العدد:
()1857

االثنين /8 :مايو 2017 /م
 /11شعبان1438 /هـ

يهودي «ريدة»
ومحمد سلمان
حسين علي الخلقي
مسيرة جماهيرية في عدن -الخميس
الماضي -داست على ماتسمى (الشرعية)،
ومزقت وأح��رق��ت ص��ور الفار ه��ادي  ،لو
كانت هذة الشرعية المزعومه صحيحة كما يزعم
تحالف العدوان ،لما سمح النظام السعودي بخروج
المسيرة ،ولما قام النظام االماراتي بدعمها بالمال
والسالح..
تحالف ال�ع��دوان يريد التخلص من مرتزقته
بطريقته حيث يمد األط��راف بالمال والسالح ،
ويجعل كل فريق ينادي بما يحلوا له من أوهام
فهذا يهتف للسالطين وهذا يهتف للشرعية وهذا
يهتف لالنفصال وه��ذا يهتف لدولة حضرموت
وه��ذا يهتف لالتحادية وه��ذا للدولة االسالمية
انصار الشريعة وهذا لخالفة القاعدة وداعش...
كل فريق بالدراهم والرياالت فرحون ..الدم اليمني
يسيل ..عدن تغرق لتعيش دبي.
االمم المتحدة ومجلس االمن منبطحان للريال
السعودي ويعبران عن قلقهما من تمدد الجماعات
االرهابية بسبب استمرار العدوان على اليمن الذي
يمدها بالسالح والمال واإلعالم .
فلماذا الي�ص��در ق��رار ب��وق��ف ال �ع��دوان ورف��ع
الحصار عن اليمن؟!
ً
لو كان هناك شرعية فعال للفار هادي  ،فأين هي
الـ 17دولة ،وأين النظام السعودي وأين المجرم
محمد سلمان ليدافعوا عن الشرعية المزعومة؟!
لماذا ال يقصفون بالطائرات والبوارج الحربية
مناهضي الشرعية كما يزعمون؟
الجواب هو ال شرعية وال انفصال والهم يحزنون!
الحقيقة ايها الواهمون هو أن المجرم محمد
سلمان يبحث عن شرعية يصل بها ال��ى عرش
النظام السعودي  ،ويعتقد أن ال�ع��دوان على
اليمن هي الطريقة المناسبة العتالء كرسي الحكم
 ،وتصفية منافسيه ،وبهكذا طريقة سيتمكن
من االستحواذ على مفاصل النظام ،وما التغييرات
المتواصلة ف��ي حكومة وس �ف��ارات ومؤسسات
النظام السعودي اال خير شاهد على خبث المجرم
بن سلمان..نتذكر أن اول قرار كان التخلص من ولي
العهد مقرن بن عبدالعزيز  ،في ثاني يوم للعدوان
 ،وبفضل العدوان على اليمن اعتلى بن سلمان
منصب ولي ولي العهد.
فتحت ذري�ع��ة ال �ع��دوان على اليمن يتخلص
المجرم محمد سلمان من الحرس الوطني ومن
القيادات العسكرية التي تشكل خطرًا على حلمه
بالوصول للحكم  ،لذلك نجده يرسل هذه القيادات
الى الحد الجنوبي ويغريهم بالمرتبات والحوافز النه
يعلم أنه لن يصرفها الن هؤالء سيلقون حتفهم
على أيدي ابطال القوات المسلحة اليمنية واللجان
والمتطوعين من أبناء القبائل اليمنية
الشعبية
ً
وهذا مايتم فعال  ،بدليل كالم الضباط والجنود
السعوديين األس��رى الذين تحدثوا في لقاءات
تلفزيونية مصورة حيث قالوا إنه تم ال��زج بهم

الى الحد الجنوبي ولم يتم امدادهم وال تعزيزهم
بقوات اضافية كما وعدوهم  ،وفي مرات اخرى
قامت طائرات العدوان بقصف الجنود والضباط
السعوديين للتخلص منهم (نيران صديقة)!!
ومثلما يتعامل محمد س�ل�م��ان م��ع ا ل�ح��رس
الوطني يتعامل ايضًا مع المرتزقة الذين اسماهم
بـ"االخونجية" ويرمي بهم ال��ى المحرقة كونه
يعتبرهم اداة لتنفيذ التآمر على اليمن  ،ومن
ناحية أخرى يتخلص منهم  ،فقد سبق للنظام
السعودي أن صنف جماعة االخوان (المسلمين)
ضمن الجماعات اإلرهابية .
اذا ك��ان يهودي ري��دة (بائع الذخيرة) وقف
قديمًا ضد ايقاف الحرب بين قبيلتين يمنيتين ألن
هذا ليس في صالحه وسيفقده كسب المال ،فهذا
الدور يقوم به مرتزقة العدوان الذين يعتبرون
ايقاف العدوان على اليمن سيوقف مرتباتهم من
اللجنة الخاصة السعودية  ،كذلك يهودي بريدة
المجرم محمد سلمان جعل من العدوان على اليمن
فرصته للتخلص من منافسيه في الوصول للحكم ،
وفرصته في التحكم بمفاصل الدولة وفرصته في
كسب المليارات تحت ذريعة العدوان على اليمن،
لذلك فيهودي بريدة ويهودي ريدة كالهما مع
استمرار العدوان على اليمن ليستمرا في جمع
المال على حساب الدم اليمني.
التحية والتقدير لصمود شعبنا اليمني العظيم
الصابر المناهض للعدوان وخصو صًا ف��ي ثغر
اليمن الباسم محافظة عدن المحتلة التي صارت
في قبضة القاعدة وداعش والجنجاويد والبالك
ووت��ر ،بينما نجد مرتزقة العدوان يتقاتلون في
عدن على الوهم..
قتال ودمار وخراب ودماء على ماذا؟
شرعية زائفة ،وكذبة اسمها االقاليم ووهم
اسمه االنفصال!!
الشعب اليمني سيقف بكل ق��وة للدفاع عن
اليمن وثوابته الوطنية المتمثلة بالجمهورية
والوحدة والديمقراطية..وأمام هذة االح��داث،
هل حان الوقت أن يفوق المرتزقة من غبائهم
 ،هل اتضحت لهم الحقيقة أنهم مجرد ادوات
وجسر للنظامين السعودي واالم��ارات��ي لتنفيذ
مخطط صهيوامريكي بريطاني ضد اليمن ليس
لإلخوانجية واالنفصاليين فيه ال ناقة وال جمل؟
الشعب اليمني العظيم وفي المقدمة ابطال
الجيش واألم��ن واللجان الشعبية والمتطوعون
من أبناء القبائل يقفون بالمرصاد ألع��داء اليمن
ومرتزقتهم..
حارس البن في وادي سبأ غير غافل
ساهر العقل والعين
يحسبوه األعادي قاصر السن جاهل
أين هم من ذكاه أين ؟
"النصر لليمن ..الهزيمة وال�ع��ار آلل سعود
وعمالئهم"..

ُ
فجعت كغيري من اليمنيين بوفاة المناضل السبتمبري
الجسور اللواء محمد حاتم الخاوي بعد حياة حافلة بالنضال
الوطني المستمر ألكثر من نصف قرن من الزمن.
اللواء الخاوي غني عن التعريف فهو احد أبرز اعضاء تنظيم الضباط
االحرار في ثورة  26سبتمبر 1962م ومن مؤسسي التنظيم في
مدينة تعز الى جانب زمالئه الشهيد علي عبدالمغني وممن نذروا
حياتهم لخدمة الوطن فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر..
عارف الشرجبي
من المؤكد ان الكتابة عن اللواء محمد الخاوي ستظل قاصرة امام
عطاءاته الوطنية المتعددة في كل حقول العمل الوطني والنضالي
الطويل فهو المناضل والمقاتل الشرس دفاعًا عن حياض الوطن وهو
السياسي والدبلوماسي المخضرم وهو اإلداري الناجح وهو اإلنسان البسيط المتواضع المحب لكل من حوله
على اتساع األرض اليمنية وهو الوحدوي الغيور على وحدة وطنه وشعبه حتى النخاع..
رحلة نضالية شاقة وطويلة يصعب سبر اغوارها في هذه العجالة فقد بدأها منذ اللحظة االولى لتأسيس
الخلية االولى لتنطيم الضباط االحرار في تعز والتجهيز واإلع��داد لقيام الثورة اليمنية التي كان من
المقرر القيام بها في تعز عاصمة اإلمام احمد حينها ،ثم قائدًا للحرس الوطني الذي تم تشكيله في تعز
الستقبال وتدريب المتطوعين من أبناء محافظتي تعز وإب والمحافظات الجنوبية لالنخراط في الدفاع
عن الثورة اليمنية  26سبتمبر 1962م ومن ثم ارسالهم الى صنعاء وحجة وغيرهما من المحافظات
اليمنية كما شارك في العديد من جبهات القتال ليس كقائد لقوات المدفعية فحسب بل وضابط ميداني
خبرته عشرات المواقع وجبهات القتال المحتدمة قبل واثناء وبعد حصار صنعاء واستمر في عطائه
الوطني عندما عين وزيرًا للداخلية عام 1969م في حكومة المهندس الكرشمي ثم سفيرًا في المانيا
الشرقية ،ثم سفيرًا في اإلمارات العربية المتحدة أثناء حكم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي زار
اليمن وتعز -ولهذه الزيارة حكاية مثيرة ومميزة لست بصددها اآلن.
عين اللواء الخاوي محافظًا للحديدة وفي عهده نال القطاع الريفي حيزًا كبيرًا من خطط وبرامج التنمية
باعتبار الريف األكثر احتياجًا من الحضر خاصة في مجال الطرق والمياه والصحة -حسب وجهة نظره..
ثم تعين عضوًا في مجلس الشورى حتى وفاته ،قدم خالل عمله في الشورى العديد من التصورات
والدراسات اسهامًا منه في خدمة البلد.
لقد ربطتني باللواء محمد الخاوي عالقة طيبة ألكثر من عقد ونصف فوجدت فيه نعم الرجل الوطني
الغيور الذي يتألم أللم وطنه ،اذا مر بمحنة او ازمة مهما كانت صغيرة في نظر البعض فتراه يسعى وبكل
السبل لتجاوزها ولم الشمل والتقريب في وجهات النظر بين األطراف المتعددة وقد برزت هذه السجية

الخاوي فارس
سبتمبري يترجل

يومًا بعد آخر وحقائق الراهن الوطني تتكشفّ ،
معرية
الرهانات التي أطلقها الغوغاء والمرتزقة -وال يزالون
إلسقاط محافظة إب في إتون الفوضى سعيًا منهملتحقيق نزغاتهم الشيطانية الخبيثة!!
تلك رهاناتهم وما أشد سقوطها وتهافتها ومع ذلك ال يرعوون
عن إعادة المحاولة تلو األخرى إلنتاج المزيد!
ّ ّ
لم تجد دعواتهم الزائغة الضالة ّأي صدى ،وظل ّ صوت الحياة
هنا  ،هو المهيمن والسائد ،فنفضت هذه الخميلة الغناء عن كاهلها
كل أدران الفتنة وهاهي اليوم تؤم الوطن كفنار سالم ومحبة
يستهديه الجميع دون استثناء.
ٌ
إب ،هذه الواحة الجميلة المستقرة ِقبلة للسالم ،بجهود وقيادة
محافظ السالم اللواء.د /عبدالواحد محمد صالح ،هكذا انتشر الخبر
عالميًا وذاع ،وهي ّكذلك ليس ألنها-كما يهذي الساقطون -خانعة
وضعيفة ،ولكن ألنها الجسد األقل طفحًا بدمامل الفتنة والموت
واإلرهاب ..الجسد المفتول برجال الرجال ،واالنتماء الصادق الذي
أزاح الستار عن لوحة وطنية غاية في التآلف والتكاتف واإلخاء.
رفض العقالء على اختالف مشاربهم إال من شذ وهم قلة؛ أن
نسخة مكرورة دامية لجارتها المثخنة
تتحول هذه المحافظة إلى ٍ
بالموت تعز  ،فهبوا يذبون عنها كل تلك األصوات النشاز النافخة
في كير الفتنة،،وقف الجميع صفًا واحدًا وكان للشيخ عبدالواحد
محمد صالح ابن هذه المحافظة ومحافظها ّ
األبر  -رغم كل هذه

رأي

موقف إيجابي وعظيم عبر
عنه المؤتمر الشعبي العام
ت�ج��اه رس��ال��ة الشيخ سلطان
البركاني اال م�ي��ن المساعد للمؤتمر
رئيس اللجنة المجتمعية لتحقيق
السالم في محافظ تعز ،وهي الرسالة
التي حملت في ثناياها مبادرة مهمة
تخدم تعز واليمن عمومًا..
والشك ان التفاعل اإليجابي للمؤتمر
مع هذه المبادرة يأتي تجسيدًا حيًا
لعظمة ال �ج �ه��ود ال �ت��ي س�ب��ق ل��ه ان
بذلها مع فعاليات مختلفة بمحافظة تعز منذ
بداية االزمة والتي هدفت الى تجنيبها الصراع
والتطاحن م��ن خ�لال م �ب��ادرات ايجابية والتي
لالسف الشديد ُمنيت بالفشل نتيجة العدوان
الغاشم ال��ذي مثل من خ�لال ادوات��ه وعناصره
على االرض الصخرة التي قطعت كل الطرق
امام كافة المحاوالت والتي لو تم التفاعل معها
لكان باإلمكان تجنيب المحافظة مبكرًا من الحال
المزري الذي تعيشه اليوم وتم تفويت الفرصة
على كافة أصحاب أجندة الخراب والدمار ليس
وإنما لليمن عمومًا.
لتعز ً
حقيقة ..ان تشكيل لجنة مجتمعية لتحقيق
السالم في محافظة تعز يمثل اهمية بالغة ولو
أنه جاء متأخرًا إال أنه خير من عدم مجيئه وأن
اآلم��ال والتطلعات اضحت كبيرة مع تشكلها
فالجميع يتطلع الى أن تبدأ في تنفيذ مسئوليتها
على ال��واق��ع وأن تتمكن بعون من الله ثم من
الصادقين مع شعبهم ووطنهم من وضع حد

اللجنة المجتمعية..
وموقف المؤتمر
يحيى نوري
للقتل والفوضى العارمة والدمار التي تعاني منها
تعز اليوم والعديد من مناطق الوطن جراء إمعان
ال�ع��دوان في استمرار جرائم القتل والتنكيل
ورفضه وقف سفك الدماء والخراب ،شأنها في
ذل��ك ش��أن مختلف مناطق ال��وط��ن التي م��ازال
العدوان يستهدفها بحقد سواء عبر مقاتالته
أو عبر عناصره الذين أوكل إليهم مهمة تدمير
وطنهم.
ول �ك��ون تشكيل ه��ذه ال�ل�ج�ن��ة المجتمعية
يمثل خطوة إيجابية تعكس حالة االستشعار
بالمسئولية الوطنية التي تحتم على مختلف
ال�ق��وى التفاعل االي�ج��اب��ي معها والعمل على
الدفع بكل ما من شأنه أن يحقق هدف السالم
واليمن
واألمن واالستقرار بمحافظة تعز خاصة َّ
عمومًا ..خصوصًا وان اللجنة المذكورة مشكلة
من فعاليات مختلفة تعبر عن آمال وتطلعات
مختلف الفعاليات المجتمعية بمحافظة تعز..
والريب أن تأكيد المؤتمر على دعمه لنشاط
ومهمة اللجنة في إط��ار دعمه إلج��راء تسوية
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وطنية شاملة يمثل خطوة مهمة
ت �ت �ط �ل��ب م ��ن اآلخ� ��ري� ��ن خ �ط��وات
مماثلة ،بعيدًا عن الحسابات الضيقة
والمناكفات السياسية واإلعالمية
التي يدفع اليوم الوطن ثمنها في
أفظع صور الخذالن له من قبل قوى
عدة لألسف الشديد ..وأن نجد هذه
ال�ت�ف��اع�لات اإلي�ج��اب�ي��ة يعبر عنها
ال�ج�م�ي��ع دون اس�ت�ث�ن��اء وان تصب
جميع جهودهم في بوتقة واح��دة
هى المصلحة الوطنية العليا وال شيء
غيرها وانقاذ اليمن واخراجه من هذا المستنقع
ال��ذي لن تنسى االجيال القادمة فظاعة ما حل
بوطنها من ارتهان للقوى الخارجية على حساب
دم��اء ابنائه ومقدرات وإمكانات وطنهم الذي
مازال ينزف حتى اللحظة وتدمر بنيته التحتية
بحقد وغل ال هدف له إال إعادة اليمن الى الوراء
وافشال أي مشروع وطني يعبر عن كل الشعب
ويستمد قوته م��ن عظمة تاريخه وم��وروث��ه
الحضاري ً العظيم.
وخالصة ..دعواتنا وتمنياتنا للجنة المجتمعية
بالنجاح والتوفيق وان تحقق أهدافها الوطنية
النبيلة سريعًا خاصة وأن الوضع الراهن كارثي
ويحصد كل يوم أرواح اليمنيين ويعمق المزيد
من الجراحات ..وإن شاء الله نجد تعز بمختلف
نخبها وقواها تناقش عبر هذه اللجنة بمسئولية
كبيرة وتاريخية كافة متطلبات تحقيق األمن
واالس �ت �ق��رار وص�ن��اع��ة ال �س�لام لمحافظتهم
ولوطنهم اليمني الواحد الموحد..

أي �ه��ا ال��ش��ب��اب ..ال��وط��ن
يناديكم لنجدته وانتشاله
م� ��ن م �س �ت �ن �ق��ع ال �ع �م��ال��ة
والوصاية وال ��والءات الضيقة ..وال
ح��اج��ة ل��وص��ف واق��ع ال��وط��ن اليوم
فقد أهلك ويهلك الحرث والنسل،
ناصر محمد العطار ٭
وبشاهد (ما يردده إعالم العدوان)
وما بات ،والذي سيظل جرحًا نازفًا
واللغة
الدم
روابط
بهم
شعبنا
تجمع
في ضمير االنسانية وضمائر من
ونقلوا ذلك الى أصقاع المعمورة.
المشترك..
والمصير
والثقافة والديانة والجوار
 يعشق اليمنيون السالم والحرية والتعايش ويسهرون من أجلأما شهود جرائم العدوان وزبانيته فما من كبد رطب إال وقد طالته تأمين العالم والجيران ..ومن خالل ذلك ستلتقون حتمًا عند نقطة
سفكًا للدماء وطال االعتداء جميع حقوق الحياة فحتى الطيور وجميع واحدة هي الوطن فوق الجميع وستمضون بصفوف وأهداف واحدة
الكائنات شاركت الطفل واألم والشيخ الخوف والهلع والتشريد والجوع وموحدة ..وال يجرمنكم شنآن اع��داء الوطن دعاة التمزق والشتات
والقلق على مصير صغارها ..الخ.
والفرقة والعمالة والخيانة والوصاية الذين تجردوا عن دينهم ووطنهم
ّ
وبات االمل الوحيد ليمن االيمان والحكمة بعد الله معهود عليكم أيها وغلبوا مصالحهم األنانية الضيقة.
الشباب لتدارك وانقاذ ما يمكن انقاذه ،واعادة المجد للبلد السعيد..
أيها الشباب ..اعدلوا للحق ولتكونوا أسوة حسنة لغيركم ممن حولوا
ًا
ولتكن الحكمة ضالتكم المنشودة للمضي قدمًا وليكن والؤكم خالص حياة شعوبهم الى نعيم بعد ان كانت تعيش في جحيم ..فأنتم من
لله ثم للوطن والثورة والجمهورية ،وال يلتفت احد منكم أبدًا الى غير ستخمدون الفتن الداخلية ،وأنتم من سيقمع بيد من حديد كل من
ذلك..
يسعى الى تقويض الدولة والمؤسسات الدستورية ،وأنتم من سيعيد
وبنظرة عابرة للحقائق الدامغة والبارزه للعيان ،سيجد كل منكم ممتلكاتها وحقوقها المنهوبة ،وأنتم ايضًا من ستخضعون الجميع للحق
وستجبرون العدوان على كف أذاه وتعويض الشعب والوطن عما لحق
(مهما كانت ثقافته او حزبه او القضية التي يناصرها):
ً
مستقبال وحتى به من اضرار وخسائر ..وأنتم من سيعيد دوران عجلة التنمية والتطور
 أنه ال مكان للوالءات الضيقة ال ماضيًا وال حاضرًا والتقوم الساعة فالشعب اليمني مؤمن بالله وفي ضميره وفكره وسلوكه والمدنية لألمام ولتسابقوا الزمن للحاق بالشعوب المتقدمة.
٭ رئيس الدائرة القانونية
يتجذر الدين الحنيف ،ملة أبينا ابراهيم اإلسالم ،إضافة الى ما تعلمه

الشباب..
والمستقبل

في ازمة 2011م وما بعدها حيث سعى مع مجموعة من مناضلي الثورة
اليمنية امثال اللواء علي السالل واللواء عبداللطيف ضيف الله وعبدالله
ابو غانم واللواء احمد المتوكل واألستاذ محمد الفسيل والمناضل علي
احمد السالمي واللواء محمد اسماعيل الضالعي والمناضل عبدالله علي
السنيدار وآخرين -وتم اختياري الكون مقررًا لهذا اللجنة التي عقدت
اول اجتماعاتها والعديد منها في منزل اللواء محمد الخاوي -الى وضع
تصور ومبادرة وطنية الخ��راج الوطن من أزمته قبل ان تبرز على
السطح المبادرة الخليجية ،واستمر اللواء الخاوي يسعى جاهدًا اللتئام
مجلس الشورى والعديد
اللجنة واإلسراع في وضع التصور الذي قدم الى
ً
من األحزاب والتنظيمات السياسية والتي القت قبوال واسعًا من بعض
األحزاب ،فيما البعض اآلخر كان قد حدد وجهته في إيصال البلد الى ماهي عليه اليوم..واثناء الحوار الوطني
ظل اللواء الخاوي يتواصل مع العديد من اعضاء مؤتمر الحوار لالطمئنان على سير الحوار وتزويدهم
بالنصح وقد كان دائمًا يقول علينا ان نقبل بعضنا ونتنازل لبعضنا البعض مهما تباينت المواقف الننا في
األخير شعب يمني واحد.
وعندما بدأ تحالف العدوان السعودي على بالدنا يشن غاراته رأيت اللواء الخاوي «رحمة الله تغشاه»
ثابتًا مؤمنًا بالنصر ،فسألته حين بدأ العدوان يحاصر الحدود والسواحل اليمنية :هل ممكن ان يؤثر الحصار
على الوضع الداخليّ ،فقال بكل ثقة :طالما وجبهتنا الداخلية متماسكة فلن يستطيع احد كسر شوكتنا
وسننتصر حتمًا ،مذكرًا بحصار صنعاء الذي تم كسره رغم شحة االمكانات والعتاد العسكري بعد خروج
الجيش المصري المساند للثورة والجمهورية ..وكان يومها متواجدًا عنده المناضل محمد عبدالله الفسيل
أطال الله في عمره -الذي قال إن الحركة الوطنية بدون الخاوي ليس لها طعم.قبل سفر اللواء الخاوي للعالج في مصر زرت��ه في بيته فقال لي انتبهوا ايها الكتاب والناشطون
السياسيون من االنقسام الداخلي فربما كلمة أو نقطة حبر تكون اشد من السم الزعاف فتفتك بالوطن..
توحدوا واحذروا من الطابور الخامس الذي يحاول التسلل بينكم واالصطياد في المياه العكرة ،فالوطن
أمانة في اعناقكم..
إنه سفر نضال طويل ورحلة زاخرة بالعطاء الذي لم ينقطع ،جعلني اطلب من اللواء الخاوي ّاكثر من مرة
ان يكتب مذكراته لكي تستفيد منها األجيال ،فكان يقول لي لست ممن يكتب مذكراته َلي ُمن بما قدمه
لوطنه او يتشدق بما فعل ويفاخر او ينسب جهود اآلخرين ْلنفسه ،ولندع تاريخنا ونضالنا يدونه غيرنا،
والبركة في المؤرخين المنصفين فكتابة التاريخ امانة ..النه ِملك للشعوب وليس لالفراد ..رحمة الله على
اللواء محمد الخاوي« ..إنا لله وإنا إليه راجعون»..

اللواء صالح ..رائد
الحب وربان السالم
حافظ العماري
التضاريس المكتضة بالصعاب  -كان له الدور الواضح والملموس
في تنمية أواصر المحبة بين أبنائها ،واستمرار عجلة التنمية في
شتى المجاالت ومنها إنشاء كلية الطب  ،وتنفيذ مشاريع الطرقات
والكثير الكثير من المشاريع التنموية التي ال يتسع المقال لذكرها
 ،فنال ومعه كل الشرفاء قصب السبق في هذا النجاح المشهود..
ّ
وال أحد ينسى مواقف العلماء األج�لاء في محافظة إب وعلى
رأسهم فضيلة الشيخ محمد المهدي وفضيلة الشيخ عبده
عبدالله الحميدي وغيرهما الذين أسندوا الجهد الرسمي بالثاقب
من الرأي والشور السديد.
ّ
في األخير يجدر أن نذكر بمحدد شرعي غفلنا عنه  ،فناشت
واقعنا المصائب والمحن  ،هذا المحدد هو الضابط إليقاع الواقع
وقت الفتن واالضطرابات وهو ما جاء به ديننا الحنيف ،الدين الذي

ال ّيأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه  ،لقد جاء على لسان
معلم البشرية النبي محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم :
َْ
َْ
َ
َ ُ َ َْ
َ " َست ْك ْ ُون ِفت ٌن ْ ،الق ِاع ُد ِف َ َيها َخ ْي ٌر ِم ْ ْن الق ِائ ِم َ ،والق ْ ِائ ُم ْ ِف ْ َيها
َ َخ ْي ٌ َر ِم َن ْال َم ْ ِ ُاشي َ ،وال َم ِاشي ِفيها خ ْي ٌر ِمن َّالس ِاعي َ ،و َمن ُيش ِرف
لها ت ْستش ِرفه "..
فلماذا يصر المرتزقة الحمقى على استشراف هذه الفتن؟!
متى يتعظون من كل هذا الواقع الدامي الصارخ بأعلى وجعه،
ويعلمون أن الوطن أغلى من كبسة الرياض وأن رهاناتهم
خاسرة وأن لعنة الله ولعنة الشعب على ّتجار الفتنة القابعين
في دهاليز الرياض؟!
كفى..كفى!
هل آن للمرتزقة وتجار الحروب وأب��واق الفتن أن يتداركوا
مواقفهم َّ
األم��ارة بالسوء ،ويسارعوا لطي صفحتهم السوداء
الموغلة بالجحيم؟
إن مراهناتهم الخبيثة قد سقطت وتتساقط اليوم على كل
جبهات هذا الوطن الصامدة صمود نقم وعطان..
ال تراجع عن خيار السالم نعم  ،لكن ليعلم الحمقى أن هذا
السالم لم ولن يأتي من غرف الرياض الضيقة بل من جبهات
إرادتنا وصمودنا وتضحيات شعبنا العظيم في سبيل انتصار
اليمن كل اليمن.

من خاتم االنبياء والمرسلين سيدنا
محمد «صلى الله عليه وآله وسلم»
ودخ� ��ل ال�ي�م�ن�ي��ون ف��ي دي ��ن ال�ل��ه
أفواجًا ..وناصروا الدعوة االسالمية
ونشروها في أصقاع المعمورة.
ان اليمن شيدت أقدم الحضاراتاإلنسانية لتنمية االنسان وتعمير
االرض وبنوا السدود وحرثوا االرض

زاوية حارة
مختلفتان ..لكن
بالنسبة لليمن متفقتان
فيصل الصوفي
يفرح كثيرون بوقائع الخالف بين عمالء العدو ،كما
يفرح باالهانات التي يوجهها العدو لعمالئه ،ويستنتج
من ذلك أن الدائرة ت��دور عليهم ..وعندي أن هذا
التفاؤل متوهم ..وبصورة عامة ،هناك عدوان ابتدأه العدو
السعودي ،له أهداف معلنة وأخرى في طي الكتمان ،وعمالؤه
اليمنيون هم الحملة المحليون الرئيسيوين ًأله��داف هذا
العدوان الذي نعتقد أنه سيستمر وقتًا طويال ،وفي األخير
إن لم تتحقق أهدافه وسيبحث العدو عن مخرج مناسب،
وبجانبه العمالء ممسك بهم إلى النهاية ،وبالطبع لن يكون
ذلك المخرج بمعزل عن القوى الوطنية اليمنية ،التي ستفشل
أهداف العدوان ،وفي الوقت نفسه ستكون شريكًا أساسيًا
في وضع نهاية للعدوان ،وإحدى سيناريوهات تلك النهاية
قد تكون عبر حوار ثنائي يمني -سعودي ،أما اإلماراتي فهو
غفل ،وسيدحر بسهوله من الجنوب.
ما ينبغي رؤيته بوضوح هو أن العدو السعودي لن يفكر
بالتخلي عن عمالئه ،حتى بعد أن تبين له في مطلع العام
الثالث من الحرب على اليمن ،أن أقل الشئون اليمنية أهمية
ليست ب��أي��ادي�ه��م ..كما أن الحلف ال�م�ع��ادي ل��ن يتعرض
للتشظي ،وواهم من ينظر إلى الصراع بين العدوين السعودي
واإلماراتي بوصفه مقدمة لتفكك العالقات بينهما ،فذلك
الصراع الذي يظهر في محافظات الجنوب والشرق مجرد
مظهر من مظاهر التنافس على المصالح غير المشروعة
القائمة بوجود العمالء ،وعندما يوبخ العدو اإلماراتي عمالءه
أو عمالء السعودية فال يذهب إلى أبعد من ممارسة الضغط
السياسي على الطرف اآلخر ،وليس على العميل ،ألن العمالء
ليس بأيديهم من األمر شيء ،وفي هذا االطار يفهم الهجوم
السياسي واإلعالمي المسدد من قبل اإلماراتيين نحو العمالء
في ما يتعلق بالجنوب ،لدرجة أنهم استكثروا على العميل
الفار عبد ربه إصدار قرارات بتعيين أو إقالة مسئولين من
المرتبة الثالثة ..فهذا أنور قرقاش وزير خارجية أبو ظبي
يقول لهم إن من قواعد العمل السياسي ،أن تبني الثقة مع
حلفائك وال تطعن في الظهر ..ووجه لهادي نفس الكالم
الذي نكرره منذ خمس سنوات :قراراتك يا ضعيف ينبغي
أن ال تتجاوز حجم قدراتك الضعيفة ،أنت تقدم مصالحك
الشخصية واألسرية على المصلحة العامة ..وه��ذا ضاحي
خلفان يردد نفس الكالم الذي كان يقوله اليمنيون عن الفار
هادي :رجل ال يحظى بقبول ال في الشمال وال في الجنوب،
وه��و هنا "دن�ب��وع" وهناك أيضًا "دن�ب��وع" ،ويجب أن ينزل
من كرسي الشرعية الذي أجلس عليه ..لكن هل هذا كله
دليل على أن العدو سيتخلى عن عمالئه ،أو دليل على وجود
شرخ حقيقي مهم بين الحليفين الرئيسيين في العدوان على
الشعب اليمني؟ بالطبع ال ..السعودية واإلمارات ال تلتقيان
ح��ول معظم القضايا المهمة في السياستين اإلقليمية
والدولية ،ومختلفتان حول الوهابية واإلرهاب ،لكن بالنسبة
لليمن والحرب على اليمنيين متحدتان كلتاهما معًا ،مع تفرد
إماراتي برغبة في إعادة فصل جنوب اليمن عن شماله ،وهذا
توجه إماراتي ليس جديدًا على أي حال.

احذروا هيكلة التجار
كالجيش واألمن
زعفران علي المهنا
دخلنا عليه ونحن نحمل هموم الناس قلقهم
وجعهم خوفهم ..رح��ب بنا بترحاب شديد
واصفًا بأننا من ريحة الزمن الجميلُ ..سعدنا
بهذا الوصف في زمن نتسابق نحن والموت لنحافظ
على الكرامة على تضاريس وجوهنا وبين شرايين قلوبنا
وتحت ذبذبة أصواتنا.
أكد بحديثه المرتب من دون سابق موعد أن اليمن
لن يحتويها ت��اب��وت ..ف��األوط��ان تبقى دائ�م�ًا ..فقط
حكومات الخيانة والمرتزقة تموت ..أحسسنا بأننا أمام
رجل دولة وتاريخ وثقافة ،لم يكن شخصًا عاديًا ،كما
ورجل
لم يكن مجرد تاجر يسعى لتعظيم أرباحهً ً ،
أعمال منهمك في إدارة أعماله ،بل كان حامال سجال
زاخرًا في الريادة وأعمال الخير كان يتنقل بنا عن تلك
السجينة وذلك المعسر ووضع الموظفين و ..و ..و ..الخ،
ويعود بحديثه الراقي والمنظم ليطمئنك بأن الله ال
يجمع علينا عسرين ..فيخبرنا كيف كان هناك أبطال من
رؤوس المال اليمنية تناضل من أجل أن يستمر الشارع،
وواصل سرده لنا عن تآمر العدوان في عدم تسهيل
خروج الصادرات اليمنية من الخضروات والفواكه عبر
منفذ الوديعة وكيف كانت تظل البضائع فوق الخمسة
والعشرين يومًا حتى تتلف ويكون القرار أنها غير
مناسبة للتصدير لضرب االقتصاد اليمني -والحديث
له :وك��ان هذا باألمر المحزن ولكن هيهات أن يكون
هناك أحزان لنخيف بها الناس ..هذه األحزان ال نملك
حق إظهارها للنور ..أحزان تدور تفاصيلها بداخلنا ..ألن
حولنا اليتسع لها ،فالمعاناة التي النستطيع إظهارها
للنور تبقى تفاصيلها حبيسة بيننا لذا نحن نحتاج إلى
الكثير من القوة والكثير من الصبر والكثير من القدرة
على إتقان دور السعيد في وقت يجب ان نحزن فيه،
وإتقان دور الضاحك في وقت يجب أن نبكي فيه ،وإتقان
دور الالمبالي في وقت يجب أن ننهار فيه ،وإتقان دور
الصامت في الوقت الذي يجب أن نصرخ فيه ،فال ننكسر
حينها الن هذه المعاناة لهيكلة التجار ..وإذا تمت
هيكلة التجار ضرب الصمود اليمني فأخفيناه عن
أعينكم..
فكانت وجهتنا نحو عمان التقينا بوزير الصناعة
العماني وت��م ش��رح المعاناة وك��ان��ت ه�ن��اك ضريبة
مبيعات  %5يعود ريعها لدولة عمان فما استيقظنا
صباحًا إال والمرسوم السلطاني يأمر بفتح ميناء صاللة
لليمنيين واإلعفاء من ضريبة العائدات لعمان من أجل
كل اليمنيين في كل المحافظات ..لذا نحن نثمن موقف
الجارة العزيزة عمان الذي جعل لنا متنفسًا فال تفقد
السوق حيويتها..
رددت ما قاله بصوت مسموع على هيئة سؤال تعجبي
 :معقولة وصلت بكم المعاناة لدرجة الوصف بأنكم
سيتم هيكلتكم كهيكلة الجيش واألمن ،ومن هي هذه
األيدي الخفية التي تخدم العدوان وتساعد على دمار
البلد؟!

فرد بشموخ مخلوط باأللم :من يريد أن تهاجر رؤوس
األم��وال اليمنية ..ف� ُ
�رأس المال هو ُ
عصب االستثمار
ُ
التنمية والتقدم والنهوض في كل
وركيزة
واالقتصاد،
ُ
بلدان العالم ،ومخاصمته ألوطانه وهجرته إلى الخارج
ُ
يعطل خطط التنمية ويزيد التخلف ،ويزيد من الفجوة
االقتصادية والعلمية والتكنولوجية ومواكبة العالم من
حولنا.
فهذه الهجرة لألموال من أكبر التحديات التي تقف
أمام دول العالم العربي في ٌهذا العصر ،خاصة إذا كان
ِمن وراء هذه الهجرة مخطط مدروس وضعته أجندة
الهيمنة علينا كعرب ..واصل حديثه برغم محاولتي
المقاطعة وقال لي :نحن اآلن نصارع بكل ألم محاولة
إلغاء المزايا للمصنعين للمنشآت المتوسطة والصغيرة
واألصغر فعندما يتساوى المستورد مع المنتج المحلي
تحدث كارثة هي القضاء على الطبقة المتوسطة من
رؤوس األموال وهذا ما يريده العدوان.دخل أحد طاقمه
بملف أخ��ذ يوقع عليها ويستعرض بعض األوراق،
هذا تاجر مصنعه عليه ديون وهذا تاجر باع مافوقه
وما تحته ألجل اليغلق باب مصنعه ،وهؤالء يريدون
ضمانات من أج��ل يتم التعاون مع مقترح البطاقة
التموينية برغم أن التجار سوف يخسرون  %25ولكن
اعتبروه واجبًا وطنيًا في هذه الظروف..
وطلب من نفس الشخص ان يحضر ملف المتضررين
والمتعففين وتم شرح مأساة هؤالء الناس اذا ضرب
االقتصاد ورأس المال اليمني.
ً
وأخذنا منه
الشجون
ذي
لحديثه
أخذنا الوقت طويال
ً
وعدًا بأن يتكرر هذا اللقاء الذي اتضح لنا ٌفعال ٌأننا أمام
بيع عن
رجل من الزمن الجميل لم تشغله تجارة أو
أعمال الخير واالقتراب من الفقراء ،فهو نائب مؤسسة
سجين  ،وأعان الجمعيات في الكثير من المشروعات
والبرامج الخيرية التي ّ
خدمة الفقراء واألرامل
تصب في
ُ
والمطلقات ..هو أحد رموز العطاء ،عرف عنه شغفه
بمساعدة المحتاجين ،ومد يد العون إلى من يحتاج
إليها،كما لم تشغله التجارة عن الثقافة والمعرفة ،فهي
أهم مكونات شخصيته ،وكان أشبه بمدرسة ثقافية،
بروح مرحة ،وبنبرة ال يجد فيها ًمحاوره مخرجًا عن
االبتسامة واإلحساس بأن هناك رجاال من الزمن الجميل
يمضون م��ع ال��وط��ن بكل ح��ب وص�م��ود فهم صدقوا
ماعاهدوا الله عليه..
ك��ان��ت زي��ارت�ن��ا ل��رج��ل األع �م��ال وأح��د رواد العمل
المؤسسي ورجل الخير ونائب رئيس الغرفة التجارية /
األخ محمد محمد صالح..
فاصلة  :يااااارجاااااااله
احذروا هيكلة االقتصاد ورؤوس االموال اليمنية كما
الجيش ،وحافظوا على ُبعضكم وكونوا حزمة
تم هيكلة ً
من العصي بدال من أن تتفردوا فتكسروا بسهولة..
#أنا_يمني_وأحب_وطني

