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مصرع وإصابة العشرات من عناصر العدّو ومرتزقته بضربات مدفعية في جيزان وعسير

هجوم على مواقع املرتزقة قبالة نجران وإطالق صاروخي »زلزال1« على تجمعاتهم
 : ما وراء الحدود

ونللجـان  نلجيـش  ُقـــوَّنُت  ونصلـت 
نلشـعبيّة عآلياِتهـا نلعسـك1يَّة يف مختلف 
خبهات ما ورنء نلحدوا، ونّفـذت أمس عدَ  
عآليـات نوعيـة تضآلت نقتحـا1 عدا من 
مونقع نلعدّو، ونستهدنف مجاميعه وآلياته 
برضبات مسّدا  وكآائَن  لدسية، وسقط 
مالل ذلـك عرشنٌت من نلجلوا نلسـعوايّا 
ونمل1تِزقة قتىل وخ1حى، وتكبّـدون مسـائ1َ 

ماايًة متلوعة. 
رفي نج1نن، نّفـذت وحدنٌت من نلجيش 
ونللجان نلشعبيّة عآلية  جومية نقتحآت 
ريهـا َعـَدانً مـن مونقـع م1تِزقـة نلجيش 

نلسعواّي يف رشاحة نلغ1بية. 
وأوضـح َمْصــَدٌر َعْسـَك1ِيٌّ لصحيفـة 
نملسـر  أن نلهجـو1َ كان مسـبوقاً بقصف 
مسـّدا ملدرعية نلجيش ونللجان، نسـتهدف 
تلـك  يف  نمل1تِزقـة  وتجآعـات  تحصيلـات 

نملونقع، وحّقق إصاباٍت اقيقة. 
وأّكــد نمَلْصــَدُر أن َعـَدانً مـن نمل1تِزقة 
نلذيـن كانون  لاك سـقطون قتـىل وخ1حى 
نلوحـدنت  نملدرعيـة، وبلـرنن  بالرضبـات 
نملهاخآـة مـالل عآلية نالقتحـا1 ريآا الذ 

بقيتهم بالف1نر. 
وتشـهُد خبهـة نجـ1نن، وخبهـات مـا 
ورنء نلحدوا بشـكل عا1، تصعيدنً  جومياً 
ونللجـان  نلجيـش  لُقـــوَّنت  متونصـالً 
نلشـعبيّة  ذه نلفرت ، َحيْــُث تزنيدت مالل 
نأليّا1 نملاضية عآليات نقتحا1 مونقع نلعدّو 
نلسـعواّي وم1تِزقته، كآا تزنيدت عآليات 
نلسـيط1  عـىل مونقـع وقـ1  سـعوايّة، 
وتكبّــد نلعـدوُّ وم1تِزقتـه مسـائ1َ كب  

مالل تلك نلعآليات. 
إىل ذلك، اّمـ1ت ُقــوَّنُت نلجيش ونللجان 
نلشـعبيّة، أمـس، آليـًة عسـك1يّة مل1تِزقـة 
نلجيش نلسعواّي يف صح1نء نألخارش قبالة 
نج1نن، وأوضح َمْصـَدٌر َعْسَك1ِيٌّ للصحيفة 
بأن ذلك تم بونسـطة عبو  ناسـفة زرعتها 
وحد  نلهلدسـة نلعسـك1يّة، وأسف1 تدمر 
ناليـة عن مـرع خآيـع نمل1تِزقـة نلذين 

كانون عىل متلها. 

خـاء ذلك ريآا أطلقـت ُقــوَّنت نلجيش 
ونللجـان نلشـعبيّة صارومـا مـن نـوع 
»زلـزنل1« عىل تجآعـات مل1تِزقـة نلجيش 
نلسعواّي تم رصد ا قبالة نلسديس، وأّكـد 
َمْصـَدٌر ميدننـي للصحيفة أن نلصاروما 
أصابـا تجآعـات نمل1تِزقـة بدقـة عاليـة، 
وأوقعـا نلعـرشنت من نلقتـىل ونلج1حى يف 

صفورهم. 
بدور ا، رضبت مدرعية نلجيش ونللجان 

نلشعبيّة، أمس، عد  تجآعات لجيش نلعدّو 
نلسـعواّي وم1تِزقتـه تم رصد ـا يف ُكــلٍّ 
مـن رقابـة نمللـار  وقبالـة نلسـديس ويف 
ملطقـة نلصـوح، وحّققت تلـك نلرضبات 
إصابات اقيقة أسف1ت عن مرع وإصابة 
نلعرشنت من نلجلوا نلسـعوايّا ونمل1تِزقة، 

وكبّـدتهم مسائ1َ مااية متلوعة. 
ُقـــوَّنت  أحبطـت  عسـر،  خبهـة  ويف 
نلجيـش ونللجان نلشـعبيّة محاولَة تسـّلل 
مل1تِزقـة نلجيش نلسـعواّي غـ1ب مجاز ، 
بلـرنن  نمل1تِزقـة  نسـتهدنف  تـم  َحيْـــُث 
مسـّدا  أوقعت قتـىل وخ1حى يف صفورهم 

وأخبت بقيتهم عىل نلف1نر. 
وبالتـونزي مـع ذلـك قصفـت مدرعية 
نلجيش ونللجان نلشـعبيّة تجآعات مل1تِزقة 
نلجيش نلسعواّي قبالة ملَفـذ علب، وأّكـد 
َمْصــَدٌر ميدنني للصحيفة أن نلقصف كان 
مسـّدانً وحّقق إصاباٍت اقيقة، وأسف1 عن 

مرع وإصابة عدا من نمل1تِزقة. 
مدرعيـة  خيـزنن، رضبـت  خبهـة  ويف 
نلجيـش ونللجان نلشـعبيّة عـدَ  تجآعات 
مل1تِزقة نلجيش نلسعواّي قبالة خبل قيس، 
وحّققت نلرضبات نملدرعية إصابات اقيقة 
أسف1 عن مرع وإصابة عدا من نمل1تِزقة، 

وكبّـدتهم مسائ1َ ماايًة متلوعة. 

مصرع وإصابة عشرات املرتزقة بكمائَن 
هندسية يف »خب والشعف«

 : الجوف
سـقط نلعـرشنُت مـن م1تِزقـة نلعـدونن نألم1يكـي 
نلسـعواّي قتـىل وخ1حـى، أمـس نألحد، خـ1نء رضبات 
وكآائَن نوعية نّفـذتها ُقــوَّنُت نلجيش ونللجان نلشعبيّة 

يف محارظة نلجوف. 
وأراا َمْصـَدٌر َعْسـَك1ِيٌّ لصحيفة نملسر  بأن ُقــوَّنت 
نلجيش ونللجان نلشعبيّة تآّكلت من كرس محاولة زحف 
مل1تِزقة نلعدونن يف ملطقة أسط1 بآدي1ية مب ونلشعف، 
موضحاً أن نمل1تِزقة حاولون نلتقد1َ بآجاميَع كبر   لاك، 
إال أنهم تلقون رضبات مسـّدا  أوقعت عرشنت من نلقتىل 

ونلج1حى يف صفورهم. 
وأشار نمَلْصـَدُر إىل أن م1تِزقة نلعدونن وقعون يف كآائن 
 لدسـية مالل محاولـة نلزحف، َحيْـــُث ننفج1ت بهم 
عد  عبونت ناسـفة زرعتها وحد  نلهلدسـة نلعسـك1يّة 
نلتابعة للجيش ونللجان، ما أَاَّ  إىل مضاعفة مسائ1 م. 
وننتهـت محاولـة نلزحـف بالفشـل بعد نسـتآ1نر ا 
لق1نبة مآس ساعات، ولم يحّقق نمل1تِزقة ريها أي تقد1. 
وبالتزنمـن مع ذلك، تكبّـد نمل1تِزقُة مسـائ1َ برشية يف 
ملطقة سـلبة باملدي1ية ذنتها، خـ1نء وقوعهم يف كآيلا 
نوعيا، َحيْــُث ننفج1ت بهم عبوتان ناسفتان زرعتهآا 
وحد  نلهلدسـة نلعسـك1يّة، َمـا أَاَّ  إىل مرع وإصابة 

عدا ملهم. 
                      

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة بإحباط 
تسّلل لهم يف أطراف »دمت«

 : الضالع
تآّكلت ُقــوَّنُت نلجيش ونللجان نلشعبيّة يف محارظة 
نلضالع، أمـس نألحد، من إحباط محاولة تسـّلل مل1تِزقة 
نلعدونن نألم1يكي نلسـعواّي، وسـقط عدا مـن نمل1تِزقة 

قتىل وخ1حى. 
وأوضح َمْصـَدٌر َعْسـَك1ِيٌّ لصحيفة نملسـر  أن َعَدانً 
مـن نمل1تِزقـة حاولـون نلتسـّلل عىل بعـض نملونقـع نلتي 
تسـيط1 عليهـا ُقـــوَّنت نلجيـش ونللجان نلشـعبيّة يف 
أطـ1نف مدي1ية امـت، إال أنهـم تع1ضون للـرنن مكثّفة 

أوقعت قتىل وخ1حى يف صفو م. 
والذ بقية نمل1تِزقة بالف1نر وننتهت محاولتهم بالفشل.

قتلى وجرحى من املرتزقة بإحباط محالة تسّلل لهم يف جبهة نهم
 : نهم

تآّكلت ُقــوَّنُت نلجيش ونللجان نلشعبيّة، أمس نألحد، من 
إحباط محاولة تسـّلل مل1تِزقة نلعدونن نألم1يكي نلسعواّي يف 

خبهة نهم، وسقط عدا من نمل1تِزقة قتىل وخ1حى. 
وأوضح َمْصـَدٌر َعْسـَك1ِيٌّ لصحيفة نملسـر  أن مجآوعًة 
مـن نمل1تِزقة حاولون نلتسـّلَل عىل بعض نملونقع نلتي تسـيط1 
عليهـا ُقــوَّنت نلجيـش ونللجان نلشـعبيّة يف ح1يب نهم، إال 
أنـه تم نسـتهدنُرهم بلرنن مسـّدا  أوقعت قتـىل وخ1حى يف 

صفورهم. 
ومـالل نلعآلية ننفجـ1ت بامل1تِزقة عبوٌ  ناسـفة زرعتها 
وحد  نلهلدسة نلعسـك1يّة نلتابعة للجيش ونللجان، َمـا أَاَّ  
إىل نرتفاع قتال م وخ1حا م، وننتهت محاولتهم بالفشل. 

هجوم على مواقع املرتزقة يف »الضباب« 
ومصرع عدد منهم بكمني هندسي

 : تعز
نّفـذت ُقــوَّنُت نلجيش ونللجان نلشعبيّة 
يف محارظـة تعـز، أمس نألحـد، ُ ُجوماً عىل 
عـدا من مونقـع م1تِزقة نلعـدونن نألم1يكي 
نلسعواّي، ريآا وقعت مجآوعٌة من نمل1تِزقة 

يف كآا  لديس. 
وأراا َمْصـَدٌر َعْسـَك1ِيٌّ لصحيفة نملسر  
بـأن وحدنٍت مـن نلجيش ونللجان نلشـعبيّة 

 اخآت َعـَدانً من مونقع م1تِزقة نلعدونن يف 
ملطقة نلضباب، وسـقط عدا مـن نمل1تِزقة 
نلذين كانون  لـاك با رصيع وخ1يح بلرنن 
نلوحدنت نملهاخآة، ريآا الذ بقيتهم بالف1نر. 
وبالتزنمن مع ذلك، وقع م1تِزقة نلعدونن يف 
كآا  لديس نوعي، بآلطقة تبيشعة، َحيْــُث 
ننفج1ت بهم عد  عبونت ناسفة زرعتها وحد  
نلهلدسة نلعسـك1يّة نلتابعة للجيش ونللجان، 

َمـا أَاَّ  إىل مرع وإصابة عدا ملهم. 

العدّو يواصل خرق اّتفاق 
الحديدة ويقصُف عدة 

مناطق 
 : الحديدة

ونصلـت قو  نلعـدونن وم1تِزقتها مـ1َْق نتّفاق وقف 
إطـالق نللار يف محارظـة نلحديد ، وشـلّت، أمس نألحد، 
قصفـاً مكثّفـاً عىل عـدا مـن نألحيـاء ونمللاطـق انمل 

نملحارظة. 
وأراات مصـااُر محليٌة لصحيفة نملسـر  بأن نلغزن  
ونمل1تِزقة أطلقون، أمس، أكث1َ من 33 قذيفة عىل مآتلكات 
نملونطلا يف ملطقة نلشـجن بآديلة نلدريهآي، ونّفـذون 
تآشيطاً مكثّفاً باملعدالت نل1شاشة عىل نمللطقة نفسها. 
كآـا أطلـق نمل1تِزقـة بالتزنمن مـع ذلك، عـد  قذنئف 

مدرعية باتّجاه خلوب ق1ية نلكوعي. 
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الواقعة شاهدة على جرائم العدوان المزدوجة بحق عشرات آالف األطفال من ضحايا الحصار:

اللجنة العليا لالنتخابات تقر تشكيل مسؤول محلي يحذر من تشكيل ما يسمى »النخبة المهرية«: ال نريد أن تصبح المهرة مثل عدن!
لجان إدارة االنتخابات النيابية مللء 

املقاعد الشاغرة يف الربملان
 : صنعاء

أق1ّت نللجلُة نلعليا لالنتخابات ونالسـتفتاء، أمس نألحد، يف 
نختآاٍع لها ب1ئاسـة نلقايض محآد عبدنلله نلسـاملي، تشكيَل 
لجـان إانر  نالنتخابات نلليابية ف101 مللء نملقاعد نلشـاغ1  

بآجلس نللونب. 
وخـاء ق1نُر نللجلة بأن تكـوَن إانرُ  نالنتخابات )نإلرشنرية 
ونألصليـة ونلف1عيـة( من ملتسـبي قطـاع نلرتبيـة ونلتعليم 
نمللطبقة عليهـم نلرشوط يف نملاا  16 مـن قانون نالنتخابات 
نملعاير نملق1ّ  من نللجلة نلعليا بهذن نلشـأن.   ومالل نالختآاع 
نلـذي حرضه نائـُب رئيس نللجلـة ونألعضاء ونألمـُا نلعا1، 
ناقشـت نللجلُة نلعليا نملونزنَة نلتقدي1يـَة لالنتخابات نلليابية 
نلشـاغ1 ، وإق1نر ـا، موّخهـًة ب1رعهـا إىل رئيـس نملجلـس 

نلسيايّس نألعىل لتوخيه نلحكومة باعتآاا ا. 
كآـا أق1ّت نللجلـة نلعليا إحالَة مشـاريع نألّالة نالنتخابية 
إىل نلقطـاع نلقانونـي السـتكآال إخـ1نءنت إصدنر ـا وْرـقاً 
للقانـون، ومشـاريع نملذكـ1نت نمل1روعـة مـن رئيـس قطاع 
نلعالقـات نلخارخية نملوخهة إىل عدا مـن نمللظآات ونلهيئات 
نلدولية للآشاركة يف نالّطالع ونل1قابة عىل نالنتخابات نلليابية 

مللء نملقاعد نلشاغ1 . 
 ونّطلعـت نللجلـُة عىل نلتق1يـ1 نملقد1 من نلقطـاع نلفلي 
ونألمانـة نلعامـة عـىل ما تـم إنجاُزه مـن تجهيـزنت إلخ1نء 
نالنتخابـات وأقـ1ت نسـتكآال نألعآال وتلفيذ نملها1 حسـب 

ب1نامج ومطة نلعآل. 

أبني املحتّلة تشهد أزمة خانقة يف الغاز 
املنزلي وسط انتشار السوق السوداء 

 : أبين
تشـهُد محارظُة أبـا نملحتّلة ومسـقُط رأس نلفاّر  ااي 
أزمـًة مانقـًة يف ماا  نلغـاز نمللزيل ملذُ ما يقارب نلشـه1 مع 
تلامي كبر لألسـونق نلسـوانء نلتـي يباُع ريها نلغـاز بآبالَغ 
مياليـة تصـل إىل 10 آالف ريال، ويف ظل عجـز حكومي لحل 
نألزمـة وتجا ل مخـٍز ملعانا  نملونطلـا يف نمللاطق نلخاضعة 

لسيط1  نالحتالل نإلمارنتي. 
وقالـت مصـااُر محلية يف أبا: إن م1نكَز بيـع نلغاز نمللزيل 
ا1  يف مديلـة خعـار وبعض نملدي1يات نألم1  تشـهد ملـذ أَيَـّ
طونبرَ طويلًة من نملونطلا بانتظار حصتهم من نلغاز نمللزيل 
نلذي يشهُد ننعدنماً كلياً ملذ 18 يوماً، اون أن تَحـ1ّك نلجهات 
نملعلية نملونلية لالحتالل أي ساكٍن، مشرنً إىل مطالب نملونطلا 
بآ1نقبة م1نكز بيع نلغاز نلتي يتهآونها بالتورط يف ملق أزمة 

نلغاز بشكل متعآد للآتاخ1  بآعانا  نللاس. 
وأّكـدت نملصااُر أن نلسـوَق نلسوانء يشهُد نزا ارنً يف بيع 
نلغاز نمللزيل وبكآيات كبر  وصل سع1 نألسطوننة ريها إىل 10 
آالف ريال، مشر  إىل أن نلسوق نلسوانء يدي1ُ ا قاا  نمل1تِزقة 

نلذين يجلون نملاليا يومياً من ورنء نرتعال نألزمة. 

وفاة الطفلني امللتصقني يف صنعاء.. بني جريمة العدوان ومتاجرته 

قوات االحتالل السعودّي تستولي على معسكر لخفر السواحل يف »حوف« وسط رفض شعبي

 : خاص
كشـفت قضيُة ورـا  نلطفلا نمللتصقـا بالعاصآة 
صلعـاء عن خانٍب مـن نلج1نئم نملزاوخة نلتـي ي1تكبها 
نلعدونُن نألم1يكي نلسـعواّي عىل نليآن وحصاره نملطبق 
ملذ أربع سـلونت ونلتي أات لورا  أكث1 من 85 ألف طفل 
مالل  ذه نلفرت  بحسب تقاري1 نألمم نملتحد  نلتي عزت 
نألسـباب إىل تدمـر نلبليـة نلتحتيـة للقطـاع نلصحي يف 
نليآـن وملع امول نألاوية وكذلك بسـبب نلحصار نلذي 
يحـوُل اون تآكـا نمل1ىض ذوي نألمـ1نض نلخطر  من 

نلسف1 إىل نلخارج. 
ورغـم أن نلطفلا نللذين توريـا، أمس نألول، كانا من 
ضحايـا نلعـدونن ونلحصـار إال أن نللظا1َ نلسـعواّي لم 
يكتِف بهذه نلج1يآة بل ساَرَع للآتاخ1  بها علدما أعلن 
عب وسـائل إعالمه نل1سآية وغر نل1سآية أن ما يسآى 

»م1َكـز نمللك سـلآان يلسـق مـع نلتحالـف لعآلية نقل 
توأما سـياميا يآليا من صلعـاء« ريآا كان تحالف 
نلعـدونن يف نلوقت ذنتـه ي1رض نالصغاء لكل نمللاشـدنت 
نلتي أطلقت للسـآاح للطفلا بالسف1 إىل نلخارج إلنقاذ 

حياتهآا اون خدو . 
يوسـف  نلدكتـور  نلصحـة  وزنر   باسـم  نملتحـدُث 
نلحارضي زّوا صحيفة نملسـر  بلسـخ من نمللاشـدنت 
ونملذك1نت نلتي أصدر ا وزي1 نلصحة نلدكتور طه نملتوكل 
ووخهها للآلظآات نألمآية ونلدولية يطالبها بـ »إرسال 
طائـ1  عاخل إلنقاذ حيا  نلتـوأ1 نمللتصقا ورتح مطار 
صلعـاء« غر أن  ذه نمللاشـدنت لم تجـد أي صد ، َمـا 
أَاَّ  لورا  نلطفلا لتصبح قضيتهآا شـا د  عىل خ1نئم 
نلعدونن ونلحصار وتونطؤ نملجتآع نلدويل نلذي أَاَّ  لورا  
عـرشنت ناالف من نألطفال وكذلك من نل1خال ونللسـاء 

نلذين ُملعون من نلسف1 إىل نلخارج. 
وأشـار نلدكتـور نلحـارضي يف حديثـه لصحيفـة 

نملسـر  إىل أن تحالـَف نلعدونن نرتكـب نلج1يآَة بحق 
نلتـوأ1 نمللتصـق وتاخـ1 بهـا إعالميـاً يف نلوقـت ذنته، 
متسـائالً: أين ما يسـآى م1كز سـلآان مآـا تع1ض 
ويتعـ1ض لـه نألطفـال يف نليآن مـن خ1نئـَم ي1تكبها 
نللظا1ُ نلسعواّي نفُسه ونلدوُل نملتحالفة معه، مضيفاً 
أن محاولة نللظا1 نلسـعواّي نملتاخ1  بقضية نلطفلا 
ونلتسـبب بوراتهآا اليل إضايف عىل أن نلعدونن ي1رض 
نلسـآاح للآ1ىض بالسـف1 إىل نلخارج إلنقـاذ حياتهم 
رـرتك عـرشنت ناالف يفقـدون حياتهـم ليلضآون إىل 
نلضحايـا نلذيـن نستشـهدون بفعـل نلغـارنت نلجوية 

نإلخ1نمية. 
وكانـت وزنر  نلصحـة نلعامـة ونلسـكان أعللت يو1 
نلسـبت وراَ  نلطفلـا نللذيـن ُوِلَدن ملتصقا نألسـبوع 

نملايض يف نلعاصآة صلعاء. 
وقالت نلصحة يف بيان تلقت صحيفة نملسـر  نسخة 
مله: إن نلطفلا ماتا »بسـبب نلحصار نلجائ1 عىل بالانا 

من قبل اول تحالف نلعدونن نألم1يكي نلسـعواّي ونلذي 
ررض رتـح مطار صلعاء إلم1نخهآـا للعالج يف نلخارج 
رغـم نمللاشـدنت نلتـي أطلقتهـا وزنر  نلصحـة نلعامـة 
ونلسـكان ونألطباء نملعالجون له ونلتي لألسف نلشديد لم 
تجد لها آذنناً صاغية عىل نملسـتو  نلدويل سـونء يف نألمم 

نملتحد  أَو نملجتآع نلدويل«. 
وأشـار بيان وزنر  نلصحـة إىل أن نلطفلا ُح1ما »من 
َحــّق نلحيا  رغم أنه كان  لاك أمٌل كبر يف بقائهآا عىل 
قيد نلحيا «، محآالً »اوَل تحالف نلعدونن ونألمم نملتحد  

مسئوليَة وراتهآا«. 
ولفت نلبيان إىل أن نألمَم نملتحد  »لم تتفاعل بإنسانية، 
مآا تقتضيه مسـئوليتها نإلنسـانية بعد ملاشـد  وزي1 
نلصحـة لهـا ولجآيع نمللظآـات برسعـه إنقاذ آا ملذ 
لحظـة والاتهآا«، انعيـاً »خآيع نمللظآـات بأن ي1رعون 
من معّدل رسعة نالسـتجابة لكل قضايـا نليآن نلصحية 

ونإلنسانية لتقليل سقوط وريات أكث1«. 

 : المهرة
صّعـد نالحتـالُل نلسـعواّي مـن 
محارظـة  يف  تَحـ1ّكاتـه  وتـر  
نملاضيـا،  نليومـا  نملهـ1 ، مـالل 
َحيْـــُث أرسـل علـارَص عسـك1يًّة 
مـن ُقــوَّنته ونملليشـيات نلتابعة له 
إىل مدي1ية حوف، القتحا1 معسـك1 
تابع لُقــوَّنت مف1 نلسـونحل  لاك 
ررـض  وسـط  عليـه،  ونلسـيط1  
وخهاء ومشـايخ نملدي1ية، يف مطو  
خـاءت متونزيـًة مـع بـدء تشـكيل 
مليشيات ما يسآى »نللخبة نمله1ية« 
نإلمارنتـي ونلتي  نلتابعـة لالحتـالل 
حـذر ملها مسـؤول محيل، ُمشـرنً 
إىل أنها سـتحّول نملحارظة إىل مرسح 
للفـوىض عـىل غـ1نر عـدن وبقيـة 

نملحارظات نملحتّلة. 
بـأن  محليـة  مصـااُر  وأرـاات 
ُقــوَّنٍت عسـك1يًّة سـعوايّة مكونة 
من عرشنت نلجلوا وعدا من نألطقم 
وصلت إىل مدي1ية حوف، وسـيط1ت 
مفـ1  لُقـــوَّنت  معسـك1  عـىل 
نلسـونحل  لـاك، لتحويلـه إىل اكلة 
عسك1يّة سـعوايّة، عىل غ1نر نلكثر 
مـن نمللاطـق ونملق1نت نلتي تسـتويل 
عليها ُقــوَّنت نالحتالل نلسـعواّي يف 

نملحارظة. 
وأوضحـت نملصـاار أن ُقـــوَّنت 
نالحتالل نستقدمت أَيْضاً علارص من 
مليشـيات نمل1تِزقة نلتابعة لها ونلتي 
ي1عا ا نملحارـظ نملعّا من نالحتالل 
رنخـح باك1يت؛ لغـ1ض نقتحا1 

نملعسك1 ونلسيط1  عليه. 
ونقلـت نملصـاار عـن قائـد 
يف  نلسـونحل  مفـ1  ُقـــوَّنت 
نمللطقـة، قولـه إنـه لـم يكن 
عىل علـم باألمـ1 وأنـه تفاخأ 
بقـدو1 نلُقــوَّنت نلسـعوايّة، 
و ـو مـا يؤّكـد أن سـلطات 
حكومـة نمل1تِزقة نملوخوا  يف 
نملحارظـة غر قـاار  حتى 
عىل نلتظا 1 بوخوا ا، وأن 
نالحتالل يدي1 نألمور بشكل 

مبارش. 
ورانً عـىل  ذه نلخطو ، 
ووخهـاء  مشـايخ  عقـد 
وأعيـان مدي1يـة حـوف، 
تشـاورياً  لقـاًء  أمـس، 
حصلـت  ببيـان،  مـ1ج 
نسـخة  عىل  نلصحيفـة 
ملـه، أّكــدون ريـه عىل 
نلقاطـع  ررضهـم 
»نسـتحدناات  أليـة 

عسـك1يّة« انمـل نملدي1يـة وحذرون 
من أية مطـونت تسـتهدف نملدي1ية 
نلتي تم إعالنُها محآية طبيعية عا1 
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بإيقـاف  نلبيـاُن  طالـب  كآـا 
نلتي تآارسها  نلتعسفية  نملآارساِت 
يف  لالحتـالل  نلتابعـة  نملجآوعـاُت 
ملَفــذ رصريت، ونلتـي تع1قل عآل 
نمللَفـذ وتستهدُف نلعاب1ين مله. 

عـن  إعالميـة  مصـااُر  ونقلـت 
وخهـاء مـن نملدي1يـة أن نالسـتيالء 
عىل معسك1 مف1 نلسونحل سيكون 
أمـ1  مآاالـة  بخطـونت  متبوعـاً 
معسـك1نت  إلقامـة 

واكلات لُقــوَّنت نالحتالل، مشرين 
إىل أن  ذه ط1يقة نالحتالل نملعهوا  
يف ُكـــّل نمللاطـق نلتـي وصـل إليها 

انمل نملحارظة. 
ضآـن  نلخطـو   وتأتـي  ـذه 
نشـاط متونصـل لُقـــوَّنت نالحتالل 
يف نلسـيط1  عـىل مختلـف نمللاطـق 
ونمل1نرـق انمل نملحارظـة، وتحويلها 
وسـجون  عسـك1يّة  اكلـات  إىل 
ومعتقـالت لتثبيـت تونخـد نالحتالل 
وقآـع أيـة معارضـة محليـة، مـن 
أخـل تلفيـذ نمُلَخّططـات نلسـعوايّة 

ونإلمارنتية. 
وكانـت مصـااُر محلية كشـفت 
نأليّا1 نملاضية عن مّطة لالحتالل 
لتشـكيل  نإلمارنتـي 
نسـخة »مه1يـة« من 
مليشـيات مـا يسـآى 
بالتعـاون  »نللخبـة« 
مـع علارص مـن تلظيم 
عـب  وذلـك  نلقاعـد ، 
»نملجلـس  يسـآى  مـا 
لإلمارنت  نلتابع  نالنتقايل« 
يف نملحارظـة، ونلـذي تـم 
مآسـة  بتجليـد  تكليفـه 
آالف رـ1ا لتشـكيل »نخبة 

مه1ية«. 
وأّكــد وكيـُل نملحارظـة 
لشؤون نلشباب، بدر كلشات 
نمله1ي، مسـاء أمـس نألول، 
نإلمارنتـي  نالحتـالل  إقـدن1َ 
عىل تلـك نلخطو  محـذرنً من 
نملهـ1 ،  »ملشـلة«  مطـور  
وتحويلهـا إىل مـرسح رـوىض 
عـدن  غـ1نر  عـىل  ورصنعـات 

وحرضمـوت وشـبو  نلتي يسـيط1 
عليها نالحتالل. 

وقـال نملهـ1ي يف بيان نـرشه عىل 
صفحتـه يف موقـع ريسـبوك: إن ما 
يسآى باملجلس نالنتقايل يف نملحارظة 
»قا1 بعد  محاوالت لتكوين ُقــوَّنت 
أحزمة )يشـر إىل ما يسآى ُقــوَّنت 
لالحتـالل  نلتابعـة  نألملـي  نلحـزن1 
نإلمارنتـي، ونُخبة مه1يـة كتلك نلتي 
يف عدن ونملكال وشـبو «، موضحاً أن 
نلهدَف من تشكيل  ذه نلُقــوَّنت  و 

إاار  نلفوىض انمل نملحارظة. 
وأّكـد كلشـات أن إقـدن1َ نالحتالل 
نإلمارنتـي عـىل تشـكيل ما يسـآى 
»نللخبـة نمله1يـة« يأتـي بالتلسـيق 
مع »علارص متط1رة ومتشـّدا  تم 
نقلُها من ملاطَق أم1  إىل محارظة 
نملهـ1 «، و و ما يؤّكـد صحة نألنباء 
نلتي ورات مالل نأليّـا1 نملاضية عن 
قـدو1 علـارص تكفريـة إىل نملهـ1  

وتآ1كز ا يف مق1نت نالحتالل. 
 ذن نلتصاعُد نملتونزي يف نشاطات 
نملهـ1   محارظـة  انمـل  نالحتـالل 
عـىل نملسـتو  نلعسـك1ّي، وتونصل 
قدو1 نلُقــوَّنت نملحتّلة ونملليشـيات، 
يشـر إىل أن ُكــاّلً مـن نل1ياض وأبو 
ظبـي تعآـالن بشـكل مكثّـف عـىل 
تفجـر نلوضـع انمـل نملحارظة يف 
محاولة لالستفاا  من ذلك نلتحشيد 
نلعسـك1ّي يف قآـع نلح1نك نلشـعبي 
نملهـ1ي نل1نرض لالحتـالل، إىل خانب 
نملشـاريع  لتلفيـذ  ر1صـة  إيجـاا 
ـة بهآا انمل نملحارظة ونلتي  نلَخاصَّ
من ضآلها مد نألنبوب نللفطي نلذي 

ي1رضه أبلاء نملحارظة أَيْضاً. 
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أخبار

 في وقفتين قبليتين مسلحتين:

قبائل القناوص والزرانيق بالحديدة تنّدد بخروقات العدوان وتؤّكـد جاهزيتها ألي تصعيد قادم

أبناء ووجهاء مديرية النادرة وقبائل النقيلني بإب يؤكدون استمرارهم يف رفد الجبهات 

وقفة قبلية وأخرى تربوية باملحويت 
تأكيدًا على استمرار الصمود ودحض 

مؤامرات العدوان

محافظ صعدة يفتتح عددًا من املشاريع ويؤّكـد 
على أهمّية العمل بروح الفريق الواحد 

 : المحويت 
نّظآت قبائُل مدي1ية خبل نملحويت، 
أمس نألحـد، وقفًة نحتجاخيـة للتلديد 
نلعـدونن التّفـاق  بج1نئـم وم1وقـات 
كوكبـان  شـبا1  وت1بويـو  نلسـويد، 
تلديـدنً  نحتجاخيـة؛  يلظآـون وقفـة 
لخ1وقات نلعدونن ويعقدون لقاًء بذنت 

نملحارظة. 
ويف نلوقفـة نلتي حرض ا َعـَدٌا من 
مسـئويل نملحارظة ونملدي1ية ونملشـايخ 
ونلشـخصيات نالختآاعية، أشاا مدي1 
مكتب نملحارظ عبدنلحآيد أبو شـآس 
يف  واور ـم  نملدي1يـة  أبلـاء  بتفاعـل 
ررـد نلجبهـات باملال ونل1خـال وقونرل 

نملساعدنت. 
ريآـا أّكــد مديـ1 نملدي1يـة محآـد 
خبـل  قبائـل  نفـر  مونصلـَة  نلقـ11، 
نملحويت نحو ميااين نلرشف ونلك1نمة 
وإسـلاا نمل1نبطـا لتطهر نلبـالا من 

انس نلغزن . 

وحّآـل بيـاٌن صـاار عـن نلوقفـة 
نألمَم نملتحد  مسـئوليَة تفاقم نألوضاع 
تحالـف  نسـتآ1نر  خـ1نء  نإلنسـانية 
نلحـ1ب  خ1نئـم  نرتـكاب  يف  نلعـدونن 

وتدمر مقدرنت نليآن. 
إىل ذلك، نّظـم نلقطاع نلرتبوي بعزلة 
نأل ج1 بآدي1ية شـبا1 كوكبـان بذنت 
نملحارظـة وقفـة نحتجاخيـة للتلديـد 
باستآ1نر خ1نئم وم1وقات نلعدونن. 

ويف نلوقفـة نلتـي شـاركها عدٌا من 
مسـئويل نملدي1ية ومديـ1 مكتب نلرتبية 
ووكالء  ومـدرنء  نلقاسـآي  عبدنللـه 
نألمـم  نملشـاركون  طالـب  نملـدنرس، 
نملتحد  بالتَحـ1ّك نلجاا ونملسئول لوقف 
م1تبـات  ورصف  ونلحصـار  نلعـدونن 

نلرتبويا وموظفي نلدولة. 
صآوا ـم  عـىل  نلتأكيـَد  وخـّداون 
ومونصلة نلبذل ونلعطاء يف ميدنن نلعلم 
وخبهـة نملع1رة وتفويـت نلف1صة عىل 
نلعـدونن يف محاولـة تعطيـل نلعآليـة 

نلتعليآية. 

 : صعدة 
أّكــد نختآـاٌع للآكاتـب نلتلفيذيـة 
بآحارظـة صعـد  ب1ئاسـة نملحارظ، 
محآـد خاب1، أمس نألحد، أ آيَّة نلعآل 
ب1وح نلف1يق نلونحد ونالرتقاء بآستو  
نألانء بآا يخُد1ُ مصلحة نملونطن ويعّزُز 
روَح نلصآوا يف مونخهة نلتحديات نلتي 

ر1ضها نلعدونن ونلحصار. 
ويف نالختآـاع نلذي حرضه أما عا1 
محـيل نملحارظـة محآد نلعآـاا وعدا 
من نلـوكالء ومـدرنء عدا مـن نملكاتب 
نلتلفيذية، خـ1  نسـتع1نُض إنجازنت 
عدا مـن نملكاتب نلتلفيذيـة ونلخدمية 
مـالل نلفـرت  نملاضية، وما تـم تلفيذه 
من ق1نرنت نالختآاع نلسابق، ومستو  
نإلنجاز ريها وملاقشة نلصعوبات نلتي 

حالت اون نستكآالها. 
عـىل  عـوض  نملحارـُظ  وشـّدا   
رضور  نلتلسـيق مع نلهيئـة نلوطلية 
نإلنسـانية  نلشـؤون  وتلسـيق  إلانر  

لتلظيم عآل ملظآـات نملجتآع نملدني 
نلخريـة،  ونلجآعيـات  ونملؤّسسـات 
قائـالً: »إن نمل1حلة نلتـي نآ1 بها حاليا 
صعبـة وتحتاج مـن نلجآيع مضاعفة 

نلجهوا لتجاوز ا«. 
 إىل ذلك، نرتتح نملحارظ عوض ومعه 
وكيـل نملحارظـة صالح عقـاب ومدي1 
عـا1 مؤّسسـة نمليـاه محآـد نلصعدي 
ومديـ1  مكتـب ملظآـة نليونيسـيف 
مـن  َعـَدانً  ريـم طـ1نزي  باملحارظـة 

مشاريع نملياه. 
ويف نالرتتـاح، أّكــد عـوض رضورَ  
نلحفـاظ عىل نملشـاريع ومكوناتها من 
ملظومـة طاقـة شآسـية وشـبكات 
توزيع نملياه ووحـدنت نلضخ ومزننات 
ومبانـي نلتشـغيل، مثّآلاً نلـدوَر نلذي 
تقو1ُ به ملظآُة نليونيسـيف بالتعاون 
مـع نلسـلطة نملحلية يف تلفيـذ مختلف 
نملشـاريع مصوصاً يف مجال نملياه نلتي 
يستفيد ملها سكاُن ملاطَق متعداٍ  يف 

نملحارظة. 

 : الحديدة 
أقـا1 أبلـاُء ومشـايخ ووخهاء 
بآحارظـة  نلقلـاوص  مدي1يـة 
وقفـًة  نألحـد،  أمـس  نلحديـد ، 
بج1نئم قو   تلديـدنً  نحتجاخيـة؛ 
نملسـتآ1ّ   وم1وقاتـه  نلعـدونن 
التّفاق نلسويد ووقف إطالق نللار، 
َحيْـــُث ال يكاا يآ1 يـو1ٌ اون أن 
تقد1 قو  نلعدونن وم1تِزقتها عىل 
نسـتهدنف نملونطلا سـونٌء أكانون 
يف نمللـازل ونألحياء نلسـكلية أَو يف 

نلشونرع ونألسونق ونملزنرع. 
وأوضـح نملشـاركون يف نلوقفة 
ونملـزنرع  نملونطلـا  ملـازل  أن 
لقـو   باتـت  درـاً  ونألسـونق 
نلعدونن وم1تِزقته، مشرين إىل أنه 
ال يكاا يآ1 يـو1 اون يكون  لاك 

ضحايا من نملدنيا. 
ولفـت نملشـاركون إىل أن قو  
نلعدونن وإىل خانب نسـتآ1نر ا يف 
نستهدنف نمللازل ونملزنرع ونألحياء 
نلسكلية، تآلُع وصوَل نملساعدنت 
نإلنسـانية ونلتـي تتآثـل يف نملونا 

نلغذنئيـة نألساسـية وكـذن نملـونا 
ونملسـتلزمات  كاألاويـة  نلطبيـة 
نلصحيـة، مؤّكـدين بـأن م1تِزقة 
قطـع  يف  مسـتآ1ّون  نلعـدونن 
تلـك  وصـول  وتآلـع  نلط1قـات 
ونألرس  نملونطلـا  إىل  نملسـاعدنت 
بآدي1يـات  ونلقاطلـة  نملحتاخـة 
أبلـاَء  أن  إىل  مشـرين  نلحديـد ، 
نليـو1  بـات  نلدريهآـي  مدي1يـة 
يعيشـون وضعاً مأسـاوياً للغاية 
خـ1نء نلحصار وملع قو  نلعدونن 
وم1تِزقة من امول أية مساعدنت 

إنسانية ملذ ما يزيد عن نلشه1ين 
ونصف نلشه1. 

وريآـا اعـا نملشـاركون نألمَم 
نملتحـدَ  مآثلة بآبعواهـا نألمآي 
نلقيا1 بونخبها إزنَء خ1نئم نلعدونن 
وإيقارها وكذن ررع نلحصار ورتح 
كارـة نمللارـذ ونلط1قـات نلكفيلة 
بوصـل نملسـاعدنت نإلنسـانية إىل 
محتاخيها يف مختلـف نملحارظات 
ونملدي1يـات، أّكــد أبلـاء ووخهاء 
نلقلـاوص  مدي1يـة  ومشـايخ 
نلصآوا ونلثبـات واعم  مونصلـة 

وررد نلجبهات حتى تحقيق نللر 
وتح1ي1 كارة نألرنيض نليآلية. 

إىل ذلـك، م1خت قبائل نلزرننيق 
بآدي1يـة بيت نلفقيه، أمس نألحد، 
يف وقفة نحتجاخية غاضبة تحسم 
أم1 ا ضد نلخونة ونمل1تِزقة وتعلن 

نلبنء  من نلعآالء. 
قبائـُل  أعللـت  نلوقفـة،  ويف   
نلعآـالِء  مـن  نلـبنءَ   نلزرننيـق 
ونمللارقَا من أبلاء قباِئلهم نلذيَن 
نلعـدونِن  أحضـاِن  يف  يزنلـوَن  ال 
وبحسـِب نألع1نِف نلقبليِة نعتبت 
مائـٍن  كلَّ  أنَّ  نلزرننيـق  قبائـل 
وعآيٍل مهدوُر نلد1 ونملال رنرضا 

مونقفهم نملشيلة ونلجبانة. 
وصدر عـن نلوقفة بيـان خ11 
ُكــّل ما يقال له بالعيب نألسـوا، 
نتّخـاِذ  إىل  نلقبائـِل  بقيـَة  انعـْا 
نفس نملوقِف تجاه من  م يف صفِّ 

نلعدونِن من أبلاِء ملاطِقهم. 
وأّكــد نلبيـاُن مونصلـَة نللفر 
نلعا1 وررـد نلجبهات واح1 نلغزن  
ونملحتّلا وتطهـر نلبالا من انس 

نلغزن .

 : إب 
نّظم أبلـاُء ووخهاء ومشـايخ 
مدي1ية نللـاار ، أمس نألحد، لقاًء 
نلتعبئة  موسـعاً؛ مللاقشـة خهوا 

ونلتحشيد وررد نلجبهات. 
ويف نللقـاء نلذي حـرضه وكيُل 
نملحارظـة عـيل نللوعة وعـدٌا من 
ونلشـخصيات  نملحليـة  نلسـلطة 
مدي1يـات  َومـدرنء  نالختآاعيـة 
نللاار  مالد نلكهايل، ونلسد  أك11 
نلصيااي وامت بالضالع سـلطان 
رارغ، أّكـد نلوكيُل نللوعة مطورَ  
نمل1حلـة ومـا يتطلبـه ذلـك مـن 
خهـوا ملونخهة نلعدونن وإرشـال 
ُمَخّططاته، قائـالً: »عليلا َخآيعاً 

أن نكون إىل خانب نلوطن«. 
وأوضـح نللوعة أن مسـؤوليَة 
نلدراع عن نلوطـن تقع عىل عاتق 
ننتآاءنتهـم  بآختلـف  نلجآيـع 

إىل  نلجآيـع  انعيـاً  وتوخهاتهـم، 
نملشـاركة نلفاعلة يف نللكف نلقبيل 
يـو1 نالالا إليصال رسـالة لقو  
نلعـدونن بصآوا نلشـعب نليآلي 
وتصآيآه عىل نلتحـ1ّر ونلتخلص 
من نلتبعية ونلوصاية نلخارخية. 
وألقيت كلآتان من قبَل مدي1َي 
مدي1يتي نللاار  وامت تط1قتا إىل 
خانب مـن نملعانا  نلتي يعيشـها 
أبلـاء نمللاطق ونملحارظات نملحتّلة 
خبهـات  نلعـدونن  أرنا ـا  نلتـي 

مستع1  للح1ب. 
وأّكــدن أ آيّـة نلوقـوف ضـد 
ُكـــّل مـن يحـاول زعزعـة أمن 
ونسـتق1نر نملدي1يتا مدمة لقو  
إاـار   إىل  نلتـي تسـعى  نلعـدونن 

نلفوىض ريهآا. 
إىل ذلك، أّكــدت قبائُل نللقيلا 
يف مدي1يـة نلسـيّاني بـإب، أمس 
نألول، نستآ1نر ا يف ررد نلجبهات 
بال1خال ونلعتاا وبـذل ُكــّل غايل 
ونفيـس ملونخهـة قـو  نلعدونن 

وم1تِزقتهم حتى تحقيق نللر. 
ويف نللقـاء نلقبيل نملسـلح نلذي 
حـرضه أبلـاُء ووخهاء ومشـايخ 
قبائـل نللقيلـا، نّدا نملشـاركون 
بالصآت نلدويل إزنَء خ1نئم نلعدونن 
يف نليآن وم1وقاته التّفاق نلسويد 
يف محارظة نلحديد ، انعا شعبلا 
نليآلـي إىل عـد1 نالنجـ1نر ملـف 
مسـاعي نألمم نملتحـد  ومونصلة 
نالعتآـاا عىل نلله ونالسـتجابة له 
يف ررـد خبهـات نلجهـاا نملقدس 
لذوا عن نلديـن ونلك1نمة ونلح1ية 

ونألرض ونلع1ض. 
 ويف سياق ملفصل نّدات وقفة 
نلعديـن  رـ1ع  بآدي1يـة  طالبيـة 
بخ1وقـات نلعـدونن، مؤّكـدً  عىل 
رضور  تعزيـز عونمل نلصآوا يف 
مونخهة نلعـدونن، وأ آيّة نلوعي 
بُآَخّططاته نالستعآارية ونلسعي 

إلرشالها. 

تدشني الحملة الوطنية للتحصني ضد مرض الحصبة وتوزيع الحقيبة املدرسية للطالب النازحني ببني حشيش
 : صنعاء 

 وّزع نلهالُل نألحآ1 نليآلي ر1ع محارظة 
صلعاء، أمس نألحد، حقائَب مدرسيًة للطالب 
نللازحـا يف عدا مـن مـدنرس بآدي1ية بلي 
حشـيش واّشـلت نلحآلـة نلوطليـة مل1ىض 
نلحصبة ونلحصبة نألملانية بذنت نملدي1ية. 

ولفت وكيـل أول نملحارظـة حآيد عاصم 
إىل رضور  مـد يـد نلعـون للطـالب نللازحا 
بكارـة مدي1يـات نملحارظـة، مشـيدنً بـدور 
نلهـالل نألحآ1 باملحارظـة يف تخفيف معانا  

نملونطلا يف شتى نملجاالت. 
وأّكــد عاصـم نالسـتعدنَا لتذليـل كارـة 
نلصعوبـات نلتي تونخه عآـل نلهالل نألحآ1 

باملحارظة بآا يكفل توسـيع انئ1  نلخدمات 
نإلنسانية لألرس نلفقر  ونملترضر  ونللازحة. 
ريآـا اّآـن نائـُب مديـ1 مكتـب نلرتبيـة 
باملحارظـة نبيل نلـبنيش ومديـ1 ت1بية بلي 
حشيش نللفتَة نإلنسـانية من نلهالل نألحآ1 
يف تخفيف معانا  نلطالب نللازحا، مطالبا 
نلهـالل نألحآـ1 ببـذل نملزيـد مـن نلجهـوا 
مختلـف  يف  نللازحـا  معانـا   تخفيـف  يف 

نملحارظات. 
بـدوره أشـار رئيُس رـ1ع نلهـالل نألحآ1 
باملحارظـة حسـا نلطويـل إىل أنـه سـيتم 
توزيع 150 حقيبة مدرسية للطالب نللازحا 
بآدرستَي نإلما1 زيد بن عيل وأسآاء بلت أبي 

بك1 كآ1حلة أوىل. 

إىل ذلك، ُاّشـلت نلحآلة نلوطلية للتحصا 
نألملانيـة  ونلحصبـة  نلحصبـة  ضـد مـ1ض 
بآدي1يـة بلي حشـيش ونلتي تسـتآ1 من ف 
ربني1 إىل  1 ربني1 وتستهدف نلفئة نلعآ1ية 
من سن ف أشـه1 إىل 15 سلة بآدرسة نإلما1 
زيـد بن عـيل بعشـة سـعونن بآدي1يـة بلي 

حشيش بصلعاء
ومـالل نلتدشـا نلـذي حرضه عـدٌا من 
مسؤويل نلقطاع نلصحي ونلرتبوي باملحارظة 
ونملدي1يـة، اعـا حآيـد عاصم خآيـع مدرنء 
عآـو1 مدي1يات محارظة صلعاء نيل نلتعاون 
مـع مكتـب نلصحـة باملحارظـة ونملدي1يات 
وذلك من أخل إنجاح حآلة نلتحصا ضد  ذن 

نمل1ض نلخطر. 
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محافظ ذمار يناقش مستوى سري العملية التعليمية 
باملحافظة ويؤّكـد استمرار األداء يف الجبهة الرتبوية

اجتماع ولقاء موّسع ملناقشة العملية التعليمية بمديرية صنعاء القديمة 

حكومة الفار هادي تعبث بالرتب العسكرية آخرها منح تاجر في الرياض رتبة مقدَّم

الرتب العسكرية يف املزاد

 : ذمار
ناقـش نملجلـُس نلرتبـوي بذمـار يف نختآاعـه، 
محآـد حسـا  نملحارـظ  ب1ئاسـة  نألحـد،  أمـس 
نملقديش، مستو  َسـْر نلعآلية نلرتبوية ونلتعليآية 

باملحارظة. 
ومـالل نالختآـاع نلذي حرضه وكيـُل نملحارظة، 
عبـاس نلعآـدي، أّكــد نملحارـظ نملقـديش أ آيّـَة 
تعزيـز أانء نلقطـاع نلرتبـوي بآـا يسـهُم يف ضبط 
نلقصـور  خوننـب  ومعالجـة  نلتعليآيـة  نلعآليـة 
وتجاوز ونلتحديات، مشـرنً إىل نلـدور نلذي يضطلع 
بـه نلقطـاُع نلرتبوي يف كشـف ُمَخّططـات نلعدونن 
وتوعية نملجتآع وحشـد نلطاقات وتوحيد نلصفوف 
وتلفيذ نألنشطة ونلفعاليات ونلوقفات نالحتجاخية 
نمللا ضة للعدونن وتعزيز عونمل نلصآوا ونلثبات. 
وشـّدا محارُظ ذمار عىل رضور  نللزول نمليدنني 
ملتابعة مسـتو  سـر نلعآليـة نلتعليآيـة ونلدون1 
ب نلطـالب من  نل1سـآي، بآـا يضآـُن عـد1َ تـرسُّ
نملدرنس، مؤّكــدنً أ آيَّة إعدنا نلخطط ونلدرنسـات 
ــة باملشـاريع نلرتبويـة وت1ميـم نملـدنرس  نلَخاصَّ

وتأايثها بالتونصل مع نمللظآات نلدنعآة. 
ووّخه نملحارظ نملقديش مكتَب نلرتبية باملحارظة 
بتطبيـق نملعايـر نلقانونيـة عـىل نملـدنرس نأل لية 
ومد  نسـتيفاِء نلرشوط نمللظِّآـة لعآلها من حيُث 
نلبُلية نلتحتية وخوا  نلتعليم، مشـّدانً عىل رضور  

نالعدنا نلجيـد المتحانات نللقل نألسـايس ونلثانوي 
ونلشهاا  نلعامة وإعاا  نللظ1 يف نمل1نكز نالمتحانية 
نلتي حدات ريها نمتالالت سابقة وم1نعا  للظ1وف 

نلصعبة للطالب وأولياء نألمور. 
بدوره، أشار مدي1ُ مكتب نلرتبية أحآد نلوشيل إىل 
أن نلقطاَع نلرتبوي يقو1ُ بونخبه يف نمليدنن عىل أكآل 
وخه رغم نلتحديات وُشـّحة نإلمكانيات، مستع1ضاً 

نلجهوَا نملبذولة يف سبيل نستآ1نر نلعآلية نلتعليآية 
وبلاء نألخيال. 

بديـونن  نملعلومـات  مديـ1ُ  نسـتع1ض  بـدوره، 
نملحارظـة رئيـس نللجلـة نملكّلفة بآتابعـة وتقييم 
أانء مكتـب نلرتبية عصا1 نله1وخـي تق1ي1َ نللجلة 
ونلتوصيـات نلالزمة ملعالجة نلصعوبات نلتي تونخه 

نلقطاع نلرتبوي. 

 : حسين الكدس
ناقش نختآاٌع موّسـٌع بآدي1ية صلعاَء نلقديآة، 
أمـس نألحـد، سـرَ نلعآليـة نلتعليآيـة باملدي1يـة 
ونلبحـث عن وسـائَل لدعم نلرتبويـون نلذين ُح1ِمون 
مـن م1تباتهـم خـ1نء نلحـ1ب نلظاملة نلتي يشـلها 

نلعدونن نلسعواّي نألم1يكي عىل نليآن.
وتطـ1ق نالختآاُع نلـذي حرضه مستشـاُر أما 
نلعاصآة نألُستاذ عيل نألسدي وعضو نملجلس نملحيل 
بأمانة نلعاصآة أحآد صالح ونملسـؤول نالختآاعي 
ألنصار نلله باألمانة نألُسـتاذ إسـآاعيل نلج1موزي 
وَعـَدٌا مـن أعضاء نلهيئـة نإلانريـة ونملجلس نملحيل 
باملدي1يـة، إىل رضور  نسـتآ1نر نلصآـوا يف خبهـة 
نلتعليم ونلتي ال تقل شأناً عن نلجبهات نلعسك1يّة.
وأّكــد نالختآـاع عـىل مونصلـة اعـم نلعآليـة 

نلتعليآيـة باملدي1ية وإرشـال ُمَخّططات نلعدونن يف 
تعطيل نلعآلية نلتعليآية.

ويف نمتتـا1 نالختآـاع ُق1ّر إنشـاء صلدوق اعم 

نلتعليم ب1ئاسة نلشيخ / أحآد صالح عضو نملجلس 
نملحيل باألمانة.

 : هاني أحمد علي
لـم يكتـِف تحالـُف نلعـدونن نلسـعواّي 
نإلمارنتـي وم1تِزقتـه يف ما يسـآى حكومة 
نلرشعية بتدمـر نلبُلية نلتحتيـة لليآن عىل 
مـد  أربـع سـلونت، سـونٌء أكان ذلـك عىل 
نلجانـب نالقتصـااي نلـذي بلـغ ذروتَـه يف 
نالنهيـار خـ1نء طباعة ما يقـارب ت1يليوني 
ريـال بدون غطاء، ما أَاَّ  إىل ننخفاض قيآة 
نل1يال نليآلي أما1 نلعآالت نألخلبية نألم1  
ونرتفاع أسـعار نملـونا نلغذنئية ونملشـتقات 
نللفطيـة يف عآـو1 محارظـات نلجآهورية 
بآا ريها نلونقعة تحت سـيط1  نالحتالل، أو 
عىل نلجانـب نلصحي نلذي يفتق1ُ إىل أبسـط 
مقومات نلحيا  من أاوية رضورية ومعدنت 
طبية وغر ا، أو عىل نلجانب نلتعليآي نلذي 
يآـارس ريه نملعلآـون ونلرتبويـون عآلهم 
للعا1 نل1نبع بدون رونتب ومستحّقات مالية 
ح1متهـم ملها حكومة نمل1تِزقة بسـبب نقل 

نلبلك نمل1كزي من نلعاصآة إىل عدن نملحتّلة. 
يكـن  لـم  ونألملـي  نلعسـك1ّي  نلقطـاُع 
بآلـأً  عـن ُمَخّطـط نلعـدونن وم1تِزقتـه 
لتدمـر ُكــّل ما لـه صلة بالحيـا  يف نليآن 
ونسـتهدنف نملؤّسسـات نلخدمية ونلسيااية 
بشـكل مآلهج وملّظم؛ بهدف ح1مان نلبلد 
من أبسـط مقومات نلحيا  مـن بُلية تحتية 
وغر ا، َحيْــُث تونصل حكومة نلفاّر  ااي 
وم1تِزقة حـزب نإلصالح نملونيل للعدونن نلليَل 
من نملؤّسسـة نلعسـك1يّة بصـور  مبارش  
يؤّكــد حقيقـَة نلـدور نلخبيث نمللـاط بهم 
لتحويلهـا إىل مؤّسسـة عائلية يتم تقاسـم 
مخّصصاتهـا نملاليـة بـا أطـ1نف نمل1تِزقة 
يف عآليـات رسـاا كـب  راحـت رنئحتهـا 
نلك1يهـة للجآيـع وإلغاء اور ـا نلحقيقي 
مدمـًة لصالح نالحتـالل نلذي ي1يد تشـكيل 
ميليشيات ومسلحا م1تِزقة تابعا له كآا 
 و نلحاصـل يف نملحارظات نلجلوبية نملحتّلة 
نلتـي تدي1 ـا مـا يسـآى ُقـــوَّنت نللخبة 

ونلحـزن1 نألملي.  وكشـف نلتالعـُب بال1تب 
نلعسـك1يّة نلتي تم ملُحها ألطفـال قياانت 
ومسـئولا يف حكومـة نمل1تِزقـة وقياانت يف 
حزب نإلصالح، يف أقذر عآليات نلبيع ونلرشنء 
لألوطان بلغت َحـّد نالسـتهتار ونالستخفاف 
بتلك نل1تب نلتي أُعطيـت كهبات ومجامالت 
ورشنء نلـوالءنت ونملونقف سـيآا يف نمللاطق 
ونملحارظـات نلجلوبيـة نمللا ضـة لوخـوا 
نالحتالل، وصلت إىل رتبة لونء تم ملُحها نلعا1 
نملايض للجل نمل1تِزق محآد بن ناخي نلشايف 
ونجـل نمل1تـِزق صغـر بـن عزيـز وغر م 
ناالف، كآـا عآدت حكومة نلفاّر  ااي عىل 
إصدنر بطائق عسك1يّة خديد  ألكث1َ من 10 
ألَف مجلد يف نمللطقة نل1نبعة ونلدنملية بعدن 
نملحتّلـة بأرقا1 قديآة ملتقاعدين من نلجيش 
ونألمن؛ كي تتسـلى لها تغطيُة رضائحها يف 
ملـح رتب عسـك1يّة من مـالز1 حتى عآيد 
ألوالا نلفاسدين ونللارذين ونلوزرنء ونلتجار 
نمل1تِزقة وبأسعار ميالية خدنً تذ ب لجيوب 

نلفاسدين ونلهونمر يف حكومة نمل1تِزقة. 
ويف رضيحـة مدويـة، تـدنول ناشـطون 
وإعالميـون خلوبيون، أمـس نألحد، بآونقع 
نلتونصـل نالختآاعي وايقًة رسـآية صاار  
عن مكتب نلفـاّر  ااي، َحيْــُث أقد1 نملدعو 
نلفـاّر،  نلعليآـي - مديـ1 مكتـب  عبدنللـه 
بإصدنر قـ1نر يقيض برتقية شـخص مدني 
يعآُل تاخـ1نً للآالبس يف نلسـعوايّة إىل رتبة 
مقـد1 بـوزنر  نلدنمليـة نلتابعـة لالحتالل 
وم1تِزقتـه، يف سـابقة مطـر  تؤّكـد مد  
نمتهـان نمل1تِزقـة لل1تـب نلعسـك1يّة ومد  
نالنحطـاط نلذي وصل إليه نلفـاّر  ااي بعد 
أن تحـول إىل امية بأيدي حاشـيته ومق1ّبيه 

تح1ّكه كيفآا تشاء. 
وأوضحـت نلوايقـة نلتي حصلـت عليها 
صحيفة »نملسـر « بأن نلقـ1نر نلصاار عن 
مكتب نلفـاّر  ـااي يقيض برتقيـة نمل1تِزق 
رـارس قاسـم صالـح أحآـد، أحـد نلتجار 
نملق1با من نجل نلفاّر  ااي إىل رتبة مقد1. 

وأاار نلق1نر نستياَء ونسـتلكاَر نملونطلا 
يف نلدنمل ونلخارج؛ كون نملدعو رارس قاسم 
صالـح أحآـد، يَُعـدُّ مالك محـالت نملحضار 
للآالبـس نلجا ـز  يف مديلـة نل1يـاض وال 
يآتلـُك ما يؤّ لـه للحصول عىل  ـذه نل1تبة 
نلعسـك1يّة بشـكل عبثي سـو  أنه صديق 
مق1ّب للآ1تِزق خالل  ااي ونمل1تِزق عبدنلله 
نلعليآي نلـذي يلتآي لحـزب نإلصالح نملونيل 
للعـدونن ونملسـيط1 عىل قـ1نر نلفـاّر  ااي 

وحكومته نلقابعة يف نل1ياض. 
باملؤّسسـة  نألكـبُ  نلعبـُث  كان  وقـد 
نلعسـك1ية حا تم تعيُا قيـاانت يف تلظيم 
نـرشت  حيـث  متفاوتـة،  ب1ُتَـب  نلقاعـد  
وكالـة »أسوشـيتد بـ1س« تق1يـ1نً مطـوالً 
أّكـدت ريه ملـَح حكومة نلفار  ـااي ألحد 
قياانت نلقاعد  رتبَة عآيد، وتعييله رئيًسـا 
لغ1رـة عآليـات تعز اـم تعييله قائـدنً أعىل 
لقـو  مقاتلـة خديد  ضآن كتيبـة نلحآاية 

نل1ئاسية نلخامسة.

وفاة مريض داخل 
مطار سيئون بعد رفض 

االعرتاف بجواز سفره 
الصادر عن صنعاء

 : سيئون
يف نلوقت نلذي يونخُه أبلاُء نليآن أبشَع وأقذَر ح1ب إباا  
خآاعيـة ع1رها نلتأريخ نلقديم ونلحديث عىل أيدي تحالف 
نإلخ1ن1 نلسـعواّي نألم1يكي نإلمارنتي تـزانا رضنو  يوماً 
بعـد يو1 وتحظـى بتونطؤ أمآي واويل تعـ1ّت معها ُكــلُّ 
نملفا يم نإلنسـانية لتلك نمللظآات نملتسـاقطة أمالقياً، إال 
أن نملع1كـَة نلتـي يدي1ُ ا نلغازي ونملعتـدي نليو1 ال تتوقُف 
علـد نلعآليات نلعسـك1يّة رقط، رآن لم تقتْلـه صونريُخ 
وقلابل نلعـدونن قتله نلحصاُر نالقتصااي وتضييُق نلخلاق 

ب1نً وبح1نً وخونً. 
ومع إغالق مطار صلعاء نلدويل من قبل تحالف نلعدونن 
وعجـز نألمـم نملتحد  يف مآارسـة نلضغوط عـىل نل1ياض 
بفتـح نملطار أما1 نملـ1ىض ونلطالب نلدنرسـا، نألم1 نلذي 
يكشـف قبـَح نل1يال نلسـعواّي نلذي أابـت قدرته يف رشنء 
ُكـــّل نملونقـف نلدولية لصالحه، رإن نإلخـ1نءنِت نلخطر  
نلتـي نتّخذ ـا نلعـدونن وم1تِزقته يف حكومـة نلفاّر  ااي 
بعد1 نالعـرتنف بالجـونزنت نلصاار  من نمللاطـق نلونقعة 
تحت سيط1  حكومة نإلنقاذ نلوطلي يف ح1ب ُ وية ال تقل 
 ونا  عن نلح1وب نألم1 ، تسـببت يف إز اق أرونح نلكثر 
مـن نمل1ىض نليآليا نملحتاخا للسـف1 إىل مـارج نلوطن، 
وسط مطارنت عدن وسيئون نلخاضعة لسلطة نالحتالل يف 

ننتهاك مطر لكل نملونايق نلدولية وحقوق نإلنسان. 
وأّكــد َمْصــَدٌر محـيل يف مديلـة سـيئون، أن مونطلاً 
مـن نلعاصآـة صلعـاء يف نألربعـا من عآ1ه تـوىف، أمس 
نألول، انمل مطار سـيئون أالـاء توخهه للعالج نلطارئ يف 
نلقا ـ1 ، موضحًة بـأن م1تِزقَة نالحتالل بآطار سـيئون 
ملعت صعوَا نمل1يض إىل نلطائ1  ورقاً ملوعد رحلته نملحدا  
نملحجـوز  وذلـك بسـبب نمتالكه خونز سـف1 صـاار من 
صلعاء ومطالبته بجونز خديد صاار من ملاطق سـيط1  
نالحتالل ونلذي يصل قيآته إىل حونيل 150 ألف يف ونحد  من 
صور نلفساا نملسترشي بحكومة نلفاّر  ااي، ويصل مد  

إصدنره حونيل 0  يوماً يف أغلب نألوقات. 
وأشـار نمَلْصـَدُر إىل أن م1تِزقة نالحتالل يف مطار سيئون 
أرصت عـىل رأيها بعد1 نالعـرتنف بجـونز نملونطن نمل1يض 
نلقـاا1 من نلعاصآة صلعاء اون نللظ1 إىل وضعه نلصحي 
نلح1ج وحالة نالحتضار نلذي كان يعيشـها قبل أن يتوراه 
نألخـل انمل صالة نملطـار وإعااته إىل ملزلـه وذويه خثًة 
 امد ؛ بسـبب ح1ب نلُهوية نلذي يآارسـها نلعدونن بحق 
أبلاء نلشـعب نليآلي ورقاً مُلَخّططاتـه وأ دنره نلخبيثة يف 
تقسيم نليآن وتدمر نسيجه نالختآاعي وُ ويته نلثقارية. 
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أنس القاضي

عّبت اـورُ  11 ربني1 11011 عن أروع صور 
وحـد  نلَشـعب نليآلـي، َحيْـُث تجـاوزت نلثور  
ـعبية نليآلية ُكـــّل نألط1 نلضيقة  نلشـبابية نلشَّ
نلجهويـة ونملذ بية، وكـذن نالصطفارات نلحزبية 
نلسياسـية نلقديآة، ُمعبً  عـن نللوحة نلجديد  
نمُلتشـكلة يف نلوطن نلقائآة عىل نألُمـّو  نليآلية، 
ومؤكـد  عىل خو 1 نختآاعيـة نلتدنرع ونلرنع 
ناريـًة نلعلاوين ونلف1ضيـات نلطائفية ونلع1قية 
ونلجهويـة نلتي ت1رع يف ونقع نليو1، ويُفرس ريها 
نللزنع ونالستقطاب نلدنميل نل1ن ن نمل1تبط بشكل 
وخواي بالح1ب نلعدوننية نألخلبية، َحيْـُث نندلع 
نلـرنع يف نلدنمـل نليآلي وتوسـع عقب نلح1ب 
نألخلبية وبدعم مبارش من اول تحالف نلعدونن. 
كانت نلوحد  نلشعبية نليآلية من أ م نملسائل 
نلتي أكدتها اور  ربني1، رعىل نل1غم من نستخدن1 
ونسـتبدنا ا  سـيط1تها  يف  نلسـابقة  ـلطة  نلسُّ
آليـات  عـىل  نلسـيايس  نلخدماتـي  نالقتصـااي 
عصبوية وتلآية  ذه نلعصبيات لتفكيك نملجتآع 
وإعاقة توحـد نملح1وما نمللتآـا إىل ُكــّل  ذه 
نألع1نق ونلقبائـل نملذن ب نلجهويات - عىل نل1غم 
مـن تلـك نالسـرتنتيجية نلخبيثـة - إال أن اـور  
ربنيـ1 أابتت نلجو 1 نلطبقـي نالختآاعي للظلم 
ونالسـتبدنا،  ـذن نلجو ـ1 نالختآاعـي للتدنرـع 
ونلـرنع، تجـىل يف نلتآازج نلشـعبي يف اور  11 
ربني1 للآونطلا نليآليا من مختلف ننتآاءنتهم 
و وياتهـم نلثقاريـة وخهاتهـم، وقـد الـل ذلك 
نلتآـازج عىل أن نألزمـات نليآلية يجـب أن تُحل 
ضآن نإلطـار نالختآاعي نلديآق1نطـي نلوطلي. 
لطة نلحاكآة  و ذه نلوحد  نلَشـعبية أمارت نلسُّ
بآختلـف أخلحتهـا، كآـا مثلـت تهديـدنً للقو  
نلدولية نلغ1بية نملهيآلة ووكالئهم نلخليجيا. 

القوى صاحبُة املصلحة من التغيري
عّبت نلجآا رُ نمللخ1طـة يف اور  11 ربني1، 
وأشـونقها  ونلذ لـي  نمليدننـي  نشـاطها  عـب 
وعونطفهـا مـع نلثـور ، عـن وعـي نلطبقـات 
نلشعبية نليآلية بآصالحها، َحيْـُث قدمت نفسها 
عفويـة عب  تاراتهـا بأنها نلقـو  نالختآاعية 
نالختآاعـي  نلتغيـر  مـن  نملصلحـة  صاحـب 
نلوطلـي، و ي ما يُطلق عليهـا نظ1ياً بـ »نلكتلة 
»نلح1كـة  بــ  سياسـياً  وتسـآى  نلتاريخيـة«، 
نلوطليـة نلديآق1نطيـة«، رتلـك نلجآا ر كانت 
 ـي نلطبقـات ونلفئـات ونلرشنئـح نالختآاعية 
ونلتيـارنت نلسياسـية نملح1ومـة، ونلقـاار  عىل 
إنتـاج نلجديد يف نلحيا  نالقتصااية ونلفك1ية ضد 
ظالمية نلقديم ورسااه، وبالتايل رقد مثلت مط1نً 
ـلطة نلحاكآة، مآا خعـل م1نكز نللفوذ  عـىل نلسُّ
نلحاكآة تسعى نحو تفكيك  ذه نلوحد  نلشعبية 
ونحو نالستفاا  من نالندراعات نلثورية وح1رها 
عن نملج1  نلثـوري يف مونخهة نلقديم كآلظومة 
متكاملة، إىل مج1  نلرنع نلتلاريس با أقطاب 
ـلطة نلقديآة، من »إسـقاط نللظا1« ككل إىل  نلسُّ
»نرحل« كشـخص، ومن شعارنت بقاء »نلرشعية 
نلدستورية« و »لن أرحل«، إىل نلتوقيع عىل تقاسم 

نلسلطة يف نل1ياض. 

أوُل تصدُّعات قوى الثورة
كان ننضآـا1ُ عيل محسـن نألحآـ1 إىل نلثور ، 
يف 11 مـارس 11011، تعبـرنً عن نزعة نلسـلطة 
نلحاكآة يف شـق قو  نلثور  ونالستفاا  ملها يف 
لطة، رآحسن  و  نلرنعات نلبيلية ألقطاب نلسُّ
نلـذي وقف ملـف مجزر  خآعة نلك1نمة ليُشـع1 

نلثونر نلسـلآيا بالحاخة إىل نلحآاية نلعسك1ية، 
وعـىل نل1غم من أن قو  نلثور  كان مطلوب ملها 
نالستفاا  من ننقسـامات نلسلطة إال أنها )قو  
نلثـور  يف ربني1( عجزت عن نالسـتفاا  من  ذن 
ـلطة  نالنقسـا1 نلسـلطوي ووقعـت يف رِشنك نلسُّ
نلحاكآة ومصالحها ورصنعها نلتلاريس، وسـبب 
نلعجـز يكآن يف نرتقار ا للقياا  نلثورية نلونعية 
ونمُلتحـ1ر  من اقل مصالح نلسـلطة ونلتصورنت 

نالنهزنمية عن راعلية نلشعب وقدرنته. 
ورعلياً رإن عيل ُمحسـن شق قو  نلثور  أكث1 
من شـقه لللظا1 نلقديم )نلـذي  و أحد أركانه(، 
ركان نالنقسا1 نألول لقو  نلثور   و نختذنب عيل 
محسن ونإلمونن لقطاع خآا ري ونسع باتجاه 
مصالحهـم ال مصالـح نلثور ؛ رسـيط1 نإلمونن 
عـىل ملصـات نلسـاحات، وشـيدون لجانـاً أملية 
كانـت تعتدي عـىل نلثونر نملخلصـا وتحول اون 
ب1وز نملوقـف ونل1أي نلثوري نام1 نل1نرض لللهج 
نل1خعـي نلـذي يف1ضه نإلمونن و«محسـن« عىل 
نلثور ، ونلَشـق نلثاني تآثل يف نستعاا  »صالح« 
خزء من َشـعبيته، ويف عجز نلثـور  بعد ننضآا1 
»محسـن« عـن نختـذنب قطاعـات خآا ريـة 
خديد  للآشـاركة يف اور  نلتغيـر إىل خانب أحد 
قُّ  أقطاب نللظا1 ورموز رسـااه ونستبدناه. ونلشَّ
نلثالـث تآثـل يف تخـيل نلجلوبيـا عن مسـاند  
نلثـور  عآوماً، ونلعوا  إىل ررع شـعارنت نلح1نك 
نلجلوبي، و م نلذين كانون قد أسـقطو ا يف بدنية 

ننطالقة اور  11 ربني1. 

املبادرُة الخليجية تعزّز انقساماِت قوى الثورة
خاءت نملباارُ  نلخليجية يف رؤيتها نلسياسـية 
ـلطة  ُمعب  عن نلرنع نلتلاريس با أقطاب نلسُّ
نلقديآة، ولم تكن معب  عن رصنع أوسـع نلقو  
لطة نلقديآة ب1متها، و كذن رقد  نلشعبية ضد نلسُّ
ـلطة با  قامت نملباار  نلخليجية عىل توزيع نلسُّ
أقطابها نملتلارسـة، با صالح ونملؤتآ1 نلشـعبي 
نلعـا1 وحلفائه نلطبقيـا، وبا نإلمـونن وبيت 
نألحآ1 وحلفائهم نلطبقيا، وقد عآل  ذن نلحدث 
عىل إحدنث نلشـق نألكب يف أوسـاط قو  نلثور ، 
وكان  ذن نلشـق عآيقاً ومؤاـ1نً، َحيْـُث ننررت 
خآا ر شـعبية كثر  عن نلفعـل نلثوري مؤملة 
باملبـاار  نلخليجيـة ومـدنع نلقـو  نلسياسـية 
نملعارضة، ولم يتبَق يف ساحات نلثور  بعد نملباار  
نلخليجيـة إال تيـارنت بسـيطة: لبنلية يسـارية 
وقوميـة تحـت شـعار »خبهـة إنقـاذ نلثـور «، 
وشباب مدنيا ُمستقلا عن نالنتآاءنت نلحزبية 
ومعظآهـم مـن طـالب نلجامعـات وم1يجيا، 
وشـباب نالشـرتنكي يف محارظة تعـز، ونلح1كة 
نلشبابية ألنصار نلله »شباب نلصآوا« يف صلعاء 

و«شباب نلعز« يف تعز. 

ثورة 21 س��بتمرب امتداد للحراك الثوري منذ 
11 فرباير 

خـاءت اورُ  11 سـبتآب  101 نمتدنانً للفعل 
ونلح1نك نالختآاعي نلذي ننبثق يف ربني1 11011، 
قطاعـات  سـبتآب   11 اـور   نسـتوعبت  وقـد 
شـعبية خديـد  وماصة تلـك نلتي لم تشـارك يف 
ربنيـ1 وننعزلت نلثور  بعد ننضآا1 عيل محسـن 
نألحآـ1، ورغم نختذنب اور  11 سـبتآب رشنئح 
نختآاعية خديـد  ريفية وتثوي1 رشنئح كانت قد 
شـع1ت بالخذالن بعد نملبـاار  نلخليجيـة، إال أن 
اور  11 سـبتآب خاءت يف ونقع ننقسـا1 نلقو  
نلشـعبية نلثورية نلتي شـاركت يف نلعا1 11011، 
رقد نسـتطاعت نألحزنب نلسياسـية - نملشـاِركة 
يف نملبـاار  نلخليجيـة ونلتي تقاسـآت نلسـلطة 

مـع نملؤتآـ1 - أن تضلـل قطاعات مـن قونعد ا 
نلحزبيـة وأنصار ا نلذي كانـون اوريا يف ربني1، 
وتوخههم نحو نالصطدن1 مع اور  11 سـبتآب، 
وقـد كانت  ـذه نلحقيقة مؤملة رقـد عبت  ذه 
ـلطة ليس رقط يف شـق  نلحقيقـة عن نجاح نلسُّ
نلوحد  نلشـعبية نلتي تجلت يف 11 ربني1؛ بل ويف 
ارـع خزء ملهم إىل نلدراع عن نللظا1 ونالصطدن1 
ب1راقهم نلقدنمى من اونر ربني1 نلذين نسـتآ1ون 
يف نلثـور  ومن نلثونر نلجدا نلذيـن اارون ضد ذنت 
لطة نالسـتبدناية وقو  نللفوذ نلحاكآة نلتي  نلسُّ

م1ج نلجآيع عليها يف 11 ربني1 11011. 
عيل صالح ونلتعامـل نالنتهازي مع قو  اور  

11 سبتآب تأكيدنً عىل تآزيق نلثور  نليآلية
لـم يُكـْن عيل محسـن وحَده من نسـتفاا من 
نليآليـة،  نلثوريـة  نندراعـات نلقـو  نلشـعبية 
وتوخيهها يف رصنعـه نلتلاريس انمل ذنت نللخب 
نلطبقيـة نملسـيط1  ونلحاكآـة، رـإذن كان عـيل 
محسن نلذي توخه لشـق اور  ربني1 قد نستفاا 
من حيوية نلح1كة نلشـعبية نلثوريـة نلتي أّملت 
لـه مونقَع خديد  يف نملبـاار  نلخليجية، وتح1كت 
ضـد اور  11 سـبتآب  1101، رعـيل صالح  و 
نام1 عآل نالستفاا  من تشقق نلوحد  نلشعبية 
نلثوريـة، رقد تعامل عـيل صالـح بانتهازية مع 
اـور  11 سـبتآب رلـم يتصـاا1 معهـا بل وخه 
علـارصه لالنخـ1نط ريها مدمـًة ملصالح نلجلاح 

ـلطة، أي أن صالح  نلـذي يتزعآـه صالـح يف نلسُّ
أرنا عـب اور  11 سـبتآب أن يسـتعيد ما قدمه 
من تلازالت يف تسـوية نملبـاار  نلخليجية، )و ذن 
ال يلفي نلقلاعـة نلثورية لكثر من قونعد نملؤتآ1 
نلشـعبي نلعا1 نلتي شـاركت يف سـبتآب( و كذن 
رقـد أرنا صالـح أن يسـتفيد مـن أحـد أقسـا1 
قو  نلثـور  نليآلية للرنع مـع مصومه نلذين 
نستلدون عىل أحد أقسا1 قو  نلثور ؛ رقا1 صالح 
باسـتهدنف  ذن نلشـق من قو  نلثور  بآآارسة 
نلتخ1يب ونلفساا باسم نلثور  وباسم أنصار نلله 
)نملكون نلقائد للثور (، بهدف تثبيط نملجتآع من 
قو  نلثور  نليآلية عآوماً، ورق إيحاء للآجتآع 
بأن نلشـباب و«نملشـرتك« نلذين م1خـون يف اور  
1011 رشـلون وأنتجون حكومة باسلدو  نلفاسد  
)كان لصالـح اور كبـر يف إرسـاا ا( وبجانـب 
رشـل ربنيـ1 ونللقاء نملشـرتك يوحـي »صالح« 
بفشـل اـور  11 سـبتآب  1101 وعـد1 قـدر  
أنصار نلله عىل نلحكم، وأن صالح وحزبه وأرسته 

 م نلقاارون عىل حكم نلدولة نليآلية!

الع��دواُن وتحال��ُف صالح ومحس��ن ضد قوى 
الثورة اليمنية 

خـاء نلعـدونُن عـىل نليآـن عـىل ذنت نلقاعد  
نلسياسـية نلتي تعاني من نالنقسـامات نمل1تبطة 
بط1يقـة نهاية مؤتآ1 نلحـونر نلوطلي بعيدنً عن 

مصري الوحدة الشعبية التي جّســدتها ثورُة فرباير وضرورات وحدة الحركة الوطنية
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نلتونرق، وكذلك ننقسـامات نلوحد  نلشعبية نلتي 
كانت قد خسدتها اور  11 ربني1، وريآا نستآ1ت 
قو  اور  11 سبتآب يف نشاطها نلثوري نلوطلي 
وتوخهـت للتصـدي للعـدونن، ننحـازت نلقـو  

نملعااية لثور  11 سبتآب للعدونن. 
 تباال »محسـن« ونإلمونن و«صالح« ونملؤتآ1 
نلتآوضعـات، ريآـا ُكلٌّ ملهم لديه نيـٌة لتصفية 
حلفائـه نلذين  م عآلياً نلفق1نء ونملهآشـون أي 
نلقـو  نالختآاعيـة صاحبة نملصلحـة يف نلتغير 
نلثوري ونلتي خسدت يف مجآلها نلوحد  نلشعبية 
يف ربنيـ1 11011 من نألحزنب ونلقو  نلتي كانت 
ـلطة وال يآلكـون نشـاطاً  تاريخيـاً مـارج نلسُّ
نقتصااياً نحتكارياً يف نلسوق، وكانت مهآة صالح 
تصفية وإضعاف أنصار نلله وحزب نلحق ونلبعث 
وحلفائهم يف نلجهة نملضاا  للعدونن، ريآا مهآة 
محسـن تصفية وإضعاف نللارصي ونالشرتنكي 
ونلحـ1نك نلجلوبي يف خبهة »نلرشعيـة« عآلياً يف 

خبهة نلعدونن. 
 نحن طبعاً ال نبُّر نالصطفاَف نلسيايس لقياانت 
نالشـرتنكي ونللارصي ونلح1نك مع نلعدونن ملف 
و م »نلرشعية« إال أنلا نبا أنهم ليسـون أصحاب 
نملصلحة نملبارش  من ننتصار نلعدونن وليسون من 
نل1كائـز نملحلية لـدول نلعدونن، بل  ـم ون آون 
ومـارسو ن يف نصطفارهـم  ـذن كآـا بـا قائد 
نلثـور ، عىل عكس نخب نملؤتآـ1 ونإلمونن نلذين 

يآثلون ركائز محلية لللفوذ نألخلبي، ريآا قونعد 
نملؤتآ1 نلشـعبي نلعا1 ونلتجآـع نليآلي لإلصالح 
 ي قونعد شـعبية رقر  ومح1ومة تشارك بقية 
نلشـعب  آومـه ومصالحه، ويف  ذيـن نلحزبا 
علـارص وطليـة ُ آشـت وُغيبت بفعل سـيط1  

نللخب نللارذ  عىل  ذه نألحزنب. 
 نصطف عيل محسـن )ونإلمونن( مع نلعدونن 
عىل نليآن؛ ليُقاتل مدمًة للسـعواية كوكيل ومن 
أخل نسـتعاا  مـا رقدوه من نفوذ بعـد اور  11 
سـبتآب، وكان وقـُواه لهـذه نلحـ1ب بعضاً من 
شـباب اـور  11 ربني1 وعآـو1 نلفقـ1نء نلذين 
ننخ1طـون يف اور  ربنيـ1 أو تعاطفون معها ونلتي 
كانـت معـّبً  عـن مصالحهـم. كآـا عآـل عيل 
محسـن ونإلمـونن عـىل نسـتهدنف نلقـو  نلتي 
نصطفـت مـع شـعار »نلرشعية« وتطآـح لبلاء 
اولـة سـياا  نلقانـون أو ت1رع شـعارنت نملدنية 
ونلديآق1نطيـة وت1رـض نلفسـاا نلذي يآارسـه 
نإلمـونن ونإلر اب ونلتط1ف، أي أن عيل محسـن 
كان يعآل عىل نسـتهدنف نل1موز ونلشـخصيات 
ونلقـو  نلتي تصطف معه ونلتـي يآكن أن تهّدا 
مصالحه يف نملستقبل، وأن يبز لديها ميوالً وطلياً 
ايآق1نطيـاً مسـتقبالً. ويف نلجبهـة نألم1  كان 
عـيل صالح يعآل عىل نللخ1 يف اور  11 سـبتآب 
مـن انملهـا، باسـتهدنف قـو  نلثـور  وأنصار 
نللـه وتشـويههم، يف نلوقت نلذي يّدعـي ننحيازه 

إىل خانبهـم يف مونخهـة نلعـدونن، وعـب نملجلس 
نلسيايس نألعىل عاا »صالح« ونملونلون له لتقوية 
نفوذ م يف مؤّسسـات نلدولة، ومن َحيْـُث نلبلية 
نلتكويلية رحزب نملؤتآ1 رغم حضوره نلشعبي يف 
وسـط نلفق1نء ونلطبقة نلوسـطى ذوي نملصلحة 
نلوطلية إال أنه سياسياً نستآ1 ليعب عن مصالح 
نلفئات نلطفيلية من نلبروق1نطية نإلانرية نملدنية 
ونلعسـك1ية، و ذه نلبروق1نطية  آشت نللجاُن 
نلثورية اوَر ا وسـلبتها سـيط1تها نإلانرية بعد 
ننتصار اور  11سـبتآب  1101. وتحت مسآى 
»نلرشنكة نلسياسية« و«عوا  نلبملان« و«تجاوز 
م1حلة نللجـان نلثورية«؛ مـارس صالح وأتباعه 
ضغوطـات شـديد  عـىل نملوظفا نلذين شـغلون 
مونقـع نللجـان نلثورية سـابقاً، و كذن نسـتعاا 
صالـح خزءنً كبرنً من قوته نلبروق1نطية نملدنية، 
وعجز عن إعاا  نلبروق1نطية نلعسـك1ية للحكم 
مـن نلقياانت نلعسـك1ية نملونلية لـه نلتي رضلت 
نلبقاء يف ملازلهـا ونتخاذ موقع نلحياا يف نلح1ب. 
وطاملـا كان صالـح يف مطاباتـه يدعـي نلدرـاع 
عـن نلطابع نملؤّسـيس للدولـة وعن نلدسـتورية 
ونلقانونيـة نلتي تعلـي يف نهاية نلتحليـل نلدراع 
عـن نلطابـع نلطبقـي نلبروق1نطـي ملؤّسسـات 
نلدولـة نلتـي تخد1 بشـكل أسـايس طـونل االاة 
عقـوا شـبكات مصالـح ونخبته نلتي تشـاركه 
نلحكـم. وكان - يف ذنت نلوقت - إعالمه يدنرع عن 
نلقيـاانت نملؤتآ1ية نلتي أيّـدت نلعدونن رصنحة، 
وذلك من أخل ضآـان عواتهم، إذ كان يخد1  ذن 
نلتوخه يف نلوصول إىل تسـوية با قوتا مونليتا 
لل1ياض يلتقي بها مع قياانت حزبه نلتي سبقته 
إىل نل1يـاض ونلقا ـ1  مـع رشيكه عيل محسـن 
نألحآـ1 ونائبـه نلتاريخـي  ااي. و ـي صفقة 
تخ1ج ملها نلقو  نلوطليـة نليآلية و ي أنصار 
نللـه من خهة ونلحـ1نك نلجلوبـي وبعض نلقو  
نلوطلية نلتي تصطف بغباء مع  ااي وتُستهدف 
يف ونقـع نلحال من قبل عيل محسـن نألحآ1 نلذي 
ي1يـد نحتكار خبهة »نلرشعيـة«، كآا كان صالح 

ي1ُيد أن يحتك1 خبهة مونخهة نلعدونن. 
 رشـُل ننقـالب صالح يف ايسـآب 11017 قّلل 
من مطور  نسـرتنتيجية نلقو  نملضـاا  للثور  
نلتي تسـتهدف نلحلف نلوطلي نمللا ض للعدونن 
مـن انملـه، ريآـا ال يزنل محسـن ونإلمـونن يف 
أوج قوتهم مسـتآ1ين يف تصفية ُكــّل نلعلارص 
نلتـي كانـت اوريـة يف 11011 أو يحتآل عواتها 
للصف نلوطلي ضد نلهيآلة نألخلبية ونالسـتبدنا، 
و ي قو  وعلارص سياسـية من َحيْـُث موقعها 
نالقتصـااي نالختآاعـي يُفـرتض بهـا أن تتخـذ 
نملوقـف نلوطلي، ومشـرتكاتها مع عيل محسـن 
ونإلمونن طارئة غر نسرتنتيجية، وإذن ما نررتضلا 
ننتصـار نلعـدونن رسـوف تصطد1 مـع نإلمونن 
وعيل محسـن، بل إن  ـذن نلتصـاا1 حاصل نان 
ونلبيانـات نل1سـآية ونلتريحـات نلقياا  لهذه 
نلقو  نلتـي تّدعـي نصطفارها مـع »نلرشعية« 
تديـن مـا يآارسـه نإلمونن مـن إقصاء ورسـاا 
وتتهآهم بأنهم يُجيشـون ويُعدون نلعد  لح1وب 

ماصة بهم ال عالقة لها »بالرشعية«. 

نح��َو اس��تعادة الوح��دة الش��عبية الوطني��ة 
اليمنية

إن قضيـَة ُكـــّل نلقـو  ونلعلـارص نلوطلية 
ونلجلـوب، ماصـة  نلشـآال  يف  نليـو1  نليآليـة 
مع ظهـور حقائق طبيعـة نلعدونن ومشـاريعه 
نالستعآارية نلتوسـعية، وكذلك نتضاح مشاريع 
نللخب نلقديآة نلتي ت1يد أن تعوا عب خيل نألبلاء 
مـن أرس  عفاش إىل عيال نألحآ1 وما ي1تبط بهم 

من تحالفات طبقية مـع نلقو  نل1خعية نملحلية 
نملعاايـة للآجتآع نملدني وقيـم نلحدناة وللقبيلة 
كتلظيـم نختآاعي وقيآـه نالختآاعية وطبيعته 
نلزرنعيـة وقضاياه نلتلآوية نل1يفيـة، ونمل1تبطة 
بالـرشكات نالحتكاريـة نألخلبيـة ويف مقدمتهـا 
نلـرشكات نللفطيـة. أمـا1 ُكـــّل  ـذن نلوضوح 
يتحتـم نلونقـع نملوضوعي عىل نلقـو  ونلعلارص 
نلوطلية مللآـة صفورها، ونالنفتـاح عىل بعضها 
ونلعآـل عىل تبديـد مخاوف أط1نرهـا عىل قاعد  
نملخ1خات نملتونرق عليها يف مؤتآ1 نلحونر نلوطلي 
ونتّفـاق نلسـلم ونلرشنكـة، مـن أخـل نسـتعاا  
نلوحد  نلَشـعبية نلتي خسـدتها اـور  11 ربني1 
ونلتي أغلتها قطاعات شـعبية ونسعة يف اور  11 
سـبتآب، وتغليها نليو1 قطاعات شـعبية وقو  
وطليـة يف خلـوب نلوطـن ملا ضـة لالحتاللا 
نلسـعواي نإلمارنتي ومتآسكة بالحقوق نلعاالة 
للقضيـة نلجلوبيـة، رهـي نلطبقـات ونلرشنئـح 
ونلفئـات نالختآاعية صاحبة نملصلحة يف نلتغير، 
نلتـي لهـا مصلحـة مـن قيـا1 اولـة نملونطلـة 
ونلتلارـس  نالختآاعيـة،  ونلعدنلـة  نملتسـاوية 
نالقتصااي نمللضبط اسـتورياً، وقاار  عىل إنتاج 
نلجديد ونلتضحية يف سـبيل ح1ية نلوطن وتقدمه 
نالختآاعـي، و ـم نلعآـال ونلفالحـون ورقـ1نء 
نلقبائل ونلطلبة ونلعاطلون ونلبخونزية نلصغر  
نإلنتاخيـة نلصلاعية ونلزرنعية نلتي كانت عاخز  
عـن نللآو وأمذ حصة عاالة يف نلسـوق، بسـبب 
نحتكار نخبة نلسلطة نلقديآة للسوق ونلعالقات 
نلتجارية نلدنملية ونلخارخية، وكذلك  م سياسياً 
نليسـاريون ونلقوميون ونالسـالميون بتلوعهم، 
ونملثقفـون عآومـاً بآختلف مشـاربهم، ونلذين 
كانون ال يستطيعون نلتعبر عن أركار م وآرنئهم 
»ُمخَضعا« لسـياا  نلثقارة نلو ابية نلتكفرية 
وال يسـتطيعون بلـاء كيانـات حزبيـة ونقابيـة 
مع1ضـة للحظـ1 مـن قبـل نللظـا1 وإرسـاا ا 

وتف1يخها وإرقاا ا نستقالليتها. 
َة مغـزً  َكبرنً يف أن نلجبهاِت نلسـاملَة  إنَّ اَآَّ
نليـو1َ  ي يف حـدوا نلسـعوايّة كالجـوف )نلذي 
ريها حقُل نفط يآلي سـعواّي مشرتك(، وصعد  
)للضغط عىل أنصار نلله(، وعىل نلسـاحل كحّجة 
ونلحديـد ، و ـذه نلجبهـاُت عىل نرتبـاٍط مبارٍش 
بآصالـح نلسـعوايّة ونإلمـارنت، رـال مصلحـَة 
-مثالً- لشـابٍّ من تعز يف غزو صعـد  قااماً من 
نملعسـك1نت نلحدوايـة نلسـعوايّة عـب باقم أَو 
نلجـوف، كآا أنـه ال مصلحَة -مثـالً- للحجي أَو 
ضالعي يف غزو نلحديـد  وتقديآها لإلمارنت عىل 

غ1نِر عدن ونملكال. 
نلسياسـيّة يف أسـخن  نلجغ1نريـا  إنَّ طبيعـَة 
خبهات نليو1 تُسـِقُط ر1ضيَة يآلية نلرنع ونن 
مـا يح1ُّكـه رغبـة يآلـي يف قتل يآلـي المتالف 
بتعّدا ـم  راليآليـون  ومذن بهـم،  ملاطقهـم 
موخواون يف صلعـاء بتعايش ووئـا1، ونملالَحُظ 
بـأن مختلَف نلجبهـات نلدنملية يف تعـز وباتّجاه 
نلجلـوب ومـأرب  ـدأت ولم تعـد زحفـاً وزحفاً 
مضـاّانً، رـال توخـُد اونرـُع نختآاعيـة يآلية يف 

تح1يكها. 
وبشـكٍل آمـ1 ال يقـو1ُ أ ـايل  ـذه نمللاطق يف 
نلتآاسـات بالتعبئة للح1ب ونلزحف عىل نمللاطق 
نملجـاور  لهـم لدونرـَع ملاطقيـة أَو مذ بية أَو 

غزونت نقتصااية للتفيُّد ونالستباحة. 

* مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية 
اليمني

مصري الوحدة الشعبية التي جّســدتها ثورُة فرباير وضرورات وحدة الحركة الوطنية
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

أوُجُه الّشبه بين َتدخل “التحالف 
األمريكي” في اليمن وفنزويال

عبُدالباري عطوان*

رئيـس  غونيـدو،  يسـتلِجَد مـونن  أن 
نلفاتيـكان  ببابـا  رلزويـال  يف  نالنِقـالب 
ر1ننسـيس نلـذي يعتب أّول من تـوىّل  ذن 
نمللصـب نل1وحّي مـن أم1يـكا نلجلوبيّة، 
نألَزمـة  لحـل  ـط  نلتوسُّ عـىل  ويحثّـه 
نلفلزويليّـة، رهـذن يعلي أنّه بـدأ يُدرك أّن 
“اورتـه” بـدأت تفِقـد قّوتهـا، وتُونِخـه 
ُصعوبـات ُكـب  للوصـول إىل أ دنِرها يف 
إطاحة ُحكم نيكوالس مااورو نلبوليفارّي 

نليسارّي نمُلعااي للهيآلِة نألم1يكيّة. 
غونيـدو نلـذي نّسـق ننقالبه  ـذن مع 
نل1ئيـس نألم1يكّي اونالـد ت1نمب وبعض 
نلّزعآاء نام1ين نمُلونلا لونشـلطن يف أم1يـكا نلجلوبيّة ِمثل قاا  نلبنزيل 
وكولومبيـا وبارنغوني، أالاء زيار  رسيّة قا1 بهـا إىل نلعاصآة نألم1يكيّة، 
ِمـن نمُلفـرتض أن ال يلجأ إىل نلفاتيـكان، و و نلذي يحظـى بدعم نلواليات 
نملتحد  وكلدن وُمعظم اول نالتّحاا نألوروبي، رآاذن يآكن أن يُقّد1 له نلبابا 
ر1ننسـيس غر “نلّدعونت” عن بُْعد،  ذن إذن ق1ّر نالنِحياز مُلعسـك1ه يف  ذه 
نألزمة نلدنمليّة، ولكّن نلبابا ميّب أمله ونمتار نلِحياا وعد1 نلتدّمل كعااته 

يف ُمعظم نللّزنعات نمُلآاالة، إن لم يُكن كلها. 
نألُمـُم نملتحـد  نتّخذت نملوقـف نلِحيااي نفسـه، وونصلـت نلتّعامل مع 
ُحكومـة مااورو نلرشعيّة، حسـب ما خاء عىل لسـان نمُلتحّدث باسـآها، 
ل إىل حلٍّ سـيايسٍّ لألزمة  وأّكدت تأييد ا للِحونر با خآيع نألط1نف للتّوصُّ

يُجلّب نلِبالا َسْفك نلّدماء. 
* * *

ننقالب غونيدو بَدأ يفِقد زمآه،؛ بسـبَـِب ننِحسـار نلتًأييد نلشـعبّي له، 
وُمعارضة نمُلؤّسسة نلعسك1يّة له واعآها نلحاِسم للظا1 نل1ئيس مااورو 
نلرشعـّي، رامُلظا ـ1نت نلتي اعا إليهـا رئيس نالنقالب لم تحـَظ بتجاوٍب 
خآا ـريٍّ كبر رغـم نلّظ1وف نملعيشـيّة نلّصعبة نلتي يعيشـها نلشـعب 
نلفلزويـيلّ تحـت نلِحصار، وكان عدا نمُلشـاركا ريها أقـل بكثر من عدا 
نمُلشاركا يف نألُم1  نمُلضاّا  نمُلونلية لل1ئيس، كآا أّن ُكل نلحآالت نلدعائيّة 
نألم1يكيّة حول حدوث ننِشـقاٍق يف نلجيش نلفلزويـيلّ وِخل1نالته اَبُت عد1 

اّقتها، إن لم يُكن كِذبها بشكٍل راِضٍح. 
نالنِقالب نلفلزوييلّ يُذّك1نا بِبدنيات نلثّورتا نلسوريّة ونلليبيّة، وتضخيم 
َمحّطـات رضائيّة مع1ورة لالنِشـقاقات يف نلّسـلك نلدبلومـايّس ونلجيش 
وبعض نلوزنرنت لإليحاء بأّن ُسـقوط نللّظا1 كان وشـيًكا، للَكتشـف أنّها 
حآـالت اعائيّة من ِخهـات واول مليجيّة مع1ورـة، وتلَطوي عىل نلكثر 
من نمُلبالغة ونلتّح1يض، ونأل م من ذلك أّن نسـبًة ال بأَس بها من نلُسـف1نء 
ونلوزرنء نمُللشـّقا حَصلون عىل مبالَغ ماليّة  اِئلة ُمقابل ننشقاقهم، وبعد 

ُمساومات رشسة مع “نلُوسطاء” ل1رع نلثّآن. 
نلجيـُش نلفلزويـيل، ورغـم نمُلعانا  نلّشـديد ، ونلُظـ1وف نلّصعبة نلتي 
تعيشـها نلِبالا، و ج1  أكثـ1َ من االاة ماليا رلزويـيلّ إىل نلّدول نمُلجاور  
بحثًـا عن لُقآة نلعيش، لم يلَشـق ولم يتآـ1ّا عىل قيااته، ونالنِشـقاقات 
حصلت بَشكٍل ونضٍح يف ُصفوف ُمعسك1 نمُلعارضة نمُلونلية ل1ئيس نالنِقالب، 
 1 ل نلعسـك1ّي نلخارخّي ألنّه ربّآا يُفجِّ حيث عاَرض بعض أخلحتها نلتَّدمُّ

ح1بًا أ ليًّة تُدّم1 نلِبالا ُكلِّيًّا. 
أم1يـكا تتعاطى مع نلوضع يف رلزويال بط1يقِة تعاطي نلتحالف نلع1بي 
ا ماِنًقا، مع قصٍف خويٍّ  مـع أ ل نليآـن، أّي أنّها تف1ِض ِحصاًرن تجويعيّـً
وغزٍو أريّض، اُّم تقو1 بإرسـال نمُلساعدنت نإلنسانيّة إلنقاذ نلّشعب نليآلّي 

أَو نلفلزوييلّ ِمن نملجاعة. 
نقول  ذن بُآلاسبة وصول أُول شاحلات ِمن نلغذنء نألم1يكيّة إىل نلشعب 
نلفلزويـيلّ، ونلضّجـة نإلعالميّـة نمُل1نرقـة لهـا، رلزويال ال تحتـاج إىل  ذه 
نمُلسـاعدنت، ويكفي أن ت1رـع نلُحكومة نألم1يكيّـة “نلتّجآيد” عن نألمونل 
نلفلزويليّـة يف مصاِررها من عونِئد نللّفط )تشـرتي الث نللّفط نلفلزوييل( 
وتُوِقف ُمؤنم1نتها لكي تعيش نلبالا يف بحبوحة، وتشـرتي ُكّل نحتياخاِتها 

من نلّطعا1 ونملونا نلرضوريّة نألُم1َ . 
* * *

كان نليوت أب1نمـز، أحد نمُللّظ1ين نمُلحارظا نلُجدا نلذي نمتاره نل1ئيس 
اونالـد ت1نمب لكي يكون ملدوبًا له يف نألزمـة نلفلزويليّة، يف قّآة نلوقاحة 
علدمـا طالـب مـااورو بُآغـاار  كارنكاس، ألنّـه مـن نألرضـل للَآسـار 
نلديآق1نطّي أن يكون ماِرج نلِبالا، وأّن ُ لاك عّد  اول ُمستِعّد  الستقباله 

مثلآا قال يف تريحاٍت أاىل بها أمس. 
أال يُذّك1نـا  ذن نلكال1 بدعونٍت أم1يكيٍّة وت1كيّـٍة ومليجيّة ُمآاالة خ1  
توخيهها لُكل من نل1ئيسـا بشار نألسـد ومعآ1 نلقذنيف يف بدنية ما يُسّآى 

بثورنت نل1بيع نلع1بي للُآغاار  إىل مالذنٍت آملٍة يف موسكو وباريس؟
مااورو لن يُغاار رلزويال.. وال نسـتبِعد أّن من سـيُغاار ا  و غونيدو، 
رئيس نالنقالب، إىل ونشـلطن عىل وخه نلتّحديد،  ذن إذن قِبَلت به، ولم تُغِلق 
أبونبها يف وخهه، مثلآا رعلت مع ُعآالء آم1ين أكث1 أ آيًّة ِمله ِمثل شـاه 

إي1نن. 
نلثـور  نلبوليفاريّة يف رلزويال نلتي بَذََر ِبذرتها نألُوىل  وغو شـاريز  ي 

، ونفتِخ1 بذلك.. ونأليّا1 بيللا.  نلتي ستلتر، أَو  كذن نأَمل ونُصيلِّ

* كاتٌب وصحافي فلسطيني- رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم اإللكترونية

11 فبراير بعد سبع سنوات عجاف
زيد البعوة

علدما يبَحُث نإلنسـاُن نليآلي عن أسـباب 
نملسـتآ1ّ ملـذ عـا1  نلـرنع 
1011 إىل نليـو1 يجـُد أن أحـد 
أَ ـّم  ذه نألسـباب  ي اور  
نلحااي عرش من ربني1، ولكن 
لـو نأتـي للتسـاءَل عآـا قبل 
1011:  ل كان نلشعُب نليآلي 
ونالسـتقالل  بالح1يـة  يلَعـُم 
ونلتلآيـة  ونل1مـاء  ونلخـر 

ونللهضة نالقتصااية؟ 
نلكثـر  إخابـة  أن  ال شـك 
سـوف تكـون إنآا قبـل اور  
ربنيـ1 أرضل مـن نليو1 بألف 

م1 .
ال ليس نألمـ1 ذلك رلوال اـور  ربني1 لكان 
نليآـن مسـتعآ1نً بـدون أن يح1ّك نللـاُس أي 
سـاكن وبـدون أن يسـتطيعون أن يعآلـون أي 
يشء، ومن نألسـاس كان نليآن تحت نلوصاية 
نألخلبيـة مـن قبـل أم1يـكا ومـن قبـل اول 
نلخليـج، ويف مقدمتها نلسـعوايّة ونإلمارنت، 
وكان نلشعب نليآلي وال يزنل يعاني من نلفق1 

ونلبطالة.
ما قبل اور  نلحااي عرش من ربني1 1011 
كان نليآـَن يعاني مـن ح1وب انمليـة، ملها 
سـتُّ ح1وب ظاملة شـلها نللظا1 نلسابق عىل 

محارظة صعدَ  ورصنعات سياسـيّة وأملية، 
وكان تلظيـم نلقاعد  يبلي نفَسـه يف مختلف 
نلجلـوب  يف  باليآليـا  ويفتـك  نملحارظـات 

ونلشآال.
كان  لاك نستق1نٌر لبعض 
عـىل  ونألحـزنب  نملكونـات 
حساب مظلومية نام1ين.

وبعيدنً عآا قبل 11، اعونا 
نتحدَّْث عآـا بعُد، رآلذ نندالع 
اور  ربنيـ1 نلشـعبية تحّول 
ومسـتلقٍع  بـؤر   إىل  نليآـُن 
للرنع نملتعدا سياسيّاً وأملياً 

وعسك1يّاً.
لـم يكـن  لـاك مانـٌع وال 
مشكلٌة لد  أم1يكا ونلسعوايّة 
وب1يطانيـا ونإلمارنت من بقاء 
اـور  نلحـااي عرش من ربني1 تحـت نلوصاية 
نلخارخيـة؛ بُحّجة ناللتزن1 بآا يسـّآى نملباار  
نلخليجيـة نلتـي كانـت بآثابـة صـكِّ وصاية 
مارخيـة عىل نليآن وبقاء نلحكم يف يد نإلمونن 
نملسـلآا نملتآثلا يف حزب نإلصالح نلذي عآل 
ملصلحة نلخارج أكث1 من مصلحة نليآن وخعل 
نلسـفار  نألم1يكيـة  ـي ناِمـــ1 ونللا َي يف 

شؤون نليآن ونليآليا حتى  101.
ولوال اور  نلحااي ونلعرشون من سـبتآب 
َلآـا كان لثـور  نلحـااي عرش مـن ربني1 أيُّ 
معلى سـو  نله1وب من نلظلـم ونلطغيان إىل 

نالسـتعآار نلحقيقي، بل إن اور  ربني1 كانت 
ر1صـًة حقيقيـًة ألم1يكا ونلسـعوايّة ونلدول 
نلتـي تسـعى إىل خعل نليآـن مسـتعآ1ً  لها 

وألطآاعها.
وعـىل نل1غم من حجم نملعانـا  نلتي يعاني 
ملها نلشـعُب نليآلي ملذ ما بعد اور  نلحااي 
عـرش من ربنيـ1 إىل نليو1 إاّل أنلـا نلعُم بيشء 
من نلح1ية ونالستقالل ونحسُّ بشكل حقيقي 

أنلا أح1نٌر وأنلا نحُكُم أنفَسلا بأنفسلا.
ومن نلونضح خـدنً أن أَ ـمَّ أ دنف نلعدونن 
نألم1يكي نلسـعواّي  و نلقضـاء عىل أ دنف 
نلثـور  وإَعاَا  نليآن إىل م1بع نلوصاية، ولكن 
نلصآوا نليآلي يف مونخهة نلعدونن أرشـل ُكّل 

أ دنف نلعدونن.
وحتـى ال يصـَل نلعـدونُن إىل أ دنرـه عليلا 
كشـعب يآلي أن نستآ1َّ يف اورتلا ويف خهاانا 
حتى نكآـَل ما بدأناه وكآا قيـل نلحفاظ عىل 
نلثو  وحآايتها ونستآ1نر ا وتحقيق أ دنرها 

أَ ـمُّ من نلثور  نفسها.
ومـن أَ ــّم أ ـدنف اورتلـا  ـي نلح1يـُة 
ونالستقالُل، سونء اور  ربني1 أَو اور  نلحااي 
ونلعـرشون من سـبتآب وحتـى تتحّقق  ذه 
نأل ـدنف عليلا أن نونصَل مشـونرنا نلثوري يف 
مونخهة نلعدونن حتى نحّقق ألنفسـلا ولبلدنا 
نلح1يَة ونالسـتقالل، و ذن ليس مستحيالً وقد 
قطعلا شـوطاً كبـرنً ولم يبـَق إاّل نلقليُل حتى 

نصل إىل نللر نملبا إْن شاء نلله. 

بالد الحرمني.. إىل أين؟!
ـة وكلتم رشكاَء للظا1 آل سـعوا  َكبرنً يف تزييف وعي نألُمَّ
ـة عن إْساَلمها نلصايف  ونلفك1 نلوّ ابي نلتدمري يف إبعاا نألُمَّ
نللقي، إْسـاَل1 نلعبوايـة لله وحَده ال رشيك لـه ونلتح1ّر من 
نلطاغـوت وقول كلآة نلحـق يف نلوقت ونلزمـن نلذي يلبغي، 
إْسـاَل1 تزكيـة نللفوس ونرتباطهـا نإليَْآــانـي نلونعي بالله 

وناللتزن1 بكل نلقيم نألمالقية ونمُلثُل نلسامية.
ـة عن نللـه وعن نل1خوع  عآلتـم ولألسـف عىل إبعـاا نألُمَّ
لكتابه نلك1يم كَآْصـَدٍر أساس يف نلتوعية ونلتبصر ومع1رة 
نإلنسـان غايتَه نلحقيقية وما له ومـا عليه عىل ضوئه وعىل 
ضوء نالقتدنء نلصحيح بلبيـه محآد صىل نلله عليه وعىل آله 

وصحبه وسلم يف مختلف شؤون حياته.
قدمتـم نإلْسـاَل1َ بصور  مجتزأ ، رهو عبـارٌ  عن طقوس 
مـن قا1 بها رقد قا1 بونخبه وزياا ، إْسـاَل1ٌ ال يُحثُّ نملسـلَم 
عىل نلقيا1 بآسـؤوليته وال يدرُعه لليقظة ونللهوض، إْساَل1ٌ 
ال يحـ1ُّك ضآـرَه، ال يبعُث ريه روَح نلعز  ونلغر  ونلسـعي 
إلصالح حياته عىل أساس  ذن نلدين نلهااي إىل سونء نلسبيل، 
إْسـاَل1 ال يح1ّكه نحو إقامة نلعدل ومقاومة نلظلم ونلتصدي 

للظاملا نلذين يغّرون ويبّدلون كيفآا يشاءون. 
 ـذن ليس تجليـاً عىل أحـد،  ذن ونقٌع مأسـاوي نعيُشـه 
نليو1، ونقٌع لم نـ1َ لكم ريه أيَّ اور أو تأار إيجابي، بالتأكيد 
نال تآـا1ُ بكل ما يزّكي نفس نملسـلم أم1ٌ مهـم وال مانع من 
رصرـه عن آالت نللهو، وال بد مـن ارعه للحفاظ عىل نلصال  
ونلصيا1 َو... ونونرل نلعبـاانت، لكن ر1يضَة نألم1 باملع1وف 
ونللهي عن نمللك1 ر1يضٌة بآفهومها نلشـآويل ال تزنل غائبًة، 
ٌل عن نملسـؤولية، وحتـى نان ال ت1يدون مصارحَة   لاك تتصُّ
ـة أن نرتباَطكم نملايل ونلفك1ي بلظا1 آل سـعوا  و نلذي  نألُمَّ

يجعلُكم تقفون  ذه نملونقف نلسلبية.
نعـم سـيُزِعُجهم أيُّ توّخه يهـدُف مللصاحتهـم ويبُا ما 
 ـم عليه من نعوخاج وسـتهّدا عىل إاـ1ه مصالحكم، ونعم 
يف نلوقـت ذنتـه ال نلك1ُ أن  لـاك خهالً يف أوسـاطكم وغياَب 
وعي؛ بسـبَـِب عليّـة نلقو1 ريكم وأسـباب أُْمــ1َ ، و ؤالء 
يحتاخـون إىل قـ1ب وتوضيح أكثـ1َ، مع نحرتنملـا وإخالللا 
ـة، وأملُلا ملهم أن ت1تفَع  للعلآـاء نلصااقا نل1بّانيا يف نألُمَّ
أصونتُهـم أكثـ1َ، أن يتونخـدون إىل خانب شـعوب أمتهم، وأن 
يكونـون يف نلصـدنر ، يف توعيتهـا، يف نإلسـها1 إىل خانـب ُكّل 
نلجهوا نلخّر  نلح1يصة عىل إحدنث نلتغير وتحقيق نلتلآية 
نملسـتدنمة لهـا، بَعيدنً عـن نلتبعية لقو  نلظلم ونالسـتكبار 
وورق ملهجية قويآة وتحت قياا  رشيد  وح1ية ونستقالل 

ومطط مدروسة  اارة. 
ال أنىس أن أذّك1َ أنفَسـلا َخآيعاً بقول نلله )َوِقُفوُ ْم، إِنَُّهم 

ْسـئُولُوَن( رآهـمٌّ أن نتعلََّم بوعي ونعآـَل بفاعلية وصدق،  مَّ
ـًة علدما تتكّشـُف  رال أحـد معذور يف نلدنيـا ونام1  وَماصَّ
نلحقائُق وتصبُح ونضحًة كالشآس يف رنبعة نللهار، أَو إيثاره 
مصالَحه نلشخصيَة عىل حساب ايله وعقيدته وضآره،  و 
غرُ معذور أَيْضاً، وما سـيرتتُب عىل سلوكه  ذن من مخاط1َ 

، نسألُه نلسالمَة.  سيكوُن أشدَّ

املهّرج الجديد
أكاايآيـة نإلمـارنت نلديبلوماسـية نلتي ي1عا ـا ُمَجـ1ّا 
مه1خـا رايئـا يف سـرك نلحـ1ب عـىل نإلر ـاب، َوُمِلـَي 
تحالُُفهآـا مـع رئيـس أكب اولـة ع1بية بالفشـل نلذريع يف 
ُكـــّل خوالت نملونخهة نلسياسـيّة َونإلعالميـة نلتي أعللو ا 
عىل قطـ1، َوصار لإلمار  نلضئيلة ظلٌّ حـا نمتار نلكباُر أن 

يصرون أقزنماً.
َومـن با ُكـــلِّ ُرعا  نإلر ـاب َومصّدريـه َونلتابعا لهم 
بامتهـان، بدت قط1 وحَد ـا متصالحًة مع نفسـها بالتزن1 
مسـار اابـت يف اعـم نلتلظيآـات نألصوليـة َونلجآاعـات 
نإلر ابية تطابََق ريه نلقوُل َونلفعُل، لم تحلق نللحية مع حفرت 
يف بلي غازي َوتجّهز نألحزمة نللاسفة مع أبو نلعباس يف تعز 
كآـا رعلـت نإلمارنت، َولـم تعلن نإلمونن يف مـر إر ابيا، 
َوتسـتضيف قاا  إمونن نليآـن يف نل1ياض، َولم تدعم نلح1ب 
عىل نإلر ابيا يف مر َوليبيا َوتحارب بهم يف نليآن َوسـوريا 
كآـا يفعل بن زنيد َوبن سـلآان، َولم تذ ْب لقتال نلقاعد  يف 
أرغانسـتان َوتقاتل عن انعـش يف بلدنن نل1بيـع نلع1بي كآا 
تفعـل نلواليات نملتحـد  َوب1يطانيا َولم تفتـح كرتكيا أبونبَها 
عـىل مصاريعها أمـا1 إر ابيي نلعالم للدمول إىل سـوريا ام 
ت1سـل ُقــوَّنِتها للعدونن عىل شـعب َوأرض سـورية باسـم 

محاربة نإلر اب. 
لقد اعآـت قط1ُ إر ابييهـا، َحيْــثُآا حلـون اون ِرَصا1، 
َوانرعـت عن نملقيآا ِمن قياانتهـم يف نلدوحة بكل رصنحة، 
َولم تطعـن من نلخلف رشكاَء ا يف رعاية نإلر اب كآا رعلون 
معهـا يف مؤتآ1 ت1نمب نإلْسـاَلمي للح1ب عـىل نإلر اب نلذي 
نسـتضارت نل1ياُض سـخاراِته بآلتهى نلبـذخ، َوحا يعلُن 
وزيـ1ُ نلخارخية نلقط1ي من ونشـلطن عـن مؤتآ1 إقليآي 
للح1ب عىل نإلر اب ستسـتضيفه نلدوحـة َق1يباً رهذن يعلي 
أن نملخ1َج نألم1يكي قد أشـار ب1رع نلستار ليبدأَ نمله1ُج تآيم 
اوَره يف رصـل  ـزيل آم1 من مرسحية نلحـ1ب عىل نإلر اب 
ـُح أن ته1يَج بـن َحَآد لن يكـوَن مضحكاً  نلسـآجة، َونمل1خَّ
َوُمثرنً للسـخ1ية كته1يج بن سـلآان َوبن زنيـد َوأقلَّ بذَماً، 
أما نإلر اُب راملؤكَّـُد أنه لن يَُآسَّ بسـوء َولن يصاَب إر ابيٌّ 

بشوكة. 
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د. مصباح الهمداني
مـاذن تكتُُب يـا قلآي.. ومـدنُاك أضحى قطـ1نِت امي.. 

وح1وُرك أمست خزًءن من أملي.. 
يا قلآي: أرأيت بلي صهيون.. أصحاب نمُلسِك1 ونألريون.. 
يختطفـون نلشـبَل يف عـز شـبابه، ويخـ1ُُج بعـد عقوٍا 
يتحّسـس أنيابَه، لكن يديه وركيه، وعيليه ورخليه، ونألنَف 
وأذنيـه، وأصابـع قدميـه، ونلبلـر ونلخلر ونلوسـطى 
ونلسبابة يف كفيه، يخ1ُج يع1ُف أُّمه، ويقبُّل أمويه وعآه.. 

وأعجب من  ذن؛  ل تدرون؟! 
أن سـجيلًا يف سـجن للصهيونية، أتقن 16 لغـًة أخلبيًة، 
وإن شـئتم شـيئًا لإلابـات، رسـلون عـن ُحـ1ٍ يدعـى  الل 
خ1نانت.. وآم1 ألََّف ُكتبًا عد ، تلتقد نلسجن وأَبْلَاء نلق1ا .. 
وحذنري أن تحسـب أني مّدلس، قبل أن تبحَث عن ك1يم 

يونس.. 
وإنلـي ما زلت ألعُن نليهـوا، لكللي يف حرٍ ؛ مِن نليهوا؟ 

 ل خارنا من نليهوا.. 
لكله موحـٌد يف رقعٍة عىل عآـوا، يف م1قٍة مرضنء ليس 
لها حدوا.. وخارنا ال يُشـبه نليهوا.. يف نلفعل.. يف نلزنَّار.. يف 

نلقانون.. يف نلحدوا. 
رأيَُّة ملٍة لجارنا نلحقوا؟!.. 

باألمس يَبِْكيلا نألسر، ونليو1 نَبكي من أسر!
أمـب قوَمك يا شـوعي عن عيليـك، عن امٍع سـاَل عىل 
مدَّيـك، وأنَت تـواُّع َمـن أرسوك، من أمـذوك خ1يًحا وعىل 

أظه1 م حآلوك.. 
عآن ربطون ُكّل خ1نحك، حتى نجحون يف إيقاف نزيفك.. 
أمب قوَمـك عن رِسِّ نلدمعات، عن أعآـِق يشٍء يف نلذنت، 
عـن أَْماَلٍق ال تكتبها نلكلآات، عن قو1ٍ قلُت لهم يوًما، عذًرن 
مآـا رات، رأخابون ُكّل نملايض مـات، وأنَت للا ضيٌف موروُر 

نلجلبات. 
أمب م يا شـوعي شيئًا عن تفصيل غذنك، عن خهِد بلي 

نإليَْآان؛ يف طبك واونك.. 
وأمرًن يا شوعي! 

 ل وصلتك نألنباء، بآا رعل نلسـفهاء، من خرنن نلسوء 
نلجبلاء، بأسـٍر ما أرسوه، وبشبٍل ُح1ٍّ لم يلقوه.. لكن باملال 

رشوه.. من أحق1 م1تِزق يف نلعالم باعوه.. 

أمذوه.. طـارون ر1ًحا ما إن وخدوه.. قال نمل1تِزق نلعاري 
لللذل نملحتق1 نلشاري.. 

ل، َرإّن أسـرَ نليو1 من نلصف نألول،  أويف نلكيل وال تتلصَّ
وحـا يقـو1 مـن غيبوبتـه تكتشـفون أاّق نألرسنر عـىل 

نألكَآل... 
قال نلشاري:

-تكفيكم ألفان.. 
راون:

-زانا زانا.. 
زنا نلشاري ألًفا روق نأللفا.. 

لكنَّ نمل1تِزق نلبائع.. أمىض وقتًا يتوسُل مواله، وي1ّاا:
-طال عآ1ك يا نألمر.. إن نألسر يساوي نلكثر.. 

رصَخ نلشاري يف وخه نمل1تِزق نلعاري:
- ـذن ألـٌف.. وال يشء أَْكثَــ1 مـن  ذن.. ونلويـل لكم إن 
كانت قصُة  ذن كقصة يوسف من قبل.. أنسيتم يا أنذنل.. 
أرمـى نمل1تـِزق نل1نمي شـدقيه ورـكَّ نألحبـال لفكيه.. 

مبتسًآا وي1ّاا:
-تلك نلغلطة لن تتك1َّر.. ونقرتب إىل أُذُن نلشـاري يهآس 

يف ذع1:
- ذن حآز .. مضآون مضآون. 

-يـا ويلـك إن كان سـونه يـا ويلـك.. سـأحطم عصاي 
بأكآلها يف خلدك.. 

ضحـك نمل1تـِزق نلتاره، يتحّسـس ظهـ1َه بيديـه وي1ّاا 
كاألبله:

- يا وييل ملك.. يا وييل.. 
خلس أسـرُ نليآن نلغايل كالتآثال.. با يدي رشذمة من 

أشباه رخال.. 
يتألم صاحبَلا لكن يأنف.. وي1  أن نزيَف نلد1 توقف.. 

ي1ّاا أولهم:
-أنَت حآز  نلحواي.. ال تتلك1.. وال تتعبلا أَْكثَــ1. 

ي1ّاا نلثاني:
-أنت أمو نلسيد َعبدنمللك.. نعرتف وإال سلعذبك.. 

لكلـه يلزل ببره، ويآسـح بقايا رخولتهـم بلظ1نته.. 
ي1ّاا االثهم:

-يـا نللـه.. كم  ـو وسـيم.. مثل أميـه.. لكـن نظ1نته 
ه نليُآلى ويقول: أرعبتلي.. يهز كفَّ

-ال تطالعلي يا أبو يآن.. 

يصآـُت حآـز .. وكأن صآتـه إعصـار.. مـا لبثـون إال 
لحظـات.. حتـى م1خـون ليعواون بجـالوز  مسـتأخ1ين.. 

يحآلون نلعيص ونلكابالت.. 
وتبدأ م1حلة عذنب يومي يعلن بدأ ا حآز  بقوله:

-لسُت حآز  نلحواي.. 
وتلتهي حا تكل أكتارهم، وتبىل قوتهم.. 
نلقـايس، مـن  بعتاا ـا  ـا1  نألَيَـّ مضـت 
نلتعليـق إىل نلرضب نلوحيش؛ ليعتاا ا حآزُ  
كوخبـٍة ال ملـاَص ملهـا.. ويأتـون إليه بعد 

أشه1:
-يا حآز .. سـتآوُت بالـرضب ونلتعليق 
تحت أيديلا ولـن يلقذَك أحد.. ال ن1يد ملك إال 

شيئًا ونحًدن.. 
ي1رـُع بطلُلـا رأَسـه وعيلَيـه إىل نلسـآاء 

تخرتق ُكّل سقٍف بلّوه ويقول:
-وماذن ت1يدون؟

نلسـيد  أمـو  بأنـك  تعـرتف  أن  -ن1يـدك 
وسلتوقف عن تعذيبك. 

ضحَك نألسـد نليآاني نلهصور حتى بانت 
نونخذه، وقال:

-أت1يـدون ملي أن ي1نني سـيدي وموالي 
وأنـا أّاعي أني شـقيقه كذبًا وزورن..  ذن  و 

نملستحيل. 
غـاب نلجـالاون.. وعـااون بعـَد لحظات، 
بسـاطور أشـبه بالسـيف، ومشـبة خـزنر 
مسـتخدمة.. ام نقلوه إىل غ1رة تشـبه غ1ف 

نلقلصلية.. 
صاَح أحد م:

-حآز ... سـلبدأ نلتقطيع..  ل سـآعت 
بخاشقجي! 

نبتسـم نلويل نملؤمن ويف لسـانه تسبيح ال 
يتوقف.. 

نختآعـون عىل يده نليُآلـى، لكلهم عجزون 
عـن تطويعهـا، رخـدروه، ووضعو ـا روق 
نلخشـبة..  و  نلعبُد نلسـعواّي بساطوره، 
ويف لحظـة طارت نألصابع بعيـًدن، ونحدً  تلو 
أُْمــ1َ ؛ ليرتكـن ملفهن اًما غزيـ1ًن نازًرا، 
ورتحـون بطلـه، ومـا إن أراق مـن غيبوبته، 
حتى أمسـك يده نليآلى باليـرس ، ونظ1َ إىل 
وخو هـم نمللتشـية، وأرون هـم نلضاحكة، 

ورّاا:
-أ كذن تفعلون باألسـر.. ألم تشبعون من 

نلتعذيب ونلتعليق نليومي!

ويجيبـه أَْكبَــ1 ـم ك1ًشـا، وأمفهـم عقـالً، وأبطأ م 
نستيعابًا ويقول:

-أنتـم )نليآلـة( عيـال.. رالـذي معلا م1تِزق ال يشـبع، 
ومسـتعد يبيع أمه، وحتى لو ن1كب رـوق ظه1ه، أ ّم يشء 
علـده نلفلوس.. ونلذي ضدنا مثـل نلجبل نألصم ال يفهم وال 

يعقل وال يرتنخع وال يلكرس. 
ام يصيح بصوت مأل أركان نلسجن كله:

-يـا بلـي آا1 قصصلـا أصابعك كلهـا، وتلذذنـا بقصها 
إصبًعا إصبعاً حتى تعرتف.. 

يبتسم نلبطل ويشر إىل رقبته ويقول:
-لـو قصصتـم  ذه ملـا نزاات لسـيدي نلقائـد إال ُحبًا.. 

ولكلي لسُت شقيَقه. 
ا1 وقد أمـذت أصابع يدي وقدمي حآز .. يف  مضِت نألَيَـّ
عآلية تعذيب وحشـية، لم تفعلها أية عصابة إخ1نمية عىل 

مد  نلتأريخ... 
كان أَْكثَــ1 نأللم نلذي يفتت قلب نلبطل  و بيع نمل1تِزقة 
نبـن وطلهـم إىل غ1يـٍب حقوا يكـ1ه نليآليا بشـكل عا1، 

وقصص تعذيبه لهم يف ُكّل مكان وزمان... 
لقـد قصـون أصابع حآـز ، وظلون أنهـم يقتلونـه بذلك 
ُكّل يـو1، لكله  و نلـذي قتلهم، وأذلهم وأمزن م، وكشـف 

عورتهم، وكم  م مج1مون وحق1نء.. 
ولكـن نألَْكثَــ1 ملهم اناء  ومسـة؛  ـم أولئك نمل1تِزقة 
نألنـذنل.. وكيـف  انـت عليهم أنفسـهم حتى يبيعـون نبن 

بلد م.. من لحآهم وامهم.. 
سال1 نلله عليك يا حآز ، يو1 ُخ1حت، وأيا1َ عذبت، وأيا1َ 

نرُشت.. 
نلسال1 عليك وعىل نلقائد نلذي شبّهوك به َملًقا، رتشبهت 

به ُملقا.. 
نلسـال1 عـىل أ لـك نألميـار وعـىل ررقائـك نملجا دين 

نألح1نر.. 
رآـن رحـاب حآز  نلطا ـ1 ، ومن با امائـه نللازرة، 

وأوخاعه نملرتنكآة، أتساءل؛
متـى نوحد نلصفوف ونتلـازل، ونلعن نلح1ب، ونحتضن 
بعضلا بعًضا، ونبحث عن أصابع يدي وقدمي نلبطل؛ لللآها 

وندرلها وندرن معها ُكّل أورنق نلح1ب ومآسيها.. 
ومتاًما: يا خآيع نليآليا بكل أطياركم.. 

ونللِه ام ونللِه:
لو كان نألسرُ إي1ننياً أَو  لديًّا أَو رلبيليًّا أَو حتى بلقاليًّا.. 
أو  لدوسـيًا أَو يهوايًا أَو نرننيًا أَو حتـى بوذيًا.. ملا مس 

نلسعوايّون مله شع1  أَو ظف1نً.. 
لكن نلحقيقة نلتي يتجا لها نلبعض، أنهم رعلون ُكّل  ذن، 
ورعلون قبل  ذن آالف نلج1نئم لسبب وحيد؛ و و أن نلضحية:

يآلي!  وضعون تحت يآلي ألف مط ومط.. 

كتابات

 أبــــــِشـــــــر
خدمة الرصيد اإلضافي 

MTN من

خدمة “أبِشر” تمكن مشتركي الدفع المسبق من الحصول  
 على رصيد إضافي عند عدم توفر رصيد لديهم. 

 
معك في كّل مكان

mtn.com.ye لطلب الخدمة أرسل “س” إلى 202

 لمزيد من المعلومات أرسل “ أبشر “ إلى 111 مجاناً
* تطبق الشروط واألحكام

شقيُق السيد

معلومات عن 
األسري حمزة:

االسم: حمزة علي داحش مبارك الهزمي.
من َأْبَناء قرية هزم مديرية أرحب محافظة صنعاء.

تم أسُره في جبهة نجران بعد إصابته في تأريخ 10-9-2018م
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برنامج رجال اهلل: )ملزمة معرفة اهلل نعم اهلل الدرس الخامس( 
 هل تكفي صالة االستسقاء لعودة األمطار؟ وما يجب علينا ليستجيَب اهلل دعاَءنا؟

الشهيد القائد: لو عاد الناس إىل اهلل عودة نصوحاً، 
مّتبعني لهداه، مبتعدين عن ما يغضُبه، فلن يرتكنا

 : بشرى المحطوري:
 

ونصـل نلشـهيُد نلقائُد حديثَـه يف ملزمة 
)مع1رـة نللـه نعـم نلله نلـدرس نلخامس( 
عن نعآة نلله -ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل- عىل عبااه 
وملهـا نعآـة نمليـاه ونألمطـار ونلعيـون، 
وأما1 ننعـدن1 نألمطار وخفـاف نابار ي1  
نلشهيد نلقائد بأن نلحل  و بالعوا  إىل نلله 
رقال: ]سـيكون نلجونب: أنت يـا نلله نلذي 
تلـزلـه من نملزن، من نلسـحاب }َلْو نََشـاُء 
َخَعْللَـاُه أَُخاخاً{ مالحاً رـال يصلح للرشب 
وال يصلـح لسـقي نألرض،  ـل بإمكانـك 
أن تسـقي نباتات مـن نلبحـ1؟. ال يصلح. 
أليـس ماء نلبح1 كثر خـدنً؟ لكن ال يصلح 
ال للرشب وال لزرنعة نألشـجار، وال لسـقي 
نملزنرع بل وال يصلح أحياناً نسـتخدنمه مع 
بعـض أاونت نلتلظيـف، أحيانـاً ال يصلـح 
نسـتخدنمه مع بعـض أنـونع نلصابون، ال 
يقبل. ألسـلا مؤملا بـأن نلله -ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاىَل- يسـتطيع أن يجعله أخاخاً: مالحاً 
شـديد نمللوحة؟ يسـتطيع حتـى ولو أبقاه 
كثرنً يف متلاوللا، لكن يسـتطيع أن يحوله 
ره يف أعآـاق نألرض }ُقْل  إىل مالـح، أو يغـوِّ
أََرأَيْتُـْم إِْن أَْصبََح َماُؤُكْم َغـْورنً َرَآْن يَأِْتيُكْم 

ِبَآاٍء َمِعٍا{[. 

العودة إىل اهلل هي الحل الوحيد ملش��كلة 
انعدام املياه:��

متسائالً -ِرْضَونُن نللِه َعَليِْه- إذن ما ننعد1 
نملاء وخفت نابار من سيعطيلا نملاء؟، رقال: 
]من نلذي يعطيكم بديـالً،  ل أم1يكا يآكن 
أن تعطيلا مـاء؟. أو نليابان أو نلصا يآكن 
أن يعطونا ماء؟. مصانع تلتج ماء؟ ال..  ل 
تستطيع نلدولة نفسها أن تعطيلا ماء؟.  ي 
تصيـح عىل نللاس نملزنرعـا بأنه حاولون أن 
تقللون من نستخدن1 نملياه نلعشونئي، مخزون 
نملـاء مع1ض لالنتهـاء. ليس نملخـزون، إنآا 
 و نحن، مخزون نلعـوا  إىل نلله قد ننتهى، 
مخـزون نلعـوا  إىل نلله يف أنفسـلا  و نلذي 

ننتهى[. 
مؤّكـدنً بأن نللاس لو عـااون إىل نلله عوا  
نصوحـاً، متبعـا لهـدنه، مبتعديـن عن ما 
يغضبه، رإنه ال شـك لن يرتكلـا، حيث قال: 
]نحن لـو عدنا إىل نلله ملا مشـيلا؛ ألنه قال: 
}َوأَلَِّو نْسـتََقاُمون َعـىَل نلط1َِّيَقِة أَلَْسـَقيْلَاُ ْم 
َمـاًء َغَدقاً{ رليكـن من نلسـآاء وليكن من 

باطن نألرض[. 
مسـلآون..  نحـن  ]إذنً  قائـالً:  وأضـاف 
أقـل مـن تلـك نلتكاليـف نلتي تـرف عىل 

محطات تحلية للآاء عىل نلبح1 نعوا إىل نلله 
-ُسـبَْحانَُه َوتََعـاىَل-  و نلذي وضـع للا حالً 
}َوأَلَِّو نْسـتََقاُمون َعـىَل نلط1َِّيَقِة أَلَْسـَقيْلَاُ ْم 

َماًء َغَدقاً{ أليس  ذن وعدنً إلهياً؟. 
يآلـع  نلـذي  نلسـبب  عـن  متسـائال 
نلحكومـات ونللـاس مـن نلعـوا  إىل نللـه، 
ليصـدق نلله وعـده معلا، حيث قـال: ]ملاذن 
ال تعآـل نلحكومـات عـىل أن تسـتقيم عىل 
نلط1يقة وأن تعوا بشـعوبها إىل نالستقامة 
عىل نلط1يقة، ونلتي ملها أن تستقيم وتقف 
عـىل نالسـتقامة يف مونخهتهـا ألعـدنء نلله 

-ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل-؟[.
الرتـاً -ِرْضـَونُن نللـِه َعَليْـِه- بـأن صال  
نالستسقاء ونلدعاء ال يكفي لعوا  نألمطار، 
إنآا من نلـرضوري نالنطالق يف سـبيل نلله، 
ومحاربة أعدنء نلله، ليسـتجيب نلله نلدعاء، 
رقال: ]ال تتآثل نسـتقامة نلط1يقة يف صال  
نالستسـقاء، وال يف نلدعـاء إىل نلله، ونحن ال 
نعآل لديله شـيئاً، ال نعآـل يف مجال إصالح 
عبااه ومحاربة نملفسدين يف أرضه أي عآل[. 
محـذرن للحكومـة مـن ت1نكـم نلق1وض 
مهآـا  وأنلـا  خـدو ،  بـدون  نلبـالا  عـىل 
نقرتضلـا ومهآا عآللـا لن يلعم نللـه عليلا 
باألمطـار نلغزي1  إال بالعوا  إليه سـبحانه 
1ون عىل شـعوبلا  عـوا  صااقة، رقـال: ]ورِّ

نلقـ1وض، قـ1وض كثـر  تثقـل كا ل أي 
شـعب، تـؤاي إىل أزمات نقتصاايـة مانقة، 
ورـ1ون عليلا نلق1وض وحاولون أن نعوا نحن 
وأنتم إىل نلله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل-، حتى نؤمن 
ألنفسـلا غذنءنـا، ونؤمـن ألنفسـلا مصدر 
حياتلا وأسـاس نلحيا ، وعآوا نلحيا  و و 

نملاء[. 

اهتماُم إسرائيل بالحصول على املاء:��
أشـار -ِرْضَونُن نللِه َعَليِْه- إىل اأب نليهوا 
نلدنئم للحصـول عىل نملياه، حتى لو ترضرت 
بلـدنن ع1بية من ذلك، مياه نألنهار نلتي تأتي 
مـن ت1كيا وتآـ1 بالبلـدنن نلع1بيـة، تحاول 
إرسنئيل أمذ ا لهـا، رقال: ]إرسنئيل تحاول 
أن تهدا سـوريا ونلع1نق برضب نألنهار نلتي 
تأتي من انمل ت1كيـا يف نتفاقيات مع ت1كيا 
بـأن تحول نملـاء إىل انمل إرسنئيـل، الحظون 
كيـف نليهوا انمـل إرسنئيـل يحاولون بأية 
ط1يقة عـىل أن يحصلون عـىل كآيات كبر  
تؤمن لهم حاختهم من نملاء، أذكياء، أذكياء، 
بأيـة ط1يقة يحاولـون أن يحصلـون عىل ما 
يؤمـن لهـم نملاء مـن أخل أن يسـتطيعون أن 
يقفـون عىل أقدنمهـم أكث1 مآا قـد حصل يف 

مونخهتلا[. 
مبدياً نستغ1نبَه من نلع1ب نلذين ال يولون 

مسـألة نلحصول عىل نملاء نال تآـا1 نلالز1، 
كآـا يفعـل نليهـوا، حيـث قـال: ]ونلع1ب 
يتع1ضـون يف شـعوب كثر  إىل أزمـة مياه، 
بـل  ي قد تكون نألزمـة نلخانقة انمل  ذه 
نألمـة؛ ألن معظم نلشـعوب نلع1بية ال تآتلك 
أنهارنً، أو لديها أنهار تأتي ملابعها تأتي من 
بلدنن  ي ال تزنل تحآل عدنًء سـونء لإلسال1 
أو للع1ب. بعض نلبلدنن وإن كانت إسـالمية 
مسـتعد  أن تدمـل يف نتفاقيات ترض بالبالا 
نإلسـالمية نلع1بية، لعـدنء للع1بي لديهم، يف 
نلوقـت نلذي تعآـل إرسنئيل عـىل أن تحصل 
عىل كآيات كبر  مـن نملاء حكوماتلا  لا ال 
تحـاول أن تفك1 خاا  يف مـا  و نلذي يؤمن 
لها نملاء، رقط يوخهونلا إىل ت1شيد نستهالك 
نملاء، سـونء يف نمللـازل أو يف نملزنرع،  ذن خيد 
لكن ماذن تآلكون أنتم يف سبيل تورر نملياه؟. 
مؤكـدنً أن بلاء نلسـدوا يف بعض نمللاطق 
ال يفي بالغ1ض رقال: ]تبلى سـدوا صغر  
 لـا و لاك ومزننـات صغر   لـا و لاك، 
 ـذه نلخزننات و ذه نلسـدوا خيـد ، لكلها 
ال تؤمـن نلحاخة نلرضورية للآاء إال للبيوت 
عـىل أكث1 تقدي1، باللسـبة للآزنرع كثر من 
نمللاطق ال يصلح ريها سـدوا تكـون كاريًة 
لسقي نألرنيض ولفرتنت طويلة ريآا لو بقي 

نلجفاف من سلتا رآا روق[. 

 : خاص:

إن ننفصاَل نإلنَْسـان يف وخدننه وونقعه 
عـن نلهدي نإللهـي، وعن نمللهـج نل1بّاني، 
يجعله ع1ضًة للكثر مـن نملزنلق، ويعيش 
تلك نلحيـا  نلضلكى، وإْن بدن وكأنه يتلعم 
يف شـآبيب عيشـها.. ومـر نآـوذج لتلك 
نلحيا  نلضلكى  و حيا  نملجتآع نلغ1بي، 
تلـك نلحيـا  نملزاحآـة بَصَخـب نملاايات 
نلخاوية من أي قيآة أَْو  دف لهذه نلحيا ، 
ونلتي ت1تفع ريها نسـبة نلج1يآة بشـكل 
خلونـي، وتعيش حالة من نلتفكك نألرسي 

ونالختآاعي نملتفكك أصالً..!.
أمـا نملجتآـع نإلْسـاَلمي - وإن نـدَرْت 
شـون ُده - ذلك نلذي يجد ضالته يف طيّات 
نلُقـــ1ْآن نلك1يم، ويلطلـق من مضاميله 
واالالتـه نلعآيقـة، ويجعـل ملـه ملهـج 
حيا ، ويعيش نلُقـــ1ْآَن - ُكلَّ نلُقــ1ْآن - 
يف وخدننه وونقعه نلعآيل، رإنه بذلك يكون 
وطيـد نلصلة بحبل نلله، ويكـون بعيًدن كّل 

نلبعد عن نلتخبط يف ملزلقات نلحيا .. 

أكث��ر الناس ينظر إىل ما بني يديه من 
النعم بأنها نتاج حنكته وشطارته:

من نللآـاذج نلتي تعيش ونقًعا ملفصالً 
عن نللـه، ونلتي وإْن كانـت تلتآي وتلتز1 
باإلْسـاَل1 شـكالً، لكلها ماوية نملضاما، 
ومتخلخلة نل1وحيات، أولئك نلذين يلظ1ون 
إىل مـا با أيديهم مـن نعـم، وكأنها نتاج 
ُخهد م نلذنتي، و ـذه نل1وحية من أمط1 

نلحاالت عىل نفسـية نإلنَْسان، ولها عونقب 
وميآة خدنً، ما لم يتم تالريها.. 

وقـد عـ1ض نلُقـــ1ْآُن نلك1يـم بعـض 
نللآاذج للذين يلظ1ون للعم نلله باعتبار ا 
نللآـاذج  نتـاج شـطارتهم، وأبـ1ز  ـذه 
نلخطـر   و ]قارون[ نلـذي كان من قو1 
نبـي نللـه مـوىس )عليـه نلسـال1( ونلذي 
أعطاه نلله من نلخر ونللعم ما إن مفاتحه 
تلـوء به نلعصبُة أولو نلقـو .. يعلي ارخة 
كبر  وونسـعة خـًدن من نلغلى ونلسـعة، 
للحّد نلذي أن مجآوعة من نل1خال نألقوياء 
ال يحتآلـون حآل مفاتيح مخـازن أمونل 
وكلـوز ]قـارون[..!! ورغم ذلـك كان  ذن 
نألحآـق يعتـب أن مـا لديه من سـعة، قد 
حصـل عليـه نتيجـة لجهده، وشـطارته، 
ومبتـه يف  ـذه نلحيـا ..!! و ـي حالـة 
تتك1ر با أوسـاط نلكثريـن، حتى أولئك 
نلذيـن يتلون نلُقــ1ْآن ليـل نهار، ويآ1ون 
عـىل  ذه نايـة من ]سـور  نلقصص[ وال 
يتأملون يف االلتها، ومطور  نلغفلة علها..
وقـد وصـف نللـه  ـذه نللعـم و ـذه 
نللفسية توصيًفا اقيًقا وعجيبًا، حا قال 
ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل: }إِنَّ َقـاُروَن َكاَن ِمن َقْو1ِ 
ُمـوىَس َربََغـى َعَليِْهـْم َوآتَيْلَاُه ِمـَن نْلُكلُوِز 
َمـا إِنَّ َمَفاِتَحُه َلتَلُوُء ِباْلُعْصبَـِة أُويِل نْلُقوَِّ  
إِذْ َقـاَل َلُه َقْوُمـُه ال تَْف1َْح إِنَّ نللَّـَه ال يُِحبُّ 
نْلَف1ِِحَا{.. ولكـن حآاقة قارون وكف1ننه 
بلعـم نللـه، ونعتباره أن ما لديـه  و نتاج 
مجهـواه نلذنتـي، خعله ع1ضًة للسـخط 
نإللهـي يف نلدنيا قبـل نامـ1 .. ومآا قاله 

نلسيد حسا بدر نلدين نلحواي )-ِرْضَونُن 
نللِه َعَليِْه-(: 

)) ـو ُسـبَْحانَُه َوتََعـاىَل ذك1َّ بأسـلوب 
يف  مـا  ُكّل  أن  يـ1ون  نلذيـن  أولئـك  آمـ1 
أيديهـم، يلظـ1ون إليـه كلظـ1  قـارون 
علدما قال:}إِنََّآـا أُوتِيتُُه َعـىَل ِعْلٍم ِعلِْدي{
)نلقصـص: من نايـة 78( علدمـا قال له 
نَر  بعـض قومه:}َونبْتَـِغ ِريَآا آتَاَك نللَّـُه نلدَّ
نْيَا َوأَْحِسـْن  نْاِم1ََ  َوال تَلَْس نَِصيبََك ِمَن نلدُّ
َكَآـا أَْحَسـَن نللَُّه إَِليْـَك َوال تَبِْغ نْلَفَسـاَا يِف 
كان  نايـة77(  مـن  )نلقصـص:  نأْلَْرِض{ 
خونبـه: }إِنََّآـا أُوتِيتُـُه َعـىَل ِعْلـٍم ِعلِْدي{ 
أنا ذكـي وشـاط1، وعلدي مـب  يف نلبيع 
ونلرشنء، وعلدي مـب  يف نلزرنعة، وعلدي 
مـب  يف كـذن، رهذن  ـو نتاج شـطارتي، 
ونتـاج حلكتي وذكائي.  كذن يلظ1 نللاس 
ـ أَْو ربآـا أكث1 نللاس ـ يلظ1ون إىل ما با 

أيديهم.
رفي ]سـور  نلونقعـة[ بأسـلوب آم1 
يقول ألولئـك نلذين يلظ1ون  ـذه نللظ1  
إىل مـا با أيديهـم: }أََر1َأَيْتُْم َمـا تَْح1ُاُوَن{ 
)نلونقعة:63(  ذه نألمونل نلتي تح1اونها، 
 ـذه نألمـونل نلتـي تجلون ملهـا مختلف 
نلثآـار، رتحصلون من ورنئهـا عىل أمونل 
كثر ،  ـذه نألرض نلتـي تح1اونها، و ذن 
نلـزرع نلـذي يلبـت بعـد ح1اكـم }أَأَنْتُـْم 
تَْزَرُعونَُه أ1َْ نَْحُن نلزَّنِرُعوَن{ )نلونقعة: 6( 
مـا  ـذن سـؤنل؟ نقـول لـك: تذكـ1 نللعم 
نلعظيآـة عليك، تذكـ1، إذن أنت لـم تتذك1 
رسـلذك1ك نحـن، ريأتـي عىل  ـذن نللحو 

من نالسـتفها1 }أََر1َأَيْتُْم َمـا تَْح1ُاُوَن أَأَنْتُْم 
تَْزَرُعونَُه أ1َْ نَْحُن نلزَّنِرُعوَن{ كيف سـيكون 
خونب ُكّل ونحد ملا؟ نلله  ـو نلـزنرع..((. 
إىل آم1 كال1 نلسيد )-ِرْضَونُن نللِه َعَليِْه-
( يف إطالق مساحة ونسعة من نألسئلة نلتي 
ع1ضها نلُقــ1ْآن عىل نإلنَْسان.. ومآا قاله 
يف ذلـك: ))الحظ مسـاحة نألسـئلة كثر  
انمل  ـذه ناية:}أََر1َأَيْتُْم َما تَْح1ُاُوَن أَأَنْتُْم 
تَْزَرُعونَُه أ1َْ نَْحُن نلزَّنِرُعوَن{ انملها أسـئلة 
كثر  خدنً، بدءنً من نألرض وننتهاء بالثآ1  

نلتي تجليها، انملها أسئلة كثر ((.

املوق��ُف الصحيُح تجاه م��ا أعطانا اهلل 
من ِنَعٍم:

إذنً مـا  و نملطلـوُب من نإلنَْسـان تجاه 
 ذن نلكون نملـيلء باللعم، وما  و نملطلوب 
تجاه تلك نللعم نلتي حبا ا نللُه لإلنَْسـان، 
سونء ملها نللعم نمل1تبطة بجسم نإلنَْسان، 
كالبر ونلسـآع، ونألطـ1نف، وغر ا، أَْو 

تلك نللعم نملااية نلونسعة ونملتعدا .. 
ال بـّد لإلنَْسـان تجـاه  ـذه نللعـم أن 
يستشـع1 ويؤمن يف ق1نر  نفسـه أنها من 
نلله وحده، وأن يعيش حالًة من نالنكسـار 
ونلتعظيـم للـه ُسـبَْحانَُه َوتََعـاىَل، وتكون 
حالة نإلق1نر ونلشك1 ونلتعظيم حالة انئآة 
ومالزمـة بآا يلعكس عـىل ونقعه تعظيًآا 
لله، وشـك1نً عآليًا، ونستجابة لله يف كارة 
ميااين ايله.. ومآا قاله نلشـهيُد نلقائد يف 

ذلك:
))رآا  و نملوقف نلصحيح باللسـبة يل 

مله تعاىل أما1 مـا أعطاني، ما  و نملوقف 
نلصحيح؟  ل أرىض للفيس أن أكون مآن 
اٌر{ قال نلله علهم:}إِنَّ نإْلِنَْسـاَن َلَظلُو1ٌ َكفَّ

)إب1ن يم: من ناية 3(؟.
أم1ج من ط1ف نلسوق بعد ما بعت من 
ي[، أَْو أي محصول زرنعي  ]قاتي[، أَْو ]بلّـِ
بكآيـة كبر  مـن نملال، أمـ1ج من ط1ف 
ل بآـا خليته من تلك  ]نلِج1بـة[ وأنـا محآَّ
نألشـجار نلتي زرعها نلله ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل، 
وأنا مدبـ1 عن نلله، ظلو1 كفـار،  ل  ذه 
من نللاحية نإلنَْسـانية تليق باإلنَْسان؟  ل 
يليـق بك أن تـويل بوخهك عـن نلله, وتصم 
آذننك عـن نلله، وتع1ض عـن نلله، رتكون 
ظلومـاً كفارنً،  ل تـ1ىض؟  ل  ذن  و ما 

يآليه عليك ضآرك؟.
أليـس  ذن مـن نلجفاء؟ أليـس  ذن من 
نلسـوء؟ أليـس  ذن مـن نلحآاقـة؟ أليس 
 ـذن من نلكف1؟ أ1 أن نلـذي يلبغي لك بعد 
أن تكـون قـد أخبـت نإلخابـة نلصحيحـة 
عـىل قوله تعـاىل: }أَأَنْتُْم تَْزَرُعونَـُه أ1َْ نَْحُن 
نلزَّنِرُعـوَن{ رقلـت: بـل أنـت يا نللـه أنت 
نعآتـه  لتقـدِّر  أنـت  رانطلقـت  نلـزنرع، 
نلعظيآـة عليك، وتعرتف بإحسـانه نلكبر 
إليك، ريخشـع قلبك، ويآتـأل قلبك حباً له 
ُسـبَْحانَُه َوتََعـاىَل، وتشـع1 كـم أنت مدين 
له بإحسـانه نلعظيم إليك، رتكون نفسـك 
ملكرس  أمامه ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل، ملشـد  
نحوه ننشدنانً عاطفياً، وننشدنا من يشع1 

بعظم وقع نإلحسان عليه؟((. 

هكذا عرض اهلل في كتابه بعَض النماذج للذين ينظرون لِنَعِم اهلل باعتبارها نتاَج شطارتهم  

املؤمن حّقاً َمن يجد ضالته يف طّيات الُق��ْرآن الكريم وينطلق من مضامينه ودالالته العميقة 

1ر نألسبوعا نلقااما 
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عربي ودولي 

 بينما عشرات المستوطنون الصهاينة يقتحمون ساحات المسجد األقصى المبارك:

اعتبروا التواجَد األمريكي على األراضي 
العراقية انتهاكًا صارخًا لسيادة البالد:

غضب شعبي ورسمي ضد تَحـّركات 
القوات األمريكية املشبوهة يف العراق

 : متابعات 
تتزنيـُد أصونُت نلغضب نلشـعبي ونل1سـآي نلع1نقي؛ 
تلديـدنً بتَحـ1ّكات قونت نالحتالل نألم1يكي نملشـبو ة يف 
نلبالا، معتبين ذلك ننتهاكاً صارحاً لسياا  نلع1نق أرضاً 

وشعباً. 
 وقـال رئيـس انر نإلرتـاء يف نلبر ، رنرـع نلرشيفي 
يف كلآة له: »لن نسـآح لجلدي أم1يكـي أَو صهيوني أَو 
ب1يطانـي أَو خلدي من قو  نلتحالف كآا يسـآونها أن 

يطؤون م1  أم1  بأقدنمهم نلخبيثة أرض نلع1نق«. 
بـدوره قـال رئيس نلتجآع نلسـلآي للهضـة نلع1نق، 
نلشـيخ عالء نلبري لقلا  نلعالـم: »أرض نلع1نق تبقی 
أرضاً أبيـة وأرضاً تآتلك نلسـياا  و ـذه نألرض ت1رض 

نلتونخد نألمركي بوخهه نلجديد«. 
من خانبها عبت نألوسـاط نلسياسـية يف نلبر  عن 
ررضها بـأن يكون نلع1نق محطة مل1نقبة أَو شـن عدونن 
عـىل اولة مجاور  كإي1نن أَو غر ـا، مطالبا نلحكومة 
ونلبملان نلع1نقيا باتّخاذ موقـف حاز1 نزنء نلتَحـ1ّكات 

نألم1يكية يف ملاطق شآال وغ1بي نلع1نق. 
نلبـر ، صبـاح  رئيـُس مجلـس محارظـة  وقـال 
نلبزوني:«إيـ1نن تعتب اولة خار ، سـاعدتلا يف كثر من 
نألمـور، ماصة يف تح1ي1 نألرنيض نلع1نقية من انعش؛ لذن 
سالمة إي1نن وسالمة نلع1نق  ي سالمة ونحد  ويجب أن 
يتـم نملحارظة عليها وأن ال يسـتخد1 نلعـ1نق لرضب أية 

اولة«. 
مـن خهته، قال عضـو يف تيار نلحكآـة نلع1نقي، عيل 
شـدنا: »إعاا  نللظ1 يف نالتّفاقية نألملية نملوقعة سـابقاً 
مـع نلواليات نملتحد  وذلك من أخل ضبط نإليقاع وتحديد 
نلطـ1ف نامـ1 وأن ال يكـون تَحـ1ّكاته وأمـ1ه وق1نرنته 

مباحة عىل نألرض نلع1نقية«. 
وتوعـدت رصائـل تتبلـى نللهـج نملقاو1 باسـتهدنف 
نملصالـح نألم1يكيـة يف حـال نسـتآ1نر تونخـد نلجلـوا 
نألم1يكيـا عـىل نألرنيض نلع1نقية، ريآا يسـعى نلبملان 
نلع1نقـي إىل ترشيـع قانـون ي1رـض نلتونخـد نألم1يكي 

ونألخلبي يف نلع1نق.

آالف الفلسطينيني يشّيعون شهيَدي جمعة »لن نساوم على كسر الحصار« بقطاع غزة 

الكونغرس ماٍض يف ضغوطه على السعودية: خاشقجي »يظهر« من جديد!

 : فلسطين المحتلة 
نلفلسـطيليا يف قطـاع غـز   آالُف  شـيع 
نلشـهيَدين نلطفـل حسـن شـلبي » 1« َعاماً 
نللذيـن  َعامـاً،   18 ونلفتـى حآـز  نشـتيوي 
قلاصـة  ب1صـاص  نألول  أمـس  نستشـهدن، 
نالحتـالل نإلرسنئيـيل مالل رعاليات مسـرنت 
نلعـوا  يف خآعـة »لـن نسـاو1 عـىل كـرس 

نلحصار«. 
 ومالل نلتشييع أّكـد نملشيعون نستآ1نَر م 
يف مونخهـة نملحتـل نلصهيونـي حتـى تح1ي1 
كامل نلرتنب نلفلسـطيلي، مشرين إىل أن اماء 
نلشـهيدين وقوا لالسـتآ1نر يف موض مع1كة 

نللضال ونلح1ية ونالستقالل. 
إىل  شـلبي  بالشـهيد  توخهـون  نملشـيعون 

مدرسـته ومقعده نلدرنيس يف زيار  أمر  قبل 
أن يتوخهـون بجثآانه إىل ملزل عائلته يف مخيم 
نلفلسـطيليا وسـط  لالخئـا  »نللصـرنت« 
نلقطـاع، حيـث تـم أانء صـال  نلجلـاز  عليه 

ووري نلث1  يف نملخيم. 
ويف خلـوب رشق مديلـة غـز  لـم يختلـف 
نملشهد رقلاصة نالحتالل نستهدرون معه رريقه 
يف مسـرنت نلعوا  نلشـاب حآز  نشتيوي نبن 

نلثآانية عرش َعاماً. 
موكُب نلتشـييع ننطلق من مجآع نلشـفاء 
نلطبـي غ1بي مديلة غز ، وتوخـه إىل ملزله يف 
حي »نلزيتون« خلوب رشق نملديلة كي يتسلى 
لونلدتـه وانعه قبل أن نلصال  عليه يف مسـجد 
»صالح نلدين« يف نلحي نفسه، ومن ام مونرنته 
نلث1  يف مقب  »نلشهدنء« رشقي مديلة غز 

شلبي ونشتيوي شـهيدنن خديدنن ملسرنت 
نلعـوا  ننضآا ملونكب شـهدنء  ذه نملسـرنت 
نلذيـن راقـون نملئتـا وسـتا شـهيدنً ومعهم 
أكثـ1 من مآسـة وعرشين ألـف خ1يح وآالف 
نملعتقلا ملذ ننطالقـه يف مارس نملايض لكرس 

نلحصار عن غز . 
مـن خانب آم1 نقتحم نحو 55 مسـتوطلاً، 
أمس نألحد، سـاحات نملسـجد نألقـى نملبارك 
بآديلة نلقدس نملحتلـة من خهة باب نملغاربة، 
بح1نسة مشدا  من قونت نالحتالل نلصهيوني. 
وذك1ت مصااُر رلسـطيلية أن نملستوطلا، 
تجولـون عـب مجآعـات ملفصلة، يف نملسـجد 
نملبارك، ونسـتآعون إىل رشوحـات حول أكذوبة 
نلهيـكل نملزعـو1، وسـط محـاوالت متكـ1ر  
إلقامة طقوس وشعائ1 تلآواية ريه بدنمله. 

 : األخبار اللبنانية 
ُملحـت  نلتـي  نملهلـة  ننتهـاء  مـع 
إلانر  اونالـد ت1نمـب لحسـم موقفها 
من قضيـة خآـال ماشـقجي، يجّدا 
نلكونغـ1س نألمركـي ضغوطـه عـىل 
نإلانر  لدرعهـا إىل إخ1نءنت أكث1 حزماً 
ضـد نل1يـاض. و ـي تَحــ1ّكات تجد 
ريها أنق1  ر1صة اآيلة إلعاا  تزميم 
نلقضيـة، ومصوصـاً يف ظـّل نإلاننـة 
نألمآية نلريحة للسلطات نلسعواية 

عىل ملفية نلج1يآة
نلكونغـ1س نألمركـي نحو  يتجـه 
تصعيـد ضغوطـه عـىل إانر  نل1ئيس 
اونالـد ت1نمـب، مـن أخـل ارعهـا إىل 
نتّخاذ موقف حاسم حيال قضية مقتل 
نلصحايف نلسـعواي خآال ماشقجي، 
يف قلصلية بالاه يف إسطلبول، يف نلثاني 
من شه1 ترشين نألول/ أكتوب1 نملايض. 
و ـي ضغـوط بقدر مـا تحـ1ج إانر  
ت1نمـب، بقدر ما تآثّـل ع1قلة إضارية 
ملسـاعي نملآلكة إىل نالنعتاق من نملأزق 
نلذي ارعتها إليه حاااة نلقلصلية. 

يـو1، أمـس، حـاول وزيـ1 نلدولـة 
للشـؤون نلخارخية نلسـعواي، عاال 
نلجبـر، مجـدانً، تبييـض صفحة ويل 
نلعهد محآد بن سلآان، نملتهم نل1ئيس 
يف نلقضيـة. إذ قـال، عقـب يـو1 مـن 
لقائـه نظره نألمركي مايـك بومبيو، 
خـ1ت  عآليـة  أنهـا  نعـ1ف  »)إنلـا( 
بـدون إذن. لم يصدر أمـ1 للقيا1 بهذه 
نلعآلية. نعلم أنهـا عآلية م1خت عن 
مسـار ا«. وك1ّر نلجبـر نلحديث عن 
»أن نلقضاء نلسعواي ملتز1 بآحاسبة 
نملتورطا«، معتبنً أن »محاولة نل1بط 
بـا ويل نلعهـد وقضية ماشـقجي ال 
أسـاس لها«، مشـدانً عىل أن »نلقياا  
نلسـعواية مط أحآ1«. وررض نلوزي1 
نلسعواي نلتعليق عىل تق1ي1 لصحيفة 
»نيويـورك تايآز« ذك1 أن نبن سـلآان 
أبلـغ أحـد مسـاعديه، قبيل عـا1 من 

سيسـتخد1  أنـه  ماشـقجي،  مقتـل 
»رصاصـة« ضـد نلصحايف نلسـعواي 
إذَن لـم يعـد إىل نلوطـن ويتوقـف عـن 
ننتقاا نلسـلطات. وننتقـد نلجبر »كّل 
من يعتقد أنه يسـتطيع أن يآيل عليلا 
مـا يلبغـي أن يفعله قااتلـا«، مدرخاً 
ي1تبـط  مـا  يف  نلكونغـ1س  تحـ1ّكات 
باغتيـال ماشـقجي يف إطـار »نللعبة 
نلسياسـية«، وانعياً نلهيئة نلترشيعية 
نألمركيـة إىل »أمـذ مطـو  إىل نلورنء 

ونللظـ1 إىل نلعالقـة« بـا نلبلديـن. 
اعـو  ال يبـدو أنهـا سـتلقى آذننـاً 
صاغية لد  مجليَس نلشـيوخ ونللونب، 
يف ظّل تحّآس تيار ونسـع من نملرّشعا 
إلعـاا  نللظ1 يف نلعالقات مـع نملآلكة، 
وتحديدنً رأسـها نملتآثل يف نبن سـلآان. 
يف  ـذن نإلطـار، وقبيل يو1 مـن ننتهاء 
نملهلـة نلتي ملحهـا نلكونغ1س لرتنمب 
لتق1يـ1 مـا إذَن كان ويل نلعهـد متورطاً 
يف مقتـل ماشـقجي )110 يومـاً بدءنً 
مـن ترشيـن نألول(، تقـّد1 مرّشعـون 
خآهوريـون وايآوق1نطيون بآرشوع 
قانون يف1ض عقوبات عىل نملسـؤولا 
عن نغتيال نلصحايف نلسـعواي، ويآلع 
لل1يـاض.  نألسـلحة  مبيعـات  بعـض 
نملـرشوع،  طارحـي  أحـد  وتوّقـع 
مـن  نملقـ1ّب  نلجآهـوري  نلسـيلاتور 
ت1نمـب، ليلـدزي غ1ن ا1، »اعآـاً قوياً 
من نلحزبا لعقوبات صارمة«، معتبنً 

يف بيان أنه »عىل نل1غم من أن نلسعواية 
حليـف نسـرتنتيجي، رـإن سـلوك ويل 
نلعهـد يعكـس عـد1 نحـرتن1 للعالقة، 
ويجعلـه شـديد نلـرضر«. ورأ  أكـب 
عضـو ايآوق1نطـي يف لجلـة نلعالقات 
نلخارخيـة يف مجلـس نلشـيوخ، بـوب 
ميليلديـز، من خهته، أنـه »نظ1نً إىل أن 
إانر  ت1نمب ليس لديها عىل ما يبدو نية 
لإلرصنر عىل نملحاسـبة نلكاملـة لقتلة 
ماشقجي، رقد حان نلوقت للكونغ1س 
رعليـة،  عونقـب  ورـ1ض  للتَحــ1ّك، 
إلعـاا  تقويم عالقتلا مع نملآلكة، ومع 

نلتحالف نلذي تقواه يف نليآن«. 

كاالمارد: السعودية عقدت جلسة 
محاكم��ة ثانية للمتهم��ني بعيدًا 

عن اإلعالم
لكـن، عىل نل1غم من تلـك نلضغوط، 
إال أن إانر  ت1نمب لم ت1سـل إشـار  إىل 
نسـتعدنا ا لل1ضوخ ملطالب نملرّشعا، 
حتـى إنها ملحـت إىل أنها ال تقيـم وزناً 
للآهلة نلتـي ملحت لها قبل أشـه1. إذ 
نقلـت شـبكة »يس إن إن« نألمركيـة، 
مسـاء، أمـس، عـن مسـؤول يف نلبيت 
نألبيض قولـه إن نإلانر  ت1رض ناللتزن1 
يحتفـظ  »ت1نمـب  وإن  نملهلـة،  بتلـك 
بحقـه يف ررض ناللتـزن1 بطلبات لجان 
نلكونغـ1س علدما ي1  ذلك ملاسـباً«. 
وذّكـ1 نملسـؤول بأن »نلواليـات نملتحد  

كانت أول اولة تتخذ إخ1نءنت كبر ، بآا 
يف ذلك إخ1نءنت نلتأشـرنت ونلعقوبات 
ضـد  ماغليتسـكي،  قانـون  بآوخـب 
نملسـؤولا عـن  ـذن نلعآل نلشـليع«. 
وكان نملتحـدث باسـم وزنر  نلخارخية 
نألمركية، روب1ت باالايلو، قد أشـار إىل 
تلك نإلخ1نءنت نفسـها، مضيفاً »)إنلا( 
نلكونغـ1س  مـع  نلتشـاور  سـلونصل 
ونلعآـل عىل محاسـبة نملسـؤولا عن 

قتل ماشقجي«. 
وتآثّـل عـوا  ضغـوط نلكونغ1س 
ر1صـة اآيلـة لرتكيـا إلعـاا  تزميم 
نلقضيـة نلتـي بـدن، مـالل نألسـابيع 
نملاضيـة، أنها مآدت عـىل نحو كبر. 
واعا وزيـ1 نلخارخية نلرتكـي، مولوا 
خاويش أوغلـو، أمس، إىل رتح تحقيق 
أمآـي رسـآي يف قضيـة ماشـقجي، 
معللاً »)أنلا( سـلتقد1 بطلب مشـرتك 
مع بعض نلدول« يف  ذن نلشأن. وأشار 
خاويـش أوغلـو إىل أن » لـاك تلبؤنت 
وناعـاءنت عديـد  حـول نلجهـة نلتي 
أعطت أم1 نلقتـل، لكللا لم نتلّق خونباً 
ونضحـاً مـن نلجانب نلسـعواي حول 
صحة تلك نألنباء حتى نان«، يف تشكيك 
مبطن يف نلحديث نلسـعواي عن ب1نء  
نبن سـلآان. وأضاف إنه »يف ضوء  ذه 
نملعطيـات، يبدو أن أمـذ نألمم نملتحد  
زمـا1 نملباار  سـيكون نلط1يق نألكث1 
صونباً، وماصة مـع تونرق نملعلومات 
نلتي قّدمها نلتق1يـ1 نألمآي مع نألالة 
نلتي توصلت إليها نلسلطات نلرتكية«. 
وكانت نملسـؤولة نألمآيـة نملكّلفة من 
ِقبَل مجلس حقوق نإلنسان بالتحقيق 
يف حاااـة نلقلصلية، أغليس كاالمارا، 
قـد أعللت، أول من أمس عقب زيارتها 
ت1كيا، توّصلها إىل أن نغتيال ماشقجي 
»خ1يآـة متعّآد  مّطط لهـا ونّفذ ا 
مسـؤولون يف نلدولة نلسـعواية«، قبل 
أن تكشـف، أمس أن نلسعواية عقدت 
خلسـة محاكآة اانية للآتهآا، إنآا 

»يف  دوء تا1، وبعيدنً عن نإلعال1«. 

وفد أمريكي برئاسة »كوشنر« يزور املنطقة لبحث تمويل »صفقة القرن«
 : متابعات 

يـزوُر مستشـاُر نل1ئيـس نألمركـي وصه1ه، 
خاريد كوشـل1، نهايَة نلشـه1 نلجـاري، كاّلً من 
ُعآان ونلبح1ين ونلسعواية ونإلمارنت وقط1 عىل 
رأس ورد من نملسـؤولا يف بالاه؛ مللاقشة نلبلوا 
نالقتصاايـة يف مطة نلسـال1 نألمركية نملزعومة 

نلتي يُطلق عليها »صفقة نلق1ن«. 
ومن نملتوقع أن يضـّم نلورد نملبعوث نألمركي 

إىل نلرشق نألوسط خيسون غ1يلبالت، ومسؤولا 
آم1ين شـاركون يف وضـع نمل1ّكـب نالقتصااي يف 

نلخطة نألمركية. 
 وورق وسـائل إعالميـة صهيونيـة، تتضّآن 
نلخطـة نقرتنحات مختلفة ملشـاريع من شـأنها 
إيها1 نلفلسـطيليا، بأن ونشـلطن تتوخه ل1رع 
نالقتصاا نلفلسـطيلي، مشر  إىل أن ورد كوشل1 
سـيتوّخه إىل اول نلخليـج لطلـب مشـاركتها يف 
تآويل  ـذن نلجانب، و ذن ما يـ1  نمل1نقبون أنه 

محاولة لتجآيد نل1أي نلعا1 نلفلسطيلي وتلويآه 
إزنء  ـذه نلزيار  نلهاارة بالدرخـة نألوىل لتآ1ي1 
صفقة نلق1ن وسـط  دوء شـعبي عىل نملستو  
نملحـيل نلفلسـطيلي أَو عـىل نملسـتو  نلع1بـي 

نإلسالمي. 
 ويأتـي ذلـك يف وقـت يشـارك كوشـل1، يو1 
نلخآيـس نملقبـل، يف مؤتآـ1 يعقـد يف ونرسـو، 
سيشـارك ريه أيضاً رئيس نلحكومة نلصهيونية، 

بلياما نتليا و، ومسؤولون ع1ب. 
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 البعُض لن يرضى لنفســـه أن يبقى في وطنه شريكاً مع األَْحــَرار والشرفاء في بلده شريكاً 
حراً في القرار واملوقف واملسؤولية وشريكاً في البطولة والصمود؛ ألن عنده ُعقدةَ احلقارة، 

وهي مشكلة ومرض خطير.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صبي نلدرونني

كلمة أخيرة

صالح الدكاك 
 

لش�عب الس�ودان ألُف حافٍز 
وحاف�ز يدع�وه ألن يث�وَر، غري 
أن تفج�ريَ ث�ورة أم�ٌر مختلٌف 
ث�وري  فع�ل  إدارة  ع�ن  كلي�اً 
برؤية ومسار واضَحني وإدراك 
املوضوع�ي  النض�ج  ملس�توى 
الزمني�ة  اللحظ�ة  يف  والذات�ي 
الراهن�ة م�ن تأريخ الس�ودان 
وب�أداة ثورية طليعية ال تنتمي 
السياس�يّة  املصال�ح  لش�بكة 
الطبقي�ة القائمة املؤلفة لقوام س�لطة الس�يطرة بش�َقيها 
الحاك�م واملع�ارض وامتداداته�ا العميقة يف الظ�ل من لعبة 

السيطرة املنظورة..
حتى اللحظة بوس�عنا الجزُم بأن السوداَن بات موضوعياً 
برس�م ثورة اندلعت فعالً بينما ليس يف وس�عنا بأيِّ مستوى 
الج�زم بأنها متوافرة ع�ى رشوط ذاتية ال غن�ًى عنها لجهة 
بل�ورة ُهوي�ة جامعة مش�ركة لقواها االجتماعي�ة املطالبة 
ب�)إسقاط نظام( والحلول محله بكل تعقيداته، كما ولجهة 
تظه�ري الخطوط العريض�ة للمرشوع البديل وأي�ن يقُف من 
مجم�وع عالقات�ه الطبقية املحلي�ة يف جدلها م�ع محيطها 
الكوني الفس�يح اإلقليمي والدويل وكيف يعّرف هذه العالقات 
ومقاربات�ه لالقتصاد وعالق�ات اإلنتاج الس�ائدة؛ باعتبارها 
الرافعَة األبرَز للنظام الس�يايّس املسيطر يف الراهن والناظمة 
ملجمل توجهاته السياس�يّة الداخلية والخارجية والكاش�فة 
لطبيع�ة ال�دور الذي ينه�ض به ضم�ن منظومة الس�يطرة 
العاملي�ة ككل وموق�ف الثورة من ُك��ّل ذلك كس�بيل لتظهري 
رؤيته�ا للعدال�ة االجتماعي�ة املنش�ودة واآللي�ات الكفيل�ة 

برجمتها يف البناء الفوقي للحكم.
ثمة ثورٌة سودانية جارفة بمستوًى كاٍف لإلطاحة بالبشري 
من الس�لطة بالقطع وثمة دور تس�ليم قادم ال يمكن تخمنُي 
الط�رف اآلخر املمثل للثورة فيه فالش�ارُع الس�وداني يتدّفق 
الي�وم بتواطؤ جمع�ي قائم عى إرج�اء التناقض�ات البينية 
العش�ائرية والقبلي�ة والجهوية والسياس�يّة واإلثنية املؤلفة 
لق�وام الث�ورة االجتماعي ال�ذي يلتقي عند نقطة )إس�قاط 
النظام( وليكن ما يك�ون، وبموازاة ذلك تكمن معظم أحزاب 
املعارض�ة التقليدي�ة يف ظ�ل الفعل الش�عبي وتتحني والريب 
لحظ�ة اس�تثمار مواتية لقط�اف ممكن ومريض عن�ه دولياً 
لجهة بلورة مس�تقبل س�ودان بغري )بش�ري( لكن أيضاً بغري 
م�رشوع مناوئ لل�دور ال�ذي كان ينهض به البش�ري ضمن 
لعب�ة الهيمن�ة الدولي�ة وبغ�ري قدرة ع�ى رف�ع التناقضات 
الداخلية التي تتكئ عليه�ا الهيمنة وتقوم عليها لعبة الحكم 
يف الس�ودان وال عى ت�داول صبغ وطنية بديل�ة تتجاوز هذه 
التناقضات نحو استعادة عافية وقوة البلد بمعزل عن وصاية 
دولية مبارشة وغري مبارشة قد تكون إحدى خياراتها تشظية 
الراب والنس�يج االجتماعي السوداني بأكثر مما هو متشظٍّ 
يف الراهن كسبيل لتعميق مجمل تلك التناقضات والبناء عليها 
كلبن�ات أصيل�ة ال تجاوزها كطارئ جرت تنميته وتكريس�ه 

واالستثمار فيه عى مدى عقود طوال.

 السودان بات 
برسم ثورة

بالد الحرمني.. إىل أين؟!
محمد أمين الحميري

 
فقه�اُء وعلماُء الس�لطة عملوا 
��ة طيل�ة عقود  ع�ى تدج�ني األُمَّ
زمني�ة طويلة، وك�م كنا نش�اهُد 
حينم�ا يحص�ُل اس�تنفاٌر منه�م؛ 
للتعب�ري ع�ن مواقفه�م يف مختلف 
القضاي�ا الجزئي�ة أَو حتى الكبرية 
تعبرياً ينس�جُم مع أيديولوجياتهم 
الفكري�ة، س�واء عندن�ا يف اليم�ن 
تحت مسّمى هيئة علماء اليمن أَو 
م�ا يُعَرُف برابطة علماء املس�لمني 
العاملية املع�روف أبعاد تأسيس�ها 

وأهدافه�ا، ع�الوًة ع�ى م�ا يس�ّمى بهيئ�ة كبار 
العلماء يف الس�عوديّة والخالصة لنظام آل سعود، 
وما تقوُم به من رشعنة لسياساته، )ُكلُّ زمٍن بما 

يناسبُه(.
�ًة منذُ  َل يف حال هذه الهيئات، وَخاصَّ لنا أن نتأمَّ
بداي�ة دخول املنطقة العربي�ة يف أحداٍث مصريية 
حّساسة، رشعنوا للجماعات التكفريية اإلرهابية 
يف س�وريا وعملوا عى دعمه�ا، يف اليمن وقفوا يف 
صّف العدوان وإم�ا صامتون ومثبطون، يف أرض 
�ٌه يسٌء م�ن النظام  الحرم�ني الي�وم هن�اك توجُّ
لتميي�ع الحي�اة واملحس�وبني عى ه�ذه الهيئات 
يف ُس�بات عميق وال تس�مع لهم حتى همساً، إن 
ل�م يك�ن كثريٌ منه�م يف مقدمة املبارك�ني لتوجه 
النظ�ام؛ باعتب�ار ما يقوُم به حس�ب الفلس�فة 
الخاطئ�ة ويل أمر وهو األعرف بمصلحة املجتمع، 
حتى لو أحل الحرام وحرم الحالل أمر طبيعي، ال 

بُدَّ من السمع والطاعة وعدم الخروج عليه.
ومن املصادفات العجيبة أن ويل عهد آل س�عود 
محمد بن سلمان يصدر مؤّخراً قراراً بتعيني تركي 
آل الش�يخ وزي�راً للرفيه )االس�م املدلل لالنحالل 
والعرب�دة(، وه�ذا ترك�ي ه�و حفي�د محمد بن 
عبدالوّهاب الجد، الذي تحاَلَف مع جدِّ بن سلمان 
عند نشأة الدولة السعوديّة وحصل بينهما اتّفاٌق 
حينها، فالحكُم من نصيب آل س�عود والش�ؤوُن 
الدينية من مهام بن عبدالوّهاب، اليوم الحفيدان 
يقوم�ان بتح�ّوالت تجديدي�ة ع�ى طريقته�م يف 
ه�ذا االتّج�اه، اتّج�اه الفس�ق واملجون وإفس�اد 
حياة املجتمع بإنش�اء منتديات الرقص وس�ينما 
الدعارة وج�واز رشب الخمور فيها، تحت يافطة 
الحري�ات العام�ة واالس�تفادة من ه�ذه األعمال 
كم�وارد مهمة يف دع�م اقتصاد الب�الد، وعى هذا 
األس�اس تكوُن الوّهابي�ُة قد ارت�أت التحوَل من 
مسار التطرف والغلو والتشّدد إىل مسار السقوط 
األخالقي، فال توازن يف قاموس�ها، وبال شك فكما 
كان للمس�ار التطريف آثاُره الس�يئة سيكون لهذا 

املسار آثاُره الكارثية.. 

الذي يهمنا أين أولئك الذين سمعنها رصاَخهم 
�ة  وعويَله�م عن�د الحدي�ث ع�ن مقدس�ات األُمَّ
ورضورة تجنيبه�ا ما ي�يء إليها 
والعمل ع�ى التصدي مل�ا يهّددها، 
ناق�وس  واملدين�ة  مك�ة  الي�وم 
الخطر يدقُّ أبوابَها عى يد الش�ابِّ 
املقام�ر العاب�ث بن س�لمان ومن 
ورائ�ه اإلدارة األمريكية واملوس�اد 
وكم�ا  يش�تغلون،  اإلرسائي�ي 
��َة  األُمَّ يخرق�وا  أن  اس�تطاعوا 
طيل�َة عقود بواس�طة هذه األرسة 
الفاسدة بعناويَن دينية غري خافية 
عى أحد، ها هم اليوم يستمرون يف 
ذلك تحت عناوين الحرية والرفيه، 
وم�ا نش�اهده الي�وم م�ن اس�تقدام للمطرب�ني 
والفنان�ني العاملي�ني إلحي�اء الس�مرات الغنائية 
وفت�ح الب�اب بمرصاعي�ه أم�ام رشكات الدعارة 
والعم�ل عى تقدي�م الرذيلة كِقيَ�ٍم حضارية هو 
ه لتطبي�ع الحياة عى  خ�ريُ دليل عى وج�ود توجُّ
هذا النحو ولو كانت ممارسُة ذلك يف مّكة وإقامة 
سهرات ليلية عى بُعد أمتار من الكعبة فهو يشٌء 

طبيعي!!
 هي�ا: نري�ُد م�ن ه�ؤالء الذي�ن يقول�ون ع�ن 
أنفس�هم علماَء كلم�ة ولو عى الطري�ق ولو من 
قبي�ل النصيح�ة، طيّب علم�اء الوّهابية حس�ب 
قولك�م مع�ذورون، وُكلُّ َمن يكش�ف حقيقتهم 
�ة هو مخطئ  ويبني ما هم عليه من انحراف لألُمَّ
ومتط�اوٌل ولح�وم العلماء مس�مومة، بزعمكم، 
طي�ب م�ا موقُفكم أنت�م يف اليمن، أنت�م يف قطر، 
أنت�م يف العراق يف س�وريا يف العالم كل�ه، ملاذا هذا 
التواط�ؤ؟، أل�م تقيم�وا الدني�ا ول�م تقعدوها يف 
جان�ِب تحريم الغناء والذه�اب لالختالف يف حكم 
َمن يس�معه، هل كافر أم فاسق أم عاٍص؟، اليوم 
هناك ما هو أكرب وأش�نع، كم س�معنا من خطب 
ومحارضات ربم�ا أجهش البعض فيه�ا بالبكاء 
وه�و يس�تعرض مخاط�ر آالت الله�و وأن هناك 
�ة ومجتمعنا اإلْساَلمي، ما  اس�تهدافاً لشباب األُمَّ
ال�ذي يحُدُث يف أرض الحرم�ني؟، كونوا رصيحني 
�ة، مع أنفس�كم أّوالً وأنكم  مع أتباعكم، مع األُمَّ

قد خنتموها. 
ألس�تم تقولون: أرض الحرمني قبلُة املسلمني 
�ة، ها هي  وأيُّ اس�تهداف لها هو اس�تهداٌف لألُمَّ
اليوم تُستهدف كما استهدفت طيلة عقود ماضية 
تحت شعارات ومن خالل أساليَب مختلفة، فأين 
أنتم وما موقفكم، أين »وكلمة َح�ّق عند سلطان 

جائر« واعتبار من يقتل يف هذا السبيل شهيداً. 
تريدون الحقيقة: لقد أسهمتم إسهاماً 

أحمد الحسني
 

رغم صغره�ا املفِرط كدولة 
الس�عوديّة  باململك�ة  قياس�اً 
َوبريطاني�ا َوالوالي�ات املتحدة، 
يف  تق�لُّ ش�أناً  ال  أن قط�ر  إاّل 
ملف اإلرهاب عن أيٍّ من الدول 
الث�الث، َوله�ا دوٌر مح�وري يف 
نجاح الحرب علي�ه، َولم تبالغ 
الخارجي�ة  باس�م  املتحدث�ُة 
الروس�ية َكث�رياً عندم�ا قالت 
قب�ل ثالث س�نوات: إن الرئيس 
األمريكي ال يحت�اُج إىل تحالف 
اإلره�اب  ع�ى  للقض�اء  دويل 
أن  إىل  فق�ط  يحت�اج  َوإنم�ا 
يرفَع س�ماعة الهات�ف َويقوَل 
لحلفائ�ه يف اململكة الس�عوديّة 

َوقطر توقفوا.. 
الوّهابيُة  الدول�ُة  قطر ه�ي 
اململكة  الثانيُة بع�د  الرس�ميُة 
َواملناف�س األبرز له�ا يف تمويل 
َواألذك�ى  الجهادي�ة  الس�لفية 
اإلْس�اَلم  تنظيمات  باس�تثمار 
إطاره�ا  تج�اوز  يف  الس�يايّس 
َوتحقي�ق  الصغ�ري  الجغ�رايف 
أك�ربَ  َودويل  إقليم�ي  حض�ور 
من حجمها، َوأحس�نت تقديَم 
الغ�رب كمناف�س  إىل  نفس�ها 
للمملك�ة ال تابعاً له�ا، بل إنها 
تمّكنت من قيادة اململكة َودول 
الخليج�ي  التع�اون  مجل�س 
خن�ادق  إىل  ُعم�ان  باس�تثناء 
الجماع�ات  م�ن  حلفائه�ا 
الجهادي�ة َوتنظيمات اإلْس�اَلم 
الربي�ع  بل�دان  يف  الس�يايّس 
َوالعراق، َوق�د أنفقت  العرب�ي 
تل�ك ال�دوُل أضع�اَف قطر عى 
لتخرَج  ح�روب حلف�اء قط�ر 
بحلفائه�ا  محتفظ�ًة  ه�ي 
م�ن اإلْس�اَلميني َوالتنظيم�ات 
البقيُة  اإلرهابية، بينما أهدرت 
ملياراته�ا ع�ى دع�م اإلرهاب 
َوالخطاب املناِهض له يف نفس 
الوق�ت يف حال�ٍة م�ن الفصام 
بدا فيها ابُن س�لمان من خالل 
تحالفاته�ا الباذخ�ة وابن زايد 
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