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16 صفحة 80 ريااًل

تطهيُر تباب النهدين في نهم وتقدٌم ميداني في حام الجوف
تحرير 14 أسريًا من أبطال الجيش واللجان واإلفراج عن 12 من املغرر بهم

�قتحمت منازَل �ملو�طنني و�عتقلت ن�ساًء و�أطفااًل

القواُت األمريكية واإلماراتية تحتلُّ حقوَل النفط والغاز بشبوة

وزيُر الدفاع: املعركُة انتقلت ملرحلة املواجهة الشاملة وعلى العدو انتظاُر املفاجآت

الدّكاك لسّيِد المقاومة:
شراُك نعِلك بالتيجان والنَُّخِب

 القيادي الناصري 
محمد الرداعي 

يتحدث عن اغتيال 
الرئيس الحمدي 
وتغييب دوره يف 
الحياة السياسية

وزير الزراعة يمنع الزراعة

أّم األسري املدفون تتحّدث
يف َردِّها على اتصال مرتزقة العدوان: بعتم أنفسكم بثمن بخس وولدي 

وهبُته يف سبيل اهلل والوطن وإخوته العشرة سيثأرون له يف ُكّل جبهة
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وزيُر الدفاع: مفاجآٌت عسكريٌة قادمة وعمليات شاملة 
  - صنعاء:

ات العملية الصادرة عن  انطالقاً من امل�ؤشرّ
قوات الجي�ش واللجان الش�عبية، يؤكرّد وزيُر 
الدف�اع بحكومة اإلنقاذ الوطن�ي، اللواء الركن 
محمد نارص العاطفي، أن انتقاَل املواجهة ضد 
قوى العدوان ملرحلة جديدة سيجَعُل العملياِت 
أكثَر ش�موليًة وقوًة، وس�ط مفاجآت لن يكوَن 
بمق�دور العدوان التعتيُم عليها رغم ما يمتلكه 

من وسائل إعالمية.
ففي ترصيحات لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( 

أم�س األحد، أعلن وزيُر الدف�اع عن »مفاجآت 
متعددة أش�د إيالم�اً لقوى العدوان عس�كرياً 
واقتصادي�اً«، مؤك�داً أن�ه لن يك�ون بمقدور 
تل�ك الق�وى التعتيم عىل ق�ادم العمليات التي 
تنتظرها مهما كانت اإلمكانات املتوفرة لديها.

�ح الل�واء العاطف�ي أن م�ن أب�رز  ويوضرّ
الهام�ة  املرحل�ة  ه�ذه  يف  املاثل�ة  األولوي�ات 
والحساس�ة، رف�د وتعزيز الجبه�ات الداخلية 
وجبه�ات م�ا وراء الح�دود بكاف�ة الوس�ائل 
واألس�لحة  واللوجس�تية  والبرشي�ة  املادي�ة 
واملعدات الحديثة وتسخري ُكلرّ الجهود لتعزيز 
االنتص�ارات ضد قوى الغ�زو واالحتالل، وبما 

يكفل حمايَة س�يادة ووحدة واس�تقالل اليمن 
أرضاً وإنساناً.

َد وزيُر الدفاع عىل رضورِة حشد كافة  وشدَّ
اإلمكان�ات التي تُصبُّ يف إطار اإليفاء بمرتبات 
ومس�تحقات املدافعني عن عزة وشموخ اليمن 
وتحس�ني أوضاعهم املعيش�ية واالهتمام بأرس 

الشهداء والجرحى.
م�ن جان�ب آخ�ر أك�د الل�واء العاطفي أن 
الحدي�ث عن توزيع أرايض وم�ا دون ذلك من 
الجوانب االستثنائية أَْو منح امتيازات شخصية 
يف مثل هكذا وقت لم ولن يكون محل اهتمام أَْو 
ذات عالق�ة ال من قريب وال من بعيد بأولويات 

املهام الوطنية املرسومة واملحددة.
كم�ا لف�ت وزي�ُر الدف�اع إىل أن املجل�َس 
السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ ومجلَس الدفاع 
الوطني واللجنة العسكرية العليا وقيادة وزارة 
الدفاع ورئاس�ة هيئ�ة األركان العامة تويل ُكلَّ 
االهتمام خ�الَل هذه الف�رة بتحقيق األهداف 

ذات األولوية.
َوَحيَّ�ا الل�واُء العاطف�ي املواق�َف الوطنيَة 
ألبط�ال  الجس�يمة  والتضحيرّ�ات  الش�جاعَة 
الجي�ش واللجان الش�عبية يف مختلف جبهات 
الع�زة والكرامة وميادين الصم�ود والثبات يف 

مواجهة قوى الرش والعدوان.

  : يحيى الشامي:
تصاّات قواُت الجياش واللجان الشاثبية 
خاالل اليوَمل األخريَيان ألكثَر مان محاولة 
تنااُّ  وزحاف عاى مايااة مياا7 وشامال 
ساياق  يف  الزحواااُت  وتأتاي  صحرائهاا، 
املحااونت الكبارية التاي تبذلُهاا ماذ أشاهر 
الساثوعيُّة عرب آنف املرتِزقة اليمايل وألويٍة 

من مرتزقة السوعان.
مصااعُر عساكريٌة  كرت لصاى املسارية 
أن الزحواااِت األخاريَة شااركت ايهاا أعااٌع 
كبريٌة من مرتِزقة الساوعان، مضيفًة أن عاعاً 
ماهم لنوا مصارَعهم باريان الجيش واللجان 
الشثبية، ايما أصيب عاٌع آخر بجراح، وعنب 
زحاف املرتزقاة الساوعانيل باارش املرتزقة 
اليماياون لجوَمهام باتجاه شامال صحراء 
ميا7، وقا تصاَّت له قاواُت الجيش واللجان 
الشاثبية وأوقثت يف صفواهم عاعاً كبرياً من 

النتى واملصابل.
املصااعر تارقات إىل الضغاط الساثوع7ّ 
الكبري الاذ7 يمااَرُس عى مرتزقتهاا؛ بهاف 
إحاااث خارق يف عااعاات الجياش اليمااي 
واللجان، مشاريًة إىل أن عاعاً كبرياً من اآلليات 
السثوعيّة تم إعاابُها وإحراُق عاع آخر، وقا 
رصاات كاماريا اإلعاال  الحربي ساّت آليات 
ُمامارة يف عارض الصحاراء بثاا أن تركهاا 
املرتزقاُة ون وا بالفارار، من بياها كاساحة 

ألغاا ، وأوضحات املصاعر أن قااعًة وضباطاً 
يف الجيش الساثوع7ّ يااثون بمئات املرتزقة 
صوَب الصحراء بصورة عشاوائية عون وضع 
ُل عى  خااة مسابنة للهجو ، ولو ما يُساهِّ
املناتلل اليمايل التصا7َ لهم وقتل الثرشات 
ماهام، ويف املنابال يحااوُل إعاال  الثااوان 
بثاا ُكّل عملية يناو  بها املرتزقاة يف ميا7، 
  ٌ تصوياَر الزحواات عى أنها انتصاراٌت وتناُّ
لصالحهام، بالرنم من انكساارلا بثَا بائها 
باقائال، واعتما إعالُ  الثاوان ومرتزقته لذا 

األسالوَب من الكذب والتضليل؛ للتغاية عى 
اشل املرتزقة ومراوحتهم يف مااطل تواجالم 

املتاخمة مليا7 ماذ باء املثارك ايها.
عى صثيا املواجهات املياانية اساتهاات 
تجمثااٍت  اليماياُة  واملااثياة  الصاروخياة 
ملرتزقاة الجياش الساثوع7ّ شامال صحراء 
مياا7 َومافاذ الااوال الحااوع7، وإطاالق 
صاروخ زلزال1 عى تجمثات املااانل شمال 

صحراء ميا7.
ويف جبهاات ومحاور عساري قتلات وحاُة 

الناّاصة اليماية اثال مان مرتزقة الثاوان، 
األول يف رقابتهام الثساكرية الواقاع خلاف 
الهاجر، واآلخر يف رقابة أساثر، باإلضااة إىل 
مرصع جااا7 ساثوع7ّ يف ظهاران الجاوب 
املااثياة  وعكات  مماثلاة،  قااص  بثملياة 
تجمثاات للجااوع الساثوعيّل نارب ماياة 
الربوعة َوواع7 املسايال َورقابة الحاجر بثاع 

من النذائف.
ايماا أعلات النوة الصاروخياة واملااثية 
إطاالق اثاال مان صوارياخ ناوع أورناان 

صوارياخ  مان  وصلياة  زلازال2  وصااروخ 
الكاتيوشاا وعااع مان قذائاف املااثية عى 
تجمثات وخيا  الجاوع السثوعيّل واملااانل 
يف قثماة الشايخ رشق مافذ علاب، محننة 
إصاباٍت مبارشًة وأكات سنوط قتى وجرحى 

يف صفواهم.
وأعلن مصاٌر عساكر7، مسااء السابت، 
تافيذَ قوات الجيش واللجاان لجوماً مبانتاً 
عى مواقع عساكرية يف التباة البيضاء قبالة 
مافذ الخرضاء، مؤّكااً سانوَط قتى وجرحى 
يف صفوف مرتزقة الجيش الساثوع7ّ، وأشار 
املصاُر إىل أن عملياِت قصف مااثي استبنت 
ِ  الناوات اليماياة،  الهجاوَ  ومّهاات لتنااُّ
وكانات املااثيُة اليمايُة اساتهاات تجمثاٍت 
للجاوع الساثوعيّل يف رقابة سانا  بثاع من 

النذائف.
ويف جيزان عّكت مااثياُة الجيش واللجان 
ثاٍت للجاوع الساثوعيّل يف البيت األبيض  تجمُّ
ثات  وموقع قرنا، بثاع من النذائف، وكذا تجمُّ
للجااوع الساثوعيّل يف الكارس وموقع قرنع 

ويف مافذ الاوال إىل الغرب من جيزان.
وكانات وساائُل إعاال  الثااو الساثوع7ّ 
أعلات منتاَل الرائا/ محما بن ساهل مايض 
الثضياناي الثتيباي َوالرقيب/ اهاا عباالله 
الذياباي الثتيباي يف مواجهاات ماع قاوات 
عاخال مواقاع  الشاثبية  واللجاان  الجياش 

ها. عسكرية سثوعيّة، لم تسمِّ

  : الجوف:
ارضات قاواُت الجيش واللجان الشاثبية 
سايارتَها عى مواقَع جاياٍة يف ماانة حا  
الصفار بمايرياة املتاون بالجاوف، وأكاات 
الهجماات  اسارتاتيجية  نجااَح  أن  مجااعاً 
املتواصلاة عاى مواقع املرتزقة واساتازااهم 
التي تاتهي بالسيارة عليها. ومن جانب آخر 
كانات الصور واملشاالا التاي وّزعها اإلعال  
الحرباي لجثاث املرتزقاة وآلياتهام املامارة 
شاالااً جاياااً عى انكساارلم واشالهم يف 
اساتثاعة جبل عاربة انسرتاتيجي يف املاانة 

 اتها بمايرية املتون.
وواناً ملصار عسكر7 يف حايث لا »صاى 
املسرية« شات قوات الجيش واللجان الشثبية 
لجوماً شاامالً عى مواقع مرتزقاة الثاوان 
شامال رشق ماانة »حا  الصفر«، اساتمر 
من بثا صالة الثشااء مسااء السابت وحتى 
السااعات األوىل من صباح أمل األحا، انتهى 
بالسايارة عى تلك املواقع وإلحاق خساائَر 

ماعية وبرشية كبرية يف صفوف املرتزقة.

ويوضح املصااُر أن عملية السايارة عى 
تلك املواقع كانت نتيجَة لجمات اساتازااية 
متواصلاة عاى مااى األساابيع املاضية أعت 
إلرلاق املرتزقة وماثهم من ترتيب صفواهم 
قبل أن تاتهَي تلاك الهجمات بالهجو  األخري 
الذ7 أّعى للنضاء عى تواُجا مرتزقة الثاوان 

السثوع7ّ األمريكي.
ويضيُف املصااُر أن قواِت الجيش واللجان 
الشاثبية عازمٌة عى إنهااء تواجا املرتزقة يف 
مااناة »حا  الصفار«، بثا نجااح الثملية 
باارشت قاوة املااثياة والناوة الصاروخية 
باستهااف املواقع التي انسحب إليها املرتزقة 
وقصفهاا بثرشات النذائف والصواريخ بياها 
صااروخ زلازال1 محاي الصاع الاذ7 أصاب 
تجمثااً للمرتزقاة، موقثااً يف صفواهم قتى 

وجرحى.
وتواصلت الثملياُت الهجومية انستازااية 
التي يشااها أباال الجيش واللجان الشثبية 
التاي اقتحمت مواقع املرتزقاة يف تبة قثياة 
بمايرياة املتاون، وأوقثات يف صفواهم عاعاً 
مان النتاى والجرحاى، األمار الذ7 تكاّرر يف 
لجاو  مماثال عاى مواقاع املرتزقاة نرب 

مثسكر السالن يف مايرية املصلوب.
وايماا كانات سايارُة الجياش واللجان 
انسارتاتيجي  عااربة  جبال  عاى  الشاثبية 
بمااناة حاا  يف املتاون نتيجاَة جملاة من 
الثملياات الهجومياة انساتازااية قبل عاة 

أسابيع، اإن أباال الجيش واللجان تمركزوا 
بشاكل جيا يف الجبل، األمر الذ7 اشالت مثه 
أكثَر من 10 محاونت للمرتزقة نساتثاعته، 

آخرلا محاولة ااشلة يو  السبت املايض.
ووّزع اإلعاالُ  الحرباي مشاالَا وصاوراً 

ننكساار مرتزقة الثاوان السثوع7ّ واشلهم 
باساتثاعة جبل عاربة، وأظهارت تلك الصوُر 
جانباً مان قتى املرتزقة الذيان تُركت جثثهم 
يف أرض املثركة، كماا تُظِهُر عاعاً من اآلليات 
التاي جرى تامريُلا وإحراقهاا بَمن ايها من 
املرتزقاة. ويف نهاية املشاالا يظهر من تبنى 
من املرتزقة املهاجمال ولم يفرون بآلياتهم 
بثاَا ما تلناوا عرسااً قاساياً عى ياا أباال 

الجيش واللجان الشثبية.
أمااَ  الهجمات املتواِصلاة ألباال الجيش 
واللجاان يف مايرياة املتاون بالجوف بشاكل 
تشاها  التاي  املايرياات  بنياة  ويف  رئياي 
مواجهاات، ااإن خساائر املرتزقاة البرشية 
ة  كانات ناتة جااً، حيث تؤكاا مصاعر َخاصَّ
يف مايرياة الحازا  عاصماة املحااظاة، أن 
املستشافى الاذ7 يساتنبل جرحاى وقتاى 
املرتزقاة عجاز خاالل اليومال املاضيل عن 
اساتيثاب الثاع الهائل مان الجرحى والنتى 
الذ7 لنوا مصارعهم أَْو أصيبوا باريان الجيش 
واللجان، ما اضار قياعات املرتزقة لانلهم إىل 

مستشفيات مأرب.

�لنظاُم �ل�سعودّي يقر مبقتل عدد من �سباطه:

انكساُر الزحوفات على ميدي وإحراُق 6 آليات واقتحاماٌت قبالة منفذ الخضراء

م�سادُر توؤكد عْجَز م�ست�سفى حزم �جلوف عن ��ستيعاب جثث وجرحى �ملرتزقة:

قواُت الجيش واللجان الشعبية تقرِتُب من تطهري منطقة حام باملتون بعد سيطرتها على مواقَع جديدة
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مقتل و�إ�سابة ع�سر�ت �ملرتزقة بينهم قياد�ت وتدمري �آلية حمّملة بعدد منهم:

تطهرُي تباب النهدين بالكامل وتأمني محيطها ضمن سلسلة تقدم متواصل للجيش واللجان يف نهم

�لعدو�ن يجّند �لن�ساء �سمن خلية ر�سد حتّركات �جلي�ش و�للجان وقعت يف قب�سة �الأمن يف تعز

القبُض على أخطر عصابة يف ذمار بحوزتها )100( مليون ريال مزّورة فئة )5000(

  : خاص:
واللجاان  الجياش  عمليااُت  تاوََّعات 
الشاثبية يف جبهاِة النتاال بماانة نهم 
بال الثملياات الهجومية التي أسافرت 
عن السايارة عى مواقاَع جاياة ضمن 
سلسلة متواصلة وثابتة لثمليات التنا  
ماذ عاة أساابيع، والثملياات الهجومية 
عى مواقاع املرتزقة بغرض اساتازااهم 
عساكرياً وبرشيااً والتصاا7 ملحااونت 

زحف أخرى.
وأعلان مصار عساكر7 يو  السابت 
واللجاان  الجياش  أبااال  أن  املاايض 
الشاثبية ساياروا عى »تباب الاهاين« 

بالكامل وأّماوا املواقع املحياة بها.
وأوضاح املصااُر أن الثملياَة جااءت 

وااَل خاة محكَمة تمثلت بشان لجو  
متزاِمان نساتازاف املرتزقاة يف »التباة 
الحماراء« شامايل ماانة النتاب والتي 
شاهات منتل وإصابة عاع من املرتزقة، 
وبالتزامان أيضاً مع لجو  ثالث وقصف 
صاروخاي ومااثي عاى مواقع املرتزقة 
بجبل السافياة الذ7 يمثّل مركز انسااع 
للمرتزقاة، األمار الاذ7 أّعى إلشاغالهم 
عن مسااناة املرتزقاة يف تبااب الاهاين 
لتاتهَي تلك الثمليات بالسايارة عى تلك 
التباب وإلحااق خساائَر ماعية وبرشية 
ُر بثارشات النتى والجرحى يف  كبرية تُناَّ

صفوف املرتزقة، بياهم قياعات.
كماا تصّاى أباااُل الجياش واللجان 
الثااوان  مرتزقاة  لزحاف  الشاثبية 
الساثوع7ّ األمريكي باتجاه تبة السفياة 

الواقثاة نارب جبل املااارة، وأكَّا مصاٌر 
عسكر7 أن املواجهات أسفرت عن منتل 
وإصابة عاع كبري من املرتزقة، باإلضااة 

ملاثهم من تحنيل أ7 تنا .
وأشاار املصاار إىل أن أبااال الجيش 
واللجان الشاثبية وبثاا أن كرسوا زحف 
املرتزقاة باتجااه تباة السافياة شااوا 
لجومااً مضااّعاً عاى املرتزقاة يف املوقع 
التاي انالناوا ماها يف زحفهام وألحنوا 
يف صفواهام خساائَر ماعياة وبرشياة 

إضااية.
ويف عملية استهااف مافصلة يف جبهة 
نهام، لني عااٌع من املرتزقاة مصارَعهم 
عااماا تمكان أباااُل الجياش واللجان 
الشثبية من تامري آلية عسكرية محّملة 

باملرتزقة بواساة صواريخ موّجهة.

  : خاص:
يف عملياة ناجحاة وناري مسابوقة 
واللجاان  األماياة  األجهازُة  تمّكاات 
مان  محااظاة  ماار،  يف  الشاثبية 
ضباط أخار عصاباة لرتويج الثمالت 
مان  رياال  ملياون   100 وبحوزتهاا 
الُثملة املزيفة ائة خمساة آنف ريال، 
باإلضاااة إىل كمياة كبارية مان قاع 
األسالحة املختلفاة، يف محاولة جاياة 
للثااوان ومرتِزقتاه لتاماري انقتصاع 
اليماياة  الساوق  وإناراق  الوطااي 
املزياا  وإحاااث  املزيفاة  بالُثماالت 
مان التشاويش واإلربااك يف انقتصااع 

الوطاي.
وقاال مصار أمااي، بأن األسالحَة 
والُثملة املزيفة ضباات بحوزة أربثة 
أشاخاص كانت مخفيًة عاخل كرتونل 
يحتو7 ُكلُّ واحاا عى 50 مليون ريال، 
و لاك يف إحاى محاات الوقوع الواقثة 
عاى خط مغارب عال، مشارياً إىل أن 
جمَع انستاننت يف النضية كشفت أن 
الُثملة املزيفة تم إحضاُرلا من الجوف 
واملتهام  املضبوطال  أحاا  بواسااة 
الرئياي يف النضياة إىل ماانة رعمية 
الحثياي الواقثاة بال ماأرب والثنلة 
املحااظاات  يف  وبيثهاا  لرتويجهاا 

الشمالية.
ولفات املصااُر إىل أن املتهَم الرئييَّ 

تواصال مع شاخص بمحااظاة  مار 
بالتثااون ماع بنياة املتهمال واتفل 
مثه عى أن يبياَع الا 100 مليون ريال 
منابال مبلاغ 90 مليون رياال، وعمل 
عاى إقااعهم بأن لذا الاوع من الانوع 
ائة »خمساة آنف ريال« متااولٌة عى 
نحو واسع بمحااظتي مأرب والجوف 
ومحااظاات أخرى، مبياااً أن األجهزَة 
األماياة واللجاان الشاثبية تاّخلت يف 
عصاباَة  وضباات  املااساب  الوقات 

ترويج الُثملة املزيفة.
ماع  األولياُة  التحنينااُت  وتشاريُ 
املتهمال إىل أن لاذه النضياَة تاااِرُج 
لارضب  الثااوان  ُمَخّاااات  ضمان 
انقتصااع الوطااي، ساواء مان حيُث 

املااناة التاي خرجات ماهاا الُثملاة 
املزيفاة والتاي تناع تحات سايارة 
الثاوان وأعواتاه، إىل جانب املحااظات 
التي خاط لرتويِج الُثملة املزيفة ايها 
ولي محااظاٌت شمالية؛ بهاف إحااث 
مزيا من اإلرباك والنلل يف السوق وبما 

يثوع سلباً عى كااة أبااء الوطن.
وأضااف املصاار األماي، أناه وبثا 
الثصاباة  أااراع لاذه  أن تام ضباط 
قامت وساائل إعال  الثااوان كثاعتها 
بالتضليال، مصاورًة املتهاَم الرئيايَّ 
يف لاذه النضياة بأناه يثمال يف الباك 
املركز7 بصاثااء، بياما لو يف حنينة 
األمار االح مان أباااء مايرياة مرخة 
بمحااظة شبوة، ومتحفظ عليه حالياً 

يف الساجن رلن التحنيال، وليل كما 
اّععاى إعال  الثااوان بأناه حكم عليه 

باإلعاا .
ألنات  جايااة  أماياة  عملياة  ويف 
الشاثبية  واللجاان  األماياُة  األجهازُة 
بمحااظاة تثاز، أمال األول، النبض 
عى خلية تثمل لصالاح الثاوان بياها 
نسااء، اعرتات برصِا مواقاع الجيش 
واللجان الشاثبية وتثّناب تحركاتهم 

باملحااظة لصالح الثاوان.
وكشاف مصاٌر أماي بتثاز، أن من 
بال الخلية املضبوطاة امرأتل تثمالن 
ضمان الخلياة، حياث اعارتف أعضاء 
الخلية باساتاراج امرأتل وإرشاكهما 

يف عملية الرصا والتثنب.
وأشاار املصار إىل أن عاارَص الخلية 
اعرتااوا بنيامهام مااذُ اارتة بالراع 
بثااة قوائم عن ألاااف ملواقع الجيش 
واللجان الشاثبية يف مااطاَل متفرقٍة 
من مايرياة محااظة تثز، وكذا تثّنب 
تحركات آليات وأسلحة ثنيلة ومااطل 
تجمثاات مفرتضاة للجياش واللجان 

الشثبية.
وكانت األجهازة األماياة قا نرشت 
مؤخاراً سلسالة اعرتاااات لثااع من 
خاليا الرصا والتثنب، ووال اعرتااات 
الخلياة اناا جارى تجاياُا األعضااء 
وإعارتهام من قبل قياعات تابثة لحزب 

اإلصالح عاخل محااظة تثز.

م�سرع �أحد قياد�ت �ملرتزقة يف �ل�سباب متاأثر�ً بجر�حه

عملياٌت هجومية خاطفة تستهدف مواقَع 
املرتزقة يف حيفان والصلو 

  : تعز:
واَصاَل أباااُل الجياش واللجان الشاثبية يف جبهاات ماياة تثز 
واملايرياات املحيااة بهاا يف املحااظة، اساتهااَف مواقاع مرتزقة 
الثاوان بثمليات متاوعة خالل اليومل املاضيل، ملحنل باملرتزقة 

خسائَر ااعحًة ماعياً وبرشياً.
يف مايرية حيفان، اساتهاات مااثية الجيش واللجان الشاثبية 
مواقاع املرتزقاة يف مااناة املفاليل، بثااع ِمن النذائاف، محننة 

إصاباٍت مبارشًة وعقينة.
إىل جانب  لك، يف إطار عمليات انساتازاف الثسكر7، شن أباال 
الجيش واللجان عملية لجومية واساثة عى مواقع املرتزقة يف جبل 
عسل باملايرية نفسها، وأسفرت الثملية عن مرصع وجرح عاع من 
مرتزقاة الثاوان، كما ناام أباال الجيش واللجان بثَض األسالحة 

املتوساة والخفيفة من مواقع املرتزقة أثااء الهجو .
وباملثال يف مايرية الصلو، نفاذ أباال الجيش واللجان الشاثبية 
لجومااً عاى مواقاع املرتزقاة يف ماانة الصياار، كما اساتهاات 
مااثياة الجيش واللجاان مواقَع املرتزقة يف عااة مااطل باملايرية، 

وأسفرت الثمليات عن منتل وإصابة عاع كبري ماهم.
ويف الساياق  اته أااع مصار عساكر7 لصاى املسرية أن النياع7َّ 
يف صفوف املرتزقة، عمار الجثفر7، قائا ما يسامى »الكتيبة األوىل« 
يف جبل لان لني مرصَعه يو  السابت الفائت متأثراً بجراح أصابته 
بها نرياُن الجيش واللجان الشاثبية أواخاَر رمضان الفائت يف جبهة 

الضباب.

م�سرع قيادي يف �سفوف �ملرتزقة وجرح 11 �آخرين يف 
كمني حمكم بـ »�لكدحة«

هجوٌم على مواقع املرتزقة يف املخاء 
والكاتيوشا تدك تجمعاتهم يف ذو باب

  : تعز:
اساتهاف أباااُل الجياش واللجاان الشاثبية، عاعاً مان مواقع 
وتجمثاات مرتزقاة الثااوان، يف جبهات السااحل الغرباي واملواقع 
املؤعياة لها، خالل اليومال املاضيل، بثمليات متاوعة سانط ايها 

عاع كبريٌ من مرتزقة الثاوان قتى وجرحى.
يف مااناة الكاحة بمايرياة املخاء، نّفذ أباااُل الجيش واللجان 
الشاثبية عملية لجومية عى مواقاع املرتزقة يف تبة النرون، ضمن 
عمليات انساتازاف الثساكر7، وأسافر الهجوُ  عن منتل وإصابة 
عاع من املرتزقة.. كما لني النياع7 يف صفوف املرتزق، لشاا  عاعل 
ساثيا الوعوع7 الصبيحاي، مرصعه وُجرح 11 آخرون مما يسامى 

كتائب الحما7، يف كمل محكم باملاانة نفسها.
ويف الساياق  اتاه أااع مصاٌر عساكر7 لصاى املسارية بمرصع 
ُكلٍّ مان املرتزق اتاج محما عي الصبيحي ومحما ساليم الصبيحي 

باريان الجيش واللجان الشثبية يف  ات املايرية.
وباملثل يف  و باب، استهاات صاروخيُة الجيش واللجان الشثبية 
تجمثاات مرتزقاة الثاوان يف تبّة السامل ومواقع أخارى بثاع من 
صواريخ الكاتيوشاا، أسفرت عن سانوط عاٍع من النتى والجرحى 

يف صفواهم.

وكيل �ملحافظة: حري�سون على عودة ُكّل �ملغّرر بهم �إىل حا�سنة �لوطن:

اإلفراُج عن )12( سجيناً من املغرر بهم باملحويت 
  : خاص:

أارجت اللجاُة األماية بمحااظة املحويت، أمل األحا، عن 12 ساجيااً 
ومحتَجازاً من املغرر بهم بثاا الرجوع عن مواقفهام ونامهم عى خامة 

الثاوان.
وخاالل عملياة اإلااراج عن املغارر بهم، قاال أحما األخفاش - وكيل 
محااظاة املحويت، باأن اإلاراَج عن املذكورين يأتاي اناالقاً من الحرص 
عاى تجسايا روح املحبة والتساامح والحفااظ عى الاسايج انجتماعي 
وتمكال كااة املغرر بهم من الثوعة إىل الصاف الوطاي، عاعياً بنية املغرر 
بهام من أبااء املحااظة إىل انبتثاع عن أعماال الخيانة وانرتزاق ومغاَعرة 

صفوف الثاوان والثوعة إىل حاضاة الوطن بكل أمان.
وأكا األخفش، عى ألميّة تجسيا روح التسامح واإلخاء والحرص عى 
عوعة ُكّل املغرر بهم إىل حاضاة الوطن ليُثمَّ السالُ  والامأنياُة ربوَع البالع 

والحيلولة عون استمرار الثاوان يف املتاَجرة باماء اليمايل. 
مان جانبهام أّكا املفاَرُج عاهام عى عاا  الثاوعة إىل صاف الثاوان 
ومرتزقتاه، مثرّبين عن نامهم عى موقفهم السايئة بثا التغرير بهم من 
قبال الثاوان وأبواقاه، ماالبل َمان تبنى من املناتلال يف صف الثاوان 
الثاوعة إىل جاعة الصاواب، وأن ن ياخاعوا باننجارار وراء الوعوع الكا بة 
لناعة املرتزقة وأ ناب الثاوان ون باملبالغ املانَّساة منابل بيثهم للشاثب 

وخيانتهم للوطن.

  : خاص:
اساتمراراً للجهاوع املتواِصلة 
واملبذولة من قبَل اللجاة الوطاية 
واملفنوعيان،  األرسى  لشاؤون 
خاالل الفارتة املاضياة، والثمل 
بوتارية عالياة يف سابيل إنجااح 
رساح  إلطاالق  الجهاوع  كاااة 
األرسى، جرت أمل األول عمليُة 
بالفرياة،  تباعل جاياة ُوصفات 
حيث أسافر انتفاُق بال اللجاة 
الوطاية لشئون األرسى ومرتزقة 
الرياض يف ماأرب والجوف وتثز، 
عن تحرير ل1 مجالااً من أرسى 

الجيش واللجان الشثبية.
التباعل الجاياة  وتأتي عملية 
اللجااة  إعاالن  مان  أياا   بثاا 
الوطاية لشؤون األرسى، يف وقت 
ساابل عن تحرير 17 أسارياً من 

أرسى الجيش واللجان الشاثبية 
يف أرباع عملياات تبااُعل تمت يف 
محااظات لحج ومأرب والجوف.
»صااى  تاارُشُ  ياي  وايماا 
املسارية« أساماَء أرسى الجيش 
واللجاان املفَرج عاهام يف عملية 

التباعل الجاياة ولم:
محماا  صالاح  عمااع   –  1

املثصار – عمران – مسور.
2- ثابات أحما حميا الزياع7 

–  مار – مغرب عال.
حسال  محماا  ماروان   -3

مروان- عمران – املاان.
ل- عاي عاي حسان ربياع- 

الجوف – الحز .
5- عي محما عباالله الجايا 

– تثز - الرصار7.
أحسان  ناجاي  الراعاي   -6

الثكبار7 – صاثاء - مااخة.

7- خاااب عبااه عبااه عي 
الفنيه -صاثاء – مااخة.

نالاب  حسال  عبااللاه  ث- 
 – صاثااء   – اليثفار7  محماا 

مااخة.
9- عاي أحماا صالاح أحما 

اليثفر7 – صاثاء – مااخة.
10- عاي محماا عاي أحما 

النليا7 – صاثاء – مااخة.
واصال  عبااللاه  ماجاا   -11
لاع7 محسان – صاثااء – باي 

مار.
يحياى  محماا  محماا   -12
عاي الحااع – صاثااء – الحيمة 

الااخلية.
13- سالاان عاطاف يحيى 

املار7 – صاثاء – باي مار.
ل1- حمياا يحياى عي أحما 

النري7 – صاثاء – خونن.

ُر �أ�سماَء �ملفَرج عنهم: »�سدى �مل�سرية« تن�سُ

عمليُة تبادل لتحرير )14( أسريًا يف مأرب والجوف وتعز
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املنانت املاشورة يف الصحيفة تثرب عن رأ7 
كاتبها ون تثرب بالرضورة عن رأ7 الصحيفة

ناطق �أن�سار �هلل: ندعو �أبطاَل �جلي�ش و�للجان �ل�سعبية �إىل �لرد �ملزلزل على تلك �جلر�ئم

يف يوم واحد: أكثر من 12 شهيدًا و10 جرحى معظُمهم نساء وأطفال يف ثالث مجازر لطريان العدوان بصعدة

يف مقابلة �أجر�ها معه موقُع حزب »ح�سد« 

األمنُي العام املساعد للتنظيم الناصري: اغتياُل الرئيس الحمدي كان خطًة أمريكيًة 
سعودّية وحصل »طمس« متعّمد ملنجزاته السياسية واالقتصادية

  -  خاص:
ش�يرّع أبناُء مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، 
ي�وم الس�بت الفائت، جثامني 9 ش�هداء من أرسة 
»آل الظرايف« استشهدوا يف مجزرة مروعة ارتكبها 
طرياُن العدوان الس�عوديرّ األمريكي بقصفه ألحد 

املنازل باملديرية.
وكان ط�ريان الع�دوان ق�د اس�تهدف من�زل 
املواطن »طه الظ�رايف« صباح يوم الجمعة الفائت 
يف منطق�ة محضة بغارة جوي�ة هدمت املنزل عىل 
رؤوس س�اكنيه، مخلف�ة 9 ش�هداء م�ن األرسة 
نفس�ها، وكلهم من النس�اء واألطف�ال، باإلضافة 
إىل 3 جرح�ى، وقد حصلت »صدى املس�رية« عىل 

أسمائهم وهم كالتايل:
الش�هداء: 1- حوري�ة عبدالل�ه الظ�رايف )50 

عاماً(
2- سارة أحمد عبدالله الظرايف )18 سنة(

3- أم�ة الس�الم أحم�د عبدالله الظ�رايف )30 
عاماً(

4- حورية طه حسني الظرايف )12عاماً(
5- أمة الرزاق طه حسني الظرايف )14عاماً(

6- محمد طه حسني الظرايف )12عاماً(
7- حسن طه حسني الظرايف )8 أعوام(
8- بتول طه حسني الظرايف )2 عامان(

9- فاطمة طه حسني الظرايف )3 أعوام(
وأما الجرحى فهم:

1- أحمد عبدالله الظرايف )55 عاماً(
2- طه حسني محمد الظرايف )35 عاماً(

3- أحمد حسني محمد الظرايف )30 عاماً(
ويف جريمة ثانية اس�تهدف ط�رياُن العدوان يف 
اليوم نفس�ه س�يارًة مدنيًة تابعة ألح�د املواطنني 
يف منطق�ة بركان بمديري�ة رازح يف صعدة أيضاً، 

مخلفاً 3 شهداء وعرشة جرحى.
كما استشهد وُجرح 4 مواطنني يف مديرية رازح 
أيضاً بقصف لقوات حرس الحدود السعوديرّ عىل 

املديرية، يف مجزرة ثالثة يف اليوم نفسه.
وتأت�ي هذه الجرائُم ضمن سلس�لة طويلة من 
االستهداف املنظرّم للمدنيني اليمنيني، حيث حرص 
ط�ريان العدوان خالل الف�رة املاضية عىل قصف 
منازل املواطن�ني يف مختلف املحافظ�ات اليمنية، 
مرتكب�اً جرائ�َم إب�ادة جماعية بح�ق أرس كاملة، 
معظم أفرادها نس�اء وأطفال، لم يكن أولها أرسة 

بيت »املهدي« التي قص�ف منزلها يف صنعاء قبل 
فرة.

والقت الث�الث املج�ازر األخرية الت�ي ارتكبها 
الع�دوان يف صع�دة ردوَد فع�ل غاضب�ًة من قبل 
اإلعالمي�ة  والنخ�ب  الش�عبية  الفئ�ات  مختل�ف 
والسياس�ية والناش�طني يف مختل�ف املحافظات 
اليمنية، حيث أكرّ�دوا عىل أن الرد عىل هذه املجازر 
س�يكون مؤملاً لق�وى العدوان يف جبه�ات القتال، 

وأن اس�تهداَف املدنيني من أعمال الجبناء، ويعبرّ 
ع�ن مدى التواط�ؤ العاملي مع النظام الس�عوديرّ 

وتحالف العدوان يف استهداف اليمنيني.
وم�ن جانبه�ا أدانت حرك�ة أنصار الل�ه، تلك 
الجرائم يف بيان لناطقها الرس�مي األس�تاذ محمد 
عبد السالم قال فيه إن النظاَم السعوديرّ وتحالف 
العدوان عموماً »يستمرون يف ارتكاب املجازر تلو 
املجازر، مستفيدين من الغطاء األمريكي واملداهنة 

األممي�ة«، مؤك�داً أن تل�ك املجازر تدفع الش�عب 
اليمن�ي إىل »املزي�د من الصمود والثبات وإس�ناد 

الجبهات دفاعاً عن كرامته وسيادة بلده«.
ودعا ناطُق أنصار الله أبطاَل الجيش واللجان 
الشعبية إىل الرد عىل تلك املجازر من خالل تصعيد 
العمليات العسكرية ضد قوى العدوان ومرتزقتها 

ورضب أية أهداف متاحة.
س�ات  كم�ا أدان�ت عدٌد م�ن املنظرّم�ات وامُلَؤسرّ
اليمنية تلك املجازر من خالل بيان »التكتل املدني 
للتنمية والحريات« وال�ذي يضم كالً من “منظمة 
أص�وات ح�رة لإلع�الم” و”منظم�ة من�ارصون 
س�ة يمانيات للطفل  للحقوق والحريات” َو”ُمَؤسرّ
وامل�رأة” َو”املرك�ز الوطني لإلع�الم االقتصادي” 
باإلضافة إىل “االئتالف املدني اليمني لرصد جرائم 
العدوان”، حيث ق�ال البيان إن تلك املجازر تعتب 
»وف�ق التوصيف القانوني اإلنس�اني الدويل الذي 
تضمنت�ه اتفاقي�ات جنيف األرب�ع والبوتوكوالن 
امللحق�ان أنه�ا جرائ�م ح�رب«.. وإىل جانب ذلك 
أدان املجلُس األعىل الترّحاد منظمات املجتمع املدني 
وحكوم�ة اإلنقاذ الوطني وحزب املؤتمر الش�عبي 

العام تلك املجازر أيضاً.

  -  خاص:
كَشَف األمنُي العام املساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي النارصي، 
محمد مس�عد الرداعي، عن بعض كواليس وخفاي�ا اغتيال الرئيس 
اليمن�ي إبراهيم الحمدي، وما لحق ذل�ك االغتيال من خطط منظرّمة؛ 
ال واملش�هور يف جميع املستويات، وااللتفاف عىل  لتغييِب دوره الفعرّ
مساره؛ من أجل اإلبقاء عىل اليمن تحت الوصاية والهيمنة السعوديرّة 

واألمريكية.
جاء ذلك يف مقابلة أجراها موقع حزب »حشد« املناهض للعدوان 
م�ع الرداعي، وق�ال األخري فيها إنه »بعد الحم�دي كان هناك تدمريٌ 
منظ�م للدولة، فما كان لدين�ا من قوانني أُفرغت م�ن داخلها، حتى 
قضي�ة الوحدة أفرغ�ت، تآمروا عليه�ا«، يف إطار تغيي�ب ُكلرّ اآلثار 
قها الراحل الحم�دي، والتي كانت  السياس�ية واالقتصادية التي حقرّ

تعارض خطط الوصاية عىل اليمن.
وأضاف الرداعي أن من ضمن املنجزات السياسية املهمة التي تم 
تجاهل أثر الرئيس الحمدي فيها، تأس�يس وعقد »املؤتمر الش�عبي 
الع�ام«، باإلضاف�ة إىل أن الكث�ري من املنج�زات ُغيرّبت َو«تم مس�ح 

يافطاتها«. 
وأك�د الرداعي خ�الل املقابلة أن الس�عوديرّة وقف�ت وراَء اغتيال 
الرئيس الحمدي، كما وقفت ضد منجزاته الوطنية والتقدمية؛ بسبب 
ة بمصالحها السياس�ية واالقتصادي�ة يف اليمن، حيث  مطالب َخاصَّ
ق�ال الرداعي إن »الس�عوديرّة هي التي أشفت ومورّل�ت املؤامرة عىل 
ذ  الحمدي مع شكاء محليني من مراكز القوى وتجار الحروب والتنفُّ
الت�ي كان�ت موجودة«، وأض�اف: »طلب الس�عوديرّون من الش�هيد 
الحم�دي 4 مطال�َب لتنفيذه�ا، أولها ترس�يم الح�دود، ورد عليهم 
بعدم إم�كان ذلك؛ كون البلد يف مرحلة انتقالي�ة«، كما أكد الرداعي 
ارتباط السعوديرّة باغتيال الحمدي مباشة بوجود امللحق العسكري 
الس�عوديرّ صالح الهديان يف العزوم�ة التي تم اغتيال الحمدي فيها، 
ي به إبراهيم  وق�ال إن »امُلَخطرّط كان أمريكياً واألس�لوب ال�ذي ُصفِّ

الحمدي لم يكن مرشوعاً عاديًّا«. 
ولف�ت الرداع�ي إىل أن »الرئي�س الحمدي اهتم بقضي�ة التعليم 
وتوحي�د املناهج، واختلف مع اإلخوان املس�لمني ع�ىل قضية املعاهد 
العلمي�ة؛ كي ال يتحوَل الناُس إىل التط�رُّف والجانب التكفريي الذي 
ب�رز بعد ذلك«، يف إش�ارة إىل الحملة الوهابية الت�ي اجتاحت اليمن 

بشكل منظم بعد اغتيال الحمدي.
كم�ا نبرّ�ه الرداعي إىل أن هن�اك الكثريَ من املؤام�رات التي جرى 

تنفيذُها عقب اغتيال الحمدي، حيث تم اغتياُل الكثري من الشخصيات 
السياسية والعسكرية والقبلية من الوطنيني والتقدميني وحتى طلبة 
الجامعات وإخفاؤهم قرسياً، بناًء عىل نظرية »إما أن تس�ريَ معنا يف 

نفس املرشوع باإلغراءات أَْو الفساد املايل أَْو تتم تصفيتك«.
وكش�ف الرداعي خالل املقابلة أن رئيَس حزب اإلصالح »محمد 
اليدومي« كان أحد املرشفني عىل حملة االعتقاالت والتعذيب التي تلت 
اغتي�اَل الحمدي، مضيفاً: »ما زالت آثاُر التعذيب أثناء فرة االعتقال 
بعد الحمدي عىل أجسادنا تستطيُع أن تقول إنه لم يكن أحد يتصور 

التعامل الذي كان يتم«.
وأكد الرداعي أنه »بعد اغتيال الحمدي تم تدويُل الجيش بوالءات 
س�ات الدولة أفرغت كلها،  أرسي�ة، وبدأت التعيينات الفخرية وُمَؤسرّ
ويكف�ي أن الثروَة النفطية ال نعرف أي�ن تذهب«، وأضاف موضحاً 
لحال�ة االنهي�ار التي وصل�ت إليها الدول�ة بعد ذل�ك: »وصلنا بعَد 
الحم�دي إىل ح�روب داخلي�ة ورصاع�ات، 6 ح�روب يف صعدة ويف 
َل الطرياُن الس�عوديرّ يف القصف، ووصلنا إىل  الحرب السادس�ة تدخَّ
ع�دم إنصاف اإلخوة يف الجنوب وظهر الح�راُك الجنوبي والتهامي، 
كان يتم إش�عاُل الرصاع بني القبائل بينها الب�ني، القبيلة هذه تقتل 
ُه للطرفني، إما من القوات الجوية أَْو من  األُْخَرى واألسلحُة كلها تُوجَّ

األمن املركزي«.
ويف السياق نفسه ذكر الرداعي العديَد من املقارنات بني األوضاع 
يف عه�د الرئي�س الحم�دي وفيما بعده، مس�تعرضاً حج�َم الهجمة 

الت�ي تعرض�ت لها اليمُن م�ن تحويلها إىل دولة مش�بَّعة بالفس�اد 
واملحس�وبيات وحتى األف�كار املتطرفة أيضاً، حيث أش�ار الرداعي 
إىل أن�ه »يف عهد الحم�دي كان الدوالُر بثالثة ري�االت، بعده مباشة 
تدهورت وما وصل ع�ام 84 إال والدوالر صار بأربعني رياالً، وظلت 
يف تدهور متواصل«، وأضاف »بعد الحمدي أصبحت يف اليمن بطالة 
بنس�بة %45 و%70 م�ن الناس تحَت خط الفق�ر واألكثر خطورًة 
رضب القيم�ة األخالقي�ة باملجتم�ع، مجتم�ع يصل إىل أن الس�ارَق 

واملرتيش أحمر عني والرشيف أهبل«.
وذك�ر الرداعي يف ذات اإلطار أنه »بع�د أن كان اليمن يف عام 73 
َو74م يبحث عن املس�اعدات أصبح يف عام 77م دولة مانحة تقرض 
البنك الدويل رغم أنه لم يكن هناك برول«، مؤكداً عىل توزع إيرادات 
النف�ط والغاز بعد اغتيال الحمدي عىل حس�اباٍت أرسية وعس�كرية 

ة عيل محسن األحمر وحميد األحمر. وقبلية، َخاصَّ
واس�تعرض الرداعي خ�الل املقابلة ع�دداً من املنج�زات املهمة 
التي تم تغييبُها عمداً من الذاكرة السياس�ية واالقتصادية والثقافية 
لليمن، وذكر منها أن الرئيَس الحمدي »هو من أوَجَد بنك التس�ليف 
الزراع�ي لدعم املزارع�ني، والبنك الصناعي لدع�م الصناعات، وبنك 
اإلس�كان لبناء امل�دن لذوي الدخ�ل املحدود وهو َمن أوج�د الجهاَز 
املركزي للرقاب�ة واملحاس�بة، والنيابات، واملحكمة اإلدارية، وأنش�أ 
س�ات، واخت�ار له�ا عنارَص م�ن أفضل  لج�اَن التصحي�ح يف امُلَؤسرّ
�س مصانع االسمنت، واالعتماد عىل الخام  العنارص الوطنية، كما أسرّ
املحيل كمصان�ع القطن بالحديدة«، وأض�اف: »اليوم نصف مزارع 
ع عىل إنش�ائها  إخوان ثابت من األلبان وغريها الحمدي هو من ش�جَّ

يف تهامة«.
وأك�د الرداع�ي بصورة عامة أن »ما تم فتُح�ه من طرقات خالل 
ف�رة حكم الحمدي أكبُ بكثري من ُكلرّ م�ا تم إنجازه من بعده حتى 

اليوم«.
واعتب الرداعي أن مرتزقَة الرياض اليوم من النارصيني »واقفون 
م�ع الق�وى الرجعية وخارجون ع�ىل الثوابت النارصي�ة ومفرطون 
بقضية ش�هداء 13 يونيو وش�هداء انتفاض�ة 15 أكتوبر«، وأضاف 
»هن�اك معادلة دولية نحن النارصيني نعرُفها، يف مرشوع س�ايكس 
بيك�و والرشق األوس�ط الجديد، تفتي�ت املفترّت وهو ب�دأ يف 2003 
من داخ�ل العراق، ثم جاءت ثورات الربيع العربي، س�وريا لم يكن 
مناُخه�ا مناَخ ثورة ش�عبية؛ ألن الوضع االقتص�ادي واملعييش فيها 
أفضل من أيرّة دولة أُْخَرى، ولكنهم صدرّروا الثورَة إليها، اليوم فش�ل 

املرشوع داخل سوريا«.

دعا �إىل �سمان �سالمة �ملدنيني و�أّكد 
ح�سيلَة �ل�سهد�ء و�جلرحى

منسق الشؤون اإلنسانية 
لألمم املتحدة يف اليمن: 
جريمتا العدوان يف صعدة 

مثاٌل على الوحشية
  -  خاص:

اإلنساانية  الشاؤون  اُل  ماسِّ أعان 
اليمان، السايا جيماي  لألمام املتحااة يف 
ماكغولارياك، جريمتَي الثاوان الساثوع7ّ 
األمريكي بحل املواطال املانيل يف ماانة 
محضة بمايرية الصفاراء وماانة بركان 
يف مايرياة رازح، بمحااظاة صثااة، ياو  
الجمثاة الفائات، واللتال راح ضحيتَهماا 
12 شاهيااً، مثظمهم من الاساء واألطفال 

باإلضااة إىل إصابة آخرين.
وعرّب ماكغولاريك يف بيان له يو  السبت 
الفائات عان »قلناه« إزاء وقاوع »نارات 
جوية عاى املانيال يف محااظاة صثاة«، 
كما أاااع يف بيانه بأن »الهجمات عى مازل 
ة يف  يف مااناة الصفراء وعى سايارة َخاصَّ
ماانة رازح أسافرت عان منتل ما ن ينل 
عان اثااي عارش مانياً، مان بياهم نسااء 
وأطفال وإصابة عرشة أشاخاص آخرين«، 
يف تأكياا واضح عاى ثبوت قصاف طريان 

الثاوان للماانتل.
وقاال ماكغولارياك إن مفوضياة األمم 
املتحااة الساامية لحناوق اإلنساان تنوُ  
بالتحنيال يف لذه الجرائام التي تثا »مثانً 
عى الوحشاية«، عاعيااً إىل ضمان ساالمة 

املانيل.
يُذكار أنها ليسات املارة األوىل التي تايُن 
ايها األمم املتحاة جرائم الثاوان السثوع7ّ 
األمريكي بحل املانيل يف اليمن، انا سابل 
وحااث  لاك مرات كثارية، ايما اساتمرت 
عوُل الثااوان باإلنكار ومحاولة التهرب من 

املسؤولية.
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واناً لوساائل إعال  عولية وإماراتياة، انا كانت وجهُة 
قاوات انحتاالل األوىل يف شابوة لي رشكات الافاط، بياها 
»رشكة أو إ  يف الامسااوية« وحناول الغاز، حيث توجهت 
النوات األمريكية واإلماراتية ومثها املرتزقة للسايارة عى 

تلك الحنول والرشكات.
وتؤكاا صحاف نربياة أن ألاااَف اإلماارات والونياات 
املتحااة يف شابوة كانات السايارَة عاى الافاط والغااز، 
خصوصااً أن أبوظبي أحُا أقااب األزماة الخليجية تحصل 
عاى %0ل من احتياجات اإلمارات من الغاز من قار، ولي 
تخاى أن تناوَ  الاوحة يف أية لحظة بإعاالن وقف تصاير 
الغااز ألبوظباي، األمر الذ7 عاع األخرية للبحاث عن باائَل، 

وكان البايل األنسب لو ناز شبوة.
ما يثّزز تلك الفرضية لو مساَرَعة الفار عباربه ماصور 
لاع7 للناء وزيار الافط بحكومة املرتزقاة، واناً ملا  كره 
املوقع الرسمي للمرتزقة أمل األول، والذ7 أوضح أن الفارَّ 
لااع7 والوزير املرتازق بحثا آخَر تااورات املفاوضات مع 
»رشكة أرامكو« السثوعية، بشاأن تشغيل وتفثيل تصاير 

الافط والغاز، بما يف  لك رشكات الغاز والافط يف شبوة.
ولام يورع املوقاُع تفاصياَل تلاك املباحثات، ناري أن ما 
 كره حَمَل إشااراٍت واضحًة عى سثي السثوعية ملضاينة 
اإلماارات، باإليثاز للفار لاع7 بمااح أرامكو حلَّ الترصف 
يف الغااز والافط يف اليمن، خصوصااً أن املباحثات املزعومة 
ظهرت للثلن بشكل مفاجئ ولم يسبل أن كان لااك حايٌث 

أَْو أنباٌء سابنٌة حول وجوِعلا أصالً.

حرب بدون رصاص.. أمريكا يف حقول النفط والغاز بشبوة
�لدفاُع �الأمريكية تقر بالتو�جد وقو�ُتها تقتحُم منزاًل وتعتقُل ن�ساًء ورجااًل

  - إبراهيم السراجي:

وضثت النواُت األمريكية واإلماراتية يَالا عى حنول 
الافط والغاز يف شبوة، بنية التفاصيل املرسحية ليست 

مهمًة، خصوصاً املتثلل بالثملية الثسكرية املزعومة ضا 
الناعاة؛ ألن الثابَت يف التواجا األمريكي يف الاول الثربي 

وعول الثالم كان لااه السيارة عى ثروات الشثوب، مع 
اختالف الذرائع، باًء من الثراق باسم إسناط نظا  صاا  
والتخلص من أسلحة الامار الشامل، أو ععم الايمنراطية 

يف سوريا، لكن ُكّل تلك الذرائع لم تكن إن نااء لرصف 
األنظار عن الواقع الذ7 يرتجم املرشوَع األمريكي، احيث 

ما تتواجا النوات األمريكية يتواجا الافط والغاز واملااطل 
انسرتاتيجية الضاماة للسيارة عى الثالم، أما الالعبون 

الثانويون مثل الناعاة وعاعش ونريلما اليسوا إن صاائَع 
ُا للهيماة األمريكية. تمهِّ

• سيناريو احتالل املكال!
عمليُة احتالل مايريات شبوة من قبَل قوات أمريكية-إماراتية ومرتِزقة 
خاالل عاة سااعات، أعااعت لأل لان احتاالَل الناوات  اتها ملايااة املكال 
عاصماة حرضموت الثا  املايض، انا سايار تاظيُم الناعااة عى املاياة 
بثا أسابوع انط مان باء الثاوان عى اليمن، وقال الااطُل أحما عساري7 
آنذاك: إن عمليات الثاوان ن تشمل محاربة الناعاة وعاعش، وكان عاارص 
الناعاة يف  لك الحل يارشون صورلم من عاخل النرص الجمهور7 لااك.
بني تاظيم الناعاة محااظاً عى سيارة عى املكال ألكثر من عا ، وكان 
التاظيم يبيع الافط ويستخرجه أما  مرأى من طريان الثاوان، بل ويحُصُل 
عى األسلحة عرب امليااء من السثوعية بصورة طبيثية، إىل أن أعلات النوات 
اإلماراتياة واألمريكية عن عملية عساكرية تحت شاثار »تحرير املكال من 
الناعاة« وشن الاريان عاة نارات تسببت بهروب السكان، ويف اليو  التايل 
جرى اإلعالن عن اتفاق شااركت به حكومة املرتزقة ومشاايُخ اإلخوان مع 

الناعاة قىض باننسحاب من حرضموت وتسليمها لالحتالل الجايا.
تلاك الصفنة َقَضات أيضاً بانل عاارص التاظيم لنتاال الجيش واللجان 
الشاثبية يف السااحل الغرباي ومأرب والجاوف، ايما انتنل قسام آخر من 
عاارص التاظيم نحتالل مايريات شبوة وأبل عى مرأى من طريان الثاوان 

أيضاً.
بنَي عاارُص التاظيم يف مايريات شابوة نحاو عا  أيضاً وكان ظهورلم 
يف وساط املاان علايااً عون أن يتثّرضوا ألياة مضاينة من طاريان الثاوان 
أَْو الاائارات األمريكياة بااون طياار، ااألمار كان -وانااً لالسارتاتيجية 
األمريكية- يساتاعي انتشاار الناعااة؛ لتربير التاخال األمريكي، ولو ما 
حاث بالفثل، اتم احتالل مايريات شابوة عون أن يالل التاظيم اإلْجَرامي 
طلنًة واحاًة، كما إن الثملية انتهت بصورة نري ماانة، إ  أن مجرع انتشار 
قوات انحتالل كان يحتاُج لوقت أطول مما حاث، يف وقٍت يّاعي الجيشاان 

اإلماراتي واألمريكي أنهم شاوا عمليًة عسكريًة ضا الناعاة.

• سقوُط ذريعة العدوان مجددًا
عخلات جحاااُل املرتِزقاة وقاواُت الُغزاة 
اإلماراتياة واألمريكية عى متان ماّرعات إىل 
مايرياات عتال وعزان ونريلماا بمحااظة 
شبوة، يف عملية أعلن عاها الجيُش اإلماراتي 
بمشااَركة النوات األمريكية، عون أن يكون 
لاااك  كاٌر لتحالف الثااوان أَْو ما يساّمى 
مثركاٌة  تحااث  ولام  »الرشعياة«،  قاوات 
حنينياٌة ساوى عااة ناارات تزاماات مع 

انسحاب عاارص تاظيم الناعاة.
ُوصفات الثملياة بأنهاا عملياة اساتال  
وتسليم، اهي لم تستمر سوى ساعات قليلة 
كانت كاايًة ننساحاب عااارص الناعاة إىل 
جبال شابوة، ليحل محلَّهام عاارُص املرتزقة 
وقاوات أمريكية وإماراتية، الام تكن لااك 
أية اشتباكات باستثااء كمل نصبه مسلحو 
الناعااة لانم عساكر7 كان عى متاه عاٌع 
مان عااارص املرتزقاة مماا يسامى »قوات 
الاخبة الشابوانية«، انا كان من الرضور7 
أن تُسااَل النليُل من الاماء »اليماية« للنول 

بأنه كانت لااك حرب.
بمارور الوقت سانط شاثاُر »اساتثاعة 
الرشعياة« الاذ7 راثاه تحالُاُف الثااوان، 
االرشعياة املزعوماة لام يثا لها  كاٌر إن يف 
بثض البيانات التاي يصارلا قوى الثاوان، 
مسّميًة نفسها »تحالف ععم الرشعية«، نري 
أن مرسحية الثملية الثسكرية ضا الناعاة 

أسنات لذه املرة »التحالف«.
ياو   املزعوماة،  الثملياة  انااالق  ماع 
الجياش  قيااعة  توّلات  املاايض،  الخميال 
اإلماراتاي اإلعالَن عاها، حياث لوحظ نياب 
كياان »التحالاف« ولوحظ اساتبااُل »قوات 
الرشعياة« بمجاميع املرتزقة التي تشاّكلت 
باعام أمريكاي إماراتي أطلال عليها »قوات 

الاخبة الشبوانية«.
وقال بياٌن رساميٌّ للجياش اإلماراتي بأن 
ماا وصفها »قاوات الاخبة اليماية بإساااع 
كبري من النوات اإلماراتية واألمريكية قامت 
بثملياة نوعياة ضاا الناعااة يف محااظاة 

شبوة«. 
وأضااف البياان أن تلاك »الناوات قامت 
بتأمل مان شبوة الرئيسية مثل عزان وعتل 
والثنلاة وجبان والحوطة وتمشايط النرى 

والوعيان«.
وكما لْوحظ نياُب ما يسامى »التحالف« 
من الجزء الساابل للبيان اإن الجزء الالحل 
مااه لام يوجاه الثملياة باعتبارلاا »ععماً 
للرشعياة«، حيث قاال البياان إن »عمليات 
مكااحاة اإلرلاب مان ألم الثملياات لاعم 

الشثب اليماي«.
أيضاً لم يصار أ7ُّ موقف من قبل حكومة 
املرتزقة، سواٌء أكان يزُعُم أنها من طلبت تلك 

الثمليات أَْو أنها تؤيّالا.

 • انتهاكاٌت أمريكيٌة مبكرٌة.. 
والقاعدة بالُقرب

مع عخوِل النوات األمريكية واإلماراتية ومثها املرتزقة ملان شابوة، أكات مصاعر محلية وإعالمية، أن تلك 
النواِت بارشت باقتحا  املاازل واعتنال املواطال؛ بُحّجة البحث عن مشتبهل باننتماء لتاظيم الناعاة الذين 

تُركوا ياسحبون عون أن يتثرضوا لغارة واحاة!.
كماا تؤكاا املصاعر أن قواِت انحتالل أطلنت الاريان يف الجو بشاكل مكثف؛ بغرض إرلاب الساكان، ايما 

سنات بثض األعرية وأوقثت إصابات يف صفوف املانيل.
ناريَ أن األخااَر لو ما حاث يف اليومل الثاناي والثالث لاخول النوات األمريكياة واإلماراتية، حيث أكات 
مصااعر محلياة متثاعة أن قاواٍت أمريكيًة خاصًة وإماراتياة اقتحمت مازل أحا املواطاال وقامت باعتنال 

ُسّكانه من نساء ورجال واقتاعتهم إىل جهة مجهولة عون أن يُثَرَف مصريُلم.
من جانب آخر، وضمَن تغاية اإلعال  اإلماراتي لاخول انحتالل إىل شبوة،  كرت قااُة »سكا7 نيوز عربية« 
اإلماراتية، أن عاارَص الناعاة انسحبوا من املان باتجاه جبال شبوة، ولم يتم اإلعالُن يف الساعات الالحنة عن 

أية نارات استهاات التاظيَم يف الجبال حتى من قبل الاائرات األمريكية باون طيار.
ومن املاظور الثسكر7، اإن السيارَة عى املان ن با من مروِرلا بالسيارة عى حاميتها كالجبال بشكل 
رئياي، وايماا عخلت الناواُت األمريكية واإلماراتية مان شابوة وتأكياا اإلعال  اإلماراتي بانساحاب تاظيم 
الناعاة إىل الجبال، اإن تلك املان تصبح واناً للثساكريل تحت السايارة الاارية للتاظيم، ولو ما يثّزز من 
ارضية الثملية الثساكرية بأنها كانت مرسحية ااضحة، خصوصاً أن الثملياِت الثسكريَة املزعومة لم تثلن 

عن مالحنة التاظيم يف الجبال ولم يؤثر  لك عى انتشار انحتالل يف شوارع ومباني املان.

•أهداف غرُي معَلنة
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  - ضرار الطيب:
اليماياون  )املرتزقاة  عااوان  تحاَت 
يناتلاون ويموتون يف سابيل حماياة الحاوع 
الساثوعية*( نرش موقع »ميال ايسات أ7« 
األمريكاي املختص بشاؤون الرشق األوساط 
مؤخراً، تنريراً يتضمن مثلوماٍت مياانيًة أعىل 
بها بثض املرتزقة الذين يساتخامهم الاظا  
السثوع7 ماذ بااية الثاوان، ملواجهة الجيش 
واللجان الشاثبية يف جبهاات الحاوع، وأكات 
شهاعات املرتزقة يف التنرير عى أن السثوعية 
تزج بأعاااع لائلة مان مرتزقاة املحااظات 
اليماياة يف جبهاات الحاوع بااون تاريب ون 
يُساَمُح لهام بالثاوعة، بياماا يختبائ جاوُع 
الجيش الساثوع7 يف الخاوط الخلفية بثيااً 

عن املواجهات.

رواتُب مغريٌة من أجل املوت
»يتام تجايُا اآلنف من اليمايل اليائسال 
مان قبال الساثوعية للااااع عان حاوعلا.. 
يف الوقات الذ7 تااأى ايه النواُت الساثوعية 
بافساها عان النتاال« بهاذه الثباارات يباأ 
التنريار، مؤكاااً عاى الحنيناة الثساكرية 
املخزية للاظا  السثوع7، ثم يذكر بثا  لك أن 
لؤنء اآلنف لم يتلنوا نري »أسابيَع قليلة من 
التاريب يف ماأرب« وتم الزج بهم يف الخاوط 
األمامياة لجبهاات الحااوع منابال رواتاَب 

شهرية تصل إىل »00ث عونر«.
ولتأكياا  لاك، ننال التنريُر شاهاعة أحا 
املرتزقاة مان أباااء محااظاة تثاز، ياعاى 
»أحماا« ويبلاغ من الثمار 29 عامااً، وكان 
يناتل يف نجران ضمن تشكيالت املرتزقة التي 
استنامتها السثوعية، وبحسب شهاعته برر 
املرتزق أحماا  لابَه إىل نجاران بإنراء املال، 
حيث ننل التنريُر عاه بأنه كان أما  خيارين 
»إماا النتال لحسااب الساثوعيل أَْو الثيش 
يف ُركا  قريتاه يف محااظاة تثاز، لكن راتب 
شاهَرين انط مّكاه من جماع مهر الزواج«، 
مثرباً بذلك عن الحالاة الثامة ألنلب املرتزقة 
الذين يساتخامون ظرواهام الصثبة كمربر 
لالرتزاق، ومع أن أحما أّكا يف شهاعته للموقع 

بأنه كان يثلم بخاورة ما سايفثله إن أنه لم 
يستاع مناومَة إنراء املال.

الجيُش السعودي هارب ويمنع املرتزقة 
من الهرب

وبااًء عى شاهاعة »أحماا« وزميل آخر له 
مان املرتزقة ياعى »توايل« يكشاف التنرير 
عان الغارض األََساايس الاذ7 يرياا الاظاا  
الساثوع7 تحنيَناه مان وراء  لاك، ولاو 
اإلبناُء عى جاوع الجيش السثوع7 بثيااً عن 
املواجهاات، حياث ينول أحما الاذ7 أَّكا عى 
أن مجموعتاه وحالا كان بهاا أَْكثَر من 300 
مرتزق، بأنه »عااما وصل إىل نجران، لم يكن 
لااك أ7 أثر للنوات السثوعية«، ويضيف »لم 
أجا ساوى )املرتزقة( اليمايل الذين يناتلون 

عى الخاوط األمامية«.
وأّكاا عى  لك زميله »توايال« الذ7 أطلل 

الاار عى سااقه من أجل الفارار من الجبهة، 
قائاالً للموقع بأناه »لم يَر جاوعاً ساثوعيل 
عى الحاوع الساثوعية، وأنه شاثر بالخيانة 
والاثااه يف الظهار مان قبال بلا يساتخا  
اليمايل املاّربل تاريباً ضثيفاً كباروع مااع 
لحماياة مصالحهام الخاصاة«، وأضااف » 
السثوعيون يرياون الثيَش بياما نموت نحن 

اليمايل«.
ترشح لذه الشاهاعات طبيثة انستنااب 
لجلاب  الساثوع7  الاظاا   يمارساه  الاذ7 
مرتزقتاه، حياث يبااو بوضاوح أنه يساّوق 
لهام انتصارات زائفة وأكا يب عن سايارته 
الثساكرية، ليبااو األمار باإلَضاَااة إىل املال، 
صفناًة مغريًة بالاسابة للمرتزقاة، ولذا ما 
تؤكااه محاونتهم للهرب، بثا أن يكتشافوا 
اختباء الجيش الساثوع7 ورضاوة املواجهات 
ماع الجياش واللجاان الشاثبية، وقاا ننال 

التنرير عن توايل قوله »كات أاّضل أن أانا 
سااقي بانً عن أن أانا حياتي«، مضيفا أنه 
»ساينا  املشاورة لليمايل اآلخرين أنه من 
األاضل لهام أن يموتوا جوعاً يف ماازلهم عى 
أن يناماوا حياتَهم ولم يناتلون لصالح قوة 

أجابية أُْخَرى«. 
وكذلاك يانال التنريار عان أحماا قولاه 
»عااما ترى راينك ولاو يُنتَُل أمامك، اأنت 
وقتَها ن تفكر بأ7 يشء سوى الفرار«، نري أن 
املسألة ليسات بهذه البساطة، اثااما حاول 
لاو الفارار »ماثته اارق الااااع الحاوعية 
الساثوعية لاو واآلخرين من املغااعرة ما لم 
يكوناوا قا أصيبوا أَْو قاتلوا ملاة ساتة أشاهر 
عاى األقال«، وبحساب شاهاعته أيضااً اإن 
بثض أصاقائه »لجأوا إىل إصابة أنفسهم عن 
قصا لكي يُسَمَح لهم بالثوعة إىل عيارلم«.

لناا حااول الاظاا  الساثوع7 التخلص 

مان مشاالا جااوعه املخزياة ولام يفرون 
مان املثركة، ولجاأ إىل مرتزقة يريااون املال 
ليثاوعوا أحيااء وليال لياااثوا عان الجاوع 
الهاربال، واملفارقاة أناه ن يسامح ملرتزقته 
بالفرار أساوًة بجيشاه الرسامي، ولكاه كما 
يباو ن يثتما عى أولئك املرتزقة يف تحنيل أ7 
انتصار ميااني وإنماا يريالم ليكونوا لااك 
عرعااً برشياً يتحّمل لجمات الجيش واللجان 
الشاثبية، ولذلاك يأتاي بهام بأعاااع كبرية 
ويُجرِبُلام عى البنااء برنم أنهام ن يتلنون 

تاريباً نئناً باملثارك.

مرتزقة من دول مختلفة 
وتحات الثااوان الفرعي »حارب ينوعلا 
الساثوعيون ويخوضها األجانب« قال املوقع 
يف تنرياره إن »مثظم الناوات الاظامية التي 
وّظفهاا التحالاف الساثوع7 يف اليمان لاي 
مان األجاناب«، يف تأكياا عاى أن السياساَة 
الثساكريَة الساثوعية تثتماا عاى املرتزقة 
بشاكل رئياي يف امليااان، وأن الضغط الذ7 
ساتتثرض له الساثوعية يف حالة عا  وجوع 
املرتزقة سايكون لائالً وسيشّكل ارقاً كبرياً 
يف ميااان املثركة؛ ولذلك حرصت الساثوعية 
عى جلب قاوات أجابية مختلفة  كر التنريُر 

ماها »الجيش الباكستاني«.
وننل التنرير عن صحيفة نيويورك تايمز 
األمريكياة أن اإلمارات أيضااً »قامت بتجايا 
املئاات من املرتزقاة الكولومبيال والبااميل 
والسالفاعوريل والشايليل للنياا  بثملهم 
النذر يف اليمن«، ولو ما أكاته تنارير اإلعال  

اليماي املاالض للثاوان أَْكثَر من مرة.
ويف إحاى انراتاه، اعترب التنرير أن »لذه 
املمارسات تكشاف عجز الحكومة السثوعية 
أَْو عا  رنبتها يف وضع مواطايها يف خط الاار 
يف الحارب التي ساالمت يف خلل أساوأ أزمة 
إنساانية يف الرشق األوسط مع وصول املاليل 
مان اليمايل إىل حااة املجاعة وتثرض مئات 

اآلنف ألسوأ تفّش للكولريا يف الثالم«.

 *ترجمة التقرير إلى العربية 
لـ أحمد عبدالرحمن قحطان

�سهاد�ُت مرتزقة عائدين من جبهات �حلدود: �جلي�ش �ل�سعودي خمتبئ ونحن منوُت بداًل عنهم

موقع أمريكي: السعودّيُة تستخدُم آالَف املرتِزقة من اليمن كدرع بشري لجيشها

رسائُل ُعمانية لإلمارات: حدوُد نفوذكم خارَج املهرة
دعاء سويدان*:

تثاريُ التحارُّكاُت اإلماراتياُة يف محااظاة 
املهارة، رشق اليمن، مخاوَف لاى السالاات 
الُثمانية التي تثترب لاذه املحااظة ُجزءاً من 
مجالهاا الحياو7. ويف محاولة ناري مبارشة 
لتابيه أبو ظبي إىل حساساية املهرة ورضورة 
إبنائها خارج عائرة التاازع، أقامت مسانط 
عاى ُجملة خاوات سياساية ن يُساتبثا أن 

تتصاعا يف املرحلة املنبلة.
ماذ انانع الثاوان الساثوع7 عى اليمن يف 
آ ار 2015، عخلت سالااة عمان حالة ترّقب 
وتوّجال مكتوَمال إزاء خااوات الريااض 
وأباو ظبي يف الجازء الجاوبي من لاذا البلا. 
كانات عياون مسانط السياساية واألماياة 
ترتّصاا، بحذر، تماّاع التاظيماات اإلرلابية، 
وتكاثر املجموعات املسالحة، وكذلك، توّساع 
بُنثاة الافو  اإلماراتاي يف مثظم املحااظات 

الجاوبية.
ظاّل األمار ماويااً إىل أن بااأت اإلمارات، 
حايثااً، َطاْرَق أباواب محااظة املهارة، التي 
بنيات، إىل وقات قرياب، بثيااًة مان عائارة 

الرصاع.
بالاسابة إىل ُعماان، يشاّكل انقارتاُب من 
مسااحة  املحااظاات  أَْكارَب  ثانياُة  املهارة، 
مباارشاً  تهاياااً  مرباع(،  كلام  )05ل2ث 
ملصالحهاا وأماها النومي؛  لك أن السالااَة 
تارى يف لاذه املحااظاة التاي تجمُثهاا بها 
حاوع شاساثة عرعاً واقيًة لهاا من ارتااعات 

التفاعالت اليماية الضاربة، أنلب األحيان، يف 
الالاستنرار، كما أنها تثتربلا حاجَز صّا بل 
نسايجها انجتماعي املتجانل والواعع، وبل 
الاعوات السالفية والولابية اآلتية من وسط 

الجزيرة الثربية. 
من لاا، كان التماا  الثمانيل بتحصل 
األوارص  وتمتال  أللهاا،  واجتاذاب  املهارة، 
انجتماعياة وانقتصاعياة والثنااياة بهام. 
التمااٌ  تجّى يف مظالر متثاّاعة، لثّل ألمها 
الساماح للمهريل باخاول األرايض الُثمانية 
من عون تأشاريات ماذُ ما بثاا حرب ل199، 
وإاسااح املجاال أمامهام ناتتااح مصالاح 
اقتصاعية ومشاريَع عاخل السلااة. ساعالا 
يف  لك انمتااُع الجغرايف املتااخل ما بل ماياة 
صاللاة الثمانياة ومحمياة حاوف اليماية، 
واشارتاك املهريل مع الثمانيل يف الكثري من 
الثااعات والتناليا وحتى األزيااء، وانختالط 
النبَاي الكباري ما بال املهرة وُعماان )قبائل 
كثرية يف منامهاا آل عفرار موجوعة يف املهرة 

وعمان يف الوقت عياه(.
لذا التشاابُُك التأريخيُّ املتنااِعُ  ن يروق، 
عاى ما يبااو، مااوئاي السالااة يف مجلل 
التثاون الخليجاي، ُخُصوصاً ماهم اإلمارات، 
التاي ترياا، الياو ، رضب الافاو  الثماناي 
يف املهارة، متساّلحة بتثاّاع أ رعهاا يف بنية 

محااظات الجاوب.
لكاذا، تجتهاُا أباو ظباي يف اساتنااب 
الشاخصيات انجتماعياة والوجاوه النبَلياة 
والفاعليات السياساية الاااذة يف املهرة، أمالً 
يف الافاا  من خاللهاا إىل الرشائح الشاثبية. 

مساٍع يرااُنها اشاتغاٌل مماهٌج تحت الالاتة 
اإلنسانية عياها املراوعة يف عان وحرضموت 
ونريلما: الهالل األحمر اإلماراتي. لذا األخري 
يتاوىل مهماة اساتهااف الثاماة مان خالل 
»اإلعاشاات« واملسااعاات الثياياة واملاعية، 
كما يتم استاراُج الشبان املهريل إىل مثسكر 
أقامتاه اإلمااراُت يف مايااة الغيضاة، حياث 
يخضع املجاّااون لتاريبات، يُثتنا أن الهاف 
من ورائها التوطئُة لتشاكيل  راع عساكرية 
مشابهة لا»الحزا  األماي« يف عان، و»الاخبة 
و»الاخباة  حرضماوت،  يف  الحرضمياة« 
الشابوانية« يف شابوة، والتي تايان جميُثها 
التحاركات  تلاك  وتأتاي  لإلماارات.  بالاونء 
استكمانً ملسااعي أبو ظبي لتوسيع مساحة 
سالاانها خاارج مضيال لرماز، تحايااً يف 
خليج عاان وبحر الثرب، الذ7 يحّا محااظة 

املهرة من الجهة الجاوبية.
لاذه املسااعي يبااو أن سالااة عماان 
شااياة التابّه إليهاا، وماا تحركاتها األخرية 
عاى خّط محااظتاي حرضماوت واملهرة إن 
ُجازء من رساائلها املبّاااة إىل آل نهيان بأن 
خااكام بااأت تتجااوز خاوطااً حماراء 
أرساتها عناوٌع مساتايلٌة من الزمان. ولنئ 
كانت تلاك التحاركات ن تزال، حتاى اآلن، يف 
طورلاا الرمز7، إن أنها، يف الساياق املتنا ، 
تظهر بالغَة الانلة. قبل أيا ، أقامت مسنط 
عى توجيه رضباة »ناعمة« إىل أبو ظبي، من 
بوابة ماار الريان يف ماياة املكال، الذ7 يسوُع 
اعتناٌع بأن اإلماراتيل حّولوه إىل مثتنل كبري 
باإرشاف أمريكاي. ابثاما راضات اإلمارات 

اتح املاار، اساتثاائياً، أماا  جرحى انفجار 
مولاا كهربائي يف املاكال تساتاعي حروُقهم 
البالغاة ننَلهام إىل الخارج، بااعرت عمان إىل 
تخصياص طائرة عساكرية تابثة لساالحها 
الجاو7 لانلهام إىل أراضيهاا، حياث يتلنون 
الثالَج، حالياً، يف مستشفى السلاان قابوس. 
ولم يكا يمر يومان عاى ننل الجرحى، حتى 
قاا  وزيُر الصحاة الثماني أحماا بن محما 
الساثيا7، ومثاه محااظ ظفاار محما بن 
سلاان البوسثيا7، بثياعتهم يف املستشفى.
التحرك الثماني ُقبالة التناعل اإلماراتي، 
والاذ7 نقاى ترحيبااً يف أوسااط ناشاال 
وصحاايال حرضميال اتهماوا أباو ظباي 
بالخاذنن وتحويال ماار الرياان إىل ماانة 
عباور آمن للمساؤولل اناط، أعنبه صاور 
مرسو  سالااني أثار جَانً واسثاً يف الاوائر 
السياساية واإلعالمياة وحتاى الشاثبية، إ  
أصارت السلاات الثمانية، قبل أيا ، بحسب 
ماا تام تااوله عاى نااق واساع، مرساوماً 
بمااح الجاساية لا69 شاخصاً مان أرستَي 
رئيل الوزراء الجاوبي السابل حيار أبو بكر 
الثااس، وسالاان املهرة عياى بن عفرار. 
وبالاظار إىل أن الثااس ياحار من محااظة 
حرضموت التاي تثّالاا اإلماراُت ُجازءاً من 
مااطل ليماتها، وإىل املكانة التي يحظى بها 
بن عفارار يف املهرة، تغاو الرساالة الُثمانية 
واضحاة: املهارة جازء مان املجاال الحيو7 
الثماني، وحرضماوت يمكن الولوج إليها إ ا 

لز  األمر.
رساالة صاحبها تاوٌر خاريٌ عى الحاوع 

بل عماان واملهرة، حيث سايار مسالحون 
قبلياون عاى مافاذ شاحن الحااوع7، بثاا 
انساحاب قاوات اللاواء 137 مشااة املوالية 
للرئيل املستنيل، عباربه ماصور لاع7، من 
املافذ. جاء  لك بثاما راضت قياعُة السالاة 
املحلية يف املحااظة )يُشار لاا إىل أن املحااظ 
محماا عباالله كاة كان رااض اننضما  إىل 
»املجلال اننتناايل« املاعاو  مان اإلمارات( 
حضور تحكيم بال قبيلتال متاازعتل عى 
املافاذ، ما عااع إحاالما إىل السايارة عليه، 
طالبًة من قوات لاع7 اننسحاَب ماه. وايما 
لام يتأكاا، إىل اآلن، ماا إ ا كان املسالحون ن 
يزالون مسيارين عى املثرب أَْو أنهم انسحبوا 
مااه كما  كرت بثض املصاعر، يبنى ثابتاً أن 
للحاعثة عننٍت يف ما يتصل بالحرص الثماني 
عاى املهارة، وإاها  مان يثايهام األمر بأن 

مفاتيَحها بل يا7 مسنط.
يف خالصاة املثاياات، يبااو أن محااظة 
املنبال يف  الارصاع  املهارة ساتكوُن عااوان 
اليمان، يف ظل استشاثار اإلماراتيال اائَض 
قاوة يظااون، بفثلاه، أن بإْمَكانهام تجاُوَز 
مثاقلهام إىل الحاينة الخلفية لا »الشانيل« 
الثماني. لكن ما يجااُر بأبو ظبي التابُُّه إليه 
أن إحساَس مسانط بخار محاق بظهريلا 
الجيوسيايس، مرتاِاناً مع تملمٍل من التثامل 
الساثوع7 اإلماراتي يف ملف األزمة الخليجية، 
قا يااُثهاا إىل اتخا  خاوات لم يكن الحايُث 

عاها وارعاً قبل اليو .

*جريدة األخبار



7 تقريرالثاع )6ل2(     انثال 7 أنسال 2017   املواال 15  7 النثاة ث3ل1لا

  - عبدالحميد الغرباني:
يف ِخَضِم مثركة التحّرر الوطاي التي يخوُضها الشثُب 
اليمااي بَاَرَزت رّعُة اثل ألايل الشاهااء الذيان يرتنون يف 
ا يسل عى الغزاة الجاع وَمن انخرط  الجبهات ساالحاً حاعًّ
يف الثمل لحساابهم، وجايُا املواقف الكبرية أللايل شهااء 
الجهااع املناّاس رعُة اثال والااة الشاهيا املاااون حيًّا 
َعباالنو7 الجرب7.. الذ7 عااه قبل أيا  عمالُء قوات الغزو 
اإلماراتية، بثا تثذيبه وتثريضه لالاتتان ومحاولة َجرْبِه 
عى شاتم قائا الثورة السايا َعباامللاك الحوثي، وامتااعه 
عان  لك بثبات وجساارة نااعرة وصااق ونء، كما أظهر 
 لك مناُع الفيايو الذ7 عما املتوّحشون عى نرشه، وإ ا 
كان أحذياة الغزاة قاا قصاوا صْاَ  الشاارع اليماي وبَثَّ 
الرعاب يف نفوس الااس انا حصل الثكل، تأكا الشاثب 
ُكلُّ الشاثب أن ن يشَء يف جثباة املثتايان وَمن يف ركابهم 

والخراب  الذباح  إّن 
الشاثب  وإ نل 
وجارْبِه  اليمااي 
عاى خفاض رأِساه 

لالستكبار. 
قبيل أمل األول رااناا 

رئيل الثورياة الثليا محما 
عاي الحوثاي خاالل زيارتاه 
َعباالنو7  املااون حيًّا،  ألرسة 
الجارب7؛ لتنايم واجب الثزاء 
مرَسالً من قائا الثورة السيا 

الحوثاي،  َعباامللاك 
انجتمااع  عناب 
الاذ7  الكباري 
ماانُة  شاهاته 

قرن عّرة بنبيلة آنل.
تمّكااُت مان منابلاة والاة الشاهيا الجرب7، 
وساألتُها عان رعة اثلهاا تجااه الاموياة التاي 

تثرض لها َعبُاالنو7 وقا وقع يف األرس. 
ولكاذا كان الرع »عااما اتصل يل الااعش قال 
يل ولااش  بحاااه يف الهامي وجثّتاه بالهامي«!. 
وتضيف »انلت له ما نفثال بها، أكله أكله، أما 
أحاا انا أعيااه وولبااه يف سبيل الله وسبيل 
الوطان، ومثاه عارشة أخاوة يف ُكّل جبهة 

عياتنموا له«.
والاُة الشهيا الجرب7 خاطبت املتصَل 
الذ7 توىل تافيذَ سياسة حرق أعصاب 
ألايل شهااء الجيش واللجان الشثبية 
عى  والحفر  الباسلة 
جااروحااهاام 
»ما  بالنول: 
إّن  ترحم 
أناااات 
الااذ7 
بثت 

اولُانا  احاا  أما  بخل،  بثمن  السثوع7،  للريال  نفسك 
عاَاَع عن نفسه وعن رشاه وبلاه«. 

طاارت ُكلُّ تسااؤنتي التي جّهزتها بثا ساماعي رعة 
اثلها وبحثُت عن ُجملة ما اكانت أسابَل ماي، إ  أعنبت 

 لك قائلة »َعباالنو7 راع رأيس ورأس ُكّل اليمايل«.
والاُة الشاهيا الجرب7 ساّجلت موقفااً التحم بموقف 
وثباات اباهاا الشاهيا البال الاذ7 حمال زاَعه وعتاَعه؛ 
لخوض املثركة من مازله الذ7 وجانا ايه جالَل التضحية 
وروعَة الثبات وصاَق الونء الذ7 أجملها الشاهيا الجرب7 
بلحظة واحاة تحت الاار! وحل ُزرنا أرسته وجانا والاتَه 
لي األخرى تثزز  اَت املوقف وتاساُجه ساالحاً وترسخه 
ثنااًة تواجه عكاكيَز انستثمار ومشاريثه، وكان شنيُل 
الشاهيا ورايُنه يف الجهاع قا أّكا من جانبه أن الشاهيَا 
حل توّجه ألرض املثركة تثرض لإلصابة أكثر من مرة 
ولام يُثِاه  لك عن الثاوعة ألرض املثركة بثا التماثل 
للشفاء، ناتاً إىل أن شنيَنه ناا رمزاً وطايًّا عرّب عن 
موقف اليمن الثابت من الثاوان، وععا شباَب اليمن 
لرااا خاوط الاار ومواقع الجهاع، وحل طلباا من 
والا الشاهيا املااون حيًّا الحايَث، سامثاا ماه لو 
اُا البااقيَة عى  اآلخاُر، صيحًة تاحااُز لألرض وتمجِّ
الرضاوخ، وتؤكا أن الا  اليمااي مبذوٌل يف مجابهة 

الغزو انتصاراً لليمن وسرياً به إىل الخالص. 
لذه الحالُة من الجساارة الااعرة واإلراعة الصلبة 

ليست أمراً عاعياً أَْو شيئاً عابراً.. 
إنهاا قذائُف تصوَّب إىل صار الثاو اتصيُب وتحّنل 
ألااَاهاا وتُبِاُل ُكلَّ ما رامه الثاوُّ وأ نابُه من جرائمهم 
بحال أرسى الجيش واللجان الشاثبية، وانااً للكثري من 
املتابثال، وتثبُت أنه ن يهمُّ الشاثَب اليماايَّ وقا َلبَّ إىل 
مياعيان املواَجهة ضاا الغزاة الجاع وأ نابهام، أ7ُّ الارق 
سايظَفُر بالشاهاعة، املهامُّ لاو تحرياُر األرض وِحْفاُظ 

الكرامة الوطاية.

كم بثمن بخ�ش،   يف ردها على �ت�سال مرتزقة �لعدو�ن: بعتم �أنف�سَ
وولدي وهبُته يف �سبيل �هلل و�لوطن، و�إخوته �لع�سرة �سيثاأرون له يف ُكّل جبهة

أم األسري املدفون حّياً: عبُدالقوي رفع رأسي ورأَس ُكّل اليمنيني
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  - هاني أحمد علي:
ثالثاة أعوا  مان زمن الثاوان الساثوع7 
األمريكاي عاى اليمن رااناه حصااٌر خانٌل 
اساتهاف كااَة مااحاي الحيااة انقتصاعية 
واملثيشاية، ابتااًء من السايارة عاى املاااذ 
الربياة واملوانائ البحرياة والجوياة، ماروراً 
بتاماري املصاناع التجارياة وقصاف املزارع 
الاباتياة والحيوانياة، وانتهااء بانال البااك 
املركز7 مان الثاصمة صاثااء إىل عان، أّعى 
إىل حرمان املاليل من موّظفي الاولة اساتال  
مرتباتهم الشاهرية ومصاار عخلهم الوحيا 

ماذ ما ينارب الثا .
األحاااُث املأسااويُة التي خّلفهاا الثاوان 
الساثوع7 األمريكاي ون زالت حتاى اللحظة 
أثبتات ماذُ الوللة األوىل بأن املساتهَاَف األول 
واألخري يف لذه املثركة نرِي املتكاائة بل أناى 
عولاة نفاياة يف الثالم تناوُع تحالفاً مااوع 
األجرة لشان حرٍب ظاملاة عون وجه حل ضا 
عولاة مجاورة لها وشاثب تصاّفاه التناريُر 
الاولية كأانر الشاثوب يف الثالم، بالرنم من 
تثاع موارعلا الهائلة، سواء يف املجال الافاي 
أَْو السامكي أَْو الزراعي أَْو املثاعن واألحجار، 
والتاي أثبتات الساثوعية من خاالل عاوانها 
عاى اليمن أنها تنُف حائالً أما  لذا الشاثب 
وموارعه وخرياتاه ونهضته، وما يهمها انط 
لاو أن يظل اليمايون راكثال وخانثل أما  
جربوت لذه اململكة الشياانية، ويظل حكا  
لذا البلا ومسئولوه وقاعته عمالَء وخااماً لها 
ة  بثمن بخل ضمن كشاواات اللجاة الَخاصَّ
عى حسااب شاثٍب بأكمله لايه من الخريات 
واملاوارع املتاوعة ماا يجثله يااِااُل كربيات 

الاول املصّارة يف الثالم.
الوطاُن  يثيُشاها  التاي  الزماياة  الفارتُة 
تحَت وطأة الثااوان والحصاار كانت كفيلًة 

باأن يراجع مسائولو لاذا البلا حسااباِتهم 
وخياراِتهام، وكان حريااً بحكوماة اإلنناا  
التاي مىض عى تشاكيلها ماا يناارب الثا  
أن تساارع جااعة يف إيجاع حلاوٍل اقتصاعية 
للتخفياف عن كالل املواطاال يف ظل أوضاٍع 
مثيشاية صثبة وظروف اقتصاعياة مثّناة 
والبااء يف تافيذ الثايا مان الربامج التاموية 
والخامية واساتغالل الُثاارص البرش7 الذ7 
تتمتاع به بالعناا، وعا  انكتفااء بما تنامة 
لها املاظماُت الاولية وانناثية من مساعاات 

ولبات بل الحل واآلخر.
ِع املاوارع انقتصاعياة  وبالرنام مان تثااُّ
وتاوُّعهاا عاى مساتوى املحااظاات، إن أن 
بالعناا  يف  الزراعاي  الناااع  عان  الحاياَث 
يحتال مسااحًة كبرية؛ ملاا يمثله مان ألميّة 
اسارتاتيجية يف توااري وإنتاج الغذاء بشانيه 
الاباتاي والحيواناي، إضااة إىل كونه يشاكل 
مصاار عخال رئيساياً ألكثار مان %60 من 
إجماايل الناوى الثاملة يف الباالع، كما يثتما 
علياه بشاكل مبارش وناري مباارش أكثر من 
مثيشاتهم  يف  الساكان  إجماايل  مان   70%
وحياتهم، ولي املهاة الرئيسية ملثظم سكان 

املااطل الريفية.
وخاالل األزمة التاي عصاف باليمن جراء 
الثااوان والحصار، كان الرلان األول واألخري 
بثا الله عز وجل ألبااء الشثب لو التوجه إىل 
األرض والثمل يف زراعتها كوسيلة من وسائل 
الصماوع والصارب والتحا7 يف وجاه الثاوان 
وعا  انستساال  أماا  املثركاة انقتصاعية 
الهاعااة إىل تجوياع الااس، يتام خاللها راع 
الراية البيضاء وإعاالن الهزيمة، إن أن نياَب 
الحاياث عن لذا املوضوع وعاا  تارقه من 
قبل الحكوماة ممثلة باوزارة الزراعة أصاب 
الاااس بخيبة أمل كربى ن سايما أن املرحلة 
الحالياة لاي مرحلة الثمال وإثباات الُهوية 

اليماياة الناعرة عى الصموع يف وجه األزمات 
واملحان طاملاا ولي تتمتاُع باأرايَض خصبٍة 
ومتاوعاة وماتجة عى ماار الثاا ، مثتماًة 
بذلاك عى ميااه األماار املتواصلة والسااوع 

واآلبار.

االتفاقيات الدولية تحرم الشعب من زراعة 
أرضه 

ويف الوقات الاذ7 كان املفارتض من وزير 
اَا املهمة  الزراعاة يف حكومة اإلننا  أن يجسِّ
التاي ُوجا مان أجلها كمانذ يف لاذه املرحلة 
الاشااط  إعااعة  يف  يساالم  وأن  الرالااة، 
الزراعي لكثري من املااطال اليماية املتوقفة؛ 
بسابب لجرة أصحابها إىل املاان، وأن يثمل 
عاى تشاجيع املواطاال باأن يشامروا عن 
ساواعالم ويثوعوا ألراضيهام وإىل الزراعة؛ 
مان أجل تحنيال اكتفااء  اتاي يغايهم عن 
الحاجة وطلب املسااعاة مان اآلخرين، لكن 
ما ياعو إىل الالشة وانستغراب أن ينف لذا 
الوزير املحساوب عى حكومة اإلنناا  وزيراً 
للزراعاة عائناً أما  تحنيال لذا الهاف، وأن 
يراض بشااه تباّي مشااريَع زراعية ناجحة 
يف الثاياا من املحااظاات، مثل زراعة النمح 
يف محااظاة حجة وبثض املااطال التهامية 

الغاية باملياه.
ويباو أن الوزارة املثاية بشائون املزارعل 
والفالحال لم يثا لها أ7 ياور يُذكر يف خامة 
الشاثب، واقتارص عورلاا اناط عاى قاع 
ة باخول املبيااات الناتلة  الرتاخياص الَخاصَّ
إىل البلا ومساعاة التجار عى الكسب الرسيع 
ونرش األمراض الفتاكة واألوبئة التي تسببها 
لاذه املبياات, وصاار املواطن يماوت عى يا 
الجهاة املاااط بها إنناا  حياته مان الجوع 

وتواري الغذاء له.
وكشف عاٌع من الااشاال، تجالل وزير 
الزراعاة ُكّل املاالاب واملشااريع التاي مان 
شاأنها أن تحنل انكتفاء الذاتي وانستغااء 
عاها من الااول األُْخَرى، كمااعة النمح التي 
يتالب اساترياعلا من الخارج مبالغ بالظة 
وبالثملة األجابية، األمر الذ7 يشّكل عبئاً عى 
انقتصاع الوطاي، ن سايما بثا ارتفاع ساثر 
الارصف ونياب السايولة الوطاية عى أياع7 
مرتزقاة وعماالء الثااوان، يف محاولة ماهم 
إلربااك الوضع انقتصاع7 وإحاااث للٍع بل 

املواطال. 
أن  كتاباتهام،  يف  الااشااون  واساتغرب 
يرجاع وزيار الزراعاة سابَب راضاه زراعَة 
النماح يف حّجاة إىل وجاوع اتفاقياات عولية 

موقثاة مع قوى خارجياة تنيض أن ن تزرع 
اليمن النمح نهائياً!، ما يسابُِّب صامًة كبريًة 
يف نفاوس املواطاال الذيان يموتون بشاكل 
جماعاي ويوماي عاى مااى 3 سااوات عى 
مرأى ومسامع الثالم وكل املاظمات األممية 
والاولياة املتواطئة مع الثااوان، الذ7 ياعو 
الوزيار إىل رضورة انلتازا  باتفاقياتها التي 
تاص بأن نماوت جوعاً ااوق أرضاا احرتاماً 

لهكذا اتفاقيات.
باوره قال الكاتاب والباحث بالل الحكيم: 
الاكالُ  عن أن زراعاة النماح يف اليمن تُثترب 
صثباة ونري مجاية، خاطائ ونري صحيح.. 
ناتاً يف ماشور عى صفحته بالاا »ايسبوك«، 
إىل أن الشاثب اليمن يزرع النمح والذرة عرب 
التأرياخ وكماتجات رئيساية، الما ا يصبح 

لذا األمر اليو  صثباً ونري ُمْجٍا؟!.
وأكا الحكيم، أن راض وزير الزراعة تافيذ 
مشاريع زراعية تخص النمح بحجة؛ بسبب 
وجوع التزاماات عولية تماع اليمن من زراعة 
النماح، يفتاح قضايا كثارية، ماهاا مثراة 
الجهة الاولية التي تماع اليمن من الزراعة يف 
لذا املجال وكذلك حول الارف الرسمي الذ7 

التز  بهكذا اتفاقيات.
حايُث الوزير عن تلك انتفاقيات املخجلة، 

بثا ُميض ما يناِرُب عاَمل ونصف عا  من الثاوان والحصار 
والتجويع والرتكيع بحل أبااء الشثب اليماي.. ترى ما ا قامت وزارة 
الزراعة يف حكومة اإلننا  حتى اللحظة من أجل تحنيل األمن الغذائي 

للمواطال يف ظل الظروف الحالية؟ّ!.. وأين يكمن عورلا يف السثي 
إلنتاج املحاصيل الزراعية األساسية كالنمح ونريه من املواع الغذائية؛ 

بهاف تحنيل اكتفاء  اتي خصوصاً وبالعنا تمتلك مساحاٍت كبرية 
من األرايض الزراعية الخصبة التي يجب استثمارلا؟!.. ولل تصبح 
انتفاقيات الاولية بماع زراعة النمح عائناً أما  املواطال لتافيذ 
مشاريَع زراعية بثاع من املحااظات، ن سيما وأن اليمَن كانت يف 

املايض النريب تثتما عى نفسها يف تواري احتياجاتها من محاصيل 
الحبوب والفواكه والخضار؟!.

بذريعة وجود �تفاقيات دولية متَنُع زر�عة �لقمح حملياً وتهدُف ملوت �ل�سعب جوعاً:

وزير الزراعة: ممنوع الزراعة!

 إنشاء الُمَؤّسسة العامة إلنتاج الحبوب تلبية لدعوة قائد 
الثورة بالتوّجه نحو الزراعة والتغلب على الظروف الحالية 

 -
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يشاري إىل تواطاؤ الحكوماات الساابنة يف قتال 
الشثب اليماي جوعاً من خالل التوقيع عى مثل 
تلك انتفاقياات التي تماع اليمايال من زراعة 
النمح وتُلٍزُمهم بانسترياع ماها والركون عليها، 
وأشار الااشاون إىل عا  وجوع يماي واحا حر 
ورشيف ونياور ينبل مثل لذا الكال ، ن سايما 
وجميثهام يحملاون لمااً واحااً ولاو لزيمة 

الحصار والتحرر من الجوع.

وزيُر الزراعة يف مواجهة تنمية وإنتاج الحبوب
ونظاراً لجموع وزارة الزراعاة خالل األنظمة 
السابنة، ونياب أية نشااطات تثَمُل عى إعاعة 
إحيااء الاشااط الزراعاي يف املرحلاة الرالااة 
للمحاصيال األساساية، كالنماح واألَُرز والذرة 
والشثري وعا  اساتغالل الظروف الحالية -ماذ 
بااياة الثاوان الساثوع7 األمريكاي عى اليمن 
وارضاه حصااراً خاننااً عاى أباائاه- لتافيذ 
لكذا مشااريع، قامات اللجاة الثورية بإنشااء 
امُلَؤّسساة الثامة لتامية وإنتاج الحبوب كحالة 
رضورياة ومتالب لا  يلباي طموحات وآمال 
املواطن اليماي بثا أن خذلته الجهاُت الرساميُة 
والحكوميُة، حيث تم ااتتاُح امُلَؤّسساة املشّكلة 
بنرار اللجاة الثورية الثليا رسامياً يف الثاصمة 

صاثاء بتأريخ 11 يونيو املارص .
وبالرنام من تاشال عمل امُلَؤّسساة الثامة 
لتامية وإنتاج الحبوب رسامياً من قبل حكومة 
اإلنناا  ممثلًة بالاكتور حسان منباويل - نائب 
رئيال الاوزراء للشاؤون انقتصاعياة، إن أنها 
واجهات الثايَا مان الثراقيال والصثوبات من 
نااز7 أحما محسان وزيار الزراعة شاخصياً 
والاذ7 كان يُفارتَُض به ععُم ورعاية امُلَؤّسساة 
الثامة لتامية وإنتاج الحبوب كرضورة ملواجهة 
الحصاار الجائار مان قبل الثااوان الساثوع7 

األمريكي.
وحصلات »صااى املسارية« عاى مثلومات 
اة تؤكاا قياَ  وزيار الزراعة نااز7 أحما  َخاصَّ
محسن بإعاقة امُلَؤّسساة الثامة لتامية وإنتاج 
الحبوب من ممارساة مهامهاا، و لك من خالل 
رااض التوقياع عى شايك بمبلاغ )50( مليون 
ُص للُمَؤّسسة من أموال  ريال، ولو املبلُغ املخصَّ
صااوق تشاجيع اإلنتااج الزراعي والسامكي، 
بموجاب ما ناص عليه قرار إنشااء امُلَؤّسساة، 
باإلضاااة إىل رااض الوزير، تمكال املاير املايل 
للُمَؤّسساة املثالَّ مان قبال وزارة املالياة من 

مبارَشة عمله.
وأشاارت املصاعر إىل أن وزيار الزراعة راض 
مااح امُلَؤّسساة املنار الذ7 سابل لهاا ترميمه 
الوزيار بإحضاار  وتأثيثاه.. مساتغربًة قياا  
مستشارين من خارج الوزارة؛ للاااع عن وجهة 
نظاره والتأكياا عاى أن امُلَؤّسساات الحكومية 
ااشلة يف عمليات إنتاج الحبوب، ولم ينف األمر 
عاا لذا الحا، بل إن أحا مستشاار7 الوزير من 
الذيان أحرضلم من خارج الوزارة أكا أن اليمن 
خالل الحكومات الساابنة موّقع عى اتفاقيات 
مع ماظمات عولية التزمت بموجبها بثا  إنتاج 

النمح )!(.
أطروحاات  إن  مالثاة  مصااعر  وقالات 
مستشاار7 وزير الزراعة، بشاأن التازا  اليمن 
باتفاقيات تماثه مان زراعة النمح، تثا نريبة 
وتتاااىف ماع املااال والواقع، خصوصااً يف ظل 
الثاوان السثوع7 األمريكي والحصار عى أبااء 
الشاثب اليماي والذ7 لم يلتز  بأية اتفاقيات أَْو 

مواثيل عولية.
وتساثى امُلَؤّسسة الولياة إلنتاج الحبوب عن 
طريل تشجيع وععم النااع الخاص واملزارعل 
بالبذور املحّسااة واآلنت واملثاات وأنظمة الر7 
الحايثاة، َوزراعة مسااحات كبرية باساتخاا  
اآلنت واملثّاات الحايثاة وأنظمة الر7 الحايثة؛ 
لراع نساب اكتفائاا الذاتي مان الحبوب يحنل 
لااا نسابًة كبارية مان أماااا الغذائاي، ويحّرر 
النراَر اليماي ويحااظ عى السياعة اليماية من 

الهيماة الخارجية.

)4( ماليني طن.. استرياُد اليمن من القمح 
سنوّيًا

ويف خضم الحايث عان امتااع وزارة الزراعة 
عْعاَم إنتااج محصول النماح محليااً يف الوقت 
الرالان يف ظال الثااوان والحصاار ورباط لذا 

انمتااع بسبب انتفاقيات الاولية، يؤكا الاكتور 
حسان منبويل - نائاب رئيل الوزراء للشاؤون 
انقتصاعياة، أن اليمن كانات يف املايض النريب 
تثتماا عاى نفساها يف توااري احتياجاتها من 
محاصيل الحبوب والفواكاه والخضار، مضيفاً 
وأجهازة حايثاة  بمثااات  األرايض  زراعاة  أن 
ساتثمل عى تخفياض تكاليف اإلنتاج بشاكل 
كباري وساتوار امللياارات من الثماالت الصثبة 
التي تافنها اليمن يف رشاء الحبوب من الخارج، 

وستوجهها لتامية الجوانب األُْخَرى يف البالع.
الشاهَر  ااتتاحاه  لااى  منباويل،  وأوضاح 
َة لتامية وإنتاج الحبوب  املايَض امُلَؤّسساَة الثامَّ
بصاثاء، أن اليمن يساتورع من الحبوب ما يزيا 
عان أربثاة ماليل طن سااوياً، وتلاك الكميات 
تكلاف مئات املاليال من الااونرات، ناتاً إىل ما 
تواجهه الباالع من عاوان وحصاار وليل أما  
الشاثب اليماي من خيار ساوى تباّاي مفهو  
اإلنتاج املحي وراع نسابة انكتفااء الذاتي من 
انحتياجاات األساساية كالغذاء، مشارياً إىل أن 
الحكوماة ساتثمل عى إرشاك الناااع الخاص 
إلقامة املشاريع انسرتاتيجية، بحيث يحل عائا 
تلك املشااريع محل الثائا الذ7 يتحّصلون عليه 
من اساترياع الحبوب؛ باعتبار أن تلك املشااريع 
ساتثوع بالافع عى الناااع الخاص وانقتصاع 

الوطاي.

خسائُر الزراعة جّراء العدوان تفوق 16 مليار 
دوالر 

وايما توّضح األرقاُ  املهولُة لخسائر النااع 
الزراعي يف اليمن خالَل الثامل املاضل واملنارة 
بأكثر من 16 مليار عونر، ااإن  لك يُثِبُت الاوَر 
الحنيناي لهاذا الثاوان مان خالل اساتهاااه 
للمازارع، خصوصااً يف محااظاة صثااة التي 
شاهات الارضَر األكاربَ بثاا اساتخاا  الثااو 
كااة األسالحة املحّرمة من الصواريخ والناابل 
الثانوعياة يف تاماري مازارع املواطاال بجميع 
املايريات؛ ولكون لذه املزارع لي بمثابة السلة 
الغذائية التي يثّول عليها مثظُم سكان اليمن.

وقالت إحصائية رسامية صااعرة عن وزارة 
الزراعاة شاهر ماارس املاارص  إن الخساائَر 
املبارشَة للنااع الزراعي ماذ بااية الثاوان اثال 
ملياار و6ل2 مليونااً َو625 ألف عونر، شاملت 
البُاية التحتية واملاشآت واإلنتاج الاباتي والثروة 
الحيوانية واملثاات ووساائل الانل ومستلزمات 
اإلنتاج، ايما بلَغ إجمايل الخساائر نري املبارشة 
عى الناااع الزراعي جراء الثاوان حتى مارس 
من الثا  الجار7 13 ملياراً و759 مليوناً و690 
ألاف عونر تنريباً، شاملت أرضاراً وخساائر يف 
امُلَؤّسساات واملزارع الحكومية والتثاونية وكذا 
خسائر اإلنتاج الاباتي والخسائر األولية بالثروة 

الحيوانية وخساائر التصاير الخارجي والنوى 
الثاملة يف قااع الزراعة.

وأشاار باحثاون يف املجاال الزراعاي، إىل ماا 
خّلفاه الثاوان مان عماٍر وتأثريات سالبية عى 
حيااة ومساتنبل األجياال الناعماة، موضحل 
أن اإلشاثاعات املابثثة من األسالحة والذخائر 
والناابل املحرمة عولياً والتي استخامها الثاوان 
عى اليمن لها تأثرياٌت سالبية عى الرتبة واملياه، 
ويحب الرتكيز عى لذا الجانب وإيضاحه للثالم 
وللمجتماع الااويل، عاعال إىل رضورة توجياه 
رساائل لااول الثالم واملاظماات وامُلَؤّسساات 
والهيئاات الاولياة عان حجام مثاناة الشاثب 
اليمااي وتارضره؛ بسابب الثااوان والحصار، 
انقتصاعياة  األوضااع  تارع7  إىل  أّعى  والاذ7 
والصحية وزياعة مثال الفنر والباالة والجوع 

وانتشار األوبئة واألمراض.

البنُك الدولي يتحدَُّث عن دعم صغار املزارعني
بتابيال  الزراعاة  وزارة  تلتاز   وايماا 
انتفاقيات الاولية بخصوص انمتااع عن زراعة 
النماح يف بثاض املحااظات اليماياة متجاللًة 
ُكّل األوضااع املأسااوية التي يثيُشاها الشاثب 
الياو  جاراء الثااوان والحصار يف تََحااٍّ صارخ 
لكل النوانل واألعراف الاولية واإلنسانية، يأتي 
الحايُث عن ععم الباك الاويل لصغار املزارعل يف 
اليمان، ولو الاعم الذ7 يناُماه الباك بثيااً عن 
زراعة النمح واألرز ونريلما من املحاصيل التي 
من شاأنها تغاي اليمن من انسترياع وانكتفاء 
 اتيااً من محاصيلها املحلياة، وصغار املزارعل 
الاذ7 يتحاث عاهام البااك الاويل لام مزارعو 
املحاصيل الصغارية كالاماطم والبااط واملوز 
الخارضوات  الصغارية مان  األصاااف  وبنياة 
والفواكاه والتي ن تشاّكل زراعتهاا خاراً عى 
الاول املصارة ملاعة النمح كأسرتاليا وأمريكا. 

وأعلان الباك الاويل عن مارشوع جايا لاعم 
األمان الغذائاي يف اليمان الاذ7 يشاها كارثاًة 
إنساانية، ويثاني حوايل 17 مليوناً من السكان 
مان انثااا  األمن الغذائاي، أ7 نحاو %60 من 
مجموع الساكان، باإلضااة إىل 7 ماليل آخرين 
يثاناون من اننثااِ  الشاايا يف األمان الغذائي، 
موضحااً أن املرشوع الجايا البالغاة كلفته 36 
ملياون عونر، يهااُف إىل تحسال ُسابُل الثيش 
والتغذياة ألكثر مان 630 ألف يمااي من خالل 
مسااعاة صغار املزارعل عى استئااف اإلنتاج 
يف املحااظاات األكثر ترضراً من الثاوان، ويأتي 
لذا التمويل ماحًة من الربنامج الثاملي للزراعة 
واألمن الغذائي الذ7 يُاياُره الباُك الاويل، وتنوُ  
عاى تافياذه الفااو بالتثااون ماع الصاااوق 

انجتماعي للتامية يف اليمن.

 تبّني زراعة المحاصيل األساسية خياُر الشعب اليمني لمواجهة العدوان والحصار وتحقيق االكتفاء الذاتي من االحتياجات الضرورية
 إجمالي استيراد اليمن من القمح يزيد عن )4( ماليين طن سنويًا بمبالَغ تفوق مئات الماليين من الدوالرات

 البنُك الدولي يتحّدُث عن دعم صغار المزارعين 
في اليمن بعيدًا عن القمح الذي تشّكل زراعُته 

خطرًا على الدول المصّدرة كأستراليا وأمريكا
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  أحالم عبدالكافي  
يا لهاا من ااجثة بوجاوع أمثالكم بياااا!!، يا لها 
من ااجثة بوجوعكم لألساف يف موقع صاع النرار يف 
وطن األحرار.. يا من ترياون تساليَم جزء من وطاكم 
لثااو أنتم تثلماون علم الينال أنه مخااعع وكا ب 

ومجر  وأن لّمه احتالل أَْكرَب قار من أريض.
أسافل  املهزوماة  بمباعرتكام  ياا مان ساناتم 
السااالل من سامح لكم أن تتحاثوا باسمي وباسم 
اليمن وباسام الشاهااء وباسام الجرحاى واألرسى 

وباسم الاازحل واملاكوبل والثكاىل واأليتا !!! 
لال ترياون يا تّجار األوطان أن تبيثوا الحاياة ثم 
ماا ا بثا تثز ثم ما ا صاثاء ثام ما ا بثا صثاة.. يا 
من تتشاابهون مع من باع عاان وحرضموت وجزء 
كبري من املحااظاات الجاوبية ثم ما ا كانت الاتيجة 
لل كما صورلا املحتلون ملن باعوا أرضهم من قبلكم 

رخاء َوأمن واستنرار وسال  ولااء!!!؟؟
 يا مان تريااون أن تازلناوا يف وحال الخيانة لل 
ساجل التأريخ خرياً جاء من محتٍل أ  لل ساجل ُكّل 

 ليل طأطأ رأسه انتصارا حل ركع لغاٍز وقاتل؟.. 
ياا َمن تساتبرشون خارياً باألَُمم املتحااة كارف 

محاياا.. اتحااكم أن تذكروا يل موقفااً إيَجابياً واحااً 
قامت به األَُمم املتحاة تجاه مظلومية الشثب اليماي 
مااذ أن باأ الثاوان الساثوع7ّ األمريكي قبل سااتل 

ونصف من اليو  عى اليمن.. 
كل جرائام الثاوان ووحشايته بحال األبرياء من 
األطفال والاساء.. وكل  لك الحصار الجائر والظالم.. 
ُكّل تلاك اننتهااكات املروعاة بحل شاثب بأكمله لم 
يحارك يف ضمري األَُمم املتحاة شايئاً اهال لي طرف 
محاياا أ  طارف متواطائ يا من تتسارتون بساتار 

الوطاية مالكم كيف تحكمون؟!!

زين العابدين عثمان
من الابيثي أن تفَشَل السثوعيُّة يف اليمن، َولثل نظاَ  آل سثوع 
قا اكتشاف مؤخاراً أن الصثوع يف الشاجرة اليماية لم يثا ساهالً 
عاى اإلطالق، حيث اتضح لهم أن املشاكلة لم تكمن يف إعالِن بااية 

الحرب بل يف كيفية إنهائها.
خصوصاً وأن اململكة اليو  أصبحت تتمزق عى أكثر من قضية 
إقليمياة ليال انط الثااوان عى اليمان، اكل ما كانات تحلم به 
باملاانة تحول إىل كوابيل وأشاباح، اال أزمة البحرين تنرتب من 
الحّل السيايس، ون الرشق الساثوع7ّ يباو  الباً لالستنرار يف ظل 
ّمذاباح الثوامية املفتوحة، ون حتى أزمة قار التي ترتبط ارتباطاً 
عضويًّا مع مستنبل نظا  آل سثوع تشري إىل أن لااك أُاناً للتسوية 

أَْو مصيَص بواعر تناع قار الثوعة تحت الثباءة السثوعيّة.
لهاذا ونتيجاة لهذه الحساابات السياساية انا جثلات األخري 

اململكاة تذلب نحو ماثاف لو األخار يف تأريخها، حيث لم يثا لااك أعنى شاك 
بأن السثوعيّة املثخاة بالفشل تسري نحو حتفها.. 

لاذا يمكان النول الياو  »إنه ملن الوقت املااساب أن تنو  اململكاة بالرتجل عن 
صهاوة الثاوان عى اليمان وإيناف الحرب والثمل عى مللماة الجراحات وإن كان 
نظا  آل ساثوع يسثى للَخالص من ورطة الحرب عى اليمن، اهذا 
لو الوقت املااسب قبل أن يفناوا السيارَة عى ُكّل يشء حتى عى 

اململكة بحا  اتها.
أما بالاسابة للاور األمريكي التي طاملا كان آل ساثوع يثّولون 
علياه، اناا تبل أن أمرياكا خاالل ُكّل قضية إقليمياة تثلل ايها 
اململكاة تساثى إىل أن توظاف لاذه النضايا وننااط الضثف، إن 
صح التثبري، كأوراق ابتزاز يتم من خاللها ابتزاز آل ساثوع مبالغ 
طائلاة. اأمرياكا أونً وأخرياً لم تثا تهتم باملالال بمصري اململكة 
ها  وما ساتأو7 اليه أَْو باألحرى ما ستجايه من تااعيات، اكل َلمِّ
ونمها الوحيا لو كيفية اساتخالص املال الساثوع7ّ ورسقت أكرب 

كمية ممكاة ماه. 
اليو  ساانولُها ككلمة أخرية: »إن مصري اململكة محتوٌ ، اإما 
أن يتم انتشاالُها وإخراُجها من املساتانثات اإلقليمية التي عاست عليها، وإما أن 
تساتمرَّ يف ما لي عليه وتغرق، امرسح األياا  الناعمة ياّلُل قاثاً بهذه املضارب، 

ولم يثا ايها لذه أعنى نناش أَْو محل للجال.

محمد الشمهاني
لكذا لم انتنياء وصفات األجالء الكرماء الثظماء 
الذين لهم بصمة عظيماة يف تنايم ُكّل ناٍل ورخيص 
من أجال الوطان َوالحرياة والكراماة واإلنَْساانية.. 
اهايئا لكم أيها الشاهااء األبرار الذين سابنتمونا إىل 
عار الجاان، اسابنى عى عربكم ونواصل تضحياتكم 
حتى الارص أَْو الشهاعة.. ومهما كلف الثمن لن نبخل 

ماا عمتم قامتام أَْرَواحكام وأَْمَوالكم يف سابيل الثزة 
والكرامة ويف مياعين الرشف والباولة.

احناً أنتم انباال ورجال الرجال الذين لكم بصمة 
عظيمة لن تاساالا األجيال عرب التأريخ ولن ياسالا 
الرجاال الذيان سايأتون مان بثاكم ويمضاون عى 

عربكم يف مثركة الاَفل الاويل حتى خط الاهاية.
وكل لذ7 التضحيات ماا لي ان جْزء ن تتجزأ من 
شاجاعتكم وواائكام الاذ7 أثبت للثالام اجمع انكم 

حنااً يمانياون صاماون باكل قوة يف وجهاة األعااء 
املتكربيان اننذال الذين جثلوا أنفساهم يف مأزق عون 
ماا يثلمون بذلك ومهما اععو ومهما كانت تربيراتهم 
ان أن جرائمهم ومجازرلم واضحة كالشامل يف كبا 
الساماء، اهذا يال عى اشلهم الذريع الذ7 كان سبباً 
يف طغيانهام وحماقتهام عون ماا يشاثرون، االيو  
ة اإلْسااَلمية  ُكّل يشء اتضاح للجميع ماهم أعااء األُمَّ

وماهم الذين يّاعون اإلنَْسانية عون علمهم بها. 

عبدالغني العزي*
بثاا ُكّل جريماة يرتكبها ضا اإلنَْساانية وبثا ُكّل 
إبااعة للمانيال البساااء يتلاذ  باقرتااهاا عتاولة 
اإلجرا  السثوع7ّ اإلماراتي والتي ليل آخرلا مجزرة 
محضاة بمحااظة صثاه يكون البثاض ماا متالع 
إىل صحاوة ضمري أَُممي أَْو عويل لااا أَْو لااك أَْو تغري 
يف املواقف ن سايما من أععيااء الايمنراطية وحنوق 
اإلنَْساان قا تارتاءى يف األُاال الاويل املظلم واألساري 
للمال الساثوع7ّ ولكان عون جاوى حتاى ولو تكرر 
التالاع مارة أَْو مرتل اإناه ن محالة يثاوع خارساً 
ولو حسري ليل عى الاماء واألشالء التي تتااثر عى 
امتااع رقثة الوطن الثزيز بأياع7 وآلة آل سثوع ومن 
لف لفهم احساب، بال وعى الخذنن الااويل واألَُممي 
ة الحنوقي واإلنَْسااني الذ7 بات اليو  رشيكاً  وَخاصَّ
أََساسيّاً يف ما يرتكبه الاظا  السثوع7ّ من جرائم ضا 

اإلنَْسانية يف اليمن.. 
إن املرحلاة الحرجاة واملؤملة التي يمر بها الشاثب 
اليمااي ورنام اااحة ما يجر7 من تآمار وما يحاث 
مان جرائم قاا أماطت النااع عن الثاياا من الوجوه 
التي كاا نرالا عى نري حنينتها، وكشفت الثايا من 
املواقاف التي لم نكن نتوقثها وأظهرت الثالم املتنا  
الذ7 كاا نتغاى طول السااوات املاضية بايمنراطيته 
وإنَْساانيته وبحرصه الشاايا عَى النوانل واملواثيل 
الاولياة أظهرته عَى حنينتاه التي نابت عاا طويالً، 

بل لناا بات جولر لاذا الثالم مكشاواا وعاريا من 
لاول ما ارتكباه الاظا  الساثوع7ّ من ُجار  يف حل 
اإلنَْساانية والاياناات الساماوية واملواثيال الاولياة 
يف اليمان بل لنا ظهار جولر الثالام املخفي اكانت 
الوحشية والتآمر واإلجرا  لي سماته الحنينية وأن 
ما كان ظالراً للثيان من اّععاء وتصاُّع لم يثاو كونه 
قشاوراً انط يتوارى خلفها جحيم اإلجرا  ووحشيُة 
التآمار وبشااعُة املبااعئ وإّن كيف باللاه عليكم يتم 
التضامان ماع حيواناات بلااان إن تثرضات لخار 
ويتم التغايض عن جرائم ضا اإلنَْساان يف بلاان أُْخَرى 

ة بالعنا..  وَخاصَّ
إن وحشاية الثالام التاي كشافتها املواقاف مان 
جرائم الاظا  الساثوع7ّ اإلماراتي يف اليمن وأظهرلا 
التغايض املفضاوح عن اننتهاكات املساتمرة آلعمية 
اإلنَْساان اليماي باتت شاالاا حيا عَى جولر الثالم 
ووحشايته التاي تتجى يومااً بثا آخر ن سايما وأن 
الجرائم املرتكبة ترتني إىل جرائم حرب يجب محاكمة 
مرتكبيهاا واملتساببل يف حاوثهاا وارنامهم للمثول 
أما  الثاالة التي نابت عملياً عن الجرائم الساثوعيّة 

وانكمشت مباعئها أما  املال السثوع7ّ.. 
وبهاذا يجب عَى من لم يزل لاياه اعني امل أَْو  رة 
تثويال عَى صحوة قاا تابثل يف لاذا الثالم الوحش 
واملاظماات  والحرياات  الحناوق  اععيااء  لااى  أَْو 
لتاتارص للمظلومال أن يغاري نظرته اليهام ويرالم 
عاَى حنينتهم كون لؤنء انععيااء مجرع أناية بل 

َورشكاء اثليل يف سافك الا  اليماي ويف قتل الاساء 
واألطفاال جابااً إىل جااب ماع آلاة النتل الساثوع7ّ 

اإلماراتي.. 
حنائُل كشافتها األحااث وبيّاتها املواقف وأكاتها 
بشااعة الجرائم الساثوعيّة يف اليمن ولم نُنل ما قلاا 
تاراااً أَْو تجاياً أبااً؛ ألناا لم نجاا موقفا إيَجابيا ون 
بارقة امل من مكوناات الثالم بما ايها األَُمم املتحاة 
تساانا الضحايا وتنف يف صفهم، بال وجانا مواقَف 
تسانا الناتل تنف يف صفه وتربر مجازره، ويف أحيان 
كثارية تاين الضحايا والنتاى واملرشعين، وليل ابلغ 
من لكذا مواقف تؤكا وحشية الثالم وتفضح اععاءه 

املزيف.. 
وعَى ما سبل يجب أن ن يلتفت الرشااء الوطايون 
إىل لاذا الثالم الوحش بل وأن يتم راض التثامل مثه 
عى أََسااس أنه حامي الايمنراطياة وعاعي الحنوق 
والحريات وراعي اإلنَْسانية من خالل الترشيثات التي 

يتم املزاياة بها عرب أبواق انعال .. 
تغااٍض وصمات وجرائم ضا اإلنَْساانية كشافت 
حنائال كانات نائباة وأظهارت وحشاية عالم ظل 

متخفيا وراء ععاوى مزيّفة.
وستساتمر جرائام آل ساثوع يف اليمان تؤكا عرب 
األجيال وحشية الثالم ورشاكته يف سفك الا  اليماي.. 

*رئيس التيار الوطني الحر للسلم والمصالحة الوطنية

يا من تريدون بيَع الحديدة.. أَما تستحون؟! 

انتهت اللعبة.. وعلى اململكة الرتجُّل قبل الفوات!!

هنيئاً لكل أسرة قدمت شهيدًا من أجل الوطن

جرائُم النظام السعودّي تكِشُف حقيقة العاَلم الوحشية!

بقية من الصفحة األخيرة

ُعقدُة الصرخة
م�ا كن�ُت أعَل�ُم أن رصخة تعظي�م الخالق س�بحانه وتع�اىل: الله 
أَْك�َب.. والدع�اء بالن�رص لإلس�الم وكش�ف مك�ر اليه�ود واملنافقني 
امللعون�ني يف القرآن الكريم موجع�ٌة ومؤملة، لدرجة أن البعض - ممن 
أَْصبَحت الرصخة تش�كرّل لهم عقدة نفس�ية وتقض مضاجعهم حتى 
وهم نائم�ون - تواصلوا مع�ي عارضني عيلرّ مبالغ مغري�ة وبالُعملة 
الس�عوديرّة يف مقاب�ل أن أن�زل إىل قريتن�ا التي قدمت أَْكثَ�ر من مائة 
وعرشين شهيداً غري الجرحى واملفقودين من أرسة بيت الوشيل؛ ألقنع 

الشباب أن يتخلوا عن الرصخة أَْو عىل األقل يخففوا منها.. 
وه�ؤالء أعرفه�م جي�داً أنهم يعمل�ون م�ع الع�دوان ومقيمني يف 
الس�عوديرّة واإلمارات.. وحني رفض�ت طلبهم وقلت له�م: الله الغني 
عنكم وع�ن أموالك�م.. فوجئت بالرس�ائل تتدفق ع�ىل الخاص وهي 
تحمل أقذع الش�تائم لش�خيص وكأنني برف�ي وانحيازي إىل الوطن 
والدف�اع عن�ه ارتكبت جريمة ش�نعاء.. بل ما كن�ت أتوقع أن رفي 
ملطلبه�م ه�ذا س�يجعلهم يكرشون عن أنيابهم ويش�نون ع�يلرّ حملة 
�ة إيلرّ ال  ش�عواء يف مواقع التواصل االجتماعي، ويف مراسالتهم الَخاصَّ
سيما من أولئك االعالميني الذين ارتبطوا بالعدوان مباشة وذهبوا إىل 
عقر داره يف الرياض ليس�برّحوا بحمده ويتلذذوا بمناظر قتل الشيوخ 
والنس�اء واألطفال يف اليمن وهدم البيوت عىل رؤوس س�اكنيها جراء 
قص�ف طريان العدوان الببري، باإلَضاَفة إىل أذيالهم يف الداخل الذين 
ال يؤمنون إالرّ بذلك املبدأ البويش: إذا لم تكن معنا فأنت ضدنا.. والذي 
اتخذ منه اإلخوان املس�لمون شعاراً لهم.. ولذلك أقول: إن هؤالء الذين 
أفلت�وا وفق صفقات مش�بوهة ل�م يمنعهم الحياء يف أن يس�تمروا يف 
نف�س نظرتهم وتعاملهم وبنف�س العنجهية الفارغ�ة التي ورثت لنا 
وطناً مثخناً بالجراح واأللم ومتخماً بالديون والفس�اد والجوع وسوء 
س�ات ودون قوان�ني أَْو لوائح وإنما  اإلَداَرة: ورث�وا لنا بلداً دون ُمَؤسرّ
كانوا يس�ريونه بفكر العصابة ويديرونه بعقلية صاحب )خان( وذلك 
بعكس من س�بقهم يف الحكم وقام�وا عليهم بثورة بحجة القضاء عىل 

فسادهم وجاءوا مصلحني حسب ما رورّجوا عن أنفسهم.. 
ه�ؤالء ه�م الذين تأنف اش�د الكلم�ات تواضعا أن تع�ب عنهم أَْو 
تك�ون لصيقة بهم إن اراد أحد أن ينقدهم ويف طليعتهم الفار عبدربه 
منص�ور هادي واملطلوب للعدالة الجنرال الهارب عيل محس�ن صالح 
والزم�ر املرتبط�ة بهم�ا من اخ�وان وس�لفيني وقومي�ني ونارصيني 

ومشايخ َواشراكيني.
إن مث�ل هؤالء لم يعرفوا بفضل الش�عب اليمني عليهم وهو الذي 
أوصله�م إىل الحكم وجعل لهم قيمة ولم يش�عروا بالذنب تجاهه بعد 
أن أوقع�وه يف ورطات ال حد لها وال نهاية وبعد أن مارس�وا ضد أَبْنَاء 
الشعب ُكلرّ صنوف اإلْرَهاب الفكري واالحتيال والنهب الخفي واملعلن 
وافس�دوا أخالق الناس وتمادوا إىل اقىص مدى يمكن تصديقه ويف أقل 
فرة منذ تس�لمهم الس�لطة ال تتجاوز الثالث الس�نوات بعد أن كانوا 
يؤكدون يف خطابهم الس�يايس واالعالمي أنهم جاءوا منقذين للش�عب 
وللقضاء عىل الفس�اد املوروث من العقود السابقة ولكنهم أثبتوا أنهم 
ن سبقهم مع أنهم كانوا قادرين لو أرادوا أن يؤسسوا  أفس�د وأسوأ ممرّ
خ�الل الفرة الت�ي حكموا فيها لبناء دولة حديث�ة وقوية وعادلة بدل 
املتاجرة بالوظيفة العامة ونهب الثروة ورهن القرار الس�يايس اليمني 
للخارج لينتهي األمر بشن العدوان الظالم عىل اليمن وشعبها العظيم 
الذي مىض عليه عامان وأربعة أش�هر بن�اء عىل طلبهم؛ بهدف إخماد 
صوت الش�عب اليمني الذي ارتف�ع ضدهم عاليا وضاق بهم ذرعاً من 

ترصفاتهم الهوجاء فلفظهم إىل غري رجعة.

تأمالت

أحمد ناصر الشريف

أيها اليمنيون.. احذروا طوفان الدمار!!
* ليل أماماا إّن الساثي الحثيث إلصالح أوضاعاا وتثزيز صموعنا والرع 
عى الثاوان برشاساة والاعوة لهبّة وطاية لتحريار بالعنا ومثاقبة املثتاين 

حتى يحكم الله بيااا وبياهم ولو خري الحاكمل.
* ولاا أويص:

1 - بالتمّسك بتغيري السمسار الحنري ولا الشيخ.
هام األوُل إننا ُ  2 - إعااعة تشاكيل حكومة اإلننا  وتثيل مساؤولل َلمُّ

الوضع املثيش والصحي ومواجهة الثاوان وتفثيل أجهزة الاولة.
3 - اساتافار ُكّل الجهوع لاعم الجبهات وتحرير املااطل املحتلة وتحسل 

أعاء الجبهات.
ل - صيانة ميثاق رشف وطاي واضح وملز  واتفاق رشاكة عقيل وملز  
يحسم قضايا الخالف ويثزز الثنة ويوجه النارات لرع الثاوان وارض حناا 

يف استنالل قرارنا الوطاي وسياعتاا عى كامل ميالاا وأرضاا.



11 كتاباتالثاع )6ل2(     انثال 7 أنسال 2017   املواال 15  7 النثاة ث3ل1لا

فهمي اليوسفي  
شاالل،  )الزبياا7،   
الُخبّجي، ليثم، أبو سااا بن 
عاي أحماا، النفياش، و... 

إلخ(. 
ألبااء الجاوب عامة.

وحااو7ٌّ  أنااي  شاك  ن 
للاخااع ومن الخاارصة تثز 
املتسلحة بالفكر املَاني التي 
ن  اليو  تُذبح مان الغزاة ممَّ
حولولاا إىل خراباة مظلمة 
عاعاش  أشاباُح  يساكاُها 

ومصاصو الاماء. 
اوق لاذا و اك أُِحبُّ اليمَن 

من شامال الشامال ألقىص الجاوب. 
وُحبّي األَْكرَب للجاوب.

قا ينول البثض ملا ا الجاوب؟.
ايكون رع7 ببسااطة: أِلَنَّ الَجاُاْوَب جزء 

مان وطااي الجرياح )اليمان(.
أِلَنَّ الَجاُااْوَب لاو املارساة األوىل للنيام 
الثورياة التحررياة والثناااة التاويرية التي 
جاذرت ايااا أن نضاع ُكّل اعتباار آلعمياة 

اإلنَْسان كإنَْسان.
أِلَنَّ الَجاُااْوَب تغاَّى بالوحااة اليماية قبل 

الوحاة. 
أِلَنَّ الَجاُاْوَب تثّلماا ماه ُكّل ما لو جميل.
أِلَنَّ الَجاُاْوَب عشاُت ايه جازًء من أيامي 
ومنتبل شابابي واحتضن ابي وأمي وكم من 

ألي واحبتي. 
ألن الجااوَب أنجاب عظمااء الفكار مان 
با ياب واتاح والجاو7 وثابات عبا ونريلم 
وكان الحاضان لكل ثائر حر من الشامال أَْو 

أ7 قار عربي وأجابي.
أِلَنَّ الَجاُاْوَب تثلماا ماه األخالق اليسارية 
باابثها الثور7 والوطاي املضاع لإلمربيالية 
والرجثية واملبااعئ التنامية التي اعتانتها؛ 
ألنهاا إنَْساانية بامتياز اأَْصبَحت ماركسايا 

للاخاع.. ثوريا.. وحاويا حتى الثظم.
ولاا لاو يازعاع إيماناي وحايااي لفكر 
ماركال الثظيم وللتجربة انشارتاكية التي 
سوقتها األعمغة البا يبية والفتّاحية وتثلماا 

ماها عا  املتاجرة باألوطان. 
الكياناات  يتنبال  ولام  ن  الَجاُااْوَب  أِلَنَّ 

املؤمركة املتصهياة. 
أِلَنَّ الَجاُاْوَب تثلماا ماه طرع اإلنجليز. 

أِلَنَّ الَجاُاْوَب أنجب النمااان التي سجثت 
لكلماته الشاجر والحجر والبرش ورقصت له 
بات نصياب اامتزجات كلماتاه النمااانية 
ببساتان  وااحات  والاكا 7  الفال  بريحاة 
الحسياي حتى اختلط بكيف النات الذ7 كان 
يأتاي من ترانزيت املصى إحاى ضواحي تثز 
الجميلة، أاىض إىل تحنيل عمل بايع بإحااث 
ثورة ااية جّساات ايااا اكرا ووعياا ثوريا 
نتج عااه ثورة تحررياة بلونهاا األكتوبر7، 
وتأثار بها الكثري من الشامال وتحولت لحج 
إىل مارسة ااية %100 يف الزمن الجميل ولم 
تُزل تلك األناياة اللحجية ُخُصوصاً الراقصة 
الذ7 كان يستورعلا الخليج يف املايض لينو  

برسقتها يف الحارض.
تلاك انناية التاي يهمهم بها ُكّل عاشال 
ون تفارق قلب ُكّل محب لحبيبته، لكن اليو  
قوى انمربيالية والرجثية وأََعَواتها الرخيصة 
أشاباح  تغزولاا  الخضارية  لحاج  جثلات 
الااعشاية لرتعع بوحشاية الثناااة الاموية 
اليال أماماا ساوى التحاا7 والتصا7 ملن 
ينتل الجاوب ويشاّوه لاذا املربع حتى أعوع 
للرقاص ماع لون نصياب وانتارص لوصيتي 

النمااان وسبيت.
ألن قتَل املاخر األعبي والفاي اللحجي لو 

جازء مان النتال للجااوب.
أِلَنَّ الَجاُااْوَب أناى، لكان كام أتألم حل 
أرى اليو  الغاز7 الجايا يرسق ويصاعر تلك 
املاخرات النمااانية ومن عائااتها وأرباحها 
يأتي ليحتل أرض النمااان ويغتصب أعماَله 

األعبياة. ويناول خليجياة.
ألم تاَِّع وتشها زوراً تلك الخليجية أحال  يف 
عرب ايايل بثا أن شاالالا النايص والااني 
ملحماا ساثيا  األعبياة  األعماال  تساتهاف 
عباالله وتاسب أنايته للخليج يف ظل عاوان 

بلاانها عى بلا7. 
أليل لذا عاوانا واستهَاااا للجاوب؟!.

ياا رماوز الجااوب.. أحاب الجااوب؛ أِلَنَّ 
الَجاُااْوَب اياه حرضموت الااان واملحضار 
والصواياة وانساتثمار حتى 

مرسال وبالفنيه. 
بهاا  الَجاُااْوَب  أِلَنَّ 
يف  الساباقة  حرضماوت 
الصواياة  تأسايل مااارس 
ُكّل  وتاجاب  انجبات  التاي 
زالاا وتتاربّأ من البُنشاانية 

والالعانّية اإلرلابية.
يشاها  حرضماوت  ألن 
لهاا املاايض والحاارض أنهاا 
متسلحة بثنااة الحب وليل 

الثكل.
مثّلات  حرضماوت  ألن 
مراسايل املحباة لكل قاارات الثالام وننلت 
تجربتهاا لبلااان كثارية ومان رحمهاا جاء 

مااضلو نفخر بهم.
أِلَنَّ الَجاُااْوَب رنام املحن الرالااة، ايها 

ثوار وثورة ليسات انفصالية أَْو تمزينية.
ليست مضاعة ملا أنا ايه بل بافل الاابع 

انكتوبر7 وحبى ناتظر الوصول.
يكفاي أن مان يشااركوناا الوقاوف ضا 
الثاوان الاهيوساثوع7ّ رالاااً ماهم كوكبة 
جاوبية كاكتورنا قاسام لبوزة ونجل حبتور 
والناع وأحما جريب وحسال زيا بن يحيى 
ومختار الضالثي وباقزقاوز وصاحب النلم 
البايع أحما الحبيش وخالا باراس، والكثري 
اكلما انظر ملواقفهام ضا النصف والثاوان 

السثوع7ّ أاخر بهم.
أحب الجااوب ألناي ثائر وأحارت  تجربة 
الثاورة انكتوبرياة التي بااأت أوىل رشاراتها 
من رعااان كانت لبوزية. واليو  تلك الرشارة 
أوجات مثاا لبوزة جايااة ثائًرا جايًاا ينف 

صااياا عاياا ضا الثاوان عى اليمن.
من تلك الرشارة جاء اليو  ع. قاسم لبوزة 
وطواباري جاوبية ضا انحتاالل الجايا ليل 

للجاوب انط بل لليمن بشكل عا .
أحاب الجاوب أِلَنَّ الَجاُاْوَب لو املها األول 

ملانية تثز.
وماأوى  عار  لاو  كان  الَجاُااْوَب  أِلَنَّ 

التناميل واليساريل. 
ألناي أكره أ7 تمزيل لبلا7.

لهذا أنار عى الجاوب. 
أتألم عى الفاتاورة الكبرية واليومية التي 
عاثها ويااثها أباائه من املايض للحارض.

أتألم عااما أشالا قواال من النتى الذين 
يتام الزج بهم يف الجبهات ضا إخوانهم ألجل 

قوى انحتالل الجايا.
ألجل اااحلة الفسااع وانستثباع الواااة 
من الشامال للجاوب )عي محسان واألحمر 

والزنااني ونريه(.. 
 لام يبال يل يف التخفياف من األلم ساوى 
توجيه لذه الرسالة للجاوب أرضا وشثب.

أقوووووول:
أتمااى من أباااء لاذا املرباع أن يفهموا 
املؤامارة التاي أشاالالا يف لاذه اللحظات 
بكأس عبى وسااعات الاايم وتوثنها أنامي 
للتأرياخ مان خالل لاذه السااور مخاطبا 
وناصحا محبا للجاوب لثّل النار يستجيب.
يا رموز الجااوب أتماى ماكام ُخُصوصاً 
املشاار إليهاا سالًفا، أن تاركاوا أن الجاوب 
يف ساتيايات النارن املاارص  قاال باّرع ياا 

استثمار. بّرع، من أرض األحرار برع.
ولام ينول حيا وساهال بمان يحتل أريض 
ويغتصاب عريض.. والثوابت تناول: من باع 

أرضه سيبيع عرضه.
اال زلات أرعع الكلماات الثورية للشااعر 
الراحال عبااللاه لاع7 سابيت التاي ااحت 
بثاورة ل1 أكتوبر ضاا انحتاالل الربيااني 

للجاوب. 
يا شاكي السالح.. نح الفجر نح 

حط ياك عى املااع. زمان الذل راح 
عيااي  األجاباي.  وضاا  والاباي..  اللاه 

ومذلبي.. 
تذّكاروا كلماات رجل عظيم يف سانارى 
وعوَّنتها  اكرة الجاوب ولو سالاان جزيرة 
سانارى عااماا سااومه الاامثاون عاى 
الجزيارة اكانت كلماته ترااض التفريط يف 

األرض. 
تذّكاروا أن الجااوب توّحَا باكل رشائحه 
ضاا انحتالل اإلنجليز7 ولاا لو اليو  يثوع 

عرب عمالئه الذين كاناوا بكاا  خرعته ماهم 
الانبوع.

توحا الجاوب بأناشياه الثورية والنتالية 
يرتلهاا  كماا  َجميثااً  بوجاانااا  َونحتات 

املاشاون.
يا لحج يا ضالاع.. يا عو يل يا حر. يا أبل 

األخرض.. لل الياو  أَْصبَاح عكال  لاك؟؟
لال اارتة املاايض كانات أَْكثَر وعيااً من 
الحاارض؟!، أ  أن النيام الوطاياة قاا  ابت 

وتحولت للثكل؟.
يا رموز املربع الجاوبي. لا أنتم تلمساون 
وتشاالاون اليو  أن الجاوب تفرتسه النوى 
انساتثمارية الساابنة والالحناة، لكن عرب 
)نهيوساثوعيّة(  خليجياة(  إقليمياة  أََعَوات 
وأََعَوات عاعشية عاخلية وخارجية وبمشاركة 
بالااخال،  متوحشاة  ااسااة  أطاراف  مان 
ماهام لاع7 وعي محسان واألحمار وكااة 
تيارات الولابياة الاموية حتى عفاش خالل 
املايض، لكااي احرت  مواقفه األَخرية املضاعة 
للثااوان عى قاعاة من تاب. تااب الله عليه 

وباب التوبة مفتوح، إن استمر.
يا رماوز الجااوب.. منابل ماا ا ترتكون 
ة اريساة ألعااء  اليمن عامة والجاوب َخاصَّ

اليمن والجاوب؟
منابل بثض الكاش لنليال من املرتزقة.. 
امللكاة  خاطار  ألجال  أ   املساتثان  اللاه 

اننجليزية.؟. 
لاا لم شاهااء اكتوبر من لباوزة ومار  
وعباوع ينولون لكم: الله املساتثان ليل من 
أخالقاا الثورية الرتحياب للغاز7 املغتصب.. 
ولام يكان مان أخالقااا الوطاياة أن نتاجر 

بالوطن. 
كاات أتوقاع من بثضهام أن تكاون لهم 
خاتماة طيبة براض الغااز7 الجايا ويكون 
لهام موقف وخاتمة وطاياة وثورية مرشاة 
ضا أعااء اليمن، وضا أعااء الجاوب وبالذات 
ياسال ساثوع نثمان الذ7 يف األَخري بان أنه 
جربتشوف انشارتاكي ورجل اإل  أ7 سكل 
الربيااناي ُخُصوصااً بثا أن أَْصبَح مساوقا 

لالحتالل وأعاة للغاز7 الجايا.
ماا يجر7 بالجااوب ليل تحريار يا أبااء 
الجااوب. بال احتالل لكان بااراز خليجي، 
ورائا ومهااس التسويل الخارجي. يا سياو. 
أليل حراما أن يبناى الجاوب تاهش ايه 

لذه الوحوش عون إعراك أباائه؟.
سيلثاكم التأريخ يا عمالء إ َا لم يكن لكم 
عور بارع أعاائه والاامثل ايه من الخارج 
الاذ7 يحتله الياو  ويهااس مشااريع توار 
الفرصة لواشاان من احتالل الجاوب بشكل 

مبارش. 
أتمااى ممان أقصالم أن ن يكونوا ساببا 

لتمزينه رنبة لشهية الخارج.. 
ان ن يكونوا سبباً لكل الجرائم التي تُرتكب 

بحنه ُكّل يو .
الجاوبيال  إحاراق  يف  ساببا  يكوناوا  ن 
بمثارك ضا اخوانهم من أبااء الشامال وكل 

يو  تحصا الثرشات من أباائه. 
أن  ببالكام  وتضثاوا  تاركاوا  أن  أتمااى 
اإلماارات تساتهلك أباااء الضالاع ورعااان 
والصبيحاة باليمن ُخُصوصاً مان الجاوبيل 
يف محااظة تثز وكلفت من الباطن السلفيل 
لرصالم كمنامة نساتهَااف ما تبنى ماهم 
وليل حباً ايهم والصااق الجرائم أل7 طرف 

مجهول الهوية.
أن  تاركاوا  أن  الوقات  بافال  عليكام 
الساثوعيّة تساتهلك الجازء اآلخر مان أبااء 
أبل وشابوة وحرضموت يف خوض حرب مع 
الخارج الاامع واملثتا7 ضا الااخل من خالل 
الازج بهم بجبهاات نجران وجيازان ومأرب 
والجاوف، وقاا كلفت أطرااا تتاوىل رصالم 
وصيالم بشتى الوسائل، ماها حزب اإلصالح 
وتيارات تكفريية أُْخاَرى، إَضاَاة ملراكز قوى 
الفساع واإلرلاب املركز7 عي محسن ولاع7 
واألحمر. وأيضا تسخري بثضهم ضا حراكيي 
رعاان والضالع من خالل مشاريع اننتيانت 
ورصاا بثضهم وساط املثاارك أَْو من خالل 
إَعااَعة إنتاج رصاع 13 يااير 6ث  وتساوينه 
من جاياا عى قاعاة ارق تساا الربياانية؛ 
ليصبح أبااء الجااوب ينتل بثضهم البثض، 
لربوايال رشق  واناا  لتنسايمه  كمناماة 
أوساط جايا ليصال الخاارج إىل أَْلَاااه بكل 
ساهولة ويصباح الخاارس األول واألَخري لو 

ة، واملساتفيا لو  اليمن وأبااء الجاوب َخاصَّ
الخارج الاامع الذ7 يضخ لنليل من املرتزقة 
بالارلام اإلماراتاي أَْو الرياال الساثوع7ّ أَْو 

الجايه انسرتلياي أَْو الاونر األمريكي.
ألن مان يروج من الااخال لتامري وقتل ما 
تبناى من نبض بجساا قضياة الجاوب لم 
تجار الحروب وأعااء الحياة واإلنَْساانية، لم 
 اتهام مان وقفوا ضاا الجااوب صيف ل9  
ماهم عي محسان، األحمار، عفاش، الثمالء 
من لااع7 ونريه وكااة التياارات التكفريية 

الذين شّولوا الوجه املرشق للجاوب. 
يا رموز الجاوب..

كام أتألام عاى ماا يجار7 الياو  بياكم 
وُخُصوصااً عى الذين يذلباون عون إعراك أَْو 
بااااع الحصول عى لنمة عيش مع انحتالل 
الخارجي الجايا ضاا إخوانهم اليمال ممن 
لم ضا الثاوان الرجثي واإلمربيايل، بل يزعاع 
أملي عااماا اجالم لم يفهماوا املؤامرة التي 
تجر7 ضالم وضاا الجاوب برمته، وترشف 
عى التافيذ اإلمارات أَْو الساثوعيّة وتاار من 
نراة عمليات مشرتكة أمريكية برياانية.. 
أتمااى أن يفهماوا  لاك وينفاوا ضا من 
أاتى بنتل واساتباحة الجاوب ونهبه وسلبه 
وامتصاص ثروته والذيان يناتلون اليو  من 
الجاوبيال ماع األساف نجالام عون خجل 

يرععون نشيا الثمالة.
أمري الافط نحن ياك ونحن أحا أنياب. 

ويسبحون بحما كيان آل نهيان. لم أعااء 
الجاوب حتاى وإن كاا انخاعاا بهم ساابنا 
َوبجانبهم سامارسة وعماالء رخيص ولبوا 
أنفسهم للشياان ضا األوطان واإلنَْسان ضا 

الجاوب بشكل عا . 
يا رموز الجاوب ألم يشاارك الانبوع بنتل 

الجاوب مع قوى الفيا والفتوى؟
ألام يشاالاوا عباالولااب اآلناي ياهب 

أرضياة الربتنالاة بحرضماوت؟.
ألم تشاالاوا بالجاوب نهب األرايض وبيع 
الافط وجازء ماه لجيوب عي محسان قائا 

الثصابة الثمينة؟.
املرشوعاة  ناري  اساتثماراتهم  أليسات 
بابي ومااطل الساثوعيّة عى حسااب نهب 

الجاوب؟. 
الجااوب يا أبااء الجااوب يتثرض ملؤامرة 
بالغة الخااورة. ولم يارك الكثري أن الصمت 
والغباء من اهام النضية جزء من النتل نري 

املنصوع للنضية. 
ورعااان  عاماة،  ماهام  أتمااى  لهاذا 
ة، راض املشااركة  والصبيحة والضالع َخاصَّ
ماع قاوى انحتاالل الجايااة وأن ياتبهاوا 
لخاورة التيارات التكفريية التي بجانبهم. 

أتمااى أن ينولاوا ن والاف ن نساتهَااف 
الجااوب مان الخاارج وضاا ُكّل من شاارك 
أَْو نهاب  ل9   الجااوب صياف  باساتهَااف 
ثرواته أَْو أقىص أباائه من الوظيفاة الثاماة.

أتمااى مان محما عاى أحماا والنفيش 
وليثام والخبجي والزبيا7 وبنياة النياعات 
الجاوبية أن يفهموا خاورة اللثبة اإلماراتية 
والساثوعيّة ويصحصحوا للنوى الااعشاية 
ومصاار  ماتاج  إىل  الجااوب  حولات  التاي 

ومستورع لتجار السحل الامو7. 
كما أتماى أن تتحاوا ضا الغاز7 أبو عنال 
انتصاراً لرصخة الثائر الثو يل مار  او لبوزة 
وعباوع، ون ترتكوا ارصاة ألََعَواته الرخيصة 
املاثونة بالوطاية وربما الشخصية. عنبوع.. 
رجل املخابرات الربياانية سابناً واألمريكية 
حاليااً أن ينامهم اريساًة ألجال ثروة جالل 

نري الرشعية منابل تنسيم الجاوب. 
عليهام أن يفهماوا أن عبااه لااع7 يافذ 
ُمَخّااااً ون يمتلاك أ7َّ قارار ون يحمل  رة 

وطاية أَْو إنَْسانية.
َا أبااء لاذا املربَّع ضا الغزاة  لهاذا إنَّ توحُّ
الواااين من الخليج وطرع أ نابهم الاواعش 
والثمالء يشكل املاخل الحنيني إليجاع الحل 
الثاعل والشامل للنضية الجاوبية؛ ألن أعااء 
اليمن لم أعااء الجااوب، ومن ياعم ويغذ7 
نشااط الااعشاية ايه واملااطنية لو أعااء 
الجااوب، لكان طاملا ولاااك مان أباائه من 
ينفون اليو  ضا مشاريع انحتالل والتمزيل 
لليمن بشاكل عا  ساتتبخر املؤامارات التي 
تستهاف اليمن بشاكل عا  والجاوب بشكل 

خاص. 

رسالٌة مفتوحٌة لرموز الجنوب

  الدكتور 
حسـن علـي مجلـي*  

باونُت الجيش واللجان الشثبية 
وكااة حلفائهم الوطايل املاالضل 
للثااوان عاى اليمان تُصابُّ كلُّهاا 
يف مصلحاة اليمان وحركاة التحاّرر 
و لاك  الثرباي،  الثاور7  الوطااي 

تأسيساً عى األسانيا التالية:
الكفااُح  يرتباُط  األول:  السااا 
ضاا الثااوان واملثتاين باساتثاعة 
الوطاية  اليمان والُهويّاة  اساتنالل 
اإلْساااَل   جمااح  وكباح  اليماياة 
السايايس التكفاري7 الرجثاي الذ7 
ينوُعه )اإلخوان املسلمون = التجمع 
واساتئصال  لإلْصااَلح(،  اليمااي 
مان  الوطان  وتاهاري  الولابياة 
ماظومتهاا اإلرلابياة. لاذا انتجاه 
مان شاأنه تحويال اليمان إىل قاّوة 
إْقليْمياة، وتمكيااه مان الرشوع يف 
خاط تاموياة توار ارصة تأريخية 

لالستنرار والتنا .
السااا الثاناي: من شاأن تحنيل 
مان  يُحااَّ  أن  اليمااي  انساتنالل 
الافو  الساثوع7 الرجثي يف املاانة 
ياتارُص  حال  وخصوصااً،  كلهاا، 
الشاثُب اليماي، وتغاو اليمن قاعرًة 
عاى اسارتعاع املحااظاات اليماياة 
)جيزان، نجران، عسري( التي احتلها 
الساثوعيون عاا  ل193 ، ونريلاا 
من املااطل التي تم احتاللها بثا  لك 
مثل )الارشورة والوعيثة(، والواقثة 
يف قبضة صانثي اإلرلاب )الاواعش 
- آل ساثوع(. وسايكون لجام بثري 
التخلف والتكفري واإلرلاب السثوع7 
الولاباي ألام ماا يمكان أن يناَمه 
الشاثُب اليمااي والثاوار اليماياون 
وحلفاؤلام لحركاة التحارر الثربي 

والثاملي بل ولإلنَْسانية جمثاء.
ون رياب أن أياة خااوة يف اتجاه 
كبح جماح الرجثية الساثوعية، لي 
خاوٌة يف اتجاه نهوض حركة التحرر 

والتنا  الثربية.
الساا الثالث: أن انتصاَر اليمايل 
وحلفائهم ضا املثتاين الساثوعيل 
وأعوانهم وأ نابهم، سايمثل انتصاراً 
جاياااً لروسايا والصل وإياران، يف 
مواَجهاة الغارب انساتثمار7، ويف 
منامته اإلمربيالياة األمريكية، كما 
أناه سايثّزز صماوع عول املواجهاة 
والغازو  اإلرلااب  أماا   الثربياة 

وانحتالل.

*أستاذ قانون بجامعة صنعاء، 
المستشار القانوني والمحامي أمام 
المحكمة العليا

آفاُق حرب 
التحرير 

والسيادة 
اليمنية 
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ل�و صب األمريكيون ُكلرّ ما لديهم من قوة عليك وحدك أنت ملا س�اوى ذلك كله 
يوماً واحداً يف نار جهنم؛ ألنك هنا بأول رضبة, بأول ش�ظية س�تموت، ثم ال تحس 
بأي يشء بعد ذلك، ولو صبوا عليك ُكلرّ أس�لحتهم، ولو افرضنا أيضا أنك س�تبقى 
حياً وصواريخهم توجه إليك, وقنابلهم توجه إليك أيضاً حتى آخر قطعة يمتلكونها 

لكان ذلك أيضاً ال يساوي ساعة واحدة يف قعر جهنم.]مثراة الله اا الارس 15[
ب�ل لو نعقل ونفه�م، أن ُكلرّ ما يتوعدن�ا به اآلخرون يف هذه الدنيا، ال يس�اوي 
الح�رسات والندم الذي قد يتعرض له اإلنَْس�ان يوم القيام�ة إذا قدم عىل الله وهو 

مم�ن عصاه، وص�دف عن رضاه.. تلك الح�رسات، وذلك الندم الش�ديد يقول الله 
- وه�و ينقل لنا صورة من مش�اهد ذل�ك الندم الذي س�يحصل للعاصني - يقول 
تعاىل: }َويَْوَم يََعضُّ الظَّاِلُم َعىَل يََديِْه{يعض أنامله من األلم، من الندم، من الحرسة: 
}يَُقوُل يَا َليْتَِني اتََّخذُْت َمَع الرَُّس�وِل َس�ِبيالً يَا َويَْلتَا َليْتَني لْم أَتَِخذْ ُفالنًا َخِلياْلً َلَقْد 
أََضلَِّني َعِن الذِّْكِر بَْعَد إِذْ َجاَءِني{ أليست هذه كلها عبارات حرسة وندم؟ ندم يقطع 
القلوب، يعض املجرم، يعض الظالم عىل يديه يعضها من ش�دة األسف، واأللم، من 

الحرسة والندم. ]مثراة الله اا الارس 15[

ب�ل قد يحدث ل�ك هنا يف الدني�ا وأنت تملك الكث�ري, الكثري من وس�ائل الرف 
والراح�ة، فيع�رض لك أم�راض تحول بينك وب�ني أن تتمتع بما ب�ني يديك، فرى 
اآلخرين من حولك يتمتعون بكل ما لديك وأنت ال تستطيع أن تذوق من هذا، وال أن 
تقرب هذا، من شتى األصناف التي تمتلكها، تلك األصناف التي بعت بها دينك، تلك 
األصناف التي أحبطت بها ذمتك، وأهلكت بها نفس�ك. إذاً فليس يشء هنا يف الدنيا 
من النعيم، وال من وس�ائل الرغيب ما يمكن أن تقارن بينه وبني موضع س�وط يف 

الجنة. ]مثراة الله اا الارس 15[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

] نِّ َرْفَنا �إَِلْيَك َنَفًر� ِمَن �جْلِ  برنامج رجال �هلل : ملزمة ]َو�إِْذ �سَ

القعود.. والتخاذل.. عن مواجهة األعداء ليس من )الحكمة( يف شيء.. ولن ينعَم بالسالم من هكذا نهجه
  - خاص:

اِهيُْا الَناِئُا -َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه-  أْلَناى الشَّ
ْااَا إَِليَْك نََفًرا  محاارضة اا ملزماة ا ]َوإِ ْ رَصَ
[، متاااونً ايها موقاف الجن من  ِماَن اْلِجانِّ
الُناْرآن الكريم ومن الرساالة املحماية، حيُث 
كان موقاف الجن أحساَن وأاضاَل بكثري من 
موقاف اآلنف من البرش الذين يُاعون إىل عين 
الله، وكتاب اللاه، ايصموا آ انهم عن الهاى، 
بل ويجمثون كيالم ملحاربة اإلْسااَل ، ونبي 
اإلْسااَل ، وورثاة الكتااب أعال  الهااى، انا 
حكاى عاهم أنهام وصلوا إىل عاا رساول الله 
صى الله عليه وآله وسالم واساتمثوا للنرآن 

شاايا،  بإنصاات 
جازء مان الُناْرآن، 
وانالنوا  واهموه، 
إىل قومهام ماذرين 
لهام، وعاعال لهم 
لاذا  اإلْسااَل ،  إىل 
اناا ساار الله يف 
الكريام  الُنااْرآن 
كاملاة  ساورة 
]ساورة  باسامهم 
و كار  الجان[، 
يف  أَيْضااً  موقفهام 
األحنااف،  ساورة 
عّل البارش يأخذون 
يف  ماهام،  الثاربة 
الكتماان  عاا  
وتبليغاه  للهااى، 
بارينة موانة.. 

املثبِّطون.. 
يرتكون اليقينيات، ويميلون إىل 

االحتماالت!!
ِهيُْا الَناِئُا -َسااَلُ  اللِه َعَليِْه- إىل  أشاار الشَّ
ة، وكيف  مواقاف املرجفال واملثباال يف األُمَّ
أن ُكّل جرائام اليهوع أمسات واضحة وضوح 
الشامل أمامهام، وأنهاا ساتصل إليهام ن 
محالة، ولكاهم يحاولون أن يتااساوا  لك، أن 
يبرصوا الواقع، ويراضوا أن يرصخوا بكلمات 
املاوت لهم، بالرنم مان أن أولئك يثملون عى 
إماتتااا اثاال، حياث قاال: ]مان املتوقع أن 
تسامع من بثض الااس لاا، ولااك: يسخر 
من لذا الشاثار، أَْو يتهرب من املشاركة ايه، 
أَْو يخّوف اآلخرين من أن يراثوه، ايتوقع أنه 
قاا يحصل كذا أَْو قا يحصل كاذا، أَْو ربما، أَْو 
احتمانت..، ولذا لو من ضثف اإليمان؛ ألناا 
نجا لذا الشاخص لو من ياالل عى أساس 
انحتماانت، ويارتك الينياياات، الينل الذ7 
يأمر بالثمل يف النرآن الكريم، الخار املتينن 
الثمل املتينان جاوائيته، يرتك الينل، ويميل 
إىل انحتمانت: ]ربما يكون لذا الشاثار يثري 
الاولة ايحصال يشء، ربما لاذا يثري أمريكا 

ايحصل يشء![.

االستدالُل بأحداث الحادي عشر من 
سبتمرب2001م:ــ 

ِهيُْا الَناِئُا -َسااَلُ  اللِه َعَليِْه-  واساتال الشَّ
عى أن اليهوع والاصاارى أكثر التماماً بأمر 
أمتهم ماا، و لك برّعة اثلهم تجاه املسالمل 
بشاكل عا ، بثا أحااث 11/من سابتمرب يف 
نيوياورك، حيث قال: ]حااعث واحا حصل يف 

نيوياورك حااعث واحاا تحرك لاه املواطاون 
مان اليهوع والاصارى يف مختلف بلاان أوروبا 
ورضبوا املسالمل يف الشوارع ولاجمولم إىل 
مسااجالم وإىل مراكزلم وُقتال كثري ماهم 
وساجن كثري وأو 7 كثري من املسلمل لااك، 
انالناوا لام عى أسااس حااعث واحا عى 
مبااى واحا، أماا نحن امئاات الحواعث عى 
أمام بأكملها عى عرشات املباني عى عرشات 
املسااجا عاى عارشات املستشافيات عاى 
عرشات املاارس يف مختلف املااطل اإلْساَلمية 
ون نتحارك، أليال لذا يثاي باأن أولئك أكثر 
التمامااً بأمار أمتهام أكثار مااا؟ لام من 
انالنوا حتى يف اسرتاليا، - وأين اسرتاليا من 
أمريكا؟ - ويف برياانيا ويف ارنساا ويف أملانيا 
ويف مختلف املااطل، انالنوا إليذاء املسالمل 
ورضبهم بثا  لك الحاعث، 
حااعث عاى مبااى واحا 
أن  املحتمال  مان  وليال 
يكاون  لاك بتخايط أ7 
جهة ن عولة إْسااَلمية ون 
عولاة عربياة ون ماظمة 
مان املاظماات عاخل لذه 
البلااان، وإنماا لاو مان 
عمل الصهيونية نفساها، 
اأنت عااما تشاالا أنهم 
يميتاون أمتاك ويميتاون 
عياك اثالً - بالفثل وليل 
بالنول انط - ثم تجبن أن 
تنول قاون: املوت ألمريكا 
- املاوت إلرسائيال، أليل 
لذا يثاي بأناك لم تصبح 
شايئاً ولم تثا شيئاً؟ وأنك 
يف الواقع أصبحت صفراً يف 

لذه الحياة[.

الُثاّزل.. لام أول مان  الاااس املسااملل 
يرُضبوا:اا

وحاّذر -َسااَلُ  اللاِه َعَليْاِه- مان املواقف 
الخاارية التاي يتخذلاا بثض الاااس تجاه 
النثاوع  إىل  الاعاوة  يف  واملتمثلاة  أعاائهام، 
والساكوت، ويارون أن  لك )حكماة( وأنهم 
بذلاك سيثيشاون يف أمان، حيث قاال: ]الذ7 
ياالال ليثباط وإن كان قاا اهم اثاالً لكاه 
إنَْساان ن يهماه يشء, ن يهماه إْسااَلمه، ن 
تهمه أمته، يساكت ألنه يرى أن سالمته يف أن 
يساكت، ويرى أنه عااما يتجه إىل الساكوت 
أنه الشخص الحكيم الذ7 عرف كيف يحااظ 
عاى أماه وساالمته. نناول: أنات نالط عى 
نفساك، أنات تجاي عى نفساك مان حيث ن 
تشاثر، أنت تهيئ نفسك ألن يكون لك عاّوان 
منابال عاو واحا، أنت ن تتأمل األحااث جيااً 
حتاى تثارف أن أولئاك الذين وقفاوا موقفك 
لام عااعة الضحياة األوىل أماا  ُكّل حااث 
يحصل، عااما نشاالا التلفزيون ساواء عن 
أاغانساتان أَْو عن السال أَْو نريلا، ألستم 
تسمثون ونسامع جميثاً أنه كثري من أولئك 
رضباوا وقتلاوا وعمارت بيوتهام ولام كما 
ينولاون عزَّل، الثزل لم لاؤنء الذين لم كا 
]األثاوار[ يثتزلون ولم من قاا قرروا بأنه ن 
عخل لهم وأنهم َسيسلمون، لم شالالم لم 
يكونون لم الضحياة وأول من يرُضب، إنهم 
ن يسَلمون أبااً، رُضبوا يف أاغانستان ورُضبوا 

يف السال[. 
ويف نفال الساياق قاال أيضااً: ]ونناول 
لهام أيضاً مان يفكرون لذا التفكاري: تابثوا 

التلفزيون وسرتون.. لل إن أولئك املجالاون 
وحالام يرُضباون املجالاون يف الشيشاان 
ويف  لبااان  ويف  الساال  ويف  البوسااة  ويف 
أاغانساتان ويف أ7 مااناة؟ أ  أن الارضب 
األكثار والانص األكرب يأتي يف َماْن؟ يف أولئك 
الذيان قارروا النثاوع، لم من تسامع عاهم 
ينال عاهام )مانيل وُعّزل(، ثام انظر أولئك 
املانيال والثزل لال لم نسااء َوأطفال؟. أ  
أنك ترى ايهم الكثري من الشاباب، ترى ايهم 
الكثري مان الرجال الذين كان باساتااعتهم 
وبإمكانهام أن ياالنوا يف عمل اذلوا وُعِمرت 
بيوتهم عى رؤوساهم، وعمارت مزارعهم ثم 
أصبحاوا يبكون كما تبكي الاسااء، ثم يف لله 
ون يف سابيله. ن يرون ألنفسهم عزاً ون مجااً 
أما  ما يشالاونه من عمار، لكاك أنت عااما 
تاالل يف مواجهة عاوك اإنك ستُكون أقل أملاً 
يف عاخل نفساك أما  ما تشالا من رضباتهم 
يف بيتاك أَْو يف أونعك. السايا حسان نرص الله 
عااماا قتل اباه لال بكى كما يبكاي أولئك؟ 
بكل ارتياح بل قال عن اباه أنه لو من لاجم 
أولئاك ونزالام لم، لام ياتظار يف بيته حتى 

يأتوا لم ايرضبوه، لكذا كال  الرجال[.

املواقُف الحكيمة التي يجُب اتخاُذها 
ضد اليهود:ـ

اِهيُْا الَناِئُا -َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه-  وااّاا الشَّ
أقاواَل البثض باأن الحكمة تنتايض املهاعنة 
والساكوت، وعا  تأجيج اليهاوع والاصارى 
ضاناا، أَْو تأجياج الحكومة ضاناا، وأن لذا 
سايؤع7 إىل الساالمة والثيش بأمان!! انال: 
]إن من يَْسَلم حنينة ومن لو أبثا عن الخار 
حنينة ومن ترىض نفساه حتاى ولو أصابه 
يشء لام املجالااون }أَنَْجيْاَا الَِّذياَن يَاَْهْوَن 
وِء{وقال ُسبَْحانَُه َوتََثاىَل يف آية أخرى:  َعِن السُّ
}َكذَِلاَك َحّنااً َعَليْاَا نُاْاِج اْلُمْؤِمِاَل{.املؤماون 
لم من يأمرون باملثروف وياهون عن املاكر، 
لام مان يجالااون يف سابيل اللاه باكل ما 
يستايثون، لؤنء لم من يصح أن ينال لهم 
- بمثاى الكلمة مسلمون - واإلْساَل  لو عين 
الساال  ملن؟ ملن لم مسالمون حنينة؛ ألنهم 
من يباون أنفساهم ليكونوا أعزاء أقوياء، لم 
من يباون أنفسهم ليستايثوا أن يااثوا عن 
أنفساهم الرش، ليااثوا عن أنفساهم الظلم، 
ليااثوا عن بلالم الفساع، ليااثوا عن عياهم 
الحرب، اهم أقرب إىل األمن والساال  يف الانيا 

ويف اآلخرة[. 

)بقية السيف، أبقى ولدًا، وأكثر عددًا(
واستشها -َسااَلُ  اللِه َعَليِْه- بكال  لإلما  
عاي علياه الساال  يحاث اياه عاى وجوب 
الثمال عاى أن يكاون املجتماع قوياا، مثه 
أسالحة قوية، مؤثرة عى الثااو، لكي يرلب 
جانبااا، ويثمل لاا ألف حسااب، واستشاها 
أيضاا بمنارنة بساياة بال قاوة اإليرانيل 
والفلساايايل، حياث قاال: ]نحان نثلم أن 
الغرب أن أمرياكا وإرسائيل تحمل من الثااء 
إليران أكثر مما يحملونه للفلسايايل، ولكن 
لال اساتااعوا أن يثملوا شايئاً باإليرانيل؟ 
ولم مان يمتلكاون صوارياخ بثيااة املاى، 
ويمتلكون قاابل نووية، ويمتلكون ُكّل يشء؛ 
ألنهم يثرااون أن أولئك ليل من الساهل أن 
ياخلوا مثهم يف حرب، ساتكون حرباً ماهكة 
جاااً لهم يف مختلف املجاانت، كما قال اإلما  
عى )عليه الساال ( ))بنية السيف أبنى ولااً 

وأكثر عاعاً(( إنما يأتي الانص يف من يجثلون 
أنفسهم كما ننول ]ماااخ[ أولئك الثزل.. ألم 
ينتال يف أاغانساتان الكثري مان أولئك؟ قرى 
بأكملها ُعمرت. لاااك الحرسة أن تامر بيتك 
وأن تنتال أرستك، وأنات ن ترى أنك قا عملت 
بالثاو شايئاً، ساتاا  عى أنك اتخاذت قراراً 
كان قراراً خاطئاً بالاسابة لك وكانت نتيجته 
عكساية عكل ما كات قا رسامته لافسك، 
إنهام ن يسالمون أباااً أولئك الذيان ينولون 
ألنفساهم: ]أما نحن ما لاا حاجة[. وينولون 
كما يناول املاااناون عااما يارون املؤمال 
ياالناون يف مواقاف - مهما كانت بساياة 
- عااما يارون املؤمال ياالناون يف مواقف 
ضااا عولاة كربى }َنارَّ َلاُؤنِء ِعياُُهاْم{، ألم 

املااانون  ينال 
يف  لاك الثارص 
أيا  َرُساول الله 
اللاه  )صلاوات 
علياه وعى آله( 
انالال  عااماا 
ن  ملسالمو ا
عولاة  ملواجهاة 
وعولاة  الارو ، 
كماا  الارو  
تواجاه أمرياكا 
َلُؤنِء  }َنرَّ  اآلن: 
ِعياُُهْم{ مساكل 

مغفلال 
ن  بحاو يذ
كيف  أنفساهم، 
عتهم  ساتاا با
أن يؤثاروا عاى 
عظمى؟!  عولاة 
ن، إن املغرورين 
لام أولئاك، لم 

الذيان ناّروا أنفساهم. وجاء النارآن الكريم 
ليؤكا أيضااً أن من يتخذون قارارات كهذه - 
لينثاوا - إنهم لن يسالموا ولم من ستاالهم 
الثنوبة بأضثاف أضثاف من اآلن  والانص 

أكثر مما يثاني ماه املجالاون[.

تثبيُط املنافقني للمسلمني يف غزوة 
تبوك:ــ

موقاف  إىل  َعَليْاِه-  اللاِه  -َسااَلُ   ولفات 
املااانل يف املاياة املاورة، عااما قرر رساول 
الله صى الله عليه وآله وسالم أن يذلب لغزو 
الارو ، وأنهم عملوا جالاين عاى أن يثبّاوا 
املسالمل، وقا ساّار الله  لك قرآنااً يتى إىل 
ياو  النياماة، و كر لاذا األمر ايه إساناط 
عى الواقع الذ7 نثيشاه، حياث أن املرجفل 
كثاريون يف زماااا، حياث قاال: ]وينولاون 
كما يناول املاااناون عااما يارون املؤمال 
ياالناون يف مواقاف - مهما كانت بساياة 
- عااما يارون املؤمال ياالناون يف مواقف 
ضااا عولة كربى }َنرَّ َلاُؤنِء ِعياُُهْم{ ألم ينل 
املاااناون يف  لاك الثارص أياا  رساول الله 
)صلاوات الله علياه وعى آلاه( عااما انالل 
املسالمون ملواجهة عولة الارو ، وعولة الرو  
كماا تواجه أمرياكا اآلن: }َنرَّ َلاُؤنِء ِعياُُهْم{ 
مسااكل مغفلال يذبحاون أنفساهم، كيف 
باساتااعتهم أن يؤثروا عاى عولة عظمى؟! 
ن، إن املغروريان لام أولئك، لام الذين نّروا 

أنفسهم[.
ُمضيفااً أن مان يفار من املواجهاة خواا 
مان املوت اإن املوت سايأتيه ن محالة، حيث 

قاال: ]وجاء النرآن الكريم ليؤكا أيضاً أن من 
يتخذون قارارات كهذه - لينثااوا - إنهم لن 
يسلموا ولم من ساتاالهم الثنوبة بأضثاف 
أضثاف مان اآلن  والانص أكثار مما يثاني 
مااه املجالااون. إن الله حكيام وبياه أمور 
الاااس جميثااً، اأنات ن تفكار أناك عااما 
تخاط يف عاخل نفساك ارتجاح أن تنثا وأن 
قثوعك لو الساالمة، إن لااك مان لو عليم 
بذات الصااور، لو يثلم ما يف أعماق نفساك 
ولو لن يغفل عاك؛ ألنك واحا من املسالمل، 
إناك واحا ممن لاو يف واقثه قاا أعاى الله 
ميثاقاً؛ عااما تنول بأنك مسالم وأنك مؤمن، 
إناك حيائاٍذ ممن ينار عى نفساه بأنه ممن 
قالوا سامثاا وأطثااا، ولذا لاو ميثاق بل 
اإلنَْساان،  وبال  اللاه 
الله الذ7 يثلم بأعماق 
رسائارك، برسائارك يف 
أعماق نفساك لو من 
سايجثل ما تفكر ايه 
}أََلْم  َومساتحيالً  بثيااً 
تَاَر إىَِل الَِّذياَن َخَرُجاوا 
أُلُوٌف  َوُلْم  ِعيَاِرِلْم  ِمْن 
َحذََر اْلَماْوِت َاَناَل َلُهُم 
اللَُّه ُموتُوا{ ألم ينل الله 

لكذا، موتوا؟[.

أرادوا القعود لكي 
َيْسَلُموا.. إذن لن 

َيْسَلُموا:ــ
-َسااَلُ   واساتاكر 
أولئاك  َعَليْاِه-  اللاِه 
يف  املاالنل  املثباال 
عليهم  يشريون  الااس 
َوالساكوت  بالنثاوع 
وعاا  ماارصة الحل ألن  لاك لو )الحكمة( 
والاذكاء والالااء والسياساة تنتايض لذا، 
انال: ]وأنات تلمل أنت يف زماناك وأما  ما 
تناو  به من عمل، تلمل أولئاك الذين قرروا 
ألنفساهم أن يساكتوا، وأن ياالنوا ليثباوا 
عاك، ترالام ارحل بما لم عليه، أنهم يرون 
أنفساهم الحكمااء واأل كيااء، والذين اهموا 
كيف يبثاون أنفسهم عن الخاورة، لاا قال 
الله عن أمثالهام: }َاِرَح اْلُمَخلَُّفوَن ِبَمْنَثِاِلْم 
يَُجاِلاُاوا  أَْن  َوَكِرُلاوا  اللَّاِه  َرُساوِل  ِخاالَف 
ِبأَْمَواِلِهاْم َوأَنُْفِساِهْم يِف َساِبيِل اللَّاِه{ كرلوا، 
ضثف يف إيمانهم، ضثاف حتى يف رجولتهم، 
ليال لايهام إبااء كما لااى الرجاال، وقالوا 
لآلخرين: }ن تَاِْفُروا يِف اْلَحرِّ ُقْل نَاُر َجَهاََّم أََشاُّ 

َحّراً َلْو َكانُوا يَْفَنُهوَن.
ألم يهاع أولئك بأنهم إن كان عا  خروجهم 
تحات عااوان: أن الوقات حاار ن نساتايع 
أن نخارج يف الحار لاو يف الواقع ليال عذراً 
حنينياً، وليل عذراً ُماربراً، أنتم قثاتم عون 
مربر، وأنتم تشاالاون رساول الله )صلوات 
اللاه علياه وعاى آله( ولاو إنَْساان كمثلكم 
يؤملاه الحر والربع، اهل أنتم أرحم بأنفساكم 
وتؤثارون أنفساكم عى رساول الله)صلوات 
الله علياه وعى آله(! لو كان لااك يف النضية 
مربر لنثا لو، لكان ليل لااك مربر، وليل 
لو ممان يبحث عن املاربرات للنثوع}ُقْل نَاُر 
َجَهاََّم أََشااُّ َحّراً{ ما ا يثاي لذا؟ أليل يثاي 
لذا باأن قثوعكم عصياان، وأن قثوعكم من 
ماالال أنكام تريااون أن تَسالموا، إ اً الان 

تسلموا؛ وراءكم الاار إن كاتم تفنهون[.

 السيد حسن نصر 
اهلل عندما ُقتل ابنه 
هل بكى كما يبكي 
أولئك؟ بكل ارتياح بل 

قال عن ابنه إنه هو من 
هاجم أولئك وغزاهم 

هم، لم ينتظر في 
بيته حتى يأتوا هم 

فيضربونه، هكذا كالم 
الرجال.

 هناك الحسرة أن 
تدّمر بيتك وأن تقتل 
أسرتك، وأنت ال ترى 

أنك قد عملت بالعدو 
شيئاً، ستندم على أنك 
اتخذت قرارًا كان قرارًا 

خاطئًا بالنسبة لك وكانت 
نتيجته عكسية عكس ما 
كنت قد رسمته لنفسك

الجزء 
الثاني
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إبراهيم الهمداني

امتاز املرشوُع الُنْرآنيُّ الثنايف بخاابه 
الثنالني الراقي الذ7 يهاُف إىل تفثيل بُاية 
الوعي الجمثي، من خالل مخاطبة الثنل 
باألعلة والحجج والربالل الواضحة، التي 

من شأنها إَعاَعة انعتبار ملكانة الثنل 
وألميته ورضورة تفثيله؛ للنيا  باوره 

ومهمته الفثلية يف لذه الحياة، ولذا يؤكا 
حنينة انبثاق املرشوع الُنْرآني وصاوره 
عن الُنرْآن الكريم  اته، الذ7 ارتكز عى 

مخاطبة الثنل بإثارة التساؤنت، وتحفيزه 
عى اإلجابة من خالل إخراجه من حالة 

الجموع والتلّني السلبي والتصورات املسبنة 
واملنونت الجالزة والتفكري الغري7 املنولب، 
ومحاولة إَعاَعة تفثيله يف السياق الصحيح: 

إّما بالتحضيض والحّث الاائم “أاال يثنلون”، 
“أاال يتذكرون”، “أاال يبرصون”، وإما 

ببيان مزية أصحاب الثنول 
باختصاص توجيه الخااب 

الُنْرآني إليهم أونً قبل نريلم؛ 
كونهم األعرَف بحنينته وِعَظِم 

حججه ومثجزاته، اكان 
اختصاُصهم بالخااب الُنْرآني 

وآياته املتوجهة )لنو  يثنلون(، 
)لنو  يوقاون(، )لنو  

يثملون(، )لنو  يتفكرون(، 
)لنو  يؤماون(... إلخ.

ويف الجاناب اآلخر ياذُ ُّ الخااُب الُنْرآناي أولئك الذين 
راضاوا خااَب الثنل، ونزعاوا متثّصبل للثاطفة تجاه 
األسالف )لذا ما وجانا عليه آباءنا( أَْو تجاه لوى الافل 
َل َلذَا اْلُناْرآُن َعَى َرُجٍل  وانساتكبار حل قالاوا )َلْون نُازِّ
ِمَن اْلَنْريَتَاْلِ َعِظيٍم(، وبذلك )َوَجَحُاوا ِبَها َواْساتَيَْناَتَْها 

أَنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعلُوًّا(.. 
باذات املاال جاء املرشوُع الُنْرآني الثنايف الذ7 انالل 
اِهيُْا الَناِئُا حسال بارالاين الحوثاي رضواُن اللِه  به الشَّ
علياه ليُثيَا انعتباَر لإلنَْساانية كنيماة مالنة، والثنل 
ة، بوصفه قااَة انتصال والتواصل يف عملية  كنيمة َخاصَّ
بااء الوعاي وصيانة املفاليم والتصاّورات لاى املجتمع 
املسالم، ويثا لذا املارشوع الرتجمَة الفثليَة والتجسايَا 
الحركاي للاص الُنْرآناي -بما لو عساتور حياة وماهج 
شامل- الذ7 يرى رضورَة تجسيا انعتناع واقرتان النول 
بالفثل، مساتاكراً َمن رأى خالف  لك )ِلاَم تَُنولُوَن َما َن 
تَْفَثلُوَن( اذلك  نٌب عظياٌم )َكرُبَ َمْنتًا ِعاَا اللَِّه أَن تَُنولُوا 

َما َن تَْفَثلُوَن(.. 
وعى لذا األََسااس ومن لذا املاالال ارتكزت الثنااُة 
الُنْرآنية واملرشوع التوعو7 للشهيا النائا عى ركيزتل: 
األوىل: الرؤية ويمثّلها الشثاُر بمحمونته األيايولوجية 
وانعتناعياة ومضاميااه الانلياة الواساثة، بماا يحاع 
موقَف الاذات من اآلخار، وتصّورلا للحيااة والكون من 
حولهاا واملصاري أيضاً، )اللاُه أَْكرَب، املوُت ألمرياكا، املوُت 

إلرسائيل، اللثاُة عى اليهوع، الارُص لإلْساَل (.
الثانية: املوقف الذ7 يجسااه اثاُل املناطثة للبضائع 
األمريكياة واإلرسائيلياة وَمن عار يف الكهماا وحالفهما، 
وإ ا كانات الرؤية قا نّصت عى إْعااَلن الرباءة من اليهوع 
والاصاارى؛ امتثاانً لألمر اإللهاي، اإن املوقاَف يتجاَوُز 
الناوَل وانعتنااَع إىل الفثال، مان خالل مناطثاة الثاو 
ومحاربتاه يف اقتصااعه، الاذ7 يباى أََساسااً مان عمائاا 
وأشاالئاا، وياماو عاى جوعاا وانرناا وابتازاز ثرواتاا، 
وتكريل املاانة كلها ساوقاً استهالكيًة ملاتجات الثاو، 
ساواء الغذائياة والتكاولوجياة أَْو الحربية والثساكرية 
ممثلًة باألسلحة بثا أن جثل ماا ساحًة مفتوحًة لحروبه 

وماتجات مصانثه الحربية.
تكُماُن أوىل جماليات زامال “املناطثة” يف اساتيثابه 
الكباري ملفاليام ومفرعات املارشوع النرآناي ومحاولته 
ترجمتها يف قالب شاثر7 بايع، مرتااناً مع األعاء املتميز 
للماشاا املباع عياى الليث؛ لتتساع عائارة التلني لذه 
املارة إىل نااق واساع من الاااس الذين يفتحاون للزامل 
ومضاميااه وتاغيماتاه وتوقيثاتاه املوساينية عنولهم 
وقلوبهام، وبذلاك يافتاح خاااُب املناطثة عاى قاعاة 

جمالريياة واساثة، تتجااوز إطاار اننتمااء الفكار7 
للمسارية الُنْرآنياة، لتشاَمَل جميع من اساتهااهم لذا 
الثااوان أَْو أياعياه يف اليمان والوطن الثربي واإلْسااَلمي 
والثالم بأكمله، تبثاً ملنارات املساحة التي سيشغلها لذا 
الصوت ويملؤلا صااه؛ لتصبح املناطثُة الفثَل اإلجرائيَّ 
الحاساَم الذ7 يُفارتَُض أن يتخاذَه ُكلُّ ضحاياا الهيماة 

وانمربيالية الصهيوأمريكية.

تترحلي با  إسرائيل  مع  أمريكا  سلعة  »ي��ا 
ما نستسهله واحد فيش  نسلّم قرش  با  ما 

باقاطع أمريكا واْحرِّض أخوتي وربعي وهلي
قنبله« توفير  السلعة  من  امريكا  دامت  ما 
يباأ الزامُل بحارف الاااء “يا” الاذ7 يتجاوز محمولُه 
الانيل املاحارص تابيَه املااعى املخصاوص انط، ليُصِبَح 
يف التوظياف الساياقي الجاياا وسايلًة لجاذِْب املتلناي 
وإثارِة انتباه أوساع قاعاة جمالريياة وإثارتها وتحفيز 
التمامهاا؛ نظاراً ملا تنوُ  علياه طبيثُة املااعى “سالثة 
أمرياكا مع إرسائيل”  ات الاابع املتسام بالجموع وعا  
الُناارة عى تلبية الاااء أَْو التفاعل مثه بأية صورة كانت 
خالاااً ملاا جرت علياه الثااعة الجمثية والُثارف اللغو7 
والتواضع املجتمثي، يف طبيثة املااعى ورضورة تفاعله.
ولكان حال يكاون املااعى لو سالثة 
وماتجاتاه”  وإرسائيال  “أمرياكا  الثااو 
َاذلك يثاي توجيه الااااء والخااب للثاو 
نفساه؛ ليثلام أن مناطثاة بضائثه لي 
ة يف  نهاج ُكّل منااو  حرب رشياف، َخاصَّ
ظل لذا الثاوان الثاملي والتحالف الكوني، 
حياث تصباح املناطثاة مان األولوياات 
ضمان اسارتاتيجية الارع والارعع التي ن 
تنل شاأناً عن الصموع الشثبي واملواجهة 
الثساكرية يف الجبهاات؛ ولذلاك يجب أن 
تكون املناطثة حنينية وكاملة ن تسالل 
ايها ون تجّوزات، يجب أن تحسب حساب 
أقال النليل “النارش” وأن تثايَاه ألمية 
قصاوى، االسابل يبااأ بناارة، كماا أن التحريض عى 
املناطثاة يخرجها عان عائرة انشاتغال والتمثل الفرع7 

لتصل إىل املستوى الجماعي تصاعاياً.
ُة لتخاطب الثنل املتساائل: ملا ا يجب أن  وتأتاي الُحجَّ
نناطاَع بضائع أعاائاا؟ ايأتي الجواب يف نسال شاثر7 

بايع )ما عامت أمريكا من السلثة توار قابلة(.
ولكان لال يُثنال أناا ننتال أنفسااا ونوّاار ألعزائاا 

الُفرصَة امُلثى لتحنيل  لك؟
ة إ ا ما علماا أن:  نثم َخاصَّ

منزلي تدمر  ذي  الطواير  بنزين  “الببس 
واجب نقاطعها بداعي الدين واّل القبَْيلة”
تأتاي ماتجاات “البباي” كنيمة مهيمااة ومركزية 
يف صورة املشاها الحياتاي عالة عى الثااو وماتمية إليه 
ومثرِّاة به، ومشارية نحاوه ولصينة به، لذا من ناحية، 
ومان الااحياة األُْخاَرى يثاا “البيباي” املاتج األوساع 
انتشااراً عى مسااحة انساتهالك اليومي، رنم أنه ليل 
من رضوريات الحياة، إن أنه أَْصبَح واحااً من طنوساها، 
وتكمن جمالية التوظيف الشاثر7 لهذا املاتج يف تصويره 
يف تموضثاه الجاياا، وقوعاً للاائارات التي ن تثرف نري 

التامري والنتل.
تتوجه لذه الصورة الشاثرية التي تتحول من الجموع 
إىل الحركة املشاهاية وإىل الثنال بأعلتها النوية لريى من 
خاللهاا كم لو مغاور به، ومساتخف بشاأنه ومهاورة 
قيمته ليأتي بثا  لك النااع بُحّجية املناطثة كتحصيل 
حاصال )واجاب نناطثهاا بااعاي الايان وان النبيَلاه( 
تاانماً مع ما يفرضه املوقف الرالن، وإن لم يكن اناالقاً 
مان الاين الذ7 يوجاب  لك، اليكن من بااب النبيَلة وما 
تفرضه أسالاها وأعراُاها وعاعاتها وقيمها، ومن لم يكن 
له عيٌن يماثه اليكن له َحَسٌب ونسب يرععه عن اننزنق 
يف املواقاف املشاياة، أَْو التاورُّط التربيار7 للثااو وتأييا 

جرائمه.

“والله ما اتخاذل وانا املؤمن وربي لي ولي
واستأصلي واقاطعه  واقاطعه  باقاطعه 

داخلي منتج  ُك���ّل  واح���رق  مصانعنا  دّم���ر 
اتقّبله” فكيف  عندي  سلعته  يروج  وامسى 
يأتاي صاوُت الاذات الرااضاة للهيمااة انساتثالئية 
واملشااريع انساتثمارية لتؤكَا بالنَسم الرصيح “والله” 

ثباتَهاا عى موقاف املناطثة وعا  تخا لهاا أَْو ضثفها، 
ماالنًة بضمري املتكلم الحارض بنوة موقفه واملستاا إىل 
إيماناه واملتوكل عاى الله ربه واملتويل لله تثاىل ن ساواه، 
وليبلاغ اإلرصار ماااه، والثناة  روتهاا، والفثال نايته، 
مان خاالل عننت التكارار اللفظي لفثال املناطثة ثالث 
مارات، وإرعاااه بفثال انساتئصال الذ7 يصور مشاها 
انقتاالع من الجذور، وبذلك يتجاوز اثل املناطثة عننت 
انمتااع والراض، ليصل إىل تجسايا حركي إيَجابي يباعر 
إىل اساتئصال واقتاالع ُكّل ماا يثاوع بالافع عاى الثاو، 
ساواٌء أكانات البضائاع وحركة املارور التجارياة أَْو أ7 
يشء آخر من شأنه تساهيل مها  الثاوان يف قتلاا ونهب 
خرياتاا واساتثباعنا، إَضاَاة ما يحمله التاغيم املوسيني 
وحسان التنسايم والتكارار مان عننت تثاضاا املثاى 
املركز7 وترتاسال ماع املفارقة التي يحملهاا البيت التايل 
يف خاابهاا الثناي النائم عى منارنة الصورة واملشاها 
الذ7 رسامه ويرسامه الثاو، حل عّمار مصانثاا وعّال 
البُاياة انقتصاعية وقىض عاى ُكّل صور ومظالر اننتاج 
الااخي رنم بسااطتها وقّلتها لينيَم عى ركا  اقتصاعنا 
بُايته انقتصاعية؛ إ  يجثلاا واحااً من أسواقه ومثارضه 
انستهالكية الاائمة يف مفارقة صاعقة ومرعبة ن ينبلها 
عنل ون يستسايغها مااال، ليختَم لذا املشاها بصاًى 
ماٍو نستفها  اساتاكار7 مرير “كيف اتنبّله”، أ7 واناً 
أل7 ماال وعى أ7 مبااأ يمكن تربير النبول بهذا الثاو، 
ويف صورته الوحشاية الرالاة، ن يوجا أ7 مربر ون أعني 

ماال.. 
تتاواىل التسااؤنُت يف صيغاة اساتفها  اساتاكار7، 
يؤكاا مكانة الثنل وألميتاه اناالقاً من راضه ملثل لذه 
املواقاف، إ  ن يُثنال أن تنَف يف صف عاوك ضا نفساك، 
وتُثياُاه عى قتلك وتامريك والتحكام بنراراتك ومصريك، 
وبثياااً عن ُكّل توصيف واحتجااج وماال اإن مثل لذه 
املواقاف مراوضاة وتأبالا الفارة اإلنَْساانية الساوية، 
ناليك عن الثنل واملاال وإلزامات الاين، احتى الحيوان 
الاذ7 ن عنال لاه يراض أن يناف تلك املواقاف اما بالك 

باإلنَْسان الذ7 كّرمه الله تثاىل واستخلفه يف أرضه؟!.

“كيف ادعم اعدائي مبالي وادعي الله تنجلي
كيف اّدعي حربي على الظالم وانا ذي مّوله”
اساتفهاٌ  يااو7 عاى مفارقة عجيباة يأبالا الثنل 
ويراضها املااال، إ  ن يصح من  7 عنل النيا  بالفثل 
وننيضه يف الوقت نفسه، “كيف اععم اعاائي بمايل”، ويف 
الارف املنابل “اععي الله تاجي”، عى أ7 أََسااس أطلب 
من الله الفرج وأنا سبٌب يف استمرار الجرائم بحني وتزايا 
قاوة عاو7، إنماا لو بما أعااع من خالص ماايل، أليل 
األحرى باا إيناف ععم عاونا بأَْمَوالاا، عوضاً عن انلتجاء 
الكا ب لله تثاىل وطلب الفرج والَثون والارص ماه، أليل 

ترك الذنب أوىل من طلب املغفرة كما ينال؟.
“كياف اّععي حربي عاى الظالم واناا  7 مّوله”، لاا 
يحنل الرتاسل الانيل قوًة جاياًة للمثاى وتأكيااً لسابنه 
من خاالل احرتاف التكارار انبااعاي، الذ7 يجياا إَعاَعة 
صيانة الفكرة يف قالب جايا مع بناء مضمونها املركز7، 
وبذلك يفصح الساياق انساتفهامي عن مواضثة جاياة 
للاذات، تخرجها عن كونهاا الضحية املساتَلبة إىل كونها 
مجرمة مشاركة وضحية ن تستحل الرحمة، ما عامت لم 
تِع حنينة الوضع، وطبيثة املؤامرات التي تُحاُك ضاَّلا.

“ماشي زكا يا نفس دامش باحلجج تتعللي
بّدله منتج  ُك��ّل  بدايل  شعبي  يا  السوق  في 

املنزلي ال��ك��ت��اب  ب��آي��ات  ف��رض  محاربتها 
باملرجلة” باإلنَْسانية  ب��األع��راف  بالشرع 
يمكان الناول إن ثناااَة الشااعر لهاا عوٌر كباريٌ يف 
طبيثاة اساتيثاب واهام املفاليام واملناونت، ومن ثم 
إَعاَعة صيانتها يف توظيف شاثر7 متنن وواٍع بابيثتها 
ومالونتهاا إىل حا بثيا، ومن ضمن تلاك املنونت )زكاء 
الافل( أ7 ُطهرلاا وقااعتها، ويأتي زكاء الافل مافياً 
لاا، حيث تتوجه الاذات بالخااب من الخارج الجمثي/ 
الِحاوار7، إىل الااخل الافي/ املاولوج، يف أسالوب يحمل 
كثارياً من الرقي واألعب، حيث يأتي لو  الافل وتوبيخها 
ونفاي الاهار عاهاا، حاماالً خاابااً ضمايااً للخاارج 
الجمثاي، إىل ُكّل نفال ما زالت تتوسال األعاذار الوالية 
والحجاج الضثيفة التي عائماً ماا تجابهاا بالنول: وما ا 
بثاا املناطثة، ما لو البايل؟ نري أن املشاكلة ليسات يف 
البايل وتواره أَْو عامه، املشكلة الحنينية لي يف حصول 
الصاق مع الله تثاىل والينل بوعاه والثنة به، والتساليم 
لاه مالناً، أما البايال يف  اته اليل حجاة  ات قيمة أَْو 

سبباً حنينيًّا لالساتمرار يف استهالك ماتجات الثاو؛ ألن 
املاتجاات األََساساية باإلْماَكان تواري باائال محلية لها، 

واملاتجات نري األََساسية يمكن انستغااء عاها.
اساتازااها  والحاا مان  إن مناطثتهاا ومحاربتهاا 
نقتصاعناا واجب رشعي وعياي وقبَي وإنَْسااني وقيمي 
وأخالقاي، وعاالوة عاى ُكّل  لاك ااإن عاا  مناطثتها 

مخالف للفارة السوية، كما أسلفاا.

“كما حملت البندق الرشاش باحمل معولي
واغرس بالدي خير واواجه ظروف املرحله

ُسنبلي وباحصد  ب��ازرع  معه  متوكل  بالله 
متوكله” ال��س��م��ا  ب��ج��ب��ار  اّم���ه  تخيب  وم���ا 
اساتااع الشااعر توظيف “البااق والرشااش” الاال 
عاى املوت؛ ليحمل عنلة مخالفاة كلياً يف لذا الاص حيث 
يتموضع “البااق الرشااش” يف سياق الاااع عن الافل، 
الحال املكفول يف جمياع الاياناات والرشائاع والنوانل 
الوضثياة؛ ليصبح “الباااق والرشااش” عانً عى الحياة 
أَْو جالبااً لهاا أَْو سابباً يف تحنينها، كاملثاول تماماً الذ7 
ينابلاه ويثاضاه تركيباً وعنلة، بل ويكّمل أحالما اآلخر 
يف مسارية الباااء واننتصاار للاذات والتمساك بحنها يف 
الوجوع والحياة والحرية وانستنالل، وبالبااقية واملثول 
ساتواجه الاذات املتكلمة ظاروف املرحلاة الصثبة لذه، 
وبهما ومن خاللهما ستسثى إىل تحنيل  اتها ووجوعلا 

واستناللها.
يأتاي “املثول” كرمز للاشااط الزراعي بوصفه إحاى 
الباائل املسااعاة عاى املناطثة والساثي نحاو تحنيل 
انكتفااء الذاتي يف لنماة الثيش، التي طاملا اساتخامها 
الثاو للضغط عليااا وإخضاعاا مُلَخّاااته وابتزازه، ولم 
تكان الاعوة بانلتما  بالزراعة ولياة اللحظة، بل سابل 
اِهيُْا الَناِئُا وأكا عليها يف سبيل تحنيل  وأن ععا إليها الشَّ
الاهضة املجتمثياة وانكتفاء الذاتي، والتحّرر من ليماة 
أعاائااا الذين يتحكمون بلنمة عيشااا، كماا ععا إىل  لك 
وأكاا عليه السايا النائاا عباامللاك الحوثي حفظاه الله 

ورعاه.
ولاا يأتي التسااؤل: الذ7 لام ينله الاصُّ وإنما أوحى 
باه، ولو ما عامت املناطثُة واجبًة عى كااة املساتويات 
واألصثااة، وما عامات الزراعاة إحاى ركائاز انقتصاع، 
وإحااى الباائال املتاحاة لجميع أباااء املجتماع اليماي 
-بوصفه مجتمثاً زراعياً باألََساس- ما ماى تنبل ُكلٌّ ماا 
للنيا  بهذه الخاوة وزراعة ما يمكن زراعته ويف أبساط 

الصور املمكاة؟ ومن ماّا قا  بهذه الخاوة اثالً؟
ألسااا َجميثاً نّاعي اننتماَء إىل لاذا املرشوع الُنْرآني 
الثظيام الذ7 يرى رضورَة اإللتازا  بالنول والفثل؟، ُلاا 
تأتاي حنينة التاوكل عى الله تثاىل، وليال بالتوكل عى 
أمريكا والنوى الثظمى، ولاا تظهر حنينُة اإليمان بالله 
واتّبااع أوامره ونواليه، أَْو الخوف مان أمريكا وحلفائها 

وإرسائيل، وقوتها.

ُسنبلي وباحصد  ب��ازرع  معه  متوكل  “بالله 
متوكله” السما  ب��ج��ّب��ار  اّم���ه  تخيب  وم��ا 
إن َمّماا زاع مان جمالياات الااص وروعاة إبااعاه، 
لاو اناالُقه من ُعمال الواقاع، وتصوياُره وننلُه بأعق 
تفاصيلاه، بأسالوب ااي إبااعي راق، كماا أن لاا الاص 
يثا وثينًة تأريخيًة واجتماعية واكرية وثنااية شاالاة 
عاى مرحلتهاا وواقثها، ورنام الازعاة التنريرية ولي 
ة إن أن الاص  سمة الشاثر الشاثبي عامة والزامل َخاصَّ
ن يخلو من السفة عمينة وصور ناية يف الروعة واتنان 
يف توظياف املفرعات وتحميلهاا عننٍت جاياة، يضاف إىل 
ا إىل الفصحاى واملفهومة   لاك لُغاة الااص النريبة ِجاااًّ
لااى الثامة برتاكيبهاا الكاملة املثاى، واملااّرزة ببثض 

املحّساات البايثة.
األعاء  إىل  اإلشاارة  تجاُاُر  الُثَجالاة  لاذه  ختاا   ويف 
املوسايني املتااِنم بصوت املاشاا املجالاا عيى الليث 
الاذ7 تَمثَّاَل عننت الاارص ومثانيَاه خريَ تمثال، اجثل 
األعاء عى مساتويل األول يتسام بالهااوء ومحاولة بث 
روح اننسجا  بل أسلوب الاناش والحوار الهاعئ سواء 
عاى املساتوى الااخاي أَْو املساتوى الخارجي، متوساالً 
ع مناماتاه- كااة سابل انقاااع، ثم  -بتاغيماتاه وتااوُّ
يأتي املساتوى الثاني املتسام بالرسعة واملواجهة والاربة 
الصارخاة التي تحمل يف طياتها الكثريَ من مثاني التهايا 
للثاو وملن ينف يف صفه، جاعالً من أمر املناطثة يف  اته 
أمراً مفروناً ماه؛ ليُصِبَح الاوُر التايل املاوط إىل الذات لو 
رضورة رُسعة التافيذ وتوجيه الرضبة الناضية للثاو يف 

سياق املناَومة والصموع والرعع.

ثنائيُة �لروؤية و�ملوقف يف �مل�سروع �لُقْر�آين

زامل »املقاطعة« للشاعر/ معاذ الجنيد أنموذجًا
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السعودّية تنزل عن الشجرة!! 
ناصر قنديل*

حتى اآلن ن تباو حرُب اليمن تتجُه لتوقف 
قرياب كما ن تباو أزماة البحرين تنرتب من 
الحاّل السايايس ون الارشق الساثوع7ّ يباو 
 البااً لالساتنرار يف ظال ّمذاباح الثوامياة 
املفتوحاة، لكن خارج املشاها الخليجي الذ7 
يباو مرتبااً عضوياً بمصري الاظا  السثوع7ّ 
الحاكم ونظرته ملساتنبله، ولاو يفتح اوق 
جروحاه املثخااة بالفشال جرحااً خليجيااً 
عاوانه قار؛ بسابب لذه الخصوصية لتالز  
مصري الاظا  مع صورته الخليجية، أ7ّ حيث 
ن ماكاَن للثنالنية ون مكاَن للسياساة، لكن 
حيث املاكان للحساابات السياساية ن تباو 
السثوعيّة تثيش حال الرتف التي كانت عليها 
والتي كانت تتساع للرنبات واألحناع والثااع 

والكياا، كماا ن تباو الساثوعيّة تملك الوقت 
لتاظيم انستاارة. 

وكذلاك ن تباو الساثوعيّة يف حال صاحب 
الفيتو عى الخيارات، كماا كانت الحال عليه 
مان قبال، بل تبااو ناعماة عى الوقات الذ7 
أضاعات اياه ارصاا لتموضاع مان موقاع 
أاضل، وتباو مستثجلة لاي امللفات وإنالق 
الجبهاات، ويصاري حصاار قاار يف امللفات 

الخارجية ثمااً كااياً للربح وتبايل املواقع.
من يستمع لكال  رئيل الحكومة اللباانية 
ساثا الحريار7 عان مثركاة حازب اللاه يف 
جروع عرساال، وارتباكاه وتلثثمه يف حرضة 
ترامب، ن ياتبه انط لكون كال  كتلته خارج 
الساياق، بل لكاون كالماه جزءاً من ساياق 
ساثوع7ّ جايا، ن مشاكلة لاياه يف أن يناتل 
حزب اللاه وياترص عى من كاناوا يوصفون 

بالثوار السوريل َوصار اسمهم جماعة قار.
ومن يتابع ضم الغوطة الرشقية يف عمشل 
ملااطال التهائاة برعاياة ساثوعيّة مرصية، 
ومحورلاا انضماا  »جياش اإلْسااَل «، آخر 
بنايا الحضور الثساكر7 لجماعة السثوعيّة 
يف ساوريا، مان ضمان مثاعلاة الحارب عى 
الارصة، يثرف أن التموضع سثوع7ّ وعاوانه 
النبول بما رسامه التفالم الرويس األمريكي 
تحت سانف أن املثركة مع الاولة الساورية 

وجيشها ورئيسها قا انتهت.
ومن يتمثن بزيارة السيا منتاى الصار إىل 
الرياض خارج ساياق مااقشة صحة أَْو عا  
صحاة موقف الزائار، نبا أن يلفته التساليم 
الساثوع7ّ بأن املكون الثراقي الاائفي الذ7 
كانت الحرب مثه عاوان الحركة السثوعيّة يف 
الثراق، تحت عاوان الساثي لتناتل ألي بل 

مكونات الثراق، يثوع للسياساة. والسياسة 
لااا ن تثاي انضواء تحت سانوف الخصو ، 
بل مغاعرة لغة املواجهة واملكارسة والحروب، 
إىل قواعاا اللثباة السياساية، وماا ايها من 
رضورات وتحالفات، تحت سنف التسويات.
يمكان الناول إن املثركة ماع قار تحمل 
بثاض كلماة الارس يف التموضاع الساثوع7ّ 
الجايا، لكاها ن تكفي للتفساري، ااملاانة يف 
قلاب حروب كربى متااخلة كانت الساثوعيّة 
عى خاوط الاار املتنامة ايها، ن يخترصلا 
الخالف ماع قار، لكاه من ثماار لاتاج لذه 
الحاروب حيث لزمت الساثوعيّة وقار مثاً، 
وصاار توزيع أرصااة اواتري الهزيمة سابباً 

للازاع.
والساثوعيّة كابارت، حياث كانات ارص 
للمكابرة، وأنكارت، حيث كان لإلنكار مكان، 

لكن الساياقات التي بلغتها الحروب وارضت 
عى األمريكيل الشاثور بأن الخيارات تضيل 
وأن نرص املحور املنابل الذ7 تنوعه إيران يباو 
واقثاً نمحالة، وأن الذلاب لخيار التساويات 
لحفظ ماء الوجه، وتخفيض اواتري الخسائر 
صار حتميااً، وما صار مفروضااً عى جاول 
األعماال األمريكاي، صاار حنينة ساثوعيّة 
راسخة، طاملا لم يثا بيا السثوعيّة ما تنامه 
لالب تمايا الحروب، وماحها املزيا من املهل 

والفرص.
السثوعيّة تتموضع، وإيران لم يثا ممكااً 
إبثاعلاا عن مكاناة الاولة اإلقليمياة األوىل، 
ايماا تركياا مرتبكاة، و«إرسائيال« تساثى 

لالحتماء من الرياح اآلتية.

* شام تايمز

كاتٌب »إسرائيلي« يحّذر حكومَته: ال توقدوا شرارَة االنفجار.. 
ليس لدى شباب القدس ما يخسرونه 

كان قاراُر السالاات اإلرسائيلياة إزالاة أجهازة 
الكشاف املثانية من موقع املساجا األقاىص صائباً 
-بحساب ما  كارت صحيفاة لآرتل- وماع  لك، 
ويف ظل انحساار تلك األزمة، تنول الصحيفة إن من 
الحكمة أن نُسالِّم بالظاروف الضماياة التي جثلت 
الشاباب الفلسااياي يخاطار بحياتاه، مان خالل 
تظالاراٍت ناري عايفاة يف مجملهاا، وبالصاالة يف 
الشوارع املحياة باملسجا األقىص والناس الرشقية.
وتُناِّ  الظاروف النائمة، انجتماعية والافساية 
الساامة، واناان األمل يف أ7 عملية ساال  ُمستاا ، 
خلفيًة لفهم نضب واحتجاجات الشاباب الناطال 
بالنااس الرشقياة. تلاك ظاروٌف قابلاة لالشاتثال 
وستساتمر يف صابِّ الزيت عى ناار أ7 حريٍل يتثلَّل 
بالسياعة الفلسااياية عى املسجا األقىص، بحسب 
ما ينول وارن سابيلربغ، عالام الافل الحاصل عى 
الاكتاوراه والباحاٌث بربناماج اولربايات األمريكي 
للمااح، والاذ7 ياارِّس حاليااً بجامثة نيو ساكول 

لألبحاث بماياة نيويورك.
يؤكا سابيلربغ يف مناله بصحيفاة )لآرتل( أن 
الشبان الفلسايايل بالناس الرشقية ُلم »جماعٌة 
خفية« يتجاللها »اإلرسائيلياون« واملجالل البلاية 
التي تتحكَّام بها »إرسائيل«. لكنَّ حيواتهم مشابَّثة 
بالاذل، والحرمان، والفارص الضائثة. ويف حيواتهم 
الشاخصية كماا يف لويَّتهم الجمثية، ااإنَّ األقىص 

يمالم بالشثور باننتماء، واملنصا، واملثاى.
ووانااً ملصافاى أبو صاو7، أساتا  الاراساات 
اإلْسااَلمية بجامثاة النااس، اإنَّ »املساجا جزٌء ن 
يتجازأ من عنياة الفلساايايل الاياياة، ولو رمٌز 
قوماي للساياعة الفلسااياية«، ما يُفارسِّ انضما  
)ولاي  انحتجاجاات  إىل  الساايايل  مسايحيل 
ظالارة لام ياِرع  كرلاا يف تناريار وساائل اإلعال  

األجابية بشكٍل واسع(.
ة شباب الناس  ويرتبط حلُّ الفلسايايل، َخاصَّ
الرشقياة، بالتحكم يف تلك املااناة بالذات، عى نحٍو 

اهم بوجوعلام، وتُثاا تلك »الساياعة«  وثيال، بحسِّ
ارة التاي يمتلكونها حاجزاً يجاول عون انانع  املصغَّ
انتفاضاة عايفاة مجااعاً، ولاذه املرة لان تحرِّكها 

املساعي النومية انط بل أيضاً الغضب الاياي.
ينول سابيلربغ يف منالاه: »أجريت أناا وزمالئي 
بجامثاة النااس مناباالٍت ماع أكثر من 60 شااباً 
الساياياً بل عامي 2010 و2015 كجزٍء من عراسة 
أجريات يف البااء باعٍم مان ماظمة »اليونيسايف«. 
ُكات محظوظاً بأن تمكَّات من التثامل مع مجموعٍة 
كتلاك، بصفتي باحث أمريكي يهاوع7 ترباه عالقة 
قوية باولة »إرسائيل«. لكن ظروف حياتهم امُلحِزنة 
أصابتاي بخيباة األمل. إ  تناِّ  لهم الناس الرشقية 
أقال النليل يف ماا يخص التثليم، والتوظيف، وُسابل 

الرتايه«.
شااياة  الفلساايايل  مااارس  أن  ويوضاح 
انزعحا  )نالباً تحو7 الفصول أكثر من 50 طالباً(، 
ومختلَّة إعارياً، كما يسايار عليهاا مااٌخ من الثاف 
املاريس. ويشاري إىل أن أكثر مان %50 من املرالنل 
الذكور سيرتكون املارسة قبل وصولهم الصف األول 
الثانو7. ون توجا الكثري من الوظائف يف ظل كسااع 
اقتصااع الناس الرشقية ون مسااحة للرتايه أيضاً. 
وألنَّ املجالل البلاية »اإلرسائيلية« تفرض قيوعاً عى 
بااء ماازل الفلساايايل، ابيوتهام أيضاً مزعحمة، 
ما يزيا باوره من التوتُّر بل الثائالت. ويغيب الثايا 
من اآلباء عن بيوتهم، ألنَّ عليهم ممارساة عملل أَْو 
أكثر إلعالة أرسلم. بياما اختار آخرون الثمل خارج 

السال، وينبع البثض اآلخر بالسجون.
ويؤكا سابيلربغ أنه قا اتضح من الاراساة التي 
أجرالا وزمالؤه، أناا نفنا جيل الشباب الفلساياي 
الحاايل. انا تخّلوا عان أ7 اعتناع ُوِجَا مسابناً بأنَّ 
املفاوضات ساتُفيض إىل حلٍّ يتساع للاولتال. لكنَّ 
ن يشء قاا يثايهام أمالً إنَّ ساالٍ  يخاطب الحاجة 

للحصول عى التمكل السيايس يف أيا7 الارال. 
ينول سابيلربغ إن ُكل شااٍب أجريت مثه منابلة 

تنريباً يضع املساجا األقىص يف مركز أاكاره وآماله. 
ويرون أ7 تهايٍا للوصول إلياه عملية إباعة لذواتهم 
الروحية والافساية. وتُشكِّل املحاونت املستمرة من 
جانب أصوليون يهوع لتحا7 الساياعة الفلسااياية 
عاى ماانة الحر  الناايس لجوماً كهذا بالاسابة 

لهم عى عزائمهم.
ويف عمو  األمار، ن يرى شاباب الناس الرشقية 
الفلساايايون مساتنبالً ياتظرلم. وبياما يتالىش 
اة بهم أَْو أ7 شاكٍل من  أ7 أماٍل بإقاماِة عولٍة َخاصَّ
انستنالل السيايس، يزعاع شثورلم بأن ليل لايهم 
ما يخرسونه. اليل األمر قارصاً عى كونهم ن يرون 
ضاوءاً يف آخار الافل، بال إنَّه ن يوجا نفال، ون أاٍل 

عى اإلطالق.
ويخلاص سابيلربغ إىل أناه يجب اتخاا  خاواٍت 
لتحسال حياتهام وجثلهاا طبيثية. انا اساتولت 
»إرسائيال« عاى النااس الرشقياة بثا حارب عا  
1967. لكّن النوة تأتي ومثها املزيا من املساؤولية. 
تزوياا  تحااول  أن  النااس  بلاياة  مجالال  عاى 
الفلساايايل باملزياا من املثلمل واملااارس، وبااء 
املتازلاات، وتاويار باية تحتية اقتصاعية ساليمة 
بالنااس الرشقية، وتاوير براماج للتاريب املهاي، 
وعمج  لك مع اقتصاع الناس الرشقية، وتواري بيئة 
أكثر أمااً للشاباب يف الناس الرشقية. ويتالب أيضاً 
التاّخل ملسااعاة األطفاال والثائالت التاي تثّرضت 
لصاماٍت مسبنة. وقا يفيا كذلك بااء عالقاٍت قوية 
مع املؤسسات السياسية والثنااية بالضفة الغربية.
اشال  واساتمرار  بالتاخال  الفشال  حاال  ويف 
املفاوضاات، يمكاااا أن نتوقاع تصثياااً يف مثاال 
إحباط شاباب الناس الرشقية قا يُفيض إىل الثاف. 
ومن املحتمل أنَّ الخاوة التالية من جانب »إرسائيل« 
لتنسيم الساياعة الفلسااياية عى املسجا األقىص 
ساتوقا رشارة انفجار ُكّل لذا اإلحباط املرتاكم لاى 
ت  الفلساايايل، ووقتها لن تكاون تهائة كالتي تمَّ

لذه املرة قابلًة للتافيذ.

إصابة 4 فلسطينيني يف هجوم ملستوطنني 
بالخليل واعتقاالت يف الضفة 

أصي�ب أربعة فلس�طينيني بجروح ما بني متوس�طة وطفيفة، جراء 
اعت�داء مجموع�ة من املس�توطنني عليه�م يف حي واد الحص�ني املتاخم 
ملس�توطنة »كري�ات أربع« يف الخليل، فيما ش�نت ق�وات االحتالل فجر 

السبت حملة مداهمات َواعتقاالت يف الضفة الغربية.
وقالت مصادر يف الهالل األحمر الفلس�طيني: إنها نقلت ليلة السبت، 
مواطنني إىل املستشفى لتلقي العالج أحدهما مصاب بكرس يف يده واآلخر 

مصاب بجراح يف رأسه.
وأشارت مصادر محلية، إىل أن املستوطنني هاجموا منازل املواطنني، 
وق�ام عدد م�ن املواطن�ني بإب�الغ الصلي�ب األحمر وشط�ة االحتالل 

الصهيوني.
وتابعت املصادر أن عملية االعتداء تمت عىل مرأى من جنود االحتالل 

الذين يحمون املستوطنون.
ويف سياق منفصل اعتقلت سلطات االحتالل الصهيوني، فجر السبت، 
عدة مواطنني فلسطينيني بعد اقتحامها لبلدات ومناطق عديدة يف الضفة 

الغربية فيما اندلعت مواجهات ليلية يف مناطق أخرى.
وبحس�ب مصادر فلسطينية شهد مخيم قلنديا أعنف املواجهات بعد 
اقتح�ام ق�وات االحتالل للمخيم، واعتقالها ش�ابا ومداهم�ة عدة منازل 

وتفتيشها.
وأضافت املصادر أنه تم اعتقال شابني وطفل، خالل حملة مداهمات 

يف بلدة يعبد جنوب جنني.

حما�ش ترد على و�سف جريدة »�لريا�ش« �ل�سعودّية لها باالإرهابية:
إساءة للمقاومة وال كلمة تجاه 
صهيوني يمارس أبشع جرائمه 
بحق شعبنا والقدس َواألقصى 

أدانت حركة املقاومة اإلْساَلمية الفلسطينية »حماس« وصف جريدة 
الرياض الس�عوديرّة للحرك�ة ب�«اإلرهابية«، وقال�ت يف ترصيح صحفي 

السبت، إن: هذا الوصف الخطري يمثل إساءة ملقاومة شعبنا الباسلة. 
: هذا الوصف الخطري من ش�أنه املس�اس  وش�درّدت الحركة ع�ىل أنَّ
بس�معة شعبنا وتاريخه ونضاالته، واإلساءة ملقاومته الباسلة التي تمثل 
رأس الحربة يف الدفاع عن فلس�طني وعن ع�زة وكرامة األمة جمعاء، وال 
يخدم س�وى أعداء فلس�طني؛ باعتبارها القضية املركزية لألمة العربية 

واإلْساَلمية.
ونوه�ت الحرك�ة إىل أن�ه: م�ن املؤس�ف ج�داً أن تصدر مث�ل هذه 
الترصيحات من وس�يلة إعالمي�ة عربية ومن قلب العاصمة الس�عوديرّة 
يف الوق�ت الذي يم�ارس فيه الع�دو الصهيوني أبش�ع جرائمه وعدوانه 

وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني والقدس واملسجد األقىص.
وكانت جريدة الرياض الرس�مية الس�عوديرّة وصف�ت حركة حماس 

باإلرهابية يف تقرير نرشته الجمعة.
وعنون�ت الجري�دة خبه�ا قائل�ة: »وفد م�ن قيادة حرك�ة »حماس 
اإلرهابية« يحرض مراس�م تنصيب روحاني، فيما كررت وصفها لحركة 

حماس ب�«اإلرهابية«، أربع مرات يف محتوى الخب.
وكان الفت�ا يف الفق�رة األَخرية من الخب، احتوائه�ا عىل جملة »وتعد 
حم�اس مجموع�ة إرهابي�ة حس�ب تصنيف ُكلرّ م�ن الوالي�ات املتحدة 

واالتحاد األوروبي«.
كما كررت الجريدة العنوان ذاته عىل حس�ابها يف »توير«، وهو األمر 

الذي ولرّد غضباً عارماً يف صفوف نشطاء مواقع التواصل االجتماعي.
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  - متابعات:
أكا األمُل الثا ُّ لحزب الله، السايا حسان 
نارص اللاه، أن ماا تحّنال يف جروع عرساال 
والياة اللباانية مان عحر مجاميع تابثة لا 
»جبهة الارصة« »َلهو نرٌص ميااني عساكر7 
كباري حنال نتائج مهّماة ومتناماة«، وقال 
»نحن أما  مهمة أُنجزت ومها  ومسؤوليات 
جايااة«، موضحااً أن »عملياَة تحريار بنية 
الجروع اللباانية ساينو  بها الجيش اللبااني 
»الجياش  أن  ومؤكاااً  بااأت«،  ومناماتهاا 
اللبااني جالز وقاعر عى خوض لذه املثركة 
واننتصاار بهاا ولاياه ضبااط وجااوع عى 

استثااع عاٍل وبامتياز«. 
وإ  أباى السيا نرص الله، يف خاابه املتلفز 
مسااء الجمثة، اساتثااَع حزب اللاه لخامة 
الجيش اللبااني يف لذه املثركة وتافيذ ُكّل ما 
يالب ماه، قاال »نحن مع الجيش وبترصاه 
وإىل جانباه ونريا أن يحنال الجيش انتصاراً 
رسيثااً حاساماً«، ولفات إىل أن »اننتهاء من 
»عاعاش« يف بنية الجروع لو مصلحة لباانية 
»اللباانيال ساينفون  أن  وساورية«، ورأى 
إىل جاناب الجياش اللبااني«، وأضااف »عى 
قيااعة »عاعاش« أن تثارف أن لاااك قاراراً 
حاساماً باملثركة وما يفصلاا عن املثركة لو 
أياا  قليلاة وبالتاايل البناء يف الجاروع انتهى 
وساتواجه »عاعش« مثركة تحظاى بإجماٍع 

لُبااني«.
وكان اساتهّل األمال الثاا  لحازب اللاه 
خااباه بتهائاة األرسى بثوعتهام إىل الوطن 
بثاا انتهااء مثركة تحريار جروع عرساال، 
مشارياً إىل أنه »ن يزاُل لاياا شهااء أجساعلم 
يف األرس وكذلاك لايااا أخ أساري وأخ مفناوع 

ونثمل يف الليل والاهار لتحريرلم«.
ويف الانااة األوىل من محور كلمته، توقف 
نرص الله بااية عى املساتوى السور7، حيث 
اعتارب أنه »عاا بااء التفاوض أباات النياعة 
الساورية التثاون يف  لك«، ولفت إىل أن »لذه 
املثركاة مااذ البااياة حظيت بتأيياا النياعة 
الساورية وقامات ُكّل التساهيالت وعااماا 
 لبااا إىل املياعيان قاتلااا إىل جاناب الجيش 
الساور7 يف جروع الياة«، وأوضح أنه »ماذ 

البااياة كان التثااون إيَجابياا ماع الثلم أنه 
تام ننل الثبء من لباان إىل ساوريا والنياعة 
الساورية تثاطت بأخالقية عالية«، وكشاف 
أن »النيااعة الساورية لام تضاع أ7 رشوط 
ولام تالاب أن يكون الالب بشاكل رسامي 
وتركت املفاوضات تأخذ مجالها وواانت عى 

انتفاق باون أ7 تثنيا«.
وباّل السايا نرص اللاه أن »لاذه الثملية 
التفاوضياة تمت باون أَُمم متحاة ون صليب 
أحمر عويل وكان الضامن األمن الثا  اللبااني 
عاخال لباان بمراانة حازب الله ومن الحاوع 
اللباانياة الساورية إىل ننااة الساثن كانت 
الضمانة من الاولة السورية«، وأضاف »نحن 
مان واجباا انخالقاي أن نتوجه بالشاكر إىل 
الرئيل األساا والنياعة السورية واملسؤولل 

السوريل«.
الساورية واات  النيااعة  أن  إىل  وخلاص 
بالتزاماتها يف لذا انتفااق كثاعتها، وأضاف 
»عائماً كانت الاولة السورية تفي بالتزاماتها 

بانل النواال وباملصالحات والتسويات«.

وبالاسابة مللف الاازحل، ععا السيا نرص 
اللاه إىل »التثاطي مع ملاف الاازحل كملف 
إنَْسااني وليال كملاف مايل وسايايس و لك 

ملصلحة اللباانيل«. 
عى املستوى اللبااني، كشف سيا املناومة 
أن »رئيل الجمهورياة واال عى املفاوضات 
وواكبها وقا  ُكّل التساهيالت لاجاحها وكان 
ا عاى انجاحها«، وأضااف »أنا  حريصااً ِجااًّ
أعرف تثاطفاه ومحبته للشاهااء والجرحى 
واألرسى املناتلال واملضحال«. كما كشاف 
أَيْضااً أن »الرئيل بر7 تباّى لذه املثركة ماذ 
الياو  األول وواكبها وعااع عاها وأشااع بها 
بنوة وواجه ألسااة الساوء وتثاطى عاطفياً 
وسياسياً وإنَْسانياً عى ُكّل صثيا ولذا عائماً 

موقف منار للرئيل بر7«. 
الجاروع  يف  مسااحة  مان  تبّناى  وعماا 
يسايار عليها تاظيام »عاعاش« اإلجرامي، 
قّار السايا حسان أن »مجمل لذه املسااحة 
»«عاعاش«  وأضااف  كلام2«،   269 تنريبااً 
تسايار عى ماانة واسثة بثضها جزء من 

األرايض الساورية وبثضها جزء من األرايض 
اللباانية«، وتابع »الابيثة الجغرااية شبيهة 
بجروع عرسال وتضاريسها صثبة و«عاعش« 

تسيار عى النمم واألعايل يف املاانة«.
وايماا لفات نارص اللاه إىل أناه »إ ا قا  
الجياش اللبااني عارب النرار الرسامي بهذه 
الثملية اهذا قرار ممتااز وتأريخي«، أضاف 
»املشاكلة ليسات بالجياش اللبااناي ولكان 
املشاكلة بالنرار السيايس والذ7 ماع الجيش 
من خوض املثركة ضاا »جبهة الارصة« لو 
النرار السايايس«، وشااع عى أن »مشااركة 
األمريكيال  وانتظاار  باملثركاة  األمريكيال 
ملسااعاة الجيش اللبااني كارثة ولذه إلانة 

للجيش اللبااني ونحن ضالا«.
ورأى أن »عملياة تحريار بنياة الجاروع 
اللباانية ساينو  بها الجياش اللبااني ولذا 
أن  وأكاا  بااأت«،  ومناماتاه  واضاح  يشء 
»الجياش اللبااناي جالز وقااعر عى خوض 
لاذه املثركاة واننتصاار بها ولاياه ضباط 

وجاوع عى استثااع عاٍل وبامتياز«.

وأرعف نرص الله »نحن حزب الله يف خامة 
الجياش اللبااني وساوف نافاذ ُكّل ما يالب 
ونحن مع الجيش وبترصاه وإىل جانبه ونريا 
أن يحنال الجيش انتصاراً رسيثاً حاساماً«، 
وأضااف »نرالن عى وجاوع الرئيل عون يف 
الحرب الحاسامة عى انرلاب وانرلابيل«، 
وأعلان أناه »يف الجاروع من الجهة الساورية 
ستفتح الجبهة عى »عاعش« ولااك سيكون 
الجياش الساور7 وحازب اللاه ولاي جبهة 
أطاول«، ونصاح أن »يتم وضاع الاكا والكيا 
السيايس بثيااً عن املثركة لكي تكون الجبهة 
واحااة وتوقيات الجبهاة لاو بياا الجياش 
اللبااني؛ ألناا يف الجهة الثانية جالزون لها«.
وإ  لفات إىل أن »اننتهاَء مان »عاعش« يف 
بنية الجروع لو مصلحٌة لباانية وساورية«، 
قاال السايا حسان إن »اللباانيل ساينفون 
إىل جاناب الجياش اللبااني«، وأضااف »عى 
قيااعة »عاعاش« أن تثارَف أن لاااك قاراراً 
حاِساماً باملثركة وما يفصلاا عن املثركة لو 
أياا  قليلة، وبالتاايل البناء يف الجاروع انتهى 
وساتواجه »عاعش« مثركاة تحظى بإجماع 

لبااني«. 
ويف كلماة وّجهها لاتاظيام »عاعش«، قال 
»امليااان جالز ونتيجته حاسامة بهزيمتكم 
بكل تأكيا ولباان سايكون أماا  نرص جايا 
قاع  وكذلك يف ساوريا«، وأضاف »اللباانيون 
والساوريون ساوف يأتون لكم من ُكّل مكان 
وعى جميع الجبهات ستحارصون وأنتم أما  
قتيال وجريح وأساري وعليكم التفكاري جيااً 

لفتح باب التفاوض«.
وايما نفى السايا نرص الله أن يكون لاى 
حزب الله خاليا وأاراع وتشكيالت يف الكويت، 
قاال »نثم لاياه محباون يف الكويات كما يف 
ُكّل الثالام«، وأكاا أن »حزب اللاه لم يحّرض 
الكويتيال عاى الاظاا  ولذا كال  مساخرة 
وانتهاماات بذلاك ناري صحيحة وأنا أشاها 
أما  الله عى  لك«، وأضاف »نحن عائماً نُحثُّ 
عى التثااون وعى الَوحااة يف الكويت، ونري 
 لاك نري صحياح، ونحن نرالن ونناار أبّوة 
وحكمة سامو أمري الكويت، ونأمل أن تخُرَج 
البالُع مان لذه األزماة ونحن جالازون أل7 

حوار«.

السيد نصر اهلل: بعد دحر »النُّصرة« من لبنان نتجُه لـ »داعش« بمعركة حاسمة

الجيش السوري يطّهر 
آخَر مدينة يسيطر 

عليها »داعش« 
والتكفرييون يف حمص 

  - وكاالت:
بسات النواُت السورية سيارتَها 
ونفو َلاا عاى ماياة الساخاة، آخر 
مايااة كبرية يسايار عليهاا تاظيم 
»ع اعاش« والتكفريياون يف محااظة 
حمص، وساط ساوريا، بحساب ما 

أااع نشااء سوريون.
و كارت الوكالة الساورية لألنباء 
قاا  كرت، ياو  السابت، أن الجيَش 

طّوق املاياة من ثالثة اتجالات.
الحرباي  اإلعاال   وحااة  وقالات 
إن  اللبااناي،  اللاه  لحازب  التابثاة 
النوات السورية أحرزت تناماً مهماً 

عاخل السخاة.
ويأتاي  لك يف الوقت الاذ7 يتنا  
ايه الجيش الساور7 صاوب مثاقل 

املسلحل رشق البالع.
وتنع ماياة السخاة شمال رشقي 
مايااة تامار التأريخياة الخاضثاة 
لسايارة النوات السورية، كما تبثا 
نحو 50 كم عن حااوع محااظة عير 
الزور التي تنع بالكامل تنريباً تحت 

سيارة »ع اعش«. 

صحيفة عربية تكشف املستور: مقربون من محمد بن سلمان اتصلوا بمسؤولني »إسرائيليني«!
  - متابعات:

قاال محلل الشاؤون الثربياة يف صحيفة 
»لآرتال« تسافي برئيل: إن الااول الثربية 
تخاى من أن “انتفاضة السااياية تشاثل 
ربيثااً عربياً آخار”. و كر برئيال يف منال له 
يف صحيفاة »لآرتال« البياان الاذ7 صاار 
الخميل املايض، عن الايوان امللكي السثوع7 
واعترب املحاعثاات التي أجرالا امللك سالمان 
مع بثض زعماء الثالم لخلل “نناة تحول” 
أعت إىل إعااعة اتاح املساجا األقاىص أماا  

املصلل، ووصفه بأنه “محري”.
مضيفااً أن البياان “ن يكشاف مان الذ7 
اتصال امللاك أ  اباه محماا”، مشارياً إىل أنه 
من املحتمل أن يكاون لااك حوارا قا عار مع 
املسؤولل اإلرسائيليل — إن لم يكن مبارشة 
— امان خاالل منربل مان ويل الثها الذين 

عراوا بالثالقات مع النياعة اإلرسائيلية.
وينول الكاتب إنه قا يكون الحر  النايس 
مكاناا مناساا، ولكان حال الثاصفاة التي 
اساتمرت حولاه ملاة أسابوعل لو سايايس 
— وكل واحا من أبو7 األزمة يساثى جالاا 

للفوز بحصة من الحل.
ويضياف أناه عاى ماا يبااو، كان رصاع 
السالاة عى السياعة والسيارة بل األوقاف 
الفلسااياية والحكوماة اإلرسائيلياة، ولو 
رصاع تركز عى الحفااظ عى الوضع الرالن 
— ولو أمر نشأ عن قرارات سياسية وليست 
عياياة. ومن ثم اإن الرتكيز عى األزمة يكون 
عى أسااس محورين: ماع وقوع أزمة عاملية 
وانضارار إىل الوصاول بها إىل األمم املتحاة؛ 
ووقاف اشاتثالها يف املان اإلساالمية بالاول 

الثربياة واإلساالمية. ألناه من شاأن  لك أن 
ياؤع7 إىل انااان األنظمة الثربية السايارة 
عى تاور األزمة وتهايا الثالقات الحساسة 

بياها وبل الجمهور.
“انحتجاجاات  أن  برئيال  ويوضاح 
الجمالريياة — حتاى تلاك التاي تاشاأ عن 
املشااعر الاياية — يمكن أن تتاور برسعة 
إىل احتجاجاات ضاا السياساات الااخلياة، 
والصثوباات  التثباري،  حرياة  وانثااا  

انقتصاعية، وانثاا  الايمنراطية”.
ويضياف أن “الجاياا يف النضياة الرالاة 
لاو أن إرسائيل ليسات الوحيااة التي تخى 
اننتفاضة الفلسااياية. وقا عرب الثايا من 
الناعة الثرب عن انزعاِجهم؛ ألن اننتفاضات، 
كماا ثبت خالل الربيع الثربي يف وقت ساابل 

مان لاذا الثنا، مارض خاري ومثاا، حيث 
مجارع  الفلسااياية  اننتفاضاة  تثاا  لام 
انثكاس محي للاضال الوطاي ضا انحتالل 
اإلرسائياي. ويمكاهاا تثبئاة لاذا التضامن 
الضخام الاذ7 من شاأنه أن يضاع األنظمة 

الثربية يف مواجهة عايفة مع شثبها”.
انحتجااج  “حركاة  إن  برئيال  ويناول 
مان  ل200  عاا   يف  ولاات  قاا  املرصياة 
أجال محارباة السياساة اإلرسائيلياة تجاه 
الفلساايايل وانحتاالل األمريكاي للثراق 
واملاالباة باإلصالحاات يف مارص. وأن قارة 
الناس عاى تثبئة الجمالاري والتهايا الذ7 
تشاكله أكرب بكثري، وليال انط ألنها تتثلل 
بجميع الاول اإلسالمية. لذه اإلمكانية تماع 
األنظمة اإلساالمية من إباال أية مظالرات 

تولالاا؛ بسابب الهالة املناساة التي تتمتع 
بهاا، مما يجربلاا عى الظهور، كماا لو أنها 
تاعم املاالب الثامة ضا من يخرقون قااسة 

املكان”.
ويضياف بارئيال أيضااً أنه “ليال لااك 
قااسة من عون السياساة، وما يباو كموقع 
إساالمي عاملاي — ولاو ما يتالاب من كل 
مسالم أن يحمياه بكل ما لاياه — لو أيضا 
مباي عى نزاعات عاخلياة بل الاول الثربية 
واإلساالمية. إنه يذكرناا بالخاالف اليهوع7 
حول السيارة والصالة يف الحائط الغربي”.

ويناول الكاتب اإلرسائياي إن “حل الاول 
الثربية يف الحايث عن النضية الفلسااياية 
بشاكل عا ، واألقىص بشاكل خاص، يثتما 
أساايس عاى مكانتهاا يف مااناة  بشاكل 
الارشق األوساط. عاى سابيل املثاال، يمكن 
لرئيل تركيا، رجاب طيب أرعونان، أن يلثن 
إرسائيل بناار ما يحلو له، وياعو املسالمل 
يف الثالام للناو  إىل النااس إلثبات انتمائهم 
إىل املسالمل، واتها  إرسائيل بالرنبة يف تويل 
املوقاع املنااس. ولكن من الااحياة الثملية، 
ااإن وزناه ووضثاه يف التأثري عى السالاة 
الفلسااياية أو الزعمااء الايايال يف الضفة 

الغربية، ناليك عن إرسائيل، لو ن يشء”.
ويضيف أن “اتصاانت تركيا مع حماس، 
وانحيازلا مع قار يف األزمة مع الساثوعية، 
ومناطثتها ملارص، وعالقاتها مع إيران ترتك 
أرعوناان بميكرواون يف يااه ولكن ن صوت 
سايايس حنيناي. زار أرعوناان الساثوعية 
لذا األسابوع للحفاظ عاى عالقاته مع امللك 
سالمان وعارض الوسااطة بل الساثوعية 

وقار، ولكن عون نجاح كبري”.



 سياسية- شاملة
تصار كل اثال وخميل
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يحيى المحطوري 

من الثجيب بروز ائات تثارض الشاثار والرصخة يف 
وجاه أمريكا وماذ الياو  األول إلطالقها كإعالن عن باء 
مارشوع قرآني جهاع7 ملواجهة الغارساة األمريكية يف 

املاانة.. 
واألعجاُب ماه اساتمراُر لاؤنء يف مواجهاة التحرك 

املاالاض للهيماة األمريكية بثا ُكّل التجليات والحنائل 
واألحاااث التي شاهاتها األعاوا  انخارية.. والتي تؤكا 
نجاح لذا املارشوع.. وعاالة قضيته وساالمة توجهه.. 
وأناه الخياار الوحياا ألباااء األماة إلننا  أنفساهم من 

الباش األمريكي الزاحف إليهم كل يو .
الجحاوع املساتمر يذكرنا بناول الله تثااىل: »َونَُنلُِّب 
َل َمرٍَّة َونَذَُرُلْم يِف  أَْاِئَاتَُهْم َوأَبَْصاَرُلْم َكَما َلْم يُْؤِماُوا ِبِه أَوَّ

ُطْغيَاِنِهْم يَْثَمُهوَن«.

عبدالحميد الغرباني
لال يتكارر التارياخ؟ لال يتكارر 
جازء مااه؟ ايما ماىض مان التاريخ 
تافل الصبح يف اليمن عى وقع حملة 
استثمارية ضخمة للسلاة الثثمانية 
بذريثة حماية البيات الحرا  من نزو 
برتغاايل، طريال عباوره إىل مكاة من 
اليمن! لكن ممارساتهم يف اليمن تنول 
إن الثثماني واحا من أساوء املجرمل 
يف الثالم! لنا أحرقوا املاازل والحصون 
وقاعوا الاساء سبايا ويف تثااع األرسى 
الذيان أخضثولام لصااوف التثذيب 
أقبياة  يف  بثضهام  استشاها  حتاى 

املساتثمر الثثماني الذ7 عماا إىل نفى عاع كبري ممن 
نالضاوه مان الثلمااء ورجاال النبائل واألعياان إىل 

إساابول كما يذكر املؤرخون!
ن ناار7 ملا ا لان يحصل الاااع عان مكة من نزو 
برتغاايل محتمال بارأ7 الثثمانيال ومان يبيضاون 
صفحتهم _ إن عرب احتالل اليمن وساحل شثبه يف كل 
ماانة مااه يف يااع ويف ريمة ووصااب ويف الحجرية 

ويف شهارة وصاثاء ووو إلخ إلخ ..
عاى كل إن  ريثاة نازاة األمال تذكار بساخااة 
عكاكياز انساتثمار يف املاانة الذيان ياعون الخوف 
عاى مكة والبيت الحرا  من شاثب اإليماان والحكمة 

ويتهمونهم باستهااف املناسات اإلسالمية!
وثمة يف تاريخاا أيضا مايماثل الحارض الذ7 نثيشه 
ونحان نكااح ألجل الكرامة وانساتنالل، الغزاة رالاا 
يحاولاون أن يرسقاوا من الشاثب اليمااي محااظة 
الحاياة أو قل سااحل اليمن الاذ7 يثاي الكثري الكثري 
يف مثاعلاة الارصاع الحاصل اليو  ليل عى مساتوى 
املاانة احسب بل الثالم، وريشة تاريخ منربة الغزاة 
تفيا أن اإلما  الناسام بن محما بن عي بن محما بن 
عاي قائا مثارك تحريار اليمن من الغازاة الثثمانيل 
والتي اساتمرت يف املرحلة األوىل مان املواجهة بنياعته 
خمال سااوات عوخ ايهاا الغازاة وأرلنهام لارجة 
أجربت ايها السالاة الثثمانية عى عزل قائا حملتها 
حسان باشا يف سااة 1012لا املواال 1605  وعيات 
بايال عاه سااان باشاا الذ7 باأ تجربته املرة يف اليمن 
بحاعثة تشابه صفنة »سالموا الحاياة منابل رواتب 
موظفاي الاولاة«، يارو7 املؤرخون أن سااان باشاا 
عرض عى اإلما  الناسام بن محماا »الصلح، عى أن 
ينيم اإلما  أياما أحب من الهجر ويجثل له جانب من 
الباالع«! لكذا باكل بجاحة وبثا سااوات من الاضال 
اليماي والكفاح الذ7 سبل حتى مرحلة اإلما  الناسم 
بان محماا، لنا اعتناا الغازاة الثثمانياون أن اإلما  
الناسام ياماح لحكم  اتاي يف جزء مان البالع وليل 
السياعة وانستنالل عن سلاتهم التي أ اقت اليمايل 
املار وسالخت جلوعلم ولام أحياء كما ثبات  لك كل 
املؤرخال! كان رع اإلما  الناسام عى ما بثث إليه من 
رساالة رعا صاعنا ومثربا عن الثافاوان الذ7 يتوارثه 
اليمايون حتى اللحظة قال لهم )أما ما  كرتم من امليل 
إىل الراحاة اهيهات أترك وقا قال اللاه تثاىل »من كان 
يرياا الحياة الانياا وزياتها نوف إليهام أعمالهم ايها 
ولم ايها ن يبخسون« وأما ما  كرتم من النااع بالع 
اأناا أحل بهاا، بى أن يرتكوا شاهارة وبالعلا وواععة 
وبالع خونن وجبل رازح مع برط! ويثنا صلح، سال 
مثرواة طولها وقرصلا إليهم، اإن  لك مرشوع، اإن 

يرضوا انا رضياا ون نانض إن شاء الله عها(.
لم يواال الغزاة بما طرحه اإلما  الناسم من صيغة 
للصلح ورشوط وأرسالوا يهاعوا اإلماا  بأن ينبل بما 
عرضاوه لام وإن قتلاوا أونعه الذين وقثاوا يف األرس 
يف مثاارك اإلما  الساابنة مع الغزاة! اجااء رع اإلما  

أشاا جسارة وقساوة من رعه الساابل يخرب الغزاة أن 
كل يشء يرخاص يف سابيل الله و ألجال حماية الايار 
اليماياة! يناول )أماا ماا عااكام من 
املأساورين اااثلاوا بهم ما بااا لكم، 
وأقسم بالله ألبلغن يف حربكم ونكالكم 
كل مبلغ، وألثبن عليكم وثوب األسا(!! 
لال  كركم لذا الرع بماا قاله الرئيل 
صالاح الصمااع خالل حضاوره حفل 
تخرج عاثاات عساكرية يف الحاياة؟ 
بل لال  كركم بماا قاله قائاا الثورة 
السايا عبا امللك الحوثاي قبل عا  من 
اآلن يف خاااب شاهري له حل أقسام 
بالناول »واللاه ألن نبثثار يف الهاواء 
 رات متاايرة أحب وأرشف لاا من ان 

نستسلم ألولئك األنذال املجرمل«.
يناول املؤرخون أن رع اإلما  الناسام وقع يف قلوب 
الثثمانيال موقثا عظيما لا من قواعالم اأيناوا أن 
اإلما  الناسم ليل بالشء السهل الذ7 يستهان به أو 
تغريه مبالج الحياة الانيا انا قا  أونعه اااء الغاية 
الكاربى ولاي طارع الثثمانيل وتشاييا حال الحياة 
لليمايال، كما أن املالحاظ من رع اإلما  الناسام عى 
املبااعرات التي قامها سااان باشاا أن اإلما  لو الذ7 
أمى رشوط الصلح عى سااان باشاا ولذا ما يجب أن 
يلتناه املفاوض اليمااي االرجل راض عرضا مغريا 
بالاظار ملا كانات األمور علياه االغاز7 يسايار عى 
املسااحات الواساثة ويمتلك الساالح الذ7 يفتنر إليه 
املناتال اليماي الذ7 يمتلك ساالحا أخر لم يكن بمثية 
الثثماناي ون ناريه من الغازاة ولو النضياة الثاعلة 
واإلراعة الصلباة والثزيماة وانستبساال، يخيل إن أن 
لذه الجزئياة من الرع اليماي عاى الصفنة الثثمانية 
تااع7 مجلال الاواب أيضا أن يفتش عن تاريخ اليمن 
ومكتباة املجلل باملااسابة زاخرة بمختلاف املؤلفات 
اناط ن أحاا ينرألاا ! وإن لثرف الااواب كيف يكون 

تمثيل الشثب.
الشاثب الاذ7 يريال عمه ويثاناي أشاا املثاني يف 
سبيل السياعة وانستنالل واننتنال باليمن إىل موقثه 
الابيثاي واملؤثار يف خارطاة الثالام، وللمجلل أيضا 
ولكل الساساة واألحازاب والتيارات والكل اارعا ارعا 
أن يثراوا أن اآلباء واألجاااع لاا نحن اليمايون جميثا 
أكلاوا الشاجر ولم يرضخاوا نحتالل وعاى الرنم من 
الظروف الناسية التي عانولا وعى مر الثصور وماها 
عارص الهجمة الثثمانية والحصاار املزعوج لليمن من 
قبلهام ومن قبال الربتغاليل أيضا، لناا روى صاحب 
الآللئ املضيئة أن أحا أبااء اإلما  الناسام سانط من 
الجوع ويف األيا  التي كان يثرض خاللها سااان باشا 
علياه التوقف عن مناوماة ومواجهة حملة السالاة 
الثثمانية منابل حكم  اتي لإلما  الناسام عى أجزاء 
من اليمن! لنا وثب اإلماا  وثبات جاياة ونازل الغزاة 
يف أكثر من مكان وصون إىل محارصة الغزاة يف شاهارة 
حتى استسالموا وانترص اإلما  وعخل شهارة ويف لذا 

قال أحا الشثراء آنذاك:
وثبت إىل الثليا بصاق عزيمة

االت الثاا والارص والفتح عن ياى
لاذا اننتصاار أ ل السالاة الثثمانياة مان جايا 
ااضارت مثه إىل عزل سااان باشا وتثيل قائا جايا 
للغازاة لاو جثفار باشاا يف عاا  ث160  ، يف املنابل 
شامر اليمايون عن سواعالم وواصلوا مالحم الكفاح 
واإلما  الناسام يناوع املالحم الباولياة التي توقفت 
بثاض الوقت لتلتنط انفاساها وتثياا ترتيب صفوف 
النبائال حتى تمكن اليمايون بنيااعة املؤيا محما بن 
اإلما  الناسام بن محما من طارع الغزاة عا  1026  
وحل قارروا نزو اليمن من جاياا كان اليمايون لهم 

باملرصاع والتاريخ طويل انط من ينرأه ويثترب.

املوقف العجيب واألعجب منه

تاريخنا الزاخر بالنضال ضد املستعمر!

أيها اليمنيون.. احذروا طوفان الدمار!!
كلمــــــة أخـــــيرة 

محمد أحمد مفتاح 
الحناري  السمساار  بجاحاة   *
املاعاو ولاا الشايخ وإرصاُره عى 
مااى  تثكاُل  الحايااة  تساليم 
نارساة الثاوان ومن ينف خلفه 
وشثورلم بهشاشة موقف تحالف 
صاثااء وااتناعه للحز  والرصامة 
وسااحية  الاكايف  والتاسايل 

التثاطي!!
باأن  الشايخ  ولاا  وأكذوباة   *
تساليَم الحايااة لو مفتااُح الحّل 
-حساب زعماه- ليال إّن خاعاة 
خبيثاة إللحااق لزيماة مثاوياة 
بالشاثب اليماي ومجالايه وضحايا الثاوان ومحاولة لشّل الصف 

الوطاي والااع بأقاابه لرصاع عمو7 اتّاك. 
* ولو شثرت قوى الثاوان بأن تحالف صاثاء قا يتثاطى مع لذا 
الارح حتى ولو بصيغة مباعرة الراعي اإنهم سايصّثاون عاوانهم 
ويرتكبون جرائَم نريَ مسابوقة ون مثيَل لها بحل املانيل واملصالح 
الثاماة والخاصاة وقا تتثرض صاثااء لامار مروع وسايصثاون 

ماالبهم برضورة تسليم صاثاء كمفتاح ن با ماه للحل!!
* إن اننساياَق ماع ماالب الثااوان ورنباته سايؤع7 لكوارث 
ونكبات لم تثراها الجزيرة الثربية واملاانة تفوق يف بشااعتها ُكّل 

ما شالاناه يف البوساة وألبانيا وأاغانستان!!
* إناي أحّذُر من اننساياق مع ماالاب الثاوان؛ ألنه ماخل لرش 
مستاري وعوامة ن تاتهي ومجازر وبحار من الاماء وخراب وعمار؛ 
ألن الثااو متغارس وحاقا ولئيم ون ينيم وزنا ألية ُحرمة، وتجربة 

الثالث الساوات كاايٌة مَلن كان له عنل.
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إىل سيِد املقاومة:
أنت نصُر اهلل للعرِب

صالح الدكاك

نبي اب��ُن  و  العصر  نبيُّ  فأنت  ُرْقَيا   -
للعرِب الله  نصُر  »ن��ص��ُر«  ي��ا  أن��ت  و 

ُوِزنَْت الوغى  العروبُة في ساح  أنت   -
َط��ِب ال��رُّ و  بالنفِط  ل  س��ي��ِف��َك  ب��ح��دِّ 

مغِربها و  الدنيا  مشرِق  في  أنت  و   -
أب��ي يُ����ض����اُم  ل  َع���ص���يٍّ  ل���ك���لِّ  أٌب 

به تشقُّ  موسى  عصا  راحتيك  في   -
الهَرِب ل  بالفرعوِن  اإلط��اح��ِة  درَب 

- بك استجاَر صليُب الشاِم إْذ نَهَشْت
ب��اس��م ال��ه��الل ِح���م���اهُ ث����ورةُ ال��َك��لَ��ِب

ُمْطلَِقها و  اللُّْقيا  س��درة  إل��ى  رْقَيا   -
النََّسِب و  النفِس  ُس��ُم��وِّ  بُ���راِق  على 

- ي��ا ق��اَب ق��وس��ِن م��ن أوج���اِع أّمتنا
ب��ال��ل��ه ل��ل��ه تُ��ل��ق��ي ال���ق���ول ع���ن َك��ثَ��ِب

نََضْت و  أحزانها  نََضْت  كربالءُ  يا   -
الَغلَِب و  النصِر  فقاِر  ذا  ُجْرِحها  من 

رطوبتنا في  شبَّْت  ��وز  متُّ شمَس  يا   -
ُهِب بالشُّ ال��ه��ام��اِت  ��َب��ِت  َع��صَّ و  ن���اراً 

مآثَرنا الدنيا  ف��ي  ح��زي��راُن  ط��وى   -
دهراً كأْن لم يكن في األرِض من عرِب

حقباً ل��ن��ا  ��وٍز  ب��ت��مُّ ن���َش���ْرَت  ح��ت��ى   -
ْت أن��ص��َع احل��َق��ِب م��ن امل��ف��اخ��ِر بَ�����زَّ

- و أعُصٍر من لظى »كورنيِتَك« انبثقْت
م���زه���وًة ؛ ك���لُّ ع��ص��ٍر ب��ي��ن��ه��ا ذه��ب��ي

تَ��ُه - أَع����دَت ل��ل��ش��رِف امل���وط���وِء ُغ��رَّ
الُعلَِب و  الليِل  في مالهي  ذَوْت  قد  و 

إشراِق حليِتِه في  »ثلَج حرموَن«  يا   -
مختِضِب غيَر  ؛جلياًل  حيفا  زي��ت��وُن 

ب��ارئ��ه��ا ق���ال  راٍء  ل��ث��غ��ِة  ِس��ح��َر  ي��ا   -
انسكبي احلكمِة  شْهَد  و  البياَن  ي  نُ��زِّ

طلَعْت خيطانها  سنا  م��ن  ع��ب��اءةٌ   -
��ي ي��ا ُرب���ى و ِث��ِب��ي ب��ش��ارةُ ال��ل��ه ؛ ِب��شِّ

َف��ِرَق��ْت ��اب��ٌة أيَّ ص��وٍب أوم���أْت  - س��بَّ
بَ���ْت تُ��ِص��ِب ل��ه��ا ال��ط��غ��اةُ و أنَّ���ى َص���وَّ

- ف���ي ك���لِّ إمي������اَءٍة »ن���ص���ري���ٍة« ل��غ��ٌة
������ِة رم�����ٍش م��ع��ج��ٌم أدب���ي و ك����لُّ رفَّ

- أثَقلَت شرَق الرزايا و اخلنى شرفاً
و س��ام��ُق ال��ه��ام يُ���ردي ك��اه��َل ال��ّذنَ��ِب

يقايضني من  اً  ُط��رّ هِر  الطُّ سيَِّد  يا   -
ال��نُّ��َخ��ِب و  بالتيجان  نعلك  ِش����راَك 

به كسوَت  ���اٍش  رشَّ إلره���اِب  طوبى   -
منثِقِب ك���لَّ  ت��رف��و  ؛  ال��ع��روب��ِة  ُع����رَي 

- طوبى إلرهاِب كاتيوشا ّجَسْرَت بها
النَقِب و  ال��َك��ْرِخ  ب��ن  القطيعِة  بَ���وَن 

فماً و  دم���اً  زم����اٌن ح��س��ي��ن��يٌّ  ه���ذا   -
»َعِلِب« إلى  »عيتا«  من  ُسلَّ  صارماً  و 


