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ثورة  11فبراير في الذكرى الثامنة:

م��ص��ي��ر ال����وح����دة ال��ش��ع��ب��ي��ة ال���ت���ي ج� ّ�س��دت��ه��ا
ال���ث���ورة وض�������رورات وح�����دة ال��ح��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة

حكومة املرتزقة تفتعل أزمة غاز
منـزيل يف أبني احملتلة وتدير سوقًا
سوداء جلين املاليني
الجريمة شاهدة على إجرام العدوان بحق عشرات آالف األطفال:

وفاة الطفلين الملتصقين في صنعاء..
بين جريمة العدوان ومتاجرته

ح�ك��وم��ة ال �ف��ار ه ��ادي ت�ع�ب��ث ب��ال��رت��ب ال�ع�س�ك��ري��ة آخ��ره��ا م�ن��ح ت��اج��ر يف ال��ري��اض رت�ب��ة مقدم
أسعار متفاوتة من رتبة مالزم وحىت
لواء وترقيات أخرى تستخدم
لشراء الوالءات
للقاعدة حصتها من الرُّتَب الكبرية
تصل لرتبة عميد ومناصب
عسكرية رفيعة

الرتب الع�سكرية يف املزاد
يف مناطق املرتزقة واالحتالل:
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العدو ومرتزقته بضربات مدفعية في جيزان وعسير
ّ
مصرع وإصابة العشرات من عناصر

هجوم على مواقع املرتزقة قبالة نجران وإطالق صاروخي «زلزال »1على تجمعاتهم
 :ما وراء الحدود
واصل�ت ُقــ�و ُ
َّات الجي�ش واللج�ان
َ
الش�عبيّة عملياتِه�ا العس�كريّة يف مختلف
جبهات ما وراء الحدودّ ،
ونفـذت أمس عد َة
عملي�ات نوعي�ة تضمنت اقتح�ام عدد من
مواقع العدوّ  ،واستهداف مجاميعه وآلياته
َ
وكمائن هندسية ،وسقط
برضبات مسدّدة
ٌ
عرشات من الجنود الس�عوديّني
خالل ذل�ك
واملرتزقة قتىل وجرحى ،وتكبّـدوا خس�ائ َر
ِ
ً
مادية متنوعة.
ففي نجرانّ ،
ٌ
وحدات من الجيش
نفـذت
واللجان الشعبيّة عملية هجومية اقتحمت
مرتزق�ة الجيش
فيه�ا عَ � َددا ً م�ن مواق�ع
ِ
السعوديّ يف رشاحة الغربية.
وأوض�ح مَ ْ
صـ� َد ٌر عَ ْس� َك ِريٌّ لصحيف�ة
املسيرة أن الهج�و َم كان مس�بوقا ً بقصف
مس�دّد ملدفعية الجيش واللجان ،اس�تهدف
املرتزق�ة يف تل�ك
تحصين�ات وتجمع�ات
ِ
ّ
ٍ
إصابات دقيقة.
وحقق
املواقع،
وأ ّكـ�د ا َمل ْ
املرتزقة
صـ� َد ُر أن عَ � َددا ً م�ن
ِ
الذي�ن كانوا هناك س�قطوا قتلى وجرحى
بالرضب�ات املدفعي�ة ،وبنيران الوح�دات
املهاجم�ة خلال عملية االقتح�ام فيما الذ

بقيتهم بالفرار.
وتش�ه ُد جبه�ة نج�ران ،وجبه�ات م�ا
وراء الحدود بش�كل عام ،تصعيدا ً هجوميا ً
متواصلاً ُ
لقــ�وَّات الجي�ش واللج�ان
ُ
الش�عبيّة هذه الفرتة ،حَ يْــث تزايدت خالل
األيّام املاضية عمليات اقتحام مواقع العدوّ
ومرتزقته ،كما تزايدت عمليات
الس�عوديّ
ِ
الس�يطرة على مواق�ع وق�رى س�عوديّة،
ومرتزقت�ه خس�ائ َر كربى
وتكبّـ�د الع�د ُّو
ِ

مصرع وإصابة عشرات املرتزقة بكمائ َن
هندسية يف «خب والشعف»
 :الجوف
ُ
مرتزق�ة الع�دوان األمريك�ي
العشرات م�ن
س�قط
ِ
الس�عوديّ قتلى وجرح�ى ،أم�س األحد ،ج�راء رضبات
وكمائن نوعية ّ
َ
نفـذتها ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان الشعبيّة
يف محافظة الجوف.
وأفاد مَ ْ
صـ َد ٌر عَ ْس� َك ِريٌّ لصحيفة املسرية بأن ُقــوَّات
الجيش واللجان الشعبيّة تم ّكنت من كرس محاولة زحف
ملرتزقة العدوان يف منطقة أسطر بمديرية خب والشعف،
ِ
املرتزقة حاولوا التقد َم بمجامي َع كبرية هناك،
موضحا ً أن
ِ
إال أنهم تلقوا رضبات مس�دّدة أوقعت عرشات من القتىل
والجرحى يف صفوفهم.
وأشار ا َمل ْ
مرتزقة العدوان وقعوا يف كمائن
صـ َد ُر إىل أن
ِ
ُ
ْــ�ث انفجرت بهم
هندس�ية خالل محاول�ة الزحف ،حَ ي
عدة عبوات ناس�فة زرعتها وحدة الهندس�ة العس�كريّة
التابعة للجيش واللجان ،ما أَدَّى إىل مضاعفة خسائرهم.
وانته�ت محاول�ة الزح�ف بالفش�ل بعد اس�تمرارها
لقرابة خمس ساعات ،ولم ّ
املرتزقة فيها أي تقدم.
يحقق
ِ
املرتز ُ
قة خس�ائ َر برشية يف
وبالتزام�ن مع ذلك ،تكبّـد
ِ
منطقة س�لبة باملديرية ذاتها ،ج�راء وقوعهم يف كمينني
نوعيني ،حَ ي ُ
ْــث انفجرت بهم عبوتان ناسفتان زرعتهما
وحدة الهندس�ة العس�كريّة ،مَ ـا أَدَّى إىل مرصع وإصابة
عدد منهم.

خالل تلك العمليات.
إىل ذلك ،دمّ ـرت ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان
ً
ملرتزق�ة
الش�عبيّة ،أم�س،
آلي�ة عس�كريّة ِ
الجيش السعوديّ يف صحراء األجارش قبالة
نجران ،وأوضح مَ ْ
صـ َد ٌر عَ ْس َك ِريٌّ للصحيفة
بأن ذلك تم بواس�طة عبوة ناس�فة زرعتها
وحدة الهندس�ة العس�كريّة ،وأسفر تدمري
املرتزق�ة الذين
اآللي�ة عن مصرع جمي�ع
ِ
كانوا عىل متنها.

ج�اء ذلك فيما أطلق�ت ُقــوَّات الجيش
واللج�ان الش�عبيّة صاروخين م�ن ن�وع
ملرتزق�ة الجيش
«زل�زال »1عىل تجمع�ات
ِ
السعوديّ تم رصدها قبالة السديس ،وأ ّكـد
مَ ْ
صـ َد ٌر ميدان�ي للصحيفة أن الصاروخني
املرتزق�ة بدق�ة عالي�ة،
أصاب�ا تجمع�ات
ِ
وأوقع�ا العشرات من القتلى والجرحى يف
صفوفهم.
بدورها ،رضبت مدفعية الجيش واللجان

قتلى وجرحى من املرتزقة بإحباط محالة تسلّل لهم يف جبهة نهم
 :نهم

تم ّكنت ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان الشعبيّة ،أمس األحد ،من
ملرتزقة العدوان األمريكي السعوديّ يف
إحباط محاولة تس� ّلل
ِ
املرتزقة قتىل وجرحى.
جبهة نهم ،وسقط عدد من
ِ
ً
وأوضح مَ ْ
مجموعة
صـ َد ٌر عَ ْس� َك ِريٌّ لصحيفة املسيرة أن
املرتزقة حاولوا التس� ّل َل عىل بعض املواقع التي تس�يطر
م�ن
ِ
عليه�ا ُقــوَّات الجي�ش واللجان الش�عبيّة يف حريب نهم ،إال
ُ
اس�تهدافهم بنريان مس�دّدة أوقعت قتلى وجرحى يف
أن�ه تم
صفوفهم.
باملرتزقة عبو ٌة ناس�فة زرعتها
وخلال العملية انفج�رت
ِ
وحدة الهندسة العس�كريّة التابعة للجيش واللجان ،مَ ـا أَدَّى
إىل ارتفاع قتالهم وجرحاهم ،وانتهت محاولتهم بالفشل.

هجوم على مواقع املرتزقة يف «الضباب»
ومصرع عدد منهم بكمني هندسي

العدو يواصل خرق ا ّتفاق
ّ
ويقصف عدة
الحديدة
ُ
مناطق
 :الحديدة
خ�ر َق اتّفاق وقف
ومرتزقتها
واصل�ت قوى الع�دوان
ْ
ِ
إطلاق النار يف محافظ�ة الحديدة ،وش�نّت ،أمس األحد،
قصف�ا ً مكثّف�ا ً عىل ع�دد م�ن األحي�اء واملناط�ق داخل
املحافظة.
ٌ
محلية لصحيفة املسيرة بأن الغزاة
وأفادت مص�اد ُر
واملرتزقة أطلقوا ،أمس ،أكث َر من  33قذيفة عىل ممتلكات
ِ
املواطنني يف منطقة الش�جن بمدينة الدريهميّ ،
ونفـذوا
تمشيطا ً مكثّفا ً باملعدالت الرشاشة عىل املنطقة نفسها.
املرتزق�ة بالتزامن م�ع ذلك ،ع�دة قذائف
كم�ا أطل�ق
ِ
مدفعية باتّجاه جنوب قرية الكوعي.

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة بإحباط
تسلّل لهم يف أطراف «دمت»
 :الضالع
تم ّكنت ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان الشعبيّة يف محافظة
ملرتزقة
الضالع ،أم�س األحد ،من إحباط محاولة تس� ّلل
ِ
املرتزقة
العدوان األمريكي الس�عوديّ  ،وس�قط عدد م�ن
ِ
قتىل وجرحى.
صـ َد ٌر عَ ْس� َك ِريٌّ لصحيفة املسيرة أن عَ َددا ً
وأوضح مَ ْ
املرتزق�ة حاول�وا التس� ّلل عىل بع�ض املواق�ع التي
م�ن
ِ
تس�يطر عليه�ا ُقــ�وَّات الجي�ش واللجان الش�عبيّة يف
أط�راف مديرية دم�ت ،إال أنه�م تعرضوا لنيران مكثّفة
أوقعت قتىل وجرحى يف صفوهم.
املرتزقة بالفرار وانتهت محاولتهم بالفشل.
والذ بقية
ِ

الشعبيّة ،أمس ،عدة تجمعات لجيش العدوّ
ومرتزقت�ه تم رصده�ا يف ُكــ ٍّل
الس�عوديّ
ِ
م�ن رقاب�ة املن�ارة وقبال�ة الس�ديس ويف
ّ
وحققت تل�ك الرضبات
منطق�ة الص�وح،
إصابات دقيقة أسفرت عن مرصع وإصابة
واملرتزقة،
العرشات من الجنود الس�عوديّني
ِ
وكبّـدتهم خسائ َر مادية متنوعة.
ويف جبه�ة عسير ،أحبط�ت ُقــ�وَّات
َ
محاولة تس� ّلل
الجي�ش واللجان الش�عبيّة
ملرتزق�ة الجيش الس�عوديّ غ�رب مجازة،
ِ
ُ
املرتزق�ة بنيران
ْــ�ث ت�م اس�تهداف
حَ ي
ِ
مس�دّدة أوقعت قتلى وجرحى يف صفوفهم
وأجربت بقيتهم عىل الفرار.
وبالت�وازي م�ع ذل�ك قصف�ت مدفعية
ملرتزقة
الجيش واللجان الش�عبيّة تجمعات ِ
الجيش السعوديّ قبالة َ
منفـذ علب ،وأ ّكـد
مَ ْ
صـ� َد ٌر ميداني للصحيفة أن القصف كان
ّ
مس� ّددا ً
ٍ
إصابات دقيقة ،وأسفر عن
وحقق
املرتزقة.
مرصع وإصابة عدد من
ِ
ويف جبه�ة جي�زان ،رضب�ت مدفعي�ة
الجي�ش واللجان الش�عبيّة ع�د َة تجمعات
ملرتزقة الجيش السعوديّ قبالة جبل قيس،
ِ
ّ
وحققت الرضبات املدفعية إصابات دقيقة
املرتزقة،
أسفر عن مرصع وإصابة عدد من
ِ
ً
مادية متنوعة.
وكبّـدتهم خسائ َر

 :تعز
ّ
نفـذت ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان الشعبيّة
يف محافظ�ة تع�ز ،أمس األح�دُ ،هجُ وما ً عىل
مرتزقة الع�دوان األمريكي
ع�دد من مواق�ع
ِ
ٌ
املرتزقة
مجموعة من
السعوديّ  ،فيما وقعت
ِ
يف كمني هنديس.
وأفاد مَ ْ
صـ َد ٌر عَ ْس� َك ِريٌّ لصحيفة املسرية
ٍ
وحدات م�ن الجيش واللجان الش�عبيّة
ب�أن

مرتزقة العدوان يف
هاجمت عَ � َددا ً من مواقع
ِ
املرتزقة
م�ن
عدد
وس�قط
منطقة الضباب،
ِ
الذين كانوا هن�اك بني رصيع وجريح بنريان
الوحدات املهاجمة ،فيما الذ بقيتهم بالفرار.
مرتزقة العدوان يف
وبالتزامن مع ذلك ،وقع
ِ
كمني هنديس نوعي ،بمنطقة تبيشعة ،حَ ي ُ
ْــث
انفجرت بهم عدة عبوات ناسفة زرعتها وحدة
الهندسة العس�كريّة التابعة للجيش واللجان،
مَـا أَدَّى إىل مرصع وإصابة عدد منهم.
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الواقعة شاهدة على جرائم العدوان المزدوجة بحق عشرات آالف األطفال من ضحايا الحصار:

وفاة الطفلني امللتصقني يف صنعاء ..بني جريمة العدوان ومتاجرته
 :خاص
ُ
قضية وف�اة الطفلني امللتصقين بالعاصمة
كش�فت
جانب م�ن الجرائم املزدوجة الت�ي يرتكبها
صنع�اء عن
ٍ
العدوا ُن األمريكي الس�عوديّ عىل اليمن وحصاره املطبق
منذ أربع س�نوات والتي أدت لوفاة أكثر من  85ألف طفل
خالل هذه الفرتة بحسب تقارير األمم املتحدة التي عزت
األس�باب إىل تدمير البني�ة التحتي�ة للقط�اع الصحي يف
اليم�ن ومنع دخول األدوية وكذلك بس�بب الحصار الذي
يح�و ُل دون تمكين املرىض ذوي األم�راض الخطرية من
السفر إىل الخارج.
ورغ�م أن الطفلني اللذين توفي�ا ،أمس األول ،كانا من
ضحاي�ا الع�دوان والحص�ار إال أن النظا َم الس�عوديّ لم
ِ
يكتف بهذه الجريمة بل سا َر َع للمتاجرة بها عندما أعلن
عرب وس�ائل إعالمه الرسمية وغري الرسمية أن ما يسمى

«مر َك�ز امللك س�لمان ينس�ق م�ع التحال�ف لعملية نقل
توأمني س�ياميني يمنيني من صنع�اء» فيما كان تحالف
الع�دوان يف الوقت ذات�ه يرفض االصغاء لكل املناش�دات
التي أطلقت للس�ماح للطفلني بالسفر إىل الخارج إلنقاذ
حياتهما دون جدوى.
ُ
املتح�دث باس�م وزارة الصح�ة الدكت�ور يوس�ف
الحارضي زوّد صحيفة املسيرة بنس�خ من املناش�دات
واملذكرات التي أصدرها وزير الصحة الدكتور طه املتوكل
ووجهها للمنظمات األممية والدولية يطالبها بـ «إرسال
طائ�رة عاجل إلنقاذ حياة الت�وأم امللتصقني وفتح مطار
صنع�اء» غري أن هذه املناش�دات لم تج�د أي صدى ،مَ ـا
أَدَّى لوفاة الطفلني لتصبح قضيتهما ش�اهدة عىل جرائم
العدوان والحصار وتواطؤ املجتمع الدويل الذي أَدَّى لوفاة
عشرات اآلالف من األطفال وكذلك من الرجال والنس�اء
الذين مُنعوا من السفر إىل الخارج.
وأش�ار الدكت�ور الح�ارضي يف حديث�ه لصحيف�ة

َ
َ
الجريمة بحق
تحال�ف العدوان ارتك�ب
املسيرة إىل أن
الت�وأم امللتص�ق وتاج�ر به�ا إعالمي�ا ً يف الوق�ت ذاته،
متس�ائالً :أين ما يس�مى مركز س�لمان مم�ا تعرض
ويتع�رض ل�ه األطف�ال يف اليمن م�ن جرائ� َم يرتكبها
نفسه والدو ُل املتحالفة معه ،مضيفا ً
ُ
النظا ُم السعوديّ
أن محاولة النظام الس�عوديّ املتاجرة بقضية الطفلني
والتس�بب بوفاتهما دليل إضايف عىل أن العدوان يرفض
الس�ماح للمرىض بالس�فر إىل الخارج إلنق�اذ حياتهم
فترك عشرات اآلالف يفق�دون حياته�م لينضموا إىل
الضحاي�ا الذي�ن استش�هدوا بفع�ل الغ�ارات الجوية
اإلجرامية.
وكان�ت وزارة الصح�ة العام�ة والس�كان أعلنت يوم
الس�بت وفا َة الطفلين اللذي�ن ُو ِلدَا ملتصقني األس�بوع
املايض يف العاصمة صنعاء.
وقالت الصحة يف بيان تلقت صحيفة املسيرة نسخة
منه :إن الطفلني ماتا «بس�بب الحصار الجائر عىل بالدنا

مسؤول محلي يحذر من تشكيل ما يسمى «النخبة المهرية» :ال نريد أن تصبح المهرة مثل عدن!

قوات االحتالل السعود ّي تستولي على معسكر لخفر السواحل يف «حوف» وسط رفض شعبي
 :المهرة

صعّ �د االحتلا ُل الس�عوديّ م�ن
وتيرة تحَ ـ ّركات�ه يف محافظ�ة
امله�رة ،خلال اليومين املاضيين،
ُ
ْــ�ث أرس�ل عن�ارصَ عس�كري ًّة
حَ ي
م�ن ُقــوَّاته واملليش�يات التابعة له
إىل مديرية حوف ،القتحام معس�كر
تابع ُ
لقــوَّات خفر الس�واحل هناك
والس�يطرة علي�ه ،وس�ط رف�ض
وجهاء ومش�ايخ املديرية ،يف خطوة
ً
متوازي�ة م�ع ب�دء تش�كيل
ج�اءت
مليشيات ما يسمى «النخبة املهرية»
التابع�ة لالحتلال اإلمارات�ي والتي
ح�ذر منها مس�ؤول محيل ،مُشيرا ً
إىل أنها س�تحوّل املحافظة إىل مرسح
للف�وىض على غ�رار ع�دن وبقي�ة
املحافظات املحت ّلة.
وأف�ادت مص�اد ُر محلي�ة ب�أن
ُقــو ٍ
َّات عس�كري ًّة س�عوديّة مكونة
من عرشات الجنود وعدد من األطقم
وصلت إىل مديرية حوف ،وس�يطرت
على معس�كر ُ
لقــ�وَّات خف�ر
الس�واحل هن�اك ،لتحويل�ه إىل ثكنة
عسكريّة س�عوديّة ،عىل غرار الكثري
م�ن املناط�ق واملقرات التي تس�تويل
عليها ُقــوَّات االحتالل الس�عوديّ يف
املحافظة.
وأوضح�ت املص�ادر أن ُقــ�وَّات
االحتالل استقدمت أَيْضا ً عنارص من
املرتزقة التابعة لها والتي
مليش�يات
ِ
يرعاها املحاف�ظ املعينّ من االحتالل
راج�ح باكريت؛ لغ�رض اقتحام
املعسكر والسيطرة عليه.
ونقل�ت املص�ادر ع�ن قائ�د
ُقــ�وَّات خف�ر الس�واحل يف
املنطق�ة ،قول�ه إن�ه ل�م يكن
عىل عل�م باألم�ر وأن�ه تفاجأ
بق�دوم ُ
القــوَّات الس�عوديّة،
وه�و م�ا يؤ ّكـد أن س�لطات
املرتزقة املوجودة يف
حكوم�ة
ِ
املحافظ�ة غري ق�ادرة حتى
عىل التظاهر بوجودها ،وأن
االحتالل يدير األمور بشكل
مبارش.
وردا ً على هذه الخطوة،
عق�د مش�ايخ ووجه�اء
وأعي�ان مديري�ة ح�وف،
أم�س ،لق�ا ًء تش�اوريا ً
خ�رج ببي�ان ،حصل�ت
الصحيف�ة عىل نس�خة
من�ه ،أ ّكـ�دوا في�ه عىل
القاط�ع
رفضه�م
ألي�ة «اس�تحداثات

من قبل دول تحالف العدوان األمريكي الس�عوديّ والذي
رفض فت�ح مطار صنعاء إلخراجهم�ا للعالج يف الخارج
رغ�م املناش�دات الت�ي أطلقته�ا وزارة الصح�ة العام�ة
والس�كان واألطباء املعالجون له والتي لألسف الشديد لم
تجد لها آذانا ً صاغية عىل املس�توى الدويل س�واء يف األمم
املتحدة أَو املجتمع الدويل».
وأش�ار بيان وزارة الصح�ة إىل أن الطفلني حُ رما «من
حَ ّ
ـ�ق الحياة رغم أنه كان هناك أم ٌل كبري يف بقائهما عىل
قيد الحياة» ،محمالً «دو َل تحالف العدوان واألمم املتحدة
َ
مسئولية وفاتهما».
ولفت البيان إىل أن األم َم املتحدة «لم تتفاعل بإنسانية،
مما تقتضيه مس�ئوليتها اإلنس�انية بعد مناش�دة وزير
الصح�ة له�ا ولجميع املنظم�ات برسع�ه إنقاذهما منذ
لحظ�ة والدتهما» ،داعي�ا ً «جميع املنظم�ات بأن يرفعوا
من معدّل رسعة االس�تجابة لكل قضاي�ا اليمن الصحية
واإلنسانية لتقليل سقوط وفيات أكثر».

اللجنة العليا لالنتخابات تقر تشكيل
لجان إدارة االنتخابات النيابية مللء
املقاعد الشاغرة يف الربملان
 :صنعاء

عس�كريّة» داخ�ل املديري�ة وحذروا
من أية خط�وات تس�تهدف املديرية
التي تم إعالنُها محمية طبيعية عام
.2005
كم�ا طال�ب البي�ا ُن بإيق�اف
ِ
املمارسات التعسفية التي تمارسها
ُ
املجموع�ات التابع�ة لالحتلال يف
َ
منفـ�ذ رصفيت ،والت�ي تعرقل عمل
َ
ُ
املنفـذ وتستهدف العابرين منه.
ونقل�ت مص�اد ُر إعالمي�ة ع�ن
وجه�اء م�ن املديري�ة أن االس�تيالء
عىل معسكر خفر السواحل سيكون
متبوع�ا ً بخط�وات أخ�رى مماثل�ة
إلقام�ة معس�كرات

وثكنات ُ
لقــوَّات االحتالل ،مشريين
إىل أن هذه طريقة االحتالل املعهودة
يف ُكــ� ّل املناط�ق الت�ي وص�ل إليها
داخل املحافظة.
وتأت�ي ه�ذه الخط�وة ضم�ن
نش�اط متواص�ل ُ
لقــ�وَّات االحتالل
يف الس�يطرة على مختل�ف املناط�ق
واملراف�ق داخل املحافظ�ة ،وتحويلها
إىل ثكن�ات عس�كريّة وس�جون
ومعتقلات لتثبي�ت تواج�د االحتالل
وقم�ع أي�ة معارض�ة محلي�ة ،م�ن
أج�ل تنفي�ذ ا ُمل َخ ّ
طط�ات الس�عوديّة
واإلماراتية.
وكان�ت مص�اد ُر محلية كش�فت
األيّام املاضية عن خ ّ
طة لالحتالل
اإلمارات�ي لتش�كيل
نس�خة «مهري�ة» من
مليش�يات م�ا يس�مى
«النخب�ة» بالتع�اون
م�ع عنارص م�ن تنظيم
القاع�دة ،وذل�ك عبر
م�ا يس�مى «املجل�س
االنتقايل» التابع لإلمارات
يف املحافظ�ة ،وال�ذي ت�م
تكليف�ه بتجني�د خمس�ة
آالف ف�رد لتش�كيل «نخبة
مهرية».
وأ ّكـ�د وكي� ُل املحافظ�ة
لشؤون الشباب ،بدر كلشات
املهري ،مس�اء أم�س األول،
إق�د َ
ام االحتلال اإلمارات�ي
عىل تل�ك الخطوة مح�ذرا ً من
خط�ورة «ملش�نة» امله�رة،
وتحويله�ا إىل مسرح ف�وىض
ورصاع�ات على غ�رار ع�دن

وحرضم�وت وش�بوة التي يس�يطر
عليها االحتالل.
وق�ال امله�ري يف بيان نشره عىل
صفحت�ه يف موق�ع فيس�بوك :إن ما
يسمى باملجلس االنتقايل يف املحافظة
«قام بعدة محاوالت لتكوين ُقــوَّات
أحزمة (يشير إىل ما يسمى ُقــوَّات
الح�زام األمن�ي التابع�ة لالحتلال
اإلمارات�ي ،ونُخبة مهري�ة كتلك التي
يف عدن واملكال وش�بوة» ،موضحا ً أن
الهدف من تشكيل هذه ُ
َ
القــوَّات هو
إثارة الفوىض داخل املحافظة.
وأ ّكـد كلش�ات أن إق�د َ
ام االحتالل
اإلمارات�ي على تش�كيل ما يس�مى
«النخب�ة املهري�ة» يأت�ي بالتنس�يق
مع «عنارص متطرفة ومتش�دّدة تم
َ
مناطق أخرى إىل محافظة
نقلُها من
امله�رة» ،وهو ما يؤ ّكـد صحة األنباء
التي وردت خالل األيّ�ام املاضية عن
ق�دوم عن�ارص تكفريي�ة إىل امله�رة
وتمركزها يف مقرات االحتالل.
هذا التصاع ُد املتوازي يف نشاطات
االحتلال داخ�ل محافظ�ة امله�رة
على املس�توى العس�كريّ  ،وتواصل
قدوم ُ
القــوَّات املحت ّلة واملليش�يات،
يشير إىل أن ُكــلاّ ً م�ن الرياض وأبو
ظب�ي تعملان بش�كل مكثّ�ف على
تفجير الوض�ع داخ�ل املحافظة يف
محاولة لالستفادة من ذلك التحشيد
العس�كريّ يف قم�ع الحراك الش�عبي
امله�ري الرافض لالحتلال ،إىل جانب
إيج�اد فرص�ة لتنفي�ذ املش�اريع
َ
الخ َّ
اصـة بهما داخل املحافظة والتي
من ضمنها مد األنبوب النفطي الذي
يرفضه أبناء املحافظة أَيْضاً.

ُ
اللجنة العليا لالنتخابات واالس�تفتاء ،أمس األحد ،يف
أق ّرت
اجتماع لها برئاس�ة القايض محمد عبدالله الس�املي ،تشكيلَ
ٍ
لج�ان إدارة االنتخابات النيابية  2019مللء املقاعد الش�اغرة
بمجلس النواب.
َ
تك�ون إدار ُة االنتخابات (اإلرشافية
وج�اء قرا ُر اللجنة بأن
واألصلي�ة والفرعي�ة) من منتس�بي قط�اع الرتبي�ة والتعليم
املنطبقة عليه�م الرشوط يف املادة  26م�ن قانون االنتخابات
املعايري املق ّرة من اللجنة العليا بهذا الش�أن .وخالل االجتماع
ال�ذي حرضه نائ�بُ رئيس اللجن�ة واألعضاء واألم ُ
ين العام،
ُ
َ
َ
التقديري�ة لالنتخابات النيابية
املوازنة
اللجنة العليا
ناقش�ت
الش�اغرة ،وإقراره�ا ،موجّ ً
ه�ة برفعه�ا إىل رئي�س املجل�س
السيايس األعىل لتوجيه الحكومة باعتمادها.
ّ
َ
إحالة مش�اريع األدّلة االنتخابية
كم�ا أق ّرت اللجن�ة العليا
إىل القط�اع القانون�ي الس�تكمال إج�راءات إصداره�ا ْ
وفـقا ً
للقان�ون ،ومش�اريع املذك�رات املرفوع�ة م�ن رئي�س قطاع
العالق�ات الخارجية املوجهة إىل عدد م�ن املنظمات والهيئات
الدولية للمشاركة يف اال ّ
طالع والرقابة عىل االنتخابات النيابية
مللء املقاعد الشاغرة.
ُ
وا ّ
اللجن�ة عىل التقري�ر املقدم من القط�اع الفني
طلع�ت
واألمان�ة العام�ة على ما ت�م إنجا ُزه م�ن تجهي�زات إلجراء
االنتخاب�ات وأق�رت اس�تكمال األعمال وتنفيذ املهام حس�ب
برنامج وخطة العمل.

أبني املحتلّة تشهد أزمة خانقة يف الغاز
املنزلي وسط انتشار السوق السوداء
 :أبين
ُ
محافظة أبين املحت ّلة ومس�ق ُ
ط رأس الفا ّر هادي
تش�ه ُد
ً
ً
خانق�ة يف مادة الغ�از املنزيل منذُ ما يقارب الش�هر مع
أزم�ة
َ
بمبالغ
تنامي كبري لألس�واق الس�وداء الت�ي يبا ُع فيها الغ�از
خيالي�ة تص�ل إىل  10آالف ريال ،ويف ظل عج�ز حكومي لحل
مخ�ز ملعاناة املواطنين يف املناطق الخاضعة
األزم�ة وتجاهل
ٍ
لسيطرة االحتالل اإلماراتي.
وقال�ت مص�اد ُر محلية يف أبني :إن مراك َز بي�ع الغاز املنزيل
يف مدين�ة جع�ار وبعض املديريات األخرى تش�هد من�ذ أَيَّـام
ً
طويلة من املواطنني بانتظار حصتهم من الغاز املنزيل
طوابريَ
الذي يشه ُد انعداما ً كليا ً منذ  28يوماً ،دون أن تحَ ـ ّرك الجهات
ساكن ،مشريا ً إىل مطالب املواطنني
املعنية املوالية لالحتالل أي
ٍ
بمراقبة مراكز بيع الغاز التي يتهمونها بالتورط يف خلق أزمة
الغاز بشكل متعمد للمتاجرة بمعاناة الناس.
َ
الس�وق السوداء يشه ُد ازدهارا ً يف بيع
وأ ّكـدت املصاد ُر أن
الغاز املنزيل وبكميات كبرية وصل سعر األسطوانة فيها إىل 10
املرتزقة
آالف ريال ،مشرية إىل أن السوق السوداء يدي ُرها قادة
ِ
الذين يجنون املاليني يوميا ً من وراء افتعال األزمة.

العدد
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وقفة قبلية وأخرى تربوية باملحويت
تأكيداً على استمرار الصمود ودحض
مؤامرات العدوان
 :المحويت
ن ّ
ظمت قبائ ُل مديرية جبل املحويت،
ً
وقفة احتجاجي�ة للتنديد
أمس األح�د،
بجرائ�م وخروق�ات الع�دوان التّف�اق
الس�ويد ،وتربوي�و ش�بام كوكب�ان
ينظم�ون وقف�ة احتجاجي�ة؛ تندي�دا ً
لخروقات العدوان ويعقدون لقا ًء بذات
املحافظة.
ويف الوقف�ة التي حرضها عَ � َد ٌد من
مس�ئويل املحافظة واملديرية واملش�ايخ
والش�خصيات االجتماعية ،أشاد مدير
مكتب املحافظ عبدالحميد أبو ش�مس
بتفاع�ل أبن�اء املديري�ة ودوره�م يف
رف�د الجبه�ات باملال والرج�ال وقوافل
املساعدات.
فيم�ا أ ّكـ�د مدي�ر املديري�ة محم�د
َ
مواصل�ة نفير قبائ�ل جب�ل
الق�رم،
املحويت نحو ميادين الرشف والكرامة
وإس�ناد املرابطين لتطهري البلاد من
دنس الغزاة.

وحمّ �ل بي�ا ٌن ص�ادر ع�ن الوقف�ة
َ
مس�ئولية تفاقم األوضاع
األم َم املتحدة
اإلنس�انية ج�راء اس�تمرار تحال�ف
الع�دوان يف ارت�كاب جرائ�م الح�رب
وتدمري مقدرات اليمن.
إىل ذلك ،ن ّ
ظ�م القطاع الرتبوي بعزلة
األهجر بمديرية ش�بام كوكب�ان بذات
املحافظ�ة وقف�ة احتجاجي�ة للتندي�د
باستمرار جرائم وخروقات العدوان.
ويف الوقف�ة الت�ي ش�اركها عد ٌد من
مس�ئويل املديرية ومدي�ر مكتب الرتبية
عبدالل�ه القاس�مي وم�دراء ووكالء
امل�دارس ،طال�ب املش�اركون األم�م
املتحدة بالتحَ ـ ّرك الجاد واملسئول لوقف
الع�دوان والحص�ار ورصف مرتب�ات
الرتبويني وموظفي الدولة.
وج�دّدوا التأكي� َد على صموده�م
ومواصلة البذل والعطاء يف ميدان العلم
وجبه�ة املعرفة وتفوي�ت الفرصة عىل
الع�دوان يف محاول�ة تعطي�ل العملي�ة
التعليمية.

محافظ صعدة يفتتح عدداً من املشاريع ويؤ ّكـد
على أهم ّية العمل بروح الفريق الواحد
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أخبار

في وقفتين قبليتين مسلحتين:

قبائل القناوص والزرانيق بالحديدة تن ّدد بخروقات العدوان وتؤ ّكـد جاهزيتها ألي تصعيد قادم
 :الحديدة

أق�ام أبن�ا ُء ومش�ايخ ووجهاء
مديري�ة القن�اوص بمحافظ�ة
ً
وقف�ة
الحدي�دة ،أم�س األح�د،
احتجاجي�ة؛ تندي�دا ً بجرائم قوى
مرة
الع�دوان وخروقات�ه املس�ت ّ
التّفاق السويد ووقف إطالق النار،
ُ
ْــ�ث ال يكاد يمر ي�و ٌم دون أن
حَ ي
ومرتزقتها عىل
تقدم قوى العدوان
ِ
اس�تهداف املواطنني س�وا ٌء أكانوا
يف املن�ازل واألحياء الس�كنية أَو يف
الشوارع واألسواق واملزارع.
وأوض�ح املش�اركون يف الوقفة
أن من�ازل املواطنين وامل�زارع
واألس�واق بات�ت هدف�ا ً لق�وى
ومرتزقته ،مشريين إىل أنه
العدوان
ِ
ال يكاد يمر ي�وم دون يكون هناك
ضحايا من املدنيني.
ولف�ت املش�اركون إىل أن قوى
العدوان وإىل جانب اس�تمرارها يف
استهداف املنازل واملزارع واألحياء
السكنية ،تمن ُع وصو َل املساعدات
اإلنس�انية والت�ي تتمث�ل يف املواد

الغذائي�ة األساس�ية وك�ذا امل�واد
الطبي�ة كاألدوي�ة واملس�تلزمات
مرتزقة
الصحي�ة ،مؤ ّكـدين ب�أن
ِ
مرون يف قط�ع
الع�دوان مس�ت ّ
الطرق�ات وتمن�ع وص�ول تل�ك
املس�اعدات إىل املواطنين واألرس
املحتاج�ة والقاطن�ة بمديري�ات
الحدي�دة ،مشيرين إىل أن أبن�ا َء
مديري�ة الدريهم�ي ب�ات الي�وم
يعيش�ون وضعا ً مأس�اويا ً للغاية
ج�راء الحصار ومنع قوى العدوان
ومرتزقة من دخول أية مساعدات
ِ

تدشني الحملة الوطنية للتحصني ضد مرض الحصبة وتوزيع الحقيبة املدرسية للطالب النازحني ببني حشيش
 :صنعاء
و ّزع الهال ُل األحمر اليمني فرع محافظة
ً
صنعاء ،أمس األحد ،حقائبَ
مدرسية للطالب
النازحين يف عدد م�ن م�دارس بمديرية بني
حش�يش ّ
ودش�نت الحمل�ة الوطني�ة ملرىض
الحصبة والحصبة األملانية بذات املديرية.
ولفت وكي�ل أول املحافظ�ة حميد عاصم
إىل رضورة م�د ي�د الع�ون للطلاب النازحني
بكاف�ة مديري�ات املحافظ�ة ،مش�يدا ً ب�دور
الهلال األحمر باملحافظ�ة يف تخفيف معاناة
املواطنني يف شتى املجاالت.
وأ ّكـ�د عاص�م االس�تعد َ
اد لتذلي�ل كاف�ة
الصعوب�ات التي تواجه عم�ل الهالل األحمر

 :صعدة
أ ّكـ�د اجتم�ا ٌع للمكات�ب التنفيذي�ة
بمحافظ�ة صع�دة برئاس�ة املحافظ،
محم�د جابر ،أمس األحد ،أهمي َّة العمل
بروح الفريق الواحد واالرتقاء بمستوى
األداء بما يخ ُد ُم مصلحة املواطن ويع ّز ُز
روحَ الصمود يف مواجهة التحديات التي
فرضها العدوان والحصار.
ويف االجتم�اع الذي حرضه أمني عام
محلي املحافظ�ة محمد العم�اد وعدد
من ال�وكالء وم�دراء عدد م�ن املكاتب
ُ
اس�تعراض إنجازات
التنفيذية ،ج�رى
عدد م�ن املكاتب التنفيذي�ة والخدمية
خلال الفترة املاضية ،وما ت�م تنفيذه
من قرارات االجتماع السابق ،ومستوى
اإلنجاز فيها ومناقشة الصعوبات التي
حالت دون استكمالها.
وش�دّد املحاف� ُ
ظ ع�وض على
رضورة التنس�يق مع الهيئ�ة الوطنية
إلدارة وتنس�يق الش�ؤون اإلنس�انية

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

لتنظيم عمل منظم�ات املجتمع املدني
ّ
واملؤسس�ات والجمعي�ات الخريي�ة،
قائلاً« :إن املرحلة الت�ي نمر بها حاليا
صعب�ة وتحتاج م�ن الجميع مضاعفة
الجهود لتجاوزها».
إىل ذلك ،افتتح املحافظ عوض ومعه
وكي�ل املحافظ�ة صالح عق�اب ومدير
ّ
مؤسس�ة املي�اه محم�د الصعدي
ع�ام
ومدي�رة مكت�ب منظم�ة اليونيس�يف
باملحافظ�ة ري�م ط�رازي عَ � َددا ً م�ن
مشاريع املياه.
ويف االفتت�اح ،أ ّكـ�د ع�وض رضور َة
الحف�اظ عىل املش�اريع ومكوناتها من
منظوم�ة طاق�ة شمس�ية وش�بكات
توزيع املياه ووح�دات الضخ وخزانات
ومبان�ي التش�غيل ،مثمّ نا ً ال�دو َر الذي
ُ
منظمة اليونيس�يف بالتعاون
تقو ُم به
م�ع الس�لطة املحلية يف تنفي�ذ مختلف
املش�اريع خصوصا ً يف مجال املياه التي
َ
مناطق متعد ٍ
دة يف
يستفيد منها سكا ُن
املحافظة.

مدير التحرير:
إبراهيم الرساجي

إنسانية منذ ما يزيد عن الشهرين
ونصف الشهر.
وفيم�ا دع�ا املش�اركون األم َم
املتح�د َة ممثلة بمبعوثه�ا األممي
القيام بواجبها إزا َء جرائم العدوان
وإيقافها وكذا رفع الحصار وفتح
كاف�ة املناف�ذ والطرق�ات الكفيلة
بوص�ل املس�اعدات اإلنس�انية إىل
محتاجيها يف مختل�ف املحافظات
واملديري�ات ،أ ّكـ�د أبن�اء ووجهاء
ومش�ايخ مديري�ة القن�اوص
مواصل�ة الصمود والثب�ات ودعم

ورفد الجبهات حتى تحقيق النرص
وتحرير كافة األرايض اليمنية.
إىل ذل�ك ،خرجت قبائل الزرانيق
بمديري�ة بيت الفقيه ،أمس األحد،
يف وقفة احتجاجية غاضبة تحسم
واملرتزقة وتعلن
أمرها ضد الخونة
ِ
الرباءة من العمالء.
ويف الوقف�ة ،أعلن�ت قبائ� ُل
الزراني�ق البراء َة م�ن العملا ِء
َ
واملنافق َ
الذين
ني من أبناء قبائِلهم
َ
الع�دوان
أحض�ان
يزال�ون يف
ال
ِ
ِ
ِ
األعراف القبليةِ اعتربت
وبحس�ب
ِ
قبائ�ل الزراني�ق َّ
خائ�ن
أن ك َّل
ٍ
وعميل مهدو ُر الدم واملال رافضني
ٍ
مواقفهم املشينة والجبانة.
وصدر ع�ن الوقفة بي�ان جرم
ُكــ ّل ما يقال له بالعيب األس�ود،
َ
داعْي�نْ
القبائ�ل إىل اتّخ�اذِ
بقي�ة
ِ
ِّ
ِ
صف
املوقف تجاه من هم يف
نفس
العدوان من أبنا ِء مناطقِ هم.
ِ
َ
مواصل�ة النفري
وأ ّكـ�د البي�ا ُن
العام ورف�د الجبهات ودحر الغزاة
واملحت ّلني وتطهير البالد من دنس
الغزاة.

باملحافظة بما يكفل توس�يع دائرة الخدمات
اإلنسانية لألرس الفقرية واملترضرة والنازحة.
فيم�ا ثمّ �ن نائ�بُ مدي�ر مكت�ب الرتبي�ة
باملحافظ�ة نبيل البرايش ومدي�ر تربية بني
َ
اللفتة اإلنس�انية من الهالل األحمر
حشيش
يف تخفيف معاناة الطالب النازحني ،مطالبني
الهلال األحم�ر بب�ذل املزي�د م�ن الجه�ود
يف تخفي�ف معان�اة النازحين يف مختل�ف
املحافظات.
ُ
رئيس ف�رع الهلال األحمر
ب�دوره أش�ار
باملحافظ�ة حسين الطوي�ل إىل أن�ه س�يتم
توزيع  250حقيبة مدرسية للطالب النازحني
بمدرستَي اإلمام زيد بن عيل وأسماء بنت أبي
بكر كمرحلة أوىل.

إىل ذلك ،د ّ
ُش�نت الحملة الوطنية للتحصني
ض�د م�رض الحصب�ة والحصب�ة األملاني�ة
بمديري�ة بني حش�يش والتي تس�تمر من 9
فرباير إىل  14فرباير وتستهدف الفئة العمرية
من سن  9أش�هر إىل  15سنة بمدرسة اإلمام
زي�د بن علي بعش�ة س�عوان بمديري�ة بني
حشيش بصنعاء
وخلال التدشين ال�ذي حرضه ع�د ٌد من
مسؤويل القطاع الصحي والرتبوي باملحافظة
واملديري�ة ،دع�ا حمي�د عاصم جمي�ع مدراء
عم�وم مديريات محافظة صنعاء ايل التعاون
م�ع مكت�ب الصح�ة باملحافظ�ة واملديريات
وذلك من أجل إنجاح حملة التحصني ضد هذا
املرض الخطري.

أبناء ووجهاء مديرية النادرة وقبائل النقيلني بإب يؤكدون استمرارهم يف رفد الجبهات
 :إب

ن ّ
ظم أبن�ا ُء ووجهاء ومش�ايخ
مديرية الن�ادرة ،أمس األحد ،لقا ًء
موس�عاً؛ ملناقش�ة جهود التعبئة
والتحشيد ورفد الجبهات.
ويف اللق�اء الذي حضره وكي ُل
املحافظ�ة علي النوعة وع�د ٌد من
الس�لطة املحلي�ة والش�خصيات
االجتماعي�ة وَم�دراء مديري�ات
النادرة خالد الكهايل ،والسدة أكرم
الصيادي ودمت بالضالع س�لطان
فارغ ،أ ّكـد الوكي ُل النوعة خطور َة
املرحل�ة وم�ا يتطلب�ه ذل�ك م�ن
جه�ود ملواجهة العدوان وإفش�ال
م َ
ُخ ّ
ططاته ،قائلاً« :علينا جَ ميعا ً
أن نكون إىل جانب الوطن».
َ
مس�ؤولية
وأوض�ح النوعة أن
الدفاع عن الوط�ن تقع عىل عاتق
الجمي�ع بمختل�ف انتماءاته�م

وتوجهاته�م ،داعي�ا ً الجمي�ع إىل
املش�اركة الفاعلة يف النكف القبيل
ي�وم االثنني إليصال رس�الة لقوى
الع�دوان بصمود الش�عب اليمني
�رر والتخلص
وتصميمه عىل التح ّ
من التبعية والوصاية الخارجية.
وألقيت كلمتان من قبَل مدي َري
مديريتي النادرة ودمت تطرقتا إىل
جانب م�ن املعاناة التي يعيش�ها
أبن�اء املناطق واملحافظات املحت ّلة
الت�ي أراده�ا الع�دوان جبه�ات

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون776179558 – 01314024:

مستعرة للحرب.
وأ ّكـ�دا أهميّ�ة الوق�وف ض�د
ُكــ� ّل م�ن يح�اول زعزع�ة أمن
واس�تقرار املديريتني خدمة لقوى
الع�دوان الت�ي تس�عى إىل إث�ارة
الفوىض فيهما.
إىل ذلك ،أ ّكـ�دت قبائ ُل النقيلني
يف مديري�ة الس�يّاني ب�إب ،أمس
األول ،استمرارها يف رفد الجبهات
بالرجال والعتاد وب�ذل ُكــ ّل غايل
ونفي�س ملواجه�ة ق�وى العدوان

رئيس قسم التصحيح:

محمد الباشا

ومرتزقتهم حتى تحقيق النرص.
ِ
ويف اللق�اء القبيل املس�لح الذي
حضره أبن�ا ُء ووجهاء ومش�ايخ
قبائ�ل النقيلين ،ندّد املش�اركون
بالصمت الدويل إزا َء جرائم العدوان
يف اليمن وخروقاته التّفاق السويد
يف محافظة الحديدة ،داعني شعبنا
اليمن�ي إىل ع�دم االنج�رار خل�ف
مس�اعي األمم املتح�دة ومواصلة
االعتم�اد عىل الله واالس�تجابة له
يف رف�د جبه�ات الجه�اد املقدس
لذود عن الدي�ن والكرامة والحرية
واألرض والعرض.
ويف سياق منفصل ندّدت وقفة
طالبي�ة بمديري�ة ف�رع العدي�ن
بخروق�ات الع�دوان ،مؤ ّكـد ًة عىل
رضورة تعزي�ز عوامل الصمود يف
مواجهة الع�دوان ،وأهميّة الوعي
بم َ
ُخ ّ
ططاته االستعمارية والسعي
إلفشالها.

املقاالت املنشورة يف الصحيفة
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب
بالرضورة عن رأي الصحيفة
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محافظ ذمار يناقش مستوى سري العملية التعليمية
باملحافظة ويؤكّـد استمرار األداء يف الجبهة الرتبوية

وفاة مريض داخل
مطار سيئون بعد رفض
االعرتاف بجواز سفره
الصادر عن صنعاء

 :ذمار
ُ
املجل�س الرتب�وي بذم�ار يف اجتماع�ه،
ناق�ش
أم�س األح�د ،برئاس�ة املحاف�ظ محم�د حسين
املقديش ،مستوى َ
سْي�رْ العملية الرتبوية والتعليمية
باملحافظة.
وخلال االجتم�اع الذي حرضه وكي� ُل املحافظة،
عب�اس العم�دي ،أ ّكـ�د املحاف�ظ املق�ديش أهمي َ
ّ�ة
تعزي�ز أداء القط�اع الرتب�وي بم�ا يس�ه ُم يف ضبط
العملي�ة التعليمي�ة ومعالج�ة جوان�ب القص�ور
وتجاوز والتحديات ،مشيرا ً إىل ال�دور الذي يضطلع
ب�ه القط�ا ُع الرتبوي يف كش�ف م َ
ُخ ّ
طط�ات العدوان
وتوعية املجتمع وحش�د الطاقات وتوحيد الصفوف
وتنفيذ األنشطة والفعاليات والوقفات االحتجاجية
املناهضة للعدوان وتعزيز عوامل الصمود والثبات.
وش�دّد محاف ُ
ظ ذمار عىل رضورة النزول امليداني
ملتابعة مس�توى سير العملي�ة التعليمي�ة والدوام
تسرب الطلاب من
الرس�مي ،بم�ا يضم� ُن ع�د َم
ُّ
املدراس ،مؤ ّكـ�دا ً أهمي َّة إعداد الخطط والدراس�ات
َ
الخ َّ
اصـ�ة باملش�اريع الرتبوي�ة وترمي�م امل�دارس
وتأثيثها بالتواصل مع املنظمات الداعمة.
ووجّ ه املحافظ املقديش مكتبَ الرتبية باملحافظة
بتطبي�ق املعايير القانوني�ة على امل�دارس األهلية
ُ
حيث
ومدى اس�تيفا ِء الرشوط املنظِّم�ة لعملها من
البُنية التحتية وجودة التعليم ،مش� ّددا ً عىل رضورة

 :سيئون

االعداد الجي�د المتحانات النقل األس�ايس والثانوي
والشهادة العامة وإعادة النظر يف املراكز االمتحانية
التي حدثت فيها اختالالت سابقة ومراعاة للظروف
الصعبة للطالب وأولياء األمور.
بدوره ،أشار مدي ُر مكتب الرتبية أحمد الوشيل إىل
أن القطا َع الرتبوي يقو ُم بواجبه يف امليدان عىل أكمل
وجه رغم التحديات ُ
وش�حّ ة اإلمكانيات ،مستعرضا ً

الجهو َد املبذولة يف سبيل استمرار العملية التعليمية
وبناء األجيال.
�ر املعلوم�ات بدي�وان
ب�دوره ،اس�تعرض مدي ُ
املحافظ�ة رئي�س اللجن�ة املك ّلفة بمتابع�ة وتقييم
أداء مكت�ب الرتبية عصام الهروج�ي تقري َر اللجنة
والتوصي�ات الالزمة ملعالجة الصعوبات التي تواجه
القطاع الرتبوي.

موسع ملناقشة العملية التعليمية بمديرية صنعاء القديمة
اجتماع ولقاء ّ
 :حسين الكدس
ّ
موس� ٌع بمديرية صنعا َء القديمة،
ناقش اجتما ٌع
أم�س األح�د ،سيرَ العملي�ة التعليمي�ة باملديري�ة
والبح�ث عن وس�ائ َل لدعم الرتبوي�ون الذين حُ ِرموا
م�ن مرتباته�م ج�راء الح�رب الظاملة التي يش�نها
العدوان السعوديّ األمريكي عىل اليمن.
وتط�رق االجتما ُع ال�ذي حرضه مستش�ا ُر أمني
العاصمة األُستاذ عيل األسدي وعضو املجلس املحيل
بأمانة العاصمة أحمد صالح واملس�ؤول االجتماعي
ألنصار الله باألمانة األُس�تاذ إس�ماعيل الجرموزي
وعَ � َد ٌد م�ن أعضاء الهيئ�ة اإلداري�ة واملجلس املحيل
باملديري�ة ،إىل رضورة اس�تمرار الصم�ود يف جبه�ة
التعليم والتي ال تقل شأنا ً عن الجبهات العسكريّة.
وأ ّكـ�د االجتم�اع على مواصل�ة دع�م العملي�ة

التعليمي�ة باملديرية وإفش�ال م َ
ُخ ّ
ططات العدوان يف
تعطيل العملية التعليمية.
ويف اختت�ام االجتم�اع ُق ّرر إنش�اء صندوق دعم

التعليم برئاسة الشيخ  /أحمد صالح عضو املجلس
املحيل باألمانة.

يف الوقت الذي يواج ُه أبنا ُء اليمن أبش َع وأقذ َر حرب إبادة
جماعي�ة عرفها التأريخ القديم والحديث عىل أيدي تحالف
اإلجرام الس�عوديّ األمريكي اإلماراتي ت�زداد رضاوة يوما ً
�رت معها ُكــ ُّل
بع�د يوم وتحظ�ى بتواطؤ أممي ودويل تع ّ
املفاهيم اإلنس�انية لتلك املنظمات املتس�اقطة أخالقياً ،إال
َ
ُ
تتوقف
املعرك�ة الت�ي يدي ُرها الغازي واملعت�دي اليوم ال
أن
ُ
صواريخ
عن�د العمليات العس�كريّة فقط ،فمن لم تقت ْل�ه
ُ
وتضييق الخناق
وقنابل الع�دوان قتله الحصا ُر االقتصادي
برا ً وبحرا ً وجواً.
ومع إغالق مطار صنعاء الدويل من قبل تحالف العدوان
وعج�ز األم�م املتحدة يف ممارس�ة الضغوط على الرياض
بفت�ح املطار أمام امل�رىض والطالب الدارسين ،األمر الذي
يكش�ف قب�حَ الريال الس�عوديّ الذي أثب�ت قدرته يف رشاء
ِ
اإلج�راءات الخطرية
ُكــ� ّل املواق�ف الدولية لصالحه ،فإن
ومرتزقته يف حكوم�ة الفا ّر هادي
الت�ي اتّخذه�ا الع�دوان
ِ
بعدم االعتراف بالج�وازات الصادرة من املناط�ق الواقعة
تحت سيطرة حكومة اإلنقاذ الوطني يف حرب ُهوية ال تقل
هوادة عن الحروب األخرى ،تس�ببت يف إزهاق أرواح الكثري
م�ن املرىض اليمنيني املحتاجني للس�فر إىل خ�ارج الوطن،
وسط مطارات عدن وسيئون الخاضعة لسلطة االحتالل يف
انتهاك خطري لكل املواثيق الدولية وحقوق اإلنسان.
صـ� َد ٌر محلي يف مدين�ة س�يئون ،أن مواطنا ً
وأ ّكـ�د مَ ْ
م�ن العاصم�ة صنع�اء يف األربعين من عمره ت�وىف ،أمس
األول ،داخل مطار س�يئون أثن�اء توجهه للعالج الطارئ يف
مرتز َ
ً
قة االحتالل بمطار س�يئون
موضحة ب�أن
القاه�رة،
ِ
منعت صعو َد املريض إىل الطائرة وفقا ً ملوعد رحلته املحددة
املحج�وزة وذل�ك بس�بب امتالكه جواز س�فر ص�ادر من
صنعاء ومطالبته بجواز جديد صادر من مناطق س�يطرة
االحتالل والذي يصل قيمته إىل حوايل  150ألف يف واحدة من
صور الفساد املسترشي بحكومة الفا ّر هادي ،ويصل مدة
إصداره حوايل  40يوما ً يف أغلب األوقات.
وأش�ار ا َمل ْ
مرتزقة االحتالل يف مطار سيئون
صـ َد ُر إىل أن
ِ
أرصت على رأيها بعدم االعتراف بج�واز املواطن املريض
الق�ادم من العاصمة صنعاء دون النظر إىل وضعه الصحي
الحرج وحالة االحتضار الذي كان يعيش�ها قبل أن يتوفاه
األج�ل داخل صالة املط�ار وإعادته إىل منزل�ه وذويه ً
جثة
هامدة؛ بس�بب حرب الهُ وية الذي يمارس�ها العدوان بحق
أبناء الش�عب اليمني وفقا ً ُمل َخ ّ
ططات�ه وأهدافه الخبيثة يف
تقسيم اليمن وتدمري نسيجه االجتماعي ُ
وهويته الثقافية.

حكومة الفار هادي تعبث بالرتب العسكرية آخرها منح تاجر في الرياض رتبة مقدَّم

الرتب العسكرية يف املزاد
 :هاني أحمد علي

ُ
ِ
يكت�ف
ل�م
تحال�ف الع�دوان الس�عوديّ
ومرتزقت�ه يف ما يس�مى حكومة
اإلمارات�ي
ِ
الرشعية بتدمير البُنية التحتي�ة لليمن عىل
م�دى أرب�ع س�نوات ،س�وا ٌء أكان ذل�ك عىل
الجان�ب االقتص�ادي ال�ذي بل�غ ذروتَ�ه يف
االنهي�ار ج�راء طباعة ما يق�ارب تريليوني
ري�ال بدون غطاء ،ما أَدَّى إىل انخفاض قيمة
الريال اليمني أمام العمالت األجنبية األخرى
وارتفاع أس�عار امل�واد الغذائية واملش�تقات
النفطي�ة يف عم�وم محافظ�ات الجمهورية
بما فيها الواقعة تحت س�يطرة االحتالل ،أو
عىل الجان�ب الصحي الذي يفتق ُر إىل أبس�ط
مقومات الحياة من أدوية رضورية ومعدات
طبية وغريها ،أو عىل الجانب التعليمي الذي
يم�ارس فيه املعلم�ون والرتبوي�ون عملهم
ّ
ومستحقات مالية
للعام الرابع بدون رواتب
املرتزقة بس�بب نقل
حرمته�م منها حكومة
ِ

البنك املركزي من العاصمة إىل عدن املحت ّلة.
القط�ا ُع العس�كريّ واألمن�ي ل�م يك�ن
بمن�أىً ع�ن م َ
ُخ ّ
ومرتزقت�ه
ط�ط الع�دوان
ِ
لتدمير ُكــ ّل ما ل�ه صلة بالحي�اة يف اليمن
ّ
املؤسس�ات الخدمية والسيادية
واس�تهداف
بش�كل ممنهج ومن ّ
ظم؛ بهدف حرمان البلد
من أبس�ط مقومات الحياة م�ن بُنية تحتية
وغريها ،حَ ي ُ
ْــث تواصل حكومة الفا ّر هادي
ومرتزقة ح�زب اإلصالح املوايل للعدوان الني َل
ِ
ّ
املؤسس�ة العس�كريّة بص�ورة مبارشة
من
َ
حقيق�ة ال�دور الخبيث املن�اط بهم
يؤ ّكـ�د
ّ
مؤسس�ة عائلية يتم تقاس�م
لتحويله�ا إىل
ّ
املرتزقة
مخصصاته�ا املالي�ة بين أط�راف
ِ
يف عملي�ات فس�اد كبرى فاح�ت رائحته�ا
الكريه�ة للجمي�ع وإلغاء دوره�ا الحقيقي
ً
خدم�ة لصالح االحتلال الذي يريد تش�كيل
مرتزقة تابعني له كما
ميليشيات ومسلحني
ِ
هو الحاص�ل يف املحافظات الجنوبية املحت ّلة
الت�ي تديره�ا م�ا يس�مى ُقــ�وَّات النخبة

والح�زام األمني .وكش�ف التالع�بُ بالرتب
العس�كريّة التي تم منحُ ها ألطف�ال قيادات
املرتزق�ة وقيادات يف
ومس�ئولني يف حكوم�ة
ِ
حزب اإلصالح ،يف أقذر عمليات البيع والرشاء
لألوطان بلغت حَ ـ ّد االس�تهتار واالستخفاف
بتلك الرتب التي أُعطي�ت كهبات ومجامالت
ورشاء ال�والءات واملواقف س�يما يف املناطق
واملحافظ�ات الجنوبي�ة املناهض�ة لوج�ود
االحتالل ،وصلت إىل رتبة لواء تم منحُ ها العام
املرتزق محمد بن ناجي الشايف
املايض لنجل
ِ
املرت�زق صغير ب�ن عزي�ز وغريهم
ونج�ل
ِ
اآلالف ،كم�ا عمدت حكومة الفا ّر هادي عىل
إصدار بطائق عسكريّة جديدة ألكث َر من 20
َ
ألف مجند يف املنطقة الرابعة والداخلية بعدن
املحت ّل�ة بأرقام قديمة ملتقاعدين من الجيش
ُ
تغطية فضائحها يف
واألمن؛ كي تتس�نى لها
من�ح رتب عس�كريّة من ملازم حتى عميد
ألوالد الفاسدين والنافذين والوزراء والتجار
املرتزقة وبأسعار خيالية جدا ً تذهب لجيوب
ِ

املرتزقة.
الفاسدين والهوامري يف حكومة
ِ
ويف فضيح�ة مدوي�ة ،ت�داول ناش�طون
وإعالمي�ون جنوبيون ،أم�س األحد ،بمواقع
ً
وثيقة رس�مية صادرة
التواص�ل االجتماعي
عن مكتب الف�ا ّر هادي ،حَ ي ُ
ْــث أقدم املدعو
عبدالل�ه العليم�ي  -مدي�ر مكت�ب الف�ا ّر،
بإصدار ق�رار يقيض برتقية ش�خص مدني
يعم ُل تاج�را ً للمالبس يف الس�عوديّة إىل رتبة
مق�دم ب�وزارة الداخلي�ة التابع�ة لالحتالل
ومرتزقت�ه ،يف س�ابقة خطيرة تؤ ّكـد مدى
ِ
املرتزق�ة للرت�ب العس�كريّة ومدى
امته�ان
ِ
االنحط�اط الذي وصل إليه الف�ا ّر هادي بعد
أن تح�ول إىل دمية بأيدي حاش�يته ومق ّربيه
تح ّركه كيفما تشاء.
وأوضح�ت الوثيق�ة التي حصل�ت عليها
صحيفة «املسيرة» بأن الق�رار الصادر عن
املرتزق
مكتب الف�ا ّر ه�ادي يقيض برتقي�ة
ِ
ف�ارس قاس�م صال�ح أحم�د ،أح�د التجار
املقربني من نجل الفا ّر هادي إىل رتبة مقدم.

وأثار القرار استيا َء واس�تنكا َر املواطنني
يف الداخل والخارج؛ كون املدعو فارس قاسم
صال�ح أحم�د ،يُعَ � ُّد مالك محلات املحضار
للمالب�س الجاه�زة يف مدين�ة الري�اض وال
يمتل� ُك ما ّ
يؤهل�ه للحصول عىل ه�ذه الرتبة
العس�كريّة بش�كل عبثي س�وى أنه صديق
واملرتزق عبدالله
للمرتزق جالل هادي
مق ّرب
ِ
ِ
العليمي ال�ذي ينتمي لح�زب اإلصالح املوايل
للع�دوان واملس�يطر عىل ق�رار الف�ا ّر هادي
وحكومته القابعة يف الرياض.
ُ
ّ
باملؤسس�ة
وق�د كان
العب�ث األكبرُ
العس�كرية حني تم تعي ُ
ني قي�ادات يف تنظيم
القاع�دة ب ُرتَ�ب متفاوت�ة ،حي�ث نشرت
وكال�ة «أسوش�يتد ب�رس» تقري�را ً مط�وال ً
أ ّك�دت فيه من�حَ حكومة الفار ه�ادي ألحد
َ
ً
رئيس�ا
رتبة عميد ،وتعيينه
قيادات القاعدة
لغرف�ة عملي�ات تعز ث�م تعيينه قائ�دا ً أعىل
لق�وة مقاتل�ة جديدة ضمن كتيب�ة الحماية
الرئاسية الخامسة.

العدد
()604


6

دراسة

نثالا

6رخآلا ىدامج 6مج 6 6
11اربف 11ف 111

جســدتها ثور ُة
التي
الشعبية
الوحدة
مصري
ّ
أنس القاضي
رّ
عبت ث�ور ُة  11فرباير 2011م عن أروع صور
وح�دة َ
الش�عب اليمن�ي ،حَ ي ُ
ْـث تج�اوزت الثورة
الش�بابية َّ
الش�عبية اليمنية ُكــ� ّل األطر الضيقة
الجهوي�ة واملذهبية ،وك�ذا االصطفافات الحزبية
السياس�ية القديمة ،مُع ً
ربة ع�ن اللوحة الجديدة
ُ
ا ُملتش�كلة يف الوطن القائمة عىل األخ�وّة اليمنية،
ومؤك�دة عىل جوهر اجتماعي�ة التدافع والرصاع
ً
نافي�ة العناوين والفرضي�ات الطائفية والعرقية
والجهوي�ة التي ترفع يف واقع اليوم ،ويُفرس فيها
النزاع واالستقطاب الداخيل الراهن املرتبط بشكل
وجودي بالحرب العدوانية األجنبية ،حَ ي ُ
ْـث اندلع
الصراع يف الداخ�ل اليمني وتوس�ع عقب الحرب
األجنبية وبدعم مبارش من دول تحالف العدوان.
كانت الوحدة الشعبية اليمنية من أهم املسائل
التي أكدتها ثورة فرباير ،فعىل الرغم من استخدام
ُّ
الس�لطة الس�ابقة يف س�يطرتها واس�تبدادها
االقتص�ادي الخدمات�ي الس�يايس على آلي�ات
عصبوية وتنمية هذه العصبيات لتفكيك املجتمع
وإعاقة توح�د املحرومني املنتمين إىل ُكــ ّل هذه
األعراق والقبائ�ل املذاهب الجهويات  -عىل الرغم
م�ن تل�ك االستراتيجية الخبيث�ة  -إال أن ث�ورة
فرباي�ر أثبتت الجوهر الطبق�ي االجتماعي للظلم
واالس�تبداد ،ه�ذا الجوه�ر االجتماع�ي للتداف�ع
والصراع ،تجلى يف التمازج الش�عبي يف ثورة 11
فرباير للمواطنني اليمنيني من مختلف انتماءاتهم
وهوياته�م الثقافي�ة وجهاته�م ،وق�د دل�ل ذلك
التم�ازج عىل أن األزم�ات اليمنية يج�ب أن تُحل
ضمن اإلط�ار االجتماعي الديمقراط�ي الوطني.
وهذه الوحدة َ
الش�عبية أخافت ُّ
السلطة الحاكمة
ً
بمختل�ف أجنحته�ا ،كم�ا مثل�ت تهدي�دا للقوى
الدولية الغربية املهيمنة ووكالئهم الخليجيني.
القوى صاحب ُة املصلحة من التغيري
رّ
عبت الجماهريُ املنخرط�ة يف ثورة  11فرباير،
عبر نش�اطها امليدان�ي والذهن�ي وأش�واقها
وعواطفه�ا م�ع الث�ورة ،ع�ن وع�ي الطبق�ات
الشعبية اليمنية بمصالحها ،حَ ي ُ
ْـث قدمت نفسها
عفوي�ة عرب هتافاته�ا بأنها الق�وى االجتماعية
صاح�ب املصلح�ة م�ن التغيير االجتماع�ي
الوطن�ي ،وهي ما يُطلق عليه�ا نظريا ً بـ «الكتلة
التاريخي�ة» ،وتس�مى سياس�يا ً ب�ـ «الحرك�ة
الوطني�ة الديمقراطي�ة» ،فتل�ك الجماهري كانت
ه�ي الطبق�ات والفئ�ات والرشائ�ح االجتماعية
والتي�ارات السياس�ية املحروم�ة ،والق�ادرة عىل
إنت�اج الجديد يف الحياة االقتصادية والفكرية ضد
ظالمية القديم وفساده ،وبالتايل فقد مثلت خطرا ً
على ُّ
الس�لطة الحاكمة ،مما جع�ل مراكز النفوذ
الحاكمة تسعى نحو تفكيك هذه الوحدة الشعبية
ونحو االستفادة من االندفاعات الثورية وحرفها
عن املجرى الث�وري يف مواجهة القديم كمنظومة
متكاملة ،إىل مجرى الرصاع التنافيس بني أقطاب
ُّ
الس�لطة القديمة ،من «إس�قاط النظام» ككل إىل
«ارحل» كش�خص ،ومن شعارات بقاء «الرشعية
الدستورية» و «لن أرحل» ،إىل التوقيع عىل تقاسم
السلطة يف الرياض.
تصدعات قوى الثورة
أول
ُّ
ُ
كان انضم�ا ُم عيل محس�ن األحم�ر إىل الثورة،
يف  21م�ارس 2011م ،تعبيرا ً عن نزعة الس�لطة
الحاكمة يف ش�ق قوى الثورة واالستفادة منها يف
الرصاعات البينية ألقطاب ُّ
السلطة ،فمحسن هو
ال�ذي وقف خل�ف مجزرة جمعة الكرامة ليُش�عر

الثوار الس�لميني بالحاجة إىل الحماية العسكرية،
وعلى الرغم من أن قوى الثورة كان مطلوب منها
االستفادة من انقس�امات السلطة إال أنها (قوى
الث�ورة يف فرباير) عجزت عن االس�تفادة من هذا
االنقس�ام الس�لطوي ووقع�ت يف شرِاك ُّ
الس�لطة
الحاكمة ومصالحها ورصاعها التنافيس ،وس�بب
العج�ز يكمن يف افتقارها للقيادة الثورية الواعية
وا ُملتح�ررة من ثقل مصالح الس�لطة والتصورات
االنهزامية عن فاعلية الشعب وقدراته.
وفعليا ً فإن عيل مُحس�ن شق قوى الثورة أكثر
من ش�قه للنظام القديم (ال�ذي هو أحد أركانه)،
فكان االنقسام األول لقوى الثورة هو اجتذاب عيل
محسن واإلخوان لقطاع جماهريي واسع باتجاه
مصالحه�م ال مصال�ح الثورة؛ فس�يطر اإلخوان
على منص�ات الس�احات ،وش�يدوا لجان�ا ً أمنية
كان�ت تعتدي على الثوار املخلصين وتحول دون
بروز املوق�ف والرأي الثوري اآلخر الرافض للنهج
الرجع�ي ال�ذي يفرضه اإلخوان و»محس�ن» عىل
َ
والش�ق الثاني تمثل يف استعادة «صالح»
الثورة،
جزء من َش�عبيته ،ويف عجز الث�ورة بعد انضمام
«محس�ن» ع�ن اجت�ذاب قطاع�ات جماهريي�ة
جديدة للمش�اركة يف ثورة التغيير إىل جانب أحد
َّ
والش ُّق
أقطاب النظام ورموز فس�اده واستبداده.
الثال�ث تمث�ل يف تخلي الجنوبيين عن مس�اندة
الث�ورة عموماً ،والعودة إىل رفع ش�عارات الحراك
الجنوبي ،وهم الذين كانوا قد أس�قطوها يف بداية
انطالقة ثورة  11فرباير.
انقسامات قوى الثورة
املبادر ُة الخليجية تعزّز
ِ
جاءت املبادر ُة الخليجية يف رؤيتها السياس�ية
مُعربة عن الرصاع التنافيس بني أقطاب ُّ
الس�لطة
القديمة ،ولم تكن معربة عن رصاع أوس�ع القوى
الشعبية ضد ُّ
السلطة القديمة برمتها ،وهكذا فقد
قامت املبادرة الخليجية عىل توزيع ُّ
الس�لطة بني
أقطابها املتنافس�ة ،بني صالح واملؤتمر الش�عبي
الع�ام وحلفائه الطبقيين ،وبني اإلخ�وان وبيت
األحمر وحلفائهم الطبقيني ،وقد عمل هذا الحدث
عىل إحداث الش�ق األكرب يف أوس�اط قوى الثورة،
وكان هذا الش�ق عميقا ً ومؤث�راً ،حَ ي ُ
ْـث انرصفت
جماهري ش�عبية كثرية عن الفع�ل الثوري مؤملة
باملب�ادرة الخليجي�ة وخ�داع الق�وى السياس�ية
املعارضة ،ولم َ
يتبق يف ساحات الثورة بعد املبادرة
الخليجي�ة إال تي�ارات بس�يطة :لربالية يس�ارية
وقومي�ة تح�ت ش�عار «جبه�ة إنق�اذ الث�ورة»،
وشباب مدنيني مُستقلني عن االنتماءات الحزبية
ومعظمه�م م�ن طلاب الجامع�ات وخريجيني،
وش�باب االشتراكي يف محافظة تع�ز ،والحركة
الشبابية ألنصار الله «شباب الصمود» يف صنعاء
و»شباب العز» يف تعز.
ثورة  21س��بتمرب امتداد للحراك الثوري منذ
 11فرباير
ج�اءت ثور ُة  21س�بتمرب  2014امتدادا ً للفعل
والحراك االجتماعي الذي انبثق يف فرباير 2011م،
وق�د اس�توعبت ث�ورة  21س�بتمرب قطاع�ات
ش�عبية جدي�دة وخاصة تل�ك التي لم تش�ارك يف
فرباي�ر وانعزلت الثورة بعد انضمام عيل محس�ن
األحم�ر ،ورغم اجتذاب ثورة  21س�بتمرب رشائح
اجتماعية جدي�دة ريفية وتثوير رشائح كانت قد
ش�عرت بالخذالن بعد املب�ادرة الخليجي�ة ،إال أن
ثورة  21س�بتمرب جاءت يف واقع انقس�ام القوى
الش�عبية الثورية التي ش�اركت يف العام 2011م،
املش�اركة
فقد اس�تطاعت األحزاب السياس�ية -
ِ
يف املب�ادرة الخليجي�ة والتي تقاس�مت الس�لطة

م�ع املؤتم�ر  -أن تضل�ل قطاعات م�ن قواعدها
الحزبي�ة وأنصارها الذي كان�وا ثوريني يف فرباير،
وتوجههم نحو االصطدام مع ثورة  21س�بتمرب،
وق�د كانت ه�ذه الحقيقة مؤملة فق�د عربت هذه
الحقيق�ة عن نجاح ُّ
الس�لطة ليس فقط يف ش�ق
الوحدة الش�عبية التي تجلت يف  11فرباير؛ بل ويف
دف�ع جزء منهم إىل الدفاع عن النظام واالصطدام
برفاقهم القدامى من ثوار فرباير الذين اس�تمروا
يف الث�ورة ومن الثوار الجدد الذي�ن ثاروا ضد ذات
ُّ
السلطة االس�تبدادية وقوى النفوذ الحاكمة التي
خرج الجميع عليها يف  11فرباير 2011م.
عيل صالح والتعام�ل االنتهازي مع قوى ثورة
 21سبتمرب تأكيدا ً عىل تمزيق الثورة اليمنية
ل�م ي ُك ْ
�ن عيل محس�ن وحدَه من اس�تفاد من
اندفاع�ات الق�وى الش�عبية الثوري�ة اليمني�ة،
وتوجيهها يف رصاع�ه التنافيس داخل ذات النخب
الطبقي�ة املس�يطرة والحاكم�ة ،ف�إذا كان علي
محسن الذي توجه لش�ق ثورة فرباير قد استفاد
من حيوية الحركة الش�عبية الثوري�ة التي أمّ نت
ل�ه مواق َع جديدة يف املب�ادرة الخليجية ،وتحركت
ض�د ثورة  21س�بتمرب 2014م ،فعلي صالح هو
اآلخر عمل االستفادة من تشقق الوحدة الشعبية
الثوري�ة ،فقد تعامل علي صال�ح بانتهازية مع
ث�ورة  21س�بتمرب فل�م يتص�ادم معه�ا بل وجه
ً
خدم�ة ملصالح الجناح
عن�ارصه لالنخ�راط فيها

ال�ذي يتزعم�ه صال�ح يف ُّ
الس�لطة ،أي أن صالح
أراد عبر ثورة  21س�بتمرب أن يس�تعيد ما قدمه
من تنازالت يف تس�وية املب�ادرة الخليجية( ،وهذا
ال ينفي القناع�ة الثورية لكثري من قواعد املؤتمر
الش�عبي العام التي ش�اركت يف س�بتمرب) وهكذا
فق�د أراد صال�ح أن يس�تفيد م�ن أح�د أقس�ام
قوى الث�ورة اليمنية للرصاع م�ع خصومه الذين
استندوا عىل أحد أقسام قوى الثورة؛ فقام صالح
باس�تهداف هذا الش�ق من قوى الثورة بممارسة
التخريب والفساد باسم الثورة وباسم أنصار الله
(املكون القائد للثورة) ،بهدف تثبيط املجتمع من
قوى الثورة اليمنية عموماً ،وفق إيحاء للمجتمع
بأن الش�باب و»املشترك» الذين خرج�وا يف ثورة
 2011فش�لوا وأنتجوا حكومة باسندوة الفاسدة
(كان لصال�ح دور كبير يف إفس�ادها) وبجان�ب
فش�ل فرباي�ر واللقاء املشترك يوح�ي «صالح»
بفش�ل ث�ورة  21س�بتمرب 2014م وع�دم ق�درة
أنصار الله عىل الحكم ،وأن صالح وحزبه وأرسته
هم القادرون عىل حكم الدولة اليمنية!
وتحال��ف صالح ومحس��ن ضد قوى
الع��دوا ُن
ُ
الثورة اليمنية
ج�اء الع�دوا ُن على اليم�ن على ذات القاعدة
السياس�ية التي تعاني من االنقس�امات املرتبطة
بطريق�ة نهاية مؤتمر الح�وار الوطني بعيدا ً عن
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التوافق ،وكذلك انقس�امات الوحدة الشعبية التي
كانت قد جسدتها ثورة  11فرباير ،وفيما استمرت
قوى ثورة  21سبتمرب يف نشاطها الثوري الوطني
وتوجه�ت للتص�دي للع�دوان ،انح�ازت الق�وى
املعادية لثورة  21سبتمرب للعدوان.
تبادل «محس�ن» واإلخوان و»صالح» واملؤتمر
ٌ
ني�ة لتصفية
التموضع�ات ،فيم�ا ُك ٌّل منهم لديه
حلفائ�ه الذين هم عمليا ً الفقراء واملهمش�ون أي
الق�وى االجتماعي�ة صاحبة املصلح�ة يف التغيري
الثوري والتي جسدت يف مجملها الوحدة الشعبية
يف فرباي�ر 2011م من األحزاب والقوى التي كانت
الس�لطة وال يملك�ون نش�اطا ً
تاريخي�ا ً خ�ارج ُّ
اقتصاديا ً احتكاريا ً يف السوق ،وكانت مهمة صالح
تصفية وإضعاف أنصار الله وحزب الحق والبعث
وحلفائهم يف الجهة املضادة للعدوان ،فيما مهمة
محس�ن تصفية وإضعاف النارصي واالشرتاكي
والح�راك الجنوبي يف جبهة «الرشعي�ة» عمليا ً يف
جبهة العدوان.
َ
االصطفاف السيايس لقيادات
رب ُر
نحن طبعا ً ال ن ّ
االشتراكي والنارصي والحراك مع العدوان خلف
وهم «الرشعية» إال أننا نبني أنهم ليس�وا أصحاب
املصلحة املبارشة من انتصار العدوان وليسوا من
الركائ�ز املحلية ل�دول العدوان ،بل ه�م واهمون
وخ�ارسو ن يف اصطفافه�م ه�ذا كم�ا بين قائد
الث�ورة ،عىل عكس نخب املؤتم�ر واإلخوان الذين

يمثلون ركائز محلية للنفوذ األجنبي ،فيما قواعد
املؤتمر الش�عبي العام والتجم�ع اليمني لإلصالح
هي قواعد ش�عبية فقرية ومحرومة تشارك بقية
الش�عب هموم�ه ومصالحه ،ويف هذي�ن الحزبني
عن�ارص وطني�ة ُهمش�ت ُ
وغيبت بفعل س�يطرة
النخب النافذة عىل هذه األحزاب.
اصطف عيل محس�ن (واإلخوان) مع العدوان
ً
خدمة للس�عودية كوكيل ومن
عىل اليمن؛ ليُقاتل
أجل اس�تعادة م�ا فقدوه من نفوذ بع�د ثورة 21
س�بتمرب ،وكان وق�وُده له�ذه الح�رب بعضا ً من
ش�باب ث�ورة  11فرباير وعم�وم الفق�راء الذين
انخرط�وا يف ثورة فرباي�ر أو تعاطفوا معها والتي
كان�ت مع ً
ّب�رّة ع�ن مصالحه�م .كم�ا عم�ل عيل
محس�ن واإلخ�وان على اس�تهداف الق�وى التي
اصطف�ت م�ع ش�عار «الرشعية» وتطم�ح لبناء
دول�ة س�يادة القان�ون أو ترفع ش�عارات املدنية
والديمقراطي�ة وترف�ض الفس�اد الذي يمارس�ه
اإلخ�وان واإلرهاب والتطرف ،أي أن عيل محس�ن
كان يعمل عىل اس�تهداف الرموز والش�خصيات
والق�وى التي تصطف معه والت�ي يمكن أن تهدّد
مصالحه يف املستقبل ،وأن يربز لديها ميوال ً وطنيا ً
ديمقراطي�ا ً مس�تقبالً .ويف الجبه�ة األخرى كان
علي صالح يعمل عىل النخر يف ثورة  21س�بتمرب
م�ن داخله�ا ،باس�تهداف ق�وى الث�ورة وأنصار
الل�ه وتش�ويههم ،يف الوقت الذي يدّع�ي انحيازه

إىل جانبه�م يف مواجه�ة الع�دوان ،وعبر املجلس
السيايس األعىل عاد «صالح» واملوالون له لتقوية
مؤسس�ات الدولة ،ومن حَ ي ُ
ّ
ْـث البنية
نفوذهم يف
التكوينية فحزب املؤتمر رغم حضوره الشعبي يف
وس�ط الفقراء والطبقة الوس�طى ذوي املصلحة
الوطنية إال أنه سياسيا ً استمر ليعرب عن مصالح
الفئات الطفيلية من البريوقراطية اإلدارية املدنية
والعس�كرية ،وهذه البريوقراطية همشت اللجا ُن
الثورية دو َرها وس�لبتها س�يطرتها اإلدارية بعد
انتصار ثورة 21س�بتمرب 2014م .وتحت مسمى
«الرشاكة السياسية» و»عودة الربملان» و»تجاوز
مرحلة اللج�ان الثورية»؛ م�ارس صالح وأتباعه
ضغوط�ات ش�ديدة على املوظفني الذين ش�غلوا
مواق�ع اللج�ان الثورية س�ابقاً ،وهكذا اس�تعاد
صال�ح جزءا ً كبريا ً من قوته البريوقراطية املدنية،
وعجز عن إعادة البريوقراطية العس�كرية للحكم
م�ن القيادات العس�كرية املوالية ل�ه التي فضلت
البقاء يف منازله�ا واتخاذ موقع الحياد يف الحرب.
وطامل�ا كان صال�ح يف خطابات�ه يدع�ي الدف�اع
ّ
املؤسسي للدول�ة وعن الدس�تورية
ع�ن الطابع
والقانوني�ة التي تعن�ي يف نهاية التحلي�ل الدفاع
ع�ن الطاب�ع الطبق�ي البريوقراط�ي ّ
ملؤسس�ات
الدول�ة الت�ي تخدم بش�كل أس�ايس ط�وال ثالثة
عق�ود ش�بكات مصال�ح ونخبته التي تش�اركه
الحك�م .وكان  -يف ذات الوقت  -إعالمه يدافع عن
القي�ادات املؤتمرية التي أيّ�دت العدوان رصاحة،
وذلك من أجل ضم�ان عودتهم ،إذ كان يخدم هذا
التوجه يف الوصول إىل تس�وية بني قوتني مواليتني
للرياض يلتقي بها مع قيادات حزبه التي سبقته
إىل الري�اض والقاه�رة م�ع رشيكه عيل محس�ن
األحم�ر ونائب�ه التاريخ�ي هادي .وه�ي صفقة
تخرج منها القوى الوطني�ة اليمنية وهي أنصار
الل�ه من جهة والح�راك الجنوب�ي وبعض القوى
الوطنية التي تصطف بغباء مع هادي وتُستهدف
يف واق�ع الحال من قبل عيل محس�ن األحمر الذي
يري�د احتكار جبهة «الرشعي�ة» ،كما كان صالح
يُريد أن يحتكر جبهة مواجهة العدوان.
فش� ُل انقلاب صالح يف ديس�مرب 2017م ق ّلل
من خطورة استراتيجية القوى املض�ادة للثورة
التي تس�تهدف الحلف الوطني املناهض للعدوان
م�ن داخل�ه ،فيم�ا ال يزال محس�ن واإلخ�وان يف
أوج قوتهم مس�تمرين يف تصفية ُكــ ّل العنارص
الت�ي كان�ت ثوري�ة يف 2011م أو يحتمل عودتها
للصف الوطني ضد الهيمنة األجنبية واالس�تبداد،
وهي قوى وعنارص سياس�ية من حَ ي ُ
ْـث موقعها
االقتص�ادي االجتماع�ي يُفترض به�ا أن تتخ�ذ
املوق�ف الوطني ،ومشتركاتها مع عيل محس�ن
واإلخوان طارئة غري اسرتاتيجية ،وإذا ما افرتضنا
انتص�ار الع�دوان فس�وف تصطدم م�ع اإلخوان
وعيل محس�ن ،بل إن ه�ذا التص�ادم حاصل اآلن
والبيان�ات الرس�مية والترصيح�ات القيادة لهذه
القوى الت�ي تدّع�ي اصطفافها م�ع «الرشعية»
تدي�ن م�ا يمارس�ه اإلخوان م�ن إقصاء وفس�اد
وتتهمهم بأنهم يُجيش�ون ويُعدون العدة لحروب
خاصة بهم ال عالقة لها «بالرشعية».
نح�� َو اس��تعادة الوح��دة الش��عبية الوطني��ة
اليمنية
َ
قضي�ة ُكــ� ّل الق�وى والعن�ارص الوطنية
إن
اليمني�ة الي�وم يف الش�مال والجن�وب ،خاص�ة
مع ظه�ور حقائق طبيع�ة العدوان ومش�اريعه
االستعمارية التوس�عية ،وكذلك اتضاح مشاريع
النخب القديمة التي تريد أن تعود عرب جيل األبناء
م�ن أرسة عفاش إىل عيال األحمر وما يرتبط بهم

من تحالفات طبقية م�ع القوى الرجعية املحلية
املعادي�ة للمجتمع املدني وقي�م الحداثة وللقبيلة
كتنظي�م اجتماعي وقيم�ه االجتماعية وطبيعته
الزراعي�ة وقضاياه التنموية الريفي�ة ،واملرتبطة
بالشركات االحتكاري�ة األجنبي�ة ويف مقدمته�ا
الشركات النفطي�ة .أم�ام ُكــ� ّل ه�ذا الوضوح
يتحت�م الواق�ع املوضوعي عىل الق�وى والعنارص
الوطنية مللم�ة صفوفها ،واالنفت�اح عىل بعضها
والعم�ل عىل تبدي�د مخاوف أطرافه�ا عىل قاعدة
املخرجات املتوافق عليها يف مؤتمر الحوار الوطني
واتّف�اق الس�لم والرشاك�ة ،م�ن أج�ل اس�تعادة
الوحدة َ
الش�عبية التي جس�دتها ث�ورة  11فرباير
والتي أغنتها قطاعات ش�عبية واسعة يف ثورة 21
س�بتمرب ،وتغنيها اليوم قطاعات ش�عبية وقوى
وطني�ة يف جن�وب الوط�ن مناهض�ة لالحتاللني
الس�عودي اإلماراتي ومتمسكة بالحقوق العادلة
للقضي�ة الجنوبي�ة ،فه�ي الطبق�ات والرشائ�ح
والفئ�ات االجتماعية صاحبة املصلحة يف التغيري،
الت�ي له�ا مصلح�ة م�ن قي�ام دول�ة املواطن�ة
املتس�اوية والعدال�ة االجتماعي�ة ،والتناف�س
االقتصادي املنضبط دس�تورياً ،وقادرة عىل إنتاج
الجديد والتضحية يف س�بيل حرية الوطن وتقدمه
االجتماع�ي ،وه�م العم�ال والفالح�ون وفق�راء
القبائل والطلبة والعاطلون والربجوازية الصغرية
اإلنتاجي�ة الصناعية والزراعية التي كانت عاجزة
ع�ن النمو وأخذ حصة عادلة يف الس�وق ،بس�بب
احتكار نخبة السلطة القديمة للسوق والعالقات
التجارية الداخلية والخارجية ،وكذلك هم سياسيا ً
اليس�اريون والقوميون واالسلاميون بتنوعهم،
واملثقف�ون عموم�ا ً بمختلف مش�اربهم ،والذين
كانوا ال يستطيعون التعبري عن أفكارهم وآرائهم
«م َ
ُخضعني» لس�يادة الثقافة الوهابية التكفريية
وال يس�تطيعون بن�اء كيان�ات حزبي�ة ونقابي�ة
معرض�ة للحظ�ر م�ن قب�ل النظ�ام وإفس�ادها
وتفريخها وإفقادها استقالليتها.
َ
َّ
ِ
الس�اخنة
الجبهات
إن ثَمَّ َة مغ�زىً َكبريا ً يف أن
الي�و َم هي يف ح�دود الس�عوديّة كالج�وف (الذي
فيها حق ُل نفط يمني س�عوديّ مشرتك) ،وصعدة
(للضغط عىل أنصار الله) ،وعىل الس�احل كحجّ ة
ُ
ٍ
مبارش
ارتب�اط
الجبه�ات عىل
والحدي�دة ،وه�ذه
ٍ
بمصال�ح الس�عوديّة واإلم�ارات ،فلا مصلح�ةَ
مثالً -لش�ابٍّ من تعز يف غزو صع�دة قادما ً مناملعس�كرات الحدودي�ة الس�عوديّة عبر باقم أَو
َ
مصلحة -مثلاً -للحجي أَو
الج�وف ،كما أن�ه ال
ضالعي يف غزو الحدي�دة وتقديمها لإلمارات عىل
غرار عدن واملكال.
ِ
َ
َّ
طبيع�ة الجغرافي�ا السياس�يّة يف أس�خن
إن
َ
جبهات اليوم تُس�قِ ُ
فرضية يمنية الرصاع وان
ط
م�ا يح ّر ُك�ه رغب�ة يمن�ي يف قتل يمن�ي الختالف
مناطقه�م ومذاهبه�م ،فاليمني�ون بتعدّده�م
موجودون يف صنع�اء بتعايش ووئ�ام ،واملالحَ ُ
ظ
َ
مختلف الجبه�ات الداخلية يف تع�ز وباتّجاه
ب�أن
الجن�وب وم�أرب ه�دأت ولم تع�د زحف�ا ً وزحفا ً
مض�ا ّداً ،فلا توج� ُد دواف� ُع اجتماعي�ة يمنية يف
تحريكها.
وبش�كل آخ�ر ال يق�و ُم أه�ايل ه�ذه املناطق يف
ٍ
التماس�ات بالتعبئة للحرب والزحف عىل املناطق
املج�اورة له�م لدواف� َع مناطقي�ة أَو مذهبية أَو
غزوات اقتصادية للتفيُّد واالستباحة.

* مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية
اليمني
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الشبه بين تَدخل “التحالف
أوج ُه ّ
ُ
األمريكي” في اليمن وفنزويال
عب ُدالباري عطوان*
يس�تنج َد خ�وان غواي�دو ،رئي�س
أن
ِ
االنقِ لاب يف فنزويلا بباب�ا الفاتي�كان
فرانس�يس ال�ذي يعترب أوّل من ت�ولىّ هذا
الروحي م�ن أمري�كا الجنوبيّة،
املنص�ب
ّ
ويحثّ�ه على التوسُّ�ط لح�ل األ َزم�ة
الفنزويليّ�ة ،فه�ذا يعني أنّه ب�دأ يُدرك ّ
أن
واج�ه
“ثورت�ه” ب�دأت تفقِ �د قوّته�ا ،وتُ ِ
ُ
صعوب�ات ُكبرى للوص�ول إىل أهدافِ ها يف
إطاحة حُ كم نيكوالس مادورو البوليفاريّ
اليساريّ ا ُملعادي للهيمنةِ األمريكيّة.
غواي�دو ال�ذي ّ
نس�ق انقالبه ه�ذا مع
األمريكي دونال�د ترامب وبعض
الرئي�س
ّ
ال ّزعماء اآلخرين ا ُملوالني لواش�نطن يف أمري�كا الجنوبيّة ِمثل قادة الربازيل
وكولومبي�ا وباراغواي ،أثناء زيارة رسيّة قام به�ا إىل العاصمة األمريكيّة،
ِم�ن ا ُملفترض أن ال يلجأ إىل الفاتي�كان ،وهو الذي يحظ�ى بدعم الواليات
املتحدة وكندا ومُعظم دول االتّحاد األوروبي ،فماذا يمكن أن يُقدّم له البابا
فرانس�يس غري “الدّعوات” عن بُعْ د ،هذا إذا ق ّرر االنحِ ياز ُملعس�كره يف هذه
ّ
ّ
التدخل كعادته
ولكن البابا خيّب أمله واختار الحِ ياد وعدم
األزمة الداخليّة،
يف مُعظم النّزاعات ا ُملماثلة ،إن لم ي ُكن كلها.
األُم� ُم املتح�دة اتّخذت املوق�ف الحِ يادي نفس�ه ،وواصل�ت التّعامل مع
حُ كوم�ة مادورو الرشعيّة ،حس�ب ما جاء عىل لس�ان ا ُملتحدّث باس�مها،
وأ ّكدت تأييدها للحِ وار بني جميع األطراف للتّ ُّ
س�يايس لألزمة
وصل إىل ح ٍّل
ٍّ
يُجنّب ال ِبالد َ
س ْفك الدّماء.
***
الش�عبي له،
َـب انحِ س�ار التًأييد
ّ
انقالب غوايدو بَدأ يفقِ د زخمه،؛ بس�ب ِ
ِ
ومُعارضة ا ُمل ّ
الحاسم لنظام الرئيس مادورو
ؤسسة العسكريّة له ودعمها
َ
بتجاوب
ظ
تح�
لم
االنقالب
رئيس
إليه�ا
دعا
التي
ظاه�رات
الرشع�ي ،فا ُمل
ّ
ٍ
جماهيريٍّ كبري رغ�م ال ّ
ظروف املعيش�يّة ّ
الصعبة التي يعيش�ها الش�عب
الفنزويلي ّ تح�ت الحِ صار ،وكان عدد ا ُملش�اركني فيها أق�ل بكثري من عدد
ا ُملشاركني يف األُخرى ا ُملضادّة ا ُملوالية للرئيس ،كما ّ
أن ُكل الحمالت الدعائيّة
األمريكيّة حول حدوث ِ
وجنراالته ثَبُت عدم
لي
�قاق يف الجيش الفنزوي
انش
ّ
ِ
ٍ
ّ
بشكل ِ
فاض ٍح.
دقتها ،إن لم ي ُكن كذِبها
ٍ
ّ
االنقِ الب الفنزوييل ّ يُذ ّكرنا ب ِبدايات الثورتني السوريّة والليبيّة ،وتضخيم
مَ ح ّ
ِ
لالنش�قاقات يف ّ
الدبلوم�ايس والجيش
الس�لك
ط�ات فضائيّة معروفة
ّ
وبعض الوزارات لإليحاء ّ
بأن ُ
س�قوط النّظام كان وش�ي ًكا ،لنَكتش�ف أنّها
حملات دعائيّة من ِجه�ات ودول خليجيّة معروف�ة ،وتن َ
طوي عىل الكثري
ً
من ا ُملبالغة والتّحريض ،واألهم من ذلك ّ
بأس بها من ُ
نس�بة ال َ
الس�فراء
أن
ّ
َ
نش�قني َ
مبالغ ماليّة هائِلة مُقابل انشقاقهم ،وبعد
حصلوا عىل
والوزراء ا ُمل
مُساومات رشسة مع “الوُسطاء” لرفع الثّمن.
الجي�ش الفنزويلي ،ورغ�م ا ُملعاناة ّ
ُ
الش�ديدة ،وال ُ
ظ�روف ّ
الصعبة التي
�ر من ثالثة ماليني فنزويلي ّ إىل الدّول ا ُملجاورة
تعيش�ها ال ِبالد ،وهجرة أكث َ
بحثً�ا عن لُقمة العيش ،لم َ
ِ
واالنش�قاقات
م�رد عىل قيادته،
ينش�ق ولم يت ّ
حصلت َ
واضح يف ُ
صفوف مُعسكر ا ُملعارضة ا ُملوالية لرئيس االنقِ الب،
كل
بش ٍ
ٍ
الخارجي ألنّه ربّما يُفجِّ ر
حيث عا َرض بعض أجنحتها التَّدخُّ ل العس�كريّ
ّ
حربًا أهلي ًّة تُدمّ ر ال ِبالد ُك ِّليًّا.
أمري�كا تتعاطى مع الوضع يف فنزويال بطريقةِ تعاطي التحالف العربي
ٍ
تفرض حِ صا ًرا تجويعيًّ�ا خان ًِقا ،مع
قصف جويٍّ
م�ع أهل اليم�ن ،أيّ أنّها ِ
وغزو أريضّ  ،ث ُ ّم تقوم بإرس�ال ا ُملساعدات اإلنسانيّة إلنقاذ ّ
اليمني
الشعب
ّ
ٍ
أَو الفنزوييل ّ ِمن املجاعة.
نقول هذا بمُناسبة وصول أوُل شاحنات ِمن الغذاء األمريكيّة إىل الشعب
الفنزويليّ ،والضجّ �ة اإلعالميّ�ة ا ُملرافق�ة له�ا ،فنزويال ال تحت�اج إىل هذه
ا ُملس�اعدات ،ويكفي أن ترف�ع الحُ كومة األمريكيّ�ة “التّجميد” عن األموال
مصارفها من عوائِد النّفط (تشتري ثلث النّفط الفنزوييل)
الفنزويليّ�ة يف
ِ
وتُوقِف مُؤامراتها لكي تعيش البالد يف بحبوحة ،وتشتري ُك ّل احتياجاتِها
من ال ّ
خرى.
طعام واملواد الرضوريّة األ ُ َ
***
كان اليوت أبرام�ز ،أحد ا ُملن ّ
ظرين ا ُملحافظني الجُ دد الذي اختاره الرئيس
دونال�د ترامب لكي يكون مندوبًا له يف األزم�ة الفنزويليّة ،يف قمّ ة الوقاحة
عندم�ا طال�ب م�ادورو بمُغ�ادرة كاراكاس ،ألنّ�ه م�ن األفض�ل للمَ س�ار
خارج ال ِبالدّ ،
وأن ُهناك عدّة دول مُستعِ دّة الستقباله
ّ
الديمقراطي أن يكون ِ
ٍ
ترصيحات أدىل بها أمس.
مثلما قال يف
ٍ
بدعوات أمريكيّةٍ وتركيّ�ةٍ وخليجيّة مُماثلة جرى
أال يُذ ّكرن�ا هذا الكالم
توجيهها ل ُكل من الرئيسين بشار األس�د ومعمر القذايف يف بداية ما يُسمّ ى
ٍ
مالذات آمنةٍ يف موسكو وباريس؟
بثورات الربيع العربي للمُغادرة إىل
مادورو لن يُغادر فنزويال ..وال نس�تبعِ د ّ
أن من س�يُغادرها هو غوايدو،
رئيس االنقالب ،إىل واش�نطن عىل وجه التّحديد ،هذا إذا ق ِب َلت به ،ولم تُغلِق
أبوابها يف وجهه ،مثلما فعلت مع عُ مالء آخرين أكثر أهمي ًّة ِمنه ِمثل ش�اه
إيران.
الث�ورة البوليفاريّة يف فنزويال التي بَذَ َر ِبذرتها األُوىل هوغو ش�افيز هي
التي ستنترص ،أَو هكذا نأمَ ل ونُصليِّ  ،ونفتخِ ر بذلك ..واأليّام بيننا.
كاتب وصحافي فلسطيني -رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم اإللكترونية
*
ٌ
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 11فبراير بعد سبع سنوات عجاف
زيد البعوة
عندما يبحَ ُ
ث اإلنس�ا ُن اليمني عن أس�باب
مر من�ذ ع�ام
املس�ت
الصراع
ّ
 2011إىل الي�وم يج� ُد أن أح�د
َ
أهـ ّم هذه األس�باب هي ثورة
الحادي عرش من فرباير ،ولكن
ل�و نأت�ي لنتس�اء َل عم�ا قبل
 :2011هل كان الشعبُ اليمني
ينعَ � ُم بالحري�ة واالس�تقالل
والخير والرخ�اء والتنمي�ة
والنهضة االقتصادية؟
ال ش�ك أن إجاب�ة الكثير
س�وف تك�ون إنما قب�ل ثورة
فرباي�ر أفضل م�ن اليوم بألف
مرة.
ال ليس األم�ر ذلك فلوال ث�ورة فرباير لكان
ُ
الن�اس أي
اليم�ن مس�تعمرا ً ب�دون أن يح ّرك
س�اكن وب�دون أن يس�تطيعوا أن يعمل�وا أي
يشء ،ومن األس�اس كان اليمن تحت الوصاية
األجنبي�ة م�ن قب�ل أمري�كا وم�ن قب�ل دول
الخلي�ج ،ويف مقدمتها الس�عوديّة واإلمارات،
وكان الشعب اليمني وال يزال يعاني من الفقر
والبطالة.
ما قبل ثورة الحادي عرش من فرباير 2011
َ
اليم�ن يعاني م�ن حروب داخلي�ة ،منها
كان
ُّ
س�ت حروب ظاملة ش�نها النظام السابق عىل

محافظة صعد َة ورصاعات سياس�يّة وأمنية،
وكان تنظي�م القاعدة يبني َ
نفس�ه يف مختلف
املحافظ�ات ويفت�ك باليمنيين يف الجن�وب
والشمال.
كان هناك استقرا ٌر لبعض
املكون�ات واألح�زاب على
حساب مظلومية اآلخرين.
وبعيدا ً عما قبل  ،11دعونا
نتحد ْ
َّث عم�ا بعدُ ،فمنذ اندالع
ثورة فرباي�ر الش�عبية تحوّل
ومس�تنقع
اليم� ُن إىل ب�ؤرة
ٍ
للرصاع املتعدد سياسيّا ً وأمنيا ً
وعسكريّاً.
ل�م يك�ن هن�اك مان� ٌع وال
ٌ
مشكلة لدى أمريكا والسعوديّة
وبريطاني�ا واإلمارات من بقاء
ث�ورة الح�ادي عرش من فرباير تح�ت الوصاية
الخارجي�ة؛ بحُ جّ ة االلتزام بما يس�مّ ى املبادرة
الخليجي�ة الت�ي كان�ت بمثاب�ة ص� ِّك وصاية
خارجي�ة عىل اليمن وبقاء الحكم يف يد اإلخوان
املس�لمني املتمثلني يف حزب اإلصالح الذي عمل
ملصلحة الخارج أكثر من مصلحة اليمن وجعل
الس�فارة األمريكي�ة ه�ي ِ
والناهي يف
اآلمــ�ر
َ
شؤون اليمن واليمنيني حتى .2014
ولوال ثورة الحادي والعرشون من س�بتمرب
َلم�ا كان لث�ورة الح�ادي عرش م�ن فرباير أيُّ
معنى س�وى الهروب من الظل�م والطغيان إىل

االس�تعمار الحقيقي ،بل إن ثورة فرباير كانت
ً
ً
حقيقي�ة ألمريكا والس�عوديّة والدول
فرص�ة
الت�ي تس�عى إىل جعل اليم�ن مس�تع ً
مرة لها
وألطماعها.
وعلى الرغم من حجم املعان�اة التي يعاني
منها الش�عبُ اليمني منذ ما بعد ثورة الحادي
عشر من فرباي�ر إىل اليوم إلاّ أنن�ا ننع ُم بيشء
ُّ
ونحس بشكل حقيقي
من الحرية واالستقالل
َ
أنفسنا بأنفسنا.
أننا أحرا ٌر وأننا نح ُك ُم
ومن الواضح ج�دا ً أن َ
أهـ َّم أهداف العدوان
األمريكي الس�عوديّ هو القض�اء عىل أهداف
الث�ورة وإعَ ادَة اليمن إىل مربع الوصاية ،ولكن
الصمود اليمني يف مواجهة العدوان أفش�ل ُك ّل
أهداف العدوان.
وحت�ى ال يص� َل الع�دوا ُن إىل أهداف�ه علينا
مر يف ثورتنا ويف جهادنا
كش�عب يمني أن نست َّ
حتى نكم� َل ما بدأناه وكما قي�ل الحفاظ عىل
الثوة وحمايتها واستمرارها وتحقيق أهدافها
َ
أهـ ُّم من الثورة نفسها.
ُ
وم�ن َ
الحري�ة
أهـ� ّم أه�داف ثورتن�ا ه�ي
واالستقال ُل ،سواء ثورة فرباير أَو ثورة الحادي
ّ
تتحقق هذه
والعشرون من س�بتمرب وحت�ى
األه�داف علينا أن نواص َل مش�وارنا الثوري يف
مواجهة العدوان حتى ّ
نحقق ألنفس�نا ولبلدنا
َ
الحرية واالس�تقالل ،وهذا ليس مستحيالً وقد
َ
يب�ق إلاّ القلي ُل حتى
قطعنا ش�وطا ً كبيرا ً ولم
نصل إىل النرص املبني ْ
إن شاء الله.

تتمات من الصفحة األخيرة ..
بالد الحرمني ..إىل أين؟!
َكبريا ً يف تزييف وعي األُمَّ ـة وكنتم رشكا َء لنظام آل س�عود
ّ
الوهابي التدمريي يف إبعاد األُمَّ ـة عن ْ
إسلاَ مها الصايف
والفكر
النقيْ ،
إسَل�اَم العبودي�ة لله وحدَه ال رشيك ل�ه والتح ّرر من
الطاغ�وت وقول كلمة الح�ق يف الوقت والزم�ن الذي ينبغي،
ْ
إسَل�اَم تزكي�ة النفوس وارتباطه�ا اإليْمَ ــان�ي الواعي بالله
وااللتزام بكل القيم األخالقية وا ُملثُل السامية.
عملت�م ولألس�ف عىل إبع�اد األُمَّ ـة عن الل�ه وعن الرجوع
لكتابه الكريم كمَ ْ
صـد ٍَر أساس يف التوعية والتبصري ومعرفة
اإلنس�ان غايتَه الحقيقية وما له وم�ا عليه عىل ضوئه وعىل
ضوء االقتداء الصحيح بنبي�ه محمد صىل الله عليه وعىل آله
وصحبه وسلم يف مختلف شؤون حياته.
اإلس َ
قدمت�م ْ
َل�اَم بصورة مجتزأة ،فهو عب�ار ٌة عن طقوس
َل�اَم ال يحُ ُّ
إس ٌ
م�ن قام بها فقد قام بواجبه وزيادةْ ،
ث املس�ل َم
إس ٌ
عىل القيام بمس�ؤوليته وال يدفعُ ه لليقظة والنهوضْ ،
لاَم
ُ
يبعث فيه روحَ العزة والغرية والس�عي
�ر ُك ضميرَه ،ال
ال يح ّ
إلصالح حياته عىل أساس هذا الدين الهادي إىل سواء السبيل،
ْ
إسَل�اَم ال يح ّركه نحو إقامة العدل ومقاومة الظلم والتصدي
للظاملني الذين يغيرّ ون ويبدّلون كيفما يشاءون.
ُ
نعيش�ه
ه�ذا ليس تجني�ا ً عىل أح�د ،هذا واق ٌع مأس�اوي
�ر لكم فيه أيَّ دور أو تأثري إيجابي ،بالتأكيد
اليوم ،واق ٌع لم ن َ
االهتم�ا ُم بكل ما يز ّكي نفس املس�لم أم ٌر مه�م وال مانع من
رصف�ه عن آالت اللهو ،وال بد م�ن دفعه للحفاظ عىل الصالة
َ
فريضة األمر باملعروف
والصيام وَ ...ونوافل العب�ادات ،لكن
فريضة بمفهومها الش�مويل ال تزال غائبةً،
ٌ
والنهي عن املنكر
تتص ٌل عن املس�ؤولية ،وحت�ى اآلن ال تريدون مصارحةَ
هناك ُّ
األُمَّ ـة أن ارتبا َ
طكم املايل والفكري بنظام آل س�عود هو الذي
يجعلُكم تقفون هذه املواقف السلبية.
ُ
يه�دف ملنصاحته�م ويب ُ
ني ما
نع�م س�يُزعِجُ هم أيُّ توجّ ه
ه�م عليه من اعوجاج وس�تهدّد عىل إث�ره مصالحكم ،ونعم
يف الوق�ت ذات�ه ال ننك ُر أن هن�اك جهالً يف أوس�اطكم وغيابَ
َـب عليّ�ة القوم فيكم وأس�باب أ ُ ْ
خــ َرى ،وهؤالء
وعي؛ بس�ب ِ
�ر ،مع احرتامن�ا وإجاللنا
يحتاج�ون إىل ق�رب وتوضيح أكث َ
للعلم�اء الصادقني الربّانيني يف األُمَّ ـة ،وأملُنا منهم أن ترتف َع
�ر ،أن يتواج�دوا إىل جانب ش�عوب أمتهم ،وأن
أصواتُه�م أكث َ
يكون�وا يف الص�دارة ،يف توعيته�ا ،يف اإلس�هام إىل جان�ب ُك ّل
الجهود الخيرّة الحريصة عىل إحداث التغيري وتحقيق التنمية
املس�تدامة له�ا ،بَعيدا ً ع�ن التبعية لقوى الظلم واالس�تكبار
ووفق منهجية قويمة وتحت قيادة رشيدة وحرية واستقالل
وخطط مدروسة هادفة.
أنفس�نا جَ ميعا ً بقول الله (وَقِ ُف ُ
َ
وهمْ ،إِنَّهُ م
ال أنىس أن أذ ّك َر

مَّ ْس�ئُولُ َ
ون) فمه� ٌّم أن نتع َّل َم بوعي ونعم� َل بفاعلية وصدق،
ّ
اص ً
فال أح�د معذور يف الدني�ا واآلخرة َ
تتكش ُ
وخ َّ
�ف
ـة عندما
ً
ُ
الحقائق وتصبحُ
واضحة كالشمس يف رابعة النهار ،أَو إيثاره
َ
الشخصية عىل حساب دينه وعقيدته وضمريه ،هو
مصالحَ ه
غريُ معذور أَيْضاً ،وما س�يرتتبُ عىل سلوكه هذا من مخاط َر
َ
السالمة.
سيكو ُن أشدَّ ،نسألُه

امله ّرج الجديد
أكاديمي�ة اإلم�ارات الديبلوماس�ية التي يرعاه�ا مُجَ ـ ّرد
ِ�ي
مهرجين رديئين يف سيرك الح�رب على اإلره�ابَ ،و ُمن َ
تحالُ ُفهم�ا م�ع رئي�س أكرب دول�ة عربية بالفش�ل الذريع يف
ُكــ� ّل جوالت املواجهة السياس�يّة وَاإلعالمي�ة التي أعلنوها
عىل قط�ر ،وَصار لإلمارة الضئيلة ظ ٌّل حين اختار الكبا ُر أن
يصريوا أقزاماً.
ِّ
وَم�ن بني ُكــ�ل ُرعاة اإلره�اب وَمصدّري�ه وَالتابعني لهم
ً
متصالحة مع نفس�ها بالتزام
بامته�ان ،بدت قطر وحدَه�ا
مس�ار ثاب�ت يف دع�م التنظيم�ات األصولي�ة وَالجماع�ات
اإلرهابية تطاب ََق فيه القو ُل وَالفع ُل ،لم تحلق اللحية مع حفرت
يف بني غازي وَتجهّ ز األحزمة الناسفة مع أبو العباس يف تعز
كم�ا فعل�ت اإلمارات ،وَل�م تعلن اإلخوان يف مصر إرهابيني،
وَتس�تضيف قادة إخوان اليم�ن يف الرياض ،وَلم تدعم الحرب
عىل اإلرهابيني يف مرص وَليبيا وَتحارب بهم يف اليمن وَس�وريا
كم�ا يفعل بن زايد وَبن س�لمان ،وَلم تذهبْ لقتال القاعدة يف
أفغانس�تان وَتقاتل عن داع�ش يف بلدان الربي�ع العربي كما
تفع�ل الواليات املتح�دة وَبريطانيا وَلم تفت�ح كرتكيا أبوابَها
على مصاريعها أم�ام إرهابيي العالم للدخول إىل س�وريا ثم
ترس�ل ُقــوَّاتِها للعدوان عىل ش�عب وَأرض س�ورية باس�م
محاربة اإلرهاب.
لقد دعم�ت قط ُر إرهابييه�ا ،حَ يْــثُما حل�وا دون فِ َ
صام،
وَدافع�ت عن املقيمني ِمن قياداته�م يف الدوحة بكل رصاحة،
وَلم تطع�ن من الخلف رشكاءَها يف رعاية اإلرهاب كما فعلوا
معه�ا يف مؤتمر ترامب ْ
اإلسَل�اَ مي للحرب على اإلرهاب الذي
ُ
الرياض س�خافاتِه بمنتهى الب�ذخ ،وَحني يعلنُ
اس�تضافت
�ر الخارجية القطري من واش�نطن ع�ن مؤتمر إقليمي
وزي ُ
للحرب عىل اإلرهاب ستس�تضيفه الدوح�ة َقريبا ً فهذا يعني
أن املخرجَ األمريكي قد أش�ار برفع الستار ليبدأ َ املهرجُ تميم
دو َره يف فص�ل ه�زيل آخر من مرسحية الح�رب عىل اإلرهاب
يك�ون مضحكا ً
َ
الس�مجة ،وَاملرجَّ �حُ أن تهريجَ ب�ن حَ مَ د لن
َومُثريا ً للس�خرية كتهريج بن س�لمان وَبن زاي�د وَأق َّل بذَخاً،
أما اإلرهابُ فاملؤ َّكـ ُد أنه لن يُمَ َّ
س بس�وء وَلن يصابَ
إرهابي
ٌّ
بشوكة.

العدد
()604


9

..
كتابات

نثالا

6رخآلا ىدامج 6مج 6 6
11اربف 11ف 111
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ُ
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املرتزق العاري
أخذوه ..ط�اروا فرحً ا ما إن وجدوه ..قال
ِ
للنذل املحتقر الشاري..
تتنصلَ ،ف ّ
َّ
إن أسيرَ اليوم من الصف األول،
أويف الكيل وال
وحين يق�وم م�ن غيبوبت�ه تكتش�فون ّ
أدق األرسار على
األكمَل...
قال الشاري:
تكفيكم ألفان..ردوا:
زدنا زدنا..زاد الشاري ً
ألفا فوق األلفني..
املرتزق البائع ..أمىض وقتًا يتوس ُل مواله ،ويردّد:
لك َّن
ِ
طال عمرك يا األمري ..إن األسري يساوي الكثري..َ
املرتزق العاري:
رصخ الشاري يف وجه
ِ
ٌ
أل�ف ..وال يشء أ َ ْكثَــر م�ن هذا ..والوي�ل لكم إن
ه�ذاُ
قصة هذا كقصة يوسف من قبل ..أنسيتم يا أنذال..
كانت
َّ
املرت�زق الراخي ش�دقيه وف�ك األحب�ال لفكيه..
أرخ�ى
ِ
مبتسمًا ويردّد:
تلك الغلطة لن تتك ّر َر ..واقرتب إىل أُذُن الش�اري يهمسيف ذعر:
هذا حمزة ..مضمون مضمون.ي�ا ويل�ك إن كان س�واه ي�ا ويل�ك ..س�أحطم عصايبأكملها يف جلدك..
ّ
�ره بيدي�ه ويردّد
املرت�زق التافه،
ضح�ك
يتحس�س ظه َ
ِ
كاألبله:
 يا وييل منك ..يا وييل..جلس أسيرُ اليمن الغايل كالتمثال ..بني يدي رشذمة من
أشباه رجال..
َ
نزيف الدم توقف..
يتألم صاحبَنا لكن يأنف ..ويرى أن
يردّد أولهم:
َ
أنت حمزة الحوثي ..ال تتنكر ..وال تتعبنا أ َ ْكثَــر.يردّد الثاني:
أنت أخو السيد عَ بدامللك ..اعرتف وإال سنعذبك..لكن�ه ينزل ببرصه ،ويمس�ح بقايا رجولته�م بنظراته..
يردّد ثالثهم:
ي�ا الل�ه ..كم ه�و وس�يم ..مثل أخي�ه ..لك�ن نظراتهأرعبتني ..يهز َّ
كفه اليُمنى ويقول:
-ال تطالعني يا أبو يمن..

ِ
قط�رات دمي..
م�اذا تكتُبُ ي�ا قلمي ..وم�دادُك أضحى
ُ
وحروفك أمست جزءًا من أملي..
يا قلمي :أرأيت بني صهيون ..أصحاب ا ُملسكِر واألفيون..
�رجُ بع�د عقو ٍد
يختطف�ون الش�ب َل يف ع�ز ش�بابه ،ويخ ُ
َ
ّ
واألنف
يتحس�س أنيابَه ،لكن يديه وفكيه ،وعينيه ورجليه،
وأذني�ه ،وأصاب�ع قدمي�ه ،والبنصر والخنرص والوس�طى
ُ
والسبابة يف كفيه ،يخرجُ
يعرف أُمّ ه ،ويقبّ ُل أخويه وعمه..
وأعجب من هذا؛ هل تدرون؟!
ً
ً
أجنبية،
لغ�ة
أن س�جينًا يف س�جن للصهيونية ،أتقن 16
�ر يدع�ى هالل
وإن ش�ئتم ش�يئًا لإلثب�ات ،فس�لوا ع�ن حُ ٍ
جرادات ..وآخر أ َّل َ
ف ُكتبًا عدة ،تنتقد السجن وأَبْنَاء القردة..
َ
تبحث عن كريم
وحذاري أن تحس�ب أني مدّلس ،قبل أن
يونس..
من اليهود؟
وإنن�ي ما زلت ألع ُن اليه�ود ،لكنني يف حريةٍ؛ ِ
هل جارنا من اليهود..
لكنه موح� ٌد يف رقعةٍ عىل عم�ود ،يف خرقةٍ خرضاء ليس
لها حدود ..وجارنا ال يُش�به اليهود ..يف الفعل ..يف الزنَّار ..يف
القانون ..يف الحدود.
فأي َُّة ملةٍ لجارنا الحقود؟!..
باألمس يَبْكِينا األسري ،واليوم نَبكي من أسري!
دمع س�ا َل عىل
أخبر قومَك يا ش�وعي عن عيني�ك ،عن ٍ
َ
وأنت ت�و ّد ُع مَ�ن أرسوك ،من أخ�ذوك جريحً ا وعىل
خدَّي�ك،
أظهرهم حملوك..
عمن ربطوا ُك ّل جراحك ،حتى نجحوا يف إيقاف نزيفك..
أعم�ق يش ٍء يف الذات،
أخرب قومَ�ك عن سرِِّ الدمعات ،عن
ِ
ع�ن أ َ ْ
خلاَ ٍق ال تكتبها الكلمات ،عن قو ٍم ُ
قلت لهم يومًا ،عذ ًرا
ٌ
ُ
ّ
َ
مم�ا فات ،فأجابوا كل املايض م�ات ،وأنت لنا ضيف موفو ُر
الجنبات.
أخربهم يا ش�وعي شيئًا عن تفصيل غذاك ،عن جه ِد بني
اإليْمَان؛ يف طبك ودواك..
وأخريًا يا شوعي!
هل وصلتك األنباء ،بما فعل الس�فهاء ،من جريان السوء
وبشبل حُ ٍّر لم يلقوه ..لكن باملال
ر ما أرسوه،
ٍ
الجبناء ،بأسي ٍ
مرتزق يف العالم باعوه..
رشوه ..من أحقر
ِ

أبــــــشـــــــر
ِ
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ُ
يصم�ت حم�زة ..وكأن صمت�ه إعص�ار ..م�ا لبث�وا إال
لحظ�ات ..حت�ى خرج�وا ليعودوا بجلاوزة مس�تأجرين..
يحملون العيص والكابالت..
وتبدأ مرحلة عذاب يومي يعلن بدأها حمزة بقوله:
ُ
لست حمزة الحوثي..وتنتهي حني تكل أكتافهم ،وتبىل قوتهم..
مض�ت األَيَّـ�ام بعتاده�ا الق�ايس ،م�ن
التعلي�ق إىل الرضب الوحيش؛ ليعتادها حمز ُة
َ
من�اص منه�ا ..ويأت�ون إليه بعد
كوجب�ةٍ ال
أشهر:
ُ
س�تموت بالضرب والتعليق
يا حمزة..تحت أيدينا ول�ن ينقذَك أحد ..ال نريد منك إال
شيئًا واحدًا..
يرف� ُع بطلُن�ا َ
رأس�ه وعينَي�ه إىل الس�ماء
ٍ
سقف بنوّه ويقول:
تخرتق ُك ّل
وماذا تريدون؟نري�دك أن تعترف بأن�ك أخ�و الس�يدوسنتوقف عن تعذيبك.
ضح َك األس�د اليماني الهصور حتى بانت
نواجذه ،وقال:
أتري�دون مني أن يراني س�يدي ومواليوأن�ا أدّعي أني ش�قيقه كذبًا وزورا ..هذا هو
املستحيل.
غ�اب الجلادون ..وع�ادوا بع� َد لحظات،
بس�اطور أش�به بالس�يف ،وخش�بة ج�زار
مس�تخدمة ..ثم نقلوه إىل غرفة تش�به غرف
القنصلية..
صاحَ أحدهم:
حمزة ...س�نبدأ التقطيع ..هل س�معتبخاشقجي!
ابتس�م الويل املؤمن ويف لس�انه تسبيح ال
يتوقف..
اجتمع�وا عىل يده اليُمن�ى ،لكنهم عجزوا
ع�ن تطويعه�ا ،فخ�دروه ،ووضعوه�ا فوق
الخش�بة ..هوى العب ُد الس�عوديّ بساطوره،
ويف لحظ�ة طارت األصابع بعي�دًا ،واحد ًة تلو
�را ً
أُ ْ
نازفا،
خــ َرى؛ ليرتك�ن خلفهن دمًا غزي ً
وفتح�وا بطن�ه ،وم�ا إن أفاق م�ن غيبوبته،
حتى أمس�ك يده اليمنى باليسرى ،ونظ َر إىل
وجوهه�م املنتش�ية ،وأفواهه�م الضاحكة،
وردّد:
أهكذا تفعلون باألسير ..ألم تشبعوا منالتعذيب والتعليق اليومي!

معلومات عن
األسري حمزة:

ويجيب�ه أ َ ْكبَــره�م ً
كرش�ا ،وأخفه�م عقلاً ،وأبطأهم
استيعابًا ويقول:
مرتزق ال يش�بع،
أنت�م (اليمن�ة) عي�ال ..فال�ذي معناِ
ومس�تعد يبيع أمه ،وحتى لو نركب ف�وق ظهره ،أه ّم يشء
عن�ده الفلوس ..والذي ضدنا مث�ل الجبل األصم ال يفهم وال
يعقل وال يرتاجع وال ينكرس.
ثم يصيح بصوت مأل أركان السجن كله:
ي�ا بن�ي آدم قصصن�ا أصابعك كله�ا ،وتلذذن�ا بقصهاإصبعً ا إصبعا ً حتى تعرتف..
يبتسم البطل ويشري إىل رقبته ويقول:
ل�و قصصت�م هذه مل�ا ازددت لس�يدي القائ�د إال حُ بًا..َ
ُ
شقيقه.
لست
ولكني
ِ
مضت األَيَّـام وقد أخ�ذت أصابع يدي وقدمي حمزة ..يف
عملية تعذيب وحش�ية ،لم تفعلها أية عصابة إجرامية عىل
مدى التأريخ...
املرتزقة
كان أ َ ْكثَــر األلم الذي يفتت قلب البطل هو بيع
ِ
غري�ب حقود يك�ره اليمنيني بش�كل عام،
اب�ن وطنه�م إىل
ٍ
وقصص تعذيبه لهم يف ُك ّل مكان وزمان...
لق�د قص�وا أصابع حم�زة ،وظنوا أنه�م يقتلون�ه بذلك
ُك ّل ي�وم ،لكنه هو ال�ذي قتلهم ،وأذلهم وأخزاهم ،وكش�ف
عورتهم ،وكم هم مجرمون وحقراء..
املرتزقة
ولك�ن األ َ ْكثَــر منهم دناءة وخس�ة؛ ه�م أولئك
ِ
األن�ذال ..وكي�ف هان�ت عليهم أنفس�هم حتى يبيع�وا ابن
بلدهم ..من لحمهم ودمهم..
سالم الله عليك يا حمزة ،يوم جُ رحت ،وأيا َم عذبت ،وأيا َم
نُرشت..
خ ً
السالم عليك وعىل القائد الذي شبّهوك به َ
لقا ،فتشبهت
به ُ
خلقا..
السلام على أهل�ك األخي�ار وعلى رفقائ�ك املجاهدين
األحرار..
فم�ن رح�اب حمزة الطاه�رة ،ومن بني دمائ�ه النازفة،
وأوجاعه املرتاكمة ،أتساءل؛
مت�ى نوحد الصفوف ونتن�ازل ،ونلعن الحرب ،ونحتضن
بعضنا ً
بعضا ،ونبحث عن أصابع يدي وقدمي البطل؛ لنلمها
وندفنها وندفن معها ُك ّل أوراق الحرب ومآسيها..
وختامًا :يا جميع اليمنيني بكل أطيافكم..
واللهِ ثم واللهِ :
لو كان األسريُ إيرانيا ً أَو هنديًّا أَو فلبينيًّا أَو حتى بنقاليًّا..
أو هندوس�يًا أَو يهوديًا أَو نرصانيًا أَو حت�ى بوذيًا ..ملا مس
السعوديّون منه شعرة أَو ظفراً..
لكن الحقيقة التي يتجاهلها البعض ،أنهم فعلوا ُك ّل هذا،
وفعلوا قبل هذا آالف الجرائم لسبب وحيد؛ وهو أن الضحية:
يمني! وضعوا تحت يمني ألف خط وخط..

االسم :حمزة علي داحش مبارك الهزمي.
من أَ ْبنَاء قرية هزم مديرية أرحب محافظة صنعاء.
تم أس ُره في جبهة نجران بعد إصابته في تأريخ 2018-9-10م
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مق
رر األسبوعني القادمني
من  3إىل  16جُ
مَ
ا
دى
اآلخرة:
معرفة الله نعم الله -
الدرس الخ
امس  +الثقافة القرآنية.

ج شطارتهم
هكذا عرض اهلل في كتابه َ
بعض النماذج للذين ينظرون ل ِن َع ِم اهلل باعتبارها نتا َ

املؤمن ح ّقاً َمن يجد ضالته يف ط ّيات القُــ ْرآن الكريم وينطلق من مضامينه ودالالته العميقة
 :خاص:

إن انفصا َل اإلن ْ َس�ان يف وجدانه وواقعه
ع�ن الهدي اإلله�ي ،وعن املنه�ج الربّاني،
ً
عرضة للكثري م�ن املزالق ،ويعيش
يجعله
ْ
تلك الحي�اة الضنكى ،وإن بدا وكأنه يتنعم
يف ش�آبيب عيش�ها ..وخير نم�وذج لتلك
الحياة الضنكى هو حياة املجتمع الغربي،
تل�ك الحي�اة املزدحم�ة َ
بص َخ�ب املاديات
الخاوية من أي قيمة أ َ ْو هدف لهذه الحياة،
والتي ترتفع فيها نس�بة الجريمة بش�كل
جنون�ي ،وتعيش حالة من التفكك األرسي
واالجتماعي املتفكك أصالً.!..
اإلسَل�اَ مي  -وإن ن�د َر ْ
أم�ا املجتم�ع ْ
ت
ش�واهدُه  -ذلك الذي يجد ضالته يف طيّات
ُ
�رآن الكريم ،وينطل�ق من مضامينه
القــ ْ
ودالالت�ه العميق�ة ،ويجع�ل من�ه منه�ج
آن ُ -ك َّل ُ
حياة ،ويعيش ُ
�ر َ
القــ ْرآن -
القــ ْ
يف وجدانه وواقعه العميل ،فإنه بذلك يكون
وطي�د الصلة بحبل الله ،ويك�ون بعيدًا ك ّل
البعد عن التخبط يف منزلقات الحياة..
أكث��ر الناس ينظر إىل ما بني يديه من
النعم بأنها نتاج حنكته وشطارته:
من النم�اذج التي تعيش واقعً ا منفصالً
عن الل�ه ،والتي ْ
وإن كان�ت تنتمي وتلتزم
ْ
باإلسَل�اَم ش�كالً ،لكنها خاوية املضامني،
ومتخلخلة الروحيات ،أولئك الذين ينظرون
إىل م�ا بني أيديهم م�ن نع�م ،وكأنها نتاج
جُ هدهم الذاتي ،وه�ذه الروحية من أخطر

الحاالت عىل نفس�ية اإلن ْ َسان ،ولها عواقب
وخيمة جداً ،ما لم يتم تالفيها..
وق�د ع�رض ُ
�رآ ُن الكري�م بع�ض
القــ ْ
النماذج للذين ينظرون لنعم الله باعتبارها
نت�اج ش�طارتهم ،وأب�رز ه�ذه النم�اذج
الخطيرة هو [قارون] ال�ذي كان من قوم
نب�ي الل�ه م�وىس (علي�ه السلام) والذي
أعطاه الله من الخري والنعم ما إن مفاتحه
ُ
العصبة أولو الق�وة ..يعني درجة
تن�وء به
كبرية وواس�عة ج�دًا من الغنى والس�عة،
للح ّد الذي أن مجموعة من الرجال األقوياء
ال يحتمل�ون حمل مفاتيح مخ�ازن أموال
وكن�وز [ق�ارون] !!..ورغم ذل�ك كان هذا
األحم�ق يعتبر أن م�ا لديه من س�عة ،قد
حص�ل علي�ه نتيج�ة لجهده ،وش�طارته،
وخربت�ه يف ه�ذه الحي�اة !!..وه�ي حال�ة
تتكرر بني أوس�اط الكثريي�ن ،حتى أولئك
الذي�ن يتلون ُ
القــ ْرآن لي�ل نهار ،ويمرون
على هذه اآلي�ة من [س�ورة القصص] وال
يتأملون يف داللتها ،وخطورة الغفلة عنها..
وق�د وص�ف الل�ه ه�ذه النع�م وه�ذه
ً
ً
دقيقا وعجيبًا ،حني قال
توصيفا
النفسية
ون َك َ
س�بْحَ ان َ ُه َوتَعَ الىَ { :إ َِّن َق�ا ُر َ
ُ
ان ِمن َقو ِمْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
سىَ
ِ
ُ
ْ
ْ
عَ
وز
ن
ك
ل
ا
�ن
م
ه
ا
ن
ي
ت
َآ
و
م
�
ْه
ي
ل
�ى
َغ
ب
ف
و
ُ�
م
ِ
ِ
مَ �ا إ َِّن مَ َفاتِحَ ُه َلتَنُو ُء ِبا ْلعُ ْ
صبَ�ةِ أُوليِ ا ْل ُق َّو ِة
إِذْ َق�ا َل َل ُه َق ْومُ� ُه ال تَ ْف َرحْ إ َِّن ال َّل� َه ال يُحِ بُّ
ا ْل َف ِرحِ َ
ني} ..ولك�ن حماقة قارون وكفرانه
بنع�م الل�ه ،واعتباره أن ما لدي�ه هو نتاج
ً
عرضة للس�خط
مجه�وده الذات�ي ،جعله
اإلله�ي يف الدنيا قب�ل اآلخ�رة ..ومما قاله

(-ر ْ
ضوَا ُن
السيد حسني بدر الدين الحوثي ِ
اللهِ عَ َليْهِ :)-
((ه�و ُ
س�بْحَ ان َ ُه َوتَعَ �الىَ ذ َّكر بأس�لوب
آخ�ر أولئ�ك الذي�ن ي�رون أن ُك ّل م�ا يف
أيديه�م ،ينظ�رون إلي�ه كنظ�رة ق�ارون
عندما قال{:إِنَّمَ �ا أُوتِيتُ ُه عَ َل�ىَ عِ ْل ٍم عِ نْدِي}
(القص�ص :من اآلي�ة  )78عندم�ا قال له
�غ فِ يمَ ا آتَا َك ال َّل� ُه الدَّا َر
بع�ض قومه{:وَابْتَ ِ
الآْخِ َر َة وَال تَن ْ َس ن َ ِصيبَ َك ِم َن ال ُّدنْيَا وَأَحْ ِس ْ
�ن
َكمَ �ا أَحْ َس َ
�ن ال َّل ُه إ ِ َليْ� َك وَال تَب ِْغ ا ْل َف َس�ا َد فيِ
الأْ َ ْر ِض} (القص�ص :م�ن اآلي�ة )77كان
جواب�ه{ :إِنَّمَ �ا أُوتِيتُ� ُه عَ َل�ىَ عِ ْل� ٍم عِ نْدِي}
أنا ذك�ي وش�اطر ،وعندي خبرة يف البيع
والرشاء ،وعندي خبرة يف الزراعة ،وعندي
خبرة يف ك�ذا ،فهذا ه�و نتاج ش�طارتي،
ونت�اج حنكتي وذكائي .هكذا ينظر الناس
ـ أ َ ْو ربم�ا أكثر الناس ـ ينظرون إىل ما بني
أيديهم.
ففي [س�ورة الواقع�ة] بأس�لوب آخر
يقول ألولئ�ك الذين ينظرون ه�ذه النظرة
إىل م�ا بني أيديه�م{ :أ َ َف َرأَيْتُ ْم مَ �ا تَحْ ُرث ُ َ
ون}
(الواقعة )63:هذه األموال التي تحرثونها،
ه�ذه األم�وال الت�ي تجنون منه�ا مختلف
الثم�ار ،فتحصلون من ورائه�ا عىل أموال
كثرية ،ه�ذه األرض الت�ي تحرثونها ،وهذا
ال�زرع ال�ذي ينب�ت بع�د حرثك�م {أَأَنْتُ� ْم
تَ ْز َرعُ ون َ ُه أ َ ْم نَحْ ُن ال َّز ِارعُ َ
ون} (الواقعة)64:
م�ا ه�ذا س�ؤال؟ نق�ول ل�ك :تذك�ر النعم
العظيم�ة عليك ،تذك�ر ،إذا أنت ل�م تتذكر
فس�نذكرك نح�ن ،فيأت�ي عىل ه�ذا النحو

من االس�تفهام {أ َ َف َرأَيْتُ ْم مَ �ا تَحْ ُرث ُ َ
ون أَأَنْتُ ْم
تَ ْز َرعُ ون َ ُه أ َ ْم نَحْ ُن ال َّز ِارعُ َ
ون} كيف س�يكون
جواب ُك ّل واحد منا؟ الله ه�و ال�زارع.))..
(-ر ْ
ضوَا ُن اللهِ عَ َليْهِ -
إىل آخر كالم السيد ِ
) يف إطالق مساحة واسعة من األسئلة التي
عرضها ُ
القــ ْرآن عىل اإلن ْ َسان ..ومما قاله
يف ذل�ك(( :الحظ مس�احة األس�ئلة كثرية
داخل ه�ذه اآلية{:أ َ َف َرأَيْتُ ْم مَ ا تَحْ ُرث ُ َ
ون أَأَنْتُ ْم
تَ ْز َرعُ ون َ ُه أ َ ْم نَحْ ُن ال َّز ِارعُ َ
ون} داخلها أس�ئلة
كثرية جداً ،بدءا ً من األرض وانتهاء بالثمرة
التي تجنيها ،داخلها أسئلة كثرية)).
املوق��ف الصحي ُح تجاه م��ا أعطانا اهلل
ُ
من ِن َع ٍم:
إذا ً م�ا هو املطل�وبُ من اإلن ْ َس�ان تجاه
هذا الكون املليء بالنعم ،وما هو املطلوب
تجاه تلك النعم التي حباها الل ُه لإلن ْ َس�ان،
سواء منها النعم املرتبطة بجسم اإلن ْ َسان،
كالبرص والس�مع ،واألط�راف ،وغريها ،أ َ ْو
تلك النعم املادية الواسعة واملتعددة..
ال ب� ّد لإلن ْ َس�ان تج�اه ه�ذه النع�م أن
يستش�عر ويؤمن يف قرارة نفس�ه أنها من
ً
حالة من االنكس�ار
الله وحده ،وأن يعيش
والتعظي�م لل�ه ُ
س�بْحَ ان َ ُه َوتَعَ �الىَ  ،وتكون
حالة اإلقرار والشكر والتعظيم حالة دائمة
ومالزم�ة بما ينعكس على واقعه تعظيمً ا
لله ،وش�كرا ً عمليًا ،واستجابة لله يف كافة
ميادين دينه ..ومما قاله الش�هي ُد القائد يف
ذلك:
((فما هو املوقف الصحيح بالنس�بة يل

منه تعاىل أمام م�ا أعطاني ،ما هو املوقف
الصحيح؟ هل أرىض لنفيس أن أكون ممن
�ان َل َ
قال الله عنهم{:إ َِّن الإْ ِن ْ َس َ
ظلُو ٌم َك َّفا ٌر}
(إبراهيم :من اآلية)34؟.
أخرج من طرف السوق بعد ما بعت من
[قاتي] ،أ َ ْو [بنِّ�ي] ،أ َ ْو أي محصول زراعي
بكمي�ة كبرية م�ن املال ،أخ�رج من طرف
[الجرب�ة] وأن�ا محمَّ ل بم�ا جنيته من تلك
ِ
األش�جار التي زرعها الله ُ
سبْحَ ان َ ُه َوتَعَ الىَ ،
وأنا مدب�ر عن الله ،ظلوم كف�ار ،هل هذه
من الناحية اإلن ْ َس�انية تليق باإلن ْ َسان؟ هل
يلي�ق بك أن ت�ويل بوجهك ع�ن الله ,وتصم
آذانك ع�ن الله ،وتعرض ع�ن الله ،فتكون
ظلوم�ا ً كفاراً ،هل ت�رىض؟ هل هذا هو ما
يمليه عليك ضمريك؟.
ألي�س هذا م�ن الجفاء؟ ألي�س هذا من
الس�وء؟ ألي�س هذا م�ن الحماق�ة؟ أليس
ه�ذا من الكفر؟ أم أن ال�ذي ينبغي لك بعد
أن تك�ون ق�د أجب�ت اإلجاب�ة الصحيح�ة
على قوله تع�اىل{ :أَأَنْتُ ْم تَ ْز َرعُ ونَ� ُه أ َ ْم نَحْ ُن
ال َّز ِارعُ َ
�ون} فقل�ت :ب�ل أن�ت يا الل�ه أنت
ال�زارع ،فانطلق�ت أن�ت لتق�دِّر نعمت�ه
العظيم�ة عليك ،وتعرتف بإحس�انه الكبري
إليك ،فيخش�ع قلبك ،ويمتلأ قلبك حبا ً له
ُ
س�بْحَ ان َ ُه َوتَعَ �الىَ  ،وتش�عر ك�م أنت مدين
له بإحس�انه العظيم إليك ،فتكون نفس�ك
منكرسة أمامه ُ
س�بْحَ ان َ ُه َوتَعَ الىَ  ،منش�دة
نحوه انشدادا ً عاطفياً ،وانشداد من يشعر
بعظم وقع اإلحسان عليه؟)).

برنامج رجال اهلل( :ملزمة معرفة اهلل نعم اهلل الدرس الخامس)
دعاءنا؟
هل تكفي صالة االستسقاء لعودة األمطار؟ وما يجب علينا
َ
ليستجيب اهلل َ

الشهيد القائد :لو عاد الناس إىل اهلل عودة نصوحاً،
يغضبه ،فلن يرتكنا
م ّتبعني لهداه ،مبتعدين عن ما
ُ
 :بشرى المحطوري:

واص�ل الش�هي ُد القائ ُد حديثَ�ه يف ملزمة
(معرف�ة الل�ه نع�م الله ال�درس الخامس)
عن نعمة الله ُ
سبْحَ ان َ ُه وَتَعَ الىَ  -عىل عبادهومنه�ا نعم�ة املي�اه واألمط�ار والعي�ون،
وأمام انع�دام األمطار وجف�اف اآلبار يرى
الشهيد القائد بأن الحل هو بالعودة إىل الله
فقال[ :س�يكون الجواب :أنت ي�ا الله الذي
تنـزل�ه من املزن ،من الس�حاب { َلوْ ن َ َش�ا ُء
جَ عَ ْلنَ�ا ُه أُجَ اجاً} مالحا ً فلا يصلح للرشب
وال يصل�ح لس�قي األرض ،ه�ل بإمكان�ك
أن تس�قي نباتات م�ن البح�ر؟ .ال يصلح.
ألي�س ماء البحر كثري ج�داً؟ لكن ال يصلح
ال للرشب وال لزراعة األش�جار ،وال لس�قي
املزارع بل وال يصلح أحيانا ً اس�تخدامه مع
بع�ض أدوات التنظي�ف ،أحيان�ا ً ال يصل�ح
اس�تخدامه مع بع�ض أن�واع الصابون ،ال
يقبل .ألس�نا مؤمنني ب�أن الله ُ
س�بْحَ ان َ ُهوَتَعَ الىَ  -يس�تطيع أن يجعله أجاجاً :مالحا ً
ش�ديد امللوحة؟ يس�تطيع حت�ى ولو أبقاه
كثريا ً يف متناولنا ،لكن يس�تطيع أن يحوله
إىل مال�ح ،أو يغ�وِّره يف أعم�اق األرض ُ
{ق ْل
صبَحَ مَ ا ُؤ ُ
أ َ َرأَيْتُ� ْم إ ِْن أ َ ْ
ك ْم َغ�وْرا ً َفمَ ْن يَأْتِي ُك ْم

ني}].
ِبمَ ا ٍء مَ عِ ٍ

العودة إىل اهلل هي الحل الوحيد ملش��كلة
انعدام املياه:ــ
َ
ْ
ُ
ْهِ
اللهِ
عَ لي  -إذا ما انعدم
رضوَانمتسائالً ِ
املاء وجفت اآلبار من سيعطينا املاء؟ ،فقال:
[من الذي يعطيكم بديلاً ،هل أمريكا يمكن
أن تعطينا م�اء؟ .أو اليابان أو الصني يمكن
أن يعطونا ماء؟ .مصانع تنتج ماء؟ ال ..هل
تستطيع الدولة نفسها أن تعطينا ماء؟ .هي
تصي�ح عىل الناس املزارعين بأنه حاولوا أن
تقللوا من استخدام املياه العشوائي ،مخزون
امل�اء معرض لالنته�اء .ليس املخ�زون ،إنما
هو نحن ،مخزون الع�ودة إىل الله قد انتهى،
مخ�زون الع�ودة إىل الله يف أنفس�نا هو الذي
انتهى].
مؤ ّك�دا ً بأن الناس لو ع�ادوا إىل الله عودة
نصوح�اً ،متبعين له�داه ،مبتعدي�ن عن ما
يغضبه ،فإنه ال ش�ك لن يرتكن�ا ،حيث قال:
[نحن ل�و عدنا إىل الله ملا خش�ينا؛ ألنه قال:
س َ
ط ِر َ
اس�تَ َقامُوا عَ َل�ىَ ال َّ
�قيْن َ ُ
يقةِ لأَ َ ْ
{وَأ َ َّل ِو ْ
اه ْم
مَ �ا ًء َغدَقاً} فليك�ن من الس�ماء وليكن من
باطن األرض].
وأض�اف قائلاً[ :إذا ً نح�ن مس�لمون..
أق�ل م�ن تل�ك التكالي�ف التي تصرف عىل

محطات تحلية للماء عىل البحر نعود إىل الله
س�بْحَ ان َ ُه َوتَعَ �الىَ  -هو الذي وض�ع لنا حالًُ
س َ
ط ِر َ
اس�تَ َقامُوا عَ َل�ىَ ال َّ
�قيْن َ ُ
يقةِ لأَ َ ْ
{وَأ َ َّل ِو ْ
اه ْم
مَ ا ًء َغدَقاً} أليس هذا وعدا ً إلهياً؟.
متس�ائال ع�ن الس�بب ال�ذي يمن�ع
الحكوم�ات والن�اس م�ن الع�ودة إىل الل�ه،
ليص�دق الله وع�ده معنا ،حيث ق�ال[ :ملاذا
ال تعم�ل الحكوم�ات على أن تس�تقيم عىل
الطريقة وأن تعود بش�عوبها إىل االستقامة
عىل الطريقة ،والتي منها أن تستقيم وتقف
على االس�تقامة يف مواجهته�ا ألع�داء الله
ُ
سبْحَ ان َ ُه َوتَعَ الىَ -؟].ر ْض�وَا ُن الل�هِ عَ َليْ�هِ  -ب�أن صالة
الفت�ا ً ِ
االستسقاء والدعاء ال يكفي لعودة األمطار،
إنما من الضروري االنطالق يف س�بيل الله،
ومحاربة أعداء الله ،ليس�تجيب الله الدعاء،
فقال[ :ال تتمثل اس�تقامة الطريقة يف صالة
االستس�قاء ،وال يف الدع�اء إىل الله ،ونحن ال
نعمل لدينه ش�يئاً ،ال نعم�ل يف مجال إصالح
عباده ومحاربة املفسدين يف أرضه أي عمل].
مح�ذرا للحكوم�ة م�ن تراك�م القروض
على البلاد ب�دون ج�دوى ،وأنن�ا مهم�ا
اقرتضن�ا ومهما عملن�ا لن ينعم الل�ه علينا
باألمط�ار الغزيرة إال بالعودة إليه س�بحانه
ع�ودة صادقة ،فق�ال[ :وفِّروا عىل ش�عوبنا

الق�روض ،ق�روض كثيرة تثق�ل كاهل أي
ش�عب ،ت�ؤدي إىل أزمات اقتصادي�ة خانقة،
وف�روا علينا القروض وحاولوا أن نعود نحن
وأنتم إىل الله ُ
س�بْحَ ان َ ُه َوتَعَ الىَ  ،-حتى نؤمنألنفس�نا غذاءن�ا ،ونؤم�ن ألنفس�نا مصدر
حياتنا وأس�اس الحياة ،وعمود الحياة وهو
املاء].

اهتما ُم إسرائيل بالحصول على املاء:ــ
ر ْضوَا ُن اللهِ عَ َليْهِ  -إىل دأب اليهود
أش�ار ِ
الدائم للحص�ول عىل املياه ،حتى لو ترضرت
بل�دان عربية من ذلك ،مياه األنهار التي تأتي
م�ن تركيا وتم�ر بالبل�دان العربي�ة ،تحاول
إرسائيل أخذها له�ا ،فقال[ :إرسائيل تحاول
أن تهدد س�وريا والعراق برضب األنهار التي
تأتي من داخل تركي�ا يف اتفاقيات مع تركيا
ب�أن تحول امل�اء إىل داخل إرسائي�ل ،الحظوا
كي�ف اليهود داخ�ل إرسائي�ل يحاولون بأية
طريقة على أن يحصلوا على كميات كبرية
تؤمن لهم حاجتهم من املاء ،أذكياء ،أذكياء،
بأي�ة طريقة يحاول�ون أن يحصل�وا عىل ما
يؤم�ن له�م املاء م�ن أجل أن يس�تطيعوا أن
يقف�وا عىل أقدامه�م أكثر مما ق�د حصل يف
مواجهتنا].
مبديا ً استغرابَه من العرب الذين ال يولون

مس�ألة الحصول عىل املاء االهتم�ام الالزم،
كم�ا يفع�ل اليه�ود ،حي�ث ق�ال[ :والعرب
يتعرض�ون يف ش�عوب كثرية إىل أزم�ة مياه،
ب�ل هي قد تكون األزم�ة الخانقة داخل هذه
األم�ة؛ ألن معظم الش�عوب العربية ال تمتلك
أنهاراً ،أو لديها أنهار تأتي منابعها تأتي من
بلدان هي ال تزال تحمل عدا ًء س�واء لإلسالم
أو للعرب .بعض البلدان وإن كانت إسلامية
مس�تعدة أن تدخ�ل يف اتفاقيات ترض بالبالد
اإلسلامية العربية ،لع�داء للعربي لديهم ،يف
الوق�ت الذي تعم�ل إرسائيل على أن تحصل
عىل كميات كبرية م�ن املاء حكوماتنا هنا ال
تح�اول أن تفكر جادة يف م�ا هو الذي يؤمن
لها املاء ،فقط يوجهوننا إىل ترشيد استهالك
املاء ،س�واء يف املن�ازل أو يف املزارع ،هذا جيد
لكن ماذا تملكون أنتم يف سبيل توفري املياه؟.
مؤك�دا ً أن بناء الس�دود يف بعض املناطق
ال يفي بالغرض فقال[ :تبنى س�دود صغرية
هن�ا وهناك وخزان�ات صغرية هن�ا وهناك،
ه�ذه الخزانات وهذه الس�دود جي�دة ،لكنها
ال تؤم�ن الحاجة الرضورية للماء إال للبيوت
على أكثر تقدير ،بالنس�بة للمزارع كثري من
ً
كافية
املناطق ال يصلح فيها س�دود تك�ون
لسقي األرايض ولفرتات طويلة فيما لو بقي
الجفاف من سنتني فما فوق].

العدد
()604
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بينما عشرات المستوطنون الصهاينة يقتحمون ساحات المسجد األقصى المبارك:

آالف الفلسطينيني يش ّيعون شهي َدي جمعة «لن نساوم على كسر الحصار» بقطاع غزة
 :فلسطين المحتلة
ُ
آالف الفلس�طينيني يف قط�اع غ�زة
ش�يع
الش�هيدَين الطف�ل حس�ن ش�لبي « »14عَ اما ً
والفت�ى حم�زة اش�تيوي  18عَ ام�اً ،اللذي�ن
استش�هدا ،أم�س األول برص�اص قناص�ة
االحتلال اإلرسائيلي خالل فعاليات مسيرات
الع�ودة يف جمع�ة «ل�ن نس�اوم على كسر
الحصار».
وخالل التشييع أ ّكـد املشيعون استمرا َرهم
يف مواجه�ة املحت�ل الصهيون�ي حت�ى تحرير
كامل الرتاب الفلس�طيني ،مشريين إىل أن دماء
الش�هيدين وقود لالس�تمرار يف خوض معركة
النضال والحرية واالستقالل.
املش�يعون توجه�وا بالش�هيد ش�لبي إىل

مدرس�ته ومقعده الدرايس يف زيارة أخرية قبل
أن يتوجه�وا بجثمانه إىل منزل عائلته يف مخيم
«النصيرات» لالجئين الفلس�طينيني وس�ط
القط�اع ،حي�ث ت�م أداء صلاة الجن�ازة عليه
ووري الثرى يف املخيم.
ويف جن�وب رشق مدين�ة غ�زة ل�م يختل�ف
املشهد فقناصة االحتالل استهدفوا معه رفيقه
يف مسيرات العودة الش�اب حمزة اشتيوي ابن
الثمانية عرش عَ اماً.
موكبُ التش�ييع انطلق من مجمع الش�فاء
الطب�ي غربي مدينة غزة ،وتوج�ه إىل منزله يف
حي «الزيتون» جنوب رشق املدينة كي يتسنى
لوالدت�ه وداعه قبل أن الصالة عليه يف مس�جد
«صالح الدين» يف الحي نفسه ،ومن ثم مواراته
الثرى يف مقربة «الشهداء» رشقي مدينة غزة

شلبي واشتيوي ش�هيدان جديدان ملسريات
الع�ودة انضما ملواكب ش�هداء هذه املسيرات
الذي�ن فاق�وا املئتين وس�تني ش�هيدا ً ومعهم
أكث�ر من خمس�ة وعرشين أل�ف جريح وآالف
املعتقلني منذ انطالق�ه يف مارس املايض لكرس
الحصار عن غزة.
م�ن جانب آخر اقتحم نحو  55مس�توطناً،
أمس األحد ،س�احات املس�جد األقصى املبارك
بمدينة القدس املحتل�ة من جهة باب املغاربة،
بحراسة مشددة من قوات االحتالل الصهيوني.
وذكرت مصاد ُر فلس�طينية أن املستوطنني،
تجول�وا عبر مجمع�ات منفصلة ،يف املس�جد
املبارك ،واس�تمعوا إىل رشوح�ات حول أكذوبة
الهي�كل املزع�وم ،وس�ط مح�اوالت متك�ررة
إلقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه بداخله.

الكونغرس ٍ
ماض يف ضغوطه على السعودية :خاشقجي «يظهر» من جديد!
 :األخبار اللبنانية
م�ع انته�اء املهل�ة الت�ي مُنح�ت
إلدارة دونال�د ترام�ب لحس�م موقفها
من قضي�ة جم�ال خاش�قجي ،يجدّد
الكونغ�رس األمريك�ي ضغوط�ه على
اإلدارة لدفعه�ا إىل إجراءات أكثر حزما ً
�ركات تجد
ض�د الري�اض .وه�ي تحَ ـ ّ
فيها أنقرة فرصة ثمينة إلعادة تزخيم
القضي�ة ،وخصوص�ا ً يف ظ� ّل اإلدان�ة
األممية الرصيحة للسلطات السعودية
عىل خلفية الجريمة
يتج�ه الكونغ�رس األمريك�ي نحو
تصعي�د ضغوط�ه على إدارة الرئيس
دونال�د ترام�ب ،م�ن أج�ل دفعه�ا إىل
اتّخاذ موقف حاسم حيال قضية مقتل
الصحايف الس�عودي جمال خاشقجي،
يف قنصلية بالده يف إسطنبول ،يف الثاني
من شهر ترشين األول /أكتوبر املايض.
وه�ي ضغ�وط بقدر م�ا تح�رج إدارة
ترام�ب ،بقدر ما تمثّ�ل عرقلة إضافية
ملس�اعي اململكة إىل االنعتاق من املأزق
الذي دفعتها إليه حادثة القنصلية.
ي�وم ،أم�س ،ح�اول وزي�ر الدول�ة
للش�ؤون الخارجية الس�عودي ،عادل
الجبير ،مج�دداً ،تبيي�ض صفحة ويل
العهد محمد بن سلمان ،املتهم الرئيس
يف القضي�ة .إذ ق�ال ،عق�ب ي�وم م�ن
لقائ�ه نظريه األمريكي ماي�ك بومبيو،
«(إنن�ا) نع�رف أنه�ا عملي�ة ج�رت
ب�دون إذن .لم يصدر أم�ر للقيام بهذه
العملية .نعلم أنه�ا عملية خرجت عن
مس�ارها» .وك ّرر الجبير الحديث عن
«أن القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة
املتورطني» ،معتربا ً أن «محاولة الربط
بين ويل العه�د وقضية خاش�قجي ال
أس�اس لها» ،مش�ددا ً عىل أن «القيادة
الس�عودية خط أحمر» .ورفض الوزير
السعودي التعليق عىل تقرير لصحيفة
«نيوي�ورك تايمز» ذكر أن ابن س�لمان
أبل�غ أح�د مس�اعديه ،قبيل ع�ام من

مقت�ل خاش�قجي ،أن�ه سيس�تخدم
«رصاص�ة» ض�د الصحايف الس�عودي
إذَا ل�م يع�د إىل الوط�ن ويتوق�ف ع�ن
انتقاد الس�لطات .وانتق�د الجبري «ك ّل
من يعتقد أنه يس�تطيع أن يميل علينا
م�ا ينبغ�ي أن يفعله قادتن�ا» ،مدرجا ً
�ركات الكونغ�رس يف م�ا يرتب�ط
تح ّ
باغتي�ال خاش�قجي يف إط�ار «اللعبة
السياس�ية» ،وداعيا ً الهيئة الترشيعية
األمريكي�ة إىل «أخ�ذ خط�وة إىل الوراء
والنظ�رإىلالعالق�ة»بينالبلدي�ن.
دع�وة ال يب�دو أنه�ا س�تلقى آذان�ا ً
صاغية لدى مجلسيَ الش�يوخ والنواب،
يف ظ ّل تحمّ س تيار واس�ع من املرشّعني
إلع�ادة النظر يف العالقات م�ع اململكة،
وتحديدا ً رأس�ها املتمثل يف ابن س�لمان.
يف ه�ذا اإلط�ار ،وقبيل يوم م�ن انتهاء
املهل�ة التي منحه�ا الكونغرس لرتامب
لتقري�ر م�ا إذَا كان ويل العه�د متورطا ً
يف مقت�ل خاش�قجي ( 120يوم�ا ً بدءا ً
م�ن ترشي�ن األول) ،تق�دّم مرشّع�ون
جمهوري�ون وديموقراطيون بمرشوع
قانون يفرض عقوبات عىل املس�ؤولني
عن اغتيال الصحايف الس�عودي ،ويمنع
بع�ض مبيع�ات األس�لحة للري�اض.
ّ
وتوق�ع أح�د طارح�ي املشروع،
�رب م�ن
الس�يناتور الجمه�وري املق ّ
ترام�ب ،لين�دزي غراهام« ،دعم�ا ً قويا ً
من الحزبني لعقوبات صارمة» ،معتربا ً

يف بيان أنه «عىل الرغم من أن السعودية
حلي�ف استراتيجي ،ف�إن س�لوك ويل
العه�د يعك�س ع�دم احترام للعالقة،
ويجعل�ه ش�ديد الضرر» .ورأى أكبر
عض�و ديموقراط�ي يف لجن�ة العالقات
الخارجي�ة يف مجل�س الش�يوخ ،ب�وب
مينيندي�ز ،من جهته ،أن�ه «نظرا ً إىل أن
إدارة ترامب ليس لديها عىل ما يبدو نية
لإلرصار عىل املحاس�بة الكامل�ة لقتلة
خاشقجي ،فقد حان الوقت للكونغرس
�رك ،وف�رض عواق�ب فعلي�ة،
للتحَ ـ ّ
إلع�ادة تقويم عالقتنا مع اململكة ،ومع
التحالف الذي تقوده يف اليمن».

كاالمارد :السعودية عقدت جلسة
محاكم��ة ثانية للمتهم�ين بعيداً
عن اإلعالم

لك�ن ،عىل الرغم من تل�ك الضغوط،
إال أن إدارة ترامب لم ترس�ل إش�ارة إىل
اس�تعدادها للرضوخ ملطالب املرشّعني،
حت�ى إنها ملح�ت إىل أنها ال تقي�م وزنا ً
للمهلة الت�ي منحت لها قبل أش�هر .إذ
نقل�ت ش�بكة «يس إن إن» األمريكي�ة،
مس�اء ،أم�س ،ع�ن مس�ؤول يف البيت
األبيض قول�ه إن اإلدارة ترفض االلتزام
بتل�ك املهل�ة ،وإن «ترام�ب يحتف�ظ
بحق�ه يف رفض االلت�زام بطلبات لجان
الكونغ�رس عندما يرى ذلك مناس�باً».
وذ ّك�ر املس�ؤول بأن «الوالي�ات املتحدة

كانت أول دولة تتخذ إجراءات كبرية ،بما
يف ذلك إجراءات التأشيرات والعقوبات
بموج�ب قان�ون ماغنيتس�كي ،ض�د
املس�ؤولني ع�ن ه�ذا العمل الش�نيع».
وكان املتح�دث باس�م وزارة الخارجية
األمريكية ،روبرت باالدينو ،قد أش�ار إىل
تلك اإلجراءات نفس�ها ،مضيفا ً «(إننا)
س�نواصل التش�اور م�ع الكونغ�رس
والعم�ل عىل محاس�بة املس�ؤولني عن
قتل خاشقجي».
وتمثّ�ل ع�ودة ضغ�وط الكونغرس
فرص�ة ثمين�ة لرتكي�ا إلع�ادة تزخيم
القضي�ة الت�ي ب�دا ،خلال األس�ابيع
املاضي�ة ،أنها خمدت على نحو كبري.
ودعا وزي�ر الخارجية الرتك�ي ،مولود
جاويش أوغل�و ،أمس ،إىل فتح تحقيق
أمم�ي رس�مي يف قضي�ة خاش�قجي،
معلنا ً «(أننا) س�نتقدم بطلب مشترك
مع بعض الدول» يف هذا الشأن .وأشار
جاوي�ش أوغل�و إىل أن «هن�اك تنبؤات
وادع�اءات عدي�دة ح�ول الجه�ة التي
أعطت أمر القت�ل ،لكننا لم ّ
نتلق جوابا ً
واضح�ا ً م�ن الجانب الس�عودي حول
صحة تلك األنباء حتى اآلن» ،يف تشكيك
مبطن يف الحديث الس�عودي عن براءة
ابن س�لمان .وأضاف إنه «يف ضوء هذه
املعطي�ات ،يبدو أن أخ�ذ األمم املتحدة
زم�ام املبادرة س�يكون الطريق األكثر
صواباً ،وخاصة م�ع توافق املعلومات
التي قدّمها التقري�ر األممي مع األدلة
التي توصلت إليها السلطات الرتكية».
وكانت املس�ؤولة األممي�ة املك ّلفة من
قِ بَل مجلس حقوق اإلنسان بالتحقيق
يف حادث�ة القنصلية ،أغنيس كاالمارد،
ق�د أعلنت ،أول من أمس عقب زيارتها
تركياّ ،
توصلها إىل أن اغتيال خاشقجي
طط له�ا ّ
«جريم�ة متعمّ دة خ ّ
ونفذها
مس�ؤولون يف الدولة الس�عودية» ،قبل
أن تكش�ف ،أمس أن السعودية عقدت
جلس�ة محاكمة ثانية للمتهمني ،إنما
«يف هدوء تام ،وبعيدا ً عن اإلعالم».

وفد أمريكي برئاسة «كوشنر» يزور املنطقة لبحث تمويل «صفقة القرن»
 :متابعات
ي�زو ُر مستش�ا ُر الرئي�س األمريك�ي وصهره،
َ
نهاية الش�هر الج�اري ،كلاّ ً من
جاريد كوش�نر،
عُ مان والبحرين والسعودية واإلمارات وقطر عىل
رأس وفد من املس�ؤولني يف بالده؛ ملناقشة البنود
االقتصادي�ة يف خطة السلام األمريكية املزعومة
التي يُطلق عليها «صفقة القرن».
ومن املتوقع أن يض� ّم الوفد املبعوث األمريكي

إىل الرشق األوسط جيسون غرينبالت ،ومسؤولني
آخرين ش�اركوا يف وض�ع املر ّك�ب االقتصادي يف
الخطة األمريكية.
ووفق وس�ائل إعالمي�ة صهيوني�ة ،تتضمّ ن
الخط�ة اقرتاحات مختلفة ملش�اريع من ش�أنها
إيهام الفلس�طينيني ،بأن واش�نطن تتوجه لرفع
االقتصاد الفلس�طيني ،مشرية إىل أن وفد كوشنر
س�يتوجّ ه إىل دول الخلي�ج لطل�ب مش�اركتها يف
تمويل ه�ذا الجانب ،وهذا ما ي�رى املراقبون أنه

محاولة لتجميد الرأي العام الفلسطيني وتنويمه
إزاء ه�ذه الزيارة الهادفة بالدرج�ة األوىل لتمرير
صفقة القرن وس�ط هدوء ش�عبي عىل املستوى
املحلي الفلس�طيني أَو على املس�توى العرب�ي
اإلسالمي.
ويأت�ي ذل�ك يف وق�ت يش�ارك كوش�نر ،يوم
الخمي�س املقب�ل ،يف مؤتم�ر يعق�د يف وارس�و،
سيش�ارك فيه أيضا ً رئيس الحكومة الصهيونية،
بنيامني نتنياهو ،ومسؤولون عرب.

اعتبروا التواج َد األمريكي على األراضي
العراقية انتهاكًا صارخًا لسيادة البالد:

غضب شعبي ورسمي ضد ت َحـ ّركات
القوات األمريكية املشبوهة يف العراق
 :متابعات
ُ
أصوات الغضب الش�عبي والرس�مي العراقي؛
تتزاي� ُد
تندي�دا ً بتحَ ـ ّركات قوات االحتالل األمريكي املش�بوهة يف
البالد ،معتربين ذلك انتهاكا ً صارحا ً لسيادة العراق أرضا ً
وشعباً.
وق�ال رئي�س دار اإلفت�اء يف البرصة ،راف�ع الرشيفي
يف كلمة له« :لن نس�مح لجندي أمريك�ي أَو صهيوني أَو
بريطان�ي أَو جندي من قوى التحالف كما يس�مونها أن
يطؤوا مرة أخرى بأقدامهم الخبيثة أرض العراق».
ب�دوره ق�ال رئيس التجمع الس�لمي لنهض�ة العراق،
الش�يخ عالء البرصي لقناة العال�م« :أرض العراق تبقی
أرضا ً أبي�ة وأرضا ً تمتلك الس�يادة وه�ذه األرض ترفض
التواجد األمريكي بوجهه الجديد».
من جانبها عربت األوس�اط السياس�ية يف البرصة عن
رفضها ب�أن يكون العراق محطة ملراقبة أَو ش�ن عدوان
على دولة مجاورة كإيران أَو غريه�ا ،مطالبني الحكومة
والربملان العراقيني باتّخاذ موق�ف حازم ازاء التحَ ـ ّركات
األمريكية يف مناطق شمال وغربي العراق.
ُ
رئي�س مجل�س محافظ�ة البصرة ،صب�اح
وق�ال
البزوني»:إي�ران تعترب دولة جارة ،س�اعدتنا يف كثري من
األم�ور ،خاصة يف تحرير األرايض العراقية من داعش؛ لذا
سالمة إيران وسالمة العراق هي سالمة واحدة ويجب أن
يت�م املحافظة عليها وأن ال يس�تخدم الع�راق لرضب أية
دولة».
م�ن جهته ،قال عض�و يف تيار الحكم�ة العراقي ،عيل
ش�داد« :إعادة النظر يف االتّفاقية األمنية املوقعة س�ابقا ً
م�ع الواليات املتحدة وذلك من أجل ضبط اإليقاع وتحديد
الط�رف اآلخ�ر وأن ال يك�ون تحَ ـ ّركاته وأم�ره وقراراته
مباحة عىل األرض العراقية».
وتوع�دت فصائ�ل تتبن�ى النه�ج املقاوم باس�تهداف
املصال�ح األمريكي�ة يف ح�ال اس�تمرار تواج�د الجن�ود
األمريكيين على األرايض العراقية ،فيما يس�عى الربملان
العراق�ي إىل ترشي�ع قان�ون يرف�ض التواج�د األمريكي
واألجنبي يف العراق.

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

العدد

نثالا
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البعض لن يرضى لنفس���ه أن يبقى في وطنه شريكاً مع األَ ْحــ َرار والشرفاء في بلده شريكاً
ُ
حراً في القرار واملوقف واملسؤولية وشريكاً في البطولة والصمود؛ ألن عنده ُعقدةَ احلقارة،
وهي مشكلة ومرض خطير.
السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

كلمة أخيرة

السودان بات
برسم ثورة
صالح الدكاك
لش�عب الس�ودان ُ
حافز
ألف
ٍ
وحاف�ز يدع�وه ألن يث�و َر ،غري
ٌ
مختلف
أن تفجيرَ ث�ورة أم� ٌر
كلي�ا ً ع�ن إدارة فع�ل ث�وري
برؤية ومسار واضحَ ني وإدراك
ملس�توى النض�ج املوضوع�ي
والذات�ي يف اللحظ�ة الزمني�ة
الراهن�ة م�ن تأريخ الس�ودان
وب�أداة ثورية طليعية ال تنتمي
لش�بكة املصال�ح السياس�يّة
َ
بش�قيها
الطبقي�ة القائمة املؤلفة لقوام س�لطة الس�يطرة
الحاك�م واملع�ارض وامتداداته�ا العميقة يف الظ�ل من لعبة
السيطرة املنظورة..
السودان بات موضوعيا ً
َ
حتى اللحظة بوس�عنا الجز ُم بأن
برس�م ثورة اندلعت فعالً بينما ليس يف وس�عنا بأيِّ مستوى
غن�ى عنها لجهة
الج�زم بأنها متوافرة على رشوط ذاتية ال
ً
بل�ورة ُهوي�ة جامعة مشتركة لقواها االجتماعي�ة املطالبة
بـ(إسقاط نظام) والحلول محله بكل تعقيداته ،كما ولجهة
ُ
يقف من
تظهير الخطوط العريض�ة للمرشوع البديل وأي�ن
مجم�وع عالقات�ه الطبقية املحلي�ة يف جدلها م�ع محيطها
الكوني الفس�يح اإلقليمي والدويل وكيف يع ّرف هذه العالقات
ومقاربات�ه لالقتصاد وعالق�ات اإلنتاج الس�ائدة؛ باعتبارها
َ
الس�يايس املسيطر يف الراهن والناظمة
الرافعة األبر َز للنظام
ّ
ملجمل توجهاته السياس�يّة الداخلية والخارجية والكاش�فة
لطبيع�ة ال�دور الذي ينه�ض به ضم�ن منظومة الس�يطرة
العاملي�ة ككل وموق�ف الثورة من ُكــ ّل ذلك كس�بيل لتظهري
رؤيته�ا للعدال�ة االجتماعي�ة املنش�ودة واآللي�ات الكفيل�ة
برتجمتها يف البناء الفوقي للحكم.
ٍ
كاف لإلطاحة بالبشري
ثمة ثور ٌة سودانية جارفة بمستوىً
من الس�لطة بالقطع وثمة دور تس�ليم قادم ال يمكن تخم ُ
ني
ّ
يتدفق
الط�رف اآلخر املمثل للثورة فيه فالش�ار ُع الس�وداني
الي�وم بتواطؤ جمع�ي قائم عىل إرج�اء التناقض�ات البينية
العش�ائرية والقبلي�ة والجهوية والسياس�يّة واإلثنية املؤلفة
لق�وام الث�ورة االجتماعي ال�ذي يلتقي عند نقطة (إس�قاط
النظام) وليكن ما يك�ون ،وبموازاة ذلك تكمن معظم أحزاب
املعارض�ة التقليدي�ة يف ظ�ل الفعل الش�عبي وتتحني والريب
لحظ�ة اس�تثمار مواتية لقط�اف ممكن ومريض عن�ه دوليا ً
لجهة بلورة مس�تقبل س�ودان بغري (بشير) لكن أيضا ً بغري
مشروع مناوئ لل�دور ال�ذي كان ينهض به البشير ضمن
لعب�ة الهيمن�ة الدولي�ة وبغير قدرة على رف�ع التناقضات
الداخلية التي تتكئ عليه�ا الهيمنة وتقوم عليها لعبة الحكم
يف الس�ودان وال عىل ت�داول صبغ وطنية بديل�ة تتجاوز هذه
التناقضات نحو استعادة عافية وقوة البلد بمعزل عن وصاية
دولية مبارشة وغري مبارشة قد تكون إحدى خياراتها تشظية
الرتاب والنس�يج االجتماعي السوداني بأكثر مما هو متش ٍّ
ظ
يف الراهن كسبيل لتعميق مجمل تلك التناقضات والبناء عليها
كلبن�ات أصيل�ة ال تجاوزها كطارئ جرت تنميته وتكريس�ه
واالستثمار فيه عىل مدى عقود طوال.

بالد الحرمني ..إىل أين؟!
محمد أمين الحميري
فقه�ا ُء وعلما ُء الس�لطة عملوا
على تدجين األُمَّ ـ�ة طيل�ة عقود
زمني�ة طويلة ،وك�م كنا نش�اه ُد
حينم�ا يحص� ُل اس�تنفا ٌر منه�م؛
للتعبير ع�ن مواقفه�م يف مختلف
القضاي�ا الجزئي�ة أَو حتى الكبرية
تعبريا ً ينس�ج ُم مع أيديولوجياتهم
الفكري�ة ،س�واء عندن�ا يف اليم�ن
تحت مسمّ ى هيئة علماء اليمن أَو
م�ا يُع َر ُ
ف برابطة علماء املس�لمني
العاملية املع�روف أبعاد تأسيس�ها
وأهدافه�ا ،علاو ًة على م�ا يس�مّ ى بهيئ�ة كبار
العلماء يف الس�عوديّة والخالصة لنظام آل سعود،
زمن بما
وما تقو ُم به من رشعنة لسياساتهُ ( ،ك ُّل ٍ
يناسبُه).
اص ً
ـة منذُ
لنا أن نتأمَّ َل يف حال هذه الهيئاتَ ،
وخ َّ
ٍ
أحداث مصريية
بداي�ة دخول املنطقة العربي�ة يف
ّ
حساسة ،رشعنوا للجماعات التكفريية اإلرهابية
يف س�وريا وعملوا عىل دعمه�ا ،يف اليمن وقفوا يف
ّ
صف العدوان وإم�ا صامتون ومثبطون ،يف أرض
الحرمين الي�وم هن�اك توجُّ � ٌه يس ٌء م�ن النظام
لتميي�ع الحي�اة واملحس�وبني عىل ه�ذه الهيئات
يف ُ
س�بات عميق وال تس�مع لهم حتى همساً ،إن
ل�م يك�ن كثريٌ منه�م يف مقدمة املباركين لتوجه
النظ�ام؛ باعتب�ار ما يقو ُم به حس�ب الفلس�فة
الخاطئ�ة ويل أمر وهو األعرف بمصلحة املجتمع،
حتى لو أحل الحرام وحرم الحالل أمر طبيعي ،ال
بُ َّد من السمع والطاعة وعدم الخروج عليه.
ومن املصادفات العجيبة أن ويل عهد آل س�عود
ّ
مؤخرا ً قرارا ً بتعيني تركي
محمد بن سلمان يصدر
آل الش�يخ وزي�را ً للرتفيه (االس�م املدلل لالنحالل
والعرب�دة) ،وه�ذا ترك�ي ه�و حفي�د محمد بن
عبدالوهاب الجد ،الذي تحا َل َ
ّ
ف مع ج ِّد بن سلمان
عند نشأة الدولة السعوديّة وحصل بينهما اتّفاقٌ
حينها ،فالحك ُم من نصيب آل س�عود والش�ؤو ُن
ّ
عبدالوهاب ،اليوم الحفيدان
الدينية من مهام بن
يقوم�ان بتح�وّالت تجديدي�ة على طريقته�م يف
ه�ذا االتّج�اه ،اتّج�اه الفس�ق واملجون وإفس�اد
حياة املجتمع بإنش�اء منتديات الرقص وس�ينما
الدعارة وج�واز رشب الخمور فيها ،تحت يافطة
الحري�ات العام�ة واالس�تفادة من ه�ذه األعمال
كم�وارد مهمة يف دع�م اقتصاد البلاد ،وعىل هذا
ُ
ّ
ابي�ة قد ارت�أت التحو َل من
الوه
األس�اس تكو ُن
مسار التطرف والغلو والتشدّد إىل مسار السقوط
األخالقي ،فال توازن يف قاموس�ها ،وبال شك فكما
كان للمس�ار التطريف آثا ُره الس�يئة سيكون لهذا
املسار آثا ُره الكارثية..

امله ّرج الجديد

َ
رصاخهم
الذي يهمنا أين أولئك الذين سمعنها
وعوي َله�م عن�د الحدي�ث ع�ن مقدس�ات األُمَّ ـة
ورضورة تجنيبه�ا ما يسيء إليها
والعمل على التصدي مل�ا يهدّدها،
الي�وم مك�ة واملدين�ة ناق�وس
الخطر ُّ
يدق أبوابَها عىل يد الش�ابِّ
املقام�ر العاب�ث بن س�لمان ومن
ورائ�ه اإلدارة األمريكية واملوس�اد
اإلرسائيلي يش�تغلون ،وكم�ا
اس�تطاعوا أن يخرتق�وا األُمَّ َ
ـ�ة
َ
طيل�ة عقود بواس�طة هذه األرسة
َ
بعناوين دينية غري خافية
الفاسدة
عىل أحد ،ها هم اليوم يستمرون يف
ذلك تحت عناوين الحرية والرتفيه،
وم�ا نش�اهده الي�وم م�ن اس�تقدام للمطربين
والفنانين العامليين إلحي�اء الس�مرات الغنائية
وفت�ح الب�اب بمرصاعي�ه أم�ام رشكات الدعارة
والعم�ل عىل تقدي�م الرذيلة كقِ يَ� ٍم حضارية هو
خيرُ دليل عىل وج�ود توجُّ ه لتطبي�ع الحياة عىل
ُ
ممارسة ذلك يف م ّكة وإقامة
هذا النحو ولو كانت
سهرات ليلية عىل بُعد أمتار من الكعبة فهو يش ٌء
طبيعي!!
هي�ا :نري� ُد م�ن ه�ؤالء الذي�ن يقول�ون ع�ن
أنفس�هم علما َء كلم�ة ولو عىل الطري�ق ولو من
ّ
الوهابية حس�ب
قبي�ل النصيح�ة ،طيّب علم�اء
قولك�م مع�ذورون ،و ُك ُّل مَ ن يكش�ف حقيقتهم
ويبني ما هم عليه من انحراف لألُمَّ ـة هو مخطئ
ومتط�او ٌل ولح�وم العلماء مس�مومة ،بزعمكم،
ُ
موقفكم أنت�م يف اليمن ،أنت�م يف قطر،
طي�ب م�ا
أنت�م يف العراق يف س�وريا يف العالم كل�ه ،ملاذا هذا
التواط�ؤ؟ ،أل�م تقيم�وا الدني�ا ول�م تقعدوها يف
جان�ب تحريم الغناء والذه�اب لالختالف يف حكم
ِ
عاص؟ ،اليوم
مَ ن يس�معه ،هل كافر أم فاسق أم ٍ
هناك ما هو أكرب وأش�نع ،كم س�معنا من خطب
ومحارضات ربم�ا أجهش البعض فيه�ا بالبكاء
وه�و يس�تعرض مخاط�ر آالت الله�و وأن هناك
اس�تهدافا ً لشباب األُمَّ ـة ومجتمعنا ْ
اإلسلاَ مي ،ما
ال�ذي يحد ُ
ُث يف أرض الحرمين؟ ،كونوا رصيحني
مع أتباعكم ،مع األُمَّ ـة ،مع أنفس�كم أوّ ال ً وأنكم
قد خنتموها.
ُ
قبلة املسلمني
ألس�تم تقولون :أرض الحرمني
ٌ
اس�تهداف لألُمَّ ـة ،ها هي
وأيُّ اس�تهداف لها هو
اليوم تُستهدف كما استهدفت طيلة عقود ماضية
تحت شعارات ومن خالل أساليبَ مختلفة ،فأين
أنتم وما موقفكم ،أين «وكلمة حَ ّ
ـق عند سلطان
جائر» واعتبار من يقتل يف هذا السبيل شهيداً.
تريدون الحقيقة :لقد أسهمتم إسهاما ً
التتمة ص 8

أحمد الحسني
املفرط كدولة
رغم صغره�ا
ِ
قياس�ا ً باململك�ة الس�عوديّة
وَبريطاني�ا وَالوالي�ات املتحدة،
إلاّ أن قط�ر ال تق� ُّل ش�أنا ً يف
ملف اإلرهاب عن أيٍّ من الدول
الثلاث ،وَله�ا دو ٌر مح�وري يف
نجاح الحرب علي�ه ،وَلم تبالغ
ُ
املتحدث�ة باس�م الخارجي�ة
ً
الروس�ية َكثيرا عندم�ا قالت
قب�ل ثالث س�نوات :إن الرئيس
األمريكي ال يحت�اجُ إىل تحالف
دويل للقض�اء على اإلره�اب
َوإنم�ا يحت�اج فق�ط إىل أن
يرف َع س�ماعة الهات�ف وَيقو َل
لحلفائ�ه يف اململكة الس�عوديّة
وَقطر توقفوا..
الوه ُ
ُ
ّ
ابية
الدول�ة
قطر ه�ي
ُ
ُ
الثانية بع�د اململكة
الرس�مية
وَاملناف�س األبرز له�ا يف تمويل
الس�لفية الجهادي�ة وَاألذك�ى
ْ
اإلسَل�اَ م
باس�تثمار تنظيمات
الس�يايس يف تج�اوز إطاره�ا
ّ
الجغ�رايف الصغير وَتحقي�ق
حض�ور إقليم�ي وَدويل أكبرَ
من حجمها ،وَأحس�نت تقدي َم
نفس�ها إىل الغ�رب كمناف�س
للمملك�ة ال تابعا ً له�ا ،بل إنها
تم ّكنت من قيادة اململكة وَدول
مجل�س التع�اون الخليج�ي
باس�تثناء عُ م�ان إىل خن�ادق
حلفائه�ا م�ن الجماع�ات
الجهادي�ة وَتنظيمات ْ
اإلسَل�اَ م
الس�يايس يف بل�دان الربي�ع
ّ
العرب�ي وَالعراق ،وَق�د أنفقت
َ
أضع�اف قطر عىل
تل�ك ال�دو ُل
ح�روب حلف�اء قط�ر لتخرجَ
ً
محتفظ�ة بحلفائه�ا
ه�ي
م�ن ْ
اإلسَل�اَ ميني وَالتنظيم�ات
ُ
البقية
اإلرهابية ،بينما أهدرت
ملياراته�ا على دع�م اإلرهاب
وَالخطاب املناهِ ض له يف نفس
الوق�ت يف حال�ةٍ م�ن الفصام
بدا فيها اب ُن س�لمان من خالل
تحالفاته�ا الباذخ�ة وابن زايد
من خالل ندوات
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