املخابرات ال�سعودية توعز للقاعدة باختطاف موظفي الإغاثة
ُ
م�صدر �أمني:

األمم املتحدة :أطفا ُل اليمن يموتون جوعاً لنقص التمويل الدولي

تقترب من استعادة كامل حلب وإسرائيل تتدخ ُل بغارات قُرب دمشق
سوريا ُ
 60ريا ًال
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 16صفحة

سياسية  -شاملة  -تصدر كل اثنني وخميس

غارة
على صعدة

25

 سيمخلاا سيمخلامخلاد  8سيمخلاايد  8سيمخلامخلالا

( ددعلاعلاا

20

غارة
على جيزان

ونجران وعسير

إلقاء قنابل عنقودية
محرمة دوليا ً عىل مناطق
متفرقة يف صعدة

غارة
على الحديدة وتعز

15

غارة
على العاصمة وصنعاء

ما ال يق ُّل عن  100غارة جوية
شنها الطريان خالل األيام
َ
مناطق يف صعدة
املاضية عىل

قصف صاروخي عنيف
يستهدف مناطق باقم
والظاهر

العدوان يص ّعد من جرائمه وصعدة األكثر استهدافاً
مقتل ثالثين جندياً سعودياً ومواقع
السهوة ونشمة والسفينة بعسير تسقط:

أبطالنا يقتحمون
والجيش السعودي

ينسحب

لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل :أرسل حرف (ش) برسالة نصية إىل:

أبكر

األهدل

بعد تعرثها يف حتقيق
�إجنازات ميدانية:

واشنطن تنف ُخ
أَ َد َواتِها بفرض
عقوبات شكلية
2066

5171
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يحصدون مزيداً من
السعودي :القنّاصة اليمنيون ُ
يف ال ُعمق ُ
وتواص ُل قصف مواقع السعودية
أرواح ال ُجنْد السعوديني،
ُ

 -يحيى الشامي:

ُ
حصيلة القتىل من جنود
إرتفعت ،بصور ٍة الفتةٍ ،
الجيش السعودي َقنْصا ً عىل أيدي وحدات القناصة
التابع�ة للجي�ش اليمن�ي واللجان الش�عبية خالل
األيام املاضية داخل املواقع والتحصينات العسكرية
يف عُ مق األرايض السعودية بجيزان وعسري ونجران.
تج�ا َو َز ع�د ُد القتىل خالل األس�بوعَ ني األخريين
الثالثين جنديا ً س�عودياً ،س�تة منه�م بالقرب من
قيادة حرس الحدود داخل مدينة ال ّربوعة ،وتناقلت
بعض�ا ً م�ن أس�مائهم ُ
وصو َِره�م وس�ائ ُل إعْ َل�اَم
س�عودية ومواق ُ
�ع تواص�ل اجتماعية ،م�ن بينهم
ضاب ٌ
ط كويتي اس�مه صلاح ملازم الصابر ،لقي
مرصعَ ه قنصا ً يف منطقة عسير ،وأشارت مصاد ُر
ٌ
تابعة لدول العدوان إىل أن عددا ً من الجنود
إعْ لاَ مي�ة
الس�عوديني ُقتل�وا يف مع�ار َك ضد الق�وات اليمنية
(الجيش واللجان) يف الح ّد الجنوبي للمملكة.
ُ
ِ
وحدات
العملي�ات التي تُنفذه�ا
تفاصيل
وع�ن
ِ
القناص�ة يف جبهات العمق الس�عودي ،لفت مصد ٌر
ميدان�ي يف اللجان الش�عبية ،إىل أن معظ َم عمليات
ٌّ
القنص تتم داخ َل املواقع العس�كرية السعودية بعد
ُّ
عمليات َر ْ
وتعقب لتحركات الجنود السعوديني
صد
وتنقالته�م ،مُضيفا ً أن كثريا ً م�ن العمليات تجري
ُّ
التوس�ع واملعارك
بش�كل منفص�ل ع�ن عملي�ات
َ
محدودي�ة حرك�ة الجنود
الجاري�ة ،وأك�د املص�د ُر
الس�عوديني داخ�ل مواقعه�م وتنقالتهم؛ خش�ية
الوق�وع يف مرمى نيران القنّاص�ة اليمنيني ،ووفق
املص�در ف�إن احتم�ا َء الجن�ود الس�عوديني داخ� َل
َ
نيران
تحصيناته�م وآلياته�م ا ُملدرع�ة ال يمن�ع
القناص�ة م�ن التقاطه�م وتصيُّده�م ،فالجن�ود
الس�عوديون يضط�رون يف لحظة م�ا للخروج من
مواقعه�م لحاجةٍ أو أل ُ ْ
خـ� َرى ،حيث يقعون أهدافا ً

أحد قتلى الجنود
السعوديين في
موقع سهوة

ً
سهلة للقنَّاصة املرتبِّصني بهم يف محيط املواقع.
ُ
عملي�ات القنص إح�دى أكث�ر العمليات
وتُعَ � ُّد
االس�تنزافية العسكرية التي يعتم ُد عليها املقاتلون
اليمني�ون يف معاركه�م ض�د الجي�ش الس�عودي،
َ
وتنش ُ
ُ
العمليات عاد ًة عقبَ عمليات التوسع
ط هذه
امليدان�ي للقوات اليمنية داخل األرايض الس�عودية،
وينُش� اإلعْ َل�اَم الحرب�ي ب َ
ين حني وآخر مش�اه َد
رُ ُ
لعملي�ات قن�ص معظمُه�ا يت�م بالق�رب املواق�ع
ُ
وبعضها جرى
العس�كرية الس�عودية أو داخله�ا،
أثناء تواجد الجنود السعوديني عىل متن آلياتهم.
ِ
تواص� ُل املدفعي�ة والقوة
على صعي�د متّص�ل
الصاروخي�ة اليمني�ة اس�تهداف َ
ود ّك املواق�ع

العس�كرية الس�عودية ،حي�ث ش�هدت املواق�ع
العس�كرية القريب�ة من مدين�ة نجران اس�تهدافا ً
َ
مخازن أس�لحة ومواق َع عس�كرية،
متنوعا ً طاول
ٍ
وتجمع�ات لجنود س�عوديني ،من بينها اس�تهداف
َ
َخلف
وتجمع آخ�ر
�ع غ�ربَ موقع املخ�روق،
ٍ
تجمُّ ٍ
موقع سقام ا ُملرشف عىل نجران ،واستهدفت القو ُة
الصاروخية تجمعا ً للجنود السعوديني داخل موقع
تنصاب التابع لحرس الحدود السعودي.
وش�هدت مواق ُع الجيش الس�عودي اس�تهدافا ً
مُكثفا ً من قبل القوة الصاروخية واملدفعية اليمنية،
حي�ث اس�تُهدفت قيادة ح�رس الحدود الس�عودي
يف الط�وال ومواق�ع الجي�ش الس�عودي يف محي�ط

�أبطا ُل اجلي�ش يُف شِ� لون زحفاً ملرتزقة العدوان باجتاه خمدرة م�أرب

القو ُة الصاروخي ُة للجيش واللجان تطلق 3
تجمعات املنافقني
صواريخ من نوع زلزال  2على ُّ
يف مفرق الجوف ومقتل وإصابة العشرات
 -خاص:

مرتز ُ
ق�ة الع�دوان محاوالتِهم
َك� َّر َر
ِ
َ
البائس�ة لتحقي�ق تق�دُّم يف مديري�ة
رصواح بمحافظ�ة م�أرب رشق�ي
صنعاء ،يوم الثالثاء املايض ،لكن أبطال
الجيش واللجان كانوا لهم باملرصاد.
ٌ
عس�كرية خاصة لـ
وقالت مصاد ُر
«ص�دى املسيرة» :إن منافقي العدوان
حاولوا التقدم باتج�اه منطقة املخدرة
بمديري�ة رصواح ،ودخلوا يف مواجهات
عس�كرية مع أبطال الجي�ش واللجان
أس�فرت ع�ن مقت�ل العشرات م�ن
املرتزقة وفرار البقية ،متكبدين خسائر
فادح�ة رغم مس�اندة طيران العدوان
لعملية الزحف الفاشلة.
ويف الس�ياق دك�ت ق�وة اإلس�ناد
للجي�ش واللج�ان الش�عبية أم�س
األربعاء تجمعات املنافقني يف معس�كر
كوفل بم�أرب ،حي�ث أص�اب القصف
هدف�ه ،وأوقع قتىل وجرحى يف صفوف
املنافقني وش�وهدت سيارات اإلسعاف
تدخل املعسكر املستهدف.
وقبلها بيوم واحد دكت قوة اإلسناد
املدفع�ي للجي�ش واللج�ان الش�عبية
ِ
تجمعات منافقي العدوان بقرى الحزم
والحم�دة بمديري�ة حري�ب القراميش
ُ
القص�ف
بمحافظ�ة م�أرب ،وخ ّل�ف
خسائر كبرية يف صفوف األعداء.
ويف محافظة الجوف ش�مال رشقي
صنع�اء ،أطلق�ت الق�وة الصاروخي�ة

للجي�ش واللجان الش�عبية ،يوم أمس
األربع�اء ،ثالث�ة صواري�خ م�ن ن�وع
زلزال 2عىل تجمع�ات ملنافقي العدوان
األمريكي الس�عودي يف مف�رق الجوف
وحققت إصابات مبارشة.
وأوض�ح مص�در عس�كري أن
َ
الجي�ش واللجان الش�عبية اس�تهدفوا
ب�ـ 3صواريخ من نوع زل�زال 2محلية
الصن�ع تجمُّ عات للمنافقين وآلياتهم
يف مفرق الج�وف ،مؤكدا ً أن الصواريخ
أصاب�ت هدفها بدق�ة عالي�ة وخ ّلفت
أع�دادا ً كبيرة من القتلى والجرحى يف
صفوف املنافقني.

وأض�اف املص�در أن الق�وة
بص�اروخ من
الصاروخية اس�تهدفت
ٍ
نوع زل�زال واح�د تجمُّ ع�ات املنافقني
املرتزق�ة يف وادي ه�راب بمديرية َ
خب
والش�عف بالجوف ،ما أدّى إىل س�قوط
قتىل وجرحى يف صفوفهم.
إىل ذل�ك تمك�ن أبط�ال الجي�ش
واللج�ان الش�عبية م�ن إح�راق طقم
عس�كري تاب�ع للمرتزقة خل�ف جبل
وت�ران فيم�ا تمكن�وا م�ن اس�تهداف
تجمع للمرتزقة يف قرية الحول بقذائف
املدفعية.

املنطقة ،كما اس�تهدفت مواقع الجيش الس�عودي
داخل قرية الثوابتة أس�فل جبل ال ُرميح ،باإلضافة
إىل مواق َع س�عودية عىل جبل الرميح ،حيث ّ
حققت
ٍ
إصابات مبارش ًة ،واحرتق مخز ٌن للجيش السعودي
عىل موقع الفريضة إثر استهدافه بعدد من القذائف
طاولت املخ�زن وعددا ً من التحصين�ات عىل نفس
املوق�ع ،ويف قرية املعنق اس�تهدفت القوات اليمنية
تجمع�ات الجنود الس�عوديني يف القرية ،وهي ذات
القرية التي شهدت عمليات قنص سقط عىل إثرها
أربعة جنود س�عوديني يف عمليتني متزامنتني ّ
نفذتا
عىل مواقع الجيش السعودي.
ُ
املدفعي�ة والق�وة
ويف وق�ت الح�ق واصل�ت

َ
اس�تهداف مواق�ع الفريضة
الصاروخي�ة اليمني�ة
وقري�ة غاوية وتجمعات عس�كرية س�عودية عىل
التبّة الحمراء.
وأثن�اء تص�دّي ق�وات الجيش اليمن�ي واللجان
الش�عبية ملح�اوالت تق�دم منافقي الع�دوان تجاه
منفذ علب ش�هد املنفذ تدمري ثالث آليات سعودية،
كما س�قط عشرات القتىل م�ن ق�وات املرتزقة يف
َ
اس�تهداف دبابة
ميدان�ي
العملي�ة ،وأعل�ن مصد ٌر
ٌّ
ابرام�ز يف معس�كر الحض�ار خل�ف منف�ذ علب يف
عسري.
ويف وقت س�ابق وبعملية نوعية سيطر الجيش
واللج�ان الش�عبية على ثالث�ة مواق�ع يف منطقة
الربوعة.
وقال�ت املص�ادر إن أبط�ال الجي�ش واللج�ان
الشعبية اقتحموا مواقع السهوة ونشمة والسفينة
عربي مدينة الربوعة وس�يطروا عليها بشكل كامل
بعد أن انسحب الجيش السعودي منها.
وأوضحت املصاد ُر عن انكس�ار زحفني كبريين
للجي�ش الس�عودي متزامنين م�ع تغطي�ة جوية
مكثف�ة عىل املواقع التي فروا منها وس�يطر عليها
أبطال اليمن يف الربوعة.
وتزامن�ا ً م�ن اقتح�ام املواق�ع ،دمّ �رت القوات
اليمني�ة آليتني س�عوديتني يف موقع س�هوة وخلف
املوق�ع ا ُملرشف عىل مدينة الربوعة ،ومقتل عدد من
الجنود السعوديني عىل متن إحدى اآلليات.
ُ
الصاروخي�ة ،ا ُملجمّ َ
�ع
واس�تهدفت الق�وّ ُة
ً
صلية
الحكومي وس�ط مدينة الربوعة ،كما أطلقت
َّ
من الصواريخ عىل عرق الس�يول ،وتجمُّ عات للجند
السعوديني يف موقع املس�يال ،واستهدفت املدفعية
اليمني�ة تب َ
ّ�ة عام�ر وقيادة س�ويلة وه�ي مواق ُع
عسكرية جبلية تقع جنوبي مدينة الربوعة.

مرتزق ُة تعز يتظاهرون بالدبابات مطالبني بإقالة قائد
ِ
إصالحي واجتثاث حزب اإلصالح من املدينة
 خاص:مرتز ُ
قة العدوان األمريكي الس�عودي،
ح َّو َل
ِ
َ
مدين�ة تع�ز إىل س�احة للصراع وتصفي�ة
الخصومات بين أطيافهم وفصائله�م املختلفة
يح�ر ُ
ص ُك ُّل فري�ق منها عىل أن يس�تأث َر
الت�ي
ِ
بأكرب مس�احة للركوع أمام الع�دوان األمريكي
الس�عودي وأوف�ر قدر م�ن َريْع العمال�ةْ ،
وإن
تطلب ذلك توجي� َه فوهات املدافع نحو األطياف
والفصائل األ ُ ْخـ َرى.
أب�و العباس ،أب�و الصدوق ،ع�ارف جامل،
عدن�ان رزي�ق ،خال�د فاضل ،ص�ادق رسحان،
عدن�ان الحم�ادي وأس�ماء أ ُ ْخـ َرى م�ن قادات
املرتزقة والجماعات اإلرهابية ال يكاد يمر عليهم
وقت قصري دون أن َ
ٌ
تنشبَ بينهم املعارك وتسيل
بينهما الدماء.
ٌ
معلوم�ات ش�ب ُه مؤ َّك�د ٍة إىل
وفيم�ا تشيرُ
توجُّ ــ�هِ تحالف العدوان وعىل رأس�ه اإلمارات
بالدع�م لفصائ�ل املرتزق�ة باس�تثنا ِء فصي�ل
حزب اإلصالح «اإلخوان املس�لمني» الذي يتهمُه
تحالُ ُ
�ف الع�دوان والفصائل األ ُ ْخـ� َرى بالعمل
لصال�ح حزبه ن� ّزل عرشات املس�لحني التابعني
ملا يس�مى بلواء الحمزة وكذلك التابعني لجماعة
أب�ي الص�دوق ،أم�س األول الثالث�اء ،وس�ط
املدين�ة بالدبابات واألس�لحة الثقيلة للتعبري عن
احتجاجه�م وغضبه�م م�ن رف�ض دَمْ ِجهم يف
كشف القوات الرسمية التابعة ملرتزقة العدوان.
واحتش�د املس�لحون على مت�ن الدباب�ات
واملدرع�ات إىل ش�ارع جمال وس�ط مدينة تعز
واحتلوا املنطقة الت�ي يقع فيها مكتبُ املحافظة
واإلدارة املحلي�ة ومق�ر رشكة النف�ط موجّ هني
فوهات املدافع نحو مكتب قائد ما يسمى بمحور
تعز «خال�د فاضل» املنتم�ي إىل حزب اإلصالح
«اإلخوان املسلمني».
وطالب املس�لحون الغاضبون بإقالة فاضل،
موجّ هني ل�ه تُهمة العمل لصال�ح حزبه وترقيم

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

آالف األش�خاص اآلخري�ن ممن ه�م نائمون يف
املنازل ،حد قولهم ،وعدم تنفيذ وعوده بدمجهم
يف الكش�ف الرس�مي لقوات املرتزقة مع املئات
ممن تم جمعُ ه�م تحت قيادة “أب�ي الصدوق”
وعددُهم  800مسلح.
وق�ال املحتج�ون :إن الوعود الت�ي قطعتها
ُ
قيادات املرتزقة لم يتم تنفيذها ،وأنها باإلضافة
ّ
مخصصاته�م م�ن األس�لحة
إىل ذل�ك أوقف�ت
والذخرية واملواد الغذائية.
كم�ا وجّ �ه “أب�و الص�دوق” جُ ً
مل�ة م�ن
االتهام�ات لقيادات املرتزقة ،وق�ال إنها تن ّكرت
ل�ه ولرجاله وأهملت الجرحى الذين يعانون من
جراحات متفاوتة منذ أكثر من عام ونصف عام
دون أن يتم عالجهم.
ُ
الش�عارات التي رفعها املس�لحون
ظه� ُر
وتُ ِ
الهجو َم عىل حزب اإلصالح «اإلخوان املس�لمني»
ومطالب�ة العدو اإلماراتي بإزاحته عن الس�احة
يف تع�ز ،وهو ما جع�ل املرتزق حم�ود املخاليف
يستنك ُر هذه الش�عارات ويدعو إىل القبض عىل
هؤالء املسلحني ومحاسبتهم.
املخلايف ظه�ر يف فيدي�و ب ّ
ُـث مُب�اشرِ ا ً عىل
وس�ائل التواصل االجتماعي مه�زوزا ً تقنيا ً ولم

مدير التحرير:
أحمد داوود

يظه�ر عىل قناة فضائية ،كما كانت عادته ،األمر
الذي اعتبره مراقبون مؤرشا ً على طي تحالف
العدوان لصفحة املخلايف إىل الحد الذي لم يعد
يسمح أليّة قناة فضائية أن تنقل ترصيحاته.
ٌ
مطلعة قد أف�ادت أن فرار
وكان�ت مص�اد ُر
زعي�م املرتزق�ة حم�ود املخلايف من تع�ز كان
بس�بب تع ُّرض�ه أكثر من مرة ملح�اوالت اغتيال
من قب�ل جماعة أب�ي العباس وجماع�ة عدنان
رزيق ،عىل خلفي�ة خصومات بينهما وتصفيات
مرصع حمزة سعيد
سابقة أس�فرت إحداها عن
ِ
املخاليف وأ ُ ْخـ َرى عن مصرع قيادي مق ّرب من
أبي العباس.
ٌ
س�ابق قد ن َ َش�بَ مطل َع الشهر
وكان رصا ٌع
امل�ايض بني القي�ادي اإلصالحي صادق رسحان
قائد م�ا يُس�مّ ى باملجلس العس�كري للمرتزقة
واملحافظ املعّي�نّ من قِ بل تحال�ف العدوان عيل
املعم�ري ،على خلفية تس�لم األخير للدعم من
تحالُ�ف الع�دوان وإخفائ�ه عن باق�ي فصائل
املرتزقة.
وأس�فر هذا الرصا ُع عن مصرع العديد من
ٌ
أش�خاص مقربون من ُك ٍّل
القيادات من ضمنها
من املعمري ورسحان.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

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

( ددعلاعلاا

متابعات 3

 سيمخلاا سيمخلامخلاد  8سيمخلاايد  8سيمخلامخلالا

استه َدافاً
العدوان يص ّعـ ُد من اعت َداءاته وصعدة األَ ْك َثر ْ
غارة
غارة
غارة
غارة
على جيزان

100

على صعدة

25

ونجران وعسير

إلقاء قنابل عنقودية
محرمة دوليا ً عىل مناطق
متفرقة يف صعدة

 خاص:صعّ د العدوا ُن السعودي األمريكي ،خالل اليومني
املاضيني ،من جرائمه واعتدَاءاته وانتهاكه املستمر
للس�يادة اليمني�ة ،وذل�ك م�ن خالل ش�ن عرشات
الغ�ارات التي اس�تهدفت محافظات ع�دة ،إضافة
إىل القص�ف الصاروخي الذي اس�تهدف صعدة عىل
وجه التحديد.
وق�د تجاوز عدد الغ�ارات حتى مس�اء األربعاء
 160غارة خالل  72س�اعة فقط استهدفت صعدة
والحديدة وتعز وصنعاء وعسري وجيزان ونجران.

 100غارة على صعدة:

الع�دوان كثّف م�ن ْ
اس�تهدَافه ملحافظة صعدة
شمال البالد ،وذلك ما بني الغارات الجوية والقصف
الصاروخ�ي واملدفع�ي وإلقاء القناب�ل العنقودية،
وهو ما أدى إىل استشهاد عدد من املواطنني وتدمري
َ
بل�غ عدد الغ�ارات خالل
امل�زارع والطرق�ات ،وقد
الثالث�ة األيام املاضية إىل ما يقارب  100غارة ،منها
غارات ألقى خاللها الطريان قناب َل عنقودية.
َ
قائمة األ َ ْكثَر املديريات
وقد تصدّرت مديرية باقم
ْ
استهدَافا ً خالل األيام املاضية ،حيث تعرضت أل َ ْكثَر
من  56غ�ارة ،منها  28غ�ارة تعرضت لها منطقة
مندب�ة ،إضاف�ة إىل  7غ�ارات تعرض�ت له�ا نفس
املنطقة االثنني املايض لريتف َع عد ُد الغارات عىل تلك
املنطقة إىل أ َ ْكثَر من  35غارة خالل  48ساعة.

األطفال يموتون جوعاً بسبب نقص التمويل الدولي

ما ال يق ُّل عن  100غارة جوية
شنها الطريان خالل األيام
املاضية عىل مناطق يف صعدة

قصف صاروخي عنيف
يستهدف مناطق باقم
والظاهر

وغارة على مفرق باق�م وغارتني على منطقة
رشاوى وغارتين على آل مغ�رم و 7غ�ارات على
منطقة الثعبان وآل قراد.
وأصيب مواط ٌن جراء احرتاق سيارته يف غارتني
لطريان العدوان عىل منطقة آل رسة بمديرية باقم.
وكان ق�د ارتف�ع ع�دد ضحاي�ا الغارتين على
منطقة آل رسة بمديرية باقم إىل  6ش�هداء وإصابة
 3آخرين.
ُ
الصاروخي السعودي عىل باقم فقد
القصف
أما
ُّ
اس�تهدف خالل اليومَ ني املاضيين منطقة آل قراد
وتع َّرض�ت منطقة آل الحماق�ي لقصف صاروخي
مكثّف من داخل األرايض السعودية.
مناط�ق أ ُ ْ
ُ
َ
خ َرى
القص�ف الصاروخي اس�تهدف
يف صع�دة ،حيث تعرضت األربع�اء مناطق متفرقة
من مديرية ش�دا لقصف صاروخي عنيف بالتزامن
مع ْ
اس�تهدَاف مس�تمر بالقص�ف الصاروخي عىل
منطق�ة آل الش�يخ بمديري�ة منبه وكذل�ك مناطق
يف مديري�ة قطاب�ر ،وحس�ب املص�ادر املحلية فقد
تعرضت منطقة آل الش�يخ ،أم�س األربعاء لقصف
صاروخ�ي ،بالتزامن مع قصف طال مناطق أ ُ ْ
خ َرى
تابعة ملديرية منبه.
الغ�ارات اس�تمرت إضاف�ة إىل التحلي�ق املكثف
ف�وق أغل�ب مديري�ات املحافظ�ة ،حي�ث تعرضت
منطقة سوذان بمديرية منبه  3غارات عىل مديرية
كتاف ،واس�تهدف الطريان بغارتني منطقة عكوان
بمديرية الصفراء وشن غارة عىل مديرية الظاهر.

من�سق الأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية يف اليمن جيمي ماغولدريك:

20

على الحديدة وتعز

15

واألربع�اء ش�ن الطيران املع�ادي غارتين عىل
منطقة الجعملة يف مديرية مجز وغارة عىل منطقة
طخي�ة وغارتني على منطق�ة املالحي�ط بمديرية
الظاه�ر وغارتين على منطق�ة الص�وح يف كتاف
إحداها عنقودية.
هذا وتعرضت مناطق يف مديرية س�حار ومجز
لقنابل صوتية ألقاها طريان العدوان.
�رحُ  3آخرون
وكان ق�د استش�هد مواط�ن وجُ ِ
إث�ر القنابل العنقودية التي ألقاه�ا طريان العدوان
األمريكي السعودي عىل مدينة صعدة.
فيم�ا أصي�ب مواط�ن بنيران ح�رس الح�دود
السعودي يف منطقة عياش بمديرية منبه.
االعت�دَاءات الس�عودية تصاع�دت م�ن خلال
ْ
اس�تخدَام األس�لحة املحرم�ة دولي�اً ،حي�ث أكدت
مصادر محلية باملحافظ�ة أن طريان العدوان ألقى
قناب�ل عنقودية على منطق�ة املالحي�ظ بمديرية
الظاه�ر وقنبل�ة أ ُ ْ
خ� َرى عىل حارة الضباط وس�ط
مدينة صعدة وقنبلة عنقودية اس�تهدفت منطقتَي
آل حباجر وآل بيان يف سحار ،وألقى قنابل عنقودية
على منطق�ة املنزال�ه يف مديري�ة الظاه�ر وقنبلة
عنقودية ألقاها عىل منطقة الفرع بمديرية كتاف.

اف العاصمة وصنعاء املحافظة
استه َد ُ
ْ
بأَ ْك َثر من  15غارة:
العاصم�ة صنعاء لم ت ُك ْن بمن�أىً عن اعتدَاءات

على العاصمة وصنعاء

طيران الع�دوان ال�ذي اس�تهدفها خلال اليومني
املاضيين بأ َ ْكثَ�ر م�ن  5غ�ارات منه�ا  3غ�ارات
اس�تهدفت تبّة كلية الهندسة العس�كرية بمديرية
شعوب وغارات شنها الثالثاء عىل منطقة عطان.
أما محافظة صنعاء فقد ع�اود طريان العدوان
ْ
اس�تهدَاف نقي�ل يس�لح الراب�ط بين محافظت�ي
صنع�اء وذمار بأ َ ْكثَر من  3غارات ،فيما ش�ن غارة
أُ ْ
خ� َرى على مف�رق املديد ببن�ي ف�راص يف مديرية
أرحب شمال العاصمة.
أيضاً ..منطقة نهم بني محافظة صنعاء ومأرب
تعرضت لغ�ارات خلال اليومني املاضيين منها 3
غارات اس�تهدفت مديري�ة نهم وغارة اس�تهدفت
منطق�ة البطن�ة وغارة ثاني�ة اس�تهدفت منطقة
الحنشة.

 10غارات على الحديدة:

محافظة الحديدة تعرضت أل َ ْكثَر من  10غارات،
منها  4غارات اس�تهدفت الدفاع الساحيل بالجبانة
وَ 3غ�ارات عىل من�زل بمديرية الح�وك وغارة عىل
منطق�ة الج�اح بمديرية بي�ت الفقيه وغ�ارة عىل
مديرية الخوخة ،وكان قد أصيب مواطن بغارة عىل
منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي.

 10غارات على تعز:
تعرض�ت مناطق مختلفة يف تع�ز لغارات جوية

شنها طريان العدوان ،حيث استهدف خالل اليومني
املاضيني مف�رق القبيطة بغارة جوية وش�ن غارة
أُ ْ
خ َرى عىل منطقة الرشيجة قبل أن يس�تهدف جبل
كهب�وب بغارة جوية ،وكذلك اس�تهدف منطقة ذو
باب القريبة من باب املندب بغارة أ ُ ْ
خ َرى.
وكان مين�اء املخ�اء قد تعرض الثالث�اء لهجوم
جوي عنيف ،حيث قال�ت مصادر محلية إن طريان
األباتيش شن ما ال يقل عن  6غارات.
أم�ا محافظة مأرب وتحديدا ً رصواح فقد ش�ن
غارات يف أطراف رصواح.

 25غار ًة على جيزان ونجران وعسري:

جبه�ات الح�دود ش�هدت ه�ي األ ُ ْ
خ� َرى غارات
عنيف�ة لطيران الع�دوان الذي ح�اول ْ
اس�تهدَاف
تح�ركات الجيش واللجان الش�عبية بما يقارب 25
غ�ارة يف جيزان وعسير ونجران ،منه�ا غارة ألقى
خالله�ا الطيران قنبل�ة فراغية عىل جب�ل الدود يف
جي�زان ،باإلضاف�ة إىل  3غ�ارات أ ُ ْ
خ َرى اس�تهدفت
نفس الجبل.
ويف عسري شن طريان العدوان أ َ ْكثَر من 17غارة
جوية خلال اليومني املاضيني على الربوعة ،منها
 10غ�ارات اس�تهدفت آل صبحان وغ�ارات أ ُ ْ
خ َرى
تصل إىل  7غارات استهدفت السهوة.
أم�ا يف نج�ران فق�د اس�تهدف الطيران مواقع
الرشفة بأ َ ْكثَر من غارة جوية

بعد تعرثها يف حتقيق �إجنازات ميدانية:

واشنطن تنف ُخ أَ َد َواتِها بفرض عقوبات شكلية

تنس ُق مع القاعدة
مصدر أمني:
ُ
املخابرات السعودية ّ
قرار الحظر هو إعاد ُة نفخ القاعدة وتعويمها
للقيام باختطاف موظفي اإلغاثة اإلن َْسانية محللونُ :
 -صنعاء:

اتهم مس�ؤو ٌل بار ٌز يف مجال الشؤون اإلنسانية باألمم
املتحدة العالم بغض الطرف عن كارثة إنس�انية متفاقمة
يشهدها اليمن.
وقال منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف اليمن
جيمي ماغولدريك لبي بي يس :إن األطفال يموتون جوعاً؛
بس�بب نقص التمويل الدويل الهائ�ل للتعامل مع تداعيات
األزمة يف اليمن.
وأوض�ح أن البُنَى التحتي�ة يف اليمن قد انهارت ،وأكثر
من نصف السكان ال يملكون الوسائل لتلبية احتياجاتهم
األساسية.
وق�ال إن العالم «س�يندم لع�دم فعل املزيد ملس�اعدة
اليمن» يف محنته.
وأض�اف ب�أن «هناك أزم�ة ونح�ن فق�ط نتجاهلها
وستالحقنا (هذه األزمة) فيما بعد ،وذلك ألن عواقب عدم
اكرتاثنا وعواقب تقاعس�نا (عن مس�اعدة اليمن) سرتتد
علينا ،لكن يف نفس الوقت فإن جهودنا ليست كافية؛ ألنه
ال يمكنن�ا التعام�ل مع م�ا يحدث هنا؛ ألن األع�داد هائلة
للغاية ،والضغوط كبرية جدا ً واملوارد شحيحة جداً».
وقال�ت منظم�ة أوكس�فام الخريي�ة إن «س�كان
اليم�ن وبعد عامني م�ن الحرب بدأوا يموت�ون من الجوع
تدريجيا».
ودعت املنظمة التحالف الذي تقوده السعودية إىل رفع
القيود عىل الشحن والتي تعيق واردات الغذاء.
وطلبت أوكس�فام أيض�ا ً من املانحين الدوليني زيادة
مس�اهماتهم للتعام�ل م�ع الوضع اإلنس�اني املتفاقم يف
اليمن.
أمني عن عملية تنس�يق عالية تجري
وكش�ف مصد ٌر
ٌّ
بني ضباط مخابرات سعوديني وقيادات يف تنظيم القاعدة
للقي�ام بعمليات اختطاف ملوظفي االغاثة اإلن ْ َس�انية من
عرب وأجانب يف عدد من محافظات الجمهورية.
وأوض�ح املص�در يف ترصي�ح لوكال�ة األنب�اء اليمنية
«س�بأ» أن ضب�اط االرتب�اط يف منف�ذ الوديعة اس�تدعوا
َ
نهاي�ة الش�هر امل�ايض وتحديدا ً ي�وم الس�بت املوافق 29
أكتوب�ر املايض قيادات من عن�ارص القاعدة وطلبوا منهم
القي�ام بعمليات اختط�اف موظفي اغاثة ع�رب وأجانب

م�ن العاملني يف عددٍ م�ن املحافظات وخاص�ة يف صنعاء
والحدي�دة ..مؤك�دا ً أن قيادات القاعدة أبدوا اس�تعدادَهم
للقيام بهذه العمليات وطلبوا الدعم املادي الكبري لتسهيل
املهمات.
وأه�اب املص�در بكاف�ة العاملني الع�رب واألجانب يف
منظم�ات اإلغاث�ة توخ�ي الحيط�ة والح�ذر يف تنقالتهم
والتنس�يق مع قيادات األجهزة األمنية بما من شأنه قطع
الطريق عىل املرتبصني بهم وإفشال تلك املخ ّ
ططات.
إىل ذل�ك قال القايض أحمد املس�اوى مس�ؤو ُل توزيع
مس�اعدات بمحافظ�ة تعز إن�ه ومنذ بدء تنفي�ذ برنامج
توزيع املس�اعدات بإرشاف ورعاية قيادة السلطة املحلية
باملحافظ�ة ممثلة باألس�تاذ عب�ده الجن�دي الذي حرص
من خالل الوح�دة التنفيذي�ة لإلغاثة والتغذية املدرس�ية
على ضمان وصول املس�اعدات إىل ُك ّل مديريات املحافظة
بما فيه�ا املناطق الخارجة عن س�يطرة الجيش واللجان
على الس�واء ،وكان الت�زام الربنام�ج بتقدي�م  ٢٠٠أل�ف
س�لة غذائية ش�هريا ،حيث كانت تغط�ي الحد األدنى من
احتي�اج املش�مولني بالضمان االجتماعي ونس�بة ضئيلة
من النازحني.
وأش�ار املس�اوى إىل أنه وب�دال ً عن مضاعف�ة العون
اإلن ْ َس�اني م�ن املنظم�ات املمثل�ة لألمم املتح�دة خفض
برنامج الغذاء مس�اعداته لتصل ش�هريا إىل  ٦٢ألف سلة
غذائي�ة للمحافظ�ة بأكملها ،وَبما ال يغط�ي حتى نصف
املشمولني بالضمان االجتماعي فضالً من اختالل املعايري
يف االهتمام ببع�ض املديريات وإهمال أ ُ ْ
خ� َرى ،األمر الذي
أث�ار اس�تنكار واس�تفهام املجتم�ع عن طبيع�ة دورهم
ومس�ئوليتهم تجاه رشائ�ح كالنازحين واملترضرين من
الحرب والحصار املفروض عىل بالدنا.
وأوض�ح أن م�ا حص�ل يف أواخر الش�هر امل�ايض أنه
ت�م طل�ب تصاري�ح م�ن الربنام�ج ل ٦٥ناقلة غ�ذاء من
املفترض ان تحمل حس�ب خطة رشيكه�م التنفيذي ٦٠
ألف س�لة غذائية لعدد  ٧مديريات لكن لم يصل سوى ٤٢
ناقل�ة غذاء ،موضحا ً أن�ه ونظرا ً للتأخري فقد تم تش�كيل
لج�ان مجتمعي�ة الس�تالم املس�اعدات الت�ي وصلت كما
ه�ي ومطالب�ة الربنامج ببقي�ة الكميات وقد ت�م ايصال
املس�اعدات للمديريات املقررة ولم َّ
يتبق س�وى اس�تيفاء
الكمي�ات املقررة ،مطالبا ً املنظم�ة األممية بتوفري معونة
غذائية شهريا ً لكل محتاج.

 -خاص:

أعل�ن مكتبُ مراقب�ة األص�ول األجنبية التابع�ة لوزارة
الخزانة األَمريكي ،ف ْر َ
ض عقوبات عىل الش�يخ القبيل الحسن
أبك�ر من أب�رز قيادات حزب االصلاح يف محافظة الجوف،
ووض�ع اس�مه يف قائم�ة  SDNوالتي بموجبه�ا يتم تجميد
األصول واألَمْ وَال التي يمتلكها.
وب� ّررت ال�وزارة األَمريكي�ة عقوباتها عىل الش�يخ أبكر
بارتباط�ه بتنظي�م القاع�دة املصنّ�ف يف قائم�ة اإل ْر َهـاب
األَمريكية ،ودعم التنظيم مالياً.
ُ
العقوب�ات األَمريكية ضمن تهم�ة االرتباط
كم�ا طال�ت
بالقاعدة ش�خص يدعى صادق األهدل ،ويحمل عدة اسماء
وهمية بينها عَ بدالله فيصل ويُعرف أَيْضا ً باس�م األهدل.
ّ
“مؤسس�ة الرحم�ة الخريي�ة” يف قائم�ة
كم�ا وضع�ت
الهيئات واملؤسس�ات الداعمة لإل ْر َهـاب ومقرها حرضموت،
َ
املؤسس�ة تتبع “صادق االهدل”
وجاء يف القرار األَمريكي أن
وال�ذي طالته العقوب�ات ضمن قائمة األش�خاص الداعمني
لإل ْر َهـاب.
وتأت�ي الخط�وة األمريكي�ة يف إطار محاوالت واش�نطن
موق�ع محاربة اإل ْر َهـ�اب والتطرف ،فيما
إظهار نفس�ها يف
ِ
أك�دت الوقائ�ع خالل الفترة املاضي�ة أن أتباع ما يس�مى
تنظيم القاع�دة يف اليمن يقاتلون يف صف العدوان ويتلقون
خالل الفرتات الس�ابقة دعما ً باملال والسالح ،وهو ما وثّقته
ش�هادات ومواقف قيادات التنظيم ال�ذي بث مقاطع فيديو
تؤكد أنه يقاتل إىل جوار دول العدوان قبل أن تقو َم البي بي
يس الربيطانية بإجراء تحقيق تلفزيوني أكدت فيه بالصوت
والص�ورة أن القاع�دة تقات�ل إىل جوار دول الع�دوان ،وأن
التنظيم يحصل عىل الدعم والرعاية.
وفيم�ا يمثّل خربُ إضافة القياديين يف اإلصالح والقاعدة
ً
فضيح�ة للمرتزقة ولدول
إىل قائم�ة العقوب�ات بواش�نطن

الع�دوان ب�أن القاع�دة هي مَ �ن تقات�ل الجي�ش واللجان
الشعبية وتعمل كأداة تدفعها أَمريكا لخلق الفوىض لتحقيق
م َُخ ّ
ططه�ا اإلجرامي يف التمزيق والرشذمة ،إال أن واش�نطن
تح�رص ما بني فترة وأخرى على تربئة ِ
ُ
نفس�ها من تهمة
دع�م القاعدة من خلال الترصيحات املتك ّررة للمس�ؤولني
األمريكيين الذين يقولون إن بالدهم حريصة عىل محاربة ما
يس�مى اإل ْر َهـاب وكذلك من خالل مثل هذه الخطوات التي
ُ
الهدف منها تضلي ُل الرأي العام
تظل مجرد فقاعات إعالمية
الذي يدرك أن الس�عودية وهي الحليف األكرب لواش�نطن يف
املنطق�ة وهي الداع�م لإل ْر َهـاب ،حيث تس�تضيف الرياض
قيادات يف القاعدة وهم ضمن الئحة العقوبات األمريكية.
ورأى الكات�ب عيل املحطوري أن قرا َر الحظر الذي طال
ُ
تس�تهدف القيادات
األبك�ر واألهدل هو بمثابة الغارات التي
من أمثالهما يف تنظيم القاعدة.
وق�ال املحطوري إن القيادي يف حزب اإلصالح الحس�ن
أبكر يمثّل ذراع الهارب عيل محسن األحمر يف الجوف.
َ
الغاية من قرار الحظر هو إعادة نفخ القاعدة
مشيرا ً أن
وتعويمها بأنها الخط ُر الذي يتهدد الحياة األَمريكية.
ُ
يكش�ف الخدا َع األَمريكي،
واعترب املحطوري القرا َر أنه
واصفا ً إياه بـالكذبة السامجة.
وتس�اءل :ملاذا س�ا َر َع الخليج املتأمرك إىل إنقاذ القاعدة
ُ
الجيش واللجان الشعبية عىل تطهري
وداعش بعد أن أوش�ك
املحافظ�ات الجنوبية م�ن تلك الفقاع�ات املصنّعة بطريقة
استخباراتية محرتفة؟!
ه�ذا ويُعتَب�رَ ُ عبدالل�ه فيصل األه�دل من كب�ار قيادات
القاعدة يف حرضموت وعىل ارتباط وثيق بالنظام السعودي،
فيما يعد الحس�ن أبكر من قيادات التجمع اليمني لإلصالح
يف محافظ�ة الجوف ومَن يقود املعارك فيها ،وكان يمثّل اليد
تأس�يس معس�كرات
األوىل للقاعدة ،حيث كان مس�اهما ً يف
ِ
القاعدة يف املحافظة كمعسكر اللبنات.
ويرشف األهدل عىل العدي ِد م�ن الجمعيات الخريية مثل

منظم�ة رحماء الخريية وهو نائ�ب رئيس جمعية العلماء يف
حرضموت.
ٌ
وترب ُ
عالقة بـعبداملجيد الزنداني املطلوب لواش�نطن
طه
واملتواج�د يف الس�عودية ،ويعتبر من أكرب الوس�اطات مع
القاع�دة لإلف�راج عن املختطفين األجانب مثل التونس�يني
والفرنسيني.
ويقيم األهدل يف الس�عودية ويعترب من ضمن املسؤولني
ع�ن تجني�د الش�باب املتطرفني م�ن املحافظ�ات الجنوبية
وإرس�الهم إىل نج�ران والبُق�ع وميدي للدفاع ع�ن الحدود
الس�عودية ،وذلك عرب ش�خص يُدعى فهمي محروس الذي
عيّنه هادي مؤخرا ً قائدا ً للواء  ١١حدود ،حيث يتلقى األَمْ وَا َل
من األهدل ويجنّد بها الشباب من املحافظات الجنوبية.
ُ
عالقة مصاه�رة م�ع مالك رشكة
ه�ذا وترب�ط األه�دل
العُ مقي الذي أضافتها الخزانة األمريكية مؤخرا ً ضمن قائمة
املشمولني بالعقوبات الرتباطها بالقاعدة.
وكان األهدل من ضمن املسؤولني عن نرش الفكر الوهابي
يف حرضموت بالتنس�يق مع الجانب الس�عودي منذ ٩٤م.
أما الحس�ن أبك�ر فيُعَ ُّد م�ن كبار قادة ح�زب اإلصالح
املنخرطين يف مشروع الع�دوان ،حي�ث يقود املع�ارك يف
الجوف ويتق�اىض أَمْ وَاال ً كبرية جراء امله�ام املوكلة إليه من
قبل الرياض وله عالقات كبرية بالسعودية ويعترب من ضمن
مشايخ اللجنة الخاصة.
ُ
الواليات املتحدة األَمريكي ف ّزاعة اإل ْر َهـاب
هذا وتستخدم
للتدخل يف املنطقة العربية بش�كل كامل ويف اليمن عىل وجه
الخصوص.
ُ
ري ثمان
وعندما اس�تطاع
الجيش واللجان الشعبية تطه َ
محافظات يمنية من تواجد القاعدة وداعش تحركت أَمريكا
وم�ن ورائه�ا تحالف الع�دوان بقي�ادة الس�عودية لحماية
القاعدة وداعش يف مختلف املحافظات ،حيث قاتلت القاعدة
وداع�ش بدعم أَمريكي س�عودي يف  12جبه�ة ضد الجيش
واللجان الشعبية خالل الفرتة املاضية بحسب اعرتافها.
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النفري العام استجاب ًة لن َكف قبائل خوالن
قبائ ُل الشرفني تعل ُن
َ

مساج ُد الصوفية وخطباؤها
يف عدن يتع ّرضون
العت َداءات من قبل اإلصالح
والجماعات اإلجرامية

 -حجة:

 صالح مصلح:يتع َّر ُ
ض أبنا ُء الطائف�ة الصوفية يف عدن ملضايقات واعتدَاءات
خطيرة بالتزامن مع حملات تحريضية من قب�ل حزب اإلصالح
والجماع�ات اإلجرامية ،الت�ي تمارس بحقهم االقص�اء واإللغاء.
ووصل�ت إىل حد إبعاد أئمة املس�اجد الصوفية واس�تبدالهم بأئمة
إطار ممارسات اإلصالح والجماعات اإلجرامية تجا َه
تكفرييني ،يف
ِ
ُك ّل مَ ن يخالفهم الرأي أو الوجهة أو املعتقد.
ورغم املحاوالت الت�ي يقو ُم بها الح�زبُ والجماعات املتطرفة
إلضفاء صبغة رشعية عىل هذه املمارس�ات ،إال أنها لم تنط ِّل عىل
أبناء الطائفة الصوفية الذين انتقدوا هذه املمارس�ات واعتربوها
ْ
استهدَافا ً لهم.
ُ
ويسعى الحزبُ
والجماعات املتطرفة من خالل هذه الترصفات
لتدجني أبناء
إىل إح�كام س�يطرتها عىل هذه املناب�ر واس�تغاللها
ِ
ً
نيابة عن الحزب والجماعات
الجنوب واستغاللهم لخوض املعارك
ُ
املتطرفة ،حيث يتم عربَها تدج ُ
وتحريضهم عىل
ين أبناء الجنوب
لخوض املعارك
اآلخرين ومن ثم تجنيدهم وإرسالهم إىل الجبهات
ِ
هن�اك بما يخ�دم ويحمي مصال�ح الحزب والجماع�ات املتطرفة
األداة املنفذة ألجندات ومُخ ّ
ططات الخارج وأطماعها يف البلد.
ُ
رئي�س تحرير صحيف�ة عدن الغد فتح�ي بن لزرق يف
وكش�ف
ترصيح ل�ه عما تقو ُم به هذه الجماع�ات اإلجرامية عربَ األوقاف
واإلرشاد يف عدن من اعتدَاءات عىل املساجد الصوفية وما يتعرض
ل�ه أئمتُها من اقصاء وصل حد اقتالع أئمة مس�اجد يعملون منذ
عرشات السنني واس�تبدالهم بأئمة متشددين ،وذلك يف منشور له
عىل الفيس بوك ،حيث قال« :إن مدير األوقاف محمد حسني الوايل
أبع َد إمام مسجد اليل له  20سنة بهذا املسجد وجاب واحد ثاني».
وأوضح بن لزرق أن هذه القضية ليس�ت األوىل يف س�جل مدير
األوقاف ولن تكون األخري َة ،مشيرا ً إىل أن مدير األوقاف قام خالل
األش�هر املاضية بع�دة اعتدَاءات عىل املس�اجد الصوفي�ة وإبعاد
خطباء وأئمة مساجد يعملون منذ عرشات السنني.
وأكد أنه ومنذ تعيينه مديرا ً ألوقاف عدن وهو يركز ُك ّل جهوده
عىل إبعاد ُك ّل األصوات املخالفة لتوجُّ هه الديني ،حيث قام بإقصاء
عددٍ من األئمة املعتدلني الوسطيني واستبدلهم بأئمة متشددين.
ودع�ا ب�ن ل�زرق إىل الوق�وف ض�د ه�ذه املمارس�ات ،مطالبا ً
بإيقافها كونها س�تؤدّي إىل قتال مذهبي ،وإذا ما حصل ذلك فإنه
لن يتوقف.

أعلنت قبائ ُل الرشفني بمحافظة
َ
االس�تجابة
حجّ �ة الثالث�اء املايض
لنك�ف خ�والن وس�نحان وكاف�ة
القبائل والب�دء بعملية النفري العام
إىل جبه�ات القتال ملواجهة العدوان
األمريكي السعودي.
وعق�دت القبائ�ل لق�اء قبلي�ا ً
ّ
موس�عا ً بحض�ور رئي�س اللجن�ة
الثورية العلي�ا محمد عيل الحوثي،
أ ّكدت فيه االس�تعداد واالس�تنفار
التام ورف�ع الجهوزية القتالي�ة للدفاع عن
اليمن والتصدي للغزاة واملعتدين.
وأكدت القبائل اس�تم َرار قبائل الرشفني
يف رف�د الجبه�ات بالرج�ال وامل�ال والعتاد،
موجّ ً
ه�ة الدع�وة إىل فت�ح مراك�ز تدري�ب
الس�تقبال الش�باب يف مواجه�ة الع�دوان
والغزاة ومرتزقتهم.
وَأك�د بي�ان صادر ع�ن اللقاء اس�تم َرا َر
قبائ�ل الرشفني يف العط�اء والتضحية ورفد
الجبه�ات يف مواجَ ه�ة الع�دوان والتص�دي

ملرتزقته مهما بلغت التضحيات.
ودعا البيان املغ ّرر بهم إىل االستفادة من
قرار العفو العام والع�ودة إىل حُ ضن الوطن
وأهله�م ،الفتني إىل أن من لم يس�تجب لهذه
الدع�وة خلال الفترة املح�ددة لها س�تتم
الرباءة منهم وقطع كافة الروابط القبلية.

وب�ارك املش�اركون يف اللق�اء تش�كيل
حكوم�ة اإلنق�اذ الوطن�ي ،داعين كاف�ة
أبن�اء الش�عب اليمني واألح�زاب واملكونات
السياسية إىل دعم ومساندة جهود الحكومة
يف تعزيز الجبهة الداخلية وتجاوز التحديات
االقتصادية التي تواج�ه البلد جراء العدوان

الغاش�م والحصار الذي يفرض�ه عىل اليمن
منذ أكثر من عرشين شهراً.
وأش�ادت قبائل الرشفني بدور وشجاعة
أبطال الجيش واللجان الشعبية وما يبذلون
م�ن جهود وتضحي�ات يف الدف�اع عن ونعم
وكرامته وسيادته.

وعرض عسكري بمأرب تلبي ًة لن َكف خوالن وتأييداً لتشكيل الحكومة
لقا ٌء ق َبلي ٌ
 خاص:ن ّ
ظمت قبائ ُل مأرب ي�وم الثالثاء املايض
ً
لق�اء قبلي�ا ً وعرضا ً عس�كريا ً
تلبي�ة لداعي
الن َكف الذي أطلقته قبائل خوالن وس�نحان
وتأييدا ً لتشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني.
وأعل�ن املش�اركون النفيرَ الع�ام يف
مواجَ ه�ة الع�دوان األمريك�ي الس�عودي
ومرتزقته حتى تطهري كامل تراب اليمن من
َدنَس الغزاة واملحتلني ،مؤكدين استجابتهم
لداعي النكف واستم َرار حالة التعبئة العامة
والنفري العام ورفد الجبهات باملال والرجال.
وأعلنت قبائل م�أرب مباركتها وتأييدها
الكام�ل لحكومة اإلنقاذ الوطني والخطوات
الت�ي يتخذه�ا املجل�س الس�يايس األعىل يف
مواجهة العدوان وتوحيد الجبهة الداخلية..
داعي�ة األم� َم املتحدة ومجل�س األمن ودول
العال�م إىل احْ ترَام إرادة الش�عب اليمن�ييف
تقري�ر مصيره وإيق�اف الع�دوان ورف�ع
الحصار الظالم.
فيما أكدت كلمة قبائل مأرب التي ألقاها
الش�يخ محمد عيل طعيمان ،استعدا َد قبائل

مأرب رف� َد الجبه�ات باملقاتلين والتصدي
للغ�زاة واملرتزق�ة وتطهير املحافظ�ة م�ن
ُ
رئيس مجل�س التالحم
دنس�هم .فيما دع�ا

القبلي ضيف الل�ه ّ
رس�ام قبائل م�أرب إىل
تش�كيل كتائب عس�كرية للتطوّ ع إىل جانب
أبط�ال الجيش واللجان الش�عبية .مش�يدا ً

بش�جاعةِ
قبائل م�أرب ومواقفهم الوطنية
ِ
عىل مَ ّر التأريخ.

مالحظات عام ٌة وسريع ٌة على برنامج حكوم ِة اإلنقاذ الوطني
ٌ
 عبدالسالم المحطوري:يُعَ � ُّد الربنام�جُ العا ُّم للحكوم�ة أه َّم وثيقة سياس�ية عىل
اإلطلاق تُ َق َّد ُم للربمل�ان والتي على ضوئها تمن�ح الثقة وعىل
محاس ُ
َ
بة وتقويم مدى نجاح أو إخفاق
ضوء هذا الربنامج يت ُّم
الحكومة يف تنفيذها لألهداف والسياس�ات واإلجراءات الواردة
يف برنامجها ،وعليه فقد كان من املناسب أن يتضمَّ َن الربنامجُ
ما ييل:
مختصر ع�ن األوض�اع االقتصادي�ة واملالي�ة
أ  -ع�رض
ٍ
والنقدي�ة القائم�ة ،ومع�دّالت البطال�ة والفق�ر ،وغريها من
امل�ؤرشات الهام�ة الت�ي تعط�ي الحكوم�ة ومجل�س الن�واب
واملجتمع صور ًة عن حقيقة الوضع القائم يف الجوانب املش�ار
إليها.
ب -معلومات وأرقام عن األرضار والخس�ائر الناجمة عن
الع�دوان الس�عودي األمريك�ي البرشية واملادية ،م�ع العلم أن
هن�اك أرقاما ً وإحصاءات متوفرة وإن كانت أولية وغري نهائية
ومحدثة ،لدى الجه�ات الحكومية وكذا لدى منظمات املجتمع
املدن�ي ،ومن تلك املنظمات عىل س�بيل املث�ال (املركز القانوني
للحقوق والتنمية).
ظ ُ
 -2يالحَ ُ
خــــلُـــ ُّو الربنامج من األرقام واملؤرشات عما
ُ
ته�دف الحكوم�ة لتحقيقه يف املجاالت املختلف�ة ،وتُعَ ُّد األرقا ُم
ً
ُ
مهمة يف املس�تقبل للقي�اس واملتابعة والتقييم
واملؤرشات أدا ًة
ّ
يتحق ُ
�ق من األهداف والسياس�ات
والرقاب�ة عىل مس�توى ما
واإلجراءات الواردة يف الربنامج.
 -3يالحَ � ُ
ظ ع�د ُم تزمين الكثير م�ن القضاي�ا ال�واردة يف
الربنامج والقابلة لربط إنجازها بفرتات زمنية محددة.
 -4ل�م تتم اإلش�ارة يف برنامج الحكومة الع�ام بأية صورة
من الصور إىل نيته�ا يف إعداد موا َزنَة عامة للدولة للعام القادم
ُ
تعكس توجهات
2017م ،والتي تعد الخطة املالية السنوية التي
وسياس�ات الحكوم�ة يف الجوان�ب االقتصادي�ة واالجتماعية
وقب�ل ذلك املالي�ة والنقدي�ة واإلداري�ة ،حيث أن آخ� َر موازنة
قانوني�ة معتمدة ال يزال العمل به�ا قائما ً إىل اليوم هي موازنة
ع�ام 2014م ،وم�ن غري املقب�ول أن تظ َّل البلد ب�دون موازنة،

وبالت�ايل فإن عد َم التزام الحكوم�ة يف برنامجها بإعداد موازنة
َ
يوح�ي ألي مراقِ �ب ومتاب�ع للوضع ب�أن ه�ذه
الحكومة غريُ
ج�ادة يف إنفاذ أية إصالحات مس�تقبلية تنقذ األوضاع يف البلد،
باعتب�ار املوازنة الوعاء واألداة التنفيذي�ة للربامج والتوجهات
والسياسات العامة.
 -5إن تقدي�م الحكوم�ة لربنامجه�ا العام ملجل�س النواب
ً
فرصة مالئم�ة؛ ألن تعرض للمجلس وبص�ورة (واضحة
يُعَ � ُّد
َ
وش�فافة) حُ
زم�ة اإلصالح�ات االقتصادية واملالي�ة والنقدية
واإلداري�ة التي تن�وي تنفيذَه�ا والصعوب�ات والتحدّيات التي
تواجهها ،وبحيث تحص ُل الحكومة عىل دعم ومساندة املجلس،
ً
َ
ٌ
انعكاس�ات
بعض جوانب اإلصلاح الرضورية لها
خاص�ة أن
وآثا ٌر اجتماعية مؤملة يف الغالب األعم وال يلمس الناس نتائجها
اإليجابية إال بعد حني.
 -6يالحَ � ُ
ظ أنه تم الرتكي ُز عىل عدد من السياس�ات بإصالح
املوازين الداخلية واملتمثلة يف إيرادات امليزانية العامة للدولة ،يف
حين أهمل برنامج الحكومة بش�كل واضح ما يتعلق بإصالح
املوازين الخارجية واملتمثلة يف العجز الكبري يف ميزان املدفوعات
واملي�زان التجاري ،وال�ذي أصبح العج ُز يس�تنزف موارد البالد
م�ن النقد األجنبي ويهدد اس�تقرار الناس وحياتهم املعيش�ية
ومتطلباته�م املس�تقبلية م�ن رضورات الحياة التي تس�تورد
م�ن الخ�ارج .وكان املفترض تبني إصالحات ج�ادة يف مجال
التج�ارة الخارجي�ة وعىل وجه الخصوص م�ا يتعلق بمراجَ عة
وإع�ادة النظر يف الس�لع والبضائع غري الرضورية املس�توردة
من الخارج والتي أنهكت االقتصا َد واس�تنزفت ُمدّخرات البالد
من العُ مالت الصعبة املحدودة.
 -7الربنام�جُ ل�م يعر االهتما َم بمس�ألة انتهاج سياس�ات
ِ
املنتج�ات املحلية والت�ي تمارس الس�عودية
حمائي�ة تحم�ي
واإلمارات وتركيا سياس�ات إغراق ببضائعها لتدمري املنتجات
املحلي�ة ،وكن�ا نتمنى أن تس�تفي َد الحكوم�ة يف برنامجها من
الربام�ج االنتخابية َملن نس�ميّهم بال َك َفرة (مرش�ح الرئاس�ة
األمريكي�ة ترام�ب ال�ذي كان م�ن ضم�ن برنامج�ه انته�اجُ
سياس�ة حمائي�ة لالقتص�اد األمريك�ي ومراجع�ة اتفاقيات
ّ
املوقعة مع عدد من البل�دان) ،ونحن البلد الذي
التج�ارة الحُ رة

تم قل ُع س�قفه وأبوابه ونواف�ذه وحتى جدرانه أم�ام التجارة
الخارجي�ة ،ويتع�رض منذ عقود لسياس�ات إغ�راق ممنهجة
من دول الجوار ودول اإلقليم اس�تهدفت املنتجات املحلية ،ولم
يجد اليمني�ون مَ ن يحميهم ويحمي اقتصادَهم ،وكان األمل يف
ه�ذه الحكومة وبرنامجه�ا العام أن يتبن�ى توجُّ هات حمائية
م�ن ذلك القبيل وعلى ذلك النحو الذي تقوم ب�ه الدول لحماية
أنش�طتها االقتصادي�ة .مع اإلش�ارة إىل أن الربنام�جَ قد عالج
جزئية بس�يطة يف الفقرة (-34و) وعىل اس�تحياء حني نصت
الفقرة املش�ار إليها عىل (تخفيض اس�ترياد املنتجات الزراعية
الطازجة أو املصنعة وبالقدر الذي ال يؤثر عىل األمن الغذائي...
إلخ) ،ونرى أن ذلك غريَ ٍ
كاف ،وال يشير إىل وجود رؤية وتوجّ ه
حقيق�ي النتهاج سياس�ات حمائية لالقتص�اد الوطني يف ظل
هذه الظروف الصعبة التي يمر بها والتي ضاعف منها العدوان
والحرب الشاملة التي تشن عليه.
 -8إدخ�ال الفق�رة  8يف الصفح�ة  9من برنام�ج الحكومة
والت�ي نصت عىل (إلغ�اء أية إجراءات توظي�ف تمّ ت باملخالفة
َ
ُ
رشعية
تس�تهدف بوضوح
خالل الفترة الس�ابقة) ،والفقرة
الفترة الس�ابقة الت�ي أعقبت اإلعلان الدس�توري ،ورشعية
اللجن�ة الثوري�ة وما ص�در عنها وكذا مَ �ن تم اس�تيعابُهم يف
الجيش واألمن ويف الجهات الحكومية ،وبالتايل فالفقر ُة برمتها
موجَّ هة بش�كل عدائي ضد أنصار الله الرشيك األسايس يف هذه
الحكوم�ة ،كما أن ور َ
ود هذه الفقرة يف برنامج الحكومة العام
م�ؤرشٌ عىل وجود خلل وغياب لدور فريق أنصار الله املش�ارك
يف صياغ�ة الربنامج .ومن األهمية بم�كان معرفةِ الجهة التي
أدخلت هذه الفقرة يف الربنامج.
 -9رغم صغر حجم الربنامج واملكون من  16صفحة إال أن
ً
معيبة يف طريقة العرض ويف بُنية الربنامج ،ومن
هن�اك أخطا ًء
ذلك عىل س�بيل املثال وج�ود الفقرة رقم ( )1يف الصفحة ()15
َ
تحت العنوان الرئييس (السياس�ة الخارجية) يف
من الربنام�ج
حين أن الفقرة ال عالق�ة لها بالسياس�ة الخارجية ،بل تتعلق
بالسياس�ة الداخلي�ة ونصها (تعزي�ز دور النخ�ب الثقافية يف
مواجهة ثقافة التشطري واالنفصال ...إلخ).
 -10وج�ود فق�رات يف الربنامج غري متناس�بة مع الظرف

ٌ
مستنسخة
املايل الذي تمر به املوازنة العامة للدولة ،ويؤكد أنها
م�ن برامج حكومي�ة س�ابقة وكان من غري املناس�ب واملالئم
إدخالُها يف الربنامج من أساسه ،ومن ذلك الفقرة رقم ( )19يف
الصفحة ( )5التي تنص عىل (خفض كافة النفقات التشغيلية
واالقتصار عىل ما هو حتمي ورضوري لتس�يري نشاط أجهزة
ومؤسس�ات الدولة) ووجود ه�ذه الفقرة يوح�ي للقارئ غري
َ
موازنة الدولة بخري ،وأن هناك نفقات تش�غيلية غري
املطلع أن
مُلحة تُرصّ ف ،ويف الواقع فقد ّ
توقفت النفقات التش�غيلية منذ
أش�هر ولم تتوفر يف املوازنة ما يكفي للمرتبات واألجور ،وكان
َ
مش�كلة عدم توفر الح�د األدنى من
األص�ل أن تُعالِ�جَ الفقرة
النفقات التشغيلية خالل الفرتة العصيبة القادمة ال أن تتحدث
عن الخفض.
 -11م�ا ورد يف الفق�رة  15يف الصفح�ة  5م�ن الربنام�ج
كال ٌم غير مقبول ويمس رشيحة املوظفني ،وس�يكون له األث ُر
املايل الس�لبي على املوظفين يف القطاعني املدني والعس�كري
من أصح�اب الدخ�ول املنخفضة ،فالح�د املعفي ش�هريا ً من
الرضيب�ة حاليا ً هو 20000ريال عرشي�ن ألف ريال ،وبالتايل ال
ننص�ح بل نحذر من ْ
خف ِض املبلغ املش�ار إليه مل�ا له من تأثري
ّ
مشاق
س�لبي عىل معيش�ة املوظفني وأرسهم الذين يكابدون
الحياة وس�تكون له ر ُ
دود أفعال وعواق�بُ وخيمة ،وعىل وزارة
ّ
بس�بب
تتحص َل أوال ً املوارد العامة املهدرة
املالية ومصالحها أن
ِ
التهرب الرضيبي والتهريب الجمركي.
 -12لم يرش برنامج الحكوم�ة العام إىل إعمال مبدأ الثواب
والعق�اب يف مختل�ف أجه�زة الدولة وتبنّي توجه�ات ملكافحة
ّ
خاص�ة يف الجه�ات واملصال�ح اإليرادي�ة (الرضائب
الفس�اد،
والجم�ارك) وال�ذي يؤثّ�ر على اإلي�رادات العام�ة ،فهناك من
ّ
ومتحصيل الرضائب والجمارك من يتحايل ويس�اع ُد
مأم�وري
املكلفني عىل عدم دفع الرضائب والجمارك املستحقة قانوناً.
ٌ
مطبعية وأخطا ٌء يف الصياغة ويف
 -13وأخيرا ً هناك أخطا ٌء
املصطلحات املستخدمة ،وحتى يف عرض أولويات الربنامج ،ما
كان يفترض وجودها يف ظل هذه الحكومة الطويلة العريضة،
والتي فيها ِمن الخربات والكفاءات الكثري ،ال داعي لذكرها لكن
يمكن مالحظتها من الصفحة األوىل للربنامج.

( ددعلاعلاا
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 سيمخلاا سيمخلامخلاد  8سيمخلاايد  8سيمخلامخلالا

برنامج حكومة اإلنقاذ
قراء ٌة في
ِ

موا َجهة العدوان ومعالجة آثاره

 -عبداهلل بن عامر:

َ
ُ
حكومة اإلنقاذ جاءت
اثنان يف أن
يختلف
ال
ِ
ُ
ّ
يف فتر ٍة صعبةٍ
تعي�ش فيها البال ُد يف
ومعقدة
ً
إضافة
حالة حرب رشسة مع تحالف العدوان،
ُ
تتعل�ق بالجوانب
إىل تعقي�دات من ن�وع آخ َر
االقتصادية واملعيشية واألمنية ،وجميعُ ها إما
ٌ
اس�ات طبيعي�ة لحالة العدوان الش�امل
انْع َك
ُ
تتع�رض ل�ه البالد من�ذ أكثر م�ن عام
ال�ذي
ونصف ع�ام أ َ ْو تراكم�ات ومخ ّلفات الرصاع
ْ
واالس�تئثَار بالس�لطة خالل عقود
الس�يايس
من الزمن وما رافق ذلك من غياب اإلصالحات
الجادة ومرشوع التغيري املنشود.
ُ
ِّ
وبغض النظر عما
فحكومة اإلنقاذ،
ولهذا
احت�واه ،برنامجُ ها املق َّد ُم للربمل�ان حتى تنا َل
َ
الثقة ،تُعتبرَ ُ حكومة طوارئ ولها
وعىل ضوئه
مهام رئيس�ية تتعلق بمتطلب�ات املرحلة قبل
َ
الخوض يف املهام االعتيادية أ َ ْو أَية مشاريع أ َ ْو
خطط اسرتاتيجية قادمة.
ومن خالل قراءة الربنامج الحكومة املقدَّم
ِ
مس�ارات
للربمل�ان نج� ُد أن الحكومة حددت
عملِها الرئيسية يف أَربع محاور:
 - 1مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.
 - 2السياس�ات االقتصادي�ة واملالي�ة
واإلصالحات ا ُمل َؤ ّ
سسية.
 - 3الخدمات العامة والبنية التحتية.
 - 4السياسة الداخلية والخارجية.
ورغ�م أن املح�اور األَربع�ة ق�د اخترصت
مه�ا َّم الحكوم�ة يف الظرفين االعتي�ادي/
الطبيع�ي من املح�ور الثاني حت�ى الرابع ،أ َ ْو
الظ�رف ْ
االس�تثنَائي املتعل�ق باملح�ور األول،
وه�و مواجه�ة الع�دوان ومعالجة آث�اره إال
أن ما يمك�ن قوله إن جمي َع املح�اور األَربعة
متصل�ة ببعضه�ا البع�ض ،بحي�ث ال يمكن
ِ
السياس�ات
فص� ُل محور ع�ن آخ�ر ،فتغيريُ
االقتصادية واملالية من ضمن متطلبات تنفيذ
املح�ور األول املتعلق بمواجه�ة العدوان الذي
ال يقتصرُ عىل الجانب العس�كري ،فحس�ب
ب�ل يتع�دى ذل�ك إىل برنامج إصالحي ش�امل
ُ
يستهدف الجوانبَ املالية ،ويعمل عىل تحقيق
االس�تق َرار االقتص�ادي قدر اإلم�كان وتعزيز
دور ُم َؤ ّ
سس�ات الدولة بم�ا يضمن تحقيقها
اإلي�رادات املطلوب�ة وتوفير االحتياج�ات
األساس�ية ،وجميع ذلك يتطلب إ َرادَة ش�املة
ما لم فس�نكو ُن أمام حالة فش�ل وإخفاقات
ُ
تنعك�س س�لبا ً على طبيع�ة املعركة مع
ق�د
الع�دوان بحُ ك�م أن املرحل�ة الحالي�ة ليس�ت
كبقي�ةِ املراحل الس�ابقة والتي كان الفش�ل
الحكوم�ي وقته�ا ينعك�س س�لبا ً عىل وضع
املواطنين يف وق�ت ال ت�زا ُل فيه الدول�ة تؤدّي
َ
بع�ض واجباته�ا ،أمّ �ا اليوم ف�إن أَيَّ إخفاق
ٌ
فل�ه آث�ا ٌر كارثية وتداعيات خطيرة ال تتعلق
بمستقبل الحكومة والقوى املشاركة فيها بل
بالكيان الوطني برمته.

إشكالي ٌة يف الصياغة:

َ
معركة الحكومة تتمثل يف
بش�كل عام فإن
ٍ
َ
نلمس�ه
مواجهة الع�دوان ،وهو ما يمكن أن
ُ
نقص� ُد هن�ا
يف الربنام�ج بش�كل ع�ام ،وال
املحور األول منه (مواجهة العدوان ومعالجة
آث�اره) ،حيث احتوت املح�او ُر الثالثة املتبقية
ٍ
فق�رات هي يف جوهرها تُعتَب�رَ ُ ضمن معركة
املواجهة؛ وله�ذا قبل أن نوجِّ َه النق َد للربنامج
أ َ ْو نعترب عدم ش�مل جميع املهام واملقرتحات
والطموح�ات املتعلق�ة بمواجه�ة الع�دوان
ضم�ن املح�ور األول قصورا ً أ َ ْو عَ يْبا ً يف ش�كل
ون�ص وصياغ�ة الربنام�ج ،إال أن الحكوم�ة
ً
حريص�ة على اس�تيعاب الكثير من
كان�ت
املح�دّدات العامة املتعلق�ة بمعركة املواجهة،
َ
مواجه�ة الع�دوان ذات عالق�ة ب�كل
ث�م إن
مهام الحكومة وب�كل اختصاصات قطاعات
و ُم َؤ ّ
سس�ات الدول�ة ،وه�و ما ف�رض خروجَ
الربنام�ج بهذا الش�كل ،وهن�ا كان يمكن أن
تت�و ّزع فق�رات مواجهة الع�دوان يف مختلف

إستدعاء نصوص من برام َج سابقة:
ُ

الجوانب عىل كافة أقسام ومحاور الربنامج،
ك ٌّل يف إط�اره وضمن مس�اره املحدد ،وبحيث
ال يت�م وض�ع محور/فصل/ب�اب خ�اص
بمواجهة الع�دوان؛ كون الربنامج ينطلق من
مب�دأ املواجَ هة والصمود ،وه�ي املهمة األكرب
التي تق ُع عىل عاتق الحكومة.

املحور األول :مواجهة العدوان:
َ
تح�ت عنوان «مواجهة الع�دوان ومعالجة
آث�اره» احت�وى الربنام�ج على  15فق�رة
َ
ترجمة تنفيذ املهم�ة األوىل من مهام
حاول�ت
الحكومة ،وم�ن خالل قراءة ش�املة لجميع
الفق�رات نج�د أن الحكومة قس�مت مهامها
فيم�ا يتعلق بمواجهة العدوان إىل (عس�كرية
– إعالمية – صحية – إعادة بناء – قانونية).
حي�ث تضمنت الفق�رات ( 1إىل  )4الجانب
العس�كري واألمني ،سيما فيما يتعلق بتعزيز
املوق�ف القت�ايل للجي�ش واللجان الش�عبية،
ناهي�ك ع�ن خط�وات أ ُ ْ
خـ� َرى له�ا عالق�ة
بعم�ل الحكوم�ة االعتي�ادي ،غير أن جميع
الفق�رات تأت�ي كمصفوف�ة واح�دة يف إطار
معركة املواجهة الش�املة مع العدوان وهي:
( 1-تعزي�ز حال�ة الجاهزي�ة القتالية ودعم
الجبه�ات باملقاتلين ورف�ع ال�روح املعنوية
ملواجه�ة ق�وى الع�دوان ومرتزقت�ه وبس�ط
نف�وذ الدولة بما يعزز الس�يادة الوطنية عىل
كامل التراب الوطني والحف�اظ عىل الوحدة
الوطني�ة ومكافح�ة اإلره�اب 2- .تطوي�ر
الق�درة الصناعية يف مج�ال التصنيع الحربي
بم�ا يضم�ن رف�د الجبه�ات بالعت�اد اللازم
خصوص�ا ً املنظوم�ات الدفاعي�ة املتط�ورة
والقوة الصاروخي�ة ومنظومة الدفاع الجوي
والس�احيل 3- .تحسين املس�توى املعيشي
ألف�راد الق�وات املس�لحة واألم�ن واللج�ان
الش�عبية واس�تكمال دمج ما تبقى من أفراد
اللجان يف قوام القوات املسلحة واألمن وتنفيذ
برامج عالج ورعاية الجرحى وأرس الش�هداء
واملتقاعدي�ن 4- .وض�ع السياس�ات العامة
واتخ�اذ اإلج�راءات الالزم�ة لرتس�يخ األم�ن
واالس�تق َرار والس�لم االجتماع�ي ومكافحة
التهري�ب وتوفير املناخ�ات الالزم�ة لتعزيز
األمن واالستق َرار).
ُ
بقي�ة البنود على دور الحكومة
واحت�وت
يف معالج�ة آثار الع�دوان ،س�يما يف الجوانب
الصحي�ة كتقدي�م العلاج للجرح�ى منه�ا:
( 13-تعزي�ز خدم�ات الط�وارئ ملواجه�ة
الع�دوان وآث�اره املدم�رة ودع�م أس�طول
الط�وارئ باملزي�د م�ن س�يارات اإلس�عاف
ورفد مراك�ز الطوارئ باملوازنات التش�غيلية
الالزمة واألجه�زة واملعدات املطلوبة لخدمات

الط�وارئ ودعمه�ا بال�كادر املتخص�ص مع
تقدي�م التش�جيع والحواف�ز املناس�بة 14-
القي�ام بتقدي�م الخدم�ات الالزم�ة لضحايا
العدوان من جرحى ومصابني يف مستشفيات
الجمهوري�ة ورعايته�م ،وذلك بأق�ل قدر من
املعان�اة والبحث للحصول على تلك الخدمات
الرضورية والقي�ام باتخاذ اإلجراءات الالزمة
إلرس�ال الحاالت املستعصية منها إىل الخارج.
 15العمل عىل إبقاء حالة الجاهزية والتأهبوالتش�غيل غري املنقطع ألكرب عدد ممكن من
مستش�فيات القط�اع الع�ام يف الجمهوري�ة
وتوفري املتطلبات األساسية للتشغيل من ماء
وكهرب�اء وأدوي�ة وكادر م�ع املحافظ�ة عىل
جاهزية وصالحية األجهزة الطبية وبقائها يف
حالة جيدة ،وتقديم الدعم الفني لذلك يف إطار
عملية صيانة مستمرة).
ومن خالل ما س�بق نج�د أن الحكومة لم
تشر إىل النازحني وقضاياه�م وكيفية تقديم
املس�اعدة له�م ،رغم أنها ويف فق�رات أ ُ ْ
خـ َرى
ضم�ن الفص�ل الراب�ع (السياس�ة الداخلية
والخارجي�ة) ،أش�ارت إليه�م يف الفق�رة
السادسة من بند السياسة الخارجية وتحديدا ً
عن الحديث عن دور املنظمات اإلغاثية.

تحدي ُد السياسة اإلعالمية والدور القانوني:

ُ
مهم�ة مجابهة
يق ُع على عاتق الحكومة
الع�دوان بمختلف الوس�ائل ومنها القانونية،
حيث لم تغف�ل الحكومة عن دورها القانوني
يف مقاض�اة الع�دوان وتوثي�ق جرائم�ه ،فقد
أش�ارت الفقرة العارشة عىل (استكمال إعداد
وتوثي�ق املل�ف القانون�ي عن جرائ�م الحرب
واإلبادة الجماعية التي ارتكبها العدوان).
أم�ا الفقرت�ان ( 11و )12فق�د تضمنت�ا
محدّدات الرسالة اإلعالمية والخطاب الرسمي
املوجّ ه�ة للمواطنين ع�ن طري�ق الوس�ائل
املختلف�ة ،س�وا ٌء أكان�ت إعالمية أ َ ْو ش�عبية
أ َ ْو م�ن خلال الفعالي�ات املجتمعي�ة ،وبم�ا
يحقق األهداف املطلوبة ،وعىل رأس�ها تعزيز
تماس�ك الجبه�ة الداخلية وتعزي�ز التضامن
الش�عبي ،حيث جاء نص الفقرتني كخطوط
عريض�ة يجب أن تُرتجَ � َم يف مواقف الحكومة
َ
لتنعكس عىل
نفس�ها ويف توجهاته�ا العام�ة
الوضع العام 11-( ،تكثيف التوعية من خالل
الرس�الة اإلرش�ادية التي تس�تند إىل األس�س
الرشعي�ة واملب�ادئ الوطنية بأَهميّة تماس�ك
وتالح�م الجبه�ة الداخلية وتعزي�ز التضامن
االجتماع�ي يف مواجه�ة الع�دوان وبث األمل
والتس�امح والتعايش والرتاحم والتكافل بني
رشائح وأفراد املجتمع وتنمية روح املسؤولية
الفردي�ة والجماعي�ة 12- .ترس�يخ القي�م

الديني�ة وتعمي�ق ال�والء الوطن�ي كفريضة
تقتضي الحفاظ عىل س�يادة الوط�ن وأمنه
واستقالله وحماية مكتسباته وربط التوعية
الوطني�ة بالثواب�ت اإليماني�ة وتعميق ثقافة
الحوار وحقوق اإلنسان وحرياته).
الربنام�ج ل�م يغف�ل يف القس�م األول م�ن
املحور الرابع اإلش�ار َة إىل الرس�الة اإلعالمية
وإىل ترش�يد الخط�اب الديني ،إضاف�ة إىل ما
تضمنت�ه الفق�رة رق�م ( 9صياغ�ة وتنفي�ذ
مرشوع ثق�ايف وطني جامع ملواجهة العدوان
ومعالجة اآلثار التي ترتبت عليه).

إعاد ُة اإلعمار ومسؤولية العدوان:
ُ
الفقرات من ( 7وحت�ى  )9فنجد أنها
أم�ا
ِ
متطلبات إع�ادة اإلعم�ار والبناء
اس�توعبت
للمنشآت الخدمية واملرتبطة بالحياة اليومية،
َ
الحدي�ث ع�ن إع�ادة اإلعمار
وهن�ا نج� ُد أن
والبن�اء اقترص عىل الجوان�ب الخدمية فقط؛
كون العدوان يتحمل مس�ؤولية ما دمره ،وال
يمكن أن تقوم الحكومة بإعادة إعمار ُك ّل ما
دمره الع�دوان؛ أوال ً لصعوبة ذلك من الناحية
املادية وقل�ة إمكاني�ات الدول�ة ،وثانيا ً وهو
األهم أن م�ن يتحمل مس�ؤولية التعويضات
وإع�ادة اإلعمار هو العدوان نفس�ه بموجب
القوانين الدولية ،بحيث ال يمك�ن أن نعفيَه،
بأي حال م�ن األحوال ،من إعادة اإلعمار ،وال
يخف�ى على أحد أن الع�دوان ح�اول التنصل
من ه�ذا البند خلال جوالت املش�اورات غري
أن الوف�د الوطني رفض أَي تنازل فيما يتعلق
بهذا الجانب.
وهنا يتوجبُ على الحكومة قبل رشوعها
يف إع�ادة إعم�ار أَي مشروع أن تعم�ل على
حرص أرضار العدوان وفق األس�اليب املتاحة
واملمكنة وتوثيقها ،حيث أن برنامج الحكومة
احت�وى على فق�رات أ ُ ْ
خـ َرى ضم�ن محاور
أُ ْ
خـ َرى تتحدث عن إعادة اإلعمار والبناء.

دور القبيلة يف معركة
ُ
إغفال ِ
املواجهة:

يمك� ُن الق�و ُل إن الحكوم�ة تجاهلت دو َر
القبيل�ة أ َ ْو م�ا يُع�رف بال�دور الش�عبي يف
معركة املواجهة ،فم�ا قدمته القبيلة اليمنية
يف رف�د الجبهات ومواجَ هة الع�دوان ال يمكن
إغفال�ه أ َ ْو تجاهل�ه ،ولع�ل مطا َل َ
ع�ة أخب�ار
الوقفات القبلية املس�تمرة وبش�كل يومي يف
أغل�ب املحافظات يكفي ألن نس�توعبَ حج َم
الدور الذي تمثّل�ه القبيلة اليمنية يف مواجهة
الع�دوان وما حققته من إنجازات ،بل يف وقت
م�ن األوق�ات كان دور القبيل�ة يُضاهِ ي دو َر
الجهات الرسمية خالل الفرتة املاضية.

ٌ
فق�رات يف الربنامج مش�ابهَ ة
لقد ج�اءت
تمام�ا ً ملا ج�اء يف برام�ج حكومات س�ابقة،
ٍ
ألفاظ مطاطية
س�يما الحرص عىل استخدام
توحي بعدم الجدّية يف التنفيذ أ َ ْو القفز عىل ما
فرضته األوضا ُع السابقة التي استرشى فيها
الفس�اد وغاب�ت فيه�ا اإل َرادَة الوطني�ة حتى
ع�ن تحقي�ق أَيّ إنجاز يف أَي جان�ب ،وللمثال
ُ
املتعلق�ة بالجانب
على ذل�ك ج�اءت البن�و ُد
الزراع�ي عىل اس�تحياء دون أن تض َع توجُّ ها ً
عام�ا ً ال يقبل التس�ويف والتفسير بقدر ما
يوح�ي بوج�ود إ َرادَة حقيقي�ة للنهوض بهذا
القط�اع ،حيث ج�اء النص عىل النح�و التايل
(هـ -زيادة نس�ب االكتفاء الذاتي للمنتجات
الزراعي�ة املنتج�ة محليا ً بالرتكي�ز عىل زيادة
اإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني وتحسين
نوعيت�هو -من�ح أولوي�ات للمنت�ج الزراعي
املحيل وتخفيض اس�ترياد املنتج�ات الزراعية
الطازج�ة أ َ ْو املصنع�ة بالق�در ال�ذي ال يؤثر
على األم�ن الغذائي وال�ذي يخل�ق دافعا ً لدى
املنت�ج اليمن�ي لزي�ادة إنتاجيت�ه وتحسين
نوعي�ة منتجهز -تش�جيع صغ�ار املزارعني
على االس�تم َرار يف العملي�ة اإلنتاجية وخلق
فرص عم�ل إضافية يف املج�ال الزراعي وذلك
بهدف دعم العمل اإلنتاجي ليعيش�وا بكرامة
ويس�هموا يف دع�م األم�ن الغذائ�ي ب�دال ً عن
بقائهم عالة عىل الدولة).
نج�د يف الفق�رات الس�ابقة ع�د َم ني�ة
الحكوم�ة إح�داث تغيير ش�امل يف املج�ال
َّ
تتبن ذل�ك ،حيث كان من
الزراع�ي؛ كونها لم
املفرتض أن يحتويَ برنامجها عىل موجّ ه عام
يؤكد جديته�ا يف تحقيق االكتف�اء الذاتي من
املواد األساس�ية من خلال النهوض بالقطاع
الزراع�ي ،وم�ن ثم تت�وىل الجه�ات املختصة
تحوي�ل املوج�ه العام خلال فترة زمنية إىل
واقع عميل ،ومثاال ً عىل ذلك كان من املفرتض
ُ
ٍ
خطوات كـ منع اس�ترياد
الحكومة
أن تتبنى
املواد األساس�ية الت�ي يت ُّم إنتاجه�ا محليا ً أ َ ْو
تح�دد فرتة زمني�ة من خاللها تصب�حُ اليمن
يف مرحل�ة اكتف�اء ذات�ي ب�دال ً عن اس�تدعاء
النص�وص م�ن برام�ج الحكومات الس�ابقة
والت�ي لم تجد أَيَّ طريق للتنفيذ بل ظلت حِ برْ ا ً
عىل ورق.

إرَا َد ُة التغيري واملواجهة:

يبق�ى أن نق�و َل إن م�ا ُق� ِّد َم يف برنام�ج
الحكومة بشأن مواجَ هة العدوان يظل خطوطا ً
عريض�ة تحت�اجُ إىل خط�ط وبرام�ج تنفيذية
تستوعبُ جمي َع املتطلبات فيما يتعلق بمعركة
املواجه�ة ،وبحي�ث يت�م ت�دارك م�ا تجاهل�ه
الربنامج أ َ ْو اس�تكماله حت�ى تصبح الوزارات
املعني�ة أمام موجه�ات عامة ش�املة قبل أن
تتج َه إىل تحويلها إىل برامج عملية مزمنة.
ولع�ل م�ا يمكن اإلش�ارة إليه هن�ا هو أن
برام�جَ الحكومات املختلفة رغ�م املالحظات
َ
عناوي�ن ووعو ٍد
عليه�ا إال أنه�ا ظلت مج�رد
ٍ
وتعه�دات ل�م تج�د طريقه�ا إىل التنفيذ رغم
تواف�ر اإلمكانيات خلال الفرتات الس�ابقة،
وهذا م�ا يجعلن�ا نشيرُ إىل أَهميّ�ة أن تعمل
ير مفاهيم العمل
الحكوم�ة الحالية عىل تغي ِ
الحكوم�ي وطبيع�ة العالق�ة بين املس�ؤول
واملواط�ن ومدى احْ رتَام املس�ؤول مل�ا جاء يف
برنامجه املقدَّم للش�عب قبل الربملان كوثيقة
ملزمة على ضوئه�ا تتحدد عوامل وأس�باب
بقاء الحكومة من عدمه.
ُ
الظ�روف الت�ي ت ُم ُّر به�ا البالد
ق�د تك�و ُن
ً
فرص�ة للنه�وض الش�امل وإح�داث تغيير
ج�ذري يف منظومة العم�ل الحكوم�ي ابتدا ًء
بالعقلية الحاكم�ة للجهاز اإلداري للدولة من
خالل تطوير األداء وتحسني مستوى الكفاءة
ب�إ َرادَة وطني�ة تتج�اوز املصال�ح الضيق�ة
لتصبح بحجم الوطن.
وللقراءة بقية.
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للعــلم
الراتب
ُ
قــــادم!
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( ددعلاعلاا

االنقالبيون احلقيقيون..

الهدنة االقتصادية وينكثان ب ُك ّل الوعود
هادي وحكوم ُته ينقلبان على ُ

هن�اك مَ �ن يعم� ُل لي� َل نه�ا َر على
توظي�ف حالة االس�تياء الش�ديد التي
تصاع�دت ل�دى موظف�ي الدول�ة يف
مختل�ف القطاعات جراء تأخر مرتّبات
موظف�ي الدول�ة لش�هري أغس�طس
ٍ
اضطراب�ات أمنية،
وس�بتمرب إلح�داث
وعىل م�دى األس�ابيع القليل�ة املاضية
ُ
تكش�ف مؤام�رة الع�دوان م�ن خالل

محاولة تغذية حالة االستياء وتوظيفها
ولكن تلك املؤامرة باتت مكش�وفة ،فما
لم يحققه العدو بواس�طة طائرات الـ
« »F16ودباب�ات االبرام�ز املتط�ورة
وبارج�ات العدوان ومختلف األس�لحة
الفتاك�ة واملحرم�ة دوليا ً لن يس�تطي َع
تحقيق�ه يف حرب�ه على حس�اب لقمة
يع
عي�ش املواطن اليمني ،فالش�عبُ لم ِ
جيدا ً وموظف�ون الدولة وهم متعلمون
حامل�و مؤهلات علمي�ة ومعايشين
لألحداث أوال ً ب�أول ويدركون جيدا ً من
يحاربه�م يف لقم�ة عيش�هم ،فمؤامرة
الع�دوان ومرتزقت�ه تتج�اوز محاربة
املوظف اليمني يف لقمة عيشه إلىَ تدمري
ا ُمل َؤ ّسس�ة التي يعمل فيها وكل موظف
م�درك لحقائق األمور يدرك ذلك ،فأول
الضغوط التي مارسها هادي عىل البنك
املركزي بصنعاء تسببت بوقف النفقات
التش�غيلية ملختل�ف ُم َؤ ّسس�ات الدولة
والتي يعمل فيه�ا املئات من اآلالف من
املوظفني املتعاقدي�ن والعاملني باألجر
اليوم�ي واملتعاونني منذ أش�هر ،ولكن
ظلت ُم َؤ ّسسات الدولة صامدة بصمود
موظفيها ،وهو ما دفع الرئيس الفار إلىَ
اتخاذ ق�رار انتقامي غري مدروس لنقل
البن�ك املركزي م�ن العاصم�ة صنعاء
مختلقا ً عددا ً من املربرات غري املنطقية،
ومنها أن بقاء البنك يف صنعاء قد يطيل
َ
فرصة العودة
أمد العدوان وقد يفقدهم
كما يتوهمون ولذلك حول املرتزقة لقمة
عيش املواطن اليمن�ي إلىَ أداة حرب يف
محاول�ة مفضوحة تعك�س االنهزامية
النفسية للعدوان ومرتزقته.
رغ�م ُك ِّل تل�ك املح�اوالت الت�ي
ُ
تس�تهدف لقمة العي�ش الكريم ،إلاّ أن
َ
السيايس األعىل يعم ُل لي َل نها َر
املجلس
َّ
ُ
مجلس القائمين بأعمال
وإىل جانب�ه
ال�وزراء وكل الرشف�اء يف ه�ذا الوطن
على توفير مرتب�ات مو ّ
ظف�ي الدولة
ْ
انطالقا ً من واجبهم الوطني واإلن َساني
واأل َ ْخــلاَ ق�ي تج�اه ش�عبهم ،وبعيدا ً
ع�ن املزايدات وتهييج الش�ارع اليمني
فالفرتة القادمة ستؤكد أن الشعبَ الذي
انترص عس�كريا ً يف مختل�ف الجبهات
طيل�ة عام وتس�عة أش�هر س�ينترصُ
اقتصاديا ً وال نامت أعني العمالء.

 رشيد الحداد:ُ
تواصالً ملس�اعي تحالُف الع�دوان وأدواته
املمثلة بالفار هادي وحكومته البْت َزاز الشعب
اليمن�ي بلقمة عيش�ه ،بعد أن عج�زت الق َّو َة
املفرط�ة الت�ي اس�تخدمها تحال�ف العدوان
ضد الش�عب اليمني منذ أواخر مارس 2015
يف تركيع�ه .فالف�ار ه�ادي الذي أص�در قرا َر
نقل البن�ك املركزي اليمني مخالفا ً الدس�تور
والقان�ون وتظاه�ر ُ
بالق�درة واملق�درة على
الوفاء بالتزامات البنك تجاه مختلف الرشائح
ُ
يقف
من بن�وك وموظفين ورشكات وتجار،
اليو َم وراء معان�اة مليون و 250ألف موظف
يف القطاعني املدني والعسكري.
واس�تم َرارا ً للس�قوط األ َ ْ
ْ
خــلاَ ق�ي
واإلن ْ َس�اني له�ادي وحكومت�ه نك�ث هادي
وعوده وانقل�ب عىل التزاماته املتمثلة برصف
ليفاجئ
مرتّبات موظفي الدولة دون استثناء
ِ
املوظ�ف يف املحافظ�ات الش�مالية بحرمانه
من ّ
حقه املق�دس يف الراتب واالكتفاء برصف
مرتب�ات ش�هر س�بتمرب الفائ�ت ،بص�ورة
حرصية ملوظفي املناطق الرشقية والجنوبية
الذي�ن ال تتج�اوز مرتباته�م ثل�ث إجم�ايل
ٍ
موظف
املرتبات وحرم�ان قرابة الـ  750ألف
يف املحافظ�ات الش�مالية م�ن الحصول عىل
مرتباتهم.
ُ
ُ
يمارس�ها
املمارس�ات االنتقامية التي
تلك
الف�ا ُّر وحكومتُ�ه على موظف�ي املحافظات
الش�مالية يس�عَ ى م�ن خالله�ا إلىَ إجب�ار
موظف�ي الدول�ة يف العاصم�ة صنع�اء على
التخّل�يّ ع�ن أعماله�م الوظيفي�ة يف مختلف
ُم َؤ ّ
سس�ات الدولة يف العاصم�ة واملحافظات؛
به�دف القضاء على حركة كافة ُم َؤ ّ
سس�ات
الدولة وصوال ً إلىَ انْهيَارها.
مصد ٌر لـ «صدى املسيرة» أك�د أن هادي
ّ
مخصصات الجي�ش واألمن يف
وجّ ه بصرف
املحافظ�ات الش�مالية مل�ا يس�مّ ى بالجيش
الوطن�ي والعصابات املس�لحة يف املحافظات
الرشقية والجنوبية ،وأفاد املصدر أن حكومة
هادي الت�ي أعلنت مس�بقا ً حرم�ان الجيش
اليمن�ي املتواجد يف املحافظات الش�مالية من
املرتب�ات الش�هرية تح�ت مبرر وقوفه ضد
الع�دوان ،وه�و ما س�بق أَيْضا ً أن أك�ده وف ُد
الري�اض يف مباحثات الكوي�ت برعاية أممية
والتي ِمن خاللها طال�ب فريق حكومة الفار
ه�ادي بح ّل الجي�ش اليمني تمام�ا ً باعتباره
جيشا ً معادياً.
ْ
وق ُ
�ف مرتّبات موظفي الدول�ة يف املناطق
الش�مالية الذي يه� ّد ُد بكارثة إن ْ َس�انية يأتي
كنتيجة لضعف ووهن دور املنظمات الدولية

واإلن ْ َس�انية الت�ي فش�لت على مَ �دَى عامَ ني
م�ن إيص�ال معونات الفق�راء الت�ي يقدّمها
املانحون ملس�اعدة  1,5ملي�ون فقري ،فالفا ُّر
ه�ادي وحكومتُ� ُه الفاق�د ُة للرشعي�ة وقفوا
بكل إرصار أَمَ ــام كافة املساعي التي بذلتها
املنظمات الدولي�ة إلدخال إعانات  1,5مليون
فقير م�ن مس�تحقي الضم�ان االجتماعي
َ
ليوق�ف تحوي�ل  900ملي�ون دوالر مقدّم�ة
ُ
فالرئيس الفا ُّر
من املانحين كدع ٍم للفق�راء،
املنتقِ ــ� ُم من الش�عب الذي أوصل�ه يوما ً إلىَ
س�دّة الحُ كم خلال فترة انتقالية ه�و ذاته
من وق�ف وراء فقدان  3ماليين عامل يمني
لفرص عملهم منذ بدأ العدوان.
وتأكي�دا ً لتل�ك النزع�ة االنتقامي�ة الت�ي
تعكس َ
ُ
فش� َل العدو ومرتزقته عس�كريا ً عمد
الفار ه�ادي عىل االنقلاب عىل اتّ َفاق س�بق
أن أُب�رم بني محاف�ظ البنك املرك�زي اليمني
محم�د عوض بن همّ �ام ووزير مالي�ة الفار
ه�ادي يف الري�اض للح� ّد من تداعي�ات أزمة
َ
الطرفني
الس�يولة املالي�ة ،وت�م االتّ َفاق بين
عىل طباعة  400مليار ريال يف روس�يا عىل أن
ُ
تخصيص  200ملي�ار ريال للمحافظات
يت�م
الجنوبي�ة و 200ملي�ار ري�ال لصنع�اء ،إال
ُ
والتواصل
أن ه�ادي ويف نفس ي�وم االتّ َف�اق
م�ع الرشكة الروس�ية ،وصلت ثالث رس�ائل
للرشك�ة األوْىل من هادي والثانية من بن دغر
والثالثة من منرص القعيطي جميعُ ها تطالبُ
الرشك�ة بوقف طباعة العمل�ة ،وهو ما يؤ ّك ُد
أن هادي وحكومتَه ال يكرتث ملعاناة الش�عب
ويسعى إلماتة الشعب اليمني جوعاً.
انقلاب قام ب�ه الرئي�س الفار
أكث� ُر م�ن
ٍ
وحكومته الفاقدة للرشعي�ة عىل االتّ َفاقيات
الت�ي كان�ت تت�م بواس�طة صن�دوق النق�د
ال�دويل أ َ ْو الثنائي�ة والهادف�ة إلىَ الحفاظ عىل
االس�تقرار النقدي وتف�ادي انْهيَ�ار األَو َ
ْضاع
املالي�ة إلىَ املجهول ،فاملدع�و أَحْ مَ ـد عبيد بن
دغ�ر أعل�ن انقالبَه ع�ن الهدن�ة االقتصادية
التي سبق أن اتّفق عليها يف العاصمة األردنية
عم�ان بواس�طة صندوق النقد ال�دويل والذي
وافق في�ه عىل احترَام حيادية واس�تقاللية
البنك املركزي اليمن�ي وتوريد كافة االيرادات
إليه ،كما حَ َّ
ث االتّ َفاق الطرفني عىل مس�اعدة
البنك املركزي وعدم التدخل يف شئونه.
وبتلك الخط�وات االنقالبية الت�ي لم يتح ّد
انقالبي�و الري�اض الش�عب اليمني وحس�ب
ب�ل وا ُمل َؤ ّ
سس�ات املالية العاملي�ة التي رفضت
التعاط�ي مع كاف�ة املحاوالت الت�ي قام بها
ه�ادي وزمرته خالل األش�هر املاضي�ة التي
تع�رض البنك املرك�زي اليمني فيه�ا لهجمة
رشسة عىل مختلف املستويات.

فعَ ِم� َد إلىَ تضيي�ق كافة خي�ارات املناورة
أَمَ ــام البنك ابتدا ًء ْ
باستهدَاف البُنية التحتية
لالقتص�اد اليمن�ي والت�ي كان له�ا تأثيرٌ
كبيرٌ عىل اي�رادات الدول�ة فبعد وق�ف كافة
القطاع�ات االنتاجي�ة النفطي�ة الت�ي تمول
املوازن�ة العامة بـنس�بة  75%وه�و ما كبَّد
الخزينة العامة  4ملي�ارات دوالر حتى أواخر
العام امل�ايض وارتفع�ت العام الج�اري إلىَ 7
ملي�ارات دوالرْ ،
اس�تهدَاف املوانئ واملطارات
واملناف�ذ الربية وحِ رمان الدول�ة من مليارات
ِ
الرضائب والجمارك.
عائدات
الرياالت من
ِ
وم�ع تصاعُ �د تل�ك األرضار وتراجُ �ع
االي�رادات عَ ِم َل البن�ك املرك�زي بصنعاء عىل
ترش�يد النفقات العام�ة واقترص عىل تغطية
ال�واردات بالعُ ملة الصعبة للس�لع واملنتجات
سـاس�ية املرتبط�ة بالبق�اء ،باإلضافة إلىَ
األ َ َ
حرصه عىل توفير مرتّبات موظفي الدولة يف
الشمال والجنوب ولطيلة العامني ،ويف مقابل
املرتز ُ
قة إلىَ التأثري عىل نش�اط البنك
ذلك عَ ِم َد
ِ
وحوّل�وه إلىَ ورق�ةِ ابْت َزاز لصنع�اء ولجماعة
أَن ْ َ
صـار الله رغم تأكيد إدارة البنك يف أكثر من
بيان عىل رضور ِة تحييده عن الرصاع ،مطالبا ً
ْ
الجمي َ
باالس�تم َرار يف دع�م حيادي�ة البنك
�ع
ك ُم َؤ ّ
سسة سيادية مس�تق ّلة وعدم التدخل يف
مهام�ه الوطنية يف ظل أَو َ
ْض�اع اقتصادية يف
غاية الصعوبة.
ُ
صندوق النقد ال�دويل بالدور
وفيما أش�اد
االستثنائي الذي تقوم به قيادة البنك املركزي
اليمني يف ظ�ل الحرب ،مطالبا ً املجتمع الدويل
بالتعاون مع البنك ْ
الستم َرار نشاطه املرصيف
وتغطي�ة ال�واردات األ َ َ
سـاس�ية م�ن الغ�ذاء
والدواء والوق�ود بالعُ ملة الصعبة ،محذرا ً من
خطورة التأثري عىل نش�اط البن�ك أ َ ْو إقحامه
يف الرصاع ،ملا س�ينجم عن ذل�ك من تداعيات
ُ
حكومة الفار
عىل الوضع اإلن ْ َساني ،سارعت
باته�ام قي�ادة البنك املركزي بع�دم الحيادية
والتواطؤ مع أَن ْ َ
صـار الله.
االس�تهد ُ
ْ
َاف املمنهجُ للبنك املركزي اليمني
بدأ فعليا ً منذ اليوم األول للعدوان صبيحة 26
م�ارس  ،2015من خلال املضاربة بأ َ ْ
س�عَ ار
رصف العُ مل�ة وتم القضاء علي تلك املحاولة
بتعمي�م ص�ادر ع�ن البن�ك املرك�زي اليمني
بوقف التعامل بالنقد األجنبي للحفاظ س�عر
العُ ملة اليمنية من االنْهيَار بعد ارتفاع الدوالر
إلىَ  250رياالً.
ومع اش�تدادِ الع�دوان أق ّر البن� ُك املركزي
اليمن�ي مطلع ماي�و من نفس الع�ام تحدي َد
س�عر رصف ال�دوالر بس�عر رشاء 78ر214
رياال ً للدوالر الواح�د ،و 91ر 214رياال ً للبيع،
ويف اغس�طس اش�تدت الح�رب االقتصادي�ة

بالتزامُ�ن م�ع الحص�ار االقتص�ادي ،وبدأت
�ع الدوال ُر إلىَ
س�عَ ار الرصف لريتف َ
املضاربة بأ َ ْ
 245ري�االً ،إلاّ أنه قف�ز إلىَ  270رياال ً للدوالر
الواح�د يف الع�ارش م�ن أكتوبر امل�ايض ،عىل
خلفية إش�اعة العدوان هروبَ محافظ البنك
املرك�زي محمد بن همام م�ن صنعاء؛ ونظرا ً
لالس�تم َرار يف املضاربة بأ َ ْ
ْ
س�عَ ار الرصف أقر
البن�ك املرك�زي اليمني يف ال�ـ  15من نوفمرب
حظر التعامل بال�دوالر يف املعامالت الداخلية
لتعزي�ز القيم�ة الرشائي�ة للعُ مل�ة الوطني�ة
وتخفيف الطلب عىل العمالت الصعبة ،أعقب
ذلك تدخل البنك بدعم السوق بالسيولة أواخر
الش�هر ذات�ه ب�ـ 40ماليني دوالر ،وس�عى يف
البحث عن حل�ول أ ُ ْ
نفس الوق�ت إلىَ
ِ
خـــ َرى
لتعزي�ز أرص�دة اليم�ن يف البن�وك الدولي�ة،
ً
رس�الة إلىَ وزير
ولذات الهدف بعث بن همام
مالي�ة الفار ه�ادي طالبَه بالس�ماح بنقل 8
ش�حنات م�ن العُ ملات الصعب�ة الفائضة يف
البنوك اليمني�ة إلىَ البحرين وال�دوالر ،ونظرا ً
الرتفاع الطل�ب الواردات يف ظ�ل توقف كافة
مص�ادر الدخل العام م�ن العمالت الصعبة يف
ظل ّ
توقف صادرات النفط التي تغذي املوازنة
َ
بـ  70%وحجْ ز أمْ ـوَال االتصاالت واألس�ماك
والشركات النفطي�ة وتحويلات املغرتبين
م�ن الوصول إلىَ اليمن اضط�ر البن ُك إلىَ اتخاذ
املزي�د من الرتش�يد للحفاظ على االحتياطي
النق�دي األجنبي يف البن�وك الدولية ،حيث أق ّر
يف الـ  17م�ن فرباير  2016و َْقف خط ائتمان
مادة السكر بالدوالر وأكد ْ
استم َرا َره يف تأمني
واردات القمح والدقيق.
رغم ُك ِّل الجهود الت�ي بذلها البنك املركزي
الذي أثب�ت واليمن يف أحلك الظ�روف أنه بنك
اليمنيني جميعاً ،متج�اوزا ً جراحات العدوان
والحص�ار ،وهو ما أجبر العالم عىل احرتَامه
واالش�ادة ب�دور قيادت�ه ،إلاّ أن الف�ار هادي
قاب�ل االش�ادات الدولي�ة بالعنُّت والتعس�ف
وابْت� َزاز محاف�ظ البن�ك املركزي وص�وال ً إلىَ
الفار حاول مقايض�ة محافظ البنك املركزي
بالبق�اء يف منصب�ة مقاب�ل تس�ليم مرتبات
لعرشات اآلالف من املرتزقة الجُ دُد من عنارص
حزب االصالح باإلضاف�ة إلىَ اعتماد موازنات
تش�غيلية لحكومت�ه رغ�م أن الحكوم�ة يف
صنعاء والوزارات قائمة بموظفيها بنشاطها
بخدماتها التي تقدمها لكافة رشائح املجتمع
دون انتقاء أ َ ْو استثناء,
ُك ُّل تل�ك املس�اعي واملمارس�ات واألعمال
العدائية هدفها األول واألخري معاقبة الشعب
اليمني وإلحاق الرضر بمختلف مصادر دخله
إلش�باع نزع�ة انتقامي�ة من قبل م�ن وقف
الشعب اليمني ضد فسادهم.

( ددعلاعلاا
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تدش ُني فعاليات االحتفا ِل باملولد النبوي يف أمانة العاصمة
 أمانة العاصمة:ّ
دش�ن مكت�بُ األوق�اف واإلرش�اد بأمان�ة
العاصمة ،بالتع�اون م�ع اإلدارة العامة للوعظ
واإلرش�اد ب�وزارة األوق�اف ،الثالث�اء امل�ايض،
ِ
فعالي�ات االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف
عىل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
حفل التدشين الذي أقيم يف مدرس�ة عمر
ويف
ِ
ب�ن عبدالعزي�ز بمديرية بني الح�ارث وحرضه
مدي ُر مكتب األوقاف واإلرش�اد بأمانة العاصمة
إبراهي�م الخطي�ب ،ونائب مدي�ر املكتب محمد
الغليسي ،ومدي�ر الوع�ظ بمكت�ب األوق�اف
عبدالرحمن املوشكي ،أشار وكي ُل وزارة األوقاف
لقطاع التوجيه واإلرشاد العزي راجح ،إىل أهميَّة
إحي�ا ِء هذه الذكرى واس�تلهام ال�دروس والعِ برَ
من مولده صىل الله عليه وعىل آله وس�لم ،والذي
مثّل تح ُّوال ً إنس�انيا ً وتأريخي�ا ً بدّد الظالم بالنور
والباطل بالحق.
ٌ
كلم�ات للعالم�ة خال�د املداني
فيم�ا ألقي�ت
والعالم�ة طه عام�ر وخطيب مس�جد معاذ بن
جبل الش�يخ عَ بدالسالم النهاري وخطيب جامع
الخير الش�يخ خال�د ش�يبان وخطي�ب جامع
اإلمام عيل العالمة ضيف الله الجرادي ،أش�ارت

يف مجمله�ا إىل أهميَّ�ة االحتفال بهذه املناس�بة
الدينية العظيمة التي تس�تلهم األُمَّ ـة ْ
اإلسلاَ مية
من مآثرها ال�دروس والعرب يف الثبات ومناهضة
الظلم ونرصة الحق.
وش�دّدت على رضورة التحليّ بأخلاق وقيم

النبي األعظم محمد صىل الله عليه وآ َلـه وسلم،
وم�ا ّ
جس�ده م�ن دور عظي�م يف تحري�ر األُمَّ ـة
ْ
اإلسلاَ مية من العبودية وإخراجها إىل النور.
وأكد املتحدث�ون أهمي ََّة إحي�اء املولد النبوي،
ملا له من دالالت صادقة عىل املحبة لرس�ول الله
عليه وآله الصالة والسالم ،وعىل التقوى كما قال
س�بحانه وتعاىل «وَمَ ن يُعَ ِّ
ظ ْم َش�عَ ا ِئ َر ال َّلهِ َف ِإنَّهَ ا
وب» ،كما أن إحيا َء هذه املناس�بة
ِمن تَ ْقوَى ا ْل ُقلُ ِ
ّ
دلي� ٌل على لين القل�ب ورق�ة الفؤاد وخش�وع
اإلنس�ان وعىل الشَّ�وق لرس�ول الل�ه واالتصال
ِ
بذكراه والتعلُّق به.
ُ
الكلم�ات إىل تظافر الجه�ود والتالحم
ودعت
الوطني والوق�وف صفا ً واح�دا ً إىل جانب أبطال
الجي�ش واللجان الش�عبية املرابطين يف مواقع
الع�زة والكرامة والصمود يف وجه العدوان وقوى
الهيمنة واالستكبار.
ُ
الفعالي�ات التي تس�تمر حتى 20
وتتضم�ن
ربيع األول الجاري تحت شعار «الرسول األعظم
ً
ٍ
توعوية وندوات إرش�ادية
محارضات
يوحّ دن�ا)
ح�ول ذك�رى مولد النبي صلى الله علي�ه وآ َلـه
وس�لم وأهميَّ�ة إحي�اء ه�ذه املناس�بة الدينية
ٌ
نخبة من العلم�اء وخطباء
العظيم�ة ،يقدمه�ا
وأئمة املساجد واملرشدين بمديريات األمانة.

تستعد لالحتفال باملولد النبوي بتدشني
الحديد ُة
ُّ
حملة نظافة واسعة وحملة «إحسان» اإلنسانية
 الحديدة:اس�تعدادا ً لالحتف�ال بذك�رى املولد
النب�وي الرشي�ف على صاحبه�ا وآله
أفض� ُل الصلاة والسلام ،وتح�ت
ش�عار ( ُرحم�اء بينه�م) دش�ن أمين
ع�ام محافظ�ة الحدي�دة علي بن عيل
القوزي ومع�ه وكيل محافظة الحديدة
عبدالرحمن الجماعي واملدير التنفيذي
لصندوق النظافة والتحسين عبداإلله
َ
حملة نظافة واس�عة ش�ملت
األه�دل
ع�ددا ً م�ن أحي�اء وش�وارع مدين�ة
الحديدة.
ُ
الحملة تستمر ملدة ثالثة أيام بتنفيذ
الس�لطة املحلي�ة ومكت�ب النظاف�ة
والتحسين وتش�مل عم�وم مديريات
محافظ�ة الحدي�دة؛ به�دف إزال�ة
أك�وام القمام�ة املكدس�ة يف الح�ارات
والش�وارع ،وبم�ا يس�اهم يف اظه�ار
جمالية املحافظ�ة ومديرياتها باملنظر
الجميل امام الزائرين.
يف ذات الس�ياق وضم�ن االحتف�ال

بذك�رى املول�د النب�وي الرشي�ف على
صاحبه�ا وآله أفض�ل الصلاة وأزكى
التسليم ّ
دش�نت املحافظة يوم الثالثاء
امل�ايض حمل�ة «إحس�ان « تح�ت
ش�عار « ُرحم�اء بينه�م» اإلنس�انية
لتوزيع السلال الغذائية على الفقراء

تنظيم فعالية شعرية
ُ
احتفاء باملولد النبوي يف عمران
ً
 -عمران:

ً
ً
ن ّ
شعرية
فعالية
ظم عد ٌد من الشعراء واألدباء بمحافظة عمران،
الثالث�اء املايض؛ احتفاال بذكرى املول�د النبوي الرشيف عىل صحابه
وآله أفض ُل الصالة وأزكى التسليم.
ُ
ٌ
وقدِّم�ت خلال الفعالي�ة مس�اجالت ش�عرية وأدبي�ة لعدد من
الش�عراء من محافظ�ة عمران يف مدح الرس�ول األك�رم ،ورضورة
اس�تلهام الدروس والعِ برَ من حياة املصطفى صلى الله عليه وآ َلـه
وس�لم وأخالقه الكريم�ة ومبادئه وقيمه النبيل�ة ودوره العظيم يف
تحرير األُمَّ ـة ْ
اإلسلاَ مية من العبودية وإخراجها إىل النور.
وأ ّكد املشاركون يف الفعالية ،أن إحياء هذه املناسبة العظيمة هو
إحي�اء للرحمة واألخالق التي أرس�ل ألجلِها النب�ي الكريم صىل الله
علي�ه وعىل آله ،وهي تمثل فضحا ً مل�ن أرادوا أن رًّ
يغيوا صورة النبي
صىل الله عليه وعىل آله وس�لم وعكس�وا صور ًة س�يئة عن حقيقة
َ
ْ
العنف والقتل بدال ً عن الرحمة والعدالة والتسامح.
اإلسلاَم وقدموا

واملحتاجني.
ويف التدشين اس�تعرض وكي� ُل أول
ُ
رئي�س اللجن�ة التحضريية
املحافظ�ة
للحملة محمد عي�اش قحيم ،الربنامج
الذي تم أعدته وزار ُة األوقاف واإلرش�اد
وكذا برنام�ج قي�ادة املحافظة إلحياء

ه�ذه الذك�رى العط�رة على مس�توى
مديريات املحافظة.
وأك�د وكي� ُل املحافظة على أهميَّة
استشعار الجميع للمسئولية يف التحرك
ُك ّل يف إطار عمله وإعطاء هذه املناسبة
حجمه�ا والعم�ل عىل نشر الفرحة يف
عموم الوطن وزرع االبتسامة يف وجوه
الجميع ومس�اعدة اآلخري�ن وتضميد
جراح أبطال الجيش واللجان الش�عبية
املدافعني ع�ن الوطن من خلال زيارة
املصابني ومواساة أرس الشهداء.
بدوره أش�ار الوكيل املساعد لوزارة
األوقاف الش�يخ جربي إبراهيم حسن،
إىل أهميَّة ذك�رى املولد النبوي الرشيف
عليه وآل�ه الصالة والسلام واالحتفاء
بنب�ي األُمَّ ـ�ة ال�ذي بعث�ه الل�ه رحمة
للعاملني.
وحث على رضورة التحلي بأخالق
رس�ول الله واالقتداء بسنته واستلهام
سيرته العط�رة وتلمُّ س س�بل الهداية
يف منهج�ه الحكيم ملعالجة إش�كاليات
الواقع.

مكتب األوقاف واإلرشاد يف تعز ينظ ُّم
ُ
حفالً خطابياً بذكرى املولد النبوي الشريف
 -تعز:

ن ّ
ظ�م مكتبُ األوقاف واإلرش�اد ومكتب الرتبية والتعلي�م بمديرية خدير
ً
ً
خطابية؛ احتف�اال ً بذكرى مولد
فعالية
يف محافظ�ة تع�ز ،الثالثاء امل�ايض،
الرسول األكرم عليه وعىل آله أفضل الصالة وأتم السالم.
ويف الفعالي�ة التي حرضها محاف� ُ
ظ املحافظة وعدد من أعضاء املجلس
َ
املحيل وكوكبة من رجال الدين ،أكد املحافظ عبده الجندي أهميَّة اس�تلهام
الدروس والعِ برَ من هذه املناسبة الدينية وتجسيد معانيها العظيمة يف حياة
البرشية من خالل ترسيخ قيم السالم والتآخي والرتاحم بني املسلمني.
وأش�ار الجن�دي إىل أن ميال َد الرس�ول األعظم عليه الصالة ْ
وإسَل�اَم هو
مي ٌ
لاد للعدالة والحرية واملس�اواة واألخالق الكريم�ة والتحرر من العبودية
والضالل والظالم.
إىل ذلك أشار أصحابُ الفضيلة العلماء إىل أهميَّة التأسيّ بأخالق الرسول
الكري�م والثب�ات والصرب والصم�ود يف مواجهة العدوان والدف�اع عن الدين
والع�رض والوطن ..مش�يدين بصم�و ِد أبط�ال الجيش واللجان والش�عب
اليمني يف مواجهة العدوان األَمريكي الس�عودي وتضحياتهم لحماية األمن
واالستقرار.

األوس والخزر ُج حكاي ُة
ُ
وفاء مع محمد
زيد البعوة
شعبُ اإليْمَ ـان والحكمة،
ش�عبُ
ْ
اإلسَل�اَم والسلام،
ش�عب اليمن العظيم ،شعب
املهاجرين واالنصار ،ش�عب
األوس والخ�زرج ،ش�عب
الجزي�رة العربي�ة ،ش�عب
محمد صىل الل�ه عليه وآ َلـه
وس�لم م�ا أن يط�ل ش�هر
ربي�ع األول حت�ى تظه�ر
البس�مة والفرحة واالبتهاج
باملول�ود ال�ذي انعم ب�ه الله
على العاملين يف ال�ـ 12من
ربي�ع األول يعرب اليمنيني عن
فرحتهم وع�ن تقديرهم لفضل الله امتثاال ً لق�ول الله تعاىلُ :
(ق ْل
�ل ال َّلهِ َو ِب َرحْ مَ تِ�هِ َف ِب ٰذَ ِل َك َف ْلي َْف َرحُ وا ُه َو َ
ِب َف ْ
خْي�رْ ٌ مِّمَّ ا يَجْ مَ عُ َ
ون)،
ض ِ
فيجسدها اليمنيون قوال ً وعمالً.
ومن�ذ بداية ش�هر الربيع تج ُد محم�دا ً أمام�ك يف ُك ّل مكان يف
الش�ارع من خلال ملصقات ولوافت كبرية ُكت�ب عليها قول الله
س�و ُل ال َّلهِ  ،وَا َّلذ َ
تعاىل (مُّ حَ مَّ ٌد َّر ُ
ار ُرحَ مَ ا ُء
ِين مَ عَ ُه أ َ ِش�دَّا ُء عَ لىَ ا ْل ُك َّف ِ
ُ
الحديث ع�ن محمد كقدوة
بَيْنَهُ �مْ) ،ويف املجالس واملس�اجد يبدأ
وقائ�د كنعم�ة وفض�ل كتغيري من األس�وأ إىل األفض�ل كمخلص
للبرشي�ة م�ن الرشك والضلال إىل الهدى والنور يتح�د ُ
َّث الجمي ُع
عن رس�ول الله صىل الله عليه وآل�ه فيخلقون حالة من الوعي يف
أوساطهم عن هذا اإلنسان العظيم وعن هذا النور املبني وعن هذا
الذي أرسله الله إىل البرشية أجمعني..
ٌ
تعبة
وتمُ� ُّر األيا ُم العرش ُة األوىل من ش�هر الربي�ع وقد حصلت
ثقافي�ة وجهادية ْ
وإسَل�اَ مية عامه يف أوس�اط الن�اس ،من خالل
الفعاليات والندوات الثقافية واملنش�ورات التعبوية واملهرجانات،
ُ
تهدف إىل االحتف�ال بنعمة الله
وغير ذلك من األعمال الت�ي كلها
وفضله املتمثلة يف سيد األنبياء واملرسلني محمد صىل الله عليه وآله
الذي ش�غل اليمنيني حبه ،فرتى وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة
واملقروءة تلهَ جُ بذكره باألناش�يد والزوامل واملحارضات والخطب
والدروس التي تتحدث عن مولود الربيع املحمدي.
وكما يحتف ُل اليمنيون ُك ّل عام بذكرى املولد النبوي الرشيف إلاّ
أن عامَ ي  2015و 2016كانا عامني شديدين عىل اليمنيني؛ بسبب
العدوان الس�عودي األَمريكي الذي أهلك الحرث والنسل بدون ذنب
إلاّ أن هذا الشعب يؤمن بالله ويعادي أعداءه ويوايل أولياءه ،وعىل
الرغ�م من الع�دوان والحصار إلاّ أن ذلك لم يمنع الش�عب اليمني
ِمن أن يحتف َل يف ظروف العدوان ويحول الشوارع املدرمة إىل لوحة
خرضاء ُكتب عليها بالخط العريض« :لبيك يا رسول الله».
ويأت�ي الي�و ُم الثاني عرش م�ن ُك ّل عام وم�ن ُك ّل ربيع أول ثم
يحتش�د اليمنيون ليهتفوا بأرفع أصواتهم« :لبيك يا رسول الله»،
ويهتف�ون باملوت ألَمري�كا وإرسائيل ويلعنون أع�داء محمد وآله
من اليه�ود والنصارى واملنافقني ،ويطل على العالم بقية محمد
وحفيده الس�يد عَ بدامللك ليجس�د يف الناس درس�ا ً مهما ً يتمثل يف
القيادة املختارة من قِ بل الله واملمتدة من ُ
ساللة رسول الله تص ّد ُع
بالح�ق وتجاهد يف س�بيل الله وتدعو إىل آية قرآني�ة مفادها« :إ َِّن
الد َ
ِّين عِ ن َد ال َّلهِ الإْ ِ ْ
سلاَمُ».
وهك�ذا ُك ّل ع�ام يف الس�لم والح�رب يعبرّ الش�عبُ اليمني عن
ص�دق انتمائه ْ
لإلسَل�اَم وصدق انتمائِه للرس�ول محم ٍد صىل الله
عليه وآله.

فعالي ٌة ثقافي ٌة وشعري ٌة يف جامعة
ذمار احتفاالً بذكرى املولد النبوي
 -ذمار:

ن ّ
ظ�م ملتقى الطالب الجامعي وامللتقى األكاديمي بجامعة ذمار،
ً
فعالية ثقافي�ة ًوش�عرية تحت عنوان «الرس�ول
االثنين امل�ايض،
األعظم»؛ وذلك احتفاال بمناس�بة ذكرى مولد الرس�ول األكرم عليه
وعىل آله أفضل الصالة وأزكى التسليم.
وتضمن�ت الفعالية عددا ً من املش�اركات الش�عرية واألدبية التي
تطرقت إىل عظمة الرس�ول صىل الله عليه وعىل آله وس�لم وأهميَّة
االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف.
ُ
املش�اركات إىل رضورة تمثُّل قيم وأخالق الرسول صىل
وأش�ارت
الل�ه علي�ه وآ َلـه وس�لم واس�تلهام مواقف�ه يف الثبات والش�جاعة
ملواجهة قوى الرش وطواغيت الفساد.
ودعا املش�اركون جماهريَ الش�عب اليمن�ي إىل مواصلة الصمود
واملصاب�رة يف مواجَ هة العدوان األَمريكي الس�عودي ،منوهني إىل أن
ينتهي أمام الحق والثابتني
النرص صرب س�اعة وأن الباطل ال ب�د أن
َ
معه.
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( ددعلاعلاا

م�سري ٌة جماهريي ٌة حا�شد ٌة مبيدان التحرير ب�صنعاء ت�أييداً حلكومة الإنقاذ:

يبار ُك حكومة اإلنقاذ
الشعب ِ
ُ
استحقاق وطني مت ّو ٌج لتضحيات األبطال في جبهات العز والشرف
ٌ
تشكي ُل الحكومة

 خاص:ُ
العاصمة صنع�اء ،عرص الثالثاء بمي�دان التحرير،
ش�هدت
ً
ً
جماهريية حاش�د ًة؛ تأييدا ً
ومباركة لتش�كيل حكومة
مسير ًة
اإلنقاذ الوطني.
وأك�د املش�اركون يف املسيرة مباركته�م لتش�كيل حكومة
ً
ملبية لتطلع�ات وطموحات أبناء
اإلنق�اذ الوطني التي ج�اءت
الش�عب اليمني يف تعزيز االصطفاف الوطني ومواجهَ ة العدوان
والتحدّيات التي تواجه البالد خالل املرحلة الراهنة.
ورف�ع املش�اركون يف املسيرة أعلام الجمهوري�ة اليمنية
والالفت�ات املعّب�رّ ة ع�ن تأييده�م لحكوم�ة اإلنق�اذ الوطن�ي،
واملناهضة للعدوان الس�عودي األَمريكي والسياس�ة األَمريكية
يف املنطقة.
ِ
الهتافات املعبرّ َة عن تأييدهم ودعمهم
كما ردّد املش�اركون
لحكوم�ة اإلنق�اذ الوطن�ي وخياراته�ا املناهض�ة للسياس�ة
األَمريكية منها «حكومة انقاذ وطني أيدها الشعب اليمني”.
وخال َل املسيرة أ ّكدت كلمة األحزاب السياس�ية التي ألقاها
عضو الهيئة التنفيذية لتكتل األحزاب املناهضة للعدوان عارف
العام�ري ،مباركتها لتش�كيل حكوم�ة اإلنق�اذ الوطني والتي
ج�اءت يف مرحل�ة صعب�ة متحدية صل�ف الع�دوان والحصار

السعودي والتحالف األَمريكي الصهيوني.
وق�ال «إنن�ا يف ت�كل األح�زاب املناهضة للع�دوان مع دعوة
األخ صال�ح الصماد رئيس املجلس الس�يايس األعلى نحو بناء
السلام» ..داعي�ا ً الحكومة إىل تبنّي استراتيجية لبناء السلام
وصناعة االقتصاد والتنمية يف اليمن.
ُ
كلمة الجيش اليمني واللجان الش�عبية التي ألقاها
وباركت
القايض محمد حس�ن العنيس للش�عب اليمني تشكيل حكومة
اإلنق�اذ الوطن�ي والتي تزامنت م�ع حُ لُول مولد س�يد البرشية
محمد صىل الله عليه وعىل آله وسلم وذكرى االستقالل املجيد.
وقال «نعاهد الله والش�عب العظيم أن نتصدّى لقوى الغزو
ومرتزقتهم وملتزمني بالوفاء لكل قطرة دم س�قطت وبتحرير
ُك ّل شبر من أرضن�ا الطاهرة التي دنس�تها أق�دام الغزاة ولن
تغرينا أموالهم ولن ترهبنا قواتهم وال تخيفنا تحالفاتهم».
من جانبها اعتربت هناء العلوي يف كلمتها عن املرأة ،تشكيل
الحكومة خطوة نحو إقرار السلام؛ كونها جاءت بقرار داخيل،
ومن باب املس�ؤولية الوطنية ولي�س من القوى الخارجية التي
تس�عى للهيمن�ة ..مش�يد ًة بالتش�كيلة الحكومي�ة التي مثلت
األطياف السياسية املختلفة وحققت مبدأ الرشاكة الوطنية.
ُ
رئي�س املؤتمر الوطني
وبارك�ت كلمة الش�باب التي ألقاها
للش�باب عبدُالرحم�ن الحس�ني للقيادة السياس�ية وللش�عب

اليمن�ي تش�كيل الحكوم�ة ..مؤك�دا ً أنها تش�كلت بعي�دا ً عن
التدخالت الدولية وأنها ستعزز الرشاكة الوطنية.
وأك�دت تأيي َد ش�باب اليمن للحكوم�ة وبرنامجه�ا العام..
داعيا ً مجلس النواب إىل املوافقة عىل برنامج الحكومة.
وتخلل املسير َة قصيد ٌة للش�اعر عب�اد أبو حات�م وقصيدة
للشبل عبدالله الضحياني.
بيا ُن املسرية اعترب أن تشكيل الحكومة هو استحقاق وطني
مت�وّ ج لتضحيات األبط�ال يف جبهات العز والشرف والبطولة
والنهوض بالعمل املؤسيس واألداء اإلداري واالقتصادي والتغ ُّلب
عىل املخاطر املحدقة بالش�عب اليمني و َر ِّ
ص الصفوف وتعزيز
املوقف الوطني يف مواجهة العدوان.
كم�ا أكد البيان عىل أن تش�كيل الحكومة ج�اء تلبية برغبة
الجماهري وإرادة الش�عب اليمني ،وأن تشكيلها تكريس للقرار
الوطني املس�تقل وعىل املجتمع الدويل وهيئاته النزول عند هذه
اإلرادة الشعبية.
ودعا بيان املسيرة الجمي َع ويف مقدمتهم القوى الوطني إىل
ب�ذل أقىص الجهود والطاقات يف س�بيل إنجاح الحكومة للقيام
بمهامها التأريخية امللقاة عىل عاتقها.
وأش�ار إىل رضور ِة تعزيز الوَح�دة الوطنية ورص الصفوف
وتوحيد الجهود والطاقات ملواجهة العدوان السعودي األَمريكي

الغاشم.
وعّب�رّ البيا ُن عن األم�ل يف أن تبذل الحكوم�ة أقىص الجُ هُ ود
َّ
مؤسس�ات الدول�ة والتواصل مع العال�م وكرس العزلة
يف إدارة
التي تعيش�ها اليم�ن والتخفيف عىل الش�عب اليمني من وطأة
َّ
وخاصة اآلثار االقتصادية الناتجة
تبعات وآثار العدوان الغاشم
عن الحصار املطبق والتدمري املمنهج للمؤسس�ات والقطاعات
االقتصادي�ة ونقل البن�ك املركزي وم�ا ترتّب علي�ه من تبعات
َ
الحكوم�ة أمام
مُضني�ة عىل الش�عب اليمن�ي ،وهو م�ا يجعل
اس�تحقاقات مُلحّ ة يف إدارة الوضع االقتصادي وإيجاد الحلول
الرسيعة والراجعة والبحث عن بدائ َل من شأنها تخفيف معاناة
الش�عب اليمني وتضبط إيقاع الحياة وتُعي ُد الروح للمؤسسات
وخدماتها.
كما دع�ا البيا ُن دو َل العالم إىل احرتام ارادة الش�عب اليمني
َ
الرشعية ال تُمنح
وقراره وثورته وخياراته املصريي�ة وقال «إن
من الخ�ارج الذي يقتل ويدم�ر وإنما من إرادة الش�عوب ومن
دساتريها».
وأدان البيا ُن استمرا َر العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني
ويف مقدمتها الحرب االقتصادية ونقل البنك املركزي ومما َرسة
الحصار الجوي والبحري والربي؛ بهدف تركيع الش�عب اليمني
وسلبه كرامته وحريته واستقالله.

االعرتاف الأممي لن ي�أتيَ �إال بالر�ضوخ لوا�شنطن
ُ

االسته َداف
حروب أمريكا ضد الحكومات غري العميلة ..حكوم ُة اإلنقاذ يف دائرة ْ
ُ
 -أَ ْح َمـد داوود:

�ه ُر ال�دو ُل ال ُكبرى ،وعلى رأس�ها الواليات
تُ ْش ِ
َ
س�يف العداء ألي�ة حكومة يف
املتح�دة األمريكي�ة،
ُ
وتهتف بالش�عب
العا َل�م تول�د من رح�م الش�عب
وترفض ُك ّل سياسات الخضوع والهيمنة.
املثا ُل األبرز هنا ،هو االعرتاف األمريكي واألممي
بحكوم�ة الف�ار ه�ادي والت�ي تتخ�ذ م�ن فنادق
الرياض مأوىً لها ،واس�تدعت عدوانا ً غاش�ما ً عىل
بالدنا دمر ُك ّل يشء ،وتحظى بس�خط شعبي عارم
يف الشمال والجنوب.
أمري�كا وال�دو ُل العميل�ة لها يف العا َل�م ال تنظر
إلىَ الجرائ�م البش�عة والقتل اليوم�ي الذي يتعرض
ل�ه الش�عبُ اليمني ومعانات�ه الدائم�ة ،فكيف لها
أن تتح�رك لرفع ه�ذه املعاناة وهي الت�ي تصنعها
وتخطط لها وتأمر ملوك الرياض ومرتزقة العدوان
بتنفيذ أوامرها ،فحكومة اإلنقاذ الوطني ببس�اطة
وثورة  21س�بتمرب جاءت من رحم الشعب ورفعت
شعارا ً كبريا ً مح َّرما ً عىل الشعوب العربية أن ترفعَ ه
وهو« :ال للهيمنة وال للتدخالت الخارجية».
مسير ُة مي�دان التحري�ر بالعاصم�ة صنع�اء
املؤيدة واملباركة لحكوم�ة اإلنقاذ الوطني أغاضت
واش�نطن وحلفاءَه�ا بالتأكي�د ..فه�ذه الجماهري
التي هتفت لصالح الحكومة هي ذاتها التي هتفت
ض�د الحكومات الس�ابقة التي ّ
فضل�ت االرتماء إلىَ
الحُ ضن السعودي واألمريكي ،وَهنا تك ُم ُن أهميتها
يف أنه�ا ول�دت بعيدا ً ع�ن التدخلات الخارجية ويف
مقدمتها التدخل األمريكي السافر.
االنتص�ار الكبري للثورة الش�عبية ،اختلف
وبعد
ِ

نفسه تائها ً
الوضع ُتماماً ،فالسفري األمريكي وجد َ
ال ح�دود لصالحيات�ه إال على ال�ورق املتناثرة عىل
طاولته يف س�فارته بصنعاء ،والس�فري الس�عودي
وج�د َ
نفس�ه مكبالً بقي�ود كثرية ،فه�و عاج ٌز عن
اختراق القصر الجمه�وري أ َ ْو مجل�س ال�وزراء،
ووحدَه الش�عبُ مَ ن يصنع قراره ويفرض مصريه،
وبالتأكي�د لقد كانت هذه الحرب املجنونة نتاجَ هذا
الواقع الذي لم يستوعبه األمريكي أ َ ْو السعودي.
السياس�ةَ
َ
وبالق�راءة املتأني�ة للتأري�خ ف�إن
الخارجي�ة للوالي�ات املتحدة األمريكي�ة تعتم ُد عىل
الحرب االس�تباقية لك ِّل نظام أ َ ْو حكومة ال تس�بح
بحمده�ا أ َ ْو تخضع لسياس�تها ،وش�كل االقتصاد
ورقة الضغط أ َ ْو االبْت َزاز األمريكي لكل دولة ترفض
السياس�ة الخارجية التي تنتهجها الواليات املتحدة
منذ نش�أتها ،األمر الذي يؤثر س�لبًا داخل األوساط
املحلية لتلك الدولة ،ويش�كل يف الوقت نفسه مرب ًرا
قويً�ا ل�دى أمري�كا بف�رض املزي�د م�ن العقوبات
التجارية واالقتصادية معً ا.
ومنذ الحرب العاملي�ة الثانية أصبحت العقوبات
االقتصادية سلاحً ا مش�هَ ًرا للواليات املتحدة تهدد
ب�ه ُك ّل م�ن ال يحق�ق مصالحه�ا حت�ى أصبح�ت
أكث�ر الدول اس�تخدامً ا يف العالم لسلاح العقوبات
االقتصادي�ة وأكثره�ا مب�ادر ًة لفرضه ،س�واء من
جانب واحد أ َ ْو عرب الحش�د الدويل إلقراره من خالل
املنظمات الدولية ال سيما األمم املتحدة.
َ
السياس�ة تع َّرض�ت الكثريُ من
وبالفع�ل ه�ذه
الحكوم�ات لالبْت� َزاز والح�رب االقتصادي�ة املع َلنة
من قبل البي�ت األبيض ،ويف مقدمته�ا الجمهورية
اإلسلامية يف إي�ران ،الت�ي فرض�ت عليه�ا أمريكا

عقوب�ات متع�ددة ابتداء م�ن ع�ام  1979ومرورا ً
بالع�ام  ،1984وعقوب�ات أ ُ ْ
خـــ� َرى يف الس�نوات
املاضية أبرزها برنامج إيران النووي.
وقد منعت الواليات املتحدة عام  2008املصارف
األمريكية من أن تكون وس�ي ً
طا يف تحوي�ل أَمْ ـوَال
م�ن أ َ ْو إلىَ إي�ران ،وهو م�ا تفعله واش�نطن حاليا ً
بالش�عب اليمني ،حيث تمنع تحوي�ل األَمْ ـوَال من
واش�نطن إلىَ اليم�ن ع�ن طري�ق البنك املرك�زي أ َ ْو
البن�وك األ ُ ْ
خـــ� َرى التجاري�ة يف عق�اب اقتصادي
للشعب اليمني توج بنقل البنك املركزي من صنعاء
إلىَ عدن ،وبتعاون وتواطؤ من ملوك الرياض والفار
هادي وحكومته الوضيعة.
وم�رارا ً قطع�ت الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة
عالقاته�ا الدبلوماس�ية م�ع الحكومة الس�ودانية
عندم�ا تصل الخالف�ات بني الحكومتين إلىَ مداها،
وعندم�ا تهدأ األم�ور تكتفي بتعيين ممثل لها من
عاصمة قريبة ملتابعة إجراءات الهجرة وغريها.
وحرمت الس�ودان لعدة س�نوات من االستفادة
من املعونات وتمويالت الصناديق الدولية والتعامل
مع الرشكات الصناعية العاملية ،مما أثّر س�لبًا عىل
كثري من الصناعات السودانية املحلية.
ً
ونتيج�ة لس�وء العالق�ات بني ليبي�ا وأمريكا يف
ٍ
اج�راءات
حقب�ة الس�بعينيات ،اتخذت واش�نطن
ً
قاس�ية على الحكوم�ة الليبي�ة ،ففي ع�ام 1981
قض�ت وزارة الداخلي�ة األمريكي�ة بع�دم صالحية
جواز السفر األمريكي للسفر إلىَ ليبيا ،ووصل األمر
يف عام  1982إلىَ منع اس�ترياد النفط الليبي وحظر
التصدير إلىَ ليبيا.
ُ
نطاق العقوبات يف عام  1986ليش�م َل
وتوس�ع

الحظ َر الش�ام َل لالس�ترياد والتصدي�ر والتعاقدات
التجارية وكافة األنش�طة املرتبطة بالس�فر لليبيا،
حيث نص�ت العقوبات األوْىل على أن يُوقف جميع
األمريكان والرشكات األمريكية أنشطتها التجارية
وتعامالته�ا مع ليبي�ا يف األول من فرباي�ر من عام
 ،1986كم�ا يجب أن يُغ�ادر ُك ّل األمريكان األرايض
الليبية باستثناء الصحفيني ومن يحملون تصاريح
للعمل اإلن ْ َساني.
وفرضت الواليات املتح�دة األمريكية وحلفاؤها
ً
ٍ
صارمة على العراق إثر احتالل
عقوبات
الغربي�ون
الكوي�ت ،لك�ن ه�ذه العقوب�ات أرضّ ت بالش�عب
العراق�ي قب�ل حكومته ،وتس�ببت يف حرم�ان هذا
الشعب من الغذاء والدواء واملياه النظيفة وخدمات
الرعاية الصحية والتعليم واألمن عىل مدى أكثر من
 12سنة ،وأدت إلىَ وفاة أكثر من نصف مليون طفل
وملي�ون مواطن عراق�ي خالل عقد التس�عينيات،
وتوجت أمريكا عقوباتها الجائرة عىل شعب العراق
بغزوه�ا ألراضي�ه ع�ام  2003وتدمري ُم َؤ ّ
سس�اته
وبنيته التحتية.
وبع�د الغزو العراقي للكوي�ت عام  1990قامت
الواليات املتح�دة بفرض عقوبات اقتصادية جائرة
ضد الشعب العراقي ،واس�تطاعت أن تصدر القرار
« »661من قبل هيئة األمم املتحدة الذي كان بمثابة
الحرب املفتوحة عىل العراق.
وبس�بب العقوبات املذكورة استخدمت القوات
ّ
املنضب املحرم دوليًا
األمريكية أس�لحة اليوراني�وم
وتلويث بيئة العراق تمامً ا ،ما أدى إلىَ حدوث وفيات
ب�اآلالف ناهي�ك عن التش�وهات الخلقي�ة لحديثي
ال�والدة واإلصاب�ة بالرسطان�ات وظه�ور م�رض

“ابيضاض الدم”.
ً
ضحية للغض�ب األمريكي،
س�وريا أَيْضا ً كانت
عقوبات وحصارا ً اقتصاديا ً
ٍ
حيث فرضت واشنطن
عىل الش�عب الس�وري ش�ملت من َع دخول نس�بة
كبرية من السلع واملنتجات الغذائية واألدوية.
ومدّدت أمري�كا العقوب�ات التجارية املفروضة
عىل كوبا منذ عقود ،حيث تم إلغاء تحويل األَمْ ـوَال
وسفر األمريكيني ذوي األصول الكوبية إلىَ الجزيرة،
م�ا أثّ�ر على التنمي�ة االقتصادي�ة واالجتماعي�ة
والثقافية للش�عب الكوبي ،وخاصة الفئات األش�د
ً
ضعفا.
ً
ووفقا لوس�ائل اإلعلام الكوبية ،ف�إن الحصا َر
التجاري املفروض عىل الشعب الكوبي عىل مدى 50
عامً ا من قبل حكومات أمريكية متتالية قد تس�بب
بأرضار كارثية.
َ
وس�عَ ت الوالي�ات املتحدة إلىَ ش�ن عقوبات عىل
الصني يف حربها السياسية والتجارية معها؛ إلرغام
بكني عىل فتح أسواقها أَمَ ــام السلع األمريكية.
واس�تخدمت واش�نطن لهذا الغ�رض ،عقوبات
تجارية تش�مل حرمان الصني م�ن برامج املعاملة
التفضيلي�ة مث�ل وضعي�ة الدول�ة األوْىل بالرعاي�ة
وحرمانها من ق�روض التوري�د والتصدير البنكية
التي تمنح للدول الصديقة ألمريكا.
وتعم ُل أمريكا عىل فرض نفوذها يف معظم دول
العالم ال س�يما الدول العربية ،مستغلة انبطاح تلك
الحكوم�ات ،ووصل األمر بواش�نطن أنها حمت يف
امل�ايض إرهابيني عتا ًة مارس�وا اإلره�ابَ يف أمريكا
الالتيني�ة؛ َّ
ألن ممارس�اتهم اتفق�ت م�ع املصال�ح
األمريكية.

( ددعلاعلاا

تقرير 9

 سيمخلاا سيمخلامخلاد  8سيمخلاايد  8سيمخلامخلالا

رئي�س املجل�س ال�سيا�سي الأعلى �صالح ال�صمّ اد يف حوار مع قناة امل�سرية:
ُ
نترك للعدو أَ َّي موطئ ق َدم في أَي شبر من البالد وسيأتي اليوم الذي تنحني الكثي ُر من الدول إجالالً لهذا الشعب العظيم
الشعب
نعد
اليمني أال َ
َّ
َ

العدو لديه استراتيجي ٌة في إبقاء وضع البلد مشلوالً وكل ما نراه في
َ
ليعيش الناس على األحالم والسراب
أمل
نهاية المفاوضات يأتون ببارقة ٍ
القائمون بأعمال الوزراء أداروا المرحل َة بكل جدارة واقتدار وكان لهم دو ٌر كبي ٌر جد ًا في الحفاظ على ما تبقى من هذه ال ُم َؤ ّسسات

نتألّم حين نرى الكثي َر من أبناء شعبنا يرتمون في أحضان العدوان ،ومن المهم جد ًا
أن نتعام َل معهم كإخوة يمنيين إذا كان لديهم ذرة احترام لهذا الوطن
 -خاص:

أجرت قنا ُة املسرية ،مساء االثنني املايض ،حوارا ً
مط�وّ ال ً مع رئي�س املجلس الس�يايس األعىل صالح
الصمّ اد ،تناول فيه أبر َز املس�تجدات عىل الس�احة
اليمني�ة ،ويف مقدمته�ا تش�كيل حكوم�ة اإلنق�اذ
الوطني.
ُ
َ
املجلس الس�يايس
الرئي�س الصمّ �اد :إن
وق�ال
اس�تثنَائية ويف مرحلة ْ
أت�ى يف وضعي�ة ْ
اس�تثنَائية
ومنعطف خطري جداً ،ويوم إعالن املجلس السيايس
كان الع�دوان يراه�ن عىل تفكيك الجبه�ة الداخلية
وعىل أن يصل بالشعب اليمني من خالل الحصار إىل
مرحلة الرتكيع واالستسلام والخضوع ،كما اعترب
إعالن املجلس الس�يايس أتى لتعزي�ز حالة الصمود
ملواجَ هة الع�دوان وترتيب وضع البلد الداخيل والذي
تُ�وِّجَ أَيْض�ا ً بفضل الله س�بحانه وتع�اىل وبجهود
جبّ�ارة م�ن ُك ّل الوطنيين يف ه�ذا الوط�ن بإعالن
الحكومة التي أتت يف هذا السياق.
وأض�اف الصمّ �اد بالق�ول« :الخ�ارجُ لدي�ه
استراتيجية يف إبقاء وضع البلد مشلوالً ،هم لديهم
هذا اليشء ،حتى يف إطار املفاوضات نحن لم نلمس
حت�ى اآلن أَي�ة خط�وة إيجابي�ة تس�هم يف إيق�اف
العدوان ورفع املعاناة عن هذا الشعب ،وكل ما نراه
أن�ه يف نهاية املفاوضات يأت�ون ببارقة أمل ليعيش
الناس عىل األحالم وَالرساب».

ل مِن ال شيء
وجو ُد حكومة أفض ُ

واس�تدرك قائالً« :نحن من خالل تركيز العدوان
نفس�ه واألمريكيني بال�ذات عىل إبق�اء وضع البلد
لرتتيب
مش�لوالً ،نعلم أَهميّة وجود ه�ذه الحكومة
ِ
وض�ع البل�د الس�يايس ه�ي ل�م تعمل ش�يئا ً حتى
اآلن ،لك�ن نحن نأم�ل أنها س�تعم ُل الكثري ووجود
الحكومة وتس�يري أمور البالد يف ظل وجود حكومة
أفضل من أال يشء».
ٌ
اس�تهداف ممنه�ج
وأش�ار إىل أن�ه كان هن�اك
لجمي�ع ُم َؤ ّ
سس�ات الدول�ة إليصاله�ا إىل مرحل�ة
خطرية م�ن االنهيار والرتهل ،ف�كان من املهم جدا ً
أن نص� َل إىل ترتي�ب وضع هذه ا ُمل َؤ ّ
سس�ات وترتيب
الوضع الداخيل للبلد.
وحول ما أشيع عن العدد الكبري يف الحكومة قال
استثنَائية ووضع ْ
الصمّ اد :إننا يف مرحلة ْ
استثنَائي
ونح�ن بحاج�ة إىل مضاعَ ف�ة الجه�ود وإىل وج�ود
أكث�ر الخِ ربات والكفاءات يف هذه الحكومة لتتظافر
الجه�ود ،مشيرا ً إىل أن هؤالء ال�وزراء هم أكرب من
موض�وع أنهم أتوا من أجل أن يكس�بوا مغان َم هنا
أ َ ْو هناك ،بل أتوا ليحلوا مش�اكل البلد ،وس�يكونون
عون�ا ً بإذن الله تع�اىل للمجلس الس�يايس األعىل يف
إدارة شئون البلد.
َ
املرحلة التي اس�تغرقت
وأكد الرئيس الصمّ اد أن
من�ذُ تعيني الدكتور عبدالعزيز ب�ن حبتور وتكليفه
بتشكيل الحكومة إىل أن تم إعالنها لم يكن هناك أية
عرقلة ،بل كان هناك نقاش�ات طويلة ومستفيضة
والتي كانت إيجابية وبناء ًة ويف س�بيل كيف نتحمّ ل
املس�ئولية وكيف نتحمّ ل املغارم يف س�بيل مواجهة
الع�دوان ،الفت�ا ً أنه ل�م تكن هناك مطام�عُ ،بحيث
أن الن�اس مثالً نقول اختلفوا عىل مَ ن يمس�ك هذه
ال�وزارة؛ ألنه�ا أفضل أو هذه ألنه�ا أفضل ،بل كان
هن�اك نقاش�ات بناءة من أج�ل كيف ندي�ر الدولة
وكيف نستطيع أن تكون هناك رؤية واضحة بحيث
ما نفتح مجاال ً للمشاكل يف املستقبل.

االعرتاف الخارجي
ُ

ُ
الرئيس الصمّ اد أنهم ال يعوّلون عىل موقف
وأ َّكد
خارج�ي واضح يف س�بيل دعم ه�ذه الحكومة؛ ألن
التعوي َل أوال ً عىل الدور الش�عبي واالرتياح الش�عبي
ال�ذي قوبلت به تش�كيل ه�ذه الحكوم�ة ،الفتا ً إىل
أن ه�ذا ال�دو َر الش�عبي يُعطي زخما ً ش�عبيا ً لهذه
الحكوم�ة وس�يفرض عىل املجتمع ال�دويل التعامل

منه».
وأوض�ح الصمّ �ا ُد أن تطهيرَ أرايض اليمني من
دن�س املحتلين هو الت�زام أخالقي ودين�ي وقيمي
ووطني ،عليهم يف املجلس الس�يايس األعىل ويف هذه
الحكوم�ة طال الوقت أم قصر ،منوها ً إىل أن هناك
مش�اغ َل كثيرة وجبهات متع�ددة ربم�ا أثّرت عىل
التوجّ �ه لدحر هذا االحتالل م�ن ُك ّل مناطق اليمن،
لك�ن هذا يشء نعتربه دَينا ً علينا لش�عبنا ْ
أن ال نرت َك
لهذا العدو أَيّ موطئ قدم يف أَي شرب من هذه البالد،
سواء طال الوقت أم قرص.
وبّي�نّ الصمّ �ا ُد أن الحالة االقتصادية والس�يئة
واملرتدي�ة والف�وىض األمني�ة يف ه�ذه املناطق التي
ت�رزح تح�ت س�يطرة االحتلال ،تنب�ئ عن س�وء
ودن�اءة وحقارة أه�داف العدوان ،ول�و كان لديهم
ذرة من اهتمام أ َ ْو احرتام لهذا الش�عب َلجعلوا عدن
تش�ا ِك ُل دبي أ َ ْو أبو ظب�ي أ َ ْو الرياض ،لكنهم دخلوا
ليجعل�وا عدن بؤر ًة للقاعدة وداع�ش ،هناك الكثريُ
م�ن االغتياالت ،من الفوىض ،من عمليات التفنُّن يف
قتل أبناء هذا الش�عب ،هناك تعطي�ل لكل خدمات
الكهرب�اء ،املي�اه ،الط�رق يف ع�دن ويف غريه�ا من
املحافظات التي ترزح تحت سيطرة االحتالل.
اإليجابي والبناء مع هذه الحكومة.
َ
ونص�ح الصمّ �اد ،املجت َ
يكون
م�ع ال�دويل ب�أن
تعاطيه إيجابيا ً مع هذه الحكومة.
َ
البعض كان يظن أن املجلس
وأشار الصمّ اد إىل أن
السيايس أتى كورقة مزايدة من أجل املفاوضات أ َ ْو
غريها ،معتربا ً أنه بتشكيل الحكومة اكتُملت جمي ُع
س�لطات الدول�ة س�واء الس�لطات الترشيعي�ة أ َ ْو
السلطة التنفيذية أ َ ْو السلطة القضائية ،وأصبحت
هن�اك دولة ُم َؤ ّ
سس�ات موجودة على الواقع دولة
رشعية اس�تمدت رشعيتها من الربملان الذي يُعتبرَ
هو مصد َر ثقة الش�عب ويمث ّ ُل جمي َع أبناء الشعب
اليمن�ي وبتش�كيل الحكوم�ة تك�ون الحلق�ة ق�د
اكتملت.
ولفت الصمّ اد أن اليد األمريكية تُسّي�رّ املجتمع
الدويل ،وهم يعرفون أنه ال رشعية لهادي.
ورأى الصمّ اد أن املجت َ
مع الدويل ليس لديه جدية
واضحة وحقيقية وم ِ
ُنصفة للشعب اليمني تُفيض
إىل وقف العدوان ،وه�ؤالء تركوا الحبل عىل الغارب
ومرتزقت�ه بإيع�از م�ن أمري�كا واإلمارات
له�ادي
ِ
والسعودية ،مشريا ً إىل أنهم ملسوا أن هؤالء يريدون
أن يبق�ى واق�ع البلد مش�لوال ً وال يكون هن�اك أَية
ترتيبات لوضع البلد.
وأش�اد الرئيس الصمّ اد للدور الكبري الذي قدّمه
القائمون بأعم�ال الوزراء قبل تش�كيل الحكومة،
مؤكدا ً أنهم أداروا املرحلة بكل جدارة واقتدار ،وكان
لهم دور كبري جدا ً يف الحفاظ عىل ما تبقى من هذه
ا ُمل َؤ ّ
سسات من التاليش واالنهيار.
ُ
املجلس الس�يايس األعلى إىل أنه
وأش�ار رئيس
تكريمي له�ؤالء الرجال الذين
س�يكون هناك حف ٌل
ٌّ
وقفوا يف أش�د الظ�روف وحافظوا عىل االس�تق َرار
االقتصادي واألمني وغريه.
وخاطب الصمّ اد الش�عبَ اليمن�ي قائالً« :نحن
ال نقول إن الحكومة س�تنقلُهم إىل الفردوس ،وهي
تس�مى حكوم�ة إنقاذ ج�اءت لتنقذَ م�ا تبقى من
الوض�ع ،لتحافظ عىل ما تبقى من الوضع ،ولتعمل
م�ا بوس�عها إليج�اد الحل�ول املس�تقبلية وتنظيم
اإلي�رادات وتحس�ينها والعم�ل عىل تحفي�ز الكادر
الوظيف�ي ملزيد من العط�اء ومزيد من البذل ومزيد
م�ن األداء العميل ،والعم�ل عىل تحسين اإليرادات
وبالذات لتغطية العجز الحاصل؛ لتستطيع إن شاء
الله الوصو َل إىل دفع رواتب املوظفني».

ل كثرية
ٌ
خيارات كثري ٌة وبدائ ُ

ُ
الرئيس الصمّ �ا ُد أن هن�اك الكثريَ من
وأوض�ح
الحاالت الصعبة التي يدمى لها القلب ،لكن العدوان
كان هو الس�بب الذي أسهم يف إيقاف إيرادات الغاز
والنف�ط ،وأس�هم يف وق�ف اإلي�رادات الجمركي�ة،
وأس�هم يف عرقل�ة الس�فن والس�لع األساس�ية

والجم�ارك والرضائ�ب ،ودمّ ر املصان�ع واملنتجات،
منتجات األلبان والدواجن وغريها.
وأش�ار الصمّ اد إىل أن هناك الكثريَ من الخيارات
والكثير م�ن البدائ�ل ،لك�ن ه�ذا م�ن اختصاص
الحكوم�ة وأنه�ا ستس�عى إىل تنفيذها ب�إذن الله
ُ
يس�تهدف حتى عىل مس�توى
تع�اىل؛ ألن الع�دوان
قاطرة الطماطم ،وعىل مس�توى مثالً وسائل النقل
نفس�ها؛ من أجل عرقلة وصول أَية مواد أساس�ية
إىل املواطنين؛ م�ن أج�ل الضغط عىل الس�لطات يف
صنع�اء؛ من أج�ل الضغط على الجبهة الش�عبية
الداخلي�ة؛ لذلك هناك الكثري من الخطوات إن ش�اء
الله سيكشف عنها يف حينها.
وأك�د الصمّ اد أن العدو أتى ليقيضَ عىل ما تبقى
يف الع�روق بعد الذبح يف الجان�ب االقتصادي ،ولكن
هناك الكثري من الرجال األحرار سواء يف مأرب أ َ ْو يف
غريها ،الذين نأمل إن شاء الله أنه سيكو ُن لهم دو ٌر
يف املستقبل يف االس�هام والضغط عىل هذه الجهات
يف عدم االستبداد عىل ثروات الشعب التي هي ثروات
لكل الشعب.

تنازالت كبرية
ٌ
ُ
الرئي�س الصمّ اد :إن
ويف الجانب الس�يايس قال
الوف�د الوطني ق�دّم الكثري م�ن التفاهمات وكانت
نقاط مس�قط الس�بع الت�ي أعلنت آن�ذاك ثم جاء
بعدها جنيف 1وجنيف  2ثم مفاوضات الكويت ،ثم
االتفاق األخري يف مس�قط بإرشاف وزير الخارجية
العماني لكنها لم ِ
تأت بجديد.
وزاد الصمّ �اد بالقول« :قوى الع�دوان حريصة
عىل إيج�اد رشخ يف الجبهة الداخلية ،ولكن هيهات
له�م ذلك ،فالق�وى الوطني�ة أصبحت أكبرَ وأكثر
وعي�ا ً ونضج�ا ً من أَي وق�ت مىض ،ثم أنه�م كانوا
ٌ
موقف من األمريكان،
يظن�ون أن أنصار الله لديهم
وأنهم سيرفضون ه�ذه الورقة وسيرفضون هذا
اللق�اء ،بحي�ث يس�تطيعون أن يحش�دوا املجتمع
الدويل بش�كل أكرب لتصعيد جدي�د فكانوا يعدون له
بقياد ِة محمد بن زايد يف مناطق الحديدة والسواحل
الغربي�ة ،لكن نحن نعلم أنه يعمل�ون الكثري الكثري
م�ن املبررات التي تس�تطيع أن تعطيه�م زخما ً يف
عدوانه�م ،ونعم�ل ما بوس�عنا يف تفوي�ت الفرص
عليه�م ،وع�دم إعطائه�م أَي مبرر الس�تعطاف
َ
مواقف دولية برغم أنها موجودة
الخارج أ َ ْو حش�د
س�ابقاً ،فوّتنا عليهم ه�ذه الفرصة ،ونحن نعلم أن
األع�داء يحاول�ون أن يصط�ادوا يف امل�اء العكر من
خالل هذه التفاهمات».
وح�ول زيارة وف�د أنص�ار الله إىل الصين ،أكد
الصمّ �اد أنها جاءت بطلب رس�مي م�ن الخارجية
الصيني�ة لزي�ارة الصين ،الفت�ا ً إىل أن البعض أراد
حرفه�ا ع�ن أهدافها ،ونح�ن نقول إن أنص�ار الله

مكون س�يايس أس�ايس يف مواجهة الع�دوان ،ومن
حقه�م أن يلتقوا بأي طرف إقليم�ي أ َ ْو دويل لتبديد
أَي�ة مخ�اوف وإيض�اح الص�ورة ل�دى الكثري من
األ َ ْ
ط� َراف؛ ملا في�ه مصلحة البالد ومل�ا فيه توضيح
الص�ورة وتبدي�د الكثري من املخاوف التي ّ
رس�خها
مرتزقة العدوان ل�دى الكثري من األ َ ْ
ط َراف اإلقليمية
والدولية.
وبّي�نّ
ُ
الرئي�س الصمّ �ا ُد أن اإلخ�و َة يف املؤتم�ر
الش�عبي الع�ام يبذلون جُ هدا ً جبّ�ارا ً يف هذا املجال،
وهناك الكثري من الش�خصيات ،اللجنة العامة ،من
أعضاء الربمل�ان ،يبذلون جُ ه�دا ً يف إيضاح الصورة،
ويف نقل مظلومية الشعب اليمني.

أنصارُ اهلل َواملؤتمر ..عالق ٌة متينة

ُ
الرئي�س بالعالق�ة املتين�ة بين املؤتمر
وأش�اد
الش�عبي الع�ام وأنصار الل�ه ،موضحا ً أنه�ا دماء
امتزج�ت يف خن�دق مواجه�ة الع�دوان ،وأن قيادة
الطرفين ت�درك أبعاد وخط�ورة املرحلة ،وتس�هم
بدور كبري للوص�ول إىل تحالفات حقيقية ورشاكة
حقيقية.
وق�ال :ال قلق إطالقا ً م�ن الزوبع�ات اإلعالمية
الت�ي تصدر هن�ا وهن�اك ،وَنحن مطمئن�ون تمام
االطمئنان إىل متانة وقوة هذه العالقة التي ُر ّ
سخت
بالدم�اء بني أنص�ار الل�ه واملؤتمر الش�عبي العام
وغريهم من القوى الوطنية التي وقفت يف مواجهة
العدوان.

توجـ ٌه أمريكي لتمزيق املنطقة
ُّ

وبش�أن التحركات يف املحافظات الجنوبية التي
تش�جّ ع االنفصا َل ،أوضح الرئيس الصمّ اد أن هناك
مرشوعا ً أمريكيا ً لتمزيق املنطقة بشكل عام ،وهذا
املشروع األمريك�ي هو نم�وذج ظاه ٌر يف س�وريا
وظاهر يف ليبي�ا ،ليس املش�كلة يف اليمن كما يقال
ه�ي النف�وذ اإليراني وعالق�ة هذا الط�رف بإيران
لتمزي�ق املنطقة،
أ َ ْو بغيره ،هناك توجُّ � ٌه أمريكي
ِ
م ّزق�وا س�وريا مزقوا ليبي�ا ،م ّزقوا تون�س ،م ّزقوا
العراق وأفغانس�تان ،فهناك توج ٌه أمريكي لتمزيق
املنطقة.
واس�تدرك الصمّ اد بالقول« :لك�ن نحن أملنا يف
الله كبري ويف األحرار من أبناء املحافظات الجنوبية
والرشقي�ة ب�أن هن�اك الكثيرَ يدرك�ون خط�ورة
ُ
يهدف إليه العدوان ،والحكومة
املرحلة وخطورة ما
ضمّ �ت يف تش�كيلها بُع�دا ً وطنيا ً عىل مس�توى ُك ّل
محافظ�ات الجمهوري�ة اليمني�ة وكل مناطقه�ا
وتكويناته�ا وفئاته�ا ،وهناك تن�ا ٍم للوعي يف أغلب
ه�ذه املحافظات الت�ي ترزح تحت وط�أة االحتالل
للتخلص م�ن هذا االحتلال والتحرر واالس�تقالل

يف اليمن حكومة واحدة

ونفى الصمّ ا ُد وجو َد حكومتني يف اليمن ،معتربا ً
أن الحكوم�ة الرشعي�ة ه�ي حكومة صنع�اء التي
َ
ناق َ
�ش الربمل�ان برنامجَ ها تحت قبت�ه ،الفتا ً إىل أنه
إذا كان هناك توجه لدى الخارج ملوضوع االنفصال
وموض�وع رشذمة اليم�ن وأقلمته ،فهذا ش�أنهم،
وس�نواجه هذه املش�اريع حتى ن ُ ِ
فش� َلها بإذن الله
تعاىل ،لكن أن تق�ول يل إن هناك حكومة ،أين توجد
ٌ
حكومة يف فنادق
الحكومة يف عدن؟ ال يوجد ،هناك
الري�اض ال يختلف�ون عن ضب�اط وق�ادة الجيش
الس�عودي واإلماراتي واألمريك�ي تماماً ،هم عبارة
عن ضباط وعمالء ومرتزقة ال يختلفون يف كونهم،
مثلاً يحملون َ
نفس الش�عور والتوجه األمريكي يف
تمزيق هذا البلد وإلحاق الرضر به.
َ
قانون العف�و العام
واعتبر الرئي�س الصمّ �اد،
ً
ً
س�بيل تعزيز
مهم�ة ج�دا ً يف
استراتيجية
خط�و ًة
ِ
التالحُ م الوطني مهما كان.
وق�ال« :نحن نعترب مَ ن يقاتلون يف صف الطرف
اآلخ�ر هم يمني�ون بال ش�ك ،ونحن نتأ ّل�م أن نرى
الكثريَ من أبناء شعبنا يرتمون يف أحضان العدوان،
لذلك رأينا أنه من املهم جدا ً أن نتعامَ َل معهم كإخوة
يمنيين إذا كان لديه�م ذرة احرتام له�ذا الوطن أن
يلبوا ه�ذا الصوت وأن يأت�وا إلينا كإخ�وة يمنيني،
أن نتفاهم جميعا ً يف بناء مس�تقبل اليمن بعيدا ً من
االرتماء يف أحضان الخارج».
َ
املجل�س الس�يايس األعلى
وأك�د الصمّ �اد أن
والحكوم�ة إذا لم تك�ن أولوية أولوياته�ا االهتمام
بالجبه�ات وتعزي�ز حال�ة الصم�ود ورعاية هؤالء
الرج�ال املرابطين ورعاية أرس الش�هداء واملعاقني
فلا خير فيه�ا؛ ألنها أت�ت من أج�ل ه�ذا اليشء،
يعن�ي أولوي�ة األولوي�ات ..فعندم�ا نق�ول أولوية
املواجَ هة العس�كرية واألمني�ة واالقتصادية ،فحتى
االقتصادي�ة والخطوات االقتصادي�ة ،فهي تأتي يف
إطار تعزي�ز الصمود له�ؤالء يف الجبهات لتغذيتهم
لرعايته�م وأرسه�م أَيْض�ا ً للحف�اظ على الجبهة
الداخلية ال يحصل اختالالت.
وح ّذر الرئيس الصمّ اد من التفريط أ َ ْو التقصري،
وال�ذي س�يكون أضعاف أضع�اف م�ا نعانيه اآلن،
الجمي ُ
�ع يعاني يف هذا الش�عب ،لكن إم�ا أن نعاني
ونجعل األعداء هم من يصيحون منا أ َ ْو أن نرتك لهم
املجال لنعاني ولنصيح تحت أقدامهم وهيهات منا
ُ
فالناس يستش�عرون هذا الشي ،الوعي الذي
ذلك،
يحمل�ه أبناء الجي�ش واألمن واللجان الش�عبية أن
ه�ذه املعاناة بعدها ف�رج ال محالة بإذن الله تعاىل،
بينما اآلخ�رون املرتزقة واآلخ�رون هم يعرفون أن
معاناته�م لي�س بعده�ا إال الذل والخ�زي والهوان
ُ
لعنة األجيال يف الدنيا ويف اآلخرة.
وستالحقهم
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األعظم..
ال َّر ُسـ ْو ُل ُ
هل نعي هذه النعمة؟
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اإلس اَلم..
ْ

نجوى ..مع الحبيب

ِمـ�ن نِـعَ ــ� ِم الل�هِ ُس�بحانَه وتعالىَ عىل
األُمَّ ـ�ة اإلسلامية أن�ه َ
أرس� َل خات� َم األَنْبيَا ِء
مُحَ مَّ ـدا ً َ
ص َّلـى الل ُه عَ َلــيْهِ وَآ َلــ ُه و ََس َّلــمَ-ريها م�ن األُمَ ـم الس�ابقة ..فلماذا
له�ا دون غ ِ
هذه ُ
الخ ُ
صوصية؟
إذا تتبعنا ِسيَــ َر األَنْبيَاء وال ُّر ُسل السابقني
على األمم الس�ابقة كانت رس�التُهم محدود ًة
ولن�اس محدودي�ن وملنطق�ة مح�دودة ..أمَّ ا
ُ
الرس�الة الت�ي ج�اء به�ا ال َّر ُس�ــ ْو ُل األعظ ُم
مُحَ مَّ ـ ٌد َ
ص َّلـى الل ُه عَ َلــيْهِ وَآ َلــ ُه و ََس َّلــمَ-ٌ
رس�الة عاملية ،ليس�ت محدودة ..للناس
فهي
جميع�اً ،ليس�ت لجماع�ة أو طائف�ة ..للعالم
أجمع ،ليست لشبه الجزيرة العربية أو املنطق
العربية فقط.
إنه فعلاً «رحم�ة للعاملني» ..بُع�ث النبي
َ
ص َّلـ�ى الل� ُه عَ َلــيْ�هِ وَآ َلــ� ُه و ََس� َّلــمَ،-ُ
والن�اس قبائ� ُل متفرق�ة ،يقتل الق�وي منهم
الضعيف ،يئدون بناتهم ،يقتتلون عىل أش�ياء
تافهة لعرشات السنني ..فوحّ د القبائل ،وجعل
ً
َ
سواس�ية كأس�نان املش�ط ،وجعلهم
الن�اس
رحما َء بينهم أشدا َء عىل أعداء الله.
ُ
املي�زات التي ج�اء بها رغ�م ما كان
ه�ذه
يتحىل به املجتمع من قوة ُ
وسلطة وعدم وجود
قانون يحكمُهم أو دولة تدير ش�ئونَهم س�وى
قوى اس�تكبار ذلك العصر املتمثل يف الفرس
وال�روم ..والتي كانت تمثِّـ ُل قوى االس�تكبار
له�ذا العصر أَمري�كا وإرسائي�ل ..ولك�م أن
تتخيل�وا كي�ف كان يُدي� ُر ال�روم والف�رس
الع�ربَ عن بُع�د واس�تخدامهم دروعا ً برشية
لحماي�ة ممتلكاتهم و ُد َولِهم ،كما تعمل أَمريكا
وإرسائيل اليوم.
ص َّلـى الل� ُه عَ َلــيْهِالنب�ي مُحَ مَّ ـ ٌد َ
بُعِ َث
ُّ
وَآ َلــ� ُه و ََس� َّلــمَ -وس�ط مجتم�ع مف َّكك ال
يجتمع عىل كلمة سواء سوى الباطل واالقتتال
فيم�ا بينهم ..فجم�ع قوتَهم ووحّ �د كلمتهم..
فأصبحوا ق�و ًة تضاهي قوى الف�رس والروم
ملا تحلو به من قوة وبأس ش�دي ٍد عىل أعدائهم
وحب ورحمة فيما بينهم.
ومن املبادئ األوىل التي غرسها ال َّر ُســ ْو ُل
األعظ ُم َ
ص َّلـى الل ُه عَ َلــيْهِ وَآ َلــ ُه و ََس� َّلــمَ-يف أوساط املسلمني مبدأ ُ اإلخاء واإلنفاق عندما
وص�ل املدين�ة بعد هجرت�ه من م ّك�ة املكرمة
فآخى بني املهاجرين واألنصار وأوجد مجتمعا ً
متماسكا ً ومتعاوناً.
وهذا ما نحتاجُ ه الي�وم ،نتآخى فيما بيننا
وننفق يف س�بيل الل�ه عىل الفقراء واملس�اكني
واملحتاجين والنازحين واليتام�ى واألرام�ل
ٌ
قريش
والجرح�ى وامل�رىض ..فقد ح�ارصت
ص َّلـى الل ُه عَ َلــيْهِوحلفاؤها َر ُس�ــ ْو َل الله َ
وَآ َلــ� ُه و ََس� َّلــمَ -واملس�لمني الذي�ن معه يف
املدين�ة حص�ارا ً ش�ديداً ،كحص�ار تحال�ف
الع�دوان الس�عودي األَمريك�ي عىل الش�عب
اليمني اليوم ..وتغلب�وا عىل الحصار بصربهم
وأخوّته�م فيما بينهم وتراحُ مهم وعطفهم عىل
بعضهم البعض.
وهي فرصة بأن نسريَ عىل سرية ال َر ُســوْل
الكريم مُحَ مَّ ـ�د َ
ص َّلـى الل ُه عَ َلــيْ�هِ وَآ َلــ ُهو ََس� َّلــمَ -وأن نتخذَه مثَالً أعىل وأسوة حسنة
يف الرف�ق واإلحس�ان م�ع جمي�ع املؤمنين..
ويش�د ُ
بعضنا بعضا ً ضد أعداء الله س�بحانه
ص َّلـى الل ُه عَ َلــيْهِوتعاىل وأعداء َر ُس�ــوْله َ
وَآ َلــ ُه و ََس� َّلــمَ -الذين يس�عَ ون إىل إفس�اد
األُمَّ ـة اإلسلامية ليتم ّكنوا منها ومن مقدراتها
وإرجاعها إىل جاهليتها األوىل والعياذ بالله.
«أش�دا ُء عىل الكف�ار رحم�ا ُء بينهم» هذه
ُ
صف�ة أهل اليم�ن يف القرآن الكري�م ،والقرآ ُن
ُ
األوقات
الكري� ُم لكل زم�ان ،فمهم�ا تغّي�رّ ت
ومهما مَ ـ َّر ِت الس�نون ،فاليمنيون أش� ٌّد بأسا ً
على أع�داء الل�ه وألين قلوب�ا ً على الضعفاء
واملساكني.

أسامة الموشكي

ــلق النبي وثقافة التكفري
بني أَخْ اَ
علي الحمزي

حسن حمود شرف الدين

( ددعلاعلاا

ذك�رى املولد النب�وي الرشيف تع�و ُد إىل الواجهة ،يف ظل
ِ
يقاربُ العامَ ين بقياد ِة
متواصل منذ م�ا
ع�دوان إجرام�ي
ِ
تحالُ ِف الرش عىل اليمن أرضا ً وإن ْ َساناً..
ُ
األمة ْ
اإلسَل�اَ مية وتف ّرقت وتناحرت
يف وقت تش�تّت فيه
بضياع أ َ ْ
خــلاَ ق نبيها واستبدلت الثقافة القرآنية
وضاعت
ِ
واأل َ ْ
خــلاَ ق املحمدية بثقافة ّ
الوهابية الدخيلة عىل ْ
اإلسَل�اَم
واملسلمني ،والتي تُرشِّ ُع التكفريَ والقت َل والسح َل والتدمري،
وتأتي ه�ذ ِه الذكرى العظيمة للتذكري بالوحدة ْ
اإلسَل�اَ مية،
وباأل ُ ُ
سس الجامعة املهمة التي توحّ د األمة وتبنيها ،كما إن
َل�اَم يف مبادئِه وقيمِ ه وأ َ ْ
اإلس َ
ْ
خــلاَ قِ �ه وتعاليمِ ه هو رحمة
للعاملني وس�عادة للبرشي�ة وكرامة لإلن ْ َس�ان ،فرؤيتُه عن
اإلن ْ َس�ان هي تلك الرؤية التي قدَّمها تلميذُ مدرسة ْ
اإلسلاَم
ُ
الناس صنفان:
عيل بن أبي طالب عليه السلام حينما قال:
أخ لك يف الدين وإما نظري لك يف َ
إم�ا ٌ
الخ ْلق .فكيف ال يتس�ع
ْ
واإلسَل�اَم يبن�ي امة يف واقعها
املس�لمون لبعضهم البعض
الداخلي عىل الرحم�ة والتعاون ،ق�ال الله تع�اىل( :رحماء
بينهم) وقال تعاىل:
(وتعاونوا عىل الرب والتق�وى) ،ومنهجه ومبادئه تجمع
وال تف�رق ،قال الله تعاىل( :واعتصموا بحبل الله جميعا ً وال
تفرقوا).
ولنا أن نس�أل كم من املال والجهد يبذل يف س�بيل وحدة
الص�ف وجمع الكلم�ة ،وكم م�ن الجهد بإمكان�ات هائلة
ووسائل متعددة وأموال كثرية تبذل يف سبيل تفريق األمة؟!
ُ
الظروف
لقد آن األوان وحان الوقت والحت البرشى وتهيأت
لشعوبنا املستضعفة وأمتنا املظلومة ان تتحرك ،وهي قد
بدأت وبنور الله وهديه ومن عزم رس�وله محمد وصربه
وأ َ ْ
خــلاَ ق�ه ،وبالت�وكل عىل الله واالس�تعانة به لتعمل من
جدي�د عىل تقدي�م نموذجا جدي�د نموذج�ا راق وحضاري
وع�ادل وعزي�ز وقوي ،يدع�و إىل الخير ويأم�ر باملعروف
وينه�ى عن املنك�ر وصلح يف أرض الله ،ويس�عى ملا يحقق

الس�عادة للبرشية الت�ي هي اليوم يف أم�س الحاجة إىل تلك
املب�ادئ واأل َ ْ
خــَل�اَ ق والقي�م ،ولن�ا أن نتص�ور أي�ن كانت
ستكون البرشية هذا العرص.
لوال جه�ود األنبي�اء والرس�ل يف مراح�ل التأريخ حني
نراه�ا عىل ما هي عليه اليوم من التيه البعيد ،إن ُ
ك ّل زيف
وضالل س�يُبطل وينمحي ويس�قط ما كان منه محسوبا ً
عىل ْ
اإلسَل�اَم وما لم يكن ،فرس�الة الله منترصة ،موعودة
منه بالنرص ،ونوره تام ولو كره الكافرون ،ومن مدرس�ة
محم�د بالتغيير الكبري ال�ذي أحدث�ه وحج�م التحديات
واالخطار التي واجهها ،واملبادئ واأل َ ْ
خــلاَ ق التي أرساها
ّ
أعظم ال�دروس وأقوى الحواف�ز ،ما يبعث األم�ل ويحفز
ً
إضافة إىل حاجة البرشية والفطرة اإلن ْ َس�انية بع َد
الهمم،
ُ
البرشي�ة الرؤى واملفاهي َم الظالمية ،فما زادتها
ما ج ّربت
إال عن�اء وش�قاءاً ،وأصبح�ت ُ
َ
الخلاص والتغيري،
تنش� ُد
يريدون ليطفئ�وا نو َر الله بأفواههم والل�ه متم نوره ولو
كره الكافرون ،هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظه�ره عىل الدين كله ولو كره املرشكون ومن خالل ذلك
فإن رس�ول الله صل�وات الله عليه وعىل ال�ه قد بعثه الله
لالمة رحمة وقدوة ومعلما يعلمنا تعاليم الدين ْ
اإلسَل�اَ مي
ك ّل القيم واأل َ ْ
الحنيف ويزيل عنا ُ
خــلاَ ق الباطلة التي كان
يمارس�ها املرشكون والتي اصبح من يس�مون أنفس�هم
مسلمون يف هذا الزمان يمارسون ُ
ك ّل تلك االفعال بل وأشد
منها كالذبح والتفجري ويبتدعون ُ
ك ّل ما هو مفس� ٌد للدين
بل ويعملون ما يريض ويلبي رغبة اليهود الذين أمرنا الله
عز وجل بمعاداتهم.
فداع�ش وال�ذي ترعاه�م وتموله�م وتدعمه�م مملكة
الظلم بني س�عود هم نفسهم من يمزقون االمة ْ
اإلسلاَ مية
الت�ي وحدها رس�ول الله صلوات الله عليه واله وس�لم ،بل
إنه�م انحرف�وا وأصبحوا يمارس�ون القتل بأبش�ع أنواعه
ويستهدفون النسا َء واألطفا َل ويستبيحون دما َء املسلمني
التي حرص عليها رس�و ُل الله فهل هؤالء مسلمون؟ ،وهل
هؤالء ينتمون إىل سيّد املرسلني.

يف ذك�رى مولدِك يا س�يّدي
يا سندي يا رسولنا املصطفى،
هل يل بمناجاتك ،ألش�ك َو إليك
ما ج�رى َملن صدق�وا يف اتّباع
م�ن ُ
ظُلم وجور،
هدى كتابكِ ،
وغدر وجفاءَ.
ُ
الن�اس علين�ا تكالب�ت،
ولقتلنا نادت وتآمرت.
و ُك ُّل ه�ذا ألننا حملنا ِصد َْق
رسالتك ،ولم نف ّرط يف أمانتك..
يف البداية :س�أعود بالزمن
كثيرا ً إىل ال�وراء ،.وما اش�به
االمس بحارض يومنا.
لكن ..وقبل أن أعود ..أريد قو َل يشء  -ومالئكة ربك ملا سأقول
شهود:-
نحن اليمانيون يا طه ..نحن فقط من عىل نهجك اقتدى.
ناديت بالحق ..فنادينا.
وحوربت من أجله ..فحوربنا.
وسالت دماؤك يف سبيله ..فسالت دماؤنا.
حورصت مع أهلك يف ِشعب ..فحورصنا ونحن َشعب..
أكلتم أوراق الشجر ..فلم نجدها ..لقد أحرقها الغجر..
جُ معت عليك األحزاب ،فهُ زمت ..وها هي من جديد احتشدت
عليناُ ،
فسحقت.
دخلت مكة فاتح�ا ً مهلالً مكربا ً ولألصن�ام محطما ً وللكعبة
محرراً..
وها نحن اليوم عىل ُ
خط�اك ثابتون ،ولطريق الفتح قادمون،
ولجديد اصنامها هادمون ،وعىل أرضها سنخر راكعني ساجدين
حامدين مبتهلني ،ومن عىل منربها سنؤذن قائلني:
«الل�ه أكبر ..الل�ه أكبر ..ع�اد لينتصر الح�ق وليخس�ئ
الخاسئون».
َ
املرس�ل ونحن
نح�ن وأن�ت ي�ا س�يدي متش�ابهون ..فأن�ت
املتبعون..
َ
كنت وكنا امتدادا ً للقرآن ،وكانوا وال زالوا أتباعا ً للشيطان.
ويف النهاي�ة أن�ت انتصرت ..ونحن واثقون ب�أن النرص آت..
ولقدومه تفاخرت واستبرشت.
وما النرصُ إلاّ صرب ساعة ..صلوات الله عىل محمد وآله.

قريش حاصرت رسول اهلل ..وأحفا ُدهم يحاصرون أنصارَه اليوم!
محسن علي الجمال
تط� ُّل علين�ا وعلى األُمّ تين العربي�ة
واالسلامية بع�د أي�ا ٍم قليلةٍ ذك�رى املولد
النب�وي الرشي�ف للع�ام 1438ه�ـ على
صاحبه�ا وآله أفضل الصالة وأتم التس�ليم
والش�عب اليمن�ي يس�طر أروع املالح�م
البطولي�ة والفدائي�ة أمام تم�ادي وص َلف
العدوان الس�عودي األمريكي الذي ش�ارف
عامُ�ه الثاني على االنتهاء ويق�دم للعالم
أجم�ع أُنموذجا ً فري�دا ً يُعي ُد ب�ه من جديد
تأريخ أجدادهم الذين قهروا امرباطوريات
عظمى س�عت الحتالل اليم�ن عرب الحقب
واألزمن�ة الغاب�رة وه�ا ه�م أبناء ش�عبنا
اليمن�ي الي�وم يق�دم ص�ورة مرشف�ة
ويصنعون بثقته�م بالله وبعدالة قضيتهم
ومظلوميته�م ووعيهم صمودا ً أس�طوريا ً
أذه�ل به العال�م رغم كل الحص�ار الخانق
والجائر الذي فرضته مملكة قرن الشيطان
وتحالفه�ا الش�يطاني على أبناء الش�عب
اليمني يف ظ�ل صمت أمم�ي وعاملي ودويل
مخ�ز ومفض�وح املخ�زي العامل�ي وال�ذي
ٍ
س�يظل وصم�ة ع�ار يف جبينه�م وتأريخ
صفحاتهم الس�وداء القاتم�ة بعد أن باعوا
ضمائ َره�م يف س�وق النخاس�ة م�ن دول
«البرتودوالر» بثمن بخس ودراهم معدودة.
اإلسلام بعظمت�ه ال�ذي ج�اء به س�يد
البرشية يف حقيقت�ه يربي رجاال ً يواجهون
املس�تكربين والطغ�اة أي�ا ً كان�ت قوته�م
وعدته�م وعتاده�م وهو ما يجس�ده أبناء
الشعب اليمني اليوم وهم ويقدمون يوميا ً
قواف�ل م�ن الش�هداء يف س�بيل الل�ه ض�د
جحاف�ل أدعياء اإلسلام ويف كافة جبهات
الع�ز والشرف دفاعا ً عن الدي�ن وذودا ً عن

حِ
ي�اض العرض والشرف والوطن امتثاال
ِ
وتأس�يا وتحركا بنفس املنهجية التي سار
عليه�ا رس�ول الل�ه صلى
الل�ه عليه وال�ه يف مقارعته
لجباب�رة ال�روم وقيصر
وكرسى آن�ذاك والتي كانت
تمثِّـ ُل نفس قوى االستكبار
له�ذا العصر أمري�كا
وإرسائي�ل حتى انبل�ج نو ُر
االسلام بع�د تضحي�ات
جسيمة وصرب مرير قدمها
رسول الله واله الكرام حتى
رفرفت راية االسالم خفاقة
وعالية ..فرس�ول الله يريد
منا أن نكون أعزاء كما كان عزيزاً.
لق�د أثب�ت أبن�ا ُء الش�عب اليمن�ي يف
صم�وده للع�دوان الس�عودي االمريك�ي
ّ
وجس�د رس�الة اإلسالم والقيم
الصهيوني
واألخالق النبوي�ة املحمدية وهم يواجهون
ويقارع�ون حرب�ا ً كوني�ة ش�نها فراعن�ة
وجبابرة العرص وعبَدة الش�يطان بإرشاف
أمريك�ي صهيون�ي وتنفي�ذ أي�ادي عربية
آثمة توغلت وأمعنت يف اس�تهداف الشعب
اليمن�ي وقصف�ه وج�اره وتجويعه بهدف
تركيع�ه وتفتيته واالس�تيالء على ثرواته
وارتكابهم بحقه أبشع جرائم عىل مستوى
التأري�خ يصاحبها أس�طو ٌل إعالمي هائل
وأب�واق اعالمي�ة كثيرة لق�وى الع�دوان
اس�تخدمتها واشترت ضمائره�ا بأثمان
بخ�س ودراه�م مع�دودة لبث االش�اعات
واالرجاف يف أوس�اط الشعب لكنها رسيعا
ما تمنى بالفش�ل الذريع وتتحطم وتنهار
أم�ام وع�ي وصم�ود ش�عبنا ال�ذي يدرك

مخاطر االحتالل الذي لم يجلب ألي ش�عب
س�وى الذل والهوان وكما هو حاصل اليوم
يف عدد من الشعوب العربية
واالسالمية.
التأري�خ يعي�د نفس�ه..
فكما تحال�ف االحزاب عىل
رس�ول الل�ه للقض�اء عليه
يف املدين�ة املن�ورة ورضب
الرس�الة االلهي�ة يف مهدها
وح�ارصوه يف ش�عب أب�ى
طال�ب لس�نوات ه�ا ه�م
أحف�اد عرابدة قريش اليوم
يس�تجلبون مرتزقة العالم
ومن كافة الدول ليحارصوا
ويقاتلوا من جديد أنصار رس�ول الله صىل
الل�ه عليه وآل�ه وس�لم وهم أبن�اء األوس
والخزرج م�ن أبناء الش�عب اليمني الذين
كثرا م�ا أثنى عليهم الرس�ول محمد وعىل
مواقفه�م الت�ي س�طرها التأريخ س�ابقا
وسيس�طرها التأري�خ حالي�ا ً يف انص�ع
صفحاته وهم ينهضون باإلسالم املحمدي
بعد أن جثم أدعياء اإلسالم عليه من علماء
السوء الذين هم خنجر مسموم يف خارصة
االم�ة إرض�اء للش�يطان االكبر امري�كا
والغ�دة الرسطاني�ة «إرسائي�ل» وحرف�وا
الدي�ن القوي�م بغية إبعاد األم�ة عن الحق
وعن ش�خصية رس�ول الله صىل الله عليه
وآله وس�لم كق�دوة للعالم أجم�ع وقدموا
للمجتمعات الفك�ر الوهابي املتطرف الذي
يذبح ويقتل ويصلب باس�م االسلام ،مما
جعله�م ينف�رون ع�ن الدين وع�ن تأريخ
االسلام بل وعن ش�خصية وآثار واالقتداء
والتأسيّ برس�ول الله صىل الل�ه عليه وآله
وسلم.

ما أش�به الليل�ة بالبارح�ة فالكفر كله
ب�رز الي�وم لإليم�ان كل�ه ويم�ن االيم�ان
والحكم�ة الت�ي وصفهم الرس�ول صلوت
الله علي�ه وآله بهذه العب�ارة يجعل يف هذا
العرص من مناس�بة إحي�اء فعاليات مولد
النبي املصطفى اس�تلهاما ً للدروس والعرب
وَيوم�ا مجي�دا رغ�م كل الج�راح الدامي�ة
والنازف�ة وَالتحدي�ات واالخط�ار الت�ي
تح�دق ب�ه فارتباطنا بالرحم�ة املهداة هو
م�ا يتوجب على الجميع من أبناء ش�عبنا
اليمني مواصلة التحرك الجاد واملس�ؤول يف
التصدي للغزاة واملعتدين وتحرير كل شبر
منه من دنس الغزاة واملحتلني.
فالش�عبُ اليمن�ي العظي�م بانتمائ�ه
لرس�ول الل�ه رغ�م قل�ة امكانات�ه ورغ�م
الظ�روف الحرج�ة التي يمر به�ا يف وجوه
الطواغي�ت ويقارعه�م ويلح�ق به�م رش
الهزائ�م على م�دى عامين بع�د محاولة
الع�دوان خلخل�ة املجتم�ع اليمن�ي م�ن
الداخ�ل أفش�ل كل املخطط�ات االجرامي�ة
لقوى االس�تكبار العاملي الذي لطاملا حاول
العدوان عىل حصولها اال ان صمود الشعب
وجه�اده وكفاح�ه جعله يتح�دى العدوان
ويتجاوز ما مىض بصرب وتحمل وبخطوات
عمليه جعلته يتجاوز الظلم والدمار والقتل
والحص�ار ويش�مر ع�ن س�اعديه لصن�ع
مس�تقبل قوي يفرض نفس�ه من وس�ط
ال�ركام ول�م تزد الش�عب االح�داث اال قوة
وثبات وعزم عىل التغيري طاملا ونحن نؤمن
بقضينا العادلة ولقد أثبت الش�عب اليمني
أن�ه معجزة هذا القرن ال�ـ « 21قل بفضل
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.

( ددعلاعلاا
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يحررها  /ضرار الطيب

على ضوء تحليل لـ «رويرتز»

أمريكا ُتهزَ ُم يف حلب!

ُ
وكال�ة رويرتز لألنب�اء عىل موقعه�ا اإللكرتوني،
نرشت
تحليلاً يتح�دث ع�ن معركة حل�ب الت�ي يقوده�ا الجيش
الس�وري ض�د املس�لحني مؤخ�راً ،وأبعاده�ا السياس�ية
وانعكاساتها عىل املشهد السيايس يف املنطقة ،ويبدأ التحليل
هكذا« :اعرتف مسؤولون أمريكيون يوم االثنني بأن خسارة
ق�وات املعارض�ة املعتدل�ة الت�ي تدعمه�ا الوالي�ات املتحدة
النص�ف الرشقي م�ن حلب أكرب مدن س�وريا أم�ام القوات
الحكومية الس�ورية املدعومة من روس�يا س�تكون هزيمة
لجه�ود الرئيس ب�اراك أوباما لتش�جيع الديمقراطية ودحر
اإلرهاب يف الرشق األوسط».
قد يبدو من الغريب حرشُ كلمة «الديمقراطية» يف البداية،
ولك�ن إذا ما أعدنا النظر إلىَ الحديث مع أخذ مصلحة أمريكا
بعين االعتبار ،س�نتفه ُم الحاج�ة إلىَ َرب�ط «الديمقراطية»
ببقاء مسلحي املعارضة ،كما س�نتفهم وبصدر رحّ ب أيضا ً
ملاذا تُسمى هذه األخرية «معتدلة» ،فاملصري الذي قد تفرضه
معرك�ة حلب يف ح�ال انتص�ار الجي�ش الس�وري ،يقتيض
هزيم�ة كبيرة ألمري�كا ،وه�ذا ما وضح�ه تحلي�ل رويتزر
بكثري من التفصيل ،ولذلك ال غرابة يف أن تربط ُك ّل األس�ماء
واملصطلحات الرباقة ببقاء املعارضة يف حلب.
وكش�اه ٍد عىل هذا الكالم ،ينقل تحليل رويرتز عن محلل
أمريكي س�ابق ملعلومات املخابرات يدعى (بول بيالر) قوله:
إن «سقو َ
سيواج ُه الواليات املتحدة بحقيقة أن
ط رشق حلب
ِ
دعم معارضة معتدلة مع أي أمل بأن تتوىل الحكم يف س�وريا
يف املستقبل ..لم يعد أمالً».
إن كال َم املحل�ل األمريكي هذا ،يفصح عن طبيعة النظرة
األمريكية للحرب يف سوريا بدون موا َربَة ،واألهم من ذلك هو
التدلي� ُل عىل حساس�ية الوضع الذي تفرض�ه معركة حلب،
فأمري�كا الت�ي «تأم�ل» منذُ خمس س�نوات م�ن الحرب أن
يح ُك َم سوريا شخص ما «مدعوم» من قبلها ،صارت مهددة
بفقدان ه�ذا األمل ،عىل ما يف لفظة «األمل» من معان تظهر
أمريكا كما لو أنها متمسكة بالحبل األخري الذي بات مهرتئاً.
التحلي�ل التي نرشته الوكالة ،تح�دث رصاحة أن انتصار
ق�وات الجيش الس�وري يف حل�ب يضمَ ُن س�يطرتَه عىل ُك ّل
امل�دن ،وم�ن الطبيعي أن يت� َّم تقدي� ُم «االنتص�ار الرويس»
ُ
تخوض الحربَ يف س�وريا
كنتيج�ةٍ حتمي�ةٍ لذلك ،فأمري�كا
منطل�ق َق ِّ
ص ذراع روس�يا يف املنطقة ،ولك�ن األهم هو
م�ن
ِ
َ
معركة حلب س�تجلبُ هزيمة كبري ًة ألمريكا يف حال طرد
أن
املعارضة منها ،وهذا ما يعني انتهاء أكرب أزمة راهنت عليها
أمريكا يف املنطقة خالل الس�نوات األخرية ،ولن نس�تطرد يف
رسد م�ا يمكن أن يتبع ذلك من اآلثار الس�يئة التي س�تعود
عىل التحالفات األمريكية يف املنطقة ،وبخصوص هذا بالذات
س�ندع الحديث للوكالة التي أوردت يف تحليلها ،عن مسؤول

بني مجزر ِة ال ُعرضي،
والعدوان السعودي

«كبري» لم تذكر اسمه ،قوله التايل:
«من يف�وز؟ بوتين واإليرانيون واألس�د ..ومن يخرس؟
نحن واألردن (حيث دربت وكالة املخابرات األمريكية مقاتيل
املعارض�ة املس�لحة املعتدلة) بش�كل خاص .الس�عوديون
ودول الخليج».
اآلن تبدو أن معركة حلب يف خلفيتها السياسية أكرب من
تلك التي تدور يف امليدان بكثري ،فالحديث عن هزيمة أمريكا،
ربم�ا يدور حوله الكثري من ال�كالم الذي قد يخفف من وقع
لفظة الهزيمة أو الخس�ارة ،ولكن ما ييش به كالم املسؤول
«الكبير» الذي تح�دث لرويرتز ،هو أن املس�ألة مصريية إلىَ
ح�دود ال ينف�ع معها التخفي�ف من وقع األلف�اظ ،ومجرد
تخي�ل بس�يط لس�ياق كالم�ه يجعلنا ن�رى إعلان انتصار
الجيش الس�وري يف حل�ب ،بمثابة فاجعة س�تجعل ربطات
العن�ق السياس�ية يف أمريكا واألردن (حس�ب ترتيبه) تُربط
برسع�ة وأصحابها مس�تعجلون للذه�اب إلىَ اجتماعات ال
طائل لها ،وكذلك الحال بالنسبة لعقاالت الخليج.
بع�د ذلك يتجه تحليل الوكال�ة إلىَ «معاتبة» ولوم أوباما،
وه�و الوضع الصائ�ب (منطقياً) بعد ما ذُك�ر أعاله ،ولكن:
ه�ل فعالً قّص�رّ أوباما يف التدخ�ل يف س�وريا؟ وهل يتحمل
هو مس�ؤولية أن أمري�كا قد وصلت إلىَ ه�ذا الحد من ّ
توقع
الهزيم�ة الت�ي ربم�ا لم تك�ن يف قاموس�ها قبل أع�وام من
الح�رب؟ ..لم يتح�دث التحليل عن ذل�ك بالتفصيل واكتفى
بالعتاب ،كما لو أن أية تفاصيل ال تجدي.
وم�ع ذلك لم ينس كاتب التحليل يف الوكالة أن يشير بما

بطاقةتعريفة:

املرتزق:
عب ُداهلل نعمان القدسي
أمني ع�ام التنظيم الوحدوي الن�ارصي ،وأح ُد
كبار مرتزقة الرياض وعمالئها.
ضم�ن ح�وار «موفمبي�ك» وكان دائم�ا ً
َ
كان
ينس�حبُ م�ن االجتماع�ات ،لي�س ليشء س�وى
ليق�و َل الناس أن عبدالله نعمان انس�حب ،وهكذا
ظل ينسحب وينسحبُ حتى جاءت أحداث 2014
واش�تهر قليالً بع�د اتّ َفاق الس�لم والرشاكة؛ ألنه
رف�ض التوقيع عىل االتّ َفاق وانس�حب أيضاً ،فهو
م�ن أولئ�ك النوع من السياس�يني الذي�ن يريدون
الشهرة بحركة بسيطة.
ح�اول يب�دو كبط�ل ث�وري يف تل�ك الفترة،
واتج�ه الس�تنهاض حمي�ة «الش�باب النارصي»
لرفض ما س�ماه «االنقالب» ،ولكن الحقيقة هي
أن ح�زب اإلصلاح تجن�ب الظهور عىل الشاش�ة
يف تل�ك الفرتة ،بع�د أن أظهر نفس�ه كـ»محايد»
ودفع بش�بابه تحت راية عبدالل�ه نعمان القديس
مع مجموعة من الش�باب املتحزبين ليخرجوا إلىَ
الش�وارع ،كحركة لقي�اس ما إذا كان�ت الفرصة
مواتية الس�تعادة زمام األمور ،وبرغم أن عَ بدالله
نعم�ان كان يعل�م إلىَ أي حد هو أداة يس�تخدمها
اإلصالح ليحقق بها ما جبن عن تحقيقه باس�مه
وصفت�ه ،إال أن الق�ديس كان يتماهى م�ع الدور
ويصدق نفس�ه أكث�ر فأكثر خاص�ة عندما أطلق
علي�ه بعضهم لق�ب «محامي الش�عب» ،وال أحد

إضاءة

ي�دري من متى كان�ت للتنظيم الن�ارصي أو لعبد
الله نعمان عالقة بالشعب ،إال أنه وعىل أية حال..
عاش الدور وفشل.
ٌ
وقت طوي ٌل من تلك الفرتة حتى شنت
يمض
لم ِ
الس�عودية عدوانه�ا الهمجي على اليمن ،وذهب
«محامي الشعب» النارصي إلىَ بالط امللك سلمان،
ولي�س ليرتاف�ع مدافع�ا ً عن دم�اء هذا الش�عب،
ب�ل ليبيعَ ها ويبي َع معه�ا «النارصي�ة» والقومية
والتح ّرر وك ّل تلك الفلس�فات التي كان القديس ال
ينفك عن الثرثرة بشأنها ،باعتباره نارصيا ً طبعاً.
ُ
يعي�ش «محامي
ومن�ذ ذل�ك الحين وإىل اآلن
املرتزق يف الس�عودية ،وهناك يحاول أن
الش�عب»
ِ
ينته�ز الفرصة التي فش�ل يف الوص�ول إليها عن
طريق ش�وارع صنع�اء ،فهو هناك أح�د املرتزقة
«املهمين» – إذا كان هناك مرتزق�ا ً مهما ً – وذلك
لكون�ه يعمل عىل أح�د ملف�ات «تع�ز» امليدانية،
فعبدُالل�ه نعم�ان ل�م يع�د يف الس�عودية ذل�ك
الفيلسوف النارصي القومي ،كما أنه خلع «روب»
املحاماة وأعاد خياطتَه عىل ش�كل «كيس» يجمع
فيه النقود دَعما ً ملا يس�مى «املقاومة الشعبية» يف
تع�ز ..وبهذا نكو ُن قد عرضنا بشيء من اإليجاز،
َ
قصة «محامي الش�عب» املتفلس�ف من�ذ أن كان
مدمنا ً لالنسحابات إلىَ أن صار مرتزقا ً ومتسوال ً يف
أعتاب قصور اململكة!

يش�به االعتراف – أو التحرس -إلىَ ما يكم�ن أن نقول عنه:
عدم جدوى املحاولة ،حيث نقل ومجددا ً عن املحلل األمريكي
«بيلار» قول�ه( :لم يكن هن�اك أبدا ً ما يكفي من مس�تقبل
س�يايس أو قاعدة ملا يس�مى باملعارض�ة املعتدلة قبل ّ
تدخل
الروس أو بعده).
كما نرى إذن :ش�هادات متتابعة ومرتبة يف نسق درامي
ج�اد يب�دأ بالتخوف م�ن الهزيم�ة ويمر باملعاتب�ة وها هو
ينته�ي باالعرتاف�ات ،ولكن – وبلمس�ة س�ينمائية – يأتي
بع�د ُك ّل ذل�ك م�ا تحدثنا عنه قب�ل قليل «محاول�ة تخفيف
األم�ر» حي�ث يظهر لنا املس�ؤول األمريك�ي «الكبري» فجأة
ويقول إن « حلب تس�قط ولكن الحرب مستمرة» ثم يسوق
املوض�وع يف املنحن�ى الجدي�د مراهنا عىل عودة املس�لحني
الذين سيخرجون من حلب إلىَ القتال ،وهذه املرة بـ»أسلوب
العصاب�ات» حد تعبيره ،كما لو أنَّهم اآلن ليس�وا كذلك ،ثم
يورد احتماال ً ال يخلو من الخبث ،وهو أن تس�تمر السعودية
والخلي�ج بدع�م هؤالء املس�لحني ،ب�ل وأن يزيد ذل�ك الدعم
بعد توقفه من قبل أمريكا ..وإذن ،هل س�تدفع الس�عودية
رضيبة الرتاجع األمريكي يف حلب؟ ال نعلم ،اسألوا رويرتز!.
ُ
النتيجة األس�وأ لهزيم�ة أمريكا يف حلب
يف النهاي�ة تأتي
– م�ن وجه�ة نظ�ر رويترز  -وهي تهدي�د إرسائي�ل فبعد
ُ
ش�وكة األس�د ،وبالتايل
انتصار الجيش الس�وري س�تقوى
إيران ،وس�تكون سوريا «هي قاعدة العمليات املتقدّمة ضد
إرسائيل والقناة إلىَ حزب الله».

مصطفى عامر*

ربم�ا كانت الحدث األكثر وضوح�ا ً يف إظهار طريقة تعامل
«هادي» مع الشعب اليمني ،من قبل العدوان ،وكأن هادي كان
يحاو ُل من�ذ البداية أن يوضحَ لنا بأنه سيرتكبُ ُك ّل ما يمكنه
من الجرائم عندما يرى مصلحته يف ذلك.
م ّك�ن أفراد القاعدة من دخ�ول العاصمة ،وفتح لهم أبواب
وزارة الدف�اع ،وتركه�م يفعل�ون م�ا يفعلون�ه ،وبع�د انتهاء
العملي�ة ،ذه�ب إلىَ مرسح الجريمة ليطمئ َ
ن عىل الوضع ،بكل
وقاحة!
نفس اليشء اليوم ،حش�د اإلرهابيني إلىَ
ه�و يري ُد أن يفع َل َ
البالد واس�تدعى أس�لحة العالم ومرتزقته لضرب اليمن ،كي
ْ
يب�ق أيُّ يشء ،ولكن
يأت�ي بعد انته�اء الجريمة ليطمنئ أنه لم
الوضع يختلف.
نزال ُء مجم�ع العريض كانوا مرىض وأطباء ال يس�تطيعون
أن يدافعوا عن أنفسهم بما يردع عنهم هجوم شخص إرهابي
مدج�ج بالقنابل ،كما أن هذا اإلرهابي ل�م يأت إال وقد اطمأن
جي�دا ً لعدم وجود أي مقاومة من أح�د ..أما اليمن ،فلديها من
الرجال مَ ن يس�تطيع دفن أي معت ٍد مع ترس�انته العس�كرية
الهائلة.
ُ
يقف اليو َم
بعد ثالثة أعوام من ذكرى مجزرة العريض ،ربما
أح� ُد اإلرهابيني الذي�ن نفذوها يف «نهم» ويتذك�ر كيف اقتحم
املجمع يف أقل من ُربع س�اعة ،بينما مىض عليه اليوم أكث ُر من
س�نة ونصف يحاو ُل التق� ُّد َم َ
صوْبَ صنعاء بلا فائدة ،مع أن
هادي اليوم هو كما يف األمس «يس�هّ ل األمور» ويموّل ،ويؤمّ ن
التقدم ،ولكن األمور لم تعد سهلة ،ولن تكون كذلك.
َ
ورقة ضغط
كان ه�ادي يري� ُد أن تبقى مج�زرة الع�ريض،
س�يايس ،ولكن بعد العدوان الس�عودي وبع�د ُك ّل الجرائم التي
َ
َ
ورقة
بصمة هادي إلىَ اليمنيني ،س�تبقى هذه الجريمة
حمل�ت
إدانة وص ّك اتهام أبدي يشهد عىل أنه هو وأتباعه ،ليسوا خونة
ومجرمين جدداً ،وليس املوضوع أن أموال «س�لمان» هي مَ ن
أغرته�م ليكونوا كذل�ك؛ ألنهم لم يكونوا بائع�ي ورود من قبل
العدوان.

ُمذ ّلون ُمهانون!

ُّ
ُ
املختص باستقبال
الش�خص
وزي ُر البيئة هو
ّ
كافة الك�وارث :الجرادّ ،
الضف�ادع ،الفيضانات،
التّل�وث ،وك ّل ما من ش�أنه تعكير ّ
الصفو العام
ّ
والسكينة العامة.
حينم�ا تنفج�ر ماس�ورة رصف صح�ي يف
ّ
الش�ارع الع�ام ،مثًل�اً  ،ف�إن وزي�ر البيئ�ة ه�و
املسؤول األوّل عن معالجة آثارها ،وحينما يصل
عبدربه منصور هادي إلىَ اإلمارات ّ
فإن املس�ؤول
األوّل عن استقباله سيكون بطبيعة الحال وزير
البيئة اإلماراتي.
هادي حقريٌ بإجماع النّاس ،األضداد يتّفقون
عىل أنّه امر ٌؤ حقري :هنا ويف ال ّرياض ويف أبوظبي
م�كان ثمّ �ة إجم�ا ٌع غريبٌ
ويف واش�نطن ،يف ُك ّل
ٍ
على احتقار هذا الكائن .حت�ى أقرب معاونيه ال
يكنّ�ون له احرتامً ا ،ولهذا فإنّه يُها ُن ُك ّل يوم ،وال
ٌ
أح ٌد من أتباعه يشعر ّ
إهانة حدثت.
بأن ثمّ ة
يف م� ّر ٍة ح�اول بان كي مون ،وب�ان كي مون
رغ�م اختالفاتن�ا حول دوره رج ٌل رشق آس�يويٍّ
بال�غ التّهذيب ،أن يظهر احرتامً �ا لهادي ولوزير
خارجيّت�ه ،إذ أنّ�ه ال ضري يف خاتم�ة املطاف من
كدبلومايس
التقاط ص�ور ٍة مع هذين ال ّرجلين.
ٍّ
أمم�ي ال مان�ع لدى بان ك�ي مون م�ن التقاط
ٍّ
الصور مع أيّ أحد.
كان�ت األرض يف به�و مبن�ى األم�م املتّح�دة
مس�توية ،إلاّ أن ه�ادي ووزي�ر خارجيّت�ه كانا
يدوران ،عبثًا حاول بان كي مون اإلبقاء عليهما
ً
الحقا ألنّه فيم�ا يبدو تذ ّكر
ثابتين ،وقد ضح�ك
ً
ًمش�ابهة لنظريّ�ة الق�اص ع�ز الدي�ن
نظريّ�ة
العامري ّ
الش�هرية التي يقول فيها ّ
أن «األرض ال
تدور ،لكنّها البرية ال ّرديئة».
ال يفخ�ر أح� ٌد بالق�ول أنّ�ه يح�ارب يف صف
ه�ادي ،وله�ذا فق�د راج�ت التفرقة بين هادي
الش�خص وهادي رئي�س الجمهوريّ�ة اليمنية؛
فهادي الش�خص وف�ق أصحاب ه�ذه املقولة ال

ّ
يس�تحق االحترام ،لكنّه�م يقف�ون م�ع هادي
رئيس الجمهوريّة اليمنيّة.
عىل أن سفري هادي يف أمريكا ،ووزير إعالمه،
ومن�دوب هادي يف األم�م املتح�دة ،وج ٌ
مع غفريٌ
م�ن أتب�اع هادي حضروا قب�ل أي�ا ٍم احتفاالت
 ٣٠نوفمبر ،يوم جالء املس�تعمر الربيطاني عن
الجن�وب ،وكان خلفهم�ا عل� ٌم كبيرٌ ال ينتم�ي
للجمهوريّة اليمنيّة بال ّ
طبع.
وق�د حاول�ت ،يف الحقيق�ة من�ذ أم� ٍد بعيد،
البح�ث ع�ن عب�ار ٍة بديل�ةٍ لعب�ارة «مرتزق�ة
ً
تعريفا آخر
ال ّري�اض» ،لكنّني حتى اآلن ل�م أجد
ألناس يقيمون يف ال ّرياض ويس�تلمون رواتبهم
ٍ
بال ّريال ّ
الس�عودي ،أتباعهم هنا يمدّون طائرات
الري�اض بإحداثي�ات ُك ّل يشء ،و ُكتابهم يربرون
ُك ّل جريم�ةٍ للعدو ،أو ينكرونها ،ويصفوننا بكل
ّ
يش�ن علينا حربًا
ب�ذيء ،ومن منابر العدو الذي
منذ عامني.

رجل
وه�م إذ يفعلون ذل�ك ،ال يفعلونه ألجل
ٍ
وال ألج�ل قيمة ،وهم فوق هذا يهان�ون ُك ّل يو ٍم
ومن ُك ّل من هبّ ودبّ ما دام خليجيًّا.
لق�د بص�ق عليهم فهد الش�ليمي حتّ�ى م ّل،
وإبراهيم آل مرعي مس�ح بهم ُك ّل زقاق ،وفيما
لو حان وقت رميهم إلىَ ّ
الشارع فلن يتقبّلهم أح ٌد
باستثناء ال ّرصيف.
بالتأكي�د أش�عر بالح�زن على كثريي�ن ،إنّه
ش�خيص بح�ت ،وأعتبر لف�ظ «مرتزق»
ح�ز ٌن
ٌّ
لف ً
ظا مُهينًا أليّ إنس�ان ،وأش�عر باألس�ف حال
استخدامه.
ٌ
وصف موج�و ٌد يف ال ّلغة على أيّة حال،
لكنّ�ه
ٍ
ألناس ذهبوا
توصيف أخف،
ومن الصعب اخرتاع
ٍ
قبل عامني إلىَ
ٍ
زرع ،ويف طريقهم
موقف غري ذي ٍ
إليه باعوا ُك ّل عناوينهم النّظيفة.

*(من حائطه في فيسبوك)

ال أحد يستطيع أن يقدر حجم الخسارة التي نحن فيها ،ونحن نمتلك القرآن
الكريم؛ ألن أي أمة تمتلك القرآن الكريم وترى واقعها عىل النحو الذي نشاهده
هي يف الواقع أمة خسارتها عظيمة ،خسارتها جسيمة جداً[ .مسؤولية طالب
العلوم الدينية ص]2 :
األم�ة هذه فاقدة لعزتها؟ هل منحتها العزة دباباتها وطائراتها ،وبرتولها،
وعدده�ا الهائل ،وعدته�ا الكبرية ،وأمواله�ا الضخمة؟ ه�ل منحتها العزة؟.

مقتطفات نورانية
ٌ

ال ..فق�دت العزة التي كان الله يريد أن تكون لها فيما إذا س�ارت عىل نهجه.
فعندم�ا فقدت هذه العزة بالتخيل عن أس�بابها اإللهية لم يكن هناك أي يشء
يمك�ن أن يعوضه�ا عزة ب�دل تلك العزة الت�ي فقدتها من قبل الله س�بحانه
وتعاىل ،بل أصبح ُك ّل مقومات الحياة هي من األشياء التي تبدو أمامنا تعطي
ش�اهدا ً أكثر عىل أنه�م أذالء أكثر[ .يف ظالل دعاء م�كارم األخالق الدرس
الثاني ص]18 :

 12ثقافية

عندما فرطنا كعرب يف هذا الرس�الة العظيمة التي كان املراد أن نكون نحن
م�ن نحمل رشف حملها إىل اآلخرين يف مختلف بقاع الدنيا ،وعندما فرطنا نحن
من نس�مي أنفس�نا صفوة هذه األمة ،الزيدية ،وعندما فرطنا نحن من نس�مي
أنفس�نا نحن عرتة رس�ول الل�ه (صلوات الل�ه عليه وعىل آله) ،نح�ن ف ّرطنا يف
مس�ؤولية كبيرة ،أتاحت الفرصة لليه�ود أن يتحركوا ه�م ،وبمختلف الفئات
الضالة واملضلة يف هذه الدنيا[ .خطورة املرحلة ص]4 :

 سيمخلاا سيمخلامخلاد  8سيمخلاايد  8سيمخلامخلالا

( ددعلاعلاا

(األَ ْت َبا ُع) حسرتهم شديدة يوم القيامة؛ ألنهم َمن كانوا يساندون ويؤ ّيدون الظاملني يف الدنيا
 بشرى المحطوري:تناول الشهيد القائد سالم الله عليه يف الدرس
الع�ارش من دروس معرفة الل�ه حال الناس يوم
املحرش ،وحاله�م يف النار ،والح�وار الذي يجري
بين أهل النار ،والحرسات الش�ديدة التي تقطع
قل�وب األتباع يف ن�ار جهن�م ،ومحاولتهم التربُّؤ
مم�ن أضلوه�م ،ولكن بع�د ف�وات األوان ،حيث
لم يع�د ينفع هذا يف نار جهنم ،وأس�قط سلام
الله علي�ه هذه اآليات عىل واقعنا الذي نعيش�ه،
إس�قاطا ً رائع�اً ،بني ووض�ح فيه ـ�ـ بطريقته
ّ
املبسطة التي يفهمها الجميع ــ أن من
السهلة
يري�د أن ينج َو من النار ،ومن الحرسة الش�ديدة
يف جهن� َم ال بد أن يتربّأ من الظاملني هنا يف الدنيا،
حيث ينفعه تربُّؤه منهم.

ض ُه ْم لِ َب ْع ٍض َع ُد ٌّو إِاَّل
{الأْ َخ اَّ
ِل ُء َي ْو َم ِئ ٍذ َب ْع ُ
ِني}
المَُّْتق َ

رشح الش�هيد القائ�د سلام الل�ه عليه هذه
اآلي�ة رشح�ا قويا جدا ،وأس�قطها على الواقع
الذي نعيشه بشكل كبري ،وهي آية فعال تستحق
الوق�وف عنده�ا كثيرا ،وتأملها ،وأخ�ذ العربة
منها ،حيث قال[ :هذا يدل عىل أن هذه س�تكون
بين أطراف كان بينها يف الدنيا عالقة قوية جداً:
قري�ن م�ع قرينه ،تاب�ع مع متبوع�ه ،مرؤوس
مع رئيس�ه ،أم�ة مع أم�ة قبلها كان�ت تحتذي
بها وتسير عىل نهجها ،م�ن كانوا أخالء يف هذه
الدني�ا ،من كان�وا أصدقاء يف ه�ذه الدنيا ،ولكن
صداق�ة ال تق�وم عىل أس�اس صحي�ح ،صداقة
عش�وائية ،صداقة قد تحكمه�ا ،أو تدفع إليها،
أو تعزز روابطها مصالح دنيوية ال يلتفت معها
الن�اس إىل خط�ورة النتيج�ة{ ،الأْ َخِ َّل�اَّ ُء يَوْمَ ِئ ٍذ ـ
يوم القيام�ة ـ بَعْ ُ
ضهُ ْم ِلبَعْ ٍض عَ دُوٌّ إِلاَّ ا ْل ُمتَّقِ َ
ني}
(الزخرف :من اآلية )67 66-مَ ـن كانوا يف الدنيا
متقني ،أصدقاء مع متقين ،أتباع ملتقني ،قرناء
ملتقني ،هؤالء هم من ستع ِّ
ظ ُم فيما بينهم املودة،
ويش�كر بعضه�م بعض�ا ً يف ذلك الي�وم ،ويرتاح
بعضهم لبعض].

ماذا يتمنى (األَ ْت َبا ُع) وهم يف النار؟

وأش�ار س ُ
لام الله عليه إىل عدة آيات توضح
أمنيات أهل النار من األتباع الذين تقطع قلوبهم
الحسرات ندما على تفريطه�م يف الدنيا ،وعىل
مساندتهم وتصفيقهم للظاملني يف الدنيا كاآلتي:

َك
األمنية األوىلَ { :يا َل ْي َ
ت َب ْينِي َو َب ْين َ
ْر َقينْ ِ }
ُب ْع َد المَْش ِ

تس�اءل سلام الله عليه[ :فلماذا تتحول ُك ّل
تل�ك الصداق�ات إىل حالة عداء؟ ومل�اذا يتبخر يف
ذلك الي�وم الحديث عن ُك ّل املصالح الس�ابقة يف
الدنيا؟ يصبح ُك ّل التعبري هو عن خطورة املوقف
الذي أصبحوا فيه ،الذي لم يعد بإمكان أولئك أن
يذكروا اآلخرين بأنهم [لكننا يف الدنيا عملنا لكم
كذا وك�ذا ،ويف الدني�ا فعلنا لكم ك�ذا وكذا]؛ ألن
هذه لن تقبل إطالقا ً من الطرف اآلخر.
عندما ذ َّك�ر فرعون موىس ألم يذكره بنعمة؟
�ت فِ ينَا ِم ْ
{أ َ َل� ْم ن ُ َربِّ� َك فِ ينَا َو ِلي�دا ً َو َل ِبث ْ َ
�ن عُ م ُِر َك
ِس� ِن َ
ني} (الش�عراء )18 :ألم يقل هكذا فرعون؟.
يف ي�وم القيامة تُنسى ُك ّل هذه تمام�ا ً فيما بني
األصدقاء ،إذا كان صديقا ً ممن يضلك ،ممن هو
عىل ضالل يف سلوكه ،يف اعتقاداته ،يف مواقفه ،يف
توجهاته ،قد يعمل لك يف الدنيا اليشء الكثري لكن
سترى أنه أضلك ،وأنه أهلكك وأنه بئس القرين
عىل الرغم مما عمل ل�ك يف الدنيا ،فتقول له{ :يَا
َلي َ
ْ�ت بَيْنِي َوبَيْن َ َك بُعْ َد ا ْلمَ شرْ ِ َقْي�نْ ِ َف ِبئْ َ
س ا ْل َق ِري ُن}
(الزخرف :من اآلية.)38

األمنية الثانية :يتمنوا وضع الظاملني
تحت أقدامهم:

قال سلام الله عليه شارحا قوله تعاىلَ { :ربَّنَا
ْ�ن أ َ َ
ضلاَّ نَا ِم َ
�س نَجْ عَ ْلهُ مَ ا
�ن ا ْل ِج ِّن َوالإْ ِن ْ ِ
أ َ ِرنَ�ا ا َّلذَي ِ
َ
َ
لأْ
َ
َ
ُ
َ
َ
تَحْ َ
�ت أ َ ْقد ِ
َامن�ا ِليَكونا ِم�ن ا ْ
س�ف ِلني}[ :عداوة
ش�ديدة ،أين هم الذين أضلونا من اإلنس والجن
نجعلهم�ا تحت أقدامنا يف أس�فل درك يف جهنم،
ندوس�هم بأقدامنا ،من الع�داوة ،من الحقد ،من
األسف ،من الحرسة ،من الندم؛ ألنه ال يدري ماذا
يعمل إال ه�ذا ،ذلك الذي أضله [يرتكه يدوس�ه]
بأقدامه يف نار جهنم ،وقد ال يحصل هذا أيضاً].

األمنية الثالثة :يتمنوا أن يحصل
الظاملني على عذاب مضاعف:

قال سالم الله عليه شارحا لقوله تعاىلَ { :ربَّنَا
َه� ُؤال ِء أ َ َ
ار َقا َل
ض ُّلونَا َفآت ِِه ْم عَ ذَاب�ا ً ِضعْ فا ً ِم َن الن َّ ِ
ِل ُك ٍّل ِضعْ ٌ
ف} [لكم ضعف وهم لهم أضعاف ،لكم
أضع�اف عذاب�ي؛ ألنكم كنتم تؤث�رون إتباعهم،
وكنتم تربطون أنفس�كم به�م ،وتنرصفون عن
الحق ،وتنرصفون عن الهدى ،وأنتم متمس�كون
بهم].

األمنية الرابعة :يتمنى األَ ْت َبا ُع العودة
للدنيا ليتربأوا من الظاملني:

رشح الش�هيد القائ�د سلام الله علي�ه قوله
ِي�ن اتُّ ِبعُ وا ِم َن ا َّلذ َ
تع�اىل{[ :إِذْ تَبرَ َّأ َ ا َّلذ َ
ِي�ن اتَّبَعُ وا}
(البقرة :من اآلية )166الكبار تربأوا من الصغار،
والصغ�ار هم من كان�وا يف الدنيا يصفقون لهم،
ويؤيدونه�م ،ويدعمونهم بأموالهم وبألس�نتهم
وبأنفس�هم ،يوم القيـامة يتربأون منهم { َو َرأَوُا
ا ْلعَ �ذَابَ َوتَ َق َّ
طعَ ْ
�ت ِب ِه� ُم الأْ َ ْ
س�بَابُ }(البقرة :من
اآلي�ةُ )166ك ّل الوس�ائل تتقط�ع فيم�ا بينهم،
تحص�ل حسرات عظيم�ة ،ولك�ن يف أي طرف
حكاه�ا الله س�بحانه وتع�اىل؟ وع�ن من؟ عن
الكبار أم عن الصغار؟ الصغار هم من سيكونون
أكثر أس�فا ً وندما ً {و ََقا َل ا َّلذ َ
ِي�ن اتَّبَعُ وا}(البقرة:
م�ن اآلي�ة )167عندم�ا رأوا أولئك تبرأوا منهم
يف ه�ذا املوق�ف الصع�ب ،وعرفوا بأنه�م أضلوا
أنفس�هم ملا اتبعوهم يف الدنيا ،يوم كانوا متبعني
لهم يف الدنيا ،بسبب اتباعهم لهم يف الدنيا ،ورأوا
بأنهم ال يمكن أن ينفعوهم بيشء يف ذلك املوقف
الرهي�ب ،بل يتبرّأون منه�م ،يعلن�ون تخليهم
عنه�م يف ذل�ك املوقف الصع�ب ،تحصل حرسات
ش�ديدة ،فيقول ماذا؟{.و ََقا َل ا َّلذ َ
ِين اتَّبَعُ وا َل ْو أ َ َّن
َلنَا َك َّر ًة َفنَتَبرَ َّأ َ ِمنْهُ مْ}(البقرة :من اآلية )167ليت
{فنَتَبرَ َّأ َ
لنا كرة :نرجع إىل الدنيا مرة ثانية نرجع َ
ِمنْهُ � ْم َكمَ �ا تََب�رَ َّأُوا ِمنَّ�ا} .ال يوجد هن�اك رجعة
نهائياً].

َّ
ُّم الذي يقدمه (األَ ْت َبا ُع) لرب
الت َ
ظل ُ
العاملني:

ولف�ت سلام الله علي�ه إىل أن أه�ل النار من
األتباع س�وف يقدمون لرب العاملني طلبات هي
عب�ارة ع�ن (تظل�م) ولكنهم ل�ن يجاب�وا إىل ما
طلبوا نهائيا :ـ
ْ�ن أ َ َ
التَّ َ
ضلاَّ نَا ِم َن
ظ ُّل� ُم األول :ــ{ َربَّنَا أ َ ِرنَا ا َّلذَي ِ
�س نَجْ عَ ْلهُ مَ ا تَحْ َ
ت أ َ ْقد ِ
َامنَا ِليَ ُكونَا ِم َن
ا ْل ِج ِّن َوالإْ ِن ْ ِ
س َف ِل َ
الأْ َ ْ
ني}.
َ
َ
ُ
ُّ
ُّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ِ
َ
التظل ُم الثاني :ـ�ـ { َربَّنا هؤالء أضلونا فآت ِِه ْم
ار}.
عَ ذَابا ً ِضعْ فا ً ِم َن الن َّ ِ
قال سلام الل�ه علي�ه[ :أليس ه�ذا تظلماً؟.
ال يجاب�ون إطالق�ا ً يف تظلمه�م ،وال يق�در لهم
ذلك املوق�ف أنهم أصبحوا يكره�ون ويبغضون
ويباين�ون أعداء الل�ه هؤالء الكب�ار الذين كانوا
يف الدني�ا معهم ،فقد تصحح�ت وضعيتهم ..ال..
انته�ى ُك ّل يشء ،وما ذلك كله إال نوع من العذاب
النفيس لهم أيضاً ،عذاب نفيس يعانون منه].

صديق
ُ
السوء ..قد
يعمل لك في
ُ
الدنيا الشيء
الكثير ..لكن
سترى يوم
القيامة أنه
َّك
أضل َ
ابتعد عن قرين السوء ..هنا يف الدنيا:

وشدد سالم الله عليه عىل رضورة أخذ العربة
م�ن القرآن الكريم ال�ذي ال يأتيه الباطل من بني
يدي�ه وال م�ن خلف�ه ،والخوف م�ن جهنم ومن
حرسات أه�ل النار ،والحوار الذي يحصل بينهم،
فتس�اءل قائلاً[ :ما ه�و املوق�ف الصحيح من
خلال ما نفهم�ه من مجموع ه�ذه اآليات التي
تتحدث عن مواقف خطيرة من هذا النوع؟ هو
أنك وأنت هنا يف الدنيا ،ذلك املوقف الذي يمكن أن
تقف�ه ،وذلك الكالم الذي يمك�ن أن تقوله ،وتلك
املباين�ة ،وذلك العداء ،وذل�ك اللعن مكانه هنا يف
الدنيا حيث سينفعك ،فقرين السوء ابتعد عنه].

ال تُجالِس الظاملني ..إال بشرط:

حذر سلام الله عليه من مجالس�ة الظاملني،
حتى ول�و ظننا أنهم ل�ن يخدعون�ا ،حيث قال:
[وال تق�ل( :أن�ا فاه�م وع�ارف ل�كل يشء ،وما
باس�تطاعته أن يخدعني ،وأنا ع�ارف كيف هو
وأن�ا واث�ق من نفسي) وعبارات من ه�ذه .هذا
غري صحي�ح ..أنت من حيث املبدأ ال يصح لك أن
تجالس�ه وتصادقه ،وتكون عىل عالقة مستمرة
معه ،وتنادمه فتسمع منه الباطل ،وهو يحاول
أن يخدع�ك ويضل�ك ،فتحاول أن تس�كت عنه!.
قد تحصل هذه تس�كت عن�ه وتجامله ثم تقول
أن�ت يف األخري أنك لن تتأثر ،ق�د تتأثر ،وحتى لو
ل�م تتأثر فهذا موقف غري صحيح ال يجوز لك أن
تقفه].

الشرط ..لجوازِ مجالَسة الظاملني:

ووجَّ ه سلام الل�ه عليه أس�ئلة ملن هو مرص
عىل مجالس�ة الظاملني بقوله[ :إن كان س�يقول
كالما ً باطالً هل أنت سرتد عليه ،وتوضح بطالن
ما يقول؟ وإن كان سيقف موقفا ً باطالً هل أنت
سترد عليه وتق�ول :ال ،يف هذا املوق�ف لن أكون
مع�ك؟ .ه�ل إذا كان س�يبذل مال�ه يف الصد عن
سبيل الله هل أنت س�تمنعه وتقول :ال ،لن أقف
معك ،وس�أقطع عالقتي مع�ك؟ ال بأس إن كنت
من هذا النوع ،لكن ما الذي سيحصل؟ مجامالت
متبادلة ،وس�كوت عن باطل ع�ن موقف باطل،
عن قول باطل ،عن ب�ذل للقول وللمال وللنفس
يف مواقف وقضايا باطلة ،وأنت تسكت وتحافظ
عىل عالقتك معه .إذا ً أصبح الدين بكله ال يساوي
عالقت�ك معه ،أصبح�ت عالقتك بالله س�بحانه

وتعاىل ليس�ت بشيء يف مقابل عالقت�ك مع هذا
الش�خص ،أن�ت أصبح�ت يف باطل ،أن�ت يا من
تقول[ :بأن ما باس�تطاعته ،أنا فاهم لكل يشء،
ول�ن يس�تطيع أن يضلن�ي] ،هكذا ق�د ضليت،
أصبحت يف ضالل]..
وأضاف سلام الل�ه علي�ه[ :ال يج�وز لك أن
تجل�س م�ع م�ن يتكلمون ب�كالم باط�ل إال إذا
كان باس�تطاعتك أن تبين الح�ق أو تخرج ،أما
ّ
وتحس�ن عالقتك معه�م وأنت
أن ترتب�ط به�م،
تع�رف توجهاتهم الخاطئ�ة ،مواقفهم الباطلة،
فقد جعلتهم أخالء ،ستكون معهم يوم القيامة،
ويف يوم القيامة س�تكون الع�داوة بينك وبينهم
شديدة ،وتتأس�ف وتندم عىل عالقتك التي كانت
معه�م يف الدني�ا ،كي�ف أودت بك إىل ه�ذا املصري
املظلم].

لن يجدينا نف ًعا البحث عمن أضلونا يف
جهنم:

وصف سالم الله عليه آية {و ََقا َل ا َّلذ َ
ِين َك َف ُروا
َربَّنَ�ا أ َ ِرنَا ا َّلذَي ِْن أ َ َ
ضلاَّ نَا ِم َن ا ْل ِج ِّ
�ن َوالإْ ِن ْ ِس} بأنها
آي�ة عجيبة ،حيث قالِ [ :بي� َد ِّو ُروا فني هم الذين
أضلون�ا؟ ..يف الدني�ا هن�ا ه�ل كن�ت تبحث عن
املضلين لتطارده�م؟ أم أنت كن�ت من يصمت،
وتع�رض نفس�ك ألي ش�خص يأت�ي يضل�ك،
وتك�ون قابالً لإلضالل وليس�ت مش�كلة عندك،
وال قضي�ة أن تصب�ح تعتقد هذا ،أو ت�رى هذا،
أو تق�ف هذا املوق�ف الباطل ،اإلضلال عندك ال
يش�كل ش�يئاً ،الحرص على أن تبق�ى يف طريق
الح�ق ،وعلى أن تبق�ى مواقفك ح�ق ،أن تبقى
عقائدك حق ،م�ا كانت عندك قضية كبرية .لكن
يف ي�وم القيام�ة تبح�ث أين هم؟ من ه�م الذين
أضلونا؟ تبح�ث عنهم[ ،هاتهم ،هاتهم ،هاتهم،
يف ه�ذا اليوم نجعلهم تح�ت أقدامنا ليكونوا من
األس�فلني] .اجعلهم هن�ا يف الدنيا تحت أقدامك،
اجعل املضلين تحت أقدامك هن�ا يف الدنيا حيث
سينفع ،كن مهتما ً هنا يف الدنيا أن تعرف منابع
الفس�اد واإلضالل ،وتعرف رموز الباطل ورموز
الضالل؛ لتعمل عىل أن تجعلهم تحت أقدامك هنا
يف الدنيا].

مما يدل على شدة الحسرة والندامة
عند أهل النار:

ولفت سلام الل�ه علي�ه إىل أن غالبية الناس
ال تهت�م لوجود أن�اس مضلني يف أواس�طهم ،ال
يعريون ذلك اهتماما ،لكن يوم القيامة وبالرغم
من أه�وال النار الش�ديدة التي تنسي صاحبها
أي يشء آخ�ر ،إال أن األتب�ا َع يبحث�ون عمَّ �ن
أضله�م ،حيث ق�ال[ :كثريٌ م�ن الن�اس ..وهذا
اليشء امللم�وس فعالً ـ عندما تقول :هناك دعاة
للضالل ،وهن�اك مضلون يري�دون أن يضلوكم،
وهناك كذا وهناك كذا ،ترى املنطق هذا بارد عند
الن�اس ،بارد ال يح�رك فيهم ش�يئاً ،لتعرف أنها
قضية خطيرة أنظر م�اذا يقول ه�ؤالء؟ { َربَّنَا
ْ�ن أ َ َ
ضلاَّ نَا ِم َ
�س نَجْ عَ ْلهُ مَ ا
�ن ا ْل ِج ِّن َوالإْ ِن ْ ِ
أ َ ِرنَ�ا ا َّلذَي ِ
س َ
�ف ِل َ
تَحْ َ
�ت أ َ ْقد ِ
َامنَا ِليَ ُكونَ�ا ِم َن الأْ َ ْ
ني} (فصلت:
 .)29الح�ظ أن يقول�وا ه�ذا الكالم على الرغم
من ش�دة األهوال ،عىل الرغ�م من يقينهم بأنهم
هم أصبحوا م�ن أهل النار ،أليس�ت هذه قضية
مخيفة جداً؟ قد تنسيك أي يشء آخر ،قد تنسيك
عدوك ،قد تنس�يك ولي�ك ،قد تنس�يك ُك ّل يشء؟
لكن عىل الرغم من ذلك ال تزال هذه القضية هي
أبرز ما يتجىل أمامهم؛ ألنهم س�يقولون [كل ما
وقعن�ا فيه هو م�ن هذا ،من أجل ه�ذا الطرف]
ف�كلُ ،ك ّل غضبهمُ ،ك ّل أس�فهم يتحول إىل كتلة
من الحقد على أولئك الذين أضلوه�م ،أين هم؟
أرنا؛ لنجعلهم تحت أقدامنا ،ما هم تذكروا هناك
أن يقول�وا هك�ذا؟ مم�ا يدل عىل ش�دة الحرسة

والندامة].

مثال من الواقع:
ٌ

ورضب سالم الله عليه مثاال ً من الواقع عن أن
الناس ال يولون انتشار دعاة الضالل أي اهتمام،
ويتعامل�ون م�ع املوض�وع ببرودة ش�ديدة قد
تودي بهم إىل نار جهنم ال س�مح الله ،حيث قال:
[تتحدث هنا م�ع الناس وتقول لهم :الوهابيون
يضلون الن�اس ،يجب أن نتع�اون يف أن نحافظ
عىل عقائدنا ،كلمة[عقائدنا] كلمة ليست مهمة
جدا ً مثل أن نقول نحافظ عىل أموالنا ،أو نحافظ
عىل مصالحنا ،وأش�ياء من ه�ذه ،يتحرك الناس
وسيبذلون أمواال ً كثرية إذا ما تشاجروا عىل يشء
ال يس�اوي نصف ما يبذلونه م�ن مال ،فيبذلون
أمواال كثرية ،ويتعادون ،ويعادي بعضهم بعض
وإن كان�وا أرسة واح�دة ،لك�ن أن يقفوا بنصف
ه�ذا الش�عور أو برب�ع هذا الش�عور م�ع أعداء
الل�ه املضلني ،أبداً ،ال ..ال يحص�ل هذا .قد يكون
مستعدا ً أن يعطي مئة ألف وخصمه يعطي مئة
ألف ري�ال للحاكم الفالني ،أو للمق�وَّل الفالني،
لكن هات ألف ريال نشرتي به أرشطة ننرشها يف
سبيل الله لنبني للناس العقائد الصحيحة ،األلف
ه�ذا هو غري مس�تعد أن يعطيه حت�ى وإن كان
هو يف األخري من س�يكون ضحية لضالل أولئك،
الذي�ن تريد أنت من خالل طلب�ك إياه أن يعطيك
ألف ري�ال تنرش أرشطة فيه�ا كالم جيد ،أجوبة
عىل م�ن يضلون الناس بعقائ�د باطلة ،ال يهمه
ذلك! مع أنك س�تبدو يف مصلحته هو ،س�يكون
عملك مما يحافظ عىل سالمة دينه هو ،وسالمة
أوالده ،وسلامة أرسته ،فتك�ون قضية ال يهتم
بها ،هو مشغول [تشغلونا بعد الوهابيني ونحن
مش�غولني بني حقن�ا]! .ما هو حقه؟ س�يقول
ل�ك :حقي قطع�ة من محجر ،ال تس�اوي نصف
م�ا يبذله من خس�ارة .ألي�س هذا يب�دو الناس
مهتمني به ج�داً ،لكن هناك مضلون هناك دُعاة
ضالل هناك كذا ،كله كالم بارد ،بارد ،إىل آخره].

اهلل ه ّيأ الناس ليتقبلوا دينه ..بالفطرة:

ُوكرر الشهيد القائد سالم الله عليه وطوَّل يف
رشح آية{ : :و ََق�ا َل ا َّلذ َ
ِين َك َف ُروا َربَّنَ�ا أ َ ِرنَا ا َّلذَي ِْن
أَ َ
ضلاَّ نَا ِم َن ا ْل ِج ِّ
�ن َوالإْ ِن ْ ِس نَجْ عَ ْلهُ مَ ا تَحْ َ
ت أ َ ْقد ِ
َامنَا
س َ
�ف ِل َ
ِليَ ُكونَ�ا ِم َن الأْ َ ْ
ني} ألهمي�ة املوضوع ،حيث
قال[ :هذه اآلية تكش�ف اهتماما ً كبيرا ً وندامة
ش�ديدة ،وحسرة عظيمة عن�د أهل الن�ار؛ ألن
ُك ّل م�ن يدخ�ل النار ال يدخل إال بس�بب آخرين،
مضلين يضلونه عن دي�ن الله ،عن ه�دي الله؛
وله�ذا وجدنا يف ع�دة آيات عىل مس�توى األمم،
وعلى مس�توى األف�راد ُك ّل يتحسر ،ويتن�دم،
ويتح�ول إىل ع�دو يبح�ث عمن أضل�ه ،ويطلب
من الل�ه املزيد من العذاب مل�ن أضله؛ ألن الناس
بطبيعتهم ،بفطرته�م مجبولون عىل قبول دين
الله ،عىل االهتداء بهدي الله ،وإنما يأتي الضالل
من قب�ل أطراف أخ�رى ،أمة تضل أم�ة ،أو فرد
يضل أمة ،أو شخص يضل شخصا ً من شياطني
الجن واإلنس.فبالتأكيد أن هذه اآلية تدل عىل أنه
تجىل للناس جميعا ً وهم يف جهنم ،وهم يف ساحة
املحرش أن م�ن أوصلهم إىل الهاوي�ة إىل املصيبة
العظمى هم أط�راف أخرى أضلوهم .وإذا كررنا
الحديث حول هذا املوضوع فألنه موضوع مهم؛
ألنه اليشء الذي نلمس�ه لس�نوات عديدة ،ونحن
كن�ا نتحرك يف مجال محاربة ضلال الوهابيني،
نتح�دث مع الناس حول املضلين ،وحول ضالل
الوهابيين وغريه�م م�ن اليه�ود والنص�ارى،
وغريه�م من املضلين ..كنا نلمس ب�أن هذا هو
املوض�وع ال�ذي ال يحظ�ى باهتم�ام كبير ،وال
يستثري مشاعر الناس ،وال يستثري غضبهم ،وال
يثري اهتمامهم].

استشراف المستقبل

من قصيدة يف
ذكرى املولد
النبوي
معاذ الجنيد

األدع���������ي���������اءُ ول��������م ي��������زل ب���ن���ف���وس���ه���م
ش���ي���ئ���اً م�����ن ال���ت���س���ل���ي���م م���ه���م���ا وح������دوا
ق����ت����ل����وا ض�����ي�����وف ال�����ل�����ه ف�����ي ع���رف���ات���ه
ص������دوا ع����ن ال���ب���ي���ت احل�������رام وأوص�������دوا
ال�����ن�����ف�����ط رب امل������ش������رك���ي��ن ب���رب���ه���م
ف���ع���ل���ى ي����دي����ه ت��ص��ه��ي��ن��وا  ،وت���س���ع���ودوا

( ددعلاعلاا

����������اق م�������ا ب���ق���ت
ل����ك����ن����م����ا اإلمي�������������ان ب�
ٍ
( مي����� ٌن ) وأن�����ص�����ا ٌر ل��ن��ص��رت��ك اف���ت���دوا
��������������راب دي��������ن ن��ب��ي��ه��م
إن ض����ي����ع األع�
ُ
ف������م������ب������ادئ األن���������ص���������ار ال ت����ت����ب����د ُد
ش�����رف�����اً ت���س���م���ي���ن���ا ب����أم����ة ( أح�����م� ٍ
����د )
وإل������ي������ك ض���ح���ي���ن���ا مب������ا ه������و أح����م���� ُد

برنام ُج رجال اهلل
ملزمة األسبوع:

معرفة الله وعده ووعيده
الدرس الحادي عرش
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وعاد نواله
عبدالقوي الجنيد
س��ب��ى ع��ق��ل أرب����اب ال��غ��رام جماله
رب��ي��ع ال��ه��دى م��ذ ه��ل ن����ورا هالله
وطابت به األرواح في غمرة األسى
وزان ب���ه ال���دي���ن امل���ـ���ـ���ب���ارك آل��ه
ف��أه�لا ب��ش��ه��ر ف��ي��ه م��ي�لاد أح��م��د
نبي ال��ه��دى م��ن أسعد اخللق فاله
م��ح��م��د اخمل����ت����ار ص���ف���وة ه��اش��م
ب��ه ازدان ه���ذا ال��ك��ون ف���اء ظالله
ف��ي��اأم��ة اإلس��ل��ام ط��وب��ى ل��ك��م أال
ف��ق��د ع���ادت ال���ذك���رى وع���اد ن��وال��ه
هنيئا بفضل الله والرحمة افرحوا
ف��ق��د ع���ز ف���ي ك���ل األن�����ام مــثاله
هواملنة العظمى هدانا إل��ى الهدى
ت��س��ام��ى ع��ن امل��ـ��ـ��دح البليغ كماله
ه��وال��ن��ع��م��ة ال��ك��ب��رى اج��ت��ب��اه إل��ه��ه
وف���ض���ل���ه ال���رح���م���ن ج���ـ���ل ج�لال��ه
ب��ه ال��ل��ه أحيانا م��ن الكفر وال���ردى
وأن��ق��ذن��ا م��ن س��ط��وة اجل��ه��ل دال��ه
أف����اض ع��ل��ى األي���ت���ام رأف����ة عطفه
وجت���ه���ل إن����ف����اق ال���ي���م�ي�ن ش��م��ال��ه
ف��ل��ل��ه م��اأع��ل��ى م��ـ��ـ��ن��اق��ب أح��م��ـ��ـ��د
عظيم ال��ن��دى واخل��ل��ق غ��ر خالله

نور النور
حمير العزكي
ط����ه ب����ن����ورك أح����رف����ي ت��ت��ب��اه��ى
وي���ف���وح ك��ال��زه��ر ال���ن���دي ش��ذاه��ا
ت��ت�لأأل ال��ك��ل��م��ات ف���ي أف���ق ال���رؤى
ح���س���ن���اء ز ّي������ن وج���ه���ه���ا وك��س��اه��ا
م����والي ن���ور ال��ن��ور م��ش��ك��اة الضيا
ورب��ي��ع وج���ه ال��ك��ون ل��ي��س يضاهى
م���والي تعشقه الفضيلة وال��ه��دى
ُس������� َور ب��ح��ض��رت��ه احمل�����ب ت�لاه��ا
وال���ع���ال���م امل����رس����وم ل���وح���ة ت���ائ� ٍ��ه
في البؤس ّ
أط��ره��ا األس��ى وطواها
ي��ت��ن��ف��س ال��ص��ع��داء ي��ش��ه��ق ع��ائ��دا
م���ن م���وت���ه يَ���س��� ُل احل���ي���اة قِ ��� َراه���ا

إل��ي��ه حت���ن ال�����روح وال��ق��ل��ب ه��ائ��م
متى يسعف الصب احمل��ب وصاله
فقد زاد وج��د الصب شوقا ولوعة
وح�������ان إل����ي����ه أن ت���ش���د رح���ال���ه
إل����ى ال���ل���ه ن��ش��ك��و م���األ���م ب��أم��ت��ي
ف��ي��اس��ع��د م���ن ل��ل��ه ط����ال اب��ت��ه��ال��ه
ليطفئ ن��ي��ران احل����روب بأسرها
وي��س��ع��د ش��ع��ب��ا ق���د ت��ه��رت ح��ب��ال��ه
فيحيا على أرض السعيدة شامخا
وت��ف��ت��ك ب���ال���غ���ازي���ن ط����را رج��ال��ه
وك�����ل ب��ل��اد امل��س��ل��م�ين وم�����ن ب��ه��ا
وش���ع���ب م�����راد ال���ك���اف���ري���ن زوال����ه

فلسطني ي���ارب���اه ف��اح��ف��ظ دي��اره��ا
وأس���ع���ف ب��ن��ص��ر ق���د جت��ل��ى ه�لال��ه
ف��ق��د ط���ال خ���ذالن األق����ارب نحوه
وأض��ن��ى ال��ي��ه��ود الغاصبني نضاله
ول���ي���س ل��ه��م إالك ي�����ارب ن��اص��را
ف��ص��ه��ي��ون ف��ي��ه��ا ي��س��ت��ب��د اح��ت�لال��ه
ي����ؤي����ده ف����ي ذل�����ك اجل������رم ع��اه��ل
ح��ق��ود ب��إس��م ال���دي���ن س���اد عقاله
وس��خ��ر دي���ن ال��ل��ه وال��ن��ف��ط ج��اه��دا
ل���ي���ف�ت�ن ب��ي��ن امل���س���ل���م�ي�ن ري���ال���ه
نعم ق��رن شيطان لنجد قد انتشى
ب��ت��دم��ي��ر أرض امل��س��ل��م�ين خ��ي��ال��ه

ف��ي��اأم��ة اإلس��ل��ام أح���ي���وا قلوبكم
ب��ح��ب رس����ول ال��ل��ه ي��ح��ل ات��ص��ال��ه
وعودوا إلى القدس املبارك تنصروا
وحت��ي��وا بخير ليس يخشى مالله
وق����وم����وا ب��ت��ط��ب��ي��ق مل���اج���اءك���م به
ف���ه���دي رس�����ول ال���ل���ه غ����ال م��ن��ال��ه
فطوبى ملن أضحى على العهد ماضيا
ول����م ت��ن��ق��ض األق������وال م��ن��ه ف��ع��ال��ه
ع��ل��ي��ه ص��ل�اة ال��ل��ه ف���ي ك���ل حلظة
وس���ل���م م��اأح��ي��ا ال���ب���راي���ا ام��ت��ث��ال��ه
م��ع اآلل واألص��ح��اب م��اق��ال مغرم
س��ب��ى ع��ق��ل أرب����اب ال��غ��رام جماله

ط����ه ح���ي���اة ال����ك����ون س����ر وج�����وده
م����ا ح��ج��م��ه��ا ك��ل��م��ات��ن��ا وع��س��اه��ا
س��ت��ظ��ل ح���ائ���رة تُ���ع���اقِ ���ر ع��ج��زه��ا
وت�������رى ض���آل���ت���ه���ا ب���ح���ض���رة ط��ه
شمس الضحى بدر السما هام العلى
ف��ج��ر ال��دج��ى روح���ي ف���دا م��واله��ا
ط���ه مب���ول���دك اخل�ل�ائ���ق صافحت
ك����ف ال����ه����دى م�����دت ل����ه يُ��م��ن��اه��ا
واس���ت���ب���ش���ر احل�����ق امل���ب�ي�ن ب���ن���وره
وت��ه��اف��ت��ت ُظ���لَ���م ال���غ���وى وش��ق��اه��ا
وتبسم األق��ص��ى وش���ارك فرحة الـ
ب���ي���ت ال��ع��ت��ي��ق م��ع��ان��ق��ا ل��س��ن��اه��ا
ك���ل ال���رس���االت اح��ت��ف��ت بختامها
ومت���ام���ه���ا واس��ت��ق��ب��ل��ت أس��م��اه��ا
في ي��وم مولدك العروش تزعزعت
وال����ن����ار م�����ات ل��ه��ي��ب��ه��ا ول��ظ��اه��ا
أه�����دى رب��ي��ع��ك ل��ل��ح��ي��اة رب��ي��ع��ه��ا
وت���ف���ت���ق���ت أزه������اره������ا ون����داه����ا
ط�����ه ه���ن���ا وع����ل����ى مي���ي���ن���ك أم���ة

ن��ف��ض��ت غ���ب���ار ش��ق��ائ��ه��ا وع��ن��اه��ا
مي��ن��ي��ة ف������ازت مب���دح���ك وال��ث��ن��ا
وب���ه���ا أش�����اد أخ�����وك دون س��واه��ا
ش��رف��ت بعترتك ال��ك��رام فأشرقت
ب���ع���ل���وم���ه���م خ����ي����را ي���ع���م رب���اه���ا
من سبطك الهادي الى بدر الهدى
واب���ن���ي���ه���م���ا ن���ف���س وم������ا زك���اه���ا
ع��م��رت بتقواها ال��ق��ل��وب ول��م يكن
ل���ف���ج���وره���ا ح�����ظ م�����ع ت���ق���واه���ا
م���ن ي����وم ن��ب��أك اخل��ب��ي��ر وه����م لنا
س��ب��ل ال��ن��ج��اة اذا ادل���ه���م دج��اه��ا
ق����رن����اء ق����رآن����ي ون������ور م��س��ي��رت��ي
وال���ع���روة ال��وث��ق��ى ال��ت��ي أرض��اه��ا
ميراث علمك قبضة من ن��ورك الـ
����ر ت����اه
أزل���������ي ي�����ه�����دي ك�����ل ف�����ج� ٍ
ط�����ه ول�����ل�����ع�����دوان أل������ف ح��ك��اي��ة
ص���اغ ال���دم���ار ف��ص��ول��ه��ا وح��ك��اه��ا
وق����ف ال��ي��م��ان��ي��ون م��ث��ل ج��ب��ال��ه��م
ش����م األن�������وف ي���ط���اول���ون ع�لاه��ا

صمدوا فأعيا املعتدين صمودهم
وت���س���اق���ط���ت أرت����ال����ه����م وق���واه���ا
م��ن��ك اس��ت��م��د امل���ؤم���ن���ون ث��ب��ات��ه��م
ي����ا س���ي���دي ف���ي���ك احمل�����ب مت��اه��ى
ط���ه ه��ن��ا ب���ك ن��ح��ت��ف��ي ف��امل��ول��د ال��ـ
ـنبوي ذك���رى ف��ي ال��ق��ل��وب صداها
ذك�����رى ل��رح��م��ت��ك ال���ت���ي أه��دي��ت��ه��ا
ل���ل���ع���امل�ي�ن وق������د ب���ل���غ���ت م���داه���ا
ذك�������رى ل���ع���زت���ك ال����ت����ي ع��ل��م��ت��ن��ا
وب���ه���ا رف��ع��ن��ا ف���ي احل���ي���اة ج��ب��اه��ا
ذك����رى إع���ت���زاز امل��ؤم��ن�ين بدينهم
����واه�����ا
«ل���ب���ي���ك ط�����ه» مت���ل���ئ األف� َ
ذك����رى ب��ه��ا ال��ب��ش��رى ألم���ة أح��م��د
وت��غ��ي��ظ ك���ل خ��ص��وم��ه��ا وع���داه���ا
ط����ه ع���ل���ي���ك ال����ل����ه ص���ل���ى دائ���م���ا
أب�������دا ص���ل���ا ًة وح�������ده أح���ص���اه���ا
وع���ل���ى أخ���ي���ك وآل ب��ي��ت��ك ك��ل��ه��م
عشق احل���روف ووج��ده��ا وه��واه��ا
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( ددعلاعلاا

متابعات فلسطينية

مفتي القدس يحذّر من قرار العدو بزيادة االقتحامات لألقصى
ح� ّذر الش�يخ محم�د حسين -املفتي
العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املس�جد األقصى املب�ارك ،من أبع�اد قرار
س�لطات الع�دو الصهيون�ي بزي�ادة وقت
االقتحام�ات الصباحية للمس�جد األقىص
املب�ارك ،من قبل املس�توطنني والجماعات
املتطرفة.
وبين املفت�ي تداعي�ات ه�ذا الق�رار
الخطري والذي يكش�ف عن نوايا س�لطات
الع�دو العدوانية وغطرس�تها وعنجهيتها
تج�اه ف�رض التقس�يم الزمان�ي واملكاني
للمس�جد األقصى املب�ارك ،ومؤك�دا ً على
رف�ض أي تدخل م�ن قبل هذه الس�لطات
يف ش�ؤون املس�جد األقىص املب�ارك ،مؤكدا ً
«أنن�ا كمس�لمني نرفض أصلاً اقتحامات
املتطرفني اليهود للمس�جد األقىص املبارك،
فمهما أوغل�ت هذه الس�لطات يف قراراتها

ضربات متتالية وموجعة تو ّج ُهها
حركة املقاطعة لكيان العدو

فإنن�ا نؤكد عىل إسلامية املس�جد األقىص
املب�ارك ،ال�ذي ال يح�ق ألي�ة جه�ة غير
املسلمني التدخل يف شؤونه».
وجدد حثه ُك ّل من يستطيع شد الرحال
إىل املس�جد األقصى املبارك أن يق�وم بذلك
به�دف املرابطة في�ه ،وإعم�اره بالصالة،
لنرصت�ه ،والوقوف س�دا ً منيعا ً يف مواجهة
م�ا يحاك له من مكائد للنيل من قدس�يته،
وتفوي�ت الفرص�ة على م�ن يدنس�ونه
ويعتدون عليه.
وناش�د املفت�ي األمتين العربي�ة
واإلسلامية إىل بذل أقىص جهودها العملية
لحماية املس�جد األقىص املب�ارك والقدس،
ونرصتهم�ا ب�كل م�ن الوس�ائل والط�رق
املتاح�ة ،للحف�اظ على حرم�ة املدين�ة
املقدس�ة ومنع سياسة فرض األمر الواقع
التي تجري عىل قدم وساق.

االحتالل يعتقل طال َبني من مدرسة جنوب نابلس ويهدم مساكن يف األغوار

اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل ،يوم
الثالثاء ،طالبني فلس�طينيني من مدرسة
الس�اوية جن�وب نابلس ،عق�ب االعتداء
عليهم�ا بالضرب ..فيم�ا جرف�ت آليات
االحتالل مساكن تأوي عائالت فلسطينية

يف منطق�ة فصائ�ل يف األغوار إىل الش�مال
من مدينة أريحا.
وقال مس�ئول ملف االستيطان شمال
الضفة الغربية ،غس�ان دغلس :إن قوات
االحتلال اعت�دت على ع�دد م�ن طلب�ة

مدرسة الساوية ،واعتقلت طالبني منهم.
وأض�اف إن ق�وات االحتلال اعتقلت
الطالبني عقب االعتداء عليهما.
وأف�اد وكال�ة (وف�ا) ب�أن جراف�ات
االحتالل ترافقها قوة عس�كرية اقتحمت

أف�اد املكت�ب الوطن�ي للدف�اع ع�ن األرض يف تقري�ره ال�دوري حول
املقاطعة ،ب�أن حركة املقاطعة تواصل توجيه الرضبات املوجعة (لكيان
العدو الصهيوني).
فف�ي تطور ص�ادم لحكوم�ة العدو كش�ف اس�تطالع جدي�د للرأي
الع�ام ص�در يف الثاني من ديس�مرب /كان�ون اول الجاري عن مؤسس�ة
(بروكينغ�ز) ومقره�ا يف واش�نطن ،أن م�ا يقرب من نص�ف األمريكيني
يؤيدون فرض عقوبات عىل «إرسائيل» بس�بب نش�اطها االستيطاني يف
االرايض الفلس�طينية املحتلة بع�دوان  ،1967حيث يعيش أكثر من 750
ألف مستوطن (صهيوني) يف الضفة املحتلة بما فيها القدس الرشقية.
وجاءت نتائج االس�تطالع متزامنة مع افتتاح أعمال الدورة السنوية
لـ «منتدى سابان» للسياس�ات ،لتعزيز الحوار املفتوح بني الشخصيات
السياس�ية اإلرسائيلي�ة واألمريكي�ة الرفيع�ة .وجاء يف االس�تطالع الذي
أجرته مؤسس�ة «بروكينغز» وشارك فيه  2570مواطنا امريكيا أن 46%
من األمريكيني يؤيدون إجراءات عقابية ضد إرسائيل ردا ً عىل سياس�اتها
االس�تيطانية يف مناطق الضفة الغربي�ة والقدس الرشقية ،وهو ما يمثل
زيادة بنسبة  9%خالل العام املايض.

صب�اح اليوم بل�دة فصائل ودم�رت عددا
من الربكس�ات الس�كنية ،تعود ملواطنني
فلسطينيني ،إىل جانب هدم قوات االحتالل
اىل مرفقني صحيني.

أكثر من  95اعتداء على املقدسات الشهر املاضي

إصابة جنديني صهيونيني بمواجهات
شمال رام اهلل وحملة اعتقاالت
ودهم وتجريف أراضي يف الضفة
أصي�ب جنديين صهيونيني ،مس�اء أمس ،إثر اس�تهدافهم
بالحجارة والزجاجات الحارقة شمال غرب رام الله.
ووفق ش�هود عيان ،فقد «أصي�ب الجنديني خالل مواجهات
مع ش�بان فلس�طينيني يف قرية دير نظام ،ول�م تعرف حالتهم
بعدُ».
ُ
يقرتفها كيا ُن االحتالل ،ش�نّت
ويف س�ياق االعت�داءات الت�ي
ِ
حمالت دهم واس�عة بأنحاء
قوات العدو الصهيوني ،ليلة أمس،
متفرقة من الضفة املحتلة ،طالت  12فلس�طينياً ،فيما فش�لت
باعتقال ناش�طينْ بـ»الكتلة اإلسالمية» بجامعة بريزيت يف رام
الله.
وقال�ت مواقع عربيةّ ،
إن قوّات العدو اعتقلت ثالثة مواطنني
بع�زون قض�اء قلقيلية ،ومواط�ن بكفل حارس ،كم�ا اعتقلت
مواطن�ا ً يف بيتونيا قضاء رام الله ،ومواطنا ً ببيت جاال غرب بيت
لحم.
وأعل�ن العدو عن اعتقال ثالثة من نش�طاء حركة «حماس»
ببل�دة م�راح رباح غرب بيت لحم ،وناش�ط آخ�ر بمخيم الفوار
جن�وب الخليل ،ومواطن بقرية مريش جن�وب دورا وآخر ببلدة
ّ
السموع جنوب املحافظة.
وأشارت املصادر إىل ّ
أن قوّات كبرية من جيش العدو انترشت
يف أحي�اء بلدة م�راح رباح جن�وب بيت لحم ،وس�ط مواجهات
متفرق�ة بني ّ
الش�بان وق�وّات العدو ،الفت�ة إىل ّ
أن جن�ود العدو
نصبوا الكمائن للشبّان ،وسط إطالق للقنابل الغازية والصوتية.
ويف محافظ�ة الخلي�ل ،أوضح�ت املص�ادر ّ
أن ق�وّات الع�دو
اعتقلت األسري املحرر راجح أبو عجمية من مخيم الفوار جنوب
الخلي�ل ،واملواطن س�عيد الش�عراوي ونجله رمض�ان من قرية
مريش جنوب مدينة دورا.

قال وزير األوقاف والش�ؤون الدينية الش�يخ يوس�ف
ادعي�س :إن املس�جد األقصى املب�ارك ،يواج�ه تصعي�دا ً
«إرسائيليًا» غري مس�بوق يف ظل زي�ادة معدالت اقتحامه
من قبل الجماعات االس�تيطانية التي باتت تتمتع بنفوذ
واسع.
وأضاف ،يف تقرير له يوم االثنني ،أن مس�ؤوليتنا تجاه
األقىص واملقدس�ات يف القدس عىل رأس أولوياتنا ،ونضع
ُك ّل إمكانياتن�ا يف خدم�ة املس�جد األقصى ال�ذي ال يقبل
الرشاكة وال التقس�يم ،وال يقبل أب�دا أن يمنع رفع األذان
فيه ويف أي مس�جد كان ،وس�يبقى صوت الحق يعلو وال
يعىل عليه.
وأوض�ح أن االحتلال انته�ك حرمة املقدس�ات ودور
العبادة واملقابر خالل ش�هر ترشين الثاني املنرصم ،أكثر
من  95مرة ،حيث اس�تمر املستوطنون وضباط وعنارص
من املخابرات باقتحام املسجد األقىص ،ونفذ املستوطنون
جوالت اس�تفزازية ،ومسيرات ،عدا ع�ن املخططات ليل
نهار للنيل من إسلامية وعروبة مدينة القدس واملس�جد
األقىص ،ومنها املخطط لتوسيع مسار قطار يصل من تل
أبيب حتى القدس.
وبين ادعي�س أن االحتالل منع رفع األذان يف املس�جد
اإلبراهيم�ي يف الخليل الش�هر امل�ايض 48 ،وقت�ا ً بحجج
واهية كعادته ،ومارس وما يزال سياس�ة التفتيش املذلة
بحق املصلني.

«إسرائيل» مجدداً :ال َح َّل يف سوريا إال بإسقاط األسد
علي حيدر*
ً
مفاجئ�ة مطالب�ة الكي�ان الصهيوني
ليس�ت
باس�تقالة بشار األس�د وإخراج سوريا من محور
املقاوم�ة ،رشط�ا ً إلنه�اء الح�رب ،بل يأت�ي ذلك
انعكاس�ا ً واس�تكماال ً لسلس�لة مواق�ف رس�مية
س�ابقة ،بدءا ً من رأس الهرم السيايس ،وصوال ً إىل
االس�تخبارات العس�كرية .هذا املطلب صار أكثر
إلحاح�ا ً اآلن يف تل أبيب وعواصم إقليمية ،يف ضوء
إخفاق الرهان�ات لتطويع س�وريا وإخراجها من
الرصاع مع «إرسائيل».
لم يكش�ف وزير األم�ن «االرسائييل» ،أفيغدور
ليربم�ان ،جدي�دا ً يتص�ل بحقيق�ة التوجه�ات
واألولوي�ات «اإلرسائيلية» يف الس�احة الس�ورية،
عندم�ا أك�د رضورة أن تنته�ي الحرب الس�ورية
بـ»إسقاط األس�د وإخراج إيران» ،ما يعني عمليا ً
إخراج س�وريا م�ن معادل�ة الرصاع م�ع الكيان
اإلرسائييل ،ومن مح�ور املقاومة ،إنما يأتي موقفه
ال�ذي أدىل ب�ه أم�ام مؤتم�ر «س�ابان» ،امت�دادا ً
ملواقف رسمية س�ابقة عىل لسان أعىل رأس الهرم
الس�يايس ،وأيضا ً رئيس االستخبارات العسكرية،
اللواء هرتيس هليفي.
مع ذلك ،حرص ليربمان عىل اس�تكمال صورة
املوقف الرس�مي «اإلرسائييل» عرب تسمية املطالب
بعناوينه�ا الت�ي تناوله�ا م�ن س�بقه بأس�اليب
تعبير متعددة ،فقد س�بق أن حذَّر رئيس حكومة
الع�دو بنيامني نتنياهو ،يف أكثر من مناس�بة ،من

مفاعي�ل القض�اء على تنظيم «داع�ش» ملصلحة
مح�ور املقاوم�ة ،قائلاً إن «القضاء على داعش
وترك إيران ..يعني االنتصار يف املعركة وخس�ارة
الحرب».
أيض�ا ً ح�دد نتنياهو أم�ام الرئي�س الرويس،
فالديمير بوتني ،يف نيس�ان املايض ،ب�أن خطوط
«إرسائي�ل» الحمر تنبغي مراعاته�ا يف أي صيغة
تس�وية مستقبلية ،وهي تتمحور حول رضورة ألاّ
تكون س�وريا جزءا ً من مح�ور املقاومة ،بصفتها
دول�ة داعمة لح�زب الل�ه يف لبن�ان ،أو حتى قوة
معادية لـ «إرسائيل».
وكان التعبري الذي اس�تخدمه نتنياهو يف سياق
أن «»إلرسائيل» خطوطا ً حمرا ً
الحديث مع بوتين ّ
واضحة للدف�اع عن نفس�ها :أوالً ،نعمل ُقصارانا
ملنع تحويل أس�لحة متقدمة من إيران وسوريا إىل
حزب الله يف لبن�ان ،وثانياً ،نعمل عىل إحباط فتح
جبهة إرهاب أخرى ضدنا من الجوالن».
يف هذا الس�ياق ،أتت مواقف ليربمان تتويجا ً ملا
س�بق أن جاهر به رئيس االستخبارات العسكرية
«أمان» ،هليفي ،يف مناس�بتني مختلفتني ،علما ً بأن
«أمان» تنضوي يف املؤسس�ة العسكرية الخاضعة
لسلطة وزير األمن.
وكانت املناس�بة األوىل أمام مؤتمر «هرتسيليا»
يف حزيران امل�ايض ،والثانية خالل جلس�ة مغلقة
قب�ل أيام ،أكد فيه�ا هليفي خط�ورة القضاء عىل
«داعش» بالنسبة إىل «إرسائيل» ،ألن ذلك يصب يف
مصلحة إيران وحزب الله ،ويضع تل أبيب وحيدة
أمام املقاومة.

يف الوقت نفسه ،يش�كل موقف ليربمان تكرارا ً
للموق�ف ال�ذي أعلن�ه وزي�ر األمن قبله ،موش�يه
يعل�ون عندما اعتبر يف كانون الثان�ي املايض ،أن
«إرسائي�ل» «تفضل س�يطرة داعش ،على النفوذ
اإليراني يف سوريا».
بعد إخفاق «تطويع» س�وريا بات إخراج األسد
مطلبا ً إرسائيليا ً
هك�ذا ،تظه�ر م�ن عين�ات املواقف الرس�مية
«اإلرسائيلي�ة» أن ليربمان لم يعل�ن موقفا ً جديداً،
ول�م يعبرّ ع�ن توجه ش�خيص ،بل ه�و انعكاس
للرؤية «اإلرسائيلية» إىل املعركة يف سوريا ،وامتداد
لتموضعه�ا يف الره�ان على انتص�ار الجماعات
املس�لحة .لكنه ه�دف بذلك إىل وض�ع مطالب تل
أبيب على طاولة أي مفاوضات تتصل بالتس�وية
السياس�ية يف سوريا ،مع أنه أعرب أمام «سابان»،
عن غي�اب ثقت�ه بإمكاني�ة تلبية ه�ذه الرشوط:
«إسقاط الرئيس األسد وإخراج إيران».
على هذه الخلفي�ة ،طالب ليربم�ان بأن تكون
الوالي�ات املتحدة ،يف ظل رئاس�ة دونال�د ترامب،
أكث�ر فعالي�ة يف إنه�اء الصراع يف س�وريا ،ألنها
الطرف الوحي�د ،وفق تقديره ،الق�ادر عىل تغيري
موازين القوى يف تلك الس�احة ،ويف النتيجة ،تلبية
املطالب «اإلرسائيلية» .استنادا ً إىل هذه الرؤية ،قال
إن «األهم بالنس�بة إىل «إرسائي�ل» هو التوافق مع
اإلدارة األمريكي�ة الجديدة بش�أن إيران وس�وريا،
والفلسطينيني».
رغ�م ه�ذه العوام�ل ،تتس�م مواق�ف ليربمان
برصاحة مب�ارشة يف تحديد املوق�ف «اإلرسائييل»

الرسمي من تويل ش�خص األسد ملنصب الرئاسة،
ومما تس�ميه «إرسائيل» النفوذ اإليراني ،يف إشارة
إىل الدع�م ال�ذي تقدمه الجمهورية اإلسلامية إىل
س�وريا بصفتها دولة داعم�ة للمقاومة وتقف يف
وج�ه «إرسائيل» .ومع أن األخرية ال تهتم ــ ابتدا ًء
ـ�ـ بالهوي�ة الفردي�ة ،أو الفكري�ة أو التنظيمية
ملن يتوىل رئاس�ة س�وريا ،إنما ما يهمها أن تكف
دمش�ق ،كما عبر من هم يف موق�ع صناعة القرار
الس�يايس والعس�كري يف ت�ل أبي�ب ،ع�ن كونها
معادية لـ «ارسائي�ل» وتتبنى خيار دعم املقاومة
يف لبنان وفلسطني.
لذا ،ما فعل�ه ليربمان أنه طبق هذا املفهوم عىل
الواقع الس�وري ،وعرب ع�ن الخالصة التي يعرفها
وتتبناها املؤسسة السياسية والعسكرية.
ويأت�ي موق�ف وزي�ر األم�ن «اإلرسائييل» يف
س�ياق ميدان�ي وتوقي�ت س�يايس ب�ات فيهم�ا
إظه�ار املواق�ف الرصيح�ة مطلب�ا ً «إرسائيلياً»،
ج�راء الهزائم الت�ي تتلقاها الجماعات املس�لحة
واإلرهابي�ة يف س�وريا ،وضمن قدر من التس�ليم
بتب�دد الرهانات على تغيري املجري�ات امليدانية،
باالتكاء عىل موازين القوى يف الس�احة الس�ورية
من دون تدخل خارجي مبارش.
وه�ذا يعن�ي أيضا ً تب�دد الرهان عىل إس�قاط
الرئيس األس�د عس�كرياً ،أو حتى سياسياً ،بعدما
بات الوضع امليداني أضعف من أن يش�كل عنرص
ضغط النت�زاع مثل ه�ذا التنازل ،ب�ل إن األنظار
«اإلرسائيلي�ة» ومعها اإلقليمية ،املعادية لس�وريا،
موجهة يف هذه املرحلة إىل ما س�يتبنّاه ترامب ،من

مواقف سيكون لها مفاعيلها املبارشة عىل الساحة
السورية.
أم�ا يف املضم�ون ،فيلخ�ص موق�ف ليربمان،
مع ما س�بقه من مواقف رس�مية أخ�رى ،الرؤية
«اإلرسائيلي�ة» للمعرك�ة يف س�وريا ،واأله�داف
املتوخ�اة منها (إخراج س�وريا من محور املقاومة
عرب إسقاط األس�د) ،ويأتي ذلك تتويجا ً ملسار من
الرهانات واملحاوالت الفاشلة.
يذك�ر أن�ه يف الس�ابق ،كان�ت هن�اك رهانات
«إرسائيلي�ة» ودولية وإقليمية عىل إخراج س�وريا
من معادلة الرصاع عرب إغراء األس�د واس�تدراجه
إىل مع�ادالت وصفقات محددة ،تحديدا ً بعد نتائج
ومفاعي�ل ح�رب  ،2006ثم بات إخ�راج الرئيس
الس�وري مطلبا ً ورشطا ً إلخراج بالده من الرصاع
مع «إرسائيل» ،وذلك يف ضوء اليأس من تطويعه.
ويف أعقاب إخفاق املخطط األمريكي يف السيطرة
على املنطقة ،م�ن بوابة العراق ،ل�م يعد باإلمكان
التعايش مع خيارات س�وريا االسرتاتيجية يف ظل
الرئي�س األس�د ،ثم تع�زز التمس�ك «اإلرسائييل»
واألمريك�ي ومع�ه اإلقليم�ي بهذا املوقف ،بس�بب
فشل الرهان عىل «داعش» وبقية الفصائل األخرى
يف العراق وسوريا ،وأيضا ً يف ضوء االتفاق النووي
اإليراني الذي تحول إىل محطة كرس�ت إيران دولة
نووي�ة وإقليمية عظمى ،تملك هامش�ا ً واس�عا ً يف
اس�تمرار دعم حلفائها يف لبنان وس�وريا والعراق
وفلسطني.
*األخبار البيروتية
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صفوف املسلحني يف حلب َو «إسرائيل» تتدخّـ ُل بغارات ُقـرب دمشق
االنهيارات تجتا ُح
ُ
َ
 -خاص:

ً
ُ
مدعوم�ة
ق�وات الجي�ش الس�وري
اس�تكملت
بحلفائها ،أمس األربعاء ،من اس�تعادة س�يطرتها
عىل كامل مناطق حلب القديمة بعد التقدم الرسيع
املباغت الذي شنته عىل مواقع املسلحني.
وأفاد نشطا ُء يف املعارضة ومصاد ُر ميدانية بأن
قوات الجيش الس�وري اخرتقت خطوط املس�لحني
وس�ط حل�ب القديم�ة ،ما س�بب وق�وع حالة من
الف�وىض يف صفوفه�م واضطرارهم إىل االنس�حاب
باتجاه الجنوب.
ُ
الجيش الس�وري مسا َء الثالثاء
وس�بق أن أعلن
سيطرتَه عىل عدة أحياء يف رشق حلب القديمة ،بما
فيه�ا الش�عار واملرجة وكرم القاطرج�ي ،ما يعني
عزله آلخر جيب للمسلحني داخل املدينة.
وأف�ادت مصادر يف مواق�ع التواصل االجتماعي
بأن عرشات املس�لحني بدأوا باالنس�حاب من حلب
الرشقية ليسلموا أنفسهم إىل قوات الجيش.
ولم يعد أمام مسلحي األحياء الرشقية يف مدينة
حل�ب من خيارات س�وى القبول بتس�وية برشوط
الدول�ة الس�ورية ،أو الذه�اب نحو قت�ال يائس يف
بقعة تتآكل برسعة يوما ً بعد آخر.
ُ
عجلات هذه التس�وية دارت من�ذ أيام
عملي�اً،
وأنتج�ت اتصاالت عديدة بني مس�ؤولني معارضني

وممثلني عن الجيش الس�وري ،إذ يعيش املسلحون
من�ذ أس�بوع أيام�ا ً عصيب�ة تح�ت ضغ�ط نفيس
وعس�كري كبريين ،مع تواصل الهجمات والقصف

على مواقعه�م ،وتم ّك�ن الجيش والق�وى الرديفة
من تحري�ر أحياء إضافية م�ن املدينة ،بأرسع ممّ ا
كان يتوق�ع أكث�ر املراقبني تفاؤالً .مص�ادر عليمة

بالجبهة يف حلب تروي ّ
أن قادة املس�لحني ،بس�بب
وضعهم الس�يّئ للغاية ،ع ّلق�وا آمالهم عىل إصدار
مجل�س األمن ال�دويل ،أول من أمس ،ق�رارا ً بهدنة

اإلسرتاتيجي للواليات املـُتح ّدة
 % 76من األمريكيني« :إسرائيل» هي الرصيد
ّ
 -متابعات:

بينّت نتائج استطالع للرأي العام نرشها
األمريك�يّ ،
أن معظ�م
«معه�د بروكينغ�ز»
ّ
الديمقراطيين يعتربون إرسائي�ل عبئًا عىل
الواليات املتحدة.
وأظه�ر اس�تطالع ال�رأي ،ال�ذي نُرشت
نتائج�ه يف موق�ع (THE TIMES OF
ّ ،)ISRAEL
أن معظ�م األمريكيين ()76%
يرون ّ
أن إرسائيل تُش� ّكل رصيدًا اسرتاتيجيًا
للوالي�ات ا ُملتح�دّة ،بحس�ب املس�ؤولني
ع�ن االس�تطالع .ويف الوق�ت نفس�هً ،
وفقا
لالستطالع ّ
فإن غالبية الديمقراطيني55% ،
إن إرسائيل تش�كل عبئً�ا ً
يقولون ّ
أيضا .أمّ ا
ّ
ف�إن  24%يرون
يف صف�وف الجمهوريين،
يف إرسائي�ل عبئً�ا ،و 52%من املس�تقلني ال
يعتبرون إرسائيل عبئًا مقاب�ل  41%منهم
الذين يرونها كذلك.
ولف�ت املوق�ع اإلرسائيلي ّ إىل ّ
أن النتائج
كانت ضمن اس�تنتاجات دراستني أجراهما
الباحث يف «معهد بروكينغز» ،شبل تلحمي،
قبل وبع�د االنتخابات الرئاس�ية األمريكيّة
التي أجريت يف الثامن من الشهر الفائت.
باإلجمال ،أضاف الباحث ،أكثر بقليل من
نص�ف األمريكيين ( )54%ال يتفق�ون مع
فك�رة ّ
أن إرسائيل تُش� ّكل عبئًا عىل الواليات
املتح�دة ،باعتب�ار ّ
أن أنش�طتها يف املنطقة
توّلد العداء تج�اه الواليات املتحدّة يف البلدان
العربيّ�ة وذات األغلبي�ة املس�لمة ،على ح ّد
تعبريه.
يف حني ّ
أن  40%من األمريكيني يشعرون
به�ذه الص�ورة ،بحس�ب الباح�ث تلحمي.
ول�م يتضح م�ن النتائج التي ت� ّم نرشها ما
إذا كان�ت ه�ذه الصيغ�ة الت�ي اس�تخدمها
الباحث�ون تحدي�دًا يف الس�ؤال ال�ذي ت�م
توجيهيه للمش�اركني ،وما إذا كانت النتائج
تأثرت من هذه الصيغة ،يف إشارتها إىل العداء
العربي.
تجاه الواليات املتحدة يف العالم
ّ

يف املدين�ة .أكث�ر من ذلك ،ح�اول حلفاؤهم يف ريف
حل�ب فتح جبهة جمعية الزه�راء ،غرب املدينة ،يف
محاولة للق�ول ّ
إن املحارصي�ن يف األحياء الرشقية
غير مرتوكني ،لكن لم يحدث أيّ تغيري هناك ،بل ّ
إن
املصادر تؤكد أنه حتى لو نجح الهجوم جزئياً ،فإنه
لن يغيرّ شيئا ً يف قرار املعركة .كذلك عمل املسلحون
عىل خلق معادلة ش�بيهة بمعادلة «كفريا والفوعة
ــ مضايا والزبداني» ،عرب قصفهم املر ّكز والعنيف
على قريتي كفريا والفوع�ة اإلدلبيتني املحارصتني
من قبله�م ،وإزهاق أرواح عشرات املدنيني هناك،
لك�ن أيضا ً من دون نتيجة .القرار محس�وم ،يقول
أح�د الق�ادة امليدانيني ،بإعادة كل أحي�اء املدينة إىل
س�لطة الدولة الس�ورية وقرارها .هذا القرار الذي
تدعمه موس�كو ،وصل عبر قنواتها إىل واش�نطن
وأنق�رة ،واألخريت�ان أبلغت�ا مس�ؤويل املجموعات
املحارصة بذلك ،وهذا ما زاد الضغط النفيس عليهم،
وأك�د ّ
أن ال مجال له�م يف حال أرادوا النجاة س�وى
القتال أو التسليم.
وقال�ت مص�ادر إعالمي�ة س�ورية« :إن غارات
جدي�دة نفذها الطريان اإلرسائيلي عىل موقع قرب
مطار دمشق العسكري ،فجر أمس األربعاء».
ونقلت القناة «العربية الثانية» ،عن شهود عيان
َ
ألس�نة الدخان تصاعدت من
س�وريني قولهم« ،إن
املكان املس�تهدَف دون معرفة اله�دف الحقيقي أو
حقيقة وجود ضحايا باملكان».

الجيش العراقي يعزز قواتِه
ُ
املشاركة يف استعادة مدينة
املوصل من (داعش)
 -متابعات:

الدراس�تان أظهرت�ا ً
أيض�ا أن  55%من
الديمقراطيني يعتقدون ّ
بأن إلرسائيل تأثريًا
كبريًا عىل سياس�ات الواليات املتحدة وعالم
األمريك�ي ،يف حين أن  54%من
السياس�ة
ّ
الجمهوريني يعتقدون ّ
أن إلرسائيل املستوى
الصحيح من التأثري.
ولف�ت املوق�ع يف س�ياق تقري�ره إىل ّ
أن
اس�تطالعي ال�رأي االثنني توصلا ً
أيضا إىل
ّ
أن نس�بة األمريكيني الذي�ن يؤيدون فرض
عقوب�ات على إرسائيل بس�بب سياس�تها
االس�تيطانية ارتفع�ت بنس�بة  9%خلال
العام املنرصم ووصلت إىل .46%
كم�ا ّ
أن ع�دم اتخ�اذ إج�راءات عقابيّة
ض� ّد إرسائيل حول املس�ألة ازداد يف صفوف
الحزبني الكبريي�ن 60% :من الديمقراطيني
و 31%م�ن الجهوريين يؤيّ�دون ف�رض
عقوب�ات اقتصاديّة وإج�راءات أكثر جديّة،
مقارن�ة بنس�بة  49%و 26%يف ترشي�ن
الثاني (نوفمرب) من العام املايض .2015

اس�تطالعا ال�رأي أظهرا ً
أيض�ا ّ
أن 46%
م�ن األمريكيني س�يؤيدون اتخ�اذ الرئيس
ب�اراك أوبام�ا لخط�وات يف األم�م املتح�دة
ته�دف إىل ممارس�ة الضغط على إرسائيل
بش�أن املفاوض�ات الس�لمية املتعث�رة مع
الفلس�طينيني 27% .فق�ط س�يعارضون
خط�وة كه�ذه ،يف حين ق�ال  25%إنّهم ال
يؤيدون أو يعارضون خطوة كهذه.
ونق�ل املوق�ع اإلرسائييل ّ عن مس�ؤولني
أمريكيني قولهم ّ
إن الرئيس أوباما يس�تبعد
تقريبً�ا القي�ام ب�أيّ محاول�ةٍ يف اللحظ�ة
األخرية ،التي س�يُنظر إليها عىل أنّها تقييدًا
للموق�ف اإلرسائييل ّ يف املفاوض�ات وتعزي ًزا
الفلس�طيني يف الس�احة الدوليّة،
للموق�ف
ّ
عىل ح ّد تعبريهم.
يف غض�ون ذل�ك ت�زداد الفج�وة بين
الديمقراطيين والجمهوريني توس�عً ا حول
مس�الة الدع�م األمريك�ي لق�رار محتمل يف
األمم املتحدة مؤيد إلقامة دولةٍ فلس�طينيّةٍ .

الدع�م الديمقراط�ي لقرار كهذا بلغ نس�بة
( 51%مقارنة ب�ـ  -39%يف العام املايض)،
يف حين ّ
أن معارض�ة الجمهوريين لخطوة
كه�ذه وصلت إىل ( 51%مقارن�ة بـ -43%
يف الع�ام امل�ايض) .باإلجم�ال 31% ،م�ن
املش�اركني قال�وا إنّ�ه يتحتّم على الواليات
املتح�دة معارضة قرار كهذا يف األمم املتحدة
مقابل تأييد  ،34%يف حني قال  32%إنّه من
ا ُمل ّ
فضل االمتناع عن التصويت.
يف حين أن غالبي�ة األمريكيين ()75%
قال�وا بأنهم يرغبون برؤية الرئيس املنتخب
دونال�د ترام�ب يلعب دور وس�يط نزيه بني
إرسائي�ل والفلس�طينيني 57% ،منهم قالوا
إنّهم يعتقدون بأن ترامب س�يكون متحيزا ً
إلرسائيل يف أية مفاوضات.
وتم إجراء اس�تطالعي الرأي االثنني بني
 14-5أكتوب�ر و 23-18نوفمبر.2016 ،
وش�ارك فيهما  2,570شخصا ً وبلغ هامش
الخطأ فيهما .2.5%-3.04%

ُ
الجيش العراقي قواته املش�اركة يف العمليات العسكرية ضد (داعش)
ع َّز َز
يف مدينة املوصل والهادفة الستعادة املدينة الواقعة يف محافظة نينوى شمال
البالد.
وذك�ر قائ ُم مقام مدينة املوصل حسين حاجم يف ترصيحات صحافية ان
الرشط�ة االتحادية تحركت من مرك�ز ناحية القيارة صب�اح الثالثاء باتجاه
قاطع املوصل للمش�اركة يف معرك�ة (قادمون يا نينوى) وإس�ناد القوات يف
العمليات.
م�ن جانب�ه أكد املتح�دث باس�م متطوعي نين�وى محمود الس�ورجي يف
ترصي�ح صحفي اقتحام الجانب الجنوبي الرشقي من مدينة املوصل من قبل
القوات العراقية ضمن عمليات تحرير املحافظة من سيطرة (داعش).
وأوض�ح الس�ورجي أن قطع�ات الفرقة التاس�عة اقتحمت حي�ي امليثاق
والوح�دة جن�وب رشق�ي املوصل مرك�ز نينوى الي�وم الس�تعادة املدينة من
س�يطرة التنظيم املتشدد وس�ط قصف تمهيدي عىل أوكار مهمة للتنظيم يف
داخل املركز.

الكيا ُن الصهيوني ينفّذ مشروع ربط البحرين األحمر بامليت وسط تحذيرات من مخاطر بيئية
 متابعاتيب�دو أن الكيان الصهيوني وص�ل ملرحلة تنفيذ
مرشوع مشترك مع األردن ،يقيض بربط البحرين
األحم�ر باملي�ت ،يف محاول�ة إلنق�اذ األخير م�ن
الجفاف ،إذ تستحوذ عىل موارده وتستغلها.
وكش�ف رئيس حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو
عن تجاوز مرحلة أخرى يف طريق تجس�يد مرشوع
قناة البحرين الذي تشارك بتمويله الواليات املتحدة
واالتحاد األوروب�ي واليابان .املرشوع ،الذي وصفه
نتنياه�و باملشترك للكي�ان وللأردن وللس�لطة
الفلسطينية ،ينطوي عىل تحلية املياه لصالح بلدات
الغور األردنية واملستوطنات عىل حد سواء.
ووفقا ً لهذا املرشوع ،س�يتم يف عام  2020توفري
مي�اه عذبة إىل س�كان غ�ور األردن وتحوي�ل مياه
مالحة من البحر األحمر إىل البحر امليت.
لكن نتنياهو حرص عىل إظهار البعد الصهيوني
للمشروع ،مؤك�دا ً أنه يتطاب�ق مع رؤي�ة تيودور
هرتزل (م ّ
ُؤس�س الحركة الصهيوني�ة) كما وردت
يف كتاب�ه «أرض قديم�ة حديث�ة « .وأض�اف« :لقد
تنبأ بإقامة مرشوع قن�اة البحرين ،واآلن نترشف،
ولدينا الفرصة بتجسيد تلك الرؤية».

وأعترب نتنياهو أن هذا املرشوع «يشكل مرساة
اسرتاتيجية أخرى يف العالقات السلمية القائمة بني
األردن والكيان الصهيوني ،وهذه العالقات السلمية
تعتبر حيوي�ة أكثر وأكث�ر عىل ضوء م�ا يحدث يف
منطقتنا» .ودون اإلش�ارة للس�لطة الفلس�طينية
مكتفي�ا ً بذك�ر الجان�ب األردن�ي ،قال إن�ه «يرغب
بتقديم الش�كر لنائ�ب الوزير أيوب ق�را الذي يدير

املرشوع نيابة عن الحكومة ويقوم بعمل مهم».
م�ن جهته ،أكد القرا ،يف صفحته يف الفيس�بوك
أن�ه بعد عقود من األحالم يتحول املرشوع لحقيقة
على األرض سيس�تكمل إنج�ازه يف  2020بحي�ث
سيبدأ بتسويق املياه املحلية من منشأة تقام بجوار
العقبة – إيالت وس�تصل مياه البحر األحمر للبحر
امليت.

وأوض�ح أن «املشروع انطلق بع�د توفري الدعم
م�ن الدول املانحة ل�ه يف اجتماع اس�تضافه األردن
قبل أس�بوع» .وكرر أق�وال نتنياهو ح�ول القيمة
االقتصادي�ة للمشروع ،مشيرا ً أن «قن�اة البحار،
مرس�اة اقتصادي�ة هامة ج�دا ً الس�تقرار املنطقة
وأنها س�تغري دوله�ا لتطوير عالق�ات اقتصادية
إضافية مع الكيان الصهيوني».
يف املقاب�ل ،حذر بع�ض الخبراء الصهاينة ،من
تبع�ات بيئية س�لبية لقناة البحار وم�ن احتماالت
املساس بالبحر امليت .وبني الخبري الجغرايف ،شكري
عراف لـ «الق�دس العربي» أن «مزج مياه البحرين
س�يؤدي لنتائج ومض�ار بيئية فادح�ة تجهز عىل
املميزات الطبية للبحر امليت إضافة لتغيري لونه من
األزرق لألحمر».
وتابع« :يخىش ْ
أن ال تمتزج املياه العذبة نس�بيا
للبحر األحمر كما يجب بمياه البحر امليت التي تبلغ
نسبة امللوحة بها نحو .»33%
ولفت عراف إىل أن «النتيجة س�تفيض النتش�ار
جراثي�م وطحالب تمنح املي�اه لونا يميل للحمرة أو
البياض الحليبي عالوة عىل املس�اس برتكيز األمالح
الطبيعية التي تس�تخدم يف عالج أنواع مختلفة من
األمراض».
وبحس�ب الخبري ف�إن «املزج بين البحرين من

ش�أنه أن يؤثر سلبا ً عىل عملية تبخر املياه يف البحر
املي�ت ج�راء تك�ون طبقة م�ن الجبص يف س�طح
البحر».
يش�ار أن منس�وب البحر امليت ( 418مرتا ً تحت
س�طح البحر الـبيض) ينخفض سنويا بمرت واحد
نتيج�ة حرمان�ه م�ن مي�اه نه�ر األردن والجداول
والعيون املحيطة به من قبل الكيان الصهيوني .ويف
هذا السياق ،أ َّكــد عراف أن «الحَ َّل الحقيقي إلنقاذ
البحر امليت يكمن بإع�ادة مياه نهر األردن وبحرية
طربيا التي تس�تغلها الكي�ان الصهيوني منذ عقود
ألغراض الزراعة والصناعة».
وأض�اف« :حينم�ا تدخل�ت الكي�ان الصهيوني
بالطبيعة لتغيري املالم�ح الجغرافية تعرضت البيئة
لنتائ�ج كارثية كما ظهر يف مرشوع تجفيف بحرية
الحولة ش�مال فلس�طني ويف حجز مياه طربيا عن
البحر امليت بسد دغانيا».
وس�بق لصحيف�ة « يديع�وت أحرون�وت» ،أن
نقلت ،قبل س�نوات ،تحذيرات خرباء يف م ّ
ُؤسس�ات
بحثي�ة محلية ويف املنظمة العاملي�ة (أصدقاء الكرة
األرضية) ،من املخاطر املذكورة.
واعتربت أن «انخفاض نسبة امللوحة من شأنها
أن ت�ؤدي لطف�رات بيولوجي�ة تغري طبيع�ة البحر
امليت».

محم����د ذلك الرجل العظيم الرحي����م الكرمي كان عزيزاً يأبى أن يخضع لباط����ل ،ويأبى أن يُ َذل ،ويأبى
ألمت����ه أن ت����ذل ،وربى أمته على أس����اس العزة ومفاهي����م العزة ،أ َّال يك����ون لديها القابلية ل��ل�إذالل والقهر
واالس����تعباد ،وحترك على أس����اس العدل ،وواج����ه الطاغوت عند الع����رب وعند اليهود وعن����د النصارى،
وخاض املعارك تلو املعارك ،وح َّرك فرق اجليش اإلس��ل�امي في الس����رايا والغزوات واحلروب حتى رست
راية احلق ،وحتقق العدل ،وع َّم اخلير ،وانتشر نور الله؛ فأصبح واقع أمتنا العربية واقعاً عظيماً.

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

( ددعلاعلاا  سيمخلاا سيمخلامخلاد  8سيمخلاايد  8سيمخلامخلالا

جئت بالتقوى نبياً خاتماً
َ
عبدالحفيظ الخزان
ي������ا رس�����������و َل ال������ل������هِ ي������ا رم��������� َز ال����ك����م����ا ْل
وآف��������������ات ال�����ض��ل��ا ْل
ع���� ّم����ن����ا اجل������ه������ ُل
ُ
ف����ع����ل����ى ال������ب������ي������ض������اءِ ق��������د خ���لّ���ف���ت���ن���ا
������رف ال�����ب�����اط�����ل ف������ع���ل�� ً
ُ
ا واحل����ل����ال
ن�������ع�
وأس���������ب���������اب ال���������ردى
ف������������إذا ال��������زي�������� ُغ
ُ
م�������لّ������� ٌة يُ�����ع�����ص�����ى ب�����ه�����ا َر ُّب اجل���ل���ال
������ت ق���������رآن���������اً ب��������أخ����ل���اق ال����س����م����ا
ك�������ن� َ
ً
ت�������ع�������رف احل�������������قَّ ج������ل������ي������ا ك�������ال�������زالل
حت�������ت�������وي األم����������������� َة ف���������ي أف�����ه�����ام�����ه�����ا
ت����ه����ت����دي ب�����احل�����ق ك�����ي ن���������دري ال�����رج�����ال
ك������ن������ت ب������اخل������ل������ق رح�������ي�������م�������اً ط����ي����ب����اً
����ل واغ�����ت�����ي�����ال
ال ت���������رى احل������������قَّ ب�����ق�����ت� ٍ
ج������ئ������ت ب������ال������ت������ق������وى ن������ب������ي������اً خ����امت����ا
ال بِ�������دي�������نِ ال������ذب������ح أو ب����اإلح����ت����ي����ال
حت����ت����ف����ي ب�����ال�����ط�����ي�����ر ف��������ي أوك��������اره��������ا
ال ب�����ح����� ِّز ال�����������رأس تُ������ب������دي االح����ت����ف����ال
ت�������������زر ُع اإلمي���������������ا َن ف�������ي أه���������ل ال���ت���ق���ى
ال ب������ع������ن� ٍ
�����ف أو ن�������ف�������اق واق������ت������ت������ال
ً
ب�����ال�����س�����ن�����ة دي��������ن��������ا ص�����ادق�����ا
ج�����ئ�����ت
ُّ
س������ل������ط������ان وم��������ال
ٍ
ال أله������������������واءٍ َو
����ض�����ل�����ت أرب�������������اب ال���ن���ق���ى
ب����ال����ت����ق����ى ف� ّ
������وي واب���������ت���������ذال
ال ل��������������رأي ع�������ص�������ب� ٍّ
إخ��������������وة اإلمي�����������������ان ق���������د وال�����ي�����ت�����ه�����م
ُق��������ل ملَ��������ن والَ������������ى أس������اط���ي��ن ال����ض��ل�ال

مداخ ُل مفتاحي ٌة يف مقاربة أَن َْصـار اهلل «الخطاب /الحركة»
عبدالملك العجري

ُ
الفيلس�وف األيرلندي جورج
يعتق� ُد
ب�اركيل ( )1853-1685أن كثيرا ً م�ن
الصعاب التي ش�غلت الفالسفة ووقفت
يف طريق املعرفة ترج ُ
�ع إلينا فنحن نبدأ
بأن نثري الغبار ثم نشكو من عدم قدرتنا
عىل الرؤية «
اعتبر نفيس متابع�ا ً جيدا ً مل�ا يُكتَبُ
ٍ
عن أَن ْ َ
دراس�ات وقراءات
صـ�ار الله من
وتحليلاتَ ،
خ َّ
اصـ�ة تل�ك التي تس�عى
لتقديم ص�ورة تعريفي�ة بأَن ْ َ
صـار الله:
مَ ن هم؟ فكرهم ،أ َ ْهدَافهم ،مقوالتهم..؟
م�ن واقع خربت�ي أعتق�د أن النظا َم
َ
الس�ابق والنخب�ة السياس�ية والفكرية
س�اهموا بإث�ارة عجاج�ة م�ن الغب�ار
شوّشت الرؤية حول أَن ْ َ
صـار الله وأربكت النظام وال زالت
ترب�ك الن ُّ َخ�بَ الحزبي�ة حت�ى اآلن يف التعامل الس�ليم مع
أَن ْ َ
صـار الله من البداية وال زال مستمرا ً حتى اآلن.
تخيّل�وا أن كتابَ «عرص الظهور» ملؤلف إيراني اس�مه
الكوران�ي كان مص�د َر معلوم�ات عدد م�ن الكتابات بعد
الحرب األوىل وأثناء الحروب الست!!!.
أورد لكم نماذج من هذه القراءات كالتايل:
 الق�راءات البوليس�ية الت�ي تقاربه�ا بعقلي�ة أمنيةمؤامراتية الس�تصدار أحكام دائنة فمرة تنس�بُهم إليران
ومرة للشرق وأ ُ ْ
خ َرى للغ�رب أ َ ْو تعتربهم مؤامرة ترتبص
ً
ً
ً
رشا ً بالجمهورية والثورة وتكرارا رثا وهزيال لتنظيمات ال
تأريخية موروثة تخ ّ
طط جماعة أَن ْ َ
صـار الله الستحيائها
استئناف اإلمامة السياسية.
 الق�راءات االتقائية املوجه�ة أيديولوجي�ا ً وطائفياً،وهذه معظمها انتجها التيا ُر السلفي يف السلطة وجماعة
اإلخ�وان ومحتواه�ا طاف�ح بالعواط�ف املذهبي�ة على
مس�توى املصطلح�ات املثقلة بال�دالالت الطائفية أ َ ْو عىل
مستوى انتقاء مفردات معينة من كامل الخطاب الحوثي
واختزالها فيه�ا وأهم مفرداته الصحابة ،املتعة ،الس�لف
ونحوها.
 الق�راءات الفلوكلورية املؤس�طرة ع�ن أَن ْ َصـار الله
وتخلي�ق كليش�يهات تش�يطنهم يف الوع�ي الجمعي مثل
حكاي�ة املقات�ل الحوثي «أبوعينين من الخل�ف «البدوي
املتوح�ش الدم�وي القايس املتبردق عديم الرأف�ة املزهو
ببؤس�ه ،ومالبس�ه التقليدي�ة املهلهلة وأظافره الخش�نة
والبقع الس�وداء والداكن�ة املتناثرة عىل خريطة جس�مه
ونحوه�ا من القراءات التي تكش�ف ع�ن َ
نفس مناطقي،
ون�زوع نرجيس م�ن اإلحس�اس بالتفوق والتميّ�ز املعريف
ودونية اآلخر.
مث�ل ه�ذه الق�راءات ترتب�ط بفك�رة املكافح�ة أ َ ْكثَر
م�ن ارتباطه�ا بمطلب الفه�م والتحليل العلم�ي والتفهم
العقالن�ي ،والنتيجة الرضورية التي تقود إليها غري رفض
االعرتاف بمرشوعيته�ا الوجودية أنها تدفع بوعي وبدون
وعي إىل تطوير موقف س�لبي عدائ�ي ،وَبالتايل الدخول يف
دوامة من جوالت العنف املتكررة.
وقد تك�ون مقارنة مثل هذه القراءات بالدراس�ة التي
أعدها مركز راند األَمريكي عام 2010م توضح الفرق بني
العقل الغربي وبني استهبال العقل العربي وجُ زء كبري من
الن ُّ َخب الحزبية اليمنية يف التعاطي مع ظواهر تتص ُل بكل
مناحي حياتهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
يف حين لم يكل�ف أح ٌد نفس�ه بالتواض�ع والنزول من
تعاليه املعريف الكاذب فإن مرك�ز راند وهو مر َكز أَمريكي
مرتبط بوزارة الدفاع األَمريكية اسندت للخبري االجتماعي
باراك ساملوني واثنني مساعدَين إعداد دراسة عن أَن ْ َ
صـار
الله ،فبعد أن رأوا أن ّ
ست حروب لم تؤدّي إىل نتيجة معهم
ومن واقع مصلحتهم يردون أوال ً أن يحصلوا عىل املعلومة

َ
يكون لها
الصحيح�ة لفهم ه�ذه الظاهرة التي يمك� ُن أن
تداعيات عىل أمن القرن االفريقي واملنطقة.
تخيل�وا ..بحس�ب معلومات�ي ،باراك
س�املوني تواصل مع ش�خص يمني يف
ً
ً
كاملة من
نس�خة
أَمري�كا يطلُبُ من�ه
محاضرَ ات الس�يد حسين عكف عليها
ستة أشهر وقام مع مساعديه بفحص
ُك ّل املواقع التابعة ألَن ْ َ
صـار الله وبيانات
املكت�ب اإلعالمي وخطاب�ات ومقابالت
ُ
الشخص الذي
الس�يد عبدامللك الحوثي،
كان يتواصل معه س�املوني أخربني أنه
كان ي�زو ُره بين فترة وأ ُ ْ
خ� َرى يم ُك ُ
ث
مع�ه م�ن  8-5س�اعات م�ن النق�اش
وأخرج دراس�ة من  410صفحة ،ورغم
املالحظ�ات الت�ي يمك�ن قوله�ا أه�م
نتيجتين خلصت إليها الدراس�ة تتعلق
بالعالق�ة مع إي�ران وموض�وع اإلمامة
تقول الدراس�ة «يف املح�ارضات التي أخ�ذت كعينات فإن
حسين ال يقدم أية مطالب أ َ ْو ادع�اءات غريبة مثل كونه
اإلم�ام املغيّ�ب وال يدع�و إىل العودة إىل اإلمامة يف ش�مال
اليم�ن ،وه�و بذلك ال يبدو أنه يش�جّ ع الع�ودة إىل الحكم
اإلمامي الزيدي ما قبل 1962م ،باإلضافة إىل أن حسني لم
يحُ ْ
ث أَن ْ َ
صـاره أبدا ً عىل حمل السالح ضد الدولة اليمنية».
بالتأكي�د س�املوني لم يك�ن من بني مص�ادره «عرص
الظهور» للكوراني!!
ال يعنين�ي هنا تقيي�م املوقف األَمريكي بق�در ما أريد
توضيح ح�رص مثل ه�ذه األنظمة عىل امتلاكِ املعلومة
الس�ليمة بعد ذلك ،وليس بالرضورة اتخاذ املوقف السليم
ب�ل يو ّ
ظفونه�ا بالطريقة التي تخ� ُد ُم مصالحهم ،يف حني
عن�د جزء كبير من النخ�ب الحزبية والسياس�ية اليمنية
َ
تتخذُ
مواقفها بنا ًء عىل جنان يشبه جنان عيل البخيتي.
أرشن�ا يف الج�زء األول بش�كل إجم�ايل إىل الضبابي�ة
التي تش�وش الرؤية ع�ن أَن ْ َ
صـار الل�ه ،وان أ َ ْكثَر مقوالت
اس�تنزفت جه�ود الباحثين والكتبة هي مقول�ة االمامة
السياسية ،الصحابة ،العالقة مع إيران واملذهب الجعفري
وه�ي أوالً :مق�والت هامش�ية يف الخط�اب الحوث�ي أ َ ْو
مفتعلة ،وثاني�ا ً أنه يتم إصفاؤها تعمُّ دا ً وتس�ليط الضوء
عليها كجزء من أ َ َدوَات املكافحة.
م�ن املداخل املفتاحي�ة لتحدي�د املقوّالت األ َ َ
سـاس�ية
للخط�اب الحوث�ي وَحرك�ة أَن ْ َ
صـار الل�ه رضورة الفصل
االجرائ�ي -كإج�راء بحثي -بين أَن ْ َ
صـار الل�ه /الخطاب
وأَن ْ َ
صـار الله /الحركة أ َ ْو الكيان االجتماعي والسيايس.
أَن ْ َ
صـ�ا ُر الل�ه الخط�اب :يعن�ي املنظوم�ة الفكري�ة
واملعرفي�ة الت�ي تح�دّد هوي�ة الحرك�ة وأ َ ْهدَافه�ا ،كم�ا
تضمنتها املحارضات التي كان يلقيها الس�ي ُد حسين بدر
الدين الحوثي عىل مريديه وتعد املرش� َد النظري والحركي
ألَن ْ َ
صـار الله.
أَن ْ َ
صـ�ار الل�ه الحركة :هي التجّل�يّ الخارجي للخطاب
بع�د أن تتبّ�اه كتلة اجتماعية أ َ ْو برشي�ة ،وَهي الصريورة
املس�تمرة الحاصلة عن جدل الخطاب والواقع املوضوعي،
املجتمع بن�اه وَمؤسس�اته القائمة وظروف�ه ورصاعاته
ومطالبه وأولوياته ورضوراته.
الخط�ابُ هو املحدد النظ�ري لهُ وية الحرك�ة ،غري أن
ظ�روف ورشوط الواق�ع تتدخل يف إعَ ادَة تش�كل وتطوير
البُنَ�ى الداخلية وتحديد أولويات الخط�اب وحتى التعديل
والتطوير لهُ وية الخطاب.
ويف ضوء ذلك نشيرُ إجم�اال ً (تفاصيلها هي موضوع
دراس�ة قادم�ة يف الع�دد الثان�ي م�ن مجل�ة مقارب�ات
سياسية) للمقوالت والقضايا الجوهرية للخطاب الحوثي
ِ
برصف النظر عن الحامل االجتماعي والس�يايس «أَن ْ َ
صـار
الله» التجليّ التأريخي املوضوعي للخطاب الحوثي:
الحقيقة األوىل :خطاب الس�يد حسين الحوثي خطابٌ

ْ
إصلاَ ح�ي ينتمى لخط�اب اإلحياء الدين�ي وليس لحركات
اإلسلاَم السيايس (حركات ْ
ْ
اإلسلاَم السيايس مجرد أَحْ َزاب
سياس�ية برامجي�ة بخلفية ديني�ة) ،الس�ؤال املركزي أ َ ْو
القضي�ة الجوهرية له هي ثنائية التخلف /النهضة ،وهي
ذاتُها الثنائية املركزية يف خطاب االحيائية ْ
اإلسَل�اَ مية التي
ظهرت يف القرن الثام�ن عرش عىل إثر الصدمة الحضارية
للحداث�ة الغربي�ة حني فت�ح الع�ربُ واملس�لمون أعينهم
َ
الرشق ْ
اإلسَل�اَ مي عن
على الهُ وة الحضاري�ة التي تفصل
الغرب املتقدم عىل جميع املس�تويات الفكرية والسياسية
والعسكرية والصناعية.
وألن املوض�وع ق�د يكو ُن مفاج�أ للبع�ض ولتوضيح
ُ
نعرض بش�كل
االس�هام املعريف والفكري للس�يد حسين
اإلصلاَ حية ْ
موجز لخطاب ْ
اإلسلاَ مي عىل يد روّادها االوائل
واهم اسهاماتها.

****
فتح الع�رب واملس�لون اعينهم عىل اله�وة الحضارية
التي تفصل الرشق ْ
اإلسلاَ مي عن الغرب املتقدم عىل جميع
املس�تويات الفكرية والسياسية والعس�كرية والصناعية
وحالة التخلف الش�املة للرشق ْ
اإلسَل�اَ مي وَكانت بمثابة
املهم�از الذي أيق َ
واإلسَل�اَ مي من ُ
ْ
س�باته
ظ العقل العربي
الحضاري.
ويف س�بيل االجابة عىل ثنائية التخل�ف /النهضة تولد
خطابان ْ
إصلاَ حيان:
املس�تغرب يرى أن ْ
اإلسَل�اَم غري
األول خط�اب علماني
ِ
ْ
لإلصلاَ ح مهما أدخلت عليه من تعديالت؛ ألن التدهو َر
قابل
كام ٌن يف جوهره االجتماعي ،وَال سبيل للنهضة إال العلمنة
كخيار وحيد اعتمدته أوربا يف نهضتها الحديثة.
اإلصلاَ حية ْ
واآلخر خطاب ْ
اإلسلاَ مي بقادة جمال الدين
األفغان�ي ومحمد عب�ده وَخريالدين التونسي والكواكبي،
اإلصلاَ ح ْ
بداف�ع أن ْ
اإلسَل�اَ مي ممك ٌن ب�ل رضوريّ لتجاوز
حال�ة الجمود والتردي الش�امل ،وينح�ون بالالئمة عىل
الجم�ود الفك�ري وإقصاء العق�ل وإغالق ب�اب االجتهاد
وشيوع التديّن الشعبي.
وأهم أ َ َدوَات ْ
اإلصلاَ ح:
فتح باب االجتهاد والتجديدإعَ ادَة االعتبار للعقلأخف�ق ممثلو الجيل األول للخط�اب الحداثي العلماني
ش�بيل ش�ميل ،فرح انطون ،قاس�م امني ...إلخ يف اخرتاق
املجتمع�ات العربي�ة وبق�ي خطاب�ا ً نخبويا ً مع�زوال ً عن
الجمه�ور ،مم�ا دفع بالجي�ل الجديد كالجاب�ري وحنفي
ورسوش واب�و زي�د إىل املراجَ ع�ة وَاالقرار ب�أن أية عملية
يتحقق لها أبس ُ
َ
تحديث يف املجال ْ
ط رشوط
اإلسَل�اَ مي لكي
النج�اح لاَ ب�د أن تتكامل فيه�ا مجموعة عن�ارص أهمها
الدي ُن وموقعُ ه من املجتمع.
ال ين�ادي ه�ؤال ِء بالقطيعة مع التراث ويتعاطون مع
ٍ
قراءات حداثية
النصوص الدينية والرتاث يف س�عي لتقديم
للدين ويقدم بعضهم نفسه كمجدد ديني.
ُ
يتفق ه�ذا الجي ُل من الحداثيني م�ع التيار االحيائي يف
اعتم�اد العق�ل وَالتجديد واالجته�اد أه�م أ َ َدوَات ْ
اإلصلاَ ح
الديني ،غير أنهما يفرتقان يف تحدي�د مضامينها وحدود
وظائفها ومفهوم النص ،فالتجدي ُد واالجتها ُد يف الخطاب
ْ
اإلصلاَ حي هو مجرد استنباط من النصوص أ َ ْو عمل لُغوي
سيميائي والعق ُل ُك ّل متهمته استثمار النص.
يف حني يتج�ا َو ُز التجدي ُد -عند التي�ار الحداثي مفهو َم
االجته�اد الرتاثي يف حدوده ومناهج�ه ويتعدّى التجديد يف
املضمون إىل التجدي�د يف املنهج والرشيعة إىل القصد وعدم
االجته�اد فيما في�ه ن َ ٌّ
ص إىل إعَ ادَة ق�راءة النص واألولوية
الواقع عىل النص الواقع والن�ص ديالكتيك صاعد ،الواقع
يسأل ،واملناهج املتعددة والوحي يجيب ،الواقع ينادي عىل
الفكر ،والفك�ر يأتي تطوراً ..ويف الج�زء ( )3نتناول هذه
املفردات يف خطاب السيد حسني.

