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الرئيس يزور حارة الصعدي ويوّجه بتسكني األسر املتضررة من قصف العدوان

مؤتمر الحراك الثوري الجنوبي يطالب االحتالل اإلماراتي بالرحيل ويتوعد باملواجهة املسلحة
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وزير املالية يف حوار شامل حول اإليرادات واملرتبات والعملة وأزمة الوقود

115 مليار ريال إيرادات الزكاة  منها 100 مليار تستأثر به مجعيات حزب اإلصالح وأحزاب كبرية »املؤمتر الشعيب العام«

وزارة النفط ومؤسساهتا غائبة عن الرقابة  و41 مليار ريال مل تسددها شركة النفط حلكومة اإلنقاذ

»شعبان« يوّضح
 كشوفات رواتب املوظفني 

ملغومة بأمساء ومهية ومكررة 
وغياب وعملية تنظيفها ستنتهي 

آخر العام لنتمكن من صرف أكرب 
قدر  من الراتب

 الزكاة ال تصرف للفقراء وحتولت عام 2000 لنفقات اجملالس احمللية  لدينا 14 صندوقًا  أصبحت 
مراتع للفساد وجيب إلغاؤها  7 آالف عقار يتم حتصيل ضرائب من إمجايل 83  ألف عقار

 السياسات املالية »ملركزي 
عدن« هتدف الهنيار الريال، 

والنقود املطبوعة بروسيا 
يضاربون هبا يف سوق العمالت

31 شهيدًا وجرحيًا بغارات استهدفت منازل املواطنني والصيادين
العدوان يعّوض فشله العسكري باملجازر وترويع األطفال

طالبات مدرسة السماوي أثناء قصف طيران العدوان 
ألحياء سكنية وسط أمانة العاصمة - ظهر أمس
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طريان العدوان يشن 5 غارات على نادي ضباط الشرطة 
بالعاصمة وسقوط صواريخ يف الشارع املجاور

 : خاص:
ش2ن ط2رياُن العدوان الس2عودي، أمس الس2بت، 
أَْكث22ََر من 5 غ2ارات جوية اس2تهدنت نادي ضباط 
الرشط2ة بالعاص 2ة صنع2اء، بع2د س2اعات م2ن 
اس2تهداف من2ازل ش2عبية بح2ارة الصعدي مس2اء 
الج ع2ة بغارات جوي2ة نتج عنها ضحاي2ا مدنيون 

و3د1 ما يقارب 12 منزالً يف الحي.
وتس2ببت الغارات التي ش2نها العدو، ظهر أمس، 
ع2ى العاص 2ة صنع2اء، بإث2ارة الخ2وف والهلع يف 
صف2وف اأطف2ال داخل امل2دارس الت2ي تعالت نيها 
رصاخ اأطف2ال بع2د أن ب2دت عى وجو23م مالمُح 

الر3بة والفزع من تلك الغارات. 
وقد نوج2ئ املاّرُة من جوار نادي ضباط الرشطة 
بوج2ود أح2د الصواريخ الت2ي أطلقها الط2ريان ولم 

ينفجر يف الش2ارع املؤدي إىل الن2ادي، وتحديداً نهاية 
ج2ر الصداق2ة أما1 س2ور مق2ة خزي 2ة باتجاه 

شارع الشوكاني.
الناش2طني يف مواق2ع  العدي2ُد م2ن  وت2داول 
التواص2ل االجت اعي، صوراً للص2اروخ الذي لم 
ينفجر و23و ملقًى يف الش2ارع نتيج2ًة للغارات 
التي ش2نها ط2ريان الع2دوان عى ن2ادي ضباط 

الرشطة.

قيادة البحرية: بوارج وناقالت العدوان ستصبح 
ضمن أهدافنا ردًا على الحصار

 : خاص:
رأس قائُد املنطقة العسكرية الخامسة اللواء، يوسف املداني، أمس 
الس2بت، اجت اع2اً لقي2ادات القوة البحري2ة والدناع الس2احيل وخفر 
السواحل؛ ملناقشة اإلجراءات العسكرية الالزمة للرد عى دول العدوان 

يف ظل است رار إغالق املوانئ واملنانذ الي نية. 
وخ2الل االجت اع، اطلع اللواء املدان2ي عى جا3زية القوة البحرية 
والدناع الس2احيل وخفر الس2واحل، حيث أكدت القيادات العسكرية 
أن بوارج وناقالت النفط التابعة لدَول العدوان س2تكون ض ن قائ ة 
أ23داف القوات البحري2ة والدناع الس2احيل؛ للرد عى ق2رار العدوان 
بإغ2الق املوانئ الي نية، يف ح2ال صدور توجيهات بذل2ك من القيادة 

العليا.
ك ا حّذر املجت عون من أي2ة ح اقات يُقِد1ُ عليها تحالف العدوان، 
مؤكدين جهوزيتهم العالية التخاذ ُكّل الخيارات امل كنة؛ لردع غطرسة 

العدوان وإمعانه يف معاقبة الشعب الي ني وزيادة معاناته.

عمليات عسكرية نوعية 
يف تعز ومأرب ولحج

 : خاص:
تكب2ّد مرتزق2ُة العدوان خس2ائَر عدي2دًة، وس2قط منهم قتى 
وجرحى، يف ع ليات عس2كرية متنوعة للجيش واللجان الشعبية 

يف جبهات مأرب وتعز ولحج، يو1 أمس السبت.
مصدر عس2كري أناد لل س2رية أن وح2داِت الجي2ش واللجان 
الش2عبية دّمرت عدداً من تحصين2ات املرتزقة خالل ع لية نوعية 
باغتتهم يف عدد من مواقعهم جنوب معسكر خالد ب ديرية موزع 
يف محانظة تعز، وأكدت املصادر أن عدداً من املرتزقة س2قطوا ما 

بني قتيل وجريح خالل الع لية.
وجاء ذلك بالتزامن مع رضبات مس2ّددة وجهتها مدنعية الجيش 
واللجان عى عدد من تج عات أنراد وآليات املرتزقة يف ُكلٍّ من الكدحة 
ب ديرية املعانر ويف جبهة الوازعية وقرية الحريقية ب ديرية ذباب يف 
املحانظة ذاتها، وأنادت املصادر أن ع ليات القصف أصابت أ3داَنها 

بدقة، موقعًة خسائَر مادية وبرشية يف صفوف املرتزقة.
ويف مأرب، ش2نت وحداٌت من الجيش واللجان الش2عبية ع ليًة 
نوعي2ًة عى أحد املواقع املس2تحدثة لل رتزق2ة يف مديرية رصواح، 

حيث سقط منهم عدد من القتى والجرحى يف اليو1 نفسه.
وباملث2ل يف محانظ2ة لح2ج، حي2ث أن2ادت مصادر عس2كرية 
لل سرية أن مدنعية الجيش واللجان الشعبية استهدنت تج عاٍت 
ملرتزقة الع2دوان جنوب رشق كهبوب، محقق2ًة إصاباٍت مبارشًة 

أسفرت عن سقوط خسائر يف صفوف املرتزقة.

مصرع 4 مرتزقة يف البيضاء وعملية 
هجومية على مواقعهم يف الضالع

 : خاص:
س2قط عدٌد م2ن مرتزقة الع2دوان قتى وجرح2ى، يو1 أمس 
الس2بت، يف ع لي2ة نوعي2ة أبطال الجي2ش واللجان الش2عبية، 
اس2تهدنت مواقع املرتزقة يف منطقة نقيل الخش2بة ب حانظة 
الضال2ع، وأن2ادت املصادر أن وح2دات الجي2ش واللجان باغتت 
املرتزق2ة أثن2اَء تج عه2م 3ن2اك، موقع2ة خس2ائر برشي2ة يف 
صفونهم. ك ا لقي أربعة من املرتزقة مصارعهم بنريان الجيش 
واللجان الش2عبية يف محانظة البيضاء، وحصلت الصحيفة عى 
أس2 اء املرتزق2ة الرصعى، و23م ُكلٌّ من: املرت2زق مح د أح د 
حس2ن الحبجي الح يقاني - املرت2زق عبدالعزيز صالح عث ان 
الح يقان2ي - املرتزق بالل عبدالله القش2ة الح يقاني -املرتزق 

مح د أح د حسني ال2ماني الح يقاني.
وأن2ادت املص2ادر أن اأربع2ة الرصع2ى س2قطوا يف ع ليات 

للجيش واللجان الشعبية ب ديرية ذي ناعم يف املحانظة.

القناصة تصطاد 24 مرتزقاً 
يف عدة جبهات

 : خاص:
أن2ادت مصادُر عس2كرية لل س2رية، أمس الس2بت، أن عدد 
رصع2ى املرتزقة بل2غ 42 مرتزقاً خ2الل ال842 س2اعة املاضية 
نقط. وبحسب املصادر نإن املرتزقة الرصعى سقطوا بع ليات 
متفرق2ة لوحدة القناص2ة التابعة للجيش واللجان الش2عبية يف 
عدة جبهات خالل اليومني املاضيني، حيث تم قنُص 9 منهم يو1 
أمس الس2بت يف ُكلٍّ من تعز ورصواح الجوف والبيضاء ونجران.
يُذك2ر أن قناصَة الجيش واللجان تلعب دوراً كبرياً يف مختلف 
جبه2ات التصدي للعدوان ومرتزقته، حي2ث ت ثّل أعداد رصعى 
املرتزق2ة برص2اص القناص2ة نس2بًة كب2ريًة م2ن إحصائي2ات 

خسائر3م يف معظم الجبهات. 

مدير التوجيه املعنوي يسخر من اّدعاءات قائد القوات 
الجوية بالقيادة املركزية األمريكية 

 : خاص:
س2خر مدي2ُر دائ2رة التوجي2ه املعنوي، الع ي2د يحيى 
مح د املهدي، أمس الس2بت، من ترصيحات قائد القوات 
الجوي2ة يف القيادة املركزية اأمريكية التي ادعى نيها أن 
ص2اروَخ »بركان 2H« الذي اس2تهدف مط2ار امللك خالد 
بالري2اض 3و ص2اروخ إيران2ي الصنع وأطل2ق بخ2ات 

إيرانية.
جاء ذلك يف ترصيح للع يد املهدي لوكالة »س2بأ« الي نية 
أّك2د نيه أن الصاروَخ الذي رضب مطار امللك خالد بالرياض 
3و صاروٌخ رويس من نوع »اس2كود« تم تطويُره وتحديثُه 
يف وحدة التصنيع والتطوير العس2كرية بخ2ات عس2كرية 

ي نية وال عالقة له بإيران.
وأش2ار الع ي2د امله2دي، إىل أن تل2ك الترصيح2ات اأمريكية تأتي 
يف إط2ار التضليل اإلعالم2ي ومحاول2ة التقليِل من الق2درات الي نية 
العسكرية، بعد أن أثبتت قدرتَها وكفاءتَها الفائقة يف إصابة أ3دانها 

بدقة عالية. 
وأكد الع يد امله2دي، أن 3ذه املحاوالت تأتي أيضاً بهدف حفظ ماء وجه 

الواليات املتحدة التي باعت منظوماِت دناع جوي للسعودية 
بأكثر من أربعني مليار دوالر، ولم تستفد منها السعودية يف 
صد الهج 2ات الصاروخية الي نية، َوق2ال املهدي عن ذلك: 
»بعد أن نشلت املنظومة الدناعية السعودية التي تم رشاؤ3ا 
من أمريكا ونرنس2ا، وملرات عديدة، من اعرتاض الصواريخ 
الباليس2تية الي نية، حاولت قيادة النظا1 الس2عودي ت2يَر 
ذلك الفشل بالتسويق والت2ير بان الصواريخ إيرانية الصنع 
ولها مقدرة عالية عى التش2ويش عى ال2رادارات والوصول 

أ3دانها بدقة عالية«.
ك 2ا أش2ار الع ي2د امله2دي إىل أن القي2ادَة اأمريكي2َة 
والفرنس2ية ته2دف من 23ذه املغالط2ات إىل ابت2زاز النظا1 

السعودي لبيعه املزيد من منظومات الدناع.
وأوض2ح الع ي2د امله2دي أن الصواري2َخ الباليس2تية الي نية كش2فت 
3شاش2َة ونش2َل املنظومة الدناعية الس2عودية، ما جعل قي2ادة النظا1 
الس2عودي تس2عى لرشاء منظومة الدناع الروس2ية 004S، مؤكداً عى أن 
املنظوم2َة الصاروخية الباليس2تية الي نية 3ي منظوم2ة دناعية، وأن ما 
يت2م إطالقه من صواريخ باليس2تية يأتي يف إطار ح2ق الرد املرشوع عى 

العدوان.

 في اجتماع برئاسة قائد المنطقة العسكرية الخامسة:
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حسن باعوم - رئيس المجلس األعلى للحراك الثوري الجنوبي في أول ظهور علني منذ بداية العدوان:

أكد أن الجرائم دليل فشل العدوان في الميدان ولن تسقط بالتقادم: 

الصماد يتفّقد حارة الصعدي بالعاصمة ويوّجه بتسكني األسر املتضررة من قصف العدوان ورعايتها
 : خاص:

وّجه صال2ح الصّ اد –رئيس املجلس الس2يايس 
اأع2ى-، أمنَي العاص 2ة والوكالَء املعني2ني وقيادَة 
السلطة املحلية بأمانة العاص ة، بوضِع املعالجات 
العاجلة لتس2كني وإيواء اأَُس املترضرة من قصف 

العدوان ورعايتهم رعاية كاملة.
ونزل الرئيُس الصّ اد إىل مرح جري ة العدوان 
الس2عودي اأمريكي وتفّقد حارة الصعدي الواقعة 
خل2ف جام2ع الش2هداء بصنع2اء، بع2د تعّرضه2ا 
للقصف، ما أدى لتدمري أربعة منازل نوق ساكنيها 
وت2رضر نح2و 12 من2زالً، ومن 3ن2اك وّج2ه أمانَة 
العاص ة واملس2ؤولني بالجهات املعنية، بالنزول إىل 
الحارة املت2رضرة والبدء بإجراءات تس2كني وإيواء 

العائالت التي دمرت وترضرت منازلها.
واطل2ع الص 2اُد يف الزي2ارة عى كان2ة اأرضار 
الت2ي خّلفها االس2تهداُف املتع 2د وامل نهج لطريان 
تحالف العدوان لل نطقة اآل3لة بالس2كان وإمعانه 
يف اس2ت رار ارتكاب املجازر والجرائم بحق الش2عب 
الي ني منذ أكثر م2ن عامني ونصف عا1، مؤكداً أن 
3ذا االس2تهداف يع2ّ عن وحش2ية تحالف العدوان 
بقيادة الس2عودية الت2ي ارت ت يف أحض2ان أمريكا 

وإسائيل.
وقال رئيس الس2يايس اأعى: إن 3ذه الجرائم لن 
تس2ُقَط بالتقاد1، و3ي دليُل نشلهم وإسقاطهم يف 
ميادين القتال، و3ذه تعطي للشعب مرشوعيَة حق 
الرد عى العدوان بأية وس2يلة يستطيع من خاللها 
إيصال صوته وبطشه بالنظا1 السعودي وَمن يقف 

يف صّفه.

 : خاص:
قال حسن باعو1 - رئيُس املجلس اأعى 
للح2راك الث2وري الجنوب2ي: إن م2ا يح2دث 
الي2و1 يف الجنوب عبارة ع2ن احتالل متعدد 
الجنس2يات، مؤكداً وجود أط اع ذات أبعاد 
اس2رتاتيجية خارجي2ة عى الي 2ن وموارده 
ومقدرات2ه م2ع اإلرصار ع2ى تغيي2ب إرادة 
الي نيني وسيادتهم عى أرضهم ووطنهم.

تلفزيوني2ة  كل 2ة  يف  باع2و1  وكش2ف 
ألقا23ا، أم2س الس2بت، ب ناس2بة انعق2اد 
أع ال املؤت ر الع2ا1 الثاني لل جلس اأعى 
للح2راك الثوري يف عدن، ع2ن رنضه عرضاً 
م2ن أبوظب2ي لخوض 23ذه الح2رب وتأييد 
الُع2دوان قب2ل اندالعه2ا؛ دع 2اً ملا يس2 ى 
»التحالف« وخدمًة ل2 ا يس2 ى »الرشعية« 
وتنفي2ذ املبادرة الخليجي2ة، مقابل حصوله 
عى مكاس2َب ماديٍة ودعم لوجس2تي نقط 
دون أي2ة وع2ود أو ض انات سياس2ية لحل 

القضي2ة الجنوبي2ة، مضيف2اً، أن2ه نوج2ئ 
ببعض م2ن تلك القي2ادات تجته2ُد منفردًة 
وتذ3ُب للرياض لتؤي2د العدوان عى الي ن، 
مؤكداً أنها أصبحت مجرد أدوات بيد الخارج 

وأجهزة االستخبارات اأجنبية.
وانتق2د باع2و1، قب2وَل بع2ض القيادات 
الجنوبي2ة ب2أن تصب2ح مج2رد أدوات بي2د 
مواطن2ني  تس2ليم  يف  وش2اركت  الخ2ارج، 
جنوبي2ني أجه2زة االس2تخبارات اأجنبية، 
مؤكداً رنَضه الست رار تقييد حرية الحركة 
والتنق2ل يف املطارات واملوانئ، يف إش2ارة إىل 
الحصار ال2ذي يفرُضه تحالُُف العدوان الذي 
تق2وُده الس2عودية، وكذا تحوي2ل االحتالل 
اإلماراتي ملطار الريان الدويل إىل سجٍن سيٍّ 

خاضع إلدارتها منفردة.
وأش2ار باع2و1 إىل أن وقوَد 23ذا العدوان 
3م ش2باب الي 2ن وس2احتُها أرض الي ن، 
حيث يراد للش2عب يف الجن2وب البقاُء مجرد 
أثبت2ت  أن اأي2ا1  أتب2اع ال رشكاء، مؤك2داً 

صح2َة وواقعي2ة الح2راك الجنوب2ي عندما 
رن2ض املش2اَركة يف الحرب وتأيي2د العدوان 
واالحت2الل، مضيفاً: لقد أصبح 3ذا العدوان 
يف م2أزق الي2و1، والخاس اأك22 نيها 3م 
أبناؤن2ا ونلذاُت أكبادن2ا ومقدراتنا الوطنية 

والبنية التحتية رغم بساطتها وُشحتها.
وشهدت عدن، أمس السبت، انعقاَد املؤت ر 
العا1 الثاني لل جل2س اأعى للحراك الثوري، 
ب ش2اركة مندوبني من قي2ادات املجلس من 
مختل2ف املحانظات، وصدر عنه بياٌن ختامي 
أكد احتفاَظ الجنوبيني بحقهم يف التعاُمل مع 
»االحتالل بكانة الطُرق والوس2ائل املرشوعة، 

يف الزمان واملكان املناسبني«.
ودع2ا البياُن املجت َع ال2دويل إىل »التدخل 
الفوري للضغ2ط ع2ى دول التحالُف لوقف 
ع2ى  املحلي2ة  اأط2راف  وح2ث  الح2رب«، 
»التفاوض من أجل حل مشكالت املنطقة«.
وطالب البي2ان قواِت االحتالل الس2عودي 
اإلماراتي باالنسحاب من محانظات الجنوب.

 : خاص:
والجرح2ى  الش2هداء  ع2دُد  بل2غ 
املس2تهَدنني بغارات العدوان السعودي 
خالل ال2322 ساعة املاضية حوايل )31( 
مواطناً، بينهم نس2اء وأطفال، موزعني 
ومحانظت2َي  العاص 2ة  أمان2ة  ع2ى 

الحديدة وصعدة.
ويف أحدث مجزرة للعدوان، استش2هد 
)9( صيادي2ن وأصي2ب )8( آخ2رون يف 
غاراٍت ش2نها ط2ريان العدو الس2عودي 
بح2ق الصيادي2ن يف جزي2رة البضي2ع يف 
الحدي2دة،  ب حانظ2ة  اللحي2ة  مديري2ة 
أم2س الس2بت. وقالت مص2ادر محلية 
يف مديري2ة اللحي2ة، إن ط2رياَن العدوان 
شن غارتني اس2تهدنتا قاربني كان عى 
متنه 2ا ع2رشات الصيادي2ن يف جزيرة 
البضي2ع، وأدان2ت اس2ت رار العدوان يف 
استهداف الصيادين وقواربهم وارتكاب 
املج2ازر املروعة بحقهم أثناء س2عيهم 

للبحث عن مصادر أرزاقهم.
إىل ذلك أدانت وزارُة الثروة الس2 كية 
املج2زرَة املروع2ة التي ارتكبه2ا تحالف 
جزي2رة  يف  الصيادي2ن  بح2ق  الع2دوان 
محانظ2ة  اللحي2ة  ب ديري2ة  البضي2ع 
الحدي2دة وراح ضحيته2ا 9 ش2هداء و8 

جرحى من الصيادين.
أم2س  بي2اٍن،  يف  ال2وزارة  وطالب2ت 
الس2بت، املجت َع ال2دويل واأمم املتحدة 
تح 2ل  إىل  اإلنس2انية  واملنظ 2ات 
املس2ؤولية اأخالقية إزاء ما يتعرض له 
الشعب الي ني بصورة عامة والصيادين 
بوج2ه خاص، م2ن اس2تهداف م نهج 
م2ن قبل تحال2ف الع2دوان والع ل عى 
إيق2اف اس2تهداف الصيادين يف منطقة 
البحر اأح ر، داعيًة الصليَب اأح ر إىل 
التدخل؛ النتش2ال جثث الشهداء وإنقاذ 
حي2اة الصيادي2ن الجرح2ى العالقني يف 

الجزيرة.
أن  أن  الس2 كية  الث2روُة  وأك2دت 
اس2ت راَر تحالف العدوان يف اس2تهداف 
م2ن  حرمانه2م  يف  تس2بّب  الصيادي2ن 
مصدر دخلهم الوحي2د، مخلفاً أوضاعاً 

إنسانية كارثية.
م2ن جان2ب آخ2ر استش2هد طفالن 
وامرأة وأصيب أربع2ة مواطنني آخرين 
ج2راء غ2ارات ط2ريان الع2دوان، أمس 
الس2بت، اس2تهدنت من2زَل مواط2ن يف 
منطق2ة بني صي2اح ب ديري2ة رازح يف 

محانظة صعدة.
وأش2ار املصدر إىل أن طريان العدوان 
شن غارة عى منطقة الجع لة ب ديرية 
مجز َوس2بع غارات ع2ى مناطق الفرع 
والبقع وخليقا ب ديرية كتاف، ك ا شن 
غ2ارة عى منطقة بن2ي صياح ب ديرية 
مناط2ق  وتعرض2ت  الحدودي2ة  رازح 
متفرق2ة باملديري2ة لقص2ف صاروخي 

ومدنعي سعودي.
وحس2ب املصدر، ش2ن طرياُن العدوان 
ث اني غارات عى مديريتَي حرض وميدي 
ب حانظة حجة وثالث غارات عى منطقة 
عي2ال مح 2د ب ديرية نه2م وغارتني عى 
الهاميل ب ديرية م2وزع يف محانظة تعز. 
وذكر املصدر أن طرياَن العدوان شن ثالث 
غارات ع2ى الرشن2ة والطلع2ة يف نجران 

وغارتني عى الربوعة يف عسري.
وني ا ييل تنرش صحيفة »املس2رية« 
أس2 اء ش2هداء وجرح2ى املج2زرة من 

الصيادين:
١_ مح د عباس بلم
٢- عيىس عباس بلم

٣- ربيع مح د شوعي جابر
٤- قاسم مح د عالني

٥- درويش مح د رصمه
٦- ع2يل مح 2د عب2ده قط 2ول

 ٧- أح د نريد عبده
٨-عيل بتيش 3زاء
٩-عيىس إَراَدة نريد

أس اء الجرحى 
١- 3ارون مح د رصمه

٢- مح د عباس بل
٣- عيل إَراَدة نريد

٤- عيل عقيل مح د بلم
٥- عبدالله إَراَدة بلم

٦- عيل عبدالل2ه لقبييص من مدينة 
الحديدة الربصة

رفضُت عرضًا من أبوظبي لخوض هذه الحرب وتأييد العدوان 
قبل اندالعه دعمًا لما يسمى »التحالف ولشرعية«

تحالف العدوان اليوم في مأزق والخاسر األكبر فيها هم 
أبناؤنا وفلذات أكبادنا ومقدراتنا الوطنية وبنيتنا التحتية

بعض القيادات الجنوبية أصبحت مجرد أدوات بيد الخارج 
وأجهزة االستخبارات األجنبية

استشهاد وإصابة )31( مواطناً بينهم )17( صيادًا يف 
مجازر جديدة للعدوان خالل )24( ساعة 

الحراك الثوري الجنوبي يدعو قوات االحتالل اإلماراتي 
إىل االنسحاب من الجنوب ويتوعد باملواجهة املسلحة
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دعت المنظمات الحقوقية لتوثيق جرائم 
العدوان من أجل محاكمة مرتكبيها أهالي شبام كوكبان املحويت يحّملون األمم املتحدة مسؤولية 

ما يتعرض له اليمن من حرب إبادة
 : خاص:

نّف2ذ املئ2اُت م2ن أ23ايل مديري2ة ش2با1 كوكبان 
ب حانظة املحويت، وقفًة احتجاجيًة حاشدة، أمس 
الس2بت؛ للتنديد بتصعيد العدوان وتش2ديد الحصار 
وإغ2الق ج ي2ع املنانذ ال2ي2ة والبحري2ة والجوية، 
التي من ش2أنها زيادة حجم معاناة الش2عب الي ني 

وتفاقم مأساته.
وأك2د املش2اركون يف الوقف2ة االحتجاجي2ة التي 
شارك نيها قيادة السلطة املحلية وَمَشايخ ووجهاء 
وحك 2اء املديرية وم ثيل املجت 2ع املدني واأحزاب 
السياس2ية، ع2ى رنضه2م تش2ديد الحص2ار ض ن 
مسلس2ل جرائم الح2رب التي ترتكب بحق الش2عب 

الي ني بشكل يومي.
وقال بي2ان صادر ع2ن الوقف2ة االحتجاجية: إن 
اس2ت رار الجرائ2م واملج2ازر التي يرتكبه2ا العدوان 
الس2عودي أما1 مرأى ومس2 ع من العال2م يؤكد أن 
ش2عبنا العظي2م يخوض معرك2ة الكرام2ة والحرية 
والرشف؛ ذوداً عن عزته وحريته وسيادته الوطنية، 
اأمر الذي يوجب املزيد من الص ود واالستبس2ال يف 

مواجهة 3ذا العدوان الظالم.
وبارك البي2ان االنتصاراِت العظي ة التي تحققها 
القوات املس2لحة واللجان الش2عبية ض2د العدوان يف 
ُكّل الجبهات وع2ى مختلف اأصعدة ال2ية والجوية 

والبحري2ة، مح 2الً اأم2م املتحدة واملجت 2ع الدويل 
مس2ؤولية م2ا يتع2رض له ش2عبنا من ح2رب إبادة 
ش2املة وحص2ار ش2امل 23وا اأخطر م2ن نوعه يف 

التأريخ.

منظمة يمـن للدفـاع عن الحقوق 
والحريات تدين مجزرة العدوان يف 

منطقة هران بمحافظة حجة
 : خاص:

دع2ت منظ 2ُة ي 2ن للدناع ع2ن الحق2وق والحري2ات، كانَة 
املنظ 2ات الحقوقية، إىل توثيق جرائم العدوان الس2عودي وج ع 
اأدل2ة الجنائي2ة ملحاك 2ة مرتكب22يه2ا؛ باعتبار23ا جرائَم قتل 

ع دية تستهدف املدنيني والنساء واأطفال.
وأدانت املنظ ة يف بيان صادر عنها -تلقت صحيفة »املسرية« 
نس2خة من2ه-، الجري ة البش2عة الت2ي ارتكبها ط2ريان تحالف 
العدوان يف قرية املنوابة عزلة 3ران مديرية أنلح محانظة حج2ة 
الثالثاء املايض والتي اس2تهدنت املدني22ني ونرق اإلس2عاف وكل 
من حاول أن يص2ل إىل البيت الذي استهدنته طائ22رات التحالف 
بأَْكث2َر من16 غارة أدت إىل استشهاد وجرح حوايل 60 مواطناً.

ك 2ا ع2ّ2ت منظ2 2ة ي 22ن للدن22222اع ع2ن الحق222وق 
والحري2ات ع2ن اس2تنكار3ا للجري 2ة البش2عة الت2ي ارتكب2ها 
ط22ريان العدوان بداية الشهر الجاري استهدنت املدنيني اآلمنني 
يف اس222رتاحة بس2وق عالف مدي22رية س2ح222ار محان222ظة 

صعدة بعد أن بلغ عدد الشهداء 29 و28 جريحاً.
وأضاف البيان: إن منظ ة ي ن و3ي تؤكد إدانتها واستنكار3ا 
لهذه الجري ة البشعة، نإنها تطالب املنظ ات الدولية بالقي22ا1 
بواجبه2ا تج2اه الجرائم البش2عة الت2ي يقرتنها ط2ريان العدوان 
الس2عودي والت2ي ي ارس نيه2ا ق22تل املدني2ني وكل من يحاول 

إسعانهم.
وأش2ارت املنظ ة، إىل أن 3ذه املجازَر التي تطال املدنيني تعت2 
جرائَم جنائيًة ال تسُقُط بالتقاد1، وال بد من محاك ة مرتكبيها، 
وع2ى املنظ ات الدولية واملحلي2ة أن تقو1َ بواجبه2ا يف مقاضاة 

الجناة واالنتصاِر لدماء الشهداء.

بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية للنازحين وتمويل منظمة »زوا« الهولندية..

بنات الحديدة توّزع 3810 سلة غذائية لألسر املحتاجة بمديرية القناوص
 : خاص:

قام2ت ُمَؤّسس2ُة بن2ات الحديدة التن وية، بالتنس2يق م2ع الَوحدة 
التنفيذي2ة للنازح2ني، وت ويل منظ 2ة زوا الهولندي2ة، بتوزيع 3810 
سله غذائية يف مديرية القناوص بالحديدة، باإلَضاَنة إىل توزيع وايتات 
ماء خالل ش2هرين متواصلني ب عدل 103000 لرت ماء يومياً لعدد 13 
نقط2ة، حيث يأت2ي 3ذا امل2رشوع الخريي ض ن مرشوع االس2تجابة 
الطارئ2ة لتونري املياه والغ2ذاء لألس التي تعاني من س2وء التغذية يف 

الي ن للعا1 2017.
م2ن جانبه2ا قالت داليا قاس2م - رئيس ُمَؤّسس2ة بن2ات الحديدة: 
إن 23ذا املرشوع يأتي كاس2تجابة طارئة لتونري املي2اه والغذاء لألس 
التي تعاني من س2وء التغذية يف الي ن، حيث تم التوزيع عى ٦ مراحل 
ب عدل ٥١٠ س2الت لعدد ٥١٠ أَُس َو٢٥٠ س2لة لعدد ٢٥٠ أسة لثالث 

مراحل.
وأش2ارت إىل توزيع عدد ٧٦٠ نلرت مياه، وم2ادة الكلور لعدد ٢٢٨٠ 
ب ع2دل ٣ أرشطة لكل أسة، ودبات مياه س2عة ٢٠ لرتاً، عدد ٧٦٠ دبة 
لنفس اأس املستفيدة من السالل الغذائية يف القناوص بالحديدة، ك ا 
تم تنفيذُ ح لة توعية مكثفة حول آلية استخدا1 الفلرتات والكلور.

وقفة احتجاجية يف الحداء بذمار 
تنديدًا بجرائم العدوان والحصار

 : خاص:
نف2ذت قبائل قرية بيت أبو خلب2ة ب ديرية الحداء يف محانظة 
ذم2ار لق2اءا قبليا موس2عا تندي2دا ب ج2ازر العدوان الس2عودي 

اأمريكي عى أبناء الشعب.
وأك2دت قبائل الحداء أن اس2ت رار حلف الش2يطان يف ارتكاب 
مزيد من املجازر لن تضعف من عزي ة الشعب الي ني، بل تشعل 
يف قلوبه2م مزيدا م2ن الص ود واالندن2اع إىل الجبهات لل واجهة 

والردع والتنكيل بالعدو السعودي ومرتزقته.
وح ل2ت قبائل الح2داء اأمم املتحدة واملجت 2ع الدويل عواقب 
حص2ار الش2عب الي ني من قبل تحالف العدوان الذي سيتس2بب 
بك2وارث إنس2انية لن يق2ف أمامها الش2عب الي ن2ي دون اتخاذ 
إج2راءات تصعيدي2ة تؤل2م تحال2ف الع2دوان يف عق2ر داره ول2ن 
تك2ون رضبة الري2اض آخر رضبة مؤملة يف جس2د حلف العدوان 

الشيطاني.

كلية املجتمع بعمران تكّرم أوائل الطالب يف األقسام والتخصصات التابعة لها
 : خاص:

نّظ2م ملتقى الطال2ب الجامع2ي يف كلية املجت ع 
ب حانظ2ة ع 2ران، أمس الس2بت، حف2الً تكري ياً 
لطالب وطالبات أوائل اأقسا1 والدنع للعا1 الدرايس 
-2016 2017، بحض2ور نائ2ب املرشف العا1 مح د 
الهطفي، ومدير عا1 التعليم الفني والتدريب املهني 
باملحانظ2ة أم2ني الدي2دي، وع ي2د الكلي2ة الدكتور 
مح 2د النقي2ب، ومس2ئول الوحدة الرتبوية حس2ن 

االشقص.
ويف أش2اد مح د الهطفي – نائ2ب املرشف العا1، 
للرق2ي  الحثيث2ة  الكلي2ة  وك2وادر  ع 2ادة  بجه2ود 
باملستوى التعلي ي للطالب ورنع تحصليهم العل ي، 
موضح2اً أن التكات2ف الحاص2ل بني دكات2رة الكلية 

والطالب يعطي انطباعاً جي2داً ملعرنة نجاح الع لية 
التعلي ية يف الكلية وتخّرج 3ذه الكوادر أن وذجاً.

وع2ّ2 الهطف2ي ع2ن تهاني2ه للط2الب املكرَّمني 
رغ2م املعان2اة الت2ي يعانيها قط2اع التعلي2م املهني 
ج2راء االعت2داءات املتكررة من قبل الع2دوان، أغلب 
املنش2آت التعلي ية، باإلَضاَن2ة إىل الظروف الصعبة 
التي يعيُش2ها كوادُر التعليم بالكلي2ة جراء الحصار 
وانقط2اع الروات2ب من2ذ يق2ارب الع2ا1، مؤك2داً أن 
املس2ؤوليَة كبرية عى الج يع يف الع ل بروح الفريق 
الواح2د ومواكب2ة التعلي2م الراقي والبح2ث العل ي 
والتطوير والبناء حتى نس2تطيَع أن ننهَض بشعبنا 

الي ني العظيم إىل مستوى الشعوب املتقدمة.
م2ن جانب2ه ق2ال الدكتور مح 2د النقي2ب - ع يد 
الكلية، بأن كليته تع ُل جا23دًة عى تقديم الخدمات 
اأكادي ي2ة املت ي2زة لطلبتها امللتحق2ني بها؛ لض ان 

ج2ودة امُلخ2َرج التعلي ي م2ن ك2وادَر ي كنها خوض 
غ ار س2وق الع ل املحيل والخارج2ي بفكر أكادي ي 
ومه2ارات تدريبي2ة يت2م إكس2ابُهم إيا23ا م2ن خالل 
اال3ت 2ا1 بالتدري2ب الع 2يل لكان2ة خّريجيها ض ن 
تخصصاته2م املنتس2بني إليه2ا، موضح2اً أن املكان2َة 
العل ي2ة التي تحظ2ى بها الكلية من خ2الل نجاحات 
الطلبة ما 3ي إال ث ار غرستها إدارة الكلية والعاملون 
نيها من خالل تطوير الع ل اأكادي ي واإلداري نيها، 
واستحداث التخصصات التي يحتاجها سوق الع ل.

وأش2ار النقي2ب، إىل أن الكلي2ة 23ذا الع2ا1 بدأت 
بالتنس2يق لتدش2ني البكالوريوس التقني يف قسَ ي 
تكنولوجي2ا املعلوم2ات وبرمجة الحاس2وب وإدارة 
املكات2ب والس2كرتارية أول م2رة يف كلي2ة املجت ع 
بع ران، و23ي بداي2ُة الطريق لحي2اة ع لية أنضل 

لج يع الطالب امللتحقني يف 3ذه التخصصات. 
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 : حوار  
صبري الدرواني:

- بدايــة معالــي الوزيــر نــود منكــم أن 
توّضحوا للقارئ الكريم عن ســبب مشــكلة 
انقطــاع الرواتــب منذ نقل البنــك املركزي 
إىل عدن يف شــهر سبتمرب من العام املاضي 
2016م وحتــى اليــوم َومؤّخــرًا تــم صرف 
نصــف راتــب ملوظفــي الرتبيــة والتعليــم 
وملعظــم موظفــي الجهــاز اإلداري، لكن هل 

سيستمر صرف النصف راتب شهرياً؟
ش2كراً لكم يف صحيفة املس2رية لتوضيِح 
الحقائ2ق ع2َك2م، وبالنس2بة  الكث2ري م2ن 
لس2ؤالكم ن2ود اإليض2اَح ب2أن التوجيه2اِت 
الواضحَة لس2 احة الس2يد القائ2د عبدامللك 
الحوثي برضورة الوناء بكانة اس2تحقاقات 
البن2ك  الدول2ة وض 2ان حيادي2ة  موظف2ي 
املرك2زي، يف 23ذا الجان2ب دنع2ت القائ ني 
عى الع ل يف صنعاء من2ذ بدء العدوان برغم 
توق2ف عائ2دات النف2ط وتد23ور كث2ري من 
مصادر اإلي2راد منذ بدء الع2دوان إىل بذل ُكّل 
الجه2ود امل كن2ة واملتاح2ة ل2رصف مرتّبات 
كانة موظف2ي الدولة، س2واء يف املحانظات 
الواقعة تحت س2يطرة الحكومة بصنعاء أَْو 
تلك املحانظات الواقعة خارج السيطرة، من 
اإليرادات الت2ي كان يت2م تحصيلُها وتغطية 
أي عج2ز يف 23ذا الجانب من خالل الس2حب 
عى املكش2وف من النقد املحيل املتونر آنذاك 
لدى البنك املرك2زي، وظلت ال2وزارة ملتزمًة 
ب واَجهة تلك االلتزام2ات منذ بداية العدوان 
وحت2ى ش2هر س2بت 2 12016 عندم2ا قّرر 
الف2ار 3ادي وم2ن خلفه دول الع2دوان نقل 
وظائ2ف البن2ك املرك2زي إىل ع2دن مصحوباً 
بُج ل2ة من االج2راءات العدائية عى الصعيد 
املح2يل والدويل، اأم2ر الذي أعاق الس2لطاِت 
املالية والنقدية بصنعاَء عن تونري الس2يولة 
الكاني2ة لتغطية العجز يف مرتّبات املوظفني، 
ونق2اً مل2ا كان مع والً ب2ه منذ ب2دء العدوان 
وليس 3ذا نحسب، بل قامت اإلَداَرة الجديدة 
للبنك التي عيّنها الفار 3ادي يف عدن بطباعة 
نح2و 600 ملي2ار ريال تحت توقي2ع املنتحل 
لصف2ة محان2ظ البنك املرك2زي وتحت م2ر 
والتزا1 م2ن قبلهم أما1 امُلَؤّسس2ات الدولية 
بأنه2م س2يواجهون منذ ذلك مرتّب2ات كانة 
موظف2ي الدول2ة بج ي2ع املحانظ2ات دون 
استثناء، إال أنهم ع لوا خالَف ذلك، بل تعداه 
إىل الت ي2ز والتحيز لبع2ض املحانظات دون 
بعض حتى يف إطار املحانظات الواقعة تحت 
سيطرة االحتالل، و3نا ظهر مشكلة انقطاع 

الراتب. 

وبالنس2بة الس2ت رار رصنها شهرياً 3ذا 
يحك ه2ا تدنق اإلي2رادات ويف نف2س الوقت 

تعاون الج يع يف تحصيلها. 

- كان مــن أولويات حكومة اإلنقاذ توفري 
الحد األدنــى من املرّتبــات ملوظفي الدولة، 

ولكنها لم تِف بها.. ما السبب؟
كان2ت الحكومة أق2رت يف الربع اأول من 
23ذا الع2ا1 2017 آليًة ل2رصف املرتّبات عى 

النحو التايل:
30  % من املرتّبات ترصف نقداً. 
 50%  بطاقة ت وينية سلعية. 

20  % تونري بريدي.
وب2دأت املالي2ة وبالتنس2يق م2ع الجهات 
املعني2ة يف تنفيذ 3ذه اآللي2ة، حيث تم رصُف 
%50 من الراتب الش2هري كبطاقة ت وينية 
لعدد من اأش2هر ولع2دد من الجه2ات، ك ا 
ش2ّكلت لجن2ة نني2ة م2ن قب2ل وزارة املالية 
والهيئ2ة العام2ة لل2يد والجه2ات املختصة 
اأُْخ22َرى؛ لوض2ع آلي2ة لتنفي2ذ م2ا يُخ2صُّ 
التون2ري ال2ي2دي، وص2در تع ي2ٌم م2ن قبَل 
وزيري املالية والخدمة املدنية بتنفيذ اآللية. 
إال أن ما طرأ من إش2كاالت نتيجًة لتنفيذ 
بع2ض عن2ارص 23ذه اآللي2ة خصوص2اً م2ا 
يخص تنفي2ذ البطاقة الس2لعية بالرغم من 
م2ا حققته من نجاح إال أنها كتجربة جديدة 
ة يف اأَْسَعار  رانقتها بعض اإلش2كاالت َخاصَّ
وك2ذا م2ا يتم رصُنه م2ن عدن م2ن مرتّبات 
لبعض الجهات بني الحني واآلخر، وإن كانت 
مح2دودًة للغاية، وكذا التغرّيات والتوجيهات 
التي ط2رأت بخصوص ما يت2م رصُنه نقداً، 

حيث ي2ُرصف %50 نقداً بدالً عن %30 ونق 
اآللية، ما اس2تدعى التقييم له2ذه اآللية من 

كانة الجوانب. 
و3ن2اك بعض اأنكار التي تُطرح من 3نا 
و3ن2اك به2ذا الخصوص و3ي محل دراس2ة 

من قبل الفنيني يف الجهات املعنية. 
وع2ى ُكّل حال عند تون2ر أي مبلغ ي كن 
يغط2ي ولو جزًء م2ن املطلوب يت2م مبارشة 
التعاطي معه وبشكل إيَْجابي وعقالني جداً. 

- لكننــا نريــد تطميناً مــن الوزير لكافة 
املوظفني؟ 

3ن2اك حقيق2ة جهوٌد كب2رية تُب2ذل بهذا 
واملوظف2ون  واجبن2ا،  و23ذا  الخص2وص، 
يطالبون بحقوقهم وس2نرصف بحس2ب ما 

لدينا من إيرادات. 

 - مــاذا عن صنــدوق الرتبيــة والتعليم 
الذي تحدث عنه رئيُس الوزراء لدعم رواتب 

موظفي الرتبية؟ 
 بالنس2بة للصنادي2ق أن2ا أرى أن2ه يجب 
إغالقها، وت2ُورَُّد كانة اإلي2رادات إىل الخزينة 
العام2ة لتتوىل الخزينة العام2ة إَعاَدة توزيع 
النفقات بحسب الرتشيد واأولوية، ولألسف 
الصنادي2ق ال تق2و1ُ بال2دور ال2ذي أُّسس2ت 
أجل2ه، وباتت املبال2غ التي ت2ورَّد للصناديق 
تذ23ب يف ترصنات غ2ري رش2يدة ويف أماكن 
غ2ري املخصصة له2ا، بالت2ايل أَْصبَحت مرتعاً 
للفس2اد، الجهات لديها ش2غف إلنشاء املزيد 
من الصناديق؛ أنها ال تدرك مخاطر3ا، لكن 
نحن من واجبنا أن نوضح ذلك، وحالياً لدينا 

13 صندوقاً، و3ذا تجريٌد للدولة من مهامها، 
وكل جهة مس2تقلة بذاتها ت ام2اً، و3ذا أمر 

غري مقبول. 

- هنــاك العديــد مــن األســماء الوهمية 
يف الجيش واألمــن وأيضاً يف الجهاز اإلداري 
للدولة لو تمت إزالة األســماء الوهمية ربما 
ستســتطيع الدولــة صــرف الرواتــب.. ما 

تعليقكم؟
 كش2ف الرات2ب ملغ2م ب ج وع2ة ألغا1، 
منه2ا اأس2 اء الو3 ي2ة والتك2رار وكذل2ك 
الغي2اب، و3ن2اك ن2رار إىل م2رىض كث2رية يف 
كش2ف الرواتب، مث2الً قوا1 موظف2ي وزارة 
الرتبية والتعليم يبلُغ إىل 323 ألفاً.. اس2تبعد 
املحانظ2ات تح2ت  يف  ألف2اً  ث ان2ني  منه2م 
االحتالل، ويبقى عن2دك حدود ميتني وأربعة 
وعرشين ألفاً لو اس2تبعدنا التكرار والو3 ي 
والف2رار و... إل2خ س2يتبقى تقريب2اً ح2دود 
الث ان2ني ألفاً، و3ناك م2رشوع قرار مجلس 
ال2وزراء للوقوف عى كش2ف الراتب، ووزارة 
الخدمة املدنية حالياً تبذل جهداً َكبرياً يف 3ذا 
الجان2ب وم كن تنج2ز الخدم2ة املدنية ذلك 

نهاية العا1 الجاري. 

- نعلــم أن أغلب اإليــرادات مع العدوان 
ومــع هذا نــود أن نتعرَف مــن خاللكم عن 
الواقعــة  إجمالــي اإليــرادات للمحافظــات 

تحت سيطرة املجلس السياسي األعلى؟
 ال شك إن أغلَب مصادر اإليرادات أَْصبَحت 
تح2ت س2يطرَة دول الع2دوان ومرتِزقته2م، 
والت2ي م2ن أ3 ه2ا إي2رادات النف2ط والغاز 

كامل2ة، والت2ي بلغ متوس2ط نس2بة إج ايل 
عائداته2ا من إج 2ايل املوارد الذاتي2ة للدولة 
يف آخ2ر ثالث س2نوات قبل الح2رب حويل 53. 
%3، أيضاً االس2تحواذ عى كان2ة املنح التي 
تُق2د1َّ م2ن العال2م الخارجي، والتي نس2 ع 
عنها من خالل ترصيح2ات بعض الدول ب ا 
نيه2ا دول العدوان عى الي ن وبأرقا1 نلكية 
حول حج2م املنح واملس2اعدات التي تقدمها 
لحكوم2ة الفار 23ادي يف حني ت2م قطع ُكّل 
ما كان م كناً منها، ويأتي يف ش2كل قروض 
 11% ح2وايل  نس2بته  وب 2ا  ومس2اعدات، 
من 3ي2كل املوازن2ة، ما عدا تلك املس2اعدات 
اإلنَْس2انية والت2ي ال تصل حتى نس2بة 1%. 
كذلك نوائض أرباح امُلَؤّسس2ات العامة التي 
تقع مقار23ا يف املحانظات املس2يطر عليها 
من قبل دول العدوان ومرتزقتهم، كُ َؤّسسة 
موانئ خلي2ج ع2دن... إلخ، والت2ي أَْصبَحت 
تدنع نوائ2ض أرباحها لحكومة الفار 3ادي 
يف ع2دن، أيضاً الج2زء اأَْكب2َر م2ن العائدات 
ًة رضائب املبيعات والرسو1  الرضيبية َخاصَّ
الج ركي2ة؛ نتيج2ًة لس2يطرة دول الع2دوان 
ومرتزقتهم عى كانة املنانذ ال2ية والبحرية 

والجوية باستثناء ميناء الحديدة. 
وليس 3ذا نحسب، بل قامت دول العدوان 
ومرتزقتها بالعديد من امل ارس2ات التي كان 
لها تأثري س2لبي حتى عى امل2وارد يف املناطق 
الخاضعة لس2يطرة املجلس السيايس اأعى 
وحكومة اإلنقاذ الوطني، والتي من أ3 ها:

تعرض بعض امُلَؤّسس2ات العامة التابعة 
للدول2ة الت2ي كان2ت تولد نائ2ض أرب2اح أَْو 
تغطي نفقاتها كحد أدنى إىل اأرضار نتيجة 
الحرب والحصار، م ا أَدَّى إما إىل توقفها عن 
الع ل، أَْو انخفاض مستوى أدائها وإنتاجها 
بش2كل كبري، م ا أنقد الدولة الجزء اأَْكب2َر 
م2ن نائ2ض أرب2اح امُلَؤّسس2ات العام2ة، بل 
وتحول2ت بع2ُض امُلَؤّسس2ات إىل ُمَؤّسس2ات 
معان2اة تغط2ي الدول2ة مرتّب2ات موظفيها، 
نعى س2بيل املث2ال من تلك امُلَؤّسس2ات التي 
تعرضت لألرضار أَْو توقف نش2اطها بصورة 
شبه كلية نتيجة القصف والحصار ك صانع 
اأس2 نت، ُمَؤّسس2ة موانئ البح2ر اأح ر، 
امُلَؤّسسة العامة للكهرباء وغري3ا الكثري من 
امُلَؤّسسات، و3ذه كانت تسا3م بحوايل 6 2 7 
% من إج ايل 3يكل املوازنة العامة للدولة. 
كذل2ك تعرض ج2زء كبري من ُمَؤّسس2ات 
ورشكات القطاع الخ2اص أرضار جزئية أَْو 
كلية؛ نتيجة الحرب والحصار، والذي كان له 
تأثري كبري عى مستوى أداء 3ذه امُلَؤّسسات، 
وبالتايل مس2توى دخلها وأرباحه2ا، وبالتايل 

الرضائب املتوقع تحصيلها منها. 
أيضاً إغالق كان2ة املنانذ ال2ية والبحرية 

 أسعار الصرف، النفط، الرواتب، اإليرادات، المصروفات، 
البنك المركزي، الضرائب، الزكاة

وزير المالية صالح شعبان في حوار صريح مع صحيفة المسيرة:

هذا ما لدّي!
رواتصُب املوظفني املتوقفة منذ حوايل عام والتي تُصَرف ُكّل فرتة نصف راتب 
فقصط، وإجمايل اإليرادات واملروفات، وكذلك الرضائب والفسصاد الدائر حولها، 

وأين تذهب اإليرادات الزكوية وكذلك ما يشصاع عن أن اللجنة الثورية رصفت احتياطي 
البنصك املركزي وغرها الكثر، كان محور حوارنا يف صحيفة املسصرة مع معايل األسصتاذ 

صالح شصعبان وزير املالية يف حكومة اإلنقاذ. والصذي عاتبنا لعدم تجاوبه مع اإلعاَلم قائالً 
لنصا بأنه ال يحب الظهصور اإلعاَلمي، وأيضاً ال يريد أن يخرج ما لديه من تجاُوزات عىل الكثر؛ 

ة أن هناك عدواناً خارجياً يرتبَُّص بالجميع.  حفاظاً عىل املصلحة الوطنية، َخاصَّ
معايل الوزير تحدث لنا بكل شصفافية ووضوح عن ُكّل ذلك، كما تحدث لنا عن أَْسصَعار املشتقات 

النفطيصة وعصن خالفات وزارة املالية مصع وزارة النفط حول توفر العملة الصعبة لرشاء املشصتقات النفطية 
بأَْسصَعار معقولة وأيضاً عن رس الرشكة النفطية الروسصية والتي كانت مسصتعدًة لتزويد اليمن باملشصتقات 

النفطية بأَْسَعار جيدة ومشّجعة للغاية وكيف تبخر هذا األمر.. فإىل الحوار التايل:
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والجوية ول2م يتبقَّ إال مين2اء الحديدة نقط 
وال2ذي يتع2رض لقصف م نه2ج بني الحني 

واآلخر من قبل دول العدوان.
أيضاً إرغا1 املس2توردين م2ن التجار عى 
تحوي2ل الس2فن إىل ع2دن، واحتج2از ومنع 
دخ2ول بضائعه2م مال2م يقوم2وا بتس2ديد 
مس2تحقات الدولة م2ن ج 2ارك ورضائب، 
ب 2ا يف ذلك جزء من رضائ2ب اأرباح يف عدن 
واملناط2ق الواقع2ة تح2ت س2يطرتهم، و3ذا 
أنق2د املوازنة العامة م2ا بني 16 2 18 % من 

إج ايل 3يكل املوازنة. 
باإلَضاَن2ة إىل ت2رضر كان2ة الجهات ذات 
اإليرادات من رسو1 الخدمات والتي تراجعت 

بحوايل %3 من إج ايل 3يكل املوازنة. 
أي أن اإلي2رادات املتاح2ة قياس2اً ب ا كان 
عليه الح2ال يف العا1 12013 ال ت ثل س2وى 
8 2 9 %، نامل2ؤرشات الفعلية لل وارد للفرتة 
يناير 2 س2بت 2 12017 يف املحانظات تحت 
الس2يطرة بلغ2ت ح2وايل 255. 3 مليار ريال، 
منها إيرادات ملرة واحدة كانت متأخرات عن 
سنوات سابقة، وال ي كن أن تكون أدنى من 
ذل2ك بكثري ل2وال الجهود الكب2رية التي تقو1 
به2ا حكومة اإلنق2اذ م ثل2ًة ب2وزارة املالية 

والجهات املتعاونة معها. 

 - بالنســبة لتحصيــل الضرائب نالحظ 
أن هنالــك عشــوائيًة كبريًة، مثــاًل ال توجد 
سندات مضبوطة والتحصيل يتم باملقاولة 
مثــل ضريبــة القــات، وهكــذا يف الكثــري 
مــن الجهــات ال توجــد رقابة علــى عملية 
التحصيــل أيضــاً، أمانــة العاصمــة اأَلْكَثـر 
اســتقرارًا وفيهــا قوة شــرائية واســتهالكية 
محافظــات  مــن  بغريهــا  مقارنــة  جيــدة 
الجمهوريــة ومع هذا نســبة الضرائب فيها 

ضئيلة جدًا.. ما سبب ذلك؟ 
 الحقيقُة أن رضيبَة القات نيها عشوائية 
ونس2اٌد كب2ريٌ، ومس2تفيٌد منه2ا الكثري من 
املتنفذين وحتى أعض2اء مجلس نواب، لكن 
23ذه الرضيب2ة ال يق2اس عليه2ا غري3ا من 
أي2ة رضيبة أُْخ2َرى، يف رضيب2ة القات 3ناك 
حال2ة من الف2وىض والعش2وائية ك ا ذكرت 
عى مستوى الج هورية ال ي كن أن تربَطها 
بش2كل جديد ون2ق معيار رضيب2ي نني يتم 
تحصيل2ه ون2ق س2ندات؛ أنه2ا أَّوالً رضيبة 
راحلة َدائ 2اً من مكان إىل مكان وبني املكان 
املرحلة منه إىل املكان الذي تصل إليه، تحصل 
الكث2ري من الضغوطات ع2ى مرحيل رضائب 
القات؛ للحصول عى نوائد لكل جهة، س2واٌء 
أكان2ت اأمني2ة أَْو الجهات القبلي2ة أَْو حتى 
املتقطعون، لكن 3ذه الرضيبة بالذات.. 3ي 
أَّوالً رضيب2ٌة محلي2ة، وم2ا تأخ2ذه من جهد 
ومن وقت يس2اوي أضعاَف ما تأخذه غري3ا 
من الرضائب التي تعّطي إيرادات أَْكث2َر، عى 
س2بيل املث2ال يف ع2ا1 12016 كانت رضيبة 
الق2ات يف ح2دود 2 مليار و23ي ال تعادل أقل 
من واحد باملائة من إج ايل الرضيبة العامة، 
لك2ن مش2اكلها عالية ج2داً تس2اوي تقريباً 
%80 من مش2اكل الرضائ2ب العامة، بالتايل 
أن2ا ش2خصياً ال أمي2ُل إىل أن تبق2ى رضيب2ة 
القات س2ياديًة تتوال3ا مصلح2ة الرضائب، 
للس2لطة ملحلي2ة  ت2ُرتَك  أن  أرى  وش2خصياً 

لتتح ل مسئوليتها. 

 - ما هي اإليرادات املحلية؟ وكم إجمالي 
هذه اإليرادات؟

إيراداُت املجال2س املحلية َحدَّد3ا القانون 
رقم 3، 3ن2اك إيرادات محلية و3ناك إيرادات 
عام2ة وأيضاً 3ناك إيرادات عامة مش2رتكة، 
3ذه مح2ددة يف القان2ون، وطبع2اً اإليرادات 
املحلية 3ي من الرضائ2ب التي يُخَصُم منها 
لل حلي2ة م2ن الق2ات وم2ن ال2زكاة، و3ناك 
إيرادات عامة مش2رتكة ب2ني املحانظة وبني 
املرَك2ز، إج ايل اإلي2رادات العامة املش2رتكة 
يعاد توزيُعها لل حانظ2ات التي إيراداتها ال 

تكفي احتياجاتها. 
واملفرتض أن إج ايل إيراد الزكاة -حس2ب 
دراس2ة موضوعية- ال يق2ل تقريباً عن 115 
ل منها يف  ملياراً بالس2نة، لكن لألسف املحصَّ

حدود 13 ملياراً وتسع مائة مليون نقط. 

- أين يذهب هذا الفارق الهائل؟
23ذا الفارق لألس2ف الش2ديد يذ23َُب إىل 
م2ن   80% تقريب2اً  معظُ ه2ا  ج عي2ات، 
الج عيات تابع2ة لحزب اإلص2الح، وتقريباً 
حوايل %15 تذ23ب لصالح ج عيات أحزاب 
أُْخ22َرى كب2رية إىل جان2ب ح2زب اإلص2الح 
تذ23َُب   5% وح2وايل  الصال2ح،  كج عي2ة 
لصال2ح الج عيات التي 23ي نعالً ج عيات 
مس2تحقة، له2ذا أس2تطيع الق2ول إن 3ناك 

حوايل 100 مليار ليست موجودًة. 

- كيف تسمحون يف ِظلِّ هذه األزمة أن 
تذهــَب 100 مليار من الــزكاة إىل جمعيات 
حزبية ال تســتحق الــزكاة، وجبايــة الزكاة 

ليست من مهامها؟
ه يف  كان الس2يد س2ال1ُ الل2ه عليه ق2د وجَّ
إْح222َدى النق2اط ال22 12 به2ذا املوض2وع، 
إع2داد  املالي2ة مب2ارشًة رشع2ت يف  ووزارة 
مرشوع قان2ون الزكاة، وحاولت أن تضبَطه 
ونَق الرؤية الرشعية ب ا تح لها الكل ة من 
معن2ى، ونع2الً أنجزته، و3و مع2روٌض عى 
حالياً عى مجلس ال2وزراء، وقد يقد1 خالل 

اأسبوع الجاري. 

- هــل لقي هــذا املشــروع معارضًة من 
أحد؟

جلس2ة  أق2رب  يف  س2يناقش  القان2ون   
يف مجل2س ال2وزراء، و23ذا املوض2وع نح2ن 
مهت ون ب2ه؛ أنه حاولنا بق2در اإلمكان أن 
نضبط ال2زكاة وأن تك2ون يف إطار املصارف 

الث انية املحددة رشعاً وقانوناً. 

- الــزكاة ملــاذا ال ُتصرف وفقــاً ملصارفها 
الشرعية للفقراء واملســاكني وإنما تحولت 

كميزانية تشغيلية للسلطة املحلية؟ 
 اإلي2راداُت الزكوي2ة قب2ل ص2دور قانون 
لحس2اب  ت2ُورَُّد  كان2ت  املحلي2ة  الس2لطة 
الحكوم2ة الع2ا1 بالبن2ك املرك2زي، مثلها يف 
ذلك مث2ل أي إيراد عا1، وم2ع صدور قانون 
الس2لطة املحلي2ة رق2م )3( لس2نة 12000 
املحلي2ة  امل2وارد  أَْصبَح2ت م2ن  وتعديالت2ه 
املش2رتكة، وتخصص للنفقات االستث ارية 
للس2لطة املحلي2ة، وح2ددت عائ2دات الزكاة 
كإي2راد عا1، م2ن منطل2ق أن الدول2ة تتوىل 
رعاية السواد اأَْكب2َر من رشيحة الفقراء يف 
الي ن ع2 عدة وس2ائل، مثل حاالت الرعاية 
االجت اعية، وعدُد23م حوايل )1.155.735( 
حال2ة، والرعاية املب2ارشة لأليتا1 واملرشدين 
ع2 إنش2اء ُدور رعاية لها، الغرض أن تتوىل 
الدول2ة إدارتَه2ا وتون2ري متطلباته2ا أَْو ع2 
دع2م ج عيات أ3لي2ة كانت تت2وىل مثل 3ذا 
لة،  النشاط، نعائدات الزكاة السنوية املحصَّ
والتي بلغ2ت يف عا1 2013، )قب2ل العدوان( 
ح2وايل )13. 5( مليار ري2ال نقط، ال تغطي 
حتى اس2تحقاق ربع واحد لح2االت الرعاية 
االجت اعي2ة والذي يبلغ )23. 9( مليار ريال 
ُربعي2اً، وأ3 ي2ة ذل2ك وتنفي2ذاً لتوجيهات 

الس2يد القائ2د َعبدامللك ب2در الدي2ن الحوثي 
حفظه الل2ه، ع لت وزارة املالي2ة عى إعداد 
م2رشوع ال2زكاة وأرس2لته لرئاس2ة الوزراء 
وس2يُعرض ع2ى مجل2س ال2وزراء يف أق2رب 

جلسة لل جلس.

 - مــاذا عن ضرائــب العقارات والتي هي 
تقريباً منعدمة ال نسمع عنها؟

 ال نس2تطيع الق2ول إنه2ا منعدم2ة، لكن 
نيها مش2كلة كبرية، عى س2بيل املثال بدأنا 
بش2كل جاد ونزلنا أمانة العاص ة تقريباً يف 
حدود 83 أل2َف عقار التي 23ي عقار مؤجر 
واجب الرضيبة، لكن لألس2ف الش2ديد الذي 
َل ال يزيد عن 7 ألَف عقار  اكتشفناه أن املحصَّ
تقريب2اً من إج ايل ال2 83 أل2ف عقار، 3ناك 
نجوٌة كب2رية موج2ودة، ومتحصلو رضائب 
العق2ار يف أمان2ة العاص 2ة ويف الج هورية 
بش2كل عا1 يواجهون مش2اكل كبرية تَصل 
للقت2ل، وم2ع 3ذا نح2ن مص  2ون عى أن 
نحص2َل عى رضيب2ة العقار ب2دون أن نرض 

أحداً وأيضاً بدون أن نترضر. 

- نحن اآلن يف حالة حرب والدولة بحاجة 
لكل ريال للوفاء بالتزاماتها وهناك إيرادات 
محليــة ُتصرف على ناس وال يســتفيدون 
منها شــيئاً.. ممكن تطلعونــا على إجمالي 

إيرادات املجالس املحلية؟
 إج ايل إيرادات الس2لطة املحلية السنوية 
خالل اأعوا1 املاضية يف املتوس2ط كان يصل 
إىل 38 ملياراً.. 3ذه إيرادات الس2لطة املجلية 
و3ي تعود باأساس عى مشاريع يف السلطة 
املحلي2ة، س2واٌء أكانت مش2اريع النظانة أَْو 
مشاريع التحس2ني أَْو الحدائق، وكانت أيضاً 
ملش2اريع تحس2ني املدارس وتطوير املدارس 
وكان2ت تن2درج ض 2ن م2ا يس2 ى الب2اب 
الراب2ع، وال2رضورة الت2ي نرضه2ا العدوان 
علين2ا جعلت الحكوم2ة تلغي الب2اب الرابع 
وتلغ2ي 23ذا الترصيح وتضبط اإلي2رادات يف 
حدود3ا الدنيا؛ أن 3ناك محانظات خرجت 
ع2ن الس2يطرة، وتضبطها لتص2ب ج يعها 
مب2ارشًة يف حس2اب واح2د اس2 ه حس2اب 
الحكوم2ة عن طريق البن2ك املركزي، ب عنى 
اإلي2رادات لم تعد يف نف2س الحالة التي كانت 
عليها يف املايض، 3ناك متابعة حثيثة و3ناك 
اتج2اه قوي أن تُضبط وأن تصل إىل حس2اب 
الحكومة العا1 لتتم االستفادة منها يف إَعاَدة 

التوزيع عى املستوى العا1. 

- أيضــاً مــاذا عــن اإليــرادات الجمركية 
وإيرادات االتصاالت؟

 إي2رادات االتص2االت تُحَس2ُب كإي2رادات 
ثابتة، و3ناك إيرادات تُدنع ملرة واحدة، و3ي 
إيرادات رس2و1 الرتاخي2ص واأُْخ2َرى طبعاً 
تحصل سنويًّا، و3ي بحسب ع ل ُكّل رشكة، 
وإج 2ايل إيرادات االتصاالت تصل يف حدود 2 

مليار وسبع مائة ريال ونأخذ3ا نقداً.

- معالــي الوزيــر مــا هي أوجــه الصرف 
ــة أن هناك جهاٍت  مقارنــة باإليرادات َخاصَّ

ُتصــرف لها مســتحقاتها كاملة وجهاٍت ال 
تلقى حتى نصف الراتب؟

 نظ2راً ملحدودية امل2وارد -ك ا أوضحت- 
والش2حة الكب2رية يف الس2يولة كان ال بد من 
تحدي2د ال2رضورات كأولوي2ات ال ب2د منها 

وتت ثل يف اآلتي:
ي ك2ن  م2ا  تغطي2ة  اأوىل:  ال2رضورة 
لل ستش2فيات  التش2غيلية  النفق2ات  م2ن 
حي2ث تواجد امل2رىض من كان2ة محانظات 
الج هوري2ة، وكذل2ك الجرحى ال2ذي قدموا 
أَْرَواحهم نداءاً ودناعاً عن الوطن والشعب. 
متطلب2ات  تغطي2ة  الثاني2ة:  ال2رضورة 
النظان2ة  لع لي2ة  التش2غيلية  النفق2ات 
واملرتّبات لع ال النظانة عى مس2توى كانة 

املحانظات الواقعة تحت السيطرة. 
ال2رضورة الثالث2ة: تغطية م2ا ي كن من 
متطلبات اإلصالحيات »السجون« نال ي كن 
أن يرتك املس2اجني دون غذاء ورعاية كحالة 

أَْخاَلقية وإنَْسانية. 
جائح2ة  مواجه2ة  الرابع2ة:  ال2رضورة 
ي ك2ن  الفتاك2ة ن2ال  واأم2راض  الكول2ريا 
الس2 اح لها باالنتش2ار وع 2ل الدولة بقدر 

طاقتها عى عد1 انتشار 3ذا املرض. 
ال2رضورة الخامس2ة: تغطية م2ا ي كن 
تغطيته و3و الحد اأدنى من الوقود والزيوت 
والكس2اء كج2زء م2ن متطلب2ات  والغ2ذاء 
املجه2ود الحرب2ي الذي يغط2ى معظُ ه من 
القوانل املقدَّمة من الشعب الي ني العظيم. 
يف  ت22ز  والت2ي  السادس2ة:  ال2رضورة 
إىل  املنتس2بني  معظ2م  ومطالب2ات  أذ23ان 
وحدات الخدمة العام2ة و3ي املرتّبات، وكل 
م2ن يطالب بذلك مع2ه ُكّل الح2ق؛ أنه يرى 
وأ3 يته2ا  الس2ابقة  الخ 2س  ال2رضورات 
الرتاتبي2ة، وم2ع 3ذا تع 2ل الحكوم2ة بكل 
جهد3ا إليجاد حالة من املقاربة والتس2ديد، 
و3ا 23ي ترصف ب2ني الحني واآلخ2ر نصَف 
رات2ب، إَضاَن2ة إىل م2ا ترصن2ه م2ن بطائق 
س2لعية، إال أن بعض الجه2ات من الوحدات 
تق2و1  2ة  الَخاصَّ والصنادي2ق  االقتَصادي2ة 
بالكام2ل،  موظفيه2ا  مرتّب2ات  ب2رصف 
باإلَضاَنة إىل حوانز ونفقات تش2غيلية دون 
نقص2ان ع ا كان عليه الحال قبل الحرب إال 
بال2يء اليس2ري إْن لم يكن بالزي2ادة، اأمر 
ال2ذي يُعت2َ2ُ مخالف2ًة أولوي2ات ومحّددات 
ال2رصف، ويجب اتخ2اذ اإلج2راءات الكفيلة 

بالحد منه بأي ث ن. 

- لكن املواطن كما نســمع ال يلمس دورًا 
للحكومــة وإنما دور املنظمات الدولية فيما 

يخص مكافحة األوبئة؟
رب 2ا إن2ك أَْو املواطن يالح2ظ ذلك و3ذه 
املنظ ات اإلنَْسانية ال تأتي من ذاتها وتع ل 
لذاتها وإن ا من خالل مش2اركة من الجانب 
الحكوم2ي ثم انها تس2ا3م أي2ا1 محددة يف 
تون2ري العالجات واملخصص2ات وما إىل ذلك، 
ثم تك ل الحكوم2ة 3ذا الدور، وبإمكانك أن 
تزوَر مستشفى السبعني أَْو املراكز الصحية 
املوج2ودة يف الج هوري2ة، س2واٌء أكانت َمن 
يقو1 بتون2ري كانة املخصص2ات والنفقات 

التشغيلية. 

- مــا صحــة ما يقولــه البعض بــأن ُكّل 
مــا يتــم جمُعه من إيــرادات ُيصــَرف على 
الدورات القتاليــة واملجهود الحربي.. ممكن 

توضحوا لنا ذلك؟
 ي2ا أخ2ي 23ذا الكال1ُ غ2ريُ صحي2ح؛ أنه 
م2ن أين تت2م تغطي2ة متطلب2ات الرضورات 
املذكورة يف إجابة السؤال السابق، نضالً عن 
أن أي بل2د يعتدى عليه ك ا 3و حاصل اليو1 
م2ع بالدنا نتيج2َة الع2دوان والحص2ار، من 
ال2رضوري أن تعلن التعبئ2ة العامة لتغطية 
متطلب2ات املجه2ود الحربي، إال أنه وبس2بب 
الوضع املايل التي ت ر به البلد بسبب العدوان 
والحصار، ن ا يخّصص ملتطلبات الدناع عن 
البلد من نفقات تش2غيل وأغذية وملبوسات 
ب ا يف ذلك لل ستش2فيات التابعة مُلَؤّسسات 
الدناع واأمن لم يختلف ع ا كان عليه الحال 

قبل الحرب بل أقل من ذلك. 

 - معالــي الوزيــر هــل هنــاك تنســيٌق 
بــني وزارة املالية والبنــك املركزي مع البنك 
املركــزي يف عدن وأيضاً فروع البنك يف تعز 

واملكال ومأرب؟
ال يوجد أيُّ تنس2يق مع بن2ك عدن؛ أنهم 
ال يقبل2ون بأي تنس2يق ما ل2م يحصلوا عى 
الض2وء اأخرض من قبل دول العدوان، نضالً 
عن العش2وائية واالرتجالية يف القرارات التي 
أصدر23ا املدع2و القعيط2ي املنتح2ل لصفة 
محان2ظ البنك املركزي يف عدن، وآخر3ا قرار 
التعويم لسعر الرصف دون مراعاة لألوضاع 
الرا3ن2ة عى مس2توى الج هوري2ة وتحديد 
الخط2وات واإلجراءات املطلوب2ة التخاذ مثل 
ذل2ك القرار، م ا أثّر وبش2كل كبري يف تراجع 
س2عر ال2رصف للع ل2ة الوطني2ة، وبالت2ايل 
انخف2اض القوة الرشائي2ة للريال ال2ذي أثّر 
ع2ى رشيحة واس2عة م2ن املواطن2ني وتآكل 
لل دخرات... إلخ، وبالنس2بة لفروع البنك يف 
تع2ز ومأرب وامل2كال ليس 3ن2اك أي تواصل 

معها؛ أنها خارج سيطرتنا. 

- مــا مصري ودائع البنــك املركزي، حيث 
يّدعــي العدوان أنه قد تــم صرُفها من قبل 

اللجنة الثورة وحكومة اإلنقاذ؟ 
 أظ2ن أن ما تقصدونه 3ن2ا االحتياطيات 
اأجنبي2ة، و3ذه االحتياطياُت كانت يف نهاية 
12013 ح2وايل )3.663( ملي2ون دوالر، وقد 
أّدى ك 2ا س2بق أن أوضحنا التوق2ف الكامل 
ملصادر النقد اأجنبي للدولة منذ بدء العدوان 
يف م2ارس 12015، والت2ي كان2ت تت ث2ل يف 
ص2ادرات النف2ط والغ2از واملن2ح والقروض 
النق2د  مص2ادر  م2ن  وغري23ا  والخارجي2ة 
اأجنبي، ويف مقابل ذلك ت ت مواجهة الكثري 
من النفقات التي كان تتم تغطيتها بالع الت 
الصعبة من تل2ك االحتياطيات حتى من قبل 
الع2دوان )وإن أَْصبَحت أقل أثن2اء العدوان(، 
مث2ل: تغطي2ة متطلبات الس2وق املحلية من 
الس2لع الغذائية اأساس2ية؛ وتغطية نفقات 
الدولة من الع الت اأجنبية )كاس2تحقاقات 
الطالب الدارس2ني يف الخارج من بدء العدوان 
وك2ذا   12016 لع2ا1  الثال2ث  الرب2ع  حت2ى 
خدم2ات الدي2ن العا1 الخارجي من أقس2اط 
ونوائ2د حت2ى أبري2ل 12016، وك2ذا تغطية 
قي 2ة بع2ض ش2حنات س2فاراتنا وبعثاتنا 
السياس2ية وملحقاتنا يف الخارج حتى نهاية 
12016(، وكذا تغطية قي ة بعض ش2حنات 
املش2تقات النفطية التي كان يتم استرياد3ا 
م2ن قبل رشك2ة النفط خصوصاً يف اأش2هر 
اأوىل من العدوان، م ا أَدَّى إىل اس2تنزاف تلك 
االحتياطيات، لتصل عندما تم س2حب نظا1 
املعام2الت الدولي2ة )الس2ويفت( م2ن املركز 
الرئييس للبنك يف صنعاء أواخر ش2هر نون 2 

12016 إىل حوايل )1.038( مليون دوالر. 

- هــل ُكّل اإليــرادات تــورَّد إىل البنــك 
يف  تجنيبهــا  يتــم  أْم  بصنعــاء  املركــزي 
ة؟ وهل كبار املكلفني يدفعون  حسابات َخاصَّ

ما عليهم من مستحقات للدولة؟

اإليرادات المتاحة ال 
تمثل سوى 8 إلى9 

في المائة

الصناديق تجّرد الدولة 
من مهامها وأصبحت 

مرتعًا للفساد

كشف الراتب للموظفين 
ملغم بأسماء وهمية 

ومكّررة وفرار 

إجمالي إيراد الزكاة 115 مليار ريال ُتصرف منه 100 مليار على جمــــــعيات تابعة لحزب اإلصالح وأحزاب كبيرة “المؤتمر الشعبي العام”



7
اأحد

العدد

23 صفر 231339..
12 نون 2 12017

)293(
مقابلة 

 يف الواق2ع ليس ُكّل اإليرادات يتم توريُد3ا 
إىل البن2ك املرك2زي بصنع2اء؛ لذل2ك ب2ادرت 
حكومة اإلنقاذ من2ذ توليها ملهامها وبغرض 
تاليف بعض االختالالت الت2ي نتجت عن قيا1 
بع2ض الجه2ات بتجني2ب بع2ض موارد23ا 
إىل إص2دار الق2رار رق2م »2« لس2نة 12016 
الذي يلز1 كان2ة أجهزة وُمَؤّسس2ات الدولة 
بتوري2د اإلي2رادات العامة إىل البن2ك املركزي، 
وقد ش2ّكلت العديد من نرق الع ل من وزارة 
املالي2ة والجه2ات الرقابي2ة املعني2ة ملتابعة 
تنفي2ذ القرار. و3ذا الحس2ابات كانت حوايل 
4338 حساباً، وقد أغلقنا معظ ها وبالرغم 
من مقاومة البعض إال أننا سائرون يف إغالق 

البقية. 
 و23ذا اأم2ر كان ل2ه اأث2ر اإليَْجاب2ي يف 
تحسن املوارد والسيولة والتي زادت من نحو 
»3. 5« مليار ش2هرياً إىل م2ا يفوق ال2 »16« 
مليار ريال شهرياً، وما زال البعض يرنضون 
ذل2ك ويقاومون بقوة -إن ج2از لنا التعبري- 
لتوري2د اإلي2رادات إىل البنك املرك2زي وتوريد 
كان2ة اإلي2رادات العام2ة إىل البن2ك املرك2زي 
بغ2ض النظر ع2ن مدى رضا َم2ن ال يرغبون 
يف ذلك، مع مراعاة بعض الجهات لرضورات 

توجب ذلك. 
أم2ا بالنس2بة لكبار املكلف2ني ن عظ هم 
يسددون ما عليهم من اس2تحقاقات للدولة 
الرضائ2ب  م2ع مصلح2ة  ونع 2ل ج2ادون 
والجهات ذات العالقة، ومن ض نها القضاء 
وجه2از الرقابة واملحاس2بة و3يئة مكانحة 
الفساد ملتابعة امل تنعني بشكل جاد وناعل، 
والشكر لتلك اأجهزة عى تفاعلها وتعاونها 
التا1 معنا، وأية اعرتاضات أَْو إش2كاالت مع 
بع2ض كبار املكلفني ح2ّدد القانون اجراءات 
التعام2ل معه2ا، وم2ا ي2دور م2ن لغ2ط من 
قب2ل البعض بش2أن وجود تراك 2ات ب ئات 
امللي2ارات كفيلة ب2رصف الرواتب، 23ذا أمٌر 
مباَل2ٌغ ب2ه، و23ي تراك 2ات ليس2ت ولي2دَة 
الي2و1 بل من عدة س2نوات س2ابقة، بعُضها 
يع2ود لبداية األفية الثالث2ة، وقد أحيل جزٌء 
كبري منه2ا إىل املحاك2م، وت2ويل وزارة املالية 
واملصلح2ة ا3ت ام2اً َكب2رياً ب عالج2ة 23ذه 

امللفات ع2 االجراءات القانونية النانذة. 

العامــة  املاليــة  تديــرون  باعتباركــم   -
وتشــرفون على كافة الحسابات ويثار دائماً 
ة.. فما  موضوع الحســابات الجاريــة الَخاصَّ

هي هذه الحسابات؟
ة 3ي حسابات  الحسابات الجارية الَخاصَّ
م2وارد تقو1ُ بع2ُض الجهات باس2تقطاعها 
م2ن امل2وارد الت2ي تحّصله2ا، إم2ا ب وج2ب 
قوانني )ك ا يف الرضائ2ب والج ارك وبعض 
الجه2ات( وبعضه2ا ب وج2ب ق2رارات م2ن 
الحكومة، وقد ح2ددت القوانني التي رّشعت 
اس2تقطاَع مث2ل تلك املوارد من اإلي2راد العا1 
اأغراَض واأ3داَف من تخصيص ذلك اإليراد، 
ك ا أن 3ن2اك لوائح صدرت عن املالية تنظم 
إجراءات الرصف من تلك الحسابات، غري أن 
تلك القوانني والترشيع2ات تُلِز1ُ تلك الجهات 
ة  بتوري2د املبالغ إىل حس2ابات جاري2ة َخاصَّ
به2ا يف البن2ك املرك2زي، ويتم ال2رصُف منها 
ونقاً للوائح واإلج2راءات القانونية املتعارف 
عليها ولألغراض املحددة لها، وقد اكتش2فنا 
ل أَْو تُستقطع  أن بعضاً من املبالغ التي تُحصَّ
من إيراد عا1 وتورد تحت مس2 ى حسابات 
ة ال تستند أي مصّوغ قانوني،  جارية َخاصَّ
والبعض اآلخر كانت ب وجب قرارات وزارية 
و23ذا مخال2ف للقانون وأحكا1 الدس2تور، 
ة منذ بروز  ك ا ع دت معظُم الجهات َخاصَّ
أزمة الس2يولة إىل إي2داع تلك املبال2غ يف بنوك 
خارج البن2ك املركزي، والبع2ض منها كانت 
تحتف2ظ به2ا ل2دى خزائنها وت2رصف منها 
مب2ارشة، ك 2ا أن الجه2ات الت2ي لديها مثل 
تلك الحس2ابات )م2ا عدا القلي2ل منها والتي 
ال يتع2ّدى عدُد3ا عدَد أصاب2ع اليد( ال تلتز1 
بأوجه الرصف املحددة لها يف لوائحها، ورغم 
صدور قرار ب جلس الوزراء رقم )2( لس2نة 
12016 الذي يلز1 كانة أجهزة الدولة بتوريد 
اإليرادات العام2ة إىل البنك املركزي، إال بعض 

الجه2ات لم تلت2ز1 بالقرار، وقام2ت ووزارة 
املالية بإن2زال لجان إىل 3ذه الجهات ورنعت 
تقاري2ر ع2ن اإلي2رادات يف تل2ك الحس2ابات 

وأوجه الرصف منها. 

- يقــال إن جمــارك الرقابة املنشــأة من 
قبلكم تقوم بتكرار الرتسيم مما تسبب يف 

إشكالية مع القطاع الخاص؟
ال يوج2د تك2رار يف الرتس2يم الج رك2ي 
عى الس2لع املس2توردة، ن ا تقو1 به نقاط 

ج ارك الرقابة ينحرص يف أمرين اثنني:
اأول: اس2تيفاء الف2وارق نق2ط لرضيبة 
املبيع2ات والرس2و1 الج ركية ب2ني ما يجب 
تحصيلُه من رضائَب ورس2و1 ج ركية ونق 
النان2ذة واملع 2ول  القوان2ني والترشيع2ات 
بها م2ن قبل بدء الع2دوان يف مارس 12015 
وبني م2ا يتم دنُعه يف املنانذ ال2ية والبحرية 
والجوي2ة الخاضع2ة لس2يطرة دول العدوان 
ومرتزقتهم والذي يعت2 تحايالً عى القانون، 
َو3نا تصبح االختالالت يف الوثائق وتس2توىف 
الرسو1 ونق القوانني والترشيعات النانذة. 
والرس2و1  الرضائ2ب  تحصي2ل  الثان2ي: 

الج ركية عى السلع التي يتم تهريبها. 

- املالحظ أن هناك ارتفاعاً لسعر الصرف 
بشــكل غري معقول فما هي َأْسَبابه وما هي 

إجراءاتكم إلعادته إىل سابق عهده؟
 ي كن تلخيص أَْسبَاب انهيار سعر رصف 
الري2ال الي ني الحاصل الي2و1 أما1 الع الت 

اأجنبية يف ُج لة من املحددات منها:
- قرار نقل وظائف البنك املركزي إىل عدن 
وسحب نظا1 املعامالت الدولية »السويفت« 
من املركز الرئييس يف صنعاء، ومن ثَمَّ تج يد 
ما تبقى من االحتياطات الخارجية أثّر سلباً 
ع2ى قدرة البنك املركزي يف صنعاء عى إَداَرة 
سعر الرصف اأجنبي تجاه الريال الي ني. 

- أيض2اً الترصن2ات غ2ري الرش2يدة م2ن 
قبل املنتح2ل لصفة محانظ البن2ك املركزي 
واإلجراءات الخاطئة التي سا3 ت بوضوح 
يف تغذي2ة التد23ور يف س2عر رصف الري2ال 
الي ن2ي مؤخراً، مثل ع لية الطباعة النقدية 
الت2ي قام2ت به2ا حكوم2ة الف2ار 23ادي، 
وما تق2و1 به من ض2خ نقدي جدي2د يفوق 
احتياجات الس2وق بكثري ع2ن قصد بغرض 
خلق مثل 23ذا اإلرباك والتد23ور الخطري يف 
س2عر رصف الريال الي ن2ي مقابل الع الت 

اأجنبية. 
- توقف املصادر الرئيس2ية للنقد اأجنبي 
للدول2ة، والت2ي كان2ت تت ث2ُّل يف ص2ادرات 
النف2ط والغ2از واملنح والق2روض الخارجية 
وتحوي2الت املغرتبني والتي توق2ف ج يعها 
من2ذ بدء الع2دوان، يف ظل اس2تنزاف ملا كان 
لدين2ا م2ن احتياط2ات م2ن النق2د اأجنبي 
لتغطية متطلبات الس2وق املحلية من السلع 
وغري3 2ا  والدقي2ق  كالق 2ح  اأساس2ية 
وتغطية نفق2ات الدولة بالع 2الت اأجنبية 
كاس2تحقاقات الطالب الدارسني يف الخارج 
من ب2دء الع2دوان حت2ى الربع الثال2ث لعا1 
2016 وك2ذا خدمات الدين الع2ا1 الخارجي 

 2016 إبري2ل  أقس2اط ونوائ2د حت2ى  م2ن 
واستحقاقات العاملني يف سفاراتنا وبعثاتنا 
السياسية وملحقاتنا يف الخارج حتى نهاية 

  .12015
 - وأخــريًا قــرار التعويــم الحــر لســعر 
الصــرف الصادر عن منتحــل صفة محافظ 

البنك املرَكزي يف عدن. 
ومعالج2ة مث2ل 23ذا التد3ور ل2ن تتأتى 
إال ب عالج2ة االخت2الالت الس2ابقة، وإزال2ة 
مس2ببات ذلك، وعى املجت ع املحيل أن يدرَك 
َم2ن وراء 23ذا التد23ور ال2ذي ي 2س حياة 
ة  ُكّل مواط2ن وع2ى املجت ع ال2دويل وَخاصَّ
املنظ ات ذات العالق2ة عليها أن تفصح عن 
الحقيق2ة وتع ل عى إيقاف 23ذا العبث من 

قبل حكومة الع الء. 
 وال2دوالر يف الُعرف االقتَصادي 3و ُع لة، 
والع ل2ة لها مح2دداٌت ووظائ2ف، ومن أ3م 
للتب2اُدل ومخ2زن  أنه2ا وس2يلة  وظائفه2ا 
للقي 2ة، وتك2ون خفيف2ة الح 2ل وقابل2ة 
للتجزئ2ة، لكن 23ذا املوضوع ل2م يعد ُع لة، 
بل انتقل من تصنيفه2ا كُع لة إىل تصنيفها 
كس2لعة، وال أتكلم عن ال2دوالر نقط، وإن ا 
عن الع الت اأجنبية بش2كل ع2ا1، وبالتايل 
أَْصبَحت قابلًة للع2رض والطلب، وال تخَضُع 
لل ح2ددات الس2ابقة والذي يؤث2ر يف الدوالر 
يف بلدن2ا 3ي الترصنات املش2ينة لل ج وعة 
املوالي2ة للع2دوان؛ أنهم حصلوا ع2ى أَْكث2َر 
م2ن 600 ملي2ار ريال م2ن أملانيا َوروس2يا، 
3ذه املبال2غ دخلت عدن لكن لم تذ3ب للبنك 
املرك2زي يف صنع2اء أَْو حتى يف ع2دن، وإن ا 
ذ3بت أماكن مخّصص2ة، وجزء منها للبنك 
اأ3يل، طبعاً 3ناك خالٌف بني نريقني، نريق 
يرى أنه يجب الحفاظ عى سعر الدوالر لكي 
ال يترضر املواطن الي ني، و3ناك نريق يرى 
أنه لن يحقق انتصاراً عسكريًّا وأنه سيحقق 
االنتصار يف الجانب االقتَصادي و3ذا الفريق 
الذي يقوُده مج وع2ة يف البنك اأ3يل، وعى 
رأسهم حلبوب، 3ذا الفريق خالل ُكّل أسبوع 
ينزل بكتلة نقدية 3ائلة للس2وق مثالً 30 أَْو 
20 ملياراً، ولنفرتض مجازاً أن س2عر الدوالر 
الي2و1 بالنس2بة للري2ال ب22 300 23و يقو1 
يشرتي ب22 305، والهدف 3نا سحُب الع لة 
اأجنبية من الس2وق، وبالتايل يرتفع س2عر 
الع 2الت اأجنبي2ة وتنخفض قي 2ة الريال 
الي ن2ي نيَص2ل اأمر إىل أن مرتب2ك ال يكفي 
متطلبات2ك اليومي2ة.. مثالً وص2ل الدوالر إىل 
305 نزل واشرتاه ب22 305 يجلس ثالث أربع 
أي2ا1 يزيد عرشة ينزل يبيع2ه ب31022 إىل أن 

يوصل إىل أَْكث2َر من 3ذا القدر. 

- مــا هــي إجــراءات وزارة املالية لضبط 
ة أننا ســمعنا أن األمن  ســعر الصــرف َخاصَّ
القومــي تدخــل األَيَّــــام املاضيــة لضبــط 

السعر؟
أي2ة إج2راءات لضبط س2عر الرصف 3ي 
معالجاٌت غري ُمجدي2ة، كاملرض ال يُعاَلُج إال 
بعلم الط2ب، كذلك املش2كالت االقتَصادية ال 
تُعاَلُج إال بعل2م االقتَصاد، ال ي كن أن تعاَلَج 
بأية مدخالت أُْخ2َرى خارج ع لية االقتَصاد؛ 

لذلك 3ي بحاجة لتدابري اقتَصادية، ونحن ال 
ن لُك االمكانيات والقدرة؛ بسبب عد1 وجود 
كتل2ة نقدية م2ن الع 2الت اأجنبي2ة لننزل 
ونضخها للسوق لنحانظ عى سعر الرصف، 
وال نستطيع التحكم بالسيولة النقدية التي 
بحوزة الطرف اآلخر، ناملس2ألة خارجة عن 
إرادتنا، املسألة أع ق م ا تتصورونها، لهذا 
اقرتحت برضورة ع ل غرنة ع ليات تكون 
ح2ارضًة يف ُكّل لحظ2ة لتجه2ز ردوَد نعل ملا 

تتوقعه من الطرف اآلخر. 

- هنــاك قضية هامة، مركزي عدن أعلن 
أنه تســلَّم نحو 550 مليار ريال من روســيا 

ولم يتحدث عنها أحد.. فما أثر ذلك؟
 ك 2ا ذكرُت لك2م أن املبال2غ التي وصلت 
لل حانظات الجنوبية اس2تخدمو3ا يف رشاء 
الع 2الت اأجنبية، م2ا أَدَّى ذل2ك النخفاض 
قي 2ة الريال؛ أن الضخ من املبالغ التي كان 
يج2ُب أن تذ3ب ل2رصف مرتّب2ات املوظفني 
لكنها ذ3بت للبيع يف السوق من قبل مرتزقة 
العدوان، م2ا أَدَّى ذلك لرتاج2ع قي ة الريال، 
َوتراج2ع قي ة الري2ال أَدَّى إىل تراجع القي ة 
الحقيقي2ة للدخ2ل؛ أن القي 2ة الحقيقي2ة 
للدخل 3ي مقدار ما تحصل عليه من س2لع 
وخدمات، يعني أنت اليو1 تحصل عى عرشة 
أكي2اس رز، الع2رشة اأكي2اس ال2رز ب ائة 
أل2ف ريال، يبق2ى 3ذا 3و دخل2ُك الحقيقي، 
3نا اأثر الذي تس2بَّب يف الضغط عى س2عر 
الع 2الت اأجنبي2ة َوأدى إىل تراج2ع الدخ2ل 
الحقيق2ي للفرد َوإىل مزيد من اإلنقار ورنع 

مستوى الفقر.

- نالحظ توّفر سلع كمالية ُتستوَرُد من 
الخارج وبالُعملة الصعبــة رغم وجود بديل 

لها محلياً مثل املياه املعدنية؟
3ذا س2ؤاٌل م ت2از، يا أخي 3ن2اك توجه 
ج2اد وقوي يف 3ذا االتجاه، أقر من الحكومة 
ومن اللجنة االقتَصادية املنبثقة عن املجلس 
اأخ2وان مه2دي  يرأس2ها  الت2ي  الس2يايس 
املش2اط وخالد الديني، وقد حددوا مصفونًة 
أنواع السلع الواجب استرياد3ا والسلع التي 
يجب أن ال تس2تورد أَْو تفرض عليها غرامة 
بي2ع، من ض نها 3ذه الس2لع الك الية التي 

تفّضلتم بذكر3ا. 
 

- ُيالَحُظ املراقبون أن هناك شبَه قطيعة 
مــع الجهات الدولية.. فهــل هناك تواصل 
مــن قبلكــم كحكومــة اإلنقــاذ بصنعاء مع 

املنظمات والهيئات واملَُؤّسسات الدولية؟ 
 حاولن2ا كث2رياً نتح خطوط م2ع معظم 
املنظ ات وامُلَؤّسسات والهيئات الدولية ذات 
العالقة يف الشأن االقتَصادي، و3ناك إجابات 
خجولة من بعضها، وندرك بأن الضغوطات 
عليه2ا كثرية وكب2رية ج2داً، ولكنن2ا نلَ ُس 
تعاطفه2م نح2و ما يج2ري يف بالدن2ا وتبذل 
الحكومة جهَد3ا لنقلهم من حالة التعاطف 

إىل حالة التعاطي. 

- تربر دول العــدوان نقَل البنك املركزي 

إىل عدن بأن اللجنة الثورية وحكومة اإلنقاذ 
لم تجعل البنك املركــزي يعمل بحيادية.. 

ما صحة ذلك؟
يعل2م الج ي2ع وبش2هادة اأم2م املتحدة، 
أن اللجن2ة الثوري2ة التزم2ت بالحف2اظ عى 
اس2تقاللية وحيادي2ة البن2ك املرك2زي ونقاً 
لقانونه الخ2اص، وأنه كان يعَ 2ُل بحيادية 
تام2ة وكانت ت2ُرَصُف كانة املرتّب2ات لكانة 
حت2ى  الي ني2ة،  الج هوري2ة  يف  املوظف2ني 
املناطق التي يس2يطر عليها املرتزقة، وكانت 
ترَُصُف حتى مَلن كان2وا يقاتلون مع العدوان 
وحّراس قرص املعاشيق، ولم تقم باتخاذ أية 
قرارات من ش2أنها أن تُِخ2لَّ بحيادية البنك، 
ب ا نيها قرارات تعي2ني لقيادات بالبنك، ويف 
ضوء م2ا كان يصدر م2ن قب2ل وزارة املالية 
م2ن مرّصح2ات وتعزيزات ك ا 23و مع ول 
به س2ابقاً وونقاً للقان2ون، برصف املرتّبات 
ونفق2ات التش2غيل ع22 مرك2زه الرئي2يس 
بصنعاء ونروعه يف كان2ة املحانظات لكانة 
املوظف2ني والجهات يف مختل2ف املحانظات، 
سواء الواقعة تحت سيطرة املجلس السيايس 
أَْو تح2ت س2يطرة دول الع2دوان ومرتزقتهم 
دون اس2تثناء أَْو تفريق، و3و يع ُل بحيادية 
تام2ة ويحرص أن ي ارس ع َل2ه بأعى قدر 

من املهنية. 
 

املتقاعديــن  مطالبــات  عــن  نســمع   -
ملعاشــاتهم وأن هناك عوائَق تقف أمامهم، 
ــة أنهــم ذهبــوا  ومنهــا وزارة املاليــة َخاصَّ
للقضاء وصــدرت أحكاٌم قضائية لصالحهم، 

ما هي االشكالية بالتحديد؟ 
معاشاُت املتقاعدين )مدنيني وعسكريني 
وأمني2ني( الذي2ن كان2وا يع ل2ون يف وحدات 
الخدم2ة العام2ة تت2م تغطيته2ا م2ن قب2ل 
موارد اس2تث ارات الهيئ2ة العامة للتأمينات 
واملعاش2ات )بالنس2بة لل دني2ني( وصندوق 
تقاع2د الدن2اع )بالنس2بة لل تقاعدي2ن من 
منتس2بي وزارة الدن2اع( وصن2دوق تقاع2د 
)بالنس2بة  الس2يايس  واأم2ن  الداخلي2ة 
لل تقاعدي2ن م2ن منتس2بي وزارة الداخلية 
تل2ك  معظ2م  وك2ون  الس2يايس(؛  واأم2ن 
االس2تث ارات ترتكز يف الس2ندات الحكومية، 
نق2د أث2ّرت أزم2ة الس2يولة النقدي2ة ع2ى 
مقدرة 3يئ2ات وصناديق التقاع2د يف الوناء 
بالتزاماته2ا تج2اه مرتّب2ات املتقاعدين من 
الناحي2ة النقدي2ة ولي2س امل2وارد، وم2ع ُكّل 
ذلك نق2د ت ت مواجهة مرتّب2ات املتقاعدين 
أُس2وًة بالعامل2ني ب2ل أَْكث2َر من ذل2ك، ن ثالً 
باإلَضاَنة لشهر سبت 2 12016، تم الرصُف 
الدن2اع  تقاع2د  صن2دوق  يف  لل تقاعدي2ن 
والداخلي2ة نصف راتب لألش2هر أبريل ومايو 
ويونيو 12017، ك ا تم الرصُف لل تقاعدين 
يف الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات مرتب 
شهر كامل لألشهر أكتوبر ونون 2 وديس 2 
2016، ويناير ون2اي2ر 2017، ونصف راتب 
لألش2هر أبريل ومايو ويونيو 12017، أسوة 

َف لل وظفني العاملني.  ب ا رُصِ

- يشــاع بأن هناك تالعباً وفسادًا حاصاًل 
يف الهيئــة العامــة للتأمينــات، وضعفاً يف 

استثمارات الهيئة.. ما مدى صحة ذلك؟
 الق2رار الج هوري بالقان2ون رقم )25( 
)8( م2وارد  امل2ادة  يف  11991 ح2ّدد  لس2نة 
الهيئة، ك ا حددت امل2ادة )67( من القانون 
أوجَه االس2تث ار، حيث نص2ت أنه )ال يجوز 
اس2تث ار أموال الصندوق يف أع ال املضاربة 
أَْو املتاج2رة يف اأم2وال املنقول2ة يف م2ا ع2دا 
اأسهم والس2ندات(، ويجوز اس2تث اُر3ا يف 
ما عدا ذلك مع اس2تهداف تحقيق الض انات 
العام2ة أموال الصندوق(، ك 2ا نصت املادة 
)65( م2ن القان2ون ع2ى أن )ت2دار أم2وال 
ب عرن2ة  اس2تث اراتها  وأوج2ه  الصن2دوق 
مجلس اإلَداَرة(، و3ن2اك العديُد من مجاالت 
االس2تث ار التي تم اس2تث ار عائداتها نيها، 
س2واء أوراق مالية )كالس2ندات الحكومية( 
املتنوع2ة  ال2رشكات  بع2ض  يف  أس2هم  أَْو 
)كرشك2ة ي ن موباي2ل/ والرشك2ة الي نية 
للغ2از الطبيع2ي امُلس2ال، والرشك2ة الي نية 

وزارة النفط غائبة عن 
الرقابة.. و41 مليار ريال 
لم تسددها شركة النفط

7 آالف عقار يتم تحصيل 
ضرائبها من إجمالي 83 

ألف عقار

الزكاة ال ُتصَرف للفقراء 
وتحّولت عام 2000 

لنفقات المجالس المحلية

إجمالي إيراد الزكاة 115 مليار ريال ُتصرف منه 100 مليار على جمــــــعيات تابعة لحزب اإلصالح وأحزاب كبيرة “المؤتمر الشعبي العام”
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مقابلة 

الليبي2ة القابضة... إلخ( أَْو عقارات كاملباني 
واأرايض، غ2ري أن ما يؤخذ عى اس2تث ارات 
الهيئ2ة 23و ترك2ُُّز م2ا يق2ارب )%90( من 
اس2تث ارات الهيئة يف الس2ندات الحكومية؛ 
ك2ون عوائد23ا مض ون2ة ومخاطر3ا تكاد 
تكون منعدم2ة، ولعل 3ذا الس2بب 3و الذي 
أثّر ع2ى قدرة الهيئة يف رصف اس2تحقاقات 

املتقاعدين. 

- يتســاءل الكثــري عن إعانــات الضمان 
االجتماعــي وملــاذا لــم يتــم صرفهــا؟ مــا 

تعليقكم؟ 
حاالُت الرعاي2ة االجت اعية التي تغطيها 
املوازنة العامة للدولة حوايل )10.551.735( 
ح2وايل  إىل  تص2ل  س2نوية  وبكلف2ة  حال2ة، 
95.6 ملي2ار ري2ال، وأدى التد23ور الكب2ري 
يف اإلي2رادات لألَْس2بَاب الت2ي أرشن2ا إليها يف 
إجاباتنا السابقة، إىل عجز الدولة عى الوناء 
باس2تحقاقات ح2االت الرعاي2ة االجت اعية 
رغ2م ما لذلك من تأثري س2لبي عى مس2توى 
معيش2ة 3ذه الرشيح2ة م2ن املجت ع وعى 
م2ؤرشات الفق2ر يف بالدن2ا والت2ي اتس2عت 
نجوتها بدرجة كبرية، ومع ذلك نقد حاولت 
حكومُة القائ 2ني باأع ال وحكومة اإلنقاذ 
الوطن2ي جا23دة معالجة 3ذه املش2كلة من 
خ2الل التواص2ل والتف2اوض م2ع املنظ ات 
الدولية )كاليونيس2ف( لتونري دعم خارجي 
يخصص لرصف استحقاقات حاالت الرعاية 
االجت اعي2ة حتى ع2 3ذه املنظ ات الدولية 
وكنا كل ا أوشكنا بالوصول إىل اتفاق نهائي 
ل م2ن قبل دول  به2ذا الخصوص يت2م التدخُّ
الع2دوان ومرتِزقتهم للحيلول2ة دون تحقيق 

ذلك. 
 

- كثرٌي من بلدان العالم َأْصَبحت تتعاَمُل 
بالريال اإللكرتونــي.. ما مدى إمكانية ذلك 

يف بالدنا؟ 
 ال أري2ُد 3ن2ا أن ألقي كالماً عام2اً ورؤًى 
تفتق2ُد املالم2َح بخص2وص موض2وع دقيق 
ترتب2ط  النتائ2ج  وأن  وبالت2ايل  بطبيعت2ه، 
باملقدم2ات نإن2ه يجدر بن2اء التنويه إىل ث ة 
مح2ددات أساس2ية تؤّط2ر تجرب2ة الري2ال 

االلكرتوني برمتها: 
1- رضورة وج2ود بن2ك مرك2زي ق2وي 
قادر بالتنس2يق مع كانة الجه2ات الرقابية 
عى إَداَرة التجربة ب هنية عالية وب س2توى 
نن2ي رنيع، يض2ع لوحده أَْو باالش2رتاك مع 
غريه الضوابَط الكفيلة بإنجاح التجربة عى 
نح2و يكفل تس2هيل التعام2الت االلكرتونية 
دون إخ2الل بعن2رص اأم2ان، وإَداَرة النق2د 
الثل2ة  ملس2توى  خلخل2ة  دون  االلكرتون2ي 

بالع لة الوطنية. 
2- رضورة وجود شبكات اتصاالت قوية 
وواس2عة االنتش2ار، وبنوك مجّهزة للتعامل 
إيَْجابي2اً وع2ى نحو نّع2ال مع آلي2ات الدنع 

الجديدة نور إقرار3ا. 
3- رضورة وج2ود بُني2ة تحتي2ة قوي2ة، 
قانوني2ة، ونني2ة، قادة عى تحقي2ق التواُزن 

بني الضوابط الرقابية واالنتشار. 
3 2 رضورة وج2ود غط2اء نق2دي كاٍف، 
إذ أن2ه ينبغي التأكي2ُد عى أن معظ2َم الدنع 
االلكرتوني2ة ال تعني إص2داَر نقد جديد بقدر 
م2ا 3ي مح2ض تجدي2د آللي2ات الت2داول يف 

السوق. 
 ويف ض2وء 3ذه املح2ددات نإن2ه ي كنني 
إخباُرك2م ب2أن ث 2ة م2ؤرشاٍت إيَْجابيًة عى 
نج2اح التجرب2ة ون2ق اإلمكاني2ات املتاحة، 
ويف االجت اع2ات التي عقدته2ا لجنة متابعة 
الوض2ع االقتَص2ادي املش2ّكلة بق2رار رئيس 
املجل2س الس2يايس اأع2ى رق2م )2( لس2نة 
املقرتح2ات  كان2ة  مناقش2ُة  تّ 2ت   12017
املطروح2ة ع2ى نحو مس2تفيض، وبش2كل 
يأُخ2ذُ يف اعتب2اره الفوائد املبتغ2اة واملخاطر 

املتوقعة. 
لك2ن  اأح2داث،  اس2تبق  أن  أري2د  وال 
ُمَؤّسس2ات الدولة ومن ض نها وزارة املالية 
قد قطعت ش2وطاً كب2رياً يف التهيئ2ة إلنجاح 
التجربة نورا إقرار3ا، والتنسيق دائم و3ناك 
تناغم بني الجهات املختصة بهذا الخصوص، 
وث 2ة ح اٌس عاملي، وعى أي2ة حالة للتخيل 

التدريج2ي عن النقد الورقي، ونحن بالتأكيد 
جزء م2ن 23ذا العال2م، ك 2ا أن خصوصية 
املش2كلة االقتَصادي2ة الت2ي ن ر به2ا جراء 
العدوان عى بالدنا يجعلنا أَْكث2ََر ح اساً من 

غرينا لتطبيق 3ذه التجربة. 
عى أنه ح 2اُس املس2تبرصين، ننحن ال 
نري2د وال نحت 2ل بالتأكيد الوق2وَع يف خطأ؛ 
وله2ذا نق2د ت ت وع2ى نح2و متأنٍّ ق2راءٌة 
للتج2ارب العربي2ة والعاملي2ة يف 23ذا الصدد 
اإليَْجابي2ة منه2ا وتل2ك التي ع2ى الضد، وال 
نري2د الوق2وَع يف الخط2أ ال2ذي وقع2ت نيه 
اأردن ع2ى س2بيل املث2ال حين 2ا أوكلت إىل 
رشكات االتص2االت مه َة تطبيق آلية الدنع 
2ل من البن2ك املركزي،  اإللكرتون2ي دون تدخُّ
و23و اأم2ر ال2ذي حاول2ت تفاديَه م2ن بعُد 
عندم2ا قام2ت بتفعي2ل دوِر البن2ك املركزي 
الرقابي تحت التبعات السلبية لعد1 إرشاكه 

منذ البدء. 
والح2ق أنه ق2د ُقدِّم2ت إىل لجن2ة متابعة 
الوض2ع االقتَص2ادي رؤًى ط وح2ٌة تكف2ل 
تطبي2ق آلي2ة الدن2ع اإللكرتون2ي ع2ى نحو 
َحَس2ن، ك 2ا أن لدينا أساس2اً قانونياً متزناً 
ي كنن2ا البن2اُء علي2ه، و23و القان2ون رقم 
)30( لس2نة 2006 1 بش2أن أنظ 2ة الدنع 
والع ليات املالية واملرصنية، ك ا أن صندوق 
النق2د العربي قد أصدر مج وعة من اأوراق 
البحثية الهامة يف 3ذا الصدد، تتم دراس2تها 
م2ع غري3ا عى نح2و مكثف؛ أنن2ا ني ا لو 
ح2ان الوقت لتطبيق آلي2ة الدنع االلكرتوني 
ال نري2ُد االكتفاَء بتطبيقها عى نحو حس2ن 
ولكننا نط ع إىل تطبيقها عى نحٍو م تاز. 
ونح2ن يف وزارة املالي2ة نتاب2ع ونش2ارك 
وع2ى نحو يومي، مس2توى التقد1 يف إنجاز 
كانة الرؤى التي من ش2أنها اإلسها1ُ يف حل 
مش2كلة الس2يولة، ب ا نيها ال2رؤى املعلقة 
بتطبي2ق آليات الدن2ع اإللكرتون2ي بالطبع، 
بكث2ري م2ن التف2اؤل وكث2ري م2ن الح2رص 
أيضاً، وإذا كان ل2كل تجربة جديدة نوائد3ا 
ومخاطر3ا نإنه ينبغ2ي بنا تطبيُق التجربة 
ع2ى نحو يكف2ل املواءمة ب2ني اأمرين معاً، 
وليس من الحك ة أن تس2ريَ بعني واحدة ما 

دمت قادراً عى اإلبصار بعينني. 

- وزيــر النفــط طالبكم بتوفــري الُعملة 
الصعبة وتعهَّد بتوفري البرتول بسعر 3250 
رياالً للعشرين اللرت و3150 للعشرين اللرت 

من الديزل؟
ح2ول 23ذا املوض2وع أنا ردي2ت عى اأخ 

الوزير ب ذكرة رس ية 3ذا نصها:
رداً ع2ى خطابكم رق2م )و. ن. 1 / 701( 
إلين2ا  والواص2ل   12017/11/1 وتأري2خ 
بتأري2خ 12012/11/6 بعد ن2رشه وتداوله 
يف مواقع التواصل االجت اعي؛ بشأن طلبكم 
الت2زا1 وزارة املالي2ة بتون2ري االحتي2اج من 
الُع لة اأجنبية بسعر البنك املركزي )250( 
رياالً لل2دوالر الواح2د؛ لتت كنوا م2ن تحديد 
سعر البيع لل ش2تقات النفطية عى أساس 

)3250( ري2االً للدبة البرتول و)3150( رياالً 
لدبة الديزل. 

وحي2ث أن تحديد أَْس2َعار الرصف وتونري 
الُع 2الت اأجنبي2ة لي2س م2ن مه2ا1 وزارة 
املالي2ة ك 2ا تعل ون ذل2ك جي2داً، إال أننا نود 
أن نلفَت عنايتَك2م إىل عدد من الحقائق التي 
ي كن االسرتش2اُد نيها ملعالجة بعض أوجه 
القصور واالختالالت القائ ة يف رشكة النفط 
وش2وق املش2تقات النفطي2ة، ونورد3ا عى 

سبيل املثال: 
1- قام2ت الدول2ة م ثلًة بالبن2ك املركزي 
الي ن2ي بتون2ري الُع لة الصعبة م2ن الدوالر 
اأمريك2ي لرشك2ة النفط الي ني2ة عى مدى 
 )213  .91( وبس2عر رصف   12015 الع2ا1 
ري2ال لل2دوالر ولي2س بس2عر )250( ري2االً 
لل2دوالر، ك ا تطلب2ون ومع ذلك ل2م تت كن 
الرشك2ة م2ن تأم2ني احتي2اج الس2وق م2ن 
املشتقات النفطية م ا خلق أزماٍت ت وينيًة 
حادة وظهور سوق س2وداء وصل نيه سعر 
الدب2ة البنزين إىل أَْكث2َر م2ن )10( آالف ريال 
َق الوحيد  رغم أن الرشكة حينها كانت املسوِّ
لل ادة وكانت أَْس2َعار النف2ط الخا1 يف أدنى 

مستوياتها. 
2- نتيج2ًة لذل2ك الوض2ع غ2ري الس2ليم 
واس2ت رار اأزم2ة الت وينية م2ن حني آلخر 
ص2در ق2رار اللجن2ة الثوري2ة العليا بش2أن 
تعوي2م أَْس2َعار املش2تقات النفطي2ة بتأريخ 

12015/7/27 والذي جاء نيه: 
باس2ترياد  الخ2اص  للقط2اع  يُس2 ح   -
املشتقات النفطية، ونقاً لعدد من املحددات، 
منه2ا االلت2زا1 بالضوابط واإلج2راءات التي 
تحدد3ا رشك2ة النفط الي نية، بل وتكليفها 
باتخ2اذ اإلج2راءات الكفيل2ة بتنفي2ذ القرار 
ع2ى الوج2ِه اأمث2ل، وكان2ت 23ذه نرص2ًة 
للرشك2ة لتحقيق أَْكب22َر العوائد، مل2ا ت لكه 
من خ2ة واس2عة يف 3ذا املج2ال وما ت تلكه 
م2ن إمكانات مادي2ة وبرشية 3ائلة، س2واء 
من منش2آت أَْو محط2ات توزيع وأس2طول 
نق2ل، إال أنه2ا ن2أت بنفس2ها، م 2ا أتاحت 
الفرصة لدخول رشكة وأشخاص م ن ليس 
بهم عالق2ة بهذا املجال وم2ا ترتب عليه من 
إخفاقات وتحكم يف اأَْس2َعار دون وجه حق، 
وبالتايل مضاعفة معاناة املواطنني وتكبُّد3م 
رشاء 3ذه املادة بس2عر يفوق السعر العادل 
بكثري يف ظل غياب كامل لرقابة وزارة النفط 

والوحدات التابعة لها. 
واقتن2اص  اأمث2ل  االس2تغالل  ع2د1   -3
الُف2َرص للع2روض املقدم2ة للرشك2ة والتي 
كانت س2تع ل عى خلق ت2وازن يف املعروض 
وانخفاض اأَْسَعار وتحد من احتكار القطاع 
الخ2اص ومنه2ا العق2د ال2ذي وّقعته رشكة 
النفط من قبل اأخ اأس2تاذ/ خالد جرعون 
املكلف بالقيا1 بأع ال املدير العا1 التنفيذي 
للرشك2ة لتوري2د )50( أل2َف طن م2ن مادة 
البنزين وبس2عر )370( دوالراً للطن ش2امل 
ج يع التكاليف والرسو1، حتى وصول املادة 
إىل خزانات الرشكة يف منشأة الحديدة وغريه 

من املزاي2ا والض انات وبذل2ك يقل يف حدود 
)260( دوالراً للطن ع ا يتم التعاقد والرشاء 
م2ن قبل الرشك2ة، ورب 2ا يكون ذل2ك دون 
معرن2ة معاليك2م، حيث يتم الرشاء بس2عر 
)360( دوالرا للطن الواحد من مادة البنزين، 
وقد أثرنا 3ذا املوضوع يف جلس2ات الحكومة 
أم2ا1 مجلس النواب وبحضوركم وبحس2بة 
بس2يطة لو نُّفذ ذلك العقد لكان س2عر الدبة 
العوائ2د والرضائ2ب  البنزي2ن ش2امالً  م2ن 
والتكالي2ف ال يتع2دى )082. 3( ري2ال للدبة 

عند سعر رصف )370( رياالً للدوالر. 
3- عزف الرشكة يف استغالل الفرص ع2 
تراجع اأَْسَعار العاملية يف بورصة املشتقات 
النفطي2ة ك 2ا ح2دث خ2الل ش2هر يوني2و 
املايض، إذ تراجعت اأَْسَعار ب عدل انخفاض 
حوايل )75( دوالراً للطن ع2 متوسط أَْسَعار 
ش2هر أكتوبر املنرص1 للبنزين و)70( دوالراً 
للطن الواحد من مادة الديزل، وبدالً عن قيا1 
الرشكة باالسترياد لكاّنة احتياجات السوق 
ترك2ت اأم2َر للقط2اع الخاص ال2ذي حّقق 
قرابة )3( ملي2ارات ريال خالل نفس الفرتة 
كأرب2اح عى انرتاض التزامهم بس2عر البيع 

الرس ي املحدد من قبل رشكة النفط.
أخي معايل الوزير..

إننا يف وزارة املالية من خالل عرضنا لكم 
ببعض من تل2ك الحقائق واملعلومات؛ بهدف 
تبصريك2م وتذكريكم؛ لذلك لنؤك2د يف الوقت 
نفسه أننا س2نظلُّ عوناً لكم وسنداً للرشكة 
يف تأدي2ة مهامه2ا ع2ى أك ل وجه، وس2بق 
لوزارة املالية أن قدمت مختلَف التس2هيالت 
للرشكة ومنها التس2هيالت اإلئت انية عندما 
كانت الظروُف تس2 ح بذلك رغم ما واجهته 
ال2وزارة من تلك2ؤ وم اطلة من س2د أوجه 

القصور القائ ة. 
ختام2اً ومل2ا ت 2ر ب2ه املالي2ة العامة من 
اختناق2ات وصعوب2ة يف س2داد االلتزام2ات 
ودنع ولو جزء م2ن مرتّبات موظفي الدولة 
يجع2ل من اأ3 ية ب كان بل ويفرض علينا 
ج يع2اً الس2عي وب2ذل الجه2ود والتحصيل 
وسداد مستحقات الدولة ومنها مستحقات 
الدول2ة ل2دى رشك2ة النف2ط والبين2ة أدناه، 
آملني إعطاَء توجيهاتكم الكري ة والحازمة 
إلَداَرة الرشكة برعة سداد تلك املستحقات 
وتوريد23ا إىل ح22/ الحكومة الع2ا1 طرف 
لة  البنك املرك2زي والتي ت ثل امل2وارد املحصَّ
نظ2ريَ تخزي2ن ك ي2ات املش2تقات النفطية 
املخزن2ة للتجار يف خزانات منش2أة الحديدة 
ورأس عي2ىس للف2رتة )يناي2ر – س2بت 2( 
12017 واملق2دَّر ب بل2غ )900. 257. 150. 
8( ري2ال ونق2اً لالحتس2اب املرن2ق لكم مع 
املذكرة، م2ع رضورة التوري2د لكانة املبالغ 
املحّصل2ة عن الك ي2ات املخزنة يف منش2آت 

الرشكة قبل العا1 املايل 2017. 
إَضاَنة إىل سعة س2داد ما عى رشكة من 
رس2و1 ج ركي2ة ورضيبية والبالغ2ة قرابة 
)33( ملي2ار ري2ال، ونقاً إلج2راءات ونتائج 
الرتتيبات املحاس2بية التي س2بق مواناتكم 

به2ا بخطابن2ا لك2م رق2م )38 ق. أ( وتأريخ 
12017/3/13 ولم يتم الرد عليه أَْو الس2داد 

حتى تأريخه. 

 - كم تقد خسائر اليمن بسبب العدوان؟
ال ش2ك أن البُني2ة ت2رضرت بش2كل كبري 
لألس2ف، دول الع2دوان ل2م تب2ق ول2م ت2ذر، 
رضبت املدارس، املصان2ع، املنازل، الهيئات، 
امُلَؤّسس2ات، امل2زارع، الطرق2ات، الجس2ور، 
البُني2ة التحتية تقريباً بكامله2ا ُدّمرت، بكل 

ما تعنيه الكل ة. 

- هل هناك إحصائية؟
ب2كل تأكيد 3ناك إحصائي2ة ورصٌد دقيق 
وعل 2ي ومح2دٌد ع2ى مس2توى ُكّل حادث2ة 
من الحوادث، وإن ش2اء الله س2نزودكم بها، 

م كن جداً. 

- هل يمكن إَعــاَدة إعمار الُبنية التحتية 
خالل العدوان؟ 

 قد يك2ون م2ن الصعوبة ب 2كان القيا1ُ 
ب ث2ل 3كذا أم2ر خ2الل الع2دوان، يف ما عدا 
اأش2ياء امُللحة للغاية، كبع2ض الطرق التي 
تتع2رض للقصف بني الح2ني واآلخر، نتيجة 

للتايل: 
- الوض2ع الصع2ب للغاي2ة ال2ذي تُ رُّ به 

املالية العامة نتيجَة العدوان والحصار. 
- تحّك2م دول الع2دوان ومرتزقتهم يف أية 
ت وي2الت تُط2َرُح م2ن قبل بع2ض املانحني؛ 
به2دف التدخل ملعالجة بعض آث2ار العدوان، 
ة املرتبطة بالجانب الصحي لل واطنني  َخاصَّ
)كاملياه وال2رصف الصحي(، ب2ل وعرقلتهم 
أي2ة مبادرات تُطرح من قب2ل بعض املانحني 

بهذا الخصوص. 
- القص2ف امل نه2ج ب2ني الح2ني واآلخ2ر 
لط2ريان دول الع2دوان لكث2ري من مش2اريع 
إن بعَضه2ا يتع2رض  التحتي2ة، ب2ل  البُن2ى 
للقص2ف أَْكث2َر م2ن مرة، ب ا نيه2ا املدارس 
واملنش2آت الصحية واملعا3د املهنية وكليات 
املجت 2ع بالرغ2م م2ن أنها منش2آت خدمية 

تعلي ية وصحية. 
 

- أخــريًا معالي الوزيــر نختم معكم هذا 
الحوار الشــّيق والشفاف بســؤال عن سبب 
عــدم توضيــح وزارة املاليــة لكل مــا يجري 

للمواطن البسيط؟ 
وزارُة املالي2ة ليس2ت جه2ًة إعالمي2ة، وال 
أح2بُّ الظه2وَر أَْو الدخ2وَل يف مهات2رات مع 
أح2د، 3ناك الكث2ريُ َم2ن يتهُ نا، لك2ن لدينا 
الوثائ2ق ع2ى ما نق2ول، ونط2رح ُكّل ذلك يف 
اجت اع2ات مجل2س ال2وزراء بكل ش2فانية 
ووضوح، 3ناك الكثريُ من القضايا ال نثري3ا 
إعاَلمياً؛ حرصاً عى َوحدة الصف، 3ناك عدو 
يرتب2ص بالج ي2ع وعلينا ج يع2اً مواجهته 
واالبتع2اد ع2ن املصال2ح الش2خصية، ونحن 
يف وزارة املالي2ة نق2و1ُ بتقديم خط2ة إنفاق 
ُربعي2ة أَْو نصفي2ة، ويتم عرضه2ا وإقراُر3ا 
من مجلس الوزراء، ومن ثَمَّ تحال إىل مجلس 
النواب )امل ثلني عن الش2عب بكانة أطيانه( 
ال2ذي يناقُش2ها تفصيالً عّلناً أما1 شاش2ات 
التلفزي2ون أَْو ع22 لجانه املختص2ة، ونيها 
تفاصي2ل لكانة مصادر اإلي2رادات املتوقعة، 

وتفاصيل النفقات. 
ك 2ا تق2و1ُ وزارة املالي2ة برن2ع تقاري2َر 
دوري2ة للحكوم2ة ع2ن مس2توى اأداء املايل 
واإلش2كاالت واملعّوق2ات الت2ي تع2رتُض ذلك 
ومصادر23ا، وتق2د1 مث2ل تل2ك التقارير إىل 
مجلس النواب أيضاً الذي يقو1 ب ناقش2تها 
بحضور الحكومة ولعلكم تتابعون جلس2ات 
مجل2س النواب به2ذا الخصوص، ن2ال يوجُد 
لدين2ا م2ا نُخفي2ه أَْو نتس2رّتُ علي2ه يف وزارة 
املالي2ة، ولس2نا يف طرف ضد آخ2ر، نالوزارة 
تع 2ُل ون2ق القوان2ني والترشيع2ات النانذة 
وتق2و1ُ برن2ع تقارير23ا الدورية الرس2 ية 
إىل الجه2ات املعني2ة والس2لطات العلي2ا ك ا 
أس2لفنا، وأية إيضاحات تُطَل2ُب منا من تلك 
الجه2ات أَْو الس2لطات ح2ول الوض2ع امل2ايل 
وإش2كاالته تقو1ُ ال2وزارة باإليض2اح والرد 

بشأنها بشكل كامل وبكل تجرُّد. 

إيرادات المجالس المحلية في الحد األدنى 38 ُتصَرُف على مشاريع النظافة والتحسين والحدائق وغيرها
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بداية النهاية 

أنصار اهلل يميلون إلى العدل ال السلطة 

باإلصرار سنكسر الحصار

 سارة المقطري 
املس2تبُد ال يحاِرُب الفساَد بل يستخدُمه 

لت ريِر مصالحه.
مل وس2ة  ومقول2ة  تأريخي2ة  حقيق2ٌة 
ة آل س2عود  تنطب2ق ق2والً ونعالً ع2ى أُْسَ
وحكا1 امل لكة، التي خرجت مؤخراً بشعار 
الفساد لتصبَح ح لة اعتقال أمراء َووزراء 
ش2عار املرحلة والش2غل الش2اغل لوسائل 
اإلع2ال1 ومواقع التواص2ل االجت اعي وكل 
و)بروباجان2دا(  بالدعاي2ة  عالق2ة  مال2ه 

اإلعالمية. 
حقيق2ة.. 23ذه اأح2داث ل2و كان2ت يف 
ظروف مختلفة كنا س2نقول إنها ال تعنينا 
وإنها ش2أن داخيل، ولك2ن يف ظل التغريات، 
والتجاذب2ات، والرصاعات يف املنطقة والتي 
رأس حربته2ا الس2عودية يس2توجب علينا 

تسليط الضوء وضع النقاط التالية:
الس2عودية  ة  اأُْسَ أن  يب2دو   -
تتح2ول من آل س2عود إىل آل س2ل ان، نعى 
الرغ2م م2ن التنب2ؤات املتتالية الت2ي أكَدت 
تصدع البيت الس2عودي، والخالنات الدائرة 
ني2ه أتت لتكوَن 3ي )القش2ة التي قص ت 
ظه2ر البع2ري( و3ي التي نضح2ت الخالف 
ب2ل وال2رصاع يف البيت الس2عودي، وجعلت 

)اليل ما يش2رتي يتفرج( ب2ني اأبناء، و3ذا 
ما سيزيد من التفتّت واالنقسا1 بني اأبناء 
ة( إىل  الب2الد )لي2س نق2ط اأُْسَ ويذ23ب 

النهاية الحت ية.
أُس2لوب اأمر ون2رض الواقع   -
الذي ينفذه املرا23ق ذو 32 عاماً, قد يكون 
ش2عار املرحل2ة القادم2ة، لي2س نقط مع 
ة، بل أَيْضاً مع ُكّل حليف صديق  انراد اأُْسَ
وع ي2ل و3ذا ما ت ثل يف مش2هد اس2تقالة 
س2عد الحري2ري وقبل2ة الفار 23ادي حيث 
أَْصبَحوا يأت رون بأمر امللك و3ذا دليل آخر 
عى حجم التخبط )قبل االنهيار اأخري(.

والتح2والت  التغ2ريات  23ذه   -
التي ت ارس2ها الس2عودية  و)الهوش2لية( 
تُصبُّ بدايًة يف مصلح2ة الكيان الصهيوني 
واللوب2ي اإلسائييل ال2ذي يتخذ من )إيران, 
وحزب الله، وأَنَْصار الله, واأس2د، والجيش 
العربي السوري وحركة ح اس،...( ذريعًة 
له، و3و ال يتجرأ ع2ى نتح جبهة مواجهة 
مس2لحة يعلم مس2بقاً أنه الخ2اس اأك2 
نيها نيلجأ إىل وكالئه وأدواته )الس2عودية( 
لت ري2ر رس2ائل ون2رض حال2ة م2ن ال2ال 
اس2تقرار يف الداخ2ل الس2عودي واملنطق2ة 

برمتها. 
أما الس س2ار اأك2 )ترامب(   -

نها 3و يجني أول )َدبَّة( من البقرة الحلوب 
التي وعد أن يحلبه2ا بيديه وكانت أول ردة 
نعل له أنه دعا الس2عودية إىل طرح أس2هم 
رشك2ة أرامك2و يف برص2ة نيوي2ورك، م 2ا 
قد يش2كل )رضب2ة معل2م( ونقل2ة نوعية 
للبورص2ة اأمريكية يف وج2ه بورصة لندن 

وتخرجها )من املولد بال ح ص(.
كي2ف س2ينعكس ُكّل ذلك عى   -

الي ن؟
 عاصفة الحز1 التي أعلنتها الس2عودية 
من واش2نطن والت2ي تدخل عاَمه2ا الثالث 
دون تحقيق ما يُذكر، باتت منهارًة بالكامل 
وبحاج2ة إىل رّدة نعل كي ترنَع اللو1 منها، 
وليس2ت 3ذه التَح22ّركات إاّل للتغطية عى 
الفش2ل الس2عودي الواضح يف امللف الي ني 
و23ي لم تع2د تريُد إاّل أن تخ2ُرَج منه؛ لذلك 
تقو1 بفتح ملف2ات أخرى للتغطية والدنع 
بنس2يان 3ذا املل2ف، لكن الجي2ش واللجان 
الشعبية يقفون لها باملرصاد، وما الرضبة 
الصاروخية التي أطلقت واستهدنت مطار 
املل2ك خالد بالرياض إال أك22 دليل عى أنها 

تسقط.
السعودية تنهار و3ذا ما كنا نتحدث عن 

منذ زمن. 
إنها بداية النهاية.

عبود أبو لحوم
ل2و كان2ت أ3ََْداُف حرك2ة أَنَْصار الل2ه الوحيدة 23ي الوصول إىل 
الس2لطة لوجدنا الكثريَ من يس2اعد3م عى تحقيق 3ذا الهدف ب ا 

نيها قوى العدوان.
ل2و عل ت أمري2كا وقوى العدوان مجت ع2ة أن الهدف الوحيد 
لحرك2ة أَنَْصار الله الوصول إىل الس2لطة وال ت ل2ك أ3ََْداناً غري3ا 
لذ3ب2ت أمريكا وقوى العدوان مجت عًة برئاس2ة أمريكا لت كني 
أَنَْصار الله من تحقيق 3ذا الهدف ومس2تعدة لرضب ُكّل منانس 
لهم بالس2لطة أَْو منازعهم عليها، لكنهم يعل ون أن السلطة لم 
تكن الغاية املطلقة للحركة الذي من خاللها ي يلون إىل السكون 
وتنطف2ئ ج2ذَوة تحركهم واس2تنفاذ أ3ََْدانهم، ب2ل 3م يعل ون 
علم اليقني أن 3دَف الحركة 3و الله س2بحانه وتعاىل ملس2ريتهم؛ 

لتحقي2ق الع2دل والعل2م والق2وة والرح 2ة والعط2اء، أ23ََْداف 
ب ج وع2ة صالحة للقي2ادة البرشية وتحقيق العدل اإلْس2اَلمي 
والحض2اري لألم2ة ورن2ض التعايش م2ع القوى االس2تعَ ارية 
الظاملة للش2عوب، و3ذا ما يتعارض م2ع مصالحهم و3ي نتهم، 
وي2رون يف 3ذا املس2ار للحركة اش2عاعاٍت ال تنطف2ئ وال تُهز1، 
بقوة اإليَْ ان املحقق2ة لهذه اأ3ََْداف؛ لهذا 3م يتحركون إلطفاء 
ما لم ينطفئ بوس2ائل القوة أما1 أنوار اإليَْ 2ان والحق والعدل، 
ول2ن ي يل أَنَْصار الله إىل الس2كون والخض2وع واملغريات يف ظل 
قوى الهي نة والج2وت، أما القوى السياس2ية يف الداخل جهلهم 
جعلهم يرقصون ويلعبون عى إيقاع ونغم القوى االس2تعَ ارية 
ويواجهون ويتآمرون عى املسرية َلكنهم ال يعل ون أنهم واقعون 
يف طريق املس2رية وس2يول أنوار23ا الربانية التي س2تجرنهم إىل 

مزبلة التأريخ.

سكينة المناري
ُح2ورِصَ حامُل الرس2الة ومبلُِّغها نبيُّن2ا مح د صلوات 
الله عليه وآله ثالث س2نوات حتى ربط عى بطنه بالحجر 
وأكل املس2ل ون أوراَق الش2جر، وص22 النب2ي وأصحابُه 

وجا3دوا ضد مرشكي قريش وانترصوا. 
وحورص الحس2ني بن عيل يف كربالء وقطعوا عليه وأ3ل 
بيت2ه املاء، ولم يرنع الراية البيضاء، قاتل حتى استش2هد 
منترصاً بالحق وليس مهزوماً بل مخذوٌل من أ3ل العراق.
وحورص حس2ني العرص يف جبل مران وُقطع عليه الزاد 
والرشاب وحاولوا أن يس2قوه س2 اَ لكي يستسلم، ناضَل 
وقاتل واستش2هد منت2رصاً ملرشوعه القرآن2ي الذي صدع 

رغ اً عن املجرمني الظاملني.. 
ونج2ُد من 23ذه الن 2اذج أن ُكّل م2ن دانع ع2ن الحق 
ظ2ل ثابتاً صام2داً يف وجه أ3ل الباطل، ن2كلٌّ قاتل وناضل 
وح2ورب وح2ورص، من أج2ل أن ال يضيع الح2ق ويح لُه 
ويدانُع عنه الجيل اآلخر، ويحك ون ويعدلون ويصدعون 

به يف وجه الطغاة عى مر اأزمان. 
وعادة ما يس2تخد1 نرض الحصار م2ن اأعداء عندما 
يحس2ون بالفش2ل والعج2ز نيلجؤون ملح2ارصة الخصم 
م2ن ُكّل االتجا3ات إلخضاعه واستس2المه، ك ا يفعل آل 
سعود بعدوانهم الغاشم، أما 3م نقد أعلنوا الحرب عدواناً 
وحص2اراً منذُ بدايته2ا، نهم يعل ون بفش2لهم وعجز3م، 
ويواجهه2م ش2عب مق2دا1 ع2يص ع2ى طاع2ة أوامر3م 

الصهيوأمريكية.. 
حارصوا شعَب الي ن لثالثة أعوا1 وما زالوا محارصين 
له إىل اليو1 سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقانياً، وثالثة 
أعوا1 ليس2ت قليلة؛ لرتكع 3ذا الشعب وتجعله رانعاً يديَه 
لالستس2ال1، ولكن ما يحص2ل كل 2ا زاد حصار3م حقق 

الي 2ن انتصاراً ع2ى ُكّل اأصع2دة واملجاالت، ال س2ي ا يف 
مج2ال التصنيع العس2كري للقوة الصاروخي2ة الذي أبهر 

العالم املرتقب لسقوط الي ن واحتاللها.
وما زالو ينتظرون س2قوَط بلدن2ا وركوعنا تحت أقدا1 
مل2وك ال2رش والظال1.. ولكن نح2ن الي نني ل2م نتغري ولم 
نتب2دل يف ص ودن2ا وثباتن2ا، وس2نكر حصار آل س2عود 
بقس2 ة لق ة العيش ني ا بيننا ونس2د رمقنا برشبة ماء 
واحدة نرتشفها، لننطلق مدانعني عن الحرية والكرامة. 
س2نكر الحصار، ب2اإلرصار عى الدناع ع2ن قضيتنا 

حتى ندحركم من عى أرضنا ونستقل بقرارنا.
والتكان2ل  والرتاح2م  بالتع2اون  الحص2ار،  س2نكر 

االجت اعي والطالبي واأسي.
س2نكر الحصار، بالتح2رك ب س2ؤوليتنا امللقاة عى 

عواتقنا أما1 3ذا الوطن وترابه الغايل.
املرجف2ني  مواَجه2ة  يف  بالوع2ي  الحص2ار،  س2نكر 

واملثبطني واملنانقني.
س2نكر الحص2ار، بتوحي2د كل تن2ا وَوح2دة الص2ف 

ا واحداً يصُعُب اخرتاقه. لنصبح صفًّ
س2نكر الحصار، بخروجنا لل سريات نندد ونستنكر 

الحرب علينا وال ننتظر اأمم املتحدة وغري3ا.
س2نكر الحص2ار، بالع 2ل الجاد م2ن ُكّل حر رشيف 
ملواجه2ة الع2دوان، وتوحي2د أقالمنا ع2ن مظلومية الي ن 
إىل م2ن زال جا23الً ب ا يجري يف الي ن م2ن دمار ومجازَر 

وإبادة.
س2نكر حصاُركم يا أذناَب أمريكا؛ أننا شعب ضّحى 

بخرية رجاله وشبابه.
سنكر حصاركم وألف حصار بتوكلنا عى الله وثقتنا 
بوعوده اإللهية التي قالها يف محكم كتابه »ولينرصن اللُه 

ه«. َمن ينرُصُ

إسألوا أهل النقد إن كنتم ال تعلمون
أشواق مهدي دومان

)MONY( للتوضيح: أقصد بالنقد 3نا: الفلوس
نرّدُد23ا يف وجه الحاقدين عى أَنَْصار الله، مس2تغيل ص2 وحك ة أَنَْصار الله 

التي ال تستحُقها نفوٌس مريضة بالحقد غري امل2ر وغري املنقطع عليهم.. 
نأجد يف التغايض عنهم و3م ذوو نفس2يات أع ا3ا الحقد عن الحق، ننفسية 
وروحي2ة الح2ر تأبى أن ت2أكل من لح2م كتفها بين ا الن2ذل َوالحاقد ننفس2يته 

وروحيته تعض اليد التي امتدت له باإلحسان.
و3ن2ا ص22 اأَنَْص2ار َوالحك 2ة والحنك2ة أَْصبَح2ت غ2ري مجدية م2ع أقوا1 
نفس2ياتهم: )حق س2لبطة وعرطات(، طرف إن وجد صواباً نس2به لنفس2ه وإن 

أخطأ نينسب ُكّل خطأ لألَنَْصار؛ وكأنهم يستظلون باملثل الشعبي القائل:
»ما س22 3و الشيخ وما امتحق نعى القايض« نهم الشيخ واأَنَْصار ي ثلون 

القايض. 
كذلك أتذكر كل ة إحدى صديقاتي التي ما إن وجدت سيئة عامة تقول: شعب 
أح 2د، تقصد بأح د: اإلما1 أح 2د ح يد الدين، الذي قد رحل ت2اركاً الج ل ب ا 
ح ل منذ أكثر من خ س2ني عاماً، مفسحاً ملن بعده املجال أن تغرف الي ن وكل 
مواطن نيها كنوز الي ن بالش2يوالت، ال لجيب وحس2اب أسة أَْو أستني أَْو ثالث 
2َس  أس اختزلت الي ن نيها، بعَد ما اّدعت أنها صاحبة ثورة عى اإلمامية؛ لتؤسِّ
لجهل وجا3لية ومرض ونقر دا1 عقوداً ال زالت تراك ات نس2اِد3ا تطالنا لليو1 
ة وقد 3يأ لها العدو الس2عوصهيوأمريكي بيئًة مستنقعية غزيرة وصالحة  َخاصَّ
وخصب2ة لن و املرتزق2ة وأبواقهم، و3م أك22 اللصوص َوالع الء وقد اس2تعانوا 
باأبواق واأقال1 املأجورة لتحرَف بوصلة الحقيقة وتحيل حباَل وعيص سحرتهم 
ثعاب2ني يلقفها جهاُد وثباُت وصدق رجال الله لتعيد3ا إىل س2ريتها اأوىل وبيئتها 
الحضيضية التآمرية املس2تنقعية التي ال تس2تطيع العيش إال نيها متطفلة عى 

اأحرار، محاولة إحداث خدش وزعزعة الثقة بهم.. 
 نبالله عليِك أيتها الدم2ى املحنطة، َوأنت املؤدلجة واملدبلجة كتلك الدمى التي 

لم تحفظ سوى كل تني 3 ا:  بابا، ماما.. 
نأنت2م ي2ا متش2دقون بأَنَْص2ار الله: مثله2ا تك2ررون أس2طوانات اتهاماتكم 

وتسقطون لصوصيتكم عى اأَنَْصار ني ا يهب ويدب، ولم تنفعكم املواعظ.
نقول لكم: ارنعوا أيديكم عن وزاراتكم املطلة عى شواطئ رشكات االتصاالت 
َومران2ئ اإليرادات وقّدموا اس2تقاالتكم عن تل2ك الوزارات املس2يلة للعاب والتي 
زمامه2ا بأيديكم، َوأنه وا العاَلَم أن الس2ارق يكون يف ي نن2ا مبهرراً، نيقال له: 
س2ارق ومبهرر، ك 2ن يرق وحتى ي2ُدارَي عنه اأنظار يفت2ح عينيه )يبهرر(؛ 
لينف2ي ش2ك وظن الناس به، نيس2ارع بالبهررة، مس2تغالً ومس2تفيداً من أقال1 

مأجورة تنهق ب ا يريض العدو املحتل وتسري جنباً إىل جنب معه.. 
نيا للعجب منكم وأنتم الس2بب والنتيجة، وأنتم رأس اأنعى وذيلها وأنتم مع 

العدوان وضده.. 
أيها املتش2دقون باأَنَْصار: لقد ُكش2فتم وكانت نضيحتكم ب2)جالجل( وإنّ ا 
نش2فق عى القطيع الذي من بعدكم حني ال يرى إال ما ترون، ولو رأوا أس2ود وقد 
خ2ت و3م أنه أصفر نس2يكررون: أصفر، أصفر.. كتلك الدمى حني تنطق: بابا، 

ماما ولكن تحكي اً واحرتاماً للعقل الذي منحكم الله ندعوكم نقط أن: 
تسألوا أ3ل النقد إن كنتم ال تعل ون..

الدور اإليراني يف اليمن كما يريد البعض تصويره إاّل أنه ال يسصتطيع -أي النظام اإليراني- التأثر 
من الخارج عىل وعي الجماهر اليمنية التي خرجت يف 21 سبتمرب من أجل إسقاط نظام العمالة آلل 
سصعود، بمعنى آخر أن الشعَب اليمني يعاني من تناقضات حادة يف منظومته السياسية َواالقتصادية 
خّلفهصا النظام الرجعي العميل للسصعودية والذي كان يمارس الفسصاد عىل امتصداد التأريخ املعارص 

للبالد، عرب االفقار بقرار سيايس خارجي وإهدار مقدرات البالد، اإلرهاب وغرها.
كل هذه التناقضات نضجت أَْسصبَابها وأنتجت حراكا شعبيا ثوريا تبلور بشكله النهائي يف 21 من 
سصبتمرب والصذي ال يمكن للنظام اإليراني أو غره من األنظمة إحداثه مصن الخارج، ويظل تأثره _ أي 

النظام اإليراني _عىل مجريات األحداث محدوداً.
 اململكة العربية السعودية وكاملعتاد بعد ُكّل رضبة صاروخية جاءت طائراتها لتُصبَّ جام غضبها 
وفشصلها العسصكري عىل رؤوس املدنيني َوهذا التكثيف للغارات الجوية والقصف الهستري يدل عىل 
تخبط هذا النظام املتهالك وإعقابه قرار إغالق املنافذ الربية والبحرية والجوية وفرض حصار مطبق 
عصىل 25 مليون يمني عىل مرأى ومسصمع املجتمع الدويل يكشصف حقيقة هصذا املجتمع صاحب الدور 

املشبوه.
 ليسصت كذلصك املصرة األوىل التي يسصتخدم فيها العدو السصعودي الورقصة االقتصاديصة والحصار 

االقتصادي بغية تحقيق ما لم يستطع تحقيقه عىل األرض.
لكن ما يميز هذه املرحلة هو تريح الرئيس صالح الصماد وهو يتفقد جاهزية القوة البحرية أن 
السصفن النفطية والتجارية لدول العدوان أصبحت هدفاً مرشوعاً للقوة الصاروخية، إذاً نحن ذاهبون 

هذه املرة إىل خيارات مفتوحة ما لم يتوقف النظام السعودي عن عدوانه.
»املنصدب1« و«بركان2H« قلبصا معادلة الراع وأصبحت اململكة بسصفنها ومصالحها االقتصادية 
والتجارية يف قلب العاصفة وتحت مرمى صواريخنا؛ إيذاناً ببدء مرحلة جديدة مفصلية ستتغر معها 

موازين الراع يف املنطقة ككل.

بقايا من الصفحة األخيرة .. 

ركان2 يقلب موازين الصراع
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ثقافية 

هدى اهلل.. ُيَقدَُّم لإلنسان بالشكل الذي يجعل نفَسُه )زاكية( وذهنيته )ُمتَِّقَدة(
السبب وراء تحريم الخمر:ــ

َح لنا الشهيُد القائُد سالُم الله عليه يف  وضَّ
الدرس العارش من دروس رمضان السصبَب 
وراء تحريصم اللصه علينا الخمصر، حيث قال: 
]بعد موضوع الجهاد يأتي بآية حول الخمر 
وامليس: }يَْسصأَلونََك َعِن اْلَخْمصِر َواْلَميِْسِ ُقْل 
ِفيِهَمصا إِثٌْم َكِبصرٌ َوَمنَاِفصُع ِللنَّصاِس َوإِثُْمُهَما 
أَْكصرَبُ ِمْن نَْفِعِهَما َويَْسصأَلونََك َمصاذَا يُنِْفُقوَن 
ُ اللَّصُه َلُكُم اآْلياِت َلَعلَُّكْم  ُقصِل اْلَعْفَو َكذَِلَك يُبنَينِّ

تَتََفكَُّروَن{)البقرة:219(.
الحظ أن هدى الله سصبحانه وتعاىل يقدم 
لإلنسان بالشصكل الذي يجعل نفسه زاكية، 
إنسصاناً قادراً، أعني: ذهنيتصه متوقدة، قادٌر 
عىل أن يعقل، وأن يتفكر، وأن يكون إنسصاناً 
متزنصاً.. الخمر يرضب هصذه الحالة، يرضب 
هصذا األثر الصذي يصراد أن يكون يف نفسصية 
اإلنسان من خالل هدى الله. الخمر يؤثر عىل 
نفسصية اإلنسصان، عىل عقليته، عىل ذهنيته، 
يؤثر عصىل اتزانه، عصىل حلمه، عصىل الحكمة 
لديه، ألن السر عىل هدى الله يعطي اإلنسان 
حكمة.. الخمر ينسف الحكمة تماماً، ينسف 
االتصزان، يصبصح إنسصاناً ال يشء يف األخصر 
ال يصبصح لك قيمصة، ال يعود لك قيمصة.. إذاً 
فتحريمصه قضيصة مهمصة، قضية أساسصية، 
يبقى اإلنسان مستقيماً عىل هدى الله فيصل 
إىل املسصتوى الذي يتأثر، أو الذي يظهر من 
خالل ترفاته، وتفكره، وآرائه، ومفاهيمه 
حكمصة هذا الهصدى الذي جاء مصن عند الله، 
آيصات الله مصن قيمتهصا }َلَعلَُّكصْم تَتََفكَُّروَن{

)البقرة: من اآلية219( هل الخمر سصيرتكك 
تتفكصر؟ الخمصر ال يصرتكك تتفكصر يف يشء، 
تكون إنسصاناً تتخبط بكالمصك، وترفاتك، 

وتفكرك يكون تفكر سفاهة[.

سبب تحريم الزواج من )املشركني 
واملشركات(:ــ

ويف ذات السصياق، استمر الشصهيد القائد 
سصالم الله عليه يصرشح لنا منهجيصة القرآن 
يف جعل املجتمع املسصلم مجتمعاً متماسصكاً، 
فيحصرم عليصه ُكّل مصا مصن شصأنه تفكيكصه 
وتدمره مصن الداخل والخصارج، حيث قال: 
]إن هصدى اللصه يقصدم اهتمامصاً بمختلصف 
القضايا، وبشكل واسع، يتحدث عن الخمر، 
يتحصدث عصن اليتامصى، يتحدث عصن نكاح 
املرشكات، وإنصكاح املرشكصني فينهى عنها، 
ويبصني الحكمصة، أو األثصر الطيب مصن وراء 
تحريصم نصكاح املرشكصة، أو إنصكاح املرشك، 
}أُوَلِئصَك يَْدُعصوَن إىَِل النَّصاِر َواللَّصُه يَْدُعصو إىَِل 
ُ آيَاِتِه ِللنَّاِس  اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفصَرِة ِبِإذِْنِه َويُبَصنينِّ
َلَعلَُّهصْم يَتَذَكَُّروَن{)البقصرة: من اآلية221(.. 
الحصظ هنا يبني األشصياء التي لهصا أثر يف أن 
تبقى، ويبقى املجتمصع ميداناً صالحاً لتقبل 
هصدى الله؛ ألن هصدى الله هو يدعصو الناس 
إىل الجنة، وهدى الله يبني نفسصيات الناس 
وذهنيتهصم، فيكونون قادرين عصىل التفكر، 

ويكونصون حكماء، فالخمر يرضب موضوع 
أن تصزوج مصرشكاً  التفكصر.. واملرشكصون، 
سيدعو قريبتك وأوالدها إىل النار، أو تتزوج 
بمرشكة ستشصتغل داخل املجتمع داعية إىل 
النصار. أليس هذا متضاداً مع مصا يدعو إليه 
هصدى الله، لذلك تجد األشصياء التي تشصكل 
صيانة للمجتمع بأن ال يكون بعيداً عما يراد 
له من خالل ما يقدم له من هدى الله، فحرم 
األشصياء التي تشصكل خلالً؛ ألنه كيف يمكن 
أن يكصون هدى الله يدعصو الناس إىل الجنة، 
ويبيصح يف نفصس الوقصت نكاح املصرشكات، 
وتكصون تدخصل يف ُكّل أرسة داعية إىل النار! 
أليس هذا خلصالً يعترب؟ يعتصرب تناقضاً! ال. 
فصكان من الحكمة هصو: أن يحرم هذا، أن ال 
يكصون يف ُكّل بيصت داعية إىل النصار؛ ألن الله 
يدعصو عباده إىل الجنصة فيبعدهم عن الدعاة 

إىل النار[.

الطالق يف اإلسالم.. له ضوابط هامة:ــ
ونصوََّه سصالُم اللصه عليه أيضصاً إىل قضية 
مهمة جصداً خاصصة باملجتمع املسصلم وهي 
قضية الطالق، حيث قصال: ]كذلك موضوع 
املطلقات، والطصالق هنا قدم بضوابط هامة 
يجب عىل الناس أن يراعوها فعالً بالنسصبة 
للطصالق، ال يجعصل اإلنسصان الطصالق أيضاً 
قضية عندمصا يغضب، وعندما ينفعل يطلق 
فيكصون هو رسيصع يف هصذا. ال. الطصالق له 

ضوابصط، والطالق يتم بطريقصة أيضاً فيها 
مراعاة ملشصاعر املرأة نفسصها، ولهذا أوجب 
املتصاع، أو املتعة.. املرأة التصي تطلقها يجب 
عليك أن تعطيها تمتَعها بيشء، تعطيها مثالً 
بذلة، أو تعطيها يشء مصن أثاث البيت الذي 
كان موجصوداً ال تتصم عملية الطصالق وكأنها 
طرد، تطرد امرأة وقد جلسصت معها سنني، 
وتمثل سصكناً لك ولباسصاً لك، كمصا قال الله: 
{)البقرة:  }ُهنَّ ِلبَصاٌس َلُكْم َوأَنْتُْم ِلبَصاٌس َلُهنَّ
من اآلية187(. ثم يف يوم من األيام تطرُدها.. 
الطالق ال يمثل بالنسصبة للمرأة عملية طرد، 
هو يمثل عملية انفصال، عندما تكون الحالة 
غصر قابلة للبقصاء مع بعض، لصم يعد هناك 
وضعية منسجمة فيما بينهم، عملية انفصال 
باحرتام، انفصصال بهدوء، انفصال ال يجرح 
مشاعر املرأة نفسها؛ ولهذا ذكر فيما يتعلق 
بالطالق }الطَّالُق َمرَّتَاِن{ أول يشء يف البداية 
قال: }َوَلُهصنَّ ِمثُْل الَِّذي َعَليِْهصنَّ ِباْلَمْعُروِف{

)البقصرة: مصن اآليصة228( }الطَّصالُق َمرَّتَاِن 
يصٌح ِبِإْحَسصاٍن{ َفِإْمَسصاٌك ِبَمْعصُروٍف أَْو تَْسِ

)البقرة: من اآلية229( ال تصبح املرأة محطَّ 
تالعب للرجل، ال يكن هنصاك نهاية للطالق، 
يكصن يطلق ثم يرتاجع، وجلصس فرتة وطلق 
وتراجصع، وطلصق وتراجصع، ال. يوجصد فقط 
مرتان الذي يمكن فيها مراجعة، املرة الثالثة 

ال تعد تحل له حتى تنكح زوجاً غره[.

فإمساك بمعروف.. أو تسريح 
بإحسان:ــ

وأضاف الشصهيد القائد سصالم الله عليه: 
]}الطَّصالُق َمرَّتَصاِن َفِإْمَسصاٌك ِبَمْعصُروٍف أَْو 
يصٌح ِبِإْحَسصاٍن{)البقرة: من اآلية229(.  تَْسِ
اآليصة توحي بأن املفصرتض أن يكون الطالق 
عصىل هصذا النحصو - يوجد حالصة أخرى هي 
تعتصرب حالة نادرة - أعني: أن يكون الطالق 
عىل هذا النحصو الذي يمكن فيهصا مراجعة، 
أعنصى ما زالت تعترب يف ملكه - عىل ما نقول 
- حصال العصدة يف الطصالق الرجعصي يمكن 
لإلنسصان يراجعها، فالطصالق عندما يكون 
عىل هصذا النحو، العصدة هي أشصهر معينة، 
قروء معينة، ثالث حيضات، فأثناءها.. أثناء 
العدة هذه إىل قرب نهايتها، له أن يمسصكها 
لكصن إمسصاك بمعصروف، وليصس إمسصاك 
مضاَرَرة، أو تسيح بإحسصان، يرتك العدة 
تنتهصي، وتسيصح لها بإحسصان. الحظ هنا 
يٌح ِبِإْحَساٍن{)البقرة:  كيف العبارة }أَْو تَْسِ
من اآليصة229(. يعني: ليصس الطالق يمثل 

عملية طرد للمرأة وقهر لنفسيتها[.

ا آَتْيُتُموُهنَّ  }َوال َيِحلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِممَّ
َشْيئًا{:ــ

الحديصث  يف  القائصُد  الشصهيُد  واسصتمر 
عصن الطصالق وضوابطصه وآثاره عصىل املرأة 

واملجتمصع فقال: ]}َوال يَِحلُّ َلُكصْم أَْن تَأُْخذُوا 
صا آتَيْتُُموُهنَّ َشصيْئاً يريد واحد يسصرتجع  ِممَّ
املهصر، أو يريد يسصرتجع بعض الذي خسه 
يف وليمصة العرس }َوال يَِحلُّ َلُكصْم أَْن تَأُْخذُوا 
ا آتَيْتُُموُهنَّ َشيْئاً{)البقرة: من اآلية229(.  ِممَّ
أو شيئاً اشرتيته أنت لها وهي يف بيتك، يشء 
من كسوتها، أو يشء من حليها، أو أشياء من 
هصذه باعتبار لها أو يشء تجعله لها.. }إاِلَّ أَْن 
يََخاَفا أاَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ يُِقيَما 
ُحُدوَد اللَّصِه َفال ُجنَصاَح َعَليِْهَما ِفيَمصا اْفتََدْت 
ِبِه{)البقصرة: من اآليصة229(. عندما تصبح 
املسصألة عملية افتصداء من جانصب املرأة بأن 
تتخلص من هذا الرجل الذي عرشته سصيئة، 
أصبحصت كارهة له فال بصأس، لكن ما تعني 
املسصألة: أنه بالنسبة للرجل يعترب حالالً، قد 
صار حالالً له، إال أن املسصألة تجوز بالنسبة 
للمصرأة وإال فاملفرتض أنه يتقيصد بالطريقة 
ا آتَيْتُُموُهنَّ  األوىل }َوال يَِحلُّ َلُكْم أَْن تَأُْخذُوا ِممَّ
َشصيْئاً{)البقرة: من اآلية229(. }َفِإْن ِخْفتُْم 
أاَلَّ يُِقيَمصا ُحُدوَد اللَِّه َفال ُجنَصاَح َعَليِْهَما ِفيَما 
اْفتََدْت ِبِه{)البقصرة: من اآلية229( يف عملية 

هي ليتحقق االنفصال فيما بينهم[.

وتلك حدود اهلل:ــ
وأضاف الشصهيُد القائُد سصالُم الله عليه 
يف موضوع الطالق اآلتصي: ]}ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه 
َفال تَْعتَُدوَهصا َوَمْن يَتََعدَّ ُحصُدوَد اللَِّه َفأُوَلِئَك 
ُهُم الظَّاِلُموَن{)البقصرة: من اآلية229( فهو 
يذكصر فيمصا يتعلق بالطصالق، فيمصا يتعلق 
بالعدة، فيما يتعلق بالعرشة يسميها حدوداً 
ال يجصوز للنصاس أن يعتدوها، وال أن يسصر 
النصاس وراء عبصارات الفقهصاء يف كثصر من 
التفريعات التي ال تكون منسجمة مع القرآن 
الكريم، األسصاس هصو القرآن.. }َوَمصْن يَتََعدَّ 
ُحُدوَد اللَّصِه َفأُوَلِئَك ُهصُم الظَّاِلُموَن{)البقرة: 
من اآلية229( يعني: ما ينبغي لإلنسصان أن 
يطلق زوجتصه إال عىل الطريقة هذه، يطلقها 
الطصالق الرشعي، تكصون مسصتقبلة لعدتها 
يعني: يطلقها يف طهر ال وطئ فيه، ال يكون 
قد جامعها، إذا قصد أراد أن يطلقها، يطلقها 
يف وضعيصة يكون القرار من عنصده قراراً يف 
وضعيصة طبيعيصة ال يكصون حالصة غضصب، 
أو أشصياء من هذه.. أن يصرتك الناس العادة 
هذه، هذه العادة أصبحت شصبه سصائدة بني 
النصاس أن يأخصذ الذي يسصمونه: ]مرجوع، 
مرجصوع[ هكذا عىل طصول. هصذه الطريقة 
ليسصت صحيحصة وأحيانصاً قصد تكصون من 
األشصياء التي تؤدي إىل ارتفاع املهر، ارتفاع 
املهصر عندما يكون الويل هو الذي يأخذ املهر 
هصو، وإذا املرأة تُظلم ال يحصل لها يشء من 
املهر، وتبقى يف بيت الزوج سنني، ويف األخر 
يطلقهصا، ويحتاج الزوج يسصرتد، ال يتسصلم 
لها مهر، وال تعطى شصيئاً، ال يصل إىل يديها 
يشء، تطرد من البيت حتى أنه ال تأتي املتعة 
هذه، املتعة قد نسصيها الناس؛ بسبب بعض 

التفريعات الفقهية[.

معظصم بواعث التفرق هي: البغي، والحسصد. 
والبغي والحسصد منبعه هو: النظرة الشخصية، 
مصالصح شصخصية، حقصوق شصخصية، أهداف 
شخصية، ومقاصد شصخصية. ]يف ظالل دعاء 

مكار1 اأخالق الدرس اأول ص:11[
أولئصك الذيصن تفّرقوا مصن بعصد أنبيائهم، أن 
مصا كان يدفُعهم للتفّرق هو البغُي هو الحسصد. 
البغُي مصن بعضهم عىل بعض، اعتداؤهم، ومتى 

سصتعتدي عىل أخ لك يف الله وأنت وهو منطلقان 
يف ميصدان العمصل للصه بإخالص للصه.]يف ظالل 

دعاء مكار1 اأخالق الدرس اأول ص:11[
}الَِّذيَن تََفرَُّقصوا َواْختََلُفوا ِمْن بَْعصِد َما َجاَءُهُم 
اْلبَينِّنَاُت{البينات التي ترسصم لهم طريقة واحدة 
يسرون عليها، فال يتفرقون وال يختلفون، بينات 
كيصف يكون توحدهم، بينات بكل ما تعنيه كلمة 
بينصات أي واضحصات، هم تفرقصوا واختلفوا من 

بعد ما جاءتهم بينات، ماذا يعني عندما يحصل 
هصذا االختصالف والتفرق بعصد البينصات؟ أليس 
معناه تعمد ولهذا قصال: }َوأُوَلِئَك{ من يتفرقون 
ويختلفون مصن بعد ما جاءهصم البينات}َوأُوَلِئَك 
َلُهصْم َعذَاٌب َعِظيٌم{.]س2ورة آل ع ران الدرس 

الرابع عرش ص:16[
عندمصا تجد اختالفاً بعد نبي مصن أنبياء الله، 
تأكصد بأن الطرَف املخالصَف هو يخالف عن علم، 

هصذه قاعدة هنا ثابتة، وتكصررت يف أكثر من آية 
مخالفصني عن علم، لم يعد هناك مجال أن تتأول 
له عىل اإلطالق.]سورة البقرة الدرس التاسع 

ص:27[
االختصالف ال يكون سصببه وال منبعه يشء من 
جهصة الله، تقصر يف بيناتصه، أو قصور يف تبليغ 
رسله عىل اإلطالق، منشؤها فئات أخرى.]سورة 

البقرة الدرس الحادي عرش ص:3[ 

مقتطفات نورانية
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عربي ودولي 

الجيش العربي السوري يواصل عملياته ضد »النصرة« وتجدد 
املواجهات بني فصائل الجماعات املسلحة

 : متابعات:
واصلت قواُت الجيش العربي الس2وري ع لياتها 
العس2كرية ض2د مس2لحي التنظي 2ات اإلجرامي2ة 
املختلفة يف سوريا، ويف آخر تطورات الوضع امليداني 
3ن2اك أحبطت ق2واُت الجيش الس2وري ي2و1 أمس 
السبت 3جوماً لتنظيم “جبهة النرصة” اإلجرامي.

 وأنادت وس2ائل إع2ال1 س2ورية أن الهجو1 كان 
يس2تهدف نقاطاً عسكرية يف محيط محطة محردة 

الحرارية بريف ح اه الش ايل الغربي.
إىل ذلك ش2ن سالح الجو السوري عدة غاراٍت عى 
تج عات “جبه2ة النرصة” أيض2اً يف قريتي “رملة” 
و”رس2م الكب2ارة” يف ريف حل2ب الجنوبي الرشقي، 
وقالت وس2ائل إعال1 س2ورية إن عدداً من مس2لحي 
الن2رصة لق2وا مصارعه2م وج2رح آخري2ن منهم يف 

ع ليات القصف. 
وكان ريف حلب الغربي أيضاً قد شهد مواجهاٍت 
عس2كرية يف الي2و1 الس2ابق ب2ني مس2لحي تنظيم 
»جبه2ة النرصة« م2ن جهة َومس2لحي حركة »نور 

الدي2ن الزنك2ي« وحركة م2ا يدعى »أحرار الش2ا1« 
وس2ط تب2ادل اتهام2ات وأنباء ع2ن تحالف2ات بني 
حركتي »الزنكي« و«أحرار الشا1« ملواجهة النرصة.
ك 2ا دارت اش2تباكات ب2ني نصائ2ل ما يس2 ى 
»الجيش الحر« من جهة وقوات »قسد« الكردية من 

جهة يف ريف حلب الش2 ايل، واشتباكات بني نصائل 
»الجي2ش الحر« ومج وع2ات متطرنة يف ريف درعا 
الغرب2ي، يف وض2ع نوض2وي يتواص2ل بالتزامن مع 
ع لي2ات الجيش الس2وري التي تس2تهدف مختلف 

3ذه التنظي ات والج اعات اإلجرامية. 

القوات العراقية تحرر 
ناحية الرمانة بالكامل 

من قبضة داعش
 : متابعات:

أعلن2ت الق2وات العراقي2ة، يو1 أمس الس2بت، تحري2ر ناحية 
الرمان2ة بالكام2ل من س2يطرة تنظيم »داعش« والس2يطرة عى 
جر الرمانة، وقال قائد ع لي2ات تطهري الجزيرة وأعايل الفرات 
الفريق َعبداأمري رش2يد يار الله لقناة امليادين أن »قطعات قيادة 
ع ليات الجزيرة املت ثلة بفرقة املش2اة الس2ابعة َونرقة املش2اة 
اآللية الثامنة والحش2د العش2ائري ع2ت نهر الفرات وس2يطرت 

عى جر الرمانة وحررت ناحية الرمانة بالكامل«.
وج2اء ذلك بعد ي2و1 من إعالن الق2وات العراقية ب2دء الهجو1 
الس2تعادة قضاء راوة وناحية الرمان2ة آخر جيوب تنظيم داعش 

يف العراق.
وبحس2ب امليادين ن2إن القرى الت2ي تم تحرير3ا م2ن تنظيم 
داع2ش 3ي ُكّل من: البوعبيد - البونراج - البوش2عبان - الباغوز 
- الرب2ط - الب2و حردان - الع2ش - ختيلة - دغي 2ة، وقد وصلت 
القطع2ات العس2كرية إىل الح2دود العراقية - الس2ورية ومازالت 

مست رة بالتقد1.

وكالة »بلومربغ«: العالقات التي تجمع إسرائيل 
مع السعوديني سالح ترامب السري

تحَت عن2وان »س2الح ترام2ب الري«، 
أش2ار موقع وكال2ة »بلوم22غ« اأمريكية 
إىل أن2ه »يف الوق2ت الذي تنخف2ض نيه حّدة 
الح2رب عى داع2ش، تظهر خط2وط حرب 
قدي 2ة، يف ظ2ل ب2روز تحالف2ات جديدة«. 
وأوض2ح املوق2ع أن »م2ؤرشات عدة تش2ري 
إىل تفا23م معّ ق، ش2ّجعت علي2ه الواليات 
املتحدة، ب2ني إسائيل وم لكة إس2المية ال 
ت لك حتّى عالقات دبلوماسية مع إسائيل: 

إنها السعودية«.
ولف2ت إىل أن »البلدي2ن يتش2اركان عدواً 
واح2داً يف إي2ران«، مضيفاً أنه 2ا »يدعوان 
إىل القيا1 بع ل ضد ح2زب الله املدعو1 من 

إيران 222 ويتخذان بنفس2يه ا إجراءات يف 
3ذا املجال، ما يؤدي إىل تأجيج االضطرابات 
النف2ط«.  أس2واق  الت2ي 23زت  اإلقلي ي2ة 
وأوضح »بلوم22غ« أن 3ذين البلدين »3 ا 
مركزان لالسرتاتيجية اأمريكية الجديدة يف 
الرشق اأوسط، التي رس تها أخرياً الرئيس 

دونالد ترامب«.
ويف 3ذا السياق، أوضح أن »اإلرصار عى 
تراج2ع الق2وة اإليرانية يج 2ع الثالثي غري 
املتوقع: )رئيس الوزراء اإلسائييل بنيامني 
نتنيا23و وويل العه2د الس2عودي مح د بن 
س2ل ان والرئيس اأمريكي«، مش2رياً إىل أن 
»3ؤالء يع2ّون عن خونهم من نوز حليف 

إي2ران )الرئيس( بش2ار اأس2د يف س2وريا، 
والنفوذ املتنام2ي الذي تنعم به الج هورية 
اإلس2المية يف املنطقة نتيجة ذلك«. وتحّدث 
املوقع عن الواقع الس2وري تحدي2داً، حيث 
لفت إىل أنه »عى مدى س2نوات، كان شعار 
رحي2ل اأس2د عن2وان السياس2ة اأمريكية 
والسعودية«. وني ا أوضح أنه »عوضاً عن 
ذلك 3ز1 املس2ّلحون الذين دع و3م«، نقد 
لفت إىل أنه »يف إطار البحث عن ساحة للرد، 
يس2عى الثالثي إىل اس2تهداف لبنان وحزبه 
املسيطر، الذي يعت2ونه مج وعة إر3ابية، 

أي حزب الله«.
نقالً عن جريدة األخبار

الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة 
عودة »الحريري« ويطالب السعودية 

بتوضيح أسباب االحتجاز

 : متابعات:
رات اأحداث السياس2ية يف لبنان عقب االس2تقالة »امللتبسة« لرئيس  يف آخِر تطوُّ
ال2وزراء س2عد الحري2ري، طالب الرئي2س اللبناني الع اد ميش2ال عون الس2عودية 

بتوضيح اأَْسبَاب التي تحول دون عودة رئيس الوزراء إىل لبنان.
وأكد عون يو1 أمس الس2بت أن »لبنان ال يقبل بأن يكون رئيس وزرائه يف وضعه 
يتناقض مع االتفاقيات الدولية«، يف إش2ارة إىل ما تم كشفه سابقاً من أن الحريري 
يخض2ع إلقامة ج2ية يف الس2عودية الت2ي أج2ته عى االس2تقالة، حيث كان اأمني 
العا1 لحزب الله الس2يد حس2ن ن2رص الله قد أكد ذلك يف خطاب ل2ه يو1 أمس اأول، 
وأعلن وقونه عى جانب تيار املستقبل-الذي ينت ي إليه الحريري- يف املطالبة بعودة 

رئيس الوزراء إىل لبنان. 
وبحس2ب مكتب اإلعال1 يف رئاس2ة الج هورية اللبنانية، نق2د ابلغ الرئيس عون 
عدة مراجَع رس2 ية محلية وخارجية عن الغ وض الذي يكتنف استقالة الحريري 
منذ أس2بوع، مش2رياً إىل أن ذلك يجعل م2ن ُكّل ما صدر أو ي ك2ن أن يصدر عنه من 
مواقف وخطوات ال تنس2ب إليه يف الحقيقة بل يعود إىل الوضع امللتبس الذي يعيشه 

يف السعودية.
ونقل2ت قن2اة املن2ار اللبنانية أم2س أن الرئيس عون ش2دد ع2ى مطالبته بعودة 
الحريري، خالل لقاءاته الدبلوماسية، وأما1 القائم باأع ال السعودي أبدى الرئيس 

رنَضه للطريقة التي ت ت بها االستقالة.
ويف اأصداء الدولية للقضية، قالت الناطقة باس2م البيت اأبيض س2ارة ساندرز 
أم2س إن »الواليات املتحدة اأمريكية تدعو ج يع اأطراف إىل احرتا1 س2يادة لبنان 

واستقالله وآلياته الدستورية«.
ومن جانبها تس2ت رُّ السعودية يف الرتويج الستقالة الحريري، بدون توضيحات، 
محاول2ة اس2تغالل املوق2ف إعالميا وسياس2ياً ض2د إيران وح2زب الل2ه، ني ا تنقل 
املصادر من السعودية أن الحريري يخَضُع إلمالءات قرية سعودية يف ُكّل خطواته 

وتحركاته. 



كنا نغض الطرَف عن النش���اط لقوى العدوان نفس���ها، 
وهي تتَح���ّرك بكل اطمئنان بُس���ُفِنها النفطية والتجارية، 
بينم���ا نحن في هذا البل���د محاَص���رون، ميناؤنا يحاَصر 
د، واملنطقة الساحلية املتبقية من اليمن في احلديدة  ويُهدَّ

دة، وهذا ما ال ميكن أن نُغضَّ الطرَف عنه.  مهدَّ
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

كلمة أخيـرة

منذر المقطري
واتص2االُت  برقي2اُت  إنهال2ت 
التضام2ن َواملواس2اة ع2ى املل2ك 
السعودي س2ل ان بن َعبدالعزيز 
من رؤساء وملوك عدد من الدول 
العربية والعاملية غداة اس2تهداف 
بباليس2تي  الصاروخي2ة  الق2وة 
أص2اب وبدق2ة متنا3ي2ة مطار 
امللك خالد الدويل ش ال الرياض، 
و23ذا ح2ني تصحب2ه ردة الفعل 
السعودي الهيسرتية يؤكد حجم 
 ،»2Hالدمار ال2ذي خلفه »بركان
ويؤك2د أَيْض2اً حالَة الذ23ول والصدمة لدى ق2ادة دول العدوان 

ورشكات تصنيع السالح العاملية.
 م2ن جانب2ه الرئي2س اأمريكي دونال2د ترام2ب معلقاً عى 
الح2دث يف تغريدة له عى توتري قائالً: »وجهت إيران رضبًة عى 
ما أعتقد إىل الس2عودية وأس2قط نظامنا الصاروخ الباليستي« 
است رار الرئيس اأمريكي بالزج بالنظا1 اإليراني يف 3ذا الحدث 
الي ني بامتياز 3و است رار يف استث ار املخاوف السعودية ك ا 
يبدو، نلطاملا اس2تخد1 اأمريكيون الفّزاع2ة اإليرانية من أجل 
إبرا1 صفقات التس2ليح الخيالية مع الرياض وآخر3ا الصفقة 
الش2هرية الت2ي ترانقت مع زي2ارة )ترامب َوعائلت2ه للعاص ة 
السعودية الرياض( َوُقّدرت قي تها بأكثر من 300 مليار دوالر.
 ك ا أن اس2تخدا1 ترامب لعبارة »وأسقط نظامنا الصاروخ 
الباليس2تي يف الجو« يبقى املراد بها الدناع عن س عة منظومة 
»الباتري2وت« ومحاولة اس2ت رار الرتويج له2ذه البضاعة التي 

نشلت يف اعرتاض الصاروخ الي ني.
 وباملناسبة 3ذه ليست املرة اأوىل التي يقحُم نيها املسؤولون 
اأمريكيون النظا1َ اإليران2ي يف الرصاع الدائر ومحاولة تصوير 
املشهد وكأنه حرب بالوكالة بني اإليرانيني والسعوديني تخاض 
ع2ى اأرايض الي ني2ة، نالس2عودية تخ2وُض الحرَب بنفس2ها 
م2ع أدواتها وم2ا يجري يف الح2دود معركة ب2ني الي نيني َوبني 
الس2عودية املعتدية وليس2ت حرباً بالوكالة، وبالطب2ع أَيْضاً ال 
نس2تطيع أن ننك2َر أن لإليراني2ني مصلحًة يف تقوي2ض النفوذ 

السعودي يف صنعاء، ولكن مه ا تعاظم 

بركان2 يقلب موازين الصراع

العدد )293(  
اأحد
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معاذ الجنيد
س���اح���ه���ُم ال���خ���ف���ي���ُف )ع����ص����اُة م���وس���ى(

ودب��������اب��������ات أم�����ري�����ك�����ا )ِح�������ب�������اُل(
ك���ب���ي���ٌر أس�������ط�������وٌل  األرض  ك���������أنَّ 

وه������م ف���ي���ه���ا ال�����ص�����واري�����ُخ ال���ِث���ق���اُل

ُجنيدياتُجنيديات

البقية ص 9

بس2م الله الرح ن الرحيم الح د لله رب العاملني الح د لله 
ال2ذي 3دانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن 3دانا الله، الح د لله 
الذي نجانا من القو1 الظاملني الح د لله الذي نجانا من القو1 

الظاملني رب ما أنع ت عيل نلن أكون ظهرياً لل جرمني.
نحن عندما س2 عنا منادياً ينادينا لإلي ان نآمنا وانطلقنا 

رغبة يف جنة الله ورضوانه ور3بة من عذابه وانتقامه.
وأويص اأ23ل بأن يكونوا من أولئك املبادرين إىل 3ذا الع ل 
املقدس ع ل اأنبياء واملرس2لني والرباني2ني والصالحني، وأن 
يثابروا يف 3ذا الخط وأن يستقي وا عليه مه ا بلغ بهم القرح.
ك 2ا أويص إخواني من املجا3دين واأصدقاء بأن يجّدوا يف 

العز1 والعهد مع الله ومَع رس2وله ومَع ابن رس2وله سائرين 
عى 3ذا النه2ج يواجهون املنكر يز3ق2ون الباطل نيُز3ُقون 

الفساد بكل جهود3م الحثيثة.
وأقول للج يع بأن النرص قريب نش2ّ روا السواعد وأعدوا 
الُعّدة وطهروا القلوَب، نكلكم قوة بالله وعزة بالله واست دوا 
من2ه العزة والن2رص والقوة والفت2ح وكون2وا حانظني لدماء 
الش2هداء الذين س2قطوا كرماء يف س2احات الفداء والس2ال1 

عليكم ورح ة الله وبركاته. 
الل2ُه أَْك2َ – امل2وُت أمريكا – املوُت إلسائي2ل – اللعنُة عى 

اليهود – النرُص لإلسال1.

الشهيد املجاهد/ صالح يحيى احسن العزي 
محافظة صعدة - منطقة الحمزات 

نايف حيدان
كن2ُت أش2ا3ُد ع2رشاِت اأوالد ومثلهم وأكثر 
بن2ات صغار كلهم يصيح2ون ويبكون.. أطفال 
يج2رون بخ2وف والدم2وع تس2ابقهم وقل2وب 
أمهاته2م تتوج2ع قلق2اً وخوناً َوذعراً، أش2ا3د 
كل 23ذا َوم2ا بيدي حيلة إلس2كات 23ذا الطفل 

وتجفيف دمعة من عني 3ذه الطفلة..
من أوايس َومن أنقذ ومن أسكت؟!

 الكل مرعوٌب والكل يجري والشظايا تتوزع 
للحارات والدماء تنزف.. 

وجريٌح 3نا يسقط مرضجاً بالدماء وجريٌح 
آخر تنهاُل عليه اأحجار من املباني أما1 3ؤالء 

اأطفال..
حتى جامع البلييل لم يس2لم من 3ذا العدوان ال2بري الو3ّابي السعودي، نقد 

تعرَّض لشظايا 3ذه الصواريخ الو3ابية..
إبني رعد ذو العرش الس2نوات و3و بجانب أمل وجارالله وبين ا كانوا عائدين 
من املدرس2ة، شا3ََد الصاروخ أو الشظية بالس2 اء بعد س اعه االنفجاَر الهائَل 
نق2ال: انتك2رت 23ذا الطائر بالس2 اء يا أب2ي، غ2راب أو نر يالح2ق الح ا1، 
وتفاجأت بهذا الطائر الغريب يحط عى مبنى وس2ط سوق ليحول الجزء العلوي 

من 3ذا املبنى الواقع وسط السوق لُحطا1..
 ورعد يش2ا3د 3ذا املنظ2ر وكله تعجب.. ملاذا وماذا صن2ع رعد أو 3ذا الطفل 

املفزوع ليصب عليه كل 3ذا الحقد وكل 3ذا الرش؟!..
كان حي البلييل وس2ط العاص ة صنعاء قد ش2هد يوم2اً إر3ابياً مثل ا أمىس 

عليه تضامناً مع حي الصعدي..
العاص 2ة تتعرض لتدمري وإلب2ادة ج اعية والعدو بترصنه 23ذا يعتقُد بأنه 
كل 2ا قت2ل ودّمر اق2رتب من الن2رص.. و3و ال يعلم أن كل ش2هيد مَدني يس2قط 
ندُمه يرس2ل عرشات املقاتلني للجبهات، وكل رجف2ة أو نزعة أ1ُّ ولطفل تصنَُع 
معنوي2اٍت عالية للس2 اء ودنعة كب2رية لل قاتل الي ني للتق2د1 والتوغل بأرض 

العدو..
23ؤالء اأع2داء اأغبي2اء يس2تقوون علين2ا بطائراته2م، ويا ليته2م يكتفون 
باس2تخدامها ملواجه2ة الرجال يف الجبه2ات، ولكن عجز23م وغباء3م وحقد3م 
يجعلهم يس2تخدمونها لقتل اأطفال والنساء ويتع دون 3ذا يف اأوقات املتأخرة 

من الليل ويف اأوقات املزدح ة من النهار..
حي البلييل تعرض يف وقت سابق ويف يو1 عيد لنفس 3ذا الع ل اإلر3ابي..

سقط عرشات الشهداء و3م آمنون ببيت الله ومستقبلون قبلته..
إنتحاري2ون يهاج 2ون الجام2َع ويقتلون املصل2ني ويف يو1 عي2د، ك ا تفعل 

طائراتهم، ويف يو1 درايس ينتظر كل أب َوأ1ُ لفلذة كبده..
كل 23ذه الجرائم وكل 3ذا اإلر3اب موثَّق بعقول كل 3ؤالء اأطفال ومس2ّطر 
بدموعهم حتى يأتي اليو1 الذي نش2ا3د الدمَع والخوَف بوجه كل َمن شارك بهذا 

اإلجرا1 وبهذا العدوان الوحي.

حي البليلي سيشهد على إرهابكم!


