
صنعاء /سبأ
زار مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الرتب، أمس رئيس لجنة الشؤون االجتماعية 
ــفيات العاصمة  بمحيل أمانة العاصمة حمود النقيب الذي يتلقى العالج يف أحد مستش

إثر تعرضه لوعكة صحية.
ــتوى الرعاية الصحية املقدمة له وما  واطمأن الدكتور الرتب، عىل صحة النقيب ومس
ــتمع من األطباء إىل رشح عن حالته الصحية بعد  يتطلبه وضعه الصحي من عالج. واس

تقليه العالج الالزم .. متمنياً له الشفاء العاجل والعودة ملمارسة أعماله.
وحث األطباء عىل تقديم الرعاية الصحية  له.

صنعاء ـ سبأ
ــؤون  ــة للش ــة الوطني ــة والهيئ ــة العاصم ــة بأمان ــؤون االجتماعي ــاع الش ــن قط  دش
ــني واملترضرين من  ــة للنازح ــلة غذائي ــس ، توزيع أربعة آالف س ــة أم ــانية باألمان اإلنس

العدوان ، يف إطار حملة اإلحسان وبمناسبة حلول ذكرى املولد النبوي الرشيف .
ويف التدشني بحضور وكيل أمانة العاصمة إبراهيم املأخذي قال وكيل أمانة العاصمة 
ــم فعاليات  ــن، " يف خض ــة عبدالوهاب رشف الدي ــؤون االجتماعي ــاع الش ــاعد لقط املس
االحتفال باملولد النبوي الرشيف ندشن املرحلة األوىل من حملة اإلحسان بتوزيع أربعة 

آالف سلة غذائية ، والتي تشمل مراحل أخرى صحية وإيوائية " .
ــاعدة الفقراء  ــاهمة يف مس ــال واألعمال إىل املس ــار ورجال امل ــا املنظمات والتج ودع

والضعفاء واملحتاجني واألرس املتعففة والتخفيف من معاناتهم جراء العدوان الغاشم.
ــؤون  ــي ومدير عام الش ــد الدروان ــورة محم ــة الث ــام مديري ــني مدير ع ــرض التدش ح

االجتماعية والعمل باألمانة نارص الكاهيل وعدد من املعنيني .
ــن املأخذي ورشف الدين مرشوع توزيع 80 خزانا ملياه الرشب سعة 2000  إىل ذلك دش
لرت عىل أحياء وحارات مديرية الثورة ، يف إطار تعزيز مبدأ التكافل والرتاحم االجتماعي .
ــالل احتفاالت املولد  ــذي ورشف الدين إىل أن العاصمة صنعاء خ ــار الوكيالن املأخ وأش

النبوي الرشيف ستشهد تنفيذ تدشني عدد من األعمال واألنشطة الخريية واإلنسانية .

صعدة - سبأ
ــاد محصول الذرة  ــس عملية حص ــري بمحافظة صعدة أم ــب الزراعة وال ــن مكت دش
ــا املتوكل ومدير مكتب  ــر عوض ومدير مكتب الزراعة زكري ــور املحافظ محمد جاب بحض

دي آر يس باملحافظة لؤي املؤيد.
يستهدف املرشوع الذي مولته منظمة دي آر يس ضمن مرشوع االستجابة اإلنسانية 
ألزمة الغذاء، ثالثة آالف مزارع يف أغلب مديريات املحافظة بمساحة تقدر ب750 هكتاراً 
ــاد املحافظ عوض بالجهود املبذولة  بإجمايل إنتاج يقدر بألفني و880 طنا من الذرة. وأش
ــرياً إىل أن االهتمام بالجانب  ــهم يف تعزيز األمن الغذائي .. مش إلنجاح املرشوع الذي يس

الزراعي يمثل رضورة ملحة خاصة يف ظل الظروف التي تمر بها البالد.

مستشار الرئاسة الترب يطمئن على مستشار الرئاسة الترب يطمئن على 
صحة حمود النقيبصحة حمود النقيب

توزيع أربعة آالف سلة غذائية وخزانات توزيع أربعة آالف سلة غذائية وخزانات 
مياه بأمانة العاصمةمياه بأمانة العاصمة

تدشين عملية حصاد محصول الذرة بصعدةتدشين عملية حصاد محصول الذرة بصعدة

ــف"، أن هناك طفال يمنيا  ــة األمم املتحدة للطفولة "اليونيس  أكدت منظم
ــري البنية  ــا  ولكن تدم ــن الوقاية منه ــراء أمراض يمك ــق ج ــوت كل 10 دقائ يم
ــعودي  ــفيات من قبل التحالف الس ــيما تدمري املستش ــة يف البالد الس التحتي

يحول دون عالجها.
ــمال إفريقيا، خريت  ــط وش وقال املدير اإلقليمي للمنظمة يف الرشق األوس
ــة عمان: "يجب أال نتفاجأ  ــاالري، خالل مؤتمر صحفي بالعاصمة األردني كاب
ــق، من أمراض يمكن الوقاية منها  ــن أن هنالك اليوم طفال يموت كل 10 دقائ م
ــار إىل أن: "اليمن اليوم جحيم لألطفال، ليس فقط لـ50-60%  ــهولة"، وأش بس

من األطفال، بل لكل طفل وطفلة يف اليمن".
ــوء التغذية الحاد، و400  ــون طفل يمني يعانون من س ــح أن  1.8 ملي وأوض
ــون يف  ــاة، منهم %40 يعيش ــدد للحي ــوء تغذية مه ــل يعانون من س ــف طف أل
ــوء الحظ، الوضع يف اليمن  ــؤول األممي: "لس محافظة الحديدة"، وتابع املس
صعب ويتدهور باستمرار، باإلضافة إىل الحرب، هناك األزمة االقتصادية التي 

تؤدي إىل شح املواد األساسية للشعب اليمني".
ــة يموتون كل عام  ــف طفل يمني دون الخامس ــت إىل أنه "ما زال 30 أل ولف
ــوء التغذية"، ودعا  ــا إذا ما قمنا بالقضاء عىل س ــراض يمكن أن نمنعه من أم
ــانية  ــاعدات اإلنس ــل وصول املس ــزاع أن تكف ــراف الن ــي "أط ــؤول األمم املس

وحماية الشعب، من دون أي رشط وقيد".

اليونيسف: طفل يمني يموت كل اليونيسف: طفل يمني يموت كل ١٠١٠ دقائق دقائق

اقتصاد  (آليات  عبر  الرأسمالي  الليبرالي  النظام  استطاع 
السوق)، وخالل تجربته التاريخية لقرون خلت أن يحقق مكاسب 

وإنجازات اقتصادية واجتماعية وحقوقية ناجحة نسبياً.
الصناعية  الثورات  في  مذهلة  طفرات  عملياً  حقق  لقد   
النمو  في  مكتسبات  وحقق  والفضائية،  والرقمية  والتكنولوجية 
العاملة  وللطبقة  المال  ألصحاب  المال  رأس  لتراكم  المتسارع 
معاً وعلى حٍد متفاوت من خالل التراكم الُمذهل في المكتسبات 
المادية والتشريعية المنظمة للعالقة بين أرباب العمل والطبقة 

العاملة ونقاباتها المتعددة وممثلي الحكومات المنتخبة.
بين  المتزامن  التطور  بفعل  إالَّ  تتحقق  لم  المنجزات  هذه   
والصراع  التنافس  خالل  ومن  نسبي،  بشكل  الثالثة  الشركاء 
االقتصادي الحاد بين النظامين الرئيسين آنذاك، وهما اقتصاد 
نجح  حيث  الموجه،  االشتراكي  واالقتصاد  الرأسمالي  السوق 
المشروع  وُهزم  بامتياز،  الباردة  الحرب  معركة  كسب  في  األول 
المفكرين  من  عدداً  أن  درجة  إلى  الحقول،  جميع  في  الثاني 
الوفاة ألي نظام سياسي  المتعصبين أصدروا شهادة  الغربيين 
واقتصادي يخالف مشروع النظام الرأسمالي (اقتصاد السوق) 
وكتبوا األبحاث والمقاالت وألفوا الكتب حول حكاية نهاية التاريخ 
هنتجتون  وصامويل  فوكوياما  فرانسيس  أبرزهم  واإلنسان؛ 
وآخرون، وهم الذين استمدوا ُجّل أفكارهم السياسية واالقتصادية 
النازية  قبل  ما  الكبرى  ألمانيا  من  العنصريين  المفكرين  من 

الهتلرية.
نظام اقتصاد السوق حقق إنجازات كُبرى في مجال حقوق 
اإلنسان داخل مجتمعاته، وحرية الفرد والجماعة في االختيارات 
الضمانة  لمواطنيه  وفّر  وقد  والفكرية،  واالقتصادية  السياسية 
هيئات  في  ممثليهم  اختيار  وفي  والتعبير  الحرية  في  الواسعة 

السلطات التشريعية والتنفيذية بواسطة قانون نافذ بات.
 هذا القول حول ذلك النظام ليس ترويجاً لمالمحه وسحنته 
اإلنسانية ولوجهه الخارجي؛ بل في حقيقة األمر أن هذا النظام 
ديمومته  وميكانيزمات  بقائه  آليات  جميع  يخلق  أن  استطاع 
الرأسمالية  الدولة  دوران  بماكينة  الدافعة  المتجددة  وطاقاته 
العنيفة بهدف تحقيق تطورها ونمائها ومواصلة نجاحاتها، وأنها 
واقعها  مع  صراعها  ميدان  في  العملية  التجربة  لمعطيات  وفقاً 
أثبتت  والخارجي  الداخلي  الصعيدين  على  الحاد  التنافسي 
الصعد  كل  على  هائلة  نمو  قفزات  وتحقق  وناجحة  فاعلة  أنها 
والمجاالت، ويأتي في مقدمة تلك المكتسبات الجانب اإلنساني 

وحقوق اإلنسان.
الفرد  لإلنسان  أّمنت  قد  الليبرالية  السياسية  المجتمعات 
في  بشأنها  االتفاق  تم  المزايا،  من  العديد  بداخلها  والجماعة 
دساتيرهم وقوانينهم. ومن القضايا البديهية هناك سيادة القانون، 
وحرية الفرد والجماعة في التعبير الحر عن معتقداتهم الدينية 
والمذهبية والحقوقية وتوجهاتهم وأفكارهم ورغباتهم وحقوقهم 
بحريٍة واسعة ووفق معايير قانونية صارمة، وهذا ما تم االصطالح 

عليه بمفاهيم القيم واألخالق والُمثل الغربية.
مراحل  كل  في  اإلنساني  التاريخ  سير  لحركة  المتتبع  إن 
الفالسفة والمفكرين والقادة في  من  الحضارات اإلنسانية بدءاً 
حضارة ما بين النهرين والحضارات اليمنية القديمة واإلغريقية 
والفرعونية واإلسالمية وحتى الرأسمالية واالشتراكية، يالحظ أن 
حقوق اإلنسان قد تصدرت كل حضارة من الحضارات البشرية 
على حدة، باعتبار أن الجميع دون استثناء يبحثون ويفتشون 
في األرشيف عن حق اإلنسان الحر غير المقيد بكوابح تفرضها 

يدير  الذي  المحدد  السياسي  للنظام  البيروقراطية  الطبيعة 
أو مذهبية  أكانت دينية  المحلية  ما وفقاً لخصوصياته  مجتمعاً 

أو جهوية.
هو  الليبرالي  الرأسمالي  النظام  نجاح  مميزات  أبرز  أحد  إن 
إذ ال يجوز مطلقاً  للقانون،  السلطات وفقاً  الواضح بين  الفصل 
االختصاصات  تتنازع  وال  بينها  ما  في  السلطات  تتداخل  بأن 
لم  الغرب  لكن  جداً،  محورية  تعد  القضية  وهذه  والصالحيات، 
يصل إلى مثل هذا االستحقاق الناجز إالّ بعد صراع مرير وحرب 
ضروس استمرت ثالثين عاماً متواصلة، كانت حرباً دموية طاحنة 
وبين  المتطلعة  الناهضة  األوروبية  الدول  من  مجموعة  بين 
االمبراطورية الرومانية المقدسة، وكان مسرحها الحربي الرئيس 
اإلقطاعية  المرحلة  بانتهاء  إيذاناً  كان  الصراع   أن  أَي  ألمانيا، 
هذه  الرأسمالية،  ثَم  ومن  البرجوازية  مرحلة  اإلنسانية  ودخول 
نفوذ  لتقويض  والفرسان  النبالء  األمراء  بحرب  يت  ُسمِّ الحرب 
طوال  استمرت  والتي  المقّدسة،  الكاثوليكية  الكنيسة  وهيمنة 
الفترة 1618م — 1648م، هذه الحرب الثالثينية قضت تقريباً على 
النفوذ الطاغي للكنيسة الكاثوليكية وأدخلت نظام الالمركزية في 
األبد مرحلة  إلى  المقدسة، وأنهت  الرومانية  إدارة اإلمبراطورية 
النظام اإلقطاعي الُمعيق لبروز نظام ينسجم مع التطور الصناعي 
أَي  االستهالكي،  بالنظام  أُسمي  الذي  الرأسمالي،  واالجتماعي 
مجتمع الرفاه المادي أو (النزعة االستهالكية السلعية). ألم تصل 
العمال,  حقوق  في:  الذروة  مرحلة  إلى  اليوم  الرأسمالية  الدولة 
االجتماعي,  الضمان  ,شبكات  العلمي  للبحث  المطلقة  الحرية 
المقدسة  ,الحرّية  القانون  ,سيادة  الكلي  شبه  الصحي  التأمين 

للحرف والرأي والكلمة ,احترام صوت الناخب ........ الخ.
 بكلمات أبسط فإن تجربة مسار المجتمع اإلنساني العالمي 
ما هي إال عبارة عن تسلسل لمجموع الخبرات والتجارب والدروس 
التي مر بها المجتمع البشري. وهذا النظام قد قطع شوطاً كبيراً 
على مضمار سباق التطور وال يزال يحمل معه ديمومة االستمرار 
والتطور، إلى أن يأتي نظام سياسي إنساني آخر يقدم للبشرية 

امتيازات أخرى يكون جديراً بإحالل الجديد بديالً عن القديم.
فالنظام السياسي االقتصادي قائم على تلك العناصر التي 
بها وبواسطتها استطاع البقاء قوياً منافساً، وهي: الملكية الفردية 
االحتكار  ومنع  الحادة  ,المنافسة  االقتصادية  الحرية  ,منظومة 

,دافعية البحث عن الربح.
آدم  االسكتلندي/  االقتصادي  الفيلسوف  به  بشر  ما  هذا 
النظام  مؤسس  ويعد  األمم)  (ثروة  كتاباته  أبرز  في  سميث، 

االقتصادي الليبرالي الحديث.
الليبرالي  الرأسمالي  النظام  محتوى  ومراجعة  قراءة  ومن 
فإنه كان وال يزال قائماً على المنفعة الخاصة المحكومة بالنظام 
والقانون، وإن التجارة الحرة والصفقات التجارّية بين الشركات 
والتروستات والكارتيالت العالمية وحتى بين الدول تنسجم مع 
روح الفكر الذي أسس لهذا النظام، ومع فكر ونظريات آدم سميث 
إيمانويل  األلماني  والفيلسوف  لوك  وجون  هيوم  ديفيد  وقبله 
كانت، وهيجل، وقبلهم جميعاً، أي من قبل تاريخ ميالد، الفيلسوف 
األثيني الكالسيكي أرسطو، كل هؤالء والمئات من الفالسفة غيرهم 

قد أباحوا فكرة الصفقات والمضاربات التجارية المحسوبة.
أن  لها  يمكن  ال  العصور  مر  على  البشرية  المجتمعات  لكن 
تبقى ويستقيم عودها قوياً وال بقاؤها على فكرة القوة العسكرية 
المثل  استلهام  إلى  يتعداها  بل  فحسب،  االقتصادية  والهيمنة 
وعبر  الفلسفي  المعرفي  التراكم  عبر  القادمة  األخالقية  والقيم 

الحاد  التناقض  الدينية السماوية واألرضية، وهنا يبرز  التعاليم 
النظم  بين ما هو مادي وبين ما هو أخالقي قيمي، والعديد من 
في  وربما  الحاضر  وحتى  التاريخ  في  الدكتاتورية  السياسية 
الوسائل  من  مجموعة  عبر  صورتها  تزيين  تحاول  المستقبل 
البهرجة اإلعالمية الصاخبة، البعض منها يمر  والشعارات ذات 
واآلخر يتوقف، ألن الواقع يفضح أَي ادعاء إذا لم يكن فعالً صادقاً 
ويتسق مع حقائق الواقع. لنأخذ هنا تجربتين، مستمدة إحداهما 

من الماضي والثانية من الحاضر المعاش.
الحالة األولى:

في  وضلوعه  (الحر)  الليبرالي  الغربي  النظام  تجربة  هي   
أرضه  من  وطرده  تهجيره  تم  الذي  الفلسطيني  الشعب  مأساة 
اليهود  إحالل  وتم  آنذاك،  االستعمارية  الدول  بمساعدة  ووطنه 
الصهاينة بدالً عنه، في أكبر حالة نفاق وتزوير لحقائق التاريخ، 
ليقول الغرب (الحر) أننا جئنا بشعب ليس له وطن، إلى وطن 
ليس به شعب. وهكذا سقطت أخالقيات الغرب أمام أقدام الحقائق 
الموضوعية المطلقة والتي أظهرت وتُظهر بأن الفلسطيني إنسان 
باب  مفتاح  واحدة  للحظة  يترك  لم  صلب  ومقاوم  وحي  موجود 
منزله على أمل العودة إلى بيته القديم ذات يوم، ولهذا يدفع بقوافل 
الشهداء والجرحى والمعاقين حركياً باآلالف من أجل أن يحقق 
هدف العودة، أليس هذا هو الهدف النبيل ألية أمة حرة في األرض؟.

الحالة الثانية:    
عدوانية  حرٌب  عليه  ُشنت  الذي  اليمني  الشعب  قضية  هي 
السعودية وحليفتها مشيخة  العربية  المملكة  مستمرة من قبل 
على  ظالم  وحصار  وحشية  حرب  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
ولَم  الرابع  عامها  بلغت  قاتل،  إعالمي  وتعتيم  الصعد،  مختلف 
تتوقف بعد، نتج عنها وباعتراف العالم واألمم المتحدة والتي عبر 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  مساعد  لوكوك  مارك  السيد/  عنها 
للشؤون اإلنسانية في تقريره األخير لمجلس األمن الدولي في 
شهر أكتوبر 2018م، الذي يقول فيه بأن الشعب اليمني يواجه أكبر 
مأساة إنسانية على مستوى العالم بعد الحرب العالمية الثانية، 
يموت الشعب اليمني جراء غارات طيران العدوان وبسبب صواريخ 
البوارج الحربية الُمحاصرة للسواحل اليمنية ومن عدٍد من عمالء 
العدوان اليمنيين، ومن مرتزقته األجانب الذين جلبهم من شتى 
بقاع األرض، ويموت أيضاً من جراء حصاره ومنع األدوية والغذاء 
عنه، كل هذا يحدث أمام بصر وسمع العالم وتحديداً الحكومات 
الغربية (الحرة)، ويزيد الطين بلة أن ُمعظم الحكومات الغربية 
تقوم بتصدير األسلحة والذخائر في صفقات تجارية عسكرية 
معلنة وسرية بين حكومات كٍلّ من الواليات المتحدة األمريكية 
وإسبانيا  االتحادية  وألمانيا  وفرنسا  (العظمى)  وبريطانيا 
السعودية  المملكة  وبين  جهة  من  واستراليا  وكندا  وهولندا 
العار  هو  وهذا  أخرى،  جهة  من  المتحدة  العربية  واإلمارات 
والسقوط األخالقي بعينه للحكومات الغربية الليبرالية (الحرة) 
التي تدعي زوراً بأنها مع حقوق اإلنسان في العالم، وتنهار أمام 

تلك القيم واألخالق والمبادئ التي تأسست عليها تلك النُظم.
وحينما وقعت  واقعة جريمة قتل اإلعالمي السعودي جمال 
ثائرة  ثارت  إسطنبول،  في  السعودية  القنصلية  في  خاُشقجي 
واعتبروها  العالم،  في  الغربية  والحكومات  العام  والرأي  اإلعالم 
الغربي  النظام  وأخالقيات  لقيم  ومهددًة  لهم  ُمخيفة  جريمة 
(الحر)! ونحن نتضامن معهم في إدانة الجريمة بأقوى العبارات، 
والمبادئ  واألخالق  القيم  أين  نتساءل  الوقت  ذات  في  لكننا 
اإلنسانية حينما يتعلق األمر بالضحايا من العديد من الشعوب 
المدنيين  المواطنين   من  اليمنيون  الضحايا  مقدمتها  وِفي 

الُعَزّل؟!!!.
هذا هو التناقض الحاد الذي يقع في دول الغرب (الحرة) بين 
قيم و أخالق وُمثل المجتمع الليبيرالي وبين المصالح االقتصادية 
يبرز  هنا  المليارات،  مئات  إلى  تصل  التي  والصفقات  والمالية 
الوجه الحقيقي للدول الرأسمالية الملفوفة يداها بغطاء مخملي 
ناعم، وتكشر عن أنيابها لمجرد وجود صفقة مالية ضخمة ليعود 

مردودها لمجتمعاتهم فحسب، والله أعلم منا جميعاً.
 وفوق كُّل ِذي ِعلٍْم َعليم

*رئيس مجلس الوزراء

مأزق الغرب الليربايل الواقع بني مطرقة املصالح التجارّية 
وسندان (املبادئ والقيم واألخالق).. اليمن مثاال!!!

أ.د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور*

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com ALTHAWRAHالثــــورة
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  عبدالعزيز البغدادي
يوميات الثورة

ــل أبيب  ــاض وت ــنطن والري ــي واش ــات ف ــال والصفق ــوص الم لص
ــهداء اليمنيين  ــاء الش ــوالت المجاهدين ودم ــرقة بط ــون لس يخطط
ــا وإيهام هذا العالم  ــتهتار  بطهره الذين جرى ويجري كل هذا االس
ــالء  ــه عاش في غيبوبة عن رؤية أش ــذي أظهر اإلعالم الغربي أن ال
ــنوات وأن  منشار األمير الشاب  آالف أطفال اليمن على مدى أربع س
ــعودي  ــوات الصحفي الس ــر خط ــع آخ ــه م ــن أيقظ ــو م ــوح ه الطم
ــده لمقابلة فريق الموت  ممثل  ــة وهو يدلف  إلى قنصلية بل المتداول
ــدا ويبدو  ــة  !، هذا ما ب ــث المتفحم ــالء والجث ــر عن رؤية األش األمي
ــف جزء   ــقجي وتكش ــا اغتيال الصحفي جمال خاش ــع بروز درام م
ــي التدرج  ــال والتفنن ف ــط لالغتي ــم التخطي ــا ،كيف ت ــن  حقائقه م
ــل البدوي  ــتدراج القات ــذه القضية واس ــأن ه ــد اإلعالمي بش للتصعي
ــن نفي  ــه م ــدد أكاذيب ــوص وتع ــراف المنق ــباك االعت ــى ِش ــن إل األرع
ــي كان المفترض  ــعودية الت ــة الس ــى القنصلي ــقجي إل دخول خاش
ــا على أنها  ــم  التعامل معه ــال داخلها أن يت ــذ تبين وقوع االغتي من
مسرح الرتكاب جريمة بشعة ينتفي فيها حق النظام السعودي في 
ــواءً للقنصلية  ــك بالحصانة تلقيا س ــب بالوقت بحجة التمس التالع
ــيين واإلداريين على  ــع العاملين الدبلوماس ــر وكذا اعتبار جمي كمق
ــتدالل ،   ــواء  المتواجدين داخلها عند ارتكاب الجريمة رهن االس الس
ــقجي دخل الى  ــرة بأن خاش ــى اعتراف هذا القاتل الطموح مباش إل
القنصلية وأنهى معاملته في مدة عشرين دقيقة تماماً وغادرها ! .

ــول أّن هناك عناصر  ــى االعتراف بالق ــم التراجع عن ذلك إل ــم ت ث
ــة وألن هناك  ــم داخل القنصلي ــجار ت ــة ارتكبت الجريمة إثر ش مارق
ــن القاتل  ــة المقربين م ــن القتل ــن (16) م ــا م ــال مكون ــا لالغتي فريق
ــطة  ــتئجارهما بواس ــم اس ــان ت ــان خاصت ــم طائرت ــر حملته (األمي
(المطرب) قائد الفريق المقرب منه والذي يرافقه في جميع رحالته 
ــم الفريق خبراء على  ــنطن .كما يض ــا الرحلة األخيرة الى واش ومنه
ــر  ــاء األدلة وأدوات للنش ــث وإخف ــريح الجث ــتوى في تش ــى مس أعل
ــن أن وقائع القتل بطريق الخنق  ــع والتذويب !؛وبعد أن تبي والتقطي
ــجلة ومتوفرة لدى  ــل الجريمة واألدلة  مس ــع وكامل تفاصي والتقطي
ــر إلى مرحلة جديدة هي االعتراف  ــاء العام التركي انتقل األمي االدع
بأن جريمة القتل جاءت من هذا الفريق دون أي توجيه وعن طريق 
ــق توجيهات بإحضار  ــخصي إذ كان لديهم أي الفري ــاد الش االجته
ــقجي إلى المملكة للتفاهم معه طوعاً بعد أن علمت السلطات  خاش
ــعودية بأن لديه رغبه في العودة إلى بلده  وما ذلك سوى حرس  الس
ــبه  ــتدراج المعارضين أو ش ــرف  في خطوة ليس لها مثيل في اس ش
ــذي يعكس االهتمام  ــكل ال ــن والبد أن يكون الوفد بهذا الش المعارضي
بالمعارضة وتشجيعها على العودة إلى بالد الحرمين الشريفين !!.
ــراف التي تعكس مصداقية  ــي خطوة أخيرة من خطوات االعت وف
ــنيعة  ــعودية بأن الجريمة ش ــلطات الس األمير الطموح صرحت الس
ــل نهار مع  ــا تحقق لي ــرار والترصد وأنه ــبق اإلص ــا كانت مع س وأنه
ــى كامل الحقيقة التي هي في  ــرياً لتصل حتماً إل الفريق تحقيقاً س
ــت عنه قريحة  ــاعر!آخر ما تفتق ــت في بطن الش ــن األمير وليس بط
ــتمرار السعودية بالمطالبة بإعطاء المتهم (ولي  هذا النظام هو اس
ــلمان ) حق التحقيق والمحاكمة فهو  ــعودي محمد بن س العهد الس
وحده صاحب الحق في التحقيق مع نفسه إلظهار الحقيقة وبذلك 

يكون التحقيق من جهة محايدة ونزيهة  % 100 !!.
ــرب بكل القيم  ــة اإلدارة األمريكية التي تض ــذه مقتضيات نظري ه
ــوم المصلحة   ــا األحادية إزاء مفه ــى نظرته ــرض الحائط بناءً عل ع
ــا  ــا بإرادته ــروج منه ــات والخ ــي االتفاق ــول ف ــا الدخ ــن حقه ، فم
ــد لحلفائها أو  ــا أن تعتم ــا ومن حقه ــا كانت طبيعته ــردة مهم المنف
ــرعنته  ــه وتعمل على ش ــرف يقدمون علي ــا أي تص ــح أتباعه باألص
ــة بل إن  ــة الدول العربي ــدة أو جامع ــم غير المتح ــر منظمة األم عب
ــات  ــة من مؤسس ــذه الجامعة أطوع لرغبات أمريكا من أي مؤسس ه
ــعودية واإلمارات  في عدوانهما  ــب الخاصة  أال تدير أمريكا الس ترام
ــم  ــوان دع ــرعنته  بعن ــاول ش ــن  وتح ــى اليم ــي عل ــدوي الوحش الب
ــبيل ذلك  ــة القبيحة ( هادي ) وبالفعل صدرت في س ــرعية الدمي ش
ــاب الجامح  ــذا االتجاه؟!، هذه أكاذيب األمير الش عدة قرارات في ه
ــب البالغ من  ــس األمريكي ترام ــب الرئي ــل أكاذي ــوح أما مسلس الطم
ــن األكاذيب واألحاديث المضللة  ــر 72 عاماً  صاحب أكبر عدد م العم
التي بلغت وفق إحصائية متداولة خمسة آالف كذبة وحديث مضلل 
ــة أمريكا أي خالل عامين فقط ، و ليس بحاجة ألن  منذ تولى رئاس
ــوعة غينيتس لألرقام القياسية ألن هذه  ــهادة موس يحصل على ش
ــتراتيجية تقوم عليها اإلدارة  ــب واألحاديث المضللة أداة اس األكاذي
األمريكية في سياساتها وبالذات الخارجية منذ زمن وال تبدو معالم 
ــرب على وجه  ــم الثالث والع ــادام في العال ــا قريبة م ــا منه خروجه
ــى الثقافة المرتمين  ــوبين عل الخصوص أمثال هذه الدمى والمحس

في أحضانها !.
ــاالت اخرى  ــة بحاجة إلى مق ــب وأحاديثه المضلِّلَ ــب ترام أكاذي
ــن األكاذيب  ــل م ــذه السالس ــع كل ه ــه وم ــا أن ــر هن ــي األم ــم ف !المه
ــة ألبطال الجيش  ــارات واإلنجازات المتالحق ــل ومع االنتص والتضلي
ــعبية والصمود في مختلف الجبهات والتطور النوعي  واللجان الش
ــعود  ــم آل س ــدأت جرائ ــة ب ــة اليمني ــدات الصاروخي ــت للوح الالف
ــلمان وابنه وأوالد زائد الذين صار الشارع اليمني يطلق  وبخاصة س
ــه  ــا لقول ــي هن ــارع اليمن ــالم الش ــن ) والي ــب (الحماراتيي ــم لق عليه
ــْم) صدق  ــول إالّ من ُظلِ ــوء من الق ــه الجهر بالس ــى (اليحُبّ الل تعال
ــعب اليمني  لم يكن يتوقع من هذه  الدويلة كل  الله العظيم وألن الش
ــان الصهيوني  ــتقواؤها بالكي ــات الوقحة التي لوال اس ــذه الممارس ه
ــتعاد اليمنيون اإلمارات  ــكل كامل الس وأمريكا واعتمادها عليها بش
ــداداً لنفوذ الدول  ــر التأريخ امت ــعودية ألن أراضيهما كانت عب والس
ــا كيانان  ــة !فهم ــبوع دون مبالغ ــن أس ــي أقل م ــة ف ــة القديم اليمني
ــاوز  ــا ال يتج ــي وعمرهم ــتعمار األمريك ــيرهما االس ــان  يس مصطنع
ــنين  ولم  ــة عمرها آالف الس ــتعمار دول ــاوالن  اس ــبعين عاماً ويح س
ــداء على  ــا دائما االعت ــي نيته ــم يكن ف ــن قبل ول ــا م ــدي عليهم تعت
ــقجي بدأت اليمن تأخذ حيزاً ملموساً  أحد!؛ مع جريمة مقتل خاش
ــاء الحقائق  ــت منهج إخف ــة التي انتهج ــائل اإلعالم الغربي ــي وس ف
ــاني  ــنوات ، فهل ما يجري صحوة ضمير إنس والتضليل منذ اربع س
ــن ومحاولة جديدة  ــرقة انتصارات المجاهدي ــل أم مخطط لس بالفع
ــورة التي  ــداف الث ــد تحقيق أه ــوف ض ــهداء والوق ــاء الش ــدار دم إله

ضحوا من أجلها .
ــره من  ــي وغي ــل الحقيق ــة القات ــة لمحاكم ــة فعلي ــاك ني ــل هن ه
ــعودي  ــعل العدوان الس ــاء وأصحاب الرأي ومش ــن والعلم الصحفيي
اإلدارة  ــيطان  ش ــى  يتخل ــل  وه ــن  اليم ــى  عل ــي  الهمج ــي  األمريك
ــام المقبلة تضع  ــه للمحاكمة ؟؟؟!؛األي ــه ويقدم ــة عن قرن األمريكي
ــرار العالم ومعادن  ــف إرادة أح ــانية على المحك وتكش ضمير اإلنس

الثوار ومدى تمسكهم بالحرية والكرامة والسيادة !!.

ى الشيطان  ى الشيطان هل يتخّلٰ هل يتخّلٰ
عن قرنه !عن قرنه !

أمل في لوحة جدارية للرسام 
والفنان الفلسطيني شادي أبو القمبز


