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بسث ارتفاع ضتاغا الصخش أطج افول إلى 10 حعثاء وجرتى:

طعظؤًا إغران صغادة وحسئًا بمظاجئئ السغث الـ 44 قظاخار البعرة اإلجقطغئ:

سني اإلظساظغئ غساظضر املعصش افطمغ تةاه املةازر السسعدّغئ الغعطغئ يف طتاشزئ خسثة
 : خسثة 

 
بعَد سـقوِط 9 مدنيني بني شـهيد وجريـح إثر قصف 
سـعودّي صاروخـي ومدفعي طـال املناطـق الحدودية، 
أدان مركـز عـني اإلنسـانية للحقـوق والتنميـة، أمس، 
جرائـم التحالف السـعودّي ومرتِزقته والتـي تضاف إىل 
سلسـلة جرائم بشعٍة ارتكبتها بحق املواطنني يف املناطق 

الحدودية بمحافظة صعدة. 
واسـتنكر املركـز يف بيـان لـه جريمـة أمـس التـي 
حصلت باسـتهداف مدفعية الجيش السعودّي للمناطق 
الحدودية، ما أسـفر عن استشـهاد أحد املدنيني وإصابة 

٩ آخرين. 
السـعودّي  الجيـش  مدفعيـة  أن  البيـان  َوأََضــاَف 
تستهدف القرى واملزارع واملسافرين يف املناطق الحدودية 

بشكل يومي. 
وأوضـح املركز أنه ال تـزال آلة القتـل والدمار التابعة 
للتحالـف السـعودّي بحـق املدنيـني األبريـاء يف مختلف 

محافظات الجمهورية اليمنية وبشكل شبه يومي. 
وقـال املركز يف بيانـه: إن جريمة اليـوم [أمس] بحق 
املواطنني تأتي يف سياق الجرائم واالعتداءات واالنتهاكات 
اليومية التي يرتكبها التحالف السعودّي ومرتِزقته بحق 

الشـعب اليمنـي يف مختلـف املحافظات اليمنيـة يقابلُه 
َغضٌّ للطرف من قبل األمم املتحدة. 

واعترب عني اإلنسـانية الجريمة جريمَة حرب مكتملة 
األركان وفـق القانـون الـدويل لحقـوق اإلنسـان؛ كون 
املسـتهدفني من املدنيني اآلمنني، َحيـُث يتضمن القانون 

اإلنسـاني الدويل القواعـد واملبادئ التي تهـدف إىل توفري 
الحماية بشـكل رئييس لألشـخاص الذين ال يشاركون يف 
األعمـال العدائية، (أي املدنيني بشـكل خاص)، وينطبق 
هذا القانـون يف أوضـاع الحروب، والرصاعات املسـلحة 
فقط، وتُعد قواعـده ملزمًة لجميع أطراف النزاع سـواء 

أكانت دوالً أم جماعات مسـلحة غري منضوية تحت لواء 
الدول. 

والهيئـات  الـدويل  املجتمـع  صمـت  املركـز  وأدان 
واملنظمات الدولية وعىل رأسـها األمم املتحدة، التي تقف 
متفرجًة إزاء ما تقرتفه دول تحالف العدوان ومرتِزقتهم 

بحق اليمنيني. 
يشـار إىل أن تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي 
اإلماراتي واصل، الجمعة، اعتداءاته يف املناطق الحدودية 
بمحافظة صعدة عىل املواطنني مخلفاً عدداً من الشهداء 

والجرحى. 
وأَفاد مراسـل املسـرية يف محافظة صعدة باستشهاد 
مواطـن َوجـرح 8 آخريـن جميعهـم مدنيـون، بقصف 
مدفعي وصاروخي سعودّي طال املناطَق اآلهلة بالسكان 

يف املناطق الحدودية. 
ـة للمصابني خالل  وحصلت املسـرية عىل صور َخاصَّ
تلقيهم العالج يف مستشفيات صعدة، وقد أظهرت الصور 
إصابات خطرية لبعـض الضحايا، ما يؤّكـد تعمد جيش 
العدّو السـعودّي استهداف املدنيني كمهام إجرامية تأتي 

يف إطار قتل املدنيني. 
يشـار إىل أن الجيش السعودّي يستهدف بشكل يومي 
املدنيني يف محافظة صعدة، مخلفاً جرائم متتابعة وسط 

صمت أممي مطبق. 

الرئغج املحاط: خمعد الحسإ اإلغراظغ أظمعذج لطحسعب افخرى يف الاتّرر 
طظ العخاغئ والعغمظئ الشربغئ الثئغبئ

 : طاابسات 
بعـث الرئيـُس املشـريُ الركن مهـدي محمد 
الرئيـس  فخامـة  إىل  تهنئـة  برقيـَة  املشـاط، 
إبراهيـم رئييس، رئيس الجمهورية اإلسـالمية 
اإليرانيـة، بمناسـبة الذكـرى الــ٤٤ النتصار 

الثورة اإلسالمية. 
وعـّرب الرئيـس املشـاط يف الربقيـة عن أحر 

إيـران،  وشـعب  وحكومـة  لقيـادة  التهانـي 
وتمنياته الصادقة للجمهورية اإلسالمية املزيد 

من التقدم واالزدهار. 
ه  واعتـرب صمـوَد الشـعب اإليرانـي وُمِضيـَّ
يف اسـتكمال نهـج الثـورة، أنموذجاً للشـعوب 
والهيمنـة  الوصايـة  مـن  التحـّرر  يف  األُخـرى 

الغربية الخبيثة. 
وأّكــد الرئيس املشـاط الحـرَص الدائَم عىل 

تعزيز العالقات الثنائية بـني البلدين ومواصلة 
التنسـيق يف كافـة املحافل الدوليـة ملا فيه خري 

البلدين. 
كما عرب املشري املشاط عن تمنياته بالتوفيق 
للقيـادة اإليرانيـة ملواصلـة التقـدم يف جميـع 
املجـاالت وإفشـال ُكــّل املخّططات السـاعية 
إىل كـرس إراَدة الشـعب اإليرانـي يف التحّرر من 

التدخل الخارجي. 

طثطفات السثوان املافةرة تعدي بتغاة 
طعاذظ يف سئج تّةـئ

 : تةئ 
استشهد مواطن من أبناء محافظة حّجـة، أمس السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات 

العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
ووفقـاً ملصدر أمنـي يف حّجـة، أمس، فقد انفجر لغٌم من مخلفـات العدوان يف منطقة 

بني حسن بمديرية عبس، ما أَدَّى إىل استشهاد مواطن أثناء مروره باملنطقة. 
وكان قد سقط أربعة مدنيني بني قتيل وجريح، الخميس املايض، جراء انفجار مخلفات 
العدوان يف محافظتي الحديدة ومأرب، َحيُث وثق املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام مقتَل 
امرأة وإصابة مواطن آخر جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان يف مديريتي الحايل وبيت 
الفقيـه بمحافظـة الحديدة، إضافـة إىل مقتل مواطن جـراء انفجار قنبلـة عنقودية من 

مخلفات الغارات يف مديرية الجوبة بمحافظة مأرب. 
وكان مركز التعامل مع األلغام قد كشف مؤّخراً عن سقوط 30 مدنياً بني قتيل وجريح 
خالل شهر يناير املايض بينهم 14 طفالً؛ بَسبِب مخلفات العدوان املتفجرة، فيما بلغ عدد 
الضحايا منذ بداية األسـبوع الحايل أربعة قتىل بينهم طفل وتسـعة جرحى، َحيُث تتواصل 
تلك الجرائم بشـكل يومي وسـط رفض وتعنت دول العدوان يف إدَخال األجهزة الكاشـفة 
إىل اليمن، مع صمت مخجل ومعيب لألمم املتحدة تجاه هذا التعنت الذي من شـأنه زيادة 

أعداد الضحايا من املدنيني األبرياء. 

تصرغٌر أطرغضغ: افراضغ الغمظغئ ططّعبئ 
وطجروسئ باملثطفات اقظفةارغئ الثطرية

 : تصرغر 
كشـف موقـع غربـي، أمس السـبت، 
عـن املخاطـر الجسـيمة التـي يشـكلها 
العـدوان  تحالـف  مخلفـات  انتشـار 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي من األلغام 
واملتفجـرات والقنابـل العنقوديـة، عـىل 

املدنيني األبرياء يف اليمن. 
وقال تقرير نرشه موقع «اينك ستيك» 
األمريكي املتخصص بالقضايا السياسية 
والدبلوماسـية، إنه يجـب أن تأتي الُهدنة 
يف اليمـن بطرق ووسـائل لتخليص البالد 
مـن مخلفـات العدوان املتفجـرة وغريها 
من األسلحة، ومع أن البالد ال تزال تتمتع 
بفرتة هدوء نسـبي منذ نهايـة الهدنة يف 
أُكتوبـر 2022، إال أن السـكان اليمنيني ال 
يزالون يعيشـون يف خوٍف مـن أن يكونوا 

ضحايا مخلفات الحرب املتفجرة. 
وأّكـد أن العالم لم يعد يشهد يف الوقت 
الحـايل غـارات جويـة يف اليمـن وقصف 
بمئـات الصواريـخ التي ينفذهـا تحالف 
الحـرب والحصار عىل اليمـن عىل أهداف 
مدنيـة، «لكـن يجـُب أال نقلل مـن خطر 
إعادة التصعيد؛ بَسبِب استمرار بريطانيا 
وفرنسا والواليات املتحدة يف بيع األسلحة 
إىل السـعوديّة عىل الرغم مـن أن الرياض 
قتلـت اآلالف من املدنيني خـالل عملياتها 
الهجوميـة، حيـُث إن تدفق األسـلحة إىل 

السعوديّة قد يجعل السالم بعيداً». 

وأَفـاد بأنـه يف اليمـن عندمـا ال يأتـي 
التهديـد من الجو أَو السـماء عىل شـكل 
صواريخ وغارات جويـة، َفـإنَّه يأتي من 
األرض مع ألغام أرضية ومتفجرات أُخرى 
مـن مخلفات الحـرب جاهـزة لالنفجار، 
َحيـُث الحظنا زيادًة يف الحـوادث املتعلقة 

باأللغام خالل هدنة 2022. 
وذكـر موقـع «اينـك سـتيك» أن أعىل 
نسـبة مـن الضحايا منـذ بـدء الهدنة يف 
أبريل 2022، كان بَسبِب مخلفات تحالف 
العدوان املتفجرة، َحيُث ارتفعت بنحو 60 
يف املئـة منذ عام 2021، فاألرايض اليمنية 
ملوثـة ومزروعة باملتفجـرات ومخلفات 

الحرب. 
وأَفاد املوقع األمريكي بأنه «يجب منح 
اليمن فرصة؛ ِمن أجل السالم، ما لم َفـإنَّ 
البديـل سـيكون مكلفاً بالفعل بالنسـبة 
لهذا البلـد، َحيُث قتـل اآلالف من املدنيني 
وتشوهوا، ونزح أكثر من 4 ماليني نتيجة 
الحـرب امُلسـتمّرة طيلـة 8 سـنوات؛ لذا 
يمكـن أن تمنـح الُهدنـة إذَا تـم تمديدها 
مزيداً مـن الوقـت ملواصلة إزالـة األلغام 
األرضيـة وغريهـا مـن مخلفـات الحرب 
املتفجـرة والقنابـل العنقوديـة لحمايـة 

املدنيني من الرضر الذي قد يلحق بهم». 
وأوضح موقع «اينك ستيك» أن يف عام 
2023، تشـري التقديـرات إىل أن ما يقرب 
من 22 مليون يمني بحاجة إىل املساعدات 
اإلنسانية والحماية، وهذا العدُد يمثُِّل ثلثَي 

سكان اليمن، واألسوأ من ذلك أن أكثر من 
80 يف املئـة من السـكان يكافحـون؛ ِمن 
أجل الحصـول عىل الغـذاء ومياه الرشب 

املأمونة والخدمات الصحية. 
األسـعار  ارتفـاع  مـع  أن  َوأََضــاَف 
العامليـة؛ بَسـبِب الحـرب بـني أوكرانيـا 
وروسيا، ارتفعت األسعار أَيْـضاً يف اليمن، 
مما دفع السكان الفقراء بالفعل إىل مزيد 
من الفقر، َحيُث يسـتورد اليمن أكثر من 
90 يف املئة من السـلع الغذائية والحيوية، 
مما يجعله شـديد التأثر بتقلبات األسواق 
العامليـة والعملـة غري املسـتقرة، وسـط 
تعـرض مينـاء الحديـدة وهـو الرشيان 
املتبقي لغالبية سـكان اليمـن يف املناطق 

التي تديرها صنعاء. 
وبـنّي املوقع األمريكـي أن اليمنيني قد 
سـئموا مـن حالة عـدم اليقـني وقلقهم 
بشـأن ما قد يجلبه الغد؛ ولذلك يجب عىل 
املفاوضني بشـأن الُهدنة النظـُر يف ُهدنٍة 
ذات مـدة أطول، بدالً عن فـرتة الثالثة إىل 

الستة أشهر املتفق عليها يف عام 2022. 
عـىل  اليمـن  يف  الحـرَب  أن  إىل  ولفـت 
وشـك الدخول يف عاِمها التاسع يف مارس 
2023، ونتيجـًة لذلـك، اليمن ال يحتاج إىل 
أن تتحول الحرب إىل حرب دائمة قد دامت 
بالفعل عقداً مـن الزمن، يجب بذُل أقىص 
جهـد إلحالل السـالم يف اليمـن، مبينًا أن 
األمـَر البالـَغ األهميّة هو وضـُع مصلحة 

الشعب اليمني فوَق أي يشء آخر. 
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 : خاص 
ترجمـت اللقـاءاُت التـي أجراها الوفـُد الوطني 
مـع املبعوث األممـي وكبري مستشـاري الخارجية 
خـالل  مسـقط  العمانيـة  العاصمـة  يف  اإليرانيـة 
األيّـام املاضية اسـتمراَر الحـراك الدبلومايس؛ ِمن 
أجـل التوصل إىل حلوٍل دائمـٍة يف املِلف اليمني، لكن 
َد تحالف  الوقائـع عىل امليـدان ال زالـت تؤّكـُد تـردُّ
العدوان ورعاته، ومماطلتهم يف االستجابة ملطالب 
الشـعب اليمني، األمر الذي يعزز املؤرشات السلبية 
الثابتـة منـذ مدة والتـي ترجح عدم توفـر الجدية 

املطلوبة لدى األعداء. 
 

تساٍط إغةابغٌّ ُطسامرٌّ طظ الةاظإ 
العذظغ 

لـم تعد اللقـاءات التي يعقدهـا املبعوث األممي 
إىل اليمـن، هانـس غروندبـرغ، مع األطـراف تمثل 
مؤرشاٍت إيجابيًة معتَربًة عىل أي يشء، يف ظل ثبوِت 
التواطـؤ العميل لألمم املتحدة مـع تحالف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي، وُخُصوصاً يف الفرتة 
األخرية التي برزت فيهـا املنظمة الدولية كأَداة من 
أدوات الحصار اإلجرامي عـىل اليمن، إىل الحد الذي 
باتت تترصف مع السفن املتجهة إىل ميناء الحديدة 
بتعنت أشدَّ من تعنت بعض أطراف العدوان نفسها، 
بحسـب تعبـري نائـب وزيـر الخارجيـة بحكومة 

اإلنقاذ، حسني العزي. 
لكـن يمكـن القـوُل إن مـا شـهدته العاصمـة 
العمانية مسـقط خالل األيّـام املاضية من لقاءات 
متنوعـة، تضمنت لقاءات باملبعوث األممي، يشـري 
بوضـوح إىل اسـتمرار الحـراك الدبلومايس وجهود 
الوسـاطة التـي تقودها سـلطنة عمـان؛ ِمن أجل 
الدفـع نحـو معالجـات ثابتـة للِملـف اإلنسـاني، 
والتمهيد للسـالم الشـامل، وهو ما يعني بدوره أن 
صنعاء تواصل التعاطي بإيجابية مع جهود السالم 
وتَحـّركات الوسـطاء، وحتـى مـع األمـم املتحدة 
التي ثبت أنها عاجزة عن ممارسـة دور الوسـاطة 

الحقيقية. 
الحـراك،  هـذا  اسـتمرار  أن  مراقبـون  ويـرى 
واسـتمرار التعاطـي اإليجابـي من جانـب صنعاء 
برغم مماطلة العـدّو، يؤّكـد عىل أن «دول العدوان 
قد أدركت أن املنطقة لـم تعد تحتمل أية حرب وأن 
أي تصعيد سـتكون له هـزات ارتدادية ال ِقبََل لدول 
العـدوان بها» بحسـب تعبري املحلل السـيايس عيل 
املحطـوري، الذي أوضـح أن «الحـراك الدبلومايس 
النشـط» الذي تشهده مسـقط «قد ينتهي باتّفاق 

سالم».
وكان صنعـاء قـد أَشـاَرت سـابًقا، إىل أن بعَض 
أطراف العدوان قد أدركت فشلها الحتمي يف اليمن، 
ولعل هذا هو املؤرش اإليجابـي الثابُت الوحيد الذي 
تحـاول صنعـاء والوسـطاء البناء عليـه؛ ِمن أجل 

التوصـل إىل حلـول دائمـة تنهـي معاناة الشـعب 
اليمني وتفتح الطريق أمام اتّفاق شامل. 

مـع ذلـك، ال يبـدو أن إيجابيـَة إدراك حقيقـة 
عدم جـدوى االسـتمرار بالعدوان تكفـي لصناعة 
الحـل؛ ألَنَّ ذلـك يحتاج إىل إيجابيـة يف التعاطي مع 
االسـتحقاقات واملطالـب التـي ال يمكـن أن تأتـي 
الحلـول إال من خاللها، وهذا النـوع من اإليجابية، 
ال يزال يقترص عمليٍّا عىل موقف صنعاء والوساطة 
الُعمانية، فيمـا يبدو تحالُُف العدوان غريَ مسـتعد 
لرتجمة إدراِكه لحقيقة فشـله إىل مخرج عميل من 

الحرب. 
 

طماذطٌئ ُطسامّرٌة طظ جاظإ السثو
حتى اآلن وبرغم اسـتمرار الحـراك الدبلومايس 
واسـتمرار التعاطي اإليجابي من جانب صنعاء، ال 
زالت املؤرشات التي ترتجـم موقف تحالف العدوان 
كلها سـلبية، وكلها تؤّكـد عىل عدم وجود استعداد 
حقيقي لدى دول العـدوان لبدء التَحّرك عمليٍّا نحو 

السالم الحقيقي. 
ويف هذا السـياق يرى محافـظ محافظة عدن يف 
حكومة اإلنقاذ الوطني، طارق سـالم، أن «تحالف 

العـدوان يتالعب بعامل الوقت لاللتفاف عىل عملية 
السـالم، ويراهـن عـىل توظيـف امللـف اإلنسـاني 
واملتمثـل بحقـوق اليمنيني العادلـة برفع الحصار 

وتسليم رواتب املوظفني وإطالق األرسى».
ويضيف سالم أن العدّو يؤمل من خالل املماطلة 
«تحقيـق اخرتاٍق واهـم للجبهة الداخليـة، ليضيَع 
فرصًة ثمينة لتحقيق السالم هو األكثر احتياج لها 

للخروج من اليمن بأقل الخسائر». 
ويتابـع أن عىل النظاَم السـعودّي «عدم اضاعة 
الفرصة لتحقيق السالم الشامل والعادل الذي يخدم 
أمـن واسـتقرار املنطقـة، واالبتعاد عن األسـاليب 
االبتزازية واملسـاومة بحقوق الشـعب اليمني عند 

وضع البالد يف دائرة الال حرب والال سلم». 
هذه القـراءُة ملوقـف تحالـف العـدوان تعززها 
الكثـري مـن الدالئـل العمليـة عـىل األرض، ومنها 
الجرائم املبارشة امُلسـتمّرة التي تشـهدها املناطق 
الحدودية يف محافظة صعدة، َحيُث ال يكاد يمر يوم 
واحد بدون سـقوط شهداء وجرحى من املواطنني، 
باإلضافـة إىل املماطلـة الواضحـة يف رفـع القيـود 
اإلجراميـة املفروضـة عىل مطـار صنعـاء وميناء 
الحديـدة، واملماطلـة يف تسـوية ملـف املرتبات، إذ 
يعرب هذا السـلوك عن إرصار واضـح عىل مواصلة 

كأوراق  لليمنيـني  املرشوعـة  الحقـوق  اسـتخدام 
تفاوض ومحاولة مقايضتها بمكاسـَب سياسـية 

وعسكرية. 
إضافـة إىل املـؤرشات العمليـة، َفــإنَّ مواقـَف 
الرُّعـاة الدوليـني لتحالف العـدوان تؤّكـُد بشـكل 
واضح إرصاَرهم عىل إفشال الجهود املبذولة، ودفع 
دول العـدوان إىل تفويت فرصة السـالم والعودة إىل 
التصعيـد، وهو اختباٌر ال يبدو أن السـعوديَّة تملُك 
الجديـَة الجتيازه، بل يبدو أنهـا تحاوُل «احتواَءه» 
من خالل املماطلـة وإضاعة الوقت إلرضاء رعاتها 

وخداع صنعاء يف نفس الوقت. 
وباملحصلة، َفـإنَّ السـلبيَة امُلسـتمّرَة من جانِب 
تحالُـِف العدوان ورعاته تمثل عائقـاً أمام إيجابية 
جهود صنعاء والوسطاء، وبغض النظر عن تفاؤل 
بعـض املراقبني باقرتاب إحراز تقدم يف املفاوضات، 
َفـإنَّ املعيار ال يزال وسيبقى هو واقع امليدان، ولن 
تسـتطيع دول تحالف العـدوان أن تثبت جديتها أَو 
مصداقيتهـا أَو حتى إدراكهـا لحقيقة عدم جدوى 
اسـتمرار الحـرب، إال بخطـوات عمليـة واضحـة 
وثابتة أولها معالجة امللف اإلنسـاني بشكل كامل، 
وطاملا اسـتمرت املماطلة يف هذا، َفــإنَّ أيَّ حديٍث 

عن السالم سيظلُّ غريَ كاف. 

تقارير

جععد السقم تاأرجح بني إغةابغئ خظساء 
وإخرار السثّو سطى املماذطئ 

طراصئعن: التراُك الثبطعطاجغ الصائط صث غفدغ إلى تطعل فن السثّو أدرك سثَم جثوى الاخسغث
طتاشر سثن: دول السثوان ق تجال تطسُإ بساطض العصئ لقلافاف سطى ططالإ الحسإ الغمظغ

رئغُج العشث العذظغ وجفُري الغمظ يف ذعران 
غعظؤان إغراَن بثضرى اظاخار البعرة اإلجقطغئ 

 : خاص
أَ رئيـُس الوفد الوطنـي املفاوض، وسـفري اليمن يف  َهنـَّ
طهـران، الجمهوريـَة اإلسـالمية يف إيران بمناسـبة حلول 

ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية يف البالد. 
وكتـب رئيس الوفد الوطني ناطق أنصار الله محمد عبد 
السالم، السـبت، عىل حسابه يف موقع التواصل االجتماعي 
تويرت: «نتوّجـه بأرفع آيات املباركة إليران قيادة وحكومة 
وشعبا، بمناسـبة الذكرى الـ44 النتصار الثورة اإلسالمية 

راجـني املوىل عزوجـل لهذا البلـد العزيز مزيدا مـن التقدم 
واالزدهار واألمن واالستقرار». 

بدوره هنأ السفري اليمني لدى طهران، إبراهيم الديلمي، 
الجمهورية اإلسالمية بمناسبة الذكرى. 

وكتـب الديلمـي عـىل تويـرت: «نتوّجــه بـأروع باقات 
التربيك والتهاني األخوية للشـعب اإليراني العزيز ولقيادته 
الثورية املسـددة ولحكومته املوقرة، سـائلني الله تعاىل أن 
يديم عزهم ورفعتهم الثورية اإلسـالمية ومزيداً من التقدم 

والنماء والسؤدد واالزدهار». 
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 : خاص
نظم اتّحـاُد اإلعالميني اليمنيني، أمس، ندوًة 
إعالميـًة اسـتعرض خاللها تفاصيـَل خروج 
املارينـز األمريكي والـيس آي أيه من العاصمة 
صنعـاء يف 11 فربايـر 2015 بمشـاركة نخبة 
من املثقفني والناشـطني اإلعالميـني اليمنيني 

ورؤساء تحرير الصحف الرسمية واألهلية. 
وتنـاول رئيس اتّحـاد اإلعالميـني اليمنيني 
ورقتـه  يف  األهنومـي  عبدالرحمـن  الباحـث 
املقدمـة للندوة «الهـروب األمريكي املهني من 
العاصمة صنعـاء يف 11 فرباير 2015، متحدثاً 
يف محاور ثالثة، األول هروم املارينز، واليس آي 
أيه من العاصمة صنعاء يف 11 فرباير 2015م“ 
السـفارة  وجـود  ”طبيعـة  الثانـي  واملحـور 
األمريكيـة ونشـاطها ودور السـفراء»، فيما 
كان املحور الثالث حول «مقدمات وإرهاصات 

وأسباب دفعت األمريكيني للهروب». 
وأّكـد الباحـث األهنومـي يف مقدمة ورقته 
أنـه يف يـوم 11 فربايـر 2015م أغلقـت اليمن 
صفحة سـوداء مـن الوصايـة األمريكية التي 
اسـتمرت عرشات السـنوات، وهو مـا يجعلنا 
نطلق عىل هذا اليوم يوم التخلص من الهيمنة 
األمريكية كإنجاز لثورة 21 سبتمرب، ُمشرياً إىل 
أنه يف مثل هذا اليوم خرجت حوايل 40 سـيارة 
مـن السـفارة األمريكية يف منطقة شـرياتون 
بالعاصمة صنعاء باتّجاه مطار صنعاء، وأنها 
كانت تحمل العدد األخري من املارينز األمريكي، 
وضباط وعنارص اليس آي أيه، ومعهم السفري 

األمريكي ماثيو تولر. 
وواصل قائالً: حينها كانت رويرتز والبي بي 
يس والـيس إن إن ووكاالت الصحافـة الغربية 
قـد نـرشت يف اليوم السـابق أخبـاراً تفيد بأن 
السـفري األمريكي سـيغادر صنعـاء، فجاءت 
املغادرة بعد حديث متكّرر من مسـؤويل اإلدارة 
األمريكية بدأ منـذ يناير 2015م، بأن الواليات 
املتحدة األمريكية بدأت بتقليص عدد موظفيها 
ة املارينز واليس آي أيه  وعنارص القوات الَخاصَّ

يف اليمن. 
 

طسار طظ الاثخقت املثغفئ
مـن جانبه تنـاول الكاتـب والباحـث أنس 
القايض يف ورقته التدخالت األمريكية يف الوطن 
العربي واليمن، مقدمـاً ملحة تاريخية عن هذا 
التدخل عـرب التاريخ، وال سـيما عقب الحرب 

العاملية الثانية. 
يف  األمريكـي  الحضـور  إن  القـايض  وقـال 
الجزيـرة العربية كان ِمن أجـل النفط قديماً، 
وهو يعـود إىل ما قبل الحـرب العاملية الثانية، 
بالنسـبة  املنطقـة  أهميّـة  تزايـدت  َحيـُث 
للواليـات املتحـدة األمريكية مـع أزمة الطاقة 
يف السـبعينيات، وبداية مـن ثمانينيات القرن 
املـايض أصبحـت اململكـة العربية السـعوديّة 
املتحـدة  الواليـات  إىل  للطاقـة  األول  املصـدر 
األمريكيـة، مع بقاء عائـدات النفط يف البنوك 
األمريكيـة ومتاحة أمام اسـتثمارها من قبل 

الواليات املتحدة. 
وأَشـاَر إىل أن التدخـل األمريكـي مـر بعدة 
مراحـل يف اليمـن، فمرحلة قبـل الوحدة حني 
1946م،  عـام  املتوكليـة  باململكـة  اعرتفـت 
شـّكلت نقطة استخباراتية إقليمية، ومارست 
واشـنطن تدخالت خطرة ضد فصائل الحركة 
ومثلـت  املتوكليـة،  األرسة  وضـد  الوطنيـة 
السـعوديّة بوابة أمريـكا للتدخـل يف اليمن يف 
مراحل السـتينات حتى التسعينيات، ضد ُكـّل 
حـراك وطنـي وكل فصائـل الحركـة الوطنية 
وثورتي 26 سبتمرب َو14 أُكتوبر، وضد النظام 
الوطني يف اليمـن الديمقراطية، وضد حكومة 
الحمـدي، وضـد القـوى السياسـية القومية 
واليسـارية إبان الحرب الباردة، وقد تجاوزت 
أمريكا التدخـل عرب الوكالء وظهـرت بصورة 
مبـارشة بعـد نهاية الحـرب البـاردة وهزيمة 

املعسكر االشرتاكي. 
وبرزت التدخالت األمريكية بشـكل أكرب بعد 
تحقيق الوحـدة اليمنية عام -1990كما يقول 
القـايض- فقد كان ملوقع اليمن االسـرتاتيجي 
ة لدى القيادة األمريكية، ومارست  أهميّة َخاصَّ
يف اليمن شـتى التدخالت، ويف مختلف املجاالت 
والعسكرية  واألمنية  واالقتصادية  السياسـية 
مبـارشة  بصـورة  واالجتماعيـة  والثقافيـة 

وصورة غري مبـارشة وبطرق عنيفـة وأُخرى 
ناعمة. 

وتصاعد التدخل األمريكي يف الشـأن اليمني 
بعد عام 2000، ومع بداية الهجمة االستعمارية 
األمريكية الجديدة باسـم «مكافحة اإلرهاب»، 
َحيُث بدأت الواليات املتحدة األمريكية -بحسب 
القـايض- بالتدخـالت العسـكرية املبارشة يف 
اليمن، ومثلت اليمن ثاني أهم منطقة ألمريكا 
بعد أفغانسـتان يف تلك الفـرتة، وكادت أمريكا 
تحتـل عـدن بعـد تفجـري املدّمـرة كـول عام 
2000م، كمـا اعـرتف صالـح الـذي أتـاح لها 
التدخل الكامل يف الشؤون العسكرية واألمنية. 
وواصل القايض قائالً: «وصلت التدخالت إىل 
قيام الواليات املتحدة األمريكية بسحب السالح 
الخفيف واملتوسط من األسواق وتفجري أسلحة 
الدفـاع الجويـة وحـوادث سـقوط الطائرات 
الحربية واغتيال الطيارين»، الفتاً إىل أن أمريكا 
كانت قد اتخـذت قراراً بالتدخل العسـكري يف 
اليمن بالتزامن مع «عاصفـة الصحراء» التي 
رضبت العـراق عىل خلفية وقـوف اليمن ضد 
الحـرب عـىل العـراق، وجـرت حينهـا صفقة 
معينة بني السـفري اليمني األشـطر يف أمريكا 
مـع الرئيس بـوش، فألغـي التدخـل، وحينها 
فرضت أمريكا والسعوديّة عقوبات اقتصادية 

عىل اليمن. 
 لقـد مثـل ملـف مكافحـة اإلرهـاب خالل 
الفرتة 2000 حتى 2010 أبرز ملف جرت تحت 
غطائـه التدخـالت األمريكية يف اليمـن، َحيُث 
مارسـت عـربه التدخـالت املبـارشة وانمحت 
الحـدود الفاصلـة مـا بـني عمل السـفري وما 
بني عمل املندوب السـامي، وكانـت الحكومة 
ا يف وضع الحكومة املسـتعمرة  اليمنيـة عمليّـٍ

والتابعة للواليات املتحدة. 
ويؤّكــد الباحث القايض أن ملـف اإلرهاب 
ملفٌّ اسـرتاتيجي بالنسـبة للواليـات املتحدة 
األمريكية، فعىل الرغم من أن واشـنطن حولت 
نحـو  2014م   2011- الفـرتة  يف  اهتمامهـا 
االهتمامات السياسية إال أن مسألة «مكافحة 
اإلرهاب» لم تهمش، وتضاعفت يف هذه الفرتة 
األنشـطة التخريبيـة يف السياسـة والثقافـة 
والفكـر واألخالقي التي تصنـف ضمن الحرب 

الناعمة. 
ويواصـل القـايض رسد التدخـل األمريكـي 
يف اليمـن، ليصـل إىل ثورة 11 فربايـر والحوار 
الوطنـي من عـام 2011 إىل عـام 2014، الفتاً 
إىل أن التدخـالت األمريكيـة بـرزت «كتدخالت 
سياسية مبارشة» يف تحديد السياسة الرسمية 

لليمن. 
ويواصـل: «عندمـا بـدأت ثـورة 11 فرباير 
2011م وقفـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة 
ضدهـا بكل قـوة مدافعة عن بقـاء نظام عيل 
صالـح، ثم عدلت واشـنطن موقفهـا من عيل 
صالـح عندما تلقت وعوداً من اللقاء املشـرتك 
وهـادي بـأن يقومـوا بـدور عـيل صالـح بل 
وأفضل منـه، وهو ما تم فعالً بعد االسـتغناء 
عـن صالح، وقـد قام هـادي بدور نشـيط يف 
تنفيـذ التوّجـهـات األمريكية وقـام بزيارات 
عديدة ألمريكا وكان يلتقى السـفري األمريكي 
أوالً بأول لرفع تقارير بمسـتوى اإلنجاز الذي 
يقـوم بـه وفـق املخّطـط األمريكي ومـا زال 
هادي وحكومته يف هذا املسـار حتى اليوم من 

الرياض وعدن». 
الفـرتة  هـذه  «وخـالل  القـايض:  ويزيـد   
وضعـت أمريكا نصـب عينيها مسـألة إعاقة 
تحقيق أهداف الثورة ووصول القوى الوطنية 
إىل الُسـلطة، فهندسـت مـا ُعـرف «باملبـادرة 
الخليجيـة»، وفـق مبـدأ أوباما «القيـادة من 
التعـاون  مجلـس  عـرب  وقدمتهـا  الخلـف»، 
الخليجـي، وتم دعمها بقـرارات مجلس األمن 
تجـاوز  كمـا  وغريهـا،  العقوبـات  وقـرارات 
السفري األمريكي الدبلوماسية ورصح محرضاً 
بصورة مبارشة ضد مسرية الحياة التي جاءت 
من تعز إىل صنعاء عقب املبادرة لتنشط املسار 
الثوري فتم االعتداء عليها وسقوط شهداء من 

الثوار». 
ويتطرق الباحث القايض إىل قرارات مجلس 
األمـن خالل هذه الفـرتة، مؤّكــدة أنها كانت 
أبرز أشـكال التدخالت األمريكية املبارشة، من 
القرار رقم (2014) لسـنة (2011) الذي ثبت 
املبادرة الخليجية ووأد ثورة 11 فرباير، إىل قرار 
مجلس األمـن الدويل رقـم (2216)، الذي مثل 

غطاء دوليٍّا للعدوان عىل اليمن. 

اّتتاد اإلسقطغغظ الغمظغغظ غساسرض شغ ظثوة ذضرى خروج المارغظج طظ خظساء 

باتبعن وإسقطغعن: بعرة 21 جئامرب تّطمئ الاثخقت 
الثارجغئ لفطرغضغني يف الغمظ
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 : خظساء
نظمت مديريُة شـعوب بأمانـة العاصمة، أمس 
السـبت، فعاليًة جماهرييـًة ووقفة حاشـدة أمام 
السـفارة األمريكيـة بصنعـاء؛ إحيـاًء لذكرى 11 
فربايـر يـوم خـروج قـوات املارينـز األمريكي من 

صنعاء. 
ويف الفعاليـة أّكــد وكيـل أول أمانـة العاصمة 
خالـد املداني أن املارينز األمريكي الذي كان يتواجد 
بمنطقة شـرياتون بصنعاء لم يأت خدمة للشـعب 
اليمني بل جاء ليفعل ما فعله يف العراق وأفغانستان 
من قتل واغتيال وهتك لألعراض وانتهاك للحرمات 
وسـعى إىل تمزيـق النسـيج االجتماعـي وتغذيـة 

الرصاعات الداخلية ونرش املفاسد وغريها. 
التمسـك  وبركـة  اللـه  بفضـل  أنـه  إىل  وأَشـاَر 
باملرشوع القرآني الذي خطه الشهيد القائد حسني 
بـدر الدين الحوثي، تم إفشـال مخّططـات املارينز 
والهيمنـة األمريكية وخرجوا مـن اليمن مهزومني 
سـبتمرب   ٢١ ثـورة  أن  مؤّكــداً  أذالء،  منكرسيـن 
اسـتطاعت أن تنهَي الهيمنة واالحتـالل األمريكي 

وأخرجت اليمن من الوصاية الخارجية. 
وأوضـح املداني أنه بعد خروج املارينز األمريكي 
وسـفري أمريكا من اليمن منكرسين سعت أمريكا 
بالتعاون مع أذيالها يف املنطقة ممثلة يف السعوديّة 
واإلمارات لشـن العدوان عىل اليمـن؛ بَهدِف العودة 
بهيمنتهـا وجربوتهـا لكنهـا خابت وخـرست مرة 
أُخـرى لتلجـأ بعـد ذلـك لحربهـا االقتصادية عىل 

الشعب اليمني. 
ودعـا وكيـل أول أمانـة العاصمة أبنـاَء مديرية 
شعوب وأمانة العاصمة كافة إىل املشاركة والحشد 
لفعاليـة ذكرى الشـهيد القائد حسـني بـدر الدين 
الحوثـي وإقامة الفعاليـات واألمسـيات الثقافية 

والتوعية بهذه املناسبة. 
مـن جانبـه أّكـد وكيـل وزارة اإلرشـاد، صالح 
الخوالنـي ومديـر مديرية شـعوب أحمد الصماط 
أهميّة االحتفاء بذكرى يـوم هروب قوات املارينز 
األمريكي من صنعاء يف الـ 11 من فرباير 2015م، 
الفتـني إىل أن اليمنيـني بإيمانهـم بالله ورسـوله 
الغـزاة  دحـر  عـىل  قـادرون  القرآنـي  ونهجهـم 

واملحتّلني. 

وأشـارا إىل أن هذا اليوم املشـهود والتاريخي هو 
إعـالن مـن أبناء الشـعب اليمني برفضـه للهيمنة 
أن  إىل  الفتـني  الخارجيـة،  والوصايـة  األمريكيـة 
خـروج املارينـز األمريكي مـن صنعاء تـم بفضل 
اللـه وحنكة قيـادة الثورة ممثلة بالسـيد عبدامللك 
بـن بدر الديـن الحوثي واملـرشوع القرآني وصمود 
اليمنيني وإيَمـانهم بالله ورسوله، وحبهم للحرية 
واالسـتقالل ورفضهم لعبودية الطاغوت والهيمنة 

األمريكية. 
وأّكــد بيـان صـادر عـن الوقفـة الجماهريية، 
أهميّـَة التذكـري بهـذا اليـوم واملواقـف والوضعي 
السـيئ الذي سـبق ثورة 21 سـبتمرب املجيدة التي 
انتفض من خاللها أبناء الشعب اليمني ضد سطوة 
الوجـود األمريكـي الـذي كان مسـيطراً عىل كافة 

املجاالت يف اليمن. 
وأَشـاَر البيـان إىل أن هـذا االنتصـار التاريخـي 
املتمثـل بخروج قوات املارينـز األمريكي من اليمن 
يأتي بفضل الله وحنكة قيادة الثورة ممثلة بالسيد 
عبد امللك بن بدر الدين الحوثي والنهج القرآني الذي 

يسري عليه. 
واستنكر بأشد العبارات اعتداء النظام السعودّي 
واعتقاله للمواطنـة اليمنية مروة الصربي والحكم 
بسـجنها عاماً كامالً مُلَجـّرد قولها بكلمة حق أمام 
سـلطان جائر، مؤّكـداً أن الشـعب اليمني لن يقف 
مكتوف األيدي أمام تلك الجرائـم، مطالباً باإلفراج 

عنها دون قيد أَو رشط. 
وأعـرب البيان عـن خالـص التعازي للشـعبني 
السـوري والرتكـي يف ضحايا الزلـزال الذي تعرض 
لهمـا، داعياً الـدول العربية واإلسـالمية إىل رسعة 

تقديم املساعدات العاجلة لهما. 
وأّكـد بياُن الوقفة أهميَّة العودة الصادقة إىل الله 
والتوبة النصوِح؛ تجنباً للسخط والعقوبات اإللهية 
ومراجعـة املواقف تجاه القضية الفلسـطينية وما 
يتعرض له القرآن الكريم واملقدسات اإلسالمية من 
اسـتهداف خطري من قبل أدوات اللوبي الصهيوني 

ودول الغرب. 
تخلـل الفعاليـة والوقفـة بحضـور حشـد من 
القيادات املحلية والتنفيذية واملشايخ والشخصيات 
االجتماعيـة والعقـال واملواطنني، قصيدة شـعرية 

عربت عن املناسبة.

أخبار

شسالغئ وطسرية جماعريغئ أطام طئظى السفارة افطرغضغئ إتغاء لثضرى خروج املارغظج

وفيما يتعلُق بمؤتمـر الحوار الوطني يقول 
القـايض: إن أمريـكا تعاملـت معـه كامتـداد 
للمبـادرة الخليجيـة؛ ِمـن أجل إضفـاء صفة 
توافقيـة عىل األهـداف املحّددة مسـبًقا؛ وألن 
ميدان مؤتمر الحوار الوطني والنشـاط املدني 
كان هـو ميدان الـرصاع األََسـايس، فقد رمت 
أمريـكا بـكل ثقلها يف هذا املسـار، ومارسـت 
التأثـري عـىل مؤتمـر الحـوار من داخلـه ومن 
خارجه أَيْـضاً عرب نشـاط السفارة األمريكية 
وامللحقية الثقافيـة واملعهد الديمقراطي، كما 
قدمت الدعم السيايس واالقتصادي والعسكري 
السخي لحكومة باسندوة ورئاسة هادي؛ ِمن 
أجل الوصول إىل األهداف املرجوة من املبادرة. 

 ووصلـت التدخـالت األمريكيـة إىل النقطة 
الفاصلة، مع انتصار ثورة 21 سبتمرب 2014، 
لتنتقل واشـنطن للوقوف ضد هذه الثورة التي 
كانت خارج حساباتها ومخّططاتها، فحشدت 
أوسـع التحالفات الدولية واملحلية ضد الثورة 
وحّددت لنفسـها مهمة رضب الثورة والعودة 
إىل املحطـة التـي توقـف بهـا مؤتمـر الحوار 

الوطني، والكالم لإلعالمي أنس القايض. 
ويشـري القـايض إىل أنه يف هـذه املرحلة من 
العدوان املبارش، قدمت أمريكا مختلف أشكال 
واملشـاركة  واللوجسـتي  العسـكري  الدعـم 
امليدانية املبـارشة يف اليمن، والعمل السـيايس 
والدبلومايس املضاد للوصول إىل تسوية عادلة، 
وتأليـب املجتمـع الـدويل ضـد قوى الثـورة يف 
اليمن، وإصدارا القرارات والبيانات من مجلس 
األمـن الـدويل وفـرض العقوبـات االقتصادية 
ة ضد شـخصيات يمنية، َحيُث  العامة والَخاصَّ
بذلـت أمريـكا أقىص الجهود؛ ِمـن أجل رضب 
الثـورة وإعـادة اليمن إىل عهـد الوصاية، وهو 
األمـر الذي لـم يتحّقق، وبـدأ االنكسـار يهّدد 

معسكر تحالف العدوان واملرتِزقة. 
 

ذائرات الثروظج وطسار الاثخض افطرغضغ
مـن جهته اسـتعرض رئيـُس تحرير موقع 
الخرب اليمني الكاتـب واإلعالمي اليمني زكريا 
الرشعبي املسـار التاريخـي للتدخل األمريكي 

يف اليمن وال سـيما بعد ثورة 11 فرباير 2023، 
وبعـد أحـداث 11 سـبتمرب 2001 التي أدخلت 
العالم يف دوامة ما يسمى «بمكافحة اإلرهاب». 
وقال الرشعبي إن الواليات املتحدة األمريكية 
اسـتغلت «فزاعـة اإلرهاب» للتدخل عسـكريٍّا 
يف اليمـن بعـد أن كانـت قـد سـيطرت عليها 
ا، وأنـه منذ العـام 2002  سياسـيٍّا واقتصاديّـٍ
بـدأت الطائرات بدون طيار األمريكية يف تنفيذ 

غاراتها ضمن برنامج رسي. 
وبـدأت عمليـات الطائـرات بـدون طيار يف 
اليمن يف 3 نوفمرب مـن هذا العام، َحيُث نفذت 
الواليات املتحدة أوىل العمليات بصاروخني من 
طراز هيلفاير للطائرة بدون طيار عىل مركبة 
مسـافرة يف ريف اليمن، مما أسـفر عن مقتل 

ستة. 
ورسد الرشعبي يف ورقته بعد ذلك الكثري من 
األحداث التي نفذتها الواليات املتحدة األمريكي 

عرب طائراتها بدون طيار يف اليمن، والتي كانت 
تقتل اليمنيني خـارج نطاق القضاء، ولم تكن 
مربّرًة عىل اإلطالق، ثم تطرق إىل الدور األمريكي 
يف الحـروب الظاملة عـىل صعدة، مؤّكــداً أنها 
وجهـت نظـام الخائـن صالـح وأرشفت عىل 
هذه الحروب، بما فيها عملية اغتيال الشـهيد 
القائد حسـني بدر الدين الحوثي -رحمه الله- 
الذي نعيُش هذه األيّـام ذكرى رحيله، الفتاً إىل 
أن أمريـكا شـاركت يف عمليـات الحروب عىل 
صعـدة من خـالل تقديـم الخرائـط وعمليات 
املسح الجوي عرب طائرات االستطالع، وهو ما 
أّكـدته وثائُق تم نرشها يف أوقات سـابقة من 

خالل وسائل اإلعالم اليمنية. 
وأوضح الرشعبي أن الحرب تحت ما يسمى 
«مكافحـة اإلرهـاب» لم تكن فقـط حرباً غري 
رشعية وتنتهك سيادات الدول، بل كانت أَيْـضاً 
حربـاً إجرامية، راح ضحيتها ما يقارب 1500 

مدني يمني، َحيُث استخدمت أمريكا يف بعضها 
صواريخ كروز «غري الدقيقة للغاية»، ُمشـرياً 
إىل أن الخائـن صالح كان قد أخـرب الربملان أن 
القنابل يف أرحب وأبني وشبوة أمريكية الصنع 

ولكن الحكومة هي من استخدمتها. 
لم تكن سياسـة هادي مختلفـًة عن صالح 
–كمـا يقـول الرشعبي- بـل يمكـن القول إن 
الواليـات املتحـدة وسـعت نشـاطها بشـكل 
الفـرتة 2012-2015م،  خـالل  وعلنـي  أكـرب 
بينمـا كان هادي يعترب الطائـرات بدون طيار 
أعجوبـة فنيـة، وأّكــد أنـه يوافق عـىل ُكـّل 
رضبات الطائرات بدون طيار، بل اسـتخدمت 
الواليات املتحدة املروحيـات لتنفيذ عمليات يف 
اليمن، وأعلن هـادي أنها مروحيات يمنية، ثم 
اسـتعرض الرشعبي ِقَصصاً ومآَيس إنسـانية 
ناتجـة عن هـذه الجرائم إبان عهـد الفاّر عبد 

ربه منصور هادي. 
ولفت الرشعبي إىل أن غارات وجرائم العدّو 
األمريكـي اسـتمرت حتـى مـا بعـد العدوان 
ونفـذت الطائرات بدون طيـار يف عهد ترامب 
ما ال يقل عـن 190 عمليـة، معظُمها غارات 
جويـة، يف اليمـن منـذ تـويل الرئيـس ترامب 
منصبـه يف عـام 2017، ممـا أَدَّى إىل مقتـل 
ا عـىل األقـل، وفًقا لدراسـة أجرتها  86 مدنيّـٍ

.ANTIWAR مجموعة
ويتطـرق الرشعبـي إىل العالقة بـني أمريكا 
أن  تكشـف  األحـداث  أن  مؤّكــداً  والقاعـدة، 
تنظيم القاعدة لم يكن سـوى إحـدى األدوات 
االستخباراتية التابعة لواشنطن، وقد تكشفت 
العالقـُة األمريكية مع التنظيم بشـكل واضح 
خالل العـدوان عىل اليمن، َحيـُث قاتل أعضاء 
التنظيـم إىل جانـب تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي يف أكثر من 11 جبهـة، كما اعرتف 
بذلك قائد التنظيم السـابق قاسـم الريمي، بل 
تكشـف تقارير وتحقيقـات صحفية بعضها 
عن مؤّسسـات أمريكية أن التحالف األمريكي 
السـعودّي عقـد صفقاٍت مع تنظيـم القاعدة 
وتم دمُج قيادات يف التنظيم ضمن التشكيالت 

املسلحة التابعة لتحالف العدوان. 
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 : إبراعغط السظسغ 
انتـرشت خـالَل هـذا العـام الـدرايس يف أمانة 
العاصمـة وعدد مـن محافظـات الجمهورية ما 
بات يُعَرُف بمدارس «شـهيد القرآن»، يف أُسلُـوب 

تعليمي جديد مغايٍر للمدارس األُخرى. 
وتقـدم هذه املدارس واقعـا تعليميا متكامال ال 
يهتـم فقط بالتحصيل العلمي املعريف، بل يسـعى 
للمـزج بـني حاجـة التعليـم واكتسـاب املعرفة 
وبـني حاجة األجيال للجوانـب الروحية والقيمية 
اإليمانيـة السـوية، ُوُصــوالً إىل توعيـة األجيـال 
ومخّططاتهـم  األعـداء  بأسـاليب  وتبصريهـا 
ـــة.. إنها نموذج تعليم يسـعى  السـتهداف األُمَّ

للسمو بمقام العقل والروح معاً. 
بـكل  القـرآن»  «شـهيد  مـدارس  وتنتـرش 
املحافظات الحرة بواقع مدرسة يف ُكـّل محافظة، 
مع أمل التوسع يف املستقبل بانتشار هذا النموذج 
املتكامـل وما سـيرتكه من أثر عميق وراسـخ يف 

حياة املجتمع واألمة ككل. 
يف أمانة العاصمة مديرية السبعني تمثل مدارس 
«شـهيد القرآن» حصة العاصمة باسـتيعابها ملا 
يناهـز ٢٠٠ طالـب يف املراحل الدراسـية الثانوية 

القابلة للتوسع مستقبالً. 
القـرآن»  «شـهيد  مدرسـة  مديـر  وبحسـب 
بالعاصمـة عبد الله سـمينة َفـإنَّ هذه املدرسـة 
تطبـق نمـوذَج املدرسـة الداخليـة، فـإىل جانـب 
تعليِمها للمواد الدراسـية املعتمدة من قبل وزارة 
الرتبية والتعليم كالرياضيات والفيزياء والكيمياء 
واألحياء واللغـة اإلنجليزية واللغـة العربية تهتم 
أَيْـضـاً بجوانـِب التنميـة الروحيـة واإليَمـانيـة 

للطالب. 
ويضيـف سـمينة: املدرسـة تهتـم بإتقـان 
القرآن الكريم حفظاً وتالوة وتجويداً يف عامني 
دراسيني يقسـم فيها حفظ وتجويد املصحف 
الرشيف كامالً عىل أربعة فصول دراسية، ُكـلُّ 
فصـل يختم فيه الطالب سـبعة أجزاء ونصف 
الجـزء مـن املصحف، َحيـُث يحصـل املتخرج 
نهايـة املرحلـة الثانوية عىل شـهادة الثانوية 

العامة. 
 هـذا ليـس إال جانـٌب واحـٌد، فمدارس شـهيد 
واألخالقيـة  الرتبويـة  بالجوانـب  تهتـم  القـرآن 

والثقافية والدينية واملهارية عىل َحــدٍّ سواء. 
وتعمل املدرسـة عىل إبراز املواهب وتشـجيعها 
عنـد الطـالب يف جوانب اإلبداع واالبتكار والرسـم 
والخـط والتمثيـل والزراعة واإلنشـاد وتقسـيم 
الطالب إىل مجموعـات مختلفة، فهناك مجموعة 
القرآن الكريم ومجموعة النظام والصحة واإلعالم 
املدريس والصحافة واإلنشـاد واملـرسح وأصدقاء 
املكتبة ونجـوم العلـوم وأصدقاء البيئـة والفرق 
ـة بـكل لعبـة كذلـك مجموعة  الرياضيـة الَخاصَّ
األنشطة االجتماعية، وقد شاركت مدارس شهيد 
القرآن يف مسـابقات عىل مسـتوى املديرية وحاز 
طالبهـا عىل درجـات أوىل ومتقدمة بحسـب قول 

مدير املدرسة. 
 

تطئغٌص جماسغٌّ لطثروس 
ويتناول املسـؤول الثقايف ملدارس شهيد القرآن 
أحمد الكرشـمي األُسـلُـوب الـدرايس والتعليمي 
يف هـذه املدرسـة فيشـري إىل أن التطبيـق العميل 
ة ما يتعلق  والجماعـي للدروس واألنشـطة َخاصَّ
بالعبـادات كالصـالة وإمامة املصلـني والخطابة 

والخواطـر واإلحسـان وغريها كجوانـب ثقافية 
مأخـوذ مـن الثقافة القرآنية وسـري أهـل البيت 

عليهم السالم. 
وكحـال اليـوم الـدرايس يف املـدارس املختلفـة 
ة هناك حصص دراسـية تبدأ  الحكوميـة والَخاصَّ
من الثامنة صباحا وحتى الظهرية لكن ما تتفوق 
به مدارس شهيد القرآن أن هناك دروساً وأنشطًة 
ثقافيـًة ورياضيـًة يف فرتة املسـاء وحتـى موعد 

النوم. 

مسـؤول  -حسـب  املختلفـة  األنشـطة  تبـدأ 
األنشـطة باملدرسـة نجيـب بهرم- كروتـني دائم 
فيقـول: «مـا قبل موعـد الفجـر، َحيـُث ينهض 
الطالب لالستغفار عمالً بقوله تعاىل «وباألسحار 
هم يسـتغفرون» وبعـد صالة الفجر والتسـبيح 
َفـإنَّ هناك حلقات القرآن التي تستمر إىل أن يحني 
موعـِد تمارين الصبـاح ثم تناول وجبـة اإلفطار 
تليها اإلذاعة املدرسية، ثم تبدأ الحصص الدراسية 

عند الثامنة صباحاً لتستمر حتى ١٢:٣٠ ظهراً. 

الجميـُع  يـؤدي  القـرآن  شـهيد  مـدارس  ويف 
الصلـواِت جماعـًة، فعندمـا تحني صـالة الظهر 
تـؤدَّى الصالة ثـم يسـتعد الطالب لتنـاول وجبة 
الغداء وبعدها تبدأ فرتُة الراحة واملذاكرة ملن رغب، 
ومن السـاعة ١:٣٠ ظهراً حتى الثالثة عرصاً تبدأ 
فـرتة الربنامج اليومي وامللزمة األسـبوعية إىل أن 
يأتـَي موعد صالة العرص، تليهـا الفرتة الرياضية 
والثقافية من الرابعة عرصاً، َحيُث تشـمل مباراًة 
رياضيـًة يف كـرة القـدم والطائرة والتنـس، كما 
تشـمل أَيْـضاً عـرَض أفالم ومسلسـالت وثائقية 
ومحـارضات وتعليم للخطابـة وكل يوم برنامج 

ثقايف مختلف. 
يستمتع الطالُب بربامَج متنوعٍة وهادفة تجعل 

من هذا النموذج الدرايس الداخيل شيئاً مميزاً. 
الطالب عبد الرحمـن صائم الدهر يرسد بعضاً 
مـن تفاصيل اليـوم الـدرايس وكيفيـة قضائهم 

للوقت طوال اليوم. 
ويقـول عبدالرحمـن: إن األنشـطة التـي يتـم 
الريـايض  الجانـب  يف  روتينـي  بشـكل  تفعيلُهـا 
متنوعـة، َحيـُث تقـام املسـابقاُت الرياضية عىل 
مسـتوى دوريات كـرة القـدم وبطـوالت التنس 
والطائرة، َوأَيْـضاً املسابقات الرياضية الخارجية 
بـني مدرسـة شـهيد القـرآن وبعـض املـدارس 
ـة.. هذا ما يعنـي أن مدارَس  الحكوميـة والَخاصَّ
شـهيد القرآن تحرص َكثـرياً عىل تنميـِة الجانب 
البدنـي والجسـدي للطـالب وليس فقـط تنمية 

جوانب املعرفة والجوانب الروحية. 
من يتحـدث يقـول الطالـب نجم النمـري، من 
الصف الثاني الثانوي بشـغف عن مدارس شـهيد 
القـرآن، فيقول: وجدنـا ما لم نجـْده يف املدراِس 
األُخرى مـن تعليم، ففي مدرسـة شـهيد القرآن 
اهتمـاٌم بتعليـم وإتقـاِن تـالوة القـرآن الكريـم 

وتجسيد املرشوع القرآني والنهوض به. 
ُخ يف بناء جيل   ويضيف: لقد رأينا أهداَفها ترتسَّ
قـوي واٍع متسـلح باإليَمــان والعلـم والُهــِويَّة 
اإليمانيـة مسـتعد وقادر عـىل التعامل مـع ُكـّل 

التحديات بوعي وبصرية. 
ويردف: نموذج شهيد القرآن يسعى إىل تحصني 
الطـالب من الثقافات املغلوطـة والعقائد الباطلة 
التي يسعى العدوان جاهدا لنرشها يف مجتمعنا. 

بتنميـة  كبـريٌ  اهتمـاٌم  هنـاك  مدرسـتنا  ويف 
معـارف الطـالب العلميـة والثقافيـة والفكريـة 
وإبراز مهاراتهـم وإبداعاتهم يف مختلف املجاالت 
كحفظ القرآن والشـعر واملرسح والرسـم والخط 

والخطابة واإلنشاد والقيادة وغريها. 
ح العقائد الدينية والثقافية  ويف مدارسنا تصحَّ
املغلوطة التي كنا نظنها صحيحًة.. لقد ساعدتنا 
مدرسُة شهيد القرآن للرقي بحياتنا وأحداث نقلة 
كبـرية يف واقعنَـا، بل سـاعدتنا عىل بناء أنفسـنا 
وتوعيتنـا بمسـؤوليتنا تجـاه أنفسـنا والنـاس 
واملجتمـع مـن حولنا، كما سـاعدنا عـىل تطبيق 
واجباتنا الدينية مثل االستغفار وتطبيق الربنامج 
اإليَمـاني كما يجب مع حفظ القرآن وأداء الصالة 

يف أوقاتها. 
ويتابـع: يف مدرسـة شـهيد القـرآن وجدنا ما 
لـم نجـده يف املـدارس األُخـرى التـي تبنـي جيالً 
غريَ متماسـك غري واٍع معرضـاً للخطر ومعرضاً 
ــة،  لالسـتهداف من قبل الشـيطان وأعـداء األُمَّ
ن من قبـُل كما يجب  فأجيالنا لألسـف لـم تحصَّ
وليس لديهـم وعٌي كاٍف ملحاربـة ومجابهة قوى 
الضالل والرشك والعـدوان؛ ولذا أدركنا هنا أننا يف 

نعمٍة عظيمٍة تستحقُّ ُشكَر الله. 

طثارس حعغث الصرآن.. 
الئظاء افطبض لطةغض المسطط 

ذــقب: المثرجــُئ تســسى لاتخغظظــا طــظ البصاشــات المشطعذــئ والسصائــث الئاذطــئ
طسطمــعن: ظسمض سطى إبراز المعاعإ شغ جمغع الةعاظإ وظعاط بتفر الصرآن وتةعغثه خقل ساطغظ 
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 : خاص
يواصل النظام السـعودّي املجرم اعتقاَل 
املعتمـرة اليمنيـة مـروة الصـربي التي تم 
جُّ بها يف غياهب السـجون وُحكم عليها  الـزَّ
بالسـجن ملدة عام؛ ألَنَّهـا قالت كلمة حق يف 
وجه السـلطات الغاشـمة، وتم تلفيُق تَُهٍم 
كيديـة وباطلـة ضدها، يف مشـهد يدل عىل 

مدى حقد وحقارة هذا النظام اللعني. 
هـذه  تجـاه  الغضـب  صـدى  ووصـل 
التعسـفات السـعوديّة إىل الوسـط العربي 
واإلسـالمي، ليعلـن األحـرار الرشفـاء عن 
تضامنهم مع املعتمـرة اليمنية، ويطالبون 
بالضغـط عىل السـلطات الجائرة يف اململكة 

السعوديّة لإلفراج عنها. 
ويف السـياق عقـد ملتقـى كتـاب العرب 
واألحرار، أمس ندوة جمعت ناشطني يمنيني 
وعرب ومسـلمني عـرب منصـة «زووم» تم 
الحديـث فيها عن مظلوميـة املعتمرة مروة 
الصـربي، واسـتنكرت كلمـات املشـاركني 
ما حـدث يف بيت الله الحـرام، والزج بامرأة 
يمنيـة خلـف القبضـان، وإصـدار األحكام 

الجائرة بحقها. 
ويف كلمـة له قال سـفري السـالم العاملي 
السـعوديّة  إن  الطلـة:  دحامـة  الدكتـور 
وأمريكا تريدان منا مقاطعة الحج، مطالباً 
باإلفراج عن اليمنية املعتمرة مروة الصربي. 
مـن جهته، طالبـت عريب أبـو صالحة، 
رئيس موقع رؤى للثقافة واإلعالم، باإلفراج 
عـن املعتمرة الصربي، وقالـت يف كلمة لها: 
إن بيـت الله الحرام لم يعد حراما، بل حالل، 
أحلـت بـه السـعوديّة ُكـّل ظلـم، واعتقلت 
املرأة اليمنية التي اسـمها من شعائر الحج 

(الصفاء واملروة). 
وقالـت إن الصـربي قالـت كلمـة حـق، 
ولم تكـن الضحية األوىل، فقد عاد السـفري 

اإليراني من بيت الله محموالً. 
من جانبه أّكـد الشـيخ حسـن عيل عياد 
أن اعتقـال املـرأة الحـرة الرشيفـة مـروة 
الصربي هـو اعتقال للدين واإليمان والحق، 
ولألخـالق، وللعـرض، منوًِّهـا إىل أنهـم لم 
يعتقلوا امرأًة فقط، بل كأنما اعتقلوا نساء 

املسلمني كافة. 
وأَشاَر إىل أن االعتقال نوع من أنواع القتل 
لإلنسـان، َحيُث ذهبت مـروة الصربي لبيت 
اللـه، وتم اعتقالها ظلمـاً وعدواناًـ ونتيجة 
كلمة حق قالتها، وطالـب جميع املنظمات 
اإلعالمـني  وكل  واإلنسـانية  الحقوقيـة 
واألحـرار بالتضامـن مـع سـجينة الكلمة 
وتصعيـد القضية حتـى يتم اإلفـراج عنها 

بالعاجل. 
من جانبه، دعا الكاتب واملحلل السـيايس 
الدكتـور محمـد النعمانـي لحملة شـعبيّة 
وتَحـّرك عربي وإسـالمي ضـد االنتهاكات 
للمـرأة  سـجنهم  وضـد  املقدسـات  بحـق 
اليمنيـة، مؤّكـداً أن الصربي ذهبت للعمرة، 

ولم تقل سوى كلمة حق. 
 

ربغإ الحغطان افضرب 
الدوليـة  العالقـات  أُسـتاذ  وتـرى 
والدبلوماسـية يف جامعة الشام من سوريا 
الدكتورة صفاء قدور، أن الكيان السـعودّي 

وصـل إىل مرحلـة لم تعـد تطـاق، ومرحلة 
من الفسـاد والفسـوق الذي يجـب عىل أي 
إنسان مسلم أن ال يسكت عىل هذا التمادي، 
معتـربة الكيـان السـعودّي ربيبـا للواليات 

املتحدة األمريكية الشيطان األكرب. 
وقالت إن السـعوديّة تاجرت باملقدسات، 
واعتربت موسـم الحجـم ابتزازا وتشـليحا 
ألمـوال املسـلمني، وإرسـال هـذه األمـوال 
العـرب  لقتـل  واألمريكيـني  للصهاينـة 
واملسلمني، الفتاً إىل أنهم تمادوا عىل إنسانية 
يمنيـة مسـلمة معتمرة هي السـيدة مروة 
الصـربي التـي ذهبت رغـَم مـرارة الحرب 
للُعمـرة، فقامـت بهـذه الزيارة لبيـت الله، 
وقامـت ضدهـا رشطيـة قزمة لـم تحرتم 
مبـادئ إكـرام ضيـوف بيـت اللـه وحقوق 
اإلنسـان، وتـم اعتقالها؛ ألَنَّهـا قالت كلمة 
حق بأن السعوديّة هي التي دّمـرت اليمن. 
ووجهـت قـدور نداء لـكل أحـرار العالم 
بالوقـوف صفـاً واحـداً؛ ِمـن أجـل إخراج 
املعتقلة اليمنية اإلنسـانة الحـرة الصابرة، 
مـن  املقدسـات  تخليـص  عـىل  والعمـل 
ترصف وتحكم هؤالء الهمج الذين أسـاءوا 
للمقدسات وفقدوا الرشعية واألهلية إلدارة 

املقدسات. 
وعىل صعيد متصل، اسـتغربت الناشطة 
الحقوقية الفلسطينية ريهام القيق اعتقال 
امـرأة يمنيـة مـن بيت اللـه الحـرام وهي 
تؤدي العمرة، متسـائلة: كيف يكون ذلك يف 

األماكن املقدسة؟
الدوليـة  املنظمـات  القيـق  وطالبـت 
اإلنسـان  حقـوق  ومنظمـات  واألجنبيـة 
بالتدخـل واإلفـراج عن املـرأة اليمنية مروة 
الصربي، وإدانة ُكـّل االعتقاالت السياسـية 

ة يف األماكن املقدسة.  بحق املرأة وَخاصَّ

وشـارك يف الفعاليـة كذلـك الدكتور عبد 
الحميـد الهجـرس من مـرص، مؤّكــداً أن 
من الـرضوري فصَل األماكن املقدسـة عن 

السلطات السعوديّة. 
ـة اإلسالمية أن تذهَب  وتساءل: كيف لألُمَّ
للحج والعمـرة وال يوجد هناك أماٌن يف بيت 

الله؟
أمـا الكاتبـة فوزية الجوبـي فأّكـدت أن 
العـدواَن األمريكـي السـعودّي عـىل اليمن 
ليس وليد اللحظة، وإنما السـعوديّة سعت 
لتدمري اليمن وتمزيقه منذ أن قتلت الشهيد 

إبراهيم الحمدي. 
 

ضطمٌئ صعغٌئ وجقٌح بالغساغ
بدوره قال الخبري العسكري واالسرتاتيجي 
اللواء الركـن عبد الله الجفـري: إن اعتقال 
ٌف لم  املعتمـرة اليمنية مروة الصـربي ترصُّ
يكن من عادات العرب واملسلمني، ويف بيوت 
اللـه اآلمنة، موضًحـا أنه تم اعتقـاُل امرأة 
يمنيـة ذهبت ألداء مناسـك العمرة، مطالباً 
باإلفـراج عنهـا رسيعـاً، وأن يكـون هناك 
يوٌم عاملي محّدد لكل السـجينات للمطالبة 
بتحريرهن، سـواٌء أُكنَّ يف سـجون االحتالل 
الصهيوني أَو يف سـجون سلطات آل سعود، 

أَو يف أي بلد بالعالم. 
 وأّكــدت مجمـُل الكلمـات أن املعتمـرة 
الصربي قالـت كلمة حـق، وأن صوتها هو 
صـوت ُكــّل امـرأة يمنيـة، وأن آل سـعود 
يسعون إىل طمس الحقائق ووضع املناشري 

عىل رقاب البرشية. 
ويف هـذا الجانب تقول أمل حسـني فايع، 
رئيـس قطـاع اإلذاعات املحليـة وهي كذلك 
السـعودّي  النظـام  إن  يمنيـة:  صحفيـة 

متغطرس وظالم، وإنه قاتل للعلماء. 
أما مستشـار مكتب رئاسـة الجمهورية 
اليمنيـة لشـؤون املـرأة الدكتـورة نجيبـة 
ر فأوضحـت أن املعتمرة اليمنية مروة  مطهَّ
الصربي قالت: «أنتم دّمـرتـم بلدنا» بعَدما 
اسـتفزتها الرشطية السـعوديّة التي قالت 
«أنتـم اليمنيـني غـري طيبـني»، مؤّكـدة أن 
الصـربي لـم تتكلـم إال بالصـدق، وأن ردة 
فعلها كانت يف محلها، مطالبة باإلفراج عن 

السجينة املظلومة بصورة عاجلة. 
بدورها أّكـدت اإلعالمية بدور الديلمي أن 
كلمة الصربي حق، والدليل أنها كانت كلمة 
قوية وسـالحا باليسـتيا هزت به وأزعجت 
السـلطة السـعوديّة بكاملهـا؛ ألَنَّهـا كلمة 

حق. 
من جانبـه تحـدث القايض عبـد الكريم 
الرشعـي، عضو رابطـة علمـاء اليمن، عن 
الحـادث املؤلـم للمعتمـرة اليمنيـة مـروة 
الصـربي، مؤّكـداً أن يجب نـزع إدارة الحج 
من أيدي آل سـعود، وأن تكون إدارته بأيدي 

مؤمنني صادقني. 
ويتفـق معه يف ذلـك الناشـط واإلعالمي 
اليمني هشـام عبـد القادر الـذي قال إن آل 
سـعود شـجرة خبيثـة، ال يعجبهـم كلمـة 
الحـق، منوًِّهـا أنـه إذَا قيـل لهم اتقـوا الله 
ازدادوا إثمـاً وعدواناً، وبالتايل فهم شـجرة 

مطابقة لشجرة بني صهيون وبني أمية. 
وطالب باإلفراج العاجل عن املرأة اليمنية 
مروة الصربي، وبعث شكَره لرئيس االتّحاد 
العربـي لإلعالم اإللكرتونـي الدكتور صالح 
امليـاح وملؤّسـس االتّحـاد العربـي لإلعـالم 
اإللكرتوني األُسـتاذ حسني راشد؛ لوقوفهم 
مـن املـرأة اليمنية، وتـم اإلدانُة وإرسـالها 

بعدة مواقَع إلكرتونية. 

اساصال املسامرة طروة الخربي «طثان» وق 
أطان يف بغئ اهللا بعجعد آل جسعد

ظاحطعن غمظغعن وسرب وأجاظإ شغ ظثوة لمطاصى ضااب السرب وافترار 
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سئث الرتمظ افعظعطغ

يف ١١  فرباير ٢٠١٥ / م ، طوت 
اليمن صفحة سوداء من الوصاية 

األمريكية التي استمرت عرشات 
السنوات ، آنذاك ويف فجر يوم 
األربعاء ١١ فرباير ٢٠١٥/م، 

خرجت حوايل ٤٠ سيارة من مقر 
السفارة األمريكية يف منطقة 

شريتون بالعاصمة صنعاء، باتجاه 
مطار صنعاء، كانت هذه السيارات 

تحمل العدد األخري من املارينز 
األمريكي ، وضباط وعنارص اليس 
آي إيه ، ومعهم السفري األمريكي 

األخري ماثيو تولر ، حينها كانت 
رويرتز والبي بي يس واليس إن 

إن ووكاالت الصحافة الغربية قد 
نرشت يف اليوم السابق أخبارا تفيد 

بأن السفري األمريكي سيغادر 
صنعاء ، جاءت املغادرة بعد 

حديث متكرر من مسؤويل اإلدارة 
األمريكية بدأ منذ يناير ٢٠١٥ ، بأن 

الواليات املتحدة األمريكية بدأت 
بتقليص عدد موظفيها وعنارص 

القوات الخاصة املارينز واليس آي 
إيه يف اليمن ، أما أسباب املغادرة 

وتفاصيلها فهي كثرية.

وقد جـاء خـروج األمريكيـني النهائي من 
العاصمة صنعاء بعد خمسـة أيام من اإلعالن 
الدسـتوري الـذي أعلنتـه اللجنـة الثوريـة يف 
العاصمـة صنعاء ، بتاريخ ٦ فرباير ٢٠١٥ م ، 
والذي رأت فيه اإلدارة األمريكية خطرا تمثل يف 
سد األبواب أمام أجنداتها التي حاولت فرضها 
منـذ انتصـار ثـورة ٢١ سـبتمرب ، وقـد كان 
األمريكيـون يدركون بأنهم وصلـوا إىل طريق 
مسـدود وأن الوصاية السياسـية والسـيطرة 
العسـكرية واألمنيـة عـىل اليمن قد سـقطت 
بفعـل ثـورة ٢١ سـبتمرب ، وقد عرب السـفري 
األمريكـي عن ذلك مرارا وسـنتحدث عن هذه 

النقطة بالتفصيل.
لم تكن السفارة األمريكية يف صنعاء عبارة 
عن مباني دبلوماسـية بل وكر اسـتخباراتي 
وثكنة عسـكرية ومقـرا للحاكـم املطلق عىل 
اليمـن ، السـفري األمريكـي الـذي كان يقـرر 

ويمارس دور رئيس الرئيس.
البد مـن توضيـح طبيعـة ودور السـفارة 
األمريكيـة التـي لم تكـن مجرد سـفارة ، بل 
كانت عبارة عن ثكنة عسـكرية واستخبارية 
، وكانت أيضا مركزا لصنع القرار السيايس يف 
اليمـن ، وتوضيح عن حجم التواجد األمريكي 

الذي كان قائما.

 السفارة طصرا لطتاضط افطرغضغ سطى 
الغمظ

كانـت حادثـة املدمـرة كـول يف أكتوبر من 
للتوجـه  ذرائعيـة  محطـة   ، م   ٢٠٠٠ العـام 
األمريكي نحو احتالل اليمن بمربرات التحقيق 
يف الحادثة التي أنكرت السلطات اليمنية بداية 
أنهـا عمـل إرهابـي مؤكـدة أن التفجري كان 

مـن داخل املدمـرة ، لترتاجع بعـد أيام وتقبل 
براوية األمريكيني بأن التفجري إرهابي ، وهنا 
بدأ مسار عسـكري وأمني وسيايس بمربرات 

التحقيق ومالحقة املتهمني.
 ٢٠٠١ سـبتمرب   ١١ تفجـريات  وجـاءت 
لتضيف إىل املربرات االمريكية ذريعة مكافحة 
اإلرهاب، بدأ التغلغل األمريكي بمربر املشاركة 
يف التحقيقات حـول املدمرة كول ، ثم تدرجت 
بمربر الحـق يف محاكمة املتهمـني ، ثم تنفيذ 
عمليات عسـكرية بواسـطة الطائرات بدون 
طيار ، وبعـد ١١ روجت اإلدارة األمريكية بأن 
يف اليمـن إرهابيـني لتفـرض رضورة تواجـد 
عنارص املارينز يف اليمن وحضورهم وتنقلهم 
دون أي إجـراءات ، عالوة عـىل تواجد ضباط 
رفيعي املستوى من اليس آي إيه الذي حل بدال 

عن اإلف بي أي.
يف العـام ٢٠٠١، عينـت اإلدارة األمريكيـة 
بعثـة جديـدة بقيـادة «أدمونـد هـول» الذي 
عينتـه سـفريا لهـا يف صنعـاء حينهـا ، كان 
ادموند هول ــ أحد مـن تم اختيارهم بعناية 
لتعميـق الوصايـة األمريكية ـــ فهو عنرص 
أمني تخرج من دوائر االستخبارات األمريكية 
، هذه البعثة بدأت مشـوارها برسم السياسة 
األمنيـة والخارجية للنظام يف صنعاء ، حددت 
الخطوط العامة ملا يجب أن تلتزم به السـلطة 
هنـا  ، وفرضـت مسـار التدخـالت األمنيـة 

والعسكرية والتواجد أيضا يف اليمن.
عمـل هول عىل خلـق موطئ قـدم للقوات 
الخاصـة األمريكيـة املارينـز يف اليمن، وعىل 
تواجد االستخبارات املركزية األمريكية أيضا ، 
بذريعة مالحقة اإلرهابيني واملتهمني يف كول.

وعمل السـفري األمريكي نفسـه يف مسـار 
القبائـل  أوسـاط  يف  التغلغـل   ، جـداً  خطـري 
حواضـن  وخلـق   ، املناطـق  إىل  والنـزول   ،
للتكفرييني يف املناطق القبلية ، وباألخص التي 
يوجـد فيها عنارص ممن أطلق عليهم األفغان 

العرب.
 High-Value Target أصـدر هـول كتـاب
(هدف عايل القيمة)، يروي فيه دوره يف اليمن 
، يكشـف هول طبيعـة عمله ، الـذي لم يكن 
مقترصا عىل تمثيـل دبلومايس بل كان رئيس 
الرئيس عىل املسـتوى السـيايس والعسـكري 

واألمني.
يف الثاني مـن نوفمرب ٢٠٠٢ ، نفذت أمريكا 
يف مارب أول عمليـة اغتيال ألبو عيل الحارثي 
أحد الذيـن أطلقت عليهم أمريـكا «املتهمون 
بتفجـري املدمرة كول» ، لتسـجل سـابقة أوىل 
النتهاك السـيادة كأول عمل عسـكري تنفذه 

أمريكا خارج أفغانستان وقبل العراق طبعا.
أعـد السـفري األمريكي هول نفسـه خطة 

للهجوم عىل سيارة أبو عيل الحارثي يف مأرب، 
بعـد أن قـام بعدة زيـارات إىل مـأرب ، لجمع 

املعلومات واإلعداد للهجوم.
والحمـالت  اإلرهـاب  مكافحـة  شـعار   
األمريكيـة تحت عنـوان «وجـود إرهابيني يف 
اليمـن» ،  جعـل السـفري أدمونـد يتحرك عىل 
نطـاق واسـع يف اليمن ، ويف الرابـع من يونيو 
٢٠٠٤م قام هذا السـفري بزيـارة إىل محافظة 
الجـوف، بغـرض رشاء األسـلحة ، وهـو أمر 

تكرر منه ومن السفراء الذين أتو من بعده.
يف مرحلة الحقة برز دور السـفري األمريكي 
جريالـد فايرسـتاين ٢٠١٠- ٢٠١٣، املعـروف 
بعملـه كضابـط يف البنتاغـون ومسـؤول يف 
مكافحـة اإلرهـاب األمريكية ،   بـرز كرئيس 
الرئيـس ، ورئيس الحكومة ، ورئيس األحزاب 
، ومسؤول السـلطة ، ومرشف املعارضة ، بل 
وأيضـا املرشف عىل عالقات اليمن مع الخارج 
وعىل أداء املبعوث األممي الذي تعني إبان ثورة 
فربايـر ،  وهو من صـاغ املبـادرة الخليجية ، 
ومن فرض هادي رئيسـا عىل اليمنيني ، وهو 

من كان يتحكم بكل التفاصيل يف اليمن.
وخالل فرتة وجوده تعزز التواجد األمريكي 
لضبـاط املارينـز ، وكان يـرشف عـىل عملية 
هيكلـة الجيش ، ويتحـدث كما لو كان ناطقا 

باسم اليمن.
لـم تكن مجـرد سـفارة تمثيـل دبلومايس 
بـل مقرا للحاكم األمريكـي يف اليمن ،  وكانت 
ثكنة عسكرية وأمنية واسـتخبارية أمريكية 
، وكانـت السـفارة املحطة اإلقليميـة لوكالة 
املخابـرات املركزيـة اليس آي إيـه والعاصمة 
اإلقليميـة للـيس آي إيه التي تختـص بالقرن 
األفريقـي ومنطقـة الخليـج ، وكانـت تديـر 
والقـرار  األحـزاب  وحتـى  واألمـن  الجيـش 

السيايس السفارة األمريكية.

السفارة بضظئ سسضرغئ طثجةئ 
بافجطتئ.

أرسلت وزارة الدفاع األمريكية أالف الضباط 
األمريكيـني يف صنعـاء يف معسـكرات الجيش 
األرض  عـىل  تواجدهـم  أن  بحجـج  اليمنـي 
ملواجهـة اإلرهـاب ، وبحجج تدريـب القوات 

العسكرية ، وبحجج التعاون العسكري.
بعـد حادثتي كول ، ثم ١١ سـبتمرب ،  بدأت 
وفـود الجنراالت والخرباء والعمالء األمريكيني 
يتقاطـرون صـوب العاصمـة صنعـاء ، ثـم 
يتوزعـون عىل املعسـكرات التابعـة للجيش ، 
فنزلت أوىل الفرق يف معسـكر القوات الخاصة 
يف الصباحـة ، ومـع وصول أول وفـد أمريكي 
عسـكري ، طـرح األمريـكان «رضورة وضع 
ترتيبات تواجد قـوات العمليات الخاصة والـ 

CIA يف اليمـن وتوثيـق االتصـال مـع القوات 
الخاصة اليمنية واألمن السيايس. 

يف الوقت نفسـه كان هنـاك أكثر من فريق 
يف  كالنـد  االدمـريال  األول  الفريـق  أمريكـي، 
القوات الخاصـة، وفريق خاص بأمن الرئيس 
وفريـق ثالث يعمل مع وزير الداخلية من أجل 
اجـراءات الحمايـة يف املطارات، كان السـفري 
األمريكـي يف اليمـن يف كل هـذا بمثابة رئيس 
الرئيـس، وبمـربر أن يف اليمـن إرهابـني بـدأ 
وصول وحدات من املارينز األمريكي، مرتافقا 
مع تواجد الـ CIA، الذي بدأ بتوسيع نشاطاته 
لتحريك الجماعات التكفريية، ودفعها لتنفيذ 

عمليات ضد الجيش.
وقـد وصلت مطار صنعاء الـدويل والقاعدة 
الجوية عرشات الطائـرات األمريكية ٌمدججة 
بشـحنة مـن املعـدات واألجهـزة والتقنيـات 
املختلفـة  الفرديـة  واألسـلحة  املجهولـة 
واملتوسـطة، واملدرعـات املصفحـة، ووصلت 
أخرى تقـل العرشات من العنـارص األمريكية 
مـن أكثـر مـن جهـة وعـىل رأسـها عمليات 
القـوات الخاصـة (املارينز)ووكالة املخابرات 
املركزيـة الـ (CIA) ــ صحبـة طرود خاصة 
بـ تكنولوجيا حساسـة، وقد تناولت وسـائل 

االعالم ذلك قبل ثورة ٢١ سبتمرب.
تواصل وصـول عنارص املارينـز إىل صنعاء 
بكثرة مربرات التدريبات واملسـاعدات للقوات 
الخاصـة وتطويـر العالقات العسـكرية، ويف 
بدايـة املطاف قيل أن العدد مـن املارينز يصل 
إىل ١٠٠٠ جنـدي امريكي، ثـم اتضح أن العدد 
أكرب من ذلك وأنه قد يصل لخمسة أالف جندي 

من املارينز.
يف  األمريكيـة  السـفارة  مجمـع  تحـول 
شـرياتون إىل ثكنة عسـكرية زاد عدد املارينز 
األمريكـي يف السـفارة ومحيطهـا ويف فنـدق 
شـرياتون ، إضافة إىل تواجدهم يف معسكرات 
قـوات  ويف   ، الصباحـة  يف  الخاصـة  القـوات 
مكافحـة اإلرهاب ،  واتسـع انتشـار املارينز 

بشكل متواصل.
يتنقـل  أن  األمريكيـة  السـفارة  فرضـت 
وبهوياتهـم  العسـكرية  ببزاتهـم  جنودهـا 
األمريكيـة دون تنسـيق مع الجهـات اليمنية 
املختصـة ، وشـوهدت املدرعـات األمريكيـة 
وهنـاك صـور وفيديوهـات وهـي تتجول يف 
مناطـق عديدة مثـل منطقة بني مطـر التي 
يقع فيها معسـكر القوات الخاصة ، توسعت 
السـفارة األمريكية نتيجة تزايد أعداد الجنود 
، وتم التوسـع يف فندق شرياتون ، وهو يف ذات 
املنطقة التي تتواجد فيها السفارة األمريكية، 
وشوهد جنود املارينز يوميا يتجولون ببزاتهم 
العسـكرية ، وكان يتـم تصويرهـم وهـم يف 
سـقوف الفندق الذي أصبح قاعدة عسـكرية 

لجنود املارينز األمريكيني.
باتـت السـفارة األمريكيـة تشـهد يوميـا 
لقـاءات بني الجنـراالت األمريكيني والسـفري 
، وبـني وزيـر الدفـاع ورئيـس األركان وحتى 
قـادة املناطـق وقـادة الوحدات العسـكرية ، 
يتلقـون تعليماتهم من السـفري ، ولوال إنقاذ 
ثوار الحادي عرش من سـبتمرب املوقف ليحقق 
الوطـن اسـتقالله الذي انتهى بفرار السـفري 
جنـود  وبقيـة  السـفارة  وطاقـم  األمريكـي 
املارينز الذين تم ترسيبهـم عىل دفعات ، لكنا 

تحت االحتالل األمريكي املبارش.

بضظئ السغ آي إغه يف املظطصئ «دور 
السفارة افطظغ واقجاثئاري».

منـذ عهـد السـفري األمريكـي أدموند هول 
٢٠٠١- ٢٠٠٤-م ، تحولت السفارة األمريكية 

العروب افطرغضغ المعغظ طظ الساخمئ خظــــ



9
األحد

العدد

21 رجب 1444هـ..
12 فرباير 2023م

(1587)
 

إىل مقـرا للـيس آي إيـه ، ووصلـت إىل صنعاء 
معدات أمريكية ضمت محطة لـ CIA بمركز 
للعمليات املشرتكة، بأفضل التقنيات، معدات 
االتصـاالت اآلمنة وأجهـزة املراقبـة واملالحة 
وأجهـزة التنصـت، أجهـزة مرتبطـة بقواعد 
البيانات املركزية للوكالة للتوصل العرتاضات 
رسيـة للغايـة وجمـع املعلومـات بمختلـف 
الوسـائل واملصـادر، وقامت بتجنيـد مصادر 
عىل األرض، تأسـيس مراكز رصد واسـتطالع 
بواسـطة عنـارص القوات الخاصـة، حتى ُعد 
اليمـن أحد أهم نجاحـات تينيت رئيس وكالة 

املخابرات املركزية.
فرض السـفري األمريكـي أدموند هول عىل 
رئيـس النظـام السـابق عـيل صالـح التعهد 
بتقديـم مختلف التسـهيالت لــ CIA وأن ما 
ينفذ يف اليمن يستند ألساس سيايس هو لقاء 
صالـح بوش يف واشـنطن، باإلضافة اىل لقائه 
بديك تشـيني نائب الرئيـس األمريكي ولقائه 
بجـورج تينيت مدير وكالة املخابرات املركزية 

األمريكية يف صنعاء العام ٢٠٠٢م.
بعـد حادثة ١١ سـبتمرب ، ضغطـت أمريكا 
 CIA لتأسـيس حضورها األمني من خالل الـ
، ثـم شـكل محطة أخـرى للسـيطرة األمنية 
، وضاعفـت الـيس آي إيـه مـن وجودهـا يف 
القاعـدة األمريكية بصنعاء أو ما كانت تعرف 
بالسـفارة كتسمية دبلوماسية من حضورها 
، وتموضعـت وكالـة التحقيقـات الفيدرالية 
ضمن الثكنة العسكرية االستخباراتية األمنية 
صنعـاء «السـفارة  العاصمـة  يف  األمريكيـة 
األمريكيـة» ، ووصـل ألـف عنـرص يف بدايـة 
املطـاف ، ثم تـواىل وصول عنـارص املخابرات 
األمريكيـة ، معززة بأولويات الهجوم ، وتحت 
عناويـن مختلفة ، وكان تصل يف شـكل لجان 

وغريها.
• أدخلـت أمريكا معدات وشـحنات ذخائر 
وتقنيات وسـيارات مدرعـة ولوحات خاصة، 
وتمكنـت مـن بنـاء محطـة الـيس آي إيه يف 
السـفارة ، ومن خاللها سـيطرت عـىل البنية 

التحتية للمؤسسة.
• تحولت السفارة األمريكية يف العام ٢٠٠٩ 
إىل مقـرا للمحطة األقليميـة لوكالة املخابرات 
املركزيـة الـيس آي إيـه ، واملختصـة بالقـرن 
األفريقـي والخليـج ، وكان يوجـد فيها أالف 
عنارص اليس آي إيه من الضباط واملسؤولني ، 

والعمالء واملحللني واملتعاونني وغريهم.
• كان اليس آي إيه ومن السـفارة األمريكية 
يخضع كافة الحركة من وإىل املطارات اليمنية 
ملراقبتهـا، من خـالل برنامج مراقبة أنشـأته 
أمريـكا يف السـفارة األمريكية عقـب أحداث 
كول وسبتمرب ، إضافة إىل توليها إجراءات أمن 
الرئيـس ،وأيضا نظام للمراقبـة عىل اإلصدار 

اآليل للجوازات. 
يف  تتحكـم  األمريكيـة  السـفارة  كانـت   •
مراقبة املوانئ اليمنية واملنافذ الحدودية ، وقد 
قامت فـرق أمريكية برتكيب أجهـزة املراقبة 
عـىل املوانـئ واملنافذ ، عـىل مرحلتـني: بدأت 
األوىل منهـا يف أعقـاب وصول فريـق أمريكي 
لرتكيب األجهـزة الخاصة وتجهيـزات حديثة 
يف املطـارات الدولية وحرض وبعض املرافئ يف 
عدن، واملرحلة الثانية شـملت املوانئ األخرى 
مثـل املـكال والحديـدة و الخوخـة واملراكـز 
الحدودية الربية مع السـعودية وعمان أي أن 
الربنامـج األمريكـي التجسـيس َشـمل اليمن  

واملنطقة.
• فرضت السـفارة عىل السـلطات اليمنية 

عـدم اعـرتاض األمريكيني، وعـدم مطالبتهم 
بدخـول  لهـم  والسـماح  عملهـم  بهويـة 
الجمهوريـة اليمنيـة والخروج منهـا بوثائق 
الهوية االمريكية والسفر داخل اليمن برخص 
واجـازات القيـادة الصـادرة عـن السـلطات 
االمريكيـة و السـماح أيضـا بارتـداء الـزي 
العسـكري ، وفرضت عدم تفتيـش الطائرات 
االمريكيـة  الطـرود  و  والسـفن  واملركبـات 
القادمـة اىل اليمـن، وألغـت وجـود الحمايـة 
املتحركـة من قوات األمن اليمنية ،  وإلغاء أي 
إجـراءات تتعلق بتنقـل األمريكيني بني بعض 
املـدن اليمنية ، وقد رصد أعداد من األمريكيني 
يتواجـدون يف مقـرات وقوع بعـض الحوادث 

األمنية واالنفجارات.
• كان السـفري األمريكـي يلتقـي القيادات 
األمنيـة لليمـن بمـا فيهـم وزيـر الداخليـة، 
ويوجههم كما لو كانوا مرؤوسيه ، وحدث أن 
وجه السـفري األمريكية وزير الداخلية بإلغاء 
إجـراءات انتقاالت سلسـة بني املـدن اليمنية 
وزيارتهـا بـدون اخطـار السـتمرار أعمالها 

بدون مشاكل.
أخضعـت السـفارة األمريكيـة كل أجهـزة 
األمن اليمنية، واالستخبارات واألمن السيايس 
كل  يف  وتحكمـت   ، إلدارتهـا   ، والداخليـة 
تفاصيلهـا ، وأوجدت لها أماكن داخل مقرات 
أجهـزة األمـن ، بحجـة العمـل عـن كثب مع 

أجهزة األمن اليمنية ملواجهة اإلرهاب.
جـاءت ثورة ٢١ سـبتمرب ، لتضع حدا لتلك 
العربـدة ، وأسـقطت الوصايـة األمريكيـة يف 
الشأن السيايس ، وأسـقطت الدور العسكري 
لها ، واألمني كذلك ، ورصح األمريكيون مرارا 
بأنهـم فقدوا سـيطرتهم وتحركهم وعمليات 
االرتبـاط وغريها يف صنعـاء ، حتى رحلوا من 
اليمـن يف ١١ فربايـر ٢٠١٥م ،  ولهذا فإن هذا 
اليوم هـو محطة مهمة للتخلص من الهيمنة 

االمريكية ، أنجزته ثورة ٢١ سبتمرب.

• تفاخغض العروب افطرغضغ:
يف ٨ و٩ فربايـر ٢٠١٥ م ، شـوهدت أعمدة 
الدخان تتصاعد من جوار السـفارة األمريكية  
يف شـرياتون، اتضـح أن الدخـان كان ينبعث 
من فـرن يجري فيـه إحراق وإتـالف للوثائق 
وامللفـات ، وامللفات األرشـيفية للـيس آي إيه 
املوجود يف السـفارة ، ونقلت صحف ووكاالت 
عن مصدر بـأن الحريق الحاصـل هو لعملية 
التخلـص مـن البيانـات املوجودة يف أرشـيف 

السفارة األمريكية.
يف ١٠ فربايـر، نقلـت قنـاة البـي بـي يس 
والـيس إن إن ، ووكاالت غربيـة عديـدة ، أن 
السـفري األمريكي سـيغادر مع من تبقى من 
األمريكيـني خالل ٢٤ سـاعة ، قبـل ذلك ومنذ 
٢٥ يناير ظل املتحدثـون األمريكيون يؤكدون 
تقليص أعداد موظفيهم والعاملني يف السفارة 

، وضباط املارينز واليس آي إيه من صنعاء.
كان البنتاغـون قـد رصح بأن سـفينة أيوا 
جيما وهي سفينة هجومية برمائية وصلت يف 
٢٥ يناير ٢٠١٥ إىل سواحل البحر األحمر ، مع 
وحدة من مشـاة البحريـة األمريكية ، وبقيت 
مرابطـة يف سـواحل البحر األحمـر بالحديدة 
، حسـب رويرتز التي آنذاك نقال عن مسـؤول 
عسكري أمريكي إن وحدة من مشاة البحرية 
األمريكية تقوم بحماية السفارة، وإن سفينة 
هجومية برمائية للبحرية - هي السفينة إيوا 
جيما- راسـية قبالة سـاحل اليمن عىل البحر 
األحمر مستعدة لتقديم يد العون إلجالء طاقم 

االسـتخبارات  وكالـة  وموظفـي   ، السـفارة 
االمريكيـة املركزيـة الـيس آي ايـه صنعـاء ، 
وجنـود املارينز يف صنعـاء ، إذا طلبـت وزارة 
الخارجيـة األمريكيـة ذلـك ، أما ملاذا أرسـلت 
البنتاغون سفينة بهذا الحجم فالهدف واضح 

، هناك ضباط رفيعو املستوى يف صنعاء.
بشـكل  الرحيـل  يف  األمريكيـون  اسـتمر 
تدريجـي منـذ ثـورة ٢١ سـبتمرب ، حتى يوم 
األربعـاء ١١ فرباير غادر آخـر جندي أمريكي 
يف موكب السفري األمريكي ماثيو تولر ، ومعه 
من تبقى مـن جنود وضباط املارينز وعنارص 
اليس آي إيه ، عىل متن حوايل ٤٠ سيارة مدرعة 
من السفارة باتجاه مطار صنعاء ووصلوا إىل 

املطار.
ولـدى وصـول املارينز األمريكـي وعنارص 
اليس آيه مطار صنعـاء ، حاول جنود املارينز 
الخروج بأسلحتهم ، لكن أمن املطار أرص عىل 
أن يغادروا وفقا للقواعد الدبلوماسية ، وبدون 
أسـلحة فقام األمريكيون بتحطيم أسلحتهم 
الشـخصية ، وتكسـريها يف محيـط املطـار ، 
وقد رصح البنتاغون حينها بأن الجنود قاموا 

بتكسري أسلحتهم باملطارق.

اظاضاجئ السغ أي إغه.
صنعـاء  يف  االمريكيـة  السـفارة  كانـت   •
املخابـرات  لوكالـة  األقليمـي  املقـر  صنعـاء 
املركزيـة األمريكية  CIA ، وقـد نقلت أمريكا 
املقـر اإلقليمـي الـذي يضـم الخليـج والقرن 
األفريقـي إىل العاصمة العمانية مسـقط بعد 
خروج السـفارة ومغـادرة األمريكيني ، يقول 
موقع العربي الجديد ، نقلت ”وسائل إعالمية 
“ عن مصادر سياسية وأمنية أمريكية وثيقة 
املركزيـة  االسـتخبارات  وكالـة  إن  االطـالع، 
الــ(يس آي أي) نقلـت محطتهـا اإلقليمية يف 
جنوب الجزيرة العربية من اليمن إىل سـلطنة 
عمان، بسـبب مـا وصفته بالظـروف األمنية 
غـري املالئمـة يف صنعـاء، وكانـت الوكالة قد 
أنشـأت محطتها يف صنعاء يف أواخر عهد عيل 
عبدالله صالح، وفقاً العرتاف صالح نفسـه يف 
مقابلة قالها قبيل اندالع ثورة ٢٠١١م ، قالت 
صحيفة ”واشنطن بوست“ األمريكية نقال عن 
مسـؤولني أمنيني أمريكيني حاليني وسابقني، 
أن الـ“يس آي إيه“ أجلت املئات من عنارصها 
يف اليمـن، من ضمن حوايل ٢٠٠ عنرص ، كانوا 
يعملون من داخل سـفارة الواليات املتحدة يف 

صنعاء قبيل إغالق السفارة.
• غـادر املارينز األمريكـي وضباط الـ“يس 
آي إيـه“ صنعاء فجـر األربعاء الــ“١١� من 
فرباير ، يف صورة تعكس حجم ما أنجزته ثورة 
٢١ سـبتمرب من تحول تحـرري ، فاتحة عهدا 
جديدا من القرار السيادي املستقل متحررا من 
الهيمنة األمريكية التي تحكم العالم وتمارس 

الوصاية عليه.
• يف الــ١٢� من فرباير، وبعد يوم واحد من 
مغـادرة األمريكيـني صنعـاء ، قالت صحيفة 
”واشـنطن بوسـت“ إن مسـؤولني يف وكالـة 
االسـتخبارات املركزيـة ”يس آي إيه“ وصفوا 
خروجهـم من صنعـاء باالنتكاسـة الكبرية ، 
وأشـار املسـؤولون إىل أن وكالة االستخبارات 
املركزية سحبت عرشات من العمالء واملحللني 
والعاملـني اآلخريـن مـن اليمـن كجـزء مـن 
عمليـة إخـراج أكـرب لحـوايل ٢٠٠٠ أمريكـي 
كانـوا متواجدين يف صنعاء، ومـن بني من تم 
إخراجهـم ضباط رفيعو املسـتوى عملوا عن 
كثـب مع املخابرات واألجهـزة األمنية اليمنية 

الستهداف أعداء أمريكا يف املنطقة.
• املسؤولون األمريكيون أن إغالق السفارة 
شمل رحيل أفراد عسكريني وعنارص رئيسية 
مـن الــ“يس آي إيه“ الذين يعملـون يف اليمن 
مع نظرائهـم اليمنيني والسـعوديني يف مركز 
الوكالـة اإلقليمي الـذي كان مقره يف صنعاء ، 
الحقا قالـت الوكالة األمريكيـة ”يس آي إيه“ 
إنها لم تتمكن من إنقاذ شـبكة اسـتخباراتها 
التـي جمعتهـا يف صنعـاء ، وأنهـا فقدت كل 

بياناتها ومعلوماتها.
حاليـون  أمريكيـون  مسـئولون  وأفـاد 
وسـابقون لصحيفة «واشـنطن بوست»، إن 
إغالق السفارة األمريكية يف اليمن، أجرب وكالة 
االسـتخبارات األمريكية الـ»يس آي إيه»، عىل 
تقليل نشـاطها ، وقالوا إن هـذا اإلجالء يمثل 
انتكاسـة كبـرية يف العمليـات املضـادة لفرع 

تنظيم القاعدة األكثر خطورة يف العالم.
وأشار املسئولون إىل أن وكالة االستخبارات 
املركزية، سحبت عرشات من العمالء واملحللني 
والعاملني اآلخرين من اليمن كجزء من عملية 
إخـراج أكـرب لحـواىل ٢٠٠٠ جنـدي أمريكي، 
كانـوا متواجدين يف صنعاء. ومـن بني من تم 
إخراجهم، ضباط رفيعو املسـتوى، عملوا، يف 

املعسكرات واألجهزة األمنية اليمنية ، 
من جانبه، أفاد مسئول بارز سابق مشارك 
يف مكافحـة اإلرهاب األمريكـي يف اليمن، بأن 
السـفارة كانـت تمثـل القاعدة األساسـية يف 
اليمـن لعمليـات املخابـرات األمريكيـة، ومن 
جانـب آخر، قـال مسـئولون أمريكيـون، إن 
وكالة االسـتخبارات لم تتمكن من سحب كل 
عنـارص «اليس آي إيه» من اليمن، مؤكدين أن 
«الوكالة» ستحاول إنفاذ شبكة االستخبارات 
التي تم جمعها بالتعاون مع اليمن والسعودية 
والحلفاء اآلخرين عىل مدى السنوات املاضية.

االسـتخباراتية  الرتتيبـات  بـأن  وأقـروا 
إقامتهـا  تمـت  التـي  األساسـية والعالقـات 
قـد تـرضرت ، فإغالق السـفارة، عىل سـبيل 
املثال، شـمل رحيل أفراد عسـكريني وعنارص 
رئيسـة من عمالء «اليس آي إيه» الذين عملوا 
يف السـنوات األخـرية مـع نظرائهـم اليمنيني 
والسـعوديني يف مركـز مكافحـة اإلرهـاب ىف 

العاصمة صنعاء. 
ونـرشت وكالـة املخابرات األمريكيـة فرقاً 
من نشطاء ومحللني يف اليمن، كما بنت قاعدة 
جوية مـن أسـاطيل للطائـرات بـدون طيار 
يف اململكـة العربيـة السـعودية، والتـي نفذت 
من خاللهـا عرشات الهجمات ضـد أهداف يف 

جزيرة العرب.

• السفري غحضع: لط غسث لفطرغضغني 
أي طعمئ يف خظساء

روى أحد السياسيني ، أن السفري األمريكي 
وبعد انتصار ثورة ٢١ سـبتمرب ، أخربه بأنهم 
فقـدوا دورهـم يف صنعـاء ، وأن اتصاالتهـم 
انقطعـت ، بني السـفارة وأجهـزة األمن وأنه 
لم يعد لألمريكيـني أي تواصل باألمن القومي 
والسـيايس بعدما كانت هناك شـبكة اتصال 
بينهـم ، وقال إنه لم يعد لألمريكيني أي مهمة 

يف صنعاء.
منذ ثورة ٢١ سبتمرب تتالت األحداث وانتهت 
بفرار السفري األمريكي واملارينز واليس آي إيه 
،  لتسـقط الوصاية األمريكيـة إىل األبد ولهذا 
يمكن وصف ما حـدث يوم ١١ فرباير ٢٠١٥ ، 
يوم التخلص من الهيمنة األمريكية والوصاية 

التي فرضتها عىل الوطن طيلة ستة عقود

ـــــــساء  11 شئراغر 2015 م
ورقة عمل

«ورصئ سمض»
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إْغَماٌن ق غئثأ طظ (اهللا) وغظاعغ باملعاجعئ طع أسثائه.. 
لغج عع إْغَمان الرجض وافظئغاء والخالتني

 : بحرى المتطعري:
آغٌئ واتثة جمسئ (الععغئ اإلْغَماظغئ) 

لطمسطط:ــ
ابتدأ الشـهيُد القائُد -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه- 
اإليَْمانيـة  الُهويـة  [ملزمـة]  محـارضة 
بالحديث عن آية عظيمـة فيها ُكّل الصفات 
التي إن توفرت يف إنَْسـان فهو مؤمٌن اإليَْماَن 
، حيـُث قـال: [سـيكون مقدمـة  الحقيقـيَّ
حديثنا حول قول الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل، أعوذُ 
باللـه من الشـيطان الرجيم: {آَمَن الرَُّسـوُل 
ِبَمـا أُنِزَل إَِليِْه ِمـن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمنُـوَن ُكلٌّ آَمَن 
ِبالّلِه َوَمالِئَكِتـِه َوُكتُِبِه َوُرُسـِلِه الَ نَُفرُِّق بنَْيَ 
ن رُُّسِلِه َوَقالُواْ َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك  أََحٍد مِّ
 َّ َربَّنَـا َوإَِليَْك اْلَمِصـريُ الَ يَُكلُِّف الّلُه نَْفًسـا إِال
ُوْسـَعَها َلَها َما َكَسـبَْت وََعَليَْها َما اْكتََسـبَْت 
َربَّنَا الَ تَُؤاِخذْنَا إِن نَِّسـينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ 
ا َكَما َحَمْلتَُه َعَىل الَِّذيَن ِمن  تَْحِمْل َعَليْنَـا إِْرصً
ْلنَا َما الَ َطاَقَة َلنَا ِبِه َواْعُف  َقبِْلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحمِّ
نَا  َعنَّا َواْغِفْر َلنَـا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا َفانُرصْ
َعَىل اْلَقـْوِم اْلَكاِفِريَن} (البقـرة:286-285) 

صدق الله العظيم. 
الُهويـة  هـي  الكريمـة،  اآليـة  هـذه  إن 
اإليَْمانيـة ألنبيـاء اللـه ورسـله وللمؤمنني 
جميعاً، هي البطاقة الكاملة العناوين ألنبياء 
اللـه ورسـله, والسـائرين عـىل طريقه من 
املؤمنـني بهم، هي تقريٌر للمؤمنني أنه هكذا 
يجب أن يكوَن إيَْمانُهم، هي تعريٌف باملسرية 
اإللهيـة ألنبياء الله ورسـله والصالحني من 
عبـاده جيـالً بعـد جيـل.. شـملت وبصورة 
موجزة املجاالِت اإليَْمانيـَة الكاملَة، بدءاً من 
اإليَْمان بالله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل، وهكذا تتصدر 
اآليـة الكريمة بالتقرير عىل اإليَْمان بالله، ثم 
تنتهي باملواجهة ألعدائه، أنه إيَْمان عىل غري 

هذا النحو ليس إيَْماناً].. 

السصائُث يف اإلْجَقم السزغط.. ضطعا سمطغئ:ــ
وأّكد -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه- بأن أية عقيدة 
يف اإلْسـَالم ال تؤثـُر يف النفس تأثـرياً إيَجابيٍّا 
ة وعزتهـا وكرامتها،  يـؤدي إىل انتَصـار األُمَّ
فهي ليسـت من اإلْسـَالم وال من دين الله يف 
يشء، حيـث قال: [إن اإليَْمـان، إن العقائد يف 
اإلْسـَالم العظيم كلها عمليـة.. كلها عملية، 
إيَْمـان يـرتك تأثـرياً عـىل النفس، ثـم نفس 
تـرتك تأثرياً يف واقع الحياة، ما عدا ذلك يعترب 
ُم وال يؤخـر, وال ينفع  إيَْمانـاً أجـوَف، ال يقدِّ
ال يف الدنيا وال يف اآلخـرة، وأوُل املؤمنني بهذا 
اإليَْمان هو الرسول محمد (صلوات الله عليه 

وعىل آله). 
إن اآلية هذه نزلـت يف الُقْرآن الكريم الذي 
ة،  هـو خطـاب للنـاس جميعـاً يف هـذه األُمَّ
والتـي أولهـا الرسـول محمد (صلـوات الله 
وسالمه عليه)، هكذا إيَْمان، وأن نعرف بأنه 
هكذا كان إيَْمان الرسـول (صلوات الله عليه 
وعـىل آلـه)، يعني ذلك أنـه بغـري إيَْمان من 
هـذا النوع ال نكون صادقـني حتى يف إيَْماننا 
بالرسـول (صلوات الله عليه وعىل آله)، ولن 
نلتقَي معـه يف الطريق اإليَْمانية, وال يف غاية 
تلـك الطريق, ال يف الدنيـا وال يف اآلخرة.. أَولم 
يقل اللـه له: {إِنَّ الَِّذيَن َفرَُّقـواْ ِدينَُهْم َوَكانُواْ 
ٍء} (األنعام: 159)  ِشـيًَعا لَّْسـَت ِمنُْهْم ِيف َيشْ
لسـَت منهـم يف يشء، ال تلتقـي مـع محمد 
ُة  (صلوات الله عليه وعـىل آله) ال تلتقي األُمَّ

مع رسـولها (صلوات الله عليه وعىل آله) إال 
يف طريـق إيَْمانية واحدة هـي: هذه الطريق 
التي بدأ الخطوة عليها الرسول (صلوات الله 

عليه وعىل آله)]. 

بصاشئ طشطعذئ:ــ 
اقساصاُد بأن رجعَل اهللا خطى اهللا سطغه وآله 

وجطط ضان (طسضغظاً، ودروغحاً)!!
ولفـت -َسـَالُم اللـِه َعَلــيْـِه- إىل ثقافٍة 
مغلوطـة ظاملة صّورت رسـوَل الله صلوات 
الله عليه وعـىل آله بما ليس فيه، حيُث قال: 
[هو (صلـوات الله عليه وعـىل آله) آمن بما 
أنـزل إليه من ربه، وعندما آمن بما أنزل إليه 
من ربـه كانت مصاديـق ذلك اإليَْمـان كلها 
حركة، كلها حركة نشـطة، كلها عمل، كلها 
اسـتقامة وثبات, كلها إخالص لله ُسبَْحانَُه 
َوتََعاَىل وانقطاع إليه وثقة عظيمة به؛ ألن ما 
أنزل إليه هو أنزل إليه من ربه الذي أرسـله، 
وأرسله إىل من؟! هل إىل نفسه، أم إىل البرشية 
كلها؟!. هل كان الرسـول (صلوات الله عليه 
وعىل آله) يكتفي بأن يبلغ اآلخرين، ويرشـد 
اآلخرين، ويعظ اآلخرين، ويأمر وينهى أولئك 
اآلخريـن، ثـم هو يقبـع يف زاوية مـن زوايا 
مسـجده، أَْو يدعو عىل أولئك، أم أنه كان هو 
يف مقدمـة املؤمنـني يف ُكّل امليادين؟. اإليَْمان 
بالرسـول (صلوات الله عليه وعىل آله) الذي 
يجب أن يرتسخ يف نفوس من يحملون العلم 
برسالته، يجب أن ينطلقوا هذا املنطلق الذي 
انطلق منه الرسـول (صلوات الله عليه وعىل 

آله), وأن يتَحــّركوا بحركته].. 
وأضـاف أيضـاً: [نرجـع إىل األنبيـاء، أَْو 
نرجـع إىل نظرتنا إىل األنبياء فنجد أنها نظرة 
غـري واقعيـة ونظرة غـري حقيقية؛ بسـبب 
األخطـاء الثقافيـة التـي تلقيناهـا فقدمت 
لنـا األنبيـاء مجموعة مـن املسـاكني الذين 
ال يعرفـون كيـف يتَحــّركـون، والذيـن ال 
يـكادون يعرفـون كيـف يتكلمـون، [أجواد 
أطيـاب مسـاكني اللـه]، فلم يكـن هناك ما 
يمكن أن يجعلنا نسـتلهُم من حياتهم، ومن 
أساليبهم، ومن حركتهم، ومن أعمالهم ومن 

مواقفهم الدروس املهمة].. 

الفعط الصاخر لــ(أرضان اإلْغَمان) :ــ
أشـار -َسـَالُم اللـِه َعَلــيْـِه- إىل اإليَْمان 
(الجامـد) بمالئكة الله، الـذي لم يرتك أثراً يف 
النفوس ولم يرفع من معنوياتها، حيث قال: 
[واإليَْمـان بمالئكة الله له قيمتُه الكربى، له 
أثـُره الكبريُ عند َمـن يعـِرُف املالئكة، وعند 
َمـن يعرُف الدوَر الذي يقـوُم به املالئكة.. قد 
يرى الناس أنفسـهم يف ظرف مـن الظروف 
وهم عازمون عـىل أن يتَحــّركـوا يف ميدان 
املواجهـة ألعـداء اللـه ولكنهـم قـد يـرون 
أنفسـهم قليـالً، وقد نرتـاح فيمـا إذا بلغنا 
أن هنـاك منطقـًة أُْخـــَرى تتَحــّرك نفس 
التَحــّرك أَْو عدد من الناس ينطلقون نفس 
االنطالقة ويقفـون نفس املوقف، أليس ذلك 

مما يعزز معنويات أنفسنا؟!].  

وصعف املقئضئ.. بةاظإ أولغاء اهللا 
وأظخاره:ــ

ووّضح -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه- األدواَر التي 
تقـوُم بهـا املالئكـُة إىل جانـب أوليـاء الله، 
حيـث قـال: [اإليَْمـاُن باملالئكـة باعتبارهم 
ُجنْداً مـن جند اللـه، اإليَْمـاُن باملالئكة متى 

مـا كنـت يف طريق تصبـح فيها جديـراً بأن 
تحَظـى بوقـوف املالئكة معك فإنـك قد ترى 
يف مياديـن املواجهـة آالفاً مـن املالئكة، من 
ُجنـد اللـه ينطلقـون وبكل إخـالص, وبكل 
نصيحـة, وبمـا يملكـون من خبــرة عالية 
لتثبيـت قلـوب املؤمنني متى مـا توجه األمر 
َك إَِىل اْلَمآلِئَكِة  اإللهـي إليهـم {إِذْ يُوِحـي َربـُّ
أَنِّي َمَعُكْم َفثَبِّتُـواْ الَِّذيَن آَمنُواْ} (األنفال: من 
اآلية 12).. قد ال نشـعر نحن بقيمة اإليَْمان 
باملالئكة، وقد ال يشـعر ُكّل إنَْسان قاعد، ُكّل 
إنَْسـان ال يحمل هم العمل يف سـبيل الله، ال 
يكـون إيَْمانـه باملالئكـة إال مجـرد تصديق 
بأنهم عباد مكرمـون، وأنهم كما حكى الله 
عنهم: {َال يَْعُصوَن اللََّه َمـا أََمَرُهْم َويَْفَعلُوَن 
َمـا يُْؤَمُروَن} (التحريم: من اآلية 6).. لكن يف 
أن يـرتك ذلك اإليَْمان أثراً يف نفسـه ال يحصل 
يشء؛ ألنـه ليـس يف ميـدان يرى فيـه قيمة 
إيَْمانه باملالئكة، لكـن أولئك الذين ينطلقون 
يف ميـدان العمـل يف سـبيل اللـه سـيعرفون 
أهمية اإليَْمان بمالئكة الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل، 
وقد تحـدث الُقْرآن عـن دور للمالئكة يف بَْدر 
ويف يـوم األحـزاب ويف أيام غريهـا يف حركة 
الرسـول (صلوات الله عليه وعىل آله) أولئك 
الذيـن خرجوا وعدُدهم قـد ال يزيد عىل نحو 
ثالثمائة شـخص إال عدداً قليالً، اللُه وعدهم 
بأنه سـيعزز بُجنْد مـن لديه، يبلـغ عددهم 
أضعـاف أضعـاف أولئـك، هنـاك سـيعرف 
اإلنَْسـان قيمة إيَْمانه باملالئكة، وسرتى بأنه 
لسـت أنت وحدك يف ميدان املواجهة، سـرتى 
تلـك املجاميع الصغـرية من املؤمنـني بأنها 
ليسـت وحدهـا هـي يف ميـدان املواجهة بل 
هنـاك آالف من مالئكة الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل 
الذيـن ليسـوا كمثلنـا يقعـدون ويتثاقلون, 
ويبحثون  ويتهربون,  ويتحيّلون,  ويعصون, 
عن مربرات. ال.. هم مـن ينطلقون انطالقة 
واحدة ال يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 

يؤمرون]. 
وأضاف -َسَالُم اللِه َعَلــيِْه-: [فإذا كانت 
معنوياتـك ترتفُع عندما تسـمع بـأن هناك 
عدداً قد يكون أقلَّ من هذا، أَْو أكثر فإن عليك 
أن ترتفع معنوياتك وتستشـعر القوة إذا ما 
كنـت يف طريـق سـتقف معك فيـه آالف من 
مالئكة الله، إذا ما توجه األمر منه ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل إليهم، فقط عليك أن تبحث عن كيف 
تؤهل نفسك، عىل تلك املجاميع أن تبحث عن 
كيف تؤهل نفسـها لتكون جديرة بأن تقف 
مالئكـة الله معهـا.. فإيَْماننـا باملالئكة هو 
إيَْماننـا بجند من جنود اللـه، متى ما تصدر 
أمـر إلهي نحوهـم: إنطِلقـوا لتثبيت نفوس 
املؤمنـني، فهـم من سـينطلقون بـكل جّد, 
وبكل إخالص وبكل نصح، ينطلقون ولديهم 
خـربة, ولديهم معرفة فيكـون لهم تأثريهم 
الكبـري يف تثبيـت نفـوس املؤمنـني, أَْو يف أي 
عمل يأمرهم الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل أن يقوموا 

به. إذاً ال بد من إيَْماننا بمالئكة الله]. 

افبر الثي غةإ أن غرتضه يف الظفعس 
[اإلْغَماُن بضاإ اهللا ورجطه]

اللـِه  -َسـَالُم  تحـدث  السـياق  ذات  ويف 
َعَلــيِْه- بأنه ال يجب أن يكون إيَْماننا بكتب 
الله ورسله إيَْماناً [جامداً]، بل يجب أن يرتك 
اإليَْمـاُن برسـل الله وكتبه آثـاراً يف النفوس، 

من أبرزها كما قال الشهيد القائد:ـــ

افبر افول: شغما غاسطص بظفعس الساططني 
يف جئغض اهللا:ـ

 قال الشـهيُد القائُد -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه-
:[فيما يتعلق بنفوس العاملني يف سـبيل الله 
حينمـا يـرون أنفسـهم بأنهم امتـداٌد لخط 
إلهـي واحد يتمثل يف خط كتب الله ورسـله، 
والسـائرين عىل نهج كتبه ورسله جيالً بعد 
جيل وعـرصاً بعد عرص, منـذ أول نبي وأول 
كتاب إىل خاتم األنبيـاء وخاتم الكتب الُقْرآن 
الكريم وسـيدنا محمد (صلوات الله وسالمه 
عليـه). هنـاك تشـعر بطمأنينـة أنك تميش 
وتسـري يف هذا الخط الذي ُرسمت لك غاياته, 
ونهايتـه يف آيات الُقْرآن الكريم، العاقبة التي 
يسـري إليها أولياء الله، الجـزاء العظيم الذي 
ينالونـه يف الدنيـا ويف اآلخرة، فرتى نفسـك 

لست وحيداً].. 

افبر الباظغ:ــ أن سثَل اهللا غصادغ أْن ق 
غعمض سئاَده يف أي زطان وطضان:ــ

قال الشهيُد القائُد -َسَالُم اللِه َعَلــيِْه-:ـ 
[اإليَْماُن بكتـب الله أيضاً هـو إيَْمان بتدبري 
اللـه الدائم املسـتمر للسـابقني مـن عباده 
واملتآخرين، بقيامه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل بهداية 
عباده السـابقني واملتأخرين، وأنه لم يأِت يف 
عرص من العصور ليهمـل عباده، ولم تقفل 
ملفات كتبـه يف أي زمن من األزمنة, وال عن 
أي جيـل مـن األجيال عـىل امتـداد التأريخ. 
إيَْمان بوحدة الرساالت، إيَْمان بوحدة الهدي 
اإللهـي لعباده، هذا ما يرتكـه اإليَْمان بكتب 
اللـه يف نفوس املؤمنني من أثـر تركه قبل يف 
نفس الرسول (صلوات الله عليه وعىل آله)]. 

افبر البالث:ــ أن عثى اهللا لظ غظصطَع إىل 
غعم الصغاطئ، سظ ذرغص أسقم دغظه:ـ

قال الشـهيُد القائُد -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه-
:ـــ[إن اللـه لم يهمل عبـاده يف أية فرتة من 
ة، لم يهملهم عن نبي من أنبيائه،  فرتات األُمَّ
أَْو عن ويل من أوليائه، ووارث من ورثة كتبه 
يسـري عىل نهج أي نبي من أنبيائه السابقني 

الذين تركوا كتباً يف أممهم]. 

افبر الرابع:ــ أن غحسر املسطط بالسجة 
والفثر؛ فظه سطى ظعب عآقء السزماء:ــ

قال الشـهيُد القائُد:ــ [اإليَْماُن بالرسـل 
مهمـني،  أشـخاص  مهمـة،  كشـخصيات 
اصطفاهـم اللـه، أكملهـم الله، لـم يكونوا 
أناسـاً عاديـني، أنـت حينئذ سـتحس وأنت 
تؤمن بأولئك العظماء -عىل امتداد التأريخ- 
تحس بافتخار، بعز، برفعة نفس، أن قدواتك 
عـىل امتـداد التأريخ، أن من أنت تسـري عىل 
نهجهـم, وعىل طريقهم هم أنـاس عظماء، 
اصطفاهـم اللـه وأكملهـم واختارهـم؛ ألن 
يكونوا هم املبلغني لدينه، لهديه إىل عباده]. 

افبر الثاطج:ــ أن ظاسّطَط طظ أجالغئعط 
وذرصعط لعثاغئ الظاس:ـ

قال الشهيُد القائُد -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه-: 
[الُقـْرآن الكريـم عـرض لنا عـدداً كبرياً من 
األنبياء والرسل ورشح لنا كثرياً من أحوالهم 
وأورد كثـرياً من نصـوص دعواتهـم, وأبان 
كثرياً من أسـاليب دعوتهم, وكشف لنا كثرياً 
عن خصائص نفسـياتهم، فيمـا تحمله من 
جٍد, من اهتمام، من إخالص، من نصح، من 

حرص عىل البـرش لهدايتهـم إىل رصاط الله 
املستقيم]. 

إن [جمعَدك] غةسض ُضّض حغء لغسئ له 
صغمئ سظثك:ــ

وأوضح -َسَالُم اللِه َعَلــيِْه- نقطة مهمة 
ا، وهي وجوُب االنطالقة يف سـبيل الله،  ِجــدٍّ
لنـدرَك أهميََّة ُكّل يشء من حولنا، حيُث قال: 
[يف مسرية الرسل (صلوات الله عليهم) الكثريُ 
مـن الدروس، الكثـريُ من الِعـَرب، لكنها كلها 
لن يكوَن لها قيمٌة -وهذه هي املشـكلة- أن 
من ريض لنفسـه بأن يظلَّ جامداً، فكل يشء 
لن يكوَن له قيمة لديـه. متى انطلقت، متى 
شعرت بتحّمل املسـئولية أمام الله ُسبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل، أن تكون من أنصـار دينه، أن تكون 
من العاملني يف سبيله، حينها ستعرف قيمة 
ُكّل يشء وأهميـة ُكّل يشء، كم مـن األنبياء 
يف الُقـْرآن الكريم عرفنا كثـرياً من أخبارهم، 
عرفنـا كثرياً عن تلك األمم التـي بُعثوا إليها. 
ولكـن نميش عـىل ُكّل تلك القصـص املهمة 
دون اعتبـار، دون اسـتلهام ما نحن بحاجة 
إليه من واقع تلك الشـخصيات املهمة، دون 
تعّرف عىل السـنن اإللهيـة، دون تعرف عىل 
األساليب املهمة التي يجب أن يتوخاها، وأن 

يعمل بها العاملون يف سبيل الله]. 

الشاغُئ طظ تثضري رجعل اهللا طتمث 
بــ[صخص افظئغاء السابصني]:ــ

ولفـت -َسـَالُم اللـِه َعَلــيْـِه- إىل حاجِة 
النبـي محمـد صلـوات اللـه عليـه وآلـه إىل 
سـماع ومعرفـة قصص إخوته مـن األنبياء 
السابقني، حيث قال: [الرسول (صلوات الله 
عليـه وعىل آلـه) أخربنا الُقـْرآُن الكريُم بأنه 
كان بحاجـة إىل أن يقصَّ عليه أنباَء الرسـل 
السابقني قبله، فَقصَّ عليه من أنباء الرسل، 
وقال بـأن الغاية من ذلك هو: {َمـا نُثَبُِّت ِبِه 
ُفـَؤاَدَك}؛ ألن فؤاَد النبي (صلـوات الله عليه 
وعىل آله) فؤاد رجل، قلب رجل مهتم، يعمل، 
ُكّل  أمـام  األحـداث،  ُكّل  وأمـام  يتَحـــّرك، 
املتمردين، أمـام املعاندين، أمام ُكّل الظروف 
واملواقف الصعبة، سـيكون ألخبـار األنبياء 
السـابقني أثره الكبري يف تثبيـت فؤاده {َوُكالٍّ 
نَُّقـصُّ َعَليَْك ِمـْن أَنبَاء الرُُّسـِل َمـا نُثَبُِّت ِبِه 
ُفَؤاَدَك} (هود: 120) {َلَقـْد َكاَن ِيف َقَصِصِهْم 
ُْوِيل األَْلبَاِب} (يوسف: 111). رسل الله  ِعْربٌَة ألِّ
وتلـك األمم التي بعثـوا إليها عدد كبري، وأمم 
كثرية، وأجيـال متعاقبة، وأزمنـة مختلفة، 

ونفسيات متعددة، وأحوال متباينة]. 

حغٌء سةغٌإ وغرغإ:ــ
وتعجب واسـتغرب -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه- 
مـن أُّمتنـا التـي هـي تحـت أقـدام اليهـود 
والنصـارى برغم الكم الهائـل من القصص 
الُقْرآني والكتب السـماوية، حيث قال: [من 
حسن حظنا نحن املسـلمني الذين نحن آخر 
األمـم أن كان بني أيدينا رصيد عظيم، رصيد 
مهـم ميلء بالعرب والـدروس، ميلء باملواقف 
املتماثلـة، واملواقـف املتباينـة، كلها دروس 
مهمـة، تـراث مهـم.. فمـن العجيـب، ومن 
الغريـب أن تضـلَّ أمٌة بني يديهـا هذا الرتاث 
العظيـم، هـذا الرصيـد املهـم الـذي عرضه 

الُقْرآن الكريم بني يديها]. 

يف مراحـل الـرصاع مع أعداء الله تحُصُل حالة خوف، أليسـت 
طبيعيـة يف الرصاع عنـد البرش كبرش يحصل خـوف ونقص من 
األمـوال واألنفس والثمرات أليسـت هذه تحصـل؟ لكن املؤمنني 
أنفسـهم عندما يمرون بأشـياء من هذه تعطيهم تجلدا تعطيهم 
صـربا، وعندما تكـون هي من جهة اللـه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل تكون 
إيَجابية أيضاً يف نفس الوقت إيَجابية، فيجب هنا أن تصرب، تصرب 
لتنجح يف هذا االبتالء اإللهـي الذي يعطيك يف نفس الوقت تجلدا. 

[سورة البقرة الدرس الثامن ص: 10]

أحياناً تأتي بعُض الصعوبات تكوُن هي تعتربُ من أهم األشياء 
لإليَجابيات التي بعَدها، ويكوُن لبعض األعمال التي تبدو صعبًة، 
أَْو بعض املشـاكل التي تعرتض الناس أحيانا يكون لها أثر كبري 
جداً يف نفوسـهم وبالنسـبة للعمل الذي ينطلقوا فيه. [آيات من 

سورة الكهف ص: 17]

قد يكوُن اإلنَْسـاُن بطبيعته يعجبُه يـرى كثرياً كثرياً.. ال، لتكن 
مركـزاً عـىل الطيب وأنت تحـول الكثري هـذا إىل طيـب، وتكون 
توجيهاتـك أن تحـول الناس إىل طيبـني بما تعنيـه الكلمة، لكن 
ال تعتقد أن املسـألة مرتوكـة - عندما يقول: ال يسـتوي الخبيث 
والطيـب - سـيميز الخبيث مـن الطيب، هذه سـنة إلهية، وتأتي 
بعضها مـن داخل االبتالءات، هذا خرج مـن هنا، وهذا خرج من 

هنا. [سورة املائدة الدرس الثالث والعرشون ص:27]

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ
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 : طاابسات
أربعـة وأربعـون عامـاً عـىل انتصار 
اإليرانيون  يواظـُب  اإلسـالمية،  الثـورة 
عىل املشـاركة املليونية يف احتفاالتها يف 
ما يشبه االسـتفتاَء السنويَّ عىل الثورة 
ومبادئها وسياسـاتها املعتمدة وتجديًدا 
للميثاق والثوابت، َحيُث تدفقت الحشود 
املليونية من ساحات وشوارع العاصمة 
(آزادي)  الحريـة  سـاحة  إىل  طهـران 

لالحتفال بهذه الذكرى. 
اإليرانـي  الرئيـس  أّكــد  األثنـاء  يف 
السـيد إبراهيم رئييس أن صموَد الشعب 
اإليراني هزم الضغـوط القصوى ألعداء 
الغـرب  وأن  اإلسـالمية،  الجمهوريـة 
قد اعـرتف بذلـك، الفتاً إىل أن «الشـعب 
اإليرانـي سـجل اليـوم ملحمـًة كبـريًة 
وأفشـل مخّططاِت األعداء، وهو حرض 
اليـوم إىل السـاحات واملياديـن ليجـدد 
البيعة لإلمام والقائد والشهداء ولثوابت 

الثورة ومبادئها». 
أمـس  اإليرانـي،  الرئيـس  ووصـف 
الحشـود  أمـام  لـه  كلمـٍة  يف  السـبت، 
مسـريات  يف  املشـاركة  الجماهرييـة 
إحيـاء الذكرى الــ 44 النتصـار الثورة 
اإلسـالمية  الثورة  انتصـار  اإلسـالمية، 
«بيوم بداية االستقالل ونهاية االستبداد 
وتحّقق إراَدة الشـعب اإليراني العظيم»، 
وقـال: «نحـن لم نجتمـع اليـوم لنخلد 
ذكـرى الثـورة فحسـب بل جئنـا يف 11 
شـباط/ فربايـر هـذا العام لنقـول إننا 
انترصنا من جديد عىل مخّطط العدو». 

اإليرانـي  الشـعب  أن  عـىل  وشـّدد 
سـيواصُل طريَق التقدم واالزدهار رغَم 
مؤامرات األعـداء وفرضهم حروباً عليه 
وقـد خـرج منها منتـرصاً، الفتـاً إىل أن 

«الغريـَب إزالـُة الكونغـرس األمريكـي 
لكيانـات إرهابية عن الئحته السـوداء، 
وهـذا األمـر وصمة عـار عـىل الواليات 
املتحـدة».  َوأََضــاَف السـيد رئييس أن 
«بالدنـا ورغـم الحظـر الجائـر عليهـا 
وثابتـة،  كبـرية  باسـتثمارات  تتمتـع 
وتعاظمـت قدراتنـا يف ُكــّل املجـاالت» 
منوًِّهـا إىل أن «الغـرب أراد مـن خـالل 
مـرشوع االحتجاجـات إثـارة الفتنة يف 
بالدنا، وشـنّوا حرباً هجينـة عليها عىل 

مختلف الصعد». 
وأوضـح رئيـيس، أن «الغـرب خطط 
ملـرشوع االحتجاجـات بعد فشـل ُكـّل 
ضغوطه وعقوباته عىل شـعبنا»، أّكـد 
أن «صوت املاليني من شـعبنا اليوم هو 

أبلغ رد عىل مؤامرات األعداء». 
وأَشـاَر الرئيس اإليراني إىل أن مكانة 

املـرأة يف الجمهوريـة اإلسـالمية هي يف 
أعىل املقامات بينما مكانتها لدى األعداء 
هـي يف الدرك األسـفل، وقال: «نسـاؤنا 
حرائـر ويتمتعن بالحريـة ويحرضن يف 
ُكـّل املجاالت بفضل الثورة، ولنا كلمتنا 

العليا يف مكانة املرأة املرموقة لدينا». 
ولفت السيد رئييس إىل أن «الغرب هو 
من أنشـأ داعـش ومّوله وسـّلحه لقتل 
األبريـاء، لكـن شـهداءنا ويف مقدمهـم 
الحاج قاسـم سـليماني قضوا عىل هذا 
مضيًفـا: «نفخر  اإلرهابـي»،  التنظيـم 
بأننا نراعي حقوق اإلنسان بينما الغرب 
شوهها ومثال عىل ذلك االنتهاكات بحق 
شعوب فلسطني واليمن وأفغانستان». 

وشـّدد عىل أن الغرب هو الذي ينتهك 
الجرائـم  ويرتكـب  اإلنسـان  حقـوق 
الشـنعاء، وتابـع: «اليـوم إنهـا حـرب 

االرادات، إراَدة شعبنا وقيادته الحكيمة 
والقـوات املسـلحة ونسـائنا ورجالنـا 
وإنجازاتنا..  باسـتقاللنا  ومتمسـكون 
رايتنا نريدها دائماً مرفوعة عاليًا ويجب 
أن تـزداد قوة وشـموخاً، ومتمسـكون 
بإحقاق الحق وبإيران واحدة ال رشقية 

وال غربية». 
وأردف: «نـدرك أن الغـرَب أراد فقط 
زرَع الفتنـة وأرس إيـران ولم يكـن أبداً 
يريد إرسـاء حقوق شـعبنا، وسنواصل 
بمواجهـة  بـدأت  وحكومتنـا  مسـرينا 
القضايـا الطارئـة كما حصـل يف أزمة 
كورونا، َحيـُث وصلت أعداد الوفيات إىل 

الصفر». 
أن  إىل  رئيـيس  السـيد  أشـار  كمـا 
الحكومة اإليرانيـة «تمّكنت من تجاوز 
العجز الذي بلغ املليارات وكذلك مشاكل 

االستثمارات وقد تمّكنا من َحـّل الكثري 
مـن املشـاكل، وقـادرون عـىل تجـاوز 
ُكـّل املشـاكل االقتصاديـة التي يعانيها 

شعبنا». 
ويف جانـب آخر، تقّدم السـيد رئييس 
الرتكـي  للشـعبني  التعـازي  «بخالـص 
الصديقـني  البلديـن  يف  والسـوري 
والشقيقني لنا، وشعبنا أثبت أن الصّديق 
الويف لحلفائه»، مضيًفا: «نحن أصدقاء 
لجميع األصدقاء وعىل األعداء أن يعلموا 
أنهم لن يتمّكنوا مـن إيجاد موطئ قدم 

لهم يف منطقتنا». 
وشـّدد الرئيس اإليرانـي عىل رضورة 
أن ترتكز الطاقات عىل إرسـال وإرسـاء 
األمـل يف النفوس، وأن مـن يزرع اليأس 
بني الشـعب اإليراني هو من ينفذ مسري 
األعداء»، وختم السـيد رئيـيس بالقول: 
أن  اعلمـوا  لكـم..  خادمـاً  «بصفتـي 

مستقبل بلدكم مزدهر». 
الختامـي  البيـان  أّكــد  السـياق،  يف 
واألربعـني  الرابعـة  الذكـرى  ملسـريات 
النتصـار الثورة اإلسـالمية عىل رضورة 
ولبنـان  فلسـطني  يف  الشـعوب  دعـم 

وسوريا واليمن والدفاع عنهم. 
«نحـن  الختامـي:  البيـان  وقـال 
الشـعب الثـوري نعلـن حقانيـة محور 
املقاومة ورضورة الدفاع عن الشـعوب 
املظلومـة يف فلسـطني ولبنان وسـوريا 
واليمـن ودعمهـا، ونؤّكــد عـىل تعزيز 
العمق االسـرتاتيجي لنظام الجمهورية 

اإلسالمية». 
الوحـدة  «أن  عـىل  البيـان،  وشـّدد 
والتعاضد  الوطنية  واللحمة  والتماسـك 
بني جميع القوميات والطوائف واألديان 
يف البالد هـو واجب ديني وثـوري وأهم 

اسرتاتيجية لهزيمة العدو». 

 : طاابسات
االحتـالل  قـواُت  اقتحمـت 
املاضيـة  الليلـة  الصهيونيـة 
متفرقة  مناطَق  السبت،  وفجر 
من الضفـة والقدس املحتّلتني، 
واشـتباكات  مقاومـة  وسـط 
عنيفـة مـن الشـبان وإطـالق 
خـالل  املقاومـني  مـن  النـار 

اقتحام جنني. 
محليـة  مصـادر  وأّكــدت 
اقتحـاَم أعداد كبـرية من قوات 
االحتـالل بلدة عناتـا يف القدس 
املحتّلـة، فجر السـبت، وسـط 
والتصدر  الشـبان  من  مقاومة 

لهم باملفرقات النارية. 
تجـددت  جانبهـا،  مـن 
املواجهات ضد قـوات االحتالل 
بالقـدس  العيسـاوية  بلـدة  يف 
املحتّلـة، كمـا اقتحمـت قوات 
قضـاء  جبـع  بلـدة  االحتـالل 
محافظة جنني، َحيُث حارصت 
عدداً من املنازل خالل اقتحامها 
مـن  عـدد  اعتقـال  ومحاولـة 

الشبان. 
وبينـت مصـادر محليـة أن 
«املقاومـني أطلقـوا النار تجاه 
قوات االحتـالل أثناء اقتحامها 

بلـدة جبـع قضـاء محافظـة 
جنني». 

االقتحامـات  هـذه  وتأتـي 
بعـد سـاعات قليلة مـن تنفيذ 
قراقع  حسـني  البطل  الشـهيد 
31 عامـاً عملية دهس بطولية 
يف القـدس املحتّلـة أَدَّت ملقتـل 

مسـتوطنني اثنـني، وإصابة 7 
آخريـن بجـروح بـني خطـرية 

ومتوسطة. 
االحتـالل  قـوات  أن  يذكـر 
رفعت السبت، مستوى التأهب 
يف الضفـة الغربيـة إىل الدرجـة 
عمليـة  أعقـاب  يف  القصـوى، 

القدس البطولية. 
االحتـالل  قـوات  وأصـدرت 
الضفـة  يف  للقـوات  تعليمـات 
الغربية برفع مسـتوى اليقظة 
خشـية عمليات مستوحاة من 
لقناة  العمليات األخـرية، وفقاً 

كان العربية. 

رئغسغ شغ الثضرى الـرئغسغ شغ الثضرى الـ4444 قظاخار البعرة اإلجقطغئ..  قظاخار البعرة اإلجقطغئ.. 

خمعُد الحسإ اإلغراظغ عجم ضشعَط افسثاء الُصخعى

شطسطني املتاّطئ: صعاُت اقتاقل تصاتُط 
طظاذَص بالصثس املتاّطئ واملصاوطُئ تاخثى لعا

ترضغا: صعُة زلجال اقبظني 
تسادل 500 صظئطئ ظعوغئ

 : وضاقت

فيمـا أعلنت تقاريُر رسـميٌة عن ارتفـاع حصيلة ضحايا 

زلـزال تركيا وسـوريا إىل أكثر مـن 25 ألفـاً، ّرصح أورهان 

تتار، املدير العام للزالزل والحد من املخاطر يف إدارة الكوارث 

الرتكية، بأن الطاقة املنبعثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 

درجة تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية. 

ويف تفاصيـل الهـزات األرضية التي رضبـت جنوب رشق 

تركيـا االثنـني، قال تتـار يف ترصيحـات صحفيـة يف أنقرة 

السـبت: إن «الزلزال األول بقوة 7.7 درجة استمر 65 ثانية، 

ومدة الزلزال الثاني 45 ثانية، ومع وقوعهما اهتزت املنطقة 

بشكل خطري ملدة دقيقتني تقريباً». 

وتعليقاً عىل مزاعم حدوِث نشاٍط بُركاني بعد الزلزال قال 

املسـؤول: «لـم نالحظ تدفقاً للحمـم أَو الرمـاد الربكاني أَو 

تدفق النفط والغاز يف منطقة الزلزال». 

وأَفادت إدارة الكـوارث والطوارئ الرتكية بتسـجيل أكثَر 

من ألفي هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال فجر االثنني. 

وحسـب آخـر إحصائية رسـمية نرشت صباح السـبت، 

بلغـت حصيلـة ضحايا الزلزال يف تركيـا 21.043 حالة وفاة 

َو80.097 مصابـاً حتـى اآلن، بينمـا رصح الرئيـس الرتكي 

رجـب طيب إردوغان يف وقٍت الحـق بالقول: «عثر حتى اآلن 

عـىل 21848 جثـة يف تركيـا»، وأن «نحو 460 ألـَف مواطن 

يقطنون املدارس واملؤّسسـات التعليمية وسندعم املواطنني 

مادياً ليتمّكنوا من دفع اإليجارات». 




    
   



السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1587)

األحد 
21 رجب 1444هـ  
  12 فرباير 2023م

ضطمئ أخغرة

زلجاُل ترضغا وجعرغا واخاقُف 
املساغري اإلظساظغئ

ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ

إنَّ ما حدث يف تركيا وسوريا؛ 
يفِرُض  ــر  املدمِّ الزلزال  بَسـبِب 
مـع  التعاُطـَف  الجميـع  عـىل 
مـن  عـىل  ـَم  والرتحُّ الضحايـا 
قىض نحبـه، والدعاَء للمصابني 

بالسالمة.
ولكن كشـف لنا هذا الحادُث 
األليُم اختالَف املعايري اإلنسانية 
ـة أمريكا،  لـدى الغـرب، وَخاصَّ
ومدى تأثري املواضيع السياسية 
عـىل هذه املعايري، وقد لفت نظَر الجميـع التَحرُُّك الرسيُع من 
قبل معظم الدول لتقديم املسـاعدات اإلنسـانية وإرسال فرق 
اإلنقـاذ بمختلف أنواعها إىل تركيـا؛ للتخفيف من آثار الزلزال، 
كما أعلنت الكثري من الدول التزاَمها بتقديم املساعدة ملواجهة 
أوضـاع مـا بعد الزلـزال، وهذه املواقـُف إيجابيـٌة ويجُب عىل 

الجميع اتِّخاذُ مثل هذه املواقف. 
كنـا نتمنـى أن ترسي هـذه املعايريُ عىل سـوريا كما رست 
ام ما زلنا نسـمُع يف مختلِف  عـىل تركيـا، فبعَد مرور عـدة أَيـَّ
املناطق السورية املناشـداِت من قبل املسؤولني للعالم لتقديِم 
املسـاعدات الرضورية التي يحتـاُج اليها املتـرضرون، ولكن 
لـم تبدأ هذه املسـاعداُت تدُخـُل املناطَق السـوريَة إالَّ يف اليوِم 
الخامس برغم أن الكثريَ من الدول كانت قد أعلنت أنها أرسلت 

أَو أنها تستعدُّ إلرسال املساعدات الالزمة.
ـُل العقوباُت التـي أقرتها األمُم املتحدة عىل سـوريا  وتتحمَّ
املسـؤوليَة الرئيسـية يف تأخري وصول املساعدات للمترضرين 
من الزلزال، إىل جانب العقوبات التي أقرتها أمريكا تحت اسـم 
(قانـون قيرص)، وتتحـدث أمريـكا واألمم املتحـدة بأن هذه 
العقوبات ال تشـمل املسـاعدات اإلنسـانية، وتوالت اإلعالناُت 
من كثرٍي من الدول أنها عىل اسـتعداٍد إلرسال مساعدات وفرق 
إنقاذ إىل مطارات سـوريا عندما تسنُح الفرصة، وكان الوقت 
يمـر والناس ينتظرون، واألمُل بإنقاذ ناجني يتضاءل، وال أحد 

يعلم ما هو سبب ذلك!
ويف اليـوم الخامس، أعلنت أمريكا تعليـَق بعض العقوبات 
عىل سـوريا، وبذلك انفرجت األزمة وبدأت املساعداُت بالتدفق 
عىل سـوريا، وهذا يؤّكـُد أن العقوباِت األمريكيَة كانت السبَب 
يف مـوِت الكثرِي من السـوريني؛ نظراً لعدم وصول املسـاعدات 
ُف األمريكي  وفرق اإلنقاذ يف الوقت املناسب، كما يؤّكـُد الترصُّ
أن املعياَر الرئييسَّ للحصول عىل املسـاعدات الدولية هو الوالُء 

ألمريكا، وَمن ال يسري يف ركبها ال يستحقُّ العيش. 
وال ننىس أن نشـريَ إىل أن بعَض الدوُل تمّكنت يف األيّام األوىل 
من تخطِّـي حاجـِز العقوبات األمريكية وسـارعت بإرسـال 
مساعداٍت إنسانيٍة وفرق إنقاذ إىل سوريا، منها العراق وإيران 
والجزائر وروسـيا؛ ولهذا يجُب أن يعرَف الجميُع أن أمريكا ال 
يعنيها اإلنساُن لذاته، وما يعنيها هو اإلنساُن املوايل لها فقط.

ـاب سطغ  وعَّ

ما زال هناك من يسـتطيعون إنكاَر أن 
فربايـر ٢٠١١ كان مفرتَقـاً حتمياً لطرق 
إدارة البـالد بآليـات عقيمـة، فرباير الذي 
حمـل يف طياتـه فتيـَل انفجـار املكبـوِت 
السـيايس واالقتصادي واالجتماعي الذي 
انهـك املواطنني طوال عقود من ُحكم عيل 
عبداللـه صالح ومعه التحالُف السـيايس 
القبيل العسكري الذي انقلب عىل اتّفاقية 

الوحدة.
واليوَم تتباكـى األدواُت عـىل تمهيدها 
ملسـاحة القبول الشـعبي التي حظي بها 
األنصـار ويذرفـون الدمع عـىل تداعيات 
حـني  بنفسـها  هـي  اختارتهـا  كارثيـة 
تركت السـاحَة وقبلـت بإلغاء الدسـتور 
ورضيـت بهيكلـة الجيـش ووافقت عىل 
مرسحيـة االنتخابـات الهزيلـة بمرشـح 
إزاء  وتعامـت  عينيهـا  وأغلقـت  وحيـد 
املئات مـن عمليات االغتيال للعسـكريني 
الوطنيـة،  والشـخصيات  والسياسـيني 
ا تبقى  وشـاركت يف جهود تفريغ البلد ِممَّ
من محتواه السـيادي، وحشدت األسانيد 
الرشعيـة املتناِقضـة للذود عمـا يتوافق 

مـع انتهازيتهـا السياسـية واالقتصادية 
وجشـعها املتنامـي وَرشاهتهـا الجهوية 

والفئوية.
وُكلُّ ذلـك بَهدِف الحصول عىل أكرب قدر 
ممكـن من املكتسـبات البليـدة والتافهة 
خالل مختلـف املواقف املرحلية واقتناص 
إيرادات ومزايا ومراكز نفوذ جديدة، فنجُد 
عىل سـبيل املثال حميد األحمر يقول تارًة 
نيابًة عـن حزبه: إن صعـدة يف أيٍد أمينة. 
وتـارة يسـتنكر ما قاله هـادي عن عودة 
عمـران إىل ُحضن الوطن، ثم كيف تتباكى 
تلك األدوات اليوم -وهي التي انقلبت عىل 
اتّفـاق السـلم والرشاكة- عـىل مصداقية 
ومبـادئَ وثوابَت وأسـٍس هامـة للحكم، 
وانقلبـت عـىل املـؤدَّى الحقيقـي للثورة 
الشـعبيّة وحتى عىل مرتكـزات املعارضة 
السياسـية الوطنية النزيهـة، َوأمعنت يف 
دهس الدستور والقانون، وأذعنت للسفري 
األمريكـي، وبالغت يف االنحنـاء ملتطلبات 
إدارتـه البيضاويـة، ولم تنفـك عن قولها 
َسـْمعاً وطاعة لسـفراء «العـرش» بعَدما 
أطلقـت النـاَر عـىل رفـاق االعتصامات؛ 
إلجبارهم عـىل إخالء السـاحات يف نفس 
يوم تدشـني الحـوار الوطنـي ١٨ مارس 

٢٠١٢م، إىل آخـر املوبقات التاريخية التي 
ارتكبتها عن طيب خاطر. 

الخالصـة: عانـت اليمـُن َكثـرياً يف ظل 
تناُزِع أقطاب الحكم أَو ما يمكن تسميته 
رؤوس  عـىل  العبثـي  الرقـص  بمعركـة 
الثعابـني الحليفة، وهذه التسـمية -كما 
يعـرُف الجميع- تسـتنُد إىل الوصف الذي 
أطلقه صالح نفُسـه عىل الرصاع الحقري 
الذي دفع املواطُن ثمنَه من قوته وأنفاسه 
ودمه يوَم انسـحق تحَت وطأتـه يف أتون 
الوضع األسـوأ والحالة اللعينة التي ازداد 
احتداُمهـا خالل ٢٠١١م وما سـبقها من 
إرهاصاٍت كارثيـٍة أهلكت البـالَد والعباَد 
إىل  منذ مطلـع األلفيـة الثالثـة، ُوُصـوالً 
نتائـج القـرارات الغبيـة التـي اتخذتهـا 
أطـراُف املعـرتك السـيايس بمعـزٍل عـن 

مصلحة الشعب والبلد.
وأخرياً ما دام اآلخـُر من أدوات الخارج 
ال يقبَـُل باآلخـر وال يؤمـُن بالرشاكة وال 
يستطيُع قراءَة املشهد السيايس بمختلِف 
تجلياِتـه، مستسـلماً لُعقـدِة االضطهـاد 
الوهمية َوللوسـواس الَقْهريـة الخيالية، 
فابرشوا بما يُنِهي صلَفه وغطرسـتَه عن 

ُكلِّ اليمن. 

ر رالشئاُء املطعَّ الشئاُء املطعَّ


