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 60رياالً

ناطق أنصار اهلل يؤكد أن السيد عبدالملك
الحوثي ال يمتلك أي حساب على مواقع
التواصل االجتماعي ويدعو وسائل اإلعالم
عدم االنجرار خلف إعالم تحالف العدوان

رئيس اللجنة الثورية العليا:

الخيارات اإلستراتيجية
كفيلة بأن تجعل العدو
يراجـــع حساباته ألف مرة

مذبحة كبرى بتعز..
العدوان السعودي األمريكي
يفتك بحي سكني بالمخا
و 300ما بين شهيد وجريح
ملف العدد:

الغزو السعودي اإلماراتي يصطدم ببسالة
الجيش واللجان ويحصي قتاله وخسائره
الجيش واللجان الشعبية تقتل  40من القاعدة ومرتزقة العدوان وتعطب  29عربة
مدرعة وتقصف مقر عمليات الضباط اإلماراتيين وتقتل عدد ًا كبير ًا منهم وتفشل
محاولة تقدم عناصر القاعدة والغزاة باتجاه دار سعد والوهط والعريش.
بإشراف سعودي وتوجيهات هادي عناصر القاعدة
تعدم  12شابًا من الحراك الجنوبي السلمي بمحافظة عدن
إعالم هادي واإلصالح يختلقون «جريمة دار سعد»
بصور مفبركة وينسبون مسؤوليتها للجيش واللجان الشعبية
مراحل تمييع القضية الجنوبية!
السعودية وهادي واإلصـالح والقاعدة ..جنبًا إلى جنب

الحكيمي للسعودية:

عدوانكم على اليمن
خاتمة البقاء
هدنة «حق»
يراد بها «باطل»!

القاعدة تذبح خطيبا
سلفي ًا لرفضه العدوان بمأرب
الشعب بصوت واحد:
نطالب بالخيارات االستراتيجية
وندين الصمت الدولي إزاء
جرائم العدوان السعودي
األمريكي
مليشيا القاعدة واإلصالح
تمارس إعدامات يومية بحق
مواطنين وتفجر 80ألف اسطوانة
غاز في سد الجبلين بتعز

 2متابعات

ينثالالانينثالاثالا 27نينثالالاينثالاثالالا

�إ�ستمرار ق�صف املواقع الع�سكرية ال�سعودية يف جنران وجيزان بع�شرات ال�صواريخ

تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية
في محافظة مأرب وفرار جماعي
لعناصر القاعدة واإلصالح

الجيش واللجان الشعبية يقتحمون موقع الشعبية العسكري في
ظهران عسير ويقصفون مدينة الملك فهد في نجران
 -خاص :

ُ
ُ
الشعبية اقتحا َم
الجيش واللجا ُن
يواصل
عددٍ من املواقع العس�كرية للعدو السعودي
يف مناطق نجران وعسري وجيزان إضافة إىل
إطالق عدد من الصواريخ عليها.
ُ
ق�وات الجي�ش واللج�ان
واقتحم�ت
الش�عبية ،أم�س األح�د ،موق� َع الش�عبية
العس�كري يف منطقة ظهران عسري ودمرت
آليتني عسكريتني.
وقصف�ت الق�وة الصاروخي�ة للجي�ش
واللج�ان الش�عبية رئاس�ة محاك�م نجران
ومدينة امللك فهد يف منطقة نجران بعدد من
الصواريخ.
وقال�ت مص�ادر عس�كرية لصحيف�ة
َ
مدفعي�ة الجي�ش
«ص�دى املسيرة» :إن

واللج�ان الش�عبية دك�ت موق�ع املع�زاب
العس�كري الس�عودي يف جي�زان بع�دد من
القذائ�ف ،كم�ا قص�ف الجي�ش واللج�ان
الشعبية موقع السودة العسكري السعودي
يف جيزان بسلسلة من الصواريخ.
ولف�ت املص�ادر إىل أن الجي�ش واللجان
الش�عبية قصف�وا بصواريخ غ�راد منطقة
ظهران يف عسير إىل جانب معس�كري قزع
والعين الحارة يف جيزان بعرشات الصواريخ
باإلضاف�ة إىل مواق�ع املش�يح والس�ودانة
والخوبة والق�رن واملعطن وموق�ع الرديف
العسكري بمنطقة جيزان.
ويأت�ي ه�ذا القص�ف ردا على الجرائم
البش�عة التي يرتكبها العُ ـ ْدوَان السعودي يف
حق الشعب الـيَـمَ ـني ومقدراته.
وأكد مصدر عسكري مس�ؤو ٌل أن القوة
الصاروخي�ة للجي�ش واللج�ان الش�عبية

أمط�رت موقع علب العس�كري الس�عودي
يف منطق�ة ظهران عسير بعرشات القذائف
ومنطق�ة املعط�ن يف جي�زان بع�دد  م�ن
الصواريخ.
وأش�ار إىل أن النريان اشتعلت يف معسكر
املحرقة يف جيزان بعد قصفه بـ 37صاروخا ً
من قبل الجيش واللجان الش�عبية ،الفتا إىل
أن القوة الصاروخية أطلقت عرشة صواريخ
على موقعي الخنج�رة واملعط�ن يف جيزان،
وك�ذا عدد من صواريخ «النجم الثاقب» عىل 
مواقع عسكرية سعودية يف جيزان.
كم�ا أطلقت الق�وة الصاروخية للجيش
واللج�ان الش�عبية ي�وم أمس صلي�ات من
الصواريخ عىل عدد من املواقع واملعسكرات
الس�عودية ،حي�ث أطلقت عشرة صواريخ
على مواقع امش�يح وس�بعة صواريخ عىل 
الخوبه الشمالية.

 -خاص:

وَأطلق�ت الق�وة الصاروخي�ة س�تة
صواريخ عىل منطقة السودانية وسبعة عىل 
موقع القرن وعرشة عىل خط املعطن.
كم�ا أطلق�وا ثالث�ة وثالثين صاروخ�ا ً
عىل معس�ك َري قزع وَالعين الحارة بجيزان
وَأطلق�وا ثماني�ة صواري�خ على الس�ودة
والخوبه الغربية.
وس�بق للجي�ش واللج�ان الش�عبية أن
أمط�روا مواق� َع املعزاب والخوب�ة يف جيزان
بالصواري�خ واملدفعي�ة ،مس�تهدفني ي�وم 
الس�بت املايض تجمُّ عاً لآلليات وجنود العدو
السعودي بموقع جالح يف جيزان.
وقصف�ت الق�وة الصاروخي�ة للجي�ش
واللج�ان الش�عبية رقاب�ة موق�ع الرملة يف
نج�ران بع�دد م�ن الصواري�خ ،وش�وهدت
أعمدة الدخان تتصاعد من املوقع.

الجيش واللجان الشعبية يستعيدون  10مواقع في أبين ويفشلون محاولة
لتقدم القاعدة ومرتزقة الرياض لاللتفاف على مدينة عدن من جهة تعز
 خاص :ُ
ِ
الجي�ش واللجا ُن الش�عبية التق ُّد َم بش�كل كبري
يواص� ُل
يف محافظ�ة أبني ،مكبّدين عنارصَ القاعدة ومليش�يا هادي
خسائ َر كبرية يف العتاد واألرواح.
وقال�ت مص�ادر أمني�ة لصحيف�ة «صدى املسيرة» :إن
الجي�ش واللجان الش�عبية تقدموا بش�كل كبير يف منطقة
الوضيع مس�قط الرئيس الفار عبدربه منصور هادي وقتلوا
ع�ددا ً كبريا ً من تلك العنارص يف ظ�ل انهيار وهروب جماعي
من مواقعه�م ،كما تم إعط�ابُ عدد من آلياتهم واس�تعادة
إحدى الدبابات التي كانت بحوزتهم.
ٌ
وح�دات من الجي�ش واللجان الش�عبية ،أمس
وأفش�لت
ً
محاولة لعنارص القاعدة ومرتزقة العُ ـ ْدوَان السعودي
األحد،
لاللتفاف عىل مدينة عدن من جهة الوهط – صرب.

وقال مصدر عس�كري لوكالة س�بأ :إن الجيش واللجان
الش�عبية تمكنوا من قت�ل وجرح عدد من عن�ارص القاعدة
ومرتزقة الرياض ودمّ روا أ َ ْكـثَـر من  9آليات عسكرية.
وأش�ار املص�د ُر إىل أن أبط�ال الجيش واللجان الش�عبية
كبّدوا عنارص القاع�دة ومرتزقة الرياض  10قتىل وأكثر من
 50جريح�ا ً يف جبهة بلة بمحافظة لح�ج وأعطبوا عددا ً من
آلياتهم العسكرية.
ويف محافظة أبني أكد املصدر أن الجيش واللجان الشعبية
تمكنوا من اس�تعادة وتطهري  10مواقع كانت تحت سيطرة
عنارص القاعدة واملليش�يات املمولة من العُ ـ ْدوَان السعودي
بع�د توجي�ه رضب�ات موجع�ة له�م ..الفت�ا ً إىل أن الجيش
واللجان الش�عبية يس�جلون أروع املالح�م البطولية يف دحر
عنارص القاعدة ومرتزقة العُ ـ ْدوَان.
وطمأن املصد ُر أبنا َء الشعب الـيَـمَ ـني أن أبطا َل الجيش
واللج�ان الش�عبية متواج�دون يف جبه�ات الصم�ود لتنفيذ

املهام املوكلة إليهم لتأمني وتطهري املناطق التي تتواجَ دُ فيها
عنارص التطرف واإلره�اب القاعدية ومرتزقة الس�عودية..
َ
الجيش واللجان الش�عبية لن يألوا جهدا ً يف إفش�ال
مؤكدا ً أن
ُكلِّ املؤامرات التي تحاك ضد الوطن وتنتهك س�يادة حارضه
من قبل العُ ـ ْدوَان الس�عودي الربب�ري ومرتزقته من عنارص
القاعدة وغريهم.
ويف محافظة لحج تم ّكن الجيش واللجان الشعبية ،أمس
األحد ،م�ن تدمري آليتني عس�كريتني تقلان مرتزقة النظام 
ُ
إحراق  8آليات عسكرية يف
السعودي يف مثلث الوهط ،كما تم
املفرق ذات�ه ،موقعني العدي َد من القتىل والجرحى يف صفوف
مرتزقة السعودية.
ويف محافظة الضالع تم ّكن الجيش واللجان الشعبية من
قتل قائ�د جبهة لكمة صالح من عن�ارص القاعدة ومرتزقة
الرياض.

فيما متار�س ملي�شيا القاعدة والإ�صالح �إعدامات يومية بحق مواطنني بينهم ع�سكريون عائدون من باب املندب
ومتنع املحالت التجارية من بيع املالب�س الن�سائية

 خاص:ُ
الجيش واللجا ُن الشعبية ،أمس
تم ّكن
األح�د ،من تأمين منطقة صبر بالكامل
بعد القضاء عىل  ُك ّل العنارص التي تس ّللت
صباحا ً إىل مثلث الوهط.
كم�ا تم ّك�ن أبط�ال الجي�ش واللجان
الش�عبية م�ن تطهير منطق�ة حدن�ان
بالكامل التابع�ة ملديرية مرشعة وحدنان
يف محافظة تعز من بقايا عنارص القاعدة
ومرتزقة السعودية.
َ
الجي�ش واللج�ان
وأف�اد مراس�لنا أن
الش�عبية قام�وا بتأمين كاف�ة املراف�ق 
الحكومي�ة يف املنطقة ،بع�د عملية كبرية
أدت إىل ط�رد عن�ارص القاعدة ومليش�يا
ْ
اإلصــلاَ ح من املنطقة.
وق�د قتل بع�ض أف�راد تل�ك العنارص
قب�ل أن يف�ر من تبق�ى منها أم�ام تقدُّم 
أبط�ال الجيش واللجان الش�عبية ،ويمثل
ه�ذا التقدم إنجازا ً ميدانيا ً كبريا ً يف س�بيل
تطهير محافظة تعز وباق�ي املحافظات
الـيَـمَ ـني�ة من عنارص القاع�دة وأدوات
السعودية.

ُ
الجي�ش
وي�وم الس�بت امل�ايض ش�ن
واللجان الش�عبية هجوم�ا ً قويا ً عىل عدد 
م�ن مواق�ع عن�ارص القاع�دة ومرتزقة
التحالف الس�عودي األمريك�ي ،وذلك من
ثالثة محاور األول م�ن كالبة والثاني من
عصيفرة واملحور الثالث من جهة مرشعة
وحدنان ،وتم طرد العمالء من عدة مباني
كان�وا يتمرك�زون فيه�ا وأوقع�وا فيه�م
خسائ َر فادحة.
وقال�ت مص�ادر َ
خ َّ
ـاصـة ل�ـ «صدى
املسيرة» إن الجي�ش واللج�ان الش�عبية
تمكنوا من تأمني ق�رى املجارين وعددها
 4قرى ،وقرية رصادة وقرية القبلة وقرى
مرشع�ة ،وت�م دح�ر القاع�دة واملرتزقة
منها.
ُ
َ
الجيش واللجان الش�عبية بعد
ووصل
ذلك إىل قرية حدنان والتقوا بأفراد الجيش
واللجان الش�عبية الذين كانوا يتمركزون
فيه�ا م�ن قب ُل ،كم�ا تم اعتق�ال عدد من
أفراد تلك العصاب�ات املأجورة التي باعت
م�ن التحالف الس�عودي األمريكي وطنَها
وشعبها من أجل أطماع َ
خ َّ
ـاصـة.
ويف س�ياق متص�ل أف�ادت مص�اد ُر
ْ
واإلصــلاَ ح
مطلعة أن مليش�يا القاع�دة

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون736891529 – 01314024:
771126033

ذبحت خطيباً �سلفياً يف م�أرب� ..إىل جانب
ت�صفية �شباب احلراك اجلنوبي

 -خاص:

التابع�ون للقاع�دة م�ن البيض�اء وأبين 
والصومال.
ُ
وأغلبية املقاتلني املنتمني إىل القاعدة يف
تعز هم من الذين س�بق تجنيدُهم للقتال
يف أفغانستان منذ الثمانينيات.
أم�ا املقاتل�ون مع ما يس�مى مقاومة
م�ن محافظ�ة تعز فلا يتج�اوزون 300
فرد.
وأش�ارت املص�ادر إىل أن املواطنين يف
تعز مستاءون من تواجد مليشيا القاعدة
ْ
واإلصــلاَ ح يف املدينة وس�يطرتهم عليها،
ً
ـاص ً
َ
خ َّ
ـة وأنها أ َ ْ
مش�تعلة وغري
صـبَـحت
ُ
املناطق التي يس�يطر
آمن�ة ،فيما تحظى
عليه�ا الجي�ش واللجان الش�عبية باألمن
واألمان والحياة الطبيعية.
ْ
واإلصــلاَ ح يف
وقامت مليشيا القاعدة
أي�ام العيد بمنع املحالت التجارية من بيع
املالبس النسائية أو عرضها ومَ ن خالفهم
قاموا برضبه أو قتله.
وقال�ت املص�ادر :إن هان�ي عتي�ق 
املس�ؤول األمني للقاع�دة يف املناطق التي
يس�يطرون عليه�ا يُعتبرُ م�ن أصح�اب
الس�وابق بالتقط�ع ورسقة ونه�ب أموال
املواطنني سابقاً.

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

ّ
ُ
قوات الجيش واللجان الش�عبية تقدما ً كبيرا ً عىل كافة الجبهات
حقق�ت
ْ
واإلصــلاَ ح ومقتل
بمحافظ�ة مأرب ،وس�ط فرار جماعي لعنارص القاع�دة
العرشات منهم.
ُ
قوات الجيش واللجان الش�عبية باتجاه مدينة مأرب
التق�دم الذي حققته
من ش�مالها وجنوبها وغربها وس�يطرتها على املواقع والتب�اب التي كانت
ُ
ُ
املليش�يات اإلرهابية يجعل حسم املعارك يف مأرب بشكل نهائي
تتمرتس فيها
مسألة وقت.
وبحس�ب مصدر عس�كري فإن ق�وات الجي�ش واللجان الش�عبية قامت
ْ
واإلصــَل�اَ ح يف منطق�ة «الضي�ق» الواقعة يف
بمح�اصرَ ة عن�ارص القاع�دة
ري منه�م ،بينهم قيادات لقيت مرصعها
«املخ�درة» ،وتمكنت من قتل عددٍ كب ٍ
وأخرى فقدت االتصا ُل بالعنارص التي فرت من مواقعها يف جبهة الضيق رغم
اإلس�ناد الج�وي من قبل طريان العُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريكي الذي فش�ل يف
مساعدة تلك العنارص التي شهدت انهيارا ً كبريا ً يف صفوفها.
أما الجهة الغربية ملدينة مأرب فقد ش�نت قوات الجيش واللجان الشعبية
ْ
واإلصــلاَ ح يف مواقعها يف املدينة وتدمري
هجوم�ا ً مباغتا ً عىل عنارص القاعدة
ع�دد م�ن الدبابات التي كانت تلك العنارص مس�تولية عليها وتس�تخدمها يف
عملياته�ا العس�كري ،حيث يوث�ق اإلعالم الحرب�ي املرافق للجي�ش واللجان
الشعبية ُك ّل االنتصارات التي تتحقق.
وحقق الهجوم تقدماٍ كبرياٍ لقوات الجيش واللجان الش�عبية التي وصلت
إىل النقاط األمنية.
وبحس�ب املصدر العسكري أَيْضاً فقد ش�هدت مأرب من الجهة الشمالية
ْ
واإلصــلاَ ح منها.
استعاد َة املواقع املحاذية للمدينة وفرار عنارص القاعدة
هذا وتش�هد مأربُ من اتجاهات الش�مال والغ�رب والجنوب قيا َم الجيش
واللجان الش�عبية بتمش�يط املواقع والتباب التي ف َّرت منها عنارص القاعدة
ْ
واإلصــلاَ ح.
فعلى الجهتين الجنوبي�ة والغربية تظه�ر املش�اهد التي وثقه�ا اإلعال ُم
وس� َ
الحرب�ي لحظ�ات الف�رار الجماع�ي لعنارص القاعدة َ
ط تح�رك الجيش
واللج�ان الش�عبية إلح�كام تطويق تل�ك العن�ارص يف آخر معاقلهم بش�كل
مس�تمر ،حيث يتقدم الجيش واللجان الشعبية يف أ َ ْكـثَـر من منطقة؛ بهدف
حس�م معركة مأرب وتأمينها ،وكذا تأمني الط�رق أمام ناقالت النفط والغاز
الت�ي تتع َّر ُ
ْ
واإلصــلاَ ح؛ به�دف االبتزاز وعزل
ض لتقطعات عن�ارص القاعدة
املحافظة وتحويلها إىل س�احة للتدريب ومعسكرات لتخريج عنارصها بدعم
سعودي تحت شعار املقاومة.

عناصر القاعدة تتولى تصفية
األئمة والخطباء الرافضين للعدوان

أبطال الجيش واللجان الشعبية يتمكنون من تأمين منطقة
صبر بالكامل ويكبدون العمالء خسائر فادحة
تق�وم بإعدام�ات جماعية يومي�ة يف تعز
ُ
بالق�رب من مكتبة الس�عيد ويف أي مكان
تسيطر عليه.
وق�ال ش�هود عي�ان بأن�ه ت�م إع�دام 
عدد م�ن العس�كريني العائدي�ن من باب
ِّ
موضحني أن
املن�دب لقض�اء إجازاته�م،
ُ
تتفحص هويات
مليش�يا القاعدة وهادي
املواطنني «البطائق» ،فمن كان هاش�ميا ً
أو زيدي�ا ً تعم�د إىل إعدامه ،وك�ذا من كان
من سكان الجحملية يتم إعدامُه فوراً.
وقال�ت املص�ادر :إن أي ش�خص أو
مواطن يعارض توجهاتهم أو ال يوافقهم
الرأي يقومون بإعدامه عىل الفور.
ه�ذا وتتقاس�م مليش�يا القاع�دة
ْ
واإلصــَل�اَ ح املناط�ق يف تع�ز ،فمنطق�ة
املوش�كي والروض�ة يتواج�د فيه�ا أتباع
حم�ود املخلايف م�ن رشع�ب واملقاتلون
هناك ينتمون إىل حزب ْ
اإلصــلاَ ح ويأتون
من إب وصنعاء غالباً.
أم�ا الس�لفيون والقاع�دة فه�م
متواج�دون يف ح�وض األرشاف واألكم�ة
والجمه�وري واملدين�ة القديم�ة ،وأعلام 
َ
املناطق وخ َّ
ـاصـة
القاعدة منترشة يف تلك
فوق قس�م الجمهوري ،ويتوافد املقاتلون

( ددعلالاا

تواصل عنارصُ تنظيم القاعدة اإلرهابي العمَ َل جنبا ً إىل جنب مع العُ ـ ْدوَان
السعودي األمريكي يف مختلف الجبهات وعىل كافة الصعد.
وتتوىل عن�ارصُ القاعدة تصفية خطباء املس�اجد بطرق بش�عة بمختلف
انتماءاته�مُ ،
خ ُ
صوْص�ا ً الذي�ن اتخ�ذوا موقف�ا ً رافض�اَ للعُ ـ ْدوَان الس�عودي
األمريكي عىل الـيَـمَ ـن.
ففي مأرب أقدمت عنارص القاعدة عىل ارتكاب جريمة بشعة يوم الجمعة
املاضية بحق إمام وخطيب جامع بمنطقة الجدعان.
وقامت تلك العنارص بذبح الخطيب الذي يدعى أبو عبدالرحمن السليماني
وفصل رأس�ه عن جس�ده ،وهو إمام وخطيب جامع الكولة بمحافظة مأرب
وألقت برأسه يف منطقة نائية قبل أن يعثر عليها سكا ُن املنطقة.
يذكر أن الشهي َد السليماني كان من طالب دار الحديث السلفي بمأرب غري
َ
مواقف�ه كانت ضد العُ ـ ْدوَان الس�عودي عىل الـيَـمَ ـ�ن ،وهو ما دفع بتلك
أن
العنارص لذبحه بتلك الطريقة الوحشية.
ويف ه�ذا املضم�ار س�بق واغتال�ت عن�ارصُ تنظي�م القاع�دة اإلرهاب�ي
بحرضموت إمام وخطيب مسجد الحزم يف منطقة شبام حرضموت ،وذلك يف
التاسع عرش من يونيو املايض خالل شهر رمضان املبارك.
وأطلقت تلك العنارص النا َر عىل الش�يخ حسين العيدروس إمام املس�جد
وأردوه قتيلاً عىل الفور ،بينما كان يف طريقه للمس�جد ليؤم املصلني املؤدّين
لصالة العشاء والرتاويح.
ف العيدروس برفضه للعُ ـ ْدوَان السعودي عىل الـيَـمَ ـن واتخذ موقفا ً
وعُ ِر َ
معادياً له ،مما دفع القاعدة الغتياله بعد اعرتافها بمشاركة مليشيات هادي
ْ
واإلصــلاَ ح يف القتال يف  11جبهة داخلية.
ول�م تقتصر خدمة عن�ارص القاع�دة للعُ ـ ْدوَان الس�عودي على تصفية
الخطباء وأئمة املساجد ،بل وصلت لتصفية شباب الحراك الجنوبي غري املوايل
ُ
حكومة الفار هادي بالرياض ،وش�ملت
للس�عودية ضمن قوائ َم أعلنت عنها
أعدادا ً كبري ًة من شباب الحراك بعدن وإلصاق تهمة التواطؤ بهم.

مدير التحرير:
أحمد داوود

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع المطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com
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ناطق أنصار اهلل يؤكد أن السيد عبدالملك الحوثي ال يمتلك أي حساب على مواقع
التواصل االجتماعي ويدعو وسائل اإلعالم عدم االنجرار خلف إعالم تحالف العدوان
 خاص:ُ
الرس�مي ألَن ْ َ
ـصـار الله
ُّ
الناطق
أ َّكـ� َد
محم�د عبدالسلام أن الس�ي َد عبدامللك
الحوث�ي ال يمتل� ُك َ
ٍ
حس�ابات عىل 
أيَّ�ة
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ،س�وا ٌء
موقع تويرت أو موقع فيسبوك.
ج�اء ذل�ك توضيحا ً عىل م�ا نرشته
ُ
بع�ض وس�ائل اإلعْ ـَل�اَم م�ا اعتربت�ه
ٍ
ترصيح�ات للس�يد عبدامللك عرب موقع
تويرت ،وتضمَّن�ت موقفا ً ألَن ْ َ
ـصـار الله
من الهُ ـ ْدنَـة.
وقال عبدالسلام « :توضيحاً ملا ورد 
يف بع�ض وس�ائل اإلعْ ـلاَم ع�ن موقف
صدر ألَن ْ َ
ـصـار الله عرب حساب مزعوم 
للس�يد عبدامللك ب�در الدي�ن الحوثي يف
تويرت بأن هذا غريُ صحيح ،فال حسابَ
للسيد عبدامللك بدر الدين الحوثي ال عىل 
تويرت وال أيَّة وس�يلة تواصل اجتماعي
أخرى».
وأض�اف عبدالسلام أن أيَّ موق�ف
ألَن ْ َ
ـصـ�ار الل�ه يص� ُد ُر ع�ن الناط�ق 
الرس�مي أو بيانات املجلس الس�يايس،
داعيا ً «وس�ائل اإلعْ ـَل�اَم الحريصة عىل 
َ
َّ خل�ف وس�ائل
مصداقيته�ا أال تنج�ر
إعْ ـَل�اَم تحال�ف العُ ـ� ْدوَان الس�عودي
األمريك�ي ،وعليها تح�ري الدقة وعد ُم
نس�بة أي موق�ف رس�مي إال  عبرَ
مصادره الرسمية».
وتعليق�ا ً على نشر  ترصيح�ات
مزعومة للس�يد عبداملل�ك الحوثي عرب
حس�اب مزيَّف باسمه قال عبدالسالم:

«إن اللج�و َء إىل اختلاق حكاي�ة تويرت
يكش ُ
اآلن ِ
�ف عن مَ دَى هشاشة إعْ ـلاَم 
العُ ـ� ْدوَان رغ�م ما لديه م�ن إمكانات،
وفش�له يف اختراق أو تضلي�ل الوع�ي
العام ،مم�ا اضطره إىل الك�ذب املفرط
َ
مواق�ف عبر 
واعتم�اد 
حسابات وهمية».
ُ
رئي�س
إىل ذل�ك أك�د
اللجن�ة الثوري�ة العلي�ا
محم�د علي  الحوث�ي
ع� َد َم تس� ُّلمه أيَّ خطاب
رس�مي م�ن األم�م
املتحدة بش�أن الهُ ـ ْدنَـة،
مطالب�ا ً األُمَ � َم املتح�دة
بإدان�ة دول عُ ـ� ْدوَان
التحالف الس�عودي التي
تنته� ُك القوان َ
ين الدولية
واإلنسانية ،مبينا ً أن تلك
ال�دو َل ال تمتلك الرشعية
للتدخ�ل يف الش�أن الداخلي للـيَـمَ ـن،
وأن القوانين واملعاهدات الدولية تح ِّر ُم
الوصاية عىل الشعوب.
ودع�ا الحوث�ي خلا َل لقائ�ه ي�وم 
َ
املنس�ق املقي�م لألم�م املتحدة
أم�س،
ل�دى الـيَـمَ ـ�ن باول�و ليمب�و ،األم َ
ني
الع�امَّ لألم�م املتح�دة ب�ان ك�ي مون
لزيار ِة الـيَـمَ ـن واإلطالع عىل األوضاع
اإلنس�انية إزا َء العُ ـ� ْدوَان الس�عودي
األمريكي عىل بالدنا.
ويف اللق�اء تح�د َ
ُ
رئي�س اللجن�ة
َّث
الثوري�ة العلي�ا عن خ� ْرق دول تحالف
العُ ـ ْدوَان السعودي للهُ ـ ْدنَـة التي دعت
لها األُمَ ُم املتحدة أواخ َر ش�هر رمضان

الكريم ..متسائالً عن دور األمم املتحدة
وموقفها إزاء ذلك.
ُ
رئي�س اللجن�ة الثورية
واس�تغرب
العُ لي�ا من اكتف�اء األمني الع�ام لألمم
ُّ
بالتأس�ف من خ�رق الهُ ـ ْدنَـة
املتحدة
بدال ً ع�ن اتخاذ املواقف
الت�ي تحمِّ � ُل دو َل
َ
املس�ؤولية
التحال�ف
يف انته�اك القوانين 
الدولي�ة .الفتا ً إىل حجم
الغض�ب واالمتع�اض
الش�عبي يف الـيَـمَ ـ�ن
على األم�م املتح�دة
والذي تجلىّ يف الخروج
الكبير يف مظاهرة يوم 
الجمعة الفائ�ت ،وندد 
املواطن�ون خالله�ا
بتخ�اذُل األم�م املتحدة
وتغاضيه�م عن جرائم
العُ ـ ْدوَان من خالل االس�تهداف املباشرِ 
للمواطنين  يف مختل�ف املحافظ�ات،
َ
تحت مرأى
فضلاً عن الحصار القات�ل
ومس�مع املجتم�ع ال�دويل ال�ذي ب�ات
يش� ّك ُل الغطا َء الس�يايسَّ ل�كل جرائم
العُ ـ ْدوَان.
ُ
رئي�س اللجن�ة الثورية
كم�ا تطرق
العلي�ا إىل م�ا تق ُ
�وم ب�ه دول تحال�ف
العُ ـ ْدوَان السعودي من دعم للجماعات
َ
الس�كوت عن
اإلرهابية ،مشيرا ً إىل أن
جرائ�م الس�عودية ودول التحال�ف يف
ٌ
حماقة ترتكبُها األمم املتحدة
الـيَـمَ ـن
يف ظ�ل ُقدرتها عىل إيقافه�ا من خالل
الضغوط الدولية.

عبداهلل �سالم احلكيمي خماطباً ال�سعودية:

عدوانكم على اليمن خاتمة البقاء والعداء بيننا أصبح أبديًا
 -خاص:

ش�ن السيايس الـيَـمَ ـني الكبري عبدالله سلام الحكيمي هجوما ً كبريا ً عىل اململكة العربية
السعودية ،ووصفها بأنها راعية اإلرهاب يف العالم .وقال الحكيمي خالل مداخلة له يف برنامج
دائ�رة الض�وء عىل قناة املسيرة :إن ارتكاب الس�عودية ملجزرة املخاء يؤكد م�ا كانت تطرحه
الواليات املتحدة عقب أحداث  11سبتمرب بأن السعودية هي راعية اإلرهاب يف العالم.
وأض�اف أن األمريكيين كانوا يقول�ون إن اإلرهابيني الذين قيل أنهم اس�تهدفوا الربجني يف
أمريكا هم سعوديون ،ونحن حينها تصدينا للواليات املتحدة يف حملتها ضد السعودية.
وزاد بقوله« :لكن السعودية اليوم ويف عدوانها عىل الـيَـمَ ـن باتت تمثل بؤرة الرش يف العالم
وبؤرة دعم اإلرهاب عىل مس�توى الكون كله ،ويجب أن يتأكد آل س�عود أنهم بجرائمهم التي
طال�ت الـيَـمَ ـ�ن كله؛ ألنهم يحلمون أن يجدوا لهم موطئ ق�دم يف الـيَـمَ ـن ،يجب أن يعلموا
وه�م يعلم�ون أن الدماء ال تزو ُل إال بالدماء ،نحن ش�عب ث�أرات ،أولياء الدم آلالف الش�هداء
والجرحى لن يرتكوا دماءهم تذهب هدرا ً أبداً ،وسوف ينتقمون من كل سعودي يجدونه داخل
الـيَـمَ ـن أو خارجه».
ولفت إىل أن جرائ َم الس�عودية يف الـيَـمَ ـن تتماثل تماما ً مع جرائم الكيان الصهيوني التي
ارتكبه�ا يف غ�زة ولبنان ،مشيرا ً إىل أن هذا التش�ابه يؤكد عمق التحالف الس�عودي األمريكي
الصهيون�ي والذي بدأ يظهر للعلن .وقال الحكيمي إن األمريكان يرصحون أنهم يديرون غرفة
العمليات ويتوالها خرباؤهم كي ال يحد َ
ُث إصابات كثرية.
ووجَّ ه خطابَه للسعودية قائالً« :عدوانكم هذا عىل الـيَـمَ ـن هو خاتمة البقاء لكم ،والعداء
التأريخي بيننا وبينكم أصبح اليوم عدا ًء أبديا ً ألجيال قادمة».

بعد قيام ال�سلطة املحلية بتوزيع الغاز يف ال�سوق ل�سد حاجة النا�س

مليشيا اإلصالح والقاعدة تفجر  80ألف أسطوانة غاز في منطقة الضباب بمحافظة تعز
 -خاص:

أقدم عد ٌد من عنارص حزب اإلصالح وتنظيم ما يس�مى القاعدة ،األحد املايض ،عىل تفجري منشأة
سد الجبلني بمنطقة الضباب التابعة لرشكة النفط الـيَـمَ ـنية .وتسبب هذا الهجوم يف انفجار اآلالف
من أسطوانات الغاز ،محدثا ً حريقاً هائالً لم تشهده تعز من قبل .وقال مدي ُر رشكة النفط بمحافظة
تعز :إن ما قامت به مليشيا القاعدة واإلصالح من تفجري منشأة سد الجبلني بمنطقة الضباب يعترب
جريمة بش�عة بكل ما تعنيه الكلمة ..معتربا ً أن ما لم يدمره التحالف الس�عودي األمريكي اإلرسائييل
دمّ �ره حلفاؤهم وعمالؤه�م يف الوطن .وأضاف يف ترصي�ح صحفي قائالً« :لقد ت�م تدمري ما يقارب
ثمانني ألف أس�طوانة كمخزون استراتيجي للمحافظة ،كنا كمواطنني بأم�س الحاجة إليه ،دمروه
بكل س�هولة ،حيث كانت السلطة املحلية بدأت بتوزيع بعض األسطوانات عىل السوق لحاجة الناس
َ
املكان بقذائف حرارية من
املاس�ة لها .وأفاد ش�هود عيان أن مليش�يا القاعدة واإلصالح اس�تهدفت
ُ
وتحدث
الجب�ل املطل عىل الس�د ،مما جعل االنفجارات الش�ديدة تص� ُل إىل املنازل املج�اورة للمنطقة
دماراً شامالً فيها.

ُ
رئيس اللجن�ة الثورية العليا
وأثن�ى
عىل املبعوث األممي الس�ابق جمال بن
َّ
توص َل مع املكونات
عمر الذي كان ق�د
السياس�ية إىل حَ ٍّل لألزمة يف الـيَـمَ ـن،
بفض�ل خربت�ه وجه�وده املتواصل�ة
لجمع املكونات السياس�ية عىل طاولة
الح�وار ..الفت�ا ً إىل أن تغييرَ املبع�وث
األممي الس�ابق جمال بن عمر بع َد تلك
الجه�ود الت�ي بذلها خطأ ٌ استراتيجي
أقدم�ت عليها األمم املتح�دة من خالل
تعيني ولد الشيخ بديالً عنه.
َ
املبعوث األممي الجديد ولد
وقال :إن
الش�يخ ال يعرف كي�ف ي ِ
ُكم ُل املش�وا َر
والخط�وات الناجح�ة لألم�م املتح�دة
ومبعوثها الس�ابق ..موضح�ا ً أن الحل
يكم�ن يف دع�وة األمين الع�ام لألم�م
املتح�دة ملجل�س األم�ن لعق�د جلس�ة
طارئة ملناقشة الوضع اإلنساني وإدانة
وتجري�م قت�ل املواطنين  واس�تخدام 
األسلحة املحرمة.
وكانت قوى العُ ـ ْدوَان عىل الـيَـمَ ـن
َ
الس�بت امل�ايضَ وبش�كل
ق�د أعلن�ت
ً
مفاج�ئ هـ ْدن َ ً
إنس�انية ُ
ُ
 مل�دَّة  5أيام 
ـة
تبدأ من مس�اء يوم أمس األحد وتنتهي
َ
إعالن تلك
ي�وم الجمعة القادمة ،لك�ن
ال�دول أبق�ى على الحص�ار البح�ري
والج�وي ،واشترط الت�زام  الجي�ش
واللجان الشعبية بهذه الهُ ـ ْدنَـة.
وج�اء ه�ذا اإلعلان عق�ب مذبحة
جدي�دة للعُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريكي
استهدفت حيا ً سكنيا ً يف منطقة املخاء
بمحافظ�ة تع�ز وعقب التدخ�ل الربي
ومحاولة غزو عدن.

هدنة (حق) يراد بها باطل!
 توفيق األديب:ُب َعيْـ� َد الجريم�ة المروَّعة التي ارتكبه�ا العُـ ْدو ُ
الس�عودي يف
َان
ُّ
المدين�ة الس�كنية َ
ـاصـة بالعاملي�ن يف محطة كهرب�اء المخاء,
الخ َّ
ٌ
َ
أطفال ونساء،
وأفضت إىل استش�هاد العرشات من المدنيين ..أغلبُهم
ُ
الرياض إىل رصف األنظار عن المأساة الكارثية التي خلّفتها
سارعت
مذبحة المخاء ،بالحديث عن ُهـ ْد َنـة إنس�انية من طرف واحد ،وهي
الت�ي تمنع�ت طوال ش�هر رمضان من االس�تجابة لكل المناش�دات
األممي�ة والضغوط الدولية التي دعت مختل�ف األطراف إىل ُهـ ْد َنـة
شاملة وغير مرشوطة.
وبرغم أن النظا َم السعودي يبحَ ُث عن مخرج من الفخ الـيَـمَـني،
َ
«النزول
إال أن المستجدات األخيرة يف عدن جعلته يتوه ُم أن بمقدوره
من الشجرة» حتى وهو يخطط للتورط أ َ ْكـثَـر وأكثر!.
َ
َّ
اس�تهداف المخاء – وهو الميناء الـيَـمَـني التأريخي
وال شك أن
القريب من باب المندب  -ليس منفصالً عن طموح غزو تعز ،والتحكم
يف ب�اب المندب ،وقد تك�ون الهُـ ْد َنـة المعلنة غط�ا ًء لهذا المخطط،
ـاص ً
َ
حديث الهُـ ْد َنـة الرمضانية كانت ضمن العوامل التي
ـ�ة وأن
َخ َّ
ساعدت العُـ ْدوَان عىل التقدم المؤقت يف عدن.
ً
إضاف�ة ف�إن الضغ�وط الدولية باتت تن�ذر الرياض م�ن عواقب
جرائمه�ا يف الـيَـمَـن ،والتلويح برضورة احرتام القانون اإلنس�اني
ال�دويل ،مع ت�وايل النصائ�ح الدولي�ة العلنية بضرورة وقف حرب
الري�اض عىل الـيَـمَـن ،ودعم الحُ لُول السياس�ية يف الـيَـمَـن .وهذا
يعن�ي أن الهُـ ْد َنـ�ة تأت�ي كاس�تجابة متأخ�رة للضغ�وط الدولية،
ـاصـة وأن مفاعيل االتفاق الغربي مع إيران تسلك طريقها باتجاه
َخ َّ
عزل السعودية ومحارصة نفوذها وتأثيرها يف المنطقة.
لك�ن أيا ً تكن أس�بابُ إعلان الهُـ ْد َنـة وما يراد م�ن ورائها ،فإن
الش�عب الـيَـمَـني ع�ازم عىل المواجهة ،ومواصل�ة معركة الكرامة
الوطني�ة مهما بلغ�ت التضحيات .وق�د أبانت المس�ير ُة الجماهيرية
الكربى التي ش�هدتها العاصمة صنعاء الجمعة الماضية عن رس�الة
واضح�ة ،مفاده�ا أن الش�عبَ الـيَـمَـن�ي الصام�د ق�اد ٌر عىل قلب
الموازين ،وخوض اس�تحقاق الخيارات االسرتاتيجية التي أعلن عنها
َ
الرياض قد فهمت الرسالة
السي ُد القائد عبدالملك الحوثي .وال شك أن
اليماني�ة ،وحاولت َ
تحت غطاء الهُـ ْد َنـة اس�تباق الر ِّد االستراتيجي
المرتقب.

اجلي�ش واللجان ال�شعبية تقتل  40من عنا�صر القاعدة ومرتزقة العدوان وتعطب  29عربة يف ملعب دار
�سعد �أثناء حماولة الت�سلل �إىل جعولة والب�ساتني وتف�شل حماولة التقدم لعنا�صر القاعدة والغزاة �صوب دار
�سعد والوهط والعري�ش وتق�صف مقر عمليات ال�ضباط الإماراتيني وقتل وجرح عدد كبري منهم

الغزو السعودي اإلماراتي يصطدم ببسالة الجيش واللجان ويحصي قتاله وخسائره
 -خاص:

ُ
ُ
نَفَّ�ذَ
الش�عبية يف محافظة
الجيش واللج�ا ُن
ً
ٍ
نوعية كبَّدت
عمليات
ع�دن ،خالل األيام املاضية،
عن�ارصَ القاعدة ومرتزق�ة العُ ـ ْدوَان الس�عودي
خسائ َر فادحة.
ُ
الجيش واللجان الش�عبية عدد  2آلية
ورص�د
ً
محملة بعنارص القاعدة
مدرعة وطقم عس�كري
ومرتزق�ة الس�عودية واإلمارات ي�وم أمس األحد
وهي تح�اول التق ُّد َم باتجاه جول�ة الكراع يف دار
س�عد ،فنص�ب له�م الجي�ش واللجان الش�عبية
كمينا ً محكما ً واس�تدرجوهم حتى وصلوا جولة
الكراع ،ثم تمت مباغتتهم ودارت معركة تم فيها
القض�اء عليهم جميعا ً وإح�راق اآلليتني والطقم
العسكري.
كم�ا ت�م تدمير  7آلي�ات ومقت�ل العديد من
مرتزقة السعودية ،بينهم إماراتيون ،يف استهداف
مجاميع حاولت التقدم باتجاه جعولة والبساتني 
ودار سعد.
وأفشلت اللجان الش�عبية والجيش يوم أمس
محاول�ة لعن�ارص القاع�دة ومرتزق�ة الري�اض
للتقدم صوب دار س�عد والوه�ط والعريش وبرئ
أحمد وكبدوهم خسائ َر كبرية.
وقال مصادر أمنية لصحيفة «صدى املسرية»:
إن وحدات من الجيش واللجان الش�عبية تمكنت
من قتل ما ال يقل عن  7من تلك العنارص كانوا يف
ُ
رئيس جهاز األمن
عدد من املنازل الت�ي يقطنها
القوم�ي الس�ابق وعدد م�ن وزراء حكومة الفار
عبدربه منصور هادي.
وأوضحت املصادر أن وحدات الجيش واللجان
الش�عبية اس�تهدفوا مق�رَّ  عملي�ات الضب�اط
اإلماراتيني ،ما أدى إىل تهدُّم املنزل عىل رؤوس�هم
وقتل وجرح عدد كبير منهم ،مؤكد ًة أنه تم نقل
جث�ث القتىل والجرحى عن طريق البحر ،وس�ط
تكتم شديد عىل حجم الخسائر.
ويتض�ح الدع ُم الجلي لعن�ارص القاعدة من
قب�ل ق�وات العُ ـ� ْدوَان م�ن خلال اإلعلان ع�ن
تخري�ج أول دفعة من عن�ارص التنظيم وداعش

يف عدن بإرشاف الجنراالت والضباط الس�عوديني 
واإلماراتيني واألمريكيني يوم أمس األحد.
ٌ
وح�دات من الجيش
ويف الس�ياق ذات تمَ كَّنت
واللجان الش�عبية ي�وم أمس من قت�ل ما ال يقل
ع�ن  40وإصاب�ة العرشات من عن�ارص القاعدة
ومرتزقة العُ ـ ْدوَان الس�عودي وإعطاب  29عربة
يف ملع�ب دار س�عد أثن�اء محاولتهم التس�لل إىل
منطقتي جعولة والبساتني.
وخالل األيام املاضية أنجزت اللجان الش�عبية
والجي�ش انتصارات مؤزرة على القاعدة يف عدن
على الرغ�م م�ن الغ�ارات والقص�ف املتواص�ل
للطريان املعادي والتي وصلت إىل أ َ ْكـثَـر من 400
غارة خالل أيام فقط.
ً
سلسلة من الغارات
وشهدت منطقة دار سعد
الجوية املكثف�ة لطريان العدو وذلك بعد إنجازات
ُ
الجيش واللجا ُن الش�عبية مس�ا َء
كبيرة حققها
السبت املايض.
وقال�ت مص�ادر َ
خ َّ
ـاصـة لصحيف�ة «صدى
املسرية» :إنه وبعد تلقي االستخبارات العسكرية
ٍ
معلوم�ات عن اجتماع لعدد م�ن قيادات القاعدة
وبع�ض العائدين م�ن الرياض ،ملناقش�ة خطط
تخريبي�ة يف ع�دن ،اس�تهدفهم قس�م املدفعي�ة
بالجي�ش واللج�ان الش�عبية بع�دة قذائ�ف
صاروخي�ة ،مما أدى إىل مقتل وإصابة عدد منهم
وإحراق أ َ ْكـثَـر من  10مدرعات.
وأشارت املصادر إىل أنه تم رص ُد تجمُّ ع للغزاة
َ
الزحف عىل الخرضاء يوم 
وعمالئهم كانوا ينوون
الس�بت املايض ،فنصب الجيش واللجان الشعبية
كمين�ا ً محكما ً وخطة للتصدي للزحف نتج عنها
إعطابُ عدد كبري م�ن اآلليات َوإصابات محققة
يف صفوفهم أرغمت من تبقى منهم عىل الهروب.
ومس�اء الخمي�س امل�ايض قص�ف طيران
العُ ـ ْدوَان مدينة عدن بأكثر من  100غارة توزعت
عىل مناطق مث�ل املنصورة ومدائن هائل ومدينة
الفيصل والشيخ عثمان ودار سعد.
ورص�د أبط�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبية
يوم الخميس امل�ايض محاولة لعن�ارص القاعدة
واملليش�يات املمول�ة خليجياً للتق�دم يف جبهتني 

األوىل باتج�اه قاع�دة العند يف لح�ج ،والثانية من
مودية باتجاه لودر يف محافظة أبني.
وكان�ت القاع�دة قد أرس�لت  20عنرصا ً ممن
يس�مون باإلنغماس�يني تمهيداً لهُ جوم مباغت،
فنص�ب لهم الجي�ش واللجان الش�عبية كمينني 
محكمين ،األول ت�م في�ه القض�اء على عنارص
القاعدة يف لح�ج ،بعده تولت فرق�ة االقتحامات
مالحق�ة املهاجمني م�ن جبهة بلة ،وت�م إحراق
إح�دى الدباب�ات والس�يطرة عىل جب�ل الزيتون
خلف مصنع اإلس�منت ،باإلضاف�ة إىل ثالث تباب
أخرى.
أمَّ�ا الكم ُ
ين الثان�ي فق�د اس�تهدف عنارص
القاع�دة القادمني م�ن مودية ُ
وقت�ل منهم عدد 
كبري بينهم قي�ادات مطلوبة أمني�ا ً ومتورطة يف
ُ
إحراق ثلاث دبابات،
جرائ َم إرهابي�ة كبرية وتم
بينم�ا تولت فرقة االقتحام�ات يف املنطقة تعقب
م�ن تمكن�وا م�ن الهرب وت�م تطهري ع�دة تباب
ومواقع عس�كرية كان�وا يس�يطرون عليها بني 
مودية ولودر.
وي�وم األربعاء امل�ايض تمكن قس�م املدفعية
يف الجي�ش واللجان الش�عبية من تس�ديد رضبة
محكمة اس�تهدفت غرفة العملي�ات التي يديرها
ضب�اط إماراتيون ُ
بالق�رب من مدين�ة التواهي
محافظة عدن.
ُ
االس�تخبارات العس�كرية عىل 
وق�د حصل�ت
معلوم�ات مؤك�دة عن مقت�ل عدد م�ن الضباط
الخليجيني يف تلك العملية كما كان من بني القتىل 
قيادي كبري يف ميليشيات هادي.
وقبله بيوم واحد ُقتل  5باكس�تانيني يف جبهة
دار سعد برصاص الجيش واللجان الشعبية.
ومنذُ بدء ما يس�مى بعملية «السهم الذهبي»
انتشر عن�ارصُ م�ا يس�مى القاعدة يف ش�وارع
املدين�ة ،رافعين األعْ ـَل�اَم الس�وداء وبجواره�م
املدرعات والعربات الخليجية ،كما رفعت األعْ ـلاَم 
اإلماراتية والسعودية.
ُ
البعض من ه�ؤالء العنارص مرتديا ً
كما ظهر
الزيَّ األفغاني وهم يقاتلون إىل جوار اإلماراتيني.
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ال�سيد عبدامللك بدر الدين احلوثي:

اليوم المواجهة حتمية بالنسبة لشعبنا اليمني وهــــ

مشهد واحد من مشاهد الجرائم كاف في أن يحرك اإلنسان كل مشــــ

النظامُ السعودي المنشأ لداعش والقاعدة ويمـــــــ
 -خاص:

ألقى السيّـ ُد عب ُدالملك بدرالدين الحوثي خطابا ً جماهيريا ً
ِ
بثته قناة المسيرة الفضائية ،بمناسبة يوم القدس العالمي،
والذي كان يف آخر جمعة من رمضان ،مشيدا ً بالشعب
ينس قضيته المهمة والرئيسية
الـيَـمَـني العظيم الذي لم َ
قصف
والقضية المركزية فلسطين ،فخرج بزخم كبير تحت ْ
طيران العدوان الغاشم «ثالثي الرش» ،المتمثل بأَمريكا
ِ
وإسَائيْل؛ إلحياء هذه المناسبة الها َمّة
والنظام السعودي رْ
ُ
يعيشها.
الظروف التي
رغم ُك ِّل
ِ
للقيام
ودعا السيِّ ُد عب ُدالملك المكونات والقوى السياسية ً ِ
وسعة سد الفراغ السيايس ،معلنا عن
بمسؤوليتها الوطنية رُ
االتجاه نحو خياراتٍ إسرتاتيجية وكبيرة مهما نشأ عنها من
تطورات إذا استمر العُـ ْدوَان.
وفيما ييل نص الخطاب:
الشيطان الرجي ِم
أعوذُ باللهِ من
ِ
بس ِم اللهِ
الرحمن الرحي ِم
ِ
الحمدُ لله َربِّ العاملني ،وأشه ُد أن ال إل َه إال الل ُه
ُّ
الحق املبني ،وأش�ه ُد أن سيدَنا محمدا ً عبده
املل ُك
ُ
صلوات الله وسلامُه
ورس�وله خاتم النبيين..
عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين وريض الله عن
صحبه األخيار املنتجبني..
َش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـن�ي العزي�ز أيه�ا اإلخ�وة
الس ُ
واألخوات َّ
ـلاَم عَ َليْ ُك ْم َو َرحْ مَ ُة اللهِ َوبَ َر َكاتُهُ..
ُ
والتحية َ
 لشـعْ ـب فلسطني املظلوم..
والسال ُم
َ
ْم األغ� ِّر اليَـ�وْم املب�ارك يُحْ يي
يف ه�ذا اليَـ�و
َش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـن�ي العظي�م م�ع ُكلِّ األَحرار
والرشفاء يف العالم هذه املناسبة العزيزة واملهمة
َ
العامل�ي» ..ش�ـعْ ـبُنا الـيَـمَ ـني
«ي�وم الق�دس
اليَـوْم يتجه إلحياء هذه املناسبة املهمة بالنسبة
ل�ه ولكل األَحرار والرشف�اء يف العالم بالرغم من
ُ
ِ
يعيش�ها؛ نتيجة العُ ـ� ْدوَان
ِّ الظ�روف الت�ي
ُكل
الغاش�م ال�ذي تش�نه ق�وى الشر والطغي�ان
واإلجْ ـ� َرام ثالثي الرش املتمث�ل بأَمريكا والنظام 
السعودي وإسرْ َ ائيْل ،بالرغم من قساوة الظروف
التي يعيش�ها هذا َّ
الش�ـعْ ـب بالرغ�م من هول
األَحْ ـدَاث وحجم املأس�اة رغم ُك ّل هذا العُ ـ ْدوَان
وكل ما في�ه من طغيان وجربوت وبطش وجرم 
ين�س َ
َ
 ش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـن�ي العظيم
وظل�م ،لم
قضيت�ه املهم�ة والرئيس�ية واملر َكزي�ة القضية
الفلس�طينية ،بل إن ه�ذا العُ ـ� ْدوَان ومن خلفه
إسرْ َ ائيْ�ل وعلى رأس�ه أَمريكا ويب�ارشه النظا ُم
الس�عودي املج�رم ق�رن الش�يطان ،إنم�ا زاد 
َش�ـعْ ـبَنا الـيَـمَ ـن�ي العظيم تش�بثا ً وتمس�كا ً
به�ذه القضية ..وارتباطا ً وثيق�ا ً بهذه القضية..
الت�ي يع�ي مس�ئوليته تجاهه�ا يع�ي أهميتها
َ
تمثله فلس�طني لشـعْ ـبنا ،بما فيها من
بكل ما
إسَل�اَ مية َ
مقدس�ات ْ
وشـعْ ـب مس�لم هو جزء
من هذه األُمَّ ـة وأرض عربية ْ
إسَل�اَ مية هي جزء
ساس من أرض العرب من أرض ْ
أَ َ
اإلسلاَم ،ولذلك
َشـعْ ـبنا الـيَـمَ ـني الذي أَيْضا ً أدرك أن إسرْ َ ائيْل
وكان يدرك هذا وعيا ً راس�خاً ،ولكنه زاد بصرية
أ َ ْكثَـ�ر أن إسرْ َ ائيْل تمثل خطرا ً عىل املنطقة كلها
عىل املسلمني أجمع عىل اإلن ْ َ
ـسانية بكلها ،تمثل
خطرا ً عىل األمن والسلم بالعالم بكله..
َشـعْ ـبُنا يتجه إلحياء هذه املناسبة من واقع
الش�عور باملس�ئولية ..بدافع إن ْ َ
ـس�انيته بدافع
قيم�ه بداف�ع أ َ ْ
خـلاَ ق�ه ،وه�و يعّب�رّ به�ذا عن
أصالت�ه ،ه�و ينطلق وه�و يحم ُل ذل�ك الرصي َد
العظي�م م�ن القيم واملب�ادئ واأل َ ْ
خـَل�اَ ق التي ال 
يس�تطيع اآلخ�رون إزاحت�ه عنها مهم�ا عملوا

ومهم�ا فعلوا ومهما كانت جرائمهم ومهما بلغ
َ
عىل ش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـن�ي يف اليَـوْم 
عُ ـ ْدوَانه�م
الس�ابع بعد املائة ..م�ن هذا العُ ـ� ْدوَان الذي لم
ي�ر َع أَي�ة حرم�ة ،وط�ال ُك ّل يشء يف ه�ذا البلد
ـس�ان بكل مقدرات هذا اإلن ْ َ
اإلن ْ َ
ـس�ان ،األطفال
والنس�اء والصغ�ار والكب�ار ومنش�آت الحي�اة
َ
بكله�ا ،لك�ن ش�ـعْ ـبنا
واملراف�ق  الخدمي�ة
الـيَـمَ ـن�ي العظيم يزدا ُد وعي�ا ً ويزداد ثباتا ً عىل 
مبادئ�ه وتمس�كا ً بقيم�ه وأ َ ْ
خـلاَ ق�ه وإ ْد َراكا ً
ملس�ئوليته ،وهو يعي أَيْضا ً ُك َّل ما يحصل ،سوا ٌء
من خالل هذا العُ ـ ْدوَان الذي يس�تهدف هذا البلد
بش�كل مبارش وم�ن ُك ّل م�ا يج�ري يف املنطقة
بكله�ا ..يف معظ�م الدول التي تش�هد الكثري من
األَحْ ـ�دَاث نتيجة ما يقوم ب�ه التكفرييون الذين
هم مرشو ٌع ال ينفصل بأي حال من األحوال عن
إسرْ َ ائيْ�ل وع�ن خدم�ة إسرْ َ ائيْل وع�ن مصلحة
إسرْ َ ائيْل ..التكفريي�ون اليَـوْم يف املنطقة بكلها،
س�وا ٌء ما يقومون به يف بلدنا ،من خالل ما تقوم 
ب�ه داع�ش والقاع�دة وأخواتها وم�ن خالل ما
يحص�ل يف بقي�ة البل�دان العربية يف س�وريا ويف
لبنان ويف مصر ويف تونس ويف ليبيا ويف غريها..
ه�م والنظ�ام الس�عودي ال�ذي يمث�ل الب�ؤرة
الرئيس�ية واأل َ َ
ساس�ية ملشروع ه�ذه التيارات
اإلجْ ـ َرامي�ة ..وه�ذه األَدوات اإلجْ ـ َرامي�ة يمثل
النظا ُم الس�عودي املنش�أ لها ويمث�ل األب واألم 
ويمث�ل املص�در األ َ َ
س�ايس والرئيسي واأله�م يف
تمويلها وتحريكها وتغذيتها وتنشئتها ونرشها
وإيْـجَ اد البيئة واملناخ الالزم لها ..إن ما يقومون
ّ
املحصلة
به بالتَأكيد يف املنطقة بكلها إنما هو يف
يخ�دم إسرْ َ ائيْل ويفي�د إسرْ َ ائيْ�ل وإسرْ َ ائيْل هي
املستفيدة بالدرجة األوىل من ُك ّل ذلك ..وبالتَأكيد
م�ن وراء إسرْ َ ائيْل أَمريكا وغير أَمريكا ..ولذلك
تتجلى م�ع األَحْ ـ�دَاث ه�ذه الحقائ�ق وتتضح
للجمي�ع ،أَصبح�ت األَحْ ـ�دَاث بالش�كل ال�ذي
يكش�ف بم�ا ال يزيد عليه بالش�كل ال�كايف لكل
الناس يكشف هذه الحقائق أن ُك ّل ما يحصل ُك ّل
م�ا يقومون به يف املنطقة يخ�دم إسرْ َ ائيْل حتما ً
وم�ن جوان�ب كثرية ،من ه�ذه الجوان�ب إغراق
األُمَّ ـة يف مس�تنقع الرصاعات والحروب والفتن
تحت عناوين كثرية ومتعددة ،بما يرتك إسرْ َ ائيْل
هن�اك عىل جن�ب ،ال خط�ر يس�تهدفها وال أَحد
ٌ
وغارق
يزعجها وال أَحد ينشغل بها الكل منشغل
يف ما يعاني�ه يف ما يواجهه من أخطار وتحديات
ومش�اكل ،ثم برز م�ع األَحْ ـدَاث ه�ذه إىل العلن
التحال�ف الوثي�ق والتع�اون املكش�وف م�ا بني 
إسرْ َ ائيْ�ل وم�ا بين النظ�ام الس�عودي ،ما بني 
إسرْ َ ائيْل وما بني تلك الجماعات التكفريية وظهر

ذلك جليا ً يف ما ويحصل يف سوريا ،لذلك نستطيع
القول :إن ُك ّل ما يحدث يف املنطقة ليس منفصالً
بش�كل م�ن األش�كال ع�ن إسرْ َ ائيْ�ل وإنما هو 
مشروع جدي�د مشروع كان وراءه بالتَأكي�د
إسرْ َ ائيْ�ل وأَمري�كا ،اس�تهداف الش�عوب ه�ذه
املنطق�ة وبلدان ه�ذه املنطقة بما يس�اعد عىل 
إش�غالها وإغراقه�ا وبم�ا أَيْض�ا ً يس�اعد على
إضعَ افه�ا عىل بعثرتها وتجزئته�ا ،مما يمهد يف
نهاية املطاف للس�يطرة املبارشة عليها بش�كل
مب�ارش وتام ونهائي ..ولذل�ك يتجىل للجميع أن
الدور الس�لبي ال�ذي يلعبه النظام الس�عودي يف
ه�ذه املؤامرة بال�ذات ويف تغذية وتنش�ئة ودعم
هذه الجماعات التكفريية وتوفري البيئة املالئمة
له�ا ودعمه�ا الدعم املطلق بش�كل هائ�ل باملال
واإلعْ ـَل�اَم ووس�ائل اإلمكان�ات أن�ه دور يمث�ل
خط�ورة عىل املنطقة بكله�ا ،وليس ملصلحة أَي
بلد من البلدان يف هذه املنطقة ،دور يرض بالعرب
جَ ميعا ً بكل البل�دان العربية بكل بلدان املنطقة،
هو دور يخدم إسرْ َ ائيْل بش�كل مبارش وبش�كل
كبري ،ولألس�ف النظا ُم الس�عودي يتحَ ـ ّرك بهذا
االتجاه بكل إمكانات�ه الهائلة كأغنى بلد عربي،
وباقتص�اده الهائ�ل وإمكانيات�ه الضخم�ة،
يتحَ ـ ّرك يف نهاية املطاف بما يخدم اآلخرين ،بما
يرض بأمته وش�عوب منطقته وال يبايل متباهياً،
لم ي َر َ
نفسه َكبيرْ ا ً إال يف هذا ،لم ير نفسه َكبيرْ ا ً يف
أن ينطل�ق بكل إمكاناته يف ما يرشفه يف القيم يف
الح�ق يف العدل يف الخير يف قضايا األُمَّ ـة الكربى
وليناف�س عليه�ا ،ليناف�س اآلخري�ن يف خدم�ة
القضية الفلس�طينية ليناف�س اآلخرين يف دعم
َّ
الشـعْ ـب الفلسطيني ليربز نظاما ً َكبيرْ ا ً ومهما ً
وفاعالً ونافذا ً يف مواجهة إسرْ َ ائيْل ،كان هذا الذي
يرشف�ه ،كان هذا الذي يمكن أن يدفع الش�عوب
العربي�ة لاللتفاف من حول�ه ،كان هذا الذي هو 
س�يحقق له املكانة الكبرية عند الله وعند خلقه
وبني ش�عوب املنطقة ،لكن�ه أراد أن يكون َكبيرْ ا ً
ْ
واإلسَل�اَم بتطويع
نافذا ً ب�ارزا ً أن يمثل العروبة
العروب�ة والع�رب واملس�لمني  تح�ت الح�ذاء
اإلسرْ َ ائيْيل وتحت الهيمنة األَمريكي فكان صغريا ً
وكلما أقحم نفس�ه يف هذا الدور الس�لبي وكلما
زاد إمعانا ً وإيغاال ً يف هذا الدور التخريبي والظالم
واملفس�د إنم�ا يصغر إنما يس�وء ،ه�و ال يظهر
َكبْي�رْ ا ً وإن كان يرى نفس�ه بأنه يف هذا الدور أن
يكون تح�ت الراية األَمريكية والراية اإلسرْ َ ائيْلية
ويف املرشوع اإلسرْ َ ائيْيل يف املنطقة ،يرى لنفس�ه
اعتبارا ً أنه أَصب�ح يثري الفتن هنا وهناك يرى يف
هذا النفوذ ،كان بإمكان�ه أن يكون له نفوذ من
ن�وع آخر ،نف�وذ يف دع�م الحق والخير يف دعم
الش�عوب والوق�وف إىل جانبها ولي�س نفوذا ً يف
إثَ�ا َرة الفتن وإثَا َرة الرصاع�ات وإثَا َرة النزاعات
وليجعل من نفسه مرتسا ً أماميا ً يحمي إسرْ َ ائيْل
ويدفع عن إسرْ َ ائيْل ويش�غل الناس عن إسرْ َ ائيْل
ويتحال�ف علنا ً وباملكش�وف م�ع إسرْ َ ائيْل ،هنا
يتضح أن ُك ّل العناوي�ن والتربيرات الزائفة التي
يعلنها ه�ذا النظام الظالم والغش�وم هي زائفة
وال أ َ َ
س�اس لها أب�داً ،ا َمل ْس�أ َلـة ليس�ت محاربة
للنف�وذ اإليران�ي؛ ألن ال�ذي يح�دث يف املنطق�ة
ليس�ت مش�كلته للنفوذ اإليراني أ َ ْو بسبب نفوذ
إيراني ،الخطر يف املنطق�ة بكلها الرش باملنطقة
بكله�ا ه�و إسرْ َ ائيْل ومن ث�م ُك ّل ما ه�و امتداد 
للخطر اإلسرْ َ ائيْلي الخط ُر التكفريي؛ ألنه امتداد 
للخط�ر اإلسرْ َ ائيْلي وملصلحة إسرْ َ ائيْل ويس�اعد
على تعاظم هذا الخطر ،ولذل�ك عندما نتأمل ما
يحصل يف مصر هل هناك نفوذٌ إيراني يف مرص،
ال ..الحكومة املرصية الس�ييس نفس�ه ،هل هو 
م�ن أَدوات إي�ران ،أَوْ ل�ه عالقة بإي�ران ،ال ..ما
يحصل يف تونس ش�اهد واض�حٌ ودليل ٍ
كاف ،ما
يحص�ل يف ليبي�ا أَيْض�اً ،كلما يُثار ع�ن محاربة
النفوذ اإليراني إنما هو ضجيج بهدف التشويش
ٌ
ـة ه�ي فرض للنفوذ
عىل هذه الحقائق ،ا َمل ْس�أ َل
اإلسرْ َ ائيْلي وللهيمنة األَمريكي باملنطقة ،وتحت
هذا الشعار وتحت هذا العنوان ،وإال فمن املؤكد
َ
إي�ران لو غيرَّ ت سياس�تَها وصادقت إسرْ َ ائيْل
أن
وصادق�ت أَمري�كا وتحالفت م�ع إسرْ َ ائيْل لكان
الوض�ع مختلفا ً معه�ا تَمَ ـاما ً كم�ا كانت أَيَّـام 
الشاه ،أَيَّـام كانت سياستها مختلفة عن ما بعد
اإلسلاَ مية يف إيران ومن املعلوم أ َ َ
الثورة ْ
ساسا ً أن

تبني الع�داء إلسرْ َ ائيْل وتنامي الوعي للش�عوب
العربية تجاه الخطر اإلسرْ َ ائيْيل ال يعرب بأي حال
م�ن األحوال ع�ن النفوذ اإليراني ،هذه مَ ْس�أ َلـة
ـس�انية مبدأي�ة أ َ ْ
إن ْ َ
خـلاَ قية قيمي�ة دينية بكل
االعتبارات واملقاييس يفترض أن نتحَ ـ ّرك فيها
ً
سياسة حميدة
وكعرب باألصالة ،وإيران تتبنى
صحيح�ة س�ليمة مبدئي�ة يف دعمه�ا للقضي�ة
الفلس�طينية واملقاومة يف فلسطني ويف لبنان يف
تبنيه�ا النه�جَ العدائ�ي إلسرْ َ ائيْ�ل ،ه�ذا موقف
صحيح ،موقف مبدئي موقف سليم يفرتض عىل 
ُك ّل األَح�رار يف العالم أن يتبن�وه باألصالة وليس
عب�ارة عن تقلي�د إليران فعندم�ا يتنامى الوعي
ويح�س أ َ َ
ي ش�ـعْ ـب م�ن الش�عوب العربي�ة
باملس�ئولية تج�اه هذه القضي�ة كقضية تعنينا
جَ ميع�ا ً وتعنين�ا ب�كل االعتب�ارات م�ن ب�اب
املسئولية الدينية واملسئولية الوطنية واملسئولية
ـس�انية من باب األ َ ْ
اإلن ْ َ
خـَل�اَ ق والقيم فإنما هو 
باألصالة ،ليس عبار ًة ع�ن امتداد لنفوذ من هنا
أَوْ هناك ،ه�ذا مجرد تضليل ،النظام الس�عودي
يح�اول أن يضلل ش�عوب املنطق�ة ،فمن يتبنى
العداء إلسرْ َ ائيْ�ل يقولون عن�ه :إذا ً أنت إيراني..
من يتبنى التحَ ـ ّرك الداعم للمقاومة الفلسطينية
واللبنانية يف مواجه�ة إسرْ َ ائيْل يقولون عنه :إذا ً
أن�ت إيران�ي ..يف محاول�ة إلخ�راس الجمي�ع،
ومحاول�ة ألن يصنع�وا قوالبَ جدي�دة للقضايا
اإلستراتيجية يف املنطق�ة فيصب�ح التطبيع مع
إسرْ َ ائيْ�ل والعمالة إلسرْ َ ائيْل عروبة وحفاظا ً عىل 
األم�ن القوم�ي العرب�ي ،واملناهض�ة إلسرْ َ ائيْل
والهيمن�ة اإلسرْ َ ائيْلية والتضامن مع َّ
الش�ـعْ ـب
الفلس�طيني واإلحس�اس باملس�ئولية تج�اه
األقىص واملقدّسات يف فلس�طني تصبح مَ ْسأ َلـة
إيرانية وأن من يتبنى هكذا توجها ً يجب أن يتجه
الجميع الس�تهدافه؛ ألنه خرج عن العروبة ،هل
العروبة عبارة عن عمالة عن دناء ٍة عن انحطاط
عن استسالم عن خضوع إلسرْ َ ائيْل عن تما ٍه مع
ُ
التش�ويش لن
األَنظم�ة العميل�ة إلسرْ َ ائيْل ،هذا
يفيدك�م ش�يئاً؛ ألن عمالتك�م م�ع إسرْ َ ائيْ�ل
ً
حقيق�ة ،نق�ول للنظ�ام 
مكش�وفة أَصبحت�م
السعودي واألَدوات التكفريية :أَصبحتم صهاينة
اله�وى وإسرْ َ ائيْلي�ي ال�والء ،ه�ذا حالك�م ه�ذا
شأنكم ،أَصبحتم تدفعون يف محاولة ألن يتكون
هن�اك عناوي�ن أخ�رى للرصاع�ات واس�تنزاف
ُ
حيث يجب أن تتجه بوصلة
األُمَّ ـة فيها بدال ً عن
العداء م�ن الجميع إلسرْ َ ائيْل وإلسرْ َ ائيْل بالدرجة
األوىل ،واس�تطاع فعالً الكيان اإلسرْ َ ائيْيل أن يؤثر
يف دف�ع النظام الس�عودي ليتبنى ه�ذا املرشوع
ويكون عىل رأسه ،ثم يتجه يف دفع بقية األَنظمة
وتحري�ك األَدوات التكفريي�ة يف ه�ذا االتج�اه،
استهداف الشعوب إلبعادها عن إسرْ َ ائيْل تَمَ ـاماً؛
لتحوي�ل مَ ْس�أ َلـة العداء إلسرْ َ ائيْ�ل واملوقف من
إسرْ َ ائيْ�ل واملوق�ف املس�ئول تج�اه القضي�ة
الفلس�طينية واملقدس�ات يف فلس�طني  وأرض
َ
فلسطني وشـعْ ـب فلسطني مَ ْسأ َلـة إيرانية مع
أن�ه كان يفرتض أن تك�ون عربية يف املقام األول
وإسَل�اَ مية بالتَأكيد ثم إن ْ َ
ْ
ـس�انية عىل مس�توى
أَحرار العالم أجمع،
نجح�وا إىل ح�د كبير يف ذلك وتمك�ن الكيان
اإلسرْ َ ائيْلي من تطويع النظام الس�عودي ليؤدي
هذا الدور كدور أ َ َ
سايس ،أَصبح النظام السعودي
يعتبر ه�ذا ال�دور دورا ً أ َ َ
ساس�يا ً بالنس�بة ل�ه
مرشوعا ً أ َ َ
ساس�يا ً يس�خر فيه ُك ّل إمكاناته وكل
قدرات�ه ويتحَ ـ ّرك في�ه بكل ما يق�در ويتمكن،
أَيْضا ً تمكن املس الشيطاني اإلسرْ َ ائيْيل يف النظام 
الس�عودي يف أن ن�رى هذا الجنون الس�عودي يف
عُ ـ ْدوَان�ه على الـيَـمَ ـن ،أن نرى ه�ذه الرعونة
هذه الوحش�ية بارتكاب أبش�ع الجرائم وأفظع
َّ
بحق الشـعْ ـب الـيَـمَ ـني العزيز املسلم
الجرائم
العرب�ي ،املس الش�يطاني اإلسرْ َ ائيْلي يف النظام 
الس�عودي انعكس يف م�ا يرتكبه هذا النظام من
جرائم بشعة يندى لها جبني اإلن ْ َ
ـسانية جرائم ال 
نظير لها يف املنطقة ،ويمكن القول :إن إسرْ َ ائيْل
نجح�ت يف أن تدفع النظام الس�عودي ألن يفعل
ما هو أس�وء مم�ا فعلت هي ،ليبرز يف الذهنية
العاملي�ة أنه األس�وأ أن�ه األكثر جُ رم�ا ً واألفظع
جُ رما ً واألس�وأ جُ رما ً واألطغ�ى عُ ـ ْدوَاناً ،نجحت
يف ذل�ك كما نجح�ت يف دف�ع ُكلِّ التفكرييني عىل 

هذا األ َ َ
ساس.
ومن ثم يس�تمر النظا ُم السعودي يف عُ ـ ْدوَانه
عىل الـيَـمَ ـن بكل ما يرتكبه من جرائم بش�عة
ـس�انية واأل َ ْ
وب�كل تجرد م�ن القيم اإلن ْ َ
خـلاَ قية
واإلسَل�اَ مية بكل طغيان بكل س�وء ،ومستفيدا ً
ْ
بالتَأكي�د م�ن الغط�اء ال�ذي ّ
وفرته ل�ه أَمريكا،
أَمري�كا يف دوره�ا الرئيسي يف ه�ذا العُ ـ� ْدوَان
وجّ ه�ت أم�رت ،وف�رت أَيْض�ا ً كم�ا قال�ت هي
الدعم اللوجس�تي وكذلك الدع�م املعلوماتي ،بل
إن َّ
الش�ـعْ ـبَ الـيَـمَ ـني اليَـ�وْم يُقتل بالقنابل
األَمريكية الذين يقتلون من أَبْنَـاء هذا َّ
الشـعْ ـب
يف األس�واق م�ن تجمع�ات املواطنني إنم�ا ُقتلوا
بالقناب�ل األَمريكية ،مئات األطف�ال الذين قتلوا
يف منازله�ا ُ
وهدم�ت بيوتهم عليهم ،إنم�ا ُقتلوا
ودم�رت منازلهم بالقناب�ل األَمريكي�ة ،النظام 
الس�عودي ي�زداد وحش�ية وإجْ ـ َرام�ا ً بغط�اء
س�يايس ّ
وفرته له أَمريكا وبتشجيع ودفع وحَ ٍّ
ث
ومباركة وتش�جيع من إسرْ َ ائيْ�ل ،ومن العجيب
أنه يرتاح لذلك ،النظام السعودي يتباهى بكل ما
يفعل عندما تشجعه إسرْ َ ائيْل وتباركه إسرْ َ ائيْل،
َ
االستهداف لشـعْ ـبنا
إذاً هذا الدور السلبي وهذا
الـيَـمَ ـني العزيز كان من أهم أ َ ْ
سبَـابه ما عُ رف
َ
به ش�ـعْ ـبُنا الـيَـمَ ـني العزيز من قيم وأ َ ْ
خـلاَ ق
ومب�ادئ وم�ن تفاعل ب�ارز ومتميز يف أوس�اط
الش�عوب العربية تجاه فلسطني وتجاه القضية
الفلس�طينية وتج�اه الع�داء اإلسرْ َ ائيْلي حينما
َ
أوس�اط ش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـني
تنامى الوع�ي يف
وحينم�ا تمي�ز مس�توى التفاع�ل يف املسيرات
واملظاه�رات حت�ى ونح�ن يف الذكرى الس�نوية
للعُ ـ ْدوَان عىل غزة نستذك ُر كيف خرج َّ
الشـعْ ـب
الـيَـمَ ـن�ي أثن�اء العُ ـ� ْدوَان عىل غزة بش�كل ال 
مثي�ل ل�ه يف أَي بلد عرب�ي آخر ،بش�كل متميز،
بش�كل كبير وبتفاع�ل كبير ،وفعلاً إن مئات
َ
اآلالف من أَبْن َ
ـاء ش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـني ليتوقون
ويتش�وقون ويتمن�ون أن ل�و كان باإلمكان أن
يكونوا جنب�ا ً إىل جنب مع املقاومة يف فلس�طني 
وم�ع املقاومة يف لبن�ان يف مواجهة مبارشة مع
َّ
ْيل ،هذا هو الش�ـعْ ـبُ الـيَـمَ ـني
العدو اإلسرْ َ ائي
الذي نس�تطيع القول وباطمئنان أنه َّ
الشـعْ ـبُ
العرب�ي األكثر تفاعالً مع القضية الفلس�طينية
ـس�انيا وأ َ ْ
وتضامن�ا ً وجدانيا ً وإن ْ َ
خـلاَ قيا ً معها،
ولكن�ه على املس�توى امل�ايل فقير ج�دا ً نتيجة
سياس�ة اإلفقار واالس�تهداف عىل م�دى عقود 
لهذا َّ
الش�ـعْ ـب ثم محا َرب ،محارب بشكل كبري
وازدادت حد ُة العُ ـ ْدوَان عليه وحد ُة االس�تهداف
له ازدادت بقدر ما تنامى وعيُ ُه وازداد تفاعالً مع
ه�ذه القضية الرئيس�ية ،يف اآلونة األخرية برزت
�ن من َّ
ُ
الش�ـعْ ـب
املخ�اوف اإلسرْ َ ائيْلي�ة إىل العَ َل ِ
الـيَـمَ ـن�ي ومن ثورته َّ
الش�ـعْ ـبية ومن تنامي
وعي�ه ،لدرج�ة أن البع�ض م�ن اإلسرْ َ ائيْليين 
َ
بأن ش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـني أ َ ْكثَـر خطورة
رصحوا
من الن�ووي اإليران�ي ،وَهذا ما يمك�ن أن نقول
إن�ه ش�اهد على أن االنزع�اج اإلسرْ َ ائيْلي م�ن
َ
تفاعل ش�ـعْ ـبنا
تنامي الوعي يف الـيَـمَ ـن ومن
الـيَـمَ ـن�ي م�ع قضايا أمت�ه الكبرى ،انزعاج
كبري ..إن انزعاج إسرْ َ ائيْل هو انزعاج كبري ولذلك
س�عت إسرْ َ ائيْ�ل ودفعت بأَمري�كا واندفعت هي
أَمري�كا أَيْض�ا ً وكالهما دفع بالنظام الس�عودي
كأَدَاة ق�ذرة غبي�ة جاهل�ة ال أ َ ْ
خـَل�اَ ق له�ا وال 
قي�م لها ملمارس�ة ه�ذا العُ ـ ْدوَان وارت�كاب هذا
َ
بح�ق ش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـن�ي العزيز،
العُ ـ� ْدوَان
َ
حقائ�ق ووقائ�ع ،نتنياهو 
ونح�ن نتحدث ع�ن
نفس�ه عَّب�رَّ عن انزعاج�ه من الوض�ع عندنا يف
ُ
الـيَـمَ ـ�ن ،اإلعْ
ـَل�اَم اإلسرْ َ ائيْلي تح�دث كثرياً،
ُ
املخ�اوف إىل العلن وتعاظمت
بع�د أن برزت هذه
ل�دى إسرْ َ ائيْل وصحبها القلق األَمريكي كان هذا
العُ ـ� ْدوَان عىل بلدن�ا ،وبالتايل نس�تطيع القول:
إن م�ن أه�م أ َ ْ
س�بَـاب ه�ذا العُ ـ� ْدوَان ودوافعه
َ
هو املعاقبة لش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـن�ي عىل توجهه
الحر واملس�ئول وعىل هذا الوع�ي املتنامي تجاه
القضاي�ا الكبرى لألم�ة ،ولكن بالرغ�م من ُك ّل
َ
ذل�ك ش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـن�ي العظي�م إنم�ا يزداد 
ثباتا ً ووعيا ً وتمس�كا ً بموقفه املبدئي واملس�ئول
ول�ن يرتاجع أب�داً ..وق�د كان صمود َ
ُ ش�ـعْ ـبنا
الـيَـمَ ـن�ي العزيز هذا الصم�ود العظيم بالرغم
من حجم العُ ـ� ْدوَان وبالرغم من ُك ّل ما صاحَ بَ
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َ
ــــثل األب واألم و المصدر األساسي والرئيسي لها
ه�ذا العُ ـ ْدوَان م�ن تضليل إعْ ـلاَ م�ي هائل ومن
َ
صمود ش�ـعْ ـبنا كان عظيما ً
حصار كبري إال أن
وكان ثباتا ً متميزا ً يق�دم الصورة الحقيقية عن
خـَل�اَ ق وقيم ومبدئي�ة هذا َّ
أَ ْ
الش�ـعْ ـب العزيز،
ع�ن يم�ن اإليمان ع�ن يم�ن الحكمة ع�ن يمن
الحضارة ع�ن يمن القيم واأل َ ْ
خـلاَ ق ،فلم ينكرس
هذا َّ
الشـعْ ـب ولم يغري توجهه ولن يغري توجهه
املبدئي واملس�ئول والحر ،سيبقى اليمانيون كما
هم وكما ع َرفهم العا َل ُم يف بأس�هم يف ش�موخهم
يف ثباته�م يف حريته�م يف إبائه�م يف عزتهم ،ولن
تستطيع أَية قوة من قوى الطغيان واإلجْ ـ َرام أن
تكرس إرادتهم؛ ألنهم يستمدون عزمهم وقوتهم
من الله س�بحانه وتعاىل وألنه�م يف موقف الحق 
ويف موقف العدل ويف املوقف الصحيح.
ُ
أعتاب هدن�ة جديدة دعت
اليَـ�وْم نحن على
إليه�ا األُمَ ـ�م املتح�دة يف موقفه�ا املتواضع ألن
َ
مواق�ف األُمَ ـ�م املتح�دة تأث�رت كثيرا ً بالنفوذ
األَمريك�ي بالنف�وذ الغرب�ي بالتَأكي�د ،وبامل�ال
الس�عودي ال�ذي يؤثر على كثري م�ن أعضائها
وبعوام َل تؤث�ر حتى عىل مبعوثه�ا الجديد الذي
اختاروه بفيتو س�عودي برغبة س�عودية أيضاً،
ه�ذه الهدنة نحن يف الواق�ع ليس لنا أمَ ٌل كبري يف
نجاحه�ا؛ نتيجة لتجربتنا مع الهدنة الس�ابقة،
فأملن�ا ه�و ضعيف يف نج�اح ه�ذه الهدنة؛ ألن
نجاحه�ا مره�ون بالت�زام النظ�ام الس�عودي
والت�زام مرتزقت�ه به�ذه الهدن�ة ،وتجربتن�ا يف
الهدنة الس�ابقة كانت مري�رة ومؤملة ،أَصبحت
مج�رد هدن�ة ال وجود لها إال يف اإلعْ ـَل�اَم ،أما ما
كان يحدث عىل األرض فكان شيئا ً آخر والقصف
الجوي كان آنذاك مس�تمراً ،املرتزقة ،الدواعش،
التكفريي�ون ،القاع�دة كله�م كان�وا يواصلوْن
جرائمه�م واعتداءاته�م يف ا ُمل�دُن واملناط�ق 
الـيَـمَ ـني�ة ،فيم�ا إذا افرتضن�ا ونجح�ت هذه
الهدنة وعَ نَّ له�م بتوجيهات أَمريكية أ َ ْو مباركة
إسرْ َ ائيْلي�ة لهم وموافقة من أس�يادهم أولئك أن
يلتزم�وا بهذه الهدن�ة فإنه يُفترض أن يتوقف
ً
كلية ،اس�تمرا ُر العُ ـ ْدوَان هو استمرا ُر
العُ ـ ْدوَان
جريمة كبرية جريمة ال مثيل لها يف هذه املرحلة.
َ
ْم بحق ش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـني
م�ا يُرتكب اليَـو
العزي�ز ب�دون وج�ه ح�ق ال مثي�ل ل�ه حَ اليا ً يف
العالم بكله ،أبشع الجرائم ،استهداف لتجمعات
املواطنين يف األس�واق ،اس�تهداف كبير للمدن
لألحياء الس�كنية للق�رى ،اس�تهداف للناس يف
ُك ّل واقعه�م ويف ُك ّل مج�االت حياتهم ،وجريمة
غير مبررة وعُ ـ� ْدوَان ال رشعي�ة ل�ه نهائي�اً،
ه�ذا العُ ـ� ْدوَان ال�ذي ازدادت حدت�ه يف اآلون�ة
األخيرة وازدادت همجيت�ه يف الفترة األخيرة
يج�ب أن يتوق�ف ،اس�تمراره أمر غير مقبول،
نح�ن كيمنيني ال يمكن أن نقبل أن يس�تمر هذا
العُ ـ� ْدوَان بحقن�ا بكل ه�ذه البش�اعة بكل هذا
اإلجْ ـ َرام ،اس�تمرارية العُ ـ ْدوَان معناه اس�تمرار
الجرائ�م اليَـوْمية البش�عة الفظيعة ،اس�تمرار
لنزي�ف ال�دم الـيَـمَ ـن�ي ،اس�تمرار لقتل مئات
األطفال من النس�اء واألطفال والكبار والصغار،
الكل شهد الجرائم يف األَيَّـام املاضية.
حت�ى جرائ�م اس�تهداف األس�واق يف لح�ج،
س�وق املوايش يف حجة ،سوق البطاط يف عمران،
هذا االس�تهداف الوحشي واإلجْ ـ َرامي والبش�ع
ال يمكن أن نس�كت عنه يف حدود م�ا نفعل وإال 
نحن لس�نا س�اكتني ،نح�ن نتحَ ـ ّر َ
ك ،ش�ـعْ ـبنا
الـيَـمَ ـن�ي العزي�ز يتحَ ـ� ّرك ،جيش�ه يتحَ ـ ّرك،
لجانه َّ
الش�ـعْ ـبية تتحَ ـ ّرك أَيْض�اً ،الكل يتحَ ـ ّرك
ملواجه�ة هذا العُ ـ ْدوَان بش�كل مبارش يف الحدود 
وَمع مرتزقة وأي�ادي هذا العُ ـ� ْدوَان اإلجْ ـ َرامي
يف الداخل ومن القاعدة ،وبالتايل اس�تمرارية هذا
العُ ـ ْدوَان س�تحتم علينا َ
كشـعْ ـب يمني اإلقدام 
على خط�وات إستراتيجية كبرية ،لي�س هناك
من�اص من ذل�ك إذا اس�تمر العُ ـ� ْدوَان ،صحيحٌ
هناك خط�وات كبرية فاعل�ة وضاغطة ومهمة
ويمك�ن أن تحَ ـ� ّر َك ملراح َل وتط�ورات كبرية يف
املنطق�ة ولكنا حرصنا أن نتحاىش كثريا ً التعجل
مث�ل ه�ذه الخط�وات وأن نعطي الفرص�ة لهذا
النظ�ام الس�عودي املجرم لرتاجع ع�ن عُ ـ ْدوَانه
ليك�ف عن عُ ـ ْدوَانه غري املربر ،ولكن إذا اس�تمر
العُ ـ� ْدوَان فأن�ا أق�و ُل يف املقدمة ل�كل املكونات
داخل هذا البلد ولكل الفئات حينها يتوجب علينا

جَ ميعا ً التوجه نحو هذه الخيارات اإلسرتاتيجية
والكبيرة مهم�ا كان يمك�ن أن ينش�أ عنها من
تط�ورات؛ ألن�ه حينئذ ما الذي يمك�ن أن نراهن
عليه ،عىل األُمَ ـم املتحدة؟ نحن نرى واقع األُمَ ـم
املتح�دة ،حالة مس�كينة ،أ َ ْو نراه�ن عىل موقف
متعقل من املجتمع الدويل ،ليتعقل اآلن ،املجتمع
ال�دويل األَمريكي�ون أَنفس�هم ليكلم�وا عميلهم
هذا وس�فريهم هذا املعتدي الغشوم لينصحوه،
ليقول�وا ل�ه :خلاص يكف�ي ..وليوقف�وا ه�م
تماشيهم مع هذا العُ ـ ْدوَان وتوفريهم الغطاء له
َ
يتحمل ش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـني املسؤولية
وإال فلن
ع�ن ُك ّل التط�ورات التي يمكن أن تنش�أ نتيجة
هذا العُ ـ ْدوَان الس�عودي األَمريكي الوحيش ،وال 
عتب وال مس�ؤولية عليه؛ ألن�ه مظلوم ،ما الذي
يفع�ل؟ ه�ذه املواجهة بكلها كان�ت حتمية عىل 
الش�ـعْ ـب ،هذا َّ
هذا َّ
الش�ـعْ ـب لم يكن هو الذي
اتخ�ذ قرار العُ ـ� ْدوَان عىل النظام الس�عودي وال 
ش�ن عمليات هجومية على النظام الس�عودي
وال فع�ل أَي يشء للنظ�ام الس�عودي ،النظ�ام 
الس�عودي تحت راية أَمريكا ومن خلفه إسرْ َ ائيْل
هو تقدم إىل هذا العُ ـ� ْدوَان وبارش هذا العُ ـ ْدوَان
وتحَ ـ ّرك يف هذا العُ ـ ْدوَان معتديا ً بغري وجه حق،
وبالت�ايل هو من يتحم�ل املس�ؤولية األ َ ْ
خـلاَ قية
واإلن ْ َ
ـس�انية والتَّأْريخية وكل ما يمكن أن ينشأ
نتيجة عُ ـ ْدوَانه وكل ما س�يرتتب على عُ ـ ْدوَانه
من تبعات ونتائج.
اليَـ�وْم ه�ذه املواجهة هي حتمية بالنس�بة
َ
لش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـن�ي الذي انتظ�ر أربعني يوما ً
قبل أن ينفذ أَية عملية رد عىل هذا العُ ـ ْدوَان ،هل
هناك أ َ َ
ي شـعْ ـب آخر يمكن أن يتحمل العُ ـ ْدوَان
أربعني يوماً؟ ،وأثبت بهذا لكل دول املنطقة ولكل
دول العال�م كذب وزيف اإلدع�اءات واالفرتاءات
التي يس�وق له�ا ويروج لها النظام الس�عودي،
ه�و كان يقدم ه�ذا َّ
الش�ـعْ ـب عىل أنه يش�كل
خطورة على املنطقة بكلها ولك�ن تجىل أن من
يمثل خطورة عىل املنطقة هو النظام السعودي
َ
وأن ش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـني ليس عُ ـ ْدوَانيا ً نهائياً،
َ
ه�و ش�ـعْ ـبٌ حض�اري له أ َ ْ
خـَل�اَ ق ل�ه قيم له
مبادئ ،أما النظام الس�عودي فهو الذي اعتدى،
بع�د أربعني يوما ً ب�دأ َّ
الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني يرد 
وبدأت مس�تويات ال�رد بطريقة منظم�ة تتيحُ
الفرص�ة لذل�ك النظ�ام الس�عودي املج�رم ألن
يراج�ع حس�اباته ألن يتعقل ،ولك�ن لحتى اآلن
لم يتم يشء ،العُ ـ ْدوَان اس�تمر ،الوحشية كبرية،
اإلجْ ـ َرام فضيع جداً ،وبالتايل حينما يستمر هذا
َ
أفق ويرى شـعْ ـبنا الـيَـمَ ـني
العُ ـ ْدوَان وبدون
أن ه�ذا العُ ـ� ْدوَان لم يتوقف حينه�ا لم يبق من
خيار إال الدخول يف تلك الخيارات الكبرية ،وحينها
يتوج�ب على ُك ّل املكون�ات يف هذا البل�د التعبئة
الشاملة عىل  ُك ّل املستويات لتلك الخيارات؛ ألنها
س�تصبح حينئذ خيارات رضورية إذا لم يتوقف
العُ ـ ْدوَان ستصبح حينئذ خيارات رضورية وإال 
مَ �ن ننتظر ،نرتك له�م املجال ،هم ال إن ْ َ
ـس�انية
فيه�م ال رشف ال أ َ ْ
خـلاَ ق ال قيم ،ليس�ت عندهم
أَية اعتبارات ،متوحش�ون بكل ما تعنيه الكلمة،
من يرتكب مثل تلك الجرائم من يس�تهدف حتى
األس�واق ،التجمع�ات البرشي�ة يف األس�واق يف
املحافظ�ات هنا وهناك ،يف الش�مال ويف الجنوب
ب�كل هذا اإلجْ ـ� َرام املتوحش ،ال إن ْ َ
ـس�انية لديه
وال حتى قدرا ً من االعتبارات التي يراعيها البرش
يف رصاعاته�م ،ال يراع�ي ش�يئاً ،عن�ده م�ا دام 
مع�ه فل�وس يعمل ما يش�اء ويريد ،وسيقس�م
فلوس�ه هنا وهن�اك ملجل�س حقوق اإلن ْ َ
ـس�ان
ولألُمَ ـ�م املتح�دة ل�دول هن�ا وهن�اك وتوفر له
مزي�د من الغط�اء وما هناك مش�كلة ،ولذلك أنا
أتوج�ه بداي�ة إىل الداخل به�ذه ا َمل ْس�أ َلـة املهمة
أنه إذا اس�تمر العُ ـ ْدوَان ولم يتوقف وبقي هكذا
عُ ـ ْدوَان�ا ً وحش�يا ً إجْ ـ َرامي�اً فإنه يتحت�م علينا
التعبئة الش�املة على ُك ّل املس�تويات إعْ ـلاَ ميا ً
سياس�يا ً ثقافيا عس�كريا ً أمنياً لإلقدام عىل تلك
الخطوات اإلسرتاتيجية الكربى ومهما نشأ عنها
من تطورات ،مع تذكر هذه ا َمل ْسأ َلـة أن املواجهة
ً
حتمية كانت ق�درا ً حتميا ً عىل 
م�ن أصلها كانت
َش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـن�ي ،لي�س هو املعت�دي أبداً،
أولئ�ك هم م�ن أتوا واعت�دوا هم وهم مَ �ن بادرا
بإجْ ـ َرامه�م ،فالتوجه الصحيح هو الس�عي إىل

نحن على أعتاب هُدنة جديدة
واألمم المتحدة موقفها متواضع
ألنها تأثرت كثير ًا بالنفوذ َ
األمريكي
والمال السعودي يؤثر على كثير
من أعضائها وعوامل تؤثر حتى
على مبعوثها الجديد الذي اختاروه
برغبة سعودية
التكفيريون مشروع ال ينفصل عن
خدمة إسرائيل وعن مصلحتها
لم يبق من خيار إال الدخول في
تلك الخيارات الكبيرة
تعزي�ز عوام�ل القوة ه�ذا الذي يج�بُ أن تفك َر
ب�ه ُك ّل املكون�ات يف ه�ذا البلد ،طامل�ا واملواجهة
حتمي�ة واآلخر هو الذي اعت�دى وهو الذي يرصُّ 
عىل االس�تمرار يف عُ ـ ْدوَان�ه ،فالتوجه الصحيح
هو الس�عي لتعزي�ز عوامل الق�وة للتصدي لهذا
العُ ـ� ْدوَان والضغ�ط إليقافه ،عوام�ل القوة عىل 
املس�توى املعن�وي وعوامل القوة عىل املس�توى
الفع�ل واملوقف ،ه�ذا هو املهم هذا ه�و التوجه
الصحي�ح ،وأن�ا أقدر وأثم�ن عاليا ً م�ا يقوم به
الجمي�ع عندما نتح�دث عن صبر وصمود هذا
َّ
الش�ـعْ ـب ب�كل مكونات�ه وفئات�ه ،صرب عظيم
وأس�طوري ،ولكن هذا الصرب يجب أن يس�تفاد 
منه ،ه�ذه الطاقة ،هذه القوة ،ه�ذه املعنويات،
هذا الثبات يجب االس�تفادة من�ه يف الدفع نحو 
َ
مواق�ف إستراتيجية وفاعل�ة وضاغطة وقوية
وكبيرة ،يجب أن يرتج� َم عملي�ا ً يف مواقف وإال 
فهن�اك حقيق�ة صرب وصم�ود عجي�ب وعظيم
ومتمي�ز وكبري ولكن كيف يرتجم بش�كل أكرب؟
وكي�ف يرتف�ع الجمي�ع يف ُك ّل املكون�ات عن أَية
حساس�يات صغيرة ،لي�س الوق�ت وق�ت أَي�ة
حساس�يات صغيرة تؤثر عىل مس�توى اندفاع
اإلن ْ َ
ـس�ان العملي وتحَ ـ ّركه الفعيل واملس�ؤول،

أَوَّال ً ألنه�ا مس�ؤولية على الجميع وال�كل كان
مس�تهدفا ً يف ه�ذا البل�د ،العُ ـ� ْدوَان كعُ ـ� ْدوَان
خارجي على البلد هو اس�تهانة بكرامة وجرح
كرام�ة ُك ّل يمن�ي وال عبرة بالعملاء واملرتزقة
نفس�هم ووطنه�م َ
الذي�ن باع�وا أ َ َ
وش�ـعْ ـبهم
وأ َ ْ
خـلاَ قهم وإن ْ َ
ـسانيته بقليل من املال ،هذا هو 
حا ُل املرتزقة يف ُك ّل العالم ،لو أتت إسرْ َ ائيْل بشكل
مبارش لكان الحا ُل معهم هو نفس الحال ،يف ُك ّل
بلد يف الدني�ا هناك رشفاء وأَح�رار وتوجه كبري
َش�ـعْ ـبي هو توجه ثب�ات واستبس�ال وحرية
واس�تقالل ،وهن�اك ع�ادة م�ا يك�ون مرتزق�ة
وعمالء ومتس�ولون وباحثون ع�ن أطماع ،لكن
أُولئ�ك يج�ب أن يقف َّ
الش�ـعْ ـب يف وجههم وأال 
يس�مح أن تتح�ول العمالة ه�ذه واالمتهان هذا
الخيانة هذه أن تتحول إىل مَ ْس�أ َلـة مستس�اغة
بتربي�ر الحصول عىل امل�ال ،ال ينبغي وال يجوز،
يجب أن يكون الصوت عاليا ً واملوقف قوياً داخل
الجبهة الداخلية تجاه هذه ا َمل ْسأ َلـة.
ه�ل يرتف�ع الجمي�ع ع�ن ُك ّل الحساس�يات
ولتتج�ه الجهود م�ن الجميع نحو ه�ذا الخيار
امله�م ،إذا ل�م يتوقف العُ ـ� ْدوَان ال يبقى إال هذا،
نحن عمليا ً بالنس�بة للثورة َّ
الشـعْ ـبية بالنسبة

للتوجه الفاعل يف هذا َّ
الش�ـعْ ـب نحن جاهزون
ملث�ل هذا الخي�ار الحمد لله وباالعتم�اد عىل الله
وبالت�وكل على الل�ه ،ولكننا نح�رص أن تكون
خي�ارا ً من الجميع قرارا ُ من الجميع ،توجها ُ من
الجمي�ع وأن يندف�ع الجميع إليها كمس�ؤولية
عىل الجميع ،إىل اليَـ�وْم من يتحَ ـ ّرك يف مواجهة
ه�ذا العُ ـ� ْدوَان هو يتحَ ـ� ّرك كمس�ؤوليته هو؛
ألن�ه ال يقاتل م�ن أجيل وال من أج�ل مكون هنا
أ َ ْو مك�ون هن�اك ،ه�ذه مس�ؤولية ُك ّل يمن�ي،
ُك ّل مس�لم ُك ّل ح�ر ،مس�ؤولية ديني�ة مل�ن كان
ٌ
إحساس
متديناً ،مس�ؤولية وطنية ملن كان لديه
بالوطني�ة ،مس�ؤولية إن ْ َ
ـس�انية مل�ن بقي فيه
ذرة من اإلن ْ َ
ـس�انية ،ال يتخاذل وال يتقاعس وال 
َّ
يتنصل عن املسؤولية يف ظروف كهذه مع ُك ّل ما
يح�دث من جان�ب املعتدي إال إن ْ َ
ـس�ان قد تفرغ
تَمَ ـاما ً من إحساس�ه اإلن ْ َ
ـس�اني ،مشهَ ٌد واح ٌد
من مش�اهد الجرائم ٍ
كاف يف أن يحرك اإلن ْ َ
ـسان
ُك ّل مش�اعره اإلن ْ َ
ـس�انية بالغضب وباملش�اعر
اإلن ْ َ
ـس�انية تج�اه ما يح�دث ،وبالت�ايل يجب أن
نتحَ ـ� ّرك جَ ميع�ا ً تجاه وق�ف العُ ـ� ْدوَان ،إذا لم
يتوق�ف بالتعق�ل من أس�ياد النظام الس�عودي
َ
ويقنعوه فالخيارات اإلستراتيجية الكربى يجب
ً
الجهود تعبئة وتجهي�زا ً وإعدادا ً
أن تتج�ه إليه�ا
وفعالً وتحَ ـ ّركا ً عىل  ُك ّل املستويات.
ختاما ً نؤكد عىل بعض املواقف:
 -1أَوَّال ً نؤكد عىل املوقف املبدئي واإلن ْ َ
ـس�اني
َ
واأل َ ْ
والدين�ي لش�ـعْ ـبنا الـيَـمَ ـن�ي
خـلاَ ق�ي
تجاه َّ
الش�ـعْ ـب الفلس�طينية مقدسات وأرض
َ
وش�ـعْ ـب وأن�ه ال تراجُ � َع أبدا ً عن ه�ذا املوقف
مهم�ا عمل النظام الس�عودي ،ملصلحة إسرْ َ ائيْل
ليعمل ما يعمل س�وا ٌء أراد أن يسمي هذا املوقف
إيراني�ا ً أ َ ْو أَية تس�مية ،نحن ال تعنينا تس�مياته
ُ
موقفنا
امللفقة وتضليله اإلعْ ـلاَ مي ،نحن يعنينا
املس�وؤل الحر الواعي ال�ذي نعيه ،نحن يمنيون
نعي م�ا نقول ما نفعل ما نفكر ب�ه ما نتحَ ـ ّرك
فيه..
 -2أدعو جمي�ع النخ�ب إىل التعبئة لخيارات
إستراتيجية كربى فيما إذا ل�م يتوقف العُ ـ ْدوَان
واستمر يف همجيته وجرائمه الفظيعة.
 -3أدعو  ُك ّل املكونات السياس�ية يف هذا البلد
إىل س�د الفراغ يف السلطة دون االنتظار للخارج،
ه�ذا أمر متاح وهذا أمر ممكن ،وهو مس�ؤولية
ويف نف�س الوق�ت حاج�ة ملح�ة لخدم�ة ه�ذا
َّ
ُ
التماسك الكبري
الشـعْ ـب ،ومن العجيب هو هذا
بالرغ�م من هذا الف�راغ الكبري يف الس�لطة ،كما
َ
أؤكد لش�ـعْ ـبنا عىل مس�توى الجبه�ة الداخلية
َ
يكون هناك اهتمام كبري بالش�أن األمني؛
إىل أن
ألن هن�اك توجه�اً للنظام الس�عودي مع داعش
مع القاعدة الستهداف هذا َّ
الشـعْ ـب ،وهناك يف
الحقيقة تجىل أنه ال فرق بني النظام الس�عودي
وداع�ش إال يف اإلمكان�ات فق�ط ..وإال فكالهما
تكفريي�ون وكالهم�ا متوحش�ون وكالهم�ا
مجرمون
نحن نالحظ كيف كان الطريان يواكب تحَ ـ ّرك
السيارات املفخخة إىل املدن وعىل رأسها صنعاء،
كيف كان�ت الطائ�رات تقصف النق�اط األمنية
بالتزامن مع قرب مرور تلك الس�يارات إلفساح
املجال لها لتمر وتدخل إىل املدن ،كيف جعلوا من
ي�وم التفجريات يف صنعاء جعلوا منه يوما ً مهما ً
والبع�ض من إعْ ـلاَ مييهم س�ماه يوم�ا ً تَأْريخيا ً
بمعن�ى أنه�م جبه�ة واح�دة وتوج�ه واح�دة،
إسرْ َ ائيْل لها أذرعة ،واح ٌد من أذرعتها هو النظام 
السعودي ،واآلخر هم التكفرييون.
مسؤوليتنا جَ ميعا ً أن نستعني بالله أن نتوكل
علي�ه أن نثق ب�ه وأن نطمنئ إىل وع�ده الصادق
بالنصر وَأن ن�درك مس�ؤوليتنا فيم�ا علينا أن
نعم�ل وَأن نحذر التقصري فيم�ا علينا أن نعمل،
َ
يكتب لشـعْ ـبنا الـيَـمَ ـني
ونس�أل الله تعاىل أن
العزيز يف هذا الش�هر املبارك النرص والفرج ،وَأن
يرحم شهداءه ويشفي جرحاه ،وَأن يعني إخوتنا
الفلس�طينيني وإخوتن�ا املجاهدي�ن يف املقاومة
الفلس�طينية واملقاوم�ة اللبناني�ة يف مواجه�ة
الع�دو اإلسرْ َ ائيْيل ،وَأن يوفقنا ملا فيه رضاه ،وَأن
يجعلنا يف هذا الشهر الكريم من عُ تَ َقائه ون ُ َقذَائه
و ُ
طلقائه من النار ،إنه سمي ُع الدعاء.
والس ُ
َّ
ـلاَم عَ َليْ ُك ْم َو َرحْ مَ ُة اللهِ َوبَ َر َكاتُهُ..
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االتفاق اإليراني مع القـوى الـكبرى في ميزان األمن القومي العربي

ُ
ُ
املنطق�ة منعطف�ا ً مهم�ا ً يف
تدخــ� ُل
ظ�ل تداعي�ات اتف�اق فيين�ا التَّأريخ�ي بين 
طه�ران والدول الكربى بش�أن املل�ف النووي
للجمهورية اإلسالمية اإليْـ َرانية ،الذي يش ّك ُل
انتص�اراً دبلوماس�يا ً يفضي إلـ�ى انفت�اح
س�يايس واقتصادي ،طاملا تطلعت إليه إيْـ َرا ُن
من�ذ ان�دالع الث�ورة اإلسلامية  ،1979الت�ي
جوبه�ت بمعارض�ة أمريكي�ة /عربي�ة منذ
أيامها األوىل.
وألن القطيع�ة األمريكي�ة اإليْـ َرانية كانت
هي الطاغية عىل املش�هد السيايس طوال 35
عام�اً ،فقد رتَّب�ت العواص ُم العربي�ة الحليفة
َ
أوراقه�ا عىل هذا األس�اس ،ما جعل
ألمري�كا
التوافق الغربي مع إيْـ َران بشأن امللف النووي
مفاجئ�ا ً وصادماً لكثري من ه�ذه الدول ،التي
َ
نفس�ها يف خن�دق واحد م�ع الكيان
وج�دت
الصهيون�ي ،الذي عبرّ ت قياداته عن امتعاض
ش�ديد إزاء االتف�اق ووس�مته بالخطيئ�ة
التَّأريخية.
ومما يفاق ُم الوض� ُع عربيا ً أن هذا االتفاق
َ
ان فرصة التعملُ�ق إقليمياً،
ال�ذي يمنح إيْـ� َر
يأت�ي يف ظل تردي العالق�ات العربية العربية،
وتضعض�ع الحال�ة األمني�ة ملعظ�م ال�دول
العربي�ة ،الت�ي تعي�ش حال�ة انكش�اف غري
مس�بوقة ،دفعتها إلـى التفكري يف إنشاء قوة
عربية مشتركة بهدف حماية األمن القومي
العرب�ي ،لكن هذه القوة ضل�ت طريقها إلـى
الـيَـمَ ـ�ن بدال ً عَ �ن االتجاه نح َ
�و إسرْ َ ائيْل أ َ ْو
إيْـ َران!.
على رأس العواصم العربي�ة تبدو الرياض
األكثر خسارة واألش�د حرسة ،فهي ما كانت
تتوق�ع ه�ذه الخيان�ة -إن ج�از التعبري -من
دولة حليفة جدا ً كالواليات املتحدة األمريكية،
ً
متناس�ية أن السياس�ات الدولي�ة تق ُ
وم عىل 
املصال�ح أوال ً وآخراً.وضاعف من صدمتها أن
ً
ً
خليجية وهي سلطنة عُ مان قامت بدور
دولة
الع�راب يف هذا االتفاق ،ثم أن مرص وعددا ً من
العواص�م الخليجية س�ارعت إلـ�ى الرتحيب
الح�ذر ،وتهنئ�ة طه�ران ،بغ�ض النظ�ر عن
مشاعر اململكة وعاهلها الجديد.
َ
الرئي�س األمريكي باراك أوباما،
وبرغم أن
ق�د عمل على طمأنة الري�اض وأخواتها قبل
َ
يبدد مخاوف
وبعد إبرام االتفاق ،إال أن ذلك لم
عواص�م النف�ط الخليجية م�ن مخاطر تمدد 
النفوذ اإليْـ َراني باملنطقة.
ب�ل إن املبالغة يف تقدير الخط�ر اإليْـ َراني،
كان م�ن ضمن العوامل الت�ي دفعت الرياض

ومَ �ن تحا َل�ف معه�ا إلـ�ى العُ ـ� ْدوَان على
الـيَـمَ ـن بزعم حماية األمن القومي العربي،
والحؤول دون خ�روج الـيَـمَ ـن من الوصاية
الس�عودية األمريكية ،وإعادتها بقوة السالح
إلـى (بيت الطاعة)!.
وإذ عملت الرياض وبدعم أمريكي ،بهدف
إخض�اع الـيَـمَ ـ�ن لنفوذها قب�ل أن تتوص َل
طه�ران إلـى االتف�اق التَّأريخ�ي الذي ثابرت
األخيرة به�دف التوص�ل إليه نح�و 12عاماً،
فإن الوض َع الس�يايس واألمن�ي للمملكة قبل
العُ ـ ْدوَان على الـيَـمَ ـن كان أفضل حاال ً مما
هو عليه الحَ ال بعد العُ ـ ْدوَان الغاشم والفاشل
عىل الـيَـمَ ـن ،وهذا يعني أن صحوة الرياض
املتأخ�رة -إن جاز التعبير -انطوت عىل غباء
وس�وء تقدير جعله�ا أ َ ْكثَـ� َر انكش�افا ً أمام 
القوى اإلقليمية األ ُ ْ
خـ َرى وعىل رأسها إيْـ َران.
ُ
لق�د أفرط�ت الري�اض يف الع�داء لطهران
مس�تفيد ًة م�ن حال�ة القطيع�ة بين الغرب
َ
إلـى ف ِّخ
وإيْـ� َران ،ب�ل وانزلق�ت الس�عودية
ُّ
«الس�نة» يف
الفتن�ة الطائفي�ة ،ورف�ع ل�واء
وجه ش�يعة املنطقة بمَ ـن يف ذل�ك حزب الله
اللبنان�ي املق�اوم للكيان الصهيون�ي ،وحتى
تصفي حس�ابَـها مع النظام 
عندما أرادت أن
َ
الس�وري فق�د ر َّكبت موجة الثورة الس�ورية
(ضد العلويين!) ،رغ�م أن الرياض أجهضت
ثورة البحرين ،والتفت عىل الثورة الـيَـمَ ـنية،
ودعمت الثورة املضادة يف مرص.
ويف�رض الس�ؤال نفس�ه :مل�اذا تخشى
الس�عودية ومن معها م�ن التقارب األمريكي
اإليْـ َران�ي ،م�ا دام�ت إيْـ� َران ق�د تخلت عن
امتالك السالح النووي وفقاً لالتفاق؟.
وبغض النظر عن حقيقة املوقف اإليْـ َراني
بش�أن السلاح الن�ووي ،فاملؤكَّ� ُد أن الق�وة
العس�كرية اإليْـ َراني�ة الت�ي تتط�ور بش�كل
مضط�رد ،ال  تنحصر  يف قدرته�ا النووي�ة
القائم�ة أ َ ْو املحتمل�ة .ول�وال  ذل�ك ألمك�ن
إلسرْ َ ائيْل ومن خلفها الواليات املتحدة توجيه
رضبة عس�كرية لطه�ران ،دون اللجوء إلـى
الحلول السلمية.
باإلضاف�ة ،ف�إن الحف�ا َ
ظ على الق�وة
العس�كرية ،واالس�تفادة من التهدئة يف إطار
إنع�اش االقتصاد اإليْـ َراني ،س�يمنح طهران
فرص�ة أكبر يف االنفتاح عىل العال�م ،وتعزيز
موقع ومكانة حلفائها يف املنطقة ،وبالجملة
يصبح دوره�ا اإلقليمي أ َ ْكثَـ�ر تأثريا ً من ذي
قبل.
َ
السعودية عملت عىل الدوام 
وإذا عرفنا أن

يف خ�ط معاك�س ومض�اد للنف�وذ اإليْـ َراني،
فم�ن الطبيع�ي أن يغ�د َو املكس�ب اإليْـ َراني
ً
س�عودية بامتي�ازُ ،
خ ُ
صوْص�ا ً أن
خس�ار ًة
َ
أوراقها بيد الحليف األمريكي،
األخرية رهن�ت
وال�ذي ظهر بدوره كمن ينف�ض بيده ملفات
الرشق األوس�ط ،مفس�حاً للق�وى اإلقليمية
هامشا ً أكرب من الدور والتأثري.
ب�ل إن املقابَ َل َ
�ة الصحفي�ة املطوّل�ة الت�ي
أجراه�ا مؤخ�را ً الصحايف األمريك�ي توماس
فريدمان مع الرئي�س األمريكي ،انطوت عىل 
إهان�ة بالغة لألداء الس�يايس للحكام العرب،
ُ
الرئي�س أوباما يمت�دح إيْـ َران
(فبينم�ا كان
كدول�ة حضارية تملك تَأريخا ً عريقاً ،وقاعد ًة
علمي�ة وتعليمية صلب�ة ،وش�عبا ً راقياً ،كان
انتقادي�ا ً بش�كل الفت ل�ـ «حلفائ�ه» العرب
ُّ
الس�نة ،حيث اتهمهم ،أ َ ْو باألحرى حُ كامهم،
بالديكتاتوري�ة والفس�اد ،والتخلف ،وانتهاك
حقوق اإلن ْ َس�ـان ،تلميحا ً وترصيحاً ،والعُ زلة
عن شعوبهم ومطالبهم العادلة)!.
وبالطبع فإن االتفاق يف مضامينه ال يحمل
تفسيراً للمخاوف التي شغلت حيزا ً كبريا ً من
تناوالت الصحافة العربية والعاملية ،ولذا فقد
ُ
التحليالت بحثا ً عن كش�ف تفاصيل
انصب�ت
«صفق�ة رسية» يقال إن إيْـ� َران أبرمتها مع
الغرب عىل حس�اب القضايا العربية ،وتقيض 
الصفقة ب�أن تتن�ا َز َل إيْـ َران ع�ن برنامجها
النووي مقابل إطالق يدها أ َ ْكثَـر يف املنطقة.
وبدال ً ع�ن التعاطي الواقعي م�ع االتفاق،
واالس�تفادة م�ن إيجابيات�ه ،والتعل�م م�ن
دروس�ه ،فق�د س�يطرت على أذه�ان حكام 
الخلي�ج هواجس مفاده�ا أن املنطق�ة بُعَ يْ َد
االتفاق عىل أب�واب فوىض يراد لها أن ترضبَ
اس�تقرار وأمن دول الخليج لحس�اب إيْـ َران
ُ
املخاوف عىل رأس
والغ�رب معاً ،فكانت ه�ذه
العوام�ل الت�ي دفع�ت الرياض إلـى تش�كيل
التحالف العربي الذي بدا متناقضا ً مع املهمة
التي تش ّكل ألجلها ،حني قاد عُ ـ ْدوَانا ً عسكريا ً
عىل دولة تش ّكل ركنا ً أساسياً للعُ روبة ولألمن
القومي العربي.
مما ال ش�ك فيه أن ُك َّل معاهدة أ َ ْو اتفاقية
ُ
تفاهمات عىل مصالح إما
دولية هي محصلة
ً
مصلحة
ثنائي�ة أ َ ْو جماعية ،فال ش�ك أن ثمة
متبادلة بين الغرب وإيْـ َران يف ه�ذا االتفاق.
وإذا كان�ت املحصلة تص�ب يف خانة املصلحة
اإليْـ َراني�ة على حس�اب املصال�ح العربي�ة،
فالس�ؤال أيضاً :ملاذا خانت واشنطن عواص َم
النف�ط العرب�ي واتجه�ت إلـى التق�ارب مع

طهران؟.
والج�واب :ربم�ا أن املصلح�ة األمريكي�ة
اقتض�ت التخف�ف م�ن االعتماد على النفط
العربي يف منطقة مكتظة بالرصاع وبالتكالب
َ
التخفف أَيْـضا ً عن
الدويل عليها ،وهو ما يعني
مس�ئولية حماية أم�ن دول النفط الخليجية،
فأمريكا لم تعد مستعدة للحرب نيابة عن أيٍّ
كان( ،وق�د ينطبق هذا األمر على إسرْ َ ائيْل يف
املستقبل القريب).
ُ
معروف أَيْـضا ً أن السياس�ة الدولية تقوم 
عىل مبدأ «ال صداقات دائمة وال عداوات دائمة
بل مصالح دائمة» ،والتغري يف املوقف األمريكي
لي�س نتاج الحب أ َ ْو الكراهي�ة لهذا الطرف أ َ ْو
ذاك ،بقدر ما هو مرتب ٌ
ط باإلستراتيجية التي
اعتمدها الرئيس أوباما عىل أنقاض سياس�ة
املحافظني الجدد ،التي خ ّلفت أزمة اقتصادية
للوالي�ات املتحدة اس�تهلكت جه�دا ً كبريا ً من
أوباما وفريقه للحد من تفاقمها.
تقوم السياسة الجديدة للبيت األبيض عىل 
ع�دم الت�ورط يف نزاع�ات مس�لحة خارجية،
واللج�وء إلـ�ى الطرق الدبلوماس�ية ملواجَ هة
املش�كالت واألزم�ات الدولي�ة ،وعندما اندفع
أوباما مؤيّداً للربيع العربي ،وانساق يف األخري
إلـى املشاركة يف العملية العسكرية عىل ليبيا،
وكاد يتو َّر ُ
ط يف س�وريا ،وجد َ
نفس�ه يترصف
عىل عكس السياسة التي رسمها يف بدء توليه
رئاس�ة الوالي�ات املتح�دة ،ما اضط�ره إلـى
الرتاجع ،واللجوء مجددا للحلول السلمية.
س�اعده على ذل�ك أن طه�ران بانتخ�اب
الرئي�س الجديد حس�ن روحان�ي ،عبرّ ت عن
رغب�ة يف التقارب مع العال�م بعيدا ً عن العُ زلة
الت�ي رافق�ت السياس�ة املتش�ددة للرئي�س
الس�ابق أحم�دي نج�اد .وإذ تلق�ف أوبام�ا
املس�تجدات اإليْـ َراني�ة ،فقد وج�د يف املوقف
ال�رويس /الصيني عام َل ضغ�ط فرض عليه
تفهم حاجة العالم إلـى توازن دويل بعيدا ً عن
األحادية القطبية التي حكمت املجتمع الدويل
أ َ ْكثَـر من عرشين عاماً.
قب�ل ذل�ك كان م�ن الواض�ح أن الوالي�ات
املتحدة قد بارشت مرحلة االنكفاء األمريكي،
بإعْ ـلاَ ن البيت األبيض العز َم عىل سحب كامل
الق�وّات األمريكية م�ن العراق بحل�ول نهاية
ع�ام  ،2011ومن أفغانس�تان بحل�ول نهاية
عام .2014
نفس�ها َ
َ
 مل ْلء
من وقتها ب�دأت طهران تع ّد
الف�راغ الناج�م ع�ن ه�ذا االنكف�اء ،وقامت
بتوثي�ق عالقاته�ا ب�دول عاملي�ة وإقليمي�ة

ب�دءا ً بروس�يا والصين والهند ،وباكس�تان،
م�رورا ً بالع�راق ،وس�وريا وغريه�ا ،ما جعل
الجمهوري�ة اإلسلامية اإليْـ َراني�ة حج�ر
األس�اس يف «التس�وية الكبرى» الت�ي كانت
تمشي على ق�دَم وس�اق ،بينم�ا الع�رب بال
مرشوع يضم ُن لهم الرشاكة يف التس�وية ،أ َ ْو
يحميهم من تداعياتها عىل األقل.
ويط� ُّل س�ؤا ٌل ثال�ث :إذا كانت إيْـ� َران قد
عمل�ت لالس�تفادة م�ن املتغيرات الدولي�ة،
فم�ا ال�ذي يمنع الع�رب من اس�تغالل نفس
املتغيرات ،وتحوي�ل الخس�ارة الفادحة إلـى
ربح مؤكد؟.
على امل�دى املنظ�ور ،يب�دو الره�ا ُن على
املرشوع العروبي رضبا ً من الخيال ،غري أنه ال 
توجد بدائ ُل أفضل حتى وإن س ّلمنا بالواقعية
السياس�ية التي ت�كاد تخن�ق خياراتنا وتأتي
عىل البقية الباقية من الحلم العربي.
بي�د الع�رب أوراق كثيرة ،فباإلضاف�ة
إلـ�ى النف�ط والق�درات املالية ،يظ�ل املوقع
االستراتيجي للعال�م العرب�ي (قل�ب العالم)
بمثاب�ة الرصي�د ال�ذي ال  ينض�ب ،وكذل�ك
باإلم�كان توظي�ف العوام�ل املشتركة بين 
الدول العربي�ة ،والتقريب بني وجهات النظر،
باالعتماد عىل وس�ائل غري تقليدية تستجيب
للمتغيرات الدراماتيكي�ة الت�ي تعيش�ها
املنطقة ،وتعد القضايا العربية محورا ً رئيسا ً
يف تقلباتها.
َ
يك�ون التق�اربُ اإليْـ َراني مع
ال يص�ح أن
الغرب مث�ار هلع للعرب ،بل يجب أن يش� ّك َل
تحدي�ا ً جدي�داًُ ،
وفرص�ة إلع�ادة النظ�ر يف
التحالف�ات العربية مع دول العالم ،وقبل ذلك
محط�ة مراجع�ة لتقييم العالق�ات العربية/
العربي�ة ،وإحي�اء املشروع العروب�ي ال�ذي
غمرت�ه رم�ا ُل التباين�ات ،وتض�ا ّد املصالح،
وَنتائج اله�روب من مواجهة االس�تحقاقات
الكبرى ،كالقضي�ة الفلس�طينية ،والوح�دة
العربية ،والديمقراطية ،وحقوق اإلن ْ َسـان.
ثم إن�ه يف «فقه السياس�ة» ليس هناك ما
يمن ُع العم�ل باتجاه خلق حال�ة من التقارب
والتفاه�م العرب�ي /اإليْـ َران�ي ،والتع�اون
املشترك يف معالجة كثري من قضايا الخالف،
وامللفات الرصاعية ،التي باتت تتغذى وتغذي»
الطائفية املقيتة» كعن�وان لرصاع عبثي يُرا ُد
له أن يس�تمرَّ يف منطقة عان�ت الويالت وهي
تنتظ�ر اللحظة املناس�بة للنهوض الحضاري
من جديد.

أسئلة عن الهدنة
حسن زيد
الهُـ ْد َن ُ
َف واحد ،السعودية ،ولم تشرتط
ـة أُعلنت من َطر ٍ
موافق�ة أ َ ْو الت�زا َم الجي�ش واللجان الش�عبية به�ا؛ ألنها ال
تعرتف برشعيتهم ،وتري ُد أَن تظ َه َر وكأنهم لم يعودوا طرفا ً
ُ
ُ
موقفه عىل تنفي�ذ الهُـ ْد َنـة ،ولكنهم يف
مؤثراً ،بحي�ث يؤثر
َ
تحقيق أ َ ْهــ َدافهم من الهُـ ْد َنـة (تثبيت
الحقيقة يدركون أَن
ُ
ً
األَو َ
َ
ْضـ�اع يف ع�دن وإغاثة عدن لتك�ون أنموذجا للمرشوع
السعودي للمحافظة عىل السيطرة الم َّدعاة وإقصاء الحضور
لإلصـَل�اَ ح ورشعية
اإلمَـارَات�ي والح�راك غي�ر المنتم�ي
ْ
ه�ادي) ،م�ع إبق�اء المواجهات يف تع�ز وم�أرب والضالع؛
الس�تنزاف الجيش واللج�ان يف المواجهات العس�كرية مع
اإلصـَل�اَ ح والقاعدة والق�وى المناطقية الرافضة لس�لطة
ْ
األمر ،هذه الحربُ يف ظل الهُـ ْد َنـة س�تمنَحُ السعودية الحَ َّق
يف اس�تمرار الع�دوان الداع�م لحلفائه�ا والمدم�ر للقدرات
ـصـ�ار اهلل بالهُـ ْد َنـة يف
الـيَـمَـني�ة؛ بحُ جة ع�دم التزام أ َ ْن َ
هذه المناطق ،تمهيدا ً الجتياحها يف المرحلة القادمة.
ـصـ�ار اهلل بالهُـ ْد َنـة يف عدن ويف
ولكنًه�ا تريد التزام أ َ ْن َ
الحدود الـيَـمَـنية الس�عودية ،والنتزاع االلتزام تشن حملةً
ـصـ�ار اهلل برفض الهُـ ْد َنـة ك�ي تعلن بدون طلب
تتهم أ َ ْن َ
االلتزام بالهُـ ْد َنـة والرتحيب بها مراعاة لمشاعر المواطنين
الذين يحلمون بهُـ ْد َنـة ولو أليام والرأي العام الدويل ،وبهذا

ستتحقق الهُـ ْد َنـة يف المناطق التي تري ُدها السعودية (عدن
والح�دود) ،وتس�تمر المواجه�ات واالس�تنزاف والقصف
َ
إنهاكه�ا كي تنقض عليها
يف المناطق التي تريد الس�عودية
الحق�اً ،وقد ق َّدم�ت نفسَ �ها يف موقف الخيّ�ر الحريص عيل
اإلغاث�ة ومن موقع م�ن يمتلك ُك ِّل عنارص القوة العس�كرية
والسياس�ية والمتف�ردة بالق�رار دون ُك ّل دول العال�م
ومنظماته الدولية.
ً
مقدمة أ َ ْو مم ِه ً
ّدة لوقف دائم إلطالق
وقد تكون الهُـ ْد َنـة
الن�ار لعودة الحوار ومن موقع قوة أ َ ْو أقوى مما كانت عليه
يف جنيف.
هل توصلت الس�عودية إِلَـ�ى قناعة بمخاطر اس�تمرار
توغلها يف المس�تنقع الـيَـمَـني وتس�عى للخ�روج بانجاز
يحف�ظ لها ماء وجهه�ا كمنترصة وتع�ود إِلَـ�ى الـيَـمَـن
َ
لتنتزع من خالل أَي
كط�رَف فاعل ومؤثر ال يمكن تجاهل�ه
ً
كلي�ة؟ ،أ َ ْم أنها ال تزال
تخسره
اتف�اق س�يايس نفوذ كادت
ُ
تسعى الجتثاث القوى المتمردة عىل نفوذها؟.
لتبني عليه
ه�ل اكتفت بما تعلن أنها حققته م�ن انتصار
َ
بعض النف�وذ؟ ،أ َ ْم أنها ال تقبل إلاَّ
َ
موقف�ا ً سياس�يا ً يعيد لها
باستكمال السيطرة عىل كامل الحياة يف الـيَـمَـن؟.
هل ح�ددت حلفاءها كتيار المس�تقبل يف لبن�ان واليمين
ً
ُ
ً
ومرتددة ،بحيث
تائهة
ت�زال
المس�يحي يف لبنان؟ ،أ َ ْم أنها ال
تعتمد عىل وجودها العسكري وتفكيك الـيَـمَـن؟.
ً
إجابة ولكنكم تملكونها؟..
ال أملك

هل الس�عودية ُ
َ
الحديث عن الخيارات االسرتاتيجية
تأخ ُذ
التوس�ع يف فت�ح باب التطوع
من
وتخىش
على محمل الجد،
ُّ
يف الجي�ش واللج�ان الش�عبية والدف�ع بهم لنق�ل المعركة
إِلَـ�ى العُمق الس�عودي والس�يطرة عىل مواق� َع ومدن تق ُع
ً
الس�عودية ،والدم�ج الكامل بي�ن القوى
تح�ت الس�يطرة
المس�تهدفة من العُدوان والرافضة له واس�تكمال تش�كيل
مؤسس�اتِ الدول�ة بص�ورة منف�ردة أ َ ْو ثنائي�ة (المؤتم�ر
ـصـ�ار اهلل والح�راك الرافض للع�دوان والمترضر من
وأ َ ْن َ
التدخل العسكري الربي يف عدن وحلفائهم) ،واستبعاد خيار
التفاوض والحوار الس�يايس مع قوى الس�عودية والدخول
يف مواجَ ه�ة مفتوحة مع الس�عودية بالدف�ع بعنارص للقيام
بعمليات يف العُمق الس�عودي ،س�وا ٌء انطالقا ً من الـيَـمَـن
أ َ ْو بتجني�د عن�ارصَ مهاجرة ترضرت من الع�دوان ويف ظل
ً
نتيجة لالتفاق النووي
احتمال تغ ُيّر موازين القوى اإل ْقليْمية
ً
نتيجة لالتفاق وآث�اره ونتيجة لتغ ُيّر يف
ولتص�دع التحالف
َ
َ
َ
أولويات مرص وتركيا وباكس�تان باإلضـافـة إِلـى الكويت
ُ
تختلف مواقفها من ْ
اإلخــوَان والجماعات
واإلمَـارَات التي
اإل ْر َهــابي�ة ،ب�ل تتناقض مع محاوالت الس�عودية احتواء
داعش واستعادة السيطرة عىل قرار ْ
اإلخــوَان.
وأيضا ً رفع الحظر عن إيْـرَان وإفس�اح المجال أَمَــامَها
سياس�يا ً واقتصاديا ً وتوفر س�يولة لديها قد تس�تخدمُها يف
ً
محمية بش�بكة مصالح أوروب�ا وأمريكا
دع�م الـيَـمَـ�ن،
معها ،خصوصا ً وأ َ َهميّة البرتول الس�عودي نتيجة للوفرة يف

العرض وانخفاض عائداتها وعس�كرة االقتصاد السعودي،
م�ا يعني ُ
�ص ُقدرتها عىل تقديم الرش�اوى واإلغراءات
تناق َ
واستخدام النفط كسالح ترهيبا وترغيباً.
ه�ل تدرك الس�عودية آث�ا َر رف�ع العقوبات ع�ن إيْـرَان
وآث�ار اس�تمرار عدوانها عىل خي�ارات الـيَـمَـنيين التي قد
تذه�ب أبعد بكثي�ر مما تتوقع؟ ،هل بدأت تدرك الس�عودية
ً
أَن األَو َ
ْض َ
حاضنة
ـ�اع يف الـيَـمَـن قد تتجه إِلَـى أَن تتحول
َ
للجماعات اإل ْرهــابية المنفلتة وعصابات تهريب األس�لحة
والمخ�درات وإنتاجه�ا؟ ،أ َ ْو العك�س تح�ول الجماع�ات
َ
ضوابط
السياسية والقبلية إِلَـى عدو مطلق للسعودية بدون
وب�دون أَهْــ� َداف إلاَّ إلح�اق األذى والضرر بالس�عودية
وزعزعت أمنها؟.
ه�ل تحس�ب حس�ابَ االحتماالت الت�ي قد تح�ول حتى
أدواته�ا و ُعمَالئه�ا إِلَـى مص�در البتزاز الس�عودية ودول
الخلي�ج وم�ا تداعي�ات اس�تمرار الحرب واالس�تنزاف عىل
موازين القوى داخل المملكة؟.
لقد دعمت تركيا ،ولو َ
ض الطرف ،داعش والجهاديين
بغ ِّ
يف العراق وس�وريا؛ إلضعاف النظامين ومنع استقرار إ ْقليْم
كردس�تان ،ولكن النتائجَ أ َّدت إِلَـى تهديد داعش ألمن تركيا
وتعزيز قدرات األكراد يف العراق وسوريا العسكرية؛ نتيجة
للتهدي�د الذي مثّلته داعش عليهم ،وس�يرت ُّد ذلك عىل تعزيز
ُقدرات المجتمع الكردي يف تركيا وتقوية عمقهم.
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رئي�س اللجنة الثورية العليا:

الخيارات اإلستراتيجية كفيلة بأن تجعل العدو يراجع حساباته ألف مرة

السعودية تنفذ مشروع الفوضى الخالقة التي أعلنت عنه َأمريكا سابقًا وهي أداة تنفذ المخطط األمريكي في أكثر من دولة

مستقبل حضرموت هو مستقبل اليمن بكله وأبناؤها الجيدون واألكفاء كثر
أن ينقل�وا املع�ارك إىل هنا ،هم يتوجه�ون توجها ً
آخ�ر ،إلاَّ إذا اتجه�وا نح�و خيار الدمار الش�امل،
فربم�ا ،وب�إذن الل�ه أن هن�اك تدابيرَ ملن�ع ذلك
بتكات�ف الوطنيين  وَالرشف�اء من الش�خصيات
االجتماعية الهامة من مش�ايخ وعقال العاصمة،
وهناك شخصيات سياسية قوية وَفاعلة وَمؤثرة
تتحَ ـ ّرك م�ن جهتها َو ُك ٌّل يتحَ ـ ّرك هنا من موقعه
لتقوية الجانب األمن�ي يف العاصمة ويف ُك ّل املدن،
ومجم�وع جه�ود وَوع�ي الجمي�ع من مش�ايخ
وَأ َ ْفـ َراد وَش�خصيات اجتماعية وَسياسية يمكنه
أن يقف بوجه هكذا مخططات وَيفشلها.

أجرت صحيفة «األخبار» اللبنانية
حوارا ً مع رئيس اللجنة الثورية
محمد عيل الحوثي تحدث فيه حول
املستجدات األخرية التي يمر بها
البلد ،وكشف موقفه من مختلف
القضايا..
وملا حمله هذا الحوار من مضامني 
ارتأت «صدى املسرية» صدى املسرية
إعادة نرشه..

أجرى الحوار /علي جاحز
  الس�عودية احتفل�ت وَه�ادي وَحكومت�ه
احتفلوا بما أس�موه تحرير ع�دن ..مَ ا الذِي حدث
ُ
ـ�ا ه َ
يف ع�دن؟ ،ومَ
ـ�و ال�ذي جعلك�م تفق�دون
سيطرتكم عليها؟.
 م�ا حدث وَيح�دث يف عدن تصعي� ٌد خارجيمصحوبٌ بح�رب إعْ ـلاَ مية وقصف جوي وَبحري
مكثف ،وقد اس�تغل العُ ـ� ْدوَان فترة الهُ دنة التي
دع�ت إ َلـيْـهَ �ا األُمَ ـ�م املتح�دة ،وَنح�ن عندم�ا
نواف�ق على أَي يشء نس�عى لتطبيق�ه يف امليدان
عرب إ ْر َ
س�ـال رس�ائلنا إىل الجه�ات املعنية ،وَلذلك
اس�تغلت مثل هذه الحالة عندما رأوا وَالحظوا أن
َ
َ
َاللجان يف حالة انتظار للهُ دنة اس�تغلوا
الجي�ش و
هذه الفرصة ،وَب�دأوا بإنْـ َزال ب�ري وَبحري غزا ًة
ملدين�ة ع�دن ،وَفش�لت مهمته�م الت�ي أعلنوه�ا
وحددوا زمانه�ا وَمكانها ،وهم تحدث�وا إعْ ـلاَ ميا ً
َّ
أ َ ْكثَـر مما فعلوا و َّ
والشـعْ ـب
َالشـعْ ـب يعي ذلك،
عىل مس�توى كبير م�ن الوع�ي لدرج�ة أَنَّـه لم
تصدم�ه املواق�ف الت�ي كان يتح�دث به�ا هادي
وَبح�اح وَغريهما ممن فقدوا رشعيتهم وأَصبحوا
مطلوبني للعدالة..
ُ
وحلفها يراهنون عىل انهياركم
  الس�عودية
يف الجن�وب ..عىل ماذا تراهن�ون يف املحافظة عىل 
عدن سيما يف ظل ُك ّل هذا التحشيد وَالقصف؟.
 نراه�ن عىل الوعي َّالش�ـعْ ـبي وَالجماهريي
لدى َّ
الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني الذي يعي جيدا ً أن هذه
املش�اريع أتت للتقس�يم للتجزئ�ة للتفتيت للنيل
م�ن أمنه وَاس�تقراره من كرامت�ه وَعزته وَأرضه
وَس�يادته ،وه�ذه الش�عارات الت�ي ترفعُ ه�ا دول
العُ ـ� ْدوَان وَيطلقونه�ا بني الحني  وَاآلخر ليس�ت
واقعية؛ ألنهم ينطلقون لهدم  ُك ّل مقومات الدولة
َّ
بني الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني
ويسعون لخلق فوىض
للحيلول�ة دون بن�اء دولة نظام وَقان�ون ،بل هم
يبحث�ون ع�ن اختالق املش�اكل وَاألَزم�ات وَكانوا
يقفون وراء ُك ّل األَزمات وَالحروب املاضية.
  يف ظ�ل الض�خ اإلعْ ـلاَ م�ي وَتع�دد املصادر
واألخب�ار وَتناقضه�ا ..ه�ل يمك�ن أن تطلعون�ا
وَالقراء مَ ُ
ـا ه َ
ـو الوضع العسكري يف املدينة؟.
 الوض�ع يف عدن مبرش وَجيد جي�دا ً وبعكسم�ا يروج ل�ه إعْ ـلاَم العُ ـ� ْدوَان ،وَس�تالحظون يف
َ
َيعيد للش�ـعْ ـب
األَيَّـ�ام املقبلة ما يبرش الجميع و
استقالله وَاستقرا َره بإذن الله.
  ما هي خياراتكم؟.
 لكل حادث حديث..  تح�دث رئي�س املجل�س الس�يايس ع�ن ما
يج�ري يف ع�دن بكون�ه مؤام�ر ًة على القضي�ة
الجنوبي�ة وَعىل ميناء عدن الفت�ا ً إىل دور اإلمَ ا َرات
يف ه�ذه املؤام�رة ..من ال�ذي يتآمر على القضية
الجنوبي�ة؟ ،وَملاذا يريدون أن يتآمروا عليها؟ ،وما
الذي يجعل اإلمَ ا َرات تخىش من ميناء عدن؟.
 يتآم�ر عىل القضي�ة الجنوبي�ة زعماء 7/7وزعماء حرب 94م ،وأنت حني تالحظ املتواجدين
يف الري�اض س�تجد أنه�م علي محس�ن األَحْ مَ ـر
وَه�ادي وَغريهم م�ن زعماء ح�رب 1994م وهم
من يتآمر اآلن على الجنوبيني إلجهاض قضيتهم
وَحرمانه�م من حقوقه�م املرشوع�ة ومطالبهم
العادل�ة ،ويج�ري تفخي�خ الجن�وب بالقاع�دة
بش�قيها داع�ش وَالظواه�ري الذي�ن ه�م امتداد 

مليليش�يات ْ
اإلصـلاَ ح لكي يتم إضعاف الجنوبيني 
أَصح�اب املطال�ب العادل�ة ..بالنس�بة لإلمَ �ا َرات
ليس�ت بمفرده�ا ب�ل العُ ـ� ْدوَان كل�ه يس�تهدف
الـيَـمَ ـ�ن كله وإن كانت اإلمَ ا َرات تصدرت ،ولكن
العُ ـ ْدوَان كله يس�تهدف الـيَـمَ ـن وَال يس�تهدف
ألجل موانئ�ه البحرية فقط ،وإنم�ا ألجل كرامته
وَاس�تقالله وَثقافته الرافضة للعُ ـ� ْدوَان األجنبي
بكل�ه ورفضه للوصاية التي تم إلباس َّ
الش�ـعْ ـب
به�ا من خالل املب�ادرة األَمريكي�ة الخليجية التي
رف�ض الثوار القب�ول به�ا وَاس�تمروا يف النضال
الث�وري حت�ى انتصرت الث�ورة يف  21س�بتمرب
وَأس�قطت هذه املش�اريع من خالل اتفاق السلم
والرشاكة.
  هل تعتقدون أن الس�عودية عاجزة بالفعل
ع�ن إعَ ـادَة هادي إىل عدن؟ ،وم�ا الذي تريده من
صناع�ة أ َ ْ
طـ� َر ٍ
اف متناقض�ة يف عدن ،ج�زء منها
م�ع الوحدة وَجزء ضدها وَج�زء مع هادي وجزء
ضده؟.
 بإمكانك�م أن تضع�وا اس�تبياناً لتعرف�واكيف ينظر َّ
الش�ـعْ ـب لهادي ،لم يع�د مرحبا ً به،
ال داخلي�ا ً وال دولي�اً .ه�ادي أَصبح خ�ارج اللعبة
اليَـ�وْم .والس�عودية ت�درك ذل�ك وال تحرص عىل 
إعادته ،بل تريد تدمري الـيَـمَ ـن.
تري�د الس�عودية تنفي�ذ مشروع الف�وىض
الخالق�ة الت�ي كان�ت أَمريكا ق�د أعلن�ت عنه يف
الس�ابق ،وه�و مشروع تفتيتي يه�دف إلدخال
املنطق�ة يف رصاع�ات وانقس�امات لي�س يف
الـيَـمَ ـ�ن وحس�ب بل يج�ري تنفي�ذه يف ُكلٍّ من
العراق وَسوريا وَغريها ،والسعودية أَدَاة تنفذ هذا
املخط�ط األَمريكي يف أ َ ْكثَـ�ر من مكان يف املنطقة
وَمنها الـيَـمَ ـن.
  م�ا رس ظه�ور داعش والقاع�دة يف مقدمة
صف�وف الق�وات الت�ي تقات�ل لصالح العُ ـ� ْدوَان
وَتسمِّ ي َ
نفسها املقاومة؟.
الرس ه�و ارتبا ُ
طها بالس�عودية الت�ي ترتبط
بدورها بأَمريكا ،وَنح�ن نعترب أن أَمريكا هي من
يقود املعارك يف الـيَـمَ ـن.
  لك�ن هن�اك يس�ار وَليربالي�ون وَقومي�ون
يقاتلون مع ما يس�مى املقاومة ..كيف انسجموا
مع القاعدة؟.
 ه�ؤالء مرتزق�ة ،يُفترض أن تس�أل كي�فانسجموا مع الس�عودية أَوَّالً ،وكيف انسجم فك ٌر
اشتراكي (فصائل الح�راك الجنوب�ي) مع نظام 
استبدادي رجعي!!.
  م�ا هو الوضع العس�كري للجيش وَاللجان
َّ
الش�ـعْ ـبية يف ُك ّل البلاد اليَـ�وْم؟ ،وه�ل هن�اك
انجازات فعالً أم أنها انجازات إعْ ـلاَ مية كما يقول
الطرف اآلخر؟.
 الجيش وَاللجان هم من يمتلك زمام املبادرة،وَهم م�ن يخطط وَينف�ذ وَيرد يف الوق�ت وَاملكان
املناس�بني ،وَبإمكانك أن تزور الجبهات وَتش�اهد
من االنجازات اليشء الكثري وَالطيب.
  اس�تلمتم السلطة من بعد استقالة الرئيس
وَالحكومة يف مطلع الع�ام الجاري ..ماهي مهام 
اللجنة الثورية تحديدا اليَـوْم؟.
مه�ام اللجن�ة الثوري�ة مح�ددة يف اإلعْ ـَل�اَ ن

الدس�تور ،وَقد توقف تنفي�ذ اإلعْ ـلاَ ن وفق توجيه
م�ن قائد الث�ورة الس�يد عبدامللك إلعط�اء فرصة
للمبعوث الدويل جمال بن عمر وَفريقه وَلأل َ ْ
طـ َراف
للتوصل إىل حل عرب الح�وار ،وقد كانت األ َ ْ
طـ َراف
عىل وش�ك التوصل إىل حل بالفع�ل برعاية األُمَ ـم
ُّ
املتح�دة ل�وال تدخل العُ ـ� ْدوَان ،وهو م�ا أوضحه
الس�يد املبعوث ال�دويل يف إحاطته األخيرة ،وَعىل 
املجتمع الدويل الوقوف مع َّ
الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني
وَثورته بدال ً عن التعاطي مع الغزاة املعتدين.
  لكن اإلعْ ـلاَ ن الدستوري حَ دَّد للجنة الثورية
مد ًة لحس�م األ ُ ُمـوْر وتش�كيل حكوم�ة وَمجلس
رئايس؟.
كان اإلعْ ـَل�اَ ن ق�د ح�دد  عامَ ين للحكوم�ة
الت�ي كانت ستُش�كل لكنن�ا توقفنا ع�ن أَي عمل
ث�وري؛ لنرتك فرص�ة لتتوصل القوى السياس�ية
إىل تواف�ق ،وكان ق�د حص�ل التوافق بين القوى
تحت سقف اإلعْ ـلاَ ن الدس�توري ،ولكن العُ ـ ْدوَان
وجد أن الـيَـمَ ـنيني عىل وش�ك االنجاز الس�يايس
الحقيقي تحت مظلة األُمَ ـم املتحدة س�يُفيض إىل
ُخرجُ الـيَـمَ ـن م�ن أزمته تَد َّ
َخ َل
حل حقيقي س�ي ِ
إلفشاله.
  كي�ف تديرون األ ُ ُم ْ
ـ�و َر يف صنع�اء وَبالتايل
بقية مرافق الدولة؟.
ُ
املؤسس�ات ال ت�زال قائمة وَتتحَ ـ ّرك بش�كل
طبيع�ي ،والقائم�ون باألعم�ال يف ال�وزارات
يتحَ ـ ّركون ُك ٌّل من جهته وَيتواصلون باملختصني 
يف مكاتب الوزارات يف املحافظات بش�كل طبيعي،
تستطيع أن تقول إن الوض َع مستتب والعمل قائم
وَالحمد لله ،وال زالت الدولة حية وَالهُ وية الوطنية
تجمع هذه املؤسسات.
  كيف تتواصلون مع املؤسس�ات الحكومية
يف الجن�وب خصوص�ا ً س�يما يف ظ�ل الخالف�ات
وَالح�روب مث�ل ع�دن وَحرضم�وت؟ ،وكيف يتم
إ ْر َ
س�ـا ُل الروات�ب وتدف�ق األم�وال م�ن وإىل تلك
املحافظات؟.
ُ
بع�ض املحافظ�ات وضعه�ا وضع عس�كري
أصلاً ،والوضع العس�كري ل�ه آليات�ه ،ومع ذلك
نبع�ث فِ َرق�ا ً بني الحين وَاآلخ�ر ملعالج�ة بعض
األ ُ ُمـوْر يف تلك املحافظ�ات مثل ْ
إصـلاَ ح الكهرباء
وَاملي�اه يف ع�دن مثلاً أرس�لنا فرقا ً م�ن صنعاء؛
ألن الف�رق العامل�ة هن�اك ت�م تهديده�ا من قبل
القاع�دة ومرتزقته�ا بالتصفية أن ه�ي تحَ ـ ّركه
لخدم�ة املواطن وإلعَ ـ�ادَة الخدم�ات للمواطنني 
هن�اك ،بالنس�بة للرواتب وَاألموال فق�د تم وض ُع
آلية باالتفاق مع البن�ك املركزي ،ويجري التعامل
عرب الربي�د أ َ ْو عرب رشكات رصاف�ة وَغري ذلك من
الط ُرق ،والجميع يس�تلمون رواتبه�م ،وَال أَعتقد
أن هناك أَحداً ال يستلم راتبه يف الشمال وَالجنوب.
   صنع�اء العاصم�ة ومحيطه�ا ال  ت�زال
بعي�د ًة عن الح�رب الداخلية ..ما ه�ي التهديدات
إض َ
التي تواجه االس�تقرار يف العاصم�ة َ
ـافـة إىل
ٌ
مح�اوالت لنقل
القص�ف؟ ،وه�ل بالفع�ل هن�اك
املعرك�ة إليها؟ ،وهل لديكم خطة ُ
وقدرة للحيلولة
دون حدوث ذلك؟.
ُ
التهدي�دات هو الحصار الخانق الش�امل الذي
تقوده الس�عودية وأَمريكا وَحلفاؤها يف املنطقة،
وَأَعتق�د أن الوض�عَ ه�ادئ وقوي هن�ا وال يمكن

  ماذا عن الوضع األمني للعاصمة؟.
َ
 فش�لُهم يف الجبه�ات جعله�م يع�ودون إىلمرب�ع العملي�ات اإلجْ ـ َرامية وَاالغتي�االت ،كنا يف
املايض نجدهم حني يفشلون يف الجبهات يلجأون
الستهداف املدنيني واغتيال القيادات مثل الدكتور
جدب�ان وَالدكت�ور أحم�د رشف الدي�ن وَغريه�م
أثن�اء حكم ه�ادي وَيف أَيَّـام الح�وار الوطني ،أما
اليَـ�وْم فهناك لجن�ة أمنية عليا معني�ة بمتابعة
ه�ذه األَش�ياء ولديه�ا خططها الت�ي تتعامل مع
ه�ذه األ ُ ُمـ�وْر يف إطارها ،وم�ا دام الجهاز األمني
قائم�ا ً بذات�ه فه�و املعن�ي ،وأَعتقد أَنَّـ�ه وَخالل
األَيَّـام املقبلة س�يزول هذا الوض�ع األمني ،وعىل 
الجميع أن يرصد وَيتاب�ع وَيتعاون للحد من هذه
االختالالت؛ ألن اإلجْ ـ َرام يستهدف الجميع.
  كان ق�د ت�رددت أَنْبَـ�اء ع�ن مش�اورات
لتش�كيل مجلس رئ�ايس وَحكومة وح�دة وطنية
وم�ن قب�ل رصحتم لن�ا أَنتم أنكم بصدد تش�كيل
حكومة طوارئ ..أَي َْن وصلت تلك املشاورات؟.
 ال زال�ت املش�اورات جارية وَأَعتق�د أنها قداقرتبت من االنتهاء ،وستس�مع يف األَيَّـام القريبة
القادم�ة أن الحكوم�ة ق�د خرج�ت إىل العَ َلن وَقد
أعلنت أَسماءها إن شاء الله.
  هل صحيح ما يقال إنكم تعيقون تشكي َلها
حت�ى تنتهوا م�ن الس�يطرة على مفاصلها عرب
تثبيت كوادر موالية لكم يف األَمَ ـاكن الهامة؟.
ضاح�كاً :ليس صحيحا ً وَنحن ال نس�يطر عىل 
مفاصل الدولة عىل اإلطْـلاَ قُ ،ك ّل أَبْنَـاء َّ
الشـعْ ـب
الـيَـمَ ـن�ي يعمل�ون يف أَمَ ـاكنه�م يف الدولة ،وَلو 
دقق�ت لوج�دت أن مفاصل الدول�ة تديرها رجال
الـيَـمَ ـن من ُك ّل املشارب وَالتوجهات.
  رضب العُ ـ� ْدوَان الس�عودي معس�كرا ً كان
ق�د أعلن تأيي�دَه لرشعية ه�ادي يف منطقة العرب
بمحافظ�ة حرضم�وت خلال ش�هر رمض�ان..
برأيكم مَ ا الذِي دفع العُ ـ ْدوَان ليرضبَ املعس�كر؟،
وما هي دالالت وَخلفيات تلك الرضبة؟.
ُ
إس�تهداف الـيَـمَ ـ�ن وَاملواط�ن الـيَـمَ ـني
هو نه�ج وَفكر لدى قادة العُ ـ� ْدوَان ،وَال غرابة يف
يقصف هن�ا أَوْ هناك ،و َّ
َ
َالش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني
أن
يعي أَنها
مستهدف بكل أطيافه ،وَعىل الجميع أن َ
مؤام�رة عىل الجميع؛ ألن الهدف تفتيت الـيَـمَ ـن
وَتفكيكه وخلق الحروب وَالرصاعات ،وبالنس�بة
لخلفي�ات اس�تهداف املعس�كر أَعتق�د أن هن�اك
خالفات بني قادة العُ ـ ْدوَان أ َ ْو أن هناك نوايا مبيتة
لخلط األ َ ْو َراق وهناك يف السياس�ة وَالرصاع أَشياء
ال يمك�ن اإلفص�اح عنه�ا ،ويف الواق�ع فإنها ُ
ذات
دالالت عىل فشل عسكري للعُ ـ ْدوَان وعدم معرفة
ُ
بعض
وَتقييم صحيح للواق�ع ،كان هناك بالفعل
األَحرار داخل املعس�كر رفض�وا الدخول يف خندق
املواجه�ة ألَبْنَـاء بلدهم ،وَهذا يشء إيْجَ ـابي جداً،
وَالذين ذهب�وا مع العُ ـ ْدوَان ه�م جماعة اإلخوَان
بجناحها العس�كري وَالتي تمثل القاعدة بشقيَها
الداعيش وَالظواهري مفردة من تنظيمهم العاملي
يف الجمهورية الـيَـمَ ـنية.
  كنت�م ق�د تحَ ـ ّركت�م باتج�اه العبر قبي�ل
الرضبة الس�عودية عىل املعسكر ..ملاذا لم يستمر
التحَ ـ ّرك باتجاه حرضموت؟.
العم ُل العسكري له سياساته وَخططه وَوفق 
ُ
الجي�ش وَاللج�ان يف الـيَـمَ ـ�ن هم من
ظروف�ه،
يحددون الزمان وَاملكان.
  هن�اك معس�كرات تُنش�أ وَيت�م دعمه�ا

وَتدريبه�ا يومي�ا ً يف حرضم�وت وَيف الحدود معها
جهة السعودية؟.
مس�تقبل حرضموت هو مس�تقبل الـيَـمَ ـن
بكله ،وه�و بحاجة لينضويَ تحت دولة وَحكومة
ذات كف�اءات تنه�ج نه�ج القان�ون والسياس�ة
الحكيم�ة يف إدَا َرة البل�د ،ه�ذا ه�و م�ا يحتاج�ه
َّ
الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـن�ي ال�ذي ال يمك�ن أن يواجَ َه
بالخيار العس�كري ،فالـيَـمَ ـني�ون ال يحتاجون
الخي�ارات العس�كرية ب�ل يحتاج�ون إىل س�يادة
القان�ون وَدولة مدني�ة عادلة تحم�ل مواصفات
الحك�م الرش�يد الذي يكف�ل املواطنة املتس�اوية
لجمي�ع األ َ ْفـ� َراد وال يلغي أَحدا ً وَال يقصي أَحداً،
وَأَبْنَـاء حرضم�وت الجيدون وَالكفاءات ُكث ْ ٌر بكل
تَأكيد ،ولن يستطيع أَحد القفز عليهم ،بل هم من
سيُدير أ َ َ
نفسهم تحت حكومة تكنواقراط إن شاء
الله وهم يمثلون يف أغلب الحكومات.
  أعل�ن الناط�ق الرس�مي ألَن ْ َ
صـ�ار الله عن
عملي�ات س�تغري املعادل�ة ،وقبل ذلك كان الس�يد
عبداملل�ك زعي�م الجماعة ق�د أعلن ع�ن خيارات
اسرتاتيجية ..ما هي طبيعة تلك الخيارات؟ ،وهل
س�تكون داخلي�ة أم خارجي�ة؟ ،ومَ ُ
ـا ه َ
ـ�و الذي
يجعلك�م تثقون بفاعلية خياراتكم يف الوقت الذي
يش�كك البع�ض ويقول إنها مجرد حرب نفس�ية
َ
َتخدير للشـعْ ـب؟.
و
نرتكه�ا لألَيَّـ�ام القادمة ،وس�تكون مفاجئة
للع�دو ،وَهي خيارات بالفعل إستراتيجية كفيلة
ب�أن تجع�ل الع�دو يراجع حس�اباته ،أل�ف مرة،
وكان�ت خياراتن�ا عندم�ا أعلنا قبل  21س�بتمرب
املايض خيارات استراتيجية سبقها تشكيك كبري
يق�ول إن خياراتنا ال تج�دي -وَأن�ت تابعت ذلك،
ولك�ن خياراتنا نجحت وَالث�ورة انترصت وَالحمد
لله.
ُ
ـ�ا ه َ
  مَ
ـ�و األ ُ ُف�ق للح�رب وكي�ف تقيمون
نتائجها إىل اآلن؟.
إذا ل�م يش�عر الـيَـمَ ـني�ون بضرورة الوعي
بتوحده�م وَتكاتفهم ستس�تمر الحرب والتعويل
الكامل ه�و عىل وع�ي َّ
الش�ـعْ ـب بالخطر وفهم
أن ه�ذا العدو ال�ذي يحارصهم وَيقت�ل أَبْنَـاءهم
ونساءهم وَأطفالهم يجب أن يواجه يف ُك ّل املجاالت
ولي�س العس�كرية وَحس�ب ،وعلى الجمي�ع أن
يتحَ ـ ّركوا يف ُك ّل املجاالت بوعي وهمة واستش�عار
للخطر املحدق َّ
بالش�ـعْ ـب وَالوطن الذي تكرس�ه
وَتسعى إليه السعُ ودية وَأَمريكا ،وبضغط األَحرار
يف العالم وفضح جرائم الع�دو الذي يقتل املدنيني 
بالسلاح املحرم  وَه�ذا س�يجعل أَمري�كا تراجع
حس�اباتها ،فهي من يعطي الضوء األخرض وهي
م�ن يدي�ر املعرك�ة وَهي م�ن رس�مت وَخ َّ
ططت
ت�زود العُ ـ� ْدوَان ببنك املعلومات ،وَه�ي من يحدد 
األ َ ْهـدَاف وتقدم الدعم اللوجس�تي وَاالسرتاتجي؛
لذلك هي من يقود املعرك�ة وَمعركتنا معها وَهي
تديرها من خالل أَدواتها ،وَتقييمنا لنتائج الحرب
َّ
هي إيْجَ ـابية و ّ
ق الش�ـعْ ـب وَالجيش واللجان
َحق
الشيء الكثير ،ويكف�ي َّ
الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـن�ي
صم�وده ال�ذي أفش�ل أ َ ْهـدَافه�م وَمخططاتهم،
وصم�وده من أج�ل حريته وَاس�تقالله وَكرامته،
وَه�و ما ال ي�روق لدول العُ ـ� ْدوَان يف املنطقة التي
ال تحب الديمقراطية وال تراعي حقوق اإلن ْ َ
ـسان.
  يف ظ�ل ضبابي�ة املوق�ف ال�دويل وَتف�اوت
املوقف الداخيل هل يمكن أن تتنازلوا إذا لم تتنازل
السعودية وَحلفاؤها؟.
 عم�اذا نتن�ازل ،نح�ن مس�تعدون للذه�ابلبح�ث مس�تقبل الـيَـمَ ـ�ن يف ُك ّل االتجاهات من
أج�ل الـيَـمَ ـ�ن وَليس من أجل العُ ـ� ْدوَان وَال من
أجل مصالح دول العُ ـ� ْدوَان ،نحن دعونا يف أ َ ْكثَـر
م�ن م�رة أن تكون هناك لق�اءات بين األ َ ْ
طـ َراف
الـيَـمَ ـنية السياس�ية وَلوترك للسياسيني فرصة
أن ينفردوا بقراره�م دون تدخل اآلخرين لوصلنا
إىل حل�ول س�ليمة وَواضح�ة وَعادلة ل�كل أَبْنَـاء
َّ
الش�ـعْ ـب الـيَـمَ ـن�ي ،وعبر صحيفتك�م ندعو 
الجمي� َع أن اتركوا َّ
الش�ـعْ ـبَ الـيَـمَ ـني بمفرده
ليقرر مستقب َله ومصريه ،وستجدونه يخرج بحل
كبري وَس�ليم ونحن حارضون ألية حلول س�ليمة
وَعادل�ة ترتج�م تطلع�ات َّ
الش�ـعْ ـب يف حارضه
ومستقبله.
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الشعب بصوت واحد :نطالب بالخيارات االستراتيجية وندين
الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان السعودي األمريكي

 إبراهيم السراجي:َلبَّ�ت الجماهيرُ الـيَـمَ ـني�ة بمختل�ف
انتماءاته�ا الدعو َة التي وُجّ ه�ت لها للخروج
يف مسيرة تندد باملواق�ف املتخاذلة للمجتمع
ال�دويل واألم�م املتحدة تج�اه م�ا يتعرض له
الش�عب الـيَـمَ ـن�ي م�ن جرائ� َم يرتكبه�ا
العُ ـ ْدوَان السعودي األمريكي عىل مدى أربعة
أش�هر وتأييداً للخيارات االسرتاتيجية املزمع
اتخاذها ردعاً للعُ ـ ْدوَان.
كما طالبت الجماهريُ برسعة استكمال ما
تضمن�ه اإلعْ ـلاَ ن الدس�توري يف مطلع فرباير
امل�ايض وكذا تش�كيل حكومة إلدارة ش�ؤون
البالد وس�د الف�راغ الدس�توري القائم بفعل
التدخالت الخارجية الت�ي عرقلت الحوار بني 
املكون�ات الـيَـمَ ـني�ة وبعد ذل�ك قضت عليه
بإقدام النظام الس�عودي عىل ش�ن العُ ـ ْدوَان
عىل الـيَـمَ ـن يف نهاية مارس املايض.
ُ
اآلالف م�ن أبناء الش�عب الـيَـمَ ـني
ومأل
بصنع�اء الس�احة والش�ارع املقاب�ل لب�اب
الـيَـمَ ـن يف قلب العاصمة.
وحمَّـل املشاركون يف املسرية الفتات أكدت
على الصمود والثبات الذي أبدوه يف مسيرات
مماثل�ة يف فرتات مختلفة من أي�ام العُ ـ ْدوَان
السعودي.
«أنا الشعب يا سلمان ..أنا مالك القرار» «ال 
وصاية ال ارتهان ..الشعب سيهزم العُ ـ ْدوَان»
جملتان كانتا مكتوبتين عىل بعض الالفتات
الت�ي رفعه�ا املش�اركون ضم�ن عشرات
الالفت�ات التي أيّ�دت وطالبت برسع�ة تنفيذ
الخي�ارات اإلستراتيجية الت�ي تح�دث عنها
السيد عبدامللك الحوثي يف خطابه األخري.
نارصيون ضد العُ ـ� ْدوَان والهيئة الوطنية
الش�عبية للدف�اع ع�ن الوط�ن كانت�ا ضمن
املكون�ات املختلفة التي ش�اركت يف املسيرة
وألقي�ت عنهم�ا كلمت�ان ألقاهم�ا ممثلان
ع�ن املنظمتني وهم�ا إدري�س الرشجبي عن
نارصي�ون ضد العدوان وعبدالله الجفري عن
الهيئة.
واتفقت الكلمتان على التنديد بعجْ ز األمم
املتح�دة ع�ن إيق�اف العُ ـ� ْدوَان الجائ�ر عىل 
الش�عب الـيَـمَ ـن�ي ومحارصت�ه على مدى
أربعة كما أش�ارتا إلـى أنه ورغم ،ما يتعرض
له الش�عب الـيَـمَ ـني من قصف واس�تهداف
من قبل تحالف دول العُ ـ ْدوَان السعودي الذي
قت�ل آالف األطفال والنس�اء والش�يوخ ودمّ ر

بأس�لوب ممنه�ج البُنية التحتية واس�تهدف
ُك ّل مقوم�ات الحياة ،إال أن الـيَـمَ ـنيني أثبتوا
صمودهم وثباتهم وأذهلوا العالم بصربهم.
ونجح�ت املسيرة يف إيص�ال عدة رس�ائل
منه�ا تفوي�ض الجي�ش واللج�ان الش�عبية
بتنفي�ذ الخيارات اإلستراتيجية وكذا التأكيد
بع�د  120يَـوْم�ا ً م�ن العُ ـ� ْدوَان على إرصار
الش�عب الـيَـمَ ـني عىل مواصل�ة ثورته التي
بدأها ضد األيدي الس�عودية يف املايض القريب
والي�وم يواص�ل ثورت�ه بش�كل مب�ارش ضد
الهيمنة السعودية وعُ ـ ْدوَانها.
ويرى متابع�ون أنه وعىل مدى  120يَـوْما ً
من العُ ـ ْدوَان السعودي واملنعطفات التي مَ ـرَّ 
به�ا كان الـيَـمَ ـنيون يخرجون يف مسيرات
متصاع�دة يف صنع�اء وغريه�ا تأكي�دا ً على

ً
الصمود وتلبية للدع�وات التي توجهها قيادة
الثورة.
وي�رون أَيْـض�ا ً أن قي�ادة الث�ورة تعم�ل
بالرشاكة مع الش�عب يف اتخاذ القرارات التي
تمس ُك ّل الـيَـمَ ـنيني وليس فصيالً أ َ ْو مكونا ً
واحداً.
وفيم�ا الط�رف اآلخ�ر املؤي�د للعُ ـ� ْدوَان
يَـوْما ً بعد يوم يقدم نفس�ه عدوا ً قذرا ً بتبنيه
التفجريات عرب العبوات الناس�فة والسيارات
املفخخ�ة أ َ ْو تبني�ه لالغتي�االت الت�ي تنفذها
عن�ارص القاع�دة وداع�ش ويج�ري مؤخ�را ً
تبنيها باسم ما يس�مى املقاومة الشعبية ،يف
مقاب�ل ذلك تخوض ق�وات الجي�ش واللجان
الش�عبية مع�ار َك واضحة تتس�م بالندية وال 
تم�ارس تل�ك األعم�ال املش�ينة الت�ي يجري

تبنيه�ا بذل�ك الش�كل ،إضافة إلـ�ى ذلك فإن
ُ
صوت
خيار الشارع ما يزال قائما ً بحيث يظل
الش�عب ه�و املح�رك واملنطل�ق الرئييس ألي
تحرك للجيش واللجان الشعبية.
يُذ َك ُر أنه وعىل مدى أربعة أش�هر ،هي أيام 
العُ ـ ْدوَان ،خ�رج الش�عب الـيَـمَ ـني متحديا ً
ُك ّل الظروف املفروضة عليه ،وأكد عىل الثبات
والصمود ،متوعدا ً بإلحاق الهزيمة بالعُ ـ ْدوَان
السعودي األمريكي.
ويف املسرية الحاش�دة ألقى العميد عبدالله
الجف�ري عض�و الهيئ�ة الوطني�ة الش�عبية
للدف�اع ع�ن الوطن كلمة أش�اد فيها بصمود 
الشعب الـيَـمَ ـني يف وجه العُ ـ ْدوَان.
وأك�د الجف�ري أن العُ ـ� ْدوَان الس�عودي

األمريك�ي ل�ن يره�ب الش�عب الـيَـمَ ـن�ي
َ
يخيفهم ،مشيرا ً إلـ�ى أن الـيَـمَ ـنيني 
ول�ن
يتطلعون إلـى الحرية واالس�تقالل والكرامة
لكن آل سعود ال يريدون ذلك.
وق�ال إن العُ ـ� ْدوَان الس�عودي األمريك�ي
ليس يف مصلح�ة الـيَـمَ ـنيني ولم ِ
يأت إلنقاذ
الشعب الـيَـمَ ـني ،بل جاء لتغذية الرصاعات
السياس�ية والرصاع�ات الطائفي�ة وتحويل
الـيَـمَ ـن إلـى عراق آخر وليبيا أ ُ ْ
خـ َرى.
دع�ا العميد الجف�ري إلـى ع�دم التهاون
َ
مع ُك ّل م�ن أيدي العُ ـ� ْدوَان ،مطالب�ا ً
اللجنة
الثوري�ة بتقديمهم إلـى العدال�ة ،كما طالب
َ
الثورية باإلرساع يف استكمال اإلعْ ـلاَ ن
اللجنة
الدس�توري وتشكيل مجلس انتقايل وحكومة
انتقالية لسد الفراغ داخل الـيَـمَ ـن.

ناصريون ضد العدوان :الشعب اليمني صاغ أعظم وأقدس
المالحم البطولية في الصمود والتصدي للعدوان

كما ألقى األستاذُ إدريس الرشجبي يف املسرية كلمة (نارصيون
ضد العُ ـ ْدوَان) تطرق فيها إلـى االنتهاكات والجرائم التي تعرض
لها شعبنا الـيَـمَ ـني خالل  4أشهر املاضية.
وق�ال الرشجبي يف كلمته :إن بالدنا تعرضت لكل أنواع القصف
والغ�ارات الجوي�ة م�ن الج�و وم�ن األرض ع�ن طري�ق مرتزقة
الس�عودية والدواعش الذين ينفذون العمليات االنتحارية .مشريا ً
إلـى أن وعلى الرغم من العُ ـ ْدوَان والحصار املفروض علينا إال أن
الش�عب كان ش�امخا ً يف وجه العُ ـ ْدوَان الصل�ف ،فقد صاغ أعظم

وأرشف وأقدس املالحم البطولي�ة يف الصمود والتصدي للعُ ـ ْدوَان،
فأذهل العُ ـ ْدوَان قبل غريهم.
وأك�د الرشجب�ي أن العُ ـ� ْدوَان املتغطرس قد فش�ل يف تحقيق 
أ َ ْهـدَافه وفش�لت ُك ّل رهاناته ،الفتا ً إلـى أن الشعب الـيَـمَ ـني لن
يركع ولن يستسلم.
وأش�ار الرشجب�ي إلـ�ى أن الـيَـمَ ـن يقع على أهم مضيق يف
العالم وهو مضيق ب�اب املندب والذي تمر عربه ُك ّل تجارة العالم،
معتبرا ً أن من مصلحة العالم أن يكون الـيَـمَ ـ ُن مس�تقرا ً وآمناً؛

حفاظا ً عىل التجارة الدولية واملالحة الدولية اآلمنة.
َ
تكون
وزاد بقوله« :إننا نقف عىل مش�ارف باب املندب فإما أن
مم�را ً آمن�اً ملالح�ة دولي�ة آمن�ة وإال ال ترضون�ا ان نصحح هذه
املعادل�ة ،فالـيَـمَ ـ�ن اآلمن املس�تقر هو الط�رف الثاني من هذه
املعادلة ..يمن مستقر آمن يساوي مالحة دولية آمنة».
ِّ
بح�ق الش�عب الـيَـمَ ـني يف ف�ك الحصار
وطال�ب الرشجب�ي
وإيق�اف العُ ـ� ْدوَان ،مناش�دا ً ضمائ�ر العالم للوقوف م�ع بالدنا
ومساندته والوقوف إلـى جانبه.

الرسالة وصلت إلـى قوى العدوان..
الشعب والجيش واللجان الشعبية ..معركة مصير واحد
 بندر الهتار:مث َّ َل الخروجُ الش�عبي الكبريُ يوم الجمعة املاضية يف العاصمة
الكثريَ من الحقائق ،وأوصل عددا ً من الرس�ائل ،أ َ ْكثَـ ُر من فهمها
هي قوى العُ ـ ْدوَان ،ليعرب هذا الخروج عن حقيقة أن الش�عب هو 
الجزء املكمِّ ل لدور الجيش واللجان الشعبية يف معركة املصري.
يف الظ�رف األصع�ب وبع�د أن ُ
خيِّ� َل لق�وى العُ ـ� ْدوَان أنها قد
كبح�ت جماحَ الثورة ل�دى جماهري الش�عب الـيَـمَ ـني ،كان هذا
الشارع الكبري والواسع يف باب الـيَـمَ ـن بالعاصمة صنعاء يكتظ

بالجماهري يف صورة صدمت الصديق قبل العدو.
عّب�رّ الش�عب الـيَـمَ ـن�ي يف ه�ذا الخروج ع�ن روحية الصرب
والصم�ود التي يتحىل بها ،رغ�م الجراح التي يعان�ي منها ورغم
الحص�ار املفروض علي�ه ،وأكدت الجماهري الكبيرة أن َ
النف َ
س ال 
ي�زال طويالً ،وطويالً ج�دا ً إلـى أبعد حد يمك�ن أن تتصوّره قوى
العُ ـ ْدوَان.
«فوضن�اك» م�ن هن�ا مثّ�ل الخ�روج اس�تفتاءً ش�عبيا ً كبريا ً
للخي�ارات االستراتيجية التي س�يقدم عليه�ا الجي�ش واللجان

الش�عبية يف الزم�ان واملكان املناس�بني ،وأكد عُ م�ق االرتباط بني 
تحركات الجيش واللجان الش�عبية وبني الشعب الذي يمثل عام َل
اإلم�داد والتموي�ن والس�ند ،وهذا الخ�روج يؤكد تمت َ
ين االرتباط
ملواجهة معركة املصري.
الواض�ح أن ه�ذا الخروج الكبري قد أوصل رس�الته إلـى قوى
العُ ـ ْدوَان ،وأخربهم أن الش�عبَ الـيَـمَ ـن�ي هو يف طليعة الجيش
واللج�ان الش�عبية محامي�ا ً ومدافعا ً ع�ن أرض�ه ومحافظا ً عىل 
كرامت�ه ،ومهم�ا بلغ�ت التضحيات فال س�بيل آخر لني�ل الحرية
واالستقالل.
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مذبحة كبرى بتعز ..العدوان السعودي األمريكي
يفتك بحي سكني بالمخا و 300ما بين شهيد وجريح
 -خاص:

قص َ
واصل الطريا ُن الس�عوديُّ األمريكي ْ
ـفه
لعدد م�ن محافظات الجمهوري�ة دون أن يرت َك
للـيَـمَ ـنيين حت�ى فرص�ة الفرح بعي�د الفطر
املبارك.
واستش�هد يوم أمس األحد مواطنان وأصيب
 12آخرون يف قصف للطريان السعودي األمريكي
على من�زل الرئي�س األس�بق أحم�د الغش�مي
بمنطقة ضالع همدان.
ويف تعز  300ما بني ش�هيد وجريح يف قصف
حي سكني باملخاء.
واستش�هدت  8نس�اء جراء قص�ف الطريان
املع�ادي ملنزل أَح�د املواطنني وأحد آب�ار املياه يف
منطقة الهشمة بش�ارع الستني بمحافظة تعز
يوم أمس األحد.
وقال مصدر محيل بمحافظة تعز :إن طريان
العُ ـ ْدوَان السعودي استهدف شارع الستني بعدد 
م�ن الغ�ارات الجوية ،ما أدى إلـ�ى تدمري منزل
أَح�د املواطنني وبرئ املياه بجوار املنزل يف منطقة
الهشمة واستش�هاد ثمان نساء كن متجمعات
أمام البرئ لجلب املياه.
كم�ا اس�تهدف الطيران املجم�ع الحكومي
بمديرية ذباب ،م�ا أدى إلـى تدمريه بالكامل ،يف
الوقت الذي ش�ن فيه الطيران عددا ً من الغارات
عىل باب املندب.
ويف الي�وم األول م�ن عيد الفط�ر املبارك كان
الطريان يحلق بكثافة يف سماء صنعاء وعدد من
محافظ�ات الجمهورية أثن�اء تأدية صالة العيد
وزي�ارات املواطنني لأله�ل واألق�ارب لتهنئتهم
بالعي�د ،وهو ما كش�ف للكثريين ع�ن ُقبح هذا
العُ ـ ْدوَان ووحشيته.
وتوال�ت بعد العيد الجرائ ُم البش�عة للعُ ـ ْدوَان
الس�عودي األمريك�ي ،كان آخره�ا املحرق�ة
واملج�زرة الكربى الت�ي ّ
نفذها طيران العُ ـ ْدوَان
يف مدين�ة املخ�اء بمحافظة تعز مس�اء الجمعة
َ
سلس�لة
املاضي�ة ،حيث ش�ن الطيران املعادي
َ
ومناطق متعددة
غارات على القطاع الس�احيل
يف املخاء واس�تهدفت  200وحدة س�كنية ومنها
املدين�ة الس�كنية التابع�ة لعمال محط�ة توليد
الكهرب�اء والطاق�ة والت�ي أصبح�ت يف اآلون�ة
األخيرة مأوى للأرس النازحة من تع�ز ،ما أدى
إلـى استش�هاد وإصابة  300مدني بينهم نساء
وأطف�ال ولم يت�م التع�رف عىل أغلبهم بس�بب
ُ
مئ�ات الجرحى
تفحم الجثث ،كما س�قط فيها
أغلبهم إصابتهم تس�بب عاه�ات زمنية وهناك
إصابات حرجة.
ُ
الرس�مي لوزارة الصحة العامة
الناطق
وقال
ُّ
والس�كان الدكتور تمي�م الش�امي إن الجريمة
الت�ي ارتكبه�ا طيران العُ ـ� ْدوَان الس�عودي يف
مدين�ة املخ�اء وراح ضحيتها عرشات الش�هداء
والجرح�ى تعتبر وصم�ة ع�ار يف جبين العدو
السعودي الرببري الغاشم وتضاف إلـى جرائمه
التي ارتكبها يف حق الشعب الـيَـمَ ـني.
وأض�اف الدكتو ُر الش�امي يف ترصيح لوكالة
األنباء الـيَـمَ ـنية «س�بأ» :إن ه�ذه الجرائم تعد
من جرائم الحرب ضد اإلنسانية حيث يُستهد ُ
َف
املواطن�ون بش�كل مب�ارش وه�م يف منازله�م
ومدنهم وقراهم ..الفتا ً إلـى أن طريان العُ ـ ْدوَان
الس�عودي اس�تهدف وبش�كل مب�ارش املجم�ع
الس�كني ملهنديس وفنيي وعُ مَّ ال محطة كهرباء
املخ�اء والتي كانت تأوي أَيْـضا ً ع�ددا ً كبريا ً من

األرس النازحة.
وأش�ار إلـ�ى أن�ه ت�م نق�ل الضحاي�ا إلـى
مستش�فى زبي�د ومستش�فيات الحدي�دة
الت�ي تعم�ل يف ظ�ل النق�ص الح�اد يف األدوي�ة
واملس�تلزمات الطبي�ة والعجز يف ال�كادر الطبي
والصح�ي م�ن األطب�اء والفنيين واملمرضين؛
بسبب العُ ـ ْدوَان الهمجي والحصار الجائر وعدم 
الس�ماح بدخول األدوية واملس�تلزمات الطبية،
إضافة إلـى انعدام املشتقات النفطية التي أثرت
عىل سير العمل يف كافة املستش�فيات واملرافق 
الصحية يف عموم املحافظات.
ولف�ت إلـ�ى أن الوزارة اضطرت لالس�تعانة
بس�يارات وطواق�م إس�عافية م�ن محافظ�ات

الحديدة وإب وصنعاء؛ نظراً لعدم توفر سيارات
وطواق�م إس�عافية يف محافظ�ة تع�ز والتي تم
نهب الكثري من س�يارات اإلسعاف فيها من قبل
ْ
اإلصـلاَ ح مرتزقة
عنارص القاعدة وميليش�يات
العُ ـ ْدوَان السعودي.
ودعا الناطق الرس�مي لوزارة الصحة العامة
والس�كان املجتم� َع ال�دويل وكاف�ة املنظم�ات
الدولية اإلنسانية والصحية إلـى القيام بواجبها
اإلنساني تجاه ما يتع َّر ُ
ض له الشعبُ الـيَـمَ ـني
م�ن عُ ـ ْدوَان س�افر وحص�ار جائ�ر ومخاطبة
ضمائرهم لوق�ف هذا العُ ـ ْدوَان ورفع الحصار..
مؤك�دا ً أن القط�ا َع الصح�ي يف الـيَـمَ ـن يعيش
أوضاعا ً كارثية ومأساوية؛ بسبب هذا العُ ـ ْدوَان

والحصار.
م�ن جانب�ه أدان املرك�ز الـيَـمَ ـن�ي لحقوق
اإلنس�ان هذه الجريمة الوحشية البشعة وَحَ مَّ َل
املس�ئولية األمم املتحدة التي تقف متفرجة عىل 
ه�ذه املج�ازر بصم�ت دون اتخاذ أي�ة إجراءات
تجاه اململكة وحليفاتها.
الجدي�ر بالذك�ر أن ه�ذه املج�زرة ليس�ت
األوىل وإنم�ا هي من ضمن سلس�لة من املجازر
ارتكبته�ا دول العُ ـ� ْدوَان واس�تهدفت املدنيين،
منه�ا مناط�ق س�كنية ومنها مخيم�ات نزوح
ومنها أسواق مكتظة.
وطال�ب املر َك� ُز الـيَـمَ ـني لحقوق اإلنس�ان
منظم�ات األم�م املتح�دة وكل املعنيني بالش�أن

طيران العدوان السعودي األمريكي يقصف حي ًا سكني ًا في يريم
واستشهاد  14مواطن ًا وإصابة  20آخرين
وقب�ل مج�زرة املخ�اء ،ارتك�ب الطيران
الس�عودي األمريكي مذبحة مروعة يف مدينة
ف حيا ً س�كنيا ً
حني قص َ
َ
يري�م بمحافظة إب،
باملدينة ،م�ا أدى إلـى استش�هاد  14مواطنا ً
وإصابة أ َ ْكثَـر من  20آخرين.
وأوضح مدير رشط�ة محافظة إب العميد
محمد الش�امي أن طريان العُ ـ ْدوَان السعودي

ش�ن غارات عىل مدين�ة يريم مس�تهدفا ً حيا ً
س�كنيا ً باملدينة ،ما تس�بب يف تهدم  11منزال ً
بش�كل كام�ل وترضر ع�دد آخر م�ن املنازل
بأرضار متفاوتة.
وظل�ت ف َر ُق اإلنقاذ إلـى س�اعات متأخرة
م�ن مس�اء األح�د وهي تعم�ل عىل انتش�ال
الجثث من تحت األنقاض وتعمل عىل إسعاف

املصابني إلـى مستش�فيات املحافظة وأمانة
العاصمة.ووجّ �ه محاف�ظ إب عبدالواح�د
صالح أثناء زيارته التفقدية للمواطنني الذين
تضررت منازله�م ج�راء القص�ف بمعالجة
الجرحى واملصابني يف املستشفيات الحكومية
وغريه�ا وتوفير الرعاي�ة الكامل�ة لهم حتى
شفائهم ورجوعهم إلـى أرسهم وذويهم.

طيران العدوان يستهدف أسواق صنعاء ويقصف الجسور
بمحافظة عمران
واس�تهدف طيرا ُن العُ ـ� ْدوَان يوم االثنني املايض س�وقاً ش�عبيا ً يف
منطقة حزيز بأمانة العاصمة ،ما أدى إلـى استش�هاد  2من املواطنني 
وإصابة  12آخرين.
وأدى اس�تهداف الس�وق إلـى تدمري بعض املحال التجارية وإلحاق
أرضار بالغة يف املنازل املجاورة ومدرس�ة ومس�جد اإلمام الحسين بن
عيل عليه السالم.
كما أغار الطريا ُن يف ذلك اليوم عىل منازل املواطنني يف منطقة مقولة
بمديرية س�نحان ،ما أدى إلـى أرضار بالغة يف  3منازل دون أن يس�فر
عن سقوط ضحايا.
ويف محافظ�ة مأرب ش�ن طيران العُ ـ� ْدوَان الس�عودي الكثري من
الغارات استهدفت عددا ً من املناطق يف محافظة مأرب خالل إجازة عيد
الفطر املبارك.
واستهدف الطريان املعادي السد القديم ورصواح والشعلة والجفينة
وقرية األرشاف ،يف محاولة إلس�ناد عن�ارص القاعدة ومرتزقة الرياض

الذي�ن تكبدوا خس�ائ َر فادحة خلال األي�ام املاضية عىل أي�دي أبْ َ
طال
الجيش واللجان الشعبية.
كما اس�تهدف الطريان املعادي خالل األي�ام املاضية منطقة خيوان
بمحافظ�ة عم�ران ،مس�تهدفا ً جسرا ً بالطريق العام ال�ذي يربط بني 
محافظتي عمران وصعدة .ويعد هذا االس�تهداف هو الخامس يف نفس
املكان عىل طول وامتداد وادي خيوان.
ُ
قي�ادات محافظ�ة عم�ران والس�لطة املحلي�ة باملحافظة
وأدان�ت
اس�تمرار العُ ـ ْدوَان يف اس�تهداف مق�درات الوطن وممتلكات�ه العامة
َ
والخ َّ
اصـة يف عمران وعىل رأس�ها مصنع اس�منت عمران ،والجس�ور
والطرق الرئيسية واملدارس واملستشفيات.
وأك�دت يف بي�ان صادر عنه�ا أن العُ ـ� ْدوَان أوغل يف القت�ل والتنكيل
وإهالك الحرث والنسل وكل متحرك وساكن بما يف ذلك الشجر والحجر،
مشيرا ً إلـى أن الشهداء من محافظة عمران بلغت أعدادهم أ َ ْكثَـر من
مائتي شهيد ومئات الجرحى منذ بدء العُ ـ ْدوَان السعودي عىل بالدنا.

صعدة ..القصف الوحشي ال يتوقف عن قتل المدنيين
ُ
محافظ�ة صعدة م�ن الغارات
ولم تس�لم
والقص�ف املتواص�ل على عدد م�ن مديريات
املحافظة ،حيث ش�ن الطريان املعادي غارات
على مناط�ق حي�دان ووادي ع�وف بمديرية
مجز وس�وق حي�دان بصع�دة ،م�ا أدى إلـى
استشهاد مواطنني وجرح خمسة أخرين.
س�يارات املس�افرين ليس�ت بمن�أى ع�ن
االس�تهداف ،فقد اس�تهدَف طريان آل سعود 

عدة س�يارات ملس�افرين من رازح إىل شدا ،ما
أدى إىل استش�هاد عدد من س�ائقي املركبات
واملسافرين بينهم نساء.
كما ش�ن الطيران  44غارة على مناطق 
القطع�ة والف�رع وامللي�ل بمديري�ة كت�اف
واس�تهدف مناطق ط�ارش ون�واس وعرامة
بمديرية ساقني ،كما شن غارات عىل منطقة
حريان ومثلث عاهم بمديرية حرض محافظة

حجة ،ما أدى إلـى إصابة مواطنني اثنني.
واستشهد مواطنان وجرح خمسة آخرون
بينه�م طفلة جراء قص�ف طيران العُ ـ ْدوَان
الس�عودي ي�وم الخمي�س املايض عىل س�وق
بمديرية حيدان محافظة صعدة.
واس�تهدف طريان العدو سوق بحيدان ،ما
أدى إلـى استش�هاد مواطنين اثنني وإصابة
خمسة آخرين بإصابات متفاوتة.

اإلنس�اني أن يطالب�وا باملحاكم�ة ومحاس�بة
مرتكب�ي املج�ازر بح�ق  الش�عب الـيَـمَ ـن�ي
وتعوي�ض األرس التعوي�ض الع�ادل ومعالج�ة
الجرحى.
ُ
الناط�ق الرس�مي باس�م
م�ن جانب�ه أ ّك�د
املؤتمر الش�عبي العام وأحزاب التحالف الوطني
الديمقراطي عبده الجندي ،أن العدو الس�عودي
رضب بع�رض الحائط قوانني الس�ماء وقوانني 
ً
مدينة سكنية تابعة ملوظفي
األرض ،واستهدف
محطة املخاء البخاري�ة ودمرها بالكامل ،وقتل
من فيها بدم بارد.
وأش�ار الجن�دي يف ترصي�ح صحف�ي إلـ�ى
أن العُ ـ� ْدوَان ل�م يعد يهم�ه أيُّ رادع؛ كون األمم
املتحدة ومجلس األمن الدويل أصبحا يف خرب كان،
ولم يعودا ق�وة قادرة عىل حماية ما نصت عليه
مواثيق اإلنسانية لحماية حقوق اإلنسان.
وتابع :تحالف العُ ـ ْدوَان عىل الـيَـمَ ـن بقيادة
الس�عودية أصبحوا يمتلكون قدرات ال متناهية
يف إبادة الش�عب الـيَـمَ ـني وتدمريه دون خوف
م�ن الله أ َ ْو من األم�م املتحدة الت�ي تتحدث عن
حق�وق اإلنس�ان وع�ن املس�اعدات اإلنس�انية
للـيَـمَ ـن.
مضيفا ً أن الصواريخ واإلبادة الجماعية بحق 
الشعب الـيَـمَ ـني هي املساعدات التي يتحدثون
عنها .وأكد أن إبادة مدينة سكنية بكاملها وقتل
م�ن فيه�ا يف املخ�اء جرائ�م فاق�ت ُك ّل الجرائ َم
الرببرية والوحشية.
وقوبل�ت هذه الجريمة البش�عة بصمت دويل
وإعالم�ي مري�ب ،ولم تتع�رض له�ا الكثريُ من
محطات التلفزة العربي�ة والعاملية ،يف وقت كان
مستش�فى املخ�اء عاجزا ً ع�ن اس�تقبال املزيد
من الحاالت الحرجة؛ بس�بب كث�رة وتزايد أعداد 
الشهداء والجرحى من ضحايا مذبحة العُ ـ ْدوَان
السعودي بحق س�كان ونازحي املدينة السكنية
َ
الخ َّ
اصـ�ة بعم�ال ومهن�ديس محط�ة كهرب�اء
املخاء.
ويعاني املش�فى من نقص يف ال�كادر الطبي
والعالجي والطاقة االس�تيعابية وامل�واد الطبية
واإلسعافية الالزمة.
وش�كا عمال إغاثة ومس�عفون من صعوبة
الوص�ول إلـ�ى الضحاي�ا ج�راء ب�طء عمليات
اإلنقاذ؛ بس�بب إحجام املواطنني عن املش�اركة
ج�راء تخوف�ات متزاي�دة م�ن تج�دد الغ�ارات
بعد تحلي�ق مكثف واس�تهداف طواق�م اإلنقاذ
وس�يارات اإلس�عاف بع�د الغ�ارة األوىل ،حي�ث
ترضرت عد ٌد من س�يارات اإلس�عاف واملركبات
ومنازل مواطنني.
وعبرّ الكثري من املواطنني عن اس�تيائهم إزاء
تعمد وس�ائل إعلام ومواقع يمنية ومراس�لني 
َ
َ
ورصْف األنظار
وتزيي�ف املعلوم�ات،
التضلي� َل
ع�ن املأس�اة اإلنس�انية واملذبحة الت�ي وقعت،
والظ�روف الصعب�ة القائمة يف ظل نَْش�رْ أخبار
مزيّف�ة وكيدي�ة ،والتح�دث ع�ن أن القص�ف
استهدف قوات تابعة لصالح وأَن ْ َ
صـار الله.
ُ
قص�ف الطيران عىل مدين�ة املخاء من
وبدأ
بعد عصر الجمعة ،حيث قص�ف الطريان خلف
املحط�ة بأربع�ة كيل�و ،ويف الس�اعة الع�ارشة
تقريبا ً َ
 ش�نَّ الطريان السعودي ثمان غارات عىل 
املدينة الس�كنية َ
الخ َّ
اصـ�ة باملوظفني العاملني 
يف محط�ات الكهرباء ،وهي تق�در بمأتي منزل،
يسكنها مهندسو املحطة الكهربائية..
وترك�ز عىل وس�ط املدينة الس�كنية وأصاب
األطفال والنساء والشيوخ.
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الهروب من طنب الكربى وال�صغرى �إىل حماولة احتالل عدن

سيناريو غزو عدن ..اإلمارات تدفع الثمن!
 -طالب الحسني:

ُ
ُ دولة اإلمَ ـا َرات وتتدخل بشكل الفت
ملاذا تندفع
لدعم عنارص القاعدة وداعش يف مدينة عدن؟..
هذا التساؤل بالتحديد كان مثارا ً وبشكل كبري
يف الشارع الـيَـمَ ـني خالل األيام املاضية.
وعىل الرغم من مشاركة اإلمَ ـا َرات يف العُ ـ ْدوَان
الس�عودي األَمريك�ي على الـيَـمَ ـ�ن من�ذ نهاية
م�ارس  2014إلاَّ  أَن ب�روز دوره�ا يف الحمل�ة
العسكرية األخرية التي ُ
سمّ يت «بالسهم الذهبي»
يف عدن أثار الجد َل داخليا َ وخارجياً.
وذه�ب البع�ض لتفسير ه�ذا ال�دور الب�ارز
واستالم اإلمَ ـا َرات مللف عدن بخططها املستمرة يف
تجمي�د ميناء عدن وتدمريه بحيث ال يبقى صالحا ً
ملنافس�ة موانئه�ا ،إذ أَن اإلمَ ـ�ا َرات كانت املرشف
الرئي�س على إدَا َرة ميناء عدن عبر رشكة موانئ
دبي العاملية العائدة لها.
فيم�ا يذهب البعض إ َلـ�ى أَن محاولة إحْ ــ َراز
انتصار عس�كري للعُ ـ� ْدوَان الس�عودي األَمريكي
بعد الفش�ل الذريع طوال األربعة األش�هر املاضية
كان بمقدم�ة األولوي�ات يف مخطط ه�ذه الحملة
والتي ج�اءت أَيْض�ا ً بض�وء أخضرَ أَمريكي بعد

لقاءات متعددة مع عس�كريني أَمريكيني تتس�لم
اإلمَ ـ�ا َرات وفق ه�ذه الخطط قياد َة ه�ذه الحملة
على أَن تتوىل قطر قي�ادة حملة أ ُ ْ
خـ� َرى يف ميناء
املخ�اء يف تع�ز وتتوىل الس�عودية حملة مش�ابهة
يف مين�اء الحدي�دة ،وهكذا جرى التوزيع بحس�ب
توقعات وترسيبات متعددة.

م�ا حص�ل يف عدن وفش�ل الحملة الت�ي كانت
ق�د وضع�ت أ َ ْكثَـ�ر م�ن س�يناريو والتكلفة غري
الطبيعي�ة يف عملي�ة إقح�ام  مئ�ات املدرع�ات،
بحيث قص�ف  3كيلومرتات بأكثر م�ن  200غا َرة
جوي�ة متزامنة مع قصف م�ن البارجات الحربية
يجع�ل من العملي�ة أ َ ْكثَـر تعقي�داً ،تالها بعد ذلك
س�قوط ضباط وعسكريني إمَ ـا َراتيني تم الكشف
ع�ن بعض منه�م وإخف�اء كثير من الخس�ائر؛
ً
متواضعة
لتب�دو املحصل�ة النهائية لهذه الحمل�ة
نظ�راً للتجهي�زات والخط�ط ،عالوة على ذلك أَن
الوض�ع غري ثابت بحس�ب ترصيحات صادرة عن
الخارجي�ة األَمريكية التي بدت وكأنها غري راضية
بما تم إحْ ــ َرا ُزه.
اإلطم�اع اإلمَ ـا َراتي�ة يف عدن
وبالع�ودة إ َلـ�ى
ِ
وقيادته�ا له�ذه الحمل�ة يف الش�قني االقتص�ادي
والس�يايس وحتى العس�كري أثري جد ٌل آخر وهو 

كي�ف أَن اإلمَ ـ�ا َرات تجهّ �ز ُك ّل ه�ذه الحمل�ة يف
الوق�ت الت�ي تعجز ع�ن اس�تعادة الج�زر الثالثة
(طنب الكربى وطنب الصغ�رى وأبو موىس) التي
تقول اإلمَ ـ�ا َرات بأَن إيْـ َران محتلة لها منذ مطلع
سبعينيات القرن املايض.
وهو م�ا يعن�ي أَن اإلمَ ـ�ا َرات تنفذ السياس�ة
األَمريكي�ة الت�ي تته�رب من الصراع املبارش مع
إيْـ َران إلدراكها بضعف حلفائها يف الخليج العربي
يف أَي�ة مواجه�ات عس�كرية مبارشة م�ع إيْـ َران
ولكن إ َلـى ما تعتقده الوالي�ات املتحدة األَمريكية
ِ
األضعف يف املنطقة عىل أَن تتقاس�م األخري ُة
الجزء
املصالح واملنافع من أَية س�يطرة محتملة وإعَ ادَة
الهيمن�ة على الـيَـمَ ـن مع حلفائها (الس�عودية
اإلمَ ـا َرات قطر).
الجز ُء األكثر س�خونة يف هذا امللف هو الفش�ل
ونتائج وتداعيات اإلخفاق بع�د أن ألقى العُ ـ ْدوَان
ُك ّل ثقله العس�كري النتزاع انتصار يف عدن وإعَ ادَة
ما تسمى الرشعية إليها كمنطقة مؤمّ نة وتنطلق 
منها العمليات العس�كرية األ ُ ْ
خـ َرى لبسط النفوذ
على مناط�ق أ ُ ْ
خـ� َرى ،وبالتأكيد ف�إن اإلمَ ـا َرات
تتحم�ل أمام قيادة العُ ـ� ْدوَان نتائج هذا اإلخفاق؛
باعتب�ار أَن ه�ذا الفش�ل يلق�ي بظالله على ُك ّل
املعركة.

ب�إ�شراف �سعودي وتوجيهات من عبدربه من�صور هادي

عناصر القاعدة تعدم  12شابًا من الحراك
الجنوبي السلمي بمحافظة عدن
 إبراهيم السراجي:أقدم�ت عنارصُ القاع�دة بعدن عىل إعدام  12ش�خصا ً من ش�باب الحراك
الجنوبي الس�لمي ضمن حملة تصفية
يتعرض له�ا ش�بابٌ بمحافظة عدن
وب�إرشاف س�عودي وتوجيه�ات من
الهارب عبدربه منصور هادي.
ناش�طون م�ن الح�راك الجنوبي
السلمي أكدوا أن املدعو نايف البكري
من حزب ْ
اإلصـَل�اَ ح والذي تم تعيينه
محافظ�اً لعدن وكذا عب�ده الحذيفي
املعَّي�نَّ وزيراً للداخلي�ة من قبل هادي
يقودان حملة لتصفية شباب الحراك
الجنوبي السلمي عرب تنظيم القاعدة؛
بحج�ة أنهم س�هّ لوا دخ�ول الجيش
واللجان إ َلـى عدن.
ففي مقابلة أجرتها قناة الجزيرة
القطرية مع الحذيفي أكد فيها أنه تم
إلقا ُء القبض على كتيبة من الحرس
الجمهوري يف املعال بعدن.
الرواية الس�ابقة نفاها ناشطون
يف الح�راك وأك�دوا بالص�ور أنه جرى
إع�دام  12ش�ابا ً من نش�طاء الحراك
كانت وس�ائل إعْ ـلاَ مية تابعة لهادي
ْ
واإلصـلاَ ح قد نرشت قوائم بأسمائهم
ضم�ن املطلوبين قاعديا ً وس�عوديا ً
بتهم�ة التواطؤ مع اللجان الش�عبية
والجيش.
جريم�ة اإلع�دام الت�ي ارتكبته�ا
عن�ارص القاعدة بالس�كاكني وجرى
نشر الص�ور يف الوس�ائل اإلعْ ـلاَ مية
باعتبارها انتصاراً ،كان املدعو رياض
ياسين وزي�ر خارجية ه�ادي قبلها
بس�اعات يؤكد يف ح�وار مع صحيفة
الري�اض الس�عودية أن «حكومت�ه»
تمل�ك قوائم باألس�ماء ملن أس�ماهم
املتواطئين  م�ع الجي�ش واللج�ان
الشعبية وآخرين كانوا يتعاملون مع
حكومته ويف الخفاء يتعاملون مع من
أسماهم املتمردين.
هك�ذا تتض�ح الصورة ع�ن تعامل الس�عودية وه�ادي بش�كل مبارش مع
القاعدة التي تحظى بإس�ناد جوي من قبل العُ ـ ْدوَان السعودي يف عدن ويظهر
عنارصها بش�كل علني وتنفذ عمليات إعدام ميدانية بالس�كاكني بحق شباب
م�ن الحراك الجنوبي ال�ذي رفضوا االنخراط يف صف�وف الجماعات اإلرهابية،
بإيع�از مبارش وعلني من أتباع الس�عودية كالحذيف�ي والبكري وأخريا ً رياض
ياسني.
ناش�طو الحراك الجنوبي الس�لمي يؤكدون أنهم يتعرضون لحملة تصفية
تقوده�ا الس�عودية عرب عن�ارص القاع�دة؛ بغرض االس�تحواذ على القضية

ً
ورقة من أوراق العُ ـ ْدوَان الس�عودي ،وتصفية أَي نش�اط
الجنوبي�ة وإبقائها
جنوبي خارج هذا اإلطار.
م�ا يحدث يقود إ َلـى خطابات الس�يد عبدامللك الحوث�ي قبل تحرك الجيش
واللج�ان الش�عبية يف الجنوب ملواجه�ة القاعدة وداعش وبعد ذل�ك ،حيث أكد
مرارا ً أن القاعدة وداعش تمثالن أكرب
خطر عىل القضية الجنوبية والجنوب
بش�كل عام ،وَأَن التح�رك يف الجنوب
ملواجه�ة الجماع�ات اإلرهابية يصب
يف مصلح�ة الش�عب يف الجن�وب قبل
الش�مال؛ كون تلك الجماعات تنشط
بش�كل كبري هناك وترتك�ب الجرائم
وتعلن عن إمَ ـا َراتها.
وفيم�ا تعل�ن القاع�دة وداع�ش
ع�ن نفس�يهما يف بيان�ات تصدره�ا
الجماعت�ان تؤك�د تواجدهم�ا يف
جمي�ع الجبه�ات يف مواجهة الجيش
واللجان الش�عبية ،وتعلن عدن إمار ًة
ً
إسلامية ،وتأكي�داً لذلك نرشت مجلة
«وول ستريت جورن�ال» األَمريكي�ة
الش�هرية تقري�را ً عنوان�ه «القاع�دة
تقاتل جنبا ً إ َلـى جنب مع الس�عودية
يف الـيَـمَ ـن».
وقالت املجلة :إن ميليشيات هادي
وتنظيم القاعدة احتفلت بما أس�مته
«النرص» يف مدينة عدن ،بعد مشاركة
عنارص التنظيم يف القتال إ َلـى جانب
امليليش�يات يف املدين�ة وبدع�م م�ن
السعودية.
وأضاف�ت أَن عن�ارص تنظي�م
القاع�دة يف جزي�رة الع�رب احتفل�وا
باالنتصار مع امليليش�يات يف الشارع
التج�اري الرئيسي يف مدينة عدن بعد
مش�اركتهم يف القتال جنبا ً إ َلـى جنب
مع تلك امليليشيات يف عدن.
وأوضح التقرير أَن ميليش�يات ما
يس�مى باللج�ان الش�عبية املدعومة
خليجي�ا ً انتشرت يف أنح�اء مدين�ة
ع�دن ،حي�ث فوج�ئ س�كان املدينة
برؤي�ة أرساب من مس�لحي القاعدة
والذين رفعوا أعْ ـلاَم التنظيم عىل متن الس�يارات والعربات املدرعة بجانب تلك
امليلشيات املدعومة خليجياً!!.
وأش�ار التقري ُر إ َلـى أَن السكان يف منطقة كريرت أبدوا استغرابَهم وحريتهم
بش�أن الجهة الت�ي وصلت إ َلـى املدينة الس�احلية بعد رؤيته�م أعْ ـلاَم تنظيم
القاعدة ترفرف عىل متن العرشات من العربات املدرعة التي كانوا يستقلونها.
وتحدثت املجلة األَمريكية عن وجود دعم من قبل السعودية لتنظيم القاعدة
يف الـيَـمَ ـ�ن للحص�ول على مس�اعدة التنظيم لتحقي�ق أ َ ْهـدَافها .وأش�ارت
املجل�ة يف هذا الصدد إ َلـى الدعم الذي قدمته الس�عودية للجماعات املتطرفة يف
الرصاع�ات ْ
اإلقليْمية املاضية عىل الرغم من أن نظامها «يقاتل حالياً للحيلولة
دون صعود التطرف يف الداخل السعودي».

مضام ُ
ين اس�تقرار الوض�ع يف ع�دن لصال�ح
املليش�يات التابعة له�ادي والتحال�ف الثالثي بني 
ْ
واإلصـلاَ ح غري مشجّ ع
القاعدة ومليشيات هادي
لإلمَ ـا َرات التي تبدو غريَ مس�تعدة إل ْر َ
سـال مزي ٍد
م�ن جنوده�ا ليُقتل�وا يف مع�ارك طويل�ة األم�د،
وهو م�ا يجعل موقعها يف ه�ذه املعركة غري ثابت
ومرهونا ً بانتصار العُ ـ ْدوَان بصفة عامة ،واألخريُ
بات من املستحيالت املس َّلم بها.
فال معن�ى بالنس�بة للعُ ـ ْدوَان للس�يطرة عىل 
ع�دن دون غريه�ا يف إطار حربه�ا ومعركتها عىل 
الـيَـمَ ـ�ن وإعَ �ادَة إخضاعه�ا مج�دداً للوصاي�ة
وللهيمنة السعودية واألَمريكية ،فضالً عن الرصاع
ْ
واإلصـلاَ ح والقاعدة
املؤجَّ ل بني مليش�يات هادي
وبين الح�راك الجنوب�ي ال�ذي ب�دا يس�توعب ما
يج�ري حوله ويدرك أنه بات مع�زوال ً وَأَن األ َ ْفـ َراد 
الذي�ن يرفعون ش�عارات القضي�ة الجنوبية جنبا َ
إ َلـ�ى جنب مع راي�ة القاعدة وإعْ ـلاَم الس�عودية
واإلمَ ـ�ا َرات ليس�وا أ َ ْكثَـ�ر م�ن ُ
طع� ٍم وأكث�ر من
َ
محارق يف املعارك الخارسة هناك.
عدن غريُ مس�تقرة ،يعني أَن معركة اإلمَ ـا َرات
يف هذه املنطقة غيرُ مضمونة ،وهذا يعني العودة
مج�دداً النتظار معجزة ما النتش�ال العُ ـ ْدوَان من
الس�قوط املدوي يف الوقت نفس�ه يدرك العُ ـ ْدوَان

خط�ورة أَن تتج�ه فصائ ُل الح�راك الجنوبي إ َلـى
التح�اور والتف�اوض م�ع املكون�ات السياس�ية
وقي�ادة الث�ورة بش�أن تس�ليم اإلدارة املحلي�ة
للجنوبيين ملحافظاته�م بالتنس�يق م�ع الجيش
واللجان الشعبية والثورية ملواجهة نشاط عنارص
القاع�دة وداعش يف هذه املحافظ�ات ،وهو ما بدأ
بالفع�ل يف العاصم�ة العمانية مس�قط ،بحس�ب
ترصيحات رس�مية مطلعة وكانت املسألة مسألة
وقت.
ُ
والوقت وإطالة أم ِد الفوىض وحالة الالاستقرار
ال يصب يف مصلحة العُ ـ ْدوَان الذي يبحث عن أدنى
درجات التمكني إلظهار قوة فريق هادي وتشجيع
املناط�ق األ ُ ْ
خـ َرى عىل االنخ�راط يف هذا املرشوع،
وه�ذا ما حاول العُ ـ ْدوَا ُن تنفيذَ ُه من خالل الوعود 
املتتالي�ة بمعالجة األَو َ
ْضــاع اإلن ْ َس�ـانية وإعَ ادَة
ترتي�ب األَو َ
ْضــ�اع هناك وكمحصل�ة نهائية بعد
أ َ ْكثَـ�ر من أس�بوع ف�إن اإلمَ ـ�ا َرات أخفقت رغم
اإلمكانات الهائلة التي قدمتها يف إحْ ــ َراز انتصار
يوازي تلك التجهيزات ويُعيْ ُد ْ
رس� َم خارطة جديدة
للمعركة التي لم تتأثر ولم يتغري مسا ُرهاُ ،كلُّ ذلك
قبل تنفيذ الخيارات االستراتيجية التي ربما تغري
َكثريا ً يف املعادلة ،بحسب ترصيحات قيادات أنصار
الله وبحسب معطيات امليدان.

جل�أت ل�سرقة هذه ال�صور من جرائم العدوان
ال�سعودي و�أخرى مل حتدث يف بالدنا

إعالم هادي واإلصالح يختلقون
«جريمة دار سعد» بصور مفبركة
 -خاص:

ُ
واملموَّلة
حاولت وس�ائ ُل اإلعْ ـلاَم السعودية
َ
س�عوديا ً
ْ
اختالق
والتابع�ة لإلصـَل�اَ ح وه�ادي
جريمة يف دار سعد ،وزعمت أن عرشات املدنيني 
لقوا حُ تُوفهم بنريان الجيش واللجان الشعبية.
ووقف�ت تل�ك الوس�ائل عاج�ز ًة ع�ن إثبات
صح�ة م�ا ادعت�ه ونس�بته للجي�ش واللجان،
ولجأت كعادتها إ َلـى رسقة الصور ،بعضها من
جرائ�م العُ ـ ْدوَان الس�عودي وأ ُ ْ
خـ َرى لم تحدث
بالـيَـمَ ـ�ن ،كتل�ك الت�ي تم نرشُه�ا وفربكتها
ونس�بها إ َلـى عدن وه�ي يف حقيقة األمر تعود 
لجرائ�م الجماعات اإلرهابية يف س�وريا وصور
أُ ْ
خـ َرى من السودان.
فف�ي الص�ور الت�ي نرشته�ا تلك الوس�ائل
اإلعْ ـلاَ مية وزعمت أنها ألطفال ونس�اء مدنيني 
من عدن يف الي�وم الثالث من عيد الفطر املبارك
تقري�ر لقناة
تظهَ � ُر ص�ورة تم اقتطاعه�ا من
ٍ
املسرية يف ذات اليوم ألطفال استشهدوا بقصف
العُ ـ ْدوَان الس�عودي األَمريك�ي عىل مدينة يريم
بمحافظة إب.
أمَّ ا الصورة الثانية فقد قامت تلك الوس�ائ ُل
برسقتها م�ن املواقع اإلخباري�ة وتم نرشها يف
حين�ه -أَي يف الرابع من ش�هر يوني�و املايض-
ويظه�ر فيه�ا أطف�ا ٌل استش�هدوا يف غ�ارات
للعُ ـ� ْدوَان الس�عودي األَمريك�ي على منطق�ة
املغسل بمديرية مجز بصعدة.
ً
مجموعة
ظه� ُر
أم�ا الص�ورة الثالثة والتي تُ ِ
من األش�خاص يحملون ش�ابا ً مصابا ً يف عدن،
وزعمت تل�ك املواقع أنها من الجريمة املزعومة
بدار س�عد فس�بق ملواق�ع جنوبي�ة أَن نرشتها
ومنه�ا موق�ع لح�ج نيوز كم�ا تظه�ر الصور
والذي نرشها يف فرباي�ر من عام  2013ألحداث
سابقة غري أن تلك الوسائ َل أعادت نرشها باسم
جريمة دار سعد املزعومة.
ص�ورة أ ُ ْ
خـ� َرى نرشته�ا وس�ائ ُل إعْ ـَل�اَم 
ْ
واإلصـلاَ ح تظهر ش�ابا ً ملطخا ً بالدماء
ه�ادي
لحظ�ة إس�عافه ،وحقيق�ة تلك الص�ورة التي
نرشتها وس�ائ ُل إعْ ـلاَم عربي�ة وأجنبية وتعود 
الحتجاج�ات يف الس�ودان يف س�بتمرب من عام 
.2013
أما الصورة األخرية التي تُظهر طفالً مصابا ً
وتبدو علي�ه آثار الصدمة فقد نرشتها وس�ائ ُل
ْ
واإلصـَل�اَ ح تحت ذات
اإلعْ ـَل�اَم التابع�ة لهادي

العنوان ،فيم�ا كانت الص�ورة يف حقيقة األمر
تع�ودُ لجرائم الجماع�ات اإلرهابية يف س�وريا
وس�بق ونرشتها مواق ُع إعْ ـلاَم س�ورية ،بينها
موقع «ش�ام نيوز» والذي نرشها يف يوليو من
عام .2014
ُ
ٍ
ري
محاول�ة تلك الوس�ائل اختالق
ح�دث كب ٍ
للتغطي�ة عىل جرائم العُ ـ ْدوَان يف ذلك اليوم -أَي
ثالث أي�ام العيد املبارك -بح�ق املدنيني يف يريم
بمحافظ�ة إب ومحاول�ة للتغطي�ة عىل فش�ل
العُ ـ ْدوَان وأتباعه يف الس�يطرة عىل عدن والتي
ُ
توظيف اإلعْ ـلاَم لها بش�كل لم يس�بق له
جرى
مثي ٌل.
وليس�ت ه�ي امل�رة األوىل الت�ي تج�ري
فيه�ا فربك�ة واختالق أح�داث كاذب�ة ،فهادي
ْ
واإلصـَل�اَ ح له�م با ٌع يف ه�ذا املضمار ،وس�بق 
للعالم وش�اهد املرسحية الهزلية التي َّ
جسدَها
املدع�و ري�اض ياسين وزي�ر خارجي�ة هادي
الذي ظهر عىل شاشة قناتَي العربية والجزيرة
وغريهما يف مايو املايض وهو يستعرض صورا ً
ادع�اى أنه�ا جرائ�م ارتكبته�ا ق�وات الجيش
واللجان الشعبية يف عدن.
ول�م تكن تلك الفضيحة تحتاج ملجهود كبري
لكش�ف مالبس�اتها ،حيث كانت الص َ
�و ُر التي
استعرضها املدعو رياض ياسني سبق لوسائل
إعْ ـلاَ مية عربية ودولية ونرشتها يف عام 2014
َ
وهي لغ� َر ٍق مهاجري�ن ب ُ
ط ُر ٍق غير رشعية يف
سواحل ليبيا وصورة أ ُ ْ
خـ َرى لطفل يف شواطئ
غزة بفلسطني استشهد بقصف إرسائييل.

( ددعلالاا
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كيف حتولت مطالب احلراك احلقوقية �إىل ق�ضية �سيا�سية؟!

السعودية وهادي واإلصـالح شركاء في المؤامرة ..مراحل تمييع القضية الجنوبية!
 -زيد الغرسي:

الضبَّ�ا ُ
بدَأ َ ُّ
ط واملتقاعدون يف الجيش من أبناء
ٍ
عام 2007م احتجاجات
املحافظ�ات الجنوبية يف
للمطا َلب�ة بتس�وية أَو َ
ْضــاعه�م الوظيفي�ة
واملالي�ة ،وفق االستراتيجية الجدي�دة للمرتبات
واألج�ور وإعادتهم إ َلـى وظائفه�م التي أقصوا
ِ
منها بعد حرب 94م.
ُ
االحتجاج�ات حت�ى توسَّ�عت
واس�تمرت
وأخ�ذت باالنتظام وتش�كيل جمعي�ات وغريها،
وزاد الضغ�ط على نظ�ام عيل صالح ال�ذي كان
يتجاهله�م تَمَ ـام�اً ،فأَعْ ـ َلن عن تش�كيل لجنة
لح�ل قضي�ة الضب�اط املتقاعدين لكنه�ا كانت
لجن�ة ش�كلية اله�دف منه�ا امتص�اص غضب
االحتجاجات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :كيف تحولت
هذه املطالب الحقوقية إ َلـى قضية سياسية؟.
والحقيق�ة أن النظام الس�ابق لم ينفذ ش�يئا ً
عىل أرض الواقع لحل املش�كلة وَاستمرار تجاهل
النظام أدى إ َلـى توس�ع االحتجاجات لتعم أغلب
املحافظات الجنوبية.
وبدأ النظام باعتقال قياداتهم وسجنهم وقتل
املتظاهري�ن منهم ،مبررا ً ذلك بأنه�م متمردون
انفصاليون مخرب�ون رجعيون يريدون االنقالب
على الوَح�دة التي كان ي�ردد أنها خ�ط أَحْ ـمَ ـر
وعمل اإلعْ ـلاَم الرس�مي وغريه عىل تربير جرائم
النظام بحمالت إعْ ـلاَ مية منظمة.
وبسبب ذلك تجولت مطالب أبناء الجنوب من
قضايا حقوقية إ َلـى مطالب سياسية ،عىل إثرها
تشكل فيما عُ ِر َ
ف بع ُد بالحراك الجنوبي السلمي،
وكان وقتها النظام يشن حروبه عىل أَن ْ َ
صـار الله
بصعدة واملحافظات الشمالية >

م�ن أزمات كثيرة فش� ّكلت لجنة فني�ة للتهيئة
والتحضير ملؤتمر الح�وار من جمي�ع املكونات
ً
السياس�ية وخالل عملها ق�دم أَن ْ َ
رؤية
صـار الله
لتنفيذ بعض الخطوات (عُ رفت فيما بعد بالنقاط
العرشي�ن) تجاه أبن�اء الجن�وب وقضية صعده
كبادرة حُ سن نية من قبل النظام تجاههم ولجرب
الضرر وللتهيئة للدخول إ َلـ�ى مؤتمر الحوار إلاَّ 
أن ه�ادي والقوى التكفريي�ة ومن خلفهم نظام 
آل س�عود رفضوه�ا ،وبع�د ضغوطات ش�ديدة
ت�م القبو ُل به�ا بعد إجراء تعديلات فيها وصدر
قرار جمهوري به�ا إلاَّ أن النظا َم وكعادته عرقل
تنفيذه�ا وع ّ
ط�ل إجراءاته�ا حت�ى ح�ان موع ُد
انعقاد الحوار الوطن�ي ولم يُنفذ منها يشْ ءٌ ،وتم
الوع�د مرة أ ُ ْ
خـ َرى بتنفيذها خالل مؤتمر الحوار

إلاَّ أنه لم يتم يشْ ء من ذلك.

• مؤتمر الحوار

انعق�د مؤتم ُر الح�وار يف صنع�اء بتَأريخ 18
ٌ
رف�ض م�ن بع�ض
م�ارس  2013وكان هن�اك
مكونات الحراك الجنوبي للمش�اركة فيه ،بينما
ش�اركت األ ُ ْ
خـ� َرى بفري�ق برئاس�ة محمد عيل
أحمد.
واس�تمراراً للمؤامرة ضد القضي�ة الجنوبية
م�ن قبَل ه�ادي وقوى النف�وذ عمل�وا عىل عدم 
االعرتاف بها وتجاهلها ومحاربتها أثناء مناقشة
املواضيع املتعلقة بها ،ومن تلك املؤامرات أيضاً.
ً
 ق�دّم الح�راك الجنوبي وأَن ْ َرؤية
صـ�ار الله
ً
واقعي�ة ومنصف�ة لحقيق�ة نش�وء القضي�ة

الجنوبية ،بينما قدمت بقية األحزاب رؤية حملت
فيه�ا أبناء الجنوب مس�ئولية حرب  ،94وهو ما
يعني اس�تمرار األحزاب يف سياستهم تجاه أبناء
الجنوب وعدم االعرتاف باألخطاء يف حقهم.
 تم اس�تبعا ُد رئيس فريق القضية الجنوبيةمحمد عيل أحمد؛ بس�بب رفضه ُك ّل الضغوطات
الت�ي مورس�ت علي�ه من ه�ادي وق�وى النفوذ
للتخلي عن مطالب أبناء الجن�وب يف الحوار وتم
استبداله بياسني مكاوي املقرب من هادي ،وعىل 
ُ
نصف فريق الحراك وقام هادي
ضوئه انس�حب
بتعيين بديالً عنه�م ممن هم محس�وبون عليه
واعتبرت هذه الخطوة إجه�ازا ً عىل ما تبقى من
صوت للجنوب يف مؤتمر الحوار.
 -تم ترحي� ُل كثري من املواد املتعلقة بالقضية

ال�سعودية وهادي والإ�صـالح والقاعدة ..جنباً �إىل جنب

القاعدة تعلن عدن والية لها وتحتفل بتخرج دفعتها الرابعة

توقيع املبادرة الخليجية

وعمل عبدربه منصور هادي وحزبُ
ْ
اإلصـلاَ ح
وق�وى النف�وذ ب�إرشاف النظام الس�عودي عىل 
تمييع القضية الجنوبية وتفريغها من محتواها
من خالل تفريخ مكونات جديدة تابعةٍ  لهم باسم
الحراك واس�تقطاب قيادات للحراك واستمالتها،
ُ
الزيارات إ َلـى الرياض وكثرت املقابالت
فنشطت
الصحفي�ة للقي�ادات املؤيِّدة للنظام الس�عودي،
وإم�ا عن طري�ق االغتي�االت الت�ي طال�ت أبرز
القيادات املس�تقلة والح�رة ،والتي كانت تنفذها
عنارص املخابرات األَمريكية الس�عودية املس�ماة
قاعدة حتى ظهرت عرشات املكونات السياس�ية
للحراك وتباينت مطالبها ووسائلها.
كم�ا عمل النظ�ام الس�عودي على إحياء ما
يُع�رف بعُ صب�ة القبائ�ل يف محافظة حرضموت
لتش�كل جبه�ة َ
خ َّ
اصـ�ة بحرضموت؛ لتس�عى
مملك�ة الرش من خاللها إ َلـ�ى فصل حرضموت
ع�ن الـيَـمَ ـن واس�تخدامها ملصالحها ْ
اإلقليْمية
وتوسع نفوذها يف املنطقة

• اللجنة الفنية للتحضري ملؤتمر الحوار

قبلت جمي ُع املكونات السياسية بمبدأ الحوار
لحل مش�اكل الـيَـمَ ـن والخروج به مما يعانيه

• ما بعد مؤتمر الحوار

كان م�ن ضم�ن مخرج�ات الح�وار تش�كيل
حكوم�ة وَح�دة وطنية تش�مل كاف�ة األ َ ْ
طـ َراف
إلاَّ أن ه�ادي وقوى التكفري منعوا من تش�كيلها
ورفضوا دخ�ول أَن ْ َ
صـار الله والح�راك فيها فتم
ُ
االلتف�اف عليها وأَعْ ـ َلن هادي بن مبارك رئيس�ا ً
للحكوم�ة وبع�د الضغ�وط الش�عبية ومج�زرة
التحري�ر املش�هورة تراج�ع عنه�ا ليس�تبدلها
بحكوم�ة بحاح الت�ي لم تض�م أَن ْ َ
صـ�ا َر الله أ َ ْو
الحراك الس�لمي ،بل ضمت شخصيات محسوبة
على هادي وبالرغ�م من إعْ ـلاَ ن الس�يد عبدامللك
الحوثي وقتَها تن�ازل أَن ْ َ
صـار الله عن مقاعدهم
يف الحكوم�ة لصال�ح أبناء الجن�وب إلاَّ أن هادي
رضب ب�كل االتفاقيات ومخرجات الحوار عرض
الحائط.

• ثورة  21فرباير 2014م 

ت�أزم الوض�ع امليدان�ي واألمن�ي والس�يايس
واالقتص�ادي وأَعْ ـ َلن�ت ق�رارات رف�ع الجرع�ة
الس�عرية على املواطنين نت�ج عنه�ا ث�ورة 21
س�بتمرب التي قضت عىل رؤوس الفس�اد وتجار
الحروب كعلي محس�ن وأوالد األَحْ ـمَ ـر وبعض
قي�ادات ح�زب ْ
اإلصـَل�اَ ح (وخاللها دعا الس�يد
عبداملل�ك الحوث�ي قي�ادات الجن�وب يف الخ�ارج
إ َلـى العودة إ َلـى بالده�م معززين مكرمني لحل
قضيتهم بعيدا ً عن التدخالت الخارجية) ،وبعدها
ت�م توقيع اتفاقية الس�لم والرشا َك�ة الوطني إلاَّ 
أن هادي و ُزمرت�ه وكعادتهم رفضوا تطبيق هذا
االتفاق حتى تدخلت الي� ُد الخارجية لنظام قرن
الش�يطان وقدم بحاح اس�تقالة الحكومة تالها
تقديم هادي الستقالته.

ثورة  11فرباير

وعمل الحراك الس�لمي عىل تنظيم املسيرات
واالعتصام�ات األس�بوعية يف ُكلِّ  املحافظ�ات
الجنوبية تحت ش�عارات مختلفة ،وكان النظام 
يواجهه�ا بالقت�ل والقم�ع والس�جن ،واس�تمر
أف�ق حت�ى تفج�رت ث�ورة 11
الوض�ع دون أَي
ٍ
فرباي�ر واس�تبرش به�ا الـيَـمَ ـني�ون خيرا ً بما
فيه�م أبن�اء الجن�وب الذي�ن ش�اركوا فيها؛ ألن
من أهم أ َ ْهـدَافها إس�قاط نظ�ام حرب  94بكل
مكونات�ه وإعَ �ادَة جميع حقوقه�م املغتصبة إلاَّ 
أن إعْ ـلاَ ن عيل محس�ن االنضم�ام إليها وترحيب
حزب ْ
اإلصـلاَ ح به أفقد الجنوبيني األمل يف الثورة
والتخل�ص م�ن أم�راء الح�روب ،لتأت�ي املبادرة
َ
عىل النظام بشقيه
الخليجية األَمريكية لتحافظ
ولتس�لم الس�لطة لعبدربه منصور هادي وقوى
التكفري من حزب ْ
اإلصـلاَ ح.
وخلال تل�ك الفترة عّي�نّ ه�ادي محافظني 
ومس�ئولني يف املحافظ�ات الجنوبي�ة م�ن حزب
ْ
اإلصـَل�اَ ح التكفيري ال�ذي رف�ض الرتاجُ َع عن
فت�واه بإباحة دماء أبناء الجن�وب عام  ،94وهو 
ُ
م�ا فسرِّ َ بأن�ه إرصا ٌر عىل تعميق املش�كلة وعدم 
الجدي�ة والني�ة يف حله�ا وإعَ �ادَة تس�ليط أمرا ِء
الح�رب عليهم من جديد بدال ً عن التخلص منهم،
وهو ما زاد املشهد الـيَـمَ ـني تعقيداً ،وعىل وجه
الخصوص يف الجنوب.

الجنوبي�ة إ َلـى لج�ان فرعية كان�ت تتح ّكم بها
ُ
بعض املواد التي
ق�وى النفوذ ،ومع ذلك ص�درت
اعتُربت لصالح أبناء الجنوب كالرشاكة يف الثروة
وإعادتهم إ َلـى الس�لطة بنس�ب معينة ،لكن لم
يعل�م الحراكي�ون أن إدراجَ مث�ل هذه امل�واد لن
ينفعه�م بشيْ ٍء طاملا واملتحكم بالس�لطة هادي
وحزب ْ
اإلصـلاَ ح ومن خلفهم نظام مملكة الرش.
 وخلال تل�ك الفترة كان ه�ادي يواج�همسريات الحراك بالقمع والقوة والسجن

• نزول هادي إىل عدن

مُؤخ�را ً نَشرَ َ ت القاع�د ُة صورا ً لعنارصها يف إح�دى المناطق التي لم
تتوضح ،ولكن يبدو أنها يف إحدى المناطق الخالية من الس�كان ،وقالت:
إن هذه الصور لتخريج الدفعة الرابعة لمقاتليها يف ما أسمتها والية عدن.
وكانت داعش والقاعدة قد رسبت سابقا ً مقطع فيديو يظهر تواجدها
وتدريبها لعنارصها يف أحد المعس�كرات يف حرضموت بعد أَن س�يطرت
هذه الجماعة عىل مدينة المكال بشكل كامل.
واإلصـلاَ ح
يف عدن تظهر القاعدة بشكل علني تقاتل مع مرتزقة هادي
ْ
وترفع شعاراتها نهارا ً جهارا ً وتطبع عباراتها عىل جُ دران المدينة.
قبل س�تة أش�هر تحدي�دا ً أطلق رساح عشرات األرسى م�ن عنارص
القاع�دة من الس�جن المركزي يف ع�دن ،وبعد فرتة ليس�ت بالكثيرة تم
اقتح�ا ُم الس�جن المركزي يف الم�كال وتم إطالق رساح م�ا يقارب 300
عنرص.
هذه المعطياتُ الكثيرة عن نش�اط القاع�دة يف الجنوب توضح عالقة
كبي�رة وارتب�اط واضح به�ادي ومَ�ن يعمل مع�ه ،وأَيْض�ا ً بالعُـ ْدوَان
السعودي األَمريكي عىل الـيَـمَـن الذي أَعْـلَن برصيح العبارة أَن غاراته
ال تستهدف أَي نشاط للقاعدة.
يف الوقت نفس�ه ت ّدعي الس�عودية أنها مع معركة أمنية مع داعش يف
أراضيها وأنها كش�فت ع�ن خاليا مرتبطة بالقاع�دة وألقت القبض عن
المئات من هذه العنارص.
لكن هذه المعركة التي فتحت إ ْعـلاَ ميا ً لم َ
تلق قبوال ً وال تصديقا ً يف ُك ّل
المنطقة؛ باعتبار الس�عودية عىل صلة كبيرة بمختلف فصائل القاعدة يف
س�وريا والعراق ومُؤخرا ً يف ليبيا وتونس والـيَـمَـن ،ومسؤولة بدرجة
أَسَ ـاس�ية يف اس�تخدام هذه المجموعات الدموية لتنفيذ خطط الفوىض
يف المنطق�ة لمحاولة إس�قاط األنظمة التي ترفض المشروع األَمريكي
والغربي واإلرسائييل تحديداً.
بع�د ما بات واضح�ا ً أَن ُك َّل ما قامت به هذه المجموعات يف س�وريا
والع�راق والـيَـمَـ�ن وحتى مصر يصب يف مصلحة إرسائي�ل وأَمريكا

وإبقاء المنطقة يف فوىض وانش�غال دائ�م ،وهو البند الرئيس يف مرشوع
ومخط�ط رشق أوس�طي جديد ،ال�ذي يرمي إلَـى التقس�يم وتش�كيل
خارط�ة جديدة قائمة على المحاصص�ة المذهبية والعرقي�ة والقومية
والجهوية .رعاية الس�عودية لعنارص القاع�دة يف الـيَـمَـن لم تعد محل
جَ َد ٍل ،فإسقاط األس�لحة واألموال بين فرتة وأ ُ ْخـرَى يصل إلَـى عنارص
القاعدة ولكن تحت ش�عار اسمه المقاومة ،وحتى هذه العبارة ال تحبها
القاع�دة ،فتتبنى ُك ّل العمليات عىل صفحاتها وعرب مواقعها بل وأبعد من
ذل�ك تعلن بين الفرتة واألُ ْخـرَى مش�اركة العُـ ْدوَان يف ُك ّل العمليات ويف
معظم المحافظات.
وهو ما ش�ار إليه الس�يد عبدالمل�ك أن الخطورة هن�ا تكمُن يف المد
التكفيري وأهم هو احتالل بلداننا والسيطرة عليها تحت مسمى مكافحة
تلك العن�ارص المصنوعة ،مُش�يْرا ً إلَـى أن الخط� َر الحقيقي الذي يهدد
الجنوبيين هو خطر عىل حياتهم ووجودهم وأمنهم واستقرارهم وهو يف
نف�س الوقت خط ٌر عىل قضيتهم الحقوقية والسياس�ية وكذلك خطر عىل
سائر أبناء الشعب.
�س من تح�رك الجي�ش واللجان الش�عبية
وحي�ن كان هن�اك
ُّ
تحس ٌ
لمواجَ هة هذه األخطار يف الجنوب ،وجّ ه الس�يد رسائل لهؤالء قائالً« :إذا
ٌ
حساسية يف أية منطقة تجاه أ َ ِّي دور لمواجهة القاعدة وداعش
كان هناك
والمليش�يات المتعاونة معها فليتفضل أولئك المتحسسون والمستاؤون
والغاضبون ويقومون هم بمس�ؤوليتهم حتى ال تكون مناطقهم أرضية
يس�تغلها أولئ�ك للتحرك منه�ا لالعتداء على اآلخرين وارتكاب أبش�ع
الجرائم بحقهم».
وكان الس�يد عبدالملك واضحاً ،فقد طالب أبن�اء الجنوب أن يتصدوا
لهذا الخطر ،حيث قال :نؤكد للجنوبيين ال َ
نية لنا أبدا ً الستهدافهم ،ونيتنا
الوق�وف معهم إلَـى جانبهم؛ ألن الخطر عليه�م أوال ً وعىل غيرهم ثانياً،
تحتمي يف
وال يمكن لتلك القوى اإلجرامية التي ترتكبُ أبش َع الجرائم أن
َ
أية منطقة يف هذا البلد أبداً.

بع�د فراره من صنعاء مثّل ن�زول هادي إ َلـى
ع�دن أكرب خطر عىل القضي�ة الجنوبية ،وحينها
ح�ذر الس�يد عبداملل�ك ب�در الدين الحوث�ي أبناء
الجن�وب م�ن محاولة ه�ادي ْ
نقل الصراع إ َلـى
الجنوب عىل حساب القضية الجنوبية ،وأصدرت
بعدها مكونات من الح�راك بيانات ترفض نزول
هادي وتحركاته من عدن التي تمثلت يف تس�ليم
املحافظ�ات الجنوبية لعن�ارص القاعدة واإلفراج
عن س�جنائهم وذب�ح الجنود ومحاول�ة تطبيق 
ً
عاصمة
النم�وذج الليبي من خالل إعْ ـَل�اَ ن عدن
للـيَـمَ ـن واس�تجالب القاعدة إ َلـى الجنوب عرب
رحالت يومية إ َلـى املكال وعدن ...إلخ.

• العدوان السعودي األمريكي عىل اليمن

وجاء العُ ـ� ْدوَا ُن الس�عودي األَمريكي ليُقيضَ
عىل م�ا تبقى م�ن القضية الجنوبي�ة من خالل
اس�تهدافه للجن�وب ونشرْ القاعدة فيها بش�كل
كبري وتس�ليمها آبار النفط ومعسكرات الجيش،
كما حدث يف شبوة وحرضموت ،واستخدام أبناء
الجن�وب كوقود لحربه�م ضد الجي�ش واللجان
الش�عبية تح�ت عناوي�ن طائفي�ة ومناطقي�ة
بغيض�ة وهو نفس�ه النظ�ام الذي ش�ن عليهم
ح�رب  94بنفس الش�عارات التي يغ�رر بها عىل 
أبناء الجنوب.
وتأكيداً الس�تهداف الـيَـمَ ـن عم�ل العُ ـ ْدوَان
على تدمير  ُك ّل البني�ة التحتي�ة ل�ه بم�ا يف ذلك
الجنوب من كهرباء ومصايف عدن و ...إلخ ،زاد يف
األخري إنْـ َزال جن�ود ومرتزقة أَجَ ـانب إ َلـى عدن
ملحاولة احتاللها.
وم�ع أن أَن ْ َ
صـ�ار الله أَعْ ـ َلن�وا أ َ ْكثَـر من مرة
استعدادَهم تسليم املحافظات الجنوبية ألبنائها
ليدي�روا ش�ئونهم بأنفس�هم إلاَّ  أن العُ ـ� ْدو َ
َان
الس�عودي األَمريك�ي يمن�ع الوص�ول إ َلـى ذلك،
كما رصح الناطق الرس�مي ألَن ْ َ
صـار الله محمد
عبدالسلام مُؤخراً ،يف عرقل�ة تامة لحل القضية
الجنوبي�ة م�ن قبَل نظام ق�رن الش�يطان الذي
كش�ف أنه وراء ُك ّل ما يح�دث للجنوب منذ  94م 
وَأَن ق�وى التكفير وأمرا َء الح�روب كانت مجرد 
أداة بيده للعبث بالـيَـمَ ـن وشعب.
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الجن�دي قد ينطلق يف تنفيذ مه�ام كلها تنفيذية ,كلها
حرك�ة ,لكن جندي اللـه مهام�ه تربوية ،مهامه تثقيفية،
مهام�ه جهادي�ة ،مهام�ه ش�املة ,يحت�اج إىل أن يروض
نفسه ,فإذا ما انطلق يف ميادين التثقيف لآلخرين ،الدعوة
لآلخري�ن ،إرش�ادهم ,هدايته�م ,الحديث ع�ن دين اللـه
بالش�كل الذي يرسخ ش�عورا ً بعظمته يف نفوسهم يجب
أن يكون عىل مس�توى عال يف هذا المجال ،جندي الجيش
العس�كري يف أي فرقة ،ال يحتاج إىل أن يمارس مهاما ً من
هذا النوع ،مهامه حركة يف حدود جسمه ,قفزة من هنا إىل
هناك ،أو حركة رسيعة بشكل معين.
لك�ن أنت ميدان عملك هي نفس اإلنس�ان ،وليس بيته
لتنهبه ،وليس بيته لتقفز فوق سطحه ،الجندي قد يتدرب
ليتعلم رسع�ة تجاوز الموانع ،أو رسعة القفز ،أو تس�لق
الجدران ،أو تسلق البيوت ،لكن أنت ميدان عملك هو نفس
اإلنسان ,اإلنسان الذي ليس واحدا ً وال اثنين ،آالف البرش،
ماليي�ن البرش ،تلك النفس التي تغ�زى من كل جهة ،تلك
النفس التي يأتيها الضالل من بين يديها ومن خلفها وعن
يمينها وعن شمالها.
فمهم�ة المؤمن يجب أن ترقى بحي�ث تصل إىل درجة
تس�تطيع أن تجتاح الباطل وتزهقه م�ن داخل النفوس،
ومت�ى م�ا انزهق الباطل م�ن داخل النف�وس انزهق من
�و ٍم حَ تَّى ي َُغيِّرُوا مَا
واقع الحي�اة{ ،إ ِ َّن اللَّـ َه ال ي َُغيِّ ُر مَا ِب َق ْ
ِبأ َ ْن ُف ِس ِهمْ} (الرعد :من اآلية.)11
وأنت جندي تنطلق يف سبيل اللـه سرتى كم ستواجهك

الثقافة يف مواجهة العدوان

االقتصاد
حسن الصديق
اش�تهرت اليم�ن عىل مر األزمان بأنه�ا طريق التج�ارة ونتيجة لذلك فإن
االقتص�اد اليمني كان األول يف املنطقة واش�تهرت املنتجات اليمنية بجودتها
حت�ى ذاع صيتها وجعل التجار من وس�ط الجزيرة العربية من نجد والحجاز
يأت�ون إىل اليم�ن من أجل االرتزاق وجلب البضائ�ع اليمنية وبيعها يف املناطق 
التي أتوا منها كون اليمن أرض استقرار ونماء فيها تكثر زراعة مختلف أنواع
الفواكه والحبوب والخرضوات مما ساعد عىل االستقرار االقتصادي .
سيتس�اءل الكثري قائال ما عالقة الثقافة باالقتصاد وهذا الرسد التاريخي
وسأجيب هنا أن الثقافة التي يمتلكها اليمنيون ويفتقر إليها ما سواهم هي
الرتاك�م التاريخي الهائ�ل التي يحملها كل أبناء اليمن بمختلف مس�توياتهم
العلمي�ة واالجتماعي�ة نتيجة لعمق الحض�ارة اليمنية التي ت�كاد تكون أول
حض�ارة يف العالم أجمع فم�ا الحديث عن االقتصاد وما س�واه إال حديث عن
الثقافة اليمنية التي س�عى العدوان الغاش�م إىل تغييبها تمهيدا لطمس�ها أو
عىل األقل تش�ويهها بحي�ث تجعل أبناءها ال يفخرون به�ا وما نرسد يف هذه
الكتابات ما هو إال عناوين بحاجة إىل البحث والتعمق ليدرك املتابع الحصيف
فداحة هذا العدوان ومدى إيغاله .
أعت�ذر عن االس�تطراد الس�ابق ال�ذي كان ال ب�د منه وأع�ود إىل موضوع
االقتص�اد الذي ش�ن عليه العدوان حربا ش�عواء منذ زمن بعي�د بهدف إفقار
اليم�ن من أجل إذالل�ه والتحكم بقدراته فل�و عدنا إىل بداي�ات القرن املايض
واألحداث التي شهدها من حروب عاملية وتغريات كبرية سيجد أن اليمن ظلت
مكتفية اقتصاديا ولم تؤثر عليها تلك األحداث بل بالعكس كانت اليمن تقوم 
بتقديم بعض الحبوب كمساعدات لبعض الدول القريبة والبعيدة ومنها جارة
الس�وء التي كان يحضر ملكها قبل ظهور البرتول يتس�ول من حكام اليمن
الحبوب وما يجودون به عىل دولته .
م�ارس الع�دوان حرب�ا باردة على االقتصاد اليمن�ي وتحوي�ل أبنائه عن
الزراع�ة وامله�ن الت�ي يحرتفونها إىل أعمال أخ�رى تزيد دخل الف�رد لكنها ال 
تخ�دم االقتصاد الوطني وذلك بالكثري من األس�اليب التي يف ظاهرها الرحمة
وباطنها الحقد والغل منها اس�تجالب اليمنيني إىل بلدان الجوار كأيدي عاملة
لبن�اء تلك الدول بعد الطف�رة البرتولية وهذا أدى إىل افتق�ار الزراعة والحرف
اليدوي�ة األخرى إىل الكثري م�ن األيدي العاملة ،يف اليمن ،كم�ا جعلت أعوانها
يف الداخل يصدرون قوانني تس�هل من اس�ترياد الحب�وب والفواكه وإدخالها
إىل البلد بأس�عار تقل بكثري عن أس�عار املنتج املحيل وكان هذا س�ببا إضافيا
لتخلي أبناء الزراعة عن مهنتهم والبح�ث عن أعمال أخرى تدر عليهم الدخل
 ،باإلضاف�ة إىل محاربة أي فرصة من فرص النم�و االقتصادي القومي داخل
اليم�ن بواس�طة أياديها ،وليس بخف�ي عىل الجميع محاربة املس�تثمرين أو
رشاكته�م من قبل املتنفذين بحجة الحماية وتأجري ميناء عدن لدولة س�وف
تترضر كثريا من تش�غيله وإعادته إىل موقعه التاريخي كممر يتوسط العالم
بهدف اس�تمرار الوضع عىل ما هو عليه وإقامة مش�اريع اقتصادية وهمية
من أجل إسكات أي أصوات قد تظهر هنا أو هناك .
إن اليم�ن بل�د يمتلئ بالخريات والثروات التي إن وجدت دولة من الش�عب
ومخلصة للش�عب فهي قادرة على النهوض بالبلد خالل فترة قصرية وهذا
كان مرس�وما ً بأعين الع�دوان ولذا لم يس�محوا أن تظه�ر أي حكومة تقوم 
عىل مصلحة الش�عب وهذا ناتج عن قلة الوعي والتغييب الثقايف الذي تحدثنا
عنه إذ تمكنت من تطويع الش�عب ولو لفرتة بس�يطة بعد أن اس�تأثرت دول
العدوان بميزانية البلد تمده بها ما جعل الش�عب يش�عر بيشء من التحس�ن
وفجأة توقف دعمها للميزانية فيحصل للبلد انهيار اقتصادي حاد ال تستطيع
اليمن تدارك تبعاته وهذا الذي س�عت ألن يكون ،وعملت عليه خالل عدوانها،
يف محاولة لرتكيع هذا الشعب العظيم.
إن غياب الوعي بما يقوم به العدوان بالرغم من وضوحه من زمن يجعلنا
نتساءل أين كنا ؟ ما الذي حوّل اليمن من دولة مكتفية ذاتيا ال تستورد إال ما
ندر إىل دولة تستورد كل يشء ؟ ملاذا نبحث دائما عن مربرات تبعد التهمة عن
العدوان إىل وجهات أخرى ؟ أين القوانني التي تحافظ عىل اإلنتاج املحىل وتحد
من اس�ترياد املواد التي تقيض عىل الكثري من الحرف اليدوية ؟ من املس�تفيد
م�ن إفقار اليمن وتش�تيت أبنائه يف كل بقاع األرض ؟ الكثري من التس�اؤالت
املطروحة يف هذا املجال التي ال بد لنا أن نبحث لها عن إجابات شافية إذا أردنا
أن نج�د لن�ا نقطة انطالق ثابتة م�ن أجل النهوض االقتص�ادي ورفع الوعي
الثقايف املس�اند له حتى نس�تطيع أن نقدم لليمن ش�يئا ً ملموساً ،فهل هناك
من يعي.؟

من دعاي�ات تثير الريب تثير الش�ك يف الطريق الذي أنت
تس�ير علي�ه ،تش�وه منهاج�ك وحركتك أم�ام اآلخرين،
دعاي�ات كثيرة ،تضلي�ل كثير ومتنوع ومتعدد ،وس�ائل
مختلفة ما بين ترغيب وترهيب.
الجن�دي المس�لح باإليم�ان إذا ل�م يك�ن إىل درجة أن
تتبخ�ر كل تلك الدعايات ,وكل ذلك التضليل  -س�واء إذا
م�ا وُجِّ ه إليه ,أو وجِّ ه لمن ه�م يف طريقه ،لمن هم ميدان
عمل�ه  -يس�تطيع أيضا ً أن يجعلها كله�ا ال يشء؛ ألن هذا
هو الواقع ،واقع الحق إذا ما وجد من يس�تطيع أن ينطق
ب�ه ،إذا م�ا وجد من يفهم�ه ،ويف نفس الوق�ت يجد آذانا
مفتحة واعية فإنه وحده الكفيل بإزهاق الباطل بمختلف
أنواعه ،ومن أي جهة كان ،ومن أي مصدر كان {و َُق ْل جَ ا َء
َاط َل َك َ
ان َز ُهوقاً} (اإلرساء)81:
َاط ُل إ ِ َّن الْب ِ
الْحَ ُّق َو َز َه َق الْب ِ
زهوق بطبيعته إذا ما هاجمه الحق.
لكن ذلك الحق الذي يقدم بصورته الكاملة ،ذلك الحق
ال�ذي يقدم بجاذبيته ،بجمال�ه بكماله ،بفاعليته وأثره يف
الحي�اة هو من يزهق الباطل ،ل�و قدم الحق يف هذه الدنيا
م�ن بعد موت الرس�ول (صل�وات اللـه علي�ه وعىل آله)
وترك لمثل اإلمام عيل بن أبي طالب (صلوات اللـه عليه)
 ذل�ك الرجل الكام�ل اإليمان  -لما ع�اش الضالل ولماعش�عش يف أوساط هذه األمة ،ولما أوصلها إىل ما وصلت
إليه من حالتها المتدنية.
غي�ر صحيح ،بل باط�ل أن يقال بأن أه�ل الحق دائما ً
يكون�ون مس�تضعفين ،وأن م�ن ه�م على الح�ق دائما

( ددعلالاا

يكون�ون ضعافا ،وأنه هكذا ش�أن الدني�ا! إن هذا منطق
م�ن ال يعرفون كيف يقدمون الحق ،منطق من ال زالوا يف
ثقافته�م هم فيها الكثير من الدخيل ,من الضالل من قبل
اآلخري�ن ،أيُّ منطق هذا أمام قوله تعاىل{ :و َُق ْل جَ ا َء الْحَ ُّق
َاط َل َك َ
ان َز ُهوقاً} (اإلرساء)81:؟! إن
َاط ُل إ ِ َّن الْب ِ
َو َز َه َق الْب ِ
الباط�ل كان زهوقا ً بطبيعته ،ال يس�تطيع أن يقف إذا ما
قدم الحق.
من الذي يمكن أن يقدم الحق؟ هو من يسعى دائما ً ألن
يطلب من اللـه أن يبلغ بإيمانه أكمل اإليمان .عندما تكون
متعب�دا ً للـه حاول دائما ً أن تدعو اللـ�ه أن يبلغ بإيمانك
أكمل اإليمان ،حاول دائما ً أن تبحث عن أي جلس�ة عن أي
اجتماع عن أي يشء يكون مساعدا ً لك عىل أن يبلغ إيمانك
أكمل اإليمان.
ق�د يرىض بعض الناس لنفس�ه حال�ة معينة فال يرى
نفس�ه محتاجا أن يسمع من هنا أو من هنا ،ويظن بأن ما
هو عليه فيه الكفاية وانتهى األمر! لكن وجدنا كم من هذا
الن�وع! أعدادا ً كبيرة ال تس�تطيع أن تزه�ق وال جانبا ً من
الباطل يف واقع الحياة ،ويف أوس�اط األمة! إذا كنت طالب
علم فال ترىض لنفس�ك بأن تكتفي بأن تنتهي من الكتاب
الفالن�ي والمجل�دات الفالني�ة ,والفن الفالن�ي وانتهى
الموض�وع ،وكأن�ك إنما تبحث عن ما يص�ح أن يقال لك
ب�ه عالم أو عالم�ة! ح�اول أن تطلب دائماً ,وأن تس�عى
دائما ً بواسطة اللـه سبحانه وتعاىل أن تطلب منه أن يبلغ
بإيمانك أكمل اإليمان.

إلى القدس

هل من مجيب؟
أحالم عبد الكافي
يامن أنتم محس�وبون علينا بأنك�م يمنيني ،من بني
البرش.
ملاذا تحبون الدواعش?!
أجيبون�ي هل ألنهم يذبحون البرش ويأكلون األكباد،
أم ألنه�م يفجرون املصلني يف املس�اجد ،أم يا تُرى ألنهم
يستهدفون جند الوطن ويفجرونهم يف كل محفل؟.
أجيبوني ،ملاذا تحبون آل س�عود ،هل ألنهم بأموالهم
قد زيفوا الحقائ�ق ،وجعلوا من الباطل حقا ً حني دمروا
إسالمنا واستبدلوه بدين التطرف والتكفري ،وجعلوا دين
أمريكا وإرسائيل هو السائد ،ودين محمد هو املحارب؟
أم يا تُرى ألن آل س�عود هم س�بب وبال األمة ،وهم
من سفكوا الدماء ،ونرشوا الدمار يف الوطن العربي؟
 ملاذا تؤيدونهم ،بقولكم شكرا ً سلمان؟
 ه�ل ألنه�م اس�تباحوا الوط�ن ،ودم�روا العم�ران
ومقدرات اليمن ?!
أم ألنهم دمروا كل معالم التقدم والحضارة والتاريخ
يف بلدك؟
أم أنك�م تحبونهم لتدمريه�م لجيش�نا ،ومصانعنا،
مدارسنا ومستشفياتنا؟
أم ألنهم يقتلون األطفال والنساء ،من بني اإلنسانية،
ويناثرون ويحرقون أشلاء األبرياء ،بقصفهم للمنازل،
واستهدافهم لألسواق والحارات؟
أتحبونه�م ألنه�م مصاصو دم�اء ومجرم�و حرب،
وصناع الدمار والخراب يف وطنكم ?
أجيبوني ملاذا تكرهون الحوثيني ??!!
هل ألنهم مجوس ورافضة؟
طيب ألس�تم تؤيدون آل س�عود  ،من يتحالفون علنا ً
مع أهل الكفر إرسائيل وأمريكا؟

طيب هؤالء املجوس يا تُرى من يعبدون?!
من هو ربهم ? من هو نبيهم ??
أو ليس�وا ه�ؤالء املج�وس ،م�ن يحم�ون الح�ارات
ويسهرون الليايل لتناموا أنتم؟
هم من يسّي�رّ ون مرافق الدولة الحكومية حني تخىل 
عنها العمالء بهدف نرش الفوىض؟
أو ليس�وا ه�م م�ن يدفعون عن�ا األخط�ار بدمائهم
ويس�قطون شهداء يف الداخل ،وهم يواجهون املوت عىل 
الحدود ،وأنتم يف البيوت تلعنونهم؟
أجيبوني يا أشباه البرش ?
ملاذا تكرهون جيش�نا الوطني ،وتصفونه بالخيانة؟
وتفرح�ون وتصفق�ون لتفجريه�م م�ن قب�ل الع�دو،
وتزغردون لتدمري سالح الدولة ،وصمام أماننا؟
ه�ل ألنك�م تري�دون جي�ش تحال�ف الع�دوان؛ م�ن  
الس�نغال ،واألفغ�ان ،واإلمارتيين ،والس�عوديني،
والدواعش والتوابع والخونة؟
ملاذا تكرهون اليمن وتحبون أعداءها ?!
ملاذا تكرهون الحياة وتحبون املوت ألبناء اليمن؟
 ملاذا تكرهون العزة وتعشقون الذل واملهانة؟
هل أجيبكم أنا ?
ألنكم لم تكونوا يوما ً يمنيني؛ ألنكم تمشون عىل أرضا ً
ال تس�تحقون مش�يا ً تحت هوائها؛ ألنكم تستنش�قون
هواءًا ،ال تساوون ذرة من تربته ،ألنكم جمّ دتم عقولكم،
فأصبحتم ال تعقلون بها ،وأذان ال تسمعون بها ،وقلوب
ال تحس�ون به�ا ،أنتم جعلتم أنفس�كم يف مصاف أحقر
بن�ي البشر ،ال  لشيء وإنما أنك�م رضيتم باس�تباحة
عرضكم اليم�ن ،أو ال تعلمون يا حثالة اليمن أن األرض
كالعرض ،فقبح الله وجوهكم وعليكم لعنات كل أحرار
اليمن من يومنا هذا إىل يوم الدين.

عبد السالم المتميز
سارت إىل لقياك راياتي
ِ
النبوات
يا قدس يا مهد
فألنت ِ
ِ
أنت قضيتي األُوىل
تميش إليكِ ُ
خطى انتصاراتي
قويل لخيرب عاد حيد ُرنا
فتأهبي للقائنا اآلتي
ٌ
صلف
بيني وبينك حاج ٌز
حتما ً سأكرسه بقضباتي
ي ُد قاتليك اليوم تقتلني
ِ
والذات
فهمو همو يف الوصف
فس ُ
عود قرن يهود يعرفهم
دمعي وأشالئي وآهاتي
دم ُع املآيس فيكِ أيقظني
ألخط نرصك رغم مأساتي
جرحي يوايس جرحك الدامي
ولذا صربت عىل معاناتي
فجراحنا يا قدس ما نزفت
ِ
الجراحات
إال لتضميد
فليقصفوا سيظل يطلع من
تحت الركا ِم شعا ُرنا العاتي
مهما اليهود طغت لتبعدنا
وبغت لتقطع عنكِ غاياتي
جرس يقربنا
فدم الفدا
ٌ
ِ
املسافات
نطوي به بع َد

واألنشودة جهاد
عبدالرحمن غيالن
أن تُعري قلبك قبل س�معك لص�وت وأداء املجاهدين
املنش�دين وهم يتصاعدون ألقا ً يف س�ماء اإلبداع ّ
وفن
إدارة املع�ارك بطريقته�م الروحانية البديعة وس�موّ
كلمات اإلباء والنرص
وهي تنس�اب من حناجرهم أش� ّد وقعا ً عىل العدوّ
َ
 ،فأنت يف نعمةٍ كبري ٍة
م�ن بارق الرصاص وأزيز الهلع
ال يفوقه�ا إال ل ّذة النرص وتحقيق الوعد األكرب يف زوال
الظاملني .
قب�ل ذلك وبعده لك أن تتخيّ�ل عظمة اإلباء يف قلب
الش�اعر الذي رس�م معالم الصمود يف كلماته  ،وأناخ
بوارق آماله الش�اهقة عىل مدارات التضحية والصرب
وهما يرس�مان معالم الطريق األنضج يف خاتمته من
كل ت ّرهات البغي والعدوان .
ُ
كلم�ا ش�عرت بخواء األم�ل من ش�واهد الطريق ،
وكلم�ا انتابتني قش�عريرة الوجل  ،وكلم�ا داهمتني
ُ
اإلحباط  س�ارعت لإلنصات العمي�ق لكوكبةٍ
موج�ة
م�ن أجمل ما أنجبته ش�اهقات هذا الوطن وس�هوله
الفس�يحة  ،وهم يصنع�ون أعاجيب الحم�اس وعلوّ

الهمّ ة ومزون النصر  ،ويضمّ خون أرواحنا بانثياالت
الكلمة الصادقة واللحن العمالق واألداء االستثنائي يف
مرحلةٍ حاسمة يم ّر بها وطننا الحبيب .
تأمّ ل�وا أداء املنش�د الكبير املجاه�د  /عبدالعظيم
عز الدين يف رائعة الش�اعر /حس�ن املرتىض ( صمود 
الشعب ) وهو يصدح بصوته الجهوريّ العمالق  :
شعبنا اجلبار هذا أعلن اإلنذار
ال يساوم في القضايا شعبنا اجلبار
هل نسيتم يوم أن ول ّيتم األدبار
عد ُ
مت للحرب ! عدنا فارقبوا اإلعصار
وعدنا قد حان  ..أن تذوقوا ا ُ
خلسر
حسبنا القران  ..آن وع ُد النصر
يارجال الله  ،جاء نصر الله
من رجال الشعب

 /عبدالسلام القح�وم يف رائع�ة الش�اعر الش�هيد /
ّ
الصفر دقت ) وهو يمخر
عبداملحسن النمري ( ساعة
عب�اب األرواح معلنا ً عن فاتحة النصر وجذوة اإلباء
والضيم يف أرقى معاني الوفاء لهذا الوطن إذ يقول :
ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ ّ
ﻭﺍﻤﻟﺆﺷﺮ ّ
ّ
أﺷﺮ
ﺩﻗﺖ
ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺧﻴﻂ ﺑﻦﻴ ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﻋﻖ
ﺗﻔﺠﺮ
ﻳﺎﻗﻠﻢ ﻳﺎﺑﻴﺎﺿﺔ ﻳﺎﺧﻔﻮﻗﻲ ّ
ﺣﺮ ﻭﻋﺰﻳﺰ ﻭﻛ ّﻞ ﻧﺸﻤﻲ ﺿﺎﻳﻖ
ﻛ ّﻞ ّ
ﺻﺮﺧﺔ ﺍﻟﻠﻪ أﻛﺒﺮ ﺻﺮﺧﺔ ﺍﻟﻠﻪ أﻛﺒﺮ
ﺑﺎﻧﻮﺍجه ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻛﻞ ﻣﻨﺎﻓﻖ
ﻳﺘﻔﺠﺮ
ﻭﺍﻟﻠﻪ إ ّﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻄﻮﻓﺎﻥ اللي ّ
ﻣﺎ ّ
ﻳﻮﻗﻒ أﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻤﻟﻮﺍﻗﻒ ﻋﺎﻳﻖ
ﻭﺍﻟﻠﻪ إ ّنا ﺑﺮﺑﻲ ﻭﺍﺛﻘﻦﻴ أﻥ ﻧُﻨﺼﺮ
ﻭﺍﻟﻠﻪ إﻥّ ﺍلسعودي ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺰﻤﻳﺔ ﻭﺍﺛﻖ

ولك�م أن تتخيل�وا كي�ف تفع�ل ه�ذه الكلم�ات
الحماس�ية الصادقة يف نفوس وقلوب وعقول شبابنا
الحر ورجال امليدان وهم يلقنون العدوّ  دروس�ا ً خالدة
 دنيئ عىل 
ع�دوان غاش� ٍم
ج�زاء ما اقرتف�ت يداه من
ٍ
ٍ
شعبنا الجبّار .
وانصت�وا لص�وت وأداء املنش�د الكبير املجاه�د

ال ش� ّك أن هذي�ن النموذجين الرائعين ينقالن لنا
ّ
الفن اإلنشادي العابق بفتنة
نسمة عليلة من نسمات
وطن يكت ّ
ظ بأملع نجوم 
الحضور ودهش�ة الوصول يف
ٍ
اإلنش�اد الذين ال يمكننا اإلتيان على روائعهم يف هذه
العجالة  ،رغم ما يستحقونه من إشادة وعرفان وهم
يلوّنون حياتنا بألوان العزة والكرامة والصمود .

( ددعلالاا
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الخيارات االستراتيجية
محمد أحمد الشميري
يف البداي�ة نتح�دث ع�ن معن�ى املصطل�ح
ونشأته :حيث يعود أصل كلمة اسرتاتيجية إىل
التعبري العس�كري ،فهو علم التخطيط بصفة
عام�ة وه�و مصطل�ح عس�كري باألس�اس
وتعني الخطة الحربي�ة ،أو هي فن التخطيط
للعملي�ات العس�كرية قب�ل نش�وب الحروب،
ويف نف�س الوق�ت ف�ن إدارة تل�ك العملي�ات
أثناء وعقب نش�وب الحروب ،وتتميز بالثبات
النسبي طويل األجل ،وبضخامة االستثمارات
لها ،واالختصاص يف اتخاذه�ا مناطا ً باإلدارة
العلي�ا .وتعك�س الخط�ط املح�ددة مُس�بقا ً
لتحقيق هدف معين عىل املدى البعيد يف ضوء
اإلمكاني�ات املتاح�ة أو التي يمك�ن الحصول
عليه�ا .فهي خطط أو ط�رق توضع لتحقيق 
ه�دف معين عىل امل�دى البعي�د اعتم�ادا ً عىل 
التخطيطات واإلجراءات األمنية يف اس�تخدام 
املص�ادر املتوف�رة يف املدى القصري .أما نش�أة
املصطل�ح فهو يعد م�ن املصطلحات القديمة
املأخ�وذ من الكلمة اإلغريقي�ة  Stratoوتعني
الجي�ش أو الحش�ود العس�كرية ،وم�ن تل�ك
الكلم�ة اش�تقت اليوناني�ة القديمة مصطلح
 Strategosوتعني ف�ن إدارة وقيادة الحروب   .
وهن�اك مجموع�ة م�ن القواعد العام�ة التي
تحك�م لعبة االستراتيجية يمك�ن إيجازها يف
املبادئ التالية:
 -1قوة التحشيد .
 -2الحصول عىل املبدئية .
 -3تحقيق املفاجأة
 -4االقتصاد يف القوى
 -5املحافظة عىل حرية العمل .
 -6خفة الحركة .
 -7بساطة املخطط  .
 -8تحقيق التعاون والتنس�يق بني جميع
األطراف
 -9توحيد القيادة .
وق�د حاول العديد من املفكرين وضع عدد 
من املب�ادئ العامة ف�كان اختيارهم يف وضع
ه�ذه املب�ادئ ولق�د ح�دد طالمزفت�ز مبادئ
االستراتيجية بثالث�ة عن�ارص رئيس�ية هي:
تجميع القوى  .عمل القوى ضد القوى .الحل
الحاس�م عن طريق املعركة يف الحقل الرئيس.
أم�ا لي�دل ه�ارت فق�د ق�دم ثماني�ة مبادئ
رئيس�ية هي :متابعة الهدف م�ع اإلمكانات.
متابعة الجه�د وعدم إضاعة اله�دف .اختيار
الخط األق�ل توقعاً .اس�تثمار خ�ط املقاومة
األضعف .اختيار خط عمليات يؤدي إىل أهداف
متناوبة  .املرونة يف املخطط والتش�كيل بحيث
يتالءم�ان م�ع الظ�روف .ع�دم ال�زج بكافة
اإلمكانات إذا كان العدو محرتساً .عدم تسديد
الهجوم عىل نفس الخ�ط أو بنفس الطريقة.
وهناك مفك�رون آخرون تحدث�وا عن مبادئ
االستراتيجية ،ومنهم ماوتس تونغ فقد حدد 
لالستراتيجية ستة مبادئ تختلف يف كثري عن
س�ابقاتها وهي  :االنسحاب أمام تقدم العدو
انس�حابات متجهة نحو املرك�ز .التقدم أمام 
الع�دو املرتاج�ع واحد ضد خمس�ة  .التموين
من تموينات العدو نفس�ه .تخطيط خمس�ة
ض�د واحد .تالح�م تام بني الجيش والش�عب.
ووضع لبينني وس�تالني ثالث مبادئ رئيس�ية
هي  :تالح�م معنوي بني الجيش والش�عب يف
ح�رب ش�املة .أهمي�ة حاس�مة للمؤخرات  .
رضورة القي�ام بإع�دادات نفس�ية قبل البدء
بالعمل العنيف .وحددت املدرس�ة العس�كرية
الفرنس�ية مبدأين مغايرين وإن كانا شاملني 
هم�ا  :االقتص�اد والق�وة .حرية العم�ل .ولو 
حاولن�ا اس�تعراض آراء البحريين يف مب�ادئ
االستراتيجية لوجدن�ا أمري البح�ر األمريكي
ماه�ان قد جع�ل الس�يطرة على البحار هي
املبدأ الرئيس يف الحصول عىل نتيجة حاسمة.
ومن خلال اس�تعراضنا للمب�ادئ املوضوعة
لالستراتيجية نلم�ح باإلضاف�ة إىل تباينه�ا
تأث�ر واضعيه�ا بظ�روف بالده�م وعقائدها
وقيمه�ا العس�كرية املوروث�ة ،وتأثر بعضهم
باألوض�اع الخاص�ة الت�ي واجه�ت كف�اح
بالده�م .ف�إذا ما اس�تحرضنا أف�كار قدماء
العس�كريني  واملفكري�ن الصينيين  أمث�ال
(ص�ن تس�و) فنجده�ا ق�د عكس�ت يف ذات
الوقت ظ�روف الصني وتجاربه�ا الذاتية كبلد
واس�ع ضخ�م ذو إمكاني�ات برشي�ة هائل�ة
وإمكاني�ات تقني�ة مح�دودة وش�عب عُ �رف
َ
بالصبر والنف�س الطوي�ل والرتاج�ع أم�ام 
ج�ذوة هجم�ات الخص�وم بانتظ�ار الفرص
الس�انحة لل�رد .ويمكنن�ا القول ب�ذات الرأي

ثقافية 13

بالنس�بة للمب�ادئ الروس�ية التي اس�تمدها
واضعوه�ا م�ن تج�ارب ال�روس الذاتية ومن
عقيدته�م العس�كرية التي تناس�ب الظروف
الخاصة لتلك البالد الشاسعة التي طاملا أعيت
الخص�وم وامتصت زخمه�م وعنفوانهم قبل
أن ت�ر ّد عليهم الك� ّرة .وكان للقوى الش�عبية
أثر ال يقل عن أثر القوى العس�كرية يف الدفاع
ع�ن األرض الروس�ية .والحقيق�ة أن املبادئ
آنف�ة الذك�ر يمك�ن اعتبارها أف�كار لحاالت
وأوضاع خاصة وال تشكل قوانني عامة يمكن
تطبيقه�ا بمجمله�ا يف جميع الظ�روف وعىل 
كاف�ة الظروف والح�االت وهذا هو التفسير 
الحقيق�ي الختالفه�ا وتنوعه�ا إال أن�ه يمكن
الخروج بالقول بأنه ثمة عنرصين مشتركني 
بين كافة تل�ك املب�ادئ هم�ا رضورة اختيار
النقطة الحاسمة الواجب الوصول إليها والتي
ت�ؤدي إىل زعزعة الخص�م وانهي�اره واختيار
املن�اورة التحضريي�ة الصالح�ة للوص�ول إىل
تلك النقطة ,أي تحديد م�كان الوخز واختيار
اإلب�رة الصالحة للقيام بعملي�ة الوخز .ووفق 
ما سبق ،ويف ظل العدوان السعودي األمريكي
عىل اليمن كان قائد الثورة الشعبية السيد عبد
املل�ك الحوثي يف خط�اب يوم الق�دس العاملي
الذي قال عنه حسن فرحان املالكي« :سمعت
كلمة الس�يد عب�د امللك الحوثي قب�ل قليل وال 
تعلي�ق يل عليه�ا س�وى أنها نمرقة وس�طى؛
يلحق بها التايل ويف�يء إليها الغايل؛ ألول مرة
أش�عر أن الس�يد عبد امللك يفوق الس�يد نرص
الله يف العمق والتحليل والش�مول وقوة الربط
مع ت
ساو يف الش�جاعة والثبات ،يظهر أننا أمام 
ٍ
ّ
وألف
قائد اس�تثنائي جديد؛ حماه الله وسدده
عليه القلوب؛ وأعانه وكافة اليمنيني للخروج
باليم�ن وأهله إىل فجر جدي�د» كان قد تحدث
ع�ن طبيع�ة الع�دوان ،وحمله مس�ؤولية ما
ينش�أ نتيج�ة عدوان�ه ،حي�ث ق�ال« :النظام 
الس�عودي تح�ت راي�ة أمري�كا وم�ن خلف�ه
إرسائيل هو تقدم إىل هذا العدوان ،وبارش هذا
الع�دوان ،وتحرك يف هذا الع�دوان معتديا ً بغري
وج�ه حق ،وبالتايل هو من يتحمل املس�ؤولية
األخالقي�ة ،واإلنس�انية ،والتاريخي�ة وكل
َ
نتيج�ة عدوان�ه ،وكل ما
م�ا يمكن أن ينش�أ
س�يرتتب عىل عدوانه من تبعات ونتائج» .ويف
نفس الكلمة أفصح ع�ن اإلقدام عىل خطوات
استراتيجية كربى يف حالة اس�تمرار العدوان
ً
بداية
وع�دم توقفه ،حيث ق�ال « :أنا أتوج�ه
إىل الداخل بهذه املس�ألة املهمة أنه إذا اس�تمر
الع�دوان ول�م يتوق�ف ،وبق�ي هك�ذا عدوانا ً
وحش�يا ً إجرامي�اً فإن�ه يتحتم علين�ا التعبئة
الشاملة عىل كل املستويات :إعالمياً ،سياسياً،
ثقافي�اً ،عس�كرياً ،أمني�اً؛ لإلق�دام على تلك
الخطوات االستراتيجية الكربى ومهما نش�أ
عنه�ا من تطورات ،مع تَذُكر هذه املس�ألة أن
املواجهة م�ن أصلها كانت حتمية ،كانت قدرا ً
حتميا ً عىل ش�عبنا اليمن�ي ،ليس هو املعتدي،
أب�داً .أولئك هم من أت�وا واعتدوا هم ،وهم من
ب�ادروا بإجرامهم» .وش�خصية قائ�د الثورة،
الش�اب الثالثيني الذي أصبحت ترقب وترتقب
خطابات�ه وتحركاته املنطقة بكلها ملا لها من
أثر كبري ،وحس�ب كالم املحلل السيايس نارص
قندي�ل «نحن الي�وم نش�هد والدة قائد عربي
تاريخي هو س�ماحة السيد عبد امللك الحوثي،
ليس قائداً للشعب اليمني فقط ،هو واح ٌد من
قلة نادرة ،تقود مسيرة األم�ة إىل نرص مؤزر
يف فلس�طني»  ،وهم يعرفون داللة كالم السيد
عبد امللك ،وماذا يعني بالخيارات االسرتاتيجية
(بعي�دة امل�دى) ،وق�د س�بق أن جربوه�ا ،ثم
أعق�ب خط�اب الس�يد  ،الناط�ق الرس�مي
ألنص�ار الله محم�د عبدالسلام حيث أوضح
أن الجيش واللجان الش�عبية س�يقدمون عىل 
عملي�ات كربى س�تلقب املعادلة كلي�اً ,مؤكدا ً
عىل رضورة التحرك الش�عبي الواسع ملساندة
الجيش واللجان الش�عبية يف مختلف املناطق.
وأكد الناطق الرس�مي ألنص�ار الله بأن قوات
الجيش واللجان الشعبية لن تسمح بأي توسع
لعنارص القاعدة الرتكاب جرائم بحق الشعب
اليمن�ي مهما بلغ�ت الحرب .ولذل�ك األحداث
األخرية يف عدن والبلبلة اإلعالمية الكبرية التي
ترافقت معه�ا ،وفقاً ملا كتب�ه عيل ظافر عىل 
صفحته ما هي إال عملية استباقية للخطوات
االسرتاتيجية التي أعلنها قائد الثورة الشعبية
العظيم�ة الس�يد الهم�ام عبدامللك ب�در الدين
الحوثي  ،ظنا ً منهم أنهم س�يخلطون األوراق
ويحولون دون تنفيذها .وأشار إىل ذلك محمد
عبدالسالم  ,يف اتصال هاتفي مع قناة املسرية
 ,أن ترصيحات العدوان بشأن إنجازات لهم يف
عدن ظاهرة إعالمية وحرب نفس�ية والجيش

واللجان الش�عبية يح�رزون انتص�ارا ً كبريا ً ,
مؤكدا ً بأن العدوان يستميت ويرمي بكل ثقله
إلح�راز أي تق�دم وانتص�ار بعد فش�له طوال
 117يوم�ا ً م�ن العدوان على اليم�ن  .ولذلك
يحاول العدوان أن يكون له وطأة قدم يف عدن
يف رضبته االس�تباقية ه�ذه مهما كان الثمن،
يظه�ر ذلك من خلال الرضب الج�و بصورة
هس�تريية غريب�ة ،وإىل ذل�ك أش�ار الصم�اد 
رئي�س املجلس الس�يايس ألنصار الل�ه قائالً:
إن أمراء دويلة اإلمارات ليس�وا حريصني عىل 
أبناء عدن وال يهمهم ذل�ك ،داعيا ً جميع أبناء
الش�عب اليمني إىل الوقوف م�ع أبناء الجنوب
يف وج�ه الغ�زو الخارجي وم�ن يف فلكهم من
عن�ارص القاعدة وداعش للحف�اظ علی عدن
لتبقی عدن ألبنائها الذين سيكون لهم ولبقية
أبن�اء املحافظات الجنوبي�ة األولوية يف ترتيب
أوضاعهم وبناء مستقبلهم بعيدا ً عن التواجد
األجنب�ي وعنارص القاع�دة وداعش .ونكتفي
هنا باإلشارة إىل عدن ألن موضوعها وقضيتها
ستخصص له حلقة مستقلة بذلك فالخيارات
االسرتاتيجية أصبحت رضورية وحتمية ،لكن
أين ستكون جغرافيا الخيارات؟ وما طبيعتها؛
سياس�ية أم عس�كرية أم كالهم�ا؟ وما الذي
س�يتغري؟ إذا أردنا أن نقترب من ذلك ،فهناك
أم�ور أساس�ية يف التحلي�ل الس�يايس ،ومهم
االلتفات إليها أيضا ً يف الرصاع السيايس ،ومن
هذه األمور:
 -1الجغرافيا السياسية ،كاملمرات املائية،
والث�روات الطبيعي�ة ،والوض�ع الديمغ�رايف،
واملش�اكل الحدودي�ة ،م�ع ال�دول األخ�رى،
وتأثريها ،واستغاللها.
 -2معرف�ة التاريخ ،وحركة الدول الكربى
واالس�تعمار ،وم�ا أدت إلي�ه م�ن نزاع�ات
داخلية داخلية ،وداخلية خارجية ،وتوظيفها
واستغاللها.
 -3معرف�ة املصال�ح االستراتيجية
لل�دول الكبرى ،ملعرف�ة مصال�ح تل�ك الدول
جيوسياس�ياً ،واقتصادياً ،وعس�كرياً ،ملعرفة
نوايا تلك الدول ،وما هو املتاح للضغط عليها.
4ـ االعتم�اد على س�نن إلهي�ة عرضه�ا
الق�رآن ،كاالعتم�اد على الله والت�وكل عليه،
واليقني بنصره ،وهذا أهمها ،وه�و ما يؤكد
عليه كثريا ً قائد الثورة الشعبية.
فالخيارات كثرية ،والسيد عبد امللك الحوثي
عودنا أن يكون عىل مستوى حديثه ،وهو يعي
جيدا ً معنى الخيارات االستراتيجية ،وتعودنا
أيضا ً أن تأتي أشياء ما لم يتوقعها أح ٌد ضمن
أهداف�ه وخيارات�ه ،وبالتأكي�د يبق�ى عنرص
املفاجأة من أبرز عوامل الحسم والردع.
ول�ن تك�ون النتيج�ة بعي�د ًة عم�ا
توقع�ه الكات�ب الصحف�ي محم�د حس�نني 
هيكل»،س�يغرق الس�عوديون يف مس�تنقع
اليم�ن» ،وأض�اف « :اليمن مرهق وسترهق 
الس�عودية حتما ً يف دخولها يف حرب مع اليمن
ولكنه�ا حذرة ج�داً .فالقبائل يع�رف بعضها
بعضا ً جيداً .ولن يتوغل السعوديون يف الداخل
اليمني سيواصلون الرضب من الخارج .وهم
يعرفون املصائب املوجودة هناك».
ويف النهاي�ة يأتي التوجيه االستراتيجي يف
َ
تعاىل( :ف ِإمَّ ا
القرآن بخصوص الرصاع يف قوله
تَث ْ َق َفنَّهُ �مْ فيِ ا ْلحَ � ْر ِب َ
�ن َ
َش�رَِّد ِب ِه ْم مَ ْ
ْ
خ ْل َفهُ ْم
 ف
َلعَ َّلهُ ْم يَذَّ َّك� ُر َ
ون) ،وقوله تعاىل( :إِذْ يُوحِ ي َربُّ َك
إ ِلىَ ا ْلمَ لاَ ِئكَ�ةِ أَنِّ�ي مَ عَ ُكم َ
ْ فثَبِّتُ�وا ا َّلذ َ
ِين آمَ نُواۚ
ُ
ِين َك َف ُروا ال ُّرعْ بَ َ
وب ا َّلذ َ
س�أ ُ ْلقِ
َ
 فاضرْ ِ بُوا
ي فيِ قلُ ِ
ان) وعليكم
اق وَاضرْ ِ بُوا ِمنْهُ ْم ُك َّل بَن َ ٍ
َفو َْق الأْ َعْ ن َ ِ
أن تؤمن�وا ب�أن الله هو من بي�ده ملكوت كل
يشء ،وأن�ه املس�يطر عىل القل�وب ،وهو الذي
يملؤه�ا رعب�ا ً أو أمناً ،وه�و الذي  ل�ه القهر
ف�وق عباده ،من ينرص ويغل�ب ،ويعطي امللك
من يش�اء وينزعه ممن يشاء ،وال يمكن بأي
حال من األحوال أن يمنح املعتدين النرص ،وقد
أوغل�وا يف الدم وأرسفوا يف القتل إال إذا كان من
جانب أهل الحق تقصري أو تفريط ،لكن مادام 
أهل الح�ق صابرين ويؤدون م�ا عليهم فالله
س�يمنحهم النرص إن عاجالً أو آجالً  .وأعلموا
سادتي الكرام أن الرتسانة العسكرية والقوى
املادي�ة ال تغير موازي�ن القوى على األرض،
ولك�م يف قص�ة نبي الل�ه موىس م�ع فرعون
عظ�ة وعربة ،لكم يف تلك العصا التي جعل الله
منها ق�وة عظمى ه�زت امرباطورية فرعون
وهزمته وأغرقته آية ،تلك هي الس�نة اإللهية
وال يمكن للسنة اإللهية أن تتغري أو تتبدل ولن
نخرس معية الله ونرصه إال إذا تغرينا وتبدلنا،
وم�ا النصر إال من عن�د الله ،والعاقب�ة دوما ً
للمتقني والخرسان والندم للظاملني.

من قال أن النفط
أغلى من دمي!
فاروق جويدة
من قال إ ّن النفط أغلى من دمي؟!
ما دام يحكمنا اجلنون..
سنرى كالب الصيد
تلتهم األجنة في البطون
سنرى حقول القمح ألغاماً
ونور الصبح ناراً في العيون
سنرى الصغار على املشانق
في صالة الفجر جهراً يصلبون
ونرى على رأس الزمان
عويل خنزير قبيح الوجه
يقتحم املساجد والكنائس واحلصون
وحني يحكمنا اجلنون
ال زهرة بيضاء تشرق
فوق أشالء الغصون
ال فرحة في عني طفل
نام في صدر حنون
ال دين..ال إميان..ال حق
وال عرض مصون
وتهون أقدار الشعوب
وكل شيء قد يهون
ما دام يحكمنا اجلنون
أطفال بغداد احلزينة يسألون ..
أي ذنب يقتلون
عن ّ
يترنحون على شظايا اجلوع ..
يقتسمون خبز املوت..
ث ّم يودعون
شبح الهنود احلمر يظهر في صقيع بالدنا
ويصيح فيها الطامعون..
من ك ّل جنس يزحفون
تبدو شوارعنا بلون الدم تبدو قلوب الناس
أشباحاً
ويغدو احللم طيفاً عاجزاً
بني املهانة..والظنون
هذي كالب الصيد فوق رؤوسنا تعوي
ونحن إلى املهالك..مسرعون..
أطفال بغداد احلزينة في الشوارع يصرخون
جيش التتار..يدق أبواب املدينة كالوباء..
ويزحف الطاعون
أحفاد هوالكو على جثث الصغار يزمجرون
صراخ الناس يقتحم السكون
أنهار دم فوق أجنحة الطيور اجلارحات..
مخالب سوداء تنفذ في العيون
ما زال دجلة يذكر األيام..
واملاضي البعيد يط ّل من خلف القرون
عبر الغزاة هنا كثيرا..ثم راحوا..
أين راح العابرون؟؟
هذي مدينتنا..وكم باغ أتى..
ذهب اجلميع
ونحن فيها صامدون
سيموت هوالكو
ويعود أطفال العراق
أمام دجلة يرقصون
لسنا الهنود احلمر..
حتى تنصبوا فينا املشانق
في كل شبر من ثرى بغداد
نهر..أو نخيل..أو حدائق
وإذا أردمت سوف جنعلها بنادق
سنحارب الطاغوت فوق األرض..
بني املاء..في صمت اخلنادق
إنا كرهنا املوت..لكن..
في سبيل الله نشعلها حرائق
ستظ ّل في كل العصور وإن كرهتم
أمة اإلسالم من خير اخلالئق
أطفال بغداد احلزينة..
يرفعون اآلن رايات الغضب
بغداد في أيدي اجلبابرة الكبار..
تضيع منّا..تغتصب
أين العروبة..والسيوف البيض..
واخليل الضواري..واملآثر..والنّسب؟
أين الشعوب وأين العرب؟
البعض منهم قد شجب..
والبعض في خزي هرب
وهنالك من خلع الثياب..
لك ّل ّجواد وهب..
في ساحة الشيطان يسعى الناس أفواجا
إلى مسرى الغنائم والذهب
والناس تسال عن بقايا أ ّمة
تدعى العرب!
كانت تعيش من احمليط إلى اخلليج
ولم يعد في الكون شيء من مآثر أهلها..
ولكل مأساة سبب
باعوا اخليول..وقايضوا الفرسان
في سوق اخلطب
فليسقط التاريخ..ولتحيا اخلطب!!
أطفال بغداد يصرخون..

يأتي إلينا املوت في ا ّللعب الصغيرة
في احلدائق ..في املطاعم..في الغبار
تتساقط اجلدران فوق مواكب التاريخ..
ال يبقى منها لنا ..جدار
احلضارة..أي عار
عار..على زمن
ّ
من خلف آالف احلدود..
يط ّل صاروخ لقيط الوجه..
لم يعرف له أبداً مدار
ويصيح فينا« :أين أسلحة الدمار؟؟»
هل بعد موت الضحكة العذراء فينا..
سوف يأتينا النهار
الطائرات تسد عني الشمس..
واألحالم في دمنا انتحار
فبأي حق تهدمون بيوتنا
ّ
وبأي قانون..تدمر ألف مئذنة..
وتنفث سيل نار
متضي بنا األيام في بغداد
من جوع..إلى جوع....ومن ظمأ..إلى ظمأ
وجه الكون جوع..أو حصار
يا سيد البيت الكبير ..يا لعنة الزمن احلقير
في وجهك الكذاب ..تخفي ألف وجه مستعار
نحن البداية في الرواية ..ثم يرفع الستار
هذي املهازل لن تكون نهاية املشوار
هل صار جتويع الشعوب ..وسام ع ّز
وافتخار؟!
هل صار قتل الناس في الصلوات ..ملهاة
الكبار؟!
هل صار قتل األبرياء ..شعار مجد..
وانتصار؟!
أم أن حق الناس في أيامكم ..نهب..وذ ّل
..وانكسار
املوت يسكن كل شيء حولنا ..ويطارد األطفال
من دار..لدار
ما زلت أسأل« :أين أسلحة الدمار.؟»
أطفال بغداد احلزينة..في املدارس يلعبون
كرة هنا..كرة هناك..طفل هنا..طفل هناك
قلم هنا..قلم هناك..لغم هنا..موت..هالك
بني الشظايا..زهرة الصبار تبكي
والصغار على املالعب يسقطون
باألمس كانوا هنا..
كاحلمائم في الفضاء يحلقون
فجر أضاء الكون يوما ..ال استكان وال غفا
حن قلبي للحسني..
يا آل بيت محمد..كم ّ
وكم هفا
غابت شموس احلق  ..والعدل اختفى
مهما وفى الشرفاء في أيامنا ..زمن «النذالة»
ما وفى
مهما صفى العقالء في أوطاننا ..بئر اخليانة
ما صفى..
بغداد يا بلد الرشيد..
يا قلعة التاريخ ..والزمن اجمليد
بني ارحتال الليل والصبح اجملنّح
حلظتان..موت..و..عيد..
ما بني أشالء الشهيد يهتز
عرش الكون في صوت الوليد
ما بني ليل قد رحل ..ينساب صبح باألمل
ال جتزعي بلد الرشيد ..لك ّل طاغية أجل
طفل صغير..ذاب عشقا في العراق
كراسة بيضاء يحضنها..وبعض الف ّل..
بعض الشعر واألوراق
حصالة فيها قروش..من بقايا العيد..
دمع جامد يخفيه في األحداق
عن صورة األب الذي قد غاب يوما..لم يعد..
وانساب مثل الضوء في األعماق
يتعانق الطفل الصغير مع التراب..
يطول بينهما العناق
خيط من الدم الغزير يسيل من فمه..
يذوب الصوت في دمه املراق
تخبو املالمح..كل شيء في الوجود
يصيح في ألم  :فراق
والطفل يهمس في آسى:
اشتاق يا بغداد مترك في فمي..
من قال إن النفط أغلى من دمي
بغداد ال تتأملي..
مهما تعالت صيحة البهتان في الزمن ال َعمي
فهناك في األفق يبدو سرب أحالم ..يعانق
اجنمي
مهما توارى احللم عن عينيك ..قومي..
واحلمي
ولتنثري في ماء دجلة أعظمي
فالصبح سوف يط ّل يوما ..في مواكب مأمتي
الله اكبر من جنون املوت  ..واملوت البغيض
الظالم
ِ
بغداد..ال تستسلمي ..بغداد ..ال تستسلمي
من قال إن النفط أغلى من دمي؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصبحت بغداد رمز لكل أرض عربية منكوبة
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خادم الحرمين..
تنحَ
محمد فحص *
يكفين�ا ن�واح عىل بقايا ذاك الطف�ل أ َ ْو أقدام تلك املرأة
الت�ي لطامل�ا تغنين�ا برائحته�ا الزكي�ة ،كي�ف ال والجنة
تحتهم�ا ،يكفين�ا اس�تنكار هنا وش�جب هن�اك ،يكفينا
كلم�ات عىل ج�دران الوه�م وبض�ع «هاش�تاغ» ،يكفينا
خم�ول وصمت نط�ق بالكفر بما س�مي يوما ً بع�رب ،أ َ ْو
أش�باه الرجال ،يكفينا أن نبقى نعاجا تس�وقنا أيادي أبي
له�ب فنقبلها صباح�ا ثم نقول «تبت ي�دا أبي لهب وتب»
عند خيوط املساء..
يكفين�ا تحلي�ل هنا وآخر هن�اك ،توقع بح�ل قريب أ َ ْو
ُهدنة الس�اعات ،يكفينا تقارير ومقاالت بهت حربها عىل 
أعتاب دمهم القاني ،فمهم�ا بلغ الحرب مبتغاه يبقى أنني 
ذاك املخض�ب تحت أنقاض بيته أ َ ْكثَـر وجع�ا وأملا ،ألم ت َر
تل�ك الفتاة التي تمس�ك بيد دميتها وتش�د عىل معصمها
عله�ا تخفف عنها رحي�ل أبويها حي�ث «عاصفة الحزم»
اقتلعت شجرتهم من جذورها وجعلتهم ذرات يف الهواء ،أ َ ْو
مش�هد املفجوع عىل ما تبقى له من جسد رضيع باألمس
كان بني ذراعيه يقبل ثغره الباس�م فيما الس�اعة ما بقي
منه إلاَّ «كومة» أشالء..
وكأن�ي بـ»قان�ا» تصرخ «الل�ه أكرب عىل م�ن يدعون
أم�ة ْ
اإلسَل�اَم» فوالله ما ج�زر بنا هكذا وما قت�ل أطفالنا
هكذا ،وما قطف�ت رياحني الحياة من على نوافذ منازلنا
كم�ا يجري يف الـيَـمَـن ،فتباً لذاك املرتاقص أمام أس�ياده
عىل بس�اط إبليس ،تبا لبني صهيون الذين يعيشون تحت
مظلة حقد األمري هذا وجشع وطمع ذاك امللك ،أمة ْ
اإلسلاَم 
أ َ ْو املتأس�لمني ،أس�موهم ما ش�ئتم إلاَّ أن النتيجة واحدة
حي�ث تكثر املس�ميات والصفة واح�دة إلاَّ وهي «داعش»
التي نبعت من مصايف النفط الخليجية ،وأموال الصفقات
عىل حس�اب الش�عوب ،فهذه س�وريا والعراق والسودان
وتونس والجزائر ومرص وليبيا وووو ،أمة مرشذمة لطاملا
تغنت بـأمجاد ما سلف وشعار أمة عربية واحدة..
أوتعلمون أن ش�هر الله قد أقبل وأدبر ،أمنكم من سمع
أذان الفج�ر يف صنعاء يلهج قائال «حان موعد اإلمس�اك»،
أم منك�م م�ن س�مع أذان الظه�ر يف ع�دن يلمل�م بقاي�ا
الش�مس داعي�ا للصلاة ،أ َ ْو منكم من س�مع أذان املغرب
يبرش الصائمني برزق الصي�ام! ..وبالرغم من داء الصمم
إلاَّ أن األذان ظ�ل يط�وف يف أحياء الـيَـمَـ�ن ،إلاَّ أن منهم
م�ن لم ير ذاك العج�وز الذي يدور بني أحي�اء املدن يدندن
على «دفه» املجروح النازف ،ومنهم من لم يس�مع صوته
يف أوق�ات الس�حور يا نايم وحد الدايم ،قوم عس�حورك يا
صاي�م ..ولكن ال تقلقوا فامللك يهت�م بالرعية فأوىص لهم
برسب من الطائ�رات توقظهم عند املس�اء والصباح،عند
الظهر وعند العرص ويف ُك ّل حني ،وأوكلت لهم آالف القنابل
والصواري�خ لتفطره�م على كوب م�ن ماء الوج�ه الذي
يفتقده املس�تعربون ،فيما قوت يومهم عز وفخر فهم من
ثلة العرب.
وقب�ل أن أنىس عيد الفط�ر ،أعاده الله علين�ا وعليكم،
أرأيت�م ثياب العي�د ،كيف تضج باألل�وان أرأيتموهم كيف
يصطف�ون كأوالدك�م طوابير يف مدين�ة األلع�اب ،كيف
يوزع�ون الحلوى ويشترون هداي�ا العي�د ،أرأيتموهم أ َ ْو
غش�يت أبصاركم بداء «األنا» وال أحد ،نعم أطفالهم ظلوا
يبتس�مون ويصطف�ون باملئات على أبواب العلي األعىل،
حيث الجن�ة دارهم وحيث العيد دهره�م ،وحيث املوت يف
أعىل مراتبه ،حيث املوت شهادة.
أعل�م أن ُك ّل ما س�لف يبقى مج�رد كالم ،وأن دم آالف
الش�هداء يصن�ع النصر ،وأن أه�ل الـيَـمَـن يس�طرون
البط�والت ،وهم ليس�وا بحاجة ألحد ،وال منّ�ة لنا عليهم،
ولكن نحن أمة ْ
اإلسَل�اَم فعلينا أن نقف وقفة حق ،ونقول
لخادم الحرمني تنح ،فيكفي ما عثت يف األرض من فساد،
ويكفيك دعماً لإلرهاب وهدر للوقت ،فالبوصلة فلس�طني 
ومح�و كي�ان إسرْ َ ائيْ�ل ،فليل الع�رب قد طال وم�ن يريد
الرحيل فهذا الليل قد غش�يكم فاتخذوه جمال ،إلاَّ أن الوعد
بالصبح قريب ومن تخلف عن الركب لم يبلغ الفتح.
* موقع العهد اإلخباري
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متابعات فلسطينية

مطالب صهيونية بإغالق األقصى أسبوع ًا
قدّم�ت «منظمات الهي�كل املزعوم»
مذكر ًة إىل رئيس ال�وزراء «اإلسرْ َ ائيْيل»
وقع عليها  1000يهودي ،طالبته بفتح
املس�جد األقىص من جهة باب املغاربة
ط�وال الوقت لليه�ود املتطرفني ،ابتدا ًء
م�ن ي�وم األح�د  2015-7-26وحت�ى
نهاية األسبوع

كما طالبت بإغلاق األقىص يف وجه
املسلمني بش�كل كيل ،ابتدا ًء من مساء
يوم الس�بت وطوال ي�وم األحد -7-26
 ،2015وإغالق األقصى يف وجه جميع
املس�لمني ،خلال فترة االقتحام�ات
الصباحي�ة ،م�ن الس�اعة  7:30وحتى
الس�اعة  ،11:30وذلك م�ن يوم االثنني 

 2015-7-27وحتى يوم الخميس الذي
يليه.
فيما طالبت بمنح اليهود املقتحمني 
لألقصى  خلال األح�د ،2015-7-26
حري�ة الصالة الجهرية داخل س�احات
األقىص.
وطالب�ت «منظم�ات الهي�كل»،

االحتالل يعتقل  20فلسطيني ًا بالقدس خالل 24ساعة

قال رئي�س «لجن�ة أه�ايل األرسى واملعتقلني 
املقدس�يني» أمج�د أبو عصب ،الس�بت :إن قوات
االحتلال «اإلسرْ َ ائيْلي» اعتقل�ت خلال أقل من
 24س�اعة نحو  20مقدس�يًا ،واس�تدعت آخرين
للتحقيق يف مراكزها املختلفة بالقدس املحتلة.
وأوضح أب�و عصب ،أن قوات االحتالل ش�نت
حمل�ة اعتق�االت واس�عة يف صف�وف الش�بان
والفتية املقدسيني عشية ما يسمى ذكرى «خراب
الهي�كل» ،واعتقل�ت نح�و  20مقدس�يًا أفرجت
ً
الحق�ا عن معظمه�م برشط اإلبعاد عن املس�جد
األقىص املبارك ،والحبس املنزيل ملدة خمسة أَيَّـام.
وأشار إىل أن حملة االعتقاالت تركزت يف حارتي
ب�اب حطة والس�عدية بالبلدة القديم�ة ،الفتًا إىل

الس�ماح لليه�ود املقتحمين لألقصى 
خلال األس�بوع م�ن االثنين  حت�ى
الخمي�س ال�ذي يلي ذك�رى «خ�راب
الهي�كل» ،حري�ة دخ�ول املصلي�ات
املس�قوفة للمس�لمني ،وأهمه�ا القبيل
واملرواني ،وإقام�ة تجمعات حداد عند
باب الرحمة من الداخل.

إغتيال القيادي الفتحاوي أبو طالل في
عين الحلوة

أن س�لطات االحتلال س�لمت مجموع�ة كبيرة
من املقدس�يني بالغات واس�تدعاءات للتحقيق يف
مراكز «القشلة»« ،املس�كوبية» ورشطة «شارع
صالح الدين».
وأضاف أبو عص�ب ،أن هذه االعتقاالت تهدف
لتفري�غ باح�ات املس�جد األقصى م�ن املصلني 
واملرابطني إلتاحة املجال للمس�توطنني القتحامه
وتدنيسه دون أَي اعرتاض من قبل الفلسطينيني.
وأش�ار إىل أن ه�ذه االعتقاالت تأت�ي يف ظل ما
يس�مى «ذك�رى خ�راب الهي�كل» ،حي�ث يصعد
االحتلال اقتحامات�ه للمس�جد األقصى املبارك،
وتعط�ي ه�ذه االعتقاالت فرصة كبيرة وأريحية
للمستوطنني كي يعيثوا يف أوىل القبليتني فساداً.

ع�اد التوتر إىل مخيم عني الحلوة رشق مدين�ة صيدا اللبنانية إثر
اغتيال عنارص مس�لحة العقيد طالل األردني قائد إحدى الوحدات يف
حركة فتح واملحسوب عىل اللينو..
ويف التفاصي�ل وأثناء مرور طالل األردني بالقرب من مستش�فى
النداء اإلن ْ َ
ـس�اني يف الش�ارع الفوقاني من مخي�م عني الحلوة ،أقدم 
مجهولون عىل إطْـلاَ ق النار عليه وأردوه قتيالُ ..ويعترب األردني قائدا ُ
عسكريا ُ بارزا يف حركة فتح وقد سبق أن تعرض ملحاولة اغتيال قبل
عام ونصف يف تفجري عبوة ناسفة يف املكان ذاته الذي اغتيل فيه.
وتس�ود حال من القلق واالستنفار الواس�ع يف صفوف املسلحني 
م�ن مختلف الفصائ�ل الفلس�طينية وخاصة حركة فت�ح يف مخيم
عين الحل�وة ويعمل الفلس�طينيون عىل احتواء املوق�ف ،والحد من
التداعي�ات الفتنوي�ة التي يعمل البعض على إثارتها منذ زمن داخل
املخيم.

مستوطنون يعتدون بالضرب على فتى
مقدسي
إعتدى مس�توطنون ،الس�بت ،عىل طفل مقديس بالرضبُ ،ق ْربَ
«باب الغوانمة» ،أَحد أبواب املسجد األقىص املبارك.
وأفاد شهود عيان ،أن «مجموعة من املستوطنني اعتدوا بالرضب
املبرح على الطفل ،ومن ث�م الذوا بالف�رار من املنطق�ة ،بعد تدخل
مجموعة من املواطنني».

العدو يصيب شابين بالرصاص ويعتقل آخر جنوب بيت لحم
أصي�ب ش�ابان ،الجمع�ة ،برص�اص الع�دو
«اإلسرْ َ ائيْلي» ،واعتق�ل ثالث�ا ً خلال اقتحامه مخيم
الدهيشة ،جنوب محافظة بيت لحم يف الضفة املحتلة.
وذك�رت مص�ادر محلي�ة م�ن املخي�م ،أن «ق�وة
عس�كرية من جيش االحتالل اعتقلت الش�اب محمد
جربي�ن الحس�نات (34عاماً) بع�د اقتحامه�ا أحياء
املخيم ،بنحو ( 8آليات) عسكرية».
وقال�ت املصادر :أن «ه�ذه الق�وة اقتحمت املخيم
وس�ط تعزي�زات عس�كرية ،لتندلع مواجه�ات بينها
والش�بان الذي�ن رش�قوها بالحج�ارة ،بينم�ا أطلق 
الجنود الرصاص بصورة عشوائية».
وحس�ب املصادر ،أصيب ش�ابان خالل املواجهات

بالرصاص املطاطي ،أحدهما يف رأسه وقدمه ،واآلخر
يف يده.
وأضاف�ت املص�ادر :أن «ج َ
ن�ود االحتلال داهم�وا
منازل املواطنني عرفة أحمد عرفة ،ومحمد الحسنات،
دون أن يبلغ عن اعتقاالت يف صفوفهم».
وإصابتان برصاص العدو يف مسرية برام الله
أصي�ب مواطن�ان بالرص�اص الح�ي ،الجمعة ،يف
املسرية األسبوعية لقرية النبي صالح غرب رام الله.
وانطلق�ت مسيرة النبي صال�ح األس�بوعية ،من
وس�ط القري�ة باتج�اه أراضيه�ا املس�لوبة م�ن قبل
مس�توطني «حلميش» ،واتجهت نحو منطقة الجبل
حيث كان جنود االحتالل يكمنون هناك.

وعن�د وص�ول الش�بان ،أطل�ق الجن�ود وابلاً من
الرصاص الحي ورصاص التوتو تجاه املش�اركني ،ما
أدى إىل وقوع إصابتني.
وأف�ادت مص�ادر محلي�ة ،أن ش�ابا ً يف الس�ابعة
والعرشين من العمر أصيب يف ساقه ،فيما أصيب فتى
يف السابعة عرشة من عمره برصاصتني ،األوىل يف أعىل 
الفخذ حيث دخلت وخرجت لتستقر يف الفخذ الثانية،
ورصاصة ثانية استقرت يف أسفل الظهر.
وت�م نقل الجريحني إىل مستش�فى رام الله ،حيث
حاول جنود االحتالل إعاقة س�يارة اإلس�عاف لبعض
الوقت ،ووصفت حالتهما باملستقرة.

الخارجية اإليرانية تدعو أمريكا للتخلي عن لغة التهديد
امللحمة السياس�ية لالنتخابات الرئاسية
(ع�ام  )2013بمش�اركة  73باملائ�ة من
الناخبين قد أرغمت أَمري�كا عىل التخيل
عن أس�لوب املواجه�ة والرتكيز عىل حل
وتس�وية القضية عن طريق املفاوضات
وهو ما أشار إليه كريي بصورة ما”.

 متابعات:انتقد وزي�ر الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف الترصيحات األخرية لنظريه
األَمريك�ي ج�ون كيري عن “اس�تخدام 
القوة العسكرية” ضد إيران إذا لم تحرتم 
االتفاق الن�ووي الذي أبرمت�ه مع الدول
الكبرى يف  14يولي�و ,معتبرا ً أن عه�د
التهديد قد وىل ,داعي�ا ً األَمريكيني التخيل
ع�ن أس�لوبهم القدي�م بالتعام�ل بلغ�ة
التهديد.
وأك�د ظريف وفق�اً لبيان ص�ادر عن
الخارجية أن مقاومة َّ
الشـعْ ـب اإليراني
أمام مختل�ف الضغ�وط الدولية أرغمت
واشنطن عىل التخيل عن أسلوب املواجهة
واللجوء للدبلوماس�ية ,الفت�ا ً إىل أن وزير
الخارجية األَمريكي أش�ار بصورة ما إىل
هذه ا َمل ْسأ َلـة.
وقال وزي�ر الخارجي�ة اإليراني وفقا ً

ملا نقلت�ه وكال�ة أَنْبَـاء ف�ارس اإليرانية
“مثلم�ا أعلن�ا م�راراً ف�إن مقاوم�ة
َّ
الشـعْ ـب اإليراني أمام مختلف الضغوط

الدولي�ة الرامي�ة للتخلي ع�ن الربنامج
الن�ووي ,ومتابع�ة حقوقه عىل أ َ َ
س�اس
معاه�دة (إن بي ت�ي) والت�ي تبلورت يف

وأض�اف ,أن كيري يعل�م جي�دا ً بأنه
سمع خالل فرتة املفاوضات عدم جدوى
ه�ذه التهديدات الفارغة ضد َّ
الش�ـعْ ـب
اإليران�ي ومقاومت�ه أم�ام  مث�ل ه�ذه
االجراءات.
واعترب ظريف مث�ل هذه الترصيحات
تع�ود للق�رن امل�ايض وأنه�ا مناقض�ة
لقواع�د القوانين الدولية وأض�اف :لقد
أقر (كريي) بنفس�ه وس�ائر املس�ؤولني 
األمريكيني م�رارا ً بأن ه�ذه التهديدات ال 
تأثير لها على إرادة َّ
الش�ـعْ ـب اإليراني
وَأن األَو َ
ْضـاع س�تتغري مل�ا يعود بالرضر
عليهم.
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املقاومة تزداد ات�ساعاً وجمهوراً وت�أثرياً وحت�سب لها الإدارة الأمريكية كل احل�ساب
السيد نصراهلل « :داعش» أفعى ينقلب على مستخدميه والدول التي أمنت له كامل التغطية بدأت تدفع الثمن
 متابعات:ح� ّذر األمين الع�ام لح�زب الله الس�يد حس�ن
نرصالل�ه م�ن أن هن�اك مح�اوالت أمريكي�ة
»إرسائيلي�ة» إلضع�اف املقاوم�ة وهذا مس�تمر،مشيرا ً إىل أنه بعد االتفاق الن�ووي باتت إيران هي
الهاجس الكبري يف املنطقة.
وخلال حفل تخري�ج أَبن�اء الش�هداء « -جيل
الش�هيد علي أحمد يحي�ى» الذي تقيمه مؤسس�ة
الش�هيد يف مجمع ش�اهد الرتبوي  -طريق املطار،
قال الس�يد نرص الله إنهم عمل�وا وأنفقوا مليارات
الدوالرات وسخروا الكثري من الوسائل وقاموا بعدد 
من الحروب وكانت نتائجها دائما ً عكسية.
ورأى الس�يد نصر الله أن ما ص�در مؤخرا ً من
الئحة أمريكية جديدة تس�تهدف ق�ادة جهاديني يف
ح�زب الله وكذلك الئحة اإل ْر َهـاب الس�عودية يأتي
يف هذا اإلطار ولكنه ال يقدم وال يؤخر ش�يئاً ،فقبل
االتفاق النووي كانت أمريكا الش�يطان األكرب وبعد
االتف�اق النووي س�تبقى أيض�ا ً أمريكا الش�يطان
األكرب.
وأك�د الس�يد نرصالله أنن�ا «يف ح�زب الله ليس
لدينا مش�اريع مالية وال استثمارية وال تجارية وال 
ندخل يف هذا العالم».
ونبّ�ه س�ماحته إىل أن هناك مس�اعي لتش�ويه
ص�ورة ح�زب الل�ه ومصداقيته من خالل وس�ائل
اإلعلام مثل الحديث ع�ن بيع املخدرات وش�بكات
تبييض األموال وشبكات الرسقة ،وهذا كله كذب.
وق�ال الس�يد نرصالله إن «هن�اك ماكينة تعمل
من�ذ عرش س�نوات على تروي�ج األكاذيب بش�أن
الوضع املعنوي للمقاومة وبنيتها ،فهناك من يعمل
عىل تش�ويه ص�ورة قادتن�ا أ َ ْو اغتيالهم الجس�دي

ومن لم تص�ل لهم أيدي العدو باالغتيال الجس�دي
يحاول�ون اغتياله�م معنوي�ا ً م�ن خلال مواق�ع
إرسائيلية عملها تش�ويه صورة قادتنا ومجاهدينا
وهذا جزء من املعركة».
ولفت الس�يد نرصالله إىل الحملة التي تستهدف
تس�خيف وتوهين اإلنج�ازات واالنتص�ارات التي
حققه�ا ح�زب الل�ه من�ذ حرب تم�وز وص�وال ً إىل
القصري والقلمون وعرس�ال ،وأضاف أنه «منذ عام 
 2005يتحدثون عن حزب الله أنه مأزوم وضعيف،
وأن ح�زب الل�ه يريد الس�يطرة عىل لبن�ان وإنهاء
اتفاق الطائف ومن الواضح أن لديهم حالة تخبط،
والي�وم يقولون إن حزب الله يف أيامه األخرية وأخر
حجة بسبب االتفاق النووي».
وتاب�ع الس�يد نرص الل�ه« :هناك م�ن حاول أن
يق�ول إن حزب الله أداة يف ي�د إيران إلنجاز االتفاق

النووي ،وهناك أيضا ً من يحاول الطعن والتش�كيك
بالعالق�ة م�ع حلفائنا خصوص�ا ً إيران وس�وريا،
لك�ن اليوم بع�د االتفاق النووي ظه�ر من الصادق
ومن الكذاب ه�ل إيران باعت حلفاءها بعد االتفاق
النووي ،وكيري أكد أن إيران رفض�ت الحديث عن
أي مل�ف آخر إال امللف الن�ووي وال أحد باع وال أحد
اشترى ،ومن يتحدث عن خالفات مع حلفائنا هم
من يبيعهم حلفائهم وال يسألون عنهم».
وأردف سماحته« :نحن يدنا يف الحرب النفسية
ه�ي العلي�ا ألننا ننطلق م�ن الوقائع الس�ابقة وال 
نتحدث باألكاذيب ومسيرة املقاومة تزداد اتساعا ً
وش�عبية وجمهورا ً وحضورا ً وتأثريا ً عىل املس�توى
املحيل واإلقليمي وتحس�ب لها اإلدارة األمريكية ُك ّل
الحس�اب وتعترب «إرسائيل» أن تهديدها يف املنطقة
يتمثل بهذه املقاومة».

وح�ول «داع�ش» ،أك�د الس�يد نصر الل�ه أن
«داعش» أفعى ينقلب عىل مس�تخدميه ،وأن الدول
التي أمنت كام�ل التغطية لـ»داع�ش» بدأت تدفع
الثم�ن ،فقد قلنا مرارا ً من قبل أن من يأتون بهم إىل
سوريا والعراق من أجل رضب املقاومة سينقلبون
عليهم.
واس�تغرب الس�يد نرصالله كي�ف أن إف بي آي
قدم�ت تقديرا ً أمنيا ً يق�ول :إن «داعش» أخطر عىل 
األم�ن القوم�ي األمريكي م�ن «القاع�دة» ولكن يف
لبن�ان م�ن ال يعترب «داع�ش» تهديد ،مش�ددا ً عىل 
أنن�ا بحاج�ة إىل إدراك وطني بش�أن حج�م الخطر
التكفيري على لبن�ان ومواجهته بمع�زل عن أية
خالفات.
ويف الخت�ام  ن�وّه س�ماحته إىل أن األجي�ال
الح�ارضة تؤمن بالنصر الذي نتحدث عن�ه يف ُك ّل
يوم ويف ُك ّل مناسبة وبواقع التجربة التي شهدناها
ونش�هد انتصاراته�ا ،قائلاً« :نح�ن دخلن�ا زم�ن
االنتصارات وغادرنا زم�ن الهزائم وهذا ما يصنعه
الل�ه بنا ونصنعه نح�ن بإرادتنا ودماء ش�هدائنا»  .
وتحدث الس�يد نرصالله عن أن «الش�هداء اختاروا
طري�ق الش�هادة بإرادتهم وعمل�وا وجاهدوا حتى
وصل�وا إىل لقاء الله وما يحب�ون ويرضون وعليكم
أن تواصلوا لكي تصلوا إىل ما وصلوا إليه والش�هيد
عيل أحمد يحيى واصل هذا الدرب بعد أبيه الش�يخ
أحمد يحيى».
ولف�ت الس�يد نرصالل�ه إىل أن «ع�دد كبير من
أَبناء الش�هداء اآلن يف صفوف املقاومة ويف جبهات
القتال» ،مشيرا ً إىل أن «إحي�اء العيد بأمان وكرامة
ه�و بفضل تضحي�ات ش�هداء املقاوم�ة والجيش
والقوى األمنية والش�عب اللبناني والفلس�طينيني 
حت�ى تثبتت مع�ادل الردع م�ع الع�دو الصهيوني
وحماية لبنان من التكفرييني».

الرئيس األسد :كيف يمكن لمن ينشر بذور اإلرهاب أن يكافحه؟
 متابعات:أكد الرئيس الس�وري بش�ار األس�د أن تعامل الغرب مع اإل ْر َهـاب
م�ا زال يتس�م بالنف�اق فهو إ ْر َهـ�اب عندما يصيبهم وث�ورة وحرية
وديمقراطية وحقوق إنسان عندما يصيبنا.
وق�ال الرئيس األس�د ،يف خطاب له خلال لقائه رؤس�اء وأعضاء
املنظم�ات الش�عبية والنقاب�ات املهني�ة وغ�رف الصناع�ة والتجارة
والزراعة والس�ياحة ،إنه على الرغم من تعقيدات الوضع يف س�ورية
فقد زالت الغش�اوة ع�ن كثري من العقول وس�قطت األقنعة عن كثري
من الوجوه وهوت بحكم الواقع مصطلحات مزيفة وفضحت أكاذيب
أرادوا للعالم أن يصدقها.
وأضاف الرئيس األس�د إن اإل ْر َهـابَ  فكر مريض وعقيدة منحرفة
وممارسة ش�اذة نش�أت وكربت يف بيئات أساس�ها الجهل والتخلف،
إضافة إىل س�لب حقوق الش�عوب واستحقارها وال يخفى عىل أحد أن
االستعمار هو من أسس لكل هذه العوامل ورسخها ومازال.
وتساءل الرئيس الس�وري كيف يمكن ملن ينرش بذور اإل ْر َهـاب أن
يكافح�ه؟ ،مؤكدا ً أنه من يريد مكافحة اإل ْر َهـاب فإنما بالسياس�ات
العاقل�ة الواقعية املبنية على العدل واحرتام إرادة الش�عوب يف تقرير
مصريها وإدارة ش�ؤونها واس�تعادة حقوقها املبنية عىل نرش املعرفة
ومكافحة الجهل وتحسني االقتصاد وتوعية املجتمع وتطويره.
وق�ال الرئيس األس�د :إن التبدالت الغربية ال يع�ول عليها طاملا أن
املعايير مزدوج�ة .وأضاف لم نعتمد إال عىل أنفس�نا من�ذ اليوم األول
وأملنا الخري فقط من األصدقاء الحقيقيني للش�عب الس�وري .مشريا ً
إىل أن روسيا شكلت مع الصني صمام األمان الذي منع تحويل مجلس
األم�ن إىل أداة تهدي�د للش�عوب ومنص�ة للعدوان عىل ال�دول وخاصة
سورية.
وشدد الرئيس السوري عىل أن نهجنا كان وما زال هو التجاوب مع
ُك ّل مب�ادرة تأتين�ا بغض النظر عن النوايا ،فدماء الس�وريني فوق أي
اعتبار ووقف الحرب له األولوية .وأكد أن إيران قدمت الدعم لس�ورية

انطالق�ا ً م�ن أن املعركة ليس�ت معركة دولة أ َ ْو حكوم�ة أ َ ْو رئيس بل
معرك�ة مح�ور متكام�ل ال يمث�ل دوال ً بمقدار م�ا يمث�ل منهجا ً من
االستقاللية والكرامة ومصلحة الشعوب واستقرار األوطان.
وقال الرئيس األس�د إن املبادرة الوحيدة التي يقبلون بها ويهللون
له�ا ه�ي تقديم الوطن لهم وألس�يادهم وه�ذا ما لن يحصل�وا عليه،
مضيفا أن الشعب السوري بعد هذه السنوات من حرب الوجود ما زال
صامدا ً يضحي بأغىل ما عنده يف س�بيل وطنه ولو كان يريد أن يتنازل
ملا انتظر ُك ّل هذا الوقت ودفع ُك ّل ذلك.
وأكد أن أي طرح سيايس ال يستند يف جوهره إىل مكافحة اإل ْر َهـاب
وإنهائه ال أث َر له عىل األرض ،مشيرا إىل أن الدول الداعمة لإل ْر َهـابيني 
كثف�ت دعمه�ا لهم مؤخ�را ً ويف بعض األماكن تدخلت بش�كل مبارش

لدعمهم .وقال الرئيس األس�د إن إخوتن�ا األوفياء يف املقاومة اللبنانية
امتزج�ت دماؤهم بدم�اء إخوانهم يف الجي�ش وكان لهم دورهم املهم
وأداؤهم الفعال والنوعي م�ع الجيش يف تحقيق إنجازات ،مضيفا أنه
ال يمكن ألي صديق أَوْ ش�قيق غري س�وري أن يأتي ويدافع عن وطننا
نيابة عنا.
وأكد الرئيس األس�د أن ُك ّل شرب من سورية غال وثمني وكل بقعة
تس�اوي يف أهميتها وقيمتها البرشي�ة والجغرافية ُك ّل البقاع األخرى.
وأض�اف إن هناك فرق كبري بني املعارضة الخارجية املنتجة يف الخارج
واملؤتم�رة بأمره واملعارض�ة الداخلية التي تشترك معنا للخروج من
األزمة وزيادة مناعة الوطن.
وق�ال الرئي�س األس�د إن العق�ل املدبر هو الس�يد ويس�تخدمون
اإل ْر َهـاب أداة رئيسية  ..أما الحل السيايس فهو أداة احتياط .وأوضح
أن�ه يف الحوار هناك ثالثة نم�اذج  ..الوطني والعميل واالنتهازي .وأكد
أن املب�ادرات التي تقوم بها الدولة ليس�ت مقاالت يف الصحافة بل هي
وقائ�ع عىل األرض ،مشيرا ً إىل أن املع�ارك تحكمها أولوي�ات القيادة
والوقائع امليدانية.
وأشار إىل أنه يف بعض املناطق حمل أهلها السالح مع الجيش وهذا
كان له تأثري يف حس�م املعارك برسعة وبأقل الخس�ائر ،مشددا ً عىل أن
الحرب ليس�ت حرب القوات املس�لحة فقط بل حرب ُك ّل الوطن .وأكد
الرئيس األس�د أن القوات املسلحة قادرة بكل تأكيد عىل حماية الوطن
وه�ي حققت إنجازات وكرست املعايير املتعلقة بالتوازن ،مضيفا ً أن
الوطن ليس ملن يس�كن فيه أ َ ْو يحمل جنس�يته وجواز س�فره بل ملن
يدافع عنه ويحميه.
وقال الرئيس األسد إنه بالتوازي مع الحرب العسكرية كنا نخوض
حربا إعالمية نفسية تهدف إىل تسويق وترسيخ فكرة سورية املقسمة
إىل كيانات موزعة جغرافيا بني مواالة ومعارضة ومجموعات طائفية
وعرقية ولم نس�مع منذ بدء الحرب بن�زوح املواطنني باتجاه مناطق 
اإل ْر َهـابيني «بعد تحريرها» ،حس�ب تعابريهم ،ولم نسمع عن التنوع
الس�وري الغني يف أماكن وجودهم وال عن التجانس بني األطياف التي
تعيش يف ظلهم.

مقاتالت تركية تضرب
«داعش» في سورية
و«حزب العمال
الكردستاني» في العراق

 متابعات:أك�دت الحكوم�ة الرتكي�ة يف بي�ان أن
املقاتلات الرتكي�ة قصف�ت ،ليل الس�بت،
سبعة أ َ ْهـدَاف لحزب العمال الكردستاني يف
قواعده الخلفية شمال العراق .وقال البيان
الص�ادر ع�ن مكتب رئيس ال�وزراء الرتكي
أحمد داوود أوغلو :إن العمليات العس�كرية
الجوي�ة ضد تنظيم داع�ش تواصلت أيضاً،
ب�دون أن يح�دد ع�دد األ َ ْهـ�دَاف الت�ي ت ّم
رضبها.
وذك�ر البي�ان املواق�ع الس�بعة الت�ي
اس�تهدفتها الطائ�رات الرتكي�ة .وق�ال
البي�ان إن�ه بالتزام�ن مع الغ�ارات الجوية
قامت الق�وات الربية بقص�ف مدفعي ضد
تنظي�م داع�ش يف س�ورية وح�زب العمال
الكردس�تاني ،مضيف�ا ً أن رئي�س ال�وزراء
الرتك�ي أحمد داوود أوغلو دع�ا إىل اجتماع
لكبار ال�وزراء ومس�ؤويل األمن الس�بت يف
انقرة ملناقش�ة العمليات عبر الحدود .كما
أوض�ح البيان أنه «تم االتفاق عىل اجراءات
أمني�ة جدي�دة ملكافحة االره�اب واعطيت
توجيهات إىل السلطات املعنية».
وأقلع�ت مقاتالت تركية مس�اء الجمعة
من قاع�دة ديار بكر يف جن�وب رشق البالد 
لش�ن غ�ارات جديدة على مواق�ع لتنظيم
«داع�ش» يف س�وريا ،كم�ا أفادت وس�ائل
إعْ ـَل�اَم تركي�ة .وصب�اح الجمع�ة ش�نت
مقاتلات إف -16تركية للم�رة األوىل غارة
على مواق�ع للتنظي�م املتطرف يف س�وريا
وذلك بعد اربع�ة أَيَّـام عىل تفجري انتحاري
استهدف مدينة س�وروتش يف جنوب تركيا
ونسبته السلطات الرتكية إىل التنظيم
كذل�ك ش�نت مقاتلات تركي�ة لي�ل
الجمعة غ�ارات عىل مواقع لح�زب العمال
الكردس�تاني يف ش�مال العراق ترافقت مع
قصف م�ن املدفعية الرتكية أَيْضا ً بحس�ب
ما افاد متحدث باسم الحزب وكالة فرانس
برس.

ع�ضو �شورى �سعودي �سابق % 60 :من �شباب اململكة دواع�ش
الكويت تفرض رقابة على دخول السعوديين أراضيها
 متابعات:فرض�ت األجه�زة األمني�ة يف الكوي�ت،
خلال األَيَّـ�ام املاضية ،رقاب�ة عىل دخول
الس�عوديني أراضيها ،تزامنا ً مع احرتازات
أمنية مشددة يف منافذ الدولة املختلفة.
وتأت�ي تداعي�ات التش�ديد األمن�ي بعد
الحادث�ة اإلرهابي�ة يف مس�جد اإلم�ام 
الص�ادق يف ال�ـ( 26يوني�و) ،الت�ي أودت

بحياة  25ش�خصا ً وأس�فرت ع�ن إصابة
أ َ ْكثَـ�ر م�ن  200آخري�ن ،والت�ي نفذه�ا
سعودي الجنسية دخل الكويت عن طريق 
البحرين.
وأك�د املدي�ر الع�ام للإدَا َرة العام�ة
للعالق�ات واإلعْ ـَل�اَم  األمن�ي يف وزارة
الداخلية الكويتية العميد عادل الحش�اش
حس�ب م�ا نقلت صحيف�ة «الحي�اة» ،أن
األعداد املمنوعة م�ن دخول الكويت كانت
«لديه�م موانع أمنية» ،مشيرا ً إىل أن املنع

ج�اء نتيجة «إج�راءات احرتازي�ة وتدابري
مطلوبة ،بس�بب الوض�ع يف املنطقة () ..
وألاّ تك�ون األ ُ ُمـ�وْر مفتوحة كما كانت يف
السابق».
وق�ال الحش�اش إن الوض�ع األمني يف
الكويت «يسير يف االتج�اه الصحيح ،وأن
التدابير املتبع�ة الت�ي فرضته�ا ال�وزارة
س�تفوت الفرصة عىل املخربين» .إىل ذلك،
تلق�ت الس�فارة الس�عودية يف الكوي�ت
ش�كاوى ع�دة م�ن مواطنين س�عوديني 

ت�م منعهم م�ن دخول الكوي�ت عرب منفذ
النويصي�ب الح�دودي م�ع الخفجي ،من
دون إبداء أ َ ْ
سبَـاب واضحة ،وقال مسؤول
يف س�فارة اململك�ة لـ«الحي�اة» أمس ،إن
املن�ع لبع�ض الس�عوديني  القادمين  إىل
الكوي�ت «غير واض�ح حت�ى اآلن ،وربما
يكون متعلقا ً بالتشديدات األمنية» ،مؤكدا ً
أن الس�فارة س�تتابع ه�ذه القضاي�ا مع
األجهزة األمنية يف الكويت.
اىل ذلك اس�تمر الجدل حول ترصيحات

أدىل به�ا خلي�ل عبدالل�ه الخلي�ل ،عض�و 
مجلس ش�ورى الس�عودي لقناة العربية،
قال فيها إن «60%من الش�باب السعودي
جاهزون لالنضمام لداعش!.
يش�ار إىل أن قضية الشباب السعوديني 
امللتحقين  بتنظي�م الدول�ة تثيرا ج�دال ً
مس�تمرا ً
ْ
بين اإلسَل�اَ ميني والليرباليين يف
الس�عودية ،حي�ث يتهم األخيرون الفك َر
الس�لفي واملناه�ج الدراس�ية بـ”تصدير
الشباب إىل مواطن القتال”.

..
تابعوا قناة

أسبوعية -سياسية -شاملة

تابعوا قناة المسيرة على النايل سات حسب البيانات التالي:
التردد 11600 :الترميز27500 :

( ددعلالاا ينثالالانينثالاثالا 27نينثالالاينثالاثالالا

كلمــــــة أخـــــيرة

وحدويون ..ولكن!

عبداهلل علي صبري
َ
القومي�ة العربي�ة
وكأنَّ 
تنبعِ ُ
�ث من جدي�د ..حني تج ُد
أمامَ �ك مثقفا ً يمنيا ً منتش�يا ً
بالغ�زو الس�عودي لعَ �دَن،
ومبشرا ً بوَح�دة الجزي�رة
العربي�ة تحت قي�ادة مليكهم
سلمان!.
لم يع�د دا ُء الزهايمر حكرا ً
ُ
عىل كبار الس�ن إذا ً
 ،فالبعض
ُ
عالمات املرض وملا
تبدو علي�ه
يزا ُل يف عنفوان شبابه ،فإذا به يهذي خارجَ النص..
هذا النو ُع من املثقفني كانوا عىل رأس املنادين بفك ارتباط
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ُ
ُ
إن�كار هويته الـيَـمَ ـنية،
بعضهم إىل
ماي�و  ،1990بل ذهب
والتغن�ي بهُ وية جهوية كانت من اخرتاع االحتالل الربيطاني
لجنوب البالد.
ث�م يريدُ ه�ؤالء أن يتوحدوا مع الس�عودية عىل اعتبار أن
العروب�ة تجمَ ُع بني ش�مال وجنوب الجزي�رة العربية ،بينما
َ
الوسط يف نظرهم -غدا ملحقاً (فارسياً) ال أكثر!.
ُ
املثقف التائه حني يرتمي يف أحضان الرجعية،
هك�ذا يبدو
فه�و ينسى أن الس�عودية ودول الخلي�ج يرفض�ون مجرد 
انضم�ام الـيَـمَ ـ�ن إىل مجلس (األغنياء) ،م�ا بالك بالوحدة
َ
السعودية عملت
نفس�ها ،ويجهل هذا النوع من املرتزقة أن
ط�وال نص�ف ق�رن وأكثر على إجه�اض مشروع الوَحدة
العربي�ة ،وتنك�رت وال ت�زا ُل للقومي�ة وللعروبي�ة األصيلة،
متدث�ر ًة برداء فضفاض يتخذُ من اإلسلاموية عنواناً للدجل
والتضليل.
أمع�ن هؤالء يف نقد ورف�ض الوَح�دة الـيَـمَ ـنية ،وأوغلوا
يف الني�ل م�ن ُك ّل ما ه�و (ش�مايل) ،وإذا بهم فج�أ ًة يجدون
ضالتَه�م يف طالئ�ع الغ�زو الس�عودي الخليج�ي للـيَـمَ ـ�ن
ليتوح�دوا معه�م .وبغ�ض النظر ع�ن حس�ابات الجغرافيا
والتأريخ والكرامة الوطنية ،فإن للمال الس�عودي سطوتَه..
ُ
تنبعث القومي�ة الجديدة التي
ويف موس�م الحج إىل الري�اض
يتطل� ُع أصحابُه�ا إىل التوحد مع نجد ،ويس�تنكفون الوحدة
القائمة مع صنعاء!.
لس�ت متنك�راً للقضي�ة الجنوبي�ة ،وال أجدن�ي مناهضا ً
ُ
للقومية وطموح الوَح�دة العربية .وبرغم أن الوضع العربي
العام ال يش�جِّ ُع على التفكير يف أحالم وردية كه�ذه ،إال أن
َ
األس�اس لفهم مشكالتنا
غيابَ املرشوع العربي يظل املدخ َل
البيني�ة ومع العالم .وم�ن هنا فإن القوم�ي األصيل يرفض
َ
الحدي�ث عن فك ارتباط جن�وب الـيَـمَ ـن عن ش�ماله ،كما
ُ
ً
سريف ُ
بداهة أي ََّة تخ ُّرصات بش�أن وحدة الجزيرة العربية
ض
بدون الـيَـمَ ـن.
أيه�ا الوحدويون الجُ �دُد ..الـيَـمَ ـ ُن هي األص ُل بالنس�بة
َ
يكون
للعروب�ة ،ومَ ن يتنكر لهُ ويته الـيَـمَ ـني�ة ال يمكنه أن
عروبيا ً حقاً ،وبالتايل فإن وَحد ًة من هذا النوع الذي تروِّجون
َ
لها ال مكان للحديث عنها إال يف املصحات النفسية.

مشروع األمة الكبير والسيد القائد
حمود األهنومي
كان املجتم ُع منش�غالً ببعضه ،هذا يطلُبُ  هذا يف املحكمة ،وهذا
ازعُ ه يف الجربة ،وذاك يف املسقى ،وك ُّل له مرشوعُ ه الخاص.
يُن َ ِ
ً
الناس جميعاً ،املدعي منه�م واملدعى عليه،
دف�ع هذا العُ ـ� ْدوَا ُن
نح�و املشروع الكبري لألم�ة ،وإىل االنخ�راط يف الخصومة األكرب يف
مواجهة الع�دو والخصم األخطر أمريكا وأدواته�ا يف املنطقة ،التي
ظلت تشع ُل الحرب عىل الـيَـمَ ـن منذ وجدت بارد ًة أ َ ْو ساخنة.
شبابُ القرى واألرياف واملدن اليوم تحركوا يف مواجهة العُ ـ ْدوَان
بكل رشاس�ة ،وت�كا ُد تكو ُن القرى ش�ب ًه خالية إال من كبار الس�ن
ومما ال بد من وجوده�م ،ويبرشونك بالنرص املؤ ّزر والقتال املظفر
الذي أهون ُ ُه الشهاد ُة بعزة وكرامة.
التحليلات التي تتحدث عن النهاي�ات والتي ال تن ُ
ُ
ظ ُر إلـى حركة
ٌ
تحليالت ناقصة ومغلوطة.
املجتمع وبوصلة اتجاهاته هي
ُ
األح�داث التَّ
ُ
أريخي�ة الفارقة هي تل�ك األحداث
ظل�ت وال زال�ت
َّ
مظفر وملهم ومب�دع ،وحوله ظروفٌ
الت�ي يقف عىل رأس�ها قائ�د
مجتمعية مساعدة ومالئمة ومستجيبة ،فإذا تتوجت باإليمان بالله
وبمرشوع األمة الكبري فإنه النرص املتميز ال محالة.
شكراً لك أيها الس�يد القائد عبدامللك الحوثي لقد اجتمع الجمي ُع
تح�ت قيادتك يف مرشوع األم�ة الكبري وأخرجتهم من مش�اريعهم
الصغيرة ،وأرج�و م�ن الل�ه أن يس� ِّد َد َك ويعينَك عىل ه�ذه املهمة
التَّأريخية الفارقة واملتوقعة.
قد يحسن إليك العدو من حيث يريد اإلساءة ،أليس كذلك؟!.

يا قدس!!
د .أشرف الكبسي
َ
ُّ
ْس ُ
ها هو ُ
َ
تحت الصهاينة وتحت األحذية!..
ويفتش مقهورا ً عن حكام العرب ،فإذا بهم
الصهاينة باألحذية،
يرش ُق
القـد ُ
ْس ..حماي ُتك يف قاموسهم ليست إسالماً ،ال وال عروبة..
عفوك يا ُقـد ُ
ُ
ُ
ْس
ال تع ِو ُّل َكثيرا ً عىل أصحاب الس�مو والفخامة ،فما عادت لهم تلكم الش�جاعة المزعومة وال الكرامة ،وما عادوا يا قـد ُ
ُ
تساقط وجوههم يف َد َنس الخيانة..
يخجلون من
ْس ،ماذا فعلوا بدمشق وطرابلس وبغداد؟!.
أتدري يا ُقـد ُ
وأتدري أَين َهبَّــت عاصف ُتهم؟ ،وأين يلهو حزمهم؟.
ْس..
لنا ولك اللـ ُه يا ُقـد ُ

إحتالل أم مصيدة!
علي ظافر
ُ
ً
ٍ
متوالية يف عدن،
انتصارات
والجيش واللجا ُن الشعبية يحرزون
منذُ أربعة أشهر
مقاب�ل انهيارات ُكربى يف صف�وف القاعدة ومرتزقة الخ�ارج يف أغلب املديريات،
ُ
َان عىل أدوات�ه يف الداخل ،لج�أ إىل أوراق عدة،
وبع�د أن س�قطت
رهانات العُ ـ� ْدو ِ
ْ
وعس� َكرة املرتزقة
منها الورقة األمنية املتمثلة بالتفجريات يف أكثر من محافظة،
ْ
وحش�د اآلليات وتكثيف الغ�ارات والقصف البحري ،ه�ذا يف الجانب امليداني ،ويف
الجانب السيايس اس�تغل العُ ـ ْدوَا ُن الهُ ـ ْدن َ َ
ـة اإلنسانية التي أعلنتها األم ُم املتحدة
يف أواخر شهر رمضان َ
وذهبَ  لغزو عدن.

اإلنزال البحري وغزو عدن:

عرشات اآلليات وآالفا ً
ُ
ِ
َان
يف الثام�ن والعرشين من رمضان أدخلت
قوات العُ ـ ْدو ِ
م�ن القاعدة وداع�ش ومرتزقة ت�م تجنيدُه�م وتدريبُهم خالل الفترة املاضية،
وجيء معهم بعرشات الضباط والجنود اإلماراتيني والس�عوديني ،لتجتم َع األعالم 
األجنبية مع رايات القاعدة ومدّعي االنتماء للحراك الجنوبي ،وهو مؤرشٌ خطريٌ،
ُ
ُ
إجهاض القضية العادلة واملحقة للجنوبيني واس�تباق أيَّةِ تفاهمات
اله�دف منه
لحلها.
ُ
ً
ً
متوقعة ويف حُ س�بان الجيش
مفاجئة ،بل كانت
عملية اإلنزال البحري لم تكن
ِ
معلوم�ات اس�تخباراتية كش�فت يف وق�ت س�ابق عن
واللج�ان الش�عبية ،إذ أن
التحضري لهذه العملية بهدف احتالل وغزو عدن.
صحي�حٌ أن هذه العملية أحدثت خ ْرقا ً بس�يطا ً يف بعض مناطق عدن بما فيها
ْ
والقصف
املطار ،لكن ذلك ال يساوي حج َم النفقات والتجهيزات والغارات املكثفة
املكث�ف م�ن البارج�ات واس�تجالب آالف املرتزق�ة ومئ�ات الضب�اط الخليجيني 
وغريه�م ،ومع ذلك اقنعت قوى العُ ـ ْدوَان َ
نفس�ها بأنها ق�د حَ َّققت معجز ًة ،وقد
ٌ
ٌ
إعالمية ربما لم يسبق لها نظري.
رافق ذلك هالة
الس�ؤال املهم واملحري هنا هو :كيف سمح الجيش واللجان الشعبية بعد أربعة
ُ
سمحوا للغزاة بالدخول إىل عدن واالنتشاء بما
أش�هر من الصمود والتقدم ،كيف
أسموه النرص ،وإعالن عدن محرر ًة بالكامل ،حسب زعمهم؟؟؟!!.
َ
َ
نتيجة الغ�ارات املكثَّفة والقصف
االخرتاق الذي حصل جاء
كثيرون ي� َرون أن
َ
الجيش
املكثَّف من الطائرات والبارجات املعادية وبش�كل جنوني وهستريي دفع
واللج�ان الش�عبية التخ�اذ تدابيرَ مؤقت�ة ،حِ فاظا ً عىل حي�اة املقاتلين وتجنُّبا ً
َ
للخس�ائر البرشي�ة يف صفوفهم ،لكن س�بق أن حدث مثل ه�ذا يف التواهي ،حيث
ش�نت طائ�رات العُ ـ� ْدوَان أكث َر م�ن مئة غارة يف غضون س�اعات ،وم�ع ذلك لم
َ
تحقق شيئا ً عىل األرض.
تستطع أن
ُ
والبعض يرى أن عملية «الس�هم الذهبي» جاءت كعملية اس�تباقية للخيارات
االستراتيجية التي حظيت برتحيب ش�عبي واس�ع؛ س�عيا ً منها لخل�ط األوراق
وتأخريها قد َر اإلمكان ،وهذا أيضا ً يشء مطروح.
ُ
البعض اآلخ ُر بأن ما حصل كان مخططاً له من قبل الجيش واللجان
فيما يرى
الشعبية ،معتربا ً ما جرى عملية استدراج للعدو وجرجرته إىل مصيدة يسهل فيها
القتل الذريع يف صفوف العدو وتكبيده أكرب خسائر ممكنة يف األرواح والعتاد.
ثمة م�ؤرشات ميدانية تؤكد الفرضية واالحتمال الثال�ث ،ومنها قصف مطار
ع�دن وتجمعات العُ ـ ْدوَان ومرتزقت�ه فيه ،ثالث أيام العيد يوم الـ 23من يونيو يف
ُ
تكشف أن األماكن التي يتمركز فيها العدو تحت رحمة مدفعية وصواريخ
عملية
الجي�ش واللجان الش�عبية وم�ؤرشٌ على أن الجيش واللج�ان الش�عبية ال زالوا
َ
الجيش واللجان الش�عبية تمكنوا من
يحتفظ�ون بكامل قوتهم ،زد على ذلك أن
ْ
قصف غرفة العمليات التي يدي ُرها ضباط إماراتيون وقتلت عددا ً منهم وبقدر ما
يمثله هذا من انجاز عس�كري فإنه يمث ُل اخرتاقا ً أمنيا ً مهماً ،ليس هذا فحس�ب،
َ
َ
واللجان الشعبية تمكنوا أيضا ً من قتل ما ال يقل عن  70عنرصا ً من
الجيش
بل إن
القاع�دة ومرتزقة الرياض بينهم أجانب وتدمري ما ال يقل عن  52آليةٍ يف الش�يخ
عثمان ودار سعد أثناء محاوالت التسلل إىل املدينة الخرضاء وجعولة والبساتني.
ُ
اإلنج�ازات امليدانية التي َّ
ُ
الجيش واللجان الش�عبية بعد اإلعالن
حققه�ا
ه�ذه
املزعوم عن الس�يطرة عىل عدن تض ُع قوى العُ ـ ْدوَان ومرتزقته أما َم تَـحَ ـدٍّ هام،
هل سيصمدون؟ ،أم أن مقاتليهم سيتحولون إىل أرسى وقتىل ومعداتهم وآلياتهم
غنائم ملقاتيل الجيش واللجان الشعبية؟ ،وبهذا تكون نظرية املصيدة قد تحققت
يف أنصع صورها.
َ
الراج�حُ أن س�يناريو املصي�دة يطرح َ
تكون
نفس�ه وبقوة ،فمن املنطق�ي أن

قوات الجيش واللجان الشعبية تخ ّ
ُ
طط لقتل أكرب قدر ممكن من الجيش
األجنب�ي املحتل وأرس آخرين وتس�تويل عىل عُ دَّتهم وعتادهم ،س�يما أن
َ
ْ
الحدود نتيجة الفرار املتك ِّرر للجيش
يتحقق بالش�كل املطل�وب يف
ذلك لم
السعودي من عرشات املواقع يف جيزان ونجران وعسري.
َ
َ
واللجان الش�عبية إذا ل�م يوجّ هوا
الجيش
الشي ُء امله� ُّم والخطيرُ أن
ً
ً
ُّ
ْ
الحسم
التأخ َر يف
الرتاخي أو
عدن ،فإن
قوية وقاصمة للعُ ـ ْدوَان يف
رضبة
َ
قد ي َُشجِّ ُع العُ ـ ْدو َ
َان للذهاب إىل ما هو أبعدُ ال قدر الله.

