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دعا الشعب إلى حملة تضا ُمن مع البنك وو ّجه مؤسسات الدولة إلى العناية بالشأن اإليرادي:

ال�سيد عبدامللك احلوثي يف الذكرى الثانية لثورة � 21سبتمرب وذكرى الغدير:

العدوان على
بلدنا ليس حدثاً عابر ًا
ويحتاج إلى تحرك
وواع لمواجهة
جاد ٍ
العدوان

الثورة مستمرة

حتى يتحقق لنا حرية واستقالل ودولة عادلة

لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل :أرسل حرف (ش) برسالة نصية إىل:
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والهدف منه اإلضرار
بالشعب بأكمله
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أكثر من  75شهيدا وجريحا بمجزرة مروعة ارتكبها العدوان
السعودي األمريكي مستهدفاً سوقاً شعبياً بالحديدة

م�صدر بالأمن القومي :غاراتُ العدوان تهدفُ
�إىل تهريب �سجناء من تنظيمي داع�ش والقاعدة
استشها ُد مواطن وإصابة آخرين يف
غارات هستريية على مدينة صنعاء
القديمة التأريخية وتضرر العشرات
من املنازل األثرية

 متابعاتواصل العدوان السعودي األمريكي
ارتكاب املجازر بحق الش�عب اليمني
وارتك�ب مجزرة جديدة أس�فرت عن
س�قوط عرشات الش�هداء والجرحى
بينه�م أطفال إث�ر قصف اس�تهدف
سوقا شعبيا يف الحديدة.
وأفادت األجهزة األمنية بالحديدة
ان طيران الع�دوان الس�عودي
األمريكي ش�ن مس�اء أمس األربعاء
غارتني عىل س�وق الهنود الشعبي يف
مديرية الحوك مما أدى لس�قوط 25
ش�هيدا وأكثر م�ن  50جريحا بينهم
أطفال.
ووجه�ت مستش�فيات مدين�ة
الحدي�دة ن�داءات عاجل�ة للمواطنني
للتربع بالدماء للجرحى الذين اكتظت
بهم املستشفيات.

( ددعلاعلاا

 -خاص

َ
اس�تهدافه ملدين�ة صنع�اء القديمة
ج�دّد الع�دوا ُن األمريك�ي الس�عودي
ّ
ش�ن صباحَ الثالث�اء املايض ع�ددا ً من الغ�ارات اإلجرامية
التأريخي�ة ،حي�ث
أسفرت عن استشهاد الحاج محمد املسوري وعدد من أفراد أرسته إضافة إىل
ترضر عدد من املنازل املجاورة.
وبحس�ب س�كان صنعاء القديمة فق�د ترضرت عدة من�ازل من القصف
منها منازل تعود لكل من آل القطاع وآل رس�ام وآل املطاع وآل السنحاني وآل
الظفاري وآل أبوطالب.
وأدانت الهيئة العامة للمحافظة عىل املدن التأريخية ما تعرضت له مدينة
صنعاء القديمة من عدوان أمريكي سعودي غاشم الثالثاء املايض.
وبحس�ب بيان أصدرته الهيئة فإن هذا العدوان أدى إىل تدمري مبارش لعدد
من املباني التأريخية يف املدينة وترضر عدد من املباني املجاورة ملركز االنفجار
بأرضار متفاوتة وظهور تش�ققات وتح ّ
طم للعق�ود والقمريات والزجاجات
وظهور تش�ققات تنذر بزيادة االرضار وتفاقمها نتيجة لالنفجارات الناتجة
عن صواريخ الطريان.
وناشدت الهيئة ُك ّل املنظمات الدولية املعنية واملهتمة بالحفاظ عىل الرتاث
اإلنس�اني ويف مقدمتها منظمة األمم املتحدة – اليونس�كو بان تتحمل كامل
مس�ؤوليتها تج�اه حماية املدن واملعال�م واملواقع التأريخي�ة يف اليمن كرتاث
انساني عاملي يهم البرشية جمعاء.
وطالب�ت الهيئ�ة م�ن املنظم�ات الدولي�ة أن تب�ادر إىل اتخ�اذ اإلجراءات
القانوني�ة التي نص�ت عليه�ا اتفاقيات حماية التراث والتي تح�رم وتجزم
استهداف املواقع الرتاثية اثناء الحروب والنزاعات املسلحة.
ويق�وم العدوان األمريكي الس�عودي باس�تهداف ممنهج للم�دن واملعالم
األثرية اليمنية ،حيث بلغ عدد املواقع الذي اس�تهدفها طريان العدوان بش�كل
مب�ارش أكثر من س�بعني موقع�اً ،كما بلغ ع�دد املواقع التي تضررت بفعل
غارات العدوان بحسب وزارة الثقافة إىل  4000معلم.
ويف السياق رصح مصدر مسؤول يف جهاز األمن القومي أن الجهاز تعرض
يومي 13و 14سبتمرب الجاري لغارات مكثفة من قبل طريان تحالف العدوان
بقيادة السعودية طالت مبانيه ومنشآته ومنها منشآت مكافحة اإلرهاب.
وأش�ار املصدر يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) إىل أن هذه الغارات
تسببت يف وقوع عدد من الضحايا املدنيني من ساكني املنازل املجاورة للجهاز
والتي طالها أَيْضا ً قصف طريان العدوان.
وفيما عبرّ املصدر عن اس�تنكاره الش�ديد لهذا الهج�وم الرببري غري املربر
باعتبار أن الجهاز ليس مؤسسة عسكرية وإنما جهاز أمني معني بمكافحة
اإلره�اب والحد من انتش�ار تنظيماته ،فإن�ه يحمل دول العدوان مس�ؤولية
تعرض حياة املحتجزين للخطر س�واء العن�ارص اإلرهابية أ َ ْو املحتجزين عىل
ذمة قضايا تجسس من جنسيات عربية وأجنبية ومنهم أمريكيني.
وتس�اءل املص�در عن س�بب اس�تهداف جهاز األمن�ي القوم�ي ومحاولة
تهريب الس�جناء من تنظيمي القاعدة وَداعش ،وقال «هل السبب نوايا بعض
األط�راف اإلقليمية والدولية إتاحة الفرصة لعن�ارص التنظيمني للتمدد ،أم أن
السبب نوايا عرقلة جهود مكافحة اإلرهاب خدمة ألجندات تلك األطراف».
وأكد املصدر أن الجهاز وبالرغم من الهجمة الرشسة التي تعرض لها فإنه
سيستمر يف جهوده يف مكافحة اإلرهاب ووفق اإلمكانات املتاحة.

الحديدة تحتض ُن الذكرى الثانية لثورة  21سبتمرب بإقامة فعالية جماهرية كربى
 الحديدةح ّلت الذكرى الثانية لثورة  21سبتمرب والبلد
ٍ
وتحديات خطرية ويف مقدمتها
يم�ر بمنعطفات
اس�تمرار العدوان األمريكي السعودي عىل بالدنا
وحرب ْ
اق َ
تصادية كربى تستهدف تركيع وإذالل
وتجويع الشعب اليمني.
واحتفل�ت بالدنا ه�ذا العام بذك�رى ان ْ َ
تصار
الث�ورة يف محافظة الحديدة غرب�ي البالد ،حيث
أقيم�ت فعالي�ة جماهريي�ة كبرى حرضه�ا
مس�ؤولون كب�ا ٌر ورئيس اللجن�ة الثورية العليا
محمد عيل الحوثي.
وبدأت الفعالية بالسلام الجمه�وري وآيات
م�ن الذك�ر الحكي�م ،أعقبه�ا قصائ�د ش�عرية
وكلمات وفقرات أش�ادت بان ْ َ
تصار الش�عب عىل
ق�وى الفس�اد يف البلاد يف  21س�بتمرب ،2014
كما أش�ادت بصم�وده أمام العدوان الس�عودي
األمريك�ي من�ذ أكث�ر م�ن  18ش�هراً ،وأدان�ت
الع�دوان ال�ذي يهدف إىل إع�ادة الفس�اد لتبقى
اليمن تابعة له.
ورف�ع املش�اركون يف الفعالي�ة أعلام
الجمهورية اليمني�ة ،والالفتات املنددة بالعدوان
والحصار املفروض على اليمن من قبل العدوان
الس�عودي األمريك�ي ،والداعي�ة إىل اس�تمرار
التصدي ل�ه ،حيث ُكتب عىل إحداها “اس�تمرار

الث�ورة رضورة يف مواجه�ة ق�وى الع�دوان
واالحتلاَ ل.
ُ
رئيس اللجن�ة الثوري�ة العليا محمد
وألق�ى
عيل الحوثي كلم�ة يف الفعالية دعا فيها املجلس
الس�يايس األعلى إىل رسع�ة تش�كيل الحكومة،
وذلك ردا ً عىل تصاعد جرائ�م العدوان ومنافقيه
وحصاره عىل الش�عب اليمن�ي ،مؤكدا ً أن الثورة
مس�تمرة طامل�ا اس�تمر الع�دوان والطغي�ان
والفساد.
االحتف�ا ُل حضره القائ�م بأعم�ال رئي�س

ال�وزراء طالل عقالن وعدد من القائمني بأعمال
ال�وزراء وعدد من محافظ�ي املحافظات وأمناء
عموم املجالس املحلية.
وش�ارك يف االحتفال قيادة الجبه�ة الوطنية
ألَبْنَ�اء املحافظ�ات الجنوبي�ة ملقاوم�ة الغ�زو
واالحتَل�اَ ل ،كما ألقيت يف املهرج�ان كلمتان من
قبل محافظ الحديدة حس�ن أحم�د الهيج وعن
أَبْنَ�اء املحافظ�ات ألقاه�ا وكي�ل أول املحافظة
محم�د عي�اش قحي�م أكدت�ا تأييدها لق�رارات
املجلس الس�يايس األعىل االخرية بش�أن التعامل

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

م�ع الوض�ع ْ
االق َ
تص�ادي واألمن�ي وتج�اوز
الصعوبات التي تعرتض مسار التنمية.
وأش�ادا بالقرار الش�جاع للمجلس السيايس
األعلى الخاص بالعف�و العام والش�امل عن ُك ّل
يمني ،مدنيا ً كان أ َ ْو عس�كرياً ،شارك بالقول أ َ ْو
بالفع�ل يف جريم�ة العدوان على اليمن من قبل
السعودية وحلفائها.
ونوه الهيج وقحيم بتضحيات أبطال الجيش
واللجان الش�عبية يف مواجه�ة العدوان وتحقيق
االن ْ َ
تص�ارات على األرض وتحطي�م أس�طورة

مدير التحرير:
أحمد داوود

أسلحتهم املتطورة عىل صخرة إرصار وبطوالت
الجندي اليمني الصلبة.
كما اشادا بصمود أَبْنَاء الشعب اليمني يف ُك ّل
املحافظ�ات ووقوفهم الصادق إىل جانب القيادة
السياس�ية ممثل�ة باملجل�س الس�يايس األعلى
والوقوف صفا واحدا إىل جانب القوات املس�لحة
واللجان الشعبية للذود عن حياض الوطن.
واك�دا أن ه�ذه الث�ورة تمكن�ت م�ن اقتلاع
رموز الفس�اد وقطعت ج�ذور العمالة والخيانة
ك�ون ه�ذه األرض طيب�ة وطاه�رة ال تقب�ل إال
طيب�اً ،وه�ذه الث�ورة العظيمة الت�ي جاءت من
املستضعفني وللمستضعفني واملظلومني جاءت
لرتسم أمل مرشق عىل محيا هذا الوطن.
وح�ث محافظ الحديدة ووكيل أول املحافظة
على االس�تجابة لطل�ب قائ�د الث�ورة يف إطالق
حملة شعبية لدعم البنك املركزي وتعزيز صمود
الجبهة الداخلية يف مواجهة العدوان.
وأهاب�ا بالتجار وكل رجال امل�ال واألعمال يف
جمي�ع املحافظات التعاون لدع�م البنك املركزي
ومس�اندة الش�عب اليمني .تخلل الحفل قصيدة
ش�عرية للش�اعر معاذ الجنيد وأوبريت بعنوان
«تح�رر واس�تقالل» قدمته فرق�ة املركز الثقايف
التابع�ة ملكت�ب الثقاف�ة بالحدي�دة وع�روض
مختلفة لفرسان الذي استعرضوا بخيولهم أمام
الحارضين.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع املطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com

( ددعلاعلاا
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حمّ ل الأمم املتحدة والتحالف ال�سعودي الأمريكي م�س�ؤولية ما يتعر�ض له ال�شعب اليمني

املجلس السياسي األعلى :ال مفاوضات إال بعد وقف العدوان على اليمن ورفع الحصار الربي والبحري والجوي
 متابعاتَ
ُ
رفض أيَّة
املجلس الس�يايس األعلى
أعلن
مفاوض�ات سياس�ية قب�ل توق�ف العدوان
الس�عودي عىل اليمن ورفع الحصار بش�كل
كامل وشامل.

وق�ال مص�در مس�ؤول باملجل�س يف
ترصيحات نقلتها وكالة االنباء اليمنية سبأ
أم�س األربع�اء إن «األولوي�ة الراهنة تتمثل
بوقف الع�دوان الرببري الغاش�م عىل بالدنا
م�ن قب�ل دول التحال�ف بقيادة الس�عودية
وبدع ٍم أمريكي وتحت مرأى ومس�مع األمم
املتحدة واملجتمع الدويل».

وأض�اف املص�در أن أي ح�وار يف إط�ار
الع�دوان والحصار س�يكون تغطية لجرائم
العدوان.
َ
موقف املجلس الس�يايس األعىل
وق�ال إن
وكل الق�وى الوطنية واض�حٌ ومع َلن برفض
أي حوار إال بعد وقف العدوان ورفع الحصار
يف الرب والبحر والجو.

وحمّ �ل املصد ُر األم َم املتحدة والس�عودية
ودول التحال�ف وأمري�كا مس�ؤولية م�ا
يتع�رض ل�ه الش�عب اليمن�ي م�ن ع�دوان
وحصار ومس�ؤولية إعاقة الوصول للحلول
السلمية.
َ
الع�دوان يمع� ُن يف
وأش�ار املص�د ُر إىل أن
ارتكاب جرائمه واستهداف منازل املواطنني

وامل�دن التأريخي�ة واملواقع وَاملعال�م األثرية
وقت�ل األطفال والنس�اء والش�يوخ وتدمري
البني�ة التحتي�ة من مصانع ومستش�فيات
ومط�ارات وم�دارس ومس�اجد وموان�ئ
ومحط�ات الكهرب�اء واملي�اه واملنش�ئات
باإلض َ
َ
ـاف�ة إىل
الرياضي�ة واملعاه�د الفني�ة
تدمري الطرق والجسور.

لدواعي املصلحة الوطنية العليا :رئيس املجلس السياسي األعلى يصدر قراراً بالعفو العام
 متابعاتُ
رئي�س املجل�س الس�يايس األعلى
أص�در
صال�ح الصم�اد ق�رارا ً يقيض بالعف�و العام
انطالق�ا ً من الحرص على إتاحة الفرصة ملن
س�اند من اليمنيني العدوان على اليمن وملن
انخ�رط من اليمنيني يف أعم�ال عدائية تخدم
العدوان يف العودة إىل الحياة العامة.
وبحس�ب ن�ص الق�رار وتجس�يدا ً ل�روح
التس�امح التي جُ ب�ل عليها الش�عب اليمني،
وتمثلاً إلرادت�ه يف اس�تعادة ا ُملغ�رر بهم من
أبنائ�ه إىل حاضن�ة الوط�ن ليع�م السلام
والطمأنينة يف رب�وع الوطن ،وللحيلولة دون
ْ
اس�تم َرار العدوان يف املتاجرة بدماء اليمنيني
وب�ث الفرق�ة والني�ل م�ن الوح�دة الوطنية
والتماس�ك والتالح�م االجتماعيني املعهودين

يف الش�عب اليمني وبم�ا يتيح لجمي�ع أبناء
الش�عب ،دونما استثناء ،املش�اركة يف عملية
إع�ادة البن�اء والتنمي�ة للوط�ن ولدواع�ي
َ
واس�تجابة لكل ما
املصلح�ة الوطني�ة العليا
تقدم تقرر ما ييل:
م�ادة ( :)1يُعفى عفوا ً ش�امالً كل يمني،
مدني�ا ً كان أ َ ْو عس�كرياً ،ش�ارك بالق�ول أ َ ْو
بالفع�ل يف جريم�ة الع�دوان على اليمن من
قب�ل اململكة العربي�ة الس�عودية وحلفائها،
املس�تمرة من�ذ تأري�خ  26م�ارس 2015م
وينطبق هذا العفو عىل الفئات اآلتية:
ـ كل من صوب موقفه وعدل عن مساندة
الع�دوان بالق�ول أ َ ْو الفع�ل عائ�دا ً إىل وطنه
خالل شهرين من تأريخ نفاذ هذا القرار.
ـ كل من ع� َد َل عن القتال يف صف العدوان
وعاد اختياريا ً إىل منزله أ َ ْو مقر إقامته األصيل
خالل الفرتة املحددة يف الفقرة السابقة.

ـ كل م�ن عاد إىل منزل�ه باختياره املحض
تاركا ً القتال قبل صدور هذا القرار.
ـ كل م�ن ترك القت�ال إىل جان�ب العدوان
وانضم إىل صفوف الجيش واللجان الشعبية.
ـ كافة األ َ ْ
ش َخاص املحتجزين وقت صدور
ه�ذا الق�رار م�ن موقوفين عىل ذم�ة تهمة
مس�اندة الع�دوان متى ما قدم كل ش�خص
منهم تعهدا ً شخصيا ً بحسن السلوك ورفض
الع�دوان وع�دم ممارس�ة أي نش�اط يخدم
العدوان ،هذا ما لم يكن أي منهم موقوفا ً عىل
ذم�ةقضي�ةجنائي�ةوفق�ا ًللقان�ون.
م�ادة( :)2تتمتع الفئ�ات املحددة يف املادة
الس�ابقة بمزايا العفو العام الت�ي تتيح لهم
ممارس�ة كامل حقوقهم السياسية واملدنية
طبقا ً ألح�كام الدس�تور والقوانين النافذة،
فضالً عن امتناع مالحقتهم قضائيا ً وسقوط
أي دعاوى أ َ ْو أحكام إدانة سابقة عىل صدور

هذا القرار.
م�ادة( :)3يُس�تثنى م�ن العفو الش�امل
املقرر بمقتىض هذا القرار الفئات اآلتية:
ـ كل م�ن اس�تجلب وأل�ب الع�دوان على
اليمن.
ـ كل م�ن ارتك�ب جرائ�م ضد اإلنس�انية
يف ح�ق الش�عب اليمن�ي وس�اعد بتحدي�د
اإلحداثي�ات الت�ي أرضت باليمنيين والبنية
التحتية لليمن.
ـ كل من ارتكب أ َ ْو ساهم يف ارتكاب جرائم
إرهابية.
ـ كل من ارتكب جرائم س�لب ونهب وهتك
األعراض.
ـ الس�جناء الف�ارون من الس�جون أثناء
العدوان أ َ ْو قبله.
ـ كل من وقع يف األرس وهو يقاتل يف صف
الع�دوان بع�د انتهاء مدة اإلمه�ال املحددة يف

واسع ملبادرة قائد الثورة
تأيي ٌد شعبي
ٌ
يف دعم البنك املركزي

املادة ( )1فقرة ( )1من هذا القرار.
م�ادة( :)4ال يحو ُل العفو العام املنصوص
علي�ه يف ه�ذا الق�رار دون حق�وق الغير يف
إقامة الدعاوى س�واء أكان بالحق الشخيص
أ َ ْو بالح�ق املدني واملطالب�ة بتعويض الرضر
يف مواجهة املس�ئول عن ذلك من املش�مولني
بأحكامه.
م�ادة ( :)5عىل املش�مولني بالعف�و العام
م�ن الفئ�ات املح�ددة يف امل�ادة ( )1م�ن هذا
الق�رار مراجع�ة لجان االس�تقبال ا ُملش�كلة
م�ن املجلس الس�يايس األعىل لغ�رض تأمني
حياتهم بمنحه�م وثيقة « كف خطاب وعدم
التعرض «.
م�ادة ( :)6يشرف املجل�س الس�يايس
األعىل عىل تطبيق أح�كام هذا القرار ويصدر
الق�رارات والتفويض�ات والتعليمات املنظمة
لعملية التنفيذ.

يحص ُد عشرات
زلزال باليستي ُ
القتلى والجرحى من جنود العدو
بنجران باعرتَاف سعودي
 -خاص

أعلن�ت القوّ ُة الصاروخية للجيش واللجان الش�عبية إطْلاَ َق
صاروخ باليستي عىل تجمع للجيش السعودي يف نجران.
وقال مصدر عسكري إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا ً
باليس�تيا ً من طراز زلزال 3الباليستي محيل الصنع عىل تجمع
للجنود السعوديني يف معسكر رجال بنجران.
وأش�ار املصدر أن وحدة االستطالع التابعة للجيش واللجان
الشعبية أكدت أن الصاروخ أصاب هدفه.
من جانبها اعرتفت قناة العربية التابعة للنظام الس�عودي
بتع ُّرض تجمع للجنود السعوديني لرضبة صاروخية باليستية
م�ن األ َ َرايض اليمني�ة ،األمر ال�ذي أ ّكد صحة األنب�اء التي تفيد
بأن الرضبة الصاروخي�ة أوقعت عرشات القتىل والجرحى من
الجنود السعوديني.

 خاصُ
الحمل�ة
أم�س األو َل،
انطلق�ت
ِ
ُ
الش�عبية لدعم البنك املرك�زي اليمني،
وذل�ك بن�اء عىل دع�وة قائ�د الثَّـ� ْو َرة
الس�يد عَ بداملل�ك الحوث�ي يف س�بيل
مواجه�ة الع�دوان ْ
االق َ
تص�ادي ال�ذي
ُ
يفرض�ه التحالف األمريكي الس�عودي
عىل بالدنا.
وعَ ّب�رّ مواطن�ون ع�ن أهمي�ة هذه
املب�ادرة الت�ي أطلقها الس�ي ُد عَ بدامللك
الحوث�ي مؤكدي�ن وح�دة الص�ف يف
مواجه�ة الع�دوان بكاف�ة أنواع�ه
واالستعداد للتضحية لكافة اإلمكانيات
والسبل.
ويف س�ياق ذل�ك أكد ناش�طون عىل
صفح�ات التواص�ل االجتماع�ي على

أهمية الدعوة التي وجهها قائد الثَّـ ْو َرة
ورضورة االستجابة.
ويف هذا الس�ياق ق�ال املواطن أحمد
بن يحيى إن دعم البنك املركزي اليمني
ه�و دع� ٌم لالس�تقرار والحري�ة وَه�و
دع�م للشرف والعزة والكرام�ة وأعلن
بن يحيى دعمه للبن�ك املركزي اليمني
بمبل�غ  150000ريال عنه وعن أوالده،
مؤك�دا ً أن ه�ذا الدعم ل�ن يتوقف حتى
تخرج البلد من محنتها.
م�ن جانبه ق�ال الكات�ب الصحفي
األس�تاذ كم�ال الربتان�ي إن م�ن ل�م
يبخ�ل بدمه كي يقاوم اإلذالل لن يضن
باملال ..وبحسب الربتلني فإن اليمنيني
سيقاس�مون ْ
َ
االق َ
كفاف
تص�اد اليمني
يومه�م حت�ى يق�ف على قدمي�ه من
جدي�د ،مُشيرا ً إىل أن م�ا يم�ر به هذه

املرحلة ستبني الصديق من العدو.
بدوره قال املواطن أبو العز الس�ادَة
إن ه�ذه الدع�وة مهم�ة وأنه س�يكون
هن�اك تج�اوبٌ غري مس�بوق .مُشيرا ً
إىل فتح حس�اب وتوري�د املبلغ املقدور
عليه م�ن قبل املواطن ه�و دعم لليمن
وليس للبنك ،وقال أبو العز« :دعم البنك
املرك�زي بتوري�د يف حس�ابك أ َ ْو تنشى
حس�اب ب�أي مبلغ كبير أ َ ْو صغري هو
دع�م لليمن وليس للبن�ك هو دعم ضد
العدوان يف حرب�ه ْ
االق َ
تصاديّة هو دعم
معن�وي ملكك أن�ت ويف رصي�دك املايل
والوطني .س�وف يكون هن�اك تجاوب
كبري وغري مسبوق بإذن الله».
وكان قائ�د الثَّـ ْو َرة الس�يد عَ بدامللك
الحوث�ي قد دع�ا يف خطاب�ه املوجّ ه إىل
جماهري الش�عب اليمني بمناسبة يوم

الوالي�ة ال�ذي تزامن أيضا ً م�ع الذكرى
الثاني�ة لث�ورة الواح�د والعرشين من
سبتمرب إىل التكاتف يف مواجهة العدوان
ْ
االق َ
تصادي وذلك بالتربع للبنك املركزي
اليمن�ي ال�ذي يف�رض علي�ه العدوان
األمريكي الس�عودي حص�ارا منذ أكثر
من عام ونصف بهدف تجويع الش�عب
اليمني.
ه�ذا ويمك�ن َمل�ن أراد املش�اركة يف
حمل�ة دع�م البن�ك املرك�زي أن يفتح
حس�ابا ً باس�مه ويودع فيه ،س�واء يف
حس�اب توفري بريدي يف املركز الرئييس
للربي�د أ َ ْو أي ف�رع من ف�روع الربيد يف
املحافظ�ات .أ َ ْو يفت�ح حس�ابا ً ويودع
في�ه يف أي بنك ...ع�دا البن�ك املركزي،
حيث يعتم�د الدعم عىل اإلي�داع وليس
عىل التربع.

مصر ُع العشرات من منافقي
العدوان يف منطقة كهبوب
بمحافظة لحج
 خاصلق�ي ع�د ٌد كبيرٌ م�ن مرتزق�ة الري�اض ،أم�س األربع�اء،
باإلض َ
َ
ـاف�ة إىل إصابة عدد كبري يف منطقة كهبوب
مصارعَ هم،
بمديرية املضاربة بعد اس�تهداف مب�ارش لهم من قبل الجيش
واللجان الشعبية.
واس�تهدف الجي�ش واللجان يف وقت س�ابق تجمعا ً ملرتزقة
العدوان السعودي األمريكي رشق منطقة كهبوب يف املحافظة
ذاتها.
وكان ع�دد م�ن املرتزقة قد لقوا مصارعهم ي�وم الثالثاء يف
عملي�ات قنص نفذته�ا وحدات من الجيش واللجان الش�عبية
بالتزام�ن مع قصف مواقع لهم بصليات من الصواريخ يف ذات
املنطقة الواقعة جنوب تعز.

 4دراسة

ملف
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( ددعلاعلاا

ـاب والعوام ُل الموضوعية النطالق ال َّثـ ْو َرة
األَ ْس َب ُ

«ال

حلقة ا
ألوىل»

 21سبتمرب ..ثورة وطنية ديمقراطية
 -أنس القاضي

الثورة في بدايات تحركاتها حملت تنوعاً ملحوظاً

مقدمة

الش�ـعْ ُ
أخذت الثَّـ ْو َر ُة َّ
ـبية  21سبتمرب2014
ُ
وصفها باالنقالب،
شكالً جماهرييا ً ال يُمكن معه
ومضمونا ً ديمقراطي�ا ً واضحا ً ال إقصائياً ،وذلك
ْ
واالق َ
تصادية،
من حي�ث طبيعته�ا االجتماعي�ة
بتبنيه�ا مصالح أغلب طبق�ات ورشائح وفئات
املجتمع الـيَـمَ ـني ،وبتعبريها الس�يايس املؤكد
عىل الرشاكة الوطنية ،وان ْ َ
تصارها عىل عقبه من
أ َ ْكَب�رَ العقبات الت�ي أعاقت التق�دّم االجتماعي،
وحكومة خرجت عن مح�ددات التوافق الوطني
يف حس�مها لقضايا مؤتمر الحوار يف ممارستها
السياس�ية األَخيرَة ،وه�ي بمجمله�ا س�لطة
تكون�ت ع�ن رجعيته�ا بإعاقتها للتغيير حالة
قناعه موضوعية ،وإجماع عام لدى املجتمع.
أت�ت ه�ذه الثَّـ� ْو َر ُة يف مرحل�ة َ
خ َّ
اصـ�ة من
التأري�خ االجتماعي لبالدنا ،وه�ي املرحلة التي
واج�ه فيها التط�ور صعوبات متزاي�دة داخلية
 /خارجي�ة ،وص�ل بها التناحُ � ُر االجتماعي بني
س�لطة األقلي�ة املس�يطرة وجموع َّ
ُ
الش�ـعْ ـب
ا ُملفقري�ن مبلغ�ا ً لم يع�د معه باإلمْ � َكان احتواء
الثَّـ� ْو َرة ،وصدامه�ا العنيف مع س�لطة الدولة
وهي ليس�ت س�لطة فرد أ َ ْو حزب أ َ ْو أَحْ ـ َزاب أ َ ْو
مجموعة ْ
إفـ َراد.
إن س�لطة الدول�ة ه�ي دَائما ً س�لطة طبقة
اجتماعي�ة ،وه�ي ناش�ئة يف س�ياق الصراع
االجتماعي التأريخي املستمر بمحطاته النوعية
يف 62و  68وَ 78وَ 94و 2004و 2007و2011
وال يمكنه�ا أن تكون إلاَّ أداة الطبقة املس�يطرة.
وه�ي أي الس�لطة وإن كان�ت مصاغة حس�ب
الدس�تور والقان�ون والعملي�ات االنتخابي�ة
الش�كلية ،الت�ي كانت تج�ري من بع�د عام،90
وبالهيمن�ة األيدلوجي�ة وتزيي�ف الوع�ي ،إلاَّ أن
أصلها يف الواقع التأريخي للهيمنة ،ويف الرشوط
التأريخي�ة الت�ي تعي�د إنْتَاج الهيمن�ة وتحافظ
عليه�ا باملحافظ�ة على امللكي�ة االحتكاري�ة
ومختلف أش�كال االضطهاد واالستغالل والنهب
واالحتكار ْ
االق َ
تصادي ،يف ظل ظروف رأس�مالية
مُعق�دة وصل�ت معه�ا العالق�ات الس�لعية
البس�يطة إىل عُ مق الريف ومناط�ق البدو ال ُّرحَّ ل
ً
أغلبية
الت�ي تعترب مُلكيات «مُش�اعيه» ،ول�دَّت
ش�عبية كادحة ومفق�رة ونُخبة م�ن الطبقات
العلي�ا تحتك�ر الثروة ،وم�ن الطبيع�ي أن ينتج
ه�ذا البؤس يف ظل غياب ْ
اق َ
تص�اد إنْتَاجي كبري،
كم�ا أن قرار رفع الدعم عن املش�تقات النفطية
«الجُ رعة» ه َو أحد مظاهر الهيمنة الرأس�مالية
على ْ
االق َ
تص�اد الوطن�ي بكون�ه أح�د رشوط
صناديق اإلق�راض ،الذي يرهن مس�تقبل البالد
إض َ
بديونه�اَ ،
ـاف�ة لذل�ك فحكوم�ة (املنتصر)
ْ
«االق َ
تص�اد الحُ �ر» املنفت�ح عىل الس�وق
تبن�ت
العاملي من بعد حرب 94بما يجعل منا جزءا ً من
أزمات�ه وتقلبات�ه ،ويف  2013أنظم�ت الـيَـمَ ـن
إىل «منظمة التجارة العاملية» ،وكل هذه ش�واهد
تأريخيه ملموس�ة لس�يادة رأس املال؛ ورغم أن
ه�ذه الثَّـ� ْو َرة جاءت يف ظ�ل تس�يد الربجوازية
ولكنها من حي�ث القوى االجتماعية الرئيس�ية
موجهة ض�د ْ
ً
االق َ
تصاد
الت�ي قامت بها ل�م تكن
الس�لعي والرأس�مال كثورة عُ مالية اشتراكية،
إنم�ا س�عت إىل مُحارب�ة عالق�ات وأش�كال ما
قبل الرأس�مالية ،من بقايا االقطاع واملش�يخات
بملكياتهم العقارية الكبرية ،واتجهت نحو كبار
املوظفين الحكوميين البريوقراطيين املدنيني
والعس�كريني الذي�ن يُراكم�ون الث�روة واأل َ ْربَاح
الطائلة عىل حساب جوع َّ
الشـعْ ـب من الفساد
ونه�ب املال العام ،وما حظ�ت به من االمتيازات
االحتكارية للس�لع واملق�اوالت ،وهذه املس�ائل
الثورية التي أحس�ت بها الجماهري وعربت عنها
بلغ�ة بس�يطة ،وه�ي م�ن خصائ�ص الثورات
َّ
الشـعْ ـبية بثقلها الفالحي الريفي الكبري ،والتي
يشترك فيها العُ مَّ ال الريفني ورشيحة من عمال
امل�دن وصغ�ار الربجوازيين وس�ائر الكادحني،
وه�ذا ال يلغ�ي سيرورة تص�ادم مصال�ح هذه
الق�وى املتحالفة مس�تقبالً .ويأت�ي دور الريف
ممي�زا ً يف هذه الث�ورات الديمقراطي�ة من حيث
انهم يشكلون العدد األ َ ْكبرَ  ،ومن حيث استشعار
املعاناة امللموسة للريفيني ،كون تطور الريف يف
مثل هذه االوضاع محكوم كليا من خارجه ،دون
أن يكون لس�كان الريف أي تأثري عليه ،وهذا ما

 21سبتمبر ثورة
وطنية؛ أِلَن من مهامها
استكمال السيادة
َ
الوطنية ،والتخلص من
أشكال نفوذ وتغلغل
االستعمار الحديث
والذي يأتي بطريقة غير
مباشرة مستفيد ًا من
القوى االجتماعية ذات
المصالح المتشابكة مع
النفوذ األجنبي.
يفرس إفقار الريف والنزوح إىل املدن بعد عجزهم
عن حل قضية الريف وتأمني معيشتهم منه.
إن تعق�د العالق�ات واالنم�اط ْ
االق َ
تصادية يف
بالدنا كون الرأسمالية يف واقعنا الخاص ،اخذت
تتجه بنحو مخالف للتطور الرأسمايل األوروبي،
فف�ي الواق�ع األوروبي عندم�ا قام�ت الثورات
الديمقراطية (الربجوازية) املنادية بالجمهورية
كان�ت التش�كيلة االجتماعي�ة االقطاعي�ة ق�د
دكت اساس�اتها ،بفعل هذه الثورات التي نقلت
املجتم�ع إىل الرأس�مالية ،والت�ي كان�ت ثورات
تقدمي�ة آنذاك؛ لأِ َنها نقلت املتجمعات من تخلف
االقطاع إىل شكل رأس�مايل أرقى سوا ًء من حيث
تط�ور قوى اإلنْتَاج وَالعلم واملعرفة ،أما يف بالدنا
ومعظ�م بلدان الشرق التي كانت مس�تعمرات
قديم�ا ،فبفعل التدخل االس�تعماري ت�م إعاقة
تطور جنينيات الش�كل الرأسمايل املحيل بفرض

االس�تعمار الرتك�ي واالنجليزي أش�كال تداول
س�لعي رأس�مالية لترصيف منتجاتهم ،قبل أن
تكون االشكال الجنينية للرأسمالية يف مجتمعنا
ق�د تط�ورات لتتقبل ه�ذه العالق�ات الجديدة،
وكانت العالقات السلعية(الرأس�مالية) الناشئة
يف بالدن�ا آن�ذاك ال تعدو اكثر م�ن كونها تجمع
أَ ْ
س�وَاق أس�بوعية صغريه للمنتج�ات الزراعية
ودكاكني ومعامل حرفيه بس�يطة تتوارثها ارس
معينة ،وأ َ ْ
سوَاق بس�يطة عىل املوانئ ،فجاء هذا
التدخل االس�تعماري وش�وه التَخلُق الرأس�مايل
يف بالدن�ا ،وكان كب�ار االقطاعيين واملش�ايخ
ه�م املؤهلين تأريخي�ا ً لتك�ون له�م امللكية يف
ه�ذه العالق�ات اإلنْتَاجي�ة الجدي�دة ،فأصب�ح
الش�يخ واالقطاعي الذي ينتمي ألشكال ما قبل
الرأسمالية مديرا عاما ووكيال لالسترياد وتاجرا
أ َ ْو حت�ى مال�ك معم�ل صناع�ي يش�غل عُ مال
ويحتف�ظ بملكيات�ه العقاري�ة وري�ع األرض،
فه َو ش�يخ واقطاعي ورأس�مايل يف ذات الوقت،
ونف�وذه يف الدول�ة سياس�يا وقبليا وعس�كريا
منح�ه امتي�ازات للته�رب الجمرك�ي والتهرب
الرضيبي واحتكار بعض فروع اإلنْتَاج كالفروع
إض َ
االس�تخراجية والطاقية واالتص�االتَ ،
ـافة
إىل فس�اد الرش�اوي وغريه�ا ،وه�ي امتيازات
برجوازي�ة للموظفين البريوقراطيين لم توجد
يف زم�ن االقط�اع ،لك�ن االقطاعيني واملش�ايخ
النافذي�ن يتمتع�وا به�ا يف واقعنا الرأس�مايل يف
الوطن بش�كل عام ،أما بالنسبة للجزء الجنوبي
م�ن بالدن�ا فق�د أعي�دت هيمن�ة ه�ذه القوى
واالش�كال عليه م�ن بعد حرب صي�ف  ،94بعد
أن كان�ت ث�ورة  14أُكتُوبر يف جن�وب الوطن قد
حطمت مثل هذه االشكال السابقة للرأسمالية،
وبلورت قاعدة ولو بس�يطة ْ
لالق َ
تصاد اإلنْتَاجي
الوطني.
وهك�ذا تك�ون قد جمع�ت الق�وى املعادية
للتق�دم االجتماع�ي يف بالدن�ا -والت�ي قام�ت
ضدها الثَّـ ْو َرة َّ
الش�ـعْ ـبية -بني أشكال ما قبل
الرأسمالية من حيث امللكيات العقارية الكبرية،
وبني اش�كال رأس�مالية طفيلية من احتكارات
وتوكيلات أجنبي�ة وفس�اد بريوقراطي ،جريت
معه�ا الدول�ة للهيمن�ة الخارجي�ة الخليجي�ة
واألَمريكي�ة الرتب�اط رؤوس أم�وال ه�ؤالء
ومصالحهم به�ذه األنظم�ة االمربيالية والدول

من هذه العوامل
الظرف
التي انضجت
َ
توس ُع إ ْر َهـاب
الثوريُّ ،
«تنظيم القاعدة
وداعش» الذي أظهر
الدولة ضعيف ًة والسلطة
عاجزة ومتواطئة ،وآثار
الرعب االجتماعي،
بوصول جرائمهم
اإل ْر َهـابية إلى معاقل
الدولة مثل وزارة
الدفاع ومعسكرات
الجيش.
العميلة الرجعية.
وتعق�د هذه الرتكيب�ة الطبقي�ة يف مجتمعنا
َفرضت بالضرورة أن يكون ش�كل التغيري من
أج�ل الديمقراطية ثوري�اً ،ال انتخابيا ً كما كانت
تزع�م األَحْ ـ َزاب املعارضة ،الت�ي كانت جزء من
ْ
ُ
«اإلخـوَان
السلطة الطبقية السائدة وعىل رأسها
ا ُملس�لمني» ،يف رصاعه�م الثانوي م�ع «املؤتمر
َّ
الش�ـعْ ـبي العام» الذي يتش�ارك م�ع ْ
اإلخـوَان
نفس أصناف طبقات الربجوازية وكانوا الحلف
الطبق�ي املس�يطر من بعد  94-ول�و أن املؤتمر

لم يتعمد االصطدام بثورة 21س�بتمرب واعاقتها
كم�ا فع�ل ْ
اإلخـ�وَان وحِ فلهم -ل�ذا فالتغيري لم
يك�ن باملق�دور صناعتُه عبر التأثري الس�يايس
الفوقي على ا ُملجتمع ،حيث أن البُنية والعالقات
ا َملدنية ليس�ت متطورة بذلك َ
الشكل الذي يجعل
م�ن النض�ال املدن�ي فع�اال ً وحاس�ماً ،كم�ا أن
انم�اط الس�يطرة ْ
االق َ
تصادي�ة ليس�ت كغريها
من األنم�اط ْ
االق َ
تصادي�ة البورجوازية املتقدمة
الت�ي يُمك�ن التأثير عليه�ا بتغيري السياس�ية
ْ
االق َ
تصادي�ة للدول�ة بالوس�ائل الديمقراطي�ة
ْ
فاالق َ
تصاد كان
االنتخابية وضغط ال�رأي العام،
طوال الفرتة الس�ابقة يربز كمستويات وأنساق
فاس�دة واحتكاري�ة من ْ
اق َ
تصاد الظل والس�وق
السوداء ،ال تحدد مالمحه السياسات الحكومية
وال يمر عرب القنوات الرسمية وإن كان جز ٌء منه
يُمَ َّرر عرب فس�اد كبار املوظفين والبريوقراطية
العس�كرية يف ه�ذه القن�وات الرس�مية ،لكن�ه
وبش�كل رئيسي يُدار من خ�ارج الدول�ة ،وعىل
س�بيل املثال فلم يكن باملقدور بمسيرة سلمية
إلغ�اء س�يطرة ش�يخ قبَلي على أ َ َرايض كالتي
كان يُس�يطر عليه�ا ((بنو األحمر)) يف حاش�د،
وَل�م تك�ن العملي�ة االنتخابية ق�ادره عىل نزع
سلاح «الفرق�ة األوْىل مُدرع» وال بوس�ع مقال
بصحيف�ة ق�ادر عىل وق�ف الته�رب الرضيبي،
وال وزارة الدف�اع قادرة عىل تغري قائد عس�كري
نفوذه ال عالقة له بالنياشين التي حصل عليها،
وال رئي�س حكوم�ة قادر على وضع ح�د أدنى
لألس�عار والس�لع التي يملكها التاجر اشتراها
وكيل اس�ترياد ولم تُصنع يف مصانع داخل البلد،
َ
يكون
وغريها م�ن التعقيدات ،التي فرض�ت أن
التغيري ثوريا ً عنيفاً ،وب�ذات الوقت يحافظ عىل
ديمقراطيته باستهدافه ملعيقي تقدم َّ
الشـعْ ـب.
إن الرتكيب�ة الطبقي�ة املعق�دة جعل�ت م�ن
الطبقة السائدة تتناقض ليس فقط مع مصالح
العُ م�ال والفالحين وس�ائر الكادحين بل ومع
الفالحين املتوس�طني وأصح�اب االقطاعي�ات
الزراعي�ة الكبيرة ومع صغ�ار الربجوازيني من
أصح�اب املصان�ع واملعامل وامل�زارع الصغرية،
م�ن حي�ث هيمنته�ا االحتكاري�ة على اإلنْتَاج
والسوق ،وتناقضت مع مصالح صغار املوظفني
الحكوميني من حيث فسادها واحتكارها للتدرج
الس�لم الوظيف�ي ،ومن حيث تدمريه�ا أَيْضا ً
يف ُ
للقطاع الحكومي العام الخدمي واستثمارها يف
القط�اع الخاص ،وكل ه�ذه العوامل بالرضورة
تجعل من الثَّـ ْو َرة ضدها ليس�ت ثورة اشرتاكية
تخدم بش�كل أس�ايس مصالح الطبق�ة العاملة
ْ
اق َ
تصاديا ً وسياس�ياً ،بل ثورة ديمقراطية تمثل
مصال�ح أوس�ع طبق�ات املجتم�ع الـيَـمَ ـني،
فكان�ت ث�ورة  21س�بتمرب ث�ورة ديمقراطية،
تفتح البالد أمام التطور الرأسمايل ،عىل املستوى
الصناعي وإدخال املاكينات اآللية يف الزراعة.

الجذور األ ْوىل للثورة

وبداية ثورة  21سبتمرب لم تكن عا َم وقوعها
يف  2014ب�ل تع�ود جذوره�ا ،م�ن بع�د ح�رب
 94الت�ي عارضه�ا ((الس�يد حسين الحوثي))
م ّ
ُؤسس حركة أَن ْ َ
صـار الله ،عضو الربملان آنذاك،
ال�ذي اعتربها حربا ً ضد الحُ ـريّة والديمقراطية،
ورف�ض فت�وى إباح�ة دم الجنوبيين ،وحش�د
الجماهير ضده�ا بمسيرة احتجاجي�ة يف
محافظ�ة صع�دة ،مم�ا جع�ل ُ
الس�لطة تلتفت
إلي�ه باعتب�ار ِه مُتم�ردا ً عىل أنس�اق س�يطرتها
االجتماعي�ة والفكرية ،ومتهمة إي�اه بالتقارب
مع االشرتاكيني الذين تم كرسهم يف تلك الحرب.
تص�ار ُ
ويُذك�ر أن�ه بعد ان ْ َ
الس�لطة يف صيف
ذلك العام ،عىل دولة الجنوب واالشتراكي رشيك
الوحدة ،دبّرت محاول�ة الغتياله يف صعدة ،ومع
ْ
اس�تم َرار نقده الالذع للسلطة وتبنيه مع رفيقه
((زي�د عيل مصلح)) ثورة فكرية سياس�ية ضد
جمود الفك�ر الديني الس�ائد يف املذهبني الزيدي
ّ
الوهابي الذي كان
والشافعي والتوجه الس�لفي
أح�د أ َ َدوَات هيمن�ة الس�لطة ،ونض�ج حس�هم
الث�وري َ
خ َّ
اصـ�ة مع تزاي�د النش�اط األَمريكي
بذريعة مكافحة اإل ْر َهـاب الذي تنبها لهُ ،
ش�نت
ّ
س�ت حروب،
الح�روب العُ ـ ْدوَانية عىل أتباعهِ يف
والتي خرجت منها الدولة أضعف عسكريا ً فيما
تنامت ق�وة الجماهري الفالحية ا ُملس�لحة ،التي
كانت يف موقع املدافع من هذه االعتداءات والتي
تبل�ورت فكريا باس�م املسيرة القرآني�ة ،فيما

( ددعلاعلاا

كان ينعته�ا الخصو ُم بـ»املتمردي�ن الحوثيني»
ويتهمونه�ا بإعَ �ادَة نظ�ام اإلمام�ة ،وما كانت
مقاومة الريفيني املنتميني لهذه املسرية القرآنية
له�ذه الح�روب إلاَّ مع�ارك ثوري�ة يف مواجه�ة
الس�لطةَ ،
وخ َّ
اصـ�ة حني اُس�تخدمت القوة من
قبل ُ
الس�لطة لقم�ع الح�ق الديمقراط�ي لهذه
التي�ار الفكري من التعبري عن آرائه حول رفضه
للس�لطة الس�ائدة ذاته�ا الت�ي وصفه�ا الثوار
آن�ذاك بأنه�ا تابعة للغ�رب ولليه�ود والنصارى
من األَمري�كان واإلرسائيليين وأن ذَلك االرتهان
عمم فس�ادها ،وهذا م�ا كان واقعها الفعيل من
حيث تبعيتها للنظام اإلمربيايل العاملي ْ
تصاديا ً
اق َ
وسياس�ياً .ونتيج�ة ُ
ضع�ف الدول�ة م�ن ه�ذه
الح�روب العُ ـ ْدوَانية بالذات هو م�ا هيا الهتزاز
س�لطتها ،وظه�ور الح�راك الجنوب�ي يف جنوب
الوطن ع�ام  2007والحراك الجماهريي الصاعد
ع�ام  2011الذي عم ُك ّل الجغرافي�ا الـيَـمَ ـنية،
والذي خنقته ما يُس�مى بقوى املعارضة حينها
وعىل رأس�ها «اللقاء املشترك» الخاضع لهيمنة
ْ
لإلصـَل�اَ ح ،واملعرف
ونفوذ التجم�ع الـيَـمَ ـني
بتمثيل�ه مصال�ح كب�ار وكالء االحت�كارات
واالقط�اع واملش�يخة وج�زء م�ن البريوقراطية
العسكرية ،كما كش�فته الوقائع واملواقف تجاه
القضاي�ا الوطني�ة ،بمؤام�رة غربي�ة خليجي�ة
س�ميت باملبادرة الخليجي�ة .إلاَّ أن جزء ِمن مَ ن
ظلوا يف الس�احات يف حراك مستمر كشف العديد
من القضايا التي هيأت ْ
إلس َقاط حكومة الوفاق
وم�ن خلفها ُ
الس�لطة ،وع�ادت ه�ذه الحركات
الثوري�ة مع االنتفاضات الفالحية يف عمران وما
جاورها.
وهي ثورة وطنية؛ لأِ َن من مهامها استكمال
الس�يادة الوطني�ة ،والتخلص من أش�كال نفوذ
وتغلغل االس�تعمار الحديث والذي يأتي بطريقة
غير مبارشة مس�تفيدا ً من الق�وى االجتماعية
ذات املصال�ح املتش�ابكة م�ع النف�وذ األجنبي،
مث�ل تلك البيوت التجارية الت�ي نمت يف أحضان
االس�تعمار وأخ�ذت منه�ا ال�وكاالت ،وه�ذه
الوكاالت تنمي العالقات االس�تهالكية من حيث
كون غالبية مصانعها تحويلية ،جددت ووسعت
هذه العالقات بمش�اركة ومس�اهمة من سلطة
البريوقراطي�ة يف جهاز الدولة بم�ا جعلها تدمّ ر
ْ
االق َ
تص�اد الوطن�ي ،بحيث حول البلد إىل س�وق
اس�تهالكية للس�لع األجنبية ،التي تُصنع محليا ً
ويذهب الربح إىل الشركات األم يف الخارج ،وإىل
النم�و العاصف لصال�ح الربجوازي�ة الطفيلية،
وكل ه�ذا أع�اق التط�ور حي�ث أن ه�ذه القل�ة
الحاكم�ة التي راكمت الريع فصبحت مش�اركة
يف القطاع�ات املرصفي�ة والبنكي�ة ،ورشكات
االسترياد والتصدير والنقل التابعة للبريوقراطية
املدني�ة والعس�كرية ،الت�ي أصبحت ت�در عليها
األ َ ْربَاح الطائلة.
وكل ه�ذه االش�كال تق�وم بتوس�يع نف�وذ
تصاد األجنبي عىل حساب ْ
ْ
االق َ
االق َ
تصاد الوطني،
وتوط�د عالق�ات املصالح املشتركة بين القلة
املس�يطرة عىل حساب جماهري َّ
الش�ـعْ ـب ،أمّ ا
الش�ق الديمقراط�ي يف الثَّـ ْو َرة وال�ذي ال يجوز
فصل�ه عن الجان�ب الوطن�ي ،وال يُمكن تحقيق
األول دون الثان�ي ،إن بن�ا َء ْ
اق َ
تص�اد وطن�ي
ْ
واإلصـَل�اَ ح االجتماع�ي الس�يايس ال�ذي يحقق
الهدف االجتماع�ي للتغير الديمقراطي ،يجعل
االسبقية لتصفية ُك ّل االشكال ِشبه االقطاعية،
أ َ ْو املتبقي�ة منه�ا ،وامللكي�ات العقاري�ة الكبرية
والبريوقراطي�ة املدني�ة والعس�كرية ،وتصفية
الفساد.
**

العوامل االجتماعية للثورة

«عندما يتحرك عرشات األالف من الكادحني
غير الحزبيين والذين يعيش�ون حياة بائس�ة
وتافه�ة ول�م يس�معوا يف حياته�م َش�يئا ً ع�ن
السياس�ية عندما يبدئون يف العمل بشكل ثوري
عندها نقول هذه هي الجماهري»* لينني
عندما ن ُ َقيم أيّة تجربة عىل أنها ثورة ش�عبية
ديمقراطية ،فأننا نشري إىل سعة الحركة الثورية
الت�ي جمع�ت يف النض�ال ض�د الس�لطة غالبية
س�كان عموم الكادحين وا ُملعدمني م�ن العمال
والفالحين وا ُملعطلين ع�ن العم�ل واملثقفين
التقدميين والفئ�ات املتوس�طة والربجوازية يف
الري�ف واملدين�ة ،وث�ورة  21س�بتمرب تحقق�ت
ش�عبيتها وديمقراطيته�ا بتوح�د ق�وى غير
متجانس�ة له�دف تقدم�ي ،وحتى ل�و كانت قد
اجتمعت بنا ًء على دوافع غاية يف التباين وحتى
لو كانت أ َ ْهدَافه�ا االجتماعية متمايزة ودرجات
ثباته�ا مختلف�ة ،وه�ذه الثَّـ� ْو َرة َّ
الش�ـعْ ـبية
تناضل النتزاع مكتس�بات ديمقراطية هامة من
حيث سيادة َّ
الش�ـعْ ـب ومش�اركته يف ُ
السلطة
والمتالك�ه الحُ ـريّ�ة ،ومواصل�ة النض�ال ض�د
اإلمربيالية والصهيونية.
باعث الثَّـ� ْو َرة َّ
ُ
الش�ـعْ ـبية وعواملها املولدة
الرئيس�ية ه� َو القه�ر االجتماع�ي املرتاكم منذ
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دراسة 5

ملف

أي الش�كل الضروري لالنتق�ال م�ن كيفية إىل
أُخ�رى ،وه�و رضوري باعتب�اره نتيج�ة تراكم
تغريات كمية تدريجية غري محسوسة؛ فالدعوة
للخ�روج كانت لحظ�ة انقطاع التط�ور الكمي
وانبث�اق الكيفي�ة الجدي�دة ،الت�ي عبرت ع�ن
التناقض�ات التأريخي�ة التي اعتملت يف احش�اء
الواقع القديم امل�ادي والروحي ،الذي كان قائما
على االس�تبداد واالس�تغالل والتبعي�ة ،ومولود
الثَّـ� ْو َرة الت�ي برشت بهِ ه� َو واقع جدي�د أكثر
حُ ـريّة وديمقراطية وعدالة .وكل تفسير لربايل
وطائفي لدوافع الثَّـ� ْو َرة أ َ ْو بواعثها تحليل غري
صحيح ،وال يستطيع أن يثبته من واقع الرصاع،
فه�و إن وج�د داخ�ل الش�كل الطائف�ي إنما يف
الوعي االجتماعي املقل�وب ،ويف أدمغه املنظرين
وا ُملس�تلبني له�ذا الوعي ا ُملزيف ،ال يف السيرورة
واملمارسة التأريخية لشعبنا.

المرأة اليمنية لم تغب أيضاً عن التحركات األولى للثورة الشعبية

إنجازُ املرحلة األ ْوىل من مهام َّ
الثـ ْورَة

عقود االستغالل والحرمان والفساد والسياسات
الخارجية للس�لطة املرتهنة للوصاي�ة األجنبية
التي انعكس�ت إفقارا ً وديون�ا ً ودكتاتورية ،هذه
ُ
التناقض�ات الت�ي عج�زت ع�ن حلها الس�لطة
الس�ائدة بتمثيلها الحكومي ا ُملس�مى «حكومة
الوف�اق» من بعد إجه�اض حِ �راك  ،2011وكذا
انس�داد آف�اق الس�لطة الس�ائدة وعجزها ،عن

عاج�زة ومتواطئة ،واث�ار الرع�ب االجتماعي،
بوص�ول جرائمه�م اإل ْر َهـابي�ة إىل معاق�ل
الدولة مث�ل وزارة الدفاع ومعس�كرات الجيش،
ب�ل وظهوره�ا -أي التنظيم�ات اإل ْر َهـابي�ة-
االس�تخباراتية كأح�د أ َ َدوَات رصاع األقس�ام
العلوية املسيطرة وبتعبري أدق البناءات الفوقية
للطبقة املسيطرة عامليا ً ْ
وإقليْميا ً ومحلياً.

وأيض�ا ً اعترَاف ُ
الس�لطة يف مؤتم�ر الحوار
الوطني بج�رم حروبها العُ ـ ْدوَاني�ة عىل القوى
الوطنية ،حرب  94والحروب الس�ت عىل صعدة،
وعارضت حلها جذريا ً وبشكل ديمقراطي عادل
حس�ب قانون العدالة االنتقالية ،واعرتَافها هذا
أفقده�ا الس�يطرة على الجن�ود الذي�ن اهتزت
قناعاته�م والتي كان�ت قبل ذلك ق�د غريت من

محافظة عمران :كانت محطة مهمة من محطات الثورة على القوى الفاسدة

التط�ور وتلبي�ة مطال�ب َّ
الش�ـعْ ـب يف الحُ ـريّة
والديمقراطي�ة والعدالة االجتماعي�ة ،وانخراط
أوس�ع جماهري َّ
الش�ـعْ ـب بالعملية السياسية
من خلال تناولهم القضاي�ا اليومية الجوهرية
الت�ي ملكته�م الحقيق�ة ،م�ا كث�ف االجم�اع
َّ
الشـعْ ـبي حول مسألة التغيري ورفض الواقع.
وم�ن ه�ذه العوام�ل الت�ي انضج�ت الظرف
الث�وري ،توس�ع إ ْر َهـ�اب «تنظي�م القاع�دة
وداعش» ال�ذي أظهَ َر الدولة ضعيفة والس�لطة

من أبرز منجزات
الـ 21من سبتمبر،
استكمال تحرير القرار
الوطني واالستقلاَ ل
السياسي ،من التدخل
الخارجي وفرض رؤاه
بالقضايا الداخلية،
وكذا القضاء على
البيروقراطية العسكرية
التي ج ّيرت الجيش
لمصالح فئوية ،بالجنرال
علي محسن األحمر
اإلصـلاَ ح
وحزب ْ

مواقفه�م الظ�روف ْ
االق َ
تصادي�ة الت�ي بل�ورت
َّ
بالش�ـعْ ـب ،مما
لديهم حس�ا وطني�ا يربطهم
يعني أن هذه الس�لطة خرست إحدى وس�ائلها
القمعية التي كنت تستخدمها إلعاقة التغيري.
تل�ك ه�ي األ َ ْ
س�بَـاب والعوام�ل املوضوعي�ة
للثورة ،أمّ ا قرار الجُ رعة ودعوة الس�يد عَ بدامللك
الحوث�ي إىل الخروج الثوري باملطالب السياس�ة
وإس َ
(إس َ
�قاط الجرع�ة ْ
الثالثة ْ
�قاط الحكومة
وتنفيذ مؤتمر الحوار) ف�كان القفزة التأريخية

يمثّ�ل ي�و ُم ال�ـ 21م�ن س�بتمرب ،خالص�ة
نضال الحرك�ة الوطني�ة الجماهري�ة والثورية
والديمقراطي�ة ،الجماهريي�ة والسياس�ية،
املنظم�ة والعفوي�ة ،املادي�ة والفكري�ة ،والتي
اتخ�ذت أش�كال وأس�اليب نضالي�ه وكفاحي�ة
مختلف�ة ،عىل مر العقود الثالثة األَخريَة ،تنوعت
ش�عاراتها وتوح�دت مضامينه�ا ،على اتس�اع
الرقع�ة الجُ غرافي�ة م�ن الجن�وب إىل الش�مال،
حم�ل هذا النرص معه رياحين وآمال عقود من
تأري�خ الـيَـمَ ـنيين وآالف م�ن الش�هداء ،لهذا
اليوم الجدي�د ،وهي تُزيح عن كاهل َّ
الش�ـعْ ـب
أ َ ْكبرَ املعوق�ات أمام تقدم�ه االجتماعي ،وتثبت
مكتس�بات جماهريية للـيَـمَ ـنيني ،ال تستطيع
أيّة ق�وة أن تلغيها .بإنجازه�ا املرحلة األوْىل من
املهام الوطنية الديمقراطية.
وم�ن أب�رز منج�زات ال�ـ 21م�ن س�بتمرب،
اس�تكمال تحري�ر الق�رار الوطني واالس�تقلاَ ل
الس�يايس ،م�ن التدخ�ل الخارج�ي وف�رض
رؤاه بالقضاي�ا الداخلي�ة ،وك�ذا القض�اء على
البريوقراطي�ة العس�كرية التي جّي�رّ ت الجيش
ملصال�ح فئوي�ة ،بالجنرال عيل محس�ن األحمر
وحزب ْ
اإلصـَل�اَ ح ،والجنراالت ا ُملقربة من صالح
واملؤتمر َّ
الشـعْ ـبي العام ،والقضاء عىل جامعة
اإليْمَ �ان ،بما هي فقاس�ة لإل ْر َهـ�اب التكفريي
ا ُملرتب�ط باملرشوع االس�تعماري ،وك�ذا القضاء
على األس�س االجتماعي�ة لهيمنة بي�ت األحمر
وح�زب ْ
اإلصـَل�اَ ح ،وتدمير قواهم العس�كرية
الخارجة عن جهاز الدولة البريوقراطي ،وضمان
الرشاك�ة الوطني�ة ،والتعددي�ة الديمقراط�ي
يف البن�اء الس�يايس الفوق�ي ،والدف�ع إىل تنفيذ
مخرجات الحوار الوطني ،وكذا الدفع نحو إعَ ادَة
تشكيل الهيئة الوطنية لصياغة الدستور بشكل
ديمقراطي يس�توعب ُك ّل القوى التي شاركت يف
مؤتم�ر الحوار الوطني ويض�ع جميع املواطنني
عىل قاع�دة املس�اواة ويس�توعب حُ ـريّة الفكر
واملعتقد ومزاولة النش�اط الثقايف بشكل سلمي،
ْ
وبإس َقاط القرار الدكتاتوري لهادي بشأن شكل
الدولة ال�ذي لم يراعي التوافق ،وإحالة مس�ألة
ش�كل الدولة إىل لجنة دراس�ة علميه واخضاعه
للديمقراطي�ة والوف�اق الوطن�ي ،وك�ذا ف�رض
اإل َرادَة َّ
الش�ـعْ ـبية ،وأ َ َدوَات التغيير الجدي�دة،
املتمثل�ة باللج�ان َّ
الش�ـعْ ـبية املس�لحة ،وك�ذا
اللجان الرقابية عىل أداء م ّ
ُؤسسات الدولة.
إن أي تغير اجتماع�ي ث�وري يج�ب أوال ً أن
يُحاف�ظ ويدعم ويحمي ما اكتس�بته الجماهري
من حريات وحقوق أساسية ،وأن يستكمل ذلك
بالتغيري ْ
االق َ
تص�ادي االجتماع�ي الديمقراطي،
وم�ن امله�ام املطروح�ة تأريخيا ً على مثل هذه
الث�ورات الوطني�ة الديمقراطي�ة ،والت�ي على
ث�ورة الـ  21م�ن س�بتمرب أن تس�تكملها ،أوال ً
وقب�ل ُك ّل يشء هي بناء أُس�س ْ
اق َ
تصاد إنْتَاجي
وطني مخطط ،والقضاء عىل الفس�اد من خالل
تعيني ش�خصيات نزيهة متس�قه ثوري�ا قادرة
أن تحافظ عىل نفس�ها من االنزالق يف مس�تنقع
الفساد الش�امل ،وتمتلك من الوضوح النظري،
والتجربة التأريخية ما يُمكنها من القيام بمهام
املرحلة القادمة ،واالس�تفادة مما هو تقدمي يف
تجربة الجنوب الـيَـمَ ـني قبل الوحدة ،وترشيع
قانون الحماية الجمركية الذي يُحد من عالقات
الربج�زة التجارية االس�تهالكية التي تكون عىل
حس�اب املنتج الوطني ،والعفو يف الرضائب عن
استرياد وس�ائل اإلنْتَاج الطاقية واالستخراجية،
والصناعي�ة التحويلية واملككن�ة الزراعية ،وكذا
القض�اء على س�يطرة كب�ار امللاك العقاريني
واملوظفني البريوقراطيني املدنيني والعس�كريني
وتسليم األرض للفالحني ،ودعم الجماهري ببناء
املنظم�ات الجماهريية ،وعىل رأس�ها االتحادات
والنقاب�ات العمالي�ة والفالحي�ة والحِ رفي�ة
واملهني�ة ،رشيط�ة اس�تقلاَ ليتها التام�ة ،وكذا
تمثيل ه�ذه الفئات والرشائح الجماهريية داخل
النظام الربملاني الجديد لضمان فعاليته وجديته

 6دراسة
وتطوير العملي�ة الديمقراطي�ة .فهي بالقضاء
على ه�ذه االش�كال وإنجاز ه�ذه امله�ام تخلق
نظام�ا دمقراطي�ا ً للمجتم�ع ،وتلب�ي مصلحة
أوسع جماهري َّ
الشـعْ ـب.

َّ
الثـ ْورَة ..املعركة السياسية

هل كان باإلمْ َكان تلبية املطالب َّ
الش�ـعْ ـبية،
بإس َ
الثالث�ة ا ُملتعلق�ة ْ
�قاط الجُ رع�ة والحكومة
وتنفي�ذ مخرج�ات الح�وار الوطن�ي ،باتف�اق
س�يايس؟ دون االضط�رار للدخ�ول يف اش�كال
التحرك الثوري السلمي والكفاحي!
إن طبيع�ة األزم�ة ه�ي الت�ي تف�رض الحل
املمكن لها ،فهل كانت األزمة أَزمة قرار سيايس؟
إن الحقيق�ة التي عكس�ها الخروج َّ
الش�ـعْ ـبي
الكبير تق�ول إنه�ا ل�م تك�ن أَزم�ة سياس�ية
اعتيادية ،أكثر منها أَزمة ُ
س�لطة تركيبة طبقية
حاكم�ة ،أَزمة انس�اق س�يطرة وأنم�اط حكم،
مقاوم�ة للتق�دم االجتماع�ي ،تفقد يَوم�ا ً بعد
ي�وم مقاومتها ه�ذه ،وما قرار الجُ رع�ة إلاَّ أحد
تجلياتها ،ول�م يكن بمقدور الرتكيب�ة الطبقية
الحاكمة أن تعالج إشكالية الجُ رعة ،من حيث أن
هذا الجُ رعة تفضحهم؛ فه�ي كحكومة مُرتهنة
يف تبعية للرأس املال العاملي ،ال تستطيع أن تلغي
قرار رفع الدعم عن املشتقات النفطية وتخالف
رشوط صنادي�ق اإلق�راض ال�ذي يعتبر ق�رار
الجُ رعة أحدها ،كما أنها عىل املس�توى العَ ميل ال
تستطيع أن تُحارب الفساد فهذا الفساد لم يكن
فس�ادا ً قيميا يف اخالق ْ
اإلفـ َراد الذين يقرتفونه،
ب�ل هو ممارس�تهم العَ ملي�ة الفاس�دة لتلبيهم
مصالحه�م الطبقي�ة يف االث�راء غير املرشوع،
فكيف يُحاربون مصالحهم؟ ويقفون نيابة عن
الجماهري بوجه أنفسهم!
إن الفس�اد من حيث طبيعته املادية كعالقة
اجتماعية قائمة عىل الس�وق السوداء ْ
واق َ
تصاد
الظ�ل ،ه�وَ :ب�روز مس�تويات م�ن االنش�طة
ْ
االق َ
تصادي�ة الطفيلي�ة خارجة عن ُك ّل أش�كال
الرس�ومات والرضائ�ب ،وبعي�دة ع�ن أش�كال
االنضب�اط يف املنافس�ة الح�رة مع النش�اطات
الرشعية التجارية ،وممارس� ًه ملختلف األشكال
الس�لبية الت�ي ال تراع�ي ال�دورة ْ
االق َ
تصادي�ة
اإلنْتَاجي�ة يف الوط�ن ،كما ه� َو أَيْض�ا ً اختالالت
يف الضب�ط اإلداري القانون�ي ،كنش�اط َه�دَّام
قائ�م عىل التهريب وَاالحتكار وَاالنتهاز الس�لبي
للفرص ،ت َؤبد هذه األنش�طة واالش�كال من قبل
الس�لطة الحاكمة ،وهذا هو طبيعة ْ
االق َ
تصاد يف
البلد وطبيعة ُ
السلطة البريوقراطية الطفيلية يف
الـيَـمَ ـن منذ مس�تهل السبعينات ،حيث يمكن
اعتبار جميع أ َ ْو معظم ث�روات املليونريات ناتج
عن انساق الفساد والطفيلية هذه.
وكل ه�ذا يجع�ل م�ن الس�لطة الحاكم�ة
وحكومتها وأَحْ ـ َزابها املش�اركة ،غري قادرة عىل
تنفيذ مطالب َّ
الشـعْ ـب بحل سيايس ،ويف زيارة
اللجن�ة ْ
االق َ
تصادي�ة املش�كلة من قب�ل الرئيس
ه�ادي لقائ�د الثَّـ ْو َرة يف َ
صعدة ،ط�وال أربعة لم
تك�ن تملك حلاً يتناقض مع مصال�ح الرتكيبة
الحاكم�ة الت�ي أرس�لتها ،ولم يكن له�ا كلجنة
ْ
اق َ
تصادي�ة أية صالحيات لتتوص�ل إىل أي حل يف
سياق املفاوضات ،وكل نشاط هذه اللجنة تركز
عىل مح�اول إقناع قائد الثَّـ ْو َرة أن يتعامل معها
كقائد لأِ َن ْ َ
صـار الله بعيدا ً عن تطلعات الجماهري
ليتوصل�وا مع ُه إىل صفقة تُشرك أَن ْ َ
صـار الله يف
هذه العالق�ات واملصالح ْ
االق َ
تصادية الفاس�دة،
مقاب�ل أن يتخىل ع�ن مطالب الثَّـ� ْو َرة الوطنية
الديموقراطي�ة ،وه�ذا م�ا فش�لوا في�ه ،وق�د
كشفه محمد عَ بدالسلام الناطق باسم أَن ْ َ
صـار
الله ،وكذلك كش�فه برس�الة إىل ق�ادة األَحْ ـ َزاب
السياس�ية حسين الع�زي رئي�س العالق�ات
السياسة ألَن ْ َ
صـار الله آنذاك*
أم�ا اإلعاقة األَخيرَة التي أعادت املش�اورات
إىل نقطة الصف�ر ،فكانت بعد بيان الدول العرش
ي�وم الس�بت تأري�خ 13س�بتمرب  ،2014والذي
أكدوا فيه «التزامهم باملبادرة الخليجية وقرارات
مجلس األمن ،كمرجعية ألية تسوية سياسية»،
يُراد إنجازه�ا عىل واقع التصعيد الثوري ،وحثوا
في�ه أَن ْ َ
صـار الله على التفاوض م�ع الحكومة
بحس�ن نية» .وادانوا األنشطة العلنية؛ لأِ َن ْ َ
صـار
بإس َ
الل�ه الت�ي تعن�ي جوهري�ا ً التهدي�د ْ
�قاط
الحكومة» .مم�ا يعني بأن بيان الدول العرش لم
يعرتف بوج�ود الثَّـ ْو َرة َّ
الش�ـعْ ـبية ،ولم يُرد أن
يخ�رج الحل عن مكتس�باته االس�تعمارية التي
ضمنتها له املبادرة الخليجية وملحقاتها الرسية
وكذل�ك ق�رار مجلس األم�ن ،وكان ه�ذا جليا ً يف
تمس�كهم باملبادرة الخليجي�ة وذكرها أكثر من
م�رة يف البيان ،وهذا يتناقض مع الرس�الة التي
جاءت عىل لس�ان املبعوث االمم�ي آنذاك جمال
ب�ن عمر الذي حذر األطراف من الدخول يف حرب
أهلي�ة ،وخاطب قي�ادة ْ
اإلصـَل�اَ ح أن عليهم أن
يُعي�دوا حس�اباتهم وأبلغه�م أن املجتمع الدويل
أوف�ده هذه امل�رة؛ لأِ َنف�اذ الـيَـمَ ـ�ن ومنعه من
الدخول يف حرب أهلية مهما كانت ،وانه س�يبلغ
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املجتم�ع ال�دويل ب�أي
عقبات ستواجهه ،وهو
الوعد ال�ذي حققه حني
قدم آخر افادة له ملجلس
األم�ن ،قبل تنحيه يف 15
ابري�ل  2015ق�ال بأن�ه
«قبل التدخل العسكري،
قرب بين وجهات النظر
بش�كل كبير وكان ق�د
ت�م االتفاقي�ات ع�دا
م ّ
ُؤسس�ة الرئاس�ة بان
الـيَـمَ ـني�ون كانوا قاب
قوسين أ َ ْو ادن�ى م�ن
التوصل إىل حل نهائي».
هام�ش * محم�د
عَ بدالسلام يف ترصي�ح
لصدى املسرية العدد ()3
 25أغس�طس 2014م»:
إن نقط�ة الخلاف
الجوهري�ة م�ع اللجن�ة
الحكومي�ة انه�ا وصلت
إىل صعده وه�ي مجرده
من أي�ة صالحيات حول
الرئيس�ية
القضاي�ا
وباألخص ق�رار الجرعة
السعرية،
وحتى دون أن قائد الثورة :السيد عبد الملك الحوثي
تقدم مبادرات أ َ ْو حلول،
وإنما طلبوا من أَن ْ َ
صـار
لكان�ت املب�ادرة الخليجي�ة تقدمي�ة ،لك�ن ما
الله االستجابة ملوقف الحكومة».
فعلته ه� َو أنها تناول�ت القضي�ة االجتماعية،
وأك�د عَ بدالسلام أن أَن ْ َ
صـ�ار الل�ه قدم�وا
كأزمة سياس�ية بني الحزب الحاك�م وأَحْ ـ َزاب
العدي�د من املب�ادرات ولكن اللجنة ل�م تتجاوب
املعرضة ،وهذا التس�طيح للقضية االجتماعية
معه�ا ،مشيرا ً إىل أن م�ن ضمن املب�ادرات التي
حَ ك�م عىل املبادرة الخليجية بالفش�ل ،وفش�ل
قدمه�ا أَن ْ َ
صـار الله «أن يت�م وقف قرار الجرعة
ُك ّل ما ترتب عليها من ممارسات سياسية؛ لأِ نَ
لفترة زمنية محددة بحيث يتم خاللها تش�كيل
هذه املبادرة لم تعكس جوهر األزمة ،ولم تضع
لجن�ة ْ
اق َ
تصادي�ة م�ن ذوي الخبرة والكفاءات
أس�س حلها ،بل حاولت التهرب منها؛ لأِ َن حلها
لدراسة كافة السبل ْ
االق َ
بتعزيز
الكفيلة
ادية
تص
ُ ّ حللاً علميا ً يتع�ارض مع مصال�ح الخليجيني
امليزاني�ة وتجفي�ف منابع الفس�اد وإيقاف كل
ومن ورائهم من أَمري�كان وصهاينة وأوربيني،
الرصفي�ات غير املس�تحقة ،والت�ي يعل�م بها
وعدم ح�ل هذه القضايا حالً جذريا ً مه َد للثورة
الجمي�ع ،عىل أن تكون هذه اللجنة صاحبة قرار
َّ
الشـعْ ـبية ،كما أن امللحقات الرسية العسكرية
وعلى ضوئه�ا تتخذ الس�لطات املعني�ة قرارات
واألمنية التي تم توقيعها واخفائها ،تلعب دورا ً
ملزمة بإيق�اف ُك ّل الرصفيات العبثية وت َؤمن يف
املقاب�ل احتياجات البالد من النفط بدعوة الدول س�لبيا يف إعاق�ة التغيير والعم�ل الديمقراطي
الشقيقة والصديقة بمساعدة الـيَـمَ ـن ،ولفرتة والتوج�ه نح�و االس�تقلاَ ل الوطن�ي ،واعاق�ة
الديمقراطي�ة واالس�تقلاَ ل الوطني لي�س أمرا ً
محدودة حتى تستطيع الخروج من أزمتها».
من جهته بعث حسني العزي رئيس العالقات عادي�ا ً ال دخ�ل له بالواقع كما ي�رى البعض بل
صـ�ار الله –آنذاك -برس�الة إىل ه�و أمر ترتتب عليه ممارس�ة يومية ،من قمع
السياس�ية؛ لأِ َن ْ َ
رؤس�اء وأمن�اء عم�وم األَحْ ـ� َزاب والتنظيمات واس�تبداد وتدخ�ل خارج�ي يف خدم�ة مصالح
السياس�ية الـيَـمَ ـني�ة ،أوض�ح فيه�ا أس�لوب القوى املس�يطرة والنخبة الحاكمة عىل حساب
جماهير َّ
الش�ـعْ ـب ،التي تس�عى دوم�ا ً نحو
وطبيعة أداء اللجنة الحكومية وعودتها املفاجأة
وق�ال« :إن اللجن�ة ظلت على مدى أربع�ة أيام الخلاص النهائ�ي ألزماته�ا ،وإن كانت تجهل
تقريبا ً تفاوض بلغة املساومة وتقديم العروض الطري�ق أ َ ْو تجه�ل حقائ�ق القضاي�ا ،إلاَّ أنه�ا
الش�ـعْ ـب» .تحس بها وتعاني منها ،فقد ال يفهم املواطنون
يف مقاب�ل أن نتن�ازل ع�ن مطالب َّ
وأش�ار إىل أن الس�يد عَ بداملل�ك الحوث�ي قرر أن أَهميَّـ�ة الديمقراطي�ة وأَهميَّـ�ة االس�تقلاَ ل
يحرر رس�الة مكتوبة إىل فخام�ة الرئيس عبده الوطن�ي ،لكن عدم إنجاز هذه املس�ائل الثورية
ربه منصور هادي تتضمن الحلول املنطقية من الوطنية يؤثر س�لبا ً عىل مجرى حياتهم ،ويُعيد
صـار الله على أن تحملها اللجنة تجديد هيمنة القوى املعادية للش�عب من قوى
وجه�ة نظر أَن ْ َ
الحكومي�ة إىل األخ الرئيس وان�ه تم االتفاق عىل استعمارية خارجية وركائزها الرجعية املحلية
ذلك كما تم االتفاق عىل أن تكون الساعة الثانية املرتبطة بها ارتباطا ً وثيقاً.
وتربز األَهميَّـة للمبادرة الخليجية بالنس�بة
عرش موعدا ً لتس�ليم اللجنة هذه الرس�الة ولكن
لألس�ف» فوجئنا بخرب مغ�ادرة اللجنة قبل هذا للق�وى املعادي�ة لحُ ـريّ�ة الش�عوب ،من حيث
املوعد وعودتهم إىل صنعاء بدون الرسالة املشار إرصارهم عىل تبنيها يف ُك ّل محطة سياسية من
إليه�ا وه�و األمر ال�ذي لم نقف له عىل تفسير بعد  2011كمرجع ومُرتكز تنطلق منه العملية
السياسية الـيَـمَ ـنية ،ملا تم تقديمة من تنازلت
حتى اللحظة».
يف هذه املبادرة للغ�رب والخليج وتوقيع القوى
السياس�ية عىل هذه التنازالت التي تتصادم مع
املبادرة الخليجيةَّ ،
َّـعـبية
والثـ ْورَة الش ْ
املب�ادرة الخليجي�ة ،كأول رد فع�ل خارجي تطلع�ات ش�عبنا إىل التح� ّرر الوطن�ي والتقدم
اس�تعماري ومحلي رجع�ي ض�د الح�راك االجتماع�ي الديمقراط�ي ،فهي تض�ع التوافق
س�بَـاب والتوفيق بني اآلراء واملصالح املتناقضة اساسا ً
االجتماع�ي يف  ،2011ه�ي أح�د األ َ ْ
والعوامل الت�ي ولدت ثورة  21س�بتمرب  2014للح�ل الس�يايس ال الديمقراطي�ة واملحاصصة
الثَّـ� ْو َرة الوطني�ة الديمقراطي�ة ،م�ن حي�ث القائم�ة على تقس�يم الكعك�ة ال الرشاك�ة
اس�مها تبدوا «املبادرة الخليجي�ة» وكأنها من الوطنية والتنمية املتوازنة ،وتجعل القرار لدول
مبادرة من ط�رف خارجي ،من خارج الظروف الخلي�ج ومجلس األم�ن ال َّ
الش�ـعْ ـب ،وبها تم
التأريخية لألزمة ،طرف محايد وجار للـيَـمَ ـن إق�رار تقس�يم الـيَـمَ ـ�ن إىل أقالي�م بما يخدم
تربط�ه ب�ه مصال�ح مشتركة ،وال يهم�ه م�ا االستراتيجية الغربية بشقيها املرتابطان األول
ستؤول إليه األمر ،واألهم عنده أن يتم الوصول االحتكاري لتقس�يم الـيَـمَ ـ�ن مناطق مفككه
على ح�ل بين الـيَـمَ ـنيين ،به�ذه املضم�ون عرضه للنهب واالس�تغالل الرأس�مايل ،والثاني
ت�م تس�ويق املب�ادرة الخليجية  -التي أس�تلم التقس�يم عىل أس�اس طائفي مناطق�ي يُفقد
البلد الوحدة َّ
الش�ـعْ ـبية مم�ا يُضعفها ليتأمن
12مليون س�عودي ُك ّل من وق�ع عليها -لكنها
من حي�ث طبيعتها السياس�ية ليس�ت مبادرة بذلك النهب االستعماري ،وغريها من ا ُمللحقات
ط�رف محايد بل رؤية طرف ل�ه مصلحة يف أن األمنية التي تم توقيعها ولم تُكش�ف كلها حتى
يصي�غ التغيير بم�ا يراعي مصالح�ه مصالح اليوم.
األَمريكيني واألوربيني والخليجيني .إن ما قامت
السلطة يف مواجهة ثورة
ب�ه املب�ادرة الخليجية هي أنه�ا أعاقت تطوير إرْ َهـاب ُ
َّـعـب
الفعل الثوري لحِ راك  11فرباير 2011م ،حيدت الش ْ
ج�زءًا كبريا من الجماهير ،ونقلت الرصاع من
ليس للعن�ف مفهوما ً معيناً ،فهو ممارس�ه
الحقل امليداني االحتجاجي إىل الحقل السيايس ،مالزم�ة ،للعالق�ات االجتماعي�ة ْ
االق َ
تصادي�ة
لك�ن هذا النق�ل لم يكن عكس�ا لواقع الرصاع ،السياس�ية ،تقوم حاج�ة ْ
اق َ
تصادية ذات طابع
فل�م تنق�ل التناقض�ات االجتماعي�ة إىل الحقل اجتماع�ي مُعين ،بإنْتَ�اج العن�ف الس�يايس،
الس�يايس من حي�ث جوهره�ا ،وإن حدث ذلك ويمك�ن أن يرتتب عىل ذلك نوع�ان من األَعْ مَ ال،

( ددعلاعلاا

إم�ا أن يمارس العنف يف
اتج�اه تط�ور ْ
االق َ
تصاد
والديمقراطي�ة وبالتايل
يُعج�ل م�ن نم�وه ومن
التق�دم االجتماع�ي،
وإم�ا أن يُم�ارس يف
االتج�اه املعاك�س فيتم
دح�ره نتيج�ة نم�و
ْ
االق َ
والوع�ي
تص�اد
والثَّـ� ْو َرة َّ
الش�ـعْ ـبية،
األوْىل
الحال�ة
يف
يك�ون العن�ف ثوري�ا،
بأت�م معن�ى للكلم�ة،
فهو(قابل�ة) املجتم�ع
القدي�م ال�ذي يحم�ل
يف احش�ائه املجتم�ع
الجدي�د أ َ ْو ه�و األداة
الت�ي بفضله�ا تنتصر
الحرك�ة االجتماعي�ة،
وتمزق أوصال االشكال
السياس�ية الجام�دة
وامليت�ه ،ويف الحال�ة
الثاني�ة ،يدم�ر ُك ّل
املكتس�بات التأريخي�ة
التق�دم
ويعي�ق
والديمقراطي�ة ويُبق�ي
عىل االشكال السياسية
امليت�ه وعلى القه�ر
واالستبداد ،وهذا العنف األخري هو الذي واجهت
به السلطة الثورية َّ
الشـعْ ـبية.
إن الثَّـ� ْو َرة بوصفها ممارس�ة يف سيرورة
تأريخية مُس�تمرة ،فان العن�ف املعادي للثورة
أَيْض�ا ً ممارس�ة تأريخي�ة معادي�ة مس�تمرة
مرتبط�ة بها ،ومع ظه�ور أَن ْ َ
صـ�ار الله كقوة
ثوري�ة صاع�ده تتض�ح معال�م توجهاته�ا
السياس�ية ،توجهت إليها ُ
الس�لطة املس�يطرة
بالعن�ف إلعاق�ة فعله�ا الث�وري باس�تهداف
كوادره�ا الحركي�ة امليداني�ة ،وألعاقه تطورها
الث�وري النظ�ري والس�يايس واعاقة توس�عها
بين الجماهير باس�تهداف كوادره�ا النوعية
م�ن املفكرين واملثقفني الثوريني والسياس�يني
املتمرسني ،بداية بالشهيد القائد ا ُمل ّ
ؤسس حسني
الحوثي ،والشهيد الدكتور جدبان ،والربفيسور
أحم�د رشف الدي�ن ،والدكتور املرتضى بن زيد
املحط�وري ،والس�يايس الصحف�ي عَ بدالكريم
الخيواني ،والقيادي يف املجلس العسكري نجيب
املنصوري ،وعلاوة عىل العُ نف الذي يس�تهدف
الك�وادر النوعية ،فمع تصاع�د الثَّـ ْو َرة مورس
العنف بشكل جنوني شبه يومي ،الذي انرصف
إىل استهداف الكوادر العادية واملقرات ،من أجل
صناعه ُرهاب اجتماعي يُبعد الناس عن حركه
أَن ْ َ
صـار الله ،بما هي الحركة الثورية الصاعدة،
التي تمثل خطرا ً عىل الس�لطة الطبقية السائدة
بتنظيمه�ا للجماهير املقهورة نح�و الخالص
االجتماعي السيايس بالثَّـ ْو َرة َّ
الشـعْ ـبية.
ومل�ا َ
كان جن�ي األ َ ْربَ�اح الطائل�ة للطبق�ة
الحاكمة م�ن طبقات َّ
الش�ـعْ ـب الكادحة أمرا ً
قرسيا ً فإن الطبقات املس�يطرة هذه ال تس�مح
بفكرة الثَّـ� ْو َرة والتغيري وبأي عمل من ش�أن ُه
أن يزع�زع وين�زع منهم ملكيته�م ومناصبهم
ومواق�ع نفوذه�م ومختل�ف االمتي�ازات ،ولذا
فانه�م يضاعف�ون م�ن مقاومته�م للتغيير
ويرفع�ون من قوتهم عشرات املرات ويعززون
تحالفاته�م الرجعية بما يحتم�ه عليهم وحده
املصري الطبقي املشرتك ،فيما بعضهم يف ظروف
معين�ة قد يلجا إىل اله�روب واالنضمام إىل صف
الثَّـ ْو َرة.
إن الفاش�ية واألساليب القمعية هي أسلوب
الطبق�ات الحاكمة ألعاق�ه التغيري االجتماعي،
يعك�س طبيع�ة س�يطرتهم القائم�ة على
االغتصاب واالحتكار ال الحُ ـريّة والديمقراطية،
وتعكس انسداد اآلفاق أمامهم يف هذه الظروف
الثوري�ة الت�ي يعج�زون به�ا ع�ن ممارس�ه
سلطتهم بالكيفية السابقة .وإن العُ ـ ْدوَان عىل
الـيَـمَ ـن الذي دش�ن عش�ية  26مارس 2015
ه�و أعىل اش�كال التحالفات الرجعي�ة املضادة
للثورة ،من القوى االمربيالية وركائزها املحلية.
وإبان الثَّـ ْو َرة َّ
الش�ـعْ ـبية ،ومن بعد التحرك
يف مواجه�ة الجُ رع�ة ش�هدت البلاد حالة من
تس�يد للعنف الرجعي الفايش برعاية ُ
الس�لطة
الذي اس�تهدف بش�كل خ�اص حرك�ة أَن ْ َ
صـار
الله ،كطليعة ثورية وكل من تحرك معها ،ففي
محافظ�ة تعز ويف ح�ارة الجحملي�ة وبالقرب
م�ن إدارة ام�ن املحافظ�ة اغتي�ال الش�هيدين
جميل املراس�ل وعرفات الصغري داخل دُكانهما
والل�ذان يُعرف بانتمائهم�ا إىل أَن ْ َ
صـار الله ،ويف
ح�ي الربي�د العام بنف�س املحافظة ت�م إحراق
أح�د املواطنني مع بقالت�ه؛ لأِ َنه كان يفتح قناة
املسيرة .كما قامت مجموعة مس�لحة بإطْلاَ ق

الن�ار عىل أحد مقرات أَن ْ َ
صـ�ار الله يف العاصمة
صنعاء يف حي القرص الجمهوري ،مما أدى عىل
إصابة عَ بدالرحمن حميد الدين أدت عىل وفاته،
وإصاب�ة ش�خص آخ�ر يُدع�ى إبراهي�م بثالث
طلق�ات يف الص�در واليد ،كما اغتال مس�لحون
بمس�دس كاتم الصوت الشابني مجاهد املطري
وش�قيقة فهم املط�ري الذين يعملان بمكتبة
إض َ
الغديرَ ،
ـاف�ة إىل اعتداء آخر طال قيم جامع
القب�ه بمنطق�ة التحري�ر يف العاصم�ة صنعاء
يحيى املهدي البالغ من العمر خمس�ة وس�تون
عاماً ،وال�ذي تعرض لطعنة نق�ل عىل اثرها إىل
املستش�فى ي�وم االح�د ،كم�ا تع�رض املواطن
محم�د عَ بدالل�ه مهي�وب اليوس�في م�ن أَبْنَاء
محافظ�ة تع�ز إىل أَعْ �دَاء بالضرب املبرح من
قب�ل عصابة تتجاوز عرشه أ َ ْش َ
�خاص بمديرية
العدي�ن بمحافظ�ة إب ،لحمله ش�عار أَن ْ َ
صـار
الل�ه عىل زج�اج س�يارته ،كما اغتيل الناش�ط
بس�ام الجنيد من قبل عن�ارص تكفرييه بتهمة
االنتم�اء إىل أَن ْ َ
صـار الل�ه يف مديرية صاله بتعز،
وك�ذا اغتيال الش�اب عام�ر العام�ري صاحب
بوفية يف حي االخوة بتعز ملش�اركته يف الثَّـ ْو َرة،
ويف مدين�ة الحديدة جرى اغتي�ال معايف االهدل
من قبل التكفرييني ،كما جرى اغتيال الناش�ط
عيل علي املحضار بتهم�ة رفع ش�عار أَن ْ َ
صـار
الله ،وايضا ً إصابة خمس�ه م�ن أَن ْ َ
صـار الله يف
انفجار عبوة ناس�فة بس�يارة وفد قبيل يف بني
حش�يش وبن�ي الح�ارث يف فعالي�ة قبلية ضد
الجرعة يف  17أغس�طس  .2014وانفجار عبوة
ناس�فة تم زرعها بالقرب من مقر أَن ْ َ
صـار الله
يف منطق�ة الروض�ة ،كما تعرض مق�ر أَن ْ َ
صـار
الل�ه يف منطق�ة مس�يك إىل اعت�داء مس�لح من
قبل مس�لحون تابعون للقاعدة ،وإصابة ثالثة
م�ن أَن ْ َ
صـ�ار الل�ه بكمين مس�لح يف محافظة
ذم�ار ،يف منطق�ة قاع�ة الحق�ل بمديرية آنس
بتأريخ  23اغس�طس ،وألق�ى مجهولون بمادة
االس�يد الخام عىل النقاب�ي الثائر عدنان املداني
ال�ذي أعل�ن تأييده للث�ورة مع موظف�ي وزارة
الكهرباء .وصوال ً لس�قوط شهيدان و 40جريح
باالعت�داء واستش�هد يومه�ا الش�اب جربي�ل
محم�د يحي�ى الغربان�ي ،وعيل لط�ف طامش
متأث�را ً بجراح�ه ،باعت�داء ق�وات الداخلية عىل
املعتصمين يف ش�ارع املط�ار بتأري�خ ،9/7
ومن ش�هداء الثَّـ� ْو َرة الذين س�قطوا برصاص
فاش�ية البريوقراطية العس�كرية بتأريخ 9/9
إس�ماعيل عيل حمي�د البخيتي ،محس�ن احمد
عز الش�اطر ،محمد سعيد النمري ،وسيم محمد
صالخ الخطي�ب ،أحمد عَ بدالله جعدان ،عَ بدالله
حسين الس�ياغي ،خال�د محس�ن س�نح .كما
قام حزب ْ
اإلصـلاَ ح بقيادة الش�يخ حسن أبكر
بقصفهم ملن�ازل املواطنني واملراك�ز الحكومية
مس�تخدمني صواري�خ الكاتيوش�ا وقذائ�ف
الدباب�ات ،ومدعومني من قب�ل الطريان الحربي
للدولة ،يف منطقة الغيل ،ومجزر والزاهر ،ش�هر
 9لتحرك املواطنني لدح�ر عصابات داعش التي
يرعاها ْ
اإلصـلاَ ح ح�زب يمثل مصالح جزء من
ُ
الس�لطة ،وتتابع�ت األَعْ مَ ال الفاش�ية املعادية
للث�ورة بانفج�ارات أس�تهدف ث�وار محافظة
عم�ران راح ضحيته�ا  8ش�هداء يف  ،9/11كما
أقدم مس�لحون عىل احراق سيارة تابعه ملصور
قن�اة املسيرة عَ بدالكريم مخ�ارش .ويف تطور
إلج�رام ُ
الس�لطة ارتكب�ت مج�زرة بالقرب من
رئاس�ة ال�وزراء راح ضحيته�ا  9ش�هداء م�ن
الث�وار بينهم ضاب�ط ،و 16جريحاً ،ويف 09-16
ميليش�يات ْ
اإلصـلاَ ح التكفريي�ة بقيادة املدعو
صال�ح عام�ر أقدمت على العُ ـ ْدوَان على أَبْنَاء
قري�ة القابل التابع�ة لبني الح�ارث ،والطريان
الحربي يش�ن  25غارة على أَبْنَاء مديرية الغيل
يف الجوف ملش�اركتهم يف مواجه�ة التكفرييني.
ويف  09-18البريوقراطي�ة العس�كرية الحاكمة
بقيادة عيل محس�ن األحمر وح�زب ْ
اإلصـلاَ ح،
تحركت لقمع الثوار الس�لميني م�ن مواقع تبة
الج�راف وموقع مقر الفرقة األول
التلفزيون يف ِ
مدرع املنحل�ة .ويف  09-19العصاب�ات املعادي
للش�عب التابعة لألحمر تقصف الثوار يف ساحة
املط�ار قبل صلاة الجمعة .ويف  09-20س�قط
ش�هداء وجرحى يف قصف متواصل عىل األحياء
ش�مال العاصم�ة من قب�ل عصاب�ة اإلجرام يف
السلطة ،و»قناة املسرية» ترصد دبابة متمركزة
يف تبة التلفزيون تابعه لبريوقراطية العس�كرية
تقصف األحياء الس�كنية ،واللجان َّ
الش�ـعْ ـبية
يف حزيز تُحبط عملية تس�لل مجاميع تكفريية
قادمة من الج�وف إىل صنعاء .وتبعه عنف آخر
بعد ان ْ َ
تصار الثَّـ ْو َرة عبر التفجريات اإل ْر َهـابية
الداعش�ية ،بعد اكتشاف معامل تصنع العبوات
الناس�فة يف مقرات وجامعات ح�زب ْ
اإلصـلاَ ح
والزنداني ،واكتشاف تسجيالت يف الفرقة األوْىل
م�درع لجنود يتدربون على قطع رؤوس البرش
عىل طريقة داعش!

( ددعلاعلاا

 سيمخلالا سيمخلامخلا  22سيمخلالا  22سيمخلامخلالا

خطاب السيد 7

ال�سيد عبدامللك بدرالدين احلوثي يف خطاب بذكرى الوالية والذكرى الثانية لثورة � 21سبتمرب:

الخطو ُة ضد البنك أتت بأمر أمريكي والبنك كان يوصل مر ّتبات املنافقني إىل قصر
املعاشيق ويف تعز ومأرب وأبني ويسلم مر ّتبات ُح ّراس علي محسن وعبدربه

أدعو لحمل ٍة شعبي ٍة
لدعم البنك وتقديم
ٍ
درس لقطاع الطرق
واللصوص وانظروا كيف
سيقف البنك صامد ًا
ُ
وثابتاً ،في موا َجهة
الحصار ،والمؤامرات عليه

أقو ُل لشعبنا العزيز في
الجزيرة العربية :نحن مستعدون
ونقف إلى جانبكم
أن نُ ِع ْينَكم َ
للتح ّرر من طغيان النظام
السعودي ومن جبروته وأسلوبه
االستعالئي العجيب عليكم

اليمنيون دأبوا على
مدى التأريخ باالحتفال
بعيد الغدير تخليد ًا للبالغ
الذي ر ّكز عليه الرسول
–صلى اهلل عليه وآله
وسلم-حين قال هل بلغت
اللهم فاشهد

الشعب اليمني يأبى
ُ
إال أن يكون حر ًا مستقالً
ال وصاية لبلد عليه ال
ألمريكي وال إلسرائيلي وال
لسعودي وال ألي كائن في
هذه الدنيا

أكد قائدُ الثورة الشعبية السيد عبدُالملك بدر الدين الحوثي ،أن ثورة  21سبتمبر مستمرة حتى تتحقق لليمن الحرية
واالستقالل ،مشير ًا إلى أن اليمنيين لن يكونوا عبيد ًا ال ألمريكا وال إلسرائيل أو أي كائن في هذه الدنيا.
واستنكر السيدُ في خطاب تأريخي له بمناسبة عيد الغدير الذي ألقاه مساء الثالثاء  20سبتمبر  2016إقدامَ الفار
ُ
يعمل بحيادية تامة وكان يصرف مرتبات
هادي على نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ،مشير ًا إلى أن البنك كان
حراس المعاشيق وعلي محسن ،مؤكد ًا أن الخطوة أتت بأمر أمريكي.
وفيما ييل نص الخطاب:
بس ِم اللهِ
الرحمن الرحي ِم
ِ
الحم ُد لله َربِّ العاملني وأَشهَ ـ ُد أن ال إل َه إلاَّ الل ُه املل ُك الحقُّ
ا ُملبني ،وأش�هَ ُد أن س�يدَنا مُحَ مَّــدا ً عبدُه و َر ُ
س�ــ ْولُه خات ُم
النبيني.
الله�م ص ِّل على مُحَ مَّــد وعلى آل مُحَ مَّــ�د وبارك عىل
َ
َ
وباركت عىل إبراهي َم
صليت
مُحَ مَّــ�د وعىل آل مُحَ مَّــد ،كما
َ
وارض اللهم برضاك عن
وعلى آل إبراهيم إنك حمي ٌد مجي�د،
أصحابه األخيار املنتجبني وعن سائر عبادك الصالحني.
أيها اإلخو ُة واألخوات ،ش�عبَنا الـيَـمَ ـني املس�لم العزيز،
ُ
َّ�ـلاَم
اإلخ�وة املؤمنون واملؤمنات يف كافة أنحاء األرض ..الس
عَ َليْ ُك ْم َو َرحْ مَ ُة اللهِ َوبَ َر َكاتُهُ..
يحتف�ل ش�عبُنا الـيَـمَ ـن�ي العزي�ز يف كثري م�ن املناطق
ويحتف�ل املؤمن�ون يف كثري من أرج�اء األرض يف ه�ذا اليوم
املب�ارك يف اليوم الثام�ن عرش من ش�هر ذي الحجة من هذا
العام ومن ُك ّل عام بمناس�بة ْ
إسـلاَ ميةٍ دينية عزيزة ومهمة
ه�ذا الي�وم العظيم ه�و يوم وصف�ه الله س�بحانه وتحدث
بش�أنه عن أنه كان يوما ً تأريخا ً عظيما ً قال عنه جل ش�انه
ت عَ َليْ ُك ْم نِعْ مَ تِي َو َر ِض ُ
(وَأَتْمَ مْ ُ
س َ
يت َل ُك ُم الإْ ِ ْ
لاَم دِ ينًا) كما يذكر
ِ
الثابت تأريخا ً يف السير أن هذه اآلية
املفسرون وأصبح من
َّ
النص القرآن�ي العظيم نزل يف ي�وم الثامن
املبارك�ة أن ه�ذا
عرش من ش�هر ذي الحجة ،فهو إذن ي�و ٌم عظيمٌ ،يوم أكمل
َ
َ
َ
املهمة
النعمة ويو ٌم أتم فيه تعاليمَ ه
الدين وأتم فيه
الل� ُه فيه
الت�ي تضم� ُن س�عادة البرشية وصلاح حياتها واس�تقامة
أمرها إن هي تمسكت بها.
ش�عبُنا الـيَـمَ ـن�ي العزيز بحُ ك�م إيمانه بحُ ك�م ُهويته
بحكم مبادئه وقيمه وروابطه ْ
اإلس�ـلاَ مية عرب التأريخ يهت ُّم
بهذه املناس�بة ويتوارثُها عرب األجيال كما يهت ُّم باملناس�بات
الدينية األ ُ ْ
خـ َرى وعىل رأس�ها ذكرى املول�د النبوي الرشيف،
غريب عىل ش�عبنا الـيَـمَ ـني أن يهت َّم بهكذا مناسبات،
غري
ٍ

وأن يتفاع� َل معها بكل محبة وبكل إعزاز وبكل اهتمام ،هذا
هو ش�أ ُن املؤمنني هكذا هم املؤمنون ع�اد ًة يف القيمة للدين
النفوس
بمب�ادئ الدين بمناس�بات الدي�ن القيمة املهم�ة يف
ِ
ٌ
صلة بإيمانه�م بدينهم
يف املش�اعر يف الوج�دان ب�كل ما ل�ه
بقيمهم بمبادئهم ،وهذا هو واق ُع ش�عبنا الـيَـمَ ـني العزيز
يم�ن اإليمان ،وه�ل نتوق ُع من يمن اإليم�ان ممن قال عنهم
ص َل�و ُ
النب�ي فيما رؤى عنه َ
َات اللهِ عَ َليْهِ وعلى آله« :اإليمان
ُّ
يم�ان والحكمة يمانية» إال أن نراه�م يف طليعة األُمَّ ـة يف ُك ِّل
م�ا يعبرِّ ُ عن اإليم�ان ويف ُك ّل ما يرتب ُ
ط باإليمان ويف ُك ّل ما له
ٌ
صلة باإليمان.

أهمي ُة يوم الغدير
ومن ذل�ك هذه املناس�بة بمضمونها وحدثه�ا التأريخي
الكبير الذي س�نتحد ُ
َّث عنه يوم الثامن عرش من ش�هر ذي
إسـلاَ ميا ً عظيما ً ومهما ً وأساسيا ً
�ه َد حدثا ً تأريخا ً ْ
الحجّ ة َش ِ
ص َل�و ُ
ذل�ك كان أثن�ا َء عودة النبي َ
َات اللهِ عَ َليْ�هِ وَعىل آله من
ص َلو ُ
النبي َ
َات
حجة ال�وداع ،وحجّ ة الوداع هي كما أس�ماها
ُّ
اللهِ عَ َليْهِ وعىل آله ،و َّد َع فيها أمته ،وقال يف خطبته الش�هرية
وهو يف الحج يخاطب أمته «ولعيل ال ألقاكم بعد عامي هذا»،
كم�ا قال أَيْضا ً يف خطبته يف مناس�بة الغدير الذي س�نتحدث
فالنبي
عنه�ا ق�ال« :كذلك إني أوش�ك أن أدع�ى فأجي�ب»،
ُّ
ُ
ص َل�و ُ
َ
يعي�ش يف أدائه الرس�ايل
َات الل�هِ عَ َليْ�هِ وعلى آله كان
ُ
يعيش
بحركت�ه يف األُمَّ ـة يف خطاباته وَاهتماماته وتوجُّ هاته
للرحيل من هذه الحياة ،وهو فيما يقدم
يف وجداًنه االستعدا َد
ِ
لألمة وفيما يوجّ ه به األُمَّ ـة وفيما يتخاطبُ به مع األُمَّ ـة هو
ص َلو ُ
يف املراحل النهائية لتما ِم الرس�الة اإللهي�ة يف تبليغه َ
َات
اللهِ عَ َليْهِ وعىل آله ونش�اطه التبليغي يف أوساط األُمَّ ـة وكان
ُ
يحسس األُمَّ ـة بهذا حينما يقو ُل «ولعيل ال ألقاكم بعد عامي
هذا» ،حني يقول «إني أوشك أن أدعى فأجيب» ..فأجيب الله
ُ
ويحس�س األُمَّ ـة
وارحل إىل جواره ويس�تضيفني إىل رحمته
إنما س�أق ِّد ُم ُه لكم وما أقولُه لكم هو يف غاية األَهميَّة ملا بعد
رحيلي من هذه الحي�اة ملا بعد ارتقائ�ي وعروجي إىل رحمة

الله ُ
س�بْحَ انَه وتَعَ الىَ  ،أي أن ما كان يقدمه يف املرحلة األخرية
واملحطة األخرية من محطاته الرس�الية هو مه ٌّم جدا ً ملا بعد
ص َلو ُ
وملس�تقبل األُمَّ ـة ولذلك الرس�ول َ
َات اللهِ عَ َليْهِ وَعىل آله
وَأثن�اء عودته م�ن مكة من الحج ويف طريق�ه إىل املدينة ويف
منطقة ُ
بالق�رب من الجحفة يف منطق�ة يف وادي غدير خم،
يف تل�ك املنطقة نزل عليه قو ُل الله ُ
س�بْحَ انَه وتَعَ �الىَ (يَا أَيُّهَ ا
ال َّر ُ
س�و ُل بَ ِّل ْغ مَ ا أُن ْ ِز َل إ ِ َليْ� َك ِم ْن َربِّ َك َوإ ِْن َل ْم تَ ْفعَ � ْل َفمَ ا بَ َّل ْغ َت
سا َلتَ ُه وَال َّل ُه يَعْ ِص ُم َك) ُّ
ِر َ
نص مهم جدا ً وساخن يدلل عىل أمر يف
غاية األَهميَّة لحيوية الرسالة بكلها للحفاظ عىل الرسالة يف
مستقبلها إلعطائها الواقع والدافع العميل والفعال يف الحياة
الستمراريتها بالشكل الصحيح والنقي اآلية املباركة ال تعني
ص َلو ُ
بأي ح�ال من األحوال أن النب�ي َ
َات الل�هِ عَ َليْهِ وعىل آله
كان يرتدد بالتبليغ نهائيا ً هو ال يخىش يف الله لومة الئم وهو
ص َلو ُ
معروف َ
َات اللهِ عَ َليْهِ وَعىل آله بتفانيه يف سبيل الله وَهو
أساس�ا قد تجاوز مراحل صعبه جدا ً يف تبليغ الرسالة تناول
اهم القضايا الحساسة جدا ً بلغ التوحيد وواجه حالة الرشك
التي كانت ثقافة باطلة مرتس�خة يتعصب لها املجتمع عىل
ً
جملة وتفصيالً
أش�د حال من العصبية وبلغ أمور ْ
اإلس�ـلاَم
يف ُك ّل االتجاهات الجوانب العقائدية والجوانب العملية كذلك
املوقف ْ
اإلس�ـلاَ مي املوقف القرآني م�ن ُك ّل حاالت االنْح َراف
الس�ائدة يف واق�ع الحي�اة يف األرض املوقف م�ن االنْح َرافات
الس�ائدة يف أوس�اط الوثنيني االنْح َرافات املنترشة يف أوساط
اليهود يف أوس�اط النصارى يف أوساط ُك ّل حاالت االنْح َراف يف
سبْحَ انَه وتَعَ الىَ
األرض وقدم مرشوعه الرس�ايل مرشوع الله ُ
دين الل�ه الحق ال�ذي يمثل الصراط املس�تقيم والتصحيح
الفعلي والحقيقي الس�وى لواقع البرشية وال�ذي يعالج ُك ّل
اش�كاالت البشر أَيْضا ً على مس�توى الرصاع اآلي�ة هذه يف
آخ�ر حيات�ه ما قبل وفات�ه قد تكون يف أقل من ثالثة أش�هر
م�ا قبل وفات�ه قد تكون بأقل من ثالثة اش�هر يف ش�هر ذي
الحجة أواخر الس�نه العارشة للهجرة وهو تويف عىل اختالف
الروايات يف الس�نه الحادية عرشة أما يف صفر أ َ ْو يف أول ربيع
عىل حس�ب اختالف الروايات عىل ُك ّل يف آخر حياته يأتي هذا

الن�ص ترى ما ه�و هذا الذي ل�ه ُك ُّل هذه األَهميَّ�ة وأهميته
مرتبط�ة بحيوية الرس�الة كلها بمس�تقبل الرس�الة بكلها
بفاعلية الرس�الة يف أثرها بالن�اس وأثرها بالحياة؛ ألن قوله
ٌ
ٌ
( َوإ ِْن َل ْم تَ ْفعَ ْل َفمَ ا بَ َّل ْغ َ
ت ِر َ
مهمة،
مس�ألة
س�ا َلتَهُ) ،إن هناك
ُ
ً
ُّ
حيوية لكل رس�الة الله
وتمس� ُك األُمَّ ـة بها يعط�ي
بالغه�ا
يعطي نجاحا ً للمرشوع اإللهي بكله ،عدم تبليغها أ َ ْو تبليغها
وع�دم تفاعل األُمَّ ـة معها له مردود س�لبي يعود عكس�يا ً يف
إضعاف الدور الديني األثر النافع واملفيد لرسالة الله يف واقع
الحي�اة الفاعلي�ة لبقية تعاليم ْ
اإلس�ـلاَم ،أم� ٌر كهذا له هذه
األَهميَّة عليه هذا التأكيد وأحيط بضمانة إ َلهية لتمكينه من
تبليغ هذا األمر يف وس�ط بات وس�ط األُمَّ ـة ْ
اإلسـلاَ مية بات
الوس� َ
ط الذي سيبلغ فيه هذا البالغ وس�طا ً ْ
إسـلاَ ميا ً الرشك
انمحى آن�ذاك من الجزيرة العربية بكله�ا والله يعصمك من
الناس كضمانة لتمكين�ه من التبليغ وإقامة الحُ جَّ ة لله عىل
ص َلو ُ
النبي َ
َات الل�هِ عَ َليْهِ وعىل آل�ه توقف عىل الفور
عب�اده،
ُّ
وعم�ل على إعادة مَ �ن قد تقدم م�ن الجموع الغفيرة التي
كانت معه يف رحلته إىل الحج واستقر حتى تالحَ َق املتأخرون
واجتم�ع الكل يف منطقة غدير خ�م يف خم رصت أقتاب اإلبل
وكان الوق�ت يف الظهيرة أثن�ا َء الح�رارة الش�ديدة ويف ج�و
مش�مس وواضح ،وجمع الجميع ،واستقروا يف ذلك الجو ،يف
ُك ّل م�ا يوحي بأَهميَّة املوقف وأَهميَّة ما س�يقدم لألمة ،إنه
أمر اس�تثنائي فاصل ومهم وليس مجرد أمر عادي وبسيط
نهائيا ً تحت حرارة الشمس يف الصحراء يف مكان مكشوف ال
ظال َل فيه إال خمس شجرات دوحات ضم ما تحتهن ورصت
ص َلو ُ
أقتاب اإلبل ليصع َد من عليها الرسول َ
َات اللهِ عَ َليْهِ وعىل
ص َلو ُ
آل�ه وهناك تقدم النبي َ
َات الل�هِ عَ َليْهِ وعىل آله وَالجموع
الغفيرة كلها تنظر إليه ترى ما هو هذا الذي قد نزل ،ما هو
ه�ذا األمر امله�م الذي اقتضى سرُ عة اإلبالغ عىل ه�ذا النحو
وإعط�اء عملي�ة اإلبالغ ج�وا ً يوح�ي باألَهميَّ�ة القصوى ملا
س�يقدم ،الكل انصتوا والكل س�كتوا وجلسوا يف تلك الحرارة
ص َلو ُ
الش�ديدة والكل ينظر باتجاه الرسول َ
َات اللهِ عَ َليْهِ وعىل
آل�ه الذي صعد عىل أقتاب اإلبل لرياه الجمي ُع بوضوح وأصعد

 8خطاب السيد
معه عيل بن أبي طالب عليه السالم فوق أقتاب اإلبل وتحدث
بخطبته الش�هرية التأريخية املهمة ج�داً ،وهي كذلك خطبة
ال�وداع ،يف واق�ع الحقيقة يف واقع األمر ،وه�و قال فيها إني
أوش�ك أن أدعى فأجيب ،يعني س�نة الله معي هي سنته مع
األنبياء من قبيل ،الكل رحلوا من هذه الحياة (إِن َّ َك مَ ي ٌ
ِّت َوإِنَّهُ ْم
مَ يِّتُ َ
ون)( ،وَمَ ا جَ عَ ْلنَا ِلبََش�رَ ٍ مِّ ن َقبْ ِل َك ا ْل ُخ ْلدَ)( ،وَمَ ا مُحَ مَّ ٌد إ ِال
سو ٌل َق ْد َ
ات أ َ ْو ُق ِت َل ان ْ َق َلبْتُ ْم عَ لىَ
س ُل أ َ َفإ ِْن مَ َ
خ َل ْت ِم ْن َقبْلِهِ ال ُّر ُ
َر ُ
ُ
س�نة الله معه وس�نته مع م�ن قبله من األنبياء
أَعْ َقا ِب ُكمْ)،
إال أن هن�اك فارق�ا ً كبيرا ً جدا ً يف مس�ألة َّ
حساس�ة للغاية،
األنبي�اء اآلخرون الس�ابقون ما قبله كان�ت يعقبُهم مراح ُل
وفترات أنبياء يذهب نبي بعد فرتة يأتي نبي آخر أ َ ْو رس�ول
ص َلو ُ
آخ�ر وهكذا ،أما النبي محمد َ
َات اللهِ عَ َليْهِ وَعىل آله فهو
خات�م النبيني وال نبي بع�ده ،وأمته آخر األُمَ ـم والبرشية من
بعده س�تعيش الحقبة األخرية على األرض واملرحلة األخرية
للبشر عىل األرض والقيامة والس�اعة اقرتبت؛ ولذلك فليس
هناك اعتبار أن نبيا ً آخر سيأتي أ َ ْو أن هناك كتابا ً غري القرآن
س�ينزل يف مرحلة م�ن املراحل أ َ ْو أي يشء آخر ،ال ،الرس�ول
ص َل�و ُ
َ
َات الل�هِ عَ َليْ�هِ وعلى آله هو خات�م الرس�ول واألنبياء
والق�رآن الكريم خاتم الكتب اإللهي�ه واملهيمن عليها ،وَلكن
َات اللهِ عَ َليْهِ وعلى آله ما بعده فراغا ً
ص َلو ُ
هل س�يرتك النبي َ
تام�ا ً خصوص�ا ً والتأريخ البشري يف مراحل�ه األخرية لربما
من أه�م مراحل التأريخ ولربما هو خالص�ة عن ُك ّل مراحل
التأري�خ بكل م�ا فيه من تط�وُّرات مهمة ومتغيرات كبرية
وواق�ع جديد وأمور مهمة جدا ً وتطور كبري يف واقع البرشية
ص َلو ُ
وأحداث س�اخنة ومتغريات كثرية إىل آخره ،الرسو ُل َ
َات
اللهِ عَ َليْهِ وعىل آله َق َّد َم يف خطابه يف س�احة الغدير مسألتني
مهمتين ق�ال :وإني تارك فيك�م الثقلني ما إن تمس�كتم به
ل�ن تظلوا من بعدي أبداً ..يعني إن�ي حينما ألحق بجوار الله
ل�ن أترككم عبثا ً ل�ن أترككم مهملني ل�ن أترككم بدون دليل
ومعالم عىل الحق والهدى ،ال ،أنا تارك يف أوس�اطكم ضمانة
ألن تستمروا يف طريق الهدى ويف طريق الحق وأن ال تتيه بكم
وتتفرق بكم الس�بل املعوجة وأن ال تتيهوا وتضلوا وتضيعوا
ث عىل كت�اب الله ّ
كتاب الل�ه ،وحَ ّ
ورغب فيه وس�مّ اه الثق َل
األكبرَ وعرتت�ي أهل بيت�ي إن اللطي�ف الخبري نبّأن�ي أنهما
لن يفرتق�ا حتى يردا عىل الحوض .واس�تمر يف خطابه وأكد
عليه�م اإلقرا َر لهم بتبليغ الرس�الة وبكمال التبليغ وبإجابة
الحُ جَّ �ة عليه ،ث�م أعلن إعالنا ً مهما ً جدا ً تأريخيا ً اس�تثنائياً،
وق�ال قد انصت الجميع والكل مر ِّكز الجو كله يس�اعد حتى
عىل أَهميَّة الرتكيز وإعطاء املس�ألة أَهميَّ�ة« ،يا أيها الناس
إن الل� َه م�والي وأنا م�وىل املؤمنين وأوىل بهم من أنفس�هم
فمَ �ن ُ
كنت م�واله فهذا عيل ُّ مواله ،أخذ بيد عيل عليه السلام
ورفع يده أمام الجميع حتى يس�مع الجميع ويش�اهدوا ويف
الروايات أنه رفع يده ويد عيل عليه السلام حتى بان بياض
إبطيهم�ا ،فمن كنت مواله فهذا عيل مواله اللهم وال من واله
وعاد من عاداه وانرص من نرصه واخذل من خذله.

خالف بني األُ َّمـة يف ثبوت مسألة الغدير
ال
َ

كان ه�ذا من أه�م النصوص والن�ص الرئييس واملوضوع
الرئيسي الذي هو فحوى ومضمون البلاغ الذي أكدت عليه
اآلية القرآنية املباركة بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل
فم�ا بلغت رس�الته أن نأتي إىل هذا النص ال�ذي كان يف هذه
املناس�بة العزي�زة واملهمة وال�ذي كان له أَهميَّ�ة كبرية جدا ً
بحكم األَهميَّة التي أعطته اآلية ودلت عليه اآلية املباركة وإن
لم تفعل فما ب ّلغت رسالته ،وهنا من املهمة جدا ً أن ندرك وأن
نعي جيدا ً وبعي�د عن الجو املذهبي والحساس�يات املذهبية
والعصبي�ات املذهبي�ة أن نأت�ي إىل املوض�وع بكل ش�فافية
وب�كل موضوعية من خالل ما أعلنه الرس�ول وخصوص أن
ه�ذا النص متفق عليه ثابت بني األُمَّ ـ�ة ال خالف بني األُمَّ ـة
يف ثب�وت مس�ألة الغدير ون�ص الغدي�ر ورواي�ة الغدير مع
مس�توى معّي�نّ مثلاً فيما يتعل�ق بالنص وم�ن كنت مواله
فهذا عيل مواله مسألة فيما يتعلق باألمة ثابتة جدا ً جدا ً جدا ً
ال ج�دا َل فيه�ا أن كان هناك جدا ٌل يف ال�دالالت أ َ ْو االعتبارات
ً
ً
خـ َرى هي مسألة أ ُ ْ
األ ُ ْ
ّ
النص
ثانوية ،لكن
مسألة
خـ َرى يعني
كم�ا هو الج�و كما هو من الثابت املقط�وع به املتوافق كما
يف مصطل�ح أه َل الحدي�ث والعلماء املتوافر بين األُمَّ ـة فهو
متواف�ر بني األُمَّ ـ�ة متلقي للقب�ول بني األُمَّ ـ�ة مقطوع به
بين األُمَّ ـة وثابت بال ش�ك وال مريه إنما نأت�ي إىل املوضوع
أَيْض�ا ً من بوابت�ه القرآنية هناك إىل جانب الن�ص النبوي إىل
جانب البالغ الذي ب ّلغه الرسول عن ربه بأمر ربه هناك أَيْضا ً
نص قرآن�ي يتطابق ُك ّل التطابق مع ه�ذا االعالن وقول الله
ُ
س�بْحَ انَه وتَعَ �الىَ وأيضا ً يف س�ورة هي آخر الس�ور القرآنية
ن�زوال ً ويف املرحلة األخرية من نزول الق�رآن ومن حياة النبي
ص َلو ُ
َات اللهِ عَ َليْهِ وعىل آله س�ورة املائدة ورد قوله ُ
َ
س�بْحَ انَه
ِين يُقِ يم َ
ِين آمَ نُوا ا َّلذ َ
س�ولُ ُه وَا َّلذ َ
وتَعَ الىَ (إ ِنَّمَ ا َو ِليُّ ُك ُم ال َّل ُه َو َر ُ
ُون
ون ال َّز َكا َة و َُه ْم َراكِعُ َ
الصَّلاَ َة َويُ ْؤتُ َ
ون ،وَمَ ن يَتَ َو َّل ال َّل َه َو َر ُ
سو َل ُه
ُ�ون) ،نجد هنا أَيْضا ً
ِي�ن آمَ نُوا َفإ َِّن حِ � ْزبَ ال َّلهِ ُه ُم ا ْل َغا ِلب َ
وَا َّلذ َ
نفس�ه والبالغ النبوي عن الله ُ
الكال َم َ
سبْحَ انَه وتَعَ الىَ والنص
القرآني كالمهما قدم عنوان الوالية ،وليكم واملس�ألة مسألة
مهمة جداً ،ولربما البعض يف الوسط ْ
اإلسـلاَ مي أثرت عليهم
العصبي�ات املذهبي�ة التي ه�ي داء ،داء فضي�ع ،بال ٌء أصاب
األُمَّ ـة وبش�كل رهيب وعمى هي تُعمي األعني وتصم اآلذان
ع�ن إدراك الح�ق وع�ن فه�م الحق ه�ي تصن�ع يف كثري من
الحواجز حتى أم�ام الواضحات والبديهي�ات النص القرآني
س�بْحَ انَه وتَعَ الىَ ق�دم مفهوما ً
م�ع البالغ النب�وي عن الل�ه ُ
وعنوان�ا ً اس�مه الوالية وليك�م الله إن الله م�والي وأنا موىل
َ
القرآن ه�و يقرأه
املؤمنين الن�ص القرآني ُك ّل مس�لم يق�رأ
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا هذا النص املهم الذي يرتتب
علي�ه يف النص اآلخ�ر قوله تعاىل (وَمَ �ن يَتَ َو َّل ال َّل َه َو َر ُ
س�و َل ُه
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ـمـني بالتضامن والتكاتف واالعتماد على اهلل والتوكل على
بمقدور شعبنا الـ َي َ
اهلل أن يواج َه ُك ّل التح ّديات ،العسكرية منها واالقتصادية
نصيحتي للنظام السعودي ،مهما كان هناك ِمن تقلبات في المواقف ،أَ ْو
تغ ُّيرات أحياناً في الميدان ،نهايتك ونتيجة عدوانك الخسران عليك ،هذا شعب
يختزن فيه ُك ّل معنى الحرية َواإلباء ،ومهما يكن هذا شعب مستقل في نضاله،
حتى تدعه لشأنه ،حتى تترك عدوانك وبغيك وتسلطك اإل ْجـ َرامي
ْسا ُن من بين حالة من حالتين إما أن يكون عبد ًا هلل أَ ْو عبد ًا للطواغيت
اإلن َ
ِي�ن آمَ نُوا َفإ َِّن حِ ْزبَ ال َّلهِ ُه ُم ا ْل َغا ِلب َ
وَا َّلذ َ
ُون) ،ترى مع األَهميَّة
ً
مدلول ومضمون هذا النص ،األُمَّ ـة فيما
جاذبية إىل
أن هناك
ِ
ٌ
مغلوبة
تعاني�ه من تحدّيات وأخطار األُمَّ ـة الي�وم التي هي
ومقه�ورة وتعاني م�ن إذالل أعدائها له�ا وهيمنتهم عليها
وتغلبه�م عليها قدم لها يف هذا النص مس�ارا ً محدّدا ً من الله
ال هو قول إمام مذهب وال قول فقيه أ َ ْو عالم وال قول من ّ
ظر
أ َ ْو مفك�ر وال ق�ول اجته�ادي يف نص رصي�ح ،نص رصيح
س�و َل ُه وَا َّلذ َ
(وَمَ ن يَتَ� َو َّل ال َّل َه َو َر ُ
ِين آمَ نُوا َفإ َِّن حِ � ْزبَ ال َّلهِ ُه ُم
ُون) ،يُفرت ُ
ا ْل َغا ِلب َ
َض بنص كهذا يف هذه األَهميَّة ألُمَّ ةٍ مقهورة
معانيه مستضعفة تكالبت عليها األُمَ ـم األ ُ ْ
خـ َرى األمريكان
وَالصهاين�ة واإلسرْ َ ائيْليون وَغريه�م ُك ّل أولئك الذين تكالبوا
على األُمَّ ـة فأذلوه�ا وقهروها وتح ّكموا به�ا وتدخل يف ُك ّل
ش�ؤونها وفرضوا عليها إرادتهم وتوجُّ هاتهم وسياس�اتهم
ً
وم�ا يريدونه أمة كهذا يُفتر ُ
َ
متطلعة إىل النرص
تكون
َض أن
ً
لتكون ً
إىل الع�زة إىل َ
َ
غالبة متحرر ًة ،نص مهم بكل
أمة
الغ َلبَة
ما للكلمة من معنى مهم ويف نفس الوقت جذاب.

ت به األُ َمـم
العصبي ُة
أخطر داء ُبلِ َي ْ
ُ

ُ
املس�تضعف املعان�ي املقه�ور يتطل�ع إىل كيف
اإلن ْ َس�اُن
يتحرر كيف ينترص كيف يغلب وكيف يعتز نص جذاب ولكن
تلح�ظ م�ع ُك ّل هذا هناك من الكثري يف الوس�ط ْ
اإلس�ـلاَ مي
جف�اء تجاه هذا النص تج�اه هذا املبدأ تج�اه هذا املوضوع
جف�اء ووحش�ة يتوحش�ون ويتهرب�ون من الج�و كله من
العب�ارة بكلها من العنوان بكل�ه أصبح عنوان الوالية نتيجة
للحساس�يات املذهبي�ة عنوان يف�ر منه الكثري يس�توحش
من�ه الكثري يا جماعة الل�ه الله هو الذي قال إنما وليكم الله
ورسوله والذين آمنوا ثم عندما تأتي إىل هذا النص ليس فيه
م�ا يوحش ليس فيه م�ا يدعو لتهرب فيم�ا يقلق ليس فيه
ما ينفر لك�ن داء العصبية أخطر داء بليت به األُمَ ـم ،وليكم
الله ،هل هذه مش�كلة أنت�م مؤمنون مس�لمون تنتمون إىل
الدين ْ
اإلس�ـلاَ مي تعتربون القرآن كتابَ الل�ه كتابكم كتاب
الل�ه كتابك�م وتعتربون�ه حجة عليك�م ونهجك�م تعتربون
ص َلو ُ
رسول الله محمدا ً َ
َات اللهِ عَ َليْهِ وعىل آله نبيكم تعتربون
َ
أنفس�كم ملزمني بما جاء به برسالته ومعتزين ومفتخرين
بذلك بحكم هذا االنتماء بحكم هذا التدين بحكم هذه الهوية
الل�ه وليكم وليكم الذي يتوىل ش�ؤونكم يتوىل رعايتكم يتوىل
هدايتك�م هي تنفت�ح األُمَّ ـة عىل أن تتأمل م�ا معني وليكم
تأت�ي إىل الخطوة املهمة جدا ً التفاع�ل العميل مع مبدأ
حتى
َ
الوالي�ة التي يرتتب عليه تغيري واق�ع األُمَّ ـة بكله األُمَّ ـة من
أم�ة مغلوبة إىل غالبة من أمة مقهورة إىل قاهرة أمة تنترص
على أعدائها ويتغير واقعها نحو االفضل بش�كل جذري ما
هناك انفتاح عىل املسألة الوحشة نتيجة العصبيات املذهبية
صنع�ت حاجزا ً كبيرا ً دون االلتفات إىل ه�ذا املفهوم وأن لو
ٌ
التف�اف إليه لكان ل�ه تأثريٌ كبريٌ يف واق�ع األُمَّ ـة؛ ألن
هن�اك
س�بْحَ انَه وتَعَ الىَ
الل�ه هو الذي قال إنما وليكم الله والية الله ُ
ه�ي والية اإلله والية الله الذي نعبده والية األلوهية كإله لنا

والي�ة الربوبي�ة كرب لنا نؤم�ن به نعبده نخض�ع له نطيعه
نث�ق به نتوكل عليه نذعن ألمره نعتمد عليه نس�تهديه والية
هداية هو الهادي الذي يهدينا يأمرنا يوجّ هنا يبصرّ نا يع ّلمنا
يقدم لنا ويرس�م لنا معالم الرصاط املستقيم وطريق الفوز
والنج�اح والفلاح والعزة والخير يدلنا على ُك ّل الخري عىل
املصلح�ة على الخالص عىل الحلول ملش�اكل حياتن�ا يرعانا
يف ُك ّل ش�أننا ينرصن�ا يف مواجه�ة أعدائنا فوالي�ة الله والية
األلوهي�ة والية الربوبي�ة والية الهداية والي�ة املعونة وهكذا
والية ش�املة والي�ة رب عىل املربوبني والي�ة اإلله عىل العبيد
املتألقني العابدي�ن له الراجعني إليه وهي والية امللك هو ملك
الن�اس رب الن�اس وملك الناس وإله الن�اس والية امللك الذي
ل�ه الح�ق بالترصف يف مملكت�ه يف عبادة يأم�ر ينهى يرشع
يقن�ن يفرض يحل�ل يح�رم؛ ألن ه�ذا العالم بكل�ه مملكته
الن�اس والعب�اد مخلوقاته وه�و ليس فضولي�ا ً والرب ليس
فضولي�ا ً يريد أن يفرض نفس�ه عىل الجمي�ع وأن يتدخل يف
ش�ؤونهم الجميع عب�اده وعبي�ده ومملوكات�ه ومخلوقاته
وَالجمي�ع مربوين له هو الرب واإلله واملل�ك واملالك والخالق
والرازق واملحيي واملميت واملبدع واملعيد إىل غري ذلك وهذا هو
اإلسـلاَم جوهر رس�الة الله ُ
جوهر ْ
سبْحَ انَه وتَعَ الىَ إىل العباد
ووالي�ة الله والية رحمة يرحم عباده يتوالهم برعايته وحتى
توجيهات�ه وحتى تعليماته من منطلق رحمته بهم فيها فيه
الخري لهم يريد لهم العزة يمنحهم حتى من عزته ولله العزة
ولرسوله وللمؤمنني يمنحهم الحكمة يريد لهم الكرامة ولقد
كرمنا بن�ي آدم يريد لهم الخير يريد لهم أن يكون�وا أحرارا ً
وكل األنبياء الذين أرسلهم كان من مهامهم الرئيسية تحرير
الناس م�ن العبودية للطواغيت اإلن ْ َس�ان من بين حالة من
حالتني إما أن يكون عبدا ً لله أ َ ْو عبدا ً للطواغيت ثم والية الله
ُ
س�بْحَ انَه وتَعَ �الىَ التي فيها ُك ّل هذا االرتباط الش�امل ترتبط
بربك الله من ُك ّل واقع حياتك يف ُك ّل ش�أنك يف ُك ّل أمرك يف ُك ّل
واقعك يف ُك ّل ظروفك يف سري حياتك مسري حياتك بكلها تأتي
والية الرسول امتداد لوالية الله ولهذا لم نقل مثالً إنما وليكم
الل�ه ووليك�م رس�وله ووليكم الذي�ن آمنوا ال عب�ارة واحدة
ص َلو ُ
َات اللهِ عَ َليْهِ
وليكم الله ورس�وله والذين آمنوا والرسول َ
وعىل آله واليته من موقعه يف الرسالة كرسول ويل يف رسالته
يبلغ رس�الة الله يريبنا يعلمن�ا يهذبنا ويزكين�ا يقيم علينا
حجة الله ُ
س�بْحَ انَه وتَعَ الىَ له علينا حق األمر والنهي؛ ألنه ال
يأمر إال بأمر الله وال ينهي إال بنهي الله وله علينا أن نعظمه
أن ندرك فيه عظمة الرسالة عظمة قيم الرسالة عظمة مبدأ
الرسالة التي جس�دها يف واقعه ويف حياته وكان عظيما ً بها
وعظيما ً بمكانته عند الله س�بحانه نجله نحبه يشء طبيعي
ص َلو ُ
أن تحب رس�ول الله َ
َات الل�هِ عَ َليْهِ وعىل آله أن تحب ُك ّل
تل�ك القي�م التي كانت متجس�د ًة فيه ومتمثلة ب�ه وفيه ويف
ص َلو ُ
حياته عىل أس�مى ما يكون يف واقع البرش الرس�ول َ
َات
اللهِ عَ َليْهِ وعىل آله ويل طاعة من طاعة الله من يطع الرسول
فق�د أط�اع الله لنا هذا االرتب�اط به معلما قائ�دا هاديا أمرا
موجه�ا مربيا مزكيا أس�و ًه قدوه وأن يتحقق ه�ذا االرتباط

( ددعلاعلاا

ص َلو ُ
َات الل�هِ عَ َليْهِ
حقيق�ة ثم يأتي امت�دادا ً لوالية الرس�ول َ
وعلى آل�ه ألن منهج الله ممتد ال ينقطع فقط عند الرس�ول
صل�وات الله وعىل آل�ه وانتهت مهمة الرس�الة مهمة الدين
مهمة التعليمات اإللهية وأعلنت نهايتها ليست من املنتجات
الت�ي لها تأري�خ انتهاء ف�ول أ َ ْو بازاليا أ َ ْو ما ش�اكل ال هذه
رس�الة ممتدة إىل قيام الس�اعة والرسول والذين آمنوا الذين
يقيمون الصالة ويأتون الزكاة وهم راكعون واتفق املفكرون
أن املقص�ود بهذه األوصاف واملقدم به�ذه املؤهالت اإلمامية
ه�و اإلم�ام علي عليه السلام يف حادث�ة اعطائ�ه وتصدقه
بالخات�م يف ركوعه التي كان له داللة مهمة ومعربه جدا ً عىل
ُك ّل الخط�اب للمؤمنين وأكيد أن هناك ط�رف آخر املؤمنون
مخاطب�ون بأن يتولهم بأن يدرك�وا واليته أنها امتداد لوالية
ص َلو ُ
الرسول َ
َات اللهِ عَ َليْهِ وعىل آله وإال لو افرتضنا أن املعني
ه�ؤالء املؤمنني فمن املخاطب بتويل ه�ؤالء املؤمنني ثم يأتي
بع�د ذل�ك ليقول ومن يتوىل الله ورس�وله والذي�ن آمنوا فان
حزب الله هم الغالبون ملاذا التويل ليس مجرد انتماء مذهبي
وال كالم يتكل�م به اإلن ْ َس�ان وانته�ي األمر ال الت�ويل ارتباط
عميل ارتباط س�لوكي التزام مبدئي وأخالقي هذا هو التويل..
التويل سريُ يف الطريق التويل تحر ُك يف الرصاط املستقيم التويل
التزام بالرس�الة اإللهية يف مضامينها يف مبادئها يف قيمها يف
أخالقه�ا هذا هو التويل وهن�ا ندرك يف هذا الس�ياق أَيْضا ً ان
اإلمام عيل عليه السالم دوره مه ُم يف األُمَّ ـة ألن مرحلة ما بعد
ص َل�و ُ
الرس�ول َ
َات اللهِ عَ َليْهِ وعىل آل�ه بالتأكيد ال يمكن وهذا
هو الذي حدث بعد ُك ّل األنبياء إال أن تكون مرحلة حساس�ة
ب�كل ما تعني�ه الكلمة وهذا ح�دث بعد ُك ّل األنبياء والرس�ل
الس�ابقني وعادة مرحلة ما بعد النبي ما بعد الرس�ول تكون
مرحلة حساس�ة جدا ً يف كثري من تجارب البرشية بعد الكثري
م�ن األنبياء والرس�ل كان يحص�ل بها اختالف�ات وتباينات
واضطراب وتع�دد يف االتجاهات يف املفاهي�م يف النقل يف غري
ذل�ك الله هو يعل�م أن واقع هذه األُمَّ ـة بع�د نبيها لن يكون
مختلف�ا ً عن س�ائر األُمَ ـم هو حكى يف س�ورة البقرة عندما
ق�ال تلك الرس�ل فضلنا بعضه�م عىل بعض منه�م من كلم
الل�ه ورفع بعضه�م درجات وآتينا عييس اب�ن مريم البينات
وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم
من بع�د م�ا جاءتهم البين�ات ولكن اختلاف األُمَ ـ�م عادة
عندم�ا يحدث فراغ كبير يف واقعها ليس فقط بع�د األنبياء
حتى بعد أي زعامة رئيس�ية مهمة ج�دا ً بنت أمة يحصل يف
األُمَ ـ�م اختالف�ات تباينات اتجاهات متع�ددة متنوعة ولكن
للدين ْ
اإلس�ـلاَ مي للرس�الة اإللهية خصوصية ليس�ت واقع
عادي وم�ا هناك مش�كلة فلتختل�ف عليه األُمَّ ـ�ة فلتتباين
في�ه األُمَّ ـة فلتتناق�ش فيها األُمَّ ـة فلتضط�رب فيها األُمَّ ـة
ص َلو ُ
ال ،فلتض�ع جهود الرس�ول َ
َات اللهِ عَ َليْ�هِ وعىل آله التي
بذلها بشكل كبري فليفرغ هذا الدين من مضامينه الرئيسية
مبادئ�ه القيم�ة ال ،هن�اك حساس�ية كبرية ف�كان البد من
أن يك�ون هناك امت�داد للنهج اإللهي وإن ل�م يكن يف موقع
ص َل�و ُ
النبوة ولذلك قال الرس�ول َ
َات اللهِ عَ َليْهِ وعىل آله كلمته
الشهرية املشهورة يف األُمَّ ـة الثابتة بني أوساط األُمَّ ـة املروية
م�ن جميع فرق األُمَّ ـة قال عن عيل عليه السلام (عيل مني
بمنزله هارون من موىس إال أنه ال نبي بعدي).

مهم بعد الرسول صلى اهلل عليه وعلى آله
ٌ
موقع ٌّ

موقع ه�ارون من موىس مع�روف ال يحتاج أي إن ْ َس�ان
يس�لم من العصبية س�يدرك أن املوقع األول بعد موىس ليس
هناك بني أصحاب موىس بين جماعة موىس بني أمة موىس
من له موقع هارون أبدا اس�تثنى النب�ي النبوة إال أنه ال نبي
بعدي لك�ن يمتد دوره كوزي�ر كويص كمعل�م كقائد امتداد
س�بْحَ انَه وتَعَ الىَ
أصيالً نقيا ً مضمونا ً لرس�الة الله ُ
ْ
لإلسـلاَم
لتعالي�م ْ
اإلس�ـلاَم حامل لهذه الرس�الة قيم أخلاق مبادئ
س�لوك ممارس�ة قيادة فكان اإلمام عيل عليه السالم وله يف
واقعه املؤهلات البارزة واملميزة لم يكن ش�خصية مغمورة
أ َ ْو مش�كوك يف أهليتها يف مثل هذا املق�ام ملثل هذا الدور ملثل
ه�ذه املهمة ال ،كان اإلمام عيل عليه السلام متميز بوضوح
يف ُك ّل واقع�ه اإليمان�ي منذ بداية مسيرة ْ
اإلس�ـلاَم له واقع
يختل�ف عن ُك ّل اآلخرين من املؤمنني برس�ول الله من تالميذ
رس�ول الله من أصحاب رس�ول الله من أنصار رس�ول الله
ص َل�و ُ
َ
َات اللهِ عَ َليْهِ وعىل آله متميزا ً يف إيمانه يف وعيه يف علمه
يف جهاده متميزا ً يف ُك ّل واقعه متميز بارتقائه البارز الواضح
ص َل�و ُ
امللم�وس ث�م حينما أت�ى النبي َ
َات اللهِ عَ َليْ�هِ وعىل آله
ليتح�دث عن اإلمام عيل عليه السلام لم تك�ن مجرد مدائح
أ َ ْو عب�ارات تش�جيعية أ َ ْو عب�ارات تحفيزي�ة ،ال إنما ليعزز
ل�ه دورا ً مس�تقبليا ً يف األُمَّ ـ�ة العتبارات مهمة يف مس�تقبل
األُمَّ ـة وحساس�ة يف مس�تقبل األُمَّ ـة فحينما كان الرس�ول
يق�ول عيل مع القرآن والقرآن مع عيل ،عيل مع الحق والحق
م�ع عيل ،إن فيكم م�ن يقاتل عىل تأويل الق�رآن كما قاتلت
على تنزيله من ه�و ،أنا ذاك أنا ،قال ال ه�و ذاك هو خاصف
النعل كان اإلمام عيل عليه السلام يخصف نعل رس�ول الله
ص َل�و ُ
َ
َات الل�هِ عَ َليْهِ وعىل آله ،عيل ابن أب�ي طالب حينما كان
النب�ي يتحدث عنه بهذه العب�ارات املهمة بمنزلة هارون من
موىس يقول عنه أنه يحب الله ورس�وله ويحب ُه الله ورسوله
ليعزز له هذا الدور املس�تقبيل يف واق�ع األُمَّ ـة ،األُمَّ ـة حينما
تختلف تتن�وع اتجاهاتها أفكارها نظرته�ا إىل الدين تحدث
التباينات االختالفات من هو االمتداد املضمون األوثق السليم
األعىل األرقى األنقى هو هذا تريد الحق عيل مع الحق والحق
مع عيل تريد الحق يف أوس�اط األُمَّ ـ�ة حينما اختلفت حينما
تباين�ت حينم�ا تنوع�ت أف�كاره وتوجهاتها عيل م�ع الحق
والحق مع عيل حينما تختلف األُمَّ ـة عىل القرآن يف مفاهيمه
يف دالالت�ه يف تفسيره يف مضمونه العميل من عيل مع القرآن
والقرآن مع عيل حينم�ا تختلف األُمَّ ـة عىل القرآن عىل نبيها
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يف توجهاته يف أفكاره يف سيرته يف سلوكه من يعرب عنه أنت
ص َلو ُ
َات اللهِ عَ َليْهِ
مني ي�ا عيل أنت مني وأنا منك يقول النبي َ
وعلى آله عيل مني وأنا منه يعني هو امتدادي هو الذي يعرب
عني عن أخالقي عن س�لوكي عن سيرتي إذا اختلف األُمَّ ـة
ص َل�و ُ
عن�ي وهكذا ثبت النبي َ
َات اللهِ عَ َليْهِ وعىل آله ببالغ ربه
بأم�ر ربه ثبت هذه الرؤي�ة هذا الدور املس�تقبيل اإلمام عيل
عليه السلام رحمة باألمة ،اإلمام عيل عليه السالم يف واقعه
يف سيرته ش�خصية عظيمة ما هناك أي تعب م�ا هناك أي
ٌ
شخص ما ينبغي أن
اشكالية بش�أنه حتى يرى اإلن ْ َسان أنه
َ
يفرض عىل األُمَّ ـة ما ينبغي أن يقد َم لألمة ،ال ،عُ ْد إىل سريته،
ع�د إىل ما قدمه ،عد إىل ممارس�اته إىل سياس�اته إىل أخالقه
إىل ترصفاته إىل أدائه حتى يف الظروف والتحدّيات واملش�اكل
الكبيرة كي�ف تعاط�ى معها ب�كل حكمة كيف راع�ى فيها
مصلح�ة األُمَّ ـة كيف كان يركز عىل خري األُمَّ ـة كيف س�عى
إىل ما فيه منفعة األُمَّ ـة كيف عانى بش�كل رهيب جدا ً وفعال ُ
ل�و نتخيل أن علي�ا ً لم يكن له هذا الدور ول�م يكن هناك هذا
ُ
ستعصف باألمة األحداث تلك األحداث
الدور من أساسه كيف
الكبرية جدا ً لكانت أثرت بش�كل رهيب جدا ً عىل رس�الة الله
ُ
س�بْحَ انَه وتَعَ الىَ  ،عىل العموم يبقى أ َ ْو تبقى املس�ؤولية عىل
األُمَّ ـة بقدر ما هي تتفاعَ ُل بقدر ما هي تتحرك بقدر ما هي
تستجيب يف واقعها العميل مع مبدأ الوالية تتوىل الله ورسوله
والذين آمنوا كما قال الله.

اإلسـلاَ م والتزا ٌم صحي ٌح
سري يف خط ْ
الواليةٌ ..
بمبادئه وقيمه وأخالقه وتعاليمه
بقدر ما ستكس�ب تنتف�ع تحصل عىل النتيج�ة التي أكد
عليها القرآن كنتيجة حتمية ومن يتوىل الله ورس�ول والذين
آمنوا فان حزب الله هم الغالبون ،فالتويل هذا هو سري يف خط
ْ
اإلس�ـلاَم سيرُ والتزام صحيح يف املبادئ يف القيم يف األخالق
يف التعالي�م وعيل عليه السلام حينما تعود إىل سيرته يؤمن
لك االرتباط بالنبي االرتباط بالقرآن االمتداد الس�ليم والنقي
واملري�ح والقدوة القدوة العظيمة جدا ً عىل العموم ال يس�عنا
الكالم بالش�كل ال�كايف إال أننا نقول أن ش�عبنا الـيَـمَ ـني يف
كثير من املناطق دأب عىل م�دى التأريخ عىل االحتفال بهذه
ص َلو ُ
َات اللهِ عَ َليْهِ
املناس�بة تخليدا ً للبالغ الذي بلغه الرس�ول َ
وعلى آل�ه واس�تجابة وتفاعل عميل م�ع هذا البلاغ اعالن
للتفاعل معه واالس�تجابة له ويف نفس الوقت ش�هادة للنبي
بالبالغ؛ ألنه ر ّكز عىل أن يقول أال هل بلغت اللهم فاشهد كان
يقول بلغت يا رس�ول الله بلغت ونحن نشهد لك بالبالغ التام
اإليمان بكامل الدين بتمام النعمة هو أَيْضا ً مناسبة لرتسيخ
ص َلو ُ
مب�دأ الوالية الذي نط�ق به الق�رآن وبلغه الرس�ول َ
َات
الل�هِ عَ َليْهِ وعىل آله تفاعل مع املس�ائل التي قدمت بكل هذه
األَهميَّة مبدأ الوالية اليوم هو يشكل الضمانة لحماية األُمَّ ـة
من أكرب عملية اخرتاق تعاني منها األُمَّ ـة اليوم..

ل على عملية التجريد من القيم
أمريكا تشتغ ُ
والوعي

الي�وم بق�در م�ا يتمكن أع�داء األُمَّ ـ�ة م�ن إبعادها عن
مبادئه�ا خصوصا ُ املبادئ املهمة الضامن�ة الحيوية يف واقع
األُمَّ ـة التي تضمن لألمة االس�تقالل القوة الش�كليات يمكن
أن تخترق أن تحت�وى أن تفرغ من تأثريها الش�كليات لكن
املبادئ املهمة والرئيسية والحيوية التي يتحقق بها استقالل
األُمَّ ـة قوة األُمَّ ـة الع�دل يف األُمَّ ـة الخري يف األُمَّ ـة ُك ّل املبادئ
التي لها أَهميَّة يف قيام األُمَّ ـة وإقامة الدين بكله هذه املبادئ
تس�تهدف القيم املهمة تستهدف بشكل كبري جدا ً اليوم نرى
أن هن�اك كثريا ً من القيم اإليمانية والقيم ْ
اإلس�ـلاَ مية غائبة
ٌ
إىل حد كبري يف أوس�اط األُمَّ ـ�ة وغيابها نتج عن�ه
فراغ كبريٌ
مس�احة كبرية يس�تطيع الع�دو أن يتحرك فيها يس�تطيع
الصهيوني اليهودي يستطيع األمريكي يستطيع أي ضال أ َ ْو
مفس�د أ َ ْو طاغية يف العالم أن يجد أمامه بيئة مفتوحة الذي
يحص�ن األُمَّ ـة يبن�ي األُمَّ ـة يحافظ عىل كي�ان األُمَّ ـة كيان
متماسك كيان عظيم كيان قوي هو تلك املنظومة من املبادئ
والقي�م واألخالق ويف مقدمتها وعىل رأس�ها املبادئ الحيوية
املب�ادئ املهمة فمبدأ الوالية هو منظوم�ة هو ارتباط قيمي
ارتباط مبدئ�ي ارتباط أخالقي ارتباط منهجي ارتباط عميل
التزام عميل يمس�ك األُمَّ ـة من هذا البعث�رة من هذه البعثرة
من هذا التفكك من هذا الضياع من هذا الش�تات اليوم هناك
ف�راغ كبري يف واقع األُمَّ ـة املاليين يف األُمَّ ـة ذهنياتهم فارغة
من يأتي يحش�وها بأي حشو يريد يأتي األمريكي يحشوها
يأت�ي اإلسرْ َ ائيْيل يحش�وها يأتي من ه�ب ودب ُك ّل يؤثر ُك ّل
يش�تغل يف هذه الس�احة نحن طامل�ا نتألم نعرب عن أس�فنا
م�ن هذا الواقع املرير يف العالم ْ
اإلس�ـلاَ مي ه�ذه األُمَّ ـة التي
يفرتض أنه�ا أمه النور أمة القرآن أم�ه الهدى التي يفرتض
أن لديها من النور ما يحصنها من ُك ّل الظلمات من الحق ما
يحميها من تأثري الباطل م�ن القيم واألخالق ما يجعل منها
أمة عظيم�ة متميزة بتلك ..البارز ومؤث�ر وواقعي يف الحياة
هي اليوم بيئة مستهدفه مفتوحة وفيها فراغ كبري..
قيم كبيرة غائبة أفس�حت مج�اال ً لألعداء أت�وا ليع ّززوا
ب�دال ً عنه�ا أباطي َله�م ليع�ززوا ب�دل منه�ا س�مومهم التي
تدم�ر األخالق تدم�ر القي�م تدمر حت�ى الفطرة اإلن ْ َس�انية
اليوم يتجه األعداء بكل جهد إىل تفريغ اإلن ْ َس�ان املس�لم من
مضمونه مضمونه اإلن ْ َس�اني مضمون�ه األخالقي مضمونه
القيم�ي مضمون�ه املبدئي حت�ى يصبح اإلن ْ َس�ان مفرغ لم
يع�د لديه ال مب�ادئ تحكمه تحكم توجهه تمس�كه يف اتجاه
ثاب�ت ورصاط مس�تقيم وسير واض�ح وال أخلاق تضبط
تفاعالت�ه توجهات�ه مواقفه وال قيم هم يس�عون إىل تفريغ
اإلن ْ َس�ان املس�لم من مضمونه حت�ى اإلن ْ َس�اني حتى يفقد
َ
يف�رغ من مضمونه
إن ْ َس�انيته وفطرت�ه اإلن ْ َس�انية ،بعد أن

وكل المنافقين معه من األُ َّمـة هو
الدور الذي يمارسه النظام السعودي ُّ
ناشئ عن اختالل ق َيمي ومبدئي َوفكري َوثقافي ويتحركون من رؤية مغلوطة
التيار الوهابي التكفيري
يضرب
النظام السعودي في نشره التوجه التكفيري الوهابي إلى البلدان هو
ُ
اإلسـلاَ مية ويضرب االستقرار في حده األدنى ألنه
فيها الوحدة الوطنية واألخ ّوة ْ
حتى يضرب الهوية ُهوية أي بلد
ـمـنيين ،على شرق البالد ،وعلى
ُ
ضرره على ُك ّل الـ َي َ
االستهداف االقتصاديُ ،
ـمـنيين
غربها ،وشمالها وجنوبها ووسطها ،وعلى ُك ّل الـ َي َ
املبدئ�ي القيم�ي األخالق�ي اإلن ْ َس�اني الفكري الثق�ايف وأن
يعم�وا عنه النور أن يحول�وا بينه وبني النور حتى يجروه إىل
ً
فريس�ة س�هلة يصطادونه بكل
مربّع الظالم حينها يصبح
بساطة وفريسة سهلة يستطيعون أن يوجهوه أينما شاءوا
أي�ن م�ا أرادوا أن يدفع�وا به يف أي موق�ف أن يحركوه تحت
أي عنوان يصبح بدال ً عن أن يكون إن ْ َس�انا ً مس�تنريا ً مبرصا ً
واعيا ً ناضجا ً راش�دا ً فاهما ً واعيا ً يصبح إن ْ َس�انا ً ضاال ً تائها ً
جاهالً ويصبح إن ْ َس�انا ً س�اذجا ً قابالً للتأثري قابالً للتضليل
قابالً ألن يقودوْه إىل حيث شاءوا وأرادوا وهم يريدون هكذا،
هذا هو ش�غل الشيطان هذا ش�غل أولياء الشيطان هذا هو
العمل االستراتيجي والرئييس ال�ذي تركز عليه أمريكا تُركز
عليه إسرْ َ ائيْل الحتواء األُمَّ ـة الستعباد الناس للهيمنة التامة
عليه�م الهيمن�ة عىل النفوس عىل العق�ول عىل التفكري عىل
التوجه عىل املوقف عىل ُك ّل يشء ،هذه هي املس�ألة الخطرية
جداً ،فعملية التجريد من القي�م التجريد من الوعي التجريد
من األخلاق التجريد من املبادئ تحول اإلن ْ َس�ان إىل إن ْ َس�ان
مفرغ جاهز أش�به ما يكون باإلن ْ َس�ان اآليل الذي يتحكمون
به بالريموت ،ريموت معني كذا وكذا يوجهونه كما يشاؤون
ويريدون ،اليوم نشاهد أن هناك اختالل كبري يف واقع األُمَّ ـة
واألمة تدفع ثمنه الحظوا يكفي األمريكي ويكفي اإلسرْ َ ائيْيل
أن يأتي لريس�م خطة معينة يف داخل األُمَّ ـة تهدف إىل بعثرة
األُمَّ ـ�ة إىل رضب األُمَّ ـ�ة إىل قتل األُمَّ ـ�ة إىل امتهان األُمَّ ـة إىل
إذالل األُمَّ ـ�ة إىل تفكيك كيان األُمَّ ـ�ة إىل أخره إىل ُك ّل ما يرض
باألم�ة ُك ّل ما يرض باألمة يرس�م خطة معين�ه هذه الخطة
يت�وىل تنفيذها تمويله�ا التحرك فيها القي�ام بها العمل بها
من؟ هل األمريك�ي يحتاج أن يدفع هو مئات املليارات ؟هل
األمريكي يحتاج هو أن ينفذ املسألة الخطة بكل حذافريها؟
وأن ين�زل للمي�دان إىل ُك ّل قرية إىل ُك ّل منطقة إىل ُك ّل مدينة؟
�ق األُمَّ ـة هذا هو
ال ،يف داخ�ل األُمَّ ـ�ة أصبح له امتدا ٌد يف عُ مْ ِ
ُ
االختراق ،امتداد يف عمق األُمَّ ـة الي�وم هناك دول حكومات
ش�عوب بعض من الش�عوب وإلاّ فمعظ ُم الش�عوب ضحية
بع�ض منهم لكن هناك كيانات كربى يف األُمَّ ـة دول متمكنة
أنظم�ة قوية تس�خر نفس�ها وكل ما تمل�ك وكل ما تملكه
األُمَّ ـ�ة وكل طاقات األُمَّ ـة وكل ق�درات األُمَّ ـة لتنفيذ خطة
أمريكي�ة إسرْ َ ائيْلية لتفكيك األُمَّ ـة لبعثرت األُمَّ ـة لقتل أبناء
األُمَّ ـة لرضب قيم األُمَّ ـة وأخالق األُمَّ ـة لتمزيق األُمَّ ـة إلنهاء
تقاربُ بني األُمَّ ـ�ة والحيلولة دون توحدها نهائيا ً
وح�دة أي ِ
وبكل تباهي يرى نفس�ه البعض أنه أصبح عظيما ً بقدر ما
أخلص لألمريكيني وعبد نفسه لهم وأذل نفسه لهم.

الشعوب ضحي ُة املؤامرة األمريكية
ُ

اليوم نرى النظام السعودي نرى َ
قرن الشيطان من نجد
ن�رى ذلك األرعن الجاه�ل الظالم املعت�دي الباغي نراه كيف
تح�رك يف أوس�اط األُمَّ ـة عىل رأس هذا ال�دور يف مقدمة هذا

االخرتاق ع�كاز ألمريكا تتوكأ عليه يف املنطقة وتلعب لعبتها
يف املنطقة النظام السعودي اليوم الذي يمارس الدور النفاقي
اإلسـلاَم الذي يلعب دورا ً تخريبيا ً
لصالح أعداء ْ
الذي يش�تغل
ِ
خطيرا ً يف داخ�ل األُمَّ ـ�ة يفكك األُمَّ ـ�ة ينرش بينه�ا العداوة
والبغضاء يدفع بهذا إىل قتال هذا وهذا لقتل هذا يلعب لعبته
الشيطانية واإلجْ ـ َرامية تحت سقف العبودية وخط العبودية
ألمريكا وأنا أقول لو أن هناك محطة أ َ ْو موقع تحت مستوى
العبودية ألمريكا لكن فيه النظام الس�عودي هو مقامه مع
أمري�كا دوره مع أمري�كا ليس دور الحلي�ف وال الرشيك إنه
دور العب�د ال�ذي ال يعرف إال كيف ينفذ تق�دم له التوجيهات
تعط�ى له األوام�ر وينفذ وينفذ ال بصر وال برصية وبعمى
وبغ�رور وبكرب وبحقد وبغباء رهيب جداً ،ولكن من املهم أن
نعرف أن الدور الذي يمارسه النظام السعودي وكل املنافقني
معه من األُمَّ ـة هو ناش�ئ عن اختلال قيمي اختالل مبدئي
اختالل فكري اختالل ثق�ايف يعني هناك يتحركون من رؤية
مغلوطة التيار الوهابي التكفريي بشقيه االنحاليل الذي نراه
ونس�مع به واملغايل الذي يظهر التش�دد الفظيع جدا ً والغلو
الرهيب يف الدين بشقيه هذين هو يتحرك وفق رؤية مغلوطة
ج�دا ً يف واقع األُمَّ ـة ه�و تعبري ونتاج له�ذا االختالل يف واقع
األُمَّ ـ�ة وال�ذي يتفاعل معه يتعاطى معه ينج�ذب إليه يتأثر
ب�ه يتحرك مع�ه كذلك هي كلها حاالت ترتج�م هذا االختالل
ُك ّل إن ْ َس�ان لم يعد فيه شيمه ضمري قيمة نخوة أخوة محبة
عزة إن ْ َسانية إن ْ َس�انية يتجاوب مع هذا الدور فيتحرك تحت
أي عن�وان إما عن�وان ديني وإال عن�وان إجْ ـ َرامي أي عنوان
املهم يتح�رك ضمن هذا الدور والعن�وان يبقى مجرد عنوان
لك�ن الجوه�ر ال دور لصالح أمري�كا وإسرْ َ ائيْل ض�د األُمَّ ـة
عملية تش�ويه كبير جدا ً ْ
لإلس�ـلاَم ،حتى أم�ام املجتمعات
الغربي�ة وأم�ام املجتمع األمريك�ي أمام الش�عب األمريكي
تش�ويه رهي�ب ج�داً ،النظ�ا ُم الس�عوديُّ والتي�ا ُر الوهابي
التكفريي يقدم هذه الخدمة ألمريكا وإسرْ َ ائيْل أفظع صورة
اإلسـلاَم قبيحة للغاية جدا ً
اإلسـلاَم يقدمون صورة عن ْ
عن ْ
أقب�ح ما يمكن أن يفعلوه يفعلون�ه هذا يشء مقصود ولكن
يق�دم تغطية دينية عبارات ديني�ة إىل غري ذلك كان املقصود
ه�و أن يقدم�وا أقب�ح أفظع أبأس أس�وأ أخزى ص�ورة عن
ْ
اإلس�ـلاَم واملس�لمني ،وأن يتيهوا باألمة بعيد ع�ن ما يبنيها
ع�ن ما يصلحها عن ما يعالج وضعها عن ما يلملم جراحها
ع�ن ما يغري واقعها نحو األفضل يتيهون بها هناك إىل البعيد
وأن يطوعوه�ا لخدم�ة أعدائها هذه أكرب ويلات عىل األُمَّ ـة
أكبر غياب لألم�ة واألحداث اليوم يف املنطقة والس�لوك الذي
يمارس�ه أولئك املنافقون ب�دءا ً من موقفهم تج�اه القضية
املركزية لألمة فلس�طني ثم تجاه األح�داث صنع األحداث يف
الـيَـمَ ـن يف سوريا يف العراق يف ليبيا يف بقية املناطق والبلدان
هذه األحداث ليس�ت عابر ًة وهذا الدور الس�لبي لهم هو دور
مخطط له ولذلك نحن نقول املسألة يف غاية األَهميَّة يف غاية
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األَهميَّ�ة ومن املهم جدا ً لنا كش�عوب أن نمتلك الوعي الكايف
والالزم تجاه هذه األح�داث والوقائع وتجاه أولئك املجرمون
املنافقون الذين ينفذونها ،املس�ألة ليست سهلة أبدا ً الحظوا
كي�ف يحرص�ون عىل أن يص� َل داؤه�م ووباؤهم ه�ذا وهم
موبوئ�ون هذا وباء ثقايف وب�اء أخالقي وباء قيمي وباء عىل
ُك ّل املس�تويات إىل ُك ّل بل�د ث�م م�ا يلبث ذلك البل�د أن يعيش
حال�ة االضطراب واملش�اكل والفت�ن والكراهي�ة والبغضاء
وه�ذا كافر وهذا مس�لم وه�ذا ما هو ذاك إىل آخ�ره أنا أقول
حت�ى إذا فيه تحذي�ر أراه مه�م إىل ُك ّل البل�دان إىل ُك ّل الدول
س�وا ًء إىل املرصيين أ َ ْو الجزائريين أ َ ْو أي بل�د ال يزال وضعه
ال ب�أس أقل م�ن غيره يف املش�اكل والفتن الحظ�وا النظام
الس�عودي يف نرشه يف التوجه التكفيري الوهابي إىل البلدان
هو يرضب يف تلك البلدان نفسها بوبائه هذا الوحدة الوطنية
واألخوّة ْ
اإلس�ـلاَ مية ويرضب حتى االستقرار يف حده األدنى
االس�تقرار يف حده األدنى ألن�ه حتى يرضب الهوية ُهوية أي
بل�د الجزائري أ َ ْو املرصي أ َ ْو الـيَـمَ ـني لم يعد لديه ارتبا ٌ
ط ال
ببلده وال بش�عبه وال بأمته ال ،هو يضرب الهُ وية املحلية يف
أي بل�د فالتكفريي يف الـيَـمَ ـن ،يك�ره الـيَـمَ ـنيني ويعدهم
كافرين وأعداء الله ويريد أن يقتلهم عن آخرهم إال من يتجه
اتجاهه ويؤمن بفكرته التكفريي يف مرص لديه نفس الرؤية
ال يربطه باملرصيني كبلد كش�عب أي راب�ط أبدا ً يعني ُك ّل ما
أمت�د هذا الوب�اء إىل منطق�ة معينة رضب هويتها كش�عب
الرواب�ط الداخلية حتى بني القراب�ة واألرحام حتى األوارص
التي يش�جع عليه�ا ْ
اإلس�ـلاَم أوارص الج�وار أوارص اإلخاء
األوارص اإلن ْ َس�انية يرضبه�ا األوارص ْ
اإلس�ـلاَ مية يرضبه�ا
أوارص األرحام يرضبها يشجع االبن عىل قتل األم أ َ ْو عىل قتل
األب وب�اء وباء بكل ما تعنيه الكلمة وأعجبت أمريكا به جدا ً
أعجبت إسرْ َ ائيْل قدم خدمة كبرية لها يف واقع األُمَّ ـة.

ح ٍّد وحافزٌ لتغيري الواقع ولبناء النفس
العدوانَ ..ت َ

والع�دوان عىل بلدنا ليس حدث�ا ً عابراً ،كلم�ا نحتاج إليه
يف املنطق�ة ،يف بلدنا ،يف س�ائر ش�عوب املنطق�ة ،الوعي عن
ه�ذه األحداث بمس�توى وأنها ليس�ت أحداث عاب�رة ،وأنها
مخ�اض مهم جدا ً يف واقع األُمَّ ـة ،وأن�ه من املهم لنا أن نعي
جيدا ً مس�ؤوليتنا تجاهها ،طامل�ا وهي ضمن مخطط طويل
ومستمر ،ومسلسل تآمري كبري عىل األُمَّ ـة ينتقل من حلقة
إىل أ ُ ْ
خـ� َرى ،من مرب�ع إىل مربع آخر ،من عن�وان إىل عنوان،
ُ
وواع،
وواع ،جاد
إن األمَّ ـ�ة يف واقعه�ا تحتاج إىل تحرك ج�اد
ٍ
ٍ
ملواجه�ة ه�ذا التح�دّي ،وأن تجعل من هذا التح�دّي فرصة،
والل�ه إن�ه يمكن لألم�ة كأم�ة ،لش�عبنا املس�لم الـيَـمَ ـني
العزيز كش�عب ح�ر أبي أن يجعل م�ن هذا التح�دّي فرصة
لتغيري الواقع ولبناء النفس ،لبناء الواقع الداخيل ،التحدّيات
واألح�داث العظام ولدت أُمَ ـم وقوضت أُمَ ـم أ ُ ْ
خـ َرى ،نهضت
بأقوام ،وأس�قطت أقوام�اً ،األحداث مهمة ج�داً ،تعترب أهم
الف�رص للبن�اء ،يمك�ن ألي ش�عب يواج�ه تح ٍد كبير مثل
التح�دّي الذي يواجهه ش�عبنا الـيَـمَ ـن�ي أن يتحرك بكل ما
يس�تطيع لبناء واقع�ه من الداخل ملواجهة ه�ذا التحدّي ،أن
يجع�ل منه فرص�ة ليبني واقعه قوي�ا ً عىل ُك ّل املس�تويات،
والتحدّي�ات إذا وجهت تتحول إىل عامل مهم يف البناء ،يف بناء
األُمَ ـ�م ،كيف وُل�دت ُك ّل األُمَ ـم؟ اس�تقرأوا التأريخ ً
أمة أمة،
كي�ف نهضت تلك األُمَّ ـة ،إىل من مخ�اض أحداث ،ومن رحم
مواقف وظ�روف وتحدّيات ،التحدّي�ات ،األحداث العظام تلد
إحس�اس
أُمَ ـما ً عظيمة ،ولكن تحتاج إىل وعي وإىل عزم ،إىل
ٍ
عال باملس�ؤولية ،وهذا هو اليشء املهم جدا ً ولذلك أتوجه إىل
ٍ
شعبنا الـيَـمَ ـني العزيز ألؤكد عىل:
أَهميَّة أن يستفيد من هذه األحداث ،ألنها كما يبدو أحداث
مستمرة ،والله أعلم إىل متى ،ولكن املهم جدا ً يف هذه األحداث
أن نتج�ه بجدي�ة إىل واقعنا الداخيل لنجعل م�ن هذا التحدّي
حافزا ً لبناء واقع قوي يف مس�توى مواجه�ة التحدّيات ،كما
فع�ل اآلخ�رون ،كما فعل�ت ش�عوب أ ُ ْ
خـ َرى ،ش�عوب حتى
ليس�ت مس�لمة ،وواجه�ت تحدّي�ات كبرية وخرج�ت منها
رافع�ة الرأس ش�امخة ،ثابتة ،قوية ،نح�ن يمكن أن نخرج
م�ن مواجهة ه�ذا التحدّي يف الع�دوان األمريكي الس�عودي
وم�ن معه�م م�ن لفي�ف املنافقين أن نخرج كش�عب قوي
عزيز ،وبإمكاننا ،بإمكاننا ذل�ك ،ونحن معنيون بذلك ،وهذا
ه�و خيارنا الصحيح ،ه�ذا هو خيارنا ال�ذي ال بد منه ،عىل
الجمي�ع مس�ؤولية ،على النخب وعلى الجماهير ،أن يعوا
جميع�ا ً أَهميَّة هذه األح�داث ،أال ينتظروا أنه ربما تقف هذه
الح�رب ،يكف املعتدون عن عدوانهم هذا الش�هر أ َ ْو الش�هر
اآلخ�ر ،ال تحس�بوا ه�ذه الحس�ابات ،لنتجه جميع�ا ً بتوحد
بتعاون بتظافر للجهود إىل املواجهة ،إىل بناء واقعنا الداخيل،
إىل ترتيب واقعنا الداخلي ،لتلدنا هذه األحداث وهذا املخاض
من جديد ش�عبا ً عظيما ً قويا ً عزيزا ً متماس�كاً ،خرج شامخ
ال�رأس وخرج حرا ً من مخاض ه�ذه األحداث ،نحن لدينا ُك ّل
املحفزات ،نحن ش�عب مس�لم ،لدينا قيم ،لدينا أخالق ،لدينا
مبادئ ،ال ينقصنا يشء ،هناك ش�عوب ليست حتى مسلمة،
لكن بفطرتها اإلن ْ َس�انية أبت إال أن تكون حرة ،واستطاعت
أن تتح�رر ،وواجه�ت إمرباطوريات ،تأريخن�ا كذلك واجهنا
في�ه امرباطوريات ،لدينا قي�م لدينا مبادئ ،املب�ادئ والقيم
ْ
واإلس�ـلاَ مية ،كله�ا موج�ودة لدين�ا،
الفطري�ة اإلن ْ َس�انية
إنم�ا فقط تعزيز هذه املبادئ ،ترس�يخ ه�ذه القيم ،لتحيا يف
الوجداًن يف اإلحس�اس ،يف املش�اعر ،وانظروا كيف س�تفعل،
كي�ف س�يفعل فين�ا الق�رآن ،ن�وره ،ه�داه ،اس�تنهاضه،
تحريض�ه ،تحسيس�ه باملس�ؤولية ،كيف س�تفعل بنا القيم
الفطري�ة واإلن ْ َس�انية إذا تح�رك الناس إلحيائها بمس�توى
التحدّي وبمس�توى املس�ؤولية ،ثم قضيتنا ال التباس فيها،
مهم�ا كان لدى اآلخري�ن من عناوين ودج�ل وكذب وبهتان
وافرتاءات ،هؤالء الذين اعتدوا علينا بدون سابق إنذار ،بدون
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حج�ة ،بدون برهان ،بدون حق ،بدون مربر ،بدون مس�وغ،
األمريكي السعودي ،من معهم ،األمريكي وعبيده ،األمريكي
ه�و األص�ل ،م�ن أمريكا أُعلن�ت الح�رب ،أمريكا ه�ي التي
وجه�ت ،هي التي أمرت ،هي التي خ ّ
ططت ،هي التي ترشف
بشكل أعىل عىل العدوان ،هي التي توجه يف ُك ّل خطوة ،يف ُك ّل
موقف ،معتدون ،مجرمون ظاملون ،مستكربون ،مفسدون،
قتل األطفال والنس�اء ،قضية واضح�ة ،أولئك قتلوا األطفال
والنس�اء ،أولئ�ك املجرم�ون العابث�ون املدم�رون ،املهلكون
للحرث والنس�ل ،املفسدون يف األرض ،الذين يجعلون من ُك ّل
يشء هدفا ً لعدوانهم ،املس�جد ،املدرس�ة ،الس�وق ،املؤسسة
املدنية ،أي منش�أة خدميةُ ،ك ّل يشء ه�دف ،الكبري الصغري،
الطف�ل ،امل�رأةُ ،ك ّل يشء ه�دف ،هؤالء هم جوه�ر الطغيان
واإلجْ ـ� َرام والظل�م والفس�اد واملنك�ر وإىل غير ذل�ك ،ه�م
الشيطان بكل أش�كاله وأخالقه ،لكن نحن علينا مسؤولية،
قضيتن�ا واضحة ال لبس فيها عىل اإلطالق ،علينا أن نتحرك؛
ألنن�ا إن قصرّ ن�ا إن فرطنا ،فهذا هو منب�ع الخطورة علينا،
أكرب ما يمكن أن يشكل خطورة علينا هو تقصرينا وال خيار
أمامن�ا؛ ألن أولئك كان�وا فيما مىض وس�يكونون فيما بقي
وفيما سيأتي لنا أن نكون أذالء وهينني وعبيدا ً لهم ،وال يقبل
بذلك إال إن ْ َسان قد م ُِس َخ من إن ْ َسانيته ،لم يعد حرا ً وال عزيزاً،
وقد تف�رغ كما قلنا يف بادئ الخطاب من مضمونه األخالقي
ً
س�لعة رخيصة ،إن ْ َس�انا ً آلياًُ ،ف ِّرغ
واملبدئي والقيمي ،أصبح
من إن ْ َس�انيته ،ولكن ،بمقدور ش�عبنا الـيَـمَ ـني بالتضامن
والتكاتف واالعتماد عىل الل�ه والتوكل عىل الله أن يواجه ُك ّل
التحدّيات ،العسكرية منها واالقتصادية.

لصوص وقطا ُع طرق
محاربو البنك املركزي..
ٌ

هم الي�وم يركزون ج�دا ً يف حربهم االقتصادي�ة ،حاربوا
البن�ك ،وحارب�وا ُك ّل املنش�آت االقتصادية ،وح�ارصوا البلد؛
ألنهم يريدون اإلرضار بالش�عب ُك ّل الشعب ،خطواتهم كلها
رضرها عام ،هذا من أهم ما يفضحهم ،ما يكش�ف زيفهم،
أنهم يعملون ما يرض بالش�عب الـيَـمَ ـني بأجمعه ،بكله ،يف
ش�ماله يف جنوبه ،يف وس�طه ،الحصار االقتص�ادي ،الرضر
االقتص�ادي ،االس�تهداف االقتص�ادي ،رضره على الن�اس
جميع�اً ،على ُك ّل الـيَـمَ ـنيين ،على ُك ّل املناطق ،عىل رشق
البالد ،وعىل غربها ،وش�مالها وجنوبها ووس�طها ،وعىل ُك ّل
الـيَـمَ ـنيين ،ليع�رف البعض م�ن األغبياء ،األغبي�اء الذين
باعوا أنفس�هم بثمن رخيص ،كم ه�ي جنايتهم عىل بلدهم
وعىل ش�عبهم ،وأن أولئك األعداء ،األمريكي يف املقدمة ،حتى
الخط�وة ضد البنك أتت بأمر أمريك�ي وتوجيه أمريكي نحن
عىل عل�م بذلك ،هذه الخطوة الهدف منها اإلرضار بالش�عب
بكل�ه ،اإلرضار باالقتص�اد بكله ،اإلرضار بكل إن ْ َس�ان يمني
حتى الرضيع الـيَـمَ ـني هم يريدون أن يحارصوه يف حليبه،
حتى املوظف يريدون أن ال يصل إليه مرتبه ،البنك كان يعمل
بحيادي�ه منذ بداية العدوان ،حرصنا نح�ن كقوى يف الداخل
س�واء مؤسس�ات رس�مية ،أ َ ْو س�واء قوى ثورية أ َ ْو غريها،
حرصنا أن نرتك ل�ه كامل الحرية ليعمل بكل حيادية ،وعمل
بكل حيادية ،كان يوصل حتى مرتبات املنافقني واملرتزقة إىل
تعز ،إىل مأرب ،إىل عدن ،إىل أبني ،حتى حرس قرص املعاشيق،
وه�م إىل جن�ب الغ�زاة جنب�ا ً إىل جن�ب كان يوص�ل إليه�م
مرتباته�م ،ل�م نعمل أي مضايق�ة ،لم نتدخل يف ش�أنه أبداً،
تركن�ا له كامل الحري�ة يف العمل ،وأردنا ل�ه أن يحافظ عىل
دوره الحي�ادي ،أولئك كانوا هم من هم جاحدين ،الحظوا أي
لؤم أي خس�ة فيهم ،يف الوقت الذي هم يس�تلمون مرتباتهم
منه ،حتى حراس عيل محسن ،حراس عبد ربه ،حراس أولئك
املجرمين يس�تلمون مرتباتهم م�ن صنع�اء ،يف الوقت هذا
يعمل�ون عىل أن يحارب�وا هذا البن�ك ،وأن يضايقوا العاملني
في�ه ،الذين علموا بحس إن ْ َس�اني ووطني بحت ،وحاولوا أن
يتج�ردوا تماما ً م�ن بيئة الرصاع وأحداث الصراع والحرب،
يحارب البنك الذي يس�تلم منه الفلوس ،ويس�تلم أي موظف
وأي مواط�ن ل�ه مرت�ب يف أي بقع�ة يف البل�د من�ه مرتب�ه،
يحاربونه ،أليس�ت هذه عداوة لكل أولئ�ك ،حينما تحارصوا
البن�ك ،حينما تضايقوا البنك ،حينما تس�عى لإلرضار بالبنك
أن�ت تعتدي عىل ُك ّل الـيَـمَ ـنيني املس�تفيدين من هذا البنك،
املستفيدين من املرتبات ،أنت تعتدي عليهم ،أنت لص وقاطع
طري�ق ،وتس�عى إىل أن تح�رم ُك ّل أرسهم ،نح�ن كنا نتذكر
دائم�ا أن وراء ذل�ك اإلن ْ َس�ان وإن كان ع�دوا ً لن�ا وإن كان
يقاتلنا ،لك�ن وراءه أطفال ووراءه أرسة ،وقلنا قد يس�تفيد
م�ن مرتبه ل�ه ،ألرسته ،كنا نحس�ب هذا الحس�اب ،فرتكنا
كامل الحرية للبنك من داخل صنعاء ،والله لو كان هذا البنك
يعمل م�ن عندكم أنتم لحرصتم عىل أن ال يصل إىل أي يمني،
ل�و كان يعمل يف الخارج لحرصتم على أال يصل إىل أي يمني
يختلف معكم فلسا ً واحداً ،ألستم اليوم ،من تلعبون بالغاز يف
مأرب؟ حتى ال يصل إىل أي مواطن يمني اس�طوانة الغاز إال
بمبل�غ باهض ،أنتم تفعلون ذلك طمعا ً وحقداً ،اجتمع فيكم
حق�د ،حقد عىل الش�عب الـيَـمَ ـني ،الحظ�وا ،كم يف صنعاء
م�ن س�كان ،كم يف عم�ران من س�كان ،ك�م يف الحديدة من
س�كان ،ك�م يف ذمار من س�كان ،أساس�اً ،معظ�م الرتكيبة
الس�كانية والكثافة الس�كانية هي يف املناط�ق التي ال زالت
ح�رة ولم يصل إليها االحتالل األجنبي بعد ،هذه املناطق ،من
املناط�ق الوس�طى ،إىل صنع�اء ،إىل عم�ران ،إىل الش�مال إىل
الغرب ،فيها الكثافة الس�كانية ،معظم الش�عب الـيَـمَ ـني
فيها ،وفيها املاليني من األطفال والنس�اء ،املس�اكني ،الكثري
من الناس ممن ليس له أي موقف ،ال س�يايس وال غريه ،هو
بعد همه ،بعد حياته ،بعد معيشته ،أنتم يف مارب تسعون إىل
أن يكون الغاز فقط للس�وق الس�وداء لرتبحوا أمواال ً طائلة،
وكم يتعذب املواطن س�وا ًء يف صنعاء أ َ ْو تعز أ َ ْو الحديدة أ َ ْو يف
عدن أ َ ْو يف أية منطقة يف الحصول عىل قيمة اس�طوانة الغاز،

البعض من األغبياء الذين باعوا أنفسهم بثمن رخيص ،كم هي
ليعرف
ُ
جنايتهم على بلدهم وعلى شعبهم
ْسان وانتهى األمر..
التولي ليس مجرد انتماء مذهبي وال كالم
ُ
يتكلم به اإلن َ
التولي ارتباط عملي ارتباط سلوكي التزام مبدئي وأخالقي ،هذا هو التولي
َ
ليتحدث عن اإلمام علي عليه
هلل َع َل ْي ِه وعلى آله
ات ا ِ
النبي َص َل َو ُ
حينما أتى ُّ
مدائح أَ ْو عبارات تشجيعية أَ ْو عبارات تحفيزية ،إنما ليعزز
السالم لم تكن مجرد
َ
له دور ًا مستقبلياً في األُ َّمـة العتبارات مهمة في مستقبل األُ َّمـة وحساسة في
مستقبل األُ َّمـة
أنتم تح�ارصون الش�عب الـيَـمَ ـن�ي ،أيها املجرم�ون أنتم
تتأمرون عىل ُك ّل أرسة يف هذا البلد ،ال يحصل اسطوانة الغاز
إال بجهد جهيد ألنكم تتحكمون فيه ،ألنكم تحولون البلد ،إىل
سلعة اسرتاتيجية ،يف هذا البلد أي ثروة وطنية تحولونها إىل
تجارة خاصة بكم ،بأرسكم ،بتجاراتكم املحلية عىل حساب
ش�عب بأكمله ،كم أنتم مجرمون ،كم أنتم لصوص ،كم أنتم
فيما مضى واليوم وفيما بعد ،ويف الغ�د وفيما بعد الغد ،كم
أنتم أهل طمع وجش�ع ،ال يش�بعكم يشء ،متى كنتم رجاال ً
أخي�ارا ً تجاه أبناء هذا الش�عب ،وأنتم تفعلون به ُك ّل هذا ،ال
تفكرون إال بما يضايقه ،ال عندكم هم الفئة املس�تضعفة يف
هذا البلد ،أطفال نس�اء ،أرس ،ما عندكم هم ،يس�عى الواحد
من أولئك األنذال ،املرتزقة العمالء ،الخونة املنافقني إىل كيف
يح�ارص ُك ّل تل�ك األرسُ ،ك ّل أولئك الس�كان يف ه�ذا البلد ،أال
يص�ل إليه�م الغ�از إال بصعوب�ة ،أال يصل إليه�م القمح إال
بصعوب�ة ،أال يص�ل إليهم البترول إال بصعوب�ة ،أن يقطع
مرتبات املوظفني ،أن يحاول أال يصل معاش الجنود ،يحاول
أن يضايق الجميع ،هذا هو أنتم ،هذه أمريكا ،وهذه هي تلك
الثلة من املجرمني يف املنطقة وعىل رأسهم النظام السعودي،
وكل عمالئه ،وكل الحفنة من املجرمني واملرتزقة ،هكذا أنتم
لصوص وقطاعون طرق ،ومفسدون يف األرض ،ومضايقون
لعب�اد الله ،هذا ه�و توجهكم وهذه ه�ي حقيقتكم ،ولكني
أقول لش�عبنا ،الجميع صحيح متضرر ،املوظفني ترضروا،
ترضروا من فعل أولئ�كُ ،ك ّل أرسة تترضر بما يفعلونه ،عىل
املس�توى االقتصادي ،ولكن علين�ا أن نتحرك بكل عز وإباء،
ملواجهة ُك ّل هذا ،ونس�تطيع ،املس�ألة فقط تتطلب تضافرا
للجه�ود ،وتعاون�ا ً جماعي�اً ،وأن�ا أقس�م لك�م ي�ا ش�عبنا
الـيَـمَ ـن�ي إن اعتمدتم عىل الل�ه وتعاونتم وتحركتم بجدية
وبصيرة أن تقه�روا أولئ�ك املفس�دين يف األرض ،املهلكين
للحرث والنس�ل ،القطاعني للطرقات ،الناهبني والجش�عني
والطامعين ،أن تقهروه�م وأن تنتصروا عليهم ،عس�كريا ً
واقتصادياً ،يجب أن نتحرك جميعاً ،التحرك الجماعي ،أدعو
ش�عبنا الـيَـمَ ـن�ي الحر العزي�ز ،الكريم الس�خي ،األبي إىل
حمل�ة تضامن مع البن�ك ،ليتضامن ُك ّل منا بما يس�تطيع،
الذي يس�تطيع أن يتعاون بخمسني ريال ،يتعاون بخمسني
ريال ،الذي يس�تطيع باملائة أ َ ْو باأللف أ َ ْو بأي مبلغ يستطيع
أن يوف�ره ،وانظ�روا كيف س�يقف البن�ك صام�دا ً وثابتاً ،يف
مواجهة الحص�ار عليه ،واملؤامرات التي تس�تهدفه ،والبنك
هو معني أيضاً ،معني أن يدرس كيف يترصف تجاه مواقف
أولئك الذين يس�عون هم إىل اإلرضار به مع أنه عمل بش�كل
حي�ادي خلال ُك ّل الفترة املاضي�ة ،أدعو إىل إطلاق حملة
ش�عبية لدعم البن�ك ،والتعاون من أبناء الش�عب ،وأن نقدم
درس�ا ً ألولئك األغبياء ،قط�اع الطرق واللص�وص ،الذين لم
يرب�أوا ولم يأبهوا بش�عب بأكمله ،ال ه�م لهم أن يترضر ،ال
طف�ل وال ام�رأة وال كبري وال صغير ،ال إن ْ َس�انية فيهم ،هم
لئام ،ووصلوا إىل هذا املس�توى من اللؤم والخس�ة والنذالة،

أَيْضا ً أقول ،أن هناك مس�ؤولية كبرية عىل مؤسسات الدولة
يف العناي�ة بالش�أن اإليرادي ،وهن�اك مس�ؤولية كبرية عىل
التج�ار ورجال امل�ال واألعمال أن يتعاطوا بمس�ؤولية ،وإال
سيترضرون ،ما هناك حل للجميع إال التحرك الجاد ،هذا هو
الذي س�يفيد ،أما الصياح والرصاخ أ َ ْو التنصل عن املسؤولية
أ َ ْو الخض�وع للمخ�اوف ،هذا س�يلحق الرضر بالبل�د بكله،
وبالـتأكي�د بكله ،حتى يف املناطق املحتلة ،س�واء يف عدن أ َ ْو
بع�ض تع�ز ،أ َ ْو يف بعض م�ارب ،املناطق املحتل�ة حتى هي
تضرر فيها املواطن ،والجميع اليوم مترضر ،أولئك يحولون
الثروة الس�مكية ،الغاز ،النفطُ ،ك ّل يشء يحولونها إىل سلع،
يبيعوا ويشرتوا ،والش�عب يعاني ،وهكذا كانوا من قبل ،هم
يفعل�ون ذل�ك ،فأن�ا أقول نح�ن معني�ون بالتح�رك ،ونحن
معني�ون بالتح�رك الجاد ،وأن�ا أقول لكم وخصوص�ا ً أننا يف
ذك�رى مهم�ة ،قادم�ون عليه�ا بعد ي�وم ،يج�ب أن نعيش
اإلحس�اس الثوري والوعي الث�وري ،والداف�ع الثوري ،نحن
ثوار ،شعبنا ثائر ،اليوم نحن ثورة يف وجه العدوان واالحتالل،
وبعد الغد نحن ثورة حتى إقامة دولة عادلة ،وثورة مستمرة
م�ن ُك ّل األحرار يف هذا البلد أي كان�ت انتماءاتهم الحزبية أ َ ْو
املذهبية ،ثورة مس�تمرة حتى يتحقق لن�ا يف هذا البلد حرية
واس�تقالل ،ويتحق�ق لنا بن�اء دول�ة عادلة تقي�م العدل يف
ش�عبنا ،ويتحقق لنا أمن واس�تقرار ش�امل ،ث�ورة ،الحس
الثوري ،الوعي الثوري ،الدافع الثوري ،الحماس الثوري ،هو
ال�ذي نحت�اج إليه ،وهو الذي س�يفيد ،يف مس�توى مواجهة
التحدّيات مهما كانت ،أولئك يحرصون عىل أن يس�تعبدونا،
وكيف ،معهم ش�وية م�ن املنافقني واملرتزقة ،عبيد ،يش�توا
بقية الـيَـمَ ـنيني عبيد مثلهم ،معهم شوية من األنذال الذين
باعوا أنفسهم بش�وية فلوس ،مفرغني ال أخالق وال قيم وال
أي يشء ،ويري�دون ُك ّل الـيَـمَ ـنيني كأولئك ،ولكن هذا بعيد
عليهم بعد الس�ماء ع�ن األرض ،وبعد الثريا م�ن الثرى ،ألن
هن�اك يف الـيَـمَ ـ�ن مؤمنون ،وهن�اك أح�رار ،وهناك من ال
يزالون يختزنون يف ُك ّل وجدانهم ومش�اعرهم وأحاسيسهم
ُك ّل املش�اعر اإلن ْ َسانية النبيلة والرشيفة ،أحرار أعزاء كرماء
نبالء رشفاء ،ال يقبل�ون بالهزيمة وال بالذل ،وال بالهوان وال
يخنع�ون وال يخضع�ون إال ل�رب الس�ماوات واألرض رب
العاملين ،نح�ن معني�ون يف تعزي�ز الحس الث�وري والتحرك
الش�امل والش�عبي ،وعىل النخب مس�ؤولية كبرية جدا ً أمام
الله والتأريخ أن تتحرك عىل املس�توى املعنوي والتعبوي بني
أوس�اط الجماهري وأن تقدم الدروس حتى من حركاتنا عرب
التأريخ كش�عب يمني وأمة ْ
إسـلاَ مية وحتى يف األُمَ ـم الحرة
يف األرض الت�ي واجه�ت التحدّي�ات ،واجه�ت االس�تعباد
واالس�تبداد ،واجه�ت الغ�زو األجنب�ي واالحتلال الخارجي
وتح�ررت ،تح�ررت وكان�ت حرة ،وال زال�ت الكثير منها أ َ ْو
البعض منها حرة ،يجب أن نعيش الحالة الثورية إحساس�ا ً
عاليا ً باملس�ؤولية ترجمة لأللم واألمل يف موقف عميل مثمر،
تح�رك جاد ،واالحتفال ،االحتف�ال يف الحديدة ،عند اإلخوة يف

( ددعلاعلاا

الحديدة نأمل إن ش�اء الل�ه حضورا ً جيدا ً هناك يف مناس�بة
االحتفال بالذكرى الثانية للتصعيد الثوري لـ 21من سبتمرب
ال�ذي كان خطوة واحدة إىل األمام ،الث�ورة لم تنتهي ،الثورة
خطت خطوة واحدة إىل األمام وأمامها الكثري من الخطوات،
الثورة مس�تمرة ،مس�تمرة الي�وم يف وجه الع�دوان ،الثورة
مس�تمرة لتحقي�ق الحرية واالس�تقالل ،نأب�ى إال أن نكون
ش�عبا ً ح�را ً مس�تقالً ،ال وصاي�ة لبل�د علين�ا ،ال وصاي�ة ال
ألمريك�ي وال إلسرْ َ ائيْلي وال لس�عودي وال ألي كائ�ن يف هذه
الدني�ا ،ال وصاي�ة علينا ألحد ،ألح�د أي كان هذا األحد ،نحن
خاضعون لله ،ونحن شعب مسلم ،لنا الحق أن نكون أحرارا ً
نق�رر بأنفس�نا ،ولي�س أن نكون محكومني لش�خص يبدع
يتصل باألمري السعودي أ َ ْو موظف االستخبارات السعودي أ َ ْو
األمريك�ي ،ه�ل أعني فلأن مدير أم�ن ،ألو ،هل أعين فالنا ً
مس�ئول وزارة كذا ،ألو ،هل أفعل كذا ،أ َ ْو يستقبل التعليمات
م�ن هناك ،ال ،لنا الحق أن نكون ش�عبا ً حرا ً عزيزا ً مس�تقالً
ب�كل ما تعنيه الكلمة ،أن نرعى مصالحنا ش�ؤوننا ،أن نهتم
بأمورنا ،أن نقرر ألنفسنا ما نشاء يف أنفسنا ،ونحن عبيد لله
ُ
سبْحَ انَه وتَعَ الىَ .
ونصيحتي للنظام الس�عودي ،يبدو أنه مس�تمر يف عماه
وطغيان�ه ،مهما كان هناك من تقلبات يف املواقف ،أ َ ْو تغريات
أحيان�ا ً يف امليدان ،نهايت�ك ونتيجة عدوان�ك الخرسان عليك،
هذا ش�عب يختزن في�ه ُك ّل معنى الحري�ةُ ،ك ّل معنى اإلباء،
مهما يكن هذا شعب مس�تقل يف نضاله ،حتى تدعه لشأنه،
حتى ترتك عدوانك وبغيك وتس�لطك اإلجْ ـ َرامي ،أنت مجرم،
أن�ت معتد أنت باغ ،أن�ت متكرب ،ال حق لك فيم�ا تفعل ،بأي
حق ،هل ترى نفس�ك وصيا ً عىل هذا الشعب ،هل أوصاك آدم
عىل عياله يف الـيَـمَ ـن ،بأي اعتبار بأي حق ،ترى لنفسك أن
تقرر يف ش�ؤون الـيَـمَ ـنيني ما تش�اء وتريد ،وهل أنت أصالً
صاح�ب مرشوع ،هل أنت إال عبد ألمري�كا ،هل أنت إال طيِّع
وخاض�ع إلسرْ َ ائيْل ،هل أن�ت إال دمية بيد اآلخرين ،بأي حق،
بأي اعتبار تقدم نفس�ك عىل أن تكون وصيا ً وآمراً ،وفارضا ً
إرادتك العمياء والجاهلة عىل عباد الله ،أنت مجرم ،أنت تقتل
األطفال والنس�اء ،أنت قتل�ت اآلالف من األطفال والنس�اء،
فرعون كان يس�تحيي نس�اء بن�ي إسرْ َ ائيْل ،أم�ا أنت فأنت
تقتل األطفال والنساء ،وتفعل أسوأ مما كان يفعله فرعون،
اإلس�ـلاَم ،أنت تش�وه ْ
أنت مجرم ال تمثل ْ
اإلسـلاَم وتيسء إىل
اإلس�ـلاَم ،وتيسء إىل املسلمني ودنست الصورة عن ْ
ْ
اإلسـلاَم
يف ُك ّل أرج�اء األرض بم�ا تفع�ل يف ُك ّل الدني�ا ،وبما تفعل يف
املنطقة خصوصاً.

رسال ٌة لشعب الجزيرة العربية
وأقول لش�عبنا العزيز يف الجزيرة العربية ،سكان املنطقة
الجنوبية باملقدمة ،يف جيزان يف نجران ،يف عسير ،يف املنطقة
بكله�ا ،أنت�م إخوة لنا ،جريان لنا ،أش�قاء لن�ا ،بيننا وبينكم
رواب�ط ْ
اإلس�ـلاَم ،رواب�ط الجيران ،نح�ن ال نس�تهدفكم،
نح�ن ندرك أنكم أنت�م مظلومون كذلك ،الظل�م لكم عىل ُك ّل
املس�تويات ،حتى عس�كرياً ،الكثري من منازلك�م يف الحدود
دمرها النظام السعودي ،جرفها بالجرافات ،عرشات القرى،
بل مئات املس�اكن ،جرفها بالجرافات من مساكنكم ،جرف
عليك�م املزارع ،عطل وفرغ الكثري من مناطقكم وحولكم إىل
مناطق أ ُ ْ
خـ َرى ،هو يس�تهدفكم بذل�ك ،وأنتم تدركون مدى
االس�تعالء والتكرب ،والغطرس�ة عليكم ،كيف يتعامل معكم
كمواطنني من الدرجة الثانية ،ويتعامل مع إخوتنا يف املنطقة
ري مواطنين ،أ َ ْو كمواطنني من الدرجة العارشة
الرشقية كغ ِ
املائ�ة يعني ،ما هن�اك أي مواطن�ة ،ما هناك أي تحس�يس
بالقيم�ة اإلن ْ َس�انية وال بقيم�ة املواطن�ة وال ب�أي اعتب�ار،
وتعامله هكذا مع معظم الشعب يف الجزيرة العربية ،وبالتايل،
مش�كلتنا مع ه�ذا النظ�ام أنه نظام متس�لط ،معت�د ،أنتم
تعرفونه جيداً ،نحن ال نحمل لكم كشعب يف الجزيرة العربية
إال ُك ّل معان�ي اإلخاء واملحبة والتقدير ،نحن مس�تعدون أن
َ
نك�ون إىل جانبكم ،لتكونوا
نم�د أيدينا لك�م وأن نعينكم وأن
أنتم أَيْضا ً متحررين من طغيانه من تسلطه ،من جربوته من
تالعُ ِبه ،من أسلوبه االستعالئي ،والتكرب العجيب جدا ً عليكم،
نحن نعرف مدى تكربه عليكم وعىل سائر الناس ،أساسا ً هو
س�مى اململكة بكلها ،الدولة بكلها ،سماها باسم أرسته ،لم
يعطيها حتى اس�ماً ،إما جغرافيا ً أ َ ْو شعبيا ً عاماً ،ال ،تسمية
أرسي�ة حتى للبل�د بكله ،وحتى للش�عب بكل�ه ،ولذلك نحن
نطمئنكم ُك ّل الطمأنة ،كونوا مطمئنني ،حتى حاالت الغضب
التي قد تس�معونها أحيانا ً أ َ ْو التعبري ،هي موقف من النظام
وليس منكم أنتم ،ال أنتم مستهدفون وال ممتلكاتكم ،وال أي
يشء ،كونوا مطمئنني ُك ّل االطمئنان نحن نعتربكم إخوة لنا.
وأقول يف ه�ذه املناس�بة العزيزة ،نحن معنيون كش�عب
يمني مسلم ،وأمتنا بش�عب عام أن نتوكل عىل الله ُ
سبْحَ انَه
وتَعَ �الىَ  ،أن نت�واله ،أن نعتم�د علي�ه ،أن نثق ب�ه ،أن ننطلق
بمبادئن�ا التي ه�ي مب�ادئ عظيمة ج�دا ً إذا تمس�كنا بها،
وقيمن�ا عظيم�ة ج�داً ،قيمنا ْ
اإلس�ـلاَ مية ،قيمن�ا القرآنية،
يف مب�دأ الوالي�ة نت�وىل الل�ه ُ
س�بْحَ انَه وتَعَ الىَ  ،ونت�وكل عليه
ونعتم�د علي�ه ،ونتمس�ك برموزن�ا العظماء ،ودينن�ا القيم
وقيمن�ا وأخالقنا العظيم�ة ومنهجنا القوي�م ،ونتحرك بكل
مس�ؤولية ،لنرى كيف س�يتغري الواقع نحو األفضل ،وكيف
س�تكون العاقبة للمتقني ،والذل والهوان للمعتدين والباغني
واملجرمني والضالني واملفسدين واملتكربين.
نس�أ ُل الل َه ُ
سبْحَ انَه وتَعَ الىَ الش�فا َء للجرحى ،ونسأ ُل الل َه
َ
الرحمة للش�هداء والفِ َكا َك لألرسى ،والنرصَ لشع ِبنا املظلو ِم
وأُمَّتِنا املظلومة.
الس ُ
َّـلاَم عَ َليْ ُك ْم َو َرحْ مَ ُة اللهِ َوبَ َر َكاتُهُ..

( ددعلاعلاا
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ثور ُتنا املُنقذة مستمر ٌة وزاد اشتعا ُلها

نوح جالس

ُ
ٍ
بمختلف
حال ليس
بعد أن كانت بالدُنا
تعيش يف ٍ
ع�ن الذين عاش�وا يف فتر ٍة م�ا قبل ب�زوغ الهدى،
كان الق�وي يأكل الضعيف وكان�ت ُهويتنا بجميع
جوانبه�ا تتج� ُه نح�و االختف�اء الكام�ل ،وكان�ت
اليم�ن تعترب البوابة املركزية لجع�ل املنطقة بكلها
مستنقعا ً وحالً ومظلما ً تغرق فيه األمة بأكملها.
فتهري�بُ الحش�يش والخم�ور وكل م�ا يجعل
األم�ة يف الحضي�ض كان يم�ر عرب اليم�ن ،وكانت
اليم� ُن فج�و ًة تغذيها أمري�كا يف تربي�ة اإلرهابيني
وإعداده�م وتصديره�م إىل أي�ة منطق�ة يف العالم
تري�د أن تس�تهدفها ،وكان األطف�ال والنس�اء من
ً
وكالة
داخل وخ�ارج البل�د يباع�ون وكانت بلدن�ا
للبي�ع والشراء! ،فالع�دو كان متحك�م بالح�دود
َ
مياهنا اإلقليمية أداة
الربية والبحرية لبالدنا وجعل
بيده يتحكم بها كيف ما يش�اء ،يصعب وصف ذاك
الوضع الذي عاش�ه شعبنا اليمني طيلة فرتة حكم
العدو األجنبي ووكالئه عمالء الداخل.
وم�ا إن ج�اءت ث�ورة الح�ادي والعرشي�ن من
س�بتمرب التي نس�فت ُك ّل ما كان يخطط له العدو
طيلة الفرتة املاضية ونثرت ُك ّل ما كان يمارس�ه يف

سبيل احْ تلاَ ل األمة وتفريغها من مضمونها.
فجمي ُع أذرعته ق�د ُكرست وكل مواضع أقدامه
قد نُسفت ،وأُغلقت تلك البوابة التي لطاملا م َّرر منها
ُك ّل ما يخدمه يف سبيل إذالل األمة واستعبادها.
فبع�د ب�زوغ فج�ر الهدى م�ن جدي�د ،أرشقت
شمس الثَّـ ْو َرة العظيمة وسلخت ُك ّل الظلمات التي
كان ش�عبنا يتخب�ط فيه�ا ،فانتفض هذا الش�عب
الحر األبي بعد أن نُفخ�ت فيه روح الحرية واإلباء،
وتح�رك كاإلعصار جارفا ً معه ُك ّل حواجز وس�دود
العدو اللدود.
فمنذ قيام ه�ذه الثَّـ ْو َرة العظيمة ذُبحت داعش
و ُكسرت س�كاكينها ،ونُس�فت القاع�دة وتمزقت
أحزمتها ،وانكشف النفاق وسقط ستاره ،و ُكرست
يد الشيطان وانتُشلت أقدام االستعمار ،واستُ ِ
ئصلت
أُ ُ
س�س املؤامرات وجاء السلام لِيدح�ر اإلرهاب إىل
قلوب أولئك األرشار.
وبعد أن كان ش�عبنا يتوجه صوب قبلة الحرية
والع�زة والكرام�ة ع�اد الع�دو مُج�ددا ً وقد حش�د
معه أعت�ى جبابرة األرض بغي�ة إرجاعنا إىل عبادة
الطاغوت والتوجه صوب تمثال الخضوع والخنوع
واإلذالل ،وق�ام بارت�كاب أبش�ع املج�ازر واملذابح
بحق هذا الش�عب وقدم نموذجا ً واضحا ً للعالم عن
مرشوعه الش�يطاني ،فدمر الحجر وأحرق الشجر

وقتَّ�ل البرش ،وف َرض حصارا ً
وبحري وجوي،
ب�ري
ٍ
ٍ
ولكن ش�عبنا بعزيمته وإرادت�ه تمكن من التصدي
والدف�ع ب�كل ما أتى ب�ه الع�دو؛ ألنه مؤم�ن برب
العاملني القاهر فوق عباده واملهيمن عىل ُك ّل يشء.
وألن الع�دو وعمالءه ال يدركون معنى التمس�ك
بالل�ه حاول�وا إخضاعنا بكل الوس�ائل ،فاشتروا
َ
املوق�ف ال�دويل والق�رار األُمَ مي والضمير العربي
وال�وازع الدين�ي واألخالقي من العالم اإلسلامي!،
ولك�ن ُك ّل أَعْ مَ ال�ه ومش�اريعه التي رس�مها بائت
بالفش�ل ،ب�ل وحص�ل هن�اك ناتحٌ عكسي ،حيث
صبَـ�ح الع�دو يزي�د يف ُك ّل يوم انتكاس�ا ً وتقهقرا ً
أَ ْ
مع تعاظم ان ْ َ
تصاراتنا عىل جميع املستويات وسط
اندهاش أصاب العدو وَالعالم بمقتل! ،وهذا يجسد
ٍ
الروحية اإليْمَ انية القوية والعزيمة الثورية العالية
التي يتحىل بها ش�عبنا العظيم ،الذي صمد صمودا ً
أسطوريا ً سوف يبقى خالدا ً ملاليني السنني.
وال ي�درك العدو ب�أن إجرامه وإقدام�ه عىل ُك ّل
الجرائم ه�ي مصدر تغذية ثباتن�ا وصمودنا ،ومع
مرور الذك�رى الثانية للث�ورة املباركة حاول العدو
أن يش�تت أنظ�ار الش�عب وإبعادهم ع�ن معرفة
فضائلها وجعلهم يندمون لثورتهم ويستس�لمون،
فاس�تخدم الورق�ة ْ
االق َ
تصادي�ة وقام بنق�ل البنك
ً
حالة من الوه�ن والرتاجع يف
املرك�زي لك�ي يصنع

صفوف أبناء الشعب.
ولك�ن ش�عبَنا بصربه قرر أن يس�تمر يف ثورته،
وَبوعي�ه عرف أن العدو يح�اول إخراجه من الواقع
الذي يعي�ش عليه ،ففي هذه األَيَّـ�ام نعيش ذكرى
عي�د الوالية التي أ َ ْ
صبَـح ش�عبنا يدرك عظمة هذه
املناس�بة وأهميته�ا ،حيث يدرك ش�عبنا ب�أن هذا
الق�رار ليس مهما ً للعدو يف الضغ�ط علينا بقدر ما
هو قرار ألبعادنا وإخراجنا عن متارس�نا وجعلنا ال
نتذوق ثما َر هاتني املناسبتني العظيمتني.
حت�ى وإن كان الع�دو ق�رر ب�أن يعم�ل هك�ذا
للضغ�ط علين�ا فإننا هن�ا ق�د أدركنا بأنن�ا أقرب
تص�ار م�ن أي ٍ
لالن ْ َ
وقت مضى ،وعرفنا ب�أن العدو
أَ ْ
صبَـ�ح يدفع بآخر أوراقه ،وه�ذا يجعلنا ويدفعنا
إىل الصبر ومواصل�ة الثَّـ ْو َرة وإح�راق هذه الورقة
كسابق مثيالتها.
وليعرف العدو بأن صمودنا يزيد صالبة وعزمنا
يزيد قوة مع ُك ّل مجزرة يرتكبها ،وإن ُك ّل الخيارات
التي يس�تخدمها مح�اوال ً الضغط علين�ا لن تؤدي
انفج�ار الثَّـ� ْو َرة يف وجهه أعظم من أي ٍ
وقت
إال إىل
ِ
مىض ،وأنه مهما ح�اول حرف أذهاننا عن قضيتنا
ّ
وحسه
فإنه يس�اعدنا عىل التمسك بالنهج الثوري
العايل؛ ألن هذا يزي�د يف إيْمَ اننا بعدالة قضيتنا الذي
االستم َرار حتى االن ْ َ
يحفزنا عىل ْ
تصار.

يف رحاب غدير خم
عبدالغني العزي
ُ
حادث�ة غدير خ�م ح�د ٌ
تأريخي ه�ا ٌّم معلو ٌم للجمي�ع املخالف
َث
ٌّ
ّ
ومتف ٌق الرواة واملؤرخون عىل تأري�خ حدوثه ومكان إقامته
واملوال�ف
وعلى ما حدث فيه من ترتيب�ات ومتفقني أَيْضا ً على ما صدر يف هذا
الي�وم من رس�ول الل�ه من قول يف اإلم�ام عيل عليه السلام وال يوجد
ْس�اط ْ
تش�كيك أبدا ً حول ذلك ،حتى صار يف األَو َ
اإلسَل�اَ مية والتأريخية
شيئا ً م َ
ُس َّلما ً به..
اإلسَل�اَ مية متفقة أن النب�ي َ
وطامل�ا واألمة ْ
صلىَ الل� ُه عَ َليْهِ وآله ال
ينط�ق عن الهوى فإن ما صدر منه يف ي�وم الغدير إنما هو من ضمن
اداء االمان�ة وتبليغ الرس�الة ال س�يما أنه َ
صَل�ىَ الل ُه عَ َليْ�هِ وآله كان
حريص�ا ً على تبليغ ما أراده الل�ه تَعَ الىَ ليص�ل إلىَ ُك ّل األُمَّ ـة بما فيهم
الصحابة رضوان الله تَعَ الىَ عليهم..
ويف ظهرية هذا اليوم الثامن عرش من شهر ذي الحجة واثناء عودة
الحجيج من أداء مناسك الحج بصحبة رسول الله َ
صلىَ الل ُه عَ َليْهِ وآله
وس�لم والتي اصطلح عىل تس�ميتها بحجة الوداع والت�ي ما تالها إلاَّ
ارتقاءه النبي االعظم إلىَ الرفيق األعىل..
وبع�د أن بل�غ النب�ي األكرم ما أم�ره الله ب�ه يف هذا الي�وم بقوله
املش�هور عند الجميع :ألس�ت أوىل بكم من أنفس�كم .قالوا بىل ..قال
فم�ن كن�ت مواله فهذا علي مواله ..وق�د تال قوله صل�وات ربي عليه
واله دعاء س�معته جموع الحجيج ورواة الحديث وكتبه التأريخ حتى
وال من وااله وعاد م�ن عاده وانرص من
وص�ل إلينا ،حيث ق�ال اللهم ِ
نرصة واخذل من خذله.
حينه�ا توجه الناس إلىَ اإلمَ ام عيل ّ لتهنئته بهذا الوس�ام والتكريم
الرباني املحمدي يف هذا اليوم املشهود بما فيهم الصحابة الكرام حتى
روى أن الخليفة عمر بن الخطاب كان أحد املهنئني لإلمام عيل بقوله:
بخ بخ لك يا بن أبي طالب أ َ ْ
صبَـحت موالي وموىل ُك ّل مؤمن ومؤمنة..
ومن خالل التهاني التي تلقاها اإلمَ ام عيل ّ عقب انتهاء رسول الله من
خطبته تتبين الداللة الواضحة عىل فهم الجميع ملا صدر من رس�ول

الله يف هذا اليوم يف حق اإلمَ ام عيل ّ بما فيهم الصحابة الكرام..
وم�ع أَهميَّـة هذه الحادثة يف حياة األُمَّ ـة ْ
اإلسَل�اَ مية إلاَّ أن االهواء
وَسياس�ات القوى الش�يطانية كانت مؤثر ًة جدا ً يف تضليل األُمَّ ـة عن
م�راد رس�ول الله َ
صلىَ الل� ُه عَ َليْهِ وآله وس�لم يف هذا الي�وم من خالل
اص�دار مفاهيم مغايرة ملفهوم ما اراد رس�و ُل الله بعد أن وقفت هذه
الق�وى عاجز ًة عن انكار الحادثة من األص�ل أ َ ْو حذف أ َ ْو زيادة ملا قيل
فيها من رس�ول الله َ
صلىَ الل ُه عَ َليْهِ وآله وسلم يف حق اإلمَ ام عيل ّ عليه
السالم..
ومن ذل�ك التأريخ اس�تمرت الجهود الكبرية تب�ذل يف اتجاه غرس
املفاهيم املضادة ملراد رس�ول الله يف هذا اليوم الذي هو بال ش�ك مراد
الله تَعَ الىَ نتيجة حب التس�لط واملال والجاه الذين أشفق التيار املضاد
على ضياعه من بني ايديهم وهم كم�ا يظنون األوْىل واألحق حتى ولو
كان يف ذلك ما يخالف إ َرادَة الله ورسوله..
ومع م�رور األَيَّـام ظلت الجه�ود تُبذَل لتغيي�ب حادثة الغدير عن
الثقاف�ة العام�ة لالمة حينا وتغيير مفاهيم ما اراد رس�ول الله فيها
صبَـحت الحادثة وكأنها خصوصية لتيار ْ
احيانا ً كثرية حتى أ َ ْ
إسلاَ مى
محدد يطلق عليه ش�يعة اإلمَ �ام عيل ّ عليه السلام يف مقابل مفاهيم
مغايرة يتم التمرتس خلفها من قبل تيار يطلق عليه اهل السنة بغض
النظر عن مدى صحة ما يذهب اليه كال الفريقني..
صلىَ
ومع أن الجميع متفقون أن ما صح صدوره من رس�ول الله َ
الل ُه عَ َليْهِ وآله وسلم قوال ً وفعالً وَتقريرا ً ليس هناك مجال لتشيعه وال
لتس�ننه بقدر ما هو ترشيع لكل األُمَّ ـة وملزم لها العمل به بعيدا ً عن
ما طرأ عىل واقعها من تأثريات سياسية أ َ ْو عرقية..
ومع تأكيدي أن مصطلحات ش�يعة وس�نة ما هي إلاَّ مصطلحات
حديث�ة تم توظيفها من قبل الساس�ة ودعاة الس�لطة والجاه لخدمة
أ َ ْهدَافهم ومشاريعهم السياسية وان ال صلة له بما جاء به رسول الله
وما ارتضاه الله للناس من دين وما انزل اليهم من تبيان..
َ
الحدي�ث ع�ن حادث�ة الغدي�ر وغريه�ا م�ن الح�وادث
وللعل�م أن
التأريخية ال يعني أنني أحمّ ل خصومَ ه مع الصحابة األوائل والتابعني

بق�در م�ا أري أنه�ا حادث�ة تأريخي�ة حمل�ت يف طياتها ْ
اس�تم َرارية
املشروع النبوي املحمدي من خالل اإلمَ ام علي ّ بن أبي طالب ،ولو أن
هذه الحادثة أ َ ْو غريها مجّ دت وأش�ادت بأحد الصحابة غري اإلمَ ام عيل ّ
فإن�ي لم ولن أتردد يف الحديث عنها واإلش�ادة بها واإليْمَ ان والتصديق
كون ذلك دينا ً
َ
بما قيل فيها عن رس�ول الله َ
صلىَ الل ُه عَ َليْهِ وآله وسلم
ال مجال للمساومة فيه..
وعندم�ا نتمع�ن يف الحادثة وتأريخها وما س�بقها وم�ا تالها من
نزول اآلي�ات القرآنية املبينة ألَهميَّـة ه�ذه الحادثة ورضورة تبليغها
عن رس�ول الله َ
صَل�ىَ الل ُه عَ َليْهِ وآل�ه وما قيل فيها ف�إن من الواجب
التفاع�ل معها واإليْمَ ان بها بعيدا ً عن األهواء واأل َ ْهدَاف غري الس�ليمة
حولها وحول مفهومها ومقاصدها والغاية يف حياة األُمَّ ـة منها؛ كون
التقليل من أَهميَّـة هذه الحادثة يعد تقليالً عن ُك ّل ما صدر من رسول
الله َ
صلىَ الل ُه عَ َليْهِ وآله وسلم..
وبم�ا أن ه�ذه الحادث�ة ذات أَهميَّـ�ة الكبيرة يف تأري�خ األُمَّ ـ�ة
ْ
اإلسَل�اَ مية َفإن من املعقول التساؤل والبحث عن محور هذه الحادثة
الذي هو اإلمَ ام عيل ّ عليه السالم ومدى استحقاقه ملا صدر عن رسول
الل�ه َ
صَل�ىَ الل ُه عَ َليْهِ وآله وس�لم وهل ما صدر فيه عن رس�ول الله له
عالقة بزواجه من الزهراء أ َ ْو قربه من رسول الله إما أن ذلك أمر إلهي
لرس�ول أمر بتبليغه واتمام رسالة ْ
اإلسلاَم به بعيدا ً عن التأثريات التي
حاش�ا رس�ول الله أن يقع فيها وهو القائل :والله لو أن فاطمة بنت
محمد رسقت لقطعت يدها .وهي من هي بالنسبة له إلاَّ أن قوله هذا
ينف�ي ما قد يتبادر إلىَ أذهان البس�طاء م�ن الناس حول ما صدر منه
َ
صلىَ الل ُه عَ َليْهِ وآله وسلم يف حق اإلمَ ام عيل ّ يف حادثة الغدير..
صلىَ الل ُه عَ َليْ�هِ وآله م�ن ُك ّل ْ
إن م�ن االنصاف ملحم�د َ
أفـ َراد األمة
ْ
اإلسَل�اَ مية الذي�ن يعتقدون أنهم من أتباع دينه أن يسيروا يف الطريق
التي رس�مها لهم نبيهم س�وى فيما رس�مَ ه يف حادثة خم أم يف غريها
بتجرد عن األهواء والش�عارات الغوغائية وأن من حق نبيهم عليهم أن
ال يسيروا يف الطري�ق املضاد ملقاصده تبعا ً لنزعات ش�يطانية واهواء
استكبارية تؤدي بهم إلىَ خسارة نعيم الدنيا واآلخرة.

 21سبتمرب ..ال َّثـ ْورَ ُة املباركة والنصر الحقيقي ثورة الـ  21من سبتمرب ..صمو ٌد وجهاد
محمد عبدالجليل

زيد البعوه

«لعل من يطالع األخبار واألحداث يف القرن الواحد والعرشين يرى نتاجَ السياس�ة ا ُملسّي�رّ ة املفروضة عىل
ْ
واالق َ
تصادي�ة وغريها .وبالرغم من
واق�ع الش�عوب  -يرى ما تخلف�ه من آثار عىل كافة الجوانب السياس�ية
قيام ثورات ما يس�مى بالربيع العربي لكنها لم تكلل بالنجاح جميعُ ها وذلك ربما يعود إىل وعي الش�عوب غري
املكتم�ل تج�اه عدو الخفاء والش�يطان الذي يتخفى بالعب�اءة املالئكية ،لكن إذَا تأملنا واقع الثورات بش�كل
عام يف مختلف الش�عوب والثَّـ ْو َرة الـيَـمَ ـنية عىل ش�كل خاص نرى أن الثورات انتجت لتلك الشعوب تحالفا ً
جدي�دا ً قوي�ا ً وواضحا ً مع العدو الس�ابق الالحق للدين ْ
اإلسَل�اَ مي واألوطان العربية ومسيرات التح ّرر يف ُك ّل
الش�عوب ،إلاَّ أننا نس�تخلص من الثَّـ ْو َرة الـيَـمَ ـنية ثورة الواحد والعرشين من س�بتمرب أنها أضحت مسرية
التصحي�ح للث�ورة الصحيحة املتجهة آنذاك لالنزالق نحو الهاوية التي س�قط فيها باقي الش�عوب والتطبيع
القوي والظاهر مع أَعْ دَاء الحُ ـريّة واالستقلاَ ل.
إن ثورة الواحد والعرشين من سبتمرب هي الثَّـ ْو َرة الحقيقية ضد شياطني اإلنس وأَعْ دَاء اإلن ْ َسـانية حيث
أنه�ا ّ
وضحت لنا العدي�د من األمور التي كنا ال ندري بها وال نتوقع حصوله�ا ،وضحت لنا تلك اللعبة الخبيثة
القذرة التي تحاك من أجل تقسيم هذا الوطن وبيعه للشيطان األَكْبرَ .
الش�ـعْ ـب ْ
ثورة الحادي والعرشين من س�بتمرب هي التي حققت أ َ ْهدَاف الثوار كاملة لبناء هذا َّ
تصاديا ً
اق َ
وتح ّرره من االس�تعباد للقرار الس�يايس الخارجي ،إنها تلك الثَّـ ْو َرة التي جعلت هذا َّ
الشـعْ ـب يتح ّرر من تلك
العادات املتبعة التي تكمن يف استعباد الشعوب واإلتباع الدنيء املذل للطغاة واملتجربين.
إن ه�ذه الثَّـ ْو َرة املباركة كش�فت ووضح�ت لنا أعدائنا يف الداخ�ل والخارج وأفكاره�م املقيتة لجعل هذا
َّ
الشـعْ ـب تحت سوط املذلة والحرمان.
أيضا ً من ثمار هذه الثَّـ ْو َرة أنها جعلت الش�يطان الذي يتستر خلف العباءة املالئكية يظهر عىل حقيقته
أَمَ ـام املأل ويظهر أرانه من الداخل والخارج سواء أكانوا سياسيني أ َ ْو علماء سلطة الواحد تلوا اآلخر.
ُ
يقف بكل قوة وبكل عزم صامدا ً وثائرا ً ضد ُك ّل الطغاة
إن هذه الثَّـ ْو َرة هي التي جعلت ش�عبنا الـيَـمَ ـني
َكث ُ َر عددهم أ َ ْو قل ،وما العزة التي وصلنا اليها إلاَّ ثمرة من ثمار هذه الثَّـ ْو َرة املباركة.
ثور ُة الواحد والعرشين من س�بتمرب س�تظل ذكرى تخلد بتضحيات هذا َّ
الش�ـعْ ـب س�تضل ذكرى ترسخ
وعي َّ
الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني وعزته وش�دة بأس�ه عىل ُك ّل املعتدين ،وكل ثمرة من ثمار هذه الثَّـ ْو َرة س�تدخل
التأريخ من أوس�ع أَبْـوَابه وتظل منهجا ً علميا ً وعمليا ً يخلده نضال ثوارها يف افئدة األجيال الصاعدة الواعية
عىل طريق آبائهم الثوار يف مواجهة أَعْ دَاء الحُ ـريّة واإلن ْ َسـانية من ُك ّل بقاع املعمورة..

الثَّـ ْو َرة التي أثارت الباط َل عىل مستوى العالم
فح ّرك�ت املجرمين والطواغي�ت واملس�تكربين
واقلقته�م وجعلته�م يحس�بون لنجاحه�ا َ
ألف
حس�اب ش�اهدوا روادها وجمهورها وأ َ ْهدَافها
ومرشوعه�ا وثقاف�ة أهلها فعلموا عل� َم اليقني
أن ه�ذه الثَّـ� ْو َرة إذَا نجح�ت س�تطالهم أينم�ا
كانوا وألنهم يحملون روح املبادرة فلم ينتظروا
كثريا ً حت�ى يحاربوها فقد عزم�وا عىل الوقوف
يف وجهه�ا منذ النش�أة األوْىل حتى ال تتمدد هذه
الثَّـ ْو َرة وتصري مدرسة لبقية الشعوب..
ث�ورة الح�ق ض�د الباطل ث�ورة الع�دل ضد
الظلم ثورة النزاهة ضد الفس�اد ث�ورة الحُ ـريّة
واالس�تقلاَ ل ض�د الوصاي�ة واالحْ تَل�اَ ل ض�د
ْ
اإلسَل�اَم املزيف والثقافات املغلوطة التي جعلت
الطغ�اة يحكم�ون األم�ة بأم�ر م�ن اعدائه�ا
ويترصف�ون فيها كيفم�ا يش�اؤون إلاَّ أن هذه
الثَّـ� ْو َرة املس�تمرة والتي لن تتوقف اب�دا ً مهما
حصل من ش�هداء ومهما كانت املعاناة س�وف
تواصل مش�وارها التح ّرري يف ْ
إس َقاط املجرمني
والفاسدين يف ُك ّل زمان ومكان..
ث�ورة ال�ـ 21م�ن س�بتمرب الثَّـ� ْو َرة الت�ي
أزعج�ت البي�ت األبي�ض والكي�ان الصهيون�ي
وبني س�عود واملنافقني والعمالء واملرتزقة ومن
ال ي َزال مش�مئزا ً من هذه الثَّـ� ْو َرة فه َو يف دائرة
العُ ـ� ْدوَان؛ لأِ َن اليه�ود واألَمري�كان وقف�وا يف

وجهها وحاربوها ومن يس�لك طريقهم فحكمه
حكمهم يغضب لغضبه�م ويفرح لفرحهم؛ لأِ َن
ً
حزبية
ه�ذه الثَّـ� ْو َرة ملصلح�ة الجميع ليس�ت
وال طائفي�ة هي ثورة ش�عب ضد زمرة فس�اد
وطغيا،ن فمن وقف إىل جانب هذا َّ
الشـعْ ـب نال
الحُ ـريّة والكرامة ومن ذهب يف االتجاه املعاكس
أَ ْ
صبَـح يف دائرة املجرمني والطغاة والفاسدين..
إنها ثورة املس�تضعفني يف وجه املس�تكربين
لي�س فق�ط على مس�توى الـيَـمَ ـ�ن ،بل عىل
ّ
ج�ن جنون
مس�توى العال�م وق�د الحظنا كيف
األَمريكيني واإلرسائيليني والخليجيني وعمالئهم
يف الداخ�ل إىل درجة أنهم لم يتمالكون أنفس�هم
فأعلونها حربا ً كونية عىل َّ
الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني
تح�ت مربر إعَ ادَة الرشعية الزائفة التي طردتها
الثَّـ� ْو َرة إىل غير رجع�ة ول�م تك�ن الرشعي�ة
املزعوم�ة إلاَّ ش�عار زائ�ف للقض�اء على ثورة
الـ 21من س�بتمرب التي نجح�ت وابهرت العالم
بنظامها ووعي جماهريها وما يتمتعون به من
شجاعة وحُ ـريّة وصمود واستبسال وهذا ما ال
يريده املعتدون..
كان�ت ه�ذه الثَّـ� ْو َرة س�لمية وذات مطالب
مرشوع�ه وم�ا ت�زال إلاَّ أن األَيَّـ�ام أثبت�ت أن
ْ
استم َرارها رضورة حتمية ،حيث ظهرت الكثري
من األشياء التي ال بد من استكمالها وتحقيقها
منه�ا الس�لم والرشاك�ة ورف�ض الوصاي�ة
ومحاكمة املنافقني والخونة والدفاع عن الوطن
وحماية مكتسباته وثروته ش�عبة الجائع التي

(رداً على أحدهم)..
هي ثور ُة إنقاذ
الشيخ
عبدالمنان السنبلي
ً
نكبة،
س�مّ وها ما ش�ئتم ،انْقلاَ باً،
ً
كارث�ة ،أ َ ْو ما ش�ئتم ،ولكنها يف األول
وَاألخري ليست إال حصادا ً ملا زرعتموه
يف  ،2011فال تلوموا أحدا ً ولكن لوموا
أنفسكم!!
ُ
حركة أَن ْ َ
صـ�ار الله أح َد
ألم تك�ن
مكون�ات الثَّـ ْو َرة الربيعي�ة ،وفصيالً
موج�ودا ً وَفاعلاً يف س�احات الحرية
وَالتغيري تلك؟!
ألم تس�بقوهم إىل االنْس�حَ اب من
تلك�م الس�احات إىل أحض�ان املبادرة
الخليجي�ة بينم�ا ظ�ل الحوثي�ون
مرابطني يف ساحاتكم أنفسكم؟!
أل�م تقيموا الدني�ا وَتقعدوها عىل
رأس ه�ادي م�ن أجل أن يص�د َر لكم
ق�رارا ً لجع�ل  11فرباير يوم�ا ً وَعيدا ً
وَطنياً؟!
فلماذا إذا ً تري�دون منا كمواطنني
االعتر َ
َاف بثورتكم وبك�م كثوار ،وما
سواكم ال؟!
َ
نعرتف
ملاذا تريدون منا كشعب أن
بالنوبلية ت�وكل كرم�ان ،وَامللياردير
حمي�د األحم�ر ،وَاألفوكات�و خال�د
ُ
نعرتف بالس�يد
اآلنيس ووووووو ،وال
عبدامللك الحوثي وَرفاقه؟!
ي�ا عزيزي نعم لي�س لنا هنالك إال
ثورتان هما ثورة  26س�بتمرب وَثورة
 14أُكتُوب�ر ،إال أن م�ا حص�ل يف 21
س�بتمرب  2014يُعَ � ُّد بمثاب�ة (ث�ورة
إلس َ
إنق�اذ) ج�اءت ْ
�قاط االنْقَل�اَ ب
الناع�م عىل مب�ادئ وَأه�داف ثورتي
س�بتمرب وَأُكتُوب�ر وَكذل�ك  22ماي�و
وَالذي لوالها لكنت�م مررتم  -ال أدري
غبا ًء أم مك�را ً  -ما كان ي�را ُد للوطن
م�ن مؤامر ٍة وَتقس�ي ٍم تحت مس�مى
رشع�ي للمؤامرة
(األقلم�ة) كمولو ٍد
ٍّ
األمريكي�ة الكبرى على املنطق�ة
(الفوىض الخالقة)!!
أمّ �ا أنت�م وَثوريتك�م ،فس�نرتك
َ
مس�ألة االعترَاف من عدمه
للتأريخ
بأيامكم النحسات تلك وَما اقرتفتموه
من حماقة بحق هذا الش�عب الصابر
وَاملظلوم!!
فهل فهمت وَاستوعبت الرسالة؟!
مع احرتام�ي طبعا ً لكل من خرج
إىل الس�احات منك�م وَه�و يحم� ُل
حلم ث�ورة وَأمل الحص�ول عىل دولةٍ
حديثة!!

يريد املعتدون االستيالء عليها ومصادرتها..
كان قائ�د الثَّـ ْو َرة الس�يد عَ بدامللك بدر الدين
الحوث�ي يح�ذر من غض�ب َّ
الش�ـعْ ـب وينصح
بعدم التع�رض له ويقدم املبادرات تل َو املبادرات
للوصول إىل حلول تريض الجميع وتكفل تحقيق
م�ا يطم�ح اليه ه�ذا َّ
الش�ـعْ ـب العظي�م إلاَّ أن
زم�رة الفس�اد التي كان�ت تحك�م الـيَـمَ ـن ال
تمل�ك قرارها وال تريد لهذا َّ
الش�ـعْ ـب أن يكون
حرا ً أ َ ْو أن يصبح مس�تقالً فكانت تعرقل األمور
وتقتل الثوار وتلجأ إىل الخارج وتس�تعني به عىل
َّ
الش�ـعْ ـب لكي يبقى تحت الوصية وتبقى هي
يف س�دة الحكم إلاَّ أن َّ
الش�ـعْ ـب الثائر لم يخاف
من بطش�ها وال من ال�دول العرش ،فق�رر بأمر
من القائد أن ينهي األم�ر ويطردهم إىل أحضان
اس�يادهم ويعلن ان ْ َ
تصار الثَّـ� ْو َرة يف يوم الـ21
من سبتمرب يف عام 2014م..
وانتصرت الثَّـ� ْو َرة وضاعت أحلام أَمريكا
وبني س�عود فقرروا شن عُ ـ ْدوَان عىل الـيَـمَ ـن
م�ا ي�زال مس�تمرا ً حت�ى الس�اعة من�ذ عامني
عُ ـ� ْدوَان همج�ي اس�تهدف األرض واإلن ْ َس�ـان
ف�كان َّ
الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـن�ي صخ�رة صماء ال
تتكسر واجههم ووق�ف يف وج�ه طغيانهم وال
ي� َزال يقدم الش�هداء ويكب�د العُ ـ ْدوَان خس�ائر
فادحه ويلقنهم هزائم منك َرة وستبقى الثَّـ ْو َرة
إىل األب�د؛ لأِ َنه�ا ثورة جهاد وصمود واستش�هاد
وثرة حق وحُ ـريّة.
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( ددعلاعلاا

 21سبتمرب ..اليوم أكملت لكم ثوراتِكم!
لم تتوقفِ األطماعُ السعودية في اليمن بالتوسع الجغرافي الذي تحقق لها بضم أجزاء واسعة من مساحة اليمن الطبيعية إلى أراضيها .فأطماع النظام
السعودي تتجدد وتتعدد بارتفاع سقف طموحاته وأحالمه.
السعودية التي كان لها دورٌ أساسيٌّ في إضعاف الدور المصري والسوري والعراقي في الساحة العربية خالل العقود األخيرة ،تسعى َ
بخُطىً محمومة لتكون
الرياض قِبلة سياسية تحج إليها األنظمة العربية واإلسالمية.
ً
متعددة تؤهله ليس فقط للخروج من الحظيرة
يعتقد النظام السعودي أن تحقيقَ حلمه بالكامل مرهو ٌن ببقاء اليمن في حظيرته .فاليمن يمتلكُ مقوماتٍ
السعودية ،بل ليلعبَ دور ًا هامًا في جنوب شبه الجزيرة العربية ،إذا ما تيسر له استغالل مقوماته ،بعكس الدول الخليجية الخمس المجاورة للسعودية.
ولذلك ،عملت السعودية منذ عقود على حِرمان اليمن من استغالل أيَّة فرصة للنهوض والتطور .ولم ُ
تأل جُهد ًا في االنقضاض على ثوراته الوطنية
وإجهاضها بكل السبل.
ومثل سجين ينقل إلى زنزانة انفرادية عقابًا لتمرده ،خصصت السعودية لليمن حظيرة منفصلة بعيد ًا عن حظيرة مجلس التعاون.

عباس السيد
aassayed@gmail.com
اململكة املتوكلية واململكة السعودية
قب َل ث�ورة س�بتمرب  ،1962ش�هدت العالقات
بين النظامين امللكيين  -اليمني والس�عودي -
ٍ
موجات م�ن املد والجزر .لك�ن االختالف الواضح
يف االيديولوجيتني املذهبيتني للنظامني  -الوهابية
السنية ،والزيدية الشيعية  -كان له دو ُره يف رسم
عالقات اتس�مت بالح�ذر والتوج�س والندية بني
النظامَ ني .بغض النظر عن الفرق يف عنارص القوة
االقتصادي�ة والعس�كرية التي مكنت الس�عودية
من االس�تيالء عىل أرايضَ يمنية شاس�عة قبل أن
يتمكن اإلمام يحيى «املتوكل عىل الله» من ضمها
إىل مملكته الوليدة « 1918ـ .»1948
وخلال األربعة عشر عَ اما ً األخيرة من عمر
اململكة املتوكلية اليمنية « 1948ـ  ،»1962شهدت
العالقات بني اململكتني استقرارا ً ملحوظاً .لم يكن
ُّ
تحسن يف العالقات أو
ذلك االس�تقرار مؤرشا ً عىل
عالمة عىل زوال األطماع الس�عودية يف اليمن .فلم
تكن تلك الفرتة س�وى اسرتاحة للنظام السعودي
ال�ذي كان ال يزال يس�تجر الوجبة الدس�مة التي
ابتلعه�ا م�ن األرايض اليمني�ة يف ثالثينيات القرن
املايض.
السعودي ُة والصدمة األوىل
عند س�قوط النظام امللك�ي وقيام الجمهورية
العربي�ة اليمني�ة ع�ام  ،1962أصي�ب النظ�ا ُم
الس�عودي بصدمة عنيف�ة مفاجئ�ة ،وكاد يتقيأ
ما كان يس�تجره بتأثري نوبة الهل�ع التي أصابته
بقي�ام الجمهوري�ة املدعوم�ة بقوة م�ن خصمه
اللدود جمال عَ بدالنارص.
لم يكن اإلم�ام محمد البدر ،أو عمه الحس�ن،
وغريهما من أف�راد العائلة املالك�ة الذين فروا إىل
الس�عودية عملاء للنظام الس�عودي ،ل�م يكونوا
حتى حلفاء سياس�يني له ،وال يرتبطون بعالقات
شخصية مع نظرائهم يف العائلة السعودية.
وكان احتضانهم من قبل الس�عودية ،ودعمها
العس�كري له�م طيل�ة س�بع س�نوات ،نابعا من
خش�يتها من النظام الجمهوري الجديد وقياداته
الت�ي كان جُ ُّله�ا من الش�باب املرتبطين بنارص
واملتأثرين بأفكاره وتطلعاته.
وق�د كان النظام الس�عودي يرى يف اس�تعادة
رشعي�ة النظام امللك�ي يف اليمن ج�دارا ً يقيه من
خطر عَ بدالنارص الذي بات عىل حدوده الجنوبية.
ولي�س ليحاف� َ
ظ عىل نف�وذه يف اليم�ن من خالل
عودة البدر والحس�ن ورفاقهم�ا إىل العرش  -كما
هو الحال يف دعمه «للرشعي�ة» املقيمة بالرياض
منذ .2015
بعد س�بع س�نوات م�ن الح�رب الت�ي غ ّذتها
السعودية بمش�اركة بريطانية وإرسائيلية وراح
ضحيته�ا  200ألف يمني بني األعوام  62ـ ،1970
وانس�حاب الق�وات املرصية من اليم�ن ،اعرتفت
ْ
اطمأنت أنه
الري�اض بالنظ�ام الجمهوري حين
س�يكون كم�ا تري�د «ش�اطر وم�ؤدب ويس�مع
الكالم».
ً
يتيم�ة
ترك�ت مصر الجمهوري�ة يف اليم�ن
يف الس�ابعة م�ن عمرها .فاس�تمرت الس�عودية
يف تدجينه�ا وترويضه�ا ،وتغلغل�ت يف جوامعه�ا
وقبائلها ومعس�كراتها وبرملاناته�ا وإعالمها،...،
حتى أصبح النظام الجمهوري يف اليمن أحب إليها
ألف مرة من مملكة اإلم�ام التي كافحت من أَجل
استعادتها سبع سنوات.
عىل الجانب اآلخر ،فشلت السعودية يف اخرتاق
نظ�ام جمهوري�ة اليم�ن الديمقراطية الش�عبية
يف الجن�وب ال�ذي اتخذ ل�ه أيديولوجية سياس�ية
صارمة حال�ت دون تغلغل األدوات الس�عودية يف
الجنوب اليمني.
يف  11أكتوبر  ،1978اغتالت أدوات الس�عودية
الرئي�س الش�هيد إبراهي�م الحمدي ،ال�ذي حاول

خلال فترة حكم�ه إخ�راج اليم�ن م�ن حظرية
اململكة.
عسري وجيزان ونجران
ُ
زيدية النظ�ام اإلمامي امللكي يف
ومثلم�ا لعبت
شمال اليمن قبل س�قوطه يف  1962دورا ً هاما ً يف
كب�ح محاوالت التغلغل الس�عودي ال�ذي يبدأ من
خالل تس�ويق الوهابية يف أَو َ
ْساط املجتمع .لعبت
ً
ً
األيديولوجية االشتراكية دورا مماثلا يف حماية
الجن�وب اليمني منذ اس�تقالله ع�ن بريطانيا يف
 1967وحتى اعالن الوحدة يف .1990
ويف مث�ال آخ�ر على دور االيديولوجي�ات
السياسية واملذهبية اليمنية يف تحديد العالقة مع
الس�عودية ،يمكن القول إن ُ
سنية مناطق جيزان
وعسير الت�ي تماه�ت َش�يئا ً َ
فش�يئا ً بالوهابية
خالل حكم األدارس�ة « 1906ـ  »1934كانت أحد
العوامل التي س�هلت للنظام الس�عودي فيما بعد
عملية ضم تلك املناطق اىل أراضيه.
ٍ
صعوب�ات كالت�ي
ول�م يج�د يف تل�ك العملي�ة
واجهت�ه يف ضمه إلقليم نجران ال�ذي كان غالبية
سكانه يعتنقون املذهب اإلسماعييل .وحتى اآلن،
ال ت�زال نجرا ُن ب�ؤر ًة مؤرق�ة للنظام الس�عودي
بس�بب نزعات التمرد واالستقالل التي يعرب عنها
النجرانيون بني الحني واآلخر بوسائل مختلفة.
ل يتحول كابوساً
الحلم الجمي ُ
ُ
ع�ام  ،1989كانت الس�عودية على موعد مع
نوب�ات جدي�دة م�ن الهلع على وق�ع الخطوات
املتس�ارعة الس�تعادة الوحدة اليمني�ة ،فأوعزت
اململك�ة لوكالئه�ا يف جمهوري�ة الش�مال للقيام
بمهمة وأد املرشوع الوح�دوي ،لكنهم أخفقوا يف
إعاق�ة تيار الوحدة الجارف ال�ذي وصل إىل هدفه
يف  22مايو .1990
انتقل النظا ُم الس�عودي ووكالئ�ه يف اليمن إىل
الخط�ة «ب» وهي :تدمري الوحدة من الداخل .ويف
بضع س�نوات ،وبتأثري أشبه بالسحر ،تحول حلم
اليمنيني ال�ذي تحقق يف  ،1990إىل عبء وكابوس
م�ؤرق ،ال ي�زال اليمني�ون يبحثون له ع�ن دواء،
ومنهم من ال يس�تبعد أن يك�ون الدواء يف الكي أو
البرت.
 11فرباير ..صدمة ثالثة
ومث� ُل اللص ال�ذي يتوجس خيف�ة من يقظة
صاح�ب الدار ،اجتاح�ت النظام الس�عودي نوبة

ثالث�ة م�ن الف�زع مصدره�ا ث�ورة  11فرباي�ر
الشبابية السلمية عام .2011
وبع�د أقل من ش�هر من انطالق ث�ورة فرباير،
بدأ وكالء الس�عودية بس�حب البس�اط اإلسفلتي
م�ن تحت أق�دام الثوار الش�باب .وكان�ت أحداث
جمعة الكرامة الدموية بساحة التغيري بالعاصمة
صنع�اء يف  21م�ارس ،ومحرق�ة س�احة الحرية
بمدين�ة تع�ز يف  29ماي�و  ،2011بمثاب�ة حصان
طروادة الذي اس�تغله وكالء الس�عودية للتس�لل
إىل س�احتي الثورة الرئيسيتني والسيطرة عليهما
بذريعة الحماية.
أواخ�ر  ،2011تحول�ت ث�ورة الش�باب بعصا
س�حرية ،إىل أزم�ة بين رشكاء الس�لطة يف
الجمهوري�ة اليمني�ة -وكالهم�ا م�ن حلف�اء
السعودية املخلصني ووكالئها األوفياء .-
املبادرة الخليجية كحل لألزمة
ومع نهاية  ،2011ب�رزت «املباد َرة الخليجية»
كوصفة س�حرية ملعالجة األزم�ة ،وحلت املبادرة
كبدي�ل للدس�تور اليمن�ي ،وعُ طل�ت ُك ّل النظ�م
والقوانني بما فيها قانون االنتخابات .وبموجبها،
ً
ً
مطلقة من املساءلة،
حصانة
مُنح الرئيس صالح
ُ
وفرض نائبه هادي كمرشح رئايس وحيد.
وخلال ثلاث س�نوات ،جمع�ت الس�عودية
الس�حرة والدجالين م�ن ُك ّل مكان ،ملس�اعدتها
يف حَ ِّل م�ا بات يُع َرف ب�ـ «األزم�ة اليمنية «وفقا ً
ألهدافه�ا هي ،وبم�ا يضمن تجنيبه�ا أية نوبات
جدي�دة قادمة م�ن جهة الجن�وب .وكان الحل أو
العالج يف مرشوع تقسيم اليمن إىل أقاليم.
تلك هي الوصفة الس�حرية التي تم تصميمُها
وتركيبه�ا ملعالج�ة الس�عودية وتخليصه�ا م�ن
الكوابيس التي تداهمُها بني فرتة وأخرى .الوصفة
التي تب�دأ بـ «األقلم�ة» كفيلة بتحوي�ل اليمن يف
غضون عرش سنوات إىل إمارات ودويالت ،سيكون
عليه�ا ـ تلك الدويلات ـ االنتظار عق�ودا ً قبل أن
تتفق عىل تشكيل «مجلس التعاون الجنوبي» عىل
غرار «مجلس التعاون الخليجي».
ويف هذه الحالة ،س�تجد السعودية نفسها بني
دويلات املجلسين  -الخليجي والجنوب�ي  -مثل
دجاج�ة ضخم�ة ،يط�وف حوله�ا الكتاكيت من
الرشق والش�مال والجنوب ،ويقتات�ون بما تلقيه
عليهم بأرجلها.
هلل وكالء الس�عودية لوصفة «األقلمة « وبدأ
إعالمهم يتعامل مع األقاليم وهي ال تزال خطوطا ً

وأحرفا ً عىل الورق ..هادي  -الذي مُنح صالحيات
مطلق�ة يف لجنة تقس�يم األقاليم  -رفع مس�ودة
الدس�تور عاليا ً وهو يبتس�م ،واصف�ا ً إياها «أهم
استحقاق أنجزه اليمنيون».
ويف الحقيقة ،لم يكن مرشوع الدس�تور سوى
س�كينا س�نها الخارج ليق�وم اليمني�ون بمهمة
تقس�يم وطنهم بأنفس�هم .فاملادة السادسة من
مرشوع الدس�تور تضمن ما أسمته :حق الشعب
يف تقرير مكانته السياس�ية يف مس�تويات الحكم
املختلفة ،ويقصد بالش�عب هنا ،شعب املحافظة
أو الوالية ،أو ش�عب اإلقليم ،كم�ا يقصد بـ «حق
تقري�ر مكانت�ه السياس�ية « حق تقري�ر املصري
يف الوح�دة أو االنفص�ال ،أو االنضم�ام ألي جوار
جغرايف.
وتلزم املادة نفسها ،الحكومة االتحادية بدعم
مثل ه�ذه املطال�ب  -وفق�ا ً للمواثي�ق والقوانني
الدولية التي وقعتها الجمهورية اليمنية.
وه�ذا يعني بوض�وح أن الحكوم�ة االتحادية
س�تكون يف مواجهة م�ع املجتمع ال�دويل إن هي
وقفت ضد مطالب الس�لطة املحلي�ة يف محافظة
امله�رة مثال ،بإعالن س�لطنة املهرة املس�تقلة ،أو
االنضمام لس�لطنة عمان .أو إذا رفضت تأسيس
إمارة يف الجوف أو مارب ،أو انضمام املحافظتني،
أو إحداهما عىل سبيل املثال ،إىل السعودية.
لقد جرى صياغة املادة السادسة من مرشوع
الدس�تور ب�ذكاء ال يخل�و م�ن ُ
خبث ،بع�د أن تم
تمريره�ا ضم�ن مخرج�ات الح�وار ك «مح�دد
دستوري « ،حيث تمت الصياغة بأسلوب غامض
دون تفصي�ل .لك�ن ،بالعودة إىل املواثي�ق الدولية
املشار لها يف املادة ،يتبني املعنى بوضوح.
21سبتمرب ..الثور ُة الخاتم
عمل�ت س�لطة ه�ادي وحكومت�ي باس�ندوة
وَبح�اح ،بدفع م�ن الخارج ،على تهيئة الظروف
املناس�بة لتمرير مخطط التقسيم بهدوء وأمان.
وكان إق�رار حكومة باس�ندوة للجرعة القاتلة يف
أسعار املشتقات النفطية ،وما سبقها وتالها من
تهوي�ل باحتمال عدم ق�درة الحكوم�ة عىل دفع
مرتب�ات املوظفني ابت�دا ًء م�ن  2015ـ كما جاء
عىل لسان وزراء يف حكومة بحاح ،ويف ترصيحات
للمبع�وث األمم�ي جم�ال ب�ن عم�ر ،يهي�أ ملناخ
مناسب ،يؤدي إىل إشغال الشعب وإلهائه بهمومه
واحتياجاته األساسية اليومية.
ويف هذا الس�ياق ،كتب�ت وزيرة اإلعلام نادية

الس�قاف مق�اال ً اس�تعطافيا ً م�ذال ً بصحيف�ة
الجمهورية يف نوفمرب  ،2014بعنوان «الس�عودية
لن تتخلىّ عن اليمن مهما قِ يل».
كان ذلك التهويل يأتي يف سياق التمهيد ليتقبل
اليمني�ون أن يتجرع�وا وصفة الس�حرة باألقلمة
والتقس�يم ش�ديدة امل�رارة ،وأن يلتزم�وا الهدوء
والصبر إذا ما أحس�وا مبض�غ الج�راح تعمل يف
جسد الوطن.
ويف اللحظ�ة التي ه�م فيها الس�حرة بتجريع
الوصفة لليمنيني ،وقبل أن يستل اليمنيون سك َ
ني
الدس�تور ويبدأوا يف تقطيع أوصالهم كاملجاذيب،
بزغ�ت ش�مس الح�ادي والعرشين من س�بتمرب
 ،2014فكانت كعصاة موىس ،لينقلب السحر عىل
الساحر.
كان وقع الصدمة عىل النظام السعودي يف هذه
املرة أش�د وطأة من س�ابقاتها ،وهو يرى أدواته
ووكالئه وس�حرته يف اليمن يتساقطون كأحجار
الدومينو.
ويف حال�ة م�ن الغض�ب الهيس�تريي ،ق�رر
النظام الس�عودي التدخل مبارشة ،وبدأ بالحش�د
والتجييش لفرض وصفة السحرة بالقوة.
بعد  18ش�هرا ً م�ن العدوان الهمجي الش�امل
ال�ذي تق�وده الس�عودية على اليم�ن ،وبمقارنة
خطوط املواجه�ات العس�كرية امللتهبة بخطوط
خارطة األقاليم ،س�يتبني بما ال يدع مجاال للشك،
أن تفكي�ك اليمن هو الهدف الذي يس�عى الخارج
بقي�ادة الس�عودية عىل تحقيق�ه ،قب�ل العدوان
وبعده.
حتى اآلن ،ال يبدو أن آل س�عود س�ينجحون يف
تحقيق هدفهم باليمن ،فهل س�ننتظر كثريا حتى
يؤمن�وا برب اليمنيين قبل أن يغرق�وا يف الوديان
والصحاري اليمنية؟!.
آزال وأنصار اهلل
حت�ى اآلن ،ال ي�زال الكثيرون يحاول�ون فهم
املوق�ف املتس�اهل للرئي�س ه�ادي وحلفائ�ه يف
الداخل والخ�ارج خالل املواجهات املس�لحة التي
خاضها أنصار الله وس�يطروا فيها عىل محافظة
عمران حتى وصلوا إىل مشارف العاصمة صنعاء.
وق�د أضفت زيارة الرئيس ه�ادي لعمران بعد
س�يطرة أنصار الل�ه عليها ،وترصيحه املش�هور
حينه�ا ،ب�أن عم�ران ع�ادت إىل حض�ن الدول�ة،
غموض�ا أكثر ح�ول موقف الداخ�ل والخارج من
تمدد أنصار الل�ه وزحفهم نحو العاصمة صنعاء
التي سقطت هي األخرى تحت قبضتهم يف الـ 21
من سبتمرب .2014
فهل كان ذلك التس�اهل فخا ً وق�ع فيه أنصار
الله كما يقول البعض؟!.
ليس هناك ش�ك يف تساهل سلطة هادي وعدم
اهتم�ام حلفائ�ه يف الداخ�ل والخ�ارج بس�يطرة
أنص�ار الله عىل تلك املناطق ،ولكن ذلك التس�اهل
ال�ذي وصف�ه البع�ض تواطئ�اً ،كان ضمن خطة
األقلمة أو التقسيم.
فقد كان مهندس�و التقسيم ورعاته ال يجدون
يف س�يطرة أنص�ار الله على تلك املناط�ق قضية
تس�تحق االس�تنفار الداخيل أو التدخل الخارجي.
باختص�ار :كان�وا ي�رددون يف ق�رارة أنفس�هم:
دعوهم يأخ�ذون حصتهم التي حددناها لهم عىل
الخريط�ة «إقليم آزال» .ويف حال توقفهم عند تلك
الحدود ،يكونون قد نف�ذوا أوىل الخطوات العملية
ملرشوع التقسيم وأهمها بأيديهم.
ل�م يتوقف أنص�ار الله عند ح�دود إقليم آزال،
وكان موقفه�م واضح�ا ً كما جاء يف كلمة الس�يد
عَ بداملل�ك الحوثي بتأري�خ  20يناير  ،2015حينما
ق�ال« :نري�د أن يك�ون اليم�ن كله لصنع�اء ،وأن
تكون صنع�اء لكل اليمنيني ،آن تكون حرضموت
ل�كل اليمنيني ،واليمن كله لحرضموت ..أن يكون
اليم�ن كله لعدن وم�أرب ،وأن تكون مأرب وعدن
لكل اليمنيني.« ...
كان ه�ادي وحلف�اؤه ينتظ�رون أن يتوق�ف
أنص�ار الله يف حدود إقلي�م آزال ،لكنهم لم يفعلوا
وتجاوزوا «فخ التقس�يم « فوق�ع خصومهم من
جديد يف «فخ الوحدة».

مقتطفات نورانية
ارج�ع إىل الق�رآن الكري�م ث�م ارج�ع إىل األخب�ار فانظ�ر أي�ن
موقع�ك؟ من الذي احتل موقعك يف العالم؟ هم األملان والفرنس�يون
واألمريكي�ون والربيطانيون والكنديون واألس�بانيون وغريهم ،هم
من مألوا البحر م�ن حولك ،ومألوا الخليج من حولك ،هم من أخذوا
مواقع داخل بالدك ،هم من أخذوا قواعد عس�كرية يف أرض الحجاز
ويف غريه�ا! .هذه هي مواقعك أنت أيها العربي ،أين؟ مواقعك هناك،

( ددعلاعلاا

كان أن�ت الذي يجب أن تمأل البحار قواعدك ،وأن تمأل الرب يف أوروبا
وأمريكا قواعدك العس�كرية لو كنت متمسكا ً بدينك ،لو كنت تعرف
الشرف العظيم ال�ذي وهبك الله إياه ..فلما فرطن�ا أصبحنا إىل هذا
الحال[.ملزمة/العذر للجميع أمام الله]
أريد أن أقول هذا وأنا عىل ثقة أن هذا هو الواقع الذي نحن عليه؛
ليفه�م أولئ�ك الذين يرون أن�ه ليس هناك أي يشء ،أن�ه ليس هناك

وضعي�ة خطرية .نحن يف وضعية خطرية م�ع الله ،نحن يف وضعية
خطيرة ج�دا ً مع الله ،ونح�ن يف وضعية خطرية جدا ً أم�ام أعدائنا،
ونحن يف وضعية خطرية يف تفكرينا وثقافتنا ،نحن تحت الصفر ،وال
أد ّل عىل ذلك من أننا نرى أنفسنا جميعا ً  -بما فينا زعماؤنا  -ال أحد
منهم يجرؤ عىل أن يقول كلمة قوية يف مواجهة اليهود! أليس يعني
هذا أننا تحت الصفر[..ملزمة/العذر للجميع أمام الله]
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ابتعاد األمة عن العمل بالقرآن ،ومخالفة أوامر اهلل ،أدى بها إىل وضعية هي أسوأ من وضعية اليهود أنفسهم
 بشرى المحطوري:مدخل:

إن التش�خيص الذي شخصه الش�هيد القائد رضوان الله عليه
لحال األمة العربية واإلسلامية عند إلقائه ملحارضة ــ ملزمة ــ
ٌ
مطابق تمام التطابق ملا عليه األمة
[العذر للجميع أمام الله] لهو
ٌ
تش�خيص وضع م�ن خالله اليد عىل
فعلا ،دون زيادة أو نقص،
الج�رح ،فعرفه ،وعمل عىل معالجته العلاج الناجع الذي ال بديل
عن�ه ،من خلال ما أجمعت األم�ة عليه ،أال وهو الق�رآن الكريم،
فأس�قط آياته عىل الواقع الذي نعيش�ه ،ووضع الحلول املنطقية
واملعقول�ة من خالله ،فما أعظمها م�ن حلول ،ألن من وضعها يف
القرآن هو رب الس�ماوات واألرض ،ال�ذي خلق النفس والبرشية،
والذي هو أدرى بما يس�عدها ويش�قيها ،فإن تم اتباع ما وضعه
لنا رب الس�ماوات واألرض يف كتابه الكريم ،فزنا بالنجاة يف الدنيا
واآلخرة ،والعكس صحيح..

ابتعاد األمة عن كتاب اهلل أدى بها إىل وضع مخزي جدا:

اس�تغرب الش�هيد القائ�د رضوان الل�ه عليه من الح�ال الذي
وصل�ت إلي�ه األمة حتى أصب�ح الحديث عن أوامر الل�ه يف القرآن
كالجه�اد يف س�بيل الل�ه يشء مس�تغرب ،ويشء عجي�ب ،ونادر
الوج�ود يف القن�وات أو الصح�ف أو غريه�ا من وس�ائل اإلعالم،
حي�ث قال[ :أصبح اآلن الحديث ع�ن الجهاد ،الحديث عن املواقف
القرآنية العملية يف مواجهة أعداء الله ،الحديث عن نرص دين الله،
الحدي�ث ع�ن بذل املال عن ب�ذل النفس عن العم�ل أصبح غريباً،
أصب�ح منطق�ا ً ن�ادرا ً ال نس�معه من وس�ائل اإلعلام يف مختلف
البل�دان العربية إال يف النادر ،وال نس�معه من املرش�دين والعلماء
واملعلمني إال يف النادر ،وال ذكر له يف مناهجنا الدراس�ية ،وال يف ما
يكتب يف صحفنا ،أصبح غريبا ً أن يتحدث اإلنسان عن أنه يجب أن
نتخذ موقفا ً من أعداء الله].
مضيفا[ :اليشء الغريب ليس هو طرح املواضيع هذه ،الغريب
ً
ً
وغريبة ل�دى الكثري منا ،هذا هو
غريبة يف أنظارنا،
ه�و أن تكون
اليشء الغريب ،وما أكثر األشياء الغريبة يف واقعنا].

بدالً من أن نتحرك نحن..أصبح اليهود والنصارى هم من
يتحركون!!

وتحّس�رّ الش�هيد القائد عىل الوضع املخزي ال�ذي صارت إليه
األم�ة حيث أصبح اليهود و النصارى هم من يتحركون عس�كريا
ويف كل املج�االت ،يف كل بق�اع الدنيا ،ونح�ن أصبحنا أمة خامدة،
فق�ال[ :نحن نرى اآلخرين ،اليهود والنص�ارى هم من يتحركون
يف البح�ار ،يف مختل�ف بق�اع الدني�ا مقاتلني يحملون أس�لحتهم
طائراته�م دباباته�م قواعده�م العس�كرية برية وبحري�ة ،فرقا ً
م�ن الجنود م�ن أمريكا ومن أملانيا ومن فرنس�ا وأس�بانيا وكندا
ومختلف بلدان العالم الغربي.
ه�م م�ن ينطلق�ون فاتحين ،ه�م م�ن يتحرك�ون يحملون
أس�لحتهم يف مختل�ف بق�اع الدني�ا ،وه�ذه األمة اإلسلامية أمة
الق�رآن ،القرآن الذي أراد أن ترتبى عىل أن تحمل روحا ً جهادية أن

تحمل مسؤولية كربى ،هي مسؤولية أن تعمم دين الله يف األرض
كله�ا ،حتى يظه�ر هذا الدين على الدين كله على الديانات كلها
حتى يصل نوره إىل كل بقاع الدنيا.
هذه األم�ة التي قال الله عنها مذكرا ً باملس�ؤوليةُ { :كنْتُ ْم َ
خيرْ َ
أُمَّ �ةٍ أ ُ ْ
وف َوتَنْهَ و َ
اس} للعالم كله {تَأ ْ ُم ُر َ
خ ِرجَ ْ
ون ِبا ْلمَ عْ ُر ِ
ْن عَ ِن
ت لِلن َّ ِ
�ر َوتُ ْؤ ِمن ُ َ
ون ِبال َّلهِ } أصب�ح اآلن الحديث عن الجهاد ،الحديث
ا ْل ُمن ْ َك ِ
ع�ن املواقف القرآنية العملية يف مواجهة أع�داء الله ،الحديث عن
نصر دين الل�ه ،الحديث عن بذل املال عن ب�ذل النفس عن العمل
أصب�ح غريباً ،أصبح منطقا ً نادرا ً ال نس�معه من وس�ائل اإلعالم
يف مختلف البلدان العربية إال يف النادر ،وال نس�معه من املرش�دين
والعلماء واملعلمني إال يف النادر ،وال ذكر له يف مناهجنا الدراس�ية،
وال يف ما يكتب يف صحفنا ،أصبح غريبا ً أن يتحدث اإلنسان عن أنه
يجب أن نتخذ موقفا ً من أعداء الله].

الجميع[ :العلماء ــ الناس] متهادنون فيما بينهم:

مؤكدا رضوان الله عليه أن الجميع مسئول عن الوضع املخزي
ال�ذي صارت فيه االمة ،حيث أصبحن�ا تحت أقدام من رضب الله
عليهم الذلة واملس�كنة ،أي أننا رصنا يف وضعية أسوأ من وضعية
اليه�ود أنفس�هم ،وم�ن أهم أس�باب ه�ذا األم�ر أن [العلماء ــ
الناس] كل واحد يلقي باملسؤولية عىل اآلخر ،حيث قال[ :وعندما
يأتي من يتحدث ،نس�تغرب م�ا يقول ،وإذا ما اتض�ح األمر أكثر
قد يتس�اءل الكثري :ملاذا اآلخرون أيضا ً ل�م يتحدثوا ،هناك علماء
آخ�رون لم يتحدثوا! .إذا لم يتحدث أحد من العلماء قالوا :العلماء
ل�م يتحدثوا .ومتى ما تح�دث البعض قالوا :الباقون أيضا ً الزم أن
يتحدثوا .فإذا لم يتحدث الكل قالوا إذا ً فالقضية غري رضورية.
الواق�ع أن الناس فيم�ا بينهم يتهادن�ون  -إن صحت العبارة
 العلم�اء هم يرون أنفس�هم معذورين؛ ألن الناس ال يتجاوبون،والن�اس قد يرون أنفس�هم لي�س هناك ما يج�ب أن يعملوه؛ ألن
العلم�اء لم يقولوا ش�يئاً .ألس�نا متهادنني يف ما بينن�ا؟ لكن يوم
القيامة قد يكشف الواقع فال نعذر ال نحن وال علماؤنا ،قد ال نعذر
أمام الله سبحانه وتعاىل].

أدلة من القرآن ..أن شخصاً واحداً يكفي ..للتذكري وإقامة الحجة:

مذك�را رض�وان الله عليه األم�ة ،بأنه ال يشترط اإلجماع من
جميع العلماء حتى يُقام الحق ،ويتحرك الناس ،مستدال عىل ذلك
بآيات من القرآن الكريم..
الدلي�ل األول :ــ حي�ث قال[ :إذا ما تحرك أح�د الناس وذكرنا
بيشء يجب علينا أن نعمله ..هل يكون عذرا ً لنا أمام الله سبحانه
وتع�اىل ه�و أن اآلخرين ل�م يتحدثوا بع�د؟ .ال .لنرج�ع إىل القرآن
الكري�م ،القرآن الكري�م يتحدث عن قصة نب�ي الله موىس (عليه
َّس َ
السلام) عندما قال لقومه{ :اد ُ
ْخلُوا الأْ َ ْر َ
�ة ا َّلتِي َكتَبَ
ض ا ْلم َُقد َ
َار ُك ْم َفتَن ْ َق ِلبُوا َ
خاسرِ ِ َ
ين} عندما رفض
ال َّل� ُه َل ُك ْم وَال تَ ْرتَدُّوا عَ لىَ أ َ ْدب ِ
بن�و إرسائيل أمر نب�ي الله موىس ذكر الله س�بحانه وتعاىل أيضا ً
كالم رجلني من بني إرسائيلَ :
ِين ي ََخ ُ
اف َ
الن ِم َن ا َّلذ َ
ون أَنْعَ َم
{قا َل َرجُ ِ
يهمَ ا اد ُ
ْخلُ�وا عَ َلي ِْه ُم ا ْلبَابَ َف� ِإذَا د َ
َخ ْلتُمُ�و ُه َف ِإن َّ ُك ْم َغا ِلب َ
ُون
ال َّل� ُه عَ َل ِ
وَعَ َل�ىَ ال َّل�هِ َفتَ َو َّكلُوا إ ِْن ُكنْتُ ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
ني} (املائ�دة )23 :ألم يذكر الله
كالم الرجلني ويس ِّ
طره ككالم نبيه موىس؟ رجالن.

تل�ك األم�ة التي كانت مع م�وىس ألم يكن فيه�ا علماء وفيها
عبّ�اد؟ ه�ل تتصور نبي�ا ً م�ن األنبياء يعي�ش فرتة م�ع أمته ثم
ال يك�ون فيه�ا علم�اء وعبّ�اد؟ ثم ال يك�ون فيها وُجه�اء وفيها
شخصيات كبرية ،وفيها ..مختلف فئات املجتمع تكون متواجدة،
لك�ن موقف أولئك وإن كان�وا علماء وإن كان�وا وجهاء وإن كان
فيهم عبّاد يعتربه الله سبحانه موقفا ً ال قيمة له ،يعتربه عصيانا ً
له ولنبيه ،لكن رجلني منه�مَ :
الن} لم يقل قال عاملان أو
{قا َل َرجُ ِ
قال عابدان أو قال شيخان أو قال رئيسان َ
الن}].
{قا َل َرجُ ِ
الدلي�ل الثاني :ــ حيث ق�ال رضوان الله عليه[ :كذلك قال عن
مؤمن آل فرعون يس�طر كالمه يف صفحة كاملة يف سورة [غافر]
ذلك الكالم الجمي�ل الذي قاله مؤمن آل فرعون ،ويذكره كما ذكر
كالم نب�ي الله م�وىس] .وهو إش�ارة إىل قوله تعاىل[ :و ََق�ا َل َرجُ ٌل
ْن يَ ْكتُ ُم إ ِيمَ ان َ ُه أَتَ ْقتُلُ َ
آل فِ ْرعَ و َ
ون َرجُ الً أ َ ْن ي َُقو َل َربِّي ال َّل ُه
ُم ْؤ ِم ٌن ِم ْن ِ
و ََق� ْد جَ ا َء ُك ْم ِبا ْلبَيِّن َ ِ
ات ِم ْن َربِّ ُك ْم َوإ ِْن يَ ُك َكاذِ بًا َفعَ َليْهِ َك ِذبُ ُه َوإ ِْن يَ ُك
صادِ ًقا ي ُِصبْ ُك ْم بَعْ ُ
ض ا َّلذِي يَعِ ُد ُك ْم إ َِّن ال َّل َه ال َ يَهْ دِي مَ ْن ُه َو مُسرْ ِ ٌ
َ
ف
َكذَّابٌ ] إىل آخر اآليات..

املخرج لألمة هو (القرآن) ..وال شيء غريه:

وتح�دث رضوان الل�ه عليه عن الحل واملخ�رج لألمة مما هي
في�ه من ذل ومهان�ة فق�ال[ :والحقيقة أن اليشء ال�ذي يجب أن
نهت�دي به هو القرآن الكريم ،القرآن الكريم الذي قال الله فيه {إ َِّن
َه�ذَا ا ْل ُق ْر َ
آن يَهْ دِي ِل َّلتِي هِ َي أ َ ْق َومُ} وس�ماه بأنه هدى للناس هدى
للعاملني .العودة للقرآن الكريم لالهتداء به هو الطريقة الصحيحة،
هو األس�لوب الصحيح ،ال أن نظل عىل م�ا نحن عليه ونفهمه أنه
كل يشء وكل ما يطلب منا من جهة الله سبحانه وتعاىل].
الفت�ا إىل أن الق�رآن يعترب كل عم�ل فيه إظهار الع�داء لليهود
والنص�ارى أن�ه عمل ي�ريض الله ،وأن (الش�عار) فيه رض�ا ً لله،
موجها الناس إىل الس�ؤال الصحيح الذي يجب أن يسألوه للعلماء
عن (الش�عار) حيث قال[ :أن تعرض ما سمعته منا عىل اآلخرين
باعتبار هل مثل هذا عمل يريض الله س�بحانه وتعاىل؟ وأعتقد ال
أحد يمكن أن يقول لك من العلماء بأن هذا عمل ال يريض الله :أن
تهتف بش�عار التكبري لله واملوت ألمريكا واملوت إلرسائيل واللعنة
عىل اليهود والنرص لإلسلام وأن تجند نفس�ك ملواجهة أعداء الله
ال أح�د من العلماء يس�تطيع أن يقول لك أن�ه عمل ال يريض الله.
واإلنس�ان املس�لم الحقيقي هو مَ �ن همُّ ه أن يعمل م�ا يحقق له
رضىِ الله سبحانه وتعاىل.
لك�ن أن تس�ـأل :هل يجب علينا؟ هل هنـ�اك ما يوجب علينا
أن نق�ول ك�ذا؟ .قـد يقول ل�ك :ال .فتقول يف األخري[ :ها ش�فتوا
م�ا بالّ فالن ،هو ذا العال�م الفالني قال ما هو واجب علينا واآلخر
ق�ال ما هو واجب علينا] .هناك من العلماء من ال يتابع األحداث،
هناك من العلماء من يتمس�ك بقواعد يعترب نفس�ه معذورا ً أمام
الله باعتباره غري متمكن أن يعمل ش�يئاً ،وهناك من العلماء وهم
كثير من إذا ما انطلق الن�اس يف أعمال أيدوهم ودعوا لهم .ونحن
جربنا هذا]..
ويف ذات ا لس�ياق رشح رضوان الله عليه كيف يكون الس�ؤال
بالطريق�ة الصحيحة ،التي ال يس�تطيع أحد أن يكتم ما قاله الله
عندها ،قائالً[ :فنحن نريد أن نقول للناس :يمكن أن تس�أل عالم

أو تس�أل علماء آخرين[ :هل يجب علينا قالوا إن احنا الزم نقول
ك�ذا؟] .ق�د يقول ل�ك :ال .لكن ارج�ع إىل القرآن الكريم أو اس�أل
بطريقة صحيحة :إس�أل :نحن نريد أن نحارب أمريكا وإرسائيل،
نح�ن نريد أن نواجه أعداء الله ،نحن نراهم يتحركون داخل البالد
اإلسلامية ووصلوا إىل بالدنا وإىل سواحل بالدنا ،نريد أن يكون لنا
موق�ف ضدهم ،ه�ل هذا عمل يريض الله؟ .مَ ْن م�ن العلماء الذي
يمك�ن أن يقول لك :ال؟ .اس�أل عىل ه�ذا النحو وس�تجد اإلجابة
الصحيحة .أما أن تسأل[ :هل يجب ..قالوا الزم نسوي كذا ،قالوا،
وقالوا ]..وأش�ياء من هذه ،قد يقول ل�ك :ال يجب .وربما لو تأمل
هو ،وتفهم القضية أكثـر ألفتـاك بأنه يجب].

ملاذا تقصرينا هو أسوأ من تقصري اليهود والنصارى؟

واس�تمر رضوان الل�ه عليه موضحا لألمة األس�باب التي أدت
به�ا إىل ما هي فيه من الخزي والذل هو بس�بب تقصريها ،وأنها
لم تس�تغل نعم الله عليها لتكون خري أم�ة ،والنعم التي أنعم الله
عليها لتكون كذلك كاآلتي :ــ

النعمة األوىل التي لم تستغل:

ق�ال رض�وان ا لله علي�ه :ــ[بعث رس�وال ً عربيا ً من�ا ،وكان
ً
عظيمة عىل العرب أن بعث منهم رسوال ً
تكريما ً عظيما ً لنا ،و ِمنَّة
ني إِذْ
جعله س�يد الرس�ل وخاتم الرس�ل { َل َق ْد مَ َّن ال َّل ُه عَ لىَ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
{ه َو ا َّلذِي بَعَ َ
بَعَ َ
ث فيِ الأْ ُمِّ يِّ َ
س�وال ً ِم ْن أَن ْ ُف ِس ِهمْ} ُ
يه ْم َر ُ
ني} هؤالء
ث فِ ِ
األميني الذين لم يكونوا شيئاً،لم يكونوا رقما ً  -كما يقول البعض
 لم يكونوا يش�كلون أي رقم يف الساحة العاملية ،بعث الله منهمً
ونعمة عليهم ،وترشيفا ً لهم..
رسوال ً عربيا ً تكريما ً لهم،

النعمة الثانية التي لم تستغل:

كم�ا قال رضوان الل�ه عليه[ :أنزل أفضل كتب�ه وأعظم كتبه
بلغته�م الق�رآن الكري�م ،كتابا ً جعل�ه أفضل كتب�ه ومهيمنا ً عىل
كل كتبه الس�ماوية الس�ابقة ،ألم يقل هكذا عن القرآن الكريم؟.
بلغتهم ن�زل القرآن الكريم ،أراد له�م أن يكونوا خري أمة ،تتحرك
هي تحت لواء هذه الرس�الة ،وتحمل هذه الرسالة فتصل بنورها
إىل كل بقاع الدنيا فيكونوا هم س�ادة هذا العالم ،يكونوا هم األمة
املس�يطرة واملهيمن�ة عىل ه�ذا العال�م بكتابه املهيمن ،برس�وله
املهيمن..

النعمة الثالثة التي لم تستغل:

كم�ا قال رض�وان الله علي�ه[ :حت�ى املوقع الجغ�رايف لألمة
العربي�ة هو املوقع املهم يف الدنيا كلها ،والخريات ،البرتول تواجده
يف البالد العربية أكثر من أي منطقة أخرى].
مشيرا إىل أن العرب فرطوا يف تلك النعم ،فقال[ :العرب ضيعوا
كل هذا فكان ما يحصل يف الدنيا هذه من فسادٍ العربُ مسؤولون
عن�ه ،ما يحصل يف الدنيا من فس�اد عىل أيدي اليه�ود والنصارى
الذي�ن أراد الل�ه ل�و اس�تجبنا وعرفنا الشرف الذي منحن�ا إياه،
خيرْ َ أُمَّ �ةٍ أ ُ ْ
والوس�ام العظيم ال�ذي قلدنا بهُ { :كنْتُ ْم َ
خ ِرجَ ْ
اس
ت لِلن َّ ِ
ْن عَ ِن ا ْل ُمن ْ َك ِر َوتُ ْؤ ِمن ُ َ
وف َوتَنْهَ و َ
تَأ ْ ُم ُر َ
ون ِبا ْلمَ عْ ُر ِ
ون ِبال َّلهِ }لو تحركنا
عىل هذا األس�اس ،لكان العرب هم األمة املهيمنة عىل األمم كلها،
والستطاعوا أن يصلوا بنور اإلسالم إىل الدنيا كلها].

من عصى اهلل وخالف واعتدى ..س ُتضرب عليه الذلة واملسكنة ،سوا ٌء أكان يهودياً أو مسلماً

تن�اول الش�هيد القائد رض�وان الله عليه مس�ألة
املخالف�ة ألوامر الله م�ن قِ بل اليهود ،يف الت�وراة ،أنها
الس�بب يف أن ما أصابهم من ذلة ومهانة هو بس�ببها،
حيث قال[ :الله عندما رضب الذلة واملس�كنة عىل بني
إرسائي�ل ،بنو إرسائيل هم اختاره�م الله ألم يختارهم
هو ،ألم يصطفيهم ه�و؟ ألم يقل{ :وَأَنِّي َف َّض ْلتُ ُك ْم ىَ
عَل
ني}؟ ألم يقل موىس لهم{ :وَآتَا ُك ْم مَ ا َل ْم يُ ْؤ ِت أَحَ دا ً
ا ْلعَ ا َل ِم َ
ني}.ألم يقل الله عنهمَ { :و َل َق ِد ْ
اه ْم ىَ
�ن ا ْلعَ ا َل ِم َ
ِم َ
تن َ ُ
عَل
اخ رَ ْ
عِ ْل ٍم ىَ
عَل ا ْلعَ ا َل ِم َ
ني}.ألم يقل هكذا؟ ثم ملاذا رضب عليهم
صوْا َو َكانُوا يَعْ تَد َ
الذلة واملسكنة؟ {ذَ ِل َك ِبمَ ا عَ َ
ُون} كانوا
يقتل�ون األنبياء يكذبون بآي�ات الله فق�ال{ :ذَ ِل َك ِبمَ ا
صوْا َو َكانُوا يَعْ تَد َ
عَ َ
ُون}.
مشيرا إىل أن املس�لمني مت�ى ما خالفوا س�يصبح
واقعهم أس�وأ من واقع اليهود ،حيث قال[ :فمَ ن عىص
مَ ن اعتدى سترضب عليه الذلة واملسكنة ،فمن فرط يف
املس�ؤولية ..نحن عندما فرطنا يف مس�ؤوليتنا كعرب،
ونح�ن عندم�ا فرطنا يف مس�ؤوليتنا كزي�ود أصبحت
جريمتنا أكرب من جريمة اليهود والنصارى.

مضيف�ا يف ذات الس�ياق[ :يج�ب على الن�اس أن
يلتفت�وا بجدي�ة إىل واقعهم ،وأن ينظ�روا إىل ما حكاه
الله ع�ن بني إرسائي�ل ،بن�و إرسائيل اختاره�م الله،
واصطفاه�م ،وفضله�م ،ولكنه�م عندم�ا فرط�وا يف
املس�ئولية وعندما قرصوا وتوانوا ،وعندما انطلق منهم
العصيان واالعتداء رضب عليهم الذلة واملسكنة.وعندما
يق�ول الله لـ�ك يف الـقرآن الكـريم{ :ذَلِ� َك ِبمَ ا عَ َ
صوْا
َو َكانُ�وا يَعْ تَد َ
ُون} هو ليقول ل�ك ولآلخرين بأنك وأنت
إذا م�ا عصيت واعتديت ،إذا ما قرصت يف مس�ؤوليتك،
س�تُعَ رض نفسك ألن ترضب عليك الذلة واملسكنة ،وأن
تَـتِيه كما تاه بنو إرسائيل من قبلك].

أكد رضوان الله عليه ب�أن الربا آفة كبرية انترشت
بين املس�لمني حتى أصب�ح التعامل بها ش�يئا عاديا،
حي�ث قال[ :الربا أليس من املع�روف أن بني إرسائيل
هم كانوا م�ن املش�هورين بالتعامل بالرب�ا؟ التعامل
بالرب�ا اآلن أصبح طبيعي�ا ً وأصبح تعاملاً اقتصاديا ً
طبيعي�ا ً داخل البلدان العربي�ة كلها ،البنوك يف البلدان
العربية تتعامل بالربا باملكش�وف ،والرشكات تتعامل
بالربا باملكش�وف .ألم ي ِ
ُفسد بنو إرسائيل حتى العربَ
َ
أنفس�هم؟ وحتى جعلوا الربا الذي ق�ال الله يف القرآن
الكري�م وهو يحذر من الرب�اَ :
{فإ ِْن َل ْم تَ ْفعَ لُ�وا َفأْذَنُوا
ِبحَ � ْر ٍب ِم َ
�ن ال َّل�هِ َو َر ُس�ولِهِ } يتهدد بح�رب من جهته
وبح�رب م�ن جهة رس�وله مل�ن يتعامل�ون بالربا ،ثم
يصبح الربا شيئا ً طبيعياً!!].

وع�دد رضوان الل�ه عليه بعضا من أنواع الفس�اد
التي نرشه�ا اليهود بيننا ،بس�بب تفريطنا الخطري يف
كتاب الله ،وتركنا له كاآلتي:

مضيف�ا أيضا أن من الفس�اد املنترش بيننا بس�بب
اليه�ود هو س�فور املرأة وتربجها ،فقال[ :الس�فور يف
النس�اء ،تجد النس�اء يف القاه�رة ويف معظم العواصم
العربي�ة ،وب�دأ يف صنعاء بش�كل كل س�نة أس�وأ من

أنواع من فساد اليهود املنتشر بيننا:

أوال :الربا:

ثانيا :السفور:

السنة املاضية ،أصبح شيئا ً طبيعياً ،ال تفرق بني املرأة
املس�لمة وبني املرأة اليهودية ،ال تفرق بينهن ش�كلهن
واح�د ،ثقافتهن واح�دة ،زيهن واحد ،ألي�س هذا من
إفساد اليهود؟].

آثار غضب اهلل على األمة ظاهرة بيننا:

مؤكدا رضوان الله علي�ه بأن األمة متى ما ابتعدت
عن كت�اب الله وتعاليمه البد أن ينزل غضب الله عليها
يف الدني�ا ،حيث قال[ :والغضب م�ن الله ال يأتي هكذا
حالة ال أح�د يعلمها ،آثارها تظه�ر ،الغضب من الله،
الس�خط من الله عىل عباده عىل أح�د من عباده تظهر
آثاره يف حياته تظهر آثاره؛ ألن الله قال{ :وَمَ ْن أَعْ َر َ
ض
يش ً
عَ ْن ذِ ْك ِري َفإ َِّن َل ُه مَ عِ َ
�ة َ
ضنْكا ً َونَحْ شرُ ُُه يَ ْو َم ا ْلقِ يَامَ ةِ
أَعْ مَ ى}] ..ذاكرا بعضا من تلك اآلثار كالتايل :ــ

األثر األول:

حالة الضنك التي يعيش�ها اإلنسان العربي ،وعدم
افتخ�اره بعروبته ،حيث تس�اءل قائلا[ :أليس وضع

األم�ة العربية وضعا ً س�يئا ً جدا ً يف حياتهم املعيش�ية،
يف كل ش�ؤونهم؟ أصبح العرب�ي ال يفتخر بأنه عربي،
م�ن هو ذلك الذي يفتخر بأن�ه عربي؟ هل أحد أصبح
إىل درج�ة أن يفتخر بأنه عرب�ي؟ أصبح العربي الذي
تجن�س بجنس�ية أمريكي�ة أو بريطاني�ة يفتخر بأنه
اس�تطاع أن يتجنس أن يأخذ الجنس�ية األمريكية أنه
عرب�ي أمريكي ،لك�ن العربي األصي�ل العربي الذي ال
ي�زال عربيا ً أصب�ح ال يرى بأن هناك بين يديه وال يف
واقع حياته ما يجعله يفتخر بأنه عربي].

األثر الثاني:

أصبحن�ا كالتائهين ــ بالرغم م�ن أن القرآن بني
أظهرنا ــ لم نعد نش�عر باألخطار م�ن حولنا ،حيث
قال[ :ثم نح�ن هكذا جيالً بعد جيل بعد جيل إىل اآلن،
ويف هذا الزمن تجىل بش�كل كبري تجىل بش�كل واضح
آث�ار تقصرينا مع الله س�بحانه وتعاىل ،آث�ار إهمالنا
لدينن�ا ،آثار عدم استش�عارنا للمس�ئولية أم�ام الله،
ظهرت آثاره عىل هذا الشكل املؤسف الذي أصبحنا إىل
درجة ال نكاد أن نعي ما يقال لنا.
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خالفات حاد ٌة بني إدارة أوباما والكونغرس حول السعودية
ٌ

محاولة اقتحام السفارة
«اإلسرائيلية» يف تركيا
ومقتل شخص

 وكاالتُ
تدخ ُل العالقة بني الواليات املتحدة والس�عودية
مرحلة جديدة من الش�د والجذب ،وال سيما يف ظل
املناقش�ات ح�ول قانونين يتعلقان بأس�س هذه
العالق�ة ،أحدهما يتعلق بأح�داث  11أيلول ،2001
والثاني ببيع أسلحة أمريكية للسعودية.
يف املوض�وع األول ،ق�ال البيت األبي�ض ،أمس،
إنه يس�عى إلقناع الكونغرس بع�دم امليض قدما ً يف
مشروع قان�ون سيس�مح للناجني م�ن هجمات
 11أيل�ول وعائلات الضحايا بمقاض�اة الحكومة
الس�عودية للمطالبة بتعويضات ،يف مسعى عىل ما
يب�دو لتفادي التغل�ب عىل االعتراض الرئايس عىل
مرشوع القانون.
وك�رر ج�وش إرنس�ت ،املتح�دث باس�م البيت
األبي�ض ال�ذي كان يتح�دث يف مؤتم�ر صحفي يف
َ
الرئي�س ب�اراك أوبام�ا س�يعرتض
نيوي�ورك ،أن
على مرشوع القانون الذي أقره مجلس�ا الش�يوخ
مس�عى لتغيري آراء
والن�واب؛ لكنه أضاف أن هناك
ً
املرشّ عني بخصوص القانون.
وقال إرنس�ت« :مس�ؤولو البيت األبيض وكبار
املس�ؤولني يف فريق الرئيس لألمن القومي تواصلوا
مع أعضاء من الكونغ�رس وموظفيهم يف الحزبني
يف كال املجلسني».
وقال مس�اعدون يف الكونجرس إن اإلجراء لديه
تأيي�د كاف عىل ما يبدو  -أغلبي�ة الثلثني يف ُك ٍّل من
مجليس الش�يوخ والن�واب  -للتغل�ب عىل اعرتاض
أوباما ألول مرة منذ أن توىل منصبه يف يناير كانون
الثاني عام .2009
وأرس�ل مجل�س الش�يوخ مشروع القان�ون
ألوباما ،األسبوع املايض ،ما يمنحه مدة عرشة أيام
تنتهي يوم  23أيلول ،لالعرتاض عىل اإلجراء.
وقال إرنس�ت« :نأمل أن نتمكن من التوصل إىل
بدي�ل يحفظ ال�رد الفع�ال الذي تصورن�اه بالفعل
للتصدي لل�دول الراعية لإلرهاب بدال ً عن ترك األمر
عرضة لقرارات فردية يتخذها قضاة أفراد».
وأض�اف أن مشروع القان�ون ق�د ي�ؤدي إىل
مقاضاة دبلوماس�يني وجنود ورشكات أمريكية يف
أنح�اء العالم ألنه س�يؤدي إىل ت�آكل مبدأ الحصانة
السيادية.
ويف ما يتعلق بمس�ألة بيع األسلحة ،من املنتظر
أن يصوت مجلس الش�يوخ األمريك�ي ،اليوم ،عىل

 متابعاتٌ
ش�خص واعتق�ل آخ�ر ،مس�اء
ُقتِ� َل
أم�س األربعاء ،جراء إطلاق النار عليهما
أمام الس�فارة «اإلرسائيلية» يف العاصمة
الرتكية أنق�رة ،أثن�اء محاولتهما اقتحام
السفارة ،وفقا ملا نرشته املواقع العربية.
وزعمت املواقع العربية أن «ش�خصني
ح�اوال دخ�ول الس�فارة اإلرسائيلي�ة يف
أنق�رة ،وأن أحدهم�ا كان يحمل س�كيناً،
وتص�دت له�م الرشط�ة الرتكي�ة الت�ي
سارعت بإطالق النار ،ما تسبب يف مرصع
ش�خص منه�م ،يف حين ج�رى اعتق�ال
الثاني ،ومنعتهما من الدخول إىل السفارة
«اإلرسائيلية».
بدوره�ا ،أعلن�ت خارجي�ة الكي�ان
الصهيوني أنه ال إصابات يف صفوف طاقم
الس�فارة ،جراء إطالق النار عىل السفارة
ومحاولة اقتحامها».
إجراء لعرقلة بيع دبابات ومعدات عس�كرية أخرى
بقيم�ة  1.15مليار دوالر للس�عودية؛ لكن من غري
املتوقع املوافقة عىل اإلج�راء برغم تزايد خيبة أمل
املرشعني من حليفة الواليات املتحدة منذ أمد بعيد،
بحسب وكالة رويرتز.
وقال زعيم األغلبية يف مجلس الشيوخ األمريكي
ميت�ش ماكوني�ل ،أم�س ،إنه س�يعارض املس�عى
بقوة.
وقال ماكونيل للصحفيني« :أعتقد أنه من املهم
للوالي�ات املتح�دة الحفاظ على عالق�ة جيدة مع
الس�عودية قدر اإلمكان ،وآمل أن نتغلب عىل إجراء
رفض بيع األس�لحة» ،واصفا ً الس�عودية بالحليف
الجيد.
وكان�ت وزارة الدف�اع األمريكي�ة (البنتاجون)
أعلن�ت ،يف التاس�ع م�ن آب امل�ايض ،أن وزارة

الخارجية وافقت عىل البيع املحتمل ألكثر من 130
دباب�ة أبرام�ز و 20عرب�ة مدرعة ومع�دات أخرى
للسعودية.
وقالت وكالة التعاون األمني الدفاعي إن جنرال
دايناميكس كورب ستكون املتعاقد الرئييس للبيع.
وقدم أعض�اء يف مجلس الش�يوخ ،من الحزبني
الديمقراطي والجمهوري بقي�ادة الجمهوري راند
بول والديمقراطي كريس مرييف ،مرشوعا ً مشتركا ً
لعرقل�ة بيع األس�لحة ،وعبرا عن قلقهم�ا من أن
الرضب�ات الجوية الت�ي تقودها الس�عودية قتلت
مدنيني يف اليمن؛ وعبرّ ا أيضا ً عن مخاوفهما من أن
االتفاق قد يشعل سباق تسلح يف املنطقة.
وق�ال ب�ول إن الصراع ق�د ي�ؤدي إىل انع�دام
االس�تقرار ،وربم�ا إىل صع�ود جماعة متش�ددة يف
اليم�ن ،مثلم�ا فعل «تنظي�م الدولة اإلسلامية» يف

سوريا.
ويسلط اإلجراء الضوء أيضا ً عىل مخاوف بشأن
ما ي�راه كثيرون يف الكونغ�رس ترويج�ا ً من قبل
الرياض لفهم متش�دد لإلسلام يعتربون�ه معاديا ً
للمصالح األمريكية.
وق�ال بول «س�محنا لهم باإلفلات من العقاب
لسنوات وس�نوات .وألنهم أقل سوءا ً من غريهم يف
الرشق األوسط نواصل منحهم األسلحة».
وق�دم عضو مجل�س الن�واب الديمقراطي ،تيد
لي�و ،وعض�و مجل�س الن�واب الجمه�وري ،مي�ك
مالفاني ،ترشيعا ً مماثالً ،أمس ،يف مس�عى لعرقلة
عملية البيع يف مجلس النواب.
وكان ليو قد أرسل ،يف آب املايض ،رسالة موقعة
من  64نائباً ،تطال�ب الرئيس باراك أوباما بتأجيل
عملية البيع.

سورية :واشنطن تعرقل مسار الهدنة وترفض فصل اإلرهابيني عن املعتدلني
 متابعاتأك�د وزير الخارجي�ة الرويس سيرغي الفروف
عىل رضورة اس�تئناف الحوار السوري السوري يف
جني�ف دون أي محاوالت من قب�ل بعض األطراف
لف�رض رشوط مس�بقة ،مؤكدا ً عىل أن�ه “ال بديل
عن الحل السيايس لألزمة يف سورية الذي يقوم عىل
الحوار السيايس الشامل السوري السوري”.
وأش�ار الف�روف خلال جلس�ة ملجل�س األمن
ال�دويل إىل أن “فص�ل م�ا تس�مى “املعارضة” عن
اإلرهابيني رشط أس�ايس لتطبي�ق االتفاق الرويس
األمريكي حول س�ورية” ،الفت�ا ً إىل أن “املجموعات
املس�لحة هي الت�ي أفش�لت دخول املس�اعدات إىل
أحياء حل�ب ولم تنفذ ما هو مطلوب منها بموجب
االتف�اق الرويس األمريكي” ،ومن املهم عدم حماية
اإلرهابيين يف س�ورية م�ن العقاب تحت مس�مى
“املعارضة املعتدلة”.
وق�ال الف�روف إن “القصف الج�وي الذي نفذه
“التحال�ف ال�دويل” بقي�ادة الوالي�ات املتحدة عىل
مواقع للجيش الس�وري يف دير الزور كان من أكرب
الخروقات التف�اق وقف األعمال القتالية” ،مضيفا ً
إن “تنظي�م “حركة أح�رار الش�ام” أعلن رصاحة

أن�ه ل�ن يلت�زم باالتفاق ال�رويس األمريك�ي ولذلك
ح�ان الوق�ت إلع�ادة النظ�ر يف قائم�ة التنظيمات
اإلرهابية”.
يف ذات الس�ياق أش�ارت تقاري�ر صحفية إىل أن
ّ
التنصل م�ن التزامه�ا بفصل
واش�نطن تتج�ه إىل
«املعتدلني» عن «النرصة» ،وبحس�ب هذه التقارير
فق�د ب�دا تنص�ل واش�نطن واضح�ا يف ترصيحات
املتحدث باس�م وزارة الخارجية جون كريي ،عقب
اجتم�اع مجموعة الدعم الدولية لس�وريا أمس ،إذ
أك�د أن املجتمعني «بحثوا أهمي�ة مواصلة الضغط
على جماعتي داعش وجبهة النصرة اإلرهابيتني،
م�ع اإلقرار بصعوب�ة فصل النرصة ع�ن املعارضة
املعتدلة يف بعض مناطق البالد».
من جهتها ،إىل ذلك أعلنت موس�كو عىل لس�ان
املتحدث باسم الرئاس�ة ديميرتي بيسكوف أن أمل
«استئناف» وقف إطالق النار أصبح «ضعيفا ً جداً»،
وه�و لف�ت إىل أن «رشط اس�تئناف الهدنة بس�يط
ج�داً ...وهو أن يوقف اإلرهابي�ون إطالق النار عىل
القوات املس�لحة الس�ورية» .وأش�ار إىل أن «جبهة
النصرة» بدأت (أول من أم�س) هجوما ً يف عدد من
املناط�ق ،وه�و «ما اضط�ر الق�وات الحكومية إىل
ال�رد» ،مُشيرا ً إىل أن التنظيم اس�تغ ّل فترة الهدنة

«للتزود بالسلاح وإعادة تنظيم صفوفه» .وبينما
ق�ال إن على الجان�ب األمريك�ي تجنّ�ب «قص�ف
الس�وريني بالصدفة» ،لفت إىل ّ
أن واش�نطن فشلت
يف «الفص�ل بين م�ا يس�مى املعارض�ة املعتدل�ة
واإلرهابيني».
وكان�ت القي�ادة العام�ة للجيش الس�وري قد
أعلن�ت مس�اء اإلثنني املايض ع�ن انته�اء مفعول
رسي�ان الهدن�ة الذي أعل�ن بناء على اتفاق رويس
أمريكي قبيل عرشة أيام.
وقالت القيادة العامة للجيش العربي الس�وري
إن “املجموعات اإلرهابية املس�لحة اس�تغلت نظام
التهدئ�ة املعلن وقامت بحش�د املجامي�ع اإلرهابية
ومختلف أنواع األس�لحة وإعادة تجميعها ملواصلة
اعتداءاتها عىل املناطق السكنية واملواقع العسكرية
والتحضري للقيام بعمليات إرهابية واس�عة خاصة
يف حلب وحماة والقنيطرة.
مشرية إىل أن الجيش السوري بذل جهودا حثيثة
لتطبيق نظام التهدئ�ة ومارس أعىل درجات ضبط
النفس يف مواجهة خروق�ات املجموعات اإلرهابية
إال يف بعض الحاالت الت�ي كانت مضطرة فيها للرد
عىل مصادر إطالق النريان إلسكاتها”.
إىل ذل�ك اته�م الرئيس الس�وري بش�ار األس�د

واشنطن بدعم تنظيم داعش اإلجرامي.
وق�ال األس�د أثن�اء لقاءه لوف�د إيران�ي اإلثنني
امل�ايض بأن�ه كلما تمكن�ت الدول�ة الس�ورية من
تحقيق تقدم ملموس س�واء على الصعيد امليداني
أو عىل صعيد املصالحات الوطنية يزداد دعم الدول
املعادية لسوريا للتنظيمات اإلرهابية».
ولف�ت األس�د إىل أن» آخ�ر مثال على ذلك كان
العدوان األمريكي الس�افر على أحد مواقع الجيش
الس�وري ىف دي�ر ال�زور ملصلح�ة تنظي�م الدول�ة
اإلسالمية».
يف ذات الس�ياق اعتبرت مستش�ارة الرئاس�ة
الس�ورية الدكتورة بثينة ش�عبان يف مقال لها نرش
على نوقع قن�اة امليادي�ن اإلثنني امل�ايض الدكتورة
شعبان أن «العدوان األمريكي عىل الجيش السوري
يربهن بما ال يقبل الشك ّ
أن داعش صناعة أمريكية
تقات�ل إىل جانبه�ا وتحميه�ا الطائ�رات األمريكية
ّ
وأن االس�تهداف األمريك�ي هو لس�وريا وجيش�ها
وشعبها».
وكان طريان «التحال�ف الدويل» بقيادة الواليات
املتح�دة قد اس�تهدف أم�س األول مواق�ع للجيش
السوري يف دير الزور ما أدى إىل مقتل  62جنديا ً من
القوات السورية.

عجزُ ميزانيات دول الخليج سيبلغ ذرو َته هذا العام
 وكاالتتوق�ع تقرير اقتص�ادي صادر الثالث�اء أن يبلغ
عجز املوازنة لدول مجلس التعاون الخليجي ذروته
يف س�نة  ،2016نظ�را النخفاض االي�رادات العامة
بفعل تراجع اسعار النفط والطاقة عاملياً.
ورجح�ت “كامك�و” لالس�تثمار يف تقريره�ا
ان يتج�اوز عج�ز “موازنات دول مجل�س التعاون
الخليجي أكثر من  153مليار دوالر امريكي يف العام
 ،2016مرتفعا من مس�تويات العام  2015البالغة
 119مليار دوالر”.
وتوقعت الرشكة ان تس�تحوذ السعودية عىل ما
نسبته  55باملئة ( 84مليار دوالر) من العجز يف دول
مجلس التعاون ،ال�ذي يضم اضافة اليها ،االمارات
والكويت وسلطنة عمان والبحرين والكويت.
وس�جلت اململكة ،أكرب مص�در للنفط يف العالم،
عج�زا قياس�يا يف ميزانيته�ا العام امل�ايض بلغ 98
مليار دوالر.
واعتبرت “كامك�و” ان عج�ز موازن�ات دول
الخلي�ج “س�يصل اىل ذروت�ه يف الع�ام  ،2016ث�م
سيتناقص تدريجيا ،مع استمرار فجوات املوازنات
عىل املدى املتوس�ط” ،ليس�جل أكثر من  100مليار
دوالر حتى .2021
وع�زت الرشكة ه�ذه النتائج “بصفة أساس�ية

إىل تراجع العائدات النفطية” التي تش�كل املدخول
االسايس ملعظم الدول الخليجية.
ويبل�غ انت�اج دول مجلس التع�اون من النفط

الخام  18مليون برميل يوميا.
واوضح�ت “كامك�و” ان اي�رادات دول مجلس
التع�اون ،ومعظمها من النف�ط ،تراجعت من 735

مليار دوالر يف  ،2013اىل  443مليارا فقط يف ،2015
وهو أدني مستوى لها خالل خمسة اعوام.
وتوق�ع التقرير تراجعا اضافيا يف االيرادات هذه
السنة اىل  365مليارا.
وس�جلت اس�عار النفط عامليا تراجعا حادا منذ
منتص�ف الع�ام  ،2014حينما كان س�عر الربميل
يتج�اوز املئ�ة دوالر .ويف مطلع هذه الس�نة ،تدنى
س�عر الربميل اىل ما دون  30دوالرا ،اال انه اس�تعاد
مؤخ�را بعض�ا م�ن عافيت�ه ،وب�ات يت�داول عند
مستويات ما بني  40و 50دوالرا.
ويعزو الخرباء هذا االنخفاض بش�كل اس�ايس
اىل فائ�ض يف كميات النفط املعروضة يف االس�واق،
وتباط�ؤ نم�و الطل�ب عاملي�ا ً يف ظ�ل االوض�اع
االقتصادية الراهنة.
ودفع انخفاض العائ�دات النفطية دول الخليج
اىل اتخاذ اج�راءات للحد من تأثري تراجع االيرادات،
ش�ملت خف�ض كلف�ة الدعم على مواد اساس�ية
كاملحروق�ات واملي�اه والكهرباء .كم�ا قلصت هذه
ال�دول االنف�اق الحكوم�ي م�ن  615ملي�ار دوالر
يف  2014اىل  563ملي�ارا الع�ام امل�ايض ،م�ع توقع
خفض اضايف اىل  519مليارا ً هذه الس�نة ،بحس�ب
“كامكو”.
وكان صن�دوق النق�د ال�دويل رح�ب بإجراءات
التقشف الخليجية ،وحض عىل املزيد منها ،السيما
فرض رضائب ،ملواجهة عجز املالية العامة.

كوريا الشمالية :لن نرضخ
لضغوط واشنطن ولن
نوافق على نزع سالحنا من
جانب واحد
 متابعاتأعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية
أن بيون�غ يان�غ ل�ن ترض�خ لضغ�وط
واش�نطن التي تسعى إىل فرض سيطرتها
عىل شبه الجزيرة الكورية مؤكدة أنها لن
تواف�ق أبدا ً على نزع سلاحها من جانب
واحد
بي�ان للخارجي�ة الكوري�ة الش�مالية
يف بيان نشر أمس األربعاء  21س�بتمرب،
إن واش�نطن دائما ً تعترب خط�وات بيونغ
يان�غ الخاص�ة بتعزيز قدراته�ا الدفاعية
«اس�تفزازاً» لتربير «سياس�تها العدوانية
تجاه الجمهورية الديمقراطية».
وأك�د البي�ان أن كوري�ا الش�مالية
س�تواصل زي�ادة قدراتها النووي�ة للردع
وس�تتخذ إج�راءات مض�ادة ملواجه�ة
التهديدات واالبتزازات األمريكية.
يأت�ي ه�ذا الترصي�ح يف الوق�ت الذي
حلق�ت في�ه قاذفت�ان أمريكيت�ان ف�وق
كوريا الجنوبية األربعاء وهبطت إحداهما
يف قاع�دة جوي�ة تبع�د  40كيلومترا ً إىل
الجن�وب من العاصم�ة يف ثاني واقعة من
نوعه�ا منذ التجربة النووي�ة التي أجرتها
كوريا الشمالية يف  9سبتمربات.
وكان�ت كوري�ا الش�مالية ق�د أجرت
خام�س تجاربه�ا النووي�ة وقال�ت ه�ذا
األس�بوع إنه�ا اختبرت بنج�اح محركا
صاروخيا جديدا سيستخدم إلطالق أقمار
صناعية.

إخالء نحو  60مدرسة
وجامعة يف كندا بسبب
مخاوف من «تهديد»
 متابعاتأعلن�ت الس�لطات الكندية ع�ن إخالء
جمي�ع املدارس عىل جزي�رة برينس إدوار
وثلاث جامع�ات يف نوف�ا سكوش�ا على
س�احل األطليس ،أي حوايل  60مؤسس�ة،
أمس األربعاء ،بس�بب «تهدي�د» مجهول
املصدر.
كم�ا أفادت رشط�ة «هاليفاكس» عن
تفتي�ش ح�رم جامعي يف املدين�ة الواقعة
عىل مرفأ نوفا سكوش�ا بع�د تلقي «إنذار
بوجود عبوة» من مصدر مجهول.
وقالت «س�كاي ني�وز» :إنه «تم إخالء
حرمني للجامعة نفسها يف سيدني شمال
املقاطعة ،فيما أعلن�ت الرشطة الفدرالية
إخالء جميع املدارس على جزيرة برينس
إدوار بسبب تهديد محتمل».

( ددعلاعلاا

 سيمخلالا سيمخلامخلا  22سيمخلالا  22سيمخلامخلالا

نتقدم بأحر التهاني والتربيكات
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إىل قائد الثورة الشعبية قائد املسرية القرآنية

السيد /عبدامللك بدر الدين الحوثي

وإىل رئيس املجلس السياسي األعلى األخ صالح الصماد
وإىل مجي ��ع أعض ��اء اجملل ��س السياس ��ي وإىل القائم�ي�ن بأعم ��ال ال ��وزراء ومجي ��ع منتس�ب�ي الق ��وات املس ��لحة واألم ��ن واللج ��ان
الش ��عبية وإىل كاف ��ة أبن ��اء ش ��عبنا اليم�ن�ي العظي ��م الصاب ��ر والصام ��د يف وج ��ه الع ��دوان الس ��عودي األمريك ��ي الغاش ��م

مبناسبة احتفاالت وطننا وشعبنا
بالذكرى الثانية لثورة  21سبتمرب اجمليدة

وإننا إذ حنتفل هبذه املناسبة العزيزة على قلوبنا َلعلى ثقة يف أنكم ومعكم كل األوفياء لقادرون
على إخراج الوطن من أزمته الراهنة  ،والسري به إىل بر األمان  ،ومواصلة التصدي بكل شجاعة
وبسالة للعدوان وأذنابه ومرتزقته وأنكم لن تسمحوا ألي كان املساس مبنجز الثورة املباركة أو
ختريب االقتصاد الوطين  ،أو املساس مبصاحل املواطن وإيذائه يف قوته ...
العزة هلل وللوطن والشعب واخللود لشهداء الوطن واخلزي والعار لألعداء ومرتزقتهم

الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية املحدودة
إح�����دى
شركات:

تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي

ساهم يف #الحملة_الوطنية_لدعم_البنك_املركزي اليمني

بفتح حساب جاري في أحد البنوك الوطنية أو في مكاتب البريد لرفد البنك
بالسيولة الالزمة لتعزيز االقتصاد الوطني
يجب أن نعيش اإلحس���اس الثوري والوع���ي الثوري ،والدافع الثوري،
نحن ثوار ،ش���عبنا ثائ���ر ،اليوم نحن ثورة في وجه الع���دوان واالحتالل،
وبع���د الغد نحن ث���ورة حتى إقامة دول���ة عادلة ،وثورة مس���تمرة من كل
األحرار في هذا البلد.

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

( ددعلاعلاا  سيمخلالا سيمخلامخلا  22سيمخلالا  22سيمخلامخلالا

كلمــــــة أخـــــيرة

ثور ٌة يف وجه
العدوان واإلحتالل
صبري الدواني

ُ
نعي�ش
ونح� ُن الي�و َم
الذك�رى الثاني�ة لث�ورة ٢١
س�بتمرب املجي�دة نتذك�ر
التدمريي�ةِ
ِ
السياس�ات
لحكوم�ة الوف�اق ،الت�ي
خدم�ت مصالحهم الخاصة
محاصص�ه،
كحكوم�ة
والتي س�يطر عليها الفساد
وشهد بفاسدها العالم ،ولم
تس�تطع تقدي�م أي�ة خدمة
له�ذا الش�عب ،ب�ل فرض�ت
عليه جرعة جديد ًة تعترصُه
لتزي� َد م�ن مكاس�ب أولئك
الفاسدين.
ال زلنا نتذكر عندما أقدمت حكومة الفساد عىل إقرار جرعة
جديدة عىل أبناء الشعب اليمني وكيف تلقاها املواطن البسيط
كالفاجع�ة التي قصم�ت ظهره ،وانه�ارت كل ق�واه ونتذكر
حينه�ا كيف تخل�ت كل األح�زاب السياس�ية والش�خصيات
املؤثرة عن مس�ؤوليتها التأريخية تجاه هذا الش�عبّ ،
ودست
رأس�ها بالرمال وأصمت آذانها عن س�ماع معاناته والشعور
بآالمه ،حينها جاء من أقىص الش�مال بمحافظة صعدة السي ُد
بلس�ان
عبداملل�ك الحوثي وألق�ى خطابَ «اإلنذار» تحدث فيه
ِ
الشعب ،وقال كلمتَه وعرب عن آالمه وآماله بمسؤولية كاملة،
وقاد املرحلة بخطوات مدروسة وقيادة حكيمة توجت بنجاح
بامتي�از واس�تطاعت إقتالع ق�وى النفوذ والفس�اد والتبعية
للخ�ارج التي يتصار ُع معها الش�عب منذ عق�ود ،اقتلعها من
اليمن بأكمله وحرره من وصاية األجنبي.
نتذكر ذلك اليوم املشهود الذي كان تتويجا ً لإلرادة الشعبية
ل�كل اليمنيني التي عربت عن جماهري الش�عب ب�كل فئاته يف
مطالب�ه وحقوق�ه وتجلت فيه�ا أصالة وقيم ش�عبنا اليمني
العظيم وإرادته الحقيقية وعزمه وعطاؤه املتدفق من خرياته.
نتذك�ر أيضا ً الجه�ود املتظافرة ل�كل أبناء ش�عبنا اليمني
العظي�م ابتدا ًء من س�كان صنع�اء ومحيطها الذي�ن كانوا يف
طليعة املظاهرات واالعتصامات واستضافوا بكل كرم وسخاء
مخيم�ات االعتصام والوف�ود املتدفقة من س�ائر املحافظات
وبذل�وا املال ورفضوا الضغ�وط ولم يتأثروا باإلغ�راءات ،كما
ال ننسى دور املحافظ�ات بخروجها يف املسيرات واملظاهرات
الحاشدة بشكل مستمر وتوافدهم إىل مخيمات االعتصام.
نتذك�ر أيض�ا ً قوافل الدعم الشَّ�عْ ـبي التي عبرت عن َك َر ِم
الـيَـمَ ـنيني وعن عطائهم ،ودور القبائل واملشائخ والوجاهات
االجتماعية املتميز جنبا ً إىل جنب مع كل فئات الشعب ومن كل
املكونات ومختلف مؤسسات الدولة الحكومية واملدنية ،ودور
الجي�ش واألم�ن الذي أب�ى إال أن يكون إىل جانب أبناء ش�عبه
وتعامل مع الثوار برقي ومسؤولية وطنية.
نتذك�ر أيضا ً دور املرأة اليمنية التي س�اهمت بش�كل بارز
يف هذه الثورة من خالل املظاه�رات وإعدادها للطعام والخبز
والقوافل النسائية الكبرية للثوار املعتصمني يف املخيمات.
وال يمك ُن أَن ننىس أَيـْـضا ً الدو َر العظي َم للجان الشَّ�عْ ـبية
التي قامت هي بتنفيذ الخطوة األخرية من املرحلة التصعيدية
الثالثة بعد ان قامت الس�لطة باالعتداء عىل طابعها الس�لمي،
وتوج�ت كـُـ َّل الجهود التي قام بها أبنا ُء َش�عْ ـبنا الـيَـمَ ـني
العظي�م ،توَّجته�ا بخط�وة فاعل�ة مؤث�رة وحاس�مة ،أزالت
بق�وة الله وأيادي أولئك الرجال قوى النفوذ والفس�اد العمالء
للخارج.
نتذك�ر أن الث�ورة قامت ب�أوىل خطواته�ا وأزال�ت العقبة
الكبيرة وال زال أمامه�ا الكثري من الخط�وات وأننا اليوم ثوار
وغ�دا ً ثوار وبع�د الغد ثوار حت�ى نصل إىل بن�اء اليمن الجديد
والدول�ة العادلة ،وتحقي�ق الحرية واالس�تقالل وأن علينا أن
نعيش يف أوس�اطنا حالة االحس�اس الثوري والرقابة الثورية
والحم�اس الثوري ،ونتذكر أن ثورتنا مس�تمرة وهي الضامن
لتعدي�ل أي اعوج�اج يح�دث مخالف�ا ً للمطال�ب الش�عبية
وتضحيات الشهداء.

الرج ُل االنقالبي يف زمن
الوصاية املعوملة
عبدالملك العجري
عندم�ا يق�و ُل الس�ي ُد عبداملل�ك الحوثي:
ال للزم�ن الس�عودي وال للزم�ن األَمريكي،
وعندما تقول ثورة  21سبتمرب ال لتوصيات
ْ
لإلصـلاَ ح
صندوق النقدي والبن�ك الدوليني
ْ
االق َ
تصادي يف الـيَـمَـن ،فذلك انقالبٌ كام ُل
َ
األ َ ْر َكان ،انقالب مزل�زل وَكامل األ ْر َكان عىل
الرشعي�ة التأريخي�ة للزم�ن الس�عودي يف
الـيَـمَـن ،انقالبٌ على الرشعية املرشوطة
بمقاسات الزمن السعودي ملزاول السياسة
والس�لطة وتقاليده التي أرساها لعقو ٍد من
الزم�نك�ر ٍاعومص�دّرللرشعي�ة.
انقالبٌ عىل قواع�د االرتباط الدويل للزمن
األَمريك�ي وعقيدة املحافظني الجدد والتعديالت الت�ي أدخلتها عىل مفاهيم
وقي�م أ َ َ
ساس�ية عاملي�ة كمفهوم الس�يادة واالحْ تَل�اَ ل ،اإل ْر َهـاب والسلام،
الحُ ـريّة واالستبداد ،الديمقراطية والديكتاتورية ،والتطرف االعتدال ،والخري
والشر.
العقيدة التي قال عنها ريتش�ارد هارس مس�ؤول التخطيط يف الخارجية
األَمريكي�ة إنه�ا تش�كل مذهبا ً جديدا ً يف الس�يادة ،فالس�يادة ليس�ت صكا ً
عىل بي�اض يمنح الحكومة حُ ـريّ�ة الفعل داخل حدودها ،الس�يادة التزام،
وفش�ل أي حكومة يف الوفاء بالتزامها يُفقِ دُها بعض مزايا الس�يادة ويبيح
لحكوم�ات كالواليات املتحدة التدخل ويمنحها حق ما يس�ميه «حق الدفاع
الذاتي أ َ ْو الوقائي أ َ ْو االستباقي».
ً
العقي�دة التي أباحت ألَمريكا الترصف باعتبارها «قانونا بذاتها» يتجاوز
القوانني واألعراف وا ُمل ّ
ؤسس�ات الدولية ،فه�ي من يقرر مصري نظام الحكم
لبلدة ما ،سيما املنطقة العربية من حيث البقاء أ َ ْو التغيري أ َ ْو السقوط.
انقالبٌ عىل عقيدة الس�وق والوصايا املقدس�ة للبنك والصندوق الدوليني
والت�ي ال ت�رى حرجا ً أن يموت اإلن ْ َس�ـان جوع�ا ً والصوام�ع مليئة بالغالل
«فهي ظاهرة طبيعية منشأها ندرة املوارد يف عالم يفيض بسكانه ،وللسوق
وحده�ا أن تقرر م�ا يكون وما ال يك�ون ،حتى وإن نالت م�ن أهم ما يميز
ْ
واالق َ
تصادية،
الدولة الوطنية وهي الس�يادة عىل سياس�تها املالية والنقدية
ومن يتمرد عىل إرادتها يصري طعاما ً لرتوس مكنتها العمالقة التي تعمل بال
قلب إلشباع غرائزها املتوحشة.

تصادية على بالدنا
رأ ٌي يف الحرب اال ْق َ
عبداهلل علي صبري
نق�ل البنك املركزي إىل عدن
مرتزقة الرياض بش�أن
قرا ُر
ِ
ِ
ً
حلقة يف سلس�لة االس�تهداف
ال يمك ُن النظ ُر إليه إلاَّ باعتباره
املمنه�ج ْ
تص�اد الـيَـمَـن�ي ومحاربة َّ
لالق َ
الش�ـعْ ـب يف قوته
ومعيش�ته اليومية ،يف أقذر عملي�ة عقاب جماعي يتعرض له
شعبنا يف تأريخه.
وإذ اتخذت هذه الحرب صورا ً وأس�اليبَ شتى منذ مبارشة
العُ ـ ْدوَان الس�عودي األَمريكي عىل الـيَـمَـن ،فإن اس�تهداف
ْ
االق َ
تص�اد يمتد إىل فرتة حكومة الوف�اق التي أقدمت عىل رفع
الدعم ع�ن املش�تقات النفطية ،بزع�م أن املوازن�ة أ َ ْ
صبَـحت
تعي�ش عج�زا ً حرجا ً ق�د يلح�ق رضرا ً بالغا ً بالبن�د األول من
مي�زان املدفوع�ات الخاص بروات�ب موظفي الدول�ة مدنيني
وعسكريني.
عج�زت تل�ك الحكومة ع�ن محاربة الفس�اد وفش�لت يف
اس�تثمار الدعم الخارج�ي ألطرافها ،فاتجه�ت نحو املواطن
كي يتحمل وحده عبء السفه والهدر لألموال العامة ،وهو ما
أفضى إىل اندالع الثَّـ ْو َرة َّ
الش�ـعْ ـبية التي انترصت يف الحادي
والعرشي�ن م�ن س�بتمرب  ،2014ولي�س مصادف�ة أن يأت�ي
اس�تهداف ْ
االق َ
تصاد الوطني وقلعته الش�امخة ممثلة بالبنك
املركزي بالتزامن مع الذكرى الثانية للثورة.
ويف مواجهة الثَّـ ْو َرة نتذكر كيف أن دول الهيمنة الخارجية
الت�ي خرست نفوذه�ا يف الـيَـمَ ـن ،عمدت من�ذ األَيَّـام األوْىل

للث�ورة إىل اختلاق ف�راغ ديبلوم�ايس به�دف ع�زل وحصار
الـيَـمَ ـن سياس�يا ً ْ
واق َ
تصادياً ،وفوجئت هذه القوى أن قيادة
الثَّـ� ْو َرة تحرك�ت يف إطار بدائ�ل أ ُ ْ
خ َرى كان�ت متاحة حينها،
ووقع�ت الـيَـمَ ـن م�ع إيْـ� َران اتفاق�ات ْ
اق َ
تصادية تضمنت
حلوال ً عىل املدى العاجل واملتوسط لألزمة ْ
االق َ
تصادية.
س�بَـاب أ ُ ْ
له�ذا الس�بب وأل َ ْ
خ� َرى عجل�ت ق�وى الهيمن�ة
بالعُ ـ� ْدوَان املب�ارش على الـيَـمَ ـن ،مع إح�كام حصار جائر
وش�امل ب�ري وبحري وجوي ،به�دف إخض�اع الـيَـمَـن من
جديد وتركيعه ،من خالل محاربته يف قوته اليومي.
فوج�ئ العُ ـ� ْدوَان الس�عودي األَمريك�ي بالصبر الجميل
واالستراتيجي ال�ذي تحىل ب�ه الـيَـمَ ـني�ون وال يزالون وهم
يواجه�ون والحص�ار وتبعاتهم�ا ،وفيم�ا كان�وا ينتظ�رون
انهي�ار العمل�ة وته�اوي ْ
االق َ
تص�اد ،كانت قواف�ل املدد ترتى
نح�و الجبهات ومن ُك ّل مناح�ي الـيَـمَـن ،فيما كانت اإلدارة
الحكيمة ْ
لالق َ
تص�اد وللبنك املركزي حريصة طوال الوقت عىل
ضم�ان دفع رواتب املوظفني ،رغم تناقص اإليرادات يَوما ً بعد
آخر.
فاقم العُ ـ ْدوَان من وسائله القبيحة يف محارصة َّ
الشـعْ ـب
الـيَـمَ ـن�ي حت�ى م�ن املس�اعدات واإلغاث�ات اإلن ْ َس�ـانية،
فاس�تمر يف تدمري البني�ة التحتية ورضب املوان�ئ واملطارات
والدفع بمرتزقته لالستيالء عىل حقول النفط ،منتظرا نضوب
مخ�زون العمل�ة النقدي�ة يف البن�ك املرك�زي ،غير أن صمود
َّ
الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني األس�طوري ،فاجأ العُ ـ ْدوَان من جديد.
ومع�روف أن الح�رب محرق�ة ْ
ٌ
االق َ
تص�اد وأنه�ا تح�رق

األخرض والياب�س ،واألرقام الفلكية التي تكبّدتها الس�عودية
يف العُ ـ� ْدوَان عىل الـيَـمَـن دليل ناصع عىل الـيَـمَ ـن انترصت
حت�ى اآلن يف مواجهة الح�رب ْ
االق َ
تصادية ،حت�ى لو افرتضنا
صح�ة ما يزعم�ه مرتزق�ة العُ ـ ْدوَان بش�أن تموي�ل املجهود
الحربي من النقدي االحتياطي ،فاملبلغ الذي يزعمونه ليس إلاَّ
نقطة يف بحر من التكاليف والتضحيات الضخمة التي تحملها
ويتحملها َّ
الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني وهو يخوض معركة الكرامة
والدفاع املقدس عن الوطن.
ثم إن التدخل األَمريكي الذي يحول دون طبع عملة نقدية،
يأت�ي يف إطار هذه الحرب القذرة ،تَمَ اما ً كما هي خطوة حجر
م�ا يزيد عن خمس�ة مليار دوالر من مس�تحقات َّ
الش�ـعْ ـب
الـيَـمَ ـني يف املصارف الدولية ..وما هذه الخطوات وما لحقها
إلاَّ رجع صدى للتهديد األَمريكي الذي أطلقه س�فريُ أوباما إىل
الـيَـمَ ـ�ن أثناء اجتماع الوفد الوطن�ي بممثيل الدول الثماني
العرشة يف الكويت.
بي�د أن خطوة نقل البن�ك املركزي إىل ع�دن -التي ما تزال
مج�رد حرب على ورق -تنطوي على إيجابيات م�ن باب ( ُربّ
ضارة نافعة) ،فهذه الخطوة تلزم ش�لة هادي-بن دغر ،بدفع
روات�ب موظفي الدولة يف ُك ّل ربوع البلاد ،وهذا متعذر إن لم
يكن مستحيالً..
ويف املقاب�ل ف�إن الـيَـمَ ـنيني بات�وا اآلن على دراية تامة
بحج�م املؤام�رة على ْ
االق َ
تص�اد وعلى البن�ك املرك�زي ،م�ا
س�يجعلهم متالحمين ومتعاونين م�ع قي�ادة البلاد يف أية
اجراءات ْ
اق َ
تصادية يمكن اتخاذها خالل األَيَّـام املقبلة.

