م�ساع ُد ناطق اجلي�ش :العدو ال�صهيوين وال�سعودي والإماراتي يف باب املندب يتحالفون �ضد اليمن والأمن القومي العربي

البحرية اليمنية :سنرد واملمر الدولي لن يحم َيكم
ومصرع وجر ُح العشرات في الساحل الغربي للبالد
تدمي ُر أكثر من  100آلية عسكرية
ُ

ُ
يطهرون عددًا من المواقع في منطقة يام بنهم والمهاشمة بالجوف
الجيش واللجا ُن ّ
الرئيس :الصمو ُد الشعبي والق َبلي والتضحيات جعل الجبهات متماسك ًة ال تتزعزع
الشيخ أَبكر:

 60ريا ًال

العدوان يعترب الحديدة فريس ًة،
ستفرتسهم
لكن هناك رجال
ُ

 16صفحة
سياسية  -شاملة  -تصدر كل اثنني وخميس

( ددعلاعلاا

ينثإلالانينثإلاثإلا 23نينثإلالاني  23نينثإلاثإلالا

جماعي لجنود الجيش السعودي بعد العملية باتجاه مدينة الخوبة
هروب
ٌّ
ٌ
مصرع وإصاب ُة عشرات من جنود العدو بينهم ضباط  ،وخسائ ُر مادية كبيرة
ُ

هجوم كاسح يف جيزان

لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل :أرسل حرف (ش) برسالة نصية إىل2066                             :
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( ددعلاعلاا

قال �إن ال�صمو َد ال�شعبي والقبَلي والت�ضحيات جعل الو�ضعَ العام واجلبهات متما�سك ًة

الرئيس الص ّماد يدشن اللقا َء املو ّس َع ملديريات القطاع الغربي ملحافظة صنعاء بعقد لقاء مو ّسع مع قبائل بني مطر
ُ
 صنعاء:ّ
ُ
�ن رئي�س املجل�س الس�يايس األعلى،
دش
َّ
َ املوس َ
�ع
صال�ح الصمّ اد ،ي�وم أم�س ،اللقاء
ملديري�ات القط�اع الغربي ملحافظ�ة صنعاء،
بحض�ور املحاف�ظ حنين قطين�ة وقي�ادات
املجال�س املحلي�ة وأعي�ان ومش�ايخ القطاع
الغربي باملحافظة.
وأش�اد الرئي�س الصم�اد بال�دور البطويل
للقبائ�ل اليمنية ودوره�ا الوطني يف الحفاظ
عىل النظ�ام الجمهوري والوح�دة وما مثّلوه
من عم�اد تأريخي للنظ�ام الجمهوري وبناء
أركانه والحفاظ عىل صنعاء ومكانتها.
وأش�ار رئيس املجلس الس�يايس األعىل إىل
أ َ ْهـــدَاف الع�دوان وحمَ الته ونرش الدعايات
والش�ائعات وتهيئ�ة املجتم�ع لالستسلام..
مؤك�دا ً أن الصم�ود الش�عبي  والقبَلي 
والتضحي�ات جعل�ت الوض�ع الع�ام ووضع 
الجبه�ات متماس�كا ً وال يمك�ن أن يتزع�زع
مهما كانت إمكانيات العدوان.
وقال «إن الحملة اإلعالمية األخرية للعدوان
ترسب الوهن والضعف
وآلته التي تح�اول أن ّ
إىل نف�وس املجتم�ع ال�ذي ال يمك�ن أن تؤثر 
عليه مثل هذه الحيل الضعيفة عن انتصارات
العدو الوهمية والشائعات التي تمس الجانب
االقتص�ادي وه�ي  تواج�ه جبه�ة داخلي�ة
متماسكة وقوية وصابرة».
ُ
وعّب�رّ الرئي�س الصمّ �اد عن الثق�ة بأبناء
مناط�ق اليم�ن جميعه�ا وأبن�اء محافظ�ة
صنع�اء وأن تضحياته�م املادي�ة واملعنوي�ة
ُ
أن يف َّ
�ت يف عضده�م
والبرشي�ة ال يمك�ن

إرج�اف العدوان وبطش�ه وتهويل�ه ..مؤ ّكدا ً
أن تضحي�ات أبناء الش�عب اليمن�ي وقبائله
وأبناء محافظة صنعاء ال يمكن أن يتجاوزها 
أح�د ،وأن أوض�ا َع املجتمع وبنيت�ه وخدماته
هي يف أولويات عمل املجلس الس�يايس األعىل 
والحكوم�ة العاجل�ة واملنظ�ورة بم�ا يعنيه
الوطن الذي يستحق من الجميع التضحية.
وأك�د أن العد َّو واهم أنه وبعد س�نتني قدّم 
فيه�ا الش�عب اليمني خيرة رجاله ونس�ائه
وأطفال�ه ودمرت األعيان املدني�ة واملمتلكات
العام�ة والخاصة ،أن يس�مح للعدو بتحقيق 
نصر أو يركع هذا الش�عب ..مذكرا ً أنه لو لم
يكن أمام العدوان إلاّ أرس الش�هداء يف صنعاء

لكان�وا كفيلين بزعزع�ة ع�روش املعتدي�ن
وقادرين عىل االنتقام من العدوان املتغطرس.
ُ
وأشار رئيس املجلس السيايس األعىل إىل ما 
تمثله املرحلة الحساس�ة من مراحل الحس�م
واالنتص�ار عىل الع�دوان الذي تكل�ف مؤخرا ً
بعشرات امللي�ارات م�ن ال�دوالرات ملرتزقته
لحس�م املعرك�ة خالل أس�ابيع وع�دم وجود 
مكان لهم يف السعودية وسيطردهم من داخل
اململك�ة هذه األي�ام التي يس�تميتون فيها يف
الجبه�ات علهم يحققون نصراً بما يمثلونه
من نعال للعدوان وأدوات رخيصة.
وج�دد التأكي�د عىل الثق�ة الكبيرة بأبناء
الشعب اليمني وقبائله وما يسعى له املجلس

وحكوم�ة اإلنقاذ من أجل تحقيق االس�تقرار 
االقتص�ادي يف إط�ار املمك�ن والحف�اظ عىل 
تماسك الجبهة الداخلية اقتصاديا ً واجتماعيا ً
وعس�كريا ً وأمنياً ،وصوال ً إىل املستقبل الواعد
بتجاوز املرحلة.
وق�ال «كل م�ا يرشفن�ا أننا جميع�ا ً خدام 
لهذا الش�عب دوماً ،وأن من فخر اإلنس�ان أن
يكون خادماً لهذا الش�عب الذي تخرج نسائه
مزغردات لزفاف أبنائهن ش�هدا َء من جبهات
القتال ،ويخرج رجاله من بني أوساط الركام 
متوعدي�ن ومهددي�ن أع�داء الوط�ن ويلع�ب
أطفال�ه بأخطر ش�ظايا أفتك سلاح عرفته
البرشي�ة اس�تخدم يف ه�ذه الح�رب فكلن�ا 

جميع�ا ً إخوة لكم وخ�دام لهذا الش�عب ولن
نأ َ
ل�و جهداً ملكافأة هذا الش�عب وما يقتضيه
الوضع الراهن من صرب والحفاظ عىل الجبهة
الداخلية التي يراهن العدو عىل تفكيكها».
وش�دد رئي�س املجل�س الس�يايس األعلى
على أهميّ�ة التالح�م والصم�ود والتضحي�ة
القرتاب ساعات الحس�م ،وأن الشعب اليمني 
س�يظل رافع الرأس صامدا ً ولن ينحني إال لله
س�بحانه وتعاىل ..معربا ً عن الش�كر والتقدير 
ُ
للجهود التي تبذلها رجاالت محافظة صنعاء
وقيادته�ا ومحافظها يف س�بيل الحفاظ عىل 
الوحدة الداخلية واستقرار الوضع العام.

مواقع عسكرية بعملية شاملة وتكتيكات متطورة • مقت ُل وإصابة عشرات العسكر السعوديين بينهم ضباط ب ُرتَب
اقتحا ُم معسكر استراتيجي وخمسة
َ
جماعي لجنود الجيش السعودي بعد العملية باتجاه مدينة الخوبة
هروب
ٌّ
عالية • تدمي ُر آليات ومخازن أسلحة واالستيالء على كميات كبيرة • ٌ

عملي ٌة عسكري ٌة كربى للجيش واللجان الشعبية يف جيزان!

 خاص:ّ
قوات الجيش واللجان الش�عبية هجوما ً
ُ
نف�ذت
استراتيجيا ً واسعاً ،أمس األحد ،هو األول من نوعه
ض�د جي�ش الع�دو الس�عودي يف منطق�ة جيزان،
وأسقطت معسكرا ً ومواق َع عسكرية سعودية ألول
م�رة ،يف عملية تمّ ت وف�ق استراتيجية وتخطيط
متقن وتكتيك عس�كري متطور يف مختلف جوانبه
ومراحل�ه ،حت�ى مرحل�ة التنفي�ذ الت�ي عصف�ت
بالجيش الس�عودي ،وأوقعت العشرات من جنوده
وضباطه قتىل وجرحى.
ُ
وطالت العملية معس�كرا ً س�عودياً يأخذ طابعا ً
عس�كريا ً وجغرافي�اً استراتيجيا ً وخمس�ة مواقع 
عسكرية أخرى ،حيث وجد جنود الجيش السعودي
َ�ل لهم بها يف
أنفس�هم يف خضم معركة كربى ال قِ ب ِ
وق�ت كانت طائ�رات األباتيش والطائ�رات الحربية
السعودية تش�ن عرشات الغارات التي تعامَ َل معها 
أبط�ال الجي�ش واللجان الش�عبية بمه�ارة عالية
جعلتها تفقد قيمتها وتفشل يف منع هروب الجنود 
باتجاه مدينة الخوبة بعد أن شهدوا مقتل العرشات
من الجنود والضباط.
يف التفاصي�ل ،أف�ادت املص�ادر العس�كرية أن
ِ
تحصينات
العملية العس�كرية الواسعة اس�تهدفت
الجي�ش الس�عودي يف معس�كر الغاوي�ة واقتحام 
خمس�ة مواقع ،وهي موقع التب�ة الحمراء وموقع 
القمامة ومواقع قائم زبيد والشبكة والكرس.
وتوض�ح املص�ادر جانب�ا ً من تفاصي�ل الخطة
العس�كرية التي امتازت بعنصر املفاجأة وجوانب

عملي�ة تنفيذها من قب�ل أبطال الجي�ش واللجان
الش�عبية ،حي�ث تفي� ُد أن الهج َ
�وم س�بقه قصف
عني�ف ومكثَّ�ف بالصواري�خ واملدفعي�ة الت�ي 
اس�تهدفت املواقع العسكرية املس�تهدفة وتمكنت
ق�وات الجيش واللح�ان الش�عبية يف املرحلة األوىل
عرب القص�ف املكثف من تدمري الدباب�ات واآلليات
التي كان�ت متمركزة يف معس�كر الغاوية واملواقع 
الخمسة األخرى.
�ادر العس�كرية ،وبعد القصف
كم�ا تفيدُ املص ُ
املكث�ف تق�دم أبط�ال الجي�ش واللجان الش�عبية

واقتحموا املواقع العس�كرية املس�تهدفة ،وخاضوا 
مع�ارك عنيفة ش�هدت مقت�ل وإصاب�ة العرشات
م�ن الجن�ود الس�عوديني ،موضحة أن بين القتىل 
والجرح�ى ضباط س�عوديني ذوي رتب عس�كرية
رفيعة.
خلال العملي�ة الت�ي ش�هدت تقدُّم�ا ً واقتح َ
ام
مواق�عَ ،ق�ام أبط�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبية
بإح�راق ع�دد  م�ن اآللي�ات ومخ�ازن األس�لحة
والذخرية ،واستولوا عىل كميات كبرية من األسلحة
ُ
طائرات األباتيش
املتنوعة مع ذخائرها ،فيما كانت

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

الس�عودية تش�ن غارات هيسترية ولكن دون أية
َ
ن الجيش السعودي من املواجهة والذي
فعالية تم ِّك
لج�أ جنودُه للف�رار تاركني أس�لحتهم وآلياتهم يف
قبضة الجيش واللجان الشعبية.
أما الظ�روف الت�ي رافق�ت مرحل�ة التخطيط
والتنفي�ذ فيفي�د مص�در عس�كري أن العملية تم
التخطيط له�ا بإتقان واتخاذ تكتيكات عس�كرية
متطورة من حيث االعداد والرصد واملتابعة والتتبع 
لتحركات الجيش الس�عودي وآلياته ،مشيرا ً إىل أن
عنرص املفاجأة كان هو املرتكز األس�ايس يف نجاح

مدير التحرير:
أحمد داوود

العملية.
العملية بحس�ب املصدر العسكري بدأت مراح ُل
تنفيذها من الساعات األوىل من صباح أمس األحد،
واستمرت إىل ما بعد الظهرية من اليوم ذاته ،مشريا ً
إىل أن أبطا َل الجيش واللجان الشعبية استطاعوا أن
ين ّكل�وا بالعدو ويدمروا تحصينات�ه وكذلك القضاء
على العرشات من الجنود فيما تم رصد أعدادٍ كبرية
من جن�ود العدو وه�ي تفر بما تمكن�ت من آليات
باتجاه مدينة الخوبة.
وأخ�ذت العملي�ة صدىً كبيرا ً من حي�ث إقرار 
عرض الجيش السعودي لهجوم 
اإلعالم السعودي بت ُّ
واس�ع يف مواق َ
�ع عس�كرية ألول م�رة تص�ل إليها 
املع�ارك ،فيما اكتظت مواق�ع التواصل االجتماعي 
بمنش�ورات تعل�ن مقت�ل جن�ود الع�دو م�ن قبل
مستخدمي تلك الوسائل من السعوديني.
وفيم�ا ييل أس�ماء بعض من الجن�ود والضباط
الس�عوديني الذين لقوا مصارعهم عىل أيدي أبطال
الجي�ش اليمن�ي واللج�ان الش�عبية خلال األيام 
املاضية يف جبهات الحدود:
 - 1نايف بن فرحان املويعزي
 - 2عبدالله محمد الحاتمي
 - 3ظافر الشهراني
 - 4سلطان بن وجعان الغزواني
 - 5سعد حيا الهرساني العويف
 - 6خالد بن عبدالرحمن سفر القميزي املقاطي
 - 7بداح صكب الظفريي
 - 8العريف محمد يحيى النجعي
 - 9الرقيب أول  سعود األكلبي

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

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

( ددعلاعلاا
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معارك باب املندب
م�ساع ُد الناطق با�سم القوات امل�سلحة :العدو ال�صهيوين يتواج ُد يف ِ

القوات البحرية تؤكد :جاهزون للرد على بوارج
ُ
العدوان واملمر املائي سيكو ُن يف خطر
 خاص:ُ
رت الق�وات البحرية والدفاع الس�احيل وخفر 
ح� ّذ
الس�واحل اليمنية ،أمس األول السبت ،بوارجَ  العدوان
من استخدام املمر الدويل لقصف أهداف مدنية.
وقالت يف بيان ”إن بوارج العدوان تستخدم املمرات
الدولية لقصف أهداف مدنية ،مما يشكل خطرا ً كبريا ً
عىل املالحة الدولية يف البحر األحمر”.
وأك�دت الق�وات البحرية والدفاع الس�احيل وخفر 

الس�واحل جاهزيتَها لل�رد عىل أي قص�ف من بوارج
تحالف العدوان تحت أي ظرف.
كم�ا حذرت الس�فن التجاري�ة من امل�رور يف املمر 
ال�دويل إال بعد تش�غيل جهاز التعارف ال�دويل حفاظا ً
عىل سالمتها.
ويف اتصال هاتفي مع قناة املسيرة قال مس�اع ُد
املتحدث باس�م القوات املسلحة العميد عزيز راشد إن
ِ
القوات البحرية ستتصدى ألي عدوان من قِ بل البوارج
التابعة للعدوان األمريكي السعودي يف باب املندب.

َ
أن الع�دوان لج�أ إىل القرصن�ة ،وأن
ولف�ت راش�د
البوارج الحربية التابعة له قامت باس�تهداف املدنيني 
واملواق�ع التابع�ة للجيش واللجان الش�عبية ،وهو ما 
ِ
اضطر القوات البحرية إىل إصدار هذا البيان.
وأك�د العمي� ُد عزي�ز راش�د ،أن الع�دوَّ الصهيوني 
يتواج� ُد يف مع�ارك ب�اب املن�دب ،ويقات�ل م�ع العدو
الس�عودي واإلمارات�ي ،وه�و تحالُ ٌ
�ف ض�د الجي�ش
واللجان الش�عبية وضد العروبة وض�د األمن القومي 
العربي.

زحف م�سنو ٌد بغطاء جوي مكثّف وق�صف للأبات�شي والبوارج البحرية وحتليق لطائرات اال�ستطالع الأمريكية وال�صهيونية
ٌ
وعشرات القتلى والجرحى في صفوفه
أطراف ذو باب
ِ
العدو ينكس ُر على
ُ
وسيارات اإلسعاف ته َر ُع لنقل جرحاه
ُ

تدمري ما يقارب  100آلية عسكرية للعدوان
مصدرٌ عسكر ٌّي :تم
ُ
وقتل وجرح املئات من عناصره من ضمنهم قائ ُد عمليات األباتشي
يف قوات الغزو اإلماراتي
 -خاص:

ِ
يواص� ُل أبط�ا ُل الجي�ش واللج�ان
الش�عبية بالس�احل الغرب�ي ملحافظ�ة
َ
ِه�م العس�كرية ،مس�جلني 
تع�ز عمليات
مزي�دا ً من البط�والت يف مواجهة العدوان
األمريك�ي الس�عودي ال�ذي يح�او ُل منذُ
َ
أس�ابيع الزح�ف على س�احل ذو
ثالث�ة
باب وكهبوب والعُ مَ ري .وبحس�ب مصدر 
عس�كري مس�ؤول ،فق�د تمك�ن أبطا ُل
َ
 ي�وم أمس
الجي�ش واللج�ان الش�عبية،
ُ
تحالف
األح�د ،من التصدّي لزحف قام به
العدوان األمريكي الس�عودي عىل املنطقة
الس�احلية بتع�ز ،رغ�م الغط�اء الجوي
َ
املكثف الذي رافق الزحف وقصف طائرات
األباتيش ومش�اركة طائرات االس�تطالع
األمريكي�ة والصهيوني�ة وتزامن�ه م�ع 

قصف البوارج البحرية.
وأش�ار املصد ُر إىل محاولتَي زحف قام 
بهم�ا مرتزق�ة العدوان ي�وم أمس األحد:
األوىل استمرت منذ الفجر إىل العرص ،فيما 
ُ
محاولة الزحف الثانية من قِ بل
اس�تمرت
املغرب إىل التاس�عة مساءً ،وتمكن أبطا ُل
الجي�ش واللجان الش�عبية من كرسهما 
وتكبي ِد تحالف العدوان ومرتزقته خسائ َر
كبري ًة وقتل العرشات منهم بينهم مرتزقة
من الجنجويد وع�دد من عنارص القاعدة
وداع�ش ،وج�رح العدي�د منه�م .ووفقا ً
�ادر محليةٍ  ،فقد ش�وهدت س�يارات
ملص َ
اإلس�عاف ُ
تنق� ُل بش�كل رسي�ع  قتلى
وجرحى قوات الغزو.
َ
طيران الع�دوان
وذك�ر املص�د ُر أن
األمريكي الس�عودي ش�ن خلال أقل من
أربع س�اعات بعد ظهر أمس األحد ،أكثر 

نق ُل أمريكا سفار َتها
إىل القدس خطو ٌة يف
طريق تصفية القضية
الفلسطينية
ُ
ُ
 األبيض ،أم�س األحد ،أن�ه يف «املراحل
�د البي�ت
أ ّك
األوىل» م�ن املحادث�ات لتنفي�ذ وع�د الرئي�س دونالد
ترام�ب بنقل الس�فارة األمريكي�ة يف إرسائيل من تل
أبيب إىل القدس.
ُ
وقال املتحدث باس�م البيت األبيض شون سبايرس
يف بي�ان «نحن يف املراحل املبكرة جدا ً يف مناقش�ة هذا 
املوضوع».
ويأت�ي نق� ُل الس�فارة األمريكي�ة إىل الق�دس يف
س�ياق تنفيذ املرشوع األمريك�ي اإلرسائييل يف الرشق
األوس�ط وال�ذي من أب�رز محدداته تصفي�ة القضية
الفلس�طينية ،وذل�ك بع�د أن أصبح�ت العدي� ُد م�ن
البل�دان العربية تتباهى بعالقتها مع إرسائيل بش�كل
ً
إضافة إىل م�ا تمر به بقية ال�دول من ظروف
علن�ي،
صعبة مليئة بالفوىض والحروب الداخلية والتقس�يم
واألزمات االقتصادية.
رار لتتقدم إىل بخطوات إىل
واتخ�ذت أمريكا هذا الق َ
األمام يف تنفيذ مرشوعها.
وأك�د الكونغرس األمريكي يف وقت س�ابق عىل أنه
سيدعمُ نق َل السفارة األمريكي إىل القدس.

من مائ�ة غارة جوية عىل  ُك ٍّل من مناطق 
الجديد والكدحة وواجحه ومدينة املخاء،
كم�ا قام�ت بوارجُ �ه الحربي�ة بقص�ف
َ
مكثف بصواريخ فسفورية يف محاوالتهم
الفاشلة للزحف عىل املنطقة الساحلية.
وأك�د املصدر أنه بفض�ل الله ع ّز وجل
اس�تطاع أبطال الجيش واللجان الشعبية
التصدي ل�كل مح�اوالت املرتزق�ة وعدم 
تمكين األع�داء والغ�زاة م�ن تحقيق أي
يشء يمثل لهم تقدماً اسرتاتيجياً ،مشريا ً
إىل أن أبط�ال الجي�ش واللجان الش�عبية
كب�دوا تحالف الع�دوان خلال محاوالته
الزح�ف عىل املنطقة الس�احلية خس�ائ ًر
ً
فادح�ة ،حي�ث تم تدمري م�ا يقارب ٢٠٠
آلية عس�كرية وقتل املئ�ات منهم وجرح
آخرين.
ونوّه املص�د ُر إىل أن العدو بات عاجزا 

وفاشلاً أمام أروع صمود س� ّ
طره أبطال
الجيش واللجان الشعبية.
وكان م�ا يزي�د على 15عنصرا ً م�ن
قي�ادات املرتزق�ة ق�د لق�وا مصارعَ ه�م،
فيم�ا جُ �رح  18آخ�رون م�ن منافق�ى
الع�دوان ،وتم تدمير  3آليات عس�كرية
خلال تص�دّي أبط�ال الجي�ش واللجان
الش�عبية لزحف كبري جدا ً قام به منافقو 
الع�دوان عىل أطراف منطق�ة الجديد يوم 
السبت املايض ،تحت غطاء جوي مكثف،
حيث ش�ن طيران العدوان أكث�ر من 20
غ�اره جوية مع إس�ناد كبير من طريان
مص�در ف�إن قائ�د
األباتشي ،وبحس�ب
ٍ
عمليات األباتيش يف قوات الغزو اإلماراتي 
ويُدع�ى ه�ادي الراش�دي ق�د أصي�ب يف
محاول�ة الزح�ف التي تص�دّى لها أبطال
الجيش واللجان الشعبية السبت املايض.

ندو ٌة بمحافظة املحويت حول دور اإلعالم
يف مواجهة العدوان األمريكي السعودي
على بالدنا
المحويت:

-

ن ّ
ظ�م مكت�بُ  اإلعلام بمحافظ�ة
املحوي�ت وموق�ع املحوي�ت ن�ت
وصحيفة االتح�اد ندو ًة بعنوان “دور 
اإلعالم يف مواجهة العدوان الس�عودي
االمريكي عىل اليمن”.
ويف الندوة الت�ي حرضها رشيحة
واس�عة م�ن املثقفين واإلعالميين 
وال ُكتّ�اب واألدب�اء وغريه�م ،افتت�ح
ير ع�ام مكتب اإلعلام بمحافظة
مد ُ
املحويت ،علي يحيى األهجري الندو َة
بمقدمة نقاط ح�ول أهميّة مواجهة
إعالم العدوان والتصدي له ومواجهته
بكل الوسائل واإلمكانات.
ُ
وقدّم�ت يف الن�دوة أرب�ع  أوراق
عم�ل من قِ بل مدير عام مكتب وكالة
األنب�اء اليمني�ة (س�بأ) باملحافظ�ة
س�عد علي الحف�ايش ومدي�ر ع�ام 
مكتب التخطي�ط إلهام يحيى النزييل
ونائب مدير مكتب اإلعالم عبدالسالم 

عباس والناشط اإلعالمي والصحفي 
صالح املس�قف ،تناولت األهمية التي 
يش� ّكلُها اإلعالم والوس�ائل اإلعالمية
يف خل�ق رأي ع�ام مناه�ض للعدوان
والتحدي�ات الت�ي واجه�ت وتواجهه
املؤسسات اإلعالمية الوطنية.
واستعرضت أوراق العمل الوضع 
الراه�ن لإلعالم اليمن�ي خالل عامَ ني 
من العدوان الس�عودي الغاش�م عىل 
اليم�ن ودور اإلعلام يف نقل الحقائق 
ورف�ع املعنوي�ات وتأكي�د االنتم�اء
الوطني والتصدي لألجهزة والوسائل
اإلعالمي�ة املض�ادة ،مشيرين إىل
االنج�ازات الت�ي حققته�ا وس�ائل
اإلعالمي�ة اليمني�ة الوطني�ة رغ�م
بس�اطة إمكانياته�ا  خلال فترة
الع�دوان ،وحاول�ت أن تصم�د وأن
تقومَ بواجباتها يف مواجَ هة غطرسة
العدوان الناقم والذي عمد عىل تدمري
املؤسس�ات اإلعالمي�ة والصحفي�ة
واستنس�اخ القن�وات واملواق�ع 
االلكرتوني�ة لتضلي�ل ال�راي الع�ام،
وأش�ار املش�اركون يف أوراق عملهم،
ِ
أنف�ق امللي�ارات إلخ�راس
أن الع�دو

القن�وات اإلعالمية ووس�ائل اإلعالم 
اليمني�ة وتضلي�ل العال�م وتتوي�ه
املنظم�ات اإلنس�انية عن م�ا يحدث
م�ن تدمري وجرائ�م ح�رب ناقمة يف
اليمن مشيرين إىل م�ا اضطلعت به
املؤسس�ات اإلعالمي�ة والصحفي�ة
اليمني�ة م�ن مه�ام ريادي�ة لتعزيز
دور الصم�ود والتح�دي يف مواجه�ة
العدوان ،مؤكدين عىل دور الوس�ائل
اإلعالمي�ة يف نرش الحقيقة وإيصالها 
إىل الخ�ارج لالطلاع على الحقائ�ق 
كامل�ة ولفت االنظ�ار إىل أن العدوان
يس�تهدف املدنيين  والعس�كريني 
وكل البن�ى التحتي�ة الت�ي ه�ي ملك
ل�كل اليمنيين ،الفتين إىل أن الع�دو
السعودي الغاشم بذلك يرتكب جرائم
حرب ال تسقط بالتقادم حرض الندوة
وكي�ل أول املحافظة الدكتور عبدُالله
عب�اس الحم�زي ووكيلا املحافظة
يحيى عبده إبراهي�م وفاروق مطهر 
الروحان�ي وم�دراء عم�وم املكات�ب
التنفيذي�ة والخدمي�ة باملحافظ�ة
ونائب مدير أمن املحافظة والقيادات
األمنية.

مواقع يف املهاشمة
تطهري عدة
َ
ُ
بمديرية خب والشعف ومقت ُل وأسر
عدد من مرتزقة العدوان السعودي
 الجوف:ُ
ق�وات الجيش واللجان الش�عبية ،يوم الس�بت ،م�ن تطهري عدد 
تمكن�ت
من املواقع العس�كرية يف مديرية خب والش�عف بمحافظة الجوف ،يف عمليةٍ
ش�هدت مقت َل العرشات م�ن مرتزقة العدوان الس�عودي األمريكي وأرس عدد 
آخر.
وأفاد مصدر عس�كري أن قوات الجيش واللجان الشعبية اقتحمت مواقع 
مرتزقة العدوان السعودي األمريكي يف منطقة املهاشمة بأطراف مديرية خب
والشعف الرشقية.
وأوضح املصد ُر أن العملية أس�فرت عن س�قوط تلك املواقع وسقوط عددٍ
من القتىل والجرحى يف صفوف مرتزقة العدوان.
وكش�ف املص�در عن وقوع أرسى م�ن عنارص مرتزقة الع�دوان يف قبضة
أبط�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبية الذي�ن تمكن�وا أيض�ا ً من تدمير آليتني 
عسكريتني خالل العملية.

�أبطالُ اجلي�ش واللجان يطهّ رون عدداً من
املواقع يف منطقة يام
مقت ُل  70مرتزقاً وإصاب ُة العشرات
معارك عنيف ٍة بجبهة نهم خال َل
يف
َ
اليومني املاضيني
 صنعاء:تحقيق
أخفق�ت ُك ُّل محاوالت مرتزقة العدوان خلال اليومني املاضيني يف
ِ
أي تقدم يُذ َك ُر يف جبهة القتال بمديرية نهم رشقي صنعاء.
وتكبّ�د الغزاة واملرتزقة خس�ائ َر كبير ًة يف األرواح والعت�اد ،حيث دارت يف
ٌ
اليومني املاضيني مواجهات بالقرب من جبل يام االستراتيجي ،ما أسفر عن
مقتل وإصابة العرشات من املرتزقة.
ودمّ ر أبطا ُل الجيش واللجان الش�عبية ،يوم أمسً ،
آلية عس�كرية ملرتزقة
َ
رشق
الع�دوان الس�عودي األمريك�ي ولقي مَ ن كان�وا عىل متنه�ا مصارعَ هم
سلسلة جبال يام يف نهم.
واس�تهدف أبطا ُل الجي�ش واللجان طقم�ا ً عس�كرياً للمرتزقة بصاروخ
موج�ه ،م�ا أدّى إىل تدمريه ومرصع وإصابة مَ ن كان�وا عىل متنه رشق جبال
يام.
وق�ال مصدر عس�كري لـ «ص�دى املسيرة» إن أبطال الجي�ش واللجان
تمكنوا من أرس اثنني من منافقي العدوان وغنموا عددا ً من األسلحة املتنوعة
يف جبهة يام بمديرية نهم.
ٌ
مطلعة أفادت لـ «صدى املسرية» أن  70من منافقي العدوان لقوا 
ادر
مص ُ
مصارعَ هم خالل معارك اليومني املاضيني ،فيما جرح العرشات منهم.
ادر إىل أن املرتزقة سحبوا  30جثة من ساحة املعركة صباحَ
وأش�ارت املص ُ
أمس؛ وذلك لدفنهم يف مقربة مأرب بعد يوم واحد من سحب  40جثة.

وزير اإلعالم يؤ ّكد على ضرورة
ُ
إليصال معاناة
تظافر الجهود
ِ
العالقني يف الخارج
 صنعاء:ير اإلعالم ،أحمد محمد حامد ،على أهميّة تَظافر الجهود؛ إليصال
أ ّك�د وز ُ
معاناة الش�عب اليمني إىل الداخل والخارج جراء الحظر املفروض عىل مطار 
صنعاء الدويل إىل العالم.
َ
ي�ر اإلعالم يف لقائ�ه مع مدير عام مطار صنع�اء الدويل ،خالد
وأوض�حَ وز ُ
الش�ايف ،ومدير عام النق�ل الجوي بالهيئة العامة للطيران املدني واألرصاد 
الدكت�ور م�ازن غان�م ،أهميّة تنفي�ذ الحمالت عبر مختلف وس�ائل اإلعالم 
والتواص�ل االجتماع�ي إلب�راز معان�اة الطلاب وامل�رىض والجرح�ى الذي�ن
يحتاج�ون إىل ّ
تلق�ي العالج خارج اليمن ،وكذا العالقين ممَّ ن لم يتمكنوا من
ُّ
وتقطعت بهم السبُل يف الخارج.
العَ ْودَة إىل الوطن
م�ع الحملة لتوضي�ح معاناة الش�عب اليمني 
ي�ر إىل التفاع�ل
ودع�ا الوز ُ
ِ
وإيصال صوته إىل شعوب العالم الحُ َّرة لتش ّكل ضغوطا ً عىل دولها للعمل عىل 
رفع الحصار الظالم عىل اليمن.
ير اإلعالم ،دعم ومس�اندة الجه�ود التي تبذله�ا وزار ُة النقل
كم�ا أ ّك�د وز ُ
والهيئ�ة العامة للطريان املدني ومطار صنعاء ال�دويل لفتح املطار ،من خالل
ِ
كواجب
الرتوي�ج للحملة والتفاع�ل معها من قِ ب َِل وس�ائل اإلعالم الرس�مية
ٍ
ُ
تفرض�ه املس�ئولية الوطني�ة إزاء ما يتعرض له الش�عب اليمن�ي من عدوان
غاشم وحصار جائر وتداعياتهما التي ش ّكلت كارثة إنسانية.
ِ
عام مطار صنعاء ،اإلجراءات التي تم اتخاذُها 
ير
من جانبه اس�تعرض مد ُ
بالتنسيق مع الوزارات املعنية لتسليط الضوء عىل معاناة العالقني يف الخارج
ج�راء إغالق مط�ار صنعاء ال�دويل الذين يص�ل عددهم إىل أكثر م�ن  20ألف
مواطن ..مشيرا ً إىل أنه تم تس�جيل نحو  25ألف شخص من الطالب واملرىض
أغلبهم من كبار السن يحتاجون إىل السفر للخارج للدراسة والعالج.
 اإلنس�انية واملجتمعَ ال�دويل سرُ َ
َ
ِ
عة فت�ح مطار صنعاء
وناش�د املنظمات
أمام الرحالت اإلنس�انية؛ باعتباره الرشيان والبوابة الرئيسية لكل اليمنيني..
منوه�ا ً إىل املعان�اةِ الت�ي يتجرعُ ه�ا العالقون يف الخ�ارج ،معربا ً ع�ن أمله يف
اس�تجابة األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى ملناش�دات الشعب اليمني 
من أجل فتح املطار وتمكينه من حقوقه التي كفلتها له القوانني الدولية.
ير صال�ة كبار الضيوف بمطار صنعاء ونائب املتحدث
حرض االجتماع مد ُ
الرسمي باسم الهيئة أمني جمعان.
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غاراتٌ مكثّفة على �أمانة العا�صمة وعدد من املحافظات اليمنية

 5شهداء يف مجزر ٍة جديدة لطريان العدوان األَمريكي السعودي على مديرية باقم بصعدة
 خاص:َ
واص َل طيرا ُن الع�دوان األَمريكي الس�عودي
ارتكابَ�ه للجرائ�م املتوحش�ة بح�ق املدنيين يف
عدد م�ن محافظات الجمهوري�ة ،خالل اليومني 
املاضيني.
واستش�هد  5مدنيني يوم السبت املايض أثناء
قصف طيران العدو ملنزل مواط�ن يف منطقة آل
مغرم بمديرية باقم الحدودية ،ومن بني الشهداء
طفالن وامرأة.
ويف الوق�ت ذات�ه أغ�ار طيران الع�دوان عىل 
ش�بكة االتص�االت بمنطق�ة الخمي�س بمديرية
س�اقني ،م�ا أدى إىل تدمريه�ا ،كما ألق�ى قنبلة
صوتية عىل مديرية حيدان وسط تحليق للطريان
الحربي يف سماء املديرية.
وعىل مدى ما يقارب العامني لم يشبع طريان

العدوان من س�فك الدماء اليمنية ،حيث حظيت
صع�دة بالنصيب األوفر 
من هذه الجرائم.
الجبه�ة الثقافي�ة
ملواجهة الع�دوان قالت
«إن العدال�ة اإللهي�ة
ستبس�ط ظله�ا  على
أرض اليمن وسيتهاوى
القتل�ة واملحرض�ون
والخون�ة والعملاء يف
خ�زي جرائمه�م ويف
جحي�م فظاعاته�م
وتطاله�م ي�د القانون
ويحاس�بهم م�ن بقي 
من الضحاي�ا وأهلوهم
ويحاس�بهم التأري�خ
وتحاكمهم الشعوب».

يف سياق الفوضى األمنية بعدن..
مسلحون يهاجمون البنك املركزي
ويختطفون  2من حراسته
 متابعات:هاج�م مس�لحون ،فج�ر األح�د ،مبنى البن�ك املرك�زي يف عدن
واختطفوا اثنني من طاقم حراسته ،ودوّت انفجارات باملكان.
وقال�ت مص�ادر إعالمي�ة إن مس�لحني يتبعون إحْ �دَى قيادات
الحواجز األمنية ش�نوا هجوماً باألسلحة الخفيفة واملتوسطة عىل 
مبنى البنك املركزي يف منطقة كريرت ،وأنهم تبادلوا اطالق النار مع 
أفراد حراس�ة البنك ،مؤكدة أن املسلحني قاموا باختطاف أثنني من
أفراد حراسة البنك قبل أن يلوذوا بالفرار.
ولم ترش املصادر إىل دواعي الهجوم الذي يتوقع أن يكون عملية
سطو مسلحة.
ويتوقع مراقبون أن املسلحني لجأوا إىل اختطاف اثنني من أفراد 
حراس�ة البن�ك بعد أن فش�ل هجومهم ،وأنهم ق�د يطالبون بفدية
مالية مقابل االفراج عن األفراد املختطفني.
ــرامية التي 
ويأتي هذا الهج�وم بالتزامن مع التفجيرات اإلجْ َ
تش�هدها مدين�ة عدن ج�راء الف�وىض األمنية التي تعيش�ها عدن
وبقي�ة املحافظ�ات الجنوبية من�ذ احتاللها من قبل ق�وات الغزو
اراتي.
واالحتالل السعودي اإلمَ َ
ويف الس�ياق ش�هدت مدينة ع�دن أمس األول الس�بت تفجريين
ــراميني أحدهما بالقرب من قرص املعاشيق واآلخر بالقرب من
إجْ َ
ميدان كريرت.
وبحس�ب س�كان محليني قالوا إن انفجارا ً ضخما ً جدا ً ُ
سمع يف
مختلف أنح�اء كريرت اهتزت عىل إثره نواف�ذ وأبواب املنازل يف حي 
حق�ات بمحيط املعاش�يق جاء ذل�ك بعيد انفجار ه�ز حي كريرت،
وبحس�ب املص�ادر قتل ش�خصان وأصيب ج�راء االنفجار ظهرية
السبت املايض.
وتضارب�ت األنب�اء ح�ول س�بب التفجير ،البع�ض يق�ول إن
التفجري وقع بعبوة ناس�فة ُزرعت يف محيط مقلب القمامة ،بينما 
قال آخ�رون إن التفجري نات�ج عن عبوة ناس�فة كان يحملها أحد
األشخاص الذين ُقتلوا يف االنفجار.
ويف مديري�ة ل�ودر بأبني أصي�ب ثالثة جنود الس�بت املايض إثر 
انفجار عبوة ناسفة بطقم عسكري كانوا يستقلونه.
ٌ
إخبارية أن عبوة ناسفة انفجرت السبت بطقم
ادر
وأفادت مص ُ
عس�كري أثناء مروره م�ن إحْ دَى النق�اط األمني�ة التابعة للحزام 
األمني يف منطقة العني بمديرية لودر.
وأوضح�ت املصادر إصابة ثالثة أش�خاص ممن كانوا عىل متنه
بإصابات متوسطة نُقلوا عىل أثرها إىل املستشفى لتلقي العالج.

ووف�ق بيان ص�ادر ع�ن الجبهة فإن�ه «منذ
اللحظة الت�ي افتتح العدو همجيته باس�تهداف
األبري�اء يف بني ح�وات فج�ر 2015/3/26م لم
ــرامه ولم يت�ورع عن امليض يف حصد
يتغير إجْ َ
األبري�اء ،ولم يختلف وجعن�ا ووجع الضحية اال
يف تفاصي�ل جانبية؛ فكل ضحاي�اه من األبرياء:
أطفاال ً ونس�اء وشبابا وشابات ورجاال ً وشيوخا ً
ومدرسة ومشفى وجرسا ً وطريقا ً ومصنعاً.
واس�تنكرت الجبه�ة الصمت ال�دويل تجاه ما 
يحدث من جرائم عىل بالدنا ،مشرية إىل أن العالم
يسمع أصوات أطفالنا ،ويشم احرتاق أجسادهم
وأهليه�م ،يف حفلات ش�واء س�عودية بالغ�ة
الوحش�ية ،وي�رى أوصالن�ا مرمية م�ع أحجار 
املدرسة والبيت واملصنع ،دون أن يحرك ساكناً.
وبعي�دا ً ع�ن صع�دة كان لطيران الع�دوان
األَمريك�ي الس�عودي غارات�ه املتوحش�ة على
العاصمة صنعاء ،حيث اس�تهدف منطقة الحفا 

والس�واد بعدة غ�ارات فجر يوم أم�س األحد ،ما 
أثار الهلع لدى الس�كان
النائمني.
وتس�بب القصف يف
أرضار  كبيرة لحق�ت
بمجم�ع   48الطب�ي 
النموذج�ي  ومن�ازل
املواطنني.
واس�تهدف الطريان
بثلاث غ�ارات منطقة
الس�واد ،م�ا  أدى إىل
إلح�اق أرضار بمجم�ع 
 48الطب�ي وملحقات�ه
والعشرات م�ن منازل
املواطنني.
وكعادت�ه واص�ل
طيران الع�دوان

األَمريك�ي الس�عودي ش�ن غاراته على مديرية
رصواح بمحافظ�ة م�أرب ،مس�تهدفا ً من�ازل
املواطنني ومزارعهم.
واستهدف طريان العدوان بأربع غارات وادي
حباب والخط العام برصواح وأسفرت عن إصابة
مواطن وتدمري س�يارة وترضر عددٍ من املنازل.
ويف مديرية نهم شن طريان العدوان السعودي
األَمريك�ي الس�بت سلس�لة غارات على مناطق 
متفرقة باملديرية ،مستهدفاً بـ 20غارة منطقتي 
بني فرج وجبل يام ،مخلفا ً أرضارا ً كبرية بمنازل
املواطنني وممتلكاتهم.
ويف محافظ�ة تعز استش�هدت ام�رأة وجرح
عدد آخر جراء غارتني لطريان العدوان استهدفتا 
منزال ً يف مديرية املخا ،،كما استش�هد مواطن إثر 
غارة على منطقة مغيرب يف مديرية موزع ،وأدت
أيضا ً
إىل نفوق عدد من املوايش.
ِ

حرائر مديرية سنحان يقدمن قافل ًة غذائي ًة دعماً ألبطال الجيش واللجان يف جبهات القتال
ُ
 -صنعاء:

ن ّ
�ر منطق�ة صافي�ة طام�ش بمديرية
ظم�ت حرائ ُ
س�نحان يوم أمس وقفة احتجاجية تنديداً باس�تمرار 
العدوان األَمريكي السعودي عىل بالدنا.
وقدمت النس�ا ُء خلال الفعالية التي حملت ش�عار 
«ش�هداؤنا عظماؤن�ا» قافل�ة غذائي�ة؛ دعم�ا ً ألبطال

الجي�ش واللج�ان الش�عبية ،مؤك�دات صمودهن ضد
العدوان.
واحت�وت القافل�ة على مالب�س ش�توية وأصناف
متع�ددة م�ن امل�واد الغذائية والدقي�ق واملي�اه املعدنية
واملرشوب�ات وَحبوب القمح والذرة م�ن محصول هذه
السنة.
وأقام�ت الحرائ�ر م�ن نس�اء صافي�ة طامش عىل 

هام�ش القافل�ة وقف�ة احتجاجي�ة مس�لحة تندي�دا ً
بالجرائم الوحشية واملجازر البشعة التي طالت وتطال
أطفال ونساء اليمن التي تُرتكب يوميا ً من قبل طائرات
العدوان الس�عودي األَمريكي ،مؤكدات عىل االس�تمرار 
يف دع�م الجبهات ب�كل ما يل�زم كأقل واج�ب تجاه ما 
ٍ
تضحي�ات عظيمة
يبذل�ه أبط�ال الجيش واللج�ان من
مواجهة املنافقني وعدوان قرن الشيطان.
واستبسال يف
ِ

ل�صو�ص ينق�ضّ ون على املنازل لنهبها
ٌ
ميديل �إ�س �أَي  -الربيطاين :مرتزقةُ تعز
اجلي�ش واللجانَ درعاً حامياً لهم
واملواطنون يعتربون َ

تعز ..اغتيا ُل أربعة من عناصر اإلصالح يف أقل من  48ساعة
 زكريا الشرعبي:تضي�ق ُ
ُ
 ف َر ُ
ص الحياة يَوما ً إثر آخر يف مدينة تعز يف
ظل سيطرة اإلرهابية عىل الحارات واألزقة يف مربعها 
الصغير وتحويله�ا إىل س�احات للرصاع�ات فيم�ا 
بينها ومس�احات لنهب وس�لب ممتل�كات املواطنني 
وأقواتهم.
وفيم�ا كان�ت صحيفة صدى املسيرة قد عرضت
يف أعداد س�ابقة لها عددا ً من التحقيق�ات والتقارير 
ُ
تعيش�ه مدينة تعز تحت
الصحفي�ة عن الوضع الذي
س�يطرة م�ا ال يقل عن أربع�ة عرش فصيلاً إرهابيا ً
ق�ام الع�دوان بإنش�ائهم وتمويلهم الع�دوان لتدمري
املدين�ة وقتل أهله�ا نرش ميدي�ل أس أي ”الربيطاني 
النسخة الفرنسية تقريرا ً قال فيه إن مرتزقة العدوان
األَمريكي الس�عودي يف تعز لص�وص ينهبون املنازل
وينرشون الرعب.
وق�ال املوق�ع يف تقري�ره املرتج�م إن املرتزق�ة انقض�وا 
على جميع املن�ازل واملمتل�كات يف األحياء الت�ي تقع تحت
س�يطرتهم ،إذ وجدوا فيها فريس�ة وغنائم س�هلة ال يمكن
أن تُفوت.
ونق�ل املوقع حكاي�ات مؤمل�ة ملواطنني م�ن مدينة تعز
عن املمارس�ات اإلرهابية لجماع�ات املرتزقة بحقهم ،حيث
أش�ارت الحكاي�ات إىل أن ه�ذه الجماعات قام�ت باقتحام 
املن�ازل وتحطي�م األب�واب ونه�ب ُك ّل يشء بداخله بحس�ب
عباس الهويدي ذي 65عاماً.
م�ا ال يمكن لش�خص أن يتخيله هو أن ه�ذه الجماعات
َ
عىل إطلاق القذائف لتتمكن من كسر أبواب املنازل
عمل�ت
م�ن أج�ل نهبها ،كما ي�روي مواط�ن يدعى س�الم للموقع 
الربيطاني.

م�ن الح�رب ،يف املناط�ق الواقع�ة تح�ت س�يطرة
الجيش واللجان الش�عبية ،وأن الحياة ال زالت تدب
يف املدارس ،مكاتب الرشطة ،املستش�فيات واملرافق 
الصحي�ة ،املحاك�م و ُ
امل ّ
ؤسس�ات العام�ة األخرى،
فجميعه�ا تعم�ل بص�ورة اعتيادية ،وه�و ما يثري
بواعث قلق أخرى إذا ما تقدم املرتزقة.

وأش�ار املوق�ع إىل أن املواطنين اخت�اروا املناط�ق الت�ي 
ً
واللجان الشعبية نسبة لوجود األمن
يس�يطر عليها الجيش
واالس�تقرار فيها عىل عكس املناطق الواقعة تحت س�يطرة
الجماع�ات اإلرهابية ،منوها ً إىل أن حالة من الذعر تس�يطر 
عىل س�كان املدينة وأنهم يعتربون الجيش واللجان الشعبية
بمثابة الدرع الحامي لهم.
ونق�ل املوقع عن املواطن أنس الس�امعي ،وهو واحد من
س�كان حي الحوبان يف مدينة تعز ،قوله بأنه ال يريد أن يرى
املنطقة وقد أصبحت منطقة نزاع أ َ ْو أن تصبح تحت سيطرة
املرتزق�ة ،مشيرا ً إىل أن الجيش واللجان الش�عبية لم يعملوا 
عىل نهب املنازل ،ولكن يف حال تمكن املرتزقة من الس�يطرة
على الحوب�ان فإنهم ل�ن يت�واروا -أَي املرتزق�ة -عن نهب
وتدمري املنازل.
وأك�د املوقع أن الحي�اة اليومية ال تزال مس�تمرة بالرغم

االغتياالت تظهر إىل الواجهة
ُ
فيم�ا ل�م يكن الصراع بين جماعت�ي املرتزق
أب�ي العب�اس وَاملرتزق غ�زوان املخلايف أَوْ باألصح
بين جماعة ح�زب اإلصالح وجماعة أب�ي العباس
املرتزقتين ،ش�هدت مدين�ة تع�ز خلال اليومين 
املاضيني عددا ً من االغتي�االت طالت بعض عنارص
املرتزقة املنتمني إىل جماعة اإلصالح.
ونرش املرتزقة ص�ورا ً ألربعة أش�خاص اغتيلوا 
خلال أق�ل من 48س�اعة وس�ط مدينة تع�ز رجّ ح
مراقبون وق�وف جماعة أبي العب�اس وراء اغتيالهم ،وذلك
عىل خلفي�ة رصاعات محتدمة بينهما يق�وم كيان العدوان
ارات�ي بدع�م أبي العب�اس فيها ملواجهة اإلخ�وان بينما 
اإلمَ َ
يقوم العدوان السعودي والقطري بدعم اإلخوان.
وبحس�ب م�ا نشره املرتزق�ة ،فق�د أطل�ق مس�لحون
مجهول�ون الن�ار على مس�لح يُدع�ى حميد محم�د ناجي 
ينتمي ألح�د الفصائل التابعة لجماعة اإلصلاح ،وذلك عند
تواج�ده يف نقطة بجولة املرور وس�ط مدينة تعز ،فيما جاء
بعد ذلك خرب تصفية عنرصين آخرين جوار مس�جد طلحة،
وهم�ا عبدالعزيز محمد مدهش وحمدي فؤاد اللذين تعرضا 
ُ
إلطلاق نار وقتال على الفور وذلك بعد س�اعات من العثور 
عىل جثة املرت�زق محمود الرتكي الذي كان يقاتل يف الجبهة
الغربية لتعز غارقة يف دمائها يف شارع جمال.

( ددعلاعلاا
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مرتزق أَ ْو عميل
ٌ
أبناء الحديدة رفضوا العدوا َن ولم يقبلوا أن يكو َن فيها
ُ
ال�شيخ /حممد �أَبكر -لـ «�صدى امل�سرية»:

ستفرتسهم
قوى العدوان تعترب الحديدة فريس ًة وتطم ُع باحتاللها ،لكن هناك رجال
ُ
عز الدين الشرعبي:
م�رور عامَ ين م�ن الع�دوان األَمريكي 
بع� َد
ِ
السعودي الغاش�م والحصار الشامل عىل اليمن
برا ً وبحرا ً وج�وا ً مخ ّلفا ً
ِ
وراءه املئات من املجازر 
اإلبَ�ادَة الجماعي�ة وارضارا جس�يمة يف البشر 
والشجر والحجر.
 النس�ا ُء واأل َ ْ
ط َف�ا ُل والش�يوخ واملصان�ع 
والرشكات واملستش�فيات واملس�اجد والطرقات
واملن�ازل وامل�دارس واملوان�ئ وم�زارع األبق�ار 
والدج�اج وغريها من املنش�ئات كان�ت األ َ ْهدَاف
الرئيس�ية للغ�ارات الجوي�ة لطيران الع�دوان
السعودي الغاشم يف اليمن.
تحال�ف عدواني أَمريكي صهيوني س�عودي
اس�تهدف الجمهوري�ة اليمني�ة م�ن رشقها إىل
غربه�ا ومن ش�مالها إىل جنوبه�ا بمئات اآلالف
ولم يس�تثن قرية أ َ ْو مديرية
من الغارات الجوية
ِ
يف اليم�ن إلاّ اس�تهدفها وارتك�ب جرائ�م م�ن
قت�ل للنس�اء واأل َ ْ
ط َف�ال وحارص أهله�ا من ُك ّل
املتطلبات واملستلزمات األ َ َ
ســاسية للحياة.
محافظ�ة الحديدة ه�ي إحْ ــ�دَى محافظة
الجمهورية اليمنية التي أخذت نصيبها األ َ ْكبَــر 
من الع�دوان والحص�ار ،بل إن مظاه�ر الجوع
يجت�اح املئ�ات م�ن األرس والق�رى واملديري�ات
بأكملها يف الحديدة..
مديرية التحيت�ا واملديريّات الواقعة يف جنوب
مدينة الحديدة تؤ ّكد أن اليمن دخل فعليّا ً مرحلة
الج�وع نتيج�ة الحصار الش�امل واالس�تهداف
املبارش للمنش�آت االقتصادية واملين�اء ،فاملئات
ط َفال والنساء والشيوخ يتضوّرون جوعا ً
من األ َ ْ
يف عدد م�ن مديريّ�ات محافظة الحدي�دة ،التي 
تحت ّل املرتب�ة األوىل يف قائمة املحافظات اليمنية
األشدّ فقراً.
ويف ه�ذا الحوار الصحف�ي الخاص لصحيفة
(صدى املسيرة) مع واح ٍد م�ن الرموز الوطنية
والش�خصيات القبلي�ة م�ن أَبْنَــ�اء محافظ�ة
الحدي�دة مديرية زبيد الش�يخ /محمد أَبكر أحد
مش�ائخ محافظ�ة الحديدة الذي يقف ش�امخا ً
وصام�دا ً م�ع بقي�ة أَبْنَــ�اء الحدي�دة الرشفاء
األَحْ
ــ�رار ب�كل مس�ؤولية واقت�دار يف مواجهة
َ
العدوان الس�عودي الغاشم ومرتزقته عىل اليمن
والتصدي لهم ..إىل نص الحوار:
 بداية نرحب بك شيخ محمد أَبكر ترحيباًحاراً يف هذا الحوار الصحفي الخاص لصحيفة
صدى املسرية والذي نحاول أن نسلط الضوء
فيه على الصمود األسطوري والدور الوطني
ألَ ْبنَــاء محافظة الحديدة يف مواجهة تحالف
العدوان السعودي ومرتزقتهم والتصدي لهم
طيلة عامان من العدوان.
نبدأ معك شيخ محمد يف هذا الحوار ونطلب
منك أن تحدثنا أوالً عن الدور واملوقف الوطني
املشرف ألَ ْبنَــاء محافظة الحديدة يف مواجهة
العدوان السعودي األَمريكي والتصدي لهم
طيلة عامني؟
إس�مح يل أوال ً قب�ل البدء أن أش�كر صحيفة
صدى املسيرة عىل إتَاحَ ة لنا الفرصة للحديث يف
هذا املنرب اإلعالمي الحر املقاوم بالحرف والكلمة
وجبه�ة بح�د ذاتها يف مواجهة الع�دوان وفضح
زيف وأ َ َكاذيب قنواتهم ووسائلهم اإلعْ لاَ مية..
وثاني�ا ً أترحم عىل  ُك ّل الش�هداء األبرار الذين
ً
َهم رخيصة من أَجل الدفاع
قدّموا حياتهم ودماء
عن س�يادة الوطن وعن الحرية والكرامة والعزة
والشرف والع�رض واالس�تقالل ،ونس�أل الل�ه
الرحمة واملغفرة وَأَن يتغمدَهم يف فس�يح جناته
والش�فاء العاج�ل للجرح�ى والحري�ة لألرسى
واملعتقلين ..وأيض�ا ً أق�دم ش�كري وامتنان�ي 
واعت�زازي بكل مواطن يمن�ي حر رشيف صامد
بكل ش�موخ وكربياء يف وجه التحالف العدواني 
الس�عودي األَمريكي الصهيون�ي ومرتزقتهم يف
ُك ّل شرب عىل أرض اليمن..
بالنسبة لس�ؤالك عن الدور الوطني ألَبْنَــاء
محافظ�ة الحدي�دة يف مواجه�ة الع�دوان ه�ذا 
الدور لم يع�د خفيا ً عىل أحد يف الداخل والخارج،
والجميع بات يعرف اليوم الصمود اليمني يف ُك ّل

مدينة ومديرية وَقرية وإلحاق الهزائم بالتحالف
الس�عودي ومرتزقته أَمَ ــام إقدام أبطال اليمن
يف ُك ّل الجبه�ات ..ومحافظ�ة الحدي�دة كان لها 
الدور األبرز يف هذه املواجهة وهي املحافظة التي 
اخ�ذت املرتب�ة األوىل يف جمي�ع االدوار واملواقف
الوطنية س�واء يف املايض أَوْ الحارض ،ولم تنحاز
إىل الخارج عىل اإلطالق ،بل دائماً الحديدة تنحاز
م�ع الدول�ة واملحافظ�ة الوحي�دة الت�ي تس�لم
الراية للقي�ادة الوطنية والثورية مثلما كنا نحن
اليمنيني نس�لم الراي�ة مع خات�م النبيني محمد
علية أفضل الصالة وأزكى التسيل.
 كونك واحداً من املَشَايخ والشخصياتوالرموز القبلية يف مديرية زبيد برأيك هل
تعتقد أن أَ ْبنَــاء محافظة الحديدة قدموا الدور
واملوقف الوطني املطلوب يف التصدي للعدوان
ل املستويات؟ وهل هناك
ومرتزقته على ُك ّ
عراقيل أَ ْو معوقات تقف أَ َمــام تحرك أَ ْبنَــاء
املحافظة؟
أَبْنَــ�اء محافظ�ة الحدي�دة البال�غ عددهم
حوايل خمس�ة ماليني مواط�ن ويتوزعون يف 26
مديري�ة وال يوجد رجل واح�د متمرد عىل الدولة
والنظام والقان�ون ،والفريوس الذي كان يصيب
اليم�ن يف أمنها وس�يادتها قد اقتلعت�ه ثورة 21
س�بتمرب م�ن ج�ذُوره وذه�ب إىل الخ�ارج دون
رجعة..
ولعلك الحظت يف األش�هر األخيرة تم اختيار 
محافظ�ة الحديدة إلقامة الحفالت واملناس�بات
الوطني�ة والثورية فيها ونح�ن نتقدم الصفوف
يف ه�ذه املسيرات الوطني�ة وأَبْنَــ�اء الحدي�دة
معروف�ون بمواقفه�م الوطني�ة م�ع الث�ورة
والوح�دة والجمهوري�ة وما زال�وا حتى اللحظة
رغ�م ُك ّل العراقي�ل واملعوقات الت�ي كانت تقف
أمامن�ا وتهميش وإقصاء ُك ّل َ
 امل َش�ايخ والرموز
ُ
والدول�ة لم
الوطني�ة وخاص�ة أَبْنَــ�اء تهامَ �ة
ِ
تع�ط ألَبْنَــاء الحديدة األولوي�ة والدور يف قيادة
املحافظة..
ل هذا الرتكيز واالستهداف الغاشم
 ملاذا ُك ّمن تحالف العدوان السعودي على محافظة
الحديدة بشكل كبري؟
العدوان األَمريكي السعودي ودول االستعمار 
الخارج�ي تنظ�ر إىل الحدي�دة عروس�ة البح�ر 
ً
األَحْ مَ
ــ�ر فريس�ة وطمع�ا ً يف احتالله�ا؛ لأِ ن
موقعها االسرتاتيجي يطل عىل البحر األَحْ مَ ــر،
ومحافظة الحديدة تعترب رشيان الحياة بالنسبة
للجمهورية اليمنية وعروس�ة البح�ر األَحْ مَ ــر،
والدف�اع ع�ن ه�ذه املحافظ�ة رضورة وطني�ة
ومس�ؤولية جميع أَبْنَــاء الش�عب اليمني ،فإذا 
نهض�ت الحديدة بزراعتها وس�ياحتها وثرواتها 
والتراث والحضارة واألدب�اء والش�عراء حينها 
تصبح الحديدة محافظة ال مثي َل لها يف العالم..
ولكن إن ش�اء الله ..ثورة  ٢١سبتمرب الثورة
الح�رة ث�ورة الش�عب اليمن�ي املس�تمرة الت�ي 
ه�ي ثورة يمني�ة بامتياز بدون وج�ود فيها أَية
املاءات أ َ ْو تدخلات خارجي�ة س�تحقق لليمن
العي�ش الكريم والحرية واالس�تقالل وسترفع 
الظلم والفس�اد والعمالة والخيانة عىل الش�عب
اليمني العظيم..
ْساني
 حدثنا عن طبيعة الوضع اإلن ََواملعيشي واالقتصادي التي يمر بها أَ ْبنَــاء
محافظة الحديدة يف هذه الظروف الصعبة؟
وما هي الحلول برأيك للحد من هذه الكارثة
ْسانية؟
اإلن َ
 نح�ن ن�درك تمام�ا ً أن الع�دوان األَمريك�ي 
الس�عودي على اليم�ن ل�م يحق�ق أَي انتص�ار 
عس�كري على األ َ ْرض ،غير أن�ه خ ًل�ف وضعا ً
�اني كارثي�ا ً صعباً نتيجة الحصار الش�امل
إن ْ َس ً
واس�تهداف املنش�آت االقتصادي�ة والحيوي�ة،
ومحافظ�ة الحديدة تحت�ل املرتبة األوىل يف اليمن
األش�د فق�را ً وتضررا ً م�ن الوض�ع االقتصادي
وَاملعيشي ،وانتشرت مظاه�ر املجاع�ة جنوب
مدين�ة الحدي�دة الس�احلية ،يف اآلون�ةِ  األخرية،
بصورة تن ِذ ُر بكارثة إن ْ َس�انية كربى ،قد تمت ُّد إىل
 19محافظة من بني  22محافظة يمنية ،تعاني 
من خطر انعدام األمن الغذائي الحادّ ،وباتت عىل 
خطوة واحدة من الجوع ،وفق ما تؤ ّكده تقارير 

األمم املتّحدة ،وبإجماع ُك ّل املن ّ
ظمات اإلن ْ َس�انية
العاملة يف اليمن.
ومحافظة الحديدة إذَا أعطينا لها أهمية عىل 
أنها محافظة خلقها الله مثل بني آدم ملا وجدنا 
أَيَّ ش�خص جائع�ا ً أ َ ْو عاطلاً أَوْ فقيراً ،ولكن
لألس�ف نجد يف املايض أن ُ
 امل ّ
ؤسسات الحكومية
يف املحافظ�ة تم إهمالها بش�كل كبير ولم ُ
تقم
بدوره�ا املطل�وب يف خدم�ة املواطن ول�م تقدم 
ه�ذه ُ
 امل ّ
ؤسس�ات أَي اهتمام بأَبْنَــ�اء الحديدة
من�ذ عقود فم�ا بالك اليوم ،وه�ذا يشء يعود إىل
املسؤولني القائمني عىل هذه ُ
 امل ّ
ؤسسات.
بل إن االي�رادات والعوائد املالي�ة الكبرية من
ث�روات الحدي�دة ل�م تنعك�س ولو بنس�بة 5%
 ن�ر هناك
على أَبْنَــ�اء الحدي�دة ،ولألس�ف لم َ
أَي مس�ؤول أَوْ رج�ل من أَبْنَــ�اء الحديدة لديه
الصالحية الكاملة يف التقديم والتأخري.
ولك�ن نحن ألجل التراب اليمن�ي الطاهر ال
نري�د أَية زعزعة لألمن واالس�تقرار يف املحافظة
يف ظل الوضع الراهن وإعطاء فرصة للمرتبصني 
ٌ
ثق�ة كبيرة
أَعْ ـــ�دَاء اليم�ن ونح�ن عندن�ا 
بالقيادات الثورية والوطنية املخلصني يف تحقيق 
العدل واملساواة.
 هل يوجد رف ٌد للجبهات القتالية باملقاتلنيمن أَ ْبنَــاء الحديدة يف صفوف الجيش واللجان
الشعبية؟
مَ �ن تتوقع يحم�ي الحديدة هل ه�م أبناؤها 
أم غير أَبْنَــائه�ا؟ أَبْنَــ�اء الحدي�دة وَتهامَ �ة
من رشقه�ا وغربها وش�مالها وجنوبها رفضوا 
الع�دوان عىل اليم�ن وليس على الحديدة فقط
ولم يقبلوا الذ َّل والخض�وع والركوع ولم يقبلوا 
أن يك�ون هناك ش�خص بينه�م يف الحديدة مع 
العدوان واملرتزقة..
ومحافظة الحديدة استقبلت الثورة بالتكريم
والتأيي�د وتق�ودُ املسيرات الثوري�ة والجهاد يف
ُ
 يعود
س�بيل الل�ه ويف س�بيل الدفاع عن الوط�ن
إىل قناعة الش�خص يف الدفاع ع�ن كرامته وعن
س�يادته ،وال نس�تطيع أن نق�ول إن�ه ال يوج�د
مجاه�دون من الحديدة بل يوجد مجاهدون من
أَبْنَــ�اء الحديدة يف ُك ّل محافظ�ات الجمهورية
اليمنية.
 تابعتم سري العملية السياسية يف اليمن..ما تقييمك لدور املسار السياسي يف مواجهة
العدوان مقارنة باملسار العسكري والقبلي؟
العملية السياس�ية يف اليم�ن أَوْ باألصح دور 
النخبة السياس�ية يف مواجه�ة العدوان ضعيف
جداً ،وس�د الف�راغ الس�يايس جاء متأخ�را ً وَلم
يرت�ق إىل مس�توى املواجه�ة ،بالرغ�م م�ن أن
ِ
الفراغ الس�يايس يف البلد ظل قائم�ا ً أل َ ْكثَــر من
عام ونصف ،حتى وصلت القوى السياس�ية إىل
قناعة تامة بأن هزيمة الشعب اليمني عسكريا ً

مس�تحيلة ،وحينه�ا ت�م االتفاق الس�يايس بني 
الق�وى الوطنية يف املناهضة للع�دوان يف الداخل
وسد الفراغ الس�يايس وإعْ لاَ ن املجلس السيايس
األَعْ لىَ وحكوم�ة االنقاذ الوطني كرشعية تمثلنا 
يف الداخ�ل والخارج وخروج املاليني من جماهري
الشعب اليمني إىل امليادين لتأييد ومباركة ودعم
ومساندة املجلس السيايس والحكومة..
وم�ع ذَلك نحن نطال�ب اليوم م�ن اإلخوة يف
املجلس السيايس األَعْ لىَ وحكومة االنقاذ الوطني 
أن يكون�وا عند مس�توى املس�ؤولية يف مواجهة
الع�دوان األَمريكي الس�عودي وَتحقيق تطلعات
الش�عب اليمني يف الداخل والخ�ارج وَأَن يكونوا 
حيثم�ا يريدُ الش�عب اليمني وَأ َ
َ
ن يلبس�وا البدلة
العس�كرية (امليري) ،ويدع�وا أَبْنَــاء الش�عب
اليمن�ي إىل التجني�د وااللتحاق بمراك�ز التدريب
العسكري والتوجه إىل الجبهات القتالية؛ لأِنه ما 
زال علينا عدوان..
ونري�د أَيْضا ً م�ن القوى السياس�ية تحقيق 
العدل يف م ّ
ُؤسس�ات الدول�ة وإعطاء ُك ّل ذي حق 
حق�ه وأن يهتموا بالرشفاء؛ لأِن�ه إذَا وُجد العدل
يف اليم�ن حينها نكون قد انترصنا عىل أَعْ ـــدَاء
اليم�ن ..ورغ�م أن هن�اك عدوان�ا ً عىل الش�عب
اليمني طيلة عامني إلاّ أنه لم يحدث نهب وسلب
وال اغتي�االت وال عمليات إ ْر َهـابية وتفخيخات،
وه�ذا كله يع�ود إىل فض�ل الله س�بحانه وتعاىل
وإىل القيادات الوطني�ة والثورية املخلصة ،وعىل 
رأس�هم ُ
 امل ّ
ؤسس�ة األمنية والعس�كرية ،ونسأل
الله أن يحفظ اليمن وينصر إخوتنا املجاهدين
ــرار الوطنيني..
ويحفظ الرشفاء األَحْ َ
ونريد من الدولة والس�لطة الحالية يف الوضع 
الراه�ن أن يجعل�وا ألَبْنَــاء محافظ�ة الحديدة
الذين لم يوجد لديهم أَي دخل س�واء كان داخليا ً
ً
أ َ ْو خارجيا ً
 ،نس�بة م�ن خريات وث�روات تهامَ ة
واحرتام املسؤولني والشخصيات الوطنية الذين
هم من أَبْنَــاء تهامة..
 كيف تنظر إىل أداء حكومة اإلنقاذ يف ظلاستمرار العدوان والحصار؟ وما هو مطلب
الشعب اليمني من هذه الحكومة يف هذه
املرحلة؟
مطلبن�ا م�ن حكوم�ة االنق�اذ الوطن�ي أن
يتحمل�وا مس�ؤولياتهم املو َكلة على عاتقهم يف
الداخل والخارج دون تأخير أ َ ْو تأجيل أ َ ْو تنصل
ارة م ّ
ُؤسسات الدولة بكفاءة
من املس�ؤولية وإ َد َ
واقت�دار ،وهذا انتص�ار كبري لن�ا أن يكون لدينا 
حكومة مكونة من  42وزيرا ً وكل وزير مسؤول
عن وزارته ،ويتحملوا مس�ؤولياتهم أَوْ يرتكوها 
لغريهم.
 ما هي الرسالة التي تريد أن تقولها منمحافظة الحديدة الصامدة إىل تحالف العدوان

األَمريكي السعودي ومرتزقته؟
رس�التي  إىل ق�وى الع�دوان واملرتزق�ة أن
يراجعوا أنفسهم ،ويراجعوا حساباتهم ،واليمن
مقبرة الغ�زاة ،ومحافظة الحدي�دة هي واحدة
من محافظ�ات الجمهوري�ة اليمني�ة الصامد ِة
الش�امخة لن تركع ولن تستس�لم لق�وى الغزو
والع�دوان مهم�ا ارتكب�وا م�ن جرائ�م ومجازر 
إبَ�ادَة جماعي�ة بحق النس�اء واأل َ ْ
ط َف�ال ،ورغم
ُك ّل ذل�ك يرتع�رع فيه�ا األم�ن والسلام ،وهي 
محافظ�ة الس�لم والسلام والخير ،وال يوج�د
مثيل له�ذه املحافظة م�ن ثرواتها وس�واحلها،
وأه�ل تهامة هم أرق قلوبا ً وأش�د الناس بأس�ا ً
دفاع�ا ً عن الوط�ن ،والحم�دُ لله ال يوج�د لدينا 
مس�ؤولون فاس�دون وال لصوص وال عمالء من
أَبْنَــ�اء محافظة الحديدة ،وبفض�ل الله مدينة
الحديدة مدينة طاهرة ال يوجد فيها خائ ٌن لليمن
وإذا كان عندن�ا خائ�ن أ َ ْو عمي�ل زرع�ه النظام 
السعودي فقد ذهب معهم إىل الرياض.
رس�التي أَيْض�اً ه�ي إىل أَبْنَــ�اء الحديدة أن
يكونوا ي�دا ً واحدة وصفا ً واحداً ملواجهة العدوان
والغزو الخارج�ي ،ولكي يعلم الجميع يف الداخل
والخ�ارج بأنن�ا ش�عب اإليْمَ ـ�ان والحكم�ة لن
نقبل بالذل والعبودي�ة والهوان ونحن صامدون
وصاب�رون ،والنصر وع�د من الل�ه قريب�ا ً وَأَن
نبتعد عن املناكف�ات واملزاي�دات اإلعْ لاَ مية وعن
الرصاع�ات املذهبي�ة والحزبي�ة والعنرصي�ة
واملناطقية ،والقادم أجمل بإذن الله..
والش�عب اليمني يدرك ويعلم تماما ً أنه اليوم 
مس�تهدَف م�ن ح�رب صليبي�ة تقوده�ا بعض
ال�دول العربي�ة عىل ش�عب يمني عربي مس�لم
يق�ول ال إل�ه إلاّ الله ب�دون أَي س�بب ،ولم يكن
لدين�ا أَي خلاف م�ع ال�دول الخارجي�ة ،بل إن
بع�ض اليمنيني الخون�ة العمالء للخ�ارج الذين
َ
قطعة
دنّسوا اليمن وأهانوا أهلها وجعلوا اليمن
أرض يف يد املس�تعمر يفعل ما يشاء ،والحمدُ لله
بفضل الثورة تحررت اليمن من العمالة الخيانة
ــرارا ً
واالرتزاق ،وأ َ ْ
صبَــحن�ا اليوم يف الداخل أَحْ َ
ورشفاء وكرماء كما خلقنا الله..
 ما هي أمنياتك لليمن السعيد وللشعباليمني العظيم يف العام 2017؟
اليم�ن ليس�ت س�هلة َ
 مل�ن يطم�ع بثرواتها 
وليس�ت كباق�ي ال�دول األ ُ ْ
ــ�رى ..اليمن هي 
خ َ
بلاد الحكم�ة وليفعل الغ�زاة ما يفعل�ون فإن
اليمن منب�ع العروبة وأصل الحض�ارة والتأريخ
يشهد لنا ،وعىل جميع أَبْنَــاء الشعب اليمني أن
والخطر الذي
يفهموا ويستوعبوا حجم املؤامرة
ِ
يرتبص بنا وَأَن يكونوا عند مستوى الجهوزية يف
املواجه�ة ،واليمن لن تكون إلاّ لليمنيني الرشفاء
ــرار..
األَحْ َ
وندع�و  ُك َّل أَبْنَــ�اء اليمن الذي�ن يقفون إىل
صف الع�دوان يف الداخل والخ�ارج أن يعودوا إىل
صف الوطن إىل صف الحق ويمارسون نشاطهم
بكل حرية وكرامة بما يخدم الوطن.
وعىل جميع الدول التي شاركت يف العدوان أن
تراج�ع مواقفها وتعلم جيدا ً أنها لن تنال ش�يئا ً
من هذا الش�عب ،والش�عب اليمن�ي ليس كبقية
ش�عوب العال�م ،وم�ن اعت�دى عىل اليم�ن فقد
اعتدى على نفس�ه ،وإذا كان العال�م الخارجي 
يري ُد أن يتسلى بطريانه وبصواريخه ومعداتهم
ار ،فه�ذا أمر 
العس�كرية الت�ي تقص�ف لي� َل نه َ
طبيع�ي ،اليمني�ون ال يخافونه وإنم�ا يخافون
الله رب العاملني..
 كلمة أخرية تود أن تقولها؟نج ّددُ العه َد والوعدَ بأننا س�نظل متمس�كني 
بموقفن�ا الوطن�ي الثاب�ت الراف�ض للع�دوان
الس�عودي األَمريك�ي ومرتزقت�ه ،ول�ن نرتاجع 
أَوْ نتخل�ف ع�ن أداء مس�ؤولياتنا األ َ ْ
خلاَ قي�ة
واإلن ْ َس�انية والديني�ة والوطني�ة يف مواجه�ة
العدوان السعودي األَمريكي والتصدّي لهم يف ُك ّل
ــرار 
شرب عىل اليمن ،وندعو أَبْنَــاء تهامة األَحْ َ
إىل االلتحاق بمعس�كرات التدريبات والذهاب إىل
الجبهات القتالية جبهات العزة والرشف والنرص 
قادم بإذن الله.
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للعــلم
الدولي
البنك
ُ
ُّ
يمنح صنعاء !
ل�ن يس�تطي َع ه�ادي وحكومتُ�ه غيرُ
َ
ثق�ة
الرشعي�ة ب�كل املقايس�س أن تن�ا َل
املؤسس�ات املالية الدولية مهم�ا حاول أن
يقدمَ ها العدوان.
فالحكوم�ة الت�ي غ� ّررت البن�ك الدويل
وصن�دوق النقد يف س�بتمرب امل�ايض بُعيَ َد
إصدار قرار نقل البنك املركزي والذي أَدَّى
إىل تعطيل وظائفه ،وعدت تلك املؤسس�ات
وأخلف�ت الوع�د ،والتزم�ت أَمَ ـ�ام العالم
ّ
وتنصلت عن الوفاء بتلك اال ْلت َزامات ،أقرت
نق�ل البنك وتس�ببت بتداعياته كارثية ولم
ِ
تس�تطع تنفيذ الق�رار ونقل�ه بالفعل عىل
أرض الواقع.
الي�وم وبع�د أربعة أش�هر أي�ن البنك
املركزي يف عدن؟ خصوصا ً وأن فرع البنك
ال يزال يمارس كفرع؟ وملاذا تلك الحكومة
املزعومة تودع األَمْ وَال املنهوبة من إيرادات
الش�عب اليمني بالري�ال يف البنك األهيل يف
عدن ،وتودع العُ ملة الصعبة يف البنك األهيل
يف جدة والرياض.
وإذا ق�ال رئي�س حكوم�ة االنق�اذ إن
االيرادات بلغت  400ريال األسبوع املايض،
فك�م اي�رادات ب�ن دغ�ر يف ع�دن؟ ،وهل
حكومت�ه املزعومة قادرة على رفع القيود
املالي�ة املفروضة عىل البن�وك والتحويالت
املالي�ة للمغرتبني حتى ولو بش�كل جزئي،
ُك ّل تل�ك األس�ئلة ال إجابات له�ا؛ ألن فاقد
اليش اليعطيه وال يحصل إليه.
قب�ل أي�ام زعم�ت تل�ك الحكوم�ة أن
َ
املؤسس�ة الدولية للتنمية التابعة ملجموعة
البن�ك الدويل قدمت له�ا منحتني جديدتني
بقيم�ة  450ملي�ون دوالر دعم�ا ً طارئ�ا ً
للفئ�ات األكثر ضعف�ا ً ومعان�ا ًة يف اليمن،
إال أن البيان الصادر عن املؤسس�ة الدولية
أكد أن املنحة املالية سوف تُس ّلم للصندوق
االجْ تمَ اع�ي للتنمي�ة ومشروع األش�غال
العام�ة يف العاصمة صنعاء باعتبارهما من
املؤسس�ات الناحجة والتي عملت عىل مدى
العقدين املاضيني عىل تحسني حياة املاليني
من اليمنيني.

مصطلح

التضخُّــم
ُّ
ع�ر ُ
 التضخــ�م بتآ ُكل الق�وة الرشائية
ف
يُ َ
 ار َ
تفاع قيمة السلع والخدمات،
للنقود ،وكذلك ْ
�ي ار َ
تف�ا َع تكلفة املعيش�ة ،ويف هذه
مما يعن
ْ
الحال�ة فإن مؤرش أ َ ْ
س�عَ ار املس�تهلكني الذي
ُ
يقي�س مع�دالت التضخ�م تك�و ُن وظيفت�ه
َ
متابعة حركة األ َ ْ
األ َ َ
سعَ ار لتحديد مدى
ساسية
قدرة الش�خص العادي عىل توفري االحْ تيَاجات
األ َ َ
ساسية لحياته.
ويمك�ن القول إنه يعن�ي االحْ تيَاجَ  لكمية
كبيرة م�ن النق�ود لشراء كمية من الس�لع 
كانت تبتاع بكمية أقل يف وقت س�ابق ،وأيضا ً
 ار َ
تف�ا َع التضخ�م يعن�ي أن مؤرشَ أ َ ْ
س�عَ ار 
أن ْ
املس�تهلكني يتح�ر ُك بمعدل نم�و إىل أعىل عىل 
منحناه املوجب.
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ت�صادية جمدداً
العدوانُ ي�صعّ ـد حربَه االقْ َ

فاتورة االسترياد ..قبل الكارثة!
 -رشيد الحداد:

ُ
تداعي�ات الع�دوان والحص�ار 
ل�م تك�ن
ْ
ً
االق َ
ـاني كافية لتدخل
تصادي عىل الوضع اإلن ْ َس
األُمَ ـ�م املتح�دة وصن�دوق النقد والبن�ك الدويل
ُ
جريم�ة اإلبادة الجماعية التي تمارس�ها 
لوقف
ُ
مليون يمني ،فـاملنظمات
دول العدوان بحق 26
األُمَ ـمية التي ح ّذرت أكثر من مرة من التداعيات
الكارثية لتوقف البنك املركزي اليمني عن تغطيةِ
فات�ورة واردات الغذاء وال�دواء والوقود بالعُ ملة
الصعبة ترتقب اليوم بصمت حدوث تنبؤاتها.
ُ
إنه�ارت القيم�ة الرشائي�ة للعُ مل�ة الوطنية
(الري�ال) مجددا ً أَمَ ـامَ العملات األجنبية ،وعىل 
رأسها الدوالر الذي كرس حاجز الـ  320رياال ً إىل
 322للشراء و 323.5للبيع يف الس�وق املحيل يف
العاصمة صنعاء.
ي�ار املتصاع� ُد أل َ ْ
س�عَ ار رصف العمل�ة
االنه ُ
الوطنية أمام العمالت األجنبية مثّل دافعاً للكثري
من التجار الذين كان لهم دو ٌر يف أزمة الس�يولة
املالية الكتنازه�م العُ ملة يف منازلهم ومتاجرهم
ْ
واإلسَل�اَ مية
ووقف التعامل مع البنوك التجارية
أَوْ البن�ك املركزي اليمني على خلفية االجراءات
الت�ي اتخذته�ا البن�وك بش�أن عملي�ة س�حب
االيداع�ات املالية التي حددت بمليون ريال فقط
يف أغس�طس املايض ،وهو ما دفع الكثري معظم
التج�ار وكذلك املؤسس�ات الحكومي�ة إىل وقف
التعام�ل مع البنوك لينتج عن ذلك أزمة س�يولة
نقدية ال تزا ُل دون حل حتى اليوم.
مؤخ�را ً وبع� َد وص�ول الش�حنة األوىل م�ن
األَمْ وَال املطبوعة يف روس�يا دون غطاء والبالغة
 200ملي�ار ريال ،تحركت أ َ ْ
ار رصف الدوالر 
س�عَ ُ
نحو األعىل بش�كل تصاع�دي دون تراجع ،وهو 
 بار َ
تفاعات موازية أل َ ْ
س�عَ ار الس�لع 
م�ا تس�بّب ْ
ُ
واملنتج�ات يف ظ�ل تهالُ
�ك الق�درات الرشائي�ة
للمواط�ن اليمني يف ظل اس�تمرار توقف رصف
املرتب�ات العامة ألربعة أش�هر ورصف املرتبات
وفق اإلمْ َكانيات املحدودة.
تل�ك اال ْر َ
ُ
�ر من�ذ عامَ ني 
تف
اع�ات تع�د األخط َ
رغم أنها نس�بية؛ ألنها ق�د تقود معدل التضخم
 ار َ
يف األ َ ْ
تفاع
س�عَ ار إىل م�ا ف�وق ال�ـ  40%بع�د ْ
معدالت�ه من�ذ ب�دأ الع�دوان إىل  37%يف ظ�ل
تراجُ �ع مع�دالت الدخ�ول وعج�ز الدول�ة ع�ن
رصف املرتب�ات األ َ َ
ساس�ية حت�ى اآلن ،ناهي�ك
موظفي الدولة بما يتناس�بُ
َ
عن رفع مرتب�ات
مع اال ْر َ
تفاع يف األ َ ْ
س�عَ ار للحفاظ عىل االستقرار 
املعيشي ،وما يضاعف من املخاط�ر التي تتهد ُد
رار القيمة الرشائية للريال اليمني ،تجمي ُد
استق َ
الع�دوان لكافة احتياطات النقد األجنبي التابعة
للبنوك اليمنية حكومي�ة وأهلية ،وهو ما أوصد
كاف�ة األبواب أم�ام التج�ار العاملين يف مجال
االسترياد من األ َ ْ
سوَاق العاملية إىل السوق اليمني،
وخصوصا ً تجار القمح والدقيق واألرز والس�كر 
والذرة والدواء وتجار املشتقات النفطية والذين
ِ
فق�دوا التس�هيالت الت�ي كان البن�ك املرك�زي
اليمن�ي يف صنعاء يقدّمها للموردين األ َ َ
ساس�ية
واملتمثل�ة بتغطي�ة وارداته�م وفت�ح إعتمادات
مس�تندية لالس�ترياد  م�ن الخ�ارج ،فتوق�ف
البنك املرك�زي يف تغطية الواردات األ َ َ
ساس�ية يف

ال�دوالر ،باإلض َ
َ
افــة إىل توق�ف البنوك التجارية
ْ
واإلسَل�اَ مية فتح إعتم�ادات مس�تندية للتجار؛
تسبب بشلل شبه كامل لتلك لنشاط تلك البنوك
املصريف م�ن جان�ب وس�اهم يف نم�و القط�اع
املصريف امل�وازي ال�ذي ال يخضعُ لرقاب�ة البنك
 بار َ
تفاع الدوالر 
املركزي اليمني ،وهو ما تس�بب ْ
خالل األشهر القليلة املاضية.
فقب�ل قرار تعطيل نش�اط البنك املركزي من
قبل الفار هادي أواخر سبتمرب املايض كان البنك
يق�دم ال�دوالر لتجار امل�واد الغذائية األ َ َ
ساس�ية
بالس�عر الرس�مي  251ري�االً للدوالر؛ وبس�بب
ار لرشاء
قرار تعطي�ل وظائف البنك اتج�ه التج ُ
وعم�دوا عىل إض َ
َ
الدوالر بس�عر  322رياال ً
افــة
الف�ارق إىل القيم�ة النهائية للس�لع واملنتجات،
ويف ظ�ل فش�ل حكوم�ة ه�ادي يف رف�ع القيود 
املالي�ة املفروضة عىل األرصدة الخارجية للبنوك
واملص�ارف اليمنية يف الخ�ارج ،وق�دوم العُ ملة
املطبوع�ة دون غطاء والتي تزام�ن قدومُها مع 
ُ
وجود شحَّ ة كبرية للريال اليمني يف السوق ،وهو 
ّ
ما خفف من تأثرياتها عىل معدل التضخم ،إال أن
تلك األَمْ وَال الت�ي وصف بن دغر وصولها بالحل
الناج�ع ألزم�ة الس�يولة ،تحوّلت إىل مش�كلة،
س�يما وأن املوالني للرياض يعملون عىل إحداث
ُّ
تضخم نقدي بالريال اليمني يف الس�وق إلحداث
أزم�ة س�يولة يف ال�دوالر س�وف ي�ؤدّي إىل أزمة
مدفوعات للواردات األ َ َ
ساسية من الغذاء والدواء
والوق�ود ،وه�و م�ا يع�رف بأزم�ة مدفوعات،
فتصاعُ ُد أ َ ْ
س�عَ ار الدوالر يف الس�وق املحيل تزامن
مع رصف حكوم�ة الفار مرتب�ات مرتزقتها يف
ُ
عالق�ة االقرتاب
املناط�ق الجنوبية والش�مالية،
بين رصف املرتبات واإلقب�ال الكثيف عىل رشاء
ال�دوالر م�ن الس�وق امل�وازي بالعمل�ة املحلية
الت�ي تم اخفاؤها لعدة أش�هر ،وه�و ما أدّى إىل
ار َ
تفاع س�عر الدوالر وبمساهمة وسائل االعالم 
ْ

املوالي�ة للع�دوان الت�ي تول�ت تأجي�ج مخاوف
التج�ار واملودعين ،باإلض َ
َ
افــ�ة إىل إس�تعانه
الع�دوان بالخالي�ا النائمة يف س�حب الدوالر من
 ار َ
تفاع أ َ ْ
س�عَ اره يف السوق
جانب وبث ش�ائعات ْ
األس�بوع قب�ل املايض أرتفع س�عر ال�دوالر من
 306ري�االت يف أس�بوع إىل  316رياالً بفارق 10
�ع ار َ
تفاع الطلب عىل الدوالر وتراجع 
رياالت ،وم
ْ
العرض إىل أدنى املس�تويات ارتفع س�عره إىل ما 
ف�وق الـ  320رياالً لل�دوالر الواحد ،وعجز البنك
ُّ
يف التدخ�ل بتغذية الس�وق
املرك�زي يف صنع�اء
بالعمل�ة للحفاظ عىل اس�تقرار الري�ال اليمني 
وس�دّ الطلب من الدوالر ،وعجز البنك عن اتخاذ
اجراءات عقابية عىل رشكات ومحالت الرصافة
التي تعم ُل خارج نطاق إرشاف وس�يطرة البنك
تستمر املضاربه بأ َ ْ
سعَ ار الدوالر يف السوق.
 ار َ
تفاع سعر 
أك ُ
ثر من مشكلة لن تتوقف عند ْ
الدوالر يف بلد يعتمد عىل  90%من احْ تيَاجاته من
األ َ ْ
س�وَاق الخارجية ،بل تتجه نحو توقف تغطية
ساس�ية بالعملة الصعبة ،خصوصا ً
الواردات األ َ َ
وأن كاف�ة امل�ؤرشات تؤكد أن اليم�ن تتجه نحو 
أزمة س�يولة خانق�ة بالدوالر ،مما س�يؤدي إىل
ُّ
توقف ميزان املدفوعات تماماً ،وهو ما قد يدخل
البلد يف مجاعة شاملة.
مطلعَ األسبوع الجاري كشف موردو القمح
ع�ن بوادر أزمة مدفوعات ،وطالب رجل األعمال
ير مكتب
يحي�ى الحب�اري أحد كبار م�وردي مد َ
األُمَ ـم املتحدة لتنس�يق الش�ئون اإلن ْ َس�ـانية يف
صنعاء ،جورج خ�وري ،بالتدخل األُمَ ـم املتحدة
بش�كل فور لنق�ل األَمْ �وَال الصعبة م�ن البنوك
اليمني�ة إىل البن�وك الدولي�ة لتعزي�ز أرصدته�ا 
وتمكينها من فتح إعتمادات مستندية للموردي
القمح.
ودع�ا الحب�اري األُمَ ـم املتح�دة إىل رضورة
نقل تلك األَمْ وَال عبرَ طائرة أُمَ ـمية من صنعاء

إىل البحري�ن والضغ�ط على التحال�ف إلتاح�ة
املجال لنقل تلك األَمْ وَال؛ لتفادي كارثة حقيقية
قد تحل بالش�عب اليمن�ي ،خصوص�ا ً وأن العد
التن�ازيل الس�تهالك كمي�ات القم�ح املتواج�دة
يف صوام�ع الغالل واأل َ ْ
س�وَاق اليمني�ة والتي قد
تغط�ي احْ تيَاجات املواطن ألربعة أش�هر قد بدأ
من يناير الجاري.
وح�ذر الحب�اري خلال لقائ�ه خ�وري من
تداعي�ات ُّ
تأخ�ر يف حل مش�كلة االس�ترياد من
الخارج ،ما يتهدد االستقرار التمويني يف السوق
واالس�تقرار املعييش للمواطنني ،مطالباً األُمَ ـم
املتحدة بالتدخل العاجل لتسهيل نقل األَمْ وَال إىل
الخارج حتى يتس�نى ملوردي القمح التعاقد مع 
رشكات دولية لشراء القمح ابتدأ من اآلن حتى
تص َل بعد ثالثة أش�هر وتغطي األ َ ْ
سوَاق اليمنية
ملا بعد شهر ابريل .2017
وردي
ويف مقابل انس�دادِ كافة السبل أمام م ّ
القم�ح الذي يعتم�د اليمن عىل اس�تريادها من
األ َ ْ
س�وَاق الخارجية بنس�بة تتج�اوز الـ ،90%
كش�ف تقرير صادر عن مؤسسة موانئ البحر 
 ار َ
تف�اع واردات اليمن من
األَحْ مَ ـ�ر مؤخ�را ً عن ْ
القمح خالل العامني املاضيني بنسبة .39%
ووف�ق التقري�ر ف�إن واردات القم�ح للعام 
 2014بلغ�ت  2ملي�ون و 246ألف�ا ً و 641طن�ا ً
ُ
كما بلغ�ت الواردات من القمح عام 
من القمح،
2015م ( 2ملي�ون و 423ألف�ا ً و 393طن�اً)،
وارتفعت خالل الع�ام  2016إىل  2مليون و461
 ار َ
تفاع واردات
ألفا ً و 625طناً ،ولفت التقرير إىل ْ
اليم�ن من األرز بنس�بة  140%خلال العامني 
املاضيني ،مقابل تس�جيل انخف�اض يف واردات
الزي�وت النباتي�ة بنس�بة  ،63%وفيم�ا يتعلق 
ب�واردات البالد من املش�تقات النفطية فتتط ّلبُ
عىل االقل ملياري دوالر س�نويا ً يف ظل اس�تمرار 
توقف انتاج وتصدير النفط اليمني.

يكشف عن اعتزام وزارتِه عق َد مؤتمر لالستثمار
وزير الصناعة
ُ
ُ
ير الصناع�ة والتجارة ،عبده محمد برش ،أصحابَ  رأس املال الوطني ،من املس�تثمرين
دع�ا وز ُ
سه ُم يف أحداث نقلة نوعية يف البالد.
ورجال األعمال والبيوت التجارية ،إىل تبنّي استثمارات فاعلة تُ ِ
وق�ال يف ترصيح لوكالة األنب�اء اليمنية «إن األيام القادمة تتطلب م�ن الجميع ،ويف مقدمتهم
رجال املال واألعمال واملستثمرين املحليني وغريهم ،التوجه نحو البناء واإلعمار واالبتكار يف شتى
ْ
يف نهوض االق َ
تصاد 
مناحي الحياة ،والعمل عىل تنويع اإلنتاج ليش�مل كافة الصناعات ويس�اهم
الوطني والوصول به ملصاف الدول املنتجة».
وأك�د وزير الصناع�ة رضور َة التوجُّ ه نحو اس�تثمارات تواكب مرحلة البن�اء واإلعمار وثورة
التكنولوجيا بحيث تش�مل االس�منت والحديد والصلب والغزل والنسيج وصوامع الغالل واملصايف
والتصنيع الغذائي والدوائي وتش�جيع االبت�كارات العلمية يف جميع مناحي الحياة ومنها مجاالت
الكهرباء وإنتاج الطاقة البديلة وغريها من الصناعات التي تعد إحدى أهم مقومات النهوض ألي
بلد   .وقال الوزير برش :إن وزارة الصناعة تجري حالياً الرتتيبات لعقد مؤتمر االستثمار والرشاكة
الحقيقية مع رؤوس األَمْ وَال والتجار والبيوت التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة؛ بهدف
تذليل الصعاب واملعوقات أمام املستثمرين وخلق فرص استثمارية واعدة.
ولف�ت إىل أن املؤتم�ر ال�ذي يأتي ترجم�ة لربنام�ج حكومة اإلنق�اذ الوطني وتوج�ه القيادة
ـرار والرشفاء من أبناء الش�عب اليمني س�يعرض عدد من فرص االس�تثمار يف
السياس�ية واألَحْ َ
ش�تى املجاالت للدف�ع بعملية التنمية يف اليمن وتس�اعد يف عملية بناء وإعمار م�ا خ ّلفه العدوان
الغاشم عىل الوطن.

( ددعلاعلاا
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� 3سنوات م�ضت على الفاجعة والأحزان ما تزال تثقبنا

فقي ُه القانون والسياسة الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين..

الشمس بع َدك ال تضيء!
ُ

األنباء
النهار كان مظلماً في شوارع صنعاء،
 21يناير ..2014
ُ
ُ
َ
مفجع أصاب الجميع ..يا اهلل..
تتناق ُل من شخص إلى آخر ،ح َد ٌث
ٌ
إنها كارثة كبيرة ..لقد حدث ما لم يكن في ال ُحسبان ..تم
اغتيال الدكتور البروفسور أحمد شرف الدين
ُ
 -أحمد داوود:

ُ
ٌ
تتوقف الحيا ُة قليالً ،ويس ُ
صمت رهيبٌ  لدى
�ود
الكثريين ،أس�ئلة كثرية كانت تدو ُر آنذاك يف مخيِّلة
الجمي�ع ،وحدَه الش�هي ُد عَ بدالكري�م الخيواني مَ ن
كان يعّب�رّ بحرقة وألم عن هذا الحادث املفجع ،لقد
ٍ
واض�ح وجهوريٍّ  للف�ار هادي آنذاك
قاله�ا بصوت
ٍ
ال�ذي حَض�رَ َ إىل فن�دق موفمبيك يف ختام جلس�ات
مؤتم�ر الح�وار الوطني؛ به�دف واحد ه�و تمييع 
القضية.
ق�ال الخيوان�ي وقلبُ�ه يعتصرُ أمل�ا ً مخاطب�ا ً
هادي وش�لته التي اعتلت املنص�ة« :صباح حزين،
صب�اح الدم ،صباح االغتياالت ،لن أقو َل أس�عد الله
صباحَ كم».
َ
وواص� َل الش�هيدُ الخيواني بالق�ول« :كما بدأنا 
الحوار يف أول أس�بوع ،وتعرض األخ عَ بدالواحد أبو 
رأس ملحاول�ة اغتي�ال أودت بثالثة م�ن مرافقيه..
وتلا ذلك اغتيا ُل الدكت�ور عَ بدالكريم جدبان ،اليوم 
أنعي إليكم اغتيا َل الدكتور وأس�تاذ القانون ،عضو 
أنصار الله ،الدكتور أحمد عَ بدالرحمن رشف الدين،
ُ
الذي اغتُ
ي�ل بالقرب من نقطة مس�لحة ،لم تطارد 
الفارين ،ب�ل تركتهم يهرب�ون كعادتهم كما حدث
أول مرة».
ار
واس�تمر الخيواني يف حديثه قائلاً« :إن أنص َ
ثر من دفع تضحية
الله يف مؤتمر الحوار الوطني أك َ
لوجوده يف ه�ذا الحوار إيماناً بالح�وار ..أتذكر أني 
قل�ت لك�م يف أول م�رة :س�نفو ُ
ُ
ِّت الفرص�ة ..فوّتنا 
الفرص�ة وقلن�ا :لن ننس�حب ..وواصلن�ا الحوار..
ّ
رشف الدي�ن لم يوقع 
باألم�س كان الدكت�ور أحمد
على ورق�ة الضمان�ات ..نح�ن الي�وم واحرتام�ا ً
لزميلنا ،وألنن�ا منذُ البداية طالبن�ا فخامة الرئيس
 يوفر لن�ا الحماية ولم يفعل ..وفرت س�يارات
ب�أن
َ
مدرع�ة للبعض ،بينما صالح هربة ظل يف س�يارته
مش مدرع�ة ..وزير الداخلية لم يمن�ح أنصار الله
تصاريحَ طيلة التس�عة أش�هر ..الحكومة الفاشلة
العاجزة الفاس�دة لم تتحمل مسؤوليتَها ،ولألسف
ت�م تكري ُم وزير الداخلية املس�ؤول ع�ن االغتياالت
واالنفلات األمن�ي ..نح�ن الي�وم واحرتام�اً لحق 
َ
أن نعيش آمنني،
الحياة ،واحرتاماً لحقنا جميعاً .يف
نُع ِل ُن كمكون أنصار الله انسحابَنا من الحوار حتى
يكون هناك أم�ان ،وحتى يكون هناك احرتامٌ لحق 
الحياة ،ومَ ن كان منكم يحرتم حق الحياة سيغادر 
واركم حتى تس�تطيعوا أن
معنا ،م�ا لم فاكملوا ح َ
توجدوا أمانا ً وتوجدوا دولة».
ولعل الشهيد املرحوم عَ بدالكريم الخيواني الذي
كان آن�ذاك عضواً ملؤتمر الحوار الوطني عن مكوِّن
أنص�ار الله ،قد تحدث فأوج�ز ،واخترص يف كلمته
املش�هد الذي كان س�ائدا ً آنذال�ك ،وكيفية طريقة
اغتي�ال ش�هيد الوطن واإلنس�انية الدكت�ور أحمد
عَ بدالرحمن رشف الدين.
وعلى الرغ�م م�ن م�رور  3س�نوات على هذه
�ر بفواج َ
�ع متتالي�ةٍ جراء
الفاجع�ة ،وبالدُن�ا ت ُم ُّ
الع�دوان األمريك�ي الس�عودي ،وانكش�اف عَ ورة
َ
أن البعض ما يزا ُل يتذك ُر
هادي وشلته املرتزقة ،إال
الش�هيدَ الراح َل والدمو ُع تنهم ُر من عينيه ،وقلوب
الكثريين مكلومة لهول ما حدث.
ويق�ول عَ بدالل�ه علي صبري رئي�س اتح�اد 
اإلعالميين اليمنيين ،زمي� ُل الدكت�ور الش�هيد
عَ بدالرحم�ن رشف الدين يف مؤتمر الحوار الوطني:
إن ش�هيدَ الوط�ن الدكتور أحم�د رشف الدين كان
عِ نوان�اً للعق�ل الس�يايس الراج�ح وه�و يصو ُل يف
ويف رحاب�ة القان�ون والفق�ه
مي�دان السياس�ة
ِ
اإلسلامي ،وحني اغتي�ل مع ختام مؤتم�ر الحوار 
الوطني ،انفتح بابُ  البلد عىل أزمةٍ سياسيةٍ ما زلنا 
نصطرع بنريانها.
ُ
ويضي�ف صبري يف منش�ور له على صفحته
«فيس بوك» قائالً« :كان للشهيد بصمته كمجاه ٍد

من طراز رفيع ،يفق� ُه ما عليه أن يقول ،فال يجبن
ع�ن إبداء رأي يخ ُدمُ املصلح�ة الوطنية العليا ،وهو 
يف ذلك ال يس�لك دربَ  الساس�ة املحرتفني؛ ألنه تدثّر 
بالتواضع وأخالق الصالحني ،فكانت كلماته جهادا ً
يف سبيل الله والوطن ..حتى خصومه ،فإنهم كانوا 
يعرتفون له بالفضل وبالتميُّز وباملصداقية يف قوله
وأفعال�ه ،وق�د حزنوا ملقتل�ه كما ح�زن أصدقاؤه،
وفاض�ت عيونُه�م بالدم�ع وه�م يس�معون الخربَ
َ
الحزين يف ذلك الصباح البئيس.
ار هادي
ويزيد بقوله« :ومما يؤس�ف ل�ه أن الف َّ
وحكوم�ة باس�ندوة ووزي�ر الداخلي�ة يومَ ه�ا ،لم
يدركوا خط�ور َة اغتيال قامة وطني�ة بهذا الحجم،
ري قص�د عىل تميي�ع الحادثة،
فعمل�وا بقص� ٍد أو غ ِ
وعجزوا عن اتخاذ خط�وات عملية ملالحقة الجُ ناة،
حتى ولو من باب ذَ ّر الرماد عىل العيون».

النشأ ُة ودالل ُة توقيت االغتيال
ويف وق�ت عصي�ب م�ع خت�ام مؤتم�ر الح�وار 
الوطني قبل  3س�نوات تم اغتيال الدكتور الش�هيد
أحم�د عَ بدالرحم�ن رشف الدي�ن ،وح�ول دالل�ة
التوقي�ت يقول الس�يد عَ بدامللك ب�در الدين الحوثي 
قائ�د الثورة الش�عبية يف كلمته بمناس�بة أربعينية
ي�ار ذلك اليوم 
الش�هيد «ليس م�ن الصدفة أبداً اخت ُ
َ
الذي اس�تهدفه فيه أولئك الطغاة الهمجيون؛ ألنهم
ُ
بالقرب من مرحلة مهمة وكبرية ،أي أواخر مرحلة
َ
 العالية لهذا 
الحوار الوطني؛ ألنهم يدركون الكفاء َة
الرج�ل مع ما لديه من قيم وإخلاص لربه أوالً لله
ُ
ٌ
حريص
س�بحانه وتعاىل ولش�عبه ثانياً ،وأنه رج ٌل
عىل مصلحة شعبه ،ويف الوقت ذاته رجل قيم ورجل
مب�ادئ ورجل أخالق ،ويمك ُن له�ذا الرجل أن يؤديَ
َ
صياغة الدس�تور الذي يفرتض أن
دورا ً إيجابي�ا ً يف
ُص َ
ي َ
�اغ يف ما بعد فرتة ما بعد الح�وار الوطني ،فهم
بحرصهم الش�ديد على أن يتحكموا ه�م ،ويؤثروا 
َ الس�لبي يف مس�تقبل البل�د ويف مقدمة
ه�م التأثري
َّ
ذل�ك بالتأكي�د الدس�تور ال�ذي يمك�ن أن يكون له
ٌ
أس�اس يف رس�م مس�تقبل البلد ،والخارج قبل
دو ٌر
َ
تكون هي 
الداخ�ل قوى خارجي�ة تحرص على أن

مؤثر ًة تأثريا ً س�لبيا ً عىل مس�توى الش�عب اليمني 
وملصلحته�ا هي يف صياغة الدس�تور فهم يدركون
الكفاءة العالية التي كان يتميز بها الدكتور والدور 
اإليجاب�ي ال�ذي كان يمكن أن يقوم ب�ه يف صياغة
الدس�تور ،وهذا عامل من عومل االس�تهداف ،عىل 
�وادر
مس�توى أش�مل وأع�م ه�م يس�تهدفون الك
َ
الكفؤة البنّاءة املخلصة».
�ور الش�هيد ال�ذي وُل�د يف مدين�ة حيس
والدكت ُ
بمحافظة الحديدة عام 1953م ،كان من السباقني 
لاللتح�اق بالجامع�ة طالب�ا ً يف كلي�ة الرشيع�ة
والقان�ون وتخ�رج وح�از على الرتتي�ب األول بني 
زمالئ�ه يف الدفعة األوىل م�ن خريجي كلية الرشيعة
والقانون ع�ام  ،1978ومن ثم ابتعث إىل جمهورية
مرص العربية الس�تكمال دراس�ته العلي�ا يف مجال
القان�ون يف الع�ام  ،1978مصطحب�ا ً أرست�ه معه،
ويف أقل من ثالث س�نوات ح�از عىل الدرجة العلمية
“الدكتوراه” يف مجال القانون العام.
وبع�د عوته إىل الـيَـمَ ـن حامالً درجة الدكتوراه
يف القان�ون عام 1984م قام بأوىل خطواته يف تعليم
َ
أبن�اء وطن�ه ،وسرَ
ع�ان م�ا أصب�ح الدكتور رشف
الدين أو َل عميد يمني لكلية الرشيعة والقانون عام 
1987م.
وكان للش�هيد املرح�وم العدي� ُد م�ن املؤلف�ات
يف الوظيف�ة العام�ة ،والقان�ون اإلداري ،والقانون
الدس�توري ،والقض�اء اإلداري ،واإلدارة املحلي�ة،
والترشيع الرضيبي.

سياسي من الطراز األول
ٌّ

مطلع تس�عينيات القرن املايض بادر الشهي ُد
يف
ِ
ٌ
ومجموع�ة من العلم�اء واملثقفني إىل
رشف الدي�ن
ُ
وتتكاتف
يان يجتمع به ش�م ُل الن�اس،
ِ
تأس�يس َك ٍ
جهوده�م عبره لنرصة دي�ن الله واملس�تضعفني،
ف�كان أن َّ
تأس َ
�س حزبُ  الح�ق مطلع تس�عينيات
القرن املايض ،ليعم َل الش�هيدُ الدكتور أحمد رشف
الدين أمينا ً عاما ً مساعدا ً
ٍ
 للحزب ،بإرشاف من أكابر 
العلماء – وعىل رأسهم العالمة الكبري السيد الراحل
ُ الدين بن محمدٍ املؤيّدي والعالم الرباني السيد
مجد
ِ

بدرالدي�ن بن أمري الدين الحوثي رحمة الله عليهما،
وخالل املرحلة االنتقالية كان الشهيد الدكتور يقدم 
أطروح�ات قانونية تعالج املش�كالت الت�ي تواجه
مس�ار تنفي�ذ اتفاقي�ة الوح�دة ،وأبرزها مش�كلة
الفراغ الدستوري التي واجهتها دولة الوحدة عقب
انته�اء مرحلتها االنتقالية يف حينه دون اس�تكمال
استحقاقاتها.
وعندما استش�عر عد َم جدية السلطة يف انتهاج
الديمقراطي�ة كخيار استراتيجية يمارس الجميع 
من خالله العمل الس�يايس بحرية وسالسة ،مدركا 
ـ يف الوق�ت ذاته ـ حاجة الن�اس إىل عمل اجتماعي 
وثق�ايف ،فقدم اس�تق َ
الته من حزب الح�ق ،ليتف َّر َغ
لعم�ل يس�د الحاجة يف هذي�ن الجانبين ،فكان أن
ّ
مؤسس�ة اجتماعي�ة مدنية غري
ب�ادر إىل تأس�يس
حكومية ،حرص عىل تسميتها بمؤسسة أهل البيت
للرعاية االجتماعية أواخر عام 1993م.
ُ
رئيس اللجن�ة الثورية العليا محمد عيل الحوثي 
ويف ن�دوة أقيم�ت ي�وم الس�بت بجامع�ة صنع�اء
بمناس�بة م�رور  3س�نوات على اغتيال الش�هيد
َ
طالب املجلس الس�يايس
الدكتور أحمد رشف الدين
األعىل بتشكيل لجنة إلعادة صياغة الدستور إلنشاء
دولة مدنية عادلة واللجنة الذي س�بق تشكيلُها لم
َ
تحمل همَّ الوطن.
تكن
وق�ال الحوث�ي  إن املؤام�رة ل�م تك�ن لقت�ل
الربوفس�ور أحم�د رشف الدي�ن ب�ل ه�ي مؤامرة
لتصفي�ة املخلصني والرشف�اء الذي�ن يحملون ه َّم
الوطن ويعملون من أجله وإن االغتياالت الحاصلة
اآلن يف املناطق الجنوبية هي ضمن املؤامرة.
من جهته قال هاش�م رشف الدين نجل الشهيد
املرح�وم إن إحي�ا َء ذك�رى استش�هاد ه�ذا العل�م
والهام�ة العلمي�ة الكبرية ال تكف�ي يف حقه ويجبُ
طباع�ة كتاب خ�اص به يحك�ي سيرتَه وكفاحَ ه
طول فرتة حياته من أجل الوطن.
ال�بَ  باالهتمام بذكرى الش�هداء وخصوصا ً
وط َ
رارنا 
أن أس�بوع الش�هيد عىل األب�واب ،وأن اس�تم َ
وتمس� َكنا بثقاف�ة إحياء ذكرى الش�هداء العُ َ
ُّ
ظماء
الذين بذلوا الغايل والنفيس يف س�بيل الوطن تغيض

رئيس املجلس السياسي األعلى يزورُ ضري َح الشهيد شرف الدين
ُ
 خاص:ُ
زار رئيس املجلس الس�يايس األعىل صالح
الصم�اد يومَ الس�بت املايض رضيح الش�هيد
املرح�وم الدكت�ور أحم�د رشف الدي�ن ال�ذي
اغتالته أيادي الغدر والعمالة واالرتهان يف 21
يناير .2014
َ
واس�تقبل الرئي�س الصماد عن�د الرضيح
ٌ
ولفي�ف م�ن أصدقائه ومحبيه
أوالدُ الش�هيد
وتالمي�ذه ،ثم قرأ الجمي�عُ الفاتحة عىل روح
الفقيد ،مش�يدين ،بمناقب�ه وما تركه من أثر 
علمي ومعريف ونضايل ووطني كبري تنهل منه
االجيال.
وتذك�روا ح�رص الش�هيد الدائ�م على
الش�هادة يف س�بيل الل�ه والن�اس والوط�ن
وتقديم�ه التضحيات الدائمة يف س�بيل الحق 
ونُرصت�ه َ
وخلاص وطن�ه وش�عبه م�ن ُك ّل
أشكال الفساد وتحقيق الدولة املدنية العادلة.
وكان الفقي�د الراح�ل عض�وا ً يف مؤتم�ر 
الح�وار الوطن�ي يف فريق بناء الدول�ة ،وتميز
بطروح�ه القوي�ة واملفحم�ة ح�ول مرشوع
الدول�ة وهويته�ا الجامع�ة البعي�دة ع�ن أي
توظيف ديني أ َ ْو مذهبي أ َ ْو مناطقي بصورتها 

املدني�ة املنش�ودة م�ن ُك ّل فئات الش�عب وقواه يف
تأريخ�ه املعارص ..كما كان الش�هيد م�ن الرواد يف
صناعة ووض�ع العديد من القوانني املدنية ومعلما ً
ملهماً لطالبه وطالباته يف الجامعات اليمنية.
وكانت حياة الش�هيد أحمد رشف الدين مليئة
باإلنج�از والعط�اء يف مج�االت التألي�ف والتعليم
والبح�ث واملب�ادرات السياس�ية واالجتماعي�ة
والثقافي�ة واملواق�ف الحازم�ة م�ن يف القضاي�ا 

الوطني�ة املصريي�ة دون اعتب�ار ألية مخ�اوف أ َ ْو
صعوبات قد تواجهه.
وكان رئي�س املجل�س الس�يايس ق�د زار أرسة
الش�هيد بمنزله يف صنعاء متب�ادال ً معهم التعازي
بذك�رى استش�هاد الدكت�ور أحم�د رشف الدي�ن
وتذ ُّكر مناقبه وخصاله ودوره االجتماعي الرائد يف
حياة اليمن واملجتم�ع اليمني ..وما تركه من آثار 
علمية وعملية وقانونية خالدة.

َ
طمسها.
األعداء بل ويحاول العد ُّو
أم�ا الق�ايض عَ بدالوه�اب املحبشي فق�ال إن
�ور كان عامل�ا ً يف أرق�ى مس�تويات الفكر 
الربوفس َ
َ
عملية اغتياله
وعاملا ً يف أرقى مستويات املعرفة وأن
لم تكن حادثة اغتيال بل هي عملية إعدام ممنهجة
بقرار أصدره َ
خ َون َ ُة الوط�ن املتمثلة بحكومة الفار 
هادي ومَ ن معه؛ ألنه�ا كانت يف و َ
َض ِح النهار وكان
ُ
هن�اك نقا ٌ
إيقافهم وش�هدوا 
�ارة وتم
ط أمني�ة وم ّ
عملية اإلعدام.
َ
وأضاف الق�ايض أن النظ َ
إجهاض
�ام كان يري ُد
مؤتم�ر الحوار م�ن قب�ل أن يبدأ وه�و مخط ُ
طهم
منذ البداي�ة ،وطالب القايض بتعدي�ل قصة اغتيال
الربوفسور أحمد رشف الدين الذي تمت طباعتها يف
املناهج الدراسية بعد استشهاده يف جامعة صنعاء.

مواقف شجاعة
ُ

وامت�از الش�هيدُ الدكت�ور أحم�د رشف الدي�ن
بالش�جاعة يف ق�ول الح�ق ،وبال�ذكاء ،وكان�ت له
ٌ
ٌ
ُ
ٍ
أح�داث ماضية
ورصيح�ة م�ن
واضح�ة
مواق�ف
ش�هدتها بالدنا ومنها حرب صي�ف  ،94حيث عبرّ 
َ
مواقف صادقةٍ
ع�ن رفضه املطلق لتلك الح�روب يف
وشجاعة.
وانتق�د الش�هيد الدكت�ور تعدي َل الدس�تور عام 
َ
عن�وان “أحكام 
 ،1994حي�ث أص�در كتاب�ا ً حم�ل
الدس�تور املعدّل يف ميزان الرشيعة” ق�دّم فيه نقدا ً
علميا ً موضوعياً للتعديالت الدستورية التي تمت يف
َ
َ
العام 1994م ،موضحا ً
ها وق َع يف تناقضات
أن بعض
مع الرشيعة.
ُ
ُ
 الظاملة إىل
س�عت الس�لطة
وخلال العام 2004
حش�د تأيي�د مجتمع�ي وس�يايس للعُ ـ� ْدوَان الذي
تعت�زم ش�نه عىل أح�د أب�رز الش�خصيات العربية
واإلسلامية التي قاوم�ت ذلك املشروع ثقافياً ،ألاَ 
وهو الس�يد حسين بدر الدي�ن الحوثي سلام الله
عار املوت ألمريكا الشهري.
عليه ،الذي أطلق ش َ
عرضوا 
وكان الش�هيدُ الدكت�ور يف مقدمة مَ �ن ت ّ
ٍ
موقف
لضغوط الس�لطة الظاملة ،إذ حاولت انتزا َع
مؤي�د منه له�ا ،إلاَّ أنه ل�م يرضخ لتل�ك الضغوط،
ّ
مفضالً االنحيا َز إىل موقف الحق.
حينها وعلى الفور ،قدّم اس�تقالتَه من عمادة
كلية الرشيع�ة والقانون ،وس� ّلم مفاتيحَ س�يارة
العميد التي كان يس�تخدمُها بحُ كم عمله ،واضطر 
إىل مغادَرة البالد إىل القاهرة يف إجازة تف ُّرغ علمي..
ً
كامل�ة ،إذ كان رجل العلم
تنق�ض اإلج�ازة
لم
ِ
الكبير حَ ريصا ً عىل الع�ودة إىل موقع�ه التعليمي،
ليواصل مسريتَه يف تعليم األجيال.
ع�اد ليحاضرِ َ طالبه يف الدرج�ة الجامعية األوىل
ويف الدراس�ات العليا يف جامعة صنعاء ،وأكاديمية
الرشطة ،وجامعة الحديدة ،والجامعة الـيَـمَ ـنية،
وجامع�ة العل�وم والتكنولوجي�ا ،وجامع�ة عدن،
وجامعة األحقاف.
ً
تجربة مميز ًة بالنس�بة له،
هذه األخيرة كانت
ُ
رشيكة
فقد انتقل إىل مدينة تري�م مرتني تصاحبُه
ويميض هناك األسبوعني ،لتدريس
جهاده زوجته،
ِ
م�ادة القان�ون االداري بكلية الرشيع�ة والقانون
بجامعة االحقاف.
كما و َ
َضع لجامعة األحقاف برنامجَ  الدراس�ات
َّ
العلي�ا والئحته بكل دقة ،مؤكدا ً عىل إدارة الجامعة
أن تحافِ � َ
ظ عىل تميُّز الجامع�ة باالنضباط بلوائح
الدراسات.
وَلقد كان الش�هيدُ دائمَ التأكي ِد عىل أن املسير ِة
القرآنيةِ س�تحظى بتأييدِ الل�هِ وتمكينِه؛ كونها ال
ري
تس�عى لالس�تعال ِء الفرعوني ،وإنما تس�عى لخ ِ
األمة..
ً
وقاله�ا مدوية :املسيرة س�ينرصُها الله؛ ألنها 
تتجه إليه وال تتجه إىل أحد غريه.
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رؤساء الشر يف العالم!
ح ّكا ُم الواليات املتحدة األَمريكية..
ُ

ً
الخلي�ج األوىل ،الت�ي قاد فيه�ا تحالفا م�ن ثالثني 
دول�ة ،ونت�ج عن هذه الح�رب وفا ُة مائ�ة وثمانية
وأربعين جنديًّا أَمريكيًّا وإصابة أربعمائة وس�بعة
وس�تني من حوايل خمس�مائة وواحد وأربعني ألف
جندي أَمريكي ش�اركوا يف العمليات ،كما تحطمت
ست وسبعون طائرة أَمريكية.
وقبل انتهاء واليته أصدر أم ًرا للقوات األمريكية
بالتواج�د بأعداد كبرية يف الصوم�ال؛ بدعوى إعادة
األم�ل وتأمني الغذاء للش�عب الصوم�ايل ولألطفال
الجوع�ى ،غير أن الق�وات األَمريكي�ة خرست 18
جنديًّا ،األمر الذي أثر عىل ش�عبية بوش ،التي كانت
ْ
تعرض�ت للهبوط؛ بس�بب املعان�اة االق َ
تصادية
قد
ْ
التي تسببت فيها سياساته االق َ
تصادية.

 -خاص:

ُ
 الواليات املتحدة األَمريكية منذُ الثمانينيات
بَن َ ِت
ً
ً
عدائية لل�دول العربية،
سياس�ة
م�ن القرن املايض
واتسم رؤساؤها بالقسوة والتعامُل غري اإلن ْ َسـاني 
م�ع الكثير م�ن القضاي�ا ،ويف مقدمته�ا القضية
الفلسطينية.
ومنذُ تلك الفرتة اتس�مت سياسة البيت األبيض
أَوْ السياس�ة الخارجي�ة األَمريكي�ة بالتغيير  يف
اآللي�ات ما بين التدخل العس�كري ،كم�ا حدث يف
عه�د الجمهوريين يف إدارت�ي ب�وش األب وب�وش
االب�ن أ َ ْو تبنّ�ي اآلليات الدبلوماس�ية ،كم�ا يف عهد
الديمقراطيين يف إدارتَ�ي كلينت�ون وأوباما ،ولعل
سياس�ة أوبام�ا كان�ت األقىس واألكث�ر خطورة يف
تأريخ الع�رب ،حي�ث ح ّركت السياس�ة الخارجية
ألَمريكا أذرعها ومخابراته�ا وأدواتها الكاملة لكي 
ُ
يرضبَ  العربُ
أنفس�هم بأنفس�هم ،وليظل الجيش
األَمريكي بعيدا ً عن الحرب املبارشة ،وهو ما يسمّ ى
«القي�ادة م�ن الخل�ف» ،كم�ا أن أوباما اس�تطاع
 دول عربية لرضب أ ُ ْ
ـرى ،كما هو حاص ٌل
تحري� َك ٍ
خ َ
يف بالدنا ،إذ تعلن الس�عودية جَ هْ �راً بأنها من تقود 
الع�دوان عىل اليمن ،فيم�ا يظ ُّل األَمريك�ي مختبئا ً
وراء اململكة ويدير  ُك ّل العمليات.
ويف الوق�ت ال�ذي ترعى واش�نطن الديمقراطية
داخل أَمريكا ،وتتغنَّ�ى بمفردات كبرية يف مقدمتها 
حقوق اإلن ْ َسـان ،والحرية ،واملساواة ،وغري ذلك من
املفردات ،فإن أَمريكا وفقاً لسياستها الخارجية لم
تخض�عْ لوازع األخالق الذي تعتمدُه لدعم الحريات
والديمقراطي�ات ومحارب�ة األنظم�ة املس�تبدة
واملتطرف�ة ،ولو ملرة واحدة يف سياس�تها يف الرشق
األوس�ط ،ب�ل عمل�ت أَمريكا على مع�اداة وحرب
ُك ّل األنظم�ة أَوْ الحكوم�ات املناوئة له�ا حتى وإن
صعدت ب ُ
ط ُرق ديمقراطي�ة ووصلت إىل الحكم بناء
عىل الرغبة الثورية أ َ ْو ُ
سلطة الشعب.

أم ُن إسرائيل يف املقدمة

وخال َل الفرتات املاضية ،ال يوجد رئيس أَمريكي 
عىل اإلطلاق انحاز للقضي�ة الفلس�طينية أ َ ْو قدّم 
�ر ُ
ص الجمي�ع يأت�ي تحت
دعم�اً له�ا ،ب�ل كان ح ْ
ّ
ُ
ر البيت األبيض
وس�خ
قاعدة «أم�ن إرسائيل أوالً»،
ُك ّل جه�وده عىل مقارع�ة الح�ركات التحريرية أ َ ْو
ال�دول الداعم�ة لح�ركات املقاوم�ة ض�د االحتالل
الصهيون�ي ،ب�ل اس�تطاع البيت األبي�ض يف الفرتة
ير األنظم�ة العربية
األخيرة ويف عهد أوبام�ا ،تخد َ
ون�زع مخالبها ،لتصبحَ «طي ً
ّعة» للصهاينة ،تتبادل
معهم التهاني ،وتعقد معه�م الصفقات ،كما حال
النظامُ السعودي والقطري واإلماراتي ،دون أن تج َد
يف ذلك حرجا ً ودون أن يتحر َك الشارع العربي غضبا ً
لتلك الترصفات.
وعملت واش�نطن عىل مواجَ هة انتش�ار أسلحة
الدم�ار الش�امل يف الشرق األوس�ط؛ مل�ا يف ذل�ك
من تهدي�د للكي�ان الصهيون�ي ،وتتواجَ �دُ القوات
األَمريكي�ة يف دول الخلي�ج تح�ت ه�ذه الذريع�ة،
وقام�ت بغزو الع�راق تحت هذه الذريع�ة ،وعملت
بشكل مستمر عىل احتواء الربنامج النووي اإليراني 
ومنع إيران من امتالح السالح النووي.

حروب مباشر ٌة على العرب
ٌ

وخلا َل العق�ود الثالثة األخرية انتهج الرؤس�اء
ً
ً
عدائي�ة مبارشة م�ع الدول
سياس�ة
األَمريكي�ون
العربي�ة وح ّرك�وا أس�اطي َلهم العس�كرية لقصف
ُ
البلدان العربية ،فالرئيس األَمريكي رونالد ويلسون
ريج�ان وه�و الرئيس األربع�ون للوالي�ات املتحدة
األَمريكي�ة ،صعد إىل كريس الرئاس�ة يف الثمانينيات
من القرن املايض ممثلاً للح�زب الجمهوري؛ ليظ َّل
يف هذا املنصب فرتتني رئاسيتني ،وشهدت واشنطن
يف عهده الكثريَ من التدخالت السياسية والعسكرية
يف قضايا الرشق األوس�ط ،فف�ي نهاية واليته األوىل
وبداي�ة الثانية ش�ن ريج�ان حملتني عس�كريتني 
على لبنان وليبيا ،فكان التدخل العس�كري املبارش
نصي�بَ  األوىل ،بينم�ا القص�ف الجوي م�ن نصيب
الثانية.
واعترب ريج�ان منظم�ة التحرير الفلس�طينية
الت�ي كان يقودُه�ا يف تل�ك الفترة ي�ارس عرف�ات
ً
منظم�ة إ ْر َهـابية وعبئًا عىل لبنان ،مما اس�تدعى
إخراجَ ها م�ن بريوت وكافة املناطق ،عرب محادثات
خاضها السفري األَمريكي يف لبنان فيليب حبيب.
وَدخل ريج�ان لبنان وغادرها تحت النريان ،بعد
تدمري الس�فارة األَمريكية وثكنات مش�اة البحرية
(املارين�ز) بلبنان ،ما دفع ريجان للبدء يف س�بتمرب
 1983باس�تهداف بع�ض املواق�ع داخ�ل لبن�ان
ِ
بواسطة بوارج أَمريكية.
ً
ً
ا مناهضا ملرشوع تقدمت
موقف
واتخذت إدارته
ب�ه فرنس�ا ملطالب�ة إرسائي�ل باالنس�حاب الكامل
م�ن لبن�ان ،وطال�ب بإزالة الوج�ود الفلس�طيني 
َ
مجلس األمن
املس�لح من بيروت وغريها ،غير أن
ص�وّت بقرارين رق�م  ،508و ،509مطالبًا إرسائيل

بوش االبن ..يواص ُل املشوار

ف�ساد ،انت�شار للجرمية ،ع�صابات ،خمدرات� ،سرقة الكثري من املوارد

خطاب ترمب يكشف الخلل :أمريكا مهزوزة من الداخل
ُ
َ
البي�ت األبيض ب�كل مس�اوئه ،وجاء ترامب ليس�تأنف
غ�ادر أوبام�ا
املشوا َر ،وربما يكون أكثر قتامة من ذي قبل.
ويف خط�اب تنصيب�ه يوم الجمعة املاضية كش�ف ترام�ب يف خطابه،
الكثري من اإلش�كاليات التي تنخ�ر املجتمع األمريكي م�ن الداخل ،والتي
انترشت يف السنوات املاضية إبان حكم أوباما.
يق�ول ترم�ب« :لزمن طوي�ل هناك مجموع�ة طويل�ة بالعاصمة هي
التي جنت أرباحَ الحكومة بينما الش�عب تحمل التكلفة والتعب ..الش�عب
ل�م يحصل على أي يشء من هذه الثروة  ..السياس�يون عاش�وا بازدهار
ّ
واملؤسس�ة قامت بحماية نفس�ها ولكنها لم تقم بحماي�ة هذا البلد» ،وهو
ما ي ُد ُّل عىل أن الفس�ا َد اس�ترشى بش�كل كبري يف ُك ّل مفاصل املؤسس�ات
األمريكي�ة ،وكانت النخبة األمريكية هي املتحكمة يف ش�ؤون البلد ويف ُك ّل
ُ
يعي�ش كبقية الش�عوب يعاني من تلك املمارس�ات
يشء ،بينم�ا املواط ُن
والويالت.
ولف�ت ترامب يف خطابه إىل أن الش�عبَ األمريكي يعان�ي من الفقر يف
باالنس�حاب من لبنان ووقف العمليات العسكرية،
إس�بانيا بمشروع قرار إلدان�ة إرسائيل؛
وتقدّمت
ِ
لعدم تطبيقِ ه�ا القرارين ،غير أن الواليات املتحدة
استخدمت حق الفيتو ضد املرشوع.
�ارا عىل ليبيا ،واعتربها من
وفرض ريجان حص ً
قوى الرش ،وأمر باملناوش�ات الجوي�ة البحرية مع 
ليبي�ا ،ثم قام بعملية قصف طرابلس وبنغازي عام 
 ،1986حي�ث ّ
توغلت البحرية األَمريكية داخل املياه
اإلقليمية الليبية ،وأرسلت حاملة طائرات إىل هناك؛
للقي�ام بمناورات عس�كرية ،وكان الرد الليبي عىل 
املناورات عس�كريًّا عىل األرض ،مما أَدَّى إىل أحداث

ويلسون ريجان
 ش�ن حملتني عسكريتني عىل لبنان وليبيا.
 رفض مرشوع قرار تقدمت بهفرنسا يطالبُ إرسائيل باالنسحاب
الكامل من لبنان
  اعتبر  منظم�ة التحري�ر ً
ً
إرهابي�ة،
منظم�ة
الفلس�طينية
وطال�ب بإخراجها من بريوت ،كما 
طال�ب بإزالة الوجود الفلس�طيني 
املس ّلح من بريوت.
 قص�ف ليبي�ا  ع�ام  1986واعتربه�ا من ق�وى الرش وش�نت

املدن ،واملصانع املتدهورة كاملقابر يف ُك ّل أنحاء أمريكا ،والطالب يف أمريكا
محرومون من املعرفة.
وتطرق ترامب ب ُك ّل ش�فافية ووضوح إىل أن أمريكا من الداخل تعاني
م�ن انتش�ار الجريمة والعصاب�ات واملخدرات التي قتلت حي�ا َة الكثريين
ورسق�ة الكثير من املوارد هذه املأس�اة األمريكية س�تتوقف هنا وتتوقف
هناك.
ِ
الصناعات الخارجية عىل
وأش�ار إىل أن املسؤولني األمريكيني س�اعدوا
حس�اب الصناعات املحلية األمريكية ،وأنهم س�اعدوا الجيوش يف الخارج
ودافع�وا عن حدودهم دون أن يدافعوا عن حدود أمريكا ،وأن املس�ؤولني
ً
األمريكيين جعلوا الكثريَ من ال�دول أن تصبحَ
غنية بينما حدث يف أمريكا
إغالق للمصانع ولم يكن لديهم أية فكرة عن ماليني العمال الذين انضموا
إىل رصيف البطالة.
وقال إنه س�يبني طرق�ا ً جديد ًة ومطارات جديدة وس�كك حديد حول
أمريكا ،يف إشار ٍة واضحة إىل توقف هذه املشاريع.

خليج رست.
ويف  15إبري�ل  1986قام�ت  66طائر ًة أَمريكية،
انطل�ق بعضها م�ن قواع�د بريطانية ،بش�ن غارة
ب�رر حينها 
وقص�ف أه�داف يف العاصم�ة الليبية ،و ّ
ريج�ان الهجومَ باته�ام ليبيا باملس�ؤولية املبارشة
 اإلر َهـاب املوجّ �ه إىل الواليات املتحدة األَمريكية
عن ْ
والش�عب األَمريك�ي يف ُك ّل العالم ،وق�ال يف خطابه
التليفزيون�ي ال�ذي أذي�ع بع�د الهجوم بس�اعتني:
“عندما يتعرض مواطنونا لهجوم أَوْ لس�وء معاملة
�ر مبارش ٍة من
يف أي م�كان يف العالم بن�ا ًء عىل أوام َ
أنظمة معادية؛ فإننا سنرد طاملا أنا يف هذا املنصب”.

 66طائ�رة أمريكي�ة غاراته�ا عىل 
العاصمة الليبية

جورج بوش األب
 غزا الكويت يف  ،1991وشاركيف الغزو   541ألف جندي أمريكي.
 قب�ل انته�اء واليت�ه غ�زتأمري�كا الصوم�ال بدع�وى إع�ادة
األمل للش�عب الصومايل ولألطفال
الجوعى.

جورج بوش االبن
 -أعل�ن الح�ربَ على س�مّ اه

وعلى ُ
خ َ
طى ريج�ان انطلق الرئي�س األَمريكي 
ج�ورج ب�وش األب وهو رئي�س الوالي�ات املتحدة
األَمريكية الحادي واألربعون من عام  1989إىل عام 
يرا لوكالة
 ،1993حيث عمل بوش األب قبل ذلك مد ً
املخابرات املركزي�ة ونائبًا للرئيس األَمريكي رونالد
ريج�ان ،وكان ق�د بدأ حياته السياس�ية يف مجلس
الش�يوخ ع�ام 1966ممثًل�اً للح�زب الجمه�وري،
وخالل مسيرته الرئاس�ية كان يرك�ز عىل الرشق
األوسط.
�ر م�ن بوش،
وغ�زت الق�وات األَمريكي�ة بأوام َ
َ
الع�راق بدعوى تحرير الكوي�ت .وهكذا بدأت حرب

«اإلره�اب» وغ�زت أمري�كا 
أفغانس�تان س�نة  2001وبعده�ا 
غزت العراق سنة .2003
   و ُِصف�ت فتر ُة إدارت�ه بأنها األس�وأ يف تأري�خ أمري�كا؛ بس�بب
الح�روب الكثيرة الت�ي خاضته�ا 
خارج أرضها.
 مرت القضية الفلس�طينية يفعهده بأس�وأ مراحلها ،وتصاعدت
يف عه�ده االجتياح�ات الصهيونية
للمناطق الفلسطينية.
 ت�م يف عه�ده اغتي�ا ُل أب�رزقي�ادات املقاوم�ة الفلس�طينية

الش�يخ أحم�د ياسين والدكت�ور 
عبدالعزيز الرنتييس.

باراك أوباما
َ
أح�داث الربيع 
 ش�ه َد عه�دُهالعرب�ي ودخلت البل�دا ُن العربية يف
ف�وىض وحروب ل�م تش�هدها من
قب ُل.
 امت�از أوبام�ا يف عه�ده بم�ا عر ُ
ف «القيادة من الخلف» ،وشنت
يُ َ
أمري�كا عدوانا ً غاش�ماً ب�دأ يف 26
م�ارس  2015وما زال مس�تمرا ً إىل
اآلن.

ُ
جورج بوش االب�ن هو رئيس الوالي�ات املتحدة
الثال�ث واألربع�ون ،وذلك م�ن  20يناي�ر  2001إىل
ً
حرجة
 20يناي�ر  ،2009وه�ي الفترة التي تُعتَب�رَ ُ
عرضت
بالنسبة للواليات املتحدة األَمريكية؛ حيث ت ّ
نيوي�ورك لهج�وم بالطائ�رات ي َ
ُنس�بُ إىل تنظي�م
القاع�دة عىل برجي التجارة العاملي يف  11س�بتمرب
 ،2001وراح ضحيته ما يقارب  3000من املدنيني،
 باإلر َهـاب،
أعلن بعدها بوش الحرب عىل ما س�مّ اه
ْ
وتدخل عىل أثره يف أفغانستان سنة  ،2001وبعدها 
يف العراق سنة .2003
و ُ
َصنّفت فرتة إدارة حك�م الرئيس جورج بوش
االبن بأنها من أسوأ فرتات الحكم يف تأريخ الواليات
املتح�دة األَمريكي�ة؛ بس�بب الحروب الكثيرة التي 
خاضتها خارجَ أرضهاَ ،
خ َّ
اصة يف الرشق األوس�ط،
ْ
م�ن امل�وارد االق َ
تصادية،
والت�ي اس�تنزفت الكثري
ْ
ت باالق َ
تصاد األَمريك�ي ،وأث ّرت بالتبعية عىل 
وأرضَّ
ْ
االق َ
تصاد العاملي ،مسببة أزمة عاملية ،حيث انشغل
بالرصاعات املس�لحة عىل حساب املشاكل الداخلية
للمواطن األَمريكي.
وخلال الفترة الرئاس�ية األوىل والثاني�ة مرت
القضي�ة الفلس�طينية بأس�وأ مراحله�ا ،حي�ث
تصاعدت يف عهده االجتياحات الصهيونية للمناطق 
الفلس�طينية ،واستشهد وجرح اآلالف ،وتم اغتيا ُل
قادة املقاومة ،وعىل رأس�هم الش�يخ أحمد ياسين 
والدكتور عبدالعزي�ز الرنتييس ،وكله بضوء أخرضَ
أَمريكي تح�ت ذريعة حق الدفاع ع�ن النفس ،وقد
تبن�ت اإلدارة األَمريكي�ة موق�ف ش�ارون الكامل،
والتي كان من ضمنها إعطاء الضمانات األَمريكية
املقدمة ش�خصيًّا من ب�وش إىل ش�ارون يف ،2004
والت�ي تتضم�ن االعتراف برشعي�ة الج�دار وضم
مس�توطنات الضفة الغربية إىل الكيان الصهيوني؛
مما يعني ض َّم مساحات واسعة من الضفة الغربية
ً
عوضا عن القبول
إىل فلس�طني التأريخية املحتل�ة،
بموق�ف الع�دو من الالجئين الفلس�طينيني وعدم 
العودة إىل أرض فلسطني التأريخية.

عه ٌد جدي ٌد ..ماذا بعد؟

وبع�د بقائه رئيس�ا ً ألَمريكا لفرتتني رئاس�يتني 
َ
َ
 األبيض يوم الجمع�ة املاضية،
غ�ادر أوباما البي�ت
ً
ً
ثقيل�ة م�ن امللف�ات الش�ائكة
ترك�ة
ت�اركا ً وراءه
اص ً
للرئي�س دونال�د ترام�بَ ،
وخ َّ
�ة يف منطقتن�ا 
العربي�ة ،والتي تش�هد تم ُّزق�ا ً وتش�تتا ً وفوىضً  لم
تشهده من قبل.
وعىل الصعي�د املحيل ،يصعد ترمب إىل الس�لطة
وأَمريكا تق ُ
ود عدوانا ً غاش�ما ً على اليمن ،تتزعمه
جه�راً اململكة العربية الس�عودية ودول�ة اإلمارات،
وه�و ما يثير الكثيرَ من التس�اؤالت بش�أن هذه
السياس�ة ،وه�ل س�يميض ترمب يف دع�م العدوان
واس�تمرار الحملة العسكرية؟ ،أم أن سيقف حائالً
دون ذل�ك ،وكي�ف س�تكون سياس�ة الرج�ل تجاه
القضية الفلسطينية؟!.
بالنسبة لفلس�طني فقد أخرج ترمب ما بداخل
ص�دره ،وأعل�ن م�رارا ً وتك�راراً انحي�ا َزه الكام� َل
للصهاين�ة ومس�اندتهم ،واإلرسائيلي�ون هم أكثر 
من رحّ ب بف�وز ترامب ،وبدأ بعد لحظات من فوزه
حس�ب الصهاينة يعني «موت خيار الدولتني» ،تلك
الت�ي كان ق�د تبناها الرئيس بي�ل كلينتون ،يف آخر 
عهده ،وواصلها بفتور الرئيس جورج دبليو بوش،
وتحدث عنها باراك أوباما يف أول عهده العام .2009
ودع�ت إرسائي ُل ترام�بَ إىل االعتراف بالقدس
عاصمة أبدية لها ،كما طالبته نق َل الس�فارة إليها،
(ترامب وعد بذلك مرارا ً وتكرارا ً يف خطاباته) ،وهذا 
يعن�ي التج�ا ُو َز عىل جمي�ع الق�رارات الدولية ،بما 
فيه�ا ق�رار عدم رشعية ض�م القدس ال�ذي اتخذه
الكنيست اإلرسائييل العام .1980
وإىل اآلن م�ا  ت�زال معالِ� ُم سياس�ة ترام�ب
الخارجي�ة غيرَ واضح�ة ،وم�ن الصع�ب التوصل
إىل ق�راءة واضح�ة لخي�ارات ترامب ،فيم�ا يتعلق 
باملنطق�ة العربي�ة؛ نظرا ً ألنه لم يتح�دّث كثريا ً عن
السياس�ة الخارجية خالل حملته االنتخابية ،بينما 
واص�ل انتق َ
�اد أوباما وكلينتون على األخطاء التي 
ارتكباها يف إيران والعراق وليبيا وسوريا.

( ددعلاعلاا
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و�ساطةٌ �صهيونية �سعودية ترفعُ العقوبات عن اخلرطوم:

النظام السوداني ..العبور من بوابة العدوان على اليمن إىل التطبيع مع إسرائيل!
والترهيب ضد السودان؛ بهدف إخضاعه بمساعدة من الواليات
الترغيب
خالل العقود الماضية مارس الكيان الصهيوني،
َ
َ
المتحدة األمريكية ،لكن السنوات األخيرة شهدت حراكاً سرياً لإلسرائيليين تجاه السودان تحول في نهاية المطاف إلى
حراك ُو ّدي بعد إشارات من النظام السوداني اعتبرها الكيان الصهيوني إيجابية وتوجهاً بمنع تهريب األسلحة للمقاومة
الفلسطينية في غزة ،كما أعلنت الصحف والمسؤولون اإلسرائيليون الذين جاء توسطهم لرفع العقوبات األمريكية
المفروضة عن الخرطوم كان مكافأة لنظام البشير عن تلك الخطوة.
 إبراهيم السراجي:تتويجاً للوس�اطة اإلرسائيلية يف سبتمرب من
العام املايض ،أعلن�ت الواليات املتحدة األمريكية
ْ
َ بعض العقوبات ع�ن نظام عمر 
قب�ل
أيام رف�ع ِ
البشير بالس�ودان ،واألخير  توجّ �ه بالش�كر 
للس�عودية وتحدي�دا ً البن س�لمان ،حيث نقلت
وس�ائل إعالمية سعودية أن األخريَ أيضا ً كان له
دو ٌر كبريٌ يف رفع العقوبات عن الخرطوم.
فف�ي  13يناي�ر الج�اري ،أص�در الرئي�س
األمريك�ي الس�ابق ،ب�اراك أوبام�ا ،قب�ل أي�ام 
من انته�اء واليته ،أم�را ً قىض برف�ع العقوبات
االقتصادية والتجاري�ة التي تفرضها بالدُه عىل 
السودان.
�ا ب�رر قراره بأن�ه لتش�جيع الحكومة
أوبام
ّ
السودانية عىل مكافحة اإلرهاب ،الذي سيتضح
فيما بع ُد أن يتمثل يف مكافحة تس�ليح املقاومة
الفلس�طينية يف غ�زة وال�ذي تعتبره الوالي�ات
املتحدة أحد أوجه اإلرهاب الرئيسية.
بعد القرار األمريكي أجرت صحيفة سعودية
حوارا ً مع الس�فري السوداني لدى الرياض ،وقال
األخير إن «الس�عودية بّش�رّ ت الس�ودان خالل
ُ
الفترة املاضية بق�رب صدور الق�رار األمريكي 
برفع العقوبات» ،مشيرا ً إىل أن امللك الس�عودي
وويل ويل عه�ده ووزي�ر الخارجية ع�ادل الجبري
«بذلوا جهودًا كبري ًة يف س�بيل رفع العقوبات عن
الخرطوم ،حتى تحققت هذه الغاية أخريًا».
الرضا ال�ذي منحته الوالي�ات املتحدة لنظام 
البشير يف الس�ودان لم يكن مجانيا ً وال الجهود 
الس�عودية لرفع العقوبات عن الس�ودان كانت
مجاني�ة أيضاً ،فهناك الكثري مما قدمه البشير 
لنيل هذا الرضا.
قب�ل ثالث�ة ش�هور أي يف س�بتمرب امل�ايض،
كش�فت صحيف�ة هآرت�س العربية ع�ن جهود 
يبذله�ا املس�ؤولون اإلرسائيلي�ون لتحسين 
العالق�ات بين الس�ودان وال�دول الغربي�ة عىل 
رأس�ها الواليات املتحدة والدول األوربية البارزة
مث�ل بريطاني�ا وفرنس�ا ،ه�ذه الجه�ود جاءت
م�ع الجهود الس�عودية التي أعل�ن عنها مؤخرا ً
وتوّجت جميعُ ه�ا برفع العقوبات عن األمريكية
عن السودان.
• السودان ..وثم ُن القبول اإلسرائيلي
ت�درك الوالي�ات املتح�دة وإرسائي�ل ومعه�ا 
النظ�ام الس�عودي ،أن الواق�ع العرب�ي ل�م يعد
مؤهلاً للش�عور بالصدم�ة تج�اه التق�ارب
بين النظ�ام الس�وداني اإلخواني وبين الكيان
ِ
ّ
معقدا ً ومش�غوال ً
الصهيون�ي؛ ألن�ه واقعٌ ب�ات
بالحروب التي أش�علتها الواليات املتحدة بأموال
النف�ط الخليج�ي ،وبالتايل فقد كان�ت الفرصة
مواتية ل�كل تلك األطراف للتق�دم خطوة يف هذا 
اإلطار.
بحس�ب صحيف�ة هآرت�س اإلرسائيلية التي 
كش�فت عن الخبر ،فق�د دفعت الس�ودان عربَ
نظام البشري ثمناً للوس�اطة اإلرسائيلية ،بعدما 
كانت إرسائيل يف العقود املاضية مس�تعدة لدفع 
أي ثمن مقابل الحصول عىل مثل هذا اإلنجاز.
وتق�ول الصحيف�ة إن املس�اعدة اإلرسائيلية
للس�ودان بالوس�اطة ل�دى الغ�رب للرض�ا عن
الخرطوم ورفع العقوب�ات جاءت كمكافأة عىل 
ُ
خطوتني رئيس�يتني ق�ام بهما الرئيس البشير 
إلرضاء إرسائيل والنظام السعودي معاً.
وكان�ت الخط�وة األوىل ،بحس�ب الصحيف�ة
اإلرسائيلي�ة ،تطبي�ق الخرطوم لتعهُّ �دٍ بموجبه
أوقفت تهريب السالح للمقاومة الفلسطينية يف
غزة ،أما الخطوة الثاني�ة تلبية لرغبة إرسائيلية
سعودية مشرتكة تمثلت بإعالن الخرطوم قطع 
عالقاتها الدبلوماسية مع إيران.
لم تك�ن إرسائيل لترص عىل خدمة الس�ودان
َ
تكون قد
ورف�ع العقوبات ع�ن كاهل�ه دون أن
حصلت عىل إشارات مسبقة من الخرطوم تفي ُد
بتح�وُّل يف السياس�ة الس�ودانية من الع�داء إىل

الصداقة مع إرسائيل.
وتكش�ف الصحيفة اإلرسائيلية أن املسؤولني 
اإلرسائيليين قام�وا بمحادثات طويل�ة وهامة
م�ع األمريكيين إلقناعهم برف�ع العقوبات عن
الس�ودان ،مشيرة إىل أن زي�ارة ت�وم ش�انون
مس�اعد وزير الخارجية األمريك�ي إلرسائيل يف
س�بتمرب املايض ولقائه باملسؤولني اإلرسائيليني 
تركزت النقاش�ات خالل اللقاء حول قضية رفع 
العقوب�ات ع�ن الس�ودان ،وأرص اإلرسائيلي�ون
على األمريكيين أن يقدم�وا خط�و ًة لصال�ح
الخرط�وم الت�ي قالوا إنها غّي�رّ ت اتجاهها نحو 
املح�ور الس�عودي ال�ذي تصف�ه إرسائي�ل بأنه
«املحور املعت�دل» قبل أن ينتقل رئيس الحكومة
اإلرسائيلي�ة لوص�ف تل�ك ال�دول بالحليف�ة يف
مواجهة إيران.
على مدى العق�ود املاضي�ة و ُِضعَ الس�ودان
تحت ضغ�وط أمريكية إرسائيلي�ة أخذت طابعا ً
اقتصادي�ا ً وعس�كرياً؛ به�دف تطوي�ع نظ�ام 
الخرطوم الذي خضع مؤخ�راً بعدما حصل عىل 
أموال س�عودية نظري مش�اركته يف العدوان عىل 
ٍ
اليم�ن ،وحماي�ة أمريكي�ة من أي�ة احتجاجات
تس�عى إلس�قاط النظام القائم عىل غرار الدول
العربي�ة التي ش�هدت الث�ورات وخصوصاً بعد
إسقاط النظام اإلخواني يف مرص.
خالل الع�ام  2016أعلن�ت إرسائيل عن عدة
خط�وات ودي�ة تج�اه الس�ودان فيم�ا م�ارس
النظام الس�وداني سياسة الصمت املتعمد تجاه
تل�ك الخط�وات ووجهت إليه انتق�ادات إعالمية
لصمته على اإلعالن اإلرسائييل حول الوس�اطة
لدى الواليات املتحدة التي توجت برفع العقوبات

عن السودان.
• ٌ
نقاش سوداني معلَ ٌن للتطبيع مع إسرائيل
قبيل الوس�اطة اإلرسائيلية واإلعلان عنها،
كانت العاصمة الس�ودانية تش�هد حدث�اً هاما ً
خرج�ت فيه�ا الدع�وات للتطبيع م�ع إرسائيل
بش�كل علن�ي ورس�مي ،يف تتويج ملا يب�دو أنه
لجه�ود ومحادث�ات رسية للتق�ارب اإلرسائييل
الس�وداني ،لعب�ت في�ه الس�عودية والوالي�ات
املتحدة دورا ً كبرياً.
يف مطل�ع الع�ام  2016وتحدي�دا ً يف  19يناير 
امل�ايض ،ناق�ش مؤتم�ر الح�وار الوطن�ي  يف
الس�ودان والذي أقامت�ه الحكومة الس�ودانية،
مسألة تطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني.
وأج�رت لجنة العالق�ات الخارجي�ة بمؤتمر 
الحوار الس�وداني نقاش�ا ً معلنا ً حول العالقات
الس�ودانية مع إرسائيل ،ونقلت وسائ ُل إعالمية
رس�مية وحزبية يف الس�ودان آن�ذاك أن النقاش
ش�هد تقديم  40مداخلة من أعضاء املؤتمر ويف
نهايت�ه أيّ�دت الغالبية العظم�ى إقامة عالقات
طبيعي�ة بين الس�ودان والكي�ان الصهيون�ي 
باستثناء فئة قليلة ،لم تمنع إقامة العالقات مع 
إرسائي�ل ولكنها طرحت آراء ح�ول تلك العالقة
ً
َ
عالقة
تكون عالقة مرشوطة وليس�ت
ورأت أن
طبيعية.
ورغم أن مؤتمر الح�وار الوطني جاء بفكرة
ورعاي�ة الحكوم�ة الس�ودانية إال أن النقاش يف
أروقته ح�ول تطبيع العالقات مع إرسائيل ربما 
لم تكن لتحدث لوال اإلش�ارة الرس�مية الصادرة
ع�ن وزي�ر الخارجية الس�وداني قبي�ل انطالق

مؤتمر الحوار.
ولم تكن املرة األوىل التي يناقش فيها املؤتم ُر
يف الس�ودان مسألة العالقات مع إرسائيل ،حيث
كانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اإلرسائيلية
قد ذك�رت يف نوفمرب امل�ايض «أن مؤتمر الحوار 
الوطني يف السودان ناقش ألكثر من مرة إمكانية
تطبي�ع العالق�ات الس�ودانية م�ع إرسائي�ل»،
مشيرة إىل أن أحد األحزاب السودانية املشاركة
يف املؤتمر قال إنه ال مربر إلظهار السودان للعداء
مع إرسائيل أَوْ اتخاذ مواقف معادية لها.
ورأت الصحيف�ة أن الخط�وات الس�ودانية
ُ
املرضي�ة إلرسائي�ل والتق�دم املفاج�ئ يف ه�ذا 
ً
ً
ضخمة
مالية
املضمار ستمنح الس�ودان عوائ َد
م�ن الس�عودية ،وأن الس�ودان قد يجد نفس�ه
معنياً بتطبي�ع العالقات مع إرسائيل لتحسين 
وضعه االقتصادي.
قبل النقاش األخري مؤتمر الحوار الس�وداني 
للتطبيع مع إرسائيل بثالثة أيام ،أي يف  14يناير 
من العام املايض ،قال وزير الخارجية السوداني 
إبراهي�م غندور ،بأن بالده ال تمانع من دراس�ة
مسألة التطبيع مع إرسائيل.
• التو ّجه السوداني نحو إسرائيل والعدوان على
اليمن
تزام�ن الع�دوان الس�عودي األمريك�ي على
اليم�ن بخط�وات غري مس�بوقة من قب�ل الدول
الخليجية تجاه إرسائيل ،وباتت اللقاءات املع َلنة
بين اإلرسائيليين والس�عوديني تجري بش�كل
علني وتغاض متعمد من قبل النظام الس�عودي
ٍ
والذي كان آخرها لقاء تركي الفيصل آل س�عود 

مع وزير الخارجية اإلرسائيلية السابقة تسيبي 
ليفني والزعيمة الحالية للمعارضة يف إرسائيل.
ُ
تكن االنعطافة الس�ودانية نحو إرسائيل
ولم
بمع�زل ع�ن الع�دوان على اليم�ن وانضمامها 
ٍ
لحلف الع�دوان ،كم�ا أن الوس�اطة اإلرسائيلية
والس�عودية لرف�ع العقوب�ات األمريكي�ة ع�ن
الس�ودان ،لم تك�ن كلها لتتش�كل ل�وال العامل
املشرتك الذي تمثل بالعدوان عىل اليمن.
يف تناولها لترصيح وزير الخارجية السوداني 
حول إمكانية دراسة التطبيع مع إرسائيل ،قالت
صحيف�ة «رأي الي�وم» اللندني�ة إن نشر وكالة
األنب�اء الرس�مية يف الس�وداني لذل�ك الترصيح
يعن�ي أن «الحكوم�ة الس�ودانية تتبن�ى ه�ذه
الخط�وة التطبيعي�ة ،وتمهّ د له�ا تدريجياً ،ولن
يكون مستبعدا ً أن نصح َو قريبا ً عىل زيارة وزير 
س�وداني إىل تل ابي�ب ،أ َ ْو إرسائييل إىل الخرطوم،
أَوْ االثنني معاً».
الصحيفة اعتربت الترصيح الرسمي ونقاش
مؤتمر الح�وار للتطبيع مع إرسائيل يأتي يف ظل
تغيير ج�ذري للسياس�ة الس�ودانية والتقارب
بالتقارب مع الس�عودية واالنضم�ام إىل تحالف
الع�دوان على اليمن عرب إرس�ال مئ�ات الجنود 
السودانيني إىل اليمن.
كات سرية ما قبل الظهور العلني
• تح ّر ٌ
من�ذ تأس�يس الكي�ان الصهيون�ي  س�عى
ّ
مؤسس�و الكي�ان إىل كسر املواق�ف العربي�ة
املتصلبة والرافضة للوجود اإلرسائييل يف األرايض
العربي�ة ،كان الس�ودان يمث�ل أحد أه�م الدول
العربي�ة التي اتخذت موقفا ً صارم�ا ً من الكيان
واس�تضافت العاصمة الس�وداني يف خمسينات
َ
الق�رن امل�ايض القم�ة العربية الت�ي أكدت عىل 
ثالث�ة أم�ور تتمثل يف أنه ال تف�اوض وال تصالح
وال اعرتاف بالكيان الصهيوني.
خلال العق�ود املاضي�ة م�ارس الكي�ان
الصهيون�ي ،الرتغي�بَ والرتهيبَ ضد الس�ودان؛
بهدف إخضاعه بمس�اعدة من الواليات املتحدة
األمريكية ،لكن الس�نوات األخرية شهدت حراكا ً
رسي�اً لإلرسائيليين تج�اه الس�ودان تح�ول يف
نهاي�ة املط�اف إىل ح�راك ُودّي بعد إش�ارات من
النظ�ام الس�وداني اعتربها الكي�ان الصهيوني 
إيجابي�ة وتوجه�اً بمن�ع  تهري�ب األس�لحة
للمقاوم�ة الفلس�طينية يف غ�زة ،كم�ا أعلن�ت
الصحف واملس�ؤولون اإلرسائيلي�ون الذين جاء
توس�طهم لرفع العقوبات األمريكية املفروضة
عن الخرطوم كان مكافأة لنظام البشري عن تلك
الخطوة.
التح ّركات الودية املتبادلة واملعلنة من الكيان
والنظام الس�وداني ،لم تكشف عن ُك ّل فصولها،
ففي مطلع س�بتمرب املايض وبعد جولة أجراها 
ُ
رئي�س الحكوم�ة اإلرسائيلية بنيامين نتنياهو 
لبعض الدول األفريقية ،تعمد املدير العام لوزارة
الخارجية اإلرسائييل دوري غولد التلميحَ  لزيارة
رسي�ة أجراه�ا نتنياه�و للس�ودان دون أن يتم
اإلعالن عنها.
وكت�ب غول�د يف صفحت�ه بموق�ع تويتر أن
جولة نتنياهو ألفريقيا ش�ملت دولة مس�لمة ال
ً
ٍ
 رس�مية مع إرسائيل ،فيما أشارت
عالقات
تقيم
َ
ُ
تهدف
أن الجولة
صحيف�ة «هآرتس» العربية إىل
لتغلغل إرسائيل يف الدول األفريقية عىل حس�اب
تراجع النفوذ املرصي يف القارة السمراء.
ويمك�ن الق�ول إن التكت�ل الذي تم تش�كيله
للعدوان عىل اليمن قد دشن مرحلة جديدة تمثل
في�ه دول الع�دوان الظاهرة حلفا ً م�ع إرسائيل
يف مواجه�ة مح�ور املقاومة الذي ت�راه إرسائيل
العقب�ة الوحي�دة أمامه�ا ،وق�د عبر ع�ن ذلك
نتنياه�و يف أكثر من حدي�ث تلفزيوني يعترب أن
َ
َ
والس�عودية ودوال ً خليجية وعربية باتت
الكيان
عمليا ً ضمن تحال�ف غري مع َلن لحماية املصالح
املشرتكة ،ويعمل هذا التكتل بشكل واضح وجيل
اليوم يف ب�اب املندب يف محاول�ة لتبديد املخاوف
اإلرسائيلية املعلنة أيضاً.
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يحررها  /أحمد محمد القمري

مفتتح

*

من�ذ بداية العدوان القبيح عىل اليم�ن والزامل يفاجئنا بني
الفين�ة واألخرى تم�ام كما يفاج�ئ املعتدين الغ�زاة بجديدنا
امليداني عىل كافة املس�تويات البرشية والتكتيكية  ,وكلما أمعن
العدوان يف غوايته زدنا تماس�كا بثوابتنا ترافقنا شلاالت هذا
اإلب�داع الفن�ي واملعن�وي الكبير ,يف الصح�راء والبادية وعىل
الش�واطئ والثغ�ور ويف املت�ارس ون�وايص الجب�ال  ,وحيثما
يق�ف املقات�ل اليمني تجد رفيقاه  ،سلاحه و زوامل�ه  ،إذ أن
املوض�وع يقتصر بني السلاح والناصية والقول  ,أي س�يف
الفارس وخيله وش�عره  ,ولهذا ال يتخىل فرساننا اليوم عن هذا
الرفيق والدافع املعنوي والصديق النبيل يف مراسلات اإلبطال
فيما بينهم ,أو ما يقولونه ويجسدونه للمجتمع اليمني عموما,

الشاعر احمد حسين الذاري
الب������������������������د م������������������ا جن���������ب���������ر
س����ف����ي����ه امل����م����ل����ك����ة أن ي��ن��ت��ح��ر
وب����������������������ا ي����������������������������ذوق امل�����������ر
ورب�������������ي ب��������ا ي����ك����اف����ي����ن����ا ب��ل��اه
وامل����������������رت����������������زق ك������������ا ال������ه������ر
ب��������ا ي�������ه�������رب م�����ل�����ق�����ي ل����ل����دب����ر
وج����������ي����������ش����������ن����������ا ع������ي������م������ر
ي���ص���ف���ي ك������ل اذن�����������اب ال���ط���غ���اة

ب�����������ال�����������ل�����������ه ب����������������ا اك��������ب��������ر
وف�������ي امل������ي������دان واث���������ق ب��ن��ت��ص��ر
وك���������������������������������ل م���������ت���������ك���������ب���������ر
مي���ي��ن ال�����ل�����ه ال ي�����أخ�����ذ ج������زاه

زامل
املجاراة

* المحرر

الشاعر محمد احمد اآلنسي ( الكونعه )
ي���������������ا ه����������اج����������س����������ي ش�����م�����ر
ب������زام������ل خ������ص ب������ه ك����م����ن ع��س��ر
ج��������������اه��������������ز وم�������ت�������ح�������ض�������ر
خل������وض امل����ع����رك����ة ض�����د ال����غ����زاه

للعدد القادم ..للعدد القادم ..للعدد القادم ..للعدد القادم..

ع�ن ثباتهم وبطوالتهم وه�وان املتعدي عليه�م  ,فحني يغفوا
املقات�ل يف أوقات راحته محتضنا سلاحه بين يديه وزامله يف
ذاكرت�ه فإذا ما أف�اق وضع اصبعة عىل زن�اد بندقيته واخرج
زامله إىل لس�انه  ,وصاح صيح�ة املنطلق إىل نحر أعدائه ثابت
القدم مرفوع الرأس قوى الشكيمة والعزم ,ومن بعده خارطة
وط�ن ورشف أمه يماني�ة  ,وتاريخ ال ولن يكتب�ه إال األبطال ،
بجماجمه�م ودماء الش�هداء األبرار ,وع�زم املقتدرين امليامني
الذين ما عرفت هذه األرض س�واهم  ,وال هان فيها إنسان  ,وال
عاش فيها غاز أو دخيل.

يقول
الب ّداع
الشاعر نجران
محسن الجبري

( ددعلاعلاا

الشاعر عاقل بن صبر
إض������رب ب��س��ي��ف احل���ق
ن��ك��ل ب��ال��ع��م��ي��ل امل��رت��زق
إج����ت����ث����ه����م و إس���ح���ق
ذيول األمركة حلف النفاق
دق ال�����س�����ع�����ودي دق
دك اوكارهم آلخر نسق
ف����ي ارض��ـ��ـ��ـ��ـ��ه أت��ع��م��ق
و ولع حرب مفتوح النطاق

ي�������������ا ك�������������ل ش�����������اع�����������ر ح�����ر
ص���ي���غ ال���ق���اف���ي���ة أي������ش م��ن��ت��ظ��ر
امل���������ر
س�����������ع�����������ود
ذ ّوق
ب���ال���ق���ي���ف���ان وع�������زك ف�����ي ع�����زاه
ق���������ل���������ه أن�����������������ا ش������اص������ب������ر
وش�����اب�����ي�����ده ول�������و ط�������ال ال���ع���م���ر
اه����������������������م ش����������������ي ي��������ذك��������ر
ب����ل����ادي م����ق����ب����رة ك������ل ال�����غ�����زاه

ه�ذه مس�احة
تفاعلي�ة نفتحه�ا 
لش�عراء الزام�ل ففي 
كل عدد سننرش زامال
للمج�اراة  ونس�تقبل
ابداعاتكم  برشط ان ال
يتجاوز الرد عن اربعة
ابيات بق�وة واختزال،
وترس�ل عىل الرسائل
الخاص�ة يف صفح�ة
فن الفن�ون يف الفيس
بوك خلال يومني  وال
تنشر ال�ردود  إال يف
الصحيفة.

الشاعر ميثاق صالح ابو عريج
ي����������������ا ش��������ع��������ب��������ن��������ا ح������ش������ر
وف��������ي ك������ل امل������ي������ادي������ن ان���ت���ش���ر
ول�����������������ل�����������������ج�����������������واز اش�������������ر
وم������ن ب������اع ال����وط����ن ي����اخ����ذ ج����زاه
ي�����������ا ب�����������ن س����������ع����������ود اف������ك������ر
وش������وف م����ن ك�����ان ق��ب��ل��ك وأع��ت��ب��ر
م������������ن ق��������ب��������ل م������������ا ن����ك����س����ر
ق���رون���ك ذي ل��ه��ا ال��ش��ي��ط��ان ب���زاه
الشاعر علي محمد المحاقري
وال����������������ل����������������ه ال ن������ش������ع������ر
و ه���اج���وس���ي ع���ل���ى ق��ت��ل��ك ُم��ص��ر
وك���������ـ���������ـ���������ل م�����ـ�����ت�����ـ�����ك�����ـ�����ب�����ـ�����ر
ع��ـ��ي��ـ��أخ��ـ��ذ م���ـ���ن ق���واف���ي���ن���ا ج���ـ���زاه
ي��������������ا ه���������اج���������س���������ي ع������� ّم�������ر
وزوم����ـ����ل واظ���ه���ر ال��ن��ي��ب ال��ـ��ع��ـ��س��ـ��ر
وال����������ل����������ه م�������ـ�������ا ن����ـ����ص����ـ����ب����ـ����ر
ع��ل��ى ظ��ـ��ل��ـ��م االع����ـ����ادي و ال��ـ��غ��ـ��زاه

شاعر بيحان السيد ابو ليث

الشاعر ابو سام علي حسن التام

الشاعر ابو مجاهد القانصي

الشاعر أبو عبد الستار الرداعي

الشاعر محمد رطاس

امل�����������������������������ر ك����������������������ل امل���������������ر
ق������ل ل���ل���م���ع���ت���دي ارض���������ي س��ق��ر
ب���������ح���������ل���������ف���������ه���������م م������غ������ت������ر
واح�����ن�����ا ب����ال����ق����وي ن���ن���ه���ي ق�����واه

ق�������ل�������و ل������س������ل������م������ان امل�������زم�������ر
وال���������ن���������ب���������ي م�����������ا ي����س����ت����ق����ر
ﻻ  ب��������د م��������ا ادق�������������ه وادم�����������ر
ل������ع������ن اب�����������و ذي ق��������د ب��������زاه

ع�����������ب�����������دامل�����������ل�����������ك ي��������أم��������ر
وش����ع����ب����ي ب���������أذن رب�������ي م��ن��ت��ص��ر
واحل���������������������������ق م������ت������ع������س������ك������ر
وس����ل����م����ان ال�����ي�����ه�����ودي ب�����ا ي�����راه

ب���������ال���������رد ان�����������ا ش���������ا اح�����ض�����ر
و ب��ن��ظ��م م����ن ح����روف����ي واخ��ت��ص��ر
وامل��������ع��������ـ��������ت��������ـ��������دي ي����ب����ص����ـ����ر
وي��ـ��ك��ـ��ف��ـ��ـ��ي ص��ـ��ب��ـ��ر ي��ك��ف��ـ��ي��ـ��ن��ـ��ا ب��ـ��زاه

ع��������ل��������ى اجل��������م��������ي��������ع ي����ن����ف����ر
وي������دح������ر ك������ل غ���������ازي ج������ا ق����ذر
ي�����������ج�����������زر اب���������������������وه ي�������ج�������زر
ج��م��ي��ع م����ن ي���ع���ت���دي ي���اخ���ذ ج����زاه

اب������������ش������������ر ب����������ن����������ا اب��������ش��������ر
جن�����ه�����ز ل�����ل�����ع�����دو م��������ا ي���ن���ت���ظ���ر
ي������������������ا س���������������ي���������������دي اش������������ر
ن��ق��ل��ب ع�����رش ع���ه���ر أه�����ل ال��ط��غ��اه

ع������دوان������ه������م م�������ن دون م����ب����رر
ض������������د ش�������ع�������ب�������ي م����س����ت����م����ر
ع������������دوان غ�����اش�����م ج��������اء م���ك���ور
ي���������ا خ������������زى وج��������ه��������ه خ���������زاه

واجل�������������ي�������������ش ب�������������ا ي�����ك�����س�����ر
ق�������رون اب���ل���ي���س و اخل�����اي�����ن ي��ف��ر
ي��������������������������ذوق ب���������������������اس امل�����������ر
م����ن اب����ط����ال ال���ي���م���ن ي���ع���ل���ن رزاه

ي�����ك�����ف�����ـ�����ي ك������ف������ـ������ى ن�����ن�����ـ�����ذر
وش��ع��ب��ـ��ي ل��ـ��و غ���ـ���زاء ه��ـ��و منتصر
ي������ك������ف������ي دم����������ـ����������اء ت����ق����ط����ـ����ر
ل���ـ���زم ل��ل��م��ع��ـ��ت��ـ��دي ي���ؤخ���ذ ج���ـ���زاه

مل�����������ل�����������ق�����������ن�����������ه ن�������ك�������س�������ر
ول�������و ج����ان����ا ب�������األع�������ذار ي���ع���ت���ذر
الن ال���������ي���������م���������ان���������ي ح�����ر
وق����ت احل�����رب م��ات��س��م��ع ل���ه ع���زاه

الشاعر ابو طارق زياد محسن

الشاعر دارس محسن

الشاعر ابو حكيم محمد االسدي

الشاعر علي صالح ناصرالقرني

الشاعر محمد أحمد البحري

ج����������اه����������ز و ب������������ا زم������ج������ر
وب������ا دح������ر ب����ال����ق����واف����ي م�����ن مي��ر
ل����������وم����������ا ال�����������ع�����������دو ي������ذغ������ر
وي�����ع�����رف ان ح����رب����ي م�����ش ب�����زاه

ي��������������ا ه����������اج����������س����������ي س�����ط�����ر
ق������واف������ي ب������ال������زوام������ل ت��خ��ت��ص��ر
واالن ه���������ي���������ا اح�������ض�������ر
م������ع اه��������ل ال��������زوام��������ل ب���ن���ت���ب���اه

ال����������ث����������ع����������ل����������ب امل�����������اك�����������ر
جت�������رئ واق����ت����ح����م ك����ه����ف ال���ن���م���ر
ح��������������م��������������ار م����������������ا ي������ف������ك������ر
والزم م����ن����ن����ا ي������أخ������ذ ج�������زاه

ي�������������ا ه���������اج���������س���������ي زم�������ج�������ر
أك�����ي�����د امل�����ع�����ت�����دي ب������ا ي��ح��ت��ض��ر
ب��������������ا ي������������أخ������������ذ امل����������دب����������ر
ول�������و ي���ب���ك���ي ع����ل����ى ق����ب����ره ع�����زاه

خ��������������اي��������������ن و م������ت������ك������ب������ر
ع���������دو ال������ل������ه م�������ن ظ�����ل�����ي ي���ف���ر
ال ق�������������د ح���������ض���������ر ي�����ب�����ش�����ر
ب���ت���ن���ك���ي���ل���ه وي����ت����ح����م����ل خ�������زاه

ب��������������س ال��������������وط��������������ن ي�������أم�������ر
ان��������ا ك����ل����ي ف����������داه م������ا ب���ع���ت���ذر
ه�����������������ذا اك�������������ي�������������د  ال�������س�������ر
ف����ي ن���ص���ر ال���ي���م���ن ض����د ال����غ����زاه

ق����������������ل ل�������������ل�������������ذي ي������ك������ف������ر
م������ع س����ل����م����ان ب������ا ي�����رك�����ب م��ت��ر
ح�����������������������������رام ال ن������ف������ط������ر
ب����ط����ون����ه ث�����م ن����ش����رب م�����ن دم�����اه

ب����������������ن����������������ح����������������ذره ي�������خ�������ر
ي����ع����ب����ر ي����ح����ت����ك����م ي������������رزا ي���ق���ر
ش������م������ر
ف������������ب������������ا
واال
ان����س����ي����ه ال�����ي�����ه�����ودي ذي ب������زاه

ف��������ج��������ر
ي������������ا ه��������اج��������س��������ي
ِّ
ب�����راك�����ي�����ن�����ي ألن����������ي ُم����ن����ت����ص����ر
وال����������������ن����������������ذل م�����س�����ت�����ه�����ت�����ر
ق���ل���و ل����ه ب���ع���د ن����ص����ري ي����ا خ����زاه

أق���������������در ،وك�������ي�������ف م��������ا أق��������در
ج�����ي�����وش ال������غ������زو ه�����ان�����ا ت��ق��ت��ب��ر
ل�����������ق�����������ب�����������وره�����������م ن������ح������ف������ر
ع���ن���دف���ن���ه���م ون�����دف�����ن م�����ن ب�����زاه

الشاعر أبو قيس البحـيري

الشاعر أبو جبر جميل القبي

الشاعر حاتم علي ابو حاتم

الشاعر ابو جراح عوضه الشيمي

الشاعر عبد القوي البطل

����ض�����ر
ال ب���������ـ��������� ّد م�������ـ�������ا ن�����ح� ُ
��ص��ر
الج����ل االرض م��ل��ع��ون م���ن ُق ُ
حل�����������ـ�����������ر ج��������ن��������ب ا ُ
ا ُ
حل��������ـ��������ر
ن���ت���ك���ـ���ات���ف ع���ل���ى دح����ـ����ر ال���ب���غ���ـ���اه

مي�����������ي����������ن ل����������������������و مت��������ط��������ر
س���ح���اب���ه ن�����ار ف����وق����ي م����ا ان��ك��س��ر
أن������������������������ا مي���������������ان���������������ي ح������ر
ع����اي����ش ي����رح����م ال����ل����ه ذي ب�����زاه

ي�����������������ا ب�����������ن�����������دق�����������ي ك������ب������ر
وث��������ور ف�������وق س����ل����م����ان وان���ف���ج���ر
ب������������رص������������اص ح�������������������ارق ج����ر
م�����ن ب���ط���ن ال�����ك�����رع ي����أخ����ذ ج�����زاه

اق�����������س�����������م ق���������س���������م ي�����ن�����ش�����ر
ع���ل���ى ل���س���ن ال������ب������وادي واحل���ض���ر
م�����������������ح�����������������ال ن�������ت�������ك�������س�������ر
وب��������ا ن�����ب�����ذل دم������ان������ا واحل�����ي�����اه

ي�������������ا ه���������اج���������س���������ي زم�������ج�������ر
وزوم�����������ل ل����ل����وط����ن م�����اب�����ا ي��ض��ر
م��������ث��������ل ال����������ق����������ذاي����������ف ص����ر
واص����ل����ي امل���ع���ت���دي ي����أخ����ذ ج����زاه

����ص�����ر
ارض ال�������ي�������م�������ن ن�����ن� ُ
ض���ر
���ـ ض�����ر ن��س��ق��ي��ه ُ
وم�����ن ج���ان���ا ب� ُ
ف����������������وق ال������������ع������������دو ن������ن������ ُف������ر
وم������ن ي���خ���ـ���ذل ب���ل���اده ل���ع���ـ���ن اب����اه

ي�������������ا ج���������ي���������ش م�����ت�����ع�����س�����ك�����ر
ع���ل���ى ارض ال���ي���م���ن ل��ل��خ��ل��ف در
ج��������ي��������ش ال��������ي��������م��������ن م������دب������ر
و ج��ي��ش��ك ي�����وم واج���ه���ن���ا  ،خ����زاه

ح�������������������ذر وق�����������������������وم ان��������������ذر
وش�������ل ال������ث������أر م���ن���ه���م ي������ا ع��س��ر
ل����������ل����������م����������وت ب���������������ا ن�����ن�����ف�����ر
وم�����ن ع���اي���ش ف����ي ال���دن���ي���ا خ����زاه

ق�������������ل ال������������س������������ع������������ودي ف�����ر
ف�����ي امل������ي������دان م�����ا ب����رح����م غ��ج��ر
وامل��������������������رت��������������������زق ي��������ح��������ذر
ف����ل����وس س����ع����ود ب�����ا حت������رق ج���ب���اه

م�������������ا ع�����������������اد ب�������������ا ن�����ص�����ب�����ر
اب�����������د ك����ل���ا إث��������رن��������ا ن���س���ت���م���ر
ورب����������������������ن����������������������ا ل��������ل��������ض��������ر
ي���ك���ش���ف دام واح�����ن�����ا ف�����ي وزاه

الشاعر محمد مراد

الشاعر أبو أيمن سعد القديمي

الشاعر محمد احمد ثابت

الشاعر أمين االمير

الشاعر أبو صاعق حبيشي

م��������ا ارض������������ى وال ش��������ا ص���ب���ر
وال ب����رج����ع ح�������رام ل����و ب����ا ن��ق��ت��ب��ر
وجن��������������م��������������ي ال����������ق����������اه����������ر
وت����ش����ه����د ل������ي م����ي����ادي����ن االب�������اه

ي�����������ا ب�����������ن ال��������ي��������م��������ن ح��������رر
ب���ل���ادك م�����ن دن������س غ�������ازي اش���ر
اق����������ه����������ر اب��������������������وه اق������ه������ر
وط������اي������ر ل���ل���ج���م���اج���م واجل�����ب�����اه

ش�������ع�������ب ال�������ي�������م�������ن ح������اض������ر
ف������ي امل�������ي�������دان م����اه����م����ه دش����ر
وم������������������ن غ������������زه������������ا ي�����ق�����ب�����ر
وق�����������ادت ال����ت����ح����ال����ف ع�����اج�����زاه

م�����ه�����م�����ا ال�������س�������م�������اء تُ����م����ط����ر
ص�����واري�����خ و ال����ق����ذاي����ف ت��ن��ه��م��ر
و ال�����������ن�����������ذل ل�����������و ي����ح����ش����ر
ج����ي����وش األرض م����ا ي���ب���ل���غ م��ن��اه

ي��������������ا ش�������ع�������ب�������ن�������ا أص�������ب�������ر
ف����أف����ع����ال ال����س����ع����ودي م�����ا ت��ض��ر
ت������ن������ظ������ر
األمم
ك�����������������ل
وه������و ي���ق���ص���ف وال ه���م���ه ع���م���اه

ف�������������ي امل����������ع����������رك����������ة ق�������������ادر
اه�������ز اخل��������م  وش����ع����ب����ي م��ن��ت��ص��ر
اب������������������ن ال���������ي���������م���������ن ث�������اي�������ر
وح�������ان ال�������رد ي����ا ح���ل���ف ال���ط���غ���اه

وال ت������������ق������������ل م���������ق���������در
وال ق�����دام�����ن�����ا ح������اج������ه ع���س���ر
وك�����������������������ل ش�����������������ي ي������س������ب������ر
ب�����ع�����ون ال�����ل�����ه واص������������رار االب�������اه

ق����������������د ش��������ع��������ب��������ن��������ا دم�����������ر
م����واق����ع����ه����م ع����ل����ى ظ����ه����ر امل���ت���ر
ف������������ي ب��������ح��������ره��������ا وال��������ب��������ر
و ت���ش���ك���ا ج�������رع ال������غ������ازي وزاه

ال��������ش��������ع��������ب ش����������ام����������خ ُح��������ر
و ب����ال����ل����ه ال���ع���ظ���ي���م ب�����ا ي��ن��ت��ص��ر
إش���������������������رب ك���������������������ؤوس امل���������ر
ي������ا س����ل����م����ان م������ن ك������ف األب��������اه

ش��������ع��������ب ال��������ي��������م��������ن ي����ع����ص����ر
ب�����وارج�����ه�����م ب����ع����ام��ي�ن أو ع��م��ر
الب�������������������������د ل�������������������ه ي����������ذك����������ر
واال ل����ع����ن اب�������و م�����ن ق�����د ب�����زاه

( ددعلاعلاا
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يحررها  /ضرار الطيب

اإلمارات ..شريك ُة الفشل السعودي يف اليمن!
انطل�ق الع�دوان على اليم�ن بقيادة
سعودية ،وال زال كذلك ،ومع أن موضوع
«التحال�ف العرب�ي» ال�ذي تغل�ف به هذا 
الع�دوان كان جزءا ً كبريا ً من�ه عبارة عن
مراوغ�ة لجل�ب حص�ن رشع�ي للهجمة
العس�كرية الس�عودية ،إال أن اإلم�ارات
ب�رزت من داخ�ل ه�ذا التحال�ف كعضو 
فعّ ال أ َ ْكثَر بكثري من بقية الدول املشرتكة
يف األمر ،لدرجة أنها بدت يف مرحلة ما كما 
لو أنها راعية لنصف العدوان.
حاول�ت اإلمارات خالل مش�اركتها يف
العدوان على اليمن ،أن تب�دو أ َ ْكثَر ذكاءا ً
من السعودية ،فسياس�يا ً
ُ
كانت اإلمارات
تتجن�ب -إىل ح�د م�ا -الظه�ور كمؤث�ر 
س�ــايس عىل مس�ار املفاوض�ات مثالً
أَ َ
وحاولت أن يراها الجميع شبه بعيدة عن
تبني أي انعطافات سياسية ،وباملخترص:
أرادت أن تب�دو كمَ ن يعمل يف صمت وبكل
رضا ً عن قيادة السعودية لها.
َ
يف الحقيقة ،فـإن
لم يكن األمر كذل�ك
كان�ت اإلم�ارات ق�د ترك�ت للس�عودية
الظه�ور  كقي�ادة سياس�ية موجه�ة
للتحال�ف ،إال أنها يف امليدان برزت كرشيك
–مش�اكس يف بعض األحي�ان -للمملكة،
ولم تكن تحركاتها العسكرية تكشف عن
أنه�ا الرشيك األب�رز للمملك�ة يف العدوان
فحس�ب ،بل وأحيان�ا ً كان يظهر أنها لها 
أهداف َ
اصة محددة تعمل ألجلها بعيدا ً
ٌ
خ َّ
عن الس�عودية ،أ َ ْو تسعى ألن تبعدها عن
أهداف السعودية يف اليمن.
التحرك العس�كري اإلماراتي يف اليمن،
كان وم�ا زال مبنيا ً على املصلحة املادية
بالدرج�ة األوىل ،وم�ن يراقب مس�ار ذلك
التح�رك يلحظ أن اإلم�ارات ال تهتم كثريا ً
بمس�ألة السيطرة السياسية والعسكرية
على عموم اليمن بقدر م�ا يهمها ضمان
املصال�ح التجاري�ة ،أَوْ باألص�ح هذا هو 
الج�زء األكرب م�ن اهتمامه�ا ،فهي ترى
املس�ألة يف اليم�ن كم�ا لو أنه�ا مرشوع
تجاري بحت والسياسة من لوازمه ،وهو 
م�ا يختلف ع�ن نظرة الس�عودية لألمر..
هذا ما يبدو عىل أية حال.
اهتمت اإلمارات بأن تتواجد عس�كريا ً
يف م�أرب ،وع�دن ،وه�ي مناط�ق النفوذ
االقتص�ادي املهم ،ففي م�أرب تجد أكرب
مق�اويل الع�دوان ومرتزقت�ه يدين�ون
بوالء كبير لإلمارات ،وه�م طبعا ً عتاولة
االبتزاز والفس�اد يف مجال النفط والغاز،
وق�د توجهت اإلم�ارات بكثري م�ن العتاد 

إضاءة

للتأريخ ،وليس
لالستجداء!

العس�كري إىل مأرب واشترت الكثري من
ال�والءات وجلب�ت جن�ودا وضباط�ا من
جيشها الرس�مي ،وبدت كما لو أنها هي 
من يمس�ك ملف مأرب كامالً ،والحقيقة
أنه�ا لم يكن يهمه�ا إال املصالح النفطية
يف مأرب.
يف عدن نفس اليشء ،تواجدت اإلمارات
عس�كرياً بش�كل واضح وكبير وإىل اآلن
تجد كبار مرتزقة الع�دوان هناك يدينون
بال�والء له�ا بش�كل أكبر م�ن غريه�ا،
ويقول�ون أنه�ا ه�ي صاحب�ة الفض�ل
عليه�م يف ُك ّل يشء ،واإلم�ارات ل�م ت�أت
إىل ع�دن طبع�اً لتحررها م�ن االنقالبيني 
كم�ا يقول ه�ؤالء العملاء ،وإنم�ا ألجل
املصالح التجارية املرتبطة بعدن كمدينة
له�ا موقعه�ا التجاري املتمي�ز ،وأول تلك
املصالح «ميناء ع�دن» الذي كان مطمعا ً
إماراتيا حتى من قبل العدوان.
ق�د تب�دو اإلم�ارات ذكي�ة بن�اءا ً عىل 
التفاصي�ل الس�ابقة ،ولكنه�ا يف حقيقة
األمر لم تسلم من نفس الفشل السعودي
يف اليم�ن ،ألن اإلم�ارات تلق�ت صفع�ات
موجعة جدا ً خالل مش�اركتها يف العدوان

وإىل اآلن ،وأ َ ْكثَ�ر م�ن ذل�ك أن الرضب�ات
الت�ي  تتلقاه�ا اإلم�ارات تتمي�ز بأنه�ا 
دائم�ا ً ما تكون «دس�مة» وقوية بش�كل
فاضح ..بدءا ً من رضبة «توش�كا صافر»
الت�ي أودت بحي�اة العرشات م�ن الجنود 
اإلماراتيين م�ع الكثير م�ن عتاده�م،
ومرواً بإغ�راق البارجة «س�ويفت» التي 
اس�تأجرتها اإلمارات وأغرقه�ا اليمنيون
يف سواحل البحر األَحْ مَ ــر ،وكذلك رضبة
«توش�كا» ب�اب املندب الت�ي أودت بحياة
الكثير م�ن املرتزق�ة والجن�ود التابعني 
لإلم�ارات ،وعلى رأس�هم ضاب�ط كبري..
والكثير الكثير م�ن الرضب�ات املوجعة
واملشهورة جدا ً تلقتها اإلمارات يف اليمن،
صارت أشبه بفضائح تأريخية ووصمات
عار ..وكلها كانت خس�ارات فادحة جدا ً
كلفت اإلمارات أن تخفف من مش�اركتها 
العسكرية يف العدوان ،وأن تعلن ما يشبه
انسحابها يف فرتة من الفرتات.
حتى يف عدن ،ورغم انس�حاب الجيش
واللجان الش�عبية منه�ا ،إال أن األ ُ ُمــوْر 
مازالت متوت�رة أمنيا ً ومازال�ت اإلمارات
تخوض رصاع نفوذ هناك مع الس�عودية

حيث تدف�ع  ُك ّل منهم�ا مرتزقتها ليكون
هو األ َ ْكثَر س�يطرة هناك ،وهو ما أوصل
عدن إىل الحال املزري الذي وصلت إليه.
ع�ادت اإلم�ارات مؤخ�را ً إىل املش�هد،
عن طري�ق دعم حملة عس�كرية مكثفة
للس�يطرة عىل ب�اب املندب تحت ش�عار 
«تحري�ر تع�ز» ومنذ بداي�ة الحملة تلقى
املرتزقة الذي�ن اس�تخدمتهم اإلمارات يف
تلك الحملة هزيمة نكراء ولم يس�تطيعوا 
تحقيق أي يشء حتى اآلن.
لم تك�ن اإلمارات ذكية كم�ا أرادت أن
تك�ون ،ولم تس�تطع أن تتجنب الفش�ل
الس�عودي كمصري مشترك ،ويب�دو أنها 
س�تكون رشيك�ة يف ذلك املصير إىل آخر 
العدوان ،وهو ما يفصح عن سوء الورطة
التي سقطت فيها اإلمارات بمشاركتها يف
الع�دوان عىل اليمن ،حت�ى وإن بدت أ َ ْكثَر 
حذاقة من الس�عودية ..فاملي�دان اليمني 
ل�م يتوقف عن إثبات الفش�ل الذريع لكل
م�ن أراد أن يكون له نصي�بٌ يف العدوان،
وبما أن اإلمارات أرادت نصيبا ً كبرياً ،فقد
اقتس�مت مع الس�عودية جزءا ً كبريا ً من
الفشل أيضاً.

حرب بني النقائض كلها!
ٌ

بطاقةتعريفة:

املرتزق :عادل عبده
فارع (أبو العباس)
أح ُد كب�ار مرتزقة الع�دوان يف تع�ز ،وأ َ ْكث َ ُرهم خط�ورة وتطرفا ً
ونف�وذاً ،وم�ع ذلك فه�و ليس كـ»حم�ود املخاليف» مج�رد بلطجي 
ً
َ
 هو املطلب األول لكل
يف االرت�زاق فرصة للرتبح ،رغ�م أن الرتبّح
رأى
ً
مرت�زق ،إال أن «ف�ارع» يحم� ُل مبادئ َ
وفلس�فة ومنهج�اً لالرتزاق
واإلرهاب.
كان أح� َد طالب «مقب�ل الوادعي» الوهابي ال�ذي كان له دو ٌر يف
ري من املتطرفين يف اليمن عىل املنه�ج الوهابي الدموي،
تنش�ئة كث ٍ
وبعد الوادعي تتلمذ ف�ارع عند «الحجوري» يف مر َكزه بدماج ،حيث
كان يجتمع هناك الكثري من املتطرفني واإلرهابيني ومن ُك ّل الدول.
هك�ذا درس «أب�و العباس» اإلره�اب والتطرف وأخ�ذه من أهم
منابعه يف اليمن ،وبني هذه النش�أة وظهوره يف تعز كقائد عسكري،
هناك سرية غامضة يمكن النظر إىل بدايتها ونهايتها ملعرفة شكلها.
ُ
شبه فجائي يف تعز كقائد عسكري إلحْ ــدَى
ظهر «فارع» بشكل
فصائل من يس�مون أنفسهم «مقاومة ش�عبية» وذلك بعد العدوان
بفترة ،وكان ظه�وره مصاحب�اً لغي�اب املرتزق «حم�ود املخاليف»
تدريجيا ً عن املش�هد يف تعز ،فبعد أن تس�بب املرتزقة بفوىض أمنية
كبيرة داخل املحافظة ،كانت جماعات متطرفة كثرية قد نش�أت يف
تعز وتمكنت من الس�يطرة على بعض املربعات الس�كنية ،وكانت
جماع�ة «أبي العب�اس» إحداها ،ولم ي�أت أبي العب�اس بجماعاته
فجأة إىل تعز ،ألنهم كانوا مش�اركني يف القتال تحت اس�م «املقاومة

يف الفترة األخيرة ،كثّ�ف طيران الع�دوان م�ن غارات�ه
املس�تهدفة للمدنيني األمنني ،وهو لم يتوقف عن ذلك أبدا ً منذ
بداي�ة العدوان ،غري أنه عاد إىل اإلكثار منها تزامنا ً مع فش�له
العسكري يف ُك ّل الجبهات ويف مقدمتها «باب املندب».
ُ
نتح�دث عن ذلك اآلن ،بعد أقل من س�نتني بقليل من بداية
ٌ
ش�خص ما كان س�اكتا ً من
الع�دوان ،وال ننتظ�ر أن ينهض
البداية ليس�تنكر تل�ك الجرائ�م ..ومع أن ذل�ك مطلوب ،غري
أنن�ا لم نع�د نعتمد عليه ذلك كثيراً ،فلق�د كان هنالك الكثري
م�ن الوقت ليعل�م العالم كله بأن الس�عودية تقت�ل اليمنيني 
بكل األش�كال ويف أي وق�ت ،وكانت هناك الكثير من املجازر 
الواضح�ة واأل َ ْكثَر بش�اعة يف تأري�خ اإلنس�انية كلها ،وكان
العال�م متصالحا ً ومتواطئا ً مع  ُك ّل ذلك ..مع ش�كرنا ملن كان
لهم موقف واضح مع اليمنيني ضد العدوان.
سترتكب الس�عودية الكثير م�ن املج�ازر ول�ن يوقفها 
تضام�ن أي أحد م�ع الضحايا ،ل�ن يوقفها س�وى رد أبطال
الجي�ش واللجان الش�عبية عليه�ا ،وصمود أَبْنَ�اء البلد ،ومع 
ُك ّل جريمة س�يكون وثوقنا بال�رد واتجاهنا إىل الصالبة أكرب،
وعندما نعرض صور ش�هدائنا املدنيني ونتحدث عنهم ،فنحن
ال نتسول تضامن أحد لم يتضامن بعد ،أَوْ نطق أحد لم يتكلم
حتى اآلن.
نحن نؤرخ بهذا لكل من تس�اهل وأيد وب�رر للعدوان عىل 
اليم�ن ،بأنه�م وافق�وا على ُك ّل تل�ك الجرائم ،وه�ذه الصور 
واألشالء هي أدلة نوثقها لكي ال يستطيع أحد منهم فيما بعد
أن يخادع ،أَوْ يربر موقفه ،نؤرخ لهذه املرحلة لتكون ش�اهدة
منصفة ال تكذب وال تقبل الخداع.
نحن نرد عىل جرائم العدوان بسواعدنا ،وأما توثيق املجازر 
وتخليد األشلاء ،فهو لكي يثبُت مرة بع�د مرة بأن هناك من
ظلوا موافقني عىل قتلنا ،ومربرين له؛ ألن هؤالء سيأتون فيما 
بع ُد ويقولون إنها كانت «حربا ً أهلية» أو مجرد رصاع سيايس
لم يكن لهم فيه ناقة وال جمل!
س�نوثق ونعرض ُك ّل جريمة ارتكبها الع�دوان ومرتزقته؛
 برر أ َ ْو
ألن ذل�ك يعني أن ُك ّل من س�مع وش�اهد ثم س�كت أ َ ْو ّ
ح�اول التخفيف م�ن األمر لم يك�ن محايداً ،ولم يك�ن نائما ً
بالطبع ،وإنما مشاركا ً يف العدوان ومساعداً له.

مصطفى عامر*

الش�عبية» منذ أول األحداث وكانوا يس�يطرون على مناطق كثرية
داخل مدينة تعز ،ولكن بدون ظهور كبري.
عندم�ا ظه�رت جماعة «أب�ي العب�اس» يف تعز تفاج�أ الجميع 
بكمي�ة الدع�م الذي تمتلكه ه�ذه الجماعة يف وق�ت كانت فيه بقية
الفصائ�ل تش�حت باس�م «حصار تع�ز من امل�اء» ،حيث ج�اء أبو 
العباس ليشرتي من هذه الفصائل حتى السالح واملواقع العسكرية
واألمنية ،ولم يمض وقتا ً طويالً حتى صار هو الرجل األول يف قائمة
املرتزقة هناك ،ولديه أوسع نفوذ مقارنة بالبقية.
َ
عىل مناطق واسعةٍ من مدينة تعز ،ويتلقى
يس�يطر أبو العباس
دعم�اً هائالً واعرتف مرة أنه كان املس�ؤو َل امل�ايل ،للمرتزقة هناك،
ثير من قي�ادات املرتزقة الت�ي كانت تس�تلم منه،
وذك�ر أس�ماء ك ٍ
مظهراً نفسه عىل أنه أ َ ْكثَر املرتزقة إخالصا ً يف تعز؛ ألنه «يح ّلل» املال
الذي يس�تلمه .يتحمل «فارع» وجماعته املتطرفة مسؤولية الكثري
من الجرائم التي ارتكبت يف تعز ،وعىل رأس�ها جرائم الذبح والسحل
وتفجري القباب وتهجري املواطنني واختطافهم ،إضافة إىل تدمري تعز
يف املقدم�ة وتحويله�ا إىل ثكنة لإلرهابيني واملرتزق�ة ،دعماً للعدوان
السعودي.
ويتوق�ع الكثريون أن ه�ذا املرتزق وجماعاته ،س�يكونون ورقة
ته�دد األمن حت�ى يف حال ح�دوث اتفاق س�يايس؛ نظ�راً لوضعهم
العسكري يف املدينة ،وطريقة انتشارهم وسيطرتهم.

أتذ ّكر  ٢٦مارس جيّدًا ،وأتذ ّكر 
األيّ�ام التي تليه ،ك ّل املواقف التي 
ً
لت فارقا أتذ ّكرها تمامً ا ،وإذا 
ش ّك
نس�يت ّ
ُ
 فإن يف ذاك�رة الهاتف ما 
يُعينني عىل إنعاش ال ّذاكرة.
فالتّوثي�ق -بال ّ
طبع -رضورة،
وقراءة البدايات والنّهايات متعة،
وغ�دًا س�وف نرح�ل جميعن�ا إىل
التّاري�خ ،وال أري�د ألحف�ادي أن
ً
يق�رؤوا تأريخا مزوّ ًرا ،أ َ ْو تنقصه
األدلة.
وه�ذه الحرب منذ يومها األوّل
ً
ًا ش�املة بني النقائض
كانت حرب
ّ
والس�عودية،
ك ّله�ا :الع�رب واألع�راب ،اليم�ن
حضارة مُنتهاها إرم بن س�ام بن نوح ،وحضارة
ّ
ُبتداها رسوال املؤسس.
م
ّ
عامني ب�دا أن س�لمان قد اشترى ك ّل
وقب�ل
ّ
يشء ،السالح والجنود والجامعة العربيّة واملؤتمر 
اإلسلامي واألم�م ُ
 املتّح�دة ،والدّع�ا ُة والتّق�ا ُة
ّ
والقوميّين العرب واالشتراكيني الع�رب ،و َكتَبَة
األعمدة ُ
ّ
ّ
اء الصحف وأئمة املس�اجد
وق ّر
وحفاريّ
ُ
ّ
القب�ور ووالة األ ُمــوْر ،واإلن�س والجان ومرص 
ّ
وباكستان واملغرب
والس�ودان وعبدامللك املخاليف ّ
وياسني سعيد نُعمان.
ٌ
ُ
وكرامة منذ
وه�ذه األرض
و ُكنّ�ا وحدنا ،نح ُن

ُ
آدم ،يرافقنا صوت األسلاف التّبابعة العظام :ال
تبتئسوا ،وإيما ٌن ّ
 بأن الله معنا.
ٌ
صفح�ات يف خاتم�ة
والنّ�اس
املط�اف ،وق�د مررن�ا من�ذ بداية
ٍ
الح�رب بصفح�ات كثير ٍة تقول
ّ
ب�أن العني لن تكرس املخرز ،وقوّة
ّ
الحق تغلبها وفرة املال ،والكرامة
حال ال يمكنها إس�قاط
عىل أيّ�ة ٍ
اإلف ،١٦وحض�ارة آالف الس�نني 
تس�حقها دبابة ابرام�ز ،أ َ ْو عَ َربَة
براديل.
ً
معركة
لق�د كان�ت بالتّأكي�د
ً
هائل�ة بين  مصفوفتين 
متعارضتني م�ن القِ يم ،وأعرتف:
يف بداية الح�رب لم أكن ً
واثقا من
النّصر ،لكن ّ
ُ
ني كنت مؤمنًا بضرورة االنحياز ملا 
نؤمن به حتى لو ذهبنا جميعنا إىل القيامة.
وه�ا نحن قد ذهبنا إىل ٢٠١٧م ،وخالل عامني 
مررنا بدروس مائة عام ،وبدا التّاريخ مس�تمتعً ا 
ب�أداء دور الحكواتي ،أمّ ا أن�ا فلم أكن ّ
أتوقع عىل 
 اليمن�ي الحايف ّ عىل 
اإلطلاق بأن يتف�وّق الجنديّ
ّ
سجائرهِ ّ
 الصفراء
أسلافه إىل هذا الحدّ ،وبولاّ عة
ِ
ّ
رسوال املؤسس برمّ تها.
يُشعل دولة
بمالها وسلاحها ونفطها وعبيدها ونعاجها 
التي ل�م تفهم بعد ،ولن تفهم قط ،كما أنّها وفق 
أغلب املؤرخني تقاوم الفهم منذ بدء الخليقة.
(*من حائطه في فيسبوك)

مقتطفات نورانية
ُ
تنطلق يف س�بيل الله سرتى كم ستواجهُ ك من
وأنت جندي
ٍ
دعايات تثري الريب تثري الشك يف الطريق الذي أنت تسري عليه،
تشوه منهاجك وحركتك أمام اآلخرين ،دعايات كثرية ،تضليل
كثري ومتنوع ومتعدد ،وسائل مختلفة ما بني ترغيب وترهيب.
[يف ظالل دعاء مكارم األخالق الدرس األول ص]2 :

نحن إذا ً نواجَ ُه بحرب يف ُك ّل امليادين ،حرب عىل مفاهيم
مفرداتن�ا العربي�ة ،إذا ل�م نتح�رك نحن قبل أن ترتس�خ
ه�ذه املفاهي�م املغلوط�ة بمعانيه�ا األمريكي�ة ,بمعانيها
الصهيونية ,والذي سيكون من وراءها الرش ،إذا لم نتحرك
س�تكون تضحيات الناس كبرية ،س�تكون خسارة الناس
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كبرية[.اإلرهاب والسالم ص]8 :
القلم يعتبر جهادا ً إذا كان هو يص�در خطوطا ً تؤدي إىل
القت�ال فه�و جهاد ،أم�ا إذا كان يصدر س�طورا ً تجمّ د األمة،
وتخ�دع األمة فيعترب ماذا؟ يعترب منافي�ا ً للجهاد ،يعترب حربا ً
عىل ُك ّل م�ا تعنيه كلمة [جهاد][.س�ورة آل عمران الدرس

ينثإلالانينثإلاثإلا 23نينثإلالاني  23نينثإلاثإلالا

الثاني ص]5 :
املسألة بالنسبة للناس إما أن يحاولوا أن يكونوا هم أوليا َء
لله فيتم عىل أيديه�م رضب أعدائه ،أو يقعدون فيتم رضبهم
عىل يد أعدائه[.آخر س�ورة البقرة وأول س�ورة آل عمران
الدرس الثاني عرش ص]16 :

( ددعلاعلاا

بشرى المحطوري

حما�ضرات (مديح القر�آن) لل�شهيد القائد

سببه الرئيسي :أن القرآ َن سيفض ُح دجلَهم وكذ َبهم على رسول اهلل
رف ُضهم لقاعدة (ال َع ـ ْرض على القرآن) ُ
 خاص:َّ
�هيْد َ
ُ القا ِئ ُد َ
سَل�اَمُ الل�هِ عَ َليْهِ من
ألق�ى الش ِ
 5/28إىل 2003/6/3م س�بْ َع مح�ارضات ــ 
مالزم ــ رائعات جدا ً -حُ َّ
ٍ
�ق لها أن تُكتبَ  بماء
الذه�ب -يشرح فيها كت�ابَ  (مدي�ح القرآن)
لإلمام القاس�م بن إبراهيم عليه السلام ،هذه
املحارضات كله�ا تحكي عن الق�رآن ،وكيفية
االهت�داء بالق�رآن ،وكيفي�ة ط�رح الق�رآن
للقضاي�ا ،ومنهجي�ة الق�رآن يف ُك ّل يشء ،قال
َّ
�هيْد َ
ُ القا ِئدُ[ :كت�اب هو من إمام كبري
عنه الش ِ
من أئمة أهل البيت ،الزيدية متفقني عليه ،هو 
ور عندهم جميع�اً ،وكتابت�ه بالطريقة
مش�ه ٌ
التي تكشف كيف رؤية أهل البيت ،وتوجه أهل
البيت األصيل ،قبل تجي أشياء أخرى] ،ويقصد
سالمُ الله عليه بـ(أشياء أخرى) ،أي الثقافات
معار ً
ض�ة للقرآن،
املغلوط�ة التي ه�ي تعتبرُ
ِ
ومعاك ً
ِس�ة ملنهجية القرآن الت�ي عليها األئمة
األوائل من آل البيت سالمُ الله عليهم أجمعني..
ونصح سلامُ اللهِ عليه بإخراج هذا الكتاب
بطريقة ممتاز ٍة والقيام بتدريسه لطلبة العلم
وللثقافيين ،والعم�ل على نرشه بني أوس�اط
الناس ،حي�ث قال[ :وهذا الكتاب مناس�ب أنه
يصوّر ،ويخرج بأحس�ن مما ه�و عليه ،يكبرَّ ؛
ألج�ل ي�د َّر ُ
س يف املراكز ،وينتشرَ  للناس .فهو 
مناس�بٌ جداً نرشُه يف
الفترة ه�ذه بال�ذات.
يعني الناس اآلن أحوج
م�ا يكونون إىل القرآن،
يف الزم�ن ه�ذا بالذات.
نح�ن بحاج�ة إلي�ه يف
املس�اجد ,يف املراك�ز,
ينتشر  يف أوس�اط
الناس].
تقرير هذا العدد 
ويف
ِ
ويف األع�داد القادم�ة
ب�إذن الل�ه س�نتناو ُل
ه�ذه املح�ارضات
الس�بع ،املعروف�ة
بــ(مدي�ح الق�رآن)،
لالس�تفادة مم�ا فيها 
من عل� ٍم غزير ،ووعي 
كبير ،وط�رح َق� َّل
نظيره ..فج�زى الل�ه
َّ
�هيْد َ
ُ القا ِئ ُد خري الجزاء ،وجعله مع النبيني 
الش ِ
والصديّقني والشهداء.

موض�وع يمك�ن داخل�ه يلعب�وا لعب�ة رهيبة،
وكذب كثري :حدثنا فالن عن فالن عن فالن قال
قال رس�ول الله ..كذبة يطلعها ،ورس�ول الله
بعيدا ً عنها!!].
هل فعالً نهى رسول الله عن تدوين الحديث
يف عهده؟
وأعتقد الش�هيد القائد جازما ً أن رسو َل الله
صىل الله عليه وآله وس�لم ق�د نهى عن تدوين
الحديث يف عصره ،وأن الرواي�ات التي أ ُ
ْ
وردت
حول هذا املوضوع صحيحة ،حيث قال الشهيد
القائد وهو يتحدث عن تدوين الحديث[ :أليس
معناه أن هناك ثغر ًة ،لو أن رسو َل الله (صلوات
الل�ه عليه وعىل آل�ه) كان يريد ه�ذه الطريقة
معن�اه أن�ه هو الذي فت�ح ثغرة ه�و!! ونعتقد
أنه صحي�حٌ  فعالً أنه نهى عن كتابة األحاديث،
عن كتاب�ة كالمه ،وهذه القضي�ة معروفة ،أن
َ
ه�ذا الحديث ما بدأ تدوين�ه إال من بداية القرن
الثان�ي؛ وله�ذا مَ �ن يكتب�ون يف اللغ�ة العربية
�ا روَيت
ال يستش�هدون باألحادي�ث؛ ألنها إنم ُ
باملعنى؛ ألن هناك فرتة ما رويت فيها أحاديث،
يعني :ما دوّنت ،ما كتبت نهائياً ،ما بدأ التدوين
إال متأخ�راً .عندما بدأ التدوي�ن كانت الروايات
باملعنى ،كانت الروايات هكذا باملعنى].

على الخُطباء والثقافيين
االستشها ُد باآليات؛ ألنها
الناس إليهم؛ وألن
تجذ ُِب َ
القرآ َن له احترا ٌم من جميع
المسلمين ،وال ينكره أحد،
آيات ضعيفة،
ال يوجد فيه ٌ
وأخرى حسنة ،وأخرى
صحيحة ،كالحديث

قاعدة (العرض على القرآن)

واسرتس�ل الش�هيدُ القائ ُد سلامُ الله عليه
يف ـ�ـ مح�ارضة ـ�ـ ملزم�ة ال�درس الثان�ي 
م�ن دروس (مدي�ح الق�رآن) يف الحدي�ث ع�ن
(الس�نَّة) واملقصود بها األحاديث النبوية التي 
موج�ودة يف كتب الحديث ،فذك�ر أنها ال ترقى
إىل درجة القرآن الكريم يف سلامتها من الغلط،
�ر ُ
ض األحادي�ث على الق�رآن ،ال
ل�ذا وج�ب ع ْ
س�يما التي منافية للعق�ل و النقل ،ولكن أهل
ُّ
الس�نة يرفضون ذلك ،بالرغم من أنه حَ ٌّل رائع 
ومنص�ف وع�ادل ،عندم�ا تقو ُل لش�خص :ما 
خالف القرآن نرتك�ه؛ ألن ال يشء محفوظ مئة
باملئ�ة إال الق�رآن ،هذا كالم منص�ف ،والغريب
ه�و رفضهم له�ذه القاعدة!! وس�بب ذلك كما 
ق�ال الش�هيد القائ�د[ :ويدافعون باس�تماتة
عندم�ا تقول ان�ه الزم أن تعرض على القرآن،
الزم م�ا خالف الق�رآن نرفضه ،يقول�ون :أبداً؛
ألن موضوع الس�نة هذه التي يسمونها السنة،

اهلل ..لم يتكفل
بحفظ الحديث
النبوي الشريف

وأوضح سلامُ الله
عليه بأن املحفوظ من
الله فقط ه�و القرآن
الكري�م ،أما األحاديث
فاحتم�ال الكذب عىل 
رس�ول الله فيها وارد 
ج�داً ،وأن التدوي�ن
للحديث الذي ما ظهر 
إال بداية القرن الثاني 
الهج�ري ،ق�د حف�ظ
لن�ا الغ�ث والس�مني 
م�ن الرواي�ات ،حيث
قال[ :طيب :مش�كلة
التدوي�ن إذا ل�م يكن
هن�اك (حفظ) هو أن
التدوين يخلد الكذب ،والضالل ،فيجعله قضية
يمكن أن تت�وارث!! بينما أن ال يكون هناك من
ّ
هذا اليشء ،الكذب يتبخر ،ينتهي ،أس�اطري ما 
تحفظ .لكن هنا عن طريق التدوين غري املحكم
س�طروا لنا فخل�دوا كذباً ،وباطلاً ،وضالال ً إىل
ُّ
كيف هم يطلعون السنة
اآلن ،إىل اآلن ما يزال!!
تصبح أعظ�م من الق�رآن!! وعندم�ا يقولون:
السنة ،يعني :ما لديهم من رصيد أحاديث ،ويف
األخري ما يفرتض أن تحفظ كما يحفظ القرآن!
والق�رآن هنا يكرر يف كثري من آياته ما يدل عىل 
أنه محفوظ ،أن الله اعتن�ى بحفظه{،إِنَّا نَحْ ُن
 لحَ افِ ُ
�ا ل� ُه َ
�ر َوإِن َّ َ
ظ َ
ون}(الحجر) 9
ن َ َّز ْلنَ�ا الذِّ ْك َ
أليست هذه عبارة مكررة مؤكدة؟].

على الثقايف االستشهاد بـ(القرآن)
الكريم أثناء املحاضرات

وأرش�د الش�هيدُ القائ�دُ الثقافيين  إىل
االستش�هاد بآيات الق�رآن الكريم أثن�اء إلقاء
املح�ارضات وتوعي�ة الن�اس؛ ألنه�ا  تج�ذب
الن�اس إليهم؛ ألن القرآن ل�ه احرتام من جميع 
املس�لمني ،وال ينك�ره أحد ،ال يوج�د فيه آيات

المقول ُة السيئ ُة التي
ير ّوجها الوهابيون( :القرآ ُن
أحو ُج للسنة من السنة
للقرآن)!! هدفها ر ْبطُنا
بالروايات ،وعزلنا عن النص
القرآني
ضعيف�ة ،وأخرى حس�نة ،وأخ�رى صحيحة،
كالحدي�ث ،وما دم�ت تتحدث بالق�رآن ،فأنت
املس�يطر عىل قل�وب الن�اس ال محال�ة ،حيث
قال[ :ولهذا نقول :يف منهجية الناس الثقافية،
وأن�ت ترش�د ،وأن�ت تع ِّلم ،وه�ي طريقة نحن
نسير عليها اعتق�د وقد تكون هذه ملموس�ة
يف عملن�ا ،نتجن�ب الرواي�ات بش�كل واض�ح،
األحاديث أليس�ت نسبة بس�يطة جداً داخل ما 
قلن�اه؟ ال تأت ـ يا أخي ـ على الناس تخطب:
وقال قال رسول الله ،وروي عن رسول الله أنه
ق�ال ،وحدثنا فالن عن فلان أنه قال قال ..أنت
هنا ترس�خ عند الناس قابلية طريقة ،س�يأتي 
من يقرأ عليهم باألس�لوب هذا كذبا ً عىل رسول
الله (صلوات الله علي�ه وعىل آله).اربط الناس
بالق�رآن ،اربط الن�اس عندما تخط�ب ،عندما 
ترش�د ،عندما تتحدث ،اربطهم بالقرآن ،وبعد
أن تصح لديهم الطريقة فيفهمون أن املس�ألة
مضبوطة ،ليس�ت مفتوحة ،م�ن أين يتلقون،
ممك�ن تأت�ي بحديث م�ن طريقة ،م�ن داخل
الطريق�ة التي ق�د هي مضبوطة عن�د الناس،
وقد هم فاهمني بأنه م�ا يتلقى حديثا من أين
ما ج�اء ،كنا نرى املس�اجد يف صنعاء ،يخطب
عىل هؤالء الن�اس ،مجاميع م�ن األمة :حدثنا 
فالن ،ع�ن فالن ،قال قال رس�ول الل�ه ،وروي
أن رس�ول الله قال قال ...هنا هو يرس�خ أمام 
املجامي�ع من الن�اس م�اذا؟ األحاديث ،منطق 
األحاديث ،تقبل الروايات .ما هو يرس�خ تقبل
الروايات؟.يأت�ي آخ�ر بروايات باطل�ة ،يقول:
حدثن�ا فالن عن فالن عن أبي موىس األش�عري
قال قال رس�ول الله ،ويطلع ل�ك حديثاً باطالً،
وهم ق�د صاروا متعودين على تقبل الروايات،
هذه طريقة خاطئة .الله يقول لرسولهَ { :وذَ ِّك ْر
ِبهِ }(األنع�ام{ )70وَأَن ْ ِذ ْر ِ بهِ } أليس هكذا يقول؟
يق�ول ل�ه :أنت ذك�ر بالق�رآن ،أن�ذر بالقرآن،
وخالل توجيهك الناس إىل القرآن].

{و َت ِع َي َها أُ ُذ ٌن َوا ِع َي ٌة} ،نزلت يف اإلمام
َ
علي (ع)

وأك�د سلامُ الل�ه علي�ه على الخصوصية
الكبيرة الت�ي كانت ألمير املؤمنني علي عليه
السلام عند رس�ول الله صلى الله علي�ه وآله
ثر من أي صحابي آخر ،وهذا قبل ُك ّل
وس�لم أك َ
يشء هو اصطفاء من الله سبحانه وتعاىل ،فلم
تنزل آي�ات محكمات يف أيٍّ م�ن الصحابة كما 
نزلت يف أمري املؤمنني عيل عليه السلام ،ومنها 
هذه اآلية{ َوتَعِ يَهَ ا أُذُ ٌن وَاعِ ي ٌَة} ،وهي ـ لعمري ـ 
شهاد ٌة كبرية جدا ً من ذي العزة والجالل لإلمام 
عيل عليه السلام ،بأنه هو من يع�ي تماما ً ما 
يقوله رس�و ُل الل�ه صىل الله عليه وآله وس�لم
أكثر من أي صحاب�ي آخر كأبي هريرة وغريه،
ً
َ
ُ
متولية
أن األمة لو كان�ت
ومن هن�ا نس�تنتج
لإلمام عيل بعد وفاة رس�ول الل�ه ملا حصل لها 
ما حصل من الخالفات والتفرقة ،قال الش�هيد

القائ�د[ :اإلم�ام عيل أل�م يكن ش�خصاً يهتم؟
وه�ذه هي القضي�ة الصحيح�ة { َوتَعِ يَهَ �ا أُذُ ٌن
وَاعِ ي ٌَة}(الحاقة )12يعي تماما ً ما يقول رسو ُل
الل�ه ،يعي تماما ً ما يريد ،يعي تماما ً ما يقصد،
فعندم�ا يتحرك عىل هذا األس�اس ،م�ا هو أنه
يأت�ي يحفظ العب�ارة ،يحفظها لفظ�اً ،لفظاً،
لفظ�اً هك�ذا ،ثم يف األخير يكتبه�ا ،ويطلع له
كت�اب أحاديث.أب�و هريرة مثلما قلنا س�ابقاً:
هذا كان عامالً ملعاوية ،أليسوا يحكون عنه أنه
ملان أحاديث ،ما يفهم الس�نة ،ما يعرف ماذا 
قال رس�ول الله ،ما يعرف ماذا يعني ،ما يعرف
ماذا يقصد ،إنما مثلما تأتي تكتِّب ،لكن اإلمام 
عيل هو ال�ذي يعرف ،هو الذي يفهم ،وهذا هو 
الضاب�ط الحقيق�ي؛ وألن�ه يف الواق�ع؛ ألنه يف
الواق�ع أن القضية هي كله�ا مرتبطة بالقرآن
{إ ِْن أَتَّ ِب ُ
�ع إِال َّ مَ �ا يُوحَ ى إِليَ َّ}(يون�س )15أليس
َّ
َ
َ
هك�ذا؟ {وَات ِب ْ
�ع مَ �ا يُوحَ �ى إِليْك}(األحزاب)2
ولي�س أنه هو نفس�ه رقما ً آخر ،رقم�ا ً جديدا 
يأت�ي بأش�ياء جديدة.فعندم�ا يأتي أش�ياء ـ 
مثلم�ا قلنا س�ابقاً ـ عندم�ا يأتي أش�ياء من
الرشائع مثلاً مح�ددة ،أليس بالتأكي�د اإلمام 
علي س�يفهمها ،ومن ي�وكل إليهم أم�ر األمة
سيفهمونها ،هداية األمة ،نقل الدين بالتطبيق 
إىل األمة؟ س�يفهمونها ،ويفهم�ون محتواها،
ويعلمون الناس بها].

األعداء
َم َّررَ لنا
ُ
(الضال َل) من
خالل (السنَّة)

الجزء
التاسع

من الخطأ القو ُل بأن (السنَّة) ُم َب ِّينَ ٌة
للقرآن

ً
ّ
ابيني خاصة،
عليه الوه
وحاجج سلامُ الله
وكل م�ن يقول ب�أن (الس�نة) واألحاديث هي 
َ
مبين�ة للقرآن ،فقال بأن (البي�ان) ال يجو ُز أن
يخالف ْ
َ
 (ال ُمبَينَّ َ ) بينما نجد كثريا ً من األحاديث
مخالف�ة للق�رآن!! حيث قال سلامُ الله عليه:
أن يعار َ
ض
[البي�ا ُن يقول ل�ك ،البيان ال يج�وز
ِ
ـ مثلم�ا ق�ال الوالد يف ال�رد عليه�م ـ البيان ال
َ
معارضاً للمبينَّ  ،هذا ما يسمى
أن يكون
يجو ُز
ِ
تفسرياً ،وال يس�مى بيان ،تقول يل؛ ألنها بيان،
وتبني.هذه املسألة نفوس�هم هم عجزوا فيها،
عندما يقولون :ألن السنة مبينة للقرآن ،طيب،
قلنا :هاتوا تفسيراً للرسول (صلوات الله عليه
وعىل آله) للقرآن؟].

التفسري باملأثور ..ورد قليل جداً..
ُ
ويف نصوص محدودة

ّ
ووضح لنا سالم الله عليه بأنه ال يوجد يشء
اسمه (التفسير باملأثور) ،أي أن يقوم رسول
الله صىل الله عليه وآله وسلم يفسرّ لنا  ُك ّل آية
ُجدَ فهو قليل
نزلت عىل حِ دة!! ال يوجد ــ وإن و ِ
ج�داً ،لنص�وص معينة ــ فقط ــ ألن رس�ول
الله صلى الله عليه وآله وس�لم كان يفسرّ لنا 
الق�رآن (بحركت�ه)
كان رس�و ُل الل�ه
قرآن�ا ً متح�ركاً ،ل�م
ً
ورق�ة وقلم�ا ً
يأخ�ذ
ليفسر الق�رآن!!
لذلك نجد م�ن أخذوا 
يؤلفون يف (التفسير 
أنه�م
باملأث�ور)
اضط�روا أن يع�ودوا 
إىل أق�وال الصحابة!!
ُ
واملفروض أال يعودوا 
إال إىل رسول الله صىل 
الله عليه وآله وس�لم
فقط عىل حد زعمهم
أنه�م يفسرون
باملأث�ور!! وق�د ق�ال
الش�هيد القائد حول
ه�ذا[ :قلن�ا :هات�وا 
تفسيراً للرس�ول
(صل�وات الل�ه علي�ه وعىل آل�ه) للق�رآن .جاء
محاول�ة يف املوضوع (الدر املنثور يف التفسير 
باملأثور) مثالً أليس هذا للس�يوطي؟ تجد التي 
ه�ي تفسير قليل ج�دا ً ج�دا ً عن رس�ول الله،
متعارض�ة فيها ،من عن�د الفاتحة،
ورواي�ات
ِ
رواي�ات متعارض�ة فيها ،ث�م يف األخير يعود 
إىل الضح�اك ،وابن عباس ،ومن تل�ك الروايات
حقهم ،زعم أنه تفسري باملأثور.ال يوجد تفسري
عن رس�ول الله (صلوات الل�ه عليه وعىل آله)،
ال يوجد تفسير عن رس�ول الل�ه إال أقل قليل،
كتفسير للنص ،ه�ذه تعن�ي ك�ذا ،بالطريقة
التفسيرية املعروف�ة .لكن ه�و يف حركته كله
تفسير وتبيين ،وتوجيهات�ه كله�ا تفسير،
وتبيني.وه�ذه هي الطريقة املطلوبة ،وليس أن
يقول :يريد يفرس له عبس ،عبس معناها كذا:
ق َّ
ٌ
ال يوجد روايات عن رس�ول الله
ط�ب وجهه،
يف هذا ،ه�ل يوجد يشء؟ وهك�ذا عىل الطريقة
هذه ما تحصل ،عجزوا هم عن أن يأتوا بتفسري
مأث�ور فرجع�وا إىل تفاسير للضح�اك ،واب�ن
عباس ،وعكرمة ،وزعطان ،وفلتان ..و ..و ..ما 
هناك يشء].

المحفو ُظ من اهلل فقط هو
القرآن الكريم ،أما األحادي ُث
فاحتمال الكذب على رسول
اهلل فيها وارد جدًا ،وأن
التدوي َن للحديث الذي ما
ظهر إال بداية القرن الثاني
الهجري ،قد حفظ لنا الغث
والسمين من الروايات

وح ّذرن�ا الش�هي ُد
القائ� ُد سلامُ الل�ه
علي�ه م�ن الثقاف�ة
املغلوط�ة التي يقدّمها 
(الوهابيون) خصوصا ً
والت�ي  تق�ول ب�أن
(الق�رآن محت�اجٌ إىل
السنة أكثر من احتياج
السنة إىل القرآن)!! وأن
هذا التش�بث م�ن قِ بل
الوهابية بهذه الثقافة،
ومحاول�ة ترس�يخها 
بين األم�ة إنم�ا ه�و 
إلبعاد األم�ة عن النص
القرآني ،وإضفاء قداس�ة لألحاديث كقداس�ة
القرآن!! ومن هنا يستطيعون أن يدخلوا يف دين
اإلسلام األضاليل واألباطيل كما يريدون ،وأي
شخص ينتقد ،أو يحاول يفتح فمه ،يتعاملون
مع�ه بإره�اب فكري كبير ،ويتهمون�ه بأنه:
يس�ب الصحابة!! يس�ب كتب الحدي�ث!! و...
إلخ ،قال الش�هيد القائد[ :ما هو يأتي يجمع يل
أحاديث ثم يقدمه�ا يف األخري يف ذهنية الطالب
بأنه�ا أهم م�ن الق�رآن ،وهذا ال�ذي عليه أهل
ّ
وخاصة الوهابية ،وبزيادة يف الزمان
الس�نية،
ه�ذا املتأخ�ر ،ر ّك�زوا جدا ً على ه�ذا الجانب.
جامع�ة اإليمان يف صنعاء معه�ا ملزمة يف هذا 
املوض�وع ،كالم يسءٌ يقول فيها :القرآن أحوج
إىل الس�نة م�ن الس�نة إىل الق�رآن!! بالعبارات
هذه؛ لي َُش�دَّك إىل األحاديث ،والروايات ،ويخليك
بمعزل عن النص القرآن�ي ،عن القرآن.وإذا قد
أنت هناك حول روايات س�يعمل ما يريد معك،
وق�د عمل األولون ،قد عملوا كمِّ ن كذبة ،وكمّ ن
افتراء على الله ،وه�و قدمها أن ه�ذه حدثنا،
وقال قال رس�ول الل�ه ،ولو ه�و كالم مخالف
للقرآن! هذه سنة ،هذا بيان للقرآن!!].

استشراف المستقبل

عه ٌد
بالصمود!

ولو أ َّنا على َح َج ٍر ُذبحنا))))

سماءُ عيونكم وحقو ُل أيدي ُك ْم
ننادي ُك ْم

األرض

ننادي ُك ْم

لن نقول ((نعم))
فمن دمنا إلى دمنا حدو ُد

محمود درويش

فيرت ُّد الصدى َج َسداً

من دمنا إلى دمنا
( ددعلاعلاا

فيرت ُّد الصدى بَلَداً

من االسمنت
نحن الواقفني على خطوط
النار نعلن ما يلي:
لن نترك اخلند ْق
حتى مي َّر اللي ْل

برنام ُج رجال اهلل
الدردس الثاني ايات من
سورة ال عمران/معرفة الله
عظمةالله الدرس الثامن
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وطني
وأنت املجد
زياد السالمي
وط������ن������ي وأن�����������ت اجمل���������د ل�������ن ن������ت������رددا
ع����ن رف������ع ذك�������رك ف����ي ال����س����م����اء م���ج���ددا
وط�����ن�����ي وأن���������ت ال������ش������أو م������ن أح�ل�ام���ن���ا
س����ن����م����وت ك������ي حت����ي����ا ك�����رمي�����ا س��������ؤددا
ال ل������ن ن������س������اوم ف������ي ت������راب������ك خ���ائ���ن���ا
ب�������اع ال�����ب��ل��اد وخ���������اف م�����ن أن ن���ش���ه���دا
ق�����س�����م�����ا ب��������أن��������ا ذائ���������������������دون ب�����ق�����وة
ق����س����م����ا مب�������ن رف���������ع ال�����ب�����ن�����اء وش�����ي�����دا
ع����ن����ك ال������ع������دو وم��������ن س������وان������ا ح��ي��ن��ه��ا
أه���������ل ل�����ه�����ا وال�������ك�������ل ي����س����ع����ى ل���ل���ف���دى
ن�����ف�����دي�����ك أن���������ص���������ارا وج�����ي�����ش�����ا ك���ل���ن���ا
ن�����ف�����دي�����ك ش����ع����ب����ا واح��������������دا م���ت���ع���ب���دا
ف����ي����ك اإلل����������ه ب�����دح�����ر ع����ن����ك امل����ع����ت����دي
ش����ع����ب����ا ع�����ل�����ى ق�����ب�����ر ال��������غ��������زاة ت�����ع�����ودا
ه�������ذي غ����م����ار احل��������رب ق�����د ب��������دأت ك��م��ا
ه������ا ن����ح����ن أع������ددن������ا ل����غ����ازي����ن����ا ال�������ردى
ت�����رك�����وا ف���ل���س���ط�ي�ن ال�����ت�����ي ك�����م ن����اش����دت
ف��ي��ه��م ع���روب���ت���ه���م وم�����ا اع���ت���ص���م ال���ص���دى
وغ�����������زوك وا أس������ف������اه  ..أي حت���ال���ف
ه�����������ذا ل������ي������غ������زو  ب�������أس�������ك امل����ت����ج����ل����د
م�����ن ب����ع����دم����ا ق�����د ح������اص������روك وش��������ددوا
ض����ي����م����ا ل�����ع�����م�����رك أن���������ه ع���ي���ن ال�����ع�����دى
آم�������ن�������ت ب������ال������ت������اري������خ ظ��������ل ح���ق���ي���ق���ة
م�������ا دم���������ت أول م�������ن ع����ل����ي����ه ت���خ���ل���دا
ب����ش����رى ال����رس����ال����ة ف�����ي إض���������اءة ص���خ���رة
ص���ن���ع���اء ت���ف���ت���ح  ..ب���اب���ه���ا ل�����ن ي���وص���دا
م����������ددا ون������ص������را ي������ا اك�����ت�����م�����ال ن����ب����وءة
ه�����ت�����ف ال��������رس��������ول م�����ك�����ب�����را وم����ش����ه����دا
ف���س���ع���ت ق�����ري�����ش ل���ل���خ�ل�اف���ة  ..ب��ي��ن��م��ا
ع����ش����ن����ا ن�������ؤاث�������ر ك�������ي ن������ن������ال م���ح���م���دا
أم�����������ا وأن ت�������غ�������زى ب��������������دون م����ب����رر
م������ن أج��������ل ذل��������ك س���ي���ف���ن���ا ل������ن ي���غ���م���دا
ه�����ي�����ه�����ات ي�������ا وط���������ن ال������ع������روب������ة ذل�����ة
ه����ي����ه����ات م������ن جن������د ت����ص����ي����ر امل����ن����ج����دا
ت�����ق�����ت�����ات ذن������ب������ك أن ث�����م�����ة م����اض����ي����ا
ل����ك ح����اف����ل  ..ل����ك ح��ي��ن��ه��ا أن حت��س��دا

صنعاء مصنعة املناعة

نتيج ُة العا ََمي

كريم الحنكي

أبو داؤود نصراهلل

������اع�������ةِ ُك����لِّ����ه����ا
�����ص������نَ������ َع������ ُة الْ������� َم�������نَ� َ
َ
ص������نْ������ع������اءُ َم� ْ
َ
����ص�����و ِن�����ه�����ا األ ْغ���������������� َرا ُر
يَ�������� ْر ُج��������و ا ْق������� ِت� َ
������ح�������ا َم ُح� ُ

َق������ َد َم َ
أش�������� َر ُ
����د ْ
����ج� ٍ
ف
������اك م����ن ِت����يْ����ج����انِ نَ� ْ
���ف أَ ْع����نَ� ُ
اص� ِ
��������ت مِ ����� ْن أَ ْع����ت����ى ال���� َع���� َو ِ
���ف
ولأَ َنْ� َ

�����خ�����ا ،لَ� َ
.ل������و أ َّن������ ُه������ ْم أَ َخ�������������� ُذوا الْ����� َم َ
���ظ����نَ����نْ����تُ���� ُه���� ْم
َ
��������اكَ ،و َخ����������������ا ُروا
��������ج���������زُوا ُه���������نَ�
لَ������كِ ������ َّن������ ُه������ ْم َع� ِ

�����������ي الْ������� َم� َ
������خ�������اَ ،س������ ْه������ ِل������ َّي������ ٌة َم������ ْف������تُ������ ْو َح������ ٌة
.وه�
َ
����ص�����نْ����� َه�����ا َع������� ْز ُم������� َه�������ا الْ�������مِ ������� ْغ������� َوا ُر
لَ���������� ْو لَ���������� ْم يَ� ُ
����ض�����ي ال� ُّ
.تَ����� ْم� ِ
����ش�����ه�����و ُرَ ،و ُك�����لَّ�����م�����ا ز ََع������� ُم�������وا اب���ت���دا
َّح� ِ
������ف فِ ����ي����ه����ا ،بُ������� ْو ِغ�������تُ�������وا؛ َف������انْ������ َه������ا ُروا
َء ال�������ز ْ
َولَ� َ
�����ط������الَ������ َم������ا ز ََع������������� َم الْ������������� َف������������� َر ْز َد ُق أ َّن�������������هُ...

اس������� ِت�������بْ� َ
������ش�������ا ُر !
َف��������������إ َذا ِب�������� َم�������� ْربَ�������� َع زَانَ���������������� ُه ْ
يَ�������ا َق����������� ْو ُم إ ْن نَ� َ
����ص�����فِ �����يْ�����قُ ،تَ���� َب���� َّي����نُ����وا
�����ط������ َق ال� َّ
ص�������� َف��������ا َق� ٍ
���ج����ـ����ـ����ـ����ـ����ا ُر
َف���������������������� َو َرا َء ُك����������� ِّل َ
�������ة  :تُ� َّ

بقية من الصفحة األخرية

ليست الرتامبية
َمن تنفخ يف الصور !

ُ
ما يفر ُ
ُ
ض
ن�ا تأتي قيمة صمود اليمن وثبات�ه يف مواجَ هة املرحلة الرتامبية،
وه
ِ
َ
عىل كافة الصعُ ــد ،ويقينا ً
عىل الش�عب اليمني استنفارا ً
ُّ
 بأن الرتامبية ليست هي 
َ
عىل ش�عب ه�زم أمريكا مرتني،
مَ �ن تنفخ الصور ،وأن
إلحاق الهزيمة بها يسيرٌ
ٍ
م�ر ًة بانتهاء املرحلة البوش�ية ( 8س�نوات) وأنصار الله م�ن مجام َ
يع مرشدة إىل
قوة وطنية ،ثم انتهاء املرحلة األوبامية ( 8س�نوات) بصمود اليمن وصعوده نحو 
اإلقليمية ،واآلن جاءت الثالثة يف مواجهة أمريكا «بنس�ختها الرتامبية املسعورة»
ً
(نس�بة إىل وزي�ر حربه�ا جيم�س ماتيس املع�روف بالكل�ب املس�عور) ،وبالجد
والتضحية والصرب والقتال عىل  ُك ّل الجبهات ،فاألربعُ الس�نوات القادمة س�تكونُ
ً
ً
ً
ً
َ
إسلامية
ثورية
ورافعة
عربية صاعد ًة،
فرصة اليمن؛ ألن يرشف عىل املنطقة قو ًة
لنهض�ة أمة توش�ك عىل التلايش ما ل�م يتداركها الل�هُ بصمود اليم�ن وخروجه
منترصاً!

والبحر لن يكون إال يمنياً!

َ
ول�ن يكون س�اح ُل اليمن إال يمني�ا ً خالصاً ،وهذه
�ر لن�ا أو الحرب بيننا،
البح ُ
ُ
معركة كرامة وسيادة ،شاء من شاء وأبى من أبى ،وال تراجُ َع عنها.
ولن ينا َل العدو إال ما ناله من فشل يف معارك األسابيع املاضية ،وما تج ّرعه من
انكسار لزحف أمس األحد عىل شمال ذُباب ،واآلتي عليه أعظم.
َ
حصانة له بعد انتهاك الع�دو ،وتحويله إىل منصة عدوان
وحتى املم�ر الدويل ال
وتهديد ضد اليمن.
ومن أراد الحربَ  بال حدود فتلك غوايته ترت ُّد عليه يف الحدود بخس�ارته معسك َر
غاوي�ة الخوب�ة يف جيزان ،مجتازي�ن تحصينات العدو بش�جاعة نادرة ،متخطني 
َ
حاطمني الجيش السعودي ضباطا ً وجنودا ً
نريان طريانه األمريكي ببسالة باهرة،
حطما ً شديداً ،وبحامياته فاتكني فتكا أشد.
ُ
عىل تاجر يطمَ ُع
وإذا راهنت الس�عودية عىل ترامب أن ي ُمدَّها بقوة فقد راهنت
ٍ
ثر مما هي تطمَ عُ فيه..
فيها أك َ
وال بارك الله فيها وفيه.

ي�����ا َم�����ئ�����زِ ق�����اً و َق������� ُع�������وا ب�������هِ لِ���غَ���ب���ائ���ه��� ْم
أس�����رف�����وا
ي�����ا ش�����وك����� ًة ف�����ي نَ ْ
�����ح�����رِ َق���������� ْو ٍم ْ
اس��تِ��قْ�� َب��الِ��هِ �� ْم
ز ََح���� ُف����وا َف��� ُك���نْ� َ
��ت املَ������� ْو َت ف���ي ْ
ْ���ص��� ُده���ا ال������ َف������ َر ُ
اش َف��� َي���تْ���لَ� ُ
ك����ال���� َّن����ارِ يَ���ق ِ
��ف

���ح���� ُه���� ْم
َع��� َب���ث���اً يَ����������� َر ُّدو َن ال����� َه�����زَا ِئ����� َم َ ..ويْ� َ
لَ��������وال تَ����� َم����� ُّي����� ُز ُه����� ْم ب����ه����ا ل�����م يُ����� ْع����� َر ُف�����وا
����اح����� ُه
َع�������ا َم�������انِ
ْ
������س������� ْو ُق ري� َ
واألع������� َم�������ى يَ� ُ
������ش������� ُه ال ي� ْ
����ط�����رِ ُ
ِل�����تَ����� ُه����� َّز َش���� ْع����ب����اً رِ ْم� ُ
ف

وت������ ُع������ ْو ُد ِت�����لْ� َ
����ك ال����� ِّري����� ُّح ب����ع���� َد َق���ض���ا ِئ���ه���ا
ِل�����تَ����� ُق����� ْو َل  :ي����ا َس����لْ����م����ا ُن أن�����ت األض���� ْع� ُ
���ف
وح������لْ������ ُف� َ
وقِ �������������� َو َ
������اج�������زةٌ ِ
�����ك ع����ا ِث���� ٌر
اك ع� ِ
َ
ويَ���������������� َد َ
ُ
أج�������وف
�������������ك
ورأس�
اك آثِ������� َم������� ٌة
ُ
����ط� َ
وع����� ِب�����يْ����� ُد ِن����� ْف� ِ
����س�����و َن َك���أ َّن���ه���م
َ
����ك ب�����ا ِئ� ُ

ُّ
���ط� ُ
���������ف املَ����������� ْو ِت مِ ����نْ����ه����ا تَ���� ْق� ِ
���ف
َو َر ٌق أَ ُك�
���ظ� َ
����س����� َع����� ُد ح� ُّ
ن����دب����وا ُح� ُ
��ظ��� ُه
���وظ����ه����م  ،أيَ� ْ
ي����زح ُ
���������از ِل����� َم�����نْ����� َدب� ٍ
����ف
�������دب
����ة و َم��������نْ�
َغ� ٍ
َ
َ

َو ِي����ص����ي���� ُح ِص������������� ْر َوا ٌح ِب�����هِ ����� ْم َف���يُ���م���يْ���تُ���ه��� ْم
��س� ُ
وتَ�����مِ �����يْ����� ُد مِ �����يْ�����دي ب�����ال����� ُغ�����زا ِة وت���خ� ِ
��ف
���������ب املَ�������نُ������� ْونِ ب������لَ������ ْو َد ٍر
دارت ب�����هِ ����� ْم رِ يَ�
ْ
ُ
وان���ظ���ر ل��� ُه��� ْم ف���ي ا َ
جل������� ْو ِف ك���ي� َ
�ج � َّي��ف��وا
��ف تَ� َ
وج� ِ
�����م ب�����ال�����عِ ����� َدا َم����نْ���� ُه���� ْو َم���� ٌة
َ
����ح�����ي����� ُم نِ����� ْه ٍ

وال�������دف������� ُن ف�����ي امل�������دف�������ونِ ال ي����ت���� َو ّق� ُ
���ف
َّ

َخ� ِ
����س����� َر ال����� ّت�����ج�����ارةَ مِ ������� ْن يَ����بِ����يْ���� ُع ِب����ل���ا َدهُ
أَ َّن�����������ى تَ�������� َو َّج�������� َه يُ������������������ ْز َد َرى ويُ����� َع����� َّن� ُ
����ف
ُروح���������ي فِ �����������داءُ ا َ
�ل�اح����ه���� ْم
حل����ام����ل��ي�ن ِس� َ
وا َ
ف م�����ن ِإ ْق������دامِ ������ه������ ْم ي���ت���خ��� َّو ُ
خل�������������� ْو ُ
ف
ي����ت����س����اب����ق����ون ال��������ى ال������قِ ������ت������الِ ك����أ ّن����ه���� ْم

�����ب أل ْر َو ِاح ال�������عِ ������� َدا ت���ت���خ� ّ
��ط� ُ
��ف
ُش������ ُه� ٌ
َس�����لْ�����م�����ا ُن م������ك������ ُر َك ب�����ائ����� ٌر ف�����ت�����آ َم����� ُروا
ولْ����ت����ح� ُ
��ص���ف���وا ولْ���ت���ق� ِ
���ش����دوا ولْ���ت���ع� ِ
��ص��� ُف���وا
ُف��� َه���ن���ا ُ ،ه���ن���ا يَ����� َم����� ُن ال���بُ���ط���ول���ةِ ش���امِ ��� ٌخ
وح�����لْ����� ُف� َ
����ك أَخْ ���������� َو ُ
ي����ا َع�����بْ����� َد أم����ري����ك����ا ِ
ف

���س����م����اً َس����يُ ْ
���ص���� ُرن����ا ِب���دِ م���ا ِئ���ن���ا
����ش����ر ُق نَ� ْ
َق� َ
����ج���� َر ُ
ف
ف����إل����ى ال���� َه����زيْ���� َم����ةِ أ ُّي����ه����ا املُ����تَ���� َع ْ
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متابعات فلسطينية

قوات العدو تفتح نريانها تجاه منازل
ُ
الفلسطينيني جنوب غزة

مواقع إسرائيلية
«هاكرز» فلسطينيون يقتحمون َ

َ
ُ
 العدو الصهيوني نريان أسلحتها الرشاشة ،صوبَ منازل املواطنني،
قوات
فتحت
جنوب قطاع غزة.
وأفادت املصادر املحلية ،بأن قوات العدو أطلقت نريانها ،مس�اء الجمعة ،صوب
منازل املواطنني ،إضافة إلطالق قنابل اإلنارة يف األجواء ،بالتزامن مع حركة نشطة
آللي�ات االحتالل ،رشق بل�دة القرارة ،ش�مال رشق محافظة خ�ان يونس ،جنوب
القطاع.

إصاب ُة طفلة فلسطينية برصاص العدو يف بيت الهيا

أُصيبت طفلة فلسطينية برصاص جيش العدو الصهيوني شمايل بلدة بيت الهيا شمايل
قطاع غزة.
وأفادت مصادر إعالمية ،نقلاً عن مصدر طبي ،بإصابة طفلة ( 6أعوام) ،مساء الجمعة،
برصاصة «إرسائيلية» يف البطن ،مشريا ً إىل أن حالة الطفلة مستقرة.
وأوضح املصدر الطبي أن «الطفلة وصلت املستشفى اإلندونييس يف شمال القطاع لتلقي 
العالج ،وتم تحويلها بعد ذلك ملجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة».

ُ
مجموعة «هاكرز» فلس�طينية
إقتحم�ت
و ُِص َف�ت بالبارع�ة تابع�ة للجبهة الش�عبية
لتحرير فلس�طني اليوم الس�بت ،عدة مواقع 
االلكرتونية إرسائيلية وفقا ملا كش�فه موقع 
«والال» االلكرتوني الناطق بالعربية.
وق�ال املوقع العبري إن من بين املواقع 
التي تم اخرتاقها املوقع االلكرتوني «تيخون
ح�داش يف هرتس�يليا ،موق�ع «مح�ارضون

ألج�ل إرسائي�ل» ،وع�دة مواق�ع أخ�رى ل�م
يذكرها.
ونق�ل املوق�ع  ع�ن الجبه�ة الش�عبية
لتحرير فلس�طينية تبنيها العملية عرب بيان
أصدرت�ه ،أك�دت في�ه أنه�ا ج�اءت ردا ً عىل 
جرائم الصهاينة املتواصلة يف الضفة الغربية
والقدس وهدم املن�ازل يف قرية أم الحريان يف
النقب.

العدو الصهيوني
يعتقل أسري ًة
فلسطيني ًة مح ّررة
جنوب الخليل
إعتقلت قوات العدو الصهيوني،
مس�اء الجمع�ة ،األسير َة املحررة
رن�دة الش�حاتيت ،على حاج�ز
عس�كري مفاجئ بمدخ�ل مخيم
الف�وار لالجئين جن�وب محافظة
الخليل.
وأفاد زوج األسيرة ،يوسف أبو 
صبح�ةّ ،
أن جن�ود الع�دو أوقف�وا 
املركبة الت�ي كانت تقودها زوجته
بمدخل املخيم ،عىل حاجز عسكري
ج�رى نصبه فجأة باملكان ،قبل أن
يكبّلوا زوجت�ه وينقلونها عرب آلية
عسكرية من املكان.
ويف وقت الح�ق ،أ ّكد أبو صبحة
أن زوجت�ه اتصل�ت ب�ه هاتفي�ا ً
ّ
وأبلغت�ه بأنّ�ه س�يجري تحويلها 
لالس�تجواب ل�دى املخاب�رات
الصهيونية يف مس�توطنة «كريات
أربع».
وأوض�ح ّ
أن ه�ذا االعتق�ال هو 
الراب�ع لزوجت�ه ،الفت�ا ً إىل أنّه�ا 
ّ
قض�ت أكث�ر من خمس�ة أعوام يف
االعتق�ال ،وأفرج عنه�ا يف صفقة
وف�اء األح�رار ،فيم�ا أع�اد العدو
اعتقاله�ا  قب�ل بضع�ة ش�هور،
وانته�ت قضيتها يف محكمة عوفر 
العسكرية قبل أسبوع.

«الفاشي ُة الجديد ُة» يف البيت األبيض
ُ
 هي اإلحاالت يف خطاب دونالد ترامب
كثري ٌة
إىل قاموس الفاشية« :زعيم» يُعيدُ السلطة إىل
شعب «يعاني» اقتصادياً ،وإىل طبقة وسطى
«انتُزعت ثروتها» بس�بب انفتاح البالد ،وهو 
زعي ٌم أيضاً يدعو إىل نس�يان ما مىض والنظر 
ّ
ّز بأن «الوطنيني 
«إىل املس�تقبل» الذي س�يتمي
(على فروقاته�م) س�يبذلون ال�دم األحم�ر 
ُ
تنقص عنارص عدي�دة للحديث عن
نفس�ه».
فاشية ،لكن قد يسمح هكذا خطاب بالحديث
ع�ن «فاش�ية جدي�دة» تتفاع�ل يف مختربات
املجتمع�ات الغربي�ة ،ولن يعرف أح�د إىل أين
ستقود ..فلننتظر أيام عهد ترامب.
هل فعالً تطوي الوالي�ات املتحدة صفحة،
وتفت�ح عىل أخرى أكثر قتامة؟ الس�ؤال الذي
ُ
طرح للمرة األوىل ،غداة انتخاب دونالد ترامب
رئيساً ،تك ّرر بعد تنصيبه الرسمي .والشهران
اللذان فصال بني املرة األوىل والثانية ،لم يكونا 
كافيني إلعطاء إجابة واضحة عن التس�اؤل؛
فبعدما حفال بالتكهّ ن ،جاء خطاب التنصيب
ليزي�د من منس�وب الحيرة ،خصوص�اً لدى
خصوم ترامب ،الذين توقعوا هفوات ومواقف
مثيرة للجدل لم تصدر عن�ه هذه املرة .وربما 
أصيب ه�ؤالء بخيب�ة أمل ،بعدم�ا تم ّكن من
إلب�اس خطاب�ه الش�عبوي ثوباً رس�مياً ،من
دون أن يزي�ل عنه بعض «الش�وائب» التي قد
تعكس�ها فجاجته وحدّته املعهودتان .سعى
الرئيس األمريكي الـ 45إىل الخروج عن النص
املعت�اد ،منذ بداي�ة كالمه إىل آخ�ره .فق ّرر يف
الفقرة األوىل إعادة السلطة إىل الشعب.
وق�ال« :مراس�م الي�وم لها معن�ى خاص
للغاي�ة ،ألنن�ا ال نق�وم بمجرد نقل الس�لطة
م�ن إدارة إىل أخ�رى ...بل إننا ننقل الس�لطة
من واش�نطن العاصمة ونعيدها إىل الش�عب
األمريك�ي» .وواص�ل يف هذا املس�ار ،فتمحور 
خطاب�ه ح�ول أربع كلم�ات مفتاحي�ة هي:
وظائ�ف ،ازده�ار ،وطني�ة ،ح�دود ،ليصل يف

أحد األج�زاء إىل العبارتني األساس�يّتني اللتني 
طاملا روّ ج لهما ،أي« :أمريكا أوالً» ،و»سنعيد
أمريكا عظيمة مجدداً».
يف القاموس التحلييل ،ليست هذه الكلمات
غريب�ة عن سياس�ات الرؤس�اء الس�ابقني،
وإن كانت تأتي بلغة أكثر دبلوماس�ية .ولكن
يف حال�ة ترام�ب ،فإن ذل�ك يعني :انس�حابا ً
م�ن اتفاق�ات تجارية دولي�ة ،حمائية ،نزعة
قومية ،وطالقا ً مع نظام عاملي قديم يف مقابل
بناء نظام جديد معادٍ  للعوملة االقتصادية.
«طوال عقود مديدة ،قمنا بإثراء الصناعة
الخارجي�ة عىل حس�اب الصناع�ة األمريكية،
وقدمنا الدعم امل�ايل لجيوش دول أخرى بينما 
س�محنا بالتدهور املحزن جداً لجيشنا» ،قال
ترامب ،مضيفاً« :دافعنا عن حدود دول أخرى
بينم�ا رفضن�ا الدفاع ع�ن حدودن�ا .وأنفقنا 
ترليون�ات وترليون�ات ال�دوالرات يف الخارج،
بينم�ا تقادم�ت البن�ى التحتي�ة األمريكي�ة
وأصبح�ت متده�ورة ومتداعية .لق�د جعلنا 
دوال ً أخ�رى غني�ة بينم�ا اختفت ث�روة وقوة
وثقة بالدنا».
ول�م يغفل وس�ط كل ذلك عن اإلش�ارة إىل
الطبقة الوس�طى التي اعتُبرت الخزان الذي
استعار منه شعاراته االقتصادية ،فقال« :لقد
انتُزعت ثروة الطبقة الوس�طى ملواطنينا من
منازلهم ،وأعيد توزيعها عىل العالم بأكمله».
بع�د هذه النظ�رة الس�وداوية التي قدمها 
ع�ن الواق�ع ،انتق�ل الرئي�س األمريك�ي «إىل
املس�تقبل» ومأل خطاب�ه بالوع�ود ،فأكد أن
«كل ذل�ك ب�ات م�ن امل�ايض .واآلن أصبحن�ا 
نتطل�ع فق�ط إىل املس�تقبل» .وحني اس�تدار 
إىل الخ�ارج قال« :نحن املجتمعين هنا اليوم 
نص�در مرس�وما ً جديداً يجب أن تس�معه كل
مدينة وكل عاصمة أجنبية وكل دائرة سلطة.
من هذا اليوم فصاعدا ً س�تحكم رؤية جديدة
بالدن�ا .من ه�ذه اللحظ�ة فصاعدا ً س�تكون

أمريكا فقط أوالً .أمريكا أوالً».
�رر ترام�ب مواقف�ه الس�ابقة ع�ن أن
وك ّ
«كل قرار بش�أن التجارة والرضائب والهجرة
والشؤون الخارجية س�يُتخذ ملصلحة العمال
األمريكيني والعائالت األمريكية» ،مشريا ً إىل أنه
«يج�ب أن نحمي حدودنا من اآلثار التخريبية
للدول األخرى ،الت�ي تصنع منتجاتنا وترسق
رشكاتنا وتدمر فرصنا الوظيفية .إن الحماية
ستقود إىل ازدهار عظيم وقوة عظيمة».
ق�د ال يك�ون املوق�ف ،أم�س ،مختلفا ً عن
مواقف ترام�ب املعهودة الت�ي تتمحور حول
مهاجمة الطبقة السياس�ية الحاكمة ،ولكن
من األكيد أنه يرتتب علي�ه الكثري من األبعاد،
خصوصا ً إذا ما أخذت يف االعتبار عبارات عدة.
فقد قال إن «واش�نطن ازدهرت ،لكن الشعب
ل�م يحصل عىل حصة من ثروته» ،مشيرا ً إىل
أن «السياسيني ازدهروا ،ولكن تركت األعمال
وأُغلق�ت املصانع .وحمت املؤسس�ة نفس�ها 
لكنها لم تقم بحماية مواطني بلدنا».
وربما بدا الرئيس امللياردير جديا ً يف خطابه
هذا ،ولكن�ه لم يكن مقنعاً بالنس�بة إىل كثري
م�ن املراقبين الذي�ن ال يرون أمامهم س�وى
إدارة تتكوّن من نخبة النخبة ،وهو ما أش�ار 
إلي�ه زيد جيالن�ي ،يف موقع «ذي إنرتس�بت».
فعلى الرغم م�ن أن الكاتب أعط�ى الخطاب
ّ
حق�ه من ناحية اتس�امه بالنارية والقومية،
لكن�ه رأى أن «كلم�ات ترام�ب على عتب�ات
الكابيتول تحمل القليل من الشبه مع حقيقة
اإلدارة الت�ي يبنيها» .وأعطى مث�اال ً عىل ذلك
أن «مجموع�ة غولدم�ان س�اكس املرصفية،
املعروف�ة بأنه�ا مق ّرب�ة من خص�وم ترامب
يف الح�زب الديموقراط�ي ،طرحت س�تة من
متخ ّرجيها لتوليّ مناصب أساس�ية يف إدارته،
بمن فيهم املرشح لتويل وزارة الخزانة ستيف
منوشني» .وفيما لفت إىل أن ترامب تحدث عن
«األمهات واألطفال املحاطني بالفقر يف مدننا،

وع�ن املصان�ع الصدئة املنترشة مث�ل القبور 
عىل أرايض أمتنا» ،ذكر أن منوشني «بنى ثروة
م�ن إدارته املص�ارف التي ض ّلل�ت املقرتضني 
واستحوذت عىل بيوتهم».
م�ن جهة أخرى ،لفت الكاتب إىل أن ترامب
قال للماليني إنه «عندما تفتح قلبك للوطنية،
لي�س هناك مكان للتحيّز» ،وهو األمر الذي ال
يتطابق مع «وجهة نظر مرشحه إلدارة وكالة
االس�تخبارات املركزية مايك بامبيو الذي كان
قد وصف الح�رب عىل اإلرهاب بأنها نزاع بني 
اإلسلام واملس�يحية ،وأيضا ً ال تتناس�ب مع 
مستشاره لألمن القومي مايك فلني الذي كان
قد وصف األسلمة بأنها رسطان».
السياس�ة الخارجية لم تح َ
ظ س�وى بجزء
بس�يط م�ن خط�اب ترام�ب .فقد ّ
 مل�ح إليها 
بقوله« :سنس�عى إىل صداقات وحس�ن نيات
م�ع دول العال�م ،ولكنن�ا س�نفعل ذل�ك عىل 
أس�اس الفهم ب�أن من حق جميع الش�عوب
أن تض�ع مصالحها أوالً» .وأضاف« :س�نعزز
التحالفات القديمة ونشكل تحالفات جديدة،
ونوحد العالم املتحرض ضد اإلرهاب اإلسالمي 
املتطرف الذي س�نزيله بش�كل كامل من عىل 
وجه األرض».
وفيم�ا ل�م يتح�دث بش�كل مس�هب ع�ن
السياس�ة الخارجي�ة يف خطاب�ه ،فق�د نرش
موقع البيت األبيض ّ
ملخص�ا ً عنها ال يختلف
ع�ن ترصيح�ات ترام�ب الس�ابقة .فقد كرر 
وع�ود حملت�ه بتحقي�ق «السلام م�ن خالل
القوة» ،وببن�اء الجيش وهزيمة «املجموعات
اإلرهابي�ة اإلسلامية املتطرف�ة» ،وإلغ�اء
االتفاقات التجارية الفاشلة .ولم يوفر البيان
أي تفاصي�ل عن الطريقة التي س�تحقق من
خالله�ا إدارت�ه أهدافه�ا .وعن استراتيجية
�رر تلك الت�ي طغت عىل 
محارب�ة اإلره�اب ك ّ
عهد س�لفه ب�اراك أوبام�ا ،واملرتبطة بالعمل
م�ع التحالف�ات الرشيك�ة ،وقط�ع التمويل

عن اإلرهاب وتوس�يع التعاون االس�تخباري.
وأش�ار البي�ان إىل أن�ه س�يجري االنخراط يف
الحرب اإللكرتونية ضد شبكات اإلرهاب.
ويف م�ا يمك�ن أن ي�راه البعض إش�ارة إىل
روس�يا ،ذك�ر البي�ان أن�ه «م�ن خلال اتباع
سياس�ة خارجي�ة مبني�ة على املصال�ح
األمريكي�ة ،س�نتبنى الدبلوماس�ية» ،مضيفا ً
أن «العال�م يج�ب أن يع�رف أنن�ا ال نذهب إىل
الخ�ارج م�ن أج�ل البحث ع�ن أع�داء ،وأننا 
سعداء دائما ً عندما يتحوّل األعداء القدماء إىل
أصدقاء ،وعندما يتحوّل األصدقاء إىل حلفاء».
يف التجارة ،ك ّرر البيان وعد ترامب بس�حب
الوالي�ات املتحدة م�ن اتفاقي�ة الرشاكة عرب
ّ
املحيط اله�ادئ ،التي وقعت عليه�ا  12دولة
الع�ام امل�ايض ،بم�ا فيه�ا الوالي�ات املتحدة،
وم�ا ع�دا الصني .وذك�ر أن الوالي�ات املتحدة
ستنس�حب من اتفاقية «نافت�ا» ،إال إذا وافق 
رشكاء الواليات املتحدة ــ أي املكس�يك وكندا 
ــ عىل إعادة التفاوض عىل بعض عنارصها،
وه�و أمر كانت ق�د ذكرت حكومت�ا الدولتني 
أنهما تريدان القيام به.
ولع ّل الالفت ّ
أن البي�ان لم يتط ّرق إىل إلغاء
االتفاق النووي مع إي�ران أو إعادة التفاوض
علي�ه ،وهو ما كان ق�د ردّده ترامب أكثر من
مرة .وفيما تكثر التحذي�رات من القيام بأمر 
ّ
مماث�ل ،ب�دا أن ترامب وجد طريقة تس�اعده
عىل عدم تجاهل إيران ،من دون أن يُلزم نفسه
بأي وعد يختص باالتفاق النووي معها ،فقال
ّ
آخر مخصص للسياسة الدفاعية نُرش
يف بيان
على موقع البيت األبيض ،إن إدارته س�تطوّر 
نظاما ً صاروخيا ً «للحماية من هجمات دول،
مثل إي�ران وكوريا الش�مالية» ،م�ن دون أن
يذك�ر أيّة تفاصيل بش�أن م�ا إذا كان النظام 
سيختلف عن النظم الخاضعة للتطوير حالياً،
أو تكلفته ،أو كيف سيتم تمويله.
*األخبار البيروتية
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صحيفة أمريكية :رئاسة ترامب قفزة يف
الظالم ..وأبو مرزوق :جاه ٌل وال يعرف
مصري َمن أشعلوا الحروب الصليبية

يديعوت أحرونوت:
قاد ُة جيوش عرب
شاركوا باجتماعٍ
حضرته قيادة
األركان الصهيونية

 متابعات:قال الكاتب بصحيفة (واش�نطن بوس�ت) يوجني روبنسون إنه لم
ير يف حياته رئيس�ا ً جديدا ً ألمريكا يُس�تقبل بحماسة منقطعة النظري
َ
وبخوف ونفور كبريين يف الوقت نفسه مثلما يُستقبل تنصيب الرئيس
األمريكي الجديد.
وأش�ار إىل أن�ه ال أح�د يعل ُم
الكيفي�ة الت�ي س�تكون عليها 
إدارة ترامب ،مُضيفا ً أنه يراهن
على أن ترم�ب نفس�ه ال يعل�م
ذلك.
وذك�ر أن ترم�ب يختلف عن
ُك ّل الرؤس�اء الذي�ن س�بقوه،
األمر ال�ذي يجعل فترة حكمه
كالقف�زة يف الظالم ،موضحا ً أن
الرجل لي�س لدي�ه أيديولوجية
ثابت�ة ،وال خبرة س�ابقة يف
الحك�م وال يف الخدم�ة العام�ة
مدني�ة كان�ت أم  عس�كرية،
وطوال حيات�ه العملية كلها لم
يعم�ل إال يف أعمال أبيه وأعماله
َ
الخ َّ
اصة.
واآلن ،يق�ول روبنس�ون،
إن أم�ام  ترام�ب  320مليون�ا 
(الش�عب األمريكي) لهم الحق يف قول ما يجب عليه عمله ،وأعرب عن
اعتقاده بأن هذا وضع سيكون من الصعب عليه فهمه.
ثم تح�دث الكاتب عن صف�ات ترامب الش�خصية ورسد الفضائح
التي تكش�فت ضده خلال الحملة االنتخابية وما بعده�ا ،مُضيفا ً أنه
يك�ذب يف ُك ّل األوقات وبكل ج�رأة إىل الحد الذي يحتاج فيه ُك ّل ترصيح
ي�ديل به إىل التحق�ق من صدقه ،كما أنه جاهل بش�كل فاضح بش�أن
األمة التي هو بصدد قيادتها ،وأن فريقه الذي اختاره من املليونريات ال
عالقة لهم بسواد الناس.
وأع�رب عن خش�يته من أن تتس�بب «ش�طحات» ترام�ب وردوده
القاس�ية غري املناس�بة مثل التي أش�بع بها بعض الرم�وز وغريهم يف
أمريكا ،يف إش�عال حرائق من قادة الصني وحتى قادة روسيا ،حيث إن
الرضر ال يقترص عليه وحده ،بل سيتحمله ُك ّل األمريكيني.
ودع�ا الكات�بَ  األمريكيني إىل إقن�اع ترامب ،عرب النواب يف الس�لطة
الترشيعية وعرب احتجاجاتهم ،بأن الش�عب هو مصدر الس�لطة ،وأنه
ً
مطلقة،
هو الذي يقرر مصريه بنفس�ه ،وأن س�لطات الرئيس ليس�ت
بل قابلة للتقييد.
فيما أك�د موىس أبو م�رزوق نائب رئيس املكتب الس�يايس لحركة
َ
أن الرئيس األمريكي الجديد دونالد ترامب جاه ٌل وال يعرف
«حم�اس»،
مصير مَ ن أش�علوا الحروب الصليبي�ة ،مضيفا» نح�ن أمة قد تخرس
معركة لكنها تنترص يف ُك ّل حروبها وتعلم البرشية سمو رسالتها».
وج�اءت ترصيحات أبو مرزوق يف تغريدة على «تويرت» تعقيبا ً عىل 
ترصيح�ات الرئيس األَمريكي ترام�ب ،والتي تعهد فيه�ا بمحاربة ما 
اإلر َهـاب اإلسالمي».
أسماه « ْ
ولف�ت إىل ما قال�ه ترام�ب يف خطابه خلال حفل تنصيبه رئيس�ا ً
للواليات املتحدة األَمريكية »:س�وف نعزز التحالفات القديمة وتش�كل
أُ ْ
 اإلر َهـاب اإلسالمي الراديكايل ،والذي
ـرى جديدة ،ونوحد العالم ضد ْ
خ َ
سنقوم بمسحه من عىل وجه األرض».

 متابعات:ُ
صحيف�ة «يديع�وت
كش�فت
َ
احرون�وت» العربي�ة أن «قادة جيوش
عربي�ة ش�اركت يف اجْ تمَ �اع ق�ادة
الجي�وش لحل�ف ش�مال األطلسي 
«الناتو» السنوي يف بروكسل ،بحضور 
نائب قائ�د الجي�ش الصهيوني ،يائري
جوالن».
وق�د نشرت صحيف�ة «يديع�وت
احرون�وت» نهاي�ة األس�بوع امل�ايض
ه�ذا الخبر  مبرزة في�ه االجْ تمَ �اع
الثنائي الذي جم�ع نائب قائد الجيش
الصهيوني م�ع قائد الجي�ش الرتكي 
عىل هامش االجْ تمَ اع ،والذي يعترب هو 
األول منذ اقتح�ام الجيش الصهيوني 
لسفينة مرمرة الرتكية عام .2010
وأشارت الصحيفة أن اجْ تمَ اع قادة
الجي�وش لحلف «النات�و» جاء لبحث
اإلر َهـاب».
السبل والطرق ملواجهة « ْ
وق�د ش�ارك يف االجْ تمَ �اع رؤس�اء
أركان مصر واألردن والجزائر ولبنان
والكوي�ت والبحري�ن واملغرب وتونس
ودول عربية أ ُ ْ
ـ�رى ،وأكدت مصادر 
خ َ
الجي�ش الصهيون�ي بش�كل رس�مي 
حصول هذا االجْ تمَ اع ولقاء نائب قائد
الجي�ش الصهيوني يف املؤتمر رؤس�اء
أركان الدول العربي�ة ،دون إعطاء أي
تفاصيل محددة تشير إىل طبيعة هذا 
اللقاء إذَا كان ثنائي أَوْ فقط يف املؤتمر 
العام.
بدوره�ا ،س�ارعت قي�ادة الجيش
اللبناني إىل نفي مشاركة رئيس أركان
جيشها يف هذا االجْ تمَ اع إىل جانب عدد 
من ال�دول العربي�ة حس�ب ادعاءات
الصحاف�ة العربية ،مؤك�دة أن رئيس
أركانها لم يسافر أساسا إىل بروكسل.

فيما تُلغي زيارتَها لبلجيكا خ�شية التوقيف الرتكابها جرائم حرب

يجتمع بالصهيونية ليفني..
سعودي
أمري
ُ
ٌّ
ٌ
الصور ُة «الود ّية» تتحدث تطبيعاً!
 -متابعات:

َ
ِ
سياس�ة التطبي�ع م�ع الكي�ان
تواص� ُل الس�عودي ُّة
ْ
عرب بواب�ة االق َ
تصاد .فقد
 امل�رة
اإلرسائيلي ،ولكن هذه
ّ
نرشت وزير ُة الخارجية الصهيونية الس�ابقة “تس�يبي 
ليفني” ص�ور ًة لها جمعتها باألمري الس�عودي تركي يف
ْ
اع�ات املنت�دى االق َ
الفيص�ل ،عىل هام�ش اجْ تمَ
تصادي
العاملي املنعقد يف مدينة دافوس السويرسية.
وأشارت ليفني عىل حسابها الشخيص يف موقع تويرت
يف تعليقه�ا على الص�ورة “يف دافوس م�ع األمري تركي 
الفيص�ل بعد نقاش�ات ح�ول املنطقة وعملية السلام 
م�ع وزي�ر الخارجي�ة األردني ورئي�س بنك االس�تثمار 
الفلسطيني”.
ويأت�ي ه�ذا اللقاءُ الذي ل�م يُعلن عن فح�وى ما دار 
فيه؛ تتويجاً لسلس�لة من اللق�اءات التي أجراها مؤخرا ً
مسؤولون س�عوديون بمس�ؤولني إرسائيليني ،وبعد أن
دعا وزير الدفاع الصهيوني “ليربمان” الرئيس األَمريكي 
الجديد دونالد ترامب إىل الضغط باتجاه تش�كيل تحالف
عربي إرسائييل.
وهذه ليس�ت امل�رة األوىل التي يلتقي فيه�ا الفيص ُل،
املسؤولني اإلرسائيليني فقد التقى سابقا ً مدير املخابرات
�ار األمن
العس�كرية األس�بق عام�وس يادلني ،ومستش َ
القومي لرئيس الوزراء اإلرسائييل الجنرال يعقوب عامي 
درور ،ووكيل وزارة الخارجية دوري غولد.
وس�بق للفيصل أن أثنى على ليفني يف أحد مؤتمرات
“األم�ن” يف أملانيا أم�ام الجمهور يف الجلس�ة قائالً “أنا 
أدرك ملاذا تفاوضني عن إرسائيل” وردت ليفني عىل ثناء
َ
تجلس معي 
الفيص�ل بالقول “أتمنى لو كان يمك�ن أن
عىل املنصة ونتحدث عن ذلك”.
وكان الجنرا ُل الس�عودي املتقاعد أنور عشقي أجرى

أواخ�ر العام امل�ايض زي�ارة إىل إرسائيل ,التق�ى خاللها 
بالعديد من املسؤولني الصهاينة.
ويف س�ياق آخر ،ألغ�ت وزيرة الخارجي�ة الصهيونية
السابقة ،تس�يبي ليفني ،زيارتها إىل بلجيكا ،بعد إعالن
مدعين بلجيكيني عزمهم التحقي�ق معها حول ارتكاب
«جرائم حرب» يف غزة خالل عدوان .2009-2008
وكان املتحدث باسم محكمة «راسل» حول فلسطني،
فران�ك ب�ارات ،ق�د أف�اد ب�أن مكت�بَ  املدع�ي الفدرايل
البلجيكي سيوقف ليفني فور وصولها بلجيكا؛ من أجل
التحقيق معه�ا يف الدعوى املقدمة باس�م مجموعة من
ضحايا عدوان .2009-2008
ووفق بارات «كان من املتوقع أن تص َل ليفني بلجيكا 
الي�وم االثنني يف إطار نش�اط إرسائيلي مناهض لحركة
املقاطعة؛ إال أنه جرى ش�طب اس�مها من النش�اط ،ما 
ً
قدومها خوفا من املالحقة».
يفيد بإلغاء
وقالت «الرابطة البلجيكية الفلس�طينية» التي تدعم
الدعوى يف بيان أنها «تريد محاسبة ليفني عىل دورها يف
ً
كان رئيس�ا لوزراء
الحرب ،إضافة إىل إيهود أوملرت الذي
يرا 
االحتلال يف ذل�ك الوقت ،وإيه�ود بارك ال�ذي كان وز ً
للجيش».
يذكر أنه استشهد أكثر من  1400فلسطيني وهدمت
مئ�ات البيوت خالل العدوان الصهيوني يف الفرتة بني 27
ديسمرب  2008و 18يناير .2009
ويح�ق للقض�اء البلجيك�ي اعتق�ال أي ش�خص يف
بلجيكا يف حال االشتباه بارتكابه جرائم تتعلق بالقانون
ال�دويل ،يف ح�ال كان أح�د الضحاي�ا يحم�ل الجنس�ية
البلجيكية.
ويف ديس�مرب  2009ألغ�ت ليفني زي�ارة إىل لندن بعد
إبالغه�ا بص�دور مذك�رة اعتق�ال بحقها م�ن محكمة
بريطانية بسبب دورها يف تلك الحرب.

ال�سعودية حتاولُ ا�ستخدامَ الإرْهَ ـابيني لإحداث تغيريات يف ال�ساحتني الع�سكرية وال�سيا�سية اليمنية

 -متابعات:

نقل إرْ َهـابيي سوريا إىل اليمن ..الغايات والتداعيات

قب�ل أس�ابيع من اآلن أعل�ن الل�واء محمد أنور 
 استخباراتي يمني يف
محمد البرشي وهو مس�ؤو ٌل
ٌّ
صنعاء أن الس�عودية قامت بإرس�ال مئة وس�بعة
وخمسين إ ْر َهـابيا مأج�ورا من س�وريا إىل اليمن
وأن هؤالء وصلوا مطار عدن عىل متن طائرة تركية
 اإلر َهـابيين ه�م من داع�ش وجبهة
موضح�ا ً أن ْ
النرصة وهم فارون من حلب.
وهناك س�يناريوهات محتملة تق�ف وراء هذه
العملية الت�ي تأتي يف أعقاب الهزائم الس�عودية يف
الخارج والداخل والتي تأتي بالتنس�يق بني الرياض
 اإلر َهـابيين املهزومني يف
وأنق�رة وترم�ي إىل نق�ل ْ
س�وريا إىل األَمَ ـاك�ن املتوت�رة األ ُ ْ
ـرى مث�ل ليبيا 
خ َ
واليم�ن ولبن�ان وس�يناء املرصي�ة ،ويف املرحل�ة
 اإلر َهـابيني يف عدة
االوىل ت�م نرش قس�م من ه�ؤالء ْ
محافظات يمنية فيما نجح تنظيم القاعدة أَيْضا ً يف
الس�يطرة عىل زنجبار عاصمة محافظة أبني وهذا 
يفسح املجال أَمَ ـام تحرك أ َ ْكبَـر لإل ْر َهـابيني.

أسباب نقل اإلرْ َهـابيني إىل أَ َمـاكن
ُ
أُخْـ َرى

 اإلر َهـابيون ع�دة خيارات بعد هزائمهم
يواجه ْ
يف أَمَ ـاك�ن انتش�ارهم فإم�ا الع�ودة إىل بلدانه�م
األصلي�ة وإم�ا االنتش�ار  يف املناط�ق النائي�ة أ َ ْو
تس�ليم انفسهم واما االنش�قاق وتشكيل جماعات
مسلحة تحت مسميات أ ُ ْ
ـرى أَوْ الذهاب إىل الدول
خ َ
املضطربة األ ُ ْ
ـ�رى كما فعل تنظي�م القاعدة بعد
خ َ

الهزيم�ة يف افغانس�تان؛ ونظراً للظروف الس�ائدة
 اإلر َهـابيني اختاروا الذهاب إىل البلدان
اآلن يب�دو أن ْ
األ ُ ْ
ـ�رى ومنها اليمن الذي يش�كل بيئة مناس�بة
خ َ
النتش�ارهم فهذا البلد يشهد حربا ً وعدوانا ً خارجيا ً
أَيْضا ً وليس�ت فيه حكومة قوية ويس�هل الحصول
فيه عىل السالح ويسود فيه االنقسام ويتفىش فيه
ْ
الفق�ر االق َ
تصادي والثقايف ويعان�ي من فراغ أمني 

 اإلر َهـابيني من
وس�يايس وهذا يس�هل عملية نقل ْ
سوريا والعراق إىل اليمن.

تداعيات نقل اإلرْ َهـابيني إىل اليمن
ُ

ُ
د اإلر َهـابيني يف
 الس�عودية زي�ادة ع�د
تح�او ُل
ْ
اليمن بالتنس�يق م�ع تركيا الس�تخدامهم يف وجه

أَن ْ َ
صـ�ار الله والقوى الثوري�ة اليمنية لكن الرياض
تري�د أن تك�ون ه�ذه العملي�ة تحت الس�يطرة وال
 اإلر َهـابيون عليها مستقبالً.
ينقلب هؤالء ْ
 اإلر َهـابيني إىل اليمن مهما تكن
إن إدخال هؤالء ْ
أس�بابه فإنه س�يزيد من تفاق�م األَو َ
ْض�اع األمنية
والف�وىض وس�يعقد األزم�ة اليمنية ،وهك�ذا تريد
الس�عودية االنتق�ام م�ن اليمنيني بس�بب خيبتها 

هن�اك ،وم�ن جهة أ ُ ْ
ـ�رى يمكن أن ي�ؤدي ادخال
خ َ
اإلر َهـابيين إىل اليم�ن إىل عرقلة عمل املؤسس�ات
ْ
السياس�ية اليمني�ة مث�ل حكومة االنق�اذ الوطني 
واملجل�س الس�يايس األعلى ويوج�د خالف�ات بني 
أَن ْ َ
صـ�ار الل�ه وعلي عبدالل�ه صالح ح�ول كيفية
 اإلر َهـابيين وه�ذا س�يرض بالحكوم�ة
مواجه�ة
ْ
اليمنية يف صنعاء.
إن الس�عودية قد غريت وجه�ة املعارك يف اليمن
نحو املناطق الشمالية ومناطق انتشار أَن ْ َ
صـار الله
 اإلر َهـابيني أداة ضغط عىل الش�عب اليمني 
ليكون ْ
وأَن ْ َ
صـار الله ،أن الس�عودية العاج�زة عن الدخول
إىل ش�مال اليمن خالل  22شهرا ً من العدوان تسعى
 اإلر َهـابيني وتجهيزه�م لتحقيق 
الي�وم إىل تقوي�ة ْ
انجاز ما يف ش�مايل اليمن بع�د عجزها عن تحقيق 
انج�ازات يف باق�ي املناط�ق ،كما أن الري�اض التي 
تش�عر بخطر صواري�خ أَن ْ َ
صـار الله تريد اس�قاط
هذه الورقة من يد أَن ْ َ
 اإلر َهـابيني 
صـار الله عرب نرش ْ
عىل حدودها الجنوبية.
لقد استخدمت السعودية عدة جماعات واتبعت
ع�دة أ َ َ
س�اليب لتأمين حدودها الجنوبي�ة لكن من
دون ج�دوى ،فهي تارة لجأت إىل إ ْر َهـابيي القاعدة
وت�ارة زادت قواته�ا هن�اك واآلن تظ�ن الري�اض
بانها تس�تطيع القيام بخطوة م�ا إذَا نرشت هؤالء
اإلر َهـابيين املس�تقدمني يف ش�مال اليمن وجنوب
ْ
الس�عودية ومن ثم احداث تغيري يف س�احة املعارك
يف اليمن.
*موقع الوقت التحليلي

ق����وى الطغيان مجتمع ًة تتحرك ف����ي العدوان على بلدنا حتت الراية
األميركية لتدمير املنطقة واس����تعباد ش����عوبنا وهن����اك عملية ترويض
كبيرة في األمة من أجل االستسالم للظلم واالحتالل.

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

( ددعلاعلاا ينثإلالانينثإلاثإلا 23نينثإلالاني  23نينثإلاثإلالا

كلمــــــة أخـــــيرة

ليست الرتامبية
َمن تنفخ يف الصور !
علي المحطوري

ما إن أُعلن عن فوز ترامب بالرئاسة
األمريكي�ة يف الثامن من نوفمرب املايض
 ر َك�بُ  الخلي�ج خوفاً،
حت�ى اصطك�ت ُ
ُ
وارتع�دت فرائص حلف�اء أمريكا حول
ُ
أوروب�ا نفس�ها أصابها 
العال�م ،حت�ى
َ
الهل ُ
«حلف
�ع م�ن رئي�س يق�و ُل ب�أن
خروج
النات�و» أصبح م�ن امل�ايض ،يف
ٍ
عن العُ �رف األمريكي منذ نهاية الحرب
العاملية الثانية.
َ
ترام�ب البي�ت
واآلن وم�ع دخ�ول
َ
األبي�ض يف العرشي�ن م�ن الش�هر 
َ
ا العال ِم مَ ن
الج�اري ..ليس أح� ٌد يف ه�ذ
ينتظر التفاتة رحمة وش�فقة أمريكية
كالس�عودية؛ نظراً ملا تعانيه من «مأزق
وج�ودي» أوقعها في�ه أوباما ورحل ،تاركاً لخلفه ترام�ب أن يتعهّ َد «الخليج
والس�عودية خصوص�اً» بما يراه مناس�باً ،وما ي�راه ترامب اآلت�ي من عالم
التجارة هو «زيادة رفع ثمن الحماية» ،وهو ما يرهق امليزانية السعودية بما 
ال قبل لها به ،لكن ما هي فيه من «العناد واملكابرة» س�يجعلها مس�تعد ًة أن
تشتريَ «األربع السنوات الرتامبية» سلفاً ،مقابل أن يلتزمَ لها ترامب بإعادة
ُ
وتلك هي غاية ما تأملُه السعودية من ترامب يف صفقةٍ
صنعاء إىل حظريتها،
ثر من ذلك بتس�هيل «تهويد
تتمناها مهما ك ّلفها من ثمن ،بل ومس�تعد ٌة ألك َ
ِ
القدس املحتلة» وتحقيق حُ
ل�م الصهيونية بتثبيت الحق اإلرسائييل يف الضفة
الغربي�ة والقدس املحتلة ،وإلغاء حق العَ ْودَة ،وتصفية القضية الفلس�طينية
إىل األبد ،والدخول يف سلام عربي كامل وش�امل مع نتنياهو ،وتسليمه زمام 
أمور املنطقة.
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ْسـان)!!
ُّ
تسو ُس (اإلن َ
زيد البعوة
عندما يتس�و ُ
َّس اإلن ْ َس�ـا ُن يُص ِبــحُ خطريا ً ويجلب
على نفس�ه الكثيرَ م�ن األم�راض واألوج�اع فتصيبُه
بكتريي�ا الشر ويص�ابُ  باإلس�هال الفك�ري والثق�ايف
والضع�ف اإليمان�ي واملعنوي ويصبح عنرصا ً س�لبيا ً يف
مجتمعه..
يتسوس اإلن ْ َسـان ليس بسبب الشكوالته والحلويات
وال بسبب االكثار من األكل وعدم النظافة ،فهذه أعراض
تسوس األسنان وليس اإلن ْ َسـان..
إذا تس�وس اإلن ْ َس�ـان ل�ن ينفع في�ه ال معجون وال
ٌ
ذل�ك ،فهذا مرض
مضمضة وغرغ�رة وال أدوية وال غري
عُ ضا ٌل ال دواء له إلاّ وصفات طبية عسكرية وثقافية..
�ور بين تس�وس اإلن ْ َس�ـان
ال تختل�ط عليك�م األم ُ
َ
واألس�نان ،فالتس�وس هن�ا يعن�ي االنح�راف النفسي 

والفكري والثقايف ال�ذي إذَا اصاب الفرد فإنه يؤثر عليه
ويؤثر عىل املجتمع من حوله..
والتس�وس النفسي نوعان تس�وس خطير وخبيث
فعال ونش�ط تماما ً كعنارص داع�ش واملنافقني ،وهناك
تسوس خفيف ويمكن عالجه برسعة كحاالت املحايدين
واملغرر بهم..
َ
ولكن الحالة الثانية قابلة للنمو واالنتش�ار من خالل
األج�واء املحيط�ة به�ا فقد يس�اعد إعالم الع�دوان من
خالل األراجيف والكذب والتضليل يف التسوس أكثر حتى
تصبح ورما ً خبيثاً..
من اآلثار واملسببات لتسوّس اإلن ْ َسـان هي الثقافات
املغلوط�ة واملقاص�د الش�خصية وحب املال والس�لطة
والغ�رق يف الش�هوة واالبتعاد عن ه�دى الله واالنزالق يف
عالم الرذيل�ة واالنحالل الال أخالقي وعبادة الش�يطان،
وهذه أبرز األسباب..

«إسلاَ م» يري ُد ترامب
أَ ُّي ْ
القضا َء عليه؟!

َ
كلمة رئيس أَمريكا الجديد دونالد
تابع الكثريون
ترام�ب ..وَمن خلال متابعتي الش�خصية وجدتُه
حاول تقمُّ َ
ص لُغة العقل وطمأنة اآلخرين ،س�واء
يف الداخ�ل األَمريك�ي أ َ ْو عىل مس�توى العالم ،عدا 
فقر ٍة واحد ٍة حرص عىل أَن يظهر من خاللها قويا ً
ْ
عىل اإلسَل�اَم ..قبل
وحازم�ا ً عندما قال :س�نقيض
�ادر إىل الذهن فورا ً
أَن يردفه�ا بـ «املتطرف» ،ليتب َ
ُ
ما ه�ي مواصفات
س�ؤا ٌل هام وجوهري مفادُه:
ْ
اإلسلاَم املتطرف من وجهة نظر ترامب؟ ،وما هي 
ْ
مواصفات اإلسَل�اَم املعتدل الذي س�تبار ُكه أَمريكا 
ْ
وهل هو اإلسلاَم الذي أنزله الل ُه عىل 
وترىض عنه؟،
ُ
ـرآن الكريم؟ ،أم أَن
رس�وله محمد
وكما هو يف الق ْ
واش�نطن س�تعمَ ُل أ َ ْو عملت عىل إيجاد نسخة من
ْ
اإلسلاَم يخ ُدمُ هيمنتها وسياساتها ،وبالتايل تعمل
عىل محاربة ما سواه!.
رؤس�ا ُء أَمريكا الس�ابقون كانوا يتحدثون عن
اإلر َهــاب» والقاع�دة ،وترامب الق ُ
ادم
محارب�ة « ْ
َ
الجدي�د أ َ ْ
 لفظة
صبَـ�ح يتحدث بلغةٍ مغاي�رةٍ يرتُ ُك
اإلر َهــ�اب» العام�ة التي تش�مَ ُل غريَ املس�لمني 
« ْ
ْ
عن اإلسَل�اَم 
وح�رص أَكث�ر من مرة على الحديث
الذي يردفه بصفة املتط�رف ..وهذا تطور الفت يف
السياسة األَمريكية.
ونح�ن نتح�د ُ
 اإلر َهــ�اب ال
َّث ع�ن مصطل�ح ْ
يعني أننا ننكر وج َ
�ود حركات متطرفة وتكفريية
ُ
وداعش�ية ،لكنن�ا نع�رف أَن أَمري�كا 
وقاعدي�ة
باعتراف ترامب ذاتِ�ه هي مَ ن أوج�دت هذا النوع
ْ
من الحركات املتطرفة باس�م اإلسلاَم ،وبالتايل من
الس�ذاجة االعتق�اد أَن ترامب ق�ادمٌ لالنقالب عىل 

سياس�ات ُ
 امل ّ
ؤسس�ات األَمريكية ،ولكنه سينتق ُل
أَوْ ي�ؤدي أدوارا ً جديدة تتناس�ب واملراح َل الجديد َة
لسياس�ات أَمريكا يف العال�م ،تبني عىل ما بدأه مَ ن
كان قبل�ه ،وتأخ�ذُ
َ
يف االعتبار الظ�روف األَمريكية
الداخلية ،ال س�يما املجال االقتصادي ..وهذا يعني 
أَن منطقتَن�ا وش�عوبَنا س�تظ ّل مسرحَ  الصراع
والعبث والحروب والف�وىض لحكام البيت األبيض
الجدد.
ُ
 البع�ض ممن يعتقدون أَن الحَ � َّل هو االنبطاحُ
 إلرادَة ترام�ب ،ال يعلم�ون أَن
ألَمري�كا والتس�لي ُم َ
األَمريك�ي لديه خطة جاهز ٌة تم تدش�ينها والعمل
بها منذ اس�تهداف أبراج مرك�ز التجارة العاملي يف
نيويورك يف العام  2001م ،فتم احتالل افغانستان
وتلاه العراق ،ولم يكن هناك ش�عار املوت ألَمريكا 
وال امل�وت إلرسائي�ل ،وعم�ل نظام صدام حسين 
بنصائ�ح ُك ّل املنبطحين وقام العراقي�ون بتدمري
ِ
عوامل قوته�م؛ امتثاال ً
أس�لحتهم والتخلص م�ن
ِ
لقرارات مجلس األمن ،ومع ذلك تم احتال ُل العراق
وقت�ل ما يقارب مليون عراق�ي ،معمر القذايف بعد
س�قوط ص�دام حسين أعلن مب�ارش ًة اج�راءات
تفكيك مصانع األس�لحة التي كان�ت بحوزته من
أج�ل ن�زع أَي س�بب يمك�ن أَن يجع� َل األَمريكان
يغضب�ون عليه ،ومع ذلك قتلوه بطريقة وحش�ية
مجرمة ،ولم يش�فع له التخليّ حتى عن مواقفه يف
نُرصة القضية الفلسطينية.
ني امل َخ ّ
ُ
طط؛ لكن الن
س�وريا كانت وال تزا ُل يف ع
نظامها السيايس غري مرتهن لألَمريكي تم ّكن من
الصمود برغ�م املؤامرة الكبرية والتدمري الش�امل

أمّ �ا األع�رض فه�ي كالت�ايل يصبح ه�ذا اإلن ْ َس�ـان
املتس�وس املنحط منافقا ً وعميالً ومرتزقا ً وشاذاً فكريا ً
وأخالقيا ً وعنرصاً هدّاماً يجلب الرش والويل والدمار عىل 
نفسه ومجتمعه..
ط ُر ُق الوقاية من هذا املرض الفتاك أن يُمنحَ  املصاب
فرص�ة للتوب�ة والرجوع من خالل النصيح�ة والتحذير 
والثقافة القرآنية ف�إن نفع هذا ،ما لم فليس هناك ح ٌّل
آخ�ر إلاّ املوت كعالج جذري يقيض عىل هذا املرض حتى
ال يتفشىّ ويستفحل ويصبح ظاهرة خطرية..
ْ
ألن م�ن أ َ ْ
َ�ح ي�رى اإلسَل�اَم م�ن خلال أَمري�كا 
صب
أخطر عىل اإلسلاَم من ّ
ْ
كفار قريش ومَ ن
وإرسائيل فه َو
يجل�ب الغزاة واملحتلني إىل بلده لقتل أهله وتدمري وطنه،
فهذا أخطر عىل قومه من الرسطان وانفلونزا الخنازير..
ُّ
والرتهل حتى
حافظوا عىل إن ْ َسـانيتكم من التسوُّس
ال يصيبَكم ما أصاب قومَ لوط وقوم صالح وقوم موىس.

حميد رزق
الذي تعرضت له بالده ..وهنا نس�تفيد أَن األنظمة
والح�كام املرتهنين ألَمري�كا يس�قطون بسرُ ع�ة
قياس�ية حني تتخىل واشنطن عنهم وتقرر رميَهم
يف مزابل التأريخ..
ُ
آخ�ر الرئيس الفلس�طيني يارس عرفات
مثا ٌل
َق ِب َل بالتسوية واعرتف بإرسائيل واستنفد الغرض
الذي تم إعادته من أجله إىل الضفة الغربية فقاموا 
بتس�ميمه وح�ارصوه حت�ى اس�تحالت إمكانية
معالجته وإنقاذه..
الش�اه ُد يف األمثل�ة الس�ابقة أَن األَمريك�ي ال
يحت�اج إىل ذريع�ة وأن منهجَ  االنبط�اح والرتاجُ ع 
والذعر من األَمريكيني وضجيج قوتهم وجربوتهم
ُنجي أ َ ْ
صحَ ابَه وإنما يس�هّ ل مهمة
ليس حالً ولن ي َ
الغزاة يف تحقيق أهدافهم وغاياتهم..
الس�ؤال :ما هو املرشو ُع الذي يمكن من خالله
للمس�لمني والع�رب الدف�ا ُع ع�ن أنفس�هم وع�ن
وجودهم وكرامتهم كبرش يف هذا العالم من حقهم
أَن يكونوا أمة مستقلة معربة عن ذاتها؟؟
ٌ
مع�روف ،لدينا تجرب�ة املقاومة يف لبنان،
الح ُّل
ّ
�ار الكبيرَ والتأريخي عىل 
ق�ت االنتص
حق
وكي�ف
َ
 باإلرادَة
الع�دو اإلرسائيليِ ومن خلفه أَمريكا ،وذلك
َ
ِ
إىل ال�ذات والتمس�ك بالهُ وي�ة
والع�ودة الواعي�ة
ُ
ـرآنية املسلمة
اإليْمَ انية املعبرّ ة
عن الش�خصية الق ْ
الحقيقي�ة ،ولي�س املزيّف�ة بم�وروث الطوائ�ف
واملذاهب واألحزاب التي تدو ُر يف فلك األَمريكان وآل
سعود بطريقة أَوْ بأخرى.

