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جدد التأكيد لكل القوى يف الداخل واخلارج السعي إىل حتقيق انتقال سلمي للسلطة :

السيد عبدامللك  :أدعو كل األحرار والشرفاء
إىل اجتماع واسع وتارخيي ملراجعة الوضع الداخلي
واخلروج مبقررات هامة واستثنائية وتارخيية
 على اجلميع أن ال يقلق من اجتاه املسار الثوري جيشنا الوطين اثبت فعال وطنيته وحبه لبلده وشعبه وأنه سيكونإىل جانب شعبه مهما كانت التطورات ومهما كانت األحداث

الدور الكبري للجان الثورية يف جتفيف منابع الفساد
تحركات مشبوهة لعناصر القاعدة وحزب اإلصالح على مقربة
من بعض المعسكرات التابعة للجيش في محافظة مأرب

طائرة أمريكية بال طيار تقصف منطقة حريب حمافظة مأرب وتقتل ثالثة أشخاص

سخط شعبي من إنتهاك الطائرات األمريكية بال طيار للسيادة اليمنية
ملتقى الطالب الجامعي يحيي الذكرى األولى إلستشهاد الدكتور أحمد شرف الدين
الرئيس السوري بشار األسد :

الكيان اإلسرائيلي يقدم الدعم للجماعات املسلحة يف سوريا

ختوفات غربية وإقليمية
وردود افعال غامضة
خبصوص تطورات الوضع
يف الشارع اليمين
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مصنع أمسنت عمران يقر خفض سعر كيس اإلمسنت إىل  1500ريال
اق��ر الإج��ت��م��اع ال��ذي عقدته ي��وم �أم�س
الثالثاء �إدارة م�صنع عمران خف�ض �سعر
كي�س اال�سمنت ال��واح��د اىل  1500ري��ال
بدال عن ال�سعر ال�سابق  1570ريال .
وا�ستعر�ض الإجتماع تقرير مدير عام
امل�صنع خ��ال��د املقدمي ال���ذي او���ض��ح �أن
انتاجية امل�صنع بلغت العام املا�ضي 965
�أل��ف طن من م��ادة اال�سمنت ،مقارنة مبا
كانت عليه يف ال��ع��ام2013م والتي بلغت
م��ل��ي��ون و� 3أط��ن��ان ب���إن��خ��ف��ا���ض � 38أل��ف
طن ...وارجع التقرير �أ�سباب الإنخفا�ض
�إىل االح���داث التي �شهدتها املحافظة يف
العام2014م اىل جانب ارتفاع ا�سعار يف

اللجان الشعبية واجليش يطاردون فلول التكفرييني
من مناطق عدة حماذية حملافظيت شبوة ومأرب
متكنت اللجان ال�شعبية بالتعاون مع �أف��راد
اجلي�ش التابع للواء  135م�شاه من طرد عنا�رص
تنظيم ما ي�سمى القاعدة من العديد من املناطق
واملع�سكرات التي متركزت فيها �رشق منطقة
قيفة حمافظة البي�ضاء
وبح�سب م�صادر ميدانية ف�إن اللجان ال�شعبية
واجلي�ش متكنوا من طرد العنا�رص التكفريية
من دار النجد واملتار ومنطقة ال احمد و�صوال
اىل جبل الروق واجلبال املطلة على منطقة يكلى

وم�شرييف التي تتمركز فيها تلك العنا�رص
اال�ستخباراتية بعد ���س��ق��وط ال��ع����شرات من
مقاتلي القاعدة بني قتيل وجريح ،فيما فرت
العنا�رص االخرى نحو مارب و�شبوة.
امل�صادر اكدت ان اللجان ال�شعبية عازمة على
دك العنا�رص التكفريية يف داخل معاقلهم ،فيما
تبقى من مناطق البي�ضاء ،و�ص ً
وال اىل املناطق
امل��ح��اددة ملحافظتي �شبوة وم����أرب من اجتاه
ال�رشق.

األجهزة األمنية تضبط مخسة
متهمني جبرمية اغتيال رئيس
حمكمة بين احلارث وجنله

�أعلن مدير عام �رشطة �أمانة العا�صمة العميد عبد الرزاق امل�ؤيد ،عن
متكن �أجهزة الأمن من �ضبط خم�سة متهمني بجرمية اغتيال رئي�س
حمكمة بني احلارث القا�ضي احمد العن�سي وجنله �أنور و�إ�صابة
خم�سة من �أفراد ال�رشطة الق�ضائية والتي حدثت يف الـ  18من يناير
اجلاري.
واكد مدير �رشطة امانة العا�صمة �أن �أجهزة الأمن �ضبطت خم�سة
متهمني مع الطقم و�سالح اجلرمية ،مبينا �أنه وجه ادارة �أمن بني
احلارث ب�إر�سال �أوليات الق�ضية مع املتهمني اىل النيابة اجلزائية
املتخ�ص�صة اليوم.
وكان النائب العام قد كلف رئي�س ووكيل النيابة املتخ�ص�صة يف
�أمانة العا�صمة بتويل التحقيق يف الواقعة واحالة الق�ضية اىل املحكمة
االبتدائية اجلزائية املتخ�ص�صة ب�أمانة العا�صمة.
هذا وقد طالب جمل�س �إدارة نادي ق�ضاة اليمن اجلهات االمنية
ب�رسعة �ضبط جميع الفارين م��ن وج��ه العدالة على خلفية هذه
الق�ضية مبوجب اوامر القب�ض القهرية ال�صادرة عن النيابة ،داعيا
اع�ضاء اجلمعية العمومية لنادي الق�ضاة باال�ستمرار يف تعليق
جل�سات املحاكمات حتي ا�شعار النادي لهم بخطاب عن و�صول
الأوليات مع املتهمني يف الق�ضية اىل النيابة املخت�صة ليتقرر رفع
تعليق العمل بعد ذلك.
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الوقود ،وكذا االزمة التي ت�شهدها البالد
ب�شكل عام.
و�أ���ش��ار التقرير �إىل �أن ادارة امل�صنع
ت�سعى اليجاد منظومة متكاملة للتخفيف
م��ن �إ���س��ت��خ��دام ال��وق��ود ال��ت��ي ي�ستهلكها
امل�صنع م��ن م��ادت��ي ال��دي��زل وامل����ازوت ،
و�إ�ستبدالها مبنظومة تعمل بالفحم االقل
كلفة مما �سينعك�س على خف�ض ال�سعر ملادة
اال�سمنت.
و�أكد مدير عام امل�صنع �أن انه مت اتخاذ
عدد من التدابري واالجراءات �ضمن خطة
امل�صنع للعام احلايل2015م بهدف زيادة
االنتاج وحتقيق ن�سبة الزيادة املرجوة يف

�صايف االرباح واجلوانب الإرادية االخرى
من ال�رضائب وح�صة احلكومة وبالتايل
رف���ع مبيعات امل�صنع مب��ا يلبي الآم���ال
والطموحات املن�شودة.
منوها ب��ال��دور امل��ن��اط بامل�صنع يف رفد
خزينة الدولة باملوارد باعتبارها من اهم
امل�صادر وامل��رت��ك��زات اال�سا�سية لتعزيز
وتقوية االقت�صاد الوطني و�سبل التنمية
ال�شاملة وامل�ستدامة ..الفتا �إىل ما يقوم به
امل�صنع من م�ساهمة يف البناء االقت�صادي
الكلي واالج��م��ايل للبلد م��ن خ�لال م��ا يتم
ت���وري���ده م��ن م��ب��ال��غ ت�����ص��ل اىل م��ل��ي��ارات
الرياالت �سنويا.

اللجان الثورية تنفي قيامها بإيقاف صرف مرتبات املوظفني لشهر يناير احلالــي
نفت اللجان الثورية يف بيان لها الإ�شاعات التي يروج
لها مطابخ �إع�لام الإخ���وان بخ�صو�ص قيامها
ب�إيقاف �رصف مرتبات �شهر يناير احلايل
ملوظفي الدولة
و�أكدت اللجان الثورية يف بيان لها �أنها
�ستقف �إىل جانب املوظفني العاملني يف
قطاع الدولة مبختلف جهاتها وان ال
عالقة للجان الثورية ب�إيقاف املرتبات
و�إن��ه��ا ت�سعى جاهدة الل���زام اجلهات
املعنية ب����صرف امل��رت��ب��ات يف موعدها
املحدد دون ت�أخري خا�صة وان تلك املبالغ
متوفرة لدى اخلزينة العامة.
كما �شكرت اللجان الثورية الإخ��وة املوظفني
الذين التزموا بالدوام وعك�سوا �صورة وطنية رائعة ت�ؤكد

حر�صهم على الوطن.
و�أهابة اللجنة الثورية بالإخوة املوظفني من
عدم الوقوع يف فخ تلك ال�شائعات التي
تريد خلق حالة ا�ضطراب و�سخط عام
�ضد الت�صحيح ومكافحة الف�ساد التي
تراكمت خالل ع�رشات ال�سنني لت�صب
يف �صالح العابثني والفا�سدين
ك��م��ا �أك�����دت ال��ل��ج��ن��ة �أن م��ث��ل ه��ذه
التحركات امل�شبوهة يف مثل هذه الأيام
لي�س �إال نتيجة م�ؤامرات بع�ض الأيادي
الأمريكية التي فقدت م�صاحلها يف هذه
املرحلة ومن هنا ندعو جميع مواطني ال�شعب
اليمني لليقظة ملثل هذه امل�شاريع التمزقية التي
تدمر الوطن .

دور اللجان الثورية يف جتفيف منابع الفساد
تقرير :عرفات الحاشدي

لقد حققت اللجان الثورية اجنازات
عظيمة يف ف�ترة قيا�سية يف حني عجز
الكثري من املت�شدقني عن حتقيق الع�رش
منها طوال عقود االمر الذي اثار حنق
املت�أمرين على البالد وم��ن ت�رضرت
م�صاحلهم بعد قيام اللجان الثورية
بتجفيف منابع اف�سادهم لذلك بدئوا
يف التحرك �ضدها و�سخروا ابواقهم
االعالمية لت�شوييها ..
وه��ن��ا اورد ل��ك��م ب��ع�����ض اجن����ازات
اللجان الثورية يف مكافحة الف�ساد
خالل اول ا�سبوع من يناير ٢٠١٥م
�ساهمت يف الك�شف ع��ن �أك�ث�ر من
� 130ألف وظيفة وهمية يف م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة ،كانت تكبد امليزانية العامة
مليارات الرياالت.
�ساهمت يف الك�شف ع��ن م��ا يقارب
� 19أل��ف ا�سم وهمي يف ق��وام الفرقة
الأوىل مدرع ،كانت وزارة الدفاع تدفع
مرتباتهم ،وتت�شكل الفرقة من � 32ألف
فرد� 19 ،ألف منها ا�سماء وهمية.
�ساهمت يف �إيقاف جميع اعتمادات
امل�شتقات النفطية املجانية املمنوحة

للم�س�ؤولني وال��ن��اف��ذي��ن ،وال��ت��ي كان
معظمها ُيباع يف ال�سوق ال�سوداء.
�ساهمت يف �إ���ص��دار «نيابة االم��وال
العامة» مذكرة تق�ضي بتجميد �أر�صدة
ال��ل��واء علي حم�سن الأح��م��ر وال�شيخ
حميد الأحمر ومنع حتويلها �إىل خارج
اليمن.
�ساهمت يف �ضبط مبلغ  84مليار ريال
خالل حماولة �سحبها من قبل جهات
معينة ،وكان املبلغ يف ح�ساب خا�ص يف
كاك بنك ،وهو عبارة عن جزء من قيمة
املنحة العينية من امل�شتقات النفطية
التي قدمتها ال�سعودية لليمن والتي مت
بيعها يف ال�سوق .ومت �إيقاف احل�ساب
وتوريد املبلغ �إىل خزينة البنك املركزي.

�ساهمت يف �إيقاف �أر�صدة كبرية يف
البنك املركزي اليمني ،حم�سوبة على
نافذين وم�س�ؤولني فا�سدين يف الدولة.
�ساهمت يف الك�شف عن مبلغ ُيقارب
 9مليارات ريال تخ�ص وزارة ال�صحة،
ك ُعهد مل يتم �إخالئها حتى اليوم .كما
�ساهمت يف �إ���ص��دار «ن��ي��اب��ة االم���وال
ال��ع��ام��ة» م��ذك��رة منع وزي���ر ال�صحة
ال�����س��اب��ق م���ن ال�����س��ف��ر خ����ارج ال��ب�لاد
و�إحالته �إىل التحقيق على ذمة ق�ضايا
ف�ساد مبليارات الرياالت.
���س��اه��م��ت يف �إي���ق���اف ��ص�رف مليار
ري��ال كانت تُ�رصف من �رشكة النفط
ملجموعة �رشكات هائل �سعيد كعمولة
مبيعات.

�ساهمت يف الك�شف عن عدد من ق�ضايا
الف�ساد واملخالفات القانونية اجل�سيمة
يف ��شرك��ة ���ص��اف��ر النفطية وامل��ق��درة
مبليارات ال��ري��االت ،كما �ساهمت يف
�إ���ص��دار نيابة الأم���وال مذكرة �إيقاف
بحق م��دي��ره��ا ون��ائ��ب��ه ،ومنعهما من
ال�سفر�« .صافر مبفردها توفر %40
من موازنة الدولة ،وللقارئ �أن يتخيل
حجم مبالغ الف�ساد فيها».
���س��اه��م��ت يف حت���ري���ك دع�����وى ل��دى
حم��ك��م��ة الأم������وال ال��ع��ام��ة يف ق�ضية
التهرب ال�رضيبي ل�رشكة �سب�أفون
مببلغ  10م��ل��ي��ار ري����ال .ك��م��ا حركت
دع��وى �أخ��رى مبلغ  9مليارات ريال
�ضد ال�رشكة بنف�س الق�ضية والتي
كان قد مت جتميدها منذ  .2010ويبلغ
�إجمايل مبلغ التهرب ال�رضيبي ل�رشكة
�سب�أفون  37مليار ريال.
�ساهمت يف �إ���ص��دار «نيابة الأم��وال
العامة» مذكرة ا�ستدعاء بحق رئي�س
جمل�س �إدارة �رشكة التبغ والكربيت
ال�����س��اب��ق ،على خلفية ق�ضايا ف�ساد
وا�ستيالء على امل��ال ال��ع��ام مبليارات
الرياالت.

سلطة عدن وحلج وأبني والضالع تؤكد متسكها بوحدة اليمن وسالمة أراضيه

�أكدت ال�سلطات املحلية مبحافظات عدن وحلج و�أبني وال�ضالع
عن مت�سكها بالوحدة اليمنية ووحدة و�سالمة �أرا�ضي اجلمهورية
اليمنية وبح�سب بيان �صادر عن اجتماع عقده حمافظو عدن
وحلج و�أبني وال�ضالع فان االجتماع �شدد على �رضورة التم�سك
مبخرجات م�ؤمتر احل��وار الوطني يف اليمن ومت�سكه بوحدة
اليمن .
و�أعلنوا �أن اجتماعهم ينطلق من احلر�ص ال�شديد على ا�ستتباب
الأو�ضاع الأمنية واحلفاظ على ا�ستقرار احلالة املعي�شية ملواطني
حمافظات االقليم .

وي�أتي هذا املوقف بعد بيان �أ�صدره م�ساء �أم�س ما ي�سمى التيار
الوطني بحزب امل�ؤمتر (جناح هادي) يدعو هادي الرتاجع عن
اال�ستقالة التي قدمها ملجل�س النواب م�ساء اخلمي�س .
وق���ال البيان �أن ق��ي��ادة التيار ي��رى ان مقت�ضيات املرحلة
االنتقالية والظروف التي مير فيها الوطن تتطلب بقاء الرئي�س
ه��ادي على �سدة احلكم ال�ستكمال تنفيذ ا�ستحقاقات املرحلة
االنتقالية والتح�ضري النتخابات رئا�سية وبرملانية.
ودع���ا البيان ال�برمل��ان اىل ع��دم االجن����رار وراء م��ن يحلمون
بال�سلطة والرثوة ب�أ�ساليب غري دميوقراطية حد تعبريه

لتبقى مقاييسنا قرآنية

العدد ( )142األربعاء  8ربيع الثاني 1436هـ
الموافق 2015/1 / 28م

3

ملفات

جتاوزات وإحنرافات ما بعد إتفاق السلم والشراكة  ..التداعيات واألسباب !!

تقرير  /صدام القدمي

بالرغم من �أن ثورة ال�شعب اليمني يف الـ 21
من �سبتمرب جاءت لت�صحيح انحرافات ما
بعد م�ؤمتر احلوار الوطني بدرجة �أ�سا�سية
ولإزال��ة مراكز القوى والنفوذ التي عبثت
بحا�رض اليمن وم�ستقبلة ولإيقاف �سيا�سات
ا ُ
جل���رع التي �أثقلت كاهل ال�شعب اليمني
و�إ�سقاط حكومة التقا�سم واملحا�ص�صة التي
مل تُقدم �شيئ ًا لل�شعب اليمني �سوى املزيد
م��ن الأزم���ات املتتالية �إال �أن الإن��ح��راف��ات
ع��ادت بعد اتفاق ال�سلم وال�رشاكة بنف�س
العقلية املا�ضية حيث مت حرف م�سار العملية
ال�سيا�سية ب�صورة خطرية مما �سبب ذلك يف
ان�سداد الأفق ال�سيا�سي ..
ت�� ُع�� ّم��د ح��رف م�سار العملية ال�سيا�سية
املتفق عليها بني كل القوى ال�سيا�سية يف
اتفاق ال�سلم وال�رشاكة ك�شفته الت�سجيالت
الهاتفية بني الرئي�س ه��ادي ومدير مكتبة
�أحمد عو�ض بن مبارك حيث �أظهرت مدى
العقلية ال��ت��ي ُيحكم بها اليمن و�إن��ف��راد
�شخ�صية ال��رئ��ي�����س ه���ادي وم��دي��ر مكتبة
ب��ال��ق��رارات امل�صريية وامل��ح��وري��ة باليمن
واليمنيني .
جت���اوزات و�إن��ح��راف��ات كثرية اعرت�ضت

طريق ات��ف��اق ال�سلم وال����شراك��ة ح�سب ما
ذكر �أحد �أع�ضاء املجل�س ال�سيا�سي لأن�صار
اهلل حيث مت فر�ض بع�ض البنود يف م�سودة
ال��د���س��ت��ور ب�شكلٍ خم��ال��ف لإت��ف��اق ال�سلم
وال����شراك��ة �سعي ًا لفر�ض �آل��ي��ات خمتلة يف
الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ خمرجات
احل��وار الوطني تمُ كن من مترير الد�ستور
ح�سب رغبة بع�ض القوى وال�شخ�صيات
املرتهنة للخارج .
الإ����ص��رار ع��ل��ى ع���دم حت��ق��ي��ق ال����شراك��ة
العادلة بالإ�ضافة �إىل رف�ض متثيل الكثري
من املكونات يف اللجنة العليا للإنتخابات
والبدء يف �إع��داد ال�سجل الإنتخابي اجلديد
مبا يمُ هد للإ�ستفتاء على الد�ستور واملماطلة
يف ت�شكيل جلنة رقابة على تنفيذ اتفاق ال�سلم
وال�رشاكة جت���اوزات وخمالفات �رصيحة
ووا�ضحة تع ّمدت اجلهات الر�سمية �إرتكابها
يف حماولة للتهرب من املطالب امل�رشوعة
والعادلة والتي تعود لكل اليمنيني .
وفيما يخ�ص خم��رج��ات ف��ري��ق اجلي�ش
والأم��ن التي تف�ضي �إىل �إع��ادة هيكلة وبناء
امل�ؤ�س�ستني الأمنية والع�سكرية و�إ�صالح
الإختالالت فيها فقد ماطلت ال�سلطة يف تنفيذ

البند الـ  12من اتفاق ال�سلم وال�رشاكة الذي
ين�ص على  " :تُنفذ خمرجات فريق عمل
اجلي�ش والأم��ن يف م�ؤمتر احل��وار الوطني
ب�شكل �صارم �ضمن فرتة زمنية متفق عليها،
مبراقبة ومتابعة من الهيئة الوطنية".
وفيما يتعلق بامللحق الأم��ن��ي خ�صو�صاً
م��ا يتعلق ب��ال��و���ض��ع يف م�����أرب ف��ق��د واج��ه
مم��ان��ع��ة ك��ب�يرة يف تنفيذه ب��ل �أن���ه مت دع��م
ومت��وي��ل وحت�شيد العنا�رص التكفريية يف
م����أرب وبع�ض الأم��اك��ن الأخ����رى وتقدمي
الغطاء الإعالمي وال�سيا�سي لها يف حماولة
ال�ستعمالها ك�أداة لت�صفية ح�سابات �سيا�سية
ت��ارك��ه ال�سلطة ع��بء م��واج��ه��ة م��ا ت�سمى
ب��ال��ق��اع��دة على املجتمع ع��و���ض�� ًا ع��ن غ�ض
الطرف عن جرائمها والتواط�ؤ يف كثري من
الأحيان معها .
وفيما يتعلق بال�ش�أن االقت�صادي فقد
عمدت ال�سلطة �إىل اعتماد امليزانية دون
ال��رج��وع اىل اللجنة االقت�صادية التي مت
ت�شكيلها واال�ستماع �إىل تو�صياتها ومت
جتاهل �أعمالها يف خمالفة وا�ضحة و�رصيحة
التفاق ال�سلم وال�رشاكة �إ�ضافة �إىل انه مل
يتم �رصف خم�ص�صاتهم املالية على مدى
�شهرين بهدف م�ضايقة �أع�ضاء اللجنة .
ال��ك��م ال��ه��ائ��ل م��ن ال���ت���ج���اوزات ال��ت��ي مت
�إي�����ض��اح بع�ضها ت�سببت يف ان�����س��داد �أف��ق
العملية ال�سيا�سية مما دعا م�ست�شار رئي�س
اجلمهورية �أ� /صالح ال�صماد �إىل التوقف
عن جهود �إقناع ال�سلطة لال�ستجابة بتنفيذ
ات��ف��اق ال�سلم وال����شراك��ة وت�صحيح هذه
ال��ت��ج��اوزات واخل���روق���ات لتنتقل ال��ك��رة
�إىل ملعب اللجان الثورية وال�شعبية حيث

حت��رك��ت لت�صحيح االن��ح��راف��ات و�إف�شال
امل�شاريع اخلارجية التي كان ُيراد متريرها
دون توافق القوى ال�سيا�سية حيث قامت
بتوقيف مدير مكتب الرئا�سة �أحمد عو�ض
ب��ن م��ب��ارك كخطوة �أوىل متوعده باملزيد
م��ن اخل��ط��وات يف ح��ال ا�ستمرار التجاهل
للمطالب ال�شعبية امل ُطالبة بتنفيذ اتفاق
ال�سلم وال�رشاكة .
ويف ظل ان�صياع الرئا�سة وجلوءها للخارج
�إ�رصار ًا على مترير م�رشوع تق�سيم الأقاليم
تعاملت امل�ؤ�س�سة الرئا�سية ممثلة بالرئي�س
هادي مع الأح��داث ب�صورة �سلبية وعملت
على ت�صعيده حيث حاولت �إث��ارة املناطقية
وا�ستهدفت ما مي�س معي�شة املواطنني حيث
مت �إغ�لاق حمطات الغاز يف بلحاف وم���أرب
مفتعلة �أزمة يف امل�شتقات النفطية .
وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك فقد و�صل احل��د �إىل
عقد اجتماع بوزارة الدفاع لإقرار انت�شار
ع�سكري و�أمني يف �أمانة العا�صمة وحمافظة
�صنعاء يف حماولة ل��زج اجلي�ش والأم��ن يف
ال����صراع ال�سيا�سي يف خمالفة وا�ضحة
و�رصيحة ملخرجات احل��وار الوطني التي
تجُ رم زج اجلي�ش يف ال�رصاعات ال�سيا�سية .
وع��ل��ى �إث���ر ه��ذه الأح����داث �أف���اد ع�ضو يف
جمل�س �أن�صار اهلل ال�سيا�سي ب���أن املجل�س
توا�صل مع الرئا�سة لإقناعهم ب�أن ال حاجة
لزج اجلي�ش والأم��ن يف ال�رصاع ال�سيا�سي
كون ذلك خمالف ملخرجات احلوار الوطني
�إال �أن الرئا�سة �أبدت الإ�رصار على ذلك .
و�أ�ضاف ب�أن املجل�س ال�سيا�سي توا�صل
م��ع ال��ق��ي��ادات الع�سكرية والأم��ن��ي��ة لعدم
اال�ستجابة ل ّأي دع��وات من �ش�أنها �أن تزج

باجلي�ش والأم�����ن يف م��واج��ه��ة امل��واط��ن�ين
واللجان ال�شعبية واالل��ت��زام بتنفيذ اتفاق
ال�سلم وال�رشاكة فيما ا�ستجاب معظم قادة
اجلي�ش ما ع��دا �ألوية احلرا�سة الرئا�سية
ال��ت��ي �أ��ص�رت على االنت�شار وب����د�أت ذلك
يف ال�صباح الباكر ليوم ال��ـ  17م��ن يناير
 2015م ح��ي��ث ب��ا��شرت ب��االع��ت��داء على
اللجان ال�شعبية يف جولة امل�صباحي ما �أدى
ال�ست�شهاد وج��رع ع��دد منهم وه��و ما و ّلد
ردة فعل من جانب اللجان ال�شعبية متكنت
من خاللها ال�سيطرة على �أل��وي��ة احلماية
الرئا�سية قبل �أن يتم ت�شكيل جلنة لوقف
�إطالق النار و�إيقاف حماوالت نهب �أ�سلحة
�ألوية احلماية الرئا�سية .
الرئي�س هادي وبعد �أن �أ�ستوعب اخلط�أ
الذي وقع فيه توا�صل مع م�ست�شاريه ويف
مقدمتهم �أ � /صالح ال�صماد مطالب ًا وقف
�إط�لاق النار حيث عمل على ت�شكيل جلنة
برئا�سة ال�صماد وبع�ضوية وزيري الدفاع
والداخلية وقائد القوات اخلا�صة والأ�ستاذ
مهدي امل�شاط وال�شيخ دغ�سان على �أن تبد�أ
كخطوة �أوىل بوقف �إط�لاق النار ومن ثم
معاجلة كافة �أ�سباب وخلفيات الأحداث .
�أح�����داثُ م�ؤ�سفة م��ا ك��ان��ت لتحدث لوال
�إ�رصار بع�ض اجلهات الداخلية واخلارجية
على مترير م�شاريع وم���ؤام��رات �أجنبية
تنفيذ ًا مل�صاحلها ال�ضيقة بعيد ًا عن اتفاق
ال�����س��ل��م وال�����ش�راك���ة وخم���رج���ات احل���وار
الوطني ما دعا باللجان الثورية وال�شعبية
لت�صحيح ان��ح��راف��ات م�سار تنفيذ اتفاق
ال�سلم وال�رشاكة و�ص ً
وال �إىل بناء الدولة
اليمنية العادلة وامل�ستقلة .

سخط شعيب من إنتهاك الطائرات األمريكية بال طيار للسيادة اليمنية
مل تكن الإنتهاك الأخ�ي�رة لل�سيادة اليمنية من
قبل طائرات الإ�ستطالع الأمريكية وحتلقها ب�أكرث
من �ست طائرات يف �سماء العا�صمة �صنعاء ب�أول
�إنتهاك للأجواء اليمنية فاليمن يعي�ش ومنذ بداية
الألفية الثالثة وحتديدا من بعد �أح��داث احلادي
ع�رش م��ن �سبتمرب على وق���ع عمليات الق�صف
اجل����وي وال��ب��ح��ري الأم���ري���ك���ي بال�شكل ال��ذي
ا�ستهدف رمبا خمتلف املحافظات اليمنية حيث
يقدر ع��دد العمليات الع�سكرية التي قامت بها
القوات الأمريكية يف اليمن منذ  2002و�إىل غاية
 2013ما بني  134و 234عملية ت�شمل الق�صف
ب��ال��ط��ائ��رات وال��درون��ز و�إط��ل�اق ال�����ص��واري��خ من

البارجات احلربية مما ت�سبب يف مقتل حوايل 200
مواطن ميني تقريبا
ومهما كانت ال��ت�بري��رات للعمليات الع�سكرية
الأمريكية ف�إن العدد الكبري من ال�ضحايا املدنيني
يعد جرمية بحق الإن�سانية وال معنى هنا لتربيرات
الإدارة الأمريكية وادعائها �أن الظروف واحلرب
على ما ي�سمى القاعدة ي�سمح لها ب�إنتهاك ال�سيادة
وقتل الأالف م��ن الأب��ري��اء ال��ذي��ن ثبت م��ن خالل
التوا�صل مع �أ�رسهم و�أقاربهم �أن �أغلبهم �أنا�س
ب�سطاء ال عالقة لهم بالإرهاب وال ما ي�سمى القاعد
وبالرغم م��ن ت�رصيحات م�سئولني مينيني على
ر�أ�سهم الرئي�س الأ�سبق �صالح وخلفه هادي من

�أن التدخل الأمريكي ي�أتي يف �سياق التعاون الأمني
والع�سكري بني اليمن والقوات الأمريكية ملكافحة
م��ا ا�سموه ب��الإره��اب ومالحقة ق��ي��ادات القاعدة
�إال �أن �رضب �أمريكا للعديد من املحافظات منها
ح�رضموت والبي�ضاء وذم���ار وحل��ج �إىل جانب
�شبوة و�أبني و�صنعاء و �صعدة ،خلفت �شبه �إجماع
ميني على رف�ض تلك ال�رضبات العدوانية بل �إنها
كانت من الأ�سباب الرئي�سية املحركة لثورة 11
من فرباير � 2011ضد �سلطة �أل��ـ الأح��م��ر حليفة
الأمريكيني واملتواطئة معهم على ��ضرب اليمن
و�إنتهاك �سيادته
وعلى الرغم من جن��اح ث��ورة فرباير يف �إ�سقاط

نظام �صالح �إال �أن ال�سلطة التي انبثقت من ثورة
2011م مل تلب مطالب ال�شعب يف ما يتعلق مبنع
التدخل الأمريكي يف ال�ش�أن اليمني بل عادت من
جديد لتنظم �إىل املوقف الأمريكي يف حربه على
ما ي�سمى بالإرهاب الذي يرى فيه مراقبون �أنه
حرب على ال�شعب اليمني وكل يرف�ض الو�صاية
الأمريكية وبالتايل مل يجد ال�شعب اليمني �أمامه
من خيار بعد الألتفاف على ث��ورة  11فرباير �إال
موا�صلة الثورة واخلروج �إىل امليادين وال�ساحات
يف ثورة �شعبية �أ�ستمرت لأكرث من ثالث �سنوات
تكللت بالنجاح يف احلادي والع�رشين من �سبتمرب
لعام 2014م

مقاالت وتحليالت

هندرة احلكومة
أحمد يحيى الديلمي

الكل ي�شتكي من الف�ساد  ،والثورة ال�شعبية قامت نتيجة للف�ساد
امل�ست�رشي يف مفا�صل الدولة  ،واتفاق ال�سلم وال�رشاكة ت�ضمن
يف احد بنوده جتفيف منابع الف�ساد  ،فقد ت�ضمن ن�ص البند رقم
( )3من االتفاق �أن ت�شكل احلكومة اجلديدة جلنة اقت�صادية
ت�ضم خرباء م�ؤهلني واقت�صاديني من خمتلف املكونات ال�سيا�سية
وال��وزارات املعنية يف احلكومة  ،وت�ضع اللجنة برناجم ًا �شام ًال
ومف�ص ًال ووا�ضح ًا ومزمن ًا للإ�صالح االقت�صادي الهدف اال�سا�س
من الربنامج هو جتفيف منابع الف�ساد يف جميع القطاعات ،
ومعاجلة اختالالت املوازنة العامة وتر�شيد الإنفاق  ،وحتدد
اللجنة االختالالت الناجتة عن الف�ساد امل�ست�رشي و�سوء التدبري،
وم��ن املعلوم �أن من «االخ��ت�لاالت و�سوء التدبري احلا�صل «
هو ا�ستحداث بع�ض ال���وزارات مبقا�سات لبع�ض اال�شخا�ص
املح�سوبني على بع�ض القوى النافذة كنوع من تغطية البطالة
ال�سيا�سية  ،ويف احلقيقة �أن تلك ال���وزارات ال توجد لها مهام
واعمال حقيقية وامنا ت�شكل نوع ًا من البطالة املقنعة وعبئ ًا اثقل
كاهل الدولة
واذا ارادت اللجنة �أن حتقق �شيء ملمو�س على �أر�ض الواقع
ي�ساعد على جتفيف منابع الف�ساد وتر�شيد النفقات احلكومية
ف�أن من اولويات مهامها هو تقييم املهام واالعمال التي تقوم
بها كل وزارة من وزارات احلكومة ومن ثم �إعادة النظر يف ذلك
وتقلي�ص عدد الوزارات ودجمها ببع�ض �سعي ًا نحو تر�شيد االنفاق
واال�ستغالل االمثل للموارد املتاحة .وذل��ك من خ�لال الهندرة
(اع��ادة الهند�سة) التي تعني اع��ادة ت�صميم نظم العمل واعادة
هند�سة ادارة االعمال ب�صفة جذرية من اجل حتقيق حت�سينات
جوهرية فائقة يف معايري الأداء احلا�سم مثل التكلفة واجلودة
واخلدمة وال�رسعة والإتقان .
فكما هو معلوم �أن الت�شكيلة احلكومية االخرية ت�ضمنت ()34
وزير  ،منهم ( )4وزراء دولة  ،منهم ووزير ًا للدولة ل�شئون تنفيذ
خمرجات احلوار  ،وال يخفى على �أحد ان كل وزارة مر�صود لها
يف موازنة الدولة خم�ص�صات ونفقات واعتمادات مالية وبدالت
مالية للقيادات العليا فيها اب��ت��داء من ال��وزي��ر ونائبة ووك�لاء
ال��وزارة وم��دراء العموم  ...الخ  ،وهذا ي�شكل نوع ًا من الهدر
وعدم اال�ستغالل االمثل للموارد املتاحة لي�صبح ذلك ف�ساد ًا يف
�ضل �شحة املوارد املتوفرة ووجود عجز يف املوازنة العامة للدولة.
املت�أمل يف الت�شكيلة احلكومية احلالية واحلكومات ال�سابقة يجد
ان هناك ت�ضارب وازدواجية يف مهام واعمال بع�ض ال��وزارات
االمر الذي يجعل من املهم جدا اجراء هندرة للحكومة فال يخفى
على احد انه يوجد يف احلكومة على �سبيل املثال ال احل�رص:
وزارة اخلارجية ويوجد �أي�ضا وزارة ل�شئون املغرتبني  ،وميكن
�أن يكون �شئون املغرتبني قطاع يف الوزارة ولي�س وزارة ب�أكملها
اذا ما نظرنا اىل طبيعة ونوع وحجم املهام واالعمال.
وزارة العدل  ،ويوجد �أي�ضا وزارة لل�شئون القانونية  ،وميكن
دجمهما يف وزارة واحدة ت�سمى وزارة العدل وال�شئون القانونية
لت�شابه املهام واالعمال اىل حد كبري.
وزارة للتعليم العايل والبحث العلمي  ،ويوجد �أي�ضا وزارة
للتعليم الفني والتدريب املهني  ،وميكن دجمهما يف وزارة واحدة
ت�سمى وزارة التعليم الفني والعايل والبحث العلمي  ،ال�سيما
وان كال ال��وزارت�ين حتتوي على معاهد وكليات للتدري�س مع
فارق ب�سيط هو �أن وزارة للتعليم العايل والبحث العلمي تت�ضمن
اجلامعات .
وزارة للثقافة ويوجد �أي�ضا وزارة لل�سياحة  ،وميكن دجمهما يف
وزارة واحدة ت�سمى وزارة الثقافة وال�سياحة.
يوجد باحلكومة وزارة حقوق االن�سان  ،وميكن �أن حتول اىل
هيئة م�ستقلة حتى متار�س مهامها على اكمل وجه دول وجود
تدخل حكومي  ،وهذا ما �رصح به وزير حقوق االن�سان يف حكومة
بحاج.
كما يوجد م�ؤ�س�سات وهيئات مت�شابهة اىل حد كبري يف املهام
واالخت�صا�صات والتي منها اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
وهيئة مكافحة الف�ساد  ،يوجد �أي�ض ًا اجهزة امنية وبالأ�صح قمعية
مت�شابهة اىل حد كبري يف املهام واالخت�صا�صات وهي جهاز االمن
ال�سيا�سي وجهاز االمن القومي ولكل منهاما ميزانية مهولة طبع ًا
ت�ستنزف موازنة الدولة.
واخ�ير ًا ف��ان مكافحة الف�ساد ال يتم من خ�لال ك�شف ق�ضايا
الف�ساد وحما�سبة الفا�سدين فقط  ،بل يتعدى ذل��ك اىل حتديد
وت�شخي�ص االخ��ت�لاالت و�سوء التدبري التي ت���ؤدي اىل حدوث
ف�ساد مايل يف نهب املال العام � ،أو الهدر يف املوارد وعدم اال�ستغالل
االمثل لها يف �ضل �شحة تلك املوارد.

4

العدد ( )142األربعاء  8ربيع الثاني 1436هـ
الموافق 2015/1 / 28م

لتبقى مقاييسنا قرآنية

مؤث��رات جعلت قوى يف الداخل ترفض الدخول
يف شراكة حقيقية
كثريا ما دعا ال�سيد القائد/عبدامللك بدر الدين احلوثي املكونات
ال�سيا�سية بالبلد �إىل ال�رشاكة احلقيقية يف �إدارة �شئون البلد ولكن تلك
املكونات مل تتعاط �إيجابا مع دعواته املخل�صة واجلادة وكانت بع�ض
تلك املكونات وبالأخ�ص حزب الإ�صالح و�إىل الآن ت�رص على التعامل
م��ع مكون �أن�صار اهلل وال��ق��وى احل��رة وخا�صة احل���راك اجلنوبي
بالعقلية الت�آمرية واملكر واخلداع وحروبهم ال تهد�أ ب�أ�شكالها املختلفة
فحمالتهم الإعالمية والت�شويهية �ضد �أن�صار اهلل م�ستمرة وب�شكل �أكرب
من �أي وقت م�ضى ومن جهة �أخرى يعملون على تعطيل �أجهزة الدولة
اخلدمية و�أي عمل ل�صالح ال�شعب وي�صوروا للنا�س �أن هذا الف�شل
يتحمله �أن�صار اهلل �إمعانا يف الت�شويه ومن جهة �أجنحتهم الع�سكرية
ت�ستمر وب�إيعاز من تلك القوى يف قلقلة الأمن باحلروب والتفجريات
والإغتياالت ...
�إن ما يدفع تلك القوى �إىل عدم التعاطي �إيجاب ًا مع م�س�ألة ال�رشاكة
احلقيقية �أ�سباب متعددة منها:
1ـ م�ؤثرات خارجية وتتمثل يف ال��دور ال�سلبي ال��ذي تلعبه بع�ض
القوى الدولية الإ�ستعمارية والإقليمية وبالتحديد �أمريكا وال�سعودية
حيث ت�ستخدمان نفوذهما على تلك القوى الداخلية العميلة يف اليمن
فتحركان تلك القوى وبال�شكل الذي يخدم �أجندتهما الإ�ستعمارية
والتي ال تن�سجم مع م�صلحة ال�شعب اليمني ..
2ـ هناك م���ؤث��رات تنبني على م��وروث��ات ثقافية مغلوطة حيث �أن
بع�ض القوى (الإ�صالح والوهابية) بنت �أيديولوجيتها على كراهية
من يخالفها املعتقد فانطلقوا يثقفون �أتباعهم بثقافة الكراهية لأتباع
�أهل البيت (ع) (ال�شيعة) حيث �صوروهم بامل�رشكني وعباد القبور
و�أنهم ميار�سون املتعة و�أنهم جمو�س ووال�ؤهم لإيران و�أنهم يقومون
بتحريف ال��ق��ر�آن وم��ن منطلق ثقافتهم ي��رون �إ�ستحالة ال�رشاكة
احلقيقية مع مكون �أن�صار اهلل وحل حمل ال�رشاكة ال�رصاع واحلروب
والتي �أتخذت طابع ًا وبعد ًا دينيا �إمعان ًا يف خ��داع الأتباع وال�شعب
والذي يزج به الإ�صالح والوهابية يف احلروب الداخلية ..
3ـ و�أي�ضا هناك �آخرون ينظرون ملكون �أن�صار اهلل من منطلق النظرة

الدولية اال�ستعالئية حيث يرون �أن هذا املكون النا�شئ �أتى من مناطق
متخلفة (حد نظرتهم)وال ميلكون الت�صور والر�ؤية ال�صحيحة لإدارة
البلد �إدارة حديثة وهذه النظرة تتبخر وتتوارى حني برزت كوادر
م�ؤهلة تنتمي لأن�صار اهلل وفيها الأ�ساتذة اجلامعيون واجلامعيون
وال ُك ْتاب وال�صحفيون ..
4ـ هناك م�ؤثرات �أخرى  ,فبع�ض القوى وبفرتة املحا�ص�صة وفقا
للمبادرة اخلليجية قد ا�ستولت على معظم الوظائف و�أي�ضا متلك
ملفا مت�ضخم ًا يف جمال الإزدواج الوظيفي ومن هنا ال يريدون لأحد
�أن ي�شاركهم يف �إدارة وت�سيري تلك امل�ؤ�س�سات التي اعتربوها ملك ًا لهم
ور�أوا �أن ال�رشاكة احلقيقية خطر عليهم ولذا يرف�ضون ال�رشاكة كما
يفعل الإ�صالحيون ..
 -5اخلال�صة �أن ما يدفعهم ملحاربة مبد�أ ال�رشاكة احلقيقية هي
�أ�سباب مرتكزة على م�صالح خارجية تخدم الأجنبي امل�ستعمر
وم�صالح �شخ�صية ولي�س من بينها م�صلحة البلد ..
و�إن ا�ستمرارهم و�إ�رصارهم على رف�ض الآخر وتهمي�شه واق�صاءه
وتف�ضيل الت�صارع امل�ستمر معه هي �سيا�سة �أثبت الواقع ف�شلها
مهما كرروها ونتائجها مدمرة لليمن ب�شكل عام ولتلك القوى التي
متار�س هذه ال�سيا�سة ب�شكل خا�ص وفقط ي�ستفيد منها امل�ستعمر
ال��دويل والإقليمي ومع مرور الوقت ف�إن احلقائق تتك�شف ول�صرب
ال�شعب حدود �إذ ان لن ير�ضى ب�أن ت�ستمر معاناته ويدفع ثمن خيانات
تلك القوى وهي ت�ستلم �أثمان نتائج �سيا�ستها من اخلارج وال�شعب
يدفع الثمن فال�شعب �سيقوم باقتالع تلك القوى من جذورها ويف
تلك احلالة ف�إن تلك القوى لن يفيدها �إنتاج �سيا�سة �أخرى �إذ �ستكون
قد فقدت ثقة ال�شعب وثقة قواعدها و�سينطلق ال�شعب للثورة عليها
وحما�سبتها ومعاقبتها و�سيكون الأمر مدمرا لها وخ�صو�صا و�أن
الوقائع واملتغريات الداخلية واخلارجية �سواء الدولية �أو الإقليمية
تتجه يف �إجتاه يغاير ما ر�سمت عليه تلك القوى �سيا�ساتها وم�صاحلها
و�أهدافها .

إىل أين يا أنظمة اخلليج
يف ال�����ش���أن امل��ح��ل��ي م���ر ال�����ش��ع��ب اليمني
مبرحلتني مف�صليتني يف تاريخه احلديث ،
االوىل داخلية والتي عرب عنها ال�سيد القائد يف
احد خطاباته اثناء الت�صعيد الثوري بقوله
“ ال�شعب اليمني يف هذه املرحلة اما ان يكون
او ال يكون « وتربز اهمية هذه املقولة كلما مر
الوقت وانك�شف الف�ساد والعبث باملال العام
والثانية خارجية والتي عرب عنها ال�سيد
القائد يف خطابه االخ�ير يف  20يناير حول
امل���ؤام��رات اخلارجية ب��ان م��ا يحدث اثناء
حت���رك ال�شعب اق���ل تكلفة وخ���ط���ورة من
ال�سكوت على امل���ؤام��رات اخلارجية والتي
و�صلت اىل ذروتها يف هذه الفرتة
وبالن�سبة لبيان الرئا�سة التي واف��ق على
النقاط االربع ال ينبغي االهتمام به بطريقة
مبالغة فيها النها مل تاتي ب�شئ جديد �سوى
اع���ادة االم���ور اىل ات��ف��اق ال�سلم وال�رشاكة
ول��ذل��ك ينبغي الرتكيز على ع��دم االن��خ��داع
ب��ه وال�ضغط ال�شعبي املتوا�صل للتطبيق
العملي على ار�ض الواقع لكامل اتفاق ال�سلم
وال�رشاكة الوطني
ويف قراءة للمواقف الدولية بعد خطاب قائد
الثورة ال�شعبية ال�سيد عبدامللك احلوثي جند
مواقفها ال تخرج عن ثالثة مواقف االول
مواقف ال��دول التي فهمت ر�سائل اخلطاب

سعد بختان

ودر�ست جيدا الواقع املتغري وحترك ان�صار
اهلل �سيا�سيا وميدانيا فكان مواقفها ر�ضوخا
الرادة ال�شعب اليمني وعلى ر�أ�سها بريطانيا
وبقية الدول االوربية امل�شاركة يف امل�ؤامرة
�ضد اليمن لتفتيته
بينما ال��ث��اين فقد ات��ت امل��واق��ف بناء على
ق���راءة �صحيحة ومتابعة عن كثب للواقع
وم��ت��غ�يرات��ه ال ���س��ي��م��ا امل���وق���ف امل����صري
االيجابي الذي مل ت�ؤثر فيه الزيارة املفاجئة
للرئي�س ال�سي�سي للريا�ض اثناء االح��داث
االخ�ي�رة يف �صنعاء وال���ذي ب��دا خارجا عن
ارداتها يف امللف اليمني وهو ما يعترب موقفا
�سترتتب عليه كثري من التداعيات يف العالقات
بني ال�سعودية وم�رص
ام��ا ان��ف��راد رو�سيا ببيان ي���ؤك��د الوقوف
اىل ج��ان��ب ات��ف��اق ال�سلم وال����شراك��ة فهو
ب��داي��ة ال��ط��ري��ق خل���روج رو���س��ي��ا ع��ن املظلة
االمريكية يف امللف اليمني التي كانت تتبعه
اىل وق���ت ق��ري��ب ق��ب��ل ال���زي���ارات امل��ت��ك��ررة
للوفود الرو�سية اىل �صنعاء ولقاءها بان�صار
اهلل واجلانب الر�سمي وهو ما اكدته يف مقال
�سابق بانه ال ميكن لرو�سيا ان تبقى على
توافق مع امريكا يف امللف اليمني وخالفها
الكبري فى بقية امللفات العاملية
وتبقى فرن�سا مذهولة للتغيريات ال�رسيعة

زيد احمد الغرسي

واجلذرية الكبرية احلادثة يف ال�ش�أن اليمني
والتي اف�شلت خطتها القدمية اجل��دي��دة يف
جعل اليمن ع��ن��وان ل�لاره��اب للتمكن مع
بقية ال��دول من تنفيذ م�ؤامراتها فيه فمع
املواقف االخرية للدول تبقى فرن�سا وحيدة
يف موقفها التي كانت تريد تنفيذه يف اليمن
وهو ما �سيجعلها تعيد ح�ساباتها مبا ي�ؤدي
اىل الغاء م�ؤامرتها املزعومة حتت عنوان
االرهاب
يبقى م��وق��ف جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي
ودوله مغردا خارج ال�رسب ب�إ�رصاره على
مواجهة ال�شعب اليمني وع���دم ا�ستقباله
ال��ر���س��ائ��ل االي��ج��اب��ي��ة وال��وا���ض��ح��ة خلطاب
ال�سيد القائد ويبدوا ان االمريكي واالوربي
قد ورط اخلليجي مبوقفه هذا بينما هم ذهبوا
اىل موقف مغاير عربوا فيه عن عجزهم امام
ارادة ال�شعب اليمني
وم��ع ا��ص�رار دول جمل�س التعاون يبقى
ال�س�ؤال اىل اي��ن �سينتهي بكم املطاف وقد
وجدمت حلفاءكم ر�ضخوا ل�ل�إرادة ال�شعبية
وعربوا عن عجزهم يف مواقفهم االخريه ؟
ون�ستطيع ال��ق��ول ان م����ؤام���رة ال��ق��اع��دة
والتق�سيم لليمن قد �سقطت مبا متثله من
م�ؤامرة امريكية غربية على اليمن
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اليمن  ..معركة الرهان األخرية
تداعيات ال�ساحة اليمنية مل ترتك اخليار للمحللني و ال�سيا�سيني
و �صناع القرار بالتمعن اجلاد يف درا�سة الو�ضع و فر�صة لإلتقاط
الأنفا�س و �رسعة ن�سج �سل�سلة التوقعات الدرامية املتتالية و
املت�سارعة للم�شهد اليمني بوترية عالية ,االنقالب على �إتفاقية
ال�سلم و ال�رشاكة الوطنية الذي توج م�ؤخر ًا با�ستقالة الرئي�س
ه��ادي و حكومة بحاح تبنته بع�ض القوى امل�ضادة للثورة مع
�إنفراط عقد اال�ستقاالت و التمو�ضعات يف امل�شهد العام  ,بد�أ احليز
و الف�ضاء العام للدولة ي�أخذ منح ًا �آخر و �أ�صبح �أقرب ما يكون
اىل �ساحة معركة حقيقية �إ�ستخدمت فيها جميع مقومات الن�رص
من قبل جميع الأطراف الثورية و ال�سيا�سية ,و مع وجود الفراغ
ال�سيا�سي و الد�ستوري ملن�صب الرئا�سة ك��ان اجل�سد اليمني
يتحرك دون ر�أ�س و يرتنح يف مكانة �أتت ال�رشعية الثورية لت�سد
الفراغ و ت�سري عجلة الأحداث ل�صاحلها و تقوده يف مرحلة خذالن
و تواط�ؤ عام.
جاءت �إ�ستقالة الرئي�س هادي و ما تالها من �أحداث طبيعية و
متوقعة بفعل �إرت���دادات ثورة � 21سبتمرب و الت�صادم التلقائي
الذاتي الذي جاء �رسيع ًا و متوقع ًا ,و متناغم ًا مع حدة الت�صعيدات
الأخرية و تعك�س �أحداث الأر�ض ,كان ال بد للخيارات اال�سرتاتيجة
البديلة �أن ت�أخذ حيزها و ت�سد الفراغ و تدير حمور الدولة بكل
اقتدار ,لذا كانت ال�رشعية الثورية �صامدة و متواجدة و جاهزة
ل�سد الفراغ ’’ م�ؤقت ًا ’’ حتى يتم ت�شكيل الدولة ال�سيا�سية ,
و ت�ستمد قوتها من ال�شارع بدا املظهر ال�سائد كموجات عنف
م�ضادة من قبل تيارات �أخرى تبحث عن طوق الفر�صة االخرية
لتتمرت�س خلفة و ت�ستمد هي الأخرى قوتها من اخلارج و اجلوار
اخلليجي ال�سعودي الذي بدا قلق ًا من إ�ن��زالق الو�ضع و القرار
ال�سيا�سي بطريقة ديناميكية و عملية اىل ال�شعب كدميوقراطية
وليدة تعيد �صهر العالقات اخلارجية ب�صورة خمتلفة جتعل
م�صلحة ال�شعب هي العليا.
بدا ذلك وا�ضح ًا يف �شبه الإجماع ال��دويل على وح��دة اليمن و
�سالمة �أرا�ضية و و�ضع �إتفاقية ال�سلم و ال�رشاكة الوطنية كخطة
طريق ملختلف االط���راف ,بينما ج��اء ال��رد اخلليجي يف �إجتماع
وزراء اخلارجية يف ق��اع��دة الريا�ض اجل��وي��ة م��دع��اة للأ�سف و
التناق�ض من املوقف ال���دويل ,و اعترب �أن ما يجري انقالب ًا و
مت��رد ًا من قبل �أن�صار اهلل مناق�ضا بذلك اخليار الثوري القائم,
داللة كون �أن يتم االجتماع الطارئ يف قاعدة حربية يليه مبا�رشة
ت�رصيحات قائد �سالح اجلو ال�سعودي بعزم ال�سعودية التدخل
ع�سكري ًا يف م�أرب �إن دخلت اللجان ال�شعبية ملحاربة الإرهاب و ما

�سبقها من ت�رصيحات �سعودية عن �أن م�أرب خط �أحمر ,مع اللقاء
الذي جمع م�ؤخر ًا ال�سيناتور جون ماكني رئي�س اللجنة الع�سكرية
بالكونغر�س الأمريكي مع رئي�س اال�ستخبارات ال�سعودية و وزير
احلر�س الوطني يو�ضح اىل اي مدى بدا اجلوار منزعج ًا جد ًا من
حرية تقرير امل�صري و اخلروج من العباءة ال�سعودية ,و بدا الأمر
ب�أن النية للحرب مبيتة و جاهزة ,و مل تلق ر�سالة ال�سلم و الت�سامح
و اخلطاب التطميني لل�سيد عبدامللك احلوثي �آذان ًا �صاغية.
م��ع التطور املفاجئ ل�ل�أح��داث يف اململكة �آخ��ره��ا وف���اة امللك
ال�سعودي و ما �أعقبه من تغيريات �سيا�سية و �أمنية من العيار
الثقيل يف مراكز �صنع القرار ب�سدا�سية نظيفة موجهة اىل مرمى
�سحب الب�ساط من حتت اجلناح امل�ضاد للع�صبة ال�سديرية مع
التغيريات التي �أمعن امللك الراحل يف �إنتهاجها  ,جاءت القرارات
ك���إن��ق�لاب كما و�صفها ال��ك��ات��ب ال�بري��ط��اين ال�شهري «ديفيد
هري�ست»� ،إن �إنقالبا حدث داخل الق�رص امللكي ال�سعودي خالل
ال�ساعات الأخ�يرة يف حياة العاهل ال�سعودي �أط��اح مبن و�صفه
بـ»رجل امل���ؤام��رات اخلارجية بالق�رص خالد التويجري رئي�س
الديوان امللكي»حيث �أطيح بفكرة دخول الأمري متعب جنل امللك
الراحل عبد اهلل �إىل �سلم اخلالفة ،جاء بتعيني الأم�ير حممد بن
نايف ولي ًا لويل العهد و مع تعيني الأمري حممد بن �سلمان ابن
امللك وزارة الدفاع �أ�ضف اىل ذلك اخللفية الع�سكرية و الأمنية
التي يتمتع بها امللك تو�ضح �أن �سيا�سة اململكة القادمة �ستكون
�سيا�سة ع�سكرية �أمنية بامتياز� ,ستلقي بظاللها على املنطقة ككل
و اليمن خ�صو�صا.
م��ع تنامي احل���راك ال�شعبي اليمني و خ��روج��ه م��ن بوتقة
الو�صاية ال��دول��ي��ة ك��ل��ي�� ًا� ,أ���ض��ف اىل ذل��ك ت��داع��ي��ات اح���داث ’’
ت�شاريل �إيبدو’’ على امل�شهد العام وح�رش �إ�سم اليمن يف العملية
م��ع التحالف ال���دويل ملحاربة الإره����اب ج��اء م��ع حت��رك حاملة
الطائرات ’’ ت�شارل ديغول ’’ الفرن�سية برفقة البوارج احلربية
االمريكية اىل قبالة ال�سواحل اليمنية و خليج عدن ,يو�ضح �أن
�سيا�سة ال�ضغط اخلارجي املمنهج بقوة لتغيري جمريات االحداث
الداخلية تت�صاعد بوترية عالية  ,و تولد الإنفجار الثوري تلقائي ًا ,
�إال �أن االجماع الدويل ممث ًال مبجل�س الأمن يف خيار ال�سلم و تنفيذ
االتفاقيات مطروحا و ا�ستبعد كون اليمن دولة ارهابية فا�شلة
يعزل القرار الفرن�سي الأمريكي نوع ًا ما ,ليتمحور حلف ثالثي
خليجي �أمريكي فرن�سي تقوده امل�صلحة  ,و حتكمة العالقات
االقت�صادية و ال�رشكات النفطية العاملة لتلك الدول  ,و لذا كانت
حمافظة م�أرب بي�ضة القبان يف التحالفات و التوازنات القائمة و

الناعمون واإلصالح بصمت
الناعمون جدا دعاة التغيري ال�صويف الناعم والإ�صالح العذري ال�صامت بالقوة الذاتية للفكرة
من غري �إزعاج وال �صخب هل يدركون ان مرمي املقد�سة وحدها حملت دون ان يدن�سها ب�رش
ومن دون ان تفقد عذريتها وبتدخل مبا�رش من ال�سماء وما عدى هذه احلادثة على امتداد تاريخ
االجتماع الإن�ساين كل عملية حمل ت�أتي نتيجة لعملية تفقد حواء عذريتها وكل عملية والدة
ي�صاحبها الآم و�رصاخ ومواجع .
التغري عملية هدم اوال وبناء ثانيا و�إمكان التغيري و اال�صالح من غري هدم وال �أي خدو�ش
تخد�ش �سمو الفكرة ك�إمكان حمل من غري فقدان للعذرية .
لكل فعل ردة فعل وكل عملية تغيري تقابل مبقاومة للتغيري حقيقة �سو�سيولوجية او اجتماعية
غري قابلة للف والدوران ,وكل االفكار ال�سامية من غري توفر الظروف الذاتية واملو�ضوعية
واحلامل االجتماعي القادر على املبادرة وودفع اكالف الفعل الن�ضايل الباهظة مكتوب ان تبقى
فكرة تتعفن يف �أدمغة �أ�صحابها ال �أمل ان ترى النور حتى لو �أمهلناها ماليني ال�سنني ال�ضوئية.
.رمبا ت�ستطيع الفكرة ال�سامية �أن تنت�رص بقدرتها الذاتية �إما يف عامل مثايل غري عاملنا وبكائن
غري الكائن الآدم��ي او يف ح��ال توفر لها �رشطان الأول تغيري ��شروط االجتماع الإن�ساين
ال�رصاعي والثاين ا�ستبدال �سيكولوجية الكائن الآدمي ب�سيكولوجية مالئكية خال�صة ,يف هاتني
احلالتني ميكن ت�صور عملية التغيري من غري �إزعاج ومبنتهى الأدب .
�سكبنا بحر من املداد مدعما باقوى احلجج العقلية والنقلية التقليدية واحلداثية اليمينية
والي�سارية لكنها يف النهاية ف�شلت كلها يف اقناع امل�ستبدين والفا�سدين ب�رضورة اال�صالح
والتغيري .
كان �سهال على ان�صار اهلل والقوى الثورية امل�شاركة يف ثورة �21سبتمرب ان يتخاطبوا مع
الكمربادور الطفيلي احلاكم بكل ادب “بليز بليز بليز” قرار اجلرعة مرفو�ض ملا فيها من
عدوان �سافر على معي�شة الفقراء واغلب فئات ال�شعب اليمني لو افرت�ضنا انهم �سريدون بكل
ادب “ا�سفون مل نكن نعرف ذلك» او بالتوجه للقطط ال�سمان “بليزبليز بليز”كفوا عن الف�ساد
ونهب املال العام لو كنا نتوقع ان ردهم �سيكون “على الرحب وال�سعة وال مليم ف�ساد بعد
اليوم».
امر �سهل الي�س كذلك ؟لكنه جمرد هذيان �صويف ال عالقة له بالواقع
ان�صار اهلل والقوى الثورية االخ��رى اخ��ت��اروا طريق الن�ضال الثوري وخطوا خطوات
متقدمة ومزعجة جدا للربجوازية الطفيلية وافلحوا يف توجيه خظات موجعة للمنظومة الف�ساد
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مقاالت وتحليالت

صالح السندي

منها تدار �سيا�سة يل الذراع الخ�ضاع اليمن للخارج بالتزامن مع
�أحداث دار الرئا�سة و ا�ستقالة هادي كانت ورقة �ضغط بالتزامن
مع ايقاف �رشكات النفط و �ضخة من بع�ض املحافظات اجلنوبية,
كانت الر�سالة وا�ضحة جدا انها حرب �إقت�صادية ومعركة ك�رس
العظم ال�ستالب ال�سيادة و ال�سيا�سة و الرثوة معا� ,أ�ضف اليها
حتريك ورقة االرهاب يف م�أرب ع�شية اال�ستقالة و التهديد بها ,و
حترك بع�ض القوى ال�سيا�سية للتبلور و التخندق خلف الأقلمة و
يف يوم واحد بل يف �ساعات معدودة يو�ضح �أن هناك �سيا�سة ت�آمريه
خارجية مكتملة االركان تدار ب�أيد داخلية ت�ستهدف اليمن و تهدد
وحدته و �إ�ستقراره.
الرهان احلقيقي ال��ذي يعول عليه البع�ض هو متزيق الوطن
ل�رشعنة التدخل ع�سكري ًا ,و ما يتم حتى اللحظة هو تطبيق ذات
( اال�سرتاتيجية الأمنية ) املعلنة على قناة امل�سرية عن الوثائق
و اخلطط املدرو�سة لزعزعة الوطن و تهديد �إ�ستقرارة و �إثارة
النعرات املناطقية و الطائفية و فر�ض الأقلمة ,و حينما جاء
خطاب ال�سيد عبدامللك احلوثي مفاجئا للغاية ليقلب املعادالت
ال�سيا�سية للخارج مع التوقع باعالن جمل�س ع�سكري و انقالب
على ال�رشعية جاء ليثبت الرئي�س هادي و دعامة الرئا�سة و يحدث
�إرباك فعلي لقوى الت�آمر التي جل�أت اىل االنتحار و امل�ضي قدم ًا
اىل املخطط املك�شوف طلب ًا للنجاة.
وعليه مما �سبق و ما نحن بحاجة الية كو�ضع �إ�سرتاتيجية �أمنية
طارئة و م�ضادة �أو ًال ب�سد الفراغ ال�سيا�سي و ثاني ًا بت�أمني املياة
الإقليمية ل ( خما�سية الن�رص) �أرخبيل حني�ش و �سقطرى و جزر
كمران و ميون البحرية كخطة دفاعية وقائية �ضد �أي �إعتداء قد
يطال الوطن و التدخل فيه �أو يفر�ضة الأمر الواقع  ,و ملا حتتله
املوانئ و اليمن من مواقع ا�سرتاتيجية هامة ,يفر�ض هذة الر�ؤية
ك�أولوية ملزمة يف �إ�سرتاتيجة الن�رص و خيارالبقاء.
و معهذا كله ي�أبى الت�أريخ �إال �أن يربط م�صري اليمن و اململكة
مب�صري م�شرتك واحد فالتزامن مع وفاة امللك ال�سعودي و خلو
من�صب الرئا�سة اليمني  ,ينبئ �أننا �أمام مرحلة جديدة قد يلعب
تبادل الأدوار فيها تغيريات ت�أريخية و جذرية على مدى عقود
قادمة.
و بذا تكون املعركة الأخرية بعد خطاب الإنذار الأخري لل�سيد
عبدامللك احلوثي ت�ضع �أوزارها و حتقق الن�رص الثوري لرت�سم
معامل املرحلة القادمة و اخل��روج من املرحلة ال�ضبابية ليكتب
لليمن بعدها النجاة و االن��ط�لاق يف �أف���ق التحرر و التقدم و
الإزدهار.

عبد الملك العجري

واملتعملقة ولي�س �أمامهم �إال ان يوا�صلوا امل�شوار املرهق وامللكلف الذي بداوه الن الرتاجع
يف منت�صف الطريق يعنى الق�ضاء على املنجز الذي حتقق وفاتورته �ستكون م�ضاعفة وبالغة
الإرهاق,حت�صل عرثات و�أخطاء بع�ض ال�سلبيات �أمر طبيعي فالعاملون وحدهم الذين ينجحون
ويتعرثون اما العاطلون القابعون على قارعة الطريق فال ينجحون وال يف�شلون .
م��ن املتوقع وال�شيء الطبيعي ان تنزعج ال��ق��وى املكونة ل�شبكة الف�ساد م��ن ك��م�برادور
وبروقراطية ادارية ونخب �سيا�سية وع�سكرية وي�سعون جهدهم ملقاومة التغيري بدافع اخلوف
على م�صاحلها ,ال�شيء الغريب واملريب حقا ذلك االنزعاج الذي يبديه ف�صيل كبري من القوى
املدنية والطبقة الو�سطى خا�صة املثقفني والكتاب الذي يفرت�ض انهم اداة التغيري و ان يكون
موقفهم م�ساندا ملكافحة الف�ساد.
ال اق�صد الدانة النقد املو�ضوعي والبناء املوجه الن�صار اهلل وعمل اللجان الثورية وال�شعبية
كاداة ت�صويبية مل�سارات عملها ,لكن املريب ان الق�ضية اخذت منحا اخر وحتولت حلملة ت�شويه
منظمة تت�صيد العرثات وتعمل على جمهرتها وت�ضخيمها والتهويل من �شانها وخرجت عن
حدود املعقول والطبيعي وحتلوت لنوع من الإرهاب الإعالمي ويعمى عن معاينة ح�سنة واحدة
يف كل اعمال هذه القوى التي يراها خطيئة وجودية من حيث املبدا مهما كان �سلوكها .
احلقيقة املرة التي يجب ان نقولها ان هذه الطبقات وخا�صة املثقفني والكتاب جرى تدمريها
وتعطيل وظائفها التغيرية وتدجينها لتكون �سندا اجتماعيا للنظام  ,فالو�ضع االقت�صادي
ال�صعب واال�ستبداد ال�سيا�سي ادي��ا اىل تعطل الت�شكل احل��ر لهذه الفئات والنخب املثقفة
والإعالمية �أ�صبحت وثيقة ال�صلة بالربجوازية الطفيلية وت�سيطر علي معظمها الذهنية
الت�ساومية والن قوة العمل لهذه الفئات قوة ذهنية فانه مع زيادة تدهور �أو�ضاعها االقت�صادية
ت�ضطر الخ�ضاع قوتها الذهنية لقواعد العر�ض والطلب.
وحتى ال يقال اين �أجتنى عليهم او �أتعامل معهم كفئة واحدة متجان�سة اورد ما قاله عامل
االجتماع العربي حليم بركات عن الطبقة الو�سطى يف املجتمعات العربية وعالقة املثقف بال�سلطة
يقول بركات يف كتابة املجتمع العربي املعا�رص املثقف العربي املعا�رص ا�صبح اكرث عر�ضة
لهيمنة ال�سلطة ومنذ الن�صف الثاين من القرن املن�رص عالقة الكاتب بال�سلطة عالقة و�صاية
�شاملة الكاتب فيها موجه (بفتح اجليم)ال موجه (بك�رس اجليم) وتغلب عليهم االزدواجية بني
ما يعتقدونه وما يقولونه ويف ظل مثل هذه الو�صاية ح�سب بركات يكرث املفكرون والكتاب
املتطفلون واملزيفون والفكر الت�سويغي الهزيل

اس��تقالة
هادي
عبداهلل حسن الوشلي

م��ن ال�����ص��ع��ب الت�سليم ب��ف��ك��رة قبول
ا�ستقالة ه���ادي �أو رف�ضها م��ن خالل
جمل�س النواب الفاقد لل�رشعية و مبربر
االح��ت��ك��ام ايل الد�ستور ال���ذي ال يوجد
�أحد �أهانه كهادي نف�سه الذي مل ي�ستند
يوم ًا ال ايل �رشعية املجل�س وال الد�ستور
فقد قالها بكل و�ضوح �أن املبادرة فوق
الد�ستور.....
ومبا �أن املبادرة قد �أ�سقطتها الثورة
ف��ال��ث��ورة وح��ده��ا ال��ي��وم ه��ي ال�رشعية
التي يجب ع��دم التفريط بها �أو القبول
ب�رشعيات �أخ��ري قد عفى عليها الزمن
ايل جانبها  ،وال فائدة من نق�ش ال�شوكة
بال�شوكة ...
مع عدم �رشعيته فليعقد جمل�س النواب
جل�سته وليقرر ما ي��راه ب�ش�أن ا�ستقالة
ه�����ادي وم����ع �أن���ه���ا ال���ي���وم م���ن تتحمل
امل�سئولية التاريخية (اللجنة الثورية
) دون غريها يف حفظ إ�جن���ازات الثورة
وامل�ضي نحو اال�ستقالل وب��ن��اء الدولة
املدنية العادلة وكلمة الف�صل يف النهاية
لل�شعب الذي ال �صوت يعلو فوق �صوته
وال ارادة �ستقهر �أرادته.
بع�ض حمائم ال�سالم يكتبون عن ح�صار
الرئي�س و�أهانة موقع الرئي�س وك�أننا يف
اليمن فع ًال جادت الأق��دار علينا برئي�س
�أن االن��ت�����ص��ار ال��ي��وم لكرامتنا ه��و ان
يعرف العامل �أننا مل ولن نعرتف برئي�س
م��ب��ادرت��ه��م ول��ل��م��ع�تر���ض�ين ب���اهلل عليكم
�أجيبوين ..
هل من ي�صف الطائرات االمريكية التي
تقتل �شعبه ب�أنها �أعجوبة (رئي�س)؟
ه���ل م���ن ي�����زرع ال��ف��ت��ن��ه ب�ي�ن ال��ق��وى
ال�سيا�سية اليمنية (رئي�س) ؟
هل من ي�ستقوي باخلارج على �شعبه
(رئي�س)؟
ه��ل م��ن مي��زق ال��ب�لاد ويق�سمها تبع ًا
ملخططات اخلارج (رئي�س) ؟
ال���راع���ي ���س��ي��دي��ر امل��ج��ل�����س بطريقته
املعهودة يوم غد ولن يقبل ا�ستقالة هادي
لأنه خايف ال يطعم من حق العر�ضي
ت��خ��ي��ل��وا ب��ع��د ف�ضيحة م��ك��امل��ة ه���ادي
وبن مبارك التي ن�رشتها قناة امل�سرية
وال��ت��ي ك�شفت م��دى اال�ستخفاف ال��ذي
ج��رى ب��ه التعامل م��ع مو�ضوع تق�سيم
الأقاليم وبعد كلمة ال�سيد عبدامللك بدر
الدين احلوثي وما قدمه عن �أن التحرك
ال��ي��وم ي��واج��ه م����شروع تق�سيم اليمن
وت�سليم بع�ض �أج��زائ��ه لبع�ض القوى
اخلارجية ويواجه �أي�ض ًا االلتفاف على
ات��ف��اق��ي��ة ال�����س��ل��م وال����شراك��ة  ,ووثيقة
احلوار الوطني وال ي�ستهدف �أي مكون
....................ال���خ ي�أتي من يتحدث
ع��ن و���ص��اي��ة �أن�����ص��ار اهلل على ال��دول��ة ,
وعن �سقوط �صنعاء وعن حما�رصة بيت
ه���ادي وع���ن الرئي�س ال��دي��ك��وري ال��ذي
�سنندم عليه ,هذا الهبوط يف التعامل مع
الواقع والأحداث والق�ضايا امل�صريية ال
�أجد له و�صف له ابلغ من قول اهلل ( �إِنَّ
ال�ص ُّم ا ْل ُب ْك ُم ا َّلذِي َن اَل
اب ِع ْن َد اللهَّ ِ ُّ
�شرَ َّ ال َّد َو ِّ
َ
َي ْع ِقلُونَ َول َْو َع ِل َم اللهَّ ُ فِي ِه ْم خَيرْ ً ا َ أل ْ�س َم َع ُه ْم
َول َْو �أَ ْ�س َم َع ُه ْم َلتَوَ َّل ْوا َو ُه ْم ُم ْعر ُِ�ضونَ )
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خطاب السيد

العدد ( )142األربعاء  8ربيع الثاني 1436هـ
الموافق 2015/1 / 28م

لتبقى مقاييسنا قرآنية

جدد يف خطابه التأكيد لكل القوى يف الداخل واخلارج السعي إىل حتقيق انتقال سلمي للسلطة علي قاعدة الشراكة ومـــــ

السيد عبدامللك  :أدعو كل األحرار والشرفاء إىل اجتماع واسع وتارخيي

جيشنا الوطين اثبت فعال وطنيته وحبه لبلده وشعبه وأنه سيكون
�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل امللك احلق
املبني و�أ�شهد �أن �سيدنا حممد عبده ور�سوله خامت النبيني
�صلوات اهلل و�سالمه عليه وعلى �آله الطاهرين ور�ضي اهلل
عن �صحبه املنتجبني �أيها الأخوة والأخوات �أبناء �شعبنا
الينمي العظيم ك��ل امل�ستمعني ال�سالم عليكم ورحمته
اهلل وبركاته يف ظل التطورات الأخ�يرة ما بعد اخلطاب
ال�سابق وما بعد االحداث االخرية يف ظل هذه التطورات
التي ما من �شك ان العامل بكله يرقبها باهتمام كبري �سلبا
او ايجابا علي ح�سب مواقف القوى وما من �شك يف ان
هذه التطورات لها اهميتها الكبرية يف حا�رض وم�ستقبل
بلدنا راينا من املهم ان نتحدث يف هذه الليلة اوال بالتحدث
عن طبيعة الوقت الراهن وما فيها ثانيا لن�ؤكد علي بع�ض
املواقف وثالثا لنوجه دعوة مهمة يف اخر الكلمة بداية من
املهم ان نتوجه بكل التقدير واالجالل والتبجيل واالحرتام
اىل �شعبنا اليمني العظيم واىل جي�شنا الوطني الذي اثبت
فعال وطنيته وحبه لبلده و�شعبه واثبت انه �سيكون اىل
جانب �شعبه مهما كانت التطورات ومهما كانت االحداث
ومهما كانت املتغريات اذ هي وظيفته ودوره وم�سئوليته
وواجبه وبالتايل فاننا ن�شيد بهذا املوقف وهذا التوجه
وه��ذا االل��ت��زام االيجابي جلي�شنا اليمني العظيم  ،كما
نثمن عاليا ما عليه �شعبنا اليمني من ح�س ثوري ومتا�سك
واهتمام بق�ضاياه  ،اهتمام ب�شانه واموره  ،عناية بر�سم
م�ستقبله وف��ق م��ا فيه اخل�ير ل��ه وامل�صلحة ل��ه  ،ومن
املهم جدا ان نتحدث يف هذا امل�ساء حول طبيعة الو�ضع
الراهن  ،اخلطوة التي اقدمت عليها اللجان ال�شعبية يف
الت�صدى للم�ؤامرة التي كانت تهدف اىل مترير م�سودة
الد�ستور بكل ما �شابها من زيادات واختالالت وا�ضافات
تخالف وثيقة احل���وار الوطني
وت��ن��ت��ق�����ص م���ن وث��ي��ق��ة احل����وار
الوطني وتخالف اتفاق ال�سلم
وال�رشاكة  ،ا�ضافة اىل امل�ؤامرة
الكبرية الهادفة اىل جتزئة هذا
البلد وبعرثة هذا الكيان اليمني
الكبري اىل “كونتونات» واجزاء
مبعرثة مفرقة متنازعة مت�صارعة
 ،ومن ثم التمهيد القتطاعها من
هنا وهناك  ،اخلطوة التي قامت
به اللجان ال�شعبية كانت خطوة
من اجل هذا البلد من اجل هذا
ال�����ش��ع��ب م��ن اج���ل ك��رام��ت��ه من
اج��ل م�ستقبله من اج��ل وحدته
من اجل حريته وكان البد منها
الن ك��ل امل��ح��اوالت ال��ت��ي تعتمد
احل�����وار ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ن��ق��ا���ش
ال�سيا�سي وال��ع��م��ل ع��ل��ي خلق
االق����ن����اع ب�������ض�رورة االل���ت���زام
االلتزام باالتفاقات لأننا مل جنهد
يف ان نفر�ض فر�ضيات خ��ارج
نطاق االتفاقات املوقعة لكن مل ي�ستجب كانوا مل ي�ستجب
لكل تلك اجلهود وال لكل تلك امل�ساعى وكان التوجه هو يف
فر�ض امر واقع يذهب بالبلد يف م�ستقبله وامنه وا�ستقراره
يف مهب اخلطر وعلي حافة الهاوية فكانت تلك اخلطوة
�رضورية ا�ضافة اىل انها ت�صدت خلطوة كان يراد بها
العمل علي ال�سيطرة علي الو�ضع ومن ثم التمهيد للقيام
بخطوات كثرية علي امل�ستوى ال�سيا�سية وعلي م�ستوى
بع�ض املقررات  ،هذه اخلطوة كنا نامل من اجلميع ان
يتفهمها لأنه مل يرتتب عليها �أي بوادر �سلبية  ،اوال كانت
املطالب التي حددت بعد تلك اخلطوة هي اربع نقاط كلها
نقاط مهمة ا�سا�سية منطقية �سليمة  ،مل نتجه ومل يتجه
�شعبنا اليمني العظيم اىل ابتزاز لقوى معينة او حماولة

ت�صفية احل�سابات مع ق��وى اخ��رى ،ال ك��ان هناك اربع
نقاط كلها منطقية وكلها ترتبط بطبيعة ما قد مت االتفاق
عليه وااللتزام به من القوى ال�سيا�سية البارزة جميعا ،
فكان يفرت�ض ان تلقي هذه اخلطوة مبطالبها وما رمت
اليه و�سعت لتحقيقه ان تلقي باحلد الأدنى تفهم  ،تفهم
من اجلميع وتفاعل ايجابي ولكن كانت اخلطوة الغريبة
 ،غريبة من يعني يف مقابل ما ح�صل يف مقابل ما طولب
به يف مقابل ما �سعينا اليه  ،كانت اخلطوة ال�شاذة غري
ال�سلمية هي اخلطوة التي متثلت با�ستقاله الرئي�س وكذلك
تقدمي احلكومة ال�ستقالتها  ،ونحن ندرك ولرمبا اجلميع
يدرك او االكرث يدرك انها كانت خطوة تهدف اىل مناورة
يعني كانت خطوة علي جادة الهدف منها مناورة من اجل
االبتزاز من اجل العمل علي فر�ض تلك االلتفافات التي
ي�سعون لفر�ضها يف الواقع ولكن رب �ضارة نافعة ومبا
انهم قدموا تلك اخلطوة ب�سوء نية فع�ساها ان �شاء اهلل
تكون خريا لهذا البلد  ،بعد هذه اخلطوة غري املوفقة ميكن
ان ن�سميها  ،خطوة غري موفقة ولكن ع�سى عواقبها �إن
�شاء اهلل خريا  ،بعد تلك اخلطوة اقبلت القوى ال�سيا�سية
اىل الت�شاور بهدف حتقيق انتقال �سلمي لل�سلطة وهذا
موقف حكيم وموقف �صحيح وهو املوقف املفرت�ض ب�أي
قوة �سيا�سية او مكون �سيا�سي يهمه وطنه  ،يهمه امن
وا�ستقرار بلده و�شعبه  ،هذا التوجه هو التوجه املفرت�ض
من اجلميع امل�شاورات حلد الأن ال تزال م�ستمرة ونتوجه
يف هذا املقام اىل القوى ال�سيا�سية ان تكون يف هذا الظرف
بحجم امل�سئولية ويف م�ستوى التحدي البلد  ،مير مبرحلة
مهمة ومرحلة ح�سا�سة ولكنها متثل فر�صة حقيقة  ،نحن
اكدنا لكل القوى يف الداخل واخلارج اننا ن�سعى اىل حتقيق
انتقال �سلمي لل�سلطة علي قاعدة ال�رشاكة ومرجعيته
تكون وثيقة احلوار الوطني واتفاق
ال�سلم وال����شراك��ة وب��ال��ت��ايل لي�س
هناك يف امل�سار الثوري ال�شعبي ما
يربر لأي طرف داخلي �أو خارج ان
يقلق او ان يتحرك باجتاه م�ضاد
و�سلبي ملواجهة هذا امل�سار ال�شعبي
الثوري  ،امل�سار الثوري ال�شعبي
ي�سري يف االجتاه ال�صحيح وال�سليم
وامل�سئول واملنطقي واملوفق  ،ال هو
يتجه اىل اق�صى �أي مكون ال هو
يتجه اىل فر�ضيات تلغي م�ضامني
اتفاق ال�سلم وال�رشاكة وم�ضامني
وثيقة احلوار الوطني  ،ي�ؤكد دائما
علي م��ب��د�أ ال�رشاكة  ،ي���ؤك��د دائما
علي ا�صالح الو�ضع الداخلي مبا
فيه اخلري لكل ابناء �شعبنا اليمني
العظيم  ،يتوجه اىل ال��ع�لاق��ة مع
اخلارج علي نحو م�سئول ومنطقي
ومعقول ال هو يتوجه توجها عدائي
يف ح�سابات عدائية مع دولة هنا او
دول��ة هناك يف ك��ل حميطه العربي
واال�سالمي  ،وال هو لدية توجه نحو خلق من حالة من
امل�شاكل وال�رصاعات والنزاعات على امل�ستوى الدويل مع
جمل�س االمن �أو االمم املتحدة �أو املجتمع الدويل  ،امل�سار
ي�سري بالدرجة االويل لتحقيق ما فيه م�صلحة هذا ال�شعب
ومطالبه امل�رشوعة واملحقة والعادلة  ،هذا ال�شيء مهم
و�شيء ايجابي و�شيء �صحيح  ،يف املقابل هناك بع�ض
اخلطوات من جانب بع�ض القوى خطوات ا�ستفزازية
واي�ضا خطوات لت�أزمي الو�ضع خطوات لإثارة الفو�ضى
يح�صل ه���ذا يف بع�ض م��ن��اط��ق اجل��ن��وب م��ع اح�ترام��ن��ا
وتقديرنا واعزازنا وحمبتنا لكل �إخوتنا اجلنوبيني ولكن
هناك قوى تلعب هي ال تريد اخلري لإخوتنا يف اجلنوب وال
لبقية �أبناء ال�شعب اليمني كذلك هناك خطوات ت�صاعدية

 هناك بعض اخلطوات منجانب بعض القوى خطوات
استفزازية وأيضا خطوات
لتأزيم الوضع خطوات إلثارة
الفوضى حيصل هذا يف بعض
مناطق اجلنوب مع احرتامنا
وتقديرنا واعزازنا وحمبتنا
لكل إخوتنا اجلنوبيني

 إس��تقالة لرئيس كانت خطوة علي جادة اهلدف منها مناورة من أجلاإلبت��زاز من أجل العم��ل علي فرض تلك االلتفاتات اليت يس��عون
لفرضه��ا يف الواق��ع ولكن رب ض��ارة نافعة ومبا أنه��م قدموا تلك
اخلطوة بسوء نية فعساها إن شاء اهلل تكون خريا هلذا البلد
 اذا كان هن��اك أي طرف يف الداخل أو يف اخلارج يتصوران بإمكانه من خالل اثارت فوضى هنا أو هناك أو من خالل
خلق املزيد من املش��اكل ان حيول دون جناح شعبنا اليمين
العظيم يف الوصول اىل أهدافه املشروعة فهو واهم
لت�أزمي الو�ضع يف مارب الهدف منها خلط الأوراق واثارة
الفو�ضى والتوجه ب�إنظار اجلميع عن امل�سار الرئي�س
واملهم الذي هو مهم يف هذا الظرف بالتحديد نحو �أزمات
وم�شاكل جديدة مبعني بع�ض القوى التي اعتادة يف كل
ما م�ضي على �أن تفتعل االزمات وان تفتح دائما جبهات
احل��رب وتثري ال�رصاعات والنزاعات كو�سيلة ا�سا�سية
لديها وا�سلوب رئي�س تعتمد عليه ملواجهة �أي ا�ستحقاق
ل�صالح �شعبنا اليمني العظيم هي ت�شتغل بنف�س الطريقة
تهرب من ا�ستحقاق ثوري و�شعبي
و�سيا�سي وتوافقي تهرب اىل �إثارة
امل�شاكل والنزاعات وال�رصاعات
وت��ب��ن��ي م�����ش��اك��ل ج��دي��دة وتعقيد
الو�ضع وهذا ت�رصف غري م�س�ؤول
وال حكيم وال مربر وال مربر .
ل���و ن����أت���ي اىل امل�����س��ار ال��ث��وري
ال�شعبي ال���ذي ي��دف��ع دائ��م��ا جتاه
ال���ت���واف���ق جت����اه ال�����ش�راك���ة جت��اه
خم��رج��ات احل���وار الوطني جتاه
اتفاق ال�سلم وال�رشاكة �أي طرف
�سيخ�رس � ،أي طرف �سيخرج من
حلبة ال�سيا�سة �أي طرف �سيعترب
نف�سه م�ستهدف ومق�صي ومبعد ؟
ال احد .
اذا ات��ي��ن��ا اىل �أي م���ك���ون من
املكونات ال�سيا�سية البارزة كلها
�ستفيد من مبداء ال�رشاكة وكلها
ت�ستفيد ب���ل ك���ل �شعبنا اليمني
العظيم ي�ستفيد من تلك املقررات
املتنوعة على امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي واالمني
لكن بع�ض القوى التي تريد ان تكون هي وحدها فقط
من ت�ست�أثر وم��ن ت�ستبد وم��ن حتكم وم��ن تهيمن ومن
تتحكم بالقرار ال�سيا�سي وتدخل يف م�صالح م�شرتكة مع
اخل��ارج بال�شكل الذي ي�رض بالبلد ولي�س بال�شكل الذي
يراعي م�صلحة البلد  ،هي تعترب نف�سها مت�رضرة حتى
من ال�رشاكة مت�رضرة حتى من اال�ستقرار لأن البع�ض
كانوا دائما ي��رون يف الفو�ضى واث���ارت امل�شاكل فائدة
لهم وم�صلحة لهم وو�سيلة لالبتزاز يف الداخل واخلارج
وهذا �شيء معروف يف البلد ان بع�ض القوى كلما ا�رشف
الو�ضع على ان يتوجه نحو ا�ستقرار ترى يف اال�ستقرار
خطر عليها  ،هي بطبيعة م�شاريعها بطبيعة نفوذها ترى

يف اال�ستقرار خطر عليها وترى يف الفو�ضى والنزاعات
وال�رصاعات وامل�شاكل م�صلحة لها لأنها ت�ستفيد منها من
هنا او هناك مال او دعم �سيا�سي او دعم باي �شكل م من
اال�شكال يف الداخل واخلارج فلذلك نحن نقول اننا نامل
من كل القوى ان تكون متفهمة طاملا وال�شعب ينادي بهذا
بال�رشاكة ينادي مب�ضامني احل��وار الوطني مب�ضامني
اتفاق ال�سلم وال�رشاكة فليتف�ضل اجلميع لنتوجه جميعا
بدل من الت�صادم والتنازع والت�صارع اىل التعاون هذا
الذي يليق بنا جميعا يف هذا البلد
ان ن��ت��ع��اون ه���ذا ال���ذي يتوافق
م��ع ديننا م��ع مبادئنا م��ع قيمنا
مع اخالقنا مع توجيهات اهلل يف
كتابه القران العظيم ( وتعاونوا
على ال�بر والتقوى وال تعاونوا
على االثم والعدوان ).
�أي ���ض�ير �أي ���س��وء �أي �رش
مينعنا عن ان نتوجه هذا التوجه
مل����اذا ال يتخل�ص ال��ب��ع�����ض من
عقدهم وانانياتهم ال��ت��ي ت�ؤثر
عليهم يف ان يتقبلوا هكذا توجه
ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ق��ائ��م على
الت�صالح قائم على الت�سامح قائم
على ال��ت���أخ��ي ق��ائ��م على وح��دة
الكلمة  ،هذا بلدنا جميعا ويت�سع
ل��ن��ا جميعا ويت�سع ل��ن��ا جميعا
وم�صرينا واحد نحن يف النهاية
يف واق���ع م�تراب��ط يتاثر بع�ضه
ببع�ض وت��داع��ي��ات��ه ك��ذل��ك على
اجل��م��ي��ع ف��ب��ال��ت��ايل االف�����ض��ل ل��ن��ا جميعا ل��ك��ل امل��ك��ون��ات
ال�سيا�سية واالجتماعية االف�ضل لنا جميعا ان نتوجه هذا
التوجه وان نلتف حول هذه اخلطوات الثورية وال�شعبية
التي ه��ي لكل ال�شعب اليمني مل�صلحة اجلميع ب��دون
ا�ستثناء وتهدف اىل احلفظ ال�ستحقاقات هي ل�صالح
اجلميع بدون ا�ستثناء ملاذا ال نتوجه جميعا هذا التوجه
ون�سعى جميعا هذا امل�سعى الذي فيه اخلري لنا وح�سن
العاقبة يف الدنيا واالخرة لنا جميعا  ،اذا اتينا اىل قراءات
بع�ض املواقف التي ت�سعى لت�صعيد الو�ضع يف مارب او
اث��ارة م�شاكل يف بع�ض مناطق اجلنوب او ا�ستهداف
مع�سكرات اجلي�ش يف مناطق متفرقة او العمل على
اال�رضار باالقت�صاد الوطني كلها ت�رصفات غري م�س�ؤولية

 إذا اتينا اىل أي مكون مناملكونات السياسية البارزة
كلها ستفيد من مبدا الشراكة
وكلها تستفيد بل كل شعبنا
اليمين العظيم يستفيد
من تلك املقررات املتنوعة
على املستوى السياسي
واإلقتصادي واإلمين

لتبقى مقاييسنا قرآنية
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خطاب السيد

ـــــرجعيته تكون وثيقة احلوار الوطين واتفاق السلم والشراكة

ملراجعة الوضع الداخلي واخلروج مبقررات هامة واستثنائية وتارخيية

إىل جـانب شعبه مهمـا كانت التطـورات ومهمــا كانت االحـــداث

على �أي ا�سا�س تعتمد من �أي منطلق تنطلق ماذا ميكن �أن
ينبني عليها ه��ل ال��ه��دف منها احليلولة دون حتقيق
االه��داف التي هي مل�صلحة البلد بكله مل�صلحة ال�شعب
ب�أجمعه اذا كان هناك �أي طرف من القوى ال�سيا�سية يف
الداخل او القوى اخلارجة يت�صور ان ب�إمكانه من خالل
اثارت فو�ضى هنا او هناك او من خالل خلق املزيد من
امل�شاكل ان يحول دون جناح �شعبنا اليمني العظيم يف
الو�صول اىل اهدافه امل�رشوعة املحقة العادلة التي فيها
خري له ولي�س فيها م�رضه على
االخ��ري��ن فهو واه��م الن �شعبنا
اليمني العظيم ي��ت��ح��رك ال��ي��وم
حترك حتمي وم�صريي ال ميكن
باي حال من االحوال ان يتغا�ضى
لأي طرف ليدفع به نحو االنهيار
ولأنه ال �رضورة ا�صال لذلك �أي
ط�����رف ي����واج����ه ه�����ذا ال��ت��ح��رك
ال�����ش��ع��ب��ي امل��ن�����ص��ف وامل�����س��ئ��ول
وال�����واع�����ي وي����ح����اول ان يثري
الفو�ضى يف مواجهة هذا التحرك
ه��و املخطئ ه��و املفرت�ض ب��ه ان
يراجع ح�ساباته ان يتخلى عن
ا�سلوبه الفو�ضوي اال اخالقي و
الال ان�ساين وامل�سيء لأنه ال يليق
ب���أي طرف ينطلق يف موقف غري
م��ب�رر وال حم���ق وال ع�����ادل وال
من�صف كل العناوين التي يحاول
البع�ض ان يغلف بها وان يغطي
بها حتركه الفو�ضوي هي عناوين
ال ق��اع��دة لها وال م�ضمون لها
الهدف منها فقط هو التزييف  ،ال مربر لها �أبدا �أن تواجه
ه��ذا امل�سعى ه��ذا ال��ن��داء ه��ذا التحرك بالفو�ضى على
امل�ستوى الأمني على امل�ستوى ال�سيا�سي وكذلك على
امل�ستوى االقت�صادي معنى ذلك �أن البع�ض قد يتحرك
حتى ول��و رمب��ا يكون يائ�س هدفه بحد ذات��ه هو �إث��ارة
الفو�ضى ذاتها مبعنى و�إن مل يكن م�ؤمال الو�صول �إىل
حتقيق �أهدافه �أو حتقيق نتائج معينة لكن البع�ض يرى يف
�إثارة الفو�ضى نف�سها هدفا لأنه يرى يف ذلك عرقلة حتول
دون ا�ستتباب الأمن واال�ستقرار و�صالح الو�ضع القائم
الذي يجب �أن نفكر به جميعا كيمنيني من كل القوى ومن
كل املناطق يف مثل هذا الظرف املهم هو �أوال ما ي�رشفنا
�أمام اهلل يف ظل م�سئوليتنا �أمام اهلل �سبحانه وتعاىل لأننا

م�سئولون �أمام اهلل م�سئولون عن �أنف�سنا عن �أبناءنا عن
�شعبنا بكله م�سئولون عن م�ستقبل بلد عن كرامة �شعب
وعن م�صري �أمه وبالتايل �أن نتعاطى من منطلق ال�شعور
بامل�سئولية �أم��ام اهلل و�أم��ام التاريخ �أم��ام �أجيالنا �أم��ام
�أنف�سنا ثانيا �أن نفكر مب�صلحة هذا البلد م�صلحة هذا البلد
يف التوافق م�صلحة هذا البلد يف �رسعة االنتقال ال�سلمي
لل�سلطة على قاعدة ال�رشاكة ومبرجعية وثيقة احلوار
الوطني واتفاقية ال�سلم وال�رشاكة ولتنفيذ النقاط الأربع
التي �أكدنا عليها يف كلمة �سابقة
هذه هي امل�صلحة وهذا هو املوقف
الإن�����س��اين امل�����س��ئ��ول والأخ�لاق��ي
وال��ذي فيه الفائدة لنا جميعا �إذا
كانت هناك بع�ض القوى تريد �أن
تعتمد على الت�أزمي للو�ضع وخلق
امل�شاكل وتتحرك يف ذل��ك كتوجه
ت�رص عليه فهي تتحمل امل�سئولية
عن تبعات مواقفها غري امل�سئولة
لأن����ه يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ل��ن يقف
�شعبنا اليمني العظيم مكتوف
الأي��دي متفرجا على الفو�ضويني
ال��ذي��ن ال ي��ف��ك��رون مبنطقية وال
بعقالنية وال مب�سئولية ال مبنطق
ال��دي��ن وال مبنطق الأخ��ل��اق وال
مبنطق امل�صلحة الوطنية يف نهاية
امل��ط��اف ل��ن يقف �شعبنا اليمني
متفرجا �أي�����ض��ا ل��ن يقبل �شعبنا
اليمني ب�أي حال من الأح��وال من
�أي طرف يف الداخل �أو �أي طرف
يف اخلارج �أن يذهب بالو�ضع نحو
االنهيار الذهاب بالو�ضع نحو االنهيار يف �أي ظرف يف
حلظة خطوة حمقاء من �أي طرف �سيرتتب عليها موقف
كبري جدا ل�شعبنا اليمني وكل اخلطوات كل الإج��راءات
ال�رضورية ملواجهة هكذا حالة هي متاحة ولن يرتدد عنها
�شعبنا اليمني العظيم بجي�شه ومواطنيه الكل �سيتعاون
اجلي�ش اللجان ال�شعبية �سائر املواطنني لأن كال معني
الكل معني الكل م�سئول الكل يدرك �أهمية امل�س�ألة ولن
ي��ف��رط �أب����دا �شعبنا اليمني العظيم ل��ن ي��ف��رط ب�أمنه
وا�ستقراره من �أج��ل فو�ضويني �أو م�شاغبني �أو دعاة
للذهاب بالو�ضع نحو االنهيار ولل�سعي نحو متزيق هذا
البلد ومت��زي��ق ن�سيجه االجتماعي وبعرثته وجتزئته
وتفريقه نحن اليوم نتوقع من كل من ي�شعر بامل�سئولية

 ليس يف مصلحةاجلميع ال يف
الداخل وال يف
اخلارج من الدفع
بهذا البلد حنو
االنهيار أو حنو
الفوضى

وم��ن ك��ل م��ن يحمل الإح�سا�س بامل�سئولية وال�ضمري
والوطنية �أن يتحرك يف هذا الظرف م�شجعا داعم م�ؤكدا يف
هذا االجت��اه الإيجابي الدفع نحو انتقال �سلمي �رسيع
لل�سلطة وترتيب الو�ضع ال�سيا�سي ال�ستمرار العملية
ال�سيا�سية يف االجت���اه ال�سليم وال�صحيح بغية اجن��از
اال�ستحقاقات للمرحلة االنتقالية بكلها وللخارج �أي�ضا
نتوجه لن�ؤكد �أن �شعبنا اليمني العظيم هو �شعب له قيم له
�أخالق له مبادئ وهو �شعب ح�ضاري له ح�ضارة ممتدة
على مدى التاريخ �شعب ال قلق منه �إال �أن ي�ستهدف حينما
ت�أتي �أي قوة خارجية لت�ستهدف هذا البلد ولتت�آمر على
هذا البلد هي حينها تتحمل م�سئولية ما تفعل �أما يف حال
التعامل الإيجابي الذي يليق باجلميع والذي هو مل�صلحة
اجلميع لأنني يف هذا املقام �أ�ؤكد �أن الت�آمر على هذا البلد
والدفع به نحو االنهيار �أو الفو�ضى �سيكون له مردود
�سلبي على املنطقة بكلها وبالتايل لي�س يف م�صلحة اجلميع
ال يف ال��داخ��ل وال يف اخل��ارج من الدفع بهذا البلد نحو
االنهيار �أو نحو الفو�ضى هذه م�س�ألة خطرة جدا ولها
تداعياتها ال�سلبية والكبرية يف الداخل واخلارج املوقف
ال�صحيح من كل �أ�صدقائي و�أ�شقاء هذا البلد يف ظرف
كهذا �أن يدعموا اخلطوات الإيجابية كما كنا قد �سمعنا
بع�ض املواقف التي رحبت �أو دع��ت �إىل انتقال �سلمي
لل�سلطة هذا هو املوقف ال�صحيح من كل �أ�صدقاء و�أ�شقاء
ه��ذا البلد �أن ي�شجعوا على التوافق �أن ي�شجعوا على
�رسعة انتقال �سلمي لل�سلطة �أن ي�شجعوا على �رسعة
ترتيب الو�ضع الداخلي �أن ال يوزعوا �إىل املوالني لهم يف
الداخل �أن �شاغبوا هنا �أو �أثريوا م�شكلة هناك ال لي�س ذلك
من احلكمة يف �شيء احلكمة يف �أن تت�ضافر جهود اجلميع
يف االجتاه ال�صحيح املفيد للجميع والذي عاقبته ونتائجه
�إيجابية مل�صلحة اجلميع يف الداخل
اخل��ارج هذا ما نريد �أن ن�ؤكد عليه،
ثانيا �أري��د �أن �أق��ول ل�شعبنا اليمني
العظيم �أنت تتحرك حترك م�رشوع
وم�سئوال ومنطقيا و�صحيح و�سليم
و�رضوريا وبالتايل �أي تداعيات �أي
م���واق���ف �سلبية م���ن �أي ق���وى �أو
�أطراف ال تتفهم هذا التحرك الواعي
وامل�سئول وال��ذي يتعاطى ب�إيجابية
جتاه اجلميع يف الداخل ويف اخلارج
�إذا ا�ستهدفت مع كل ذلك ال تقلق �أنت
�شعب عظيم �شعب ق���وي ل��دي��ك كل
عنا�رص وم��ق��وم��ات امل��وق��ف القوي
لديك القدرة لديك باعتمادك على اهلل
�سبحانه وت��ع��اىل وب��اع��ت��م��ادك على
ن��ف�����س��ك �إم���ك���ان���ي���ة �أن ت�����س��ق��ط كل
امل���ؤام��رات مهما ك��ان حجمها لديك
�إم��ك��ان��ي��ة �أن ت�سقط ك��ل م���ؤام��رات
الفو�ضى وكل م�ؤامرات العرقلة وكل
م���ؤام��رات الت�أزمي للو�ضع الداخلي
�إن���ه ميكن ل�شعبنا اليمني العظيم
تفاهمت معه القوى �أو ت�آمرت عليه ب�إمكانه الو�صول �إىل
�أهدافه طاملا هو متوكل على اهلل ومعتمد على اهلل وم�ؤمن
بعدالة ق�ضيته و�رضورته وحتمية حتركه و�أهمية موقفه
هنا ال قلق احلاالت التي ن�سمع عنها من البع�ض ،البع�ض
لديهم حالة من الأزم��ة الدائمة نفو�س م�أزومة يعملون
دائما على �إرباك الو�ضع على امل�ستوى الإعالمي �أو على
امل�ستوى ال��واق��ع يف حتركهم هنا �أو حت��رك هناك هذه
احلاالت من امل�أزومني وال�ضعفاء والعاجزين والبائ�سني
واليائ�سني واملحطمني هي ال تعك�س �إرادة �شعبنا اليمني
العظيم احلر الذي يعي ما هو فيه ويعي �أهمية ما هو فيه
ويتحرك بكل م�سئولية �إن �شعبنا اليمني العظيم بجي�شه
وجلانه ال�شعبية وكل �أفراد �شعبه رجاال ون�ساء هو �شعب

عظيم ميتلك املقومات الالزمة ب�أن يتخذ املوقف الالزم
ليحمي نف�سه وليقرر م�ستقبلة وليحدد م�صريه هذا �شيئا
وا�ضح و�أتوجه بنداء �أخوي وطني �إىل كل املناطق التي
يعمل البع�ض على �إثارة الفو�ضى فيها يف اجلنوب لأقول
لإخوتنا اجلنوبيني نحن لكم و�أنتم ل�شعبكم بقية �شعبكم
هو عمقكم الإ�سرتاجي هو �سندكم هو �سيكون معكم دائما
لتنالوا حقوقكم ولت�ستعيدوا كرامتكم وعزتكم ولتكونوا
�أنتم لهذا ال�شعب تاج ر�أ�سه وو�سام �رشفه �أقول لإخوتنا
يف م���أرب نحن �إىل جانبكم يف �أن تكونوا م�ستفيدين من
الرثوة النفطية باحلد الذي يعالج ما �أنتم عليه من الب�ؤ�س
واحلرمان وما حرمتم فيه يف ال�سابق فيما م�ضى نحن �إىل
جانبكم يف �أن يكون لكم دور �إيجابي و�إ�سهام كبري على
م�ستوى بلدكم بكله ال �أن يحاول البع�ض �أن يح�رشكم يف
دائرة �ضيقة �أو يت�آمر عليكم �أو يدخلكم يف م�شاكل كبرية
�أق���ول لإخوتنا يف تعز كذلك ال ت�صدقوا ك��ل ال��ذي��ن هم
م�أزومني مناطقيا �أنتم لكم ح�ضوركم الكبرية يف هذا البلد
بكله وينبغي �أن يكون لكم هذا الدور املهم على م�ستوى
بلدكم كل بلدكم �أقول لبقية �شعبنا اليمني العظيم يجب �أن
نتعاىل �أن نرتفع ب�أخالقنا وقيمنا ووطنيتنا و�شهامتنا
ووعينا وكرامتنا على كل تلك النعرات الطائفية واملناطقية
واملذهبية والقومية �أن ندرك �أننا �شعب واحد له دين واحد
له م�صري واح��د و�أن قوتنا ومنعتنا وكرامتنا و�أهمية
دورن��ا يف احلا�رض ويف امل�ستقبل هي بت�ضافر جهودنا
بتوحدنا بت�آخينا بتعاوننا بتكاتفنا ولي�ست يف تفرقنا وال يف
تبعرثنا وال يف مناطقيتنا وانعزالنا ال كل ذلك �إمنا يرتتب
عليه ال�رضر بهذا البلد والب�ؤ�س لكل على حدى واملعاناة
لكل على حدى �أي�ضا وبالتايل ينبغي �أن نوا�صل امل�شوار
و�أن ال نقلق �أبدا ويف هذا ال�سياق هناك م�شاورات م�ستمرة
مع القوى ال�سيا�سية وبرعاية
�أممية نحن ن�أمل لها النجاح
ولكنه ال غنى �أب��دا عن ال��دور
ال�شعبي لذلك يجب �أن ي�ستمر
الزخم ال�شعبي الذي يعرب عن
ع��ن��ف��وان وق�����وة �إرادة ه��ذا
ال�����ش��ع��ب وع����زة ه���ذا ال�شعب
ووع��ي هذا ال�شعب وق��وة هذا
ال�شعب و�صالبة هذا ال�شعب
وحتمل هذا ال�شعب مل�سئوليته
وق��وة �إرادت���ه يف مواجهة كل
التحديات وكل الأخطار وتعرب
ع��ن حكمته ور���ش��ده و���س��داد
ر�أي��ه وتدلل فعال على ما قاله
ال��ر���س��ول ���ص��ل��وات اهلل عليه
وعلى �آله عن هذا ال�شعب وعن
ه�����ذا ال���ب���ل���د الإمي���������ان مي���ان
واحل��ك��م��ة مي��ان��ي��ه يف ظ��ل ه��ذا
الدور ال�شعبي الرئي�سي املهم
الذي يعول عليه للخروج بالبلد
من �أي م�أزق من �أي ظرف �إىل
ب��ر الأم���ان �أوج���ه دع��وت��ي �إىل ك��ل �أح���رار و��شرف��اء هذا
ال�شعب من كل �أطيافه من العلماء والقبائل والوجاهات
االجتماعية والأكادمييني وكل �أطياف هذا ال�شعب �إىل
اجتماع وا�سع وكبري وتاريخي وا�ستثنائي يف �صنعاء
ليوم اجلمعة ال��ه��دف م��ن ه��ذا االج��ت��م��اع ه��و املراجعة
للو�ضع ال��داخ��ل��ي على امل�ستوى ال�سيا�سي والأم��ن��ي
واخل��روج مبقررات هامة وا�ستثنائية وتاريخية و�أ�ؤكد
ل�شعبنا اليمني العظيم �أنه طاملا �أنت �شعب تدرك م�سئوليتك
وتعي م�سئوليتك وتقوم مب�سئوليتك وتتحرك معتمدا على
اهلل فلك ح�سن العاقبة ولك الظفر ولك الن�رص والعاقبة
للمتقني وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

 أوجه دعوتي إىل كل أحراروشرفاء هذا الشعب من كل
أطيافه من العلماء والقبائل
والوجاهات االجتماعية
واألكادمييني وكل أطياف
هذا الشعب إىل اجتماع واسع
وكبري وتارخيي واستثنائي
يف صنعاء ليوم اجلمعة
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لتبقى مقاييسنا قرآنية

ختوف إسرائيلي من سيطرة أنصار اهلل على البحر األمحر

ك�شفت �صحيفة ج�يروزال��ي��م بو�ست الإ�رسائيلية ع��ن خم��اوف
�إ�رسائيلية من �سيطرة �أن�صار اهلل احلوثيني على البحر الأحمر وقالت
ال�صحيفة ب���أن الهدف من �سيطرة احلوثيني على البحر الأحمر،
هو التحكم و�إ�رضار �إ�رسائيل و�أن ا�ستيالء اجلماعة على اليمن دق
جر�س اخلطر لي�س على ال�سعودية فح�سب بل و�إ�رسائيل».و�أ�شارت
ال�صحيفة� ،إىل �أنه �إذا كان احلوثيون قادرين على ب�سط �سيطرتهم
على البلد اجلنوبي ل�شبه اجلزيرة العربية ،والذي يقع على البحر
الأحمر �أحد املنافذ اجلنوبية الإ�رسائيلية واملت�صل مبيناء “�إيالت”،
ف�إنهم قد ي�شكلون خطر ًا على �إ�رسائيل وحركة املالحة البحرية
الأخرى.
كما �أن ال�سعودية ،والأردن ،وم����صر ،وال�����س��ودان ،واري�تري��ا،
وجيبوتي ،ح�سب و�صف ال�صحيفة ميكنهم �أن يت�أثروا �إذا �أ�صبح
اليمن مركز ًا للحوثيني املدعومني من قبل �إيران .و�أن على هذه الدول
التعاون مع �إ�رسائيل ملواجهة مثل هذا ال�سيناريو والذي مل يطبق على
الأر�ض بعد.
وحتت عنوان “عدو عدوي هو �صديقي» ،ن�رش مركز �أبحاث الأمن
القومي ،التابع جلامعة تل �أبيب ،درا�سة جديدة عن العالقات ال�رسية
بني �إ�رسائيل وال�سعودية ،جاء فيها� ،أنه على الرغم من عدم وجود
عالقات دبلوما�سية عادية بني الدولتني� ،إال �أن امل�صالح امل�شرتكة
بينهما ،منع �إيران من الو�صول �إىل القنبلة النووية ،ومنع احلوثيني
يف اليمن الزحف �إىل �إ�رسائيل عن طريق البحر الأحمر� ،أدت يف الآونة
الأخرية �إىل تقارب كبري بني الريا�ض وتل �أبيب.
ورغم �أن ال�سعودية ت�شرتط التقدم يف املفاو�ضات بني الإ�رسائيليني
والفل�سطينيني لتح�سني عالقاتها مع الدولة العربية ،ف�إن هناك فرق ًا
�شا�سع ًا بني وجود عالقات دبلوما�سية كاملة وبني القطيعة التامة
بني الدولتني ،الأمر الذي مينحهما الفر�صة للعمل �سوي ًة بعيد ًا عن
الأنظار.
وترى الدرا�سة �أن املبادرة ال�سعودية ،التي حتولت �إىل مبادرة
عربية ،ك��ان هدفها الأ�سا�سي حت�سني �صورة اململكة بعد �أح��داث
�سبتمرب  ،2001ورف�ضت ال�سعودية جميع امل��ح��اوالت الأمريكية
للتقرب من �إ�رسائيل ،كما فعلت يف حينه كل من قطر و�سلطنة عمان،
كما �أعلنت اململكة يف منا�سبات عدة �أنها لن تقوم ب�أي خطوة �إيجابية
نحو �إ�رسائيل بعد املبادرة العربية .قال نائب وزير الأمن الإ�رسائيلي
الأ�سبق ،د�”.إفراييم �سنيه” ،الذي ير�أ�س اليوم مركز الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية يف كلية ناتانيا ،الواقعة �إىل ال�شمال من تل �أبيب� :إن
احلوثيني ي�سيطرون على م�ضيق باب املندب ،و�إن ذلك ي�شكل خطر ًا
ا�سرتاتيجي ًا على �إ�رسائيل.
ب��دوره قال �إفراييم �سنيه �أن احلوثيني (�أن�صار اهلل) يو�سعون
�سيطرتهم يف اليمن ،بعد �أن هزموا جي�ش ال�سلطة وامليلي�شيات
القاعدة ،وال�سيطرة الأكرب للحوثيني كانت على مدينة امليناء اليمني
احلديدة ،وعلى �شاطئها ،على ال�ساحل اجلنوبي الغربي لل�سعودية
وامليناء النفطي (ر�أ���س عي�سى) وتابع قائ ًال� :إن «ال�شاطئ الغربي
لليمن قريب �أي�ض ًا من ال�شاطئ الغربي للمملكة العربية ال�سعودية
ومن مرافقه اال�سرتاتيجية».
ور�أى �أن �إ�رسائيل ال ميكنها �أن تبقى غري مبالية بهذا اخلطر
اجلديد على املمر البحري الذي يربطها ب�آ�سيا و�إفريقيا .وت�ساءل :ما
الذي يجب فعله من ناحية �إ�رسائيل جتاه هذا التطور؟ ،ورد بالقول:
�أو ًال ازدادت احلاجة �إىل التن�سيق مع ال�سعودية حتى رغم وجود
قنوات �رسية بهذا اخل�صو�ص.
مع ذلك� ،أ�شار �إىل �أن هناك �أمر ًا واحدًا تتمكن الإدارة الأمريكية
حتديد ًا القيام به ،فمقابل اليمن من الناحية الأخرى للم�ضيق تقع
اريرتيا ،ويف العقد الأخري اتبعت الواليات املتحدة �سيا�سة تت�ضمن
�إ�ضعاف اليمن واريرتيا.
وقال� :إنه يتحتم علينا عدم ن�سيان �أنه يف اريرتيا ال يوجد موطئ
قدم للإ�سالم املتطرف ،و�أن التعاي�ش الديني موجود وم�ستقر فيها،

وعندما تكون ال�سودان الدامية من جنوبها ،واليمن اجلديدة من
�رشقها ،ت�ستطيع �أن تلعب اريرتيا دو ًرا �إيجابي ًا يف البحر الأحمر،
على حد تعبريه.
اال�سرتاتيجية ال�صهيونية لل�سيطرة على البحر الأحمر
ك�شف كتاب “اال�سرتاتيجية ال�صهيونية لل�سيطرة على البحر
الأحمر” والذي �ألفه ،الأ�ستاذ حلمي عبد الكرمي الزعبي ،وال�صادر
عام ( 1990الطبعة الأوىل) يف�رس الكثري من الأحداث وال�رصاعات
اجلارية على ال�ساحة العربية والإقليمية والدولية ،و�أنها لي�ست وليدة
�أحداث �آنية ،بل ت�ؤكد وتثبت نظرية امل�ؤامرة التي ي�ستنكرها البع�ض،
بل وي�سخرون منها ،و�أن خيوطها قد ُبدِئ يف غزلها ون�سجها منذ
ع�رشات ال�سنني.
ويك�شف الكتاب وقائع وجذور الفكر اال�سرتاتيجي لل�سيطرة على
البحر الأحمر التي تتواكب مع طرح فكرة امل�رشوع ال�صهيوين منذ
القرن التا�سع ع�رش وبالتحديد عام  1840عندما طرح “باملر�ستون»
رئي�س وزراء بريطانيا� ،آنذاك ،فكرة �إن�شاء دولة يهودية يف فل�سطني.
واجلدير بالذكر �أن “باملر�ستون” هو من نفذ املخطط اال�ستعماري
الهادف �إىل تدمري �أول دولة عربية متحدة تتحقق يف امل�رشق العربي
�ضمت م�رص و�سوريا يف عهد حممد علي ،ف�أر�سل الأ�سطول الربيطاين
ملهاجمة ال�شواطئ ال�سورية حلمل �إبراهيم با�شا على التنازل عن
�سورية و�رضب الوحدة .ومنذ ذلك الوقت �أخذ “باملر�ستون” يروج
ب�شكل ن�شيط وحمموم لفكرة الدولة اليهودية العازلة يف فل�سطني.
وكانت �أهم برامج تلك الدولة ر�سم حدودها لتمتد �إىل منطقة النقب

ب�أكملها ومتكني �إ�رسائيل من الو�صول للبحر الأحمر لي�شكل احلاجز
اجلغرايف والب�رشى لكي يف�صل عرب الأردن و�سوريا ولبنان والعراق
عن عرب م�رص وحرمان الدول العربية من ركائز قوتها بتفكيك نقط
االت�صال اال�سرتاتيجية داخل الوطن العربي.
�إن هيمنة �إ�رسائيل على البحر الأحمر تعني تو�سيع دائرة املخاطر
والتهديد لتمتد من م�رص والأردن �إىل ال�سعودية واليمن ،بل وحتى
ال�����س��ودان و���ص ً
��وال �إىل ال��ق��رن الإف��ري��ق��ى ..وبالنظر �إىل العالقات
الإثيوبية/الإ�رسائيلية ،جند �أن �أذرع الإخطبوط ال�صهيوين حتاول
الو�صول �إىل منابع النيل �رشيان احلياة لكل من م�رص وال�سودان.
وعلى هذا النحو ،ظلت الأو�ساط ال�صهيونية تردد االدعاءات ب�أن
�صلة اليهود بالبحر الأحمر �صلة تاريخية ولهذا عمدت �إ�رسائيل
�إىل تطوير عالقتها ب�إريرتيا خالل الأعوام املا�ضية وذلك بعد جهود
مكثفة بذلتها الدوائر ال�سيا�سية الإ�رسائيلية لتتحول بذلك �إريرتيا،
من وجهة النظر الإ�رسائيلية ،من دولة �صديقة �إىل حليف ا�سرتاتيجي
مهم يف القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
لكن احلقائق تظل كما هي والتاريخ يثبت �أن البحر الأحمر ومنافذه
ال�شمالية خليج العقبة ،واجلنوبية باب املندب ،كانت منذ غابر الأزمان
بحر ًا عربي ًا ،والعرب ي�رشفون عليه بحكم موقع بالدهم على �سواحل
البحر الأحمر وخليج العقبة واملدخل اجلنوبي دون منازع ،واعترب
بحر ًا داخلي ًا مل متخر عبابه �أي��ة �سفن �أجنبية ،حتى مت �شق قناة
ال�سوي�س يف عام .1869
خ�صائ�ص البحر الأحمر

 ميتد طوله من باب املندب �إىل مدخل خليج ال�سوي�س �إىل 1830مي ًال
 طول �سواحل البحر الأحمر  +خليج العقبة وال�سوي�س يبلغ 3069مي ًال
 يت�صل بالبحر الأبي�ض عن طريق قناة ال�سوي�س ،وباملحيطالهندي عن طريق باب املندب الذي ال يتجاوز ات�ساعه  22كم.
 تنت�رش فيه جمموعة كبرية من اجل��زر ت�صل �إىل  379جزيرة�صغرية.
 يف مدخله اجلنوبي  23جزيرة تخ�ضع لل�سيطرة الإثيوبية �أهمهاجزر :حالب – حليب – دهلك – فاطمة ..وقد ا�ستطاعت �إ�رسائيل
حتويل بع�ضها �إىل قواعد ع�سكرية ملواجهة ال�سيطرة العربية على
مدخل باب املندب.
 و�أي�ض ًا توجد بع�ض اجلزر العربية مثل جزيرة “برمي” التيتقع عند م�ضيق باب املندب ويف�صلها عن الأرا�ضي اليمنية � 3أميال،
وهي ت�شطر املجرى املائي �إىل قناتني ،واحدة �رشقية عر�ضها ميالن
وعمقها �أقل من مائة قدم ،والأخرى غربية عر�ضها � 9أميال وعمقها
 1000قدم ،وهى التي جترى فيها املالحة ،وبذلك تتحكم يف املدخل
اجلنوبي للبحر الأحمر وتخ�ضع جلمهورية اليمن.
 جزر “حني�ش” اليمنية ،عند املدخل اجلنوبي للبحر قبالة باباملندب ولها �أهمية ا�سرتاتيجية لتحكمها يف الدخول واخل��روج من
و�إىل البحر الأحمر ،ويف حرب �أكتوبر مت ا�ستغاللها لفر�ض ح�صار
ا�سرتاتيجي على العدو ال�صهيوين.
ولهذا ف�إن خطورة املخطط الإ�رسائيلي يتمثل يف حتقيق التعاون
اال�سرتاتيجي مع الواليات املتحدة ،ف�إن تكثيف الوجود الأمريكي يف
املناطق املجاورة للبحر الأحمر من �أجل ت�أمني املالحة الدولية التي
تهمها وتهم دول �أوروبا الغربية ،يحقق امل�صالح الإ�رسائيلية يف �أن
ال تنفرد الدول العربية بالهيمنة عليه.
كما �أنه يعد من �أهم الطرق املالحية العاملية ملوقعه عند نقطة التقاء
ثالث قارات� :أوروبا من ال�شمال ،و�آ�سيا من ال�رشق ،و�إفريقيا من
الغرب .وزادت �أهميته بعد حفر قناة ال�سوي�س ،وحاولت القوى
اال�ستعمارية ال�سيطرة عليه ،فاحتدم التناف�س بني بريطانيا وفرن�سا،
و�سيطرت بريطانيا على “عدن” للتحكم يف املدخل اجلنوبي للبحر،
ثم على قناة ال�سوي�س ،وتبعتها �إيطاليا ف�سيطرت على �إثيوبيا.
وت�����ص��اع��دت ح���دة التناف�س بعد ان�سحاب بريطانيا م��ن �رشقي
القناة ،فدخلت الواليات املتحدة كمناف�س رئي�س ،وتبعها االحتاد
ال�سوفييتي ،وزادت �أهميته بفعل مرور ناقالت النفط من م�صادره
يف اخلليج العربي مرور ًا ببحر العرب وخليج عدن ثم البحر الأحمر
وقناة ال�سوي�س و�ص ً
وال �إىل مراكز ال�صناعات الغربية يف �أوروبا.
وكذلك تزداد �أهميته اال�سرتاتيجية من الناحية الع�سكرية ،فازداد
التناف�س بني القوى الكربى الحتالل مواقع نفوذ عليه عرب �شبكة
عالقات مع الدول املطلة عليه.
لقد تعددت امل��ب��ادرات اخلا�صة بحل �أزم��ة و�صول احلوثيني �إىل
منطقة باب املندب وتهديد �أمن دول البحر الأحمر ،وهذا ما تخ�شاه
�إ�رسائيل على نف�سها.
ا�ستخبارات �إ�رسائيل� :أربعة مع�سكرات تتحكم باملنطقة
ن�رشت و�سائل �إع�ل�ام وم��واق��ع التوا�صل االجتماعي ،التقرير
الأخري ال�صادر عن دائرة الأبحاث يف �شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية
الإ�رسائيلية “�أمان” ،وهو التقرير الذي مت طرحه �أمام هيئة الأركان
العامة �أخري ًا.
وك�شف املحرر الع�سكري ل�صحيفة «يديعوت �أحرونوت” �ألك�س
في�شمان ،يف تقرير له ا�ستعر�ض من خالله مقتطفات من التقرير �أن
“ال�رشق الأو�سط اليوم ال يوجد به دولة عظمى ب�إمكانها �أن جتري
توازنات وتعاون ًا دولي ًا من �أجل �إحداث تهدئة �إقليمية».

صحيفة "التايم" األمريكية احلوثيون يشكلون خطرا على
واشنطن بعد استقالة حكومة صنعاء
ترجمة :عبده يعقوب

�سلطت جملة (التامي) الأمريكية يف تقرير لها م�ؤخرا ال�ضوء على
ما و�صفته بامل�شكلة الكربى للواليات املتحدة بعد �سقوط اثنني من
حلفاءها يف �شبه اجلزيرة العربية يف غ�ضون �أقل من يومني.
وتطرق تقرير املجلة للحديث عن ال�سقوط الأول وهو “وفاة امللك
عبداهلل” ملك ال�سعودية هو احلليف القوي لوا�شنطن يف املنطقة حيث
ترك وراءه خلفاء ي�أمل املحللون الأمريكيون �أن ي�ضمن خلفا�ؤه ا�ستمرار
العالقات امل�ستقرة بني البلدين و�أن ت�ستمر �أي�ضا �سيطرة اململكة على
�شبه اجلزيرة العربية.
� أما ال�سقوط الثاين وهو بح�سب ال�صحيفة “وفاة” حكومة اليمن
احلليفة لوا�شنطن ورئي�سها عبدربه هادي من�صور الذي قدم ا�ستقالته

ليرتك بذلك دولة فا�شلة يزداد بها نفوذ املتمردين احلوثيني املدعومني
من �إيران وفرع قوي وخطري من تنظيم القاعدة وهو تنظيم القاعدة يف
�شبه اجلزيرة العربية.
ويتابع التقرير “�أما خليفة عبداهلل وهو امللك �سلمان ،فهو متخ�ص�ص
يف ال�شئون ال�سعودية الأمريكية وله تاريخ يف التعاون مبجال الأمن
القومي وجمعه للتربعات للمجاهدين الأفغان خالل حربهم �ضد االحتاد
ال�سوفيتي يف ثمانينيات القرن املا�ضي” بح�سب برو�س ريديل من
معهد بروكينجز ،م�ضيفا �أن �أحد �أبناء �سلمان قاد املهمة الأوىل للقوات
اجلوية امللكية ال�سعودية �ضد �أهداف تنظيم الدولة الإ�سالمية يف �سوريا
العام املا�ضي.
وي�شري التقرير �إىل �أن الأم��ر الأك�ثر �إث��ارة للقلق لدى وا�شنطن هو

ف��راغ ال�سلطة يف اليمن فهو يهدد عمليات اال�ستخبارات ومكافحة
الإرهاب الأمريكية �ضد �أحد �أفرع القاعدة التي ال تزال ت�ضع الواليات
املتحدة هدفا �أمامها ،فالقاعدة يف �شبه اجلزيرة العربية لديها �أحد �أمهر
م�صنعي القنابل وهو الهارب ال�سعودي �إبراهيم الع�سريي ،الذي يعتقد
امل�سئولون الأمريكيون �أنه يقف وراء العديد من املحاوالت لإ�سقاط
طائرات الركاب الغربية.
وي�ضيف التقرير �أن احلوثيني باتوا ي�شكلون تهديدا خطريا لوا�شنطن
بعد �إ�سقاطهم لهادي املدعوم من الواليات املتحدة ويقول ويتلي برونر
�أحد م�س�ؤويل اال�ستخبارات املركزية الأمريكية ال�سابقني عن هادي “كنا
ندعم رجال كان مواليا لأمريكا ،لكن مل يحظ بدعم كبري كما كنا نتوقع
داخل بالده”.

لتبقى مقاييسنا قرآنية
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أوباما  :الواليات املتحدة لن تعلق عمليات طائراتها بال طيار بعد سيطرة احلوثيني على مقاليد السلطة يف اليمن
ج���دد ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ب�����اراك �أوب���ام���ا دف���اع���ه عن
ا�سرتاتيجية �إدارت����ه ملكافحة م��ا ي�سمى الإره����اب التي
ت�ستخدم الطائرات بدون طيار يف توجيه �رضبات لأهداف
تنظيم ما ي�سمى القاعدة باليمن ،وقال �إن البديل �سيكون
ن�رش قوات �أمريكية وهو �أمر و�صفه ب�أنه غري ممكن.
و�أ�ضاف �أوباما ،يف م�ؤمتر �صحفي يف نيودلهي�« :إنها
(الطائرات بدون طيار) لي�ست من الرباعة يف �شيء ولي�ست
ب�سيطة لكنها �أف�ضل خيار لدينا».
و�أو�ضح �أن الواليات املتحدة لن تعلق عملياتها ملكافحة
الإره��اب يف اليمن ،بعد �سيطرة احلوثيني املدعومني من
�إيران على مقاليد ال�سلطة الأ�سبوع املا�ضي.

و�أعلن �أوباما �أن بالده تعمل مع دول اخلليج ب�ش�أن اليمن
ويجب اح�ترام العملية الد�ستورية حلل الو�ضع �سلميا
م���ؤك��دا يف نف�س ال��وق��ت �أن الأول��وي��ة الق�صوى يف اليمن
بالن�سبة لوا�شنطن هي «الت�أكد من �سالمة الأمريكيني»
ال�شي املثري يف الت�رصيح ال�صحفي لأوباما �أنه املح �إىل �أن
من الأ�سباب التي تدفع بالواليات املتحدة ملوا�صلة حربها
على ما ي�سمى الإره��اب هو �سيطرة احلوثيني املدعومني
من �إيران على مقاليد ال�سلطة مبا يعني �أن �أن�صار اهلل هم
العدو احلقيقي لبالده ولي�س تنظيم ما ي�سمى القاعدة الذي
يخو�ض حرب مفتوحة مع �أن�صار اهلل منذ �أربعة �أع��وام
تقريبا

ممثلو املعارضة السورية يبدأون مباحثات حول
األزمة السورية برعاية روسية يف موسكو
ب��د�أ ممثلو املعار�ضة
ال�سورية م�شاوراتهم
االث���ن�ي�ن  26ي��ن��اي��ر/
ك���ان���ون ال���ث���اين �ضمن
منتدى مو�سكو حول
الأزمة ال�سورية على �أن
ين�ضم وفد احلكومة �إىل
اللقاء الأربعاء املقبل.
واف���اد م��وق��ع رو�سيا
ال��ي��وم ان ن��ائ��ب وزي��ر
اخل���ارج���ي���ة ال��رو���س��ي
ميخائيل ب��وغ��دان��وف
ق����ال �إن ن��ح��و ث�لاث�ين
�شخ�صية من املعار�ضة ال�سورية و�صلت �إىل مو�سكو
للم�شاركة يف الت�شاور ،م�شريا �إىل �أن هناك �إمكانية
لأن يجتمع وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي �سريغي
الفروف مبمثلي املعار�ضة واحلكومة ال�سورية.
وت�سعى مو�سكو �إىل �إجراء م�شاورات غري ر�سمية
بني احلكومة ال�سورية واملعار�ضة نهاية ال�شهر
اجلاري.
و�أطلقت رو�سيا على اجتماعات مو�سكو ت�سمية
"منتدى" لكونها لي�ست "حوار ًا" �أو "مفاو�ضات"

وال جدول �أعمال مطروحا على الطرفني لبحثه بل
هو لقاء ت�شاوري ميهد حلوار قد يجري الحقا يف
مو�سكو �أو يف دم�شق ،وفق ما يتفق عليه املجتمعون،
وخا�صة �أن رو�سيا حري�صة على �أن يكون اللقاء من
دون �أي تدخل خارجي ،وينتج عنه فقط ما يتفق
عليه املجتمعون.
و�أعرب وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف
م�ؤخرا عن �أمله يف �أن ي�ساعد لقاء مو�سكو مبعوث
الأمم املتحدة �إىل �سوريا �ستافان دي مي�ستورا يف
تنظيم م�ؤمتر جديد للتفاو�ض حول �إنهاء الأزمة

إنطالق محلة عسكرية لتطهري مدينة الرمادي
العراقية من عناصر تنظيم داعش
�أفادت م�صادر اعالمية يف بغداد
االث��ن�ين بانطالق عملية ع�سكرية
كبرية لتطهري مدينة الرمادي غرب
العراق من كافة جيوب م�سلحي
ت��ن��ظ��ي��م "الدولة الإ�سالمية"
املنت�رشين يف �أطراف املدينة.
و�أو�ضحت �أن العملية تقوم بها
قوات اجلي�ش العراقي وال�رشطة
االحتادية واحل�شد ال�شعبي و�أبناء
الع�شائر ،م�شريا �إىل �أن �أول جناح
يف العملية ك��ان من خ�لال حترير
منطقة البوغامن �رشق الرمادي.
و�أ�ضافت �أن عنا�رص من الفرقة
ال��ذه��ب��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ق��وات الأم���ن
متكنت من �صد هجوم نفذه م�سلحو
التنظيم منطلقني من مناطق حي
ال�رشطة وحي الأندل�س.
من جانبه قال قائد �رشطة الأنبار
اللواء الركن كاظم الفهداوي �إن
ال��ق��وات الأمنية قتلت  7عنا�رص
من التنظيم �أثناء مداهمة منطقة
البوغامن.

و�أ�ضاف الفهداوي� ،أن القوات
الأمنية فر�ضت حظر �شامال على
التجوال يف مدينة ال��رم��ادي حتى
�إ�شعار �أخر.
اجلي�ش العراقي
ِ
ق��وات
وكانت
ُ
واحل�������ش��� ِد ال�����ش��ع��ب��ي وف�����ص��ائ�� ُل
املقاوم ِة قد متكنت يف وقت �سابق
م��ن ال�سيطر ِة ب�شكلٍ ك��ام��لٍ على
حم��اف��ظ�� ِة دي����اىل ال���واق���ع��� ِة ��ش�رقِ
البالد.
������ادت م�����ص��ادر �إع�لام��ي��ة �أن
و�أف ْ
حتري َر املحافظ ِة �أت��ى �إث�� َر عملي ٍة

��رت ث�لاث�� َة �أي���ا ٍم
ع�سكري ٍة ا���س��ت��م ْ
مدفعي
ق�صف
متوا�صلة ،تخل َلها
ٌ
ٌ
وا�شتباكات عنيف ٌة مع
متهيدي،
ٌ
م�سلحي تنظيم "داع�ش" ،ال �سيما
يف مناطقِ من�صوري ِة اجلبل التي
كانت ُت َع ُّد �آخ�� َر معاقلِ التنظي ِم يف
ْ
املحافظة.
و�
أ���ش��ارت امل�صادر �إىل �أن فرقَ
ْ
الهند�س ِة تفك ُك العبواتِ النا�سف َة
واالل���غ���ا َم امل��زروع��ة يف ال��ط��رق��اتِ
وداخ����لِ امل���ن���ازل ،مت��ه��ي��د ًا ل��ع��ود ِة
ال�سكانِ اىل املنطقة.

الرئيس السوري بشار األسد  :الكيان اإلسرائيلي يقدم الدعم للجماعات املسلحة يف سوريا

اكد الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد �إن الكيان اال�رسائيلي
يقدم الدعم للجماعات امل�سلحة يف �سوريا ،معتربا �أن �سالح
اجل��و الإ�رسائيلي ي�شكل ال��ق��وة اجل��وي��ة اخلا�صة بتنظيم
القاعدة.
ويف مقابلة �صحفية مع جملة "فورن �أفريز" الأمريكية تن�رش
رد على �س�ؤال حول الدور الفعلي الذي يلعبه كيان االحتالل
اال�رسائيلي يف املنطقة ،ق��ال الأ���س��د "�إنهم يقدمون الدعم
للجماعات امل�سلحة يف �سوريا .هذا وا�ضح متام ًا".
ولفت الأ�سد ،اىل �أن االحتالل يقوم باالعتداء على �سوريا

كلما حقق اجلي�ش ال�سوري تقدم ًا على الأر�ض من �أجل الت�أثري
على فعالية اجلي�ش ،م�شري ًا اىل �أن الطائرات اال�رسائيلية
ت�شكل غطاء جوي ًا للم�سلحني.
و�أ�ضاف" :بع�ض ال�سوريني ي�سخر ويقولون :كيف ُيقال �إن
القاعدة ال متتلك قوى جوية؟ يف الواقع لديهم قوى جوية هي
القوات اجلوية الإ�رسائيلية".
واعترب �أن اهم االجن���ازات التي حتققت خالل ال�سنوات
املا�ضية هي �أن ال�شعب ال�سوري رف�ض الإرهابيني ،واعرب
عن دعمه للحكومة واجلي�ش.

وتابع قائال� :إن "اجلي�ش ال�سوري جنح يف �أغلب العمليات
الع�سكرية على الرغم من عدم متكنه من التواجد يف جميع
املناطق ال�سورية" ،م�شريا �إىل �أن" اجلي�ش �أحرز تقدما يف
العامني املا�ضيني يف املعار�ض التي خا�ضها على الرغم من
التكلفة الباهظة للحرب والدمار الذي ت�سببت به".
واو�ضح الرئي�س الأ�سد� ،أن الربح الوحيد من احلرب هو
"طرد ال�شعب ال�سوري للإرهابيني ووقوفهم يف �صف موحد
مع احلكومة ال�سورية ،ودعمهم للجي�ش ال�سوري".

الرئيس اإليراني يؤكد أن مشاكل املنطقة تعود إىل إحتالل إسرائيل لفلسطني
قال الرئي�س االيراين ح�سن روحاين ان
م�شاكل املنطقة تعود جذورها �إىل احتالل
فل�سطني وال����ر�أي ال��ع��ام ال��ع��امل��ي يدين
انتهاكات الكيان ال�صهيوين الغا�صب.
وا�ضاف الرئي�س روحاين لدى ت�سلمه
ي���وم االث���ن�ي�ن اوراق اع��ت��م��اد ال�سفري
االردين اجلديد لدى طهران ان م�صري
ال�شعب الفل�سطيني وامل�سجد االق�صى
باعتباره القبلة الأوىل للم�سلمني ،بانه
يت�سم بالأهمية جلميع العامل اال�سالمي،
وان االحتالل التدريجي للقد�س وتهجري
الفل�سطينيني من بالدهم يحز يف نفو�س
امل�سلمني ب�شتى العامل ومن غري املقبول

ان تبقى القد�س بيد املحتلني.
وا�شار اىل جم��اورة االردن للأرا�ضي
املحتلة والعراق و�سوريا وكذلك مع�ضلة
االره���اب وان��ع��دام اال�ستقرار يف بع�ض
دول املنطقة
وقال :ان �إيران تتطلع �إىل �إر�ساء الأمن
واال�ستقرار يف ال�رشق الأو�سط وت�سوية
الق�ضية الفل�سطينية بغية عودة امل�رشدين
الفل�سطينيني �إىل وطنهم.
ون������وه ال���رئ���ي�������س االي��������راين اىل ان
اجلمهورية اال�سالمية يف اي��ران تتطلع
اىل ع�لاق��ات ودي���ة واخ��وي��ة م��ع االردن
ع��ل��ى ال�صعد االق��ت�����ص��ادي��ة والثقافية

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة وان ب��ام��ك��ان اجل��ان��ب�ين
الت�شاور فيما بينهما ح��ول الق�ضايا
االقليمية والدولية.
من جانبه ابلغ ال�سفري االردين اجلديد
عبد اهلل �سليمان اب��ورم��ان حتيات امللك
االردين اىل اي��ران حكومة و�شعبا وقال
� :سابذل ق�صارى جهدي خ�لال فرتة
عملي للنهو�ض مب�ستوى العالقات بني
البلدين.
وا�ضاف ان ب�لاده تعترب اي��ران العبا
فاعال على �صعيد املنطقة ولذلك لن يالوا
ج��ه��دا لرت�سيخ ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي بني
البلدين.
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طريقة محاية اجلسم
من برد الشتاء القارس

شباب العز
كلمات ضيف اهلل الدريب

َ���������س���� ُم����و ع����ل����ى ال����دن����ي����ا جَ��ب��ي��ن��ا
�����شَ���� ْع���� ُب����نَ����ا ي ْ
أر���������ض
مَ�������� ْن �أ���������ش��������ادوا ب����ا�����س����مِ���� ِه يف ك������� ِّل � ٍ
��������ن ال�������ت���ل���اق�������ي ����َش���رَ َّ ف�������ون�������ا
يف م��������ي��������ادي ِ
عَ������ َّل������ ُم������وا ال������ت������اري������خَ � َّأن ال������ع������ َّز �إِ ْرثٌ
َرفَ���������ع���������وا ال�������ه�������ام�������اتِ �أب���������ط اً
���������ال ك������را ًم������ا
�أث�����ب�����ت�����وا ل�����ل�����ك�����ونِ � َّأن ال�����ن��������ص��رَ ي���ه���وى
�����اب ال������ع������ ِّز ي����ه����م����ي ك�������� ُّل ف�������ض��� ٍل
م������ن ������ش�����ب ِ
ُه��������� ْم ُح�������مَ�������ا ُة امل������ج������ ِد مِ��������� ْن ك������� ِّل ال������رزاي������ا
ب�����ال�����ت�����ف�����اين ������س�����ط�����روا �أ������س�����م�����ى امل�����ع�����اين
����اب ال�����ع����� ِّز �أن�����ت�����م ُذخْ ������������ ُر ���ش��ع��ب��ي
ي�����ا �����ش����ب َ
ف����ا�����ص����ن����ع����وا م���������س����ت����ق����ب��ًل�ااً ُح������������� ًّرا ق�����و ًّي�����ا
درب امل�����ع�����ايل
�أن��������ت�������� ُم ال������ف������ر�
ُ
������س������ان يف ِ
ن�������رف������� ُع ال�����ت�����ق�����دي����� َر ف�������خ������� ًرا واع���������ت���������زازًا
مَ����������� ْن ب������ه������ ْم ت�����������ش�����دو ب�����ل�����ادي يف �����س����رو ٍر
�����ل�����وب
ول�������ه������� ْم �أزك�������������ى ال�����ت�����ح�����اي�����ا مِ����������� ْن ق ٍ

لتبقى مقاييسنا قرآنية

����اب امل���خ���ل�������ص�ي�ن ال�������ص���ادق���ي���ن���ا
ب����ال���������ش����ب ِ
وا������س�����ت�����ع�����ادوا جم����������� َد ُه ُدن������ي������ا و ِدي�����ن�����ا
وافْ�����تَ�����خَ����� ْرن�����ا ب�����ال�����رج�����الِ ال�������ص���ام���دي���ن���ا
ل�����ل�����ي�����م�����ان�����ي��ي��نَ رغْ���������������� َم احل�����ا������س�����دي�����ن�����ا
ع�����ن�����دم�����ا �������ص������ان������وا حِ ������م������ان������ا ث���اب���ت���ي���ن���ا
��������ن الإمي����������������انِ �أر���������������ضَ ال���ف���احت���ي���ن���ا
مي َ
وي���������������دو ُم ال��������ع��������د ُل ل���ل���م�������س���ت�������ض���ع���ف���ي���ن���ا
ُه���������� ْم ق������ن������ادي������ ُل ال������ه������دى ل���ل�������س���ال���ك���ي���ن���ا
ب�����ال�����ت������آخ�����ي ح�����ق�����ق�����وا الآم������������������ا َل ف���ي���ن���ا
���ص��را م��ب��ي��ن��ا
وب������ك������ ْم جن����ن����ي ال������وف������ا ن������� ً
ك��������ي ت������ك������ون������وا ق����������������دو ًة ل���ل���غ���ال���ب���ي���ن���ا
ف�����ل�����ت�����ك�����ون�����وا ل�����ل�����م�����ع�����ايل �����س����اب����ق����ي����ن����ا
�����اب امل�������ب�������دع���ي���نَ ال����ب����ارع����ي����ن����ا
ل�����ل�����������ش�����ب ِ
وب�������ه������� ْم ت���������س����ت����ق����ب���� ُل ال��������ف��������و َز ال���ث���م���ي���ن���ا
َ��������ت ب�������ال�������و ِّد ل���ل���م�������س���ت���ب�����ص�ري���ن���ا
�أُفْ��������عِ��������م ْ

خالل ال�شتاء ،يكون ال�برد قار�سا مما يت�سبب يف �إ�ضعاف جهاز املناعة لدى الإن�سان
وبالتايل ف�إنه ميكن حت�سني وظيفة اخلاليا املناعية امل�س�ؤولة عن قتل اجلراثيم �أو التي حتفز
�إفراز الأج�سام امل�ضادة داخل اجل�سم ،من خالل ممار�سة متارين قوة التحمل املنا�سبة،
مثل امل�شي �أو الرك�ض .وتنخف�ض قابلية الإ�صابة بالعدوى يف ظل حت�سن وظيفة هذه اخلاليا
كما �أنّ اختيار املالب�س املنا�سبة يجنب الإ�صابة بالعدوى ويجب هنا مراعاة تدفئة الر�أ�س
واليدين .وي�ستح�سن حماولة التنف�س عرب الأنف يف ظل درجات احلرارة املنخف�ضة حلماية
جتويف الفم وجمرى احللق من الهواء البارد كما ينبغي التعر�ض لل�شم�س ب�أكرب قدر؛ �إذ �أن
�أ�شعة ال�شم�س ت�ساعد يف �إفراز فيتامني « ”dوتقوية جهاز املناعة يف اجل�سم.
وت�ساعد التغذية ال�سليمة يف تقليل قابلية الإ�صابة بالعدوى ،وينبغي �إعطاء الأولوية لتناول
فاكهة وخ�رضوات املو�سم كالربتقال والتفاح والكمرثى والكرنب .وحتتوي هذه الأطعمة
على فيتامينات ومعادن مفيدة لل�صحة ومق ّوية للمناعة
وعند ظهور �أعرا�ض �أمرا�ض الربد مثل الزكام ووجع املفا�صل والظهر ين�صح الأطباء
باملبادرة لتناول امل�رشوبات الطبيعية ال�ساخنة وب�صفة خا�صة ع�صري الليمون الدافئ
وم�رشوب القرفة والزجنبيل والدار ال�صيني والربد قو�س .
�أما بالن�سبة للأطفال في�ستح�سن عن �إ�صابتهم ب�أمرا�ض نزالت الربد �أن يقدم لهم ع�صري
اجل��زر بعد حتلية بال�سكر  .وميكن ا�ستخدام مزيج مكون من مطبوخ �رشائح الب�صل
املمزوجة بع�سل النحل .
و�أي�ضا مغلي ال�شوفان واخلزامي والكاموميل والتليو امل�ضاف �إليه ع�سل النحل بعد
ت�صفيته كعالج فعال لنزالت الربد والق�ضاء علي ال�سعال للأطفال .

إس��رائيل حتتف��ل بوص��ول "خمطوطة"
التوراة العراقية إىل تل أبيب

احتفلت وزارة خ��ارج��ي��ة الكيان
الإ��سرائ��ي��ل��ي ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ع��دد
م��ن رج���ال ال��دي��ن ال��ي��ه��ود بو�صول
"خمطوطة" التوراة العراقية �إىل تل
�أبيب ،حيث من املقرر �أن ت�ستخدم هذه
املخطوطة لل�صالة اليومية يف القد�س،
بح�سب �صحيفة "ا�رسائيل تاميز» .
وكانت وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية
�أع��ل��ن��ت� ،أول ام�����س اخلمي�س (22
كانون الثاين  ،)2015عن و�صول
«خم��ط��وط��ة» ال��ت��وراة العراقية اىل
«�إ��س�رائ���ي���ل» ب��ع��د ان ع�ث�رت عليها
ال���ق���وات االم�يرك��ي��ة يف ب���غ���داد ع��ام

 ،2003وب��ي��ن��ت �أن����ه مت ترميمها
ب��ف�ترة �سبعة �أ���ش��ه��ر و�ست�ستخدم
ل���ل�������ص�ل�اة ال���ي���وم���ي���ة يف ال���ق���د����س.
ومت���ت���از امل���خ���ط���وط���ة ،ال���ت���ي يبلغ
ع���م���ره���ا ن���ح���و  200ع������ام ،ب���أن��ه��ا
مكتوبة بحرب م�صنوع م��ن ع�صري
ال���رم���ان امل���رك���ز ،ك��م��ا ه���ي ال��ع��ادة
ال���ق���دمي���ة يف ال���ك���ت���اب���ة يف ���ش��م��ال
ال��ع��راق ،ومكتوبة على جلد الأي��ل.
وك�����ان وزي�����ر ال�����س��ي��اح��ة والآث������ار
ال��ع��راق��ي ،ع���ادل ��شر���ش��اب� ،أك���د ،يف
 19من ال�شهر اجلاري� ،أن الأر�شيف
اليهودي ك��ان يفرت�ض �أن يعود �إىل

العراق منذ عام  2005ومت �إخراجه
حت��ت ع��ن��وان ال�صيانة ،وه��و ت��راث
عراقي �سيتم موا�صلة اجلهود من
�أجل ا�سرتجاعه.
ي�شار �إىل �أن وزارة الثقافة العراقية
�أعلنت يف (� 13أيار  ،)2010عن اتفاق
مت بني ال��ع��راق وال��والي��ات املتحدة،
يق�ضي با�ستعادة �أر�شيف اليهود
ال��ع��راق��ي�ين وم�لاي�ين ال��وث��ائ��ق التي
نهبها اجلي�ش الأم�يرك��ي من بغداد
عقب اجتياح العراق عام  ،2003من
بينها الأر�شيف اخلا�ص بحزب البعث
املنحل.

وكالة الفضاء اهلندية ختترب أقوى مركباتها

إلطالق األقمار الصناعية
اختربتوكالةالف�ضاءالهنديةبنجاح�أقوىمركباتهالإطالق
الأقمارال�صناعية،التيميكنهانقلحموالتثقيلة�إىلالف�ضاء.
وت�أمل الهند من خالل ذلك يف الفوز بن�صيب �أكرب من �صناعة
الف�ضاء العاملية ،التي يقدر حجمها بـ  300مليار دوالر.
واختربت منظمة �أبحاث الف�ضاء الهندية (� )ISROأي�ضا
عمل وحدة غري م�أهولة على منت مركبة الإطالق ،الأمر الذي
ميكن�أنيعطيالوكالةميزة�إ�ضافيةيفجمالالبعثاتامل�أهولة.
ومع بدء ت�شغيلها ،ف���إن مركبة �إط�لاق الأقمار ال�صناعية
� GSLV Mark IIIستكون قادرة على و�ضع االقمار
ال�صناعية التي ي�صل وزنها �إىل حوايل  4اطنان يف مداراتها
ح��ول الأر����ض� ،أي ما يعادل �ضعف ق��درة الهند احلالية.
وق���������ال «�����س����وم����ن����اث» م����دي����ر م��������ش��روع GSLV
�“ :Mark IIIإن مركبة االط�ل�اق قوية ج��دا ،وهي
���س��ت��غ�ير م�����ص�يرن��ا يف جم����ال و����ض���ع خم��ت��ل��ف االق���م���ار

فيسبوكيات

حميد رزق

يحيى قاسم ابو عواضة

ثالث �سنوات دمرو فيها الأقت�صاد ونهبو البلد ون�رشو الأرهاب
وفككو اجلي�ش ودم��رو �أج��ه��زت الأم��ن وحطمو اجلهاز الأداري
وجعلو الوظيفه العامه فيد وبثو الفرقه والفنت الطائفيه واملناطقيه
ويف الأخري ج�أو لي�رشعنو تق�سيم البلد !!
واليوم يخرجو ال�شقاه حقهم يتظاهرو للمطالبه بعودتهم !!!

�آخر نكتة �أمريكية قولها �أنها �سوف تتخلى عن مواجهة
الإرهاب يف اليمن وك�أنها قد خا�ضت ع�رشات املعارك �ضد ما
ي�سمى الإرهاب يف اليمن !
�إذا كانت �أمريكا تريد �أن تقدم اخلري لليمن واليمنيني فعليها
�أن تتخلى عن �صنع ودعم الإرهاب يف اليمن لأنه لوال �أمريكا

اال���ص��ط��ن��اع��ي��ة ال��ف�����ض��ائ��ي��ة يف م�������دارات االت�������ص���االت».
هذا ويريد رئي�س الوزراء «ناريندرا مودي» تطوير برنامج
الف�ضاء الهندي البالغ من العمر  50عاما ،ولذلك فقد زادت
احلكومة متويل �أبحاث الف�ضاء بن�سبة  ،%50حيث و�صلت
امليزانية �إىل ما يقرب من  1مليار دوالر هذا العام املايل.
وقال اخل�براء ان اختبار � GSLVسي�أخذ الهند خطوة
�أقرب �إىل جذب املزيد من ال�رشكات الأجنبية ،الأمر الذي
من �ش�أنه �أن ي�ساعد االقت�صاد الهندي ،ثالث �أكرب اقت�صاد
يف �آ�سيا ،يف �أن يربز كالعب قوى يف �سباق الف�ضاء العاملي.
هذا وكانت �أنه املركبة الهندية  IMOMقد دخلت مدار
كوكب املريخ ،مما يجعل الهند الدولة الآ�سيوية الأوىل ،التي
ت�صل �إىل املريخ يف �أول حماولة لها ،وقد القت املهمة �إ�شادة
عاملية مليزانيتها ال�صغرية التي بلغت حوايل  74مليون دوالر
فقط.

و�أذيالها ملا كان هناك قاعدة وال �إرهاب يف املنطقة بكلها .
ومع ذلك نحن واثقون ب�أن �أمريكا �أم الإرهاب و�أب الإرهاب
ولن تقدم للعامل �إال الإرهاب فكل �إناء مبا فيه ين�ضح .
واملعركة م��ع �أمريكا م�ستمرة فهي تواجهنا ب�أدواتها
الرخي�صة والقذرة و�إمكانياتها املتطورة ونحن نواجهها
بقوة اهلل وعزته وغلبته وهزميتها حتمية ب�إذن اهلل والعاقبة
للمتقني.

صدام القدمي

ع��ل��ي حم�سن جال�س
عند ال��ق�بر ح��ق عبداهلل
ب�����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ..
ي�شتي يقلد اجلمل حق
�صاحب اب

لتبقى مقاييسنا قرآنية
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الثقافية

العامل معين بالتخلص من الوصاية اليهودية

قد ير�ضى بع�ض النا�س لنف�سه حالة معينة فال يرى
نف�سه حمتاجا �أن ي�سمع من هنا �أو من هنا ،ويظن ب�أن
ما هو عليه فيه الكفاية وانتهى الأمر! لكن وجدنا كم
من هذا النوع! �أعداد ًا كبرية ال ت�ستطيع �أن تزهق وال
جانباً من الباطل يف واقع احلياة ،ويف �أو�ساط الأمة!
�إذا كنت طالب علم فال تر�ضى لنف�سك ب�أن تكتفي ب�أن
تنتهي من الكتاب الفالين واملجلدات الفالنية ,والفن
الفالين وانتهى املو�ضوع ،وك�أنك �إمنا تبحث عن ما
ي�صح �أن يقال لك به عامل �أو عالمة! حاول �أن تطلب
دائماً ,و�أن ت�سعى دائماً بوا�سطة اهلل �سبحانه وتعاىل
�أن تطلب منه �أن يبلغ ب�إميانك �أكمل الإميان.
ت�أتي املتغريات ,وت�أتي الأحداث ،وي�أتي ال�ضالل,
واخلداع والتلبي�س بال�شكل الذي �ستكون �ضحيته
�أن��ت ،يكاد �أن ي�أخذ حتى ب�أولئك الكاملني ،بع�ض
امل��ت��غ�يرات ،وبع�ض الأح����داث ,وبع�ض و�سائل
الت�ضليل ،و�أ�ساليب اخلداع تكاد �أن تخدع الكبار,
�أولئك الذين يدعون دائما ((وبلغ ب�إمياننا �أكمل
الإميان)).
خطورة هذه على العرب �أكرث من غريها فعال؛ لأن
ا�س}(�آل
اهلل قال فيهمُ { :ك ْن ُت ْم َخيرْ َ �أُ َّم ٍة �أُ ْخ ِر َجتْ لِل َّن ِ
عمران :من الآية )110لتهدوا النا�س ف�إذا ما تخاذلتم
عن �أن تقوموا بهذه املهمة ف�إنكم �شركاء يف �أوزار
النا�س ,كل النا�س .من الذي كان ب�إمكانه �أن يبلغ
هذا الدين؟ الذي كتابه عربي ول�سانه عربي و�أعالمه
عرب؟ �إال العرب �أنف�سهم لكنهم تخاذلوا فر�أينا ما
ر�أينا .من �أين ي�أتي التخاذل؟ من �ضعف الإميان ،من
�ضعف الإميان.

م���ن اال���ش��ي��اء امل��ه��م��ة ال��ت��ي ي��ج��ب �أن ن��ذك��ره��ا
ونتذكرها وال نغفل عنها �أن �أي �إن�سان مهما حاول �أن
يكون رفيعا يحبه النا�س ويحرتمونه ويتفاعلون معه
وهو معر�ض عن هدى اهلل ف�إنه �سيبقى و�ضيعا منحطا
ممقوتا منبوذا ال يحبه النا�س وال يتفاعلون مع ما يقدمه
لهم ولنا �أن نذكر هنا بني �إ�رسائيل عندما �أعر�ضوا عن
هدى اهلل وعما �أراده اهلل لهم �أن يكونوا هم �سادة العامل
وعلى �أيديهم يكون عمارة الدنيا �أنحطت نف�سياتهم
�شيئا ف�شيئا حتى و�صل الأمر بهم �أن ي�صبحوا اذالء
وم�صدر كل �رش يف هذا العامل نف�س الكالم تكرر معنا
�أورث��ن��ا اهلل خالفة الأر����ض وجعنا خري �أم��ة �أخرجت
للنا�س ومع ذلك ح�صل الإنحراف وال�ضالل واالعرا�ض
عن الهدى فانحطت �أنف�سنا وتدحرجنا �إىل الأ�سفل
�إىل احل�ضي�ض بحيث مل نعد نهتم ب��الأم��ور الكبرية
التي فيها كل معاين العزة وال�سمو والرفعة ف�سا�سنا
�أع���دا�ؤن���ا وحت��ك��م��وا في ــنا ويف ق��رارات��ن��ا ومقدراتنا
وخرياتنا وال�سبب يف ذلك كما قلنا الإعرا�ض عن هدى
اهلل الذي يعترب من �أهم ما يحتاج �إليه امل�سلمون ومعهم
كل الب�رشية يحتاجون �إليه يف جميع جوانب احلياة
الثقافية منها وال�سيا�سية واالقت�صادية والعلمية ويف
جميع اجلوانب التي حتتاج �إليها الب�رشية يف عمارة
احلياة اهلل �سبحانه وتعاىل يقول ما فرطنا يف الكتاب
من �شئ من هنا فال �صحة ملن يقول �أن الدين �أفيوم
ال�شعوب و�أنه ال بد �أن نتخلى عن الدين حتى نلتحق
بركب احل�ضارة والتح�رض ال �صحة لهذا مطلقا لأن
كل ال��دالئ��ل واملعطيات ت�شري �أن �أول��ئ��ك املتح�رضين
رغ��م ما هم عليه من رق��ي وتطور ورف��اه وب��ذخ عي�ش
ي�سريون نحو الهاوية معر�ضون للهالك والزوال علي
يد من حكى اهلل عنهم ب�أنهم ي�سعون يف الأر�ض الف�ساد.
الب�رشية ت�صيح اليوم من �إحتمال ن�شوب حروب رهيبة
تدمر احل��ي��اة ال��ع��امل ال��ي��وم كله ي�صيح واليهود هم
ال�سبب وهم من ي�سعون لت�أجيج ال�رصاع وبذر الفتنة
بني دول ال�رشق والغرب لتدمر احلياة ومعها تدمر
الإن�سانية ويبقون هم بنزعتهم اال�ستعالئية املبنية على
�أنهم �أبناء اهلل و�أحبائه لهذا فبقدر ما امل�سلمني اليوم

عالقة الرجل باملرأة

حري بنا ونحن نقر�أ القران الكرمي ونتدبر الآيات
املتعلقة مبو�ضوع عالقة الرجل باملر�آة �أن نعرف ب�أن
اهلل خلقهما من نف�س واحدة وجعل الرجل �سكنا للمر�أة
وامل��ر�أة �سكنا للرجل مهمتهم جميعا اال�ستخالف يف
الأر�ض { ِ�إنيِّ َجاعِ ٌل فيِ ْ أَ
ال ْر ِ�ض خَ لِي َف ًة} �ألي�س اهلل قال
هكذا يف ال��ق��ر�آن الكرمي دوره���م ،م�سئوليتهم يف هذه
الأر�ض واحدة ،مهمتهم واحدة ،ولهذا جاء يف القر�آن
َّا�س} ،بدون تفريق
اخلطاب بلفظ نا�سَ { :يا �أَ ُّي َها الن ُ
بني الرجل واملر�أة حتى �أنه ال ميكن لأحد �أن يت�صور
ب�أنه ميكن �أن يعي�ش الرجل يف ظل و�ضعية �صحيحة
�إال وتكون املر�أة كمثله ،وال ميكن لرجل �أن يعي�ش يف
و�ضعية م�ستقلة عن املر�أة كما ال ميكن ملر�أة �أن تعي�ش
يف و�ضعية م�ستقلة عن الرجل يف م�سرية احلياة على
الإط�ل�اق ،كلها م�سرية واح���دة ،وكلهم كيان واح��د،
تختلف فقط الأدوار يف �إطار النهو�ض بهذه امل�سئولية
التي هي ملقاة على بني �آدم ب�شكل عام ،تختلف الأدوار
لي�س فقط فيما بني الرجل واملر�أة بل فيما بني الرجال
�أنف�سهم وفيما بني الن�ساء �أنف�سهن ولهذا يجب علينا
ك�أمة واح��دة �أن نقفل على �أعدائنا التاريخني اليهود
والن�صارى ب��اب من �أه��م الأب���واب يحاولون الولوج
منه للتفريق بني الرجل واملر�أة باعتبار �أن املر�أة جن�س
مغاير جلن�س الرجل ليثريوا بذلك حفيظة امل��ر�أة على
الرجل و�أنها مه�ضومة احلرية واحلقوق فيما يتعلق
بالوظيفة العامة والأع��م��ال الإداري����ة اليهود اليوم
يطرقون على هذا الباب ليح�س�سوا املر�أة ب�أنها تفقد
الكثري من حقوقها وهذه غلطة كبرية يجب �أن نقاومها،
هذه ال ت�سمى �أ�صال حقوقا ،هذه ت�سمى :م�سئوليات،
وامل�سئولية عادة يجب على الرجل وامل��ر�أة جميعا �أن
يعملوا من �أجل �أن تكون امل�سئوليات يف امل�ؤهلني لها،

لي�ست امل�سئولية عبارة عن حق فيقال :الرجل له حق
كذا� ،أما امل��ر�أة فلي�س لها حق ثم يقال للمر�أة وعندما
يركزون على هذا اجلانب ف�إن الهدف الأ�سا�سي هي
�إ�شباع رغبتهم يف التفريق بني النا�س من خالل تقدمي
�أنف�سهم وك���أن همهم �إقامة الق�سط والعدل و�إعطاء
املر�أة حقوقها واملطلوب من وراء �شعاراتهم الزائفة
ه��ذه هو �إث���ارة حفيظة امل���ر�أة على الرجل وتعقيدها
و�أن تكون قريبة من الت�أثر بهم؛ لأنها تراهم وك�أنهم
مهتمون بق�ضيتها .هذا هو الهدف احلقيقي لهم و�إال
كان املفرت�ض بهم �أن يتجهوا �إال الرجل بدال عن املر�أة
لي�ضغطوا عليه لت�أدية حقوق امل���ر�أة امل�سكينة لكن
ولأنهم كاذبون يف كل ما يدعون يتجهون �إال امل��ر�أة
ليثريوا �ضغينتها وليفرقوا كما �أخربنا اهلل عنهم بني
املرء وزوج��ه ثم �إن كل احلقوق التي يدعونها �سواء
حقوق املر�أة حقوق ال�شعب حقوق النا�س حق التعبري
جميعها ينتهكونا الي�سوا هم من �أنتهك حقوق ال�شعب
الفل�سطيني �أمريكا نف�سها راعية حقوق الإن�سان امل
تنتهك حقوق الهنود احلمر �شعب ب�أكمله �أبادته وعلى
قبور �أبنائه �أقامت امرباطوريتها امل�سماة اليوم ب�أمريكا
العظماء انتهكت حقوق �شعوب ال�رشق والغرب وقتلت
مئات املاليني يف �أمريكا الالتينية واليابان و�أفغان�ستان
والعراق ويف كل بلد دخلته واحتلته ثم ت�أتي لتطرق
باب ن�سائنا وحت�س�سهم ب���أن لهن حقوق علينا و�أننا
نه�ضم حقوق امل��ر�أة حتى ت�ؤثر على عواطف الن�ساء
يف بلداننا وت�ستميلهم بتلك ال�شعارات الزائفة وبالتايل
تكون الن�ساء يف طليعة املرحبني بدخول الأمريكيني لأي
بلد يريدون �أن يحتلوه وينهبوا ثرواته ويدو�سوا على
كرامة �أبنائه

بحاجة �إىل هدى اهلل بقدر ما �أمريكا ورو�سيا وفرن�سا
وبريطانيا والغرب وال�رشق بكله بحاجه �إىل هذا الهدى
الذي �أنزله اهلل للعاملني ليهديهم ويعلمهم كيف يعمرون
احلياة كما يريد اهلل ال كما يريد اليهود الذين غ�ضب
عليهم اهلل ولعنهم ف�أ�صبحوا خلفاء �إبلي�س الرجيم
ي��ث�يرون بكل خبث ومكر الفنت وي�شعلون احل��روب
وي�سعون يف الأر�ض الف�ساد امل�سلمون اليوم كما غريهم
معنيون بالدفاع عن ما تو�صلت �إليه الب�رشية من تطور
وح�ضارة راقية قبل �أن يجهز عليها اليهود ويحولوها
�إىل ما يفرقون به بني املرء وزوجه كما فعلوا ذلك يف عهد

زكاء النفس

من اال�شياء الهامة يف دين اهلل ان
اهلل �سبحانه وت��ع��اىل ي�شدنا دائما
�إىل ما فيه هدايتنا �إىل ما فيه زكاء
انف�سنا و�سموها ورفعتها ولهذا
جند �أن كل ت�رشيع من ت�رشيعات
اهلل مرتابطة فيما بينها وجميعها
يهتم بجانب زكاء النف�س �سواء فيما
يتعلق مبجال امل��ع��ام�لات فيما بني
النا�س من ق�ضايا نكاح وطالق وبيع
و�رشاء �أو ما يتعلق باملجال التعبدي
من �صالة و�صوم وحج وما فوقهما
من �إنفاق وجهاد وعمل لإعالء كلمة
اهلل ون�رصة دينه ولهذا جند القر�آن
الكرمي يقدم لنا مو�ضوع الهداية
وال��زك��اء على �أرق���ى م�ستوى وكل
واح���دة من �آي��ات��ه لها الأث���ر الكبري
يف هذا املو�ضوع وكل �آية يف مكانها
عندما تنظر �إىل ما قبلها وما بعدها،
و�إىل امل��و���ض��وع ب�شكل ع���ام ،ال��ذي
ج��اءت يف �سياقه ت��رى لها �أهميتها
ب�شكل كبري .هذا الأ�سلوب القر�آين
املتميز ال��ذي ق��دم فيه الت�رشيعات
جنده مل يقدمها مبعزل عن م�شاعر
الإن�سان عن الأ�سلوب الذي يالم�س
نف�سية الإن�����س��ان حتى يتقبل تلك
ال��ت����شري��ع��ات مبختلف �أن��واع��ه��ا،
جن��ده مثال فيما يتعلق باملواريث
يقدم لنا نقلة مل تكن ق��د ح�صلت

نبي اهلل �سليمان ودمروا احل�ضارة الراقية التي بلغت
�إىل امل�ستوى الذي قال �أحد خوا�ص النبي �سليمان « �أنا
�أتيك به قبل �أن يرتد �إليك طرفك» دمروها كما دمروا
غريها النهم كما قلنا م�صابني مبر�ض الإن��اء ولديهم
عقيدة ب�أنهم �أبناء اهلل و�أحبائه والب�رشية ما خلقت �إال
خلدمتهم وعليه ف���إن العامل اليوم بحاجة العودة �إىل
اهلل و�إىل كتابه الذي �أنزله للعاملني حتى ال ينزلقوا اىل
امل�ستنقع اخلطري الذي يخطط له اليهود ويريدوا من
ورائه �أن يحكموا لي�شبعوا غريزتهم العدوانية امل�شبعة
بحب �سفك الدماء الربية واخلريية يف هذا العامل

مل تكن م�ألوفة قبل الإ���س�لام كذلك
ميا يتعلق ب�رشابنا وطعامنا فمثال
اخلمر كان �شيئا م�ألوفا عند العرب
قبل الإ����س�ل�ام وف��ي��ه م���ادة متى ما
�أدمن الإن�سان عليها يعترب الإنتقال
�إىل �أن يرتكها ق�ضية فيها نوع من
ال�صعوبة ،ومع هذا ا�ستطاع القر�آن
الكرمي �أن يجعل العرب ي�صلون �إىل
ه��ذه املرحلة� ،إىل مرحلة االمتناع
عن تناوله كذلك مو�ضوع الإنفاق
جند القر�آن وجههم بطريقة جميلة
طريقة الرتوي�ض يف عملية الإنفاق
وجهنا بطريقة جميلة هي يف نف�سها
ت��روي�����ض يف عملية الإن���ف���اق ف��ب��د�أ
الرتوي�ض فيما يتعلق بجانب معني
هو :الأقارب ،الوالدين ،والأقربني،
ق�ضية لي�ست �صعبة ج��د ًا بالن�سبة
لأي �شخ�ص �أن ينفق على الأقربني
كونها �أ���ش��ي��اء ك��ان��ت م��ع��روف��ة عند
العرب باعتبارهم �أمة لديهم نفو�س
جيدة فيما يتعلق بالكرم ،فيما يتعلق
بفعل املعروف كانوا معروفني بهذا،
بال�سخاء ،وبالكرم ،هذه املقدمات
كلها هامة يف جمال تروي�ض النف�س
على �أن تعطي يف �أن تنفق يف �سبيل
اهلل وتهتم ب��الإن��ف��اق يف �سبيل اهلل،
مو�ضوع اخر يف غاية الأهمية وهو
اجلهاد اهلل �سبحانه وتعاىل و�ضع

حمفزات كبرية كي ننطلق يف اجلهاد
يف �سبيل اهلل فالإن�سان الذي يخاف
من املوت مثال اهلل �سبحانه وتعاىل
جعل له من املحفزات ما ميكن �أن
يح�صنه من اخلوف جعل من يقتل
يف �سبيله حيا �أي �أن ال�شهداء هم
ال مي��وت��ون ف��ع ً�لا ،ت��راه��ا يف الأخ�ير
ق�ضية لو يت�أملها الإن�سان حتى و�إن
كان �ضعيف نف�س ،و�إن كان يتخوف
من املوت� ،إذا �أنت تخاف من املوت
حاول �أن تقتل يف �سبيل اهلل �شهيد ًا؛
لأنه بالعملية هذه �أنت قهرت املوت
فع ًال ،ومل يكن املوت بالن�سبة لك �إال
نقلة قد تكون رمبا ثواين �أو دقائق
وتنتقل �إىل ح��ي��اة �أب��دي��ة يف نعيم،
وفرح ،وا�ستب�شار ،هذه ق�ضية هامة
�أن كل ما �أمرنا اهلل به ،كل ت�رشيعات
اهلل م��ا فيها ك��ره ق��د يكون املحيط
ال����ذي ن��ح��ن ف��ي��ه ه���و ال����ذي يجعل
الق�ضية ونحن نتحرك فيها ،فيها
نوع من الكره ،لكن هناك يف دين اهلل،
يف هدي اهلل ما يعطيك دفعة كبرية �إىل
�أن تتجاوز كلما تراها كره ًا ،كلما
تراها �صعوبات و�أنت تقوم بالعمل
الذي �أمرك اهلل �أن تتحرك فيه فقط
�أنتم { ُك ْر ٌه َل ُك ْم َو َع�سَ ى �أَنْ َت ْك َر ُهوا
�شَ ْيئ ًا َو ُهوَ خَيرْ ٌ َل ُك ْم}
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ال فراغ يف ظل

حضور الشعب ...
حميد رزق

بعد ان ف�شلت امريكا وادواتها يف االقليم ويف الداخل اليمني يف مترير اخطر وثيقة متزيقية
لبالدنا وذلك عن طريق م�سودة الد�ستور وحكاية ال�ستة االقاليم التي مت ت�سميتها وتعيني
املحافظات املندرجة فيها عادوا ملحاولة حتقيق هذا الهدف ولكن بطريقة م�ستعجلة وعن طريق
حماولة الهروب اىل االمام وايجاد حالة فراغ يعتقدوا ان لي�س مبقدور القوى الثورية مل�ؤها
االمر الذي �ستكون نهايته الت�شظي واالنق�سام ..
هنا تت�ضح حقيقة اهدافهم فاما ان يقوم اليمنيون بتق�سيم انف�سهم من خالل الد�ستور
وبالوعود واالماين املخادعة التي �ستتحول اىل �رساب واقاليم متحاربة ومنف�صلة او �سيتم
ا�شهار �سالح الفراغ والفو�ضى والتخريب يف البالد  ..غري ان ف�شل ال�سيناريو التامري
ال�سابق اي من خالل الد�ستور ال يعني انهم �سينجحون باال�ساليب اجلديدة التي بدات تف�صح
عنها قنوات الت�ضليل والفتنة من خالل احلديث عن االقاليم وانف�صالها عن �صنعاء وكان هذه
االحداث �صارت امرا واقعا وخيار ًا ال منا�ص منه ..
طبعا املخططات اخلارجية دائما ما تاتي حممولة على ادوات حملية والذي يتابع اداء بع�ض
القوى ال�سيا�سية واملرتبطني بها ومبراكز القوى الفارة من �صنعاء يف الواحد والع�رشين من
�سبتمرب يدرك ان حتريك ال�شعارات املذهبية واملناطقية يلتقي مع م�رشوع التمزيق بل هو ابرز
ادواته غري ان ال�شعب اليمني لن ينخدع جمددا بهذه القوى الفا�شلة واملرتهنة التي جربها
ال�شعب اليمني خالل ال�سنوات املا�ضية كما ان جتارب عددا من البلدان العربية يقلل من فر�ص
جناح قنوات وابواق الفتنة يف حتري�ض ابناء ال�شعب اليمني �ضد بع�ضهم برغم ما يتم �ضخه
من اموال وامكانات ت�سخر من اجل ايجاد �رشخ يف ج�سد الوحدة الوطنية يف بالدنا .
لقد كان التحرك اجلماهريي وقيام اللجان ال�شعبية بايقاف بن مبارك ووقف عملية مترير
الد�ستور واالقاليم بطريقة ر�سمية وخطرية بح�سب الوثائق والت�سجيالت التي مت العثور
عليها خطوة تاريخية حت�سب للجان ال�شعبة وثورة � 21سبتمرب يف ت�صديها ل�سايك�س بيكوا
مينية ال تقل خطورتها عن وعد بلفور بحق الق�ضية الفل�سطينة  ..ومل تكن توجيهات اخلارج
لعبد ربه من�صور هادي باال�ستقاله �سوى ردة فعل اخرية من قبل امريكا وحلفائها يف املنطقة
بعد ان فقدو ا كل اوراقهم و�شلت قدرتهم على مترير خمططاتههم وخمادعة ال�شعب اليمني
كما كانوا عليه خالل ثالثة عقود ما�ضية ...
وعليه فامنا ت�شهده اليمن حاليا من حراك �شعببي وت�ساقط اركان النظام ال يثري املخاوف
على م�ستقبل البلد بقدر ما يك�شف ان هناك حالة يق�ضة وحيوية وح�ضور �شعبي ال ي�سهل معه
مترير خمططات اخلارج فال قلق من اي تداعيات �سيا�سية ما دام النا�س واجلمهور يحملون
هذا الوعي الذي �سيتحول اىل خطوات ثورية تقطع دابر ما تبقى من امل�ؤامرات  .وهنا ا�شري
اىل ماذكره بع�ض املراقبني معلقا على ما ي�سميه البع�رضفراغ د�ستوري وغياب النظام م�ؤكدا
ان اليمن كانت تعي�ش لي�س يف ظل الال نظام وامنا يف ظل دولة معادية ل�شعبها ومتامرة عليه
 ..هي التي كانت تفتعل االزمات �سواء املعي�شية من خالل افتعال االزمات يف املواد التموينية
اوامل�شتقات النفطية وهي التي كانت ترفع اال�سعار وتقر اجلرع ال�سعرية وهي التي كانت
تدعم عنا�رص القاعدة بوا�سطة اجهزتها املخابراتية لتنفيذ عمليات االغتيال وتفجري ال�سيارات
املفخخة وهي التي رهنت �سيادة البالد لالمريكان بحجة حماربة القاعدة وعليه فان غياب هذه
ال�سلطة او ا�ستقالة اركانها و�سقوطهم لرمبا �سيكون �سببا مبا�رشا لغياب كل تلك االزمات
وامل�شاكل ..

مل يعد من املنطقي اطالقا الوقوف يف جانب احلياد بني الثورة و
ت�أييدها و بني امل�شاريع االمريكية امل�شبوهة التي تظهر على �شكل
مواد يف الد�ستور و مواقف حقوقية و اعالمية و �سيا�سية ت�ؤيدها
و تدافع عنها .
كنا اىل وق��ت قريب نعرف امل�رشوع االمريكي حني تدافع عنه
النخب احلاكمة فقط و خا�صة اال�صالح و امل�ؤمتر ايام كانوا �رشكاء
يف احلكم  ..لكننا اليوم نعرف امل�رشوع االمريكي قبل ان يتم متريره
و فر�ضه ك�أمر واق��ع كما ك��ان يتم �سابقا  ،و ا�صبحت املواقف
ال�سيا�سيةو احلقوقية املدافعة عنه لي�ست �سوى رد فعل على رف�ضنا
له ك�شعب ثائر و �صاحب قرار .
و كنا اىل وقت قريب نقول ان القاعدة اداة امريكية  ،وال تزال ،
لكننا اليوم جند ان االدوات االمريكية كثرية و متنوعة و متعددة
ال��وج��وه و االلب�سة و االل�سن و امل�شارب  ..فمن ك��ان يتخيل ان
ي�صطف اال�صالحي و القاعدة و اال�شرتاكي و النا�رصي و البعثي
و احلداثي و العلماين مع احرتامي للوطنيني من الي�سار  ،خلف
خطاب عدواين طائفي مناطقي تفتيتي عن�رصي يحمل يف تفا�صيله
العنف و التحري�ض و الكراهية و الالمباالة بالوطن و الوطنية .
من ال��ذي جمع كل ه���ؤالء خلف خطاب كهذا ؟ و من ال��ذي جعل

الي�ساري يتبنى خطاب اليمني املتطرف و مي�ضي خلفه كاالعمى
التائه املنوم مغناطي�سيا  ،و يرمي كل �شعاراته و ثوابته و منطلقاته
و اه��داف��ه على الر�صيف و مي�ضي خلف القاعدة و اال���ص�لاح و
ي�ستظل حتت رايتهم ال يعرف اىل اين يذهبون به ؟؟!!
رمبا يقول البع�ض انها االحقاد و الأهداف امل�شرتكة  ،و انا اقول
له لو كانت االه��داف امل�شرتكة ملاذا رف�ضوا ان مي�ضوا حتت راية
الثورة �ضد اال�صالح و علي حم�سن و م�شاريع التمزيق و التفتيت
اىل جوار ان�صار اهلل رغم ان امل�سار وا�ضح و التاريخ بينهم و بني
ان�صار اهلل وا�ضح و نظيف ؟!
ال�رس يف ه��ذا اال�صطفاف الداع�شي الي�ساري هو ال�سفارات و
ال����دوالرات ال غ�ير  ،ه����ؤالء كلهم يتلقون توجيهاتهم م��ن داخ��ل
ال�سفارات خا�صة ال�سفارة االمريكية و ال�سعودية والقطرية  ،و لو
وجهتهم امريكا او ال�سعودية او قطر لتعديل مواقفهم لعدلوها .
الوطن ينبغي ان يكون هو املعيار يف كل ت�رصفاتنا و حتركاتنا
و مواقفنا  ،يجب ان نثق جميعا ان الوطن و ال�شعب هما الباقيان
و هما من �سينت�رص و يجرب اخلارج على القبول مبا ميليانه  ..لن
ينجحوا و ان وحدوا خطابهم و مواقفهم لتمزيق اليمن ..
و ال نامت اعني املرتزقة و جتار االوطان .

طائرة أمريكية بال طيار تقصف منطقة حريب حمافظة مأرب وتقتل ثالثة أشخاص
ق�صفت طائرة �أمريكية بدون طيار ظهر
يوم الأثنني �إح��دى ال�سيارات يف منطقة
حريب بيحان التابعة ملحافظة �شبوة
وطبقا مل�����ص��ادر حملية ف����إن الطائرة
ق�صفت ال�سيارة مبديرية حريب مبحافظة
م���أرب مما مما �أ�سفر عن �سقوط ثالثة
قتلى و�إحرتاق ال�سيارة بالكامل
يذكر �أن الغارة اجلوية جاءت بعد يوم
واحد من خطاب الرئي�س الأمريكي �أوباما
ال��ذي �أك��د �أن ب�لاده �ست�ستمر يف احلرب
على ما ي�سمى بالإرهاب عرب طائرات بال
طيار خ�صو�صا بعد �سيطرة من ا�سماهم
اجلماعات احلوثية على مقاليد ال�سلطة يف
اليمن

مستشار األمن القومي األمريكي :

مناقشة التطورات يف اليمن من أولويات الرئيس أوباما يف زيارته احلالية للرياض

و�صل �إىل الريا�ض الثالثاء  27يناير الرئي�س
الأم��ري��ك��ي �أوب��ام��ا يف زي���ارة ر�سمية م��ن املقرر
�أن ي��ج��ري ف��ي��ه��ا م��ب��اح��ث��ات ر���س��م��ي��ة م��ع امللك
ال�سعودي �سلمان بن عبد العزيز ،ت�شمل ملفات
�إقليمية ودولية وثنائية ..وق��ال البيت الأبي�ض
�إن اجلمهوريني جيم�س بيكر ،وزير اخلارجية يف
�إدارة ج��ورج بو�ش الأب ،وبرنت �سكوكروفت،
م�ست�شار الأم��ن القومي للرئي�سني جريالد فورد
وب��و���ش الأب �سين�ضمان �إىل ال��وف��د ..وي��راف��ق
الرئي�س الأم��ري��ك��ي وف���د م��ن  30ع�ضوا ي�ضم

م�س�ؤولني وكذلك �أع�ضاء عن احلزب اجلمهوري.
وك��ان م�ست�شار الأم��ن القومي الأمريكي ،بن
رودز ،قد ك�شف �أن الرئي�س الأم�يرك��ي ،يعتزم
خ�لال زيارته �إىل الريا�ض مناق�شة احل��رب على
ما ي�سمى الإره���اب والأزم���ة اليمينة مع العاهل
ال�سعودي ،امللك �سلمان بن عبد العزيز.
وك�����ش��ف م�ست�شار الأم�����ن ال��ق��وم��ي ع��ن ه��ذه
املعلومات قبل يوم من توجه الرئي�س الأمريكي �إىل
الريا�ض لتقدمي واجب العزاء بوفاة امللك الراحل
عبداهلل بن عبد العزيز.

ملتقى الطالب اجلامعي حييي الذكرى األوىل

إلستشهاد الدكتور أمحد شرف الدين

اح��ي��ا ال��ي��وم ملتقى ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي ال��ذك��رى الأوىل لإ�ست�شهاد
الربوفي�سور �أحمد ��شرف الدين بالقاعة التي �سميت با�سمه يف كلية
ال�رشيعة والقانون-جامعة �صنعاء ،وقد قدم اال�ستاذ ها�شم جنل ال�شهيد
الربوفي�سور �رشف الدين كلمة �أ�رسة ال�شهيد برفقة كوكبة من طالب
ال�شهيد ،ثم قدم اال�ستاذ وزير ال�شامي كلمة طالب ال�شهيد الربوف�سور.
كما القى �أ�ستاذ القانون اجلنائي الأ�ستاذ الدكتور ح�سن علي جملي
كلمة اع�ضاء هيئة التدري�س كلية ال�رشيعة والقانون مو�ضح ًا خاللها من
هي الأيادي التي اغتالت ال�شهيد الدكتور �أحمد �رشف الدين ومن يقف
ورائها،

رئي�س التحرير:
عابد حمزة

وقد اطربت فرقة ان�صار اهلل احلا�رضين ب�أن�شودة �سنعي�ش �أحرار ًا،
وقد تكللت الفعالية مب�شاركة �شعرية لل�شاعر عبدال�سالم املتميز� ،أعقبها
كلمتي م�ساعد مدير عام �أمن �أمانة العا�صمة والدكتور عبدالرحمن املختار
ع�ضو جلنة �صياغة الد�ستور والذي كان �أحد طالب ال�شهيد الربوف�سور
�أ�شاد فيها بدور الدكتور �أثناء م�ؤمتر احلوار الوطني،
و�ألقيت العديد م��ن الكلمات الأخ���رى التي ا���ش��ادت ب��دور ال�شهيد
الرف�سور
كما مت �شكر ملتقى الطالب اجلامعي من قبل الدكاترة والطالب للدور
الذي يقوم به .
الناشر:
مؤسسة الشهيد

زيد علي مصلح
للإنتاج الإعالمي والفني
اليمن ـ �صعدة

