ع �م �ل �ي��ة م �ش �ت��رك��ة ل �س�ل�اح اجل� ��و وال� �ص ��اروخ� �ي ��ة ت �س �ت �ه��دف ق� �ي ��ادة ال� �غ ��زاة يف ال �س ��اح ��ل ال �غ��ريب
ال�ي��ون�ي�س��ف :احل ��ل ال�س�ي��اس��ي س�ب�ي��ل وح �ي��د إلن �ق��اذ م�لاي�ين األط �ف ��ال يف ال�ي�م��ن م��ن امل ��وت ج��وع�اً

سلسلة هجمات نوعية على عدد من مواقع املرتزقة يف صرواح
يومية  -سياسية  -شاملة
حألا 12فص 12ص 1212
21بوتكأ 21أ 221

12

العدد ()523

صفحة

100

ريـاال ً

تدشني محلة التعريف جبائزة الرئيس
الشهيد الصماد الزراعية يف احملويت

قراءة في فكر وواقع اإلمام الهادي عليه السالم:

الجهاد ال يساويه شيء من شرائع اإلسالم

رواي��ة سعودية متناقضة وترامب يش ّكك وأعضاء الكوجنرس يصفوهنا بـ «السخيفة»
رف��������ض أورويب واس����������ع ل���ن���ت���ي���ج���ة ال���ت���ح���ق���ي���ق
ال�����س�����ع�����ودي ودع�������������وات ل���ت���ح���ق���ي���ق���ات دول����ي����ة

اعرتاف
قـــاتـل!

ت��رك��ي��ا :ع��س�يري وال��ق��ح��ط��اين «ك��ب��شَ��ي ف��داء»
ل����ت��ب�رئ����ة اب�������ن س����ل����م����ان م�����ن دم���������اء خ���اش���ق���ج���ي
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مصرع عشرات املرتزقة بكسر زحفني لهم يف «نجران» وتدمري  5آليات
 :الحدود
ُ
مرتزقة الجيش
العرشات من عنارص
لقي
ِ
الس�عوديّ مصارعهم ،وأصيب منهم آخرون
وت�م تدمري ع�دد من آلياتهم ،أمس الس�بت،
خلال عمليات عس�كرية متنوع�ة نفّ ـذتها
ُقــوَّات الجيش واللجان الشعبيّة يف عدد من
الجبهات الحدودية.
فف�ي نج�ران ،تم ّكن�ت ُقــ�و ُ
َّات الجيش
واللجان الش�عبيّة من كرس محاولتَي زحف
ملرتزقة الجيش السعوديّ عىل تبة
واس�عتني
ِ
غازي يف منطقة الصوح.
وأوضح مصدر ميداني لصحيفة املسرية
ب�أن العدوّ الس�عوديّ دف�ع بمجاميع كبرية
مرتزقت�ه لتحقيق تق�دم هن�اك ،إال أن
م�ن
ِ
وحدات الجيش واللجان املرابطة يف املنطقة،
استهدفتهم برضبات مكثّفة ومركزة أوقعت
العرشات من القتىل والجرحى يف صفوفهم.
وتم ّكن�ت ُقــ�وَّات الجي�ش واللج�ان
الش�عبيّة ،خالل العملية ،من إح�راق آليتني

للمرتزقة ،وانتهي الزحف األول بالفش�ل ولم
ِ
ّ
املرتزقة أي تقدم.
يحقـق فيه
ِ
وبعد ذلك ،دفع العدوّ السعوديّ بمجامي َع
أُ ْ
مرتزقته يف محاولة ثانية باملنطقة
خ َرى من
ِ
املرتزقة واجهوا نفس املصري،
نفسها ،إال أن
ِ
وس�قط عرشات آخرين منهم قتىل وجرحى
بنيران الجيش واللج�ان الش�عبيّة ،لتنتهي
املحاولة الثانية بالفشل أَيْـضاً.
وتأت�ي هذه املح�اوالت الفاش�لة يف إطار
التصعي�د املس�تمر ال�ذي يح�اول الع�دوّ
الس�عوديّ م�ن خالل�ه تخفي�ف الضغ�ط
املتواصل الذي تتعرض له ُقــوَّاته يف مختلف
الجبه�ات الحدودي�ة ،حيث تكثّ�ف ُقــو ُ
َّات
الجي�ش واللجان هذه الفترة هجماتها عىل
واملرتزقة هناك،
مواق�ع الجي�ش الس�عوديّ
ِ
ّ
وتحقـق تقدما ً متواصالً ،وقد تم ّكنت ،أمس
األول ،من السيطرة عىل عدة مواقع سعوديّة
يف نج�ران وعسير بعمليتني نوعيتين تكبّد
فيهما العدوّ
ومرتزقته خسائر فادحة.
ِ
إىل ذلك ،تم ّكن�ت ُقــوَّات الجيش واللجان

هجوم نوعي وضربات
مدفعية على مواقع الغزاة
واملرتزقة جنوب كيلو 16
وتدمري آليتني
 :الساحل الغربي
واصلت ُقــ�و ُ
َّات الجيش واللجان الش�عبي ُّة تصعيدَها
مرتزق�ة العدوان جن�وب منطقة
مواق�ع
الهجوم�ي عىل
ِ
كيلو  ،16ونفّ ـذت ،أمس الس�بت ،هجوما ً جديدا تكبّد فيه
املرتزقة خسائ َر فادحة.
ِ
وأوضح مصد ٌر عس�كري لصحيفة املسرية بأن وحدات
م�ن الجيش واللج�ان اقتحمت خالل هج�وم ،أمس ،عَ دَدا ً
املرتزقة هناك ،وجرى خالل العملية اس�تهداف
من مواقع
ِ
املرتزق�ة بنيران مكثّفة أس�فرت ع�ن مرصع
مجامي�ع
ِ
وإصابة العديد منهم ،فيما الذ بقيتهم بالفرار.
وقام�ت الوح�دات املهاجمة ،خلال العملي�ة ،بإحراق
للمرتزقة كانتا هناك.
آليتني عسكريتني
ِ
وتش�هد مناطق جنوب  16هذه الفرتة ،هجمات نوعية
مكثّف�ة ،تش�نها ُقــوَّات الجي�ش واللجان الش�عبيّة عىل
املرتزق�ة خالل تل�ك العمليات
املرتزق�ة ،ويتكبّ�د
مواق�ع
ِ
ِ
ً
فادحة ،ويفش�ل طيران الع�دوان يف إنقاذهم أ َ ْو
خس�ائ َر
إيقاف تلك الهجمات.
إىل ذلك ش�نت مدفعية اللجان الشعبيّة ،أمس ،رضبات
واملرتزق�ة جنوب
مكثّف�ة على تجمعات عن�ارص الغ�زاة
ِ
منطق�ة كيلو  16أَيْـضاً ،وأكّد مصدر ميداني ان الرضبات
املدفعي�ة ّ
حقـقت إصاب�ات دقيقة وأس�فرت عن مرصع
واملرتزقة ،وكبّدتهم خس�ائ َر
وإصاب�ة العديد م�ن الغ�زاة
ِ
مادية متنوعة يف عتادهم العسكري.

قتلى وجرحى من املرتزقة
وإعطاب آلية لهم بقصف
مدفعي يف «حريان»
 :حجة
س�قط عد ٌد من
مرتزق�ة العدوان األمريكي الس�عوديّ
ِ
رصع�ى وجرح�ى ،أمس الس�بت ،وت�م إعط�اب آلية لهم
بنريان الجيش واللجان الشعبيّة يف جبهة حريان بمحافظة
حج�ة .وأف�اد مص�د ٌر عس�كري لصحيف�ة املسيرة بأن
للمرتزقة
مدفعي�ة الجيش واللجان رضبت ع�دة تجمعات
ِ
غرب حريان ،بعد رصد تلك التجمعات بدقة.
ّ
وحقـقت الرضبات إصابات دقيقة أسفرت عن مرصع
املرتزقة ،وإعطاب آلية عسكرية لهم.
وإصابة عدد من
ِ

الش�عبيّة ،أمس ،م�ن تدمري آلية عس�كرية
ملرتزقة الجيش السعوديّ يف صحراء األجارش
ِ
قبال�ة نج�ران ،وأوض�ح مص�در ميدان�ي
للصحيف�ة أن اآللية ت�م تدمريها بواس�طة
عب�وة ناس�فة زرعته�ا وح�دة الهندس�ة
العسكرية هناك ،وأَدَّى ذلك إىل مرصع جميع
املرتزقة الذين كانوا عىل متن اآللية.
ِ
وكانت ُقــ�وَّات الجيش واللجان تم ّكنت،
مس�اء أمس األول ،من تدمير آليتني لجيش
الع�دوّ الس�عوديّ  ،إحداهم�ا مدرع�ة ت�م
تدمريه�ا بعب�وة ناس�فة يف طلع�ة نجران،
واأل ُ ْ
�رى دبابة ت�م تدمريها بقصف مدفعي
خ َ
رشق الدخان ،يف جبهة جيزان.
ويف عسري ،شنّت مدفعية الجيش واللجان
الش�عبيّة ،أمس ،عدة رضبات عىل تجمعات
ملرتزقة الجيش السعوديّ قبالة منفّ ـذ علب،
ِ
وأكّد مصد ٌر عس�كري أن الرضبات املدفعية
ّ
حقـق�ت إصاب�ات دقيق�ة وأس�فرت ع�ن
املرتزقة ،وكبّدتهم
م�ن
عدد
وإصابة
مرصع
ِ
خسائ َر مادية متنوعة.

هجوم (بالستي ـ جوي) مشرتك يضرب مبنى قيادة الغزاة
اإلماراتيني يف الساحل الغربي
 :خاص
نفّ ـذت ُ
رّ
املسي
القــ َّو ُة الصاروخية وسلاح الجو
للجي�ش واللجان الش�عبيّة ،أمس الس�بت ،هجوما ً
مشتركا ً على مبن�ى قي�ادة الغ�زاة اإلماراتيين يف
الس�احل الغربي ،وتكبّد الغزاة خسائ َر فادحة جراء
الهجوم.
وأفاد مصد ٌر عس�كري بأن ُ
القــ�وَّة الصاروخية
أطلقت عدة صواريخ بالس�تية ،بالتزامن مع غارات

رّ
املسّي� ،عىل مبنى قيادة
جوية ش�نها سلاح الجو
ُقــ�وَّات الغ�زو اإلماراتية يف الس�احل الغربي ،وأكّد
املصدر أن الرضب�ات الصاروخي�ة والجوية أصابت
الهدف بدقة عالية ،وأس�فرت ع�ن مرصع وإصابة
العرشات من الغزاة اإلماراتيني.
وج�اءت العملي�ة بع�د رصد دقي�ق لتحَ ـ�رّكات
ُ
القــ�وَّات الغازية يف مبنى القيادة بالس�احل ،حيث
ً
استهدفت الرضبات تجمعا لقيادات وعنارص الغزاة
هناك.

وأف�ادت مصادر محلي�ة يف محافظة ع�دن ،بأن
عَ �دَدا ً من جثث القتلى والجرحى وصلت إىل عدد من
مستشفيات املحافظة عقب الهجوم املشرتك.
ويأتي ذل�ك يف إطار العملي�ات النوعية املتواصلة
رّ
املسّي� باالشتراك مع
الت�ي ينفّ ـذه�ا سلاح الجو
وح�دات أ ُ ْ
�رى م�ن ُقــ�وَّات الجي�ش واللج�ان يف
خ َ
مختل�ف الجبه�ات ،وبال�ذات يف الس�احل الغرب�ي،
واملرتزقة خسائ َر كبرية جراء تلك
حيث يتكبّد الغزاة
ِ
الرضبات.

مصرع وإصابة العشرات منهم:

سلسلة هجمات نوعية على عدد من مواقع املرتزقة يف صرواح
 :مأرب

صعّ�دت ُقــو ُ
َّات الجي�ش واللجان
الش�عبيّة ،أمس السبت ،من عملياتها
العس�كرية يف محافظ�ة م�أرب،
ونفّ ـ�ذت سلس�لة هجم�ات نوعي�ة
مرتزقة
اس�تهدفت عَ �دَدا ً من مواق�ع
ِ
العدوان األمريكي الس�عوديّ يف جبهة
املرتزقة
رصواح ،وسقط العرشات من
ِ

قتلى وجرح�ى خلال تل�ك الهجمات
وتكبّدوا خسائ َر مادية متنوعة.
وأف�اد مص�د ٌر عس�كريٌّ لصحيفة
ٍ
وح�دات م�ن الجي�ش
املسيرة ب�أن
واللجان الش�عبيّة نفّ ـذت ،أمس ،عدة
عمليات هجومية متزامنة اس�تهدفت
ملرتزق�ة الع�دوان بالقرب من
مواق� َع ِ
هيلان يف جبه�ة رصواح ،وأوض�ح
املص�در أن تل�ك العمليات ج�اءت بعد
املرتزقة وحجم
رصد دقيق لتحَ ـرّكات
ِ

ُقــوَّاتهم يف تلك املواقع ،وإعداد خطة
محكمة للمباغتة.
وجرى خالل تلك الهجمات اقتحا ُم
املرتزقة هناك بش�كل متزامن،
مواقع
ِ
م�ا أَدَّى إىل إرباكهم ،وتم اس�تهدافهم
خالل ذلك بنريان مكثّفة أس�فرت عن
سقوط العرشات من القتىل والجرحى
يف صفوفه�م ،وت�م تدميرُ عت�اد
عسكري متنوع لهم من قبل الوحدات
املهاجمة.
ِ

هجوم على مواقع املرتزقة ومصرع عدد منهم بكمني يف نهم

وتزامنت تل�ك الهجمات مع هجوم
نوعي آخر ش�نته وحدات من الجيش
واللج�ان الش�عبيّة على ع�دة مواقع
مرتزق�ة الع�دوان يف
يتمرك�ز فيه�ا
ِ
منطقة نج�د العتق بصرواح أَيْـضاً،
ُ
حي�ث اقتحم�ت الوح�دات املهاجم�ة
تلك املواقع بش�كل مباغت ،مستهدفة
املرتزق�ة الذي�ن كان�وا فيه�ا بنيران
ِ
مرك�زة أوقع�ت عَ �دَدا ً م�ن القتلى
والجرحى يف صفوفهم.

أمن املحويت يفرج عن 24
عنصراً من املغ ّرر بهم
 :المحويت

 :نهم
هاجمت ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان الش�عبيّة،
مرتزقة العدوان
أمس الس�بت ،عَ دَدا ً من مواقع
ِ
األمريك�ي الس�عوديّ يف جبهة نه�م ،فيما لقي
عدد منهم مصارعَ هم جراء كمني نوعي.
وأفاد مصدر عسكري لصحيفة املسرية بأن
وح�دات من الجيش واللجان الش�عبيّة ّ
نفـذت
هجوم�ا ً نوعيا ً عىل عدد من املواقع التي يتمركز
املرتزقة يف منطق�ة عي�دة الرشقية ،بعد
فيه�ا
ِ
رصد تحَ ـ ّركاتهم هناك.

وأوض�ح املص�در أن الوح�دات املهاجم�ة
املرتزق�ة الذي�ن كانوا يف
اس�تهدفت مجامي�ع
ِ
تلك املواق�ع بنريان مكثّفة ،م�ا أَدَّى إىل مرصع
وإصاب�ة  10عنارص منه�م ،فيم�ا الذ بقيتهم
بالفرار.
وبالتوازي م�ع ذلك ،لقي ع�د ٌد من عنارص
املرتزقة مصارعهم يف منطقة يام ،جراء وقوعهم
ِ
يف كمني نوعي أعدته ُقــوَّات الجيش واللجان،
حيث زرعت وحدة الهندس�ة العس�كرية عبوة
املرتزقة هناك
ناس�فة انفجرت بمجموعة م�ن
ِ
وأطاحت بهم جَ ميعاً.

أفرجت األجه�ز ُة األمنية يف محافظة املحويت ،أمس الس�بت،
ع�ن  24عنرصا ً من املغ َّرر بهم الذين كان�وا يعملون لصالح قوى
العدوان.
وقال وكيل ُاملحافظة حسين ع�ركاض :إن اإلفراجَ عن املغرر
بهم جاء تنفيذا ً لتوجيهات قائد الثورة ورئيس املجلس الس�يايس
َ
الحرص عىل العفو العام.
األعىل يف إطار املبادرات التي تجسّد
ب�دوره ،قال مدير أم�ن املحافظة ،العميد محم�د الحمزي :إن
بع�ض املفرج عنهم كانوا متورطني يف أعم�ال تحريضية لصالح
ُ
َ
مناطق قريبة لجبهات
القبض عىل بعضهم يف
قوى العدوان ،وتم
العدوّ .
فرجَ عنهم ،عىل االس�تفادة من قرار
وح�ث َّالعميد الحمزي امل َ
العفو العام ،واالنخراط يف صف الوطن للدفاع عنه ضد املعتدين.
وجرى ذلك خالل لقاء موسّ�ع بحضور مدراء مديريات مدينة
املحوي�ت والخبت وجبل املحويت والرج�م ،ومدراء أمن املديريات
وعدد من املشايخ والشخصيات االجتماعية.
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استشهاد ثالث نساء بقصف
مدفعي للمرتزقة يف مديرية
الصلو بتعز
 :تعز
َ
ِ
استهداف
ومرتزقته
يواص ُل العدوا ُن الس�عوديّ األمريكي
ِ
من�ازل املواطنني األبري�اء ،مخلّفا ً خس�ائ َر برشية ومادية يف
صف�وف «الصل�و» محافظة تعز ،ما أَدَّى إىل استش�هاد ثالث
نساء.
مرتزق�ة العدوان ش�نوا قصفا ً
وأوض�ح مص�د ٌر محيل أن
ِ
مدفعي�ا ً على من�ازل املواطنني يف منطق�ة الحي�دان التابعة
ملديرية الصلو ،مما تس�بب يف استش�هاد ثالث نساء وإلحاق
أرضار مادية باملنازل.
ٍ
صم�ت أممي ودويل
وتأت�ي ه�ذه الجرائم اليومي�ة يف ظل
مطب�ق ،عكس ضميرَ املجتمع الدويل ال�ذي يغمض العينيني
إزاء ما يجري يف اليمن ،يف حني يشعل وسائل اإلعالم باإلدانات
والش�جب واتّخ�اذ املواق�ف العدائي�ة للنظام الس�عوديّ عىل
خلفية اختفاء أ َ ْو مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
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اليونيسف :الحل السياسي سبيل وحيد إلنقاذ ماليني
األطفال يف اليمن من املوت جوعاً
 :متابعات:
اس�تمرار الع�دوان الس�عوديّ والح�رب
يف ظ�ل
ِ
االقتصادي�ة الهادف�ة إىل تركي�ع الش�عب اليمن�ي
الصام�د أمام آلة القتل الس�عوديّة األمريكية منذ ما
َ
تتواص ُل
يقارب أربع�ة أعوام ومحاولة قتل�ه جوعاً،
ُ
الدولي�ة واألممية واملن ّ
ُ
ظمات اإلن ْ َس�انية
التحذيرات
والحقوقي�ة ح�ول الوض�ع اإلن ْ َس�اني يف اليم�ن ،ال
س�يما بعد التصعيد العس�كري للع�دوان يف الحديدة
واس�تهداف ميناء الحديدة الرشيان الحيوي الوحيد
املتبقي ومصدر إمداد الغذاء لكل اليمنيني.
وقال�ت هنرييتا ف�ور -املدي�رة التنفيذية ملنظمة
الـيونيس�ف التابع�ة لألم�م املتح�دة :-إن ماليين
األطف�ال واألرس يف أنحاء اليمن قد يجدون أنفس�هم
قريب�ا ً بدون غذاء أ َ ْو مي�اه نظيفة أ َ ْو خدمات رصف
صحي؛ بس�بب تدهور األزمة االقتصادية واستمرار
العن�ف يف مدين�ة الحدي�دة الت�ي يوج�د به�ا ميناء
يوصف بأنه رشيان حياة لليمن.

َ
تكلفة
وأوضحت يف بيان صحفي ،أمس األول ،أن
الغذاء والوقود واملاء قد ارتفعت بشكل هائل يف اليمن
فيما تده�ورت قيم�ة العُ ملة الوطني�ة ،مضيفة أن
خدمات املاء والرصف تواج ُه خط َر االنهيار؛ بس�بب

ارتفاع س�عر الوقود ،بما يعني حرمان الكثريين من
املاء النظيف والرصف الصحي.
وذك�رت هنرييتا فور ،أن ذلك الوض َع قد يؤدي إىل
تفيش األمراض وس�وء التغذي�ة ،يف ظل انعدام األمن
ً
الفتة إىل
الغذائ�ي ،بما يزيد خط�ر حدوث املجاع�ة،
أن األرس الت�ي لم تعد قادرة على تحمل تكلفة املواد
الغذائية األساس�ية قد تنضم قريب�ا ً إىل  18.5مليون
شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي.
وأضاف�ت أنه ف�ور تع�رض مين�اء الحديدة ألي
هجوم أ َ ْو لإلغالق أ َ ْو التدمري من قبل تحالف العدوان
الذي تقوده السعوديّة فإن ذلك سيؤدي إىل معاناة 4
ماليين طفل آخر يف اليمن من انعدام األمن الغذائي،
مؤكّد ًة أن الس�بي َل الوحي َد للخروج من هذا الكابوس
ُ
س�يايس
تحقيق السلام عرب حَ ــ ٍّل
يف اليم�ن ،ه�و
ّ
ً
داعية تحالف العدوان إىل وقف الهجمات ضد
شامل،
البُنية األساس�ية املدَنية بما يف ذل�ك ميناء الحديدة،
َ
عوائق
وضم�ان الوص�ول اإلن ْ َس�اني اآلمن وب�دون
لجميع األطفال املحتاجني يف اليمن.

ضحى بعسيري والقحطاني لتبرئة ابن سلمان وترامب يصدق ويشكك:

اعرتاف سعودي بقتل خاشقجي برواية فاضحة لم تقنع أحداً
 :إبراهيم السراجي:

اضط�ر النظ�ام الس�عوديّ لالعتراف بقتل
الصح�ايف جم�ال خاش�قجي داخ�ل القنصلي�ة
َ
دقائق م�ن انتهاء
الس�عوديّة بإس�طنبول ،قب�ل
مهلة الـ 72س�اعة التي حدّدها وزير الخارجية
األمريك�ي مايك بومبي�و للمملك�ة لتقديم رواية
واضحة بشأن القضية ما لم فستتحَ ـ ّرك الواليات
املتحدة ،وهو ما تس�بب بضغط كبري عىل النظام
السعوديّ أَدَّى لخروج رواية فاضحة ،ال يستبعد
مراقب�ون أن البيت األبي�ض تعمّ د خروجها ملزيد
من االبتزاز حتى أن ترامب صادق وش ّكك يف ذات
الوقت يف الرواية السعوديّة.
يف وقت متأخر من ليل الجمعة /السبت نرشت
وكال�ة األنب�اء الس�عوديّة بيانا ً مقتضب�ا ً للنائب
العام يقول إن خاش�قجي ت�ويف داخل القنصلية
نتيجة ش�جار تطور إىل اش�تباك باألي�دي ،فيما
تولت الخارجية الس�عوديّة توضيح أن االشتباك
حصل مع أشخاص كانوا قد أرسلوا لالطالع عىل
صحة امل�ؤرشات التي تفيد برغبة خاش�قجي يف
العودة إىل اململكة.
تزامن البي�ان مع أوامر ملكي�ة قضت بإقالة
الناط�ق الس�ابق باس�م الع�دوان على اليم�ن
الل�واء أحمد عسيري م�ن منصب نائ�ب رئيس
االس�تخبارات العام�ة وس�عود القحطان�ي من
منصب املستش�ار بالديوان امللك�ي بدرجة وزير
وثالثة ضباط آخرين ،ق�رارات حملت تناقضات
َ
باإلض َافة إىل أنها لم تخرج عن الترسيبات
كثيرة
الت�ي نرشتها صحيفة نيوي�ورك تايمز من بينها
أنه كان يجري تجهيز عسيري ليكون َ
كبش فداء
لتسوية قضية خاشقجي وكان اإلعالم السعوديّ
قبل االعرتاف بالجريمة ينفيها.
ل�م يكن من الصع�ب التوص� ُل إىل أن النظام
السعوديّ ق ّرر تقديم بعض موظفيه «كبش فداء»
لتربئ�ة محم�د بن س�لمان خصوص�ا ً أن األوامر
امللكية الت�ي يعتقد أن األخري ه�و الذي أصدرها
ونصت عىل تش�كيل لجنة وزارية برئاسته إلعَ ادَة
هيكل�ة جه�از املخاب�رات العام�ة .ق�را ٌر أعقبه
ترصي�حُ مصدر س�عوديّ بأن جه�از املخابرات
لديه أوام�ر دائمة بإعَ ادَة املعارضين إىل اململكة
وأن�ه ت�م فهمُها بطريق�ة عنيفة ،وبالت�ايل يلقي
النظام السعوديّ باملسؤولية عىل لوائِح املخابرات
التي وضعت قبل مجيء امللك س�لمان وأن األخري
ق ّرر هيكلة الجهاز إلصالح هذه اللوائح.
بي�ان الخارجي�ة الس�عوديّة أش�ار إىل أن
«التحقيق�ات األولي�ة أظه�رت قيا َم املش�تبه به
بالتوج�ه إىل إس�طنبول ملقابل�ة املواط�ن جمال
خاش�قجي وذل�ك لظه�ور م�ؤرشات ت�دل عىل

إمكانية عودته للبالد» ،وهو ما أثار جدال ً واسعاً،
فهناك من اعترب أن هذه اإلش�ارة تؤ ّك ُد التخطي َ
ط
املس�بق لقتل خاش�قجي وإرس�ال فريق رسمي
لتنفي�ذ العملية لكن البيان زع�م فقط أن الهدف
كان إعَ ادَة خاشقجي.
عقب صدور البيان كان هناك إجما ٌع دويل عىل
أن الرواي�ة التي قدمها النظام الس�عوديّ «رواية
س�خيفة» ال يمكن تصديقها ،فيما تولت وس�ائل
ري من األس�ئلة التهكمية حول
اإلعالم ط�رحَ الكث ِ
الرواي�ة منه�ا ملاذا تضم�ن الفريق الذي أرس�ل
إىل إس�طنبول خبريا ً يف الط�ب الرشعي وترشيح
الجث�ث وه�و «صلاح الطبيقي» ومل�اذا أحرض
األخري مع�ه منش�ارا ً كهربائياً؟ وكذل�ك إذَا كان
مقتل خاش�قجي نتيجة ش�جار ،وبالت�ايل اتخذ
القاتل قرار القتل بش�كل ش�خيص حتى لو كان
يحمل صفة رس�مية فلماذا تمت إقالة القحطاني
وعسريي والضباط اآلخرين.
يف إط�ار ردود األفع�ال ،قال البي�ت األبيض
األمريك�ي :إن الرواية الس�عوديّة موثوق بها ويف
الوقت ذات�ه قالت املتحدثة باس�م البيت األبيض
سارة س�اندرز يف بيان «سيواصل البيت األبيض
متابعة التحقيقات الدولية يف الحادث املأس�اوي
عن كث�ب والدعوة لتحقيق العدالة بش�كل مالئم

وشفاف ويتفق مع ُكــ ّل اإلجراءات القانونية».
بيان البي�ت األبيض تضمن تصديق�ا ً للرواية
الس�عوديّة ويف الوقت ذاته تش�كيكا ً بها باعتماد

البيت األبيض عىل تحقيق دويل ،وهو ما فهم عىل
نطاق واسع أن إدارة ترامب تريد أن تفتح فصالً
جديدا ً من االبتزاز للسعوديّة بشكل يجعلها تحت

األمم املتحدة تر ّحب بانسحاب قادة األعمال
يف العالم من مؤتمر استثماري يف الرياض
 :متابعات:
رحّ بت األم ُم املتحدة ،أمس الس�بت ،بقرار عدد من قادة األعمال يف العالم باالنسحاب
من مؤتمر اس�تثماري رفيع املس�توى مقرّر يف عاصمة دولة العدوان الرياض ،يف الفرتة
من  25-23أكتوبر ،وذلك عىل خلفية قضية الصحفي السعوديّ جمال خاشقجي.
ُ
رئيس مجموعة العمل املعنية باألعمال التجارية وحقوق اإلن ْ َسان التابعة لألمم
وقال
املتحدة «دانتي بيسسي» ،أمس بحس�ب ما نقل مركز اإلعالمي لألمم املتحدة« :إن قرار
االنس�حاب من املؤتمر يؤكّد كيف يمكن للرشكات استخدام نفوذها ملعالجة اهتمامات
ُ
رئيس مجموعة العمل ،ق�اد َة األعمال التجاري�ة إىل االهتمام
حقوق اإلن ْ َس�ان» .ودع�ا
ُ
بقــوَّة بمس�ألة كفالة املس�احة املدنية أينما عملوا ،مؤكّدا ً أنه فقط يف بيئة يس�تطيع
َ
التحدث بحرية ،يمكن للرشكات تحديد
فيها الصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلن ْ َسان
اآلثار السلبية لحقوق اإلن ْ َسان بشكل فعّ ال ومنعها.

الضغ�ط للحصول عىل األم�وال ويف نفس الوقت
حماي�ة النظام الس�عوديّ كأحد أفض�ل العمالء
لواشنطن يف الرشق األوسط.
وباس�تثناء التصديق الجزئ�ي األمريكي عىل
الرواي�ة الس�عوديّة وتأيي�د دول مث�ل جيبوتي
والس�لطة الفلس�طينية وحكوم�ة الف�ار ه�ادي
واإلمارات ،فإن الرواية السعوديّة قوبلت بالرفض
من قبل الدول األوروبي�ة واألمم املتحدة وأعضاء
الكونجرس األمريكي.
أعض�اء الكونجرس األمريك�ي الديمقراطيني
والجمهوريين احتفظ�وا بمواقفه�م الس�ابقة
قب�ل الرواية الس�عوديّة وأضاف�وا إليها رفضهم
تصدي�ق تلك الرواية متمس�كني برضورة فرض
َ
مسؤولية ويل العهد
عقوبات عىل اململكة مؤ ّكدين
السعوديّ عن جريمة قتل خاشقجي .وعىل سبيل
املثال قال الس�يناتور الجمه�وري ماركو روبيو
إن «الس�عوديّني يغيرون رواياتهم بش�أن مقتل
خاش�قجي بشكل مستمر وأن حديثهم عن مقتله
بس�بب ش�جار أمر س�خيف ال يمكن تصديقه»
فيم�ا ق�ال الس�ناتور الديمقراط�ي ريتش�ارد
بلومنثال «التفسريات الس�عوديّة تتحدى املنطق
واملصداقية».
األم�م املتحدة عّب�رّ ت عن انزعاجه�ا من تأ ُّكد
ً
داعية إىل تحقيق دويل وشككت
مقتل خاشقجي،
يف الوق�ت ذاته بالرواية الس�عوديّة ،فيما رفضت
املستش�ارة األملانية أنجيال مريكل قب�و َل الرواية
ً
داعية إىل تحقيق أكثر شفافية وكذلك
الس�عوديّة
فعل رؤس�اء حكومات ووزراء خارجية دويل مثل
النرويج والدنمارك وهولندا.
االعتراف الس�عوديّ لم يك�ن إال ن�زوال ً عند
الضغ�وط الدولية غير أن التحقيق الرس�مي يف
القضي�ة يعود إىل تركيا الت�ي وقعت الجريمة يف
أراضيها ،وقد أبدت األخرية بناء عىل ما لديها من
معلومات تش�كيكا ً بالرواية السعوديّة واعتربتها
ً
محاولة لتربئة العائلة السعوديّة املالكة ،ما يعني
أن لدى تركيا ما يدين ويل العهد السعوديّ لكنها
ل�م تنتهِ م�ن التحقيق .وقال نائ�ب رئيس حزب
العدال�ة والتنمي�ة الرتك�ي الحاك�م إن «األخبار
من الس�عوديّة تقول إن الجريمة س�يتم تحميلُها
لبعض األشخاص يف محاولة لتربئة ساحة العائلة
الحاكمة».
أخيراً ،كان النظام الس�عوديّ يأمل أن يؤديَ
ُ
اعرتاف�ه بقت�ل خاش�قجي إىل إقف�ال ِمـ َل ّ
ـ�ف
َ
القضي�ة ،غير أن روايت�ه الركيك�ة غير القابلة
للتصديق نقلت القضية إىل فصل جديد س�تكون
تداعياتُه أش� ّد مما سبق وس�تفتح شهية ترامب
وال�دول الغربية للحصول على مزيد من األموال
واملزيد من التنازالت لصال�ح الكيان الصهيوني،
وفقا ً لكثري من املراقبني.

العدد
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تدشني حملة التعريف بجائزة الشهيد الص ّماد إلنتاج الحبوب بمحافظة املحويت
 :المحويت

ُ
الحملة
ُدشّ�نت بمحافظ�ة املحويت ،أم�س الس�بت،
الرتويجي�ة التعريفي�ة بجائزة الش�هيد الصمّ�اد إلنتاج
الحبوب.
وأوض�ح مدي ُر مكت�ب الزراع�ة باملحافظ�ة املهندس
محم�د الرصم�ي أن الحمل�ة تأت�ي انعكاس�ا ً للجه�ود
ّ
املؤسس�ة العام�ة لتنمية وإنتاج
والرتتيبات التي بدأتها

الحبوب بش�أن فتح ب�اب التنافس للباحثين واملزارعني
ِ
بهدف
لني�ل جائ�زة الرئي�س الش�هيد صال�ح الصمّ�اد؛
تش�جيع املزارعين وحثه�م على التنافس بم�ا ّ
يحقـق
االكتف�اء الذاتي من محاصيل الحبوب ،مؤكّدا ً أن الجائزة
س�تقدم س�نويا ً ألفضل بح�ث علمي يف مج�ال الحبوب
وأفض�ل مزارع ّ
ً
إنتاجية مرتفع�ة من محاصيل
يحقـ�ق
الحبوب الرئيسية «الذرة الشامية ،الذرة الرفيعة ،الدخن،
القمح ،الشعري».

تم تدشين بطولة «الصرخة في وجه المستكبرين» لكرة القدم:

الحديدة :افتتاح مهرجان رياضي ومارثون
«الركض نحو الساحل الغربي»
 :الحديدة
أقي�م ،أمس الس�بت بمنطق�ة الحس�ينية محافظة
الحدي�دة مهرج�ا ٌن ري�ايض وَمارث�ون «الرك�ض نحو
الس�احل الغرب�ي» تح�ت ش�عار (الرصخ�ة يف وج�ه
املستكربين).
ويف املهرج�ان الذي حرضه العدي ُد من الش�خصيات
الرس�مية واملجتمعي�ة والش�بابية ومكت�ب الش�باب
والرياض�ة يف املديري�ة وقي�ادة تمث�ل أنص�ار الل�ه ،تم
افتتاح بطولتي كرة القدم والقفز عىل الجمال ،وانطلق
املتس�ابقون يف تناف�س ريايض ووطني وش�عبي مميز
وبمش�اركة  58عدّا ًء م�ن مختلف مديري�ات الجنوبية

ملحافظ�ة الحدي�دة ال�ذي انطلق عىل بُع�د  12كيلو من
منطق�ة الحس�ينية وص�وال ً إىل قلبه�ا لقطع مس�افة
السباق.
ويف نهاي�ة املس�ابقة تُوِّجَ البطل الع�داء فواز مهدي
مشرع م�ن أبناء منطقة الحس�ينية يف زم�ن قدره 59
ث�وان ليت�وج بامليدالي�ة الذهبي�ة والجائزة
دقيق�ة و9
ٍ
املالية املخصصة للمركز األول.
إىل ذلك تم افتتاح بطولة الرصخة يف وجه املستكربين
لكرة القدم والقف�ز عىل الجمال التي تعترب من األلعاب
ً
متابعة
املشهورة ألبناء قبائل الزرانيق ،وشهد املهرجان
جماهريية كبريه وَمميزة حيّت الالعبني وشجّ عتهم منذ
االنطالق.

املؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب
وزير الزراعة يزور ّ
ويؤ ّكد تظافر جهود الجميع ملواجهة الحرب االقتصادية
 :خاص
�ر الزراع�ة وال�ري
اطل�ع وزي ُ
املهندس عبدامللك قاسم الثور ،خالل
ّ
للمؤسس�ة
زيارته ،أمس الس�بت،
العام�ة لتنمي�ة وإنت�اج الحب�وب
ّ
املؤسس�ة والربام�ج
على أنش�طة
والتقنيات التي تستخدمُها يف إنتاج
الحبوب الغذائية
وخلال الزي�ارة ،تفق�د وزي�ر
الزراعة األقس�ام واإلدارات التابعة
ّ
للمؤسس�ة ،مستمعا ً إىل الصعوبات
والعراقي�ل الت�ي تواجه أنش�طتها
لتنمي�ة وإنتاج الحب�وب املختلفة،
مشدّدا ً عىل رضورة تدريب وتأهيل

ّ
املؤسس�ة
الك�وادر العاملين يف
باعتب�ار العنرص البشري الركيزة
األساسية يف التنمية يف أي بلد.

َ
حرص قيادة الوزارة
وأكّد الث�ور
عىل تقديم التسهيالت املمكنة لدعم
ّ
املؤسس�ة وتعزيز
جه�ود وبرام�ج
دورها يف تحسين إنتاجية الحبوب
الغذائي�ة املختلف�ة والالزمة لتوفري
األم�ن الغذائ�ي ،حاثا ً على تكاتف
الجه�ود والعم�ل ب�روح الفري�ق
الواح�د لتنفي�ذ امله�ام واألنش�طة
والربام�ج املختلف�ة بم�ا يس�هم
يف تعزي�ز جه�ود وزارة الزراع�ة
وبرامجها لرفع وتحسين إنتاجية
للحب�وب الغذائي�ة لتحقي�ق األمن
الغذائ�ي وتحسين الدخ�ل املعييش
للأرس الزراعي�ة والتخفي�ف م�ن
معاناتهم نتيجة العدوان والحصار.

َ
الف�رق امليدانية ب�دأت حملة
وأش�ار الرصم�ي إىل أن
التعري�ف بالجائ�زة يف مديري�ات املحافظ�ة التس�ع
ِ
بهدف تعزي�ز الثقافة
تحت ش�عار «ن�أكل مما ن�زرع»؛
املجتمعي�ة ل�دى املزارعين بأهميّ�ة زراع�ة محاصي�ل
الحبوب وإرشاك كافة الجهود الشعبيّة والرسمية يف هذا
املرشوع الوطني االستراتيجي الهام ،الفتا ً إىل أن الحملة
تستهدف السلطات املحلية واملكاتب الزراعية واملزارعني
يف املديري�ات وتتضمن عق َ
�د لقاءات تعريفي�ة بالجائزة

والتأكيد عىل أهميّة التوس�ع يف زراع�ة الحبوب بمختلف
أنواعها.

ون�وّه ب�أن جائ�زة الش�هيد الصمّ�اد تأتي تجس�يدا ً

للمشروع الذي أطلقه الش�هيد «ي ٌ
�د تحمي وي�د تبني»
ً
وترجم�ة لتوجيهات القي�ادة السياس�يّة وحرصها عىل
التخفي�ف من معان�اة املجتمع يف ظل اس�تمرار العدوان
والحصار.

أبناء وقبائل عزلة نشور بصعدة يسيرّ ون قافلة غذائية
ومالية للمرابطني يف الجبهات ويؤ ّكدون استمرار الصمود
 :صعدة
رّ
سّي� أبنا ُء عُ زلة نشور بمديرية
الصف�راء بمحافظة صع�دة ،أمس
ً
ً
متنوعة تحمل عنوان
قافلة
السبت،
«قافل�ة الوف�اء لدم�اء الش�هداء»
باس�م الش�هيد محم�د زي�اد غانم
للمرابطين يف جبه�ات الع�زة
والكرامة.
وخلال تس�يري القافل�ة الت�ي
احت�وت على عشرات األغن�ام وَ6
عج�ول وعس�ل ومبال�غ مالي�ة

كبيرة ،نظّ�م الح�ارضون وقف�ة
احتجاجي�ة بحض�ور ع�دد م�ن
مس�ؤويل املحافظة ،ألقي فيها عد ٌد
من الكلمات املندّدة بجرائم العدوان
بح�ق النس�اء واألطف�ال والح�رب
االقتصادية الت�ي يفرضها العدوان
عىل شعبنا اليمني املظلوم.
وصدر بي�ان عن الوقفة أكّد عىل
أهميّة االس�تمرار يف رف�د الجبهات
باملقاتلين وقواف�ل امل�ال والعت�اد،
مشيرا ً إىل أهميّة التعبئة والتحشيد
لرفد مختل�ف الجبهات ومس�اندة
الجي�ش واللج�ان الش�عبيّة للدفاع

ع�ن كرامة وحرية الش�عب اليمني
وسيادة الوطن وأمنه واستقراره.
ودعا البي�ان ُكــ ّل أحرار الوطن
إىل تج�اوز الخالف�ات السياس�يّة
واملذهبي�ة ،وإحي�اء قي�م ومبادئ
التكاف�ل والرتاحم إلفش�ال الحرب
االقتصادي�ة على ش�عبنا اليمني،
َ
مؤكّ�دا ً
وق�وف قبائل نش�ور خلف
قائ�د الث�ورة الس�يد عبداملل�ك بدر
الدي�ن الحوثي حفظه الله والقيادة
السياس�يّة املمثلة بالرئيس مهدي
ّ
املشاط حتى النرص أ َ ْو الشهادة.

قبائل مديريات الطويلة ومدينة وجبل املحويت تؤ ّكد
رفدها للجبهات والتصدي للعدوان والحرب االقتصادية
 :المحويت
ن ّ
ظم�ت قبائ�ل مديرية الطويلة وقبائ�ل بيت مؤنس
والحرب�ي وهج�رة الدواع�ر بمديرية مدين�ة املحويت،
وقبائل بي�ت ثامر والقحاطنة يف مديرية جبل املحويت،
وقفات قب ً
ٍ
َلي�ة مس�لحة؛ للتنديد بالصمت
أم�س األول،
ال�دويل إزاء جرائ�م الع�دوان وحرب�ه االقتصادي�ة عىل
الش�عب اليمني ،والتأكيد عىل أهميّة االس�تمرار يف رفد
الجبهات بالرجال واملال.
ويف الوقف�ات أكّ�دت كلمات املش�اركني على أهميّة
االس�تمرار يف رفد الجبهات بقواف�ل الرجال واملال حتى
تحقي�ق النصر ،مندّدين بح�رب التجويع واس�تهداف
مخز.
االقتصاد يف ظل صمت دويل
ٍ
َ
كافة أبناء اليمن إىل تعزيز التحَ ـرّك
ودعا املشاركون
نح�و الجبهات لل�رد عىل جرائ�م الع�دوان والدفاع عن
كرامة الشعب وسيادة الوطن
وصدر عن الوقفات بيان�ات أكّدت أن التواطؤ الدويل
مع قوى العدوان وجرائمها ضد الش�عب اليمني سيظل

وصم�ة عار يف جبني اإلنس�انية ،وانته�اكا صارخا لكل
املواثيق والقوانني واألعراف األخالقية والدولية املتعارف
تثني الشعب اليمني
عليها ،مشير ًة أن هذه الجرائم لن
َ
ع�ن مواصل�ة الصم�ود والثبات ورف�د جبه�ات العزة
والكرامة باملال والرجال حتى تحقيق النرص.
وحمل�ت البيان�ات املجتم� َع ال�دويل وأح�رار العالم
كامل املس�ئولية عن استمرار الجرائم والحصار ،داعية
املن ّ
ظمات اإلنسانية والحقوقية إىل رسعة الرفع بملفات
جرائ�م الح�رب ض�د اإلنس�انية إىل محكم�ة الجنايات
الدولية ومحاكمة قي�ادات دول العدوان ،والضغط عىل
مجل�س األمن واألم�م املتحدة بإصدار ق�رارات رسيعة
وفوري�ة لوق�ف الح�رب ورف�ع الحص�ار عن الش�عب
اليمني.
َ
وقوفه�ا خلف قائد الثورة الس�يد
وأكّ�دت البيان�ات
الس�يايس
 /عبداملل�ك بدرالدين الحوثي وقيادة املجلس
ّ
ُ
األعلى مبارك�ة االنتص�ارات الت�ي ّ
جيش�نا
يحقـقه�ا
ولجاننا الشعبيّة يف مختلف الجبهات.

في لقاء قبلي موسع:

مشايخ ووجهاء علو جهران ويكار الحدا بذمار يؤ ّكدون أهم ّية االستمرار يف ورفد الجبهات
 :ذمار

عُ قد ،أمس السبت ،لقا ٌء َّ
موس ٌع ملشايخ وعقالء
ووجهاء علو بجهران ،وعزلة يكار بمديرية الحدا؛
للتأكي�د على أهميّة االس�تمرار يف رف�د الجبهات
بالرجال واملال حتى تحقيق النرص.
ُ
مشرف عام محافظة
ويف الق�اء الذي حرضه
ذم�ار األس�تاذ فاض�ل الرشق�ي ومدي�ر أم�ن

العنوان :صنعاء – شارع املطار -جوار
محالت الجوبي  -عمارة منازل السعداء-

املحافظة وحشد كبري من املواطنني والشخصيات
االجتماعي�ة واالعتباري�ة والوجاه�ات القبلي�ة
وشخصيات تربوية وإعالمية ،وقف الرشقي أمام
تط�ورات األحداث املتس�ارعة َ
ووض� َع الجميع يف
صورة تداعياتها ،مشيرا ً إىل رضورة التحَ ـ ّرك يف
مواجهتها ك ٌّل من موقع�ه ترجمة للواجب الديني
والوطني والقيمي.
وأشاد مرشف عام ذمار بما قدّمه أبناء جهران
َ
ٍ
وتضحيات س�يخلدها التأريخ
مواقف
والحدا من

مدير التحرير:
إبراهيم الرساجي

يف أنص�ع الصفحات ،ناهيك عن أدوارهم الوطنية
يف تثبيت دعائم األمن واالس�تقرار وتطبيع الحياة
العام�ة ،ويأت�ي ه�ذا اللقاء بع�د يوم م�ن لقائه
بقيادات األحزاب السياسيّة يف املحافظة.
وخلال اللقاء ألقيت عد ٌد من الكلمات الهادفة
واملعّب�رّ ة ع�ن متطلب�ات املرحلة يف ظ�ل العدوان
والحصار وعن حجم املسؤوليات امللقاة عىل عاتق
ُكــ� ّل اليمنيين بمختلف مش�اربهم السياس�يّة
واالجتماعية وانتماءاتهم الجغرافية.

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون776179558 – 01314024:

رئيس قسم التصحيح:

محمد الباشا

املقاالت املنشورة يف الصحيفة
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب
بالرضورة عن رأي الصحيفة
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فمنع من دخول عدن فاستقر به األمر في صنعاء:
نجا من مجزرة سوق السمك ونزح من الحديدة ُ

ع ّواد وأسرته ..قصة عائلة تهامية نازحة أنهكها العدوان ومرتزقته
 :يحيى الر ّباط:

ُ
قص�ة ع�وّاد يف مطل�ع أغس�طس
ب�دأت
ُ
امل�ايض ،عندما كثّفت طائ�رات العدوان من
ليل قصفه�ا وجحيمها على الحديدة ،كان
يعم ُل حارس�ا ً يف (مجم�ع الزيلعي) ،وحني
غدا الحي هدفا ً عس�كريا ً لطائرات العدوان،
أوق�ف صاحب املجمع عم َل�ه وأغلق أبوابه.
فلجأ عوّاد إىل اس�تئجار بيت آخ�ر ُ
بالقـ ْرب
من عمله الجديد بالحوك (سوق السمك).
يق�و ُل ع�وّاد :يف ليلة اس�تهداف الس�وق
وبواب�ة مستش�فى الث�ورة كن�ت وقبله�ا
بلحظات ق�د أنهيت عميل مجبرا ً وعدت إىل
أطف�ايل؛ ألنَّهم ال يحتملون ص�وت الطريان
بمفرده�م ،ويف الدقيقة الع�ارشة فقط من
وص�ويل ،قص�ف الع�دوان الس�وق وبواب�ة
املستش�فى بعدة غارات من ش�دتها كادت
َ
س�قف املن�زل رغم بع�ده بأ َ ْكثَــر
أن تخل َع
م�ن كيل�و ،ويضي�ف ع�وّاد يومه�ا فقدت
عميل وزمالئي ،وفقدت حتى الس�يطرة عىل
أطفايل وزوجتي الذين أُصيبوا بالرعب.
يكمل قصته عوّاد قائالً :عرشون س�اعة
عىل الكارثة مرت حتى نزحت وأنا لم أسمع
َ
رصاخ النس�اء اللواتي
يف ح�ارات الحوك إال
ّ
فق�دن رجا َله�ن العاملني يف نفس الس�وق،
ُ
الفاجعة أقوى من أن يحتم َلها الكبا ُر
كانت
فكيف باألطفال؟!.
عوّاد قرّر النزوح إىل عدن حني اشتدت به
الحديدة وضاقت عىل أهلها ولكن العدوان لم
يرتكه ،فقد كانت جماعته اإلرهابية ووجهه
اآلخر قد حوّل عدن أيضا ً إىل قاعدة إماراتية

وثكن�ة إرهابي�ة .وعلى الطري�ق نصب�وا
املقصلة لعوّاد وكل القادمني إليها ،وعىل بُعد
رّ
وخيوه بني
أمتار منها أوقفوا عوّاد وأرسته
موتني ،إم�ا بنريانهم أ َ ْو الع�ودة إىل الحديدة
واملوت بصواريخ أمريكا ومملكة داعش ،ما
لم فعوّاد «مجويس إيراني» والكثري من هذه
املصطلح�ات والتي تحت مس�مياتها قتلوا
الشعب اليمني ورشّ دوه يف وطنه.
ثالثة أيّام وع�وّاد وأطفاله وزوجته تحت
حرّ الشمس والجوع يفرتش الرتاب ويتوسل
ا ُملحتل اإلماراتي السماح له وألرسته الدخول
إىل بلده ومدينته األ ُ ْ
خــ َرى عدن.
يق�ول عوّاد :وقته�ا ال أعرف كيف نجوت
ُ
عناية الله،
من إرهابهم ولكن بالتأكيد هذه
َ
مناطق الخط�ر أكملت
وبع�د أن تج�اوزت
نزوحي إىل صنعاء.
الن�ازح ع�وّاد قاي�د عبدالل�ه البال�غ من
العم�ر  33عام�ا ً مت�زوج وأب لطفلني ،من
مدين�ة الحدي�دة ش�ارع الحم�دي ،يقي�م
حالي�ا ً بمنطقة الحصب�ة العاصمة صنعاء،
يس�تأجر عىل حس�ابه الخاص ب�ـ  20ألف
ري�ال غرفة والثانية حوّله�ا ملطبخ وحمّ ام،
مريض بالكبد حسب أوراق الفحص الطبّي
ويعم�ل عىل دراج�ة نارية ليس�د بعائداتها
جو َع طف َليه.
ع�ن دور املنظم�ات اإلغاثي�ة الدولي�ة
يتل�ق َ
َّ
أية
واملحلي�ة تج�اه عوّاد .أكّ�د أنه لم
التفات�ة من ُكــ� ّل املنظمات التي س�جلت
�رد وعود واس�تغالل
بياناتِ�ه وكله�ا مُجَ ــ َّ
ومتاجرة باسمه وحالته.

العالقات األمريكية السعود ّية :ادفع املليارات وخُـ ْذ اإلهانات
 :محمد الصفي:

ُ
ثالث�ة أرب�اع ث�رو ِة اململك�ة العربي�ة
الس�عوديّة مقاب�ل حماي�ة الق�وات
األمريكي�ة لها ،ذلك ما طالب بهِ
ُ
الرئيس
األمريك�ي دونالد ترام�ب يف مايو مطلع
ع�ام 2015م ،خالل حملت�ه االن ْ َ
تخابية
الرئاسية ،التي وصف خاللها «آل سعود
ب�ـ «البق�رة الحلوب» ،الت�ي ما إن جف
رضعها ،ف�إن النظ�ام األمريك�ي يأمر
بذبحها ،أ َ ْو يطلب من غري ِه فعل ذلك.
«الحالب املاهر» و «البقرة الحلوب»
ُ
ترصيح�ات ترام�ب خلال حملت�ه
االن ْ َ
تخابية ،اعتربتها مصاد ُر مق َّربة من
األرسة السعوديّة الحاكمة يف ذلك الوقت،
تأتي يف إطار االستعراض اإلعالمي « ،إال
َ
القطة ابتلعت ألسنتهم ،وساد صمت
أن
القب�ور بع�د توليه للرئاس�ة األمريكية،
ليك�رّر ترام�ب إهانته للس�عوديّة ،آخر
تل�ك الترصيح�ات الذي ح� ّذر فيها امللك
سلمان قبل نحو أسبوعني ،أنه لن يبقى
يف الس�لطة «ألس�بوعني» من دون دعم
الجيش األمريكي.
ُ
حي�ث قال :نح�ن نحمي الس�عوديّة.
س�تقولون إنهم أغنياء .وأنا أحب امللك،
امللك س�لمان .لكني قلت ل�ه أيها امللك -
نحن نحميك  -ربما لن تتمكن من البقاء
ألس�بوعني من دونن�ا  -علي�ك أن تدفع
لجيشك.

قب�ل ذلك الترصيح ،ق�ال ترامب بأنه
أجرى مكاملة هاتفية مع س�لمان ،وقال
إنه تح�دث مط�وال ً إىل امللك الس�عوديّ ؛
بغ�رض مناقش�ة جه�ود الحف�اظ عىل
اإلم�دادات النفطي�ة لضمان اس�تقرار
س�وق النفط ونم�و االقتص�اد العاملي.
وخالل االتصال قلت ل�ه :ربما لن تكون
ق�ادرا ً على االحتف�اظ بطائرات�ك؛ َّ
ألن
الس�عوديّة س�تتعرض للهج�وم ،لك�ن
أنت�م معنا يف أمان ت�ام ،لكننا ال نحصل
يف املقابل عىل ما يجب أن نحصل عليه..
قب�ل أن يضيف« :ملك الس�عوديّة يمتلك
تريليون�ات م�ن ال�دوالرات ،م�ن دون
الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة ،الل ُه وحدَه
يعل ُم ماذا سيحدث للمملكة».
لقد اتضح جليا ً من خالل ما يقوم به
ترامب أن ُكــ َّل ما يهمه هو اإلكثار من
«الحلبات» ،فنقل معه إىل البيت األبيض
ثقافة التج�ارة التي تق�اس وتبنى عىل
أس�اس مي�زان «الرب�ح والخس�ارة»،
ٍ
وق�ت س�ابق عىل
مرتجم�ا ً م�ا قال�ه يف
الواقع أمام مرأى ومسمع من الجميع.
«على السمع والطاعة»
ذلك هو لسا ُن حال النظام السعوديّ ،
ال�ذي ينص�اع ألوامر دونال�د ترامب بني
الفينة واأل ُ ْ
خــ َرى ،ويذعن باالستجابة،
ويس�عى لتنفي�ذ ُكــ� ّل ما يُملى عليه،
حت�ى وإن كان س�ينعكس س�لبا ً على
اقتصادهم ،وترتتب عليه خسار ٌة كبرية

من ثرواتهم.
تُس�خر مملك�ة « برامي�ل النف�ط «
ً
خدم�ة ملصالح أمري�كا ،وإبقاء
ثروتَها
ُ
الرئيس
لهيمن�ة قرارها ،وذلك ما أكّ�ده
األمريك�ي يف تغري�ده له يف ش�هر يونيو
ُ
طلبت من امللك س�لمان
املايض بالقول:
سد الفراغ الذي نجم عما يجري يف إيران
وفنزويال بضخ مليوني برميل يف السوق
لكبح األسعار فوافق.
ورغ�م أن اململك�ة الس�عوديّة تدف�ع
للوالي�ات املتح�دة مئ�ات امللي�ارات منذ
عقود إال أن الرؤس�اء الذين تعاقبوا عىل

البي�ت األبي�ض كان�وا يبقون على قدر
بس�يط من االحرتام للحليف الذي يدفع
ويطيع ،أم�ا ترامب فرييد أن تكون هذه
العبودية السعوديّة لواشنطن عىل الع َلن
وباتت اإلهانات التي يوجهها آلل سعود
جزءا ً من ثقافته الرئاسية.
«مكاملات الغرف املغلقة»
تحدث دونال�د ترامب م�رارا ً وتكرارا ً
عن الس�عوديّة ،بطريق�ة ابتزاز توضح
أن اململكة ليست إال «محمية أمريكية»،
وبأنه�ا عاجزة عن حماية نفس�ها دون

الدعم األمريكي.
ما يمك ُن تفسريُه من خالل ما كشف
عنه ترام�ب حول ما دار بين�ه والعاهل
السعوديّ من حديث يف املكاملة الهاتفية،
أنه يع�د اعرتافا بدعم الوالي�ات املتحدة
األمريكية بش�كل مبارش يف الحرب عىل
اليمن ،ويلزم عىل اململك�ة الدف ُع مقابل
ذلك.
وعالو ًة عىل العديد من الصفقات التي
ِ
مئات مليارات
جنى ترامب من خالله�ا
ال�دوالرات ،إال أن�ه ال ي�زا ُل يوجِّ ُه س�يالً
م�ن اإلهانات صوب حُ ّكام البالط امللكي
الس�عوديّ  ،ضم�ن مطالباته املس�تمرّة
واملتكرّ رة بدفع املزيد م�ن األموال ،التي
اتضح للجميع أنه�ا مقابل «اإلهانة» ال
«الحماية».
كما أن ترامب ال يخجل من الترصيح
بطبيع�ة العالق�ة التي تربط واش�نطن
ٌ
ٌ
قائم�ة عىل
عالق�ة
بالس�عوديّة ،بأنه�ا
تدفق امللي�ارات للواليات املتحدة ،فخالل
األ َ ْزمَ ــ�ة القائمة داخل الس�عوديّة عىل
خلفي�ة مقت�ل جم�ال خاش�قجي ،قال
ترامب إنه سيلحق عقوبات بالسعوديّة
ولكن ليس عرب إيقاف صفقات األسلحة؛
ِ
مئ�ات املليارات وأن
ألنَّه�ا تمنح أمريكا
هناك طرق�ا ً أ ُ ْ
خــ َرى للعقاب ،مؤكّدا ً أن
«السعوديّة زبو ٌن كبريٌ للواليات املتحدة»
وبالت�ايل ال مان� َع م�ن اإلرضار باململكة
بواس�طة العقوبات واملهم ْ
أن ال تترضر
أمريكا من تبعاتها.
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الجهاد في فكر وواقع حياة اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ع

الجهاد ال يعدله وال يساويـــــــــ
الدكتور خالد القروطي
ج َهـا ُد يف فكر
املبحث األول :ال ِ
اإلمام الهادي:
الجهَ ـا ُد يف فكر اإلمام الهادي
َ
بر َز ِ
ً
ً
ً
بروزا ً واضحا قويا جليا ،يظهر ذلك
من خالل تتب ُِّع وقراءة ِمصنّفات
اإلم��ام التي بني أيدينا ،األصولية
منها والفقهية ،ومن أهمها مجمو ُع
كتبه ورسائله واملعروفة باملجموعة
َ
واملنتخب
الفاخرة واألح��ك��ام
والفنون ،والتي ال يكاد يخلو مبحثٌ
الجهَ ـاد ،وال أبالغ إن
منها من ذكر ِ
ٌ
صفحة من مؤلفاته من
قلت ال تخلو
للجهَ ـاد.
التطرق فيها ِ
ليس هذا فحسب بل إنه عقد
مباحث َ
َ
خ َّ
اصـة يف بعض مؤلفاته
الجهَ ـاد ومكانته.
فضل
لبيان
ِ
وتنبغي اإلش��ا َر ُة ُهنا إىل أن هذا
للجهَ ـاد يف فكر اإلمام
الحضور الكبري ِ
الهادي إنما هو ناب ٌع من الحضور
للجهَ ـاد يف القرآن الكريم وما
الكبري ِ
جعل الله له يف
كتابه من املنزلة
العظيمة ،والتي
جسّدها رسول
ُالله وآل بيته
األطهار يف واقع
حياتهم ومسرية
كفاحهم.
ول����ه����ذا
وم����ن خ�لال
ه���ذا املبحث
لنا
سيتضح
وسنتعرف عىل
الجهَ ـاد
أهميّة
ِ
ومكانته وفضله
وحضوره القوي يف فكره وهو ما
انعكس جليا ً يف سريته ومسريته
الجهَ ـادية ،وذلك فيما ييل:
ِ

وبما يقدر عليه من طاقته ،ثم يجب
عليه من بع ُد أن يتطهر للصلوات.)...
ويقول مبينا ً ومشريا ً علو مرتبة
الجهَ ـاد ودرجته عند اإلق��رار
ِ
بفرائض اإلسالم ومنهياته( :وأشهد
أن الصالة واجبة ،وأن الزكاة الزمة،
َ
رمضان فرض صيامه ،ولم
وشه ُر
توجب علينا النافلة قيامه ،والحج
عىل الناس دين من استطاع إليه
سبيالً ،واالستطاعة الزاد والراحلة،
والجهَ ـاد قرسا ً يقرس
وأمان الطريق.
ِ
بالجهَ ـاد قرساً،
النفوس عىل القيام
ِ
الجهَ ـاد فضل الدرجات ،والبعد
ويف ِ
من النقمات).
ويقول يف مقدمة كتاب تفسري
معاني ُّ
السنة يف بيان الحمد لله عىل
ما ّ
وفقه له من نعم عظيمة وامتن
عليه من ِمن َ ٍن جسيمة ومنها التوفيق
للجهَ ـاد وكونه أ َ ْكبرَ الفروض وأعظم
ِ
الواجبات( :والقيام بأ َ ْكبرَ فروضه
قدراً ،وأعظمها لديه خطراً ،وهو
الجهَ ـاد يف سبيله ،واملباينة ملن عَ نَد
ِ
عن دينه ،ويف ذلك
ما يقول جل جالله
ع��ن أن يحويه
قول أ َ ْو يناله﴿ :
إ َِّن الل َه ْ
اشترَ َى ِم َن
ني أ َ ُ
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
نف َسهُ ْم
وَأَمْ وَا َلهُ م ِبأ َ َّن َلهُ مُ
ي َُقا ِتلُ َ
ون
الجَ ن َّ َة
��ي��ل اللهِ
َ
فيِ
س�� ِب ِ
ون َوي ُْقتَلُ َ
َفي َْقتُلُ َ
ون
وَعْ دًا عَ َليْهِ حَ ًّقا فيِ
يل
نج ِ
التَّ ْو َرا ِة وَا ِإل ِ
وَا ْل ُ
آن وَمَ ْ
��ن
��ق ْ
��ر ِ
أَو ىَْف ِبعَ هْ دِهِ ِم َن
استَب ِْشـ ُروا ْ
اللهِ َف ْ
َ
ُ
َ
ِ
ِببَيْعِ ُك ُم ا َّلذِي بَايَعْ تُم ِبهِ َوذلك ه َو
ا ْل َف ْو ُز ا ْلعَ ِظيم﴾.
ويف عبارة رصيحة ال غبار عليها
وال تحتاج إىل التأويالت والتمحالت
يقول اإلمام( :وكان أفضل ما افرتض
الله عليهم ،وجعله حجة مؤكّدة
الجهَ ـاد يف سبيله ،واألمر
فيهم
ِ
باملعروف األ َ ْكبرَ  ،والنهي عن التظالم
واملنكر).

ب ّين اإلمام الهادي
حقيقة هامة أن الجهاد
أعظم الفروض
التي افترضها اهلل
على عباده وأمرهم
وألزمهم بها

��َب� ف��روض
ال�� ِ
ج�� َه��ـ��اد أع��ظ��م وأَ ْك رَ
الشريعة اإلسالمية وأجلُّها ق��دراً
وم��ك��ان�� ًة عند اهلل تعاىل ووج��وب
إظهاره واإلقرار به:
بينّ اإلما ُم الهادي يف كالم واضح
ً
ً
هامة من
حقيقة
وجيل ورصيح
حقائق الدين اإلسالمي ،هي أن
الجهَ ـاد أعظم الفروض التي
ِ
افرتضها الله عىل عباده ،وأمرهم
وألزمهم بها.
يقول يف بيان ذلك بعد بيانه ملا
يجب عىل املسرتشد( :ف��إذا علم
املسرتشد ذلك وعرف ُكــ ّل من ذكرنا
بصفاتهم ،ووقف عىل أويل األمر منهم
بداللتهم ،ودان الله ُ
سبْحَ ــانَــ ُه
بواليتهم ،وجب عليه من بعد ذلك أن
الجهَ ـاد واألمر
يعتقد معرفة فضل ِ
باملعروف والنهي عن املنكر ،وأن يعلم
أن ذلك أ َ ْكبرَ فروض الله املفرتضة
عليه ،فيظهر جهاد الظاملني ،وينوي
مباينة الفاسقني ،بيده ولسانه وقلبه

بيان بعض األسباب الباعثة على
أعظم الفرائض:
ج َهـاد
كون ال ِ
َ
وهنا يبني اإلمام بعض األسباب
الجهَ ـاد أفض َل من
التي جعلت من ِ
غريه من األعمال الصالحة فيقول
مصدّرا ً ذلك باستفهام استنكاري:
الجهَ ـاد أعظم
(وكيف ال يكون
ِ
فرائض الرحمن ،وهو عام غريُ خاص
لجميع املسلمني ،وعَ مْ ُل من ِ
عم َل به
شامل لنفسه ولغريه من املؤمنني؛
َّ
الجهَ ـاد :عز ألولياء الله ،مخيف
ألن ِ
ألعداء الله ،مشبع للجياع ،كاس
للعراة النياع ،ناف للفقر عن األُمَّ ــة،
مصلح لجميع الرعية ،به يقوم الحق،
ويموت الفسق ،ويرىض الرحمن،

الحضور الكبير للجهاد
في فكر اإلمام الهادي
إنما هو نابع من الحضور
الكبير للجهاد في
القرآن الكريم
ويسخط الشيطان ،وتظهر الخريات،
وتموت الفاحشات .واملصيل فإنما
صالته وصيامه لنفسه ،وليس من
أفعاله يشء لغريه ،وكذلك ُكــ ّل فاعل
خري فعله لنفسه ال لسواه).
ج َهـاد ال يعدله وال يساويه شيء
ال ِ
من شرائع اإلس�لام وال يقاس به
شيء غريه
هَ
الج ـاد بغريه
اعترب اإلمام قياس ِ
جهالً من فاعله وداللة عىل عماية
من يقوم بذلك ،وهو ما رصح به
يف عبارة قوية تبني سوء فعل من
يتصدى لذلك من العلماء والعامة
قائالً( :فأين بالجهلة العمني
والعلماء املتعامني؟ كيف يقيسون
شيئا ً من أعمال العباد ،إىل ما ذكر الله
ُ
الجهَ ـاد ،هيهات
سبْحَ ــانَــ ُه من ِ
َعُ
هيهات ،ب د القياس ،ووقع عىل
الجهلة االلتباس).
واستند إىل بيان فضل املجاهدين
يف سبيل الله بأموالهم وأنفسهم عىل
سائر من سواهم من العاملني عىل ما
ُ
حيث قال:
قرّره القرآن الكريم يف ذلك،
(ثم قال تبارك وتعاىل فيما يذكر من
الجهَ ـاد الكريم:
تعظيم ما ذكرنا من ِ
ُون ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
(ال َّ ي َْستَ ِوي ا ْل َقاعِ د َ
ني
ْ
َ
َغ رْيُ أ ُ ْوليِ الضرَّ َ ِر وَالمُجَ اهِ دُون فيِ
يل ال ّلهِ ِبأَمْ ـوَال ِِه ْم وَأ َ ُ
نف ِس ِه ْم َف َّ
َ
ض َل
س ِب ِ
َ
ُ
ال ّل ُه ا ْلمُجَ اهِ د َ
ِين ِبأَمْ وَال ِِه ْم وَأنف ِس ِه ْم
عَ لىَ ا ْل َقاعِ د َ
ِين َد َرجَ ًة َو ُكالًّ وَعَ َد ال ّل ُه
ا ْلحُ ْسنَى و ََف َّ
ِين عَ لىَ
ض َل ال ّل ُه ا ْلمُجَ اهِ د َ
ات مِّ ن ُهْ
ا ْل َقاعِ د َ
ِين أَجْ ًرا عَ ِظيمً ا َد َرجَ ٍ
ُ
َ
ً
ّ
وَمَ ْغفِ َر ًة َو َرحْ مَ ة َو َك َ
ان الل ُه غفو ًرا
َّرحِ يمً ا).
ع���دم ق��ب��ول ص��غ��ائ��ر األع��م��ال
ج َهـاد والتخلف
الصالحة عند رفض ال ِ
ج َهـاد:
عنه وبيان عموم ال ِ
وهنا يقف املرء منا مشدوها ً من
بعض عبارات اإلمام الهادي التي
تكاد تكون صادمة للكثري منا ،ومن
ذلك هذه العبارة وهذا الكالم يف هذا
الجانب فتأملوه بدقة ،يقول( :وكيف
يجوز له اإلقبال عىل صغائر األمور
من الصالحات ،وهو رافض ألعظم
الفرائض الزاكيات ،وكيف ال يكون
الجهَ ـاد أعظم فرائض الرحمن ،وهو
ِ
عام غري خاص لجميع املسلمني،
وعَ م ُل من ِ
عم َل به شامل لنفسه

ولغريه من املؤمنني).
ويقول يف كالم أخطر مما سبق:
(فليعل ْم ُكــ ُّل عالم أ َ ْو جاهل ،أ َ ْو
والجهَ ـاد فتوانى،
من دُعِ َي إىل الحق
ِ
وتشاغل ،وكره السيف والتعب،
وتأوّل عىل الله التأويالت ،وبسط
لنفسه األمل ،وكره السيف والقتال،
واملالقاة للحتوف والرجال ،وآثر هواه
عىل طاعة مواله -فهو عند اللطيف
الخبري العالم برسائر الضمري من
أرش األرشار ،وأخرس الخارسين -أن
صالته وصيامه وحجه وقيامه عند
الله بور ال يقبل الله منه قليالً وال
كثرياً ،وال صغريا ً وال كبرياً ،وإنه ممن
قال ُ
سبْحَ ــانَــ ُه فيه حني يقول:
اصبَةٌ
ٌ
ٌ
َ
َّ
َ
املة ن ِ
اشعَ ة عَ ِ
(وُجُ و ٌه يَوْمَ ِئ ٍذ خ ِ
صلىَ نَا ًرا حَ ِ
تَ ْ
امي ًَة).
ج َهـاد والقيام به:
لزوم ال ِ
كما لم يُغفل اإلمام البيان إىل لزوم
الجهَ ـاد والقيام به عىل إمام املسلمني
ِ
وعىل عموم املؤمنني ،وجعل التهاون
والتقصري عن
ال��ق��ي��ام بذلك
كفرا ً بالله تعاىل،
(والجهَ ـاد
يقول:
ِ
والقيام الزمان،
ال يفكه عن
ف��رض��ه��ا ،وال
يزيحه عن واجب
أمرهما إال القيام
بهما ،واألث��رة
لهما ،أ َ ْو الكفر
ملن افرتضهما،
كما قال الرحمن
الرحيم يف ما نزل من القرآن الكريم،
حني يقول تبارك وتعاىل( :انْفِ ُروا ْ
خِ َف ً
افا َوث َِقاال ً وَجَ اهِ دُوا ْ ِبأَمْ وَا ِل ُك ْم
وَأ َ ُ
َ
َ
َّ
ّ
نف ِس ُك ْم فيِ َ
يل اللهِ ذ ِل ُك ْم خ رْيٌ ل ُك ْم
س ِب ِ
إ ِن ُكنتُ ْم تَعْ َلم َ
ُون).

وظيفة الزمة لهم وألئمة اإلسالم من
الجهَ ـاد والقيام به
بعدهم ،وألجل ِ
اقرتنت خريية األُمَّ ــة بالقيام به يف
واقعها.
يقول( :وكان أفضل ما افرتض الله
عليهم ،وجعله حجة مؤكّدة فيهم
الجهَ ـاد يف سبيله ،واألمر باملعروف
ِ
األ َ ْكبرَ  ،والنهي عن التظالم واملنكر؛
لذلك امتدح الله به األنبياء املرسلني،
ِين يَتَّ ِبعُ َ
وذلك قوله( :ا َّلذ َ
ون ال َّر ُ
سو َل
الن َّ ِب َّي األُمِّ َّي ا َّلذِي ي َِجدُون َ ُه مَ ْكتُوبًا
عِ ند ُ
يل يَأ ْ ُم ُر ُهم
َه ْم فيِ التَّ ْو َرا ِة وَا ِإلن ْ ِج ِ
ْ
ْ
وف َويَنهَ ُ
ِبا ْلمَ عْ ُر ِ
اه ْم عَ ِن المُن َك ِر َويُحِ ُّل
َلهُ ُم ال َّ
َات َويُحَ ِّر ُم عَ َلي ِْه ُم ا ْل َخبَائ َ
طيِّب ِ
ِث
َوي َ
َض ُع عَ نْهُ ْم إِصرْ ُ
َه ْم وَاألَغالَ َل ا َّلتِي
َ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
هِ
َكانَت عَ لي ِْه ْم فالذِين آمَ نوا ِب وَعَ ز ُرو ُه
نز َل مَ عَ ُه
َونَصرَ ُو ُه وَاتَّبَعُ وا ْ النُّو َر ا َّلذِيَ أ ُ ِ
أ ُ ْو َل ِئ َك ُه ُم ا ْلم ُْفلِحُ َ
ون).
ويقول ُ
سبْحَ ــانَــ ُه وتعاىل يف بيان
أه ّم وظائف أئمة املسلمني( :ا َّلذ َ
ِين إ ِن
مَّ َّكن َّ ُ
اه ْم فيِ األ َ ْر ِض أ َ َقامُوا َّ
الصال َة وَآتَوُا
َ
ال َّز َكا َة وَأمَ ُروا ِبا ْلمَ عْ ُر ِ
وف َونَهَ وْا عَ ِن
ا ْلمُن َك ِر َو ِل َّلهِ عَ اقِ ب َُة
األُمُور.
وي���ق���ول
ُ
نَــ ُه
سبْحَ ــا
م��ب��ي��ن��ا ً سبب
اكتساب األُمَّ ــة
للخريية والفضل
بالجهَ ـادُ ( :كنتُ ْم
ِ
ي أُمَّ ةٍ أ ُ ْ
َ
خ ِر ْ
جَت
خ رْ َ
ْ
اس تَأ ُم ُر َ
ون
لِلن َّ ِ
��ر ِ
��عْ
��مَ
وف
ِب��ا ْل
ُ
ْ
َ
َوتَ��ن��هَ ��وْن عَ ِن
ا ْلمُن َك ِر َوتُ ْؤ ِمن ُ َ
ون
ِبال ّله.

لزوم الجهاد والقيام
به على إمام المسلمين
وعلى عموم المؤمنين
وجعل التهاون والتقصير
عن القيام بذلك كفرًا
باهلل تعالى

ل سعادة:
ج َهـا ُد سبي ُ
ال ِ
ومن خالل االط�لاع عىل دعوته
التي وجّ هها لكثري من مشايخ
وقبائل اليمن نجد بيانا ً منه لألُمَّ ــة
الجهَ ـاد يف سبيل الله هو سبيل
أن ِ
الجهَ ـاد شقاء
سعادتها ،وأن يف ترك ِ
َ
نتيجة ما سيرتتب عىل
األُمَّ ــة
ذلك من ظهور الفساد وعلو كعب
الضالل ،يقول( :فاجتهدوا رحمكم
الله واستغفروا ،وقوموا لله بما
أمركم به وال تقرصوا ،وال تركنوا إىل
وجدُّوا يف
الخفض يف الدنيا فتهلكواِ ،
جهاد أئمة الظلم تسعدوا ،إال تفعلوه
تكن فتنه يف األرض وفساد كبري).
ج َهـا ُد مهم ُة األنبياء واملرسلني،
ال ِ
ووظيفة األئمة الهادين ،وسبيل
خريية أمة اإلسالم:
ومما يؤكّد هذه املنزلة العظيمة
للجهَ ـاد واملكانة العالية له أن امتدح
ِ
الل ُه أنبياءَه لقيامهم بذلك ،وكونه

ج َهـاد وبيان نتائجه:
فض ُ
ل ال ِ
وهنا نجد اإلمام يعدد لنا جملة من
الجهَ ـاد،
اآلثار العظيمة املرتتبة عىل ِ
والتي ألجلها كان أعظم فرائض الله
عىل العباد ،مع بيانه ابتداء عىل عدم
الجهَ ـاد
إمكان اإلحاطة بفضائل
ِ
كلها لسعتها وكثرتها.
يقول( :وما ذكر الله من تفضيل
الجهَ ـاد فأ َ ْكثَــر من أن يحيط به
ِ
كتاب ،وهو معروف عند من رزق
فهمه من ذوي األلباب ،وكيف ال
الجهَ ـاد يف سبيل الله ُف َ
ضل
يكون ِ
عىل جميع أعمال املؤمنني ،وبه يحيا
الكتاب املنري ،ويطاع اللطيف الخبري،
وتقوم األحكام ،ويعز اإلسالم ،ويأمن
األن��ام ،وينرص املظلوم ،ويتنفس
املهموم ،وتنفى الفاحشات ،ويعلو
الحق واملحقون ،ويخمل الباطل
واملبطلون ،ويعز أهل التقوى ،ويذل
أهل الردى ،وتشبع البطون الجائعة،
وتكىس الظهور العارية ،وتقىض
غرامات الغارمني ،وينهج سبيل
املتقني ،وينكح األع��زاب ،ويقتدى
بالكتاب ،وترد األم��وال إىل أهلها،
وتفرق فيما جعل الله من وجوهها،

العدد
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ـــــــــه شي ٌء من شرائع اإلسالم
ويأمن الناس يف اآلف��اق .وتفرق
عليهم األرزاق).

ج َهـاد عند
من دالالت فضل ال ِ
الهادي األم��ر من اهلل لنبيه صلى
عليه وآله وسلم بالتحريض عليه،
واألمر للمؤمنني بالنفري يف سبيله:
تأمّ لوا بدقة هذا الكالم العظيم
الجهَ ـاد ما أمر الله
لإلمام( :ولفضل ِ
نبيئه بالتحريض عليه للعباد حني
يقول( :يَا أَيُّهَ ا الن َّ ِب ُّي حَ ِّر ِض ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ني
ال) ،ويقول تبارك وتعاىل:
عَ لىَ ا ْلقِ تَ ِ
ُ
يل اللهِّ
ُ
َّ
ْ
( َوال َ تَحْ َسب ََّن الذ َ
ِين ق ِتلوا فيِ َ
س ِب ِ
أَمْ وَاتًا بَ ْل أَحْ يَاء عِ ن َد َرب ِِّه ْم يُ ْر َز ُق َ
ون
اه ُم ال ّل ُه ِمن َف ْ
َف ِرحِ َ
ني ِبمَ ا آتَ ُ
ضلِهِ
ُ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َوي َْستَب ِْشـ ُرون ِبالذِين ل ْم يَلحَ قوا ِب ِهم
خ ْلفِ ِه ْم أَال َّ َ
مِّ ْن َ
خو ٌ
ْف عَ َلي ِْه ْم َوال َ ُه ْم
يَحْ َزن ُ َ
ون).
ثم قال ُ
سبْحَ ــانَــ ُه فيما أمر به
عباده من النفري يف سبيله ،واإلحياء
لرشائع دينه:
(انْفِ ُروا ْ خِ َف ً
افا
َوث َِقاال ً وَجَ اهِ دُوا ْ
ِب��أَمْ ��وَالِ�� ُك�� ْم
وَأ َ ُ
نف ِس ُك ْم
فيِ
َ
ّ
َ
يل اللهِ ذ ِل ُك ْم
س ِب ِ
َ
خ�ْي�رْ ٌ َّل ُك ْم إ ِن
ُكنتُ ْم تَعْ َلم َ
ُون).

وأعظم ما بلغه بالغ من الرجاء).

اغتنام الفرصة بالدعاء بالتوفيق
ج َهـاد والشهادة يف سبيل اهلل
لل ِ
تعاىل:
وهنا نجد اإلمام يرشدنا ويدلنا
عىل أن من أفضل الدعاء وأرغبه،
بل وما يجب اإلكثار منه هو سؤا ُل
َ
للجهَ ـاد يف سبيله ونيل
الله
التوفيق ِ
الشهادة عىل مرضاته ،وها هو يقول
يف ذلك( :من فتح له باب الدعاء،
فليكن أ َ ْكثَــر ما يدعو الله به أن
يسأله الرضا والرضوان وأن يرزقه
الجهَ ـاد يف سبيله والشهادة فإن ذلك
ِ
أفضل ما أعطي العاملون).
الوعي ُد الشديد للمتخلف عن
ج َهـاد:
ال ِ
ومن كالم له يجعل القارئ له يف
خوف وح ّذر شديد ،حيث بينّ فيه أوّال ً
أن الشك واالرتياب
يف الحق إال من عمل
الفجار الفساق،
ونحن ن��درك ما
معنى أن يصف
الهادي أناسا ً بهذه
األوصاف وما الذي
تعنيه تلك األوصاف
يف مذهب وفكر
أهل البيت عليهم
السالم ،ولم يكتف
بذلك بل جعلهم
م���ن ال��ض��ال�ين
الهالكني ،هؤالء
هم يف امل�تردّدون
امل���ت���ح�ي�رون
ال���ش���اك���ون يف
الجهَ ـاد ،يقول( :ثم أخرب أن
فريضة ِ
املرتابني الذين هم يف ريبهم يرتدّدون،
والرتدّد فهو الشك ،والشك فال يكون
يف حق إال من أهل الفجور والفسوق،
ومن أضل عند الله ،أ َ ْو أهلك ،أ َ ْو أشد
عذابا ً عند الله ،أ َ ْو آفك ممن تخلف عن
الحق وهو يعرفه ،وسوَّف باإلقبال
إليه .فكذلك ،لعمر أبي ،الجفاة
الرافضني للحق واملحقني ،واملتأولني
يف ذلك عىل رسول الله ،ما لم يجعل
الله إىل التعلق به سبيالً ،أش ُّد عذابا ً
عند الله ،وآلم تنكيالً ممن لم يعرف
الجهَ ـاد ،فهو
ما افرتض الله عليه يف ِ
يتكمه يف البالء متحريا ً عن ما اهتدى
إليه غريه من العباد ،فنعوذ بالله من
التخلف عن أمره ،والصد عن سبيله).
بل إنه يعقد كالما ً خاصا ً ويركز
عىل فئة من الناس بعينها يف هذا
الجانب لخطورة موقفها وما يرتتب
عليه من اقتداء العوام من الناس
بها يف أفعالها ،تلك الفئة هي فئة
العلماء ،فيقول سالم الله عليه مبينا ً
الجهَ ـاد يف
عظيم جناية تخلفهم عن ِ
سبيله( :فال صد يرحمك الله أصد،
وال جرم عند الله أشدّ من جرم من

وصف المتخلفين عن
الجهاد ،الصا ّدين عنه،
المتشاغلين بالولد
والمسكن والمال
والتجارة وغيرها
بالفسق

ال�ترغ��ي��بُ
للجهَ ـاد بوصفه
ِ
بالتجارة:
يقول الهادي
يف ذلك( :ثم قال
ُ
سبْحَ ــا نَــ ُه
ترغيبا ً لعباده
امل���ؤم���ن�ي�ن،
وإخ��ب��ارا ً لهم بما أع��د لهم عىل
الجهَ ـاد من الثواب املبني( :يَا أَيُّهَ ا
ِ
ا َّلذ َ
ِين آَمَ نُوا َه ْل أ َ ُد ُّل ُك ْم عَ لىَ تِجَ ا َر ٍة
اب أَلِي ٍم ،تُ ْؤ ِمن ُ َ
ون ِبال َّلهِ
تُ ِ
نجي ُكم مِّ ْن عَ ذَ ٍ
ُ
َ
يل ال َّلهِ
هِ
اهِ
ُ
َ
جَ
َ
ب
س
ُون
د
ت
و
ل
و
س
فيِ
َو َر ِ
ِ ِ
ِبأَمْ وَا ِل ُك ْم وَأ َ ُ
نف ِس ُك ْم ذَ ِل ُك ْم َ
خ رْيٌ َّلك ْمُ
إ ِن ُكنتُ ْم تَعْ َلم َ
ُون ،ي َْغفِ ْر َل ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم
َويُدْخِ ْل ُك ْم جَ ن َّ ٍ
ات تَجْ ِري ِمن تَحْ تِهَ ا
ِن َ
األَنْهَ ا ُر وَمَ َساك َ
طيِّب ًَة فيِ جَ ن َّ ِ
ات عَ د ٍْن
ُ
ْ
ُ
َ
ذَ ِل َك ا ْل َف ْو ُز ا ْلعَ ِظيمُ ،وَأخ َرى تحِ بُّونهَ ا
ـر
نَصرْ ٌ مِّ َن ال َّلهِ و ََفتْحٌ َق ِريبٌ َوب َِّش ِ
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ني) .صدق الله ُ
سبْحَ ــانَــهُ..
إن ذلك للتجارة الكربى ،والكرامة
الجليلة العظمى ،والحظ العظيم،
واألم��ر الجسيم ،الذي جل ذكره،
وعظم قدره ،وحسن  -عند الله مآب
فاعله ،وجل لديه ُ
سبْحَ ــانَــ ُه خطر
القائم به .جعله له ُ
سبْحَ ــانَــ ُه
مؤتمنا ً عىل خلقه ،ومرشدا ً إىل أمره،
خصه بخواص من الكرامة الكاملة،
وأعطاه العطية الفاضلة ،وجعله
حجة شاملة ،ونعمة عىل الخالئق
دائمة ،فنسأل الله إي��زاع شكره،
وبلوغ ما نؤمل من طاعته ،فإن ذلك
أفضل ما أعطى الخلق من العطاء،

سبب كون المتخلفين
عن الجهاد من
أشر العباد واآلثار
المترتبة على
تقاعسهم
تخلف عن الحق ،ممن ينظر إليه
من السواد األعظم من الكرباء ،وبه
تقتدي العوام من العلماء والجهالء،
بل تخلف من كان كذلك ثم تخلف
فقد عطل ورفض الحق ،وأضعف
دعوة الصدق؛ َّ
ألن كثريا ً من ضعفة
املؤمنني يقتدون بأفاعيله ،لثقتهم
به واتكالهم عىل رأي��ه ،ونظرهم
إىل عزيمته ،إذ قرصت عزائمهم،
وصغرت عن كثري من ذلك بصائرهم،
فهم له أتباع يف ُكــ ّل أمره ،ال يعدلون
عن قوله ورأي��ه ،وال يفعلون إال
بفعله ،وإن نهض نهضوا ،وإن أقام
أقاموا ،وإن نرص نرصوا ،وإن خذل
خذلوا ،وكلهم مأخوذ بنفسه ،إذ هو
مقرص عن مدى غريه ،واملنظور إليه
منهم فمأخوذ بهم إن علم أنهم إليه
ينظرون ،وإياه يبرصون ،فيا ويل
من تخلف عن الله وخالف الهدى،
وركن إىل األوالد والدنيا ،أما سمع
قول الله تعاىل فيما نزل من القرآن
الكريم حني يقول لرسولهُ :
(قل
ِّل ْلم َ
ستُدْعَ و َ
ُخ َّلفِ َ
اب َ
ْن إىل
ني ِم َن األَعْ َر ِ
َق ْوم أ ُ ْوليِ بَأ ْ ٍس َشدِي ٍد تُ َقا ِتلُونَهُ ْم أ ْوَ
ٍ
ي ُْس ِلم َ
ُون) ،فأوجب ملن اتبع الجزاء
الحسن والثواب ،وملن تخلف عن ذلك
أليم العقاب ،فنعوذ بالله من البالء
والحرية والشقاء ،والركون إىل ما
يزول ويفنى ،واألثرة له عىل ما يدوم
ويبقى).
ويف مكان آخر يقول( :ثم قال
تخويفا ً للقاعدين وإعذارا ً وإنذارا ً
للمرتبصني واحتجاجا ً عىل املتخلفني
عن واجب ما أوجب أحكم الحاكمني،
وتبيينا ً لفضل املنابذين ملن نابذ
رشائع الدين ،وجهد يف إبطال الحق
اليقني ،وكان ضدا ً مدافعا ً للحق،
وكهفا ً وسندا ً للفسق( :إال تَنفِ ُروا ْ
يُعَ ذِّبْ ُك ْم عَ ذَابًا أَلِيمً ا َوي َْستَبْ ِد ْل َقوْمً ا
ي ُك ْم َوال َ تَضرُ ُّ و ُه َشيْئًا وَال ّل ُه عَ لىَ ُك ِّل
َغ رْ َ
شيَ ْ ٍء َقدِير).
ج َهـاد من أشر عباد
املتخلف عن ال ِ
اهلل وبيان سبب ذلك:
وهنا يقول اإلمام متسائالً عن
الجهَ ـاد
سبب كون املتخلفني عن ِ
من أرش العباد معدّدا ً جملة من
اآلث��ار املرتتبة عىل تقاعسهم:
الجهَ ـاد،
(وكيف ال يكون من منع ِ
وتعلل باألموال واألوالد ،من أرش

العباد عند ذي العزة واألي��اد؛ وقد
هتك الدين ،وباين رب العاملني
ورشك يف دماء املسلمني وقوى بذلك
جميع الفاسقني؟! فكان بخذالنه
للدين ،وقعوده عن املحقني؛ رشيكا ً
للكافرين ومعاضدا ً للفاجرين ،إذ
كانت  -بخذالنه  -نيته وسطوته عىل
املحقني ،بتخلف املتخلفني ُم َ
ظاهِ َرة.
فكان مح ُّل الخاذل -بخذالنه وقعوده
عند الله  -مح َّل املحارب بمحاربته ،ال
ينفك الخاذل للمؤمنني ،من املشاركة
للفاسقني ،فيما نالوه من املتقني،
يف حكم أحكم الحاكمني .فليتق الله
ربّه ،وليقس بفرته شربه ،وليَترْ ُك عنه
التعالت ،وليح ّذر من الله النقمات،
فقد وضح الحق لطالبه ،واستنار
الرشد لصاحبه).
ُب��ط�لا ُن أع����ذار املتخلفني عن
ج َهـاد ،واستحقاقهم للذم بذلك:
ال ِ
املتأمل يف كالم
ال��ه��ادي يجد
وي�لاح��ظ ش��د ًة
واضحة منه ويف
َ
م��واط��ن كثري ٍة
عىل املتخلفني
الجهَ ـاد
ع��ن
ِ
املتعللني بأنواع
العلل واألع��ذار،
ال��ص��ادّي��ن عن
سبيل الله تعاىل.
وها هو يف هذا
املقطع يرصح
بها قائالً( :فال
ع��ذر يف تخلف
امل��ت��خ��ل��ف�ين،
وال ح��ج��ة يف
تأويل املتأولني ،وال بد من النرصة
لرب العاملني ،أ َ ْو الكفر بما أنزل
عىل خاتم النبني صىل الله عليه
وعىل آله الطيبني وسلم ،ثم ذكر
ُ
سبْحَ ــانَــ ُه فذم ذا التعلالت وأهل
التأويالت الباطالت ،فأخرب أنه ال
عذر لهم فيما به يعتذرون ،وال حجة
لهم فيما فيه يتأولون من التعلق
بالشبهات والتسبب ملنال الفكاهات،
والتلذذ بمقارنة األوالد والزوجات،
وجمع األموال من التجارات ،فقال
سبْحَ ــانَــ ُه تحذيرا ً لهم ،وتنبيها ً
ُ
عن وسنتهم ،وتيقيظا ً لهم من
رقدتهمُ :
(ق ْل إ ِن َك َ
ان آبَا ُؤ ُك ْم وَأَبْنَآ ُؤ ُك ْم
َوإ ِْخوَان ُ ُك ْم وَأ َ ْزوَاجُ ُك ْم وَعَ ِشريَتُك ْمُ
ُوها َوتِجَ ا َر ٌة تَ ْخ َشو َ
وَأَمْ وَا ٌل اقْترَ َْفتُم َ
ْن
َ
َها وَمَ َسا ِك ُن تَ ْر َ
َك َساد َ
ض ْونَهَ ا أحَ بَّ
ّ
َ
هِ
هِ
ُ
َ
مِّ
و
ل
و
س
ر
و
ل
ال
ن
إ ِ َليْ ُكم
َجهَ ادٍ فيِ
َ ِ
ِ
َ
ْ
َترَ
ّ
َّ
ْ
ِهِ
َّصوا حَ تى يَأت َِي الل ُه ِبأمْ ِرهِ
س ِبيل ف َب ُ
َ
اسقِ َ
وَال ّل ُه ال َ يَهْ دِي ا ْل َق ْو َم ا ْل َف ِ
ني) ،ثم
سمى من كان كذلك أ َ ْو رضب لنفسه
تأويالً يف ذلك فاسقني ،وأوجب لهم ما
أوجب للفاجرين من عذاب الجحيم،
والخلود يف العذاب األليم).

ج َهـاد
بيا ُن أن املتخلفني عن ال ِ
اق برتكهم لذلك:
فس ٌ
ّ
وهنا يستن ُد اإلم��ام إىل رصيح
منطوق القرآن الكريم يف وصف
الجهَ ـاد ،الصادين
املتخلفني عن
ِ
عنه ،املتشاغلني بنال والولد واملسكن
واملال والتجارة وغريها بالفسق.
وكلنا يدرك متى يطلق اسم الفسق
عىل املتلبس باإليْمَ ـان ،والنتائج
املرتتبة عىل كونه فاسقاً..
َ
ُ
يقول( :ثم قال ُ
سبْحَ ــانــه إبانة
منه للمتخلفني ،وتسمية منه لهم
بأسماء الفاسقني ،وإخراجا ً لهم
بذلك من معاني املؤمننيُ :
(ق ْل إن
َك َ
ان آبَا ُؤ ُك ْم وَأَبْنَآ ُؤ ُكمْ ...إىل قوله:
َّصوا ْ حَ تَّى يَأْت َِي ال ّل ُه ِبأَمْ ِرهِ وَالل ُهّ
(فَترَ َب ُ
َ
َ
ْ
ْ
اسقِ َ
ال َ يَهْ دِي الق ْو َم الف ِ
ني) ،فجعل
املتخلفني عن جهاد الظاملني يف الحكم
عنده ُ
سبْحَ ــانَــ ُه من الفاسقني).
األمر باملعروف
والنهي عن املنكر
أحد أسباب األلفة
املؤمنني وأخ ّوتهم
ج َهـاد
وبيان أنه ال ِ
يف سبيل اهلل:
يقول:
وهنا
(وب�����األم�����ر
باملعروف والنهي
عن املنكر ألف
الله بني املؤمنني،
وجعلهم إخ��و ًة
متوالني
عليه
وذلك قوله تعاىل:
(وَا ْل��مُ�� ْؤ ِم��ن ُ َ
��ون
وَا ْل��مُ�� ْؤ ِم��ن َ ُ
��ات
بَعْ ُ
ضهُ ْم أ َ ْو ِليَاء
وف َويَنْهَ وْنَ
بَعْ ٍض يَأ ْ ُم ُر َ
ون ِبا ْلمَ عْ ُر ِ
َ
ْ
ُ
َ
الصالة َويُؤت َ
عَ ِن ا ْلمُن َك ِر َويُقِ يم َ
ُون َّ
ون
ُ
ال َّز َكا َة َوي ُِطيعُ َ
ون ال ّل َه َو َر ُ
سو َل ُه أ ْو َل ِئ َك
َ
س رَيْحَ مُهُ ُم ال ّل ُه إ َِّن ال ّل َه عَ ِزي ٌز حَ كِيمٌ).
ثم بينّ بعد ذلك حقيقة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر قائالً:
(واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
فال يُنال إال باإلقدام والتصميم،
الجهَ ـاد
والنية واالعتزام الكريم عىل ِ
يف سبيل الله ،وتوطني األنفس عىل
مالقاة أهل الظلم والطغيان ،فحينئذ
ينال ذلك ،ويؤدي فرض الله من كان
الجهَ ـاد يف سبيله).
كذلك ،وهو ِ
ترك األمر باملعروف والنهي عن
املنكر عالمة جلية دالة عىل النفاق،
وأن ذلك شأ ُن املنافقني:
يقول مُجْ ليا ً ذلك( :وبرتك األمر
باملعروف والنهي عن املنكر ذ َّم الل ُه
املنافقني واملنافقات حني يقول:
ات بَعْ ُ
(ا ْل ُمنَافِ ُق َ
ون وَا ْل ُمنَافِ َق ُ
ضهُ م
ْ
ون ِبا ْلمُن َك ِر َويَنْهَ و َ
مِّ ن بَعْ ٍض يَأ ُم ُر َ
ْن
وف َوي َْق ِب ُ
ض َ
عَ ِن ا ْلمَ عْ ُر ِ
ون أَيْ ِديَهُ ْم
ن َ ُسوا ْ ال ّل َه َفن َ ِسيَهُ ْم إ َِّن ا ْل ُمنَافِ قِ َ
ني ُهمُ
ا ْل َف ِ
اس ُقون).

ترك األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
عالمة جلية دالة على
النفاق

العدد
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معالجة األوضاع المالية في ظل
العدوان والحصار والظروف الراهنة
تجسيد ًا للشعار :ي ٌد تحمي وي ٌد تبني ()3
د .هشام محمد الجنيد
ُ
التوعية بثقافة القرآن
ّ
الكري�م واتباع توجيهات
قائد الثورة أقوى سلاح
املس�ئوليات
لتنفي�ذ
والوطني�ة،
الديني�ة
ومنها اإلخالص يف تنفيذ
املس�ئوليات اإلداري�ة
العام�ة لتحقي�ق الخير
وزي�ادة العائ�دات املالية
لخزين�ة الدول�ة يف ظ�ل
الع�دوان والحص�ار عىل
بالدنا
�هــ َد اليم ُن وما زال يش�هَ ُد أكربَ
َش ِ
مظلومي�ةٍ يف تأري�خ البرشي�ة ،وه�ي
العدوا ُن الس�عوديّ األمريكي اإلرسائييل
اإلمارات�ي وحلفائه�م على بالدن�ا منذُ
أ َ ْكثَــ َر من  3أع�وام ونصف العام ،ولم
يس�بق أن ُف ِر َ
ْ
ض حصا ٌر شام ٌل يف تأريخ
الح�روب البرشي�ة مث�ل الحص�ار عىل
بالدن�ا م�ن هذا الع�دوان الس�افر الذي
ٌ
َ
اقتصاديّ�ة وماليّة
أزم�ة
ترت�ب علي�ه
حادّة.
ويف ظ�ل ه�ذا الع�دوان والحص�ار
ُ
نعيش�ها،
واألوض�اع الراهن�ة الت�ي
مقرتح�ات كفيل�ةٍ
ٍ
باإلمْ َكـ�ان وض� ُع
بمعالجةِ األزمة املالية تس�اع ُد إىل حَ ـ ٍّد
كبري يف معالجةِ
العجز الحا ِّد يف ميزانية
ِ
الدول�ة لتغطي�ةِ ما أمكن م�ن املرتبات
واألجور بع�د أولوية املجه�ود الحربي،
وهي عىل النحو التايل:
11ـــ إقالة عنارص الفس�اد خطوة
أَ َ
سـاس�ية للبن�اء واإلصالح�ات :إذا
َ
ت�م إع�داد أ ْو تطوي�ر آلي�ات تنظيمية
إداري�ة مثالية ،ووضعت حل�ول مثالية
ملعالجة أزمة تغطي�ة املرتبات واألجور
يف ظل هذه الظروف ،وعنارص الفس�اد
مهيمن�ة عىل مفاصل التس�يري اإلداري
وامل�ايل يف الجهات اإليرادي�ة والخدمية،
َّ
ف�إن نتائ�ج األداء لن تتحس�ن ،س�وى
ربما يف الح�دود الدنيا ،خصوصا ً يف ظل
ّ
املؤسس�ات الرقابي�ة .ما يجب
ركاك�ة
بداية تمش�يط عنارص الفساد املركزية
واملحوري�ة بإقالته�ا ،وتش�ديد الرقابة
املصاحب�ة والالحقة عىل نتائج األعمال
الدوري�ة ..عندم�ا نتكل�م ع�ن البن�اء
واإلصالح�ات ومعالج�ة األزم�ة املالية
َّ
َ
ف�إن موضوع الفس�اد
واالقتصادي�ة،
وعن�ارصه يك�ون حتم�ا ً ح�ارضاً ،وال
يمك�ن تجاهل�ه ..فهل يمك�ن أن تبني
بيت�ا ً جديدا ً عىل أرضية عليها بناء قديم
ال يصلح للسكن؟ .فكيف يكون الحل؟.
ببس�اطة ،إزال�ة املبنى القدي�م .وكذلك
األم�ر يف اإلدارة ،ال يمكن تنفيذ عمليات
البن�اء واإلصالح�ات ومعالجة األوضاع
املالي�ة يف ظل س�يطرة وبق�اء عنارص
الفساد التي تحارب بطبيعتها التلقائية
مسارات البناء واإلصالح إال بإقالة أئمة
الفس�اد يف اإلدارة .بمعن�ى أن اإلصالح
والفس�اد ال يجتمع�ان يف أن واح�د..
وم�اذا بع�د ق�ول الل�ه تعاىل يف س�ورة
الش�عراء (الذين يفسدون يف األرض وال
يصلحون) اآلية (.)152
ه�ل نأمل بعد هذه اآلي�ة الكريمة أن
تقو َم العن�ارصُ الفاس�د ُة باإلصالحات
املؤدية إىل معالجة األزمة املالية وغريها
م�ن اإلصالح�ات يف ظل ه�ذه الظروف
الت�ي نعيش�ها أ َ ْو غريه�ا؟ ..ب�ل َّ
إن
الحلول واملعالجات الش�املة والضامنة

لتصحيح مس�ارات تنفيذ مس�ئولياتنا
الدينية والوطنية ومنها توجيه سلوكنا
اإلداري نح�و اإلخلاص
يف تنفي�ذ املس�ئوليات
اإلداري�ة العام�ة ملا فيه
تحقي�ق الخير ه�ي
التوعي�ة بثقاف�ة القرآن
الكري�م (أقوى سلاح)،
وتنفيذ توجيهات موالنا
قائ�د املسيرة القرآني�ة
الس�يد /عبداملل�ك ب�در
الدي�ن الحوث�ي حفظ�ه
الله ونرصه.
12ــ�ـ الرتكي�ز على
عنرص اإلخالص خطوة أ َ َ
سـاسية للبناء
واإلصالح :يج�ب التح�ري والتدقيق يف
مس�ألة اختي�ار وتس�مية العن�ارص يف
املناصب القيادية واإلدارية واألقل منها
ذات األهميَّـ�ة بالرتكيز على العنارص
املخلص�ة يف والئه�ا للوط�ن املدرك�ة
للع�دوان يف الداخ�ل والخ�ارج واملدركة
أل َ ْهـدَاف�ه الش�يطانية .وخري مثال عىل
ذلك يف القرآن الكريم يف س�ورة يوس�ف
هو جعل ملك مرص النبي يوس�ف عليه
السالم واليا عىل خزائن األرض (مرص)
أي عزي�زا ً ملصر بعد أن عرف س�لوكه
وتعامل�ه يف الس�جن وقب�ل أن يدخ�ل
الس�جن بأنه ص�ادق وأمين ،أصبح ذا
مكانة رفيعة ونفوذ لدى امللك .قال الله
تعاىل يف س�ورة يوس�ف( :و ََق�ا َل ا ْلمَ ِل ُك
س�تَ ْخل ْ
ائْتُونِ�ي ِب�هِ أ َ ْ
ِص ُه ِلن َ ْفِس�يِ َ ،ف َلمَّ ا
َ
َ
َ
ْ
ني أ ِم ٌ
َك َّلمَ � ُه َقا َل إِنَّ� َك اليَ ْو َم ل َديْن�ا مَ ِك ٌ
ني
َ
(َ )54قا َل اجْ عَ ْلنِي عَ َل�ىَ ٰ َ
خ َزائ ِِن الأْ ْر ِض،
إِنِّي حَ فِ ي� ٌ
ظ عَ لِيمٌ) اآليتان ( )54وَ()55
من سورة يوسف..
ومن ما يس�تفاد من هاتين اآليتني
الكريمتين :إيلاء عنصر اإلخلاص
أهميَّـ�ة قص�وى .فكلم�ة (حفي�ظ)
ت ُد ُّل على اإلخلاص والنزاه�ة .وكلمة
(عليم) ت�دل عىل العل�م والكفاءة .إذن
أم�ر الرتكيز على عنرص اإلخلاص له
أهميَّـ�ة بالغ�ةْ ،
وإن كان�ت الكف�اءة
متواضع�ة مبدئياً ،فإنها س�تتطور مع
املمارس�ة .بينم�ا العك�س ،إذا كان�ت
الكف�اءة مرتفع�ة وعنصر اإلخلاص
ش�كيل أ َ ْو يف حدوده الدني�ا ــ ألغراض
االس�تمرار يف عملي�ات الفس�اد ــ فال
يرتتب إال الفس�اد .ومثل هذه العنارص
ال تس�تغل كفاءته�ا إال يف مس�ارات
إصالحي�ة ش�كلية أ َ ْو يف حدودها الدنيا
وهي يف أغل�ب األحوال غري أ َ َ
سـاس�ية،
لتلمي�ع س�معتها وألغ�راض بقائه�ا
ألج�ل مصالحه�ا الش�خصية ،وبالتايل
نتائ�ج أعمالها ً تك�ون س�لبية لناحية
تحقي�ق املنفع�ة العام�ة للمجتم�ع.
وخطورة هذه العنارص أنها متماس�كة
ومتعاض�دة وتزك�ي بعضه�ا ،وتمتلك
الق�درة على األس�اليب التضليلي�ة،
وقدرته�ا على زخرفة الق�ول ،وَتغليف
وتلوي�ن وتبييض أعمالها بطابع العمل
املؤسّسي .ويصع�ب اخرتاقه�ا إذا ل�م
توجد عنارص رقابي�ة ذكية وذات إرادة
صادق�ة ومخلص�ة يف مس�ئولياتها يف
سبيل الله.
ق�ال الل�ه تع�اىل يف س�ورة البق�رة
(وَاتَّ ُق�وا اللَّ� َه َويُعَ ِّل ُم ُك ُم اللَّ� ُه وَال َّل ُه ِب ُك ِّل
شيَ ْ ٍء عَ لِيمٌ) م�ن اآلية ( .)282البقية يف
العدد القادم ..والله ويل التوفيق.
نس�أ ُل الل َه تعاىل أن ينصرُ َنا بنرصه،
إنه سمي ُع الدعاء..
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دليل على النجاح
بيئة التنافس في األداء ٌ
أكرم الرحبي
ُ
منطل�ق اإلن ْ َس�ان وفق
عندم�ا يكون
منه�ج وقي�ادة وأمة لها قواعد وأس�س
ثابتة وراسخة وقوية منذ البداية ،تكون
ً
موفقة وناجحة يف ُكـ ّل
خطوات اإلن ْ َسان
ً
ُ
ونقلة
تخل�ق قفز ًة
امله�ام واألعمال التي
نوعي�ة لتواكب متطلبات العرص وتواجه
التحديات.
ولتحقي�ق ذلك عىل أرض الواقع ال بُـ َّد
م�ن إيجاد بيئ�ة مناس�بة صالحة لخلق
جو مش�حون بالتنافس واإلب�داع املثمر
واملس�تمرّ  ،لتطوير ورق�ي األَدَاء والعمل

لتحقيق اإلنجاز الش�امل يف ُكـ ّل مجاالت
األعمال التي يعمل فيها اإلن ْ َسان.
وهك�ذا يتم تقديم النم�وذج والقدوة
بش�كل صحيح وس�ليم وحكي�م ومؤثر
ليك�ون «الرج�ل املناس�ب يف امل�كان
املناس�ب» يف مختل�ف املج�االت ويف ُكـ ّل
مرحل�ة جديدة بش�كل مس�تمرّ متجدّد
ومواك�ب ،حتى يت�م بناء اإلن ْ َس�ان وفق
ُ
س� ّلم الصعود الالمتناهي يف ُكـ ّل جوانب
الحياة.
ولكي يتم ذلك..
يج�ب علين�ا أن نفه� َم ونس�توعبَ
ٍ
معلومات ونكدّسها
ونطبق ،ال أن نحفظ

للنس�يان؛ أل َّن «الفهم» أفض�ل جدوائية
وتأثريا ً من «الحفظ».
«الحف�ظ» :يبق�ى م�دة خلال م�دة
التحصي�ل العلم�ي ث�م ينسى ويرمى يف
سلة املهمالت.
«أم�ا الفه�م» :فهو الذي يخل�ق لدينا
الوع�ي والبصرية وفق قناعات راس�خة
مق وقواع َد
وثابت�ة النطالقةٍ قوية ذات عُ ٍ
وأ ُ ُ
س ٍس وإخالص ،وكلها عوامل أساسية
ْ
لبناء اإلن َسان الواعي يف مختلف الجوانب
واالتّجاه�ات واملج�االت الت�ي تتعل�ق
بشئون حياة اإلن ْ َسان والبرشية ،والواقع
يشهد بهذا.

من المسئول عن تدمير االقتصاد واألوضاع
المعيشية التي وصلت إليها البالد؟

عبداإلله الخضر
األوض�اع املعيش�ية الصعب�ة
يف ِظ� ِّل
ِ
�ر بها الوط� ُن ش�مالُه وجنوبُه
الت�ي ي ُم ُّ
تده�ور اقتصادي وارتفاع لألس�عار
من
ٍ
وانهيار متواصل للعُ ملة املحلية يتساءل
املواطن :من املس�ئول عن َهذِه األوضاع
املرتدية واملأساوية؟
َ
تحال�ف قوى الرش والعدوان
نقول إن
يتحم�ل كام�ل املس�ئولية ع�ن ذل�ك،
فالبل�د قب�ل أن يش�ن عدوان�ه الس�افر
وحص�ا َره الظال�م عىل الش�عب اليمني
كانت األوض�ا ُع االقتصادية جيد ًة ،وكان
س�عر الرصف للريال مس�تقرا ً وموظفو
الدول�ة يس�تلمون مرتباته�م ،حتى بعد
س�نة م�ن الع�دوان ،حينم�ا كان البنك
املركزي بصنعاء يرصفها ،وكانت بعض
املشاريع جارية التنفيذ.
وحتى تكون الصورة واضحة للقارئ
الكريم ال بُـ َّد من أن نطرحَ بعض الدالئل
والحقائ�ق باألرق�ا ِم الت�ي تؤكّـد بجالء
حقيق�ة األم�ور ومصداقيتن�ا بتحمي�ل
دول التحال�ف مس�ئولية ه�ذا االنهي�ار
االقتص�ادي وما ترتب علي�ه من أوضاع
معيش�ية صعبة يف مختل�ف املحافظات
نق�ول :إن دول التحالف وحكومة املنفى
تس�يطر وتتحكم بأه�م أركان االقتصاد
وهي:
البنك املرك�زي اليمني وهو املس�ئول
ع�ن إدَا َرة االقتص�اد والتحك�م بأس�عار
الصرف فه�و يس�تقبل النق�د األجنبي
واملحيل م�ن عائدات االي�رادات النفطية
إض َ
والرضيبية والجمركي�ة وغريهاَ ،
افة

إىل املطبوعات م�ن العُ ملة املحلية وكذلك
الودائع واملنح األجنبية..
ُ
التحالف باملوان�ئ واملطارات
يتحك� ُم
واملناف�ذ الحدودي�ة :أهمها مين�اء عدن
االسرتاتيجي وميناء املكال وميناء املخاء
ومط�ار عدن الدويل ومط�ار املكال الدويل
ومطار س�يئون الدويل ومنفـ�ذ الوديعة
مع السعوديّة ومنفـذ شحن مع سلطنة
اف ً
إض َ
عم�انَ ،هذِه كله�ا َ
�ة إىل عملها يف
تسهيل عبور البضائع يف عملية التصدير
واالس�ترياد وانتقال املس�افرين من وإىل
اليم�ن تدر على خزينة الدول�ة مليارات
الري�االت م�ن خلال عملي�ة الجم�ارك
والرضائب والرسوم األ ُ ْ
خــ َرى.
ً
يس�يطر التحال�ف أيض�ا على أه� ّم
املرشوعات النفطي�ة والغازية التي ترف ُد
خزينة الدولة بالعُ ملة األجنبية املساهمة
يف الرخاء االقتصادي واس�تقرار العُ ملة،
وأه�م تل�ك املرشوعات مشروع بلحاف
للغ�از الطبيعي ال�ذي تص�ل عائداته إىل
ملياري دوالر س�نويا ً ومرشوع املس�يلة
النفط�ي ومشروع صاف�ر النفط�ي
والغ�ازي وهما كذل�ك يرف�دان الخزينة
العام�ة بعشرات املاليني من ال�دوالرات
والري�االت من خلال تصدي�ر كمية من
اإلنتاج وبيع الكمية املتبقية يف األس�واق
املحلية.
كذل�ك الثروة الس�مكية الت�ي ال تقل
أهميّة عن الثروة النفطية ،حَ ي ُ
ْــث تقدر
عائدات البالد منها ما يقارب خمسمائة
ملي�ون دوالر وأه�م مناط�ق اإلنت�اج
شواطئ البحر العربي والجزر اليمنية.
باختصار فإ َّن أسبابَ انهيار االقتصاد
وارتف�اع األس�عار وتده�ور العُ مل�ة

وانتش�ار املجاع�ة وتفّش�يّ األوبئ�ة هي
الح�رب والحص�ار وتعطيل عم�ل البنك
املركزي ونهب عائدات النفط والغاز التي
تب�اع بالنقد األجنب�ي وتق�در بمليارات
ال�دوالرات وطباع�ة عُ مل�ة جدي�دة من
مختل�ف الفئات بدون غطاء وعدم إيفاء
دول تحال�ف الشر والع�دوان بتعهداته
بدفع وديعة مالية تس�اهم يف اس�تقرار
االقتصاد ومنع انهي�ار العُ ملة الوطنية؛
كون�ه يتحكم بم�وارد البلاد ومقدراته
ويس�اهم يف خل�ق بيئ�ة غرية مس�تقرة
سياس�يّا ً واقتصاديا ً وأمني�ا ً تحول دون
تنفيذ مشاريع البنية التحتية واملشاريع
الخدمية وجل�ب املس�تثمرين واملانحني
والس�ياح وخل�ق ف�رص عمل للش�باب
وتقليص نسب الفقر والبطالة.
رغ�م َه�ذِه املس�ئولية الكبيرة التي
يتحمله�ا الس�عوديّ اإلمارات�ي وم�ن
يق�ف وراءه ،فإ َّن ه�ذا ال يعفي املجلس
السيايس وحكومة الوفاق من املسئولية
ّ
يف اتّخ�اذ ما يل�زم لتخفي�ف املعاناة عن
املواطنني وموظفي الدولة يف املقدّمة من
خلال جمع امل�وارد وتنميته�ا وتقليص
النفق�ات التش�غيلية ّ
ملؤسس�ات الدولة
وَرصف املرتب�ات حس�ب اإلمكاني�ات
والتنس�يق مع التج�ار يف توفري بطاقات
تموينية وتوزيع املساعدات التي تقدّمها
من ّ
ظـم�ات اإلغاث�ة ملس�تحقيها وتوفري
املش�تقات النفطي�ة ومادة الغ�از املنزيل
بأسعار معقوله ومنع االحتكار والسوق
السوداء ومكافحة الفساد املايل واالداري
يف أجه�زة الدولة املختلف�ة ونرش الوعي
بأهميّ�ة التعاون والتكاف�ل املجتمعي يف
هذه املرحلة.

العدد
()523
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شركة سبير األمريكية تغتال اليمنيين
زيد البعوة
ُ
رشك�ة اغتي�االت أمريكي�ة
إماراتية تقو ُم بعملها يف الجنوب
اليمني تستهدف اإلن ْ َسان اليمني
بش�كل ع�ام وال تس�تثني أح�دا ً
حتى عن�ارص من حزب اإلصالح
الذي�ن خدم�وا أمري�كا ودول
العدوان بش�كل غري عادي ،لكن
أمري�كا تتعام�ل م�ع عمالئه�ا
عىل هذا األس�اس ،تس�تخدمهم
وتس�تفيد منه�م ويف النهاي�ة
تتخلص منهم ،وه�ذه املن ّ
ظـمة
اإلرهابية والرشكة اإلجرامية ليس�ت إلاّ جانبا ً
ُ
يستهدف
وأس�لوبا ً من أس�اليب العدوان الذي
اليمن واليمنيني.
ُ
وهك�ذا يوم�ا ً بع�د ي�وم تتكش ُ
الحقائق
ّ�ف
بشكل علني بما يكشف للشعب اليمني والعالم
بش�كل عام حقيقة أهداف العدوان الس�عوديّ
األمريكي اإلماراتي عىل الش�عب اليمني والتي
يف مقدّمته�ا احتلال واس�تعمار اليم�ن أرضا ً
وإن ْ َس�اناً ،وم�ا كش�فته صحيفة بزفي�د نيوز
األمريكي�ة ع�ن اس�تئجار اإلم�ارات ملن ّ
ظـمة
قي�ل إنه�ا أمني�ة وه�ي يف الحقيقي�ة إرهابية
للقي�ام بأعم�ال إجرامية تتمث�ل يف االغتياالت
للش�خصيات اليمني�ة يف اليم�ن وخصوصا ً يف
الجن�وب ه�و يف إطار املشروع االس�تعماري
لليم�ن ال�ذي تعم�ل علي�ه دول الع�دوان ويف
مقدّمته�ا أمري�كا واإلم�ارات والس�عوديّة
ومع�روف م�ا ه�ي مهم�ة ه�ذه املن ّ
ٌ
ظـم�ة
األمريكي�ة اإلرهابية وما هو عمل هذه الرشكة
الذي يتمثل يف اغتيال الشخصيات اليمنية التي
ال ت�زا ُل تحمل يف داخلها روح الوطنية والحرية
ورفض االختالل.
م�ن خلال التفاصي�ل الت�ي نُشرت حول
الصفق�ة الت�ي حصل�ت بين اإلم�ارات وبين
املن ّ
ظـم�ة اإلرهابي�ة األمريكية الت�ي مهمتُها
ُ
ُ
تنفي�ذ عملي�ات اغتيال يف اليم�ن ،حَ يْــث قال
التقري�ر :إن الصفق�ة تم�ت بقي�ادة محم�د

دحلان مستش�ار محمد بن زاي�د وبني رشكة
ومن ّ
ظـم�ة عمليات س�يرب اإلرهابية اإلجرامية
التي ّ
أسس�ها الصهيوني إبرهام
غوالن وال�ذي تكونت عنارصها
من ُ
القــوَّات البحرية األمريكية
ويف مقدّمتهم الجندي األمريكي
إس�حاق غليم�ور وم�ن خلال
ّ
املؤسس
هذه التش�كيلة نجد أن
صهيون�ي واملنفّ ـ�ذ أمريك�ي
واملم�ول إماراتي وأنه�م جميعا ً
يقومون بدور صنيعتهم داعش
والقاع�دة يف تنفي�ذ العملي�ات
اإلجرامي�ة واإلرهابي�ة بح�ق
اإلن ْ َسان اليمني ،وبحسب ما ذكر
التقري�ر أن ه�ذا يتم بعلم أمري�كا ،وهذا يعني
أن عملي�ات االغتي�ال التي تحص�ل يف الجنوب
اليمن�ي هي أعم�ال إجرامي�ة تنفّ ـذها أمريكا
عرب عنارصها وتمولها اإلمارات.
وم�ن خلال الفترة الزمني�ة املاضي�ة منذ
 2015إىل اليوم ،حصل�ت الكثري من االغتياالت
يف الجن�وب طالت الكثري من العلماء والخطباء
والضباط واملشايخ واملثقفني والقادة وغريهم
م�ن أبناء الجن�وب اليمني املحت ّل ،وال ش�ك أن
من نفّ ـذ ه�ذه العمليات اإلجرامية هي أمريكا
ِ
به�دف تصفية الس�احة الجنوبية
واإلم�ارات؛
وتطهريه�ا م�ن أي عنصر يمني ح�ر رشيف
وطن�ي يرف�ض االحتلال حت�ى يتس�نى لهم
تحقي�ق أهدافهم االس�تعمارية ومنها بس�ط
نفوذهم وس�يطرتهم العس�كرية عىل الجنوب
السيايس ونهب الثروة.
والسيطرة عىل القرار
ّ
طبع�ا ً املس�تفي ُد األو ُل م�ن ه�ذه العمليات
اإلرهابي�ة والقي�ام بعملي�ات االغتي�ال ه�ي
أمري�كا ،وم�ا اإلم�ارات والس�عوديّة إلاّ مُجَ َّرد
ُ
خدام وعبيد ألمريكا وهذا واضح وال يحتاج إىل
أدلة وبراهني.
وإذَا تسائلنا :ملاذا الصحف واملواقع ووسائل
االعالم األمريكية تفضح وتكشف هذه األعمال
املشتركة نجد أن الهدف هو الهروب األمريكي
من هذه الجرائم ووضع اإلمارات والس�عوديّة

�رد عامل
يف الواجه�ة وتظهر أمري�كا أنها مُجَ َّ
تم اس�تئجا ُره باألموال الس�عوديّة واإلماراتية
لتنفيذ ه�ذه العمليات اإلرهابية ،ولكن لو نأتي
للحقيق�ة س�نج ُد أن أمريكا ه�ي القائد وهي
املنفّ ـ�ذ وه�ي املس�تفيد األول واألخري من مثل
هذه األعمال اإلجرامية.
م�ن خلال املمارس�ات اإلجرامي�ة الت�ي
تنفّ ـذه�ا اإلم�ارات وأمري�كا بح�ق اإلن ْ َس�ان
اليمن�ي يف الجنوب نج ُد أن دو َل العدوان تش�ن
عدوانا ش�امال يس�تهدف اليمن أرضا ً وإن ْ َسانا ً
واحتالال ً للجزر واملوانئ وحربا ً اقتصادية وبناء
سجون رسية وإخفا ًء قرسيا ً وعمليات تعذيب
للمواط�ن اليمن�ي وعمليات اغتي�ال وعمليات
اغتص�اب وقت�ل وفوىض أمنية وغير ذلك ُكـ ّل
هذا ،وأ َ ْكثَـر يحص�ل يف الجنوب بقيادة وتنفيذ
ِ
بهدف بقائهم االس�تعماري
أمريكا واإلمارات؛
وخل�ق حالة م�ن الف�وىض حتى ال يس�تطيع
َ
يع�رف ماذا يعم�ل ،ولكن
اإلن ْ َس�ان اليمني أن
لق�د ب�دأت م�ؤرشات إيجابي�ة تل�وح يف األفق
تؤذن بصحوة شعبيّة يف الجنوب ضد االحتالل،
وهذا ما يحصل ،إذ أن الجنوبيني بدأوا يدركون
َ
حقيق�ة ما يج�ري وب�دأوا يخرج�ون يف ثورة
ضد العدوان ،وهذا ما يجب أن يحصل وس�وف
يحصل إن شاء الله.
لهذا عىل إخواننا من أبناء الجنوب أن يدركوا
جيدا ً أن االحتال َل اإلماراتي السعوديّ األمريكي
ال يمك�ن أن يعم� َل أي يشء ملصلحته�م ،بل إن
ُكـ� ّل م�ا يحصل لهم م�ن فقر وقت�ل وتعذيب
بتموي�ل وتنفيذ م�ن دول العدوان
وإذالل ه�و
ِ
ولك�ي ال يس�تم َّر ذل�ك عليه�م أن يخرجوا من
حال�ة الصم�ت وأن يهب�وا ملواجه�ة االحتلال
بش�تى الطرق والوسائل حتى ال تتفاقم األمو ُر
وحتى ال يتم ّكن العدوا ُن من تحقيق أهدافه.
وم�ا نرج�وه كش�عب يمني هنا يف الش�مال
ٌ
حالة من الوعي
يتاب�ع األحداث هو أن تحص� َل
والصح�وة املجتمعي�ة يف الجن�وب ملواجه�ة
ُ
ترتبّص بهم وباليمن.
األخطار التي
وبع�د ُكـ ّل هذه الحقائق من يصمت ويجمد
فقد حكم عىل نفسه بالهالك.

تتمات من الصفحة األخيرة ..

عالم الكيل بمكيالني!!..
بأنه�ا أق�وى مما كان�وا يخ ّ
طط�ون وأثبتت
حرب تموز 2006م ذلك.
الس�يايس تم
امله� ُّم يف األمر أن ه�ذا االغتيا َل
َّ
ُ
توظيفه سياس�يّا ً وتحَ ـ ّرك العال�م عرب قرارات
َ
الطرف
دولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية؛ ألن
املس�تهد َ
َف ه�و مح�ور املقاوم�ة واملمانع�ة،

القشة التي قسمت ظهر البعري
االس�تخبارات السعوديّة تعمل دون التنسيق

مغامرات أمريكا وداعش يف عدن!
املتعل�ق بالرصاع عىل املناف�ذ واملضايق وهذا
التواج�د األمريك�ي ا ُملخ ّ
ط�ط ل�ه ه�و يف إحدى
ذرائعه س�يكون ل�ـ «محاربة اإلره�اب» ،مما
يعن�ي أنه ال بـُـ� َّد له من اس�تعراض لإلرهاب،

َ
ُ
رفي�ق الحريري
الجه�ات الت�ي اغتالت
وأرادت
من خاللها تحقيق مكاس�بَ سياس�يّة ،مع أن
َ
الطرف الذي ت�م اتّهامه ليس
املنطق يق�ول إن
من مصلحته هذا االغتيال وال يفيده باملرة.
وها نحن اليوم أمام اغتيال صحفي صاحب
باإلض َ
َ
افة إىل كونه
رأي ل�ه وزنُ�ه يف الصحاف�ة،
رج� َل مخاب�رات ،م�ع ذلك ل�م يتعام�ل العال ُم
بنفس الطريقة والحماسة ،وتشع ُر بأن القات َل

يحظ�ى بالتدليل واملس�اعَ دة على إخراجه من
هذه الجريمة الش�نيعة .وعلى الرغم من وجود
أص�وات غري رس�مية تضغ�ط باتّج�اه إحقاق
العدالة ،فمن يا تُرى س�ينجح املال واملصالح أم
القيم؟!!!
** ولكم أن تقيسوا أيضا ً املوقف من روسيا
بعد قضية رجل املخاب�رات الرويس والعقوبات
االقتصادية التي اتخذت ضد روسيا عىل إثرها.

مع األمري�كان ودون توجيهات ملكهم العجوز
وابنه املهووس بغرام امللُك والسلطة والجاه.
فأصبح بن س�لمان بني خيارين ،إما امللك أ َ ْو
التح�رش بإي�ران والعمل عىل افتعال املش�اكل

معه�ا واألمريكي مس�تفيد من ذل�ك وله رغبة
بدف�ع ه�ذه األدوات وهو من ورائه�ا لدخول يف
مواجهة مع إي�ران ،وهذا ما اختاره الول ُد املدلل
السيايس ا ُمل رْتَف..
واملراهِ ق
ّ

ك�ي يحرض (مكافِ ح اإلرهاب) يف عالقة الرتابط
الرشطي�ة بني نقيضين يف الش�كل موحدَين يف
الجوه�ر ،وهم�ا الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة
ّ
الوهابي�ة بفصائله�ا
والجماع�ات اإلجرامي�ة
وأسمائها ا ُملختلفة.
َّ
إن أح� َد أبع�اد نشر موق�ع «باز في�د نيوز

األمريك�ي» لتواج�د ُقــوَّات أمريكي�ة يف عدن،
ه�و إظهار هذه العالقة بين اإلرهاب وأمريكا،
بين الغزو األجنبي ومحاربة اإلرهاب ،بني عدن
وم َ
ُخ ّ
ططات العدوان ،وكجزء من تهيئة الذهنية
لرصاع قادم مفرت ٍَض يف عدن ،وحضور أمريكي
ع َلني يف محافظة عدن املدنية.

هل حان
سؤال انهيار
السعوديّة؟
فؤاد إبراهيم
لم يك�ن مجازفا ً ج�ون حنّا -مستش�ار األمن
القوم�ي لنائ�ب الرئي�س األمريكي األس�بق ديك
تش�يني ،-حني طرح الس�ؤال اآلتي :هل ستقدم
الوالي�ات املتح�دة املس�اعدة إذَا بدأت الس�عوديّة
بالتف�كك؟ يف مقال�ة نُشرت يف مجل�ة «فوري�ن
بوليسي» يف ترشين األول /أكتوبر  ،2015أي بعد
مرور تسعة أشهر عىل اعتالء سلمان العرش ،نبّه
حنّ�ا إدا َرة أوباما إىل مؤرشات انهيار الس�عوديّة،
من قبيل تراجع أس�عار النفط ،أخطاء السياسة
الخارجية ،وتزاي�د التوتر مع إيران .ويف الحاصل،
م�ن وجهة نظر حنّ�ا ،إن تظافر االقرتافات يرقى
إىل مس�توى التهديد الوجودي للنظام الس�عوديّ .
يف تقديره ،ما لم تُدَر األزمات بنحو صحيح ،فإنَّها
قابل�ة ،ختام�اً؛ َّ
ألن تُو ِّل�د عاصفة كامل�ة ،وتزيد
كثيرا ً من مخاطر عدم االس�تقرار داخل اململكة.
املعطي�ات التي س�اقها حنّا يربُ ُز م�ن بينها أيضا ً
دخ�ول الع�دوان على اليم�ن يف املجه�ول ،يف ظل
عج�ز «التحال�ف» بقيادة الس�عوديّة عن حس�م
النتائج عىل األرض ،وهو ما ال يعني فقط نضوب
فرص النرص العس�كريّ  ،بل تآكل النظام نفس�ه
ال�ذي يخسر صدقيته ،وتنكش�ف ح�دود قوته،
بما يجعل�ه يواصل الحرب ،وإن بدا العقم س�مة
راس�خة فيها .وهذا يفرس ،جزئياً ،افتعاله أزمات
أُ ْ
خــ َرى جانبية ،إلخفاء عيوبه البنيوية.
لنتأمّ ل املش�هد الس�يايس يف عام  .2015كانت
العائل�ة املالك�ة ال تزال متماس�كة يف ظ�ل توازن
قوى نسبي ،وتقاسم سلطة متكافئ بني عدد من
البيوتات (س�لمان ،ناي�ف ،عَ بدالله) .يقال اليشء
ذات�ه ح�ول التحال�ف بني آل س�عود واملؤسس�ة
ٌ
تحالف أ َ َّ
س�س لتقاس�م
الوهابي�ة ب�كل فروعها.
س�لطة بدأ منذ منتصف القرن الثامن عرش ،وهو
يُعَ دّ أحد منجزات عالقات الهيمنة وفق التفسير
«الفوك�وي» .إذ ،على الرغم من اختلال موازين
القوى ،وال سيما بعد إعالن اململكة السعوديّة عام
َّ
ف�إن الحاجة املتبادلة بني الش�يخ واألمري
،1932
أم َل ْ
�ت نمطا ً يف العالق�ة التدافعي�ة املتبادلةُ ،كـ ّل
بحسب مآربه .يف حقيقة األمر ،حتى ذلك الوقت،
لم تنزلق األخطاء نحو الهاوية والتهديد الكياني.
حين�ذاك أيض�اً ،ل�م يكن يوج�د خطر م�ن نفاد
األم�وال يف اململكة يف أي وقت قري�ب ،ولكن كلما
ط�ال أمد العج�ز يف امليزانية ،وانخفضت أس�عار
النف�ط ،وتراجع�ت احتياطي�ات النق�د األجنبي،
أصبحت األس�واق الدولية أ َ ْكثَــ�ر توتراً ،فيما لم
ّ
تك�ف الدولة عن عادة «التقديم�ات االجتماعية»
إلبقاء قدر «السخط الشعبي» تحت السيطرة ويف
أدنى درجاته.
التقط جون حنّا إحصاءات عن الواقع املعييش
يف مملكة النفط ،من بينها معدل البطالة املرتفع
ال�ذي تصل نس�بته إىل  30يف املئ�ة ،ومعدل الفقر
الذي يش�مل ربع الس�كان ،ومأس�اة مكة واملوت
الجماع�ي بفعل التدافع ( 769حاجاً) ،وس�قوط
الرافع�ة على الحج�اج ،م�ا أَدَّى إىل مقت�ل مئ�ة
حاج ،والس�ؤال التايل عن جدارة آل س�عود بإدا َرة
الحرمين ،الت�ي أضافت عنصرا ً جدي�دا ً يف توتر
العالق�ات اإليرانية  -الس�عوديّة .ل�م يتح ّل جون
حنّ�ا بالج�رأة يف النتائج كم�ا تحلىّ به�ا يف إثارة
الس�ؤال ،وإن لم يستبعد أي يشء ،معتربا ً أن بقاء
الحال عىل ما هو عليه رضب من املس�تحيل ،وأن
منطق التأريخ يقول إن الس�عوديّة تواجه خطرا ً
وجودي�اً ،ولكن هذا الخط�ر يف مراحله املبكرة ،إذ
ال ي�زال هناك وق�ت ٍ
كاف إلدا َرة األ َ ْزمَ ة ،من خالل
اتّخاذ قرارات حكيمة ويف الوقت املناسب.

العدد
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العرب
يأخذ
املؤمن
والدروس من ُك ّل حدث ليزدا َد بصري ًة وإ ْي َماناً ووعياً
َ
َ
 :خاص:

بّي�نّ الش�هي ُد القائ ُ
�د سلا ُم الل�هِ عليه يف
مح�ارضة “ول�ن ت�رىض عن�ك اليه�ود وال
َ
حقائ�ق ووقائ� َع تبين لن�ا مَ ن
النص�ارى”
ه�م أعداؤن�ا وما ه�ي نفس�ياتُهم وما الذي
يجب علين�ا القيام به كي نواج� َه مكائدَهم
ون ُ ِ
بط َل مك َره�م ونصحح ما حرّفوه وزيّفوه
ُك ّل ه�ذا وفقا ً للرؤية ُ
الق ْرآني�ة بحيث تزيدنا
وعيا ً وبصري ًة وتجنِّبُن�ا أن نق َع يف أخطائهم،
وتدفعن�ا إىل إصالح ش�ؤون حياتن�ا؛ لنكون
ِ
وإنصاف املستضعفني.
أهالً لنُرصة الحق
كل ما فيه حقائق ال شك فيها
ابتدأ الش�هي ُد القائ ُ
�د محارضتَه بآية تزيل
الش�ك وتبعَ ُ
ث الطمأنينة يف النفوس وتمنحُ نا
َ
َ
املطلق�ة ب�أن ُك َّل ما ج�اء يف الترشيع
الثق�ة
ُ
حقائق ال شك فيها فقال :الله سبحانه
اإللهي
ُ
يصف كتابَ�ه الكري َم بأنه آي�ات { ِت ْل َك
وتع�اىل
آي ُ
�اب} (يونس :من اآلي�ة )1تكرّرت
َ�ات ا ْل ِكتَ ِ
ه�ذه الكلمة كثيرا ً يف ُ
ُ
تصف
�رآن الكري�م
الق ْ
ُ
�ر َ
آن الكري� َم بأنه آي�ات ،اآلي�ات معناها:
الق ْ
أعالم ،معالم ،حقائق ..كلما يف ُ
الق ْرآن الكريم
هو حقائق ال شك فيها {ال َريْبَ فِ يهِ } (البقرة:
من اآلية )2ال مرية فيها أبداً.
ويشريُ الش�هي ُد القائ ُد إىل أن هناك الكثريَ
م�ن األح�داث واملتغيرات والوقائ�ع تش�هَ د
بص�دق ما أخبر الله ب�ه ،تش�هد بالحقائق

التي داخل كتاب الله الكريم ،ولكن ال يلتفت
اإلن ْ َس�ان إليها ،يكون يف واقع�ه معرضاً ،لن
يبرصَ األش�يا َء األخرى بالش�كل الذي يفيده
فيزيده بصري ًة ,ويزيده معرفة ،ويزيده هدى
ونوراً.
وأوضح الش�هيد القائد رضوان الله عليه
أن( :اإلن ْ َس�ان املؤمن ،اإلن ْ َسان املسلم بمعنى
الكلمة هو من يس�تفيد من ُك ّل يشء حوله،
من متغيرات الحياة ،من األح�داث املتجددة
يف الحي�اة ،أي ح�ادث يف أي بقع�ة من الدنيا
تأكد أن فيه شاهداً ،هو شاهد عىل آية ،وفيه
عبر كثرية ،ألم تكن تلك األحداث التي وقعت
يف األم�م املاضي�ة ،أل�م ي�أت ُ
�رآن الكريم
الق ْ
يقصها علينا وعىل النبي نفسه (صلوات الله
علي�ه وعىل آله)؟ ليقول للجمي�عَ { :ل َق ْد َك َ
ان
فيِ َق َ
َاب} (يوس�ف:
ص ِص ِه� ْم عِ ْب�رْ َ ٌة لأِ ُوليِ الأْ َ ْلب ِ
م�ن اآلي�ة )111ألويل األلباب :الن�اس الذين
ه�م لديه�م ل�ب ،أي ال ينظرون إىل األش�ياء
نظرات س�طحية ،ه�م يتفهمون األش�ياء،
ه�م يتأملونها وينظ�رون ما فيه�ا من عرب
فيستفيدوا منه).

ُرآن
االس��تفاد ُة من قصص األنبياء يف الق ْ
الكريم
ويف ذات الس�ياق ،أكّ�د الش�هي ُد القائ�د
رضوان الله عليه عىل أهمية االس�تفادة من
قص�ص األنبياء الت�ي ذكرها الل�ه يف ُ
الق ْرآن
الكري�م باعتباره�ا منهج�ا ً نس�تفي ُد من�ه

يف مواجَ ه�ة األح�داث واملتغيرات يف زمنن�ا،
�د َك َ
ان فيِ َق َ
وألهمي�ة هذه يقولَ { :ل َق ْ
ص ِص ِه ْم
عِ برْ َ ٌة} (يوس�ف :من اآلي�ة )111عربة يعني:
دروس كثيرة جداً ،وال�دروس ال يعني فقط
ه�و مج�رد املعرف�ة ،ال ،عربة ،فيه�ا دروس
كثرية ،تعرف من خاللها نفسية أهل الباطل،
تعرف من خاللها م�ا الذي يحول بني الناس
وبين أن يؤمنوا ،تعرف من خاللها أيضا ً ملاذا
كانوا ينطلقون بج�د واجتهاد ملعارضة نبي
من أنبياء الله ،تع�رف من خاللها كيف كان
األنبي�اء (صلوات الل�ه عليهم) رحم�اء جدا ً
باألم�م ،ومخلصون وناصح�ون ،وهم أيضا ً
أناس اصطفاهم الله وأكملهم.
وأش�ار الش�هيد القائ�د إىل التش�ويه
والش�ائعات التي كانت تقو ُم بها األمم تجاه
أنبي�اء الله ،ف�أي نبي يبعثه الل�ه إىل أي أمة
م�ن األمم كان�وا يقول�ون له أنه س�احر أو
مجن�ون ،ذلك الش�خص ال�ذي اصطفاه الله
وأكمل�ه ،ذلك ال�ذي يتقطع قلبه أس�فا ً وأملا ً
عىل الناس أن ال يهتدوا ،ذلك الذي يبذل وقته
كله لهداي�ة الناس ،وإخراجهم من الظلمات
إىل النور ،يقابل بأن يقال له :مجنون ش�اعر
مفرت س�احرْ ،
وإن أتى بكتاب من عند
كذاب
ٍ
الله َ
اكتَتَبَهَ ا َف ِه َي تُمْ لىَ
ني ْ
اطريُ الأْ َ َّو ِل َ
س ِ
{قالُوا أ َ َ
عَ َليْهِ بُ ْك َر ًة وَأ َ ِصيالً} (الفرقان.)5:
وأض�ح الش�هيد القائ�د :أن (العرب كثرية
ج�دا ً من خالل األحداث س�واء م�ا قصه الله
يف ُ
�رآن الكريم من أخبار األمم املاضية ،أو
الق ْ

من األحداث التي تطرأ يف هذه الدنيا ،سواء يف
تأريخنا القريب ،تأريخ األمة هذه اإلسالمية،
أو يف عرصن�ا الح�ارض ،وم�ا أكث�ر األحداث
واملتغريات يف هذا العرص الحارض).
وهنا يؤ ِّك ُد الش�هيد القائد عىل أهمية أخذ
َ
تكون
العرب من ح�دث ،فق�ال( :إذا أردت أن
مؤمنا ً بمعنى الكلمة فخذ العرب من ُك ّل حدث
تسمع عنه ،أو تش�اهده حتى يف بلدك ،حتى
يف س�وقك ،حتى داخ�ل بيت�كُ ،ك ّل يشء فيه
دروس وفي�ه عربة ،ليزداد اإلن ْ َس�ان بصرية،
يزداد إيْمَ اناً ،يزداد وعياً.
واإلن ْ َسان الذي يعرف يزداد إيْمَ انه ووعيه،
س�يجنب نفس�ه الكثري من املزالق ،س�يدرك
كي�ف ينبغي أن يعمل؛ ألنه من خالل تأمالته
الكثرية يعرف أن األشياء أشبه بسنن يف هذه
الحياة ،ولهذا قال اإلمام عيل (عليه السالم):
(العاقل من تدبر العواقب).
ممن تأخُذ
دعاة الحق قلي ٌ
ل فاعلم َّ
ٌ
مليئة باإلعالم املضلل والدعاية
وألن الدنيا
الكاذب�ة والباط�ل لدي�ه إمكاني�ات كبيرة
وهائل�ة يبين الش�هيد القائد على رضورة
االس�تفادة من األحداث ،وكيف تستطيع أن
َ
تعرف أن أمرا ً كهذا تكون
تتدب�ر العواقب ،أن
عاقبته هكذا إال من خلال تأمالتك ,وتدبرك
للق�رآن الكري�م ،ولصفح�ات ه�ذا الكون يف
أحداثه املتجددة والكثيرة؟ ولهذا قال اإلمام
عيل (علية السالم) ( :العقل حِ ْف ُ
ظ التجارب)،

التجارب هي األحداث س�واء تجارب تجريها
أن�ت ،أو أح�داث تقع يف الحي�اة ،هي كلها ال
تخ ُرجُ عن س�نن مكتوب�ة وراء ُك ّل عمل من
األعم�ال ،أنه عم ٌل ما يج�ر إىل نتيجة معينة،
س�واء كانت نتيجة س�يئة أو نتيجة حسنة،
وإال فإن “اإلن ْ َس�ان” سيكون معرضا ً للكثري
من املزالق.
وأش�ار الش�هيد القائد رضوان الله عليه
بع�ض األمثل�ة التي ذكرها الل�ه يف كتابه
إىل
ِ
الكريم فقال( :الل ُه وبّخ بني إرسائيل يف كثري
م�ن آياته الكريمة عىل كثري مما كانوا عليه،
{س�مَّ اعُ َ
منها قولهَ :
ِب} (املائدة :من
ون ِل ْل َكذ ِ
اآلي�ة )41س�ماعون للكذب ،أنت قد تس�مع
الك�ذب من الش�خص تس�معه فتع�رف أنه
ك�ذب ،أو تع�رف حتى ل�و لم تجد الش�واهد
يف نف�س الوق�ت عىل أنه كذب ،تس�تطيع أن
تقط�ع أن تلك النوعية ال يمكن أن يأتي منها
كالم صحيح ،فأنت من تقطع بأنه كذب ،لم
{سمَّ اْعُ و َ
يقل :يس�معون الكذبَ ،
ْن} يسمعه
ويتأثر به يف وقته ،وقد ينطلق أيضا ً وس�يلة
لنرشه يخدم ذلك الكذب).
وتس�اءل :ه�ل َّ
أن الك�ذب ال يأت�ي م�ا
ُ
يكش�فهُ؟ .ليُجي�بَ يف نف�س اللحظ�ة( :إن
الك�ذبَ يف أكث�ر الح�االت يك�ون هن�اك م�ا
يكش�فه قبل أن يخ ُرجَ إىل الوجود ،تستطيع
َ
تع�رف أن مث� َل ذلك الش�خص ل�ن يكون
أن
صادق�ا ً فيما قال ،هو م�ن النوعية التي هي
عادة ال تصدق حتى ولو أقسم).

شذرات من برنامج رجال اهلل:

ملزمة “ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى”
العبر كثرية ج�دًا من خلال األحداث س�واء ما
قصه الله يف القرآن الكريم من أخبار األمم املاضية؛
أو م�ن األحداث الت�ي تطرأ يف هذه الدنيا ،س�واء يف
تاريخن�ا القري�ب ،تاريخ األمة هذه اإلسلامية ،أو
يف عرصن�ا الح�ارض ،وما أكثر األح�داث واملتغريات
يف ه�ذا العرص الحارض ،لك�ن يبدو أننا ال نرى فيها
إال أنه�ا أحداث مجرد أح�داث ،خصومة وقعت بني
دولتين هنا وهناك حصل ما حصل ،ونتابع األخبار
لنع�رف ماذا يحدث فقط ،كل ح�دث فيه عربة ،كل
ح�دث هو آية ،هو ش�اهد على آية من آي�ات الله،
هو ش�اهد عىل كل ما هو حق س�واء كان يف كتابه
الكريم ،أو أخرب به الرسول (صلوات الله عليه وعىل
آله).
اق وَفيِ أَن ْ ُف ِس ِه ْم حَ تَّى يَتَبَينَّ َ
َ
{سن ُ ِر ِ
يه ْم آيَا ِتنَا فيِ الآْ َف ِ
َلهُ � ْم أَن َّ ُه ا ْلحَ ُّ
�ق أ َ َو َل ْم يَ ْك ِ
�ف ِب َربِّ َك أَن َّ ُه عَ َل�ىَ ُك ِّل شيَ ْ ٍء
�هيدٌ} (فصلت ،)53:هو ش�اهد عىل كل يشء ،ال
َش ِ
يغي�ب ،هو ش�اهد ،فهذه األح�داث التي تحدث هو
يعلمه�ا ،وهو يعلم ما فيه�ا من عربة ،وكثري منها،
كثير منها ه�ي ال تخرج عن س�ننه التي رس�مها
يف هذه الحياة ،تلك الس�نن التي تقضي بأنه إذا ما
عملت أمة هكذا ستكون نتيجة عملها هكذا يف هذه
الدني�ا{ ،أ َ َو َل ْم يَ ْك ِ
�هيدٌ}
�ف ِب َربِّ َك أَن َّ ُه عَ لىَ ُك ِّل شيَ ْ ٍء َش ِ
(فصل�ت :من اآلي�ة )53فهو من سيريكم آياته يف
اآلف�اق ويف أنفس�كم ،حت�ى يتبين أن كلم�ا ذكره
يف كتاب�ه الكريم هو حق ال ش�ك في�ه ،أكرر ،نحن
كمؤمنني أليس كذلك؟ ونرجو الله أن نكون مؤمنني
ً
حقا ،وأن نكون م�ن الصادقني يف إيماننا ،إذا أردت
ً
أن تك�ون مؤمنا بمعنى الكلمة فخ�ذ العرب من كل
حدث تس�مع عنه ،أو تش�اهده حتى يف بلدك ،حتى
يف س�وقك ،حت�ى داخل بيت�ك ،كل يشء فيه دروس
وفي�ه عربة ،ليزداد اإلنس�ان بصرية ،ي�زداد إيمانًا،
ي�زداد وعيًا ،واإلنس�ان ال�ذي يعرف ي�زداد إيمانه
ووعيه؛ سيجنب نفس�ه الكثري من املزالق ،سيدرك
كيف ينبغي أن يعمل؛ ألنه من خالل تأمالته الكثرية
يعرف أن األش�ياء أشبه بسنن يف هذه الحياة ،ولهذا
ق�ال اإلمام عيل (عليه السلام)( :العاق�ل من تدبر
العواقب) ،وكيف تس�تطيع أن تتدب�ر العواقب ،أن
�را كه�ذا تك�ون عاقبته هك�ذا إال من
تع�رف أن أم ً
خالل تأمالتك ،وتدب�رك للقرآن الكريم ،ولصفحات

هذا الك�ون يف أحداثه املتجددة والكثرية؟ ولهذا قال
يف كالم آخ�ر( :العق�ل حف�ظ التج�ارب) التجارب
هي األحداث س�واء تجارب تجريها أنت،
أو أح�داث تق�ع يف الحي�اة ،ه�ي كلها ال
تخرج عن س�نن مكتوب�ة وراء كل عمل
م�ن األعمال ،أنه عم ٌل ما يجر إىل نتيجة
معينة ،س�واء كان�ت نتيجة س�يئة أو
نتيج�ة حس�نة ،إذا عاش اإلنس�ان يف
هذه الدنيا وهو ال يحاول أن يس�تفيد،
أن يس�تفيد مما يحصل فإنه نفس�ه
ً
معرض�ا للكثير م�ن
م�ن س�يكون
املزالق ،يتأث�ر باإلعالم املضلل ،يتأثر
بالدعاي�ة ،يتأثر بالوع�ود الكاذبة،
يتأثر بزخارف القول.
وهك�ذا يظ�ل إنس�انًا يف حياته
مرتاب�ا يهت�ز ال يس�تطيع أن
يس�تقيم وال يس�تطيع أن يثبت؛
وألن الدني�ا مليئ�ة بالضلال،
والباط�ل ل�ه دعات�ه الكثريون،
والباط�ل لديه إمكانياته الكبرية
والواس�عة ،يمتل�ك الباطل هنا
يف ه�ذه الدنيا أكث�ر مما يمتلك
الحق؛ له القن�وات الفضائية،
ول�ه وس�ائل اإلعلام بش�تى
أنواعه�ا ،بش�تى أنواعه�ا
س�واء التلفزي�ون أو اإلذاعة
أو الصحيف�ة أو أش�خاص
يتحركون يف أوس�اط الناس
يحمل�ون أف�كا ًرا ضالة ،أو
كلم�ات مضل�ة ،يحملون
زخارف من القول يضلون
بها الن�اس ،ودعاة الحق
قلي�ل ،الكثير منه�م
مغل�وب على أم�ره،
مقه�ور ،وإذا ما تحرك
يج�د نفس�ه يفتقر إىل
الكثري م�ن اإلمكانيات
سيكون صمته محدودًا،
ويك�ون مجال نف�وذ كلمت�ه مح�دودًا ،حينئ ٍذ

يكون اإلنسان عرضة ألن يضل بسهولة إذا كان من
يعملون من حوله ،إذا كان كلما تس�معه وتشاهده
م�ن حولك يخدم الباطل بنس�به 90%
أو أكث�ر،

والنس�بة القليل�ة هي نس�بة الحق ،وه�ي املغمور
جانبها ،املغلوب واملقهور صاحبها.
إذا أنت تتأمل األحداث ال تكن أنت بالش�كل الذي
يتلق�ى من اآلخر م�ا يقول ،ثم يأت�ي الطرف اآلخر
فتتلق�ى منه ما يقول حينئ� ٍذ لن تكون
أكث�ر م�ن مج�رد ناقل،
تك�ون ذاكرتك عبارة عن
رشيط فقط تس�جل فيها
كالم فلان ثم يأت�ي كالم
اآلخر تس�جله على الكالم
األول فيمس�حه ،وهك�ذا؛
أن�ت على ه�ذا النح�و ل�ن
تس�تفيد من العرب حتى من
شخص واحد ،قد يأتي زعيم
م�ن الزعماء يس�معه الناس
عشر س�نني عرشي�ن س�نة
ثالثني س�نة ،وكل فترة يقول
كالما ُ معس�ولاً  ،ووعود براقة،
ويقول أما اآلن :الفرتة هي فرتة
قلي�ل من الكالم كثري من العمل،
تقول :صحيح ،تس�جل الكالم يف
ذاكرتك ،ثم تأتي ش�واهد عىل أن
كالمه ذل�ك ليس واقعيً�ا فأنت ال
تبرصها وال تتأملها.
إذًا وأن�ت تحتف�ظ بذل�ك الكالم
وأن�ت نظرت�ك إىل ذل�ك الرج�ل أنه
هك�ذا كما قال ،وال تبرص الش�واهد
عىل أن كالمه غري حقيقي ،ثم إذا بك
تم� ّل ،وتقول :يبدو أن هذا الكالم غري
صحيح؛ ق�د بيل الرشي�ط يف ذاكرتك؛
ينطلق من جديد يقول :نحن اآلن نريد
أن نفت�ح صفح�ة جدي�دة ،واآلن ه�و
فرتة أن نقول ونعمل ،وقليل من الكالم
وكثري م�ن العمل! قال�وا[ :والله كالمه
أم�س س�معناه جميل ج�دًا وق�ال :أما
اآلن صفحة جديدة س�نفتحها]! وهكذا،
تعيش مع شخص عىل هذا النحو عرشين
س�نة ،ثالثني س�نة وأنت ذلك الذي لس�ت
أكثر من سماعة.

العدد
()523
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الحكومة السورية تطالب مجلس األمن واألمم المتحدة باالضطالع بالمسؤولية:

استشهاد وإصابة  62مدنياً يف ثالث مجازر
للطريان األمريكي يف دير الزور

حألا

12فص 12ص 1212
21بوتكأ 21أ 221

إصابة شابني فلسطينيني بغارات
جوية لطائرات بدون طيار صهيونية

 :متابعات
ٍ
غارات
ش�نت طائرات العد ُّو الصهيوني
ً
جوي�ة عىل عدد من املواق�ع يف رفح جنوب
قط�اع غزة ،أمس الس�بت ،مما تس�بب يف
وقوع إصابات لعدد من الشبان.
وقال�ت وكال�ة فلس�طني الي�وم :إن
طائ�رات صهيونية بدون طيار اس�تهدفت
ً
مجموعة من الش�بان
بعدد م�ن الغ�ارات

 :دمشق
ارتك�ب طيرا ُن التحال�ف ال�دويل بقيادة
الوالي�ات املتح�دة  3مج�ازر دموي�ة ،أمس
السبت ،يف دير الزور السورية ،استشهد عىل
إثره�ا  62مدنيا ً من أهايل قريتَي السوس�ة
والبوب�دران يف منطق�ة البوكم�ال بري�ف
دير ال�زور الجنوبي الرشقي خلال األربعة
والعرشين الساعة املاضية.
وقالت وكالة س�انا الس�ورية :إن طريان
التحالف الدويل قصف خالل الساعات الـ 24
َ
منطقة العاليات يف قرية السوس�ة
املاضية
بري�ف البوكم�ال ،م�ا تس�بب باستش�هاد
قراب�ة  15مدني�ا ً بينه�م نس�اء وأطفال يف
حني استش�هد  37مدني�ا ً وأصيب العرشات
بجروح نتيجة غارة لطريان “التحالف” عىل
مسجد عثمان بن عفان.
وأش�ارت الوكالة ،إىل أن طريان التحالف
األمريكي استهدف يف غارة أ ُ ْ
خــ َرى مسجد
عم�ار بن ي�ارس يف قرية البوبدران تس�ببت
باستش�هاد  10مدنيين على األق�ل وجرح

آخرين ،مضيفة أن أعداد الش�هداء مرشحة
لالرتف�اع نتيج�ة اإلصابات الخطيرة لعدد
كبري من الجرحى ووجود العديد من املدنيني
تح�ت أنقاض املن�ازل التي تهدم�ت نتيجة
الغارات.
ولفت�ت الوكالة ،إىل أن الطريان األمريكي
يتبع منذ عدة أيّام سياسة األرض املحروقة
بزع�م اس�تهداف عن�ارص تنظي�م داع�ش
اإلجْ ـ َرام�ي ،حي�ث يقصف بغارات�ه املنازل
السكنية واملساجد والبُنى التحتية يف القرى
والبلدات.
يُذك�ر أن عددا ً م�ن املدنيني استش�هدوا
وأصيب�وا الخميس الفائت ج�راء اعتدَاءات
طائرات التحال�ف األمريكي الدويل عىل بلدة
السوسة  140كلم جنوب رشق دير الزور.
وتزع�م واش�نطن التي ش� ّكلت التحالف
الدويل خ�ارج الرشعي�ة الدولي�ة ومن دون
موافقة مجلس األمن منذ أغس�طس 2014
بأنه�ا تح�ارب اإلرهاب الدويل يف س�ورية يف
حين تؤكّ�د الوقائع أنها تعتدي على البُنية
التحتي�ة لتدمريه�ا وترتك�ب املج�ازر بحق
املدنيني.

ويف الس�ياق ،طلبت الحكومة الس�ورية
من مجلس األمن الدويل واألمم املتحدة خالل
رس�التني وجّ هتهما ،أمس ح�ول املجازر يف
الدي�ر ال�زور ،إىل االضطلاع بمس�ئوليتهما
القانوني�ة واأل َ ْ
خلاَ قي�ة إزاء م�ا يق�وم ب�ه
التحال�ف ال�دويل بقي�ادة الوالي�ات املتحدة
من اس�تهداف للمدنيني والت�ي كان آخرها
استشهاد  62مدنيا ً بدير الزور.
وقال�ت الخارجي�ة يف رس�التها :إن هذه
الجريم�ة النك�راء تؤكّد للعال�م بأرسه مرة
أُ ْ
َ
هدف الواليات املتحدة من وراء
�رى أن
خــ َ
العمليات غير املرشوعة لهذا التحالف ليس
مكافح�ة اإلرهاب بل قتل أ َ ْكَب�رَ عدد ممكن
من أبناء الشعب السوري يف استهتار واضح
بكل القيم اإلن ْ َسـانية.
ُ
الخارجية إىل أن س�ورية تطالب
ولفت�ت
مجددا ً مجلس األمن بتحمل مس�ؤولياته يف
منع ه�ذه االعتدَاءات وإج�راء تحقيق دويل
مس�تقل وش�فاف بهذه الجرائ�م وإدانتها
والتحَ ـ�رّك الف�وري لوقفه�ا ومعاقب�ة
املعتدين.

وزير خارجية أملانيا السابق يدعو
إىل منع تسليح السعودية
 :برلين
�ر خارجية أملانيا الس�ابق
دع�ا وزي ُ
زيجم�ار جابري�ل الحكوم�ة األملانية،
أم�س الس�بت إىل مراجع�ة ص�ادِ رات
األس�لحة للس�عودية عق�ب مقت�ل
الصحف�ي الس�عودي املع�ارض جمال
خاش�قجي داخ�ل قنصلي�ة بلاده يف
إسطنبول.
وقال جابري�ل يف ترصيحات إلذاعة
أملاني�ا ،إن�ه يتعني على أملاني�ا تجميد
كاف�ة العالقات م�ع الس�عودية ،وكذا
من�ع تصدير األس�لحة إليه�ا ،مضيفا ً
أن ص�ادرات التس�ليح األملاني�ة إىل
دول�ة العدوان تتضم�ن أَيـْـض�ا ً ما ال
يتم تصنيف�ه عىل أنه أس�لحة ِو ْفــقا ً

انفجارات تهز كابل تزامناً مع بدء عملية االقرتاع يف االنتخابات
 :كابل
قال�ت وزارة الداخلي�ة األفغاني�ة ،أم�س
الس�بت :إن  3انفج�ارات رضب�ت العاصم�ة
كابل يف الوق�ت الذي يتوافد في�ه الناخبون إىل
مراكز االقرتاع لإلدالء بأصواتهم يف االنتخابات
الربملانية.
وقال�ت وكال�ة أنب�اء «آوا» األفغاني�ة:
إن االنفج�ارات اإلجْ ـ َرامي�ة الت�ي رضب�ت
ً
مضيفة
العاصمة لم تس�فر عن أي�ة ضحايا،
َ
أماك�ن متفرقة من
أن االنفج�ارات وقع�ت يف
العاصمة.
وكان�ت املراك�ز االنتخابي�ة يف أفغانس�تان
فتح�ت أبوابها أم�ام الناخبني ،صب�اح أمس؛
إيذان�ا ً بانطلاق االنتخاب�ات الترشيعية ،التي
ستقام يف  32والية من أصل  ،34وقام الرئيس
أرشف غني يف الدقائق األوىل باإلدالء بصوته.
وكان تنظي�م طالب�ان اإلجْ ـ َرامي قد أصدر
َ
سلس�لة بيان�ات دع�ا فيه�ا الن�اس إىل ع�دم
املش�اركة ،وح ّذر م�ن احتمال تع�رض مراكز
االنتخابات لهجمات دموية.

بمنطقة صوف�ا رشق مدين�ة رفح جنوب
قطاع غ�زة ،مضيف�ة أن الغ�ارات أصابت
تكتكا ً بش�كل مبارش ،مما تسبب يف إصابة
ش�ابني بجروح بليغة نقلوا على إثرها إىل
املشفى لتلقي العالج.
وكان ناطق جي�ش االحتالل الصهيوني
ق�د اعترف ،أم�س الس�بت ،أن طائ�رات
االحتالل اس�تهدفت مجموعة من الش�بان
رشق رفح.

ملفهوم�ه ،ومنه�ا “املركب�ات املدرع�ة
لحماية العائلة املالكة عىل سبيل املثال
ضمن صادرات األسلحة.
وذكر جابري�ل أن الحكومة األملانية
قبل السابقة ،التي كانت تضم التحالف
املس�يحي والحزب الديمقراطي الحر،
كان�ت تن�وي الس�ماح بإنت�اج 250
ألف بندقي�ة آلية أملانية يف الس�عودية،
لكن الحكوم�ة الس�ابقة ،التي ضمت
التحالف املس�يحي والحزب االشرتاكي
الديمقراطي ،أوقفت هذه الخطط”.
�ر أن الحكوم�ة األملانية وافقت
يُذ َك ُ
على صفقات بيع أس�لحة للس�عودية
بقيمة تق�ارب نصف مليار دوالر حتى
اآلن خلال ع�ام  ،2018مما يجعل من
اململك�ة ثان�ي أ َ ْكَب�رَ
مشتر لألس�لحة
ٍ
األملانية بعد الجزائر.

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

العدد
()523

حألا

12فص 12ص 21 - 1212بوتكأ 21أ 221

صاحب القرار األول واألخير واألعلى في عدن؟ أليس هو اإلماراتي وعليه أليس هو األميركي،
من هو
ُ
هذه هي احلقيقة ،املس���ألة مس���ألة غزو واحتالل أجنبي ،اإلماراتي في يد ضابط ينفذ أجندة لصالح
األمريكي والس���عودي كذلك ،وأنتم مجرد دمى وعبيد ومس���ت َغلني ومسترقني تنفذون لهم خدمة القتال
في امليدان لتكونوا أنتم الضحايا واخلاسرين.
السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

القشة التي قصمت ظهر البعري

كلمة أخيرة

علي القحوم

عالم الكيل
بمكيالني!!..
د .سامي عطا
اغتي�ل رفيق الحري�ري رئيس
كتل�ة املس�تقبل يف مجل�س نواب
لبن�ان «ورئي�س وزراء لبن�ان
سابق».
س�يايس تك�ون
وكل اغتي�ال
ّ
َ
ٌ
تع�رف
أه�داف يمك�ن أن
وراءَه
الجه�ات الضالعة في�ه من خالل
معرف�ة املس�تفيد ،ولح�ق ه�ذا
االغتي�ال ثور ٌة عارمة عىل الوجود
الس�وري يف لبن�ان ،ه�ذا الوجود
الذي تأخر كثريا ً يف انسحابه ،رغم
أنه وجود رشعنته إحْ دَى قم�م جامعة الدول العربية ،ومع ذلك
َ
واعتق َد املستفي ُد من هذا
تأخر كثريا ً يف االنس�حاب كما أسلفنا،
االغتيال ،أن تهييجَ الش�ارع اللبناني عرب عملية كهذه س�يجرب
القوات السورية عىل االنسحاب ،وهذا األم ُر سيُضعِ ُ
ف حزبَ الله
واملقاومة اللبنانية ،وفاجأنا حزبُ الله واملقاومة اللبنانية
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ُ
ٍ
اضطراب�ات
املنطق�ة
ش�هدت
َ
نهاي�ة له�ا ..وحيك�ت
ومش�اك َل ال
ُ
املؤام�رات ورفرفت الرايات الس�وداء
ُ
وانتشرت ثقاف�ة التكفير والذب�ح
والس�حل وتقطي�ع األوص�ال يف هذه
الحقب�ة الزمنية القصرية ..وخيّم عىل
املنطقة ش�بحُ املوت والدمار والخراب
والح�روب ..وتدحرج�ت ك�ر ُة الن�ار
فش�ملت ما ش�ملت من دول وشعوب
واكت�وى بنريانها املالي ُ
قتيل
ين ما بني
ٍ
وجري�ح ومرشد ..وقب�ع ماليني تحت
وطأة الظلم واإلجرام وبني فكي كماشة..
فاألص�وات يعل�و ف�وق ص�وت دع�اة الخ�راب
واإلجرام مم�ن جنّدتهم أمريكا لخدمته�ا ..وتنفيذ
مرشوعها التآمري عىل هذه األمة ،وما بني مد وجزر
م�ا كان من األمريكي واالرسائييل إلاّ املباركة لذلك..
ألنهم أ َ ْ
صحَ ـاب املرشوع والدعاة له ،ال سيما وهناك
أدوات ق�ذرة م�ن النظامين الس�عوديّ واإلماراتي
وغريهم�ا ّ
تنفـ�ذ وتدع�م وتتبن�ى وتح�ت عناوين
العروب�ة واإلسلام ..فال عروبة ّ
جس�دت بعد ضياع
فلس�طني وبيعها يف املزاد العاملي ..وال إسالم حوفظ
علي�ه بع�د تدنيس املقدس�ات وس�ب نبي اإلسلام
واإلساءة إليه ..فما لم يحفظ لم يصان هذا هو حال
العمالء والخونة واملجرمني ومصايص الدماء ..فهل
له�م العربة ،إذْ يعتربون ممن س�بقهم من عمالء يف
س�وق النخاسة والعمالة واإلجرام أيا ً كانوا وإىل أين
آلت بهم جرائمه�م إىل الهاوية وأية هاوية إىل مزبلة
التأريخ ..إنها َلنهاية مؤسفة..
ُ
يف املقابل تحَ ـ ّركت الش�عوبُ املس�تضعَ فة صوبَ
الحرية والكرامة واالستقالل ..ويف طليعتها الشعب
اليمن�ي ال�ذي انتف�ض على املجرمين والعملاء..
واس�تمر يف ثورته ال�ذي تحَ ـ ّرك األمريك�ي وأدواته
الق�ذرة من الس�عوديّ واإلمارات�ي يف كبح جماحها
والحيلول�ة دون انتصاره�ا ..لك�ن كان�ت إ َرادَة
الش�عوب فوق ُكــ ّل اإلرادات واس�تطاع اليمانيون
تخ ّ
ط�ي الصع�اب وكرس حاج�ز الصم�ت والخوف
وانترصوا بعون الله..
َ
العدوان
فما كان لألمريكي وأدوات�ه إلاّ أن أعلنوا
ً
ً
عاصفة س�تعصف
خاطفة
من واش�نطن وظنوها
باألح�رار ..لك�ن تفاج�أوا بصم�ود ق�ل نظيره
واستبس�ال فوق الخيال واملتوقع ففشلوا يف تحقيق
أهدافه�م يف اليم�ن ..وه�ا نح�ن يف الع�ام الرابع لم
ّ
يتحقـ�ق لهم يشء س�وء الخ�راب والدم�ار والقتل
ْ
ُ
وارتكاب املجازر الذي يندى لها جبني اإلن َسانية..
هن�اك يف املقاب�ل الش�عب الس�وري انتصر عىل
جحاف�ل التكفير واالرت�زاق وعلى التكال�ب الدويل
الذي س�عى إىل تدمري سوريا أرضا ً وإن ْ َسانا ..وفشل
املرشوع هناك وتساقطت أركانه وفشل ممولوه..
وهن�اك أَيْـضا ً يف العراق فش�لت املؤامرة وانترص
العراقيون وخابت آمال أمريكا وأدواتها القذرة..
وبالتايل لم يفلحوا يف إش�عال فتيل الحرب األهلية
والطائفي�ة يف لبن�ان..؛ ألن الع�دوّ االرسائييل أعجز

عن أن يش�ن عليها عدوانا ً مب�ارشاً ..فلجأوا إىل مثل
ه�ذه األوراق واللع�ب على املتناقضات السياس�يّة
والطائفي�ة ،عىس ولعل أن تش�ب نار
الفتنة..
كما أنهم بعد فشلهم هذا كله بدأت
الن�ار ت�أكل بعضه�ا البع�ض وبدأت
جبهتُه�م تتص�دع وتنقس�م ويتضح
الواقع ..فمن تركيا وما جرى ألردغان
م�ن محاول�ة االنقلاب علي�ه ..وإىل
مرص ومحاول�ة اللعب بورقة التكفري
واالقتص�اد ..وإىل قط�ر واتّهامه�ا
بتمويل ما يس�مى باإلره�اب والعمل
عىل حصارها ونبذها سياس�يًّا ..وإىل
ليبي�ا والتي كان يود لها يف األس�اس أن
تكون قاعد ًة أساس�ية ملشروع التكفير والقاعدة
وداع�ش ..فحين رُ
ضب ه�ذا املشروع يف اليم�ن
وس�وريا والع�راق ولبن�ان ومرص واملغرب ب�دأ الع ُّد
التنازيل لتهديم صوامع وقواعد هذا املرشوع يف ليبيا
ونتاب�ع كي�ف أنهم يس�عون اليوم للتخل�ص منه..
البحري�ن وم�ا أدراك ما البحري�ن كان وال زال هناك
ح�را ٌك ثوري ش�عبوي ..لكن ل�م تُ ِر ْد ل�ه قوى الرش
واالس�تكبار النجاحَ فس�ارعوا يف إرسال قوى أمنية
وعسكرية س�عوديّة لقمع هذه التحَ ـ ّركات وإخماد
وهج الثورة..
يف املقابل بعد هذا الفشل الذريع ألمريكا وأدواتها
يف املنطق�ة من تحقي�ق مآربهم انعكس ه�ذا وارتد
ُ
الخلاف
بارت�دادات عكس�ية على األدوات ..وب�ات
والتباين بني صاحبة املشروع أمريكا وبني أدواتها
الق�ذرة ..فب�دأت تطف�و على الس�طح خالفاته�م
وتناقضاتهم ..وبدء األمريكي يرمي تبعات الفش�ل
عىل العمالء واملجرمني وعىل رشطي املنطقة الجديد
محمد بن س�لمان وبجانبه املج�رم محمد بن زايد..
وهذا كله نتاج فش�لهم يف اليمن ويف سوريا والعراق
ولبنان وليبيا وفلس�طني ويف املنطقة بش�كل عام،..
ُُ
ُ
املؤامرات عىل النظام الس�عوديّ  ،وتنهال
حيث بدأت
ُ
ٌ
ّ
عليه املصائب من كــل جانب فهناك رصاع محتدم
ّ
الوهابية
بني األجنح�ة املالكة ..وهناك تحَ ـ� ّر ٌك من
ودعاتها ،وهناك احتقان ش�عبي كبري وس�خط عىل
السياسات االقتصادية ..وهناك تبعثر ألوراق كثرية
يف الداخ�ل والخارج للمملكة وقرص دورها ْ
اإلقليْمي
وال�دويل ..وتش�وهت صورته�ا التي كان�ت تنمقها
باس�م الحرمين الرشيفين ،وكل هذا يول�د ضغطا
وطوفانا ً س�ينفجر يف أية لحظة ،ما س�يعصف بهذا
النظام املجرم..
ويف األخير وليس آخرا ً من املصائ�ب التي ْ
يصد ُُق
عليه�ا ا َملثَ� ُل العرب�ي (القش�ة الت�ي قصم�ت ظهر
ُ
حيث قام�ت الدني�ا ولم تقعد على مقتل
البعير)،
الصحف�ي خاش�قجي وتقطيع أوصال�ه يف جريمة
بش�عة ب�كل املقايي�س ..وخ�رج ترام�ب مه�دّدا ً
ومزمج�را ً حت�ى افت�دت البق�رة الحل�وب بغرابه�ا
َ
ليعرتف
األس�ود ..وحصح�ص الحق وخرج املج�رم
بجُ رمه ويقول باس�تحياء (نحن من قتلناه) ..ولكن
بدون قصد وال علم لنا ،بل كانت
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مغامرات
أمريكا وداعش
يف عدن!

أنس القاضي
كالنهائي�ة رصاع الق�ط
والف�ار «ت�وم» و»جيري»
وعبثي�ة الس�ؤال« :من جاء
أوّال ً الدجاجة أم البيضة؟»،
بهذه العبثي�ة يظهَ ُر رصا ُع
أمري�كا م�ع «اإلره�اب»،
ْ
وإن كان ش�ك ُل ظهور هذا
الرصاع عبثي�اً ،إال أن وجو َد
هذا الرصاع مح ّد ٌد ومرسو ٌم
م َ
ُخ ّ
طط يف كثري من األحيان،
ويخدم مصالحَ استعمارية
لإلمربيالي�ة
وتوس�عية
األمريكي�ة وربيبته�ا دولة
الكي�ان الصهيونية ويؤدي
إىل نهاي�ات مأس�اوية يف
املجتمع والدولة الذي يجري
في�ه ه�ذا الصراع ،لي�س
األم�ر مس�ليا ً ومحص�ورا ً
داخ�ل الشاش�ة كم�ا يف
حال�ة املسلس�ل الكارتوني
األمريكي» توم» و»جريي».
بع�د أق�ل م�ن أس�بوع
من نشر «داعش» يف عدن،
مش�اه َد لعمليات اغتياالت
ق�ام به�ا يف املدينة ،كش�ف
موق�ع أمريك�ي ع�ن فرقة
اغتياالت أمريكي�ة يقودُها
صهيون�ي قامت بمغامرات
إجرامية يف ع�دن وعمليات
اغتي�االت كالت�ي ّ
نفـذته�ا
«داعش».
تزام�ن نشر الجماعات
ّ
اإلرهابي�ة
الوهابي�ة
لعملياته�ا اإلجرامي�ة م�ع
نرش األمري�كان لعملياتهم
اإلجرامي�ة يف وس�ط املدينة
بعد ش�هر م�ن زي�ارة قام
بها «جوزي�ف فوتيل» قائد
املنطقة املركزية األمريكية
إىل ع�دنُ ،كــ� ُّل ه�ذا
التصاد ِ
ُف والتزامن يتجاوز
الص�ديف والعَ �ريض ويرتقي
إىل الرضوري.
تض� ُع الوالي�ات املتحدة
األمريكية خطط�ا ً من أجل
إقام�ة منطق�ة عس�كرية
له�ا يف ع�دن ولح�ج ،وهذا
التواج ُد االستعماري
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