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التقى برئي�س املجل�س ال�سيا�سي لأن�صار اهلل وعدد من �أع�ضائه

رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر :استمرار الحصار سيزيد من الوضع المأساوي لليمنيين
 -خاص:

ُ
رئيس املجلس الس�يايس ألَن ْ َ
ـصــار الله
التقى
َ
رئي�س اللجنة الدولية
صال�ح الصماد ،يوم أمس،
للصليب األحمر بيرت ماورير.
وخلال اللق�اء الذي حضره عد ٌد م�ن أعضاء
املكتب الس�يايس ألَن ْ َ
ـصــار الل�ه ناقش الجانبان
الوض َع اإلنس�اني يف بالدنا جراء العُ ـ ْدوَانالغاش�م
وال�ذي وص�ف م�ن قب�ل رئي�س اللجن�ة الدولية
بالكارثي.
رئيس اللجنة الدولية أكد للصماد أنه س�يطلع
املجتمع الدويل عىل الوضع اإلنس�اني يف الـيَـمَ ـن
بصورة كاملة ،متعهدا ً بالس�عي للضغط عىل دول
التحالف لوقف العُ ـ� ْدوَان ورضورة رفع الحصار،
مش�ددا ً على تكثي�ف جه�ود الصلي�ب األحمر يف
الـيَـمَ ـن.
وقال عضو املكت�ب الس�يايس ألَن ْ َ
ـصــار الله
حم�زة الحوثي :إن اللقاء كان مثم�را ً وإيجابيا ً إىل
َ
رئيس اللجنة الدولية
حد كبري جداً ..مشيرا ً إىل أن

للصلي�ب األحمر كان متفهم�ا ً إىل حد كبري لحجم
املعاناة التي يتعرض لها أبنا ُء الشعب الـيَـمَ ـني.
وأك�د الحوث�ي أن انطباعات ماوري�ر تؤكد أن
حجم الكارثة هائ ٌل جداً ،وأنه سيكون له دور كبري
يف نقل الصورة إىل املجتمع الدويل والدفع والضغط
على دول التحال�ف لوقف ه�ذا العُ ـ� ْدوَان ،مؤكداً   
أنه س�تكون هن�اك زيادة للدع�م وميزانية اللجنة
الدولي�ة للصلي�ب األحم�ر يف دع�م أبناء الش�عب
الـيَـمَ ـن�ي ،وس�يكثفون الجه�ود خلال املرحلة
القادم�ة يف عمله�م امليدان�ي ،كما أن املس�اعدات
اإلنس�انية ال تكفي بحد ذاته�ا وأنه ال بد من كرس
الحصار الغاشم عىل أبناء الشعب الـيَـمَ ـني.
وكان ماوري�ر ق�د وصف الوضع اإلنس�اني يف
بالدن�ا باملأس�اوي؛ بس�بب الحص�ار االقتصادي
املف�روض من قب�ل دول العُ ـ ْدوَان على بالدنا منذ
أكثر من  4أشهر.
وق�ال ماوي�رر يف مؤتمر صحف�ي عقده أمس 
بصنع�اء :إن ما يقوم به الصلي�ب األحمر وبعض
منظم�ات املجتمع املدني ال يفي بالغرض لتغطية
جمي�ع الجوان�ب اإلنس�انية ،خاص�ة والـيَـمَ ـن

تعان�ي م�ن حص�ار اقتص�ادي واس�ع النط�اق.
مُوضح�اً أن الوض�ع اإلنس�اني الذي ملس�ه خالل
زيارته لم يكن واضحاً للمجتمع الدويل حتى اليوم.
ودع�ا بيرت ،الذي ي�زور صنع�اءُ ،ك ّل األَطراف
الدولية أن تدرك حجم الكارثة اإلنس�انية التي تمر
بها الـيَـمَ ـن ،جراء العُ ـ ْدوَان السعودي والحصار
الظالم ،داعياً هذه األَطراف أن تدع السلع الغذائية
والطبي�ة تتدف�ق للـيَـمَ ـ�ن حت�ى يتمك�ن م�ن
النهوض ،مُوضح�اً أن دخو َل املس�اعدات وإعادة
الوض�ع االقتصادي إىل م�ا كان عليه مرهون بفك
الحصار .كما ناش�د بيرت جميع األَطراف بالتعامل
بمس�ؤولية م�ع اللجن�ة الدولية للصلي�ب األحمر
وتقديم الدعم لفريقها يف الـيَـمَ ـن للقيام بعملهم
اإلنساني دون انحياز.
ووعد بيرت أن زيارته للـيَـمَ ـن س�تحقق نتائج
إيجابية ورسيعة يف االس�تجابة اإلنسانية للوضع
يف الـيَـمَ ـن نظرا ً ألن صورة الوضع اإلنساني التي
ً
واضحة لدى املجتمع
ملس�ها خالل زيارته لم تكن
الدويل حتى اليوم.
ويف س�ياق املوضوع أكد رئيس اللجنة الثورية

َ
رئيس
العلي�ا محم�د علي الحوثي خلال لقائ�ه
اللجن�ة الدولية للصلي�ب األحمر ال�دويل بصنعاء،
أن اللجن�ة الدولي�ة للصليب األحم�ر الدويل وعدت
بتقديم الكثري للش�عب جرا َء ما تعرض له من قبل
العُ ـ ْدوَان الظالم ال�ذي انتهك قوان َ
ني األمم املتحدة
ومواثيقه�ا واس�تهدف املواطنين  ومقدراته�م
واستهدف الصحة واملياه وغريها دون أية مربرات
قانونية.
ُ
رئي�س اللجنة الثوري�ة إىل أن الصليب
وأش�ار
الدويل قد أخذ عىل عاتقه منذُ تأسيس�ه يف إ َ
طــار
خدمة املواطنني ،متطلع�ا ً إىل أن يكون له الدور يف
تقديم الخدمة للمواطنني ضمن مس�ؤولياته التي
س َ
أ ُ ِّ
�س من أجل�ه ،وس�يكون عونا ً إذا ق�ام بدوره
الحقيقي يف كشف حقائق العُ ـ ْدوَان.
وق�ال الحوثي« :س�نبحث مع رئي�س اللجنة
الدولية خالل زيارته حول إيصال الوضع الحقيقي
للوضع اإلنس�اني الذي خلفه العُ ـ� ْدوَان إىل اللجنة
العمومي�ة ملجلس األمن خلال لقائنا به يف زيارته
للـيَـمَ ـن ،مؤكداً أن الشعب الـيَـمَ ـني عزيز علينا
وسنقدم له ُك ّل ما بوسعنا».

فيما فجرت القاعدة م�سجد الإمام عمر بن علي الت�أريخي يف مدينة الوهط

مصرع وإصابة العشرات من عناصر القاعدة ومرتزقة الرياض في محافظة لحج
 -خاص:

ُ
الجي�ش واللجا ُن الش�عبية
يواص� ُل
التصديَ  للمحتلني األجانب (السعوديني 
واإلماراتيين) وعن�ارص القاع�دة
ومرتزق�ة الري�اض يف محافظ�ة لحج،
ُموْقعين املئات من ه�ؤالء ما بني قتيل
وجريح.
وأك�د مص�در عس�كري مس�ئول
َ
وإصــاَبــة
بوزارة الدفاع مرص َع 40
العرشات من عنارص القاعدة ومرتزقة
العُ ـ� ْدوَان الس�عودي ،وذل�ك يف املعارك
التي يخوضها الجش واللجان الشعبية
يف محافظة لحج يوم السبت املايض.
وأش�ار املص�در إىل أن رجال الجيش
واللج�ان الش�عبية تص�دوا ملحاول�ة
لعن�ارص القاع�دة ومرتزق�ة الري�اض
املدعومين بغط�اء ج�وي م�ن التقدم 
باتج�اه معس�كر لب�وزة ،حي�ث قتلوا
منهم  26وأصاب�وا العرشات ودمروا 7
أطقم بأسلحتها.
ُ
س�ابق قت�ل العرشات من
ويف وقت
عن�ارص القاع�دة ومرتزقة العُ ـ� ْدوَان
السعودي األمريكي يف مديرية املسيمري
يف لحج ،كما ُقتل عد ٌد كبريٌ من القاعدة
ومرتزق�ة العُ ـ� ْدوَان أثن�اء محاولتهم

اليائس�ة للتقدم باتج�اه منطقة كرش
يف لحج.
وعلى صعي�د األعم�ال اإلجْ ـ َرامي�ة
لعن�ارص القاعدة ومرتزقة الس�عودية

أقدمت عنارص داع�ش يوم أمس األول
عىل تفجري قبة ومسجد اإلمام عمر بن
عيل التأريخي يف مدينة الوهط بلحج.
واملس�جد ال�ذي ت�م تفجيره يعود 

محافظة لحج :ما يحدث في الجنوب فوضى عارمة
وهادي يريد تصفية حساباته مع أبناء ردفان
والضالع وهناك اقتتال بين الحراك والقاعدة
 -خاص:

أك�د محافظ محافظة لحج أحمد عون محمد صالح جريب أن قوى العُ ـ ْدوَان تريد نقل
ما هو دائر يف سوريا إىل لحج وعدن والجنوب بشكل عام.
وأش�ار يف ترصيح خاص لصحيفة «صدى املسيرة» إىل أن ما يح�دث يف الجنوب عكس 
ما تروج له وس�ائل إعالم العدو ،فهناك فوىض عارمة ،حيث تقوم مليش�يا هادي ومرتزقة
السعودية بنهب ملتاجر التجار الشماليني وهناك إعدامات لقامات وطنية جنوبية مرموقة
من قبل مليشيا هادي.
وقال إن عبدربه منصور هادي يريد تصفية حساباته السابقة مع أبناء ردفان والضالع؛
ألنه يحمل لهم ثأرا ً قديما ً من عام  .86مُضيفاً :هناك اقتتال بني الحراك والقاعدة.
وأوض�ح جريب أن القاعدة أعلنت محافظة لحج إمارة إسلامية ورفعت علم القاعدة،
والح�راك يرفع ع َلم الجن�وب ويدعي أن الجنوب محرر ،وعبدربه ه�ادي يطالب بالرشعية
واستعادة الجمهورية كما يزعم ،والكل يتغنى بأن االنتصارات له ولصالحه.

تأريخ�ه إىل أكث�ر م�ن  700ع�ام ،كما
اتجه�ت عن�ارص القاع�دة إىل تفجير 
رضيح الش�يخ الصالح عبدالله بن عيل
بن حسني بن عيل يف الوهط».
وتمك�ن أبط�ال الجي�ش واللج�ان
الش�عبية ي�وم الخمي�س امل�ايض م�ن
قتل  31من عن�ارص القاعدة ومرتزقة
العُ ـ ْدوَان بانفجار ألغام أرضية يف لحج.
كما أعلن مصدر عس�كري مسؤول
ي�وم  الخمي�س  امل�ايض ع�ن مقت�ل
القياديَّين يف تنظي�م القاعدة س�ميح
الحج�ر وع�ادل مطيلي�س على أي�دي
الجي�ش واللج�ان الش�عبية يف مدين�ة
الحوطة بمحافظة لحج.
واإلرهابي�ان الحج�ر ومطيلي�س 
هما من أخطر قي�ادات عنارص تنظيم
القاع�دة اإلرهاب�ي الذي�ن كانوا ضمن
عنارص القاعدة يف لحج ومن املطلوبني 
لألجه�زة األمنية ،حيث كان�وا ينفذون
عمليات إجْ ـ َرامية ضد املواطنني ،وقتال
يف العمليات التي يقودها أبطال الجيش
واللجان الش�عبية يف لحج ضد القاعدة
ومرتزقة الرياض لتطهري الـيَـمَ ـن من
ه�ذه التنظيمات اإلرهابي�ة التي عاثت
فسادا ً يف البالد.

والتقى رئي�س اللجنة الدولي�ة للصليب الدويل
والوف�د املراف�ق له مس�ئويل وزارة الصح�ة الذين
لخص�وا ُك ّل املعان�اة التي يالقيها امل�رىض نتيجة
الحص�ار والعُ ـ� ْدوَان ،موضحين  أن العُ ـ� ْدوَان
الس�عودي اس�تهدف  188منش�أة ومستش�فى
ومر َك�زا ً صحيا ً يف مختلف محافظات الجمهورية،
بم�ا فيها م�ن طواقم طبي�ة وعامل�ون ومرىض،
فضالً عن معاناة مرىض السكر والضغط والفشل
الكل�وي والقل�ب وح�االت امل�رىض جراء انتش�ار
األوبئ�ة ،فيم�ا أك�د رئي�س اللجن�ة بيتر مايرور
استعداده دراسة احتياجات وزارة الصحة العامة
وإمكاني�ة تقديم الدعم وف�ق اإلمكانيات املتاحة،
مُضيفاً أنه س�يعمل على طرح تل�ك االحتياجات
عىل املنظمات الدولية املانحة لتقديم الدعم الالزم.
كم�ا زار رئي�س اللجن�ة الدولية للصلي�ب األحمر
صنع�ا َء القديمة التي تعرضت الس�تهداف مبارش
على التأريخ الـيَـمَ ـني األصيل ،مخرتقة بذلك ُك ّل
القوانني الدولية واإلنس�انية ،يف ظل انحياز واضح
للمجتمع الدويل لهذا العُ ـ ْدوَان السعودي األمريكي
الظالم.

مقتل إماراتيين والعشرات من المرتزقة
في عمليات نوعية بمحافظتي عدن وأبين
 خاص:ُ
الجن�ود اإلماراتيني مصارعَ هم يف محافظتي عدن وأبني 
العرشات من
لقي
ِ
يف عمليات نوعية عىل أيدي الجيش واللجان الشعبية.
وقالت مصادر خاصة لصحيفة «صدى املسيرة» إن عددا ً من العسكريني 
ُ
اإلماراتيين قتلوا جراء تدمري  4عربات عس�كرية إماراتي�ة ،يف عملية نوعية
يف خط عدن أبني ،ويف مس�عى للتقليل من حجم خس�ائرها اعرتفت اإلمارات
ُ
اإلماراتيني قتلوا
بمرصع  3جنود .ويف محافظة عدن ذكرت املصادر أن  5من
أثناء انفجار  3عربات إماراتية .كما ُقتل وأصيب املئات من مرتزقة السعودية
من عنارص القاعدة وداعش واإلصالح يف عمليات نوعية يف عدن وأبني.
وأف�ادت املص�ادر أن  70م�ن مرتزق�ة الس�عودية ُقتلوا يف عملي�ة نوعية
للجيش واللجان الش�عبية اس�تهدفت تجمعا ً قاعديا ً يف طريق العلم أبني ،كما
ُقت�ل وأصيب عرشات املرتزقة يف غارة للطريان الس�عودي األمريكي عىل خط
عدن أبني زعموا أنها بالخطأ .وأوضحت املعلومات أن أرب َع عربات إماراتية تم
تفجريها بألغام وقتل خمس�ة إماراتيني يف خط أبني عدن بالقرب من محطة
الغاز التابعة البن مهدي ،كما تمت َ
إصــاَبــة اإلرهابي غس�ان السعدي أحد
ُ
اإلمارات بحوايل  300مدرعة وأربعة آالف من عنارص
قيادات اإلرهاب .وتشارك
ٍ
األمريكي غارات
القاعدة وداعش ومرتزقة آل سعود ،وشن الطريان السعودي
إض َ
ً
مكثف�ة وصلت إىل م�ا يقارب  200غ�ارة يف يوم واح�دَ ،
ــافـة إىل قصف
من البوارج الحربية ،كما تتواجد غرف وطائرتني أباتيش وطائرات اس�تطالع
وطائرات بدون طيار تقصف ُك ّل متحرك عىل األرض.
وعلى الرغ�م من ُك ّل هذا فش�لت تلك العن�ارص يف محاولة الس�يطرة عىل
مدينة زنجبار بأبني ،وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من صد الهجوم 
وإفش�اله ،وتكب�د العدو خس�ائر يف األرواح وإح�راق عدد م�ن اآلليات وبعد
ذل�ك تراجع الع�دو إىل نقطه العلم حي�ث رصد الجي�ش تجمعاتهم وقصفها
بالكاتوش�ا وس�قط منهم س�بعني قتيالً ،جراء إطالق قذيفتي هاون من قبل
عنارص القاعدة ومرتزقة العُ ـ ْدوَان الس�عودي يف حي س�وق الصميل بمدينة
تعز.

الشركة اليمنية للغاز تحدد نقاط البيع في عدد
إصابة  17مواطنًا جراء إلقاء مليشيا القاعدة واإلصالح لقذيفتي هاون على سوق الصميل
من مديريات أمانة العاصمة بالسعر الرسمي
فيما ملي�شيا القاعدة والإ�صالح تقتحم منزل خطيب م�سجد هائل �سعيد وحتا�صر قرية «حدنان» بتعز

 -صنعاء:

دعت الرشك�ة الـيَـمَ ـنية للغ�از ُك ّل املواطنني 
بأمانة العاصم�ة بالتوجه لرشاء أس�طوانة الغاز
املنزيل بالس�عر الرسمي ،حيث حددت معارضها يف
عدد من مديريات األمانة.
ُ
الرشكة إنه س�يتم بيعُ أسطوانات الغاز
وقالت
من الس�اعة الواح�دة ظه�را ً حتى نف�اد الكمية،
ً
داعي�ة املواطنني للتعاون مع مندوبي البيع يف هذه
املعارض ملا فيه مصلحة الجميع.
كما س�تقوم الرشكة بالبيع مبارش ًة ُك ّل يومني 
كم�ا ه�و مح�دد يف جدول مزم�ن لتنظي�م عملية
البيع وهي كالتايل :يف مديرية الوحدة نهاية شارع
مجاهد أمام الس�فارة الس�عودية معرض رقم ،3
إض َ
َ
ــافـة إىل معرض آخر بشارع مجاهد معرض
 ،2وكذا معرض رقم  13يف شارع بغداد أمام رشكة
باإلض َ
َ
ــافـ�ة إىل الح�ي الس�يايس أمام 
التكري�ر،
مدرس�ة خولة معرض رقم  ،16ويف مديرية الثورة
يف ش�ارع تونس أمام محطة الريموك معرض رقم

 ،17ويف مديري�ة معين ش�ارع عرص أم�ام فندق
إض َ
البلازا مع�رض رقم َ ،4
ــافـ�ة إىل معرض 11
الستني الغربي خلف محطة مسمار وهاس.
ويف مديري�ة ش�عوب س�يتم بيعُ ها يف س�عوان
خل�ف املدين�ة الس�ياحية مع�رض رق�م  ،25أم�ا
مديري�ة الثورة يف ش�ارع مازدا مع�رض رقم ،37
ومعرض  18يف حي الجراف أمام مدرس�ة الشهيد
الكبيس ويف مديرية الس�بعني بشارع كمران جوار
صال�ة العزاني معرض رق�م  ،22وكذا معرض 14
يف ش�ارع إي�ران املتفرع م�ن ش�ارع عرشين ويف
مديرية التحرير حي اإلذاعة جوار جامع السنباني
معرض  ،9ويف حي مسيك مديرية آزال جوار جامع
الص�ادق معرض  ،10ويف ش�ارع تعز خلف مطعم
الشالل سابقا ً مديرية الصافية معرض .7
كم�ا ح�ددت الرشك�ة نق�اط البي�ع املبارش يف
صنع�اء القديمة ويف ثالثة مواق�ع أخرى متوزعة
عىل مديريات أمانة العاصمة.

 -خاص:

تواصل عنارصُ القاعدة ومليشيا حزب اإلصالح
ف ْر َ
ض حصار خانق عىل قرية حدنان بمديرية صرب
بمحافظة تعز.
وقال�ت مص�ادر محلي�ة لصحيف�ة «ص�دى
املسيرة» إن أكث�ر م�ن ألف م�ن عنارص مليش�يا
القاع�دة واإلصلاح تم تجميعهم م�ن أكثر من 20
قرية وثالث مديريات لغرض قتال س�كان املديرية،
وأن الحص�ار ال ي�زال خانق�ا ً ومسلس�ل القن�ص
مستمر عىل س�كان القرية ،مشيرة إىل أن العائلة
الواحدة ال تتناول س�واء وجبة واح�دة ومن الخبز
فقط.
وذك�رت املص�ادر أن هذه العن�ارص اإلجْ ـ َرامية
ول�دى دخوله�ا إىل القري�ة قام�ت بارت�كاب ع�دد 
م�ن الجرائم ،حي�ث أطلقت الرص�اص عىل الطفل
زكريا عبدالكريم س�لطان املليكي أثناء وصوله  إىل
مس�توصف القرية ،مشرية إىل أن الرصاص اخرتق
بطن الطفل املليكي وما تزال حالته حرجة.
وذك�رت املص�ادر أن أح�د املواطنني استش�هد

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

وأصيب ابنه بجراح أثناء إطلاق مرتزقة العُ ـ ْدوَان
وعنارص القاعدة الرصاص عىل أبناء القرية.
ويف سلس�لة الجرائ�م الت�ي ترتكبه�ا عن�ارص
القاعدة ومليش�يا اإلصالح يف محافظة تعز أصيب
ما ال يقل عن  16طفالً وامرأة جراء إطالق قذيفتَي
هاون من قبل عن�ارص القاعدة ومرتزقة العُ ـ ْدوَان
السعودي يف حي سوق الصميل بمدينة تعز.
وأوضح مصد ٌر محيل بمحافظة تعز أن عنارصَ
القاعدة ومرتزقة العُ ـ ْدوَان السعودي قاموا بإطالق
قذيفت�ي ه�اون على حي س�وق الصمي�ل املكتظ
باملواطنني ،م�ا أدى إىل َ
إصــاَبــة  16من األطفال
والنساء ،يف حصيلة أولية بعضهم حالتهم خطرية.
وعَ بَّــ� َر املص�د ُر عن إدانت�ه واس�تنكاره لهذه
األعمال اإلجْ ـ َرامية التي تقوم بها عنارص القاعدة
ومرتزق�ة الري�اض يف قص�ف املواطنين الع�زل يف
منازله�م ومحالتهم بط�رق عش�وائية وهمجية..
مشيرا ً إىل أن مث َل هذه األعم�ال التي تقوم بها تلك
العنارص تؤكد مدى إجْ ـ َرامها يف سفك دماء األبرياء
واآلمنني يف منازلهم ومناطقهم ومحال أعمالهم.

مدير التحرير:
أحمد داوود

ولم تتوق�ف جرائم عنارص القاع�دة واإلصالح
عن�د هذا الح�د يف تعز ،حيث قام�وا باقتحام منزل
فضيلة الشيخ الدكتور محمد األهدل إمام وخطيب
جامع هايل سعيد أنعم يف مدينة تعز.
وأش�ارت مص�ادر خاص�ة للصحيف�ة أن تل�ك
العن�ارص اقتحم�ت املس�جد بطريق�ة غير الئقة
وكرست قفل باب أحد مرافقه ومن ثم تم االستيالء
عليه.
والدكت�ور محم�د األه�دل ه�و أح�د علم�اء
الش�افعية املعروفني يف تعز ،وعضو جمعية علماء
الـيَـمَ ـ�ن وم�درس يف جامع�ة الس�عيد األهلية يف
مادة الفقه ،ومدير اإلرش�اد يف فرع وزارة األوقاف
بتعز منذ س�نوات طويلة ،وهو شخصية مستقلة،
وكان ين�ادي بإيق�اف الح�رب يف تع�ز ،ويرف�ض
االنحياز ألي طرف.
وقام�ت مليش�يا اإلصلاح وعن�ارص القاع�دة
بح�رق جث�ة مواط�ن وس�حله يف الش�وارع؛ ألن�ه
مخالف ألفكاره�م ورافض للع�دوان ،حيث أثارت
ُ
الحادثة استياء الشارع اليمني.
هذه

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع المطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com

( ددعلالاا

تقارير 3

ينثالالانينثالاثالا 10نينثالالاينثالاثالالا

بعد �أكرث من ثالثة �أ�شهر من العمليات الع�سكرية

السيطرة على مواقع حساسة داخل العمق السعودي في ظل فرار متواصل لجنود العدو
 -إبراهيم السراجي:

م�ن يتابع بدق�ة العملي�ات الت�ي ينفذها
الجي�ش واللج�ان الش�عبية والت�ي يوثقه�ا
اإلعْ ــَل�اَم الحربي عىل الجبه�ات الثالث يدرك
أن هناك استراتيجية عس�كرية تتناسب مع
مع�ارك االس�تنزاف الطويلة ،كم�ا يالحظ أن
ُ
تهدف إىل إخلاء الرشيط
هذه االستراتيجية
الحدودي من التواجد العس�كري الس�عودي،
ً
يتحق�ق نتيج�ة النس�حاب جن�ود 
وه�و م�ا
الجي�ش الس�عودي م�ن مواقعه�م بمج�رد 
اقتحامه�ا من قبل الجيش واللجان الش�عبية
رغ�م اإلمكانات املحدودة مقارن�ة بما يملكه
الجيش السعودي.

• الصحاف�ة األمريكي�ة بع�د
الس�يطرة على الج�وف :الس�عودية
ستواجه هجمات مميتة

يف يونيو امل�ايض وبالتزامن مع مرور أكثر
من ش�هرين عىل العُ ــ� ْدوَان الس�عودي عىل
الـيَـمَ ـ�ن ،تمكن�ت ق�وات الجي�ش واللجان
الشعبية من الس�يطرة عىل محافظة الجوف
وإس َ
ْ
�ــقـاط أحد أكبر املعس�كرات التابعة
للقاع�دة وه�و معس�كر اللبن�ات ال�ذي كان
يحتوي عىل ترسانة أسلحة سعودية ضخمة،
ما سببت صدمة للنظام السعودي.
وعىل إثر ذلك قالت صحيفة نيويورك تايمز
األمريكية يف تقرير نرشت�ه يف منتصف يونيو 
املايض :إن س�يطرة الجيش واللجان الشعبية
على الج�وف يجع�ل الس�عودية يف مواجه�ة
سلس�لة هجمات يمنية مميت�ة عىل مواقعها
العسكرية.
أم�ا وكال�ة رويترز الدولي�ة فق�د نرشت
تقري�را ً من نج�ران يف يوني�و امل�ايض أَيْـضا ً
وقال�ت في�ه :إن خيارات الس�عودية تتضاءل
يف الـيَـمَ ـ�ن وأن ق�درة الجي�ش واللج�ان
على قصف املواق�ع الس�عودية وقت�ل جنود 
س�عوديني تثبت أن الجيش الس�عودي املزود 
بأح�دث العت�اد ال يمكن�ه أن يلح�ق الهزيمة
بق�وات تتمتع برسعة الحرك�ة -ويقصد بها
قوات الجيش الـيَـمَ ـن واللجان الشعبية.-

• جي�زان بال حامي�ة بفرار الجنود 
السعوديني 
يف جبه�ة جيزان وعىل مدى الثالثة ش�هور
املاضية نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية
عشرات االقتحام�ات للمواق�ع العس�كرية

الس�عودية ودم�رت اآللي�ات العس�كرية
الس�عودية ونس�فت املبان�ي م�ن مس�اكن
ومخ�ازن أس�لحة وأب�راج مراقب�ة ،وأعادت
الهجم�ات أكثر م�ن مرة على ذات املواقع يف
الجابري والخوبة وجالح والقفل.
ويس�بق  اقتح�ام  املواق�ع العس�كرية
الس�عودية قيام الق�وة الصاروخي�ة التابعة
للجي�ش واللجان الش�عبية بقص�ف صاروخ
عىل تلك املواقع لتسهيل اقتحامها باستخدام 
مختل�ف أنواع الصواريخ مث�ل صواريخ غراد 

والنوع املطور منها والكاتيوش�ا واملنظومات
الصاروخي�ة املحلي�ة النج�م الثاق�ب 1و2
والزلزال والرصخة بجميع أنواعها 1و2و.3
وعىل س�بيل املثال تعرض موقع املس�حية
الس�عودي لقصف صاروخي ع�دة مرات كان
آخرها نهاية الش�هر املايض ،كما قامت قوات
الجيش واللجان الش�عبية بإطلاق صواريخ
وقذائ�ف مدفعي�ة على  مواق�ع عس�كرية
س�عودية يف جبلي الدخ�ان وال�دود يف جيزان
على إثرها نفذت وحدات من الجيش واللجان

نزيف �سعودي م�ستمر على حدوده اجلنوبية

الش�عبية هجوم�ا ً متزامن�ا ً عىل تل�ك املواقع
وتدمري اآلليات العس�كرية الس�عودية وسط
فرار حاميات تلك املواقع كما وثقها اإلعْ ــلاَم 
الحربي يف ذلك الحني.
أما موقع العني الحارة الس�عودية فقد نال
النصي�ب األكرب من ع�دد القصف الصاروخي
واالقتحام�ات الت�ي نفذها الجي�ش واللجان
الش�عبية للموق�ع والس�يطرة علي�ه ألوقات
طويلة تم خاللها تدمري البُنى التحتية للموقع
وكذل�ك موقع�ي الش�بكة واملع�زاب ،وبذل�ك

مهمة إفراغ الحدود من حضور عسكري سعودي

يالح ُ�ظ المتاب ُع للمع�ارك الدائرة عىل الحدود
ِ
الـيَـمَـني�ة الس�عودية بأن موازي� َن القوة تتج ُه
لصالح جيش العدو الس�عودي بشكل واضح وال
مجال للمقارنة يف اإلمكانات والتسليح ،إضافة إىل
سلاح جو العدو والدعم اللوجستي الكبير الذي
يحصل عليه م�ن حلفائه األمري�كان ،ورغم ذلك
ُتظ ِه ُر اللقطاتُ التي يوزعه�ا اإل ْعــلاَ م الحربي،
َ
منقطع�ة النظي�ر يف عملي�ات الجي�ش
بط�والتٍ
الـيَـمَـني والمجاهدين من اللجان الش�عبية معه
يف جبهات جيزان ونجران وعسير.
حيث يس�تطي ُع خمس�ة أف�راد م�ن أَب َ
ْـطـال
الـيَـمَـ�ن اقتح�ام أعت�ى المواق�ع العس�كرية
السعودية وبسالح متواضع كالبندقية والرشاش
ويف أحس�ن الظ�روف البازوك�ة ،وم�ا يضاعف
م�ن إحراج جي�ش الع�دو المجهز برتس�انة هي
األضخم يف المنطقة هو «توثيق عمليات االقتحام»
بالصوت والصورة وبثها عرب وس�ائل اإل ْعــلاَ م
والذي أفقد ق�وى العُــ ْدوَان إمكاني�ة المغالطة
اإل ْعــلاَ مي�ة الت�ي ترتكز حربهم على الـيَـمَـن
بش�كل كبي�ر عليها ،وق�د يعتق�د المتاب� ُع لتلك
اللقطات بأن هذه العمليات تتم بش�كل عفوي أ َ ْو
ارتجايل وه�ذا بعيد عن الواق�ع ،إذ يقوم الجيش
الـيَـمَـن�ي والمجاه�دون معه بإف�راغ الحدود
الس�عودية م�ن أَي حضور عس�كري ،م�ا يجعل
البواب�ة الجنوبية للمملكة عاري�ة َتمَاما ً بعد فرار
ـاص ً
ــة من
وتدمي�ر أغلب الحاميات الحدودية َخ َّ
جهتي جيزان وعسير ،وهو إنجاز ضخم بالقياس
العس�كري ،إذ يس�تطيع اآلن الجيش الـيَـمَـني
واللجان الشعبية التوغل يف العُمق السعودي متى
ما شعر بأن قواعد المعركة تتطلب ذلك.

والجيش السعودي جيش هزيل رغم ضخامة
إمكانات�ه إال أَنه يفتق� ُر إىل العنرص البرشي حيث
ال يمتلك الجندي الس�عودي عقي�دة قتالية عادلة
ليتح�رك بفاعلي�ة ،كما أَن�ه بال تدري�ب ،ويعترب
الجيش الس�عودي «جيش�ا ً مدلالً» غير قادر عىل
َ
اس�تعانة الس�عودية
أَي�ة مواجه�ة ،ويؤكد ذلك
طوال الفرتات الماضية بالجيوش األجنبية للدفاع
ع�ن حدودها كم�ا حدث يف ع�ام  1990عند غزو
الع�راق واضطرت الس�عودية الس�تئجار قوات
باكس�تانية لرخاوة جيش�ها واس�تحالة االعتماد
عليه ،كما حاولت الس�عودية يف مطلع عُــ ْدوَانها
على الـيَـمَـن البحث عن جي�وش لإليجار لذات
المهمة لوال أ َ َّنها قابلت رفضا ً باكس�تانيا ً ومرصيا ً
لمث�ل هذا الطل�ب ،ما جع�ل الحدود الس�عودية
الجنوبي�ة بواب�ة مفتوحة أَمَــام ق�وات الجيش
واللجان الشعبية.
ويف�ر جنود آل س�عود م�ن مي�دان المعركة
حتى قبل الطلقة األوىل مخلفين وراءهم المعدات
واآللي�ات العس�كرية ويف أحيان كثي�رة يرتكون
حت�ى جرحاه�م خلفهم أثن�اء الفرار ،وش�هدت
الح�دود الـيَـمَـنية الس�عودية عملي�ات اقتحام
متع�ددة كان يص�ل أَب َ
ْـطـال الـيَـمَـ�ن فيها إىل
قلب الموقع العس�كري الس�عودي ويفجرون يف
أحيان أبراج الرقابة الس�عودية بكل أريحية قبل
أن يصل طيران الع�دو ليدك ُك ّل يشء حتى داخل
أراضيه.
* ول�م تتوق�ف العملي�ات النوعي�ة للجيش
الـيَـمَـن�ي واللجان الش�عبية عن�د االقتحام ،إذ
استحدث الجيش يف المرحلة السابقة إسرتاتيجية

يف �إجناز كبري لرجال الأمن واللجان ال�شعبية وال�شرطة الن�سائية
إحباط مخطط تآمري إصالحي يستهدف
العاصمة بمشاركة نسائية
أحبط�ت األجهز ُة األمنية بالتع�اون مع جهاز الرشطة
النسائية ،أمس األحد ،بالعاصمة صنعاء مخططا ً تخريبيا ً
لقيادات م�ن حزب اإلصالح – املؤيد للعُ ـ� ْدوَان -كان من
املق�رر تفعيل�ه يف األي�ام القادمة يف العاصم�ة صنعاء يف
إ َ
طــار خدم�ة أجندة العُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريكي عىل
حساب مصلحة الـيَـمَ ـن.
حي�ث رص�دت أجه�زة األم�ن اجتماعا ً رسي�اً لبعض
قيادات وأعضاء حزب اإلصالح بمش�اركة نسائية يف أحد
مق�رات الحزب النس�وية؛ بغرض فتح ثغ�رة أمنية لنرش
الف�وىض وإقالق الس�كينة بأمانة العاصم�ة ،يف تما ٍه مع
مخططات العُ ـ ْدوَان اإلجْ ـ َرامية الس�تهداف أمن اإلنسان
الـيَـمَ ـني.
وحال�ت يقظ�ة رج�ال األمن واللج�ان الش�عبية دون
تحقيق مخططات مرتزق�ة الرياض يف وقت مبكر عندما
داهمت األجهزة األمنية بمشاركة الرشطة النسائية مقر
االجتم�اع وت�م اقتياد املش�اركني يف املخط�ط إىل الجهات
الرس�مية املختصة التخاذ اإلج�راءات القانونية بحق  ُك ّل
املتورطني.
ه�ذا وأكد مص�در مطلع بأن�ه تم اإلفراج عن النس�اء
املش�اركات يف االجتماع بش�كل فوري وت�م التحفظ عىل
البقية الس�تكمال التحقيقات عن أعم�ال الخلية ،مؤكدا ً
أن العنارص اإلصالحية حاولت اس�تخدام النس�اء كدروع
برشي�ة يف محاولة يائس�ة لزعزعة األم�ن حتى لو تطلب
األم�ر التمترس خلف النس�اء واالحتماء به�ن يف ظاهرة

جديدة عىل مجتمعن�ا الـيَـمَ ـني تبعث عىل الخزي ولكن
التدخل الرسيع لجهاز الرشطة النسائية حسم املوقف.
ويأتي ه�ذا اإلنجاز األمني الكبير يف العاصمة صنعاء
تأكيدا ً عىل جاهزية املؤسس�ة األمني�ة لردع ُك ّل محاوالت
العُ ـ� ْدوَان اليائس�ة ومرتزقت�ه يف الداخ�ل للتالعب بأمن
الوطن ورسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه بزعزعة
األم�ن بأن العيون الس�اهرة له�م باملرصاد وس�ينال ُك ّل
متآمر جزاءه العادل.

َ
�ــقـاط مناطق يف العمق الس�عودي
جديدة إلسْ
ٌ
مؤرش لقدرة الـيَـمَـنيين
والسيطرة عليها ،وهو
على إلح�اق أذىً أكبر يف الداخ�ل الس�عودي يف
حالة ص�درت التوجيهات بذلك ،ه�ذا وقد تمكن
الجيش واللجان الش�عبية من الس�يطرة الكاملة
عىل موقع الضبعة العس�كري يف ظهران عس�ير
بعد اقتحامه وتدمير عدد من اآلليات العس�كرية،
يوم أمس األحد ،ولم يس�تطع العدو الس�عودي
اس�تعادة الس�يطرة عىل الموقع حتى كتابة هذه
الس�طور ،م�ا يدل عىل عج�ز س�عودي كامل يف
م�ا يتعل�ق بالمع�ارك المتصاعدة على حدوده
الجنوبية وأفضلية يمنية واضحة يمكن أن تقلب
ُك ّل الموازين يف معادلة العُــ ْدوَان السعودي عىل
الـيَـمَـن.
وتمثل بعض المواقع العسكرية التي يقصفها
الجيش الـيَـمَـني واللجان الش�عبية بشكل شبه
يومي مواقع إسرتاتيجية هامة لجيش العُــ ْدوَان
وتواجده العس�كري على الحدود وال يس�تطيع
العُــ ْدوَان تربير تس�اقطها وف�رار الجنود منها
بتلك الرسع�ة ،ولهذا يتعمد العدو الس�عودي إىل
التش�ويش عىل تلك الهزائم الموجعة ،إما بالتقليل
من ش�أنها وعدم االعتراف بقتاله فيه�ا ،أ َ ْو من
ّ
المركز على المعارك
خالل الض�خ اإل ْعــلاَ م�ي
المش�تعلة يف جنوب الـيَـمَـ�ن لرصف النظر عن
حقيقة ما يحدث يف الداخل الس�عودي والتضليل
عىل مواطنيه بأن األمو َر ما زالت تحت س�يطرته،
وهذا م�ا تنفيه بش�كل يومي العملي�ات الموثقة
بالص�وت والص�ورة القادمة من جبه�ات العزة
والبطولة والرشف لرجال من الـيَـمَـن يف جيزان
ونجران وعسير.

أصبح�ت تلك املواقع ش�به خالية من التواجد
العسكري السعودي.
ويف الراب�ع والعرشي�ن من الش�هر املايض
قصفت الق�وة الصاروخية للجي�ش واللجان
الشعبية مر َك َز جمارك الطوال يف جيزان ووثق 
اإلعْ ــلاَم الحربي مشاهد احرتاق املركز وفرار
من فيه.
ويف الي�وم الت�ايل وثّ�ق اإلعْ ــَل�اَم الحربي
مشاهد اش�تعال النريان يف معس�كر املحرقة
يف جي�زان بع�د قصفه ب�ـ  37صاروخ�ا ً من
قبل الجيش واللجان الشعبية وكذلك اشتعال
النيران يف موقع�ي الخنج�رة واملعط�ن بع�د
استهدافهما بعرشة صواريخ.
ويف التاس�ع والعرشين من الش�هر املايض
وثق اإلعْ ــلاَم الحربي أَيْـضا ً مش�اهد اقتحام 
موق�ع الردي�ف العس�كري الس�عودي بع�د
اس�تهدافه بالصواري�خ وف�رار حاميت�ه من
الجنود السعوديني وتدمري دبابة طراز.
ومطل�ع الش�هر الح�ايل قصف�ت ق�وات
الجي�ش واللجان الش�عبية منطقت�ي الطوال
والحثرية يف جيزان ،وش�وهد اش�تعال النريان
يف إحداه�ا بع�د َ
إصــابَـ�ة مخزن لألس�لحة
وكذلك فرار الجنود الس�عوديني من مواقعهم
وإخالئها تَمَ اماً.
بالتزام�ن كان الجي�ش واللجان الش�عبية
يستهدفون بقصف صاروخي تجمعاً لآلليات
العس�كرية والجنود السعوديني بموقع جالح
العسكري السعودي أدى إىل احرتاق عدد منها
َ
وإصــابَـ�ة العشرات م�ن الجنود 
ومقت�ل
الس�عوديني وفرار من تبق�ى ،وهو ما اضطر
العدو الس�عودي لالعرتاف بجزء من الحقيقة
وإعْ ــلاَ نه مقتل ثالثة جنود.
ْ
تتوق�ف عملي�ات الجي�ش واللج�ان
ول�م
الش�عبية عىل الجبهات الثالث عسري ونجران
وجيزان ،وكان آخرها أمس األحد فيما يخص
جي�زان ،حي�ث اس�تهدف الجي�ش واللج�ان
الشعبية موقع الفريضة العسكري السعودي
بع�دة صواري�خ وموق�ع غرف الش�يخ ب12
صاروخا.
ومم�ا يجدر التنويه إلي�ه أن قوات الجيش
واللجان الش�عبية قد قصفت واقتحمت عدم 
مرات ما نس�بته  90%من املواقع العسكرية
الحدودي�ة يف جي�زان ،وهو ما اعتبره خرباء
عسكريون بمثابة انكش�اف العدو السعودي
وخل�و مواقع�ه العس�كرية م�ن أَي تواجد أ َ ْو
بنية تحتي�ة إلعادة التمركز م�ن جديد ،وهو 
م�ا يمثل خطورة على الس�عودية إذا ما قرر
الجيش واللجان الش�عبية تصعيد املعركة إىل
العمق السعودي.

الجاوي يتهم قوى الرياض بإقصاء الحراك
ويعتبر تغييب قضية الجنوب من انجازات العدوان
 خاص:اعتبر القياديُّ يف الحراك الجنوبي آزال الجاوي أن أهم
م�ا أنجزه العُ ـ ْدوَان الس�عودي على الـيَـمَ ـن هو تغييب
القضي�ة الجنوبية وأن ذلك هو م�ا كان الحراك الجنوبي
يخىش أن يحدث.
ووجّ ه الجاوي اتهاماً لق�وى الرياض بتغييب القضية
الجنوبية والح�راك الجنوبي من املفاوض�ات التي تجري
حاليا ً يف العاصمة العمانية مسقط.
وكشف الجاوي يف مقال نرشه عىل صفحته بالفيسبوك

مصرع قيادي إصالحي بانفجار عبوة ناسفة كان يحملها في مديرية
الحمية الخارجية بصنعاء
 متابعات:لق�ي أح ُد األش�خاص املنتمني إىل حزب اإلصالح يوم الس�بت املايض مرصعَ ه بمنطقة بني منصور مديري�ة الحيمة الخارجية
محافظة صنعاء جراء انفجار عبوة ناسفة كان يحملها بغرض تفجريها.
وأوضح مصدر محيل بمحافظة صنعاء أن املدعو عيل حسن املنصوري أحد قيادات حزب اإلصالح يف مديرية الحيمة كان يحمل
َ
عدم إصــاَبــة
عبوة ناس�فة بغرض تفجريها يف املنطقة ،لكنها انفجرت قبل وصوله للهدف حتى تطايرت أشلاءه ..مشيرا ً إىل
أي شخص آخر.
وذكر املصدر أنه عُ ثر عىل عبوة ناس�فة أخرى يف منزل الرصيع خالل حملة تفتيش تم خاللها القبض عىل عدد ممن لهم صلة
به ..الفتا ً إىل أن األجهزة األمنية تجري تحقيقاتها يف القضية.

إىل أن�ه وقبل ش�هر م�ن اآلن صمَّ �م أَن ْ َ
ـصــ�ار الله عىل
أن يك�ون هن�اك تمثيالً للح�راك الجنوب�ي يف مفاوضات
مسقط ،مشيرا ً إىل أن ذلك التمثيل لم يكن كافياً ،غري أنه
بحسب تعبريه كان يمثل حضوراً للقضية الجنوبية.
ويف املقاب�ل وبحس�ب الج�اوي “رفض الط�رف اآلخر
أي (الرشعي�ة) أي تمثي�ل للحراك ،ناهيك�م عن الطلبات
املبارشة من قبل األمم املتحدة لقيادات جنوبية بالحضور،
كذل�ك جرت العادة من قب� ُل يف ُك ّل الحوارات واملفاوضات
منذ 2011م».
وَأ َ َ
ض�اف الج�اوي أن “الي�وم يف العاصم�ة مس�قط
مفاوضات مفصلية ومهم�ة حتى وإن لم تخرج بنتائج,
كان الغائ�ب ه�و الجن�وب ليس كممثلني فحس�ب وإنما
كقضية أَيْــضا ً مما يعطينا تص�ور ملا آلت إليه األ ُ ُمــوْر
أ َ ْو م�ا أفرزته الحرب ،بكلمة أخ�رى أَن أهم نتائج الحرب
تغيي�ب القضي�ة الجنوبية وه�ذا ما كنا نخش�اه وحذرنا
منه».
وانتق�د الجاوي صمت الحراك الجنوبي عىل ذلك َقائالً:
إن “الغريب يف األمر س�كوت وتجاهل ُك ّل مكونات الحراك
س�واء الت�ي انح�ازت له�ذا الط�رف أ َ ْو ذاك أ َ ْو ال�ذي لزم 
الصمت خلال الح�رب وكأن ذلك الصمت منه�م جميعا ً
قبول بالواق�ع املفروض رغم التدمير والدماء الذي لحق 
باملحافظات الجنوبية».
يُذك�ر أن آزال الج�اوي ه�و نجل الش�خصية الوطنية
الراح�ل عمر الج�اوي وقي�ادي يف إحدى فصائ�ل الحراك
الجنوبي التي رفضت تأيي َد العُ ـ ْدوَان السعودي=.
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الغزاة مل يريدوا عدن �آمنة �أو م�ستقرة وامل�شروع منذ البداية تدمري املدينة و�إخراجها من املعادلة االقت�صادية الإقليمية

برعاية أمريكية سعودية «نهار بنغازي وليل الموصل في ضيافة عدن»

ُ
ُ
مدين�ة ع�دن اإلستراتيجية على 
تق�ف
حاف�ة مفترق ط� ُرق خطير ،بع�د تس�ارع
األحْ ـدَاث فيها مؤخراً ،وتعترب عدن العاصمة
االقتصادية للجمهورية الـيَـمَ ـنية هي محور
املؤامرة العاملية عىل الـيَـمَ ـن منذ اليوم األول
للعُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريكي عىل الـيَـمَ ـن،
حي�ث وضع العُ ـ ْدوَان نص�بَ عينَيه عىل عدن
منطلق�اً لعملية تفتيت الـيَـمَ ـن وإدخالها يف
نفق الفوىض الخالّقة عىل غرار سيناريوهات
تم تطبيقه�ا يف بعض ال�دول العربية األخرى
كالسيناريو الليبي أو العراقي.
وبينم�ا تتس�ع رقع�ة س�حابة التش�اؤم 
والرتقب لألس�وأ لدى املواطن العدني ،تش�هد
أجزاء من املحافظة تطورات خطرية تتناسب
طردي�ا ً مع الس�يطرة املؤقتة لبع�ض القوات
الغازية متعددة الجنسيات مسنودة بمرتزقة
تدعمه�م الرياض من عنارص حزب ْ
اإلصـلاَ ح
وبع�ض الفصائ�ل الجنوبي�ة ،كم�ا أن هناك
تصاع�دا ً واضح�اً لنف�وذ تنظي�م القاعدة يف
املحافظة الـيَـمَ ـنية الجنوبية.
واس�تخدم تحالف العُ ـ ْدوَان عىل الـيَـمَ ـن
عدن منطلقاً لعملياته العس�كرية واإلرهابية
على الـيَـمَ ـ�ن رغم أنها النقط�ة األكثر بُعدا ً
م�ن الناحي�ة الجغرافية من دول�ة العُ ـ ْدوَان،
حي�ث تجنب نظ�ام آل س�عود إدخ�ال قوات
الغ�زو ومرتزق�ة العُ ـ� ْدوَان عبر  الرشي�ط
الحدودي الربي الشاسع الذي يربط السعودية
بالـيَـمَ ـن من الجهة الشمالية وآثر أن ينطلق 
م�ن ع�دن يف أقصى الجن�وب ،وذل�ك يرتبط
بمطامع استحواذية واستعمارية غري خافية
لدى دول العُ ـ ْدوَان الرئيس�ية على الـيَـمَ ـن
كأمري�كا وبريطانيا وقوى عاملية أخرى ،كما
تس�عى اإلمارات منذ وقت طوي�ل عىل عرقلة
ْ
واإلصـَل�اَ ح يف مدينة عدن
ُك ّل جه�ود التنمية
مل�ا تتمتع به من موقع استراتيجي عاملي قد
يرتت�ب عىل نهض�ة ع�دن االقتصادي�ة رك ٌ
ود
كبيرٌ يف موانئ ومط�ارات إمارة دب�ي ،ولهذا
اتفق�ت األطماع والشرور ْ
اإلقليْمية والدولية
على تحيي�د مدينة عدن وف�ق معادلة جديدة
تضم�ن إدخال املدين�ة يف الف�وىض واالقتتال
لوقت طويل.
ويتواج�د على الس�احة الجنوبي�ة الي�وم 
ثالث فصائل رئيس�ية محارب�ة تدعمها دول
العُ ـ� ْدوَان مرحليا ً وهي تع�رف أن ُك ّل فصيل
يطم�ح لتحقي�ق أه�داف مختلف�ة تَمَ ـاما ً يف
املس�تقبل القري�ب ،وه�ذا م�ا يُنب�ئ ُ برصاع
رشس بين فصائل مرتزق�ة العُ ـ� ْدوَان بينها
البني لفرض الس�يطرة بدأت مؤرشاته تطفو 
إىل السطح.
ُ
املقاتلة يف عدن املدعومة
من هي الفصائ ُل

م�ن قب�ل العُ ـ� ْدوَان؟ وأس�باب غي�اب الع َلم
الـيَـمَ ـني.
ينش�ط عىل الس�احة اليوم يف ع�دن ثالثة
أ ْ
طــ� َراف رئيس�ية يس�عى ُكلُّ ط�رف منها
له�دف مختلف ويحمل ُك ّل طرف منهم العداء
الش�ديد لآلخ�ر ،ويناقض�ه م�ن ُك ّل النواحي
وتربطه�م ث�أرات قديم�ة ال يمك�ن إغفالها
ويتباين الدعم السعودي األمريكي لكل طرف
حسب أهميته.
أم�ا الط�رف األول يتمث�ل يف مرتزق�ة
«هادي» وهم عبارة عن مليش�يات قبلية من
ب�دو الجن�وب ،إضاف�ة إىل عن�ارص من حزب
ْ
اإلصـلاَ ح وبع�ض القيادات العس�كرية التي
تم رشاؤه�ا باملال الس�عودي ..ويس�عى هذا
الطرف إىل إعادة الف�ار هادي إىل يمن موحده
عاصمته�ا صنع�اء ،اس�تنادا ً إىل ذريع�ة دول
العُ ـ� ْدوَان الواهي�ة برشعي�ة ه�ادي املنتهي،
ويعتبر ه�ذا الط�رف خصم�اً أساس�ياً لكل
اآلخرين عىل الساحة.
أم�ا الطرف الثاني يتمث�ل يف بعض فصائل
الح�راك املس�لحة املدعوم�ة س�عوديا ً والتي
تنادي باالنفصال عن الش�مال وفك االرتباط،
وتعتبر ح�زب ْ
اإلصـَل�اَ ح رشيكاً أساس�يا ً يف
مظلومي�ة الجنوب وخصم قديم جديد وترفع
هذه الفصائل ع َلم دولة الجنوب.
أم�ا الط�رف الثالث وه�و صاح�بُ النفوذ
األكبر يتمث�ل يف عن�ارص تنظي�م القاع�دة
وداع�ش وبع�ض عن�ارص ح�زب ْ
اإلصـَل�اَ ح
واملطالبين بإقام�ة دولة الخالفة اإلسلامية
«والية عدن» كما يس�مونها ويرفعون رايات
القاع�دة وداعش جه�ارا ً يف مناطق نفوذهم،
غري معرتفني بمزاعم رشعية هادي أو مطالب
االنفص�ال ،ويرى هذا الط�رف ُك ّل اآلخرين يف
الساحة أعداء يجب قتالهم.
وتندلع بين الحني واآلخر اش�تباكات بني 
مرتزقة الرياض يف مناطق متفرقة من عدن،
ُ
بعض عملي�ات التصفي�ة الثأرية
كما ب�دأت
تنش�ط يف املناطق التي انسحب منها الجيش
واللجان الشعبية.

إنفالت أمن�ي وتصفيات جماعية
بالهوية
ٌ
متفرق�ة م�ن املدينة حالة
وتش�هد أجزاء
من االنفالت األمني وح�االت النهب والتقطع
واالختط�اف واألم�ر واألده�ى التصفي�ات
العرقي�ة واملناطقية عرب البطاقة الش�خصية
ألبناء الشمال يف املحافظة دون ذنب.
وتحدث�ت مص�ادر إعالمي�ة جنوبي�ة عن
اعرتاض سيارة القيادي العسكري يف صفوف
مرتزق�ة العُ ـ� ْدوَان العميد فيص�ل الصبيحي

واالعت�داء عليه ونه�ب س�يارته يف املنصورة
ويعتق�د أن ه�ذه الحادثة تأتي يف س�ياق ثأر
ش�خيص بني فصائل مرتزقة الرياض ملواقف
س�ابقه تتعل�ق بالعمي�د وأرست�ه تع�ود إىل
أحْ ـدَاث  86يف عدن.
كم�ا تحدث�ت مص�در مق�رب م�ن أرسة
الرئيس الجنوبي الراحل عبدالفتاح إسمَ اعيل
لوسائل إعالمية أن عنارص من مرتزقة هادي
قام�وا باقتحام بيت إس�مَ اعيل ومكتب ابنته
املحامي�ة وف�اء يف عملي�ة ثأرية أخ�رى تعود 
إىل مواق�ف الرئيس الراحل م�ن العمالء أمثال
هادي ومواقف�ه أيضا ً من النظام الس�عودي
املعتدي.
وتتع�دد  الح�وادث املماثل�ة يف األج�زاء
الخاضعة لس�يطرة الغزاة ،منه�ا ما حدث يف
األس�بوع امل�ايض عندما أقدم�ت عنارص من
تنظي�م القاع�دة على اقتحام وتدمير املعبد
الهندويس ،كما قامت ذات العنارص التكفريية
بنهب وتدمري كنيسة القديس (سانت آنتني)،
الكاثوليكي�ة ،يف مدينة التواهي ،كما تعرضت
مقبرة «املس�يحيني» الواقع�ة يف األ ْ
طــ َراف
الجنوبي�ة م�ن مديري�ة املعال بمدين�ة عدن،
للتدمير والتخريب والعبث م�ن قبل العنارص
التكفريية.
وقال�ت املص�ادر :إن عن�ارص تنظي�م
القاعدة قاموا بطمس القبور وهدمها وإزالة
العالم�ات التسلس�لية من األرضح�ة ،ونبش
بعضها ،وتكسير أعمدتها على األرض ،وكل
ذلك يكشف القبضة القوية لتنظيم القاعدة يف

عدن والذي يقاتل يف صفوف تحالف العُ ـ ْدوَان
على الـيَـمَ ـ�ن ،ومدين�ة عدن عرف�ت طوال
تأريخه�ا بالتعاي�ش الديني واملذهب�ي وتعد
هذه االعتداءات تط�ورا ً خطرياً لتحول املدينة
تدريجيا ً إىل مس�تنقع لإلرهابيني يطمس  ُك ّل
إش�كال التنوع والتعاي�ش الدين�ي يف املدينة
ويقيض عىل آثارها بالكامل.

التصفيات عن طريق الهوية

ونرشت عنارص م�ن مرتزقة الرياض عرب
مواقع التواصل االجتماع�ي يف األيام املاضية
صوراً لجث�ث مرمية عىل الطرق�ات ملواطنني 
ت�م إعدامه�م بطرق وحش�ية؛ بذريع�ة أنهم
«يعملون جواس�يس للش�مال» ،كم�ا ذكرت
عنارص املرتزقة ،ولكن الحقيقة بعد التواصل
م�ع مص�ادر محلية ب�أن املحافظة ش�هدت
حمل�ة مداهم�ات واعتق�االت واس�عة ل�كل
مواطن شمايل وتصفيته لخلفيات مناطقية،
كم�ا ت�م نه�ب بي�وت وممتل�كات املواطنني 
الش�ماليني بعدن يف صورة يمكن أن تخترص
املستقبل األمريكي الس�عودي» املوعود لهذه
املدينة يف ظل استمرار الغزو.

ع�دن بين كماش�ة بنغ�ازي ليبيا
و«موصل» داعش!

تبخ�رت أحلام  ُك ّل مواطن توق�ع أن تأتي
مجن�زرات ودبابات وطائرات الغزو بالسلام 
واالس�تقرار إىل املدين�ة اإلستراتيجية ،ويرى

مواطن�ون يف حالة اس�تمرار الوض�ع القائم
بأن املدينة ينتظرها مستقبل مظلم ومخيف،
فبين الصراع الكبير القائ�م بين مرتزق�ة
العُ ـ ْدوَان عىل املال السلاح السعودي والنفوذ
وبين حال�ة االنفلات والتصفي�ات العرقية
واملناطقية للعُ َّزل واملدنيين يتوجس املواطن
ً
خيفة من ه�ذه النماذج
الـيَـمَ ـني البس�يط
اإلرهابية البشعة غري القابلة للتعايش.
ويحضر إىل الذه�ن اآلن التجرب�ة الليبي�ة
والتجربة العراقية كمس�تقبل منظور تحاول
أمريكا ومن خلفها السعودية واإلمارات دفع
األوضاع يف ع�دن إىل هاوية الف�وىض والعنف
والتطرف عىل غرار سابقاتها ،وال يُعرف حتى
اللحظة هل ستتمكن عنارص القاعدة وداعش
من فرض س�يطرتها عىل املدينة وإنزال أبشع
أن�واع العقوب�ات والويلات بمواطنيه�ا كما
حدث يف املوصل العراقية عندما سهلت القوات
األمريكي�ة لداع�ش الس�يطرة على املدين�ة
العراقي�ة وانتهى األم�ر باملدين�ة إىل العصور
الوس�طى التي يزدهر فيها تجارة الرقيق بيع
املواطنات العراقيات يف أَسواق للنخاسة.
أو أن تدخ�ل األ ْ
طــ� َراف املتصارعة بعدن
يف موج�ة م�ن العن�ف واالقتتال بينه�ا البني،
وينتهي املطاف باملدينة عىل غرار بعض املدن
الليبية التي يسيطر فيها عىل الربملان جماعة
مس�لحة ،يف حني يق�ع املطار تحت س�يطرة
جماعة أخ�رى َوتُختطف الحكوم�ات واحدة
بعد األخرى ويعدم بعض أفرادها.
األكي�د اليوم أن عدن «غير صالحة لعودة
حكوم�ة الري�اض» حت�ى أن األم�م املتح�دة
ال تعتبر املدين�ة آمن�ة بش�كل ٍ
كاف ليزورها
مبعوثها األمم�ي إىل الـيَـمَ ـن ،كما أن املدينة
ل�م تعد صالحة للعيش بع�د أن دكت طائرات
التحال�ف ُك ّل منش�آتها وبناه�ا التحتي�ة
ً
ٍ
طويلة إلعادة تأهيلها.
سنوات
وستحتاج
وبعد انعدام األمن لم يعُ د من حلم للمواطن
ُ
الجي�ش
العدن�ي البس�يط إال أن يس�تعي َد
الـيَـمَ ـني واللجان الش�عبية الس�يطرة عىل
مختل�ف مناطق املدينة ليعم األمن والسلام،
وق�ال أَحد أبن�اء عدن ل�ـ «صدى املسيرة»:
جحي�م الجي�ش واللج�ان الش�عبية وال جنة
مرتزق�ة ه�ادي .وأض�اف :أتمن�ى أن يع�ود 
الجي�ش واللجان للس�يطرة إىل املدينة فطوال
َ
مناطق واس�عة من عدن
فترة تواجده�م يف
لم نش�هد أية مضايقات أو انفالتاً أمنيا ً وكنا
نعيش بأمن وطمأنينة ،واليوم نعيش يف حالة
خ�وف دائمة من املقاومة َوإذَا كانت هذه هي
َ
نعيش
املقاومة احد فلا نريدها ال نريد إال أن
َ
نأم�ن على أرواحن�ا
يف مدين�ة نس�تطيع أن
وممتلكاتنا.

كيف نت�صدى للحرب الإعالمية النف�سية وهزميتها

الحرب اإلعالمية اليهودية السعودية ..منهجية واحدة

يع� ِّر ُ
ف علما ُء االتصال واإلعالم ،الحربَ النفس�ية واإلعالمية
بأنها»االس�تعمال املخطط وا ُملمنهج للدعاية ومختلف األساليب
النفس�ية للتأثري عىل آراء ومش�اعر وس�لوكيات العدو بطريقة
تس�هل الوص�ول لأله�داف»* ،وقد ش� ّكل اإلعالم دَائم�ا ً ركيزة
هامة من ركائز «إستراتيجية الحروب االستباقية» لدى اليهود 
يف املق�ام األول واألمري�كان وحلفائه�م يف املنطق�ة أمثال نظام 
آل س�عود املعتدي وبع�ض دول الخليج كدولة قط�ر واإلمارات،
وتنفق بعض هذه الدول مئات املليارات عىل وس�ائل اإلعالم التي
تعتمد الك�ذب منهجا ً واملغالطة والدجل والتزييف س�لوكاً ،وقد
عايش املواطن الـيَـمَ ـني عرشات األمثلة التي تؤكد عىل حتمية
كذب وسائل إعالم العدو دون خجل.
وال تق�ل خطورة الح�رب اإلعالمية عن الحروب العس�كرية
وله�ا نتائجه�ا الس�لبية إذَا ل�م يك�ن الجمهور محصن�اً فكريا ً
وثقافي�اً ،ويعرف كيف يتعامل بالطريق�ة األمثل مع هذا النوع
من الحملات الدعائي�ة املغالط�ة َ
خ َّ
اصـة يف ظ�ل تركيز العدو
عىل حش�د قواه اإلعالمية يف املعركة وباإلمكانات الضخمة التي
تمتلكها دول العُ ـ ْدوَان عىل الـيَـمَ ـن وتكريس�ها يف هذا الش�أن
ح�د جعل الح�رب إعالمي�ة بنس�بة  80%وكل أن�واع العُ ـ ْدوَان
األخ�رى قد تش�كل نس�بة  20%املتبقي�ة فق�ط ،أي أن الحرب
اإلعالمي�ة يف الـيَـمَ ـ�ن تضخ�م وتبالغ يف ُك ّل األح�داث إضعاف
حجمها الحقيقي.
وهك�ذا يعتق�د اليه�ود منذ قدي�م الزمن أن الحرب تحس�م
إعالمي�ا ً قب�ل أن تحس�م ميدانياً .وعىل س�بيل املث�ال فقد بالغ
مهندس�و الحرب األمريكية عىل الع�راق يف االعتماد عىل الحرب

النفس�ية إىل درجة أن البنتاغون ق َّر َر عش�ية الحرب عىل العراق
تشكيل دائرة َ
خ َّ
اصـة أسماها «دائرة التضليل اإلعالمي ورصدت
ميزانية ضخمة لعمل هذا الجهاز.
ولق�د اعتم�دت قوى العُ ـ� ْدوَان على العراق إستراتيجية يف
حربه�ا اإلعالمي�ة عىل العراق تش�به إىل حد كبري ما يس�تخدمه
العُ ـ ْدوَان الس�عودي اليوم عىل الـيَـمَ ـن ،وهي نظرية «الصدمة
والرع�ب» ،وتبدأ ه�ذه النظرية بتكثيف القص�ف اإلعالمي الذي
يس�تهدف الرتكيز عىل أس�باب الحرب ،وغالبا ً ما تكون مختلقة
وكاذب�ة كما اتضح بعد الحرب عىل العراق من نتائج مأس�اوية
مخالفة ل�كل ما تم الرتويج له�ذه الحرب ،وكما يتض�ح يَـوْما ً
بع�د يوم يف حربهم عىل الـيَـمَ ـن اليوم أيضاً ،كما يعتمد اإلعالم 
املعادي عىل ش�يطنة «الخصم» بكل الطرق املمكنة مهما كانت
ال أخالقية أو عنرصية أو مخالفة للرشيعة اإلسلامية والقانون
العاملي املتعارف عليه.
ييل ذل�ك العمل بمختلف وس�ائل الكذب والخ�داع والتضليل
وتزيي�ف الحقائ�ق لزعزع�ة الجبه�ة الداخلية س�وا ٌء بتضخيم
الثغرات ل�دى الجهة املس�تهدفة أو بإثارة ُك ّل أن�واع العصبيات
املتناحرة املوجودة وبش�تى األساليب ،وصوال ً إىل تصوير أن هذه
الحرب تحمل مصالح وفوائد للدول املس�تهدفة بالغزو ،ويعزف
إعلام العدو لكل ط�رف عىل النغم�ة التي يريدُه�ا مثل تطمني 
املطالبين باالنفص�ال بأن هذه الحرب س�تحقق له�م مطلبهم
باالنفصال وتقديم الوعود الكاذبة لكل الطامعني يف السلطة بأن
هذه الحرب س�توصلهم إىل السلطة وغريها من وسائل التضليل
والخ�داع ،وكل ذلك يأتي الس�تمالة مش�اعر املتلق�ي وتحفيزه

للقبول بهذه الحرب أو دعمها بشكل أو بآخر.
وعن�د ان�دالع الحرب ،تعتمد ه�ذه اإلستراتيجية عىل إحالل
الصورة الدعائية التضليلية مكان الحقيقة ،باعتبار أن ما يرتكه
اإلعلام يف ذهن املواطن من انطباعات يبق�ى أكثر من الحقيقة
الت�ي قد تحتاج إىل وقت الكتش�افها َ
خ َّ
اصـة من تكرار وتكثيف
بث مثل هذه املعلومات.
واس�تخدم اإلعلام الس�عودي أيض�ا ً منهج�ا ً يتطاب�ق كليا ً
مع نم�وذج الحروب اإلعالمي�ة اليهودية ،حيث اس�تخدمت ك ٌّل
م�ن الرياض وَت�ل أبيب اإلعالم بش�دة ،بل إن الفري�ق يف الحرب
اإلعالمي�ة دَائم�ا ً ما يتقدم الفرق العس�كرية لنق�ل أنباء كاذبة
بس�قوط منطقة قبل س�قوطها الفعلي ،واستسلام قوة قبل
أن تستس�لم بالفعل ،وقد يكون الس�بب وراء التطابق يف املنهج
الس�عودي واإلسرْ َ ائيْلي يف الحرب اإلعالمية يع�ود إىل أن مطابخ
اإلعالم لكلتا العصابتني يدار من قبل نفس الشخصيات.
وق�د تكون للح�رب اإلعالمية نتائج كارثية ،وق�د رأينا بغداد 
«تس�قط» بيد االحتالل ،فيما لم تص�ل دبابات املحتل ومدرعاته
إال ّ إىل س�احة الف�ردوس ،ورأين�ا تمث�ا َل الرئيس صدام حسين 
يس�قط يف تلك الس�احة عىل ي�د جماعة تم اس�تئجا ُرها عىل يد
رشكة عالقات عامة أمريكية ،كما اتضح الحقاَ .وس�معنا أيضا ً
أن ه�ذا الرئيس نفس�ه ق�د امتطى م�ع عائلت�ه وأركان حكمه
طائرة روس�ية ضخمة حطت بشكل «مفاجئ» يف مطار بغداد،
لنكتشف بعد أيام أنه كان ما زال يف حي العظمية يف بغداد لحظة
إس�قاط تمثاله .وأنه بدأ يتنقل بني املدن والبوادي العراقية فيما
كان الجميع يتوقعون ظهوره يف موسكو.

لقد كانت «الصدمة والرعب» هي مفتاح العمليات العسكرية
للع�دو ،وكان «التضليل والكذب» مفت�اح العمليات اإلعالمية يف
حروب قوى االستكبار العاملية وأذيالهم بشكل دائم.
ويق�ول الصهيون�ي (مناحيم بيغن) يف أح�د مؤلفاته «يجب
أن نعم�ل ولنعم�ل برسع�ة فائقة قب�ل أن يس�تفيق العرب من
س�باتهم فيطلعوا عىل وس�ائلنا الدعائية فإذا استفاقوا ووقعت
بأيديهم تلك الوسائل وعرفوا دعامتها وأسسها فعندئذ سوف ال 
تفيدنا مساعدات أمريكا وتأييد بريطانيا وصداقة أملانيا ،عندها
س�نقف أمام العرب وجهاً لوجه مجردين من أفضل أسلحتنا»*
َ
بعض مَ ن يدّعي العروبة اليوم سيعترب
ولم يكن يعرف بيغن بأن
النموذج الصهيوني لالس�تخدام السلبي لوسائل اإلعالم بالكذب
والتزييف هو نموذج يستحق االقتداء به.
وتأت�ي الح�ربُ اإلعالمي�ة يف ص�ور متع�ددة منه�ا القنوات
التلفزيونية ،محطات اإلذاعة التابع�ة للعدو ،الصحف الصفراء
التابعة للعدو ،املواقع اإللكرتونية ،وس�ائل التواصل االجتماعي
مث�ل الفيس ب�وك والتويتر والواتس إب ،كما قد تأتي يف ش�كل
خطابات بعض الشخصيات املعروفة السياسية منها واإلعالمية
املأجورة واملتواطئة مع العُ ـ ْدوَان ،كما قد تأتي يف شكل شائعات
ي�روج له�ا الطاب�ور الخام�س التاب�ع للع�دو من عىل وس�ائل
املواصالت العام�ة الباصات» ويف املقايل أيض�ا ً وعرب التجمعات
واألَسواق وكل مكان ممكن.
وتأت�ي مث� ُل هذه الش�ائعات أله�داف واضحة مح�ددة مثل
تثبي�ط معنوي�ات املواطنين ،ورضب ثق�ة الش�عب يف نفس�ه،
واختلاق املش�اكل والرصاع�ات يف الجبه�ة الداخلي�ة ،تخويف
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�أبطال اليمن يفر�ضون قواعد ا�شتباك جديدة على الأر�ض ملواجهة الغزو الربي

الغزاة السعوديون اإلماراتيون يتساقطون على أسوار اليمن

ُ
االحتالل السُّـعُ ـوْدِيّ اإلمَ ــا َراتي
قوات
إحتفلت
ِ
املدعومة باملرتزقة من مختلف الجنسيات
بنرص مزيف تم اصطناعُ ه
والعنارص التكفريية
ٍ
إعالمياً لتقدم لحظي ومتذبذب يف بعض مناطق 
الجنوب الـيَـمَ ـني ،وحاولت وسائ ُل إعالم العدو
أَن تُظهر حالة من االنتصار الوهمي وروّجت أبواق
االحتالل لحسم وشيك يف املعارك املشتعلة ولو عىل
املستوى اإلعالمي فقط ،يف محاولة منها لتُداري
عجزها وفشلها يف الـيَـمَ ـن عىل مدى خمسة
أشهر من العُ ـ ْدوَان .واستماتت قوى العُ ـ ْدوَان
وعىل رأسها أمريكا وإرسائيل عىل بيع الوهم
واألمل الزائف لشعوبها املضلل عليها ولبعض
مرتزقة العُ ـ ْدوَان يف الداخل الـيَـمَ ـني يف سبيل
رفع معنوياتهم التي حطمتها هزائمُهم املتتالية
يف مختلف إرجاء الـيَـمَ ـن يف ظل صمود أسطوري
يمني لم يشهد له التَّأريخ مثيالً.

إستدراج العدو إىل مصيدة «املعارك الربية»

وكانت قوى العُ ـ ْدوَان قد قامت يف وقت سابق بعمليات
إن�زال كبرية تضمنت أح�دث املدرعات والدباب�ات والعتاد 
الحربي املتطور ملرتزقتها يف الـيَـمَ ـن ،كما عززت جبهات
عن�ارص تنظي�م القاع�دة املتهاوية يف بع�ض محافظات
الجن�وب الـيَـمَ ـن�ي بمئ�ات املرتزقة القادمين من دول
متع�ددة؛ للحيلول�ة دون تطهير الـيَـمَ ـن م�ن العنارص
التكفريي�ة ..ورغم رشاس�ة وضخام�ة الهجم�ة العاملية
على الش�عب الـيَـمَ ـن�ي إال أَن نتائج ه�ذه الحملة كانت
مح�دود ًة ومخيبة آلمال مجرمي العُ ـ ْدوَان ومن لف لفهم،
حيث أدركت قوى الغزو يف وقت متأخر بأنها وقعت يف فخ
املواجهة مع رجال يحرتفون املواجهة وترسي يف عروقهم
الحرب منذ قديم األزل.
يف تلك األثناء كان الجيش الـيَـمَ ـني واللجان الش�عبية
يع�دون العُ دة لقلب ُك ّل املوازنات وتغيري قواعد االش�تباك،
وف�ق م�ا تقتضي�ه إرادة صاح�ب األرض ،وعم�د الجيش
واللج�ان لتغيري إستراتيجية املعارك ،بم�ا يضمن تحييد
سلاح الجو الذي بات يقصف بهسترييا غري مسبوقة ُكلَّ 
م�ا يتحرك عىل س�طح األرض ،كما اتخذ رج�ا ُل الـيَـمَ ـن
البواس�ل ع�ددا ً م�ن التدابير الرضورية لكسر هجمات
ق�وى االحتالل ومرتزقته�م املعززة باملئات م�ن املدرعات
والدباب�ات الحديثة كالتمركز يف قمم الجبال واالنس�حاب
م�ن املواقع املكش�وفة واالعتم�اد عىل العملي�ات النوعية
والكمائن الخاطفة لدحر قوى االحتالل.

تغيري قواعد االشتباك وإرباك قوى العدوان

وعندما كانت جحاف ُل االحتالل يف غمرة النشوة الزائفة
ُ
الجيش الـيَـمَ ـني واللجان الش�عبية يعيدون تشكي َل
كان
ُ
الجيش
الصفوف وفق ما تقتضيه املرحلة ،حيث انس�حب
واللجان من املناطق املكش�وفة للطريان املعادي كالوديان
والصحاري الشاس�عة وبدأ التمرك ُز يف الجبال واملرتفعات

الناس وإثارة الذعر وإش�عال الفوىض وتجمي�ل صورة املعتدي
واملحتل وشيطنة القوى الوطنية والكثري من األهداف األخرى.
الشائعة
ويصنف علما ُء النفس الش�ائعات إىل ثالثة أصناف رئيسية،
هي ش�ائعة الخوف ،وشائعة األمل ،وش�ائعة الحقد مع التأكيد
عىل أن الش�ائعة ترسي يف جسد الشعب الضعيف كرسيان النار
يف الهشيم.
الطابور الخامس 
ظه�ر مصطل�حُ الطاب�ور الخام�س خلال الح�رب األهلية
اإلس�بانية عندما ق�ال الجنرال (م�وال) أحد ق�ادة فرونكو (إن
أربعة أرتال تتقدم عىل مدينة مدريد لالستيالء عليها ولكن هناك
رتلاً خامس�ا ً كاملاً داخل املدينة ل�ه القابلية على انجاز ما ال 
يستطيع أي رتل انجازه).
والرت�ل الخامس (الطابور الخامس) هو الجماعة املس�ئولة
ع�ن ب�ث الش�ائعات واختلاق الف�وىض واملش�اكل يف الجبه�ة
الداخلية وهو سالح فعال مهمته تحطيم كيان األمم من الداخل
بإضعافها وتفتيت شملها بالش�ائعات واألراجيف إلثارة الفزع
بين صف�وف املواطنين  َوإث�ارة النع�رات القومي�ة والطائفية
والعرقي�ة بينهم والقيام بأعمال الش�غب والتخريب التي تخلق 
الفوىض.
لي�س بالرضورة أن تنج�ح أية حرب إعالمي�ة فهناك نماذج

حر ُم العدو من أفضلية سالح الجو ،كما
الش�اهقة والتي تُ ِ
عمد املجاهدون الس�تدراج قوات الغ�زو إىل بعض املواقع
اإلستراتيجية وكمنوا لها ،مكبدين العدو خس�ائر فادحة
بعمليات نوعية محكم�ة وكمائن تم التخطيط لها بدهاء
ُ
كبير  .وتنتهجُ
قوات الغ�زو إستراتيجية الزحف بإعداد 
كبيرة م�ن جي�وش املرتزق�ة وباملع�دات الثقيل�ة ،وهذا
ُ
الجي�ش واللجان ب�ذكاء حاد وجعل�وا من تلك
م�ا تلقفه
الزحوف�ات مقاب َر جماعية لق�وى االحتالل ،ونفذ الجيش
واللجان الش�عبية عمليات نوعية متعددة يف األيام القليلة
املاضية أس�قطت املئات من القتلى والجرحى يف صفوف
املرتزق�ة والجنود املش�اركني يف العمليات العس�كرية من
دول العُ ـ ْدوَان كاإلمَ ــا َرات والسُّـعُ ـوْدِ يّة.
حيث لقي أكث� ُر من  80عنرصا ً من مرتزق�ة العُ ـ ْدوَان
مصارعَ هم يف عملي�ة محكمة للجيش الـيَـمَ ـني واللجان
ِ

فشلت فيها هذه الحمالت املغرضة أسوأ فشل كما فشلت دعاية
الكي�ان الصهيوني يف حرب تم�وز  2006عىل لبنان وظهر العدو
اإلسرْ َ ائيْيل منهزما ً وفاشلاً رغم ما حش�ده من إمكانات هائلة
للحرب اإلعالمية وكل ذلك يعتمد عىل الجمهور املتلقي ومستوى
الوعي لديه وهناك آليات وأس�اليب ملجابه�ة الحمالت اإلعالمية
سنذكر بعضا ً منها:
آليات مواجهة الحرب النفسية واإلعالمية للمواطن:
• الثقة املطلقة بالله والتوكل واالعتماد عليه واليقني الجازم 
بأن ش�عبنا مظلوم ومعتدى عليه وصاحب قضية عادلة ،ولهذا
فإن نرص الله مؤكد للـيَـمَ ـنيني مهما طال الزمن أو قرص.
• الثقة بالقيادة والتسليم لها َ
خ َّ
اصـة بأن املواطن الـيَـمَ ـني
لدية تجارب س�ابقة متع�ددة مع قيادة الث�ورة الحكيمة والتي
كان�ت دَائما ً تفي بوعودها وتع�رف ما هو األفضل يف ُك ّل مرحلة
للـيَـمَ ـن والـيَـمَ ـنيني.
• مقاطع�ة وس�ائل إعلام الع�دو والوس�ائل املرتبط�ة بها
وتش�جيع اآلخرين عىل مقاطعتها بكل أش�كالها واالعتماد عىل
املص�ادر الوطني�ة املعروفة للحص�ول عىل األخب�ار واملعلومات
كقن�اة الـيَـمَ ـن الفضائية الرس�مية وقناة املسيرة والقنوات
الوطني�ة األخ�رى ووكال�ة س�بأ وصحيف�ة الث�ورة والصح�ف
واإلذاعات الوطنية.
• تجاه�ل ُك ّل الش�ائعات واألخب�ار املضلل�ة التي قد تس�بب
االنه�زام املعنوي أو خل�ق حالة الخوف والهلع بين الناس التي
ي�روج لها أذي�ال العُ ـ� ْدوَان والرد على  ُك ّل من ي�روج ملثل هذه

الش�عبية ي�وم الجمع�ة املاضية عندم�ا حاول�ت القوات
الغازي�ة التق�دم باتج�اه منطق�ة لب�وزة بمحافظة لحج
وت�م تدمري عشرات اآلليات العس�كرية التابع�ة لهم َ
وف َّر
مَ �ن تبقى منهم للنج�اة بحياته .كما نف�ذ أبطال الجيش
واللجان الش�عبية كمائن أخرى مشابهة يف األيام املاضية
يف منطق�ة دار س�عد بمحافظة عدن تس�ببت يف خس�ائر
ضخم�ة يف صف�وف العُ ـ� ْدوَان وجعل�ت الع�دو يراج�ع
حساباته ،فهل كان النرص الزائف مجرد فخ نصبه أبطال
الـيَـمَ ـن باقتدار كبري ملرتزقة العُ ـ ْدوَان.
ولم ينتهِ مسلس� ُل النزيف املستمر لقوى العُ ـ ْدوَان عند
ٍ
صفعات أخرى
هذه النقطة ،فقد تلق�ت جحاف ُل االحتالل
عندم�ا حاول�ت التق�دم يف مناط�ق صرب والوه�ط والعند
بمحافظ�ة لح�ج ،واعتقد العدو يف ب�ادئ األمر أن الجيش
واللج�ان قد انس�حبا م�ن مواقعهما وأنه حق�ق انتصارا ً

األخبار.
• ع�دم تناق�ل األخب�ار مجهول�ة املص�در أو التي ق�د تخدم 
العُ ـ ْدوَان وأذياله بشكل كامل.
• رشح الوقائع وإيضاح الحقائق والتثقيف املس�تمر للفئات
األق�ل ثقاف�ة ووع�ي وتعلي�م َ
خ َّ
اصـ�ة م�ن األطفال والنس�اء
والشيوخ.
• ع�دم االلتفات إىل الرس�ائل التي قد تصل عبر الواتس إب؛
ألن أغلب هذه الرس�ائل كاذبة وتديرها مطابخ إعالمية مرتبطة
باإلعالم.
• البحث دَائما ً عن تأكيدات عىل أي خرب يصل إليك من وسائل
اإلعلام الرشيف�ة والصادقة املعروف�ة َوإذَا لم ت� َر الخرب يف هذه
الوسائل فتأكد بأنه غري صحيح.
• زج�ر وردع ُك ّل م�ن يحاول تثبي�ط معنوي�ات الناس ببث
الش�ائعات الكاذب�ة يف الش�وارع أو الباص�ات أو التجمع�ات
واملناس�بات مث�ل األعراس بالحج�ج املقنع�ة واملنطقية وتذكر
دَائما ً قوله تعاىل «وجادلهم بالتي هي أحسن».
•  االس�تعانة دَائم�ا ً واالستفس�ار م�ن الجه�ات املختص�ة
واملسئولة.
كيف تواجه الجبهة اإلعالمية الحرب النفسية؟
• مكافحة نشاط الجماعات املعادية يف الداخل أو ما اصطلح
عىل تس�ميته بالطابور الخامس بشدة ورصامة واتخاذ التدابري
الالزمة لوقف نش�اطه بالتنس�يق مع فعاليات الحرب النفسية
األخ�رى ويف مقدمتها اإلعلام الذي تقع عليه مس�ؤولية كبرية

مبك�راً لم يلبث أن تحول جحيم�اً أحم َر عىل وقع رضبات
مس�دده من مواقع لم تخطر على بال الغزاة ،ورسعان ما
تحولت أهازيج النرص إىل مآتم وعويل وندم.
وقام أبطا ُل الـيَـمَ ـن األشاوس بتعميق جراح جحافل
الغزو يف عملية محكمة أخرى يوم الس�بت املايض س�قط
على إثره�ا أكثر م�ن  70قتيالً م�ن مرتزقة العُ ـ� ْدوَان يف
طريق العلم بني محافظتَي عدن وأبني عندما كان املرتزقة
تنقض س�اعات حتى
يتقدمون باتجاه محافظة أبني ولم
ِ
انفض�ت قواتهم ول�م َ
تبق إال هي�اكل مدرعاتهم املحروقة
شاهدا ً حياً لكل من يحاول أَن يتوغل يف األرض الـيَـمَ ـنية.
وعورة الجغرافيا اليمنية وهشاشة الغزاة
وتتمتع الـيَـمَ ـن بجغرافيا وعرة سبق أَن اندحرت عىل
ُ
قوات الغ�زو العثماني وقوات الغ�زو الربيطاني
أس�وارها
س�ابقاً ،وهذا ما لم يق�رأه غزاه اليوم ،ويح�اول العدو أَن
يضمِّ � َد جراحاتِه عرب إعالن انتصارات زائفة عرب وس�ائل
إعالم�ه ،ولك�ن املرتزق�ة القادمين م�ن خ�ارج الح�دود 
الـيَـمَ ـني�ة يعرفون كيف انتهت تلك املعارك ،فعندما كان
يحتف�ل اإلعالم السُّ�ـعُ ـوْدِيّ باحتالل قاع�دة العند كانت
مرتزقته تدف�ن جثث قتالها عىل أس�وار القاعدة الجوية،
وعندما كان اإلعالم السُّ�ـعُ ـوْدِيّ يتحدث عن تقدم باتجاه
ُ
جيوشه املأجورة تطلب النجدة عىل وقع نريان
لبوزة كانت
الجيش الـيَـمَ ـني والذي اتخذ مواقع يف املرتفعات الجبلية
يف تل�ك املنطقة وأمطر العدو م�ن تلك القمم بنريان عرفت
طريقها إىل تجمعاتهم بدقة.
ُ
واعرتفت دولة اإلمَ ــ�ا َرات بمقتل عدد من ضباطها يف
الـيَـمَ ـ�ن ،ورغ�م أنها ل�م تعرتف بالع�دد الحقيقي حتى
َ
النعوش الت�ي تصل تباعا ً
ال تف�زع مواطنيه�ا ،إال أَن تلك
إىل دولة اإلمَ ــا َرات س�تجعل ُكلَّ مواط�ن إمَ ــا َراتي يعيد
حساباته قبل أَن يتورط يف رمال الـيَـمَ ـن املتحركة.
تشتت قوى الغزو وثبات الجيش واللجان الشعبية
ِ
مح�اوالت العدو املس�تميتة للتوس�ع يف رقعة
كم�ا أَن
ً
الجغرافي�ا الـيَـمَ ـني�ة يف أكث�ر من جبه�ة أوقعته يف فخ
آخر ،حيث تش�تت قوى الغزو يف مس�احات شاس�عة من
الجغرافي�ا الـيَـمَ ـني�ة ،وال�ذي يجعل ه�ذه القوات تحت
مجهر الجيش واللجان الشعبية ملعرفتهم الدقيقة باألرض
وعن�ارص الق�وة والضعف يف ُك ّل موقع وال�ذي مَ َّكنهم من
هندس�ة العملية تلو العملية والكمني تلو الكمني لكل قوة
تتحرك يف امليدان ،وهو ما فاقم من خسائر القوات الغازية
بش�كل كبري ،وأب�رز مميزات مثل ه�ذه العمليات يكمن يف
قلة تكاليفها البرشية واملادية ألبطال الـيَـمَ ـن بعكس ما
تحدث من رضر جسيم لدى الطرف اآلخر.
َ
ُ
س�ق َ
ط يف هاوية سحيقة ،وبات
يعرف العدو اليوم بأنه
َ
الجي�ش الـيَـمَ ـني
واضح�اً أكث ُر م�ن أي وقت مضى أن
واللجان الش�عبية يخوضان حربَ اس�تنزاف طويلة املدى
لن يس�تطيع اآلخ�رون الصم�ود فيها واحتم�ا َل عواقبها
أكث�ر من هذا ،وك ّلما بالغت وس�ائل إعالم تحالف العدو يف
الك�ذب والتهوي�ل لتحركاته على األرض الـيَـمَ ـنية يأتي
الخبرُ اليق ُ
ني عبر النعوش الت�ي تص�ل إىل دول العُ ـ ْدوَان
ٌ
 غبية وأن
ُكلَّ ي�وم؛ لتذكرهم بأن احتال َل الـيَـمَ ـ�ن فكر ٌة
ً
الـيَـمَ ـنيني لم ولن يكونوا يوما ً
 لقمة سائغة.

بالكش�ف ع�ن أهداف الع�دو أمام ال�رأي العام املحلي والعاملي
كوسيلة من وسائل الدعاية املضادة.
•  وج�ود منه�اج توعي�ة ش�امل يس�تهدف تنمية الش�عور
باملس�ؤولية ل�دى املواطنين مع توضي�ح دقيق لل�دور الخطري
للمجموعات املعادية وإيضاح وسائلهم وأساليبهم التخريبية.
•  تحقي�ق الوحدة الوطنية املتماس�كة وقط�ع الطريق عىل
مح�اوالت زرع ب�ذور الفرقة وق�د أثبتت األح�داث يف العالم ويف
الع�راق بعد أحداث  2003إن الش�عب املفكك األوارص يكون خري
مرتع لألعداء ومهما كانت تسمياتهم.
• إتخاذ تدابري كفؤة ملواجهة الشائعة من أهمها اعتماد مبدأ 
الشفافية وإطالع الشعب بشكل صادق عىل ما يجري أوال ً بأول.
• وضع سياس�ة إعالمي�ة وطنية موحدة للش�عب والتحذير
من محاوالت إش�اعة عوامل الفرقة والتناح�ر بني أبناء الوطن
الواحد والتصدي ملثل تلك املخططات التي تسهل لألعداء تحقيق 
مآربهم.
•  مد جسور الثقة بني الشعب والسلطة وتعميقها والتواصل
الحقيق�ي م�ع املواطنين واالس�تماع إىل ش�كاواهم وآرائه�م
ومناقشتها معهم.

مصادر:

• ويكبيديا الموسوعة الحرة
• مق�ال الحرب اإلعالمية اليهودية كجزء م�ن الحرب العُـ ْدوَانية
الشاملة بقلم :معن بشور
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عنا�صر القاعدة تعدم �شباب احلراك والباعة املتجولني وتقتحم منازل رموز اجلنوب

سكاكين القاعدة في عدن تذبح القضية الجنوبية
 -إبراهيم السراجي:

بعدَ أكث�ر من أربعة أش�هر م�ن العُ ـ ْدوَان
الس�عودي عىل الـيَـمَ ـ�ن ،وتجييش املرتزقة
من الس�نغال وباكس�تان ،باإلضاف�ة إىل آالف
الغارات التي شنها طريا ُن العُ ـ ْدوَان السعودي
عىل عدن ،مدمرا ً بُنيتها التحتية ،من محطات
كهرباء وصوامع غالل وموانئ ،ودخول مئات
يجن الجن�وبُ من ُك ّل
اآللي�ات اإلماراتي�ة ،لم ِ
ذلك س�وى إصابة القضية الجنوبية يف مقتل
وحضور سكاكني القاعدة.
ول�م يك�ن بإم�كان القضي�ة الجنوبية أن
تصم�د وقد انجر بع�ض القي�ادات الجنوبية
للمشروع الس�عودي فاصطف�ت القضي�ة
الجنوبي�ة مع قضايا أفقدته�ا وجودها ،وإال 
ُ
الحديث عن قضي�ة جنوبية
كي�ف باإلم�كان
يقات�ل بعض فصائلها يف صفوف الس�عودية
باسم الرشعية املزعومة؟.
الذي�ن حملوا يف املايض القضي�ة الجنوبية
وظهروا باس�مها مث�ل عيل س�الم البيض أو
حي�در العطاس ال�ذي انته�ى حديثَه باس�م
القضية الجنوبية بأن قبل بمنصب مستش�ار
له�ادي تحت مظلة الرشعي�ة املزعومة داخل
الري�اض ،هؤالء يعج�زون عن تقدي�م إجابة
واح�دة عم�ا أنجزت�ه القضي�ة الجنوبية من
خلال وقوفهم م�ع العُ ـ ْدوَان س�وى حضور
س�كاكني القاع�دة التي رشعت بذبح ش�باب
الحراك الجنوبي الذي رف�ض تأييد العُ ـ ْدوَان،
ب�ل وف�ق قوائم أعدته�ا حكومة ه�ادي الذي
أَ ْ
صـبَـ�ح العط�اس مستش�اراً ل�ه ،فمن أية
زاوي�ة يس�تطيع أن يتح�دث ع�ن القضي�ة
الجنوبية بعد اليوم؟.
َ
يقدم نفس�ه
يس�تطي ُع تنظي ُم القاعدة أن
اليوم عىل أنه الرابح الوحيد مما حدث يف عدن،
ويستطيع أن يواصل معاركه اليوم يف دار سعد
بعدن ض�د إحْ ـدَى فصائل الح�راك الجنوبي،
بعد أن كان الهدف الوحيد الذي دفع بالجيش
واللجان الش�عبية لدخول عدن بشكل خاص
والجن�وب بش�كل عام ،لكن�ه اليوم اس�تفاد 
م�ن تعوي�م القضي�ة الجنوبي�ة وإقحامه�ا
يف صف�وف العُ ـ� ْدوَان الس�عودي فأ َ ْ
صـبَـ�ح
الح�راك الجنوبي الي�وم هدفا ً س�هالً لتنظيم
القاع�دة ،وما يح�دث من مواجه�ات بينهما
يف دار س�عد بعدن إال واحد ٌة من تلك الشواهد

التي تؤكد حجم االس�تفادة التي حصل عليها
تنظيم القاع�دة ،الذي لم يحدث أن كان هدفا ً
لطريان العُ ـ ْدوَان الس�عودي ،بخالف ما حدث
للحراك الجنوبي من اس�تهداف سعودي كما
حدث يف لحج وتحديدا ً يف بلة وصرب عدة مرات
وراح ضحيته�ا العرشات م�ن مقاتيل الحراك
الجنوب�ي ،وانتهت بمطا َلبة بإجراء تحقيق يف
تلك الرضبات لم تلق السعودية لها باالً.
س�كاكني القاع�دة ..وتجاهل ناقوس

الخطر
ُ
الجي�ش واللجا ُن
يف الس�ابق عندما تح َّر َك
الش�عبية ملواجه�ة القاع�دة يف املحافظ�ات
الش�مالية ،كان ذلك نتيجة خطوة اس�تباقية
لتدارك ما حدث يف سوريا والعراق وليبيا ،هذه
الخطوة الت�ي نجحت يف الش�مال بفعل ثورة
 21س�بتمرب ويف ٍ
وقت كانت الس�عودية تلملم
أوراقه�ا املبعثرة يف الـيَـمَ ـن ،ولكنها س�عت
إلفشال التصدي للقاعدة يف الجنوب ،فما كان
من س�كاكني القاع�دة إال أن حرضت بقوة يف
حرضموت وعدن.
خالل الفرتة املاضية ح ّذر الس�يد عبدامللك
الحوث�ي يف عدة خطاب�ات من املؤام�رة التي
تس�عى لتمكني القاعدة من إقامة إماراتها يف
الـيَـمَ ـن وارتكاب جرائم الذبح والحرق بحق 
َ
واعتبر مواجهة تلك املؤامرة
أبناء الـيَـمَ ـن،
مسؤولية الجميع ،فاستطاع الجيش واللجان
الش�عبية طرد عنارص القاعدة يف محافظات
الش�مال كالبيض�اء وإب والعاصم�ة صنعاء
أيض�اً ،كم�ا نجحوا يف ذل�ك يف الجنوب قبل أن
يتدخل العُ ـ ْدوَان الس�عودي ال�ذي ّ
وفر غطا ًء
جوياً للقاعدة انته�ى بتقويتها يف عدن ودعم
مرشوعها يف حرضموت ،ولم تحصل عدن من
ذلك إال عىل الدمار.
كما خاطب الس�يد عبدامللك الحوثي مرارا ً
الجنوبيين مح�ذراً له�م م�ن خط�ر القاعدة
ومؤك�داً أن خطرها عليهم أكبر من خطرها
على ش�مال البلاد ،ولك�ن ه�ذه التحذيرات
اصطدم�ت باملال الس�عودي ال�ذي تمكن من
رشاء بع�ض القي�ادات الجنوبي�ة وطوَّعه�ا
لتعم�ل يف خدم�ة املشروع الس�عودي ال�ذي
حصدت ثما َره القاعدة دون غريها.
س�كاكني القاعدة تطال رقاب ش�باب

الجنوب أوال ً
إذا كان النظ�ا ُم الس�عوديُّ ق�د تمكن من
رشاء بعض القي�ادات الجنوبية التي انضوت
يف صفوف�ه وقبلت بذلك عىل حس�اب القضية
الجنوبي�ة ،غير أن�ه فش�ل يف رشاء بع�ض
فصائ�ل الح�راك الجنوبي التي نأت بنفس�ها
عن تأيي�د العُ ـ� ْدوَان الس�عودي والقبول به،
مدركة أن ذلك س�يكون عىل حس�اب القضية
التي يحملونها ،ولذلك لجأ النظام الس�عودي
إىل إره�اب تل�ك الفصائ�ل التي رفضت�ه تار ًة
باس�تهدافهم بالغ�ارات الجوي�ة ،وأخ�رى
بتوجيه إرهاب القاعدة إليهم.
ويف نهاية شهر يوليو املايض قامت عنارص
القاع�دة يف ع�دن باختط�اف  12من ش�باب
الح�راك الجنوبي الرافض للتدخل الس�عودي
وقام�ت بإعدامه�م بالس�كاكني وف�ق قوائم
أعلن عنها املدعو رياض ياسني وزير خارجية
َ
إصب�اغ صف�ة
اله�ارب ه�ادي ال�ذي ح�اول
التواطؤ عليهم.
وقد أكد ناش�طون م�ن الح�راك الجنوبي
الس�لمي آن�ذاك أن املدع�و ناي�ف البكري من
اإلصـلاَ ح وال�ذي تم تعيين�ه محافظا ً
ح�زب ْ
لع�دن وك�ذا عب�ده الحذيف�ي املعَ َّي�نَّ وزي�را ً
للداخلي�ة م�ن قب�ل ه�ادي يق�ودان حمل�ة
لتصفية ش�باب الحراك الجنوبي السلمي عرب
تنظي�م القاع�دة بحج�ة أنهم س�هَّ لوا دخول
الجيش واللجان إىل عدن.
ويف مقابلة س�ابقة أجرتها قن�اة الجزيرة
القطري�ة مع الحذيفي أكد فيه�ا أنه تم إلقا ُء
القبض عىل كتيب�ة من الحرس الجمهوري يف
املعال بعدن.
الرواية السابقة نفاها ناشطون يف الحراك
وأ ّك�دوا بالصور أنه جرى إعدام  12ش�ابا ً من
نش�طاء الحراك كانت وس�ائل إعالمية تابعة
ْ
واإلصـلاَ ح قد نرشت قوائم بأسمائهم
لهادي
ضم�ن املطلوبين قاعدي�ا ً وس�عوديا ً بتهمة
التواطؤ مع اللجان الشعبية والجيش.
جريمة اإلعدام تل�ك التي ارتكبتها عنارص
القاع�دة بالس�كاكني وجرى نشرُ الصور يف
الوس�ائل اإلعالمية باعتباره�ا انتصاراً ،كان
املدع�و رياض ياسين وزير خارجي�ة هادي
قبلها بس�اعات يؤك�د يف حوار م�ع صحيفة
الرياض السعودية أن «حكومته» تمل ُك قوائ َم
باألس�ماء َ
 ملن أسماهم املتواطئني مع الجيش

واللج�ان الش�عبية وآخرين كان�وا يتعاملون
م�ع حكومت�ه ويف الخفاء يتعامل�ون مع من
أسماهم املتمردين.
القاع�دة تعدم باع�ة متجولني يف عدن
باسم املناطقية
س�يطرت عن�ارص القاع�دة على أحي�اء
ع�دة يف ع�دن بالتزام�ن م�ع دخ�ول القوات
الغزي�ة الس�عودية واإلماراتي�ة الت�ي وفرت
غطا ًء عس�كريا لتح�ركات التنظيم اإلرهابي
الذي ب�ادر إىل خلق مش�كلة مناطقية إلثقال
كاه�ل الجن�وب وتغيي�ب الص�وت الجنوبي،
فقامت عن�ارص القاعدة بإعدام بعض الباعة
املتجولين يف ع�دن القادمني م�ن املحافظات
الشمالية.
وبينما يوف�ر العُ ـ ْدوَان الس�عودي الغطاء
الج�وي لتوس�ع التنظيم�ات اإلرهابي�ة عىل
غ�رار داع�ش والقاع�دة ،فإن ما تق�دم عليه
تلك العنارص من الجرائم البش�عة يتم بغطاء
إعالمي سعودي.
فف�ي حني كانت تلك العنارص تعدم الباعة
املتجولين الذي بحس�ب املعلوم�ات أن جلهم
م�ن محافظة تع�ز ،كانت قن�اة العربية تبث
أخبارا عن أرس ما أس�متهم جنود من الحرس
الجمه�وري متنكرين بهيئة باعة متجولني يف
خط�وة لتربير إعدامهم وإبقاء جثثهم مرمية
يف شوارع عدن.
املعرك�ة املبكرة مواجهات بني القاعدة
والحراك يف عدن
التناقضات التي احتواها النظام السعودي
ل�م يك�ن مخططا له�ا أن تصم�د فالغاية لم
تك�ن يف الجنوب أن يتحقق االس�تقرار ،ولكن
أن تس�تمر الفوىض بين األ ْ
طــ� َراف برشط
أن يحتويه�ا النظام الس�عودي ،فمع توس�ع
القاع�دة يف عدن بالتزامن م�ع دخول القوات
الغازية إليها نش�بت مواجه�ات متكررة بني 
عن�ارص القاع�دة وإحْ ـ�دَى فصائ�ل الحراك
الجنوبي يف منطقة دار سعد بعدن.
وخالل األسبوع املايض نشبت االشتباكات
بني عنارص القاعدة بقيادة املدعو «أبو الرباء»
والح�راك الجنوب�ي يف دار س�عد بقي�ادة عيل
البوك�ري عىل خلفي�ة قيام عن�ارص القاعدة
برف�ع راي�ات التنظي�م يف ش�وارع دار س�عد

وتجوالهم عىل مت�ن الدراجات النارية رافعني 
تلك الرايات.
وبحس�ب املعلوم�ات ال�واردة م�ن ع�دن
والت�ي تنرشها وس�ائل إعلام جنوبي�ة فإن
تلك املواجهات تتكرر يف الحني واآلخر بس�بب
تكرار عنارص القاعدة لس�لوكهم الذي اعتربه
الحراك الجنوبي استفزازا متعمدا لهم.
منازل قي�ادات الحراك ورموز الجنوب
يف مرمى القاعدة
وفيما يبدو أنه اس�تهداف سعودي لكل ما
هو جنوبي خارج عن سيطرتها تقوم عنارص
القاعدة بإثب�ات قدراته�ا وتحركاتها بحرية
يف ع�دن ه�ذه املرة الس�تهداف من�ازل رموز
الجنوب وقيادات الحراك ،كان آخرها اقتحام 
منزل العميد علي القحيف القيادي يف الحراك
وقب�ل ذلك اقتح�ام منزل الرئي�س عبدالفتاح
إسمَ اعيل.
حيث ش�هدت ع�دن قي�ام مجموع�ة من
عن�ارص القاع�دة أم�س األول باقتحام منزل
العمي�د عيل القحيف وقام�وا بنهبه يف خطوة
قبل تفجريه حيث يقع املنزل يف منطقة الحوم 
بدار سعد خلف محطة السالم.
كم�ا قامت عن�ارص تابعة لله�ارب هادي
مس�نودة بعنارص من القاعدة باقتحام منزل
الرئي�س عبدالفتاح إس�مَ اعيل الكائن يف حي
السفارات بخور مكرس.
ونقل�ت وس�ائل إعالمي�ة جنوبي�ة ع�ن
أرسة الرئي�س إس�مَ اعيل قولهم إن مس�لحي
لج�ان ه�ادي اقتحموامنزل الرئيس األس�بق 
عبدالفتاح إس�مَ اعيل ،ومكتب ابنته املحامية
وف�اء عبدالفتاح إس�مَ اعيل ،وقام�وا بإتالف
محتوياتهما واحتاللهما.
وأضاف�ت أن مس�لحني م�ن لج�ان هادي
يقودهم ش�خص يدعى ش�كيب كدكد ،قادوا
عملي�ة االقتح�ام واحتلال املن�زل ومكت�ب
املحاماة بدون أي وجه حق.
ولفتت ،أن املقتحم «ش�كيب كدكد» يدعي
أن املن�زل ملك أرسته ،رغم أنه�م حصلوا من
الدول�ة عىل ثمن التعويض بأضعافه  3مرات،
وتهربوا ول�م يدفعوا قيمة ق�رض بناء املنزل
للبنك حينه�ا ،وغادروا إىل العاصمة اإلماراتية
أبوظبي.

كل الذين ا�ستعانوا بالأجنبي الحتالل بلدانهم ذاقوا الويالت والعذاب املهني وحتولت بلدانهم �إىل م�ستنقع لكل ما هو �سيء

التهليل والتكبير للمحتل األجنبي ..بوابة الدخول إلى النفق المظلم!
 -أحمد داوود:

املؤيّ�دون للعُ ـ� ْدوَان الس�عودي األمريكي
الغاش�م عىل بالدنا هم أنفس�هم مَ ن يه ّللون
ُ
ويطبل�ون للغ�زاة األجان�ب يف
ويفرح�ون
املحافظ�ات الجنوبية وكأن ه�ؤالء املحتلني 
جاؤوا ليفرشون األرض بالورود.
لن يكون األمر كذلك ،بل سيدفع هؤالء أوال ً
الثمن الباهظ نتيجة هذه الهسترييا وتجارب
البلدان يف هذا املجال كثرية ومتعددة.
وبالنظر إىل الدول العربية أو األجنبية التي
وطأته�ا أق�دام املحتلني رأينا م�اذا حل بتلك
ال�دول وكيف كان عاقبة املؤيدين لألجنبي يف
احتالل بلدانهم.
يف خطاب�ه األخير يؤك�د الس�يد عبدامللك
الحوث�ي على أن املحتلني تقريب�ا ً ويف أي بلد
ً
حكوم�ة ويعملون
اس�تقروا في�ه يعمل�ون
جيشا ً ويسمون رئيساً ،ولكن عادة ما يكون
الرئيس مرؤوسا ً والحكومة محكومة تتلقى
األَوامر والتوجيهات وتخضع بالكامل ألَوامر
وتوجيه�ات املحت�ل واملعت�دي ،كان يف لبنان
هناك يف مرحلة من املراحل ،حكومات موالية
إلسرْ َ ائيْل ،وكان يف فيتنام يف شطر من فيتنام 
حكوم�ة جيش ط�رف كامل يتَحَ ــ� ّرك عىل
أَ َ
سـاس أنه مستظل باملظلة األمريكية».
َ
ً
ولو نأخ�ذ العراق مثال ،فق�د مر أكثر من
اثني عرش عاما ً عىل دخول الجيش األمريكي
إىل الع�راق وإس�قاط نظام الرئي�س الراحل
صدام حسين الذي اتهمته واشنطن بتطوير

أسلحة دمار ش�امل .عق ٌد من الزمن انقىض 
ٍ
خدمات عامة ترقى
دون أن ي�رى العراقيون
إىل مس�توى الطم�وح ال�ذي ش�عروا ب�ه إثر
سقوط النظام السابق.
فعندم�ا دخلت الق�وات األمريكي�ة بغداد 
وأس�قطت تمثال صدام حسين الش�هري يف
س�احة الفردوس ،توقع كثيرٌ من العراقيني 
أن يصب�حَ العراق الوالية األمريكية الـ 51من
حي�ث الكهرباء واملاء وتط�ور البُنى التحتية
وقطاعات املال والتجارة ،وس�يصبح العراق
منافس�اً لبع�ض دول املنطق�ة ،وتحدي�دا ً
اإلمارات.
ُ
التوقع�ات والطموح�ات تالش�ت
تل�ك
بانفجار أول عبوة ناس�فة وس�يارة ملغومة
وعملي�ة اغتيال بكاتم ص�وت أدخلت العراق
يف دوام�ة عنف لم تنت�هِ بع�دُ ،فأ َ ْ
صـبَـح نبأ
مقت�ل فالن وقطع رأس آخ�ر جزءا ً من حياة
العراقيني اليومية وأم�را ً طبيعيا ً بالكاد يولد
ردة فع�لم�ناملتلق�ي.
وعندم�ا أس�قطوا نظ�ام العقي�د الليب�ي
الراح�ل معم�ر الق�ذايف يف ع�ام  ،2011كان
الليبي�ون يصبون ألن تصب�حَ بالدهم الغنية
بالنف�ط بمنزل�ة دبي جديدة .أم�ا اليوم فإن
َ
هاج�س س�يناريو صوم�ايل أو عراق�ي بات
يسيطر عليهم.
ه َّل�ل الث�وار وكّب�رّ وا لحل�ف النات�و وهو 
يقصف ليبيا ،وظه�رت الفتاوى ألكرب علماء
الوهابي�ة وعىل رأس�هم يوس�ف القرضاوي
تجيز االس�تعانة باألجانب لتخليص الشعب

الليب�ي من معم�ر القذايف ،وتعام�ل الثوار يف
ليبي�ا بإخالص م�ع هذه الق�وات والطائرات
القادم�ة من الجو لقصف قوات معمر ..لكن
ماذا حل بعد ذلك؟
قتل القذايف وتوقف القصف ،ودخلت البالد 
يف دوامة عنف ما زالت حتى اآلن تدفع ثمنها،
وها هو العالم يتفرج ملا يحصل يف ليبيا ،وإىل
توسع داعش وتنظيم القاعدة فيها ،ال يحرك
س�اكنا ً وال يري�د ،وذهب نف�ط ليبيا إىل قوى
العُ ـ ْدوَان ،ودخل مرتزقة العُ ـ ْدوَان يف معمعَ ة
الرصاع الداخيل إىل يومنا هذا.
ولسنا هنا يف صدد الدفاع عن نظام صدام 
حسين أو نظام معمر القذايف ،لك�ن البدائل
إلسقاط هذه األنظمة كانت أسوأ من النظام 
ذات�ه ..والتهليل والتكبري لألجنبي وهو يحتل
ً
جناية كبير ًة دفع�ت بالبالد إىل
ليبي�ا كان�ت
الهاوية.
ُ
العاصمة الليبية طرابلس وبنغازي
وخلت
م�ن أي�ة مظاه�ر احتفالي�ة ،ب�ل ال يس�مع
يف بنغ�ازي س�وى أزي�ز الرص�اص ودوي
االنفج�ارات يف مواجه�ات يومي�ة دامي�ة
بين الق�وات املوالي�ة للحكومة واملليش�يات
املتنافسة.
ُ
البعث�ات الدبلوماس�ية منذ مدة
وهجرت
مدينة بنغازي والتي يتواجد فيها املتشددون
من جماعة أنصار الرشيعة بعد أن نجحوا يف
طرد القوات املوالية للحكومة منها.
واآلن ويف بالدن�ا ،ف�إن امل�ؤرشات توح�ي
بالدخول يف نفس الس�يناريو -ال سمح الله-

إذا وقعت الـيَـمَ ـن يف قبضة املحتلني.
وبالع�ودة إىل العراق فقد ت�م اغتيال آالف
العلم�اء العراقيين ومنه�م م�ن ه�رب إىل
الخ�ارج ..الغ�رب ال يريد للعرب واملس�لمني 
النه�وض واالس�تفادة م�ن ثرواته�م ،ب�ل
يري�د لهم التخل�ف والتبعية ..لق�د قال وزير
الخارجي�ة األمريك�ي الس�ابق جيمس بيكر
ب�كل وقاح�ة« :س�نعيد الع�راق إىل العصر 
الحج�ري» ،وه�ي عب�ارة تنُـــ� ُّم عن حقد
الغ�رب وال�ذي يتخ�ذ ش�عا َر الديمقراطي�ة
وحقوق اإلنسان لتنفيذ أهدافه الخبيثة.
كان العراقي�ون يف معظمه�م يتمنَّـون أن
يحكمهم ش�ارون ،رئيس الوزراء اإلسرْ َ ائيْيل
الس�ابق ،وال�ذي ال يُع�رف عنه إال القس�وة
واإلجرام ،بدال ً ع�ن البقاء تحت هيمنة نظام 
ص�دّام وجمهوري�ة الخ�وف ،التي أسس�ها
بواسطة عدد غري قليل من مؤسساته األمنية
واالستخبارية ..لكن القوات الجديدة والزحف
القادم من الخارج أوجد للعراقيني سجن أبو 
َّ
باملواطنني وتفشت
غريب وامتألت املعتقالت
الطائفي�ة بكل قذارته�ا يف املجتمع ،وال يكاد 
يم�ر يوم واح�د دون أن تس�مع يف بغداد عن
انفجار سيارة مفخخة هنا أو هناك.
وبع�د أن حَ �لَّ الحاك� ُم املدن�ي الس�ابق 
َ
الجيش العراق�يَّ وكافة
للع�راق بول بريم�ر
مؤسس�اته ،األمنية واإلعالمي�ة ،وجد مئات
اآلالف م�ن العس�كريني أنفس�هم فج�أة يف
ُ
الجريم�ة املنظمة يف ظل
الش�ارع ،وانترشت
غياب أجه�زة الدول�ة وتحوّل الع�راق ،الذي

كان جمهوري�ة الخ�وف يف العه�د الس�ابق،
إىل جمهوري�ة ال ُّرع�ب ،وص�ار األحي�اء م�ن
العراقيين يصفون عراق ص�دام بأنه األكثر
أمن�ا ً واس�تقراراً ،واتخ�ذ من حالف�ه الحظ
منهم ،س�بيله إىل الهجرة خ�ارج البالد هربا
من املوت املنترش يف ُك ّل مكان ،بحثا ً عن األمن
الشخيص.
وس�وريا أيضاً ليس�ت بعيد ًة عن املشهد،
فحني استعانت املعارضة بالخارج للتخلص
من نظام بش�ار األس�د ،حل بسوريا ما حل،
ورضبت األزم�ة اإلنس�انية ُك ّل ربوع الوطن
ودخل�ت داعش وتنظي�م القاع�دة إىل القرى
وامل�دن الس�ورية لتع�دم الناس يف الش�وارع
وتنف�ذ أح�كام اإلعدام يف ُكلِّ مكان وتس�حل
وتذب�ح ُكلَّ مَ ن يخالفه�ا ،وكل ذلك بمباركة
الس�عودية وقط�ر وتركي�ا وأمري�كا وكل
املخالفني لنظام األسد.
وما يحد ُ
ُث يف محافظة عدن ،وبعد خروج
الجيش واللجان الش�عبية من بعض املناطق 
التي كانت تس�يط ُر عليها يؤرش إىل املستقبل
السيء ال�ذي ينتظ�ر ه�ذه املدين�ة إذَا ظ�ل
املحتلون فيها والدواعش وتنظيم القاعدة.
ُ
املجموعات املس�لحة املدعومة
وقد قامت
ٍ
بق�وات إماراتي�ة س�عودية بذب�ح عشرات
الباعة املتجولني يف ش�وارع عدن ،بـ«تهمة»
أنهم من الشمال ،وجابت سيارات يف شوارع
املدين�ة الجنوبي�ة ،تحم�ل مكبرات الصوت
تدع�و فيه�ا الش�ماليني ملغ�ادرة الجن�وب
وتحذرهم من البقاء فيه.

( ددعلالاا
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مقابلة 7

حوار مع ع�ضو م�ؤمتر احلوار الوطني عن حزب الر�شاد لـ «�صدى امل�سرية»:
تخلص اليمنيين من الهيمنة السعودية يشبه تخلص بني إسرائيل من سلطة فرعون
لدي معلومات مؤكدة أن رفع صور سلمان جاء بطلب سعودي لبعض القوى مقابل التدخل العسكري
اب ُن محافظة تعز ،والقياديُّ
يف حزب الرشاد ،وأح ُد مشايخ
التيار السلفي ،الشيخ محمد
طاهر أنعم ،ولكن األه َّم من
ُك ِّل تلك التصنيفات الهامشية
َ
الشيخ محمد ابن
هو أن
اليمن ويويل بالدَه ومصالحَ ها
اهتمامَ ه األو َل ،يرصِّ حُ
بقناعاته الوطنية بكل شجاعة
يف وقت أخرصت األموا ُل
السعودية الكثريَ ،ويحدّد 
َ
بوصلة مشاكل اليمن منذُ
عقود طويلة باتجاه الشمال،
من حيث تأتي ك ُّل الرشور
دائما ً من جارة السوء.
يلخص هذا الحوار رؤيةً
ً
ً
ً
وصادقة
وموضوعية
عميقة
ً
وثاقبة ألحداث اليمن ،وبما ال 
يدع مجاالً للشك بأن اليمنيني 
ً
 شافعية وزيودا ً
جميعا ً
وسلفيني ،شماليني وجنوبيني،
عىل قلب رجل واحد يف مواجهة
َ
اليمن
عدوان غاشم يستهدف
أرضا ً وإنساناً.

فمعظمُه�م أصح�ابُ تج�ارات ومصال�ح
وأموال ،ويرتبطون أحيانا ً بمصالحَ تجارية
ومالي�ة يف الداخ�ل السُّ �ـعُـ ْودِيّ  ،ولذل�ك
يقدمون هذه المصالح الش�خصية غالبا ً عىل
المصلحة الوطنية العليا.
ومن أهم أَسْ �بَـاب اس�تمرار هذا المرَض
هو الفترات الطويل�ة للبقاء على رأس تلك
األحزاب ،وع�د ُم التغيي�ر والتدوير المُفيض
لوصول الش�باب المتخلص م�ن المصلحية
ُ
الحال
والنظ�رة المنفعية الش�خصية ،وهذا
البئي�س يف الوض�ع الحزب�ي والس�يايس
ُ
الـيَـمَـن�ي أفضى لتغ� ِّو ِل م�رض الهيمنة
السُّ �ـعُـ ْو ِديّة ،واعتق�اد أم�راء آل س�عود
ٌ
حديقة خلفية لهم يجب
النافذين أَن الـيَـمَـن
أَن تدو َر يف فلكهم السيايس واالقتصادي ،وال
ُّ
يحق لها التح� ُّر ُر أ َ ْو النه�وض ،وإنما عليها
ً
ُ
َ
أَن تبقى راكع�ة منتظرة فتات المس�اعدات
حوار /صبري الدرواني
والهبات السُّ ـعُـ ْو ِديّة.
ولذلك لم تتحم�ل السُّ �ـعُـ ْو ِدي ُّة محاولة
  نطل�ب من األس�تاذ محم�د طاهر الـيَـمَـن الخروجَ عن النص السُّ �ـعُـ ْودِيّ ،
أنع�م تعريفن�ا والق�راء بنفس�ه يف نبذة س�وا ٌء أيام عيل صالح يف فرتة الغزو العراقي
صغرية.
للكوي�ت حي�ن كان للحكوم�ة الـيَـمَـني�ة
أنعم
طاهر
محم�د
أخوكم
اللـه،
حياك�م
ٌ
موق�ف مغاي�ر للتوج�ه السُّ �ـعُـ ْودِيّ ،
ٌ
ٌ
الرشعبي،
داعية إسْ �ـلاَ ٌّ
مي وناش�ط سيايس أ ّدى لمضايق�ة المغرتبي�ن الـيَـمَـنيي�ن
وإ ْعـلاَ
مي.
األبري�اء ،وقطع فت�ات المعونات التي كانت
ً
عض�و مؤتمر الحوار الوطني س�ابقا ،يف السُّ �ـعُـ ْو ِديّة تد َع ُم بها الميزانية الـيَـمَـنية
فريق الجيش واألمن ،عن حزب الرشاد.
حينه�ا ،ومحاولة إعاقة الوح�دة الـيَـمَـنية
ونائ�بُ رئيس مجلس ش�ورى الرش�اد ،الناشئة حينها.
وممثِّ ُ
�ل مدينة تعز يف الهيئ�ة العليا للحزب،
أو أيام عبدربه منص�ور هادي حين أرا َد
الماضية.
الثالث
السنوات
خالل
التح� ُوّل لل�دب ال�رويس ،والتعام�ل معه يف
إبان
بالمدينة
رية
س�احة
خطباء
أحد
الحُ
قضي�ة اس�تخراج نفط الجوف وم�ا حوله،
ث�ورة  2011والس�نوات التالي�ة ،وخطيب ف�زار روس�يا وعقد اتفاقيات خ�ارج النص
ألح�د جوام�ع تعز خالل الس�نوات الس�بع السُّ �ـعُـ ْودِيّ يف بداية فرتة حكمه ،وانترشت
األَخيرة ،وعضو رابطة علماء الـيَـمَـن.
إخب�ا ُر وجو ِد ث�روات مغيَّب�ة وممنوعة من
ـلاَ
ُ ماجستير يف َتأريخ الحضارة اإلسْ مية ،االس�تخراج؛ بس�بب الفيت�و السُّ �ـعُـ ْودِيّ
وأ ِعـــ ُّد لنيل درجة الدكتوراه حالياً.
الخف�ي ،فأدى ذل�ك التوجه لتش�ويه هادي
من�ارص لقضاي�ا الوح�دة اإلسْ �ـلاَ
مية
والضغ�ط عليه وقط�ع المعون�ات عنه ،فلم
والتقري�ب بي�ن طوائ�ف ومذاه�ب األم�ة ،يص ُم ْد كثيراً.
َ
ومحاربة التعصب والتكفير واإلرهاب.
أو يف الفترة األخي�رة الت�ي حاول�ت
الس�لطاتُ الـيَـمَـنية الخ�روجَ من الدوران
يف ظ�ل اس�تمرار العُ ـ� ْدوَان يف الفلك السُّ ـعُـ ْودِيّ  ،بفتح عالقات إضافية
ُ
جنون أصحاب
السُّ�ـعُ ـوْدِيّ وإيغال�ه يف س�فك الدم�اء مع مح�اور أ ُ ْخــرَى ،فج�ن
والتي كان آخرها الجريمة البش�عة بحق  الس�لطة يف المملكة ،وخرج�وا عن طورهم
املدنيين يف املخاء ..ترى م�ا املوقف الذي ليحاولوا اس�تخدا َم ُك ّل ما يملكون من سالح
يجب اتخ�اذه يف ح�ال اس�تمر العُ ـ ْدوَان وعالق�ات دولي�ة يف محاول�ة إذالل وتركيع
بسفك دماء األبرياء؟.
الـيَـمَـنيي�ن ،وإعادته�م لبي�ت الطاعة كما
الكربى
المشكلة
هي
الجار ُة السُّ ـعُـ ْو ِديّة
يظنون.
السياسيين
وكل
طويلة،
للـيَـمَـن منذ عقود
وبن�ا ًء عىل توصي�ف هذه المش�كلة فإن
الـيَـمَـنيين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم المَخرَجَ منها يجب أَن يكون مخرجا ً ش�امالً
الحزبي�ة والفكري�ة يعرف�ون ه�ذا األم� َر مدروس�ا ً بعناي�ة ،للتخلص م�ن ُك ّل مظاهر
ً
جيدا ويقرون به منذ س�نوات يف مجالس�هم الهيمنة والسيطرة السُّ ـعُـ ْو ِديّة ،واالستقواء
َ
الخ َّ
اصــ�ة واللق�اءات الحزبي�ة المغلق�ة ،بالسلاح والعالقات الدولي�ة ،ومنع امتالك
هي
والمتك�ررة
الدائم�ة
مش�كلتهم
ولك�ن
الـيَـمَـن للسالح االستراتيجي الذي تداف ُع
الخوف عىل المصالح ،والطمع يف المكاسب ،به عن نفسها من أَي اعتداء.

المكونات السياسية جزء من المشكلة والحل إنشاء حكومة
تكنوقراط لكفاءات يكون والؤهم للوطن وليس لألحزاب
الجارة السعودية هي المشكلة الكبرى لليمن منذ عقود
يجب علينا الصبر واإلصرار والتماسك الداخلي والمعونة اإللهية
التي تُستمد بأسباب الطاعة والعدل وإنصاف المظلوم
�ص الـيَـمَـنيي�ن م�ن الهيمن�ة عدو أ َ ْو مش�اكل داخلية وإرضابات وعصيان
فتخلُّ ُ
السُّ �ـعُـ ْو ِديّة الطويلة ليس أمرا ً س�هالً ،بل ليس له أَي هدف وطني.
ولذل�ك ف�إن التوق�ع أَن ه�ذه المكونات
هو أق�ربُ لتخلص بني إرسائيل من س�لطة
فرع�ون وهام�ان وجنودهم�ا م�ن األقباط السياس�ية تبح�ث ع�ن إ ْن َ
ـقـاذ الوط�ن أ َ ْو
المش�اركة يف الخ�روج من الوضع الس�لبي
المرصيين يف أيام موىس عليه السالم.
يج�ب أَن يكون تخلصا ً مبني�ا ً عىل الصرب الراهن هو توق ٌع مبال ٌغ فيه.
َ
الغ�رف المغلق�ة ه�ذه األيام
أتوق�ع أَن
واإلرصار والتماس�ك الداخلي ووض�وح
َ
وف�وق ُك ّل ذلك المعونة اإللهية التي والت�ي تحت�وي نقاش�ات طويل�ة لطل�ب
الرؤية،
ُتس�تمد بأَسْ �بَـاب الطاعة والعدل وإنصاف مش�اركة بع�ض القوى السياس�ية ال تؤدي
إال لتقدي�م طلبات مصالح ومواقع وتقاس�م
المظلوم واألمانة وما إليه.
حصص مبالغ فيها.
ولذلك ف�إن المقرتح العقالن�ي اليوم هو
  تع�رض بلدن�ا الـيَـمَ ـ�ن لعُ ـ ْدوَان
ب�اغ لي�س ل�ه أَي مبرر ،دم�ر إنشاء حكومة تكنوقراط لكفاءات مستقلة أ َ ْو
خارج�ي ٍ
فيه�ا ُك ّل مقوم�ات الحي�اة املصان�ع حزبية تشارك بشكل شخيص وبدون تكليف
واملستش�فيات والطرق�ات واملؤسس�ات حزبي ،بحيث يك�ون والؤهم للوطن وليس
الحكومي�ة ،وف�رض على الـيَـمَ ـنيين  للمكونات واألحزاب السياسية.
 برأيك�م م�اذا قدم�ت السُّ �ـعُـ ْو ِديّةحص�ارا ً جائ�را ً جوي�ا ً وبري�ا ً وبحري�اً..
إال أنن�ا ن�رى م�ن يخ� ُرجُ رافع�ا ً صورة للـيَـمَـن خالل الفرتة الماضية؟!.
قدمت دعما ً لبعض مشايخ القبائل وكبار
املل�ك السُّ�ـعُ ـوْدِيّ ويش�كره عىل تدمري
الـيَـمَ ـن وقت�ل أبنائه ..ما تعليقكم عىل الضباط والسياسيين واإل ْعـلاَ ميين ،وكوّنت
جيوب�ا ً من المرتزقة الذين ي َُق ِّدسُ �ون الريال
ذلك؟.
َر ْف ُع صور الملك السُّ �ـعُـ ْودِيّ كان أمرا ً السُّ ـعُـ ْودِيّ ومس�تعدون أَن يبيعوا و َ
َطنَهم
َ
وأرضهم من أجله.
طريفا ً والفتا ً للنظر ،فلم تكن للملك س�لمان
ً
وقدمت السُّ �ـعُـ ْو ِديّة قليال من المعونات
ص�و ٌر متداولة يف الـيَـمَـن قبل تلك الحادثة
َ
يمض المح�دودة والقليلة يف الم�دارس والطرقات
بداية العُـ ْدوَان السُّ �ـعُـ ْودِيّ ؛ ألنه لم
ِ
والتي ال تناس�ب شيئا ً مقابل عالقات الجوار
عىل توليه الملك سوى فرتة بسيطة.
ولذلك ت�م طبعُه�ا عىل عج�ل وتوزيعُها والقدرة المالية السُّ ـعُـ ْو ِديّة.
ميزانية الـيَـمَـ�ن قرابة  15مليا َر دوالر
بش�كل رسيع ،وذلك بطلب سعودي ورشط
حازم منهم مقابل الدعم والتمويل والتدخل ،يف الس�نة ،المتواف ُر منها ح�دود  12ملياراً،
ل�م تكن رفع ص�ور الملك س�لمان يف بعض والباق�ي عج�ز س�نوي ش�به دائ�م تضطر
المظاه�رات عفوي�ا ً أ َ ْو ش�عبياً ،وإنم�ا لديَّ الحكوم�اتُ الـيَـمَـني�ة َدائم�ا ً لالس�تدانة
معلوم�ات مؤك�دة وجازم�ة أَن رف�ع تل�ك بس�ببه م�ن ال�دول الخارجي�ة والمنظمات
الصور ج�اء بطلب س�عودي لبعض القوى الدولية لتغطيته.
ُ
ميزاني�ة السُّ �ـعُـ ْو ِديّة  265مليا َر
بينم�ا
مقابل التدخل العسكري.
فهي يف النهاية تمثيلية س�عودية إلظهار دوالر تقريبا ً يف السنة ،وهي تتجا َه ُل معاناة
َ
يكون دعمُها
وجود التقبل الش�عبي لهذا الغ�زو األَجنبي الميزانية الـيَـمَـنية ،وترص أَن
َ
طوال العقود الماضية للمرتزقة ،ولمشاريع
العُـ ْدوَاني.
ولألس�ف فإن م� َن يقبل�ون برفع صور باس�مها عن طريق الصندوق السُّ �ـعُـ ْودِيّ
حاكم الدولة المعتدية عىل الـيَـمَـن هم غالبا ً للتنمية.
ّ
ُ
تحرص على بقاء عجز الميزانية
وأظنهَا
من ابتيل بارتفاع منس�وب مرض المناطقية
ُ
أ َ ْو الشطرية أ َ ْو التعصب السيايس والطائفي .الـيَـمَـني�ة الس�تمرار تركي�ع الحكوم�ات
الـيَـمَـني�ة وتحسيس�ها بالعج�ز والحاجة
  يف ظ�ل ع�دم وج�ود حل س�يايس الدائمة.
ً
منظمة
وقدمت لنا السُّ �ـعُـ ْو ِديّة القاعدة
قري�ب يف األف�ق ..أال يفترض باملكونات
السياس�ية سد الفراغ السيايس بالذات يف وفكراً.
وقدم�ت لن�ا مؤخرا ً ه�ذا الدم�ار الكبير
ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلد؟.
يف وجهة نظري أَن المكونات السياس�ية ج�دا ً والذي لم تش�هد ل�ه الـيَـمَـ�ن مثيالً،
الـيَـمَـني�ة هي جزء من المش�كلة وليس�ت وسيكون سببا ً يف حالة حروب طويلة وعداء
حقيق�ي وج�ذري يف المنطق�ة خسر به آل
جزءا ً من الحل.
الس�نواتُ األَخير ُة يف السياسة الـيَـمَـنية سعود استقرارهم بطريقة غبية لم يحسبوا
ً
عبارة حسابها أ َ ْو يدرسوا آثارها المستقبلية.
جعل�ت معظ َم المكون�ات السياس�ية
ونح�ن ال نريد أَن نجعل الظلم والتخريب
عن تج ُمّعاتٍ انتهازي�ة مصلحية ،تبحَ ُث عن
التقاس�م والمناصب والحصص األ َ ْكثَر ،وإال ال�ذي تعرضن�ا ل�ه م�ن السُّ �ـعُـ ْو ِديّة منذ
انتقل�ت لإلعاقة ،والوقوف م�ع أ َ ِّي خصم أ َ ْو عق�ود طويلة س�ببا ً يف ع�داء وطن�ي دائم،

وإنم�ا ندع�و إلنه�اء مس�ببات ذل�ك الظلم
والتخريب والتدخل يف ش�ئوننا والتأثير عىل
قرارن�ا والتحك�م باقتصادن�ا ،حتى نعيش
كجيران مسلمين تحكمهم العالقات الحسنة
والتعاون األخوي المتبادل.
  ادعت الرياض أنها تشن عُ ـ ْدوَانها
عىل بلدنا بحجة إعادة هادي ورشعيته..
ما تعليقكم عىل ذلك؟.
هذا ع�ذ ٌر للتدخل السُّ �ـعُـ ْودِيّ الدائم يف
الـيَـمَـ�ن لمحاولة إضعاف�ه وإبقائه راكعا ً
له�م ،ول�م تع�دم السُّ �ـعُـ ْو ِديّة يف ُك ّل مرة
أعذارا ً واهية للتدخل يف الـيَـمَـن والتخريب
فيه.
يتخلص الـيَـمَـنيون من
ولذلك يجب أَن
َ
هذا البلاء الدائم وإال فسيس�تمرون لعقود
طويلة ش�عبا فقي�را ً ضعيفا ً مشردا ً يف بالد
الغربة يبحث عن حياة الكرامة التي افتقدها
يف بالده بس�بب الطبقة السياس�ية الفاسدة
الت�ي ارتهنت لمرتب�ات اللجن�ة َ
اصــة
الخ َّ
السُّ ـعُـ ْو ِديّة.
يف  1934تدخلت السُّ ـعُـ ْو ِديّة يف األرايض
الـيَـمَـني�ة واحتلته�ا يف ح�رب عُـ ْدوَاني�ة
معروفة بمربر منارصة اإلدرييس ضد اإلمام
يحيى.
ويف  1962دعم�ت السُّ �ـعُـ ْو ِديّة طرف�ا ً
(الملكيي�ن) ض�د ط�رف (الجمهوريي�ن)
لس�نوات الس�تمرار الح�رب األهلي�ة يف
الـيَـمَـن الشمايل.
ويف الس�بعينيات دخل�ت السُّ �ـعُـ ْو ِديّة
يف ح�رب حدودية م�ع الـيَـمَـ�ن الجنوبي؛
بسبب رشورة والوديعة ،ونرشت عن طريق
دعاتها دع�اوى كفر الـيَـمَـنيين الجنوبيين
وأنهم -بإطالق -شيوعيون كفرة.
ويف  1978قتل�ت السُّ �ـعُـ ْو ِديّة وأدواتها
يف الـيَـمَـ�ن الرئي�س إبراهي�م الحمدي يف
صنع�اء بعد محاولت�ه التحرر م�ن الهيمنة
السُّ ـعُـ ْو ِديّة.
ويف  1990آذت السُّ �ـعُـ ْو ِديّة المغرتبي�ن
الـيَـمَـنيي�ن يف أراضيه�ا وقطعت معونات
الـيَـمَـن بسبب الموقف من الغزو العراقي
للكويت.
ويف  1994دعم�ت السُّ �ـعُـ ْو ِديّة ح�رب
االنفصال وحاولت بكل قوة ماليا ً وسياس�يا ً
أَن تجهض الوحدة الـيَـمَـنية.
والي�وم يف  2015تتدخ�ل السُّ �ـعُـ ْو ِديّة
لمحاولة فرض إرادته�ا يف الـيَـمَـن ،ومنع
توص�ل الـيَـمَـنيي�ن لحل�ول تفاوضي�ة
تشاركية فيما بينهم.
إذا اس�تمرينا ش�عبا ً ذليالً ضعيف�ا ً قابالً
لتدخل السُّ �ـعُـ ْو ِديّين يف ش�أننا فلن ننهض
أبداً ،وس�نبقى يف دورات عن�ف متالحقة ال
نهاية لها.
نريد أَن نتحرر ،واللـه المستعان.
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الخيارات االستراتيجية هل دقت ساعة الصفر؟

محاف��ظ لح��ج :الخيارات االس��تراتيجية ينبغي أن تأتي رادعة وقوي��ة للتخلص من العدوان الس��عودي ومرتزقته في الداخل
القيادي الناصري حميد عاصم :يجب اإلس��راع في تش��كيل حكومة ومجلس رئاسي وكل القوى السياس��ية يجب أن تتحمل مسؤولية ما يحدث في البلد
الباحث ش��فيق األغبري :العدو الس��عودي تمادى كثير ًا والخيارات االستراتيجية باتت مطلوبة وملحة
 -محي الدين األصبحي:

أما َم ص َل�ف العُ ـ ْدوَان وتمادي�ه ال يثار يف الش�ارع الـيَـمَ ـني
هذه األيام سوى الخيارات االسرتاتيجية وهل باتت «ملحة» لردع
العُ ـ ْدوَان أم ال؟
يف األس�ابيع املاضي�ة ،كانت اللق�اءات والفعالي�ات القبلية يف
تزايد مس�تمر ،الجمي�ع أعلنوا تفويضهم املطلق للس�يد عبدامللك
الحوثي يف الخيارات االسرتاتيجية ،وإىل جانب هذا الحراك الشعبي
يرى سياس�يون وعلماء ومثقفون ومواطن�ون وجنودٌ أن الوقت
بات مناسباً لردع العُ ـ ْدوَان وإيقاف جرائمه.
وب�رزت القبيل�ة بثوبه�ا النقي يف مالم�ح الصم�ود والتحدي
للعُ ـ� ْدوَان ،وتعاط�ى القبييل بثيابه املتواضع�ة وبمظهره الذي ال 
يعرف االنكسار مع العُ ـ ْدوَان والحصار بثبات وعزيمة ال تلني.
ه�ذا التح�دي والثبات دف�ع قناتَ�ي الفتنة الجزي�رة وَالعربية
للتحذير من هذا االحتش�اد والدعوة للقبائ�ل للعَ ودة إىل صوابهم،
كما يقول السيايس البارز والقيادي يف التنظيم الوحدوي الشعبي
النارصي حميد عاصم.
ويق�ول عاص�م لصحيفة «صدى املسيرة»« :التعبئ�ة العامة
والش�املة تش�مل ُك ّل فئ�ات الـيَـمَ ـ�ن ومنها رشيح�ة القبائل
والذين لهم باع كبري يف النضال ولهم باع طويل يف العمل السيايس،
سواء يف العمل املدني أ َ ْو الرصاع السيايس وَال بد أن يكون لهم باع
يف العمل الوطني أيضاً».
ويشير عاصم إىل أن هذه القبائل له�ا دور حازم وفاعل وعىل
املواطنني أن يتحدوا جميعاًُ ،كلٌّ بمجاله ،س�واء بالحشد والتعبئة

العامة؛ وذلك للدفاع عن العرض وعن املال وعن الديار.
وخالل فرتة العُ ـ ْدوَان والتي اس�تمرت ألكثر من أربعة أش�هر
ظل�ت البالد ب�دون رئي�س أ َ ْو حكومة يف فراغ دس�توري ،وهو ما
يس�توجب عىل جمي�ع الق�وى السياس�ية اإلرساع يف اس�تكمال
مؤسسات الدولة ..هكذا يقول عاصم.
ويرى القي�ادي النارصي أن الخيارات االستراتيجية يجب أن
تش�مل رضورة اإلرساع يف اس�تكمال مؤسس�ات الدولة وذلك من
خلال تعيني رئي�س جمهورية ونائب�ه وتش�كيل مجلس رئايس
وبعدها رئاس�ة الوزراء أ َ ْو الحكومة وبقية املؤسسات ،مُشريا ً إىل
أنه إذا تم تفعيل هذه املؤسس�ات س�يتم تفعي�ل الجبهة الوطنية
ملواجه�ة العُ ـ� ْدوَان والت�ي س�تقوم بحش�د الش�عب الـيَـمَ ـني
ملواجه�ة ه�ذه العدو ،حتى ول�و كان هناك ف�ارق يف القوات التي
نمتلكها وبني القوات والعتاد الكبري التي يمتلكه العُ ـ ْدوَان لكن يف
األخري نحن أصحاب حق ومنترصون بإذن الله مهما كان الفارق.
ووجّ ه حميد عاصم العديد من الرسائل إىل القوى السياسية يف
الداخل والخارج َقائالً :إن السياس�يني يتحملون مسؤولية كاملة
عم�ا يجري يف البلد؛ ألنه�م أداروا البلد بغري حكمة وَبحقد وأنانية
وبغضاء وأداروا الوطن بغري وطنية ،لذلك وصلنا إىل ما وصلنا إليه
اليوم ،أما الرسالة الثانية فقد وجهها إىل السياسيني املوجودين يف
الخارج والذين يرتهنون للخارج َقائالً :بأن يتقوا الله يف أنفس�هم
ويف وطنه�م وأن ينظ�روا إىل «بريم�ر» وما صنع�ه يف العراق منذ
 2003بعد دخول أمريكا إىل العراق التي لم تهدأ لحظة واحدة.
كما دعا حميد عاصم السياسيني يف الداخل إىل القيام بدورهم
الوطن�ي يف مواجهة هذا العُ ـ� ْدوَان ودعم ُك ّل الخي�ارات التي من
شأنها إيقاف وردع هذا العدو ،كاشفا ً عن وجود مبادرة ووساطة

ُقدمت من قبل املؤتمر الش�عبي العام إليقاف االقتتال يف محافظة
تعز قبل أيام ،لكن هذه الوس�اطة وه�ذه املبادرة رفضت من قبل
املخاليف ومليش�ياته ،الفتاً أن أي طرف يرفض أية وس�اطة لوقف
االقتت�ال فهو يتحم�ل ُك ّل املس�ؤولية التي س�تؤول إليها األمور،
وعىل الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم يف إيقاف االقتتال الداخيل،
ويجب أن يدرك هؤالء بأن التأريخ لن يرحمهم سواء أكانوا مع أ َ ْو
ض�د ،وأن التأريخ كفيل أن يفرز هذه املواق�ف حتى لو كان اآللة
أ َ ْو املكين�ة اإلعْ ــلاَ مية للغ�زاة واملحتلني واملرتزقة قوية جداً ،لكن
التأريخ كفيل بأن يفرز من هو عىل الحق ومن هو عىل الباطل.

تغيري إقليمي

أما املحلل السيايس أحمد البحري فقد أكد يف ترصيح لصحيفة
«صدى املسرية» أن الخيارات االستراتيجية التي دعا إليها السيد
القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي والتي س�يتم تنفيذها يف القريب
العاجل لها انعكاسها وارتدادها التي سيؤثر عىل املنطقة العربية
وليس عىل الـيَـمَ ـن فحس�ب .م�ن جهته يؤكد أحمد عون محمد
صال�ح جريب محافظ لحج بأنه وأَبْـنَـاء املحافظة مع الخيارات
االستراتيجية الت�ي دعا إليه�ا الس�يد القائد عبدامللك ب�در الدين
الحوث�ي وأنهم م�ع الرشفاء يف تخلي�ص البلد من ه�ذا العُ ـ ْدوَان
الظالم.
كما يؤكد املحافظ جري�ب يف ترصيح خاص لصحيفة «صدى
املسرية» ،وقوف أَبْـنَـاء لحج ضد املرتزقة والعمالء والقاعدة التي
صدّرته�ا الس�عودية ،مُشيرا ً إىل أن هذه الخيارات االستراتيجية
ينبغ�ي أن تأتي رادعة وقوي�ة للتخلص من العُ ـ ْدوَان الس�عودي
ومرتزقته من ما يس�مى بالقاعدة ومليشيات هادي وكل العمالء

الذين أصبحوا اليوم يهددون حياة املواطنني.
ويرى الباحث واملدير العام الس�ابق للرتجمة واملخطوطات يف
وزارة الثقافة ش�فيق األغربي أن الخيارات االسرتاتيجية مطلوبة
وملحة بش�كل كبير جدا ً ألن العدو الس�عودي تم�ادى َكثريا ً ولم
يس�تبق ش�يئاً ،فقد دم�ر ُك ّل يشء حتى الرضوريات اإلنس�انية
ِ
م�ن أدوي�ة وصوامع غلال ومطاح�ن ومستش�فيات وخزانات
مياه ووق�ود ولم يبق يشء ،حتى البنية العس�كرية دمرها كامالً
من أعىل مس�توى إىل أصغر مس�توى ،ولهذا يجب أن ال ينبغي أن
نتعام�ل مع الس�عودي بتواض�ع أَوْ دونية فعندم�ا تعاملنا معها
بدوني�ة وتواض�ع تعودن�ا عليها ،والي�وم عندما أردن�ا أن نعطي
ألنفسنا قيمة غضبت وفقدت صوابها.
علماء ضد العدوان
ويؤك�د رض�وان الوجيه عض�و رابط�ة علم�اء الـيَـمَ ـن أننا
كعلم�اء نتحم�ل مس�ؤولية كبيرة أَمَ ــ�ام الله تجاه م�ا يحدث
ألطفالنا ونسائنا وأَبْـنَـائنا من قتل ودمار وعُ ـ ْدوَان طال أمده.
ويشير الوجيه إىل أن صمت العلماء عىل هذه الجرائم يعني
مش�اركتنا فيها ،مضيفا ً رسالة للعُ ـدْوَان السعودي ومرتزقته
يج�ب أن تصل وه�ي أن أوالدنا موجودون يف س�احات الرشف
وَالع�زة يخوضون معارك الحق واالنتصار بإذن الله ،وس�نقدم 
أموالنا وأنفس�نا وكل ما نملك لدعم الجيش واللجان الش�عبية
يف مواجه�ة هذا الع�دو املتغطرس ،وسنس�تمر يف دعم التعبئة
الشاملة والخيارات االستراتيجية ولن يهدأ لنا بال حتى ندحر
هذا املحتل ومرتزقته ونخمد ُ
ك ّل مؤامراتهم.

 30وقفة ولقا ًء قبلياً ومهرجاناً �شعبياً خالل �أ�سبوع

قبائل اليمن تواصل االحتشاد وتعلن التأييد المطلق للسيد عبدالملك الحوثي في تنفيذ الخيارات االستراتيجية
 -خاص:

لم تهدأ القبائل خالل هذا األس�بوع ..االحتش�اد 
تواص�ل يف أكث�ر من م�كان وأكثر م�ن محافظة..
ولس�ان حال الجميع :فوضن�اك فوضناك يا قائدنا
فوضناك.
مديري�ة الثورة بالعاصمة صنع�اء أمس أقامت
مهرجان�ا ً جماهريي�ا ً حاش�دا تأييدا ً ألي�ة خيارات
رادع�ة للعُ ـ� ْدوَان ،مؤكدي�ن اس�تعدادهم الكام�ل
لتحم�ل املس�ؤولية يف س�بيل س�يادة واس�تقالل
الـيَـمَ ـن.
كم�ا ن ّ
ظ�م أَبْـنَـ�اء مديري�ة الوح�دة بأمان�ة
العاصم�ة أم�س مهرجان�ا ً تعبوي�ا ً إلعْ ــَل�اَ ن بدء
تحرك أَبْـنَـاء املديرية لرفد جبهات الجهات املقدس
ب�كل ما يل�زم ل�ردع العُ ـ� ْدوَان ولتنفي�ذ الخيارات
االسرتاتيجية الكبرية.
ويف الوقف�ة االحتجاجي�ة الكبرى لقبائ�ل بالد 
ال�روس بس�نحان الس�بت طالب�ت القبيلة برسعة
تنفيذ الخيارات االسرتاتيجية سياسيا ً وعسكرياً.
كما عق�دت قبائ� ُل الحيم�ة الداخلية ،الس�بت
امل�ايض ،لقا ًء موس�عاً ،أك�دت عىل إعْ ــَل�اَ ن النفري
العام ملواجهة العدو السعودي.
ويف مديري�ة آزال نظ�م أبناؤه�ا ومش�ايخها
مهرجان�ا ً حاش�داً ،الس�بت امل�ايض ،حي�ث قدموا
عرض�ا ً عس�كريا ً رمزي�ا ً وإنش�اديا ً مقاوم�ا ً ض�د
العُ ـ� ْدوَان الس�عودي وحلفاءه�م ودعم�اً للتعبئة
الشاملة والخيارات االسرتاتيجية.
املج�ازر وجرائ�م العُ ـ� ْدوَان البش�ع يف أكثر من
محافظة كانت حارض ًة وبق�وة يف املهرجان الكبري
الذي نظمه أَبْـنَـاء ومش�ايخ مديرية معني بأمانة
العاصمة السبت املايض.
كم�ا نف�ذ موظفو الس�لطة املحلي�ة بمحافظة
ً
وقفة أخرى ،الس�بت ،أعلنوا فيها وقوفهم
صنع�اء
مع الخيارات االسرتاتيجية وأنهم جاهزون بكل ما
يملكون لدحر العدو ومرتزقته املعتدين.
ونظم أَبْـنَـاء مديريتَي حراز ومناخة ،الجمعة،
وقفة ولقا ًء قبلياً ،مؤيد ًة للخيارات االستراتيجية،
وأك�دوا على  جهوزيته�م يف تنفي�ذ الخي�ارات
االسرتاتيجية ملجابهة العدو السعودي وحلفائه.
ّ
ونفذ مشايخ وعقال وشباب قبيلة بني الحارث،
الخمي�س ،وقف�ة مؤي�دة للخيارات االستراتيجية
ومعلنين جهوزيته�م للدف�اع ع�ن الوط�ن ،داعني 
القبائ�ل الـيَـمَ ـني�ة إىل التوح�د يف مواجَ ه�ة العدو

السعودي األمريكي.
ويف مديرية التحري�ر بالعاصمة التقى علماؤها
موس�ع ،شددوا عىل
وش�بابها ومش�ايخها يف لقاء
ٍ
رسع�ة تنفيذ الخي�ارات االستراتيجية؛ ألنها تمثل
انتصارا ً حقيقياً للشعب الـيَـمَ ـني.
كما نظم مش�ايخ وعقال وسياس�يون ومثقفو 
وعلم�اء صنعاء القديم�ة مهرجانا ً حاش�داً؛ تأييدا ً
للخي�ارات االستراتيجية ،مؤكدي�ن أن�ه ال م�كان
للعملاء واملرتزق�ة وأنهم وم�ا يملكون ف�داءٌ لهذا
الوطن.
ويف مديري�ة الصافي�ة أق�ام أَبْـنَـاؤه�ا ي�وم 
االثنني مهرجانا ً جماهرييا ً حاش�داً دعماً للخيارات
االستراتيجية وتقوية للجبهة الداخلية ،كما قدموا
يوم الخميس قافلة غذائي�ة متنوعة وأَيْـضا ً مبالغ
مالية كبرية ومجوهرات.
وخرجت النس�اء يف منطقة س�نحان بمحافظة
صنع�اء يف وقف�ة مؤي�دة للخيارات االستراتيجية
ورفضاً للعُ ـ ْدوَان.
ويف لق�اء قبلي أعل�ن أَبْـنَـ�اء مديري�ة جحانة
بخ�والن الطي�ال ،االثنني املنرصم ،ع�ن جهوزيتهم
الكاملة للخيارات االستراتيجية القادمة ،مؤكدين
تفويضهم املطلق لقيادة الثورة.
ونف�ذ أَبْـنَـ�اء مديري�ة معني ،الثالث�اء ،فعالية
للتعبئة الش�املة تح�ت عنوان «فوضن�اك»؛ دعما ً
للتح�رك الش�عبي املب�ارش يف س�ياق الب�دء بتنفيذ
الخيارات االسرتاتيجية.
ويف بن�ي حش�يش جهّ �ز رجاله�ا ونس�اؤها،
الثالث�اء ،قافلة غذائي�ة من الخضروات والفواكه
وامل�واد الغذائي�ة دعم�اً للجيش واللجان الش�عبية
للبدء يف الخيارات االستراتيجية وأعلنوا أَيْـضا ً رف َد
الجبهات بالرجال لتنفيذها.
كم�ا خرج�ت نس�ا ُء حج�ة لدع�م الخي�ارات
االسرتاتيجية وأكدن دعمهن املطلق لهذه الخيارات
ودعم التعبئة الشعبية مهما كانت التضحيات.
كما نظم أَبْـنَـ�اء املحافظة ،يوم الثالثاء ،وقفة
مؤيدة للخيارات االسرتاتيجية ورضورة تنفيذها.
ويف محافظ�ة تع�ز أيّ�دت عن�ارصُ الجي�ش
الـيَـمَ ـن�ي واللجان الش�عبية يف املحافظة الثالثاء
املنصرم دعو َة قائد الثورة الس�يد عبدامللك الحوثي
للخي�ارات االستراتيجية ،مؤكدين على صمودهم
وتقدمهم ضد عنارص القاعدة يف املحافظة.
وخرج�ت نس�ا ُء ذم�ار ،ي�وم الثالث�اء املايض،
متحدي�ات للعُ ـ� ْدوَان ،معلنات تأييده�ن للخيارات

االستراتيجية ،مقدمات أبناءه�ن وما يملكن فداء
لهذا الوطن.
ويف ي�وم االثنين خرج�ت تظاه�رة حاش�دة يف
مديرية ميفعة عنس دعماً للخيارات االسرتاتيجية،
كم�ا قدم أدباء وش�عراء املدينة صباحية ش�عرية؛
تندي�دا ً بجرائ�م العُ ـ� ْدوَان وتأيي�داً للخي�ارات
االسرتاتيجية.
ونف�ذ ي�وم  الجمع�ة مش�ايخ وسياس�يون
وش�خصيات اجتماعي�ة ،بمحافطة ذم�ار ،وقفة
مؤي�دة للخي�ارات االستراتيجية ،ودع�وا ُك ّل
الـيَـمَ ـنيني إىل التوحد يف مجابهة العُ ـ ْدوَان.
ويف ي�وم الثالث�اء ن ّ
ظ�م أَبْـنَـ�اء مدين�ة ذمار،
وقف�ة مؤي�دة للخي�ارات االستراتيجية ورافضة
لجرائم العُ ـ ْدوَان ،كما نظم أَبْـنَـاء مدينة املحويت
وقف�ة احتجاجي�ة من�ددة بالعُ ـ� ْدوَان ومؤي�دة يف
نفس الوقت للخيارات االستراتيجية وجهوزيتهم
لتنفيذها.
ويف مديرية العرش بالبيضاء خ�رج أَبْـنَـاؤها،
ي�وم الس�بت ،يف وقف�ات احتجاجي�ة مؤي�دة لكل

الخي�ارات وأنه�م وأوالده�م وأمواله�م جاه�زون
ملواجهة العُ ـ ْدوَان السعودي ومرتزقته.
أما يف مدين�ة البيضاء فنفذت ع�د ٌد من القبائل
وقف�ات احتجاجية لتأييد الخيارات االستراتيجية
ودعم التعبئة الشاملة.
ونف�ذت قبائ�ل ومش�ايخ محافظ�ة عم�ران
يوم الس�بت وقف�ة احتجاجي�ة كبرية أك�دوا فيها
اس�تعدادهم الكام�ل يف مواجه�ة الع�دو ضم�ن
الخيارات االسرتاتيجية التي دعا إليها قائد الثورة.
كم�ا نظ�م أَبْـنَـ�اء قبائ�ل خم�ر وبن�ي رصيم
بمحافظة عمران وقف�ة وطنية تأييدا ً ألية خيارات
تُ ْق ِد ُم عليها قيادة الثورة لردع العُ ـ ْدوَان.
ويف منطق�ة جبل يزيد ن ّ
ظم مش�ايخ ومثقفون
ً
وقف�ة لتأييد الخيارات االستراتيجية
وسياس�يون
وجهوزيتهم العالية لتنفيذها..
ُ
مشايخ مديرية ثال ،جلسة
ويف يوم الثالثاء عقد
موس�عة ،خرجت بموافقتهم الكاملة واستعدادهم
الكامل لتنفيذ الخيارات االستراتيجية مهما كانت
التضحيات.

ويف يوم األ َ ْربعَ ـاء ش�هدت مديري�ة حوث وقفة
ً
إدان�ة واس�تنكاراً للجرائ�م العُ ـ ْدوَان،
احتجاجية؛
وأعلن�ت ح�ق ال�رد والدف�اع ع�ن النف�س والع�زة
والكرام�ة وأم�ن وس�يادة الوطن ضم�ن الخيارات
االسرتاتيجية.
ونظ�م قبائ�ل منطق�ة الش�عراء بمحافظ�ة
الجوف لق�اء قبليا ً وعاه�دوا الله وقائدهم الس�يد
عبدامللك بدر الدين الحوثي يف امليض يف ُك ّل الخيارات
املطروحة لدحر العدو ومرتزقته مسخرين ذلك ُك ّل
ما يملكون.
ضمت نس�اء الجوف صوتهن إىل صوت الشعب
الـيَـمَ ـني يف مجابهة الع�دو ضمن إطار الخيارات
االسرتاتيجية يف لقاء كبري يف منطقة الشعراء.
ويف مديري�ة خ�ب والش�عف ومنطق�ة اليتم�ة
بالج�وف يواص�ل أَبْـنَـاؤه�ا نضاله�م الوطن�ي،
معلنين اس�تعدادهم للدخول يف مرحل�ة الخيارات
االسرتاتيجية يف أية لحظة يحددها قائد الثورة.
نظم أَبْـنَـاء منطقة دهم االثنني املنرصم وقفة
كبرية للتنديد بجرائم العُ ـ ْدوَان واستعدادهم الكبري
لتنفيذ الخيارات االسرتاتيجية..
ويف ي�وم الثالث�اء عقد ع�دد من قبائ�ل الجوف
لقاء واس�عاً أيدوا فيه ُك ّل الخيارات لدحر العُ ـ ْدوَان
ومرتزقته.
كم�ا عقد أَبْـنَـاء املحافظة لق�ا ًء قبليا ً يف مركز
مديري�ة الحمي�دات بمحافظة الج�وف ،األ َ ْربعَ ـاء،
مؤكدي�ن جهوزيته�م العالية وتأييده�م للخيارات
اإلسرتاتيجية يف مواجهة العُ ـ ْدوَان السعودي.
ونظ�م مش�ايخ وأَبْـنَـ�اء مديري�ة الضح�ي يف
الحديدة وقفة احتجاجية كبرية يؤكدون صمودهم
يف وجه العدو وجاهزين لكل الخيارات.
ويف يوم الثالثاء عق�د أَبْـنَـاء محافظة الحديدة
لقاء قبلياً أكدوا فيه جهوزيتهم الكاملة يف مجابهة
العُ ـ ْدوَان السعودي األمريكي املستمر عىل بلدهم يف
إطار تنفيذ الخيارات االسرتاتيجية.
ويف مديري�ة جبلة بإب نفذ مش�ايخها وعقالها
وش�بابها وش�عراؤها وقف�ة احتجاجية موس�عة،
الس�بت ،طالب�وا فيه�ا برسع�ة تنفي�ذ الخي�ارات
االستراتيجية ،معلنين  تفوي�ض القائ�د يف ُك ّل
الخيارات التي يطرحها لتخليص البلد من العُ ـ ْدوَان
ومرتزقته.
كما نظ�م أَبْـنَـاء مديرية بعدان يف محافظة إب
وقفة قبلية تأييداً لتنفيذ الخيارات االسرتاتيجية يف
سبيل الدفاع عن سيادة الوطن.

( ددعلالاا
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العدوان السعودي األمريكي يعمق مأساة المدنيين
 14غارة تركزت على المباني السكنية والمدارس بمديرية ضحيان بصعدة
العدوان يلقي قنابل محرمة دولي ًا في إب شبيهة بتلك التي ألقاها في جريمة فج عطان
استشهاد  5مواطنين بينهم طبيبان في محافظة الحديدة في قصف استهدف مركز ًا صحي ًا ومدرسة
 خاص:َ
واص� َل العُ ـ� ْدوَا ُن الس�عودي األمريك�ي خلال
َ
قصفه لألحياء السكنية واملنشآت
األس�بوع املايض
الصناعي�ة ومنازل املواطنين يف معظم محافظات
الجمهورية ،ما أدى إىل استشهاد وإصابة العرشات
من املدنيني وتهدم الكثري من املنازل.
وش�ن طريان العُ ـ ْدوَان السعودي األمريكي يوم 
أمس سلس�لة من الغارات عىل عدد من محافظات
الجمهوري�ة ،حي�ث استش�هد  5مواطنين بينه�م
أطفال ونساء يف قصف عىل منطقة سفيان.
محافظ�ة صعدة كالع�ادة تص�درت القائمة يف
املحافظات املس�تهدفة ،فطائرات العُ ـ ْدوَان ال تربح
مديرياتها ،وال املدفعية والقصف الصاروخي هدأ يف
نس�ف األحياء ومس�اكن املواطنني ،وظل العُ ـ ْدوَان
بوجهه القبيح يمارس أبش�ع أنواع اإلجرام يف هذه
املحافظة.
وواص�ل الطيران الس�عودي األمريك�ي قصفه
على محافظ�ة صع�دة مس�تهدفا ً منطق�ة بن�ي
صي�اح بمديرية رازح ،وأصيب�ت طفلة بجروح إثر
اس�تهداف طريان العُ ـ ْدوَان أربعة منازل ومس�جدا ً
بقرية األرشاف يف منطقة مران بـ  6غارات.
وش�ن طريان العدو الس�عودي الغاش�م مس�اء
أم�س  6غارات جوي�ة عىل منطقة م�ران بمديرية
حيدان محافظة صعدة.
وش�ن طريان العُ ـ ْدوَان الس�عودي الغاشم ست
غ�ارات جوية مس�اء أمس عىل منطق�ة مران أدت
إىل تدمري بيت أحد املواطنني بالكامل وترضر منازل
مجاورة.
ومن بني األنقاض ينتش�ل أه�ايل صعدة ُك ّل يوم 
جثث ألبري�اء جراء هذا القص�ف ،فمدينة ضحيان
كان�ت على موع�د م�ع القص�ف ،وش�ن الطريان
الس�عودي األمريك�ي  14غارة تركزت على املباني
السكنية واملدارس.
كم�ا ش�ن العُ ـ� ْدوَان ّ
الس�عودي األمريكي ثالث
غارات جوية ،دمر من�ازل يف مدينة صعدة القديمة
ومنطقة رحبان بمحافظة صعدة.

واستش�هد رج� ٌل وزوجته إثر قص�ف العُ ـ ْدوَان
ّ
الس�عودي األمريكي بأربع غارات جوية عىل منازل
يف منطقة غمار بمديرية رازح محافظة صعدة.
كم�ا استش�هد طف� ٌل وأصي�ب ثالث�ة آخ�رون
بج�روح يف ع�دة غ�ارات جوي�ة ش�نّتها طائ�رات
العُ ـ ْدوَان ّ
الس�عودي األمريكي يوم الجمعة املاضية
على مناط�ق متع�ددة بمديريتي حيدان وس�اقني 
بمحافظة صعدة.
وي�وم األربعاء امل�ايض كان الطريان الس�عودي
األمريك�ي يح�وم يف س�ماء املحافظ�ة ،باحث�ا ً عن
ضحايا جدد ،وعن دماء جديدة ،فشن غارات عنيفة
اس�تهدفت منازل املواطنني يف مدين�ة ضحيان ،ما
أدى إىل ج�رح أربع�ة أش�خاص بينه�م طفلة ،وإىل
ً
إضاف�ة إىل نفوق ع�دد من
تدمير أربع�ة من�ازل،
املوايش.
ورف�ع قص�ف وحص�ار العُ ـ� ْدوَان ّ
الس�عودي
األمريك�ي ملحافظة صعدة من وتيرة أزمة النقص
الحاد يف مياه الرشب التي يعاني منها أهايل مديرية
كتاف رشق املحافظة منذ سنوات.

وظل�ت صعدة خلال األش�هر األربع�ة املاضية
ترزح تحت وطأة القصف والحصار دون أن يلتفت
إليه�ا ضمري العالم ،لكن هذا األس�بوع كانت هناك
مح�اوالت ملعرفة ما يج�ري على األرض ،حني زار
منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف الـيَـمَ ـن
ُ
املحافظة ،فف ِجعَ له�ول ما رأى من
يوهانس ف�ان
دمار وخراب.
وكان ملحافظ صع�دة محمد جابر عوض خالل
األس�بوع زي�ارات متعددة لع�دد م�ن املناطق التي
طالها العُ ـ ْدوَان ،فتفق�د املحافظ محطة الكهرباء
الت�ي دمرها العُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريكي بش�كل
كيل ،ما أدى إىل خروجها عن الخدمة.
وخلال الزي�ارة ،ق�ال املحافظ ع�وض :إن هذا
العم�ل العُ ـ ْدوَان�ي الغاش�م لقوى الرش اس�تهدف
اإلنس�ان الـيَـمَ ـني ومقدراته الت�ي تعترب ملك ُك ّل
الـيَـمَ ـنيين ول�م يس�تهدف حزباً أَوْ فئ�ة بعينها،
مؤك�داً أن ه�ذه الجرائم العُ ـ ْدوَانية من الس�عودية
وحلفائه�ا يف اس�تهداف البني�ة التحتي�ة ملحافظة
صع�دة وتدمريها عم ٌل يس�تنكره الجميع وال تقره

القوانني السماوية وال البرشية.
واستش�هد  4مواطنني بينهم امرأة يوم الجمعة
املاضي�ة إثر قصف طريان العُ ـ ْدوَان الس�عودي عىل
عدد من مناطق ومديريات محافظة صعدة.
وشن طريان العُ ـ ْدوَان السعودي عدة غارات عىل
مديري�ة رازح ،ما أدى إىل استش�هاد رجل وزوجته
وإصابة  4آخرين ،باإلضافة إىل تدمري منزل وترضر
آخر.
كما استش�هد مواطنان اثنان جراء اس�تهداف
طيران العُ ـ ْدوَان الس�عودي ملنطقة باقم الحدودية
بعرش غارات جوية ،مس�تهدفاً أماكن متفرقة من
املنطقة.
كما ش�ن طيران العُ ـ ْدوَان الس�عودي  4غارات
عىل منطق�ة آل الصيفي بمديرية س�حار وغارتني 
على مدينتي صع�دة ورحبان ،أس�فرت عن إصابة
مواطن واحد.
ٌ
سبعة آخرون بجروح
وَاستشهد طفالن وجُ رح
بليغ�ة ،يوم الخميس املايض ،ج�راء قصف الطريان
الس�عودي األمريكي ،كما ترضرت عدد من املنازل،

إب :استشهاد  15وإصابة  20في قصف على قرية
شرعة بيت الحدي -مديرية الرضمة
وم�ن ش�مال الش�مال بمحافظة صعدة إىل وس�ط الـيَـمَ ـن ،حيث ش�ن طريان العُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريك�ي عرش غارات عىل معس�كر األمن املركزي
بمحافظة إب ،دون وقوع ضحايا.
وتعرض املعسكر إلصابات متوسطة يف املنشآت واملباني التابعة له نتيجة العُ ـ ْدوَان السعودي.
واستشهد  15مواطنا ً وأصيب  20آخرون يف استهداف العُ ـ ْدوَان لقرية رشعة بيت الحدي بمديرية الرضمة باملحافظة..
وقال مدير رشطة املحافظة العميد الركن محمد الشامي إن العُ ـ ْدوَان السعودي الغاشم شن أَيْـضا ً عدة غارات أ ُ ْ
خـ َرى يف إطار مديرية الرضمة يف ُك ٍّل من
منطقة األجلب وحصن انسب وغارتني عىل نقطة أمنية عىل حدود املديرية إلاَّ أَنه لم يسفر عنها أية ضحايا أ َ ْو إصابات يف األرواح جراء هذه الغارات الرببرية
والهمجية للطريان السعودي املعادي ألمن واستقرار الوطن.
كما استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران بمحافظة إب يوم السبت املايض يف غارة لطريان العُ ـ ْدوَان السعودي الغاشم عىل مدينة إب.
وكان طريان العُ ـ ْدوَان السعودي الغاشم قد قام بطلعات جوية مكثفة خالل اليومني املاضيني يف سماء مدينة إب واملناطق املجاورة لها وذلك لبث الرعب
بني أوساط املواطنني وإ ْر َهـابهم خصوصا ً بني األطفال والنساء.
ُ
طائرات العُ ـ ْدوَان ّ
السعودي األمريكي مساء األربعاء غارة عىل منزل محافظ محافظة لحج.
ويف محافظة لحج شنت

المركز اليمني لحقوق اإلنسان :اآلالف من
المواطنين فقدوا أعمالهم بسبب استهداف
العدوان لألسواق والمحالت التجارية والمصانع
 خاص:أكد تقري ٌر صاد ٌر عن املر َكز الـيَـمَ ـني لحقوق اإلنسان أن اآلالف من املواطنني الـيَـمَ ـنيني 
فقدوا أعما َلهم؛ بس�بب اس�تهداف العُ ـ ْدوَان السعودي األمريكي لألس�واق واملحالت التجارية
واملصان�ع والفنادق والعديد من املمتل�كات الخاصة التجارية ،ما س�بَّبَ بطالة وجوعا ً وفقرا ً
بني أوساط الضحايا.
كما س�بّب العُ ـ ْدوَان -بحس�ب التقرير -يف حاالت نزوح بأعداد كبرية تقدر بمليون ونصف
يف ظل شحة املساعدات اإلنسانية من قبل منظمات اإلغاثة.
ورص�د التقرير جرائم العُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريكي ،حيث ش�هدت محافظة حجة قصفا ً
س�عوديا ً عىل منطقة امليس�ار بمديرية بكيل املري الحدودية نتج عن ُه استشهاد ثمانية وجرح
سبعة آخرين ،كما شهدت مديرية حرض قصفا ً مدفعيا ً سعوديا ً مكثفاً.
واس�تهدف طيران التحالف بأرب�ع غارات جوية فندق رصح س�بأ بمدين�ة حرض ومبنى
مصلحة الطرق والجسور يف حرض.
ويف محافظة مأرب اس�تهدف طريان العُ ـ ْدوَان بعدة غارات السد القديم ومنطقة األرشاف،
ومناطق متفرقة باملحافظة.
واس�تهدف طريان العُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريكي محافظة صعدة بعدة غارات اس�تهدفت
منزل مواطن بمنطقة األزد بمديرية رازح س�قط خاللها أربعة شهداء وجرح خمسة آخرين،
كما استهدف منزل أحد املواطنني يف مدينة ضحيان أصيب خاللها مواطن.
ويف محافظة لحج اس�تهدف طيران العُ ـ ْدوَان منطقة الحمراء نتج عن عدد من الش�هداء
والجرحى معظمهم من النس�اء واألطفال ،ويف محافظة ذمار ش�ن العُ ـ ْدوَان الس�عودي غارة
جوية استهدف خاللها مبنى املؤسسة االقتصادية الـيَـمَ ـنية يف مدينة معرب.
وحس�ب التقرير استش�هد اربعة مواطنني وجرح ثالثة آخرين يف غارات جوية اس�تهدفت
مديرية الغيل بمحافظة الجوف ،كما أصيب مواطنُون خالل استهداف محطة وقود يف منطقة
السلمات ،واستهدف منز ُل مدير مكتب الشباب والرياضة ،كما شن سلسلة غارات استهدفت
املجم�ع الحكوم�ي باملحافظة ..ويف محافظ�ة البيضاء اس�تهدف العُ ـ ْدوَان الس�عودي منزل
محافظ عيل املنصوري ومعسكر األمن املركزي.

ج�راء تعرض ع�دد من مناط�ق محافظ�ة صعدة
الحدودي�ة لقص�ف صاروخي ومدفع�ي مكثف من
قبل املواقع العسكرية السعودية.
واس�تهدف الع�دو الس�عودي الغاش�م بمئ�ات
القذائ�ف الصاروخي�ة واملدفعية مناط�ق متفرقة
يف مديريت�ي الظاه�ر وش�دا الحدوديتين ،م�ا أدى
إىل استش�هاد طفلين واصاب�ة  7مواطنني وترضر
منزلني وعدد من املزارع.
واس�تهدف الع�دو الس�عودي منطق�ة الف�رع
والقمع بمديرية كت�اف بأكثر من  70صاروخا ً من
موقع الرشفة العس�كري السعودي ،وكان القصف
شبه متواصل عىل تلك املناطق.
واستشهد طفل وأصيب آخر جراء قصف طريان
العُ ـ ْدوَان الس�عودي ملنازل مواطنني بمنطقة مران
بمديري�ة حي�دان محافظ�ة صع�دة ي�وم األربعاء
املايض.
وش�ن طريان العُ ـ ْدوَان الس�عودي ثلاث غارات
على منطقة مران بمديرية حيدان محافظة صعدة
اس�تهدفت من�ازل املواطنني ،ما أدى إىل استش�هاد 
طفل وإصابة آخر وتدمري عدد من املنازل.
وي�وم الثالث�اء امل�ايض أصيبت طفلت�ان ورج ٌل
ٌّ
مس�ن ج�راء قصف طيران العُ ـ� ْدوَان الس�عودي
الغاش�م عىل منزل املواطن يحيى عبدالله القاسمي
بمنطقة ضحيان محافظة صعدة.
وش�ن طريان العُ ـ� ْدوَان الس�عودي غارتني عىل
من�زل املواطن يحي�ى عبدالل�ه القاس�مي بمدينة
ضحي�ان ،م�ا أدى إىل إصاب�ة طفلتين م�ع أبيهما
بجروح بليغة نقالً عىل إثرها إىل املستشفى.
كما شن طريان العُ ـ ْدوَان السعودي غارتني عىل
من�زل املواطن عبدالله الحس�وني يف منطقة الطلح
بمديرية س�حار ،ما أدى إىل تدمير املنزل بالكامل،
وشن غارتني عىل وحدة صحية بمدينة ضحيان ولم
تحدث أية إصابات برشية.
ويف محافظ�ة عم�ران استش�هدت ثالث نس�اء
وطف�ل يوم أم�س وأصيب�ت طفلت�ان ج�راء عدة
غارات ش�نها العُ ـ ْدوَان السعودي استهدفت منازل
املواطنين يف مديري�ة ح�رف س�فيان بمحافظ�ة
عمران.

استهداف منازل المواطنين براهدة تعز وأضرار مادية في
األبنية والممتلكات
وش�نت طائ�رات العُ ـ ْدوَان ّ
الس�عودي األمريكي سلس�لة
غارات على مناطق متفرقة تو ّزعت على الجحملية واملطار
القديم وس�وق األش�بط وجب�ل صبر والراهدة ،م�ا أدّى إىل
أرضار مادي�ة يف األبنية واملمتلكات  .واستش�هد  4مواطنني 
وأصي�ب ع�د ٌد آخ�ر ي�وم أم�س األحد ج�راء قص�ف طريان
العُ ـ� ْدوَان الس�عودي ملنزل أح�د املواطنني بمنطق�ة الراهدة
محافظة تعز .واس�تهدف طريان العُ ـ ْدوَان الس�عودي منزل
املواط�ن أحم�د معج�ب بالراه�دة ،م�ا أدى إىل استش�هاد 4
مواطنين وإصابة عدد آخر منهم وتدمري املنزل وترضر عدد 
من املنازل املجاورة.
كما ش�ن طيران العُ ـ ْدوَان الس�عودي عددا ً م�ن الغارات
الجوي�ة عىل مدينة تعز ،مس�تهدفا ً بغارتني منزل مكون من
دورين قيد اإلنش�اء أمام مدين�ة الصالح بمفرق ماوية ،كما
استهدف بغارة أ ُ ْ
خـ َرى جبل عمان غرب مطار تعز.

استشهاد  5مواطنين بينهم طبيبان في قصف على المركز
الصحي ومدرسة القادسية بالحديدة
أم�ا يف محافظ�ة الحدي�دة فقد ش�ن طريان
العُ ـ� ْدوَان الس�عودي األمريكي سلس�لة غارات
جوية عىل محافظة الحديدة ،مس�تهدفا ً املركز
الصحي ومدرسة القادس�ية األساسية ،ما أدى
إىل استشهاد خمسة مواطنني بينهم طبيبان.
وأدى ه�ذا القص�ف إىل ته�دم املركز الصحي
وترضر عدد من املباني املجاورة.
وأدان مدي�ر الرتبية و التعليم بمديرية حيس 
أحم�د بكري كرير اس�تهداف طيران العُ ـ ْدوَان
الس�عودي ملدرس�ة القادس�ية للتعليم األسايس
باملديرية ،ما أدى إىل تدمريها بالكامل.

وعّب�رّ كري�ر ع�ن االس�تنكار الش�ديد له�ذا
العمل اإلجرامي الذي اس�تهدف منربا ً تعليمياً ال 
عالقة له بأية أهداف عس�كرية أَوْ غريها والتي
يدّعي العُ ـ ْدوَان اس�تهدافها بغاراته العُ ـ ْدوَانية
على البلد ..مؤك�داً أن املدرس�ة الواقعة بالخط
الدائري كغريها من مدارس املديرية واملدارس يف
الـيَـمَ ـن بش�كل عام ليس به�ا أي يشء يمكن
اعتمادُه كهدف عسكري ،األمر الذي يفصح عن
الوجه القبيح للعُ ـ ْدوَان الذي يس�تهدف املدارس
ليش�بع ش�هوة الحقد عىل املس�تقبل من خالل
استهداف املؤسسات التعليمية.

ودع�ا مدير مكتب الرتبي�ة والتعليم بمديرية
حيس كافة املنظمات الدولية إىل إدانة استهداف
املنش�آت التعليمي�ة والضغ�ط على العُ ـ� ْدوَان
الس�عودي لوقف عُ ـ ْدوَان�ه .ويف محافظة مأرب
ش�ن طيرا ُن العُ ـ ْدوَان الس�عودي سلس�لة من
الغ�ارات الجوي�ة اس�تهدفت عددا ً م�ن املناطق 
بمحافظة مأرب .واس�تهدف طيران العُ ـ ْدوَان
الس�عودي بثالث غ�ارات جوية مصن�ع عذبان
للمياه وغارتني عىل منطقة األرشاف ،كما ش�ن
طريان العُ ـ ْدوَان الس�عودي غارة عىل معس�كر
كوفل وغارتني عىل جبل هيالن االسرتاتيجي.
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رياح الجنوب!
الجنوبي�ة ُ
َ
َ
تلف ُ
ظ
القضية
ب�ات من الواض�ح أن
َ
أنفاس�ها األخري َة يف ظل العُ ـ ْدوَان الس�عودي عىل
الـيَـمَ ـ�ن ،وانخراط ق�وى الح�راك الجنوبي مع
التنظيمات اإلرهابية يف إطار ما يس�مى باملقاومة
الشعبية التي رحّ بت وساعدت عىل اجتياح جنوب
البالد من قب�ل قوى العُ ـ ْدوَان الغازية الس�عودية
واإلماراتي�ة ،وم ّكنت قبل ذلك لتنظيم القاعدة من
السيطرة عىل حرضموت.
ٌ
صوت يف الجنوب
إىل وق�ت قريب لم يكن هن�اك
يعلو فوق صوت الحراك بمختلف فصائله ،واليوم 
يبدو الح�راك مج�رد أداة بيد العُ ـ� ْدوَان ،وفصيالً
ْ
واإلخـوَان ،ومليش�يات
ينافس القاعدة ،وداعش،
هادي ،يف السيطرة عىل بعض مناطق الجنوب!.
أما قضي�ة فك االرتب�اط مع الش�مال كمطلب
توح�دت علي�ه فصائ�ل الح�راك ،فقد غ�دت من
امل�ايض؛ ألن الق�وى املس�لحة يف الجن�وب بات�ت
تقات�ل تحت مظلة ما يس�مى بالرشعية ،التي ما
تزال متمس�كة يف ظاه�ر األمر على األقل بوحدة
الـيَـمَ ـ�ن ش�ماال ً وجنوباً ،مع االعتراف بأهمية
حل القضية الجنوبية لكن بعيدا ً عن االنفصال.
غير أن خط َر االنفص�ال ال يزال ماثلاً وبقوة،
خاصة وأن للس�عودية مطام َع قديم�ة جديدة يف
الـيَـمَ ـ�ن ،ويف حرضموت عىل وجه أخص ،حيث
تتطل�ع الري�اض إىل منفذ لها على البحر العربي،
كذل�ك فإن اإلم�ارات وبقي�ة دول الخليج تخطط
من�ذ فرتة لتصدير النفط عرب ميناء املكال ،وتجنب
التهديدات اإليرانية ملضيق هرمز.
وعلي�ه ف�إن الس�عودية ق�د ال تكتف�ي بفصل
جنوب الـيَـمَ ـن عن ش�ماله ،بل إنها تعم ُل كذلك
عىل تقس�يم الجنوب نفس�ه إىل دولتني أَوْ أ َ ْكـثَـر،
وهي يف س�بيل ذلك تدعم سيطرة القاعدة وداعش
ً
معزولة
عىل حرضموت ،بحيث تصب�ح املحافظة
عن مجريات األحداث يف بقية الجنوب أ َ ْو يف شمال
البالد.
ً
مواتي�ة ملعالج�ة القضية
لق�د كان�ت الفرصة
الجنوبية قب�ل وبعد مؤتمر الح�وار الوطني ،ولم
يكن هناك م�ا يمنع الجنوبيَّني هادي وباس�ندوة
وق�د تقل�دا أعلى منصبين تنفيذيين يف البالد-م�ن تطبي�ع األوض�اع يف الجن�وب ،واالس�تجابة
لجوهر القضية الجنوبية عرب الحلول السياس�ية
ً
متاحة حينذاك بش�كل
واالقتصادي�ة الت�ي كانت
كبري.
تعاملت القوى السياسية مع القضية الجنوبية
بنوع م�ن الالمباالة ،وحني كبرت القضية ركبت
ُ
بعض األحزاب موجتها ،واستغلتها بهدف تعظيم
مكاس�بها السياس�ية ،وإن على حس�اب الهُ وية
الوطنية الجامعة.
ويوم�ا ً بع�د ي�وم كان�ت النخب�ة السياس�ية
والحزبي�ة تزداد انفص�اال ً عن الش�ارع الجنوبي،
فيما كانت ق�وى الحراك تزداد تطرفا ً وانقس�اما ً
فيم�ا بينه�ا ،بينما كان�ت القاع�د ُة وأخواتها من
التنظيم�ات اإلرهابي�ة ترتب ُ
َّ�ص بالش�باب التائه
والعاطل عن العمل لتصن�ع منهم وقوداً ملعاركها
العبثية.
والي�وم  تس�قط ق�وى الح�راك يف تأييده�ا
ُ
واحتضانه�ا للغ�زاة واملحتلين ،وهي
للعُ ـ� ْدوَان،
التي أمعن�ت قبالً يف مقاومة ما كانت تس�ميه بـ 
(االحتالل الـيَـمَ ـني) للجنوب ،يف مفارقة مدوية
تنُ� ُّم عن اضمحلال قيمي ،وانفص�ام حاد ينتاب
غالبية النخبة السياسية يف الجنوب.

( ددعلالاا

المأزق االستراتيجي للعدوان
علي نعمان المقطري
ُ
الثال�ث ،وهو املبتدئ ُ من اليوم األربعني للعُ ـ ْدوَان ،فبعد أن حققت القوى
الطو ُر
ُ
الوطنية يف الداخل إنزال الرضبات القاسمة بالعدو وتفكيك شبكات اإلرهاب وتدمري
قواه العس�كرية الهجومية وس�حق عصاباته وفضح مخططاته ومطاردة قياداته
وعمالئ�ه وتصفي�ة مراكزه الرسي�ة ومعس�كراته وتدمري بنيات�ه التحتية الرسية،
َ
واأله�مُّ هو استرداد الثق�ة الوطني�ة وتثبيت قاعدة الت�وا ُزن بني معادلة الش�عب
والجيش الوطني الرس�مي والشعبي ،واالنطالق إىل الطور الثالث ،والذي يميزه نق ُل
الحرب من الداخل إىل الخارج ،باألد َِّق إىل مس�ارح وقواعد العُ ـ ْدوَان ،وحسب املنطق 
الحربي فاملعنى العس�كري لهذه الخطوة أَوْ لهذا التحول بأنه اخرتاق استراتيجي،
ُ
خ ُ
صوص�اً أن�ه لي�س حالة عاب�رة أ َ ْو عرضية بل هو س�يطرة واس�تمرارية هجوم 
متواصل كشفت فيه أسلحة شعبية الصنع جديدة الظهور.
ناهي�ك عن عدد الطائرات الحربية والتجسس�ية التي تم إس�قاطها ،وبأس�لحة
متواضعة ،واألعتى هو رضبُ قواعد انطالق الطائرات يف أرايض العدو.
ً
س�مة أ ُ ْ
خ� َرى برزت بوضوح الف�ت يف هذه املرحلة باألخ�ص ،وهي املبادرات
إن
الشعبية واالنتفاضات الجماهريية التي انفجرت من أرايض العدو ،بل ومن مناطق 
كان�ت جزء م�ن مخططه يف الهجوم الكبري البري باتجاه الـيَـمَ ـ�ن ،والتي أخذت
ش�كالً اجتماعي�ا ً عميقاً هادفاً للتح ُّرر واالس�تقالل حس�ب إعْ لاَ ناته�م ،وانضمت
لصفوف الدفاع الوطني الـيَـمَ ـني.
إن هذا الطو َر هو الذي نقل املبادرة االستراتيجية إىل الي�د الـيَـمَ ـنية املقاومة.
ولتوضي�ح ذلك ،أَي تعزز هذا الطور وتفاصيله ،أنه منذُ اليوم األربعني للحرب حتى
ِ
اليوم التسعني ،أَي بعد ميض خمسني يوماً ال يزال الثبات بل والتقدم لصالح القوى
الوطنية الـيَـمَ ـنية املتمكنة من اإلمساك بزمام األمر ،والرصاع االسرتاتيجي ال يزال
قائما ً بني اتجاه العدو لتجميع قواته -والتي بعثرتها وال تزال قواتنا -وتركيزها عىل
مح�اور التقدم ،وبني الرضبات التي توجُّ هها قواتنا بش�كل دائم ويومي بواس�طة
ق�وى الصواريخ واملضادات (م .د) ملراكز االس�تحكامات وقواع�د االنطالق ،والتي
اس�تهدفت جميع األلوية التي كانت تستعد لالنقضاض بعد فرتة تحضري وتجميع
وتموي�ه طويل�ة ،وحتى اللحظة ال ت�زال قواتنا تدفعها للفرار واله�روب ،كما َ
وق َع
العدي ُد من األرسى بني أيدي قواتنا ،وكذا إفش�ال العديد من الهجمات املضادة التي
هدفت إلنزاالت وتوغالت من الرب والبحر.
منذ خمسين يوماً ،وبرغ�م ُك ّل االس�نادات األمريكية منه�ا واإلسرْ َ ائيْلية ،فهي
تصط�دم بج�دارات مقاوم�ة وطنية عس�كرية هائلة م�ا أن يزاح أحده�ا تتواجد
العرشات عوضا عنه .وعىل املس�توى األريض يمكن قياس ذلك موضوعيا ً من خالل
أَي مراقب ومحلل موضوعي يتابع املس�احات الجيواسرتاتيجية والديمغرافية التي
كان�ت يوما ً تحت س�يطرة العدو وأ َ ْ
صبَـحت تحت س�يطرتنا العملياتي�ة والنارية،
وبالتايل السياسية من خالل النهوض الجماهريي داخل هذه األرايض.
ُ
وهنا ال بُ َّد من الرتكيز حول مس�ألة بغاية األهمية بل واألهمية القصوى ،والتي
مفادُه�ا :أنه بدون هذه املس�احات ب�كل معانيها ،التي خرسوها ،فال يمكن ش�ن
َ
الهدف
أَي هج�وم بري باتجاه مركز القيادة السياس�ية والعس�كرية ،وبالتايل فإن
َ
ممكن،
الرئييس للعُ ـ ْدوَان الهادف للس�يطرة عىل
العاصم�ة ليحقق نرصه بات غريَ
ٍ
بل يمكن القول بتأكد إننا غيرّ نا هدفه االستراتيجي لهدف انهزامي تراجعي غايته
اس�تعادة ما خرسه من مس�احة وحمايتها ،وهنا فعليا ً نحن ق ّلصنا املس�احة التي
يتحرك عليها وضيّقناها عىل حسابه ،وكذا ق ّلصنا حجمَ أهدافه وحركته.

املأزق االسرتاتيجي الراهن..

ٍ
معلومات ومتابع�ات ميدانية ،فإن�ه يمكننا القول:
بن�ا ًء عىل ضوء ما يرد م�ن
إن ُّ
الش�غ َل الش�اغل لقيادة العُ ـ ْدوَان اآلن هو اس�تعاد ُة الس�يطرة عىل هذه الرقعة
َ
اتجاهه نحو 
االسرتاتيجية أ َ ْو املرسح الذي خرسوه ،وهذه الخسارة هي التي تفرس
الرتاجُ ع السيايس االستراتيجي ،وكذا تفجّ ر أزمات تحالفاته ومنظومته الداخلية،
كنتيج�ة الرتدادات آثار الزالزل املس�تمرة التي تصيبهم ،كما تفّس�رّ التنا ُزالت التي
أُجرب عليها يف جنيف وعُ مان وموس�كو ،وكلها مناورات هدفها إيقاف املسار الحايل
للحرب ،والذي هو مس�ا ٌر هجومي لصالح الوطن ،وأيض�ا ً منحه ُ
ُ هدنه مؤقتة (60
يوماً) يتمك ُن فيها مع حلفائه من إعادة تموضعه وتكديس قواته وتنس�يق جهود 
الهجوم الربي الكبري ،والذي ِّ
عال :غرف العمليات املركزية
ينس ُقه ثالثي اسرتاتيجي ٍ
كالبنتاج�ون األمريكي والناتو وأجه�زة املخابرات الدولية .وهو األم ُر الذي ُ
يصبُّ يف
جهود إعادة تش�كيل التوازنات االستراتيجية اإلقليمية واملوضوعية عشية مؤتمر
لوزان واالنتخابات الرتكية واألهم األمريكية ،وكذا مآالت املعارك واتضاح توجُّ هاتها
النهائية يف منطقة الش�ام والعراق ،والتي تنطوي عىل ت�وازن ال يزال قائماً لصالح
محور املقاومة والصمود يف املنطقة.
والجدي�ر بالذكر أن رصاعات دولية إمربيالية قائمة حربنا هذه ال تنفصل عنها،
وهو رس استمرارها وإعادة انتاجها بني مرحلة وأ ُ ْ
خ َرى.
ُّ
كي�ف نفهمُ ه�ذا الجم�ود املأزقي؟ وه�ذا العجز االستراتيجي الش�امل لقوى
العُ ـ� ْدوَان؟
ال يمك� ُن إدراك أَوْ فهْ � ُم العالقات االستراتيجية الجديدة بين القوى املتصارعة
يف مياديننا االستراتيجية والعملياتية ،إال باستحضار الس�ياق التأريخي والوطني
واإلقليمي وكذا الدويل ،تناقضاته وانعكاس�اته وتحوالته .أهم مظاهر هذا الس�ياق
وتجلياته أن العُ ـ ْدوَان اإلمربيايل يجري يف ظل سياق (غري نائم) ،كما كانت األوضاع
يف بداي�ات القرن ومنتصفه (املرحل�ة الجامدة) ،أَي ما قبل تفجُّ �ر حركات التحرر
الوطن�ي ،فه�ذا الس�ياق يأت�ي يف طور تفج�ري جديد (زل�زايل) ،يش�م ُل الـيَـمَ ـن
واملنقطة بل والعالم املقهور أجمع والواقع تحت سيطرة اإلمربيالية بأشكالها.
إن ما يميز هذا العُ ـ ْدوَان أنه يصطد ُم بحالة صعود ونهوض مجتمعات مقهورة،
م�ن موجات الديمقراطي�ة الوطنية يف أمريكا الالتينية املمي�زة للعقد املايض ،وكذا
صمود املقاومة الوطنية اللبنانية والس�ورية والفلس�طينية وكذا النهوض اإليراني
الوطن�ي والتقن�ي وأخريا ً ثورات الربي�ع العربي التي حاول�ت اإلمربيالية وعمالئها
الحتوائها ،وكانت الصورة أنهم أمسكوا بألغام ال تزا ُل حتى اللحظة تتفجر بأيديهم،
م�ع اس�تعادة الق�وى اليس�ارية الوطنية زم�ام املب�ادرة وفرض ذاته�ا يف الوجود 
الوطن�ي .ويف ظل أتون الثورة الوطنية التحررية الـيَـمَ ـنية التي فجّ رتها عق ٌ
ود من
االستبداد والقهر والسيطرة اإلمربيالية ،فإن هذا العُ ـ ْدو َ
َان (وهذه مُشكلته ومصدر
أزمته) أنه جاء ملواجهة وكبت هذا التفجر الشعبي الثوري الهائل املستقطب يوميا ً
لصفوفه املزيد من املاليني املعذبة وا ُملس�تغلة من قبل اإلمربيالية وعمالئها املحليني 
واإلقليميني ،وهم موظفيها ورعاة ومصالحها ،وهي ثورة عُ ظمى؛ ألنها استوعبت
َ
مرياث الثورات والحركات الشعبية الوطنية التحررية واالجتماعية طوال
وال تزال-ً
قرنَني من الزمن املقاوم يف الداخل والخارج ،األم ُر الذي أكس�بها ً
حربية شعبية
بنية
واسعة ( 90مليون بندقية  ،)K7مع اعتماد ذاتي تمويني لوجستي يف مواجهة قهر
الحصارات والتي س�بق وأن اعتادت عليها ،محفز ًة ومستثار ًة بديمومة من الجرح
الناك�ئ جراء االحتالل الس�عودي اإلمربيايل لألرض ألكثر من ملي�ون كيلو مرت من
األرايض الـيَـمَ ـني�ة وقهرها إلرادة الش�عب طوال خمس�ة عقود ع�اش فيها أنواع
إض َ
امل�رارة والع�ذاب والتنكيلَ ،
اف ًة إىل رصيد حركة املقاوم�ة الوطنية املرتاكم طيلة
ثالث�ة ق�رون .ولذلك فهي تراهن عىل رساب ،فهي تواجهه ش�عبُ  له ش�عور عارم 

الحلقة
الثــانية

وحاد ومضطرم بالثأر من الضيم واحتالل األرض والشعور باإلهانة امل َّرة.
ِ
الطاق�ات والقدرات الهائل�ة القادرة عىل التحول إىل ق�وى مادية صلبة
إن ه�ذه
تصط�دم به�ا ُك ّل التوازن�ات والتفوق�ات االستراتيجية الهائلة للع�دو ،كما تخلق 
معاوضات استراتيجية وطنية ،هي اآلن الحامية والس�ياج الستراتيجية الجيش
الوطني والشعبي ،والتي ال يمكن مالحقتها من غرف العمليات الجوية مهما كان،
فهي ليس�ت قابلة للدخول ضمن بنك األهداف ا ُملرهق متابعته للعسيري وقيادته.
ببس�اطة :لقد أقحمت نفسها يف غابة ملغومة ،هي مستعصية عىل ُك ّل تطويع ،بل
ويشد ذلك عودها ،ويجعلها أكثر قسوة ورصامة.

انتكاسة اسرتاتيجية

م�ا يميِّ� ُز ْ
وض َع الع�دو الراهن ه�و تالق�ي مجموعة عدي�دة من االرتكاس�ات
والتصدُّعات التي تش�كل بمجموعها انتكاس�ة استراتيجية ..إن اختالالت الوضع
العس�كري امليدان�ي وهي ظاه�رة أ َ ْ
صبَـح لها طاب� ُع الديمومة ،كم�ا هي يف حالة
تنامي وتعاظم -ال يعود لس�بب عس�كري محض ،بل ملجم�وع األوضاع االختاللية
التي يتحرك العُ ـ ْدوَان يف س�ياقها (يمكن القول بأن هذا العُ ـ ْدوَان خطأ ٌ يف ُك ّل يشء,
يف زمنه ,إعداده ،حس�اباته ,يف تحالفاته ,ظروفه ,توازناته ,يف قادته ومكوناته ويف
السياس�ات التي ترعاه...إلخ ،عىل الرغم من التخطيط الطويل له واملمتد لس�نوات
ُ
املجال هن�ا للمزيد من الشرح والتفصيل ،فليس 
حس�ب اعرتافاته�م) .وليس لن�ا
هذا محور وال مجال البحث؛ فهذا يقتيض عدة بحوث أ ُ ْ
خ َرى يف هذا الس�ياق لطوله
وتشعبه ،لكن يمكن فقط اإلشارة ألبرز اتجاهاته.
ُ
البعض ،فاإلرادات
إن اإلرادات املتداخل�ة املتعارضة واملتصارعة أفش�لت بعضها
املتعارض�ة بني الحلفاء أنفس�هم من حيث املواعيد واأله�داف والقراءات والتحليل
واألغ�راض ا ُملبيّت�ة َ
الخاصَّـة لم تُسرِ يف نس�ق واحد لعدة أس�باب ,فكل طرف حمل
أهدافا ً َ
خاصَّـة به ،هي هي ضد حلفائه يف الوقت نفسه كان ذلك بإرادة أ َ ْو بوجودها
املوضوعي( ،إفش�ال امللف النووي وخدمة صعود التيارات األكثر يمينية وصهيونية
يف اإلدارة األمريكي�ة وضعضعة مبادرة أوباما تج�اه امللف النووي وتجاه محادثات
السلام الفلس�طينية ،أوكرانيا ،تبدالت اتجاهات العائلة الحاكمة السعودية ،قطر،
اإلخوان) ،وهي رغبة استراتيجية س�عودية صهيونية يميني�ة أمريكية توافقت يف
اختي�ار موعد العُ ـ ْدوَان بما يضعف اتجاه االتفاق النووي الذي يحرص عليه أوباما
الس�يايس ,فهو مس�تغر ٌق يف هذا االتج�اه مقيدا بحرصه عىل
وكذا إضعاف مر َكزه
ِ
نجاح مس�عاه الذي يعتربه قيمة اسرتاتيجية له ومصلحة كربى ألمريكا .وكان وما
زال م�ن ضمن أه�داف املعتدين هو تفجري املنطقة بح�روب إقليمية تمنع االتفاق،
وأيضا ً جزء من مرشوع أكرب وذو أبعاد أكثر تجذراً.
وه�ذا هو ما يفرس التباي ِ
ُن�ات التي عبرّ ت عنها ترصيح�ات أوباما يف العديد من
الصحف واملناس�بات وكذلك كولن باول الوزير األس�بق للخارجي�ة والدفاع وكأبرز
قائد عس�كري ومرجعية نظرية وسياس�ية أمريكية .توض�ح الترصيحات اختالفا ً
بيّنا ً بني إدارة سلمان َوإدارة أوباما .ويمكن مالحظتها من خالل مظاهر عديدة:
 -1إعْ َل�اَ ن أوبام�ا املتك�رر ب�أن الخط�ر امله�دد للس�عودية اآلن ليس إي�ران وال 
اصدقاءها وال البلدان املجاورة ،وإنما الخطر الرئييس يكمن يف ش�عبها الذي يعاني
ويمك�ن أن يتفجر يف أَي وقت ..وهذا يعني مخالفة االدعاء االستراتيجي لس�لمان
الحليف وعن النقض للعقيدة العس�كرية األمريكية والس�عودية املشتركة املعلنة.
ُ
وهنا ،فما يكش�فه هذا الترصيح هو نقض لالدعاء الس�عودي القائل أن عُ ـ ْدوَانها
على الـيَـمَ ـ�ن هو دفاعا ً عن األم�ن القومي للجزيرة والخلي�ج يف مواجهة الخطر
والتمدد اإليراني الش�يعي ،أ َ ْو األخطار املتنامية «للمربع الشيعي» ،كما يطلق عليه
األمريكان أنفسهم .من جهة أ ُ ْ
خ َرى فإن هذا الترصيح املتكرر هو تعبري عن موقف
منبثق من رؤية اسرتاتيجية ،وبذا فإن األولوية ملا يهدد عمالئها السعوديون يكمن
يف الداخ�ل ،كما هو نقض للعقيدة االستراتيجية لدى اليمني العس�كري األمريكي
(البنتاج�ون  )CIAوكذا الدعاءات اليس�ار اإلمربيايل (الرجع�ي) الغارق يف الرياض
ووح�ل األم�وال االس�تعمارية أَوْ (بن�ك التمكني) ،وال�ذي من الطبيع�ي واملتوجب
املتاجرة
على الث�ورة تصفية حس�اباتها مع ه�ذه التي�ارات االنتهازية واليميني�ة
ِ
باس�م الحرك�ة الوطنية واملبادئ الثوري�ة والتي هي جزء من العُ ـ� ْدوَان واملرشوع
االستعماري.
 -2غياب سلمان عن قمة كامب دافيد ,وهو تعبري عن سخط هذا امللك عن توجه
أوبام�ا االستراتيجي وعدم رضاه عن اداءه وعن ضعفه الش�خيص بنرضهم تجاه
املرشوع العُ ـ ْدوَاني.
ترصيحات كولن باول فتعني بو ُ
ُ
ُضوح رس�الة م�ن االدارة تفضح مدى
 -3أم�ا
ضع�ف أداء القيادة امليدانية العس�كرية للعُ ـ ْدوَان ،وهو ما يعني بأن الس�عوديون
كان�وا حريص�ون على أن يظهروا بص�ورة أبطال الح�رب .وكان س�لمان وال يزال
حريصا ً عىل تس�ويق ابنه كبط�ل ال يبارى يف هذه الحرب ،به�دف فرضه يف معركة
التناف�س امللك�ي ،مما يعني اس�تغالل أ َ ْو توظيف ح�روب االب�ادة الهائلة لتحقيق 
ً
تافة ينظر إليها األمريكيون باحتق�ار ،وهذا ما يفرس لنا
غاي�ات ذاتية وش�خصية
النظ�رة االحتقاري�ة لكولن باول تجاه وزير الدفاع الس�عودي ال�ذي اعتربه بأنه ال 
ُ
تعليقات باول عىل أن الس�عوديني قد
يع�رف حتى معنى كلمة حرب» .كما انطوت
حرصوا –بالتنس�يق مع اليمني األمريكي -عىل توريط أوباما يف حرب لم يس�تعدوا
له�ا بش�كل صحي�ح مقدمني له�م وع�داً ،أَي إلدارة أوباما ،بأنه خلال عرشة أيام 
ُ
الجيش السعودي قد احت َّل صنعاء .وهذا معنى قوله إن السعوديني صاروا
سيكو ُن
ُ
بع�د  45يوما ً من العُ ـ� ْدوَان يرصخون لنج�دة األمريكيني ،وق�د أ َ ْ
مناطق
صبَـحت
بكاملها يف اململكة نفس�ها تحت س�يطرة الـيَـمَ ـنيني .وهو تهكم ساخر انتقايص
وازدرائ�ي يعكس مدى الخلاف القائم بني القيادات العليا للعُ ـ ْدوَان نتيجة فش�له،
فيلقي ُكلُّ طرف املس�ئولية عىل اآلخر ،وهذا يؤ ّكده أيْضا ً تباي ُ
ُنات الترصيحات األوىل
لب�دء العُ ـ� ْدوَان وكذا إعْ لاَ ن الحرب م�ن هناك ومن ثمة الترصيح�ات الالحقة ،كما
ُ
إيران ،فصواريخها التي يقعون يف مداها،
قد ح ّذرهم باول من اس�تمرار اس�تفزاز
قادر ٌة عىل أن تعيدهم للعرص الحجري خالل أربع دقائق ،فال يضمن لهم حتى بقاء
هاتف يطلبون منه النجدة حسب ترصيح باول ،وكذا بأن األمريكيني لن يستطيعوا
التحر َك برسعة إلنقاذهم.
هن�ا يج�بُ  أن ال يذهب التفسيرُ إىل وج�ود رصاع موضوعي واستراتيجي بني 
الس�عودية وأمريكا ،بل إن الس�عودية وباألصح العائلة املسيطرة هي يف خالف مع
اإلدارة األمريكي�ة الحالي�ة ،أَي إدارة أوباما ،وليس مع النظ�ام اإلمربيايل األمريكي
املك�ون م�ن الشركات العاب�رة للق�ارات واألقط�اب الصهيونية العاملي�ة (الحزب
الجمه�وري) ،وليس غريباً أن نج َد إسرْ َ ائيْل طرفا ً يف هذا الرصاع بجانب الس�عودية
يف مواجه�ة أوبام�ا وإدارت�ه ،فه�ي ،أَي إسرْ َ ائيْل ،كدول�ة يمينية متطرفة وتسير 
بسياس�ات اجتثاثي�ة للخص�م ال تت�وا َء ُم إال مع توأمه�ا (الجمه�وري) األمريكي،
بينما سياس�ات أوباما هي أكثر تخفف�ا ً وتصالحاً ،وهذ ال يعني صحتها أ َ ْو اتفاقنا
معه�ا ،فأيّا ً كان ،فهنالك استراتيجية إمربيالية أمريكية أوروبي�ة وإسرْ َ ائيْلية هي
ُ
املجمعات الصناعية والعسكرية والبحثية الكربى ،وما
التي تسير ،والتي تصنعُ ها
ُّ
التخففات والتبدُّالت بني الحزبني م�ا هي إال اجراءات مرحلية ملواجهة أزمات
ه�ذه
اجتماعي�ة داخلية يف املجتمع األمريكي وكبته�ا والقطع عىل نضوجها ،والتي كان
آخرها «أزمة الديون».
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كتابات 11

ينثالالانينثالاثالا 10نينثالالاينثالاثالالا

يا أبناء المقاومة الشعبية في تعز
معاذ الجنيد
ُ
يغيضكم يف أن أبنا َء إب يعيشون بسالم بعيدا ً عن الحرب الداخلية
ما الذي
التي ال هدف منها سوى اقتتال الـيَـمَ ـنيني فيما بينهم؟
م�ا ال�ذي يزعجك�م يف أن أبن�اء إب والحدي�دة رفض�وا ثقاف�ة الطائفية
ّ
وفضلوا أن يتعايش�وا بأمن وسلام 
واملناطقية وقتل الناس حس�ب الهوية،
بعيدا ً عن الرصاعات التي تمزقنا وتفتت هويتنا الـيَـمَ ـنية الجامعة؟
ما ه�و اإلنجاز الوحيد أ َ ْو اليشء الجميل الذي اس�تفادته تعز من الحرب
لتنتظ�روا م�ن إب أ َ ْو الحدي�دة أَوْ أي�ة محافظ�ة أ ُ ْ
خـ َرى أن تحس�دكم عليه
وتستغربوا من أبنائها ملاذا لم يشعلوا الحرب لتحقيقه؟
هل السلام الذي تتكلل به مدين�ة إب يقلقكم ويقض مضاجعكم إىل حد
اس�تماتتكم إلش�عال نار الفتن فيه�ا ومحاوالتكم املس�تمرة لتأجيجها وال 
يعنيكم أن ما تسعون إليه سيكون عىل حساب دماء الـيَـمَ ـنيني من أبنائها
أَوْ أبناء املحافظات األ ُ ْ
خـ َرى!
إب ال تؤمن بفتنة س�وى فتنة الطبيعة وال يغريها أي رصاع سوى رصاع
الغيوم املتسابقة عىل وديانها وجبالها الخرضاء املتشحة باملحبة.
ولكنكم بع َد ما اس�تجلبتم الحرب إىل تعز بأمر سلمان ونرشتم الكراهية
والعصبي�ة بني الناس ض�د ْ
إخـوَانهم وقتلتم ُك ّل يشء جمي�ل فيها ،وجهتم
أبواق الفتنة إىل إب.
أحدكم يحاول اس�تفزاز أبناء إب واس�تثارة وطنيتهم وكأنها غائبة أ َ ْو كأنه يدعوهم لقتال
جنود السعودية والسنغال ومرص واإلمارات الذين يحتلون اآلن أرضا ً يمنية يف عدن!
واآلخر يس�خر من أبناء إب ملاذا ل ْم يتحركوا لقتال الـيَـمَ ـني اآلخر بتهمة أنه حوثي رافيض
أ َ ْو جندي عفايش ويحاول تصوير ثقافة السلام والتعايش بني الـيَـمَ ـنيني عىل أنها استسلام 
أ َ ْو ضعف!
وأحدكم يحاول االمتداحَ مس�بقاً للمقاومة التي س�تأتي من إب؛ بقصد تحفيزهم إلش�عال

لنا الرحمن

أية فتنة تنهك الش�عب الـيَـمَ ـني أ َ ْكـثَـر وتخدم السعودية ،كأن يقول مثالً (يا أبطال املقاومة
انتظ�روا املفاجئ�ات م�ن إب ،فاملقاوم�ة هن�اك تنتظ�ر الوقت املناس�ب لتدهش�كم وتذهلكم
بصنائعها)!.
ه�ل تعتق�دون أن أبن�اء إب إذا واجه�وا قمع�اً أ َ ْو اضطه�ادا ً م�ن أح�د
س�ينتظرون منكم أَن ترش�دوهم إىل طريق الحري�ة وتعلموهم كيف يكونوا
أَحراراً؟
بل هل تعتقدون أنكم أَحرا ٌر وأنتم تنفذون للسعودية مشاريعها الهادفة
لتمزيق مجتمعنا الـيَـمَ ـني؟
أبناء إب لم يجبنوا ولكنهم بكل بساطة وجدوا أنهم يمنيون وأن الحروب
الداخلية تستهدف الجميع وال يمكن أن تعود باملصلحة ألي طرف!
وه�م يرفض�ون أن يكت�ب التَّأري�خ عنهم أنه (حين قامت الس�عودية
بحربها الوحشية عىل الشعب الـيَـمَ ـني وقتلت اآلالف من النساء واألطفال
واملدنيني كان أبناء إب يهتفون بعد ُك ّل مجزرة شكرا ً سلمان).
ه�م يدركون حجمَ هذا العار وإن كانوا يختلفون مع أنصار الله إال أنهم
ال يرضونه ألنفسهم!
ال زال أبنا ُء إب والحديدة يس�تقبلون النازحني م�ن أقربائهم املترضرين
من الحرب يف تعز.
وه�م على قناعة أن العظم�ة يف أن تكون ق�ادرا ً عىل صناعة السلام ال 
إشعال الحرب!.
وأن تأوي نازح حرب خري من أن تتسبب يف نزوحه!.
ال زال اإلن ْ َ
ـسـا ُن يف إب والحديدة وغريهما من املحافظات التي يحتضنها السالم رغم جنون
هذه الحرب ،يبتسم يف وجه من ألقى عليه التحية دون أن يسأله عن عقيدته ومنطقته ومذهبه
وحزبه.
ـس�ـان الـيَـمَ ـني يحرتم اإلن ْ َ
ال زال اإلن ْ َ
ـس�ـان الـيَـمَ ـني ويرفض أية حرب خارجية عليه
وال يعنيه ألي حزب أ َ ْو مذهب ينتمي!
ـسـانيته ويعِ ْش َ
َ
ْ
يؤمن بإن ْ َ
كفوا عن اإلن ْ َ
وفقها.
تحريضكم ودعوه
ـسـان

خيانة األوطان بين زمنين

شرعية هادي!

فضل القاسمي

نصر الرويشان

مَن يتصف�ح ُك ُت�بَ التَّأريخ الـيَـمَـن�ي عربَ المراح�ل الماضية
ال يس�تغرب م�ن مواق�ف العظماء الي�وم وصموده�م وصالبتهم
واعتماده�م المطلق عىل اللـه وثقتهم الال متناهية يف تحقيق النرص
وج�دوى المقاوم�ة يف تحقيق النرص عىل األعداء ض�د أولئك الذين
يري�دون احتلال الوط�ن أ َ ْو تمزيق�ه وإغراقه يف ح�روب داخلية
ونعرات طائفية وأزمات مشتعلة.
وكذلك ال يُستغرب من مواقف العمالء الخونة وتماهيهم المطلق
يف خدم�ة األع�داء وبيع الوطن وس�فك دم�اء أبناء دينه�م وبلدهم
وحرصهم عىل تحقيق هذه الغايات أ َ ْكـثَـر من المحتل نفسه.
َ
موق�ف الرئيس الفار عبدربه منص�ور وبحاح وغيرهما من
إن
رم�وز الخيانة والعمالة م�ن مرتزقة أمري�كا وإرسائيل وَالرياض
ودول الخليج لم يس�بق له نظير يف التَّأريخ الـيَـمَـني ،ولكنهم لم
الدرس من أسلافهم الخونة ،حيث أن ثم�رة خيانتهم لم
يتعلم�وا
َ
تكن إال ُ
الخرسان واإلذالل لهم من قبل مستعمريهم والنبذ واالنتقام
من ش�عوبهم ،ولم ن� َر أي تنازل يف العالم حقق أي�ة نتيجة إيجابية
للش�عوب وال للخونة أنفس�هم ،وإنما كان أي تنازل حافزا ً للمحتل
زيادة ظلمه واستكباره وزيادة أطماعه ونهبه للثروات.
ويذكر لنا الرحالة الس�وري مؤيد نزيه العظم يف كتابه «رحلة يف
بالد العربية الس�عيدة» أنه خلال زيارته للـيَـمَـن يف العرشينيات
ج�رت بينه وبين اإلمام يحيى محادث�ات عن االنفتاح عىل بريطانيا
وأمري�كا وغيرها وأن اإلم�ام يحيى كان يقول ل�ه :إن الذي أدخل
س�وريا وغيره�ا م�ن ال�دول تح�ت االحتلال كان االنفت�اح غير
ً
مطية الحتالل بلدانهم،
المدروس عىل هذه الدول ،وكانت الرشكات
وأن�ه ال يمكن أن يدخل معهم يف أية اتفاقية ال تضمن س�يادة البلد،
وتكون برشوطه هو.
ُ
فيقول :سألت
ويذكر لنا موقفين مختلفين عند زيارته للـيَـمَـن
الس�لطان محسن بن عيل لماذا ال تنضمون لإلمام يحيى وتقاومون
االحتالل؟ .فأجابه :نحن نميش مع من يمأل كفنا قروش�ا ً وال يهمنا
َ
موقف اإلم�ام يحيى فيقول بع�د مقابلته
م�ن كان ..وأيض�ا ً يذكر
للس�لطان محس�ن يف تل�ك :الليلة لم أتمك�ن من النوم لش�دة الحر
ورصتُ أفكر يف الس�لطان محسن وأرضابه من سالطين المحميات
وه�م ليس�وا يف الحقيقة إال ش�يوخ قبائل ش�قهم االنجليز بعضهم
عىل بعض وصاروا يس�تعملونهم مطايا لتنفي�ذ إرادتهم وغايتهم،
ويخضع�ون له�م لصغر نفوس�هم وجهله�م وطمعه�م يف المال،
ورصف ذهن�ي وقتئذ ق�ول جاللة اإلمام يحيى يل م�رة بينما كنت
أتح�دث وإياه ع�ن األجانب( :تأكد يا نزيه بأن�ي لو حاول األجانبُ
َ
دخ�ول الـيَـمَـن لقاتل ُتهم إىل أن نفنى عن آخرن�ا ،وإني ّ
أفض ُل أن
َ
القصبَ مدى الحياة على أن أرى أجنبيا ً واحدا ً يف
آكل أن�ا وش�عبي
َ
هذه البالد).
والسلاطين الذين خضعوا لربيطانيا لم يس�تفيدوا ش�يئا ً يُذكر
َ
مبالغ زهي�دة .ولم يكن لهم
مقاب�ل خيانتهم ،إنما كانوا يس�تلمون
الحق يف اتخاذ أبس�ط الق�رارات يف محمياتهم إال بعد أخذ اإلذن من
المندوب السامي الربيطاني يف عدن وتالشت مكانتهم .حينما انتهى
دورهم وتخلت عنهم أمهم بربطانيا ولم تبذل أي مجهود يف الدفاع
عنهم بينما اس�تطاع اإلمام يحيى بناء دولة مستقلة ذات سيادة من
الصف�ر باالعتماد عىل اللـه وبجهود ذاتية ،وما يفعله الخونة اليوم
لن يوصلهم إال إىل نفس المصير من الهوان والذل والتاليش.
وسيصمد الـيَـمَـن وينترص وتبنى الدولة الـيَـمَـنية المستقلة،
وهذه سُ نة اللـه يف عباده ولن تجد لسنة اللـه تبديال.

حينما انته�ت حربُ االنفصال كان عيل
صالح أن يجد بديالً عن عيل س�الم البيض
وكان ال ب�د أن يكون جنوبي�ا ً ولكن صالح
ال�ذي وج�دت ضالت�ه يف ه�ادي توق�ع أن
ه�ذه الش�خصية الهزيلة املنقادة س�تظل
منق�اد ًة ل�ه ولكنها ل�م تكن مي�ز ًة يتمتع
بها ه�ادي ،بل كانت طامة كربى ،فاملنقاد 
ه�ادي تخلص من تبعيت�ه لصالح وتحول
لتبعية أخ�رى هي تبعيته للخ�ارج ،فكان
ً
ً
ثمينة بالنس�بة للخليج ومن
هادي فرصة
ورائه�ا أمريكا وإسرْ َ ائيْل ،فل�ن يجدوا مَ ن
يطي�ع األوامر ويحق�ق رغباته�م كهادي
ولكن لم يتصور صالح أن الدُّمية سيتحول
لذئب مفرتس يمتل�ك أنيابا ً ومخالبَ يفتك
وينهش ويلتهم.
ن�رى الخلي�جَ وحلفاءَه�م يتغن�ون
برشعية هادي غير الرشعي عرب قنواتهم
الفتنوية املضللة ،ولكن الرشعية املشتراة
واملدف�وع ثمنه�ا عىل املس�توى ال�دويل قد
نالت م�ا تريد عبر رشاء املواق�ف والذمم
على مس�توى العالم ككل ،فل�م يعد هناك
فم ينطق وال لسان يتحرك وال ضمريٌ يتألم
ملا يحدث من جرائم تعد من أعظم الجرائم
اإلنس�انية ،ب�ل هي حرب إبَـ�ادَة جماعية
َ
يعيش
لش�عب لم يكن جرمه وذنب�ه إال أن
بحرية وكرامة.
هل يعلم هادي أن رشعيته املزعومة قد
قتلت شعبا ً بأكمله؟
وه�ل يعلم ب�أن رشعيته اغتال�ت وطنا ً
كبريا ً بحجم الـيَـمَ ـن؟
ه�ل يُقت�ل ش�عبٌ بأطفال�ه ونس�ائه
وش�يوخه ورجال�ه ألج�ل رشعي�ة الهزيل
هادي؟!
ه�ل تقص�ف الق�رى واملدن واألَس�واق
وامل�دارس واملس�اجد واملصان�ع والط�رق
فتصب�ح خرابا ً يف خراب ألجل ش�خص هو 
وصم�ة ع�ار يف تأريخ هذا الوط�ن ،بل هو 

وصمة عار يف جبني اإلنسانية جمعاء؟
هل رشعيتك تعطيك حقاً أن تبيع وطنك
وتأيِّ� َد رضبَه وتبص�م عىل احتالل�ه وقتل
جيشه وأبنائه وتدمري مقدراته؟
ه�ل لرشعيت�ك الح�ق أن تح�ارص هذا
الش�عب برا ً وبح�را ً وجواً ليعان�ي األم ّرين
ويتضور جوعا ً ويصبح مؤهالً للمجاعة؟
ه�ل لرشعيت�ك الح�ق أن تقت�ل ب�راءة
األطف�ال وفت�وة الش�باب لتنت�زع األم�ل
والبس�مة م�ن الش�فاة وتج�ري املدام�ع
مبتغى لكل طامع
لتصري أرض الـيَـمَ ـ�ن
ً
لتكون مرتعاً للغزاة واملستعمر البغيض؟
رشعيت�ك الواهي�ة اغتال�ت وفج�رت
وأحرقت وقتلت ورسخت اإلرهاب وصنعت
القاع�دة واخرتع�ت داع�ش وخدم�ت ُك ّل
فاحش وم ّكنت ُك ّل ناهش!
رشعيت�ك املزعوم�ة جعلت�ك م�ن قائد
لتاب�ع ومن رئيس ملرؤوس ومن آمر ملطيع
ومن س�يد لعبد ومن مؤتمن لخائن وعميل
مرتزق!
رشعيت�ك رشعن�ت العُ ـ� ْدوَان والقت�ل
َ
تب�ق إال الث�كاىل واألرام�ل
والدم�ار ،فل�م
واأليت�ام وذوو اإلعاق�ات ووط�ن يش�كو 
الخيان�ة والعمال�ة واالرت�زاق ،فأية أرض
تس�عك وأية س�ماء تقلك وأن�ت تقتل من
اخت�ارك وظ�ن خيرا ً بمَ ن ال خير فيه وال 
رجاء نؤمله من منزوع الضمري ومس�لوب
اإلرادة وممتهن الرشف والرجولة!.
ُ
ٌ
مخز وواقع
وتأريخ
صفحة سودا ُء
أنت
ٍ
مؤلم ومأس�اة س�تذكرها األجي�ال ُك ّل ما
يف الوط�ن يكره�ك أرضه وس�ماؤه وترابه
وم�اؤه وه�واؤه ..رج�ال الـيَـمَ ـ�ن تتوق
لقتل�ك ونس�اؤه ترج�و موتك ،وش�يوخه
ترقب نهايتك ،حتى األجنة تكرهك ،لم يعد
هناك يش ٌء يف هذا الوطن يعوّل عليك ،فأين
املف�ر وأنت تريد إال أن تكون كرشطي دبي
وتريد وطنك أن يكون إمار ًة ولكنها خراب،
فتب�اً لرشعيتك التي رشعنت ما نحن فيه..
فتأملوووووووووا.

عبد الحفيظ الخزان
����رب اخمل����ازي
ل���نَ���ا ال���رح���م��� ُن ي���ا ع� َ
�ج��ازِ ْي
سيخ ُذلُ ُك ْم وف��ي األخْ ��� َرى يُ� َ
إل����ي����هِ ن����بُ����ثُّ ش����ك���� َوانَ����ا ون���رج���و
َد َم��ا َر ُمل ُ ِ
وك « ٍ
احلجازِ »
جند « و «
َ
����اب األرض لُ��� ْذنَ���ا
إذا ض��اق��ت رح� ُ
مب����ن ب���ي���دي���هِ ت���ف���ري��� ُج ا َ
حل�������� َوازِ
َ
حت����ال����ف����تُ���� ْم ع���ل���ى ب����ل� ٍ
���د ع��ظ��ي��م
أص���ي� ٍ��ل ف���ي ال���ع���روب���ةِ ب��ام��ت��ي��ازِ
و ُق������د ُّت������ ْم ُك� َّ
�����ل م������رتَ������ز ٍَق َع���مِ ���ي� ٍ��ل
إل����ي����ه وك� َّ
������ل وغ� ٍ
������د ان����� ِت����� َه�����ازِ ْي
وم����ا َر ْس����تُ���� ْم ب����هِ َش��� ّت���ى ال���� َع���� َوادِ ي
����ازي «
وأش � َع��ل �تُ � ْم نَ������ َوازِ َع ُك��� ّل « نَ ْ
��أن « ب� ِن��ي ال��س��ع��ي��د ِة « أه��� ُل ُج��� ْر ٍم
ك� ّ
أت�����وا ك���ل ال���ف���ظ���ا ِئ���عِ ���واملَ� َ
��خ���ازِ ْي
ِيب
كأن «
ّ
القدس» في « صنعا « َسل ٌ
َ
��ازي «!
��ح� ْ
وص��ه��ي��ون ل��ه أص��ل « ُق� َ

***

ع���ق���وداً س��ب��ع� ًة و «ال���ق���دس» يشكو
ويُ����� ْذبَ����� َح أه���لُ��� ُه م���ن ك���ل َغ�����ازِ ْي
��ي ف��ي��ك � ْم ؟!
ف��أي��ن ش��ه��ام�� ُة ال���ع���رب� ِّ
زع���م���ت���م ن���س���ب��� ًة دو َن اع����ت����زازِ
وش�����اً
��ل��ام ش���� َّي����دمت ُع����� ُر َ
وب������اإلس� ِ
ت� َ
�����ش������ ِّوهُ َه������ديَ������ ُه ب�����االب�����ت�����زِ ازِ
�رض « ط��ه «
وم��ن رض��ي ال��ه��وا َن ل��ع� ِ
ف����إن ُه������ َداه م��ن�� ُه ع��ل��ى ان� ِ
��ح��� َي���ازِ
���ل���ام َح� ٌ
���ظ
وك���ي���ف لَ������ ُه م�����نِ اإلس�
ِ
وق���د َج��� َع��� َل ال��ن��ب�� ّوةَ « ِب���اب���نِ بَ����ازِ »

***

���ش���� ُّدوا ي���ا ب��� ِن���ي اإلمي������انِ ع���ز َم���اً
ف� ُ
ف�����إن ال���ش���ر م����ن أق������وى ط�����رازِ
�ح��ارِ ْي
ُهنَا األع� ُ
�ص� َ
��راب في ِح� ْق��دِ ال� َّ
« كمرحب « يوم « خيبر « في ارجتازِ
َوخ���ل� َ
������راب أه��� ٌل
��ح���افِ ���لِ األع�
ِ
��ف ج� َ
ل��ن��ا ب��اع��وا ال��ض��م��ائ��ر ب���اجل���وازِ !
وف������و َق ال��� ُك��� ِّل « أم���ري��� َك���ا « وق����و ٌم
أن���اب���وا ع��ن ي��ه��ود « ْ
اإلش���كِ ���نَ���ازِ «
��د
خُ ������ ُذوا َغ������ ْد َر ال����� ُغ�����زَا ِة ب��� ُك��� ِّل ِج� ٍّ
م��ج��ازِ ي
ف��م��ا ف��ي األم����ر ل��ه � ٌو أو َ
ل��� ُه��� ْم تَ���� َر َس����انَ���� ٌة ُع���ظ��� َم���ى و َم�����ا ٌل
وك���ل اخل���زي ف��ي ال��ط��رف املُ���� َوازِ
ه��� ُم���و أوه�����ى وأظ����ل���� ُم م���ن ع��رف��ن��ا
وأض���ع���ف ن��ق��ط��ة ف���ي االرت���� َك����ازِ
ُه������ ُم ب���ال���ظ���ل���م مي����ت����ل����ؤو َن كِ �����بْ����� َراً
وك�����ل ق���ل���وب���ه���م ف����ي االه�����ت�����زازِ
��وخ
ل���ن���ا ال���رح���م���ن ي����ا أغ���ب���ى م���س� ٍ
وي���ا أح��ف��اد «ب���ت���رول» و َ
«غ�����ازِ » !

***
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(معرفة اللـه
الثقة باللـه)

ينثالالانينثالاثالا 10نينثالالاينثالاثالالا

نح�ن نري�د أن نصل إىل ه�ذه الدرج�ة ،إىل درجة
أن ننظ�ر إىل كل وع�د من وعود اللـ�ه ،إىل كل وعيد
م�ن وع�وده ،بأنه يأت�ي ممن؟ ممن لي�س هناك من
ه�و أصدق منه حديث�ا  ..واألصدق حديث�ا ً أنه من ال
يأت�ي الواق�ع أب�دا ً متخلفا ً عم�ا أخرب به عن�ه ،الذي
ال يتخل�ف إطالق�اً .المصداقي�ة هي بالنس�بة للواقع
أن يك�ون متحقق�ا ً {ال َريْبَ ِفي ِه} ،ال ش�ك يف تحققه،
�و لَيَجْ َم َعنَّ ُك ْم إِلىَ َيو ِْم
فعندم�ا قال{ :اللـَّ� ُه ال إِلَ َه إِلاَّ ُه َ
الْ ِقيَا َم ِة} (النس�اء :من اآلية )87ما هو يخرب عن واقع
س�يحصل؟ يوم إس�مه يوم القيامة ،ويجتمع الناس
فيه ،أليس هذا إخبارا ً عن واقع سيحصل؟.
طي�ب  ..الخرب قد يك�ون صدقاً ،وقد يك�ون كذبا ً
باعتبار الواقع عندما يأتي الواقع متخلفا عنه فيكون
غي�ر صادق ،الص�دق هو :أن يكون الواق�ع وفقا ً لما
أخبر به عنه  ..فمن أصدق م�ن اللـه حديثا؟ ألن هذا
كالم ال يتخل�ف وواقع ال يتخل�ف ،ألن من يقول هذا
هو من يعلم الغيب والشهادة ،ومن يقول هذا هو من
يفع�ل هذه األش�ياء هو ،وهو العزي�ز ،وهو الحكيم،
وهو المل�ك ،وهو القاه�ر فوق عباده ،لي�س إخبارا ً
بأن هناك إله آخر س�يعمل يوما ً يس�مى يوم القيامة
ثم يمكن أن هذا اإلله اآلخر يتكاسل فال يعمل شيئاً.
اللـه يخرب عن أفعاله هو ما سيفعل ،وما أخرب عنه

قصيدة تحت
العاصفة
وليد الحسام
ب�ي�ن ال��ك��ت��اب��ة واخل����ي����ال ق���ذائ���ف›
وم��دي��ن��ة» ت��ب��ك��ي وش���ع���ب» خ��ائ��ف›
ب�ي�ن ال��ق��ص��ي��دة واخ��ت��ن��اق سمائها
وط��ن» على ح��د ال��رص��اص��ة واق��ف›
ب�ين احل����روف ال��واج��ف��ات وخ��وف��ه��ا
ش��ب��ح» س��ع��ودي ال��ت��ط��رف واج���ف›
ح��ت��ى ح��ن��اي��ا ال��ك��ون ف��ي همساتها
وت������ر» آلالم احل����ي����ارى ع�����ازف›
م�����اذا س��أك��ت��ب��ن��ي  ،،وك����ل م��س��ام��ة
هي في خاليا القلب جرح»نازف›؟!
لي أن أج��ازف في احلياة ،وليس لي
أن أرغ���م ال��وط��ن ال��ع��ج��وز ي��ج��ازف›
ك���ل ال��ل��غ��ات ع��ل��ى ف��م��ي ذب��ل��ت وم��ا
زال���ت تشب على ال��ب�لاد ع��واص��ف›
تعبت هتافاتي ورجعك في الصدى
يا ش��ع��ب› ..أح���زاب» ،وث��م طوائف›
م����اذا س��أك��ت��ب��ن��ي ،وف��ي��ك ق��ص��ائ��د»
ملغومة» ،،فيك احل��زام الناسف›؟!
فيك التناقض ،وال��ت��واف��ق ،واألس��ى
وامل��ف��س��دون ،وف��ي��ك ..أن��ك ع��ارف›
ف��ي��ك اجل���ي���اع امل���ول���ع���ون ب��ف��ق��ره��م
وامل���ت���رف���ون ،،وأن����ت ح��ل��م» ت��ال��ف›
ف��ي��ك احل��ق��ي��ق��ة واخل���ي���ال جت����اوزا
م��ا ق��د ي��ق��ول ال��ي��وم عنك ال��واص��ف
وط��ن��ي ع��ل��ي��ك اجمل���رم���ون ت��ك��ال��ب��وا
وع���ل���ى ح���ي���اة امل���ع���دم�ي�ن حت��ال��ف��وا
قصفوك والترحيب عهر» فاضح»
ب��ئ��س امل��رح��ب إذ دع���ا وال��ق��اص��ف›
ه��ب��ت ع��واص��ف��ه��م ع��ل��ي��ك وأن����ت ال
تخشى ،فكم هبت عليك عواصف›
����ارت ع��روب��ت��ن��ا بال
ط���ن���ي..وق���د ص� ْ
ش���رف ،فغاصبها عليها عاكف›
وطني ..وحاكم مصر يرقص لأللى
ب��ذل��وا ال��ن��ق��ود  ،وللنقود يالطف›
وال��ك��ع��ب��ة ال��س��م��راء ي��خ��دم��ه��ا ال��ذي
ه���و ل��ل��ع��دو اخل�����ادم امل��ت��ع��اط��ف›
سلمان  ..والشيطان يسكن ذات��ه
ه��و ل��ل��دم امل��س��ف��وك م��ن��ا راش��ف›

م�ن أفعاله فلن يتخل�ف{ ،ال َريْبَ ِفي� ِه} (البقرة :من
َ
ص َد ُق ِم َن اللَّـ ِه حَ دِيثاً}.
اآليةَ { )2و َم ْن أ ْ
يوم القيامة لو ترسخ يف نفوسنا الخوف منه ،يوم
ش�ديد األهوال يوم وراءه جهنم ،إذا لم يكن اإلنسان
هنا يف الدنيا متنبها ً متيقظا ً متذكرا ً يحذر ،يخاف وهو
ال يزال هنا يف الدنيا يوم القيامة ال يجد مخرجاً ،ال يجد
ش�يئا ً يمكن أن يفدي نفسه به ،وال تقبل منه حتى لو
ملك ما يمكن أن يفدي نفسه به ،ال يقبل منه .يف الدنيا
هنا متى ما تأزمت عىل اإلنس�ان حتى وهو يف السجن
يمكن ي ِّدي خمسة آالف أو عرشة آالف وأخرجوه ،أما
هناك ال تقبل فدية وال تقبل رهينة بدلك ،هنا يف الدنيا
يمكن إذا س�جن واحد أن يعطي رهينة بدله ويخرج،
أو ي�داول بينه وبين رهينة أخ�رى ،أو يعطي فلوس
ويخرج ،أو يحصل عىل وس�يط ويخرج�ه ،أما هناك
ال يمك�ن ُ
س ِبمَا َكسَ �بَتْ َرهِينَ ٌة} (المدثر)38:
{ك ُّل َن ْف ٍ
ُّ
ْ
َ
َ
س ِبمَا تسْ �عَى} (ط�ه :من اآلية)15
{لِ ُتجْ � َزى ُكل نف ٍ
تجزى كل نفس بما تسعى.
ما الذي ينسينا عن يوم القيامة؟
هي أش�ياء تتواىل :قل�ة معرفتنا باللـ�ه يؤدي إىل
نق�ص يف خوفن�ا من�ه ،إىل ُ
ضع�ف يف خش�يتنا منه،
فيؤدي هذا إىل غفلة ونسيان ،تؤدي الغفلة والنسيان

( ددعلالاا

إىل غي�اب حال�ة الخوف من ي�وم القيام�ة ،ومتى ما
ِّ
ذكر اإلنس�ان أحيان�ا تذك�ر ،أو رأى ميت�ا تذكر ,أو
سمع مرش�داً ،أو استعرض س�ورة من سور القرآن
الكريم تذكر ,لكن ويحاول أن يعيد إىل ذهنيته الحالة
السابقة ,حالة الالشعور بيشء من هذه األشياء ،غفلة.
فمن يعرف اللـه سبحانه وتعاىل معرفة كافية ال بد
أن يخش�اه ،ال بد أن تعظم خشيته منه ،وتعظم أيضا ً
رغبته فيه ،فيكون دائما ً متذكراً ،متذكرا ً يحرص عىل
أن يعم�ل يف هذه الدنيا ما يقرب�ه إىل اللـه ،ويحصل
يوم القيامة  -من خالل عمله هذا وبرحمة اللـه  -عىل
الفوز بالجنة ،وعىل أن يحاسب يف يوم القيامة حسابا ً
يس�يراً ،فيكون من أولياء اللـه الذين ال خوف عليهم
وال هم يحزنون؛ ألنه متذكر للقيامة ،تذكر القيامة له
أثره العظيم جداً ،جدا ً يف المجالين :يف مجال أن تنظر
من األعمال إىل ما فيه نجاتك يوم القيامة فتنطلق فيه،
وتبتعد ع�ن األعمال أو عن التقصير الذي فيه هالكك
يوم القيامة فتبتعد عنه.
يوم القيامة خوَّف اللـه به عباده يف القرآن الكريم
تخويفا ً ش�ديداً؛ ألنه يوم ش�ديد األهوال يف حد ذاته،
وفيه حساب عسير جدا ً للظالمين ،حساب عسير جدا ً
للمعرضين عن ذكر اللـه ،حس�اب عسير جدا ً لمن لم
يكونوا يهتدون بهدي اللـه.

قراءة يف درو�س من غزوة �أُحد لل�شهيد القائد

أسباب النصر وعوامل اإلخفاق

قاسم الخطيب
يف مراحل الرصاع بني أَوْليَاء الله وأَوْليَاء الش�يطان
ٍ
ٍ
وتقدمات
انتص�ارات
ال ش�ك أَن املؤمنين يحقق�ون
كبري ًة عىل أَعدائهم رغم الفوارق بني املعسكريَني.
ُ
حي�ث يبدو املؤمن�ون مج�ردون م�ن ُك ّل مظاهر
القوة والعت�اد والعُ دة ،وتم ُّلك الطرف اآلخر لها ،وهذه
نعمة إ َلهي�ة عظيمة تعزز اليق َ
ين يف قلوب الصادقني 
َ
قيمة ما
وتبرز عظمة املشروع والقي�ادة وتضرب
لدى األَع�داء _من مقومات وق�وة _يف نظر الكثري من
املس�تضعفني الذي�ن يقعدون عن نُصرة الحق خوفا ً
منها.
عندها تتحطم حواج� ُز الخوف يف قلوب الكثري من
املس�تضعفني وتتاح لهم إمكاني�ة االنظالقة يف ركاب
الح�ق وأتباع�ه والتجند مع الل�ه يف زم�ن التجنُّد مع
الشيطان وأوليائه.
وم�ن املؤك�د أن النصرَ  ال يأت�ي مح�ض صدف�ة،
وإنم�ا نتيج�ة عوام� َل وأ َ ْ
س�ـبَـاب عدة ،م�ن أهمها
ً
تعتبر نعمة من
التس�ليم املطل�ق لله وللقي�ادة التي
نعمه ،وع�دم مخالفته للتوجيه�ات ،والنأي بالنفس 
ع�ن العجب والغرور يف مراح�ل التمكني واالبتعاد عن
ُ
الناس أيا ً من هذه األ َ ْ
س�ـبَـاب
التج�اوزات ،وإذا فقد
ُ
التوفي�ق وس�لبوا التأييد؛ ألن اإلنس�ان املؤمن
فق�دوا
بطبيعت�ه إذا ضعف�ت ثقت�ه بالله يضع�ف وينظر إىل
نفس�ه كرقم مضاف إىل أرقام قليل�ة ويرى يف املقابل
حش�ودا ً وجماهريَ وأَعدادا ً كبرية ،ناسياً أنه ليس أكثر
م�ن جندي مع م�ن له جنود الس�موات واألرض ،وإذا
ما وقعت املخالفة للتوجيهات حصل التنازع وتعددت
وجه�ات النظر ،فيحل الفش�ل والهزيم�ة ،ولقد وثق 
القرآن لحالة التنازع والفش�ل واملخالفة يف غزوة أُحُ د
توثيقاً دقيقاً ،وقدم دروس�ا ً تستفي ُد منها األجيال ما
بقي الصراع بينها وبني أَعدائها ،تحدث عنها الس�يد
الشهيد القائد بشكل مستفاض.
نس�توحي نقاطا ً مما قدمه رضوان
ويهمنا هنا أن
َ
الل�ه علي�ه لالس�تفادة منه�ا يف رصاعن�ا الي�وم مع
األمريكيني واإلرسائيليني ومن لف لفهم ،ومن املعلوم 
أن الغلب�ة يف أُحُ د كانت للمؤمنني يف بداية املعركة ،كما
أش�ار إليها الق�رآ ُن يف قوله تعاىل « َو َل َق� ْد َ
صد ََق ُك ُم ال ّل ُه
َه إِذْ تَحُ ُّس�ونَهُ م ِب ِإذْنِهِ حَ تَّى إِذَ َ
وَعْ د ُ
ا ف ِش� ْلتُ ْم َوتَنَا َزعْ تُ ْم
صيْتُ�م مِّ ن بَعْ ِد مَ ا أ َ َرا ُكم مَّ �ا تُحِ ب َ
�ر وَعَ َ
ُّون ِمن ُكم
فيِ األَمْ ِ
مَّ �ن ي ُِري ُد ال ُّدنْيَا و َِمن ُكم مَّ �ن ي ُِري ُد اآلخِ َر َة» (آل عمران-
 ،)152ف�كان املس�لمون يحس�ون رؤوس الكفار بال
عناء ومش�قة يف القتل والقتال ُ
وه�زم املرشكون أيما
هزيم�ة ،فحصل�ت املخالف�ة والعصي�ان والتن�ازع،
وانش�غل املس�لمون بجم�ع الغنائ�م وت�رك الرم�اة
مواقعَ ه�م ،يف مخالف�ة رصيحة لتوجيهات الرس�ول
صلوات الله عليه وعىل آله لهم بأن ال يربحوا أماكنَهم
وسكت البقية فجاء التأديبُ
اإللهي عاما ً كعقوبة.
ُّ
ً
مفاجئة والناس يف حالة اطمئنان،
والعقوبة تأتي
كما قال الس�يد عب�د امللك حفظه الل�ه يف االخرتاقات
الت�ي حققها األَع�داء يف عدن ،أنها حدث�ت والناس يف
حال�ة اطمئنان اس�تغلها عدو مه�زوم مأزوم حرص
عىل أن يغطي هزائمه لتحقيق أي تقدم يُذكر.

كذلك املسلمون يف غزوة أحُ د مال عليهم املرشكون
وهم منشغلون بجمع الغنائم فرضبوهم ُ
وقتل منهم
س�بعون قتيلاً منهم س�يد الش�هداء حم�زة ،وكان
استش�هاد حمزة يف ثاني معركة يف اإلسلام خس�ار ًة
ً
رهيبة جداً ،وأعظ ُم خس�ارة على األمة هي أن تخرس
عظماءَه�ا ،وتلقى املس�لمون عقوبة مم�ن له جنود 
الس�موات واألرض لعصي�ان مَ �ن يتحمل املس�ؤولية
ويعترب طليعة من يصلح البرشية إال أن العقوبة كانت
ً
وقتية حص�ل معها تدا ُر ٌك إله�ي رصف املرشكني عن
ٌ
بهزيم�ة فيها دروس
دخول املدين�ة ،وانتهت املعركة
كثيرة للمؤمنين الذين ح�رص القرآن على تربيتهم
على الطاعة املطلق�ة ليكونوا بعيدين ع�ن التأويالت
والتصنيفات التي ترضب األمة.
وألن اإلسلام دي� ُن تكام�ل للبرشية ،م�ن التزم به
وأطاع الله والرسول يحصل عىل العلم والكمال املقدر
ل�ه ،أم�ا م�ن ينطلق�ون وراء التصنيف�ات واملربرات
والتأويلات فه�م مَ �ن يجنون على األم�ة ويفتحون
املجا َل لوضع البدائل عن ما رسمها الله.
وه�ذه املعرك�ة ارتكزت على الكثري م�ن القضايا
ُ
الناس إىل فهمها يف ميادين العمل
الهام�ة التي يحتاج
إلعلاء كلم�ة الل�ه ومواجهة أَعدائ�ه بكل م�ا بتعلق 
به�ا من ثقة بالل�ه وكيفية التعاطي م�ع التوجيهات
الهام�ة ،وكيف يجب أن يك�ون منطق الناس وما هي
األش�ياء الت�ي يعترب ال�كالم فيه�ا جزاف�اً أ َ ْو باعتبار
يرس العدو ويرفع معنوياته فيؤثر س�لبا ً
ال�كالم فيها ُّ
عىل املجاهدين ،وكيف نتعرف عىل ش�خصية الرسول
صل�وات الله عليه وعىل آله من القرآن الذي يعترب أهم
مصدر ملعرفته ومعرفة سيرته وشخصيته وعظمته
ً
ً
كافية يتجىل من خاللها
معرفة
أ َ ْو جوانب من عظمته
كيف كان صلوات الله عليه وعىل آله قائدا ً كبريا ً يُعتمد
عليه اعتمادا ً كبريا ً يف ميادين املواجهة ،لديه من سعة
الص�در ما يجعله يعرف كي�ف يتعامل مع اآلخرين يف
الظ�روف الصعبة الت�ي تؤدي إىل اختلاف بني القادة
ُ
وهاه�و صلوات
واألف�راد ،واختلاف بين املجتم�ع،
الل�ه عليه وعىل آله أمام ه�ذه الهزيمة وذلك التفريط

واملخالف�ة يتغاىض ع�ن تأنيب أصحاب�ه وتوبيخهم،
وينطل�ق ملش�اورتهم ليُش�ع َرهم باألُن�س ملعرفت�ه
بالوضعية وأنه ليس صحيحاً أن يوب َّخهم وينفر منهم
ويقاطعه�م؛ ألن ذلك مما يرس العدو ويجعله يش�ع ُر
ً
أنه أوجد هزيمة جعلت املجتمع اإلسالمي يتفكك.
م�ن هنا نخل�ص إىل الق�ول بأن�ه كان للهزيمة يف
ٌ
ايجابيات ال تتوف�ر يف االنتصار ،حيث أس�همت
أُحُ �د
يف فرز الناس وغربلتهم وتبني الس�قيم من املس�تقيم
والصادق من املنافق ومريد الدنيا من مريد اآلخرة.
َ
وهك�ذا ه�ي األح�داث مفي�د ًة يف تلم�س م�ا لدى
اإلنس�ان م�ن نق�اط ضع�ف أ َ ْو رؤى ق�د تك�ون غريَ
صحيحة ليُصلِحَ نفس�يته ويصحح وضعيته ويعرف
مَ �ن يعتمد عليه يف إيكال املهام من خالل تقييم دقيق 
ومعرفة ميدانية .وهكذا يكون واق ُع من يس�تفيد من
األح�داث تكون خططه مبنية عىل معرفة واعية حتى
ال تتكرر األخطاء.
وإننا اليوم أحوج إىل االستفادة من هذه الدروس يف
معركتنا مع حلف الخلي�ج األمريكي ويحتم علينا ما
حدث يف الجنوب أَن نقف مع أنفسنا وقفات ووقفات،
لنجدد االنطالقة مع الله بوعي وبصرية ورقابة لله يف
ُك ّل صغيرة وكبري ونتحرك كمس�ؤولني أمام الله بما
تعنيه املس�ؤولية حت�ى ال نجعل الله أه�ون املطلعني 
عىل أعمالنا فيحل علينا غضبه.
ويف األخير نجي�ب عىل أي تس�اؤل عن أ َ ْ
س�ـبَـاب
م�ا حققه العدو م�ن اخرتاق�ات بقوله تع�اىل «أ َ َو َلمَّ ا
ُصيب ٌ
صبْتُ� ْم ِمث ْ َليْهَ ا ُق ْلتُ�مْ أَن َّ َ
صابَتْ ُك� ْم م ِ
َ�ة َق�دْ أ َ َ
أَ َ
ى هذَا
َ
َ
 شيَ
ُ
َّ
ْ
ْ
ٍ
ُق ْل ُ
 ه َو ِم ْن عِ ندِ أنف ِس� ُك ْم إ َِّن الل� َه عَ لىَ  ُك ّل ْ ء قدِي ٌر»
(آل عمران ،)165 -حتى ال تتجه املش�اعر السيئة إىل
القي�ادة أ َ ْو نيسء الظن يف الله ،وهذا ما يحاول األَعداء
عرب وسائل إعالمهم أَن يوحوا به إلينا فنكون بهذا من
الظاملين ،ثم يف مقابل ما حصل يج�بُ  أَن ننظ َر إىل أَن
ُ
قد أصابه أضعاف ما أصابنا من خسائر األرواح
العدو
والعُ �دة بل ال مقارنة ،وصدق الل� ُه القائل« :إ ِْن تَ ُكونُوا
ُون َ
ُون َوتَ ْرجُ َ
ُون َكمَ �ا تَأ ْ َلم َ
 ف ِإنَّهُ ْم يَأ ْ َلم َ
تَأ ْ َلم َ
ون ِم َن ال َّلهِ
مَ ا ال يَ ْرجُ َ
ون» (النساء.)104 -
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الحلقة
الثانية

صنعاء في قلب البردوني
توثيقٌ للعدوان ،واستشرافٌ للمستقبل
محمد أحمد الشميري
ال ن�زال م�ع الربدوني وه�و يس�تعرض أحداث
الع�دوان على اليمن ،وال ن�زال بحاج�ة إىل املزيد يف
االقتراب من نصوص الربدوني نتأملها ونس�تبطن
مغازيه�ا ،وه�و يوثق مثل ه�ذه األح�داث ببصرية
عميق�ة ،وبُع�د أكث�ر عمق�اً ،فبع�د أن تح�دث عن
وقائع العدوان يف صنع�اء ،وذكر الربيع والعاصفة،
وايضاح�ه التحالف املزعوم عىل اليم�ن ،وبيان من
وراءه ،ورد اليمنيني ،يأخذنا شاعرنا الكبري لنتخيل
أن�ه مبتعث يف رحل�ة خارجية ،يظهر فيها بش�اعة
الع�دوان ،وحج�م الدم�ار ،ولك�ن لي�س إىل جنيف،
ولي�س ل�دى مبعوث األم�م املتحدة ،ب�ل إىل املربد يف
بغ�داد ،وبني يدي أب�ي تمام يقف أمام�ه يقلب بني 
يديه بصمات العدوان ،ويشكو واقع العرب بقوله:
(حبيب) وافيت من صنعاء يحملني
نرس وخلف ضلوعي يلهث العرب
ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟
مليحة عاشقاها :السل والجرب
ماتت بصندوق »وضاح«بال ثمن
ولم يمت يف حشاها العشق والطرب
كانت تراقب صبح البعث فانبعثت
يف الحلم ثم ارتمت تغفو وترتقب
لكنها رغم بخل الغيث ما برحت
حبىل ويف بطنها (قحطان) أو(كرب)
ويف أىس مقلتيها يغتيل (يمن)
ثان كحلم الصبا ...ينأى ويقرتب
حبيب تسأل عن حايل وكيف أنا؟
شبابة يف شفاه الريح تنتحب
كانت بالدك (رحالً) ،ظهر (ناجية)
أما بالدي فال ظهر وال غبب
أرعيت كل جديب لحم راحلة
كانت رعته وماء الروض ينسكب
ورحت من سفر مضن إىل سفر
أضنى ألن طريق الراحة التعب
لكن أنا راحل يف غري ما سفر
رحيل دمي ...وطريقي الجمر والحطب
إذا امتطيت ركاباً للنوى فأنا
يف داخيل ...أمتطي ناري واغرتب
قربي ومأساة ميالدي عىل كتفي
وحويل العدم املنفوخ والصخب
حبيب هذا صداك اليوم أنشده
لكن ملاذا ترى وجهي وتكتئب؟
ثم يحكي املنعطف الذي تمر صنعاء ،فيقول:
لم تعد نهنأ  ،وال نأىس  ،ذوت
خرضة االنس  ،خبت نار الرتح
ّ
الحس الذي كنّا به
أو خبا
نطعم الحزن  ،ونشت ّم املرح
لم يعد يشء كما نألفه
فعالم الحزن أو فيا الفرح؟!
دخلت (صنعاء) بابا ثانيا
ليتها تدري  ،إىل أين أفتتح
ويس�تمر يف توضيح نكبة بالده وما تعرضت له،
وكأنه يف قصيدة «سفاح العمران» يخاطب سلمان:
يا قاتل العمران  ..أخجلت
املعاول  ..واملكينة
ّ
أألن يف فمك النفوذ
ويف يديك دم الخزينة ؟
ج ّرحت مجتمع األىس
وخنقت يف فمه  ..أنينه
وأحلت مزدحم الحياة
خرائبا  ،ثكىل  ،طعينه
ومضيت من هدم اىل
هدم  ،كعاصفة هجينه
إىل أن يقول:
يا وارثا ً عن ((فأر مأرب))
خ ّ
طة الهدم ال ّلعينه
حتى املساجد  ،رعت فيها الـ
ّ
طهر  ،أقلقت ّ
السكينه
يا سارق ال ّلقمات من
أفواه أطفال املدينه
يا ناهب الغفوات  ،من
أجفان ((صنعاء)) ّ
السجينه
ّ
يكف يديك ،عن
من ذا
عرص الجراحات الثخينه
من ذا يلبّي ،لو دعت
هذي املناحات الدّفينه
من ذا ّ
يلقن طفرة الـ
إعصار  ،أخالقا رزينه
نأت الشواطئ  ،يا رياح
فأين من ينجي ّ
السفينه ؟!
ويس�تنكر عليه قيادته ه�ذا التحالف عىل اليمن
بما أسماها عاصفة الحزم:
َ
عرفت   اليومَ  كيف  ترى
َ
بدأت     أوان َك     الذهبي
ستثني      كل     عاصفةٍ
بهذا    املشجب   القصبي
بأفواج ِ
     من    األغراب
ٍ
تدعى    :الفيلق    العربي

ُ
وهذا    ما    ارتكبت   أنا
فهل   تبني   عىل   َكذِبي؟
وعن الحصار االقتص�ادي املرتافق مع القصف،
يسأل سلمان متنبئا ً بمصريه:
ملاذا يل الجوع و القصف لك ؟
يناشدني الجوع أن أسألك
و أغرس حقيل فتجنيه أنـ
ت ؛ و تسكر من عرقي منجلك
ملاذا ؟ و يف قبضتيك الكنوز؛
تم ّد إىل لقمتي أنملك
و تقتات جوعي و تدعى النزيه؛
و هل أصبح ال ّل ّ
ص يوما ملك ؟
ملاذا تسود عىل شقوتي ؟
أجب عن سؤايل و إن أخجلك
و لو لم تجب فسكوت الجوا
ب ضجيج  ...يردّد ما أنذلك !
ملاذا تدوس حشاي الجريح؛
و فيه الحنان الذي ّ
 دللك
و دمعي؛ و دمعي سقاك الرحيق
أتذكر « يا نذل» كم أثملك !
فما كان أجهلني باملصري
و أنت لك الويل ما أجهلك !
غدا سوف تعرفني من أنا
و يسلبك النبل من نبّلك
ّ
يف دمي غضبة
ففي أضلعي .
إذا عصفت أطفأت مشعلك
غدا سوف تلعنك الذكريات
و يلعن ماضيك مستقبلك
و يرت ّد آخرك املستكني
بآثامه يزدري أوّلك
و يستفرس اإلثم  :أين األثيم ؟
و كيف انتهى ؟ أيّ  درب سلك
ويفص�ل أكث�ر يف توصي�ف س�لمان وحكم�ه،
مستنكرا ً عقد األمل عليه ،أو رجاء خري منه:
يدني إىل املوت حكما يخوض
من العار مستنقعا أسودا
و يجرتّ أذيال « جنكيزخان «
و يقتات أحالمه الرشدا
و يحدو ركاب الظالم األثيم
فيبلغ الصمت رجع الحدا
و يحسو النّجيع و ال يرتوي
فيطغى ؛ و يستعذب املوردا
رأى الشعب صيدا فأنحى عليه
وراض مخالبه واعتدى
فهل ترتجيه ؟ و من يرتجي
من الوحش إصالح ما أفسدا ؟
و هل تجتدي ملكا رشّ ه
سخي اليدين  ...عميم الجدا ؟
ّ
و حكما عجوزا حناه املشيب
و ما زال طغيانه أمردا
تربّى عىل الوحل من بدئه
و شاخ عىل الوحل حيث ابتدا
فماذا يرى اليوم ؟ جيال يمور
و يهتف « ال عاش حكم العدا «
ويتنبأ بمدة العدوان ونهاية سلمان فيقول:
َ
سيلقى      ليلة      خ َلفي
عىل      كفي َك     مُنقلبي
فمنذ       اآلن      يرقب ُه
مصريٌ     كان     مرتقبي
َ
وأنت     ستحتمي     سن َ ًة
وتهوي     ،الحقاً    عقبي
وخلال رحلته يلتقي بخون�ة الوطن الفارين إىل
أحضان املرتفني ،فيصف حالهم:
ذات يوم كانت ممرات(صنعاء)
من نبيذ ومن زهور نوادي
تتهادى النجوم يف ك ّل درب
كالغواني  .فأين ذاك التهادي ؟
سألوا من أنا … ورصّ حت باسمي
كامال … أنكروا بأني (مرادي)
قلت (ابّي) ( ..عنيس) ( ..زبيدي)
أشاروا :الرياالت نسبي وبالدي
أضحكتهم كتابة اسمي … وفورا
بيضت خرضة النّقود مدادي
عنده نعجة فأمىس مديرا!
ّ
مؤهل غري عادي
نهد أنّى
لحليب الذي يسمّ ى جلودا
طازجات  ..أمىس رسير (ابن هادي)
قبل بدء الزواج ط ّلقت .صارت
ك ّل زوجاتهم  ..خيول رقادِ
كان يخىش أبي فسادي ويبني
يوم عريس  .رفضت  ..عاش فسادي
كنت أعتادها (غزال)  ..فأضحت
(فاتنا)  ..ودّع الهوى يا فؤادي
ويف اس�تنكار مل�ا آل�وا إليه يح�اول ش�اعرنا أن
يقرتب من حالتهم ليشخص ما أصابهم:
فظيع جهل ما يجري
وأفظع منه أن تدري
وهل تدرين يا صنعاء
من املستعمر الرسي

غزاة ال أشاهدهم
وسيف الغزو يف صدري
فقد يأتون تبغا يف
سجائر لونها يغري
ويف صدقات وحيش
يؤنسن وجهه الصخري
ويف أهداب أنثى يف
مناديل الهوى القهري
ويف رسوال أستاذ
وتحت عمامة املقري
ويف أقراص منع الحمل
ويف أنبوبة الحرب
ويف حرية الغثيان
ويف عبثية العمر
ويف عَ ود احتالل األمـ
س يف تشكيله العرص
ويف قنينة الوسكي
ويف قارورة العطر
ويستخفون يف جلدي
وينسلون من شعري
وفوق وجوههم وجهي
ونحت خيولهم ظهري
غزاة اليوم كالطاعون
يخفى وهو يسترشي
يحجر مولد اآلتي
يويش الحارض املزري
فظيع جهل ما يجري
وأفظع منه أن تدري
يمانيون يف املنفى
ومنفيون يف اليمن
جنوبيون يف (صنعاء)
شماليون يف (عدن)
وكاألعمام واألخوال
يف اإلرصار والوهن
خطى أكتوبر انقلبت
حزيرانية الكفن
ترقى العار من بيع
إىل بيع بال كفن
ومن مستعمر غاز
إىل مستعمر وطني
ملاذا نحن يا مربي
ويا منفى بال سكن
بال حلم بال ذكرى
بال سلوى بال حزن ؟
يمانيون يا (أروى)
ويا (سيف بن ذي يزن)
ولكنا برغمكما
بال يُمن بال يمن
بال ماض بال آت
بال رس بال علن
أيا ( صنعاء) متى تأتني؟
من تابوتك العفن
أتسألني أتدري؟ فات
قبل مجيئه زمني
متى آتي أال تدري
إىل أين انثنت سفني
لقد عادت من اآلتي
إىل تاريخها الوثني
فظيع جهل ما يجري
وأفظع منه أن تدري
ثم ينتقل الربدوني العظيم ليحكي عىل ألسنتهم:
شعاري اليوم يا موالي
نحن نبات إخصابك
ألن غناك أركعنا
عىل أقدام أحبابك
فأ ًلهناك قلنا :الشمـ
س من أقباس أحسابك
فنم يا (بابك الخرمي)
عىل (بلقيس) يا (بابك)
ذوائبها رسير هواك
وبعض ذيول أربابك
وبسم الله جل الله
نحسو كأس أنخابك
أمري النفط نحن يداك
نحن أحد أنيابك
ونحن القادة العطىش
إىل فضالت أكوابك
ومسئولون يف (صنعاء)
وفراشون يف بابك
ومن دمنا عىل دمنا
تموقع جيش إرهابك
لقد جئنا نجر الشعـ
ب يف أعتاب أعتابك
ونأتي كل ما تهوى
نمسح نعل حجابك
ونستجديك ألقابا
نتوجها بألقابك
فمرنا كيفما شاءت
نوايا ليل رسدابك
نعم يا سيد األذنا
ب إنا خري أذنابك

اربأ بنفسك
ناجي المظفر

ال� ُّ
���ض أن��ي��ن��ي
��ظ���ـ���لْ���ـ��� ُم ُج����� ْرح�����ي وال����ق����ري� ُ
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وال�����������ذ ْو ُد ع����ن وط���ن���ي
ِ
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أج����ـ����لِ رِ ْف���ـ��� َع���ـ��� ِت���ـ���هِ ط����ـ����وا َل سنيني
مِ ���ـ��� ْن ْ
ال ظ���ل���م��� ُة ال���ل���ي���لِ ال���ب���ه���ي� ِ��م تُ��ـ��ع��ـ��ي��ـ � ُق��ن��ي
ال��ش��ـ��م��ـ��س مِ ���ـ���لْ���ـ� ُ
��ك مي��ي��ن��ي
ألن
أب����ـ���� ًدا َّ
َ
ل�����م أع����ش����ق ال����دن����ي����ا ول������ن أرض��������ى ب��ه��ا
ي���ـ���و ًم���ا م��ـ��ق��ـ��اب��ـ � َل ن���ـ���بْ���ـ��� َذةٍ مِ ���ـ���ـ��� ْن دي��ـ��ن��ـ��ي
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آل سعود يحلمون بـ «جنة
عدن» في جحيم اليمن!
أمين أبوراشد *
حَ َض�رَ خال�د البحَّ�اح بصفت�ه رئي�س الحكوم�ة اليمنية
ٍ
س�اعات
املس�تقيل لبضع
املس�تقيلة ونائ�ب الرئيس اليمني
ِ
إىل ع�دن ،على متن طائ�رة س�عودية بمواكبة طيران حربي
َّ متسائل
سعودي ،بداعي اإلرشاف عىل توزيع املساعدات ،و ُرب
ٍ
ُّ
تس�تلزم تدخل أحد رؤوس «الدولة»
أية مس�اعدات هذه التي
يف توزيعه�ا خلال س�اعات ،إلاّ إذا كان�ت الغاية م�ن الزيارة
الخاطفة إثبات وجود رشعية لم تعُ د موجودة س�وى يف أحالم 
عبدربّ�ه منصور هادي والنظام الس�عودي صاحب انتصارات
«عاصفة الحزم» و»إعادة األمل» و»السيوف القاطعة» ،علما ً
ب�أن ويل ّ ويل ّ العه�د الس�عودي محم�د بن س�لمان رصَّ ح منذ
بضعة أس�ابيع ،أن هادي وحكومته وميليش�ياته سقطوا من
حس�ابات اململكة التي باتت همومها محص�ورة بالدفاع عن
نفس�ها يف الجنوب ،حيث الجحي�م اليمني مفتوح عىل جيزان
وعسير وجوارهم�ا ،وغدت املناطق الس�عودية الت�ي تطالها
الصواري�خ واملدفعي�ة اليمنية خالية من س�كانها ،إضافة إىل
التقدَّم الربِّي الذي يُحرزه الجيش اليمني ومعه اللجان الشعبية
داخل جيزان والس�يطرة عىل مواقع عسكرية سعودية جديدة
ومعدات عسكرية ضخمة اغتنمها ا ُملهاجمون اليمنيون.
وخلال إطاللته ي�وم األحد املايض ،أكد قائ�د حركة أنصار
الله الس�يد عبداملل�ك الحوثي ،أن العدوان الس�عودي االمريكي
فش�ل يف كرس إرادة الش�عب اليمن�ي وصموده ،ولف�ت إىل أن
هذا الش�عب يخ�وض معرك�ة الشرف واالس�تقالل والدفاع
املرشوع ،وش�دَّد على أن ما ج�رى يف عدن هو تق�دم محدود 
للع�دوان وأن التط�ورات األخرية ال تمثل مكس�باً للمعتدي بل
إنزالقا ً يف املس�تنقع ،وأكد أن هذه الخطوات ال تحس�م معركة
عىل اإلطالق مع ش�عوب ال تقبل باإلستعباد واالذالل والهوان،
منزلق أو إخفاق ال يعني أن العدو ربح املعركة ،وطاملا
وأن أي
ٍ
تواص�ل العدوان على اليمن فالعدو يتورط اكث�ر فأكثر ،ومع
إعالنه عن استراتيجية جديدة للمواجهة ،رأى السيد الحوثي
أن الحل�ول السياس�ية يف اليم�ن متاحة وممكن�ة ،وتوجَّ ه إىل
اليمنيين الجنوبيين بالق�ول« :إن الس�عودية تخدعك�م وال 
تريدكم اال أداة لها وكفى تأخرا ً يف س�د الفراغ الس�يايس الذي
يستفيد منه العداون».
ومع استمرار تدفُّق التعزيزات إضافة إىل املعدات العسكرية
ض�د الجيش واللج�ان يف عدن ،فإن هذه املدين�ة لن تكون تلك
الجنَّ ُ
ة للغزاة ا ُملعتدين .املس�تنقع الذي يبشرِّ به السيد عبدامللك
الحوث�ي دول الخلي�ج املتو ِّرط�ة باختراق اليم�ن م�ن بوابة
ع�دن ،وما يُحكى عن مع�ارك طاحنة ت�دور يف محيط قاعدة
«العَ نَ�د» الجوي�ة يف َ لحَ ج بين الجيش واللجان الش�عبية من
جه�ة وأنصار هادي والقاعدة واملرتزق�ة الخليجيني من جهة
أخرى ،هو التو ُّرط األخط�ر ليس عىل اليمنيني بل عىل الغرباء
الذين ال يعرفون تأريخ اليمن وطبيعة الشعب اليمني ،وسوف
يواجه�ون على األرض اليمني�ة ويالت ح�رب العصابات التي
سوف تطلع من ُك ّل دسكرة وقرية سواء من جماعات الحراك
الجنوبي من ناحية ومن الجيش واللجان الش�عبية من ناحية
ثانية.
يُض�اف إىل ذل�ك ،م�ا يحص�ل يف املحافظات التي تُس�يطر
عليه�ا القاع�دة مثل حرضم�وت ،أو املديريات التي َّ
عشش�ت
فيها داع�ش وبدأت تنفيذ عملياتها منه�ا والتي كانت آخرها
تفجريات املس�اجد يف صنعاء ،وإذا كانت دول التحالف ومعها
العمالء من حزب اإلصالح اليمني يعتقدون أن معركة «تحرير»
اليم�ن من الحوثيني والجيش ه�ي نزهة لهم ،فإن أبناء اليمن
الرافضين للوصاية والعدوان لم يعد لديهم ما يخرسونه ،وقد
تكون اإلستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها الس�يد عبدامللك
الحوث�ي تتضم�ن إىل جانب التكتي�كات العس�كرية الداخلية
وحرب االس�تنزاف ضد ُ
الغزاة املزي�د من التقدُّم داخل الجنوب
الس�عودي واس�تغالل حدود بطول  2000كلم مع الس�عودية
م�ن ضمنها أكث�ر من  450كلم من الجب�ال واملغاور يف الجهة
اليمنية وقد تجد دول التحالف نفس�ها يف مواجهة استنزاف يف
الجنوب اليمني وغزو يف الجنوب السعودي.
إضافة إىل ما س�وف يحصل يف الداخل اليمني ،فإن مشكلة
الس�عودية و»دول التحال�ف» التي ترمي بقواته�ا يف الجحيم
عدن ،ال تحس�ب َّ
ِ
بدقة خطورة تواجد ماليني 
اليمني من بوابة
اليمنيين يف دول الخلي�ج وضم�ن الجي�وش الخليجية وردود 
فعل ه�ؤالء داخل تلك الدول ،وإذا كانت الس�عودية أرادت من
عدوانه�ا عىل اليمن مقارع�ة إيران ،فها ه�و اإلتفاق النووي
اإليران�ي يس�مو زاهياً ف�وق ُك ّل الحس�ابات الغبيَّ�ة لخصوم 
طهران ،خاصة بعد اإلعالن عن تفاهم إيراني أمريكي سيايس
عىل مس�توى اإلقليم ،ولن تكون اليمن بعيدة عن هذا التفاهم
الش�امل الذي ينس�جم مع املبادرة العُ ماني�ة املخلصة ،والتي
سحبت البس�اط من تحت أقدام آل سعود الذين لن يبقى لهم
م�ن اليمن س�وى الرئيس املس�تقيل الالج�ئ عبدربه منصور
ه�ادي ،إضاف�ة إىل أثمان التو ُّرط التي س�تدفعها الس�عودية
س�واء داخل اليمن أم يف الجنوب الس�عودي الذي بات منزوعا ً
من الس�كان واملواقع العس�كرية وغدا منطق�ة عازلة بإرادة
اليمنيني.

* موقع المنار

( ددعلالاا

متابعات فلسطينية

إصابة  3جنود «إسرائيليين» في عملية دهس و’إسرائيل’ تعزز قواتها في الضفة
أصي�ب  3جن�ود  «إرسائيليين»،
َ
الخمي�س ،أحدُه�م دخ�ل حال�ة امل�وت
الرسي�ري ،يف ح�ادث ده�س  نف�ذه
فلس�طيني من بل�دة ب�دو بالقدس ،عىل
مفرق شيلو شمال رام الله ،بعدها أطلق 
الج ُ
نود النا َر عىل الفلسطيني الذي اعتقل
بعد إصابته بجراح خطرية.
وأف�ادت مص�ادر محلي�ة ،أن الجنود 
أصيب�وا بع�د أن صدمته�م س�يارة
فلس�طينية ،فيم�ا أصي�ب الس�ائق بعد
إطالق النار عليه.

وذك�رت املص�ادر ،أن حال�ة الس�ائق 
خطرية.
وع�ززت األجهزة األمني�ة اإلرسائيلية
قواته�ا يف الضف�ة الغربي�ة املحتل�ة ،يف
أعق�اب عملي�ة؛ خش�ية التصعي�د أكثر
فأكث�ر بعد صلاة يوم الجمع�ة ،وفق ما
قالت صحيفة «معاريف» اإلرسائيلية.
وقال�ت الصحيف�ة إن «الجن�ود الذين
أصيبوا ،يف الدهس ،شاركوا يف دورة قادة
ضب�اط صف ،وق�د اس�تدعيت وحدتهم
مؤخرا إىل املنطقة كتعزيزات بعد العملية

يف قرية دوما الفلس�طينية» ،ونقلت عن
قائ�د فرقة املناطق العميق ليئور كرمييل
بع�د أن وصل إىل س�احة العملية قوله إن
«الق�وة الت�ي رابطت يف امل�كان ردت كما
ينبغي لتعطيل املهاجم» ،كما دخلت قوة
عس�كرية بعد العملية إىل قرية بدو ،التي
خرج منها املهاجم ،وأجرت تفتيشات.
من جانب�ه ،اس�تغرب رئيس حكومة
الع�دو الصهيون�ي بنيامين نتنياه�و يف
تعليق عىل العملية« ،اولئك الذين سارعوا
إىل التندي�د باإلرهاب ضد الفلس�طينيني،

استشهاد والد الطفل الرضيع علي دوابشة
متأثرًا بجراحه حرق ًا

ويف الوقت نفسه يس�كتون عندما يوجه
اإلرهاب ضد اليهود» ،عىل حد تعبريه.
وبحس�ب الصحيف�ة ،فق�د أث�ار هذا
التعقي�ب انتقادات ش�ديدا عىل ش�بكات
التواصل االجتماعي ،حيث نددت رئيس�ة
حزب «مريتس» زهافا غلئ�ون بالعملية
وتوجهت لنتنياهو بالقول «انت محرض
صغري وجبان ،استفزازي سافل .بدال من
أن تتقدم بخطة ملواجهة اإلرهابُ ،ك ّل ما
تفعله هو نرش الكراهية والتحريض عىل
صفحة الفيسبوك خاصتك».

إصابة جندي صهيوني بمواجهات بين فلسطينيين
وقوات العدو في قرية «بدو»

جُ رح جن�دي صهيوني ،فجر الجمعة ،خلال اقتحام منزل منفذ
عملية الدهس يف بلدة بدّو شمال غرب القدس املحتلة.
وذك�رت القناة «الع�ارشة العربية» ،أن «مواجه�ات تدور يف هذه
األثن�اء بني عرشات الش�بان الفلس�طينيني يف قرية (ب�دو) ،بعد أن
اقتحم�ت ق�وات كبرية م�ن جيش الع�دو القرية لتصل ملن�زل منفذ
عملية الدهس».
ووفقاً للقن�اة« ،خالل املواجهات أصيب جن�دي من جيش العدو
بصورة طفيفة جراء إلقاء الحجارة».
وكان ق�د أصيب  3جنود «إرسائيليني» ،الخميس ،يف حادث دهس 
نفذه فلسطيني ،شمال رام الله يف الضفة املحتلة.

 4إصابات في استهداف لطائرات العدو
على موقع للمقاومة وسط غزة
ً

استش�هد الفلس�طيني س�عد الدوابش�ة والد
الطف�ل الرضي�ع الش�هيد علي دوابش�ة متأثرا ً
بالح�روق الخطيرة نتيجة إرضام مس�توطنني 
صهاين�ة النيران يف منزله يف قري�ة دوما جنوب
نابلس األسبوع املايض.
وش�يع اآلالف يف بل�دة دوم�ا جن�وب مدين�ة
نابلس ش�مال الضف�ة املحتلة ،الس�بت ،جثمان
الشهيد سعد محمد دوابشة الذي استشهد فجرا ً
بعد نحو أسبوع من إحراق املستوطنني ملنزله.
وأف�اد موقع «والال» اإلرسائييل أن استش�هاد 
وال�د الرضي�ع الفلس�طيني علي دوابش�ة الذي
أحرقه املس�توطنون قبل أيام قد يؤدي إىل موجة
عنف واسعة عىل مستوى الضفة املحتلة.
وأش�ار مراسل العالم يف فلس�طني املحتلة إىل
أن سعد الدوابشة استش�هد يف احد مستشفيات

مدين�ة برئ الس�بع املحتل�ة ونُقل إىل بل�دة دوما
لتشييع جثمانه إىل مثواه األخري.
وكان الهجوم أدى إىل استش�هاد طفله البالغ
م�ن العم�ر عاما ً ونص�ف العام حرق�ا ً وإصابته
وزوجته وطفله الثاني أحمد.
وباالمس قد اعلن عن تحسن طفيف طرأ َ عىل
حالة أحمد اربعة س�نوات ،صغري الش�هيد سعد،
فيما الزالت والدته رهام يف حالة الخطر.
وأصي�ب الطف�ل أحم�د ،بح�روق عميقة من
الدرجة الثانية طالت  60%من جسده.
وكان مس�توطنون إرهابي�ون صهاينة ألقوا
زجاج�ة حارق�ة باتجاه بي�ت عائلة دوابش�ة يف
جنوبي نابلس ،ممّ ا أدى إلصابة أفراد 
قرية دوما
ّ
العائلة بجروح خطرية واستش�هاد الرضيع عيل
دوابشة.

قصفت طائرات العدو «اإلرسائييل» ،مس�اء الجمعة ،موقعا تابعا ً
لـ»كتائب القسام» يف املحافظة الوسطى لقطاع غزة.
وأكدت املصادر األمنية« ،أن طائرات العدو قصفت موقع «عيىس
البط�ران» التاب�ع لكتائب القس�ام بص�اروخ واحد على األقل قرب
محطة أبو عايص يف مخيم الربيج وسط القطاع».
وأف�ادت املص�ادر« :إصاب�ة  4م�ن رج�ال األمن إصاب�ة  3منهم
متوس�طة ،فيم�ا وصفت حالة الراب�ع بالحرجة ج�داً ،جراء قصف
اس�تهدف موقعاً للمقاومة قرب محطة أب�و عايص يف مخيم الربيج
وسط القطاع».
وتش�هد أجواء قطاع غزة تحليقا ً مكثف�اً لطائرات العدو الحربية
واالستطالع.
ومن جهة ثانية ،قال املتحدث باس�م العدو ،أفيخاي ادرعي« ،إن
طائ�رات العدو اس�تهدفت موقعاً لـ»حركة حماس» ،وس�ط قطاع
غزة يف أعقاب إطالق القذيف�ة الصاروخية باتجاه أراضينا  ،وحركة
حم�اس هي العنوان وتتحمل املس�ؤولية عن أي اعت�داء ينطلق من
قطاع غزة».

وإصابة فتى برصاص العدو شمال غزة

أصيب فتى ،مساء الجمعة ،جراء إطالق النار عليه من قبل قوات
العدو املتمركزة رشق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأف�ادت مصادر أمني�ة ،أن «الفتى ماهر عيل ش�بات ( 13عاماً)
أصيب بجروح متوسطة يف القدم رشق بيت حانون ،جراء استهدافه
م�ن قبل ق�وات العدو املتمركزة يف املنطقة» ،مشير ًة إىل أنه «نقل إىل
مستشفى كمال عدوان لتلقي العالج وأن حالته مستقرة».

مجتهد :تدهور الوضع العقلي للملك سلمان ،ومقرن بكى عندما أزيح
 متابعات:كش�ف املغرد الس�عودي الش�هري «مجته�د» املقرب
من دوائر الحكم يف اململكة ،أن ويل ويل العهد الس�عودي
محم�د بن س�لمان (ابن امللك س�لمان ب�ن عبدالعزيز)
أصدر توجيهات لس�نرتال قرص املل�ك يف طنجة بإحالة
مكامل�ات زعم�اء ال�دول إىل ويل العهد؛ ألن املل�ك لم يعد
يستطيع معايشة األحداث بسبب وضعه العقيل .
وأض�اف املغ�رد «مجتهد» يف تغري�دات له عىل موقع
تويتر :لقد اس�تغرب مل�ك املغ�رب حني اتص�ل بامللك
س�لمان وهو عنده يف بلده يعزيه يف تفجري أبها فأحيلت
املكاملة ملحمد بن نايف!!.
وقطع امللك السعودي س�لمان بن عبدالعزيز عطلته
القصرية بالريفريا الفرنس�ية بع�د الجدل الطويل حول
إغالق الش�اطئ الفرنيس املقابل إلقامة امللك ،واحتجاج
نحو  150ألف شخص من السكان املحليني.
واتج�ه امللك الس�عودي بعد تركه فرنس�ا إىل املغرب،
الت�ي كان�ت وجهت�ه املقبل�ة يف برنامج عطلت�ه ،وفقا ً
ملص�ادر س�عودية ،وق�د قطع املل�ك الس�عودي عطلته

الفرنس�ية قبل ثالثة أسابيع من الوقت املحدد لها ،بعد
أن قىض هناك أسبوعا ً واحداً فقط .ويف سياق تغريداته
أورد مجته�د تغريدة خارج س�ياق الحديث عن وضع
املل�ك العقلي ،متطرقا ً إىل معلومة أخ�رى متداولة بني 

أفراد العائلة الحاكمة يف السعودية ،تقول إن مقرن بن
عبدالعزيز (ويل العهد الس�ابق للسعودية) بكى بح ُرقة
حين س�أله أبنائه بع�د إزاحته ع�ن والي�ة العهد :هل
استقلت أم أجربت؟ واعرتف بأنه أجرب.

( ددعلالاا
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السعودية تعترف باستقبالها وفدًا سوريًا إلعادة التعامل مع الرئيس األسد
 متابعات:اعرتفت الس�عودية أخيرا ً بعد نفي
األنب�اء الت�ي ت�رددت ع�ن اس�تضافة
مس�ؤولني س�عوديني لرئي�س مكت�ب
األم�ن القوم�ي الس�وري الل�واء علي 
ممل�وك يف الس�عودية يف الس�ابع م�ن
يولي�و امل�ايض بعق�د اللق�اء ،وأك�دت
مص�ادر س�عودية وثيق�ة أن اللقاء تم
يف جدة.
وحرض الل�واء ممل�وك برفقة نائب
رئيس قس�م ش�ؤون الرشق األوس�ط
باالستخبارات الروسية ،وكان لقاؤهما
بوزير الدفاع وويل ويل العهد الس�عودي
محم�د ب�ن س�لمان يف مكتب�ه بجدة،
وحضر اللق�اء رئي�س االس�تخبارات
الس�عودية الفري�ق خال�د الحمي�دان،
وج�اء ه�ذا اللقاء بع�د نح�و  20يوما ً
من لقاء سان بطرس�بورغ الذي جمع
الرئيس الرويس بوتني مع ويل ويل العهد
السعودي وزير الدفاع األمري محمد بن
س�لمان ،فيما أعلن�ت وزارة الخارجية
الروس�ية الس�بت أن وزي�ر الخارجية
السعودي عادل الجبري سيزور موسكو 
الثالث�اء ملناقش�ة مس�ألتي الن�زاع يف
س�وريا م�ع نظيره الرويس سيرغي
الفروف.
وكان�ت صحيفة “الحي�اة” اللندنية

الس�عودية الصادرة الس�بت نقلت عن
مصادر لم يتم تس�ميتها انه تم بالفعل
الرتتيب لعقد اللقاء بوساطة روسية.
يُذكر أن السعودية كانت تستبعد أي
حل لألزمة الس�ورية مع وجود بش�ار
األسد يف السلطة.
وم�ن جانبه�ا تخشى أنق�رة ،وفق 
مص�ادر تركية ،من أن ي�ؤدي الضغط

العماد عون :لوال حزب اهلل لكان
مصير لبنان كنينوى
 -متابعات:

املشترك إىل تغيير املوق�ف الس�عودي
واألمريكي بشأن بقاء الرئيس السوري
بش�ار األس�د ،بل إن الضغوط تش�مل
إعادة العالق�ات مع النظام الس�وري،
مقابل صفق�ة تعرض على اململكة يف
اليمن  .وقال املغرد السعودي «مجتهد»
يف تغري�دات على  موق�ع التواص�ل
االجتماعي« ،توتري» إن «اتفاقا إماراتيا

مرصي�ا أردني�ا عماني�ا على  إع�ادة
تأهي�ل النظ�ام الس�وري ومح�اوالت
حثيثة إلقناع الس�عودية للموافقة عىل
الخط�ة» ،مضيفا أن األط�راف األربعة
تفاهموا عىل أن «صاح�ب القرار الذي
يمكن الحدي�ث معه يف الس�عودية هو 
محمد بن س�لمان وقد ب�ذل محمد بن
زايد جهدا حثيثا إلقناع بن سلمان».

منفذ تفجير عسير سعودي
يدعى يوسف السليمان

قال رئيس تكتل التغيري واإلصالح اللبناني العماد ميشال عون« :لوال 
وجود حزب الله عىل الحدود مع سوريا مدافعا ً عن لبنان ُك ّل لبنان لكان
مصريكم كأهل نينوى» ،داعيا ً «جميع عنارص التيار إىل النزول إىل االرض
عندما يدق جرس النفري».
ووص�ف ع�ون ،يف مؤتمر صحفي بع�د اجتماع اس�تثنائي للتكتل يف
الرابية  ،الحكومة بـ «حكومة النفايات وعرقلة املش�اريع االنمائية عىل
ُك ّل األرايض اللبناني�ة» ،معتبراُ أن «من يتكلم عن الفس�اد هو الفاس�د
االكبر» ،مشيرا ً إىل أن «تأري�خ الخص�وم ممتلئ بالتقصير والرسقات
الواضح�ة ،ه�م خائن�ون ألنهم يتعامل�ون م�ع الخارج لضرب القوة
الوطنية التي تقدس الحرية».

 5قتلى بينهم جنديان تركيان
باشتباكات مع األكراد
 متابعات:ُقت�ل جندي�ان تركي�ان يف مواجه�ات م�ع عن�ارص ح�زب العم�ال
الكردستاني يف إقليمي فان واغري.
كم�ا قت�ل ثالثة أش�خاص وأصيب س�بعة آخ�رون يف مواجهات بني 
عن�ارص الرشطة الرتكي�ة وعنارص حزب العم�ال الكردس�تاني يف بلدة
سيلوبي يف إقليم رشناق القريب من الحدود الرتكية مع سوريا والعراق.
ّ
عن أن املس�لحني األك�راد حف�روا خنادق
وتحدث�ت مص�ادر أمني�ة
وأقام�وا حواج�ز يف أنحاء البل�دة ثم هاجم�وا قوات األم�ن بالصواريخ
والعبوات الناسفة والبنادق.
ّ
مص�ادر أن ع�دد قتىل الق�وات الرتكي�ة الذين س�قطوا يف
وكش�فت
مواجه�ات م�ع األك�راد وص�ل إىل واحد وعرشي�ن قتيال على األقل منذ
العرشين من يوليو املايض.

مقتل شرطي مصري برصاص مسلحين
في الفيوم جنوب القاهرة
 متابعات:ُقت�ل رشط�ي وأصي�ب ثالثة آخ�رون ،صباح الس�بت ،عندم�ا أطلق 
مس�لحون النار عىل س�يارة نقل مس�اجني يف محافظ�ة الفيوم جنوب
القاهرة والذوا بالفرار ،حسب ما أعلنت وزارة الداخلية ومسؤول أمني.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة املرصية يف بيان عىل صفحتها عىل فيس�بوك
إن مجهولني هاجموا بالرصاص «قوة تأمني مأورية ترحيالت مساجني 
أثن�ا َء مروره�ا يف طري�ق القاهرة-الفي�وم الزراع�ي» يف طريقه�ا لنقل
متهمني مفرج عنهم من الفيوم ( 100كم جنوب القاهرة) إىل العاصمة.
وأضاف�ت أن الحادث أس�ف َر عن «استش�هاد رقيب رشط�ة وإصابة
ثالثة مجندين بأعرية نارية يف تبادل إطالق النار» مع املسلحني.

 متابعات:كشفت وزارة الداخلية السعودي ،السبت،
ُ
ع�ن هوي�ة اإلرهاب�ي منفذ جريم�ة تفجري
مس�جد ق�وات الط�وارئ يف عسير (جنوب
غ�رب) اململك�ة وه�و  يوس�ف الس�ليمان
“س�عودي الجنس�ية” يبل�غ م�ن العمر 21
عاماً.
وأوضح�ت الداخلية الس�عودية يف بيانها،
أن التفجري خلف مقتل  15ش�خصاً ،خمسة
منه�م رج�ال أم�ن يعمل�ون باملق�ر وس�تة

متدربين بال�دورات الخاصة بأعم�ال الحج
وأربعة عاملني من الجنسية البنغالديشية.
ول�م تكش�ف وزارة الداخلية ع�ن الجهة
التي ينتمي اإلرهابي منفذ التفجري إليها وما
إذا كان ينتم�ي إىل تنظيم داعش اإلرهابي أم 
إىل تنظيم آخر.
وكان ما يس�مى تنظيم «والي�ة الحجاز»
التاب�ع لـ»داعش» نشر ص�ورة االنتحاري
ال�ذي قام بتنفي�ذ عملية التفجير الخميس 
تحت اسم «املجاهد أبو سنان النجدي» ،وقال
إن منفذ العملية استخدم حزاما ً ناسفاً.

الكيان اإلسرائيلي
و«فينوغراد» السعودية
«اململك�ة العربية الس�عودية هي حليف إلرسائي�ل» كالمٌ أطلقه املدير
العام لوزارة خارجية الکيان اإلرسائييل ،دوري غولد ،مطلع العام الجاري
ليك�ون بذل�ك أول ترصي�ح إرسائييل رس�مي يوضح العالق�ة التي تجمع
السعودية مع هذا الكيان ،هذه العالقة تُعترب يف نظر الكثريين أنّها ضبابية
ّ
إال أن الس�عوديني يدينون يف كثري من
وليس�ت واضح�ة ،فرغم كالم غولد
األحيان املمارس�ات اإلرسائيلية كجريمة حرق الرضيع الفلس�طيني التي
ندد بها وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبري.
لدراس�ة حقيقة الرواب�ط التي تجم�ع الكيان اإلرسائييل بالس�عودية
يكف�ي تس�ليط الضوء على الوقائ�ع واألح�داث التي تج�ري أو جرت يف
املنطق�ة ،والت�ي كان أبرزه�ا الع�دوان اإلرسائيلي على قطاع غ�زة عام 
 ،٢٠١٤فخلال الع�دوان أكد الكاتب ديفيد هريس�ت يف مق�ال له يف موقع
«هافينغت�ون بوس�ت» اإلخباري أن «الهجوم عىل غزة ت� ّم عن طريق أمر
ملكي س�عوديّ » ،مسميًا الس�عودية بـ»الرشيك الثالث غري املعلن يف هذا
ّ
الحلف غري املقدّس» ،والذي يضم ً
ً
ومرص أيضا ،وبعد
وفقا للكاتب أمريكا
كالم الكاتب ،خرج الس�فري الس�عودي يف بريطانيا نواف آل سعود غاضبا ً
وانتقد مقال هريست واصفا ً إياه بأنه «هراء مطلق» يتكون من «أكاذيب
ال أساس لها من الصحة».
ولكن كالم الس�فري لم يتفق مع السياس�ة العامة الس�عودية ،فاألمري
مقال
تركي الفيصل ،رئيس االس�تخبارات الس�عودية س�ابقاً ،اعتبر يف
ٍ
نشره يف صحيف�ة الرشق األوس�ط أن «حماس تتحمل تبع�ات ما يحدث
يف غ�زة من مج�ازر ،نتيجة لتكراره�ا ألخطاء املايض وغطرس�تها ،وعرب
إرس�الها للصواريخ عديمة األثر إىل (إرسائي�ل)» ،كالم تركي الفيصل هذا
يعطي الض�وء األخرض للجيش اإلرسائييل بتدمري حم�اس ،وهذا يؤكد ما
كان قد نرشه الكاتب هريس�ت الذي رد عىل السفري السعودي قائالً «ليس 
من الس�هل أن تكون سفريًا للس�عودية يف بريطانيا ،حيث يجب عليك أوال ً
أن تق�وم بنفس�ك بنفي األم�ور التي ال يمك�ن نفيها ،ومنه�ا أن الهجوم 
اإلرسائييل عىل غزة جاء بدعم السعودية ،إنّه أمر مهني».
إلقاء الس�عودية اللوم عىل الفلسطينيني وحركات املقاومة التي تطلق 
الصواريخ يشير إىل أن الس�عودية تدعم الكيان اإلرسائييل يف عدوانه الذي
اعتبره الس�عوديون «دفاع�ا ً عن النف�س» وذلك عندما اتهم�وا صواريخ
املقاومة بأنها هي الس�بب ،كما يشير املوقف الس�عودي هذا إىل أنه عىل
ٌ
اعرتاف س�عودي
الفلس�طينيني ع�دم مقاوم�ة الكيان ومحاربت�ه ،وهذا
رسمي باإلرسائيليني.
وال يقتصر ال�دور الس�عودي على تقدي�م الدع�م الس�يايس للكيان
اإلرسائيلي ،فعدوان  ٢٠١٤تم تمويله س�عودياً أيضا ً حس�ب ما كش�فته
صحيفة هافينغتون األمريكية ،وكذلك فإن الس�لطة الس�عودية تمارس
دورا ً محوري�ا ً يف فرض الحصار عىل غزة ،األمر الذي أكده مصدر س�يايس
ّ
اعتبر في�ه أن «الجهود 
إرسائيلي ب�ارز يف كال ٍم نقلت�ه اإلذاع�ة العربي�ة
الدبلوماس�ية التي بذلتها السعودية لعبت دورا ً يف تقليص عمليات تهريب
ٌ
اعرتاف إرسائييل رسمي
السالح للمقاومة يف القطاع بشكل جذري» ،وهذا
بس�عي السعودية لحماية الكيان اإلرسائييل وحفظ أمنه من خالل فرض
الحصار عىل حركات املقاومة والشعب الفلسطيني.
السياس�ة الس�عودية تجاه الكي�ان اإلرسائييل تتعدى الش�أن الداخيل
الفلس�طيني ،فالعالق�ة تمت�د إىل الس�احة اإلقليمية والدولي�ة ،والجميع
يتذكر الحضور الس�عودي يف «مؤتمر (إرسائيل) للسالم» الذي انعقد عام 
 ،٢٠١٤وال�ذي عرب فيه تركي الفيص�ل يف مقالة نرشتها «هآرتس» ضمن
فعالي�ات املؤتمر أش�ار فيها تركي الفيصل إىل اليد املمدودة للتس�وية مع
تل أبيب ،وش�وقه إىل دعوة اإلرسائيليني لزيارة منزله يف الرياض حيث قال
«تعال�وا نحلم للحظة تخيلوا أن أس�تطيع أن أركب الطائ�رة من الرياض
وأطير مب�ارشة إىل الق�دس ،وأركب م�ن هناك س�يارة أج�رة ألزور قبة
الصخ�رة ...وبعده�ا إىل متحف املحرق�ة اليهودية» ولم ينت�هِ حلم األمري
الس�عودي بزيارة الكيان اإلرسائييل ،بل ش�مل أيضاً دعوة اإلرسائيليني إىل
زي�ارة الس�عودية ،إذ أضاف «يا لها من ل ّذة أال أدعو الفلس�طينيني فقط،
ب�ل اإلرسائيليني الذين س�ألقاهم أيضاً ،ليأتوا لزيارت�ي يف الرياض ،حيث
يستطيعون التجول يف بيت آبائي».
تتعدد الس�احات واملواق�ف والهدف واح�د ،فالس�عودية تملك روابط
وثيق�ة ومتينة تجمعها م�ع الكيان اإلرسائييل و وصل�ت هذه الروابط إىل
ّ
بينهما ،فكما أن
ح� ٍد يمكنها أن تدين جرائم الكيان دون أن تتأثر العالقة
لجن�ة فينوغراد الصهيونية أدانت الحكومة اإلرسائيلية عقب حرب تموز،
كذلك فإن الس�عودية تدين بعض جرائم الكيان اإلرسائييل من باب «إدانة
فينوغراد» و ليس من باب اإلدانة التحذيرية املعادية.

وزير الحرب اإلسرائيلي يوجه تهديدًا واضحًا لعلماء الذرة اإليرانيين
 متابعات:يف تهديد واضح لعلماء الذرة اإليرانيني بأن مهمات االغتيال الرسية التي نُسبت
إىل الكي�ان الصهيون�ي قد تعود من جدي�د ،قال وزير الحرب الصهيوني موش�يه
يعالون إن «»إرسائيل» ليس�ت مس�ؤولة عن حياة هؤالء» ،حسبما نقلت وسائل
إعالم إرسائيلية عن يعلون.
وأضاف يعلون خالل مقابلة مع صحيفة «دير ش�بيغل» األملانية ،أن «إرسائيل
س�تق ُ
وم ب�كل ما هو رضوري م�ن أجل ضمان عدم حصول طهران عىل أس�لحة
نووية ،بما يف ذلك العمل العس�كري» ،مؤكدا أن الكيان غري قادر عىل تحمل فكرة
أن «إيران مسلحة نووياً» ،لذلك سيعمل بكل الطرق «من أجل وقف برنامج إيران
النووي» .وأشار إىل أن «إرسائيل» تفضل فعل ذلك عن طريق فرض العقوبات عىل
إيران ،ولكن يف النهاية يجب أن تكون «تل أبيب» قادرة عىل الدفاع عن نفس�ها»،
مؤكدا أن الكيان «يدرس إمكانية شن غارات جوية ضد منشآت نووية إيرانية».

* موقع العالم

األخيرة
تابعوا قناة

أسبوعية -سياسية -شاملة

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

كلمــــــة أخـــــيرة
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تحمّ �ل أعباء املس�ؤولية أه�ون وأيرس من
تحمّ ل أعباء التقصري والتفريط..
َ
مكان يف اإلسلام لالستكانة والخضوع
فال
للظاملين ،وال م�كان للكس�ل والتنص�ل ع�ن
املس�ؤولية ،وال  م�كان لالستسلام لهيمن�ة
املتجربين.

واحترق وجهك يا تعز
يا خليلة السماء!

السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي

رند األديمي
ً
ُ
حريص�ة أَن ال أرى صور َة املواطن ال�ذي أحرقوه «أبطال
كن�ت
املقاومة» يف تعز..
لقد كنت أهرب منها وبقوة.
حرص�ت ب�أن ال أراه محرتق�اً لك�ي ال أتأل�م أ َ ْكـثَـ�ر واأللم يف
قامويس هو ثور ٌة غوغائية ال تعرتف باملنطقيات.
اليوم وقعت صورتُه أمامي بغري قصد وحينها لم أ َره بالفعل!
فهم لم يرتكوا فيه شيئا ً يُرى!!
لم َّ
يتبق منه س�وى قدمَ يه والحبل املطوي عليهما والذي شدت
به «املقاومة» وثاقها وس ّ
طرت أعظم بطوالتها التَّأريخية..
بكل أس�ف أقولها :إن هذا اإلن ْ َ
ـس�ـان الـيَـمَ ـني الذي أحرقته
قنادي�ل الحري�ة املس�توردة وس�حلت ُه على ش�وارع تع�ز بتهمة
ْ
يحرتق بقدر م�ا احرتقت الكثري م�ن املبادئ والقيم
االنتم�اء ..لم
املزعومة! لم تتش�وه جثته بقدر ما تشوهت تعز ،وتفحمت أجزاء
كثرية يف وجهها الذي ال ينام يف ذاكرتي..
مروا يتفاخرون بس�حله رصيعا ً خلفهم ولم يعلموا أنهم كانوا
يسحلون الحرية يف شوارعها وعىل مرأى أطفالها ونسائها.
كان�ت مالمح�ه تتلاىش وتفقد ش�كلها وكان�ت مالمح بعض
املحسوبني عىل الثقافة تتضح وتربز أ َ ْكـثَـر! ،وليتها لم تظهر.
تركوه يحرتق حتى أصبح من الصعب التعرف عليه ..يا إلهي..
وأصبح من الس�هل التعرف عىل املقاومة الشعبية التي لم تتشكل
إال بعد الحرب السعودية عىل الـيَـمَ ـن!!!!!.
ولو كانت وُجدت مسبقاً لعثرنا لها عىل بعض املربرات املقبولة
نوعا ً ما!
هل يعلم بعض املثقفني الذين انجرفوا خلف املرشوع السعودي
لتمزيقن�ا وتحويلنا إىل طوائف متقاتل�ة ،أن هذه الجريمة وغريها
هي مقصودة إلرهابهم..
بعض التطورات وف ّكر أن يتعا َر َ
َ
ض
ألن ُه يف حال استنكر أحدُهم
معها ،فليعلم مسبقاً أن هذا مصريه الذي ستقرره املقاومة!!!!.
كي�ف تدّعون أنكم تحب�ون تعز وتدافعون ع�ن كرامتها وأنتم
تس�يئون لها ُك ّل ي�وم وتطعنونه�ا يف أخالقه�ا وتَأريخها النضايل
املرتب�ط بالـيَـمَ ـ�ن ولي�س بالرياض!! ،وه�ا أنت�م تحوّلونها إىل
إمارة ْ
إسـلاَ مية س�تتقاتلون فيما بع ُد إلن ْ َقــاذها من الواقع الذي
تقودونها إليه اآلن بأيديكم أنتم وبأسلحة سلمانكم!
أيُّ حب هذا الذي يقدم تعز للعالم بهذه الصورة البشعة؟
مل�اذا تريدون أن تخبئوا تع�ز يف جيب املقاوم�ة وهي الحمامة
التي تعودت أن تفر َد جناحيها عىل ُك ّل الـيَـمَ ـن!!
أسفي ،ووجعي..

مشكاة
ال ُفـحش!
 1010أطف�ال يمنيين 
احرتقت أجسادهم وتمزقت
أشالءا ً بنريان صهاينة الهوى
إرسائيليي
الوالء -آل س�لول يف أربعة
أش�هر فق�ط .فأي�ن العا َل� ُم
ُ
الصامت بخزي وشنار؟!!
أم أن�ه ق�د تج� َّر َد م�ن
إنس�انيته ووارى ضمير َُه
الثرى؟!!
َ
َّ
والفح�ش
إن الجُ �ر َم
السعودي والجُ رم  اإلرسائييل
ليخرج�ا م�ن مش�كاة
صهيونية واحدة!!.

مصطفى منصر

 رئيس األمانة العامةالتحاد عام أطفال اليمن

إلى فتح صندوق في كل مسجد وقرية ومدينة لدعم الخيارات االستراتيجية!
علي شرف المحطوري
حت�ى ال يس�يط ُر علينا وه� ٌم بمجيء ي�وم تعود 
ُ
العالقات فيه بيننا والسعودية إىل مستوى (سمن عىل
عس�ل) -،وهي لم تكن كذلك يف ُك ّل املراحل التأريخية
الس�ابقة ،وحت�ى ال تفتر العزيم�ة يف مواجهة هذا
العُ ــ ْدوَان الظال�م ،..أو نفقد األمل يف تحطيم الصنم
الس�عودي ثمة الكثير والكثري الواج�ب فعلُه لبلوغ
الهدف مهما كانت الجراح.
فالش�عوبُ الت�ي تس�تحق النرص الخال�د ،واملجد
الب�اذخ ،ه�ي التي تعمل ل�ه ليالً ونه�اراً ،دون يأس،
ٌ
انفت�ح أمامه أفق
أو عجل�ة ،وحس�ب الـيَـمَ ـ�ن أن
واض�حُ املعالم للرصاع ،وبات اآلن أم�ام الـيَـمَ ـنيني 
خط�ر حقيقي ،وتهديد جدي حتى ال نقول عدواً؛ ألن
السعودية يف نهاية املطاف عبارة عن مرشوع دموي
فتن�وي تم تأسيس�ه باك�را ،ويش�بهه اآلن مرشوع
داعش ،وكلمة عدو أكرب من حجمها.
فمرشوع الس�عودية هو مرشوع داعش ،وتنظيم
القاع�دة وكل ه�ذه التصنيف�ات املتول�دة ع�ن «املد
الوهابي» ليست سوى حواجز فكرية وسياسية تمت
صناعته�ا غربيا ً إلعاق�ة النهوض العرب�ي والوحدة
العربية ،وتحرير فلسطني.
وك�ي ال نفق َد البوصلة لنتذكر ما قب�ل العُ ــ ْدوَان
الس�عودي ،حني ل�م يتوق�ع إال القليل حص�ول مثل
هك�ذا عُ ــ ْدوَان ،واآلن هل يج�وز لعاقل أن يظن ولو 
لبرُه�ة من الزمن أن يحل السلام مج�دداً ،وأن يأتي
من الس�عودية أن يقف خائن الحرمني أمام الحجاج
يف جبل عرفات ليعتذر من الشعب الـيَـمَ ـني ،ويعلن
خطأ العُ ــ ْدوَان ،هل أحد يتوقع حدوث مثل ذلك؟
وأم�ام هك�ذا حقيقة ،فأي تكاس�ل ،أو تثاقل من
أَي مواط�ن يمني فهو من حيث يش�عر أو ال يش�عر
يطعن بالده من الخلف ،ويس�اند العدو مجانا ً ودون
أَي مقابل.
ولك�ي تك�ون املقال�ة عملي�ة ،والق�راءة عملية،
والتمعن يف واقع ما تعرض له الـيَـمَ ـن من عُ ــ ْدوَان
كبري ،وكبري ج ّداً ال من الس�عودية فحس�ب ،بل ومن

تحالفاته�ا اإلقليمي�ة والدولي�ة ،..فأنص�ح بأن يتم
ترس�يخ مبدأ «وأع�دوا» على  ُك ّل املس�تويات وأولها
وأهمها ش�عبياً ،وذلك لتعزيز الخيارات االسرتاتيجية
الت�ي وصفه�ا قائد الث�ورة بأنها بات�ت ملحة ،وهي
ملح�ة س�واءٌ أكانت عىل املدى القريب ،أو املتوس�ط،
أو البعي�د ،وألن الصراع ه�و م�ن ذلك ال�ذي تتحدد 
وفقه مصائ ُر ش�عوب وأمم ،فال مان�ع من أن تطبخ
«الخيارات االسرتاتيجية» عىل نار هادئة ،فما بعدها
ليس كم�ا قبلها إقليميا ً وعاملياً ،وبالقدر الذي يجتهد
الش�عب الـيَـمَ ـن�ي يف العم�ل على إنج�از الرضبة
اليماني�ة الرادع�ة س�يكون ما بعدها على حجمها،
وهن�ا ،أيهم�ا أفض�ل :ه�ل ي�ود الش�عب الـيَـمَ ـني
رضبة مستعجلة ،أم رضبة تقوم لها الدنيا واآلخرة،
بالنس�بة يل أنا مع الخي�ار الثاني ،حت�ى وإن أخذت
وقتاً!
وم�ن هنا فثم�ة خط�وة أراه�ا مجدي�ة وعملية
وبسيطة أتمنى أن يعمل عليها تتمثل يف فتح صندوق
صغير يف ُك ّل مس�جد وقرية ومدينة يك�ون عنوانه:
«دعم�اً للخي�ارات االستراتيجية» ،وبهك�ذا خطوة
نضمن اآلتي:
 -1اس�تحضار الصراع باس�تمرارية ،وعن�د ُك ّل
صالة ،وأن الرضبة اليمانية الرادعة حتمية ال محالة،
نتوقعها يف أَية لحظة.
 -2تزكي�ة «الخي�ارات االستراتيجية» ش�عبيا ً
ومعنوياً ،وأنه وحيثُما يويل املواطن الـيَـمَ ـني وجهَ ه
فثمة خيارات استراتيجية ال بد من أن يساندها ولو 
بالدعاء.

 -3إتاح�ة الفرصة للتأييد الش�عبي أن يكون عىل
نطاق أوسع ،وهكذا نضمن للخطوة أن تكون وطنية
بامتي�از ،وأن م�ن يتخلف عنها ال يس�تحق أن يكون
إن ْ َ
ـسـاناً!
 -4وض�ع العال�م أم�ام خي�ار ال ثان�ي ل�ه ،وهو 
الرض�وخ إلرادة الش�عب الـيَـمَ ـن�ي كون�ه انتصر 
ملظلومية طال أمدها.
 -5فت�ح املج�ال أمام قيادة الث�ورة ألن تعمل عىل
مهله�ا ،وتطم�ح إىل مزي�د م�ن تصليب الخي�ارات،
وتقويته�ا ،وتوس�يعها على  ُك ّل مس�توى ،وعىل ُك ّل
مدى.
 -6إبق�اء املجتمع على تعلق حتى العش�ق بالرد 
الق�ادم ،وأن يتذك�ر دَائم�ا ً م�ا عليه من مس�ؤولية
تأريخي�ة كبرى ،حتى ال يغرق مُجَ ــ�دّدا ً يف خالفات
سخيفة.
 -7أن يك�ون املجتم�ع على الدوام رامي�ا ً ببرصه
أقصى الق�وم ،مرتفع�ا ً ع�ن أَي�ة مش�احنات ،وذلك
ترجمة عملية ل�كالم حكيم اإلن ْ َ
ـس�ـانية اإلمام عيل
بن أبي طالب عليه السالم.
وختاماً ،ليعمل شعبنا الـيَـمَ ـني بكل يشء ممكن
الس�تعادة س�يادة وطنه ،وحماية استقالله ،وصون
أراضي�ه ،وكرامت�ه ،وهويت�ه ،وأن نتذك� َر جَ ميعاً أن
ُكلَّ يشء حارض لدى التحالف الس�عودي األمريكي إال 
الل�ه ،وأنه ليس  ُك ّل يشء حارضاً ل�دى الـيَـمَ ـن مثل
الل�ه ،وكفى بالل�ه حليفاً ،وكفى بالله نصيراً ،والله
غالب عىل أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

(اإلعالم الوطني في مرمى االستهداف) ندوة التحاد اإلعالميين
اليمنيين يوم غد الثالثاء
ينظ�م اتح�اد اإلعالميين اليمنيني يوم غ�د الثالثاء يف بيت الثقاف�ة بأمانة العاصمة ن�دوة بعنوان
(اإلعالم الوطني يف مرمى االستهداف).
وتأتي هذه الندوة ضمن الخطوات الداعمة للخيارات االسرتاتيجية يف مواجهة  العدوان.

أهالوي
حسن زيد
كن�ت معجب�ا ً ج�دا ً
بالن�ادي األهلي ،وكان
األهلي  ينتصر  ويهزم،
وكن�ت أتأل�م لهزائم�ه،
ول�م أتمكن م�ن تحويل
إعجاب�ي للن�ادي ال�ذي
ينتصر يف املواس�م التي
يخرس فيه�ا األهيل ،وال 
أزال حت�ى اآلن أش�عر
بانقباض والعكس لخرب
هزيمت�ه أو انتص�اره
ُ
رغ�م أن�ي ال أع�رف أيَّ  الع�ب ،ومنذ
َ
الس�بعينيات ل�م أش�اهد أي�ة مباراة
لألهيل ومع هذا ال أزال أهالوياً.
يف القضاي�ا العام�ة تجنبن�ا أن
نعج�بَ  أو نتعص�ب لجماع�ات ب�ل
ملواق�ف وأف�كار وقناع�ات ،وله�ذا ال 
تؤثر علينا االنتصارات عاطفيا ً وكذلك
الهزائم؛ ألن م�ا نعتقدُه الحق والعدل
والصحي�ح ال يتأث�ر بنتيج�ة املعركة
االنتخابية أو السياسية والعسكرية.
نارصن�ا الجنوب يف العُ ـ� ْدوَان عىل
الجن�وب ع�ام١٩٩٤م وكن�ا عرض�ة
لدف�ع حياتن�ا ثمن�ا ً
ُ
وكن�ت عىل يقني 
مس�بق بهزيمة الجنوب أمام الشمال
وأن�ا ش�مايل ،ول�م يتأث�ر موقف�ي
بمعرفتي بنتائ�ج املعركة ،حتى أعلن
االنفصال وأصب�ت بالصدمة لكني لم
أب�رر الحربَ العُ ـ ْدوَاني�ة ،كما نارصنا
إخواننا يف صع�دة يف ُك ّل الحروب التي
أُعلن�ت عليه�م ،وتعرض�ت لخم�س 
محاوالت اغتيال ثمناً ملواقفي ونهبت
أراضين�ا واس�تبيحت املحرم�ات منا

ول�م نرتاجع أو نتش�كك رغم اإلرهاب
والضغط ،بل إن إعدام الس�يد حسين 
والس�يطرة على م�ران
ث�م إجب�ار الس�يد ب�در
الدين وأخيه عبدالكريم
ومَ �ن معه�م لإلقام�ة
اإلجباري�ة يف صنعاء لم
يه�ز قناعاتن�ا بعدال�ة
قضيتهم وظل�م النظام 
له�م قيد أنمل�ة واحدة؛
ألن عدال�ة القضي�ة ال 
عالقة لها بالنرص املادي
أو الهزيم�ة ،وق�د ُقت�ل
الحسين بن علي عليه
السلام ومَ ن مع�ه من أهل�ه ُ
وخ َّل ِص
أصحاب�ه ول�م يرتاج�ع املؤمنون عن
اإليم�ان بعدال�ة قضيتهم ب�ل ازدادت
رس�وخاً  .وهك�ذا عندما نق�ول ونثق 
بالنصر  ونق�ول :إن الل�ه معن�ا.
نعن�ي أنن�ا م�ع الح�ق ول�ن نرتاجع
وس�ننترص حتماً ،وكن�ا وال نزال مع
أي طرف عربي يف أية حرب ضد العدو
الصهيوني ،برصف النظر عن النتيجة
والتضحيات؛ ألن القضية عادلة.
نحن م�ع قضاي�ا محق�ة وعادلة
ول�ن يزي�د م�ن حماس�نا وصالب�ة
ُ
االنتص�ارات الت�ي يحققه�ا
موقفن�ا
حَ مَ لتُه�ا ،كم�ا ل�ن تن�ا َل م�ن صالبة
موقفن�ا الهزائ� ُم واالنكس�ارات؛ ألن
الحق ح�ق والباطل باط�ل والعُ ـ ْدوَان
عُ ـ ْدوَان والدف�اع املرشوع عن النفس 
والع� ْرض واألرض دف�اع ع�ن الح�ق 
والع�رض واألرض ،واالنتصا ُر يف هذه
ُ
الثبات عىل املبدأ واملوقف
القضايا هي
حتى الش�هادة والش�هادة هي تتويجٌ
لالنتصار.

