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كثرية هي املدن التي ترتك أثرها يف ذاكرة الوجدان، وترفض التخّل عن الذكريات، وتتوق النفس 
للعودة إىل رحابها والطواف يف خطى ذكرياتها.. صنعاء عاصمة الذكريات عىل رأس تلك املدن 

التي تغنى بها الشاعر الكبري عبدالعزيز املقالح بقوله: 

يوماً تغنى يف منافينا القدر          البد من صنعا وإن طال السفر
صنعاء ان أغفت عىل أحزانها       حيًنا وطال بها التبلُّد والخدر
سيزول يف وجه الظالم صباحها    حتًم ويغسل جدبها يوًما مطر
البد منها .. حبنا .. أشواقها          تدوي حوالينا : إىل أين املفر؟

ويف 21 سبتمرب 2014 حلّت النكبة مبدينة سام بن نوح، وقبلة اليمنيني، واخرتقت أصوات الرصاص هدوء 
املدينة، وعم ظالم امليليشيا، وتوّشحت بالشعار األخرض املستورد من إيران يف محاولة بائسة لتغيري هوية 

صنعاء التاريخ. 

عاصمتنا آزال تحاول العصابات الحوثية تكبيلها بلون الدم األحمر، ونرش لغة السالح يف أروقتها، وثقافة املوت يف أبنائها، 
فنهبت، واختطفت، وفجرت، وأهانت، واستأسدت، وهي مستمرة بالعبث بكل جمل املدينة، وجلب الفوىض والظالم 
الناس  تغلق، وأزعجت  تكاد  العزاء وال  فيها مجالس  باملقابر، وفتحت  الرسية، وأحاطتها  بالسجون  والكولريا، ومألتها 

بضجيج الهتافات العاطفية التي باب اليمنيون يدركون زيفها وتضليلها واملتاجرة بها.

فقدت املدينة العريقة جاذبيتها، وغادرها السياسيون واإلعالميون، ورجال األعامل والسفراء، وتحولت 
إىل منّصة صواريخ إيرانية الستهداف اليمنيني ودول الجوار، وأغلقت أبوابها السبعة أمام العابرين، ومل 
يعد فيها يشء غري الحزن، والظالم يلّفها، وتحّولت أسوارها إىل لوحة ذكريات لقتالها يف الجبهات الذين 

قّدموا قربانًا لسيد الكهف وأداة إيران.

حّولت امليليشيا صنعاء إىل درع برشي تحتمي وراءه، مخالفة كل القوانني الدولية، مع ذلك يتهافت املجتمع الدويل 
لحمية الحوثيني بذريعة الحفاظ عىل املدنيني، وكلم اشتّد الخناق عليهم تحركت طائرة املبعوث األممي مارتن جريفيت 

واملنظمت الدولية إلنقاذه، ومواجهة أي مساعٍ لتخليص املدينة من خطر امليليشيا.

الطريق إىل صنعاء ليس مفروًشا بالورود، ولن يتخىّل عنها الحويث ومن ورائه إيران بسهولة، وباملقابل لن 
يتخىل عنها اليمنيون وسيستعيدونها ولن يطول اختطافها.

 وإذا مل تتحرر صنعاء فإن عدن وحرضموت ومأرب بل واملهرة وسقطرى ستكون يف دائرة االستهداف 
الحويث. 

توّجهت  عليها  االستيالء  وبعد  عيونه صوب عمران،  كانت  الحويث عىل صعدة  فعندما سيطر  مثقوبة،  ذاكرتنا  ليست 
ميليشياته إىل صنعاء، وعندما متكّن من صنعاء أعلن حربه عىل تعز وعدن، ومل توقفه سوى حشود املقاومة وطائرات 

عاصفة الحزم التي تحل علينا ذكراها الخامسة.

املشهد يف صنعاء أصبح مخيًفا ومرعبًا، فالخطر ال يقترص عىل تحويلها إىل ثكنة عسكرية، ومأوى للميلشيا، 
بل يتعدى ذلك إىل تجريف الهوية، وتجهيل األجيال، والقضاء عىل التنوع السكاين والثقايف، وسيطرة أقلية 

طائفية عىل مصري ماليني السكان، واتخاذها منطلًقا للعدوان عىل املدن األخرى ودول الجوار.

معركتنا مع أدوات إيران ليست سهلة، ومن يدرس تاريخ هذه امليليشيا وارتباطاتها األيدلوجية والسياسية، سيعرف أن 
صنعاء لن تعود بوثيقة اتفاق تحت رعاية أممية، وما قّصة اتفاق السويد مبدينة الحديدة عنا ببعيد. 

لسنا دعاة حرب، لكن أدوات السالم التي ّجربت غري قابلة للتطبيق مع هذه امليليشيا التي ال تعرتف إال 
بالسالح وسيلة وحيدة للحكم وإقصاء اآلخر والقضاء عليه، وتدمري الحياة، وإبقاء البلد تحت رحمة من 

يتلّقى توجيهاته من ماليل طهران. 

بإرادة  الدولية، وال بتبادل االتهامات بني مكونات الرشعية، بل  معركة تحرير صنعاء لن تأيت باالستجابة للضغوطات 
جروح  عىل  والتسامي  الخصوص-،  وجه  عىل  –العسكري  والحكومي  السيايس  لألداء  واقعي  وترشيد  داخلية،  وعزمية 

املايض، وتوجيه السهام نحو عدو الجمهورية.

صنعاء تسكن النفوس التي سكنتها، وتعزف لحن الحب بشموخها الحضاري وعبقها التاريخي وبجاملها 
املعامري، وتعتز بهويتها العربية األصيلة، وتستعيص عىل املشاريع الصغرية الوافدة تغيريها أو سلبها من 

محيطها العريب.

لن يطول اختطاف صنعاء

أحمد الصباحي
رئيس التحرير

 لن يطول اختطاف صنعاء

قرية الحطيب- حراز- صنعاء
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1314هـ،  سنة  باوزير  غيل  مدينة  يف  ولد 
القراءة  مبادئ  الكتاتيب  بعض  يف  وتعلّم 
بن  عمر  العالمة  يد  تتلمذ عىل  ثم  والكتابة، 
والشيخ  1367هـ،  سنة  املتوىف  بادباه  مبارك 
عمر بن سامل باوزير يف غيل باوزير، والشيخ 
املتوىف سنة 1333هـ  الحبيش  عل بن محمد 
بسيئون، وبعد إمتام تعليمه رجع إىل بلده غيل 
باوزير؛ فاشتغل باإلمامة يف بعض مساجدها، 
واشتغل بالتدريس وتعليم العلم حتى اشتهر، 
وذاع ذكره. ويف سنة 1356هـ عيّنه السلطان 
عمر بن عوض القعيطي رئيًسا للمجلس العايل 
الرشعيني بحرضموت،  للقضاة  للقضاء ورئيًسا 
فأصلح القضاء، ونظّمه تنظياًم مل يعهد يف أي 
جعل  فقد  ذاك؛  آن  املنطقة  دول  من  دولة 
وتقييم  رقابة  أجهزة  وأنشأ  مراتب،  القضاء 
الرشعية،  األحكام  مصادر  وحــدد  للقضاة، 
وذلك باألخذ باملعتمد من مذهب الشافعي، 
إال يف مسائل محددة أخذوا فيها بأقوال بعض 
املذاهب األخرى، وأقوال بعض املجتهدين من 

العلامء.

ــور  األم يتوىل  الــلــه-  -رحــمــه  ــان  ك
يرجع  وإلــيــه  السلطنة،  يف  الرشعية 
البلد  وتجار  الدولة  ومسؤولو  السالطني 
عىل  يحتسب  وكان  عليهم،  أشكل  فيم 

ّنة،  السلطان فمن دونه، حريًصا عىل السُّ
غيوًرا عليها، يدافع عنها بعلمه وسلطانه. 
يف  معظمها  الرسائل،  من  عــدًدا  ألَّــف 
بعض  ونقد  املفاهيم  بعض  تصحيح 
االنحرافات، منها: تطهري الفؤاد من يسء 
االعتقاد، ورفع الخمر عن مثالب املزار، 
عن  املسجد  صون  يف  القاطع  والسيف 

الدف رغم أنف املنازع. 

وبعضها يف الفقه، مثل: نسيم الحياة رشح 
سفينة النجاة.

املشكالت  بعض  حــّل  يف  وبعضها 
وعالج بعض النوازل مثل:حل القيد عم 
استعصت معرفته عىل باجنيد، والجواهر 
املبثوثة يف تعلّق الدين بالحقوق واملنافع 

املوروثة

وكان نشطًا يف متابعة املستجدات، واتخاذ 
املواقف إزاء بعضها عرب الصحف املتوفرة يف 

وقته، وُعرف عنه أنه انفتاحه عىل العامل 
سيام  ــي؛  ــالمـ اإلسـ

واململكة  مرص 
ــة  ــي ــرب ــع ال
السعودية، 
وقــــــــد 
له  رأيــت 

رسائل متبادلة مع سامحة الشيخ عبد العزيز 
برتشيح  يتعلّق  أكرثها  الله-  -رحمهام  باز  بن 
بعض الطالب للجامعة اإلسالمية، كام رأيت له 

مراسلة مع شيخ األزهر –رحمه الله-.

بتأهيل  فائقة  عناية  لــه  وكــانــت 
الطالب  ابتعث عدًدا من  القضاة؛ حيث 
الرشيعة  كلية  يف  للدراسة  السودان  إىل 
يف  بعضهم  ــاد  وع الخرطوم،  بجامعة 
عهده، وتسلموا مناصب قضائية يف آخر 

عهد الدولة القعيطية.

وقد تخرج بالشيخ عدد من التالميذ، كان 
لهم إسهام جيد يف القضاء والتعليم والدعوة، 
من أبرزهم ابنه القايض العالمة عبد الرحمن 
محفوظ  الله  عبد  والعالمة  بكري،  عبدالله 
الحداد، والقايض محمد رشاد البيتي، والقايض 
املعمر  والشيخ  مديحج،  محمد  عل  العالمة 
-رحمهم  توفوا  قد  وكلّهم  الناخبي،  الله  عبد 
الله-، عدا السيد عل مديحج -متعه الله 

بالصحة والعافية وأحسن له الخامتة-

وخدمات  علمية  إسهامات 
اجتمعية قدمها شيخنا -رحمه 
حكام  لكن  للبلد،  ــه-  ــل ال
الجبهة  حكم  إبان  حرضموت 
االشــرايك  والحزب  القومية 
والتهميش  باإلقصاء  واجهوه 
حتى  منزله  يف  عليه  والحجر 
يوم  صبيحة  الله-  -رحمه  مات 
ــني، الــســابــع عــرش من  ــن االث
سنة  ــرة  ــ اآلخ جـــمدى 

1399هـ.

رحمة  الله  رحمه 
ــة  ــ ــعـ ــ واسـ
ــه  ــنـ ــكـ وأسـ
ــح  ــيـ ــسـ فـ

5جناته

كان الشيخ 
عبدالله بن عوض 

ُبَكْير مرجًعا 
للسالطين 

ومسؤولي الدولة 
وتجار البلد فيما 

أشكل عليهم، 
وكان يحتسب 
على السلطان 

فمن دونه، وكان 
ّنة،  حريًصا على السُّ

غيوًرا عليها، 
يدافع عنها بعلمه 

وسلطانه

قاضي الدولة القعيطية..
العالمة عبدالله بن عوض ُبَكْير
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الشيخ أحمد بن حسن المعلم
نائب رئيس هيئة علماء اليمن

ريادة يمنية

حضرموت بأعالم تركوا بصماتهم الطيبة في تاريخ المنطقة  تزخر 
واليمن، وأسهموا في بذل الخدمة والمعرفة والخير للناس.

في هذا العدد نقدم أسطرًا من حياة علم من أعالم حضرموت في القرن 
بن  عبدالله  العالمة  القاضي  إنه  الميالدي؛  العشرين  الهجري،  عشر  الرابع 
السلطنة  في  الدولة  مجلس  وعضو  الشرعي،  القضاء  رئيس  ُبَكْير؛  عوض 

القعيطية بحضرموت.

على  منفتًحا  ــه-  ــل ال -رحــمــه  ــان  كـ
رأيــت له  العالم اإلســالمــي، وقــد 
رسائل متبادلة مع سماحة الشيخ 
ــت له  ــاز، كــمــا رأيـ عــبــد الــعــزيــز بــن بـ

مراسلة مع شيخ األزهر آنذاك
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ــط  ــة عــن ضب ــة األمريكي مل يكــن إعــالن البحري
تلــك الصواريــخ اإليرانيــة يف عــرض بحــر العــرب 
متجهــة لدعــم ميليشــيا الحــويث أمــرًا مســتغربًا، 
اليمنيــني حكومــًة وشــعبًا؛ ألن  خاصــة عنــد 
ــن مســلامت  ــات م ــني ب ــراين للحوثي ــم اإلي الدع
الوعــي الشــعبي اليمنــي، فميليشــيا الحــويث 
اإلرهابيــة يف صعــدة كانــت مــن لحظة تأسيســها 
ــت  ــا تولّ نبتــة إيرانيــة شــيطانية، وخنجــرًا إيرانيً
طهــران شــحذه وســقايته بالســّم الزعــاف لريتــد 
يف صــدور اليمنيــني رصخــة مــوت وفتنــة وقتــاًل 

ــريًا. وتدم

إصرار إيراني على تدمير اليمن
ــات  ــن هــذه األســلحة ســوى إحــدى حلق مل تك
ــه  ــراين ودعم ــرام اإلي ــة لإلج ــلة طويل ــن سلس م
إمــداد  عــرب  واملنطقــة  اليمــن  لتخريــب 
النوعــي  بالســالح  اإلجراميــة  العصابــات 
وبكميــات كبــرية لتخريــب الــدول والقضــاء عــىل 

اســتقرارها.
ومل تتوقــف إيــران يوًمــا عــن املــي يف مرشوعهــا 
األركان  هيئــة  رئيــس  بشــهادة  التخريبــي، 
املشــرتكة األمريكيــة، الجــرال جوزيــف دانفــورد، 
)Breaking Defense(  يف مقابلــة مــع مجلــة
العدوانيــة،  ترصفاتهــا  تغــرّي  مل  إيــران  قــال: 
ــروز  ــخ ك ــني بصواري ــم الحوثي ــت تدع ــام زال ف
يف  الســفن  الســتهداف  متطــّورة  ومعــدات 

ــدب. ــاب املن ــق ب مضي
ــد  ــة تزوي ــراين مهّم ــدس اإلي ــق الق ــوىّل فيل )ويت
الحوثيــني باألســلحة، متخــًذا طرقًــا متعــددة، 
ــب األســلحة  ــات تهري ــران يف عملي ــد إي و”تعتم
مبــا فيهــا أجــزاء الصواريــخ البالســتية، عــىل 
والوحــدة   400 “الوحــدة  هــام  مجموعتــني 
واألخــرية  “قــدس”،  لفيلــق  التابعتــني   ”190
هــي التــي تقــع عــىل عاتقهــا تهريــب األســلحة 

ــا الحديثــة للحــروب خــارج حــدود  والتكنولوجي
هــذه  اســتطاعت  الثامنينــات  ومنــذ  إيــران، 
ــة  ــات الدول ــّخرت كّل إمكاني ــي س ــدة الت الوح
ــة  ــتخبارات والسياس ــر واالس ــرات والبواخ )الطائ
لتهريــب  كبــرية  شــبكات  تكويــن  لخدمتهــا 
األســلحة، تضــم جــراالت وقــادة أمنيــني وبحريني 
ودوائــر  الطــول  خطــوط  عــىل  وعســكريني 
العــرض يف الخريطــة )الجيوسياســية( للــرشق 
األوســط( بحســب تقريــر صــدر عــن مركــز 

أبعــاد للدراســات والبحــوث.

الحوثي نبتة إيرانية منذ نشأتها
ويف عــام 2012 ألقــت الحكومــة اليمنيــة القبــض 
ــام  ــان1-( ع ــة )جيه ــلحة إيراني ــفينة س ــىل س ع
2012م، تتضّمــن 40 طًنــا مــن األســلحة، مبــا 
ويف  للطائــرات،  املضــادة  الصواريــخ  ذلــك  يف 
ــة  ــن اليمني ــلطات األم ــت س ــارس 2013 ألق 7م
القبــض عــىل ســفينة أســلحة ايرانيــة مهّربــة 
تدعــى “جيهــان 2” تحــاول الدخــول إىل األرايض 

ــة. اليمني
األمريكيــة والفرنســية  القــوات  ألقــت   كــام 
ــلحة  ــحنات أس ــالث ش ــىل ث ــض ع يف 2017 القب
ألقــى  البحــر  ذات  ويف  إيــران،  مــن  قادمــة 
ــلحة  ــىل شــحنة أس ــض ع ــريب القب ــف الع التحال
مــع طاقمهــا، ويف 2016 تــرددت 40 ســفينة 
ــاه  ــل يف املي ــًة التوغ ــطة( محاول ــة )متوس إيراني

اإلقليميــة لليمــن.
ليســت  للحــويث  املبكــرة  اإليرانيــة  الرعايــة 

ــر  ــذرت الفك ــن ب ــران هــي م ــدة 2012، فإي ولي
الحــويث منــذ انطالقتــه األوىل يف الثامنينيــات مــن 
ــدر الديــن الحــويث  ــدأ ب القــرن املنــرصم، حــني ب
زيارتــه إليــران، وإقامتــه ســنوات طويلــة يف قــم، 
ــم  ــي التعلي ــني لتلّق ــباب اليمني ــتقطابه الش واس
والتعبئــة الدينيــة والعقائديــة يف زوايــا وحــوزات 
قــم..، ويَُعــدُّ الدعــم العســكري والتســليحي 
للحوثيــني تحصيــل حاصــل؛ ألن النظــام اإليــراين 
بالســقي  مليشــيا  مــن  زرعــه  مــا  يتعاهــد 
تحقيــق  يف  ليســتخدمه  والدعــم  والعنايــة 

ــة. ــوىض يف املنطق ــرش الف ــه ون مرشوع

تهريب السالح اإليراني باسم مواد إغاثية
“تعتمــد إيــران مــن خــالل الوحــدة )190( عــىل 
ــة أو مســاعدات  تســجيل الشــحنة كمــواد إغاثي
ــك تتمكــن مــن املــرور بســهولة  إنســانية، وبذل
عــرب وكاالت األمــم املتحــدة واملوانــئ، وقــد 
وضعــت الوحــدة طرقًــا متقّدمــة للتغليــف، 
تعطــي االنطبــاع األول أن البضائــع املوجــودة يف 
ــا؛ كــام تجعــل الصناديــق  الحاويــات بريئــة متاًم
ــع  ــق البضائ ــلحة تطاب ــىل األس ــوي ع ــي تحت الت
الحليــب  مثــل:  التمويــه،  يف  املســتخدمة 
املجفــف، أو مــواد البنــاء، أو حتــى قطــع غيــار 

ــة.” ــواد املنزلي ــيارات، وامل الس
محافظــة  أول  وكيــل  القدميــي  وليــد  وقــال 
يف  يســتميت  اإليــراين  النظــام  الحديــدة: 
مــن  الحــويث  ميليشــيا  إىل  األســلحة  تهريــب 
حاويــات  داخــل  وشــحنها  تفكيكهــا  خــالل 
 75 بواســطة  تجميعهــا  ثــم  وأغذيــة،  قمــح 
ــد مــن املــدن  ــن يف العدي ــا منترشي ــريًا إيرانيًّ خب
ــا أن كــرثة الســفن  داخــل إقليــم تهامــة، موضًح
والحاويــات متثـّـل صعوبــة للمفتشــني، حيــث إن 
ــن  ــرية م ــات الكب ــل الحاوي ــغ ونق ــم تفري عليه
ــىل  ــالوة ع ــا، ع ــن محتواه ــد م ــفن، والتأك الس
ــش إىل  ــة التفتي ــن نقط ــعة م ــاحة شاس أن املس
ــل بحــري،  ــد عــن 400 مي ــدة، تزي ــاء الحدي مين
يتخللهــا عــدد كبــري مــن الجــزر، وانتشــار ســفن 
ــاء،  ــح بالوصــول إىل املين ــك تصاري متوســطة متل
ــفن  ــّرغ الس ــرية؛ إذ تف ــق كب ــكل عوائ ــا تش كلّه
التجاريــة الكبــرية الحمولــة التــي تكــون محتويــة 
عــىل أنــواع متعــددة مــن األســلحة والصواريــخ 
الباليســتية اإليرانيــة الصنــع يف الســفن التــي 
ميكنهــا التنقــل والوصــول إىل املينــاء بشــكل 

ــارش. مب

ــذه  ــ ــن هـ ــ ــكـ ــ تـ لـــــــم   
ــوى  ــ األســـــلـــــحـــــة سـ
ــدى حـــلـــقـــات مــن  ــ إحــ
ــة  ــلـ ــويـ ــــة طـ ــل ــــســ ــل ســ
ــي  ــ ــرانـ ــ لـــــإجـــــرام اإليـ
ــه لـــتـــخـــريـــب  ــ ــمــ ــ ودعــ

اليمن والمنطقة

 خاص المنبر اليمني

   تــعــتــمــد إيـــران 
الوحدة  خــالل  من 
ــى  ــلـ عـ  )190(
الشحنة  تسجيل 
كــــمــــواد إغـــاثـــيـــة 
ــدات  ــاعــ ــســ مــ أو 
إنــســانــيــة، وبــذلــك 
ــن  تـــــتـــــمـــــكـــــن مــ
بسهولة  الـــمـــرور 
عـــــبـــــر وكــــــــــاالت 
ــم الــمــتــحــدة  ــ األمـ

والموانئ

البحرية االمريكية في شهر فبراير 2020عن ضبطها شحنة أسلحة  أعلنت 
إيرانية نوعية في بحر العرب كانت متجهة إلى الميليشيا الحوثية 
باليمن، الشحنة التي تم ضبطها تحوي 150 صاروًخا موّجًها للدبابات وثالثة صواريخ 
أرض جو، وأفادت البحرية األمريكية أن  األسلحة كانت مّتجهة إلى الحوثيين، مع أن 
مجلس األمن يحظر توريد أو بيع أو نقل األسلحة إلى الحوثيين بشكل مباشر أو غير 

مباشر، بحسب القرار األممي 2216.

تقرير

سفن وقوارب الموت اإليرانية ... 
السالح اإليراني يدمر اليمن

الصحافة في شهر
صحافة

 إتالف وتفجير ما يقرب من 
ناسفة  لغم وعبوة  ألف   70

في الساحل الغربي

ــي تــبــدأ  ــحــوث  مــلــيــشــيــات ال
عمليات تجنيد إجبارية جديدة 
ــمــراهــقــيــن  ــوف ال ــفـ فــــي صـ

واألطفال بصنعاء

ــي:  ــ ــن ــمــ ــ ي مــــــــســــــــؤول   
ــيـــة وصــلــت  ــرانـ ــحــة إيـ أســل
ميناء  عبر  الحوثيين  ــى  إل

الحديدة

التنسيقي  االجــتــمــاع  انــعــقــاد   
المملكة  تمويل  لمتابعة  األول 
لــلــخــطــة األمــمــيــة لــالســتــجــابــة 
اليمن  فــي  2019م  اإلنسانية 

بمركز الملك سلمان لإغاثة

اليمني:  الــوزراء  رئيس   
هـــــــــــدف الــــحــــكــــومــــة 
تعز  تــحــريــر  اســتــكــمــال 

ورفع الحصار

ــركــي على  أمــي تــشــديــد   
األسلحة  تهريب  مكافحة 

اإليرانية للحوثيين

 تقرير أممي سري: زعيم 
اقتصاد  غـــذى  الحوثيين 

إيران بـ30 مليار دوالر 

الحوثي  عــراقــيــل   
طــن   71 ــــف  ــل ــ ــت ــ ت

دقيق

 30 نقل  يعلن  غريفيث   
ــضــًا مـــن صــنــعــاء إلــى  مــري

عمان لتلقي العالج
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ــال الــــحــــارات..  ــقـ  بــعــد عـ
تمنح  الــحــوثــي  مليشيات 

“الزينبيات” رتبًا عسكرية
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لنا، ولن تتأخر طالئع الشعب  لن يطول  ... فأبوابها مشرعة  السفر إلى صنعاء 
جراحها  وتضميد  وقبابها،  ومساجدها  أحيائها  معانقة  عن  والجيش 
السبعين  لميدان  الصباحة ونقم وخــوالن..، وسيعود  التحرير على قمم  النازفة. ستشرق صباحات 

وهجه الجمهوري الذي طالما صدح اليمنيون منه وفيه: »لن ترى الدنيا على أرضي وصيا« 

»                 « تفتح إلشراقات النفوس اليمانية نوافذ وأبواب صنعاء التاريخ والعروبة، 
نعرض آالم وأوجاع مدينة سام وعاصمة اليمن العظيم.. نستبشر بطالئع التحرير.. 
الصفوف،  توّحد  كلمات  األمل  نغرس  قناديل ضوء..  نفوسنا  على شرفاتها  نعّلق 

وتمسح عن قلوبنا غبار الخصام.

ــي؛ يـــشـــّوه جــمــالــهــا؛  ــ ــران ــ ــحــوثــي اإلي ــظــّل حــبــيــســة عــبــث الــتــخــريــب ال ــقــدر صــنــعــاء أن ت ال يــلــيــق ب
ــلـــة.. ــيـ ــّزق مــالمــحــهــا األصـ ــمــ ــ ــًا ي ــ ــي ــ ــران ــ ــًا إي ــاعـ ــنـ ــاري، لــيــلــبــســهــا قـ ــضــ ــحــ ــ ــهــا وجـــهـــهـــا ال ــزع عــن ــ ــن ــ  وي
ــتـــى يـــكـــون الـــطـــريـــق ســالــكــًا  ــر حـ ــنـــصـ ــًا مــــن عــــوامــــل الـ ــئـ ــيـ ــًا: شـ ــ ــضـ ــ ــرؤون فــيــمــا يـــأتـــي أيـ ــ ــقـ ــ تـ

 إلى صنعاء؛ ألن صنعاء ترفض الحوثي وفكره اإليراني  الدخيل.. 

ال بد من صنعاء..
حقيقة وليست شعاراً 
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من  عدًدا  أن  اليمني  للمنرب  محلّية  مصادر  وكشفت 
قيادات الحويث ومعهم فريق خرباء آثار إيرانيون، قاموا 
ودار  الكبري  الجامع  إىل  2019م  َمطْلع  رّسية  بزيارة 
املخطوطات، مضيًفا أنهم أخذوا عدًدا من املخطوطات 
مبا يف ذلك مصحًفا قدميًا يعود تاريخه إىل ما يزيد عن 
1000 عام، كتب بخط يد عل بن أيب طالب ريض الله 
عنه، وقد عرث عليه مخفي يف جدار الجامع الكبري أثناء 

عملية نبش جدرانه بذريعة الرتميم. 

ميليشيا  دماج  مروان  الثقافة  وزير  اتّهم  أن  وسبق 
تقع  التي  التاريخية  املواقع  من  كثري  بتدمري  الحويث 
أثرية،  قطعٍ  وتهريب  ونهب  ونبش  سيطرتها،  تحت 
ومخطوطات تاريخية، وتحٍف ومقتنيات يعود تاريخها 
يف  مقيد  غري  وبعضها  امليالد،  قبل  السنني  آالف  إىل 
مصّنف  وغري  اليمنية،  للمتاحف  التابعة  السجالت 
الثقافة  وزارة  وحّملت  لآلثار،  العامة  الهيئة  لدى 
مخطوطة  تهريب  مسؤولية  الحوثية  املليشيا  اليمنية 
التوراة عرب مطار صنعاء الخاضع لسيطرتهم إىل الكيان 
يرتاوح  عمرها  أن  ويعتقد   ،2017 مارس  يف  الصهيوين 

بني 500 و600 عام.

تدمير االقتصاد الوطني
التدمريي  مرشوعها  يف  الحويث  ميليشيا  انتهجت 
لالقتصاد اليمني خطة تشبه بكثري من تفصيالتها منهج 
حزب الله اللبناين والحرس الثوري اإليراين يف إدارتهام 
املؤسسات املوازية للدولة، واستغلّت حكمها األحادي 
نصف  من  أكــرث  عىل  وسيطرتها  صنعاء  للعاصمة 
امرباطوريتها  لتأسيس  سنوات   5 منذ  البالد  إيرادات 
من  متّكنت  بعدما  يتبعونها،  أعامل  رجال  عرب  املالية، 
تدمري االقتصاد اليمني، ومن بعدها تدهورت العملة 

الوطنية.

لبنية  املمنهج  والتدمري  النهب  مامرسات  أنتجت 
االقتصادي الذي انتهجته امليليشيا طوال فرتة االنقالب 
أكرب وأسوأ أزمة إنسانية يف العامل حسب تقارير األمم 

نسبته  انكامًشا  اليمني  االقتصاد  شهد  كام  املتحدة، 
40% منذ 2015، وأزمة سيولة يف 2016، وانعكس ذلك 
القطاع  ورواتب  الخاص،  القطاع  عىل  مبارش  بشكل 
الحكومي، وظّل االقتصاد اليمني يف حالة ركود خالل 
2018، وفًقا لتوقعات البنك الدويل حينها، بسبب منع 

تصدير النفط، وهو ما حدث أيًضا يف 2019.

وكشف الصحفي املتخصص يف الشأن االقتصادي محمد 
الجامعي خالل ندوة ملركز العاصمة اإلعالمي -تناولت 
حصاد خمس سنوات من انقالب ميليشيا الحويث- أن 
إجاميل ما تنهبه ميليشيا الحويث االنقالبية من إيرادات 

صـــــــادر الـــحـــوثـــيـــون أكــثــر 
مــخــطــوطــة،  آالف   6 مـــن 
ومصاحف قديمة مكتوبة 
ــا مـــطـــّرزة  ــداهــ ــــا، إحــ يــــدويًّ
ــاء الـــــذهـــــب، وتــخــص  ــمــ ــ ب
الـــعـــلـــوم الــديــنــيــة، كــانــت 
الكبير  بالجامع  محفوظة 
وعدد  المخطوطات  ودار 
مــن الــمــواقــع األثــريــة في 

العاصمة صنعاء

التاريخ والهوية

ــخ الــيــمــنــي  يشّكل  ــاريـ ــتـ الـ
بكّل ِحَقِبه وأزمنته 
ميليشيا  طــمــأنــيــنــة  يـــقـــّوض  كــابــوًســا 
الحوثي االنقالبية؛ إذ إنه يمّثل الشاهد 
ــذي  ــرهــان الــمــثــبــت، ال ــب الــحــقــيــقــي، وال
أصولّية  ويفضح  الزائف،  القناع  يسقط 
جعل  مما  للحوثيين،  اإليرانية  التبيعة 
الــتــاريــخ  فــي  تـــرى  الــحــوثــيــة  الميليشيا 
ا ال يتوّقف عن تعرية جرائمها  ا أزليًّ عدوًّ
الــذي  ــر  األمـ المستقبل،  فــي  لــأجــيــال 
اليمنية،  الــهــويــة  مــحــاربــة  ــى  إل دفعها 
والعمل على طمس ومصادرة كّل ماله 

صلة بالتاريخ اليمني.
مباني  تشويه  إلــى  الميليشيا  عمدت 
الئحة  على  المصّنفة  القديمة  صنعاء 
التراث العالمي لمنظمة األمم المتحدة 
شعاراتها  بطالء  وقامت  »اليونسكو«، 
الــطــائــفــيــة عــلــى جـــدرانـــهـــا ومــنــازلــهــا 
ميليشيا  انـــقـــالب  ومــنــذ  ــخــيــة.  ــاري ــت ال
اللون  جعل  إلــى  تسعى  وهــي  الحوثي 
لتصبح  صنعاء  للعاصمة  هوية  األخضر 
اإليــرانــي،  النمط  ذات  بالمدن  شبيهة 
الــقــادم،  والجيل  أهلها  عليها  ويعتاد 
محّل  اإليرانية  والهوية  الثقافة  وتحّل 

الهوية اليمنية. 
أن  اليمني  للمنبر  أكــاديــمــيــون  وأفـــاد 
مليشيا الحوثي صادرت أكثر من 6 آالف 
مكتوبة  قديمة  ومصاحف  مخطوطة، 
ــا، إحــداهــا مــطــّرزة بــمــاء الــذهــب،  يــدويًّ
كتبت قبل مئات السنين، وتخص العلوم 
الدينية، كانت محفوظة بالجامع الكبير 
المواقع  من  وعدد  المخطوطات  ودار 
فهربتها  صنعاء،  العاصمة  في  األثرية 

الميليشيا إلى الخارج.

 المنبر اليمني- خاص- هيثم الجرادي

هكذا يعبث 
الحوثي بصنعاء.. 

يتبع
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ترليون و292 مليار و500 مليون ريال

جانب من نهب ميليشيا الحوثي المنظم 
إليرادات الدولة وقطاعاتها المختلفة في 

صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها

 إجمالي ما تنهبه ميليشيا الحوثي من إيرادات الدولة كّل عام 

مسيرة 
اللصوص..

)أكثر من 5 مليارات دوالر(

2 تريليون 

 جمارك وضرائب وزكوات 
وإيرادات مختلفة 

 إيرادات السوق 
السوداء في صنعاء 

 فارق سعر 
تعويم البنزين

200 مليار ريال210.2 مليارات ريال882.3 مليار ريال

أمــوال جمعـــــــية المتقـــاعدين 
في البنك المركزي في صنعاء

يبلغ ما يدفعونه إليجار عقارات ومنازل أتباعهم في صنعاء

 باعوا أكثر من 6 آالف مخطوطة ومصحف قديم

 سّلموا كثيرًا من المخطــــوطات القـــديمة إليران 

مليار و800 مليون ريال شهريًا

استحدثوا حيلة »الحارس 

القضائي« لالستيالء على 

أموال وممتلكات الناس
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على الجميع تقع 
مسؤولية تأجيل 

أي خالفات، أو 
صراع، أو مصالح 

حزبية أو مناطقية 
ضيقة؛ كي تجتمع 

الصفوف وتوّحد 
الجبهات وتتوّحد 

جهود الجميع 
لتخليص اليمن من 

هذا الخطر الداهم، 
فكلُّ خطٍر دون 

المشروع الحوثي 
اإليراني يهون، 
وفي اإلمكان 

مجابهته والتفاهم 
معه.

إيرادات الدولة يف العاصمة صنعاء واملناطق 
الخاضعة لسيطرتها يف العام الواحد ترليون 
من  وأكرث  ريال،  مليون  و500  مليار  و292 
5 مليارات دوالر أمرييك عىل حساب رصف 

الدوالر 250 ريااًل عامي 2014 – 2015م.

يف  الحوثية  امليليشيا  تنهبه  ما  أن  وأوضح 
العام الواحد من اإليرادات العامة للرضائب 
إيرادات  إىل  إضافة  واالتصاالت،  والجامرك 
الزكوية،  والواجبات  والغاز،  النفط  رشكتي 
واملصالح  األوقــاف  إيـــرادات  عىل  عــالوة 
فيام  ريال،  مليار   882.3 األخرى  الخدمية 
 210.2 الــســوداء  السوق  إيـــرادات  تبلغ 
مليارات ريال، إضافة إىل فارق سعر تعويم 

البنزين البالغ أكرث من 200 مليار ريال.

الصناديق  ــوال  أم الحويث  العبث  وطــال 
الحوثية  امليليشيا  قامت  حيث  اإليرادية، 
جمعية  أمـــوال  مــن  تريليون   2 بنهب 
البنك  لدى  املودعة  اليمنيني  املتقاعدين 

املركزي بصنعاء، باسم الهيئة العامة للتأمينات 
مؤسسات  أموال  إجاميل  وتقّدر  واملعاشات، 
 1.28 مببلغ  اليمنية  الحكومية  التأمينات 

ترليون ريال )نحو 6 مليارات دوالر(.

»الحارس  حيلة  الحويث  ميليشيا  واستحدثت 
عىل  باالستيالء  طريقه  عن  لتقوم  القضايئ« 
العاصمة  يف  خصومها  وممتلكات  ــوال  أم
عىل  سيطرتها  استكملت  بعدما  صنعاء، 

مؤسسات الدولة واملؤسسات الخاصة.

التغيير الديموغرافي
عقب   2014 عام  صنعاء  العاصمة  غادر  من 
فإنه   2020 يف  وعاد  الحويث  ميليشيا  انقالب 
وحاراتها  مالمحها  عىل  التعرّف  يستطيع  لن 
ومعاملها، فمنذ تسلمت ميليشيا الحويث زمام 
صغرية  بكّل  املتحكمة  هي  وأصبحت  األمور، 
حارض  تشكيل  عىل  قادرة  وأصبحت  وكبرية، 
ومستقبل صنعــــــاء دميوغرافيًا، عملت عىل 
ومقاتليها  صعدة  من  القادمني  القادة  إحالل 
والسيطرة عىل األرايض ورشاء العقارات مببالغ 
فكرهم  يخدم  مبا  املدينة  وتشكيل  طائلة، 

االثني عرشي وطائفتهم فقط.

ويقوم الحوثيون بعمليات ممنهجة يف التغيري 
القرسي  التهجري  طريق  عن  الدميوغرايف، 
التغيري  أشكال  أخطر  وهو  لهم،  للمناهضني 
املهجرين قرسيًّا  بلغ عدد  الدميوغرايف، حيث 

ماليني  ثالثة  من  أكرث  سيطرتهم  مناطق  من 
ما  املاضية، وهذا  األعوام  األربعة  ميني خالل 
ألف   350 إىل  إضافة  املنظامت،  به  رصحت 
تقرير منظمة  مهّجر يف 2019م فقط حسب 
من  صنعاء  للعاصمة  وكان  الدولية،  الهجرة 

التهجري النسبة الكربى.

الدميوغرايف  التغيري  سياسة  الحوثية  وتتبع 
تخفى  تعد  مل  بطريقة  املذهبي  الطائفي 
مدار  عىل  بهدوء  تعمل  فالحوثية  أحد،  عىل 
»االثني  الفكر  نرش  أجل  من  الحرب  سنوات 
عرشي« سواء بالرتهيب أم بالرتغيب، وتستغل 
لخلق  يديها  بني  املتوفّرة  الدولة  إمكانيات 
جيل مشّوه بخرافات فكرها الطائفي املتطرف 
الذي ال ينتمي إىل الدين وال إىل اليمنيني ال من 

قريب وال من بعيد.

ويف ظل مساعي التغيري الذي تقوم به ميليشيا 
مبناسبة  احتفالهم  يف  صنعاء  شهدت  الحويث، 
طريقة  2019م  سبتمرب  يف  عاشوراء«  »يوم 
وكربالء،  إيران  يف  الشيعية  للطوائف  مشابهة 
يف  بذلك  االحتفال  أنصارها  عىل  وعممت 

منازلهم بشكل غري علني.

مساحات  عىل  الحويث  ميليشيا  استولت  كام 
شاسعة من األرايض فيام يعرف بالحزام األمني 
من  آالف  أتباعها  ومنحت  صنعاء،  للعاصمة 
الكيلو مرتات، خصصتها للمقاتلني يف صفوفها 

توطني  عملية  أكــرب  يف  سكنية  كمجمعات 
السيطرة  بغرض  للسكان؛  دميوغرافية  وتغيري 
بالنفوذ  والتمتع  املستقبل،  يف  العاصمة  عىل 

والقوة االجتامعية واملذهبية والطائفية.

امليليشيا  قــادة  أن  محلية  مصادر  ــادت  وأف
األرايض  ورشاء  نهب  عىل  يتهافتون  الحوثية 
والشقق  الخاصة  والقطاعات  ــازل  ــن وامل
الذي  املــادي  باملقابل  مبالني  غري  السكنية، 
هؤالء  ويعّد  واملــالك،  للمؤّجرين  يدفعونه 
رفاق  ومن  امليليشيا،  مؤسيس  من  القادة 
الفكر  ويحملون  الحويث،  الدين  بدر  الهالك 
الشيعي، وجاؤوا من صعدة  »االثني عرشي« 
إىل صنعاء عقب االنقالب عىل الرشعية يف 21 

سبتمرب 2014.

أن  »الثورة«  صحيفة  ملوقع  مصادر  وكشفت 
ما  ومدير  الحويث  ميليشيا  يف  البارز  القيادي 
حامد  أحمد  املدعو  الرئاسة  مبكتب  يسّمى 
ميزانية  اعتمد  محفوظ«،  بـ»أبو  واملعروف 
ريال  مليون  و800  مليار  بنحو  تقّدر  شهرية 
ميني لدفع إيجارات أتباع وأنصار امليليشيا من 
امتداد  عىل  املنترشين  صعدة  محافظة  أبناء 

العاصمة صنعاء وضواحيها.

وبحسب املصادر فإن أحمد حامد أسس دائرة 
رّسية تتبع مجلس رئاسة حكم االنقالب، تحت 
ويرشف  املجاهدين«،  تسكني  »دائرة  مسّمى 
دفع  يف  مهامها  وترتكّز  مبارش،  بشكل  عليها 
إيجارات أتباع امليليشيا الوافدين من محافظة 
أراٍض  ورشاء  صنعاء،  العاصمة  إىل  صعدة 
ومباٍن ومنازل وفلل للقيادات الحوثية املقّربة 

من زعيم امليليشيا عبد امللك الحويث.

الخطر  مقدار  لنا  يتبنّي  سبق  ما  خالل  من 
حارض  عىل  الحويث  ميليشيا  تّشكله  الــذي 
تعيه  أن  ينبغي  ما  وهو  ومستقبله،  اليمن 
واملجتمعية  والقبلية  السياسية  الــقــوى 
إىل  املنتمني  وجميع  والناشطون  والنخب 
الصف الجمهوري اليمني، وعىل الجميع تقع 
أو  رصاع،  أو  خالفات،  أي  تأجيل  مسؤولية 
تجتمع  مناطقية ضيقة؛ يك  أو  مصالح حزبية 
جهود  وتتوّحد  الجبهات  وتوّحد  الصفوف 
الخطر  هــذا  من  اليمن  لتخليص  الجميع 
الحويث  املــرشوع  دون  خطٍر  فكلُّ  الداهم، 
اإليراين يهون، ويف اإلمكان مجابهته والتفاهم 

معه.

10

ــال الــعــبــث الــحــوثــي  طـ
ــاديـــق  ــنـ ــصـ أمـــــــــوال الـ
اإليـــراديـــة، حــيــث قــام 
ــنــهــب 2  الـــحـــوثـــيـــون ب
ـــوال  ــن أمـ ــون مـ ــي ــل ــري ت
المتقاعدين  جمعية 
البنك  لــدى  الــمــودعــة 

المركزي بصنعاء
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منوذج من التجريف الحويث للهوية الوطنية	 
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مقال

باملواثيق  والغدر  العهود  نقض  وميثّل 
ُجبلت  التي  االعتداءات  تلك  من  واحًدا 
أحد  والحويث  ــ  اليمن  يف  اإلمامة  عليها 
مًعا  وسلوك  كثقافة  ــ  التاريخية  حلقاتها 
الثالث  القرن  نهاية  األوىل يف  نشأتها  منذ 
متارس  أنها  ذلك  اليوم،  وحتى  الهجري 
وفًقا  ــالق،  األخ عن  مفصولة  السياسة 
للمبدأ امليكافيلل: »الغاية تربر الوسيلة«. 
وهي متارس الحكم من أجل التحّكم الذي 
، كام  يرتتّب عليه االمتياز املاديُّ واملعنويُّ
يرتتّب عليه الكسُب غري املرشوع، من أّي 
لديهم  الشائع  للمعتقد  وفًقا  كان،  طريق 

تاريخيًّا: »الحالل ما حلَّ باليد«...! 

األول  إمامهم  ــ  الريس  يحيى حسني  جاء 
ــ إىل اليمن الجئًا، فمنحه اليمنيون رشف 
الضيافة، غري أنه انقلب عىل أدب الضيافة، 
من  عمومته  وبني  أقاربه  يستجلب  وبدأ 
وأبنائه  لنفسه  ليؤسس  والديلم؛  الجيل 

مجًدا سياسيًّا معلًنا: 

بنيُت لكم بيًتا من املجد ُسْمكه

دوين الرثيّا فخرُه ُمتتابع

أمل تعلموا أين أجوُد مبهجتي

ومايل جميًعا دونكم وأدافع

فم أحٌد يسعى لينعَش عّزكم

سواي، وَهذا عند ذي اللّب واقع

وخارًجا عن ربقة الخالفة اإلسالمية القامئة 
املسلمني،  دولة  وعن  »العباسية«  آنذاك 
عّمه  بني  يف  يقول  عليهم،  الكّفار  مفضاًل 
خلفاء بني العباس: ».. بل الكّفار الطغاة 
لعهودهم  وأحفظ  منهم،  بالعهود  أوىف 
منهم لعهدهم، وأقّل اجرتاء منهم يف كثري 
ذلك  يف  وهم  ِخالفهم،  عىل  األمــور  من 
املسلمني،  أمئة  أنهم  »العباسيني«  يّدعون 
الكريم،  الواحد  وخلفاء  املؤمنني،  وقادة 
نفُس  والذي  كال..  العظيم.  الواجد  ووالة 
َخلقه،  أولئك يف  الله  وىلَّ  ما  بيده،  يحيى 
لهم  أَجاز  وال  أمره،  من  شيئًا  قلَّدهم  وال 
انظر:  أرِضــه«.  من  يشٍء  يف  نهيًا  وال  أمرًا 
أحمد  عل  تحقيق:  الفاخرة،  املجموعة 

الرازحي، 537.

الذين  القبائل  رؤوس  عىل  انقلب  أيًضا 
ساندوه، ونكث وعوده معهم، وقد ضمن 

بعضهم  فحارب  له،  القبائل  بعض  والء 
ببعض. 

وأحفاده  أبناؤه  سار  الوترية  ذات  وعىل 
من بعده إىل يومنا هذا، وقد جعلوا من 
وكّل  عقيدة،  الغدر  ومن  ديًنا،  »التقية« 
مواقفهم التاريخيَّة تثبت أنهم ال يجنحون 
إىل السلم إال يف حال الضعف فقط؛ وذلك 
االنقضاض  ثم  محارب،  اسرتاحة  ألخذ 

من »شب على شيء شاب عليه« و»من شابه أباه فما ظلم«. 
إذا كان الّطباع طباُع سوء     فال أدٌب يفيد وال أديب

لن نأتَي بجديد إذا قلنا إن الِبنية السيكولوجية للنظرية الهادوية بنية عدوانية، 
كأي نظرية عقائدية، ال يتوّقف أمر تعاطيها مع اآلخر في مسألة القبول به، 
أو التعامل معه، بل في نقض العهود، واالعتداء عليه في أخّص خصوصياته، 

ا مًعا.  ا ومعنويًّ اعتداء ماديًّ

التي  المصالحة  بعد   
ــا الـــســـعـــوديـــة  ــهـ ــتـ رعـ
عــــــــــــام1970م، عــمــل 
اإلمــــــامــــــيــــــون عــلــى 
خــلــخــلــة بــنــيــة الــدولــة 
ليكللوا  الـــداخـــل؛  مــن 
خــيــانــتــهــم بــعــد ذلــك 
بــــــاالنــــــقــــــالب عـــلـــى 
الـــمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
نفسها،  ــة  ــســعــودي ال
بالتنكر لها، ثم التحالف 
الخمينية  إيـــــران  مـــع 
عقب قيام ثورتها في 

1979م.

تاريخ من الغدر والخيانة
الحوثي

ومكّلف األشياء ضّد طباعها
متطّلٌب في الماء جذوة نار

     ثابت األحمدي
 باحث في شؤون الفكر 

اإلسالمي والتاريخ السياسي 
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الحوثية  الــجــمــاعــة   
اإلمامة  فكرة  تحمل 
ونــظــريــة االصــطــفــاء، 
أن  ــع  ــطــ ــ ــت ــســ ــ ت لـــــــم 
تصطبغ  أو  “َتَتَيْمَنْن” 
ــالــصــبــغــة الــيــمــنــيــة  ب
الـــخـــالـــصـــة عـــلـــى مــا 
اليمنية  الــبــيــئــة  فــي 
مــن مـــوروث حضاري 
ــال يـــزالـــون  ــق، فـ ــريـ عـ
ــالد  ــون إلــــــى بـ ــ ــنُّ ــحــ ــ ي
ويعتبرونها  ــارس،  فــ
ند والمالذ األّول  السَّ

واألخير

والخروج  الخروج  كرث  ولــذا  جديد؛  من 
فمنذ  التاريخية،  مسريتهم  خالل  املضاد 
نجله  الريس  يحيى حسني  بعد  الحكم  ويّل 
الدين،  حميد  بيت  حكم  وحتى  املرتىض 
ليس من إمام إال ونقض العهد وخرج عىل 
عليه  وخرج  إال  إمام  من  وليس  قَبْله،  َمْن 
النقض  من  متوالية  سلسلة  يف  بعَده،  َمن 
اليمن إىل  التي أحالت  والغدر واالنقالبات 
دّمرت  مدّمرة،  أهلية  حروب  من  جحيم 
لقد  بل  السنني؛  آالف  عمرها  حضارة  فيها 
خرج االبن عىل أبيه، وخرج األخ عىل أخيه، 

وشواهد التاريخ يف ذلك كثرية. 

واملبادئ  القيم  جميع  عىل  انقلبوا  لقد 
مترصفني  حكمهم،  فرتة  خالل  اإلنسانية 
الرعية  ضــد  حكم  كــرجــال  ال  كعصابة 
املطرفية  مــع  فعلوا  كــام  واملــواطــنــني، 
التي  األوىل  االجتهادية  العلمية  -الجامعة 
والتعصب-،  التقليد  ربقة  من  خرجت 
ومبادئ  املجتمع  أخالقيات  عىل  وانقلبوا 

أبناء  من  الرهائن  ــدام  إع يف  اإلنسانية 
بن  املطّهر  فعل  كام  األطفال،  من  القبائل 
رشف الدين مع رهائن خوالن، ومع أرسى 
موكل يف رداع، والقصة مشهورة ومعروفة؛ 
وال تزال حادثة االعتداء والغدر عىل امللك 
عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- أحاديث 
الحرم  يف  يطوف  وهو  اليوم،  إىل  الكثري 
امليك طواف اإلفاضة يف 10 من ذي الحجة 
فبعد  1935م.  األول  كانون   16 1353هـــ 
امللك  استلم  الرابع  الشوط  من  االنتهاء 
الشوط  إلكامل  األسود  الحجر  عبدالعزيز 
حجر  من  يخرج  بشاب  وإذا  الخامس، 
إسامعيل شاهرًا خنجره لينقض عىل امللك، 
فيحول سعود ابنه دون وصوله إىل والده، 
بإلقاء نفسه فوق أبيه، فسددت الطعنة إىل 
ظهر سعود الذى كان خلفه يف ذلك الوقت، 
مام أّدى إىل جرحه جرًحا بليًغا يف آخر كتفه 
اثنان آخران لالنقضاض  الشامل، كام هرع 
ذلك،  دون  حالوا  امللك  ولكن حرس  عليه، 
أن هؤالء  النتيجة  كانت  التحقيقات  وبعد 
يحيى  أحمد  العهد  ويل  من  مستأجرون 
الواقعة  هذه  وتأيت  آنــذاك،  الدين  حميد 
امللك  بني  1934م  اتفاقية  عقب  الغادرة 

عبدالعزيز واإلمام يحيى حميد الدين. 

مؤّخًرا.. 

رعتها  التي  اليمنية  املصالحة  منذ  ــ 
بني  يف1970م  السعودية  العربية  اململكة 
الجمهوريني واإلماميني، تنازل الجمهوريون 
عن بعض الثوابت املهّمة بإلحاح سعودي؛ 
من أجل توقيف الحرب وملّ الشمل اليمني، 
وعملوا عىل  العهود،  خانوا  فقد  هذا  ومع 
ليكللوا  الداخل،  من  الدولة  بنية  خلخلة 
اململكة  عىل  باالنقالب  ذلك  بعد  خيانتهم 
لها،  بالتنكر  نفسها،  السعودية  العربية 
عقب  الخمينية  إيــران  مع  التحالف  ثم 
اململكة  عــدوة  1979م،  يف  ثورتها  قيام 
العربية السعودية، وفضلوا إيران الخمينية 
الرغم  عىل  القريب،  الجار  عىل  البعيدة 
املشرتكة.  واملصالح  التاريخية  الروابط  من 
إليران  ناشبًا  مخلبًا  ميثّلون  اليوم  وهاهم 
الداخل  يف  األشقاء  إخوانهم  ضد  الخمينية 
السعودية،  العربية  اململكة  وضد  اليمني، 
الباليستية،  املسرية وصواريخهم  بطائراتهم 
واالعتداءات املستمرة يف الحدود الجنوبية.
الحرب  وتفجريهم  2004م،  العام  ومنذ  ــ 
األوىل، جنح النظام السابق كثريًا إىل السلم 
بعض  عن  تنازله  حّد  معهم،  والتصالح 
فقد  هذا  ومع  أيًضا،  الوطنية  الثوابت 
انقلبوا عليها جميًعا كلاّم شعروا بقليل من 
القوة متّكنهم من الزحف حتى شرب واحد 
تجاه العاصمة صنعاء، فقد انقلبوا عىل كّل 

االتفاقيات وهي بالعرشات. 

مخرجات  عىل  االنقالب  هنا  ننىس  لن  ــ 
الذي  2012م  يف  الشامل  الوطني  الحوار 

اليمنيني،  مشاكل  لكلِّ  وحيًدا  مخرًجا  مثّل 
اليمنية،  القوى  كلُّ  عليه  أجمعت  وقد 
واملجتمع  الراعية  اإلقليمية  الدول  وباركته 
الدويل، علاًم أن هذا الحوار ملصلحتهم هم 
باملقام األول قبل غريهم، ومع هذا انقضوا 

عليه...! 

التي  والرشاكة  السلم  اتفاقية  أيًضا..  ــ   
سبتمرب   21 يف  انقالبهم  عقب  توقيعها  تّم 
وأبــوا  الوطنية،  القوى  كــلِّ  مع  2014م 
الدولة  وإدارة  بالحكم  يتفرَّدوا  أن  إال 
غمرة  بني  الجميع  فركلوا  طريقتهم،  عىل 

فرائحهم وانتشائهم بالنرص املوهوم.

مكوكية  لقاءات  مثة  هذا  جانب  إىل  ــ 
وقيادات  الرشعية،  قيادات  مع  ومبارشة 
مؤسسات  وعودة  الحرب  لوقف  إقليمية 
الدولة، كلقاءات جنيف والكويت ولقاءات 
انقلبوا عليها يف صورة من  أخرى، جميعها 
بالسيطرة  املهووس  السيايس  الصلف  صور 
والتحّكم ونفي اآلخر، ولسان حالهم: نحن 
تعامل  أســوأ  يف  بعدنا،  من  الطوفان  أو 
السياسة  إىل  ميّت  ال  فاشل،  »شمشوين« 

مبفهومها املسؤول بأيِّ صلة. 

هذه  تفي  أن  يستحيل  بل  يصعب؛  ــ 
نفسها،  عىل  قطعته  واحد  بوعد  الجامعة 
ذلك من املستحيل، ومن قبيل الوهم الذي 
األغرار  بعض  أحيانًا، خاصة  ألنفسنا  نبيعه 
ويتأملون  اإلمامة  تاريخ  يقرؤوا  مل  ممن 

مسريتها، سابًقا أم الحًقا. 

مئات  ُمــرور  من  الرغم  وعىل  ختاًما..  ــ 
السنني؛ بل ما ينيف عن ألف ومئتي عام إال 
أن هذه الجامعة التي تحمل فكرة اإلمامة 
ونظرية االصطفاء، مل تستطع أن »تَتَيَْمَنْن« 
عىل  الخالصة  اليمنية  بالصبغة  تصطبغ  أو 
حضاري  موروث  من  اليمنية  البيئة  يف  ما 
فارس،  بالد  إىل  يحنُّون  يزالون  فال  عريق، 
ند واملالذ األّول واألخري، ومن  ويعتربونها السَّ
يطّلع عىل »دامغة الدوامغ« لألديب أحمد 
بن محمد الشامي يدرك ذلك بوضوح ودون 
الهمداين  اليمن  لسان  يرّد عىل  وهو  عناء، 
-رحمه الله- الذي تغّنى وفاخر بيمنيّته يف 
ملحمته املشهورة: »الدامغة«، وقد رّد عىل 
»دامغة الدوامغ« للشامي األديُب واملؤرُخ 
الشاعُر مطهر بن عل اإلرياين -رحمه الله- 
يف ملحمة أخرى اسمها: »املجد واألمل«، فأّي 

غدٍر وأّي خيانة أكرب من خيانة األوطان؟! 

عبدالله  الشاعر  صورها  كام  والحقيقة 
ُحمران، مخاطبًا هؤالء القوم:

وهبناكم الحكم إذ كنتم تهيمون يف بقعٍ خالية

وقلنا ميانون أهل لنا وال عاشت القيُم البالية

ت جنًدا ورصتم بنا قمًم عالية ورصنا لكم يف املُلمَّ

مزجنا خالل السنني الطوال دمانا بكم حرّة غالية

ولكّنكم رغم مّر السنني بقيتم عىل أرضنا جالية!!

تفي  أن  يستحيل   
هــــــذه الــمــيــلــيــشــيــا 
قطعته  واحــد  بوعد 
عــلــى نــفــســهــا، ذلــك 
من المستحيل، ومن 
الــذي  الــوهــم  قبيل 
نبيعه ألنفسنا أحياًنا
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ــاء؟  ــة هــذه القصــة بالحــويث وصنع ــا عالق م
امتلــك شــيئًا مــن  العالقــة واضحــة ملــن 
ــدد الحــويث جــرى  ــة، فالتم البصــرية التاريخي
السياســية  القــوى  وبــرص  ســمع  تحــت 
وبــّش  هــّش  بعضهــا  إن  بــل  املختلفــة، 
»بالحركــة  ووصفهــا  الحوثيــة  للجامعــة 
الفتيــة«، وآخــرون رأوا يف الحــويث »جــرّاح 
ــه،  ــن طعنات ــيئًا م ــوا ش ــام ذاق ــرتف«، فل مح
أدركــوا أنــه يحمــل خنجــرًا ال مــرشط طبيــب! 
أعتقــد أن أّول خطــوة لتذليــل الطريــق إىل 
صنعــاء، تكمــن يف اإلجابــة عــن ســؤال بســيط: 
ــتقرار  ــىل اس ــودي ع ــر وج ــويث خط ــل الح ه
اليمــن، أو ال؟ وهــو ســؤال عــىل بســاطته 
الظاهــرة ينطــوي عــىل عمــق األزمــة الحاليــة، 
ويكشــف لنــا بجــالء عــن رّس التعامــل الهــزيل 
مــع الحركــة الحوثيــة مــن يــوم أن ظهــرت يف 
2004م وحتــى اليــوم ونحــن يف بدايــات العــام 
ــح  ــل نصائ ــل »تجاه ــس الراح 2020م. فالرئي
مستشــاريه وتحذيراتهــم مــن خطــورة النازيــة 
الحوثيــة، ومل يفطــن إىل أن التغلغــل العقــدي 

لإلمامــة يف اليمــن أخطــر بكثــري مــن تشــكيالته 
ــورة  ــتوعب خط ــة، ومل يس ــكرية واألمني العس
هــذا الســؤال إال بعــد فــوات األوان، وقــد دفــع 

ــة. ــات املميت ــة التوازن ــا جــراء لعب ــا باهًض مثًن
إن أهميــة هــذا الســؤال تصبــح ُملّحــة يف 
موســم تتبــارى فيــه ســفارات الــدول البعيــدة 
ــوازن يف  ــامن الت ــرشط لض ــويث ك ــم الح لتقدي
اليمــن! إذ يشــري أحــد ســفراء الــدول األوروبيــة 
يف شــهر نوفمــرب2019 إىل إمكانيــة تحويــل 
والء الحــويث مــن املــدار اإليــراين إىل املــدار 
العــريب! وكأننــا نتحــدث عــن بندقيــة لإليجــار 
تتبــع املمــول، وليســت جامعــة تســتند إىل 
إيدلوجيــا سياســية متتــح مــن إرث عقــدي 
ــام  ــه مه ــل مبدارس ــيع، يحُف ــل يف التش متغلغ
تباينــت فروعهــا. فقــد كتــب املــؤرخ إســامعيل 
ــه - حــول هــذه العاطفــة  األكــوع -رحمــه الل
ــاًل: وإذا جاءهــم  ــني قائ ــني الطائفت املتجــّذرة ب
– أي الجاروديــة – رافــي اســتقبلوه برتحــاب، 
يف حــني يناصبــون العــداء أهــل االعتــدال. 
ــا الشــوكاين  وهــي مالحظــة تحــّدث عنهــا قدميً

القــرب  رصــد  ممــن  وغريهــم،  واملقبــل 
الجاروديــة واالثنــي عرشيــة،  بــني  النفــيس 
عــرص  يف  أمــا  باملخالفــة.  التظاهــر  رغــم 
الثــورة الخمينيــة فقــد تطــّورت النــواة الصلبــة 
للحركــة الحوثيــة مــن التمذهب الجــارودي إىل 
املذهــب الرافــي، وهــذا التطــور تراكــم بفعل 
تأهيــل مئــات مــن شــباب الجاروديــة يف إيــران 
بهــم العقيــدة اإليرانيــة؛ مــام يجعــل  وترشُّ
الحديــث عــن نقــل والء الحــويث للعــرب رضبـًـا 
مــن رضوب الوهــم الســيايس، الــذي وقــع فيــه 
ــات  ــت الضامن ــا توال البعــض يف 2014م، عندم
الخارجيــة للتأكيــد عــىل محدوديــة انقــالب 
ــريي يف  ــن يتجــاوز شــارع الزب ــه ل الحــويث، وأن
صنعــاء، فلــام وصــل إىل كريــرت عــدن، أدرك 
ــات طقــس مــن طقــوس  املتابعــون أن الضامن

ــري. ــدويل ال غ ــيايس ال ــريك الس الس

لعبة الثارات الهزلية
تحتــاج القــوى السياســية يف اليمــن أن تعيــد 
طــرح هــذا الســؤال مــن جديــد، هــل الحــويث 

مقال
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نحتاج إعادة تقييم 
خطر الحوثي من 

خطر تكتيكي 
يمكن االستفادة 

منه في لعبة 
التوازنات المميتة، 
إلى خطر وجودي 

على االستقرار في 
اليمن والجزيرة 

العربية.

ثالثينات القرن المنصرم صعد نجم هتلر على مسرح  في 
ألــمــانــيــا، حــيــث تسلل مــن شقوق  الــســيــاســة فــي 
األحزاب األلمانية المتصارعة، ليتحول من سابع حزب في ألمانيا 
التي  السريعة  النجاحات  الحاكم! وقد ساعدته بعض  الحزب  إلى 
به  ورّحـــب  الجماهير،  لــه  االقــتــصــاد، فصفقت  حقل  فــي  أحــرزهــا 

التي  النازية  معظم ساسة أوروبــا، عدا تشرشل وقلة ممن كانوا يدركون خطورة العقيدة 
تحكم تصرفات هتلر، وكانت تحذيرات »تشرشل« تواجه بالسخرية؛ إذ كانت نخبة أوروبا ترى 
أن خطوات هتلر التوسعية ستساعد في خلق توازن أوروبي! فلما طرقت قوات هتلر أبواب 
فرنسا وبلجيكا، صحوا من سكرتهم، وسلموا القيادة لتشرشل وأنصار نظريته الذين قادوا 

مشروع مواجهة النازية المدّمر حتى سقطت في عاصمتها برلين.

د. كمال القطوي

لكي يصبح الطريق سالًكا

إلى صنعاء

خطــر وجــودي عــىل االســتقرار يف اليمــن، أو 
ــن  ــري؟ إذ ال ميك ــيك ال غ ــس تكتي ــرد مناف مج
للمتابــع أن يفــرّس حركــة االســتنزاف للرشعيــة 
يف الجنــوب ويف غــريه مــن املناطــق التــي 
ترتفــع فيهــا الرايــات املناهضــة للحــويث بعيــًدا 
عــن مظّلــة الرشعيــة، إال أن هــذه القــوى 
تعيــش أُميــة سياســية، وتظــن أن بإمكانهــا 
اقتســام الكعكــة مــع حركــة اســتئصالية مثــل 

ــة الحــويث! حرك
عــن  تتحــدث  الشــامل  يف  نخــب  وهنــاك 
واليمنيــني،  اإلمامــة  بــني  تاريخــي  تعايــش 
هــذا  اليمــن  شــهدت  متــى  أدري  ولســت 
ــذي  ــادي ال ــام اله ــش؟! هــل شــهدته أي التعاي
كان يعلّــق جثــث خصومــه عــىل األشــجار، 
أيــام  يف  أو  ومزارعهــم؟  أعنابهــم  ويحــرق 
إبراهيــم الجــزار الــذي لقبــه اليامنيــون بالجزار 
ــني؟ أو  ــح اليمني ــا بذب ــرع فيه ــي ب ــه الت ملهنت
ــادة  ــد اإلب ــزة قائ ــن حم ــه ب ــد الل ــد عب يف عه
الجامعيــة لســكان ضواحــي صنعــاء؟ أو يف عهد 
ــىّل  ــذي كان يتس ــن ال ــن رشف الدي ــر ب املطه
أحمــد  عهــد  يف  أو  األرسى؟  رؤوس  بقطــع 
حميــد الديــن وأبيــه اللذيــن وضعــا اليمــن يف 
حفــرة تخلّــف، ال نــزال حتــى اللحظــة نحــاول 
ــني الجــدد،  ــد اإلمامي ــا؟ أو يف عه انتشــاله منه
الذيــن ســطّروا صفحــات التعايــش الدمــوي يف 

ــدن! ــز وع ــران وتع ــاج وعم دم
يصبــح الســؤال عــن جديــة خطــر الحــويث 
بثــارات  املســكونني  نــرى  حــني  ـا،  رضوريًـّ
ــون  ــداث 2011م ال يزال ــاردة وأح ــرب الب الح
ــد أن  ــتوعبوا بع ــب، ومل يس ــك الحق أرسى لتل
مســألة وجودهــم يقررهــا غلــامن النازيــة 
الجديــدة، وأن إدمــان لعبــة الثــأر يعنــي ضياع 
ــن  ــا م ــرث حمًق ــال أك ــا، ف ــأر مًع ــن والث الوط
ــع.  ــوق رؤوس الجمي ــد ف ــدم املعب ــور يه موت
تتنــاول  التــي  الطائشــة  الســهام  كــرثة  إن 
ــردح  ــل ال ــن كي ــّل م ــة وقواهــا، وال مت الرشعي
لهــا، تجعــل مــن هــذا الســؤال مفصليًّــا لفهــم 

ــة. ــاه الرشعي ــة تج ــّنج املزمن ــة التش حال

ضبط البوصلة أواًل
ــأس  ــوم أويل ب ــني ق ــريي أن اليامني ــن كغ أوق
ــم  ــتطيعون حس ــدوا، ويس ــا اتّح ــديد إذا م ش
إذا ُضبطــت  أشــهر معــدودات  املعركــة يف 
اضطــراب  أن  كغــريي  وأعــرف  البوصلــة. 

ــروب يف  ــارة الح ــش تج ــرب ينع ــة الح بوصل
جبــال تســتمتع بهكــذا تجــارة، كــام حــدث يف 
الســتينات حــني اختلطــت أوراق الجمهوريــني 
فتــاه األحــرار! وســؤالنا مدخــل رئيــس إلعــادة 

ــة. ــط البوصل ضب
أمــا الذيــن ســخروا مــن قــوة الحــويث، وهّونــوا 
مــن خطورتــه – وال يزالــون – فمشــكلتهم 
للجامعــات  فهمهــم  ســوء  مــن  نابعــة 
الوظيفيــة العقديــة، وخطــورة توظيفهــا يف 
حــروب رســم الخرائــط؛ إذ تتحــول الجامعــات 
لتمريــر  منّصــة  إىل  األيــام  مــع  الوظيفيــة 
الســوفييت  فاســتخفاف  الغــري؛  مؤامــرات 
بقــدرة األفغــان عــىل مواجهــة إمرباطوريتهــم 
ــاء  ــووي، ج ــبعة آالف رأس ن ــة بس املحروس
نتيجــة ســوء تقديــر لخطــورة الجامعــات 
الوظيفيــة؛ وكيــف تحــّول األفغــان إىل منّصــة  
األمريكيــة«  »ســتينغر  صواريــخ  إلطــالق 
ــت  ــية، وأذلّ ــرات الروس ــرت الطائ ــي دّم الت
ــكان أكــرث  ــروس، إذ مل يكــن ينقــص األمري ال
مــن جامعــة وظيفيــة تجيّــش البــرش لرتكيــع 

ــد.  ــا العني خصمه
وقــس عــىل هــذه حــروب الوكالــة يف فيتنــام 
وكوردســتان وغريهــام؛ ومــن هنــا يــدرك 
الــذي  الســيايس  العقــل  الوعــاُة ســذاجة 
يتعامــل مــع الحــويث كظاهــرة مينيــة محلّيــة، 
وقــد كانــت اململكــة العربيــة الســعودية 
ــا  ــدت تحالًف ــا حش ــري عندم ــي كب ــىل وع ع
ملــا  الوظيفيــة،  الجامعــة  ملواجهــة هــذه 
ــه مــن خطــورة وجوديــة عــىل اســتقرار  متثّل

ــا. ــة برّمته ــرة العربي ــعودية والجزي الس
مــا يحتاجــه التحالــف اليــوم أن يــدرك أهميــة 
الرمزيــة التاريخيــة والسياســية لصنعــاء، فيــوم 
ســقطت صنعــاء تباهــى اإليرانيــون بســقوط 
العاصمــة الرابعــة يف حضنهــم، وهــو تبــاه 
رمــزي؛ إذ يــدرك النظــام اإليــراين أن أمــام 
ــاع اليمــن مل تســقط بعــد،  ــة أرب الحــويث ثالث
ــت  ــاء منح ــية لصنع ــة السياس ــن الرمزي ولك
املقاتــل الحــويث دفعــة نفســية هائلــة، جعلتــه 
يشــّمر عــن »ِمعــوزه« وال يتوقــف إال يف عدن. 
ــم أن  ــر، ونعل ــات التحري ــا تحّدي ــدرك كغرين ن
ــن  ــات، ول ــة األقلي ــع بلعب ــدويل مول النظــام ال
ــن  ــا نوق ــاء، ولكن ــر صنع ــىل تحري ــجع ع يش
كذلــك أن النظــام الــدويل يؤمــن بسياســة 
األمــر الواقــع، فحــني قــررت الرشعيــة تجــاوز 
الخطــوط الحمــراء يف 94م وحافظــت عــىل 
ا  ــدًّ ــدويل ب ــام ال ــد النظ ــن، مل يج ــدة اليم وح
مــن التســليم باألمــر الواقــع؛ إذ كل مــا يهمــه 

ــط. ــه فق ــن مصالح أن يضم
صنعــاء،  إىل  ســالًكا  الطريــق  يصبــح  لــيك 
نحتــاج إعــادة تقييــم خطــر الحــويث مــن 
يف  منــه  االســتفادة  ميكــن  تكتيــيك  خطــر 
ــة، إىل خطــر وجــودي  ــات املميت ــة التوازن لعب
عــىل االســتقرار يف اليمــن والجزيــرة العربيــة؛ 
عندهــا ميكــن أن نــرى كتلــة تاريخيــة ميانيــة 
تتداعــى للخــروج مــن حقبــة التيــه، وإعــادة 

الدولــة املختطفــة.

استخفاف 
السوفييت 

بقدرة األفغان 
على مواجهة 

إمبراطوريتهم، جاء 
نتيجة سوء تقدير 

لخطورة الجماعات 
الوظيفية التي 

ُتصنع الستنزاف 
الدول وتفكيكها.
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نــــخــــب فــي   هـــــنـــــاك 
ــتــحــّدث عن  الــشــمــال ت
بين  تـــاريـــخـــي  ــعــايــش  ت
اإلمـــامـــة والــيــمــنــيــيــن، 
مــتــى  أدري  ــــســــت  ول
ــهـــدت الـــيـــمـــن هـــذا  شـ

التعايش؟!

جمادى اآلخرة  1441هـ  - فبراير 2020م العدد »19« المنبر اليمني - مجلة شهرية



مقال

حسين الصوفي
كاتب صحفي 

حقيقة  صنعاء  روح،  ذات  مدينة 
زار  مــن  كــل  عليها  ُيــجــمــع 
فصنعاء  اليمني  أمــا  اليمنيين،  غير  من  صنعاء 
شغاف  الشوق  ويلهب  ساكنها،  وهــو  تسكنه 
قلبه حين يكون بعيًدا عنها، يغني لها المرهفون 
عبراتهم  لها وعنها، يسكبون  الغناء  يملون  وال 
على أسوارها، وتزفر آهاتهم زمهريًرا الفًحا من 
فرط الشوق، مشتاق يا صنعاء.. والشوق غالب!

ألن صنعاء مدينة ذات روح، ال تشبهها الحواضر، 
وال تشغل عنها المسافات، فهي حداء المسافر، 
الولهان، ووجــدان كل  العاشق، وسميرة  وغناء 

مضنى.
في عاديات األيام وساكنات الليالي، يكون هكذا 
أما وقد تعّرضت  الروح،  أرواحنا مع صنعاء  حال 
صنعاء للوجع، وقد غرز في صدرها خنجر فارسي 

الشوق  فلوعة  مــســمــوم؛ 
بالخوف،  ممزوجة  لصنعاء 
الــفــازع،  بالقلق  ومعجونة 

والحنين الملتاع.

رسائل 
الوجدان ... 

مشتاق يا صنعاء!

 لم يمت األمل في القلوب، فجمرات الحرية تتقد في نفوس اليمنيين، 
ورغم تالشي ضوء المحاولة األولى في ديسمبر، إال أن خفوته لم يكن ليتوقف

16
العدد »20« المنبر اليمني - مجلة شهرية

هوية عصية على 
التغييب

قبل خمسة أعوام أعلن الرئيس هادي 
أن »صنعاء عاصمة محتلة«، جاء إعالن 
املوت  ميليشيا  انتشار  عقب  فخامته 
مكتظة  كانت  التي  العاصمة  أزقة  يف 
الشؤم يف  غراب  أن حّط  يوم  بالحياة، 
٢١ أيلول األسود عىل جبني باب اليمن، 
ولطخ ناصيته »برباز« يسّمونه الشعار، 
لّوثوا به جدران العاصمة وحياة اليمن 
املتحدث  رّصح  حينام  واليمنيني. 
يستعرض  -وهو  إيران  خارجية  باسم 
أسقطنا  خبيث-:«لقد  وتشفي  بنشوة 
الرابعة  العربية  العاصمة  إنها  صنعاء، 
يكن  مل  عليها«،  نفوذنا  بسطنا  التي 
سوى االحتالل املشؤوم، ومل يكن أمام 
الرئيس سوى البدء بقرع جرس الخطر 
الوجودي، وأقرب توصيف ملا حدث أن 

»صنعاء عاصمة محتلة«.

ثوب  ــداء  ارت مبثابة  اإلعــالن  كان  لقد 
صور  كّل  ملقارعة  واالستعداد  الحزن، 
وذهنيًّا  نفسيًّا  ومقاومته  االحتالل، 
تعود  حتى  وعربيًّا  وشعبيًّا  وعسكريًّا 

صنعاء إىل هويتها العربية*.

الفاريس  االحتالل  تحت  ترزح  صنعاء 
الشامخة  أبوابها  عتبات  فعىل  ا،  حقًّ
صوامع  ومــن  ــارس،  ف ــات  راي رفعت 
نعيق  تصاعد  الباسقات  مساجدها 
»الرصخة«، وساد الظالم، وخيّم املوت 
كّل  إىل  الوجع  وتــرسَّب  شوارعها،  يف 

، وحارة. عرق، وحيٍّ

الهادئة  املدينة  أرجاء  يف  الغرباء  جال 
البسمة  واختفت  الفرح،  وّدعت  التي 
من شفاه أهلها، غزى املحتّل مدارسها 
فكره  لغرس  واستخدمها  املشيّدة، 
الطائفي املريض، وحّول قالع العاصمة 
إعالمها  ووســائــل  الــدولــة  وأدوات 
السموم  إلنتاج  كهف  إىل  ومرافقها 
وبثّه ونفثه يف أوردة اليمنيني وجدران 
طائفية،  دورات  الخائفة،  صنعاء 
وإحياء  غريبة،  وتسّميات  وحسينيات، 
إىل  بصلة  متــّت  ال  دخيلة  مناسبات 
حثيٌث  سعيٌّ  ووجدانها،  صنعاء  روح 
وجوه  وتغيري  »آزال«،  هوية  لتبديل 
الهالك  بصور  للزمن  العابرين  سّكانها 
واستبدال  سليامين«،  »قاسم  الرصيع 
وطقوسها  ومناسباتها  العاصمة  أفراح 
متّصنع،  بنواح  التاريخية  الشعبية 

ومسريات بكاء ولطم عىل غرباء عاثوا 
يف املدينة سوء العذاب.

تجريع  عــىل  املحتل  حــرص  لقد   
أهلها  ترك  العذاب،  ألوان  كّل  صنعاء 
األمــوال  يجمع  بينام  جوًعا  ميوتون 
ملعلّمه،  لصٌّ  بسخاء  وينفقها  الطائلة 
يف  نرص  حسن  أرصدة  يف  ويكّدسونها 
ميوت  اليمني  بينام  بــريوت،  ضاحية 

جوًعا ومرًضا.

     البد من صنعاء

متّر  التي  السنوات  هذه  كّل  ورغــم 
أياُمها  ثقيلة عىل اليمني يف صنعاء، إال 
قوتها  تستمّد  التي  الخالدة  الروح  أنَّ 
من  النجاة  ولهفة  التاريخ  عمق  من 
وستظل،  تقاوم  بقيت  الكابوس،  هذا 
العربية  اليمنية  بهويتها  تحتفظ 
واضحة  قوية  الرسائل  ترسل  األصيلة، 
خاطف،  برق  األفــق  يف  يلوح  حينام 
تتواىل  خافت،  ضوء  الظالم  ويكرس 
تنضح  بالحياة،  مملوءة  صنعاء  رسائل 
متثّل  الفرج،  بقرب  فرًحا  وتلمع  لهفة، 
الثاين من ديسمرب  أمل  ذلك حني شّق 
اليمنيون رجااًل  غيوم االحتالل، فتقافز 
إىل  الجريحة  كاألسود  طاروا  ونساًء، 
ظهور أطقم امليليشيا الفارسية، ومزّقوا 
املقززة  ألوانها  املوت، ونزعوا  شعارات 
بقرب  وهللوا  الشوارع،  جــدران  من 
األقوياء:  بلغة  وقالوا  الخالص،  يوم 
وال  االستعامر،  عىل  عصية  صنعاء  إن 
ميكن لالحتالل أن يكرس قلبها وروحها 

ووجدانها وهويتها.

فجمرات  القلوب،  يف  األمــل  ميت  مل 

الحرية تتقد يف نفوس اليمنيني، ورغم تاليش 
أن  إال  ديسمرب،  يف  األوىل  املحاولة  ضوء 
خفوته مل يكن ليتوقف، فقد أعادوا إرسال 
اختاروا  آخر  يوم  يف  املتوهجة  الرسائل 
ومل  الجياع«،  »ثورة  غطاء  تحت  يكون  أن 
يكن سوى يوم من أيام املقامة التاريخي، 
وأنني صادق جهروا به أقّظ مضاجع املحتل 

البغيض.

ال تزال رسائل صنعاء التّواقة إىل الحرية متأل 
جميًعا،  والعرب  للحكومة  الوارد«  »الربيد 
برتديد  مساجدنا  بعض  تضّج  أسبوع  كل 
»بالروح  الخالدة  بالهوية  التشبث  أغنية 
خطيب  دعاء  عند  مين«،  يا  نفديك  بالدم 
من  جزء  مينيتنا  أن  عىل  للتأكيد  الجمعة 
أن  قبل  العريب،  ووجــدان  الصالة  طقوس 
عىل  ونقي  عاٍل  أثري  بتأثري  تشويًشا  تكون 

نعيق الغراب الفاريس املشؤوم.

حني،  ــّل  وك لحظة  كــّل  الرسائل  تتواىل 
تغلفها  التي  تلك  هي  وأقواها  وأصلبها 
أرواح األبطال العظامء الذين يقتلون تحت 
التعذيب مقاومة  التعذيب، واملوت تحت 
الرافضة  التضحيات  صور  وأعىل  أروع  يف 
الكبار«،  »الــفــادون  يسطّرها  لالحتالل، 
اليوم يساوي عاًما  الوقت ميّر طوياًل -رمبا 
إنه  وضوح  بكّل  قال  واليمني  سواه-  فيام 
اإليراين  الفاريس  لالحتالل  يستسلم  ولن  مل 
الطائفي، وهذا دورهم قاموا به وال يزالون 
تقوم  أن  اللحظة  حانت  بينام  وسيبقون، 
مل  الذي  بدورهم  معها  والعرب  الحكومة 
يتأخر منذ إعالن الحداد، وبات بني صنعاء 

والحرية مسافة رأي العني.

حين شّق أمل الثاني 
من ديسمبر غيوم 

االحتالل، تقافز 
اليمنيون كاألسود 
الجريحة إلى ظهور 

أطقم الميليشيا 
الفارسية، ومّزقوا 

شعارات الموت، 
ونزعوا ألوانها 

المقززة من جدران 
الشوارع، وهللوا 

بقرب يوم الخالص.

  حرص المحتل الحوثي على تجريع صنعاء كّل ألوان العذاب، ترك أهلها يموتون 
جوًعا بينما يجمع األموال الطائلة وينفقها بسخاء لصٌّ لمعلمه، ويكّدسونها في 

أرصدة حسن نصر في ضاحية بيروت، بينما اليمني يموت جوًعا ومرًضا.
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تحرير العاصمة 
صنعاء وعودتها 

إلى الشعب 
اليمني وعودة 

كامل التراب 
الوطني هو يقيننا 

الذي ال يقبل 
الشك

عودة صنعاء حتمية
عصابات  يف  تُختزل  أن  )سام(  ملدينة  ميكن  ال 
وهم  من  أحالمها  وتستمد  الكهوف،  من  قادمة 
التَّمسيُد، وحامقة االستعباد، متجاوزة زمن الوعي، 
إعادة  سوى  ليست  املهرتئة  أدواتها  أن  خاصة 
ملامرسات اإلمامية وامتداداتها التاريخية، وإن حاول 
تساير  مستحدثة  أدوات  استخدام  اليوم  األحفاد 
الزمن قلياًل، فهي يف خالصتها ومضامينها ترّسخ ذات 
وساللة،  طائفة،  تقديس  خالصتها  اإليديولوجيا؛ 
واستعباد أمة وشعب، وبالتايل فهذا الوهم ال ميكن 
أن يستمر يف صنعاء التي غسلت أدران هذا الوهم 

منذ 1962 الذي شّكل ميالد مين جمهوري جديد.

هو  الكهنوت  عبودية  من  االنعتاق 
وتحرير  أذهاننا،  يف  الطاغي  ــان  اإلمي
الشعب  إىل  وعودتها  صنعاء  العاصمة 
اليمني وعودة كامل الرتاب الوطني هو 

يقيننا الذي ال يقبل الشك.

الحوثية  امليليشيا  انقالب  منذ  اليوم  يجري  ما 
عىل الدولة له أسبابه التي متى زالت تالشت هذه 
حدث؛  ما  ألسباب  مبسطة  قراءة  ويف   امليليشيا، 
بها،  االعرتاف  علينا  ُمرّة  حقائق  أمام  أنفسنا  نجد 
الوطني،  املرشوع  ترشذم  هو  األسباب  تلك  وأول 
ومكوناته  أحزابه  ومكايدات  منتسبيه،  وتصارع 
واستثمر  ذلك  كل  الحويث  استغل  وقد  ببعضهم، 
التوسع  بأسباب  متّده  أن  ميكن  التي  األوراق  كّل 
والبقاء، فاستخدم الورقة الطائفية، وغرَس مفاهيم 
مّدعيًا  واملذهبي،  الساليل  الوسط  يف  املظلومية 
يوميًا  يعزز  وأصبح  الزيدية،  ضّد  الدولة  انحياز 
بأساليب متعددة حاجة الزيدية إلنقاذ أنفسهم من 
هذا الظلم املزعوم، واختلق أوهاًما يقول الواقع إنها 
مجرُّد فقاعات يستثري بها املنتسبني إىل زيدية، وهو 
يف الحقيقة يستمّد من إرث الزيدية جزًءا من تلك 

املفاهيم، وتارة ينهل من العقيدة الخمينية القامئة 
من  أحًدا  يرتك  مل  الواقع  يف  وهو  املظلومية،  عىل 
اليمنيني اليوم إال وألحق به ظلم مرشوعه اإلجرامي 

الطائفي!!

استخدم الحويث الطرق نفسها لرضب 
الحزبية،  ومثلها  القبلية،  الكيانات 
الدولة،  مؤسسات  داخل  القوى  وكذلك 
خدمة  يف  األطــراف  تلك  كّل  وأسهمت 
املرشوع الحويث؛ شعرت أم مل تشعر، بل 
الحقيقة تقول: إن كّل طرف قّدم اآلخر 
النهائية  املحصلة  وكانت  للحويث،  قربانًا 
للمرشوع  الحامل  الحويث  وسيطرة  متدد 
طبيعية  نتيجة  وهو  ــراين،  اإلي والفكر 
طول  -رغــم  وباملقابل  التشظي،  لهذا 
للملمة  متسع  الوقت  يف  اليزال  املدة- 
واستعادة ما فقدناه عىل كّل املستويات؛ 
والتوعية  النضايل،  والرصيد  األرض،  من 
اسرتاتيجياتنا؛  النظر يف  وإعادة  الثقافية، 
الذي  واقعنا  مع  تعاملنا  مفاهيم  يف  بل 

نعيشه. 

األمل كبير شريطة العمل
ليست  ظاهرها  يف  اليوم  املعطيات  أن  رغم 
كّل هذه  فمع  األمل،  نفقد  ولن  مل  أننا  إال  مبرشة؛ 
اإلخفاقات، وكل هذا املكر الدويل والحقد اإلمامي، 
األكرث  هي  الزالت  الوطني  املرشوع  أوراق  أن  إال 
حظًّا إذا ما عملنا وفق اسرتاتيجية واضحة وشفافة 

عرب أمور عديدة، أهمها:

توحيد الصف، ونبذ الخالفات، وتعزيز 
أسباب  وتغييب  املشرتكة،  القواسم 

الرصاع.

عىل  العاملة  العسكرية  العملية  وتعزيز  دعم 
لتصفية  الوحيد  الضامن  الوطن؛ فهي  تراب  تحرير 

الوطن من كّل املشاريع امليليشاوية واإلرهابية. 

السابقة  التجارب  من  االستفادة   
كّل  عىل  اإلمامة  قوى  مع  التعامل  يف 

املستويات تاريخيًا وواقعيًا.

يف  والدبلوماسية  السياسية  املعركة  استمرار 
ومصري  بقضيتنا  الدويل  التالعب  ملواجهة  إطارها 
من  إذ  قصوى؛  أهمية  هذا  وإيالء  الحبيب،  وطننا 
املهم تجريم امليليشيا وإيصال انتهاكاتها التي طالت 
والدول  الدولية  املحافل  إىل  اليمن  يف  يشء  كل 

الفاعلة، وإحداث ضغط حقيقي عىل امليليشيا. 

بالهوية  الشعبي  الــوعــي  تعزيز 
وشعارات  أفكار  وبخطورة  الجمهورية، 

الحركة الحوثية ومرشوعها املدمر. 

والقبلية  الساللية  العنرصية  أسباب  كل  نبذ 
والجهوية والحزبية.

صنعاء موعدنا
وفق ما ذكرنا من نقاط معززة لعودة املرشوع 
فإننا  الدولة،  استعادة  حلم  وتحقيق  الوطني، 
القول إن صنعاء موعد كّل أحرار  وبكل ثقة نكرر 
التضحيات  لهذه  طبيعية  محصلة  وعودتها  اليمن، 
والنضاالت، بل هو يف الحقيقة درٌس كاٍف يستفيد 
التي  األخطاء  نفس  تكرار  بعدم  الوطنيون؛  منه 
ارتكبت سابًقا، وبالتايل فال نقاش يف عودتها، بل يف 
عودة كل املناطق العربية التي سيطرت عليها إيران 

وتبجحت بالسيطرة عليها.

وستبقى صنعاء عربية ال تقبل الدنس 
الحويث اإليراين 

اإلمامية  كنت  الميليشيا  سيطرة  من  ــى  األول الوهلة  منذ  واثــًقــا  زلــت  وال 
الحوثية على العاصمة صنعاء وما جاورها من المناطق اليمنية األخرى 
أن ما يجري -رغم فضاعته وصدمته- سينتهي بعودة مدينة العراقة والتاريخ والثقافة 
صنعاء العاصمة، وستبقى شامخة كشموخ تاريخها وحضارتها، معتزة بهويتها اليمنية، 

ولن تستطيع الميليشيا الحوثية ابتالعها أو طمس هويتها وإن حاولت.

صنعاء.. آمال الخالص واستراتيجية التحرير

مقال

محمد المهدي
مستشار وزارة الثقافة

 يتنامى الرفض 
الشعبي الساخط 

والصامت وما 
حدث في انتفاضة 

ديسمبر 2017م 
ُيظهر كم أن 
الحوثيين غير 

مرغوب فيهم 
كنتيجة حتمية لما 

أحدثوه في حّق 
البلد والوطن.

أن  ميكن  ال  التي  امليليشيا  تكوين  طبيعة   •
يستقيم حالها إذا مل تنتج حروبًا متواصلة وافتعال 
معارك وخلق أعداء يك يبَقى الوضع استثنائيًا يتيح 
يخالفها،  لكل صوت  القامع  والترصف  التحرك  لها 
فامليليشيا تعيش عىل  التحديات،  بدعوى مواجهة 
حروب  خمدت  وإذا  أسبابها،  وإنتاج  الحروب 
الداخل مع الرشعية واملقاومة فإنها ستلقي بنفسها 
ورشها عىل الجوار يك تبقي حالة االستنفار الحربية 
قامئة وسط املجتمع الذي أخضعته بهذه السياسة.

والسيايس  الشعبي  االحــتــقــان   •
الرشعية  والقبل يف ذروته، وينتظر من 
صنعاء  ــوب  ص الــتــحــرّك  والتحالف 
واملحافظات ليعلن موقفه الحاسم، وهو 
ما نلمسه جميًعا يف املدن واملحافظات 
لينترص  امليليشيا  سيطرة  تحت  الواقعة 
وما  والحضارة،  العروبة  مين  ويسرتد 
قريب  نرص  بشائر  هو  األفق  يف  يلوح 

سنحتفل به جميًعا يف صنعاء التاريخ. 

• مقومات الحويث وادعاء سيطرته عىل ما تحت 
يده من جغرافيا تكاد تنحرص يف استخدامه املفرط 
للقوة، وامتالكه السالح، ناهيك عن إطالقه العنان 
ألتباعه يف التشكيالت األمنية امليليشاوية وعنارصه 
التجسسية، والتي كّونت لدى املجتمع، أو زرعت 
يف  التغييب  واحتامالت  والخوف  الرعب  لديه 

السجون الرسيّة.

لن نبالغ إذا ما قلنا إن حياة الحوثيني 
باللحظة  مرهونة  ميليشاوية  كجامعة 
عىل  من  البندقية  بإنزال  ستنتهي  التي 

كتف أتباعه وأنصاره..

البون الشاسع بني ما يرفع من شعارات  ولعل 
وبني ما يحصل من مامرسات، يضعنا أمام حقيقة 
نظام  إىل  تاريخي  خطأ  لحظة  يف  تحولت  عصابة 
القرون  حاكم؛ لكنه نظام مثخن باألوساخ وأوبئة 
املاضية.. يتنامى الرفض الشعبي الساخط والصامت 
نتيجة ملا سبق، ولعل ما حدث يف ديسمرب 2017م 
كنتيجة  فيهم  الحوثيني غري مرغوب  أن  كم  يظهر 

حتمية ملا أحدثوه يف حّق البلد والوطن.

كام يدرك اليمنيون أن قتال الحوثيني 
يسّمونه  عام  الدفاع  يف  واستامتتهم 
عن  دفاًعا  يكون  أن  ميكن  ال  األرض 
الوطن، بالقدر الذي يكون حقيقة دفاًعا 

عن وطنهم هم ال وطن اليمنيني.

الحوثيني  متــّد  أن  ميكنها  شعبية  حاضنة  ال 
باالستمرارية، وكّل الذي يحدث من سيطرته عىل 
املجمعات السكانية يف املحافظات يشبه إىل حدٍّ ما 

االنحناء 
ــة،  ــاصــف ــع ــل ل

تاريخهم  مع  ولكن  الحوثيني،  مع  ليس  وتهدئة 
بإفراطهم  املثخن  التاريخ  ذلك  اليسء،  وسلوكهم 
مبعنى  أو  معارضيهم،  ضد  القوة  استخدام  يف 
أصح اللجوء إىل توقيع هدنة من طرف واحد مع 
بندقيتهم املصوبة تجاهنا جميًعا، أو مع عصاباتهم 

وميليشياتهم املنفلتة...

الحوثيني  باستمرار  أن نجزم  ال ميكن 
الجغرافيا  لتقسيامت  تبًعا  وبقائهم 
فعاًل  الكارهة  السكانية  والكثافة 
خمس  طيلة  منهم  كان  وما  للحوثيني 

سنوات.

كام أن العالقة الحوثية اإليرانية وظهور الوجه 
الخميني مليليشيا الحويث هو األكرث إزعاًجا للشعب 
اليمني الذي ال تربطه بإيران ثقافة، وال فكر، وال 
عقيدة، وال عادات، وال تقاليد، وال جوار، حيث يّكن 
والكراهية  العداء  مذاهبة  بكّل  اليمني  الشعب 
للنظام اإليراين الخميني منذ نشأة الثورة الخمينية 
بإيران  الحوثيني  وارتباط  إيــران.  عىل  وسيطرتها 
وإعالنهم  للخمينية  الطائفية  تبعيتهم  وانكشاف 
الوالء الكامل لنظام الويل الفقيه أجهز عىل البقية 
الباقية من حياد بعض اليمنيني، وصار اليمنيون يف 
حالة إجامع تاريخي عىل وجوب التخلّص من هذه 
النبتة اإليرانية، وقلعها، وتطهري اليمن واملنطقة من 

وبائها املاحق.

بعض اليمنيين والعرب من تخّوفاتهم من أن يصير اليمن أشبه بحوزة  يبالغ 
يندثر  سوف  العظيم  التاريخي  إرثها  وأن  طهران،  ماللي  تتبع  شيعية 
دون رجعة بفعل التجريف الطائفي القائم على قدم وساق على مدار اليوم والساعة 
التخّوفات  تلك  ورغم وجاهة  الحوثيون،  عليها  يسيطر  التي  والمحافظات  في صنعاء 
ورغم  والعراق؛  إيــران  وأّولها  كثيرة  تستند على وقائع مماثلة حصلت في دول  التي 
المحافظات  الحوثي مسيطًرا على  بقاء  اليمنيون والعرب من خطورة  ما يجمع عليه 

المكتّظة بالسكان، حيث ستكون عواقب ذلك إيجاد حواضن مجتمعية للفكر 
تلك  كل  مع  أنني  إال  المنطقة،  وشعوب  لليمن  والمعادي  ر  المدمِّ اإليراني 

قبول  استمرار  المستحيالت  من  أجد  الجّدي  والتهديد  الحقيقة،  المخاطر 
الشعب اليمني بالحوثي حاكًما أو نافًذا في اليمن، مع اعترافنا بكون 

أي امتداد لعمر سيطرته سيضاعف تكلفة المواجهة وجهود التخلص 
منه فكًرا وواقًعا ألسباب عدة أهمها:

إبراهيم عسقين 
المستشار اإلعالمي 

لمحافظة إب

ميليشيا الحوثي...
عوامل الزوال الحتمي

ــذه  ــ ــن هـ ــ ــكـ ــ تـ لـــــــم   
ــوى  ــ األســـــلـــــحـــــة سـ
ــدى حـــلـــقـــات مــن  ــ إحــ
ــة  ــلـ ــويـ ــــة طـ ــل ــــســ ــل ســ
ــي  ــ ــرانـ ــ لـــــإجـــــرام اإليـ
ــه لـــتـــخـــريـــب  ــ ــمــ ــ ودعــ

اليمن والمنطقة



لن نتخّلص من 
مشروع الحوثي 

الطائفي إال بالحسم 
العسكري، ولن 
يتحقق الحسم 

وعودة الشرعية 
إلى العاصمة صنعاء 

إال بدعم التحالف 
العربي وعلى رأسه 

المملكة العربية 
السعودية.
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الميليشيا  اســتــمــرار 
فــي الــســيــطــرة على 
المحافظات سيؤّدي 
اجتماعي  تحّول  إلــى 
ــــه:  ــوان ــ ــن ــــع، عــ ــي فــــضــ
اجتثاث الفكر السني، 
ــــف الـــهـــويـــة  ــري ــجــ ــ وت
وستكون  الــوطــنــيــة، 
بــــؤرة طــائــفــيــة ذات 
كــــثــــافــــة ســـكـــانـــيـــة 
عالًيا،  تــدريــًبــا  مــدّربــة 
قتالية  عقيدة  ذات 
طائفية، تهدد الجوار 
اإلقــلــيــمــي، جــاهــزة 
لتحريكها في الوقت 

المناسب

شعار قيادات الرشعية برّمتها وما زال شعار 
أبناء صنعاء وأمانة  كّل ميني، سواء كان من 
املحافظات  من  غريها  من  كان  أم  العاصمة 
شعار  أيًضا  أنــه  ثعيل  ــاف  وأض اليمنية، 
»أن  مؤكًدا  أهدافه،  أحد  وهو  التحالف، 
مرشوع الحويث الطائفي املتطرّف هو مرشوع 
إيراين، نافيًا أن يكون للحويث أي مرشوع سوى 
متّت  ال  التي  اإلرهابية  إيران  أجندة  تنفيذ 
ملجتمعنا اليمني أو لديننا اإلسالمي الحنيف 
بصلة«، الفتًا إىل أن امليليشيا يف صنعاء تسعى 
إىل تثبيت الخرافات والعقائد الطائفية ضمن 
بنية املجتمع اليمني، مبيًنا أنهم يعملون لياًل 
ونهاًرا ملحاولة إقناع املجتمع وإقناع األطفال 
ورصختهم  مبرشوعهم  والنساء  والــرجــال 

وخرافاتهم«.

وأردف ثعيل: »تحاول بعض األطراف الدولية 
فرض حلٍّ سيايس وفرض ما يسّمى عمليات 
السالم، برتك الحويث يف صنعاء دون تحريرها 
املحافظات  وكافة  الدولة  مؤسسات  وتحرير 
خطرًا  سيمثّل  ما  وهو  الحويث،  يحتلها  التي 
ومستقبليّة،  آنية  وخيمة  عواقب  له  داهاًم 
فالحويث يبحث فقط عن املرشوعية لتطوير 
تحت  التسليحية  اإلمكانات  وجلب  قدراته 
ومرشع  مرشوعه  بها  لينّفذ  رشعية  مظلّة 

لو  له  سيتحقق  ما  وهو  املنطقة،  يف  إيران 
وسلطة  رشعية  منه  تجعل  تسوية  حصلت 

معرتفًا بها.

الشيخ  صنعاء  محافظة  وكيل  أكــد  فيام 
عادل الصربي »أن أغلب الساكنني يف صنعاء 
أي  لهم  يوجد  وال  الحويث،  ميليشيا  يرفضون 
يقومون  ما  نظري  الناس،  قلوب  يف  مكانة 
الخناق  وتضييق  وتدمري،  تخريب  من  به 
الحياة،  نواحي  مبختلف  املواطنني  عىل 
الجديدة  العملة  تداول  من  منعهم  وآخرها 
قيام  بعد  املواطنني،  معاناة  فاقم  ما  وهو 
والتجار،  املواطنني  أمــوال  بنهب  امليليشيا 
أبرزها  متعددة،  بانتهاكات  قيامها  فضاًل عن 
يخالف  من  كل  وقمع  واالختطافات،  القتل، 

مرشوعها ويرفض أساليبها«.

 وتحدث الصربي حول خطر املرشوع الحويث 
الفكري  املــرشوع  ذلك  أن  مبيًنا  الطائفي 
برمته؛  املجتمع  عىل  ا  جدًّ خطري  والعقائدي 
ألنه: »يريب جياًل جديًدا، ويسعى إىل إنشائه 
وتغيري فكره مبختلف األساليب، وذلك الخطر 
عىل املدى القريب والبعيد سيصعب تغيريه 
كبرية  بجهود  إال  الحايل  الجيل  عقول  من 

وكلفة باهضة«.

هذا  قطع  أن  صنعاء  محافظة  وكيل  وأكد   
يكون  الجيل  يف  تجّذره  قبل  وبرته  املرشوع 
ميليشيا  ودحر  صنعاء،  العاصمة  بتحرير 
مزبلة  يف  ومرشوعها  فكرها  ودفن  الحويث، 

التاريخ«.

ورئيس  نهم  مديرية  مدير  يرى  جانبه  من 
املجلس املحل- زبن الله املطري أن الوصول 
إىل صنعاء وإسقاط االنقالب الحويث وإعادة 
الغاية  وهو  اليمنيني،  لكل  هدٌف  الرشعية 
سيام  ال  سنوات،  منذ  إليها  يسعون  التي 
امليليشيا، ونزحوا  االنصياع لحكم  أبوا  الذين 
االستيالء  وتم  العاصمة صنعاء، ورشدوا،  من 

عىل منازلهم.

فقط  ليس  صنعاء  إىل  »الوصول  ويضيف:   
هو  بل  والنازحني،  الوطني  الجيش  هدف 
ذاتها،  صنعاء  العاصمة  يف  القاطنني  أمنية 

والذين ضاقوا ذرًعا بامليليشيا الحوثية«.

الشعبي  الــرفــض  اجتياح  املــطــري  ــد  وأك
صنعاء  يف  الــحــويث  مليليشيا  املجتمعي 
امليليشيا  استخدام  إىل  مشرياً  واملحافظات، 
هذا  ملواجهة  والرتهيب  الرتغيب  أساليب 
الرفض املجتمعي، الفتًا إىل أن عالمة الرفض 
املعركة  احتدمت  عندما  تجّسدت  الشعبي 
باعتقال  امليليشيا  قامت  بنهم، حيث  مؤخرّا 
االعتقاالت  تلك  واعترب  قريته،  سكان  ثلث 
التي متّت دون سبب دليل الرفض الشعبي، 
لرفضهم  شكٍّ  محلَّ  تعتربهم  امليليشيا  وأن 

مرشوعها الطائفي«.

من جانبه يرى د. ناجي جميل -أكادميي من 
صنعاء- أن استمرار امليليشيا يف السيطرة عىل 
العاصمة سيؤدي إىل تحّول اجتامعي فضيع 
ذلك  مخرجات  وستكون  تعبريه-  -حسب 
التحول اجتثاثًا للفكر السّني، وتجريًفا للهوية 
الوطنية، لتتحول العاصمة صنعاء إىل مدينة 
شيعية بامتياز، وسيأيت الجيل الصاعد شيعيًّا 
طائفيًّا، كام ستكون بؤرة طائفية ذات كثافة 
عقيدة  ذات  عاليًا،  تدريبًا  مدّربة  سكانية 
ويتّم  اإلقليمي،  الجوار  تهدد  قتالية طائفية، 
رشق  لصناعة  املناسب  الوقت  يف  تحريكها 

أوسط جديد«.

الشعبي  الرفض  أن  جميل  الدكتور  ــد  وأكّ
يــزداد  الحوثية  للميليشيا  واملجتمعي 
الخاطئة،  ترصفاتهم  بسبب  يوم  بعد  يوًما 
التجار  عىل  ــاوات  واإلت الجبايات  وفــرض 
التجارية واملزارعني  واملستثمرين واملحالت 
وغريهم، ودلل عىل ذلك الرفض املجتمعي 
بنفور الناس من املساجد التي يرددون فيها 
الرصخة، وتحّولهم إىل مساجد أخرى ورمبا 

الصالة يف بيوتهم.

يف  املواطنني  جميل  ناجي  الدكتور  ودعا 
صنعاء إىل املحافظة عىل أبنائهم من الفكر 
املنحرف، وأن مينعوهم من حضور الدورات 
يدعو  التي  الصيفية  املراكز  أو  الطائفية 
املطالبة  إىل  دعاهم  كام  الحوثيون،  إليها 
مبستحقاتهم ورواتبهم وحقوقهم كلها التي 

صادرها الحوثيون.

 الحوثي يبحث فقط عن حلٍّ سياسي يعطيه 
المشروعية لتطوير قدراته وجلب اإلمكانات 

التسليحية تحت مظلة شرعية ينفذ بها 
مشروعه ومشرع إيران في المنطقة، وهو 
ما سيتحقق له لو تّمت تسوية تجعل منه 

شرعية وسلطة معترًفا بها.

 ال يوجد للحوثيين أي مكانة في قلوب 
الناس، فأغلب الساكنين في صنعاء 

يرفضون ميليشيا الحوثي بسبب ما تقوم 
به من تخريب وتدمير، وتضييق الخناق على 

المواطنين في مختلف نواحي الحياة

 د. ناجي جميل

 عبدالكريم ثعيل  وكيل أمانة العاصمة 

 الشيخ عادل الصبري  وكيل محافظة صنعاء
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من صنعاء وإن طال السفر«.. كانت مثاًل يردده اليمنيون في   البد 
ا أصبحت عزًما نضالًيا لكل أبناء المجتمع  أدبّياتهم وتراثهم، حاليًّ

اليمني الرافض للمشروع الحوثي الذي دّمر اليمن.
المنبر اليمني- خاص

– امليليشيا  لهذه  املجتمعي  الرفض  يظل 
هو  يوم-  كل  إليران  تبعيتها  تكشف  التي 
اليمني  الشعب  أبناء  املوقف، وسيظل  سيد 
الحويث  املــرشوع  هذا  ويقاتلون  يقاومون 
بتحرير  إال  ذلك  يتحقق  ولن  إزالته،  حتى 
العاصمة صنعاء، ومن خاللها سيتحرر الرتاب 
متثّله  الذي  اإليراين  النفوذ  من  كله  اليمني 

هذه امليليشيا.

العسكرية  والقيادات  الشخصيات  من  عدد 
حول  اليمني  املنرب  ملجلة  تحّدثوا  واملدنية 
صنعاء،  العاصمة  يف  امليليشيا  بقاء  مخاطر 
للحويث، وأن  الواسع  الشعبي  الرفض  وأكّدوا 
قرار تحرير صنعاء ودحر امليليشيا ال رجعة 

عنه.

اللواء  صنعاء-  محافظة  محافظ  ــا  دع
عدم  إىل  املحافظة  قبائل  عبدالقوي رشيف 
العبثية  امليليشيا  حروب  يف  بأبنائها  الزّج 
والخارسة«، ودعا أبناء صنعاء كافًة إىل رفض 
املمكنة،  الوسائل  بشتى  الحويث  املــرشوع 
مؤكًدا أن املرشوع الحويث الطائفي سينتهي 
املجتمع  به  يقبل  ولن  اليمن  من  ويــزول 
الشعب  أبناء  لدى  الوعي  لوجود  اليمني؛ 

بخطر هذا الفكر الطائفي.

صنعاء  العاصمة  تحرير  أن  املحافظ  وأكّد 
رجعة  ال  قرار  الحويث  االنقالب  ميليشيا  من 
يف  الحويث  ميليشيا  بقاء  من  محذًرا  عنه«، 
صنعاء ونرش أفكارها الطائفية الدخيلة فيها، 
سعت  التي  الدراسية  املناهج  طريق  عن 
املقررات  قضايا ضمن  وإضافة  تغيريها،  إىل 

أدمغة  وغسل  الطائفي،  فكرها  تخدم 
الشباب عرب محارضاتها ودوراتها الطائفية«.

رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن/ 
تحرير  »أن  أيضاً  يؤكد  الذيباين  عل  نارص 
منها  االنقالب  ودحــر  صنعاء،  العاصمة 
األمثل  الحّل  الرشعية هو  الحكومة  وتثبيت 
امليليشيا  تخضع  فلن  ذلك  وغري  والوحيد، 
السالح،  تسلّم  ولن  اتفاقات،  ألي  الحوثية 
الرشعية  الحكومة  تنضوي تحت مظّلة  ولن 
ودخــول  العسكري  الحسم  يتم  مل  طاملا 

صنعاء.

دحر  عىل  الزمن  طــال  »وكــلّــام  وأضـــاف: 
ترسيخ  إىل  جاهدة  سعت  كلاّم  امليليشيا 
يف  ــراين  اإلي ومرشوعها  الطائفي  وجودها 
لسيطرتها،  تخضع  التي  املجتمعات  أوساط 

وعىل رأسها العاصمة صنعاء«.

وقال اللواء الركن الذيباين: »تسعى ميليشيا 
الحويث إىل نرش مرشوعها الطائفي من خالل 
غسل  بعملية  وقيامها  الدراسية  املناهج 
عقول املواطنني املتمثلة يف دوراتها الطائفية، 

التي  املختلفة  ــالم  اإلع وسائل  عن  فضاًل 
إىل  مبارش  بشكل  بتوجيهها  وتقوم  متتلكها، 
الجامهري وتضليلهم، يف ظل ترهيبها وقمعها 

لحرية الرأي واإلعالم املخالف لها.

بعملية  امليليشيا  قيام  إىل  الذيباين  وأشار 
العاصمة صنعاء برشائها  تغيري دميوغرايف يف 
واألرايض  واملــنــازل  العقارات  من  ــدًدا  ع

وتوزيعها عىل عنارصها.

أن  الحربية  العمليات  هيئة  رئيس  ــد  وأكَّ
الطائفي يكون  الحويث  التخلّص من مرشوع 
وعودة  العسكري.  والحسم  والحزم  بالعزم 
الرشعية إىل العاصمة صنعاء لن يتحقق إال 
اململكة  رأسه  وعىل  العريب  التحالف  بدعم 

العربية السعودية.

عبدالكريم  العاصمة-  أمانة  وكيل  أكّد  فيام 
واملقاومة  الوطني  الجيش  شعار  أن  ثُعيل 
يتغري، ولن  يا صنعاء« مل  الشعبية »قادمون 
حصلت،  التي  املتغريات  كانت  مهام  يتبدل 
فهو شعار مصريي ورئييس، وهو ليس فقط 
هو  بل  واملقاومة،  الوطني  الجيش  شعار 

الوصول إلى صنعاء هو أمنية القاطنين في 
العاصمة صنعاء ذاتها، والذين ضاقوا ذرًعا 

بالميليشيا الحوثية، ورفُعنا لشعار »قادمون 
يا صنعاء« نهائيٌّ وال رجعة عنه، فهو إرادة 

شعب.

 زبن الله المطري رئيس المجلس المحلي لمديرية نهم

إجماع شعبي
    على رفض أدوات إيران 

استطالع
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الحويث 	  ــالم  اإلع فربكات  ظــّل  يف 
هناك  يكون  ال  ــاذا  مل وأكــاذيــبــه؛ 
تلك  يوضح  للرشعية  إعالمي  عمل 

الفربكات ويفندها؟

بكــم، ونشــكر مجلــة  نرّحــب  بدايــًة   -
املنــرب اليمنــي لوقوفهــا إىل جانــب الجيــش 
الوطنــي والشــعب اليمنــي يف معركتــه ضــد 

ــة. ــالب الحوثي ــيا االنق امليليش
ــن  ــون م ــم يصنع ــا، امليليشــيا كعادته طبًع
العمــل الصغــري هالــة كبــرية، ويفربكــون 
يدفعــوا  يك  املواطنــني؛  لتغريــر  األخبــار 
بعــدد أكــرب مــن الحشــود البرشيــة لديهــم، 
فضــاًل عــن إغرائهــم تلــك الحشــود ببعــض 
خــالل  املثــال:  ســبيل  فعــىل  األشــياء، 
معركــة نهــم مطلــع فربايــر2020 ضّخــوا يف 
إعالمهــم كثــريًا مــن املغالطــات والفــربكات 
واألكاذيــب، وأوهمــوا النــاس أنهــم قــد 
ــم  ــرروا عليه ــرية، وغ ــوا انتصــارات كب حقق
ــوف،  ــأرب والج ــندخل م ــا س ــول: إنن بالق
ــح  ــىل املصال ــتيالء ع ــب واالس ــوم بالنه ونق
هنــاك  وســنجد  والحكوميــة،  الخاصــة 
األمــوال الطائلــة، وأيًضــا ثــروات النفــط 

مــن  اســتطاعوا  وبالتــايل  إلــخ،  والغــاز.. 
بهــم،  التغريــر  اإلغــراءات  هــذه  خــالل 
وحشــد املزيــد، والــزج بهــم يف املعركــة 

ليعــودوا إىل أهاليهــم جثثًــا هامــدة.
طبًعــا، للــرّد عــىل ذلــك صــدرت بعــض 
الناطــق  مــن  والترصيحــات  البيانــات 
ــرّد عــىل  الرســمي للجيــش الوطنــي، أمــا ال
الشــائعات فنحــن بدورنــا نلتــزم بتوجيهــات 

الدفــاع لتفنيدهــا. وزارة 

أو 	  فالشات  هناك  تكون  ال  ملاذا   
املعنوي  للتوجيه  إعالمية  مقاطع 
ورفــًعــا  الــوطــنــي  للجيش  ــًم  دعـ
لخسائر  مقاطع  وكــذا  ملعنوياته، 

امليليشيا وقتالهم؟

ــم  ــودة، ولعلك ــع موج ــات واملقاط - الفالش
القنــوات أو  تالحظونهــا تنــرش ســواء يف 
يف مواقــع التواصــل االجتامعــي وبشــكل 
ــوع  ــاك ن ــون هن ــد يك ــح ق ــتمّر. صحي مس
مــن القصــور أو الضعــف، وهــذا يعــود إىل 

ــات. ــم واإلمكان ــص الدع نق
امليليشــيا  جثــث  لعــرض  بالنســبة  أمــا 
القيــادات  بتوجيهــات  ملتزمــون  فنحــن 

ــا بذلــك، فضــاًل أنــه مــن غــري الالئــق  العلي
أخالقيًــا إظهــار جثــث وقتــىل ميليشــيا 
الحــويث املتواجــدة يف جبــال نهــم والجــوف، 

ــا. ــي إظهاره ــا ال ينبغ ــه مهنيً ــام أن ك

امليليشيا 	  قتىل  ــدرون  ــق ت كــم 
الحوثية يف املعركة األخرية يف كل من 

نهم والجوف؟

- قتالهــم باملئــات إن مل يكــن بــاآلالف، 
والشــعاب  الجبــال  يف  متناثــرة  وهــي 
هنــاك  إىل  يذهــب  ومــن  والصحــراء، 
ــدة،  ــافة بعي ــىل مس ــم ع ــتم روائحه سيش
وجلــب  املعركــة  لهــذه  واســتدراجهم 
امليليشــيا الحوثيــة لــآلالف مــن أفرادهــا 
ــزرة  ــة ومج ــّد محرق ــوف يع ــم والج إىل نه
بــكّل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، لكننــا 
ــرض  ــي مل نع ــاين وأخالق ــب إنس ــن جان وم
تلــك الجثــث والقتــىل عــىل وســائل اإلعــالم.

هل ترى أن اإلعالم التابع للرشعية 	 
قد أّدى دوره عىل الوجه املطلوب يف 

هذه املعركة؟

ــرّص يف  ــة مق ــالم الرشعي ــة، ال.. إع - برصاح

التقاه/ جبر صبر

هدفنا تحرير كّل شبٍر في اليمن 
وليس صنعاء فقط

المقاتلين  تحفيز  وسائل  أهــم  أحــد  الحروب  في  وإعالمه  المعنوي  التوجيه  يعدُّ   
وشحذ هممهم، ورفع معنوياتهم، ومساندتهم في معاركهم. وفي الحرب القائمة 
في اليمن بين الحكومة الشرعية وميليشيا االنقالب الحوثية تتباين تناوالت إعالم 
ويصنع  يفبرك  وآخر  المواطن،  لدى  للوعي  وراســٍم  للحقيقة  ناقٍل  بين  ما  الطرفين 

الشائعات ويرسم الزيف لتضليل المواطن.
يتحدث مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني العميد الركن/ أحمد األشول 
ضد  الشعب  معركة  في  اإلعــالم  دور  أهمية  عن  اليمني(  لـ)المنبر  خــاص  حــوار  في 

ميليشيا الحوثي، وأوجه قصوره، وإمكانياته، وعدد من القضايا ذات الصلة.

مدير دائرة التوجيه المعنوي حوار
العميد الركن/ أحمد األشول لـ »             «:

 جهــود السعودية ودعمها للجيش 
الوطني ولليمن وال ينكره أحد

الميليشيا 
كعادتهم يصنعون 
من العمل الصغير 

هالة كبيرة، 
ويفبركون األخبار 

لتغرير المواطنين؛ 
كي يدفعوا بعدد 
أكبر من الحشود 

البشرية لديهم
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ــن  ــد م ــد تج ــك ق ــل إن ــف، ب ــك، لألس ذل
منتســبي الرشعيــة مــن اإلعالميــني مــن 
ــاب  ــى خط ــد يتبن ــة، وق ــدح يف الرشعي يق
ــواء كان  ــارشة، س ــري مب ــة غ ــدو بطريق الع
ذلــك يف مواقــع التواصــل االجتامعــي أم يف 
القنــوات، مــع أنهــم يعتــربون مــن مؤيــدي 
ــك  ــا، وهــم بذل ــة ومحســوبني عليه الرشعي
ال يخدمونهــا بالقــدر الــذي يخدمــون فيــه 
ــا  ــود لدين ــو موج ــا ه ــا، م ــدو. وعموًم الع
يعــّد جهــًدا بســيطًا مقارنــة باإلمكانــات 
املتاحــة لــدى ميليشــيا الحــويث، مــن مــوارد 
ينهبونهــا، وكــذا أمــوال التجــار واملواطنــني 
ليــس بذلــك  وإجــاماًل، إعــالم الرشعيــة 

ــوب. ــتوى املطل املس

 إىل ما تعزو ما ذكرته من قصور 	 
أو ضعف إعالمي؟

واحــد،  فالــرأس  للحوثيــني  بالنســبة   -
وكونهــم ميليشــيا وعصابــات ولديهــم قائــد 
عصابــة، فمــن يخالــف منهــم ينّكلــون بــه 
ــة  ــا يف الرشعي ــبة لن ــا بالنس ــه، أم ويقمعون
فلدينــا حريــة؛ ألننــا منثـّـل الدولــة والنظــام 
ــف  ــن يخال ــن مل ــايل ال ميك ــون، وبالت والقان
أن يتّخــذ ضــده إجــراءات صارمــة كــام 
تفعــل امليليشــيا، فنحــن دولــة، وأقــى 
الجهــات  إىل  إحالتــه  فعلــه  ميكــن  مــا 
القضائيــة املختّصــة، ويف الوقــت نفســة 
ــني  ســتعلو أصــوات رفــض إلقصــاء اإلعالمي
مــع  يعملــون  أنهــم  مــع  ومحاســبتهم، 
الرشعيــة ويف ظلّهــا، ويف الوقــت نفســه 
البعــض يقــدح فيهــا، إضافــة إىل ذلــك تعاين 
التبعــرث، حيــث  مــن  الرشعيــة  الجهــود 
ال يوجــد رأس يضــّم الجميــع، وال توجــد 
جهــة مختصــة يف اإلعــالم مبــأرب توّحــد 
الجهــود والخطــاب اإلعالمــي، فقــط الجهــة 
ــو  ــوي، وه ــه املعن ــا التوجي ــدة هن املتواج
يضــم ويحتضــن اإلعالميــني وموظفــي وزارة 
األوقــاف كالخطبــاء واملرشــدين، وموظفــي 
وزارة الثقافــة وغريهــم، فالتوجيــه يتحّمــل 
كل هــؤالء مــن خــالل إمكانــات محــدودة 
ال تفــي بــكل احتياجــات اإلعــالم وإمكاناتــه 

ــة. ــة املعرك يف مواكب

القيادة 	  لدعم  تقييمك  مدى  ما   
لإلعالم  والعسكرية  السياسية 
ظّل  يف  أهميته  مبدى  وإحساسهم 

الحرب القامئة؟

ــادة السياســية والعســكرية يدركــون  - القي
ــىل أن  ــالم، وهــم حريصــون ع ــة اإلع أهمي
يــؤدي اإلعــالم دوره، واملتابعــة يف ذلــك 
جاريــة عــىل أعــىل املســتويات، وهنــاك 
توجيهــات مــن فخامــة رئيــس الجمهوريــة 
ــاع،  ــر الدف ــوزراء، ووزي ــس ال ــه، ورئي ونائب
ــة  ــة ميزاني ــة األركان مبضاعف ــس هيئ ورئي
ــر  ــاك أم ــال: هن ــبيل املث ــىل س ــالم؛ ع اإلع
بزيــادة امليزانيــة لدائــرة التوجيــه املعنــوي، 
إال أنهــا لألســف تأّخــرت، ومل تــر النــور مــن 

ــود  ــم وج ــدن رغ ــزي بع ــك املرك ــل البن ِقب
توجيهــات صارمــة برصفهــا حتــى يســتطيع 
اإلعــالم يف التوجيــه القيــام بــدوره عــىل 

ــل وجــه. أكم

باإلمكان 	  أن  تــرى  هل  برأيك   
من  صنعاء  ودخول  املعركة  حسم 

مكان آخر غري نهم؟

للقيــادات  تخضــع  الرتتيبــات  هــذه   -
وإدراكهــم  امليــدان،  يف  العســكرية 
للتكتيــكات االســرتاتيجية وغريهــا، فهــم 
مــن يحــددون ويقــررون املــكان األنســب، 
والزمــان املناســب حســب مــا يرونــه يف 
ــاء  ــس صنع ــا لي ــا نحــن فهدفن ــدان. أم املي
ــا  ــا وتحريره ــن كلّه ــا اليم ــب، هدفن فحس
مــن االنقالبيــني، وصنعــاء جــزء مــن هــدف 
الرشعيــة، وهــدف الرشعيــة تحريــر اليمــن 
ــق  كافــة، وبالتــايل ال يهــم تحديــد الطري
مــن نهــم أو غريهــا إمنــا املهــم هــو تحريــر 

ــه. ــن كل اليم

 هل ترى أن الجندي يف الجبهات 	 
أو  تعّنت  دون  كاملًة  يأخذ حقوقه 

استقطاعات؟

كّل  أنتــم معايشــون ومطّلعــون عــىل   -
ــب  ــه، فالروات ــا نخفي ــاك م ــس هن يشء ولي
ــكاد تصــل  ــا ال ت ــة هن ــأيت إىل املالي ــي ت الت
رواتــب نصــف عــام، تتأّخــر كثــريًا، لكــن مــا 
يصــل مــن ســيولة يتــم رصفهــا، ومــن يثــري 
هــذه الزوبعــة ليســوا يف أرض امليــدان، أمــا 
الذيــن يف الجبهــات فيتــم رصف مــا يصــل 
مــن الرواتــب دون خصــم وال اســتقطاعات، 
ورمبــا مــن يتــم االســتقطاع عليهــم الذيــن 
ــوا  ــات ومل يلتزم ــني يف الجبه ــوا مرابط ليس

ــم.  بأعامله

يف 	  األبطال  صمود  تفرّس  كيف   

رواتبهم ألشهر  تأّخر  الجبهات رغم 
طويلة؟

وقناعتهــم  القضيــة،  عدالــة  بســبب   -
بالهــدف الــذي يقاتلــون مــن أجلــه، ذلــك 
نــزور  وعندمــا  ســبب صمودهــم.  هــو 
الجنــدي املرابــط يف الجبهــات واملتــارس 
نجــده بعزميــة عاليــة وإرادة قويــة، يقــول 
ــو مل أجــد  ــا حتــى ل الجنــدي: »ســأبقى هن
عــن  ســأدافع  أي يشء،  أو  أو رشبًــا  أكاًل 
قضيتــي«، بــل هــو يقــّدم أغــىل مــا ميلــك 
ــم،  ــّق له ــب ح ــع أن الروات ــه، م ــو دم وه
ــر  ــة يف تحري ــم عادل ــرون قضيته ــم ي لكنه
اليمــن، ورفــع الظلــم عــن النــاس، وتحقيــق 
الدولــة  تقــوم  وأن  والحريــة،  العدالــة 
االتحاديــة املتفــق عليهــا يف مؤمتــر الحــوار 
ال  وبالتــايل  الــرثوات،  وتوزيــع  الوطنــي، 
يهّمــه وصــول الراتــب بقــدر مــا يهّمــه 

عدالــة قضيتــه.

 ما الذي يريده الجندي من إعالم 	 
الرشعية؟

- يريــد مــن اإلعــالم أن يظهــر القضيــة التي 
يقاتلــون مــن أجلهــا، يريــد مــن اإلعــالم أن 
ــد  ــا، يري ــي يقّدمونه ــات الت ــربز التضحي ي
ــي  ــائعات الت ــض الش ــالم أن يدح ــن اإلع م
ــام  ــالب، ك ــيا االنق ــل ميليش ــن قب ــث م تب
يريــد مــن اإلعــالم عــرض الحقيقــة، فنحــن 
ال نبحــث عــن الشــائعات واألكاذيــب التــي 
ــث  ــن نبح ــر، نح ــرف اآلخ ــا الط ــوم به يق

عــن الحقيقــة لــيك تظهــر للنــاس.

يف 	  األشقاء  دعــم   عىل  تعليقك 
للجيش  السعودية  العربية  اململكة 

الوطني؟

ــذ  - دعــم اإلخــوة يف اململكــة معــروف من
ــن  ــم لليم ــإذا كان دعمه ــة األوىل، ف الوهل
الحــرب،  بالــك يف  الســلم فــام  كبــري يف 
قّدمــوا  فقــد  املبــادرون،  هــم  فكانــوا 
الســالح والرجــال واملــال، وال ميكــن أننــا يف 
اليمــن ننــىس أو ننكــر مــا تقّدمــه اململكــة؛ 
يشــّكل  ال  والحــويث  واحــد،  مصرينــا  ألن 
ــل يشــّكل  ــن فحســب، ب ــىل اليم خطــرًا ع
فمصرينــا  كلهــا،  املنطقــة  عــىل  خطــرًا 
وحــدة  بهــم  تجمعنــا  معهــم،  واحــد 
الديــن ووحــدة الجغرافيــا واللغــة، واملصــري 
إخواننــا،  هــم  وذاك  ذا  وقبــل  مشــرتك، 

ودعمهــم مشــهود لــدى الجميــع.

 كلمة أخرية؟	 

تحــت  املتواجديــن  إلخواننــا  أقــول   -
ــوا  ــم أن ال ينخدع ــيا عليه ــيطرة امليليش س
ــه  ــى ب ــردده ويتغّن ــا ي ــويث وم ــالم الح بإع
مــن إشــاعات ودعايــات، وأن ال يدفعــوا 
يف  بهــم  ليزجــوا  املحرقــة؛  إىل  بأبنائهــم 
معركــة خــارسة ليعــودوا جثثًــا هامــدة، 
ــا نســألهم: عــىل مــاذا ميوتــون؟! هــل  وهن
مــن أن أجــل أن يكونــوا عبيــًدا ألشــخاص؟!، 

إذا كان والبــد فليموتــوا أحــراًرا.

 قد تجد من منتسبي الشرعية من اإلعالميين من يتبنى 
خطاب العدو بطريقة غير مباشرة، في مواقع التواصل 

االجتماعي وفي القنوات، وهم بذلك ال يخدمون 
الشرعية بالقدر الذي يخدمون فيه العدو.

أدعــــو الــمــواطــنــيــن 
ــي الــمــحــافــظــات  فـ
عليها  يسيطر  التي 
يدفعوا  أال  الحوثي 
بــــأبــــنــــائــــهــــم إلــــى 
المحرقة، وأال يزّجوا 
بــهــم فـــي مــعــركــة 
ــرة لـــيـــعـــودوا  خــــاســ
على  هــامــدة؛  جثًثا 
ــون؟!  ــوتـ ــمـ مــــــاذا يـ
يكونوا  أن  أجــل  من 

عبيًدا لشخص؟!
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وقــد كانــت العاصمــة العامنيــة مســقط 
ــاء  ــة التق ــة نقط ــنوات املاضي ــوال الس ط
بــني قيــادات مــن امليليشــيا الحوثيــة 
املتمــرّدة املدعومــة من إيران، ومســؤولني 
ــيا  ــت امليليش ــا حاول ــو م ــني، وه أمريكي
ــرًا  ــن مؤّخ ــرج إىل العل ــه خ ــاءه، لكن إخف
ــات  ــن محادث ــني ع ــالن األمريكي ــد إع بع

ــني. ــني الطرف ــارشة ب مب
وكانــت صحيفــة »وول ســرتيت جورنــال« 
األمريكيــة نــرشت معلومــات عــن اعتــزام 
ــع  ــارش م ــوار مب ــراء ح ــب إج إدارة ترام
امليليشــيا االنقالبيــة يف اليمــن، يقابــل 
بــأن  للحوثيــني  إعالميــة  تهيئــة  ذلــك 
ـا؛ للضحــك عــىل  الحــوار ســيكون نديًـّ
ــوت  ــوا شــعار »امل ــن صّدق ــني الذي املغّفل
ــاء  ــفكوا دم ــه س ــت رايت ــكا«، وتح ألمري

ــالد. ــروا الب ــني، ودّم اليمني
 2014 االنقــالب  عــام  إىل  وبالعــودة 
بســقوط  الحوثيــة  الحــرب  وبــدء 
العاصمــة صنعــاء، فقــد كان مســتغربًا أن 
األمريكيــني مل يعــرّبوا عــن أدىن قلــق مــن 
التوســع العســكري للحوثيــني وســيطرتهم 

ــة  ــر غراب ــد الحكــم، وزاد األم عــىل مقالي
ــعار  ــع ش ــي ترف ــويث الت ــيا الح أن ميليش
إلرسائيــل«،  املــوت  ألمريــكا،  »املــوت 
فتحــت الطــرق أمــام العربــات املصفحــة 
ــة  ــفارة األمريكي ــم الس ــت طاق ــي أقلّ الت
بصنعــاء إىل املطــار، ومل تعــرتض ســريهم، 
وتســلّمت منهــم الســيارات الدبلوماســية، 

ــم. ــى عودته ــا حت ــت عليه وتحّفظ
وشــّكل الصمــت األمريــيك املطبــق تجــاه 
ــلّحة  ــويث املس ــيا الح ــته ميليش ــا مارس م
يف اليمــن مــن انتهــاكات صارخــة مــؤرش 
قبــول بهــم، ورضــا عــن الــدور الــذي 
تقــوم بــه امليليشــيا لخدمــة املصالــح 
األمريكيــة يف البلــد، وهــو تقديــر خاطــئ 
ال  إذ  األمريكيــة؛  اإلدارة  فيــه  وقعــت 
مصلحــة مــع ميليشــيا مســلّحة تدّمــر 
بلدهــا لصالــح أجنــدة إيرانيــة، وهــو 
الحاصــل  الصــدام  وقائــع  أثبتتــه  مــا 
ــكا وميليشــيا الحشــد الشــعبي  ــني أمري ب
ــى  ــذي انته ــايب ال ــدس اإلره ــق الق وفيل
ــارب  ــا يق ــد م ــل قاســم ســليامين، بع بقت
العقديــن مــن التحالــف الوثيــق بــني 

الجانبــني.
ــة  ــة اإليراني ــيا الحوثي ــث إن امليليش وحي
فمــن  الرصخــة  شــعار  عــىل  تتّكــئ 
عــن  بنفســها  تكشــف  أن  املســتبعد 
تّدعــي  التــي  الدولــة  مــع  تحالفاتهــا 
معاداتهــا، لكــن ذلــك أصبــح أمــرًا واقًعــا 
ــع  ــا يض ــو م ــني، وه ــدى اليمني ــدركًا ل م
ــي  ــوع الت ــام الجم ــرج أم ــني يف ح الحوثي
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2019 كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن واشنطن  مع  مطلع شهر سبتمبر 
تجري محادثات مع الحوثيين لـ»إنهاء الحرب في اليمن«.

وأعلن مساعد وزير الخارجية األمريكي للشرق األدنى )ديفيد شينكر( أّن واشنطن تجري محادثات 
الواليات  فيها  تعلن  مّرة  أّول  وهي  اليمني،  للنزاع  حلٍّ  إيجاد  بهدف  الحوثيين  المتمّردين  مع 

المتحدة عن اتصاالت مع الميليشيا الحوثية، بعد سنوات من التنسيق غير المعلن.

المنبر اليمني– خاص

استطالع

الحوار الحوثي األمريكي وأكذوبة الشعار

عادل األحمدي

 األمــــــر أفـــضـــى إلـــى 
حوارات تنسيقية سّرية 
وأمــريــكــا،  الــحــوثــي  بين 
لم  فاضح  تناقض  وهو 
على  إال  يــنــطــلــي  يــعــد 
المعتق  الحوثي  جيش 
ــل ووهــــــم  ــيـ ــلـ ــضـ ــتـ ــالـ بـ

الوالية.
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االنكشاف الفاضح..

 حــــــاول الــحــوثــيــون 
أن  الـــــنـــــاس  إيـــــهـــــام 
تحول  نقطة  الصرخة 
ــة لــلــحــشــد ضــّد  ــارقـ فـ
ــدَّ  ــ قــــــوى الـــكـــفـــر -حـ
زعــمــهــم- لــلــنــيــل من 
ــل،  ــيـ ــرائـ أمـــريـــكـــا وإسـ
نفسه  ــوقــت  ال وفـــي 
كامل  تنسيق  يــقــوم 

بين الحوثي وأمريكا.

 أكرم توفيق

غــرروا بهــم تحــت مســّمى »الرصخــة 
الحوثيــة«.

تنسيق )حوثي أمريكي( قديم
الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  يكشــف 
عــادل األحمــدي عــن أن التنســيق قديــم 
واألمريكيــني«،  »الحــويث  الطرفــني  بــني 
ــإن هــذا التنســيق  ــة نظــره ف ومــن وجه
ينــدرج ضمــن التواطــؤ األمريــيك مــع 
ــا يف  ــة إيرانيًّ ــة املدعوم ــات الطائفي األقلي

العــراق وأفغانســتان وغريهــا.
تزامــن  أن هــذا هــو ســبب  ويعتقــد 
إطــالق حســني الحــويث لشــعار الرصخــة 
ــك  ــي(، وذل ــورة خمين )املستنســخ مــن ث
بــدا بوضــوح  يف خريــف 2002عندمــا 
تواطــؤ أمريــكا مــع امليليشــيا الشــيعية يف 
العــراق، ومــا أعقبــه مــن ســقوط بغــداد 

واحتــالل العــراق يف مــارس ٢٠٠٣.
ــي  ــق القدم ــرم توفي ــي أك ــر اإلعالم ويذكّ
أن  وهــي  شــائعة،  أصبحــت  مبقولــة 
يتنّفســون«،  الحوثيــني »يكذبــون كــام 
ــة  ــل وْصفي ــارة ذات دالئ ــا عب ــرى أنه وي
التكوينيّــة  الحالــة  عــن  تعــرّب  دقيقــة 

مليليشــيا متطرّفــة متســلّقة خادعــة.
ويشــري إىل انطــالق جملــة مــن املشــاريع 
البســطاء،  الســتدراج  حوثيًّــا  املبطّنــة 
والــزّج بهــم يف أتــون محرقــة تعصــف 
بالعقــول واألرواح مــن منطلــق التقيّــة 
عاطفــي  شــعب  مشــاعر  واســتاملة 
بالفطــرة، حيــث حاولــوا إيهــام النــاس 
أن الرصخــة نقطــة تحــّول فارقــة للحشــد 
ــل  ضــد قــوى الكفــر -حــّد زعمهــم- للني
ــل، يف وقــت يجــري  ــكا وإرسائي مــن أمري

التنســيق مــع العــدو الوهمــي.
املعمــري  جــامل  الشــيخ  ويوضــح 
»مختطــف ســابق لــدى الحوثيــني« أن 
ــوت  ــعار امل ــويث لش ــيا الح ــد ميليش تردي
الهــدف  وإلرسائيــل،  املــوت  ألمريــكا، 
منــه الدفــع بكثــري مــن أبنــاء اليمــن 
ــذ  ــول إىل تنفي ــوت؛ للوص ــارق امل إىل مح

الخاصــة. مشــاريعها 
ــعار كاذب،  ــرَّد ش ــة مج ــد أنَّ الرصخ وأكّ
ــذ وقــت مبكــر،  ــة واضحــة من ــه كذب وأن
مشــريًا إىل عالمــات التنســيق بــني األعــداء 

ــني. الوهمي

تناقض فاضح
السياســة  »لألســف،  األحمــدي:  يقــول 
االتحــاد  ســقوط  منــذ  األمريكيــة 
معاديــة  أجنــدة  تتبّنــى  الســوفييتي 
إذكاء  أســاس  عــىل  تقــوم  للمنطقــة، 
الطائفيــة بوصفهــا ســالًحا تدمــريًا أخطــر 
هــذه  أن  ويعتقــد  النــووي«،  مــن 
ــة  ــح إرسائيلي ــن نصائ السياســة ناتجــة ع
وتفتيتهــا  املنطقــة  تدمــري  هّمهــا 
يف  ليــس  بالتأكيــد  وهــذا  بالحرائــق، 

أنفســهم. األمريــكان  مصلحــة 
إىل  أفــىض  األمــر  أن  األحمــدي  ويــرى 
حــوارات تنســيقية رّسيــة بــني الحــويث 
واألمريكيــني، وعــّد ذلــك تناقًضــا فاضًحــا، 
ومل تعــد تنطــل تلــك األراجيــف إال عــىل 
جيــش الحــويث املعتــق بالتضليــل ووهــم 
الذيــن  األمــة  أعــداء  وقتــال  الواليــة 
العالقــة  حميميــة  األحــداث  كشــفت 
تدليــس  أكــرب  يف  بينهــم،  والرشاكــة 
مارســته عصابــة متناقضــة تلهــث خلــف 
التضليــل  بعبــارات  متســرتة  الســلطة 

الزيــف. وادعــاءات 
فالشــعار الحــويث مل يكــن إال مجــرَّد ذر 

للرمــاد عــىل العيــون، وإيهــام العــوام 
ــدرات  ــم يدافعــون عــن اإلســالم ومق أنه
يفاوضــون  بينــام  والوطــن،  األمــة 
عــىل  معهــم  ويتّفقــون  األمريــكان، 
ويلفــت  املشــرتك.  التعــاون  اســتمرار 
املعمــري إىل أن مفتــي الحوثيــني علــّل 
أن ســبب الحــوار مــع الواليــات املتحــدة 
ــعودية  ــة والس ــة الرشعي ــدم جّدي ــو ع ه
للحــوار معــه، واعتــرب املعمــري هــذا 
ــا يف التضليــل وبيــع الوهــم. العــذر متاديًّ

انكشاف
يف  املشــكلة  أن  األحمــدي  ويــرى 
املحادثــات املعلنــة بــني الحوثيــني وبعــض 
الدوائــر األمريكيــة أنهــا متــّر مــرور الكرام 
عــىل أتبــاع الحــويث الذيــن يظنــون أنهــم 
ــر أي  ــكان، وتصوي ــا األمري ــون حقًّ يحارب
تواصــل مــن هــذا النــوع وكأنهــا تســخري 
إلهــي لألعــداء، ويؤكّــد أن هــذا تســخيف 
ناجــم عــن ماكينــة التضليــل الحوثيــة 
التــي ال تتوقــف، بينــام هــو انكشــاف 

ــبوق. ــري مس غ
بــات  األمــر  أن  توفيــق  أكــرم  ويؤكّــد 
ــب  ــد أن كان صع ــع، بع ــوفًا للجمي مكش
املاكينــة  ضللتهــا  فئــة  عــىل  التفســري 
التــي  اإليرانيــة،  الحوثيــة  اإلعالميــة 
جعلــت مــن أمريــكا الشــامعة التــي يتــم 
ــدي املــرشوع  ــدان يف أي ــا إســقاط البل به

اإليــراين.
ويعتقــد الشــيخ املعمــري أن التضليــل 
»املــوت  شــعار  عــىل  املتكــئ  الحــويث 
ســوى  يكــن  مل  وإرسائيــل«  ألمريــكا 
محاولــة يائســة لخــداع الشــعب اليمنــي، 
النــاس،  عــىل  تنطــل  تعــد  مل  لكنهــا 
ــن  ــوى م ــن س ــوت مل يك ــيام أن امل ال س

اليمنيــني. نصيــب 

الـــحـــوثـــي  الـــشـــعـــار    
»الــــــمــــــوت ألمـــريـــكـــا 
لــم يكن  وإلســـرائـــيـــل« 
ــّرمــاد  ــل ل ذر  مـــجـــرد  إال 
على العيون، بينما هم 
يــفــاوضــون األمــريــكــان، 
ويــــّتــــفــــقــــون مــعــهــم 
التعاون  استمرار  على 

المشترك.

الشيخ جمال المعمري
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المليشيا الحوثية 
تعيش أضعف 

حاالتها، وتعيش 
نزيًفا حاًدا، 

وهو ما دفعها 
ألن تستجدي 

القبائل، وتجند 
األطفال، وتحشد 

بالقوة القاهرة 
بسطاء الناس 

وصغار السن

إليــران،  املطلق  والءه  الــحــويث  أثبت  لقد 

التنمية،  وتعطيل  االستقرار،  لزعزعة  واستعداده 

والتضحية مبصالح الوطن كلها، بل وتدمريه لصالح 

أجندات النظام اإليراين. 

وترتسخ  تــزداد  اليمنيني  قناعات  إن 
من  الحوثيني،  بخطورة  يوم  بعد  يوًما 
ما  -ال  بالدهم  يف  يشهدونه  ما  خالل 
ففعاليات  فحسب-.  عنهم  يقرؤونه 
مقتل  عقب  وتظاهراتهم  الحوثيني 
كونه  سليامين؛  قاسم  الهالك  اإلرهــايب 
والداعمني  املؤسسني  أحد  لديهم  ميثل 
لحركتهم، وتجريفهم للمناهج التعليمية، 
اليمنية،  الهوية  تغيري  إىل  والسعي 
لصالح  االجتامعي  النسيج  ومتزيقهم 
السلوكيات  من  ذلــك  غري  إىل  إيــران، 
الطائفية املشينة، كلُّ ذلك أكد للشعب 
لهذا  املواجهة  حتمية  مكوناته  بكل 
املرشوع الهدام واملدمر لليمن واملنطقة.

 يتحتم عىل الجميع إن أرادوا استعادة مؤسسات 

اإليــراين،  الحويث  املــرشوع  عىل  واالنتصار  الدولة 

والحزبية،  السياسية  الثأرات  وترك  الخالفات،  نبذ 

اإلعالمية،  والراشقات  املناكفات  عن  والبعد 

ذلك،  سوى  وما  الصفوف.  ورّص  الكلمة  وتوحيد 

سيمنح الحويث القوة والصمود واالستمرار يف عبثه، 

فال يشء ميّده بالقوة والصمود أكرث مم نعطيه نحن 

ومننحه بخالفاتنا ورصاعاتنا البينية، وهو أمر معيب 

يف هذه املرحلة الفارقة من تاريخ اليمن.

امليليشيا  إن  للقول  بحاجة  لسنا 
وتشهد  حاالتها،  أضعف  تعيش  الحوثية 
دفعها  ما  وهو  قواها  يف  حــادًّا  نزيًفا 
األطفال،  وتجنيد  القبائل،  الستجداء 
السن  وصغار  الناس  بسطاء  وحشد 
محارق  يف  بهم  لتزج  القاهرة؛  بالقوة 
القتىل  ــداد  أع من  يعلنه  ومــا  ــوت،  امل
دليل  أكرب  وحي  قرية  كّل  يف  والجنائز 
عىل ضعف موقفه وقلة حيلته واشتداد 
أزمته، وهو ما يجعل فرص القضاء عليه 
من  ويجعل  السابق،  من  بكثري  أكــرب 
مقدوًرا  أمــرًا  صنعاء  العاصمة  تحرير 

ونبذوا  أمرهم  اليمنيون  أجمع  إذا  عليه 
فرقتهم  وأسباب  ورصاعاتهم  خالفاتهم 

خلف ظهورهم.

واحًدا  صًفا  الوقوف  اليوم  اليمنيني  كل  عىل   

مع الرشعية، وإسناد الجيش الوطني ودعمه بكل 

معركته  يخوض  ألنه  النرص،  تحقيق  من  ميكّنه  ما 

ومن  اإليــراين.  املرشوع  مع  والتاريخية  املفصلية 

اململكة  يف  أشقائنا  دعم  تثمني  علينا  الواجب 

العربية السعودية الذين يقّدمون لليمن كافة أوجه 

الدعم واإلسناد العسكري والدبلومايس واالقتصادي 

اإلسناد  معركة  يف  فتضحياتها  والتنموي،  واإلنساين 

لليمن يعّد مشهًدا استثنائيًّا يف تاريخ العالقات بني 

ما يجعل  له مثياًل، وهو  الدول والشعوب مل نجد 

وحكامها  للسعودية  محتفظًا  اليمني  الشعب 

وشعبها بالجميل لألبد.

لقد أثبتت السنوات الخمس العجاف 
أن ال عهد للحوثيني وال ذمة، فقد نكثوا 
محادثات  يف  إليه  التوصل  تم  ما  بكّل 
أن  للجميع  ليؤكدوا  معهم،  السالم 
واستمرار  الحرب  هو  الوحيد  خيارهم 
الحسم  خيار  أن  يعني  مــا  ــرصاع،  الـ
يشء  وال  الوحيد،  الحّل  هو  العسكري 
قوة  اليمن  يف  بقاءهم  وإن  ذلك.  غري 
متامسكة مدعومة سيكون كابوًسا وكارثة 
عىل اليمن واملنطقة؛ ألن ما يقومون به 
بدايته  ــراين  إي مخطط  األســاس  يف  هو 

اليمن ونهايته املنطقة برمتها.

طائفًيا  إدراكا  اإليراني  بالمشروع  المرتبط  الحوثي  المشروع  لخطورة  منهم 
وعقائدًيا، 

على  المجتمعية،  وأحزابهم ومؤسساتهم  وقبائلهم  أطيافهم  بكل  اليمنيون،  أجمع  فقد 
أن مواجهة هذا المشروع فريضة شرعية وضرورة واقعية وواجب وطني، لما يمّثله هذا 

الشيخ جمال السقافالمشروع من تهديد ألمن اليمن خاصة والمنطقة عامة. 
عضو رابطة علماء عدن

حتى نلتقي

ليشهد التاريخ
خــــــــونة

ــات الــمــمــلــكــة   تــضــحــي
ــة  ــســعــودي الـــعـــربـــيـــة ال
ــاد  فـــي مــعــركــة اإلســن
يعدُّ  لليمن  الــتــاريــخــي 
في  استثنائًيا  مشهًدا 
الــعــالقــات بين  تـــاريـــخ 
الـــدول والــشــعــوب لم 

نجد له مثياًل

البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن

لدعم القطاعات المختلفة في اليمن

يدعم 7 قطاعات حيوية

 دعم االقتصاد تحسين مستوى البنية التحتية 
والخدمات األساسية المقّدمة للشعب اليمني

 مساعدة الحكومة اليمنية في التنمية واإلعمار
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برامج

برامج

برامج

برامج

برامج

برامج
برامج

التعليم

المياه والسدود

قطــاع الصحة

المباني الحكومية

الكهرباء والطاقة الطرقات والموانئ 
والمطارات

الزراعة والثروة 
السمكية

السعودية
عطاء مستمر 

ينفذ 57 برنامجًا 

هدفهاالبرنامج

مبادرات استراتيجية أطلقتها 
المملكة العربية السعودية



األهداف الستة 
لثورة 26سبتمبر

 تربض في قلب العاصمة صنعاء .. 
تشمخ بوجه الكهنوت الحوثي 

وتتهيأ لساعة الخالص


