
رأي 13االثنين: 

الراتب وحماية الموارد
 فاطمة باوزير

الحرب االقتصادية واستهداف المواطنين في رواتبهم 
ولقمة عيشهم تدل على حجم الحقد الكبير الذي تكنه 
السعودية وادواتها على الشعب اليمني، فقد اصبح من 
الواضح ان فشلهم في المواجهات العسكرية دفعهم 
الى شن حرب التجويع التي تستهدف ابناء الشعب كافة 
بتشديد الحصار الجائر برًا وبحرًا وجــوًا في سابقة لم 

تحدث في تاريخ الحروب ..
ان الــوصــول الــى استهداف لقمة عيش المواطنين 
ومرتباتهم من خالل قرار ارتجالي وال مسئول هدفه 
تعطيل وظيفة البنك المركزى.. تداعيات هذه الحرب 
أصبح يعاني منها الجميع وهــذا ال يستدعي الضجيج 
والــوقــوع في فخ الــعــدوان .. ألنــه يخطط لذلك وإنما 
يستدعي اليقظة من قبل الجميع تحديدًا من قبل من 
اليزالون ال نيامًا وعايشين في وهم الحياد أو ما دخلنا، 
فهاهو العدوان قد وصل الى لقمة عيشهم ومصدر 
رزقهم .. هل أدركوا ان المعركة مصيرية .. هل أدركوا 
ان الــعــدوان ال يعترف لهم بجميل خــذالن شعبهم 
ووطنهم .. ان مشكلة الرواتب ال يحلها التأجيج في 
وسائل االعــالم وال محاوالت الطابور الخامس التأليب 
واستغفال ضحايا االزمة المالية المتفاقمة انما يحلها 
ويخفف مــن تبعاتها التحرك لوقف الفساد وضبط 
االيرادات والتالحم واالستعداد الدائم لالنطالق بوعي 
وقوة وفاعلية لكسر العدوان ومن ثم اسقاط شروره 
وآثامه والتأسيس لحياة حرة وكريمة .. أما من يأمل خيرًا 
من عدو ال يكترث ان يبيد شعبًا بأكمله جوعًا لتحقيق 
اهداف توسعية فهو كمن يرجو خيرًا  من نار جهنم.. 
ال حل غير حماية الموارد العامة والتكاتف والتفاعل 
واالندفاع لكسر العدوان..  ومن يرى غير ذلك فهو كمن 

يفضل الهروب من الرمضاء الى النار ..

 عبدالرحمن مراد

< منذ بدء العدوان على اليمن، والطيران يحوم بشكل 
مستمر على أماكن بعينها فهو في صنعاء ال يكاد يبرح 
ان ونقم والحفا، وفي مأرب ال يكاد يغادر صرواح حتى 

ّ
عط

يعود إليها، وفي حجة التي تعرضت مدنها الحدودية وخاصة 
حرض وميدي الى حركة تدمير شاملة إال أنه ال يكاد يبرح 
منطقة «الخذالي» بمديرية كحالن عفار.. الموضوع في 
ذاكــرة العدوان ليس محصورًا في دائــرة االستراتيجيات 
العسكرية، ولكنه كما يبدو لنا يتمحور في ُبعدين أساسيين 
هما: االنتقام من المكان، ومن التأريخ، ومن اإلنسان، من 
المكان باعتباره الحامل للموضوع والمضمون التأريخي، ومن 
التأريخ باعتباره هو القوة المحركة والقاهرة للعدوان، ومن 
اإلنسان  باعتبار يقظته وبأسه في مواجهة كل التقنيات 
واألسلحة الحديثة، وأما البعد الثاني فهو الفراغ الذي يشعر 
به نظام آل سعود، وخلو حيزه الوجودي من المفردات 
المعززة للهوية المكانية والتأريخية والحضارية، كما أن 
النظام ال يستند الى مقومات االمتالء الوجودي ومن عناصره 
الحيوية بل كاد ينحصر في دائرة التعويض المادي، ولذلك 
تحركت األموال كي تعوض تلك العناصر، ويبدو أن النظام 
العالمي الجديد، الذي سوف تتضح معالمه مع هالل العام 
الجديد ٢٠١٧م، قد أوضــح موقفه من حركة المال في 
التأثير على السياسات العامة العالمية، فترامب أبدى في 
رده على الوليد موقفًا واضحًا حين قال: «أيها األمير البليد 
تريد التحكم في سياسات الواليات المتحدة، بفلوس أبوك، 
لن تستطيع ذلك عند انتخابي رئيسًا»، وعزز هذا التصريح 
أو الموقف بآخر حين قال: «السعودية بقرة حلوب، حين 
يجف ضرعها لن نقف معها»، وحين قال في مكان آخر: 
«على السعودية أن تدفع مقابل حمايتنا لها» وبتركيب هذا 
التناقض في التصريحات في ظل المناخات التي أنتجتها، 
وهي مناخات تنافسية انتخابية، نجد أن جوهر الموقف 
لن يتعدى الصدق الموضوعي في رد ترامب على الوليد، 
فالقضية هنا هي قضية وجودية، وهي تأخذ بعدًا جدليًا 
بين طارئ ال و سيلة له إال المال، وبين عمق تأريخي وجذر 
حضاري، وهذه الجدلية لن تكون في مصلحة نظام كان 
طارئًا وفرضته ضرورات تأريخية وسياسية وهو اآلن يعيش 
فراغًا وجوديًا ويعيش عدمًا، ولذلك كان عداؤه للحضارات 
القديمة التي تحيط به كالبابلية في العراق، واآلشورية 
والكنعانية في الشام والحميرية والسبئية في اليمن.. 
والمتأمل في نظام آل سعود وفي حركته في الجغرافيا 
المحيطة يجده يعبر عــن عــداء شديد لكل المظاهر 
الحضارية والتأريخية، ولذلك ليس بمستغرب أن يستهدف 
منطقة «الخذالي» في كحالن عفار باعتبارها آية حضارية 
حديثة، يقف المرء حين يصلها في ذهول وخشوع وهو 
يتأمل المكان ومغامرة اإلنسان في صميم الصخور الصلدة، 
وكيف استطاع أن يتعامل مــع الطبيعة فــي وعورتها 
وصالدتها وفي الهيئة المرعبة والقاهرة التي تشكلت بها، 
والذين ينكرون مثل هذا التفسير عليهم أن يتأولوا لنا 
الهدف الحقيقي من وراء استهداف األماكن التأريخية في 
اليمن وفي العراق وفي سوريا، والهدف الحقيقي من وراء 
تواتر الغارات على منطقة الخذالي باعتبار تلك المنطقة 
طريقًا ومنتجعًا ومتنفسًا ومالذًا للنفوس التي تعشق القمم 
وتأبى الحفر والقيعان والوديان السحيقة، ال هدف للسعودية 
سوى التعبير عن الحالة النفسية والنكوص الحضاري والفراغ 
التأريخي، وهي تفصح عن هوية غير مستقرة ثقافيًا وال 
اجتماعيًا من خالل جملة التفاعالت مع إسرائيل وأمريكا 
وبريطانيا، ومثل ذلك الدوران في فلك المنظومة الثقافية 
ليس أكثر من تعويض عن قوة حقيقية في الواقع تفقدها 
في المعنى وفي الهوية وفي االنتماء، أي أنها تبحث عن امتالء 
مواٍز يعادل ما تعيشه من عدمية حقيقية وإن تشدقت 
بالحضور والقوة، إال أنها تشعر أن قدم الجندي اليمني 
 وبأسًا من قدم الجندي السعودي الذي 

ً
أكثر ثباتًا وقــوة

يلبس البيادة، ثم ال يجد تحت بيادته إال أرضًا رخوة سرعان 
ما تتهاوى وتعلن عن عدميتها وهوانها وما تفتأ حتى 
ي األدبار، وربما كانت المشاهد التي يبثها اإلعالم الحربي 

ّ
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اليمني شاهدة على صدق ما نذهب اليه من قول.
لقد تواترت الغارات على «الخذالي» وعلى اليمن كله، 
لكنها لم تفت من عضد اإلنسان اليمني ألنه يقف على أرض 

صلبة ذات عمق حضاري وتأريخي.

العدد:  
(١٨٣٢)
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ــرار  < مــنــذ أن صـــدر ق
المجلس السياسي األعلى 
فـــي الــثــانــي مـــن اكــتــوبــر 
المنصرم بتكليف الدكتور/ 
عــبــدالــعــزيــز بــن حبتور 
بتشكيل حكومة اإلنقاذ 
الوطني، والشعب اليمني 

ينتظر بفارغ الصبر اللحظة التي سيتم فيها إعالن تشكيلها الذي ال 
ندري لماذا تأخر، ومن المعرقل؟.. فالزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام وعبدالملك الحوثي 
قائد أنصار الله طالبًا بسرعة تشكيلها والجميع أيضًا يطالبون بذلك، 
فالوضع جدًا خطير ويتطلب من المجلس السياسي األعلى سرعة البت 

في موضوع تشكيل الحكومة على وجه السرعة دون تأخير.
يجب أن يدرك أولئك الذين لديهم حسابات وأجندة خاصة بهم- سواء 
شخصية أو حزبية- أن الوضع الذي يمر به الوطن والشعب في غاية 
الخطورة ويستدعي أن يضع الجميع المصلحة العليا للوطن والشعب 
فوق كل المصالح اآلنية الضيقة الشخصية والحزبية، فالوقت ليس وقت 
المحاصصة والتقاسم للحقائب الوزارية، والمسؤولية اليوم ليست تشريفًا 
بل تكليفًا وليست مغنمًا بل مغرمًا، فال امتيازات وال جاه وال سلطان 
في هذه الظروف الصعبة والكارثية التي يعيشها شعبنا اليمني الصامد 
والصابر والتي تتطلب جهودًا استثنائية مضاعفة وعمًال متواصًال ليًال 
ونهارًا ممن سيتولون الحقائب الوزارية ومن سيتولون مواقع المسؤولية 

في مختلف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية واألمنية.
على الجميع أن يدركوا تمام اإلدراك أن سفينة الوطن تتقاذفها األمواج 
الهائجة والرياح العاتية والبد أن تتكاتف جهود كل الوطنيين الشرفاء 
من أبناء الشعب اليمني، إلنقاذها واإلبحار بها الى شاطئ األمان قبل فوات 
األوان.. يجب أن يعي جيدًا أولئك أصحاب األجندة الشخصية أو الحزبية أن 
كل أبناء الشعب اليمني على ظهر سفينة واحدة، فإذا تعاونوا على إنقاذها 
سلموا جميعًا وإن تركوها وسط األمواج واألعاصير الهوجاء، فستغرق 

ويغرق معها كل من فيها.
لقد ظلت البالد بــدون رئيس 
ـــدون برلمان وحكومة منذ  وب
٢١ يناير ٢٠١٥م وهو األمر 
الــذي جعل العالم كله يعترف 
بــشــرعــيــة الـــفـــار فـــي عاصمة 
مملكة الشر العربي (الرياض)، 
هادي الذي لم تعد له أية شرعية بعد انتهاء فترة رئاسته التوافقية 
والمؤقتة بعامين في ٢١ فبراير ٢٠١٤م وانتهاء فترة التمديد له 
لمدة عام بطريقة غير شرعية من قبل مؤتمر الحوار الوطني بتقديم 
استقالته في ٢٢يناير ٢٠١٥م، ويعترف بحكومته التي يقبع معها في 
فنادق الرياض رغم أنها لم تعد تمتلك أية شرعية ليس ذلك فحسب 
بل إن المجتمع الدولي ممثًال باألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي يؤيد 
ويساند العدوان البربري الهمجي الغاشم والحصار الجوي والبري والبحري 
الجائر على وطننا وشعبنا اليمني من قبل دول تحالف الشر العربي بقيادة 
السعودية والمستمر منذ ٢٦ مارس العام الماضي ٢٠١٥م باسم إعادة 
الشرعية رغم المجازر المروعة وجرائم الحرب واإلبادة الجماعية التي 

ترتكبها طائرات العدوان يوميًا بحق الشعب اليمني.
لقد استبشر الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني -عدا أولئك 
السادرين في غّيهم المؤيدين لشرعية هادي وحكومته في فنادق 
الرياض والموالين لتحالف العدوان السعودي- خيرًا بتشكيل المجلس 
السياسي األعلى في ٢٨ يوليو من العام الجاري وعودة البرلمان ومجلس 
الشورى لممارسة مهامهما الدستورية، ولكن لألسف الشديد- ومع 
احترامي وتقديري لشخص رئيس ونائب وأعضاء المجلس السياسي- 
نــالحــظ أن هــنــاك بطئًا شــديــدًا فــي أداء المجلس رغــم أن الــظــروف 
االستثنائية الصعبة التي يمر بها وطننا وشعبنا اليمني تتطلب 
ديناميكية في أداء المجلس لمواكبة األحداث والتطورات المتسارعة 
على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي وفي مقدمة ذلك سرعة تشكيل 

حكومة اإلنقاذ الوطني.

 محمد عبده سفيان

أين حكومة اإلنقاذ الوطني؟!
حيثما تكون مصالح أمريكا سيكون ترامب!

 رجاء الفضلي
< العالم كله ومنذ الثالثاء الماضي انشغل بمتابعة االنتخابات الرئاسية 
األمريكية، والتداعيات التي خلفتها على مستوى الشارع األمريكي نتيجة 
فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب غير المتوقع.ألول مرة في تاريخ 
االنتخابات األمريكية وبعد اإلعالن عن الفائز فيها يخرج الشارع األمريكي 
رافضًا نتائجها ويطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرحيل قبل أن 
يتولى مهامه.لقد دفع دونالد ترامب األمريكيين المسلمين والمهاجرين 
غير الشرعيين ومعهم البعض ممن صوت للمرشحة الديمقراطية هيالري 
كلينتون إلى الخروج للشارع والسبب ما تضمنه برنامجه االنتخابي إضافة الى 
خطاباته الحادة والتي وصفها البعض بالمتطرفة والمعادية للمهاجرين 

والالجئين والمسلمين واألقليات.
زلزال حقيقي أحدثه ترامب في أمريكا التي تشهد تصاعدًا في االحتجاجات 
الرافضة له كرئيس للواليات المتحدة األمريكية.. ما يكشف أن هذه الدولة 
التي تهيمن على العالم ستشهد حالة من الفوضى وعدم االستقرار وستزداد 
نسبة الجريمة فيها الى أعلى مستوياتها وخاصة إن أصر الرئيس المنتخب 
ترامب على تنفيذ برنامجه االنتخابي الذي سبب كل هذا الحراك الرافض له..
ومع كل ما يحدث في الشارع األمريكي إضافة الى ردود األفعال المختلفة 
التي مازالت تتصدر القنوات الفضائية ووسائل اإلعالم المختلفة حول هذه 
االنتخابات وفوز ترامب، مع كل ما يحدث ستبقى مصلحة أمريكا هي الحقيقة 
الوحيدة وسيدة الموقف وهي البرنامج االنتخابي األكبر للواليات المتحدة 

األمريكية وحيثما تكون مصالحها سيكون ترامب أو غيره.
ليس كل ما يتضمنه أي برنامج انتخابي ألي مرشح كان ينفذ، فهناك برنامج 
أكبر يفرض على أي مرشح التفكير الجدي المسبق قبل اتخاذ أية خطوة، 
كما أن هناك والسيما في الواليات المتحدة االمريكية مؤسسات دستورية 
وال يمكن المضي في اتجاه تنفيذ البرنامج االنتخابي ألي رئيس أمريكي 

منتخب اال بعد الرجوع اليها وهي صاحبة القرار في الكثير من القضايا.
ومهما بدا الرئيس المنتخب دونالد ترامب صادقًا وملتزمًا في تنفيذ 

برنامجه اال أن الكثير من الرياح ستجري بعكس ما يريده ترامب وسيصطدم 
بالعديد من العقبات التي ستدفعه الى الفشل ال محالة.. وإن أردنا االستدالل 

على ذلك لنذهب الى طرح السؤال:
هل نفذ أوباما برنامجه االنتخابي؟ ومن قبله أيضًا جورج دبليو بوش؟!

قد تكون اإلجابة نعم استطاع أوباما تنفيذ برنامجه االنتخابي الى حٍد 
كبير.. أي لم ينفذه كامًال وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.. أوباما 
سيترك الرئاسة األمريكية وسط عدم رضا الكثير من األمريكيين وخاصة 

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية..
م الرئاسة األمريكية وهــي مثقلة بالكثير من 

ّ
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االشكاليات التي خلفها جورج دبليو بوش واستطاع تجاوز واصالح الكثير 
منها اال أنه أخفق في السياسة الخارجية تمامًا، كما لم يِف بوعوده المتعلقة 
بإغالق معتقل غوانتانامو.. ورغم ابتعاد أوباما عن الحروب والمغامرات 
العسكرية إال أنه كاد أن يختتم واليته بالتدخل المباشر في الحرب التي 

شهدها اليمن!..
كما أن أوباما فشل في مكافحة االرهاب والجماعات المتطرفة، وبدًال من 
ذلك اتجه الى دعمها ومدها بالسالح كما حدث في سوريا، إضافة الى دعمه 
وتأييده األنظمة االستبدادية المنتهكة لحقوق اإلنسان والحريات والتي 
تنتهج سياسة العنف مع معارضيها كالسعودية. وعطفًا على ذلك فإن 
موقفه الداعم والمؤيد للعدوان السعودي على اليمن وسكوته على الجرائم 
والمجازر التي يرتكبها هذا العدوان بحق المدنيين وانتهاك القانون اإلنساني 
الدولي سيشكل وصمة سوداء في تاريخ باراك أوباما ولن يتجاوزها مطلقًا، 
بعد أن أصبح شريكًا في قتل اليمنيين وتدمير اليمن مع النظام السعودي 

اإلجرامي الفاشي!..
(٤٥) للواليات  ـــ ولهذا ينبغي التأكيد هنا أن دونالد ترامب الرئيس ال
المتحدة األمريكية لن يكون أفضل من أوباما في سياسته الخارجية، 
فالسياسة األمريكية في المقام األول تنطلق أو تسّيرها المصالح، فحيثما 

تكون مصلحة الواليات المتحدة األمريكية سيكون ترامب أو غيره!..

جميعهم ينتقمون منك، نعم منك يا صالحنا.. ينتقمون بحقٍد أعمى من 
الرئيس الصالح ، والجيش اليمني والقوات األمنية للجمهورية اليمنية .

والمنتقمون منك هم معروفون لدينا وظاهرون للجميع، فأول الحاقدين 
عة  هم ُحكام السعودية بأثرها الرجعي الملكي الصهيوني الحاقد ومنهم اإلمَّ
هادي بأثٍر رجعٍي انفصالي وكُمخبٍر بريطاني ومعهم والى جانبهم نجد 
اإلخوانيين كذلك يودون االنتقام منك بأثٍر وهابٍي وفكٍر بنائي "حسن البناء" 
، اصحاب عالقٍة صهيونية ومن انتهج نهجهم وسار على خطاهم وان 

اختلفت وتعددت مسمياتهم .
 عريضات يمكن لنا ان ُنجّمل تفاصيل األحداث ومشاهدنا اليومية وكل 

ٌ
خطوط

ما نمر به اليوم ويمر به وطننا وابناء الشعب اليمني في ظل مؤامرة تعقدت 
خيوطها واشتبكت أذرعها وتعدد ُمنفذوها وتــوازت أهدافهم مع تعدد 
تياراتهم واختالف افكارهم وكراهية بعضهم لبعض لكنهم توحدوا واتحد 
هدفهم المدعوم من دول الشر وممالك الشرور ومن أنظمٍة دولية واجهزة 

مخابراتية متعددة.. جميعهم يسعون- وكلهم وأكثر منهم يودون- إلى ان 
 
ً
 متطورة

ً
 وأمنية وأسلحة

ً
ُيدمروا مشاريع وطنية وُبنى تحتية وقواٍت عسكرية

وبدائية وُعدة وعتادًا وكل ما يمكن لنا ان نفتخر به كإنجاٍز وطني وثروٍة قومية.. 
واألهم من ذلك كله أن جميع هؤالء يودون القضاء على صانع تلك المنجزات 
ويسعون بشتى السبل للخالص من باني اليمن ومحقق الوحدة وصانع الجيش 
األصم َمْن تتحطم عليه مؤامراتهم اليوم.. إنهم َيــَرْون في الرئيس الصالح 

العدو الحقيقي والخصم اللدود، فهو وحده من دعا الى تكوين جيٍش عربٍي 
واحد، وهو من سعى منذ ان حقق الوحدة اليمنية المباركة الى تحقيق وحدٍة 
عربية عظمى مستدًال بدول االتحاد االوروبي وقائًال في إحدى القمم العربية 
لقادة الدول العربية وملوكها وأمرائها وزعمائها: إننا اصحاب ديٍن واحد ولغٍة 
واحدة وثقافة عربيٍة موحدة، نحن أقرب لبعضنا من قرب دويالت االتحاد 
االوروبي لبعضها.. وحين أنهى حديثه صفق الرؤساء وابتهج الزعماء وصاح 
من كانوا أعضاء في وفود العرب آنذاك: شعٌب عربٌي واحد - الشعب العربي 

واحد - شعٌب عربٌي واحد- الشعب العربي واحد..
لمن لم يعلم ولمن يتغابى وينكر علمه ودرايته ما سبب اتحاد الفرقاء واتفاق 
 بالنسبة لهم جميعًا 

ً
الخصماء وتوحد المختلفين في هدٍف واحد ُيمثل اولوية

ة بتمعن ويدرك ما بين السطور، وسيعلم حينها ويؤمن  عليه ان ُيعيد القراء
بيقين ان زعيم اليوم ورئيس األمس الصالح وحده صالح.. وجميعهم عمالء 

ُمفِسدون ..

الخذالي..

لــســنــا مـــع مــرشــح لــلــرئــاســة 
االمريكية وال ضد مرشح فوق 
نسبية السواء، فنحن من متراكم 
الرواسب والتفعيل نرى هيالري 
كلينتون هي األسوأ، فيما ترامب 
الجمهوري هو األسوأ فيما قدم 
مـــن تــصــريــحــات فـــي الحملة 
االنتخابية وتــجــاه المسلمين 

تحديدًا. 
ومع ذلك فدعم الخالوجة بقيادة النظام السعودي لهيالري كلينتون بالمال 
واالعالم يجعل اي يمني وطني في ظل العدوان يحسم موقفه ضد كلينتون ليس 

حبًا في ترامب، ولكن كموقف وطني يمني وكموقف من العدوان السعودي اصٌال. 
المتابع لالنتخابات االمريكية يحس ان االعالم ومراكز البحوث واالستطالعات 
مارست التضليل او كانت مضللة وذلك ماجعل فوز ترامب مفاجأة غير متوقعة حتى 
لمن اصطفوا معه او لهم موقف من منافسته يجعلهم في الضد.  الحزبان الجمهوري 
والديمقراطي باتا كآلية ونخبوية بمثابة المؤسس الحاكم ألمريكا وباتت الخطوط 
العريضة لتسيير هذه المؤسسة فوق التنافس السياسي بمثابة والية الفقيه في 
ايران، ولكن وهذا الطبيعي ان يكون المرشد في امريكا مجهوًال او غير معلوم فماذا 
لو جاءت قضايا اصر الشعب على التعامل معها او معالجات غير ماتريد المؤسسة 

الحاكمة بجناحيها الجمهوري والديموقراطي.  
على سبيل المثال فإنه ومنذ احداث سبتمبر ٢٠٠١م والشعب االمريكي يحمل 
النظام السعودي المسؤولية ويطالب بمحاكمته وبدفع تعويضات كما نظام القذافي، 
ولكن هذه المؤسسة الحاكمة بتعاقب إدارات جمهورية وديمقراطية ظلت تلعب 
مع وعلى الشعب، والدليل اخفاء ٢٨ صفحة من التقرير االهم حول هذه االحداث.  
ولذلك فإن ما ُعرف بقانون جاستا سن وشرع من اعضاء الحزبين في الكونجرس، 
فيما المؤسسة الحاكمة بفرعيها والديمقراطي والجمهوري كانوا بين االعتراض 
والتحفظ في محاولة التوفيق بين الشعبية ومــراضــاة او عــدم إغضاب النظام 

السعودي. 
هذا مجرد مثل هو بوضوحه مؤشرات لما يريده الواقع من تغيير يصل الى نمطية 
الفقيه.. امريكا ترامب الذي رشح نفسه كمستقل في انتخابات ٢٠٠٠م ادرك 
بداهة انه لن ينجح رئيس ألمريكا إال من خالل احد الحزبين المعروفين ولعل مثل 
احداث ٢٠٠١م وغيرها بعد ذلك جعلته يرضي الرفض المتنامي الشعبي او في 

الشارع لنمطية مؤسسة حاكمة 
كــل مايعنيها توفير وإصباغ 
االنتخابات باإلثارة، ولكن هذه 
االثارة لم تعد تلغي او تعوض 
نمطية في المشهد والمحصلة. 
تصويت اعــضــاء الكونجرس 
الديمقراطيين والجمهوريين 
بغرفتيهم لصالح قانون جاستا وضد فيتو اوباما هو مؤشر للضغط الشعبي الذي 
ترفض المؤسسة الحاكمة التعامل معه او به ومع مؤشر المؤسسة الشعبية التي 

فرضت ترامب رئيسًا فوق كل التوقعات.  
المتابعون لالنتخابات االمريكية لم يهتموا بكيف استطاع ترامب حديث العهد 
بالحزب الجمهوري اختراق وكسب قواعد الحزب الجمهوري وفاز من بين ١٦ 

مرشحًا ليصل الى مرشح هذا الحزب للرئاسة.  
تصويت اعضاء الكونجرس الديمقراطيين والجمهوريين لصالح قانون جاستا يعني 
من جانب معرفة االحزاب او المؤسسة الحاكمة بنبض الشارع ومايريد، ويعني بوجه 

آخر وصول التغيير الشعبي للتغيير الى الذروة.  
ترامب بعد تجربة المستقل عام ٢٠٠٠م جاء عبر الجمهوري ولكن ليعبر عن 
تغيير يريده الشارع ولذلك فأثقال الحزب الجمهوري كانت ضد ترامب في ظاهرة لم 
يحدث مثلها في االنتخابات االمريكية في ظل مايعرف بالوالء الحزبي او التنظيمي. 
ظاهرة ترامب إن جاز التعبير كمتغير امريكي بحاجة الى توقف للدراسة والتأمل 
والفهم واالستيعاب، وحينما يقول الرئيس المنتخب ترامب وبعد نجاحه في 
انتخابات ديمقراطية ونزيهة ان االعالم االمريكي هو من يحرض على المظاهرات 
ضده فالمقصود أن كل اعالم ولوبيات المؤسسة الحاكمة تصب المظاهرات ضده 
كأنما هي ما كانت امريكا وادواتها في المنطقة بعد ٢٠١١م تسميها بقايا النظام. 
ومع كل ذلك علينا ان نعرف ان ترامب لم يأِت اعتباطيًا او تلقائيًا بل هو االنسب 
ألدوار نوعية ومفصلية يؤديها بسقف دورة انتخابه خارجيًا وداخليًا، وسقف نجاحه 

او فشله هو الذي قد يمدد له دورة ثانية او يكتفي بدورة واحدة ! 
قد تكون هذه المظاهرات التي اعقبت انتخابه هي ضغوط لفرض فرملة والتراجع 
عن بعض تصريحات متطرفة له، وربما لم يعد في هذا العالم غير الخالوجة بقيادة 
النظام السعودي يمنون انفسهم ويحلمون بعدم وصول ترامب الى البيت البيضاوي 

ربطًا بمظاهرات ضده في عدة مدن امريكية!

 مطهر االشموري

أمريكا ترامب.. بين والية الفقيه والشرعية المسعودة!

عبداهللا المغربي

ألنه صالح..
 وجميعهم ُمفسدون


