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مارس 2015م كان اليمنيون قد بلغوا حدَّ اليأس، وضاقت بهم األرض بعد  ليلة 26 
إيراين  مسؤول  وإعالن  وجنوباً،  البالد شامالً  إيران عىل  ميليشيا  سيطرة 

بشكل فج سيطرتهم عىل العاصمة العربية الرابعة صنعاء. 

هذا الوضع من اليأس كان هو السائد يف اليمن كلها، ووصل األمر إىل مؤسسة الرئاسة بعد القصف الحويث عىل قرص 
العاصمة املؤقتة عدن، وعندها كانت فزعة العرب، ووقفة اململكة، وحزم  د امليليشيا باتجاه مديريات  الرئاسة، ومتدُّ
النداء  بني  تالىش  أو  الزمن  فتقارص  لألشقاء،  األخوة  نداء  الجمهورية  رئيس  أطلق  أن  بعد  سلامن،  وعزم  العاصفة، 

واالستجابة، وهو ما يجّسد ويصور حقيقة اللحمة العربية، واستشعار الخطر اإليراين الذي بدأ يقضم الجسد العريب.

املرشق  التاريخ  دّونت يف سجالت  بل  ثانوية،  عملية  أو  عرضياً  الحزم حدثاً  عاصفة  تكن  مل   
واملرشّف، وجاء يف سياق التدخالت املرشوعة إلنقاذ اليمن من محاولة التسلل اإليراين عن طريق 

أدواتها املحلية )ميليشيا الحويث(. 

نقف اليوم ويف ذاكرتنا خمس سنوات من العاصفة، وخمس سنوات من اإلرصار عىل استعادة مؤسسات الدولة والكرامة، 
ولعل بعضنا يندب حظه مستعجالً النرص، بعد أن شّيد يف مخّيلته أن الحرب مجرد أيام معدودة، متجاهاًل طبيعة املعركة 
ومتوضع الخصم وخّسته، واستخدامه املدنيني دروعاً برشية، واستمرار تدفق تهريب األسلحة اإليرانية بطرق شتى رغم 

كل القرارات الدولية، وهذا هو عرف امليلشيا اإلرهابية يف انتهاك القوانني. 

 خمس سنوات من العاصفة قّدمت دول التحالف وعىل رأسها اململكة العربية السعودية ما 
ال ميكن حرصه من دعم للرشعية يف سبيل تخليص البالد من هذه العصابة الباغية املنقلبة عىل 
الدستور والقانون واألعراف والدين وقيم الشعب اليمني. مل تكل ومل متل من العطاء واملساندة 
عىل املستويات كلها، بل وسكبت الدماء يف نرصة شعب اليمن وتحريره من رشور تلك العصابة. 

مل تكن عاصفة الحزم مجرد عاصفة عسكرية ملواجهة العدوان الحويث، بل كانت عاصفة دعم، وإغاثة، وإعامر، وبناء 
والكهرباء،  والغاز  النفطية،  املشتقات  وتوفري  ودعم  واملطارات،  كالطرقات  الخدمية،  املشاريع  وتبني  املؤسسات، 

والتعليم، والصحة، وإيواء ماليني اليمنيني.

اليمنية  الهوية  عىل  والحفاظ  وطن،  استعادة  سبيل  يف  كانت  التضحية  من  سنوات  خمس   
العربية األصيلة، ال يجب أن يكون عامل الوقت وطول املعرفة مدخاًل ألن يصيبنا الوهن الذي 
بدأ يتسلل إىل بعض من كان يف صف الرشعية تحت ذريعة تأّخر النرص، بل هناك من تحّول إىل 
التي قدمتها منذ بدء العاصفة وما قبلها، عىل كافة  كلَّ الجهود  خصم لدود للسعودية متنكراً 
املستويات العسكرية، والتنموية، واإلغاثية، والسياسية، واللوجستية، وسخرت إمكانياتها من أجل 

اليمن واليمنيني، وتلبية نداء ودعوة الرئيس الرشعي إلنقاذ البالد. 

إن الفئة الغالبة من الشعب اليمني ال ميكن أن تنىس هذه املواقف الصادقة وتلك الدماء الزكية التي سكبت يف صحراء 
مأرب وصعدة والساحل الغريب، وغريها، فاليمنيون كرام، ال يتنكرون ملن لّبى نرصتهم وقوى ساعدهم يف مواجهة خطر 

جاثم عليهم ويهدد مستقبل أجيالهم.

 ال مجال الستكانة جنود الجمهورية، فهم يعرفون عدوهم، ويعرفون أنهم يدافعون عن هوية 
وعن أجيال، وعن أمن املنطقة، ويواجهون عدوانًا له أطامعه وأحالمه التي لن تكون سوى رساب. 

الطغيان الحويث لن يدوم، وشعارات التضليل وسياسات املكر والخداع ونكث العهود واملواثيق ستسقط عىل أيدي أحرار 
الباغية ال ميكن أن  الفئة  اليمنيني بطمس مرشوع هذه  اليمن مبساندة إخوانهم يف تحالف دعم الرشعية. وإن حلم 

يتوقف، وستعود الجمهورية بروح وتضحيات الجنود يف الجبهات، وصرب وإباء الشعب يف عموم البالد.

أحمد الصباحي
رئيس التحرير

روح اليمن
وعزم السعودية
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رحل إلى مصر 
فدرس في األزهر، 

ثم هاجر إلى 
الحجاز فأخذ عن 

بعض علمائه، 
وكان ذا عزيمة 
ماضية، وهمة 

عالية، فكان يقرن 
بين طلب العلم 
ونشره، وطلب 

الرزق وأداء 
حقوقه

 اإلمام علي بن أحمد باصبرين
الشيخ أحمد بن حسن المعلم

نائب رئيس هيئة علماء اليمن

ريادة يمنية

سعيد  هو  بــن  أحمد  بــن  علي  المصلح  المحدث  الفقيه  العالمة 
بحضرموت  دوعــن  وادي  من  باعشن  ربــاط  في  ولــد  باصبرين، 

سنة )1228هـ(، ومات في جدة سنة  )1304هـ( رحمه الله..
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إىل مرص،  رحل  ثم  بلده،  يف  تعليمه  ابتدأ 
فدرس يف األزهر، ثم هاجر إىل الحجاز، وأخذ 
للعلم يف  متفرًغا  يكن  عن بعض علامئه، ومل 
الحجاز، بل كان يزاول التجارة ويسافر ألجلها 
ماضية،  ذا عزمية  كان  لكنه  الطويلة؛  األسفار 
العلم  طلب  بني  يقرن  فكان  عالية،  وهمة 
ونرشه، وبني طلب الرزق وأداء حقوقه، يقول 
عن نفسه يف مقدمة كتابه إمثد العينني: »فلام 
إىل  املعظّم  الحجاز  من  التوجه  عىل  عزمُت 
األقطار املرصية متوجهاً يف بحر القلزم )البحر 
فوجدت  اإلخوان،  ببعض  اجتمعُت  األحمر( 
املحقق  العالمة  العامل  شيخنا  مؤلّف  معهم 
املسّمى  باعشن  محمد  بن  سعيد  الشيخ 
التعليم(،  الكريم رشحاً عىل مسائل  بـ)برشى 
بني  الخالف  مسائل  أكرث  بذكر  مولعاً  وكان 
 - والرميل  حجر  املذكورين-ابن  الشيخني 
كراسني«.  ما عدا  أيام  كلّه يف عرشة  فطالعته 
وأهواله  البحر  لجة  ويف  أيام  يف عرشة  الحظ 
بكتاب  منه  وخرج  فقرأه  مجلد؛  والكتاب 

أسامه )إمثد العينني(.

شديد  الله-شجاعاً،  –رحمه  وكان   
إنكار  الدين؛ مام حمله عىل  الغرية عىل 

املنكرات، والعمل عىل تغيريها  كثري من 
وكان  باليد،  وحيناً  واللسان  بالقلم  حيناً 
عامالً  معارصيه،  بني  مرموقة  مكانة  ذا 
بعلمه، داعياً إىل الله، فدعا إىل التوحيد، 
الخرافات،  وزيــف  الــرشك  من  ــّذر  وح
بعض  عليه  أثار  مام  املنكرات؛  وحارب 
و»جــرت  حــرمــوت،  وصوفية  علامء 
يف  منازعات  تريم  علامء  وبــني  بينه 
واالستغاثة،  التوسل  منها  مسائل،  عدة 
العلويني  النسب مبشّجرات  ثبوت  ومنها 
إنكار  يف  يبالغ  الشيخ  وكــان  املحررة، 
قاله  الطرفني«.  من  رسائل  وألِّفت  ذلك، 
اإلصالحي  اتجاهه  ويربز  الله.  عبيد  ابن 
من خالل بعض مواقفه الجريئة، كقيامه 
بإزالة ما عىل الجمرات يف منى من أبنية 
ومواجهته  الرمي،  عند  الحجاج  تضايق 
العمودي  عيىس  بن  سعيد  الشيخ  لزوار 
التي  الرشكيات  عن  ينهاهم  قيدون،  يف 
وقيامه  الزيارة،  وقت  يقولونها  كانوا 
التوحيد  يخالف  ما  إلنكار  بالتأليف 
معاٍص  من  يراه  مام  ينترش  وما  والسنة 

ومنكرات.

ومل يكتف بالتأليف، بل قام بإرسال رسائله 

قال  الفضل كام  األمر والكرباء وأهل  إىل والة 

كتابه  يف   - الله  رحمه  الحداد-  علوي  السيد 

الشامل.

رسالة  الله-  –رحمه  مؤلفاته  ومن 
إخالص  لتحقيق  العبيد  صالحي  »إرشاد 
ورسالة  مفقودة،  وهي  التوحيد«،  كلمة 
وقد  الدينية«،  املهامت  من  »الجمل 
مطبوعة  وهي  إليها،  ــارة  اإلش سبقت 
بتحقيق الشيخ أكرم عصبان، وله مؤلفات 
أخرى يف الفقه، والفلك، واملواقيت، وغري 
كتابًا   )43( باحميش  أنور  أبلغها  ذلك، 
ومنها  مجلدين،  يبلغ  ما  منها  ورسالة؛ 

رسائل يف بضعة أوراق.

أجمع   لكن  مصادر،  عــدة  يف  له  تُرِجم 

عيل  ــور  أن األســتــاذ  كتاب  هي  له  ترجمة 

وجدة  حرضموت  عالمة  بعنوان:  باحميش 

الختصاصه  باصربين،  أحمد  بن  عيل  اإلمــام 

به ودخوله داره يف قريته، وعثوره عىل بعض 

كتبه ومراسالته. أقول ذلك وإن كنت أختلف 

معه يف بعض ما توصل إليه من االستنتاجات 

املتعلقة بالفكر واملنهج.

وعمل  المنكرات،  من  كثيًرا  أنكر  الدين؛  على  الغيرة  شديد  شجاعًا  كان 
على تغييرها حينًا بالقلم واللسان وحينًا باليد، وكان ذا مكانة مرموقة 

بين معاصريه، عاماًل بعلمه داعًيا إلى الله

عالمة حضرموت وجّدة



فشلت  مــام  بسيط  جــزء  هــو  رمبــا  ــك  ذل
اعتبار  أي  الحفاظ عىل  الدولية يف  املنظمة 
ضد  أممية  قرارات  يصدر  دويل  كنظام  لها 
حتى!!  السابع  البند  تحت  ويضعها  الدول، 
من  )إنسانيًا!(  برناًمجا   30 نحو  اليمن  ويف 
حسمت  إذا  العمل  عن  تتوقف  أن  شأنها 
ينبغي  ما  وهو  ما،  طرف  لصالح  األوضــاع 
عمل  ملسار  قراءتنا  أثناء  دوًما  عليه  الرتكيز 
األمم املتحدة يف البلدان التي تتدخل فيها، 
وتَُعني فيها مبعوثني برتبة مساعدين لألمني 

العام لألمم املتحدة.

تسع  نحو  منذ  اليمن  إىل  مبعوثني  ثالثة 
املتحدة  األمم  هيبة  فيها  تدرجت  سنوات 
لدى عامة الشعب اليمني من مستوى أعىل 
فشل  بعد  »ضعيف«،  إىل  »متوسط«  إىل 
مبعوثها األخري )مارتن غريفيت( يف مهمته 
الجيش  زحف  إيقاف  يف  أصــاًل  املنحرصة 
الحديدة.  مدينة  عىل  والرشعية  الوطني 

والحديدة وحدها ظلّت هي املرسح الوحيد 

لعمليات املبعوث الربيطاين العجوز، وبينها 

السري  خط  هي  الحًقا  ظلت  صنعاء  وبني 

التي  الصفعة  بعد  حتى  املــرات،  لعرشات 

مقابلته  برفض  هادي  الرئيس  له  وجهها 

ونزع ثقته به، مرة يف مكتبه بقرص املعاشيق 

بعدن، وأخرى يف مقر إقامته يف الرياض.

األمم  عــام  أمــني  قدمها  التي  الضامنات 
املتحدة لقبول عودة مبعوثه وتأكيده ثقته 
به مرة أخرى، مل تسهم يف يشء ذي بال عىل 
الوهلة  -منذ  الذي  بغريفيث  الثقة  صعيد 
مسودة  بصياغة  قام  مهامه-  الستالم  األوىل 
والحويث،  الرشعية  بني  فيها  ساوى  اتفاق 
مخالًفا إجامع األمم املتحدة وقراراتها، وكان 
بالرئيس هادي بعد  له  لقاء  واضًحا يف أول 

ثالثة مبعوثين 
إلى اليمن منذ 

نحو تسع سنوات 
تدرجت فيها هيبة 

األمم المتحدة 
لدى عامة الشعب 

اليمني من 
مستوى أعلى إلى 

»متوسط« إلى 
»ضعيف«
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الحوثيين،  أخيًرا  مع  سياسية  مشاورات  أي  إيقاف  اليمنية  الحكومة  قــررت 
االنتشار  إعـــادة  تنسيق  لجنة  فــي  الحكومي  الــفــريــق  عمل  وتعليق 
األممية بالحديدة، إدراًكا منها أن األمم المتحدة فيما يبدو لم تعد تكترث لهيبة اإلرادة 
الدائم لدى  اليمن  السعدي مندوب  السفير  ربما ذلك ما لم يكتشفه مؤخًرا  الدولية. 
األمم المتحدة، الذي قال في مداخلته األخيرة بمجلس األمن إن على األمم المتحدة 
الميليشيا  وإجبار  اليمن،  في  ومسؤولياتهم  بأدوارهم  االضطالع  الدولي  والمجتمع 
الحوثية على تنفيذ االتفاقات، وإيقاف أعمالها العسكرية العدوانية، كتحٍد صارخ لجهود 

األمم المتحدة والمجتمع الدولي.

تقرير

هل تحاول األمم المتحدة 
االلتفاف على قراراتها الدولية؟

محمد الجماعي 
صحفي متخصص في 
الشؤون االقتصادية

ثالثة مبعوثين إلى اليمن 
وثالثة جنراالت إلى الحديدة!!
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أن  له  موضًحا  الصفر،  نقطة  إىل  أعاده  أن 
من  اإلذن  أخذ  يشء  كل  وقبل  أواًل  عليه 
الرئاسة اليمنية إذا أراد السفر إىل صنعاء!!

رسب  ــارج  خ املغرد  غريفيث  انكشاف 
التي  الثالث  واملرجعيات  األممية  املنظومة 
كان  األرض،  عىل  واقًعا  لتنفيذها  تسعى 
عن  تختلف  فشخصيته  البدء،  منذ  واضًحا 
سابقيه حتى من حيث السمت والالمباالة 
األخــرى،  تلو  املبادرة  طرح  يف  واإلسهال 
لكنه  منها،  أي  يف  التقّدم  استطاعته  وعدم 
مىض يف تسويق الوهم حتى وهو يعرف أنه 
مل ينجز شيئًا.. ال أدري ملاذا يترصف مسؤول 
دويل بهذه الخفة للدرجة التي تجعله يعلن 
هو  طرفه  من  السويد  مشاورات  نجاح 
لقطة مصافحة ممثيل  فقط، ويحرص عىل 
املشاورات  ختام  يف  والحوثيني،  الرشعية 
ومل  تفاهامت  عن  متخضت  التي  الفاشلة 

يوقع أي من الطرفني عىل يشء!!

وضع  يف  صــوريًــا  نجح  الــرجــل  أن  هــب 
الرشعية  الطبيعي،  وضعه  يف  كل  الطرفني 
رشعية 2014، وعىل الحويث تسليم الحامية 
يقبل  أن  يعقل  هل  لكن  مشرتكة،  لقوات 
الحويث،  أتباع  بني  التبادلية  املرسحية  بتلك 
مراقبة،  نقاط  تثبيت  يف  بعدها  يفشل  ثم 
والحًقا يستأجر سفينة يف عرض البحر لعقد 

لقاءات غري ذات جدوى بني الطرفني.

قراراتها؟  ضد  املتحدة  األمم  تلعب  فهل 
وهل تعمل عىل كرس هيبتها بني الشعوب!! 
يف  إال  اللئيم  االستنتاج  هذا  يظهر  مل  ملاذا 
عهد الربيطاين جريفيتث؟ هل ألن بريطانيا 
مثاًل تقدمت أكرث من مرة مبشاريع قرارات 
تجتزئ القرار 2216؟ أو ألن مسلك الحديدة 
ونقاط املراقبة الذي اختطه املبعوث فشل 
أيضا؟ أم ألن ستوكهومل فشل أكرث من عرش 
ألسباب  أو  تقدم؟  أي  تحقيق  يف  مــرات 
أخرى تتعلق بشخصية وأسلوب أداء مارتن 
وفريقه الذي يبدو أقل كفاءة من سابقيه، 

برغم كل ما قيل فيهام!! أو لكل ما سبق؟

كنموذج  اإلنساين  امللف  وضع  بنا  يجدر 

كان  الذي  الوقت  ففي  املبعوث،  لفشل 
لحظة  يف  قررا  قد  طرف  كل  من  وسيطان 
دويل،  وسيط  بــدون  امللف  هذا  حل  ما 
وتجهزت العائالت للسفر إىل كل من سيئون 
املختطفني  من  ذويهام  الستقبال  وصنعاء 
بالزهو  ميني  شعور  وسط  دفعات،  عىل 
إلنجاز هذه الخطوة رغم استمرار الحرب! 
يف خضم ذلك يقوم غريفيث باختطاف هذا 
وتحقيق  ستوكهومل  إىل  الناجز  شبه  امللف 
إذا به يفشل عىل املأل، ثم  نقطة لصالحه، 
بعد نحو عامني من ذلك يعلن من صنعاء 
استئناف فتح امللف لتمديد فرتة بقائه ليس 

إال!!

يف العاصمة األردنية عامن وتحديًدا أواخر 
شهر أغسطس املايض تعرضت مديرة مكتبه 
إنسانيًا  مؤمترًا  زيارتها  لدى  شديد  إلحراج 
نظمته الوكالة الفرنسية للصحافة بالتعاون 
 36 بحضور  االقتصادي  اإلعــالم  مركز  مع 
امللف  هذا  فتحوا  عندما  مينيًا،  صحفيًا 
التواصل بني مكتب  أمامها كرشط لتحسني 
اليمنية،  اإلعــالم  وسائل  وقــادة  غريفيث 
بأي  علم  لدينا  ليس  واضًحا،  ردهــا  كان 
حقوق  مجلس  مهام  من  املعتقلون  يشء، 

اإلنسان!!

وجالء  بوضوح  الجلسة  هذه  كشفت  لقد 
الوضع  بقاء  عىل  األممية  املنظامت  حرص 

اإلنساين، حيث  امللف  اليمني تحت رحمة 
املانحني  موائد  عىل  اليمنيني  توزيع  تم 
كـ»نازحني، ومرىض، وفقراء«، وكان البد عىل 
نتج  الذي  امليثاق  يف  يركزوا  أن  الصحفيني 
عن املؤمتر عىل الوضع اإلنساين!! فهل يعقل 
أن تضع األمم املتحدة كل ثقلها عىل طاولة 
امللف اإلنساين ضاربة عرض الحائط بباقي 
وجرائم  االنقالب،  ملف  ومنها  امللفات، 
الحرب، وإسقاط شوكة دولة عضو يف األمم 

املتحدة!!

أن  عساه  فامذا  اسرتزاقًا  األمر  يكن  مل  إن 
وثالثة  أعوام  مثانية  من  أكرث  بعد  يكون؟ 
الخرباء  العام وعدد من لجان  وكالء لألمني 
ومئات  بل  ــرشات  وع الحرب  وجــراالت 
املانحني  ومــؤمتــرات  الدولية  اللقاءات 
وفروعها  للمنظمة  مهواًل  دخاًل  تضخ  التي 
اململكة  من  سخيًا  ودعــاًم  ومؤسساتها، 
العريب،  الخليج  ودول  السعودية  العربية 
ملعضلة  الوحيد  املكبح  ميثل  رمبا  والــذي 

الرتهل األممي يف اليمن.

عىل أن السؤال املعنون لهذا التقرير سيبقى 
بدون جواب محدد، وال سبب لذلك سوى 
العليا  واملصالح  الدولية  األجــنــدات  أن 
عبثوا  من  األممي هم  للصندوق  للممولني 
األممي،  الحل  خارطة  ضبط  بــإعــدادات 
بأجندات  اليمنية  املتاهة  يف  فدخلت 
عديدة، ليست مصلحة اليمن من بينها، وال 

استعادة الرشعية أوىل مهامها.
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 في أول لقاء لغريفيث 
بعدن  هــادي  بالرئيس 
ــأن عــلــيــه  ــ ــه بـ ــ ــح ل ــ أوضــ
كــل شــيء  أواًل وقــبــل 
الرئاسة  أخذ اإلذن من 
السفر  أراد  إذا  اليمنية 

إلى صنعاء!!

المنظمات  تحرص   
بقاء  عــلــى  األمــمــيــة 
الــــــوضــــــع الـــيـــمـــنـــي 
الملف  رحــمــة  تــحــت 
تم  حيث  اإلنــســانــي، 
على  اليمنيين  توزيع 
ــحــيــن  ــمــان مــــوائــــد ال
ومرضى،  كـ»نازحين، 

وفقراء«

الــمــبــعــوث  قــــــام   
األمــــمــــي بــصــيــاغــة 
مــــــســــــودة اتــــفــــاق 
ســــــاوى فــيــهــا بــيــن 
والحوثي،  الشرعية 
مخالفا إجماع األمم 

المتحدة وقراراتها

تضع  أن  يــعــقــل  هـــل   
ــحــدة كل  ــمــت األمـــــم ال
ــهــا عـــلـــى طـــاولـــة  ــقــل ث
الملف اإلنساني ضاربة 
بباقي  ــحــائــط  ال عـــرض 
ملف  ومنها  الملفات، 
ــم  ــ ــرائـ ــ االنــــــقــــــالب وجـ
ــاط  ــ ــقـ ــ الـــــــحـــــــرب، وإسـ
شوكة دولة عضو في 

األمم المتحدة!!
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العاصفة الخمس سّطرت مالحم تاريخية.. ستظل سطورها محفورة في  سنوات 
ذاكرة األجيال كواحدة من أعظم تجّليات اللحمة العربية، وواحدة من أعظم 

المحطات التاريخية المهمة في االصطفاف العربي للذود عن حياض العروبة واإلسالم والهوية.
لقد سّجلت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وولي عهده األمير محمد بن سلمان في جبين التاريخ بعاصفة الحزم أعظم ملحمة يمكن أن تسجل 

لبطل قومي في تاريخ األمة.
وفي هذا العدد من مجلة »             « نحاول تذكير القارئ ببعض مالمح المعركة، وتسليط 
الضوء على ما اضطلعت به السعودية من مسؤوليات، وما قّدمت من تضحيات وجهود عظيمة 
أنقذت بها اليمن واليمنيين من مصير كارثي وهالك محتوم للحرث والنسل والهوية، وهي جهود 
تالقت  اإلجرامية،  وأدواتــه  اإليراني  المشروع  مواجهة  في  اليمنية  التضحيات  عظيم  مع  تالقت 

عزائم الشعبين لتصنع نصرًا بعون الله ثم بتكاتف الرجال المخلصين

ال خيار سوى االنتصار
عاصفة الحزم في ذكراها الخامسة 

ملف العدد



صحيفة  تحّدثت   2016 أكتوبر  أواخــر 
الثورة الناطقة باسم الحوثيني بعد سيطرة 
لقاء  عن  اإلعالمي،  خطابها  عىل  امليليشيا 
يف  اإليرانية  السفارة  بأعامل  القائم  جمع 
اللقاء بأيام  صنعاء بقيادات حوثية، وبعد 
إىل  تسعى  الحوثية  امليليشيا  كانت  قليلة 
افتتاح قسم خاص يف جامعة صنعاء للغة 
»أ« يف مرشوع  الخطة  الفارسية، وشملت 
معاهد  إجبار  الحويث  ــراين  اإلي التعاون 
فتح  عىل  صنعاء  يف  أهلية  وأكادمييات 
مخطط  إطار  يف  النوع،  هذا  من  أقسام 
العريب  اليمنيني  لسان  تفريس  نحو  شامل 

املبني.

طهران  يف  اإليرانية  السلطات  اعتمدت 
موازنة ضخمة لربامج تفريس اللغة العربية 
صــدارة  املسعى  هــذا  وحــاز  اليمن،  يف 
إيران  بني  والرشاكة  التعاون  اتفاقيات 
وميليشياتها الحوثية بصنعاء يف أول زيارة 
لوفد حويث إىل طهران برئاسة صالح الصامد 
الحوثية  امليليشيا  اجتياح  من  أيام  بعد 

صنعاء، كام تم يف هذا اللقاء االتفاق عىل 
وطهران  صنعاء  بني  مفتوح  جوي  جرس 
مبعدل أربع رحالت يومية، األمر الذي أثار 
حرية الكثريين حول طبيعة هذه الرحالت 
الالمعقول، وكان  اليومية وعددها  الجوية 
إىل  مينيني  طالب  ابتعاث  أن  الواضح  من 
إىل  إيرانيني  معلمني  استقدام  أو  طهران، 

صنعاء أحد الدوافع التي استدعت تدشني 
الجرس الفوري بني العاصمتني. 

للغة  أقسام  افتتاح  الحوثية  امليليشيا  قرار 
عىل  عام  من  بأكرث  متأخرًا  جاء  الفارسية 
موعد البدء يف تنفيذ الخطة »أ« من عملية 
تفريس اللسان اليمني، وهي فرتة تتزامن 
مع العام األول من عمر عاصفة الحزم التي 
طّوحت بأحالم املرشوع الفاريس من فوق 

الجرس وأوقفت جناحيه عن الطريان. 

وخبا  الفارسية  القومية  أطــامع  تالشت 
أطلقه  جوي  جرس  أول  مع  الحفاوة  فرح 
يف  اليمنية  األجواء  عىل  العريب  التحالف 
مهمة وسياق آخر، ومل يكن دعم الرشعية 
أشقاء  من  طلبها  أو  اليمن  يف  السياسية 
سوى  التدخل  نجدة  الخليجي  الجوار 
الحزم  عاصفة  ــداف  أه بنك  يف  جزئية 
العاصفة  انطلقت  إذ  انطالقها؛  ومربرات 
تدشيًنا ملرشوع مواجهة بعيدة املدى عىل 
عىل  قوميتني  بني  التاريخي  الرصاع  ساحة 

طريف عداء. 

خمس سنوات على تصريحات مسؤولين إيرانيين بتبجح بالغ  زهاء 
عن سقوط العاصمة  والحفاوة  بالفرح  وكلمات مشبوبة 
العربية الرابعة في حضن مشروعهم الفارسي، ومازالت صنعاء ومناطق 

سيطرة الميليشيا الحوثية تتكّلم بلسان عربي مبين. 

كيف أفشلت عاصفة الحزم مشروع تفريس اليمن؟

عبدالرزاق الحطامي 

لو لم تقم 
عاصفة الحزم 

لكانت الميليشيا 
الحوثية تقصف 
اليمنيين اليوم 

بالبراميل 
المتفجرة

 تـــالشـــت أطـــمـــاع 
الفارسية،  القومية 
وخــبــا فـــرح الــحــفــاوة 
جوي  جسر  أول  مــع 
ــه الــتــحــالــف  ــقـ ــلـ أطـ
األجواء  على  العربي 

اليمنية
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صنعاء تتكلم بلسان عربي 

كاتب صحفي
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 عملت إيران منذ 
نشأة نظامها 

الثيوقراطي على 
تقويض كل آفاق 
السالم الممكنة، 

ومتاحات بناء 
عالقات دولية 

قائمة على 
االحترام والمصالح 

المشتركة

لدول  االسرتاتيجي  العمق  هي  اليمن 
القومي  واألمن  الخليجي  التعاون  مجلس 
املرشوع  مستنقع  إىل  وانحدارها  العريب، 
املعادية  األيديولوجية  بهويّته  الفاريس 
مساحات  بالتايل  سيجّر  واإلســالم  للعرب 
املحيط العريب إىل ذات القعر يف املستنقع. 
لقد قلبت عاصفة الحزم كل طاوالت املعبد 
العسكرية  املعادالت  وكل  النار،  ديانة  يف 
ساحة  عىل  القوى  موازين  يف  والسياسية 
الرصاع اإلقليمي، لتموت األحرف الفارسية 
ويتعرّث  الصدمة،  حبال  عىل  صنعاء  يف 
مصدات  أمام  مهده  يف  التفريس  برنامج 

العاصفة عىل املنحدر.

يف هذا السياق ال يبدو من اإلنصاف املعريف 
اعتبار  واملفاهيم  املصطلحات  تعريف  يف 
استدعتها  عسكرية  عملية  الحزم  عاصفة 
فرضته  سياسيًا  قراًرا  أو  مرحلية،  رضورات 
القوة  توازنات  طارئة عىل ساحة  متغريات 
عاصفة  -أي  فهي  الـــرصاع،  ومــعــادالت 
الحزم- معركة الرضورة االسرتاتيجية، وثورة 
متناقضني  طرفني  بني  التاريخية  املواجهة 
بينهام؛  التاريخي  الرصاع  واجهة  يتصّدر 
اإلرهابية  القومية  عن  كطرف  إيــران 
اململكة  املواِجه  الطرف  ويف  الفارسية، 
العربية  األمــة  عن  السعودية  العربية 

واإلسالمية ككل.

العربية  اململكة  سعي  من  الرغم  وعــىل 
السعودية قبل عاصفة الحزم عرب كل وسائلها 
الدبلوماسية وسياستها الخارجية إىل إحداث 
نقاط مشرتكة عىل خط الرصاع؛ إال أن إيران 

عىل  الثيوقراطي  نظامها  نشأة  منذ  عملت 
ومتاحات  املمكنة،  السالم  آفاق  كل  تقويض 
ــرتام  االح عىل  قامئة  دولية  عالقات  بناء 

واملصالح املشرتكة. 

اإلرهــاب  مبغاليق  األفــق  كل  انسداد  بعد 
جاءت  التوسعي،  هاللها  ووهــم  اإليــراين 
امليليشيا الحوثية لتؤكّد لدول الخليج العريب 
السعودية  العربية  اململكة  صدارتها  ويف 
تقوم  أخــرى  اسرتاتيجيات  اعتامد  رضورة 

عىل تكتيك املبادأة، واملفاجأة، ورسعة وقوة 
األكرب  التجيّل  الحزم  عاصفة  وكانت  القرار، 
واستقالليته،  العريب  القرار  لوحدة  واألقوى 

والدفاع العريب املشرتك.

بقيادة  اليمن  لدعم  العريب  التحالف  دفع 
السعودية وعرب عملية عاصفة الحزم واألمل 
لليمن  واملساند  الداعم  األخوي  ثقله  بكّل 
عىل املستويني العسكري واإلنساين، ومازالت 
الساحة  عىل  بواجبها  تقوم  الحزم  عاصفة 
من  سنوات  خمس  تعنيه  ما  رغم  اليمنية 
أمثان  يف  باهظة  وتكاليف  إنفاق  تبعات 
به  تقوم  ما  إىل  تنظر  ومل  الطويلة،  الحرب 
الحرب،  حساب  جردة  يف  الزاوية  هذه  من 
فهي تعي دورها يف حامية األمن العريب من 
واإلسالمي،  العريب  العامل  يف  مركزيتها  موقع 
وثقلها وتأثريها املحوري عىل صعيد السياسة 
األثر  نافذة  الدولية  والعالقات  واالقتصاد 

والقرار. 

متّس  ومصريية  كربى  معركة  أي  وطبيعة 
ومتواٍز  سواء  حدٍّ  عىل  واملستقبل  التاريخ 
الثغرات  بعض  تطرأ  أن  الطبيعي  من  كان 
واالختالالت عىل مستويات األداء واملسارات 
يف  تُعدُّ  ال  صغرية  ثلوم  وهي  االسرتاتيجية، 
االعتبار بالنظر إىل الطابع العام للحدث من 
وأبعاده  املستقبل  جدران  يف  بعيدة  زوايا 
اإليجابية خارج دائرة املدى املنظور والرؤية 

القارصة. 

لقاء صحفي  يف  اليمنيني  املواطنني  أحد  قال 
إن عاصفة الحزم لو مل تقم لكانت امليليشيا 
بالرباميل  اليوم  اليمنيني  تقصف  الحوثية 
املقال  القول يف ختام هذا  املتفجرة، ويجدر 

أن أحد هذه الرباميل كان ميتلك كّل مقومات 
الفرصة لتفجري اللسان العريب املبني يف أفواه 
املجتمع اليمني وقصف لغته العربية وهويته 
اإلسالمية عرب عملية تفريس كامل تستهدف 
تفريس املجتمع، ولوال عاصفة الحزم لكانت 
اليوم وبعد  اليوم تبث برامجها  قناة املسرية 
مرور خمس سنوات باللغة الفارسية، ولكان 
وسجالت  السالح  بقوة  املجربون  املواطنون 
تظاهرة  يف  صنعاء  يجوبون  البولييس  الرصد 
الرصخة  يؤدون  وهم  سليامين  قاسم  مقتل 

الحوثية الخمينية باللغة الفارسية وبطالقة.

  قلبت عاصفة الحزم كل المعادالت العسكرية والسياسية في موازين القوى على 
ساحة الصراع اإلقليمي، لتموت األحرف الفارسية في صنعاء على حبال الصدمة

ملف العدد

 ســـعـــت الــمــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــيــة إلـــى افــتــتــاح 
قسم خاص في جامعة 
الفارسية،  للغة  صنعاء 
الــخــطــة “أ”  وشــمــلــت 
التعاون  مــشــروع  فــي 
إجبار  الحوثي  اإليــرانــي 
مــعــاهــد وأكــاديــمــيــات 
أهلية في صنعاء على 

ذلك.



علينا واجب 
التصدي للحوثية، 

ومقارعتها 
بالحجة والمنطق، 

واستخدام كافة 
األدوات والوسائل 

اإلعالمية، 
بالتوازي مع 

استكمال عملية 
الحسم العسكري 

واستعادة 
مؤسسات الدولة

اإليراين  القدس  فيلق  قائد  مقتل  جاء 
برضبة  املهندس  مهدي  وأيب  سليامين  قاسم 
أمريكية، ليوّضح املوّضح ويؤكّد املؤكد، فقد 
عكس موقف امليليشيا الحوثية من الحادثة 
مطلقة  وعبودية  بل  فحسب،  تبعية  ليس 
وأهدافها  وموقفها  ونفوذها  وفكرها  إليران 

يف املنطقة.

لقد غرقت صنعاء وصعدة وذمار بصور قاسم 
مبقتله،  والتنديد  املهندس،  مهدي  وأيب  سليامين 
والتوّعد بالرّد، يف الوقت نفسه ظهر مقطع فيديو 
الحويث  عبدامللك  من  تطلب  سليامين  قاسم  البنة 
وحسن نرص الله االنتقام لوالدها، يف إشارة لواحدية 
املرشوع وقوة االرتباط، وكون حركة الحويث جامعة 
وهو  املنطقة،  يف  إيــران  مرشوع  ضمن  وظيفّية 
الضخم  بتشييعهم  الحوثيون  ينفه  مل  الذي  األمر 
أكرث  يف  إيران  بقادة  ارتباطهم  وإعالن  لسليامين، 

من مناسبة.

يعرف الجميع أن الحوثيني ومنذ تأسيس 
حركتهم امليليشاوية كانوا عىل عالقة مبارشة 
بإيران، وتبعية كاملة لها؛ مذهبياً، وسياسياً، 
حاولوا  لكنهم  وعسكرياً،  وثقافياً،  وفكرياً، 
الوطنية  شعار  ــَع  رفَ خطاٍب  وراء  التسرّت 
تلك  إلخفاء  الخارجية؛  القوى  مواجهة  يف 
املاضية، لكن األحداث  الفرتة  التبعية خالل 
يؤكّد  جديًدا  دلياًل  يوم  كلَّ  لتقّدم  جاءت 

املؤكد ويوضح املوضح.

وعرب مسريتها التدمريية، حرصت ميليشيا الحويث 
عىل نرش الفكر اإليراين عن طريق إنشاء الحوزات، 
ومامرسة طقوس نفسها التي متارس يف قم، كالبكاء 
دورات  يف  أنصارها  وإيفاد  الخدود،  عىل  واللطم 
تستمر  اإليرانية  قم  مدينة  إىل  وتثقيفية  فكرية 
متخصصة.  مراجع  لصناعة  عدة  سنوات  أحيانًا 
مؤسس  ومــحــارضات  ــالزم  م نرش  عىل  وعملت 
الجامعة التي ركّزت عىل تقديم قراءة خاصة للقرآن 

تتناسب مع أهداف الجامعة؛ ملا للقرآن من تأثري 
دخيلة  كتب  طباعة  وكذلك  املتلقي،  لدى  وتقدير 
املجتمع  وتقاليد  وعادات  قيم  عىل  مضمونها  يف 
وترشعن  الكرام،  الصحابة  فيها  تــزدري  اليمني، 
للمتعة، وغريها من السلوكيات الدخيلة، إضافة إىل 
تزيني العاصمة صنعاء بصور ضخمة مزعومة لإلمام 
عيل والحسني وأمئتهم االثني عرش حتى تشعر كأنك 
يف طهران أو الضاحية الجنوبية يف لبنان ولسَت يف 
بالواقع  رسالة  للمواطن  لتقدم  صنعاء،  العاصمة 

الجديد، ومحارصة وعيه بها يف كل حركته.

اليوم  والفكرية  الدينية  الهوية  معركة 
يف اليمن معركة خفية تدور يف الظل بعيًدا 
تقل  ال  أنها  إال  العسكرية،  املواجهات  عن 
أهمية وخطورة؛ بل هي أشد خطورة؛ كونها 
وتؤسس  العقل،  وتدمر  الوعي،  تستهدف 

قُم  من  وافــدة  بأفكار  مخلخل  ملستقبل 
بدعاوى  عليه  وتتسيّد  املجتمع،  تستعبد 
الوالء  نحو  به  املجتمع  وتجّر  اإللهي،  الحق 
معركة  فهي  الفقيه.  والويل  إليران  الكامل 
املجتمع  استقرار  وتهدد  واالنتامء،  الهوية 
الواسع  الباب  وتفتح  الجوار،  ودول  اليمني 
بدوافع  رضاوة  أشد  مستقبلية  حروب  عىل 

طائفية يجب أن نتصدى لها جميًعا.

يف  انطلقت  التي  الحزم  عاصفة  أن  ورغــم 
لدعم  العريب  التحالف  بقيادة   2015 ٢٦مــارس 
الرشعية وإسنادها قوات الجيش اليمني واملقاومة 
يف  الحويث  ميليشيا  أحالم  أجهضت  قد  الشعبية 
قرارها  وتسليم  اليمن،  عىل  الكاملة  السيطرة 
اليمني،  الشعب  واستعباد  طهران  ملاليل  ومصريها 
يف  القتال  توّقف  استغلت  الحويث  ميليشيا  أن  إال 
عامي  بني  ما  اليمنية  واملناطق  الجبهات  معظم 
2018 و 2019، لتكثيف غرس مرشوعها وأفكارها 
والتي  لسيطرتها،  الخاضعة  املناطق  يف  الخمينية 
تشكّل كثافة سكانية كبرية، إضافة إىل تلقيها أسلحة 

إيرانية ومعّدات متفجرّة عن طريق التهريب.

هذه  أن  يعي  الجميع  أن  يخفى  ال  وما 
املعركة ليست معركة اليمن وحدها؛ بل هي 
معركة اإلقليم بأكمله، وعلينا واجب التصدي 
واستخدام  واملنطق،  بالحجة  ومقارعتها  لها، 
بالتوازي  اإلعالمية،  والوسائل  األدوات  كافة 
العسكري  الحسم  عملية  استكامل  مع 
تسعى  حيث  الدولة،  مؤسسات  واستعادة 
املفاوضات  من  سلسلة  عرب  امليليشيات 
إىل  الــدويل  املجتمع  يفرضها  التي  العبثية 
إطالة أمد املعركة، ومن خاللها تسعى بعض 
القوى الدولية إىل تثبيت  امليليشيا الحوثية 
ما  وهو  وهميّة،  بضامنات  واقع  أمر  سلطة 
املنطقة  تطال  مستقبلية  كوارث  سيجلب 
مشحونًا  جياًل  الفكر  هذا  وسيفّرخ  بأكملها، 

باملظلومية التاريخية هدفه الثأر واالنتقام.

الميليشيا الحوثية على مدى السنوات الماضية تتهّرب وتحاول إنكار ارتباطها  ظّلت 
بإيران، وتزعم بين الحين واآلخر أنها صاحبة قرار سياسي مستقل، لكن تلك 
المحاوالت فشلت في إثبات مصداقيتها بالنظر إلى ارتباط الميليشيا الحوثية بإيران مذهبًيا، 
وفكرًيا، وعسكرًيا، وسياسًيا، حيث كانت األحداث تؤّكد كل يوم أن الميليشيا الحوثية ليست 

عبدالباسط الشاجعسوى ذراع إيران في اليمن، مثلها مثل الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان.

حرصت ميليشيا الحوثي 
ــشــر فــكــرهــا عن  عــلــى ن
طــريــق إنــشــاء الــحــوزات، 
وإيــــفــــاد أنـــصـــارهـــا فــي 
وطائفية  فكرية  دورات 
إلى مدينة ُقم اإليرانية، 
ســنــوات  ــا  ــاًن أحــي تستمر 
مرجعيات  لصناعة  عــدة 

متخصصة

عاصفة الحزم أجهضت المشروع اإليراني

11
رجب  1441هـ  - مارس 2020م

مدير مركز العاصمة اإلعالمي
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وقيادتها  الــدولــة  من  الرسمي  الطلب 
رئيس  رسالة  نص  يف  جاء  حيث  الرشعية، 
إىل  هــادي  منصور  عبدربه  الجمهورية 
بن  سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم 
أيها  إليكم  أتوجه  »إنني  اآليت:  عبدالعزيز 
مبدأ  إىل  -استناًدا  منكم  وأطلب  اإلخوة.. 
الدفاع عن النفس املنصوص عليه يف املادة 
املتحدة، واستناًدا إىل  51 من ميثاق األمم 
ومعاهدة  العربية  الدول  جامعة  ميثاق 
املساندة  تقديم  املشرتك-  العريب  الدفاع 
الالزمة  والتدابري  الوسائل  بكافة  الفورية 
لحامية  العسكري  التدّخل  ذلــك  يف  مبا 
اليمن وشعبه من العدوان الحويث املستمر، 
املتوقّع حدوثه يف أي ساعة  الهجوم  وردع 
الجنوب،  مناطق  وبقية  عدن  مدينة  عىل 
القاعدة  مواجهة  يف  اليمن  ومساعدة 

وداعش«.

عاصفة الحزم وإعادة األمل

شهر  من  أقل  الحزم  عاصفة  عىل  ميض  مل 
عملية  بدء  عن  السعودية  أعلنت  حتى 

إغاثية  إنسانية  عملية  وهي  األمل،  إعادة 
يف  العسكرية  العمليات  ترافق  تنموية 
وهي  الحوثية،  التمرّد  ميليشيا  ضد  اليمن 
الحروب،  تاريخ  يف  فريدة  إنسانية  بادرة 
االقتصادي  بثقلها  السعودية  رمت  فقد 
اليمني،  الشعب  وإغاثة  اليمن  لدعم 
عىل  االنهيار،  من  اقتصاده  عىل  والحفاظ 
املستمر  الحويث  اإليراين  العبث  من  الرغم 
الذي تسبب يف إدخال اليمن بسلسلة من 

الكوارث واملآيس التي مل تنته.

 الدعم اإلنساني واإلغاثي 
السعودي المقدم لليمن

إرســال  عــىل  الــســعــوديــة  عملت   –  1
املحافظات  كافة  إىل  اإلنسانية  املساعدات 
اإلعالم،  وسائل  ونقلت  اليمنية،  واملــدن 
وملسوا  اليمن،  يف  املــواطــنــون  وشــاهــد 
بأنفسهم وصول عرشات اآلالف من أطنان 
السعودية  أرسلتها  التي  واألدوية  األغذية 
تباًعا خالل األعوام السابقة، حيث تجاوزت 
التنموية  السعودية  املساعدات  قيمة 

واإلنسانية املقدمة لليمن حتى شهر نوفمرب 
يزال  وال  دوالر.  مليار   14 مبلغ  2019م 
حتى  مستمرًا  اإلنساين  السعودي  الدعم 
كتابة هذا التقرير، ويف هذا داللة كبرية عىل 
أن السعودية تنطلق يف تعاملها مع الشعب 
إنسانية  مبدئية  منطلقات  من  اليمني 
قيمية، وليست سياسية كام يصورها إعالم 

أطلقه  الذي  اليمني  للنداء  السعودية  العربية  المملكة  تلبية   
الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي ناشد فيه قيادة المملكة 
وطالب بإنقاذ اليمن والتدخل العسكري المباشر إلعادة الشرعية 
الحوثية  بالميليشيا  المتمثل  اإليراني  اليمن من االحتالل  وتحرير 
أمن  لزعزعة  إيـــران  تستخدمها  التي  اإلرهــابــيــة  األدوات  إحــدى 
والقواعد  الثابتة  المبادئ  إطــار  في  يأتي  المنطقة،  واستقرار 
المثلى التي تقف عليها السعودية في تعاملها األخوي الصادق 
مع أشقائها وجيرانها، إضافة إلى أن التدخل السعودي في اليمن 

تدعمه ثالثة شرعيات.
بموجب المادة 51 من ميثاق األمم المتحدة والقواعد العرفية.
ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.

المنبر اليمني– خاص

وقائع ال شعارات

تــــــــنــــــــطــــــــلــــــــق   
ــي  ــ ــةفـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــع  تـــــعـــــامـــــلـــــهـــــا مــ
من  اليمني  الشعب 
مبدئية  مــنــطــلــقــات 
ــة قــيــمــيــة،  ــيـ ــانـ ــسـ إنـ
ولـــيـــســـت ســيــاســيــة 
كــمــا يــصــورهــا إعــالم 
أعـــــــــــــداء الـــشـــعـــب 

اليمني

عاصفة الحزم .. 
األبعاد اإلنسانية والتنموية

12
العدد »21« المنبر اليمني  -  مجلة شهرية

ملف العدد
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أعداء الشعب اليمني. 

2 - الدعم التنموي: دعمت السعــــودية كـــــافة 
املجاالت  اليمن، وخاصة يف  التنموية يف  القطاعات 
التي متّس الحياة اليومية للشعب اليمتي، وأبرزها: 
والتعليم،  والصحة،  والكهرباء،  املياه،  قطاعات 
السعودي  الربنامج  السعودية  وأنشأت  والطرقات. 
إلعادة إعامر وتنمية اليمن ألجل املبارشة يف إنجاز 

املشاريع يف تلك القطاعات وغريها.

3 -الودائع السعودية البنكية لدعم استقرار العملة 
اليمنية: دعمت السعودية العملة اليمنية مبا يزيد 
بعدما  وخاصة  2012م  منذ  دوالر  مليارات   4 عن 
األجنبية  العلمة  نهب  إىل  الحويث  ميليشيا  عمدت 
من البنك املركزي، وتسببت بتدهور مخيف للعملة 
كافة  يف  األسعار  ارتفاع  من  صاحبه  وما  اليمنية، 
فاقم  الغذائية والدوائية والخدمية، وهو ما  السلع 
املأساة اإلنسانية، وجلب املجاعات للشعب اليمني، 
ولوال فضل الله وتدارك السعودية للموقف النزلقت 

اليمن نحو قعر الهاوية املريعة. 

دعم مساعي الحكومة الشرعية لممارسة 
سلطاتها في المحافظات المحررة

املتواصل  دعمها  يف  صادقة  السعودية  كانت 
لحضورها  ومساندة  ومؤيّدة  الرشعية  للحكومة 
إنجاز  فور  املوقف  هذا  تجىل  وقد  املحافظات،  يف 
مثل  حيث  عدن،  املؤقتة  العاصمة  تحرير  عملية 
ذلك انتصاًرا حظي بارتياح شعبي كبري، ملا له من أثر 

إنساين وتنموي انعكس عىل حياة اليمنيني.

إنجاز اتفاق الرياض

منصوص  وتنموية  إنسانية  أبعاد  الرياض  التفاق   
اململكة  جمعت  ولذلك  االتفاق؛  بنود  يف  عليها 
العربية السعودية رفاق النضال اليمني ضد ميليشيا 
أن  عدن  وكادت  بينهم،  الخالف  دّب  حني  الحويث 
الحكومية  القوات  بني  دموية  مواجهات  تشهد 
وعنارص املجلس االنتقايل، وأنجزت السعودية اتفاقًا 
سعودية  مبساٍع  اليمنية  األطراف  وقّعته  تاريخيًا 
وتم إخامد الفتنة. وال يزال الشعب اليمني يتطلّع 
الذي  األرض  عىل  لالتفاق  الكامل  التنفيذ  إىل 
يف  خارجيتها  وزارة  بيان  يف  السعودية  إليه  دعت 
عىل  اململكة  حرص  أكّد  ما  وهو  17رجب1441هـ 
اليمني من خالل  للشعب  والسالم  التنمية  تحقيق 
االلتزام الكامل والترسيع بتنفيذ بنود اتفاق الرياض.

-دعمت اململكة العربية السعودية الجهود األممية 
كافة وخطط األمم املتحدة ومنظامتها املختلفة ماليًا 
ولوجستيًا، وشمل ذلك كل أنواع الدعم والتسهيالت 
للقيام بأدوارها اإلنسانية واإلغاثية يف اليمن. وكانت 
العلميات  لجهود  عامليًا  األكرب  الداعم  السعودية 
اإلنسانية واإلغاثية واإلمنائية التي تنّفذها منظامت 
األمم املتحدة يف اليمن بحسب ترصيحات وتقارير 
األمم املتحدة نفسها، حيث قال وكيل األمني العام 
لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف 
تعّد  السعودية  إن  لوكوك:  مارك  الطوارئ  حاالت 
اإلنسانية  االستجابة  الداعمني واملمولني لخطة  أكرب 
يف اليمن، مشريًا إىل أن الدعم السعودي املقّدم عرب 
مركز امللك سلامن لإلغاثة واألعامل اإلنسانية شمل 
جميع املجاالت، وساعد األمم املتحدة ووكاالتها يف 

توفري سبل العيش الكريم لـ13 مليون ميني. 

اإلسهام الفاعل في إنجاح المؤتمرات 
الدولية الداعمة لليمن

االجتامع   2017 يف  السعودية  استضافت  وقــد 
مبشاركة  اليمن  يف  املانحة  الدول  ملؤمتر  التمهيدي 
مبا  عدة،  مالية  وصناديق  الدويل  والبنك  دولة   50
التعاون  مجلس  دول  يف  التنموية  الصناديق  فيها 
الدويل،  النقد  وصندوق  الدويل،  والبنك  الخليجي، 
للتنمية  العريب  والصندوق  العريب،  النقد  وصندوق 
للتنمية،  اإلسالمي  والبنك  واالجتامعية،  االقتصادية 
والصناديق  املؤسسات  أغلب  الرياض  وحشدت 
اليمن  دعم  لإلسهام يف  العاملية  واالقتصادية  املالية 

1313تنمويًا واقتصاديًا.
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 مؤتمر إعالن الرياض 
ومخرجاته الداعمة لليمن  

الالزمة 	  املوارد  اإلعامر بحشد  إعادة   
وبدعم من األشقاء يف مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية واملجتمع الدويل.

 العمل عىل إنجاز اسرتاتيجية وطنية 	 
ملعالجة األوضاع االقتصادية.

بيئة 	  وإيجاد  مستدام  اقتصاد  بناء   
استثامرية يف اليمن.

 العمل مع األشقاء يف مجلس التعاون 	 
تحسني  عىل  العربية  الخليج  لــدول 
الخليج  يف  اليمنيني  املغرتبني  أوضــاع 
وفتح املجال أمامهم للحصول عىل فرص 
لدول  التعاون  مجلس  دول  يف  عمل 
الخليج العربية وفق اسرتاتيجية تخدم 

تأهيل اليمن اقتصاديًا واجتامعًيا.

واملصابني 	  الــشــهــداء  أرس  رعــايــة   
وضحايا  مترري  وجميع  والنازحني 

الحروب.

 تنسيق وتحقيق برنامج إغايث إنساين 	 
عاجل. 

املدنيني 	  لحامية  السعودية  جهود 
واألطفال يف اليمن.

املتحدة 	  ــم  األم السعودية  دعــت   
لالستجابة لـ 6 مطالب إنسانية لتعزيز 

حامية املدنيني يف اليمن، وهي: 

 إدارة مطار صنعاء الدويل.	 

الحديدة 	  ميناء  عــىل  اإلرشاف   
االسرتاتيجي.

 االلتفات للوضع املأساوي يف تعز. 	 

استقاء املعلومات من مصادر موثوقة.	 

ــال 	  ــني إلدخـ ــي ــالب ــق الــضــغــط عــىل االن
املساعدات.

عدم تجاهل دور التحالف والرشعية.	 

ــة  ــوديـ ــعـ ــسـ الـ رمــــــت   
ــادي  ــصـ ــتـ ــثــقــلــهــا االقـ ب
ــيــمــن وإغـــاثـــة  لـــدعـــم ال
الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي، 
والحفاظ على اقتصاده 
من االنهيار، على الرغم 
مـــن الــعــبــث اإليـــرانـــي 
ــمــر  ــمــســت ـــي ال ــوثـ الــــحــ
اليمن في  أدخــل  الــذي 
ــكــوارث  ال مــن  سلسلة 

والمآسي التي لم تنته



 البد أن تدرك 
الحكومة الشرعية 

وقيادة التحالف 
أن القبول بأقل 

من النصر وبأقل 
من العودة إلى 

صنعاء، هو هزيمة 
مكتملة األركان، 

سوف تفتح المجال 
واسًعا إليران 

وأذرعها لتعبث 
بالمنطقة كيفما 

تريد

ملف العدد

األيام األولى لثورة الخميني في العام 1979، كشف   منذ 
الثيوقراطية  الجديد في طهران عن مالمحه  النظام 
العربية والمحيط اإلسالمي،  باتجاه المنطقة  التوسعية  ومطامعه 
معلًنا ما أسماه »مبدأ تصدير الثورة«، ذلك المبدأ الذي يفصح عن 
نوايا شريرة يضمرها الماللي باتجاه المنطقة وتأطيرها على نمطهم. 

معركة مصير..
ليس أمامها إال النصر

عادل األحمدي 

مع  مشكلة  بتفجري  آنذاك،  الجديد  النظام  بدأ 
أرضون  معاهدة  من  وتنّصل  العراق، 

الحدودية، وقال حسن بني 
رئيس  أول  صدر، 

ية  ر لجمهو
إيــــــــران 
إلسالمية  ا
يومها: »ال 
ستطيع  أ

دخــول  عــن  جييش  أمــنــع  أن 
الكاتب  ذكره  ملا  وفًقا  بغداد«، 
كتابه  يف  هيكل  حسنني  محمد 
»مدافع آيات الله«. ووفًقا لهيكل؛ 
نحو  سعى  من  هي  طهران  فإن 
ــجــاد خطر  ــرب؛ وذلـــك إلي ــح ال
خارجي يستطيع مبوجبه املاليل أن 
-الرافض  اإليراين  الداخل  يحكموا 
وأحكام  والــنــار  بالحديد  لهم- 

الطوارئ. 

نشبت الحرب العراقية اإليرانية يف العام ١٩٨٠، 
وأكلت مليوين قتيل من الطرفني، وأعلن خميني 
توقّفها يف العام 1988 »كمن يتجرّع السم«. ولقد 
بدعم  العراق  جانب  إىل  العريب  املحيط  وقف 
التعاون  مجلس  يف  األشقاء  مقدمته  ويف  سخي، 

الخليجي.

اإليرانية استأنفت بعد انتهاء الحرب العراقية 

رئيس مركز نشوان الحميري 
للدراسات واإلعالم

14
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 هي معركة مصير 
ليس أمامنا فيها 

من خياٍر غير النصر، 
وهذا ما تدركه 
قيادة التحالف 

التي فشلت أمامها 
كّل الضغوط

 الشعب اليمني 
مستعدٌّ لتحّمل 

المزيد من المعاناة 
مقابل حسٍم واضح 

وكامل وانفراجة 
حقيقية وجذرية

بأساليب  وبدأت  الثورة،  تصدير  مبدأ  إيران 
»نرصة  براقة  شعبوية  شعارات  وتحت  ناعمة 
بغرس  قامت  املــقــاومــة...«،  محور  القدس، 
أذرعها يف أكرث من بلد، ومل تندمل بعد الجراح 
العراقي للكويت يف  الغزو  التي خلّفها  العربية 
سنوات  بعد  الجميع  صحا  حتى   ،1990 العام 
بشكل  نفسه  عن  يكشف  اإليراين  الخطر  عىل 
العام  مارس  يف  بغداد  احتالل  بعد  شاخص، 
وتهجري  إبــادة  من  ولحقه  رافقه  بعد   2003
مثل هذا  أن  مدن، عىل  وطمس هوية ومسح 
الجنون اإليراين قد نال كذلك من تركيز العرب 
بها  وألحق  فلسطني،  املركزية  قضيتهم  عىل 

عميق الرضر.

وإزاء هذا الخطر واضح املالمح، تباينت مواقف 
الدول العربية، ما بني موقٍف يسعى إىل احتواء 
يف  ــران  إي ــاج  إدم طريق  عن  ــراين  اإلي الخطر 
املنظومة األمنية للمنطقة، وموقف آخر يرى أن 
أصحاب املوقف األول يُحققون إليران ما تريده 
إن تم إدخالها عىل هذا النحو، بسبب خربتها يف 
التوغل والهدم من الداخل. واختار أصحاب هذا 
الرأي موقًفا صلبًا يف مواجهة التمدد اإليراين، ويف 
السعودية  العربية  اململكة  الدول  طليعة هذه 
ثالث  العربية. وهناك موقف  وجمهورية مرص 

راح ينصهر مع املرشوع اإليراين ويكون وكياًل له، 
وهذا ما فعله نظام األسد يف سورية. 

االرتباك  بني  مواقفها  تذبذبت  أخــرى  دول 
والحياد واملواجهة أحيانًا، لكن األيام أثبتت أن 
موقف الدول التي قررت مواجهة هذا التوسع 
عىل  وكان  الصائب،  هو  كان  املجنون  الطائفي 
املوقف،  هذا  تبعات  تتحمل  أن  الدول  هذه 
االبتزاز  من  لحملة  ذلــك  بسبب  وتعرّضت 
إيران  قبل  من  السياسية  واملزايدة  اإلعالمي 

وأذرعها يف املنطقة. 

الحوثيني  بدخول  أوّجه  الفاريس  املرشوع  بلغ 
إىل صنعاء يف 21 سبتمرب 2014، ووجدت دول 
الخليج العريب وبعض الدول العربية واإلسالمية 
التدخل؛  لهذا  حدٍّ  وضع  إىل  مضطرة  نفسها 
حتى ال تتساقط عواصم أخرى، ومن ثم جاءت 
»عاصفة الحزم« بطلب من الحكومة الرشعية، 
ضمن »تحالف دعم الرشعية يف اليمن« بقيادة 

اململكة العربية السعودية. 

معركة مصير

لن نتحّدث هنا عن أهمية مثل هذا التحالف، 
واسرتاتيجية  تاريخية  أهمية  من  ميثّله  وعام 
لألمن القومي العريب يف هذه السنوات الفارقة، 
ولكن املهم اليوم هو التذكري بأن خمس سنوات 
من مواجهة أذرع إيران يف املنطقة أثبتت إىل أي 
حدٍّ هي خطورة هذا املرشوع، وأن التأّخر عن 

مواجهته كان سيكلّف الكثري. 

اليوم وبعد خمس سنوات من انطالق عاصفة 
دولية  ضغوطات  تنهال  األمل،  وإعادة  الحزم 
والتحالف  الرشعية  الحكومة  إجبار  تريد  عدة، 
سالم  مفاوضات  يف  االنخراط  عىل  لها  الداعم 
سيطرة  وإنهاء  الدولة  عودة  واقًعا  تحقق  ال 
امليليشيا، بل تفيض وفًقا ملا تشري إليه مختلف 
أمر  كسلطة  للحوثيني  التسليم  إىل  املامرسات، 
وهذا  األقــل،  عىل  سيطرتهم  مناطق  يف  واقع 
يعني فيام يعنيه أن هذا التحالف العريض لو 
استجاب لتلك الضغوطات، فإنه يكون قد فشل 
التي جاء من أجلها. وصيغة  املهّمة  يف تحقيق 
السالم املعّدة ما مل تحقق استعادة صنعاء فإنها 
أقوى  ضّم  لتحالٍف  هزمية  إعالن  سوى  ليست 

سيكون  ما  بالضبط  وهذا  املنطقة،  يف  البلدان 
أثره أكرث بكثري لو أن الحوثيني استمروا باليمن 

دون قيام التحالف.

من هنا، البد أن تدرك الحكومة الرشعية وقيادة 
التحالف أن القبول بأقل من النرص وبأقل من 
العودة إىل صنعاء، هو هزمية مكتملة األركان، 
سوف تفتح املجال واسًعا إليران وأذرعها لتعبث 
املرشوع  ذلك  ويعطي  تريد،  كيفام  باملنطقة 
للميض  تدفعه  هائلة  معنوية  جرعًة  الرشير 
حلم  وتحقيق  العربية  األنظمة  بقية  نخر  يف 
االمرباطورية الفارسية. ويأيت مثل هذا التحذير 
إلدراكنا  بل  الحرب،  استمرار  يف  رغبة  ليس 
ليسوا  الحوثيني  أن  بالشواهد  واملعّمد  التام 
للتعايش  قاباًل  ليس  ومرشوعهم  سالم،  بضاعة 
والتسامح، وأنهم آلة حرب لن تتوقف حتى لو 

توقّف التحالف والرشعية.

ال ينبغي التساهل أبًدا يف مسألة الحسم تجاه 
إمكانيات  عىل  استوىل  الذي  الحويث  املرشوع 
ومبنطٍق  بحزم  الوقوف  كذلك  وينبغي  دولة، 
قوي أمام كافة الضغوط األممية والدولية التي 
تريد سْوق الشعب اليمني إىل محرقة تاريخية 
بقاء  إذ  اإلنساين؛  الوضع  تدهور  ذريعة  تحت 
الذي  الحقيقي  الخطر  هو  كسلطة  الحوثيني 
عىل  التأكيد  ومبقدروي  واملنطقة.  اليمن  يهدد 
من  املزيد  لتحّمل  مستعدٌّ  اليمني  الشعب  أن 
وانفراجة  وكامل  واضح  حسٍم  مقابل  املعاناة 
يتطلّب  الحسم  هذا  لكن  وجذرية.  حقيقية 
مع  التعامل  طرق  من  كثري  تغيري  بالرضورة 
هذا امللف، وكذلك استبدال الكثري من األدوات 
طيلة  فشلها  أثبتت  التي  والتنفيذية  القيادية 
وبشكٍل  القضاء  يستلزم  كام  املاضية.  السنوات 
مكونات  بني  الخالف  أسباب  كافة  عىل  حازٍم 

الصف اليمني الرافض للحويث جنوبًا وشاماًل. 

خياٍر  من  فيها  أمامنا  ليس  مصري  معركة  هي 
التحالف  قيادة  تدركه  ما  وهذا  النرص،  غري 
التي فشلت أمامها كلُّ الضغوط، والنرص ليس 
معجزة، وال هو صعب املنال، بل هو أسهل ما 
وبشكل  القناع  سقط  أن  بعد  خصوًصا  يكون، 
أبناء  غالبية  أمــام  امليليشيا  هذه  عن  كامل 

الشعب.

الحوثيون ليسوا بضاعة 
ــالم، ومــشــروعــهــم  ــ سـ
للتعايش  ــاًل  قــاب لــيــس 
والــتــســامــح، فــهــم آلــة 
تتوقف حتى  لــن  حــرب 
لـــو تـــوّقـــف الــتــحــالــف 

والشرعية
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واملكسيك  األمريكية  املتحدة  الواليات  بني 
من التالحم الشعبي ما استعىص عىل النظام 
تنظيمه،  حتى  أو  فصله  نفسه  األمرييك 
اختلف  وإن  الشعبني،  واحــديــة  بحكم 

املرشوعة  غري  فالهجرات  سياسيًا،  النظامان 
الجدليات  إحــدى  املنظم  غري  واالغــرتاب 
املتحدة األمريكية  الواليات  التي مل تستطع 
ضبطها مع جارتها املكسيك، عىل الرغم من 
الفارق املهول جًدا بني إمكانيات الواليات 
املتحدة األمريكية من جهة واملكسيك من 
جهة أخرى. وذات الشأن أيًضا مع أغلب 
دول االتحاد األورويب التي تنزع إىل أرومة 
برشية متقاربة، وكام متثل املكسيك عامل 
كذلك  األمريكية  املتحدة  للواليات  قلق 
أوروبا؛  لجنوب  قلق  حالة  اليونان  متثل 
أمريكا  بني  العازل  الجدار  بناء  فشل  لذا 
املتطرفني  دعوات  فشلت  كام  واملكسيك، 
يف أوروبا لعزل اليونان عنها؛ بل إن الدعم 
»اليونان«  الهلينية  للجمهورية  األورويب 

يصل إىل مليارات الدوالرات سنويًا. 

املــذكــوريــن  النموذجني  مــن  ــا  وقــريــبً
»تايوان،  األربعة  األسيوية  النمور  آنًفا 

الجنوبية«  وكوريا  كونغ  هونغ  سنغافورة، 
التي وصلت فيام بعد إىل ما عرف بالنمور 
السبعة وقد أضيف إليها: ماليزيا - اندونيسيا 
– الفلبني. وجميعها نهضت مبساعدة الصني 
أكرث،  بها  اليابان  اهتامم  كان  وإن  واليابان، 
واحدة،  أمة  السبعة  النمور  هذه  أن  ذلك 
وأنظمته،  ــه  دول تعددت  واحــد  وشعب 
املتقدمة صناعيًا  اليابان  إليها  تنظر  وبالتايل 
أشقائه  إىل  األكرب  األخ  ينظر  كام  ومعرفيًا 
الصغار منذ مطلع تسعينيات القرن املايض، 
عىل  يطرأ  قد  ما  بعض  عن  النظر  برصف 
تعود  نتوءات  من  أحيانًا  السياسة  سطح 
أن  إال  الدول،  هذه  بني  اللحظة  تكتيك  إىل 
فاعلية،  األكرث  هي  الدول  هذه  شعبويات 
واألكرث ترابطًا، وفوق أن تؤثر عليها خالفات 

السياسة الطارئة. 

الواحد  للشعب  التاريخي  االمــتــداد  إن 
أنظمته  تعددت  وإن  الواحدة  والجغرافيا 

ملف العدد
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تزدهي السعودية 
في أبهى حلل 

االستقرار 
السياسي 

واالقتصادي، 
وبالتالي فهي 

حاميتنا العربية 
واإلسالمية، 

وقلعتنا العتيدة 
التي تمّثل حائط 

صد كبير جراء 
العدوان اإليراني.

عالئق التاريخ ووشائج الجغرافيا

     ثابت األحمدي
باحث في شؤون الفكر 

اإلسالمي والتاريخ السياسي

السياسية  ثمة  محدداتها  لها  الـــدول  بين  عــالقــات 
ــة الـــتـــي تــنــظــمــهــا األعـــــراف  ــرســمــي ــا ال ــرهــ وأطــ

التي تستعصي  بين الشعوب  الدبلوماسية، وثمة عالقات 
معين،  رسمي  بإيقاع  ضبطها  أو  التأطير  أو  التحديد  على 
حاكمة على  الشعبي  األمم في مستواها  تقاليد  أن  ذلك 
تقاليد الدول كمؤسسات وسيادة، بل إن تقاليد العالقات 

صدى  ــ  األمــر  حقيقة  في  ــ  هي  والفوقي  الهرمي  مستواها  في  الدبلوماسية 
النعكاسات العالئق الشعبية وتبٌع لها. 

المملكة واليمن.. 

العدد »21« المنبر اليمني - مجلة شهرية
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يف  كامنة  الود  حالة  عىل  يبقي  السياسية 
أعاصري  اشتدت  مهام  الشعوب،  ــي  الوع

السياسة أو اضطرم أوارها. 

ـ وبعد هذا االستعراض  ومن نافلة القول هناـ 
كلها  العربية  الجزيرة  إن  نقول:  ــ  الرسيع 
موّحدة  واحدة  وتاريخية  جغرافية  وحدة 
الفروقات  عن  النظر  برصف  التاريخ،  عرب 
اليسرية أو الشكليّة بني هذا القطر أو ذاك، 
التاريخ  واحدية  تؤكّد  فوارق سطحية  وهي 
ذلك  املشرتك.  واملصري  واالنتامء  والجغرافيا 
أوىل  تشّكلت  املنطقة  هذه  أديم  عىل  أن 
بقية  إىل  عربت  ومنها  اإلنسانية،  الحضارات 
بقاع املعمورة، وعليها أيًضا تشّكلت حضارة 
اإلسالم التي امتّدت إىل أجزاء كبرية من رشق 
واحدة  عائلة  الجميع  ومثّل  وغربها،  األرض 
وكانوا  الفاتحني،  القادة  فكانوا  الغري،  أمام 

حملة العلم والدين مًعا. 

عن  أمــا  كلها،  العربية  الجزيرة  عن  هــذا 
ففيهام  السعودية  العربية  واململكة  اليمن 
التاريخي  واملشرتك  الجغرايف  التداخل  من 
ما  الثقافية  واألنساق  االجتامعية  والعالئق 
ومنذ  قط،  العامل  دول  من  دولتني  بني  ليس 
منتصف القرن العرشين وإىل اليوم واململكة 
العربية السعودية متثّل األب الحاين والشقيق 

األكرب لكل دول املنطقة، ومنها اليمن، ويكفي 
يف الوقت الحارض احتضان اململكة ملا يقارب 
مختلف  يف  يعملون  مغرتب،  ميني  مليوين 
املهن والحرف التجارية، ميثلون ــ فيام ميثلون 
أشّد  يف  للوطن  كبرية  اقتصادية  دعامة  ــ 
هؤالء  ولوال  حرًجا،  اليمني  التاريخ  لحظات 
املغرتبون يف اململكة العربية السعودية لكان 

الوضع أكرث سوًءا، بل لعّمت املجاعة أكرث. 

العربية  اململكة  مسؤولية  أن  والــواقــع 
السعودية اليوم كبرية؛ باعتبارها مرجعية كّل 

ومنطقتنا  خاصة  والعربية،  اإلسالمية  الدول 
جراء  استثنائية،  تحّول  حالة  تعيش  العربية 
الشأن  تفاصيل  يف  املجويس  اإليراين  التدخل 
يف  اململكة  تزدهي  الذي  الوقت  يف  العريب، 
واالقتصادي،  السيايس  االستقرار  حلل  أبهى 
واإلسالمية،  العربية  حاميتنا  فهي  وبالتايل 
كبري  صد  حائط  متثّل  التي  العتيدة  وقلعتنا 
يستهدفون  الذين  املجوس  عــدوان  جــراء 
ثرواتنا، كام يستهدفون عقيدتنا وفكرنا عىل 

حّد سواء.

تحتضن السعودية 
مليوني يمني 

مغترب، يعملون 
في مختلف المهن 

والحرف التجارية، 
يمثلون ــ فيما 

يمثلون ــ دعامة 
اقتصادية كبيرة 
للوطن في أشّد 

لحظات التاريخ 
اليمني حرًجا.
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ــقــرن  ــذ مــنــتــصــف ال مــن
اليوم  وإلـــى  العشرين 
ــيــة  ــعــرب والــمــمــلــكــة ال
األب  تمّثل  السعودية 
ــي والـــشـــقـــيـــق  ــ ــان ــحــ ــ ال
دول  ــّل  ــ ــكـ ــ لـ األكــــــبــــــر 
المنطقة، ومنها اليمن

رجب 1441هـ  - مارس 2020م
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السلطات  عىل  الحوثية  امليليشيا  انقالب  منذ 
اليمني  اإلعالم  مّر  2014م  سبتمرب  يف  الرشعية 
اإلعالم  وتعرض  التاريخ،  عرب  مراحله  بأسوأ 
واإلقصاء،  التنكيل  أساليب  ملختلف  واإلعالميون 
إىل  صنعاء  العاصمة  الحوثية  امليليشيا  وحولت 
مدينة بال إعالم، وأطلقت عىل أنقاض املؤسسات 
الكراهية  تبّث  طائفية  مؤسسات  اإلعالمية 
اإليرانية  اإلرهاب  مشاريع  وتدعم  والطائفية، 

يف اليمن.

وسنسلط الضوء عىل أهم املحطات التي مّر بها 
اإلعالم اليمني بعد انقالب امليليشيا الحوثية، من 
السعودي  الدعم  إىل  وصواًل  وانتهاكات،  جرائم 

املستمر للمؤسسات اإلعالمية اليمنية.

حرب حوثية على اإلعالم اليمني

الجرائم  مختلف  الحوثية  امليليشيا  ارتكبت 
واالنتهاكات بحق الصحفيني واإلعالميني اليمنيني، 
والتعذيب،  واالختطاف  القتل  حــّد  وصلت 
ورشدت أكرث من ألفي صحفي من منازلهم، لجأ 
العربية  اململكة  القريب  الشقيق  إىل  غالبيتهم 

السعودية وبعض العواصم العربية.

وعند اجتياح امليليشيا الحوثية للعاصمة صنعاء 
التلفزيون  مبنى  صوب  قذائفها  أوىل  كانت 
ولرتتكب  الــدولــة،  صــوت  إلسكات  الرسمي؛ 
وشهود  العدسات  عن  بعيداً  جرامئها  امليليشيا 
الحقيقة، وهو األمر الذي استمرت فيه امليليشيا، 
التلفزيونية  القنوات  جميع  أغلقت  حيث 
مبنى  إمكانيات  وسلمت  واألهلية،  الحكومية 
لبث  منابر  إىل  لتحولها  ألتباعها؛  التلفزيون 
يخدم  الــذي  والطائفي  التحرييض  الخطاب 

األجندة الحوثية واإليرانية.

رسمية  قنوات  أربع  الحوثية  امليليشيا  أغلقت 
اليمن  »قناة  األوىل  الرسمية  القناة  فيها  مبا 
األهلية  القنوات  مقرات  وهاجمت  الفضائية«، 
التي تجاوز عددها آنذاك عرش قنوات فضائية، 
وأغلقت مكاتب 18 إذاعة محلية مبا فيها إذاعة 
صنعاء الربنامج العام، وسلّمت مقراتها ألتباعها؛ 
الطائفية والتحريضية، وأوقفت  الخطابات  لبث 
وعــرشات  يومية،  صحيفة   20 نحو  إصـــدار 
واملجالت  الصحف  ومثلها  األسبوعية،  الصحف 

مناطق  إعالم يف  من  تبقى  ما  ليتحول  الدورية، 
طائفي  إعــالم  إىل  الحوثية  امليليشيا  سيطرة 

سّخرته امليليشيا لدعم مرشوعها التدمريي.

 30 من  أكرث  مبقتل  الحوثية  امليليشيا  تسببت 
باستخدامهم  قتلتهم  بعضهم  مينيًا،  صحفيًا 
يوسف  الصحفيني  مع  دروًعا برشية كام حدث 
قناصو  قتلهم  وآخرون  قابل،  وعبدلله  العيزري 
امليليشيا وسط مدينة تعز، وأبرز ضحايا القنص 
الحويث املصور الصحفي محمد اليمني، واملصور 
محمد الشيباين، فيام اغتالت امليليشيا الصحفي 
عىل  باإلعدام  وحكمت  بالسم،  العبيس  محمد 
وقتلت  واستهدفت  الجبيحي،  يحيى  الصحفي 
والجوف  والبيضاء  تعز  يف  صحفيني  بالقذائف 
للمراكز  املستمر  االستهداف  إىل  إضافة  ومأرب، 
مأرب  محافظتي  يف  اإلعالمية  واملؤسسات 
والجوف، وحاولت املليشيا الحوثية إلغاء شهود 
وانتهاكات  جرائم  من  ترتكبه  ما  عىل  الحقيقة 
مختلف  وارتكبت  اليمني،  الشعب  أبناء  بحق 

الجرائم بحق اإلعالم واإلعالميني اليمنيني. 

به  مّر  الــذي  املأساوي  الوضع  هذا  ظل  ويف 
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السعودية  بنفس  العربية  المملكة  من  المقّدم  واإلسناد  الدعم  في  المستوى 
تقدم  اليمن،  في  واإلنسانية  واالقتصادية  التنموية  القطاعات  لمختلف 
المملكة دعمها لقطاع اإلعالم، وربما يتجاوز ذلك بكثير؛ كونها تستضيف المئات من اإلعالميين 
والصحفيين اليمنيين، وتستضيف القنوات التلفزيونية الحكومية واألهلية المساندة للحكومة 

الشرعية، إضافة إلى اإلذاعات والمواقع اإلخبارية.

المنبر اليمني– خاص

ملف العدد

رعاية واهتمام تعكس المواقف 
األخوية المشرفة للمملكة

ــحــكــومــة  ـــــــــَرت ال  وفَّ
الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة 
مـــــــقـــــــّرات ومـــكـــاتـــب 
ودعًما  واستوديوهات 
كافًيا لتنطلق المعركة 
ــة مــتــزامــنــة  ــيـ ــالمـ اإلعـ
المعارك  انــطــالق  مــع 
جبهات  في  الميدانية 

القتال.

اإلعالم اليمني في ضيافة السعودية.. 

العدد »21« المنبر اليمني - مجلة شهرية
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اإلعــــــــــالم  عــــــــــزز    
الـــســـعـــودي الــجــبــهــة 
ــد  اإلعـــــــالمـــــــيـــــــة ضـ
الــحــوثــيــة  الميليشيا 
إيــران،  من  المدعومة 
ــر طـــاقـــاتـــه  ــفـ ــنـ ــتـ واسـ
الحزم  عاصفة  لــدعــم 
ــعــادة  ومـــعـــركـــة اســت

الشرعية في اليمن.

ــل عـــــــودة بــث  ــ ــّث  مــ
ــاة الـــرســـمـــيـــة  ــ ــن ــ ــق ــ ال
اليمن  األولـــى »قــنــاة 
ــــة« عــلــى  ــي ــ ــائ ــضــ ــفــ ــ ال
من  الصناعية  األقمار 
السعودية  العاصمة 
نهبها  ــعــد  ب ــــاض  ــري ــ ال
الميليشيا  قــبــل  مــن 
ــة نـــقـــطـــة  ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ الـ
ــّول مـــهـــّمـــة فــي  ــحــ ــ ت
ســـيـــر الـــمـــعـــركـــة ضــد 

الميليشيا الحوثية

الصادق  األخــوي  املوقف  كان  اليمني  اإلعــالم 
طوق  هو  السعودية  العربية  اململكة  قيادة  من 
واإلعالميني  ولإلعالم  كافة،  اليمني  للشعب  نجاة 
استضافتهم،  خالل  من  خاصة،  بصفة  اليمنيني 
جرائم  لكشف  بواجباتهم  القيام  من  ومتكينهم 

املليشيا الحوثية وانتهاكاتها.

دعم سعودي لإلعالم اليمني

إىل  اليمنيون  والصحفيون  اإلعالميون  وصــل 
أقالمهم  ســوى  بحوزتهم  يكن  ومل  اململكة 
وأحالمهم، فقدمت لهم اململكة كافة التسهيالت 
ووفرت لهم الدعم والرعاية، ورّحبت بكل من لجأ 
إليها، ومتكن غالبيتهم من استعادة أنشطتهم يف 

مختلف املؤسسات والوسائل اإلعالمية.

عبدربه  الرئيس  وصول  بعد  كثرية  أيام  متر  ومل 
الرياض  السعودية  العاصمة  إىل  هادي  منصور 
وقد  إال  اليمن،  إلنقاذ  الحزم  عاصفة  وإطــالق 
من جديد  اليمنية  التلفزيونية  القنوات  انطلقت 

بدعم ومتويل واستضافة السعودية.

ــوزارة  ب ممثلة  السعودية  الحكومة  ــرَت  وفَـّ
ومكاتب  مقرّات  املختصة  والجهات  ــالم  اإلع
واستوديوهات، ومخصصات مالية لتنطلق املعركة 
اإلعالمية متزامنة مع انطالق املعارك امليدانية يف 

جبهات القتال.

قناتا اليمن وعدن 

مثّل عودة بث القناة الرسمية األوىل »قناة اليمن 
العاصمة  من  الصناعية  األقامر  عىل  الفضائية« 
قبل  من  ونهبها  إيقافها  بعد  الرياض  السعودية 
سري  يف  مهمة  تحّول  نقطة  الحوثية  امليليشيا 
قناة  بعدها  ومن  الحوثية،  امليليشيا  املعركة ضد 
القنوات  وطواقم  مذيعو  وتوافد  الفضائية،  عدن 
نداء  لتلبية  واملحافظات  العواصم  مختلف  من 
الجهود  إىل  يعود  ذلك  وكّل  والواجب،  الوطن 
توفري  يف  السعودية  املعنية  والجهات  املخلصة 
املكاتب  وكذا  احتياجاتها  بكّل  االستوديوهات 

واملكافآت املالية.

إذاعتا صنعاء وصعدة 

له  الكبري  واالحتياج  اإلذاعــي  الصوت  وألهمية 

قطعت  أن  بعد  اليمنية  املحافظات  مختلف  يف 
واالنرتنت  الكهرباء  خدمات  الحوثية  امليليشيا 
السعودية  الجهود  أعادت  املحافظات،  يف معظم 
العاصمة  من  بثّها  العام  الربنامج  صنعاء  إذاعة 
مخاطبة  يف  مبهمتها  لتقوم  الرياض  السعودية 

الجمهور اليمني يف الجبال والوديان.

استوديوهات  السعودية  اإلعالم  وزارة  وفتحت 
إذاعة الرياض لتطلق منها اإلذاعة، وقّدمت كافة 
بباقة  انطلق  التي  لطاقمها  والرعاية  التسهيالت 
لدعم  اليمني  الشعب  تخاطب  متنوعة  برامجية 

املعركة الوطنية الستعادة مؤسسات الدولة.

إذاعة  بث  السعودية  الجهود  أعادت   2019 ويف 
الرياض،  السعودية  العاصمة  من    FMصعدة
لها مختلف اإلمكانيات لتستعيد مهمتها  ووفرت 
الوطنية يف مخاطبة الجمهور اليمني، والسيام أبناء 
محافظة صعدة الذين حّولتهم امليليشيا الحوثية 
إىل وقود للحرب، وحّولت صعدة إىل مركز لتصدير 

األطفال إىل محارق املوت.

وكالة سبأ وصحيفة الثورة

استأنفت  أيًضا  الرياض  السعودية  العاصمة  من 
نشاطها،  الرسمية  اليمنية  الصحفية  املؤسسات 
وأطلقت الجهود السعودية يف وقت مبكر وكالة 
امليليشيا  حرفت  أن  بعد  »سبأ«  اليمنية  األنباء 
وقّدمت  مساره،  عن  الرسمي  املوقع  الحوثية 
السعودية كافة االحتياجات لطاقم الوكالة، ومثلها 
استعادت  التي  الرسمية  الثورة  صحيفة  أيًضا 
أهم  من  وهام  اإللكرتونية،  بنسختها  نشاطها 
املتابع  عليها  يعتمد  التي  الرسمية  املؤسسات 

اليمني يف استقاء األخبار واملعلومات.

مجلة المنبر اليمني

املهمة عىل  الشواهد  أبرز  ومن 
لإلعالم  السعودية  الجهود  دعم 
التقرير  هذا  ينرش  أن  اليمني 
اليمني«؛  املنرب  »مجلة  عــرب 
الجرائم  الرائدة يف كشف  املجلة 
وتصدر  الحوثية،  واالنتهاكات 
الشؤون  وزارة  واهتامم  برعاية 
تأكيد  وهو  السعودية،  اإلسالمية 
الجهات  وتكامل  تناغم  عــىل 
اإلعالم  السعودية يف دعم  املعنية 
ومن  القيادة،  من  بــدءاً  اليمني 
إىل  وصوالً  املختلفة،  الوزارات  ثم 

الشعب السعودي الكريم.

مكرمة ملكية للصحفيين اليمينين  

أُضيف  اليمنيني  للصحفيني  السعودية  الرعاية 
سلامن  امللك  من  خاصة  مكرمة  2019م  يف  لها 
بعالج  سامياً  أمــراً  أصدر  الذي  العزيز  عبد  بن 
اململكة  املتواجدين يف  اليمنيني  الصحفيني  جميع 
يف  مجاناً  األوىل  الدرجة  من  وأقاربهم  وعائالتهم 

املستشفيات الحكومية السعودية.

وزارة  مع  لها  التنسيق  تم  -التي  املكرمة  شملت 
والصحفيني  اإلعالميني  جميع  السعودية-  اإلعالم 
أم  اإلعالم  كانوا موظفني يف وزارة  اليمنيني، سواء 
يف املؤسسات اإلعالمية الحكومية، أم يف القنوات 
الفضائية الداعمة للرشعية، أم صحفيني متواجدين 

يف اململكة.

 اإلعالم السعودي يتبنى القضية اليمنية

عىل  إعالمياً  لليمن  السعودي  الدعم  يقترص  مل 
بالصحفيني  واالهتامم  والرعاية  اإلمكانيات  توفري 
السعودي  اإلعالم  ر  سخَّ بل  اليمنيني،  واإلعالميني 
كافة إمكانياته ووسائله ومنصاته املختلفة لكشف 
يف  الرشعية  الحكومة  وإسناد  الحوثية،  الجرائم 
معركة استعادة الدولة، وعمل جنبًا إىل جنب مع 
اإلعالم اليمني، كام هو تحالف دعم الرشعية جنبًا 

إىل جنب يف املعركة الوطنية يف ميادين القتال.

تعزيز  يف  مهم  دور  السعودي  لإلعالم  ــان  وك
املدعومة  الحوثية  امليليشيا  اإلعالمية ضد  الجبهة 
للمجتمع  والثقيف  التوعية  إيران، من خالل  من 
الدور  إىل  إضافة  والعريب،  والخليجي  السعودي 
العربية  اإلخبارية  القنوات  به  تقوم  الذي  املهم 
العربية  كقنايت  الرشعية  دعم  لتحالف  املساندة 
والحدث، وقد كان لهام أثر كبري يف كشف تفاصيل 
وتغطية  الحوثية،  للميليشيا  التدمريي  املرشوع 
جبهات  مختلف  يف  الوطني  الجيش  انتصارات 

القتال.

للتاريخ..

دعم  يف  السعودية  العربية  اململكة  جهود 
اإلعالميني  ــذا  وك اليمنية  اإلعـــالم  مؤسسات 
وسريويها  اليمنيون،  ينساها  لن  والصحفيني 
الكتاب والصحفيون الذين عايشوا هذه املرحلة يف 
سيدونونها  التي  ومؤلفاتهم  وذكرياتهم  مقاالتهم 
عىل  شاهًدا  لتكون  القادمة،  ولألجيال  للتاريخ 
املواقف األخوية الصادقة لقيادة وشعب اململكة 
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اململكة  متثّله  ملا  ونظرًا  اإلطــار،  هذا  ويف 
العربية السعودية الشقيقة من ثقل إقليمي 
السياسية  املستويات  كافة  عىل  ودويل 
الدينية  واملكانة  والعسكرية  واالقتصادية 
القرار  صناعة  مصدر  وباتت  واالجتامعية، 
من  كثري  من  استهدافًا  أكرث  صارت  العريب، 
املرشوع  رأسها  وعىل  الخارجية  املشاريع 
مساهمة  أكرث  فكانت  الصفوي،  الفاريس 
تلك  ملواجهة  املــجــاالت  شتى  يف  لليمن 
االستهدافات يف املنطقة عرب بوابتها الجنوبية 

قبل أن تصل أذرع طهران إليها.

تكوين التحالف العربي

ونظرًا لهذه العوامل كّونت اململكة العربية 
املرشوع  ملواجهة  عربيًا  تحالًفا  السعودية 
الفاريس يف املنطقة الذي يتمدد عىل حسابها، 
كافة  املنطقة  شعوب  واستقرار  أمن  ويهدد 
من  بالعديد  املرشوع  هذا  قيام  طريق  عن 
ولبنان وسوريا  اليمن  االنقالبات يف كل من 
العربية  اململكة  إحاطة  يعني  والعراق، مام 

السعودية من كافة االتجاهات.

 2015 مــارس   26 يف  العريب  التحالف  قام 
يف  ملحة  ورضورة  مرشوعة  دفاعية  كحالة 
املنطقة، ال ليكون تحالًفا هجوميًا أو تهديديًا 
التحالف  هــذا  ورشع  ــدول،  ال من  لدولة 
استنجدت  التي  اليمنية  الرشعية  نرصة  يف 
وجرامئها ضد  اإليراين  االجتياح  من  باألشقاء 
املختلفة  الجرائم  ومنها  العربية،  الشعوب 
ميليشياتها  عرب  اليمن  يف  ارتكبتها  التي 

الله  حزب  ميليشيا  من  ومبساندة  الحوثية 
يف لبنان.

الوطني  وجيشها  اليمنية  الرشعية  تعّد 
األرايض  يف  املساندة  الشعبية  واملقاومة 
املحررة اليوم خط الدفاع األول عن اململكة 
برمتها  العربية  والجزيرة  السعودية  العربية 
بعد أن أضحت البالد تحت سيطرة امليليشيا 
الحوثية االنقالبية، وقاعدة استقبال لإليرانيني 
بها  يستهدفون  وأسلحة،  وعسكريني  خرباء 

أمن اليمن والخليج. 

فعىل الرغم من أنها تعمل جاهدة السرتداد 
أن  إال  داخليًا  املختطفة  والدولة  الرشعية 
العريب  للمرشوع  انتصاًرا  يعّد  انتصارها 
العريب  للمرشوع  هزمية  وهزميتها  وتحالفه، 
يف  وميليشياتها  إيران  فإن  وبالتايل  عموًما، 

املنطقة ستتمدد أكرث فأكرث، ما يعني مزيًدا 
جرائم  ارتكاب  من  ومزيًدا  السيطرة،  من 

الحرب يف املنطقة.

الدبلوماسية السعودية وإسناد 
الموقف اليمني

منذ اللحظة األوىل لالنقالب الحويث نشطت 
الدبلوماسية السعودية خارجيًا ملواجهة هذا 
العديد  صدور  تحركاتها  فأمثرت  االنقالب، 
من القرارات الدولية لصالح القضية اليمنية، 
وعىل رأسها القرار 2216 الذي جاء عىل إثره 
وكذلك  للرشعية،  منارًصا  العريب  التحالف 
اليمن؛  لصالح  خارجية  مؤمترات  يف  اإلسهام 
املانحني، أم مؤمترات حقوق  سواء مؤمترات 
أم  اليمنية  الحقوقية  القضايا  يف  اإلنسان 

غريها من املؤمترات.

القضايا والمصالح في  في  أهم تشابك  واحدة من 
المملكة  بــيــن  واإلســـالمـــي  الــعــربــي  العالمين 
ــظــًرا لطبيعة االســتــهــداف  ن والــيــمــن  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
والقضايا  واألمنية  الجغرافية  الــحــدود  وتــداخــل  الفارسي، 
والثقافية،  االجتماعية  ــروابــط  وال البلدين،  بين  المصيرية 

واللوجيستي  االقــتــصــادي  والــتــكــامــل 
الشقيقين،  والــشــعــبــيــن  الــبــلــديــن  بــيــن 
حتمت كل هذه العوامل تضافر الجهود 
أهم  لمواجهة  المستويات  كافة  على 
األمنية  والمخاطر  اإلقليمية  التحديات 

التي تواجه البلدين.

المملكة العربية السعودية.. 

الظهير الدائم لليمن

توفيق السامعي

ملف العدد

منذ اللحظة 
األولى لالنقالب 
الحوثي نشطت 

الدبلوماسية 
السعودية خارجًيا 

لمواجهة هذا 
االنقالب، فأثمرت 

تحركاتها صدور 
العديد من القرارات 

الدولية لصالح 
القضية اليمنية، 

وعلى رأسها القرار 
2216
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من  وتثبيته   2216 القرار  عىل  الحفاظ  كان 
الرويس  املوقفني  وضوح  عدم  جراء  اإللغاء 
أهم  دوليًا من  والصيني عرب دعمهام إليران 
السعودية  الدبلوماسية  ونشاط  تحركات 
الواليات  رأسها  وعىل  الصديقة،  الدول  بني 
دعم  مواصلة  يف  وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة 

الرشعية أمام داعمي إيران.

اململكة  قــادت   2011 عام  ويف  ذلك  قبل 
للحفاظ  نشطة  حركة  السعودية  العربية 
فتبنت  الداخيل،  االقتتال  من  اليمن  عىل 
الطرفان  عليها  وقّع  التي  الخليجية  املبادرة 
الحكومة واللقاء املشرتك يف 23 من نوفمرب، 
إجراء  السلطة عرب  انتقال  أسهمت يف  والتي 
الوطني  والتوافق  الرئاسية،  االنتخابات 
لليمن،  هادي  منصور  عبدربه  رئاسة  عىل 
الطرفني،  من  مناصفة  الحكومة  وتكوين 
وظلّت كواحدة من أهم املرجعيات يف البالد 
ومخرجات  السابق   2216 القرار  جانب  إىل 

الحوار الوطني.

اتفاق  السعودية  العربية  اململكة  ورعت 
الجنويب«  االنتقايل  »املجلس  بني  الرياض 
نوفمرب  من  الخامس  يف  الرشعية  والحكومة 
اململكة  تكون  االتفاق  وبهذا   ،2019 املايض 
الخارجية  املحاوالت  أمام  الباب  أغلقت  قد 
تستهدف  التي  اليمني  بالشأن  للتدخالت 
إرباك الوطن سياسيًا وتجعله يف حالة رصاع 

التي  وقطر  طهران  تدخالت  خاصة  مستمر 
يف  والتواجد  ــرتاق،  اخ تسجيل  إىل  تسعى 
مساحة تعّد حكرًا عىل التحالف والسعودية 
الحوثية  امليليشيا  وأصيبت  خاص.  بشكل 
نجاح  عدم  عىل  حرصها  جراء  أمل  بخيبة 
نجاحه  عــدم  حالة  ففي  الــريــاض،  اتفاق 
أكرب  وطهران  الحوثية  امليليشيا  ستكون 
لن  ما  وهو  نجاحه،  عدم  من  املستفيدين 

تسمح به السعودية. 

اإلسهامات االقتصادية
تعّد اململكة العربية السعودية أكرب املانحني 
تأسيس  منذ  فقط  ليس  لليمن  الدوليني 
العقود  الثالثة  خالل  بل  العريب،  التحالف 

األخرية. 

كانت  ملا  استمراًرا  السعودية  دعم  ويأيت 
تجاوز  إذ  1987م؛  عام  منذ  لليمن  تقدمه 
إطالق  شملت  دوالر،  مليار   17 قدمته  ما 
التنموية واإلغاثية، وغطت ملفات  املشاريع 
عدة، أبرزها ملف التعليم، حيث أخذ ملف 
التعليم اليمني نصيبه من حزمة املساعدات، 
هذا  لتطوير  السعودية  قّدمته  ما  وتجاوز 
 52 2002م،  1987م-  عامي  بني  ما  امللف 

مليون دوالر أمرييك.

العربية  اململكة  قّدمت   2011 عام  منذ 
 500 منها  مختلفة،  مالية  ودائع  السعودية 

الخليجية،  املبادرة  توقيع  قبل  دوالر  مليون 
ويف عام 2012 تم إيداع مليار دوالر سعودي 
العملة  الستقرار  دعــاًم  املركزي  البنك  يف 
تقوم  أن  قبل  برّمتها،  السياسية  والعملية 
تلك  كّل  ونهب  باالنقالب  الحوثية  امليليشيا 
إىل  األجنبي  النقدي  واالحتياطي  الودائع 

جانب املخزون املايل املحيل.

ويف فرباير 2018، أودعت السعودية ملياري 
دوالر يف البنك املركزي اليمني، تلبية لطلب 
عاجلة  مالية  مبساعدات  اليمنية  الحكومة 

لدعم استقرار العملة.

يف  ساهمت  املختلفة  السعودية  الودائع 
استقرار العملة إىل حدٍّ كبري، وإيقاف تدهور 
رئيس  ترصيح  وبحسب  املحلية،  العملة 
الدعم  فإن  عبدامللك،  معني  الدكتور  الوزراء 
السعودية  الوديعة  خالل  من  السعودي 
انكامش  يف  ساعد  اليمني  املركزي  البنك  يف 
اليمنية،  للحكومة  األجنبي  النقد  عائدات 
وقطاعات  اإلنتاجية  القطاعات  واستعادة 
هذا  لوال  أنه  إىل  مشريًا  نشاطها،  اإليــرادات 
للعملة،  الرسيع  التدهور  توقّف  ملا  الدعم 
يف  دورهــا  أداء  من  الحكومة  متّكنت  وملا 

اإلصالحات االقتصادية للحكومة، والعودة 

بسعر الريال اليمني إىل سعره الحايل، وإيقاف 
معدل التضخم الذي انخفض إىل 10%، وكّل 
هذه املؤرشات تنعكس عىل املواطن اليمني 

يف قطاعات الخدمات األساسية.

إغاثة وإعمار
يف العامني األخريين خصصت اململكة العربية 
اليمن  ملساعدة  اقتصاديًا  برنامًجا  السعودية 
وإعامر  لتنمية  السعودي  »الربنامج  هو 
اليمن«، وذلك بالعمل والرشاكة مع حكومة 
ومرحلة  اإلغاثة  مرحلة  بني  الربط  يف  بالدنا 
خالل  من  السالم،  وبناء  واإلعــامر  التنمية 
يف  حيوية  قطاعات  عدة  تشمل  مشاريع 
مختلف املحافظات اليمنية، وفق اسرتاتيجية 
وتالمس  أواًل،  اليمني  باإلنسان  تهتم  ورؤية 
يف  ستسهم  التي  الخدمات  من  احتياجاته 
اليمنيني، وتحريك  البطالة بني  خفض معدل 
اليمنية،  العملة  واستقرار  االقتصاد  عجلة 
وذلك بتقديم وديعة مببلغ 3.2 مليار دوالر 
للبنك املركزي اليمني، وكذلك تزويد محطات 
املحررة  املحافظات  يف  الكهربائية  الطاقة 

مببلغ 60 مليون دوالر شهرياً.

عربية  عاصمة  رابع  بسقوط  الفاريس  الزهو 
يف ذلك املرشوع طرق باب الخطر الحقيقي 
تكاتف  يحتّم  الذي  األمر  وهو  املنطقة،  يف 
كافة الدول يف املنطقة ملواجهة هذا التغول 
اإليراين وميليشياتها اإلرهابية؛ حتى ال تنترش 
ويستفرد  مواجهته،  يصعب  مستفحل  كوباء 
باملنطقة دولة بعد أخرى، يكون فيه الجميع 
رشكاء يف الكفاح رشكاء يف العمل، ال تابع وال 
متبوع ودون مٍن أو استعالء، فالكل يف خندق 

معركة واحدة.
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في عام 2011 
قادت المملكة 

العربية السعودية 
حركة نشطة للحفاظ 

على اليمن من 
االقتتال الداخلي، 

فتبنت المبادرة 
الخليجية التي وّقع 

عليها الطرفان 
الحكومة واللقاء 

المشترك في 23 
من نوفمبر
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مرحًبا سيادة املحافظ أهاًل وسهاًل بك 	 

هــذا  إجــراء  يســعدين  بكــم؛  وســهاًل  أهــاًل 
الحــوار، وأشــكر مجلــة املنــرب اليمنــي عــىل 

الفرصــة هــذه  إتاحــة 
 سيادة املحافظ..

أن 	  بعد  الحزم  عاصفت  انطلقت 
أعلنت إيران سيطرتها عىل العاصمة 
العربية  العاصمة  باعتبارها  صنعاء 
املوقف  قـــرأت  كيف  ــعــة،   ــراب ال
وأهمية  والعريب ودالالته  السعودي 
التغول  إيــقــاف  يف  اإلســنــاد  هــذا 

اإليراين يف اليمن؟

اإلجابــة عــىل ســؤالكم يعيدنــا إىل البدايــات 
عندمــا قامــت امليليشــيا الحوثيــة املدعومــة 
مــن إيــران بانقــالب عســكري يف21ســبتمرب 
2014م ضــد الحكومــة اليمنيــة، وعــىل الرئيــس 
ــذي جــاء عــرب  ــة ال ــة اليمني الرشعــي للجمهوري
ــزيب  ــق الح ــىل التواف ــات، وع ــق االنتخاب صنادي
ــددت  ــن، ومت ــية يف اليم ــات السياس ــني املكون ب
عــدن،  محافظــة  وصلــت  حتــى  عســكريًا 
املشــري  الرئيــس  األخ  فخامــة  مــن  وبطلــب 
عبدربــه منصــور هــادي رئيــس الجمهوريــة 
الــدول  لجامعــة   – اللــه  حفظــه   - اليمنيــة 
ــذي أصــدر  ــدويل ال ــة ومجلــس األمــن ال العربي
العديــد مــن القــرارات أهمهــا القــرار 2216 
الــذي تضّمنــت حيثياتــه انســحاب امليليشــيا 

وتســليم  املحافظــات،  كافــة  مــن  الحوثيــة 
الســالح للدولــة، وااللتــزام باملرجعيــات الثــالث 
)املبــادرة الخليجيــة- اآلليــة التنفيذيــة للمبــادرة 
الخليجيــة – وثيقــة الحــوار الوطنــي الشــامل(، 
املدعومــة  الحوثيــة  امليليشــيا  تعّنــت  إن  إال 
مجلــس  قــرار  تنفيــذ  ورفضهــا  إيــران  مــن 
ــران  ــالن إي ــت إع ــدويل، ويف ذات الوق ــن ال األم
ســيطرتها عــىل العاصمــة صنعــاء باعتبارهــا 
العاصمــة الرابعــة! ذلــك مــا رفضــه األشــقاء 
يف جامعــة الــدول العربيــة، وتبّنــت اململكــة 
ــة الســعودية تأســيس تحالــف عســكري  العربي
ــراين  ــة التدخــل اإلي ــة ومواجه ملســاندة الرشعي
يف اليمــن، وبالفعــل اســتطاع التحالــف بقيــادة 
اململكــة العربيــة الســعودية اســتعادة وتحريــر 

مئــات الكيلومــرتات مــن شــواطئ مدينــة عــدن 
حتــى شــوارع مدينــة الحديــدة، ومــن مشــارف 
مــأرب إىل ضواحــي أمانــة العاصمــة صنعــاء 
مــا  الرشعيــة  الحكومــة  اســتعادت  حيــث 
ــة،  ــة اليمني ــن أرايض الجمهوري ــارب 80% م يق
والســعودي  عامــة  العــريب  املوقــف  وهــذا 
خاصــة يحمــل دالالت كبــرية بــأن اليمــن تربطــه 
باململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة عالقــات 
ــن  ــة إىل أن أم ــن، إضاف ــدم، والدي ــوار، وال الج
اليمــن هــو أمــن اململكــة العربيــة الســعودية، 
وعــالوة عــىل ذلــك وبحكــم مســؤوليتها كقائــدة 
لألمــة العربيــة تتعــرّض لالســتهداف مــن دولــة 
إيــران املارقــة والتــي ليــس هدفهــا صنعــاء 
ــم  ــب منه فحســب، وإمنــا كل العــرب، ويف القل

ــعودية. ــة الس ــة العربي اململك

يف 	  السعودي  الدعم  أسهم  كيف 
كافة املجاالت للحكومة الرشعية يف 
الحفاظ عىل موقفها قويًّا يف مجابهة 

املرشوع اإليراين؟ 

نتيجــة الحــرب التــي فرضتهــا امليليشــيا الحوثيــة 
اإليرانيــة عــىل اليمنيــني والتــي تســببت يف تدمري 
الصّحيــة،  التحتيــة  البنيــة  خدمــات  معظــم 
الكهربائيــة،  الطاقــة  وإنتــاج  والتعليميــة، 
وامليــاه، والــرصف الصحــي، وشــبكة الطــرق 
بــني املحافظــات وداخــل املــدن، يف معظــم 
املحافظــات املحــررة، عــالوة عــىل ذلــك تراجــع 
اليمنــي، ووصــول  للريــال  الرشائيــة  القيمــة 

حوار خاص

المرجعيات الثالث هي أساس 
تحقيق السالم الحقيقي لليمنيين

ألغام  وحقول  ومتارس  خنادق  مدينة  إلى  الحوثي  حولها  التي  الحديدة  محافظة  حظيت   
باهتمام دولي استثنائي، حيث يرابط المبعوث األممي والبعثة الدولية المراقبة لتنفيذ اتفاق 
ستوكهولم على مقربة من ميناء الحديدة، وهذا االهتمام االستثنائي من المجتمع الدولي 
لم يحدث لمنع الحوثيين من اقتحام عدن، وال محاوالت اقتحام مدينة تعز واستمرار قصفها 

وارتكاب مجازر يومية بحق المدنيين فيها.
الحديدة  الحسن طاهر محافظ محافظة  الدكتور  التالي مع  الحوار  أجرت  اليمني  المنبر  مجلة 
السياسية  المواجهة  صفوف  تقّدموا  ممن  فيها  السياسي  العمل  قيادات  وأحــد 

والنضالية ضد الميليشيا الحوثية الذي أوضح من خالله كثيًرا من القضايا.

الحسن طاهر محافظ الحديدة لمجلة »               «:حوار

 القيادة السياسية وكــل اليمنيين يقّدرون الوقفة األخـــــوية 
للمملكة العربية السعودية ودعمها المادي والمعنوي والعسكري

الحرب التي أشعلها 
الحوثيون هي حرب 

بين قوى الحداثة 
وقوى الرجعية، بين 

قوى الجمهورية 
وقوى الكهنوت، بين 
قوى الشعب اليمني 
وقوى الوصاية على 

اليمن واليمنيين.

   المبعوث األممي 
يقّدم  لليمن  الحالي 
ــات مـــجـــانـــيـــة  ــ ــدمــ ــ ــ خ
الحوثيـــــــــة  للميليشيا 

اإليرانية.
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يف  مينيًــا  ريــااًل   215 مــن  الواحــد  الــدوالر 
ــا  ــااًل مينيً ــن 850 ري ــرث م ــام 2015م إىل أك الع
اململكــة  تدخــالت  ولــوال  2018م،  العــام  يف 
الالمحــدود  ودعمهــا  الســعودية  العربيــة 
املجــاالت؛  كافــة  يف  اليمنيــة  للحكومــة 
اإلنســانية، والتنمويــة، واالقتصاديــة، وإعــادة 
اإلعــامر، ســواء مــن خــالل دعــم البنــك املركــزي 
اليمنــي بوديعتــني نقديتــني تقــّدر الوديعــة 
حافظــت  دوالر،  مليــار  بحــوايْل  الواحــدة 
ــتمرار  ــن االس ــة م ــة اليمني ــىل العمل ــبيًا ع نس
تراوحــت  أو  اســتقرّت  حيــث  تدهورهــا،  يف 
عنــد ســقف 600 ريــال مينــي للــدوالر الواحــد، 
ناهيــك عــن عــودة العديــد مــن املطــارات 
واملوانــئ واملستشــفيات واملــدارس واملعاهــد 
ــة  ــاج الطاق ــات إنت ــات ومحط ــة والجامع الفني
الكهربائيــة وامليــاه إىل الخدمــة، ومــا قّدمــه 
ــن  ــانية م ــة اإلنس ــلامن لإلغاث ــك س ــز املل مرك
دعــم كبــري يف كافــة املحافظــات اليمنيــة حتــى 
ســيطرة  تحــت  مازالــت  التــي  املحافظــات 
ــة  ــم اململك ــة، فدع ــة اإليراني ــيا الحوثي امليليش
العربيــة الســعودية ال يعــّد ويحــىص، وال ميكــن 
ــم ويف  ــذا الدع ــر ه ــن فننك ــون جاحدي أن نك
مختلــف املجــاالت، فالقيــادة السياســية وكل 
األخويــة  الوقفــة  هــذه  يقــّدرون  اليمنيــني 
ــة الســعودية ودعمهــا املــادي  للمملكــة العربي

والعســكري. واملعنــوي 

ــالم اإليـــراين 	  ملـــاذا يــحــاول اإلعـ
اليمن  يف  املشهد  تصوير  وملحقاته 
باعتباره حربًا بني اليمن والسعودية 

وعدوانًا عىل البلد؟ 

الحوثيــون يتحّملــون كامــل املســؤولية عــن 
ويتحملــون  أشــعلوها،  التــي  الحــرب  هــذه 
الخــارج  تدخــل  اســتدعاء  عــن  املســؤولية 
ــاول  ــام يح ــة، فمه ــران املارق ــة إي ــل بدول املمث
ــري  ــه تغي ــري يف فلك ــن يس ــراين وم ــالم اإلي اإلع
صــورة املشــهد يف اليمــن فمثلــه كمــن يصطــاد 
يف املــاء العكــر، ولــن يســتطيعوا إقنــاع الشــعب 
اليمنــي الــذي قــاد ثــورة 26 ســبتمرب1962م 
فهــذه  البغيضــة،  العنرصيــة  الســاللية  ضــد 
الحــرب التــي أشــعلوها هــي حــرب بــني قــوى 
ــة  ــوى الحداث ــني ق ــف، ب ــوى التخلّ ــرر وق التح
وقــوى الرجعيــة، بــني قــوى الجمهوريــة وقــوى 
الكهنــوت، بــني قــوى الشــعب اليمنــي التــواق 
ــة  ــوى الهيمن ــة وق ــوق العام ــة والحق إىل الحري

ــني. ــن واليمني ــىل اليم ــة ع والوصاي

املجتمع 	  تعامل  تقرؤون  كيف 
منذ  اليمنية  األزمــة  مع  الــدويل 
عىل  ــويث  ــح ال ميليشيا  ــالب  ــق ان

الرشعية؟ 

ــدويل مــا زال يقــف مــع الحكومــة  املجتمــع ال
الرشعيــة منــذ بدايــة انقــالب ميليشــيا الحــويث 
اإليرانيــة إال إن املبعــوث األممــي الحــايل لليمــن 
مل يســتطع القيــام بــدوره يف إيجــاد آليــات 
حقيقيــة لتنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن الــدويل 
ــا نضــع  ذات الصلــة بشــأن اليمــن، مــام يجعلن
أكــرث مــن عالمــة اســتفهام عــىل دوره، فاملبعوث 
األممــي الحــايل لليمــن يقــّدم خدمــات مجانيــة 
واســتمرارها  اإليرانيــة  الحوثيــة  للميليشــيا 
بارتــكاب جرائــم حــرب ضــد اليمنيــني، فتنفيــذ 
وتنفيــذ  اليمــن  بشــأن  األمميــة  القــرارات 
املرجعيــات الثــالث هــو أســاس تحقيــق الســالم 

الحقيقــي لليمنيــني. الحــويث اســتجدى املبعــوث 
ــوارات  ــول يف ح ــن للدخ ــايل لليم ــي الح األمم
إيقــاف  يســتطيع  حتــى  اتفاقيــات  وإبــرام 
مــن  االســرتاتيجية  الحديــدة  مدينــة  انتــزاع 
يديــه، وكان لهــم ذلــك، فاســتغل الحــويث هــذه 

ــه. ــب صفوف ــة لرتتي ــة الثمين الفرص

إيران مستمرة يف تهريب األسلحة 	 
املتطورة إىل الحوثيني، ملاذا كل هذا 
قرارات  انتهاك  اإليراين عىل  اإلرصار 
القتل  مجلس األمن، وتصدير آالت 

والدمار للشعب اليمني؟ 

تأبــه  إيــران مارقــة منــذ نشــأتها، ال  دولــة 
بقانــون أو غــريه، وتنتهــك قــرارات مجلــس 
األمــن، فهــي دولــة تتمــدد وتتوســع عــىل 
ــران  ــا إي ــة، فطامل ــة العربي حســاب دول املنطق
مســتمرة يف إمــداد ميليشــيا الحــويث باألســلحة 
املتطــورة؛ فــإن هــذا ســيؤدي إىل زيــادة تهديــد 
للقــوات الحكوميــة الرشعيــة والشــعب اليمنــي، 
وتهديــد أرايض اململكــة العربيــة الســعودية 
والشــعب الســعودي، وعــىل مجلــس األمــن 
الــدويل تحمــل مســؤوليته يف إيقــاف هــذه 
الدولــة املارقــة. وال يقتــرص دور إيــران عــىل 
تزويــد الحوثيــني باألســلحة املتطــورة وإمنــا 
ــوري  ــن الحــرس الث تزويدهــم باملستشــارين م
ــارة  ــل الغ ــاين، ولع ــه اللبن ــزب الل ــراين وح اإلي
قتلــت  والتــي  ينايــر2020   3 يف  األمريكيــة 
رضــا ســهاليت كبــري مستشــاري الحــرس الثــوري 

ــل. ــري دلي ــن خ ــراين يف اليم اإلي

ملاذا ال تعلن الحكومة انتهاء اتفاق 	 
استكهومل الذي يخرقه الحوثيون كّل 

يوم ومل ينفذوا منه حرًفا؟ 

املتحــدة،  األمــم  رعتــه  ســتوكهومل  اتفــاق 
املؤسســات  يف  عضــو  اليمنيــة  والحكومــة 
واملواثيــق  باالتفاقيــات  ملتزمــة  الدوليــة 
الدوليــة، إال أن امليليشــيا الحوثيــة اإليرانيــة 
ــتوكهومل؛ تحفــر  ــاق س ــرض اآلن إلنهــاء اتف تح
مناطــق  عنــد  الحواجــز  وتقيــم  األنفــاق، 
التــامس الرشقــي، وتحشــد قواتهــا، وتكثــف 

منــازل  وتســتخدم  الدفاعيــة،  إجراءاتهــا 
املواطنــني يف مدينــة الحديــدة أماكــن ملنصاتهــا 
ــة،  ــات الهدن ــرق اتفاق ــوم بخ ــة، وتق الصاروخي
النــريان  وتطلــق  املراقبــة،  نقــاط  وتدمــر 
ــا  ــذا م ــار، وه ــاط واالنتش ــاط االرتب ــىل ضب ع
ــا املجتمــع الــدويل ومجلــس  يســتدعي مطالبتن
ــاكات  ــة انته ــة بإدان ــامت الدولي ــن واملنظ األم
اإليرانيــة، وندعوهــم إىل  الحوثيــة  امليليشــيا 
تكثيــف الضغــوط عــىل امليليشــيا الحوثيــة، 
ــس  ــني يف حي ــف املدني ــتهداف قص ــف اس ووق
ــا والدريهمــي ومنظــر، أو اإلعــالن عــن  والتحيت

فشــل اتفــاق ســتوكهومل املشــؤوم.    

أمد 	  طول  عىل  املرتتبة  اآلثــار  ما 
عىل  وخطورته  الحويث  االنــقــالب 

الهوية اليمنية؟ 

الجميــع يعلــم مــا قامــت بــه امليليشــيا الحوثيــة 
مــن إجــراءات عــىل املناهــج الدراســية، وبشــكل 
والتاريــخ،  النبويــة،  الســرية  مــواد  خــاص  
والوطنيــة، إضافــة إىل تدريــس مالزمهــا الطائفية، 
اليمنيــة  الوطنيــة  هويتنــا  طمــس  بهــدف 
البلبلــة  وإثــارة  عقيدتنــا،  وتغيــري  العربيــة، 
ــد،  ــي الواح ــعب اليمن ــاء الش ــني أبن ــة ب والوقيع
ــة  ــاللية العنرصي ــل الس ــن أج ــاء م ــة الدم وإراق
البغيضــة؛ وبتوجيهــات مــن دولــة إيــران املارقــة، 
وبالتــايل فــإن طــول أمــد هــذه الحــرب ســيكون 
لــه آثــار كبــرية عــىل الهويــة اليمنيــة؛ وهــذا 
ــوات  ــة وق ــة اليمني ــة الحكوم ــا إىل مطالب يدعون
ــكري  ــم العس ــل الحس ــريب بتعجي ــف الع التحال
لتقليــل مخاطــر تلــك هــذه امليليشــيا التــي 

تعمــل عــىل تنفيــذ التوجيهــات اإليرانيــة.

التجريف 	  مواجهة  ميكن  كيف 
الطائفي الحويث يف املجتمع اليمني؟ 

للتقليــل  العســكري  الحســم  بتعجيــل  أواًل: 
ــة  ــة اليمني ــري الهوي ــن مخاطــر طمــس وتدم م
ــة  ــدة دخيل ــة وعقي ــة؛ باســتبدالها بهوي والعربي

ــن.  ــىل اليم ع
ــف  ــة يف مختل ــج التوعي ــا: مــن خــالل برام ثانيً
التواصــل  ووســائل  اإلعالميــة،  الوســائل 
وغريهــا  الجمعــة،  وخطــب  االجتامعــي، 
واملقــروءة  املرئيــة  التوعويــة  الربامــج  مــن 

واملســموعة. 

مع 	  املعارك  اشتداد  خضم  يف   
ما  اإليرانية،  الحوثية  امليليشيا 
إىل  توجيهها  ــوّد  ت التي  الكلمة 

املقاتلني يف الجبهات؟ 

ــة  ــة القتالي ــل الجاهزي ــم االســتعداد بكام عليه
ملواجهــة كل الخيــارات التــي ســتفرض لتحقيــق 

حســم املعركــة يف زمــن قيــايس.

 كلمة للقوى السياسية واألحزاب؟	 

واألحــزاب  السياســية  القــوى  جميــع  عــىل 
الصــف  وتوحيــد  املســؤولية،  استشــعار 
ــف  ــوى التخل ــرشوع ق ــة م ــوري ملواجه الجمه

والرجعيــة.

مبختلف 	  لــإلعــالمــني  ــمــة  كــل
انتامءاتهم وأحزابهم؟ 

تحــري املصداقيــة يف نقــل الخــرب، ومبــا يســاعد 
الصــف الجمهــوري يف توحيــد صفوفــه ملواجهــة 
مــرشوع قــوى التخلــف والرجعيــة والعنرصيــة 

الســاللية البغيضــة.

الــمــجــتــمــع الــدولــي 
مــع  يـــقـــف  زال  ــا  مــ
الشرعية  الحكومة 
انقالب  بــدايــة  منذ 
الــحــوثــي  ميليشيا 

اإليرانية

األممي  المبعوث 
لم  لليمن  الــحــالــي 
يــســتــطــع الـــقـــيـــام 
بـــــدوره فـــي إيــجــاد 
آلـــــيـــــات حــقــيــقــيــة 
لــتــنــفــيــذ قـــــــرارات 
مــــجــــلــــس األمـــــــن 

الدولي

 إيران تزود الميليشيا الحوثية بالمستشارين من الحرس 
الثوري اإليراني وحزب الله اللبناني، والدليل مقتل رضا 
سهالتي كبير مستشاري الحرس الثوري اإليراني بغارة 

أمريكية في 3 يناير 2020م في اليمن



امليــدان دعــاًم ســخيًّا يف  نشــاهد يف 
ــن  ــة م ــب اإلنســانية واالقتصادي الجوان
مــن  ســواء  الســعودية؛  يف  األشــقاء 
ــن  ــزي، أم م ــك املرك ــم البن ــالل دع خ
ــه  ــذي قّدم ــاين ال ــم اإلنس ــالل الدع خ
مركــز امللــك ســلامن لإلغاثــة واألعــامل 
ــوم  ــًدا تق ــري ج ــناد كب ــانية، وإس اإلنس
بــه الســعودية عــىل املســتوى الســيايس 
ــدّل  ــذا ي ــن، وه ــاالت لليم ــة املج وكاف
عــىل أن األشــقاء يحرصــون حرصــاً كبــرياً 
عــىل اليمــن، وعــىل شــعب اليمــن، مــا 
ــىل  ــل ع ــكر الجزي ــا الش ــتوجب من يس

مــا يقومــون بــه، ونناشــدهم مبواصلــة 
يف  خاصــة  الكريــم؛  الدعــم  مســرية 
ــذي  ــري ال ــاين الخط ــع اإلنس ــذا الوض ه
تواجهــه اليمــن؛ ســواء مــن الخطــر 
ــا. اإليــراين الحــويث، أم مــن وبــاء كورون
أكــدت مــراًرا أن اليمن ليســت بالنســبة 
ــة  ــوى بواب ــراين س ــويث اإلي ــر الح للخط
ــم  ــا، هدفه ــة بأكمله ــة العربي للمنطق
مكــة واملدينــة والريــاض، ومــا هــو 
أبعــد مــن ذلــك، وهــذا األمر يســتهدف 
ــىل  ــاء ع ــا. وبن ــة اإلســالمية بأكمله األم
ذلــك فــإن الحســم العســكري هــو 

الجوار،  العالقة  روابــط  على  قاصرة  عالقة  ليست  السعودية  اليمنية 
وإنما عالقة أخوة، وعالقة قرابة، وقد تلّقت اليمن الكثير من 
الدعم من اإلخوة األشقاء في المملكة العربية السعودية في كافة الجوانب، وما يحدث 
اليوم من تحّرك كبير لألشقاء في مواجهة المّد اإليراني هو خير دليل على هذه العالقة 
الكبيرة، فالمصير واحد، والخطر سيداهم الجميع، وما تفعله السعودية ال يعّد دفاًعا عن 
اليمن فحسب، بل عن المنطقة العربية بكاملها، ويجب أن نعمل على توعية المجتمع 

خاصة في ظّل األكاذيب والتضليل الحوثي الذي يستهدف المملكة بين الحين واآلخر.

مشروع دفاعي رائد عن المنطقة العربية

محمد المسوري
المحامي الخاص للرئيس السابق

للخطر  بــالــنــســبــة  الــيــمــن 
ليست  اإليــرانــي  الحوثي 
للمنطقة  ــة  ــواب ب ســـوى 

العربية بأكملها.

ــا  ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ ــالفـ ــ خـ  

الذي  والشقاق 

نـــحـــن فـــيـــه هــو 

الـــــــــذي يــجــعــل 

الحوثي يتمدد
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ــادي هــذا الخطــر  الحــل األنجــع لتف
ــك  ــده، وتحري ــه يف مه ــاء علي والقض
كافــة الجبهــات  دون اســتثناء كفيــل 
أن  ينبغــي  ولهــذا  ذلــك،  بتحقيــق 
التــي  ســتوكهومل  اتفاقيــة  تلغــى 
أنهاهــا الحــويث عــىل األرض بتحركاتــه 
التــي صــار مــن خاللهــا ينفــرد بــكل 
جبهــة عــىل حــدة، وهــا نحن نشــاهد 
ــاوالت  ــوف، ومح ــدث يف الج ــا يح م
يتحــرّك  والبيضــاء،  مــأرب  اقتحــام 
ا،  ــدًّ ــري ج ــر خط ــذا أم ــة، وه بأريحي
ال تأمنــوا الحــويث فوعــوده كاذبــة؛ 
بشــكل  التقيّــة  يســتخدمون  فهــم 
يريــدون  ال  يقولــون  فهــم  كبــري، 
االعتــداء عــىل الســعودية. والحقيقــة 
غــري ذلــك، فهــم يريــد مــا هــو أبعــد 
ــىل  ــم ع ــوا مكره ــك، ال تأمن ــن ذل م
أمامكــم تجربــة،  اإلطــالق، ونحــن 
غــدر  وكيــف  معــه،  حلفــاء  كنــا 
ــم  ــل الزعي ــا، قت ــكل بن ــف ن ــا، وكي بن
ــادات  ــادات، والقي واألمــني، ورشد القي
الباقيــة يف الداخــل تحــت اإلكــراه، 
هــو  بــل  األقــرب،  ليــس  الحــويث 

األخطــر عــىل الجميــع.
عــىل  يعلمــون  اليــوم  الحوثيــون   
مــدار الســاعة مــن أجــل تجريــف 
اليمنيــة، وأصبحــت صــور  الهويــة 
يف  معلقــة  اإليــراين  النظــام  رمــوز 
واملحافظــات،  العاصمــة  ســاحات 
تجريــف  هنــاك  املناهــج،  غــريوا 
طائفــي خطــري يف املجتمــع، وهــو 
ــه إذا  ــا مواجهت خطــر ســيصعب علين

اســتمر أكــرث.
ــىل  ــري ع ــرّك كب ــة إىل تح ــن بحاج نح
واملســتوى  الســيايس،  املســتوى 

اإلعالمــي،  واملســتوى  العســكري، 
واملطلــوب  الحقوقــي،  واملســتوى 
أن نتحــرك أكــرث ال أن تقــل هــذه 
أيــدي  عــىل  ونشــد  التحــركات، 
ــم  ــب منه ــة، ونطل ــا يف اململك إخوانن
ــن العــزم والحســم، ونحــن  ــداً م مزي

معهــم جنبًــا إىل جنــب.
ــري  ــزم دور كب ــة الح ــد كان لعاصف لق
اإليــراين،  التوســع  مــن  الحــّد  يف 
مســاحات  تحــرر  أن  واســتطاعت 
نحــن  اليمــن.  أرض  مــن  شاســعة 
اليــوم بحاجــة إىل تكاتــف الجميــع 
يف الرشعيــة والتحالــف وكل القــوى 
ــك  ــويث، وتحري ــرشوع الح ــة مل الرافض
ــن، ال  ــر الوط ــات لتحري ــة الجبه كاف

أن نظــل يف موقــف املدافــع. 
كثــريًا  الحــزم  عاصفــة  حققــت 
مــن اإلنجــازات، وتــم بنــاء جيــش 
ومقاومــة، وتحقيــق انتصــارات كثــرية 
يف محافظــات عــدة؛ ولــذا نطالــب 
اململكــة  يف  واألشــقاء  التحالــف 
ــة الســعودية أن يعــززوا هــذا  العربي
الــدور للحــّد مــن املخاطــر التــي 
نواجههــا اليــوم مــن الحوثيــني، ومــن 
يقــول إن الحــويث أقــرب مــن املؤمتــر 
أو مــن اإلصــالح، أو أن الحــويث أقــرب 
مــن الرشعيــة، وأن املســتقبل هــو 
مــع الحــويث، فهــو يدفــع بالوطــن 
وطامــة  الكارثــة،  نحــو  واملنطقــة 
ــا  ــا، فعواقبه ــم تصديقه ــو ت ــربى ل ك
وخيمــة، ولألســف هنــاك أصــوات 
ــك، ومتعــن  ــة نشــاز تفعــل ذل إعالمي
ال  الجمهــوري.  الصــف  تشــتيت  يف 
تأمنــوا الحــويث، فأهــل مكــة أدرى 
ــن أدرى  ــل اليم ــن أه ــعابها، ونح بش

بالحوثيــني مــن غرينــا؛ مخططــه كبــري 
وســيطال الجميــع، ويجــب أن نكــون 

جميًعــا كالجســد الواحــد.
 نصيحتــي للجميــع؛ تكاتفــوا، وحــدوا 
صفكــم؛ فواللــه إن خالفاتنا والشــقاق 
ــذي يجعــل  ــه هــو ال ــذي نحــن في ال
املــايض،  تناســوا  يتمــدد،  الحــويث 
وتناســوا الخالفــات، وتكاتفــوا، وأمتنى 
العربيــة  اململكــة  األشــقاء يف  مــن 
ويواصلــوا  يســتمروا  أن  الســعودية 
توحيــد  يف  الســابقة  جهودهــم 
الصــف. بــدأت اململكــة مســاعيها 
ــي،  ــف اليمن ــد الص ــة يف توحي الخريي
فــال تتوقفــوا، وال تيأســوا. ونســأل 

اللــه أن يلطــف بالعبــاد والبــالد.

نحن بحاجة إلى تحّرك 
المستوى  كبير على 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي، 
والــــــــمــــــــســــــــتــــــــوى 
الــــــــعــــــــســــــــكــــــــري، 
والــــــــمــــــــســــــــتــــــــوى 
اإلعــــــــــــــــالمــــــــــــــــي، 
والــــــــمــــــــســــــــتــــــــوى 
الــــــــحــــــــقــــــــوقــــــــي، 
أن  ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ والـ
أن  أكـــثـــر ال  ــحــرك  ــت ن

تقل هذه التحركات

ــفـــة  ــاصـ ــقــــت عـ ــقــ حــ
ــًرا مــن  ــيـ ــثـ ــزم كـ ــحــ ــ ال
بناء  اإلنــجــازات، وتم 
جــيــش ومـــقـــاومـــة، 
انــتــصــارات  وتحقيق 
كــــــــــثــــــــــيــــــــــرة فـــــي 

محافظات عدة
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أن  سبق  والتي  املــحــاور،  هــذه  أوىل 
مختلفة،  مناسبات  يف  حولها  تحدثنا 
خالل  األحــداث  مختلف  كون  يف  تتمثل 
العام  تحوالت  فيها  ومبا  األخرية،  األعوام 
املايض 2019، جاءت كلها لتؤكد كيف أن 
التحالف وقراره كان مبثابة مسألة مصريية 
لوضع حٍد ملرشوع إيران التوسعي املعادي 
اإلقليمي  القومي  ولألمن  وجريانه  لليمن 
التهديد  تجىل  كيف  ورأيــنــا  ــدويل.  والـ
يف  نفطية  منشآت  ضد  اإليراين  بالعدوان 
لتؤكد  الحوثية  امليليشيا  وتبنتها  اململكة، 
أنها ذراع النظام اإليراين، وبأن قرار تدخل 
مواجهة  يف  اليمنيني  ملساندة  التحالف 
إليران  املوالية  الكهنونية  امليليشيا  انقالب 
الواقع  يف  إنه  بل  يكون،  أن  البد  كان  أمٌر 
لو  فيام  أقل،  التحديات  كانت  إذ  تأخر؛ 
جاءت نجدة األشقاء قبل متدد امليليشيا إىل 
العاصمة صنعاء، مبا متثله من مركز للدولة 
سطوة  تحت  وقعت  التي  ومؤسساتها 

امليليشيا واستغلتها يف إطالة أمد الحرب. 

دور  أن  املناسبة  هذه  يف  التذكري  املهم  من   
تحالف دعم الرشعية مل يكن عسكريا فحسب، بل 
اململكة  قدمت  إنه وخالل خمس سنوات مضت، 
التنموية  املجاالت  مختلف  يف  صادقا  أخويا  دعام 
ويف  الهيئات  مختلف  عرب  واالقتصادية،  واإلغاثية 
واألعامل  لإلغاثة  سلامن  امللك  مركز  منها  املقدمة 
اإلنسانية والربنامج السعودي لتنمية وإعامر اليمن 
امليليشيا  زرعتها  التي  األلغام  لنزع  مسام  ومركز 

مبئات اآلالف مبساحات واسعة. 

تُثار  أن  املناسبة،  يف  الطبيعي  ومن 
اعتبار أن  تساؤالت وطروحات، عىل غرار 
الحرب أخذت مدى أكرث مام كان متوقعاً 
املتابعني،  بعض  نظر  يف  سنوات  قبل 
وكذلك الحديث عن إخفاقات هنا وهناك، 
الحكومة  اهتاممات  صميم  من  أمر  وهو 

أهلنا  بقيادة  دعمها  وتحالف  الرشعية 
السعودية،  العربية  باململكة  وأشقائنا 
من  سبق  ما  كل  يف  املحورية  والقضية 
األوضاع،  إليه  آلت  أحداث وتطورات وما 
متثله  الذي  الخطر  حجم  أثبتت  أنها  هو 
حجر  وقفت  أنها  وكيف  امليليشيا،  هذه 
عرثة أمام كافة جهود السالم، ومارست كل 
أساليب التدمري والتجويع واالنتهاكات ضد 

املواطنني يف مناطق سيطرتها. 

املحور اآلخر، أنه وبعد خمس سنوات من نجدة 
تحالف دعم الرشعية، مل تعد التحديات التي تقف 
أمام معركة اليمنيني الستعادة دولتهم وإزالة الخطر 
أحد،  عىل  تخفى  وجوارهم  بالدهم  عن  ــراين  اإلي
ولكن األساس فيها يتمثل يف أن امليليشيا تعيش عىل 
خالفات القوى الوطنية، هذه الخالفات التي لطاملا 
إىل  الوصول  من  امليليشيا  مكّن  أساسياً  سبباً  كانت 

صنعاء واجتياح املدن واملحافظات األخرى. 

الوطنية  املسؤولية  ــإن  ف ــوم،  ــي وال
والشخصيات  القوى  لكل  والتاريخية 

تتمثل يف الحاجة امللحة وبدون تأخري إىل 
الصفوف  ورص  الجهود  مختلف  توحيد 
ويهدد  باليمن  يفتك  الذي  العدو  باتجاه 
واستقرار  وأمن  بل  ومستقبله،  حارضه 
يف  الجهود  تتوجه  مل  وما  أجمع،  املنطقة 
بالخالص  اليمنيني  آمال  فإن  اإلطار،  هذا 
ال  من  كل  عىل  وستقفز  أحًدا،  تنتظر  لن 
باستجرار  ويستمر  العليا  املصلحة  يرعى 

الخالفات الضيقة. 

أن  عليه  الرتكيز  يجب  الذي  الثالث،  الجانب 

فخامة  وبقيادة  الرشعية  إطار  يف  الجهود  توحيد 

تتعلق  ال  مسألة  هادي،  منصور  عبدربه  الرئيس 

تحالف  قضية  إنها  بل  فحسب،  اليمنيني  بأولويات 

الزكية  أبنائه  دماء  اختلطت  الذي  الرشعية،  دعم 

بدماء أحرار اليمن وأبطال قواته املسلحة الطاهرة 

اليمن  أرض  لرتوي  والجبال،  السهول  مختلف  يف 

وبات  نور.  من  بأحرف  التاريخ  سفر  يف  وتكتب 

النرص والقضاء عىل التهديد اإليراين، مسألة مصريية 

فيها  التقت  مثلام  النتائج  فيها  تلتقي  موحدة، 

الجهود مبعركة واحدة عىل مدى األعوام املاضية.

اململكة  لحكومة  الجزيل  نجدد شكرنا 
الحرمني  خادم  بقيادة  السعودية  العربية 
عبدالعزيز،  بن  سلامن  امللك  الرشيفني 
األمري  املليك  السمو  صاحب  عهده  وويل 
محمد بن سلامن، كام هو الشكر موصول 
لليمن  محب  ولكل  التحالف  دول  لباقي 
وعزته.  واستقراره  أمنه  إلعــادة  وداعــم 
أبطال  منا،  واألكرم  واألعّز  لألجّل  والتحية 
وهي  الشعبية،  واملقاومة  اليمني  الجيش 
لكل مقاوم يدافع عن عزة وكرامة وهوية 
اليمن واستعادته من دنس مرتزقة طهران.

الشرعية  تأتي  دعـــم  تــحــالــف  عمليات  النــطــالق  الــخــامــســة  الــذكــرى 
كمناسبة مهمة إلعادة تسليط الضوء على محاور أساسية بين 
ما حدث، وما يجب أن يصبح األمر عليه في المرحلة المقبلة، إلخراج اليمن من 

محنته التي تسبب بها تمرد وانقالب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. 

بقلم/معمر اإلرياني
وزير اإلعالم

حتى نلتقي

موعدنا النصر 

ــش الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــيـ ــعـ تـ
ــوى  ــقـ ــى خــــالفــــات الـ ــلـ عـ
الخالفات  هــذه  الوطنية، 
مّكن  أساسيًا  سببًا  كانت 
الــوصــول  مـــن  الميليشيا 
إلى صنعاء واجتياح المدن 

والمحافظات األخرى
قرار التحالف كان 

بمثابة مسألة 
مصيرية لوضع 

حٍد لمشروع 
إيران التوسعي 

المعادي 
لليمن وجيرانه 

ولألمن القومي 
اإلقليمي 

والدولي
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جسر 
التواصل

د. عبدالله بن غالب الحميري
عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن

ويسألني األحبُة ما اجلديُد؟
           فقلت هوًى بحبكُم يزيُد!

وودٌّ خالٌص وإخاُء صدق
           ووصل ال يخالطه صدوُد

وإزجاُء الدعاِء بكل وقت
         وألسنة الثناِء بكم تشيُد

وشوقي للتزاور والتالقي
        بكم واهلِل ليس له حدوُد

وهذا ما يكن لكم فؤادي
         يزيد مع الزمـان وال يبيُد 

وأجمل ما جتيش به املعاني
           وفاٌء يستهيم به القصيُد

لعل البعَد كان بريد قرٍب
           وقد كاد اجلفاُء بنا مييُد

وكان خروجنا هبًة ونصرًا
        وكم يشتاق للقرب البعيُد

 وُربَّ كريهٍة جلبت سرورًا
        وأوصلت النفوَس ملا تريُد

ومشروع التواصل كان جسرًا
         بناه اهلل حني طغى الصدوُد

ومنهاج التناصح والتواصي 
        هو النهج املوفق والسديُد

وميثاق التعاون بعد هذا
           هو املستقبل الزاهي اجلديُد

كثيٌر نحن ما اجتمعت قلوٌب
           وليس مع اخلالف لنا وجوُد

وما سرنا على سنن التآخي 
        فلن نشقى وإن حرص احلقوُد

ووحدُتنا وألفُتنا ضماٌن 
     لكي يبقى لنا اليمن السعيُد

أال إن التدابر بعد هذا
         نكوٌص فاتقوه وال حتيدوا

وللبلد املضيف لنا حقوٌق
        سنشكرها وإن َكَفَر اجَلُحوُد

وُحْسُن العهد يف األحرار َدْيٌن
           تؤكده املواثق والعهوُد

سقاه الغيُث من بلد رحيٍب
            ومملكٍة يعز بها الشريُد 

ومن شعبٍ وجيران وأهلٍ
         مفاخرهم على الدنيا شهوُد



وجهة واحدة 
ومصير مشترك


