيياة امَلْجَمَع 

الحكوماي بالربوعاة وتجميااٍت للجياش 

السيوعّي ومرتزقته يف منفذ علب.

ويف نجارال اساتهدف أبطااُل الجياش 

الجياش  تجميااِت  الشايبية  واللجاال 

وموقاٍع  بليالاني  ميساكر  يف  السايوعّي 

مساتحدٍث يف امليروق وتحصيناتهم غربي 

املوقاع، كماا اساتهدخوا تجمياات للجنوع 

السايوعينّي يِف مبنى حرس الحدوع وموقع 

نهوقاة وقياعة الفاّواز وموقع مساتحدث 

رشق الشبكة.

قنُص ثالثة جنود سعوديني وتدمرُي آلية بكمني محكم ومصرُع طاقمها يف جيزان

حّمل الإدارَة الأمريكية م�شوؤوليَة ا�شتخدام هذه الأ�شلحة �شد اليمنيني:

ناطُق حكومة اإلنقاذ يسَخُر من مزاعم إعالم 
العدوان حول دخول أسلحة كيماوية إىل اليمن

فلكياً: السبت أول أيام شهر رمضان املبارك

قالت اإنه وفيما يجامل ترامب الطغاة يف الريا�ض ُيعاين مالينُي اليمنيني من اجلوع؛ ب�شبب حرب تدعُمها وا�شنطن

صحيفُة »ذي أمريكان كونسرفاتيف« األمريكية: زيارُة ترامب 
للسعودّية تؤكد موافقَة أمريكا على التدمري السعودّي لليمن

قبائُل همدان َوأرحب تسرّي 
قوافل »الصمود« لدعم الجبهات

  - خاص:
نّظام عدٌع كباريٌ من أبناء قبيلة أرحب محاخظاة صنياء، يو  الثالثاء 
الفائات، قاخلة غذائياة متنوعة ومالياة بينوال )ُجوع وصماوع(؛ ععماً 
ألبطال الجيش واللجال الشيبية يف مياعين القتال ضد اليدوال السيوعّي 

ومرتزقته.
وأكد أبناء أرحب يف وقفتهم القبلية أثناء تسايري القاخلة عىل مواَصلة 
رخد الجبهات بالرجال واملال والسالح حتى تحقيل النرص وتطهري الوطن 

من املرتزقة واملناخقني.
يف نفل اليو  نّظم عادٌع كبريٌ من أبناء املربَّع الغربي بمديرية لمدال 
محاخظة صنياء وقفًة قبليًة سارّيوا خيها قاخلاة غذائية ومالية بينوال 
)قاخلة الصموع يف مواجهاة اإلْرَلاب األمريكي عىل اليمن(؛ ععماً ألبطال 
الجياش واللجاال يف جبهات الارف، مؤكديان عىل االساتمرار يف ععم 
الجبهات حتى تحرير ُكّل شرب من أرايض الوطن من الُغزاة وعمالئهم.

لقاءاٌت موّسعة لقبائل عمران 
ومأرب ضد اإلرهاب األمريكي 

  - خاص:
ضمَن الفياليات الشيبية املتواصلة ضد اإلْرَلاب األمريكي، عقد أبناُء 
اياً، ياو  الثالثاء الفائت،  قبائال بكيل بمحاخظة عمرال لقاءاً قبلياً موسَّ
اساتنكروا خيه زياارَة الرئيل األمريكي لبالع الحرَماني، والتي وصفولا 
بالزياارة »املشاؤومة«، كما عرّبوا عان رخضهم لإلْرَلااب األمريكي عىل 
اليمن، وقد حرض اللقاَء رئيُل اللجنة الثورية اليليا، األساتاذ محمد عيل 
الحوثي ومحاخظ املحاخظة، حيث أشااع رئيال اللجنة الثورية بمواقف 

قبائل بَكيل البطولية، وثّمن لهم َوحدتَهم وصموَعلم.
ُج عخية جديدة من أبطاال بكيل الذين تم تدريبُهم  وتيلال اللقاَء تيرُّ

لرخد جبهات الساحل الغربي.
ويف ماأرب أَيْضااً نّظام عادع كبري مان أبنااء مديرية بدبادة يف نفل 
اليو  الفائات وقفًة احتجاجيًة الساتنكار ورخض التدخاالت األمريكية 
يف املنطقاة، مؤكديان يف الوقفة عىل موقفهم الثابت يف اساتمراِرلم رخد 
الجبهات، كما أكدوا يف بيال لهم أل أمريكا لي راعية اإلْرَلاب يف اليالم.

صنعاء: موّظفو »الكهرباء« 
يحتّجون أمام مقر إقامة ولد 

الشيخ مطالبني بالرواتب 
  - خاص:

نّظام موظفو وزارة الكهرباء والطاقاة، صباَح الثالثاء الفائت، وقفًة 
احتجاجيًة أما  خندق شارياتول مقر إقامة مبياوث األمني اليا  لألَُمام 

املتحدة، إسماعيل ولد الشيخ. 
 وأعارب املحتجول يف بيال وقفتهم عن رخضهم القاطع ألّي لقاء مع 
ولد الشايخ أَْو أي حاوار أَْو تفاوض قبل رخع الحصاار ورصف املرتبات، 
متهماني األَُمام املتحدة بأنها كانت سابباً يف إيقاخهاا عندما واخقت عىل 

القرار غري الرعي املتمثل بنقل البنك املركزي.
كماا حّمل البياُل املجلاَل األعىل وحكومة اإلنقاذ املسائوليَة الكاملَة 
يف حال ُجلُوساهم أَْو لقائهم بولد الشايخ، مؤكدين أنه مجرع أعاة ليدمة 

اليدوال.
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الثورُة تنحاُز لأبناء ال�شعب:

وفُد أنصار اهلل يلتزُم بتوجيهات قائد الثورة ويرُفُض لقاَء ولد الشيخ قبل حل مشكلة املرتبات

وزيُر املالية يقول اإن جهوداً جّبارًة اأّدت ل�شرف 50 % من املرّتبات نقداً ملواجهة التزامات �شهر رم�شان

الرئيُس الصّماد يوّجه باتخاذ اإلجراءات ضد الجهات املماطلة يف التوريد 

  - خاص:
خوَر وصوله مطار صنياء، ساارع املبيوُث 
الشايخ إلطاالق ترصيحاات  ولاد  إساماعيل 
صحفياة، باأل املهّمَة الرئيسايَة التي جاء من 
أجلها لي تجنُُّب حدوث عمليات عسكرية عىل 
الحديدة ومينائها، ليؤّكَد أنه يواِصُل ممارساَة 
مهامه كمبياوث لدول اليادوال وليل لألَُمام 
املتحدة، خليسات صنياُء مان ييّطط للهجو  
عاىل الحديدة بال عول اليادوال، ومجيئه بهذه 
املهماة إىل الياصمة أَكَّاَد منذ اللحظة األوىل أنه 
جاَء ليساِوَ  الشيَب اليمني ويبتزَّه بيد عامني 
من الحصار وبيد عدة شاهور من حظر ميناء 

الحديدة.
وعىل مادى الشاهور املاضية أقاّرت األَُماُم 
عان  املرتزقاة  بمساؤولية حكوماة  املتحادة 
رصف مرتباات موظفي الدولة مناذ نقل مقر 
البنك املركازي إىل عدل، كما أَكَّااَد الفارُّ لاعي 

التزاَماه برصف املرتباات عندما حااول تربيَر 
قارار نقل البناك، لكن ولد الشايخ ويف إحاطته 
قباَل األخارية أمااَ  مجلال األمن لياب عوراً 
خاضحااً يف مرسحياة اليادوال، عندماا أعلنت 
حكومُة املرتزقة عن تحويل مرتّبات منتسابي 
وزارة الرتبياة، قبال سااعات مان اإلحاطاة، 
ليتمّكاَن األخريُ من إباالغ أَعَضاء مجلل األمن 
أل »حكوماة املرتزقاة بادأت رصف املرتبات«، 
ويف الياو  التايل تم ساحُب بقياة التحويل من 
»مارصف الكريماي«، رغام أل املبلاغ الذي تم 
تحويلُاه لم يتجااوز 1 % من إجماايل مرتّبات 

موظفي الدولة.
وَساَط مماطلاة األَُماام املتحدة عان إلزا  
املرتزقاة بارصف مرتباات موظفاي الدولاة، 
وتفاقام األزمة اإلنَْساانية الناجمة عن قطيها 
وعن الحصار، وّجه قائُد الثورة السيُد عبدامللك 
بادر الديان الحوثاي، وخاَد أنصاار اللاه بيد  
اساتقبال ولد الشايخ لحني الوخااء بالتزامات 

األَُمام املتحدة وحل مشاكلة املرتباات وإَعاَعة 
ختح مطار صنياء. 

وقال رئيُل اللجنة الثورية اليليا، محمد عيل 
الحوثي، قبل سااعات من وصول ولد الشايخ: 
»بنااء عىل توجيهاات قائد الثاورة بالوقوف إىل 
جانب الشيب اليمني حتى تتم ميالجة مشكلة 
مرتباات موظفاي الدولاة، خقاد تم إباالُغ ولد 
الشيخ بيد  اساتقباله من الوخد حتى يتم حل 

مشكلة املرتبات«.
مان جانبه جاّدع الناطاُل الرسامي ألنصار 
الله، محمد عبدالساال ، رئيل الوخد املفاوض، 
االلتازاَ  بتوجيهاات قائد الثاورة التي انحازت 
انقطااع  جاّراء  ومياناتاه  الشايب  ملصالاح 
املرتبات، عندما أَكَّاَد »أل استمراَر اللقاءات مع 
األَُمام املتحادة باَت جزًء من اليبث، طاملا ولي 
داتها  عاجزة عن خيل أي يشء حتى تفيء بتيهُّ

اإلنَْسانية واألَْخاَلقية«.
وأوضاح عبُدالساال  أناه »يف ظال التغطية 

الشاملة التي تقو  بها األَُمام املتحدة عىل جرائم 
اليادوال اليساكرية واالقتصاعية واإلنَْساانية 
وعاد  اإليفااء بوعوعلا القاطياة خيما يُيصُّ 
عخاع الرواتاب للموظفاني وقد قطيات وعوعاً 
متكررة بذلك إللزا  قوى اليدوال بيد  التيرض 
لالساتحقاق اإلنَْسااني واألَْخاَلقاي والطبييي؛ 
كول مسااومة الشايب اليمني يف لقمة عيشه 
كوسايلة من وساائل الحرب والقمع من أشاد 
الجرائم بحل اإلنَْساانية، ويِف ظل استمرار عجز 
األَُمام املتحدة الرصيح والواضح، بل وتغطيتها 
عان ذلاك يف ختاح مطار صنيااء الادويل، خإننا 
نؤكد أل اساتمراَر اللقاءات ماع األَُمام املتحدة 
بااَت جزًء مان اليباث طاملا ولاي عاجزة عن 
خيل أي يشء، حتى تفيَء بتيهداتها اإلنَْساانية 
ُل خيه  واألَْخاَلقية، أَْو تيلان موقفاً رصيحاً تحمِّ
امليتدي املساؤوليَة الكاملَة تجااه ما خيله وما 

زال بحل أبناء الشيب اليمني«.
كماا أشاار عبُدالساال  إىل أل »الحرص عىل 

الساال  وإيَْجاااع حلاول كاملاة وشااملة لو 
خياُرنا الثابت والدائم، ولكان تجربتَنا الطويلة 
ماع األَُمام املتحادة أثبتت أنها غاريُ قاعرة عىل 
خيل يشء وإنما تتَحارَُّك إذَا رغبت قوى اليدوال 
منها التَحاّرك، كلما زاع الضغط الشيبي الدويل 

واإلقليمي«.
وأضااف أل األَُمااَم املتحادة تتَحاارَُّك وخقاً 
لرغبة اليادوال؛ بهدف »اإليها  بأل ثمة عمليَة 
تفااُوض سياساية قائمة، وكلماا تجاوبنا مع 
خارطاة أَْو ماروع تقدماه األَُماام املتحادة 
ترتاَجاُع قوى اليادوال عن الوخاء باأي التزا ، 
وإزاء ذلاك تصُماُت األَُماُم املتحادُة وال تَحاّرك 
سااكناً!!، وإنما تنتظر جولة جديدة أَْو مسااراً 
عساكرياً ليله يفارُض عىل الشايب اليمني أل 
اة وقاد تواطأت  يرخاَع رايَة االستساال ، َخاصَّ
بشاكل كباري يف تساهيل الحصاار االقتصاعي 
ونقال البناك املرَكازي وغريلا من املمارساات 

امليروخة للجميع«.

  - خاص:

وّجه األخ صالح الصّماع - املجلُل السايايس األعىل، باتياذ كاخة اإلجراءات 
القانونية واليطوات الالزمة ضد أية جهة تنتهج التالعب أَْو املماطلة يف التوريد 

للبنك املركزي.
وناقش اجتماٌع ضم املجلل السايايس األعاىل، أمل األول، ورئيَل حكومة 
اإلنقااذ الوطني، َعبداليزياز بن حبتاور، ووزراء املالية واالتصااالت واليدمة 
املدنياة والشائول القانونية ووزير الدولة لشائول مجليَس النواب والشاورى، 
اليطواِت املنجزَة من قبَل الحكومة لرصف املرتبات قبل شهر رمضال املبارك.
ويف االجتماع قّد  صالح شايبال - وزيار املالية، تقريراً عن الُجُهوع املبذولة 

والصيوباات التاي تواجه الوزارة جاراء اليدوال والحصار الاذي أعاق حواالت 
%90 من إيراعات الدولة، إىل جانب اإلخفاء املمنهج من قبل اليدوال للسايولة، 

وكذا قرار نقل البنك والصمت الدويل إزاء ُكّل ذلك.
وأشاار شايبال، إىل أنه وبفضل ُجُهوع جبّارة بذلها املجلُل السيايس األعىل 
والحكومة والبنك املركزي تم البدُء بتنفيذ رْصف نسبة 50 % من مرتبات شهر 
ملوظفاي الدولة اساتثناء ملواجهة التزامات شاهر رمضال املباارك وذلك برخع 
نسابة 20 % عماا تم إقراره بمجلل الوزراء الاذي كال أقرَّ 30 % من املرتبات 

نقداً و20 % توخري بريدي و50 % للبطاقة السليية.
وتطرق االجتماع إىل الجهات التي أورعلا وزيُر املالية يف تقريره بهذا الشأل، 
ويف املقابل وّجه باتياذ اإلجراءات املناسابة التي تسّهل للجهات االستفاعة من 
حسااباتها لدى البنك املركزي، كما وّجه باملتابية الجاعة للرضائب املساتحقة 

عىل الوحدات االقتصاعية البالغة أَْكثَر من 25 مليار ريال، بحساب تقرير وزارة 

املالياة، ورسعة تحصيل املتأخارات عىل رشكات االتصااالت واتياذ اإلجراءات 

اة يف ظال الحصار واليدوال  القانونياة الراِععاة تجاه من ييالاُف ذلك، وَخاصَّ

والتضحياات التاي يقّدُمها الشايب اليمني يف سابيل حريته واساتقالل قراره 

السياعي والسيايس.

من جانبه قّد  وزيُر اليدمة املدنية والتأمينات عدعاً من التصورات املقرتحة 

لرصف املرتبات يف األشهر القاعمة، والتي من شأنها ضماُل رصف مرتب شهر 

ُكّل ثالثة أشهر والجهوع الالزمة إلنجاح لذا التصور, كما قّد  وزيُر االتصاالت 

رشحااً موجزاً ملا بذلته الوزارة من متابياة للمتأخرات لدى رشكات االتصاالت 

واملتوقع توريدلا خالل الفرتة املقبلة.

مقتُل وإصابة َأكثر من 70 مرتزقاً بينهم قائد الزحوفات يف محرقة جديدة يف نهم

بالأ�شماء.. ع�شراُت القتلى واجلرحى ب�شفوف اأتباع العدوان:

تطهرُي أربعة مواقَع وعملياٌت عسكريٌة نوعيٌة يف مأرب تسفر عن مصرع أبرز قيادات املرتزقة

  - خاص:

السايوعّي  األمريكاي  اليادوال  تحالُاُف  تكبّاد 
ومرتزقته خسائَر كبريًة يف األرواح واليتاع عىل أيدي 
أبطاال الجيش واللجاال الشايبية يف مديرية نهم، 
ولم يفلح رغم عتاعه واالساناع املستمر للطريال أل 
يتجاوز اليط الذي استدرجه إليه األبطال ليمطروه 

باملوت من ُكّل جانب.
املسارية  لصادى  عساكري  مصادر  وبحساب 
خقاد تمكان أبطال الجياش واللجال الشايبية من 
التصدي لثالثة زحوف كبرية نّفذلا تحالف اليدوال 
ومرتزقته واساتمرت ملدة يومني مع قصف مدخيي 
وجاوي مكثّف باتجاه تبّة اليياناي وتبّة القناصني 

والتبة الحمراء.
وأكد املصدر أل أَْكثََر من 70 مرتزقاً ساقطوا ما 

بني قتيل وجريح، من بينهام قياعات، باإلَضاَخة إىل 
مرصع قائاد املرتزقة يف جبهة نهام، اليقيد غيالل 
مهياوب رسال، ماع عادع مان مراخقياه، برضبة 

مدخيية مسّدعة.
وأشاار املصدُر إىل أل املرتزقة خّروا أما  التصِدي 
الباسال ألبطال الجيش واللجال الشايبية، تاركني 
اياب  عادعاً كبارياً من جثاث رخاقهم مرميًة يف الشِّ

والوعيال.
عىل صييد متصل قامت وحدُة القوة الصاروخية 
بمباغتة تجّميات املناخقاني يف واعي ملح بمديرية 
نهام بصاروخ زلزال2 محيل الصنع وساقوط َقتىْل 

وجرحى يف صفوخهم جراء الرضبة.
وبحساب مصدر عساكري خقد أصيبت جموُع 
املرتزقاة بالهلاع والتيبُّاط جاّراء املحرقاة التاي 
تيّرضاوا لها، ما أَعَّى إىل تباُعل االتهامات والتيوين 

خيما بينهم البيض.

  - مأرب:
تمّكن أبطاُل الجيش واللجال الشيبية من 
تطهري أربية مواقَع عساكرية كال يتمركز 
خيها مرتزقة اليدوال األمريكي السيوعّي يف 

مديرية رصواح بمحاخظة مأرب. 
وأكد مصدر عساكري لصدى املسارية أل 
أبطال الجيش واللجال الشيبية نفذوا، أمل 
األربيااء، أرباَع عملياات نوعياة يف جبهات 
رصواح، أسافرت عن تطهاري أربَية مواقع 
كال يتمرَكاُز خيها مرتزقة اليدوال ومرصع 

اليرات يف صفوخهم.
وأوضاح املصادر أل اليملياِت أسافرت، 
باإلَضاَخاة إىل تطهاري املواقاع، عان مرصع 
قائد أكرب كتيباة للمرتزقة يف رصواح رئيل 
حازب اإلصاالح يف مديرياة الحاَداء بذمار، 
اليقياد صالح الفقيل الحاداء، وقرابة 32 
مرتزقاً وجرح القياعي البارز حمد بن وليط 

اليبيدي و20 آخرين.
وبانّي املصادُر أل اليقياَد املناخال صالاح 
للمناخقاني يف  الفقيال قائاَد أكارب كتيباة 
رصواح لقاي مرصعاه مع م1 مان مراخقيه 

بيملية نوعية نفذلاا أبطال الجيش واللجال 
الشايبية، خيماا اساتهدخت عملياٌة ألبطاال 
الجيش واللجال الشيبية طقَم القياعي البارز 
حمد بن وليط اليبيدي رشق مديرية رصواح 
بصااروخ موّجه، ماا أَعَّى إىل إصابته بجروح 
ومارصع 5 مان مراخقياه. كماا لقاي م من 
عنارص املرتزقة مرصعهم بيملياٍت متفرقة.
وكال أبطااُل الجياش واللجال الشايبية 
قاد نّفاذوا عادعاً مان اليمليات اليساكرية 
يف محاخظاة ماأرب ياو  الثالثااء املاايض، 
حيث تمكنوا من إحراق طقَمني عساكريني 

للمرتزقاة، أحدلما يف واعي ربيية برصواح، 
واآلخار يف منطقة امليدرة، كماا تمكنوا من 
إحاراق آلياة عساكرية يف املنطقاة األخريَة، 
باإلَضاَخاة إىل عمليتاني نوعيتاني، األوىل عىل 
مواقع املناخقني املطلة عىل ساوق حرمل يف 
امليدرة، والثانية عىل مواقع املناخقني يف تبة 
املطار، وعمليات قنص أسافرت عن مرصع 
عرة من عنارص املرتزقة يف أماكَن متفرقة 

من رصواح.
وحصلات صحيفاُة صادى املسارية عىل 
أساماء بيض املرتزقة الذين لقوا مرصعهم 

عىل يد أبطال الجيش واللجال الشايبية وتم 
التيرف عىل ُلوياتهم، ولم كالتايل:
1 - عيل حسن سهل اليبيدي 

2 - مربوك لاعي جنيد اليبيدي 
3 - ذياب عبدالواحد القريض
ل - محمد عيل يحيى النقيل

5 - عيل لاعي جنيد
6 - عبدالهاعي القريض
7 - محسن املقبايس

م - عبده نيمال
ل - مجالد عيل القبيل
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة تيرب عن رأي 
كاتبها وال تيرب بالرضورة عن رأي الصحيفة

�شات الإيرادية خارج البنك املركزي  اإكت�شفنا وجوَد 4664 ح�شاباً مفتوحاً للُموؤَ�شّ

وزيُر مالية االنقاذ يكاِشُف الجميَع ويكشُف املستوَر: 
ال ندفع رياالً واحدًا كمجهود حربي

  - رشيد الحداد
كشاف وزيُر املالياة يف حكومة االنقااذ الوطني، 
صالح شايبال، الغطااَء عن الوضع الحاايل للمالية 

اليامة برمتها.
وأوضح شايبال خالل اللقاء الياص الذي أجرته 
ميه قناة املسارية وبث مسااء األحد املايض، الكثريَ 
مان الغماوض، ليضاَع الجمياَع أََماااا  الصاورة 
الكاملاة لألزماة املالية التاي كانت وال تازال نتيجًة 
لليدوال السايوعي األمريكي والحصار املطبل الذي 

ييانيه الشيُب اليمني منذ أكثر من عامني.
اليفاياا التاي كشافها وزياُر املالياة يف حكومة 
االنقااذ خاالل اللقااء الذي أجاراه الزميال مالطف 
املوجاني، خضحت مزاعَم اليدوال وحكومة الرئيل 
الفاار لاعي التي تحاوُل بني خارتة وأُْخاَرى بتغطية 
جرائمهاا االقتصاعياة التي ارتكبت بحال االقتصاع 
والشايب اليمني، ومنها جريمة نقال البنك املركزي 
ونهاب املاوارع الياماة يف الجناوب وتنفيذ سياساة 
مدنياني  الدولاة  موظفاي  بحال  مميتاة  تجوياع 
وعساكريني، بيد رضب ُكّل مقادرات الدولة وتدمري 
البُنياة التحتياة االقتصاعياة واليدمياة يف املناطل 
الشامالية، وإمياال اليادوال يف تهدياد رجاال املال 
واألَْعَمال الوطنيني الذين أبدوا اساتيداعلم لإلسها  
يف الحد من أزمة السايولة النقدياة وتمكني حكومة 
االنقاذ من اساتئناف رصف رواتاب موظفي الدولة 
الياملني يف ميتلف األجهزة وامُلَؤّسساات يف املناطل 

الواقية تحت سيطرة الجيش واللجال الشيبية.
شايباُل الذي بني الكثري من الحقائل والتي كانت 
ميفياًة عن الارأي الياا  اليمناي والدويل، كشاف 
خاالل حديثه عان توصال حكومة االنقااذ الوطني 
مع عادع من التجاار إىل اتّفاق يقيض بدعام التجار 
للبناك املركزي با 00ل مليار رياال حتى يتمكن من 
إَعاَعة الدورة النقدية للبنك املركزي اليمني بصنياء، 
والبادء بارصف رواتب املوظفاني البالغاة ل6 مليار 
ريال شاهرياً بانتظا  تنفياذاً للوعوع التاي التزمت 
بها حكوماة االنقاذ يف الثامن واليرين من نوخمرب 

املايض للمجلل السيايس األعىل وللشيب اليمني.
ولفات شايبال إىل الحكوماة تمّكنت مان تقديم 
ضماناات للتجاار مقاباَل تورياد 250 ملياار ريال 
كدخية أوىل إىل حسااب الحكومة اليا  تتبُيها عخية 
أُْخاَرى باا 150 مليار رياال، إال أل اتّفاَق الحكومة 
والتجاار الذيان يملكول كتلًة مالياًة تقدر برتيليول 
رياال، توقف يف اللحظاات األخرية، وذلاك بيد تلقي 
التجاار تهديداً مان اليادوال السايوعي األمريكي، 
بتدماري منازلهام وكل اساتثماراتهم، إل وقيوا عىل 
االتّفاق، ولو ما تسبََّب بفشل تلك اليطوة التي كال 
من شاأنها أل تحد من ازمة السيولة النقدية التي ال 

تزال عقبًة كأعاء أََمااا  الحكومة. 
وإل كال لليادوال الادوُر األبرُز يف أزمة السايولة 
النقدية التي تيانيهاا حكومة االنقاذ الوطني والتي 
تساببت بيجز االنقاذ عن الوخاء بالتزاماتها برصف 
رواتاب موظفاي الدولة، إال أل الفسااع ال يزال ألعباً 
أساساياً أيضااً، خبينماا اليدوال عمل عاىل تجفيف 
%91 مان إجماايل االياراعات الياماة للدولاة، تمثل 
اياراعات النفاط والغااز منهاا %55 وتراجع حجم 

املسااعدات والهبات واملناح الدولية مان %11 من 
إجماايل االياراعات إىل %1 خقاط، وخقادال اليزينة 
الياماة للدولاة %10 من أصال إياراعات الرضائب 
والجماارك التاي تمثال %25 من إجماايل االيراعات 
الياماة للدولة، باإلضاخة إىل أل تداعيات اساتهداف 
اليادوال للاركات واملصانع واملصالاح الحكومية 
»كمصانع االسمنت مثالً« تساببت برتاجع ايراعات 
الدولاة من خائض أرباح تلك الركات واملصانع من 
%6 عاا  ل201   إىل %1 اليا  الجاري، كما تأثرت 
ايراعات الدولة الذاتية األُْخاَرى من ل1 % من إجمايل 

االيراعات ولم يتبلَّ منها سوى 6%. 
ورغام خروج %91 من إجمايل االياراعات اليامة 
للدولة التي بلغت عا  ل201  2,2 تريليول ريال، ولم 
تتبلَّ منها ساوى %9، إال أل لناك بيَض املسئولني 
يف أجهازة الدولاة يتشابّثول بالفسااع ويرُخضاول 
االنصياَع لقرارات حكومة االنقااذ بتوريد االيراعات 
الياماة التي يتام جبايتها إىل البناك املركزي اليمني 
وخال قرار مجلال الاوزراء رقم 2 الذي ألاز  كاخة 
الجهات االيراعات بتوريد كاخة االيراعات إىل حسااب 
الحكوماة يف البناك املركزي كارضورة، خاالتصاالت 
والنفط وعادع كبري من الصناعيل الحكومية ال تزال 
تقااو  ذلك القارار الذي يحااوُل توظيَف ماا تبّقى 
من اياراعات التوظيف األمثال، واليمل عىل تيفيف 

مياناة موظفي الدولة وكذلك ضمال اساتمرار اعاء 
األجهزة وامُلَؤّسسات الحكومية وعد  توقفها نتيجة 

توقف النفقات الرضورية. 
لقد كشاف اللقاء التلفزيوناي األول لوزير املالية 
صالاح شايبال عواخاَع الحماالت التي تيارض لها 
الرجل خالل األشهر املاضية من قبل لوامري الفساع 
الذين يَرول املسائولية يف الظرف الحايل الصيب الذي 
يييُشُه الشايب اليمني مغنماً ال مغرماً، كما كشَف 
عن مقاومة شاديدة تيرضت لها وزارة املالية جراء 
محاوالتهاا تنفياذ القارار وتطبيل القواناني املالية 
امللزماة بتوريد كاخة ايراعات الدولة إىل خزينه الدولة 

وليل إىل خزائن النهابة والفاسدين.
 وحول تنفيذ القرار الحكومي رقم »2« الذي حّدع 
منابع االياراع ورضورة تحصيلها إىل البنك كرضورة 
للحاد مان أزمة السايولة النقدياة، أكد شايبال أل 
وزارتَاه تحركت إىل كاخة املحاخظات، وتم اكتشااُف 
وجوع ل66ل حسااباً مفتوحاً للُمَؤّسسات االيراعية 
يف البناوك التجارياة، كماا اكتشاف تيماد مادراء 
ومسائولني مصالاح ايراعياة تجنيب أماوال طائلة 
لادى أمناء الصناعيل ولادى خزائن تجارية، واتضح 
أيضااً وجاوَع اياراعات لام تَُجَب مان قبال الجهات 
املكلفاة بجبايتها، خيملت الحكوماة عىل انتزاع تلك 
االياراعات بقوة القاناول، ورغم املقاومة الشاديدة 

وحالاة الرخض لتنفيذ القارار، إال أل حكومة االنقاذ 
استطاعت خالل عيسمرب أل توخر %50 من مرتبات 
موظفي الدولة الياملني يف املحاخظات الواقية تحت 
سايطرة الجيش واللجال الشيبية، كما لبّت طلبات 
ُمَؤّسساات اليدمة اليامة بيد أل توقفت عدٌع منها 

تلك امُلَؤّسسات. 
وحول مساتحقات الحكومة من تجديد تراخيص 
رشكات االتصااالت، أكد صالح شايبال أل حكومة 
القائماني باألَْعَماال جاّدعت تراخياص تلك رشكات 
»ا  تي ال« و«سابأخول« وتم التوقيُع يف 11 سبتمرب 
ع  ت وثيقاة االتّفاق املوقَّ 2016  عاىل التجديد، ونصَّ
عليهاا باني الحكوماة وتلاك الاركات عاىل توريد 
ل6 ملياول عوالر يف حيناه لليزيناة الياماة للدولة، 
ولكن بمجرع ما حصلت تلك الركات عىل النساية 
الياصاة باالتّفاق، بدأت تتالعب يف عملية التساديد 
وتتهارب عان الساداع نفاداً واتجهات للساداع عرب 
دت املراوغة  الرصيد، ولفت إىل أل تلاك الركات تيمَّ
يف السداع بيد تشاكيل حكومة االنقاذ نهاية نوخمرب 
املايض، وحتى اآلل بلغت املبالُغ التي سّدعتها رشكتا 
إ  تي إل وسبأخول لالتصاالت ما بني 7 ا ل مليارات 
ريال من رسو  التجديد املستحقة لدى تلك الركات 
للحكوماة، وأشاار إىل أل تلاك الاركات لجاأت إىل 
االحتياال عىل الدولة من خاالل الدخع بالريال وليل 
بالادوالر؛ بهادف اعتماع ساير الدوالر بساير البنك 
السابل وعخع 250 رياالً للدوالر وليل بسير السوق 
البالغ 363 رياالً للدوالر؛ ولذلك الكتسااب 100 ريال 

يف ُكّل عوالر ولي ما ترخضه وزارة املالية.
وزياُر املالية الذي أكد أل حكومَة االنقاذ تسالمت 
البنك املركزي وبيزينته ل مليارات ريال، بينما كانت 
التزاماات الحكومة التاي يساتحيُل تجاللها كانت 
350 ملياار ريال حينذاك، كشاف خاالل اللقاء زيف 
اععاءات حكومة الفار لاعي التي تَدَّعي باساتمرار 
تواُجاد 0م5 مليار رياال يف البنك املركازي بصنياء، 
كما تحدث باملكشاوف عول تحّفظ عن األموال التي 
تتهم وزارته برصخها كمجهاوع حربي، للمجالدين 
مان رجال الجياش واللجال الشايبية الذين يبذلول 
أرواحهام وعماءلم من أَجل عازة ورخية وتربة لذا 

الوطن يف أكثر من 0ل جبهة مفتوحة. 
وخالل حديثاه عن املجهوع الحرباي الذي تقدمه 
حكوماة االنقاذ، أّكد وزير املالياة يف حكومة االنقاذ 
أل ُكلَّ ماا ترصخاه وزارتاه ععماً للجبهات يسااوي 
صفراً باساتثناء بيض اليدمات التي تقدُمها ولي 
بسايطة وتم االتّفااُق عليها مع الربملال، وأشاار إىل 
أل املجهاوَع الحربايَّ يتدخال عول توقاف مان قبل 
خزائن الشايب اليمني اليظيم، بينماا تبلغ األموال 
التي ينفُقها اليدوال السايوعي األمريكي يومياً عىل 
عدواناه تتباين ما بني 200 ا 300 مليول عوالر، كما 
تتجاَوُز نفقاُت عدوانه عىل الشيب اليمني بما خيها 
صفقات السالح الذي أبرمها مع عدع من عول اليالم 

الا 600 مليار عوالر.
وحاول أزماة الرواتاب أكاد وزيار املالياة صالح 
شايبال التازاَ  وزارتاه بارصف %30 من أسااس 
الراتب نقاداً وتحويل %20 كرصيد للتوخري الربيدي، 
وكذلاك اعتماع البطاقة الساليية التاي تحمل قيمة 

رشائية تساوي %50 من راتب ُكّل موظف. 
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  - ضرار الطيب:
بياد يوَماني مان لقاء ملاك البحريان حمد بان عيىس 
آل خليفاة ماع الرئيال األمريكاي يف الريااض، اقتحمت 
قاوات النظا  البحريناي بلدة »الدراز« غارب املنامة، يو  
الثالثااء الفائات، لتفتَح النااَر عىل امليتصماني املدنيني يف 
سااحة »الفداء« أما  منزل »الشايخ عيىس قاسام » أكرب 
املرجييات الدينية الشييية يف البحرين واليليج، يف لجو  
عموي خّلف 7 شهداء وعرات الجرحى وامليتقلني، خالل 

يوَمي الثالثاء واألربياء.
وقاال امليتصمول إل قاوات النظا  اقتحمات املنطقة 
وبارشت إطالق النار عليهم بالتزامن مع اعتقال عدع كبري 
منهم، ما أسافر عن ساقوط 5 شاهداء -أعلنت الداخلية 
البحرينية قتلهم يف ياو  االقتحا - وإصابة أكثر من 100 
شايص بجاروح، بينهم حااالت حرجاة، كماا اقتحمت 
القوات منزل الشايخ عيىس قاسام واعتقلت من خيه، وال 

يزال مصريُه مجهوالً.
وارتفاع عدُع الشاهداء يو  أمل األربياء إىل 7، بسابب 
االختنااق بالغاازات الساامة واإلصابات اليطارية، خيما 
قالات وزارة الداخلية البحرينية إل قاوات النظا  اعتقلت 
6م2 شايصاً ممان كاناوا يف سااحة االعتصاا ، واصفة 

إيالم بأنهم »مطلوبول أمنياً«.
وكال امليتصماول قد أصدروا بيانااً يو  االثنني الفائت 
حذروا خيه من أي اقرتاب لقوات النظا  من سااحة الفداء 
تحت أي مسامى، ميتربين ذلك اساتهداخاً للشايخ عيىس 
قاسام وللطائفة الشاييية يف البحرين، وقالوا إل طائرات 

الهيلوكوبرت ال تكاع تفارق املنطقة، ليتفاجأوا يو  الثالثاء 
بأعاداع كبرية من مدرعات قاوات النظا  وقوات »الحرس 
الوطناي« البحريناي تقتحاُم املنطقاة من عادة محاور، 
خاتحة النار عىل املتظالرين السلميني الذي حاولوا منيها.
وقاد اساتيدمت قاواُت النظاا  رصاص »الشاوزل« 
والغازات الساامة أثنااء اقتحامها للمنطقاة، كما نرت 
مليشاياٍت مدنيًة مقنَّياة ومدججة بالساالح قرب منزل 
الشايخ عياىس قاسام، حيث تام اعتقاال عادع كبري من 
الشباب الذين حاولوا الوصوَل إىل املنزل وقت االقتحا ، وتم 
رضبُهم والتنكيل بهم من قبل قوات النظا  ومليشياتها.
االقتحاا  جاء بيد أل كانت سالطات النظا  البحريني 
قد حكمت بالساجن ملدة عا  مع وقف التنفيذ عىل املرجع 
الشاييي »عيىس قاسام« الذي ييَضُع لإلقامة الجربية يف 

منزله الواقع جوار ساحة االعتصا  يف بلدة »الدراز«.
 ويتواجاد امليتصمول يف سااحة الفداء مناذ أل قامت 
البحرينياة عان  الجنساية  بإساقاط  النظاا   سالطاُت 
الشايخ عيىس قاسم قبل 11 شاهراً؛ للتيبري عن رخضهم 
أَبْنَااء  يتلقالاا  التاي  القميياة  الطائفياة  للممارساات 
الطائفة الشييية من قبل النظا  البحريني، وليؤكدوا عىل 
اساتمرارلم يف الدخاع عن الشايخ عيىس الذي يقع منزله 
جوار السااحة، خيما كانت قاواُت النظا  تحارص املنطقة 
طوال خرتة االعتصا  وتساتيد  ذرائاَع عديدًة بني الحني 
واآلخار العتقاال عدع مان املواطنني، وقد شامل الحصار 
قطاع خدماة االنرتنت عان املنطقاة ومنع اقاماة صالة 

الجمية خيها. 
وال تازال منطقُة »الادراز« إىل اآلل تحاَت حصار قوات 

النظاا  البحريناي التي تشان حملة اعتقاالت واساية يف 
صفاوف األلاايل، وتقتحام املناازل وتساتهدف ُكّل لدف 
يتحرك يف شاوارع البلدة، محولة الوضع إىل ما يشبه حالة 
»حظر التجوال«، بينما يقبع أكثر من ألفي طالب بحريني 

يف وضع خطر عاخل املنطقة. 
كما تستمر املواجهات بني املتظالرين وقوات النظا  يف 
محاولة ملنع القوات من اقتحا  املنطقة، ولو ما قد يؤعي 

إىل مزيد من الضحايا املدنيني.

إداناٌت حقوقية ودولية تضع أمريكا يف 
قفص االتهام

منظماة »ليومن رايتال ووتش« أعانات اعتداَء قوات 
النظا  البحريني عىل امليتصمني يف الدراز، وبحساب قناة 
»اللؤلاؤة« خقد قالات املنظمة يف بيال إعانتهاا إل حكومة 
آل خليفاة لام »مهناديس اليناف املزعزع لالساتقرار يف 
البحرين« كما ربطت املنظماة االعتداء باللقاء الذي جمع 
ملاك البحرين بالرئيل األمريكاي يف الرياض، حيث قالت 
املنظماة إل حادوث االعتداء بياد يوَمني مان اللقاء »من 
الصيب أل يكول من قبيل املصاعخة«، وعن ذلك قال مركز 
البحريان للحقاوق والديمقراطية أيضااً إل ترامب »منح 

للملك شيكاً عىل بياض ملواصلة القمع ضد شيبه«.
ويف ذات الساياق قال وزيار اليارجياة اإليراني محمد 
جواع ظريف يف تغريادة له عىل موقع التواصل االْجتَماعي 
»تويارت« إل الهجو  املميت عىل املتظالرين السالميني يف 
البحرين لو أوُل نتيجة ملموساة للتقااُرب األمريكي مع 

ُث باسم اليارجية  »عكتاتوريي الرياض«، خيما أعال املتحدِّ
اإليرانية االعتداء ووصفه بأنه »خطأ يف الحسابات من قبل 

الحكومة البحرينية«.
وقاد توالت اإلعانات من عادة جهات يف املنطقة اليربية 
واإلْسااَلمية ويف اليالام، من ضمنها حركاة »أنصار الله« 
اليمنية التي أعانت االعتداَء البحريني عىل »الدراز«، وقالت 
إل أي اساتهداف للشايخ »عيىس قاسم« لن تكول عواقبه 
حميدة، كماا أعال »حزُب الله« اللبناناي االعتداء وقال إل 
أي مل بساالمة وكرامة الشايخ عيىس قاسم سيؤّعي إىل 
احتماالت ال أحد يتوقع مياطرلا، محمالً كامل املسؤولية 
للنظا  السايوعّي؛ كونه صاحب القارار، وأصدرت رابطة 
علماء اليمن بياناً اساتنكرت خيه االعتاداء البحريني عىل 
املتظالريان وعىل منزل الشايخ عيىس قاسام، وقالت أل 
القمة اليربية التي ترأساها ترامب منحت الضوء األخرض 
للنظا  البحريني ليماارس جرائمه، خيما انطلقت ععوات 

بحرينية للدخاع عن الشيخ عيىس بكل السبل املتاحة.
ومان جانبها طالبت األمم املتحادة بالتحقيل يف حاعثة 
االعتداء مؤكدة وقوخها مع حل الناس يف التظالر السلمي.
يبدو الوضع يف »الدراز« البحرينية شابيهاً بما يحدث يف 
»اليوامية« السايوعيّة، خاليوامل املشرتكة كثرية، وألمها 
أل نظاَمي الحكم يف الدولتني يقيال تحت املظلة األمريكية 
السياساية، كما ييمالل يف نفال اليط الطائفي الولابي 
عاىل قمع امليالفني لهم، وبنفل الطريقة، ونفل التهمة 
»اإلرلااب واليمالة إليرال«، ولو ما يجيال ربط االعتداء 
البحريني عىل الدراز باللقاء مع ترامب أمراً واقيياً من ُكّل 

النواحي.

  - خاص:
تواصلت اليملياُت اليسكريُة التي تقوُعلا 
قاواُت النظاا  السايوعّي ضد ألاايل منطقة 
اليوامية بمحاخظة القطيف، مكملًة أسبوَعها 
الثاناي باملزياد مان الجرائام، وساط حصار 
ُق املنطقة ومنع تاا  لوصول أية  خانل يطاوِّ
مساعدات إنَْساانية إىل املنطقة، باإلَضاَخة إىل 
منع اإلعال  من الوصول إىل ما يحدث لناك.

يف الياو  الرابع عر من االقتحا ، أطلقت 
قاواُت النظاا  السايوعّي عدعاً مان القذائف 
عىل املنطقة بشكل عشوائي كالياعة، ما أّعى 
إىل اشاتيال حريال يف أحد املحاالت التجارية 
للمفروشاات، وقاد عجاز األلايل عان إخماع 
الحريل، خصوصاً وأل قوات النظا  قد قامت 
بإغالق مركاز الدخااع املدناي باملنطقة، وقد 

قالات املواقُع إل القاوات السايوعيّة أطلقت 
النريال عاىل املواطناني الذين حاولاوا إطفاء 
الحريال، كماا أخاعت قنااة »نبأ« السايوعيّة 
امليارضاة بإصابة أحاد املواطناني برصاص 

قوات النظا .
ويف الياو  الساابل أيضااً كانات القاواُت 
السايوعيّة قد ختحت نرياناً كثيفًة عىل منازل 
املواطناني وممتلكاتهام، بالتزاُمن مع لجو  
عنياف بالقذائاف الصاروخياة عاىل عدع من 
أحيااء املنطقاة، حيث ناال حي »املساورة« 

النصيب األعنف من تلك القذائف.
وقاد نر ناشاطول عىل مواقاع التواصل 
القصاف  تظهار  خيدياو  ومقاطاَع  صاوراً 
السايوعّي املتواصل، كما تظَهُر حجَم الدمار 
أحيااء  يف  واملمتلاكات  باملناازل  َحالَّ  الاذي 
املنطقاة، كما أخااعوا بإصابة احاد املواطنني 

جراء تيرضه لرصاص القوات السيوعيّة. 
وأشار الناشطول إىل اختفاء عدع كبري من 
املواطناني عاخل البلادة، حيث تساتمر قوات 
النظا  السايوعّي باعتقالهم أثناء مواصلتها 
القتحاا  أحيااء املنطقاة. وقد عمادت قواُت 
النظا  عىل تقسيم املنطقة إىل مربيات أمنية 
محاارصة بحواجَز اسامنتية إلعاقاة حركة 

التنقل بني األحياء إميانا يف حصار األلايل.
وياوَ  أمال األربيااء اساتمرت القاوات 
السيوعيّة باجتياح حي »املسورة« التأرييي، 
وأطلقات عدعاً من القذائف عاىل مبنى حوزة 
الشهيد »نمر النمر«؛ بهدف تدمريلا بالكامل، 
كماا تحاول ختح الطريال للجراخات للوصول 
إىل مبناى الحاوزة وإزالتاه، ولو ما يكشاُف 
االعتاداء  وراء  الطائفياة  النواياا  بوضاوح 

السيوعّي عىل اليوامية.

�شحايا العتداء يف اأول يوَمني: 7 �شهداء واأكرث من 100 جريح، و286 معتقاًل والعدد مر�شح للزيادة 

أوُل نتائج زيارة »ترامب«: النظام البحريني 
يجتاح بلدة »الدراز« بعد أشهر من حصارها

ق�شٌف متوا�شٌل وهدٌم للمنازل واإحراٌق للمحالت التجارية واعتقاُل املزيد من املواطنني و�شط ح�شار خانق

االعتداُء السعودّي على »العوامية« يدُخُل أسبوَعه الثالث 

ناطُق أنصاِر اهلل: ندين االعتداء البحريني على »الدراز« 
واالستهداُف للشيخ عيسى قاسم عواقبه سيئة

أعال الناطاُل الرسامي ألنصار الله األساتاذ محمد َعبدالساال  التصييد 
اليدواني من قبل النظا  البحريني ضد املواطنني يف بلدة »الدراز« البحرينية، 

محذراً من عواقب أي استهداف لسماحة الشيخ »عيىس قاسم«.
وجاء ذلك يف ترصيح نره َعبدالساال  يو  الثالثاء الفائت بيد سااعات 

من االعتداء البحريني عىل ميتصمي الدراز قال خيه:
»ندين بشاّدة إقادا  النظا  البحريني عىل تصيياد عدوانه ضد مواطنيه 
اليازل يف منطقاة الدراز، كما أل أية عملية أمنية تساتهدف الشايخ عيىس 

قاسم لن تكول عواقبها حميدة.
وإذ نيتارب رلال نظا  آل خليفة عىل زيارة ترمب والدعم السايوعّي لو 
رلال خارس ساتدخع البحرين ثمنه من أمنها واستقرارلا؛ خإننا نؤكد عىل 
حل الشايب البحريني يف الدخاع عن كرامته بكاخة الوسائل الكفيلة بتوخري 

الحماية له وليلمائه.
 كما نساتنكر الصمات املطبل عاخل أروقاة الجامياة اليربية ومنظمة 
التياول اإلْسااَلمي واألمم املتحدة والتي تتكشاف حقيقتها كُمَؤّسساات ال 
عالقة لها بالشايوب، وإنماا جزء من األعوات املوكاول إليها رشعنة القمع 

واالستبداع وخدمة األجنبي عىل حساب كرامة الشيوب وسياعة الدول.«

رابطُة علماء اليمن تديُن اعتداَء النظام 
البحريني على »الدراز« وتتهم أمريكا 

بإعطاء الضوء األخضر للعملية 
أصادرت رابطاُة علمااء اليمن، ياو  الثالثااء الفائات، بياناً بشاأل اعتداء 
السالطات البحرينياة عىل منزل الشايخ عيىس قاسام يف بلدة »الادراز«، أعانت 
خيه الرابطة تلك »املمارساات اليدوانية« للنظاا  البحريني، واعتربتها »إجراًما 

وحشيًا وتيديًا عىل الحرمات والقيم الدينية واإلنَْسانية«.
وأعلنت الرابطة يف البيال »تضاُمنَها مع الشايخ عيىس قاسم وكل املظلومني 
املضطهدين من أَبْنَاء البحرين«، ميتربة لذه املمارسات اإلجرامية بحل الرموز 
الدينياة مان اليلماء واملصلحني والشايب البحريني »ترجماة حية ورسيية ملا 
َض عن ما ُساّمي بالقماة اليربية اإلْسااَلمية األمريكية برئاساة الرئيل  تميَّ
األمريكاي ترامب الذى أعطى الضوَء األخرَض لنظا  آل خليفة ليماِرَس جرائَمه 

بشكل أكثر وحشيًة بحل الشيب البحريني«، حسب ما جاء يف البيال.
وععات الرابطاُة يف بيانها »أحارار ورشخاء اليالام اليربي واإلْسااَلمي، ويف 
مقدمتهام اليلمااء واملفكريان، إىل نُارصة الشايب البحريناي والوقاوف مع 
ل السايوعّي يف قماع البحرينياني عرب قوات  مظلوميتاه«، مشارية عاىل التدخُّ
ماا يُياَرُف باا »عرع الجزيرة«، كماا أكدت وقوَف الشايب اليمني ماع إخوته 

البحرينيني يف مياناتهم.

املجلُس الشافعي اإلسالمي يف اليمن 
يدين االعتداء البحريني على »الدراز« 

ويحذر من نتائج زيارة ترامب
أصدر املجلُل الشااخيي اإلْسااَلمي يف اليمن، يو  الثالثاء 
الفائت، بياناً بشاأل اعتداءات وجرائم سلطات البحرين عىل 

املواطنني أما  منزل الشيخ عيىس قاسم يف بلدة »الدراز«.
وأعال املجلال يف بياناه »ما تقاو  به السالطات الظاملة 
يف البحرين مان اقتحا  ملنزل اليالم البحريني الشايخ نييم 
قاسام، والجرائم التي تبيات االقتحا «، كماا ربط املجلُل 
قياَ  النظا  البحرين بهذه اليطوة بزيارة الرئيل األمريكي 
إىل املنطقاة، قائاالً إل ذلاك »يادل عاللاة واضحاة مان غري 
شاك إىل مدى االرتبااط الوثيل بني لذا النظاا  اليميل وبني 

األمريكال«. 
وععاا املجلاُل يف بيانه »األماة اإلْسااَلمية الصامتة التي 
لم تساتطع حتى التيليَل عىل تساابل زعمائهاا إىل الُحْضن 
األمريكي أل تيرج من صمتها وتقف مع إخوتنا يف البحرين 
واليمن وساوريا ضد الظلم واالساتبداع الذي تقو  به أياعي 

األمريكال يف املنطقة«، حسب تيبري البيال.

أحد المحالت التجارية 
بعد استهدافه بقذائف 

القوات السعودية
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  - هاني أحمد علي
بالرغام من خداحاة اليادوال األمريكي السايوعّي عىل اليمن 
الذي يدُخاُل عامه الثالث، اساتنفد خاللهاا ُكلَّ األوراق واأللداف 
اإلجرامية والحاقدة عىل أَبْنَاء الشايب اليمناي الذي لم يكن يوماً 
مصدراً إلزعاج أَْو إيذاء أحد ولم يكن يشّكل خطراً نهائياً عىل أحد، 
كيف ال وَمن قاع لذا التحالف اليدواني تجّسد املقولة الشيطانية 
مُلَؤّسساها الهالك عبداليزيز آل سايوع، الذي يارى بأل ذُلَّ ولالَك 
اليمن ييد عزاً للسايوعيّة وعّز اليمن ذالً ولالكاً لها، وبالرغم من 
تيدُّع صور وأشاكال اليادوال الذي كانت آخر أوراقه املتسااقطة 
تحت أقدا  اليمنيني، لي الورقاة االقتصاعية املتمثلة بنقل البنك 
املركازي اليمني من الياصماة صنياء إىل عدل، منذ ل أشاهر، يف 
محاولاٍة منهاا لرتكيع لذا الشايب وحرمانهم مان الراتب الذي 
يمثُّل مصدر عخل األغلبية منهم، ناليك عن الحصار اليانل وشل 
الحركة التجارية يف ألم ميناء باليمن، ولو ميناء الحديدة الذي ال 
يزال تحَت التهديد ورحمة أقبح وأقذر تحالف تشَهُده اإلنَْسانية. 
الفقُر واألوضاُع الصيبُة التي يييُشها املواطُن اليمنيُّ والحياُة 
املييشاية السايئة واملرتعية التي خّلفها الحصاُر االقتصاعي عىل 
اليمن من قبل اليدوال، بيد أل مّساته الرضاء واساتهدخت رزَقه، 
ُكلُّ ذلك لم تُثِن اليمنيني ككل عن تجسيد مبدأ التكاُخل االْجتَماعي 
خيما بينهم، ليرضبوا بذلك أنصَع صور الرحمة واإلنَْسانية ومد يد 
الياول لبيضهم البيض، خمن كال يتقدُ  الصفوف األوىل من أجل 
نرصة املظلومني واملستضيفني يف خلسطني واليراق وسوريا وكل 
عول اليالم وتقديم ُكّل أشاكال الدعام لهم، ال يمكن أل يبيل عن 
ألله وأَبْنَاء جلدته ممن يرتبط ميهم برابط الدين والد  واالنتماء 
والهوياة واللغاة منطلقاً لقاول املصطفى صىل الله عليه وسالم 

»خريُكم خريُكم أللله«.
عىل مدى عامني شاهدنا الكثري من مياني التكاُخل االْجتَماعي 
باني اليمنيني بداخاع ذاتي ومن منطلل إنَْسااني وأخاوي أعاعت 
إحياء قيم التكاُخل االْجتَماعي بني أَبْنَاء املجتمع، يف ظل اساتمرار 
الحصار واليدوال، وذلك من خالل توخري ما يمكن توخريُه من مواع 

رضورية، كاملياه التي تكّفل بها امليساورول 
اة، ولا نحن  واملقتدرول عىل نفقتهم الَياصَّ
نشاالُد انتشاَرلا يف ُكّل حي وحارة، كال من 
شأنها التيفيف من مياناة انقطاع املياه عن 
منازلهام، باإلَضاَخة إىل توخري املاواع الغذائية 
الفقارية  لاألرُس  الرضورياة  واالحتياجاات 
وتقاسام رغيف اليارب خيما بينهام إل ععت 

الرضورة.
لام تقترص صاوُر التكاُخال االْجتَماعي يف 
اليمان عىل املطيام واملاأكل وامللبال خقط، 
بل لنااك مجاالت كثرية ومتيادعة، خقد قّد  
الشايُب اليمني املئات بال اآلالف من ضحايا 
التكاُخال االْجتَماعاي، حيث شاهدت عدٌع من 
استشاهاَع  اليمنياة،  واملحاخظاات  املناطال 
ن كاناوا يقومول بيملية  وإصاباة الكثري ممَّ
اإلساياف وتقديم ياد اليول مَلن اساتهدخهم 

طاريال اليادوال، وكال جزاؤلام غاارات أخارى تساتهدف من 
يقوماول بيملية اإلساياف وإنقاذ َمان ال يزال تحات األنقاض، 
عماو   يف  واملترضريان  النازحاني  اساتقباَل  أل  إىل  باإلَضاَخاة 
ل لمومهم واحتياجاتهم تيد من صور التكاُخل  املحاخظات وتلمُّ
االْجتَماعاي الاذي يثبات أل اليمنياني عظمااء كيظماة وطنهم 
وحضاراتهام وتأرييهام املرق واملاّرف، ناليك عان انطالق 
اليديد من املباعرات والفياليات منذ بداية اليدوال، سواء الفرعية 
أَْو املجتميياة، التي لدخت إىل تيزيز التكاُخال االْجتَماعي واليمل 
عىل تنفيذ عدة مشااريَع تطوعية انبثقت من الشيور باملسؤولية 
تجاه لذا الوطان واملجتمع والتي تيرّب عن تضامن اليمنيني خيما 

بينهم ملواجهة الظروف االقتصاعية الصيبة.

نماذُج إْنَسانيٌة للتكاتف االْجتَماعي يف اليمن 
مع تفاُقم الوضع اإلنَْساني يف اليمن؛ بسبب اليدوال والحصار 
وتأثريلما املبارش عىل حياة الناس املييشية واالقتصاعية، برز إىل 
الساطح اليديُد من الجمييات وامُلَؤّسساات اليريية واالغاثية يف 
عماو  محاخظات الجمهورية؛ لليمل من أجل ساد خاقة الفقراء 
اروا قرسياً مان منازلهم بيد  واملحتاجاني والنازحاني الذيان ُلجِّ
تهد  أغلبها وترضرلا؛ بسابب القصف اليشوائي عليهم من قبل 
طائارات اليدوال، خإىل جانب املباعرة الفرعية للتكاخل االْجتَماعي 
مان قبل امليساورين تجاه الفقاراء واملحتاجاني، كال للمباعرات 
الجماعياة املتمثلة يف الجمييات وامُلَؤّسساات واملنظمات اليريية 
الدوُر الكبريُ يف إنجاح جانب التكاُخل والرتاحم بني اليمنيني، ولنا 
نشاري إىل بيض نماذج تلك األعمال اإلنَْسانية يف بيض املحاخظات 

املترضرة:
- بتأرياخ 13 ماارس املنارص ، عّشانت الوحادة التنفيذياة 
إلعارة مييمات النازحني بمحاخظاة الحديدة توزيع مواع إيوائية 
وغذائياة للنازحني من مديرياة املياء يف مديرياات املدينة وجبل 
رأس، حياث تم توزيُع مواع إيوائية ليدع 231 أرسة نازحة يف جبل 

رأس مقدماة من مفوضياة الالجئني، كما 
عشانت الوحدة التنفيذية توزيَع 500 سلة 
غذائية للنازحاني يف مدينة الحديدة مقدمة 
مان جميية اليول املبارش ونفذتها الوحدة 

التنفيذية.
- بتأرياخ 16 ماارس املاايض، وّزعات 
بمديرياة  للنازحاني  التنفيذياة  الوحادة 
عتماة يف محاخظاة ذماار، ساالت غذائية 
أَْو  منزلاه  اساتُهدف  وملان  للمترضريان 
نازح منه جاّراء اليدوال، برعاياة املجلل 
السايايس األعىل، وعرّب أَبْنَااء مديرية عتمة 
عن شاكرلم وعرخانهم للمجلل السيايس 
األعىل وأعضائه عىل لذه اللفتة اإلنَْسانية.
عّشنت  الفائت،  ابريل   11 بتأريخ   -
سلة   ١٦٠٠ توزيَع  الشهداء  ُمَؤّسسة 
غذائية ألرس الشهداء بمحاخظة صنياء، تحت شيار »رعاية أرس 
الشهداء مسئوليُة الجميع«، بالتياول مع قياعة السلطة املحلية 
الشهداء  ُمَؤّسسة  التدشني قال مسئولول يف  باملحاخظة، وخالل 
قمح  من  ُمكّونة  غذائية  سلة   1600 بتوزيع  بدأت  امُلَؤّسسة  إل 
بقری  املتزوجني  الشهداء  أرس  لكاخة  وخول  وسكر  َوأرز  َوزيت 
وعزل املحاخظة ضمن عملية التكاُخل واستشياراً للمسؤولية يف 
الشهداء شكرلم  الشهداء، وعرّب عدع من أرس  التياول مع أرس 
جهوَعلم  لهم  مقدرين  اليظيم،  اليمل  لذا  عىل  للُمَؤّسسة 
املستمرة وتياونهم الدائم، ومؤكدين استيداَعلم لبذل املزيد من 

الشهداء يف طريل الحرية واالنتصار للدين واليرض والكرامة.
- بتأريخ 5 ابريل املنرص ، عّشن وكيُل أول محاخظة الحديدة، 
محمد عياش قحيم،، وميه مدير عا  مديرية الحوك، عيل لندي، 
اليمَل يف امليبز اليريي مُلَؤّسساة نهضة شاباب للتنمية، ويهدف 
امليباز إىل تزوياد مائاة أرسة باملديرياة بالرغياف، تحت إرشاف 
الوحادة التنفيذياة إلعارة مييماات النازحاني واملجلال املحايل 
بمديرية الحوك.. ويف التدشاني أشااع وكيال أول املحاخظة بالدور 

اإلنَْسااني الذي تقو  
ُمَؤّسساة نهضة  باه 
تقديام  يف  شاباب 
اليدماات اإلنَْساانية 
عياة  ْجتَما ال ا و
األَْكثَار  للريحاة 
احتياجااً يف املديرية.. 
أَكَّاااَد  جانباه  مان 
مديار عاا  املديرياة 
أل تدشاني اليمال يف 
امليباز يأتاي يف إطار 
التكاُخال االْجتَماعاي 
الذي تنفذه امُلَؤّسساة 
بالتيااول والراكاة 

والوحادة  باملديرياة  املحايل  املجلال  ماع 
التنفيذية إلعارة مييمات النازحني.

- بتأرياخ م1 خرباير املايض، قدمت قبائُل 
مياالف زبيد بمديرية عنال محاخظة ذمار 
قاخلًة غذائياة للنازحني يف محاخظة صنياء، 
يف إطاار التكاُخل االْجتَماعي وتقوية الروابط 
األخوياة خيماا باني أَبْنَااء الشايب اليمني، 
وتضّمنت القاخلة كمياٍت من القمح واملالبل 
والبطانيات، وأكاد أَبْنَاء ميالف زبيد أنُه ويف 
ظل لاذا اليدوال الغاشام سايظل الشايب 

اليمني متكاتفاً ومرتابطاً حتى االنتصار.
- بتأريخ 15 مايو الجاري، عّشنت الوحدُة 
الحديدة  بمحاخظة  للنازحني  التنفيذية 
توزيع املرحلة الثالثة من مكرمة قائد الثورة 
ألَبْنَاء  الحوثي  الدين  بدر  عبدامللك  السيّد 
حملة  إطار  يف  تأتي  والتي  كمرال،  جزيرة 
تيزيز  إىل  الحملة  وتهدُف  وانتصار«،  »ثبات 

الصموع الشيبي؛ وتنفيذاً للنقطة الثانية من نقاط لذه الحملة، 
ولي اليناية بالتكاُخل االْجتَماعي، وتكّونت مكرمة السيد القائد 
واألرز  الدقيَل  شملت  غذائية  قاخلة  من  كمرال  جزيرة  ألَبْنَاء 
والسكر والزيت وبيض البقوليات ُوّزعت عىل الفقراء واملحتاجني 

عىل  القاخلُة  واحتوت  الجزيرة،  أَبْنَاء  من 
35م كيل عقيل )بميتلف األحجا ( َو0م5 
َو725  األحجا (  )بميتلف  سكر  كيل 
َو0لل1  أرز  َو725 كيل وقطمة  زيت  عبة 

كرتول خول ُوزِّعت عىل املواطنني.
وُمراعااًة للوضع امليييش ألَبْنَاء الجزيرة 
جاّراء اليدوال والحصار تم توزيُع الساالل 
الغذائياة عاىل اعتباار أل ُكلَّ أرسة مكوناة 
من أربية أخراع ترُصف لها سالة وكل أرسة 
مكوناة مان أربياة إىل ثمانياة أشاياص 
تُارصف لهاا سالتال وأَْكثَار من ذلاك ثالث 
شاكرلم  عان  املواطناني  وعارّب  ساالل، 
وامتنانهام للفتاة الكريماة التاي يوليهاا 
إيالم قائُد الثورة السايد عبُدامللك بدرالدين 
الحوثاي.. مؤكدين عىل أل لاذا ليل غريباً 
عىل قائد مثله يستشايُر مياناة أَبْنَاء أمته، 

تهمه لمومهم ويتألم ألملهم.
التكاُخل  ُمَؤّسسة  عشنت  الجاري،  مايو   23 بتأريخ   -
اإلحسال  حملة  صيدة  بمحاخظة  اليريية  التنموية  االْجتَماعي 
بتوزيع السلة الرمضانية لجميع املترضرين من رشائح املجتمع 
يف املحاخظة، ويف التدشني ثّمن محاخظ صيدة محمد جابر عوض 

النقاُط الـ)12( �شّمام اأمان الظروف الراهنة، ومطالُب �شعبية ب�شرعة تنفيذها 
مواطنون ل��»صدى المسيرة«: التكاُفُل حافظ على تم��������اُسك الجبهة الداخلية وعّبر عن عَظمة شعب الحكمة 

التكاُفل االْجتَماعي.. سالُح اليمـــــــنيني يف محاربة الفقر والعدوان 
التكاُفُل االْجتَماعي من أبرز اهتمامات قائد الثورة

ونظاراً لأللميّة الكبرية التي تحتلُّهاا قضيُة التكاُخل 
االْجتَماعي يف نفوس املواطناني، ُخُصوصاً يف مثل لكذا 
ظاروف صيباة وقاساية خرضهاا اليدوال مان خالل 
حربه االقتصاعية، زاعت مان األعباء املاعية التي أثقلت 
كالاَل الناس يف ظال الحرب وغالء املييشاة، كال لزاماً 
َق ملثل  عىل قائد الثورة السايد عبدامللك الحوثي، أل يتطرَّ
لذه الجوانب اإلنَْساانية يف كثرٍي من خطاباته وأحاعيثه 
التي من شأنها التأكيُد عىل رضورة التياول االْجتَماعي 
والتيفيف مان مياناة الرائح الضييفاة يف املجتمع، 
ااة النازحني والفقاراء، وكذا ععوتاه يف أَْكثَر من  َخاصَّ
مناسابة، أَبْنَااَء الشايب اليمناي إىل اليمال والجهااع 
والتكاُخل االْجتَماعي واليناية بكل الشهداء واملحتاجني 
والدعااء والتارضع إىل الله وتيزيز األمال والثقة به جل 

وعال.
وملاا للتكاخال االْجتَماعاي من ألميّة كاربى يف حياة 
الشايب اليمني، خقد حرص السايد عبدامللاك الحوثي، 
أل يجيَلهاا من أولوياات التمامه، ولو ماا ظهر جلياً 
يف النقاط الاا)12( التي أشاار إليها وطالب اليمَل بها، 
يف كلمته بمناسابة الذكرى الثانياة للصموع يف مواجهة 
اليادوال؛ كونهاا املياَرَج الوحيَد سياساياً وعساكرياً 
ًة  واقتصاعياً واْجتَماعياً لهاذا البلد، وباتت رضورًة ُملحَّ
من قبل الشايب لتطبيقها والبدء يف تنفيذلا، حيث ععا 
قائُد الثورة يف النقطة )11( منها، إىل االلتما  بالتكاُخل 

اة يف مثل لذه الظروف التي يييُشها  االْجتَماعي، وَخاصَّ
شيبنا يف ظل اليدوال والحصار، خال يتفرج لذا املجتمع 
عاىل املجتمع اآلخر الفقري الاذي ال يملك املأوى والغذاء، 
بل يسايى الجميع مان باب الدين والوطنياة والقيم يف 

تيزيز صموع مجتمينا يف مواجهة اليدوال.
خإىل جانب عدٍع من النقاط كالدعوة إىل تفييل قانول 
الزكاة، والحد من الفسااع، برزت ععوُة السايد عبدامللك 
الحوثي إىل رضورة االلتما  بجانب التكاُخل االْجتَماعي، 
ملا له من أثر كبري يف مواجهة الفقر ومساَعدة املحتاجني 
والتيفيف عليهم يف ظال الظروف الصيبة وتزايد أعداع 
النازحاني واملترضريان جاراء اليادوال، كماا أل يقنَي 
وإيماَل قائد الثورة بيظمة اإلنَْساني اليمني الذي سّطر 
أروع وأنصاع صاور التكاُخل االْجتَماعاي، لو َمن يقُف 
وراء ععوتاه املتكاررة واإلشاارة إىل لاذا الجانب، خقد 
اساتطاع اليمانيول خالل سانواِت اليادوال أل يرُبلنوا 
للياَلام عن قوتهم وصموعلم من خاالل قيامهم بيمل 
مبااَعرات خرعياة أَْو جماعياة، وأل يُشاِيلوا ناوَر األمل 
والتفااؤل ملحاولة كرس شاوكة املياناة، وذلك من خالل 
مد ياد اليول وتقديم املسااعدات بأنواعها امليتلفة مَلن 
يحتاجها من أَبْنَااء املجتمع بمباعرات تطوعية ترجمت 
الرغبة يف التالُحم وشاّد األوارص مع مجتميهم وإظهار 
روح التكاُخل املغروسة باألصل يف النفوس، والذي عكل 

نجدَة وتياوَل اليمنيني يف امللمات، واملحن.

 التكاُفُل 
االْجتَماعي كان 
حاضرًا بقّوة منذ 
بداية العدوان 

وهذا ليس بغريب 
على أهل اليمن 

 التراُحُم بين 
أفراد الشعب 
اليمني لعب 
دورًا كبيرًا 

في التخفيف 
عن المحتاجين 

والفقراء

 تطرق السّيد 
عبدالملك الحوثي 
لقضية التكاُفل 

االْجتَماعي 
يعكُس مدى 

إنسانيته وحرصه 
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التكاُخل  ُمَؤّسسة  جهوَع 
للفقراء  وعااطاااَءلااا 
والنازحني  واملحتاجني 
مشرياً  واملترضرين، 
األعااماااَل  لااذه  أل  إىل 
الشيب  تالحم  من  تزيد 
واجباً  وتيترب  اليمني 
وععا  ووطنياً..  عينياً 
امُلَؤّسسات  ُكلَّ  املحاخُظ 
ومنظمات  اليريية 
إىل  املاادنااي،  املجتمع 
القيا  بواجبها يف رعاية 
والنازحني  الفقراء 
يد  ومااد  واملترضرين 
اة  َخاصَّ لهم،  اليول 
اليدوال  استمرار  مع 
األمريكي  السيوعّي 
من  الظالم..  وحصاره 

ُمَؤّسسة  بجهوع  الحملة  من  املستهدخني  من  عدٌع  أشاع  جانبهم 
واليطاء،  النمو  من  مزيداً  لها  متمنني  اليريي،  وعملها  التكاُخل 
امُلَؤّسسات اليريية أل تحذَو حذَولا يف مساعدة  آملني من بقية 

املحتاجني واملترضرين. 

أهمّيُة التكاُفل والضمان االْجتَماعي
رّكاز عينُنا الحنياُف عىل التكاُخال االْجتَماعي، كأحد األُُسال 
التي مان خاللها تتحّقُل الحياَة الكريمة للفارع، ولهذا خقد أوجد 
اليديد من أشاكال اليطاء الديني التي من خاللها يتحقل التكاُخل 
االْجتَماعاي ومان بينها: الازكاة َوالصدقاة َوالوقاف والكفارات 
والناذور، ولاذه األشاكال ال تقتارص خقاط عاىل اليطااء لساد 

االحتياجات األساسية لإلنَْسال بل لتحقيل حد الكفاية.
وينقسام التكاُخاُل االْجتَماعاي إىل التكاُخال املااعي واملينوي، 
خالتكاُخاُل املينوي يأتاي يف صور كثرية؛ ألل احتياجات اإلنَْساال 
ال تقترص خقط عاىل االحتياجات املاعية، ولكنه تتضمن أشاكاالً 
أخارى، مثل املشاورة والنصيحاة، والصداقاة، والتيليم، وغريلا 
من أشاكال اليطاء ومن لنا يتضُح أل اليطاء باملجهوع واليطاء 
الييناي ال يقال ألميّاة عان 
خإناه  لاذا  املااعي؛  اليطااء 
ينبغاي عاىل ُكّل شايص أل 
يكوَل له عور حقيقي ومؤثر 
يف املجتمع، وعليه مسائولية 
كبارية يف حل مشاكلة الفقر 
جذورلاا،  مان  والبطالاة 
واملساعدة ولو بأقّل القليل يف 
االرتقاء بفرع أَْو أرسة واحدة 
من خالل ختح باب الرزق لها 
أَْو تيليام أخاراع األرسة، مما 
يحقل لهام االعتمااَع الذاتي 
الاذي يياد أسااَس التكاُخال 

االْجتَماعي.

النقاُط الـ)12( �شّمام اأمان الظروف الراهنة، ومطالُب �شعبية ب�شرعة تنفيذها 
مواطنون ل��»صدى المسيرة«: التكاُفُل حافظ على تم��������اُسك الجبهة الداخلية وعّبر عن عَظمة شعب الحكمة 

التكاُفل االْجتَماعي.. سالُح اليمـــــــنيني يف محاربة الفقر والعدوان 
مفتي اجلمهورية ورئي�ُض علماء اليمن لــ »�شدى امل�شرية«:

أدعو الناَس خالل شهر رمضان ألن تلنَي قلوُبهم وأن يزدادوا تراُحماً وتعاطفاً وتآلفاً وتآخياً 

التكاُفُل االْجتَماعي يف عيون املواطنني

وفيم�ا يُخ�صُّ مس�ألة التكاُف�ل االجتماع�ي 
وأثَرها يف التخفيف من معاناة الناس املعيش�ية، 
خصوص�اً م�ع حل�ول ش�هر رمض�ان املبارك، 
قال العامُة ش�مس الدي�ن رشف الدين – مفتي 
الجمهوري�ة ورئي�ُس رابط�ة علم�اء اليم�ن: إن 
التكاُفَل االجتماعي من س�مات اإلنس�انية، فضاً 
ع�ن كونه من س�مات الدين ورضوري�ات الدين 
التي ما ُعرف الدين إال به�ا، موضحاً أن التكاُفَل 
االجتماعي والراحم بني الناس يأتي امتثاالً لقول 
ِّ َوالتَّْقَوى َوال  املوىل ج�ل وعا »َوتََعاَونُوا َعَى اْل�ربيِ
«، وم�ن الرب ومن  تََعاَونُ�وا َع�َى اإْليِثْميِ َواْلُع�ْدَوانيِ
التقوى أن يرحَم اإلنس�اُن أخاه اإلنس�ان ال سيما 
يف ظ�ل الظروف الصعبة التي يعيش�ها الش�عُب 
اليمن�ي ع�ى وج�ه الخص�وص؛ نتيج�ة الحرب 
الظاملة التي شنها أعداُء الله وأعداء رسوله وأعداء 
اإلنسانية وأعداء اإلسام عى مدى أَْكثَر من عامني 

كامَلني، يف ظل حصار ج�وي وبري وبحري ويف 
ظل الظلم والج�ربوت والطغيان ال�ذي طال ُكّل 

يشء يُمسُّ الحياة يف األرض اليمنية.
ويف ترصيح ل�� »صدى املس�رية« دعا مفتي 
الجمهورية، جمي�َع املواطنني بأن يراحموا فيما 
بينه�م، وذكرهم بقول الله س�بحانه وتعاىل »َلن 
بُّوَن«، وحكى اللُه  ا تُحيِ مَّ ُقوا ميِ َّ َحتَّى تُنفيِ تَنَالُوا اْلربيِ
ُموَن الطََّعاَم َعَى ُحبِّهيِ  عن املؤمن�ني بقوله »َويُْطعيِ
َوْجهيِ اللَّهيِ  ُمُكْم ليِ �ريًا. إيِنََّما نُْطعيِ ينًا َويَتيِيًما َوأَسيِ ْسكيِ ميِ
نُكْم َجَزاء َوال ُش�ُكوًرا«،  الفتاً بأن الله  ي�ُد ميِ ال نُريِ
س�بحانه وتعاىل ذك�ر أن من عام�ات املكذبني 
بي�وم الدي�ن أولئ�ك الذي�ن يف قلوبهم القس�وة 
والغلظ�ة حت�ى منعتهم م�ن إطعام املس�اكني 
وعدم الس�عي يف إطع�ام املس�اكني واملحتاجني 
وع�دم توف�ري الرعاي�ة االجتماعي�ة له�م، لقوله 
َك الَّذيِي  الدِّي�نيِ * َفذَٰليِ تع�اىل »أََرأَيَْت الَّذيِي يَُكذُِّب بيِ

 ،» نييِ ْس�كيِ يَ�دُعُّ اْليَتيِيَم * َواَل يَُحضُّ َعَى َطَعاميِ اْلميِ
مبين�اً، أن بع�َض العلماء ذهب إىل تفس�ري اآلية 

»فوي�ل للمصل�ني« هو الذي يس�هى عن صاته 
أو يؤخره�ا عن وقتها وهذا التفس�ري ال بأس به، 
لكن األرجح يف تفس�ري اآلي�ة الكريمة هو أن الله 
تعاىل ذكر املكّذب بيوم الدين وجعل من عاماته 
انه ال يحض عى طعام املس�كني، فبالتايل من لم 
تنه�ه صاته عن الفحش�اء واملنك�ر فهي عائدة 
علي�ه بالوبال والدمار؛ ألنه ج�اء عن النبي صى 
الله عليه وسلم »من لم تنهه صاته عن الفحشاء 

واملنكر لم يزدد من الله تعاىل إال بُعدا«.
وأوضح رئيس رابطة علم�اء اليمن، أن هناك 
ربطاً لطيف�اً بني إطعام املس�كني وبني التكذيب 
بي�وم الدين وبني ع�دم قبول الص�اة من هؤالء 
الن�اس الذي�ن يصل�ون بينم�ا قلوبهم قاس�يه، 
وال يرحم�ون املس�اكني وال يعطف�ون عليهم وال 
يس�عون يف إطع�ام جوعاهم وكس�وة عوراتهم، 
وبالتايل ع�ى الجميع أن يتحركوا يف هذا الجانب، 

وق�د ورد عن النبي صى الله عليه وس�لم »من ال 
يرَح�ُم ال يُرَحم« »والراحمون يرحمهم الرحمن«، 
وقوله تب�ارك وتعاىل »َف�َا اْقتََح�َم اْلَعَقبََة* َوَما 
أَْدَراَك َم�ا اْلَعَقبَ�ُة* َفكُّ َرَقبَ�ٍة* أَْو إيِْطَعاٌم يفيِ يَْوٍم 
يناً ذَا  ْس�كيِ ذيِي َمْس�َغبٍَة* يَتيِيم�اً ذَا َمْقَربَ�ٍة أَْو ميِ
َمْرَبَ�ٍة«، فالله تعاىل ذكر أنه ل�ن يتجاَوَز العقبة 
ي�وم القيامة إال من أطعم الطعام وأفىش الس�ام 
وص�ى بالليل والناس نيام، كم�ا ورد يف الحديث 

عنه صى الله عليه وسلم. 
ووّج�ه العامة ش�مس الدي�ن رس�الًة ألبناء 
الش�عب اليمني، داعياً بأن تلنَي قلوُب الناس وأن 
يزدادوا تراُحماً وتعاطفاً وتآلفاً وتآخياً، ال س�يما 
يف ش�هر رمضان، شهر الخري والربكة واإلحسان، 
كما دعا إىل أن يح�س الغني بحاجة أخيه الفقري 
املس�كني املح�روم، امتثاالً لق�ول الحق جل وعا 

.» ائيِليِ َواْلَمْحُروميِ لسَّ ْم َحقٌّ ليِ هيِ »َويفيِ أَْمَواليِ

وحاول الدور الكبري الاذي ليبه التكاُخاُل االْجتَماعيُّ 
مناذ الوللاة األوىل لليادوال األمريكاي السايوعّي عىل 
اليمن، حاولت »صدى املسارية« استطاَع آراء الكثري من 

املواطنني واملهتمني، وكانت الحصيلة كالتايل:
املواطن محمد الفقياه، أَكَّااَد أل أَْكثََر ما حاخظ عىل 
تماُساك الجبهة الداخلية واساتمرار الصموع حتى لذه 
اللحظاة منذ بداياة اليدوال، لاو التكاُخاُل االْجتَماعي 
والرتاحُم خيما بني الناس، خقط ال غري، مشارياً إىل غياٍب 
كامل لادور املنظمات املحلياة والدولية يف لاذا املجال، 

باإلَضاَخة إىل غياب عور الجانب الحكومي.
الصحفاي نبيل أحمد الفرانيص، من جانبه أشاار إىل 
أل التكاُخل االْجتَماعي لم يكن بحجم الظروف املييشية 
التاي يمر بها الشايب اليمني واملياناة اإلنَْساانية التي 
واجههاا، كماا أل عور املنظمات الياملاة يف لذا املجال 

غائٌب تماماً، إاّل َمن رحم ربي منها.
بدوره قال الطالب الجاميي جمال صالح: إل املرحلة 
الحرجة التي شهدتها اليمُن كشفت عن وجوع نوٍع من 
التكاُخال االْجتَماعي باني الناس كأخراع، أماا املنظماُت 
ُر عدُعلاا يف بالعنا بنحو  والجمييااُت اليريياة التي يَُقدَّ

)10( آالف جميية ومنظمة، خكال عوُرلا شابَه ميدو  
تجااه املجتمع، عاعياً رجاَل األعماال والتجار وأصحاب 
املالياني أل يوخاوا بحل لاذا املجتمع يف لاذه الظروف؛ 
كونهام املينياني والقاعريان قبال غريلام مان الناس 

بمسألة التكاُخل االْجتَماعي.
من جانباه أَكَّاااَد ماربوك محمد الوشااح – عضو 
املجلال املحايل يف مديرياة شايوب بأماناة الياصمة، 
أل التكاُخال االْجتَماعاي ليب عوراً كبرياً خاالل املرحلة 
الصيباة التاي يواجههاا اليمنياول؛ بسابب اليادوال 
والحصاار، الختاً أل لاذا التكاُخَل من شاأنه توخيُل الله 
للمتياوناني خيما بينهام ومباركته مَلن يقاد  يد اليول 
لاكل محتاج وخقري حتى ييّجل الله بفرجه ونرصه لهذا 

الشيب ويرَخَع البالَء عنه.
أماا طارق الحميدي – أحُد موظفي وزارة املياه، خقد 
لفت إىل ألميّة عور التكاُخل االْجتَماعي بني الناس، ولو 
ماا كال حارضاً وبقاوة منذ بداية اليادوال، ولذا ليل 
بغرياب عىل ألل اليمن امليروف َعن أخالقهم وعظمتهم 
وحكمتهم، موضحاً أل التكاُخل االْجتَماعي الفرعي ليب 
عوراً كبرياً أماَ  عور املنظمات والجمييات اليريية التي 

لم تكول تليب عوراً سوى %20 يف لذا املجال اإلنَْساني.
املواطان عمار محمد الوصابي – أحاد ألايل منطقة 
لاربة بالياصماة، أوضاح من جانباه أل حدياَث قائد 
الثورة السيد عبدامللك الحوثي، حول التكاُخل االْجتَماعي 
وععوة األغنياء بالوقوف مع الفقراء ومد يد اليول لهم، 
ييكُل مدى حرصه والتمامه بهذا الشايب، ويكشاف 
الجانَب اإلنَْساني واملسائوَل يف شيصية السيد عبدامللك 
الحوثاي، مطالبااً املجلاَل السايايس األعاىل وحكومَة 
اإلنقااذ الوطني، باليمل رسيياً من أجال تنفيذ النقاط 
الا)12( التي ععا إليهاا قائُد الثورة، وترجمِتها خوراً إىل 

أرض الواقع.
أماا الُجندي أحماد خرحال – أحُد منتسابي األجهزة 
األمنية، خقاد أَكَّاااَد أل التكاُخل االْجتَماعاي ليب عوراً 
كبرياً ولاماً يف سابيل التيفيف عن املحتاجني والفقراء 
وامليوزيان؛ انطالقاً من مبدأ الرتاُحم والتياول بني أَبْنَاء 
الشايب اليمني، الختاً إىل أل التكاُخل امللموس منذ بداية 
اليدوال الغاشام عىل اليمن، كال يأتي عىل شكل خرعي 
وشييص بني الناس، يف ظل غياب تا  وكامل للمنّظمات 

اليريية املينية بهكذا أنشطة وخياليات.

 استمراُر 
العدوان 
والحصار 

وازدياُد النازحين 
دفع الكثيَر 

من المنظمات 
والجمعيات إلى 

الواجهة 

 التكاُفُل 
االْجتَماعي بين 
اليمنيين يأتي 
بدافع ذاتي 
ومن منطلق 
إْنَساني وأخوي
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  - إبراهيم السراجي:
وخقاً لصحيفة »ذا نيويوركر« األمريكية« 
خاإل خساائَر النظاا  السايوعي يف اليمان 
تجااوزت خساائَر الواليات املتحادة يف حرب 
خيتناا ، ورغام أل الحارب األخارية عامات 
ليرين عاماً باني 55ل1 إىل 75ل1  مقارنة 
بياماني وثالثاة أشاهر مان عمار اليادوال 

السيوعي األمريكي عىل اليمن.
عقب حرب خيتنا  كانت أية عولة كبرية أَْو 
عظمى تدُخُل يف حرب وتبدأ بتكبد اليساائر، 
كال شبح تلك الحرب يظهر مجدعاً ويقال إل 
تلك الدولة وقيت يف »خيتنا « أخرى، حتى أل 
الصحاف الغربية واليربياة وصفت أكثر من 
مرة أل السيوعية وقيت يف »خيتنا  اليرب«.

وإذا كانات اليساائر السايوعية يف اليمن 
تجااوزت خساائر الواليات املتحادة يف حرب 
خيتنا ، وخقاً للصحيفة األمريكية، خإل اليمن 
ومنذ اآلل سيضُع نفَسه مقياساً جديداً بديالً 
عان »خيتنا « وسايقال عن أياة عولة تدخل 
يف حارب أخارى وتيرس خيها الكثاري أنها قد 
وقيات »يمناً« آخر مع خارق بسايط بأل من 
تلقى الهزيمة يف اليمن ليست عولة واحدة بل 
تحالاف يُضمُّ أكثر مان 10 عول ومرتزقة من 
ميتلف أصقااع األريض كالذيان جاءت بهم 

رشكة »بالك ووتر« األمريكية.
ويف ميتلاف جبهات القتاال الداخلية وما 
وراء الحادوع، أساهمت ُكلُّ مسااحة وقاف 
الشايبية  الجياش واللجاال  أبطاال  عليهاا 
يف تجمياع ورسام صاورة ماا لاو أكثر من 
»خيتناا « بالنسابة لدول اليادوال، لكن ثمة 
جبهاات اساتثنائية، وضيات حول نفساها 
الكثريَ مان األلغاز الصاعمة للغزاة واملرتزقة، 
رغم أنهاا كانت وخقاً لحساابات »اليرائط« 
بالنسابة لليادوال، مجرع جغراخيا بسايطة 

يمكن حسُمها يف ساعات.

بالنظار إىل اليدع، خاألرقا  تشاريُ لصالح 
املرتزقاة والغازاة الذيان تجمياوا بألوياة ال 
حارص لهاا، وبالنظار إىل الُياّدة، خاألباتايش 
البحرياة  والباوارج  اإلف16  وطائارات 
واملدرعاات والدبابات الحديثة كانت وما تزال 
شاالدة أنها منطقياً لصالح الغزاة واملرتزقة 
بنسابة كبرية جداً، أما مان ناحية الجغراخيا 
والتضاريل، خاليادو يمتلك منطقًة مرتفيًة 
ام( وتضاريال أرض امليركة  تسامى )املوسَّ
كلها صحراء أَْو سواحل، ولي أرض منبسطة 
كانات امليطيات اليساكرية تقاول إل الغزاة 
واملرتزقاة لن يتكلفوا ساوى أيا  للسايطرة 
عليها.. لتمر الشاهور تلو األخرى، وصوالً إىل 
استقدا  ألوية من املرتزقة السوعانيني، الذين 
لم تمر سااعات عىل املجيء بهم حتى رشبت 
الصحراء من عماء أكثار لم جندياً وضابطاً، 
تسارّت نظاا  البشاري عاىل مصارعهام، لوال 
كامريات اإلعال  الحرباي، وصحف امليارضة 

ورصخات ذوي القتىل يف السوعال.
إنها ميادي.. البُقياة الجغراخية املحدوعة 
توحاي  التاي  الجغراخياا  وذات  املسااحة، 
لألعداء بأنها سهلُة املنال، خيىل مدى عامني، 
واععاءات الغزاة واملرتزقة باالنتصارات لناك 
كانات تتالىش ماع بادء رصخاتهام وتباعل 
االتهاماات خيماا بينهام، خصحاراء ميادي 
التهمت من مدرعات أمريكية الصنع، وضيت 
تحت ترصف عنارص القاعدة وعاعش وكانت 
جدرانها املدرعة قاد ملئت بيبارات »جئناكم 
بالذباح« غاري أنهم لام يجيئوا ولام ييوعوا، 
وعظامهم التاي يحتضنها تراب الصحراء إىل 
اليو  شاالدة عىل أنهم للكاوا لناك، لتتواىل 
بيدلام ألوياة مان عناارص حازب اإلصالح 
ومجامياع املغارر بهم ممن تم اساتقدامهم 
من محاخظات الجنوب، وصوالً إىل اساتقدا  

مرتزقة نظا  البشري يف السوعال.
إذل وخيماا يتحادث اليالام عان وقاوع 
السايوعية وعول اليدوال يف مستنقع اليمن، 
تكتب »ميدي« نفساها يف كتاب التأريخ، أنها 
األرض التي وقف عليها أشجع وأنبل وأخلص 
الرجال، ليجيلوا منها كابوساً يؤرق ُكّل عولة 

أرسلت مرتزقتها ولم ييوعوا.
يف خربايار مان الياا  2016، أعلنت قوات 

تحالف اليدوال واملرتزقة، سيطرتَها الكاملة 
عىل مديرية ميادي، واحدة من أكرب األكاذيب 
التي رّوجها اليدوال، وعىل الرغم من إساها  
صور ومشالد اإلعال  الحربي التابع للجيش 
واللجال الشيبية يف عحض تلك الكذبة، إال أل 
إخاالَس إعال  اليادوال تكّفل بذلاك، خلم تمر 
سوى خمساة أشهر عىل تلك الكذبة إال ونقل 
ذلك اإلعال  عن قياعة تحالف اليدوال، إطالق 
عملية عساكرية واساية لا »تحرير ميدي« 
بحسب وصفهم، وكال إعاَلناً كاخياً ليتساءل 
نشاطاُء املرتزقاة واإلعاال  املحاياد عان أية 
عملية عسكرية لتحرير ما تم اإلعاَلل مسبقاً 

عن تحريره؟
وعاىل رغام أل الزحوخات التاي يقو  بها 
املرتزقاة بغطاء طاريال اليادوال يف صحراء 
ميادي لام تتوقاف عىل مادى عامني ساوى 
خرتات بسايطة، كانات تنتهاي بمحرقة تلو 
أخرى ينقلهاا اإلعال  الحرباي، إال أل ميارك 
مشاهوعة كانات تحادث وتتجااوز مجارع 
»الزحف« خكانت ميارك عنيفة، ومجدعاً كال 
اإلعال  الحربي يثبت بالصوت والصورة كيف 
كانات نهاية الغزاة واملرتزقاة، إال أنه وأيضاً، 
كانت رصخات املرتزقة يف وسائل اإلعال  كال 
له عور يف توضيح مالمح »أسطورة« الغزاة.

خفي يوليو 2016 حدثت واحدة من أعنف 
املياارك يف صحراء ميدي، بياد إعاَلل تحالف 
اليادوال عن عملية عساكرية واساية، ومع 
بدء االلتحا ، كانت تسُقُط املدرعات وتحرتق 
وميها عرات املرتزقة، حاول إعالُ  اليدوال 
تروياَج انتصارات ولمية، لكن ثنائية اإلعال  
الحرباي ورصخات املرتزقاة كانت تضع تلك 

االنتصارات الولمية أعراج الرياح.
يف تلاك امليركاة امتاألت مواقاُع األخباار 
التابياة  االجتماعاي  التواصال  وصفحاات 
للمرتزقاة بتبااعل االتهاماات وتنظيم قوائم 

القتىل والجرحى واألرسى من املرتزقة.
يف ذلاك الحاني كتاب أحاد أبارز نشاطاء 
املرتزقاة قائاالً: »للمارة الثانية يفشال عيل 
امليركاة محاور “حارض  إَعاَرة  يف  محسان 
وميادي”، مضيفااً أنه »عاىل امتاداع تأريخ 
الرجال اليساكري لام ينترص يف أياة ميركة 
خاضها ضد أي عدو، ساوى اعدا  مجموعة 

مرتزقة الب�شري يرتاجعون ملا بعد نقطة ال�شفر:
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  - خاص:
يدَخُع النظاُ  الساوعاني التابُع لحكا  كيال السيوعي 
بأبنااء شايبه نحو املاوت كمرتزقاة، مساتغالً خقرلم 
وحاجتهام للمال إىل مصارعهام يف اليمن، حيث تتكاتف 
الطبيياة بربلا وبحرلا وجبالها وساهولها وصحاريها 
بفضل الله عز وجل مع املقاتل اليمني يف مواجهة جميع 

الغزاة مهما كال حجمهم وعتاعلم.
وحيث نّكل أبطال الجيش واللجال الشايبية بجموع 
املرتزقاة الساوعانيني الذيان سااقهم تحالاف اليادوال 
األمريكي السيوعي إىل محارق صحراء خقد وّلد ما حدث 
لهم صحوة لدى ناشطني وُكتّاب سوعانيني، وتبني ألبناء 
الساوعال ما لاو املصري الذي يقاوع إليه نظا  البشاري 

أبناءلم مقابل رياالت سيوعية قليلة جداً.
وعرّب ناشاطول عىل مواقع التواصال االجتماعي عن 
اساتهجانهم ملمارساات البشاري التي تهادف إىل تحويل 
الشيب السوعاني إىل مرتزقة ييوُض بها ميارَك أسياعه 

ضد الشيب اليمني ويف أرضه وعياره.
ويف لذا الساياق رصادت صحيفة صدى املسارية ما 
كتبه عدٌع من الناشاطني حول لذا املوضوع، من ذلك ما 
كتبه الناشط الساوعاني وع قلبا، حيث نر صورة ألحد 
الجنوع الساوعانيني الذين لقوا مرصعهم يف اليمن ميلقاً 

عىل ذلك بقوله:
مدثار الناور مان مواليد الجنيناة يف الياا  2002 لم 
يكمال االبتدائية ولم يتجااوز عمره 15 عاما تم تيينه يف 
مليشايات الجنجوياد ومنحه رتبة ماالز  جنجويدي يف 
مليشايات ساارق الحمري حمدال علقو قبل شهور، وتم 
إرساله ضمن املليشيات املرتزقة يف اليمن التي تقاتل من 
أجل االرتزاق والريال السايوعي لقي مرصعه قبل أيا  يف 

اليمن!!!
وتسااءل وع قلبا: من املساؤول عن إرسال مثل لؤالء 

األطفال إىل حروب خارجية؟!!!
كذلك تساءل الناشاط عبدالرائف محمد عيل: إىل متى 

حكومة السوء تكسب رزقها بد  الجيش السوعاني؟.

ولاجم ناشاطول ساوعانيول البشاري، واصفني إياه 
باملرتازق ومجار  الحارب، وقاال الناشاط، محماد اب 
ميروف: البشري مجر  حرب ومرتِزق، أما الناشط أحمد 
ويطش خأرسال تحيتَه للشيب اليمني متربئاً مما يفيله 
البشري ومرتزقته ضد الشيب اليمني، وقال ويطش: لكم 
التحياة إخاوة اإلنساانية يف اليمن الساييد ذات التأريخ 
والحضاارة التليادة، اصاربوا وصابروا وقاتلاوا من أجل 
كرامتكم، إياكم واالنكسار أما  قوى اإلْرَلاب السيوعي 

الذي يشرتي مرتزقة نظا  البشري املجر .
وأضاف أحماد مياطباً الشايب اليمناي أل القضية 
التي تقاتل من أجلها السايوعية ليست الحوثي وصالح 
ولكن القضية أل السايوعية وبقية عبيدلا الحاكمني يف 
اليرطو  يريدونكم أل تييشوا عبوعيَة الولابية األغبياء 
البلهااء النتنني. رابح جيفر: اعذرونا يا إخواننا اليمنيني 
خأنتم أصل اليرب والبشاري ال يمثّل الشيب السوعاني بل 

يمثل نفسه ومن ميه. 
بدوره حّمل الناشاط متوكل عاف الله، نظاَ  البشاري 

ذنَْب مرصع الجنوع السوعانيني يف اليمن.
أما الناشاط لااعي برايش، خقد لاجام الجنوع الذين 
إىل  بالذلااب  ويرَضاول  البشاري  لدعاوات  يساتجيبول 
مصارعهم يف الحرب عىل الشيب اليمني، وقال برايش: ال 
ألو  اليمنيني يف قتل لؤالء املرتزقة، خكل َمن ذلب للقتال 
لناك لو حالٌل عليكم. اعطولم مهلًة ضئيلًة لالستسال  
والياوعة بأرواحهام إىل بالع »الساوعال«، وإال رماعلم ال 
تنثاروه يف الهاواء أو يف ميااه البحر األحمار حتى تجرَخه 
األمواج إىل شاواطئنا، بل انثروه بييداً يف قاع املحيطات.

وكانات حركاُة جياش تحريار الساوعال »منااوي« 
قاد اساتغربت من وصاف البشاري ألخراعلاا باملرتزقة، 
وخاطبتاه يف بياال لهاا مطلع لذا األسابوع عاىل وزير 
خارجياة البشاري غندور بأل يساتحي من ذكار مفرعة 
ج املرتِزقة ليُقاتلوا الشيب  مرتزقة، خهو ونظامه َمن خوَّ
اليمناي يف أرضه وعياره، واليالم كله يشاهد عىل ذلك وال 
زالوا يرسالول املرتزقاة ويقبضول أثمااَل ارتزاقهم من 

عماء أبناء الشيب اليمني.

 ناشطون سودانيون: البشري مرتزق ومجرم حرب ونحّمله 
مسؤوليَة إرسال أبنائنا إىل مصارعهم يف اليمن 
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من النارصياني وإخفائهم قرسياً إىل اللحظة 
وانتصااره لذا كال؛ ألنه ألقى عليهم القبض 

ولم ُعّزل ال يحملول سالحاً«.
ناشاٌط آخار مان املرتزقة كتاب يقول يف 
حيناه »يف عملياة خاشالة ومشاابهة زجت 
قياعة املنطقة اليامساة بالشباب بدول أية 
تجهيزات أَْو تنسيل أَْو ععم أَْو اسناع ولو ما 
أعى إىل مقتال اليرات بينهم 17 »شاهيداً« 
مان حجاور مديرية كار بالتحدياد أعرف 
أغلبهم ولم أصدقاء وجريال«، بحسب قوله.
وأضاف: »املشاكلة التي لاي األلم أل ما 
يسمى باليملية الواسية توقفت بيد سقوط 
الضحاياا وتراجيت بأوامر القاعة انفساهم 
الاذي زجاوا بإخوتناا وأوالعناا ورخاقناا إىل 
ميركاة غري مدروساة وال مدعوماة وكل ما 
بقي حتى اآلل لو تباعل قصف املدخيية عول 

تقد  يذكر«.
وقال ثالث »عائماً انتصارنا ُمزيّف، خربكة 
السايطرة عاىل ميادي الياو ، ال تيتلف عن 
خربكات ساابقة، مثل تحريار مطار صنياء 

وعخول أرحب وأخواتها«.

• مرتزقة نظام البشري.. آخر 
الغزاة الهالكني

قبل نحو أسبوع، تجالل اإلعال  اإلماراتي 
وجاوع مرتزقاة اإلصاالح والفاار لااعي يف 
مياارك ميدي، وأعلن وصول قوات ساوعانية 
للسيطرة عىل املديرية، كال لذا اإلعاَلل كاخياً 
لطي صفحة عامني واإلقرار بهزيمة اليدوال 
عاىل امتاداع ل2 شاهراً، وبيد ذلاك ال يهم ما 
يدعيه إعال  محمد بن زايد، خهو لن يستطيَع 
أل يكتم رصخات اليويل، وال حجب مشاالد 

اإلعال  الحربي.
بيد ذلك بيومني، اكتفاى اإلعال  اإلماراتي 
وإعاال  عول اليادوال األخارى، بنار صور 
لجنوع سوعانيني يقفول قرب طقم عسكري، 
ال أحد ييلم يف أية أرض كانوا، لكن ذلك اإلعال  
أراع من تلك الصورة البالتة إثباَت اساتقدا  
مرتزقاة البشاري إىل جبهة ميادي، إثر زحف 

واساع مدعو  بغطاء جوي مكثف مصحوب 
بقصف باستيدا  أسلحة محرمة عولياً، لكن 
جبهة ميدي كانت وما زالت محّرمة أكثر عىل 
الغازاة واملرتزقاة، خجااءت مشاالد اإلعال  
الحربي لتيارض مجدعاً جثثاً للغازاة وبقايا 
أكثار من 20 آلية متنوعاة وقد انتهت النريال 

من التهامها.
تقول املصاعر اليساكرية، مدعومة بدليل 
اإلعاال  الحرباي، إل تصادي أبطاال الجيش 
واللجاال الشايبية لهجو  الغزاة أسافر عن 
مقتال وإصاباة 3م جندياً ساوعانياً بينهم ل 
ضبااط، بيضهام ظهرت جثثهم يف مشاالد 
اإلعال  الحربي، مشارية إىل أل جثث اليرات 
من مرتزقة السوعال تُركت يف أرض امليركة.
تؤكد املصاعر اليساكرية أناه وبيد الهول 
الذي شهده مرتزقة السوعال، ُوجد َمن تبقى 
منهام أنه ال بد مان الرتاُجع ختم االنساحاُب 
مان صحراء ميادي، وساط ذُعار وخوف يف 
أوساطهم، لتيوع امليارَك بالنسبة لليدوال إىل 

ما لو أبيُد من نقطة الصفر.
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  - زكريا الشرعبي:

ُه بوصلاُة الواليات املتحادة نحَو ُكلِّ  تتوجَّ
بلاد توجُد خيه الثروُة، ساواء يف الارق أَْو يف 
الغارب، يف الشامال أَْو يف الجناوب، يف الياَلام 

القديم أَْو الحديث.
وكما اساتنزخت اإلكاواعور وعّمارت بنما 
وامتصات عمااَء الشايب اإلندونيايس، خاإل 
املنطقة اليربيّاَة لم تكن بمنأًى عن رشكاتها 
االساتغاللية، ال سايما ولاذه املناطال لاي 
األخصاُب يف الثاروة واألخقُر يف وجاوع الدولة 
املناطاُل  إذ عانات  الساياعة،  القومياة ذات 
اليربياة من االحتاالل الربيطاناي والفرنيس 
واإليطاايل والُيثماني، وقبال ذلك من حمالت 
اإلسبال والربتغال، ثم عانت من آثار التقسيم 
التي صنيتها خرنساا وبريطانيا من خالل ما 
يسمى »ساايكل بيكو« والتي منحت ُقطَّاَع 
الطُُّرق من قبائل الحجااز عوالً لي األغنى يف 
النفاط، ختحّولاوا يف ليلة واحادة، كما يقول 
الباحث الصهيوني عوعياد يانول يف مقال له 
بصحيفاة كيفونيام آذار 2مل1  من ُشاذَّاذ 

آخااق إىل أغناى ُملاوك اليالام. 
وبالَياوعة إىل اساتيراض كتااب االغتيال 
االقتصااعي لألمم ملؤلفاه القاتل االقتصاعي، 
جول بركنز، والذي كشاف خياه كما عرضنا 
يف الثالث الحلقات األوىل عن وساائل الواليات 
املتحادة األمريكياة يف الهيمناة عاىل الادول 
والشايوب وكيف تساتيد  قتَلاًة محرتخني، 
يقبضول أعىل األجور، ليبتزوا رؤسااَء الدول 
يف شاتَّى أنحااء اليالام، ويرسقاوا ملياارات 
الدوالرات منها، يسامول بقراصنة االقتصاع، 
وكيف تلجأ الواليات املتحدة إذا خشل لؤالء إىل 
اساتيدا  رجال اليس آي أيه ثم إىل الجيوش، 

كماا حادث يف بنماا وخيتناا .
وبالتذكاري بَمان يحُكاُم الوالياات املتحدة 
األمريكياة، ولاو عباارة عان تحالُاٍف مان 
الركات الرأسامالية والتاي تهيمُن بدورلا 
حتّاى عاىل ُمَؤّسساات النقد الادويل وجميع 
مركباات النظاا  الياملاي، وعمال بركناز يف 
أعىل لار  بهذه امُلَؤّسساات، تجدر اإلشاارة 
مجدعاً إىل ألميّة الكتاب باعتباره شالداً عىل 
وموضحاً لسياسة االغتيال االقتصاعي لألمم. 

السعودّية هدٌف لالغتيال االقتصادي
لم تكان األمواُل التاي قّدمتها السايوعيّة 
»جزياًة« لرتاماب يف زيارته قبياَل يوَمني لي 
أوَل أماوال تدخُيها لذه الدولة كال ولن تكول 
األخرية، ويف لذه الحلقة سنساتيرض ميكم 
السايوعيّة  إىل  األمريكاي  الوصاول  بداياات 
وكياف تحولت األخارية يف ليلاة وضحالا إىل 

الوالية الثالثة واليمسني املدللة ألمريكا.

ياروي القرصاُل األمريكاي بريكنز حاعثًة 
األسالوب  بياُد عان  ألهمتاه خيماا  قديماًة 
اليااّلق للسايطرة األمريكياة عاىل مليارات 
النفط السايوعّي: »يف عاا  ل7ل1 أراني أحُد 
عبلوماايس اململكة اليربية السايوعيّة صوراً 
خوتوغراخياًة للريااض عاصمة باالعه، ومن 
ضمنهاا صوٌر لقطيع من األغناا  يرعى بني 
أكاوا  القماماة خارَج مبناى حكومي، حني 
سألت ذلك الدبلومايس عنها صدمتني إجابته 
حني قال يل إنها وسيلة التيلُّص من القمامة، 
قال: ال يمكن ملواطن سيوعّي كريم األصل أل 
يجمَع القمامة، نحن نرتُكها لقطيال األغنا  

واملاشية!!
ويقوُل بريكنز متيجباً ومساتغرباً: أغنا  
يف أكارب مملكة نفط يف اليالم.. بادا يل أمراً ال 

يصدق!!
حينها كانات الواليات املتحادة األمريكية 
اذُه السايوعيُّة  تياُف مان حظار جديد تنفِّ
عليهاا وعاىل حلفائهاا يف املنطقاة كالحظر 
باني  73ل1   تريان  حارب  قّررتاه  الاذي 
مرص وإرسائيال، وقد كال بركناز واحداً من 
مجموعة مستشاارين ييملول لوضع تصور 
إليجاع حال للتغلب عاىل أزمة النفاط، وكما 
يقول: »ألهمتني تلك األغنا  كيفية اساتنباط 
ذلك الحل، آخذاً يف الُحسابال ميدل التطور يف 
اململكة اليربية السيوعيّة عرب القرول الثالث 

السابقة«.
ويكشاف بركناز كيف كال التمااُ  بالعه 
ينَصابُّ حينها عىل النفط السايوعّي واليمل 
عىل إلزا  األرُسة السيوعيّة بيد  خرض حظر 
نفطي عرباي جديد عىل اليالم الغربي مقابل 
حمايتها من أياة تطورات أَْو محاوالت يمكن 
أل تطياَح بها عن سادة الحكام، موضحاً أل 
قارار السايوعيّة بقطاع النفط ا اساتجابة 
لضغاط الرئيال املرصي ا عان الغرب خالل 
حرب ترين عا  73ل1 صد  اليالم الغربي، 
وعول  إيارال  أعلنات  األول  تريان   16 ويف 
اليليج اليمسة زياعة سير النفط بنسبة 70 
%، ويف الياو  التايل قاماوا بتيفيض اإلنتاج 
بنسابة %5 ُكّل شاهر ويف 20 تريان األول 
خرضت السايوعيّة وغريُلا من البالع اليربية 
املنتجة للنفط حظراً كامالً عىل سافن النفط 

املتجهة للواليات املتحدة.
ويؤكاد أل خرتَة الحظر التاي انتهت يف م1 
آذار عاا  ل7ل1 عاىل الرغام من أنهاا كانت 
قصرية لكن تأثريلاا كال لائالً، »خقد ارتفع 
سير نفط السيوعيّة من ل1.3 عوالر للربميل 
32.م عوالر  70ل1 إىل  يف أول كاناول الثاناي 
يف أول كاناول الثاني عاا  ل7ل1 «، ولو ما 
جيل الركات الرأسامالية تفكر جدياً بيد  

السماح ألل يتكرر لذا الحظر.
وماا إل انتهاى لاذا الحظار حتاى بدأت 
واشانطن تنفاذ خططهاا بالسايطرة عاىل 

مقايضاة  عليهام  خيرضات  السايوعيّة، 
والتدريباات  وامليادات  التقنياة  املسااعدة 
اليساكرية وخرصة للنهاوض ببلدلم لتلحل 
بركب القرل اليرين مقابل عوالرات النفط، 
وألم من ذلك مقابل ضمال عد  تكرار حظر 

النفط مطلقا!!
يقاول بركنز: إل حماية مصااعر إمداعات 
الواليات املتحدة مان النفط كانت تمثٌّل عوماً 
أولوية إلعاراتها، لكنها تحولت إىل لاجل بيد 
عا  73ل1 ، »رخع الحظر مكانة السايوعيّة 
كالعاب يف عالام السياساة وعخع واشانطن 
إلعراك األلمية االسرتاتيجية للمملكة اليربية 
السايوعيّة عاىل االقتصااع األمريكاي، أكثر 
من لاذا شاّجيت الواليااُت املتحادُة قياعاِت 
»الكوربوقراطياة« للبحث الحثيث عن ُسابٍُل 
الساتياعة أمريكا ألموالها املدخوعة يف النفط 
مرة أخرى!، والتفكري الجاع يف استغالل واقع 
نقاص الهيااكل اإلعارياة والتأسيساية التي 
تُمّكان حكومة السايوعيّة مان إَعاَرة ثروتها 

الكبرية إَعاَرًة صحيحًة«!

مثرٌي للضحك.. مساعدة السعودّية 
بأموالها 

يقاوُل القاتاُل االقتصااعي األمريكاي: إل 
واشنطن خرضت عىل آل سيوع إنشاء »وكالة 
التنمياة األكثر غرابة يف التأريخ، ولي اللجنة 
األمريكياة السايوعيّة للتيااول االقتصااعّي 
التي اشاتهرت اختصااراً با )جيكاور(، وأل 
يف  جدياداً  مفهومااً  ابتدعات  اللجناة  لاذه 
براماج املسااعدة األجنبية املتياارف عليها، 
خهاي تيتمُد عاىل األموال السايوعيّة لتمويل 
الاركات األمريكية يف بناء اململكاة اليربية 

السيوعيّة«!!
ليال من الغريب أل يحُدَث لذا، خأمراء آل 
سيوع -كما يفّصل بركنز يف الفصل اليامل 
عر مان الجزء الثاناي للكتاب- لام يكونوا 
ساوى اللثني وراء الجنل واملال، وحيث كال 
امللك خيصل لاو امللك الوحيد الاذي تجرَّأ عىل 
الوقوف يف وجه أمريكا وإرسائيل، خقد اغتيل 
وكانات حاعثاة اغتياله مدبَّرة ولام يكن من 
نفذلا ميتالً عقلياً، كما قال الديواُل امللكي.
يَرُح جول بركنز أساباَب إنشاء »وكالة 
التنمياة« الغريباة مان نوعهاا يف التأرياخ، 
اُح أل واشانطن كانت بحاجاة إىل َحلٍّ  خيوضِّ
يتيح لها التحرَُّر من أية رقابة ألساليب عملها 
ولكيفياة إنفاق امللياارات السايوعيّة بإَعاَرة 
أمريكياة كاملاة، خيهادت إىل وزارة اليزانة 

األمريكية بتشكيل لجنة تحقل ألداخها.
بدورلاا اساتيانت وزارُة اليزانة بركة 
ماني التجارية كاستشااري يف نهاب األموال 
السايوعيّة، وقد كال بركنز مستشاراً وخبرياً 

يف لذه الركة.

يقول القاتُل االقتصااعي األمريكي: »كال 
الشاغل الشااغل لليزاناة األمريكياة ابتكاُر 
تربحاه  ماا  الساتنزاف  الفيالاة  األسااليب 
السايوعيّة من النفط لصالاح اإلمرباطورية 
الكوربوقراطياة«، »كانات وظيفتي تنحرص 
يف التنباؤ بماا قد يحاُدُث يف اململكاة اليربية 
إذا اساتثمرت مبالاغ طائلاًة يف  السايوعيّة 
اإلنفاق عاىل تطوير البُنياة التحتية، وخطط 
إنفااق تلاك املبالاغ، باختصاار ُطلاب مناي 
تطبيل قدراتي اإلبداعية بأقىص ما أساتطيع 
يف تربير استنزاف مئات املاليني من الدوالرات 
من اقتصاع السيوعيّة؛ برط إعماج رشكات 

الهندساة والبناء األمريكية...«!.
ويضياف: »كانات اإلَعاَرة األمريكية تدرك 
جياداً أنهاا ال يمكان أل تثقل بلاداً ييو  عىل 
النفاط يف الديول، كما تفيل ماع عول اليالم 
الثالاث؛ لاذا كال ُمَيّططها اساتنزاف عوائد 
النفط السايوعّي، ولذا ما أكاد عليه بريكنز 
»خهمت بالطبع أل الهدف األسايس لنا ليل 
ا كامليتااع، أل نثقل كالل لاذا البلد بالديول 
التي لن يستطيع سداعلا، بل باألحرى إيجاع 
طرق تضمن إَعاَعة أكرب نسابة من الدوالرات 
للوالياات  أخارى  النفاط مارة  املدخوعاة يف 
املتحادة، علينا يف لذه اليملية أل نُجرَّ اململكة 
وأل  الطريال،  لاذا  إىل  السايوعيّة  اليربياة 
نجياَل اقتصاَعلاا يازعاُع تشاابكاً وخضوعاً 

ملصالحنا«.  

بدايُة االستنزاف
يروي جول بركنز كيف استنزخت الوالياُت 
املتحادة األمريكية ملياراِت النفط السايوعّي 

وحّققت من ورائها األرباح الطائلة.
يقاول بركناز: »كال عايلّ عائمااً أل آخاذ 
يف الُحسابال األلاداَف الحقيقياة، مثال رخع 
النفقاات إىل الحاد األقىص لصالاح الركات 
األمريكياة، وزيااعة تبيياة اململكاة اليربية 
السايوعيّة للوالياات املتحادة، ولم أساتغرق 
طوياالً حتى أعركت أل األمَرين يساريال مياً 
عىل خطني متوازيني، خُكلُّ خطط املروعات 
الجديادة تقريباً ساتتطلب صيانة مساتمرة 
اة  وعمليات تحدياث من خرتة ألخرى، وَخاصَّ
أنها مروعات عاىل عرجة عالية من التقنية 
دة لضمال تويل الركات األمريكية التي  امليقَّ

نفذتهاا عملياات الصياناة والتحدياث...«!

حرُب الخليج الثانية عزّزت الهيمنة 
األمريكية

ذَ صدا  حسني حملتَه للسيطرة  قبل أل ينفِّ
بالسافرية  التقاى  قاد  كال  الكويات  عاىل 
األمريكياة لادى اليراق »غالسابي« وأخربلا 
عن نيتاه خأعطته الضوَء األخرَض، كما يروي 
رئياُل الاوزراء الارويس الساابل، يفغيناي 

بريماكوف، يف كتابه »مهّمات يف بغداع«.
لقاد لدخات الوالياات املتحادة األمريكية 
بإعطائهاا الضوء األخرض لصدا  حساني إىل 
تكريال ثقاخة الرُّعب لادى اليليجيني الذين 
يمتلكول النفَط واملاَل بأل أخطاراً يف املنطقة 
تهادع وجوعلام، وماا خيلاه صدا  حساني 

بالكويت ليل إال نموذجاً.
ولذلاك ساارعت عول اليلياج لساتجالب 
القوات األمريكية إىل أراضيها ومنحتها الكثري 

من املال.
يقول بركناز: لقد كال التهدياد اليارجي 
لاألرسة الحاكماة وعخيهاا ليقاد صفقاات 
لراء اسالحة أمريكية بملياارات الدوالرات 
تتجادع مرة بيد عدع قليل من السانوات، بما 
يضمن اساتمرار صناعة األسلحة اليسكرية 

األمريكياة إىل األباد!!
»عمل األمرياكال عىل لاذا »الحبل« الذي 
سيضيل اليناق عىل نظا  آل سيوع عاماً بيد 
عا  والذي من شأنه -عىل حد تيبري بريكنز- 
»جيال اململكة اليربية السايوعيّة تابية لنا، 
لكان بطريقة جاد ميتلفة، ذلاك أل تحديث 
مملكاة النفاط الغنياة سايتبُيها مجموعٌة 
مان األخيال ورعوع األخيال، عىل سابيل املثال 
املسالمني  التحدياُث حفيظاَة  ذلاك  سايُثريُ 
املحاخظني، كما ستشير إرسائيُل وغريُلا من 
الدول املجااورة بالتهديد، إضاخة إىل ذلك خإل 
التطور االقتصاعي للمملكة ساوف يستتبيه 
يف الغالاب نماو صناعة أخارى ولي صناعة 
خالاركات  اليربياة،  الجزيارة  أمان شابه 
املدنياة املتيصصة يف الصناعات اليساكرية 
والهيئات الصناعية التابية للجيش األمريكي 
ساوف توّقاع عقاوعاً سايية وكذلاك عقوع 
صياناة وإَعاَرة طويلة األجل، ووجوع مثل تلك 
الاركات والفنيني سايتطلب مرحلة أخرى 
من مروعات الهندساة والبنااء، بما يف ذلك 
املطارات والقواعد اليساكرية، وإَعاَرة املوارع 
البرياة، وكل مروعاات البُنياة التحتياة 
املرتبطاة بمثل لذه املراخال«. )باعرتاخاتهم: 
وراعياة  أمريكياة..  محمياة  السايوعيّة 

لإلرلاب.. بقلم: عيل عبوع/ عا  برس(.
مؤّخاراً أصبحات الهيمناُة األمريكيُة عىل 
السايوعيّة ليمنًة كاملًة، وأصبحت الواليات 
الثاروة  عاىل  األول  املسايطر  لاي  املتحادة 
وعاىل الحكم، وعلياُل ذلك أل إجماايل األموال 
السايوعيّة يف اليزانة األمريكية والتي تقاِرُب 
ترلياول عوالر ال يُيطي السايوعيّة أي احرتاٍ  
عند اإلَعاَرة األمريكياة، وما تزال األخرية تُحدُّ 
شافرة الذباح كلماا احتاجات ألماوال أكثَر، 
وليل أما  السايوعيّة سوى البذل وبدول أي 
اعرتاض، وإل كّلفها ذلك إيقاَف املشااريع يف 
اف؛ ألجل االساتثمار يف  أرضها وإْعاَلل التقشُّ

أمريكا وخوض حروبها يف املنطقة.

»َأمريكا هي الطاعون والطاعون َأمريكا«
�شاحُب الكتاب الأكرث مبيعاً يف العاَل القر�شان القت�شادي »جون بركنز« يك�شف 

كيف وقعت ال�شعودّيُة حتت الهيمنة الأمريكية 

االغتيال االقتصادي لألَمـم..
لم يُكِن الشاعُر اليربيُّ محموع عرويش مبالغاً حني قال »أَمريكا 

لي الطاعوُل والطاعول أَمريكا«، خما من بلد تصُل إليه لذه الدولة 
إال وأصابته باملوت، ولذا ليل اخرتاًء عليها، بل ما يقوله أَبْنَاؤلا 
وأبرز مسؤوليها وما تشهده مذكرات أعواتها يف البغي والجور.
بكل ما تينيه كلمة اغتيال من مينى تماِرُس الوالياُت املتحدة 

األَمريكية اغتياالِتها لألَُمام والشيوب من منطلقات عدة؛ سيياً إىل 
الهيمنة عىل لذه األَُمام وإبقائها خاضيًة خانية، وذلك بوسائَل 
متيدعة تتمحور جميُيها حول االغتيال االقتصاعي لألَُمام وقتل 
الشيوب بالفقر، وتستيد  للوصول إىل ذلك عدعاً من امُلَؤّسسات 

الدولية التي ترخع شياراِت املساعدات اإلنَْسانية وتنمية الدول التي 
تصُفها بالفقرية.

الحلقة 
الرابعة
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عبدالمنان السنبلي
إذا أرعت أل تيارف الفارق باني اليارب 
وإرسائيال، خانظار إىل الطريقة التي تم بها 
اساتقبال تراماب يف السايوعيّة والطريقة 
التاي تم اساتقباله بهاا يف إرسائيال اليو . 
عندلاا ساتيرف خقط الفارق باني اليبيد 

وأسياعلم!
قاد يقول قائٌل منهم ماربراً ذلك أنهم ما 
خيلوا ذلك إال من باب إكرا  الضيف كما لو 

متيارٌف عن اليرب منذ األزل!
ولال كال اليارب ياا لذا يميازول بني 
ضيفهام أَْو يضياول مناازل أَْو عرجاٍت له 

بحسب من يكول أَْو من أين جاء؟!
لاا لاو عبدرباه منصاور لااعي نزيل 
ضياختكم منذ أكثر من عامني، خما رأيناكم 
خرشتم له ال بسااطاً أحمرا وال حتى خرقًة 
بالياًة حماراء أَْو غري حماراء ترمز إىل مدى 
حفاوتكم وكرمكام وال رأينا كذلك أحداً من 
أمراءكام أَْو حتاى عبيدكم قاد رقص خرحاً 
أمامه )اليرضة( وال حتى التز له )ِوِساط( 
أَْو رخارف لاه جنااح! خلماذا خقاط ترامب 
وقبله بوش الصغري ومن قبلهما شاه إيرال 

يا تُرى؟!
عاىل أية حال، تقاول القاعادة الفقهية 
عند جمهور علماء املسلمني أل الولد وماله 
ملاٌك ألبيه واليباد وماله ملٌك لسايده، لذلك 

ليل لادي أي تحفٍظ أَْو تيلياٍل عىل ما عاع 
باه ترامب مان عوائد وأماواٍل مان خزائن 
عبياده وإمائاه لنااك يف السايوعيّة مهما 
بلغت ضيامة أرقامها ولول أعداعلا طاملا 
واألمار ال ييرج عن إطار عالقاة اليبد مع 

سيده!
وقد يقاول قائاٌل منهم آخار ميلالً ذلك 
بأل ضيهم لذه األموال الضيمة إىل ُجيبة 
ترامب إنماا تأتي يف إطاار تحقيل املصالح 

املتباعلة واملشرتكة بينهما؟!
ولال لناك ياا لاذا مصالٌح مشارتكة 
أعظام مان تلاك التاي تجماع باني أمريكا 
وإرسائيال، خلمااذا ال نارى إرسائيل تضخ 

مثلكم لتحقيل لذه املصالح؟!

عمومااً، تالله أل القلاب ليكاع أل يقطر 
عماً أسافاً وحرسًة عىل كراماة وعزة وأنفة 
اليرباي كيف ُطمسات تحت أقادا  ترامب 
وأبنتيه وزوجاه وكذلك عاىل أموالهم كيف 

وأين ترَُصف وتُنَفل!
عىل األقل أيها اليربال إل كال ارتباطكم 
باألمريكال أمراً ال بد منه كنتم ساتتيلمول 
مان بناي عمومتكام اإلرسائيلياني كياف 
يسايطرول عاىل قارار وعقلياة األمريكي 
بأمواٍل واساتثماراٍت أقل بكثري من أموالكم 
ومرحلياة  التأثاري  آنياة  واساتثماراتكم 
املفياول، ولكنهاا عقلياة األعراب وشاتال 
بني عقلية األعراب وطريقة تفكريلم وبني 

عقلية وطريقة تفكري من سوالم!

مَلن أراع حصاَر الشايب اليمني عرب السااحل 
الغربي نؤكُِّد أنه مهما حدث من عدوال أَْو حصار 
بري وبحري لن يستسالَم الشيُب اليمني اليظيم 
الذي صادر أروع األمثلة يف التحادي والصموع يف 

وجه اليدوال.
الحديدُة بييدٌة بُيد الشامل عنكم وسانداخُع 
ج املروجول  عنهاا حتاى النهاية وأناه مهماا روَّ
بأكاذيبهم اتجاَه ميناء الحديدة والسيطرة عليها.
خلام يكتاِف اليادواُل بانفاالت أمان الجنوب 
والسايطرة عاىل مينااء عادل واملناخاذ البحرية 
التاي كانت تدَعُم االقتصاَع اليمني واساتثماراته 
ة االقتصاع  الداخلية واليارجية، مما أَعَّى إىل ُشحَّ

بشكل عا . 
ونقال البناك املركازي كال ُمَيّططااً لهاد  
االساتثمار الداخيل مما أَعَّى إىل عاد  القدرة عىل 
رصف مرتباات موظفاي الدولة وبرغام ُكّل لذا 
إاّل أل الشايَب اليمنيَّ ييِرُف حقيقَة ما يحُدُث يف 
السااحة اليمنياة )إنها ليبة أذياال بني صهيول 

وستنتهي يوماً ما(.
َخلمااذا تحارصول شايباً بأكملاه من جميع 
مناخاذه البحرية وتمنيول عخاول الدواء والغذاء 

الذي لو حل من حقوقنا.
وكل تييالتكم وخزعبالتكم ليست من وجهة 
نظركم ولكنها تأتي عرب توصيات صهيونية خما 

عليكم اال تنفيذلا بالحرف الواحد.
أما عاروُس البحر األحمر لاي الريال الذي 
سانداخع عناه حتاى آخر قطارة ع  تيارج من 
ارواحناا خقد بذلنا عماءنا يف سابيل لاذا الوطن 

اليظيم.
وكل تضحياتناا وصموعناا تجاه لاذا الوطن 
يادل عىل كرامة وإباء لذا الشايب الذي يتيرض 
ليادوال بادول أي مربر، خحماقة من سااند لذا 
اليادوال إنما تدل عاىل خقد الكرامة واإلنَْساانية 

لدى لؤالء األشياص.
خياروُس البحار األحمار خط أحمار يف وجه 

اليدوال.

زين العابدين عثمان 
قبال الياوض يف مساار مرحلة 
ماا بيد قمة الريااض يجب أل نأخذَ 
لاذه القماة التاي جيلات اليزينة 
السايوعيّة تنازف ما يقاارب نصف 
ترلياول عوالر الاذي صاب يف علاو 
بياني  تراماب  األمريكاي  الرئيال 
االعتباار وأل نأخذَلاا بنظرة بيدية 

وموضوعية. 
نحن لدينا من اليلم الكايف واألعلة 
الدامغاة بأل اململكة خاالل حملتها 
اليساكرية عىل اليمن بادأت حاالت 
االقتصاعياة  والازالزل  التقشاف 
االمان  مباارش  بشاكل  تارضب 
االقتصاعي السايوعّي وقد لوحاظ تماما مادى التصدعات والروخ 
االقتصاعياة الكبرية من خالل الحرب عىل اليمن َوالتي لم ييد بمقدور 

السلطة السيوعيّة التحفظ بها أَْو التسرت عليها. 
خياالل اليامني املنرصماني 2015 و2016 واململكة تيوض اقىس 
حارب عرختهاا تبني لليالم باال اململكة اتجهت بشاكل ملحوظ نحو 
القاروض الدولياة ورخيهاا مساتوى الرضائاب والجمارك والسالع 
والطاقات املحلية يف محاولة يائسة منها لتغطية اليجز املايل واليورة 

االقتصاعية التي تدلت خالل حربها الغبية عىل اليمن.
لهذا اليالم كله يشاهد تماماً بأل اململكة قبل عقد القمة األمريكية 
اإلْساَلمية بالرياض كانت تياني ضيف وحالة اقتصاعية مزرية وغري 
مسابوقة ولذا أمر مساّلم باه وال ُغبااَر عليه؛ لذا خهل ياا ترى كيف 
سايكول حالها بيد أل قضم الرئيال األمريكي ترامب قضمة تزل ما 
يقارب نصف ترليول عوالر من امليزول االقتصاعي االسايس للمملكة 
خالل قمة الرياض املربمة وكيف ساتكول تداعياات لذه القمة التي 
انتزعات عماوع اليزاناة االقتصاعياة السايوعيّة يف حاني أل االخرية 

تيوض حربا استنزاخيه وخطرة يف اليمن.
إذل يمكن القول جزماً بأنه من بيد زيارة ترامب بال ريب أل مناخ 
اململكاة االقتصااعي سايحمل عواصف من التقشافات الحااعة التي 
ساترضب بشاكل حتمي ُكّل مفصل اقتصاعي خيها والذي سيكول له 
تداعياات مدمرة تضطر النظا  السايوعّي خيما بيد إىل عمل اجراءات 
تقشافيه واسايه وضيماة للغاية لتادارك االنهيار الوشايك لقيرص 

البنوك واخراجه من ازمته املحققة. 
 اضاخاة إىل ُكّل لاذا أل الفجوة االقتصاعية التاي احدثها ترامب يف 
جسد االقتصاع السيوعّي ستكول لها انيكاسات سلبية جدا خصوصا 
خالل حرب اململكة عىل اليمن كول لذه الحرب تيتمد بشاكل رئييس 
عىل تدخل املال السيوعّي باستمرار وبكميات لائلة لذا أل توقف خيها 
مثاال ولو لبضع اساابيع خساتكتب النهاياة حتما ليكاول اليمن لو 

الواقف الوحيد يف ساحة الحرب مع اململكة. 
إذل يف نهاية االمر يمكن القول أيضاً بأل اململكة لن تكول لها القوة 
الكاخية مساتقبال ليوض اشاواط تصييدية اضاخية باليمن ولو انها 
عىل موعد الساتال  صفقة األسلحة اليمالقة املقدمة من أمريكا لكن 
حرصا أل اململكة خشالت مسابقا وستفشل خيال باملساتقبل القريب 
يف أي تصيياد جدياد باليمن لسابب واحد خقط ولو بادء تلف بيض 

اعصاب االقتصاع لديها.

 حمير العزكي 
َواليربياُة  الجزيارُة 
اليربياة  الجزيارة  يف 
إعالميتاال  شابكتال 
لائلاة  بإْمَكاناات 
وباذحة حاولت مصاعُر 
تمويلهما تقاُسَم النفوذ 
اليربياة  الجزيارة  يف 
االسم  تقاسامت  مثلما 

الجزيرة واليربية.
الوسايلتال  تلاك 
اللتاال  اإلعالميتاال 
قطار  تمتلكهماا 
كانتا  طاملا  والسايوعيّة 

رتني يف خدمة مصالح اليم ساا   مسايَّ
يف املنطقاة حساب إْمَكانياة النظاماني 
اليميلاني لاه يف البلديان خيندماا أراعت 
قطار أل تمارس عوراً يااً أكرب بكثري من 
االرسع  الطريال  إىل  اتجهات  حجمهاا 
واألقارب نحاو لدخهاا بإقاماة عالقاة 
وعياة وجدياة واقتصاعياة ماع الكيال 
الصهيوناي الذي كاخألاا بتزكيتها لدى 

األمرياكال.
ويف سابيل خلل تاوازل القباول لدى 
الشايوب اليربية التي ترخاض التطبيع 
وتيول املطبيني اتجهت قطر إىل اإلخوال 

لتحساني صورتهاا مساتغلة خربتهام 
املشهوعة يف ذلك خرحبت بهم يف قصورلا 
اساتديو  لهام  َوختحات 
أحضانها  الجزيرة  لات 
حدقاات  وأساكنتهم 
خانجذباوا  كامرياتهاا 
واعتربولاا  اليهاا 
منربلم املفتوح الناطل 
بلساانهم وامليارب عان 
تام  حتاى  مواقفهام 
احتواؤلم وتقديم اوراق 
اعتماعلم رسمياً وكالَء 
األمريكاي  للماروع 
برعاياة قطرياة وبدأوا 
التحارك يف ُكّل األقطاار 
التي يتواجدول بها مدشانني موجة من 

الرصاعات التي لم تيمد نريانُها بيد.
عندلاا نالات قطار وحكامهاا رضا 
سايدلا الكباري وحازت إعجاباه خصار 
يوكل اليها مهمة تسايري أعماله وتنفيذ 
يف  مصالحاه  وتحقيال  ُمَيّططاتاه 

املنطقة.
الغارية  الاذي أرض  خناجار  األمار 
يف لشايم انحطااط النظا  السايوعّي 
وانتفضات يف عاخله اليمالاة كربكال ال 
يهادأ وألتدى بيد عنااء وطول عداء مع 
قطر وترساانتها االعالمياة إىل مواجهة 

القنااة بالقنااة خأنشاأ قنااة اليربياة 
وأجارى الوع يف مجاري عالقاته القديمة 
املتجدعة بالحركات اإلْرَلابية مع مراعاة 
الحارج الذي قد يصيب سايده األمريكي 
بمسامياتها  الحاركات  تلاك  ظلات  أل 
وقياعتهاا القديمة التاي أعلن األمريكي 
الحارب عليها بيد انتهااء خرتة خدمتها 

وأعاء مهماتهاا بنجااح.
وخلفهاا  اليربياة  قنااة  انطلقات 
ترليوناات األرسة اليابثاة تاروج ملولوع 
ويدلاا  الجدياد  األمريكياة  امليابارات 
الضارباة يف تمزيال األوطاال وتشاويه 
األعياال )عاعش( االسام الحرصي الذي 
اليربياة حتاى صاار ماركاة  ساّوقته 
إْرَلابياة مساجلة خبثت له التساجيالت 
الصوتياة ونرت لاه مقاطاع الفيديو 
عان جرائماه املروعة عمادا لتجيل منه 
أساطورة ال تقهر وال ترحام.. )عاعش( 
الكبساولة الحاملة لفاريوس الطائفية 
تبقاى  لتدماري ماا  املصمام خصيصااً 
مان الجهااز املناعي يف التفكاري اليربي 

واإلْساَلمي.
وملا كانت أعاَة التنفيذ السايوعيّة أقل 
تكلفاة وأرسع ختكاً مان األعاة القطرية 
بل وأسهل تفييالً ألدى األمريكي توكيالً 
حرصيااً لليميال السايوعّي يف تنفيذ ما 
تبقى من اليطة وكلفها بقياعة ميسكر 

االنبطااح يف مواجهة ميساكر املقاومة 
ولاو عاىل حسااب بقياة اليماالء حتى 

األكثر والءاً.
خيرصخ االمري الشااب بيد طرعه من 
مضمار اليدمة وقد صاارت األعاة التي 
ورثهاا عان والاده ووجدلاا يف اجنحة 
قصاوره ومنابار مسااجده )اإلخاوال( 
لدخاً لسايده األمريكي.. حتى ترسانته 
االعالمية التي أطاحات بيروش وأباعت 
شايوب بادأت تفقاد بريقهاا وساحر 
تأثريلاا.. يارصخ املاا وندمااً أ  قلقااً 
وتيوخاً؟؟ ال خرق خكلها عناوين حرسة 
وخيبة وأمل.. يرصخ محاوال اسارتجاع 
وتوظيف بياض املصطلحات التي طاملا 
وظفها والده الحيزبول لتحسني صورته 
اليمالاة والتبيياة  املشاولة بيالقاات 
ألمريكا وخيانة قضية األمة الكربى مع 
الكيال الصهيوني.. يارصخ ولكن والت 
حاني مناص خقد اساتنفد ُكّل أسالحته 
بما خيها ساالح املنااورة واملراوغة حني 
حيد الفصيل الذي يتبناه ويساتحوذ عىل 

قراره عن مياعلة املقاومة
ما أسايفه رصاع اليبياد عىل النفوذ 
وما أتفه اليبيد ولم يتسابقول إلرضاء 
أساياعلم عاىل حسااب األحارار الذين 
سايقتليونهم مع أساياعلم من عروق 

ا قريب جداً. وحلهم يوماً ما َوعمَّ

ومن َيُهن يسهل الهواُن عليِه!

عروُس 
البحر األحمر 
خط أحمر 

محمد الشمهاني

قّمُة الرياض.. ماذا بِوْسع 
اململكة العمل بعدها؟! 

سنحتفُل بعيِد الَوحدة ُرغَم الحزن واآلالم 

نفوُذ العبيد.. َمن يخُدُم أمريكا أكثر 

ال تحزن يا ولدي 
الحبيب

صالح مقبل فارع 
ولدي الحبيب.. ملاذا أنت لكذا حزين ومهمو ?.

خأجاب الولُد بقوله والَيربة تينُُل صوتَه الشجي:
وكيف ال أكوُل حزيناً يا عّماه ونحن نييُش يف عاَلم يحُكُمه 

قانوُل الغاب. القويُّ يأُكُل الضييف.. 
كيف ال أكوَل حزيناً يا عّماه وقد سلبوا مني ُكّل يشء. سلبوا 
مني ابتسامتي وبراءتي. َوحرموني من ُكّل حقوقي. حرموني 

من أبي وأمي وبيتي ومدرستي ومسجدي وحديقتي..
لام قتلوا جميع أصدقائي بأي ذناب ُقتلوا? وقصفوا منزيل 
وعمروا مدرستي وحطموا أليابي ورشعوني من بيتي وبيثروا 
كتبي وقتلاوا أمي وأبي وجرحوا أخي وأختاي. َوحرموني من 
لقمة عيايش ومصدر رزقاي وحنال أمي وعطاف أبي.. حتى 

مكال صالتي عمروه..
يا عّمااه.. تآمر عيَلّ الياَلم. وال زال ييقاد القمة تلو القمة 
ليقتلناي ويأخذ ما تبّقى من عمائي التي تجري يف عروقي بيد 
ذبحاي. سالبوني ُكّل يشء لم يراعاوا طفولتاي وبراءتي خقد 
قصفوني بكل أنواع األسالحة املحرمة عولياا.. وحرموني من 
أبسط حقوقي يف لذه الدنيا ولو حل الحياة والييش والسكن 
مثل أي طفل يف الياَلم.. وال أعلم ما السبب? خأنا لم أخيل شيئاً 
بهام. خلم أعرف اإلْرَلااب يوما. وال أُمثّل خطاراً عليهم.. ملاذا 
يفيلاول بي ُكّل لاذا? ملاذا..? ملاذا..?! بالله قال يل يا عماه?!.. 
خارتجام يف حضناي ولو يبكاي ويواصل النشايج حتى بللت 

عموعه جميع ثيابه وثيابي.. يريد مني الجواب. 
خمساحت يدي عىل رأساه وقلت له: صحيح ُكّل ما قلته يا 
بُنَي.. ولكن ثل بأل لناك إلها مطليا عىل أحوالنا ومن أسمائه 
الجبار واليدل.. وسوف ينرصنا بإذنه ولن يرتك الظاملني بدول 
عقاب واملظلو  بدول إنصاف.. ال تحزل يا ولدي ستُفرج بإذل 
الله.. اعقد أملك بالله وتمساك بحبله.. ولن يكول إال ما يريد.. 
وقد وعدنا سبحانه بأل ينتقم من الجبارين والظاملني ويطهر 
األرض من ظلمهم.. كما خيل باألمم الساابقة.. ووعدنا أيضا 
بأنناا نحن الضيفاء من عباعه ساوف نرث األرض ونَُساوُعلا 
ونحكام اليالم وسايكول لنا شاأل وسالطة وقوة تدمار ُكّل 

قوالم وممالكهم برط إذا كنا صالحني وواثقني به..
خقال الولد: صحيح يا عماه ما تقول بأننا ساننترص عيهم 

وسنرث األرض بيدلم? لل وعد الله بذلك?
خأجبتاه: نيام يا بُني لقد وعاد الله بذلاك يف كتابه الحكيم 

القرآل الكريم.
الولد: وماذا قال بيصوص لذا?!

خأجبته: قال سابحانه وتيااىل: »ولقد كتبناا يف الزبور من 
بياد الذكار أل األرض يرثها عباعي الصالحاول« وآيات كثرية 
موجاوعة يف أكثر من موضع مان القرآل الكريم.. خال تحزل يا 

بني إل الله مينا.

وفاء الكبسي
أيهاا الييُد الباكاي يف ُمُدِل اليمان وُقرالا 

ومييماتها.. 
أيهاا اليياُد املمتلائ ألاٌم وعمااٌء نازخاٌة 

وحرمال..
سنحتفل بَك ُرغَم الجراح وُرغَم اآلال ..

سانحتفل وخاًء للشهداء.. سنحتفل حتى 
وإل قالوا ملاذا ستحتفلول؟! 

سانقول بصوٍت عاٍل: سانحتفل وخاًء ملن 
باعوا أرواحهم خداًء للوطن..

سانحتفل لكاي ييلام اليالم بأنّاا باقول 
وليهدنا ماضول..

سانحتفل لنغياظ باِه ُكّل عوِل اليادوال 
واملناخقني..

سانحتفل ُرغَم ما خيَلُه بناا أللنا يف عدل 
لقد مألوا قلوبنا قيحاً وأملاً وحزل..

نحزل عليهم ُرغَم أنهم سابب حزننا كيف 
عاعونا وتركوا عدولم ييبث خيهم..

كيف رضاوا بالهواِل والذلِّ يف ظل كوكتيل 
االحتالل من ُكّل جنٍل ولول..

كيف باعوا أنفساهم بثماٍن بيل ليقتلوا 
إخوانهم ويمزقوا نسيج الوطن..

سانحتفل بيياد وحدتناا ُرغاَم تفرقكام 
وشتاتكم وتبلدكم!

سانحتفل ياا موطناي الجرياح لنلملام 
جراحك وآالمك ونجيل من أرواحنا وأجساعنا 
جرساً للامِّ باقي أجزائك الحزيناة التي تحن 

لباقي أجزاء الوطن..
سانحتفل لكاي نيفاَف من جاراح وأآل  

اليمن..
سانحتفل ألننا شايٌب إل أرعناا خيلنا وال 

يرعنا املوت عن أخيالنا..
سانحتفل ونحن واثقول بالنرص املبني ال 

محالة.. 
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كل عم�ل ت�رى أن فيه رضا الل�ه وإن كان لدى اآلخري�ن ال يشء، أَْو كنت تراه 
يَه، قدره حق قدره، ثم حاول، حاول أن يدفعك  أنت قلياً فيما يجُب عليك أن تؤدِّ
اهتمامك إىل أن تنال األمور الكبرية التي فيها لله رضا.]اشارتوا بآيات الله ثمناً 

قليال ص: 5[ 

الق�رآن الكري�م عندم�ا يحدثنا كيف نكون أنص�اراً لدينه ه�و يؤهلنا يف نفس 
الوقت، بدأ من توليه هو؛ ألنها ثاثة أشياء نميش فيها بشكل واع يف تولينا، تولينا 
لله، تولينا لرسوله )صلوات الله عليه وعى آله(، تولينا لإلمام عيل )عليه السام(.

]ميرخة الله الثقة بالله الدرس األول ص: 16[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

برنامج رجال اهلل: مكارم الأَْخاَلق- الدر�ض الأول

)َوَبلِّْغ ِبِإْيَماِني َأْكَمَل اإلْيَماِن(.. مطلٌب مهم.. وغاية تستحقُّ أن يسعى اإلْنَسان بقوة للوصول إليها

  - خاص:
مــا زلنا )هابطني( كثريًا يف درجات 

اإلْيَمان:ـ
واساتكماالً ملا جاء يف تقرير اليدع السابل، 
اِهيُْد الَقاِئُد َسااَلُ  اللِه َعَليِْه عليالً  قدَّ  لنا الشَّ
قاطيااً يؤكد لنا أننا ال زلنا بييدين عن )كمال 
اإليَْمال(، حيث قال: ]إذا كنا ال نزال نحتاج إىل 
من يوجهنا, من يدخينا إىل أل تكول نفوسانا 
خيهاا ذرة من روح الجهاع الذي لو من أعظم 
ما تناولاه القرآل الكريم مان أعمال املؤمنني 
خنحتااج إىل مان يدخيناا ويشاجينا ويوعينا 
ويفهمناا، ونحتاج إىل بيضناا البيض. أليل 
لاذا يدل عىل أننا ما نزال لابطني كثرياً؟. أين 
نحن من عرجة أل تكول لذه مساألة مفروغ 
منهاا عندنا؟ خنحن الذين ننطلل إىل اآلخرين، 
ننطلال إليهام لنجيلهام لام َمان يحملول 
الروحية التي نحملها؟ ألسانا ال نزال بييدين 
ن لم  عن لذه؟. ماا أكثر املتوجساني خينا ممَّ
يصال إىل عرجة أل يقطاَع عىل نفساه إلزاماً 
بأل يثقَف نفَساه بثقاخاة القرآل بما خيها أل 
يحمُل روحيَة الجهاع التي يريُد القرآُل منه أل 
يحملهاا! ما أساتطيع - أنا واحاد منكم - أل 

نقطع بأننا وصلنا إىل لذه الحالة[.

جهاُد اإلمام )زيــن العابدين( عليه 
السالم:ــ

وأشاار َسااَلُ  اللاِه َعَليْاِه إىل الزمان الذي 
عاش خيه اإلمااُ  زيُن اليابدين عليه الساال  
وكيف أنه اتيذ من )الدعاء( والرتبية، طريقاً 
للجهااع يف سابيل اللاه، حيث قاال: ]إذا كال 
زيان اليابدين يمكن خيالً أل تصدق عليه تلك 
الصفات التي ذكرلا اللاه للمؤمنني بما خيها 
الجهااع يف سابيل اللاه, وإل كال الواقع الذي 
عاش خيه واقياا مظلما, أمة ُلِزمت وُقِهرت، 
وأُذلِّات تحت أقادا  يزيد, وأشاباه يزيد، لكنه 
لاو من عمل الكثري الكثاري ولو يوجه، ولو 
ييلِّام, ولو يربي، أليل اإلماا  زيد لو ابنه؟ 
من أين تيرج اإلما  زيد؟ إال من مدرسة أبيه 

زين اليابدين. 
إل الحالاة التاي كال خيهاا حالاة خياالً 
النفاوس مقهاورة  الشادة  بالغاة  شاديدة، 
ومهزومة واألخواه مكممة، لكن زيَن اليابدين 
مان أولئك الذين يفهمول باأل املجاالت عائماً 
ال تغلال أماا  عيان اللاه خانطلل لاو لييلم 
ويرباي، ويصناع الرجاال؛ ألنه ييلام أنه إل 
كال زماناه غاري مهياأ ليمل ما خاإل الزمال 

يتغاري خسايصنع رجااالً للمساتقبل. وصنع 
خيالً وخرج اإلما  زيد )عليه الساال ( شالراً 
سايفه يف سابيل الله, وترك أمة ما تزال تسري 

عىل نهجه من ذلك اليو  إىل اآلل[.
اليابديان )علياه  أيضا:ااا ]زيان  وقاال 
الساال ( صااغ صحيفتَاه بشاكل عروس، يف 
الوقات الذي لاي ععااء، عروس وتوجيهات، 
عروس وتوجيهاات وحقائل، صاغها بشاكل 

ععاء[.

أعذاٌر واهية:ـ
بعــُض العلمــاء يلقــي بـ)اللَّــوم( 
على النــاس بأنهم غرُي مســتعدين 

للهدى!!
وَرعَّ َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه عىل مان يقول: بأل 
ول، لم من ال يساميول  النااَس لم املقارصِّ
ُلَدى الله، وال ينرصول عين الله!! خحاججهم 
باإلماا  زين اليابديان عليه الساال ، وطلب 
منهم أل يسالكوا مسالكه، حيث قاال: ]لو 
عاربٌة لليلماء، قادوة للميلماني الذين يرول 
بأل األوضااع قد أطبقت، والنااس لم ييوعوا 
بالشاكل الاذي يمكان أل يؤثار خيهام كال ، 
أَْو يحركهام كال ، لينطلقاوا يف نارص الحل, 
ومقاومة الباطل وإزلاقه, خليسلكوا طريقة 
زين اليابدين, اإلما  عيل بن الحساني, أجمع 
ولو خمساة من الطالب تيتاُرلم ثم علمهم، 
قد  لهم الدين كامالً، ابيث يف نفوسهم األمل، 
عّلمهام األمل الاذي يبيثه القارآل الكريم، ال 
تسامح بأل يكوناوا عبارًة عن نساخ للواقع 
الاذي أنت خياه، ال تسامُح أل تمتادَّ لزيمتَك 
النفسايَة إليهم، إىل أنفساهم، حاول َعائماً أل 
تيلمهام كيف يكونول رجااال, كيف يكونول 
جناداً لله, كيف يكونول من أنصار الله, كيف 
ييملاول يف سابيل الله إلعاالء كلمتاه ورخع 
رايتاه. الكثري ممن ييّلماول ال ينطلقول لذا 
املنطلال, إما ألنه قاد يرى أل بياض تالميذه 
ليساوا ممن يثال بأل يكلمهم باكل يشء، إذاً 
خاخارت لك تالمياذ خاصني، تالمياذ تيتارلم 
ممان نفساياتهم قوياة, ممن لام مؤللول 
لحمال اليلم، ممن لم مؤللاول ألل ينطلقوا 
لليمل يف سابيل الله، خيّلمهم، وإل لم يكونوا 
إال ثالثاة أشاياص، وإل لم يكن إال شايصا 

واحداً.
ال يجوز أل نميَش يف حياتنا لكذا جيال بيد 
جيل، ومساجدنا تكتظ بحلقات اليلم، وكثري 
مان مناازل علمائنا أيضا تقاا  خيها حلقات 
اليلام لكنهاا يف ميظمهاا حلقات باارعة, ال 

تصناع أكثر من امتداع للواقع املظلم، وامتداع 
للهزيمة النفساية، نتوارثها جياال بيد جيل، 
يتلقالاا التلميذ من أساتاذه، وعندما يصبح 
لاذا التلمياذ أساتاذاً أيضا يحملهاا لآلخرين 
ويلقنهاا لآلخريان، نادرس خنونااً ميينة, ال 
نتحدث بجدية عن ميتلاف املواضيع املهمة، 
حتى أصبح الواقع لو نسيال, لو نسيال ما 
يجب أل يتحارك الناس خيه. وكلنا نيرف ذلك 
الظرف القالر الذي كال يييشه زين اليابدين 
)صلوات الله عليه(، لكن ننظر ماذا عمل زين 
اليابدين، بنى زياداً, وبنى الكثري من الرجال، 
الذين انطلقوا خيما بيد حركة زيدية جهاعية 

جيال بيد جيل عىل امتداع مئات السنني[.

التخــاُذُل عــن ُنصرة اإلمــام علي 
)ع(.. سبُبه قلَّة الوعي اإلْيَماني عند 

أصحابه:ـ
وَعَزا َسااَلُ  اللِه َعَليْاِه التياذَُل الذي حصل 
مع األئمة اليظا  من آل البيت عليهم الساال  
كالحسان والحسني ووالديهما، إىل قلة الوعي 
ااة، حياث قاال: ]ولاذه  اإليَْماناي لادى األُمَّ
أحيانااً تحصل، تحدث وضييات كهذه، لكنها 
وضيياات لي نتيجة تقصري مان قبل الناس 
أنفساهم يو  تياذلوا مع عيل )عليه السال ( 
كانت نتيجاة تياذلهم قاوة للباطل يف جانب 
بناي أمياة، جيلات مواجهتهم لذلاك الباطل 
يف أياا  اإلما  الحسان صيبة جاداً، تياذلوا 
مياه أيضااً, جيلت املواجهاة يف أياا  اإلما  
الحساني أكثر صيوبة أيضاا، وصل الحال إىل 
اة يف عرص زين اليابدين  أل يصبَح واقاع األُمَّ
لو االنكساار، الهزيمة املطلقة، لي الظروف 
الصيبة, لاي الحاالت السايئة التي يصنيها 

تياذل الناس.
لاي حااالت ييلقهاا - أحيانااً - ضياف 
وعي ممن ينطلقول لليمال، وإل كانوا تحت 
راية عيل )عليه الساال ( ويحملول اسم جند 
اللاه, وأنصار الله لكن وعيهام، لكن إيَْمانهم 
القارص, إيَْمانهام الناقص أعى إىل أل يرتكبوا 

اة خضيية. جنايًة عىل األُمَّ
أولئاك ]اليوارج[، الياوارج لم مجموعة 
مان ُجنْد اإلما  عيل )عليه الساال ( انشاقوا 
عناه يف أياا  ]صفني[ بياد أل رخاع مياويُة 
وأصحابُُه املصاحَف عندما أحّساوا بالهزيمة 
وقالاوا: بينناا وبينكام كتااب اللاه, خأولئك 
املتيبادول عىل َجْهاٍل، الجناوع الذين لم غري 
واعاني تأثروا بتلك الدعاية! ولكذا سايحصل 
يف ُكّل عارص ألياة خئاة وإل انطلقاوا تحات 
اسام أنهم جنوع لله, وأنصاار لله، إذا ما كال 
إيَْمانهام ناقصاً, سايجنول عاىل اليمل الذي 
ااة التي  انطلقاوا خياه, سايجنول عاىل األُمَّ
يتحركول يف أوساطها, سيجنول عىل األجيال 
مان بيدلم، ولام مان انطلقوا باسام أنهم 
يريدول أل ينرصوا الله, وأل يكونوا من جنده 

لكن إيَْمانهم ناقص، ووعيهم ناقص[.

)الدولــة األمويــة( ليس  انتصــاُر 
بسبب قوتها:ــ

ويف ذات السياق تحدث َساَلُ  اللِه َعَليِْه عن 
األساباب التي أّعت إىل انتصار الدولة األموية، 
الدولاة  انتصااَر  أل  ]أتظناول  قاال:  حياث 
األموياة, وتمكنها لتقهر اآلخرين، ثم تمكنها 
ااة التي أراع  ألل تصناع أمًة أُْخااَرى غري األُمَّ
محمد )صلوات الله عليه وعىل آله( أل يبنيها 
مان ذلك الزمال إىل اآلل؟. أنه خقط قوتهم، بل 

تياذل من لم يحملول اسام جند الحل، قلة 
إيَْمانهام، ضيف إيَْمانهم، ضيف وعيهم. ملاذا 
انتهات ميركاة صفني عول لزيماة ملياوية, 
وقاد كانت ماؤرشات الهزيمة بادأت؟ عندما 
تيااذل أولئاك الجنوع مان صف اإلماا  عيل 

وتحت رايته.
ملااذا وقد تحارك اإلماا  الحسان ليواصل 
املسارية, مسارية والده اإلما  عيل خآل الحال 
إىل أل يقاف مقهاوراً ويأخاذ ماا يمكان من 
الاروط لتأمني مجتمع ألل الياراق، عندما 
تيااذل أصحابه. اإلما  الحساني آلت قضيته 
إىل أل يقتال يف كربالء؛ بسابب مااذا؟. تياذل 
يصنياه ضياف  الاذي  التيااذل  أصحاباه، 

اإليَْمال، قلة اليقني، انيدا  الوعي.
وكال اإلمااُ  عايلٌّ )علياه الساال ( يحذُِّر, 
وعندماا كال يحاذر كال يوجاه تحذياره إىل 
إىل  أولئاك  إىل  وليال  أصحاباه،  إىل  جيشاه, 
جياش مياوية، يقاول أللل الياراق: ))والله 
إناي ألخاى أل يادال لاؤالء القاو  منكام 
عان  وتفرقكام  باطلهام  عاىل  الْجتماَعهام 
حقكام((. كال جياش مياوياة يجتمياول 
تحات رايتاه لكن أصحااب اإلما  عايل كانوا 
يتياذلول ويتثاقلول، والتفرق قائم بينهم, ال 
يتحركول إال بيد عناء وتيب شديد وتحريض 
مساتمر. ما الذي جيلهم عىل لذا النحو؟ لو 
قلاة إيَْمانهم خلهذا كال زيان اليابدين )عليه 
الساال ( يو  صاغ لذا الدعااء ]ععاء مكار  
األَْخااَلق[ صّدره بهذه الفقارة املهمة ))اللهم 

بلغ بإيَْماني أكمل اإليَْمال(([.

عندما يكون القائد )مؤمناً.. ورعاً.. 
تقيــاً( هو َمن يســتحقُّ أن تقَف إىل 

جانبه:ــ
ولفت َسااَلُ  اللِه َعَليِْه إىل نقطة لامة أعَّت 
إىل ِعصياال الكثاري مان أصحااب اإلما  عيل 
)ع(؛ بسابب قلة وعيهام اإليَْماناي، أال ولي 
أنهام كاناوا يأمناول جانبه، حيث قاال: ]ما 
عملاه يف اإلساال  ضياف اإليَْمال، ماا عمله 
اإليَْماال الناقص مان آثار سايئة، عد  وعي 
إىل عرجاة رليبة أل يكول أولئاك الناس الذي 
بينهم عيل بن أبي طالب أمري املؤمنني، لكنهم 
كاناوا عندما يرول أنفساهم ال يياخول عليا 
يأمنول جانبه، كال يكثر شقاقهم، ونفاقهم، 
وتحليالتهام  وميالفاتهام،  وكالمهام، 
وتمرعلم، وأذيتهم.. لكذا ييمل الناس الذين 
وعيهام قليل, مان ال ييرخاول الرجال، من ال 
يقدرول القااعة املهمني، ألني أناا آمن جانب 
عيل ال أخااف أل يقتلني عىل التهمة أَْو الِظنة 
كماا كال ييمل مياوية، ال أخااف أل يدبر يل 
اغتياال، ال أخاف أل يصنع يل مشاكل، ال أخاف 
أل يوجاد يل خصومااً يصنيهم من لنا أَْو من 

لنا خكانوا يأمنول جانبه[.. 
وقال أيضا: ]وخيالً َمن الذي سايياُف من 
ه،  اإلما  عيل أل يمُكَر به، أَْو ييدَعه، أَْو يرُضَّ
أَْو يؤلاَب عليه خصوماً من لناا ولناك، كما 
ييمل الكثري من ]املشاايخ[؟ أليل الكثري من 
املشاايخ ييملول لكذا؟ إذا لم ترس يف طريقه 
يحاول أل يمساك عليك بيض وثائقك ]بيض 
البصائار[ ويحااول أل يوجاد لاك غريما من 
لنااك وغريماا من لناا؛ لرتجع إلياه راغما، 
الناس الذين وعيهم قاارص، إيَْمانهم ضييف 
لم الذيان يييشاول حالة كهاذه، كال  كثري 
وتحادي وتحلياالت وتثاقل وتثبياط، ولم يف 
ظل شايص عظيم كييل بن أبي طالب )عليه 

السال (؛ ألنهم يأمنونه. انظر إىل شيص ذلك 
القائد اليظيم، سارتى نفسك آمنا يف ظله، إذاً 
لو الشايص الذي يجاب أل أكول وخياً ميه، 
إل حالة الشيور نحوه بأنني آمن جانبه ييني 
أنه رجل عدل, رجل إيَْمال، رجل حكمة، خهذا 
لاو الذي يجب أل أيف ميه أل أقف بجانبه وأل 
أضحي تحت رايتاه بنفيس ومايل، لي الحالة 
التاي ال يحصال عليها أتبااع الطواغيت حتى 
أبناؤلام، حتى أرسلم، حتى أقارب املقربني 
إليهم ال يحصلول عىل لذه الحالة؛ ألنه ييرف 
ربماا ابنه ييدعه، يمكر به ويأخذ السالطة، 
ربماا قائاده ذلاك اليظيم ييدعاه ويمكر به 
ويأخاذ السالطة, خهاو ييطط لاه يف الوقت 
الذي لاو ينفذ مهاماه، القائد ييااف، ولو 
يياف، املستشاار خائاف منه، ولاو خائف 
من مستشاره, لكذا، ومن ييرف الدول لكذا 

يكول حالهم[.

حال الدولة الطاغوتية:ــ
وأضااف َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه موضحااً حال 
الدولاة الطاغوتياة يف تياملهاا مع شايبها، 
حياث قاال: ]الادول الطاغوتية لكاذا يكول 
حاال الناس خيها، ولكاذا يياف الناس حتى 
ولام ييملول لله. أليل لاذا لو ما يحصل؟ 
يف البالع اإلساالمية عىل طولها وعرضها، من 
لاو ذلاك املؤمن الاذي يقول كلماة حل ولو 
ال ييااف, ييااُف أولئاك الذين لام َمن كال 
يجاب أل يصدعاوا بالحال، وأل ييلاوا رأس 
ااة, وأل يرخيوا رايتهاا؟! لكن لكذا  لذه األُمَّ
يصناع ضياف اإليَْماال. خمتى ما جااء أللل 
اليراق كصادا  كالحجاج انقااعوا وخضيوا 
وتجاوباوا وخرجوا بنصف كلمة، نصف كلمة 
يصدرلاا خيتجاوباول رسيياً!. لكان اإلماا  
علياا )علياه الساال ( كال يقاول: ))قاتلكم 
اللاُه يا ألل اليراق لقاد مألتم صدري قيحاً(( 
وكال يوبِّيهم ))يا أشباه الرجال وال رجال(( 
يوبيهام, ال ييرجاول وال يتحركول، إال بيد 
اليطاب البليغة, والكلمات الَجِزَلة، والكلمات 
والكلماات  املوبِّياة،  والكلماات  املياتباة، 
املتوعدة بسيط الله، واملتوعدة بسوء الياقبة 
يف الدنيا حتى ييرجوا، خإذا ما خرجوا خرجوا 
متثاقلني؛ ألنهم كانوا يأمنول جانبَه. لل لذا 
لو السالوك الصحيح ألمة يقوعلا مثل عيل؟ 
ثم إذا ما قاعلا مثل الحجاج ومثل يزيد ومثل 
صدا  تنقاع ويكفيها نصف كلمة!. ما لذا إال 
ضيف اإليَْمال، ضيف الوعي، عد  البصرية[.
وأضاف َسااَلُ  اللِه َعَليْاِه: ]ولل أل اإلما  
عليااً )عليه الساال ( لام يكن ييمال عىل أل 
يصنَع لدى اآلخرين بصاريًة، بل كانت ُخَطبُه 
خطباً مهمة جدا، خطب مهمة جّداً قاعرة عىل 
أل تحاول الرجال إىل كتل مان الحديد، لكنهم 
أولئك الذين كانوا ال يفتحول آذانهم. لذه لي 
مشكلة الناس، مشكلة الناس يف ُكّل زمال, يف 
أيا  رساول الله )صلوات الله عليه وعىل آله(، 
يف أيا  اإلما  عيل )عليه السال (، يف ُكّل زمال, 
الذيان ال يفتحاول آذانهام ال يمكان أل يؤثر 
خيهام أي يشء، لام الذين ييجازول القرآل، 
وييجزول محمداً, وييجزول عليا, وييجزول 
ُكّل أوليااء الله، يجيلونهام عاجزين أمامهم، 
الذين ال يفتحول آذانهم، أَْو يفتحونها خرتة ثم 
يضيول ألنفساهم خطا مييناا ويرول بأنهم 
قاد اكتفوا، لؤالء لم مان تكثر جنايتهم عىل 

اة, وعىل الدين جيال بيد جيل[. األُمَّ

ِهيُْد الَقاِئُد َسَلُم اللِه َعَليِْه محارضًة ــ ملزمًة ــ )يف  ألقى الشَّ

ظلل مكارم األَْخَلق ــ الدرس األول( بتأريخ 2002/2/1م.. 

تناول فيها بالرشح املستفيض لجزء من ُدعاء مكارم األَْخَلق 

لإلمام زين العابدين عيل بن الحسني عليه السلم، فرشحه رشحاً 

مستفيضاً راقياً.. لدرجة أن املحارضَة كلها كانت عبارًة عن رشح 

)ثلث ُجَمل تقريباً( من هذا الدعاء العظيم، وهذا إن َدلَّ عىل يشٍء 

ع واالستفاضة يف الرشح وإسقاط هذا  فإنما يُدلُّ عىل مدى التوسُّ

ـة.. للنهوض بها وإحياء الروح اإليَْمانية  الدعاء عىل واقع األُمَّ

فيها بالشكل املطلوب، فجزاه الله عنا خري الجزاء.. والسلُم عليه 

يوم ُولد ويوَم يموت ويوَم يُبَعُث حياً.. 

 الجزء
2
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ألن���ُه���م ع���ن م���س���اِر ال���ث���ورة ان��ح��رف��وا
ملُ��غ��ري��ات ال��ِع��دا س��رع��ان م��ا اجن��رف��وا

أتَْت ( وحني  الدنيا  ترى  لن   ( رّددوا  كْم 
ب��ه��ا هتفوا ت��رح��ي��ب��اً   ، ال��ِوص��اي��ِة  ُق���وى 

ق���ال���وا إلخ��وان��ه��م م���ن ب��ع��دم��ا ق��ع��دوا
ل���و س��لّ��م��وا وأط���اع���ون���ا مل���ا ُق��ِص��ف��وا !

ُقل فادرءوا القصف عنُكْم عن مناطقكم
ه��َدُف ال��ِع��دا  ل��غ��ارات  جمعاً  فالشعُب 

يشملُنا وال���ع���دواُن   ، وال��غ��زو  ال��ُظ��ل��ُم، 
نختلُف؟ القصف  حت��ت  وال��ك��لُّ  فكيف 

ق��د ك��ان��ت احل����رب أول����ى أن ت��وح��دن��ا
ل��ك��ن��ُك��م ف���ي ط���ري���ق احل����ق ُم��ن��ع��َط��ُف

الـُمرِجفون

 معاذ الجنيد
27 / مارس / 2015

برنامُج رجال اهلل
مقرر األسابيع الثالثة األخرية من 

شهر شيبال من / م - ل2:

  )ملزمة ميرخة الله الثقة بالله 
الدرس االول + ملزمة مكار  

االخالق الدرس االول(

 صانع 
األمراض

محمد عبدالقدوس الوزير 

ب��ك��ل س����اح اجل����و ، ق��ص��ف وع���رب���دة
وق����د أف���س���دوا األج������واء غ��ي��م��ا م��ل��ب��دة 

وب���ال���س���م واجل�����رث�����وم ق���ت���ا م��ن��ظ��م��ا 
وك������ل ن����ف����اي����ات احل���������روب امل���ع���ق���دة

السما م��ن  منعا  ال��ق��ط��ر  ض��د  وب��ال��رش 
وأن����واع����ه����ا ت���ل���ك ال�����زي�����وت اجمل���م���دة 

ه��م أن��ك��روا األم����راض ف��ي أرض��ن��ا التي 
ت��س��ب��ب��ه��ا ه������ذي ال������رزاي������ا امل����ؤك����دة

وج��������اءوا ي��ش��ي��ع��ون اف����ت����راء ب�����أن م��ا 
أص������اب ب���ه���ذا ال�������داء ك����ا ، وول�����ده 

وي���أت���ي���ك ع��م��ي��ان ال���ق���ل���وب ل��ي��ش��رح��وا
م��ق��ي��دة »ال���ك���ل���ي���را«  أن  ب���أس���ل���وب���ه���م 

ت��س��ب��ب��ت ال�����ب�����اد  ق����م����ام����ات  وأن 
ب���ه���ا ، ل���ي���س ل���ل���ع���دوان ك����ف م���س���ددة

ف��ق��ل��ن��ا ل���ه���م ه�����ذا م������راد ال����ع����دو م��ن 
غ�����ب�����اءات أم����ث����ال ال���ن���ف���وس امل���ه���ودة 

بحقنا  ع��ي��ب   ، ال��ك��ن��س  ه���ذا  إن   ، ن��ع��م 
م��ف��س��دة ال������ش������وارع  ق���م���ام���ات  وأن 

لو فكيف   ، صحيحا  ق��ال��وا  م��ا  ك��ان  فلو 
غ���زون���ا وق����ال����وا ، إمن����ا ن��ح��ن أك��س��دة

تخاصموا أن���ى  ال��ع��م��ي��ان  ف��ال��ع��ن��وا  أال 
ف���ه���ذا ه���و ال���ط���اب���ور ، م���ا ش����اء ب���دده 

ه���و ال���ذه���ب ال���رن���ان واألخ���ض���ر ال���ذي 
أح�����ال ع���ق���ول ال��ب��ع��ض ح��م��ى م��ص��ل��دة

حظوظهم عليهم  راح��ت  أن  احلقد  ه��و 
مسهدة  فصارت   ، الدنيا  أف��س��دوا  وق��د 

ع��ل��ي��ك��م ب��ض��ب��ط امل��س��ت��ب��ي��ح��ني ح��ق��ن��ا 
م���ن ال���ق���ول ف���ي وج����ه ال��ع��ق��ول امل��ب��ل��دة 

أن  ق��ب��ل  واحل���ق���د  امل���ك���ر  غ���زان���ا  وإال 
ي��ح��اص��رن��ا ال���غ���ازون م��ن أج���ل ،، ق��ردة 

أحمد العجري

للضراِغِم يا  الغربي  الساحل  ال��ى 
للضياغم يا  الغربي  الساحل   الى 

ي��ا حلماته ال��غ��رب��ي  ال��س��اح��ل  ال���ى 
و ي���ا ل��ل��ه��ام��ي��م احل��م��ى وال��ل��ه��اذم

و ي���ا ك���ل ل��ي��ثٍ ح���ي���دريٍ غ��ض��ن��ف��ٍر
 ِه����َزب����رٍ مي����ان����يٍ م���ك���رٍ م���ه���اج���ِم

أن����ت����ُم اش���ب���الَ���ه وأس��������وَدهُ ي����ا  و 
 وقد حام من حول احلمى كل حائِم

هي احلرب قد حامت عليكم صقورها
احلمائم كل  احلرب  صقور   وخلف 

ت��ع��ددت األذن����اب وال����رأس واح���ٌد

 ول��ل��راس ي��ح��دو ك���ُل ح���ٍد وص���ارِم
طبولها اجمل��رم��ون  دق  احل��رب  هي 

واجلماجِم اشائنا  ف��وق   لنرقص 
ن��ع��م ه���و ع������دوان حٌت���الَ���ف أه��ل��ه

الكون ط��را   الرتكاب اجلرائِم  مع 
ت���ق���ادم م��ن��ه��م ارت���ك���اب اجل���رائ���م

ب��ال��ت��ق��ادِم اسقاطها   ل��ه��م  ول��ي��س 
شماله ه��ب  الغربي  الساحل  ال��ى 

 هبوب اجلنوب احلر ضد  األعاجم
ومّي�����م ن��ح��و ال���ي���م ّم���ش���رُق���ه بهم

املتاطِم موجه  ف��ي  ال��دج��ى   لوئد 
ط��ائ��ع ف��ج��رٍ  الم��ح��ال��ة َ ط��ال��عٍ 

 وم���ق���دم ص��ب��ٍح ال م��ح��ال��ة  ق���ادِم

بدا إذ   الشمس  غ��ارت  ب��در  وهالة 
 وق����د ه��ال��ه��ا إجن�������اُده  ل��ل��ت��ه��ائ��ِم

لتلزمي اال  ي��ا جن��د  ت��ت��ه��م��ي   ف��ا 
الهدي ما إشعاُره في »املازِم«  من 

مكة  َ أرض   ٍ ف���احت  ن��ص��ٍر  ب��ش��ائ��ر 
م��س��ال��ِم ل��ك��ل  واالق���ص���ى   وطيبة 

الله  ال من غيره  النصر غامٌر من 
ال��رواغ��ِم  ألنصاره  رغ��م األن���وف  

اال فاغتنم  يا صاح  ما  يرغم  العدى
ب��امل��غ��ارِم ال��ه��دى   أع����داء    ويثقل 

فقد أجرموا  في حقنا اجلرم  كله
 ول���م  ي��رع��ووا ع��ن فعل ك��ل امل��آث��ِم

  يف رثاء والدي وميلمي
  األستاذ عبدامللك الواععي 
مدير إعارة عار رعاية األيتا 

حسن شرف المرتضى

أيا أبتاْه
أبا األيتاْم

عليك الساْم
عليك الساُم وأنت َ تمدُّ لكل يتيٍم إىل شاطئيِ 

العمر
جرًسا وباْب

علي�َك الس�اُم وم�ن كل أمٍّ رأْت طفله�ا قد 
تشّكَل بني يديْك

وأصبَح شبًا له أمنياٌت يحققها 
بعد ما اجتاَز أقىس الصعاْب

عليك الساُم 
أيا أبتاُه

أبا األيتاْم
فكم كان َ نوُرَك يمأل داَر اليتامى 

وكم كنَت أنَت الحنون امُلهاْب
أيا أبتاُه 

وها أنا قاربُت أن أدخَل األربعنْي
ولكّن قلبي هو الطفُل ذاك الذي أنَت ربّيتَُه

وعّلمتُه أْن يخوَض الحياَة ويقتحَم املستحيْل
فمهم�ا َكرُبُْت ف�إّن دروًس�ا تعّلمتُها منَك يا 

أبتي 
لم تكن غريَ عمري الفريد 

فعمري الجميُل هنالك يف الداريِ
حي�ُث اليتام�ى هنال�ك ال يملك�وَن س�وى 

هْم بعضيِ
يحنّوَن، يقتسموَن الحننَي وأطياَف حّب من 

الذكرياْت

ونحك�ي إىل بعضنا عن مامَح أو ُصَوٍر ألٍب 
قد طواه الرحيْل إىل جنٍة

خلَف بابيِ الغياْب
أي�ا أبتاُه وأنَت امتألَت بكل الفراغيِ الذي كاَن 

فينا فعّوضتَُه
فف�ي ُحجرةيِ ال�درسيِ أن�َت املعّل�ُم والقدوُة 

املاثلْة
وعند الصاةيِ نراَك اإلماْم

فها أنا ذا والصاَة نحنُّ إليْك
نحنُّ إىل ركعٍة أنَت فيها ترتُل وحَي السماْء

أحنُّ إليَك وأنَت تزاورنا حنَي نغدو إىل صالٍة 
للطعاْم

تعلُمنا أْن ُكلوا باليمنْي
والزلُت أذكُر أّوَل يوٍم به قلَت يل »ومّما يليْك«

َك ذاَك إىل صاحبي وُرْحُت بدرسيِ
 ومّما يليَك صديقي فُكْل

أيا أبتاُه وللّداريِ شوٌق ولْك
وللذكرياْت

أحّن إىل ملعٍب قد أضاءْت به ضحكاٌت لنا 
بني شوٍط وشوْط

وال زالت البسماُت تلّوُن وجهي 
أي�ا أبتاُه أحنُّ إلي�َك وأنَت تعلُمنا أّن غس�َل 

الثيابيِ
ومضَغ الطعاميِ 

وحفَظ الدروس يِ
وطاعُة أستاذنا 

وإقاَم الصاة
أساٌس لكي نستطيَع الحياَة بشكٍل سليْم

أيا أبتاُه 
أبا األيتاميِ 

عليك الساْم
وقد كنَت عيًدا لنا ال يغيْب

وأعيادنا وجُهَك الطهر حني يُطّل علينا 
فيذهَب غّم الحياةيِ ويأتي الرسوْر

أيا أبتاْه 
أبا األيتاميِ 

عليك الساْم 
فكم كنَت تسأُل عنّا وأخبارنا 

وعن أّي جامعٍة قد دخلنا 
وتحرُض أعراسنا والزفاْف

َك األقربنْي تبارُك أوالدنا َمْن تراهم كأحفاديِ
وال زلَت تعطي دروًسا لنا كيف تربيُة النشء 

وكيف نُربّي الصغاْر
وكي�ف نعّلُمه�م أن ه�ذي الحي�اة ممرٌّ إىل 

اآلخرْة
أيا أبتاْه 

أبا األيتاْم 
عليك الساْم 

وأنَت الذي لم يَُمْت يف القلوْب
وأعلُم أنَك يف الجنّةيِ اآلَن 

تسأُل أين منازُل أبنائَك الطيبنَي اليتامى 
ولم تسأل اللَه أين قصوُرَك أنْت

فحتى وأنَت هنالَك يف اآلخرْة
لُنا قبل أْن تس�أَل اللَه  تس�ائُل ربَّك أين منازيِ

لْك عن منزيِ
عليَك الساُم أيا أبتاْه أبا األيتاْم 

اىل الساحل الغربي

أبو األيتام
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»البقرة الحلوب« تشرع أبواَبها: ترامب أخذ املال وقّدم النصائح
حفلات زياارة الرئيال األمريكي 
عونالد ترامب إىل السيوعية بمحطات 
كثرية »لائلة« ااا عىل حّد تيبريه اا 
ساترتك وقياً كبرياً وعائماً عليه طيلة 
خرتة رئاسته، ما يضع الدول األخرى 
التي قد تستقبله أما  امتحال التمثّل 
باململكاة، لجهاة حبّاه للمظالر، إل 
من خالل االحتفااالت الضيمة التي 
راخقت الزيارة، أو الساللم الكهربائية 
خصيصااً  وضيات  التاي  الذلبياة 
ألجلاه، أو القمة التي ُععاي إليها 50 
مساؤوالً مان الادول اإلساالمية، أو 
حتاى من خالل الصفقاات التجارية 
التي عقدلا. ُكّل ما قد يتمنّاه ترامب 
جميته السيوعية يف مكال واحد، عىل 

مدى يومني. 
بادأ ياو  الرئيل األمريكاي األول 
باساتقبال خيام، وانتهاى باحتفال 
مايلء بالتفاخار، ولكان ليال قبال 
أل يوّقاع وامللاك السايوعي سالمال 
بان عبد اليزياز عدعاً مان االتفاقات 
وصلت قيمتها إىل أكثر من 0م3 مليار 
عوالر، تطال املشااريع الدبلوماساية 
والحكومياة والتجارياة، بماا خيهاا 
إىل  قيمتهاا  تصال  أسالحة  صفقاة 
110 ملياارات عوالر. لذه األخرية تّم 
توقييهاا يف حفال أقيم بيد سااعات 
عىل لبوط طائارة »إير خورس وال« 
يف الريااض، حياث كال يف اساتقبال 
ترامب عرض مان الطائرات النفاثة، 

وأصوات املداخع وقرع الطبول.
وصف الرئيل األمريكي يومه األول 
يف السايوعية با»الهائال«، وذلك لدى 
توّقفه عند الصفقة الدخاعية. »مئات 

الادوالرات كاساتثمارات يف  مليارات 
الواليات املتحادة ووظائف، وظائف، 
وظائف«، قاال ترامب وخقااً لتقرير 
صااعر عن البيت األبياض. »كال لذا 
يومااً لائاالً. اساتثمارات لائلاة يف 

الواليات املتحدة«.

الوظائُف مقابل االلتزام
وتيقيبااً عاىل ذلاك، رّصح البيُت 
األبيض يف بيال، بأل االتفاَق »سييلل 
وظائاف يف الوقات الذي يجاري خيه 
تأكيد التزا  الواليات املتحدة باململكة 
اليربية السيوعية«. وأضاف أل »لذا 
االتفاق سايزيد من قدرات السيوعية 
الدخاعية، ويياّزز ميداتها وخدماتها 
يف وجه الجماعات اإلرلابية وإيرال«، 

وخقاً ملسؤولني.
خضاالً عن ذلاك، كشاف الطرخال 
عن »اإلعالل عن الرؤية االسرتاتيجية 
االتفاق  املشارتكة«. وتنص تفاصيل 
عاىل إنشااء »مجموعة استشاارية« 
ستتياول من أجل »محاربة اإلرلاب 
الينياف، وتيطيال تمويال اإلرلاب، 
وتيزياز التيااول الدخاعاي«، وذلاك 
وخل بياال صاعر عان البيت األبيض 
أيضاً. وبحساب البيال، خإل الرئيل 
األمريكاي وامللاك السايوعي، أو مان 
عاىل  سايجتميال  عنهماا،  يناوب 
األقال مرة ُكّل عا  من أجل مناقشاة 

اسرتاتيجيات جديدة.
الزياارة كال  الثاناي مان  الياو  
مناسابة ليحارض الرئيال األمريكي 
يف قاعة الادول اإلساالمية يف »كيفية 
محاربة اإلرلاب«، مانحاً السايوعية 

ماا ترياده من إياذال بالياوعة إىل ما 
قبال حقبة الرئيل بااراك أوباما من 
»سياساة عازل إيارال«. خقاد بادت 
القماة األمريكية اا اإلساالمية، التي 
ُعقدت أمال، كأنهاا مصّممة ليزل 
إيارال، ولاو ما وقف عناده عدع من 
الوسائل األمريكية، التي أشارت إىل أل 
امللك سالمال والرئيل عونالد ترامب 
استيدما كلماتهما لهذه الغاية. بدأت 
القماة بيطاب سالمال الذي وصف 
خيه إيرال بأنها »رأس حربة اإلرلاب 
تراماب  بيدلاا  ليباعلاه  الياملاي«، 
بيطاب استمّر 30 عقيقة، حّمل خيه 
إيرال مساؤولية »اإلرلااب الياملي«، 
وععاا الادول اليربية واإلساالمية إىل 

عزل الجمهورية اإلسالمية.
وقال الرئيال األمريكي إل »إيرال 
جماعاات  تدرياب  عان  مساؤولة 
مساّلحة يف الحرب يف ساوريا واليمن 
النفاوذ  إىل  وبالنسابة  والياراق«. 
اإليراناي، قاال تراماب إل »الحكومة 
التاي تمناح اإلرلابياني ماأوى آمناً 
وععماً مالياً... لي املسؤولة عن لذا 
املستوى من انيدا  االستقرار يف لذه 
املنطقة. أنا أتحدث بالطبع عن إيرال. 
مان لبناال إىل اليراق واليمان، إيرال 
تماّول التساليح وتادّرب اإلرلابياني 
متطرخاة  وجماعاات  وامليليشايات 
أخرى تنر الدمار والفوىض يف أنحاء 
املنطقاة«. وأضااف: »إنهاا حكومة 
تتحادث علناً عان القتال الجماعي، 
وماوت  إرسائيال  بتدماري  وتتوّعاد 
أمريكا، والياراب لليديد من الزعماء 
والشيوب املوجوعين يف لذه الغرخة«.

»داعش ــ قاعدة ــ حزب اهلل«
ورأى تراماب أل »عاعش والقاعدة 
وحازب الله وحركة حمااس يُمثلول 
تهديداً إرلابياً للمنطقة«، مضيفاً أل 
»حماس وعاعش وحزب الله أشاكال 
ميتلفاة مان اإلرلااب، ليال خقط 
يف عادع القتىل بل لنااك أحال  أجيال 

تالشت بسببهم«.
ويف الساياق، عّقب ترامب عىل ما 
تقاد ، عاعياً املجتمع الادويل إىل عزل 
إيارال »حتى يصبح النظاا  اإليراني 
مساتيداً للراكة من أجل الساال «. 
وقاال: »عاىل ُكّل الادول التاي تملك 

ضمرياً أل تيمل مياً ليزل إيرال«.
مان جهة أخرى، ععا قااعة الدول 
اإلساالمية إىل »ممارساة التساامح 
وذلاك  بيضااً«،  بيضهاا  واحارتا  
غداة توقياع صفقة أسالحة با110 
مليارات عوالر مع السايوعية، إحدى 
الدول التي كال قاد وصفها غري مرة 

با »الداعمة لإلرلاب«.
وكال خطاباه لذا مثارياً للصدمة 
بالنسابة إىل ميتلاف املراقبني الذين 
كاناوا يطالياول ترصيحاات ترامب 
السابقة عن اإلسال . »الصورة كانت 
صاعماة وأيضااً الكلمات، بماا خيها 
الكلمات التي لم تقل«، عّقبت شابكة 
»آي باي يس نياوز« عاىل خطاباه، 
مشارية إىل ما كال قاد أعىل به عندما 
كال مرشاحاً، حني قال إل »اإلساال  
يكرلناا«، وحينها أيضاً صّور الحرب 
كارصاع حضاارات.  اإلرلااب  عاىل 
تراماب غارّي النغمة، أمال، ميتمداً 

خطاباً ميّداً، قال خيه إل »اإلرلابيني 
ال يتبيول اللاه، إنهم يتبيول املوت«، 
مضيفااً أل »لذه ليسات ميركة بني 
عياناات ميتلفة، وطوائاف ميتلفة 
وحضارات ميتلفة، إنها ميركة بني 
املجرمني الهمجيني، الذين يسيول إىل 
إلغاء حياة اإلنساال والناس الجيّدين 
باسام الدين، والنااس الذين يريدول 

حماية الحياة وحماية عينهم«.
الرئيل األمريكي حاّث، يف كلمته، 
البلدال اإلساالمية عىل قيااعة جهوع 
أل  أكاد  وخيماا  التطارف.  محارباة 
»أماريكا جالازة للوقاوف ميكام«، 
أضااف أل »عول الارق األوساط ال 
يمكنها أل تنتظر القوة األمريكية كي 
تساحل لذا اليدو من أجلها«. ورأى 
أل عىل لاذه الدول أل »تقارر ما لو 
املستقبل الذي تريده لنفسها، لدولها، 
وألوالعلا«. وقال: »املستقبل األخضل 
عولكام  أخرجات  إذا  خقاط  ممكان 
مضيفااً:  واملتطرخاني«،  اإلرلابياني 
»أخرجولام، أخرجولم من أماكنكم 
ومان أماكن عباعتكم، أخرجولم من 
مجتمياتكم، أخرجولام من األرض 

املقدسة، وأخرجولم من األرض«.
تمويال  عاىل  تراماب  ورّكاز 
عان  ميلنااً  املتطرخاة،  الجماعاات 
خطاط إلبارا  اتفاقية باني الواليات 
املتحادة وعول اليلياج »ملناع تمويل 
اإلرلااب« وإنشااء »املركاز الياملاي 
ملكاخحاة التطارف« الاذي تتشاارك 

الرياض وواشنطن يف رئاسته.
قاد ساير،  تراماب  كال  وخيماا 
خاالل حملته االنتيابياة، من رخض 

الرئيل باراك أوباما استيدا  عبارة 
الراعياكايل«،  اإلساالمي  »اإلرلاباي 
خقاد عماد إىل تكرارلا بياد انتيابه، 
عىل الرغام من مطالبات مساؤولني 
أل  إال  اعتماعلاا.  بياد   إعارتاه  يف 
املفارقة، أمل، أنه لم يساتيد  لذه 
الكلماات، عاىل الرغم من أنه أشاار 
»اإلرلااب  عباارة  إىل  عابار  بشاكل 
اإلساالمي«. وكال تراماب قد وصف 
رخاض أوباماا اساتيدا  »اإلرلااب 
اإلساالمي الراعيكايل« بأنه األسااس 
يف الفشال يف لزيمة اإلرلااب. وقال 
حينهاا إناه »إل لام تكن قااعراً عىل 
تصنياف اليدو بشاكل واضاح، خإل 

الحجة تنتفي، ال يمكنك لزيمته«.
بتوقياع  أبادى ساياعته  تراماب 
باالعه  باني  التجارياة  االتفاقياات 
والسيوعية، وخيما أشار إىل أنه جرى 
توقياع اتفاقيات بقيماة 00ل مليار 
عوالر، خقاد رّكاز عاىل أل لاذا األمر 
ساييلل مئاات آالف خارص اليمال 
يف البلديان. وأضااف: »لاذا االتفاق 
التأرييي يشاتمل عىل إعالل مبييات 
عخااع بتمويال سايوعي بقيمة 110 
مليارات عوالر. وسنسااعد أصدقاءنا 
السايوعيني بالتأكياد عاىل الحصول 
عىل صفقة جيدة من رشكات الدخاع 
األمريكية اليظيمة التي تيترب األعظم 
يف اليالام. وسيسااعد لاذا االتفااق 
الجيش السايوعي عىل ليب عور أكرب 
بكثاري يف األمان واليملياات املتيلقة 

باألمن«.

* األخبار البيروتية

عملية طعن بمدينة نتانيا املحتلة تصيُب شرطياً صهيونياً 

أمراٌض جلدية تنتشر بني األسرى املضربني يف 
سجن »ايشل« الصهيوني 

الرطاة  عناارص  أحاد  تيارض 
الثالثاء  »اإلرسائيلياة« للطين صبااح 
بمديناة نتانياا املحتلاة، يف حني جرى 
اساتهداف املهاجم بالرصاص خأصيب 

بجراح خطرية.
وذكرت صحيفة »مياريف« اليربية 

أل مجهوالً لاجم أحد عنارص الرطة 
بسكني بشارع »لرتسل« يف املدينة، ما 
أعى إلصابته بجراح وصفت بالطفيفة، 
يف حني اساتهدف عنارص من الرطة 
املهاجام بالرصااص خأصياب بجراح 

خطرية.

ونقلات وكالاة املركز الفلساطيني 
لإلعاال  عان وساائل اإلعاال  اليربية 
إل مهاجماا طيان رشطيااً صهيونياً، 
وأصاباه بجاراح ميتلفاة، خيما جرى 

إطالق النار عىل املنفذ.
وقال الناطُل باسم رشطة االحتالل، 

إل رشطيااً تيارض للطيان، وأصياب 
بجراح لم تحدع عرجتها بيد.

وأخااعت مصااعر خلساطينية باال 
منفاذ عملياة الطيان خلساطيني من 
طولكر  وتام اعتقاله وحّول لليالج يف 

مشايف االحتالل.

قالت اللجنة اإلعالمية إلرضاب الحرية والكرامة يو  
الثالثاء »إل الوضع الصحي لألرسى املرضبني يف سجن 
»ايشل« خطري ومقلل، حيث يياني غالبية األرسى من 
لباوط حاع يف الوزل وضغط الد ، وغالبيتهم يتقيأول 
ويتبولاول الاد ، وقاد أُصياب اليديد منهام بأمراض 

جلدية بسبب نقص الفيتامينات يف أجساعلم«.
ونقل محامي ليئة األرسى يوساف نصارصة الذي 
تمكان من زياارة األساري أمجاد أبو لطيفاة املرضب 
عان الطيا  مناذ )37( يومااً قوله »إل إعارة الساجن 
حولت أحد األقساا  خيه إىل مستشافى ميداني يف ظل 

تدلاور الوضاع الصحي للمرضباني وإصاباة اليديد 
منهام بحاالت إغمااء وتشانجات، وقد نقلات اإلعارة 
عرة أرسى مرضبني إىل مستشافى »سوروكا« خالل 

اليومني املاضيني«.
تتيامال  الساجن  إعارة  باأل  لطيفاة  أباو  وأخااع 
»بينجهياة ولمجية ماع األرسى املرضبني، من حيث 
التفتيشاات املتواصلة بشاكل يومي وعملياات النقل 
الجماعاي«، مؤكاداً أل مينوياات األرسى عالية ولم 
مرصول عىل مواصلة اإلرضاب حتى تحقيل مطالبهم 

املروعة.

91 مستوطًنا 
 يقتحمون 

األقصى املبارك
اقتحم عرات املستوطنني املتطرخني وطالب 
يهوع صباح الثالثاء، املسجد األقىص املبارك من 

باب املغاربة بحراسة أمنية مشدعة.
وأغلقت رشطة االحتالل عند الساعة الحاعية 
عارة صباًحا باب املغاربة، عقاب انتهاء خرتة 
االقتحاماات الصباحياة للمساتوطنني، علًماا 
أنها ختحته السااعة السابية والنصف، ونرت 
عنارصلاا وقاوات التدخل الرسياع لتأمني تلك 

االقتحامات.
وأخااع املنسال اإلعالماي يف عائارة األوقااف 
اإلسالمية بالقدس املحتلة خراس الدبل لوكالة 
»صفاا« بأل 73 مساتوطنًا وم1 طالبًاا يهوعيًا 
اقتحماوا املساجد األقاىص، ونظماوا جاوالت 

استفزازية يف باحاته.
وأوضاح أل عادع الساياح األجاناب الذيان 
اقتحموا املساجد بلغ 1135 ساائًحا، مشريًا إىل 
أل رشطة االحتالل واصلت خرض إجراءاتها عىل 
عخاول املصلني للمساجد، واحتجازت الهويات 
الشايصية لهم عناد األبواب، وخاصة للنسااء 

والشبال.
وتواخد منذ الصباح اليرات من ألل القدس 
األقاىص،  إىل  املحتلاني  الفلساطيني  والداخال 
وتوزعاوا عاىل حلقاات اليلام وقاراءة القرآل 

الكريم.
يف ساياق آخر، رشعت لجاال أحياء وحارات 
القادس القديمة، منذ الليلاة املاضية، يف أعمال 
تزيني شاوارع وطرقات وأزقة وحارات وأسواق 
البلادة القديماة امُلفضياة إىل املساجد األقاىص 
املضيئاة،  الرمضانياة  وبالفوانيال  بالزيناة، 
ابتهاجاً بقدو  شهر رمضال الفضيل بيد أيا .
اىل ذلاك، واصلت قاوات االحتاالل اجراءاتها 
املشدعة يف القدس، وتوقيف الشبال وإخضاعهم 
لتفتيشاات مذلة ومهينة، خاصاة بمحيط بابا 
الياماوع )أحد أشاهر أبواب القادس القديمة(، 

وشارع السلطال سليمال املجاور.

َزَعم اأن ارتباط ال�شعب اليهودي بالقد�ض اأبدي ول يتزعزع 
ترامب قادماً من بالد الحرمني كأول 

رئيس أمريكي يزور حائط الرباق
قاال الرئياُل األمريكاي، عونالاد تراماب: إل »الشايب 
اليهاوعي مرتبط منذ القد  بمديناة القدس، ولذا االرتباط 
ابادي وال يمكن ال يتزعازع، ضمن الكلمة التاي يلقيها يف 

متحف إرسائيل يف لذه االثناء«.
وأشاار الرئياُل األمريكاي إىل عمل االرتبااط التأرييي 
للشايب اليهاوعي بمديناة القادس، مستشاهدا بذلك من 
الزيارة التي قا  بها أمل للحائط الغربي، مؤكداً أل »لدف 
زيارتاه إىل إرسائيال لتيزياز التحالف بني الوالياات املتحدة 
وارسائيال، واعداً أل بالعه ساوف تكاول إىل جانب ارسائيل 

عائما«.
ووضاع ترامب، الاذي ييتارَبُ أوَل رئيال أمريكي يزور 
حائاط الرباق، يده عاىل الحائط ثم قا  بوضاع ورقة خيها 
صالة بني حجارة الحائط، وتوجه ترامب إىل املوقع من عول 

أل يراخقه أي مسؤول إرسائييل.
وتوجهت ميالنيا وإيفانكا إىل القسام امليصص للنساء 
يف لذا املوقاع املقدس لدى اليهوع، وشاولدت ابنة الرئيل 
تبكي أما  الحائط، وتجدر اإلشاارة إىل أل إيفانكا سبل لها 

أل اعتنقت اليهوعية بيد زواجها من اليهوعي كوشنري. 
يذكار أل الرئيل األمريكي عونالاد ترامب، وصل االثنني 
إىل القادس املحتلة، يف محطته الثانية قاعماً من السايوعية 
وبياد أل حظاي باتفاقياات مهولاة َوباساتقبال كبري من 
قبال آل سايوع وَمان أحرضولم من قااعة اليالام اليربي 
واإلسالمي، يف الجولة اليارجية األوىل له منذ توليه الحكم.
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ب تُعـُم مناطَق البحرين.. وال�شيخ قا�شم يرُف�ُض اخلروَج من بيته، وهدف ال�شلطة "اعتقاله اأَْم اإخ�شاعه لالإقامة اجلربية"؟  احتجاجاُت َغ�شَ

آُل خليفة يصعِّدون وشعٌب أعزل يخــُرُج بأكفانه
  - محمد الباشا:

  

عملياُة اقتحاا  قامت بها قاواُت نظا  آل 
خليفاة ملنطقة الادّراز ومنزل الشايخ عيىس 
قاسام واعتقاال َمان كال بداخله.. تساتجرُّ 
احتجاجااٍت وتظالراٌت َغَضاٍب عّمت أرجاَء 
البالع، وصلت َحدَّ اشاتباكاٍت بني متظالرين 
وقوات النظاا  البحريني يف عديد مناطل من 
البالع، وإرضاباً يُيمُّ اململكة املدعومة عسكرياً 
مان اململكاة األكارب إجرامااً، أغلقات خالَلُه 
املحاالُّ التجارياة أبوابها، يف حني قا  شابّال 
بقطاع اليديد مان الشاوارع، ورخاع أعمدة 

النريال خيها، يف بيد. 
تظالراٌت َغاَضبة خرجات بيد عرص ذات 
اليو ، شاارك خيها الرجال والنسااء يف ميظم 
قرى ومناطل البحرين، ونّدع املتظالرول عرب 
الختاتهم والشايارات التاي رخيولا بالهجو  
الذي شنته، صباح الثالثاء، قوات النظا  عىل 

الدراز، ووصفوه بالرببري.
وعرّب متظالرول عن احتجاجهم بإشيال 
اإلطارات يف منتصف شاوارع مهمة من بينها 
الطارق املؤعياة إىل موقع القاعادة األمريكية 
بمنطقة الجفري، وقرية اليكر، وجدحفص. 

شهيد وأكثر من 100 جريح 
مصاعُر بحرينيٌة أخاعت باستشهاع الشاب 
محماد كاظم الديان برصاص قاوات النظا  
بالادراز ُمشارياً إىل ارتفااع عادع اإلصاباات 
بهجاو  قاوات النظا  عىل منطقاة الدراز إىل 

أكثر من 100 جريح.
األمنياة  القاوات  أل  املصااعر  وأضاخات 
البحرينياة اقتحمات بلادة الادراز مان عدة 
محااور، وساط تحليال مروحياات عىل علو 
منيفاض يف محياط منازل الشايخ عياىس 

قاسم.
مدعوماة  البحرينياة  القاوات  وبادأت 
باملدرعات باالقرتاب من منزل الشايخ قاسم، 
يف وقت اندخيت خيه الحشاوع الغفرية لتحيط 

باملنزل مرتدية األكفال.
وخاالل عملياة االقتحاا  أغرقات القوات 
البحرينية البلدة بقنابل الغاز املسايل للدموع 

يف  إصاباات  موقياة  الشاوزل،  وبرصااص 
صفوف املواطنني البحرينيني اليزل.

وقبل بدء عملية االقتحاا  بدقائل، أعلنت 
السلطات البحرينية عن “عملية أمنية” بدأت 

بتنفيذلا صباح الثالثاء يف بلدة الدراز.

علماء البحرين يطلقون نداًء: لتخُرْج 
ُكّل املناطق باألكفان

وكانت ليلماء البحريان موقٌف، إذ وّجهوا 
ناداًء عاجاالً تحت عناوال ناداء النرصة جاء 

خيه:
“إل أراعولاا كرباالء خنحن أَبْنااء كربالء، 
خلتيارج ُكّل املناطل باألكفال رجاالً ونسااء 
ُكّل  يف  الفاداء  سااحات  ولتفتاح  وشاباباً، 
منطقاة، وال يكتفى بسااحة الفاداء الكربى 
بالدراز. )َوَمن يَْيُرْج ِمن بَيِْتِه ُمَهاِجًرا إىَِل اللَِّه 
َوَرُسولِِه ثُمَّ يُْدِرْكُه اْلَمْوُت َخَقْد َوَقَع أَْجُرُه َعىَل 

اللَِّه(

مان جهته حاّذر رئيال منتادى البحرين 
لحقوق اإلنساال، يوسف ربيع، من أنه إذا تم 
املساس بالشيخ قاسام خسيثار نقاش جدي 

حول مستقبل ملك البحرين.

تعهٌُّد باســتمرار االحتجاج و”تسطري 
معاني الفداء والتضحية«

بيد سااعات من بادء االجتياح قاال ألايل 
الدراز باأل الوضع يف البلدة “وعىل اليصوص 
يف سااحة الفاداء، وعاىل األخاص )..( منزل 
الشايخ عياىس قاسام؛ خطري جدا”، مشارياً 
إىل مدالماة “امليليشايات” اليليفياة ملنازل 
الشايخ، واعتقال املتواجدين خيه من الشبال، 
كما أوضاح البيال تيريض امليتقلني للتيذيب 
والرضب، حيث ُساميت أصاوات التيذيب يف 

أرجاء املنزل.
وأضاف البيال بأل القوات املهاجمة قامت 
“بتفتيش املنزل واملقيماني خيه”، وأعلن بأنه 

تم “االساتفراع” بالشيخ قاسم وأل “مصريه 
مجهول” ولناك “خوف جدي عىل ساالمته” 
بيد أل أصباح محاطاً بالقوات الغازية، وبيد 
أل تحولت البلدة إىل “ثكنة عساكرية إرلابية 
تصاول وتجاول )القاوات( بإرلاب رسامي 
ميلن، وبتغطية أمريكية سايوعية” بحساب 
البيال الذي توجاه إىل “األحرار” و”الرخاء” 
ل املساؤولية والتحارُّك للدخاع  يف اليالم لتحمُّ
“عان مقاا  الفقياه املجالاد”، كماا تيهد 
البيال يف الوقت نفساه باساتمرار االحتجاج 
و”تساطري مياناي الفاداء والتضحية، حتى 
يأذل الله تياىل بالنرص أَْو الشاهاعة” بحسب 

البيال.

الشــيخ قاســم يرفــض الخــروج من 
البيت َواآلن يف قبضة املقتحمني 

وتيليقااً عاىل الهجو  الهمجي لسالطات 
آل خليفة عىل منزل الشايخ قاسام ومنطقة 

الادراز قال الشايخ عبد الله الدقااق: »نحّمل 
ملك البحرين مساؤولية حياة الشيخ وعائلته 
وأبنائه املوجوعين يف املنزل، ولفت ال الشايخ 
يرخاض جملة وتفصياال اليروج مان البيت 
واناه يريد اليياش مع امليتصماني حتى آخر 
رمال يف حياتاه، وليال ميلومااً إل كانات 
السالطة ترياد اعتقاله أَْو اخضاعاه لإلقامة 
الجربياة. وحاول تبياات التصيياد اليليفي 
األخري عىل مساتقبل البحرين، أكد الدقاق ال 
الحركة سالمية وال الشيب أعزل و«ال يمكن 
ألي أحاد باأل يتكّهان بيواقاب لاذه األمور 
ولكان من الواضاح أنها أحدثت رشخااَ بليغاً 
باني النظاا  الحاكام والشايب يف البحرين، 
وستكول لهذه اليطوة ارتداعاتها وانيكاسها 
عىل النظا  الحاكام وربما تؤول األمور إىل ما 

ال تُحمد عقباه«.

أنصــار اهلل: تصعيُد نظــام آل خليفة 
لن تكوَن عواقُبه حميدة 

مان جهتاه أعال الناطُل الرساميُّ ألنصار 
الله، األساتاذُ محمد عبدالسال ، إقداَ  النظا  
البحريناي عىل تصييد عدواناه ضد مواطنيه 
اليازل يف منطقة الدراز، مؤكاداً أل أية عملية 
أمنية تستهدُف الشيخ عيىس قاسم لن تكوَل 

عواقبُها حميدة.
وإذ اعترب ناطُل أنصار الله، رلاَل نظا  آل 
خليفة عىل زيارة ترامب والدعم السيوعي لو 
رلال خارس ستدخُع البحريُن ثمنَه من أمنها 
واساتقرارلا.. أّكد عىل حل الشيب البحريني 
يف الدخاع عن كرامته بكاخة الوساائل الكفيلة 

بتوخري الحماية له وليلمائه.

القمــع واالســتبداد  أدواٌت لشــرعنة 
وخدمة األجنبي

كما انتقد عبدالسال ، الصمَت املطبَل عاخل 
أروقاة الجامياة اليربياة ومنظماة التياول 
اإلْسااَلمي واألمام املتحادة والتاي تتكشاُف 
حقيقتَها كمؤسسات ال عالقة لها بالشيوب، 
وعدَّلا جزًء من األعوات املوكول إليها رشعنة 
األجنباي عاىل  القماع واالساتبداع وخدماة 

حساب كرامة الشيوب وسياعة الدول.

  - وكاالت:
شن الجيش السوري وحلفائه لجوماً ضد مسلحي تنظيم عاعش 

يف املنطقة املمتدة من القلمول الرقي حتى جنوب مدينة تدمر.
ويف وقات أعلن الجيش الساوري وحلفاؤه أنهم اساتياعوا 1200 
كيلومارتاً مربياً يف املنطقة املذكورة، كشاف أل اليملية اليساكرية 

أّعت أيضاً إىل أرس عدع من مسلحي عاعش وخرار آخرين.
وسايطر الجياش الساوري وحلفاؤه صبااح الثالثااء عىل جبال 

املحسة وصوانات املحسة وسد القريتني بريف حمص الرقي. 
وكال الجيش الساوري وحلفاؤه سايطروا عاىل مدينة تدمر يف 1 
آذار/ ماارس 2017، بالتزامن ماع تحرير القلياة األثرية يف املدينة 

وسط انهيارات يف صفوف مسلحي عاعش.

  - متابعات:
َعمَّ غضاٌب عارٌ  مصحوباً بالتشاكيك يف 
األوسااط الشايبية األرعنية أثاره أربيٌة من 
شيوخ اليشاائر األرعنية عندما زاروا رئيل 

الكيال اإلرسائييل والتقطوا ميه الصور.
وصادرت من عشاائر املشااركني األربية 
بيانااٌت تتربأ مان الزيارة التاي أثارت الكثري 

من الضجة والتشكيك.
وينتماي أحُد املشااركني مان قبيلة بني 
حسان التي توصاف بانها قبيلاة املليول يف 
األرعل وآخار من قبيلة بناي صير واآلخرال 
من عشاائر بدوياة جنوب األرعل، بحساب 

صحيفة راي اليو .
ولم تُيرف بيُد ظروف ومالبسات وألداف 
لذه الزيارة التي أثارت الجدل لكن مصاعر” 
راي الياو ” تؤكاد انها تمت بالتنسايل مع 
وزارة اليارجياة األرعنية ومكاتب السافارة 

األرعنية يف تل ابيب.
األرعنية  الحكومياة  السالطات  وتحرص 
عاىل اظهاار قادر مان التواصل باني الحني 
واالخار ماع بياض املؤسساات االرسائيلية 
اليالقاة السايئة باني األرعل  بالرغام مان 
وحكومة اليمني االرسائييل برئاساة بنيامني 
نتنيالاو الاذي اتهام األرعل علناا مؤخارا 

باالزعواجية يف امليايري.

والحاظ متابياول باأل زيارة ماا ُوِصَف 
بأنه وخٌد عشائري سابقت بالتزامن الزيارة 
التي يقاو  بها للمنطقاة الرئيل االمريكي 
عونالاد ترامب، االمر الذي يوحي بأل الزيارَة 
مرتباًة يف اطاار تفالماات إلظهاار حرص 
الحكومة األرعنية عىل التواصل والتطبيع مع 
مؤسسات ارسائيلية حتى يف ظل حكم اليمني 

بما خيها مؤسسة الرئاسة االرسائيلية.
 وباذل األرعل يف االساابيع األخارية جهداً 
كبرياً للرتكيز عىل اليوعة لحل الدولتني إلنقاذ 

وانياش عملية السال .
وحظاي األرعل بتأيياد وتشاجيع يف لاذا 
املضمار من قبل مسؤولني بارزين يف االتحاع 

االوروبي.

استشهاد وإصابة 
34 شخصاً يف 

تفجري انتحاري يف 
حي الزهراء بحمص

  - وكاالت:
 

استشهد ل أشياص بينهم نساء 
وأطفاال، وأصياب 30 آخارول، يو  
الثالثااء، يف انفجار سايارة مفيية 
بالقارب من مبنى رشكاة الكهرباء، 
بادوار باب تدمار، بحاي الزلراء، يف 

محاخظة حمص بسوريا.
الساورية  األنباء  ونقلات وكالاة 
»ساانا« عن مصادر أمناي قوله إل 
»عناارص حاجاز عوار بااب تدمار 
حاولاوا إيقااف سايارة نصاف نقل 
)بياك آب( مفيياة، كال بداخلهاا 
انتحاريال اثنال، لكنها لم تتوقف«.

»اليناارص  أل  املصادر  وأضااف 
الحقاوا السايارة، إال أل االنتحاريني 
الرئيساية  املحطاة  أماا   خّجرالاا 
للكهربااء بحاي الزلراء، ما تسابب 
 30 وإصاباة  شاهداء  ل  بارتقااء 
أرضار  ووقاوع  بجاروح  شايصاً 

ماعية يف املكال.
وذكار مصادر طباي يف مديرياة 
صحاة حمص أناه وصل إىل املشاايف 
جثاماني طفلتني ومهنادس ييمل يف 
الرئيساية إضاخة  محطة الكهربااء 
إىل جثماال امارأة قضاوا يف التفجري 

اإلجرامي.

م�شوؤول بالأمم املتحدة: »اإ�شرائيل« 
ترَغُب يف احتالل فل�شطني لالأبد.. 

َونتنياهو يعلن: 
أرَغُب يف زيارة السعودية!

  - متابعات:
أعارب مقارُِّر األمام املتحادة الياص 
امليناى بحالة حقوق اإلنساال يف األرايض 
الفلساطينية املحتلاة، ماياكل لينك، عن 
قلقه إزاء تدلور حالة حقوق اإلنساال يف 

األرايض املحتلة.
وقاال يف ترصيحاات، أمال األحد، إل 
االنتهااكات املنهجياة لحقاوق اإلنساال 
اليقااب  مثال  لالحتاالل،  املصاحباة 
املمتلاكات،  ومصااعرة  الجماعاي، 
والقتال  للقاوة،  املفارط  واالساتيدا  
غاري القانوني، وانيادا  حرياة الحركة، 
والتوساع االساتيطانى املطرع، تكثف من 
الوضع اليطري يف األرايض املحتل، الختاً إىل 
أل »إرسائيال« ترغب يف احتالل خلساطني 

إىل األبد.
ويف ساياق آخر، أعرب رئياُل الوزراء 
اإلرسائييل، بنيامني نتنيالو، عن رغبته يف 

زيارة السيوعية.
جاء ذلك يف تغريدة كتبها عىل حساابه 
اليااص بتويارت االثناني 22 مايو/أياار 

.2017
وقال نتنيالو موجهاً حديثه إىل الرئيل 
األمريكاي، عونالد ترامب، الاذي زار كيال 
اليدو الصهيوناي يو  االثنني: “طرتم من 
الريااض إىل تل أبيب. نتمنى أل يأتي اليو  
الذي يساتطيع رئيال وزراء إرسائيل أل 

يطري من تل أبيب إىل الرياض”.

الجيش السوري وحلفاؤه يستعيدون 1200 كم من القلمون الشرقي إىل جنوب تدمر

سخٌط واسٌع يف الشارع األردني بعد زيارة وفد عشائري لكيان الصهاينة



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

اإلذع���ان واخلضوع للع���دو، وفتح اجملال لهذه الهجم���ة لتصَل إلى 
آخ���ر حد له���ا، ولينفذ األع���داءُ ُكّل ما يريدونه من أه���داف َوأجندة، 
ا على ُكّل املستويات، نخَسُر  ستكوُن النتيجُة كارثية والكلفة هائلة جّدً

الدنيا واآلخرة..
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َمن هم الطرُف الثالث؟!
كلمــــــة أخـــــيرة 

عبُدالملك العجري
يُطاَرُح بني خارتة وأُْخاَرى عىل 
طاَولة املفاوضات الرسامية وغري 
الرسامية مفهوُ  الطرف الثالث.. 

خمن يكونول؟
يف تصوُّري الطرُف الثالُث واحٌد 

من اثنني:
األول: املواطان اليااعي )وقاد 
تكول له مشااركٌة سياسيٌة، لكن 
ال يتيذُ منها وسيلًة للقفز(، الذي 
ال يتطلاع للوصاول إىل الحكام أَْو 
السالطة وال يجاد نفَساه مع أي 

ميسكر.
والثاني: لو السيايس الرماعي الذي يتوارى خلَف تّكة الغموِض 
يف مناطال رماعية يراقب َسارْي الارصاع وأين تميل كفاة الرصاع، 
يلَيُب خارج املتن ويبقى يف الهامش بقصد الربح يف ُكّل االحتماالت.
ميظاُم لؤالء يتّسامول بسامات الشايصية االنتهازية.. عىل 

رأسها:
وضياٌع يحِمُل أطناناً من الحقارة، ينُظُر للسياساة كُممارساة 

واعية لإلخاعة األنانيَّة من الظروف.
ال يقياُم وزنااً للمباعئ والقيام.. املصلحُة الشايصيَُّة لي التي 

تَحاّرك سلوكه.
سيايسٌّ خاشٌل يحاوُل القفَز عىل حقوق اآلخرين واالستيالء عىل 

إنجازاتهم.
خهلويٌّ ييتقُد نفَسه أشطَر الشطار.

السايايسُّ االنتهاازيُّ يف الواقع طِفاَح من األنانية والنرجساية 
يظَهااُر عاعًة يف الظاروف اليصيبة لاو أخطر األطاراف وأَْكثَرلا 

غدراً.

هذه بعُض أسباب التحول 
القطري غري املفاجئ

طالب الحسني 
ُ القطريُّ ليل مفاجئاً وليال نتاجاً أَيْضاً للقمة  لاذا التغريُّ

األمريكية اليليجية واألمريكية اليربية، بل طفح الكيل.
قطار تهاِعُل السايوعيّة مناذ 2011، حاولت يف الساابل أل 
تكاوَل قريبًة نوعاً ما من السايوعيّة يف ملفاات متيدعة، ولكن 

أحداثاً كثريًة أبيدتها.
 قبل األمري الجديد تميم كال لناك اندخاعة قطرية يف تمويل 
الجماعات اإلرلابية التكفريية يف ساوريا بكل الوسائل، احتلت 
قطار الدوُر األبرز، حتاى قبل تركيا، قريباً مماا خيلته يف ليبيا، 
لكن بما لم يكن ذلك بانسجا  تا  مع اإلعارة األمريكية؛ بسبب 
اإلخوال، ربما عندما عخلت السيوعيّة عىل اليط أَْصبَاحت لي 
األبارز، وصل األمر بيد ذلاك إىل اقتتال الفصائال التابية لقطر 

وأُْخاَرى تابية للسيوعيّة. 
يف مرص: التقاُرُب السايوعّي املرصي مثريٌ للسيط القطري 
بدرجة كبرية، وخَشُل السيوعيّة يف إيَْجااع تقاُرٍب زاع الطنَي بلة، 
الساييس ال ينفكُّ عن اتها  قطر واإلخاوال بدعم اإلرلاب، لذا 

عامل آخر إضايف. 
اإلماارات وقطر خاالٌف ال يمكُن حلُّه عىل اإلطاالق وأماكن 
اشاتباك كثرية: مرص ليبيا الساوعال، اليمن،...، اليالخاُت لذه 

وصلت إىل مستوى الصدا  ونقطة الالعوعة.
السايوعيُّة تتياِماُل مع قطر باساتيالء، لاي تجُدلا عولًة 
صغاريًة وال ميازاَل لهاا وُحّمى التسالح والتصييد السايوعّي 
ضاعاف مان لاذه الينجهياة، والتيلياُل السايوعّي باألمل 
وخطابُهاا االعالماي املوّجاه عارب قنااة اليربية رّكاز عىل لذا 
املوضوع تحديداً، ولو أل قطر ال تمثل رقماً ولي عولة صغرية 
وإْمَكانياتهاا محدوعة، بمينى يجاب أل تكوَل تابية وال تبحث 

عىل عور خوق لذا. 
مان املالَحاظ أل أرعوغال لم يحرُض القمة، وإل كال أرسال 
وزياَر اليارجية لحضور القمة ولكان ليل راضياً عما يحدث، 

َم السيوعيُة الياَلم اليربي واإلْساَلمي.  غري قابٍل أل تتزعَّ
توصيُف حماس باإلرلابية اعتربته قطر استهداخاً لورقتها 
الوحيادة يف خلساطني، ال يمكان أل تغلال مكاتاب حمااس يف 
الدوحاة، ولاذا يتناَقُض ماع البياناات الصاعرة عان مجلل 

التياول اليليجي، وعن الرغبة السيوعيّة األمريكية. 
عليناا أل نالِحَظ أَيْضاً التفاُلَم الارويس القطري امليَلن قبل 
أكثر من أسابوع والتفالم القطري الرويس بالنسابة للقضية 

السورية.
ما َحَصل لو نقطة تحّول ساتكول لها تداعيات، ليل املهم 
إل كانات الوكالة قد تم اخرتاقها أ  ال، سالوك قطر وتياطيها 

ينسجُم انسجاماً تاماً مع البيال.
َل السايوعيَّة مساؤوليَة اساتفزاز إيرال، قال  بياُل قطر حمَّ
باأل ال حكمة يف مياعات إيرال، وقال إل حماَس املمثُل الرعي 
اة اليليجية األمريكية  لفلساطني، بمينى أنه نساف بياَل القمَّ

والقمة األمريكية اليربية.

إبراهيم محمد الهمداني
جرى تداُوُل لذه التسمية عىل اعتبار كونها 
إحادى مفارعات الشاأل السايايس يف املنطقة 
اليربياة )الارق األوساط(، وكونهاا - أَيْضاً 
- أَلاّم وأخطار نتائج التيااذل اليربي ولوال 
األنظماة الحاكماة، التاي أخرزلا لاذا الكياُل 
الغاصُب املحتل كفيل رضورة، خرضت وجوَعه 
ميطيااُت األمر الواقع، ليصباح من خالل لذا 
الطرح، من أَلّم وأبرز ميطيات الحيز الُجغرايف 
املكاني سياساياً وثقاخياً واقتصاعياً وعسكرياً 

وحياتياً بشكل عا . 
إنطالقاً مما سابل قا  اإلعالُ  املوايل للكيال 
 - اليليجاي  اإلعاال   اة  وَخاصَّ  - الصهيوناي 
بتكريل مصطلح )عولة إرسائيل( َو)إرسائيل( 
َو)الحكوماة اإلرسائيلياة(، لإلشاارة إىل ُوجوع 
لذا الكيال الصهيوني املحتل الدخيل عىل أرض 
خلساطني واملنطقاة اليربية عمومااً، بوصفه 
وجاوعاً رشعياً متحققاً بسالطة األمار الواقع، 
وتصوياره  وتحالفاتاه،  بحضاوره  ومتمكنااً 
كيصم مشااكل ونادٍّ ماواٍز لوجوع الشايب 
الفلساطيني، صاحب الحل واألرض، وبدالً عن 
أل تصَفاه وساائُل اإلعال  اليربياة - عىل األقل 
- باليادو املحتال الغاصاب، تيماُد إىل تحايش 
مثال لذه املفرعات التي من شاأنها أل تسالبه 
رشعياة وجوعه املزعوماة واملتولمة، وتفضح 
عنجهيته وتسالطه، يف لاروب واضح يدل عىل 
تغلغال اليمالاة واالرتهاال واليضاوع لليهوع 
الصهايناة، ويكشاف ُعماَل التواطاؤ املسابل 
باني األنظماة اليربياة الحاكمة ولاذا الكيال 
الغاصب، وتؤكد االعرتاف الضمني بحل ووجوع 
ورشعية املحتل الصهيوني عىل أرض خلساطني 
اليربية، باعتباره نظامااً حاكماً له حل تمثيل 
شيبه وحمايته، واملشاركة يف صناعة مستقبل 
منطقاة الوطن اليربي، بوصف - ذلك الكيال - 
جزءا ال يتجزأ من املنطقة سياسياً ووجوعيا. 

يمكن القول إل ماا قدمته وتقدمه الواليات 
املتحادة األمريكياة لهاذا الكياال مان الرعاية 
والحماياة والدعام الشاامل الواساع النطاق، 
قاد أساهم إىل حاد كباري يف تكريال االحتالل 
الصهيوناي يف املنطقاة عىل ميتلاف األصيدة، 
اًة عندما تكاول عالقة األنظماة اليربية  َخاصَّ

بالقطب االستيماري املهيمن - أمريكا - مبنيًة 
عىل انتزاع االعرتاف بهذا الكيال املحتل، أَْو غض 
الطرف عنه واشاغال الارأي اليا  عن جرائمه، 
واالكتفاء إزاءلا بالشجب والتنديد واالستنكار 
ومناشادة األمم املتحدة، وكما قدمت بريطانيا 
خلساطني لليهاوع وطناا قوميا يف وعاد بلفور، 
وتكفلات بجماع شاتاتهم وتنظيام لجراتهم 
إليها من ميتلف أقطار اليالم، تسايى أمريكا 
إىل ععام لاذا الوجاوع الرسطاناي الدخيل عىل 
اة اليربية، وتثبيت وجوعه بميتلف  جساد األُمَّ

الوسائل وسبل الدعم والحماية. 
إضاخاًة إىل ذلك يسايى اإلعاالُ  الصهيوني 
وعماالؤه، مان خالل تكريال مسامى )عولة 
إرسائيال( إىل إثبات اساتحقاق وجاوعي، يقو  
عىل أُُسال عينية وعرقياة وقومية وعنرصية، 
تّدعاي إرثااً تأريييااً عان إرسائيال )ييقاوب 
النباي عليه الساال (، وموروثاا ميرخيا كرَّس 
يف الوجادال الجمياي صاورة بناي إرسائيال، 
انطالقاا من مدلاوالت التفضيل اإللهاي، الذي 
شاملهم يف مواضيات اليطااب الديني عامة، 
بما خيها اليطااب القرآني، جاعلني من ععوى 
نزول ييقوب وإساحاق - عليهما الساال  - يف 
أرض كنياال، علياالً قاطيااً عاىل اساتحقاق 
تأريياي وجاوعي، يثبات لهام ملكياة املكال، 
وحقهم اإللهي يف استيباع غريلم من الطوائف 

واألعراق واألمم. 
وتأسيسااً عاىل ماا سابل اساتطاع اليدو 
الصهيوناي توجياَه وساائل اإلعاال  املوالياة 
لاه، واليليجياة منها عاىل وجاه اليصوص، 
وتسايريلا يف تكريل مفاليام ومصطلحات 
تياد  مصالحاه، وتيمل عاىل تزيياف الوعي 
وتحريف الحقائل، ومساخ الهوياة واالنتماء، 
وتذوياب خصوصياات الاذات اليربياة، تحت 
مسامى الرق األوساط، الذي يصبح بموجبه 
مقباوالً  أماراً  الصهيوناي  االحتاالل  وجاوُع 
ومستسااغاً وال غبااَر علياه، بيالف مسامى 
الاف عالماة  يطارح  الاذي  اليرباي،  الوطان 
اساتفها  حول لذا الوجوع الدخيال والطارئ 
الغرياب، ويدعاو ملنالضتاه ورخاض وجاوعه 
االساتيماري بميتلف الوساائل التاي كفتلها 
األعيال الساماوية والقوانني الوضيية، نظرا ملا 
يمثله من خطورة جسايمة عىل لوية وانتماء 

اة اليربية اإلْساَلمية ومقدساتها. األُمَّ

»إسرائيل«

مؤتمُر الرياض الذي رالنت عليه السايوعيّة 
لكي يكاول عليالً عىل حضورلا الدويل واإلقليمي 
تالىش رسيياً، وظهرت إىل السطح اليالخات التي 
تيصُف بماا يساّمى مجلل التيااول اليليجي 
وكانات قماة اإلثاارة يف الترصيحات املنساوبة 
ألماري قطر التي رصخت األنظار تماماً عن الَهاَلة 
اإلعالمياة السايوعيّة خاالل اساتقبال تراماب 
وترتيب ما يسمى بالقمة األمريكية اإلسالمية.

حالُة االنقساا  التي تيرتي تحالُاَف اليدوال 
لم تياد خاخيًة، وال يمكن إخفاؤلاا، خما يجري 
يف املحاخظاات الجنوبياة عليال آخار عاىل حالة 
االنقساا  بني عول اليدوال، غري أل املؤساف أل 
مان يدخاع ثمَن تلاك اليالخاات واالجنادات لو 
املواطان اليمناي يف املناطال التي يزعماول أنها 

محررة.
املفارقااُت التاي أثارتهاا زياارُة تراماب إىل 
السايوعيّة كثاريٌة جاداً، ليال أبرزلاا حجام 
األماوال التاي حصال عليهاا األمريكياول مان 
ثروات اليرب واملسالمني، خقياا  ترامب بإلقاء 
محارضة حول املفاليم الحقيقية لإلساال  تيد 

خضحية كبارية وانكشااخاً للساقوط واليمالة 
السايوعيّة التاي ترياد أل ترلان األماة وعينها 
وقيمها للوبي الصهيوني األمريكي، وكانت قمة 
اإلثاارة واالنكشااف يف الحدياث عن حازب الله 
وتجريم املقاومة اإلساالمية حمااس، والحديث 
عان إرسائيل من ناخذة الساال  والتيايش، خيما 
سااعت لغاة التحرياض والنفاخ يف الرصاعات 

املذلبية والطائفية بني املسلمني أنفسهم. 
نتائاُج قّماة آل سايوع تراماب تُرجمات يف 
الهجاو  اآلثم مان قبَال النظاا  البحريني عىل 
الشايخ واملرجع عيىس قائم واساتهداف املئات 
من امليتصمني السالميني حول منزله يف منطقة 
الادراز بالبحرين، يف تصييٍد لم يكن ليحُصَل لوال 
أل حاكاَم املنامة ينّفذ أجندًة سايوعيّة أمريكية 
واضحة، ويف السايوعيّة يواصل آل سايوع شان 
حربهام اليدوانياة عاىل املواطناني يف املناطال 
الرقياة، خاصاة منطقاة اليوامياة؛ ليكتمل 
مشاهد الهسترييا والقلل الحقيقي الذي تييشه 
السايوعيّة، ولو القلال والياوف اليميل الذي 
حاولوا اخفاءه والتغطيَة عليه باستقبال ترامب 

بتلاك الطريقاة التي تحّولات إىل خضيحة وليل 
مكسباً أو انجازاً..

وصاوُل ترامب إىل خلساطني املحتلاة وذلابُه 
ألعاء طقاوس اليهوعة عند حائط الرباق وحديثُه 
عن املشااعر الطيباة التي قال إل امللك سالمال 
عارّب عنها تجااه إرسائيل تكشاف أيضااً املزيد 
مان األقنياة التاي يتيفاى وراءلا آل سايوع، 
وآخر خضائح لاذا النظا  إرصار بابا الفاتيكال 
املسايحي عىل عد  اساتقبال زوجاة ترامب إل 
لام تكان مرتدياًة غطااًء للارأس، ويف حالة من 
الحشامة بيكال ما كانات عليه يف السايوعيّة 
ولدى َمن يطلقول عىل أنفساهم ُحماة الحرمني 

الرخني.. 
ما جرى يف السيوعيّة ورلاناتهم عىل تحصيل 
مكاساَب سياسايٍة ومينوياة مان وراء زياارة 
ترامب يصُدُق عليها قاوُل الله تياىل: »َوَقِدْمنَا إىَِل 

نثُوًرا«..  َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل َخَجَيْلنَاُه َلبَاًء مَّ
َعَماَل  يُْصِلاُح  ال  اللَّاَه  »إِلَّ  تيااىل  وقولاه 

اْلُمْفِسِديَن«. 
صدق الله اليظيم.

حميد رزق

ِإنَّ اهللَهَّ ال ُيْصِلُح 
َعَمَل امْلُْفِسِديَن
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مفاهيُم ومصطلحاٌت استعمارية: 


