 16صفحة

لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل:
أرسل حرف (ش) برسالة نصية إىل:
5171
2066

( ددعلالاا

ينثالاانينثالاثالا  6نينثالالانينثالاثالالا

 60رياالً

المكونات السياسية اليمنية المشاركة في مشاورات جنيف تؤكد في مؤتمرها الصحفي:
ال شرعية لهادي وبحاح وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته األخالقية واإلنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني
أي مشاورات قادمة يجب أن تكون بين المكونات السياسية ومن حيث انتهى جمال بن عمر
الناطق الر�سمي لأن�صار اهلل حممد عبدال�سالم يف حوار لـ «�صدى امل�سرية»:

اتفقنا على أن الهدنة القصيرة لن تؤدي لوصول اإلغاثات اإلنسانية وليست سوى تجميل لصورة العدو
سنقف إلى جانب الحلول العادلة والمرضية واإليجابية للجنوب وال زال النقاش مستمرًا معهم

السعودية تسعى لتشكيل جيش من
عناصر القاعدة الفارين من السجون
مسيرة حاشدة بصنعاء للتنديد بموقف
األمم المتحدة المتخاذل تجاه العدوان

 100يوم من العدوان:
 3114شهيدًا مدنيًا
بينهم  745طف ًال و 564امرأة
 7400جريح
بينهم  512طف ًال و 476امرأة
تعرض  10مطارات للقصف و 6موانئ
و  300ألف حي سكني و 700منشآة حكومية
قصف العدوان  137مصنعًا و 31موقعًا
أثريًا و 67خزان مياه و 482مسجدًا

الشهداء
أطفال
نساء
رجال
مطارات
موانئ
منازل
منشآت حكومية
مدارس ومراز تعليمية
مدارس توقفت
جامعات
مستشفيات
مساجد
مصانع
صوامع غالل
خزانات وشبكات مياه
مزارع دجاج

3114
745
564
1805
10
6
300000+
700
305
3600
27
167
482
137
6
67
69

الجرحى

7400

أطفال
نساء
رجال
مواقع أثرية
ناقالت مواد غذائية
أسواق
مخازن أغذية
شبكات اتصاالت
مؤسسات إعالمية
محطات كهرباء
جسور وطرق
مالعب رياضية
ناقالت وقود	
محطات وقود	
نازحني	

512
476
6412
31
300
170
370
83
11
74
250
15
90
155
300000+

اإلحصائية هذه ليست نهائية ،فالضحايا واألضرار في الواقع أكثر من ذلك..
َ
بالمركز القانوني للحقوق والتنمية)
(وحدة الرصد والتوثيق

معسكر تدريب في وادي
حضرموت بإشراف اإلمارات

 60يومًا من الرد على العدوان

مليشيا المخالفي تعدم مواطنًا
أمام زوجته وأوالده و تنهب
مصرف الكريمي بشارع جمال

واشنطن بوست :قصف صاروخ «اسكود» لقاعدة خميس مشيط تسبب في قتل  36طيارًا سعوديًا و 39ضابطًا

اقتحام موقع برج الرقابة العسكري وموقع بربران وقصف مطار نجران ومعسكر الجربة والزور وموقع عليب والدود والجابري
قصف مواقع عسكرية سعودية بصواريخ الكاتيوشيا وغراد وأوراغان والزلزال والنجم الثاقب في نجران وجيزان وعسير
إطالق صاروخين «اسكود» على قاعدتي خالد الجوية في خميس مشيط والسليل في وادي الدواسر

الجيش واللجان الشعبية حققوا انتصارات ميدانية غير متوقعة في السعودية ودمروا  363دبابة و 13مدرعة و 71طقمًا عسكريًا

سكان محليون :طيران التحالف السعودي يدمر األحياء السكنية في عدن
موقع «ويكيليكس :السعودية لديها
معلومات دقيقة بكل تحركات تنظيم
القاعدة في اليمن وتشرف على الدولة
اليمنية عن طريق جهاز استخباراتي

 2متابعات

ينثالاانينثالاثالا  6نينثالالانينثالاثالالا

سكان محليون :طيران التحالف السعودي يدمر األحياء السكنية في عدن
 خاص :ُ
ُّ األمريك�ي
يران الس�عودي
يس�تم ُّر الط
ُّ
يف القص�ف املتوحِّ �ش على مدين�ة ع�دن 
َ
َ الس�كنية
الس�ياحية ،مس�تهدفاً األحي�اء
وس� َ
واملصان َع وصوامع األغالل واملصايفَ ،
ط
�ق للمجتمع ال�دويل حيال هذه
صم�ت مُط ِب ٍ
الجرائم.
ُ
يران املع�ادي ،ي�ومَ الجمعة
وأق�دم الط
املايض ،على تدمري أنف�اق مدين�ة التواهي
الش�هرية والتي تربُ ُ
ط بني حي الفتح وجولد
مور باملحافظة.
ونق�ل موق� ُع «ع�دن الغد» عن س�كان 
محليني يف الح�ي قولهم :إن منطقة األنفاق
ً
خالية م�ن أَي تواجد عس�كري أثناء
كان�ت
تعرضها للقصف.
َ
وأض�اف املص�د ُر أن األ َهـ�ايل بات�وا 
يش�عُ ُرون بالس�خط من هذه الغ�ارات التي
يقولون إنها ال تس�عى إال لتدمري ُكلِّ املباني
العامَّ ة ومقدرات الناس يف مدينة عدن.
ويقول بشير الغالبي ،وهو ناش�ط من
ُ
عدن :اآلن ب�دأت اللعبة تتضح،
أبن�اء مدينة
ُ
يران م�ا يس�مّ يه بالتحال�ف العرب�ي
فط
ٍ
بغارات عنيفة حيا ً س َكنيا ً بمنطقة
استهدف
الهندسة بمدينة الشعب يف عدن ولوْال لطف

الله لحدثت مجزرة.
ويضيف بشري يف منشور له عىل صفحته
«بالفي�س بوك» قائلاً« :للعلم به�ذا املكان 
تحدي�داً ال توجد جبهة قتال وال تدو ُر معارك
ُ
بالقرب من املبنى أو حوله».
ُ
وكتبت الناشطة الجنوبية منى العمودي
العديدَ من املنرشات يف صفحتها عىل الفيس

ً
ً
كاملة استشهدت
أن عائلة
بوك ،مشيرة إىل
يف رضب�ة جوية من قبل الطريان الس�عودي
األمريك�ي يف محافظ�ة لح�ج على مدخ�ل
قاعدة العند.
وتواص�ل قولها« :خال َل م�روري يف عدد 
م�ن املناط�ق يف كريتر والخ�ور الحظت أن 
الكثري م�ن الدمار ح�ل بالكثري م�ن املنازل

عدن :الجيش واللجان الشعبية يدخلون مدينة
الجوكر خارج منطقة بير أحمد
 -خاص :

ُ
 الجيش واللجان الش�عبية بمحافظة عدن من طرد ودحر عنارص تنظيم القاعدة
تم ّك َن
يف مدينة الجوكر باتجاه خط الربيقة وقتلوا العديد منهم.
وقالت مصادر خاصة لصحيفة «صدى املسيرة» إن صفوف القاعدة ومليشيات هادي
يف انهي�ارات متس�ارعة وأن قوات الجيش واللجان الش�عبية أجربت م�ن تبقى منهم عىل 
الفرار والهروب من محيط مدينة الجوكر.
ً
ً
بالغة بعد
إصاب�ة
وذك�رت املصادر أن القي�ادي يف تنظيم القاعدة أني�س العويل أصيب
ُ
وبعد هروب جماعة القاعدة ومليش�يا
ُه� ُروب القاعدة من مدينة الجوكر ،مشيرة إىل أنه
ٌ
حدثت اشتباكات بينهما.
هادي من املدينة

واملنشآت واملؤسسات عىل مستوى مربعات
كاملة تم قصفها وتحويلها إىل ركام ،ويقوم 
الطيران وبمج�رد حصول�ه على معلوم�ة
بوج�ود عدد من املس�لحني الحوثيين يف أَية
منطق�ة بش�ن غ�ارات تدم�ر تل�ك املنطقة
بالكامل».
وتضي�ف العم�ودي يف منش�ور آخر لها
قائلة« :الطريان الس�عودي يستهدف مواق َع
يف ع�دن ،يس�تهدف املحط�ة الكهربائي�ة يف
خ�ور مكسر ،كم�ا يس�تهدف مواق�ع من
يطلق�ون على أنفس�هم باملقاوم�ة وقت�ل
العشرات منه�م ،والطريان الس�عودي دمّ ر
املنشآت واملباني يف عدن».
ويقول أحد س�كان مدينة عدن :حتى لو 
وقفت الح�رب بعدن ،ال يوج�د كهرباء؛ ألن 
إنش�اء محطة كهربائية جدي�دة يحتاجُ إىل
فترة طويلة ،طبعا ً ألن املحط�ة الكهربائية
ح�ق الخ�ور (مري�م م�ا قصرت معاه�ا
وقصفتها).
وحين ت�م ْ
إصـَل�اَ حُ  الكهرب�اء م�ن قبَل
الجي�ش واللج�ان الش�عبية باملدين�ة ل�م
تستمر طويالً حتى عاود الطريان السعودي
قصفه�ا ،وبتعليق س�اخر تق�ول العمودي:
«كأن الطيران ش�اف واحد حوث�ي مر من
جانبها وشك فيه».

قوات اجلي�ش تتمكن من تطهري منطقة ال�ضباب

مليشيا المخالفي تعدم مواطنًا أمام زوجته وأوالده وتنهب مصرف الكريمي بشارع جمال
 -خاص :

ُ
َ
ق�وات الجي�ش واللج�ان الش�عبية تقدُّمَ ه�ا يف
واصل�ت
محافظ�ة تعز ،حيث تمكنت من تحرير منطقة الضباب من
ْ
حزب اإلصـلاَ ح.
عنارص تنظيم القاعدة ومسلحي
وكان�ت جبهة الضباب ه�ي األعنف هذا األ ُ ْ
س�بُوْع ،وعىل 
إثر تقدُّم هذه الجماعات املس�لحة من الضباب حتى السجن
املرك�زي أقدمت عىل فتح الس�جن وتهريب  1.200س�جني،
بينهم عنارص لتنظي�م القاعدة وآخرون محكومون بقضايا
ُ
بعضهم لصفوف هذه الجماعات التكفريية.
قتل انضم
ويف جريم�ة جدي�دة وامت�داداً مل�ا تق�وم ب�ه الجماعات
املس�لحة من عمليات إجْ ـ َرامية يف مناطق سيطرتها ،أقدمت
مليشيا املخاليف هذا األ ُ ْ
س�بُوْع عىل قتل مواطن أَمَ ـام زوجته
وأوالده وقتل�ه عند مرصف الكريمي بش�ارع جمال ورسقه
مليونَي ريال كانت بحوزته.
وانتش�ل األ َ َهـايل جثتَني من الس�ائلة جرفهما السيل وال 
أحد يعلم متى تم رميُهما.

ويف ه�ذه القضي�ة بالذات وألجل تحسين الوج�ه أَمَ ـام 
ُ
قام�ت ه�ذه الجماع�ات بوض�ع نقاط عىل س�ائلة
األه�ايل
عصيف�رة ملن�ع اإلعدام�ات امليداني�ة ،مم�ا يشير إىل حجم
الظاه�رة ،الت�ي اس�تدعت قيادة ه�ذه الجماعات تحسين 
ُ
يضيق بهم باستمرار.
صورتها ،أما َم حاضن شعبي
وورد يف منش�ور م�ا تس�مى املقاوم�ة ال�ذي تدي�ره ُ
آلة
ْ
اإلصـَل�اَ ح اإلعْ ـلاَمية حديث عن ظاه�رة إطالق النار وإقْلاَ ق
الس�كينة وَطلب التعاون م�ع األ َ َهـايل ملنع إطلاق النار من
ٌ
يطلق النار أش�خاص ليس�وا أنفس�هم
الح�ارات ،وكأن مَ ن
عنارص ما يسمى «املقاومة».
إىل ذل�ك كثّف طريان العدوان غاراته عىل تعز مس�تهدفا ً
معس�كر الل�واء  35ومنازل يف الجحملي�ة ومنطقة الحوبان 
دون أَي�ة إصابات ،بالتوازي مع قصف صنعاء ،كرد فعل عىل 
الهزائم التي يُمنَى بها يف الحدود ،كما يرى كثريون.
كما اس�تحدثت هذه الجماعات املس�لحة نق�ا َ
ط تفتيش
جدي�د ًة يف جول�ة س�نان ومقاب�ل جام�ع االعتص�ام ،وعند
مداخل الحارات املجاورة لحي الروضة واملس�بح ،يف تضييق 
واض�ح ملطامح س�يطرتهم بع�د أَن كانت تمت ُّد س�يطرتُهم

التحالف الدولي يعلن تشكيل لجنة
دولية للتحقيق في جرائم العدوان
السعودي األمريكي
 خاص :طالب التحالُ ُ
ف الدويل للدفاع عن الحقوق والحريات بوقف القتال يف بالدنا،
داعياً لفرض هدنة إن ْ َ
ـسـانية عاجلة.
وأعل�ن التحال�ف يف بي�ان له تش�كيل لجن�ة تحقي�ق دولي�ة للتحقيق يف
االنتهاكات وجرائم الحرب املرتكبة يف بالدنا من قبل الطريان املعادي.
وق�ال التحال�ف بأنه تم تش�كيل وتكليف فري�ق ميداني داخ�ل الـيَـمَ ـن
لجم�ع وتوثيق تلك االنتهاكات ،كما تبنى تش�كيل لجن�ة تحقيق دولية تضم
عدداً من املنظمات وكذا حقوقيني ومحامني وقانونيني متخصصني بالقانون 
الجنائ�ي الدويل ،باإلضافة لناش�طني وصحفيني من مختلف الدول ,وس�يتم
وتعيني رئيس ونائب ومقرر للجنة.
عقد اجتماع لتحديد مهام اللجنة
ٍ
 م�ن جانبها طالبت منظمة التحالف الدويل للدفاع عن الحقوق والحريات
«عـــــ�دل» بفرنس�ا :األم�م املتح�دة بف�رض هدن�ة إن ْ َ
ـس�ـانية عاجل�ة
بالـيَـمَ ـ�ن وبذل جهود مكثفة لفك الحصار املفروض وإنجاح أعمال اإلغاثة
والجهود اإلن ْ َ
ـس�ـانية والعمل الجاد عىل حماية وإنق�اذ املدنيني الذين فقدوا 
أه�م حق من حق�وق اإلن ْ َ
ـس�ـان وهو الحق بالحي�اة ,كما ت�م انتهاك كافة
الحقوق التي ضمّ نتها وكفلتها املعاه�دات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق
اإلن ْ َ
ـس�ـان وحماية املدنيين وحماية الطفولة ،وح�ق األرسى والذي تعرض
عدد منهم للتصفية.
ودع�ا التحال�ف الدويل «وهو منظمة دولية فرنس�ية معني�ة بالدفاع عن
حق�وق اإلن ْ َ
ـس�ـان والحريات العامة وكش�ف ومالحق�ة منتهكيها بالعالم»
اململك�ة العربية الس�عودية وكاف�ة األ َ ْ
طـ� َراف املتقاتل�ة بالـيَـمَ ـن إىل وقف
فوري للحرب وإفس�اح املجال لجهود الســـالم وإيجاد حَ ٍّل ومخرج للوضع
القائم مراعا ًة للوضع اإلن ْ َ
ـسـاني الكارثي والخطري الذي يتعرض له املدنيون 
باليمن.

حتى ش�وارع استراتيجية كالخمسين والس�تني واألربعني 
ُ
قوات الجيش واللجان الشعبية ،وهو ما
التي تس�يطر عليها
دفعهم ألَن يرموا بك ِّل ثقلهم عىل جبهة الضباب ،بحيث أنهم
يف ح�ال تقدموا من الس�جن املركزي حت�ى األربعني ومفرق
رشع�ب يمكنه�م الس�يطرة عىل الخ�ط الس�احيل ،وبالتايل
الس�يطرة عىل منفذ ميناء املخاء ليكون املنفذ الوحيد لديهم
يف املدينة.
ُ
وال يمكن الحديث عن تعز بمعزل عن الحالة اإلن ْ َ
ـسـانية
العام�ة للبل�د بفع�ل الحص�ار االقتص�ادي إال أ َ
َ
ن الكثاف�ة
َ
الس�كانية لتعز تجعل منه�ا أكثر املناطق تضرراً من جراء
الع�دوان واملعارك املحلي�ة ،إذ تفتقر املدينة لوصول الس�لع
كالخضروات والفواكه جراء االج�راءات املتعقدة لوصولها،
وانع�دام مادة الغاز وامل�اء ،فيما يتواجد البترول يف املناطق 
املؤمّ نة من املدينة.
َّ
وخاصة
هذا وترتفع أس�عار املواد الغذائية بشكل مخيف
ُ
ُ
 الجيش ،فاالحتكارات
قوات
يف املناطق التي ال تسيط ُر عليها
والغلاء املعهود  ُكلَّ عام يف موس�م رمضان زاد من توحُّ ِش�ه
َ
جش ُع تجار األزمات.

( ددعلالاا

معسكر تدريب في وادي حضرموت
بإشراف اإلمارات
 متابعات:نشر موق� ُع “قري�ش” ع�ن مصدر عس�كري خاص كش�ف ع�ن وجود 
معسكرات تدريبية خاصة بـ»املقاومة» يف منطقة الوادي بحرضموت رشقي
الـيَـمَ ـن.
وأوض�ح املصدر لـموقع ”يم�ن جورنال” أن املعس�كرات التدريبية تحت
إرشاف قوات التحالف العربي ،وتتواجد املعس�كرات تدريبية يف الوادي ،أحدها
بمديرة تريم منطقة خباية ،واآلخر بمدينة رماه.
مبين�ا ً أن املعس�كر األول ترشف عليه إحدى الش�خصيات م�ن آل املنهايل
املنه�ايل وبه ع�دد  250فرداً ،إال أنه قبل رمضان تم الع�را ُك داخله عىل أموال،
ما أنتهى برصفهم ،وأما معسكر رماة بـ(منطقة عيوة ) يرشف عليه ضباط
إماراتي�ون ويوج�د به ما يقرب م�ن  1500فرد الـ�ـ 500متفرغون والبقية
مكلفون بمهام حسب املعلومات ،وأغلب منتسبي املعسكر من أبناء القبائل.
وأش�ار إىل أنه تم اختيار األفراد عىل أساس أنهم حرس حدود .ويتم رصف
مبل�غ ( )2000دره�م إمارات�ي للمتدربني وت�م رصفهم ليع�ودوا بعد إجازة
رمضان.
وتخوف املصدر من انتش�ار مسلحي تنظيم القاعدة يف حرضموت ،منوها ً
إىل أن القوات التي يتم إعدادُها ستعمل عىل حماية الحدود.

السفير األمريكي السابق :أمريكا تدعم النظام
السعودي بشكل كامل في حربها على اليمن
جددت الواليات املتحدة األمريكية دعمها ومس�اندتها للعدوان الس�عودي
على الـيَـمَ ـ�ن يف الوقت الذي تتع� َّر ُ
ض فيه صنعاء لقصف عنيف ومس�تمر
تشنُّه البوارجُ  األمريكية من البحر ومن القواعد األمريكية باملنطقة.
ففي مقابلة أجرتها قناة «العربية» السعودية معه قال جريالد فايرستاين
الس�فري األمريك�ي الس�ابق بصنع�اء ومس�اعد وزي�ر الخارجي�ة لش�ؤون 
الـيَـمَ ـن :إن اإلدارة األمريكية تدعم بشكل كامل النظام السعودي يف العدوان 
عىل الـيَـمَ ـن الذي تعدى يومه املائة.
وأكد فايرس�تاين أن إدارة بالده تدعم التحالف الس�عودي ض�د الـيَـمَ ـن
وتحاول تقديم املساعدة يف هذه اإلطار.
واس�تمراراً للسياسة األمريكية يف املنطقة التي تعتمد عىل ال َكيل بم َكيالني 
يؤ ِّك�دُ مس�اع ُد وزير الخارجي األمريكي عىل ما أس�ماه «حق الس�عودية» يف
حماية حدودها يف نجران وجازان ،يف مواجهة الهَ جَ مات التي ُ
ُ
قوات
تش�ــنُّها
الجيش الـيَـمَ ـني واللجان الشعبية.
ُّ
يف التوص�ل إىل وقف إطالق النار 
وع�اد فايرس�تاين للتعبري عن رغبة بالده
ووق�ف ما أس�ماه «عملي�ات التحالف» ،مُشيرا ً إىل أنه يج�بُ أن يكون هناك
ٌ
أس�اس لذلك مبني عىل االحرتام املتبادل ألي وقف إطالق النار والتزام الجميع
به.
ِ
أن الواليات املتحدة أعلنت تأييدَها للعدوان الس�عودي عىل الـيَـمَ ـن
يُذكر
ُ
وأكد الناطق باس�م البيت األبيض أن بالدَه ستقدم الدع َم
منذ اليوم  األول له،
اللوجيستي للعدوان السعودي عىل الـيَـمَ ـن.

«ويكيليكس :السعودية لديها معلومات دقيقة بكل تحركات تنظيم
القاعدة في اليمن وتشرف على الدولة اليمنية عن طريق جهاز استخباراتي
 خاص :يف إط�ار نرشه لفضائ�ح السياسَ �ة الخارجي�ة للمملكة
العربي�ة الس�عودية نشر موق� ُع «ويكيليك�س» ع�ددا ً من
الوثائ�ق الخاص�ة باللجن�ة الوزارية الس�عودية المختصة
بالش�أن الـيَـمَـني .وتؤك�د بعض الوثائ�ق أن اللجنة عرب
س�نوات طويلة تمكنت م�ن جمع قاعدة بيان�ات عن الحالة
الـيَـمَـنية ،كلها من خالل زمرتها المجندين لذلك ،وتش�ير
الوثيق�ة إىل أن جمع المعلومات الش�خصية لرجال القبائل
والسياس�يين المس�ؤولين يف الدول�ة ومنه�م المعارضون
والقادة العس�كريون وقادة الرأي الـيَـمَـني وعن األحزاب
السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجهات اإل ْعـلاَ مية،
كما تش�ير إىل أن الش�أَن الـيَـمَـني وم�ا يحدث يف كواليس
الدولة الـيَـمَـنية يت�م الرفع به يف تقارير عرب هذه القاعدة
االستخباراتية وإدارة شؤون الـيَـمَـن بإرشاف ملكي.
وتتك�ون اللجن�ة الوزاري�ة ،حس�ب الموق�ع ،م�ن
وزارة الداخلي�ة الس�عودي والطي�ران ،والرئاس�ة العامة
لالس�تخبارات ،والخارجية ،والمالية ،واإل ْعـلاَ م ،إضافة إىل
اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء.
وتكش�ف وثائق الهيكل التنظيمي لهذه اللجنة المنبثقة
م�ن مجل�س الوزراء الس�عودي عن س�يطرة بي�ت األحمر
عىل أهم المراكز العس�كرية واألمني�ة يف الـيَـمَـن وتكليف
وزارة الدف�اع وَالطيران واللجن�ة الخاصة بمجلس الوزراء
السعودي ورئاس�ة االس�تخبارات العامة ووزارة الداخلية
والدفاع ،بدراسة تلك التقارير وموافقة الملك عىل ذلك.

ُّ
التدخ َل الس�عودي بالشأن الـيَـمَـني
كما تذكر الوثائق
حتى فيما يخص عالقات اليمن بدول أخرى ،ومثاال ً عىل ذلك
ما ذكرت الوثائق ،ومتابعتها بش�كل مس�تمر عرب معلومات
اس�تخباراتية عن تط�ورات العالقة بي�ن الـيَـمَـن وإيران
ودول أخرى.
ُ
واألح�داث التي تج�ري يف الـيَـمَـ�ن وتطوراتها يجب
عرضه�ا على المملك�ة وموافقته�ا ،حتى وص�ل األمر إىل
رضورة عقد لقاء بين ويل العهد الس�عودي ورئيس الوزراء
الـيَـمَـني للبحث يف أَي عمل تقو ُم به الـيَـمَـن.
الوثائ�ق تش�ير أيض�ا ً إىل أن الزي�ارات الت�ي كانت تتم
بين الـيَـمَـن والس�عودية ل�م تكن لتعزي�ز العالقات بين
البلدين ولكنها من مفهوم الوثائق تدلل عىل عمق الس�يطرة
والهيمنة السعودية عىل الـيَـمَـن ومدى ثبات خط مسارها
عىل نحو يحقق أهداف المملكة يف اس�تمرار التدخل بالداخل
الـيَـمَـني..
وتش�ير الوثائ�ق أيض�ا ً إىل أن المملك�ة كان�ت لديه�ا
المعلوم�ات الدقيقة بكل تحركات تنظيم ما يس�مى القاعدة
وأس�مائهم الحقيقي�ة وأماكنهم يف محافظ�ات الجمهورية
الـيَـمَـني�ة ،كم�ا توض�ح المعلوم�ات يف ه�ذه الوثائق أن
االستخبارات الس�عودية واللجنة الخاصة بمجلس الوزراء
الس�عودي الخاص بالش�أن الـيَـمَـني تتلق�ى ُك ّل صغيرة
وكبي�رة تحدث يف الـيَـمَـن هاتفيا ً أو تقارير اس�تخباراتية
خاصة.
وتق�ول الوثائق بأن اللجنة الخاص�ة تتابع باهتمام بالغ
ُك ّل تح�ركات أنص�ار اهلل وقياداتهم وعالقاته�م بالخارج،

رئيس التحرير:
صربي الدرواني
العالقات العامة والتوزيع:
تلفون736891529 – 01314024:
771126033

مدير التحرير:
أحمد داوود

ونش�اطهم وعالقتهم بالسياسيين ومشايخ القبائل والقادة
العس�كريين ،حس�ب م�ا ذك�رت وثيق�ة مجلس ال�وزراء
السعودي الخاص بالشأن الـيَـمَـني.
وتوضح الوثائق اس�تمرار الزي�ارات الخاصة والرسية
للقبائل الـيَـمَـنية والمس�ؤولين للجنة الخاصة السعودية
يف المملك�ة ،ومدى االهتمام البالغ ال�ذي يحظى به العمالء
من مشايخ ومس�ؤويل الدولة الـيَـمَـنية ،وتنظيم الحفالت
والمراس�يم الخاصة بهم ،وتسخير الجانب الطبي لهم متى
ما أرادوا.
ُ
خصصت رواتبَ خاصة
وتلف�ت
الوثائق إىل أن المملك�ة َّ
لهؤالء المس�ؤولين والمش�ايخ والسياس�يين والمعارضين
وغيرهم ورصف مخصص�ات ورفع تقارير مفصلة عن ُك ّل
ه�ذه المخصصات وأصحابه�ا ،وتزيد ه�ذه المخصصات
وف�ق إيجابي�ة األدوار الت�ي تقو ُم به�ا هذه الش�خصياتُ
والجماع�ات الـيَـمَـني�ة وال�والء الكايف للمملك�ة وتحقيق
مصالحها السياس�ية وَاألمني�ة واإل ْعـلاَ مية ،ورفع التقارير
ب�كل من يع�ارض أهداف المملك�ة يف الـيَـمَـ�ن والتعامل
معه�م بع�د ذلك ،كم�ا أن ه�ذه المخصصات حس�ب بنود
مجلس الوزراء الس�عودي الخ�اص بالـيَـمَـن يتم إيقافها
على ُك ّل من يح�اول معارضة المملك�ة أو مخالفة أوامرها.
كما تكش�ف الوثائق ب�أن هؤالء المس�ؤولين والمعارضين
واإل ْعـلاَ ميين والقادة العسكريين ومشايخ القبائل كان لهم
دو ٌر كبي ٌر يف المفاوضات فيما يتعلق برتس�يم الحدود ،وهذا
يعطي مؤرشا ً واضحا ً بأن الس�عودية تملك ُك ّل زمام الدولة
الـيَـمَـنية وإدارتها.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع المطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com
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ولد ال�شيخ يقول �إن زيارته الثالثة تهدف للتو�صل �إىل هدنة �إن�سانية

طيران العدو السعودي األمريكي يستقبل المبعوث األممي بتكثيف القصف الوحشي على األحياء السكنية للمدنيين
 -خاص:

ُ
َ
 املبعوث األممي إس�ماعيل ولد الش�يخ
وص� َل
أحمد إىل صنعاءَ ،يوم أمس ،وازدادت وتري ُة غارات
َ
أصوات
العُ ـ� ْدوَان على صنع�اء ليس�م َع بأذني�ه
االنفجارات عىل مَ ْق ُربَـة منه.
وقب�ل أن يستريحَ يف مق�ر إقامت�ه يف فن�دق
ُ
كان اآلالف م�ن الـيَـمَ ـنيني 
املوفمبي�ك بصنع�اء
يتظاه�رون يف ش�ارع خط املطار مس�ترصخني 
الضمريَ العاملي للنظر إىل هذا البلد املكلوم والتحرك
بإيجابية لوقف العُ ـ ْدوَان الرببري الس�عودي عىل 
بالدنا.
ُ
القص�ف على صنع�اء ومعظ�م محافظ�ات
الجمهوري�ة كان عىل أش�ده منذُ و ُ
ُص�ول املبعوث

األمم�ي ،وكعادت�ه تحمّ ل جب ُل عط�ان ويالت هذا 
ُ
عالمات الحرية والتس�اؤل
العُ ـ ْدوَان ،فيما ازدادت
ل�دى الـيَـمَ ـنيني من مهمة مبع�وث أممي كانوا 
يأمل�ون أن يأت�ي حاملاً مع�ه بش�ائ َر الهُ ـ ْدنَـة
اإلن ْ َ
ـسـانية التي دعت إليها األمم املتحدة أكثر من
مرة ،لكن ويف ظل اس�تمرار القص�ف أثناء وجود 
هذا املبعوث فثمة مآرب أخرى قد يحملها الرجل.
الطيران املع�ادي واصل حص�د أرواح املدنيني 
وأمع�ن يف قصف من�ازل األبري�اء ،من�زل العميد
خالد العندويل شمال العاصمة كان من ضمن بنك
أهداف العدو و 3ارتقوا إىل جوار ربهم شهداء عىل 
جرائم هؤالء.
ومقر اللجن�ة الدائمة لحزب املؤتمر الش�عبي
الع�ام أيض�ا ً ُقصف وولد الش�يخ يعق�د لقاءاً مع

قيادات املؤتمر يف موفمبيك.
النهدي�ن الذي�ن كان يحترق ج�راء القص�ف
املتواصل خلال اليومني املاضيني تعرض للقصف
العنيف يوم أمس ،كما تعرض معس�كر الدفاع يف
خش�م البكرة ،وغارات أخرى اس�تهدفت مدرسة
الحرس ومنطقة ذهبان شمال العاصمة.
وتوحش العُ ـ� ْدوَان أيضا ً عىل منازل املواطنني،
ليط�ال القص�ف من�زل الش�يخ صالح دغس�ان 
بمنطقة الجراف شمال العاصمة.
وأثناء وصول�ه إىل مطار صنع�اء قال املبعوث
األمم�ي بأن زيارت�ه الثالثة إىل بالدن�ا تأتي بهدف
ُ
ُّ
إىل هـ ْدنَـ�ة إن ْ َ
ـس�ـانية ،يف
يف التوص�ل
اإلرساع
ظ�ل األوض�اع الكارثية الت�ي يمُــ ُّر بها الش�عبُ
ُّ
يف التوص�ل ايل
الـيَـمَ ـن�ي ..معرب�ا ً ع�ن تفاؤل�ه

ُهـ ْدنَـة إن ْ َ
ـسـانية يف أقرب وقت.
ُ
إىل هـ ْدنَـة
وقال :نبحث للتوصل يف أرسع وقت
ـس�ـانية ونتح�دث م�ع ُك ّل األ َ ْ
إن ْ َ
طـ� َراف يف ه�ذا 
األَمْ ـر ،وما زلنا» متفائلني «أننا سنصل إىل ذلك».
َ
يكون ذا 
التف�اؤ ُل الذي يُبديه ولد الش�يخ ل�ن
جدوى طامل�ا وهس�ترييا العُ ـ� ْدوَان تتواص ُل عىل 
بالدنا ومواطنون ومدنيون هم أبرز الضحايا.
عمران هي األخرى لم تس�لم من العُ ـ ْدوَان يوم 
أمس ،فاألحياءُ السكنية بمديرية سفيان تعرضت
ُ
تل�ك الغارات جرس 
للقصف العنيف ،واس�تهدفت
جواري يف مديرية حوث.
ويف ش�مال الش�مال وتحديداً محافظة صعدة
ً
ألقى طري ُ
ضوئية عىل منطقة
ان العُ ـ� ْدوَان قناب َل
سحار الش�ام بمديرة باقم واستشهد  3مواطنني 

ٍ
آخرون بغارات لطريان العُ ـ ْدوَان السعودي
وجُ رح
َ
األمريك�ي اس�تهدفت منطق�ة املجم�ل بمديرية
ً
إضافة إىل القصف املدفعي والصاروخي
س�اقني،
املر َّكز عىل عددٍ  من مديريات صعدة.
ُ
تسلم محافظة عدن من هذه الهمَ جية،
كما لم
ُ
ط�ال القصف ع�دداً م�ن األحياء الس�كنية
فق�د
للمواطنني ،وأدى إىل استش�هاد وإصابة العرشات
من املدنيني.
وبات�ت الكثريُ م�ن الدول يف العال�م عىل قناعة
تامة ب�أن الح َّل العس�كري لن ي�ؤديَ إىل معالجة
وار هو السبيل األمث ُل
املشكلة الـيَـمَ ـنية ،وأن الح َ
َ
لح�ل الخالف�ات ،لكن مملك�ة «قرن الش�يطان»
ّ
يفض ُل ط ْرحَ
 هذا الخيار للوصول
وتحالفها ما زال
ِ
إىل حل سيايس يُرضيه يف الـيَـمَ ـن.

أسبوع من اليقظة األمنية والضربات الموجعة للتكفيريين

مقتل محمد باشميلة أحد أخطر عناصر القاعدة في حي البساتين بعدن
ضبط شاحنة محملة بدراجات نارية أسفل حمولة مغطاة بالتمر الفاسدة كانت مرسلة من السعودية للتكفيريين
قتل انتحاري كان يحمل حزام ًا ناسف ًا في الحديدة قبل أن يقوم بتفجير نفسه
 -خاص:

ُ
ُ
 الشعبية خالل
 األمنية واللجا ُن
تم ّكنت األجهز ُة
األس�بوع املايض من إحباط العديد م�ن العمليات
اإلرهابي�ة ،إضاف�ة إىل قت�ل ع�دد م�ن القي�ادات
اإلجرامية يف عدد من محافظات الجمهورية.
ُ
ُ
 الش�عبية من القضاء
�ن الجيش واللجا ُن
وتم ّك
عىل أح�د أخطر عنارص القاعدة يف حي البس�اتني 
بمحافظة عدن  َويُدعَ ى األمري محمد باشميلة الذي
كان يُعرف عند القاعدة بفرقة املوت
التي تتوىل تزويدَ الجبهات بالعنارص التكفريية
وخاص ً
املد َّربة َ
َّــة يف حالة الزحوفات الغادرة.
َ
وس�بق للجيش أن قت َل ع�ددا ً كبرياً من عنارص
تنظيم القاعدة يف محافظة عدن ولحج خالل األيام 
املاضية ،ومن بني ه�ؤالء القيادي يف التنظيم أيمن
العقرب�ي أثن�اءَ الس�يطرة عىل معس�كر خالد بن
الوليد يف منطقة برئ أحمد.
ويف س�ياق متص�ل تم ّكن�ت األجه�زة األمني�ة
واللجان الشعبية ،األسبو َع املايضَ  ،من ضبط عدد 
من العُ بوات الناس�فة وإحباط ع�دد من العمليات
االنتحاري�ة كان�ت تح�اول اس�تهداف املواطنين 
وترويعهم.
ً
تكفرييان يس�تقالن دراج�ة مرصعَ هما،
ولقي
مساء أمس ،يف منطقة العدين محافظة اب بعبوة
ناس�فة كانا يحمالنها لغرض زرعه�ا ،وانفجرت

بهما قبل بلوغهما هدفهما.
ويف محافظ�ة الحديدة تم ّكنت األجهز ُة
ُ
كان يحم ُل حزاما ً
ِ
األمنية من قتل انتحاريٍّ
ناسفا ً يف ش�ارع زايد بمدينة الحديدة قبل
أن يق َ
وم بتفجري نفسه.
أمني أن األجه�ز َة األمنية
وأ َّكدَ مص�د ٌر
ٌّ
واللجان الش�عبية لن تأ َ
ل�و جُ هدا ً يف القيام 
بواجبه�ا يف حماية املواطنني وتعزيز األمن
واالستقرار باملحافظة ،داعياً املواط َ
نني إىل
التعاون واإلبالغ عن أية عنارص مش�بوهة
ِ
أجس�ام غريب�ة لتفوي�ت الفرصة عىل 
أو
اإلرهابيني الذين يضمرون الرشَّ  للـيَـمَ ـن
والـيَـمَ ـنيني.
ويومَ الس�بت املايض تم ّكن�ت األجهز ُة
ُ
األمني�ة واللج�ان الش�عبية م�ن ضبْ�ط
س�يارة هايلوك�س كان على متنه�ا أكث ُر
من  50قطعة سلاح س�عودي ،باإلضافة
ٍ
وكميات كبرية من
إىل رشاشات متوسطة
أمني بمحافظة
الذخرية .وأوضح مص�د ٌر
ٌّ
مأرب يف ترصيح لوكالة األنباء الـيَـمَ ـنية
َ
أن األس�لحة املضبوط�ة كان�ت يف
(س�بأ)
طريقها من محافظة مأرب باتجاه مدينة
ذم�ار وتتبَ�عُ الس�يارة أحد الش�خصيات
َ
املق َّرب�ة من عيل مُحس�ن األحمر _ رفضت
األجهزة األمنية اإلدالء باسمه_.

انفجار عبوة ناسفة بإرهابيين قبل بلوغ
هدفهما بمحافظة إب  -العدين
ولفت املصد ُر إىل أن الس�يارة املحمَّ لة باألسلحة
َ
نتيجة قصف
تم ّكنت من تعدي ثالث نق�اط أمنية

�سل�سلة هجمات موجعة يف عمق املواقع الع�سكرية ال�سعودية

تلك النق�اط األمنية عند اقرتاب الس�يارة
ُ
كشفها وضب ُ
ط
من تلك النقاط غري أنه تم
األس�لحة التي كانت مخب�أ ًة فيها بنقطة
مفرق الجوف.
وأش�ار املصد ُر إىل أن الس�يار َة حظيت
خالل خ�ط سيرها بمس�اندة جوية من
تقص ُ
�ف النقا َ
طائرات س�عودية كانت ِ
ط
األمنية املواجهَ ة لها.
ِ
ويف الي�وم  ذات�ه ضبَط�ت األجه�ز ُة
ً
ً
 محملة
شاحنة
األمنية واللجا ُن الش�عبية
بدراج�ات ناري�ة كان�ت أس�ف َل الحمولة
مغط�ا ًة بالتم�ور الفاس�دة ومنتهي�ة
ً
وكان�ت مرس�لة م�ن النظام 
الصالحي�ة
السعودي كتربُّع للمحتاجني.
ٌ
أمني�ة أن األجهزة
در
وأوضحت مص�ا ُ
َ
أوقفت الشاحنة
األمنية واللجان الشعبية
للتفتي�ش يف إح�دى النق�اط بح�ي وزارة
الصح�ة بمديرية الث�ورة ،وعن�د تفتيش
الش�احنة وَج�دت ع�دداً م�ن الدراج�ات
ُ
الناري�ة الت�ي لم يُع� َر ْ
ُ الغرض من
ف بع�د
إرسالها مع التمور.
وقال�ت املص�ادر بأنه ت�م الحصو ُل يف
الش�احنة عىل عدد من اللوح�ات املعدنية
بأرقام مختلف�ة ولبلدان خليجية مختلفة
كان�ت تُس�تخ َد ُم يف عملي�ات التهري�ب ،بحس�ب

اعرتاف س�ائق الشاحنة الذي هو اآلخر كان يحم ُل
هويات مختلفة.
ور يف الش�احنة عىل 
وأك�دت املصادر أنه تم العث ُ
ّ
ع�دد م�ن املوصلات الكهربائي�ة والصواعق التي
ً
صن ْ
تُس�تخ َد ُم عاد ًة يف ُ
ع املتفج�رات ..الفتة إىل أنه
ُ
إحالة الس�ائق مع املضبوط�ات إىل الجهات
تم�ت
املختص�ة الس�تكمال التحقيقات؛ تمهي�دا ً إلحالة
القضية إىل الجهات املعنية.
ومن إنجازات الجَ يش واللجان الش�عبية خال َل
األسبوع املايض وتحديدا ً يوم السبت املايض ضب ُ
ط
َ
س�يارة ِ
ش�حنة أس�لحة س�عودية كانت يف
تحم ُل
طريقها لعنارصَ إرهابية يف محافظة مأرب.
خاص ٌ
در َ
َّــ�ة :إن الس�يارة كانت
وقالت مص�ا ُ
محمَّ ً
لة بأكثر من  20قطعة سلاح نوع «جيرتي»
تحم ُل ش�عا َر الجيش الس�عودي ..مشير ًة إىل أنه
ُ
إحال�ة العنارص الت�ي كانت يف الس�يارة مع
تم�ت
املضبوط�ات إىل الجه�ات املختص�ة الس�تكمال
التحقيق�ات وإحالته�م ألجه�زة القض�اء لينالوا 
جزاءَهم الرادع.
ِ
أن عمليات تهريب األس�لحة
در إىل
ولفتت املصا ُ
تكش ُ
السعودية وإرسالها إىل مرتزقتها يف الداخل ِ
ف
ع�ن مح�اوالت الع�دو الس�عودي يف زعزع�ة أمن
واستقرار الـيَـمَ ـن بعد أن عجزت عن تحقيق أيّة
مكاسبَ عس�كريةٍ بطريانها الذي طاملا قتل ودمَّ ر
ورشَّ َد َ
آالف املدنيني.

الجيش واللجان الشعبية تقتحم مواقع عسكرية سعودية وتدمر آلياتها وفرار جنودها
 -خاص:

ُ
قوات الجيش واللجان الشعبية ،أمس األحد،
تم َّكنت
م�ن إطالق ع�ددٍ  م�ن الصواريخ عىل معس�كر بريالني 
وموقع الطلعة العسكري ومبنى األمن العام يف نجران.
كم�ا أطلق�ت  39صاروخ�ا ً على معس�كر مج�ازة
ً
إضاف�ة إىل قص�ف موق�ع الرديف
يف ظه�ران عسير،
ف الجيشُ
قص َ
العسكري بـ  6صواريخ ،ويف يوم السبت َ
ُ
 الش�عبية تجمُّ عاً للدبابات والجنود السعوديني 
واللجا ُن
ش�ما َل الخوبة يف جيزان ،كما قصف�وا بصواريخ غراد 
معسكر القحام يف ظهران عسري.
ُ
وع�اود الجي�ش واللج�ا ُن الش�عبية اقتح�امَ موقع
املخروق العسكري الس�عودي ،ما أدَّى إىل تدمري دبابة،
وقتىل وجرحى من الجنود السعوديني.
ويف الغضون قصف أبطال الجيش واللجان الشعبية
ً
عس�كرية يف صلة نجران وقوة عس�كرية ُقرب
مواق� َع
مطار نجران ،باإلضافة إىل رقابة عسكرية تابعة ملوقع
ً
ً
الرشفة العس�كري ،كما دمّ
سعودية وقتلوا 
روا مدرعة
جندي�ا ً يف إح�دى الرقاب�ات يف منطقة علي�ب بظهران 
عسير ،وإمطار رقابة العش بمنطقة طخية بعرشات
القذائف.

ويف ٍ
س�ابق أطل�ق رجال الجــي�ش واللــجان 
وقت
ٍ
على موق�ع ب�وادي
الش�عبية أكث� َر م�ن  5صواري�خ
ٍ
القصيب�ات وأكث�ر م�ن  3قذائ�ف مدفعي�ة على جبل
الدخان ،فيما قصفوا باملدفعية موق َع سلعة بالخوبة.
ويف س�ياق ذلك تعرضت مواق ُع عس�كرية س�عودية
ُ
َ
وكذا تم اس�تهداف
خلف الخوبة ألكثر من  6صواريخ،
تجمُّ ٍع لجن�ود العدوان يف موقع املعزاب بقذائف الهاون 
وتدمري قاعدة صاروخية باملوقع.
ُ
قص�ف الجي�ش واللج�ان الش�عبية موقع
إىل ذل�ك
خزاع�ة جن�وب الرديف بأكث�ر من  12صاروخ�اً ،كما
قص�ف موق�عَ املدفعية باملعطن بأكثر م�ن  7صواريخ
ً
إضافة إىل تدمير دبابة للعدوان الس�عودي
كاتيوش�ا،
َ
ٍ
إصابات يف جنود العدوان.
وأوقع
بموقع املخروق
كما تع َّر َ
ض مطا ُر نجران إىل إطالق صاروخ من قوة
اإلسناد الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية.
ُ
سبق اس�تهداف قاعدة السليِّل الصاروخية
هذا وقد
الس�عودية يف وادي الدوارس الذي يق�ع عىل مقربة من
العاصم�ة الري�اض ،بصاروخ س�كود ه�و الثاني بعد
استهداف قاعدة خالد بن عبد العزيز الجوية يف خميس
مش�يط قب�ل ش�هر ،وبحس�ب الناطق باس�م الجيش
اليمن�ي ف�إن س�كود الثاني ،كم�ا األولّ ،
حق�ق نتائجَ
دقيقة.
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م�سرية حا�شدة ب�صنعاء للتنديد مبوقف الأمم املتحدة املتخاذل جتاه العدوان

المتظاهرون :االحتشاد رسالة ألحرار العالم لدعم ومساندة
اليمن ضد العدوان السعودي األمريكي المتغطرس
 -صنعاء:

 اس�تمرار غ�ارات العُ ـ� ْدوَان الس�عودي
يف ِظ� ِّل
ِ
األمريك�ي عىل أبن�اء الشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني يواصل
َ
ورفضهم ل�ه من خالل
الـيَـمَ ـني�ون مواجهتَه�م
الصمود االسطوري الذي أذهل العا َلمَ.
وي�وم أم�س خرجت مسيرة ش�عبية غاضبة
يف العاصم�ة صنع�اء للتندي�د باملوق�ف املتخ�اذل
لألمم املتح�دة تجاه الوضع اإلنس�اني يف الـيَـمَ ـن
وتسترها عىل ما يحص�ل للش�عب الـيَـمَ ـني من
جرائم.
َ
َ
هم الرافض
أكد املحتش�دون موقف
ويف املسيرة
لل�دور األُمَ ــم املتح�دة املخ�زي وتخاذلها حول ما
يتع َّر ُ
ض له الشَّ�ـعْ ـبُ  الـيَـمَ ـني من جرائم اإلبَادَة
التي يرتكبُها النظام الس�عودي بح�ق الـيَـمَ ـنيني 
والحصار الجائر املفروض عىل الـيَـمَ ـن الذي يمن ُع
دخو َل الغذاء والدواء واالحتياجات األ َ َ
ساسية وسط
صمت دويل وتواطئ كبري من املجتمع الدويل.
وطالب بي�ان املسيرة األُمَ ــم املتح�دة بتحمل
مس�ئوليتها بوقف العُ ـ ْدوَان وكرس الحصار الجائر
ال�ذي يفرضه العُ ـ ْدوَان الس�عودي برا ً وبحرا ً وجواً،
مانعا ً وصول احتياجات املجتمع من الغذاء والدواء.
مؤكدين أن خروجهم الشَّـعْ ـبي تأتي رسالة ألحرار 
العالم ودعو ًة ملساندة الشَّـعْ ـب الـيَـمَ ـني وفضحا ً
له�ذا الع�دو املتغطرس من ثالثي الشر الذي يعمل
عىل إبَ�ادَة الشَّ�ـعْ ـب يف عُ ـ ْدوَانه الهمج�ي الجائر

واألحم�ق ،كما إنه نداءٌ لألمني الع�ام لألمم املتحدة
لع�ل املنظم�ة الدولي�ة ومس�ئوليها يس�تطيعون 
التحرر من الضغوط املفروضة عليهم من قبل دول
العُ ـ ْدوَان.
كم�ا حيً�ا املحتش�دون صم�ود أبط�ال الجيش
واألم�ن واللج�ان الشَّ�ـعْ ـبية يف كاف�ة امليادي�ن
والجبه�ات واالنتص�ارات الت�ي يحققونه�ا على
الح�دود ،وك�ذا دح�ر عن�ارص القاع�دة املس�اندة
للعُ ـ ْدوَان السعودي.

صنعاء :اإلعالن عن إشهار
اتحاد اإلعالميين اليمـنيين

وأوضح البيان أن دم�اء الـيَـمَ ـنيني نتيجة هذا 
العُ ـ ْدوَان يتحمل مس�ؤوليتها بالدرجة األوىل العا َل ُم
أجم�ع َ
وخـاصَّــ�ة األُمَ ــ�م املتح�دة واملنظم�ات
الدولي�ة الت�ي غضت الط�رف أَوّ ال ً عن ش�ن الحرب
وثاني�اً التزامها الصمت حي�ال جرائمه التي طالت
ش�عبا ً بأكمل�ه .وج�اء يف البي�ان :إن اس�تهداف
العُ ـ� ْدوَان وقتل�ه للنس�اء واألَطف�ال وتدمير  ُك ّل
مقدرات الشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني ج�اء نتيجة خذالن 
املؤسس�ات الدولي�ة ويف مقدمته�ا األُمَ ــم املتحدة

جددت الت�أكيد على �أن دول العدوان مل تكن تتوفر لديها �أية رغبة يف �إجناح م�شاورات جنيف

المكونات السياسية المشاركة في جنيف :سنتعامل مع المبعوث األممي
بإيجابية وهناك إجماع وطني لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وطنية
 -متابعات:

 متابعات:أُعل َ
ِ�ن يف صنعاء ،أمس األحد ،عن إش�هار اتحاد اإلعْ ـلاَميين الـيَـمَ ـنيني 
كمنظم�ة مدَنية تهت ُّم بش�ؤون الصحفيني واإلعْ ـلاَميين وال ُكتَّاب املنضويني 
يف إطارها.
َ
وتحت ش�عار «التصدي للعُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريكي مس�ؤولية وطنية
ُ
أوض�ح رئيس اللجن�ة التحضريية لالتح�اد عبدالله ب�ن عامر أن 
ومهني�ة»،
االتحا َد يس�عى إىل تأسيس عمل جامع يحيي الثوابت الوطنية ،ويتجه صوبَ
تصحيح املس�ار وتغيري الواقع ،مضيفا ً أن مشاهدَ همَ جية العُ ـ ْدوَان وصمود 
الشَّ�ـعْ ـب وم�ا واكبته من وس�ائل إعْ ـلاَمي�ة مضللة حدت بن�ا إىل االنطالق
لتأس�يس اتحاد اإلعْ ـلاَميين والتحرك ضمن اإلطار العام لصمود الشَّ�ـعْ ـب
الـيَـمَ ـني.
وقال ب ُن عامر يف كلمة له أثناء إش�هار االتحاد بفندق تاج سبأ :إن معايريَ
اإلعْ ـَل�اَم الحر تدعو إىل خلق إعْ ـلاَم وطني يتحدث عن الحل ويدافع عن الحق 
وينحاز إىل الوطن ويستجيب لتطلعات الشَّـعْ ـب ..مشددا ً عىل رضورة إعادة
صياغة مفاهيم العم�ل اإلعْ ـلاَمي ومواكبة التط�ورات التكنولوجية ،كما أن 
املسؤولية كبرية يف نقل الصورة الحقيقية للعُ ـ ْدوَان الرببري.
ويف س�ياق ذلك أكد رئيس مجلس إدارة صحيفة «الثورة» رئيس التحرير،
عبدالله عيل صربي يف بيان االش�هار أن االتحا َد سيعمل مع املعنيني واملهتمني 
م�ن أجل بيئة إعْ ـلاَمي�ة متزنة وملتزمة بالضوابط املهنية وموجبات الس�لم
االجتماع�ي ،الفت�ا ً إىل أن�ه س�يدعم لهذا الغ�رض ميث�اق رشف صحفي بني 
مختلف وسائل اإلعْ ـلاَم الـيَـمَ ـنية ،دَاعيا ً ُك ّل الرشفاء إىل اتخاذ مواقف جليّة
من العمالء واملرتزقة املتساقطني عىل موائد اللئام يف الرياض.
كما أعلن البيا ُن دعمَ االتحاد للحوار بني الفرقاء السياس�يني من أجل بناء
الدول�ة املدني�ة واالنتقال إىل خط�وات عملية باتجاه تنفي�ذ مخرجات الحوار 
الوطني واتفاق الس�لم والرشاكة ،مش�ددا ً عىل أهمية تنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني ذات الصلة باستقاللية اإلعْ ـلاَم العام ،وتشكيل هيئة وطنية مستقلة
ترشف عىل أداء اإلعْ ـلاَم الرس�مي وتنظم نش�اط الصحف ومختلف وس�ائل
اإلعْ ـلاَم ،وفقاً لقانون جديد متوافق عليه بني عموم الصحفيني واإلعْ ـلاَميني 
الـيَـمَ ـنيني.

وخروجه�ا عن مبادئه�ا وقيمها التي انش�ئت من
أجله�ا واصطفافها م�ع املعتدي الجب�ان واعتماد 
األموال املدنسة لرشائع مواقفها.
 مؤ ّك�دا ً تمس�ك الشَّ�ـعْ ـب بحق�ه بحي�اة حرة
وكريم�ة وعالق�ات متوازن�ة وندي�ة م�ع ُك ّل دول
العال�م ..دَاعي�اً دول العال�م أجمع إىل احترام هذا 
الحق وإدان�ة العُ ـ� ْدوَان وإس�قاط الحصار ،وعىل 
رأس�هم األُمَ ــم املتحدة ،حتى تس�تطيع إس�تعادة
مصداقيته�ا وإنق�اذ أهدافه�ا الت�ي قام�ت على

أَ َ
ساسها.
كما دعا البيان العال�م واألُمَ ــم املتحدة إليقاف
العُ ـ� ْدوَان  واإلبَ�ادَة الجماعي�ة بح�ق الشَّ�ـعْ ـب
الـيَـمَ ـن�ي وتحم�ل مس�ؤوليتهم إزاء ذل�ك ،وكذا 
ُ
تمارس�ه دو ُل
إيق�اف الحصار الجائر والظالم التي
العُ ـ ْدوَان ،دَاعيا ً إىل تحرير إرادة األُمَ ــم املتحدة من
السيطرة والضغوط األمريكية والسعودية ،محمالً
طـ� َر َ
أَ ْ
اف العُ ـ ْدوَان املس�ؤولية الكامل�ة عن الحرب
وما ترتب عليها.

ُ
رحّ بت المكوناتُ
السياس�ية المش�اركة يف مش�اورات جنيف
بدعوة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إىل هُ دنة إنسانية
ترف ُع معاناة َّ
الش�ـعْـب الـيَـمَـني وتس�مح إلدخال المساعدات
اإلنس�انية .وأكدت المكوناتُ السياس�ية يف بي�ان صادر عنها يف
مؤتمر صحفي عُقد بصنعاء يوم السبت المايض أن أية مشاورات
َ
تكون بين المكونات السياس�ية دون
أ َ ْو حوارات قادمة يجب أن
ً
نيابة عن األمين
غيرها ،كما أكد ذلك بيان المبعوث الذي أصدره
الع�ام لألمم المتحدة قبل ذهاب المكونات السياس�ية إىل جنيف؛
وذلك التزاما ً باألسس التي حكمت العملية السياسية االنتقالية يف
الـيَـمَـن عىل مدى أربع سنوات.
وأوضح البيان أن المش�اورات أ َ ْو الحوارات القادمة يجبُ أن
ش�املة وعدم اختزالها يف مواضيع محددة بعينها ..مُشيرا ً
ً
َ
تكون
إىل ما ورد يف رسالة أمين عام األُمَــم المتحدة إىل رئيس مجلس
األمن التي أشعر المجلس فيها بتعيين إسماعيل ولد الشيخ خلفا ً
لجم�ال بن عمر ،وأكد أن مهمة المبع�وث الجديد البدء من حيث
انتهى سلفه.
كم�ا أكد البيان ع�دم رشعية الرئي�س المس�تقيل والمنتهية
واليته عبدربه منصور هادي وكذا الحكومة المستقيلة «حكومة
بحاح» وذلك لعدد من االعتبارات منها االس�تقالة وانتهاء الوالية
وانتفاء رشعية التوافق السيايس عليهما.
وأضاف البيان «بدأت المشاورات يف نفس اليوم الذي وصلت
فيه المكونات السياسية إىل جنيف ،بعقد أول اجتماع لها برئاسة
المبع�وث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة وتم التأكيد خالله
عىل األس�س الت�ي وردت يف بيان األُمَــم المتح�دة المذكور آنفا ً
وكان النقاش عاماً».
وتاب�ع «ويف الي�وم الت�ايل اس�تكملت المكون�ات السياس�ية
المش�اورات برئاس�ة المبع�وث األُمَــمي ،حيث تق�دم البعض
ببع�ض األفكار يف محاول�ة للتق ُدّم بالمش�اورات إىل األمام ،وتم
ُ
االتفاق بعد اس�تفراغ النقاش عىل صياغته�ا وتقديمها يف اليوم
الثال�ث للمش�اورات التي م�ددت يوما ً إضافياً ،حي�ث تم بالفعل
إع�داد صياغة متفق عليها بين المكونات السياس�ية وتس�ليمها
للمبعوث يف اليوم الثالث»ّ ..
مؤكدا ً عدم صحة ما قيل بأن الصياغة
المقدمة أتت مختلفة مع ما طرح يف اليوم السابق للمشاورات.
وأورد البي�ان ن�ص الصيغ�ة الت�ي تقدم�ت به�ا المكونات
السياسية المشاركة يف مشاورات جنيف وهي:
ُ
إعالن وقف إطلاق النار الدائم بين األ َ ْطـرَاف السياس�ية
الـيَـمَـنية المتحاربة بما يمكن المكونات السياس�ية الـيَـمَـنية
م�ن بحث حل ش�امل ،بما فيه بحث انس�حاب ُك ّل األ َ ْطـرَاف من
المدن الرئيس�ية وآلياته بم�ا ال يمنع التصدي لعن�ارص القاعدة
ومنعها من السيطرة واالنتشار ،وذلك خالل فرتة زمنية محددة،

بما يفيض إىل إحياء العملية السياس�ية وف�ق المرجعيات المتفق
عليها.
 اإلنه�ا ُء الف�وري للحص�ار المف�روض على َّالش�ـعْـب
الـيَـمَـني بكافة أش�كاله بما يكف�ل دخول ُك ّل االحتياجات دون
قيود وبما يس�مح بإدخ�ال الغذاء والدواء والمش�تقات النفطية
وغيرها.
وجَ َّد َد بيان المكونات السياسية التأكيد عىل أن دول العُـ ْدوَان
السعودي لم تكن تتوفر لديه أية رغبة يف إنجاح مشاورات جنيف
والتوصل إىل وقف إطالق نار دائم ّ
يمكن المكونات السياسية من
بحث اتفاق ش�امل ،ورفضت اس�تجابة دعوة أمي�ن عام األُمَــم
المتحدة التي أطلقها بداية المش�اورات إلرس�اء هدنة إنس�انية
تخفف معان�اة َّ
الش�ـعْـب الـيَـمَـني ،وب�دت متمنعة ورافضة
التعاطي مع المبعوث األُمَــمي بشأن ذلك ،ما اضطرت األُمَــم
المتح�دة إلعلان انتهاء المش�اورات دون أن تتمك�ن المكونات
السياسية من الخروج بنتائجَ محددة.
واستطرد «رغم تعنت دول العُـ ْدوَان السعودي فقد أصدرت
المكونات السياس�ية ،فور انتهاء المبعوث من مؤتمره الصحفي
ال�ذي أعلن في�ه نهاية مش�اورات جني�ف ،ترصيحا ً أك�دت فيه
ترحيبها بالدعوة إىل هُ دنة من ش�أنها رفع معاناة أبناء َّ
الشـعْـب
الـيَـمَـني».
واعترب البيان أحد األهداف الرئيسية للعُـ ْدوَان السعودي هو
إفش�ال حوار القوى والمكونات السياس�ية ال�ذي كان جاريا ً يف
موفنبيك تحت رعاية األُمَــم المتحدة والذي تس�بب لألس�ف يف
إيقافه ..مبينا ً أن األُمَــم المتحدة عادت بعد ميض أكثر من أربعة
أس�ابيع عىل العُـ ْدوَان تم خاللها تعيين مبعوث جديد للـيَـمَـن
لبذل جهود الستئناف حوار المكونات السياسية من جديد.
ووفق�ا ً للبيان فإن أمي�ن عام األُمَــم المتح�دة بنا ًء عىل تلك
الجهود أعلن يف  28مايو المايض موع َد انطالق مشاورات جنيف
بين المكونات السياس�ية الـيَـمَـنية َ
دون رشوط مس�بقة لبحث
سُ �بُل إحياء العملية السياس�ية ،األم�ر الذي لم ي�رُق للعُـ ْدوَان،
وكان ذل�ك واضح�ا ً م�ن خالل رفض�ه انعقا َد تلك المش�اورات
وس�عى يف تأجيل موعد انعقاده بما يتيح ل�ه فر َ
ْض أجندته عىل
المشاورات.
ُ
وكانت المكوناتُ
السياس�ية المش�اركة يف مشاورات جنيف
الت�ي ش�ملت أمين عام ح�زب الحق حس�ن محمد زي�د وممثل
المؤتمر َّ
الش�ـعْـبي العام الدكتور عادل الش�جاع ورئيس تكتل
األحزاب والتنظيمات السياس�ية الـيَـمَـنية المناهضة للعُـ ْدوَان
عبدالمل�ك الحجري وممث�ل أنصار اللـه حم�زة الحوثي وممثل
الح�راك الجنوبي غالب مطل�ق وممثل التحال�ف الوطني نارص
النصي�ري واألمي�ن ُ
القطري المس�اعد لح�زب البع�ث العربي
االشتراكي محمد الزبيري ..أكدت يف المؤتمر الصحفي تدارُسَ ها
خلال المرحل�ة الراهنة لتش�كيل مجلس رئايس وحكومة لس�د

الفراغ الدستوري.
وق�ال أمي�ن عام حزب الحق حس�ن زيد« :نح�اول أن يكون
هن�اك إجم�اعٌ
وطني بي�ن كافة المكون�ات والقوى السياس�ية
ٌّ
َ
إرشاك
لتش�كيل مجلس رئ�ايس وحكومة وطنية ،وإن كن�ا نرى
بع�ض القوى الت�ي لم تت�و َرّط يف دعمه�ا وتأييده�ا للعُـ ْدوَان
السعودي عىل الـيَـمَـن».
ُ
ممثل المؤتمر َّ
الش�ـعْـبي العام الدكتور عادل
بدوره أوضح
َ
السياس�ية تتشاور بشأن مس�ألة سد الفراغ
الش�جاع أن القوى
الدستوري من خالل تشكيل مجلس رئايس وحكومة إنقاذ لكنها
ً
فرصة لجمع الفرقاء السياس�يين
تري� ُد إعطاء األُمَــ�م المتحدة
عىل طاولة توافقية واحدة.
ُ
الش�جاع عن أهمي�ة دور األُمَــم المتح�دة يف األ َ ْزمَـة
وعبرّ
ّض له َّ
الـيَـمَـنية واتخاذ قرارات حاسمة إزا َء ما يتع َر ُ
الشـعْـبُ
الـيَـمَـني من عُـ ْدوَان غاشم وحصار جائر من قبَل دول تحالف
العُـ ْدوَان الس�عوديّ ..
مؤكدا ً رضورة أن تتعامل كافة المكونات
السياس�ية مع المبع�وث األُمَــمي بإيجابية رغم مس�اعي دول
العُـ ْدوَان إلفشال أي حوار يمني– يمني.
رئيس تكتل األحزاب والتنظيمات السياس�ية
من جانبه نفى
ُ
الـيَـمَـنية المناهضة للعُـ ْدوَان أمين عام حزب الكرامة عبدالملك
الحج�ري أي لقاء جمع وفد المكونات السياس�ية المش�اركة يف
مشاورات جنيف بوفد الرياض أ َ ْو ما سمي بوفد حكومة هادي.
َ
موق�ف وف�د المكون�ات السياس�ية المش�ارك يف
وأك�د أن
مش�اورات جنيف واض�ح وثاب�ت يف أن يكون الح�وار يمنيا ً –
يمني�ا ً بين المكونات والقوى السياس�ية التي حرضت باس�تثناء
حزبَي التجمع الـيَـمَـني لإلصالح والرش�اد الس�لفي ..الفتا ً إىل
أن المكونات السياس�ية تميض ُقدُما ً م�ن خالل الرشاكة الوطنية
الستكمال تشكيل مجلس رئايس وحكومة انتقالية.
ممثل الح�راك الجنوبي غالب مطلق م�ن جهته طالب بوقف
الح�روب الداخلي�ة والس�ماح للدخول بالمس�اعدات اإلنس�انية
إىل كاف�ة محافظ�ات الجمهوري�ة ..الفت�ا ً إىل معاناة َّ
الش�ـعْـب
الـيَـمَـني جراء الحرب الداخلية والعُـ ْدوَان الخارجي.
فيم�ا أكد ممثل التحال�ف الوطني ن�ارص النصيري رضورة
إيق�اف الح�روب الداخلي�ة وإيج�اد صل�ح للرصاع�ات القائمة
وتوحيد الجبهة الوطنية لمواجهة العُـ ْدوَان السعودي الغاشم..
الفت�ا ً إىل أن الرياض ال تريد أن ينجح الحوار بين كافة المكونات
السياس�ية يف الـيَـمَـ�ن وتريد اس�تمرار العُـ� ْدوَان حتى يركع
ويخضع َّ
الشـعْـب الـيَـمَـني إلمالءاتها.
يف حين قال األمين القطري المس�اعد لح�زب البعث العربي
االشتراكي محمد الزبي�ري« :إن هادي وحكومت�ه أصبحوا من
المايض وه�م غير رشعيي�ن»ّ ..
مؤك�دا ً رضورة تفعي�ل الجبهة
الوطني�ة لمواجه�ة العُـ ْدوَان الس�عودي والعمل عىل س�د فراغ
السلطة بالرشاكة الوطنية.

( ددعلالاا
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حوار 5

الناطق الر�سمي لأن�صار اهلل حممد عبدال�سالم يف حوار لـ «�صدى امل�سرية»:

الهدنة القصيرة لن تؤدي لوصول اإلغاثات اإلنسانية وليست سوى تجميل لصورة العدو
لدعم سُ �بُل الحلول الس�لمية والحوارات السياسية قائ ٌم حتى
اللحظة.

 -حوار /صبري الدرواني:

ُ
 الرسمي ألَن ْ َ
ـصـار اللـه محمد
َ الناطق
أ َّكد
ُّ
عبدالسالم أن التشا ُو َر مع ُ
 املـ َكـوِّنات
السياسية مستمر ومشاورات عمان تهيئ
لحوار سيايس يمني.
وقال يف حوار خاص لصحيفة «صدى
املسرية» :إن أَن ْ َ
ـصـا َر اللـه يقفون إىل
جانب الحُ لُول العادلة و ُ
املرضية واإليجابية
ُ
وال زال النقاش مستمراً معهم.
للجنوب
 هل توصلتُم إىل اتفاق محدد مع املبعوث
األُمَ مي بشأن الهُ ـ ْدنَـة اإلن ْ َ
ـسـانية؟ .وما
ُ
هي اآللي�ة الت�ي اقرتحتها األم�مُ املتحدة
ْ
بش�أن توصيل املس�اعدات اإلن َ
ـسـانية؟.
وكيف تعاطيتم معها؟.
ُ
َـم المتحدة إىل الـيَـمَـن إس�ماعيل
تم اللقا ُء
بمبع�وث األم ِ
َ
َ
ْ
ُ
ول�د الش�يخ أكـثـ�ر من مَ� َّر ٍة يف مس�قط ،آخرُه�ا بحُ ضور
سفيرة االتحاد األوروبي والسفير األلماني ومساعدين اثنين
ُ
النقاش مط�ولاً يف آليات َعمَل الهُـ ْد َنـة
للمبع�وث الدويل ،وتم
واس�تمرارها ،واالتهام�ات بخرقه�ا ،والتوضيح عم�ا حَ َدثَ
خالل الهُـ ْد َنـة السابقة.
ُ
َ
كذل�ك ما هو الممكن فعل�ه خالل الهُـ ْدنـة من مش�اوُراتٍ
سياسي ٍة ُتفيض إىل الجلوس عىل طاولة الحوار بين الم َ
ُـكـوِّناتِ
ُ
المبعوث األممي وبعض
السياس�ي ِة ،والتعقيدات التي يراه�ا
المقرتحات َ
اصــة بالمرحلة المقبلة.
الخ َّ
َ
ً
َ
ُ
فكرة الهُـ ْد َنـة القصيرة األمَــد لن
االتفاق مبدأي�ا أن
وتم
تؤديَ إىل وصول اإلغاثات اإل ْنـسَ ـانية حتى لو كانت قد رَسَ ت
يف المين�اء ،وأن ه�ذه الهُـ ْد َنـة اله َّ
َش�ــة والقصيرة ليس�ت
سوى تجميل لصورة العدو.
 مباحثاتُكم ولقاءاتُكم الدبلوماسية يف
عُ مَ �ان لم تخ ُرجْ حتى اآلن بمعال َم أَوْ رؤية
نح�و الح�ل الس�يايس ..ضعن�ا يف األجواء
والنتائج املتوقعة؟.
المش�ا ُوراتُ مس�تمر ٌة يف مس�قط ،وكان له�ا دو ٌر مه ٌّم يف
بح�ق َّ
الش�ـعْـب الـيَـمَـني م�ن جرائم
توضيح م�ا يجري
ِّ
إبَـا َدة ومن حرب ظالمة وغاشمة ال هدف لها وال مربر لها وال
مس�وغ لها سوى تدمير الـيَـمَـن وقتل َّ
الشـعْـب الـيَـمَـني
وفرض الحصار الغاشم عليه.
وكنا خالل نقاشاتنا نؤك ُد أن الحصا َر الغاش َم عىل َّ
الشـعْـب
الـيَـمَـني جريمة حرب وإبَـا َدة جماعية بحق ش�عب بأكمله،
تكفي َّ
الشـعْـبَ الـيَـمَـني
وأن المس�اعدات اإل ْنـسَ �ـانية لن
َ
مهما تحرك المجتمع الدويل أ َ ْو زعم أنه س�يتحرك ،وَأن عليهم
أَن يرتكوا للش�عب الـيَـمَـني ش�أ َنه؛ كي يس�تور َد ما يحتاجُ
من مس�تلزمات غذائية وطبية ومش�تقات نفطية وغيرها من
األُمُـوْر األُ ْخـرَى.
مؤكدي�ن أن مزاع� َم وصول السلاح إىل الـيَـمَـن ليس�ت
س�وى مربر؛ من أجل إركاع َّ
الشـعْـب الـيَـمَـني وإخضاعه،
َ
وس�ائل أ ُ ْخـرَى لو كانوا يري�دون ُّ
التأك َد من ذلك،
وأن هناك
مؤكدين بأن السف َن التي يتم تفتيشها تتم عرقل ُتها.
لق�د أدركن�ا أن ادع�اءاتِ الحُ ريّ�ة وحق�وق اإل ْنـسَ �ـان

ظ أن املؤتم� َر َّ
نالحِ � ُ
ـبي العا َّم
 الش�ـعْ َّ
بدأ ُ
ُّ
رب قياداته عىل 
يش
�ــن حَ ْربا ً إعالمية ع َ
أَن ْ َ
ـصـار اللـه ..ما تعليقكم عىل ذلك؟.
َ
بع�ض المواقف الش�اطحة ه�ي تعبي ٌر عن
نح�ن ال نعتبرُ
المؤتمر َّ
الشـعْـبي العام حسبما بلغنا ذلك من قيادة الحزب،
�د للود قضيةً
ُ
ُفس ُ
ـ�وال
ويف ُك ّل األَحْ َ
االختلاف يف ال�رأي ال ي ِ
وطالم�ا اإلخوة يف المؤتمر َّ
الش�ـعْـبي العام ض� َّد العُـ ْدوَان
َ
ٌ
موقف
حت�ى ولو بالموق�ف والكلمة ،فه�و يف ُك ِّل األحْ ـ�وَال
وطني وإيجابي.
ٌّ

التشاور مع المكونات السياسية مستمر
ومشاورات عمان تهيئ لحوار سياسي يمني
سنقف إلى جانب الحلول العادلة والمرضية
واإليجابية للجنوب وال زال النقاش مستمرًا معهم
الحرب على اليمن انتقامية وموقف المجتمع
الدولي مرتبط بمصالحه
أدركنا أن ادعاءات الحرية وحقوق اإلنسان
والديمقراطية ليست سوى عناوين تُرفع للتضليل
على الشعوب ليس إال
موقف المؤتمر من العدوان وطني وإيجابي
والمواقف الشاطحة لبعض قياداته ال تعبر عنه
مشاورات مسقط كان لها دور مهم في
توضيح ما يجري بحق الشعب اليمني من جرائم
إبادة وحرب ظالمة ال مبرر لها وال هدف
والديمقراطية ليس�ت س�وى عناوين ُت َ
رفــ� ُع للتضليل عىل
الش�عوب ليس إال ،والذي يربط تلك القوى مع العُـ ْدوَان هي
المصلح�ة ،وال يهمهم م�ا يجري من جرائ َم بحق َّ
الش�ـعْـب
الـيَـمَـني.
ُ
والتنس�يق م�ع
ـ�وال المش�اوراتُ مس�تمرة،
ويف ُك ّل األَحْ َ
مختل�ف األ َ ْطـرَاف الدولية واألُمَـم المتحدة وس�لطنة عُمان

ُ
ين املـ َكـوِّنات
وم�اذا ع�ن الح�وار ب
السياس�ية ..هناك مَ ن يرى أنكم تتحدثون 
باسم الجميع؟.
َ
َ
َ
َ
َ
تمثيل أحد أ ْو اختزاله أ ْو الحديث باس�مه ،نحن
نحن لم َن َّد ِع
نتح َّد ُث عن إيقاف العُـ ْدوَان ّ
وفكِ الحصار وتوضيح كثي ٍر من
َ
ّ
المالبسات الغائبة عن الجرائم البشعة بحق الشـعْـب للمجتمع
�ص الح�واراتِ السياس�ية فالم َ
ال�دويل ،وفيم�ا ُ
ُـكـوِّنات
يخ ُّ
السياس�ية ،ونح�ن منها ،نش�ار َُك يف طاوَل�ة المفاوضات مع
ُ
كموقف بقية األحزاب السياس�ية الرافضة
وموقفن�ا
البقي�ة،
ِ
َ
للعُـ ْدوَان ،والتشا ُو ُر مع بقية المُـكـوِّنات مستم ٌرّ.
لم نذ َهبْ إىل س�لطنة عُمان من أجل التش�اوُر السيايس لحل
األزمة السياس�ية الـيَـمَـنية الـيَـمَـنية ،فنحن ذهبنا لما هو
ُ
ُ
التهيئ�ة للحوار الس�يايس الـيَـمَـني
أش�مل من ذلك ،ومنها
ً
َ
يس
ومؤتمر جنيف حينها ،وكان واضحا أن النش�اط الدبلوما َّ
والس�يايس يف الس�لطنة م�ع المجتمع ال�دويل كان ل�ه الدو ُر
الواضحُ يف تهيئة وتس�يي ِر مؤتمر جنيف ،والتش�ا ُوراتُ حتى
ٌ
قائمة ومستمرة.
اآلن مع األُمَـم المتحدة والمجتمع الدويل
 الكثيرون يؤكدون أن العُ ـ� ْدو َ
َان عىل 
َ
بالدنا ال أفق له ..برأيك ما الرس يف استمرار 
هذا العُ ـ ْدوَان؟
ُ
إعلان الحرب ليس كإيقافه�ا ،وقلنا هذا قب�ل الحرب بأن
َّ
أ َ َّي إعلان الحرب عىل َّ
يتحك َم أح ٌد
الش�ـعْـب الـيَـمَـني ل�ن
يخط َط لها َ
وفق ما يش�اء ،أعتق ُد أَن الجمي َع
يف مس�اراتها ولن ِّ
ب�ات يؤكد هذا بم�ا فيه المجتم� ُع الدويل أن الح�ربَ اليو َم ال
�ق لها حتى عس�كريا ً لدى العدو أنها بات�ت حربا ً
ً
أ ُ ُف َ
انتقامية.
وهي يف نظرنا كذلك من اللحظة األوىل ،ولكن للمجتمع الدويل
مصالحُ ه َ
اصــة تقرتِبُ أ َ ْو تبتع ُد بين دولة وأ ُ ْخـرَى.
الخ َّ
ُ
طبيع�ة التش�اوُرات يف عُ مان 
 م�ا هي
مع قيادات جنوبية؟
إلتقينا بكثي ٍر من القيادات الجَ ُنـوْبيَّة ،وناقشنا معها الحلولَ
السياس�ية الش�املة ،والنش�اط الميدان�ي ومواجَ ه�ة عنارص
القاعدة ،وسُ �بُل تثبيت الس�لطات المحلية يف الجنوب ألبنائها
ُ
التواف ُق عليه.
بمساندة الجيش واألمن وبما يتم
ُ
نختل�ف يف مث ِل هذه المس�ائل ،وق�د قطعنا
أعتق�د أنن�ا ال
ُ
بأس به يف هذا الجانب ،والنقاش مستم ٌّر مع اإلخوة
ش�وطا ً ال َ
ُ
ُ
ستكون السلطاتُ
المحلية،
يف الجنوب ،وحينما يستق ُّر الوض ُع
وبمس�اندة الجي�ش واألم�ن ،تق�و ُم بخدمة الناس وتس�يير
ُ
ُ
السياس�ية يف الجنوب جزءا ً من
القضية
الحياة العامة ،وتبقى
ُ
ُ
ُ
ص القضية
المشكلة الوطنية ،ومَا سيت ُّم التوافق عليه فيما يخ ُّ
الجَ ُنـوْبيَّ�ة س�ن ِق ُف إىل جان�ب الحل�ول العادل�ة والمُرضية
واإليجابية للجنوب كما للشمال.
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ملي�شيات الإ�صالح والقاعدة تطلق � 1200سجني من مركزي تعز

السعودية تسعى لتشكيل جيش من عناصر القاعدة الفارين من السجون

إبراهيم السراجي
ُ
عملي�ات إطلاق الس�جناء
أصبح�ت
املرتبطين  بالجماع�ات اإلرهابي�ة
ُ
عليه�ا املليش�يات
استراتيجية تعتم� ُد
التابع�ة للس�عودية يف الـيَـمَ ـ�ن وليبيا
وس�وريا والعراق ،وأول خطوة تقوم بها
تلك املليش�يات ح�ال س�يطرتها عىل أَي
موقع يحتوي عىل س�جن يؤوي عنارص
اإلرهاب.
خاص ً
ً
حالة َ
َّـة ،حيث
وتمث� ُل الـيَـمَ ـن
ْ
كان ح�زب اإلصَل�اَ ح يس�يطر عىل جهاز
األم�ن الس�يايس ال�ذي تح�ول إىل فندق
إلقامة العنارص اإلرهابية الذين كان يتم
إطلاق رساحهم مت�ى ظه�رت الحاجة
الستخدامهم ،ويعودون إليه الستقطاب
الس�جناء اآلخري�ن وإقناعه�م لاللتحاق
بصفوف تنظيم القاعدة.
الثالث�اء امل�ايض وتحدي�دا ً يف تعز التي
كان�ت آخر مرسح نفذت فيه مليش�يات
ْ
اإلصلاَ ح استراتيجيتَها يف تحرير سجناء
الجماع�ات اإلرهابي�ة ،حيث اس�تهدفت
تل�ك املليش�يات بقي�ادة اإلرهابي حمود 
املخاليف الس�جن املركزي بتع�ز وأطلقت
رساح  1200س�جني بينهم عد ٌد كبريٌ من
اإلرهابيني.
ْ
ح�اول اإلصَل�اَ ح
ه�ذه املرسحي�ة
تجيريَها عىل الجيش واللجان الش�عبية،
مدعني أنه�م من قام�وا بتحريرهم ،ولم
ْ
واإلصلاَ حي من
يس�أل اإلعْ لاَم الس�عودي
َ
سيقنعون بأن الجيش واللجان الشعبية
أطلق�وا س�جناء القاع�دة الت�ي اعرتفت
ً
ْ
تقاتل مع مليشيات اإلصلاَ ح
رصاحة أنها
وهادي يف  11جبهة داخلية؟.

خروج أمراء املكال من
سجنها املركزي

مثّلت حقبة الهارب عبدربه منصور هادي
مرسحاً لتس�هيل هروب س�جناء الجماعات
اإلرهابي�ة م�ن الس�جون املركزي�ة يف معظم
محافظات الجمهورية.
وبالتزامُ�ن م�ع العُ ـ� ْدوَان الس�عودي عىل 
الـيَـمَ ـ�ن ال�ذي اس�تهدف ُكلَّ محافظ�ات
الـيَـمَ ـن باس�تثناء حرضموت التي خضعت
ملؤام�رة س�عودية بأي�اديَ تابع�ةٍ
ْ
 لإلصَل�اَ ح
وهادي وتحولت إىل إمارة للقاعدة.
املؤامرة التي سقطت بموجبها حرضموت
بيد تنظيم القاعدة أفردت لها صحيفة األخبار 
اللبنانية مساحة واسعة لتغطيتها وعىل مدى
ثالث حلقات نرشته�ا الصحيفة تحت عنوان 
«حرضموت تحت س�كني القاعدة» كش�فت
فيه�ا تفاصي�ل إطلاق س�جناء القاعدة من
س�جن املكال املركزي وعىل رأس�هم اإلرهابي
خال�د باطريف الذي تم تحري� ُره يف هجوم عىل 
الس�جن بالتزامن م�ع العُ ـ� ْدوَان انطلق بعد
ذلك باطريف من السجن إىل القرص الجمهوري

نفس�ه أمريا ً
َ
ليدوس الع َلمَ الجمهوري ويعلن
إلمارة املكال.
ب�دت املؤامرة بلا تعقي�دات وتز ُ
امنُها مع
العُ ـ� ْدوَان  كش�ف ُك ّل خيوطه�ا ُ
صوص�ا ً
خ ُ
أن الس�عودية كان�ت تأمل بإع�ادة هادي إىل
حرضموت بع�د أن فقدت آمالها يف إعادته إىل
ع�دن ،ولذلك كانت القاعدة ذراعاً للعُ ـ ْدوَان يف
حرضموت ،حتى أن الناطق باس�م العُ ـ ْدوَان 
ويف يوم استيالء القاعدة عىل املكال أجاب عىل 
س�ؤال وجّ هه له أحد الصحفيني األجانب عن
رد دول العُ ـ� ْدوَان على تحرك القاع�دة قائالً
إن “عملي�ات التحالف ليس م�ن بني أهدافها
داع�ش أو القاعدة» ،بل وص�ل األمر إىل تدفق 
املال والسلاح السعودي بش�كل مبارش إىل يد
القاعدة يف املكال.
وروت األخب�ار اللبناني�ة يف حلقاته�ا عن
حرضموت أنه ومنذ أعل�ن «القاعدة» ،مدينة
املكال عاصمة حرضموت“ ،إمار ًة» له ،مر ّكزا ً
نشاطه عىل الخ ّ
ط الس�احيل (املط ّل عىل بحر
العرب) من حدود املحافظة مع ش�بوة ،حتى
حدودها مع املهرة ،ومسيطرا ً بذلك عىل واحد
م�ن أه�م املوانئ يف املنطق�ة .ومنذئ�ذٍ ،تصل
ش�حنات املس�اعدات والوقود من الس�عودية
إىل مين�اء امل�كال ،كما تصل ش�حنات تجارية
ونفطي�ة ب ّرا ً إليه�ا ليتوىل “القاع�دة» إدارتها
وتوزيعها .وبعدما سيطر التنظيم عىل املدينة
التي يبلغ عدد سكانها أكثر من نصف مليون 
نسمة ،نفذ هجوما ً كبريا ً عىل سجنها املركزي
مطلقا ً رساح أخطر عنارصه وقادته ،وبينهم
خال�د باطريف ،الذي أصبح ف�ور خروجه أمريا ً
على املكال .وعلى الفور ،بدأ بتنفي�ذ األحكام 
َ
واإلجراءات الخاصَّـة بالتنظيم من محاكمات
واعتق�االت بح�ق املواطنني ،وينف�ذ التنظيم
جرائ�م اإلع�دام يف كثير من األحي�ان إلخافة
الناس من مجرد االعرتاض عىل ممارساته.

إبقاء باطريف يف السجن املركزي
كان أشبه بإقامة فندقية مخطط
لها سعوديا ً إلخراجه يف الوقت
املناسب والحفاظ عليه.

األم�ر مل�دة أس�بوعني ،ث�م س� ّلم املحافظ�ة
لـ»القاع�دة» قب�ل أن يف ّر إىل الس�عودية مع
ه�ادي .وكان�ت مص�ادر يف حرضم�وت ق�د
أكدت يف وقت س�ابق لـ»األخبار» ،أن تس�ليم
املكال لعنارص «القاعدة» ،جاء بالتنس�يق مع
ٍ
وق�ت كان فيه هادي قد س� ّلم
الس�عودية يف
عدداً من املدن الجنوبية ،وسمح لـ»القاعدة»
باقتح�ام معس�كرات الجي�ش والس�جون يف
عدن وش�بوة والضالع ولحج وأبني خالل أيام 
إقامته يف عدن قبل فراره منها إىل الس�عودية
عشية العُ ـ ْدوَان.

هادي واإلصالح من عدن:
القاعدة جيشنا

ْ
ومع�ه اإلصلاَ ح
عندما ق�رر الهارب هادي
أن يقفوا يف وجه الثورة بتآمرهم عىل الجيش
الـيَـمَ ـ�ن تح�ت مس�مى «الهيكل�ة» وجدوا 
أنفس�هم يغردون خ�ارج الرسب بانكش�اف
مؤامرته�م فلج�أوا  إىل تش�كيل مليش�يات
مس�لحة تقودها عنارص القاعدة الذين جرى
تهريبه�م من مختل�ف س�جون الجمهورية،
تحت مس�مى املقاومة الش�عبية حتى أن تلك
العنارص بلباسها األسود وأعْ لاَم القاعدة التي
يحملونه�ا كان�ت تظه�ر بش�كل واضح عىل 
شاش�ات التلفزة الس�عودية والخليجية مثل
العربية السعودية والجزيرة القطرية وسكاي
نيوز اإلماراتية.
ل�دى هروب�ه إىل ع�دن أقدمت مليش�يات
ْ
واإلصَل�اَ ح ومعهم عنارص القاعدة عىل 
هادي
َ
اقتحام مقر الق�وات الخاصَّـة بعدن وقامت
تل�ك املليش�يات بارت�كاب جرائم إب�ادة بحق 
الجنود عن طريق سحْ لهم وسحق أجسادهم
تح�ت مجن�زرات الدباب�ات ،وانتشرت تل�ك
الص�ور يف الوس�ائل اإلعْ لاَمية ومنه�ا التابعة
ْ
واإلصلاَ ح التي نرشتها بتفاخر.
لهادي
وكما ه�ي ع�ادة الجماع�ات اإلرهابية يف
س�وريا والع�راق وليبي�ا التي ما إن تس�يطر
على مدينة حت�ى تب�ارش بإطلاق العنارص
اإلرهابي�ة من الس�جون يف أول عمل تقوم به
ْ
به مليش�يات اإلصلاَ ح وهادي
وه�و ما قامت
عقب الس�يطرة على عدن يف م�ارس املايض
َ
عىل مقر القوات الخاصَّـة حيث
بس�يطرتهم

قام�وا بالهجوم عىل الس�جن املرك�زي وقتل
َ
حراس�ته التابع�ة للق�وات الخاصَّـة ومن ثم
إطالق العرشات من عنارص القاعدة منه.
ب�دا واضح�ا ً أن ه�ادي واإلصلاح بأوامر
س�عودية كانوا يسعون لتش�كيل جيش آخر
على غرار الجي�ش الحر بس�وريا ولكن قوام 
ه�ذا الجيش م�ن العنارص اإلرهابي�ة التابعة
للقاعدة أو داعش ،فكانت عدن مرسحاً للمرة
الثانية لتشكيل نواة هذا الجيش.
وعلى غرار ما ح�دث يف املكال ،ب�ل يف ذات
الي�وم وبالتزام�ن مع العُ ـ� ْدوَان م�ن إطالق
للس�جناء وعىل رأس�هم زعي�م القاعدة خالد
ْ
قام�ت مليش�يات اإلصَل�اَ ح وهادي
باط�ريف،
يف مطلع ش�هر أبريل امل�ايض بمهاجمة فرع
األم�ن القومي بعدن وإطالق أكثر من  40من
سجناء القاعدة .
مص�در أمن�ي يف ع�دن أك�د أن مليش�يات
ْ
واإلصلاَ ح ومعها عن�ارص منا لقاعدة
ه�ادي
يف ع�دن قام�ت وبمس�اعدة بع�ض موظفي
ف�رع جه�از األمن القوم�ي باقتح�ام مق َّري
فرع األم�ن القومي يف خور مكرس والتواهي،
حيث تم إطالق كافة الس�جناء البالغ عددهم
 43س�جيناً ،وكلهم من املسجونني الخطرين
عىل ذمة القاعدة ،كما تم نهب جميع امللفات
والوثائ�ق وكام�ل األث�اث وع�دد  42س�يارة
مدرعة َ
خاصَّـة بفريق التدخل الرسيع ،وأكثر
من عرش سيارات متنوعة.

تسليم املعسكرات لعنارص
القاعدة املحررين

كانت الخطة تشري إىل رضورة القضاء عىل 
الجي�ش واالس�تعانة بجي�ش قاعدي برضب
ُ
عمليات
عصفوري�ن بحج�ر ،وفيم�ا كان�ت
ً
جاري�ة على قدم 
إطلاق س�جناء القاع�دة
وس�اق كانت تلك العنارص تخرج ولديها عل ٌم
بالخطوات التالية التي تمثلت بالسيطرة عىل 
معس�كرات الجيش وأس�لحته يف شبوة وأبني 
والضالع وغريها.

شبوة كانت املرسح املناسب
لتحويل معسكرات الجيش إىل
وتشير املعلوم�ات -بحس�ب األخب�ار 
اللبناني�ة_ إىل أن 
معسكرات
وزي� َر الداخلي�ة
للقاعدة
الـيَـمَ ـن�ي جلال
هجوم على الس��جن المركزي بصنعاء في عهد حكومة المبادرة الخليجية
ضمن الخطة
الرويش�ان  كان  قد عندما كانت حقيبة الداخلية يمسكها في ذلك الوقت اللواء عبده الترب.
ً
برقي�ة إىل
أرس�ل
املذكورة
محافظ حرضموت
ع�ادل باحمي�د
املقي�م اآلن  يف
الس�عودية -طالبه
فيه�ا «بإرس�ال
باط�ريف ف�ورا ً إىل
صنع�اء بعدم�ا
وصل�ت معلوم�ات
ا س�تخبا را تية
تفي�د
لل�وزارة
بني�ة تهريب�ه م�ن
الس�جن» .غير أن 
باحمي�د تجاه�ل

يف تأري�خ 12
فرباي�ر امل�ايض
قام�ت
عن�ارصُ
تابع�ة مل�ا يس�مى
«أنص�ار الرشيع�ة»
التاب�ع لتنظي�م
القاع�دة بمحارصة
الس�جن املرك�زي
بعت�ق  عاصم�ة
ش�بوة ومن ثم ذبح
جن�ود الحراس�ة
وانته�ت العملي�ة
بإطلاق زمالئه�م

من العن�ارص اإلرهابية التي توجّ هت مبارشة
ملهاجمة مقر اللواء  19مشاة والسيطرة عليه
ونهب كامل أس�لحته ،يف عملية ب�دا التواطؤ
م�ن الهارب هادي واضحاً فيها ،والذي س�بق 
واستس�لم للضغ�وط الس�عودية عبر حزب
ْ
اإلصَل�اَ ح وأوق�ف الحرب التي ش�نها الجيش
عىل العنارص اإلرهابية يف أبني وش�بوة وأحرز
فيها تقدما ً رسيعا ً وملحوظاً.

وثائق تكشف علم السلطة
بالهجوم عىل السجن املركزي
بالعاصمة

ْ
حزب اإلصلاَ ح عىل وزارة الداخلية
سيطرة
يف عه�د حكوم�ة املب�ادرة الخليجي�ة مثّل�ت
مرحل�ة خطرية تش�كلت فيه�ا عالقة وطيدة
بني الحكومة والقاعدة.
ٌ
ق�ام مجموعة من
فف�ي  14فرباير 2014
عنارص القاع�دة بمهاجمة الس�جن املر َكزي
بصنع�اء ال�ذي يق�ع على مقربة م�ن وزارة
الداخلي�ة الت�ي كان يمس�كها يف ذل�ك الوقت
اللواء عبده الرتب.
تم الهج ُ
وم باس�تخدام القنابل واألس�لحة
الناري�ة الت�ي أودت بحي�اة ما يق�ارب  7من
حراس السجن وتم تهريبُ قرابة عرشين من
عن�ارص القاعدة ول�م تح�رك وزارة الداخلية
س�اكناً ملنع حدوث الهجوم رغم ُقرب مقرها
من السجن.
وقد بث تنظي�م القاعدة تس�جيالً مصورا ً
على اإلنرتنت يظهر فيه زعيم تنظيم القاعدة
يف جزيرة الع�رب وهو يحتفي بالعنارص التي
فرت من السجن.
بعد تل�ك العملية نشرت وس�ائل إعْ لاَمية
غربي�ة منه�ا وكالة رويترز وثائ�ق أظهرت
أن  وزارة الداخلي�ة ومصلح�ة الس�جون  يف
الـيَـمَ ـ�ن تلق�ت معلومات ب�أن عنارص من
تنظيم القاعدة تعتزم اقتحام السجن املركزي
بالعاصم�ة وذل�ك قبل ش�هرين م�ن حدوث
االقتحام.
م�ن بني الوثائق مذكرة رس�مية بخط اليد
تحت بند «عاجل ورسي» رفعها مدير س�جن
صنعاء املركزي العقيد محمد الكول إىل رئيس
ْ
واإلصلاَ ح بتأريخ السابع من
مصلحة التأهيل
ديسمرب كانون األول .2013
وتضمنت املذكرة الت�ي تحمل يف مقدمتها
ما يدل عىل أنها من مراسلات وزارة الداخلية
تحذي�راً م�ن «معلوم�ات تفي�د ب�أن عنارص
تنظي�م القاع�دة املوجودي�ن داخ�ل الس�جن
املرك�زي يخ ّ
ططون مع بقي�ة التنظيم خارج
الس�جن ملحاول�ة اقتح�ام الس�جن وإطلاق
رساحه�م َ
خاصَّـ�ة بع�د اقتحام مق�ر وزارة
الدفاع».
وتضمن�ت مذك�ر ٌة أخ�رى اطل�ع مراس�ل
رويترز يف صنعاء عىل نس�خة منه�ا مطالِبَ
م�ن الكول «بتعزيز حراس�ة الس�جن بجنود 
إضافيين وتغيري بع�ض األفراد مم�ن هم يف
ّ
س�ن ال يس�مح لهم باالس�تمرار يف الحراسة
ْ
وإصلاَ ح
ومَ ن ال يصلحون للعمل يف الحراس�ة
كامريات املراقبة املعطلة منذ س�نتني ...ولكن
لم يستجب أحدٌ لهذا».

( ددعلالاا

تقارير 7

ينثالاانينثالاثالا  6نينثالالانينثالاثالالا

جرائم العدوان السعودي األمريكي خالل  100يوم من القصف الوحشي
 3.114شهيد ًا مدني ًا بينهم  745طف ًال و 564امرأة
 7.400جريح بينهم  512طف ًال و 476امرأة
تعرض  10مطارات للقصف و 6موانئ و  300ألف حي سكني و 700منشأة حكومية
قصف العدوان  137مصنعًا و 31موقعًا أثريًا و 67خزان مياه و 482مسجدًا
 خاص:ْ
 الرص�د والتوثي�ق باملر َك�ز
نشرت وح�د ُة
ً
القانون�ي للحق�وق والتنمي�ة تقري�را ش�مل
ً
إحصائي�ة للضحايا املدنيين القتىل والجرحى
بسبب قصف الطريان املعادي عىل بالدنا.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن ع�ددَ الش�هداء
خالل  100يوم من العُ ـ ْدوَان بلغ  3.114بينهم
 745طفالً و 564امرأة ،فيما بلغ عدد الجرحى
 7400بينهم  512طفالً و 476امرأة.

وذك�ر التقرير أن طيران العدو السُّ�عُ وْديّ
األمريكي اس�تهدف ُك ّل مقومات الحياة ،حيث
تعرض�ت  10مط�ارات للقص�ف والتخري�ب،
إض َ
َ
افة إىل  6موان�ئ ،فيما ترضرت حوايل 300
ألف منزل.
وع�ددُ املنش�آت الحكومي�ة الت�ي ترضرت
ج�راء العُ ـ� ْدوَان بل�غ  700منش�أة حكومية،
بينه�ا  305م�دارس ومراك�ز تعليمي�ة ،و27
و 167مستشفى و 482مسجداً.
جامعة
ً
وأوض�ح التقري�ر أن ع�دد النازحين وصل

إىل  300أل�ف نازح ،وأن ع�دد املصانع التي تم
تدمريه�ا َ
بلغ  137منه�ا  6صوامع غالل و67
خزان وش�بكة للمياه و 69مزرعة دجاج و31
موقعا ً أثرياً.
كما تس�بَّب العُ ـ ْدوَان يف تدمير  300ناقلة
سوقا ً و 370مخزنا ً
مواد غذائية ،وقصف ُ 170
لألغذية ،وتدمري  83شبكة اتصاالت ،وتعرضت
 11مؤسس�ة إعالمي�ة للقص�ف ،و 74محطة
إض َ
كهربائيةَ ،
افة إىل  250جس�ور وطرق و15
ملعباً رياضيا ً و 90ناقلة ووقود و 155محطة
وقود.

الشهداء
أطفال
نساء
رجال
مطارات
موانئ
منازل
منشآت حكومية
مدارس ومراز تعليمية
مدارس توقفت
جامعات
مستشفيات
مساجد
مصانع
صوامع غالل
خزانات وشبكات مياه
مزارع دجاج

3114
745
564
1805
10
6
300000+
700
305
3600
27
167
482
137
6
67
69

الجرحى
أطفال
نساء
رجال
مواقع أثرية
ناقالت مواد غذائية
أسواق
مخازن أغذية
شبكات اتصاالت
مؤسسات إعالمية
محطات كهرباء
جسور وطرق
مالعب رياضية
ناقالت وقود	
محطات وقود	
نازحني	

7400
512
476
6412
31
300
170
370
83
11
74
250
15
90
155
300000+

اإلحصائية هذه ليست نهائية ،فالضحايا واألضرار في الواقع أكثر من ذلك..
َ
بالمركز القانوني للحقوق والتنمية)
(وحدة الرصد والتوثيق

 60يوم ًا من رد الجيش واللجان الشعبية على العدوان السعودي
إقتحام موقع برج الرقابة العسكري وموقع بربران وقصف مطار نجران ومعسكر الجربة والزور وموقع عليب في والدود والجابري
قصف مواقع عسكرية سعودية بصواريخ كاتيوشا وغراد وأوراغان والزلزال والنجم الثاقب في نجران وجيزان وعسير
إطالق صاروخين «سكود» على قاعدتي خالد الجوية في خميس مشيط والسليل في وادي الدواسر قرب الرياض
 بندر الهتار:أكث� ُر من مائة ي�وم مَ ــ� َّرت والعُ ـ ْد َو ُ
ان
َ
يتواص ُل عىل 
ُّ األمريكي ما ي�زا ُل
السُّ�عُ وْدي
ُّ
محافظ�ات الجمهورية ،قاب َل�ه يف ذلك أ َ ْكثَر
من س�تني يوم�اً من ال�رد باتج�اه مختلف
املواق�ع العس�كرية السُّ�عُ وْديّة يف مناط�ق 
نجران وجيزان وعسري.
ُ
ُ
البداي�ة من نج�ران ،حيث ن َ َّف�ذَ
 الجيش
واللج�ا ُن َّ
 الش�ـعْ ـبية الكثيرَ م�ن عمليات
االقتح�ام يف ع�دد م�ن املواقع العس�كرية
منه�ا موق�ع املخ�روق العس�كري ال�ذي
تع�رض لالقتح�ام ألكثر م�ن م�رة ،أَيْضا ً
برج الرقابة العس�كري يف منطقة الرشفة،
وموقع بربران ،يضاف إىل ذلك تدمري الكثري
م�ن االلي�ات وقتل العشرات م�ن الجنود 
السُّعُ وْديّني خالل تلك العمليات.
إىل جان�ب ه�ذه العملي�ات اس�تهدف
َّ
ُ
واللج�ان الش�ـعْ ـبية ع�دداً م�ن
الجي�ش
املناط�ق واملواقع يف نج�ران ،أبرزها مطار 
نج�ران ومعس�كر الجربة وال�زور وموقع
عليب العسكري.
وإىل منطق�ة عسير نُف�ذت ع�دد م�ن
عمليات االقتحام ،لعل أبرزها اقتحام عدد 
من املوقع العس�كرية يف منطق�ة املجازة،
كما تم تدمير عدد من االلي�ات والدبابات
السُّ�عُ وْديّة يف مناط�ق متفرقة من ظهران 
عسري ،أبرزها يف موقع علب.
وبالنس�بة للقص�ف الصاروخ�ي ،فقد
ط�ال خمي�س مش�يط وظه�ران ،منه�ا
رشكة أرامكو وعدد من املواقع العس�كرية
موق�ع الحمامة ومعس�كر عليق والجحف
والرجف�ة ومق�ر ح�رس الح�دود ورقابة
الضبع�ة املواق�ع العس�كرية السُّ�عُ وْديّة
املحاذية ملنفذ علب الحدودي.
منطق�ة جي�زان كان لها الح�ظ األوفر
ُ
حيث اقتحم الجيش
من عمليات االقتحام،
واللج�ا ُن َّ
 الش�ـعْ ـبية مواق�ع عس�كرية

واشنطن بوست :قصف صاروخ «سكود» لقاعدة خميس
مشيط تسبب في قتل  36طيار ًا سعودي ًا و 39ضابط ًا
 متابعات:َّ
ُ
َ
واللجان الشـعْ ـبية قاعد َة امللك خالد الجوية يف مدينة
أن صاروخ «سكود» الذي قصف به الجيش الـيَـمَ ـني
صحيفة واشنطن بوست األمريكية
أ ّكدت
خميس مشيط الشهر املايض دمَّ ر مق َّر قيادة القوات الجوية تدمريا ً كامالً.
وقالت الصحيفة يف تقرير لها :إن القصف أَيْضا ً تسبب يف مقتل قائد القوات الجوية الفريق محمد محمد الشعالن والعديد من كبار قادة الجيش بقطاع
سالح الجو السُّعُ وْديّ  ،فضالً عن تفجري الطائرات الحربية ومنصات الصواريخ للدفاع الجوي السُّعُ وْديّ  ،وقتل أ َ ْكثَر من  36طيارا ً و  ٣٩ضابطاً من الجانب
َّ
َ
واللجان الش�ـعْ ـبية تم َّكنوا من تحقيق انجازات وانتصارات ميدانية غري متوقعة يف معاركها الدائرة
ـني
السُّ�عُ وْديّ  .وأوضحت الصحيفة
أن الجيش الـيَـمَ َّ
مع القوات السُّعُ وْديّة يف العُ مق السُّعُ وْديّ  ،وأن حكومة آل ُ
سعُ ـوْد تتعمد إخفا َء ُك ّل تلك الحقائق خوفاً من حدوث انقالب شعبي عليها.
َّ
واللجان الشـعْ ـبية الـيَـمَ ـنية صواريخ عىل 
وأش�ارت الصحيفة إىل أن معلوماتها مس�تندة عىل تقرير مخابراتي أمريكي تم إنجازه بعد إطالق الجيش
َّ
َ
ً
واللجان الشـعْ ـبية تمكنوا من تدمري  98موقعا ً عسكريا ً ُ
سعُ ـوْديا ً يف نجران وجيزان وعسري وظهران الجنوب
أن الجيش
قواعد الرياض الحربية ،موضحة
وخميس مش�يط تدمريا ً كلياً ،إىل جانب  76موقعا ً عس�كريا ً تم اقتحامها والس�يطرة عليها وتفجريها باأللغام األرضية وفق املخطط العملياتي العسكري
الـيَـمَ ـني.
َّ
َ
أن الجيش
وأضافت
واللجان الشـعْ ـبية الـيَـمَ ـنية دمّ روا أَيْضاً منطقتَي القيادة والسيطرة يف نجران وعسري وخميس مشيط بشكل كيل ،كما تم تدمريُ
إض َ
بش�كل كامل قصور اإلمارة يف نجران وظهران وجيزان وَأحد املس�ارحة والطوالَ ،
اف ًة إىل تدمري مقر العمليات للجيش السُّعُ وْديّ يف الخوبة والطوال وأبو 
عريش والحرث والربوعة.
وأشارت واشنطن بوست إىل أنه وبحسب التقارير الرسمية التي أحصت باألرقام خسائ َر السُّعُ وْديّة يف األرواح واملعدات فإن الخسائر البرشية تمثّلت يف
إض َ
مقت�ل ألفين و 326جنديا ً و 36ضابطا ً و 22جنراالً من الرتب العُ ليا ،ويتص َّد ُر القائمة «الفريق محمد الش�عالن»َ ،
اف ًة إىل املئات من الجرحى والعرشات
من األرسى لدى الجيش الـيَـمَ ـني.
وبالنس�بة للمعدات فقد أوضحت التقاري ُر كما أوردتها الواش�نطن بوس�ت أن خسائ َر السُّ�عُ وْديّة يف هذا الجانب تتمثل يف تدمري  363دبابة و 25مدرعة
إض َ
مجن�زرة و 181طقما ً عس�كريا ً وذل�ك بمنطقة جيزانَ ،
افة إىل تدمري أو إح�راق  18دبابة و 13مدرعة مجنزرة و 71طقما ً عس�كريا ً يف منطقة نجران،
وتدمري 221دبابة و 19مدرعة مجنزرة و 51طقما ً عسكريا ً و 3آليات «دركتالت» تابعة لقطاع اإلنشاء والط ُرق بالجيش السُّعُ وْديّ يف منطقة عسري.

أبرزه�ا تويلق ألكثر من م�رة ،واإلم بي يس
واملعزاب وموقع املصفق العسكري ،وموقع
الردي�ف وب�رج الحج�ر العس�كري وموقع
الجالح والعمود ،ومواقع أخرى يف املجروب
الش�مايل والجنوب�ي والغاوي�ة والريح�ان،
كم�ا ت�م قص�ف الكثري م�ن املواق�ع منها
موقع الش�بكة العس�كري والدود والدخان 
والجابري والعني الحارة وبرج أبو الكساف
ومواق�ع يف أح�د املس�ارحة وأب�و عري�ش
وخلف ملحمة ،والخوبة.
واىل جانب هذه العمليات نستعرض أبرز
ُ
إطالقها
املنظوم�ات الصاروخية التي ت�م
خال َل الفرتة املاضية:
• صواري�خ كاتيوش�ا وه�ي روس�ية
الصن�ع ويتراوح مداها من عشرة كيلو 
مترات إىل عرشين كم ،ويص�ل بعضها إىل
ثمانني كيلومرتاً.
•  صواريخ غراد ويص�ل مداها إىل نحو 
عرشين كيلو مرتاً.
•  صواري�خ أوراغ�ان روس�ية الصن�ع
ويص�ل مداه�ا إىل خمس�ة وس�بعني كيلو 
مرتاً.
•   صواري�خ الزل�زال محلي�ة الصن�ع
قصيرة امل�دى وه�ي ذات ُق�درة تدمريية
كبرية.
• صواريخ النجم الثاقب ،أس�دل الستار 
عن جيلني منها األول يصل مداه إىل خمسة
وأربعني كم والثاني يصل مداه إىل خمس�ة
وسبعني كيلو مرتاً.
ول�م يغب صاروخ س�كود م�ن معادلة
الردع ،فقد أطلق منه اثنان حتى اآلن خالل
أقل من ش�هر أحدهم�ا رضب قاعدة امللك
خال�د الجوي�ة يف خميس مش�يط والثاني
رضب قاعدة الس�ليل الصاروخية يف وادي
الدوارس التابعة ملنطقة الرياض .وبانتظار 
الثال�ث والراب�ع ومزي�د م�ن اإلنج�ازات
واالنتصارات.
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العدوان السعودي األمريكي يحوّل الزراعة في اليمن إلى قطاع منكوب!

وزارة الزراعة :خسائر القطاع الزراعي جراء القصف وصلت إلى أكثر من  6مليارات دوالر
الدكتور الغشم :دور األمم المتحدة في ما تقدمه من إغاثة ألسر المناطق الزراعية متواضع جد ًا
ماجد المتوكل :نحن شعب عريق سنعيد ما دمره العـدوان وسنصنع الحياة من بين ركام الموت

 -محي الدين األصبحي،

خلي�ة نحل للتدمري و 20مزرعة دواج�ن ،ومزرعتني إلنْـتَـاج
البيض ،إضافة إىل تدمري نفوق ثروة حيوانية.

اس�تهدف العُ ـ� ْد َو ُ
ان الس�عوديُّ  األمريك�ي خلال الثالثة
األش�هر املاضي�ة ُك ّل مقوم�ات الحي�اة يف بالدن�ا ،بم�ا فيها
املستش�فيات واملراك�ز الصحية واألحياء الس�كنية واملصانع
والجسور والطرقات وكل يشء.
القط�ا ُع الزراعي يف بالدنا كان من ضمن القطاعات األكثر
تضرراً من ه�ذا العُ ـ ْدوَان ،حيث كش�فت آخ�ر إحصائية أن 
خس�ارة القطاع الزراعي جَ ـــ� َّراءَ هذا العُ ـ� ْدوَان وصلت إىل
أكثر من  6مليارات دوالر.
وزارة الزراع�ة وال�ري عق�دت الخمي�س امل�ايض مؤتمرا ً
صحفيا ً بصنعاء ،استعرضت فيه أبرز الخسائر جراء القصف
املتواصل عىل بالدنا يف معظم محافظات الجمهورية.

األريض الزراعية واملعدات

وتش�مل الخس�ائر غري املب�ارشة للقطاع الزراع�ي ،الب َ
ُنية
التحتي�ة ،والقط�اع النبات�ي والحيوان�ي ،واملع�دات واآلالت
الزراعي�ة ،إضافة إىل األ َ َراضيِ الزراعي�ة املدمرة ،فأما املتعلقة
بالبُن�ى التحتية الت�ي دمرها العُ ـ ْدوَان بش�كل كامل فوصلت
إىل  398ملي�ون دوالر ،وه�ذه احصائي�ة أولي�ة ،وتش�مل7 :
أس�واق تجميعي�ة مر َكزي�ة 11 ،س�وقا ً تجميعي�اً ريفياً ،و6
مراك�ز ص�ادرات زراعي�ة ،و 10مخ�ازن ومراك�ز تربيد ،و8
وس�ائل نقل مربد ،إضافة إىل مصنعني مستلزمات زراعية و3
مخارط وورش ،ومحالت مس�تلزمات إنْـتَـ�اج زراعي ،و20
َ
وقود خاصَّــة بالقط�اع الزراعي ،كما دمر العُ ـ ْدوَان 
محطة
 6جمعيات زراعية ،وكذا تدمري فروع بنك التس�ليف الزراعي
يف صع�دة وح�رض ،ويف لحج دم�ر العُ ـ ْدوَان مكت�ب الزراعة
ومرشوع الحف�اظ وآليات ومعدات ال�ري وتدمري مبنى الري
ومركز تحسني السالالت وما بعد الحصاد يف املحافظة.
كما دمّ ر العُ ـ ْدوَان صوامعَ الغالل يف عدن ومطاحن البحر
ً
إضافة إىل تدمري مخ�ازن الغذاء التابع
األَحْ مَ ــ�ر يف الحديدة،
للمؤسسة االقتصادية يف محافظتي ذمار وصنعاء.
وبلغت خس�ائ ُر القطاع النباتي بس�بب العُ ـ� ْدوَان املبارش
واملتعم�د عرشة ماليين ومائتين وثمانني أل�ف دوالر ،حيث
اس�تهدفت  2000بي�وت زراعية محمية ،و 4مش�اتل نباتية.
ً
تسعة وعرشين مليونا ً
أما القطاع الحيواني فبلغت خس�ائره
َ
وخمسني ألف دوالر ،فقد تعرضت 7.500
وسبعمائة وخمس

خسائر غري مبارشة

خسائر كبرية

ُ
أرض اإلنس�ان وعمود حياته تم إحراق�ه وتدمريه ،فواقع
االحصائي�ات التي حصلت «صدى املسيرة» عليها من وزارة
الزراع�ة بما يخص الخس�ائر االقتصادية للأ َ َراضيِ الزراعية
َ
أل�ف هكتار أحرق
الت�ي دمره�ا العُ ـ� ْدوَان أش�ارت إىل أن 90
ووصلت قيمتها مليارين وثمانمائة وخمس�ا ً وعرشين مليونا ً
وخمسمائة وواحدا ً وثمانني ألف دوالر.
أما املعدات واآلالت الزراعية فقد تم تدمريُ مرشوع الطاقة
الشمس�ية وعددها  4وحدات بقيمة ثالثمائة ألف دوالر ،وكذا 
 20مضخ�ة مي�اه متكامل�ة بقيم�ة  4ماليين دوالر ،إضافة
إىل املع�دات الزراعي�ة يف محافظة لحج ،وَكذا تدمري س�يارات
ومعدات أخرى بقيمة  4ماليني دوالر..

من جهة أخرى ويف س�ياق الجرائم التي يرتكبها العُ ـ ْدوَان 
يف حق الشَّـعْ ـب الـيَـمَ ـني وقوته ومصدر رزقه برزت العديد
من الخس�ائر غري املب�ارشة ألحقت بالقط�اع الزراعي نتيجة
اس�تمرار العُ ـ� ْدوَان فقد توقفت مئ�ات اآلالف من الهكتارات
م�ن اإلنْـتَـ�اج الزراع�ي؛ بس�بب الحص�ار املطبق م�ن قبل
العُ ـ ْدوَان ومنع وصول املشتقات النفطية ،وإتالف الكثري من
اإلنْـتَـاج الزراعي الذي كان مجهزاً لتصديره للخارج ،وتوقف
املش�اريع الزراعية العمالقة واملمولة داخليا ً وخارجياً ،ناهيك
عن الخسائر املهولة للقوى العاملة يف قطاع الزراعة وتوقفهم
ع�ن اإلنْـتَـاج وخس�ائر كثرية حل�ت بهذه القط�اع الزراعي
ملجرد الحصار..
فقد بلغ خس�ائر غري املبارشة للزراعة بحسب احصائيات
وزارة الزراع�ة ثلاث مليارات ومائة وس�تة وس�بعني مليونا ً
وأربعمائة وثالثا ً وتس�عني ألف دوالر ..حصل قطاع اإلنْـتَـاج
النباتي عىل النصيب األكرب ،فيما بلغت الخس�ائر االقتصادية
َ
الخاصَّــ�ة بعملية التصدي�ر الخارجي له�ذه املنتجات 272
ملي�ون دوالر ،وبلغ خس�ائر الق�وى العاملة م�ا يقارب 670
َ
مليون دوالر وهي أجور مادية للعاملني يف القطاع الزراعي.
َ
بلغت الخس�ائر الخاصَّــة باملش�اريع التي كان من
فيما
املفترض تنفيذها واملمولة خارجي�اً فتوقفت بفعل العُ ـ ْدوَان 
الغاشم وحصيلتها 360 :مليون دوالر.

أم�ا اإلنْـتَـاجُ  الحيواني فقد بلغت خس�ائره أكث َر من 133
مليون دوالر وشملت الثروة الحيوانية ومنتجات نحل العسل.

طرق قصرية

ط� ُر ٌق قصيرة لرتكي�ع الشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَ ـن�ي وتجويعه
اتخذها العُ ـ ْدوَان ،فقد تعمد يف استهداف مصدر رزقه وعمود 
حياته املتمث�ل يف القطاع الزراعي وتدمير  ُك ّل مقوماته ،هذا 
ما أكده القائم بأعمال وزير الزراعة الدكتور محمد الغش�م يف
َ
عقده الخميس
حديثه للصحيفة خالل املؤتمر الصحفي الذي
لنرش االحصائيات األولية للخسائر الكبرية يف القطاع الزراعي
جراء العُ ـ ْدوَان ،مضيفاً :هذه األرقام واالحصائيات هي أولية،
ِ
نستطع
وهناك الكثري من الخسائر يف كثري من املحافظات لم
الوص�ول إليها؛ بس�بب اس�تمرار العُ ـ� ْدوَان واس�تهدافه ُك ّل
يشء ..الفتا ً إىل أنه سيتم رفع أرقام نهائية وبشكل كامل رغم
استمرار العُ ـ ْدوَان والحصار.
وعن دور األُمَ ــم املتحدة يف وقف العُ ـ ْدوَان الذي يستهدف
ق�وت الشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَ ـن�ي وحياته ،قال الغش�م :قد يكون 
دور األُمَ ــ�م املتحدة متواضعا ً يف الوق�ت الراهن فيما تقدمه
من إغاثة ألرس املناطق الزراعية ،لكن نحن س�نرفع تقاريرنا
به�ذه الخس�ائر إليه�ا وننتظ�ر تجاوبه�ا .مطالب�اً املجتمع
ال�دويل واألُمَ ــم املتح�دة واملنظمة الدولي�ة لألغذية والزراعة
َ
والقانوني�ة الوقوف
وكاف�ة املنظم�ات الزراعي�ة والحقوقية
إىل جان�ب الشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَ ـن�ي والتدخل إليق�اف العُ ـ ْدوَان 
السعوأمريكي الغاشم ورفع الحصار الربي والبحري والجوي
الجائ�ر ومحا َكمة دول العُ ـ� ْدوَان وإلزامها بدفع التعويضات
العادلة عن ُك ّل األرضار واآلثار التدمريية والخس�ائر املبارشة
وغري املبارشة التي لحقت بالقطاع الزراعي وكافة القطاعات
األخرى ،وإطالق برنامج دعم مايل وفني واس�ع إلعادة تأهيل
ه�ذا القط�اع الحيوي اله�ام الذي ال ي�زال العُ ـ� ْدوَان يواصل
َ
استهداف ُه يف إطار حرب شاملة عىل الوطن ،حرب ال مثيل لها
من قب ُل يف املنطقة عىل مرأى ومسمع من العالم أجمع.

رسالة تطمينية

ً
ً
تطمينية للمواطن الـيَـمَ ـني
أوصلت رسالة
وزارة الزراعة
رغم الدمار الذي حل بالقطاع الزراعي الغذاء األ َ َ
سايس له فقد
اتخذت الوزارة العديدَ من االجراءات البديلة ملواجهة مش�كلة
األمن الغذائي والزراعي ،حيث أوضح املهندس ماجد املتوكل/
الناطق الرس�مي لوزارة الزراعة للصحيف�ة أن وزارة الزراعة

العدو حني يبحث عن م�سميات وم�صطلحات جديدة

منذ بداي�ة العُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريكي بدأت بعقد جلس�ة
طارئ�ة وتم تش�كيل لجنة فنية إلعداد خط�ة طارئة ملواجهة
اآلث�ار املرتتب�ة على القطاع الزراع�ي ،فيما يخ�ص املخزون 
الغذائ�ي ،فكان يج�ب الرتكيز عىل اإلنْـتَـ�اج املحيل ،الحبوب
والبقولي�ات ،فقمنا بعدَّة خطوات منه�ا إجرائية ومنها فنية
ومنه�ا زراعية ،وكان من ضم�ن االج�راءات أن رفعنا للجنة
الثورية العليا ملنع تصدير الحب�وب والبقوليات من الـيَـمَ ـن
َ
نضم�ن التخفيف من األ َ ْزمَ ـة املتوقع�ة ،كما ركزنا عىل 
حتى
الوعي الزراعي يف قضية رفع من مستوى الوعي لدى املزارعني 
يف كيفية مواجهة املشكالت واملعوقات املرتتبة عىل العُ ـ ْدوَان،
س�وا ٌء يف قضية املي�اه أو قضية الطاقة ،وكيف نس�تطيع أن 
نس�تفيدَ من موروثنا الزراع�ي القديم يف مثل ه�ذه الظروف
الصعب�ة كبدائ�ل للتقنيات الحديثة التي صودرت منا بس�بب
انع�دام الطاقة وانعدام املش�تقات النفطية بس�بب الحصار،
كما تم اعتماد برنامج ارش�ادي ميدان�ي يتم تنفيذه اآلن عىل 
املستوى املحافظات من قبل األَجْ ه َزة االرشادية ُ
خ ُ
صـوصا ً يف
قضية إنْـتَـاج الحبوب التي تمثل غذاء املواطن.
وأضاف املتوكل :نحن ش�عبٌ عريق تمت�د حضارتنا آلالف
الس�نني ،لذلك سنُعيدُ ما دمره العُ ـ ْدوَان ،وسنصنع الحياة من
بني ركام املوت وسننتج غذاءنا من جديد وسنزرع أرضنا من
جديد ولن يستطيع من ليس له حضارة أن يُهز َم أو يمحوَ من
لديه حضارة تمتد آلالف السنني.

«الفاو» قطاع منكوب

ممث� ُل منظمة األغذي�ة والزراع�ة لألمم املتح�دة (الفاو)
يف الـيَـمَ ـ�ن الدكت�ور صالح الحاج حس�ن اكتفى عىل عجلة
أثن�اء حضوره املؤتم�ر الصحفي الذي عقدت�ه وزارة الزراعة
الخمي�س بالق�ول :نحن كجه�ة مس�ئولة نعل�ن أن القطاع
الزراعي قطاع منكوب.

صور تحكي الكارثة

وزارة الزراع�ة يف مؤتمره�ا الصحفي الخمي�س افتتحت
مع�رض الص�ور الفوتوغرافي�ة ح�ول األرضار الت�ي لحقت
بالقطاع الزراعي جراء العُ ـ ْدوَان الس�عوأمريكي تحت ش�عار 
«القطاع الزراعي يف دائرة العُ ـ ْدوَان» ،وهدف املعرض إىل إبراز
حجم األرضار والدمار الذي لحق بالعديد من مكونات القطاع
الزراعي من قبل العُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريكي الهمجي الذي
استهف االنسان ورزقه.

عمالء الرياض في الداخل ..مقاومون أم قاعدة؟
 -خاص:

َّ
يتدف ُق املس�لحون من مختلف مديريات
الجمهوري�ة إىل أماك�ن القت�ال يف م�أرب
َ
َ
واللجان
ويقاتلون الجيش
وتعز والجنوب،
َّ
الش�ـعْ ـبية ث�م يطلق�ون على أنفس�هم
مصطلحَ «املقاومة»!.
ْ
الحش� ُد إىل ه�ذه الجبه�ات مس�تمر
وبوترية عالية ،منهم من له عالقة بالتجمع
الـيَـمَ ـني لإلصالح ،وأغلبيتهم ينتمون إىل
تنظيم القاعدة ،والدعم السُّ�عُ وْديّ س�خي
جداً ،والطيران املعادي يس�اند هؤالء ملنع
َّ
واللجان الش�ـعْ ـبية وإحراز
تقدم الجيش
أي تقدم يف امليدان.

والس�ؤال هنا :ملاذا ترصُّ وس�ائ ُل إعالم 
العدو عىل تس�مية هؤالء املس�لحني الذين
أغلبه�م م�ن تنظي�م القاع�دة بمصطل�ح
«مقاومة» وما خطورة هذه التسمية؟.
يف خطاب�ه الرابع بع�دَ العُ ـ� ْدوَان يؤكد
الس�يد عبدُاملل�ك ب�در الدي�ن الحوث�ي أن 
من أهم م�ا تجَّل�ىَّ يف العُ ـ ْدوَان السُّ�عُ وْديّ
األمريك�ي على بالدن�ا ه�و أن القاع�د َة
ليس�ت س�وى أداة م�ن أدوات أولئك البغاة
واملعتدي�ن ،أداة بي�د أمري�كا أداة لصال�ح
إسرْ َ ائيْل أداة للنظام السُّ�عُ وْديّ  ،وأن مثلث
الرش ه�و الذي صن�ع القاعدة وه�و الذي
يس�تغ ُّل ه�ذه الصنيعة يف املنطقة بش�كل
عام ويف بلدنا عىل وجه الخصوص».
ويزي�د الس�يد بقول�ه« :الي�وم أصبغوا 

لقبا ً جدي�داً للقاعدة يف البلد ومنحوها لقبا ً
َّ
جدي�دا ً
س�موها املقاومة الش�ـعْ ـبية مع
أنه�م ال يحب�ذون يف األصل اس�م املقاومة،
لهم موق�ف من املقاوَم�ة اللبناني�ة ولهم
موق�ف م�ن املقاوم�ة الفلس�طينية ،ه�و 
اس� ٌم غريُ محب�ذ ،فيا تُرى م�ا هو الرس يف
أن يس�موا القاعدة بهذا املس�مى ،بالتأكيد
هم يؤسس�ون ملس�ميات جديدة ولصنائ َع
جدي�دة وملس�ارات جدي�دة يف املنطق�ة،
س�يك ُ
ون م�ن يخ� ُد ُم إسرْ َ ائيْ�ل ويعمَ ُل ما
تريدُه إسرْ َ ائيْل وما تريدُه أمريكا وبتمويل
من السُّعُ وْديّة هو الذي يحمل ألقابا ً جديد ًة
من ه�ذا النوع ..م�ن هذا النوع بس�عيهم
إىل قل�ب األم�ور وقل�ب املفاهي�م وقل�ب
الحقائق».

وخالل األش�هر املاضي�ة تمكن الجيش
َّ
واللجان الشـعْ ـبية من دحر عنارص تنظيم
القاعدة يف عدد من محافظات الجمهورية
والس�يطرة على أب�رز معس�كراتهم ويف
مقدم�ة هذه معس�كر اللبن�ات بمحافظة
الج�وف والنخلاء والس�حيل يف محافظة
اف ً
إض َ
م�أربَ ،
�ة إىل معس�كرات يف ش�بوة
وعدن وعدد من املحافظات.
َّ
ُ
واللجان الشـعْ ـبية أعلنوا أ َ ْكث َ َر
الجيش
من م�رة قت َلهم لعدد من قي�ادات القاعدة
باإلض َ
َ
اف�ة
الخطيرة يف ه�ذه املواجه�ات،
إىل أرس ع�دد كبير منهم ،واالس�تيالء عىل 
أس�لحة وعتاد كبير كان بحوزتهم وبدعم
من اململكة العربية السُّعُ وْديّة.
وللتأكيد عىل أن القاعد َة هي مَ ن تحارب
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حتالف «قرن ال�شيطان» يوا�صل غاراته الهمجية

محافظات الجمهورية تتعرض لقصف هو األعنف بالتزامن مع زيارة المبعوث األممي إلى صنعاء
 أحمد داوود،مىض أكثر من  100يوم والقصف
السعودي األمريكي لم يتوقف عىل 
بالدنا.
ُ
كانت محافظات
األسبو َع املايضَ
الجمهورية ع ُر ً
ضة لوحشية
وهسترييا الطريان املعادي ،وكالعادة
فإن معظمَ الضحايا من املدنيني 
واألبرياء ،ويف مقدمتهم النساء
واألَطفال.
وتعرضت صنعاء ألسوأ أنواع
القصف خالل شهر رمضان املبارك
بالتزامن مع وصول املبعوث
األُمَ ــمي إىل الـيَـمَ ـن إسماعيل
ولد الشيخ إليها للقاء املكونات
السياسية.

صمود أسطوري لعطان

َ
وش َّ
�ن طريان العُ ـ ْدوَان الس�عودي مس�ا َء
األح�د ع�دداً من الغ�ارات الجوية على أمانة
العاصم�ة مس�تهدفاً منطق�ة ف�ج عط�ان 
والنهدين ودار الرئاسة.
واستش�هد مواطنان وأصيب ثالثة آخرين
ج�راء قص�ف طيران العُ ـ� ْدوَان الس�عودي
ملنازل مواطنني يف حي دراس الس�كني بأمانة
العاصمة يوم أمس.
وأدَّى القصف إىل تهدم  3منازل بشكل كيل
وترضر عرشات املنازل يف الحي.
وأدى قص�ف الطريان املع�ادي إىل حصول
أرضار مادية جسيمة يف مبنى مدرسة غمدان 
وعدد من املنازل وذلك ج�راء قصف العُ ـ ْدوَان 
ّ
الس�عودي -األمريك�ي عىل منطق�ة الجراف
الغربي بالعاصمة صنعاء ،ليل الخميس.
كما اس�تهدفت طائرات العُ ـ ْدوَان منطقة
ف�جّ عط�ان ومر َك�ز التموي�ن العس�كري يف
منطقة عرص بالعاصمة صنعاء.
وتس�بب القص�ف ي�وم الخمي�س املايض
يف تدمير مبنى الهندس�ة العس�كرية وتبعها
انفج�ار قنبلة صوتية س�بَّبَ  ارتجاج�ا ً قويا ً
ودوياً هائالً.
واستش�هد ع�ددٌ م�ن املواطنين بغ�ارات
ّ
َان السعودي -األمريكي التي استهدفت
العُ ـ ْدو
من�زل رئيس الوزراء األس�بق ف�رج بن غانم
والل�واء عيل الكحالن�ي ،بالعاصم�ة صنعاء،
باإلضاف�ة إىل من�ازل مدنيّين يف العاصم�ة
األربعاء املايض.
ّ
َان السعودي-
وَاس�تهدفت طائرات العُ ـ ْدو
ٍ
 مبنى تابعاً لوزارة االتصاالت
بغارات
األمريكي
ً

مجزرة سوق عاهم بمحافظة حجة ..أكثر من  35شهيد وسبعين جريح ًا من المدنين.

يف وادي ظه�ر بمديري�ة هم�دان بالعاصم�ة
صنع�اء ،ما أَدَّى إىل احرتاق�ه بالكامل وتدمري

مباني مجاورة.
َ
وارتف�ع ع�د ُد ضحاي�ا قص�ف طيران 
العُ ـ ْدوَان السعودي عىل منازل املواطنني بحي
الجراف بالعاصمة صنعاء إىل  4ش�هداء و12
مصابا ً جُ ـ ُّلـهم نساء وأَطفال.
وشن طريان العُ ـ ْدوَان السعودي يف ساعات
الفجر األوىل من يوم الجمعة عدداً من الغارات
عىل العاصمة صنعاء ،حيث اس�تهدف منازل
مواطنني يف حي الجراف ،ما أَدَّى إىل استشهاد 
ام�رأة وابنتها وحفيدتها وطف�ل وإصابة 12
آخرين جلهم نس�اء وأَطفال بعضهم يف حالة
الخطر وتهدم عدد من املنازل وترضر أخرى.
وَش�ن الطيران املعادي عدداً م�ن الغارات
الجوي�ة على مناط�ق ف�ج عط�ان وعصر
ومخ�ازن املؤسس�ة االقتصادي�ة ومشروع
النظافة ومنازل مواطنني يف حي حدة.

حجة 30 :شهيدا ً يف
قصف سوق شعبي

ُ
يران العُ ـ� ْدوَان الس�عودي
واس�تهدف ط
األمريكي ليل السبت  /4يوليو ،سوق عاهمالشَّ�ـعْ ـبي يف مديري�ة حرض ،ما أس�فر عن
ستة وثالثني شهيدا ً وسبعني جريحاً.
العُ ـ� ْدوَان الس�عودي اس�تهدف املواطنني 
أثن�اء تس�وقهم ورشاء احتياجاته�م م�ن
الس�وق ،وأَدَّى أَيْض�ا ً إىل تضرر العدي�د م�ن
املحا ِّل التجارية جراء هذا القصف.
كم�ا اس�تهدف العُ ـ� ْدوَان محط�ة غاز يف
املثلث كانت ت�زود املواطنني يف املنطقة بمادة
الغاز املنزيل.
وَقص�ف الطيران املع�ادي ي�وم الس�بت
َ
املايض مدرسة األنصار بمنطقة روضة أملح
يف مديرية كتاب بصعدة ،وش�ن  4غارات عىل 

منطقة الكتف وغارة أخرى عىل مجمع عزيز
بمديرية حرض محافظة حجة.
وشن العُ ـ ْد َو ُ
ان الس�عودي يوم أمس األحد
أرب�ع غ�ارات عىل مدين�ة عمران اس�تهدفت
َ
قوات األم�ن الخاصَّــة ومحيط
مبن�ى قيادة
املعسكر واألحياء املجاورة.
كم�ا ش�ن العُ ـ� ْدوَان ع�دة غ�ارات جوية
على مديرية حرف س�فيان محافظة عمران 
اس�تهدفت عدداً من األحياء السكنية بمدينة
الح�رف نت�ج عنه�ا إصاب�ة ثالث�ة مواطنني 
كحصيلة أولية.
واستهدف العُ ـ ْدوَان أَيْضا ً عدداً من املزارع
التابع�ة للمواطنني وألحق به�ا أرضارا ً كبرية
وأحرقها بالكامل.
واستش�هد مواطنَين اثنين وت�م تدمير 
ش�احنات محمّ لة بامل�واد الغذائي�ة واملوايش
ّ
َان الس�عودي -األمريكي عىل 
بغارات العُ ـ� ْدو
الطري�ق الع�ام بمنطق�ة س�فيان محافظة
عمران.
واس�تهدف العُ ـ ْدوَان الس�عودي ،الس�بت
امل�ايض ،مديريات محافظة عم�ران بما فيها
قفل�ة ع�ذر وبني رصي�م وريدة وجب�ل يزيد
وعي�ال رسيح وغريها من املديريات ،يف تدمري
ممنه�ج لكافة مقوم�ات الحياة اإلنس�انية،
فضالً عن استهداف منازل املواطنني وسقوط
ع�دد م�ن األبري�اء بينه�م نس�اء وأَطف�ال
ومسنني.
وش�نت طائ�رات العُ ـ� ْدوَان الس�عودي
الغاش�م يوم أم�س األح�د ثالث غ�ارات عىل 
منطقة سامة بمحافظة ذمار.
واس�تهدف العُ ـ� ْدوَان معس�ك َر س�امة
بغارتين ،كما اس�تهدف بغ�ارة ثالث�ة قرية
عبارص يف منطقة س�امة دون وقوع إصابات
أ َ ْو ضحايا.
ٍ
غارات
وش�ن طريان العُ ـ� ْدوَان الس�عودي

َّ
واللجان الش�ـعْ ـبية اعرتف تنظيم
الجيش
بي�ان نعْ
�ي ألحد
يف
بالقاع�دة
م�ا يس�مى
ٍ
قيادات�ه أَن التنظي�م يُقات�ل ويواج�ه من
أسماهم «بالحوثيني» وأتباع املخلوع يف 11
جبهة داخل الـيَـمَ ـن.
وأض�اف بالق�ول« :وبالرغ�م م�ن
انش�غالهم بقتال مَ ن أس�ماهم بالحوثيني 
وأتب�اع املخل�وع يف  11جبه�ة إال  أنه�م
اس�تطاعوا عقد اجتماع ملبايعة أبي هريرة
ٍ
قاس�م الريم�ي ب�دال ً ع�ن املدع�و ن�ارص
الوحييش».
ُ
ويكش�ف هذا االعتراف حقيقة الخطر
القاع�دي ال�ذي يرتب�ص بالـيَـمَ ـنيين 
وال�ذي يعمل بالتعاون م�ع بعض الجهات
للس�يطرة على ع�دد م�ن املحافظ�ات

ً
جوية عىل مديري�ات ميفعة عنس بمحافظة
ذمار ،اس�تهدفت م�زارع املواطنين بقريتَي
السويداء وذي منكر بمديرية ميفعة عنس.

صعدة ..املحافظة املكلومة

واستش�هدت ام�رأ ٌة وأصي�ب ع�ددٌ م�ن
املواطنين ج�راء قص�ف طيران العُ ـ� ْدوَان 
الس�عودي على من�ازل مواطنين واملجم�ع
الرتب�وي بمنطقة بني بح�ر محافظة صعدة
يوم السبت املايض.
َ
�ن طيران العُ ـ� ْدوَان الس�عودي عددا ً
وش َّ
م�ن الغ�ارات عىل منطق�ة تقره�د ومديرية
ُ
قص�ف منطقة امللي�ل بكتاف
رازح ،كم�ا تم
بالصواريخ.
كما استش�هد وأصيب عددٌ م�ن املواطنني 
جراء قصف العُ ـ ْدوَان الس�عودي يوم الس�بت
ألحد املساجد بالنظري بمديرية رازح محافظة
صعدة ،كما استشهدت امرأة وطف ٌل ،يف قصف
همجي عىل منطقة مران.
وي�وم الخميس املايض استش�هد خمس�ة
مواطنين بينه�م ام�رأة يف غارتين للعُ ـ ْدوَان 
ّ
الس�عودي -األمريك�ي على ح�ي س�كني
يف منطق�ة الطل�ح التابع�ة ملديري�ة س�حار 
محافظة صعدة.
ّ
َان الس�عودي -األمريك�ي،
ودمّ �ر العُ ـ� ْدو
الخمي�س ،أَيْض�ا ً عشرة من�ازل يف مدين�ة
ضحيان يف محافظة صعدة ،ومسجد التوفيق 
يف منطقة الجعملة.
ُ
عرشات الجرحى يف غارات شنتها
وس�قط
ّ
َان الس�عودي -األمريكي عىل 
طائ�رات العُ ـ ْدو
منزل قائد الرشطة العس�كرية أمني الحمريي
بح�ارة الضب�اط يف مدين�ة صع�دة األربع�اء
املايض.
ّ
َان الس�عودي-
واس�تهدف طريان العُ ـ� ْدو
األمريكي ليل الثالثاء  /30يونيو ،مدرس�ة يف

الـيَـمَ ـنية.
ويرى الكاتبُ  الصحفي صقر أبو حسن
ً
َ
َ
ش�عبية
أن تكون إراد ًة
أن املقاوم�ة يج�ب
خالص�ة ،وتك�ون ضد ُّ
تدخ�ل أو عُ ـ� ْدوَان 
خارج�ي ولي�س مقاومة تجل�ب املال من
املعتدي.
ترصي�ح خ�اص لصحيف�ة
ويق�ول يف
ٍ
َ
إن اإلخ�وان ه�م األب
«ص�دى املسيرة»:
الرشعي للقاع�دة يف العالم ،والقاعدة تجد
أن الفكر الذي تش�بَّعت به جاءها من عالم
اإلخ�وان ،لذا هم يكمل�ون بعضهم البعض
وإن اختلف�ت املس�ميات ،وح�ال اإلصالح
والقاعدة كحال بقية التنظيمات الجهادية
املوج�ودة يف العا َلم ،يمثل اإلخ�وان املرج َع
الديني والعقائدي للفكر األصويل املتطرف.

حيدان محافظة صعدة ،كان يتم فيها توزيع
املساعدات الغذائية ُ
 املقدّمة من أملانيا ،ما أَدَّى
إىل سقوط أربعة شهداء وجرح تسعة آخرين.
كم�ا اس�تهدفت غ�ارات العُ ـ� ْدوَان منزل
املواطن حسني عبدالله حويس صباح األربعاء
 /1يوليو ،ما أَدَّى إىل استشهاده.
ّ
َان السعودي -األمريكي
واس�تهدف العُ ـ ْدو
منازل املواطنني ومدرس�ة البن�ات يف منطقة
فوط بمحافظة صعدة ،بعرش غارات ،ما أَدَّى
إىل ج�رح ام�رأة بجروح خفيفة ي�وم الثالثاء
املايض.
ّ
َان الس�عودي-
كم�ا اس�تهدف العُ ـ� ْدو
األمريك�ي من�زال ً س�كنيا ً يف منطق�ة م�ران 
مديري�ة حي�دان محافظ�ة صع�دةُ ،
وفرنا ً يف
منطقة الجميمة دون وقوع إصابات.

غارات هستريية

ُ
يران العُ ـ� ْدوَان الس�عودي
واس�تهدف ط
األمريك�ي ،الخمي�س امل�ايض ،مديري�ة بيت
الفقي�ه جن�وب رشق الحدي�دة بغارتين 
جويتين مس�تهدفا ً إدارة األم�ن واملحلات
واملنازل واملس�اجد املحاذية للم�كان ،ما أَدَّى
إىل استش�هاد أربع�ة أ َ ْش َ
�خـاص بينهم طفل
وإصابة أكثر من خمس�ة وعرشين ش�خصا ً
بجروح متفاوتة.
وتعرض�ت محافظة تعز ي�وم األربعاء /1
خمس وعرشين غارة ش�نّها
يوليو ألكثر من
ٍ
ّ
َان الس�عودي -األمريكي عىل مختلف
العُ ـ� ْدو
املنشآت.
واس�تهدف طيران العُ ـ� ْدوَان الس�عودي
الغاش�م مخازن املواد الغذائي�ة التابعة لعدد 
من رشكات القط�اع الخاص بع�دن ودمرها
بشكل كامل.
ُ
بالغرف�ة التجاري�ة
وأوض�ح مص�در 
والصناعي�ة بمحافظ�ة ع�دن لوكال�ة األنباء
الـيَـمَ ـنية سبأ أن طريان العُ ـ ْدوَان السعودي
الغاش�م أغ�ار على مخ�ازن امل�واد الغذائية
التابعة لرشكة دادية ،ومخازن رشكة شهاب
ومخازن رشك�ة وديان التابعة لهائل س�عيد
بمديري�ة املعال محافظ�ة عدن ،مم�ا أَدَّى إىل
تدمريها تدمريا ً كامالً.
وأش�ار املص�در إىل أن هذه املخ�ازن عبارة
ع�ن مخ�ازن للم�واد الغذائي�ة وال يوجد بها
سلاح أ َ ْو أي تواج�د عس�كري ..الفت�ا ً إىل أن 
تدمري ه�ذه املخازن واس�تهدافها يعد إمعانا ً
يف تجويع املواطنين يف محافظة عدن وزيادة
معاناتهم ،م�ن خالل رضب مخ�ازن الغذاء،
حيث أنهم يعانون من نقص ش�ديد يف الغذاء
والدواء جراء العُ ـ ْدوَان والحصار الجائر.
واستش�هد  10مواطنين وأصيب آخرون،
بينه�م أَطفال ،جراء قصف طيران العُ ـ ْدوَان 
السعودي ملبنى س�كني بمنطقة بيت الفقيه
محافظة الحديدة يوم الجمعة املاضية.

ُ
حقائ�ق ارتباط م�ن يطلقون 
وتتجلى
َّ
ب�ـ «املقاومة الش�ـعْ ـبية»
عىل أنفس�هم
بتنظي�م م�ا يس�مى القاع�دة ،م�ن خالل
ممارس�اتهم القمعي�ة يف املناط�ق الت�ي
يتواجدون فيها ،ومن بني هذه املمارس�ات
اقتحامُ البنوك وإطالق السجناء ،كما حدث
يف عدن وش�بوة ومؤخرا ً يف السجن املركزي
يف مدين�ة تعز ،حي�ث تم تهري�ب أ َ ْكثَر من
 1.200م�ن الس�جناء الخطرين وكثري من
هؤالء عىل عالقة بتنظيم القاعدة.
أم�ا الناش�طة بلقيس السلامي فرتى
أن اس�تخدام ه�ذا املصطل�ح «املقاوم�ة
َّ
الش�ـعْ ـبية» الغ�رض من�ه اس�تقطاب
َّ
عند الشـعْ ـب.
الشباب؛ ألن االسم محبَّب
وتتساءل السالمي :ماذا تريد أن يطلقوا 

عىل أنفسهم ..الدواعش ،هذه املصطلحات
َّ
َّ
عند الش�ـعْ
ـب ،الش�ـعْ ـبُ كار ٌه
مكروهة
له�م؛ بس�بب التط�رف الدين�ي واملذهب�ي
وتشويههم لإلسالم واملسلمني.
ُ
وتضي�ف السلامي بقوله�ا« :املقاوَمة
يوجدُ داخلها شبابٌ يَ ُ
ظ ُّن َ
نفسه ثائرا ً ولكن
حقيقة األمر هو تنظيم متطرف سيركب
موجته�م وس�يتخلص م�ن ُك ّل م�ن يحلم
بدولة مدنية بالذب�ح والقتل ،ولكن بعد أَن 
يصل إىل هدفه أو جزء من أهدافه».
َّ
«املقاومة الشـعْ ـبية»
وترى السلامي
مصطل�ح كاذب عىل القوى املدنَية للتغرير
بهم ،وهو استغال ٌل للشباب والقوى املدنية
لالنجرار وراء اسم «مقاوم»!.
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تضاريس

واقع االنتصارات اليمنية وأبعادها على المنطقة والعالم
إبراهيم الهمداني

عبداللـه علي صبري
Abdullah.sabry@gmail.com

خســارات
آل سعود!
* أكث� ُر من  100يوم من العُ ـ ْدوَان الس�عوأمريكي الهمَ جي
عىل الـيَـمَ ـن يقابلُه صم ٌ
ود ش�عبي أس�طوري ش ّكل ما يمكن
تس�ميتُه بانتصار اإلرادة الـيَـمَ ـنية عىل مدى األشهر املاضية،
ُ
خس�ارات النظام السُّعُ وْديّ تتواىل وتتجىل يوما ً بعد
بينما كانت
آخر.
َ
يف الس�اعات األوىل للعُ ـ ْدوَان كان واضح�ا ً
أن التحالف الذي
ُ
س�ل َِق عىل عَ جَ ٍل يعاني من أزمة بنيوية ،فقد أدرجت باكس�تان 
ُ
إسلامية (سنية) ،لتش�كل غطا ًء طائفياً للتحالف ضد
كدولة
التمدد اإليراني (الشيعي) املوهوم يف الـيَـمَ ـن.
وبانس�حاب باكستان خرست السُّ�عُ وْديّة القوة الربية التي
كان�ت تراهِ ُن عليها ،كما أن املوقف الباكس�تاني ش�جّ عَ مرص 
على رفض الت�ورط يف املواجهة الربية ،وبه�ذا اتضح للمحللني 
منذ وقت مبكر ،أن العُ ـ ْدو َ
َان السُّ�عُ وْديّ عىل الـيَـمَ ـن سيفش ُل
يف تحقيق انتصار عسكري يفيض إىل تغيري املعادالت السياسية
ً
بالغة يف الفتك إال أنها
عىل األرض ،فالقوة الجوي�ة مهما كانت
ليست حاسمة.
فش�لت السُّعُ وْديّة يف تمكني عمالئها ممن يتدثرون بشرَ عية
ه�ادي .وبينم�ا كان مطلوب�ا أن تع�ودَ الحكوم�ة املس�تقيلة
َ
لتمارس مهامَ ها عىل األرض الـيَـمَ ـنية ،كان الساسة املرتزقة
يتقاطرون إىل الرياض بحثا ً عن مالذ آمن ال أكثر.
أدركت السُّ�عُ وْديّة الفش َل يف الـيَـمَ ـن ،فأعلنت بع َد  27يوما ً
من جرائمها البش�عة واملتوحشة ،إنهاء ما يسمى بـ «عاصفة
الحزم» ،والزعم أنها حققت أهدافها السياس�ية والعس�كرية.
ولكنه�ا اس�تمرت يف عُ ـ ْدوَانه�ا تحت عن�وان (إع�ادة األمل)،
ار العمليات العسكرية
فكانت الخس�ارة هنا مزدوجة ،فاستمر ُ
كان دليلاً على أن العاصفة ل�م تحزم أمرها ،كم�ا أن العنوان 
املخادع للعُ ـ ْدوَان لم يس�مح تدفق املس�اعدات اإلنسانية ورفع
َّ
ِ
أن خسارات النظام 
الحصار عن الشـعْ ـب الـيَـمَ ـني ،ما يعني
ً
شاملة ومتعددة الجوانب.
السُّعُ وْديّ يف الـيَـمَ ـن كانت
خرست السُّعُ وْديّة سياسيا ً وعسكريا ً وإنسانياً ،وكان عليها
أن تخرس إعالميا ً أيضا ً برغم الرتس�انة الضخمة التي تمتلكها
من وس�ائل اإلعالم املرئية قبل املسموعة واملقروءة ،لكنها بدت
مهزومة إعالمياً ،نتيجة التضليل الكبري والتناقضات املكشوفة
الت�ي رافق�ت العُ ـ� ْدوَان .وذلك عىل عك�س اإلعلام الـيَـمَ ـني
واإلعلام الصدي�ق للش�عب الـيَـمَ ـني الذي تمكن من كش�ف
حقائ�ق الواقع كما هي ،فاضطر آل ُ
س�عُ ـوْد إىل حظر عدد من
الوسائل اإلعالمية الـيَـمَ ـنية والعربية والتشويش عىل البعض
اآلخ�ر منها ،غري أن مجري�ات األح�داث يف الـيَـمَ ـن لم تتغيب
ع�ن ال�رأي العام املحلي والعربي وال�دويل ،الذي سّي�رّ عرشات
املظاه�رات والوقف�ات االحتجاجي�ة املن�ددة بالعُ ـ� ْدوَان على
الـيَـمَ ـن.
ُ
خسرت الري�اض مكانته�ا الديني�ة يف العال�م اإلسلامي
وانكش�فت أالعيبه�ا الق�ذرة املتعلق�ة بدع�م التنظيم�ات
اإلرهابية ،ففي ظل الغ�ارات الجوية املتواصلة لقوى العُ ـ ْدوَان 
تمكنت(القاعدة) من الس�يطرة عىل مدينة املكال بحرضموت،
فلم يتحرك العُ ـ ْدوَان السُّ�عُ وْديّ  األمريكي للحد من هذا التمدد.
وبالت�ايل تأكد للـيَـمَ ـنيين أن التنظيم�ات اإلرهابية باملنطقة
صناعة أمريكية تتحرك وفقا َ ألجندة واش�نطن ومن يس�ايرها
من الحكام العرب!
تماه�ت السُّ�عُ وْديّة أكث� َر مع الع�دو اإلسرْ َ ائيْيل ،وانكش�ف
للعال�م م�دى التقارب بين آل ُ
س�عُ ـوْد وآل صهي�ون ،ونرشت
صح�ف غربي�ة أن السُّ�عُ وْديّة اس�تعانت لوجس�تيا ً بإسرْ َ ائيْل
يف عُ ـ ْدوَانه�ا على الـيَـمَ ـن ،ثم ج�اءت الفضيحة املدوية حني 
تصافح مسؤول ُ
سعُ ـوْدي متعاقد ومقرب من األرسة الحاكمة
مع مس�ؤول إسرْ َ ائيْلي أمام شاش�ات التلف�زة ،دون خجل أو
وجل.
هذا التقاربُ  انعكس أيضا ً يف التس�مية الجديدة التي أطلقها
اإلعالم السُّ�عُ وْديّ عىل املليشيات اإلرهابية بالـيَـمَ ـن ووصفها
ٌ
ومع�روف أن ه�ذا املصطل�حَ ظل حرصي�اً لفرتة
باملقاوم�ة..
طويلة عىل القوى واألحزاب العربية املقاومة إلسرْ َ ائيْل سواء يف
فلس�طني أو يف جنوب لبنان ..وإطالق مثل هذه التس�مية يأتي
من باب تش�ويه املقاومة الحقيقي�ة التي أقضت مضاجع بني
صهيون وحلفائهم من آل ُ
سعُ ـوْد!
ٌ
خس�ارات أخرى ال يتسعُ الحيِّ َز لتعدادها ،كما أن األيام 
ثمة
املقبلة حبىل باملفاجآت ..وعىل نفسها جنت (الرياض)!.

( ددعلالاا

ُ
ُ
َّ
�ه الجيش وأَن ْ َ
صـ�ا ُر الله من بطوالت أس�طورية
يحقق
إن م�ا
خالدة لم يكن أح ٌد يتوقعه�ا ،قد أذهلت العا َلمَ ،وتجاوزت املنطق 
وقلبت معادلة الرصاع ،ليس يف الـيَـمَ ـن فحس�ب ،بل يف املنطقة
العربية عموماَ ،
خاصَّـ�ة وأن تلك العمليات النوعية التي تنفذها
الق�وات الـيَـمَ ـني�ة ،أش�بهُ ما تك ُ
ُ
�ون بمغام�رات مجنونة؛ ألن 
القوات الـيَـمَ ـنية تقوم بها دون غطاء جوي ،يقدم لها الحماية
إض َ
واملس�اعدة واالس�نادَ ،
اف ًة إىل ذلك أثبت أبطالنا فش�ل التقنية
َ
العسكرية السعودية الخاصَّـة باملراقبة والرصد.
نع�م بإمكان الق�وات الـيَـمَ ـني�ة إحراز تق�دم أكرب وتحقيق 
توغل أوس�ع ،واالس�تيالء عىل مواقع ومعس�كرات ،والس�يطرة
عليها ،لكن ذلك س�يُفرس عىل أنه عُ ـ ْدوَان وَاحتالل ململكة ،وبذلك
تنقل�ب ص�ورة العُ ـ ْدوَان الس�عودي على الـيَـمَ ـ�ن ،إىل العكس
تمام�اً ،حيث س�يُقال أن الـيَـمَ ـن دولة معتدية ،وس�يكون ذلك
أفضل وأس�هل مخ�رج للمملكة من ورطتها ،حيث س�تطلب من
مجل�س األمن الدويل التدخ�ل الفوري لحمايته�ا ،وهو بدوره لن
يتوانى ما دامت األموا ُل وبراميل النفط تصله بس�خاء واستمرار،
وما دام ذلك سيمنحه مزيداً من املصالح والنفوذ يف املنطقة.
استطاعت أمريكا أن تستغ َّل دول الخليج وعىل رأسها مملكة آل سعود ،اعتمادا ً
عىل سياس�ة التخويف من إيران ،أَي انطالقاً من مخاوف افرتاضية ،لم تظهر أدنى
ب�وادر لحدوثه�ا ،فما بالك حني يح�دث يشءٌ من ذلك ،بما يهدد لي�س أمن اململكة
فحس�ب ،بل يه�دد أيْضا ً كيانه�ا عامةَ ،
وخاصَّـ�ة حني يكون ذلك على أيدي قوة
محس�وبة ضمن تصنيفاتهم على غريمهم التقليدي إيران ،حينها س�تهب القوى
اإلمربيالي�ة مجتمع�ة لتدافع عن حليفها التقليدي ونائبها يف العُ مق االستراتيجي
يف املنطق�ة؛ ألن انتص�ار الـيَـمَ ـن ل�ن يهدد كيان اململكة الذي أوش�ك عىل التفكك
فحس�ب ،بل س�يعمل عىل إعادة النظر يف مصالح القوى االستعمارية ،وسيحد من

نفوذها يف املنطقة العربية أيْضا ً وسيهدد وجود الكيان الصهيوني الغاصب.
ُ
إذن املس�ألة س�تصبح حربَ وجود ،وهذه هي الحقيقة التي رس�خت يف أذهان 
أم�راء آل س�عود ،بع�د أن تنبه�وا على الصدمة املدوية والفش�ل
الذريع ،الذي لم تس�تطع أن تواريَ س�وأته األم�وا ُل الطائلة ،وال 
اإلعْ َل�اَمُ الزائ�ف ،وال عنجهيته�م وصلفه�م يف دع�م الجماعات
اإلرهابي�ة علن�ا ،لتحقيق أدنى صورة ملا يش�به النصر ،بعد أن 
عج�زت صواريخهم وقنابلهم وطائراتهم وتحالفاتهم يف تحقيق 
أَي هدف حقيقي ،يمكن اإلشارة إليه عىل أرض الواقع.
إذن وم�ا دام�ت تلك هي ص�ور ُة الواق�ع الس�يايس اإلقليمي
 مخز ،وجعل
واقع
وال�دويل ،الذي تحول بفعل النف�ط الوهابي إىل
ٍ
ٍ
العال�م أجم�ع قاتلاً أَوْ مش�اركا ً يف قت�ل الـيَـمَ ـنيين األبرياء،
وجعله أيْضا ً عدوا ً رصيحاً لإلن ْ َس�انية ،وعنصراً فاعالً يف عملية
اله�دم والذب�ح والتدمري وطم�س معال�م الحضارة اإلن ْ َس�انية،
نتيجة لوقوفه أَي األَنظمة العاملية الحاكمة إىل جانب املنبع األول
والداع�م الرئي�س والحاضن الوحي�د للفكر التكفيري اإلرهابي
الهدام.
ً
واقع�ة يف م�أزق الـيَـمَ ـ�ن ،القوى
ليس�ت اململك�ة وحدَه�ا
اإلقليمي�ة واالس�تعمارية الغربي�ة متورطة أيض�ا ،وإن لم يكن
عسكرياً فأخالقيا ،وإذا كان ضعف الـيَـمَ ـن حاليا ً يغري تلك القوى باالستمرار يف
مواقفها املخزية واملتناقضة والعُ ـ ْدوَانية ،فإن اإلنصاف سيأتي من شعوبها ،ومن
محكم�ة التأريخ التي ال تُشترى بم�ال ،وال ترهبها قوة ،واألي�ام كفيلة بذلك ،وقد
ظهرت بوادر ذلك االنصاف عىل نطاق عربي وعاملي ،من خالل اس�تهداف جماعات
َ
أماكن ومدنا ً ومدنيني عىل امتداد العالم بأكمله ،يف أوس�ع نشاط
القاعدة وأخواتها
وأعنف صورة يشهدها العالم.
ُ
تساؤالت الش�عوب وغضبتها ضد حكامها ،الذين يقفون إىل جانب
وهنا س�تبدأ
الراعي الرس�مي لذلك اإلرهاب العاملي ،ولن تكون األموال التي اهتبلوها من مملكة
اإلرهاب جواباً مقنعاً لكل ذلك املوت املتفيش ،يف أكرب وأوسع عملية اغتيال يف تأريخ
البرشية.

المأزق االستراتيجي للعدوان
علي نعمان المقطري

اسرتاتيجية الحرب الوطنية ضد الحرب العدوانية
حلقة حول:
كف�اح الش�عب اليمن�ي يف التص�دي للع�دوان وكرسه
ومأزق العدوان االسرتاتيجي.
ٌ
ُّ
يرسمُها امليد ُ
ٌ
إن الصور َة التي ُ
تستحق
عظيمة
هي لحظات
ان هذه اللحظات َ ،ل
ً
الوق�وف أمامها كثرياًُ ،
َ
ٍ
صوصا ً وش�عبنا الـيَـمَ ـني يجترحُ
خ ُ
تأريخية،
بطوالت
ً
عابرة اس�تكانة
بينم�ا كان يكابد أس�وأ أوضاع�ه الداخلية ،حني أبدى يف لحظة
ً
َ
َه املرهق بالفساد والتمزيق 
شهية لألعداء ،فتناهشت الكالبُ  الضالة كلها جسد
واملؤامرات ،باإلرهاب والوهابية ،باألحزاب الكاذبة ،بالضمائر الفاس�دة وموات
النخ�وة الوطني�ة ..لك�ن أن يصحوَ الش�عبُ  ليس هو ذاته حين كان مغيبا ً عن
الص�ورة ،حني كان كسيراً فاقداً للق�درة عىل املقاومة ،منكرسة وحدة جيش�ه
وقواه الوطني.
أنفس�نا مجربي�ن أن نس� ِّل َ
َ
ط الضو َء عىل الص�ورة الحالي�ة للحرب
ل�ذا نج ُد
ُ
–وخ ُ
صوصا ً ألو َلئك املستس�لمني والبكائيني 
العُ ـ ْدوَانية ومآالتها ،لنضعَ للقارئ
املذعوري�ن -ص�ور ًة لحقيق�ة الواقع الراهن ،ليرى أَبْنَـاء الش�عب كيف خطوا 
ببسالة تأريخاً هو ليس يقبَ ُل العَ ود َة للخلف ،وكيف أنهم حوّلوا زمن الخنوع إىل
ً
وأثبتوا أن املقاومة ليس�ت مختزلة
زمن مقاوم يبدل مس�ا َر التأريخ ومفرداته،
فق�ط يف أوراق النخب�ة ،بل هي رضورة حتمية وجودية ،حيث األمة مس�تهدفة
ُّ
إال التمسك بسالحها وتطوير ذاتيتها،
بشكل مبارش ومعلن ،ولم يكن لهذه األمة
فليس�ت األم�ة من تختار التمس�ك بالسلاح أوالً ،بل عدوها ال�ذي يفرض هذه
الوس�يلة ،فاإلمربيالية لم تعد تنهب ثروات أمتنا العربية ،بل هي تقوم بإبادتها
كذل�ك ..ولذا كان أحد خياران :إما التمس�ك بالسلاح والحرية مع�اً ،أَوْ القبول
بالهزيمة والركوع أبد اآلبدين.
ال خيار لك اآلن ،إنها الحرب..
إن م�ا َّ
تحق َ
�ق يف جني�ف وعىل هامش�ه كان دليالً عىل م�ا آل إلي�ه العُ ـ ْد َو ُ
َّ
ان
االستراتيجي ،الذي عانى طوا َل تس�عني يوما ً حتى اآلن من ارتكاس�ات وهزائ َم
وتصدُّع�ات على املس�تويات التكتيكي�ة يف جمي�ع امليادين واملس�ارح الداخلية
والخارجي�ة ،وح�ول قوى العُ ـ� ْدوَان من مر َك�ز إىل مر َكز ،من مرك�ز املهاجم يف
بداي�ة العُ ـ ْدوَان واملس�يطر عىل املسرح العمليات�ي الـيَـمَ ـن�ي والخارجي ،إىل
أن يبني س�تارا ً
مر َكز تراجعي ،ثم إىل مركز املنس�حِ ب وراء الحدود ،حيث حاول
َ
مدفعيا ً وصاروخيا ً يف مواجهة خطوط الدفاع الـيَـمَ ـنية عىل الحدود املشرتكة،
َ
وسرَ
ع�ان ما فاجأته تط�و ِ
ُّرات اندفاعات القوى العس�كرية الوطنية الش�عبية
الت�ي أغرقته بالصواري�خ واملضادات والتح�وُّل املفاجئ إىل الهج�وم ومباغتته
ومداهمته يف جميع قواعده الهجومية ،وحوَّلت جنوبَه االستراتيجي إىل مرسح
عمليات هجومية للقوى الـيَـمَ ـنية ،ومنذاك وقواته يف حالة تراجع اسرتاتيجي،
وبذات الوقت ُ
تش ُّ
ٍ
�ن القوى العسكرية الـيَـمَ
ـنية هجمات مستمر ًة ،كما تتوغل
يف جميع قواعده وتصليها بالصواريخ بشكل يومي ،األم ُر الذي جعله عاجزا ً عن
الرد ،فهو يف حالة أسير الستراتيجية التفوق والس�يطرة الجوية ،والتي تثبت
ً
نتيجة لقدرة القوى الثورية عىل امتصاص
الوقائع واملس�تجدات بعَ َد ِم جدواها،
ٌ
تكتيكات أثبتت قدرتَها
الرضبات بتكتيكات شبيهة كثريا ً بالفتنمة واللبننة ،وهي
وفاعليته�ا عىل إعجاز وإشلال وقلب التفوق الجوي االستراتيجي (التقليدي)
ال�ذي تعتم ُد علي�ه العقيدة العس�كرية األمريكية واإلسرْ َ ائيْلي�ة ،وعوضت عنها
القوى الثورية بأس�لحة ردع بسيطة وش�عبية وغري مكلفة -وإفشال عقيدته،
وذلك مرتافقاً مع التفوقات االستراتيجية امليدانية الشعبية والوطنية العقيدية
والقيادي�ة وك�ذا البرشي�ة واملعنوية الفاعل�ة يف امليدان ،حي�ث انعكس هذا عىل 
املس�توى االستراتيجي بش�كل تفوق استراتيجي عام لصالح القوى الوطنية

الحلقة
األولى

الـيَـمَ ـني�ة .وهكذا بات العُ ـ ْدوَان يف حالة التي�ه والتكرار للتكتيكات التي واقع
ً
حالها أنها أ َ ْ
َـحت ميتة ،وبرغم الضحايا واآلالم البرشية التي يتكبدها شعبنا
صب
ُ
يع�وّض عنه�ا إزاء ُك ّل قذيفة وضحية
م�ن أرواح�ه واقتص�اده وبنيته ،إال أن�ه
ميداني�ا ً واستراتيجياً ،وهو م�ا راكم عوام� َل التحول النوعي الج�اري ،ويمك ُن
للباح�ث املوضوع�ي املقيم لألحداث بش�كل رشي�ف وموضوع�ي أن يالحظ أن 
الصراع قد تمرح�ل يف عدد من املراح�ل واألطوار ،والت يج�رى قطعها تأريخيا ً
وال يمكن العودة إىل ما قبلها ،بل لها ما بعدها حتماً من آثار ونتائج وتحوالت.
لق�د انتقل�ت املبادرة يف الط�ور األول من كونها بيد قوى العُ ـ� ْدوَان يف الداخل
وم�ن هنا يك ُ
ُ
ور الثاني
والخارج إىل مبادرة يمس�ك زمامها كال الطرفني،
ون الط ُ
وهو طور توازن تكتيكي .نج ُد كذلك انتقال املبادرة من هذا الش�كل التوازني إىل
ط�ور جديد :املبادرة بأي�دي القوى الوطنية الـيَـمَ ـني�ة ،وباإلمكان ربط بعض
األحداث والتطورات كعالمات عىل هذه األطوار الثالثة.
ُ
ومواقف القوى
ار مجلس األمن
ور األو َل كان يميزه ق�ر ُ
يمك� ُن القو ُل :إن الط َ
 رمَ ت بثقلها خلف العُ ـ ْدوَان ،وقابله تردد القوى الصديقة كروس�يا
الدولية التي َ
وغريها ،وكان هذا يعكس عدم وضوح الوضع االسرتاتيجي الوطني ،فاألصدقاء
أُرعبوا من حجم املؤامرة والعُ ـ ْدوَان ورشاس�ة الحص�ار الربي الجوي والبحري،
وكذا تجريد األس�اطيل األجنبية املعادية للحصار والعُ ـ� ْدوَان ،األمر الذي أعطى
ً
تش�اؤمية ل�دى بعض األصدق�اء واألَن ْ َ
صـ�ار يف الداخل والخ�ارج الذين
ص�ور ًة
أش�فقوا علين�ا من املصري الدويل ُ
 املهل�ك ،واعتقدوا أنه ال قِ ب َل لن�ا بمواجَ هة مثل
ً
س مقارنة بأوضاعنا الداخلية ،والتي لم تس�تطع
َان اإلمربيايل الرش
ه�ذا العُ ـ ْدو
ِ
أَية دولة يف العالم منذُ الحقبة الس�وفيتية والفيتنامي�ة الصمودَ ،ومرورا ً باملثال
الرصب�ي والعراقي واألفغان�ي ،حيث تكوَّنت قاع�د ٌة مفادُها اس�تحالة صمود 
ش�عب يف مواجهة مثل هذه الحروب االس�تعمارية ويف ظ�ل الهيمنة اإلمربيالية
الصهيونية عىل املنطقة بل وعىل أجزاء كبرية من العالم.
كان ه�ذا االعتق�ا ُد يس�اي ُر املفاهي�م والعقائد العس�كرية الس�ابقة للحرب
الب�اردة ،ولذا كان املوقف يميل للبحث عن املس�اومة املبك�رة مع العُ ـ ْدوَان .هذا 
كان تميي� َز الطور األول من الصراع ،فالصورة الظاهرية (م�ا قبل التجريبية)
كانت تشيرُ إىل هذا ،بينما واق ُع حال املجتمع وقواه الوطنية كان يف حالة بعيدا ً
ور تنظيماتِه ويصنفها.
عن هذه الصورة ،يفر ُز ذاتَه ويبل ُ
ُ
يمي�زه هو قدرة الق�وى الوطنية على التكيُّف
الط�ور الثان�ي ،كان أب�رز ما
وامتصاص الرضبات وتحييد القوى الجوية الضاربة ،ثم االنتقال إىل الهُ جوم عىل 
األرض والتكي�ف يف مواجهة الرضبات التكتيكي�ة املواكبة للعمليات ،فالعُ ـ ْد َو ُ
ان
أطلق ق�واه وعصاباتِه الداخلية تحت غطاء الطيران ،ورغم ذلك تمكنت القوى
الوطنية ،أ َ ْو يمكننا تسميته (قوات الشعب الثورية) من نقل املعركة إىل الهجوم 
ُ
وكان مئات اآلالف
بدال ً عن الدفاع ،وبذا تكبيد العدو الخس�ائر املؤملة والواسعة،
من املقاتلني أَبْنَـاء الش�عب يهبون ملؤازرة القوات وتعويضها وإس�نادها وكرس 
ُ
كما اس�تطاعت القدرات العس�كرية
حص�ارات البح�ر وإيصال املؤن بأنواعها،
َ
أن تنهض بتوفري حاجة الدفاع والصمود ،بل وتطوير قدرة املواجهة
الصناعي�ة
والرف�ع من مس�تواها ،ويف ظل التفاف ش�عبي ع�ارم تحت راية قي�ادة ثورية
َ
واأله� ُّم أنها مح ُّل ثقة واقت�دار وخربة وكذا 
ووطني�ة مقاتل�ة ،واعية ورشيفة،
رؤية استراتيجية يف س�ياق برنامج وطني اس�تقاليل وقومي .لقد تمكنت هذه
الق�وى من تصفي�ة وتدمري الجيوش املعادية يف مختل�ف امليادين أهمُّ ها معركة
استرجاع عدن ومحورها الكبري :ش�بوة -لحج -أبني -البيضاء (رداع) -مأرب.
وه�ذا املح�ور كان ه�و محور الصراع املرك�زي ،وال�ذي قامت الخط� ُ
ط وهو 
مرسحها ،أوالً اإلنزال األجنبي ،ثم س�لخ هذه املناطق كأقاليم محررة مع إقامة
مراكز الس�لطة الرجعية فيها واملرشعنة لالحتالل ،والتي س�تكون الحقا ً نقطة
االنطالق االسرتاتيجي باتجاه العاصمة.
َ
أهمُّ ما يميِّ ُز هذا الطور الثاني أن املبادَر َة انتقلت أقرب ما يكون إىل املناصفة
مع قواتنا الوطنية ،مع بقاء قوات الجو التابعة للعدو قوة فتاكة.

( ددعلالاا
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في مواجهة االعداء:

من وحي اإلمام علي عليه السالم
• م�ا أحوجنا أيه�ا اإلخوة إىل أن نس�تله َم من
اإلم�ام عيل صل�وات اللـه عليه الصبر عىل الحق،
والصم�ود يف مواجه�ة الباط�ل ،اس�تقبال العناء
والش�دائد بصدور رَحْ بَة ،بعزائ�م قوية ،بإرادات
ال ُتقه�ر ،برؤي�ة واضحة ،ببصي�رة عالية فنكون
ممن يحمل ش�عور اإلمام عيل عليه السلام حتى
يف لحظة االستش�هاد ،يف لحظة اغتياله يرى نفسَ ه
مرسورا ً فيقول(( :فزت ورب الكعبة)).
وهذه هي الرؤية الصحيحة ،هذه هي السالمة
لمن يبحث عن السالمة ،اإل ْنسَ ان ال يمكن أن يسلم
َ
إذا ل�م يس�لم لـه دين�ه ال يف دني�اه وال يف آخرته،
ُ
ُ
م�ا الذي جعلنا نظلم؟ ما الذي جعلنا نقهر ونحن
ماليي�ن؟ .نمتل�ك اإلمكاني�ات الكبي�رة ،نمتل�ك
الجي�وش ،نمتلك الث�روات الضخم�ة والهائلة يف
باطن األرض وظاهرها ،نمتلك رقعة اسرتاتيجية
مهمة؟؛ ألن ديننا لم يس�لم لنا فوجدنا أنفس�نا لم
نس�لم من الذل ،لم نس�لم من القهر ألننا لم نفكر
تفكي�ر قرين ُ
القـ ْرآن ((أيف سلامة من ديني؟))،
وحينها عندما تنطلق لتبحث عن السلامة بنفسك
وأن�ت ال تفكر أن يس�لم ل�ك دينك فلن تس�لم لك
نفس�ك ،لن يسلم ِع ْرضك ،لن تس�لم كرامتك ،ويف
األخير لن تس�لم أن�ت يف اآلخرة ي�وم تلقى اللـه
سبحانه وتعاىل ،لن تسلم سوء الحساب ،لن تسلم
نار جهنم.
• عندم�ا ترج�ع إىل اإلمام عيل (صل�وات اللـه
علي�ه) يف رؤيت�ه ،يف مواقف�ه ،يف ممارس�اته ،يف
ً
فعلا أُنموذج�ا ً للش�خصية
س�لوكياته تج�ده
ُ
يمكن أن يصنعَه�ا هذا الدين الذي
العظيم�ة التي
ُ
الرس�ول (صلوات اللـه علي�ه وعىل آله)،
ج�اء به
ٌ
فهو شاه ٌد لهذا الدين :أنه ٌ
كامل ،من إله كامل،
دين
اصطفى لتبليغه رس�وال ً كامالً ،هو اللـه سبحانه
وتع�اىل الذي ق�ال { :الْيَ� ْو َم أ َ ْكمَلْ�تُ لَ ُك� ْم دِينَ ُك ْم
َ
َضيتُ لَ ُك ُم الأْ ِسْ ال َم دِيناً}
وَأ ْت َم ْمتُ عَلَي ُْك ْم ِن ْع َمتِي َور ِ
(المائدة :من اآلية  )3هو دين كامل ،ورسول اللـه
(صلوات اللـه عليه وعىل آله) اللـه تعاىل اصطفاه
وأكمله ،ه�و من قدم هذا الدين كرس�ول له .لكن
نري� ُد أن نرى يف الس�احة نموذجا ً صادقا ً يش�هد
لعظمة ه�ذا الدي�ن؟ .ارجع إىل اإلم�ام عيل (عليه
السلام) }ويتلوه ش�اهد من�ه{ .يف مواقف اإلمام
عيل (عليه السلام) عندما ترجع إليها تجد عظمة
ً
َ
متجسدة ،وهذه لها
أخالق اإلسالم
اإلسلام ،تجد
أثره�ا يف النف�وسُ ،ك ّل يشء س�يبقى نظريةُ ،ك ّل
يشء سيبقى خاضعا ً لالحتماالت َ
إذا لم يكن هناك
ُ
عىل صعي�د الواقع ما يش�هد لصحته{ ،سَ �ن ِري ِه ْم
َ
لآْ
�ه ْم حَ تَّى َيتَبَي ََّ�ن لَ ُه ْم أ َ َّن ُه
اق َوفيِ أ ْن ُف ِس ِ
آيَا ِتنَ�ا فيِ ا َف ِ
الْحَ ُّق} (فصلت :من اآلية.)53
ُ
يتح�رك يف مواجهة أعدائ�ه ،وهو
حت�ى وه�و
يتحرك مع من ينطوون تحت لوائه كان يحذرهم،
كان ينذره�م ،كان يعطيه�م رؤى ،كان يذكره�م
بأشياء عرفوا من بعد صحتها ،بل مر الكثير منهم
بها وعايش�وها ،كان يقول ألهل العراق(( :واللـه
إني ألخىش أن ُي َدال هؤالء القوم منكم الجتماعهم

أهمية أن يعتمد الناس عىل انفسهم وخطورة االعتماد 
عىل أَطراف أ ُ ْخ َرى
َ
عادة يف مراحل الرصاع قد يكون طرف من األطراف يف
مصلحته أن يساعدك؛ ألن له موقفاً من الطرف الذي انت
تقاتله لكن هنا له أثر سلبي كبري فيما يتعلق بنفسيات
املسلمني املقاتلني املجتمع بكله سيعتربون االنتصارات
ومواقفهم القوية كلها بسبب االخرين والقضية هنا
تقوم عىل أساس أنك أنت تكون متوجها ً إىل الله دَائماً،
ولهذا عندما تنفق يف سبيل الله من أجل الله وتقاتل من
أجل الله وتتلمس النرص الذي هو من عند الله فتكون 
مرتبطا بالله ال تأتي يف األخري تجعل سبَبَ  النرص وفضيلة
االنتصارات بسبب الطرف اآلخر الذي هو دولة أ ُ ْخ َرى أ َ ْو
جهة أ ُ ْخ َرى.
هنا لو يحصل موقف آخر ربما تتلفت من الذي يمكن
أن يساعدك ولو عىل حساب أن تقدم تنازالت من دينك
يأتي حالة انت ال تجد فيها طرفا ً يمكن أن يساعدك،
تنهزم من أول يوم مثلما حصل للعرب اآلن تلفتون اآلن 
بحثوا عن روسيا فرنسا الصني لم يعد هناك االتحاد 
السوفيتي سابقاً استسلموا من اول يوم  .ألم يستسلموا 
من أول يوم؟ هذه عملية تربوية هامة جدا ً جداً :أن دين
الله بنى األمة بناء استقاللية تكون هي معتمدة عىل الله،
فهي تنفق يف سبيل الله معتمدة عىل قدراتها وتطور هي
قدراتها انتصاراتها تحسب لها وتراها انها من الله وليس
من الطرف اآلخر الذي يساندها.

النصر اإللهي قاهر وغالب

عندما يقول الل ُه «نرص من الله « فالنرص الذي هو 
من عند الله الله خري النارصين والله هو القاهر ورأينا
شواهد لهذا معارك كثرية حصلت يف عدة جبهات يتحرك
فيها العدو بدباباته بطائراته لكنه ما يلبث أن ينهز َم
ويتقهقر إىل الوراء يف كثري من الجبهات حصلت هذه
حتى يف هذه الحرب ،كم تلقى العدو فيها من هزائم
بكل الياته العسكرية وامكانياته العسكرية ألن النرص 
اإللهي قاهر وغالب حتى أنهم استوردوا يف هذه الحرب
(الحرب السادسة عىل صعدة) عددا ً كبرياً من الخرباء،
خرباء أمريكيني وخرباء روس وخرباء بريطانيني وخرباء
عراقيني من الذين خاضوا الحرب حرب ثماني سنوات
مع إيران وأتوا بهم إىل صعده ليرشفوا عىل التخطيط
العسكري وعىل الرضب بالصواريخ ويرشفوا عىل عمليات
الطريان الحربي ،لكن ُك ّل تلك الخربات ضاعت وتبخرت.

المنافقون أسوأ البشر

على باطله�م وتفرقك�م ع�ن حقك�م)) يف ه�ذه
العب�ارة تجد رؤية حقيقية ،رؤي�ة واقعية ،رؤية
صحيحة لدى اإلمام عيل عليه السالم يف النتائج يف
المسببات ،ما خلفياتها؟ ما أسبابها؟.
• ما هي ش�هادة اإلمام علي صلوات اللـه عليه
لرسول اللـه (صلوات اللـه عليه وعىل آله)؟.
إنها ش�هادة عىل مدى س�نين ،ش�هادة أداها يف
مواقف�ه ،ش�هادة أ ّداه�ا يف حياته كله�ا ،وهي أنه
إذا كن�ت تري�د أن تعرف عظمة هذا اإلسلامَ ،
َ
إذا
َ
كان هن�اك أي نظرية ـ كما يقولون ـ ال يمكن أن
تع�رف عظمتها إال عندما ترى ما تصنعه ،ترى ما
تقدم�ه من أث ٍر ،ترى نم�اذج ،ممن يحملون أفكار
تلك النظري�ة ،ثقافة تلك النظري�ة ،توجهات تلك
النظري�ة ،فرتاه�م كيف ه�م ،هنا تحك�م عىل تلك
النظرية عندما كانوا هم يجس�دونها بنس�بة مائة
يف المائة.
• عندما نرى اإلما َم عليا ً (عليه السلام) يسقط
َ
نبكي ،ال
نح�زن ،ال يكفي أن
ش�هيدا ً فال يكفي أن
َ
يكفي أن نتألم بل ال بد أن نأخذ العربة ،أن نتساءل:
لم�اذا ن�رى الصادقين يس�قطون ش�هداء داخل

ه�ذه األمة؟؟ .ولماذا رأينا فيم�ا بعد وعىل امتداد
التأري�خ الكاذبي�ن الظالمي�ن الطغ�اة المحرفين
للدي�ن ،المنتهكين لحرمات اللـه هم من يحكمون
هذه األمة؟؟! .وباسم رسالة هذه األمة [اإلسالم]،
وباس�م رس�ول هذه األم�ة [خليفة رس�ول رب
العالمين ،أمير المؤمنين] وعناوين من هذه؟.
• م�اذا يفيدنا هذا؟ .بالنس�بة لنا س�نرجع إىل
القـ� ْرآنُ ،
نفس الحديث ((علي مع ُ
والقـ ْرآن مع
عيل)) وس�نظل مع اإلمام عيل عليه السلام أينما
كان ،نظل مع منهجية اإلمام عيل عليه السالم أينما
كان حت�ى وإن كان ق�د أُقيصَ  ،نح�ن ال نلتفت إىل
الك�رايس ،إىل العروش ،إىل القصور ،فمن وجدناه
يف سُ َّ
�دة الحك�م قلن�ا ذل�ك أمي�ر المؤمني�ن ،من
وجدن�اه يف قرص الخالفة قلنا ذلك خليفة رس�ول
رب العالمي�ن .ال ،أمي�ر المؤمنين ،خليفة رس�ول
رب العالمين ،قرين ُ
القـ ْرآن هو ذلك الرجل اإلمام
علي عليه السلام ي�وم أُق ويوم عاش س�نينا ً
صيِ
طويلة يعيش مرارة األلم وهو يرى هذه األمة يبدأ
االنحراف يَلتَ ِهم ِقيَمها ،ويحطم عظمة مبادئها ،ثم
يف األخير يسقط شهيدا ً يف محراب عبادته.

ُ
ً
عىل أن فئة محسوبة
يف القـ ْرآن الكريم ينص
وجدنا
ضمن املسلمني هم سيكونون يف الدرك األسفل من النار؛
ألنهم أخبث عباد الله ألنهم أسوأ البرش ألنهم أرجس
وألعن البرش جَ ميعا ً قال الله عنهم لرسوله صلوات الله
عليه «هم العدو فاحذرهم»..
املنافقون هم فئة تعمل يف أَوساط املسلمني تثبطهم
عن نرص دين الله تخوفهم ترعبهم ترجف قلوبهم،
املنافقون يف كتاب الله تحدث عنهم أسوأ مما تحدث
عن اليهود والنصارى واملجوس والكافرين ،إذَا كانت
جهنم لها سبعة أبواب ودركاتها متفاوتة يف الشدة فإن 
املنافقني يف الدرك األسفل من النار.

أترك أصنام الدنيا

«هو الله الذي ال إله إال هو امللك القدوس السالم املؤمن
املهيمن» أليس يف هذه األسماء الحسنى التي تتحدث عن
كمال الله؟ ،أليس فيها ما يصنع الثقة يف نفوس؟ ،أولئك
الذين ارتموا تحت إقدام أمريكا وإرسائيل؟ ملاذا يعرضون 
عن الله وهم من يعرتفون ويشهدون عىل أنفسهم بأنهم
ُ
مسلمون وأنهم مؤمنون بهذا القـ ْرآن الكريم؟.
هذه هي التي رضبت املسلمني كبارا ً وصغارا ً عدم 
الثقة بالله حتى فينا نحن الصغار نخاف من شخص
هو مسكني بالنسبة لألخرين هناك من هو مهيمن عليه
والذي هو مهيمن عليه مسك ٌ
ني بالنسبة لذلك األمريكي،
الذي يف واشنطن الذي هو مهيمن عليه والكل مساكني 
ومقهورون تحت جربوت الله وقهره.
اربط نفسك بالله رأساً ،تجاوز ُك َّل هذه األصنام يف هذه
الدنيا وارتبط بالله رأساً ،وثق به وهو من سيجعلك قويا ً
أقوى مما يملكه هؤالء من وسائل القوة يف هذه الدنيا.
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لماذا استش�هد عيل؟ لماذا ُقتل عيل (عليه السلام)
وعىل هذا النحو :يف المسجد ،يف شهر رمضان ،يف ليلة
َ
القدْر ،بسيف محسوب عىل المسلمين ،رجل محسوب
عىل هذه األمة ،وبمؤامرة شخص حكم فيما بعد هذه
األمة؟!!.
إن�ه االنح�راف الس�ابق ،االنحراف ال�ذي أدى إىل
ماذا؟ عىل الرغم من تأكيدات الرس�ول (صلوات اللـه
علي�ه وعىل آل�ه) ألولئك الذي�ن كانوا على يقين من
صدق�ه ،كانوا عىل يقي�ن من نبوته ،كان�وا عىل يقين
من حرصه عىل المؤمنين ،كانوا عىل يقين من حرصه
على هداية هذه األم�ة ،وأن ال ترتد هذه األمة ،وأن ال
يسيطر الضالل عىل هذه األمة.

(ذكرى
استشهاد
اإلمام علي)

فلقد قال لهم (صلوات اللـه عليه وعىل آله)(( :عيل
م�ع الق�رآن ،والق�رآن مع علي))  ,وقال له�م أيضا ً
وقال للن�اس جميعا ً من بعدهم(( :إني تارك فيكم ما
إن تمس�كتم به لن تضلوا من بعدي أب�دا ً كتاب اللـه
وعرتتي أه�ل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن
يفرتق�ا حتى َي ِر َدا عيلّ الح�وض)) واإلمام عيل (عليه
السالم) هو رأس أهل البيت ,هو رأس العرتة الطاهرة
 ..هكذا قال لهم (صلوات اللـه عليه وعىل آله).
لن�أتِ إىل حديث واحد هو قوله (صلوات اللـه عليه
وعلى آله)(( :عيل مع القرآن ،والقرآن مع عيل)) حتى

رمضان بين
الصمود والحصار
أحالم عبد الكافي
لقد انتهى الشهر الثالث ودخلنا يف الشهر الرابع من االعتداء
الس�عودي األمريكي البغيض عىل اليمن أرضا ً وإنس�اناً ،وهم
بذل�ك يتوغل�ون بهزيمته�م أكثر م�ن ذي قبل حين دخلوا يف
عدوانهم هذا نفقاً مظلماً ال يستطيعون الخروج منه.
ش�هر رمض�ان يط�ل علين�ا بربكات�ه وروحانيات�ه يف ظل
اس�تمرار آل�ة العبث الس�عودي اإلجرامي التي ل�م تتورع عن
س�فك الدماء الطاهرة س�واء أكان  بطائراتهم أم  بدواعشهم
على األرض ،وهذا يدلل عىل أن آل س�عود ق�د وصلوا إىل أقىص
درجات الوحش�ية والال إنس�انيه حني عاثوا يف اليمن الفس�اد 
ونشروا الخ�راب والدم�ار بتل�ك الغطرس�ة الحيواني�ة التي
اتسمت بها عقولهم الشيطانية التي جربت واستخدمت كافة
الوسائل التدمريية بحق البرشية يف اليمن.
أما عن حصارهم لهذا الش�عب فح�دث والحرج فلقد عمد
آل سعود إىل اس�تهداف مقدرات الحياة البسيطة من املصانع
الغذائي�ة وقصفهم للمنش�ئات الحيوية ،وللم�وارد الطبيعية
كاملش�تقات النفطي�ة التي هي عصب الحي�اه يف هذا العرص،
ِ
يكتف إجرامهم بهذا الحد ،بل فرضت
ليس هذا فحس�ب  ،فلم
اململكة الداعش�ية حص�ارا ً بري�ا ً وبحريا ً وجويا ً على اليمن،
وعملت على الحيلولة دون توريد واس�ترياد ملتطلبات العيش
األساسية  واستمرار الحياه لإلنسان اليمني.
ربما ش�هر رمضان الكريم تختلف طقوس�ه ونمط حياته
عن بقية األش�هر،،ملا يحدث فيه من متغيرات لنمط التعامل
والتعاي�ش يف األج�واء الرمضانية ،والت�ي تتطلب خصوصية
يتميز بها هذا الش�هر دون غريه ،األم�ر الذي يحتم فيه توفري
االحتياج�ات املطلوب�ة يف الحياة اليومية والس�يما الرضورية
منه�ا كالكهرب�اء واملاء والغ�از والبرتول ،لكنه اس�تطاع هذا 
املكافح اليمني أن يتجاوز هذه املحنة بعظمة وصمود منقطع
النضري بل أنني أنا نفيس مندهش�ة من هذا الصرب الذي أتسم
عىل وجوه الجميع بالحمد والش�كر لله عىل كل حال وتس�لح
باإليم�ان واس�تطاع بإمكانياته البس�يطة تج�اوز صعوبات
العي�ش بالقدر ال�ذي يلب�ي احتياجاته الالزم�ة والبعيدة عن
الكماليات والبذخ وترف العيش.
ه�ذا هو اليماني يف ظل العدوان ،ماذا عن الس�عودي اللعني 
الذي كش�فت فضائح الب�ذخ الالمحدود وثائ�ق (الويلنيكس)
والذي أثبت�ت للعالم أن أموال آل س�عود تذهب للغرب ،ناهيك
عن استخدامها لتدمري األمة واإلسالم.
نعم لقد استطاع املواطن اليمني أن يضع أموال السعوديني 
تح�ت أقدامه وفضل أن يعيش معدما ً عىل أن يرضخ آللة املال
و التس�لط الس�عودي الت�ي ربما اس�تطاعت أن تشتري كل
ضعفاء النفوس  وتجعلهم توابع لها ومن بقايا عبيدها ،إال أن 
اليمني الشامخ أعطاها درسا ً عظيما ً يف معنى العزة والكرامة
وجعلها تسقط  مدوية بصفعة هذا اإلباء والصمود.

يتجلى لنا أن تل�ك اإلنزالق�ة التي يراه�ا البعض لم
تشكل خطورة عىل اإلسالم والمسلمين أنها يف واقعها
كانت عىل هذا النحو.
نحن متأك�دون والمس�لمون جميع�ا ً يعرفون أن
اإلم�ام عليا (عليه السلام) أ ُ ْقِص�يِ َ  ،أ ُ ِز ْي�حَ  ،أ ُ ْب ِع َد عن
المقام الذي اختصه به الرس�ول (صلوات اللـه عليه
وعىل آله) وحل محله أبو بكر ،ثم عمر ،ثم عثمان.
فعندما نرى الرسول (صلوات اللـه عليه وعىل آله)
يق�ول(( :عيل مع القرآن ،والق�رآن مع عيل)) فعندما
َص� عيل عىل جنب فبالتأكي�د أن القرآن أُقصيِ َ معه
ُي ْق ىَ
أيض�اً؛ ألنه قرين الق�رآن ال يمكن أن تتصور أن أحدا ً
من الناس بإمكانه أن يُقيصَ عليا ً جانبا ً ويبقى القرآن
يعم�ل ,ويبقى القرآن حياً ،ويبقى هو مطبقا ً للقرآن،
ويبق�ى هو عىل منهجية القرآن ,ال يمكن ذلك ،لو قلنا
ذل�ك لكنا مكذبين بهذه المقارنة المؤكدة ,الرصيحة,
التي قالها الرس�ول (صلوات اللـه عليه وعىل آله) يف
هذا الحديث المتوات�ر ,المعروف عند الجميع(( :عيل
مع القرآن ،والقرآن مع عيل)).
قصي القرآن
وعندم�ا يُقصى عيل فف�ي الواق�ع أ ُ َ
مع�ه عىل جنب ،أليس هذا انح�راف خطير؟ .لذا كان
طبيعي�ا ً بعد ذلك االنحراف أن ن�رى العظماء ،أعالم
الدين ،الصادقين ,يس�قطون واح�دا ً تلو اآلخر داخل

( ددعلالاا

هذه األمة ،ون�رى الكاذبين المنحرفي�ن هم من يَلُوا
أمر هذه األمة ،هم من يتحكمون يف شؤون هذه األمة،
هم َم ْن بعد تحكموا يف هذا الدين فقدموه بشكل آخر.
يصب�ح هذا طبيعياً ,أن ت�رى معاوية يحكم البالد
اإلسلامية ،بعد أن رأيت أمير المؤمنين قرين القرآن
س�قط ش�هيدا ً يف محرابه؛ ألنه :لوال أبو بكر لما كان
عم�ر ،لوال عم�ر لما كان عثمان ،ل�وال عثمان لما كان
معاوية ،هذا يشء مؤكد ال شك فيه.
ماذا يفيدنا هذا بالنس�بة لنا؟ بالنسبة لنا؟ بالنسبة
لنا س�نرجع إىل نف�س الحدي�ث(( :عيل م�ع القرآن،
والقرآن مع عيل)) وس�نظل مع علي أينما كان ،نظل
م�ع منهجية عيل أينما كان حت�ى وإن كان قد أُقيصَ ،
نحن ال نلتفت إىل الكرايس ،إىل العروش ،إىل القصور،
فمن وجدناه يف سُ َّدة الحكم قلنا :ذلك أمير المؤمنين،
من وجدناه يف قرص الخالفة قلنا :ذلك خليفة رس�ول
رب العالمين .ال.
أمير المؤمنين ،خليفة رس�ول رب العالمين ،قرين
القرآن هو ذلك الرجل ,اإلمام عيل (عليه السالم) يوم
أُقصيِ  ,ويوم عاش س�نين طويل�ة يعيش مرارة األلم
وهو يرى هذه األمة يبدأ االنحراف يأكل ِقيَمها ،يأكل
عظم�ة مبادئها ،ثم يف األخير نراه يس�قط ش�هيدا ً يف
محراب عبادته.

استهداف القيم واغتيال اإلنسانية
حمدي الرازحي
كثرية هي تلك الرموز التاريخية والدينية التي
يتم استحضارها بني الحني واآلخر تخليداً لذكرى
عابرة هنا أو موقف إنس�اني هن�اك ولكن النادر 
منها من تحولت كل مفردة من مفردات مسريتها
الحياتية ومكوناتها الشخصية إىل معلم بارز من
معالم العظم�ة والعبقرية عندما تنكروا لذواتهم
وعاش�وا هم�وم اآلخري�ن ومعاناته�م وس�عوا 
جهدهم لالنتصار إلنس�انية اإلنسان معجزة الله
العظمى يف هذا الوجود الكوني.
والعظمة عند ما تتحقق معاملها يف ش�خصية
م�ا فإنه�ا تمن�ح صاحبه�ا صف�ة «الش�هود 
الحض�اري» املتح�ررة من قيود الزم�ان واملكان،
فعظيم األمس هو عظيم اليوم وهو رمز الحارض
ومثال املستقبل املنشود.
شخصية اإلمام عيل عليه السالم التي تماهت
يف حدَّ تماهينا مع البعد اإللهي األبعاد االجتماعية
واإلنس�انية حتى استحالت إىل أمة قائمة بذاتها،
فكان صاحبها بحق رجل املرحلة وملهم األجيال
يف حارضهم ومستقبلهم.
وعندم�ا نقرأ اإلم�ام عيل بن أب�ي طالب عليه
السلام بعيدا ً عن إملاءات العواطف والتوجهات
الديني�ة واالنتم�اءات املذهبي�ة ف�إن مالم�ح
الش�خصية اإلنس�انية س�وف تتجس�د أمامن�ا
ب�كل أبعادها البرشي�ة املتحررة م�ن قيود الذات
واملؤمن�ة باآلخر كرشي�ك وجودي تأخ�ذ الحياة
معناه�ا الحقيقي إلاَّ من خالل التفاعل اإليجابي
الخلاَّ ق معه يف حدود القواس�م املشتركة والقيم
االجتماعية النبيلة.
س�مع ذات مرة س�ائالً يس�أل يف املسجد وهو 
قائ�م يصلي فأومأ إلي�ه بخاتم�ه دون أن يعرف
حتى من هو الس�ائل وما هي شكايته وما مبلغ
حاجته ،فهو ال يعطي ألجل املظهر وال يمنح عىل 
حج�م الحاجة ولكنه يعطي ألجل العطاء فالخري
أس�مى قيمة يف قاموس حياته ،وه�ذا ما تؤكده
الش�واهد والوقائ�ع التاريخية ،فاإلم�ام عيل لم
يتم�رد عىل متطلبات الجس�د املادية بمفرده من
أجل إشباع متطلبات اآلخر املتوسل ولكنه غرس
معال�م تل�ك الرؤية اإلنس�انية يف أوس�اط أرسته
ليتحول ذلك البيت املبني عىل الطهر والفضيلة إىل
مدرس�ة كونية لتعليم أصول املعامالت اإلنسانية
فيم�ا بني بن�ي البرش تجاوزت بقيمه�ا الفاضلة
وغاياته�ا  النبيل�ة ح�دود الزم�ان وامل�كان ليتم
اس�تحضارها يف كل وق�ت وحني كش�واهد حية
عىل نماذج فريدة اس�تطاعت أن تثبت حضورها
التاريخ�ي وش�هودها الحض�اري يف عوال�م
اإلنسانية الالمتناهية.
وعىل صفح�ات التاريخ ترتاقص أحداث قصة
الن�ذر ال�ذي ن�ذره اإلمام علي وزوجت�ه الزهراء
وجاريته�ا فض�ة ملرض أص�اب ولديها الحس�ن
والحسين وكيف اكتمل�ت املعاناة م�ع مفردات
ذل�ك اإليث�ار ال�ذي لم يش�هد ل�ه التاري�خ مثيالً

حيث قدموا احتياجات املس�كني واليتيم واألسري
على احتياجاته�م الرضورية وتصدق�وا بمائدة
إفطاره�م طمعا ً يف ث�واب الله تعاىل وإحس�انه،
وكيف خلدت السماء تلك الحادثة بآيات تتىل عىل 
مر الدهور.
وم�ن منّا ال يس�تلهم مف�ردات تل�ك الحادثة
اإلنس�انية وهو يرتنم بقوله تع�اىلَ ﴿ :ويُ ْ
طعِ م َ
ُون
الطَّعَ �ا َم عَ لىَ حُ بِّهِ ِ م ْس� ِكينًا َويَتِيمً ا وَأ َ ِسيرًا ،إِنَّمَ ا
نُ ْ
ُ من ُك� ْم جَ � َزاء َوال َ
طعِ ُم ُك� ْم ِ لوَجْ �هِ  الل�هِ  ال َ ن ُ ِري�د ِ
ُ
ورا﴾ .
ش ُك ً
حي�ث ت�كاد  كت�ب التفاسير  تجم�ع على
اختص�اص اإلمام عيل علي�ه السلام وأهل بيته
برشف هذا املقام السامي والفضل العظيم ،ومن
أراد االطلاع على أحداث تل�ك الحالة اإلنس�انية
النادرة فلرياجعها يف مظانها من كتب التفسري.
ومن خالل استقراء تاريخ الحروب اإلسالمية
يف خالفة اإلمام عيل عليه السلام نجد أنه الوحيد
الذي اس�تطاع أن يس�تبدل مفردات تلك الثقافة
القائم�ة عىل العنف والكراهي�ة بثقافة جديدة ال 
ت�رى يف الحرب س�وى رضورة يفرضه�ا الواقع
الس�يايس لألم�ة ولي�س بالرضورة أن ت�ؤدي إىل
نتائج كارثية ومأس�اوية ،فالغاية يف فكر اإلمام 
علي عليه السلام ال تبرر الوس�يلة مهما كانت
ثمرتها.
وتتجىل معالم تلك الثقافة الجديدة يف املنهجية
الرائ�دة الت�ي رس�مها لقواد جيوش�ه كدس�تور 
عس�كري ال يج�وز الخروج عن مقاص�ده العليا
مهما كانت الظروف حيث خاطب قادة جيوش�ه
وأفرادهم بقوله:
«ال تقاتلوهم قبل أن يبدأوكم فإنكم بحمد الله
على حُ جَّ ةٍ  ،وتر ُك ُك�م إياهم حت�ى يبدأو ُكم حُ ٌ
جة
ُ
عليهم ،فإذا كان�ت الهزيمة بإذن الله
أخرى لكم
فال تقتلوا مدب�راً ،وال تُصيبوا مُعْ ِوراً ،وال تُجهزوا 
َ
وإن شتمن
عىل جريح ،وال تَ ِهيْجُ وا النساء بأذى،
ُ
َّ ضعيفات
أعراضك�م ،وس�ببن أمراءَكم ،فإنه�ن
القوى واألنفس والعقول»
وهكذا اس�تطاع اإلم�ام عيل عليه السلام أن 
يرس�م استراتيجية سير املع�ارك الحربية وفق 
منظوم�ة أخالقي�ة تس�تبدل رضاوة الح�روب
وقس�اوتها وم�ا تكتن�ز به م�ن عن�ف وكراهية
بأس�مى معان�ي الح�ب والرحم�ة والش�فقة،
والتعامل اإلنساني املحض.
ولهذا فهو لم يبتدئ معركة حربية كما تشير 
الش�واهد التاريخية قبل أن يقدّم رؤيته ويبسط
الحجج والرباهني ويالمس مواطن الشك والريبة
فيجلوا عنها غياهب العماية والجهل.
وعندم�ا أعرض عليه السلام ع�ن قتل عمرو
ب�ن العاص عندما كش�ف عن عورت�ه ليتقي بها
ه�ول املوقف يمث�ل انتص�ارا ً حقيقي�اً ملنظومة
القيم الرفيع�ة من أن تدنس مقامها أمام حاالت
الضعف البرشي املتجرد من كل رجولة وحياء.
فالعظم�ة التي يرتقى اإلم�ام عيل يف مدارجها
تأب�ى عليه أن يصنع مجده على أنقاض عورات
حثالة البرش وسوءاتهم.

وخير نم�وذج يفصح عن مضم�ون املحتوى
الداليل لذلك الدس�تور األخالقي لوالة األمصار  ما
كتبه اإلم�ام عيل عليه السلام لعامله عىل مرص 
مالك بن الحارث األشتر النخعي ،والذي ورد فيه
ما نصه:
«وأ َ ْش�عِ ْر قلبك الرحمة للرعي�ة ،واملحبة لهم،
س�بُعَ ا ً ضاربا ً
واللط�ف به�م ،وال تكونَ�نَّ عليهم َ
تغتن�م أكلهم ،فإنهم صنفان :إمّ ا ٌ
أخ لك يف الدين،
ط منهم الزلل ،وتَعْ ِر ُ
أو نظريٌ لك يف الخلق ،ي َْف ُر ُ
ض
له�م العلل ،ويُؤتى عىل أيديه�م يف العمد والخطأ،
فأعطهم من عف�وك وصفحك مثل الذي تُحب أن 
يُعطيك الله من عفوه وصفحه.« ...
تل�ك الرؤية السياس�ية الناضجة التي تفرض
عىل الحاك�م ووالته معارشة الرعية ومخالطتهم
وع�دم االحتج�اب عنه�م ،حت�ى يتمكن�وا م�ن
استيعاب وإدراك متطلبات رعاياهم واحتياجات
والياتهم ،فإن ذلك أدعى إىل تعزيز ثقة املحكومني 
بالحاك�م وخل�ق  بيئ�ة سياس�ية واجتماعي�ة
يسودها التفاهم والوفاق ،هذا نجده يف قوله:
«فلا تُطوِّل�نَّ احتجاب�ك ع�ن رعيت�ك ،ف�إنَّ 
ٌ
ش�عبة م�ن الضيق،
احتجاب ال�والة عن الرعية
وق ُ
ِلة علم باألمور ،واالحتجاب منهم يقط ُع عنهم
ُ
علم م�ا احتجبوا دون�ه فيصغ ُر عنده�م الكبري،
ويع ُ
ُ
ويحس ُن القبيح،
ظمُ الصغري ،ويقبُحُ  الحس ُن
ُ
ويُشابُ
 الحق بالباطل ،وإنما الوايل برشٌ  ال يعرف
م�ا ت�وارى عن�ه الناس به م�ن األمور ،وليس�ت
عىل الحق س�مات تُع َر ُ
ف به�ا ضرُ وبُ  الصدق من
الكذب.»..
وقد تمثلت نظرية الوظيفة االجتماعية للمال
يف تلك األبعاد اإلنسانية التي دعا اإلمام عيل عليه
السالم إىل االلتزام:
«وتفقد أم�ر الخراج بما يُصل�حُ أهله ،فإن يف
صالحه وصالحهم صالحاً ملن سواهم ،وال صالح
مل�ن س�واهم إلاَّ بهم ،ألن الناس كله�م عيا ٌل عىل 
الخراج وأهله ،وليكن نظ ُرك يف عمارة األرض أبلغ
من نظرك يف اس�تجالب الخ�راج ألن ذلك ال يدرك
إلاَّ بالعم�ارة ،ومن طلب الخراج بغري عمارة أرضَّ 
البالد وأهلك العباد ،ولم يستقم أمره إلاَّ قليالً».
لق�د كان اإلم�ام علي علي�ه السلام صاحب
رس�الة ومرشوع حضاري بذل نفسه رخيصة يف
سبيل تحقيقه ،رغم مرارة الواقع وخذالن الرفيق 
والصاح�ب ،ولع�ل يف ه�ذا م�ا يفرس لنا ش�عور 
اإلم�ام عيل باالغرتاب وش�كواه م�ن الدهر ولكن
حرصه عىل إصالح الواقع وبناء األمة كان دافعه
إىل تس�طري رؤيت�ه الناضجة فكرا ً بليغ�ا ً تناقلته
األجيال وتماهت مع مفرداته السامية.
لق�د اس�تطاع اإلمام عيل عليه السلام بقيمه
النبيل�ة وأهداف�ه الس�امية وأبع�اد ش�خصيته
اإلنس�انية أن يتج�اوز القي�ود الت�ي تفرضه�ا
إمالءات املحس�وبني عىل الدين والعرق والقومية
ليكون بحق رمز اإلنسانية عند مختلف الديانات
وص�وت عدالته�ا املتناغ�م ،وكان اغتيال�ه بحق 
اغتيال أمة.
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إلى أبي تراب!

قاتل اإلمام علي سعودي الجنسية!
محمد أحمد الشميري
القت�ل غيلة عار وعيب ل�دى العرب ،ويف كثري
م�ن األع�راف القبلية ،فمبدئية الصراع ترى أن 
الشجاعة والرجولة يف املواجهة والنزال يف ساحة
املعركة ،فهو أس�لوب قذر وال ينبئ إال عن خسة
ودن�اءة ،كما ينبئ ع�ن عجز وانه�زام صاحبه
ومنفذه ،ومع تفيش ح�وادث االغتياالت يف كثري
م�ن البل�دان العربي�ة واإلسلامية ولي�س بلدنا
فحس�ب ،يدعونا ذل�ك إىل التوقف ملعرفة جذوره
ودوافع�ه ،فأصوله متجذرة وعميقة يف التاريخ،
وابتدأت يف التاريخ اإلسلامي م�ن قِ بل اليهود يف
محاولة اس�تهداف أكرم الخلق محمد صىل الله
علي�ه وآله وس�لم ،ألكثر من م�رة ،أولها ما قام 
ب�ه النرض بن الح�ارث ب�ن كلدة أح�د بني عبد
الدار ،حينما أراد اغتيال الرس�ول صىل الله عليه
وآله وس�لم أثناء خروجه لقضاء حاجته وهو يف
مكة ،ث�م حينما أجمعت قري�ش عىل قتله صىل 
الل�ه علي�ه وآله وس�لم عندم�ا أراد الخروج من
مك�ة إىل املدين�ة ،وأتوا م�ن كل قبيلة بغالم معه
س�يف ليرضبوه رضبة رجل واحد فيتفرق دمه
بين القبائل ،ث�م محاولة أخ�رى حينما قال أبو 
سفيان لنفر من قريش « :أال أحدا ً يغتال محمدا ً
فانه يميش يف األس�واق « – يقصد أسواق املدينة
–  ،فتط�وع لتلك املهمة رج�ل أعرابي وذهب إىل
املدينة وحينما قرب من املس�جد حيث الرس�ول
صلى الله عليه وآله وس�لم عرف الرس�ول صىل 
الله عليه وآله وس�لم أن فيه نية س�وء ،فأمر به
فالق�ي القبض عليه واعرتف بم�ا جاء فيه ،بيد
أن املحاول�ة الت�ي نالت من حياة الرس�ول صىل 
الله عليه وآله وس�لم كانت من قبل اليهود بعيد
غ�زوة خيرب عام  7هـ بقليل ،عندما أمروا امرأة
منه�م يقال له�ا زينب بن�ت الح�ارث اليهودية
جاءت للرس�ول صىل الله عليه وآله وسلم بشاة
مس�مومة فأكل شيئاً من فخذها فأحس بالسم
ولف�ظ ما تناول�ه برسعة ،وم�ات منها برش بن
الرباء بن معرور األنصاري أحد أصحاب الرسول
صلى الله عليه وآله وس�لم ،وم�ع أن تلك األكلة
لم ت ِ
ود بحياة الرس�ول صىل الله عليه وآله وسلم
يف حينها لكن من املس�تيقن أنها كانت الس�بب
يف وفات�ه يف الس�نة الحادي�ة عرش للهج�رة ،ثم
حادثة اغتيال اإلمام عيل عليه السلام بتخطيط
م�ن معاوي�ة ،فأوع�ز معاوي�ة إىل جع�دة بنت
األش�عث ب�ن قيس الكن�دي زوج الحس�ن عليه
السلام أن تطعم زوجها الس�م مقابل مبلغ من
امل�ال وعلى أن يزوجها يزي�د ،ثم اغتي�ال مالك
ب�ن الحارث األشتر ،عندم�ا أوع�ز معاوية من
ي�دس ل�ه الس�م يف العس�ل وه�و يف طريقه إىل
مصر ،وملا بل�غ معاوية وفاة مالك ق�ال :إن لله
جنوداً من عس�ل ،ثم اغتيال إدريس بن عبد الله
ب�ن الحس�ن بن الحس�ن بن عيل ب�ن أبي طالب
بإيعاز من هارون امللقب بالرش�يد لوايل أفريقيا
هرثمة بن أعني ،ثم توالت يف التاريخ حتى يومنا
ه�ذا ،وعندما نتأم�ل األحداث الس�ابقة نجد أن 
منش�أها من مكة ،أما تبني أبو س�فيان وولده
معاوي�ة ألكثرها فهذا يجعلنا نع�رف ملاذا أغلب
منف�ذي العملي�ات اإلرهابي�ة يف جمي�ع أنح�اء
العال�م س�عوديو الجنس�ية ،وقصة استش�هاد 
اإلم�ام عيل علي�ه تس�تدعي أن نتوق�ف عندها
كثرياً ،لنعرف من خالل تفاصيلها ،تنوع وتطور 

أس�اليب عمليات داعش التي تس�تهدف األبرياء
يف كل بلدان املس�لمني بش�كل عام ،واليمن عىل 
وجه الخصوص ،باس�م الدين وم�ن أجل الدين،
فقص�ة استش�هاد اإلم�ام علي بن أب�ي طالب
يرويه�ا املؤرخ�ون على ه�ذا النح�و :أن ((ابن
ملج�م وأصحابه :الربك بن عب�د الله وعمرو بن
بك�ر التميم�ي اجتمع�وا بمك�ة ،فتذاك�روا أمر
الن�اس ،وعابوا عىل والتهم ،ثم ذكروا أهل النهر،
فرتحم�وا عليه�م ،وقال�وا :م�ا نصن�ع بالبقاء
بعدهم ش�يئاً! إخواننا الذين كان�وا دعاة الناس
لعب�ادة ربهم ،والذي�ن كانوا ال يخاف�ون يف الله
لومة الئم ،فلو اشترينا لله أنفس�نا فأتينا أئمة
الضاللة فالتمس�نا قتلهم ،فأرحنا منهم البالد،
وثأرنا بهم إخواننا! فقال ابن ملجم :أنا أكفيكم
عيل بن أبي طالب  -وكان من أهل مرص  -وقال
البرك بن عبد الل�ه :أنا أكفيك�م معاوية بن أبي
س�فيان؛ وقال عمرو بن بكر :أنا أكفيكم عمرو
ب�ن العاص .فتعاهدوا وتواثق�وا بالله ال ينكص
رجل منا عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله
أو يم�وت دون�ه .فأخذوا أس�يافهم ،فس�موها،
واتع�دوا لس�بع عشرة تخل�و من رمض�ان أن 
يث�ب كل واح�د منهم على صاحبه ال�ذي توجه
إلي�ه ،وأقب�ل كل رجل منهم إىل املصر الذي فيه
صاحب�ه ال�ذي يطلب ،فأم�ا ابن ملج�م املرادي
ف�كان ع�داده يف كندة ،فخ�رج فلق�ي أصحابه
بالكوفة ،وكاتمهم أمره كراهة أن يظهروا شيئا ً
من أم�ره)) ثم يضيف�ون أن ((اب�ن ملجم لقي
م�ن يومه ذلك ام�رأ ًة من تيم الرب�اب يقال لها:
قط�ام ابنة الش�جنة  -وق�د قتل أباه�ا وأخاها
ي�وم النهر ،وكان�ت فائقة الجم�ال  -فلما رآها
التبس�ت بعقله ،ونيس حاجته التي جاء لها؛ ثم
خطبها ،فقالت :ال أتزوجك حتى تش�فى يل قال:
وما يشفيك؟ قالت :ثالث آالف وعبد وقينة وقتل
علي بن أبي طالب ،قال :ه�و مه ٌر لك ،فأما قتل
عيلٍّ فال أراك ذكرته يل وأنت تريديني! قالت :بىل،
التمس غرته ،فإن أصبت شفيت نفسك ونفيس،
ويهنئ�ك العيش مع�ي ،وإن قتلت فم�ا عند الله
خيرٌ م�ن الدني�ا وزينته�ا وزين�ة أهله�ا؛ قال:
ف�و الله ما جاء ب�ي إىل هذا املصر إال قتل عيل،
فلك ما س�ألت .قال�ت :إني أطلب لك من يس�ند
ظهرك ،ويساعدك عىل أمرك ،فبعثت إىل رجل من
قومه�ا من تيم الرباب يقال ل�ه :وردان فكلمته
فأجابها)) هكذا بهذا التفصيل وبهذه املش�اهد،
وكأنه�ا رواي�ة أدبي�ة محبوكة بدقة ،يس�تحق 
كاتبه�ا جائزة نوبل يف الرواي�ة ،ـ طبعاً ال أقصد
توكل ـ فقد فاق نجيب محفوظ ،وإحس�ان عبد
الق�دوس ،وهنري برجس�ون ،وفيكتور هوجو،
ودان ب�راون ،من حيث تقنيات السرد الروائي،
واس�تدعاء الزمان واملكان والطقوس والعادات
والخالف واملأس�اة وحتى العالقة الغرامية ،وكل
ما ل�ه عالقة باألكش�ن ،اجتماع بمك�ة ،وتذكر
ملن فات ،واتفاق وتآمر ،وترتيب وتجهيز ،وس�م
الس�يوف ،وتحدي�د الزم�ان وامل�كان ،والتوقيت
والطريقة ،وغ�رام ابن ملجم بقط�ام ،والرشط
وامله�ر ،وغريه ،ولوال زم�ن القصة آنذاك ألضاف
ال�راوي مش�هدا ً س�اخنا ً يتواف�ق مع الس�ينما
املرصي�ة الي�وم ،كجه�اد الن�كاح ،على مذهب
قطام ،وكل مش�هد يف القصة يحت�اج إىل توقف
كبير وتأم�ل واس�ع ،والقص�ة كتبت على أنها
تاريخ ،وكتابة التاريخ عىل مر العصور يشوبها

م�ا يش�وبها ،والتاريخ الحقيقي ع�اد ًة ال يؤرخ
لس�بب أو آلخ�ر ،والوقائع ال ت�روى كما حدثت
ٍ
إطالق�اً ،يف أي قضي�ة أو قصة أو ح�دث ،وهذه
ري من الجه�د والبحث
القص�ة قد تحت�اج إىل كث ٍ
والتحلي�ل لغربل�ة تفاصيله�ا ،ومعرف�ة حادثة
استشهاد اإلمام عيل عليه السالم هل كانت عىل 
ه�ذا النحو امل�روي ،أم أن حقيقتها اجتماع آخر
غري االجتم�اع املروي ،وتخطيط آخر وتآمر آخر
وتفاصيل أخرى.
  واملنح�ى الدين�ي يف القص�ة ح�ارض بقوة،
ويأت�ي الطاب�ع ال� ُكيل واملنحى العام املس�يطر
عىل القص�ة دينيا ً بحتًا :اجتماع بمكة ،وباس�م
الدي�ن ،وتذكر ألهل النه�ران الذين ورد وصفهم
أنه�م كان�وا دعاة الن�اس لعب�ادة ربه�م ،ومن
أجل الدي�ن وبيع النفس لله ((فلو اشترينا لله
أنفس�نا فأتينا أئمة الضاللة فالتمسنا قتلهم))
فالعملي�ة كلها لله ومن أجل الله ويف س�بيل الله
وتقرب�ا ً إىل الله ويف بيت الله ،فهي عبادة عظيمة
ج�دا ً أش�به بصلاة الرتاوي�ح تمام�اً ،وتفجري
املس�اجد ،وإن كان فيها اعت�داء ،وإن كان فيها
 دم حرام ،ويف ش�هر رمضان ،وإن 
تآم�ر لس�فك ٍ
كان املس�تهدف بالقتل صن�و النبي (ص) وباب
مدين�ة علمه أمير املؤمنني عيل ب�ن أبي طالب،
حرص�ا ً عىل الدين ،وم�ن أجل الل�ه وتقربا ً إليه،
وفق منهجي�ة يهودية آتية من مك�ة ،أوضحها
الله سبحانه بقوله(( :و ََقالَ فِ ْرعَ ْو ُن ذَ ُرونِي أ َ ْقتُ ْل
 ربَّ ُه إِنِّي أ َ َ
خ ُ
اف أ َ ْن يُبَ ِّدلَ دِ ين َ ُك ْم أ َ ْو أ َ ْن
مُوس
ىَ  َو ْليَ ْد ُع َ
 ال َف َس�ادَ)) ،وألهل مكة تحديدا ً
ظ ِه� َر فيِ األ َ ْر ِض ْ
يُ ْ
يقول الله س�بحانه وتعاىلَ « :وإِذْ يَمْ ُك ُر ِب َك الَّذ َ
ِين
ا ليُث ْ ِبتُو َك أ َ ْو ي َْقتُلُو َك أ َ ْو ي ُْخ ِرجُ و َك َويَمْ ُك ُر َ
َك َف ُرو ِ
ون
َويَمْ ُك� ُر اللَّ� ُه وَاللَّ� ُه َ
خْي�رْ ُ ْ
 المَ اك ِِر َ
ي�ن» لتبق�ى
الس�عودية هي مرسح  املؤامرات ألحداث كثرية
والقتال(( ،ف َف ِر ً
َ
يقا
خاصة ما لها عالق�ة بالقتل
َكذَّبْتُ ْم و ََف ِر ً
يق�ا تَ ْقتُلُ َ
ون)) ،والغريب أن ذلك ينفذ
باس�م الدين وتحت مربر ديني ((إ ِنِّ�ي أ َ َ
خ ُ
اف أ َ ْن
ظ ِه� َر فيِ األ َ ْر ِض ْ
يُبَ� ِّدلَ دِ ين َ ُك� ْم أ َ ْو أ َ ْن يُ ْ
 ال َف َس�ادَ))
بنف�س الطريقة التي نُف�ذ فيها قتل عيل بن أبي
طالب تحت مربر تحقي�ق الراحة للعباد والبالد،
وبيع النفس لله ،ومن أجل الله ،وإن كان املوقف
وبدينه ((ف َف ِر ً
َ
يقا َكذَّبْتُ ْم
يف حقيقته تكذيب بالله
و ََف ِر ً
يق�ا تَ ْقتُلُ َ
�ون)) ،فه�ي ه�ي الطريق�ة التي
يُغت�ال به�ا املس�لمون يف بيوتهم ومس�اجدهم
وأعراس�هم ،من قِ ب�ل جماعات محس�وبة عىل 
الدين ،وباس�م الدين ،ومن أجل الدين ،وإن كان 
يف ش�هر رمض�ان ،وإن كان موقفه�م اعت�داء،
وإن كان ترويع�اً لآلمنين ،وإن كان القتىل عُ زل
م�ن السلاح.  ،بتخطي�ط وتموي�ل س�عودي،
وتنفيذ إخواني ،وال ت�زال قطام تطالب بمهرها
حت�ى الي�وم وتكلف أكث�ر من رجل م�ن قومها
بش�خصية وردان ،ودوره يس�تطلع مكان�ا م�ا
هنا ،ويرفع إحداثياته إىل ملوك قرن الش�يطان،
أو ي�دس رشيحة هن�اك ،وال يزال عب�د الرحمن
ب�ن ملجم ،اآلت�ي برشه م�ن نجد أش�قى األمة
بنص حديث رس�ول الل�ه ،وهو أيضا ً س�عودي
الجنس�ية ،وإن كان مرادي�ا ً حمرييا ً يُنس�ب إىل
كِن�دة ،إال أن�ه كان مقيما ً حينها يف الس�عودية،
أش�به بعبد ربه تماما ،وتخطيط الحادثة كان يف
مك�ة ،وكان حاصالً عىل جنس�يةٍ  من ملك قرن 
الش�يطان آنذاك املخطط واملدبر للحادثة ،بل قل
من الشيطان نفسه

الدكتور أحمد الوائلي
َّ
ني
غالى يسا ٌر
واستخف مي ُ
ني
بك يا لكهنك ال يكاد يب ُ
تُجفى وتُعبد والضغائن تغتلي
ني
والدهر يقسو تار ًة ويل ُ
وتظ ّل أنت كما عهدتُك نغمة
ني
لآلن لم ير َق لها تلح ُ
فرأيت أن أرويك محض رواية
للناس ال صو ٌر وال تلوي ُن
فال أنت أروع إذ تكون مجرداً
ني
ولقد يضر برائع تثم ُ
ولقد يضيق الشكل عن مضمونه
ويضيع داخل شكله املضمو ُن
إني أتيتك أجتليك وأبتغي
ني
ورداً فعندك للعطاش مع ُ
وأغض عن طرفي أمام شوامخ
ني
وقع الزمان وأسهن مت ُ
وأراك أكبر من حديث خالفة
يستامها مروان أو هارو ُن
لك بالنفوس إمام ٌة فيهون لو
ني
عصفت بك الشورى أو التعي ُ
فدع املعاول تزبئر قساو ًة
ني
وضراو ًة إن البنا َء مت ُ
***
أأبا تراب وللتراب تفاخ ٌر
ني
إن كان من أمشاجه لك ط ُ
والناس من هذا التراب وكلهم
في أصله حمأٌ به مسنو ُن
لكن من هذا التراب حوافر
ومن التراب حواجب وعيو ُن
فإذا استطال بك التراب فعاذ ٌر
ني
فألنت من هذا التراب جب ُ
ولئن رجعت إلى التراب فلم متت
ني
فاجلذر ليس ميوت وهو دف ُ
لكنه ينمو ويفترع الثرى
وترف منه براع ٌم وغصو ُن
***
باألمس عدت وأنت أكبر ما احتوى
وعي وأضخ ُم ما تخال ظنو ُن
ٌ
فسألت ذهني عنك هل هو واه ٌم
ني
فيما روى أم أن ذاك يق ُ
وهل الذي ربى أبي ورضعت من
أمي بكل تراثها مأمو ُن
أم أنه بعد املدى فتضخمت
صو ٌر وتخدع بالبعيد عيو ُن
أم أن ذلك حاجة الدنيا إلى
متكامل يهفو له التكوي ُن
فطلبت من ذهني مييط ستائراً
لعب الغل ُّو بها أو التهوي ُن
وعي إليك مجرداً
حتى انتهى ٌ
ما قاده املوروث واخملزو ُن
فإذا املبالغ في عالك مقصر
ني
وإذا املبذر في ثناك ظن ُ
وإذا بك العمالق دون عيانه
ما قد روى التاريخ والتدوي ُن
وإذا الذي لك بالنفوس من الصدى
ني
نزر وإنك باألشد قم ُ
***
أأبا احلسني وتلك أروع ٍ
كنية
ني
وكالكما بالرائعات قم ُ

لك في خيال الدهر أي رؤى لها
السنا ويترجم النسري ُن
يروي َّ
هن السوابق شزبا وبشوطها
ني
ما نال منها الوهن والتوه ُ
والشوط مملكة األصيل وإمنا
ني
يؤذي األصائِل أن يسود هج ُ
فسما زمان أنت في أبعاده
ني
وعال مكان أنت فيه مك ُ
***
آالؤك البيضاء طوقت ال ُّدنا
فلها على ذمم الزمان ديو ُن
أفق من األبكار كل جنومه
ما فيه حتى بالتصور عو ُن
في احلرب أنت املستحم من الدِّما
والسلم أنت التني والزيتو ُن
والصبح أنت على املنابر نغمة
ني
والليل في احملراب أنت أن ُ
تكسو وأنت قطيف ٌة مرقوع ٌة
ني
ومتوت من جوع وأنت بط ُ
وترق حتى قيل فيك دعابة
ني
وتفح حتى يفزع التن ُ
خلق أقل نعوته وصفاته
أن اجلالل مبثله مقرو ُن
***
ما عدت أحلو في هواك متيماً
ني
وصفاتك البيضاء حو ٌر ع ُ
فبحيث جتتمع الورود فراشة
وبحيث ليلى يوجد اجملنو ُن
وإذا سئلت العاشقني فعندهم
فيما رووه مبرر موزو ُن
قسماً بسحر رؤاك وهي إلية
ني
ما مثلها فيما أخال مي ُ
لو رمت حترق عاشقيك ملا ارعووا
ولقد فعلت فما ارعوى املفتو ُن
وعذرتهم فلذى محاريب الهوى
صرعى ودين مغلق ورهو ُن
والعيش دون العشق أو لذع الهوى
ني
عيش يليق مبثله التأب ُ
ولقد عشقتك واحتفت بك أضلعي
جمراً وتاه بجمره الكانو ُن
وفداء جمرك إن نفسي عندها
تو ٌق إلى لذعاته وسكو ُن
***
ورجعت أعذر شانئيك بفعلهم
ني
فمتى التقى املذبوح والسك ُ
بدر وأحد والهراس وخيبر
ني
والنهروان ومثلها صف ُ
رأس يطيح بها ويندر كاهل
ني
ويد جتذ ويجذع العرن ُ
هذا رصيدك بالنفوس فما ترى
أيحبك املذبوح واملطعو ُن
ومن البداهة والديون ثقيلة
في أن يقاضى دائن ومدي ُن
حقد إلى حسد وخسة معدن
مطرت عليك وكلهن هتو ُن
راموا بها أن يدفنوك فهالهم
أن عاد سعيهم هو املدفو ُن
وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم
ني
أتخاف من غرق وأنت سف ُ
ستظل حتسبك الكواكب كوكباً
ني
ويهز سمع الدهر منك رن ُ
وتعيش من بعد اخللود دالل ًة
في أ ّن ما تهوى السماء يكو ُن

صعدة تحت القصف
طارق الزيلعي
�������دت ب����ص����ع����دة آه���������� ٌة وزف�����ي����� ُر
َص�������� ُع�
ْ
ف����غ����دت إل������ى ال���س���ب���ع ال����ط����ب����اق ت��ط��ي � ُر
ف���ل���ق���د ت���ن���ف���س���ت اجل����ح����ي����م ب���أرض���ه���ا
ف��������ان��������زاح ب���������رد واس������ت������ه������ل ص�����ري����� ُر
ي������ا س����ائ����ل����ي ع����ن����ه����ا وع��������ن أح����وال����ه����ا
�����������األرض ت�����رج�����فُ وال�����س�����م�����اء مت�����و ُر
ف�
ُ
���ب امل���س���اج���د واع���ت���ل���ى
ص���م���ت���ت ب���ه���ا ق����ب� ُ
ُ
م����ح����راب����ه����ا ال������ن������اب������ال وال����ف����س����ف����و ُر
ي������ا س����ائ����ل����ي ع������ن أه����ل����ه����ا م������ا ح���ال���ه���م
وزالل������������زل ال����ق����ص����ف ال���ع���ن���ي���ف ت����ث����و ُر
رغ����������م اجل���������������راح وع�����م�����ق�����ه ل���ك���ن���ه���م
أُس����������د ل����ه����م ف������ي ال�����ن�����ائ�����ب�����ات زئ����ي���� ُر

ق����م����م اجل������ب������ال ت����أب����ط����ت ش����������راً ف��م��ا
ف�����ي ال����س����ه����ل إال امل���������وت وال����ت����دم����ي���� ُر
ط������ي������ران آل س�����ل�����ول دم��������ر ح��س��ن��ه��ا
ن��������اح��������ت م����������������زارت ب������ه������ا وق�������ب�������و ُر
ت����ل����ه����و اجل����ح����ي����م ب����ك����ل ف����اك����ه����ة ب��ه��ا
وب��������ك��������ل ٍآب ج����������������ذوة وس������ع������ي������ ُر
ح�����اول�����ت أع����ل����و ص����ه����وة ال����ق����ل����م ال�����ذي
�������ت وم������ه������و ُر
ل���ص���ه���ي���ل���ه خ������ي������ ٌل َح��������نَ� ْ
ألع������اي������ن األح��������������داث ف������ي أرح����ام����ه����ا
وم��������ص��������وراً إ ْن أم�����ك�����ن ال����ت����ص����وي���� ُر
ف����أب����ى م���ط���اوع���ت���ي وح���م���ح���م م���ع���رض���اً
وم�������ع�������ارض�������اً ..إن امل������ص������اب خ���ط���ي��� ُر
م����������اذا ت����س����ط����ر ب������ي ول��������ي ل����غ����ة ن����أى
ب�����ل�����ع�����اب�����ه�����ا م��������ا خ������ب������أ ال������دي������ج������و ُر
م���������اذا ت���س���ط���ر ب������ي وب����ي���ن ح���ش���اش���ت���ي

ش�������ي������� ٌخ ي�������ئ������� ُن وغ������������������ادةٌ وص�����غ�����ي����� ُر
����������ل
م�����������اذا ت����س����ط����ر ب�������ي ب������ك������اء أرام� ٍ
ورك������������ام دارٍ ف������ي ال�������دخ�������ان ي����غ����و ُر
م�����������اذا ت����س����ط����ر ب�������ي ب�����ق�����اي�����ا ه���ي���ك� ٍ��ل
������ل ش�������ط�������ره م�����ب�����ت�����و ُر
ورف����������������اة ط�������ف� ٍ
�������ارح
�
ج
���ب
�
���ال
م����������اذا ت����س����ط����ر ب������ي م����خ�
ٍ
ٍ
ق������ص������ف ن������اب������ه م����س����ع����و ُر
وع���������������واء
دع����ن����ي ف����ح����ب����ري ج�����ف ب��ي��ن ج���وان���ح���ي
ق������د ع�����اق�����ه ع������ن بَ��������� ْو ِح���������هِ ال���ت���ع���ب���ي��� ُر
س����ل����م����ان ج��������ار ال������س������وء إن��������ك واه�������� ٌم
ٌ
����������ازف وم�������ق�������ب������� ٌح وح�����ق�����ي����� ُر
وم�����������ج�
ب������رك������ا ُن ح����ق����دك ل�����ن مي�����س ش��م��وخ��ن��ا
وخ����ب����ي����ث م�����ك�����رك ف������ي غ� ٍ
�������د س����ي����ب����و ُر
ف����غ����دا من������رغ أن������ف ح����ق����دك ف����ي ال���ث���رى
وغ����������داً ع���ل���ي���ك رح�������ى ال������دم������ار ت�������دو ُر

أت�����ظ�����ن ق����ص����ف����ك ي������ا زن�����ي�����م ي��خ��ي��ف��ن��ا
أو أن ي����������ذل ب�������غ�������درك امل�������غ�������دو ُر
ك����ل����ا ف�������إن�������ا ل������ل������م������ع������ارك أه����ل����ه����ا
ول�����ن�����ا ع����ل����ى درب احل�����س��ي��ن ع����ب����و ُر
����م
ي������اب������ن األذل ه�����ن�����ا ب����ق����ي����ة ه�����اش� ٍ
جن�������ب ل�����ه�����م ف�������ي امل������ه������م������ات أم����������و ُر
س�����ل ك����رب��ل�ا ع���ن���ه���م وس�������ل م��������ران س��ل
ج����ب����ل ال������دخ������ان ف����ه����م ه����ن����اك ح����ض����و ُر
ي������ا ك����ل����ب اس�����رائ�����ي�����ل ع�����رش�����ك زائ������ل
اآلن ف������������ار ب�����ب�����غ�����ي�����ك ال������ت������ن������و ُر
ال ل�������ن ي����غ����ي����ض امل�����������اء إال ب�����ع�����د أن
يُ�����س�����ق�����ى امل�����ن�����ي�����ة ف������اس������ق وم����ب����ي���� ُر
وم�����ص�����ي�����رك احمل������ت������وم حت������ت ن���ع���ال���ن���ا
وي��������ن��������ا ُل ج����ي����ش����ك ح�������س�������رةٌ وث������ب������و ُر
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متابعات فلسطينية

قيادي في حركة الجهاد اإلسالمي:
العرب تركوا القدس للصهاينة
وانشغلوا بصراعات طائفية
إتهم القيادي يف حركة الجهاد اإلسلامي
الفلس�طينية خالد البط�ش األَنظمة العربية
بأنه�ا تركت القدس لوحده�ا أمام الصهاينة
وانش�غلت بالرصاع�ات الهامش�ية ،محمّ لاً
علم�اء املس�لمني جزءاً م�ن املس�ؤولية بعد
عدولهم عن تحرير فلسطني مقابل دعواتهم
إىل الرصاعات والحروب الطائفية واملذهبية.
وَاستذكر البطش ،يف حوار مع قناة العالم
اإلخبارية ،ذك�رى العُ ـ� ْدوَان الصهيوني عىل 
غزة والشهداء الذين سقطوا يف ذلك العُ ـ ْدوَان،
وق�ال :إن رمض�ان امل�ايض كان م�ن أش�د
األشهر سوءا ً عىل الحياة الفلسطينية ملا كان 
في�ه من عُ ـ� ْدوَان صهيوني ،وأك�د أن القادة
العرب «أعط�وا اإلرسائيليني ش�يكاً مفتوحا ً
وبراءة ذمة بأن يفعلوا ما يش�اؤون بالشعب
الفلس�طيني ،وبالتايل س�قط لدين�ا أكثر من
 2.430شهيدا ً يف قطاع غزة».
وح ّذر البطش من أن العُ ـ ْدوَان الصهيوني
وبعد مرور عام لم يتغري ولم يتوقف بتاتا ً عن
إجراءاته وأن التهديد اإلرسائييل مستمر ليس
عىل الفلسطينيني وحسب بل عىل األمة كلها،
وأض�اف :طامل�ا أن «إرسائي�ل» موج�ودة يف
املنطقة لن يتغري يشء وستبقى األمة يف حالة
من الضغط ويبقى مؤرش الهبوط مستمر.
ورصح عض�و حرك�ة الجهاد اإلسلامي
الفلس�طينية أن العرب قد انشغلوا اليوم عن
الق�دس بقضايا هامش�ية ،وق�ال إن الدماء
ما زال�ت تن�زف وإن األمة باتت تدف�ع اليوم 
ُك ّل مقدراتها يف معارك هامش�ية ليس�ت مع
الصهاينة والصليبيني يف عهد صالح الدين بل
إنما هي بني املسلمني أنفسهم.
وقال :نس�وا بأن فلسطني املحتلة بحاجة
إىل أمته�ا ..وأنفقت امللي�ارات عىل الرصاعات
الطائفي�ة واملذهبي�ة ،ونس�وا أن فلس�ط َ
ني

ُ
وبات�ت القدس
ف�وق الطائفية واملذهبي�ة..
اليوم مرتوكة للصهاينة كما تركوا أهايل غزة
سابقاً.
َ
أن القدس لن
ولكن�ه أكد يف الوق�ت ذات�ه
تنىس طاملا أن هناك أذرع املقاومة ،وأشار إىل
أن :وظيفتن�ا أن نبقي مش�عل الجهاد متقدا ً
على أرض فلس�طني ،حت�ى نعط�ي إش�ارة
واضحة أن هنا الرصاع وهنا القضية املركزية
لألمة العربية واإلسلامية؛ ألنه�ا هي عنوان 
كرامة األمة أ َ ْو إذاللها.
وأك�د البطش أن الظروف الراهنة ليس�ت
بصالح فلس�طني اآلن ،وقال ل�و أن الظروف
كان�ت طبيعي�ة يف املنطق�ة ول�و أن األَنظمة
املحيط�ة بنا كان�ت أَنظمة محرتم�ة وتؤمن
بالقضي�ة الفلس�طينية ..فكي�ف له�ا ب�أن 
تس�مح للصهاينة أن ته�ود القدس .مبينا ً أن 
األمة اإلسلامية تعيش الي�وم يف مرض وأنها
يف حالة من اإلرباك واالشتباك الداخيل والتيه.
وش�دَّد على أن ه�ذه إنم�ا هي إف�رازات
ت�رك فلس�طني لوحدها وأن يبقى االنقس�ام 
الفلسطيني لسنوات طويلة ،وعزى ذلك إىل أن 
«املختصون بعلاج املرض لم يتحركوا ..وهم
علم�اء األمة ..حيث س�كتوا عن املجازر وعن
فلس�طني ..ولم نس�مع رصاخاً م�ن العلماء
أن ع�ودوا وح�رروا فلس�طني كم�ا س�معنا
منهم رصاخ�اً للعودة إىل الح�روب الطائفية
يف املنطقة وأن يراق الدم املسلم ..العلماء هم
متهمون ومقرصون أمامنا».
وح ّذر القيادي يف حركة الجهاد اإلسلامي
م�ن أن هن�اك مح�اوالت واضح�ة لجع�ل
«إرسائي�ل» ج�زءاً م�ن املنطق�ة العربي�ة
واإلسلامية ،ويف نفس الوق�ت هناك محاولة
إليج�اد عدو بدي�ل ع�ن إرسائي�ل «والعلماء
ساكتون عن ذلك».

 22شهيدًا فلسطينيًا و 2.456معتق ًال في النصف األول من 2015
حقوق�ي يرص�د االنتهاكات
أف�اد تقري� ٌر
ٌّ
«اإلرسائيلي�ة» يف الضف�ة املحتل�ة والق�دس
وقط�اع غ�زة ،باستش�هاد   22فلس�طينيا ً
واعتق�ال  2456آخري�ن على األق�ل خلال
النصف األول من العام الجاري 2015
در ع�ن مر َكز (أحرار 
وذكر التقري� ُر الصا ُ
َ
�ان) ،الخمي�س ،أن 
للأرسى وحق�وق اإلن ْ َس
 22فلس�طينياً استش�هدوا بفع�ل االحتلال
واعتدائه عىل املواطنني الفلسطينيني املدنيني،
م�ن بينهم أسير مح�رر استش�هد بعد فرتة
وجي�زة من تحرره متأثرا ً بأمراض أصيب بها
داخل السجون.
وكان�ت الق�دس املحتل�ة أكثر امل�دن التي
ش�هدت ح�االت اعتقال خالل الس�تة أش�هر
األوىل للعام الحايل ،فقد سجل فيها  752حالة
اعتق�ال على األقل ،تتبعه�ا بعد ذل�ك مدينة

الخلي�ل  538حالة اعتقال ،ث�م محافظة رام 
الله والبرية  324حالة اعتقال .ووثق التقرير
اعتق�ال  246يف نابل�س ،و 183يف بي�ت لحم،
و 168يف جنين ،و 62يف قلقيلي�ة ،و 58يف
طولكرم ،و 16يف س�لفيت ،و 10يف أريحا ،و9
حاالت اعتقال يف طوباس.
أم�ا يف قط�اع غ�زة املح�ارص ،فق�د وثق 
التقرير اعتقال ما ال يقل عن  90فلس�طينياً،
ج�رى اعتق�ال الع�دد األكبر منه�م أثن�اء
محاولتهم اجتياز األسالك الحدودية الشائكة
نح�و األرايض املحتلة عام  ،1948ومن بينهم
أيْضا ً حاالت اعتق�ال تمت عىل املعابر املقامة
عىل ح�دود قطاع غزة ،ومن بين املعتقلني يف
غزة  28من صيادي األسماك ،الذين اعتقلهم
جيش االحتالل أثناء ممارستهم مهنة الصيد
يف عرض البحر ،بع�د مهاجمة مراكب الصيد

�إعدام فتى بدم بارد ..ت�سلق جدار الف�صل العن�صري لي�صلي اجلمعة بالقد�س
جيش االحتالل :قتلنا الفتى الفلسطيني
األعزل دفاع ًا عن أنفسنا!
استش�هد الفتى الفلس�طيني محمد هاني الكس�بة ( 17عاماً) ،صباح الجمعة ،بنريان أحد
كب�ار ضباط جيش االحتالل «اإلرسائييل»ُ ،
بالقرب من بلدة رام ،بينما كان يحاول التس�لق عىل 
جدار الفصل للوصول إىل مدينة القدس ،ألداء صالة الجمعة الثالثة من ش�هر رمضان املبارك يف
املسجد األقىص.
ُ
واعتبر جيش االحتالل ،أن العقيدَ الصهيوني يرسائيل ش�ومري الذي أطل�ق النار عىل الفتى
الفلسطيني الكسبة بدم بارد «لم يرتكب أية مخالفة» ،وذلك يف دليل جديد عىل أن سياسة القتل
املعتمدة تدخل ضمن اجراءات جيش االحتالل تجاه الفلسطينيني يف الضفة الغربية.
وبحس�ب التقارير «اإلرسائيلية» ،فإن قائد ما يس�مى «حطيفات بنيامني» أطلق النار ،عىل 
شبان فلسطينيني بعد تعرض مركبته للرشق بالحجارة يف بلدة الرام.
وأصي�ب الش�اب بالرصاص ،وس�قط عن ارتفاع ع�ال ،وتركه جنود االحتلال ،ولم يقرتبوا 
من�ه ،ليقوم مجموعة من املواطنني بنقله بس�يارة َ
خاصَّـة إىل مجمع فلس�طني الطبي مصابا ً
بجراح خطرية ،قبل أن يعلن الحقا ً عن استشهاده ،رغم محاولة األطقم الطبية إنقاذه  .وينضم
الش�هيد محمد إىل ش�قيقيه الش�هيدَين يارس وس�امر ،اللذين استش�هدا يف مخيم قلنديا خالل
االنتفاضة الثانية يف مايو من العام 2002م.

َ
الخاصَّـة بهم واالعتداء عليهم واعتقالهم.
وأوض�ح اس�تمرار االحتلال باس�تهدافه
لفئت�ي النس�اء واألطف�ال الفلس�طينيني 
باالعتقال ال سيما يف مناطق القدس والخليل
جن�وب الضفة .ورصد اعتق�ال ما ال يقل عن
 150ام�رأة فلس�طينية خالل النص�ف األول
لعام  ،2015جرى اعتقال معظمهن ىف مدينة
الق�دس املحتل�ة ،ال س�يما م�ن املرابطات يف
املس�جد األقصى املب�ارك اللوات�ي يعتقله�ن
االحتلال بش�كل يوم�ي ،وىف أغل�ب األَحْ يَان 
يتم إطلاق رساحهن الحقاً .كما وثق التقرير
اعتق�ال االحتالل لألطف�ال والقارصين ،وقد
س�جل اعتق�ال م�ا ال يق�ل ع�ن  155طفلاً
وقارصاً فلس�طينياً ،تم اعتقال النسبة األكرب
منهم يف مدينة القدس وضواحيها ،باإلضافة
ملدينة الخليل وقراها وبلداتها.

طعن مستوطن وإصابة مجندة
«إسرائيلية» بزجاجة في
مواجهات قلنديا
أصيب�ت مجن�دة «إرسائيلية» بج�راح يف الوجه
عقب إصابتها بزجاجة فارغة ،ألقاها عليها شبان 
يف املواجه�ات التي اندلعت ظهر الجمعة ،يف محيط
مخيم قلنديا العس�كري ،بني ش�بان املخيم وقوات
االحتالل ،عقب استشهاد الشاب محمد كسبة.
واندلع�ت املواجه�ات يف أعق�اب اإلعْ َل�اَن ع�ن
استشهاد الشاب كس�بة ،حيث توجهت مجموعة
كبيرة من الش�بان نحو املخي�م ،وأمط�روا قوات
االحتالل بالحجارة والزجاجات الفارغة.
ونشر موق�ع الرشط�ة «اإلرسائيلي�ة» ،أن 
«إرسائيليا ً تعرض للطعْ ن عىل يد مجهول ،الجمعة،
يف مدينة «كريات جات» ،ونقل إىل مركز لإلس�عاف
اإلرسائييل ،ووصفت حالته بالخطرة».

«داعش نجد» ..العمق العقائدي واالستراتيجي
مهنا الحبيل *
تزامن�ت رضبات داع�ش (تنظيم الدول�ة اإلسلامية) يف دول الخليج العربي
مع حركة تقدم حققها يف العراق واس�تعادة بعض ت�وازن الرعب يف عني العرب
(كوبان�ي) ضم�ن الصراع الذات�ي أَوْ املدف�وع من الق�وى الدولي�ة واإلقليمية،
املستثمرة لتحركات الجانبني.
وقد بات تقدم داعش عىل األرض وتس�جيل حض�وره املختلف وزحفه للعمق 
َ
تس�بق خاصَّـة من خالل نوع العمليات السهلة الهادفة
الخليجي ،يف وضعية لم
إىل تفجير ح�رب طائفية كبرى بني املدنيين ،يعرب عربها التنظي�م إىل مرشوع
األرض املحروق�ة التي تم ّكن�ه من خوض الحرب الكربى ،السترداد دار الدعوة،
بحسب مفاهيمه وعقائده.
وقب�ل االس�تطراد نؤكد عىل معطى معّي�نّ مهم ،وهو أن املق�ال يقرأ صناعة
داعش للموق�ف بنا ًء عىل فكرته�ا وقراءتها للعمق العقائدي ال�ذي تنتمي إليه،
ولي�س بالضرورة مطابق�ة هذه الق�راءة لواقع تج�ارب سياس�ية أَوْ دينية يف
املنطقة.
فه�ذا بحث واس�ع ليس هذا مقام�هَ ،
وخاصَّـ�ة حني يطرح مفه�وم الفكر
الس�لفي ذي الحضور القديم يف القرون املتقدم�ة وأطره املتعددة ،ومنها املعتدل
وفيه�ا الغ�ايل املتطرف ،والذي ال يل�زم منه انتماء داعش ل�كل أصوله ومناهجه
املنتمي�ة إىل أط�ر اجتهادي�ة لتأري�خ الترشيع�ي الس�ني ،وإن وج�دت ح�االت
واجتهادات غلو كمنت فيه ويف بعض شخصيات الغلو السلفي.
ولتسهيل الفكرة عىل القراء ،نعرض لها يف نقاط متسلسلة توضح املعنى:
 -1نفذت داعش ُك ّل العمليات اإلرهابية األخرية يف رشق السعودية ويف الكويت
تحت مسمى الفرع الجديد لها (والية نجد) فيما العمليات تنفذ يف ساحل الخليج
العرب�ي ،وإن كان�ت ال تعرتف بمس�ميات ال�دول اإلقليمية لكن نالح�ظ أنها ال 
تعرتف بمس�مى هذه املنطقة من ساحل الخليج العربي ،وال بتأريخها اإلسالمي
يف العص�ور املتقدم�ة وال حتى باملس�مّ ى الذي كان يف عهد النب�ي صىل الله عليه
وسلم وهو البحرين الذي تضم ُك ّل ذلك الساحل.
وال عالقة لذلك بتخطيط س�ايكس بيكو وتقس�يم الدول ،بل هو س�ابق له يف
أفق داعش ،فالدولة العُ ثمانية أصالً هي دولة (كافرة خارسة) حتى ولو واجهت
الصليبيني؛ لكونها مرشكة لدى داعش وأصولها الترشيعية.
َ
والية نجد فهي تشيرُ إىل مفاصل�ة عقائدية مع
 -2وحين تخص�ص داعش
أهل الس�نة -وفق مفاهيمها -ليس يف الخليج العربي وحس�ب ،بل مجمل العالم
الس�ني ،فهي تنتم�ي لصفاء عقائدي هي من تحدد معامل�ه ،يَعترب هذه املنطقة
الجغرافية تحت واليته السياس�ية وإن لم يكن تأريخها وسنّتها املنتمية لتأريخ
الترشيع اإلسلامي ،ومذاهبه األربع�ة بالجملة ،ممن ترىض لديه�ا ،ولذلك تدير
أرضهم بواليتها العقائدية.
 -3هذه الفكرة قوية جدا ً يف التعبئة العقائدية لداعش ،وهي تقوم عىل نوعني 

م�ن التكفير ،التكفري العقائدي األصيل والتكفري الس�يايس ،وه�و ما يتزامن يف
تكفريه العقائدي ،مع موقفها األخري من نزع والية املال عمر وطالبان ،ومفاصلة
جيش النقش�بندية يف العراق ،رغم أن امللاّ عمر كان يعترب حليفاً ملهماً للسلفية
الجهادي�ة ،أمام الصليبية العاملي�ة ،وذات املوقف يتكرر مع جيش النقش�بندية
الحلي�ف االجتماعي قبل أن تكبر داعش وتبتلع نفوذه الس�يايس يف العراق عرب
فرع حزب البعث.
وم�ا س�نعرضه من تفصيل هنا يبني خطأ فك�رة أن التنظيم يوجّ ه من حزب
العب�ث ،الذي تكفره داع�ش ،وما جرى من تقاطع لم يك�ن إال أرضية تكتيك ثم
إسرتاتيجية ملواجهة املرشوع األمريكي والشيعي الطائفي ،بحسب موقف حزب
البعث ،وما جرى تحته من رضورات تنس�يق عش�ائري أمام التحالف األمريكي
اإليراني ضد مناطق العرب السنة.
يف حين أن توجُّ ه�ات البغدادي وخطابه ،ومرشوع والية نجد ،يعطي حس�ما ً
النتمائه العقائدي الكامل للسلفية الطائفية التي تؤمن بها داعش.
 -4ه�ذا التكفيرُ العقائديُّ يعتم ُد َ
نفس املفهوم للس�لفية الطائفية ،وهو أن 
األمة الس�نية أمة مرتدة عن صحيح العقائ�د ،وإن انتمت جغرافيتها للمنظومة
السنية ،وهي مرتدة لدى داعش بكل تراثها الرشعي وجهاد ومقاومة شخصياتها
وقادتها ومدارسها عربا ً وعجماً ،فهي تنتمي لهذا التصنيف التكفريي عقائدياً.
وهذا م�ا تق ّرره املصادر الرشعي�ة التي تعتمدها داعش ،فضلاً عن أدبياتها
الضخمة ومع ّرفات تويرت املوثّقة وسياقات قرارات املناهج الدينية لديها.
 -5ل�م تط�رح داع�ش قبل ه�ذه املرحل�ة ،مثل ه�ذه املفاصالت م�ع عقائد
ُ
أهل الس�نة أَوْ مدارس الس�لوك أَوْ الفق�ه ،عرب الحراك امليدان�ي ،ولكن تخضعه
ملصالحها التكتيكية املختلفة ،وتقديرات استثماراتها ،وهي بالجملة ترفض ُكلَّ 
فكر إسلامي انتمى لهذا الترشيع تأصيالً أ َ ْو تأسيس�اً لفضاء الوعي اإلسلامي
اإلن ْ َساني املعارص ،ومساحة االجتهاد املرشوع ،الذي ال تعرتف به وتراه من ركام 
الردّة.
 -6أمّ ا التكفريُ السيايس فهو ما تعتمده داعش كموقف يجب أن يلتزم به ُك ّل
مس�لم آمن بعقيدتها األصلية ومفاصلتها ،وما ينطق به مرشوعها الس�يايس يف
خالف�ة البغدادي ،فإن رفض -ولو صحّ ت عقيدت�ه األصلية لديها -فهو كافر أ َ ْو
ضال ،عرب معيار التكفري الس�يايس ،ويحل دمه أ َ ْو قمعه ،وقد تجد مرجعاً دينيا ً
ضخماً ،تعتمد داعش كتبه يف العقائد ولكنّها تكفره سياسيا وتتوعده.
 -7وقرار داعش اعتماد مس�مّ ى والية نجد ،يس�عى لهدفين خطريين ،األوّل
فتح الرصاع بقوة ،مع الدولة السعودية السرتداد دار الدعوة يف نجد.
 -8الثاني هو االس�تفادة من مخ�زون التكفري العقائدي م�ن أكثر من ثالثة
عق�ود ،بعد أن أعيق خطاب حركة اإلحياء اإلسلامي الس�ني بخطاب التعصب
َ
كثيرا خاصَّـة يف مناط�ق الخلي�ج العربي،
املذهب�ي والتضلي�ل ،ال�ذي تضخ�م
ُ
أهل السنة ،وحمل الناس عىل 
وتس�تهويه هذه املفاصلة العقائدية مع مدرس�ة
الطهرانية العقائدية التي تؤمن بها داعش وتفسريها للدعوة ،وعليه فإن معركة

داعش اليوم معركة مركزية جادة يف هذا السياق.
ه�ذا م�ن حيث أصول الفك�رة والتعبئ�ة العقائدية األصلية الت�ي تختلف مع
فك�رة القاعدة وإن اعتنق قادتها فكرا ً س�لفياً متش�دداً ،لكن اله�دف املعلن لها
ه�و تعبئة الفرد نحو حماية املس�لمني م�ن اليهود والصليبيين ،ثم انحرفت إىل
قت�ل املدنيني ،وتطوّر التطرف بناء عىل رد الفع�ل أَوْ الحصار أ َ ْو تأزم أَوْ الخرتاق
لتط�رف عقائدي أكرب ،ولكنها بقيت كرمزية أ َ ْو جس�م قب�ل أن تواجهها داعش
اليوم ،وتكفر أجنحتها وتبتلع الكثري من مناطقها.
ولس�نا هنا نلغي أس�بابَ تغذية داعش وتمكينه من نفوس الش�باب ،س�واء
عرب القهر الس�يايس الكبري الذي عاشه الوطن العربي وربيعه َ
وخاصَّـة يف مرص 
وس�وريا ،ونقض ُك ّل أمل س�يايس أ َ ْو عرب ممارسات السلطات األمنية فيه ،لكن
هذا البعد العقائدي بقي كامنا ومؤثرا فيه.
أم�ا البُع�د اآلخر فهو ب�دء داعش لعمليّاته�ا ،بعد أكرب موجة من الوحش�ية
واإلره�اب عاش�ها الرشق اإلسلامي منذ تعاون واش�نطن وإي�ران ضد املرشق
اإلسلامي ،من احتلال الع�راق وأفغانس�تان إىل مذاب�ح س�وريا إىل الـيَـمَ ـن،
وصناعة مليشيات التوحّ ش يف بعض جماعات األقلية الشيعية والعلوية وتكثيف
الضخ الطائفي التكفريي الش�يعي ،وبالتايل خلق أرضية لداعش تس�تقطب بها
هذه األعداد الضخمة ،قبل وبعد والية نجد ،والتهيئة للتفجري الكبري.
ْ
آمال اإلصلاَ ح الس�يايس ،واضط�راب املثقف العربي
وقد س�اهم يف ذلك غياب
وال�رأي الع�ام ،ال�ذي يرصخ عن�د ُك ّل عملية عىل إي�ران ،دون أن يعترف بواقع
اس�تثمار إي�ران له�ذه الجماعة فكري�ا ،ومن داخل بيت�ه ومحيط�ه ،ودون أَي
مرشوع لدول املنطق�ة ،يتقدم خطوة واحدة لغلق منافذ داعش وأصول التكفري
العقائدي والس�يايس داخل مجتمعه وخطابه الدين�ي ،ال خضوعا ملوقف الغرب
والحمالت الطائفية لكن إيمانا بأصل مفاهيم الرسالة اإلسالمية.
وعليه ف�إن هذه الفوىض التي تس�ترشي ،تم ّكن داعش م�ن تحقيق موضع
َ
 اليوم بتفجري محافل الش�يعة املدنيني ومصليّاتهم ،لكنّها
ق�دم جديد ،وهي تبدأ
لن تتوقف عند ذلكَ ،
خاصَّـة يف معركة اسرتداد دار الدعوة التي تعتقدها ،وبالتايل
فهي تسعى ألن يتجه املشهد نحو انفالت كامل ،وخلق جغرافية سياسية جديدة
من الواضح أنه سيقتس�مها النفوذ الدويل واإليراني وإن أش�بع بالش�تم ،ضمن
حرب طائفية تجتاح املنطقة قد تهلك الحرث والنسل إال من يرحمه الله.
ولس�نا هنا نزعم بأن مث َل هذه الس�يناريوهات املرعبة ق� َد ٌر عىل األمة ،لكنه
تتبع لواقع وفكر يتمدد عىل األرض بحس�ب التحليل السيايس والقراءة البحثية،
ووقف�ه يحتاج إىل جهد كبري يبدأ من أرايض س�وريا والع�راق ومرص والـيَـمَ ـن
بربنام�ج إقليم�ي ودبلومايس ملواجهته ووق�ف هذه املحرقة وإنص�اف األبرياء
فيه�ا ،وسياس�ات ْ
إصلاَ حي�ة مختلف�ة يف دول املنطق�ة ،وتلك أم�ور ال تبدو لها
مؤرشات يف األفق حتى اليوم ،فاألماني ال تصنعُ الر ْد َع الوقائي.

* الجزيرة نت
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رداً على تفجريات امل�ساجد

طلبت �إي�ضاحات �سريعة من وا�شنطن

جمعة جامعة بالكويت وصالة موحّدة بالبحرين ..والداخلية تقتحم المسجد
 -متابعات:

ُ
قوات األمن البحرينية مس�جدا ً ش�هد ي�وم الجمعة صالة
إقتحمت
موحدة بني السنة والشيعة ،بذريعة تفتيشه.
ٌ
تابعة لوزارة الداخلية ،مساءَ الخميس ،بتفتيش جامع
وقامت قو ٌة
عايل الكبري الذي أقيمت فيه الصالة بإمامة الشيخ نارص العصفور.
ُ
وكانت املؤسس�ة البحريني�ة للمصالحة والح�وار املدني قد أعلنت
ع�ن إقامة صلاة موحدة تجمع بني الطائفتني الش�يعية والس�نية يف
َ
عىل أن تكون الصال َة يف الجمعة التي تليها بأحد جوامع
جامع شيعي،
الطائفة الس�نية .م�ن جهة أ ُ ْ
خ� َرى أدَّى ُ
آالف الكويتيني صالة الجمعة
يف مس�جد الدولة الكبري ،وش�وهدت العربات املدرعة وعنارص القوات
َ
ُ
إغالق
الخاصَّـة ورجال الرشطة يحرس�ون املس�جدَ الكبير .فيما تم
ُ
تفتيش املصلني بش�كل دقيق قبل
جمي�ع الط� ُرق املؤدية إليه وج�رى
الس�ماح لهم بدخول املسجد .ودعا إمام املس�جد الشيخ وليد العيل إىل
الوَح�دة الوطنية ،ودعا املس�لمني إىل االبتعاد من التط�رف ،معتربا ً أن 
التطرف هو الذي ادى إىل تفجري الجمعة املاضية.
واعتقل عدد كبري من املش�تبه بهم ،وت�م إحالة  5منهم عىل النيابة
العامة.

 -متابعات:

هجمات وا�سعة النطاق على نقاط ع�سكرية �إثر مقتل النائب العام مبفخخة يف القاهرة

«داعش» يغزو سيناء وسعي مصري لـ «اقتالع جذور اإلرهاب األسود»
 -متابعات:

َّ
نفذَ متش�ددو «الدولة االسالمية» كربى عملياتهم يف شمال
س�يناء ،املحافظة املضطربة ،فشنوا سلسلة هجمات منسقة
واس�عة النط�اق ط�وال ثماني س�اعات على نق�اط تفتيش
عس�كرية وقت�ل فيها  70ش�خصا ً على األقل ،بينه�م جنود.
وتمثل العملية تصعيدا ً كبرياً للعنف يف شبه جزيرة سيناء التي
تتاخ�م إرسائي�ل وقطاع غ�زة وتطل عىل قناة الس�ويس ،وقد
أثارت تس�اؤالت عن قدرة الحكومة عىل التصدي لإلسلاميني 

املتش�ددين الذين س�بق لهم أن قتلوا مئات م�ن أفراد الجيش
والرشطة.
وه�ذا الهجومُ الكبريُ الثاني تش�هده مرص يف أس�بوع ،بعد
مقت�ل النائ�ب العام هش�ام ب�ركات االثنني اآلن�ف يف انفجار 
سيارة مفخخة يف القاهرة.
وأعلن�ت جماع�ة «والي�ة س�يناء» ذراع تنظي�م «الدول�ة
اإلسالمية» يف مرص ،مسؤوليتها عن الهجمات يف بيان بموقع
«تويرت» للتواصل االجتماعي.
وأص�درت القيادة العامة للقوات املس�لحة بيان�ا ً جاء فيه
أن ق�وات الجيش تواص�ل مالحقة املتش�ددين «القتالع جذور 

 100مقاتل فقط يتدربون حالياً رغم انطالق الربنامج منذ �شهرين

َ
نتوقف
اإلرهاب األس�ود» من ش�مال س�يناء .وأكدت «أننا لن
حت�ى يت�م تطهريُ س�يناء من جميع الب�ؤر اإلرهابي�ة وينعم
وطننا الحبيب باألمن واالستقرار».
يف غض�ون ذلكُ ،قتل تس�عة «ناش�طني اسلاميني» بينهم
ن�ارص الحويف أحد قادة جماعة «اإلخوان املس�لمني» يف عملية
دهم قامت بها الرشطة املرصية.
وأفاد محام من «اإلخوان» طلب عدم ذكر اسمه أن الحويف،
وه�و عضو س�ابق يف مجلس الن�واب ،قتل خالل دهم ش�قة
يف ح�ي  6اكتوب�ر غ�رب القاهرة م�ع ثمانية أش�خاص قالت
الرشطة إنهم مطلوبون؛ الرتكابهم أعماالً اجرامية وتخريبية.

عسكريون أمريكيون :نتائج برنامج
تدريب المعارضة السورية «هزيلة»
 متابعات:رغ�مَ اآلم�ال الكبيرة الت�ي كان يعقدُها
البع�ض على الربنام�ج األمريك�ي لتدري�ب
املعارضة الس�ورية املعتدلة ،وتسليحها لكي
تستطيع مواجهة تنظيم «الدولة اإلسالمية»،
إال أن النتائ�ج ،الت�ي حققها حت�ى اللحظة،
تبدو «هزيلة» ،عالوة عىل االستقاالت الكبرية
بني املتطوعني يف الربنامج.
 الربنامج الذي تكلف أكثر من  500مليون 
دوالر حت�ى اآلن ،ال يت�درب في�ه س�وى أقل
م�ن  100مقاتل فقط ،حالي�اً ،رغم انطالقه
من�ذ أكثر من ش�هرين على األرايض الرتكية
واألردنية ،وفق ما نقلته شبكة «يس .إن .إن»
اإلخبارية األمريكية عن مسؤولني عسكريني 
أمريكيني.
املس�ؤولون ،الذين لم تكشف الشبكة عن
هوياتهم ،وصف�وا تلك النتائ�ج بـ«الهزيلة»
مقارنة بما أُعلن عن�ه قبل انطالق الربنامج،
حيث ق�ال القائمون عليه إنهم يس�تهدفون 
تدري�ب نح�و  15أل�ف مقات�ل يف  3س�نوات
بمعدل  5آالف مقاتل سنوياً.
ً
وقال�وا إن مجموعة كبري ًة م�ن املجندين،
اس�تقالت مؤخ�راً ،ومجموع�ة أ ُ ْ
خ� َرى تمت

إقالتها ألس�باب عديدة ككونهم دون الس�ن
القانون�ي أَوْ لفقدانه�م اللياق�ة البدني�ة
املطلوبة للقتال.
ولف�ت املس�ؤولون ذاته�م إىل أن�ه لم يكن
هن�اك أَي نق�ص يف ع�دد املتطوعين ،حي�ث
تطوع أكثر من ألف شخص جديد لالشرتاك يف
األيام العرش املاضية ،لكن املش�كلة الرئيسية

ألمانيا :التجسس
األمريكي يسبب
توترًا واالنتهاكات
ستكون محل مساءلة

ه�ي أن ه�ؤالء املتطوعين إم�ا ال يصلحون 
للقت�ال أَوْ ال يرغبون يف خ�وض املعركة التي
تريدها الواليات املتحدة.
وأوضحوا أن ه�ؤالء املتطوعني ال يريدون 
قتا َل تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وكان�ت وزار ُة الدفاع األمريكي�ة ،قالت يف
ّ
تفضل الرتكيز عىل النوعية
وقت س�ابق ،إنها
ب�دال ً ع�ن الكم ،فيم�ا اعترف وزي�ر الدفاع
األمريكي «اش�تون كارتر» مؤخ�را ً بصعوبة
بناء قوة قتالية قوية يف بلد يفتقر وجود قوة
أمريكية عسكرية عىل أرضه.
وبحس�ب املس�ؤولني ف�إن وزارة الدف�اع
األمريكي�ة ل�م تفقد األم�ل يف برام�ج تدريب
الثوار السوريني.
واتفقت واشنطن وأنقرة يف فرباير املايض
على تدريب وتس�ليح أكث�ر م�ن  15ألفاً من
مقاتلي من يوصف�ون باملعارضة الس�ورية
املعتدل�ة؛ من أج�ل مواجهة تنظي�م «الدولة
اإلسلامية» عىل أن يتم التدريب عىل األرايض
الرتكية.
ويف ماي�و امل�ايض ،بدأت الوالي�ات املتحدة
تدريب مقاتلني س�وريني يف األردن ،كما بدأت
تركي�ا عملي�ات تدري�ب املعارضة الس�ورية
املعتدلة يف ذات الشهر.

رصح املتحدث باسم املستشارة األملانية
أنجيلا ميركل ،الجمع�ة «أن الحكوم�ة
األملانية تتعامل بجدي�ة مع أحدث التقارير
بشأن عمليات تجسس أمريكية عىل وزراء
كبار بالحكومة» .مؤكدا ً «أن هذه الوضعية
تض ُع ضغوط�ا ً عىل التعاون األمني الحيوي
بني برلني وواشنطن».
وقال س�تيفن س�يربت يف بيان «إن مث َل
ه�ذه األح�داث املتك�ررة تس�بَّب توت�را ً يف
التع�اون االس�تخباراتي األملان�ي األمريكي
الحيوي ألمن مواطنينا».
وقال وزي ُر الخارجية األملاني فرانك فالرت
ش�تاينماير الجمعة  3يوليو :إن برلني تريد
توضيحا ً رسيعاً ملدى صحة أحدث التقارير
عن أنشطة تجسس أمريكية نرشها موقع
«ويكيليكس».
ويف وقت س�ابق ،استدعى كبري موظفي
ميركل بيتر ألتماي�ر ،الس�فري األمريك�ي
وطالب�ه بتفسير وتوضيحات ح�ول هذه
التقارير ،مش�ددا ً على أن «القانون األملاني
يجب أن يُحرتم وأن أَية انتهاكات س�تكون 
محل مساءلة».

البغدادي أعدم  13قيادي ًا
ّ
خططوا الغتياله من بينهم
خمسة في مجلس شورى
«داعش»
 متابعات:قال�ت صحيفة “ديلي ميل” الربيطاني�ة ،وصحف عراقي�ة :إن زعي َم تنظي�م الدولة
“أب�ا بكر البغدادي” أعدم ثالثة عشر قياديا ً خ ّ
ططوا الغتياله منتصف الش�هر املايض،
موضحة أن من بينهم خمسة قياديني يف مجلس شورى التنظيم.
ونقل�ت “دييل مي�ل” عىل لس�ان مصادر ،قال�ت إنهم “ش�اهدوا بأعينه�م املحكمة
العس�كرية القصيرة التي عقدها البغ�دادي يف مدينة املوصل لـ”أبي الحس�ن عثمان”،
عضو مجلس ش�ورى التنظيم ،وأس�فرت عن إعدامه مبارش ًة بتهم�ة (التآمر عىل دولة
الخالفة)».
وأوضحت “دييل ميل” أن “أبا الحس�ن عثمان” ،يُعد من أصدقاء “أبي بكر البغدادي”
املق ّربين ،إلاّ أن خالف�ات نش�بت بينهما مؤخ�را أدت إىل تردي العالقة ،كاش�فة أن تلك
الخالف�ات كانت ح�ول تزايد نف�وذ “املهاجرين” يف قي�ادة التنظيم بالع�راق ،باإلضافة
إىل خالفات بينهما حول أمور عس�كرية ،مثل التفجري يف مس�اجد الش�يعة بالس�عودية
والكويت ،وسري املعارك يف شمال سوريا.
أن األش�خاص الذين خ َّ
َ
طط�وا لالنقالب عىل البغدادي ،كانوا 
در العراقية
وبيّنت املصا ُ
ين�وون وضع عبوة ناس�فة أثناء مرور موكب�ه يف مدينة الرقة ،معق�ل تنظيم الدولة يف
سوريا ،إلاّ أن أحد أعضاء الخلية أخرب التنظيم بذلك ،واقتاد زمالءَه لإلعدام.
وعن جنس�يات قادة التنظيم الذين أعدموا بس�بب نيتهم “االنقلاب عىل البغدادي”،
زعمت صحف عراقية أن األشخاص بعضهم سوريون ،وآخرون من دول املغرب العربي
والـيَـمَ ـن والكويت ،باإلضافة إىل وجود شيشاني بينهم.

..
تابعوا قناة
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النفاق
العالمي !

كلمــــــة أخـــــيرة

من المؤسف حقًا أن يغدو
المسؤول الدولي رج ًال للسعودية!

محمد المقالح
تتح�د ُ
َّث األُمَ ـ�مُ املتح�د ُة ومبعوثُها الس�عودي عن
رضورة تطبيق املبادَرة الخليجي�ة بينما تعرف األُمَ ـم
املتح�دة ب�أن جمي َع بن�ود تل�ك املب�ادرة النطيحة قد
ُ
طبِّقت أَوْ انتهى زمانها وموضوعها تَـمَ ـاماً.
يعني يش�توا نس�تفتي على رئيس توافقي اس�مه
عب�ده ربه منص�ور هادي ليكون رئيس�اً مل�دة عامني 
ونعم�ل حصان�ة لعيل صالح ولعيل محس�ن ونش�كل
حكوم�ة مناصف�ة بين املؤتم�ر وحلفائه واملشترك
ورشكائ�ه (حميد يعني) ،ونعم�ل مؤتمر حوار وطني
ش�امل (آلية املبادرة) يف موفمبي�ك ،ونرفع نقاط عيل
ْ
ونوقف محارصة اإلخـوَان 
محسن من شوارع صنعاء
ملعسكر الصمع يف أرحب هههه.
ٌ
نفاق أ َ ْكـبَـر من هذا النفاق
بالله عليكم ه�ل هناك
العاملي ،أما حكاية القرار  ٢٢١٦فهذا يشتي له جلسة
خاصة لحاله.

عبدالحميد الغرباني
يج�دُ املتتبعُ لحدي�ث املبعوث
األممي إىل الـيَـمَ ـن ْ
إسمَ اعيْل ولد
َ
ُ القطيعة
الش�يخ أحمد ما يش�به
م�ع ق�ول الحقيق�ة ،وه�و أم� ٌر
ضرَ َ بَ  املس�اعي األممي�ة لتقريب
وجه�ات النظ�ر بين الفرق�اء
السياس�يني  يف الـيَـمَ ـ�ن ،كم�ا
أس�قط حيادي�ة األم�م املتح�دة
وجع�ل منه�ا كحصان ط�روادة
َ
حديث
لي�س إال ،أَوْ هكذا أظهرها
مبعوثه�ا األم�م لوس�ائل إعْ َل�اَم 

مختلفة آخرها الرأي الكويتية.
كان�ت األم�مُ املتح�د ُة قب�ل وص�ول وف�د املكون�ات السياس�ية
الـيَـمَ ـني�ة إىل جني�ف نشرت بيانا ً أك�دت خالل�ه أن مؤتم َر جنيف
سينعقد بني املكونات السياسية ،غدا َة وصول وفد املكونات لم تلتزم 
َ
وسعت لحوار بني فريقني وطرفني يمثل ُكلَّ فريق 
األمم املتحدة بذلك
إض َ
س�بعة ممثلنيَ ،
اف ًة إىل ثالثة مستش�ارين لكل ط�رف ،يف خطوة
لجعل املكونات السياس�ية القادمة م�ن صنعاء يف ضفة ويقابلها يف
الضفة األ ُ ْ
ُ
ش�خصيات ال هوية لها وال تعرب عن مكون سيايس،
خ َرى
وذلك ما رفضته املكونات السياسية عىل اختالفها وتنوعها (أَن ْ َ
صـار 
الله وحلفاؤهم ،املؤتمر الش�عبي وحلفاؤه ،الحزب االشرتاكي ،حزب
البعث ،حزب الحق ،اتحاد القوى الشعبية ،الحراك الجنوبي).
ُ
ما َ
 املبع�وث األممي يف تنفيذ ما أكدت علي�ه األمم املتحدة من
ط َل
كون الحوار بني املكونات السياس�ية حتى اضطر لعقد جلساته مع
املكونات السياس�ية يف مق�ر إقامتها يف جنيف بع�د رفضها الذهاب
وعقد الجلس�ات يف مبنى األمم املتحدة مع املبعوث األممي نفس�ه أ َ ْو
ً
تعد معنية بالش�أن الـيَـمَ ـني أَوْ ما كان املبعوث
مع ش�خصيات لم
األممي يصفها بوفد الحكومة ،تجاهلت املكونات السياسية مماطلة
املبعوث األمم وانحيازه ألجندات قوى دولية وواصلت عقد الجلسات
مع�ه وم�ع نائبه يف مق�ر إقامتها ،وبما س�بق يظه�ر أن مَ ن انقلب
عىل م�ا ورد يف بي�ان األمم املتح�دة الداعي ملؤتمر جني�ف وبوصفه
حوارا ً يمني�اً ،بني «مكونات يمنية» هو املبع�وث األممي ال املكونات
السياس�ية املتهمة بذلك من ولد الش�يخ وغريَ مرة خالل ترصيحاته
لوسائل اإلعْ لاَم ومنها الرأي الكويتية
إنقالب ولد الش�يخ عىل مبادرة املكونات السياسية بعد التفاهم
حولها
و َر َد يف حديث املس�ؤول ال�دويل لصحيفة ال�رأي الكويتية صباحَ
الجمع�ة اته�امٌ للمكون�ات السياس�ية باالنقلاب عىل م�ا وصفها
بمب�ادرة ُ
طرح�ت يف مش�اورات لي�ل الخمي�س م�ن وف�د الحوثيني 
واملؤتم�ر ،حد تعبريه ،وتضمن�ت القبو َل بالق�رار  2.166والعمل به
فضلاً عن املوافقة عن االنس�حاب م�ن ُ
 املدُن الرئيس�ية ،والحقيقة
ُ
خلاف ذلك ،إذ أن املكونات السياس�ية طرحت على املبعوث األممي
نقاط�ا ً تركزت بين إيقاف دائم إلطلاق النار ورف�ع كامل للحصار 
ع�ن الـيَـمَ ـن وع�ودة للجيش واللجان الش�عبية لثكناته ومواقعها
العس�كرية وَبما ال يسمح بانتش�ار القاعدة أ َ ْو يمنع من مواجهتها،
ونما إىل مسامعنا كصحفيني شهدنا مشاورات جنيف أصوات ممثيل
املكون�ات السياس�ية ،وه�ي تذكر املبع�وث األممي بخط�ر القاعدة
وتس�تغرب تجاهل األمم املتحدة لذلك ،فضالً عن بحث الوسيلة ُ
 املثىل 
إلحياء العملية السياس�ية دون اشرتاطات تعقد املشهد أكثر ،انتهت
ُ
جلس�ة الخميس وقيل إن املبعوث األممي تفهم ما طرحته املكونات
السياس�ية وتواف�ق الجمي ُع عىل لق�اء ظهر الجمعة ،لكن�ه لم ي ْ
عود
ظه َر الجمعة وأرس�ل نائبَه وبه التقت املكونات السياس�ية ووجدت
يف جعبت�ه أ َ ْف َكـ�ارا ً وأطروحات مغايرة ملا طرحتها س�ابقا ً وقدمتها
للمبعوث األمم�ي ،أضاف املبعوث األممي ما يتج�اوز ما تم التوافق 
عليه مع وفد املكونات السياس�ية ،فاتحا ً ثغ�رات رفضتها املكونات
مسبقا ً كذلك وتضمنت األ َ ْف َكـار األممية التايل:
1ـ وضع آليات وبش�كل عاجل لوقف إطلاق النار ووضع اليات
للرقابة عىل القرار.2216
2ـ التفعي�ل الكام�ل لعم�ل وكاالت االغاث�ة اإلن ْ َس�انية والتنفيذ
بآلي�ات التفتيش واملراقب�ة التي تقوده�ا األمم املتح�دة وبالتعاون 
معها.
3ـ انس�حاب الق�وات املتحارب�ة م�ن مناط�ق االقتت�ال واتخاذ
االجراءات ملحاربة اإلرهاب ومنعه من االنتشار.
4ـ التقيُّ ُد بآليات التفتيش التي تقودها األمم املتحدة بشان توريد
املواد التجارية عرب املنافذ البحرية والربية والجوية.
5ـ التأكيد مجددا ً عىل احرتام القانون اإلن ْ َس�اني واالمتثال ملواده
التي تتعلق بحماية املدنيني وتوفري املساعدات اإلن ْ َسانية.
6ـ تنظي�م املبعوث العام ملش�اورات سياس�ية يص�ار خاللها إىل
التداول يف مرجعيات الحوار وَانتاج سلطة مسؤولة.
رأت املكون�ات السياس�ية أن البنودَ الس�الفة تج�اوزت املتوافق 
عليه يف جلس�ات الس�ابقة ،وأنه ال يمكن القبول بمراقبني دوليني يف
َ
الـيَـمَ ـن ،فضالً
عن رفضها محاولة حرش قرار مجلس األَمن بوقف
العُ ـ ْدوَان الذي يجب أن يتوقف دون اشتراطات ،كما أن االنس�حابَ
م�ن جان�ب الجيش وَاللجان الش�عبية غير وارد دون إنتاج س�لطة
مس�ؤولة تتس�لم األمن وَتواجه اإلرهاب وَالتنظيم�ات اإلرهابية ــ 
ٌ
وهنا موقف واضحٌ  للمكونات السياسية من اإلرهاب وَالعُ ـ ْدوَان عىل 
حَ ٍّد سواء! ،ذلك أن التنظيمات اإلرهابية تستغله كمظلة لنشاطها.
ويف املالحظ�ات على النق�اط الس�ت نج� ُد أن النقط�ة الرابع�ة
س�تصريُ بالـيَـمَ ـن نحو حصار اقتصادي جديد شبيه بقطاع غزة!،
كم�ا يتضح بالتدقيق واإلمعان يف النقاط الس�ت الس�ابقة أن الدو َر
الحي�ادي الذي كان م�ن املفرتض أن تلعبه األمم املتحدة س�قط بعد
أن ب�دا أن أ َ ْف َكـ�ا َر ورؤى مبعوثها للـيَـمَ ـن ليس�ت عىل قطيعة مع
الرغب�ة الس�عودية ،ناهيك ع�ن أن مقارنتَه�ا بما قدمت�ه املكونات
السياس�ية للمبعوث يفص�حُ عن اعتماده الكذبَ يف حديثه لوس�ائل
ُ
َل�اَم خ ُ
اإلعْ
صوص�اً الخليجي�ة منها ،إنه من املؤس�ف حق�ا ً أن يغدو
املسؤو ُل الدويل ُّ رجالً للسعودية!!.

الجزيرة والعربية

شبل يماني..

في مظاهرة األمس التي خرجت للتنديد بالموقف المتخاذل لألمم المتحدة تجاه
الوضع اإلنساني في اليمن وتسترها على ما يحصل للشعب اليمني من جرائم من قبل العدوان السعودي

«الجزي�رة» ترف�ع قتىل مليش�يات الحوث�ي وقوات
املخلوع بمع�دل  ١٠٠قتيل باليوم و»العربية» تخفض
الرقم إىل النصف أَي بمعدل  ٥٠قتيالً باليوم ..ملاذا؟.
«الجزيرة» برتاجع أل َ ْ
صـحَ ـابها لدى الس�عودية من
ْ
ش�ان يرفعوا الدعم للمقاومة اإلخـوَانية عىل أ َ َ
سـاس
أنه�ا تش�تغل يف امليدان جيدا ً وتفتك بأعداء الس�عودية
أكث�ر م�ن طائ�رات الس�عودية نفس�ها ،يف املقاب�ل
«العربي�ة» تري�د أن تنق�ص الرقم من ش�ان تخفض
الدعم عىل أ َ َ
سـاس أن املرتزقة ال يعملون جيدا ً كما هو 
مطلوبٌ  منهم.

معركة اليمن ورمضان وغزة..
مقابل حلف الشيطان!
علي المحطوري
َّ
وهو الش�ـعْ ـبُ يف الس�احات دوما ً حارضٌ يزأر :الله أكرب ،ال هوان ،وال ضعف
َّ
إىل الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـن�ي يف مظاهرته الرمضانية األوىل
وال تراج�ع .مليون تحية
يف املئوية الثانية من العُ ـ ْدوَان الثالثي األمريكي السُّ�عُ وْديّ  اإلسرْ َ ائيْيل ،ولقد كانت
َ
إال أن يحرشوا أنفس�هم بني 
يف مأمن من أمره�ا ،فأبى الحمقى فيها
السُّ�عُ وْديّة
ٍ
أع�داء الـيَـمَ ـ�ن ،فليتحملوا عواقبَ ذل�ك ،وما يذوقونه يف الح�دود إال بعضاً من
رشارات الغضب الـيَـمَ ـني الذي سيرُمي بها عىل مَ هَ ٍل من أمره ،مستعينا ً بالله يف
رضباته تلك التي تزلزل األرض من تحت دباباتهم وتحرقها ،وتس�قط طائراتهم،
ٌ
رضبات تنرشُ  الرعبَ يف نُخبة الجيش السُّعُ وْديّ  ،ومد ّربيه
وتُنزلهم من صياصيهم،
ُ
جيش ال 
وتس�حق ما تبقى من هيبة جيش غادر ،وجبان،
الصهاينة واألمريكان،
ٍ
عل�م له بالحرب ،وال خبرة لديه يف القتال ،ول�وال صرب قيادة الث�ورة الـيَـمَ ـنية
َّ
لكان الشـعْ ـب قد انتقل بمظاهراته إىل ما وراء الحدود ،وسيفعلها ،ما لم يتوقف
ذلك العدو السُّ�عُ وْديّ  املجرم ،العديم األخالق حت�ى لكأنه إسرْ َ ائيْل ،وإسرْ َ ائيْل هو،
ُ
أخب�ث خلق الله ،والرش املطلق الذي ال نهض�ة لألمة العربية إال بهزيمة
وكالهم�ا
ذلك الحلف السُّ�عُ وْديّ  اإلسرْ َ ائيْيل األمريكي ،وال قيام�ة تقوم للعرب حتى تنكرس 
ش�وكة املجرمني القتل�ة ،وإال أين وكيف تفّس�رّ جرائم آل ُ
س�عُ ـوْد بحق املدنيني 
العزل ،وآخرها مجزرة س�وق عاهم بمحافظة حج�ة قبل فج َر أمس األحد ،وهو 
ٌ
س�وق يرتاده عامة الن�اس من مختلف املناط�ق ،أين األمم املتح�دة؟ إنها مجرد 
م�زاد عاملي جرى اخرتاع�ه للبيع والرشاء يف مصائر الش�عوب ،ومن�ذ قيامها إىل
َّ
ُ
إنها ال تقف إىل جانب الش�عوب،
اآلن م�ن هو الش�ـعْ ـب الذي وقف�ت إىل جانبه؟
تقف إىل جانب ُ
ُ
ش�ذَّاذِ  اآلفاق واملحتلني ،ومحنة فلس�طني أكرب وصمة عار يف
هي
تَأري�خ ذلك الدكان األممي ،..فيا ش�عبَنا الـيَـمَ ـني الثائر العظيم ..تذكر أنك أنت
َّ
الش�ـعْ ـبُ  األوحدُ الذي َ
كنت يف مثل هذه األيام قبل عام تخرج يف مظاهرات طوال
ش�هر رمضان ،وطوال العُ ـ� ْدوَان اإلسرْ َ ائيْيل عىل غزة ،وها أن�ت اآلن يُعتدَى عليك
م�ن قبل إخوان الش�ياطني ،وحلفاء الصهاينة ،فمعركت�ك اليوم هي معركة غزة
باألمس ،فتوكل عىل الله وواصل ثورتك املباركة ،ولك النرص ،ولك املستقبل ،فليس
ار العالم إال أنت ،..فخض غمرات
يف الجزيرة العربية ش�عبٌ يصار َع ويق�ار ُع أرش َ
ً
 مكللة بالسيادة واالستقالل والكرامة والعزة
املوت أنّى كانت س�توهبُ  لك الحيا ُة
واملجد الخالد إن شاء الله.

خواطر رمضانية:

الجُ معة املقبلة يومَ القدس العاملي ،..وخروجُ َّ
 الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني س�يك ُ
ون
ٌ
ٌ
ووثيقة تَ
أريخية عىل أن الثورة الس�بتمربية خيار الـيَـمَ ـن االسرتاتيجي،
مدوياً،
وأن العُ ـ ْدوَان السُّ�عُ وْديّ عىل الـيَـمَ ـن هو عُ ـ ْدوَان عىل فلس�طني ،تَمَ اما ً كما هو 
االحتالل اإلسرْ َ ائيْيل أرض فلس�طني من أساس�ه هو عُ ـ ْدوَان على الـيَـمَ ـن وكل
َّ
ً
ش�عوب املنطق�ة ،وأن العُ ـ ْدو َ
إال ثقة
زاد الش�ـعْ ـبَ  الـيَـمَ ـني
َان السُّ�عُ وْديّ  م�ا
بصواب الطريق ،ويقينا ً بأمان الوصول ،وحتمية النرص.

