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ال�سيد عبدامللك احلوثي يف ر�سالته حلرائر اليمن ال�صامدات يف وجه الطغيان:

املرأة اليمنية متميزة بصمودها وشاهد ٌة على مظلومية
شعبها وزيف الغرب فيما ي ّدعيه عن حقوق املرأة والطفل

برعاية قوى العدوان

سن ٌة على إمارة
املوت بحضرموت

يف العام الثاني :اليمن ساحة ال ساحتني!

قيادات عسكرية حصيلة زحوفات  4أيام على صحراء ميدي
أكثر من  130قتيالً من المرتزقة بينهم
ٌ

ميدي تعصف بالغزاة

جابر محمد أبو شوصاء

منصور ثوابة

 2متابعات

 سيمخلالاسيمخلامخلا  31سيمخلالارام  31سيمخلامخلالا

دمرت
قناة بي بي سي تكشف :قنبلة بريطانية ّ
مصنعاً يمنياً يف كوكبان وصنعاء

منظمة اليونيسيف :ال ُعـ ْد َوان على
الـ َيـ َمـن تسبب يف مقتل وإصابة
ألفني و 290طفالً خالل عام

 -متابعات:

 -خاص:

قالت قن�اة البي بي يس الربيطانية الناطقة باللغة
االنجليزية إن لديها ً
ُ
تكش�ف عن استخدام
أدلة جديد ًة
السعودية ألس�لحة بريطانية استخدمت يف استهداف
املدنيني واملنشآت الحيوية.
وكشف تحقيق بعنوان “القنبلة الربيطانية دمرت
مصنع�ا ً يمنياً” بعد زي�ارة ميداني�ة لبعض مخلفات
األس�لحة الصاروخي�ة الت�ي اس�تخدمت يف كوكب�ان
وصنع�اء ،وال س�يما تل�ك الت�ي اس�تخدمت يف تدمري
مصنع السرياميك يف متنه يف الثالث والعرشين سبتمرب
 ،2015وكش�فت العالم�ات التجاري�ة والتصنيعي�ة
الربيطانية يف بقايا أحد الصواريخ الذي اس�تهدف هذا
املصنع.
وتس�اءل التقري�ر ع�ن املس�ؤولية الت�ي تتحملُها
الحكوم�ة الربيطاني�ة ح�ول األدلة الت�ي قامت حتى
ه�ي بتوثيقه�ا ومطال�ب الـيَـمَ ـنيين له�ا بتحم�ل
مسؤولياتها والقيام بالتزاماتها.
كما قامت مراس�لة البي بي يس لصنعاءَ ،وأشارت
إلىَ أنه�ا تحتوي عىل دلي�ل إجْ ـــ َرامي كبري للسلاح
الربيطاني استهدف حيا ً س�كنياً ،وقد قامت بتصوير
بقايا الصواريخ والقنابل املس�تخدمة واالس�تماع إلىَ
شهادات بعض األهايل.
وأش�ارت يف تقريره�ا إلىَ األس�لحة املحرم�ة التي

استخدمت يف رضب جبل نقم ،باإلضافة إلىَ استعراض
حالة إن ْ َ
ـسـانية قامت بزيارتها إلىَ إحدى املستشفيات
تمثل�ت يف معاناة الس�ائق عبدالب�اري الفقيه الناجي
من غارة اس�تهدفت ش�احنته املحملة بأس�طوانات
الغاز املنزيل يف طريق برط العنان بالجوف.

ونقل�ت الصحفية عن رئيس اللجنة الثورية محمد
عيل الحوثي والذي التقته وحاورته عن حرص أنصار
الله عىل الحل الس�يايس ورفض السعودي لهذا الحل،
مؤك�دة اس�تعداد أنصار الل�ه للقت�ال إلىَ األبد يف حال
استمر العُ ـ ْدوَان الظالم.

ُطالب جامعة صنعاء :تعليق التعليم تغطي ٌة على الفساد وخيان ٌة وطنية تخد ُم ال ُعـ ْد َوان
 خاص:ظ�م ُ
ن ّ
طلابُ جامع�ة صنع�اء،
ً
َوقفة
ي�وم أم�س األربع�اء ،مسير ًة و
ً
احتجاجي�ة أم�ام بواب�ة الجامع�ة؛
تندي�دا ً بتعطيل التعليم وإرضاب بعض
أكاديمي�ي جامع�ة صنع�اء املرتبطني
بأدوات العُ ـ ْدوَان.
وتحدّث الطالب أن�ه منذ عام 2011
تغيرّ الشي الكثير يف الـيَـمَ ـن وبقيت
الجامع�ة ل�م يتغّي�رّ فيه�ا يشء إال إلىَ
األس�وأ فقد استفحل الفس�اد وتفاقم
من قبل أعىل اله�رم يف الحرم الجامعي
وال ينك�ر حجم الفس�اد يف الجامعة إال
نقابة أعضاء هيئة التدريس.
وأش�اروا إلىَ أنه وبعد ُ
ط�ول انتظار

( ددعلاعلاا

طوي�ل ت�م التكلي�ف لقي�ادة جدي�دة
بديلة لجامع�ة صنعاء تلبي احتياجات
الطال�ب الجامع�ي وطموحات�ه ،وق�د
الق�ت ه�ذه الخط�و ُة ترحيب�ا ً كبيرا ً
من طلاب وطالب�ات جامع�ة صنعاء

وموافق�ة دكات�رة وأكاديم�ي جامعة
صنع�اء ،فج�اء ر ُّد الفاس�دين بق�رار
تعطيل التعلم.
وش�ا َر َك يف الوقف�ة طلاب م�ن
مختل�ف ال ُكليات ،رافعني ش�عارات أن

تعطيل التعليم قناع للفساد ،وأن إقالة
الفاسدين ال تكفي ويجب محاسبتهم،
وأن تعطيل الجامعة خيانة وطنية.
الجدي� ُر بالذك�ر أن جامعة صنعاء
هي الجامع�ة الـيَـمَ ـنية الوحيدة التي
تعم�ل منذ بداي�ة العُ ـ� ْدوَان بعد إغالق
لفترة قصرية ،وتحتضن ُ
طالبا ً نازحني
من جامعه تعز وعدن.
وأش�ار ال ُ
طلاب املحتج�ون إىل أن
إيق�اف الدراس�ة يف الجامع�ة خدم�ة
َ
ع�ن
واضح�ة للعُ ـ� ْدوَان ال�ذي عج� َز
َ
بعض الدكاترة
إيقافها بالقص�ف ،وأن
املرتبطين بالعُ ـ� ْدوَان توصل�وا له�ذا
الق�رار منع�ا ً للحس الوطن�ي املتنامي
عن�د الطالب م�ع الفعالي�ات الطالبية
املعادية للعُ ـ ْدوَان.

أ ّكدت منظمة اليونيسيف لحماية ورعاية الطفولة مقتل وإصابة
نحو ألفني و 290طفال منذ مارس  2015حتى مارس الجاري نتيجة
الحرب يف الـيَـمَ ـن.
وأوضحت املنظمة يف تقريرها بعنوان «أطفال عىل حافة الهاوية»
أصدرته أمس خالل مؤتمر صحفي بمقر املنظمة بالعاصمة صنعاء،
أن نح�و  900طفلاً ُقتلوا وأصيب أكثر من أل�ف و 300جراء الحرب
خلال الع�ام املايض ..مشيرة إلىَ أن نحو س�تة أطفال كان�وا يقتلوا
ويجرحوا يوميا ً خالل عام الحرب.
وأ ّكد التقرير أن ما يقارب من ُ % 61قتلوا جراء الرضبات الجوية
وسجلت محافظة تعز أكرب عدد يف صفوف القتىل والجرحى بإجمايل
 495طفلاً تالها أمان�ة العاصمة بـ 411طفالً وصع�دة بنحو 350
طفالً ،فيما سجلت عدن مقتل وإصابة نحو  252وحجّ ة بمعدل 197
طفالً.
طفل دون سن
وبحس�ب تقرير اليونيسيف فإن قرابة عرشة آالف
ٍ
الخامسة لقوا حُ تُوفهم خالل العام املايض؛ بسبب أمراض كان يمكن
الوقاية منها مث�ل الحصبة واإلس�هامات وااللتهابات نتيجة تدهور
الخدمات الصحية وانعدام اللقاحات واألدوية.
َ
حالة اعت�داء عىل املدارس حيث
ورص�دت املنظمة يف تقريرها 51
أغلق�ت نحو أل�ف و 600مدرس�ة وتعرض نح�و  63مرفق�ا ً صحيا ً
للهجوم والرضر ،كما رص�د التقرير نحو ألف و 560حالة انتهاكات
متمثل يف قتل وتشويه وعنف خالل عام 2015م.

الهيئة العامة للربيد تدشن توزيع
أرباح العام املاضي بنسبة % 14
 خاص:الهيئ�ة العامَّ ُ
ُ
ّ
�ة للربيد والتوفير الربيدي ،أم�س األربعاء،
دش�نت
توزي�ع أرب�اح صن�دوق التوفري الربي�دي للعام امل�ايض ،والتي بلغت
نسبتها  14باملائة.
ويف حفل التدشين الذي أقيم يف مقر الهيئ�ة العامة للربيد بأمانة
العاصم�ة ق�ال القائم بأعم�ال وزير االتص�االت وتقني�ة املعلومات
َ
نس�بة توزيع األرباح عىل مودعي الصندوق تعترب
مصلح العزير :إن
ثم�رة جهود مضني�ة ودؤوبة َ
خ َّ
اصـة يف ظل الظروف التي تعيش�ها
بالدنا جراء العُ ـ ْدوَان األمريكي السعودي الغاشم.
وحيّا العزير الش�عبَ الـيَـمَ ـني عىل ثقته بمؤسسات الدولة رغم
الظروف الراهنة التي خلقت الكثري من املخاوف.
إىل ذل�ك ،اعتبر مدير عام الهيئ�ة العامة للربي�د والتوفري الربيدي
املهندس محمد عيل مرغم إن تدشين توزيع أرب�اح صندوق التوفري
الربي�دي للعام امل�ايض يأتي امت�داد للصم�ود والتصدي للعُ ـ� ْدوَان،
وقدرة الش�عب الـيَـمَ ـني عىل التكيُّف مع ُك ّل الظروف التي تمر بها
الـيَـمَ ـن.

وزارة التعليم العالي :طريان ال ُعـ ْد َوان استهدف  10جامعات حكومية و 12جامعة أهلية
 -صنعاء:

وأكد التقري ُر أن مؤسس�ات التعليم العايل
الحكومي�ة واألهلية فقدت معظم االس�اتذة
والعاملني معه�ا الذين تم تدريبهم وتأهيلهم
واكتس�بوا خبرة كبيرة يف العم�ل وتركه�م
لوظائفهم أ َ ْو االس�تغناء عنهم؛ بس�بب عدم
قدرة هذه املؤسس�ات َ
خ َّ
اصـ�ة األهلية منها
عىل تحمل رواتبهم يف ظل توقف نش�اطاتها،
فضالً ع�ن ارتفاع تكاليف مدخلات العملية
التعليمي�ة م�ن مس�تلزمات وأدوات وم�واد
وأجهزة وانعدامها أحيانا ً يف السوق.

جامعة صعدة

أ ّكدت وزار ُة التعليم العايل والبحث العلمي
أن العُ ـ� ْدو َ
َان الس�عودي األمريكي اس�تهدف
أكث�ر م�ن عشر جامع�ات حكومي�ة و12
جامع�ة أهلي�ة يف أمانة العاصم�ة ومختلف
املحافظات.
وأوض�ح تقري�ر ص�ادر ع�ن ال�وزارة أن
مؤسس�ات التعليم العايل الحكومية واألهلية
تعرض�ت إلىَ خس�ائ َر مادي�ةٍ كبيرة ق�درت
بماليني الدوالرات وأرضار جسيمة يف مبانيها
وتجهيزاتها جراء استهدافها من قبل تحالف
العُ ـ ْدوَان الذي تجاوز ُك ّل الرشائع الس�ماوية
وَالقي�م اإلن ْ َ
ـس�ـانية واألع�راف والقوانين
الدولي�ة ومواثي�ق األم�م املتح�دة يف تحيي�د
املؤسسات التعليمية واملدنية أثناء الرصاعات
والحروب.
وأشار التقري ُر إلىَ أن الكثريَ من مؤسسات

التعليم العايل خرست الطلبة الوافدين العرب
واألجانب ومغادرته�م لجامعاتهم وعودتهم

إلىَ بلدانه�م ،وزي�ادة تكالي�ف أج�ور أعضاء
هيئة التدريس لتش�جيعهم عىل االستمرار يف

رئيس التحرير:
صربي الدرواني
العالقات العامة والتوزيع:
تلفون736891529 – 01314024:
771126033

العملي�ة التعليمية يف الظ�روف الطارئة أثناء
العُ ـ ْدوَان.

مدير التحرير:
أحمد داوود

وبّي�نّ التقري� ُر أن العُ ـ ْدو َ
َان عىل منش�آت
التعلي�م العايل أَدَّى إلىَ تحمُّ ل بعض الجامعات
تكالي�ف نق�ل الطلبة م�ن مقراته�ا املدمرة
إلىَ مق�رات بديلة ملواصلة دراس�تهم ،وزيادة
نفق�ات التش�غيل يف ع�دد م�ن الجامع�ات
ملواجه�ة حاالت الط�وارئ ،فضالً عن تعرض
وس�ائل النق�ل التابع�ة للجامع�ات إلىَ التلف
والتدمري والنهب.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع املطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com
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قيادات عسكرية حصيلة زحوفات  4أيام على صحراء ميدي
أكثر من  130قتيالً من املرتزقة بينهم ٌ
 خاص:ُ
املاضية أربْ َع محاوالت لقوات
شهدت األيا ُم
الغ�زو واملرتزقة ،آخ ُرها أمس األربعاء للتقدم
باتجاه صحراء مي�دي بمحافظة حجّ ة ،فيما
كان أبطا ُل الجيش واللجان الشعبية باملرصاد
لزحوف�ات املرتزق�ة ،وتمكن�وا م�ن تحويلها
إلىَ مذبح�ة لقي فيه�ا أكثر م�ن  300مرتزق
ٌ
قيادات عسكرية وميدانية.
مصارعَ هم بينهم
وشنّت مجامي ُع مرتزقة العُ ـ ْدوَان مسنود ًة
بغطاء جوي من قبل طريان العدو الس�عودي
األح�د امل�ايض أوىل هجماتها باتج�اه صحراء
مي�دي ،وهناك تص�دّى له�م أبط�ال الجيش
واللجان الشعبية وأوقعوا فيهم قتىل وجرحى.
وفيم�ا تص�دّت ق�وات الجي�ش واللج�ان
الش�عبية يف اليوم التايل ملحاولة زحف أخرى،
وكبّ�دت املرتزقة عشرات القتلى والجرحى،
إضاف�ة لتدمري ع�دد من اآللي�ات واملدرعات،
ُ
الرس�مي باس�م أَن ْ َ
ـصـار الله
الناطق
أطل�ق
ُّ
ٍ
تحذي�رات لق�وات الغزو
محم�د عبدالسلام
واملرتزق�ة ب�ر ٍّد ق�وي ،معتربا ً أن م�ا حدث يف
مي�دي غري مقب�ول ،يف إش�ارة من�ه ملخالفة

منصور ثوابة

جابر محمد أبو شوصاء
الع�دو للتهدئ�ة القائم�ةُ ،م َؤ ّك�دا ً أن الرد من
الجانب الـيَـمَ ـني كان مناسباً.
وعق�بَ تحذيرات ناطق أَن ْ َ
ـصـار الله عاود
ُ
املرتزق�ة زحْ َ
ــفهم عىل صحراء ميدي وهناك
ردت قوات الجيش واللجان الشعبية بقوة.
وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش
واللج�ان الش�عبية أوقع�وا عشرات القتلى

والجرح�ى من املرتزق�ة والغ�زاة ودمروا 15
آلية بينها دبابات ومدرعات.
وش�هدت املع�ارك الت�ي دارت بين قوات
الجيش واللجان الش�عبية من جهة ومرتزقة
العُ ـ� ْدوَان من جهة أخرى اش�تباكات عنيفة
تعرض فيها مرتزقة العُ ـ� ْدوَان ملذبحة كبرية
عىل مدى تلك املحاوالت وسقطت عدة قيادات

بني قتيل وجريح.
حي�ث لق�ي عدد م�ن مرتزق�ة العُ ـ� ْدوَان
الس�عودي األمريك�ي مصارعه�م وأصي�ب
آخ�رون أم�س األربع�اء يف تج�دد ملح�اوالت
الزحف الفاش�لة باتجاه صحراء ميدي لليوم
الرابع عىل التوايل.
وأوضح مصدر عس�كري مرص َع وإصابة

إستعاد ُة مواق َع يف الصفراء بشبوة ومحرقة للمرتزقة وآلياتهم
 خاص:ُ
تع َّر َ
مرتزقة العُ ـ ْدوَان الس�عودي
ض
رب الخسائر منذ
األمريكي لواحد ٍة من أك ِ
ب�دء محاوالتهم التق�دم باتجاه بيحان
وعسيالن بمحافظة شبوة.
ِ
ق�وات الجيش
وأوض�ح مص�د ٌر أن
واللج�ان الش�عبية تم ّكن�ت م�ن كرس
محاول�ة زح�ف ملرتزق�ة العُ ـ� ْدوَان
وعنارص القاعدة عىل منطقة الصفراء
باتجاه مديرية بيحان بش�بوة ،مُشيرا ً
إلىَ أن أبطال الجيش واللجان الش�عبية
عق�ب كسر الزح�ف قام�وا بمالحقة
املرتزق�ة وتمكنوا من تطهير عددٍ من
املواقع.
وبحس�ب املص�در وبع�د مع�ار َك
عنيف�ةٍ س�قط العشرات م�ن القتىل
والجرح�ى م�ن املرتزق�ة بأع�داد هي
األكبر من�ذ بدئه�م مح�اوالت التقدم
باتجاه بيحان وعسيالن ،وينطبق ذلك
عىل العتاد العس�كري التابع للمرتزقة
وال�ذي تمكن أبطال الجي�ش واللجان
الش�عبية من تدمري عشرات الدبابات
واملدرعات.
وفيم�ا ف�رت مجامي� ُع املرتزق�ة

وعنارص القاعدة تمكنت قوات الجيش
واللج�ان الش�عبية من االس�تيالء عىل
كميات كبرية من األس�لحة املتوس�طة
والخفيف�ة وصواريخ من ط�راز “لو”
ً
إضافة لكميات كبرية من الذخائر.
وأوضح املص�در أن عملية التطهري
التي قامت بها ق�وات الجيش واللجان

طريان ال ُعـ ْد َوان األمريكي السعودي يلقي قنابل
ضوئية يف مديرية ميدي بمحافظة حجة

َ
واص َل العُ ـ� ْدوَا ُن األمريكي الس�عودي
َّ
�ــن غارات�ه اإلجرامي�ة على ع�دد من
َش
املناطق واملحافظات الـيَـمَ ـنية.
وش�ن طريان العُ ـ ْدوَان ،أمس األربعاء،
ع�ددا ً م�ن الغ�ارات على محافظ�ة تع�ز
اس�تهدفت إحداه�ن ش�ارع الس�تني يف
الش�مال الغربي للمدينة واستهدفت غارة
أخرى مدينة ذو باب ،فيما استهدفت غارة
ثالثة منطقة الضباب غرب املحافظة.
إىل ذلك ش�ن طريان العُ ـ ْدوَان األمريكي
الس�عودي غارتين على منطقة س�كنية
بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء خ ّلفت
رعبا ً كبريا ً يف نفوس األهايل.
وأوض�ح مص�در أمن�ي باملحافظة أن
طريان العُ ـ ْدوَان األمريكي السعودي عاود
أمس األربعاء اس�تهداف منطقة الصباحة
بغارتني بعد أن ش�ن عليها أربع غارات يف
الي�وم الس�ابق ،ما أدى إلىَ إح�داث أرضار

مصرع العشرات من املرتزقة
ٍ
بقصف صاروخي لتجمعاتهم يف
مثلث األحيوق والقرية الجنوبية
بذباب يف محافظة تعز
 -تعز:

�سل�سلة غارات على تعز و�صنعاء وم�أرب والبي�ضاء

 -خاص:

أع�داد كبيرة م�ن الغ�زاة واملرتزق�ة خلال
التصدّي ملحاولة تق�دم رابعة باتجاه صحراء
ميدي.
ُ
مرتزق�ة قد تع ّرض�وا ملذبحة عىل يد
وكان
الجي�ش واللجان الش�عبية خلا َل املحاوالت
الس�ابقة ،حيث أعلن الناطق الرس�مي باسم
الق�وات املس�لحة العمي�د رشف لقم�ان إن
ح�وايل  378عنرصا ً من الغ�زاة واملرتزقة لقوا
مصارعه�م اليومين املاضيين يف مح�اوالت
الزحف من منطقة املوسم بجيزان إلىَ صحراء
مي�دي يف املنطق�ة الحدودي�ة والت�ي م ّكن�ت
قوات الجيش واللجان الش�عبية من التصدّي
لجميعها.
ويف الس�ياق كش�فت مصاد ُر إعالمية عن
مرصع أَحَ ـ�د قادة املرتزق�ة امليدانيني املدعو
جابر محمد أبو شوصاء وَثالثة من مرافقيه.
وبحس�ب املص�ادر ذاته�ا أصي�ب املرتزق
منص�ور ثوابة املعني من قب�ل العُ ـ ْدوَان قائدا
للواء  82مش�اة يف معارك صحراء ميدي وقتل
ارب�ه املدع�و فائ�ز بن أحم�د محمد
أَحَ ـ�د أ َ َق ِ
َ
حَ
ثوابه والذي يعد من أ ـد القادة العس�كريني
للمرتزقة.

بمنازل املواطنني وممتلكاتهم.
وكان طيران العُ ـ� ْدوَان األمريك�ي
السعودي قد ش�ن خالل اليومني املاضيني
 5غ�ارات على مديري�ة ذو ب�اب وغارتني
عىل مديري�ة الوازعية جنوب غرب تعز و3
غارات عىل جرف اس�بيل يف مديرية ميفعة
عنس بمحافظة ذمار.
كذلك ش�ن طريان العُ ـ� ْدوَان األمريكي
الس�عودي خالل اليومني عددا ً من الغارات
عىل محافظة مأرب ،حيث بلغ عدد الغارات
التي ش�نها طريان العُ ـ� ْدوَان عىل مديرية
رصواح  13غارة.
فيم�ا ش�ن غارة على منطقة املناس�ح
بمديري�ة ولد ربيع وغارتين عىل مديريتي
الوهيب�ة بمحافظة البيض�اء وغارتني عىل
مديريت�ي املت�ون واملصل�وب بمحافظ�ة
الجوف.
إىل ذلك قام طيران العُ ـ ْدوَان األمريكي
السعودي بإلقاء عدد من القنابل الضوئية
يف سماء ميدي بمحافظة حجة.

ً
ٍ
معلومات
استباقية بعد
الشعبية كانت
ِ
قي�ادات املرتزق�ة
ع�ن اجتم�اع ض�م
ٍ
وقي�ادات من تنظيم القاع�دة؛ بغرض
تس�ليم مدينة عتق للقاع�دة واتخاذها
منطلق�ا ً للهُ جُ �وم عىل مواق�ع الجيش
واللجان الشعبية يف عسيالن وبيحان.
وو ّزع اإلع ُ
لام الحرب�ي مش�اه َد

مص�وّر ًة للعملي�ة أظه�رت جانبا ً من
مناطق االش�تباكات
قتلى املرتزق�ة يف
ِ
وكذل�ك اآللي�ات والدباب�ات التي جرى
تدمريه�ا وإحراقه�ا ،كم�ا عرض�ت
الصور األس�لحة والذخائر التي استوىل
عليها الجيش واللجان الشعبية وكانت
بحوزة املرتزقة.

لق�ي عد ٌد م�ن مرتزقة العُ ـ� ْدوَان األمريكي الس�عودي يوم
أم�س األربعاء  30مارس ،مرصعه�م وأصيب آخرون يف قصف
ٍ
صاروخ�ي لقوات الجي�ش واللجان اس�تهدف تجمع�ا لهم يف
القرية الجنوبية لذوباب.
ترصيح ل�ه لصدى املسيرة :أن
وأك�د مص�در عس�كري يف
ٍ
َ
الصواري�خ الت�ي أطلقتها الق�وة الصاروخي�ة التابعة الجيش
واللجان الش�عبية أصابت أهدافها بدقةٍ عاليةٍ  ،وأس�فرت عن
مرصع عدد من املرتزقة وتدمري عدد من آلياتهم.
ويف جبه�ة الوازعية األحيوق ،أكدت املصادر العس�كرية ،أن
ٍ
صليات
الق�وة الصاروخي�ة للجيش واللجان الش�عبية أطلقت
ٍ
تجمعات ملرتزقة العُ ـ ْدوَان يف مثلث
من صواريخ الكاتيوشا عىل
األحيوق.
َ
الصواري�خ أصابت مواق� َع املرتزقة
وأضاف�ت املص�ادر أن
قتي�ل وجريح،
بدقة ،وأس�فرت ع�ن وقوع ع�ددٍ منهم ما بني
ٍ
ري كيل لبعض آلياتهم العسكرية.
وتدم ٍ

(حكومة) الفار هادي تشعر بهزيمة (العاصفة)
ووزراؤه يبحثون عن اللجوء يف أوروبا
 خاص:وبم�رور عام عىل العُ ـ ْدوَان
أ ّكدت األنبا ُء أنه
ِ
ُ
األهداف املعلنة للتحالف الس�عودي تؤتي
بدأت
ً
نتائجَ
عكسية ،حيث تحول هدف إعادة حكومة
الف�ار ه�ادي إلىَ الس�لطة إلىَ س�عي م�ن قب�ل
وزراء تل�ك الحكوم�ة للحصول على اللجوء يف
دول أوروبي�ة بعد إدراكه�م أن العُ ـ ْدوَان لم يعد
َ
يحقق لهم شيئاً.
بإمكانه أن
وكش�ف الكاتب العربي عبدالب�اري عطوان
رئيس تحري�ر صحيفة رأي الي�وم أن عددا ً من
وزراء حكومة الفار هادي يس�تنجدون «إليجاد
ملاذات آمنة لهم يف أوروبا للجوء اليها والعيش
فيها» .وبحس�ب الكاتب ،ل�م يقترص األمر ُعىل
ال�وزراء ،بل وصل األمر لكثري من الش�خصيات
التي أيّدت العُ ـ ْدوَان وتقيم يف فنادق الرياض.
وبحسب عطوان ،يعاني نزالء فنادق الرياض
م�ن املمارس�ات واملعامالت الت�ي يتلقونها من
«كفيلهم السعودي» ،عىل حد وصفه.
وح�ول ذل�ك ق�ال عط�وان يف مق�ال نرشته
الصحيفة التي ي�رأس تحريرها« :صديق يمني
ري من املودة واالحرتام
مقيم يف لندن ،أكن له الكث َ
ٌ
ومعروف بحكمته ومعارضته القوية
والتقدير،
للرئيس عيل عبدالله صالح والحوثيني معا ،قال

يل إن ع�ددا ً كبيرا ً من الـيَـمَ ـنيين الذين لجأوا
إلىَ الس�عودية ،وم�ن بينه�م وزراء يف حكوم�ة
هادي يستنجدون له إليجاد مالذات آمنة لهم يف
أوروب�ا للجوء إليها والعيش فيها ،بعد أن فقدوا
األمل كليا ً من الع�ودة إلىَ بالدهم ،وضاقوا ذرعا ً
ببعض املمارس�ات واملعامالت التي يواجهونها
م�ن “كفيلهم” الس�عودي ،ويؤك�دون له أن ال
ج�واز الس�فر “الدبلومايس” ،وال األم�وال التي
باتت يف حوزتهم أ َ ْ
صبَ�ح لهما أَية قيمة ،بعد أن
تبلورت لديهم قناعة راس�خة ب�أن هذه الحرب
َ
مفتوح�ة النهايات ،وال منترص فيها ،وأن
باتت
السعودية لن تس�تمر فيها طويال ،وهي تبحث
حالي�ا ً ع�ن مخ�رج ،أَي مخرج ،يوق�ف نزيفها
املادي والبرشي والس�يايس؛ ألن امكانيات الحل
الس�يايس بات�ت ش�به معدومة ،وه�ذه األزمة
ستفرخ ازمات وحروب عديدة».
وكت�ب عط�وان مقال�ه على خلفي�ة
املظاه�رات التأريخية التي خرج�ت بالعاصمة
صنع�اء بمناس�بة مرور ع�ام م�ن الصمود يف
وج�ه العُ ـ� ْدوَان مُشيرا ً إلىَ أن العُ ـ� ْدوَان على
الـيَـمَ ـ�ن اتخذ يف بدايته عناوين رنانة وس�ط
ضج�ة إعالمي�ة كبرية وبع�د مرور ع�ام يقول
الكات�ب« :بعد عام ،ومن خالل ما ش�اهدنا من
مظاهرات ،وما ملسناه من العديد من االتصاالت

واللق�اءات م�ع ش�خصيات يمني�ة ومواطنني
عاديين ،يمك�ن الق�ول إن النج�اح االكرب الذي
حققته ه�ذه “العاصفة” حت�ى اآلن هو زيادة
كراهي�ة األغلبي�ة الس�احقة م�ن الـيَـمَ ـنيني
للجار السعودي الش�مايل ،وخلق ثأرات ونعرات
انتقامية ضده ربما تط�ول وتمتد لثالثة أجيال
قادمة عىل األقل».
وس�خر عط�وان يف مقال�ه من الف�ار هادي
وعاصف�ة الح�زم على حد س�واء وفيم�ا تبث
قناة املسيرة املظاهرات الضخمة التي خرجت
يف الس�تني والس�بعني الس�بت امل�ايض يق�ول
الكات�ب« :بعد عام ،ومن خالل ما ش�اهدنا من
مظاهرات ،وما ملسناه من العديد من االتصاالت
واللق�اءات م�ع ش�خصيات يمني�ة ومواطنني
عاديين ،يمك�ن الق�ول إن النج�اح األكرب الذي
حققت�ه ه�ذه «العاصفة» حت�ى اآلن هو زيادة
كراهي�ة األغلبي�ة الس�احقة م�ن الـيَـمَ ـنيني
للجار السعودي الش�مايل ،وخلق ثارات ونعرات
انتقامية ضده ربما تط�ول وتمتد لثالثة أجيال
قادمة عىل األقل».
ُ
العاصم�ة صنعاء الس�بت املايض
وش�هدت
مسيرة جماهريي�ة ه�ي األكبر يف تأريخه�ا
بمناس�بة م�رور ع�ام م�ن صم�ود الش�عب
الـيَـمَ ـني يف وجه العُ ـ ْدوَان.
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النهاية احلتمية لـ �آل �سعود

نتائ ُج صراعات األجنحة وإفرازات النوم مع الشيطان
 -حسين الجنيد:

ٌ
ُ
تكتنف مستقب َل الحُ ْك ِم يف السعُ ـوْديّة ،فعىل
قاتمة
أيا ٌم
الرغ�م من اإلجراءات والقرارات الت�ي اتخذها املل ُك الحايل،
مدار الع�ام األول من حكمةِ
س�لمان بن عبدالعزيز ،على
ِ
َ
بش�كل س�لس وإدخال
لتثبيت انتقال الس�لطة
للمملكة؛
ٍ
جي�ل األحفاد ألول م�رة إ ِ َلـى مناص�ب ويل العهد وويل ويل
ً
كافية كي تس�تق َّر األَو َ
ْضـاع كما
العهد ،يبدو أنها لم تكن
ُ
فاإلج�راءات التي وصفها بعض
كان يرج�و ويصبو إليه،
أفراد األرسة املالكة بـ”االنقالب” عىل وصية امللك السابق،
عبدالله بن عبدالعزيز ،من ترتيبات انتقال الحكم من بعده
وم�ن جي�ل األبناء لجيل األحف�اد من آل س�عود ،قد أ ّكدت
َ
َ
تكون
مس�ألة اس�تقرار الحك�م وتواتره يف اململك�ة لن
أن
بسهولةٍ كما سارت يف عهودها السابقة.
ومن خلال ق�راءة األح�داث إبّان وف�اة امللك الس�ابق
ُّ
ِ
التغيريات التي
نستشف أن
عبدالله ،بنحو أربعة س�نوات،
ٌ
متعلقة بآلية
طرأت عىل العائلة الس�عُ ـوْديّة ،يف مجمله�ا
الحكم يف اململكة والتي تنتمي للعصور الوُسطى من حيث
النمَ ط والشكل.
وش ّكل اإلرصا ُر عىل انتقال الحكم من جيل األبناء الذين
كانوا يمررون الس�لطة فيما بينهم من أخ إ ِ َلـى أخ ،إ ِ َلـى
جي�ل األحف�اد واحتمالية فتح باب التوري�ث املبارش من
األب إ ِ َلـى ابنه كما هو متعا َر ٌ
ف عليه يف العدي ِد من أنظمة
الحكم امللكية الكالس�يكية ،طاحونة الرصاع الدائر داخل
أروقة األرسة املالكة يف أواخر س�نوات حكم امللك عبدالله،
لوضع نجلِه يف مسار
بشكل غري مبارش
الذي أراد وسعى
ٍ
ِ
ٍ
اجراءات ومناصب جديدةٍ،
الوصول للعرش ،وفقا ً البتداع
ٍ
وتغيريات اله�دف منها حرص مراكز القوى داخل العائلة
يف جن�اح ابنه متعب واسترضاء أخيه س�لمان بمنصب
ويل العهد ،واس�تحداث منصب ويل ويل العهد ،وتعيني ذي
ظ وال ُّ
الح ّ
طم�وح القليل ،مقرن بن العزيز فيه ،وتحصني
هذه القرارات لضمان اس�تمرارها بعد وفاته ،عىل اعتبار
أن وجود س�لمان يف الحكم س�يصبح أمر مؤقت بس�بّب
عوامل الس�ن واالعتالل الصحي ،وبقاء مقرن يف منصب
ويل العهد مس�تقبالً سيضمن منصب ويل ويل العهد لنجله
متعب.

شرارات الصراع األوىل
ُ

َ
س�لمان باس�تعجاله يف إجراء عملية
وعلى ما يبدو أن
التغيير ملنهجية انتقال الحكم ،لم يدرك أنه بهذه القرارات
قد رشّ ع أبوابَ الرصاع داخل األرسة املالكة يف الجيل الثاني
املتعطشين للس�لطة ،فقرا ُر تعيينه ملحمد ب�ن نايف وليا ً
للعه�د بدال ً عن األمري مقرن لتس�هيل عملي�ة تعيني نجله

محمد بن س�لمان ويل العهد الثاني؛ ليتس�نى له فيما بعد
عَ � ْزل محم�د بن نايف بق�رار ،بعد أن يك�ون أفراد األرسة
بش�كل مطل�ق لعملية االنتق�ال الجديد
املالكة قد س� ّلموا
ٍ
للسلطة.
غير أن محم�د بن ناي�ف يدرك جلي�ا ً ما يحي ُك�ه عمُّ ه
َ
�ب الترسيب�ات الت�ي تداولته�ا الكثير م�ن
املل�ك،
فبحس ِ
الصحف الغربية ،والتي تؤك ُد أن بن نايف يعد العدة ويعقد
التحالفات مع بعض أبناء عمومته ،الناقمني عىل س�لمان
وعلى نجله املراهق املتهور ،ملواجهة أية محاولةٍ س�يقوم
به�ا امللك لتعيني نجله خلفا ً له وعىل رأس�هم األمري متعب
نجل امللك السابق عبدالله قائد الحرس الوطني.
وإذا طالعنا طموحَ األمري الشاب محمد بن سلمان الذي
اتضح جليا ً خالل الفرتة الس�ابقة أنه بال حدود ،ففي أق ّل
من عام تد ّرج من مس�اع ٍد لوالده إبّان تويل األخري منصب
والي�ة العهد أثناء حكم امللك الس�ابق عبدالله ،انتقاال ً إ ِ َلـى
رئيس ديوان ملكي ،فوزير دفاع ،فويل ويل العهد ،هذا ييش
أن هذا الطموحَ املصاحب له إجراءات إثبات وجود وتحقق
ذاتي عىل رأس�ها العُ ـ ْدوَان عىل الـيَـمَ ـن ،ليس له س�قف
س�وى عرش اململكة ،الذي س�يكو ُن من الس�هل الوصول
إلي�ه أثناء فرتة حكم أبيهَ ،
ٍ
لس�نوات طويلةٍ ،
دون االنتظار
إِذَا ما توىل الحك�م ويل العهد الحايل محمد بن نايف ،عالو ًة
عىل ذلك إِذَا لم ُ
يقم امللك القادم محمد بن نايف إعفاءه من
منص�ب والية العهد واإلطاحة به ،كما فعل هو عن طريق
والده لإلطاحة بمقرن ومتعب.
ً
ومراجع�ة ملا س�بق يتضح أن ترق�ب وتحالفات محمد
ً
إضافة إ ِ َلـى طموح محمد بن س�لمان وإرصاره
بن نايف،
على الوصول لعرش اململكة يف عهد أبيه ،تعد أهم العوامل
الرئيس�ة يف إش�عال ه�ذا الصراع الدائ�ر خل�ف كواليس
قصر اليمامة ،مما يجعل مس�ألة املواجه�ة بني األجنحة
املتصارعة عىل اعتالء عرش اململكة أمرا ً ال محالة واقعاً.

املشهد القادم والسيناريوهات املحتملة

وباختص�ار لقراءة املش�هد الح�ايل يمكنن�ا القول :إن
ٍ
آل س�عود يعيش�ون رصاعهم الداخيل األ َ ْكبرَ منذ تأسيس
اململك�ة ،وإذا صحَّ �ت التقدي�رات ب�ـ «انقلاب» وش�يك
لإلطاح�ة بامللك س�لمان نظرا ً لحالته الصحي�ة املتدهورة
الت�ي أثبتت التقاري�ر الطبية املرسبة منذ أيام بحس�ب ما
نرشته صحيفة «السفري اللبنانية» أنه مصاب بـ ”العَ تَـهِ
الوعائي”.
حيث يشير تقرير «الس�فري» ،إ ِ َلـ�ى أن “امللف الطبي
للملك س�لمان يؤكد أنه لن يك�ون قادرا ً خالل عا ٍم ونصف
من اآلن ،بس�بب تدهور حالته الذهني�ة وقدراته الفكرية،
على اتخاذ أي قرار س�يايس من تلقاء نفس�ه ،ولن يكون

بوسعه قريبا ،حتى أن يتواصل مع محيطه االجتماعي”.
َّ
فإن هذا االنقالبَ الوشيك يعني ،عملياً ،انقساما ً علنيّاً،
س�ينتهي بتم� ّرد أَحد األجنحة يف األرسة املالكة ،وس�يقود
رصاع يف القوات املس�لحة ا ُمل ّ
قسمة بحسب
باملحصلة إ ِ َلـى
ٍ
الوالءات.
ّ
َ
وأدق ينبغي علينا
بش�كل أعم�ق
تك�ون الرؤية
وحتى
ٍ
طرح كافة الس�يناريوهات املحتملة للمش�هد القادم ،من
خلال عمل إس�قاط تأريخي ملراحل مش�ابهةٍ م� ّرت بها
اململكة ،أول هذه الس�يناريوهات أن يتم عزل امللك سلمان
عىل غرار النموذج الذي تم بواسطته عز ُل امللك سعود عام
1964م بتع�اون ودعم ا ُمل َؤ ّ
سس�ة الدينية الناف�ذة ،وثاني
ه�ذه الس�يناريوهات أن يتم اإلبقاء عليه مل�كا ً «صورياً»
عىل غ�رار النموذج الذي تم بواس�طته س�حب صالحيات
امللك خالد.
وخالفا ً لتلك السيناريوهاتَّ ،
توقع سايمون هندرسون
مقال له بعنوان «الشقاق امللكي يف بيت آل سعود» ،نرشه
يف
ٍ
«معهد واشنطن لسياسات الرشق األدنى» ،سيناريوهات
ممكن�ة الحدوث يف املس�تقبل القريب ،لع� ّل أبرزها «قيام
امللك س�لمان بعزل األمري محمد بن نايف من منصبه كويل
للعه�د وتعيني األمري محمد بن س�لمان مكان�ه» ،وهو ما
س�يؤدي «إىل مواجهة عس�كرية بني الجيش الس�عُ ـوْديّ ،
تحت قيادة محمد بن س�لمان ،والقوات ش�به العسكرية
الكبيرة التابعة ل�وزارة الداخلي�ة تحت قي�ادة محمد بن
ناي�ف ،وربما يت ّم دعم هذا األخري من قبل الحرس الوطني
السعُ ـوْديّ  ،الذي يقوده األمري متعب بن عَ بدالله».
م�ن جهته�ا الـ«إندبندن�ت» الربيطانية لفت�ت ،يف أَحد
س�ابق ،نقلاً ع�ن أمري
تقاريره�ا الت�ي نُِش�رِ ت يف وق�ت
ٍ
س�عُ ـوْديّ رفض اإلفصاح عنه اسمه ،إ ِ َلـى َّ
أن  8من أصل
 12باقني عىل قيد الحياة من أبناء ا ُمل َؤ ّ
س�س عَ بدالعزيز آل
س�عود ،يدعمون خط�وة إطاحة امللك س�لمان ،وتنصيب
شقيقه أحمد مكانه.
وقال األميرُ للصحيف�ة الربيطاني�ة َّ
إن غالبي�ة رجال
الدين النافذين يف البالد ،يس�اندون «انقالب القرص» لطرد
املل�ك الحايل ،وتثبيت أحمد ب�ن عَ بدالعزيز مكانه ،موضحا ً
ّ
َّ
يفضلون األمير أحمد ،ليس
أن «العلم�اء ورج�ال الدي�ن
جميعهم ،ولكن  75يف املئة منهم».
ٌ
ومع�روف َّ
أن أيَّ دع�م من قبَ�ل رجال الدي�ن النافذين
سيكون أمرا ً حيويا ً أليّ تغيري يف اململكة؛ َّ
ألن باستطاعتهم
إضفاء الرشعية الدينية ،وتاليا ً السياسية عىل القيادة ،ويف
حال حصول الصدام العس�كري بني األجنحة داخل األرسة
املالك�ة م�ع تدخل الق�وات املس�لحة املنقس�مة الوالءات
وف�ق ارتباطاتها وتأييدها ألجنحة الرصاع ،فهذا س�يدفع
با ُمل َؤ ّ
سس�ات الدينية الس�تجالب القوى املتطرفة املسلحة
باملنطقة لدعم الجناح الذي ترغب بوصوله لعرش اململكة،

وكل تلك االحتماالت تؤدي إ ِ َلـى نتيجةٍ حتمية وهي انهيار
اململكة كلياً.

ومؤشرات القراءة العميقة
خطاب السيد
ُ
ُ

م�ا يهم الش�عبَ الـيَـمَ ـني من متابعة املش�هد القادم
ُ
تداعيات
الذي س�تؤول إلي�ه األم�ور داخ�ل اململكة ،ه�و
هذا الصراع عىل ملف العُ ـ ْدوَان الذي تش�نه الس�عُ ـوْديّة
على الـيَـمَ ـ�ن ،حي�ث سيش�كل العامل األب�رز واألهم يف
توق�ف هذا العُ ـ ْدوَان ،وهذا ما أش�ار إليه الس�يد القائد يف
خطابه األخري بمناسبة مرور عام عىل العُ ـ ْدوَان األَمريكي
بشكل مب ّ
طن لم يدركه الغالبية
السعُ ـوْديّ عىل الـيَـمَ ـن،
ٍ
من متابعي خطابه.
فجمي� ُع املتابعني لخطاب الس�يد القائد م�ن املراقبني
واملحللين خلصوا أنه خطابُ تهدئ�ةٍ  ،ال خطابا ً تصعيدياً،
ّ
دول عن
م
ُستشفني ذلك من دعوته للنظام السعُ ـوْديّ بالعُ ِ
ّ
ِ
جرائمه عن الش�عب الـيَـمَ ـني ،والعودة
وك�ف
عُ ـ ْدوَان�ه
ْ
واإلســلاَ مية.
إ ِ َلـى حضن األُمَّ ة العربية
كتحليل لخطاب الس�يد القائد وفق
فمن وجهة نظري
ٍ
معطي�ات الوضع الس�عُ ـوْديّ عىل الصعي�د الداخيل وما
رصاع ش�ديد عىل الس�لطة،
تش�هدُه س�احة النظام من
ٍ
أن الس�ي َد القائد قارئ ٌ بالش�كل العميق ومدر ٌك بالشكل
املطل�ق لتل�ك املعطي�ات واملس�تجدات ،وقام م�ن خالل
دعوته للنظام الس�عُ ـوْديّ بتلك الطريقة ،بتوجيه رسالةٍ
لم يدرك فحواها سوى النظام السعُ ـوْديّ نفسه واإلدارة
األَمريكية فقط ،لهذا أش�ار يف دعوته للنظام الس�عُ ـوْديّ
اس�تمرار ارتباطه ب�اإلدارة األَمريكية ،ملمحا ً
عن جدوى
ِ
أن ما يعيش�ونه اآلن من انهيار ما ه�و إال نتيجة نومهم
مع الش�يطان األ َ ْكَب�رَ  ،وانصياعهم لألوام�ر األَمريكية يف
حس�اب دولتهم ودول
تحقيق مصالحها التي كانت عىل
ِ
املنطقة ،وذلك بحس�ب اعرتافات «روب�رت باير» ضابط
االس�تخبارات املركزي�ة األَمريكي�ة الذي خ�دم ملدة واحد
وعرشين عاما ً وبش�كل رئييس كضابط ميداني يف الرشق
األوس�ط ،وذلك يف مذكراته حيث قال« :السعُ ـوْديّة اليوم
هي كتلة من الفوىض التي صنعناها نحن ،نحن جعلناها
الخ�زان الخ�اص بتخزي�ن احتياطياتن�ا النفطية ،نحن
ٍ
جنين�ا فوائد إم�دادٍ
ثابت من النفط وَبأس�عار مخفضة،
وَنحن من أمس�كنا بكل دوالر أتى من النفط السعُ ـوْديّ ،
وَنحن من علمنا الس�عُ ـوْديّني أن يكونوا نظاما ً بال أخالق
وال ضمري».
له�ذا كان�ت دع�و ُة الس�يد القائ�د يف خطاب�ه للنظ�ام
الس�عُ ـوْديّ بالع�دول ع�ن عُ ـ ْدوَانهم على الـيَـمَ ـن وفك
ارتباطه�م بالش�يطان األَمريكي بمثاب�ة منحهم الفرصة
االنهيار الذي يوش ُك أن يحُ َّل بهم ومن النهاية
للخالص من
ِ
الشنيعة التي تنتظ ُرهم يف القريب العاجل.

تقرير 5
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الـ َيـ َمـن وسوريا..

ـودي يف الزاوية
ْتصـارات تحشر النظام الس ُع ّ
ان َ
يشهد مشرو ُع اإلرهاب (الس ُعـود ّي القطري التركي) ،ممثالً بالجماعات اإلرهابية (داعش والقاعدة وتفرعاتهما) ،تراجعاً
ملحوظاً ساهم في ذلك ثبات الجيش واللجان َّ
ْتصـارات الجيش العربي السوري في وقت لسعت
الشـ ْعـبية في الـ َيـ َمـن وان َ
نيران اإلرهاب القارة العجوز وآخرها التفجيرات االنتحارية التي ضربت عاصمة االتحاد األوروبي بروكسل قبل أيام.

 إبراهيم السراجي:عىل مَ دَى خمس�ة أعوام يف سوريا وعام يف
الـيَـمَ ـن كشفت األنظمة املرتبطة باملرشوع
األَمريكي يف املنطقة عىل رأس�ها (السعُ ـوديّة
وتركي�ا وقط�ر) أنها حني تض�ع يدها وتلقي
بثقله�ا يف ش�ؤون ال�دول األ ُ ْ
خــ� َرى ينته�ي
املطاف بتلك البلدان عىل توسع نفوذ ومناطق
س�يطرة داع�ش والقاع�دة وه�ذا التم�دد ال
ينحرص يف تل�ك البلدان وحدها ب�ل تتخذ منه
القاعدة وداع�ش منطلقا ً لعملياتها اإلرهابية
التي تط�ال ال�دول العربية األ ُ ْ
خــ� َرى ومنها
إ َلـى الدول األوروبية.
يتس�ابق الباحث�ون واملحلل�ون الغربيون
يف املناب�ر اإلعالمي�ة على تقدي�م قراءاته�م
وتحليالته�م الت�ي تتف�ق يف معظمه�ا على
أن ان ْ َ
تصـ�ارات الجي�ش الس�وري مؤخ�را ً يف
مواجهة داعش والصمود ال�ذي أبداه الجيش
واللجان َّ
الشـعْ ـبية ،عىل مدى العام املايض أ َ ْو
ما يس�مونه (فش�ل عاصفة الحزم) ،كالهما
س�اهم برتاجع املرشوع السعُ ـوديّ وتحميله
مس�ؤولية س�يطرة الجماعات اإلرهابية عىل
جنوب الـيَـمَ ـن الذي تزامن مع دخول قوات
الغزو يف يوليو املايض.
وكال�ة فرانس برس يف تقري�ر لها حاولت
تقيي�م الحمل�ة العس�كرية الس�عُ ـوديّة عىل
الـيَـمَ ـ�ن بعد مرور ع�ام ونقلت عن محللني
قوله�م إن قوات الجيش واللجان َّ
الش�ـعْ ـبية
أ َ ْو كم�ا وصفوه�م بـ»املتمردي�ن» ومنذ بدء
الرضب�ات الجوي�ة ،الت�ي ش�نها التحال�ف
الس�عُ ـوديّ يف  26مارس امل�ايض ،تمكنوا من
املواجه�ة رغم محدودية قدراتهم العس�كرية
باملقاب�ل يَــ� َرون أن «حكوم�ة الفار هادي»
كش�فت ع�ن ضعفه�ا وعجزه�ا ع�ن فرض
نفوذها يف املناطق التي س�يطر عليها تحالف
العُ ـ� ْدوَان يف الجن�وب يف ظ�ل تنام�ي نف�وذ
القاعدة وداعش.
صحيف�ة الغاردي�ان الربيطاني�ة نشرت
تقريرا ً يضع العالم أمام فش�ل سعُ ـوديّ بعد
عام من العُ ـ� ْدوَان عىل الـيَـمَ ـ�ن معتربة أن
الحملة السعُ ـوديّة (حرب عبثية) أدَّت لسفك
دم�ا ِء املدنيين وزادت الطين بل�ة يف جان�ب
اإلره�اب يف َ
إش�ـارة لتمدد س�يطرة القاعدة
وداعش يف الـيَـمَ ـن.
واعتبرت الصحيف�ة أن املفاوض�ات
السياس�ية القادم�ة إذا كت�ب له�ا النج�اح
س�تمثل مخرج�ا ً للس�عُ ـوديّة ،بع�د فش�لها
عس�كرياً« ،من الرصاع الذي تس�بب بالفشل
يف مكافحة اإلرهاب ،فضالً عن زيادة توسعه،
ووض�ع البلاد الفقيرة بالفع�ل على ش�فا
مجاعة واسعة النطاق».
وت�رى الصحيفة ان العُ ـ ْدوَان الس�عُ ـوديّ
على الـيَـمَ ـ�ن جعلت  80%من الس�كان يف
إض َ
الـيَـمَ ـ�ن بحاج�ة إ َلـى املس�اعدات َ
ـافة
إ َلـى « مقتل نحو  6400شخص ،نصفهم من
املدنيني وإصاب�ة  30000وترشيد  2.5مليون
نسمة ،وفقا ً لألمم املتحدة».
وتطرق تقري ُر الغاردي�ان الربيطانية إ َلـى
نقطة مهم�ة حول اله�دف املعل�ن للعُ ـ ْدوَان
املتمث�ل بإعَ �ادَة الف�ار ه�ادي إ َلـ�ى الحكم،
معتربة أن ذلك لم يتحقق.
وتص�ف الصحيف�ة الربيطاني�ة العُ ـ ْدوَان
بأن�ه «مغام�رة س�عُ ـوديّة طائش�ة» جع�ل
النظ�ام الس�عُ ـوديّ يدف�ع ثمن�ا ً سياس�يا ً
ودبلوماس�يا ً باهظ�ا ً نتيج�ة تل�ك املغام�رة
معتربة أن فشل «عاصفة الحزم» السعُ ـوديّة
ح�ول األضواء إ َلـى س�جلها ال�ذي يرثى له يف
مجال حقوق اإلن ْ َسـان».
ويمكن القول إن النظام الس�عُ ـوديّ الذي

حصل عىل دعم عسكري مبارش وغري مبارش
م�ن الواليات املتح�دة أوال ً وبريطانيا ثانيا ً إلاَّ
أنه وفيما تدرس األخرية مسألة انسحابها من
االتح�اد األوروبي َف�إن دول االتحاد األوروبي
كانت له�ا مواقف قوية منذ بداي�ة العُ ـ ْدوَان
واستشعرت خطر اإلرهاب الذي يغذيه الفكر
الوهابي ويمول�ه النظام الس�عُ ـوديّ  ،فمثالً
ويف ديس�مرب املايض وصف تقرير للمخابرات
األملانية السياس�ة السعُ ـوديّة باملتهورة ومن
شأنها أن تزعزع االستقرار.
وحذَّ َر تقري ُر املخاب�رات األملانية يف تحليل ِه
ع�ن أَو َ
ْضـ�اع املنطق�ة م�ن ال�دور املزعزع
لالس�تقرار يف العالم العربي للمملكة العربية
السعُ ـوديّة.
تقرير تحليلي ٍّ ألَو َ
ْضـاع املنطقة
وج�اء يف
ٍ
قدمه جهاز االستخبارات األملاني (بي إن دي)
«أن سياس�ة الدبلوماس�ية الح�ذرة ألعضاء
العائل�ة الحاكم�ة القدم�اء ت�م اس�تبدالها
بسياسة تدخل مترسعة واندفاعية».
ويف ديس�مرب امل�ايض أَيْـض�ا ً وج�ه نائب
املستشارة األملانية زيجمار جابرييل تحذيريا ً
ش�ديد اللهجة للس�عُ ـوديّة يحذرها من دعم
وتمويل التطرف الوهاب�ي يف أملانيا معتربا ً أن
الوهابية هي املسؤولة عن فكر تنظيم داعش
اإلرهابي.
خال َل ع�ام العُ ـ ْدوَان رص�دت عدة مواقف
ل�وزراء ونواب م�ن ال�دول األوربي�ة ترى أن
الس�عُ ـوديّة تمث�ل تهديدا ً لالس�تقرار واألمن
العامل�ي وكان ش�هر فرباي�ر املايض ش�اهدا ً
عىل قرار اتخ�ذه الربملان األوروب�ي باإلجماع
يدع�و دول االتح�اد األوروب�ي لحظ�ر تزويد
السعُ ـوديّة باألس�لحة والذي نص عىل دعوة
ل�دول أوروب�ا« ،إ َلـ�ى وق�ف ف�وري لجميع
عمليات نقل األس�لحة أ َ ْو غريها من أش�كال
الدعم العسكري للمملكة العربية السعُ ـوديّة
ورشكائها يف التحالف التي يمكن أن تستخد َم
الرت�كاب أ َ ْو تس�هيل ارت�كاب انته�اكات

خطرية للقان�ون الدويل لحقوق اإلن ْ َس�ـان يف
الـيَـمَ ـ�ن» ،وبن�ى الربمل�ان األوروب�ي قراره
على ع�دة معطيات منه�ا إ َلـى وق�ف فوري
لجميع عملي�ات نقل األس�لحة أ َ ْو غريها من
أش�كال الدعم العسكري للمملكة السعُ ـوديّة
ورشكائها يف التحالف التي يمكن أن تستخد َم
الرتكاب أ َ ْو تس�هيل ارتكاب انتهاكات خطرية
للقانون الدويل لحقوق اإلن ْ َسـان يف الـيَـمَ ـن.
إجْ مَ ـاال ً يمكن القول إن النظا َم السعُ ـوديَّ
بإجرامه ورعايته لإلرهاب الذي رضب أوروبا
ومرشوع�ه الذي فش�ل بالـيَـمَ ـ�ن جميعها
س�اهمت يف عزل�ه دولي�ا ً وليس�ت س�وريا
بمن�أىً عن ذل�ك حيث حقق الجي�ش العربي
السوري ان ْ َ
تصـارا ً ساحقا ً وسيطر عىل مدينة
تدم�ر التأريخية يف معركة تكب�د فيها تنظيم
داعش هزيم�ة مدوية وخسر أ َ ْكثَر من 500
م�ن عنارصه ،حي�ث نال�ت العملي�ة مباركة
دولي�ة كبيرة حشرت الس�عُ ـوديّة يف زاوية
ضيق�ة وكذل�ك التحال�ف ال�دويل الذي فش�ل
خالل س�نوات من القص�ف املتواصل يف انهاء
سيطرة داعش عىل أجزاء من العراق وسوريا
ُ
الجيش السوري بمساندة روسية
فيما فعلها
خالل ثالثة أسابيع.
ومقاب�ل ُك ّل خط�وة تنج�حُ فيها س�وريا
بكسر عزلته�ا الت�ي فرضه�ا األَمري�كان
والنظام الس�عُ ـوديّ تتحول ُك ُّل خطوة لعزلة
للس�عُ ـوديّة وتراج�ع نفوذه�ا ،حي�ث تلقى
النظا ُم الس�عُ ـوديّ رضبة دبلوماسية عربية
أم�س األول تمثل�ت بزي�ارة وزي�ر الخارجية
الس�وري وليد املعلم للعاص�م الجزائر بدعوة
من نظريه الجزائري.
واعتربت صحيفة رأي اليوم يف افتتاحيتها
أن «توقي�ت اس�تقبال املعلم وفرش الس�جاد
االحم�ر له يف الجزائر ،يأت�ي عىل درجة كبرية
م�ن األ َ َهميَّة ،فق�د جاء وصول�ه بعد تحقيق
ق�وات الجيش العربي الس�وري انج�ازا ً كبريا ً
باس�تعادة مدين�ة تدم�ر األثرية م�ن تنظيم

داعش واحتفال دول عديدة يف املنطقة وأوروبا
بهذا االنجاز ،ودخول األزمة الس�ورية عامها
الس�ادس ،والنظام ما زال يف السلطة ،ويزداد
قوة وثقة ،وعدم نجاح «عاصفة الحزم» التي
ش�نها التحالف» بقيادة السعُ ـوديّة يف فرض
االستسلام عىل حلفاء س�ورية املفرتضني يف
الـيَـمَ ـن».
ويضع معهد «اتالنتك» للدراس�ات تفسريا ً
النصي�اع النظ�ام الس�عُ ـوديّ مل�ا وصف�ه
«محادث�ات الس�عُ ـوديّني م�ع الحوثيين»؛
باعتب�ار ذل�ك ناجما ً عن فش�لها العس�كري
والضغوط�ات الت�ي تعرض�ت لها م�ن األمم
املتح�دة وأوروب�ا بخص�وص جرائمه�ا
ومساهمتها يف نرش اإلرهاب بالـيَـمَ ـن.
ويق�ول معه�د اتالنت�ك م�ن مق�ره يف
واشنطن أنه وإىل جانب ما سبق هناك دوافع
ْ
اق َ
تصـادية جعلت النظام الس�عُ ـوديّ يسعى
إلنهاء الحرب ،حيث يشير إلعالن السعُ ـوديّ
س�عيها للقرض األول له�ا منذ أ َ ْكثَ�ر من 10
سنوات للحصول عىل نحو  10مليارات دوالر.
معتبرا ً أن النظ�ام الس�عُ ـوديّ وقع يف ورطة
ْ
اق َ
تصـادي�ة فهم من خاللها أن موارده يمكن
تنتهي.
أن
َ
أخريا حظيت املسيرة التأريخية للش�عب
الـيَـمَ ـني السبت املايض بمناسبة مرور عام
من الصمود يف وجه العُ ـ ْدوَان بتغطية إعالمية
غري مس�بوقة يف وس�ائل اإلعالم الغربية التي
رأت ان الجماهير الت�ي خرج�ت بالعاصمة
صنعاء تناوئ العُ ـ ْدوَان جعلت الرؤية واضحة
أن السعُ ـوديّة لن تتمكن من دخول العاصمة
وبالتايل لم يعد لديها ما تحققه يف حربها.
املصادر:
 وكالة فرانس برس الدولية-باريس موقع الوقت-بريوت صحيفة رأي اليوم-لندن -موقع روسيا اليوم-موسكو

الخليج يختلق
سردية (النصر)
إلنهاء الحرب
لقمان عبداهلل
يح�ار املرء يف طبيع�ة املعايير واملقاييس
التي يعتمدها مستشار وزير الدفاع السعودي
واملتحدث باس�م العدوان أحمد عسيري ،حني
يك�رر الحدي�ث ع�ن أن  90%م�ن األرايض
اليمنية أصبحت «محررة» وجرى تسليمها إىل
سلطة «الرشعية» .فمنذ اإلعالن عن املفاوضات
التي جرت عىل الحدود بني حركة «أنصار الله»
والس�عودية وأفضت إىل تهدئة حدودية ،انربت
الدعاي�ة الخليجي�ة لإلعالن ع�ن «االنتصار».
وتص�درت الصح�ف الخليجي�ة عناوي�ن
عريض�ة ع�ن «استسلام الجي�ش واللج�ان
الش�عبية» ورفعه�م «الراية البيض�اء» ،مثلما
عنونت صحيفة «الرشق األوس�ط» .واس�تُغلت
مفاوض�ات الح�دود يف التوجي�ه الس�يايس
واإلعالمي يف اتخاذها س ّلما ً للنزول عن الشجرة
التي صعدت إليها دول الخليج يف اليمن.
ذل�ك بالرغم من أن م�ا حصل بني «أنصار
الله» والرياض «ش�كيل ّ» ومج�رد تهيئة لوقف
العدوان الش�امل ،ولم يتط ّرق لجوهر القضايا
بين الطرفني ،كما أن ما عرضه املبعوث الدويل
يف اليمن اسماعيل ولد الشيخ يف زيارته األخرية
إىل صنع�اء ع�ن ب�دء مفاوض�ات جدي�دة ،ال
يختلف عن عروضه يف املرات السابقة.
املراق�ب للمش�هد ،يتفه�م حاج�ة ح�كام
الخلي�ج الختلاق رسديّ�ة تؤك�د صوابي�ة
مش�اركتهم يف «عاصف�ة الحزم» .عىل س�بيل
املثال ،ق�ال وزير الدول�ة اإلماراتي للش�ؤون
الخارجية أن�ور قرقاش إن «الحوثيني وصالح
أصبح�وا محارصي�ن سياس�يا ً وعس�كرياً،
وإن رقع�ة س�يطرتهم تتض�اءل» ،مؤك�دا ً أن
«أس�طورة الجب�ال والتضاري�س الصعب�ة
تفكك�ت» وهنا يصب�ح واجبا ً الس�ؤال عن أي
جب�ال وتضاريس يتح�دث قرقاش ،يف وقت ال
تج�رؤ فيه القوات اإلماراتي�ة عىل الخروج من
مق ّرها يف الربيقة يف عدن.
وبنظرة رسيعة إىل التوزع العس�كري عىل
الخريطة اليمني�ة ،يمكن مالحظة أن محافظة
حرضم�وت الت�ي تمث�ل ثل�ث مس�احة اليمن
( 191أل�ف كلم) ،يس�يطر عليه�ا «القاعدة»
ويتخذ من مدينة امل�كال مقرا ً له لعموم اليمن.
إىل جان�ب س�يطرته خلال األش�هر األخيرة
عىل محافظت�ي أبني ولح�ج بالكامل ،ومعظم
الساحل الجنوبي.
أما الشمال الذي يضم  17محافظة ،ويض ّم
الكثاف�ة الس�كانية األكبر ،فيس�يطر الجيش
و«اللج�ان» على  13محافظة كامل�ة منه .أما
محافظ�ات تع�ز وم�أرب والج�وف فتت�وزع
السيطرة فيها بني األطراف.
وعلى املس�توى الس�يايس ،يواص�ل
«التحال�ف» خس�ارته ،إذ إن موق�ف ال�رأي
الع�ام العرب�ي والدويل وكثري م�ن دول العالم
تغّي�رّ إزاء العدوان .وتش�هد بيان�ات منظمات
حقوق االنس�ان ومنظم�ة العف�و الدولية عىل
هذا التح�ول ،إذ باتت تتهم بصورة مس�تمرة
الس�لطات الس�عودية بارت�كاب جرائم حرب
بح�ق الش�عب اليمن�ي .حت�ى إن رشكات
العالق�ات العام�ة الت�ي كانت تتق�اىض املال
الس�عودي مقاب�ل تلمي�ع ص�ورة الري�اض،
أصبحت تش�عر بـ«العار» م�ن فعلتها ،مثلما
حصل م�ع رشكة «كورفيس» ،إحدى الرشكات
املتفرع�ة من مجموع�ة «بابليس�يز» وهي من
أكبر رشكات الدعاي�ة واإلعلان العاملية ،التي
تعمل مع السعودية منذ عرش سنوات.
أما اإلعلام ومراك�ز الدراس�ات واالبحاث
العاملي�ة ،فتتعاطى مع الش�أن اليمني ،وكأنها
اس�تفاقت م�ن غفلته�ا وص�ارت تتل�و «فعل
الندامة» ج�راء وقوعها يف فخ التضليل .وبدأت
ه�ذه الوس�ائل تنشر تقاري�ر ض�د الح�رب
الس�عودية ،م�ا مثّ�ل ضغط�ا ً على املنظمات
الدولي�ة ،وأدى إىل توصي�ة الربمل�ان األوروبي
ّ
وحث
بحظ�ر تصدي�ر السلاح إىل الري�اض،
أوساط سياس�ية وحقوقية يف الغرب عىل رفع
الص�وت ضد انتهاكات الرياض يف اليمن وضد
الدعم الغربي للحرب.
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للعــلم

الفاتورة املن�سية تت�صاعد

النب الـ َيـ َمـني

ُ�ن الـيَـمَ ـن�ي م�ن ْ
يُعَ � ُّد الب ُّ
أش�ـهر املحاصي�ل
الزراعي�ة الـيَـمَ ـني�ة يف العال�م اجم�ع ،فالـيَـمَ ـ ُن
تع�د من أوائل الدول الت�ي زرعت البن وصدّرته إ َلـى
العال�م ،بدليل أن القهوة يطل�ق عليه  ARABICAأ َ ْو
القهوة العربية مصدرها الـيَـمَ ـن ،كما أن أهم وأفخر
أَنْـ�وَاع القه�وة هي امل�وكا وهي تحري�ف من «قهوة
املخاء» نسبة إ َلـى امليناء الـيَـمَ ـني الشهري (املخاء)،
ويعترب مين�اء املخ�اء األول الذي انطلقت منه س�فن
تجارة وتصدير البن إ َلـى أوروبا وباقي أنحاء العالم.
وتشير املص�ادر التأريخية إ َلـى أن ش�هر َة البن
الـيَـمَ ـن�ي تعود إ َلـى جودته العالية مقارنة بأَنْـوَاع
الب�ن املنتجة يف العالم ضاعف الطلب علية واملنافس�ة
بني الرشكات الفرنسية والربيطانية وَالهولندية خالل
فرتة خمسينيات القرن السابع عرش ،حيث وصل أعىل
إنتاج للبن العربي عام 1720م بعد إنشاء الهولنديني
مصنع�ا ً للبن يف منطق�ة املخاء ع�ام 1708م ،وَبدأوا
تصديره .ثم أنش�أ الفرنسيون مصنعا ً آخر يف منطقة
املخاء عام 1709م وَخالل تلك الفرتة ش�هدت موانئ
املخ�اء ،الحديدة وَاللحي�ة حركة كبرية لتج�ارة البن
األخرض.
إن جودة البن الـيَـمَ ـني دفع الكثري من الرشكات
العاملية عىل إطالق اسم موكا «املخاء».
ووف�ق تلك املصادر َفإن زراع�ة وانتاج الـيَـمَ ـن
م�ن البن بدأ باالنخفاض التدريجي يف القرن التاس�ع
عرش؛ بسبب انتقال شجرة البن إ َلـى مناطق أ ُ ْخــ َرى
إض َ
من العال�مَ ،
ـافة إ َلـى وج�ود مؤثرات محلية عىل
إنت�اج الب�ن الـيَـمَ ـن�ي وَتصديره ،وتشير األ َ ْر َقـام
اإلحصائية أن صادرات البن الـيَـمَ ـنية للعالم وصلت
بداي�ة الق�رن الثامن عشر إ َلـى ما يق�ارب عرشون
أل�ف طن يف العام ،وهو ما يشير إ َلـى أن املس�احات
املزروعة كانت أ َ ْكبرَ من املساحة املزروعة حالياً.
محص�ول الب�ن العرب�ي
وبالرغ�م م�ن أ َ َهميَّ�ة
ِ
(الـيَـمَ ـني) ال�ذي يعد من املحاصي�ل النقدية التي
تدع�م ْ
االق َ
تصـ�اد الوطن�ي يض�اف إ َلـ�ى الجدوى
ْ
االق َ
تصـادي�ة الكبرية للمنتج املحيل الش�هري باعتباره
الب�ن ثاني أ َ ْكثَر الس�لع ت�داوال ً يف العال�م بعد النفط
الخ�ام؛ نظ�را ً الحتوائه عىل الكافيين ،إلاَّ أن انتاجات
الـيَـمَ ـن من البن تدنّت خالل الس�نوات األخرية إ َلـى
أدنى املستويات.
تقاري�ر وزارة الزراع�ة وال�ري تشير إ َلـ�ى أن
إنتاج البن زاد الع�ام 2002م إ َلـى ما يقارب من 13
أل�ف طن بزي�ادة تقدر بأ َ ْكثَر من س�تة آالف طن عن
الع�ام 1997م ،وبزيادة تصل إ َلـى أ َ ْكثَر من تس�عة
آالف هكت�ار ع�ن املس�احة املس�جلة ع�ام 1997م،
كما أ َ َش�ـارت االحصائي�ات ارتفاع انت�اج بالدنا من
محصول البن خالل العام 2012م وتجاوزت الـ 15
أل�ف طن ألول مرة منذ عقود مقابل  14ألف طن عام
2008م.
وبينم�ا يعي�د الخربا ُء تراج�ع انتاج زراع�ة البن،
إ َلـ�ى نُ�درة املي�اه ،وتخ ُّل�ف األس�اليب املعتم�دة يف
زراعته ،وقدم عُ مر األشجار وتخلف أساليب التسويق
والتصدي�ر ،وه�و ما ق ّل�ل إ َلـى حد كبري م�ن األ َ َهميَّة
ْ
االق َ
تصـادي�ة للب�ن لدى معظ�م املزارعين وألجأهم
ُ
ْ
َ
إ َلـ�ى زراعة بدائل أخــ َرى أهمه�ا القات الذي التهم
ً
ٍ
زراعية كبرية عىل حساب املحاصيل النقدية
مساحات
ومنها شجرة البن التي تكاد تندث ُر من بعض املناطق
التي اشتهرت بزراعته خالل العقود املاضية.
البن الـيَـمَ ـن�ي كغريه من املحاصيل الزراعية لم
يكن بمأمن من العُ ـ ْدوَان السعودي وتداعيات حصاره
ال�ذي تس�بب بانع�دام املش�تقات النفطي�ة وارتفاع
أ َ ْس�ـعَ ـارها يف الس�وق إ َلـ�ى أعىل املس�تويات ،وهو
ما انعكس س�لبا ً على زراعة وانتاج الب�ن الـيَـمَ ـني
األصيل العام املنرصم.

أسعار صرف العمالت
أس�عار رصف العملات مقاب�ل
الريال اليمني يف السوق املحيل
العملة

بيع

رشاء

214.87

214.91

234.93

234.89

ريال سعودي

57.15

57.14

ريال عُ ماني

558.21

558.1

دوالر
اليورو

( ددعلاعلاا

تداعيات الحصار ..املعاناة مستمرة من الوديعة إ َلـى بيشة ومن ُعمان إ َلـى القاهرة
 -رشيد الحداد:

تسبّب الحصا ُر الربيُّ والجوي والبحري بمعاناة
إن ْ َس�ـانية كبرى ال ت�زال تداعياته�ا على مختلف
جوان�ب الحي�اة قائم�ة حتى الي�وم ابت�دا ًء بأزمة
العالقين يف مطارات العالم ومن ثم أ ْزمَ ـة العالقني
يف املناف� ِذ الربية الذي�ن يتعرضون لالبت�زاز املايل يف
منف�ذ الوديعة الربي ،يضاف إ َلـ�ى معاناة املواطن
الـيَـمَ ـن�ي من ج�راء أ ْزمَ ـ�ة املش�تقات النفطية
ومن�ع الع�دو تدفق ام�دادات الغذاء ،مم�ا نتج عن
باإلض َ
َ
تردى األَو َ
ـاف�ة إ َلـى عدم
ْضـاع اإلن ْ َس�ـانية
الس�ماح بوص�ول واردات ال�دواء ،وه�و ما ع ّرض
حي�اة مئات اآلالف م�ن حاميل األَمْ ـ� َراض املزمنة
إ َلـى املوت إ َلـى التفاصيل:ـ
ارتفع�ت فات�ورة العُ ـ� ْدوَان والحص�ار ال�ذي
يفرضه التحالف بقيادة الس�عودية عىل َّ
الشـعْ ـب
الـيَـمَ ـني منذ عام إن ْ َس�ـانيا ً إ َلـى مستوى ما قبل
الكارثة.

ْسـانية يف تصاعد
الفاتورة اإلن َ

أوضح�ت األ َ ْر َقـام ارتف�ا َع عدد الس�كان الذين
كان�وا قب�ل الس�ادس والعرشين من م�ارس العام
امل�ايض بحاج�ة للمس�اعدة اإلن ْ َس�ـانية من 15.9
مليون نس�مة إ َلـى  21.2مليون بنسبة  % 33بعد
ع�ا ٍم من العُ ـ� ْدوَان بم�ا يف ذل�ك  9.9ماليني طفل،
كم�ا ارتف�ع إجْ مَ ـ�ايل النازحين م�ن منازله�م يف
ذات الفترة م�ن  584ألف نس�مة ،وزاد العدد إ َلـى
مليونين وَ 700ألف نس�مة بنس�بة  % 330بينهم
 800أل�ف طف�ل ،ويف ظ�ل الحصار املف�روض عىل
َّ
الشـعْ ـب الـيَـمَ ـني ومنع التحالف تدفق امدادات
الغ�ذاء والدواء والوق�ود وانعدام العدال�ة يف توزيع
املس�اعدات اإلن ْ َس�ـانية من قبل املنظمات الدولية
العاملة يف البالد ارتفع عد ُد من يعانون من الكفاف
الح�اد وال يجدون ما يكفيهم م�ن الغذاء من 10.6
ماليين إ َلـ�ى  14.4ملي�ون بما يف ذل�ك  7.7ماليني
طفل بعد م�ارس امل�ايض ،وارتفع ع�دد األ َ ْ
ط َفـال
الذين يعانون من س�وء التغذية بعد العُ ـ ْدوَان إ َلـى
 1.3مليون منهم  320ألف طفل يعانون من س�وء
التغذي�ة الح�اد مقابل  850ألف طف�ل يعانون من
سوء التغذية قبل العُ ـ ْدوَان.

 99ملياراً خسائر الصحة

وزار ُة الصحة العامة يف آخر تقريرا ً لها أ َ َشـارت
إ َلـى اآلثار املرتبة عىل الحصار التي تمثلت ُ
بش�حة
وانعدام أدوية أَمْ ـ َراض القلب والرسطان والفش�ل
الكلوي والسكر واملحاليل ومستلزمات التشخيص
وأغذية األ َ ْ
ط َفـال واألدوية بش�كل عام ،وأ َ َش�ـارت
إ َلـى أن عد َد املصابني بسوء التغذية الحاد َ 320
ألف
حالة وس�وء التغذية الحاد الوخيم  537ألف حالة،
فيما بلغ عدد الحاالت املصابة بس�وء التغذية الحاد
املعت�دل مليون وَ 293ألف�ا ً و 500حالة ،فضالً عن
تس�جيل  14ألفا ً وَ 67حالة مصابة بحالة نفس�ية
جراء العُ ـ ْدوَان السعودي األَمريكي عىل الـيَـمَ ـن.

وكش�فت الوزارة عن دخ�ول كميات كبرية من
األدوية بصور متعددة ،منه�ا التهريب عرب الحدود
الس�عودية ،ودع�ت إ َلـ�ى عملي�ة ضب�ط وتقنين
دخ�ول األدوي�ة إ َلـى البلاد مع مراع�اة املقاييس
واملواصف�ات الصحي�ة لتل�ك األدوي�ة حفاظا ً عىل
سلامة املواط�ن وع�دم االتج�ار به�ا بط�رق غري
رشعية واس�تغالل ضعاف النف�وس للظروف التي
تم�ر بها البالد ووضع ضواب�ط تحُ ــ ُّد من التالعب
بعملية االسترياد ،مؤكدا أ َ َهميَّة تشجيع الصناعات
الدوائية الوطنية.
وأف�ادت ال�وزار ُة ارتف�اع املنش�آت الصحي�ة
املتأثرة من العُ ـ ْدوَان إ َلـى  412منش�أ ًة ،منها 180
مستش�فى ومر َك�زا ً صحي�ا ً وَ232وح�دة صحي�ة
ْ
ومصنعي اكس�جني و 61سيارة إس�عاف ،مشري ًة
إ َلـى أن تكلفة الخس�ائر األوليةِ يف القطاع الصحي
بلغ  99مليارا ً وَ 207ماليني وَ 24ألف ريال.

َ
وثائق س�فر
دخوله�ا إ َلـى اململك�ة رغم امتالكها
رس�مية وصحيح�ة ،وتعمد تل�ك الس�لطات إبقاء
األ َ ْ
ط َفـال والنس�اء والش�يوخ يف الع�راء لعدة أَيَّـام
دون أية مربرات.
ووف�ق املصادر معان�اة العالقني الت�ي ال تزال
ح�ارض ًة بقوة يف منف�ذ الوديعة الحدودي؛ بس�بب
ممارس�ات الس�لطات الس�عودية غير القانونية
املتمثل�ة بع�دم الس�ماح باملس�افرين ُ
صـوْصا ً
وخ ُ
النساء واأل َ ْ
ط َفـال حاميل تأشريات الزيارة بالدخول
وتركهم خارج السياج الحديدة للمنفذ الذي يفتقد
ألبسط مقومات الحياة ،مما يضطر العالقني إ َلـى
النوم يف العراء.
وأك�دت املص�ادر أن عملي�ات ابت�زاز م�ايل
واس�ع يقوم به�ا الجانبان الـيَـمَ ـني والس�عودي
للمس�افرين الـيَـمَ ـنيني عرب املنف�ذ تحت مختلف
املسميات ومنها تس�هيل الدخول والتي تصل إ َلـى
ألف ريال عىل ُك ّل أرسة يف حال سالمة وثائق السفر.

ويف ظ�ل الحص�ار واس�تهداف عدد م�ن املنافذ
الربي�ة واالبقاء عىل منفذ الوديعة كممر دويل للنقل
بمختل�ف أَنْـوَاع�ه ،تفاقمت معاناة املس�افرين يف
منفذ الوديعة الح�دودي منذ منتصف ابريل املايض
وحتى اآلن رغم ميض ع�ام من العُ ـ ْدوَان والحصار
ال تزال معاناة املسافرين الـيَـمَ ـنيني إ َلـى اململكة
يف املنفذ مستمرة.
ووف�ق مص�ادر حقوقي�ة َف�إن الس�لطات
القنصلية واألمنية السعودية تتعمد إذالل املغرتبني
الـيَـمَ ـنيني املس�افرين عرب املعبر الوحيد املفتوح
يف ظ�ل الحص�ار والعُ ـ� ْدوَان املغروض على بالدنا
من�ذ عام ،من خالل إيقاف املئات من األرس وإعاقة

مأساة العالقني

معاناة السفر

وبالتزامُ�ن مع حظ�ر دخوْل الس�فن التجارية
إ َلـ�ى املوان�ئ البحري�ة أعل�ن الع�دو وحلف�اؤه
حظ�را ً جوي�ا ً على مط�ارات الـيَـمَ ـ�ن ،وه�و ما
تس�بب بمعاناة إن ْ َس�ـانية آلالف م�ن الـيَـمَ ـنيني
املتواجدين يف الخ�ارج لغرض تلقي العالج يف مرص
واأل ُ ْردُن والهند ويف مختل�ف دول العالم أ َ ْو ألغراض
تجارية وغريها.
ول�ذات الس�بب اندلع�ت أ ْزمَ ـ�ة الـيَـمَ ـنيين
العالقين يف مطارات العال�م وتفاقمت معاناة أ َ ْكثَر
م�ن  9آالف مواط�ن ،منه�م  5آالف كان�وا يف مرص
و 2000عال�ق كانوا يف األ ُ ْردُن لتلق�ي العالج ،وعىل

الرغم م�ن أن دولتَي األ ُ ْردُن ومرص لم يكن الس�فر
إليهما يتطلب تأشيرات دخ�ول ،إلاَّ أن العالقني يف
عمان والقاهرة تعرضوا ملضايقات غري إن ْ َس�ـانية
ومعامل�ة قاس�ية م�ن قب�ل الس�لطات األمنية يف
الدولتني.
ف�إىل جان�ب نفاد الس�يولة املالية على معظم
العالقين يف ظل توق�ف التحويالت املالية؛ بس�بب
القيود التي فرضها تحالف العُ ـ ْدوَان عىل التحويالت
املالي�ة بين الـيَـمَ ـ�ن ودول العال�م ،رفضت عد ٌد
من س�لطات الدول العربية تمدي�د بقاء اآلالف من
العالقين ،وحاولت ترحيلهم بص�ورة قرسية إ َلـى
الس�عودية أ َ ْو إ َلـى دول أ ُ ْ
خــ َرى ،كما اس�تخدمت
السلطات املرصية القوة ضد العالقني ومنعتهم من
البقاء يف الحدائ�ق العامة أليام ،كما لم تقم بتوفري
السكن والطعام للمئات من املريض.
م�ع تصاع�د الن�داءات واالس�تغاثات م�ن قبل
العالقني حاولت اللجنة الثورية العليا حل املش�كلة
أَوَاخِ ـ�ر إبريل والتوجي�ه لوزارة املالية باس�تئجار
طائ�رات إلعَ �ادَة الـيَـمَ ـنيني العالقين يف الخارج،
واملق�د ُر عدده�م بأ َ ْكثَر من  9آالف ش�خص ،إلاَّ أن
الحكوم�ة املس�تقيلة رفضت ذلك وطالب�ت بإعَ ادَة
العالقين عبر أ َ ْربَعة منافذ برية الط�وال يف جيزان
والوديعة يف نجران ومنفذ شحن مع سلطنة عمان
واملنفذ البح�ري مع جيبوتي ،وهو ما قوبل برفض
العالقني الذين طالبوا بإيصالهم جوا ً إ َلـى املطارات
الـيَـمَ ـني�ة ومنه�ا مطار صنعاء ال�ذي كان تحت
القصف.
يف ال�ـ 2606/ 2015/عاد إ َلـ�ى مطار صنعاء
ال�دويل بع�د انقط�اع لش�ه َرين  188م�ن العالقني
الـيَـمَ ـنيين يف جمهوري�ة الس�ودان واأل ُ ْردُن لتبدأ
تدريجيا ً حلحلة مش�كلة العالقين والتي انتهت يف
أغسطس املايض.
ويف حين تمارس قوات العدو القرصنة البحرية
عىل السفن التجارية وناقالت النفط تمارس أَيْـضا ً
َ
القرصن�ة الجوية عىل رحالت الطيران الـيَـمَ ـنية
يف مطار «بيش�ة» الس�عودي وتنتهك خصوصيات
املس�افرين من خلال قيامه�ا بالتفتي�ش الدقيق
وإيق�اف الرحالت لس�اعات دون مراع�اة لظروف
َ
موجة استياء شعبي.
املرىض ،وهو ما أثار

دول الطوق

بإيع�از من تحال�ف العُ ـ ْدوَان أعلنت الس�لطات
ٍ
املرصي�ة واأل ُ ْردُني�ة مؤخ�را ً اج�راءات ض�د س�فر
الـيَـمَ ـنيين إ َلـ�ى الدولتني دون أي�ة مربرات ،عىل
الرغ�م م�ن أن اآلالف م�ن امل�رىض الـيَـمَ ـنيين
يقص�دون مستش�فيات عُ م�ان والقاه�رة لتلقي
العالج ويتفقون ماليني الدوالرات.
ووف�ق االحصائي�ات َف�إن إنف�اق الـيَـمَ ـنيني
الذين يقصدون مرص للعالج بلغ  900مليون دوالر
نهاية العام 2013م ،وتوزعت تلك املبالغ عىل قطاع
النق�ل والقطاع الفندق�ي والعالجي يف مرص ،فقبل
عدة أَيَّـام أق�دم ضاب ٌ
ط أ ُ ْردُني يف مطار امللكة علياء
عىل إهانة طالب يمني وتمزيق جواز سفره.

�إن�سحاب ال�شركات النفطية واال�ستثمارية ب�إيعاز من العُـ ْدوَان

الجنَد 10 :مليارات دوالر فاق ٌد سنوي لتوقف إنتاج وتصدير النفط
 -خاص:

إته�م القائ� ُم بأعم�ال وزي�ر املالي�ة محمد ن�ارص الجند،
َ
العُ ـ ْدو َ
وصفه بأبش�ع أَنْـ�وَاع العُ ـ ْدوَان يف
َان الس�عودي الذي
التأريخ بانتهاج سياس�ة التجويع ومحاولة إذالل َّ
الش�ـعْ ـب
الـيَـمَ ـن�ي عبر اإليع�از للشركات النفطي�ة واالس�تثمارية
باالنس�حاب من املش�هد ْ
االق َ
تصـ�ادي قبل العُ ـ� ْدوَان بفرتات
متزامنة.
وأ َ َش�ـار إ َلـ�ى أن ذلك يؤكد أنه س�بق التخطي�ط واإلعداد
ِ
املؤسسات والبُنَى التحتية،
للعُ ـ ْدوَان ومراحله التي استهدفت
ومنه�ا  49كلي�ة مجتم�ع ومعه�دا ً مهنيا ً تعرض�ت للقصف
والتدمير واس�تهداف حياة املجتم�ع بأكمله وف�رص العيش
والعمل والرزق اليومي ورشاء املنظمات الدولية والدول.
ولف�ت الجنَد يف كلمته التي ألقاه�ا يف الفعالية التي أقيمت
بمناس�بة م�رور عام م�ن الصمود َّ
الش�ـعْ ـبي واملؤسسي يف
وج�ه العُ ـ ْدوَان ،إ َلـى أن الحظر الذي ُفرض عىل تصدير النفط
الخ�ام من الكميات املح�دودة التي كانت تمث�ل أهم العائدات
ْ
االق َ
تصـادي�ة التي تغط�ي منها الحكوم�ة التزاماتها وتجاوز
الخس�ائر املب�ارشة الناتج�ة ع�ن الفاقد يف الص�ادرات عرشة
ملي�ارات دوالر حتى نهاية العام وفاقد س�نوي بمبل�غ أ َ ْربَعة
إض َ
ملي�ارات دوالر من عائ�دات املغرتبينَ ،
ـاف�ة إ َلـى ضغط

تحالف العُ ـ ْدوَان عىل املنظمات والدول املانحة والصناديق كي
توق�ف التزاماتها املحدودة نح�و الـيَـمَ ـن لتترضر نحو ثالثة
ماليني أرسة من إيقاف الرعاي�ة االجْ تمَ ـاعية املمولة خارجيا ً
بنحو تسعني مليار ريال سنويا.
وأ َ َش�ـار إ َلـى أن العُ ـ� ْدوَان اس�تهدفت رشكات االتصاالت
وخدماته�ا وعائداتها إلاَّ أن القطاع اس�تمر يف تقديم خدماته،
ـافة إ َلـى تعرض القطاعات ْ
إض َ
َ
االق َ
تصـادية ألرضار مبارشة
فاقمت البطالة والخسائر عىل القطاع الخاص والعام.
من جهته أ َ َش�ـار وكيل وزارة الصناع�ة والتجارة عبداإلله
شيبان إىل أن العُ ـ ْدوَان استهدف جمي َع املجاالت ْ
االق َ
تصـادية،
مبين�ا ً أن م�ا يزيد عن  223منش�أة صناعي�ة َ
خ َّ
اصـة وعامة
تعرض�ت الس�تهداف العُ ـ� ْدوَان وم�ا يزيد عن  110منش�آت
انتاجي�ة للدواجن تعرضت لتدمري كيل ،ما أخرج تلك املنش�آت
الصناعية عن التشغيل والقدرات اإلنتاجية.
وقال «إن مصانع الس�لع الغذائية استهدفها العدو بقصد
اإلرضار باألم�ن الغذائ�ي ،بينما بقية املنش�آت الصناعية هي
األ ُ ْ
خــ َرى ذات أ َ َهميَّة؛ كونها تغطي االحتياجات االس�تهالكية
للمواطن ،وأكد تس�بب العُ ـ� ْدوَان بتوقف نش�اط ما يزيد عن
 45ألف منش�أة إنتاجية صناعية متوس�طة وصغرية وأصغر
كنتيج�ة مب�ارشة ملن�ع دخ�ول املش�تقات النفطي�ة وتوقف
إمدادات الطاقة الكهربائية.
وأ َ َش�ـار إ َلـى أن عاما ً كاملاً من العُ ـ ْدوَان والحصار ألحق

بالصناع�ة الـيَـمَ ـني�ة خس�ائ َر مبارشة وغير مبارشة تقدر
بمئ�ات املاليين م�ن ال�دوالرات وآالف املليارات م�ن الرياالت
وتقديم العديد من املنشآت الصناعية ملئات الشهداء والجرحى
واملعاقين وترضر القوى العاملة بفق�دان عرشات اآلالف من
ف�رص العمل املب�ارشة ومئ�ات اآلالف من ف�رص العمل غري
املبارشة.
ولفت ش�يبا ُن إ َلـى أن العُ ـ ْدوَان استهدف املوانئ واملطارات
وأع�اق العالقات التجاري�ة للـيَـمَ ـن مع األط�راف الخارجية
ْ
يق�ف
ومن�ع تحويلات العملات م�ن وإىل الـيَـمَ ـ�ن ول�م
االس�تهداف لألنش�طة التجاري�ة عن�د ه�ذا الحد ،ب�ل تجاوز
األسواق َّ
الشـعْ ـبية يف مختلف املديريات واملحافظات.
يف حين أ َ َش�ـار مدي� ُر االتح�اد الع�ام للغ�رف التجاري�ة
الصناعية محمد قفلة إ َلـى أن عاما ً من العُ ـ ْدوَان الس�افر عىل
الـيَـمَ ـن س�قطت فيه كاف�ة املراهنات الهادف�ة إ َلـى توقف
وانهيار ْ
االق َ
تصـاد الـيَـمَ ـني رغم استهداف تحالف العُ ـ ْدوَان
ْ
َ
تصـادية واملدنية والخ َّ
للمنشآت االق َ
اصـة.
وطالب قفلة بإيقاف العُ ـ ْدوَان والحصار ْ
االق َ
تصـادي وعدم
اس�تهداف املنش�آت ْ
تصـادية َ
الخ َّ
االق َ
اصـ�ة وإتاحة الفرصة
للحلول الس�لمية ،منوها ً ب�دور القطاع الخاص الوطني خالل
الع�ام املايض من خالل إعَ ادَة تش�غيل مصانعه�م ومزارعهم
ورشكاتهم ومحالتهم وتوفري متطلبات واحتياجات املواطنني
وإسهامهم يف مساعدة املحتاجني.

( ددعلاعلاا  سيمخلالاسيمخلامخلا  31سيمخلالارام  31سيمخلامخلالا

رسالة السيد 7

ال�سيد عبدامللك احلوثي يف ر�سالته حلرائر اليمن ال�صامدات يف وجه الطغيان:

املرأة اليمنية شاهدة على مظلومية شعبها وزيف الغرب فيما ي ّدعيه عن حقوق املرأة والطفل
 -خاص:

هنأ السيد املرأة يف يمن الحكمة واإليمان
باملناسبة مؤكدا ً أن هذه املناسبة لها دالالت
ودروس من أهمها ”املكانة املميزة  ،والعظيمة
ً
للمرأة املؤمنة التي تزداد سموا ً
وعظمة عند الله”.
وقال السيد عبدامللك الحوثي يف رسالة إىل حرائر
يمن اإليمان والحكمة أمس الثالثاء يف (اليوم
العاملي للمرأة املسلمة) مناسبة ذكرى ميالد
سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء سالم الله
عليها :إن اإلسال َم العظيم رفع َق ْد َر املرأة وأعىل من
شأنها ،وخ ّلد يف القرآن الكريم نماذجَ من النساء
َ
املرتبة العظيمة والعالية
الصالحات ،مشريا ً إىل أن
التي بلغتها فاطمة الزهراء هو لكمالها اإليماني،
معتربا ً هذا الفضل واملكانة يُعترب تكريما ً ملكانة
املرأة املسلمة التي كانت الزهراء عليها السالم
نعمت ُ
القدوة.
وأشاد السي ُد عبدامللك الحوثي بالدور املتميز
للمرأة اليمنية يف صمودها وصربها وثباتها وهي
تقدم أغىل التضحيات من األبناء واإلخوة واآلباء
واألزواج شهداء يف ميادين العزة والرشف ،وهي
تنفق وتساهم من مالها يف القوافل والتربعات
بحسب ما تستطيع ،مشريا ً إىل األثر الطيب واملتميز
للمرأة اليمنية يف تربية النشئ واألوالد عىل قيم
اإلسالم العظيمة من عزة وإباء وشجاعة وثبات.

نص الرسالة:
ْ
بس ِم اللهِ ال َّرحْ مَ ِن ال َّرحِ يْـ ِم
َ
َ
ْ
ْ
(إ ِنَّ�ا أَعْ َ
َ
َ
ِّ
َ
طيْنَاك الك ْوث َر { }1ف َ
ص�ل ِل َربِّك وَانحَ ْر
َ
ترَ
لأْ
َ
{ }2إ َِّن َشا ِنئ َك ُه َو ا بْ ُ).
َ
الحَ ـمْ ـ ُد لله َربِّ العَ املِينْ َ  ،وأ ْش�هَ ُد أن ال إل َه إلاّ
ني ،وأش�هَ ُد أن سيدَنا مُحَ مَّ دا ً
الل ُه ا َمل ِل ُك الحَ قُّ ا ُملب ُ
َ
صـلـو ُ
َات اللهِ
عبدُه و َر ُ
س�ــوْله ،خات ُم النبينيَ ،
عَ َليْهِ وَعَ لىَ آلِهِ ال َّ
طاهِ ِري َْن.
وبعد:
أَ َ
ُ
ُ
�ن
خوَات�ي املؤمن�ات العزي�زات ،حرائ� َر يَمَ ِ
ُ
الصامدات يف وجهِ
الطغيان،
ـان والحكمةِ ،
ِ
اإليْمَ ِ
ُ
سبيل اللهِ تَـعَ ـا َلـى،
والصابرات يف
ِ
لاَم عَ َليْ ُك َّ
الس ُ
َّ
ـن َو َرحْ مَ ُة اللهِ َوبَ َر َكاتُهُ.
وأبار ُك َل ُك ّن بمناسبة الذكرى العزيزة املجيدة
(اليوم العامل�ي للـمَ ـ ْرأ َ ِة املس�لمة) ذكرى مولد
الصديّقةِ الطاهرة س�يّدة نساء العاملني وسيّدة
نس�اء أهل الجنة ،فاطم�ة بنت خات�م األنبياء
«صـ َلـ�و ُ
َات اللهِ
واملرس�لني محمد ب�ن عبدالله َ
ُ
املناس�بة
عَ َليْهِ وَعَ َل�ىَ آلِهِ » ،بكل ما تحملُه هذه
ُ
ٍ
الصف�ات
ودروس ،م�ن أهمِّ ه�ا
دالالت
م�ن
ٍ
ُ
واملميِّ�زات العظيمة للـمَ ـ ْرأَة املؤمنة التي تزدا ُد
ً
ً
س�موا ً
ومكان�ة عن�د الل�ه تَـعَ ـا َلـى
وعظم�ة
ُ
ِ
وأخالقي�ات اإليْمَ ـان
بق�در ما تحمله م�ن قي ٍم
وبقدرها وبمكانته�ا وبدورها
بما يس�مو به�ا
ِ
العظيم واملرشّ ف واملعطاء والصالح يف الحياة.
لق�د جع�ل الل� ُه ُ
س�بْحَ ـانَــ ُه َوتَـعَ ـا َلـ�ى
َ
ْ
فرصة االرتق�اء يف معارج الكمال اإلن َ
ـس�ـاني
والس�موّ اإليْمَ ـاني والسعي ملرضاته تَـعَ ـا َلـى
لإلن ْ َ
ـسـان ذكرا ً أم انثى كما قال تَـعَ ـا َلـى:
صالِحً ا مِّ ن ذَ َك ٍر أ َ ْو أُنث َ ٰى و َُه َو ُم ْؤ ِمنٌ
ْ
َ
(مَ ن عَ ِمل َ
طيِّب ً
َف َلنُحْ ِييَنَّ� ُه حَ يَ�ا ًة َ
َ�ةَ ،و َلنَجْ ِزيَنَّهُ � ْم أَجْ َر ُه�م
ِبأَحْ َس ِن مَ ا َكانُوا يَعْ مَ لُ َ
ون) النحل (.)97
وقال تَـعَ ـا َلـى:
ُ
َ
َ
لاَ
(ف ْ
اس�تَجَ ابَ َلهُ � ْم َربُّهُ � ْم أنِّي أ ِضي� ُع عَ مَ َل
ُ
َ
ام ٍل مِّ ن ُكم مِّ ن ذَ َك ٍر أ ْو أنث َ ٰى بَعْ ُ
عَ ِ
ض ُكم مِّ ن بَعْ ٍض)
آل عمران (.)196
وقال تَـعَ ـا َلـى:
َ
�ات بَعْ ُ
وَا ْل ُم ْؤ ِمن ُ َ
�ون وَا ْل ُم ْؤ ِمن َ ُ
ضهُ � ْم أ ْو ِليَ�ا ُء
وف َويَنْهَ و َ
بَعْ ٍض ،يَأْمُ� ُر َ
ون ِبا ْلمَ عْ ُر ِ
ْن عَ ِن ا ْل ُمن ْ َك ِر

• املرأة اليمنية املسلمة شاهد ًة على مظلومية شعبها  -حيث استشهد مئات النساء
يف العدوان الجائر  -وشاهد ًة على زيف وخداع الغرب فيما ي ّدعيه عن حقوق املرأة
وحقوق الطفل..
• برز الدور املتميز للمرأة اليمنية يف صمودها وثباتها وهي تقدم أغلى التضحيات
أبناء وأخوه وأباء شهداء يف ميادين العزة والكرمة ،وهي تنفق وتساهم من مالها
ما تستطيع ،مع صربها العظيم على ظروف الحرب .كما برز األثر الطيب للمرأة
اليمنية يف تربية النشء على قيم اإلسالم العظيمة من عزة وإباء وشجاعة وثبات.
• إن شعبنا اليمني فخور باملرأة اليمنية وما تتحلى به من صرب والتزامها بقيم دينها
وموروثها الحضاري وماتقوم به من دور أساسي يف البنيان األسري ،وتقاليد الغرب
تحرص على تجريد املرأة من كل ما يصونها ،استهدافاً منه للمرأة ،تحويلها اىل سلعة
للفساد وسعياً لتقويض األسرة والنظام االجتماعي.
• اإلسالم العظيم رفع قدر املرأة وأعلى من شأنها ،وخلّد يف القرآن الكريم نماذج من
النساء الصالحات كما خلّد ذكر األنبياء  ،ومن املهم لألخوات املؤمنات االستفادة من
مآثر وسري سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء وابنتها زينب.
• مقابل البرتودوالر لم يعد الغرب يحكي عن مظلومية املرأة اليمنية ،بل إن أمريكا
وبريطانيا وفرنسا ودوالً غربية أخرى تقدم للنظام السعودي سالح الفتك والتدمري
نساء واطفاالً ورجاالً ،ويف هذا درس لبعض األخوات اللواتي
ليقتل بها أهل اليمن
ً
ينظرن بإيجابية إىل نشاط بعض منظمات الدول الغربية.
ون ال َّز َكا َة َوي ُِطيعُ َ
الصلاَ َة َويُ ْؤتُ َ
َويُقِ يم َ
ُون َّ
ون ال َّل َه
َو َر ُ
س�و َلهُ ،أُو َٰل ِئ َك َ
سَي�رَ ْحَ مُهُ ُم ال َّلهُ ،إ َِّن ال َّل َه عَ ِزي ٌز
حَ كِيمٌ) التوبة (.)71
َّ
�ــلاَم تضمَّ َ
ِ
َ
(إن ْ
ونظامه
�ن يف تعليماته
اإلس
وبرنامج�ه للحي�اة ما يكف� ُل للـمَ ـ� ْرأَة دو َرها
اإليجاب�ي العظي� َم يف الحي�اة ،ويف نفس الوقت
َّ
ُ
ُ
ما يصون ُ
َ
بسياج
ها
ط
ويحو
ها
ت
كرام
ظ
ويحف
ها
ٍ
متين من األخالق والقي�م ،ويحف ُ
ظها من عبث
ٍ
وفس�اد املفس�دين يف األرض الذي�ن يبذلون ُكلَّ
َ
تحت
جهده�م لالنح�راف بالـمَ ـ� ْرأَة املس�لمة
عناوي�ن زائفةٍ ؛ به�دف إ ْر َ
اصه�ا والحَ ِّ
َ
خ ِ
ط من
ً
إهان�ة لها
كرامته�ا ،وإفس�ادها ،بم�ا يُعتَب�رَ ُ
وتحويلها إ ِ َلـى سلعة للفساد.
�ــلاَم العظي َم َر َف َع َقـــ� ْد َر الـمَ ـ ْرأ ِةَ
َّ
َ
إن ْ
اإلس
وأعلى م�ن ش�أنها ،وخ ّل�د يف ُ
القـ� ْرآن الكريم
نماذجَ من النس�ا ِء الصالحات ،كما خ ّلد ذ ْكــ َر
األنبياء ،وكما خ ّلد ذك� َر مواقف بعض املؤمنني
والصديقين ،وم�ن أبرز تلك النم�اذج الصديّقة
الطاه�رة مريم بنت عمران ،ث�م بمجيء النبي

ُ
صل�وات الله وعىل آله جعل الل�ه تَـعَ ـا َلـى من
خاتم األَنْبيَاء واملرس�لني ابنتُ� ُه الطاهر ُة البتو ُل
َ
«س ُ
لتكون النموذجَ
فاطمة َ
ـلاَم اللهِ عَ ـ َلـيْهَ ا»؛
َ
ُ
والقدو َة األس�مى واألرق�ى للـمَ ـ ْرأة املس�لمة،
َ
ولكم�ال الـمَ ـ� ْرأة اإليْمَ ـان�ي ال�ذي بلغ�ت به
فاطم�ة مرتبة عظيمة وعالي�ة قال عنها النبي
صـ َلـ�و ُ
َ
َات اللهِ عَ َليْهِ وَعَ لىَ آلِ�هِ «إن رضاها من
رضا الله ،وسيدة نساء املؤمنني ونساء العاملني
ونساء اهل الجنة ،وأنه يؤذي النبي ما يؤذيها»
وهذا بقدر ما يبني فضلها ومكانتها فإنه أَيْـضا ً
يعترب م�ن التكريم واملكانة للـمَ ـ ْرأَة املس�لمة،
ونعمت القدوة الزهراء «عليها السالم».
َّ
وإن م�ن املهم لألخوات املؤمنات االس�تفادة
القصوى من مآثر وسير س�يدة نساء العاملني
ُ
فاطم�ة وابنته�ا زينب َ
�ـلاَم الل�هِ عَ ـ َلـي ِْهمَ ا
س
والنم�اذج التي قدمها ُ
القـ ْرآن الكريم واالحرتاز
َ
من التأثر بما يس�عى له أعْ ــدَا ُء ْ
ــلاَم من
اإلس
ِ
ُرمُوز الخالعة والضياع.
أخوات�ي العزي�زات :تمُــ ُّر بنا ه�ذه الذكرى

َ
محن�ة العُ ـ� ْدوَان األَمريك�ي
وبلدُن�ا يواج�ه
الس�عودي اإلسرْ َ ائيْيل اإلجْ ــ َرام�ي ومرور أ َ ْكثَر
من عام والس�فك للدماء الربيئة م�ن األ َ ْ
ط َفـال
والنس�اء والرجال ُك َّل يوم وك َل ليلة يف مسلسل
إجْ ــ َرام�ي ال مثي� َل ل�ه يف أيَّة بقع�ة يف العالم،
وق�د برز ال�دور املتميز للـمَ ـ� ْرأَة الـيَـمَ ـنية يف
صموده�ا وصربها وثباته�ا ،وهي تُ َق�د ُِّم أغىل
التضحيات من األبن�اء واإلخوة واآلباء واالزواج
ُ
تنفق
ش�هدا َء يف ميادين العزة والشرَف ،وهي
وتساه ُم من مالها يف القوافل والتربعات بحسب
ما تس�تطيع ،وهي تساه ُم يف ُك ِّل ما أمكنها من
َ
�ب قدراتها مع الصرب العظيم
املساهمات
بحس ِ
عىل معان�اة وظ�روف الحرب ،كم�ا ب� َر َز األَث ُرَ
الطيّبُ واملتمي� ُز للـمَ ـ� ْرأَة الـيَـمَ ـنية يف تربية
الن�شء واألوالد عىل قي�م ْ
اإلس�ــلاَم العظيمة
ت أَيْـضا ً
من عزة وإباء وش�جاعة وثباتَ ،وبَ َر َز ْ
مظلومية الـمَ ـ ْرأَة الـيَـمَ ـنية املس�لمة شاهد ًة
ُ
مئات
عىل مظلومية ش�عبها  -حيث استش�هد
النساء يف العُ ـ ْدوَان الجائر  -وشاهدا ً أَيْـضا ً عىل
زي�ف وخداع الغ�رب فيما يحكي�ه ويدّعيه عن
حقوق الـمَ ـ ْرأَة وحقوق الطفل..
فف�ي مقاب�ل «البترودوالر» لم يعُ �د الغربُ
يحكي عن مظلومي�ة الـمَ ـ ْرأَة الـيَـمَ ـنية التي
ه�ي أ َ ْكَب�رَ مظلومية الي�و َم عىل وج�ه األرض،
ب�ل إن أَمريكا وبريطانيا وفرنس�ا ودوال ً أخرى
هي التي تقدم للنظام الس�عودي سلاحَ الفتك
والتدمير ،بما يف ذلك األس�لحة املحرم�ة دوليا ً
«مثل القناب�ل العنقودية وغريه�ا»؛ ليقتل بها
أهل الـيَـمَ ـن نس�ا ًء وأ َ ْ
ط َفـاال ً ورجاال ً
بأبش�ع
ِ
صور اإلجْ ــ َرام وحشية.
ٌ
درس مه ٌّم لبعض األخ�وات اللواتي
ويف ه�ذا
ين ُ
ظ� ْر َن بإيجابية إ ِ َلـى نش�اط بعض املنظمات
َ
الغربية أ ْو الدول الغربية.
ُ
َ
َ
َّ
الحقائق بما
تكش�ف
واألح�داث
إن الوقائ� َع
ُ
يف�وق ُك َّل املحاوالت الرامي�ة للتزييف والخداع.
َ
وبئس ما يفعلُــ ُه األَعْ ــدَا ُء الضالون.
إن ش�عبَنا الـيَـمَ ـن�ي فخ�و ٌر بالـمَ ـ� ْرأةَ
َّ
الـيَـمَ ـني�ة املس�لمة وَم�ا تتحىل ب�ه من صرب
وأخلاق وعفه والتزامه�ا بأخالق وقي�م دينها
وموروثه�ا الحض�اري وم�ا تقوم ب�ه من دور
أَ َ
س�ـايس يف البُنيان األُسرَ ِ يِّ الذي يقو ُم به بُنْيَا ُن
األُرسة..
َ
َ
َ
يوفق ُكنَّ
وإن�ي ألرجو من الله تـعَ ـالـ�ى أن
للمزي�د واملزيد من االرتق�ا ِء يف اإليْمَ
والوعي
ـان
ِ
ِ
ِ
ُ
الكمال اإلن ْ َ
بتعليمات
ـس�ـاني وااللتزام
وس� ّلم
ِ
الله تَـعَ ـا َلـى يف مسري ِة حياتكن عمالً وصالحا ً
ً
ً
وحش�مة وتح ُّرزا ً م�ن التقلي ِد
وعف�ة
وَطه�ار ًة
حر َ
ص عىل تجري ِد
لعادات وتقاليد الغ�رب الذي ِ
الـمَ ـ� ْرأ َ ِة م�ن ُك ِّل ما يصونُه�ا ،وعمل عىل د ّ
ّس
حال�ة الس�فور والتبرُّج واالختلاط والفوىض
والتج� ُّرد م�ن الضواب�ط األخالقية ،اس�تهدافا ً
منه للـمَ ـ ْرأَة ،وسعيا ً
لتقويض األرسة والنظام
ِ
سمَ ى واألرقى يف ْ
االجتماعي األ َ ْ
اإلســلاَم.
َ
أسا ُل الل َه أن يُــوَفِ قــنَا جَ ميْعا ً ملا يُ ْر ِضيْهِ .
َو ُمبَا َر ٌك َل ُك َّ
الس ُ
ــن َهذِهِ الذِّ ْك َرىَّ ،
َل�اَم عَ َليْ ُك َّن
ُ
َ
َو َرحْ مَ ُة اللهِ َوبَ َركاتهُ.
أخوكن/
عبدُامللك بدر الدين الحوثي
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( ددعلاعلاا

مع�سكراتٌ للتدريب و�ساحاتٌ عامّ ة لإعدام املواطنني ورجم الن�ساء

ال ُعـ ْد َوا ُن الداعشي على حضرموت ..سنة الذبح واإلعدامات ونــــــ
 -خاص:

يس�توق ُِف َك املش�ه ُد قليلا ً يف محافظ�ة
ُ
ٌ
ترف�رف على
راي�ات س�ودا ُء
حرضم�وت..
ُم َؤ ّ
سسات الدولية ،ومسلحون ملثمون يحملون
ِ
الفت�ات أَن ْ َ
ـصـار الرشيع�ة أَوْ تنظيم القاعدة..
إنها املكال عاصم�ة محافظة حرضموت والتي
باتت تُعرف لدى هؤالء املسلحني بوالية املكال.
خال�د باطريف أميرُ التنظيم ه�و املتحك ُم يف
زمام األمور ،وه�و اآلم ُر والناهي ،وعن طريقه
ُ
مدين�ة امل�كال ومس�لحوه يتح ّكم�ون يف
ت�دار
شؤون الناس.
اس�تغل تنظي ُم القاعدة العُ ـ�د َ
ْوَان األَمريكي
َ
مدينة املكال مر َ
ك َز
السعودي عىل بالدنا ،فاحتل
حرضم�وت كبرى محافظ�ات البلاد والغنية
باملوارد النفطية ،مطلع إبريل .2015
ُ
املحافظ ع�ادل باحمي�د حرضموت
وس� ّلم
إ ِ َلـ�ى «القاع�دة» َ
وف ّر مع ه�ادي إ ِ َلـى الرياض
ونج�ح تنظي�م «القاع�دة» يف ع�زل محافظ�ة
حرضموت عن محيطه�ا .املحافظة التي تمثّل
ثلث مساحة الـيَـمَ ـن.
كان باطريف معتقال ً يف س�جن املكال املركزي،
قبل َ
ش ّن «القاعدة» هجومه عىل املدينة وإطالق
رساحالس�جناء.
ُ
املعلوم�ات إ ِ َلـى أن وزي� َر الداخلية
وتشيرُ
ً
الـيَـمَ ـني جالل الرويشان كان قد َ
برقية
أرس َل
إ ِ َلـى محافظ حرضموت عادل باحميد  -املقيم
اآلن يف السعودية  -طالبه فيها «بإرسال باطريف
ف�ورا ً إ ِ َلـ�ى صنعاء بع� َد ما وصل�ت معلومات
اس�تخباراتية لل�وزارة تفي�د بني�ة تهريبه من
الس�جن» ،غير أن باحمي�د تجاه�ل األمر ملدة
أسبوعني ،ثم س� ّلم املحافظة لـ«القاعدة» قبل
أن يف ّر إ ِ َلـى السعودية مع هادي.
تقرير
وذك�رت صحيفة األخب�ار اللبنانية يف
ٍ
لها إ ِ َلـى أن تس�ليم املكال لعن�ارص «القاعدة»،
ٍ
وقت كان فيه
جاء بالتنسيق مع الس�عودية يف
هادي قد س ّلم عددا ً من املدن الجنوبية ،وسمح
لـ«القاع�دة» باقتح�ام معس�كرات الجي�ش
والسجون يف عدن وشبوة والضالع ولحج وأبني
خالل أيام إقامت�ه يف عدن قبل فراره منها إ ِ َلـى
الس�عودية عشية العُ ـدْوَان األَمريكي السعودي
عىل بالدنا يف  26مارس .2015

ونهب
إحتالل
ٌ
ٌ

وعن� َد دخول تنظي�م «القاعدة» امل�كال أدّت
املواجه�ات إ ِ َلـى تدمير العديد من ُم َؤ ّ
سس�ات
نس َ
الدول�ة ،وأ ُ ْ
�فها أَوْ
خــ� َرى تعمّ �د التنظيم ْ
نهبها ،كالبنك املرك�زي الذي نهب ُ
ك ّل مدخراته
تزيد عىل  27مليار ريـال يمني ومبالغ أ ُ ْ
خــ َرى
م�ن العُ مالت األجنبي�ة وديوان ع�ام املحافظة
وإذاع�ة امل�كال ،فضلا ً عن كام�ل ا ُمل َؤ ّ
سس�ات
األمنية واملعسكرات.
واتخذت «القاعدة» بَعضا ً من تلك ا ُمل َؤ ّ
سسات
محاك�م ومقا ّر إدارية وأمني�ة ومالية له ،فيما
ش ّلت مختلف اإلدارات األ ُ ْ
خــ َرى.
ُ
بع�ض الوح�دات اإلداري�ة ع�ادت إ ِ َلـ�ى
ِ
بنص�ف طاقته�ا «بغ� َرض تس�يري
العم�ل

ُ
بع�ض املراف�ق الرتبوية
أم�ور الن�اس» .وأعيد
والصحي�ة والخدمي�ة األ َ َ
سـاس�ية كالكهرب�اء
العم�ل من أجل تقديم
واملي�اه واالتصاالت إ ِ َلـى
ِ
الح�د األدنى من الخدم�ات لأله�ايل ،عرب كيان
وسيط أنشأه التنظيم عش�ية إ ِعْ ــلاَ ن «إمارته
ُ
ْ
«املجل�س األهلي» ال�ذي
اإلس�ــلاَ مية» ،وه�و
يتأ ّل ُ
ف من عنارص محليني مق ّربني من التنظيم.

املجلس األهلي ..الوجه اآلخر
ُ
للقاعدة

بع َد دخ�ول القاع�دة إ ِ َلـى املكال أنش�أت ما
يس�مّ ى باملجل�س األهلي ،ويُعَ � ُّد الوج�هَ اآلخ َر
للقاع�دة ،وقد توجّ �ه وف ٌد منه إ ِ َلـى الس�عودية
والتقى بخالد بحاح يف األَشهر األوىل من احتالل
املكال ،وطلب من بحاح دع َم القاعدة وتمكينهم
من الس�يطرة على أ َ ْ
كث َ َر من املناط�ق املجاورة،
وخ�رج بحاح حينها بترصيح�ات صحفية قال
فيها :إن مَ ن يس�يطر عىل امل�كال ليس القاعدة
َ
التنس�يق
وإنما أبناء حرضموت ،وهو ما يؤ ّكد
الكبريَ بني بحاح والقاعدة وتس�ليم حرضموت
لها ،كما يقول سياسيون.
وخال َل الس�نوات املاضية تؤكد أَمريكا وجود
عنارص تنظيم القاع�دة يف حرضموت ،وذكرت
ع�ددا ً منهم بأنه�م مطلوبون دولي�اً ،ومن بني
هؤالء منش�د القاعدة غالب باقعيطي وش�اكر
بن هامل املت�ورط يف تفجري الناقلة الفرنس�ية
ومحمد صالح الغراب�ي املتو ّرط يف الهجوم عىل
نقطة امليض التي ذُبح فيها عرشون جنديا ً قبل
عامَ ين وحاول�ت الس�لطة إلق�اء القبض عليه
ً
إضاف�ة إ ِ َلـى فهمي
بإن�زال جوي ول�م تتمكن،
محروس الذي كان مدي َر األمن السابق للساحل،
ُ
رئي�س اللجنة األمنية التي أنش�أتها
وه�و اآلن
القاعدة ومتورط يف قتل عدد من الضباط.
ً
مجموعة من املتنفذين
ويضم املجلس األهيل
والفاس�دين والس�لفية املتش�ددة ،وأغلبه�م
عنارصُ يف تنظيم القاعدة.

جرائم التنظيم ..مارس  2016أنموذجاً

ُ
والحديث عن جرائم التنظيم بحق املواطنني
يف محافظ�ة حرضم�وت يحت�اجُ إ ِ َلـ�ى بح�ث
موس�ع وربم�ا إ ِ َلـى ُ
�ب ،لكنني س�أخترص
كت ُ ٍ
هنا ما تس�عفني به الذاك�رة من أعمال توحش
وإ ْر َهــاب يف مدينة املكال.
سأبدأ من األعمال االستفزازية لهؤالء خالل
الثالث�ة األَش�هر املاضي�ة ،أي من�ذ ب�دء الع�ام
الج�اري2016
يف يوم الخميس  3مارس  2016قام التنظي ُم
بإغالق مكات�ب رشكات الهاتف املحمول (واي،
وام ت�ي ان)؛ بس�بب رفضهم�ا دف�ع الرضائب
للتنظي�م ال�ذي يمارس هن�اك دور الس�لطات
الحاكمة.
ويف السادس من الشهر الجاري.
وعرص الخميس يف  17مارس أقدمت عنارصُ
من تنظي�م القاعدة عىل إعدام  3اش�خاص ،يف
ساحة عامة أمام املدرسة الوسطى بمدينة غيل
باوزي�ر بس�احل محافظة حرضم�وت بتهمة
ممارستهم للسحر والشعوذة.

• مسلحو القاعدة ينهبون فرع بنك اليمن الدولي في منطقة الشرج بالمكال

• ضرب مؤخرات االنفصاليين
ونف�ذت عملية االع�دام أمام العشرات من
األهايل والس�كان بعد أن أعلن التنظيم اعتزامَ ه
تنفيذ العملية بوقت س�ابق عرب سيارة الحسبة
التابع�ة له بمكربات الص�وت التي جابت مدينة
غي�ل باوزي�ر ،والثالث�ة الذي�ن تم تنفي�ذ حكم
اإلع�دام بحقه�م ينتم�ون ملدين�ة غي�ل باوزير
بساحل حرضموت.
وَتك�ررت ح�االت اإلع�دام والجل�د بح�ق
مواطنين من قبَل التنظيم خالل الفرتة املاضية
وتلويح بحد السيف بحق آخرين ،بينهم أحداث
بتهمة «سب الدين».
وذك�رت مص�اد ُر إعْ ــلاَ مي�ة أن تنظي�م
القاع�دة املتط�رف ّ
ً
عقوب�ة ه�ي األغ�رب
نف�ذ
بتأري�خ املحافظة يف  19م�ارس ،حيث قام عد ٌد
من عن�ارصه يف س�احة عام�ة بامل�كال بتنفيذ
عقوبة الجلد بمؤخرات عدد من نشطاء الحراك
الجنوبي بتهمة رفعهم للع َلم الجنوبي.
ويف  3إبري�ل  2016أقدم مس�لحون ينتمون
إ ِ َلـ�ى تنظيم «القاع�دة» عىل رجْ �م امرأة حتى
املوت بتهمة «الزنى والقوادة» ،يف مدينة املكلاّ .
ووض�ع التنظي� ُم الـمَ ـ� ْرأ َ َة داخ�ل حُ فرة يف
باحة مبنى ا ُمل َؤ ّ
سس�ة االقتصادية العس�كرية،
وقاموا برميها بالحجارة ،بحضور عرشات من
أه�ايل املكال ،ومن�ع املس�لحون الحارضين من
التقاط الصور.
وض�ع تنظيم القاعدة ام�رأة داخل حفرة يف
باحة ا ُمل َؤ ّ
سس�ة االقتصادية العس�كرية وقاموا
برميه�ا بالحج�ارة بحضور عشرات من أهايل
املكال بتهمة الزنى والقوادة.

النشاط السياسي ..حرا ٌم يف املكال

ومع بداية سيطرة تنظيم القاعدة عىل مدينة
باعتقال عددٍ من القادة
املكال بحرضموت ق�ام
ِ
التابعين لألح�زاب الـيَـمَ ـني�ة وخاصة القوى
الرافضة للعُ ـدْوَان وتحدي�دا ً من حزب «املؤتمر
الش�عبي الع�ام» أَوْ أ ُ ْ
خــ َرى تابع�ة لـ«الحراك
الجنوب�ي» أَوْ من أتباع الطريقة الصوفية ،فيما
ـصـار الله» أَوْ
يكون مصري أي شخص يتب ُع «أَن ْ َ
ينارصُهم هو اإلعدام ذبحاً.
ويؤكد القيادي يف حزب «التجمع الوحدوي»،
نارص باقزقوز أنه ال وجو َد لس�لطات الحكومة
يف ساحل حرضموت ،بما فيها املكال ،باستثناء
مكت�ب الربي�د يف املدين�ة ال�ذي ال ي�زال يرصف
الروات�ب الت�ي تأتي م�ن صنع�اء للمتقاعدين
فقط ،أما رواتب باق�ي املوظفني فقد عجز عن
رصفها طوال الشهور املاضية.
ويضي�ف باقزق�وز أنه «يت�م تحويل رواتب
املوظفين التي تصل أحيانا ً من صنعاء عرب أَحد
الرصّ افين املحليني املوالين لـ«القاعدة» والذي
يعمل تحت حمايته» ،الفت�ا ً إ ِ َلـى أن «القاعدة»
يعمل عىل محو أيّ وجود للدولة يف املناطق التي
يسيطر عليها.
َ
�ب صحيف�ة األخب�ار اللبناني�ة فإن
وبحس ِ
تنظي� َم القاعدة هم من يتس� ّلم امل�واد اإلغاثية
املرس َلة من السعودية ومن بقية الدول ،ويبيعها

• أحد عناصر القاعدة في المكال يدوس العلم الجمهوري
عبر تجارتابعين له ولحزب «اإلصلاح» ،بدال ً
عن توزيعها عىل املواطنني .ويف الوقت نفس�ه،
ف�رض التنظي�م حظ�را ً على ُ
ك ّل ق�ادة الدولة
والقض�اء وص�ادر صالحياتهم ،مس�توليا ً عىل
مقا ّرهم وأخذ س�ياراتهم الحكومية .وبحسب
املعلوم�ات ،فق�د ف�اق ع�دد الس�يارات الت�ي
اس�توىل عليها الـ  50س�يارة ،علاو ًة عىل نهب
البنوك واملصارف واحتالل املنش�آت الحكومية
واالس�تيالء على وثائقه�ا والعب�ث بمعامالت
ّ
وملفاته�م ،باإلضاف�ة إ ِ َلـ�ى إحراق�ه
الن�اس
أرشيف بعض ا ُمل َؤ ّ
سسات ،ليحوّل املكال وبعض
امل�دن إ ِ َلـى واليات تابعة ل�هولعزلها تماما ً عن
سلطة الدولة يف صنعاء.

واغتياالت للجنود
ذب ٌح
ٌ

ويُعَ ُّد الجن�و ُد أب َر َز ضحاي�ا تنظيم القاعدة،
وهم من وقت إ ِ َلـ�ى آخر يعملون عىل ترهيبهم
ع�نطري�قاالغتي�االتأَوْ الذب�ح.
ويف يوم السبت  6مارس عمد تنظيم القاعدة
إ ِ َلـى ذبح املس�اعد أول عَ بدالله السلفي املنتمي
للواء  37مش�اة املوجود بمنطقة الخشعة ،فقد
ت�م أخذه إ ِ َلـ�ى منطقة املش�هد بمديرية حورة
الواقعة بني الوادي والس�احل عىل مدخل وادي
دوع�ن قب�ل ان يذبح�وه ويرتكوا جثت�ه بداخل
سيارته.
وس�بق أن قام مسلحون من تنظيم القاعدة
بذب�ح  14جُ نديا ً يف أغس�طس 2014م كأَش�هر
عملي�ة نفذه�ا عن�ارص م�ن تنظي�م القاعدة
بقي�ادة جلال بلعيدي ال�ذي لق�ي مرصعَ ه يف
رضبة توشكا عىل قاعدة العند مؤخراً.
وعُ ثر عىل عدد من الجنود والضباط مقتولني
إم�ا على س�ياراتهم أَوْ يف الطرق�ات ،ومن بني
ه�ؤالء العثو ُر عىل جثة الضابط رش�يد عبدالله
الحبيش مقتوال ً وسط مديرية القطن.
ُ
وقت�ل الحبيش رميا ً بالرصاص ولم تش�اهد
علي�ه آثار تعذي�ب ،حيث ب�ارشت أرسة القتيل
استالم جثته وسط حزن عميق لف املنطقة.

واختطف تنظيم القاعدة الحبيش قبل أَشهر
وبارشت ّ
ببث ما قالت بأنه اعرتافات له بقياد ِة
جهاز األمن القوم�ي بحرضموت بالتعاون مع
االس�تخبارات األَمريكية يف تعقب وقتل عنارص
التنظيم يف الـيَـمَ ـن.
وكان أهايل حرضم�وت وأعيانهم قد طالبوا
ّ
القاع�دة يف وقت س�ابق برس�الةٍ
موقعةٍ منهم
باإلفراج عن الحبيش ،متهمني القاعدة بتزييف
الحقائ�ق وأن تلك االعرتافات أخذت منه بالقوة
وتحت التهديد.
ومن بني األعم�ال اإلجْ ــ َرامية قيام القاعدة
نائب مدير
باختطاف العقيد ن�ارص الصنعاني
ِ
البحث الجنائي يف املناطق الساحلية باملحافظة
من وسط العاصمة املكال.
وكان تنظي�م القاعدة قد تبن�ى يوم األربعاء
 22فرباير  2016اختطاف محمد باعلوي ،مدير
عام مديرية “حجر” يف باملحافظة ،مشريا ً إ ِ َلـى
أن “اعتقا َل�ه جاء بعد تحريات واس�عة وجمع
لإلثبات�ات ع�ن قيام�ه بنرش فك�ر الحوثيني يف
املنطقة.

إجبارُ الناس على دفع الضرائب

س التنظي� ُم ُ
وم�ا َر َ
س�لُوكا ً إجْ ــ َراميا ً بحق
املواطنين ،ع�ن طري�ق إجباره�م على دف�ع
الرضائب بالقوة ،ويعد مصدر الدخل األ َ َ
سـايس
للتنظيم هو يف الرضيبة عىل املحروقات.
واس�تطاع التنظي� ُم أن ّ
يوف�ر م�وار َد مالية
يومية ثابتة ،ونجح يف إيجاد مصادر ْ
دخل كبرية
ً
نس�بيا ً
مقارنة بوضع املنطقة ،فأعاد الس�ماح
بدخ�ول القات وتعاطيه يف امل�كال مقابل فرض
رضيب�ة مضاعف�ة علي�ه ،واس�تخدم طريقة
املقاولة الجمركية يف ميناء املكال ،أي عرب فرض
مبل�غ مئت�ي ألف ريـ�ال يمني على ُ
ك ّل حاوية
ّ
بغض النظر عن محتوياتها.
تدخل
وحصل أحيانا ً على مبلغ مقطوع ،كفرض
مليون�ي ريـ�ال ،مثلاً ،مقاب�ل ش�حنة باخرة
تجاري�ة كامل�ة (م�ن الحج�م الصغير ال�ذي
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ــــــهب ممتلكات الدولة واغتيال الجنود والرموز الدينية
أح�زاب «املؤتمر» ،و«البعث» ،و«االشتراكي»،
و«الن�ارصي» ،فيم�ا غ�اب عن�ارصُ ح�زب
بأم�ر م�ن قي�ادة الح�زب ،كذل�ك
«اإلصلاح»
ٍ
شاركت القيادات النسائية يف املحافظة.
وح�اول عن�ارص مس�لحون م�ن تنظي�م
«القاع�دة» منع الناس من الخروج يف املسيرة
َ
عبر إطالق النار العش�وائي ،لك�ن سرَ
عان من
انسحب هؤالء العنارص بعد مشاهدتهم لألعداد
الكبرية من املشاركني.
ومساءً ،شن التنظيم حملة اعتقاالت واسعة
ضد عدد من الناش�طني الذين نظموا املسيرة،
عرف منهم محمد املقري وأمري باعويضان.

معسكرات القاعدة والتجني ُد
ُ
اإلجباري

• ساحات إلعدام مواطنين في حضرموتJPG.

• إمام وخطيب جامع الحزم بمدينة شبام
حسن عبد الباري العيدروس ..اغتيل في
2016-6-20

• الشيخ القبلي والديني ناصر عبد اهلل
بافقير

• إعدام الضابط عبد اهلل الحبشي في
القطن

يستوعبه امليناء).
هذه الطريقة ّ
وفرت أم�واال ً طائلة للتنظيم،
وقد استحسنها التجار واستغلوها بطريقتهم،
حيث شهد امليناء نش�اطا ً غري عادي لم يسجل
منذ تأريخ إنشائه.
وهدّد التنظيم بإغالق بعض مكاتب رشكات
االتص�ال األرب�ع العامل�ة يف البل�د ،وألزمه�ا
بدفع عشرات املاليين من الري�االت كرضائب
مس�تحقة .ونشط يف جباية الرضائب يف حاالت
مماثل�ة ،إال أن مص�د َر دخله األ َ َ
س�ـايس يتمثل
يف الرضيبة على املحروقات ،حيث أضاف مبلغ
 40ريـاال ً عىل ُ
ك ّل ليرت بحسب صحيفة األخبار
اللبنانية.
ه�ذا امل�ور ُد وح�دَه ّ
وفر دخلا ً يومي�ا ً يقدر
بنح�و  400إ ِ َلـ�ى  500ملي�ون ريـ�ال ،إِذَا م�ا
أخذن�ا باالعتبار أن حرضموت قبي�ل العُ ـدْوَان
كانت تس�تهلك مليونا ً وسبعمئة ألف ليرت ديزل
(ملي�ون ليترا ً للس�احل وس�بعمئة أل�ف ليرت
للداخل) ،ويقابله تقريبا ً الرقم نفس�ه بالنسبة
إ ِ َلـى البرتول.

مناراتها وخصوصا الطويلة منها قد بنيت عىل
الش�كل املخروطي الدائري القاعدة التي تضيق
مع االرتفاع نحو القمة.
ونظ�را ً الس�تخدام ال ُّ
ط�وب الطين�ي املحيل
(امل�در) يف البن�اء فذل�ك النمَ � ُ
ط يف املنائر يكو ُن
ُ
كثَ� َر ق�و ًة (نظ�را ً
األنس�بَ واأل َ ْ
لتداخ�ل امل�در
وتماس�كه يف اإلط�ار الدائ�ري املغل�ق للنس�ق
البنائي للمنارة) ،وذلك إِذَا وضعنا يف الحس�بان
االعتماد املطلق عىل الطني واملدر الطيني.

القبلي�ة املتس�مة بالطاب�ع الدين�ي ويحظ�ى
باحرتا ٍم واسع يف ُ
ك ِّل مناطق الواحدي بشبوة.

ع َب ٌ
ث باملساجد وهدم القبور واألضرحة

وضمن س�يناريو اإلجْ ــ َرام والعبث بمدينة
املكال لجأ تنظيم القاعدة والعنارص الداعش�ية
خالل س�نة من الس�يطرة عىل املكال إ ِ َلـى هدم
األرضحة والقب�اب التأريخية التي تعو ُد لعلما َء
ورم�وز دين م�ن التيار الص�ويف يف حرضموت،
وسالطني حكموا املدينة يف القرون املاضية.
كم�ا ق�ام التنظي� ُم به�دم عدد م�ن القبور
يف مدين�ة امل�كال ،ش�اكرا ً ُ
ك َّل مَ ن س�عى معه يف
إزالتها ،ومن بينها أرضحة مَ َشايخ «آل باوزير»
يف مديرية غيل باوزير.
وب� ّرر التنظي� ُم يف بيانه ه�د َم القبور بأقوال
بع�ض العلم�اء والفقهاء ،الت�ي تفيد برضورة
هدم ما يُبنى عليها.
وتتمي�ز حرضم�وت بكثرة مس�اجدها بما
يؤهلها ألن تكون مادة خصبة لدراسة مميزات
عمارة املس�اجد والتي يزيدها تمي�زا ً أن جميع
القديم منها مبني من الطني.
وعندما نتأمل يف عمارتها فس�تجد أن جميع

واغتيال الرموز الدينية
إختطاف
ُ
ُ

وم�ن أ َ ْ
كَب�رَ الجرائ�م الت�ي يرتكبه�ا تنظيم
القاع�دة يف امل�كال عاصم�ة حرضم�وت قيامه
بمضايقة الرم�وز الدينية املناوئة له واعتقالها
واغتيال البعض.
وأق�دم مس�لحان يس�تقالن دراج�ة ناري�ة
يش�تبه أنهما م�ن تنظيم القاع�دة اإل ْر َهــابي
مس�اء الجمع�ة  20يوني�و  2015على اغتيال
إم�ام وخطي�ب جامع الح�زم بمديرية ش�بام
حرضموت الشيخ حسني عبدالباري العيدروس
أثنا َء توجُّ هه للمسجد ألداء صالة العشاء.
وأطل�ق املس�لحان أعريتهَ م�ا النارية صوب
الش�يخ العي�دروس وأردي�اه قتيلا ً يف الح�ال
والذا بالف�رار ..وت�م نقل جثة العالمة الش�هيد
العيدروس إ ِ َلـى مستشفى املدينة.
وأثار اغتيال العيدروس إمام وخطيب جامع
الح�زم يف ش�بام ،س�خطا ً ش�عبيا ً يف الش�مال
ِ
املع�روف أن العي�دروس كان
والجن�وب .وم�ن
مؤيّدا ً
بش�كل علن�ي لثورة «س�بتمرب ،»2014
ٍ
ورافض�ا ً للعُ ـ�دْوَان ولوج�ود «القاع�دة» يف
حرضموت.
وأقدم تنظيم القاعدة مسا َء السبت  16مايو
 2015باعتقال الش�يخ القبَيل والديني الش�يخ
ن�ارص عبدالل�ه باش�يبه بافقير أَحد مش�ايخ
قبيل�ة آل بافقير النعماني�ة إحْ ــ�دَى قباي�ل
مناط�ق الواحدي بمحافظة ش�بوة ومعه ثالثة
م�ن مرافقيه حيث تم التحقي�ق معهم واطالق
رساحه�م ،أم�ا الش�يخ ن�ارص بافقير فقد تم
احتجا ُزه لدى أَن ْ َ
ـصـار الرشيعة.
ويع�د الش�يخ بافقير أَح�د الش�خصيات

مظاهرات غضب ضد التنظيم يف
ُ
شوارع املكال

وال يج�رؤ أَح ٌد يف حرضم�وت عىل معارضة
تنظي�م القاع�دة؛ ألن مصيرَه واض�حٌ القت�ل
أَوْ الذبح والس�حل وم�ا إ ِ َلـى ذلك م�ن األعمال
البش�عة اإلجْ ــ َرامي�ة ،لك�ن أعم�ا َل التنظي�م
دفعت املواطنني للخروج بمسريات ومظاهرات
غاضبة ضد هذه العنارص اإلجْ ــ َرامية.
فبعد مرور ش�هر من س�يطرة التنظيم عىل
املكال ألقى الش�يخ عَ بدالعزي�ز املرفدي خطيب
مس�جد جام�ع الشرج خطب�ة هاج�م فيه�ا
ترصّ ف�ات وأعم�ال التنظي�م ،وقيامه�م بنهب
ُم َؤ ّ
سس�ات وممتلكات الدولة ،فق�ام أفراد من
عنارص تنظي�م القاعدة باعتقال�ه أثناء القائه
الخطبة ،وهو ما أطلق رشارة الغضب يف نفوس
املواطنني الذين خرجوا يف مسرية جابت الشارع
األول بالشرج ،مرددي�ن ش�عارات « يا باطريف
برع برع حرضموت با تتحرر.
ٍ
هتافات تتعه�د بتحرير
وردّد املتظاه�رون
حرضموت م�ن تنظي�م القاع�دة ،مؤكدين أن
تنظي�م القاع�دة أمَ � َر القائمين على مس�جد
جامع الرشج بمن�ع الخطابة نهائياً؛ خوفا ً من
االنتفاضة ضدهم ووضع املسجد تحت منظار
الرقابة ،مستنفرا ً خالياهم يف املدينة إلطفاء أي
تم�ردضده�م
وخ�رج اآلالف م�ن أبن�اء مدين�ة امل�كال،
عاصم�ة محافظ�ة حرضموت ي�وم الخميس
 25ماي�و  2015يف مسيرة حاش�دة للمطالبة
بط�رد عن�ارص تنظي�م «القاعدة» م�ن املدينة
واملحافظ�ة ،وإعَ ـادَة األم�نّ ،
وفك االرتباط عن
الشمال.
وانطلق�ت املسيرة م�ن ش�ارع «الكبس»،
وطافت عددا ً من الشوارع ،إ ِ َلـى أن وصلت إ ِ َلـى
ساحة الحرية يف مدينة املكال.
وق�د ش�ارك فيه�ا ع�دد م�ن القي�ادات
املحس�وبة عىل «الحراك الجنوب�ي» ،وأفراد من

ً
ونتيجة لسيطرة القاعدة عىل املكال والعالقة
القوية التي تربُـ ُ
ط الس�عودية به�ؤالء فقد تم
إنش�ا ُء معس�كر جدي�د يف منطق�ة قريب�ة من
الح�دود الـيَـمَ ـنية الس�عودية ،وتحديدا ً قرب
مط�ار البديع بالقرب م�ن منطقة الخرخري ،يف
مديري�ة رماه يف صحراء حرضموت يف األَش�هر
األوىل من سيطرة القاعدة عىل املكال.
وبحس�ب املعلوم�ات الت�ي حصل�ت عليها
«ص�دى املسيرة» فق�د دخلت ه�ذه املجموعة
باس�م اإلغاثة ث�م تحوَّل�ت إ ِ َلـى لجن�ة تدريب
مكوَّنة من تس�عة أش�خاص أربعة إمَ ـا َراتيني
ُ
ويرشف عليهم رجل سعودي
وأربعة سعوديني
اسمُه عادل إبراهيم القاسمي.
ُ
املجموعة إ ِ َلـ�ى املكال والتقت
ودخلت ه�ذه
بأغل�ب املجتمع يف اجتماع كبير وطلبت منهم
لج�ان من األه�ايل م�ن ُ
ك ّل قبيلة  3ما
تش�كيل
ٍ
ع�دا قبيلة العوامر منه�ا  ،6بحيث يكو ُن هؤالء
َ
حلق�ة وصل بين اللجن�ة والقبائ�ل ويكونون
ممثلين للقبائل أمام اللجنة ،وطلبوا بتس�جيل
األس�ماء امللتحقين باملعس�كر خالل أس�بوع،
كما ت�م اس�تدعا ُء ُ
ك ِّل مَ �ن كان يف الجيش وتم
اقصاؤه�م يف  94وم�ا بعد ،وقامت باس�تدعاء
الش�باب من ُ
ك ّل قبيلة  250موزعني عىل أفخاذ
ُ
القبُل اس�تدعتهم إ ِ َلـى رم�اه وعملت لهم دورة
مدتها  14يوماً.
الدورة كانت أش�بهَ بتعبئة عامة وتحريض
ض�د الش�عب الـيَـمَ ـن�ي والث�ورة الش�عبية
ُ
تغذية امللتحقني به�ا طائفيا ً
الس�لمية ،وتم�ت
ومذهبي�اً ،كم�ا قام�ت بتس�ليحهم بأس�لحة
أَمريكية حديثة الصنع.
وت�م ا ِإلعْ ــَل�اَ ُن عن التس�جيل وتجنيد أفراد
كحرس ح�دود للمناطق الحدودي�ة املمتدة من
منطق�ة البديع حت�ى الح�دود املحاذية ملناطق
ثمود ورم�اه تحت القاعدة ،وس�ط تواطؤ من
بعض املش�ايخ والقبائل املستهدفة مثل قبائل:
العوام�ر واملناهري والصيع�ب وآل كثري وغريها
من ُ
القبُل املجاورة.
ويق� ُع املعس�ك ُر يف منطق�ة «عي�وه» وهي
أرض تق� ُع ضم�ن أرايض قبيل�ة املناهير ،وتم
اختيا ُر هذه املنطقة؛ ألن اللجنة االس�تخباراتية
َ
بعضها م�ن أفراد هذه
اإلمَ ـا َراتي�ة الس�عودية

• مسيرات مناهضة للقاعدة في المكال

القبيلة.
وتدف� ُع اللجن�ة للمجنّدي�ن الج�دد مرتبات
تتراوح م�ن  2000س�عودي إ ِ َلـ�ى  4000ألف
ُ
بحي�ث أن الجن�و َد القدام�ى له�م
س�عودي،
ُ
األفضلية؛ بسبب خربتهم السابقة وانخراطهم
الرسيع يف التدريب.
وبحس�ب املعلومات فإن ه�ذه الرتتيبات تم
ِ
ً
اإلع�دا ُد لها منذ أ َ ْ
قائمة
كثَر من ش�هر وما زالت
حت�ى اآلن ،وق�د بل�غ ع�دد املس�جِّ لني 1.200
مجن�د ،وه�ذا العدد قابل للتوس�عة بعد ش�هر
رمض�ان؛ ألن الع�دد ال�ذي حددت�ه اللجنة هو
 20.000جندي .وقد ُ
ش� ّكل هذا املعس�ك ُر تحت
ذريعة حماي�ة األرض وحماية قواف�ل اإلغاثة،
واللجنة توحي للش�باب بأنهم س�يكونون تب َع
درع الجزيرة ،وهو يُعترب استقطاعا ً من األرض
الـيَـمَ ـنية لصالح السعودية.
َ
تغذية املعسكر تنقل يوميا ً
وتفي ُد املصاد ُر أن
عىل متن ثالث طائ�رات مروحية ،كما أن هناك
مروحية تقوم بتأمينهم صباح�ا ً أثناء قيامهم
بالتدريب�ات الصباحية ،ويتم نق�ل أ َ ْ
كثَر من 65
قالبا ً من الثلج صباحا ً ومثلها ليالً.
ُ
السعودية معسكرا ً
ّ
خاصا ً بعنارص
وأنشأت
تنظي�م القاع�دة يف مديري�ة زم�خ ومن�وخ يف
صح�راء حرضم�وت يف الحدود مع الس�عودية
وتقو ُم الس�عودية م�ن خالله بتجنيد الش�باب
وتدريبه�م وإرس�الهم إ ِ َلـ�ى الجبه�ات بمأرب
وغريها.
ُ
املعلوم�ات إ ِ َلـ�ى أن الل�واء 27
وتشيرُ
مي�كا يُعَ � ُّد مصنع�ا ً للمفخَّخين من الش�باب،
وأن الس�عوديني يقومون بغس�ل دم�اغ هؤالء
وتفخيخهم وإرسالهم إ ِ َلـى املكال.
وحَ وَّلت عن�ارصُ (القاعدة) مر َ
ك� َز بالفقيه
الواق�ع ج�وار القرص الرئ�ايس إ ِ َلـ�ى محكمة
َ
خاصَّـ�ة به�ا ،وتق�و ُم بمحاكمة الن�اس فيها
ُ
يرتأس�ها هو عبدالل�ه الكثريي
والق�ايض الذي
ويعترب مفتي (القاعدة) ،كما تم إنشاء محاكم
أُ ْ
خــ َرى.
ٌ
محلي�ة بمدين�ة امل�كال أن
وتؤك� ُد مص�اد ُر
ُ
تدخ� ُل األرايض
األطق َم العس�كرية الس�عودية
َ
ش�اه َد
الـيَـمَ ـني�ة وبش�كل يوم�ي ،حي�ث
املواطنون دخو َل طقمَ ني سعوديني يوم السبت
امل�ايض ،حي�ث قام�ا بتمش�يط املنطق�ة ومن
ث�م عادا إ ِ َلـ�ى األرايض الس�عودية عرب منطقة
الخرخري ومطار البديع.

حضرموت ..املحافظة التي لم
قصف ال ُعـ ْد َوان
يطَلْها
ُ

وخلا َل عام م�ن س�يطرة تنظي�م القاعدة
على محافظة امل�كال ظل�ت بعيد ًة ع�ن مرمى
الغ�ارات األَمريكي�ة الس�عودية وبمن�أىً ع�ن
الحصار الخانق املفروض عىل بقية املحافظات
الـيَـمَ ـنية رغ�م خضوعها لتنظيم «القاعدة يف
جزيرة العرب» امل�درج عىل «قائمة اإل ْر َهــاب»
الس�عودية ،والذي خصصت واشنطن ،الداعمة
للح�رب الس�عودية الحالي�ة ،استراتيجية
ملكافحته يف الـيَـمَ ـن منذ أ َ ْ
كثَر من عقد.
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�أثناء ا�ستقباله للأ�سرى املحررين:

رئيس الثورية العليا :املعاناة التي لقيها األسرى س ُتن َْسى،
بتذكرهم للموقف الذي وقفوا فيه من أجل الوطن والشعب
 -خاص:

اس�تقبَ َل األخ محم�د علي الحوث�ي
ُ
رئيس اللجنة الثورية العليا ،يوم الثالثاء
 29م�ارس ،يف القصر الجمه�وري
بصنع�اء األرسى املحرري�ن ضم�ن
عملي�ات تب�ادل األرسى والجثامني بني
اليم�ن والس�عودية والت�ي ج�رت ي�وم
االثنين28م�ارس.
ُ
رئيس اللجنة الثورية يف كلمته
وق�ال
التي ألقاها على األرسى املحررين أثناء
اس�تقبالهم :إن م�ن أفض�ل املواق�ف
واألي�ام أن نش�اهد يف خت�ام ع�ام م�ن
الصم�ود أفض�ل الرج�ال م�ن إخوانن�ا
وأعزائنا ونق�ف أمامهم ونتحدث معهم
ّ
يجس�دون بالفع�ل الحقيقة التي
وه�م
يقرها النش�يد الوطني (لن ت�رى الدنيا
عىل اريض وصيا).
وأض�اف «إن م�ن أس�عد اللحظ�ات
أن نلتق�ي بمن قدموا أغىل م�ا يملكون
يف جبه�ات الدف�اع ع�ن الوط�ن واألمة
والش�عب اليمن�ي ال�ذي أراد ل�ه أعداؤه
الدم�ار والخ�راب والقت�ل والس�حل
واألعمال الهمجية التي ال يقرها دين أو
ملة سماوية».
وأكد رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العليا
أن كل م�ا قدمه أبناء اليم�ن ويقدمونه
كما عمل إخوانه�م املحررين من األرس،
من أجل الوطن وانتص�ارا ً للقيم والحق
وليس يف ذلك أية خسارة وهدفه تحقيق
مجتمع حُ ــ ٍّر ومستقل وقوي ،تكاتفت
من أجله كل الجهود الوطنية.
ولف�ت إىل املبرّرات واألع�ذار الت�ي
س�اقها العدوان من وجود جيش إيراني

ومن حزب الله وغريها من املربرات التي
تنكش�ف اليوم بوجود املجاهدين يف كل
الجبه�ات واألرسى والش�هداء من أبناء
الشعب اليمني.
كم�ا أك�د رئي�س اللجن�ة الثوري�ة
العليا أن ثبات وبس�الة وصمود األرسى
واملقاتلين يف كل الجبهات جعل الجميع
على إيمان مطل�ق بعدم وج�ود موقف
يمك�ن الندم علي�ه وليس م�ن املعقول
أن ين�دم يمني حر على موقف مواجهة
اإلرهابيين ومرتزق�ة العالم م�ن البالك
ووتر والجنجويد وأش�باههم الذين جاء
به�م الغزاة وأع�داء اليم�ن لتدمريه ،وال
يمك�ن أن يأتي الندم على مواجهة من
ال يؤمن�ون بقانون أو رشع أو بحرية أو
باستقالل بلد وشعب.
ووض�ح االنكش�اف األخالق�ي
للس�عوديني يف التعام�ل م�ع األرسى،
والت�ي ال تم�ت لإلسلام بصل�ة وال
باألعراف والقوانين الدولية ،حيث قال:
«إن ه�ذه النخبة من األبط�ال املحررين
والصامدي�ن والثابتني يف الجبهات وهي
وحده�ا تكفيهم فخ�راً ،وأن كل املعاناة
والس�وء واإلج�رام ال�ذي لقي�ه األرسى
س�يُن ْ ىَس ،بتذكر الجمي�ع للموقف الذي
وقف�وا في�ه من أج�ل الوطن والش�عب
وس�يظلون مرفوعي الرأس وش�امخي
الهامات».
كما أضاف رئيس الثورية العليا «لقد
كنت�م يف جبه�ة تواجهون فيه�ا العالم
وأعتى األس�لحة وأكثرها تطورا ً وتقدما ً
وأغن�ى ال�دول ومرتزق�ة العال�م الذين
جُ لِب�وا ملواجه�ة اليم�ن وأبناء الش�عب
اليم�ن وقتله�م وتدمري وطنهم وس�لب
س�يادته واس�تقراره وجع�ل النم�وذج

الحاصل يف الجنوب اليمني هو النموذج
الس�ائد من القتل والتفخيخ وس�يطرة
الجماع�ات اإلرهابي�ة تحقيق�ا ملخطط
دويل يح�ول الجمهورية اليمنية إىل بؤرة
مشتعلة وغري مستقرة».
وعبر ع�ن أمل�ه يف أن تك�ون ه�ذه
الكوكبة من املحرري�ن من أبطال اليمن
مقدم�ة خير وأن يع�رف الجمي�ع أن
الع�دوان وأدوات�ه واملرتزق�ة ال يملكون
س�وى املشروع املتجس�د يف تع�ز ويف
الجنوب ،كما هي متجس�دة يف س�وريا
وليبي�ا والعراق ويف كل مكان وصله هذا
املخطط الذي استهدف القدرات البرشية
والث�روات واالس�تقرار كم�ا حص�ل يف
العراق من اس�تهداف الخربات والعلماء
واملؤسسات.
هذا وقدم عدد م�ن األرسى يف اللقاء
مداخلات أك�دت صموده�م وثباته�م
واعتزازه�م بما قدموه يف س�بيل الوطن
وأنه�م مس�تعدون للع�ودة إىل جبه�ات
القتال ،مؤكدين أن أرسهم تم يف مناطق
داخلي�ة ،وت�م تس�ليمهم لي�د النظ�ام
الس�عودي مقابل مبال�غ مالية ضخمة
لتتدعي الس�عودية أنها قامت بأرسهم
يفجبه�اتالح�دود.
الجدي ُر بالذك�ر أن األرسى املح ّررين،
ت�م اإلف�راجُ عنه�م يف صفق�ة تب�ادل
األرسى الت�ي جرت بني الجانبني اليمني
والسعودي ،حيث تم تس�ليم السعودية
 10م�ن أفراد الجي�ش الس�عودي الذي
وقع�وا يف األرس بي�د أبط�ال الجي�ش
واللج�ان الش�عبية يف املع�ارك الت�ي
ش�هدتها الجبه�ات الحدودي�ة ،مقابل
تس�ليم الجانب اليمني عدد  115أسرياً،
فيما ييل كشف بأسمائهم:

( ددعلاعلاا

االسم
الرقم
حيدر أحمد حسني وهان
    .1
محمد خالد عيل عاطف األرضبي
    .2
عبدالله منصور أحسن مهدي الزهري
    .3
عبد الكريم حسن محمد محمد سعد حسني أبو عيل
    .4
عمر يحيى يحيى الوادعي
    .5
رسيع عيل محمد مصلح الذيفاني
    .6
ضيف الله محمد هادي الوادعي
    .7
حمدان صالح صالح العقيل
    .8
احمد حسني احمد الجرادي
    .9
                        .10عيل نارص محمد الغامدي
                        .11هيثم محمد عيل السحامي
                        .12هايل جابر محمد عيل العجمي
                        .13نارص نارص حزام طاهر الوادعي
                        .14عيل صالح عيل عمر
                        .15حسني محمد حسني هاشم السياني
                        .16حسن محمد حسني مجيل
                        .17وليد حسيني حسيني أحمد الحسني
                        .18احمد محمد حمود ناجي
                        .19رشيد مرشد احمد العبادي
                        .20يوسف احمد محمد النقيب
                        .21عبد اإلله مهدي عيل الذيباني
                        .22يارس اسماعيل حسن األسعدي
                        .23القايفي عيل محسن القايفي
                        .24احمد عبد الكريم صالح الدين
                        .25أيمن مجاهد حسني بلعك
                        .26احمد احمد حميد الحسيني
                        .27محمد محمد قايد احمد السياغي
                        .28احمد يحيى حسني الرشعبي
                        .29حمود محمد مشبب
                        .30مراد محسن محمد جبل
                        .31هيثم حزام عيل جمعان
                        .32مجاهد محسن عبد الله العباس
                        .33ابراهيم احمد صالح الحواتي
                        .34عبد الغني حزام نارص املؤيد
                        .35عبد الرحمن محمد عيل زبارة
                        .36يحيى عيل محمد النجار
                        .37عيل منصور حسني الزهري
                        .38محمد مرحب عبد الله مرحب هبه
                        .39محمد عبد الواحد محمد سنان
                        .40نسيم محمد حسني صالح العيربي
                        .41محمد صالح احمد صالح الجيد
                        .42عايض خالد عايض صالح الحداد
                        .43محسن محمد صالح العنب
                        .44أنور حمود محمد العزي
                        .45ابراهيم عبده يحيى املعاىف
                        .46محمد عبد الله ناجي املعزاب
                        .47زيد محمد محمد صالح حاتم
                        .48عبد القادر محمد الظفاري
                        .49عمران محمد صالح ربيع
                        .50صالح احمد فرج عبد الله الحنمي
                        .51ماهر محمد عيل الشمايص
محمد يحيى هادي الكثري
.52
                        .53سامي محمد احمد معصار
                        .54اسماعيل محمد عيل اسماعيل ملفي
                        .55حامد عيل محمد عمر
                        .56احمد صالح محسن فرج
                        .57يوسف محمد عيل املرولة اليوسفي
                        .58احمد محمد عبدالله حسني الحنمي
                        .59نبيل أحمد بنيان
                        .60رايد عيل يحيى الرشقي
                        .61اسامة صالح محمد عز الدين
                        .62يحيى ذيبان محمد الذيباني
                        .63احمد احمد محسن عزان
                        .64محمد صالح حسني الفقيه
                        .65محمد عبداالله احمد الجرادي
                        .66مصلح محمد عيل مصلح الجالل
                        .67عبده صالح يحيى الجوهري
                        .68جرب محمد صالح الفقيه
                        .69هادي محمد هادي الرسي
                        .70حسني محمد عيل أبو ليىل
                        .71فيصل مجاهد عيل صالح األغرابي
                        .72سليم محمد عيل االشموري
                        .73ابراهيم حسن محمد أبو نجوم املحاقري
                        .74احمد يحيى حسن محمد أبو نجوم املحاقري
                        .75نجم الدين حسن محمد أبو نجوم املحاقري
                        .76عماد عبدالغني عيل صالح القايض
                        .77نبيل محمد مصلح صالح ابو هراش املطري
                        .78عبدالله صالح احمد عاطف
                        .79مالك محمد سعد الجربي
                        .80عايض عبدالله عبدالقادر القادري
                        .81عيل احمد عبدامللك االدهم
                        .82عصام فيصل محمد الحمد الطوقي
                        .83عبداالله محمد محمد ابو ذيبة
                        .84نبيل عيل احمد يحيى املحلة
                        .85عبده عيل هبو الجعفري
                        .86سلطان محمد احمد صالح
                        .87عبدالغني اسماعيل محمد هاشم الديلمي
                        .88احمد عيل محمد قايد السياغي
                        .89صادق حسني احمد العياني
                        .90فتحي صالح يحيى محمد الضاوي
                        .91مجيل صالح احمد الجالل
                        .92حمدان عبده حميد
                        .93سامي محمد قائد الرشعبي
                        .94رداد عبدالله يحيى الذرياني
                        .95محمد عيل صالح القدح
                        .96سلمان جربان رشيف جربان
                        .97صالح محمد أحمد عيل النعيمي
                        .98مطهر أحمد أحمد عيل محن
                        .99عمر صالح أحمد خبتة
                   .100مبارك عيل داوود املصعبي
                   .101عبداللطيف أحمد صالح أحمد الحوجري
                   .102أيمن محمد غالب عايض أبو عيل
                   .103حسني محمد أحمد أحمد الحسيني
                   .104إسماعيل عيل محمد صالح االغربي
                   .105عماد محمد حميد الجمعان
                   .106ربيع محمد حميد الجمعان
                   .107خالد يحيى أحسن الرشاحي
                   .108إبراهيم عيل عيل محمد سعد
                   .109حمود حمود سلطان اآلنيس
                   .110مراد يحيى احمد حاتم
                   .111حسني ضعايف رشيف جربان
                   .112عبدالغني فيصل صالح عيل
                   .113حسن احمد اسعد الصويف
                   .114أحمد منصور قاسم العطيفي
                   .115أحمد محمد راشد الساملي
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استشراف المستقبل

الوطنية
الكاملة !

قضية فلسطني تُعتبر قضية كل عربي أوالً وقضية كل
إنساني ثانياً ،ألن العدوان الذي أحتل فلسطني ،يُمكن ُه احتالل
صنعاء والرياض،

كل ثورة ،وتنموا حتى تصبح وطنية كاملة .تتحقق إنسانية كل
قطر لتحقق إنسانية األمة وتسهم بالتالي ،في صنع اإلنسانية،
وحماية حقوقها املشروعة.
تلك هي الوطنية الكاملة ،وليس هناك وسط ،بل وطنية أو
ال وطنية ،ألن الوسط أصبح ملغياً من حساب الزمان ،لتذبذبه
بني إيهام الوطنيني وخدمة احملتلني ،ونقطة الضعف في عبور
االستعمار اجلديد كما كانت جسر عبور االستعمار القدمي .ال
وطنية إال بنضال االستعمار في الوطن الصغير والكبير وفي
العالم.

إذا لم يتوافر اإلحساس بالنضال !! ،وميتد جهد املقاومة،
وعلى ه��ذا فالوطنية ،الكاملة هي اإلحساس باملسئولية عن
قضايا األمه عموماً من احمليط إلى اخلليج ..ألن فقدان جزء من
األمة يؤدي إلى فقدان بقية األجزاء ،واحلرية ال تتجزأ كقضية.

عبد اهلل البردوني
مؤلف قضايا يمنية

فالوطنية الكاملة هي وطنية العروبة ،تنشأ مع ميالد

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من  18جمادالثاني
إىل  2رجب
 ملزمة عظمة الله الدرس السابع. -ملزمة وانفقوا يف سبيل الله.

ثقافية 11

( ددعلاعلاا  سيمخلالاسيمخلامخلا  31سيمخلالارام  31سيمخلامخلالا

يجب علينا معرفة أن اهلل هو ملكنا معرف ًة واعية
ونثق به ونتواله وننطلق يف توجيهاته
ضعف الثقة باهلل تجعلك ترى أن اهلل ال يستطيع أن يعمل
شيئاً أمام أولئك وهم من هم؟ هم أولياء الشيطان

حينما نعرف  -معرفة واعية  -أنه س�بحانه وتعاىل
هو ملكن�ا إذا ً فلنثق به؛ ألنه هو العليم بذات الصدور،
هو الذي يحرك ه�ذا العالم بكله ،حركة الليل والنهار،
ه�و يعلم كل ما يدور يف هذا العالم ،فلماذا ال تثق به ..
فتتواله؟ .ثم تنطلق يف توجيهاته من منطلق الثقة به.
هذه الكلمات هي خالصة ما يس�عى السيد حسني
الحوث�ي إيصاله يف كل درس من الدروس التي يلقيها،
حي�ث قال يف محارضته بعن�وان (معرفة الله -عظمة
الل�ه ال�درس الس�ادس س�ورة الحدي�د)  :نتجه نحو
محاولة يف أنفس�نا كي�ف نثق بالله س�بحانه وتعاىل؟
كيف تعظم ثقتنا بالله؟ كيف تكون ثقتنا بالله قوية؟
ويرى السيد حسني الحوثي أن الحديث عن نعم الله
س�بحانه كونها مظاهر من مظاهر حكمته ،وقدرته،
وعلم�ه ،وتدبيره ،ورعايت�ه ،وملكوت�ه ،وألوهيت�ه،
وربوبيته تساعدنا يف معرفة الله والثقة به ،كما أشار
إىل يشء آخر يس�اعد يف أن نعرف الله س�بحانه وتعاىل
بالش�كل الذي نحصل من ورائه على تعزيز لثقتنا به
س�بحانه وتع�اىل وهو :حديث�ه يف الق�رآن الكريم عن
ذاته س�بحانه وتعاىل يف الثناء عىل ذاته ،وعن ما ذكره
من مخلوقاته الكثيرة باعتبارها مظاهر من مظاهر
ملكوت�ه ،وأن�ه هو من له ا ْلمُلك ،ه�و رب العاملني ،هو
من له امللك ،ونفاذ األمر يف العاملني.
وأوضح الس�يد حسين الحوثي أن ال�ذي نريد من
خالل معرفة الله أن نفهم بش�كل واس�ع معنى كلمة
[مَ لِ�ك] والتي تعني أنه ملكنا ،ترددت يف القرآن الكريم
كثيراً ،ونح�ن نؤمن به�ا ,نؤم�ن بأنه مل�ك الناس يف
ه�ذه الدنيا ،وأنه مل�ك يوم الدين ،ألي�س كذلك؟ .لكن
نجه�ل ماذا يعني هذا ،وهو الذي نريد أن نفهمه؛ ألنك
ق�د تدخ�ل يف الواقع يف اعتق�ادات ،يف رؤى ،يف وجهات
نظر ه�ي متنافية مع ما تؤمن به من أن الله هو ملك
الناس ،وأنه ملك العاملين يف الدنيا واآلخرة ,ملك الدنيا
واآلخ�رة ،فتكون يف واقعك أس�وأ من أولئ�ك الذين قال
الل�ه{:وَ إ ِْنأ َ َ
ك� ْم َل ُمشرْ ِ ُ
ُوه� ْمإِن َّ ُ
ك َ
طعْ تُم ُ
�ون}.
ويؤكد الس�يد حسين الحوثي أنن�ا حينما نعرف -
معرفة واعية  -أنه س�بحانه وتعاىل هو ملكنا ،فيجب
علين�ا كمؤمنين أن نث�ق ب�ه ،ألنه ه�و العلي�م بذات
الص�دور ،هو الذي يحرك هذا العالم بكله ،حركة الليل
والنه�ار،ه�ويعل�مكلم�اي�دوريفه�ذاالعال�م.
ويضع السيد حسين الحوثي تساؤال ً لكل فرد منا
بع�د أن عرفنا أن الله هو ملكنا وهو من يسير العالم
فيق�ول :فلم�اذا ال تث�ق به ..فتت�واله؟ .ث�م تنطلق يف
توجيهاته من منطلق الثقة به؟
وإضاف�ة إىل ذلك يقول يف محارضته بعنوان (الثقة
بالل�ه) أن من يث�ق بالله ،من يثقون بالل�ه ،إذا ما بلغ
الن�اس إىل درجة الوثوق القوي بالله س�بحانه وتعاىل
فإنه من سيجعل األش�ياء البسيطة ذات فاعليةَ ،
ذات
فاعلية كبرية ،عىص موىس كانت ترعب فرعون.
وفيم�ا أك�د أن الثق�ة بالله ه�ي من أهم م�ا ركز

علي�ه الق�رآن الكريم ،أش�ار إىل أن فق�دان الثقة بالله
ق�د يصل بالناس إىل حالة من الكفر ال يش�عرون بها،
مشيرا ً إىل العدي�د اآليات الرصيحة عندم�ا يقول الله:
{وَ َليَنُْص�رُ َ َّن ال َّل� ُه مَ ْ
�ن يَنُْص�رُ ُ
�ويٌّ عَ ِزي ٌز}
ُه إ َِّن ال َّلهَ َل َق ِ
(الحج :من اآلية{ )40إ ِْن تَنْصرُ ُ وا ال َّلهَ يَنْصرُ ْ ُ
ك ْم وَ يُثَب ْ
ِّت
كم} (محمد :من اآلي�ةَ )7
أ َ ْقدَامَ ُ
{قا ِتلُ ُ
وه ْم يُعَ ذِّبْهُ ُم ال َّل ُه
ك ْم وَ ي ُْخ ِز ِه ْم وَ يَنْصرُ ْ ُ
ِبأَيْدِي ُ
ك ْم عَ َلي ِْهمْ} (التوبةَ { )14:ل ْن
ك ْم يُوَ ُّلو ُ
ك� ْم إِلاَّ أَذىً وَ إ ِْن ي َُقا ِتلُو ُ
يَضرُ ُّ و ُ
ك� ُم الأْ َ ْدبَا َر ث ُ َّم ال
يُنَْص�رَ ُ َ
ون} (آل عم�ران )111:وك�م له�ذه اآليات من
نظائ�ر ،موضحا ً أن�ك عندما ترج�ع إىل الناس فتقول:
أعداء الله يعملوا كذا ،ويتحركوا كذا ،ما لنا ما نعمل؟.
[والله ما جهدنا ،احنا مس�تضعفني ،ما بأيدينا يشء،
وي�ش جهدنا نس�وي؟] ،طي�ب! وتلك الوع�ود التي يف
داخل القرآن الكريم؟ .تصبح النظرة كيف؟ معنى ذلك
أن�ه يف األخري أنني أق�رأ تلك اآليات ،وأق�رأ قوله تعاىل:
{وَ َليَنُْص�رُ َ َّن ال َّل ُه مَ ْن يَنْصرُ ُ
ُه إ َِّن ال َّل�هَ َل َق ِويٌّ عَ ِزي ٌز} وأنا
يف واقع�ي ،ونح�ن يف واقعن�ا جميع�ا ً نحكم على الله
بأن�ه [فقط أنت تس�تطيع أن تنرص وأن�ت قوي وأنت
عزيز ،لك�ن إذا كان هناك أعداء مثل قريش مثل أولئك
الذي�ن كانوا يف مواجهة محمد ،أما أمريكا أما إرسائيل
أما أمام ما تمتلك من أس�لحة ه�ذه القوى  ..والله ما
جهدك] هذا واق�ع ،أي نحن يف نظرتنا إىل الله عىل هذا
النحو!.
واعترب الس�يد حسين الحوثي أن م�ن يقول :نحن
أمام أمريكا ال نستطيع أن نعمل شيئا ً بعد أن قال الله
له{ :وَ َليَنُْص�رُ َ َّن ال َّل ُه مَ ْن يَنْصرُ ُ
ُه إ َِّن ال َّل�هَ َل َق ِويٌّ عَ ِزي ٌز}
به�ذه العبارات َ
{ق ِويٌّ عَ ِزي� ٌز} .معنى هذا يف األخري أنه
[والله صح أنت ق�وي ،أنت عزيز لكن أما أمام أمريكا
فلا ،أنت غالب عىل أم�رك ،أنت قاهر فوق عبادك لكن
أما هؤالء فال] ،هكذا الواقع ،نظرة الناس هي هكذا يف
الواقع ،أليس هذا من الكف�ر الفضيع؟ كفر فضيع يف
داخلنا ونحن ال نشعر.
ويرى الس�يد حسين الحوثي أن ضعف الثقة بالله
تجعل�ك ترى أن الله ال يس�تطيع أن يعمل ش�يئا ً أمام
أولئك وهم من هم؟ هم أولياء الشيطان الذي قال الله
كيْ َد َّ
{ف َقا ِتلُوا أَوْ ِليَا َء َّ
عنهَ :
الش�يْ َ
الش�يْ َ
ك َ
ان َ
ان إ َِّن َ
ان
ط ِ
ط ِ
َ
ضعِ يفاً} (النس�اء :من اآلية ،)76مشيرا ً إىل أنه :كلما
زاد خبثه�م كلما ازدادوا فس�اداً ،أليس يعني ذلك أنهم
كلما ازدادوا وال ًء للش�يطان؟ كلم�ا ازدادوا ماذا؟ كلما
ازدادوا ضعفاً؟ .كلما عظمت واليتهم للش�يطان كلما
ارتبط�وا بضعيف مذموم مدحور ط�رده الله ،وطبعه
بهذا الطابع :مذموما ً مدحورا ً ضعيف�ا ً ذليال ً َ
{ف َقا ِتلُوا
كيْ َد َّ
أَوْ ِليَا َء َّ
ان َ
الشيْ َ
الشيْ َ
ك َ
ان َ
ان إ َِّن َ
ضعِ يفاً}.
ط ِ
ط ِ
ووضع تس�اؤال ً ق�د يطرح  ..فيقول ل�ك :نحن من
أولي�اء الله ،ونحن مؤمنون .لكن ملاذا؟ ملاذا نراك تنظر
إىل أولياء الشيطان نظرة املنبهر بهم؟ املكرتث بما هم
عليه؟ يراهم كباراً ،يراهم َ
س�دا ً أمام الله ،وليس فقط
أمام نفس�ه ،أمام الله ،وأنت تس�مي نفس�ك بأنك من

أبناء الق�رآن ،وأنك من أبناء اإلسلام ،وأنك من أولياء
الله ،وأنك  ..وأنك  ..هذه حالة خطرية.
وهن�ا يجيب الس�يد حسين الحوثي على كل تلك
التس�اؤالت املطروحة يف األذهان فق�ال :إذا لم نتعرف
على الل�ه من خلال الق�رآن ف�إن أي وس�ائل أخرى
للمعرف�ة ال تصل بن�ا إىل هذه الدرجة التي س�يوصلنا
إليه�ا الق�رآن الكري�م ،وبالت�ايل يمكن أن تس�بِّح وأن
تصلي لله ،وأنت تقول( :الله أكرب) وأنت تراه يف واقعك
أنه أعجز عن أن يعمل ش�يئا ً أمام أولئك ،أنه أعجز عن
أن يعمل شيئا ً أمام أولئك هوَ ال يستطيع أن ينرص من
ينرصه وإن قال إنه قوي عزيز!.
معتبرا ً أننا ل�و كنا نفه�م القرآن الكري�م ،كل من
يحمل القرآن الكري�م ونعرف الله من خالله ملا وجدنا
أي يشء أب�دا ً أمامنا كبيرا ً  -مهما بدا كبريا ً -؛ ألن الله
يف الق�رآن يق�ول لن�ا بأنه هو يدب�ر األم�ر ،وهو ملك
الس�ماوات واألرض ،هو الذي ترجع إلي�ه األمور ،هو
ال�ذي يس�تطيع أن يهيئ ،ه�و الذي يفت�ح املجاالت,
يهيئ الفرص ،هو الذي يعمل األش�ياء الكثرية التي قد
ال نفهمه�ا إطالق�اً ،يف مجال الدفاع ع�ن أوليائه حتى
يس�تطيعوا أن يصل�وا درج�ة معينة ،أش�ياء كثرية ال
نس�تطيع أن نس�توعبها .أهم يشء يف املوضوع هو أن
تك�ونثق�ةالن�اسبالل�هقوي�ة.
وأش�ار إىل أن  :ما يدل عىل أن اإلنسان يعيش حالة
الثق�ة بالل�ه س�بحانه وتعاىل ه�و أن ينطل�ق ،هو أن
يتح�رك حتى يف الظ�رف الذي يرى كل م�ا حوله ليس
يف اتجاهه ،يرى كل ما حوله بعيدا ً عنه ،ويرى نفس�ه
ضعيفاً ،يرى موقفه غريباً ،يرى منطقه ممقوتاً ،هذه
هي اللحظة التي أيضا ً تدل عىل مدى ثقتك بالله ،إذا ما
انطلقت يف ظروف مثل هذه ،يف مرحلة معينة.
ويف دروس م�كارم األخلاق يق�ول الش�هيد أن:
اليقين هو أن تك�ون عظيم الثقة بالله .ألس�نا نؤمن
 كمعلوم�ات  -أن الل�ه عىل كل يشء قدي�ر؟ وأن اللهس�ينرص من نرصه إن الله لقوي عزيز؟ ألس�نا نؤمن
ب�أن الل�ه مع الذي�ن آمن�وا؟ وأن الله ويل الذي�ن آمنوا
يخرجهم م�ن الظلمات إىل النور؟ وأنه وعد املجاهدين
يف س�بيله بأن يؤيدهم بنرصه وبمالئكته؟ هذه مجرد
معلومات  ..أليس كذلك؟.
ويف محارضت�ه بعنوان (مس�ؤولية طلاب العلوم
الديني�ة) وص�ف الش�هيد القائ�د الحال�ة املنترشة يف
أوس�اطنا يف افتقادن�ا للثقة بالله س�بحانه وافتقادنا
للمسؤولية التي يريد الله سبحانه منا أن نستشعرها
دائم�ا ً بأنها هي وراء حالة الالوعي ،والتي قد تصل إىل
أن البع�ض قد يرى بأن عليه أن ينرصف عن مثل هذه
األش�ياء ،وأن يهت�م بالقراءة ،الق�راءة يتصورها أنها
ه�ي كل يشء) ،موضحا ً أن معنى الوعي هو االهتداء،
ه�و الفه�م ال�ذي يدفع�ك إىل االلت�زام والعم�ل وفهم
األم�ور ،وفهم القضايا ،وفهم ما تس�تلزمه مسيرتك
العملية عىل منهج القرآن؟.

عام الصمود
محمد أحمد الشميري
��ب ي���زدح��� ُم
ع������ا ٌم م���ض���ى وص����م����و ُد ال���ش���ع� ِ
����رح����� ُه ب����اإلب����ا امل���ع���ق���ود ي��ل��ت��ئ � ُم
وج� ُ
ع������ا ٌم م���ض���ى ف���ي���ه مِ ������ ْن إص�����رارن�����ا َو َه������ ٌج
�اع احل����رِ ي��ص��ط��د ُم
وامل��ع��ت��دي ب��ال��ش��ج� ِ
ع�����ا ٌم ع��ل��ى ال���ص���ب���رِ واإلص���������رارِ ي���ا وط��ن��ي
ط��وب��ى ل��ش��ع� ٍ�ب ع��ل��ى أع���دائ���هِ ِح�� َم�� ُم
���ت ُق������� ْل ع����م���� ٌر ب���أك���م��� ِل���هِ
ع�������ا ٌم وإن ش����ئ� َ
�س َم��� ْن ب��ال��ل��هِ معتص ُم
ال ت��رع��وي ن��ف� ُ
����ب
ال������ع������ا ُم م������� َّر وأ َّن�
ُ
�������������ات األس���������ى لَ����� َه� ٌ
ت���ش���وي ال����� ُغ�����زاةَ ص���ل���ي� ٍ
��ات وت��ل��ت��ه � ُم
���ت ن�����ارِ ال���ق���ص� ِ
����ب م���ن حت� ِ
��ف م��ن��ت��ف� ً
�ض��ا
وه� َّ
�ب س��ع��ى ف��ي دي����ارِ ال��ب��غ��ي ينتق ُم
ش��ع� ٌ
أن���ق���اض ق���ص� ِ
��ف ال��ع��ه��رِ م��ن��دف � ًع��ا
�ي�ن
ِ
م���ن ب� ِ
ي��س��ت��ب��ش��ر ال���ض���وءُ ب���اآلت���ي وي��ب��ت��س � ُم
ألن ك� َّ
األرض ف�����ي ب���ل���دي
������ل ُغ������������زا ِة
ِ
َّ
ي��ن��ت��اب��ه��ا م���ن ش��ظ��اي��ا ش��ع��ب��ن��ا ال��ن��د ُم
��د ال����ردى ومضى
ه��ل ي��ج��ه � ُل ال��غ��زو م��ن ص� َّ
ِ
امل�����وت ي��ق��ت��ح� ُم
��اض
ف���ي ن���ش���وةٍ حل���ي� ِ
������������راب ف�����ي مي��ن��ي
ه�������ذا أن�������ا أي����ه����ا األع�
ُ
���رب تضطر ُم
ل��ي��ثُ ال��ق��ت��الِ ون����ا ُر احل� ِ
أن�����ا ال�������ذي ن����ظ���� َر األع����م����ى إل�����ى غ��ض��ب��ي
��ت ص��رخ��ات��ي م���ن ب���ه ص��م� ُم
وأس���م���ع� ْ
أب������دو ف��ي��خ��ض�� ُع َم������ ْن ب���ال���س���وءِ ي��ذك��رن��ي
����أن ل���ي ف�����و َق أع����ن����اقِ ال���ع���دا ق���د ُم
ك� َّ
أن�����ا ال������ذي دم���ع���ة األق����ص����ى س��أم��س��ح��ه��ا
�وي احل��ر ُم
م��ن ظ��ل� ِ�م م��ا فيه يهفو ن��ح� َ
ع���������ام ث�����������ورةٌ وم���ن���ى
ه��������ذا أن��������ا ب�����ع����� َد
ٍ
ن��ص � ٌر جت��ل��ى وج���ي� ُ
��ش ال��ك��ف��رِ م��ن��ه��ز ُم

متى سرتضى عنك اليهود والنصارى.؟
أحالم عبدالكافي
هذا هو نفس الس�ؤال الذي تردده أمة اإلسلام اليوم،
مل�اذا نحن فقط من نحارب ونقت�ل ونحارص؟وهو نفس
الس�ؤال الذي يقوله البع�ض  ،أريد أن أعيش حياة كريمة
دون ذل وترشيد وضياع..ه�و نفس قول البعض ملا نحن
فقط العرب واملس�لمون من نعاني األمرين؟ أين حقوقنا
كبشر يف الحي�اة؟ ،وه�و نفس الس�ؤال الذي يق�ال ملاذا
الغرب ينعم أهله بأوطانه وباالس�تقرار والرخاء؟ بل ملاذا

اليوجد عندهم ال إرهاب وال حروب والتفجري والدماء؟؟..
..وإجابة هذه التساؤالت هي واحدة وهي :لن ترىض عنك
اليه�ودوالنص�ارى.
هناك من يريد يل ولك الدمار واأللم ، ،هناك من يدبر لنا
بليل أظلم ويسعى بكل وسائله إلبادتنا جميعا من الوجود
ٍ
...هناك من يعمل جاهدا لسحقنا ولذبحنا وإلراقة دمائنا
بكل وحش�ية  ،،بل هو ال يستكني واليكل واليمل ،يخطط
و يدب�ر وينف�ذ ...أطفالهم ينعّ م�ون وأطفالن�ا يروّعون
ويقصفون ويقتلون  ،،هم اليه�ود والنصارى بكل تأكيد

هم م�ن ح ّذرنا منهم علاّم الغيوب العالم بمايصلح حالنا
وأمرن�ا بمعاداتهم وع�دم مواالتهم بل وأمرن�ا بعد العدة
لقتاله�م لكيال تكون فتنة يف األرض بس�بب مخططاتهم
املستمرة ضد إنسانيتنا.
هناك أي�ادٍ خفية وظاه�رة تلعب بهويتن�ا وبعروبتنا
وبدينن�ا  ،،هناك من بينن�ا من جعل نفس�ه أداة مطيعة
ألعدائن�ا يح�ذوا حذوهم ويخط�وا بخطواتهم ويس�عى
لهالكنا..ه�و لعبة ٌ بيد من يقتلن�ا ويقصفنا ويروّعنا بل
هو بذلك يفتخر بكل وقاحة..بأنه جندي من جنود أمريكا

وإرسائيل ضد وطنه وضد دينه باسم الدين والوطن .
عندما يق�ول الله جبّار الس�موات واألرض››لن ترىض
عنك اليهود والنصارى» ,فهذا معناه أن حروبها ستشنّها
ضدن�ا ومخططاته�ا س�تحاك أيض�ا ضدن�ا وأدواته�ا
س�تزرعها بينن�ا و معن�ى هذا أن�ك أيها العربي واملس�لم
..المف�ر لك منه�م إىل إال الله والحماية ل�ك والملجأ إال إىل
الله..وال قوة فوق قوتهم إال قوة الله والنرص سيسحقهم
إال النصر م�ن الل�ه «وان تنصروا الله ينرصك�م»»و إن
نرصكم الله فال غالب لكم».
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ماذا بعد
عام كامل؟
فهمي اليوسفي
بع�د م�رور ع�ام
كام�ل م�ن الع�دوان
الخارج�ي على بلدن�ا
التي تتويل قيادته بني
س�عود واس�تخدمت
فيه كل أنواع األسلحة
وارتكبت بحقه أبش�ع
الجرائ�م واملج�ازر
ً
املحرمة دولي�ا ً
هادفة
إيص�ال الـيَـمَ ـنيين
ملرحل�ة االستسلام
لتتمك�ن م�ن تحقيق
أ َ ْهــدَافه�ا .لكنه�ا
فوجئ�ت بما ل�م تكن
تتوقع�ه ..فوجئ�ت بلطمة بين العيون توج بخ�روج أبناء
الـيَـمَ ـن بمهرجان توأم يوم الس�بت املوافق 2016/3/26
م وال�ذي لم يحدث به�ذا الحجم عىل مر التأريخ الس�يايس
الـيَـمَ ـن�ي وَيق�در بماليين الـيَـمَ ـنيني .هذا الحش�د هو
عنوان انتصار بالنس�بة للـيَـمَ ـن وعنوان هزيمة وانكسار
لق�وى الع�دوان ويحم�ل بنف�س الوق�ت رس�ائل متع�ددة
ومتنوعة للخ�ارج والداخل وهو إعْ َل�اَ ن لحالة النفري العام.
من هذه الرسائل الذي يحملها املهرجان اآلتي:
 يعتبر اس�تفتا ًء ش�عبيا ً وثوري�ا ً عام�ا ً ض�د الغ�زاةواملعتدي�ن والدواع�ش والعُ مَ ـلاَ ء والفاس�دين ويس�قط أي
ادعاء بأن هادي الدنبوع أ َ ْو بخاخ رشعيا ً أ َ ْو حتى مبادرتهم
الخليجية التي ه�ي مؤامرة وبوابة العدوان عىل بلدنا وهذه
إ َرادَة جمعية للـيَـمَ ـنني وال صوت يعلو عىل صوتهم.
 يعط�ي ص�ورة للخ�ارج على وج�ه التحدي�د بدرجةاالستعداد للمساحة األعظم للـيَـمَ ـنيني بمواصلة التصدي
للعدوان وادواته ومرتزقته من الداخل والخارج.
 يق�دم رس�الة غير مب�ارشة ومرشوع�ة للهيئ�اتاألُمَ ــمية وملندوبها ولد الش�يك أن إدارة الش�عب اقوى من
ق�رارات تلك الهيئات الواقعة تحت تأثير اللوبي الصهيوني
وأذيال�هاإلقليميين.
 يثبت بأن كل الفتن والدسائس التي هندستها املطابخالصهيوني�ة خليجي�ا ً وغربي�ا ً وتنفذه�ا ادواته�م العميل�ة
بالداخل قد فش�لت فشلا ذريعا بل اوصل املعتدون لهزيمة
نفسية رغم الرتويج والتسويق لها.
فلم تكن تتوقع قوى العدوان أن الـيَـمَ ـن وأبنائه سوف
يصم�دونيفمواجهت�ه.
حقيق�ة ه�ذا الصم�ود أده�ش العال�م ..ويق�اس بلغة
الح�روب بانه صمود أس�طوري بكل ما تعني�ه الكلمة من
معاني وحروف..
َ
لقد سقط رهان العدوان الرجعي واالمربيايل بانه سوف
يلتهم الـيَـمَ ـن وأبنائه خالل شهر بقصفه الجوي وبالقتل
الوحيش وباس�تخدام مختلف اسلحته العنقودية والفراغية
وغريها وباس�تقدامه أَيْـض�ا ً لبالك ووت�ر ودواعش العالم
وتقديم رشاوي للمرتزقة والعُ مَ ـلاَ ء.
ه�ا هو عام ق�د مىض وت�وج بمهرجان ت�وأم فريد من
نوعه وفوق ه�ذا وذاك لم يحقق املعت�دون أ َ ْهــدَافهم رغم
افتق�ار الجي�ش واللجان الش�عبية أبس�ط األس�لحة ،لكن
أسلحة جيش�نا ولجاننا االش�د صالبة هي اإلرادة الجمعية
ذات الطابع الحديدي التي ال تعرف االنكسار..
ال تعرف االنهزام..
ال تعرف االستسالم..
لقد س�قط رهان املعتدون ودواعش�ه ومرغ�ت انوفهم
بتراب الهزائ�م .الي�س ه�ذا صم�ود اس�طوري ،ب�ل الزال
الـيَـمَ ـن صامدا صنديدا ً عنيداً .فما أعظم الـيَـمَ ـن وابنائه
وم�ا أعظم ه�ذا املهرجان التي ش�هدته العاصم�ة صنعاء.
م�ر عام وه�ا هو الع�دوان يضع قدمي�ه لعام اخ�ر وابناء
الـيَـمَ ـن بمختلف رشائحه بما فيه املراءة صامدون بشكل
أسطوري ..بشكل بطويل ..وفشلت كل الدسائس.
مر عام ولم يس�تطيع العدوان إيص�ال الـيَـمَ ـن وأبنائه
إ َلـ�ى مرحل�ة الهزيم�ة النفس�ية .فقد انقلب الس�حر عىل
الس�احر وصدق املثل الس�ائد (تأتي الرياح بما ال تش�تهي
الس�فن) فها ه�ي مالمح الهزيمة النفس�ية لقوى العدوان
تبرز من خالل ترصيح�ات املنظمات االجنبية والس�لطات
الغربية التي بدأت يف اإلدانة لبني سعود.
ه�ذا الحش�د يقول ل�كل من اعت�دى البادئ أظل�م .وانه
عازم�ا على محاكمة املعتدون عاجلاً أ َ ْو آجلاً عىل قاعدة
العني بالعني والس�ن بالس�ن والجروح قصاص فاعتربوا يا
بني سعود..
مر عام من العدوان املستمر عىل الـيَـمَ ـن أرضا ً وشعباً،
وه�ا ه�و املعتدي ل�م يس�تطيع حت�ى الصم�ود يف املواقع
العس�كرية بنجران وجيزان وعسير ..واالنتص�ارات يف تلك
املناطق تتحدث عن ذاتها.
أليس هذا صمودا ً أس�طوريا ً وس�قوطا ً لرهان األَعْ ــدَاء
والدواعش والعُ مَ ـلاَ ء؟.
مر ع�ا ٌم والعدوان الخارجي مس�تمر والصم�ود أَيْـضا ً
األسطوري للـيَـمَ ـن وأبنائه مستمر.
هذا الحش�د مرشوعا وتحديا ً للمعتدين .بل يؤكد أن هذا
البلد مقربة للغزاة عىل مر التأريخ.
فما أعظ َم هذا الصمود واالحتشاد الجماهريي بصنعاء.
فالنرص قا ٌ
دم قادم..
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يف العام الثاني :اليمن ساحة ال ساحتني!
علي المحطوري
كتب�ت يف املق�ال الس�ابق تمجي�دا لصم�ود
الش�عب اليمن�ي خلال ع�ام م�ن العدواني�ة
الس�عودية املدعوم�ة أمريكي�ا ،وأش�دت أيم�ا
إشادة بتلك الجماهريية التاريخية التي رأيناها
يوم الس�بت املايض يف يوم ت�وّ ج «صمود عام»
أبهر العالم ،وصدّع رأس الس�عودية وجعلها يف
حيص بيص من أمرها ،صمو ٌد هو «أس�طورة
القرن» تستحق أن يُكتب فيها أسفار وأسفار،
ولِـ� َم ال..؟ ،وبعد كل غ�ارة – ليال ونهارا وعىل
ُ
تنه�ض أرسة أو عائلة أو ما تبقى
مدى عام -
من أفرادها وعليه�م غبا ُر منزلهم معلنني عدم
استسلامهم مهم�ا تم�ادى الع�دوان وأفحش
يف إجرام�ه ،..وإىل ذل�ك الصم�ود ن�رى قواف�ل
الش�هداء مع�زز ًة بقواف�ل من العط�اء والكرم
اليمني املنقط�ع النظري..فهل ذلك إال دفاع عن
اليمن ،واليمن فحس�ب..ال ع�ن تيار وال حزب
وال هم يحزنون!..؟
أفلا يس�تحق أولئ�ك وق�د بذلوا م�ا عليهم
أن ترتق�ي التي�ارات السياس�ية إىل مس�توى
تضحياتهم ،إىل مستوى عذاباتهم..وكفاحهم،..
ونضالهم وجهادهم وجراحاتهم..؟
أفال يستحق أولئك الذين يئنون تحت الركام
والخ�راب والدمار أن يكون أنينُه�م مدعا ًة ألن
يهب الجمي�ع إىل رفع معاناته�م بروح وطنية
واح�دة ،ولي�س تركه�م جانبا والذه�اب نحو
تس�جيل حضور هن�ا أو هن�اك! (وهو حضور
مشروع ومق�در لذات�ه ،والعت�اب إنم�ا على
زمانه).
أال يس�تحق الجرحى أن تُضم�د جراحاتُهم

بوح�دة وطنية حقيقية هي له�م أنجع عالجا
من أي قطعة قماشية توضع عىل الجراح..؟
أال يس�تحق املفق�ودون أن يع�ود اليم� ُن
بوحدة أبنائه أقوى مما كان..؟
أال يس�تحق األرسى أن ي�روا حري�ة بلدهم
يف «التكات�ف والتعاضد» أمام ع�دوان جائر لم
يوفر أحدا إال ناله بحقده وإجرامه..؟
أال يس�تحق الجي�ش واللج�ان يف كل
الجبهات...أن يروا املشتغلني بالسياسة جبهة
واحدة...؟
أليس الذي وقع ي�وم  26مارس من عدوان
لم يكن عىل أح�د بمثل ما هو عدوا ٌن عىل يشء
واحد اس�مه اليمن ،وما دونه يأتي ثانيا وثالثا
ورابعا وعارشا..؟
ٌ
ومهندس من أوله
أليس�ما العدوان مصمم

إىل آخره إللغاء اليمن من الجغرافيا السياس�ية
يف املنطقة ،ومحوه من الوجود...؟؟
أفلا يس�تحق ذل�ك اليم�ن أن يك�ون أهله
حارضين يف ساحة واحدة ال ساحتني!..
يف مكان واحد ال مكانني !..
صف واحد ..ال صفني!...
ع�ن أي وح�دة نتكل�م ..وذل�ك يخ�رج
مس�تعرضا م�ا تبق�ى يف الع�روق بع�د الغدر
اإلخوان�ي ،وذاك هناك يف ح�رج من أمره حيث
الجماهري أكرب من ساحاته...؟؟
وكان يمكن أن نتفادى ذلك االس�تعراض،..
وذل�ك الحرج ،..ويحتش�د الش�عب يف س�احة
ً
اليم�ن فه�ي أرح�بُ
ساحة..وأوس�ع نطاق�ا،
وأقدر عىل أن تس�تقبل الجميع ،ويخرجُ اليمن
فيه�ا إىل كل العال�م بل�دا واحدا ،صف�ا واحدا،

الـ َيـ َمـن ..عا ٌم من ال ُعـ ْد َوان بني الصرب َوالنصر
د .أسماء الشهاري
عا ٌم م�ن العُ ـ ْدوَان بني الصرب وَالنرص..
بين اآلالم وَاآلمال ..بين من َغ� َد ُروا وَمن
ُغ ِد ُروا ..بني التعدّي وَالتحدّي ..بني األرشار
وَاألح�رار ..وَرغ�م ُك ّل يشء انترصنا وَهم
َ
خسرِ وا الرهان.
مر عا ٌم عىل وطن�ي الحبيب لكنه ليس
كأي عام ،عا ٌم من الدمار ،عا ٌم أُجريت فيه
الدماء كاألنه�ار ..دماء طاهرة زكية ليس
لها ذنب س�وى أنها تاقت إىل الحرية ..عا ٌم
ه�و األس�وأ يف تأريخ البرشي�ة ،عام جعل
العالم يرتدي ثوب الحزن وَالحِ داد حتى لو
الصمت و ّ
َ
َغض الط�رف عن اإلجرام
ادّع�ى
وَالفساد..
كان�ت الصدم�ة يف بدايته�ا قوي�ة
كوحش�ية العُ ـ� ْدوَان وَدمويت�ه ،ففي يوم
الس�ادس والعرشي�ن م�ن آذار قبل س�نة
تفاجأ الش�عبُ الـيَـمَ ـني املس�لم املسالم
بما يُسمى بعاصفة الحزم وَالتي بدأت أوىل
جرائمها عىل األحياء السكنية وَسقط أول
الضحاي�ا من املدنيين يف حالة من الذهول
مما حص�ل ،لكن توالت بعده�ا الصدمات
سرِ اع�ا ً ِلتُؤكد أن هناك أش�خاصا ً قد باعوا
ـس�ـانيتهم من أرباب التكبرُ
أنفسهم َوإن ْ َ
واالس�تعمار وَه�م أيض�ا ً من دفع�وا ثمن
العمّ ال�ةِ و َ
َالصغ�ار ،وَلك�ن لألس�ف تحت
مُسمى الدين وَاإلن ْ َ
ـسـانية،
وَأعتق�د أربابُ املال أنه باس�تطاعتهم
إسكات العالم وَرشاء الذمم وَهذا ما حصل
فعلاً وَلأِج�ل أمواله�م الت�ي كان�ت تُدفع
ّ
بس�خاء تس�ابق الكثيرون وَه�م يلهثون
وراءه�ا ليبيع�وا إن ْ َ
ـس�ـانيتهم يف س�وق
النخاسة وَال عزاء عىل الجبناء.
وَهكذا أصب�ح أولئك البعران من حكام
ً
مطية
الخليج وَم�ن تحالف تح�ت لوائهم
وَأدا ًة ق�ذرة بيد أمريكا تس�تخدمها للقتل
وَاإلج�رام وَتحقي�ق أهدافه�ا التدمريي�ة
واالستعمارية لش�عوب املنطقة ابتدا ًء من
س�وريا وَليبي�ا وَالع�راق وَلي�س انتها ًء يف
الـيَـمَ ـ�ن تحت مخطط الرشق األوس�ط
الجديد،
فق�د ابتعد أولئ�ك امللوك وَاألم�راء وَمن
تحال�ف معه�م م�ن األع�راب الذي�ن ه�م
أش� ُّد ُكف�را ً وَنفاقا ً عن نه�ج اإليمان وَعن
عب�اد ِة الديّ�ان إىل عب�ادة األمري�كان وَمن
ورائه�م من الصهاين�ة يقدمون لهم دماء
املس�لمني قرابني وَيضعون تحت أقدامهم
أموال ش�عوبهم صاغري�ن ع َّلهُ م يرضون
عنهم وَعن عمالتهم وَخيانتهم لله وَلدينه
وَألوطانهم وَأوطان املسلمني.
ِبأمواله�م أخرس�وا العال�م وَمنظماته

ا ُملتش�دِّقة باس�م اإلن ْ َ
ـس�ـان وَالحري�ة
وَج�اوزوا ُك َّل الح�دود بأبش�ع الجرائ�م
عىل مَ ـ� ِّر التأري�خ وَالتي ين�دى لها جبني
اإلن ْ َ
ـس�ـانية ،لكنه�م ل�م يق�دِروا بكل ما
يملك�ون م�ن أم�وال وَم�ن تواط�أ العالم
معهم أن يُركِّعوا ش�عب الحكمة وَاإليمان،
الذي أعلن التوحّ د وَالصمود ،وَالصرب حتى
النصر وَح َّ
ط�م ب�إرادة الل�ه َوإرادت�ه ُك ّل
القيود.
بأعتى وَأفت�ك األس�لحة املح ّرمة دوليا ً
تم قصف محافظات الـيَـمَ ـن كلها بدون
اس�تثناء وَهم يخيفون اآلمنين يف مدنهم
وَقراه�م وَيحص�دون أرواح األبري�اء م�ن
أطفال وَشيوخ وَنساء لي َل نها َر و ِ
َيدمرون
بيوته�م وَمس�اكنهم ف�وق رؤوس�هم،
وَبكل حقد اس�تهدفوا املس�اج َد وَاألسواق
وَاألع�راس وَحت�ى الصيادي�ن يف البح�ر
ليتح�ول من لون�ه األزرق إىل اللون األحمر
القان�ي وَليش�هد إىل جان�ب األرض الت�ي
ُق ِص َ
ف ُك ّل يشء فيها وَالسماء التي تنئ من
طائراته�م وَوحش�يتهم يف ُك ّل ٍ
وقت وَحني
عىل أبشع عُ ـ ْدوَان عرفه اإلن ْ َ
ـسـان.
قصف�وا وَدم�روا ُك ّل يشء وَل�م يرتكوا
بُنيان�ا ً قديم�ا ً وَال حديث�ا ً إال أحال�وه إىل
نريان مش�تعلة كتلك التي تضطرم بداخل
نفوس�هم الخبيث�ة وَعم�دوا إىل تدمري آثار
عمرها مئات وَآالف الس�نيني من ال تأريخ
لهم وَال حضار ًة..
وَهك�ذا طوال ع�ام حتى دم�روا البنية
التحتية للـيَـمَ ـن بش�كل كامل وَبلغ عدد
الش�هداء وَالجرح�ى إىل اآلالف جُ لهُ �م من
األطفال والنساء ،وَحارصوا شعبا ً بأكمله
ج�وا ً وَبرا ً وَبح�را ً عىل مرأى وَمس�مع من
العال�مَ ،وإىل جانب ه�ذه الحرب الرضوس
التي ش�نّوها كان�ت وال تزال هن�اك حربٌ
ً
رشاس�ة وال رضاوة ع�ن
إعالمي�ة ال تق�ل
آلتهم العس�كرية اعتمدوا فيها عىل الزيف
وَالتضلي�ل وَالك�ذب وَتزيي�ف الحقائ�ق
وَالتعتي�م على جرائمهم التي تتبرأ منها
حتى الشياطني.
لك�ن وَعىل الرغ�م من ُك ّل تل�ك الجراح
وَاآله�ات كان�ت هنالك األف�راح وَاملرسات
الت�ي أثلج به�ا األحرار من رج�ال الرجال
الرشف�اء من أبناء الش�عب الـيَـمَ ـني من
الجيش وَاللجان الش�عبية قلوب املكلومني
وَالذي�ن توجه�وا إىل ُك ّل ميادي�ن الف�داء
وَالتضحي�ة وَجبه�ات الع�زة والكرام�ة
ليسطروا بأسلحتهم البسيطة وَالشخصية
أروع آيات النرص وَأعظم معاني الش�موخ
وَالفخر أمام أعتى األسلحة وَأفتكها وَأمام
تحالف عاملي وَتكالب أممي ،صمدوا أمامه
أيم�ا صمود وَحققوا بط�والت لن تُنىس يف

تأريخ الوجود.
س�تذهب أم� ٌم وَتأت�ي أم� ٌم وَالتأري�خ
ال ي�زال يكت�ب عنه�م وَع�ن أمجاده�م
وَبطوالتهم.
س�تجف األقالم وَس�تمتأل الدني�ا ُكتبا ً
وَكتابات َو َلمَّ ا ينتهي الحديث عنهم.
وس�تنتهي ُك ّل الحض�ارات إال حضار ًة
صنعوها بدمائهم وَس�طروها ببطوالتهم
هؤالء هم رج�ال الله الذي�ن بهم انترصنا
وَعليهم بعد الله نراهن.
وَبع�د ع�ام م�ن العُ ـ� ْدوَان الربب�ري
الوحشي الذي ف�اق ُك ّل الوصف يف اإلجرام
وَج�اوز ُك ّل الح�دود يف االنحطاط البرشي
وَبع�د عام م�ن الصرب املكل�ل بالنرص كان
العال�م على موعِ�د م�ع اليمانيين الذين
خرجوا إىل ساحة العز والكرامة عرص يوم
الس�بت املواف�ق الس�ادس وَالعرشين من
آذار ،خرج�وا جَ ميعا ً على قلب رجل واحد
ه�ادر مُزل�زل ،خرجوا
كطوف�ان بشري
ٍ
ٍ
رجاال ً وَش�يوخا ً وَنس�اء وَأطف�ال حاملني
معه�م آالم س�نةٍ كامل�ةٍ رافعين ص�و َر
شهدائهم األماجد األبطال ،وَصور القصف
وَالدم�ار ،لكنه�م لم يأت�وا ليعلن�وه حِ دادا ً
وال ع�زاء ب�ل يوم عي�د ٍ وَمجد قه�روا فيه
طواغيت العالم وَانترصوا فيه عىل األعداء.
َ
َمناطق مختلفةٍ
ٍ
محافظات و
جاؤوا من
بمختلف أعمارهم وَأجناسهم وَانتماءاتهم
وَمكوناته�م إىل عاصم�ة الصم�ود لي�س
ليقول�وا أيها العال�م أما يكفي�ك قتالً فينا
وَدمارا ً وَتجويع�ا ً فينا وَحصارا ً فقد تعبنا،
منظر مهيب يعجز
بل احتش�دوا جَ ميعا ً يف
ٍ
اللس�ان عن وصفه ترتج له األرض وَتهتز
له الس�ماء ليقولوا أيها العالم سوا ًء علينا
أنطقت أم كنت من الذين ال ينطقون انظر
إلينا فقد انترصنا.
نعم صربن�ا وَتحدينا وَصمدنا وَواجهنا
وَانترصن�ا وَها ه�ي أرواح الش�هداء تمأل
الس�ماء وَدمائه�م الزكية تُ ِ
عط�ر األرجاء
ُور َك س�عي ُكم إنه
ُوركتُم َوب ِ
وَتق�ول لنا أن ب ِ
كان مش�كوراً ،وَنح�ن نرد عليه�م وَنقول
ناموا أقراء األعني فإن دِ مائ ُكم الطاهرة لن
تذهب هدرا ً وَلن يس�لم من ظلمكم وَأزهق
أنفسكم الطاهرة ُ
طغيانا ً َوكِرباً.
جئن�ا بعد عام من العُ ـ� ْدوَان لنقول ل َك
أيه�ا العالم أن�ت تعرف حج�م مظلوميتنا
وَلو س�كت عنها ،وَتعرف حج�م صمودنا
َلتعرف�ه أكث�ر م�ن خلال ه�ذا الخروج
و ِ
ا ُملشرِّف للـيَـمَ ـ�ن وَالـيَـمَ ـنيين ،جئن�ا
بحج�م الـيَـمَ ـن وَبحج�م الصرب وَبحجم
النرص لنجدد العهد للوطن وَللش�هداء بأنَّا
ير الله لن
ق�د انترصنا فلتس�مع وَأنَّ�ا لغ ِ
نركع.

كلمة واحدة ،..وإال فإن يوما تعرض اليمن فيه
لكل ه�ذا العدوان .ثم يغي�ب وتحرض املصلحة
الحزبي�ة ،فف�ي أي ي�وم س�يكون اليم�ن هو
ُ
الصوت الذي يعلو وال يُعىل عليه..؟
إن أخىش ما يخش�اه ك ُّل غي�ور عىل بلده أن
تمت�د «عقلي�ة الس�احتني» لتطال م�ن صمود
اليم�ن ،وذل�ك يمث�ل أكبر نكوص عن مس�ار
«الحكم�ة اليماني�ة» ،يس�توجب تفادي�ه يف
الس�نوات القادمة ،فليكن ذلك اليوم مخصصا
لليم�ن ولليمن فق�ط ،و ْلتُغيَّب كل الش�عارات،
فالوق�ت لي�س لالس�تعراض ،ويف أيام الس�نة
فس�حة ،أما ذلك اليوم فليُرت ْك لليمن ،ألنه اليوم
الوحي�د ال�ذي ج�اءت به األق�دار أخيرا ،وفيه
يتذكر الشعب رصاعَ ه مع ذلك الخارج املرتبص
بالجمي�ع..؟! أفلا نس�عى إذن إىل تعزي�ز ذلك
التطلع الش�عبي نحو التخلص من «املناكفات
الحزبي�ة» ول�و ليوم واح�د ،ونجع�ل منه قوال
وفعال «يوما وطنيا أغر»!
إنه عت�اب مواطن يمني لي�س إال ،مع بالغ
التحية والتقدير إىل كل أصحاب النوايا الحسنة،
فلي�س أحد أزك�ى من أحد ،وال أح�د أفضل من
أحد إال بالتقوى الوطنية.
وق�د يق�ول قائل ،لي�س اآلن وق�ت العتاب،
وق�د يك�ون كذل�ك ،وإنم�ا أيض�ا لي�س وقت
«الس�احتني» ،ويف هذه املرحل�ة الجميع مدعو
ألن يتذك�ر ق�ول النب�ي صلى الل�ه علي�ه وآله
وس�لم« :رح�م الله من أراهم اليوم من نفس�ه
قوة» وليس من قوة إال أن يكون اليمن س�احة
واح�دة ،وصف�ا واح�دا ،وليس اليم�ن قويا إال
بوحدته ،وإنه ملن أوجب الواجبات عىل اليمنيني
يف هذه املرحلة أن يُظهروا القوة عىل كل صعيد،
والل�هم�نوراءالقص�د.

نحن ال نأمن غدر أولئك
الظاملني والغادرين واملعتدين
محمد فايع
كما ه�و واضحٌ وكما يؤ ّكد الكثريُ م�ن املهتمني واملتابعني بأن
تحالُ َ
�ف ق�وى العُ ـ ْدوَان األمريكي الس�عودي وأدوات�ه ومرتزقته
يف الداخ�ل والخ�ارج س�يواصلون محاوالتِها لتأجي�ج الخالفات
ّ
وخاصة بني املؤتم�ر وأنصار الله
بين القوى املواجه�ة للعُ ـ ْدوَان
إلضعافهم�ا بع�د دخول “عاصف�ة الح�زم” عامه�ا الثاني دون
تحقيق النتائج التي انطلقت من أجلها.
الس�يد عبدامللك يف خطابه عش�ية  26من مارس  2016كشف
تلك املس�اعي ودعا الجميع إىل التح�رك وتفويت الفرصة عىل تلك
الق�وى وإىل م�ا فيه إفش�ال ُك ّل املخطط�ات العُ ـ ْدوَاني�ة القادمة
إعالمي�ا ً وتح�ت عنوان َ
ني سياس�ية وحوارية وغريها التي يس�عى
صناعها إىل تفكيك الجبهة الداخلية وإضعافها ،محذرا ً من الغفلة
وع�دم الركون إىل تلك األطراف والق�وى الظاملة والباغية وأدواتها
يف الداخل والخارج ،وأن امله�م يف هذه املرحلة االنتباه والحذر من
الغفل�ة ،حتى يف مثل هذا الجو الذي ي�دور فيه الكالم عن الحوار،
فنحن ال نأمن غدر أولئك الظاملني والغادرين واملعتدين ،ويجب أن
نكون عىل مس�توى عال من الحذر واليقظ�ة واالنتباه ،وان يعمل
الجميع من مختلف املكونات يف ُك ّل الجهات والجبهات إىل دراس�ة
آليات للعمل املشرتك والفعال ،ملواجهة العُ ـ ْدوَان.
لقد س�عت ق�وى البغي والشر واإلجرام من البداي�ة إىل إثارة
الخالف�ات الداخلي�ة داخ�ل جبهة الق�وى املتماس�كة واملناهضة
للعُ ـ� ْدوَان ،وحرصت عىل تغذية املش�اكل والنزاع�ات والخالفات،
ُ
تحرص وتسعى إىل أن تدفع بالبعض ليتحرك
وحرصت وما زالت
ضمن أولويات أخرى.
وعليه فإن الجمي َع مدعوون إىل العمل والتحرك املوحد والفعال
من أجل تحصني الجبهة الداخلية ومواجهة حالة االستقطاب الذي
ينشط فيه العدو والذي يعتمد عىل اإلغراء تارة وعىل الرتهيب تارة
أخرى ،كما يعمل عىل توظيف للمشاكل الداخلية.
إن م�ن ينج�ر لتلك الدعوات وتلك املس�ارات ه�م من ضعاف
النف�وس ،وضعاف اإليمان وضعاف الهوية ،وضعاف اإلحس�اس
باالنتم�اء ،وضعاف اإلحس�اس حت�ى باإلن ْ َ
ـس�ـانية وبالضمري،
فالذي�ن يتمكن العدو من اس�تقطابهم ويجعل منهم العدو أدوات
داخلي�ة ضد أبناء ش�عبهم ،يصنفون يف ع�داد املرتزقة ،أولئك هم
الذين س�يكتبهم التأريخ ،عملاء ويخلد ذكرهم خون�ة وقفوا مع
األجنب�ي كم�ا فع�ل التأريخ مع الذي�ن من قبله�م فيما مىض من
التأريخ.
إن مس�ؤوليتنا يف الدرج�ة األوىل ،وواجبن�ا قب�ل ُك ّل يشء،
وأولويتنا قبل ُك ّل األولويات كش�عب يمني مظلوم مستهدف بهذا
املس�توى من االس�تهداف ،وكقوى ح�رة صامدة ،ه�ي التصدّي
للعُ ـ� ْدوَان كخط�ر كبري عىل البلد ال يس�اويه خطر آخر ،وعىل هذا
األس�اس يجبُ علينا جَ ميع�ا ً التوحُّ د والحفاظ على وحدة املوقف
ووح�دة الكلمة ،واالتجاه ه�ذا االتجاه ،لتعزي�ز التفاهم ،واعتماد
آلي�ات عملية وفعالة ،للعمل املشترك ،فنحن أقوياء بوحدتنا هذه،
ُ
ويس�تهدف
وبتحركن�ا جَ ميعا ً يف املوقف الذي يس�تهدفنا جميعا،
بلدَنا جميعَ ه.
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حتى العقل البشري يتم برمجته!!
أحمد ناصر الشريف
ليس هن�اك ٌ
َ
فرق بني برمجة عقل برشي
بفكر يخ ُد ُم توجُّ ها ً معينا ً وبني برمجة جهاز
الكرتون�ي بالريموت على حالة محددة؛ ألن
النتيج�ة تك�ون واح�دة ..ويف الحالتين ال
يمكن تحريكهما إ َلـى وضع آخر ما لم تفك
الشفرة املتحكمة يف برمجتهما.
وقفت متأمالً أَمَ ــام هذا الوضع وقفزت
إ َلـى ذهني عدة حاالت ال يستطيع أ َ ْ
صحَ ابها
أن يتقدم�وا خط�وة واحدة يف غير االتجاه
الذي رسم لهم..
من ه�ذه الحاالت أُولئك الش�باب الربيء
صغ�ار الس�ن الذي�ن تت�م الس�يطرة على
عقولهم م�ن قِ ب َِل مَ ن يدّع�ون أنهم أوصياء
على املذاهب الدينية س�واء أكانوا س�لفيني
أم ش�يعة أم وهابيين أم أ َ ْ
صحَ �اب الفك�ر
الجه�ادي كتنظي�م القاع�دة مثلاً وتنظيم
داع�ش وغريه�م م�ن الجماع�ات الديني�ة
األ ُ ْ
خــ َرى املتطرفة ..ولذلك فهم مستعدون
التضحي�ة بأنفس�هم تنفي�ذا مل�ا يؤم�رون
ب�ه ..لكن األخطر من ذلك على األ َ ْو َ
طان هو
عندم�ا يتم برمجة سياس�يني وإعْ ــلاَ ميني
ومثقفين عىل فكر وتوجه معني ال يحيدون
عنه مهم�ا كان خاطئ�اً؛ ألنهم تش�بعوا به
وش�كل لديه�م قناعة بأنهم على حق فيما
يعتقدون .وأَكْبرَ دليل ما يجري يف الـيَـمَ ـن
ه�ذه األي�ام يف ظ�ل التغيير ال�ذي ينش�ده
ُ
بع�ض اإلعْ ــلاَ ميني
الجميع حيث م�ا يزال
والسياس�يني م�ن الذين فق�دوا مصالحهم
وت�م برمجتهم عىل فك�ر أُحادي وحرشوا يف
دائرة ضيقة يصعب عليهم الخروج منها بل

ً
رصاحة أنهم مع العُ ـ ْدوَان ويقفون
وأعلنوا
يف صف�ه ضد وطنهم وش�عبهم متمس�كني
ومتعصبين آلرائه�م غري
املواكب�ة لعملي�ة التغيير
الت�ي يش�هدها الـيَـمَ ـن
اليوم رغم الفضاء الواسع
واملفت�وح ال�ذي يتيح لكل
سيايس وإعْ ــلاَ مي يف ظل
الوض�ع الجدي�د أن يقول
رأيه بحرية كاملة إزاء أية
قضية م�ن القضايا تكون
قابل�ة للنق�اش واألخ�ذ
وال�رد حوله�ا بم�ا يخدم
َّ
الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـن�ي
وقضاياه الوطنية.
لك�ن أن يظ� َّل البعض
مربمج�ا ً ومصرا ً على رأي أح�ادي التوجه
يخدم وضعا ث�ار َّ
الش�ـعْ ـب عليه وتخلص
منه وأسقط رموزه الفاسدة ومراكز النفوذ
ويح�اول فرض�ه بالقوة على اآلخرين ومن
يخالفه�م توجه االتهام�ات اليهم بمختلف
املصطلحات املس�يئة التي وردت يف قاموس
لغة الشتائم فهذا ال يعرب إلاَّ عن ضيق األفق
لدى من يحمل هذا الفك�ر املحدود ويعكس
األناني�ة وح�ب الذات عن�ده ..ربما ش�عورا ً
من�ه بعدم الثق�ة يف نفس�ه أ َ ْو بعقدة نقص
ق�د تجعله صغيرا حس�ب اعتق�اده إذا ما
تخىل عن أ ُ ْ
س�لُـوْبه ومنهجه الذي سار عليه
مستوحشا ً من الجديد ومستأنسا بالقديم.
صحي�حٌ أن ثقاف�ة العق�ود املاضي�ة ال
يمك�ن أن تمحى آثارها يف س�نة أ َ ْو س�نتني
أ َ ْو ثالث ولكنها تحت�اج إ َلـى فرتة قد تطول
ليتم استبدالها بثقافة وطنية تسخر لخدمة

الوطن وقضاياه..
وعلى ُك ٍّل من ال ي�زال متمس�كا ً بثقافة
امل�ايض مغلب�ا ً مصلحت�ه
الذاتي�ة على املصلح�ة
العلي�ا للوط�ن نق�ول له:
الوط�ن أَكَْب�رَ وأغلى م�ن
أية مصلح�ة يجنيها املرء
مهما كرب حجم مردودها
امل�ادي؛ ألنه�ا يف النهاي�ة
زائل�ة وال ترقى أب�دا ً إ َلـى
حج�م املصلح�ة الوطنية
التي يمك�ن أن يتم خدمة
الوطن من خاللها..
إن مشاركة الجميع يف
بناء مس�تقبل زاهر وآمن
للـيَـمَ ـ�ن الجدي�د معناه
صنع مس�تقبل االجيال الـيَـمَ ـنية الواعدة
ومنهم أبناؤنا وأحفادن�ا وتأمني حياة حرة
كريم�ة له�م بعي�دا ً ع�ن املش�اكل واملآيس
التي عش�ناها نحن اآلباء بس�بب رصاعات
السياس�يني والنافذي�ن على الحك�م وعىل
ْ
واالق َ
تصـادية
مق�درات االم�ور السياس�ية
والتعامل م�ع الوطن وكأنه مزرعة َ
خ َّ
اصـة
به�م يمتلكونها أبا ً عن ج�د غريَ مدركني أن
الـيَـمَ ـ�ن هي الوحي�دة يف منطقة الجزيرة
والخلي�ج م�ن يمتل�ك ُك ّل مقوم�ات الدولة
بفض�ل موقعها االستراتيجي وم�ا يمتلكه
ش�عبها من إرث حض�اري وتأريخي عظيم
وكان له دوره البارز يف الفتوحات ْ
اإلسـلاَ مية
ونرش ْ
اإلسـلاَم ونرصة الرسول األعظم عليه
وعىل آله وصحبه الصالة والسلام الذي دعا
له ووصفه بالحكم�ة واإليمان واألرق أفئدة
ب�ل انه ق�ال( :إن َ
نف َ
الرحم�ن يأتي من
�س
ِ

الـيَـمَ ـن) ..لكن مع األسف الشديد أتى من
أَبْنَـاء جلدتنا م�ن حاولوا تحجيم الـيَـمَ ـن
وإلغ�اء دورها من خالل وجودهم عىل رأس
الحك�م مس�تخفني بأَبْنَـ�اء ش�عبها الذين
اطاعوهم احرتاما ً ولي�س خوفا ً ألنهم كانوا
مسترجني منه�م خيرا ً فاس�تغلوا ثقتهم
فيه�م ليدم�روا الدول�ة بالكام�ل ويفرضوا
عليه�م وضعا لم يقبلوا به وه�و األمر الذي
جعل�وا يكرسون حاج�ز الخ�وف ويثورون
عليه�م للتخلص منهم عىل أم�ل أن يتم عىل
إنق�اض عهدهم بن�اء يمن يول�د من جديد
يس�تعيد دوره ومج�ده ال�ذي ع�رف به عرب
التأريخ ..ولكن مع األسف فمن جاء بعدهم
كانوا أش�د منهم س�وءا ً فأدخل�وا الـيَـمَ ـن
يف دوام�ة انتهت باس�تدعاء الخارج للتدخل
عبر عُ ـ� ْدوَان بربري س�افر دم�ر األخرض
واليابس وكان يعتقد من استعانوا بالخارج
انه سيعيدهم إ َلـى الحكم عىل ظهر دباباته
فخ�اب ظنهم وظ�ن دول العُ ـ� ْدوَان بعد أن
وج�دوا يف مواجهته�م والتصدي لهم ش�عبا ً
جبارا ً اس�تطاع بإمكانيات�ه املحدودة وعرب
توجيهات قيادة حكيمة لثورة  21س�بتمرب
َّ
الش�ـعْ ـبية أن يقلب املعادلة ويذهل العالم
بصم�وده وان ْ َ
تصـارات�ه العظيم�ة الت�ي
يحققها يوميا ً الجيش واللجان َّ
الش�ـعْ ـبية
يف مختل�ف الجبه�ات الداخلي�ة وفيما وراء
الح�دود بدع�م ش�عبي منقط�ع النظير..
وقريب�ا ً ج�دا ً بإذن الل�ه س�تكون الـيَـمَ ـن
وش�عبها هما من س�يغريان وج�ه املنطقة
ويخلقان وضع�ا ً مختلفا ً عما كانت تخطط
ل�ه دول العُ ـ� ْدوَان وعمالؤه�م ومرتزقتهم
الذي�ن اس�تعانوا به�م وحين ذل�ك ال ينفع
الندم.

ضغوط دينار بدل الريال
أ .عبدالكريم حمود القزحي*
ي�روّ جُ يف اآلون�ة األخرية بأن آ َل س�عود ودُميتهم الخائن
ه�ادي املنتهية رشعيت�ه ومَ ن معه يحاولون بلورة مس�وغ
الستصدار عملة جديدة للـيَـمَ ـن اسمها الدينار لتحل محل
الريال الـيَـمَ ـني ،النافذ وحسبما ورد بنموذج العملة املروّ ج
لها املذيلة باس�م (البنك املركزي العربي الـيَـمَ ـني) ومزاعم
سعيهم لس�حب التأمني الدويل لعملة الريال ...إلخ ،وأل َ َهميَّة
املوض�وع واملخاوف والتس�اؤالت َّ
الش�ـعْ ـبية ح�ول ذلك ملا
يمثل�ه من إقلاق وتهديد وضغوط على ش�عبنا الـيَـمَ ـني
الصامد لتعلقه بمعيش�ته والقوة الرشائي�ة ْ
واق َ
تصـاد ،البلد
يف ظ�ل عدم ظهور أي إيضاح للش�عب ،من البنك املركزي لم
نجد ،بدا من بحث املوضوع ومس�وغاته القانونية وخالصة
بحثنا كما ييل:
 بالرجوع لدس�تور الجمهوري�ة الـيَـمَ ـنية النافذ الذياس�تنادا ً إليه صدر قان�ون البن�ك املرك�زي الـيَـمَ ـني الذي
س�مّ ى وس�ن ص�ك عُ مل�ة الري�ال الـيَـمَ ـن�ي وإىل القوانني
واألَنظم�ة األخرى ،ذات العالقة وجدنا أن الدس�تور يف املادة
( )11من�ه نص على أن( :ينظ�م القانون العملة الرس�مية
والنظ�ام امل�ايل ،واملصريف ،ويح�دد املقايي�س واملكايي�ل
واملوازي�ن ...إلخ ن�ص املادة) ..كما تم الرج�وع إ َلـى قانون
البنك املركزي ،الـيَـمَ ـني رقم ( )14لسنة 2000م الذي ّ
نص
يف املادة الثانية منه بشأن التعريفات أن البنك يقصد به البنك
املركزي الـيَـمَ ـني.
كم�ا ن�ص يف امل�ادة ( )2من�ه على أن :للبنك ش�خصية
اعتبارية واستقالال ً مالياً ،وادارياً ،وله خاتم خاص به ويقوم
ب�أداء مهامه وفقا ً ألحكام هذا القانون مس�تقالً تماماً ،عن
أية س�لطة أ ُ ْ
خــ� َرى يف تحقيق أ َ ْهــدَاف�ه وأداء مهامه ولن
يتلقى التعليمات من أي ش�خص ،أ َ ْو جه�ة إال وفقا ً ألحكام
ه�ذا القانون ويجبُ احرتام اس�تقالليته وال يجو ُز التدخ ُل يف
أنشطة البنك أ َ ْو العمل عىل التأثريُ عىل قراراته.
كما ّ
نصت املادة الرابعة منه عىل أن :يكون املركز الرئييس
للبن�ك مدين�ة صنع�اء لتس�يري أعمال�ه داخ�ل الجمهورية

وخارجها ...إلخ املادة.
نص امل�ادة ( )22من�ه التي ّ
ث�م يأت�ي ّ
نصت على :يعترب
الريال وح�دة العُ ملة يف الجمهوري�ة الـيَـمَ ـنية ويتألف من
متساو ويسمى ُك ُّل جز ٍء منه فلساً.
مائة جزء
ٍ
كما نصت املادة ( )24منه عىل:
للبنك وحدَه ح�ق إصدار العُ ملة النقدي�ة يف ،الجمهورية
كما يكون له وحدَه حق ،سك العملة ...إلخ املادة.
ّ
ون�ص بامل�ادة ( )30منه على :البنك هو بن�ك الحكومة
ووكيلها ومستشارها املايل.
وبنا ًء عىل ما س�بق ويف ضوء أحكام الدس�تور والقوانني
األ ُ ْ
خــ� َرى تتضح حقيق�ة عدم صالحية ه�ادي أ َ ْو بحاح أ َ ْو
غريهما من يحاربون الـيَـمَ ـن من الرياض ،س�واء يف ضوء
ع�دم رشعيته�م بل وحتى ل�و كان لهم أدن�ى رشعية ،وكذا
البن�وك الدولي�ة املخول�ة باإلرشاف على بنوك الدول س�واء
بس�ويرسا أ َ ْو غريها عدم حقهم أن يعتمدوا إلغاء أ َ ْو استبدال
العملة القائم�ة؛ ألن صالحية ذلك قانونا ً بي�د البنك املركزي
بصنع�اء ممثالً بمجلس ،إدارته اس�تنادا ً إ َلـى قانونه النافذ
سالف الذكر الذي ن ّ
ظم ذلك واعتمد عُ ملة الريال القائم تداوله
ً
رصاحة للعملة املسماة دينار
كعُ ملة يمنية وحيدة مع إلغائه
ً
متداولة يف الش�طر الجنوبي قبل الوحدة ..كما أن
التي كانت
س�س تغيري عملة الريال القائمة أ َ ْو س�ك عمل�ة أ ُ ْ
أُ ُ
خــ َرى ال
يتأتى إلاَّ للسلطة الرشعية القائمة بعاصمة الـيَـمَ ـن ووفق
اجراءات تبدأ باس�تصدار قانون مس�تكمل أركانه ورشوطه
الشكلية والجوهرية وأهمها:
 اقرتاح مس�بب من البنك املركزي ممثالً بأغلبية مجلسإدارت�ه مرفقا ً به مرشوع القان�ون أ َ ْو تعديل القانون القائم
يرف�ع ذلك ملجلس الوزراء الرشعي الكائن بالعاصمة صنعا َء
إلق�رار املقترح باألغلبي�ة ..ث�م إحال�ة املقترح أ َ ْو مرشوع
القان�ون إ َلـ�ى مجلس الن�واب ،وه�و الس�لطة الترشيعية
القائمة واملمارس�ة أعمالها بصنع�اء أ َ ْو املجلس الوطني إن
كان تم تشكيله بحيث يناقش املرشوع ويقر بموافقة أغلبية
أعض�اء املجلس ،ث�م يصدر القانون من قبل ممثل الس�لطة

ما بني مارس املاضي والحاضر
أمة الملك الخاشب
صرم ويف يوم الس�ادس والعرشين
يف الع�ام املن
ِ
من�ه اس�تيقظ الـيَـمَ ـنيون عىل أص�وات رضبات
جوي�ة قوي�ة ومفاجئة ل�م تكن لتخط�ر يف بال أي
محلل س�يايس فكيف لها أن تخط�ر يف بال مواطن
يمني بس�يط؟ أ َ ْو كي�ف كان س�يتوقعها؟ البعض
ألول وهل�ة وقبل إعْ لاَ ن عادل الجبري عن ما يس�مى
بعاصفة الحزم ،اعتق�د انها أصوات رعد؛ ألنه كان
موس�م أمطار عىل صنعاء ومحيطه�ا .وبعد إعْ لاَ ن
الجبري من واش�نطن عن ما يسمى بعاصفة الحزم
واملتأمل لكلمة ح�زم يعني تأديب وعقاب ،واملتأمل
ملصطلح عاصفة يدرك أن العواصف ال تستمر أ َ ْكثَر
من ثالثة أَيَّـام إ َلـى خمس�ة عشر يوما ً حتى وإن

كانت عواصف صحراوية ش�ديدة ،فهل كانت دول
تحال�ف العُ ـ ْدوَان تتوقع أنها ستس�تمر لعام كامل
وتدخل يف العام الثاني؟ وهي يف حالة تخبط تميض
بعش�وائية دون أي تخطي�ط ودون أي�ة انج�ازات
تذكر؟.
يف  26م�ارس امل�ايض اس�تيقظ الـيَـمَ ـني�ون
وه�م يف حالة صدم�ة ما بني منذه�ل وغري مصدق
أن بلدة تم االعتداء عليها وأنه تم اس�تهداف قاعدة
إض َ
الديلمي الجوي�ة بمعداتها َ
ـافة إ َلـى تدمري حي
س�كني كام�ل يف بني ح�وات عىل رؤوس س�اكنيه
وه�م نائم�ون آمنون! ح�اول البعض االستفس�ار
والبحث عن مربر لهذا العُ ـ ْدوَان السافر والبحث عن
أس�باب؟ فلم يجدوا أي مربر؟ لي�س فقط ما أذهل
الـيَـمَ ـنيين وفاجئه�م إعْ لاَ ن ما يس�مى عاصفة
الح�زم من واش�نطن!! ال�ذي فاجئه�م وطعنهم يف

التنفيذي�ة املكتس�ب رشعيته من مكتبه داخ�ل ،الـيَـمَ ـن..
األم�ر الذي يجع�ل ما يروج له بش�أن ذلك مج�رد مرسحية
هزلي�ة مس�تحيلة التنفي�ذ يقص�د منه�ا إره�اص وتهديد
َّ
ٍ
ضغط
الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني والضغط على قيادته وكورقة
أخرية تسقط بعد سابقاتها فال رشعية لهادي وال لبحاح وال ْ
بفنادق الرياض
ألحد ممن يرتبط بهما ويش�اركهما االقامة
ِ
ارج الـيَـمَ ـ�ن وحتى لو س� ّلمنا جدال ً أن له�م رشعية فذلك
أمر بيد البنك املرك�زي الـيَـمَ ـني القائم بدوره ومهامه عىل
أكم�ل وجه م�ن موقعه بالعاصم�ةِ صنعاء وحت�ى اللحظة
كما ال أظن هادي بتجرب ومكر آل س�عود يس�تطيعون جمع
املجل�س الترشيع�ي داخل الـيَـمَ ـ�ن أ َ ْو يف الري�اض ،ليقروا
له�م إلغاء قان�ون البنك املرك�زي الـيَـمَ ـني النافذ وإنش�اء
البنك اآلخر (البنك املركزي العربي الـيَـمَ ـني) بذلك املس�مى
وتل�ك العملة ..كم�ا أنه ومهما بلغ كيد وإرش�اء آل س�عود
فلن تجرؤ عىل إقحام نفس�ها يف طلب من ذلك ناهيك عن أن
البنوك الدولية ذات العالقة ال يمكن أن تقبل مثل ذلك الطلب،
فمس�ئوليتها فحص الطلب ،يف ضوء قوانني الدولة وتحرص
عىل تحقيق ،الصفة والرشوط القانونية واستيفائها أل َ َهميَّة
مث�ل تلك املواضيع وخطورتها النابعة م�ن تعلقها بالنظام،
النقدي واالئتمان العاملي للدول.
عىل أنن�ا نعتق ُد وجوبَ قي�ام البنك املرك�زي ،الـيَـمَ ـني
بواجب�ه وصالحياته ومس�ئوليته تجاه مثل تلك الش�ائعات
بتوضي�ح األم�ر للداخ�ل ورسع�ة تنبي�ه البن�ك أ َ ْو البن�وك
واملؤسس�ات الدولية ذات العالقة لوضعها يف صورة ما يروج
ل�ه وتنبيهها واطالعها عىل الوضع الدس�توري والقانوني يف
الـيَـمَ ـ�ن بش�أن املوضوع وبش�أن رشعية ه�ادي املنتهية
باس�تقالته ثم بع�دم عودته ،إ َلـ�ى الـيَـمَ ـن من�ذُ أ َ ْكثَر من
ش�هرين وحك�م الدس�تور الـيَـمَ ـن�ي ...إلخ ونف�س األمر
بحاح وحكومته املس�تقيلة وكذا واقع العُ ـ ْدوَان والتآمر عىل
الـيَـمَ ـ�ن لتحميلهم مس�ئولية أي تج�اوب ،أ َ ْو تفريط ،مع
طلبات لهادي ،وآلل سعود ومَ ن عىل شاكلتهم.

* خبير ْ
تصـادي ومحاسب قانوني
اق َ

ظهوره�م إعْ لاَ ن مش�اركة اخ�وة له�م يف العروبة
ْ
واإلس�ـلاَم يف العُ ـ ْدوَان عليهم فكان حديث الشارع
وتس�اؤله عن صدمتهم من مشاركة مرص واملغرب
واأل ُ ْردُن والسودان واإلمَ ا َرات والكويت و ...و ...عن
اتحاد الع�رب جَ ميعا ً ضد الـيَـمَ ـن وهم املختلفون
دائماً؟ وبعدها بيوم واحد القى الس�يد حسن نرص
الل�ه خطابه الش�هري وطالب بنس�مة ح�زم وليس
عاصف�ة ضد ارسائيل ،ول�م تمض س�وى أَيَّـام إلاَّ
وأعلن حزب االصالح عن انحطاطه وتأييده لتدمري
بالدة ورضبها ،فكان ذلك اليوم عيدا ً لكل ا ُملـ ْرتَـ َز َقة
والخون�ة م�ن كاف�ة أرج�اء الـيَـمَ ـن وم�ن كافة
االحزاب ،اعتقد أُولئك الس�فلة الذين لم يش�هد لهم
التأريخ مثيل أنهم بتطبيلهم لألجنبي لتدمري بلدهم
واحتاللها أن ه�ذا نكاية بخصومهم وانه س�يُغفر
لهم وأن تس�بيحهم بحمد س�لمان س�ينجيهم من

املسرية القرآنية..
بني حكام الخليج
وس ّيد املقاومة
حسن أحمد شرف الدين
َ
البارح�ة تقري�را ً
ش�اهدت
متلفزا ً عىل قناة دبي عن بطولة
العال�م لس�باق الخي�ول ال�ذي
يفخر ح�كام اإلمَ ا َرات بتنظيمه
واستضافته عىل أعىل مستويات
م�ن الب�ذخ واإلبهار والفس�اد،
ليس أقل األخري س�وى عرشات
الحس�ناوات العاري�ات اللواتي
جلبوهن من ش�تى بقاع األرض
«ليزين�وا» به�ن تل�ك البطول�ة
الت�ي يحص�دون فيه�ا كؤوس
املراك�ز األوىل ،فأثار ذلك بداخيل
االس�تغرابَ ع�ن األس�باب التي
دفع�ت بحكام اإلم�ارات التخاذ
موق�ف العدوان على يمن اإليم�ان والدفع بأبنائهم للمش�اركة فيه،
وتخيل صبيانهم عن تلك املعيشة بالغة الرتف والراحة ليأتوا ويخيموا
يف صحراء مأرب بالغة القسوة والشدة وتعرض بعضهم للقتل ومنهم
راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم نجل حاكم دبي ،وإصابة أحمد بن
محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة الذي فقد رجليه!..
ُ
كما تبادر اىل ذهني أَيْـضا ً
موقف س�يد املقاومة حس�ن نرص الله
ازاء عدوان آل سعود ومكتوم وخليفة وغريهم من حكام الخليج عىل
ً
مقارنة بني املوقفين ،وبتأمل كال املوقفني -
الـيَـمَ ـ�ن فرحت أعقد
وإن كان كل منهما عىل النقيض من اآلخر  -وجدتهما موقفني قويني
جداً ،األمر الذي أثار تس�اؤالتي عن ماهي�ة حيثيات ودوافع كليهما؟
ومل�اذا الـيَـمَ ـن عىل وجه التحديد؟ وملاذا لم تص�در تلك املواقف إزاء
بلدان أخرى كالعراق أ َ ْو سوريا أ َ ْو ليبيا مثالً؟.
فرح�ت أبحث عن اإلجابة واضعا ً فرضيات سياس�ية وعس�كرية
واقتصادية وجدت فيها ما قد يش�كل نس�بة بس�يطة م�ن اإلجابة،
فواصلت البحث حتى توصلت اىل ما يمكن اعتباره إجابة ش�به كاملة
عن تلك التس�اؤالت تتمحور يف أنهم أدركوا أن ش�يئا ً ما بالغ األهمية
واألثر يحدث يف الـيَـمَ ـن أال وهو املسيرة القرآنية املباركة ،فقرر كل
منهم موقفه منها وفقا إليمانه ومبادئه ونظرته لدوره يف هذه الحياة
الدني�ا ،فكان موقف تلك األرس الحاكم�ة يف الخليج هو موقف وليهم
الش�يطان األكرب أمريكا املتمثل يف رضورة القضاء عىل هذه املسيرة
وعدم السماح لها باالنتش�ار فكريا ً وثقافيا ً ومنع أتباعها من انتزاع
س�يادة البلد الذي ش�هد نش�أتها ليبقى يف مراتع الخضوع والعمالة
واالنبطاح وبالتايل ال يتمكنوا من تجس�يد نموذج حي لإلسالم الحق،
والحري�ة والنهض�ة ،فيتأثر بهم أبناء الش�عوب العربية واإلسلامية
فتس�تعيد األمة دينه�ا الحق ويق�وم أبناؤه�ا بالدور ال�ذي أراد الله
س�بحانه وتعاىل منهم أن يقوموا به كمس�تخلفني يف األرض ،ولكون
ذلك يمثل خط�را ً بالغا ً عىل أُولئك الحكام ومن قبلهم أوليائهم أمريكا
وإرسائيل..
يف املقابل كان موقف الس�يد حسن نرص الله الذي يصدقه أعداؤه
قب�ل أصدقائ�ه موقفا ً قويا ج�دا ً حينما قال للعالم كاف�ة إن خطابه
غداة العدوان السعُ ـوديّ عىل الـيَـمَ ـن هو أقوى وأرشف عمل قام به
طيل�ة حياته وهو أكرب وأهم من جه�اده ونضاله وانتصاراته بفضل
الله تعاىل عىل الكيان الصهيوني ،فكان موقفه هو املوقف الذي يريض
الله ورسوله..
ٌ
موق�ف بهذا الحجم وه�ذه القوة ومن هذه الش�خصية عىل وجه
الخصوص ال يمك�ن أن يصدر مجاملة أ َ ْو نفاقا ً أ َ ْو مزايد ًة وإنما ال بد
أن له حيثياته ودالالته ،فالس�يد حس�ن يمتلك بصرية ورؤية ودراية
بالس�نن اإللهية جعلت�ه يدرك أن للمسيرة القرآني�ة دورا قويا بالغ
األهمية يف تغيري وصناعة مس�تقبل األمة بل والبرشية جمعاء ،فكان
موقفه مناس�با ً لتل�ك القوة واألهمية ،وهو إعْ َل�اَ ن للناس جَ ميعا ً ألن
يقوموا بمسؤولياتهم يف هذا الصدد..
م�ن هن�اك ن�درك أن األم َر بال�غ األهمي�ة ويهيئ ُ ألم�ور عظيمة
وكبيرة ،فليتفكر ويتأم�ل كل منا مواقفه من هذه املسيرة القرآنية
املباركة التى أنعم الله علينا بمواكبتنا لها ،وليقوم كل بمس�ؤولياته،
فكلنا مس�ؤولون عنها عىل مس�توى ف�ردي وجماع�ي ،ولعمري أن
الحق بينّ ٌ والباطل بينّ ..
ثبتن�ا الل ُه وإياكم عىل درب املسيرة القرآني�ة وجعلنا من أنصاره
وأنصار رسوله وأنصار أوليائه.

االس�تهداف وس�يعيدهم للس�لطة وللمناصب ولو
عىل حساب دماء وأشالء إخوانهم من الـيَـمَ ـنيني،
كان ي�وم الس�ادس والعرشي�ن من م�ارس املايض
بمثابة كارثة حلت عىل َّ
الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني طبعا
ه�ذا يف نظر أ َ ْ
صحَ �اب النظرة الق�ارصة واملحدودة
رغم أن الله يقول عىس أن تكرهوا ش�يئا ً وهو خري
لكم ،فرغ�م ُك ّل الجراح والدم�اء واآلالم والدمار إلاَّ
أن هذا العُ ـ ْدوَان كشف الكثري من الحقائق واسقط
الكثري من األقنعة وأيقظ الناس من غفلتهم ووحد
الصفوف ول ّم شمل ُك ّل الرشفاء باختالف انتماءاتهم
وأحزابهم فكان يوم السادس والعرشين من مارس
ه�ذا العام يوم م�ن أَيَّـام الله املش�هودة س�وا ًء يف
الصب�اح أ َ ْو يف العصر ففيه رس�م اليمانيون ابهى
ص�ورة وأعظمها يف تحدي وتالحم وصمود وعظمة
أذهلت العال�م جميعه بأن ه�ؤالء الـيَـمَ ـنيني بعد

ع�ام كامل من الحص�ار والقصف وانعدام ابس�ط
مقوم�ات الحي�اة كالكهرباء واملش�تقات النفطية
واملستلزمات الطبية ،وجه فيه الـيَـمَ ـنيون صفعة
قوي�ة للعُ مَ ـَل�اَ ء ا ُملـ ْرتَـ َز َق�ة مفاده�ا أن الـيَـمَ ـن
باق وش�امخ وأنهم هم املنته�ون إ َلـى غري رجعة،
ٍ
ولكن ماذا جن�ى العُ ـ ْدوَان غير الفضائح والخزي
باس�تئجارهم ا ُملـ ْرتَـ َز َقة والجيوش رغم امتالكهم
أح�دث أَنْـ�وَاع األس�لحة وأعتاه�ا فق�د أصبح�وا
َ
أضحوكة العالم ومحل س�خرية الش�عوب ،فشتان
بني مارس املايض ومارس الحارض فبني شهورهما
نتائ�ج عام كام�ل تؤكد أن ش�عب الـيَـمَ ـن ال ولن
يهزم وأن ُك ّل تضحياته سوف تثمر وتنتج يمنا ً حرا ً
س�ي ّدا ً مس�تقالً عربيا ً مقاوما ّ داعما ً لخط املقاومة
الذي هو جزء ال يتجزأ منها.

 14عربي ودولي
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( ددعلاعلاا

متابعات فلسطينية

 55كامريات صهيونية يف األقصى ،والشيخ صالح يحذّر :إهان ٌة
ملقدسنا وإدان ٌة ضد أهلنا
ح� ّذر رئي�س «الحركة ْ
اإلس�ـلاَ مية يف الداخ�ل الفلس�طيني املحتل»،
الشيخ رائد صالح ،من تبعات تركيب كامريات املراقبة يف املسجد األقىص
املبارك ،مطالبا ً وزارة األوقاف األردنية بإعادة النظر يف تركيبها.
وق�ال الش�يخ صالح يف ترصيح له ،األس�بوع امل�ايض« ،أنا عبرّ ت عن
قناعت�ي يف األي�ام املاضية ،وال زلت أق�ول ،لو ضمنا أن ه�ذه الكامريات
س�تبقى تحت س�يطرة وزارة األوقاف األردنية فق�ط ،لقلنا إنه مرشوع
طيّب ،ولكن ما س�يحدث مع شديد األس�ف أن العدو اإلسرْ َ ائييل سيُدخل
أصبعه يف هذه الكامريات وستخضع لسيطرته».
وأض�اف أن» ال�ـ  55كاميرا س�تتحول إىل عين لالحتلال ،يراق�ب
م�ن خالله�ا ُك ّل ما يح�دث يف مصليات املس�جد األقىص وحي�اة املصلني
واملصليات ،واملرابطني واملرابطات واملعتكفني واملعتكفات فيه».
وتابع رئيس «الحركة ْ
اإلسـلاَ مية يف الداخل الفلسطيني املحتل»« ،أنا
قلته�ا وال زل�ت أح ّذر وأقول إن املتوقع من االحتالل ُك ّل رشّ  ،وال أس�تبعد
أن يس�تخدم هذه الكامريات يف املس�تقبل القريب لألدل�ة ضد أهلنا الذين
يش�دّون الرحال إىل األقىص ،كي يُغلظ عليهم يف عقوباته ،إما إبعادا ً وإما
سجنا ً وإما طردا ً من القدس واألقىص».
وعبرّ الشيخ عن تخوفه من أن يد االحتالل ستمتد إىل هذه الكامريات،
مح� ّذرا ً من أن االحتلال قد يس�تخدمها إلدانة ح ّراس املس�جد األقىص،
ّ
يتوفر لديه من معلومات بواس�طة هذه
وإعالن حرب عليهم باس�م م�ا
الكامريات.
وأردف أن «االحتلال س�يدّعي أن كاميرات املراقب�ة يف األقىص تربئ
صعاليك�ه من أية تهم�ة ،وتؤكد حفاظه�م الذي يزعمون�ه عىل الوضع
القائم».

مستوطن يدهس طفالً جنوب
الخليل ويصيبه برضوض

أصي�ب طفل بجراح طفيفة ،اإلثنني ،بعد تعرضه للدهس من جانب
مركبة أحد املستوطنني ،قرب مفرتق «زيف» املدخل الرئيس ملدينة يطا
بالخليل جنوب الضفة املحتلة.
وأفادت مصادر بالهالل األحمر ،بأن الطفل إبراهيم حسن الهرينات
( 7أع�وام) أصيب برضوض يف أنحاء متفرقة من جس�مه ،وجرى نقله
إلحدى املستشفيات القريبة لتلقي العالجات الطبية.
وتتك�رر ح�وادث الده�س الت�ي ينفذه�ا املس�توطنون على طول
الشوارع االلتفافية بالضفة املحتلة.

إعتقال  100عامل فلسطيني
ببلدة شقيب السالم بالداخل

 62أسرية فلسطينية بينهن  15أماً و 13قاصراً يف سجون العدو
أف�ادت محامية هيئة ش�ؤون األرسى
حنان الخطيب ،بأن  62أسيرة فلسطينية
يقبعن يف س�جني «هش�ارون» والدامون،
بينه�ن  15أم�ا ً و 13ق�ارصاً ،يعانين من
ظروف صعبة وقاسية وإجراءات تعسفية
من قبل مصلحة السجون «اإلسرْ َ ائيلية».
وقال�ت الخطيب إن ي�وم األم مر يف ظل
ُ
تعيش�ها األسيرات داخل
معان�اة كبيرة
س�جون االحتالل ،حيث يحرمن من اللقاء
مع عائالتهن وأوالدهن كس�ائر البرش ،ما
يرتك غصة كبرية يف القلب يف ظل اس�تمرار
االحتلال بحرم�ان املرأة الفلس�طينية من
الحياة اإلنسانية العادية.
وأش�ارت الخطيب إىل معاناة  9أسريات
جريحات أصبن بالرصاص عند اعتقالهن،
ووج�ود ق�ارصات صغيرات عبرن ع�ن
ش�وقهن وحنينهن ألمهاته�ن والعودة إىل
بيوتهن ومدارس�هن .وقال�ت إن تزايدا طرأ
عىل اعتقال النس�اء الفلسطينيات من قبل
سلطات االحتالل.
ونقل�ت املحامي�ة ع�ن أقدم األسيرات
لين�ا جربون�ي ،املش�اكل الت�ي يواجهونها
وأبرزها :االكتظاظ وازدياد عدد األسيرات
ووجود ازدحام يف األقسام ،ما يضطر عددا
منهن إىل الن�وم على األرض ،ومنع إدخال
الكتب ع�ن طريق األهل ،ومنع زيارة األهل

أ َ ْو ج�زء من العائلة ،ومن�ع التزاور بني
الس�جون لألق�ارب واألزواج ،وتأخير
وصول الرس�ائل من األهل ،وعدم وجود
طبيب�ات بالس�جن باس�تثناء طبيب�ة
أسنان ،وارتفاع أسعار الكنتني.
كم�ا أش�ارت جربون�ي إىل معان�اة
النقل بالبوسطة إىل املحاكم العسكرية،
وخصوص�ا ً محكم�ة عوف�ر ،حي�ث
تس�تغرق الرحل�ة إىل املحكم�ة 10
ساعات يف ظروف س�يئة جدا ومعاملة
قاس�ية من قبل قوات االحتالل ،إضافة
إىل الظ�روف الصعبة يف غرف�ة االنتظار
يف س�جن عوف�ر ،وتقييد أي�دي وأرجل
األسيرات عند نقلهن إىل الغرف وخالل
زيارات املحامني واألهل.
وذك�رت املحامي�ة الخطي�ب أن
 9أسيرات مصاب�ات بالرص�اص
وجريح�ات ،وهن :ملا البكري ،ونورهان
عواد ،واس�تربق نور ،وياس�مني الزرو،
وإرساء جعابي�ص ،وأم�ل طقاطق�ة،
وعبلة الع�دم ،وحلوة حمامرة ،ورشوق
دويات.
وقال�ت :يوج�د  13أسيرة ق�ارصا ً
بالس�جون ،أصغره�ن األسيرة ديم�ا
ال�واوي ( 12عاماً) م�ن بلدة حلحول يف
محافظة الخليل.

إعتقل�ت ق�وات الع�دو الصهيوني أكث�ر من  100عامل فلس�طيني
بمصن�ع يف بل�دة ش�قيب السلام ق�رب مدين�ة بئر الس�بع ،بالداخل
الفلسطيني املحتل عام .48
وزعمت ق�وات العدو أن العمال الفلس�طينيني ال يحملون تصاريح
تخوله�م للعمل بـ»إسرْ َ ائيل» ،وأن وجودَهم باملصنع كان يف صورة غري
قانونية.

مستوطنون يقتحمون األقصى
وسط حماية مشددة

ِ
باحات املس�جد
اقتحم�ت مجموع�ات م�ن قطع�ان املس�توطنني،
األقصى املب�ارك ،صب�اح االثنين ،بحماي�ةٍ أمني�ة من رشط�ة الكيان
اس�تفزاز واضح وفاضح ملشاعر املسلمني واملرابطني يف
الصهيوني ،يف
ٍ
املسج ِد األقىص املبارك.
وأفادت مصادر صحفية ،أن عددا ً من املستوطنني اقتحموا األقىص،
وقد واجههم املرابطون بالهتافات والتكبري.
وبص�ور ٍة يومية ،يقتحم املس�توطنون األقىص ،فيما تواصل أجهزة
الع�دو يف ممارس�اتها العنرصي�ة واإلجرامي�ة بح�ق املقدس�يني ،من
ٍ
إعدامات وهد ٍم للمنازل ومنع من الصال ِة يف األقىص.

تدمر وتألمّت الرياض وتل أبيب
تح ّررت ُ
حسين الديراني*
معرك�ة استراتيجية مصريي�ة خاضه�ا
الجيش العربي الس�وري وحلفاؤه الس�تعادة
مدين�ة تدم�ر التأريخية األثري�ة يف محافظة
حم�ص الس�ورية م�ن إي�دي العصاب�ات
اإل ْر َهـابية الت�ي يطلق عليها « جنود الخالفة
تنظي�م الدولة ْ
اإلس�ـلاَ مية « تكلل�ت بالنرص
والفت�ح املبين بع�د مع�ارك حامي�ة ضارية
عنيف�ة اُس�تخدم فيها كافة أَنْـوَاع األس�لحة
التقليدية.
أهمي�ة مدينة تدم�ر االستراتيجية تجعل
من يس�يطر عليها بيده التحكم يف مس�تقبل
وح�دة األ َ َرايض الس�ورية ،وبم�ا أن القي�ادة
الس�ورية وحلفائها مصممين وعازمني عىل
استعادة ُك ّل شبر من األ َ َرايض السورية التي
دنس�تها ارج�ل اإل ْر َهـابيني املس�توردين من
ال�دول الرشي�رة كان ال بد من اس�تعادة أهم
مدين�ة محتلة من قبل العصاب�ات اإل ْر َهـابية
الن مدينة تدمر هي قلب سوريا ومنها تتفرع
الرشايين إىل كامل الجس�د الس�وري ،مدينة
تدمر التي سقطت العام املايض وسيطر عليها
الدواع�ش اإل ْر َهـابيون بع�د مجازر ارتكبوها
بح�ق الجي�ش العربي الس�وري تح�ت مرأى
ومسمع قوات ما يسمى» بالتحالف األَمريكي
ضد اإل ْر َهـاب « ش�كلت تهديد لوحدة األ َ َرايض
السورية وفتح شهية أردوغان البتالع الشمال

الس�وري عبر مرتزقته م�ن جبه�ة النرصة
واخواتها ،وش�هية النظ�ام االردني عرب دعم
ما يس�مى باملعارضة املس�لحة املعتدلة وهذا
م�ا دعا الرئيس بش�ار االس�د للقي�ام بزيارة
العاصمة الروس�ية واللق�اء بالرئيس الرويس
فالديمير بوتني للتنس�يق والتش�اور وطلب
التدخل العسكري ملس�اعدة ومساندة سوريا
للقض�اء عىل اإل ْر َهـاب ،وه�ذا ما حصل فعال
بعد مش�اورات عسكرية بني دمشق وطهران
والكرملين تدخل�ت روس�يا ب�كل قوتها ملنع
سقوط س�وريا أ َ ْو تقس�يمها ،وكان لتدخلها
وتنس�يقها م�ع الجي�ش العرب�ي الس�وري
ٍ
انتصارات
وحلفائه نتائج رسيع�ة يف تحقيق
مذهلة وتقدم عىل جمي�ع امليادين والجبهات
واندحار مرتزقة أردوغان يف الشمال السوري
ودف�ن حلم�ه ،واندح�ار مرتزق�ة أَمري�كا يف
االردن ودفن احالمهم يف البحر امليت.
أنج�زت روس�يا مهمته�ا العس�كرية
وانسحبت جزئيا ً بعد أن مهدت وعبدت الطريق
للجيش العربي الس�وري من خالل الرضبات
الجوية املهلكة لتنظيم داعش وتدمري مصادر
تمويله م�ن بيع النفط عرب تركيا ،انس�حبت
مع البقاء عىل الدعم العسكري الجوي لتخلو
الس�احة لق�وات الجي�ش العرب�ي الس�وري
وحلف�اؤه يف مواجه�ة « داع�ش « تنظي�م
دول�ة اإل ْر َهـ�اب ،وكانت البداي�ة مدينة تدمر
االسرتاتيجية ،ومن الجدير ذكره كانت املدينة

محصن�ة تحصين يعجز أي جي�ش يف العالم
دخوله�ا إال الجيش العربي الس�وري ورجال
املقاوم�ة الش�عبية وح�زب الل�ه فدخلوه�ا
فاتحين بنرص مبني ،ومن يش�اهد األس�لحة
والصواري�خ واالعت�دة الحديث�ة الت�ي خلفها
اإل ْر َهـابيون وراءهم يدرك مدى تحصني هذه
املدين�ة ،أس�لحة ال تمتلكه�ا إال جيوش دول
ولي�س مجموع�ات إ ْر َهـابية دولية ،أس�لحة
وفرتها اليهم دول معروفة كالسعودية وقطر
وتركيا وإسرْ َ ائيل تحت عني أَمريكية ،فتحرير
املوقع االستراتيجي يع�د نرصا ً استراتيجيا ً
عىل ُك ّل األصعدة السياس�ية والدولية ويبعث
برسائل متعددة االتجاهات.
م�ن املتضرر والحزين من تحري�ر مدينة
تدمر؟
الس�عودية الت�ي طامل�ا تبجح�ت بعدائها
ومحاربته�ا ل «داع�ش» فضحتها عدس�ات
الكامريات الت�ي دخلت مدينة تدمر ومطارها
العس�كري بعد سحق ما يسمى رجال « دولة
الخالفة « اإل ْر َهـابيني فتم العثور عىل أسلحة
من اململكة الس�عودية ومواد غذائية ومعدات
طبية ،واملعاه�د واملدارس باس�م «محمد بن
عَ بدالوهاب» ،ولم نس�مع أن السعودية تربأت
من إمامها وإمام مذهبها الوهابي التكفريي.
مص�اب وحزن كبير يعم مدين�ة الرياض
ْ
واإلس�ـلاَم بعد
عاصمة العدوان عىل العروبة
تحرير مدينة تدمر ،والقرص امللكي يهتز حزنا ً

واملا ً ويرس�ل ه�ادم الحرمني مل�ك الزهايمر
س�لمان الذي يعترص قلبه كمدا ً برقية تعزية
ألخي�ه وحبيبه وق�رة عينه بنيامين نتنياهو
ويتق�دم منه باحر التعازي على هذا املصاب
الجلل املشرتك؛ ألن هذا املصاب لن يتوقف عند
مدينة تدمر بل سيطال مدينة القريتني جنوب
تدم�ر ومدين�ة الرقة ش�مالها ،نع�م املصاب
االكبر عن�د آل س�عود وال صهي�ون عندم�ا
تتحط�م عاصم�ة اإل ْر َهـاب « مدين�ة الرقة «
وتعود إىل الحضن الس�وري الداف�ئ ،إسرْ َ ائيل
الت�ي بذل�ت ُك ّل طاقاتها يف دع�م اإل ْر َهـاب يف
سوريا يف هدف تقسيمها والتي تعالج جرحى
اإل ْر َهـابيني يف مستش�فياتها تم دفن احالمها
يف قلعة تدمر التأريخية.
نش�اهد الكيان الس�عودي يرتنح يف اليمن
وهو يختم س�نة كاملة م�ن العدوان الوحيش
الربب�ري اإل ْر َهـاب�ي الصهيوني عىل الش�عب
اليمني العربي املس�لم على إثر االنتصارات يف
س�وريا والعراق ،يستنجد هذا الكيان الرببري
باألمم املتحدة إلنق�اذه من ورطته التي أطلق
عليه�ا «عاصف�ة الح�زم» والت�ي م�ا كان�ت
س�وى عاصفة دمار وقتل وإ ْر َهـاب للش�عب
اليمني شهدت عليها االمم املتحدة واملنظمات
االنسانية والدولية.
ط�رف آخر يبكي وينوح عىل تحرير مدينة
تدمر ،ال عاصم�ة وال مدينة وال قرية له وهو
« املعارضة املسلحة املنتخبة سعوديا ً « والذي

يري�د أن يقط�ف ثم�ار التضحي�ات والدم�اء
الس�ورية والحليف�ة يف صال�ة بجني�ف على
طاولة حوار حول مس�تقبل س�وريا !!! ،هذه
« املعارضة املس�لحة اإل ْر َهـابية « باتت تشعر
بألم الرضبات الت�ي وجهت ألبيهم « داعش «
يف تدمر وما عليهم س�وى االستسالم إن كانوا
سوريني أ َ ْو الرحيل إن كانوا سعوديني؛ ألن ُك ّل
إ ْر َهـابي غريب مهما كانت جنسيته وهويته
وع�ن أي طري�ق دخل س�وريا فهو س�عودي
الفكر والعقيدة والتمويل.
مقاب�ل الح�زن واالل�م عند الري�اض وتل
أبي�ب هناك ف�رحٌ عارم عند جبه�ة املقاومة،
واع�راس النصر تق�ام يف دمش�ق وبيروت
وبغ�داد وطهران والكرملني على هذا االنجاز
العظي�م والفتح املبني والنصر املتني الذي ما
تحق�ق لوال تضحيات وبطوالت رجال الجيش
العربي الس�وري ورج�ال حزب الل�ه وقوافل
الش�هداء االب�رار الذي�ن س�تكتب أس�مائهم
الخالدة مع اس�ماء عمالق�ة التأريخ يف قلعة
تدم�ر ،ول�وال الدع�م والتنس�يق بني دمش�ق
وطه�ران والكرملين ،ونح�ن على موع�د
لتس�جيل وتحقيق االنتصارات القادمة ،وعىل
توجيه املزيد من الرضبات عىل رأس اإل ْر َهـاب
وممولي�ه يف الري�اض وأنق�رة والدوح�ة وتل
أبيب والبيت األبيض.
* موقع العالم اإلخباري
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السعودية تخسر حصتها يف سوق النفط أمام منافسيها
 وكاالتس� ّلطت صحيفة «فاينانش�ال تايمز» الربيطانية االثنني
 28م�ارس ،الضو َء عىل املنافس�ة الحادة الت�ي تتعرض لها
اململكة الس�عودية يف أس�واق النف�ط والت�ي أدت إىل تراجع
حصتها السوقية.
ُ
ُ
الربيطاني�ة أن الس�عودية تخسر
الصحيف�ة
واعتبرت
حصتها الس�وقية يف أس�واق النفط بش�كل تدريجي ،بفعل
زي�ادة معروض النفط الخام ،وما تمخ�ض عنه من احتدام
املنافسة بني منتجي النفط يف العالم.
وترى «فاينانش�ال تايمز» ،أن حصة الرشكة الس�عودية
الوطنية «أرامكو» ،من س�وق النفط العاملية ،قد بلغت نحو
 8.5%س�نة  ،2013فيما تراجعت هذه الحصة س�نة 2015
إىل .8.1%
وتزام�ن ذل�ك م�ع هب�وط حص�ة «أرامكو» يف الس�وق
الصينية ،التي تعد أحد األس�واق الرئيسية للسعودية ،خالل
الفترة ذاته�ا ،أي بين عام�ي  2013و 2015م�ن  19%إىل

 ،15%يف حين تراجع�ت حصة الس�عودية يف س�وق النفط
الخام األمیركية من  17%إىل .14%
وأكرب الخس�ائر التي تكبدها الس�عودية يف سوق النفط،
كان�ت يف أس�واق جنوب إفريقي�ا ،حيث انخفض�ت حصتها
الس�وقية هناك من  53%إىل  22%يف غضون الس�نوات الـ3
املاضية.
ه�ذا ،وتواجه أس�واق النفط يف غض�ون عامني ،تخمة يف
املعروض وضعفا يف الطلب ،ما أدى إىل احتدام املنافس�ة بني
املنتجني ،وجعل الس�عودية تخرس املعركة أمام منافس�يها،
وخاص�ة مع عودة العب قوي إىل الس�وق كإي�ران بعد إلغاء
الحظر عنها يف إطار االتفاق النووي.
م�ن جهتها ،تعتزم إي�ران مضاعفة صادراته�ا النفطية
والعودة بها إىل مستوياتها ما قبل الحظر ،أَيْـضا ً أعلن العراق
ثان�ي أكرب املنتجني يف منظمة «أوب�ك» عن زيادة إمداداته إىل
األسواق يف خطوة لتعويض تراجع عائدات النفط الناجم عن
هبوط األسعار بواقع  70%منذ منتصف العام .2014
ويأتي تراجع حصة اململكة ،يف وقت تتعرض فيه ميزانية
البالد لضغوطات جراء هبوط أسعار الخام ،دفعت بالرياض

إىل سحب رشائح من احتياطياتها الدولية لدعم اإلنفاق.
ويف ظ�ل ذلك ،توقع صن�دوق النقد الدويل يف وقت س�ابق
إنفاق السعودية جميع احتياطاتها املالية خالل  5سنوات.
ورجح الصندوق يف تقرير حول الرشق األوس�ط نرشه يف
أكتوبر/ترشين األول املايض ،بلوغ عجز امليزانية الس�عودية
للعام الجاري نس�بة  19.4%من قيمة الناتج املحيل اإلجمايل
للملكة.
وكان�ت الس�عودية ،قد س�جلت آخ�ر عج�ز يف موازنتها
العام�ة س�نة  ،2009عندم�ا هبطت أس�عار النف�ط لفرتة
قصرية عىل خلفية األزمة املالية العاملية.
ويرس�م تقرير صن�دوق النقد ال�دويل صورة متش�ائمة
للضغوطات املالية التي تثقل كاهل الرياض ،املعتمدة بنسبة
 90%من إيراداتها عىل عائدات النفط ،األمر الذي سيرغمها
عىل إيجاد موارد مالية إضافية تغطي متطلبات اإلنفاق.
ويف مقدم�ة الوصف�ات الناجع�ة حس�ب التقري�ر ،فما
م�ن منق�ذ للس�عودية وجريانه�ا النفطيني لتغطي�ة العجز
يف امليزاني�ات ،س�وى تقلي�ص اإلنفاق الع�ام وتأجيل بعض
املشاريع.

لبنان 15 ..قتيالً يف اشتباكات عنيفة بني داعش و«النصرة»
 متابعاتُقت�ل  15مس�لحا ً يف اش�تباكات عنيف�ة
اندلعت صباح االثنني الفائت ،بني مس�لحي
«داعش» و»جبهة النرصة» بجرود عرس�ال
ورأس بعلبك (رشق لبنان) ،استخدمت فيها
األسلحة الخفيفة والثقيلة.
وقد ش�ن تنظيم «داعش» منذ س�اعات
صباح االثنني  28هجوما ً عىل مواقع ومراكز
«النصرة» يف ج�رود عرس�ال ورأس بعلبك
وقتل وجرح ع�ددا ً من مس�لحي «النرصة»
وق�ام بتصفي�ة ميداني�ة لبعض املس�لحني
بينهم مسؤولون ميدانيون ،عرف منهم أبو
الفاروق وأبو العزام بحسب اإلعالم الحربي.
ويف املقاب�ل قام�ت مجموعات كبرية من
«جبه�ة النصرة» بقي�ادة أب�و مال�ك التيل
بش�ن هجوم مضاد ،بعد استقدام تعزيزات

الس�تعادة مواق�ع خرسته�ا الجبه�ة بين
الزمران�ي والعج�رم وقرن�ة الحشيش�ات

واملالهي ووادي شبيب.
ِ
االش�تباكات
وأش�ارت املعلوم�ات إىل أن

أوقع�ت  15قتيلاً وع�ددا ً م�ن الجرحى من
الطرفني.
ويف وق�ت الح�ق ذك�ر اإلعلام الحرب�ي
املرك�زي لـ»ح�زب الل�ه» أن «االش�تباكات
العنيف�ة بني تنظيم داع�ش وجبهة النرصة
ما زالت متواصلة يف منطقة جرود عرس�ال
يف البقاع الش�مايل ومقتل وج�رح عدد كبري
من مس�لحي الطرفين ،ومعلومات عن نية
داع�ش اقتح�ام منطق�ة املاله�ي والعجرم
ومخيمات النازحني يف جرود عرسال».
وتاب�ع البيان« :جاء احت�دام املعارك بني
الطرفين بع�د اش�تباكات األم�س وتمك�ن
تنظيم داعش من أرس  6مسلحني من جبهة
النصرة ومقتل املس�ؤول يف داع�ش املدعو
«أبو الف�اروق» والقائد امليداني «أبو عزام»،
إضاف�ة إىل مقت�ل وجرح عدد من مس�لحي
الطرفني».

كاسرتو ساخراً :كلمات أوباما تس ّبب أزمة قلبية!!
 متابعاتاعتبر الزعيم الكوبي فيدل كاسترو ،االثنني ،أن كوبا لن
تنسى مواجهاتها مع الواليات املتحدة يف الس�ابق ،س�اخرا ً
م�ن خطاب الرئيس األمريكي ب�اراك اوباما يف هافانا ،قائالً:
«كلماته تسبب أزمة قلبية».
وق�ال زعي�م الث�ورة الكوبية م�ن ( 89عاماً) يف رس�الة

نرشتها صحيفة «غرانما» الرس�مية (اإلثنني) ،بعد أس�بوع
عىل زيارة الرئيس األمريكي إىل كوبا« ،لس�نا بحاجة أن تقدم
لن�ا االمرباطورية هدايا من أي نوع كان» ،بحس�ب صحيفة
الحياة.
وس�خر الرئيس الس�ابق لكوبا ،الذي غادر الس�لطة عام
 ،2006م�ن «العبارات الرنانة» الت�ي أطلقها باراك أوباما يف
خطابه الذي ألقاه يف هافانا ،قائال :إن «االس�تماع إىل كلمات

الرئيس األمريكي كانت لتتسبب ألي شخص باإلصابة بأزمة
قلبية».
واضاف فيدل كاسترو« :اقرتاحي املتواضع هو أن يفكر
وأال يحاول وضع نظريات حول السياسة الكوبية».
ووصل الرئيس األمريكي باراك أوباما األحد  20مارس إىل
العاصم�ة الكوبية هافانا يف زي�ارة تأريخية تُعترب األوىل من
نوعها لرئيس أمريكي منذ  88عاماً.

إعتقال مختطف الطائرة املصرية وتحرير الرهائن

الجيش السوري يح ّرر بلدة الكوم ويتقدم
نحو السخنة والقريتني
 -متابعات

ُ
الجيش الس�وري وحلفاؤه بلد َة الكوم القريبة من مدينة تدمر بريف
ح ّرر
حم�ص الرشقي ،كما يواصل الجيش تقدمه تجاه بلدتي الس�خنة والقريتني
ٌ
عنيفة مع الجماعات اإل ْر َهـابية ،يف الوقت الذي ما زالت
حيث تدور اشتباكات
ُ
وحدات الهندسة تفكك العبوات التي زرعتها جماعة داعش داخل املدينة.
فيه

املر ّشح لرئاسة أَمريكا ترامب :لوال
حماي ُتنا ملا بقيت السعودية!
 -متابعات

قال ا ُمل َر َّش�ـحُ الجمهوري للرئاسة األمريكية دونالد ترامب إنه لوال حماية
واشنطن للسعودية ملا بقيت األخرية موجودة ..مشريا ً إىل أنه سيوقف استرياد
النفط من الرياض إذا لم تش�ارك ميداني�ا ً يف الحرب ضد داعش ..فيما تتضح
معال�م مرحلة جديدة يف الواليات املتحدة تجاه العالقة مع الس�عودية تضعُ ها
وحيدة يف مواجَ هة تبعات سياساتها.

ٍ
لعالقات رسمية مع أندونيسيا
نتنياهو :حان الوقت
 -متابعات

ُ
رئي�س وزراء الع�دو «اإلسرْ َ ائيلي» ،اإلثنين ،اندونيس�يا إىل تطبي�ع
دع�ا
عالقاتها مع كيانه قائالً« :قد حان الوقت لعالقات رسمية معها».
وق�ال نتنياه�و خلال لقائ�ه بع�د ظه�ر االثنين بمجموع�ة م�ن كبار
الصحافيني االندونيس�يني الذين يزورون الكيان بمبادرة من وزارة الخارجية
«اإلسرْ َ ائيلية» إن «هنالك الكثري من الفرص للتعاون مع اندونيس�يا وبخاصة
بمجاالت املياه والتكنولوجيا».
وأضاف« :لدي القليل من األصدقاء االندونيس�يني عىل فيسبوك واألسباب
الت�ي تمنع تطبيع العالقات بني البلدين ليس�ت موضوعية يف هذه األيام وآمل
أن تساعد زيارتكم يف ذلك».
وتاب�ع« :آن األوان إلقام�ة عالقات دبلوماس�ية بني إسرْ َ ائيل وإندونيس�يا
عىل غرار العالقات القائمة بني القدس وعدة دول آس�يوية من ضمنها الصني
واليابان والهند وفيتنام» ،عىل حد قوله.

يك�شف العالقة القدمية مع �آل �سعود:
املو�ساد ُ
«إس َرائيل» مع شخصيات
صداقة ْ
سعودية بدأت يف الستينيات!!
 -وكاالت

كش�ف مناحي ُم نفوت ،نائب رئيس جهاز املوساد األس�بق ،أن «إسرْ َ ائيل»
منذ ستينيات القرن املايض ،لم تعد تعترب السعودية عدواً.
ٍ
حديث للقناة الثانية العربية ،بأنه» يوجد يف الس�عودية
وأض�اف نفوت يف
أصدقاء ورشكاء كثريون ،وهم ال ينظرون إلينا النظرة إىل العدو».
ويف معرض ردّه عىل س�ؤال ْ
إن كان الس�عوديون أع�داء لـ»إسرْ َ ائيل» ،أ ّكد
نفوت أنهم أصدقاء ،وه�م يقدرون جيدا ً العالقة معنا ،وها هم اليوم يعانون
القلق إزاء الرصاعات الدينية داخل العالم ْ
اإلسـلاَ مي.
وس�اق قائلاً »:الص�ورة املوجودة لدين�ا ّ
بأن ال�دول العربي�ة تريد تدمري
إسرْ َ ائي�ل ،هي صورة غري صحيحة ،وبالتأكيد غري موجودة اليوم ،مُشيرا ً إىل
ّ
العربي كانت محالً للرصاع لدى العرب،
أن أصل العالقة اإلسرْ َ ائيلية مع العالم
ّ
فإسرْ َ ائيل دولة منظمة وثقافية وعىل عالقة قوية جدا ً بأَمريكا وهي تس�اهم
يف استقرار الرشق األوسط» ،عىل حد زعمه.

روبرت فيسك :استعادة الجيش السوري
ملدينة تدمر ص َد َم الغرب
 -وكاالت

 متابعاتنجحت أجهز ُة األمن القربصية يف اعتقال
مختط�ف الطائرة املرصي�ة يف مطار الرنكا
القربيص س�يف الدي�ن مصطف�ى وتحرير
جميع الرهائن بحسب فرانس برس.
وأ ّك�دت اإلذاع�ة القربصي�ة أن مختطف
الطائ�رة املرصي�ة خرج رافعا يدي�ه ،وفيما
أش�ارت وزارة الطريان يف بي�ان مقتضب إىل
إنه تم اإلفراج ع�ن جميع الرهائن والقبض
عىل الخاطف ،كش�فت مصاد ُر إعالمية عن

أن خاط�ف َالطائرة املرصي�ة لم يكن يرتدي
حزاما ً ناسفاً.
وكان�ت مصادر مطلع�ة بمطار القاهرة
أك�دت ،أن طائ�رة «ب�رج الع�رب» التابع�ة
لرشك�ة مصر للطيران والت�ي ت�م فقدا ُن
االتص�ال به�ا ،ت�م اختطافها صب�اح اليوم
الثالثاء ،من قبل مجهولني.
وأضاف�ت املص�ادر ،أن الطائ�رة هبطت
بمط�ار الرن�اكا بقبرص ،الفت�ة إىل أن أحد
الخاطفني هدد قائ�د الطائرة بتفجري حزام
ناس�ف كان يرتديه أس�فل مالبسه إلجباره

على تغيير مس�ار الطائ�رة ،فيم�ا تكثف
س�لطات األم�ن القربصي�ة م�ن جهوده�ا
لكشف مالبسات الواقعة.
م�ن جانب�ه ،أعل�ن الرئي�س القبريص
نيك�وس اناستاس�يادس الثالثاء ،أن خطف
طائ�رة مرص للطيران إىل مط�ار الرنكا «ال
عالقة له باإل ْر َهـاب» وذلك بعد ساعات عىل
هبوطها يف الجزيرة.
وق�ال الرئي�س القبريص خلال مؤتمر
صح�ايف :أن دواف�ع الخاط�ف ال�ذي طل�ب
رؤي�ة زوجته الس�ابقة القربصية لم تتضح

بعد «لكنه�ا يف مطلق االح�وال ال عالقة لها
باإل ْر َهـاب».
يذك�ر أن الطائ�رة م�ن ن�وع «إيرب�اص
 »320تعرض�ت للخط�ف وه�ي يف رحل�ة
داخلية من مطار برج العرب يف اإلسكندرية
إىل القاه�رة ،وعىل متنها  60ش�خصا ً بينهم
الطاق�م املتك�ون من  7أف�راد وضابط أمن،
وتم فقدان االتصال بها بعد فرتة وجيزة من
إقالعه�ا يف طريقها ملطار القاه�رة ،لتهبط
يف مطار الرنكا القبريص تحت وطأة تهديد
خاطفها بتفجري حزام ناسف تزنّر به.

أ ّكد الكاتبُ الربيطاني روبرت فيس�ك ،أن استعادة الجيش السوري ملدينة
تدمر الس�ورية األثرية ش�كل صدمة كبرية للغرب؛ ألنه يثب�ت جدية الجيش
السوري وحلفائه يف محاربة التنظيم ،مقابل عجز التحالف الدويل الذي تقوده
الواليات املتحدة يف استعادة أي أ َ َراض من التنظيم.
وأعرب فيس�ك يف مق�ال نرشت�ه صحيف�ة «االندبندن�ت» الربيطانية عن
اس�تغرابه من الصمت الربيطاني واألَمريكي حيال ما حققه الجيش السوري
باستعادة مدينة تدمر التأريخية من إ ْر َهـابيي تنظيم «داعش» والتي أوقعت
هزيم�ة هائلة ل�ه ،بينما كان من األجدر بهم أن يحتفلوا بذلك وال س�يما بعد
التفجيرات اإل ْر َهـابية املتك�ررة التي نفذها إ ْر َهـابيو ه�ذا التنظيم يف أوروبا
وأحدثها اعتداءات العاصمة البلجيكية بروكسل الثالثاء املايض ،التي أسفرت
عن سقوط  34قتيالً وأكثر من  230مصاباً.
ولف�ت فيس�ك إىل الت�زام الرئيس األَمريكي ب�اراك أوباما ورئي�س الوزراء
الربيطان�ي ديفيد كامريون الصمت املطبق إزاء اس�تعادة مدينة تدمر ،مذكرا ً
أن كاميرون التزم الصمت أَيْـضا ً عندما أق�دم إ ْر َهـابيو «داعش» عىل تدمري
اآلث�ار يف تدم�ر وعىل إعدام عال�م اآلثار ومدير آثار مدينة تدمر األس�بق خالد
األس�عد ،يف الوق�ت الذي قام في�ه بتنكيس العل�م الربيطاني بع�د وفاة رأس
النظام السعودي السابق الذي تدأب سلطاته عىل تنفيذ عمليات إعدام بقطع
الرؤوس.
وبني فيس�ك ،أن الجيش الس�وري يحقق مزيدا من التقدم ،وأنه يف الوقت
الذي كانت فيه الطائرات الروس�ية تقصف مواقع تنظيم «داعش» اإل ْر َهـابي
يف س�وريا ل�م تفع�ل الطائرات األَمريكية ش�يئاً ،م�ا يعيد إىل األذهان س�ؤاال ً
منطقي�ا ً ط�رح مرارا ً ح�ول امتناع األَمريكيين ع�ن رضب إ ْر َهـابيي تنظيم
«داع�ش» وقوافله�م رغ�م مزاع�م اإلدارة األَمريكي�ة بش�أن محاربتها لهذا
التنظيم وعزمها القضاء عليه.
وأش�ار فيسك إىل أن األَمريكيني ليسوا جادين بالقدر الكايف بشأن محاربة
تنظيم «داعش» اإل ْر َهـابي وجل ما يرغبون به هو تحجيم قدرته.
كما اش�ار فيس�ك ،إىل أن قائدا ً عسكريا ً سوريا ً س�أله بعد هزيمة جنوده
ومقتل ابنه أثناء الدفاع عن مدينة حمص قائال« :إذا كان األَمريكيون يرغبون
يف تدمير تنظيم «داع�ش» ،فلماذا يمتنع�ون عن قذفه�م بالصواريخ عندما
يرونهم من الجو؟».

مش���روع الشعار ومش���روع مقاطعة البضائع األمريكية واإلسرائيلية
يواج���ه املش���روع النفاقي ويف ّعل األمة في حالة م���ن التعبير عن العداء
والسخط ويهيئها ألي موقف حتتاج إليه ملواجهة العدو.

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

( ددعلاعلاا  سيمخلالاسيمخلامخلا  31سيمخلالارام  31سيمخلامخلالا

كلمــــــة أخـــــيرة

نظرة قائد الثورة للمرأة
وزيف الحضارة الغربية
أنس القاضي
تحصينا ً للمرأة ا ُملسلمة..
س�يبدو من الش�كل تماث ٌل
يجع�ل خطابَ�ي أَن ْ َ
صــ�ار
ْ
واإلخــ�وَان ،يف خانة
الل�ه
رجعية واحدة ،ولكن شتان
بين س�لفية وصحراوي�ة
رؤية ْ
اإلخــ�وَان ،وحقيقة
موقفه�م (املعادي) للغرب،
وبين الخط�اب الحضاري
ال�ذي يُقدم�ه أَن ْ َ
صــار الله
ع�ن املرأة وعىل لس�ان قائد
يقول« :مقاب�ل البرتودوالر
لم يع�د الغرب يحكي ع�ن مظلومي�ة امل�رأة الـيَـمَ ـنية ،بل
إن أمري�كا وبريطاني�ا وفرنس�ا ودوال ً أخ�رى تق�دم للنظام
السعودي سلاح الفتك ليقتل بها الـيَـمَ ـنيني نسا ًء ورجاالً،
ويف ه�ذا درس للوات�ي ينظ�رن بإيجابي�ة إىل نش�اط بع�ض
منظمات الدول الغربية».
هذا ما قال� ُه قائد الثورة ،الزاخ�ر يف مضمونه ،يجعل من
كالم الس�يد تقدمي�ا ً وخاصة يف نظرته للغرب واس�تعمارية
م�ا تجيء ب�ه منظماتهم وزي�ف دعواته�ا ،يف تحليل واقعي
ملم�وس ،ال يقل ش�ئيا ً عما توصل إليه علم�اء االجتماع وما
كتب� ُه املفكرون الثوريون م�ن التيارات اليس�ارية املختلفة،
إىل ح ّد ال يتصوّ ُر ُه أح� ٌد ِممَ ن ينظرون ألَن ْ َ
صــار الله كحركة
دينية بمعزل ع�ن اجتماعية الحرك�ة وثوريتها التي تعكس
عليهم منط�ق التغيري والحركة ،ال منطق الجمود الس�لفي،
فحضو ُر أَن ْ َ
صــار الله يف ميدان الثورة واملقاومة منذ الحروب
ً
الست حتى اليوم يستندون كثريا فيه إىل دور املرأة املجاهدة،
ولي�س م�ن صالحهم على الواق�ع امليدان�ي تعطي� ُل نصف
ا ُملجتم�ع باعتباره�ا (ح�را ٌم وع�ورة وفضيحة) كم�ا يفعل
ْ
واإلخــوَان.
الوهابيون
صــار الله باملرأة كقوة ثورية وكإن ْ َ
إيمان أَن ْ َ
ـس�ـانة غري
ناقصة ه َو انعكاس لل�دور النضايل الذي تلعبُه يف صفوفهم،
وه َو دو ٌر نضايل كبري اشتركت به ُك ّل نساء الـيَـمَ ـن وظهَ َر
يف أنصع تجليات�ه يف صمود املرأة الي�وم بمواجهة العُ ـ ْدوَان،
ويف هذا املقال أُشيرُ إىل بعض النق�اط التي تحدث عنها قائد
الثورة عن املرأة وهي لُبُّ رس�التِهِ للمرأة الـيَـمَ ـنية يف ذكرى
ميالد فاطمة الزهراء.
تبدو املرأ ُة الـيَـمَ ُ
ـنية ككل متماثلة يف العباءات األفغانية،
الش�بيهة بالخيمة ،القادمة ِمن االستعمار الترُ كي وتكريس
الوهابي�ة ،وال عالق�ة له بالدي�ن وأ َ ْ
صبَـح جز ًء م�ن الثقافة
العام�ة ،إال أنّ� ُه و ُرغ�م واحدي�ه الش�كل ،هن�اك اختالف يف
ُ
الفارق بني املرأة التي ينظر إليها الس�يد وبني
املضمون ،وه َو
املرأة التي تتجس�د يف الوهاب�ي ْ
اإلخــوَان�ي ،أال وه َو تلمس
الجوهر اإلن ْ َ
ـس�ـاني الثوري يف املرأة ،يقول قائد الثورة« :برز
الدور املتميز للمرأة الـيَـمَ ـنية يف تس�تطيع ،مع صربها عىل
ظ�روف الحرب .كما برز األثر الطي�ب للمرأة يف تربية النشء
عىل قيم اإلسالم العظيمة من عزة وإباء وشجاعة وثبات».
وه�ذا الفضل والدور ه� َو الفارق بني امل�رأة الثورية وبني
امل�رأة الرجعية ،ه َو املوقف ال اللبس ،ونس�ب ه�ذا االنتصار
إىل امل�رأة تج ّرد من النزعة الذكورية التي تنس�ب االنتصارات
للذكور ومن الذكور قادة الجيوش! ويضيف الس�يد «اإلسالم
العظي�م رفع قدر امل�رأة وأعىل من ش�أنها ،وخ ّل�د يف القرآن
الكريم نماذج من النس�اء الصالحات كم�ا خ ّلد ذكر األنبياء،
ومن املهم لألخوات املؤمنات االستفادة من مآثر وسري سيدة
نساء العاملني فاطمة الزهراء وابنتها زينب».
ومن أه ّم النقاط التي تحدث عنها الس�يّد ،فهي يف تحليله
ُ
يهدف ل�ه الغرب م�ن اس�تهداف القيم
االجتماع�ي عن م�ا
اإلسلامية واألخالقية فليس اس�تهداف للقيم كقيم مُجردة
ٌ
استهداف للمجتمع
بل خلفه تسلي ٌع رأس�مايل للمرأة وخلفه
ككل ،وبالتايل وقوع البلد س�هلة بيد العدو يقول قائد الثورة:
«إن ش�عبنا الـيَـمَ ـن�ي فخو ٌر بامل�رأة الـيَـمَ ـنية وما تتحىل
ب�ه من صرب والتزامها بقيم دينه�ا وموروثها الحضاري وما
تقوم به من دور أس�ايس يف البني�ان األرسي ،وتقاليد الغرب
ُ
تح�رص عىل تجريد املرأة من ُك ِّل ما يصونها ،اس�تهدافا ً منه
للمرأة ،تحويلها إىل س�لعة للفس�اد وس�عيا ً
لتقويض األرسة
ِ
والنظام االجتماعي».

سقوط العدوان بضربة الشعب القاضية
حميد رزق
ُ
رسالة الش�عب الـيَـمَ ـني وصلت
ً
مدوية ،ويكا ُد كافة املراقبني العرب
واألجان�ب املهتمني بمتابعة يوميات
العُ ـ� ْدوَان الس�عودي األمريكي عىل
الـيَـمَ ـ�ن يجمع�ون أن ي�وم الـ26
من ش�هر م�ارس املايض مث�ل يوم
الرضب�ة القاضي�ة الت�ي س�دّدها
الش�عب الـيَـمَ ـن�ي إلىَ الس�عودية
ً
ماثلة
فبات�ت هزيمة حلف العُ ـ ْدوَان
ال تحت�اج إلىَ أ َ ْكثَــ�ر من مش�اهدة
ماليين الـيَـمَ ـنيين يتظاهرون يف
ش�وارع العاصمة صنع�اء ابتهاجا ً
بنجاحه�م يف الس�نة األوىل م�ن
الصم�ود ..وكان الفض� ُل بع�د الله يف ذلك للش�عب
الـيَـمَ ـن�ي ال�ذي بوعي�ه وخروج�ه الكبري أس�قط
أ َ ْهــد َ
َاف الغزاة واملعتدين.
لقد كان الشعب الـيَـمَ ـني شامخا ً عىل مدى عام
من املواجهة ،لكنه يوم الس�بت املايض توَّجَ ُك ّل تلك
التضحيات والوعي والش�جاعة بما أده�ش العا َلمَ،
وفيم�ا كان املراقب�ون يعتق�دون أَن حال�ة الضعف
والوه�ن قد أصابت اإلن ْ َ
ـس�ـان الـيَـمَ ـن�ي فإذا به
يخرج يف رس�الة ش�عبية ثورية صعق�ت األَعْ ــدَاء
وقبلت املوازين.
وبمقابل ه�ذا الح�دث الكبري تتواص�ل إنجازات
الجي�ش واللجان الش�عبية س�واء على صعيد دحر
مح�اوالت العُ ـ� ْدوَان اليائس�ة للتق�دُّم يف ح�رض
ومي�دي أ َ ْو يف بعض الجبهات الداخلي�ة ،وقد تابعنا
ُ
احتف�االت املرتزقة يف تع�ز إلىَ رصاخ
كي�ف تحولت

واستجداء من جديد.
على الصعي�د اإلن ْ َ
ـس�ـاني وفيما يتعل�ق بملف
ُ
الجه�ات
األرسى واملخفيين تواص�ل
املعني�ة به�ذا املل�ف ب�ذْ َل جهودها
املتواصل�ة برعاية ومتابعة من قائد
الث�ورة ،وخلال اليومَ ين املاضيني
تم�ت عملي�ة تب�ادل أف�رج خاللها
عن ح�وايل مائة من أبطال جيش�نا
ولجانن�ا مقاب�ل ع�ددٍ م�ن جن�ود
وضباط الجيش السعودي.
أم�ا بخص�وص املفاوَض�ات فال
ُ
زل�ت عن�د قناعت�ي ب�أن حكاي�ة
املفاوض�ات والحدي�ث ع�ن موع�د
مح�دد لوقف العُ ـ ْدوَان ليس س�وى
خدع�ة يحاول�ون تكرا َره�ا م�ر ًة
أخ�رى؛ به�دف رشاء الوق�ت ورصف
أنظار العالم عن فش�لهم وجرائهم ،فيما يواصلون
االس�تعدا َد ملح�اوالت جدي�دة لتحقي�ق انج�ازات
واخرتاق�ات ميداني�ة نوعي�ة ه�ذه امل�رة يريدونها
باتج�اه العاصم�ة وتصوروا لو س�يطروا حتى عىل
قري�ة نائية يف محافظ�ة صنعاء كما ج�رى يف نهم
فإنه�م س�يعملون يف اإلعْ ــلاَم على تصوير األمور
وكأنهم أ َ ْ
صبَـحوا يف الحصبة وحي املطار.
َ
طبع�ا ً
ُ�ل
م
تعا
وق�ف
صوابي�ة
يعن�ي
ال
ه�ذا
أيّ
ٍ
يف الجبه�ة السياس�ية ،لك�ن الرك�ون والرتاخ�ي
واالنرصاف عن املعركة وكشف مخططات األَعْ ــدَاء
إلىَ الرتاش�قات الحزبية يس�ه ُم يف تحقيق أ َ ْهــدَاف
الع�دو بخلق أولي�ات للناس غري ما يج�بُ أَن يكون
وه�و التصدّي للغزاة وتمتين ُك ّل ما يتعلق بالجبهة
الداخلية.

صدور العدد العاشر من
مجلة «االعتصام» والتاسع
من مجلة «فتاوى»
ص�در مطل َع األس�بوع الج�اري ع�ن رابطة
علم�اء الـيَـمَ ـ�ن الع�د ُد الع�ارشُ م�ن مجل�ة
االعتصام الفكرية الثقافية اإلسلامية ،بالتزامن
م�ع الذكرى األوىل للعُ ـ ْدوَان األمريكي الس�عودي
عىل الـيَـمَ ـن.
ً
مجموع�ة م�ن القضاي�ا
وَتن�اول الع�دد
واملواضيع.
وَاحت�وى العدد ملفا عن الش�هداء ومكانتهم
العظيمة التي ينالونها بفعل تضحياتهم بعنوان
«عن�د ربه�م يُرزق�ون» وملفا ً آخر حم�ل عنوان
«وقاتلوا يف س�بيل الله الذين يُقاتلونكم» ،إضافة
ح�وار مع العالمة أحمد ب�ن درهم بن حورية
إىل
ٍ
املؤيدي
إىل ذل�ك تناول�ت افتتاحية العدد الت�ي كتبها
رئي�س التحري�ر وأمين ع�ام الرابط�ة العالم�ة
عبدالسلام الوجيه ،اآلثار الت�ي خ ّلفها العُ ـ ْدوَان
خالل عام..
كما صدر عن الرابطة أيضا ً العد ُد التاس ُع من
َ
عنوان «ال
مجلة فت�اوى ونرشتان حمل�ت األوىل
عذر للجميع عن التح�رك يف مواجهة العُ ـ ْدوَان»،
وحملت الثانية عنوان «ثقافة الجريح».

