الجي��ش واللج��ان الش��عبية يطه��رون العدي��ن م��ن مرتزق��ة
الس��عودية ويحرقون دبابة لمليش��يا اإلصالح والقاعدة في تعز
لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل:
أرسل حرف (ش) برسالة نصية إىل:
3020
5171
2066

 60رياالً
 16صفحة
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ناطق الجيش يجدد تحذيره لسكان أبها لالبتعاد عن المطار والمنشآت العسكرية

صاروخ سكود  3يدك محطة كهرباء جيزان

الجيش واللجان الشعبية يهيمنون على مدينة الخوبة
أمير منطقة عسير
يهرب من أبها إلى
جدة وطائرات العدو
السعودي تقصف
جيزان ،والمواقع
العسكرية السعودية
تسقط بسهولة

سيارة تابعة لحرس الحدود السعودي بعد فرار الجنود منها

3

دبابة إيرامز غنمها الجيش واللجان وتبدوا عليها آثار دماء أحد العسكريين
السعوديين الذين قتلوا في الهجوم

السبت المقبل:
بدء امتحانات طالب
الشهادتين األساسية
والثانوية بصنعاء

الجيش واللجان الشعبية يسقطون طائرة استطالع من نوع سكيبل في مكيراس

عدن على طبق من فضة
لتنظيم القاعدة وداعش!

وكيل األمين العام لألمم
المتحدة :القصف المكثف
على صنعاء مقلق على
أمن وسالمة فريق األمم 2
المتحدة الدوليين والمحليين
الحـزب االشتراكـي اليمني..
النشوء والهيمنة والسقوط

(الحلقة الثانية)

د .حسن مجلي

10

وثيقة عسكرية
تكشف فرار
جماعي للجيش
السعودي من
جبهات الحدود

8

بعد  5أشهر من العدوان والحصار:
6

الشعب :سندافع عن
كل شبر من أرضنا

آل سعود وآل صهيون ..توأم
اإلجرام وارتكاب المجازر
مهدي حسن الخفاجي*

11

7

 2متابعات
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قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل تقدمها في تعز
وتحرق دبابة تابعة للقاعدة في منطقة ثعبات
 -خاص:

ُ
ق�وات الجي�ش واللجان الش�عبية
واصل�ت
تقدمه�ا يف محافظ�ة تعز وتحدي�دا ً يف منطقة
ثعب�ات املؤدي�ة إىل مدخ�ل جب�ل صبر وتقوم
بتطهري املناطق املجاورة ،مما يساهم يف بسط
األمن بني املواطنني.
وقال�ت مصادر خاص�ة لصحيف�ة «صدى

املسيرة» :إن أبطال الجيش واللجان الش�عبية
تمكنوا من إحراق دبابة تابعة لعنارص القاعدة
يف ثعب�ات كان�ت تعم�ل على قص�ف املدين�ة
واملواطنني.
ويف املناطق املؤدية إىل جبل صرب تقوم قوات
الجيش واللجان الشعبية وبالتعاون مع أَبْنَــاء
املنطقة بمالحقة مرتزقة العُ ـ ْدوَان الذين عاثوا

فيها فس�ادا ً كبريا ً يف األيَّــام املاضية ،مؤكدين
أنهم مس�تمرون يف مواجهتهم حتى آخر قطرة
من دمائهم.
ق�وات الجيش واللجان الش�عبية أك�دوا أَن
االنتصارات الت�ي تحققت يف الحدود رفعت من
معنوياته�م وزادت م�ن إرصاره�م يف مواجهة
مرتزقة العُ ـ ْدوَان يف الجبهة الداخلية ،معاهدين

ُك ّل الش�هداء بالسري عىل ُ
خ َ
طاهم حتى النرص،
حتى وإن بنى املرتزقة متارس وتحصينات فلن
تغني عنهم من الله شيئا ً ومن رضبات الجيش
اللجان الش�عبية الذين يس�طرون االنتصارات
تلو االنتص�ارات يف امليدان ،راجين من ُك ّل ذلك
رض�ا الله وحماية الش�عب الـيَـمَـني من هذه
العنارص اإلجْ ـ َرامية.

الجيش واللجان الشعبية يطهرون العدين من عناصر القاعدة ومرتزقة العدوان
 -خاص:

تم َّكن أبطا ُل الجيش واللجان الش�عبية وبالتع�اون مع أَبْنَــاء
محافظ�ة إب ،يوم أمس ،م�ن تطهري مديرية العدي�ن بالكامل من
عنارص القاعدة ومرتزقة ال ُعـ ْدوَان.
وقال�ت مص�اد ُر محلية باملديرية إن تلك العن�ارص الذت بالفرار
وذل�ك بع�د اش�تباكات ومواجه�ات دامي�ة اس�تمرت لع�دة أي�ام
ح�اول فيها مرتزقة العُـ� ْدوَان إعادة تموضعه�م وإعاقة تحركات
َ
اإلرجاف اإلعالمي لوس�ائل
الجي�ش واللج�ان الش�عبية مس�تغلني
ق�وى ال ُعـ ْدوَان بتقدُّم ما يس�مى باملقاومة يف ع�دد من محافظات
الجمهورية.

وحاول�ت تل�ك العن�ارصُ يف الفرتة املاضي�ة التمر ُك� َز يف مديرية
العدين بإب وبعض املناطق لكن الجيش واللجان الشعبية وأَبْنَــاء
إب الرشف�اء عمل�وا على تطهري تل�ك املديري�ات بما فيه�ا العدين
بالكامل ،وولت تلك العنارص اإلجْ ـ َرامية تجر وراءها أذيال الهزيمة.
وب�دأت املواجهات بني الجيش واللجان الش�عبية من جهة وتلك
العنارص اإلجْ ـ َرامية من جهة أخرى ،يف منطقة مش�ورة ،واستطاع
الجيش واللجان الش�عبية الس�يطرة عىل املنطق�ة فيما فر عنارص
القاعدة واملرتزقة إىل مدينة العدين وجبالها وذلك قبل أسابيع ،لكن
الجيش واللجان الشعبية فرضوا سيطرة كاملة عىل املدينة والجبال
املحيطة بها.

تطهي��ر منطقة الربيعة وس��وق
األح��د ف��ي مديري��ة عتم��ة من
العناصر اإلجرامية

تمكن أبطال الجيش واللجان الش�عبية يوم أمس األربعاء من
تطهري منطقة الربيعة وس�وق األح�د يف مديرية عتمة بمحافظة
ذمار من العنارص التكفريية ومرتزقة الرياض.
كم�ا تمك�ن أبط�ال الجيش واللجان الش�عبية م�ن دحر تلك
العنارص اإلرهابية من قرية الربيعة وس�وق األحد بعد مواجهات
عنيف�ة دكت فيه�ا معاقله�م وتم تكبيده�م خس�ائر فادحة يف
األرواح والعتاد وسط تأييد شعبي كبري يف املنطقة لقوات الجيش
واللجان الشعبية.
وذك�رت مص�ادر خاص�ة لصحيفة «ص�دى املسيرة» أنه تم
تحري�ر عدد من أفراد الجيش واللجان الش�عبية كانوا محتجزين
ل�دى املرتزقة ..وما زال التقدم مس�تمرا ً حتى لحظ�ة كتابة هذا
الخبر باتج�اه منطقة الشرم الس�افل املحاذية ملنطق�ة القفر
محافظة إب لتطهريها من العنارص اإلجْ ـ َرامية الدخيلة.
وأكد أبطال الجيش واللجان الشعبية عزمهم عىل مطاردة ُك ّل
فلول االرتزاق والعمالة وتطهري األرض منهم حتى آخر شبر من
أرض الـيَـمَ ـن.

األحزاب السياسية المناهضة للعدوان
تبارك انتصارات الجيش واللجان في
العمق السعودي
 -خاص:

ُ
ُ
التنفيذي�ة لتكتل األحزاب والتنظيمات السياس�ية
الهيئة
بارك�ت
ِ
ِ
واالنتصارات العس�كرية التي يحققها
االنجازات
املناهضة للعُ ـ ْدوَان
أبطال القوات املسلحة واللجان الشعبية الثورية يف العمق السعودي.
وأعلن�ت الهيئة يف بيان لها حصلت «صدى املسيرة» عىل نس�خة
منه دعمَ ها الكامل واملطلق لتحركات الجيش واللجان الش�عبية عىل
الح�دود مع العدو الس�عودي ،مشيرة إىل أن تلك التح�ركات تأتي يف
ً
واستجابة ملطالب
سياق الشق العسكري من الخيارات االسرتاتيجية
جماهري الشعب الـيَـمَ ـني العظيم يف صد العُ ـ ْدوَان والتوغل يف العمق
السعودي.
وأش�ار البي�ان إىل أن نظ�ام الع�دو الس�عودي تج�اوز ُك ّل القيم
واملواثيق والرشائع واألعراف الدولية واإلنس�انية يف عُ ـ ْدوَانه الغاشم
عىل بالدنا.
ودع�ت الهيئة التنفيذي�ة لتكتل األحزاب والتنظيمات السياس�ية
املناهضة للعُ ـ ْدوَان جماهريَ الش�عب الـيَـمَ ـني الصامد إىل مس�اندة
الق�وات املس�لحة واللج�ان الش�عبية الثوري�ة يف حربها على العدو
السعودي ومرتزقته من األدوات املأجورة يف الداخل.

كما تقدم الجيش واللجان الش�عبية بشكل كبري يف جبهة بعدان
رغم الدعم الذي وصل ملليش�يا القاعدة ومرتزقة السعودية وبأنواع
عدة من األس�لحة الثقيلة واملتوس�طة والخفيف�ة والغطاء الجوي
إال أن املواطنين والجي�ش واللجان اس�تطاعوا التغلب عىل مرتزقة
الس�عودية وتقدموا يف جبهة بعدان وس�يطروا عىل الجبال املحيطة
بها.
وحاول�ت مليش�يا القاعدة ومرتزقة الس�عودية إث�ارة الفوىض
وإقلاق الس�كينة العام�ة يف محافظ�ة إب ،حيث فتح�ت جبهتني
األوىل باتجاه العدي�ن واألخرى يف بعدان لكنهم محاوالتهم تلك تبوء
بالفشل.

االحتاد الأوروبي يدين الهجوم وي�ؤكد �أنه ي�شكل �إهانة للقانون الإن�ساين

الصليب األحمر يعلق أنشطته في محافظة عدن
احتجاجًا على اقتحام مقره من قبل مسلحين
 -متابعات:

أدان االتح�ا ُد األوروبي الهُ جُ و َم ال�ذي تع َّر َ
ض له مكتبُ
اللجن�ة الدولية للصليب األحمر يف مدين�ة عدن ،مؤكدا ً أن
مثل هذه الهجمات تشكل إهانة للقانون اإلنساني.
وقال مفوض االتحاد األوروبي يف بيان له :إن مثل هذه
الهجمات ال تهدد فقط سالمة العاملني يف املجال اإلنساني
ولكن تعرض للخطر التشغيل الفعال للعمليات اإلنسانية
التي تشتد الحاجة إليها يف الـيَـمَ ـن.
وكان مكتب اللجنة الدولية للصليب األحمر بمحافظة
عدن تع�رض يوم االثنني امل�ايض العت�داء وعمليات نهب
وس�لب ملمتلكات�ه من قبل مس�لحني مجهولين ،ما دفع
اللجنة إىل سحب  14موظفا ً من موظفي املكتب.
وعلقت اللجنة الدولية للصليب األحمر أنشطتها يف مدينة
عدن وذلك بعد اقتحام مكتبها يف املدينة من قبل مسلحني.
وتش�هد املدينة انفالتا ً أمنيا ً كبرياً ،حيث سيطر تنظيم
القاعدة عىل أجزاء واسعة من املدينة.
وقالت ديبة فخر وهي متحدثة باس�م الصليب األحمر:

إن املهاجمني احتجزوا موظفي املكتب تحت تهديد السالح
ورسقوا سيارات ونقودا ً ومعدات من مقر الصليب .مضيفة
يف ترصي�ح صحفي أن الصليب األحمر نقل أربعة عرش من
موظفيه الدوليني بسبب الوضع غري اآلمن يف املدينة.
وكان ق�د تلقى الصليب األحم�ر تهديدات ومضايقات
م�ن مرتزق�ة الري�اض وأدواته�م يف الداخ�ل على خلفية
نش�اطه ونجاحه يف ملف األرسى ،ويع�د الصليب األحمر
من الوكاالت اإلغاثة القليلة التي تعمل يف عدن والـيَـمَ ـن
بشكل عام.
ويس�يطر تنظي�م القاع�دة على مدين�ة التواه�ي
اإلستراتيجية يف املحافظ�ة والتي يقع فيه�ا مقر القرص
الجمه�وري وميناء عدن فيها ،وقد قام مس�لحو القاعدة
وداعش برفع أَعَ المهم الس�وداء عىل املباني اإلدارية مليناء
عدن حسب إفادة مواطنني لوكالة رويرتز.
ُ
عمليات
وتشهد املدينة حالة من الفوىض وتنترش فيها
التصفي�ة العِ رقي�ة واملناطقية والنه�ب والتقطع ،يف ظل
صمت وتواطؤ دويل وعربي عىل انتشار عنارص القاعدة يف
مناطق واسعة من املحافظة.

وكيل األمين العام لألمم المتحدة:
القصف المكثف على صنعاء مقلق
على أمن وسالمة فريق األمم
المتحدة الدوليين والمحليين

 متابعات:ُ
رئيس اللجن�ة الثوري�ة العليا محمد علي الحوثي أن
أ َّك� َد
ُ
ً
ً
صعبة للغاية لم يس�بق لها مثي ٌل عىل مر
مرحلة
تعيش
بالدَنا
التأريخ؛ بس�بب الحصار املطبق والعُـ ْدوَان الهمَجي الغاش�م
من قبل العُـ ْدوَان السعودي األمريكي.
ودع�ا الحوثي خالل لقائه أمس بوكي�ل األمني العام لألمم
املتح�دة للسلامة واألمن بيتر درينن ومدير األمن والسلامة
لألمم املتحدة فليبو واملنسق اإلنساني لألمم املتحدة بالـيَـمَـن
يوهان�س فان دي�ر كالو والوف�د املرافق لهم للقي�ام بزيارات
ميدانية إىل ميناء الحديدة للتع ُّرف عىل مدى االس�تقرار األمني
يف املناطق التي هي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية.
ولف�ت الحوث�ي إىل أن االس�تقرار األمن�ي يف تل�ك املناطق
ليس محض الصدفة وإنما نتيجة للجهود الكبرية التي يبذلها
الجي�ش واللج�ان لتوفير األمن ألَبْنَــ�اء الش�عب الـيَـمَـني
وفري�قاألم�ماملتح�دة.
ُ
رئيس اللجن�ة الثورية العليا إىل عدَم االس�تقرار يف
وأش�ار
املناطق التي تسيطر عليها قوى اإلرهاب من داعش والقاعدة
ومرتزقة الخارج ..مستشهدا ً بما حدث ملكتب الصليب األحمر
بمحافظة عدن التي س�يطرت عليه�ا القوى اإلرهابية بالدعم
الس�عودي األمريكي وس�يدفع العال�م جميع�ا ً رضيبة كبرية
فيما إذا س�يطرت القاعدة عىل املمر املائي الذي يس�تفيد منه
ُك ّل العالم.
وأش�اد رئيس اللجن�ة الثورية العليا بموق�ف وكيل األمني
العام للش�ؤون اإلنسانية اس�تيفن أوبراين أمام األمم املتحدة
يف تصوير حجم معاناة الش�عب الـيَـمَـني والعُـ ْدوَان الغاشم
ال�ذي اس�تهداف البني�ة التحتي�ة والحص�ار الظال�م ..مؤكدا ً
التزامه�م الدائ�م بالحوار كمطلب أس�ايس وكثقاف�ة وكقيم
ومب�دأ ثابت لن يت�م التخيل عنه وطبيعة انته�اء أي حرب هو
الح�وار.
من جهته تحدت وكيل األمني العام لألمم املتحدة للسلامة
واألمن مقدما ً الش�كر ملا ملس�ه م�ن حفاوة االس�تقبال وكرم
الضياف�ة وإتاح�ة الفرصة ل�ه بلق�اء رئيس اللجن�ة الثورية
العليا.
وقال :إن ما ش�اهده م�ن رضب مكثف عىل بعض األماكن
يف العاصمة الـيَـمَـنية ،صباح أمس األربعاء ،مقلق َكثريا ً عىل
أمن وسلامة فريق األمم املتح�دة الدوليني واملحليين ..مبينا ً
ال�دور اإلنس�اني لألمم املتحدة يف إيصال املس�اعدات للش�عب
الـيَـمَـني.
ودع�ا وكيل األمين العام لألم�م املتحدة للسلامة واألمن
جمي�ع أط�راف املش�كلة يف الـيَـمَـ�ن إىل رسع�ة إيج�اد حل
عبر الحوار بما يضم�ن نج�اة الـيَـمَـن م�ن عواقب الحرب
املس�تمرة ،منوها ً بالجهود املبذولة والكبيرة من قبل الجيس
واللجان الشعبية لفريق األمم املتحدة من التسهيالت يف إيصال
املساعدات والتأمني.
وأض�اف أن الوض� َع األمني والتعامل امللم�وس كان عامالً
أساس�يا ً يف قرار بقاء فريق األمم املتحدة يف إيصال املساعدات
َ
للش�عب الـيَـمَـني ،موضحا ً
موقف األمم املتحدة الواضح من
داعش والقاعدة يف إدانة واستنكار أعمالهم اإلجْ ـ َرامية.

العنا�صر الإرهابية �أطلقت الر�صا�ص على طقم �أمني بالتزامن مع ق�صف طائرات العدوان

مقتل شخصين واعتقال ثالث في تبادل إلطالق النار بين الجيش وعناصر القاعدة في الحديدة
 -خاص:

ُ
األمني�ة واللج�ا ُن
أفش�لت األجه�ز ُة
الش�عبية بمديري�ة بيت الفقي�ه محافظة
الحدي�دة ،أم�س ،كمينا ً لعن�ارص القاعدة
ومرتزق�ة العُ ـ� ْدوَان كان يس�تهدف أح�د
األطقم األمنية.
وقال�ت مص�ادر أمني�ة باملحافظة :إن
ً
مجموعة م�ن العن�ارص اإلرهابية حاولت
اس�تهداف أحد األطقم األمني�ة يف منطقة
بيت الفقي�ه ،بالتزامن مع الغارات الجوية
التي ش�نها طيران العُ ـ� ْدوَان الس�عودي
عىل مناط�ق متفرقة بمحافظ�ة الحديدة
لكن األجهزة األمني�ة ،وخالل تبادُل إطالق
الن�ار مع تل�ك املجموعة تمكن�ت من قتل
عنرصين إرهابيين واعتقال ثالث من تلك
املجموع�ة ،فيم�ا لم يص�ب أيٌّ م�ن أفراد
األمن واللجان الشعبية بأي أذى.

ولفت املصادر إىل أن تزام َ
ُن هذه العملية
م�ع الغ�ارات املكثف�ة لطيران العُ ـ� ْدوَان
الس�عودي يؤك�د م�دى االرتب�اط الكبير
بين ه�ذه العن�ارص اإلرهابية والعُ ـ� ْدوَان
الس�عودي ..مشير ًة إىل أن األجهزة األمنية
ب�ارشت التحقيق�ات يف القضي�ة ملتابع�ة

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

العنارص والجهات املتورطة فيها لضبطهم
وإحالتهم ألجه�زة العدالة لينالوا جزاءهم
الرادع والعادل.
إىل ذل�ك أدان أف�راد ومنتس�بو الق�وات
البحرية والدفاع الساحيل بالحديدة عملية
اغتيال مدير ش�عبة االستخبارات بالقوات

مدير التحرير:
أحمد داوود

البحرية العقيد الرك�ن بحري عبدالرحمن
علي اإلريان�ي م�ن قب�ل مجهولين أثناء
خروجه من املسجد عقب صالة مغرب يوم
الثالثاء بحي  7يوليو.
واعتبر أف�راد القوات البحري�ة يف بيان
لهم استهدف شخصية وطنية وعسكرية،
جريمة بحق الوطن ،موضحني أن الش�هي َد
اإلرياني عم�ل عىل خدمة الوط�ن والدفاع
عنه والتصدي ملن يس�عون إىل هدم الوطن
وتفجري األَو َ
ْضــاع بالقوات البحرية.
ون�و ََّه البي�ان بم�ا تحَّل�ىَّ ب�ه الش�هيد
اإلريان�ي خالل فرتة عمله ،حيث كان مثاال ً
للنزاه�ة واإلخلاص والرجول�ة والرشف،
دَاعي�ا ً الجهات املختصة إىل كش�ف منفذي
الجريم�ة ومدبّريه�ا وك�ذا املخططني لها
ومالحقته�م والقب�ض عليه�م وتقديمهم
للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع المطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com
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ناطق الجيش يجدد تحذيره لسكان أبها لالبتعاد عن المطار والمنشآت العسكرية

صاروخ سكود  3يدك محطة كهرباء جيزان
 إبراهيم السراجي:ُ
ُ
الصاروخي�ة للجي�ش ،صباح
الق�وات
أطلق�ت
أمس األربعاء ،صاروخا ً باليس�تيا ً من نوع س�كود،
مستهدفا ً محطة كهربائية جيزان.
وق�ال الناطق الرس�مي باس�م الجي�ش العميد
الركن رشف لقمان :إن الصاروخ اس�تهدف محطة
كهرباء حامي�ة جيزان وأن الصاروخ أصاب الهدف
بدقة.
كم�ا أكدت قوة الرصد التابع�ة للجيش واللجان
الش�عبية أنه تم رصد مس�ار صاروخ س�كود الذي
اس�تهدف محطة جيزان الكهربائية وتم التأكد من
إصابته لهدفه.
من جانبه ج�دّد الناطق باس�م الجيش تحذيره
للمواطنني الس�عوديني يف محافظ�ة أبها وموظفي
املطار لالبتعاد عنه وعن واملنشآت العسكرية لنظام
آل س�عود باملحافظة ،مؤكدا ً أنها أصبحت يف قائمة
األهداف القادمة للقوة الصاروخية الـيَـمَ ـنية.
وس�بق للناطق باسم الجيش أن وجّ ه يوم األحد
املايض دعوة للمواطنني السعودية يف محافظة أبها
لالبتعاد عن املنش�آت العس�كرية التابعة لنظام آل
س�عود ،يف بيان تصعيدي أكد أن استمرار العُ ـ ْدوَان
يف اس�تهداف الـيَـمَ ـ�ن والـيَـمَ ـنيني لم يرتك أمام
الجيش واللجان الشعبية إال البدء يف تنفيذ الخيارات
اإلستراتيجية لردع عُ ـ ْدوَان آل س�عود عىل الشعب
الـيَـمَ ـني.
وجدد الناطق الرس�مي للقوات املس�لحة قوله:
«إن اس�تمرار العُ ـ� ْدوَان يف اس�تهداف األَبْريَ�اء

ومق�درات الش�عب الـيَـمَ ـن�ي جرائم ح�رب كان
س�كوت املجتمع الدويل عنه�ا جريمة أكرب ،وهو ما
دف�ع الجيش ولجانه الش�عبية على التعامل بالرد
لك�ن بأخالقية األبطال دون اس�تهداف األَبْريَاء من

املواطنني السعوديني».
وشهدت األيام القليلة املاضية تصعيدا ً ملحوظا ً
لعمليات الجيش واللجان الشعبية يف جبهة الحدود،
حي�ث وصلت الق�وات إىل مش�ارف مدين�ة نجران

ومحافظ�ة جي�زان وس�يطرت عىل ع�دد من قرى
الخوبة وعرشات املواقع العسكرية السعودية.
كم�ا ش�هدت تدميرَ العشرات م�ن اآللي�ات
العس�كرية الس�عودية منها  40دباب�ة ومدرعة يف

عملية واحدة لدى اقتحام الجيش واللجان الشعبية
للخوبة والتي ش�هدت معارك ُقت�ل فيها ُق َراب ََة 100
جندي سعودي بينهم  50يف عملية واحدة.
وقد لقي اللواء عبدالرحمن الشهراني قائد اللواء
الثام�ن عشر الس�عودي مرصعه بنيران الجيش
واللجان واعرتف نظام ال سعود بذلك رسمياً.
هذا التصعي ُد امللحوظ رافقه إطالق أول صاروخ
باليس�تي من نوع «توتشكا» األربعاء املايض والذي
أصاب هدفه املتمثل بأكرب قاعدة بحرية سعودية يف
جيزان وهي قاعدة الواجب.
وقد كش�فت وثيقة عسكرية س�عودية حصلت
«صدى املسرية» عىل نسخة منها تفيد بهروب أفراد
الجيش السعودي من جبهات الحدود أمام رضبات
الجيش واللجان.
وعىل غري العادة لم يتعامل اإلعالم الدويل الداعم
لنظ�ام آل س�عود هذه املرة بتش�كيك ح�ول إطالق
صاروخ س�كود كما حدث يف املرات السابقة ،حيث
تعامل اإلعالم مع إطالق الصاروخ باعرتاف واضح،
كم�ا ج�اء يف تن�اوالت هيئ�ة التلفزي�ون واإلذاعة
الربيطاني بي بي يس.
يُذك�ر أن الص�اروخ ال�ذي أطلق�ه الجيش عىل
محطة حامية جي�زان الكهربائية ،أمس األحد ،هو
الصاروخ الباليستي الرابع والثالث من نوع سكود.
واس�تهدفت صواريخ س�كود الس�ابقة قاعدة
خميس مش�يط الجوية وقاعدة الس�ليل باإلضافة
إىل صاروخ توتشكا الباليستي والذي أطلق األربعاء
املايض واستهدف قاعدة الواجب البحرية السعودية
بجيزان.

الجيش واللجان الشعبية يهيمنون على مدينة الخوبة
تدمير دبابات وآليات وسط المدينة
يكسر زحف ًا سعودي ًا

املسرية -خاص:
ُ
ق�وات الجيش واللجان الش�عبية معادل�ة جديد ًة يف
فرضت
املواجهة مع العدو الس�عودي يف جبهات الحدود التي انتقلت إىل
وس� َ
العمق الس�عودي َ
ط اعرتاف س�عودي بفرار أفراد جيش آل
سعود من املعارك.
املعادلة تمثلت يف تكثيف الهجمات ومواصلة التقدم يف العمق
اص ً
السعوديَ ،
خ َّ
ـة يف جبهة نجران التي أصبح الجيش واللجان
عىل مشارف املدينة وجبهة جيزان التي تشهد معارك عىل تخوم
مدين�ة الخوب�ة وكذل�ك إطلاق صاروخني باليس�تيني يف ظرف
أس�بوع ،األول من طراز توتشكا والذي باغت أكرب قاعدة بحرية
يف جيزان ،واآلخر طراز سكود والذي أطلقته القوات الصاروخية
الـيَـمَ ـنية وأصاب محطة حامية جيزان الكهربائية.
وقد س�يطرت قوات الجيش واللجان الش�عبية عىل عرشات
املواقع العسكرية السعودية يف جيزان ونجران َ
وصدَّت محاوالت
سعودية الس�تعادتها ،ما أدى ملقتل عرشات الجنود ومقتل قائد
الل�واء الثام�ن عرش الس�عودي الل�واء عبدالرحمن الش�هراني،
وواصل�ت قوات الجيش واللجان تقدمها لتس�يطر عىل
مواق�ع عس�كرية جديدة لت�دور معارك على أطراف
مدينة الخوبة.
املعادل�ة الجدي�دة التي فرضه�ا الجي�ش واللجان
دفعت بالعدو الس�عودي الس�تخدام الطيران وقصف
املواقع العس�كرية يف محاولة الستعادتها عىل غرار ما
تفعل�ه يف الـيَـمَ ـن لدى س�يطرة الجيش واللجان عىل
مواقع تابعة ملليشيات اإلصالح والقاعدة.

طائرات العدو السعودي تقصف جيزان ،والمواقع
العسكرية السعودية تسقط بسهولة

الش�عبية س�ارية تحمل الع َلم الـيَـمَ ـني ال�ذي بدا وهو يرفرف
فوق مدينة نجران.

مواقع عسكرية سعودية جديدة في قبضة الجيش
واللجان

مشهد الحتراق دبابة سعودية على تخوم الخوبة بعد استهدافها من قبل الجيش واللجان الشعبية

أعل�ن الجي�ش واللج�ان الش�عبية س�يطرتهم الكاملة عىل
مجمع قوى والتالل املجاورة له يف منطقة جيزان ،يف الوقت الذي
يواصلون فيه التقدم يف أكثر من موقع داخل السعودية.
كما تمكن الجيش واللجان الش�عبية م�ن قتل وإصابة عدد
من العسكريني السعوديني يف موقع الرديف إثر قصف صاروخي
استهدف تجمعاتهم.
ويف موقع الحثرية ،أطلق الجيش واللجان الش�عبية أكثر من
عرشي�ن قذيفة صاروخية أدّت إىل إعطاب آلية عس�كرية وفرار
جماعي لحامية املوقع بمدرعاتهم ومصفحاتهم العسكرية.
وكان اإلعلام الحربي حارضا ً كعادته لدى س�يطرة الجيش
واللجان عىل املواقع الس�عودية التي أضافها إىل عرشات
املواقع التي تمت السيطرة عليها مؤخراً.

عملية نوعية للجيش واللجان والطيران السعودي
يقصف جيزان

َّ
نفذ أبطا ُل الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية
يف مدينة الخوب�ة أمس األول وتج�اوزوا حرس الحدود
الس�عودي الذي فر أفراده بعد مقتل عدد منهم وتدمري
آلياتهم العس�كرية وتمكن�وا من االس�تيالء عىل دبابة
الجيش واللجان يفرضون هيمنتهم على مدينة
سعودية طراز «أبرامز».
الخوبة
ّ
اإلعالم الحربي وثق مش�اهد العملي�ة النوعية ألحد
أكبر املواقع العس�كرية الس�عودية يف مدين�ة الخوبة
عسكريا ً وميدانيا ً أصبحت مدينة الخوبة السعودية
بجيزان والذي تش�غله قوة من حرس الحدود والجيش
يف جي�زان يف قبض�ة الجي�ش واللج�ان الش�عبية بعد
دبابة إيرامز غنمها الجيش واللجان وتبدوا عليها آثار دماء أحد العسكريين السعوديين السعودي.
معارك انتهت بالس�يطرة عىل كافة املواقع العسكرية
وتُظهر املش�اهد تقدم الق�وات الـيَـمَ ـنية من أكثر
التي أدى سقوطها لدخول الجيش واللجان إىل املدينة.
سيارة تابعة لحرس الحدود السعودي بعد فرار الجنود منها الذين قتلوا في الهجوم
من محور باتجاه املوقع ،حيث اشتبكوا لفرتة محدودة
ويتحك�م الجي�ش واللج�ان باملبادرة االس�تباقية
م�ع حاميته التابعة لوزارة الداخلية الس�عودية ومعها
لزح�ف الدباب�ات الس�عودية الس�تعادة تل�ك املواقع
وصواري�خ الرصخة محلية الصنع التي دخلت يف معادلة الحرب
أيضا ً قوة كبرية من الجيش السعودي انضمت اليها بعد
مباغتا ً لها وهي يف طريقها يف شارع الخوبة العام.
تحليق
مع
بالتزامن
تقصف
جيزان
داخل
اليمنية
المدفعية
َ
إىل جان�ب منظومتي النجم الثاقب والزل�زال بكافة فئاتهما من
بدء العدوان عىل الـيَـمَ ـن.
فبينما كانت الدبابات واآلليات الس�عودية ،آخر نهار االثنني
املايض ،تسير يف الش�ارع العام ملدينة الخوبة كانت قوة الرصد الطيران
الصناعة املحلية.
وبرسع�ة كبرية باغت الجيش واللجان الش�عبية الـيَـمَ ـنية
إىل جانب اإلعالم الحربي واكبت قناة املسيرة عرب مراس�لها
حامي�ة املوق�ع ال�ذي يضم منش�آت كبيرة وع�ددا ً كبيرا ً من
الـيَـمَ ـني�ة ترصد حركته�ا ومن ثم تم�ت مباغتتها بصواريخ
عمليات الجيش واللجان الش�عبية يف جيزان والتي شهدت أمس
السيارات واآلليات العسكرية وتقنيات اتصال حديثة.
مض�ادة لل�دروع دم�رت ع�ددا ً منها ولق�ي العديد م�ن الجنود
نجران :سيطرة على مواقع العدو والع َلم اليمني يرفرف
أول تط�ورا ً جديدا ً تمثل يف انتق�ال املدفعية الـيَـمَ ـنية إىل العمق
وفور الس�يطرة عىل املوقع قام الجيش واللجان بتمش�يطه
مصارعَ هم ولم يعرتف النظام السعودي إال بأربعة منهم.
ِ
المدينة
فوق
السعودي وقصف املواقع العسكرية السعودية.
من الخارج والداخل ،حي�ث قاموا بتفجري مجموعة من اآلليات
العملي�ة التي وثقها اإلعالم الحرب�ي املرافق أظهرت لحظات
وأكملت قوات الجيش واللجان الشعبية السيطر َة عىل موقع
التقري�ر ال�ذي بثت�ه قناة املسيرة أم�س األول م�ن جيزان
العس�كرية ،كم�ا غنم�وا ع�ددا ً آخر منه�ا ،ومعه�ا كميات من
إصابة الدبابات واآلليات العس�كرية السعودية يف شارع الخوبة
الرشفة العسكري الس�عودي والذي يُعَ ُّد اسرتاتيجيا ً ومطالً عىل
أظه�ر قوة املدفعية الـيَـمَ ـنية وهي تقصف املواقع العس�كرية
األس�لحة الفردي�ة الرشاش�ة والذخائ�ر التي خلفه�ا الضباط
العام وانكسار الزحف السعودي.
مدينة نجران.
الس�عودية وس�ط تحليق طائرات األباتيش السعودية التي باتت
والجنود السعوديون قبل فرارهم.
كم�ا أظهرت املش�اهد الت�ي وثّقها اإلعلام الحرب�ي تمر ُك َز
ً
ً
قناة املسيرة كانت حارضة واستعرضت مشاهد قريبة جدا
تخىش االقرتاب بعد سقوط اثنتني منها يف غضون أيام يف الخوبة
كم�ا غنموا دبابة أبرامز أمريكية تب�دو عليها آثار دماء أحد
قوة املضاد التابعة للجيش واللجان الش�عبية التي ثبتت منصة
من مدينة نجران وتنقلت يف مواقع تمركز قوات الجيش واللجان
السعودية ولودر بمحافظة أبني الـيَـمَ ـنية.
أفراد طاقمها الذي قنصه أحد عنارص القوات األمنية الـيَـمَ ـنية
صواريخ واس�تطاعت بصواريخ متط�ورة إصابة عدة مدرعات
الش�عبية التي بدت متمركز ًة يف املواقع بش�كل ال يوحي بوجود
ودك�ت املدفعية موقع جالح العس�كرية الس�عودي بجيزان
قبي�ل اقتح�ام املوق�ع . .وتظه�ر يف املش�اهد آلي�ات عس�كرية
س�عودية ضم�ن الرتل ال�ذي كان يسير يف ش�ارع الخوبة قبل
حرب نظرا ً لخلو املنطقة من أي تواجد عسكري سعودي.
بعرشات الصواريخ نوع كاتيوش�ا ووقفت طائرات العدوان عن
سعودية دمَّ رها عنارصُ الجيش واللجان أثناء محاولتها الهرب.
انكسار الزحف.
وغط�ت القن�اة ،يف تغطيته�ا لجبه�ة نج�ران م�ن العم�ق
إيقاف ذلك.
ُ
الطائ�رات الس�عودية على املوقع وقام�ت بتدمري
وأغ�ارت
الس�عودي ،اللحظ�ة الت�ي رفعت فيه�ا قوات الجي�ش واللجان
كم�ا اس�تخدمت ق�وة املدفعي�ة صواري�خ غ�راد املط�ورة
منشآته بعدما عَ ِج َزت قوات العدوان السعودي عن استعادته.
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صور لحطام طائرة االستطالع نوع سكيبل التي أسقطها الجيش واللجان الشعبية..

فيما �آليات ومدرعات الإمارات حترتق وتتهاوى

الجيش واللجان الشعبية يسقطون طائرة استطالع من نوع سكيبل
 -خاص:

تم َّكن أبط�ال الجيش واللجان الش�عبية،
ي�وم الثالث�اء امل�ايض ،م�ن إس�قاط طائ�رة
اس�تطالع إمَ ا َراتية من نوع سكيبل نمساوية
الصنع ،وذلك يف منطق�ة مكرياس الواقعة ما
بني محافظتي أبني والبيضاء.
وتعد طائرة الس�كيبل من أحدث الطائرات
التجسسية يف العالم ،حيث أنها مزودة بنظام
رادار أي م�ا ستر ذو الفتح�ة االصطناعي�ة
وتلتق�ط الص�ور والفيديوه�ات وترس�لها
مبارشة ،كما أَن لها خاصية التواصل الرسي،
بمعن�ى صعوب�ة اختراق االتصال به�ا ،كما
أَن لديه�ا الق�درة عىل حم�ل صواريخ تصنع
خصيصا ً يف بريطانيا.
وس�بق ألبطال الجيش واللجان الش�عبية
إس�قاط ع�دة طائ�رات للع�دو الس�عودي
األمريكي ،حيث تم إس�قاط طائرتَي إف ،16
اعرتف�ت ق�وى العُ ـ� ْدوَان بواح�دة واألخ�رى
بخلل فن�ي يف البحر يف
ذك�رت بأنها س�قطت
ٍ
األيَّــام األوىل من العُ ـ ْدوَان.

صور للمدرعات اإلماراتية بعد أن دمرها الجيش واللجان الشعبية في العقبة
كم�ا ت�م ايض�ا ً إس�قاط أرب�ع مروحيات
حربي�ة من نوع أباتشي يف املناطق الحدودية
وطائرة خامسة من نوع أباتيش تم إسقاطها
يف محافظة أبني قبل أيام ،إضافة إىل إس�قاط
أربع طائرات استطالع.
وتعرض�ت املدرع�ات واآللي�ات اإلمَ ا َراتية

مصرع شقيقين سعوديين في يوم
واحد أحدهما يقاتل مع داعش
واآلخر مع الجيش السعودي

 -خاص:

لقي ش�قيقان س�عوديان م�ن آل الحارث�ي مرصعَ يهما
ً
خدمة للمش�اريع
يف ي�وم واح�د ،ولك�ن يف أماك�ن متفرقة
السعودية ،حيث كان أحدهما يقاتل يف صفوف داعش واآلخر مع
جيش العدو السعودي.
واعرتفت الس�عودية بمقتل النقيب طيار ن�ارص الحارثي إثر
إس�قاط طائرته من قبل الجيش الـيَـمَ ـني واللجان الشعبية ،يف
عملية نوعية داخل العمق السعودي يف محافظة جيزان مروحية
األباتيش التي كان يقودُها الحارثي يوم الخميس املايض.
ويف الوق�ت الذي كان نارص الحارثي يقصف بطائرته األباتيش
منازل الـيَـمَ ـنيني كان شقيقه زاهر يقوم بمهمة من نوع آخر يف
العراق ،ولقي زاهر الحارثي املكنى «أبي بكر الجزراوي»مرصعه
يف عملي�ة انتحارية بس�يارة مفخخة يف مدينة س�امراء العراقية
قام بها التنظيم اإلرهابي داعش.
ويس�تغرب امل�رء كيف يكون ش�قيقان أحدهم�ا برتبة نقيب
يف الجيش الس�عودي واآلخر قي�ادي يف تنظيم داع�ش ،إال أَن ُك ّل
املعطيات تؤك�د بأن الجيش الس�عودي وتنظي�م داعش يتلقون
أوام َره�م من نفس القيادة ،ولهذا ال عجب يف أن يتم اختيار أفراد
للجيش الس�عودي وآخري�ن من نفس األرسة ويت�م تجنيدُهم يف
تنظيم داعش للقيام بعمليات انتحارية.
وتتش�ابَ ُه العقيدة الوهابي�ة الس�عودية يف أصولها وفروعها
ُ
جماع�ة داعش
م�ع الفك�ر الجه�ادي املتط�رف ال�ذي تعتنق�ه
ح�د التطاب�ق ،ولهذا تعتبر الس�عودية أكرب خزان بشري لرفد
الجماعات اإلرهابية بالكوادر واألفراد حول العالم ،وال تكاد تخلو
عملي�ة انتحاري�ة حول العالم من وجود عنرص س�عودي أو أكثر
كما حدث يف تفجريات مس�جد اإلمام جعف�ر الصادق يف الكويت
من قبل عنارص سعودية.

خلال اليومني املاضيين ملذبح�ة حقيقية يف
عقبة ث�رة بمنطقة مكيراس الواقعة ما بني
أبني والبيض�اء خالل مواجه�ات مع مرتزقة
العُ ـ ْدوَان.
و َو َّز َع اإلعلا ُم الحرب�ي مش�اه َد لتل�ك
العمليات النوعية الت�ي نفذها أبطال الجيش

واللجان الش�عبية وهي تحترق وبعضها تم
إعطابها وهي مركونة عىل الطريق.
ً
عرب�ة أخرى
ظه� ُر بعض املش�اهد
كم�ا تُ ِ
وقد تحولت إىل حُ ط�ام بعد أن التهمتها نريان
الجيش واللجان الشعبية.
كما يظه�ر يف العربة األخرى حج� ُم الدمار

ال�ذي طال العربات خالل توجهها إىل العقبة يف
محاولة للتقدم باتجاه مواقع الجيش واللجان
الشعبية ،حيث لقي عدد منهم َ
مَص ِارعَ هم.
كما تم تدمري ما تبقى من عربات إمَ ا َراتية
تعد أه�م العرب�ات التي صنعه�ا األمريكيون
للعمليات القتالية ذات التحصينات املهمة.

ترتيبات �أمنية كبرية ل�ضبط �أية االختالالت

السبت المقبل :بدء امتحانات طالب الشهادتين األساسية والثانوية بصنعاء
 -محي الدين األصبحي

ُ
اللجن�ة اإلرشافي�ة لالمتحان�ات
أعلن�ت
بمحافظة صنعاء عن جهوزيتها األمنية لبدء
عملي�ة امتحانات طلاب ش�هادتي الثانوية
واملرحل�ة األساس�ية للع�ام ال�درايس 2014
 2015والتي تبدأ السبت املقبل.
وأوض�ح بي�ا ٌن ص�اد ٌر ع�ن اللجن�ة أنها
وضع�ت يف االعتب�ار الظ�روف الت�ي تمر بها
الـيَـمَـن جراء العُ ـ ْدوَان السعودي الغاش�م.
وأش�ار البي�ان إىل أَن الرتتيب�ات األمني�ة
كفيل�ة بضب�ط أي اختالالت قد تح�دث أثناء
العملية االمتحاني�ة يف املراكز املقرر إجراءها
فيها.
وكان نائ�ب وزير الرتبية والتعليم عبدالله
الحام�دي قد أكد على إج�راء االمتحانات يف
موعدها املحدد نافيا ً الشائعات بتأجيلها.
وق�ال الحامدي يف مؤتم�ر صحفي :مهما
بلغ اس�تهداف العملي�ة التعليمية ومثال ذلك
يف عم�ران ال يمك�ن أن يجعلن�ا نرتاج�ع عن
مس�ؤولياتنا تجاه أبنائنا الطلاب والحفاظ
عىل مستقبلهم ولن يستطيع العُ ـ ْدوَان مهما
بلغ�ت جرائمه أن يحرم أَبْنَــاءنا الطالب من
حقهم يف التعليم».
الحام�دي أوضح أن إج�راءات االختبارات
قائم�ة يف ُك ّل املحافظ�ات وقد تم إرس�ال ُك ّل
نم�اذج االختب�ارات إىل ُك ّل مراكز االمتحانات

يف املحافظ�ات الت�ي س�يتم االختب�ار فيه�ا
باس�تثناء بع�ض املحافظ�ات الت�ي يحاول
مرتزقة الس�عودية إعاق�ة العملية التعليمية
فيه�ا ،مضيفا بأن ضمن اإلج�راءات املتخذة
وه�ي التجهي�زات األمني�ة الواس�عة يف ُك ّل
املراكز لتسهيل العملية.
وحذر الحام�دي ُك ّل من يق�وم بتقويض
العملي�ة التعليمي�ة بأن�ه س�يواجه بح�زم،
مشيرا ب�أن تأخير االختب�ارات ال يخ�دم
إال العُ ـ� ْدوَان وعملاءه وال يخ�دم القضي�ة
التعليمي�ة ،موضح�ا ً أن ع�دد الطلاب الذين
تقدم�وا لالختب�ارات المتحان�ات الثانوي�ة
العام�ة بلغ  259ألف�ا ً و 183طالبا ً منهم 25
ألف�ا ً وَ 346طالبا ً يف القس�م األدبي ،فيما بلغ
إجم�ايل ع�دد الطلاب املتقدمين المتحانات
الش�هادة األساس�ية  363ألف�ا ً وَ 395طالبا ً
وطالب�ة ،وأن إجمايل ع�دد املراكز اإلمتحانية
بل�غ أربعة آالف وَ 983مرك�زا ً امتحانيا ً منها
ثالثة آالف وَ 358لطالب الش�هادة األساسية
وَأل�ف وَ 346لطالب الثانوية العامة القس�م
العلمي وَ 279مركزا ً للقسم األدبي.
وش�ملت اإلجراءات املتخذة من قبل وزارة
الرتبية الوضع الذي يمر به الطالب النازحون
ودخولهم االختبارات يف ُك ّل مراكز االمتحانات
بكل املحافظات الت�ي نزحوا إليها ،إضافة إىل
مش�كلة الطالب املغرتبون ،حيث أكد عبد الله
الحام�دي نائ�ب وزي�ر الرتبي�ة والتعليم بأن

الوزارة أرسلت لجان خاصة المتحان الطالب
يف ُك ّل دول العال�م والذي�ن يص�ل عدده�م إىل
أكث�ر من  1300طالب وطالبة وموجودون يف
الرياض ،والقاهرة ،وجبوتي ،واألردن ،وقطر
وتركيا ،وغريها من الدول ،كرسالة حضارية
يبعثه�ا الـيَـمَـني�ون إىل ُك ّل دول العال�م
باالهتم�ام بمس�تقبل أَبْنَــائه�م واالهتمام
بالتعلي�م كأس�اس للحياة ولي�س عىل القتل
والعُ ـ ْدوَان.
نائب وزير الرتبية والتعليم دعا ُك ّل القوى
السياس�ية وكل من يح�اول إعاق�ة العملية
التعليمي�ة يف بع�ض املحافظ�ات إىل تقدي�م
موقف وطني مسئول وطني ألبنائهم الطالب
إلتاح�ة الفرصة له�م إلجراء االختب�ارات يف
موعده�ا املح�دد ومس�اعدتهم يف ب�دء ع�ام
درايس جدي�د ،الفت�ا ب�أن أي تأخير لعملية
االختبارات أو إعاقة تصحيح النتائج ورفعها
س�تؤخر بدء العام الدرايس الجديد والذي من
املفرتض أن يكون يف  3أكتوبر القادم.
كما دع�ا الحامدي ُك ّل أَبْنَــ�اء الـيَـمَـن
إىل االستش�عار باملس�ؤولية يف إحياء العملية
التعليمية ونهضتها وتقديم ُك ّل املس�اهمات
التي من ش�أنها منع أي فرص�ة للعُ ـ ْدوَان يف
إفشال وإعاقة العملية التعليمية.
و دع�ا الحام�دي أولي�اء األم�ور إىل عدم
التجم�ع لهم أمام املراك�ز االمتحانية حتى ال
يشكل ذلك إزعاج ألبنائهم الطالب.

وحمل نائ�ب وزي�ر الرتبي�ة والتعليم ُك ّل
م�ن يحاول إعاق�ة عملية االختب�ارات كامل
املسؤولية يف حرمان أَبْنَــاءنا الطالب حقهم
يف التعليم.
وكش�ف نائ�ب وزي�ر الرتبي�ة والتعلي�م
ع�ن وجود تع�اون كبري من مختل�ف أَبْنَــاء
الش�عب الـيَـمَـني بما فيهم املوظفني يف ُك ّل
املؤسس�ات الحكومي�ة والخاص�ة من خالل
تجاوبه�م م�ع الحمل�ة التي دع�ت إىل إحياء
العملية التعليمية إلنجاح االمتحانات فقدموا
الكثري ألبنائهم الطالب ونقل صورة حضارية
ووطنية يف مواجهة العدو لسعودي وعمالئه.
وم�ن جانب الس�لطة املحلية أك�د القائم
بأعم�ال وزي�ر اإلدارة املحلي�ة عب�د السلام
الضلع�ي بأن هن�اك تجاوب�ا ً كبيرا ً من قبل
املحافظني والسلطات املحلية لتسهيل عملية
إج�راء االمتحان�ات يف ُك ّل املحافظات،مؤكدا ً
ب�أن العملي�ة التعليمي�ة يف مس�ارها املحدد
مهما كان التضحيات ومهما كان اس�تهداف
العملي�ة التعليمي�ة م�ن قب�ل العُ ـ� ْدوَان
الس�عودي ،مؤكدا ً ب�أن التعليم ث�روة قومية
يجب الحفاظ عليها.
ه�ذه الرس�ائل الت�ي يبعثه�ا الش�عب
الـيَـمَـن�ي تؤكد عىل صموده ض�د العُ ـ ْدوَان
الس�عودي ومرتزقت�ه وأنه�م سيمارس�ون
حقوقهم بش�كل طبيعي رغ�م الجرائم التي
ترتكبها جارة السوء السعودية.

األجهزة األمنية واللجان الشعبية تضبط سيارة محملة باألسلحة في مفرق الجوف
المسيرة -خاص:

ضبطت األجهز ُة األمنية واللجان الشعبية يوم الثالثاء
ً
محملة باألسلحة املتنوعة يف طريق مأرب صنعاء
س�يار ًة
ً
مفرق الجوف كانت متجهة إىل العاصمة صنعاء.
وأوض�ح مصد ٌر أمني أن األجهزة األمنية بالتعاون
مع اللجان الش�عبية تمكنوا من ضبط الس�يارة التي

كانت متجه�ة إىل العاصمة صنعاء لتهريبها لعنارص
القاعدة ومرتزقة العُ ـ ْدوَان.
وأشار إىل أن عمليات تهريب األسلحة وإرسالها إىل
عنارص القاعدة ومرتزقة العُ ـ ْدوَان يف الداخل يكشف
عن محاوالت العدو الس�عودي األمريكي زعزعة أمن
واس�تقرار الـيَـمَ ـ�ن بع�د أن عجز ع�ن تحقيق أيّه
مكاسب عسكرية.

وأه�اب املص�د ُر بكاف�ة املواطنين أخ�ذ الحيطة
والحذر والوقوف صفا ً واحدا ً ضد املش�اريع التآمرية
للعُ ـ� ْدوَان ..مؤك�دا ً أن األجه�زة األمني�ة واللج�ان
الش�عبية تضاعف الجهود يف سبيل كشف مخططات
الع�دو وضب�ط مرتزقته ال�ذي يعبثون بأم�ن الوطن
واس�تقراره وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع
والعادل.
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على خطى قناة امل�سرية ..تن�شر تقارير مف�صلة حول ما يحدث

صحيفة عربية تواكب انتصارات الجيش واللجان الشعبية في جيزان
 -متابعات:

ُ
َ
ُ
شهية
اليمنية يف العُ مق الس�عودي
االنتصارات
فتحت
اإلعالم العربي ملواكبتها ،وعىل ُ
خ َ
طى قناة املسرية نرشت
جريدة األخبار اللبنانية املعروفة تقريرا ً ألحد مراس�ليها
من جيزان يف األرايض السعودية.
التقري� ُر احت�وى على معلوم�ات جديدة ع�ن تقدم
الجيش واللجان الشعبية يف العمق السعودي وتحديدا ً يف
جبهة جيزان رأت «صدى املسرية» إعادة نرشه للقراء:
«تم ّك�ن الجي�ش واللجان الش�عبية يف األي�ام القليلة
املاضي�ة م�ن اقتحام مواقع ع�دة يف العمق الس�عودي،
وتحديدا ً يف مناطق نجران وجيزان التي تشهد مواجهات
عنيفة بني القوات اليمنية والقوات السعودية .يف جيزان،
تدور املعارك يف الجبهة الش�مالية الغربية عىل عمق  8إىل
 10كيلومترات داخ�ل األرايض الس�عودية ،وعىل امتداد
الرشي�ط الحدودي ،ب�دءا ً من جبل تويل�ق قبالة مديرية
رازح رشقا ً وحتى ميناء ميدي غربا ً عىل الخط الساحيل.
ُ
يلفت االنتبا ُه يف تلك املناطق ،هو أن غالبية املواقع
ما
العس�كرية السعودية التي س�يطر عليها اليمنيون تكاد
ً
خالية من الوجود العس�كري .لم َ
يبق هناك سوى
تكو ُن

آثار املواجهات املس�لحة مث�ل اآلليات املحروقة وغريها،
بس�بب الف�رار الجماعي للجن�ود الس�عوديني .الهروب
املتك�رر خ ّل�ف كمي�ات ضخم�ة م�ن العتاد العس�كري
الصال�ح لالس�تخدام ،األم�ر ال�ذي ال تركز كثيرا ً عليه
وس�ائل اإلعلام بالرغم م�ن أهميت�ه ومن أهمي�ة تلك
املواقع االسرتاتيجية.
ومقابل تكرار مش�اهد ه�روب الجنود الس�عوديني،
يف�رط الع�دوان يف اس�تخدام طائرات «األباتشي» لص ّد
عمليات الجيش واللجان الشعبية .اللجوء إىل «األباتيش»
غالبا ً ما يفش�ل يف تغيري مسار املعركة عىل األرض ،كما
أن�ه ينق�ل الجيش الس�عودي من الهج�وم إىل املحاوالت
اليائسة لوقف التقدم املتسارع للمقاتل اليمني عىل أكثر
من محور.
يُعترب جب�ل تويلق أكرب جبل يف الجبه�ة الغربية وهو

عبارة عن سلسلة جبلية طويلة ،وتعني سيطرة القوات
اليمنية عليه إحكام الس�يطرة عىل مدين�ة الخوبة وكل
املواق�ع العس�كرية الس�عودية املوازي�ة ل�ه (أم بي يس
والفخيذة والعم�ود ووادي جارة والطريق العام) ،عالو ًة
عىل إنهاء قدرة الجانب الس�عودي عىل استهداف طريق
الحصامة الرابط بني ثالث مديريات يف صعدة.
الجب�ل ش�هد خلال الفترة املاضي�ة أرب�ع عمليات
اقتح�ام ،تمكن الجيش اليمن�ي و«اللجان» خالل الثالث
األوىل منه�ا م�ن إلح�اق الخس�ائر وقتل العشرات من
الجن�ود الس�عوديني واغتن�ام العديد من األس�لحة؛ من
بينه�ا أس�لحة نوعي�ة يجري اس�تخدامها للم�رة األوىل
ً
إضافة إىل ثالث وعرشين آلية عس�كرية من بينها
حالياً،
كاسحة ألغام ودبابات.
ويُع ّد الجبل نقطة انطالق لعمليات عس�كرية واسعة
تجري حاليا ً عىل مستوى منطقة جيزان ،بدءا ً من مدينة
الخوبة التي شهدت أخريا ً السيطرة عىل دار النرص ،أهم
مواقعه�ا ،ما يعني تقريبا ً االنته�اء منها والتوجه إىل ما
بع�د الخوبة وما جاورها .ولع� ّل من املالحظ أن «اإلعالم
الحربي» بات يذكر يوميا ً أس�ماء جدي�دة ملواقع جديدة
يجري اقتحامها أو استهدافها ،إىل جانب تلك التي كانت

تتكرر خالل الفرتة املاضية ،م�ا يعكس بوضوح التقدم
املستمر.
يف غض�ون ذل�ك ،يؤك�د مص�در عس�كري أن املواقع
العسكرية السعودية الثالثة التي سيطر عليها اليمنيون
خلال اليومين املاضيني« ،تعادل م�ا اغتنموه يف معارك
الداخل منذ ثالثة أشهر» ،يف إشارة إىل أهمية تلك املواقع.
ويضيف« :ذلك عالوة عىل ما يغتنمه املقاتلون اليمنيون
من املواقع الس�عودية األخرى يف أكثر من منطقة ،إذا لم
يدمرها الطريان السعودي بعد سقوطها.
ويف الطري�ق إىل مدينة املدافن الس�عودية عىل الجانب
الجنوب�ي الغرب�ي م�ن مدين�ة الخوبة ،تكث�ف طائرات
«االباتشي» طلعاتها ،علم�ا ً بأن املدينة تمت الس�يطرة
عليها خالل األس�بوع األول من بدء العمليات الحدودية.
وتمكن الجيش و«اللجان» حينها من تطهري موقع التبة
الحمراء املرشف عىل منطقة املزرق اليمنية.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن تل�ك املناطق الجبلي�ة الواقعة
قبل مدينة املدافن ،سيطر عليها النظام السعودي عقب
«ثورة  »2011فقط ،واآلن تم ّكن الجيش و«اللجان» من
استرجاع بعض م�ا «قضمته» الس�عودية من األرايض
اليمنية».

«الوطن» :ال�سعودية تت�ساءل هل نحن على و�شك الإفال�س؟!

تكلفة العدوان تعصف بالمملكة
 -أنس القاضي:

ُ
تكلف�ة الح�رب العُ ـ ْدوَاني�ة على الـيَـمَ ـن
باهظ�ة عىل مختلف األصعدة ،والس�عودية التي
تتحمل تكاليفه�ا املالية لن تنج� َو من تأثرياتها
رغ�م حج�م إمرباطوريته�ا املالي�ة (الريعي�ة
النفطي�ة) ،فق�د بلغ�ت الكلف�ة الح�د ال�ذي لم
تَعُ �د مَ عَ � ُه مُجرد أزم�ة مالي�ة عاب�رة ،أو أزمة
تنحرص عىل ث�روات األرسة الحاكمة أو امليزانية
العس�كرية ..هذه األزمة أالقتصاديه تأخذ اليوم
منح�ى اجْ تمَ اعياً ،وبالتايل سيَاس�يا ً هذه األزمة
ً
التي تعص�ف باململكة هي ظاه�ره كغريها من
الظواه�ر ال يُمك�ن إخفاؤه�ا حتى م�ع التعتيم
ُ
َ
نفس�ها
تعكس
والتضلي�ل اإلعالمي ،فالظواه ُر
وم�ن داخلها كلم�ا تنام�ت مس�توياتُها ،وهذا
املقال املنشور بالوطن الس�عودية ،بعنوان (هل
نحن عىل وش�ك اإلفلاس؟) للكات�ب عبدالعزيز
قاس�م ،ال يأت�ي مُصادف�ة ،ب�ل رضورة ،إن ل�م
يكتبْ ُه ه� َو كان ليطرقه كاتب آخر ،وليس مقاال ً
ِ
تمظه�رات أزمة العُ ـ� ْدوَان
عاب�راً ،فه� َو ش� ّكل
عىل الـيَـمَ ـن ،ويَعكس�ها بوضوح وعُ مق ،رغم
ّ
وتوخيه
تعام�ل الكاتب الح�ذر م�ع املف�ردات،
تجا ُو َز تعابريَ معينة ُربما لو قالها ،لقيض عليه.
نجد الكاتب وه َو يتح�دث عن هذه الظروف،
الت�ي يتعام�ل معه�ا وكأنها ش�ائعات خش�ية
أن يك�ون حديثُ� ُه عنها هجوما ً عىل السُّ� ْلـ َ
طـة
الحاكمة .يقول الكاتب »:فالشائعات قد وصلت
إىل الروات�ب الت�ي هي عم�اد الطبقة الوس�طى
وأس�اس معيشتها» .بما معناه أن هذه الظروف
ٍ
ش�ائعات قد بلغت
الذي ه َو متأكد أنها ليس�تالح�د ال�ذي تؤثر فيه على معيش�ة املواطن من
الطبقة الوس�طى الذي ينتم�ي إليها وما تحتها،
وعن�د بلوغه�ا ه�ذا الح�د فه�ي تُصب�حُ أزم�ة
َ
أزمة الطبقة الحاكمة.
املجتمع ،وتتجاوز كونها
ويضيف الكات�ب يف املقطع الثان�ي الحقيقة
«إن س�كوت الجهات املس�ئولةْ ،
إن كانت وزارة
املالي�ة أو غريه�ا ،حي�ا َل ه�ذه الش�ائعات التي
ُ
ٌ
س�كوت غري مبرر» ،أي أنه يُريد
تعصف بنا هو
الق�ول ب�أن ه�ذ ِه الح�رب التي أصبح�ت تمس
مصالح الطبقة الوس�طى وتعص�ف بها لم تعد
مربرة ،فالقصة ليست يف الشائعة ،بل يف حقيقة
وج�ود الظاه�رة ،الذي يصل يف س�ياق كالمه إىل
إثباتها ،وليس مجرد التشكيك بها.
ويُتابع «كم أتمنى أن تنش�ئ الوزارات املعنية
جه�ات رصد ومتابعة ،ومن ث�م تقوم باإليضاح
للمواطنين أوال ً ف�أوال ً ع�ن املس�تجدات الت�ي
تحصل .ال بد من ناطق رس�مي أو جهة ما تتبع
ه�ذه الوزارات كي تدحَ َ
ض هذه الش�ائعات التي
ت�روج يف أوقات الحروب والظ�روف الصعبة ،أو
حتى تؤكدها ولكن بطريقة فيها تحليل وإيضاح
للحقائ�ق» ،إذن ه�و يتح�دث ع�ن مس�تجدات
اقتصادي�ة ال مس�تجدات إش�اعية ،ث�م يتمن�ى

أن تُتاب�ع وتُرص�د توض�ح ،وهذه ليس�ت أمنية
يحققه�ا ((بابا نوي�ل)) ،بل هي حاجة يش�عر
بها ه� َو وكل املجتمع ،وهي يشء قابل للتحقق،
لهذا فهو ينتقل من التمني إىل فرض هذه األُمنية
أي إش�باع ه�ذه الحاجة فس�تخدم مف�ردة (ال
ب�د) من ناطق رس�مي ،ومَ تى كانت الس�عودية
ديمقراطي�ة لتخضع ملطالبات الش�عب؟! ،الذي
تج�اوز الكاتب مجرد تس�وله كطل�ب إىل فرضه
عىل مؤسس�ات الدول�ة ،فهذه النزعة الش�عبية
لف�رض مطالب�ه موجودة يف الوعي�ه وإن حاول
ه َو إخفاءها ،فهو ال يعكس يف هذا املقال رغباته
الخاصة ،بل يعكس الرغب�ة واملزاج االجتماعي،
ال�ذي أصب�ح يؤمن ب�أن م�ن حقه أن يش�ارك
بالحكم ،بش�كل أدق حاجته لنظام ديمقراطي،
فالديمقراطي�ة أصبح�ت مكتس�با ً إنس�اني ال
تنازل عنه ،إنما يف الحالة الس�عودية كان الرخاء
االقتصادي النس�بي واالس�تقرار ه� َو ما يجعل
الن�اس يبتعدون عن املطالبة به�ذا الحق ،ولكن
م�ع تأثيرات العُ ـ� ْدوَان م�ن أزم�ات اقتصاديه
اجتماعي�ة َ
س�تَتع ّزز ه�ذه النزعة ل�دى الطبقة
الوسطى والطبقة واألدنى منها.
ويتاب�ع الكات�ب يف املقط�ع الت�ايل «أكت�ب
لك�م ،وبني ي�دي رس�ائل أتلقاها م�ن األصدقاء
يف مجموع�ات «وات�س آب»» .وواض�ح ج�دا ً أن
خطاب�ه موجه للس�لطة ،وقد تك�ون املعلومات
لديه م�ن مص�ادر خاصة يخ�اف الق�ول بأنها
ج�اءت من�ه فينس�بها إىل (الوات�س آب) ،وق�د
تك�ون حق�ا ً رس�ائل م�ن الوات�س آب ،ويف كلتا
َ
ب�أن ا ُملجتمع الس�عودي
الحالتين ،فه�ذا يَ� ُد ُّل
ل�م يع�د مش�غوال ً باملباري�ات وإح�راق إطارات
الس�يارات وس�باق الهج�ن وفقط ،بل يُش�غله
َهـــ� ٌّم اقتص�ادي اجتماع�ي ،وه�ذا اله�م ه َو
بداي�ة ُك ّل ح�راك اجتماعي ألج�ل الديمقراطية،
وقد يتط�ور إىل حراك ثوري ،وخاصة يف حالة أن
الجيش الـيَـمَ ـني هش�م الجيش لديهم وبالتايل
رمزية األرسة الحاكمة ،ث�م يقدم الكاتب بعض
ا ُملعطي�ات الهامة وهي التايل كما أوردها الكاتب
«الريال الس�عودي ينزل ألدنى مس�توى له أمام
ال�دوالر ،ومخاوف من اقرتاب إفالس الس�عودية
بس�بب سحب الس�ندات االحتياطية من البنوك.
اس�تعدوا للتقشف فالعجز بلغ  560مليار ريال.
خبراء دولي�ون يحذرون م�ن أن الس�عودية لن
تس�تطيع دفع رواتب موظفيه�ا يف حالة هبوط
النف�ط إىل  30دوالراً ،توقع�ات بنزول البرتول إىل
 15دوالرا ً بعد اس�تئناف إيران تصدير برتولها».
وهذه املعطيات الكارثية بح�ق اقتصاد اململكة،
ال يَ ُكم�ن الخط�ر به�ا رغ�م فلكية األرق�ام ،بل
يكمن الخطر يف انعكاسها عىل املجتمع ،وها ه َو
الكاتب ،مع�ززا ً باألرقام ،تأخذ ُه النش�وة ليقول
ما ل�م يكن عليه قول�ه ،وما قال ُه أح� ٌد من قبل،
يقول الكات�ب :وبالتأكيد ستروج اآلن بطريقة
«املتتالي�ة الهندس�ية» لتص�ل إىل املاليين خالل

 24س�اعة ،وحتم�ا ً ستش�كل رأي�ا ً عام�ا ً خالل
فترة وجيزة ،وس�تلغط به�ا املجال�س يف طول
البالد وعرضه�ا ( )...أعاجيب وغرائب من تلكم
التحليلات التي ال تخطر عىل بال إنس�ان ،بل ال
يج�رؤ جهابذة االقتصاد على قولها أو االقرتاب
منه�ا ،ولكنها السيرورة املجتمعي�ة الدائمة يف
هكذا ظروف ومجالس ،وهو املتوقع».
وه�ذا أخطر ما جاء يف ه�ذا املقال فألول مرة
كات�بٌ س�عوديٌّ يس�تعرض بالجماهير الذي�ن
ُ
الحقائ�ق التي يتعامَ � ُل معها
س�تؤثر بهم هذه
كإش�اعات ،وصفه�م باملاليين ،مم�ا يُعي�د إىل
األذهان ما كان يُس�مى باملسريات املليونية التي
حدثت يف دول ما ُ
س�مِّ ي بـ(الربي�ع العربي) ويف
نف�س املقطع يتح�دث ع�ن نقطة ل�م يطرقها
كاتبٌ س�عودي من قب ُل ،وه� َو الرأي العام ،فمن
ٌ
اعرتاف س�عوديٌّ بالرأي
متى أصلاً كان هن�اك
الع�امِ ،من�ذ مت�ى كان�ت أرسة آل س�عود تهتم
بال�رأي العام ،والجمهور لديه�ا عبيد ،ك ٌّل أقىص
حقوقه السياس�ية هو أن يُبايع امللك الذي قد تم
اختياره مُسبقاً ،والنقطة الثالثة يف نفس املقطع
أن ه�ذا ال�رأي العام ه َو ش�عبي ولي�س طائفيا ً
يُخت َز ُل يف املناطق الرشقية الش�يعية التي تنسب
ُك ّل معارض�ة لها لتُقمع طائفي�اً ،فهو يؤكد أن
هذا الرأي الع�ام أي الوعي الجديد وبش�كل أدق
املوق�ف االجتماعي الجديد س�يتواجد عىل طول
البلاد وعرضه�ا ،ول�ن ينحصر على منطقة.
وه�ذه األحادي�ث االقتصادي�ة العجيب�ة التي ال
يجرؤ التخصصي�ون عىل الحديث عنها أصبحت
َ
حدي�ث العامة ،وه�ذا االنتقال يف وعي الش�عب
يف أرض نج�د والحجار نتاجُ سيرورة مجتمعية
انتق�ل إىل طور أعلى يف هذه الظ�روف ،وحديثه
عن السيرورة بمعنى أن لها س�ياقا ً تأريخيا ً أي
كينون�ة ،فه�ذا الوعي الجديد لي�س اليوم طفرة
ٌ
م�اض ترا ُك� ٌم ببطء
تأري�خ
مفاجئ�ة ،ب�ل ل�ه
ٍ

حتى َ
وص� َل لهذه الكيفية الحالي�ة ،وهذا تحليل
موضوعي أشار له الكاتبُ وحاول التموي َه عليه،
فم�ن املعروف أن س�لطة آل س�عود االقتصادية
العسكرية معززة بس�يطرة أيديولوجية وهابية
تربِّ ُر للس�لطة أن تفعل ما تُري�د ،ولكن الوهابية
لم تعد مس�يطرة عىل املجتمع كما كانت قديماً،
فمع انفتاح اململك�ة عىل العالم عىل الفضائيات
والشبكة العنكبوتية ضعفت الوهابية ،وتتشكل
ثقافة اجتماعية جديدة ،تجعل من حامله يقو ُل
ال.
رويدا ً روي�دا ً يبدأ الكاتب يف االعرتاف بحقيقة
هذه األزمة وأنها ليست شائعات ،إنما يطلب من
الدولة أن تعرتف بها وتُطمّ نهم ،وبمعنى آخر أن
تعرتف بوجود األزم�ة وتعالجها ،فيقول الكاتب
«ال يدح�ض ُك ّل هذه التقارير والش�ائعات اليوم
س�وى وزارتي املالي�ة أو البترول ،عندما ينربي
متحدثها -بش�كل دوري ودائ�م -يف الفضائيات
والصح�ف ويتكل�م بحقائ�ق وأرق�ام ،ويطمنئ
املجتم�ع بأنن�ا بخري إن ش�اء الل�ه ،أو حتى لو
كان ثم�ة هبوط أو تراج�ع يف األداء االقتصادي،
وهو متوقع بس�بب الحرب العادلة يف الـيَـمَ ـن،
أو ع�ودة إي�ران للتصدير ،وبقية تلك األس�باب،
يوضح ذلك للمجتمع بطريقة بس�يطة وس�هلة
الفهم ،عند ذلك تتبخر الشائعات لتحل الحقيقة
ناصع�ة ،ونقطع الطريق على ُك ّل مغرض يريد
الوقيعة بني املواطن وقيادته».
الكات�ب لي�س بوس�عه اته�ا َم السُّ� ْلـ َ
طـة
مبارشة ،إنما يطلب منها أن تُ َ
طمِّ نهم ،وتدحض
ُ
حقائق ،أنه يطلب
الشائعات ،التي يعلم ه َو أنها
بش�كل أو بآخر ،ويو ّرد أسبابَ
معالجة املشاكل
ٍ
ما يسميه الرتاجع ،والذي هو انهيار اقتصادي ال
مجرد تراجع ،ويطلب من السُّ� ْلـ َ
طـة أن توضع
ذَل�ك للمجتمع بأس�لوب س�هل وبس�يط ،بينما
ً
حقيقة ال يفرق عنده أن تصله املعلومة
املجتمع

عن األزمة االقتصادية بأس�لوب سهل أو صعب،
فهو حتما ً س�يعانيها ،ويريد معالجتها ،وإن لم
تعالج فس�تحدث الكارثة ،ومرة أخ�رى الكاتب
من غري قصد أو عن قصد يرسل رسائ َل مموهة،
فيق�ول ب�أن هذه األزم�ة التي هي ش�ائع ،تُريد
«الوقيع�ة بني املواط�ن وقيادته» ،وه�ذا يطرح
أمامن�ا س�ؤاال ً هوَ :مت�ى كانت قاد ُة آل س�عود
يخافون الشعب ،ويخشون الوقيعة مع املواطن،
إال إن كان الوضع تطور وأصبحت الوقيعة -التي
تحم�ل معن�ى والس�خط واالحتج�اج والثورة-
ش�يئا ً وارداً ،والتطورات القادمة ستثبت إن كان
املجتمع الس�عودي متجها ً لهذه الوقيعة ،والتي
أصبحت تُخيف القيادة ،التي بالكاد اس�تطاعت
أن تحاف�ظ على اس�تقرارها ،وس�ط محي�ط
مضطرب يشتعل بمال النفط السعودي.
ويختت�م الكاتب املق�ال به�ذا املقطع الذي
يُشير به إىل أن الوضع تغيرّ وَاألزمات السابقة
ال تُك َّرر اليوم لتنتهي كما انتهت سابقاً ،بل لها
كيفية جديدة فيقول «بما يف مرحلة البرتول ذا
الـ 8دوالرات ،وقتما عصفت بنا تلك األزمة ،لم
تخرب الدولة مواطنيها بما تمر به ،ولم نش�عر
َكثيرا ً به�ا ،والحمد لل�ه نهضنا بعده�ا بقوة،
ولكن يف تل�ك الفرتة لم يك «تويرت» وال انفتحت
الس�ماء علينا به�ذه الفضائي�ات التي تمطرنا
بتقاريرها التحريضية» ،انه يشير إىل أن هناك
الي�وم تغريا ً تقني�ا ً َغيرَّ َ من الوع�ي االجتماعي
بفض�ل الفضائي�ات ووس�ائل التواص�ل
االجتماعية ،وأن ه�ذا األمر خطر ،وهذا هوَ ما
أراد حق�ا ً أن يوصل�ه ،ث�م يموه عىل ه�ذا األمر
بالق�ول «وعلي�ه فم�ن الرضوري أن تكاش�ف
ُ
األح�داث
الدول�ة الي�وم مواطنيه�ا ،وأثبت�ت
ُ
والتأريخ دوم�ا ً وقوف املواطن مع قيادته ،وقد
ً
ٍ
قاس�ية وعديدة ،الش�فافية اليوم
أزمات
عربنا
تقط�ع الطريق على الحاقدين ،وتب�ث الوعي
يف املجتمع ،وتس�اند الدول�ة يف أزمتها املالية».
ليتحدث ع�ن التكاتف بني املواطنين والقيادة
الت�ي تجاوزت أزمة الس�تينيات ،وهوَ يتجاهل
أن هناك جيالً جديدا ً غري جيل الس�تينيات ُرغم
أن� ُه يف أول ه�ذا املقط�ع جذم أن أزم�ات اليوم
ليست كاألمس؛ ألن هناك وعيا ً اجتماعيا ً جديدا ً
م�ع تطور التقنية ،هذا الوع�ي االجتماعي هوَ
يُسمّ يه تحريض وس�ائل اإلعالم ،والحقيقة أن
التحري�ض هي نزعة ثوري�ة يف الوعي ولم تعد
مجرد نق�د ،بل وصلت للتحري�ض والتحريض
الن�اس قب�ل ُ
َ
ك ّل تح�رك،
ه�وَ خط�ابٌ يوَجِّ � ُه
وإن واصل�ت الس�عودية َ
خ َ
وْض ه�ذه املعركة
وتفاقمت األزمات فسنشهد تحركا ً مهما تأخر
أو ُقم�ع؛ ألن األزمات موج�ودة يف قاع ا ُملجتمع
كأزم�ة اقتصادي�ة ،وليس�ت مج َّرد إش�اعات
وتحريضات موجودة يف الوعي بدون أي أساس
تعكس عىل األرض فعالً ماديا ً ملموس�ا ً
ُ
مادي،
تجا َه هذه القيادة اإلجرامية ا ُملتعفنة.
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مرة أخرى أنصار اهلل على حق ومستجدات الساحة تثبت حقيقة المخاوف من التنظيمات اإلرهابية وحتمية التصدي لها

عدن على طبق من فضة لتنظيم القاعدة وداعش!
ُ
وكال�ة األنب�اء العاملي�ة رويترز،
نشرت
َ
الس�بت امل�ايض ،أن تنظي� َم القاعدة س�يطر
على منطق�ة التواه�ي اإلستراتيجية غ�رب
محافظة عدن والتي تحتوي عىل أهم املق ّرات
الحكومي�ة يف املحافظ�ة كالقرص الجمهوري
وقي�ادة املنطقة العس�كرية الرابع�ة وميناء
عدن والقرص الجمهوري.
وقالت رويرتز :إن س�كانا ً محليني شاهدوا
عشرات م�ن عن�ارص القاع�دة يجوب�ون
الشوارع ويحملون أس�لحتَهم بحرية تامة يف
عدد من املناطق يف التواهي .وأش�ارت الوكالة
إىل أن عن�ارص التنظي�م رفعوا راي�ة القاعدة
مبان�ي حكومية منه�ا املبنى
الس�وداء فوق
َ
اإلداري بميناء عدن االسرتاتيجي.
وأقدم�ت عن�ارصُ القاع�دة على تفجير
مبنى األمن الس�يايس الواقع يف التواهي بعدن
وس�ط صمت وتواط�ؤ محيل وعرب�ي ودويل،
َ
القبض�ة الحديدية
وتؤكد مث� ُل هذه ا لحادثة
الت�ي أ َ ْ
صـبَـح�ت للقاع�دة الي�وم يف عدن ،يف
ظل ضعف وانحس�ار متزايد ملرتزقة الرياض
ومقاتيل الحراك الجنوبي.
ُ
صحيف�ة الواش�نطن بوس�ت
ونقل�ت
األَمريكي�ة ع�ن «وحيد عيل سلام» أحد قادة
األمني
امليليشيات املسلحة يف عدن ،أن الوض َع
َّ
يف عدن وغريها من املناطق فوضوي ،وأبرزت
الصحيف�ة قي�ا َم مس�لحي تنظي�م القاع�دة
مباني حكوميةٍ يف أبني الشهر
بالسيطرة عىل
َ
الج�اري ،ووضع نق�اط تفتي�ش يف زنجبار،
وذلك وفقا ً لسكان محليني ومقاتلني.
وكش�فت الصحيفة عن ان�دالع مواجهات
مفتوح�ة يف صف�وف مرتزق�ة الع�دوان عىل
اليم�ن ،حيث ش�هدت عدن مؤخ�راً ،محاولة
م�ن قبل وحدة عس�كرية موالي�ة لـ»هادي»
السيطرة عىل القرص الرئايس ،وذلك من قبضة
ميليشيا محلية ،إال أن مسلحي امليليشيا ردّوا
بإطلاق النار قبل محارصة جنود تلك الوحدة
وإجبارهم عىل االنس�حاب م�ن القرص ،وذلك
نقالً عن «وحيد عيل سلام» قائد امليليش�يا يف
عدن ،والذي شارك مس�لحوه يف االشتباكات،
ً
مضيفة أن االشتباكات جاءت بعد مظاهرات
نظمها مسلحو امليليش�يا ،بسبب االفتقار إىل
الخدمات الطبية ملصابيهم يف عدن.
كم�ا ق�ام مجهول�ون يُعتق�د بانتمائه�م
لتنظي�م القاعدة يف وقت س�ابق باس�تهداف

مكتب القيادي اإلصالحي نايف البكري املعينّ
من قب�ل هادي وتحالف الغزو إلدارة ش�ؤون
املحافظ�ة املنكوبة وس�قط أربعة قتىل وأكثر
من عرشي�ن جريحا ً يف هذه العملية ،حس�ب
مصادر محلية ،ويفضح هذا االخرتاق األمني
هشاش�ة الوضع يف عدن ،حي�ث يعترب مكتب
البك�ري واح�دا ً م�ن املواق�ع األش�د تحصينا ً
واس�تهدافه بقذيفة آر بي جي وسقوط قتىل
وجرحى دليل إضايف على حالة الفوىض التي
تسود املحافظة.
ه�ذا ولم يع�د الدُّمي�ة ه�ادي أو بحاح أو
حكومة مرتزقة الرياض إىل عدن رغم الوعود
ً
نتيجة
الكثيرة الت�ي أطلقوها يف هذا الص�دد
للوضع األمني املرتدي وس�طوع نجم القاعدة
يف ظل استياء كبري من قبل املواطنني ومعاناة
يف ابسط مقومات الحياة ولسان حال املواطن
يف ع�دن طامل�ا أن املرتزق�ة تتوف�ر له�م ُك ّل
احتياجاتهم يف فنادق الرياض فلماذا قد يهتم
ملعاناة أبناء املحافظة.
وكش�ف مواطنون من أبناء عدن بأنها لم
تصلهم أية مواد إغاثية طبية كانت أو غذائية
يف ظ�ل عمليات نهب واس�عة لكل ما يصل إىل
املحافظة من قبل مليشيات الرياض وخاصة
مرتزق�ة ح�زب اإلصلاح وق�ال املواطن�ون
بأن الس�عودية تكذب وتتاج�ر بمعاناة أبناء

الجنوب ولم يروا منها حتى رغيف خبز واحدا ً
بعكس ما تروّ ج له وسائل اإلعالم السعودية.
وع ّل�ق الصلي�ب األحم�ر يف محافظة عدن
أعماله بعد أن اقتحم مس�لحون مقره وقاموا
ِ
س�يارات
بنه�ب كاف�ة محتويات�ه حت�ى أن
الصلي�ب األحمر يف املحافظة باتت تُس�تخد ُم
ألغ�راض قتالي�ة له�ذه الجماعات املس�لحة
املتناحرة املدعومة من الرياض.
وعلقت الناش�طة الجنوبية منى العمودي
على حادثة اقتح�ام مقر الصلي�ب األحمر يف
ع�دن عبر صفحته�ا يف الفيس ب�وك وقالت
«قي�ام مس�لحني باقتح�ام ونه�ب كام�ل
محتويات مكت�ب الصليب األحمر من معدات
وس�يارات داخل عدن اليوم ،عدد من موظفي
املنظمات يتلقون رس�ائل تهديدات بالتصفية
يف حال عدم مغادرته�م مدينة عدنُ ..ك ُّل هذا
هو ب�دء تدشين املرحلة األوىل من انس�حاب
كام�ل املنظم�ات من داخل ع�دن بحُ جّ ة عدم
وجود األمن واألمان ملوظفيهم .أعتقد أن الكل
يع�رف القائمني بهذه األعم�ال ..ملاذا الصمت
عنه�م وتركه�م يمرح�ون ويرسح�ون كم�ا
يريدون؟».
ويب�دو أن العق�د ينف�رط يوم�ا ً بع�د يوم
بني العنارص املس�لحة املدعوم�ة من الرياض
وباتت س�يطرة تنظيم القاعدة ه�ي العنوان

عىل املحافظة هو األبرز لهذه املرحلة.
وتظهر عن�ارص التنظيم اإلرهابي بش�كل
ع َلن�ي وتنص�ب نق�ا َ
ط تفتيش ترتف�ع فيها
رايات داعش يف مناطق واس�عة من املحافظة
مث�ل منطق�ة دار س�عد وكريتر ،واعتبرت
صحيفة «نيويورك تايم�ز» األَمريكية ظهو َر
القاع�دة يف مدين�ة عدن« ،انتكاس�ة محرجة
للحكومة املنفية».
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن القاع�دة
«اس�تفادت من الفوىض عن طريق االستيالء
عىل مدن كبرية منها املكال خامس أكرب مدينة
يمنية ».
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن املس�لحني
املدعومين من تحال�ف العدوان ال�ذي تقوده
الس�عودية لم يعرتضوا على تواجد أو مقاتلة
تنظيم القاعدة يف عدن.
وتابعت نيوي�ورك تايمز أن�ه ،وعىل الرغم
م�ن نف�ي مس�ؤولني محليين ،الس�بت ،أن
القاعد َة كانت حارض ًة يف التواهي لكن تقاري َر
إخباري�ة محلية وأجنبية ،وس�كان أفادوا أن
مس�لحي القاع�دة رفع�وا أعالمَ هم الس�ودا َء
يف املنطق�ة ،وس�يطروا عىل مدين�ة التواهي،
وأجزاء من مناطق أخرى.
ورغم االعتراف الدويل والعربي بس�يطرة
عنارص القاعدة عىل أهم مديريات عدن وأهم

منش�آتها الحيوية كميناء عدن االسرتاتيجي
إال أن أح�دا ً ل�م يح�رك س�اكن ،يف مؤام�رة
تتكش�ف فصولها واحدا ً بعد اآلخ�ر عن نوايا
دولي�ة وإقليمي�ة قديم�ة لتس�ليم املحافظة
للقاع�دة وداعش إلعالن إمارة إسلامية فيها
عىل غرار ما يحدث يف العراق وسوريا.
وبدأ املواطن العدني اآلن يفهم ويس�توعب
املخ�اوف والتحذي�رات الت�ي كان�ت تطلقها
القوى الثورية يف اليمن وعىل رأس�هم جماعة
أنصار الله عن اإلطماع الس�عودية األَمريكية
يف اليم�ن ومؤام�رة دع�م تنظي�م القاع�دة
وتمكينه من محافظات يمنية.
ُ
طائ�رات العدوان غ�ارة واحدة
ولم تش�ن
عىل موق�ع لعنارص القاعدة يف ش�مال اليمن
وجنوبها بالرغم أنها َش�نَّت َ
آالف الغارات عىل
مواقع للحراك والجيش واللجان الشعبية.
وأعلن تنظيم القاع�دة يف بيان له منتصف
ش�هر أغس�طس الجاري عن فتح باب التوبة
للمواطنين يف ع�دن والعف�و الع�ام ع�ن ُك ّل
مواطن يسلم نفس�ه لعنارص التنظيم وتوعد
البيان أن ُك ّل مواطن لن يس�لم نفس�ه ويعلن
توبت�ه ف�أن هناك حمل�ة ش�املة لقوائم من
املطلوبين ل�دى القاع�دة س�تطال الجمي�ع
وعرض البي�ان مكافئة خمس�ة ماليني ريال
لكل من يكش�ف عىل جاس�وس وذي�ل البيان
بختم اللجنة األمني�ة يف تنظيم قاعدة الجهاد
يف جزيرة العرب.
وتتزاي�د ق�و ُة التنظي�م اإلرهاب�ي يف ُك ِّل
ي�وم ،ويرى محللون أن ابتلا َع القاعدة لعدن
أَ ْ
صـبَـح مسألة وقت فقط ،ويكشف الصمت
ال�دويل واإلقليمي حال�ة التواطؤ الرصيح من
قبل دول الع�دوان عىل اليمن وعلى رأس تلك
ال�دول أَمريكا والس�عودية اللتين عملتا عىل
دعم وإس�ناد عنارص القاعدة جوي�ا ً وبحريا ً
وبري�ا ً يف مواجه�ة الجي�ش اليمن�ي واللجان
الش�عبية م�ا تس�بب يف انتش�ار القاع�دة يف
مناطق متعددة يف الجنوب.
ُ
الحال�ة الفوضوية القائمة يف عدن
وتظهر
واالنفالت األمن�ي الحاصل النف�اق األَمريكي
ح�ول ما تدّعي أنه مكافح�ة لإلرهاب يف حني
أن ُك ّل التح�ركات األَمريكية يف املنطقة تصب
يف خان�ة دعم وتقوي�ة الجماع�ات اإلرهابية
عىل حس�اب الجي�وش العربي�ة وتمكني هذه
العنارص التكفريية أكث� َر يف ُك ّل البالد العربية
ً
خدمة للمرشوع الصهيوني يف املنطقة.

من يوم �إىل �آخر ينك�شف القناع �أكرث ف�أكرث

النظام السعودي ..آلة بيد األمريكان والصهاينة لتنفيذ مشاريع
السيطرة على ثروات الوطن العربي

المسيرة – إسماعيل المحاقري
ظلت الس�عودية وما زال�ت أدا ًة بيد النظ�ام الصهيو
أمريكي العاملي الذي ينتهج سياسة فرق تسد للسيطرة
ً
واضع�ة نص�بَ أعينه�ا
على ث�روات البل�دان العربي�ة
أطماعه�ا كدولة تعمَ ُل عىل قض�م أرايض الدول املجاورة
لها والتوس�ع على حس�ابها لتغ�دو الي�وم يف الواجهة
كنظام معتدي هدف�ه تحقيق أطماع هذا النظام العاملي
االستعماري.
املرسب للهارب عيل محسن األحمر والذي
ويف الحديث
َّ
كش�فته قناة املسرية األس�بوع املايض قال الرجل كالما ً
ُ
يكش�ف طبيعة
كثريا ً عن هذا النظام املتعطرس وهو ما
ال�دور الوظيف�ي الس�عودي يف تحقي�ق أطم�اع النظام
الصهيوني العاملي يف املنطقة.
قال محس�ن وهو املش�هور بوالئه الكبري لهذا النظام
السعودي الغاش�م« :النظام السعودي يعطيك من طرف
اللس�ان حالوة وي�راوغ عنك كما ي�راوغ الثعلب ،مابش
عندهم صدق مابش عندهم صدق ،بس ما هم جافني يف

تعاملهم كالمهم رطب وعملهم خبيث».
ويطلب محسن من الضباط أمامَ ه االقتداء بالتجربة
الس�عودية يف الك�ذب والنفاق ،ويقول «إحن�ا أَيْضا ً ال بد
ما نأخذ أس�اليبهم وندق بنفس املستوى ،خلفية خالفنا
مع السعودية خالف قديم ،محاربتهم للثورة ،محاربتهم
للوحدة ،محاربته�م لالقتصاد ،محاربتهم لكل مقومات
ُ
يعرتف
الدول�ة الـيَـمَ ـني�ة» .هذه إذا ً هو محس�ن الذي
قبل م�ا يقاربُ العرشين س�نة م�ن العُ ـ� ْدوَان الوحيش
الذي تشنه السعودية عىل الـيَـمَ ـن والـيَـمَ ـنيني بتأييد
مطلق من محس�ن نفس�ه بأن النظا َم الس�عودي طاملا
ح�ارب ُك ّل مقومات الدول�ة الـيَـمَ ـنية وح�ارب وَحدة
الـيَـمَ ـنيني وثورتهم وجمهوريتهم.
وبع� َد أكثر من عقدين من ه�ذه الحقائق التي وردت
عىل لس�ان األحمر حول األطماع الس�عودية اإلرسائيلية
يف اليمن واملنطقة بش�كل عام كش�ف قبل اسابيع كبري
مستش�اري الحكومة الس�عودية عن مرشوع االستيالء
والس�يطرة عىل صح�راء الرب�ع الخايل خلال اجتماعه
للتنسيق مع اإلرسائيليني.

هذا هو املرشوع الذي أفصح عنه األحمر وهو يتحدث
ع�ن أطماع الس�عودية والذي ق�ال بأنه�م يركنون عىل
حماي�ة األمري�كان الطامعني أيضا ً يف الث�روات النفطية
العربية بشكل عام ودول الخليج عىل وجه الخصوص.
إذن ه�ذا هو املرس�وم الخارج�ي القديم الحديث
ال�ذي يعرف�ه الجمي� ُع بما فيه�م مرتزق�ة العدوان
وعمالؤه�م والذي�ن أصبحوا جز ًء من ه�ذا املخطط

وذريع�ة لتنفي�ذه برغ�م حديثه�م ع�ن رضورة
االصطف�اف والتوح�د والحف�اظ على الس�يادة
واالستقالل.
وم�ع هذا الحديث تتس�اقط ُك ّل األقنع�ة وتتبدى ُك ّل
الحقائ�ق ،فالش�عب اليمن�ي ب�ات أكث�ر وعي�ا ً وإدراكا ً
بحقيق�ة املؤامرة وأبعاد املخطط الذي يس�تهدف وَحدة
اليمن وثرواته االقتصادية.

تقارير 7

العدد ( )54الخميس  28أغسطس 2015م املوافق  13ذو القعدة 1436هـ

يف م�سرية جماهريية حا�شدة �شارك فيها الآالف من املواطنني ب�صنعاء

اليمنيون يعلنون حالة النفير العام باألموال واألنفس للتصدي
للغزو الصهيوأمريكي وأدواته في الداخل
 -خاص:

ُ
خ� َرجَ
اآلالف م�ن املواطنين ،عصر االثنني
املايض ،يف مسيرة جماهريية حاش�دة بس�احة
باب الـيَـمَ ـن بصنعاء؛ للتنديد بجرائم العُ ـ ْدوَان
يف تعز وعمران ومس�تنكرين استمرار العُ ـ ْدوَان
السعودي يف جرائمه ضد املدنيني الـيَـمَ ـنيني.
وجاءت هذه املسرية بعد ميض خمسة أشهر
بالكامل ودخول الـيَـمَ ـنيني يف الشهر السادس
وه�م يعانون م�ن ويلات العُ ـ� ْدوَان والحصار
املفروض عليهم من قبَل الس�عودية وأمريكا ويف
ظل تزايد جرائم مرتزقة العُ ـ ْدوَان يف الداخل.
وأعلن املشاركون يف املسرية حالة النفري العام
باألم�وال واألنفس ض�د الغ�زو الصهيوأمريكي
وأدواته يف املنطقة ،بمشاركة ُك ِّل قادر عىل حمل
السلاح ،معلنني أيض�ا ً اس�تعدادهم كمواطنني
يمنيني للدفاع عن ُك ّل شبر من أرضهم وحماية
َ
وصوْن س�يادة الوط�ن واس�تقالله ،وااللتحاق
بمختلف جبه�ات الجهاد واالستبس�ال ،وتأمني
مناطقهم و ُمدُنهم وقراهم من أدوات االستعمار
(الدواعش وغريهم من املرتزقة والغزاة).
مؤكدي�ن «مواصلة الصرب والتضحية وتقديم
الغايل والنفيس يف س�بيل عزة وكرامة واستقالل
بلدنا وش�عبنا م�ن الهيمنة الخارجية ،فن َ َف ُس�نا
طويل ومس�تعدون لكل االحتماالت ،واثقون من
وعد الله عز وجل لنا بالنرص املبني».
كما عرب املش�اركون يف املسيرة الجماهريية
الحاش�دة عن إدانته�م واس�تنكارهم للتصفية
العرقي�ة التي ارتكبه�ا دواعش ح�زب اإلصالح
يف محافظ�ة تع�ز بح�ق ع�دد م�ن أبن�اء أرسة
الرميم�ة ،وذب�ح األرسى والتمثي�ل بجثثه�م،
وقصف الطائ�رات الس�عودية األمريكية مؤخرا ً

لألحي�اء الس�كنية املكتظ�ة بالن�اس كمنطقة
صال�ة يف محافظة تع�ز ،واجتم�اع الرتبويني يف
محافظة عمران؛ واعتبارها جميعا ً جرائم إبادة
وجرائم حرب ضد اإلنس�انية بتخطيط وتوجيه
ومشاركة العدو الصهيوأمريكي.
معلنين للعالم أجم�ع بأن س�يطر َة عنارص
ما يس�مى داعش عىل بعض املناطق واملديريات
يف الجن�وب إنما تم بدعم وإس�ناد جوي وبحري
وب�ري أمريكي س�عودي إماراتي مب�ارش ،وهو
ما يدح�ض قصة محارب�ة اإلره�اب باعتبارها
مج�رد ذريع�ة إلخضاع الحكوم�ات وامتصاص
ثروات الش�عوب بم�ن فيهم الش�عب األمريكي
نفس�ه الذي يتكبد عناء دفع الرضائب ويتحمل
أعباء وتبعات السياسة االس�تكبارية لحكومته
مستقبالً.
وتوَجَّ �ه املش�اركون يف املسيرة يف خت�ام
مسيرتهم بالش�كر والدعاء ل�كل املجاهدين يف
س�احات البطولة واملواجهة بمختلف الجبهات،
الذين يس�طرون أرو َع آيات البطولة ويحققون
االنتص�ارات النوعي�ة عىل العدو بك ِّل مس�ئولية
واقتدار بتوفيق من الله سبحانه.
وأكد بيا ُن املسيرة الجماهريية الحاشدة عىل
اآلتي:
 1إعالن حالة النفري العام باألموال واألنفسضد الغ�زو الصهيوأمريكي وأدوات�ه يف املنطقة،
بمش�اركة ُك ّل ق�ادر على حمل السلاح امتثاال ً
لقوله تع�اىل (انْفِ � ُروا خِ َف ً
اف�ا َوث َِق�الاً وَجَ اهِ دُوا
يل ال َّلهِ ٰذَ ِل ُك ْم َ
ِبأَمْ وَا ِل ُك ْم وَأَن ْ ُف ِس� ُك ْم فيِ َ
خيرْ ٌ َل ُك ْم
س ِب ِ
إ ِْن ُكنْتُ ْم تَعْ َلم َ
ُون).
 2اس�تعدادنا كمواطنني يمنيني للدفاع عنُك ّل شبر م�ن أرضن�ا وحماية وصون س�يادتنا
واس�تقاللنا ،وااللتحاق بمختلف جبهات الجهاد

واالستبس�ال ،وتأمين مناطقنا ومدنن�ا وقرانا
م�ن أدوات االس�تعمار (الدواع�ش وغريهم من
املرتزقة والغزاة).
َ
مواصل�ة الصرب والتضحية وتقديم الغايل
3والنفيس يف س�بيل عزة وكرامة واستقالل بلدنا

قبائل ذمار في لقاءات موسعة :لن نقبل باألعمال اإلجرامية لمليشيا
اإلصالح وداعش وجرائم اإلبادة بحق الشعب اليمني يجب أن تتوقف
 -خاص:

عق�دت ع�د ٌد م�ن قبائ�ل ذم�ار،
ً
ٍ
قبلية موس�عة؛
لق�اءات
ي�وم أم�س،
تنديدا ً واس�تنكارا ً الس�تمرار العُ ـ ْدوَان
الس�عودي األمريك�ي يف قصف األحياء
الس�كنية واملنش�آت العامة والخاصة
وبطريقة شيطانية.
وعّب�رّ ت قبائ�ل مديري�ة جه�ران
ع�ن إدانته�ا له�ذا القص�ف املتوحش
ال�ذي ط�ال الحج� َر والبشر والش�جر وأهلك
الحرث والنس�ل ودمّ �ر البُنى التحتية للش�عب
الـيَـمَ ـن�ي ،مؤكدين عىل ثباته�م وصمودِهم
يف وج�ه العُ ـ� ْدوَان الس�عودي األمريكي وبذل
الغايل والنفيس ملواجهة العُ ـ ْدوَان الغاشم جنبا ً
إىل جن�ب مع إخوانهم أبط�ال الجيش واللجان

الشعبية.
قبائ�ل مديري�ة مغ�رب عنس م�ن جهتهم
أدان�وا جرائ�م العُ ـ� ْدوَان الس�عودي األمريكي
والجرائم الوحشية يف محافظة تعز.
وتداع�ت قبائ� ُل مديري�ة مغ�رب عنس إىل
اللق�اء القبيل يف مش�هد يجس�د م�دى الرتابط
والتالحم وإنس�انية املواطن الـيَـمَ ـني رفضه

للضيم والظلم وللتوحش.
أبن�اء مديري�ة مغ�رب عنس ويف
لقائه�م القبيل أكدوا أنه�م لن يقبلوا
بتل�ك األعم�ال اإلجرامي�ة وجرائ�م
اإلبادة الجماعية بحق أبناء الش�عب
الـيَـمَ ـن�ي الواح�د وأنهم ل�ن يقفوا
مكت�ويف األي�دي أم�ام تل�ك األعم�ال
الت�ي ال تختلف عن جرائ�م العُ ـ ْدوَان
الس�عودي األمريكي وس�يواجهونها
ب�كل حزم وقوة وس�يبذلون أموالهم
وأنفس�هم وكل ما يملكون يف سبيل الدفاع عن
عزة وكرامة الشعب الـيَـمَ ـني.
كما حيّا املشاركون أبطا َل الجيش واللجان
الش�عبية الذي�ن يس� ّ
طرون أرو َع املالح�م
البطولية يف س�احات الرشف للذود والدفاع عن
سيادة الـيَـمَ ـن والـيَـمَ ـنيني.

اتحاد اإلعالميين اليمنيين :الوسائل اإلعالمية التي تبرر للعدو السعودي جرائمه
ال تقل جرمًا عن األدوات العميلة التي تمارس اإلرهاب والسحل وإحراق الجثث
خاص:

ن ّ
ظ�م اتح�ا ُد اإلعالميين
الـيَـمَ ـنيين ،الثالث�اء امل�ايض ،يف
صنع�اء وقفة احتجاجي�ة للتنديد
بالجرائ�م البش�عة واملروِّعة التي
يرتكبها النظا ُم السعودي وأدواته
اإلجرامي�ة م�ن عن�ارص القاعدة
ومرتزق�ة الري�اض بح�ق أبن�اء
الشعب الـيَـمَ ـني.
واستنكر املشاركون يف الوقفة
االحتجاجية أعما َل السحل والذبح
والحرق والتمثيل بالجثث للمواطنني من أبناء محافظة تعز الرافضني

للعُ ـ ْدوَان السعودي الغاشم والتي
ارتكبتها عنارصُ القاعدة ومرتزقة
العُ ـ ْدوَان الس�عودي بحق األبرياء
من أبن�اء محافظة تعز األس�بوع
املايض.
ويف الوقف�ة االحتجاجي�ة
أوض�ح نائ�بُ رئي�س اللجن�ة
التحضريي�ة التح�اد اإلعالميين
الـيَـمَ ـنيني عبدُالفتاح حيدرة أن
َ
سيرف ُع دعوىً قضائية
االتحا َد
ضد الوس�ائل اإلعالمي�ة املحلية
التي بررت جرائ َم عنارص القاعدة يف محافظتَي تعز وعدن.

وش�عبنا من الهيمنة الخارجية ،فن َ َف ُسنا طوي ٌل
ومس�تعدون لكل االحتم�االت ،واثقون من وعد
الله عز وجل لنا بالنرص املبني.
 4إدان�ة واس�تنكار التصفي�ة العِ رقية التيارتكبه�ا دواع�ش ح�زب اإلصلاح يف محافظة

تعز بح�ق عدد من أبن�اء أرسة الرميم�ة ،وذبح
األرسى والتمثي�ل بجثثه�م ،وقص�ف الطائرات
الس�عودية األمريكي�ة مؤخرا ً لألحياء الس�كنية
املكتظ�ة بالن�اس كمنطق�ة صال�ة يف محافظة
تع�ز ،واجتماع الرتبويين يف محافظ�ة عمران؛
واعتبارها جميعا ً جرائم إبادة وجرائم حرب ضد
اإلنس�انية بتخطي�ط وتوجيه ومش�اركة العدو
الصهيوأمريكي.
 5دع�وة ُك ّل مس�ئويل الدول�ة والحكومة يفالداخل للقي�ام بمس�ئولياتهم الدينية والوطنية
يف خدم�ة املواطنني وضمان اس�تمرار الخدمات
االساس�ية وفق�ا لإلمكانات املتاح�ة واملتوفرة،
وعدم التهاون والتقصري يف أداء أعمالهم وخدمة
مواطنيهم تح�ت أي ظرف من الظروف واعتبار
التقاع�س عن ذلك تأيي�دا ً للعُ ـ ْدوَان ومش�اركة
له يف رضب واس�تهداف الجبهة الداخلية بقصد
إضعافها.
 6التأكيد للعالم أجمع بأن س�يطرة عنارصما يس�مى داعش عىل بعض املناطق واملديريات
يف الجن�وب إنما تم بدعم وإس�ناد جوي وبحري
وب�ري أمريكي س�عودي إماراتي مب�ارش ،وهو
ما يدح�ض قصة محارب�ة اإلره�اب باعتبارها
مج�رد ذريع�ة إلخضاع الحكوم�ات وامتصاص
ثروات الش�عوب بم�ن فيهم الش�عب األمريكي
نفس�ه الذي يتكبد عناء دفع الرضائب ويتحمل
أعباء وتبعات السياسة االس�تكبارية لحكومته
مستقبالً.
 7التوجه بالشكر والدعاء لكل املجاهدين يفس�احات البطولة واملواجهة بمختلف الجبهات،
الذين يس�طرون أروع آيات البطولة ويحققون
االنتص�ارات النوعي�ة عىل العدو بكل مس�ئولية
واقتدار بتوفيق من الله سبحانه.

حرائر أمانة العاصمة :ندين الصمت المخجل
لألمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان
 -خاص:

ن ّ
ظم�ت نس�ا ُء أمان�ة
العاصم�ة ،أم�س ،وقف�ة
احتجاجية تندي�دا ً بالجرائم
الوحشية املرتكبة بحق أبناء
الش�عب الـيَـمَ ـن�ي س�وا ٌء
بقصف العُ ـ ْدوَان واستهدافه
للمن�ازل واألس�واق والقرى
واملدن والشوارع أو عىل أيدي
مرتزقته يف الداخل.
املحتج�ات لم تثنْهن غارات الطريان الس�عو
أمريك�ي ع�ن الخ�روج يف الوقفة الت�ي واكبها
حضو ٌر كبريٌ وتفاعل الفت ،حيث أدانت الحرائر
الجرائ� َم اللا إنس�انية الت�ي ارتكبه�ا دواعش
النظ�ام الس�عودي بح�ق النس�اء واألطف�ال
واملواطنين بمحافظ�ة تعز ،الفت�ات إىل أن مثل
هذه الجرائم غريبة عىل هذا الش�عب ويرفضها

الدين والعقل والعُ رف.
ُ
تربوي�ات األمان�ة اس�تهداف
وق�د أدان�ت
الرتبويين بمحافظة عم�ران ،محمالت مجلس
األمن ال�دويل واألمم املتح�دة ومنظمات حقوق
َ
املس�ؤولية الكاملة عن ه�ذه الجرائم
اإلنس�ان
البشعة.
كم�ا أك�دن يف وقفته�ن صموده�ن
واستبسالهن يف التصدي لهذا العُ ـ ْدوَان الغاشم

وقفة احتجاجية لتربويي الحديدة للتنديد باستهداف العدوان
السعودي األمريكي للمنشآت التعليمية بالمحافظة
 -خاص:

ن ّ
ظ�م القط�ا ُع الرتب�وي
بمحافظ�ة الحدي�دة ،صباح
أمس ،وقفة احتجاجية تنديدا ً
بجرائ�م العُ ـ ْدوَان الس�عودي
الصهيون�ي األمريك�ي ال�ذي
ِ
مق�درات وخريات
يس�تهدف
هذا الشعب وبُنيته التحتية.
الرتبوي�ون
واس�تنكر
َ
اس�تهداف الطريان السعودي
األمريك�ي للمنش�آت التعليمي�ة والرتبوي�ة
والجامع�ات واملعاهد بطريقة هس�تريية ال تعرب
عن أية أخالق لهذا العدو.

َ
الوقفة مدي ُر الرتبية ملديرية الحوك األستاذ
حرض
عبده هبه ومدير مديرية الرتبية الحايل حسن عياش
ومدير الرتبية ملديرية امليناء األستاذ جمال املرشعي،
إضافة إىل مدراء املديريات الحوك والحايل وامليناء.
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فيما غرفة عمليات �إ�سرائيلية تبدي انزعاجها من فرار اجلنود ال�سعوديني وت�صفهم باجلبناء
أمير منطقة عسير يهرب من أبها إلى جدة
 خاص:ق�ال املغ� ِّر ُد الس�عودي املعروف بجم�ال بن يف
موق�ع التواص�ل االجتماعي تويرت والذي اش�تهر
بترسيبات�ه للمعلوم�ات الدقيق�ة م�ن داخ�ل
الس�عودية :إن فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمري
منطقة عسير قد غادر مقر إقامته بشكل مؤقت
يف أبها وانتقل لإلقامة يف مدينة جدة.
وأض�اف جم�ال بن وال�ذي يقول بأن�ه ينتمي
لحرك�ة األم�راء األح�رار الس�عودية :إن ه�روب
أمري عسير من مدين�ة أبها الس�عودية جاء بناء
نصيح�ة قدمتها غرفة العملي�ات التابعة للجيش
واإلرسائيلي والت�ي يق�ول إنه�ا تش�ارك يف إدارة
العمليات السعودية العُ ـ ْدوَانية عىل الـيَـمَ ـن.
كما كش�ف يف تغريدتني امتعاضا ً إرسائيليا ً من
هروب أفراد الجيش الس�عودي قائلاً :إن «غرفة
العمليات اإلرسائيلية يف تقريرها األسبوعي األخري

الب�ن س�لمان وصف�ت فيه الجن�ود الس�عوديني
بالجبناء ويشكلون عالة عىل كاهل املعركة».
وأض�اف إىل أن التقري�ر اإلرسائيلي أش�ار إىل
أن م�ن أس�باب ه�روب الجن�ود الس�عوديني من
الحدود يع�ود إىل تخلف النظام الس�عودي يف دفع
التعويض امل�ايل ألرس قتىل الجنود والبالغة مليون
ري�ال عن ُك ّل جندي قتيل كما أعلنت وزارة الدفاع

السعودية.
وتش�هد الحدود هروبا ً ملحوظا ً ألفراد الجيش
الس�عودي الذي�ن يف�رون م�ن مواجه�ة الجيش
واللج�ان الش�عبية الـيَـمَ ـني�ة وهو ما كش�فته
وثيقة أخرى عبارة عن تعميم عاجل من مس�اعد
قائ�د املنطق�ة الجنوبي�ة بمنطقة نج�ران لقادة
املعس�كرات واأللوي�ة الس�عودية ال�ذي بحس�ب
الوثيقة الحظ ظاهرة هروب األفراد بأعداد كبرية
من مهمة ما أسماه الدفاع عن الحدود الجنوبية.
يذك�ر أن الناط�ق الرس�مي باس�م الجي�ش
الـيَـمَ ـني العميد رشف لقمان جدد أمس األربعاء
دعوته للمواطنني الس�عوديني يف أبها الس�عودية
لالبتعاد عن املطار واملنش�آت العس�كرية التابعة
آلل س�عود مؤكدا ً أنها أصبح�ت يف قائمة األهداف
القادم�ة للقوة الصاروخية الـيَـمَ ـنية ،وهي كما
يبدو قد لقيت صدىً لدى أمري منطقة عسري الذي
غادر مقر إقامته من أبها إىل جدة السعودية.

وثيقة رسمية سعودية مسربة:
السلطات السعودية تأمر بإخالء
الحدود مع بالدنا من جميع
سكان جيزان

وثيقة عسكرية تكشف فرار جماعي للجيش السعودي من جبهات الحدود
 -خاص:

ح�ذَّ َرت قي�اد ُة قوات الح�رس الوطن�ي للعدو
الس�عودي جنوده�ا م�ن مغ�ادرة مواقعهم عىل
الح�دود الجنوبية م�ع الـيَـمَ ـ�ن ،يف ظل تصعيد
الجي�ش الـيَـمَ ـن�ي واللجان الش�عبية للعمليات
باتجاه مواقع وأهداف عسكرية.
وقد كش�فت وثيقة عسكرية سعودية حصلت
«ص�دى املسيرة» على نس�خة منه�ا وتتح�دث
عن ظاه�رة هروب أف�راد الجيش الس�عودي من
املواجه�ة يف الحدود حيث املواجه�ات مع الجيش
واللجان الشعبية.
الوثيق�ة عبارة عن تعميم عاجل من مس�اعد
قائ�د املنطق�ة الجنوبي�ة بمنطقة نج�ران لقادة
املعس�كرات واأللوي�ة الس�عودية ال�ذي بحس�ب
الوثيق�ة الح�ظ ظاه�رة ه�روب األف�راد بأع�داد

كبيرة من مهمة ما أس�ماه «الدفاع ع�ن الحدود
الجنوبي�ة» .وقد أصدر هذا التعمي�م اللواء محمد
ب�ن عيل الش�هراني ،وهو مس�اعد قائ�د املنطقة
الجنوبي�ة للش�ؤون العملياتي�ة بمنطق�ة نجران
وقائ�د أحد ألوية الح�رس الوطني وفيه يحذر من
إحالة الفاري�ن إىل املحاكمة وفصله�م نهائيا ً من
وظائفهم العسكرية.
حيث احت�وت الوثيقة عىل عقوبات بفصل من
يتخل�ف ع�ن عمله من أف�راد الجيش مل�دة  7أيام
متواصلة أ ْو  30يَوما ً متفرقة.
هذا وتعترب الوثيقة تأكيدا ً للمشاهد التي تظهر
خل� َو املواق�ع العس�كرية الس�عودية م�ن األفراد
وس�يطرة الجيش واللج�ان الش�عبية عليها رغم
محاول�ة اإلعالم الس�عودي إنكا َر ذل�ك أ ْو التقليل
من شأنه.

إحصائية أولية للخسائر التي لحقت بالعدو السعودي في الحدود خالل  110يوم ًا
 خاص:كشفت إحصائية أولية عن حجم
خس�ائر العدوان الس�عودي يف جبهة
الحدود خالل  110أيام عىل بداية الرد
من قبل الجيش واللجان الشعبية.
وبحس�ب اإلحصائي�ة تك�ون
ق�وات الجيش واللجان الش�عبية قد
أس�قطت  4طائ�رات ط�راز أباتشي
وطائرتين إف 16واحدة منها ادعى
العدو السعودي سقوطها بخلل فني

وكذلك اسقاط  3طائرات استطالع.
أما اآللي�ات العس�كرية بمختلف
أنواعها بحس�ب اإلحصائية نفس�ها
فبل�غ عدده�ا  204م�ا بين دباب�ة
ومدرعة وآلية عسكرية سعودية.
وش�هدت جبه�ة جي�زان تدمير
قراب�ة مائ�ة وخمسين آلي�ة ،منها
ثالث�ة وعرشي�ن دباب�ة وثماني�ة
وعرشين مدرعة ،وتس�عة وتس�عني
آلي�ة مختلفة بين أطق�م وجرافات
وعربات.

ويف منطقة نجران تم تدمري واحد
وثالثني آلي�ة ،منها أح�د عرش دبابة
وعرشين آلية عسكرية متنوعة.
وإىل منطقة عسير ،حيث دمر
الجي�ش واللج�ان الش�عبية ثالثة
وعرشين آلية عىل األقل ،منها ست
مدرع�ات نوع بي إم بي ،ودبابتني،
إضافة اىل تدمري خمس�ة عرش آلية
متنوع�ة .ليك�ون مجم�وع ما تم
تدمريه ،ستة وثالثني دبابة ،وأربعة
وثالثين مدرع�ة ،ومائ�ة وأربع�ة

وثالثين آلي�ة عس�كرية مختلفة،
ليصل مجموعه�ا إىل مائتني وأربع
كأقل تقدير حتى اللحظة.
يذكر أن الجيش واللجان الشعبية
دمرت عقب ص�دور اإلحصائية أكثر
من  75دبابة وآلية عسكرية سعودية
منه�ا  40يف عملية واح�دة هي قوام
رتل عس�كري سعودي حاول الزحف
الس�تعادة املواقع التي س�قطت بيد
الجيش واللجان األسبوع املايض لدى
اقتحام مدينة الخوبة.

 خاص:يف إطار ترسيب الوثائق الرس�مية الس�عودية نرش ناشطون سعودية وثيقة
ص�ادرة عن إمارة جيزان تفي�د بأوامر إلخالء الحدود م�ع الـيَـمَ ـن من جميع
السكان.
وق�د حصلت «صدى املسيرة» عىل نس�خة م�ن الوثيقة والت�ي تفيد بوجود
أوام�ر من ويل العهد الس�عودي ووزي�ر الداخلية محمد بن ناي�ف برسعة إخالء
حزم الحدود من جميع الس�كان .كما كش�فت الوثيقة أن عملية اإلخالء تنطبق
أَيْـضا ً عىل املقرات الحكومية والخدمية املدنية منها والعسكرية ،مربرة ذلك بأن
يكونوا قدوة للمواطنني الذين سيتم تهجريُهم من قراهم ومنازلهم.
كما شملت األوامر بحسب الوثيقة إيقاف العمل يف املدارس املتواجدة يف الخط
الحدودي وإيجاد بدائل لتوجيه الطالب إليها.
كم�ا ت�م توجيه بحث مش�ايخ القبائ�ل للتعاون م�ع اللجن�ة امليدانية لحزم
الحدود املكلفة بتنفيذ عملية اإلخالء.
وتأت�ي ه�ذه الوثيقة يف وقت تش�هد الح�دود هروبا ً ملحوظا ً ألف�راد الجيش
الس�عودي الذي�ن يفرون م�ن مواجهة الجيش واللج�ان الش�عبية الـيَـمَ ـنية،
وهو ما كش�فته وثيقة أخرى عبارة عن تعميم عاجل من مساعد قائد املنطقة
الجنوبية بمنطقة نجران لقادة املعس�كرات واأللوية الس�عودية الذي بحس�ب
الوثيق�ة الحظ ظاهرة هروب األفراد بأعداد كبرية من مهمة ما أس�ماه «الدفاع
عن الحدود الجنوبية».

إرتياح كبير النتصارات الجيش واللجان الشعبية في الحدود مع السعودية

المسيرة  -طالب العزعزي:
رضب�ات أَبْ َ
ُ
ط�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبية
أدَّت
ُ
تتحقق يف الحدود مع اململكة العربية
واالنتصارات الت�ي
السعودية إىل ارتياح شعبي كبري ،معتربين ما يحصل ردا ً
طبيعيا ً عىل الجرائم الت�ي يرتكبها هذا النظام املتوحش
عىل املدنيني الـيَـمَ ـنيني.
وق�ال القيادي يف الحزب ْ
االشترَاكي الـيَـمَ ـني نائف
حي�دان إن م�ا يحقق�ه الجي�ش واللجان الش�عبية عىل
الحدود الس�عودية من انتصارات وتقدم كبري يف أراضينا
املحتل�ة (جي�زان ونجران وعسير) ل�م يك�ن إال عنوانا ً
صغريا ً ملا هو قادم.
وأضاف خالل حديثه مع صحيفة «صدى املسرية» أن
«أَبْ َ
طال الجيش واللجان الش�عبية عىل الحدود السعودية
وبعزيمة وش�جاعة وتضحية هؤالء األَبْ َ
طال يس�طرون
انتص�ارات عظيم�ة يف الجبه�ات الحدودي�ة املختلف�ة
ويرسلون رس�ائل مهمة لهذا املعتدي الغازي أن الشعب
الـيَـمَ ـ�ن لي�س كما ص�وَّره العملاء ،وأن لديه عزيمة
وإرادة ال تُقهر ،وأنه س�يصرب وسيتحمل جرائمكم حتى
يصل لكم إىل قصوركم».
ويف م�ا يتعل�ق بالجبه�ات الداخلي�ة أكد حي�دان أنه
وبعد أن أصب�ح العُ ـ ْدوَان عاجزا ً ع�ن الدفاع عن حدوده
يعمد إىل ابتكار حروبه اإلعالمية والنفس�ية لكرس وقتل
معنويات الشعب الـيَـمَ ـني وذلك بنرش أخبار عن جيش
جرار وصل ملأرب لتحريرها ومن ثم ينطلق لتحرير بقية
املحافظات ،متناسيا ً أن الش�عب والعالم يعرف جيدا ً أن

ناي��ف حيدان :الجيش اليمني لي��س كما صوّره العمالء ولديه عزيمة وإرادة ال تقهر
عبدالملك الحجري :الرد في الحدود على النظام الس��عودي يأتي اس��تجابة لمطالب الشعب اليمني في ردع العدوان
يوس��ف حميد الدين :القادم سيكون أفضل واالنتصارات ستكون مذهلة ونحن واثقون بحكمة السيد عبدالملك الحوثي
الشهاري :واجب على كل يمني أن يقدم الغالي والنفيس ويدعم جبهات العز والشرف في الداخل والخارج
أي عتاد عس�كري يصل لألرض اليمنية يتحول إىل خردة
أ ْو يصبح سالحا ً بيد الجيش واللجان الشعبية.
وأوض�ح القي�ادي ْ
االشترَاكي حي�دان أن�ه لي�س
بغري�ب على من وظ�ف ُك ّل جه�وده وإمكانيات�ه وبذل
نفس�ه رخيصا ً لتمرير مش�اريع العدو وتسهيل دخوله
الحتلال بلده أن يطلق عىل اب�ن جلدته ومن يقدم روحه

ف�داءا ً للدفاع ع�ن األرض وَالع�رض باملحت�ل أ ْو الغازي
والجنس�يات املختلفة الغازية لبلدنا من جنود سعوديني
وس�نغاليني وإماراتيين ما ه�م إال جي�وش وطنية أتوا
لتحرير الـيَـمَ ـن من هذا الـيَـمَ ـني املحتل!!.
ب�دوره ق�ال رئي�س تكت�ل األَحْ ــ� َزاب والتنظيمات
السياس�ية الـيَـمَ ـني�ة املناهض�ة للعُ ـ� ْدوَان عبدامللك

الحج�ري «ما يق�وم به أبن�اء قواتنا املس�لحة ولجاننا
الشعبية الثورية البواسل يف جيزان ونجران وعسري يأتي
ضمن الح�ق الرشعي والطبيعي يف الرد عىل نظام العدو
السعودي واستجابة ملطالب جماهري شعبنا الـيَـمَ ـني
العظيم يف التوغل يف العمق السعودي وردع العُ ـ ْدوَان».
ودع�ا الحجري جماهري ش�عبنا الـيَـمَ ـن�ي األبي إىل
مس�اندة أبناء القوات املسلحة ولجاننا الشعبية الثورية
يف مواجهتها العدو السعودي وأدواته املأجورة ومرتزقته
هنا يف الداخل.
م�ن جانب�ه أكد اإلعالمي يوس�ف حمي�د الدين أن ما
يج�ري يف الح�دود الس�عودية ما ه�و إال فضل م�ن الله
وشفاء ملا يف الصدور جراء العُ ـ ْدوَان السعودي األمريكي،
مشريا ً إىل أن القادم أعظم.
واختت�م حمي�د الدين بقول�ه «نحن واثق�ون بنرص
الل�ه وبقياده أَن ْ َ
صـ�ار الله وبحكمة الس�يد وبالخيارات
اإلستراتيجية والتي قد بدأت تتحقق به�ذه االنتصارات
التي ستكون مذهلة».
م�ن جهته يق�ول املحلل الس�يايس أحمد الش�هاري:
إن أَبْ َ
ط�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبية يس�طرون أروع
املالحم البطولية ض�د قوى البغي والعُ ـ� ْدوَان ويكبّدون
العدو الس�عودي يف الداخل ويف الحدود خسائر فادحة يف
معداتهم القتالي�ة ويف أرواح مقاتليهم الرشيرة الجبانة
والتي ما كانت تخطر عىل بالهم.
وأشار الشهاري إىل أنه واجبٌ عىل ُك ّل رشيف يمني أن
غال ونفيس ويرفد ويدعم جميع جبهات العز
يق�دم ُك ّل ٍ
والرشف الداخلية والخارجية.
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هكذا يحارب الجبان ..هروب من ساحة المعارك في
عمق أرضه إلى النساء واألطفال في منازلهم
غارات متوا�صلة ومكثفة على مديريات م�أرب

�أكرث من  100غارة على مديريات املحافظة يف يوم واحد

قصف وحش��ي لطيران العدوان
الس��عودي األمريك��ي عل��ى
مديري��ة المخاء بتع��ز وعلى
مكاتب الزراعة بالبيضاء

إستشهاد طبيب وسبعة مواطنين من أسرة واحدة في قصف
متوحش على مركز طبي ومساكن المواطنين بصعدة
 خاص:َش َّ
�ن الطيرا ُن الس�عودي األمريكي أكث� َر من مائة
غ�ارة جوية على مناطق متفرق�ة بمحافظ�ة صعدة
خالل اليومني املاضيين بالتزامن مع قصف صاروخي
ومدفعي كثيف.
وتم�ادى العُ ـ� ْدوَان الس�عودي كثيرا ً يف صع�دة،
مس�تهدفا ً بوحش�ية ُك ّل يشء حت�ى الحج�ر والبشر
والش�جر ،ومن ضم�ن بنك أهدافه ي�وم الثالثاء املايض
اس�تهداف املنش�آت الطبي�ة ،حي�ث قصف بوحش�ية
مستوصف العطفني بمديرية كتاف بصعدة ،ما أدى إىل
استشهاد طبيب وإصابة مواطن آخر.
املستوصف تعرض لثالث غارات جوية أدت إىل تدمري
املستش�فى بالكامل وأدى ذلك أيضا ً إىل تحطيم وإتالف
ما كان فيه من أجهزة طبية وإسعافية.
وأدان مصدر طبي بش�دة استهداف العدو السعودي
األمريكي الغاش�م والوقح للمراك�ز الصحية التي تقدم
اإلس�عافات األولي�ة للجرح�ى الذي�ن يس�قطون جراء
القص�ف الج�وي والصاروخ�ي الس�عودي املكثف عىل
جمي�ع مديري�ات محافظ�ة صع�دة ،دَاعي�ا ً املنظمات
الدولية وعىل رأس�ها األمم املتحدة االضطالع بدورها يف
إيقاف الصلف السعودي وهمجية العُ ـ ْدوَان ضد الشعب
الـيَـمَ ـني.
وي�وم االثنين امل�ايض قص�ف طيران العُ ـ� ْدوَان
الس�عودي األمريكي مديرية الظاه�ر باملحافظة وذلك
بثمان غارات ،حيث استهدف القصف شبكة االتصاالت
بمنطق�ة م�ران بمديرية حي�دان ،كما قص�ف الطريان
إح�دى عرشة غارة عىل منطقتي القمع واملليل بمديرية
كتاف.

 -متابعات:

نوع جديد من القنابل العنقودية التي قصفوا بها صعدة في االيام الخمسة الماضية
ونف�ذ الطيران املع�ادي س�ت غ�ارات جوي�ة عىل
منطقت�ي آل ق�راد ومجدع بمديرية باق�م دمَّ رت أربعة
منازل وس�ط تحلي�ق مكثف لطريان العدو عىل س�ماء
مدينة صعدة ومديرياتها.
وخلال غارات طيران العدو استش�هد  7مواطنني
جراء القصف الذي اس�تهدف منازل املواطنني بمنطقة
بني صياح بمديرية رازح ،ما أدى إىل استش�هاد سبعة
مواطنني من أرسة واحدة وتدمري منزلهم ،باإلضافة إىل
منازل مجاورة.
كم�ا استش�هد مواط�ن آخ�ر يف منطق�ة ش�وذان
بمديرية منبه جراء ش�ن طيران العُ ـ ْدوَان الس�عودي
الغاش�م غ�ارة جوي�ة اس�تهدفت منزل�ه ،م�ا أدى إىل
استشهاده وتدمري منزله تدمريا ً كلياً.
ونفذ طريان العُ ـ ْدوَان الس�عودي الغاش�م سلس�لة

من الغارات الجوية عىل منطقة مران استهدفت منازل
املواطنني وس�ياراتهم املركونة إىل جان�ب بيوتهم ،كما
ش�ن الطريان السعودي األمريكي عددا ً من الغارات عىل
منطق�ة القمع والفرع بمديرية كت�اف وأدت إىل تدمري
منزل وترضر منازل مجاورة دون اإلش�ارة إىل إصابات
برشية.
وشن طريان العُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريكي الغاشم
أكث�ر من مائة غارة جوية ي�وم االثنني املايض عىل عدد
من مديريات محافظة صعدة ،حيث اس�تهدف الطريان
بغارات�ه مديريات حيدان والظاهر ورازح وش�دا وأكثر
م�ن  30غ�ارة جوية على منطقة الرصيف�ات والقمع
واملليل بمديرية كتاف.
وأحدثت تلك الغارات دمارا ً كبريا ً يف منازل املواطنني
ومحالتهم التجارية وممتلكاتهم الخاصة والعامة.

ح َّل َ
�ق الطريا ُن الس�عودي األمريكي ،ي�وم الثالثاء املايض ،بش�كل
مكثف عىل محافظة تعز مستهدفا ً مديرية املخاء بعدة غارات جوية.
وش�ن طريان العدو بتس�ع غارات جوية املحج�ر البيطري القديم
وكذا إدارة الدفاع الس�احيل بست غارات ..كما استهدف طريان العدو
بعدة غارات املؤسسة االقتصادية باملحافظة.
ويف محافظة البيضاء قصف طريان العُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريكي
يوم الثالثاء املاضيمكتب الزراعة وبيت الش�باب وفرع معسكر قوات
االمن الخاصة بمدينة البيضاء دون سقوط ضحايا برشية.
وتس�بب قصف طريان العُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريك�ي يف تدمري مكتب
الزراع�ة والذي يتوس�ط عددا ً من من�ازل املواطنني ،كما دمّ �ر مبنى بيت
الشباب وعنابر معسكر قوات األمن الخاصة دون سقوط ضحايا برشية.
ويواصل العُ ـ ْدوَان السعودي الظالم تدمري البُنى التحتية للمحافظة
خدمة للعنارص اإلرهابية التي تستغل الفرصة لزج املدينة يف الفوىض
والرصاع والقتل والسلب والنهب.
وباالنتقال إىل محافظة مأرب ،فقد شن طريان العُ ـ ْدوَان السعودي
األمريك�ي خالل اليومني املاضيني غارات كثيرة عىل مناطق متفرقة
باملحافظة.
وش�ن طريان العدو سلس�لة غ�ارات خالل اليومين املاضيني عىل
مناط�ق الف�او والجفينة والدش�وش جنوبي مدينة مأرب ،كما ش�ن
غارات متعددة عىل منطقة الزور برصواح.

استشهاد  3مواطنين بينهم إستشهاد  12مواطنًا في قصف هستيري للطيران السعودي على منشآت
ام��رأة في قصف س��عودي حكومية وتربوية وزراعية ومحالت تجارية بمحافظة الحديدة
 خاص:أمريكي عل��ى منطقة قاع
القيضي بسنحان
 خاص:كث َّ َ
ف الطريا ُن الس�عودي األمريكي من وحش�يته ،أمس ،مس�تهدفا ً
ع�ددا ً م�ن األحي�اء الس�كنية ومن�ازل املواطنين واملمتل�كات العامة
والخاصة يف عدد من محافظات الجمهورية.
وح ّلق طريا ُن العدو بكثافة ولس�اعات متواصلة يف سماء العاصمة
واملديريات املجاورة لها يف صنعاء ،مستهدفا ً سلسلة الجبال املطلة عىل
دار الرئاسة يف منطقة النهدين باألمانة بعدة غارات ،دون أن يسفر عن
سقوط ضحايا أو خسائ َر برشية.
واستشهد ثالثة مواطنني بينهم امرأتان يف غارة جوية شنها طريان
العدوان السعودي األمريكي الغاشم يوم أمس عىل صنعاء.
وق�ال مصدر محيل بمحافظة صنعاء إن طريان العدوان الس�عودي
األمريكي اس�تهدف منز َل أحد املواطنني بمنطقة قاع القييض بمديرية
س�نحان ،حي�ث ح َّل�ق الطيران بكثاف�ة يف س�ماء عدد م�ن مديريات
املحافظ�ة ،كم�ا قص�ف من�ازل املواطنين واألحي�اء الس�كنية اآلهلة
بالسكان وإمعانه يف قتل املواطنني األبرياء بدون وجه حق.
وباالتج�اه إىل املناط�ق الحدودية مع الس�عودية وتحدي�دا ً منطقة
حرض َش َّ
�ن طيران العدو الس�عودي األمريكي سلس�لة م�ن الغارات
استهدفت مديريتي مستبأ وحرض.
ٌ
محلية باملديرية :إن س�بعة مواطنني أصيبوا جراء
وقالت مص�اد ُر
هذه الغارات ،والتي أحدثت دمارا ً كبريا ً يف محالت املواطنني وممتلكاتهم
العامة والخاصة.
وجَ � َّد َد طريان العُ ـ� ْدوَان الس�عودي األمريكي الغاش�م ،يوم أمس،
اس�تهدافه ملط�ار محافظ�ة صعدة وش�بكة اتصاالت منطق�ة دماج،
ونتج�ت عن تلك الغارات أرضار مادية كبيرة يف املطار وملحقاته دون
وقوع ضحايا أو إصابات برشية ،كما أدت تلك الغارات إىل تدمري شبكة
اتصاالت دماج بالكامل.

َّ
نفذَ طيرا ُن العُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريكي
خال َل يومَي االثنني والثالثاء املاضيني سلس�لة
غ�ارات هس�تريية عىل ع�دة مناط�ق متفرقة
بمحافظة الحديدة.
واستش�هد  11مواطن�ا ً وأصي�ب مواطنَني
اثنين يف غ�ارة جوي�ة اس�تهدفت مس�اكن
مواطنين بجوار املجم�ع الحكوم�ي بمديرية
بي�ت الفقي�ه بمحافظة الحديدة ي�وم الثالثاء
املايض.
كما شن الطريان السعودي األمريكية غارة
عىل مجمع الش�يماء الرتب�وي للبنات بمديرية
الح�وك نتج عنه�ا استش�هاد ام�رأة وإصابة
أخ�رى ،كما قص�ف الطريان املعادي مدرس�ة
الفوز بمديرية املنصورية.
ويأت�ي اس�تهداف امل�دارس واملنش�آت
الحكومية والرتبوية خالل هذه األيام والطالب
يس�تعدون ألداء االمتحان�ات للش�هادتني
األساسية والثانوية للعام الدرايس الحايل.
وأدان مكت�ب الرتبي�ة والتعلي�م بمحافظة
الحدي�دة اس�تهداف العُ ـ� ْدوَان الس�عودي
للمنش�آت الرتبوية والتعليمي�ة ،دَاعيا ً يف بيان
له كافة املنظم�ات الدولية واإلقليمية واملحلية
املعنية لتحمل مس�ؤولياتها للعمل عىل حماية
تلك املنش�آت بم�ا يُ َم ِّكنُه�ا من أداء رس�التها
الرتبوية والتعليمية.
وق�ال البي�ان :إن قصف وتدمري املنش�آت
الرتبوي�ة والتعليمي�ة يتج�اوز امل�ؤرشات إىل
املؤكدات عىل أن املنش�آت الرتبوية والتعليمية
حارضة بأهداف العُ ـ ْدوَان.
وس�بق للعُ ـ� ْدوَان الس�عودي األمريك�ي
الغاش�م تدمير املر َك�ز التعليم�ي بمديري�ة
املنرية ومدرسة الش�يخ أحمد الفاز األساسية
بمديري�ة التحيت�ا يف  25مايو املنصرم ومقر

اإلدارة التعليمية بمديرية الدريهمي الواقعة
باملجم�ع الحكوم�ي الذي دم�ره العُ ـ� ْدوَان
يف  29ماي�و امل�ايض ،كما تأث�ر مبنى مكتب
الرتبية والتعليم باملحافظة بأرضار مختلفة.
وشن طريان العُ ـ ْدوَان السعودي الغاشم
ي�وم الثالث�اء امل�ايض ع�ددا ً م�ن الغ�ارات
الجوي�ة عىل مبان�ي الهيئة العام�ة لتطوير
تهام�ة وبعض الهناجر التابع�ة ألحد رجال
املال واألعم�ال بمحافظة الحدي�دة ،ما أدَّت
إىل تدمير املباني الس�كنية يف هيئ�ة تطوير
تهامة.
وقال القائم بأعمال وزير الزراعة والري
الدكت�ور محمد الغش�م يف ترصيح صحفي:
إن الهيئ�ة تعرض�ت لقصف طيران العُ ـ ْدوَان
الس�عودي الغاش�م للمرة الثانية ،وتسببت يف
أرضار كبرية يف مكاتب الصيانة ودار الضيافة
يف هيئ�ة تطوي�ر تهامة وك�ذا مكتب مرشوع
واديس�هام.
وأش�ار الغش�م إىل أن التدمريَ طال مكاتبَ
الصيان�ة يف الهيئة ،تحتوي عىل الوثائق الفنية
والهندس�ية التي تعتمد عليه�ا الهيئة اعتمادا ً
كلي�ا ً يف تنفي�ذ أنش�طتها وصيان�ة املنش�آت
الزراعي�ة يف األودي�ة الزراعي�ة يف الحدي�دة..
معتربا ً اس�تهداف الهيئة للمرة الثانية من قبل

العُ ـ ْدوَان الس�عودي استهدافا ً س�افرا ً للتنمية
الزراعي�ة ومص�ادر الدخل للأرس الزراعية يف
املجتمع الـيَـمَـني.
ولفت الدكتور الغش�م إىل أن هذه الجريمة
النك�راء تأت�ي ضمن مسلس�ل الجرائ�م التي
يش�نها العُ ـ� ْدوَان الس�عودي على الـيَـمَـ�ن
واس�تهدافه املمنه�ج واملتعم�د للمؤسس�ات
والك�وادر الزراعي�ة ،يف انته�اك ص�ارخ لكافة
القوانني واملواثيق الدولية.
وواص�ل الطيران الس�عودي األمريك�ي
عُ ـ ْدوَان�ه الس�افر ي�وم االثنين امل�ايض على

محافظ�ة الحدي�دة ،حي�ث استش�هد مواطن
وأصي�ب أكثر من س�بعة آخري�ن جراء قصف
طيران العدو الس�عودي عىل مواق�ع متفرقة
باملحافظة.
وشن طريان العُ ـ ْدوَان السعودي األمريكي
منذُ صباح االثنني سلسلة من الغارات الجوية
اس�تهدفت منازل مواطنني ومحلات تجارية
يف مدين�ة الحديدة ..حيث اس�تهدفت  7غارات
جوي�ة مق�ر املحور الغربي ومعس�كر سلاح
املهندسين ،م�ا أدى إىل استش�هاد مواط�ن
وإصابة أكثر من سبعة آخرين.
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الحـزب االشتراكـي اليمني ..النشوء والهيمنة والسقوط
التعريــف والمضمــون:
ع ّرف الربنامجُ املق َّد ُم إىل املؤتمر األول الحزبَ
االشتراكي الـيَـمَ ـن�ي بأن�ه :طليع�ة الطبقة
العامل�ة الـيَـمَ ـني�ة املتحالف�ة م�ع الفالحني
واملثقفني الثوريني والفئات الش�عبية الكادحة
األخرى.
وحقيق�ة األم�ر أنه ل�م يكن يوم�اً ،أو صار
بعدئ�ذ ،األصل الطبقي وال االنح�دار الفئوي أو
اعتن�اق الفكر االشتراكي العلم�ي أو مصالح
الطبق�ة العامل�ة والفالحين املعدمين والبدو
الرح�ل أو الث�ورة االشتراكية العاملي�ة أو نوع
عالقة الف�رد باإلنتاج الصناع�ي أو الزراعي أو
العم�ل الحريف أو املهني ه�و معيار العضوية يف
الحزب االشتراكي الـيَـمَ ـني والدافع األسايس
للحص�ول عليه�ا كذل�ك فإن�ه ل�م يك�ن الوالء
األيديولوجي هو أس�اس القب�ول فيه أو املعيار
األس�ايس لالنضمام إليه وضابط حركة العضو
فيه.
َ
الباح�ث يف تأري�خ (الح�زب
كذل�ك ف�إن
االشتراكي الـيَـمَ ـن�ي) يالح�ظ ،دون جُ ه�د
يُذكر ،أن عالق�ة الفرد بامللكي�ة االجتماعية أو
الخاصة بش�تى أش�كالها لم تكن يوما ً ما هي
املح�ك يف الحصول عىل عضوية الحزب املذكور،
كما كان الحال يف (الحزب الشيوعي السوفيتي
أو الحزب الش�يوعي الصيني مثلاً) حتى يقال
عن الحزب االشتراكي الـيَـمَ ـن�ي أنه (طليعة
الطبقة العاملة).
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك فق�د أثبت�ت األح�داث
يف كاف�ة املراح�ل السياس�ية الالحق�ة ع�دم
صح�ة اعتقاد بعض مؤسسي وق�ادة (الحزب
ُج�د م�ن أجل
االشتراكي الـيَـمَ ـن�ي) بأن�ه و ِ
توحي�د وتنظي�م الق�وى الوطني�ة والثوري�ة
وتوجيه الطبق�ة العاملة الـيَـمَ ـنية والفالحني
(املعدمين) وأنه صار طليعة قائدة لها يضم يف
صفوف�ه الفئات األكثر وعيا ً منه�ا مما أدى إىل
ازدي�اد وزنها ونفوذه�ا يف الحي�اة االجتماعية
وم�ن ث�م ص�ار ممكن�ا ً ل�ه قي�ادة الـيَـمَ ـ�ن
نح�و التح�والت الش�املة والعميقة سياس�يا ً
واقتصاديا ً واجتماعياً ،عىل أس�اس من فكرها
(الفكر االشرتاكي العلمي) وطبقا ً ملصالحها.
ولك�ن ذلك ال يق�دح يف حقائق عدي�دة منها
أن الحزب االشتراكي الـيَـمَ ـني قد خاض ذات
زم�ن فقط ،بقيادة عدد م�ن زعمائه املخلصني
للحري�ة والتق�دم الش�هداء منه�م واألحي�اء
املهمَّ شني ،نضاال ً بطوليا ً يف سبيل الكادحني ويف
مقدمتهم الطبقة العاملة والفالحني ،ومن أجل
التقدم والسيادة ،والوحدة الـيَـمَ ـنية ،وإرساء
دعائم العدالة االجتماعية (االشرتاكية العلمية)
بما ش�اب ذلك م�ن أخط�اء وخطاي�ا وكبوات
وهفوات.
المكونات الطبقية والفئوية:
الثابت بيقني هو أن (بنية الحزب االشرتاكي
الـيَـمَ ـن�ي البرشي�ة) قد تكون�ت ،عرب املراحل
املختلفة ،من خليط متعدد األطياف االجتماعية
أراض
ش�مل عم�اال وأصحاب معام�ل ومالكي ٍ
وفالحين ،وبروليتاري�ا رث�ة وعم�ال زراعيني
ومياومين وأصحاب عق�ارات ومس�تأجرين،
وق�ادة عس�كريني وموظفين أمنيين كب�ارا ً
وصغ�اراً ،ضب�اط وجن�وداً ،أف�رادا ً وجماعات،

الدكتور /حسـن علـي مجلـي
أستاذُ علوم القانون الجنائي جامعة صنعاء
فيس بوك:
facebook.com/drhasan.megalli
بريد إلكرتوني:
drhasan.megalli@yahoo.com
املوقع اإللكرتوني:
http://hasanmegalli.com//ar/index.php
ومس�تثمرين ووس�طاء (س�مارسة) وتج�ار
وصغار كس�بة وعاطلني عن العم�ل وعاهرات
وقوادي�ن وموظفين حكوميين م�ن مختلف
املرات�ب ،ومثقفني وأس�اتذة جامعيين وطالبا ً
وأبط�اال ً وأش�باه رج�ال وأنص�اف متعلمين
وأميني ومثقفات ومتعلمات وش�ابات وكهالت
وعانس�ات ومتصابي�ات ...إل�خ ،وآخري�ن
وأخريات من مختلف مناحي الحياة وتجلياتها
االجتماعية والفئوية.
يتض�حُ لن�ا مما س�بق أن مص�اد َر عضوية
الح�زب ق�د تنوع�ت وتع�ددت وطغ�ى الطابع
النفعي االنتهازي ،وخاص�ة يف املراحل الالحقة
لتكوين�ه ،قبي�ل وبع�د إعلان قي�ام الوح�دة
الـيَـمَ ـنية عام 1990م ،عىل توجهات أعضائه،
بحي�ث ص�ار املتمس�ك بعقيدت�ه االشتراكية،
وال�ذي أمسى كاملؤم�ن القاب�ض على الجمر،
هو ال�ذي كان الباعث على انخراطه يف الحزب
ح�ب الـيَـمَ ـن وطنا ً وش�عباً ،وخالص اإليمان
بأيديولوجي�ة االشتراكية العلمي�ة ومبادئه�ا
وأهدافها .وهكذا فإنه يمكننا القول بأن املصدر
العقائ�دي ،كان وال زال ،هو أصغ�ر املصادر يف
الحزب ،كما أن رشيحة أصحابه هي أقلها عددا ً
وأش�دها معاناة للفاقة والبؤس املادي وأكثرها
عرضة للضياع وإهدار الحقوق.
وقد ترتب عىل ذلك أن أصاب الحزب تحوالت
عميق�ة يف بنائ�ه التنظيمي ،ومن ث�م ،تكوينه
الفكري وعالقاته التنظيمية عكس�ت نفس�ها،
فيما بعد ،عىل مواقفه حتى وصل األمر إىل الغرق
يف مس�تنقع الخيان�ة للوط�ن والش�عب بتأييد
الح�رب العُ ـ ْدوَاني�ة الس�عودية األمريكية عىل
الـيَـمَ ـن مطلع عام 2015م ،وذلك بعد أن خدع
قادة االشتراكي الناس زمنا ً طويلاً بالعبارات
الزائفة التي تتغنى بـ (الدولة املدنية) والسيادة
الوطنية واالشتراكية والثورة .وهو األمر الذي
س�بق أن أش�ارت إليها وثيقة الح�زب النقدية
(ص  )36يف نقده�ا ل�ـ (علي ن�ارص محم�د)
وجماعته ،بينما ثب�ت تأريخيا ً أنهم جميعا ً من
نفس العجين�ة وأن تفاوت درج�ات االنتهازية
والخيانة للوطن والشعب واملبادئ.
يمك�ن الق�ول ب�أن تس�لط الح�زب ،أثن�اء
حكمه جن�وب الـيَـمَ ـ�ن ،قد جعل�ه ،كمعظم
األح�زاب والتنظيمات الحاكمة يف العالم النامي
واملتخل�ف ،قِ ب ً
ْلة (بكسر الق�اف) للمهاجرين
السياس�يني إىل االمتي�ازات والوظائ�ف وامل�ال
وليس هجرة للمناضلني االشتراكيني أصحاب

تتمة األخيرة« :اليمن وموقعها
من مشروع االستعمار»
م�ن هن�ا ،يمكنن�ا االنطلاق بط�رح مقارب�ة ورب�ط ملا ي�دور يف
الـيَـ َمـ�ن ،وباألخ�ص األح�داث املروعة يف تع�ز قبل أي�ام ..وربما ال
تكون موفقة أطروحتنا هذه ،لكننا نرتك عىل األقل للقارئ خلفية ولو
بسيطة ربما تعينه يف بدء بحثه هو.
الـيَـمَـن ..لم تكن مطلقا ً بمعزل عن هذا املرشوع االس�تعماري،
بل ه�ي يف صميمه ،وبق�در تواج�د اإلمكانيات الكبيرة لنفاذه بقدر
ٍ
معوقات جماً ،س�واء تلك القائمة بس�بب الرتكيبة
م�ا هي ذاتها تعد
القبيلة والبُنية الحربية والقتالية لغالبية الش�عب ،أ ْو تلك املوجودة يف
التضاريس ،أ ْو يف ترابط الكتل االجتماعية الكبرية يف الشمال والوسط
وتراثه�ا الفك�ري الوطن�ي والديني املش�كل وحدة تعاضدي�ة لهوية
جامعة شديدة االنتماء للوطن وشديدة الحساسية من األجنبي .وهي
نتيج�ة بس�بب القرون التي عاش�ها يف ظل االس�تعمار العثماني أ ّوال ً
والربيطاني.
يف الـيَـمَـ�ن مطام�ع عدي�دة ولجهات عدي�دة ،أهمه�ا إرسائيل
وبريطاني�ا وأمريكا والس�عودية واإلم�ارات ،فالس�عودية تبحث عن
حرضم�وت ورغبته�ا يف النفاذ للبحر العربي ،وك�ذا طمعا يف الثروات
الهائل�ة ،وأيضا ً الخ�وف من ملف الح�دود واألرايض املحتلة ،اإلمارات
يف مين�اء عدن ،أم�ا البقية فمتمثلة أ ّوال ً يف ب�اب املندب وخطر حصار
إرسائي�ل ،والرغب�ة ببن�اء قواع�د عس�كرية يف الرشي�ط الس�احيل
الـيَـمَـني املطل عىل البحر األحمر من الجهة الرشقية،
وتعزي�ز التواج�د العس�كري والهيمن�ة السياس�ية واالقتصادية
على املنطقة من أج�ل تعزيز النف�وذ يف مواجهة الق�وى االقتصادية
والصناعي�ة الصاع�دة كالصين وروس�يا ،ث�م إي�ران وبقي�ة محور
املقاومة يف املنطقة ،أ ْو يمكننا القول ،يف التصدي وإخماد جذوة حركة

املبادئ الوطنية والثورية ورواد الكفاح الطبقي
بدأب للقضاء عىل اس�تغالل اإلنس�ان
العاملني
ٍ
ألخي�ه اإلنس�ان وخل�ق الجن�ة املوع�ودة عىل
األرض ،والت�ي ترف�رف عليه�ا الراي�ة الحمراء
يتوس�طها املنج�ل واملطرق�ة مضاف�ا ً إليهم�ا
الف�أس واملح�راث الحدي�دي البدائيين طبق�ا ً
لظروف الـيَـمَ ـن املنكوب بأحزابه الخائنة.
لقد أدى تويل الحزب لسلطة الدولة واحتكاره
ملالها واستبداده بدستورها وقوانينها ونظمها
وتطويعها وتحويلها بواسطة (ترزية الدساتري
والقوانين) إىل بقرة حل�وب ،بما يخدم مصالح
قادت�ه واألعضاء املنتمين إليه ،لجع�ل الحزب
ي�ؤول إىل ما يش�به الثقب األس�ود يف الكون ،إذ
يميس ب�ؤرة ج�ذب هائل�ة لكاف�ة االنتهازيني
ومعظم أصح�اب الحاج�ات واملصالح وطالب
املناف�ع الذي�ن ولج�وا في�ه أفواج�ا ً لتحقي�ق
مصالحهم الخاصة ،بحي�ث يمكننا القول بأنه
حت�ى ع�ددا ً كبيرا ً م�ن املناضلين العقائديني
وأصح�اب املب�ادئ ،الذي�ن انضم�وا إىل الحزب
االشتراكي الـيَـمَ ـن�ي إنم�ا كان ذل�ك منه�م
بغ�رض تحقي�ق مصالحه�م الفردي�ة غير
املرشوع�ة ،غالب�اً ،ومنافعه�م الفئوي�ة وليس
لتحقيق مبادئهم ،يف الواقع ،عَ برْ ه.
وذل�ك ه�و م�ا تؤك�ده وثيق�ة نق�د الحزب
الشهرية حيث:
((س�اد يف الحزب معايير التوازنات ومراكز
القوى والعالقات الشخصية والقبلية واملحاباة
والتملق واملجامالت الشخصية)).
على أن ذل�ك ال يحج�ب حقيقة أن ع�ددا ً ال
يس�تهان به من أعضاء الحزب لم يكن باعثهم
يف االنضم�ام إليه هو الحصول على وظيفة أو
ترقي�ة أو اعتماد م�ايل أو (مكرم�ة حزبية) أو
س�فارة يف الخ�ارج ...الخ ،وإنم�ا كان هدفهم
معنوي�ا ً بحت�اً ،يتمث�ل يف تجس�يد طموحاتهم
الش�خصية يف الظه�ور والتحك�م بالن�اس
والتفريخ عن نوازع العُ ـ ْدوَان والتسلط الكامنة
يف أعماقهم وصياغتها يف قرارات حزبية غريبة
أو متعس�فة ،أو ق�رارات خطيرة ض�د الوطن
والشعب كما حدث يف تأييد العُ ـ ْدوَان السعودي
األمريك�ي على الـيَـمَ ـ�ن ع�ام 2015م ،ومن
عجائ�ب الزم�ان أن مآل بعض ه�ؤالء كان هو
االنتح�ار أو التص�وف أو الجن�ون أو املبالغ�ة
يف التدي�ن الزائ�ف أو الهجرة م�ن الـيَـمَ ـن إىل
الخ�ارج ،وذل�ك بع�د انحس�ار مده�م الحزبي
وسقوطهم يف أعقاب فشلهم املريع يف السياسة

التحرر العرب�ي ،بدء من تحرر املنطقة من هيمن�ة ومؤامرات ممالك
الخليج وعىل رأسها السعودية التي هي صنيعة املخابرات الربيطانية
ومرشوعها االستعماري ..إىل هنا نجد هذا حدا ً كافيا ً يوضح الفكرة.
ظل االس�تعمار طوال قرون ،يس�عى جاهدا ً لتفكيك بنية املجتمع
الـيَـ َمـن�ي ب�دء من رضب هويته الوطنية وم�ا تحمله يف جوفها من
تع�دد ثقايف وديني ومعريف ،وكذا مخزونها من تراث تأريخي إنس�اني
كفاحي وحربي ،يشكل يف مجموعه تعاضد اجتماعي صلب .وبتحقق
هذا يس�هل تفكي�ك املجتمع وجعله رقعا متناث�رة ،وهو قد نجح أ ّوال ً
يف إيجاد «حرك�ة اجتماعية تفارقية» يف ثالث اتجاهات متفاوتة ،بعد
ذلك تم التفرد بكل جزء عىل حدة ،وبكل جزء صنعت هويات مناطقية
ومذهبي�ة متصارع�ة ،كان للجن�وب بوج�ود االس�تعمار الربيطاني
أن وض�ع لتلك الهويات حدودا سياس�ية لكل منه�ا ،أوجد فيما بينها
رصاعات اس�تنزافية غير منتهية ،وهي ما عرفت بالس�لطنات التي
وصل عددها ل 23س�لطنة لكل منها ش�خصيتها الس�يادية املسقلة:
لها جيشها وسلطتها وقوانينها وحتى هيئاتها الدينية.
كان للس�عودية أن اش�تغلت مثلاً على أوضاع حرضم�وت التي
أس�س له�ا االس�تعمار الربيطاني قبله�ا ،وهي الهوي�ة الحرضمية،
عرب احتضان رجال املال والسياس�ية ُ
وخصُ وص�ا ً أولئك الذين غادروا
الجن�وب هربا من االجراءات املتخذة من قبل الحزب ْ
االشترَاكي حني
كان حاكم�ا فيم�ا كان يس�مى جمهوري�ة الـيَـمَـ�ن الديمقراطية
الش�عبية .بريطانيا كذلك ،اشتغلت عىل مسألة (الجنوب العربي) ،أي
االنسلاخ التام عن الهوية الـيَـمَـنية ،وأهم أوقاتها هو فرتة الرصاع
مع الشمال واألئمة الحكام هناك الذين استلموا السلطة من االحتالل
العثماني .وهناك تفاصيل كثرية حول هذا األمر.
م�ن جانب آخر ،كانت الس�عودية تس�عى إليجاد مشروع الدولة
الش�افعية يف مناطق الوس�ط :تعز وتهامة وإب ،بحدودها السياسية
والثقافي�ة والديني�ة ،ولها جوهرها العصب�وي التنافري مع املحيط،
وهو إمكاني�ة تحققه توغالت األيديولوجية الوهابية واإلخوانية وكذا
طفيلي�ة التج�ار والعمالء ،آخذة مس�احتها عىل حس�اب الش�افعية

والحكم والعمل الحزبي التنظيمي معا ً ُ
((س�نة
الله يف خلقه ولن تجد لسنة الله تبديالً)) صدق
الله العظيم.
عج�ز (الح�زب االشتراكي الـيَـمَ ـني) عن
أن يك�ون هو التنظيم الس�يايس القائد للعمال
والفالحين ،خاص�ة م�ع ش�يوع الظ�ن ل�دى
بعض مؤسس�يه أنهم تمكنوا من تقليص دور
الربجوازي�ة الصغرية بحيث لم تع�د هي القوة
األساس�ية املكون�ة للح�زب .وواقع الح�ال أنه
بسبب التكوين الطبقي والفئوي للحرب وتحت
رضب�ات األح�داث الجس�ام وط�أة التح�والت
العام�ة والخاصة يف الـيَـمَ ـن والعالم وبس�بب
سيسيولوجيا املجتمع الـيَـمَ ـني املعقدة ،كان
الحزب تجمع�ا ً هالميا ً لعدد األف�راد املنحدرين
م�ن الطبق�ات والفئات والرشائ�ح االجتماعية
املتداخلة املتناقضة .وقد عكس هذا نفس�ه عىل
بنائ�ه التنظيم�ي إذا نظ�ر إليه اإلنس�ان نظرة
فاحصة متجردة من الخيال واألحكام املس�بقة
وخالي�ة من اإلغ�راق يف التص�ورات التجريدية
واملفاهي�م الفلس�فية املج�ردة ،وبعي�دا ً ع�ن
(دندن�ات) ِ
وصيَغ الوثائق السياس�ية بما فيها
خطب ومحارضات قادة الحزب وزعمائه والتي
صارت مجرد حرب عىل ورق وآثار فكرية غابرة
عفا عليه�ا الزمن وتجاوزها الواقع باس�تثناء
قلة قليلة تكف�ل أعداء الحرية والتقدم والوطن
بإحراق أو تدمري معظمها.
ويتضح من ذل�ك أن الحزب إىل درجة ما ،ثم
ص�ار إىل حد بعي�د ،وال زال ،تجمعا ً هالميا ً لعدد
من األف�راد املنحدري�ن من الطبق�ات والفئات
والرشائ�ح االجتماعي�ة املختلف�ة املتداخل�ة
املتناقض�ة ،الباحث�ة ع�ن مصالحه�ا الخاصة
ول�و عىل حس�اب الوط�ن واملبادئ وبواس�طة
الش�عارات الزائف�ة واملزاي�دات واملكاي�دات
السياس�ية واملواق�ف االنتهازي�ة ونصائ�ح
(التدمير الوطن�ي الش�امل) التي يس�ديها لـ
(الش�باب الثائ�ر) بعض قواد الح�زب القدامى
مش�فوعة ب�ـ (تجاربه�م السياس�ية) كم�ا
يزعمون.
شهوة العمل السياسي:
(وظيفة العاطلني):
هن�اك راف� ٌد فرع�ي لعضوي�ة (الح�زب
االشتراكي الـيَـمَ ـني) لم يتطرق إليه أحد من
قبل.
فقد ضمت عضوية الحزب ،أيضاً ،يف ثناياها
أعدادا ً من النشطاء غري امللتزمني حزبياً ،تماماً،
بأيديولوجي�ة الح�زب أو بمنهج�ه أو بأهدافه،
التحق�وا ب�ه لي�س بالضرورة توقع�ا ً ملنفعة
مادية أو إرضا ًء لنـزعة اإلحس�اس بالقوة ،بل
إش�باعا ً مليل نح�و العمل الس�يايس ،بمفهومه
العري�ض ،ال�ذي ه�و صف�ة مالزم�ة للفرد يف
املجتم�ع اإلنس�اني .فمث�ل ه�ذا املي�ل ال يج�د
رشعية ووس�ائل تحقيقه معا ً إال من خالل هذا
الحزب ال�ذي ،بإلغائه اآلخ�ر أو بعدم االعرتاف
بمرشوعيت�ه يف الح�د األدن�ى ،حصر التعبير
واملمارسة السياس�يني يف قناة واحدة هي التي
تم�ر عرب مؤسس�اته واملنظمات التي يس�يطر
عليه�ا ،أما غري ذلك فمحظ�ور إىل درجة القمع
والتنكيل.
يض�اف إىل هؤالء مجاميع م�ن (البالطجة)

والصوفية واإلس�ماعيلية املنترشة يف هذه املناطق والتي تش�كل جزء
رئيس م�ن تكوين الهوية الوطنية الجامعة ،ويف ش�قها اآلخر تعطي
الطفيلية طابعها املناطقي عىل حساب االنتماء الوطني.
لطاملا أراد االس�تعمار تعز جزء منفصالً عن الوطن ،لكن الكثافة
الس�كانية واالنتش�ار يف ُك ّل ربوع الوطن ألس�باب عدة أهمها تدهور
الزراع�ة ومردوداتها ،وهو عامل أس�ايس ،لكنه عامل ذو حدين بقدر
اس�تغالله التي أتاحتها حالة اإلفقار وتف�كك البنية القبلية ،بقدر ما
هو ضام�ن معيق كذلك ،وه�ي عالقة جدلية يتطل�ب فهمها العميق
وعيا ً علميا ً بحركة املجتمع والتأريخ.
والرغب�ة يف ذل�ك ،ه�و إيجاد الكتل�ة القائم�ة عىل الع�دد املوازية
للكتلة املتماس�كة يف الش�مال وش�ماله ،بحيث تظل ه�ذه الكتل هي
كتلاً متناحرة م�ا يحركها هو مخزون مخيف م�ن الكراهية والحقد
املناطق�ي والطائف�ي يزرعه االس�تعمار وأدواته ،س�اعد يف ذلك نوعا
م�ا هو تركيبة الس�لطة االزدواجية وتعبرياته�ا االقتصادية املختلفة
واملتصارع�ة يف جوان�ب ع�دة ،ك�ذا يف ارتباطها بمنظومة الس�يطرة
الدولي�ة لق�وى االس�تكبار وكونه�ا ج�زء م�ن الس�يطرة والهيمنة
االستعمارية.
ومن هنا يمكن فهم األحداث يف محافظة تعز يف األيام الس�ابقة يف
هذا السياق ،والذي سنتناوله بإيجاز شديد.
أحداث تعز الوحشية ،هي كفعل عمدي مخطط وموجه جيداً ،أراد
صاحبه�ا رد فعل مضاد باملعن�ى الفيزيائي« :لكل فعل رد فعل مضاد
له باالتجاه مس�او له باملقدار» .فما مورس من جرائم ضد أبناء تعز
وأبناء املحافظات األخرى ُ
وخصُ وصا ً الش�مالية ،ما مورس غرضه رد
فعل مماثل يس�تهدف أبناء تعز يف الش�مال ُ
وخصُ وصا ً صنعاء لكثرة
تواجدهم فيها ،كانتقام مضاد يعمق نزعات الكراهية والحقد املفجر
للرصاع املناطقي الش�ديد ،وبالت�ايل املذهبي الذي س�يصبح طائفيا،
بحي�ث تعمد (تعزيته�ا) بالدماء وبرشخ اجتماع�ي عميق يؤدي بهم
لعزل�ة اجتماعي�ة وجغرافي�ة تأخذ مع الوق�ت حدودها السياس�ية
وهويتها الخاصة.

[ الحلقة الثانية ]
عاطلة ع�ن العمل النافع وخالي�ة من املواهب
واإلمكان�ات العلمي�ة واملؤهالت الدراس�ية ،أو
تحت�ل وظائ�ف بس�يطة أو مرات�ب وظيفي�ة
متدني�ة ،فاخت�ارت العمل الس�يايس طريقا ً إىل
املال والجاه.
وكان هؤالء النشطاء ينقسمون إىل قسمني:
القس�م األول :وطني�ون مخلص�ون ملبادئه�م
وملتزمني بها لكنه�م التقوا مع الحزب ببعض
أهداف�ه ووج�دوا في�ه قن�اة محتمل�ة وحيدة
ً
قل�ة يف الحزب
للوص�ول إليها ،وهؤالء ش� ّكلوا
تضاءل عددها تدريجيا ً حتى أمست تكاد تكون
معدومة.
القس�م الثان�ي :أعضاء انخرط�وا يف الحزب
ك�ي يعوض�وا نقص�ا ً علمي�ا ً أو مهني�اً ،ويف
الوق�ت ذاته ،يرضون حاج�ة طبيعية بدائية يف
العمل الس�يايس ،بينم�ا تقع املظل�ة الفكرية،
أو األيديولوجي�ة ،يف أدن�ى اهتماماته�م .وكان
الح�زب ،خاصة م�ع ازدهار مغاالت�ه يف ادعاء
احتكار الحقيق�ة والوطني�ة والثورية وحيازة
املِنْعة وأوه�ام التعايل املتضخمة لديه ومبالغته
يف تصور قدرته عىل اإلمالء الس�يايس والفكري
وت�ورم اإلحس�اس لدي�ه بامتالك�ه الحقيقية
كله�ا واحتياج�ه الدائ�م إىل توس�يع ش�بكة
األعض�اء واملنارصين إىل مداها األوس�ع ،حيث
هي خ�ط دفاعه العضوي عن اس�تمرار بقائه
يف الس�لطة ،ال يوصد أبواب�ه دون ولوج هاتني
الفئتين إىل عضويته وما بينهم�ا من تنويعات
طيفي�ة متع�ددة الدرج�ات بوه�م احتوائه�ا
وهضمه�ا ،ولك�ن األم�ر اختل�ف ،جذري�اً ،يف
مجرى تأري�خ الـيَـمَ ـن الس�يايس الحديث ،إذ
ص�ارت أيديولوجية الحزب التي أعلن عنها هي
املهضومة يف نهاية املطاف؟!.
ويمك�ن االس�تدالل على ه�ذا الن�وع م�ن
العضوية ،إىل جانب املرتزقة ،باالنشقاقات التي
أصاب�ت الحزب وذهب�ت ،يف معظم األحيان ،من
الشيء إىل نقيض�ه ،حيث هاجر املنش�قون من
الحزب إىل التنظيم الس�يايس للس�لطة الحاكمة
(املؤتمر الش�عبي العام) الفضف�اض املناقض
أليديولوجي�ة (االشتراكي) ثم من على منابره
(املؤتمر) اإلعالمية أعلن املتحولون االشرتاكيون
س�ابقا ً االنقالب الكامل عىل أيديولوجية حزبهم
القدي�م ،مص�ادر ومضامني وتجلي�ات عملية،
وعمل�وا عىل تربئة أنفس�هم منها ومن كـُـ ّل ما
يم�ت إىل ماضيهم الحزبي بصل�ة وكأنها مولود
غري رشعي يراد نفي أية صلة به.
والخالص�ة أن�ه نتيج�ة أس�باب عدي�دة
م�ن أهمه�ا ه�ذا التكوي�ن الطبق�ي والفئوي
وإغ�راءات م�ال النف�ط الخليج�ي وانتهازي�ة
القادة والالمب�االة األعضاء ،فقد انتهى املطاف
ب�ـ (الحزب االشتراكي الـيَـمَ ـن�ي) أن يميس
تجمع�ا ً سياس�يا ً مناطقي�ا ً انتهازي�ا ً وخائن�ا ً
للوطن والشعب عىل نحو ال مثيل له يف التأريخ.
لي�س ذلك فحس�ب ،ب�ل إن الح�رب العُ ـ ْدوَانية
الس�عودية األمريكي�ة ض�د الـيَـمَ ـ�ن وطن�ا ً
وش�عبا ً قد أثبتت قطعيا ً أن (الحزب االشرتاكي
الـيَـمَ ـن�ي) قد أمسى عبدا ً سياس�يا ً للمملكة
الس�عودية الوهابي�ة ،وب�ات عدد م�ن زعمائه
(التأريخيني) ،جهارا ً نهاراً ،عمالء لها ومرتزقة
يف حظريته�ا وصاروا أس�ماء بارزة يف كش�وف
(اللجنة الس�عودية الخاصة) .وم�ا خفي كان
أعظم.

لك�ن هذا التفكري امليكانيكي الال واع�ي ،ال يعي عدم إمكانية هذا
القان�ون خارج الفيزياء ،ولس�نا ننف�ي ذلك كله ،ب�ل يمكننا القول،
أن للمجتم�ع ميكاني�زم أ ْو آليه أ ْو رد فعل ،ليس/ت س�كونية بل هي
جدلية ،أي حس�ب الظ�روف الحاكم�ة للمجتمع وللطليع�ة القائدة،
ول�ذا كان هذا الفعل يف زمن ث�وري وقيادة ثورية ،اس�تدعى نضوجا
اجتماعي�ا ً يف الوعي الوطني ويف التناقضات االجتماعية ضمن س�ياق
التح�ول االجتماع�ي الج�اري يف البل�د ،األم�ر ال�ذي جعل «الس�هم»
خاصتهم يرتد باتجاه خارصتهم ،لخارصة الفاعلني ،لخارصة القوى
املعادية للثورة وملرشوع التحرر الوطني.
ونج�د يف ذلك النقل اإلعالمي للجرائم الوحش�ية بتلك الهس�ترييا،
هو إعطاء طابع عدائي دموي عن أبناء املحافظة يخدم هذا املرشوع
بالرضورة ،يخ�دم صناعة كراهي�ة وثأرات اجتماعي�ة طويلة األمد،
وس�يكون للنخبة الطفيلية دورها يف استمرار تكريسها وتعميقها يف
نفسية املواطن الـيَـمَـني عموما.
كم�ا أن التكثيف اإلعالمي وهوس�ه برتديد (تعز) «ومقاومة تعز»
و»أبناء تعز» بمعزل عن باقي الوطن ،وباألصح بمعزل عن «املقاومة»
األخ�رى يف ع�دن والضالع وإب وم�أرب ،كما يطلقون ه�م ذلك عمدا
بغ�رض تكري�س ذهنيات مناطقي�ة انعزالية لكل منه�ا موقعها من
التفكري مس�تقال ع�ن اآلخر .تعزي�زا ً للمناطقي�ات واملذهبيات والتي
تصبح انتماءات صلبة مع الوقت.
أيضاً ،كان مرشوع الس�تة األقاليم يف هذا الس�ياق ،ولكن تمريره
س�لميا ً وبرشعي�ة توافقي�ة هي خ�داع للن�اس تمر عليه�م دون أن
يش�عروا ،وملا يك�ون املجتمع يعاني من انقس�امات مماثلة وتفاوتا ً
يف التط�ور بلغ ملس�توى الهوي�ة ،وهي دولة ما قب�ل وطنية ال يمكن
إتم�ام أية مه�ام اجتماعية ديمقراطي�ة فيها قبل اس�تكمال املهام
الوطني�ة التحرري�ة ،ول�ذا رضورة حتمي�ة للمجتم�ع الـيَـمَـني أن
ينتق�ل للدولة الوطنية ،وهو املتطلب مركزية قوية ممثلة عن غالبية
ش�عبية انتمائه�ا وطني تقوم تمل�ك اإلمكانية واملس�ئولية للتصدي
لهذه املهمة.
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آل سعود وآل صهيون ..توأم اإلجرام وارتكاب المجازر

خبراء أميركان أكدوا :أن ما ال يقل عن  24طائرة للعدو الصهيوني مطلية بالعلم السعودي،
ويقودها طيارون صهاينة تشارك في العدوان على الشعب اليمني
الكيانان الصهيوني والوهابي السعودي ولدا من رحم االستعمار البريطاني الخبيث ليكونا غدتين
سرطانيتين في جسم األمة العربية واإلسالمية
أكثر المنظمات المهتمة بحقوق اإلنسان ظلت وما زالت تلوذ بالسكوت عن جرائم آل سعود
لتواطؤها معه نتيجة شراء سكوتها بأمواله الطائلة
مهدي حسن الخفاجي*

املجازر الدموية املروعة الت�ي يرتكبها النظام
الس�عودي بحق األبرياء يف امل�دن اليمنية ،تذكرنا
بتل�ك املش�اهد الدموي�ة الت�ي ارتكبه�ا النظ�ام
الصهيوني يف غ�زة وجنوب لبنان خلال الحروب
األخيرة وقبلها ،مثل مجزرة قان�ا ومجزرة صربا
وشاتيال ومجازر غزة وجنوب لبنان.
فم�ا أش�به ه�ذه بتل�ك أنه�ا ترتك�ب بنف�س
األسلوب وبنفس األسلحة ،بل وبنفس الطائرات،
ألن مص�ادر موثوق�ة أك�دت أن ماال يق�ل عن 24
طائرة للعدو الصهيوني مطلية بالعلم السعودي،
ويقودها طيارون صهاينة تشارك يف العدوان عىل
الشعب اليمني ويف قصف األبرياء من أبنائه.
ونفس األسلحة املحرمة دوليا ً التي استخدمها
الع�دو الصهيون�ي يف غ�زة وجن�وب لبن�ان ،مثل
القنابل الفراغية ،اس�تخدمها العدوان السعودي،
بل أن خرباء أمريكان قال�وا إن طائرات إرسائيلية
مموه�ة بالعلم الس�عودي ،هي التي اس�تخدمت
هذه القناب�ل يف جبل النقم يف صنعاء حيث خلفت
وراءه�ا أكثر من  70ش�هيدا ً وعشرات الجرحى
وتدمري املئات من املنازل أو تخريبها.
نعم هو نفس التدمري والتخريب وغياب الحس
اإلنس�اني ،حيث الحقد والقسوة التي يتصف بها
العدوانيون الس�عوديون ،تماما مثل تلك املشاعر
الت�ي يقصف بها أش�قاءهم الصهاينة ،يقرتفون
املذاب�ح ب�دم ب�ارد ودون أن ي�رف له�م جفن أو
يوخزهم ضمريهم ،إذا كان لهم ضمائر بالطبع.
هذا التشابه والتماثل بني الشقيقني السعودي
والصهيون�ي ،لم يفاجئ املراقبني ألن كال الكيانني
الصهيون�ي والوهاب�ي الس�عودي ول�دا من رحم
االس�تعمار الربيطان�ي الخبي�ث ليكون�ا غدتين
رسطانيتني يف جس�م األمة اإلسلامية ،فأحدهما
يكم�ل اآلخر ويق�دم له الدعم واإلس�ناد وكالهما
حاق�دان ومتآم�ران على األم�ة وعلى إسلامها
ومقدساتها وكرامتها.

مجازر آل سعود ..جرائم إبادة جماعية

لعل النظام الس�عودي فاق صانعه وش�قيقه
أيض�ا ً النظ�ام الصهيون�ي يف ارت�كاب املج�ازر يف
اليمن ،بل املقارنة غري ممكنة إذا أضفنا مسؤولية
النظام السعودي عن املجازر املروعة ،باملفخخات
واملتفج�رات الت�ي ارتكبته�ا قطعان الس�عودية
م�ن التكفرييني الوهابيني يف العراق وس�وريا ويف
باكستان وأفغانستان ولبنان ،فما ارتكبه النظام
الس�عودي بحق هذه األمة من مجازر بش�عة هي
أضعاف مضاعفة ما ارتكبه الش�قيق الصهيوني
بح�ق الش�عبي الفلس�طيني واللبنان�ي وبقي�ة
الشعوب العربية.
ومثلم�ا أكدت بعض املنظمات املهتمة بحقوق
اإلنس�ان أن العدو الصهيوني ارتكب جرائم إبادة
جماعي�ة يف حربه عىل غزة وعىل لبن�ان قبل ذلك،
فإن بعض املنظم�ات املماثلة اعرتفت بأن النظام
السعودي يرتكب جرائم إبادة جماعية يف اليمن.
لألس�ف هذه املنظمات أو أكثره�ا تلك املهتمة
بحقوق اإلنس�ان ظل�ت ومازالت تلوذ بالس�كوت
عن جرائم آل س�عود لتواطئها مع�ه نتيجة رشاء
سكوتها بأمواله الطائلة أو أنها تتعرض لضغوط
أمیركي�ة من أجل إخفاء هذه الجرائم ،وإذا رفعت
صوته�ا مرة وتحدث�ت فهو من باب رف�ع العتب
والتخلص م�ن الحرج ألن جرائم آل س�عود تصل
ح�دود اليمك�ن الس�كوت عليه�ا ،ألن مث�ل ه�ذا
السكوت يثري غضب الرأي العام العربي والعاملي.
وم�ع ذل�ك فإن ه�ذه األص�وات املبتسرة من
جانب هذه املنظمات تش�كل وثائ�ق ودالئل إدانة
آلل سعود وتؤكد تماديهم يف اقرتاف الجرائم بحق
الش�عب اليمن�ي ،ويف هذا الس�ياق قدمت منظمة

هيوم�ن رايتس ووتش األمیركي�ة تقريرا ً مفصالً
ومط�وال ً عن مج�زرة املخا الت�ي اقرتفها الطريان
الس�عودي يف مدينة تعز والتي راح ضحيتها أكثر
من  60ش�هيدا ً وعشرات الجرح�ى ودفنت فيها
عوائل بكامل أفرادها تحت األنقاض.
واس�تند هذا التقرير إىل زيارة ميدانية ملنطقة
املخا املس�تهدفة لفريق من املنظمة املذكورة جاء
إىل اليم�ن وتقىص الحقائق وأعد هذا التقرير الذي
جاء في�ه أن املكان قصفته الطائ�رات عدة مرات
وه�و لم يك�ن موقعا ً عس�كريا ً إنما حي س�كني
لعمال الكهرباء يف مدينة تعز.
وقالت هيومن رايتس ووتش «إن هذا الهجوم
يرق�ى عىل م�ا يب�دو إىل جريمة ح�رب ».بدورها
وصفت داعية السلام األمیركية راش�يل مارشال
يف مق�ال لها نرشت�ه صحيفة «فوري�ن بولييس»
وصفت الحرب عىل اليمن التي تقودها السعودية
باملذبحة الشنيعة املستمرة ،مشرية إىل أن املذبحة
ه�ي نتيج�ة لحمل�ة القصف الش�نيعة م�ن قبل
السعودية وحلفائها.
وقالت راش�يل إن حمل�ة القصف ،لم تميز بني
األه�داف املدني�ة والعس�كرية وس�قطت القنابل
عىل املنازل وامل�دارس واملصان�ع ومحطات توليد
الطاق�ة وحتى املستش�فيات لم تس�لم .وانتقدت
راش�يل بالدها الواليات املتح�دة يف تغذية وإذكاء
الحرب يف اليمن وتشديد أوارها قائلة «بدال ً من أن
تدعو الوالي�ات املتحدة إىل تهدئ�ة األوضاع أعلنت
إدارة أوبام�ا أنه�ا س�ترسع يف إرس�ال ش�حنات
أسلحة إىل السعوديني وزيادة الدعم االستخباراتي
واللوجس�تي لها يف اقرتاف املزيد من املجازر بحق
األبرياء العزل من األطفال والنس�اء وكبار الس�ن
اليمنيني».
ويف س�ياق ما تقدم نرى من الرضورة اإلشارة
إىل تقري�ر منس�ق الش�ؤون اإلنس�انية األممي يف
اليمن ستيفن آوبراين الذي ذكر فيه أعداد ضحايا
تل�ك املج�ازر وانترش قبل حوايل أس�بوعني إذ ذكر
س�تيفن يف تقريره أن ع�دد الضحايا وصل يف ذلك
التاري�خ إىل أكثر من أربعة آالف ش�هيد و19800
جريح.

اليمن مهدد بالمجاعة وانتشار األوبئة

ول�م يكت�ف النظام الس�عودي باملج�ازر التي
ترتكبه�ا طائرات�ه وقواته البحري�ة والربية بحق
الشعب اليمني ،بل ذهب أبعد من ذلك حيث فرض

حصارا ً بحريا ً وجوي�ا ً وبريا ً منذ بدء العدوان قبل
أكثر من أربعة أشهر ولحد اآلن عىل الشعب اليمني
بحج�ة من�ع دخ�ول أس�لحة ومعدات عس�كرية
ألنصار الل�ه والجيش اليمني ،بينم�ا يف الواقع أن
النظام الس�عودي منع دخول كل يشء مما تسبب
ذلك يف اس�تنفاذ املواد الغذائية وتعريض الش�عب
املنكوب إىل خطر املجاعة بش�كل جدي ،كما تؤكد
تقارير بعض املنظمات اإلنسانية.
ويف ه�ذا الس�ياق ح�ذرت منظم�ة أوكس�فام
لإلغاث�ة م�ن أن نص�ف الس�كان اليمنيين باتوا
مهددون باملجاعة.
وإىل ذلك فإن البالد مرشحة لإلصابة باألمراض
وانتش�ار األوبئ�ة نتيج�ة تعف�ن الجث�ث ونتيجة
النقص الحاد يف األدوي�ة واملعدات الطبية وقصف
وتدمير أغل�ب املستش�فيات م�ن قب�ل النظ�ام
الس�عودي ،وألن ه�ذا النظام نزل ب�كل ثقله املايل
لشراء س�كوت املنظم�ات الدولية على جرائمه
ومج�ازره يف اليمن والتغطية عليها وتضليل الرأي
العام بش�أنها لم تق�م املنظات الدولي�ة بمهامها
ومسؤولياتها تجاه معاناة الشعب اليمني ،فمثالً
أن منظم�ة العف�و الدولية ل�م تقدم على توثيق
جرائ�م آل س�عود يف اليم�ن إال بع�د م�رور أربعة
أش�هر عىل العدوان وبعد ارتكاب عرشات املجازر
املروعة.
مأساة الشعب اليمني ومسؤولية األمة
لعل األكثرية يتفقون معي يف أن دور املنظمات
الدولية مازال مبترسا ً وخجوال ً إزاء كارثة الش�عب
اليمن�ي ،لكنه�ا باملقارن�ة مع ما تقوم ب�ه الدول
العربية واإلسلامية وش�عوبها تجاه هذه الكارثة
تعترب متقدمة جدا ً عىل هذه الدول.
فما عدا إيران والعراق ولبنان وس�وريا نجد أن
التحرك العربي واإلسالمي تجاه ما يعانيه الشعب
اليمن�ي بس�بب الع�دوان الس�عودي ي�كاد يكون
صف�را ً لألس�ف ،وإذا تركنا األنظم�ة التي أكثرها
إما أسكتها النظام الس�عودي باألموال ،وإما هي
منصاعة إلمالءات األمريكان بالتستر عىل جرائم
آل س�عود ف�إن الش�عوب العربي�ة و اإلسلامية
مقصرة يف ه�ذا الجان�ب إىل حد كبير لدرجة أن
الجالي�ات اإلسلامية يف ال�دول األوروبية تقدمت
عليها بش�كل الف�ت يف إدانة الع�دوان واالحتجاج
علي�ه باملظاه�رات واملسيرات وبيان�ات التندي�د
والشجب.
صحيح أن بعض الشعوب العربية واإلسالمية
ترزح تح�ت قبضة أنظم�ة اس�تبدادية متواطئة

أو متحالف�ة مع النظام الس�عودي لكن بإمكانها
القيام بالتحرك والتأثري يف هذا االتجاه ومن خالل
الخطوات التالية:
 - 1تنظيم مظاهرات واحتجاجات جماهريية
يف البل�دان العربية واإلسلامية س�يما يف تلك التي
تتمت�ع بحبوب�ة م�ن الحري�ة ،على مايقرتفه آل
س�عود من جرائ�م غري مربرة بحق أبناء الش�عب
اليمني ،وذل�ك من أجل خلق رأي عام ضاغط عىل
آل سعود وكاشف لجرائمهم ومجازر عدوانهم.
 - 2تنظي�م حمالت إعالمية عبر إقامة ندوات
إعالمية ومؤتمرات تسلط الضوء عىل هذه الجرائم
وتفضح ممارس�ات النظام الس�عودي بحق أهل
اليم�ن ال لس�بب مقنع إنما انتقام�ا ً منه ألنه أراد
أن يق�رر مصيره ومس�تقبله بعيدا ً ع�ن وصاية
وتدخالت آل س�عود ..ومن ثم بلورة استراتيجية
إعالمية تتبناها وسائل اإلعالم املحايدة واملنصفة
تكش�ف هذه الجرائم وترد عىل تضليل ومحاوالت
تشويش الرؤية وتغبيش�ها من قبل إعالم النظام
الس�عودي وذلك اإلعالم الذي اشتراه هذا النظام
بأمواله.
 - 3قي�ام علم�اء ومثقف�ي األم�ة واألح�رار
بتنظيم مؤتمرات ون�دوات ومعارض حول جرائم
آل س�عود يف اليم�ن تكون منطلق�ا ً لتبيان موقف
الش�ارع املقدس من هذا العدوان وبعد آل س�عود
عن اإلسلام وتحلي�ل أهداف هذا الع�دوان وكيف
يخدم أمیركا والصهاينة ومصالحهم ..سيما وأن
الصح�ف الغربية وبعض الش�خصيات األمیركية
باتت تتح�دث رصاحة عن مصلحة أمريكا والعدو
من هذا العدوان ،فعىل سبيل املثال أن داعية السالم
األمريكية راشيل مارشال التي سبق اإلشارة إليها
قالت بهذا الصدد « ..أن س�بب دعم أمیركا بعض
من أكثر األنظمة القمعية يف العالم هي أن اململكة
العربية السعودية ودول الخليج (الفاريس) تبقي
مصانع أسلحتنا تعمل بدوام كامل».

كارثة العدوان السعودي ومسؤولية
المجتمع الدولي

م�ازال التحرك الذي تقوم به املنظمات الدولية
إزاء كارث�ة الع�دوان على الش�عب اليمن�ي دون
مس�توى الحد املطل�وب ،إذ مازال تح�ركا ً خجوال ً
لم يرق إىل مس�توى املسؤولية وإىل مستوى حجم
الكارث�ة اإلنس�انية يف اليمن ..فهذا الس�كوت من
جان�ب ه�ذه املنظمات وم�ن جان�ب أكثرية دول
العالم س�يما تل�ك الت�ي تتطل�ع إىل التخلص من

نظ�ام القطبية الواحدة ال يرض بالش�عب اليمني
فحسب وإنما بكل شعوب العالم ألن هذا السكوت
يكرس ظاهرة من ظواهر نظام القطبية الواحدة
تلك التي أسس�ت لها الوالي�ات املتحدة بعد انهيار
االتح�اد الس�وفيتي وتفرده�ا بالعال�م ،أال وهي
مهاجمة الدولة القوي�ة الدولة الضعيفة وانتهاك
س�يادتها وحرمته�ا والفتك بش�عبها والعبث بها
عىل كل األصعدة.
فما يحصل يف اليمن عىل يد السعوديني يشابه
تماما ً ما قام به األمريكان يف العراق وأفغانس�تان
قبل أكثر من عرش س�نوات ،وم�ا حصل الحقا ً يف
ليبيا عىل يد أميركا وحلفائها الغربيني وعمالئها
من التكفرييني من الدواعش ومن لف لفهم.
فلا بد أن يتح�رك املجتم�ع الدويل ال�ذي يريد
إنهاء القطبية الواحدة للقضاء عىل هذه الظاهرة
بوضع قي�ود وعقاب صارم لضمان عدم تكرارها
إذ الب�د من كن�س كل مخلفات القطبي�ة الواحدة
ووضع أس�س وقوانين تنظيم العالق�ات الدولية
عىل أساس االحرتام املتبادل ،هذا أوال.
وثانيا :أن هذا الس�لوك س�وف يشجع النظام
السعودي عىل اإليغال يف ارتكاب املزيد من املجازر
املروع�ة والجرائ�م واملزيد من التخري�ب والتدمري
مل�ا بناه الش�عب اليمني من أجل كسر إرادة هذا
الشعب ..فالنظام السعودي يشعر اليوم أنه بعيد
عن الرقابة وعن االنتقادات الدولية أو الش�جب..
لذلك فهو يوغل ويواصل ارتكاب املزيد من املجازر
والجرائم بحق الشعب اليمني.
وإذا كان مجل�س األم�ن ال�دويل ق�د انتف�ض
وص�وت باإلجم�اع على إدان�ة قت�ل الرضي�ع
الفلس�طيني حرقا ً عيل الدوابش�ة وه�ي جريمة
تس�تحق أكثر من ذل�ك ضد اإلره�اب الصهيوني
فالبد من وقفات مماثل�ة لحرق عرشات األطفال
الرض�ع اليمنيين بالص�وارخ الس�عودية ولقتل
املئات من األطفال بعمر الزهور ،فضالً عن املئات
من النس�اء واملس�نني وغريه�م من الع�زل الذين
دفن�وا تحت أنقاض بيوتهم الت�ي دمرها العدوان
السعودي عىل رؤوسهم.
ولألس�ف رغ�م كل ه�ذه الجرائ�م ل�م يتحرك
مجل�س األمن أو يس�تنكر ما يقوم به آل س�عود
أش�قاء آل صهي�ون يف اإلره�اب وقت�ل األطف�ال
واألبرياء والفتك بهم.

*موقع العالم

.. 12ثقافية

(الصرخة
في وجه
المستكبرين)
ماذا يعني عندما نقول
يتثقف اإلنسان بثقافة
القرآن الكريم؟!
القرآن الكرمي يعني عندما نقول
يتثقف اإلنسان بثقافته ,أي تعرف
بيناته ,تعرف برهانه ,تعرف ما يهدي
إليه ,في نفس الوقت تعرف الطريقة
التي سلكها هو كمنهج في محاورة
اآلخرين ,في مناظرة اآلخرين ,في
دعوة اآلخرين ,متشي عليها ,وإال
فأنت أول غالط أنت.
مديح القرآن الدرس الثاني.

كيف يجب أن
نتحدث:
 -1نتحدث بروحية من يفهم أنه طرف
في هذا الصراع.
 -2مستهدف فيه شاء أم أبى.
 -3نتحدث بروحية من يفهم بأنه وإن
تنصل عن املسئولية هنا فال يستطيع
ّ
يتنصل عنها يوم يقف بني يدي الله.
أن ّ
نتحدث  -أيضاً  -لنكتشف الكثير من
احلقائق داخل أنفسنا ،وفي الواقع،
وعلى صعيد الواقع الذي نعيشه
وتعيشه األمة اإلسالمية كلها ،نتحدث
بروح عملية ،بروح مسئولة ،نخرج
برؤية واحدة مبوقف واحد ،بنظرة
واحدة بوعي واحد ،هذا هو ما تفقده
األمة.

من هو الشخص
الحكيم؟
الشخص احلكيم ال يأمر بأشياء ليست
حكيمة ,ال يأمر إال بأشياء حكيمة،
ومن ورائها حكمة ،ولغاية مهمة ،وإن
بدت في الصورة وكأنها تصرف غير
طبيعي.

( ددعلالاا
1436هـ
نينثالاثالالا
املوافق  13ذو القعدة
نينثالالا 25
ينثالالانينثالاثالا201525م
العدد ( )54الخميس  28أغسطس

المس�لمون ه�م أولئك مثيل ومثلك من س�كان
ه�ذه القرية وتلك القرية ،وه�ذه المنطقة وتلك
المنطق�ة ،أو أنن�ا نتص�ور المس�لمين مجتمعا ً
وهمي�اً ،مجتمع�ا ً ال ن�دري يف أي عال�م ه�و؟
المس�لمون هم نحن أبناء هذه الق�رى المتناثرة
يف س�فوح الجب�ال ،أبن�اء الم�دن المنتشرة يف
مختلف بقاع العالم اإلسلامي ،نحن المسلمين،
نحن المس�تهدفون  ..ومع ه�ذا نبدو وكأننا غير
مس�تعدين أن نفهم ،غير مس�تعدين أن نصحوا،
ب�ل يبدو غريبا ً علينا الحدي�ث عن هذه األحداث،
وكأنها أح�داث ال تعنينا ،أو كأنها أحداث جديدة
لم تط�رق أخبارها مس�امعنا ،أو كأنه�ا أحداث
وليدة يومها.
ً
فعلا أنا ألمس عندما نتحدث عن قضايا كهذه
ً
أنن�ا نتحدث ع�ن يشء جدي�د ،ليس جدي�دا إنها
مؤام�رات مائة ع�ام من الصهيوني�ة ،من أعمال
اليهود ،خمسين عاما ً من وجود إرسائيل ،الكيان
الصهيون�ي المعتدي المحتل ،ال ُغ� ّدة الرسطانية
التي شبّهها اإلمام الخميني رحمة اهلل عليه ،بأنها
تأصل).
(غدة رسطانية يف جسم األمة يجب أن ُتسْ َ
إن دل هذا على يشء فإنما يدل عىل ماذا؟ يدل
عىل خبث شديد لدى اليهود ،أن يتحركوا عرشات
الس�نين عرشات الس�نين ،ونحن بع�د لم نعرف

م�اذا يعمل�ون .أن يتحرك�وا لرضبنا عام�ا ً بعد
عام ,رضب نفوس�نا من داخلها ،رضب األمة من
داخلها ،ث�م ال نعلم من هم المس�تهدفون ،أليس
هذا م�ن الخبث الش�ديد؟ .من التضليل الش�ديد
الذي يجيده اليهود ومن يدور يف فلكهم؟.
فلنتحدث لنكتش�ف الحقائق  -كما قلت سابقا ً
 الحقائق يف أنفس�نا ،ولنقل ألولئك الذين تصلناأخب�ار هذا العال�م وما يعمله اليه�ود عن طريق
وس�ائل إعالمهم ،هكذا نحن نفهم األخبار ،هكذا
نحن نفهم األخبار.
م�ا هي الحقيقة التي نريد أن نكتش�فها داخل
أنفس�نا؟ هي :هل نحن فعالً نحس داخل أنفسنا
بمس�ئولية أم�ام اهلل أم�ام ما يح�دث؟ هل نحن
فعالً نحس بأننا مس�تهدفون أمام ما يحدث عىل
أي�دي اليهود ومن ي�دور يف فلكهم من النصارى
وغيرهم؟.
عندم�ا نتحدث عن القضية هذه ،وعن رضورة
�س بخوف يف
أن يك�ون لنا موق�ف هل نحن ُن ِح ّ
أعماق نفوس�نا؟ وخوف ممن؟ بالطبع قد يكون
الكثي�ر يحس�ون بخ�وف أن نجتم�ع لنتح�دث
ع�ن أمري�كا وع�ن إرسائي�ل وعن اليه�ود وعن
النص�ارى .ولك�ن مم�ن نخاف؟ هل أح�د منكم
يخ�اف من أمريكا؟ ال  ..هل أحد منكم يخاف من

إرسائيل؟ .ال ..
ممن تش�عر بأنك تخ�اف منه؟ م�ن هو الذي
تشعر بأنك تخاف منه؟ عندما تتحدث عن أمريكا،
عندم�ا تتحدث عن إرسائي�ل ،عندما تلعن اليهود
والنص�ارى .إذا ش�عرنا يف أعماق أنفس�نا بأننا
نخاف الدولة فإننا نشهد يف أعماق أنفسنا عىل أن
هؤالء هم ماذا؟ هم أولياء لليهود والنصارى ،أي
دولة كانت يحدث يف نفس�ك خوف منها فإنك يف
قرارة نفسك تشهد بأن تلك الدولة هي من أولياء
اليه�ود والنصارى .هذه واح�دة  ..وإال ما الذي
يمكن أن يخيفني م�ن جانبهم إذا ما تحدثت عن
أمريكا وإرسائيل وعن اليهود والنصارى؟؟.
ث�م لنقل لهم هم ,م�ن يمكن أن يدخل يف نفس
أي واح�د منا خوف منهم :لي�س من مصلحتكم
أن تظهروا للناس بأنهم يخافونكم إذا ما تحدثوا
ع�ن اليه�ود والنص�ارى ،وتحدثوا ع�ن أمريكا
وإرسائيل؛ ألنك�م وإن قلتم ما قلتم ,وإن صنعتم
م�ا صنعتم من مربرات ف�إن الق�رآن علمنا أنها
ليست بيشء ،أنها ليس�ت واقعية ،القرآن الكريم
قال لناَ :
وب ِه ْم َمر ٌ
َض يُسَ ا ِرعُ َ
ون
{ف رَتَى الَّذِي َن فيِ َ ُقلُ ِ
صيبَنَا َدا ِئ َر ٌة َفع ىََس اللهَّ ُ
ُ
ىَ
َ
ْ
ُ
َ
ِفي ِه� ْم ي َُقولون نخش أ ْن ت ِ
َ َ
َ
َ
لىَ
ْ
ُصبِحُ وا َع مَا
أ ْن يَأ ْ ِت َي ِبالْ َفتْ ِح أ ْو أ ْم ٍر ِم ْن ِعن ِد ِه في ْ
َ
ُ
َ
ْ
أَسرَ ُّ وا فيِ أنف ِس ِه ْم نا ِد ِمي َن} (المائدة.)52:

دموع مزيفة على سفوح تعز
بقلم \ وليد الحسام
عاصفة الع�دوان اإلجرامية عىل اليمن
أيقظت املليش�يات املس�لحة والجماعات
اإلرهابية النائمة التي جندها آل س�عود يف
عدد من محافظات الجمهورية اليمنية .
محافظة تعز إحدى تلك املحافظات
الت�ي احتضنت ذل�ك املشروع التخريبي
املم�ول من الكي�ان الس�عودي  ..وهاهي
ه�ذه املحافظ�ة الس�لمية تس�تعرض
انحدارها نحو التطرف غري وتعكس قبح
املرشوع الس�عودي الهادف إىل خلق رصاع
داخل بالدنا لتقوم تلك املليش�يات بمهمة
الح�رب بالوكالة عن الس�عودية يف صورة
مشينة .
الدم�وع املزيفة التي تتدفق اليوم
عىل سفوح مدينة تعز الحاملة الحاجة لها
اآلن ألنها التجدي يف هذا الوقت بالذات ..
أين كانت هذه الدموع عندما كان آل

سعود وش�خصيات نافذة
من ح�زب اإلصالح تصنع
تل�ك املليش�يات وتق�وم
بإعدادها باألس�لحة وكذا
تصن�ع ش�خصيات م�ن
أبناء تع�ز لتكون عنجهية
املشائخ حارضة يف تعز ؟
كان
نع�م ،،
األح�رى بم�ن يتباك�ون
الي�وم ـ بع�د ف�واات اآلوان
ـ أن يتباك�وا عندم�ا كان هن�اك م�ن
يش�حن هذه املحافظة املساملة باألسلحة
واملليش�يات التي من شأنها أن تحول تعز
إىل ثكن�ة إرهابية مدججة بالسلاح الذي
يهدد أمن وحياة أبناء تعز قبل غريهم .
ل�م يع�د بعض أبن�اء تعز يف اآلونة
األخرية كما كانوا  ،لقد حولتهم أطماعهم

وحولتهم السياسة والحزبية
إىل قطي�ع جن�رايل أحم�ري
ينته�ج التبعي�ة ويتخىل عن
اس�تقاللية ال�رأي يف تحقيق
املصلحة العامة.
الحامل�ة (تع�ز)
ش�اهقة” يف زمن االنكس�ار
 ..تحف�ظ عه�د النض�ال يف
زم�ن الخيان�ة الرخيص�ة ..
ت�درك هذه املحافظ�ة األصيلة
األخط�اء الت�ي اقرتفه�ا أبناؤه�ا ؛ األم�ر
ال�ذي أوصلها إىل م�أزق الوقوف عىل جمر
يتق�د دون أن يتحول إىل رم�اد  ،لقد حمل
أبناؤها السالح وحشدوه إليها ودججوها
ب�ه معتقدين أن ذلك السلاح س�يحميها
م�ع أنه�ا محمي�ة” بثقافتها وس�لميتها
ومدنيته�ا  ،لم ي�درك أبناؤها عاقبة حمل

السلاح  ..خانته�م توقعاته�م ليج�دوا
أنفس�هم يف قبضة املوت املرتبص بهم من
األقربني الذين حولوا تعز إىل حاضنة قبلية
يحكمها الشيخ  ،وتحكمها قوة السالح ..
ما يحدث لتعز يمكن إيعازه إىل االختالالت
الداخلي�ة يف ذات املحافظ�ة والخل�ل يف
طبيع�ة نس�يجها االجتماع�ي وتكوي�ن
أيقوناتها الت�ي لم تعرف تمركز األقوى ،،
كانت تع�ز التعرف العنجهي�ة القبلية وال
االحتكام إىل الشيخ  ،لكن اخرتاقها الهدام
تم عن طريق السياس�ة والحزبية فنش�أ
بين فئ�ات مجتمعه�ا الرصاع الس�يايس
ال�ذي يش�به رصاع القبيل�ة دون اختالف
س�وى أن األول أكثر عقم�ا” من األخري ..
وهكذا ضاعت القضية وضاعت تعز تحت
أنقاص تراكم�ات الرصاعات السياس�ية
ومصالحها.

مصطفى
عبداهلل البردوني
ْ
أعنف
ْص ْف وليعنفوا أنت
فليقصفوا لست َمق َ
ولـيـحشدوا أنت تدري أن اخمليفني أخوف
أغـنـى ولـك َّن أشقى أوهى ولك َّن أضعف
أبـدى ولـكـ َّن أخفى أخزى ولك َّن أصلف
لـهـم حـديـد ونار وهم من القش أضعف
يـخـشـون إمكان موت وأنت للموت أَأْلَ ْ
ف
وبـالـخطورات أغرى وبالقرارات أشغف
ألنـهـم لـهـواهـم وأنـت بالناس أكلف
لـذا تـالقـي جيوشا من اخلواء املزخرف
يـجـزئـون الـمـجزّا يصنفون املصنف
يـكـثـفـون عـلـيهم ح��راس��ة أن��ت أَ ْك��ثَ ْ
��ف
كـفـجـأة الغيب تهمي وكالبراكني تزحف
ص َي ْ
ف
تـنـثـال عيدا ربيعا متتد َم ْشتى و َم ْ
ـسـ ًغا إلى كل جذر نبضا إلى كل مِ ْعزف
نُ ْ
مـا قـال عنك انتظار هذا انثنى أو حترف

مـا قـال نـجم تراخى ما قال فجر تخلف
تـسـابـق الـوقـت يعيا وأن��ت ال تتوقف
فـتـسحب الشمس ذيال وتلبس الليل معطف
أحـرجـت من قال غالى ومن يقول تطرف
إن الـتـوسـط مـوت أقسى وسموه ألطف
ألنـهـم بـالتلهي أرض��ى وللزيف أوصف
وعـنـدك اجلنب جنب ما فيه أجفى وأظرف
وعـنـدك العار أزرى وجها إذا الح أَ ْط َر ْ
ف
يـا مصطفى أي سر حتت القميص املنتف
هـل أنـت أرهـف حملا ألن عودك أنحف
أأنـت أخـصـب قـلـبا ألن بيتك أعجف
هـل أنـت أرغـد حلما ألن محياك أشظف
لـ ْم أنـت بالكل أحفى من كل أذكى وأثقف
من كل نبض تغني يبكون « مِ ْن ِس ِ ّب أَ ْه َي ْ
ف«
إلـى املدى أنت أهدى وبالسراديب أعرف

وبـالـخـيـارات أدرى وللغرابات أكشف
وبـالـمـهـمات أمضى ولل ُم ِل ّمات أحصف
ص َر ْ
ف
فـال وراءك مـلـهـى وال أمامك َم ْ
فـال من البعد تأسى وال على القرب تأسف
ألن هـمـك أعـلـى ألن قـصدك أشرف
ألن صـدرك أمـال ألن جـيـبـك أنظف
قـد يـكـسـرونك لكن تقوم أقوى وأرهف
َ
وهـل صـعـدت َجـن ًّيا إال لتُ ْرمى وتُقْط ْ
ف
قـد يـقـتلونك تأتي من آخر القتل أعصف
َ
ألن جـذرك أنـمـى ألن مـجراك أ ْريَ ْ
ف
ألن مـوتـك أحـيا من عمر مليون مترف
فـلـيـقـذفـوك جميعا فأنت وحدك أقذف
سـيـتـلـفون ويزكو فيك الذي ليس يتلف
ألنـك الـكـل فـردا كـيـفـية ال تكيف
يـا مـصـطفى يا كتابا من كل قلب تألف
ويـا زمـانـا سيأتي ميحو الزمان املزيف
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الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان تنظم عددا من الفعاليات
في يوم ثقافي مفتوح بأمانة العاصمة
نظم�ت الجبه�ة الثقافي�ة ملواجه�ة
الع�دوان الثالث�اء امل�ايض ع�ددا م�ن
الفعالي�ات ضم�ن برنام�ج ي�وم ثق�ايف
مفت�وح ش�هده املرك�ز الثق�ايف ملكت�ب
الثقافة بأمان�ة العاصمة تحت عنوان «
ليس منا أبدا  »...وذلك استمرارا ملواجهة
العدوان و رفضا لجرائم وظواهر العدوان
السعودي التي تعكس حقده وتطرفه.
ُ
وقس�مت الفعالي�ة إىل فرتتين ،ففي
الصب�اح ق�دم كوكب�ة م�ن الش�عراء
والقاصني نماذج م�ن انتاجاتهم األدبية
عربت عن رف�ض املثقف اليمني للعدوان
ووجوب التصدي له  ،واألدباء هم:
الشاعر  /الحارث بن الفضاللشمريي
القاصة  /نجاة باحكيم
الشاعر  /معاذ الجنيد
الشاعر /عبدالقوي محب الدين
الشاعر /وليد الحسام
الشاعر /نبيل القانص
الكاتبة /جميلة الكبيس
الكاتبة  /فوزية عبدالوهاب
الشاعرة  /إلهام نزار..
ويف الفترة املس�ائية نظم�ت الجبهة
الثقافية ندوة حول الجرائم التي ترتكبها

بلقيس ونفط
الخوف
مقبل محمد العزي

داعش والجماعات اإلرهابية يف اليمن.
وق�د ق�دم نخب�ة م�ن األكاديميين
والباحثني أوراق عمل تناولوا من خاللها
خط�ورة توس�ع داع�ش وتنظيماته�ا

اإلرهابية وكش�فوا حقائق م�ا تقوم به
م�ن أعم�ال التنتم�ي إىل ثقافتن�ا وال إىل
هويتنا..وقد شارك فيها كل من:
فهمي اليوسفي

د /سكينة أحمد هاشم
د /فوزية قاسم العمار
جميلة الكبيس
د /أمني الغش

نحن العروبة
إبراهيم الديلمي
م��ن أج��ل م��ن وب���أي شرعية؟
أشعلتم احلرب العدائية؟
من أين جاء احل��زم عاصفة؟
يا مجلس الدول اخلليجية!
���ي
ق���ل���ت���م
م���ج���وس���ي وش���ي���ع ٌ
ٌ
ورواف������ض ق��ل��ت��م مليشية
ٌ
ول���ق���د زع���م���ت���م أن ث��ورت��ن��ا
ضد الطواغيت (احلرامية)
ك����ان����ت م������ؤام������ر ًة م����دب����ر ًة
وع��ل��ى امل���ب���ادرة ان��ق�لاب��ي��ة
���اب
ت���ب���اً ل���ك���م ج��ئ��ت��م ب���أس���ب ٍ
ك���ي���دي ٍ���ة ل��ي��س��ت حقيقية
ال ت��ك��ذب��وا لستم ه��ن��ا ع��رب��اً
ف��أص��ول��ك��م ح��ت��م��اً يهودية
ل��س��ت��م ه��ن��ا ع��رب��اً مواقفكم
لو هوجم األقصى حيادية
وأظ���ن���ك���م ل��س��ت��م م���ق���اوم��� ًة
لستم فصائلها اجلهادية

لستم هنا اإلسالم  .مذهبكم
ك�����ذب وغ���اي���ت���ه س��ي��اس��ي��ة
ٌ
ق��ام��ت ع��ل��ى التكفير بنيت ُه
وعلى الفتاوى اإلنتحارية
ل���س���ت���م ه���ن���ا ح����ري���� ًة أن��ت��م
في األرض عشاق العبودية
ل��س��ت��م ه���ن���ا دوالً م���ؤرخ��� ًة
دوي���ل���ات م��ج��ازي��ة
أن���ت���م
ٌ
واإلن����ق��ل�اب����ي����ون أن����ت����م ي��ا
أه���ل ال��ن��واي��ا االحتيالية
نحن ال��ع��روب��ة نحن دوحتها
نحن امل��ن��ارات احلضارية
نحن الهدى واألم��ة الوسطى
ب��دل��ي��ل حكمتنا اليمانية
ال ل��م نكن ف��رس��اً وال عجماً
وشخوصنا ليست سعودية
ه��ذي عواصفكم قد اندلعت
منكم غ�����روراً وان��ت��ه��ازي��ة

كي تخضعوا األقوام في ٍ
صلف
كي تنشروا فينا الكراهية
كي تذبحوا بسيوف خستكم
ك��ل ال��دي��ان��ات ال��س��م��اوي��ة
ل��ك��ن��ك��م ل���ن ت��خ��ض��ع��وا شعباً
ح������راً إرادت��������ه ح��دي��دي��ة
ل��ن تستطيعوا محونا وسلوا
عنا اجل��ي��وش اإلنكشارية
س��ن��ردك��م وس��ت��ه��زم��ون ول��� ْن
تنجيكم القٌلل الزجاجية
سنطوف هذا العام فانتظروا
زح��ف البراكني الفدائية
وغ���داً ن��س��ود ب��ارض��ن��ا شمماً
ول��ن��ا ال���ق���رارات السيادية
وغداً بهذي األرض لن جتدوا
شيئاً لكم يدعى السعودية
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م��ن��ك ال��ص��واري��خ ي��اس��ل��م��ان والنفط
ونحن منا عليك اللعن والسخط
ع���دوان���ك ال��غ��ر م��ه��زوم ف��ق��د برئت
منه اﻻع��اج��م واﻻع����راب والقبط
م���ا ل��ل��م�لاي�ين م���ن ج��ي��ش وم���ن دول
عدوانهم هزمته البلدة الرهط !!
مل��ا أردمت ع��ل��ى ال��ش��ع��ب احل��ك��ي��م به
فرض الوصاية ﻻ ؛ لن تفرضوا قط
ف��م��ا ت���راج���ع ش���ب���را م���ن ق��ن��اب��ل��ك��م
أقصى البالد وﻻ األدنى وال الوسط
ش���ر ال���ه���زمي���ة ذق���ت���م ح�ي�ن ق��ات��ل��ك��م
شجعان إن أسرعوا في الهجمة استبطوا
ه���� ُم ال��ي��م��ان��ون إن ن������ودوا مل��ع��ت��رك
لبوا وهم ﻻحتماالت ال��ردى نشط
ف��م��ا بسطتم ن��ف��وذ اجل����وع ف��ي بلد
حر عصي عليه القبض والبسط
عواصف احل��زم ما طاقت هزائمها
سبعون يوما وﻻ عاد اﻻل��ى شطوا
وﻻ ال��ت��ح��ال��ف أدم���ى ط��ف��ل حكمتنا
كال وقد بذلوا أضعاف ما أعطوا
ف��إن فرضتم على األج����واء سيطرة
فمستحيل على اخليرات أن تسطوا
وإن رمقتم بصيصا م��ن حضارتنا
ف���ت���ح���ت���ه ب����دم����ا أح����������راره خ��ط
م��ل��ع��ون��ة أس�����رة ال��ت��خ��ري��ب ق��اط��ب��ة
االب واﻻب���ن واب��ن االب��ن والسبط
ي��س��خ��رون ل��ه��دم ال���ع���رب م���ا معهم
وه��م المريكيا ال��س��روال قد وطوا
ه���دوا ال���ع���راق ودام�����وا ليبيا وهمو
في سوريا يكسرون العشق كي يخطوا
ك���م م����ارس ال�ي�ن وال������دوﻻر شهوته
فيهم وه��م مثلما أنعامهم قفط
ه��� ُم اخل��ب��ائ��ث م��ن��ه��م تستجير بهم
ألن��ه��م ع��ان��ة ال��ش��ي��ط��ان واﻻب����ط
ب�ل�اد بلقيس وال��ت��اري��خ فانكمشوا
بالعار -آل س��ل��ول  -ث��م وامتطوا
ت���راب���ه���ا م��ص��ن��ع األب����ط����ال ق��ه��وت��ه��ا
خمر األسود فمت باخلوف يا نفط

«الحالمة وكوابيس العدوان»
جميلة الكبسي
تعز مدينة لطاملا باتت عىل ضفاف الحلم ،كانت دائما
حوري�ة ترتنم بحب بين أفياء أحالمه�ا الجميلة ،تباهي
بعراقة قالعها وآثارها واش�تهاء الطبيعة يف جبالها ،هي
املدينة التي اش�تهرت بالعطش ،لكن س�خاء الحب فيها
ونبلها ،جعل منها مدينة تتش�ح العطاء بأجمل تجلياته
وأرقى صوره.
ل�م يكن ألح�د أن يخ�رج تعز م�ن حلمه�ا الرسمدي
اله�ادئ ،ل�م يكن ألح�د أن يحي�ل أحالمه�ا اليانعات إىل
كوابيس مرعبة ،تقطع األنفاس وتهز كيان اإلنس�انية يف
قل�ب حي ،فمن صفع هذا الحلم وع َّكر صفوه وقطع
كل
ٍ
خشوعه الرسيايل الجميل؟!
ب�أي منطق يريدون منا أن نصدق أن مدينة احتضنت
طوال تاريخها ،أس�مى معاني اإلنس�انية والحب والخري
والعلم ،كان�ت تخبيء يف جوفها كل ه�ذا العنف والرش!!
أي عق�ل يصدق أن مدين�ة أخرجت الفن�ان الكبري أيوب
طارش ،والش�اعر الرمز محمد عبدالوه�اب نعمان ،أرق
وأص�دق من غن�ى وكتب للوط�ن والوح�دة والحب ،هي
مدينة احتضنت كل هذا الحقد لس�نوات وس�نوات ،حتى
ظهر دفعة واحدة وبدون سابقة ،وبهذه البشاعة؟!! أبدا
ال عق�ل يصدق وال منطق يدع�م ذلك .إنما هي ي ٌد دخيلة،

ي ٌد حاقد ٌة حاس�دة ،دخلت بيننا باس�م الصداقة والجرية
والدين ،باس�م كل القيم التي اجتمعت عىل نبلها شعوب
األرض وأدي�ان الس�ماء ،لتغ�رس خنجره�ا يف خ�ارصة
إنس�انيتنا بعراقتها األزلية ،وتمزق شملنا وتدك حصون
وحدتن�ا وأخوتنا املنيع�ة ،وألنها ي�د رش ،فإنها عجولة،
تريد أن تفرح بنتاجها ،وأن ترى ضعفنا وشتاتنا رسيعاً،
حتى كشفت عن نفسها بغباء وسهولة.
إن مشاهد القتل والصلب والتقطيع والسحل والحرق،
ليس�ت غريبة عىل أنش�ودة املدني�ة تعز فق�ط ،وإنما ال
وج�ود لها يف أخلاق الحروب ل�دى اإلنس�ان اليمني منذ
قديم الزمان ،فلطاملا عرف عن اليمانيني أخالقهم العالية
مع األرسى ،ونبلهم يف تس�ليم جثث القتىل لذويهم بدون
مساومة ،او ترتيب صفقات مقابل ذلك.
مل�اذا كل ه�ذا العنف والتمثي�ل بجثث صع�دت أرواح
أصحابه�ا إىل بارئها؟! ملاذا يف الش�ارع أمام أعني املارة؟!
ملاذا كل هذا أمام األطفال؟ وملاذا كانوا يشجعون األطفال
عىل املش�اركة بركل الجثث ورضبها؟! كل هذه األس�ئلة
وغريها الكثري ،ليس لها اال اجابة واحدة ،إنهم يحرصون
عىل قتل اإلنس�ان فينا ،يريدون لهذه األفعال البش�عة أن
تصب�ح ثقافة أجيالن�ا القادمة ،فنراها وال نس�تنكر وال
نتعج�ب ،يريدون أن ينالوا من وح�دة أراضينا وحدودنا،
بقت�ل الوح�دة يف قلوبنا ،ب�زرع الكره والحق�د بني أبناء
ه�ذا الش�عب الواحد ،ال�ذي اس�تطاع رغما ع�ن كيدهم

وتربصهم ،أن يحافظ عىل وحدته عقودا من الزمن.
هذه الوحدة التي تقض مضجعهم ،والتي أرسجوا لها
كل ما اس�تطاعوا من أس�لحة متطورة ،وأموال وجيوش
م�ن جمي�ع أنح�اء العالم ،الش�ك أنه�ا وح�دة عظيمة،
تخيفهم ،ترعبهم.
ومن أجل هذا ،من أجل أن يبقوا أبد الدهر بخوفهم ،لن
نتخىل عن وحدتنا ،وسنضحي من أجل سيادة وطننا بكل
غال ونفيس ،وكما حاولوا مرارا ً طيلة خمس�ة وعرشين
ٍ
عاماً ،أن يشرتوا ذمم من رخصت ذممهم ،وهانت عليهم
أنفس�هم من أبناء املناطق الجنوبية وهم ق َّلة ،وفش�لوا،
اليوم أيضا يف تعز سيفش�لون ،وسنتمس�ك بتعز الحبيبة
وأهلنا هناك ،ولن نرتك لهم منفذا بيننا يفتحه شيطانهم،
إال س�ددناه بحكمتنا وصربنا ،وإيماننا بوطننا ووحدتنا،
ولن نرد باملث�ل كما -يرغب أعداؤنا -على ما فعله إخوة
لن�ا ضلوا الطريق ،ألنهم بهرتهم ق�وة العدو وصدقوا أنه
األعىل ،والبد أنهم عائدون إىل رش�دهم قريباً ،وسيجدون
قلوبن�ا كما كانت دائم�اً ،عامرة بالحب له�م ،تنتظرهم
بش�وق ،وقريبا ً جدا ً سترى الدنيا أن�ه ال يوجد يف الكون،
من يملك أن يشق صف شعبنا العظيم.
اليم�ن الواح�د ينتصر ،ألن س�يادة وطنن�ا لن�ا حق،
ووحدة ش�عبنا الذي عاش آالف السنني عىل أرض اسمها
اليمن لنا حق ،وأن نعيش عىل أرضنا بسالم لنا حق ،والله
تعاىل اسمه الحق ،وهو للحق نارصٌ ومعني.
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حتذر الإمارات من تعذيب «بن غيث» وتدعوها للإفراج عنه فوراً
عبداللهیان :ال تسویة لألزمة الیمنیة إال بالحلول السیاسیة
’العفو الدولية’ :محاكمة المعارض البحريني شريف «سخافة» ..ودور السعودية السلبي سیعود بالضرر علیها
 -متابعات:

و«رايتس ووتش» :محاكمة الشيخ سلمان غير عادلة

 خاص:طالب�ت «العف�و الدولي�ة» ،الس�لطات
اإلماراتي�ة باإلف�راج «ف�وراً» ع�ن املفك�ر
واألكاديم�ي اإلمارات�ي الدكت�ور «ن�ارص ب�ن
غيث» ،محذرة من تعرضه للتعذيب أَوْ غريه من
صنوف املعاملة السيئة يف االحتجاز الرسي منذ
اعتقاله يف  18أغسطس الجاري.
واعتقل املفك�ر اإلماراتي بعد تغريدة له عيل
موقع التواص�ل االجتماعي «تويرت» انتقد فيها
قرار الحكومة اإلماراتية تخصيص قطعة أرض
لبناء معبد هندويس يف أبوظبي.
وقبل أيام ،طالب�ت منظمة «هيومن رايتس
ووت�ش» الس�لطات اإلماراتية بالكش�ف فورا ً
عن م�كان «نارص بن غي�ث» ،املعتقل يف مكان
مجهول والسماح له باالتصال بمحام وبعائلته،
معتبرة أن ظروف احتجاز «بن غيث» تتش�ابه
مع ح�االت احتجاز تعس�في س�ابقة قام بها
عنارص أم�ن الدولة الذي�ن يتهمهم محتجزون
سابقون وحاليون بممارسة التعذيب.
وقالت املنظمة عىل موقعها عىل اإلنرتنت إن
األمن اإلماراتي لم يعرتف باحتجاز «بن غيث»،
ولم يرشح أسبابه.
وبحس�ب البيان فكان «بن غيث» قد أمىض

 7أش�هر يف الس�جن يف  2011بتهمة «اإلس�اءة
العلني�ة» ملس�ؤولني إماراتيين كب�ار وانتق�د
مؤخ�را ً عملي�ات القتل الجماعي الت�ي نفذتها
قوات األمن املرصية يف حق متظاهرين يف ميدان
رابعة العدوي�ة بالقاهرة يف  2013بعد االنقالب
عىل الرئيس «محمد مريس».
وكت�ب «بن غي�ث» يف آخ�ر تغري�دة له عىل
«تويتر» قب�ل اعتقال�ه« :الظاه�ر جماعتن�ا
فاهمني التس�امح بني األدي�ان كلش غلط» (يف
إش�ارة إىل قرار بناء معبد للهن�ود يف اإلمارات)،
وه�و ما دفع الكثريين العتبار أن هذه التغريدة
هي السبب وراء مداهمة منزله واعتقاله.
ووصفت «العفو الدولية» محاكمة املعارض
البحرين�ي إبراهيم رشيف األمني العام لجمعيّة
«وعد» السابق بـ «السخافة» ،وَأنها «محاوالت
حكومية للقضاء عىل أبس�ط أشكال املعارضة
السياسية».
وق�ال القائ�م بأعمال مدي�ر برنامج الرشق
األوس�ط وش�مال إفريقي�ا بمنظم�ة العف�و
الدولية سعيد بومدوحة ،يف بيان قبيل محاكمة
ً
جريمة
رشيف «ال يُعد التعبري عن الرأي بحرية
م�ن الجرائ�م  -ومن الس�خافة بم�كان أن تتم
محاكمة إبراهي�م رشيف ملج�رد قيامه بإلقاء
خطاب .ومن الواضح أن الس�لطات البحرينية

ق�ال مس�اعد وزارة الخارجی�ة اإليراني�ة للش�ؤون العربیة
واإلفريقية حسين أمري عبداللهي�ان :إن االتفاق النووي یخدم
مصلح�ة الجمیع يف املنطقة وأن الس�عودیة أيضا ً س�تکون من
املنتفعین فیما إذا أدت دورا ً بنّاء.
وق�ال عبدُاللهی�ان إن ‹ال�دور الس�لبي للس�عودیة س�یُعود
بالرضر علیها ویُعد تهدیدا ً جادا ً لألمن والتنمیة املس�تدامة فی
املنطق�ة» .لكن�ه اکد فی الوقت نفس�ه «نحن نرح�ب بالحوار
والتعاون مع الس�عودیة من اجل إعادة السالم واألمن والرخاء
إلی املنطقة».
وأوض�ح «ال ش�ك أن االس�تمرار يف اللجوء إل�ی العنف ضد
الیم�ن ال ینه�ی األزم�ة يف املنطقة بل انه س�یؤدي إلی اتس�اع نطاق األزم�ة وتفيش ظاهرة
اإلره�اب» .وق�ال :ال یمک�ن تس�ویة األزمة الیمنی�ة إال بالحلول السیاس�یة واتف�اق جمیع
الفصائل الیمنیة.

تعاقبه ال ليشء سوى لقيامه بممارسة حقه يف
حرية التعبري عن الرأي سلمياً».
وأض�اف بومدوح�ة «تأت�ي ه�ذه الخط�وة
كمثال آخر عىل مح�اوالت الحكومة البحرينية
ٍ
للقضاء عىل أبسط أشكال املعارضة السياسية.
وينبغ�ي بالتايل إس�قاط جميع التهم املس�ندة
إليه».
وقررت املحكم�ة الجنائية البحرينية تأجيل
قضيّ�ة رشي�ف ،إىل جلس�ة  12أكتوب�ر املقبل
لتستمر بذلك فرتة توقيفه.
م�ن جهتها ،أكدَت «وع�د» رضورة الرشوع
يف ح ّل األزمة السياس�يّة بصورة شاملة ،والبدء
بتربيد الس�احة املحليّة باإلف�راج عن القيادات
السياس�يّة ،والنش�طاء وجمي�ع معتقيل الرأي
والضمري ،بما يع ّزز الس�لم األهيل ّ واالس�تقرار
ّ
ويؤسس لتوافقات وطنيّة جامعة
االجتماعي،
ّ
وبنّاءة.
ويف س�ياق االعتق�االت بالبحري�ن قال�ت
«رايت�س ووت�ش»ّ :
إن أب�رز زعم�اء املعارضة
يف البحري�ن الش�يخ عيل س�لمان يواجه حكما ً
بالس�جن ملدة  4س�نوات يف تهم متعلقة بحرية
التعبير ،يف أعقاب محاكمة غير عادلة ،داعية
الس�لطات إلغ�اء إدانت�ه ،واإلف�راج عن�ه دون
إبطاء.

متابعات فلسطينية

بورصات الخليج تخسر في أغسطس نصف ميزانيات دولها
 متابعات:ش�هدت أس�واق الخليج منذ بداية الشهر
الحايل تراجعات ربما لم نشهد مثلها يف بعض
منها منذ  7س�نوات ،وتكبدت س�بعة أسواق
عىل إثر تلك الرتاجعات خس�ائر سوقية تقدر
ب�ـ 184.25مليار دوالر تع�ادل  44.75%من
إجمايل امليزاني�ات العامة املرص�ودة من قبل
حكوم�ات دول الخلي�ج الس�تة الع�ام الحايل
والبالغة  412مليار دوالر.
وحس�ب إحصائي�ة كان�ت أكثر األس�واق
خس�ارة الس�وق الس�عودي فخرس 118.86
مليار دوالر تعادل  51.8%من ميزانية الدولة
للعام الحايل البالغ�ة  229.3مليار دوالر ،تاله
س�وقا اإلم�ارات والل�ذان بلغت خس�ائرهما
مجتمعين  36.1ملي�ار دوالر وه�ي تع�ادل
 269.4%م�ن قيمة امليزانية االتحادية للدولة
والتي تقدر بـ 13.4مليار دوالر.
وامليزاني�ة االتحادية لدول�ة اإلمارات معنية
بالقطاعات والشؤون االتحادية اإلماراتية ،ويف
املقابل تقر كل إمارة وبشكل منفصل ميزانيتها
السنوية املتعلقة بالشؤون والقطاعات املحلية

غري االتحادية -الخاصة بها.ويف املرتب�ة الثالث�ة جاء الس�وق القطري
والذي خسر  18.6ملي�ار دوالر تعادل 31%
م�ن ميزاني�ة الدولة والت�ي تقدر ب�ـ218.4
مليار دوالر.
ومن املعلوم أن قطر أعلنت نهاية مارس/
آذار امل�ايض اس�تمرار العمل بموازنة الس�نة
املالي�ة  2015/2014حت�ى نهاي�ة 2015
كفرتة انتقالية ،على أن تبدأ املوازنة الجديدة
يف األول م�ن يناير/كان�ون الثان�ي ،2016
وبل�غ إجم�ايل املرصوف�ات يف جمي�ع األبواب
بموازن�ة  2015/2014مبل�غ  218.4ملي�ار
ري�ال ( 59.8ملي�ار دوالر) بينم�ا بلغ إجمايل
املرصوفات يف تقديرات التسعة أشهر 163.8
مليار ريال ( 44.8مليارات دوالر) ،ويف موازنة
الـ 21شهرا مبلغ  382.2مليار ريال (104.7
مليارات) دوالر.
وبلغ�ت خس�ائر الس�وق الكويتي�ة 8.16
ملي�ار دوالر تع�ادل  12.9%م�ن ميزانيته�ا
البالغ�ة  63مليار دوالر ،بينما منيت أس�واق
البحرين بخس�ارة تقدر بـ 0.57مليار دوالر،
ومسقط بـ 1.93مليار دوالر.

جرافات �إ�سرائيلية تداهم «�أم احلريان» بالنقب

فلسطين  :48خطوات متسارعة لتهويد المدن والبلدات العربية
 -خاص:

يس�ارع الع�دو الصهيون�ي ُ
الخ َ
طى
لتهويد ما تبقى من مدن وقرى وبلدات
ومزارع عربية يف األرايض الفلس�طينية
املغتصب�ة ع�ام  48واملحتل�ة ع�ام .67
وذل�ك عىل وق�ع الحدي�ث املمجوج عن
املفاوض�ات املتوقف�ة م�ع «س�لطة
رام الل�ه»؛ واملس�تجدة م�ع «س�لطة
غ�زة» ..ويف ظل انش�غال العالم العربي
برصاعات�ه الدموي�ة الداخلي�ة الت�ي
س�محت للعدو «اإلرسائييل» ملد مخالبه

األمني�ة واالقتصادي�ة إىل داخ�ل بعض
ال�دول العربي�ة ،يف عم�ل «تطبيع�ي»،
انتق�ل بش�كل متس�ارع م�ن الرسي�ة
املفرطة إىل العلنية الفجة.
وه�ا هي يافا تنتف�ض ضد مرشوع
«تهوي�د املدين�ة» ،بسلس�لة تح�ركات
ونش�اطات جماهريي�ة اختتمته�ا
بتظاه�رة نظمت يف ش�ارع «رسيد» يف
األرض التابع�ة للدي�ر املس�يحي بياف�ا
والكائ�ن يف قلب حي العجمي ،وش�ارك
فيها جموع غفرية من أهايل مدينة يافا،
باإلضاف�ة لقيادات وطنية وإسلامية،

ومؤسسات وجمعيات أهلية.
من جه�ة أخ�رى ،ب�ارشت جرافات
العدو «اإلرسائييل» ش�ق طري�ق جديدة
باتجاه قطعة أرض من املخطط أن تقام
عليها مس�توطنة «حيران» الصهيونية
التي س�تلتهم أرايض قرية «أم الحريان»
العربي�ة ،غير املعترف به�ا يف النّق�ب،
جنوبي فلسطني املحتلة عام .48
وق�ال ش�هود عي�ان إن «حال�ة من
الهلع ،والرتقب تس�ود املواطنني العرب
يف أم الحيران ،والذي�ن يخش�ون م�ن
تعرضه�م لعملية تهجري قرسي واس�ع

النط�اق ،ومص�ادرة أرضه�م إلقام�ة
مستوطنة عىل أنقاضها ،وفق املخطط
«اإلرسائيلي» ال�ذي فض�ح قب�ل ع�دّة
أشهر».
وكانت املحكمة العليا «اإلرسائيلية»
أصدرت قرارا ً به�دم قرية «أم الحريان»
وإقامة مس�توطنة «حريون» اليهودية
على أنقاضها ،ما أث�ار ردة فعل غاضة
وواسعة النطاق يف جميع أنحاء الدّاخل
الفلس�طيني ،واس�تنفر املؤسس�ات
الحقوقي�ة املحلي�ة والدّولي�ة وعرشات
املتضامنني الذين زاروا القرية مؤخراً.

�ألهم قطعان «دفع الثمن» �إحراق منازل وم�ساجد وكنائ�س� ،آخرها حرق الر�ضيع دواب�شة و�أبيه وجرح �أمه

الكي��ان يحذر «اإلس��رائيليين»
من الس��فر لـ 33دولة خش��ية إقبال «إسرائيلي» كبير على شراء كتاب يدعو لقتل الفلسطينيين
 خاص:استهدافهم

\

 -خاص:

أص�درت «هيئة مكافحة اإلره�اب» يف الكيان اإلرسائيلي ،االثنني ،إنذارا ً
إىل اإلرسائيليني حذرتهم فيه من القيام بزيارات لثالث وثالثني دولة تحس�با
لتعرضهم إىل هجمات.
ووف�ق م�ا أوردت اإلذاعة اإلرسائيلية العامة فإن م�ن بني الدول املدرجة
على القائمة لتحذير اإلرسائيلية من الس�فر إليها عش�ية حلول أعياد رأس
السنة العربية الجديدة كل من كندا وأسرتاليا ودول يف أوروبا الغربية.
وبحس�ب اإلذاع�ة فإنه «يخشى أن تتعرض أهداف يهودي�ة وإرسائيلية
لهجمات من جانب عنارص تنظيم الدولة اإلسلامية (داعش) بعد أن تدربوا

حظ�ي كتاب خطه أح�د قادة املس�توطنني يدعو
في�ه لقت�ل الفلس�طينيني ب�رواج كبير بين القراء
اإلرسائيليين ،إذ نفدت نس�خه املعروضة يف املكتبات
ومراكز العرض يف وقت قيايس.
ويدع�و الكت�اب ال�ذي ألف�ه الحاخ�ام املتط�رف
«يوس�يف أليتس�ور» ونرش يف العام  2009وأس�ماه
«ت�وراة امللك» إىل القيام بعمليات ضد الفلس�طينيني،
حيث أحرق منذ صدوره  43مس�جدا ً وكنيس�ة ،كان
أوله�ا مس�جد أحرق يف بداي�ة كان�وا األول من نفس
العام ،تحت تأثري هذا الكتاب.
ويشري الكاتب إىل أنه طاملا لم ينعم اليهود بالهدوء،

فلن ينعم به الفلس�طينيون ،ويقول يف كتابه« :إذا لم
ينع�م اليهود بالهدوء فال ه�دوء للعرب ،إذا ما انترص
الع�رب علين�ا بالعن�ف فس�ننترص عليه�م بالعنف،
عىل النس�اء واألطف�ال والفتية وكبار الس�ن القيام
بعمليات أكثر عنفا ً تج�اه العنارص املعادية ،وعليهم
قطع الطرق والقيام بعمليات هادئة وعميقة».
ويظه�ر الكتاب س�يدنا داوود بمظهر من س�فك
دماء سكان األرض املقدسة من غري اليهود وأن الرب
وعد األنبياء م�ن اليهود بالقضاء على األغيار وعدم
الرأفة به�م ،وذلك يف محاولة للتأثير عىل الفتية من
املس�توطنني وإعطائهم الس�ند لقتل غريهم من غري
اليهود.
كم�ا يدع�و الكت�اب إىل القي�ام بهجم�ات ض�د
الفلس�طينيني ح�ال قي�ام الجي�ش أ َ ْو اإلدارة املدنية

بعملي�ات ض�د املس�توطنني مثل ه�دم املن�ازل غري
املرخصة.
وقام�ت ما بات�ت تعرف بجماع�ات «دفع الثمن»
بالعشرات من الهجمات املنظمة ضد الفلس�طينيني
من�ذ نرش ه�ذا الكتاب يف الع�ام  ،2009حيث ش�كل
ترشيعا ً ملهما ً للمستوطنني.
وأحرق�ت الجماع�ات آالف األش�جار وأحرق�وا
املركبات وألقوا الحارقات عىل منازل اآلمنني ودنسوا
املس�اجد والكنائ�س واألدي�رة ،باإلضاف�ة للتس�بب
بمقت�ل العرشات من الفلس�طينيني منذ ذل�ك العام،
وكان آخرهم اس�تهداف عائلة دوابش�ة بقرية دوما ً
جنوبي نابلس بحرق منزلهم ،ما تس�بب باستشهاد
األب وطفل�ه باإلضاف�ة إلصاب�ة األم وطفله�ا اآلخر
بجراح بالغة.
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الرئيس األسد :معظم الدول العربية تسير بحسب المقود األميركي واإلرهابيون األداة اإلسرائيلية الحقيقية كي نفهم السياسة
 متابعات:السعودية في الحرب
وفي السلم

أ ّكد الرئيس الس�وري بش�ار األسد،
أن اإلرهابيين ه�م األدا ُة اإلرسائيلي�ة
الحقيقيّ�ة وأن م�ا يقوم�ون به أخطر
بكثري مما تقوم به «إرسائيل».
وق�ال الرئي�س الس�وري يف مقابلة
م�ع قناة «املن�ار» :ل�و لم يك�ن هناك
أمل بالنرص لدى الش�عب ول�و لم يكن
هناك دعم شعبي ،ملا صمدت سوريا 4
سنوات ونصف ،وإن لم يكن لديك دعم
ش�عبي فال قيم�ة ألي توجه س�يايس
أو وطن�ي لتتبن�اه ،و»ه�ذا األم�ر هو
الذي ش� ّكل الحافز ملواجهة اإلرهابيني
واملخطط الذي وضع لرضب س�وريا»،
مش�ددا ً عىل أن االعتم�اد األوّل هو عىل
الشعب الس�وري ومن ث ّم عىل أصدقاء
سوريا يف املنطقة والعالم.
وح�ول الحدي�ث ع�ن ّ
أن األزم�ة
السورية وصلت إىل الربع ساعة األخري،
ق�ال «ال يمكنن�ي الق�ول إنن�ا وصلن�ا
إىل الرب�ع س�اعة األخرية حت�ى يتوقف
أس�اس املش�كلة يف س�وريا التي تبدو

معقدة وفيه�ا تفاصيل كثرية ،فعندما
نص�ل إىل املرحل�ة الت�ي تتوق�ف فيها
ال�دول املنغمس�ة بالتآمر عىل س�وريا
وس�فك دم الشعب السوري من تقديم
امل�ال والسلاح لإلرهابيين نس�تطيع
الق�ول إنن�ا وصلن�ا إىل الرب�ع س�اعة
األخرية» ،مشددا ً عىل أنه عندما يتوقف
الدع�م الخارج�ي لإلره�اب تصب�ح
مكافحة اإلرهابيني أس�هل ،معتربا ً أنه

مقتل شرطيين وإصابة 24
بتفجير في مصر

يف الج�و الع�ام هناك تح�وّل ولكن هذا
التحوّل يشء والوصول إىل نهاية األزمة
يشء مختلف.
واعتبر الرئي�س بش�ار أن املس�ا َر
الس�يايس لك�ي يكون ل�ه تأثير ال ب ّد
أن يك�ون بني قوى سياس�ية س�وريّة
مس�تقلة وتنتم�ي للش�عب الس�وري
و»ليس كما نراه اآلن يف كثري من القوى
املرتبطة بالخارج ماليا ً وسياسياً».

وع�ن االعت�داءات اإلرسائيلي�ة عىل
الس�يادة الس�ورية قال األس�د «األداة
اإلرسائيلي�ة الحقيقيّ�ة األه�م م�ن
الع�دوان اإلرسائييل هم اإلرهابيون وما
يقوم�ون ب�ه أخط�ر بكثري مم�ا تقوم
ب�ه إرسائي�ل من وق�ت آلخر م�ن أجل
دعمهم» ،وأض�اف «إذا أرادنا مواجهة
إرسائي�ل علينا مواجه�ة أدواتها داخل
س�وريا وال بد من حس�م هذا املوضوع
داخل سوريا وبعدها لن يتجرأ أحد عىل
سوريا ال إرسائيل وال غريها».
وأش�ار إىل أن األمريك�ي يرت ُك األمو ُر
تسري باتجاه الفوىض وإضعاف الدول،
ليس فقط سوريا وحتى حلفائه ومنها
تركي�ا ريثم�ا يكون هن�اك واقع جديد
يخدم مصالحه.
وردا ً على حديث األردن ع�ن إقامة
منطق�ة عازل�ة ،قال»عندم�ا تتح�دث
دولة أو مس�ؤول م�ا ،علينا أن نس�أل
ما مدى اس�تقاللية هذا املس�ؤول لكي
يعبر عن رأيه» ،الفتا ً إىل أنه «حتى اآلن
معظم ال�دول العربية تسير بحس�ب
املقود األمريكي ،وليس لديها أي دور».

«فاحت» وكروز «ن�صر» ..جديد �صورايخ �إيران

 -متابعات:

قت�ل عنصران من الرشط�ة املرصي�ة وأصي�ب آخ�رون ،االثنني،
باس�تهداف باص كان يقلهم بعبوة ناسفة يف محافظة البحرية شمال
جمهورية مرص العربية.
وأوضح�ت مصادر ،أن عنارصَ اس�تهدفوا أتوبيس�ا ً تابعا ً للرشطة
بالقرب من قناطر إدفينا دائرة مركز رشطة رش�يد بعبوة ناسفة ،ما
أسفر عن مقتل عنرصين وإصابة  24آخرين».

«إسرائيل» تخشى وصول «فاتح
 »313إلى حزب اهلل

داعش يعلم األطفال الذبح
بقطع رأس دُمى!!
 -خاص:

 متابعات:نشر عدد من عنارص تنظيم «داعش» اإلرهابي ،فيديو عىل مواقع
التواصل االجتماعي يظهر فيه طفل ال يتجاوزه عمره الثالث سنوات،
يقوم بقطع رأس دمية بسكني حاد.
ويظه�ر الفيديو التي ال تتج�اوز مدته  30ثانية ،طفالً يرتدي الزي
األس�ود الخاص بالتنظي�م داخل حجرة عىل حوائطه�ا أعالم التنظيم
السوداء يقوم بقطع رأس دمية بالسكني أثناء تشغيل أناشيد التنظيم
وشخص يصيح قائالً :تكبري الله أكرب”.

أعربت مصادر أمني�ة يف «إرسائيلية» عن
خش�يتها م�ن أن يص�ل الص�اروخ اإليراني
الجدي�د إىل حزب الله ،إذ أنه قادر عىل إصابة
أي م�كان يف «إرسائي�ل» ،بحس�ب ما ذكرت
اإلذاعة العربية.
وق�د كش�فت إي�ران النقاب ع�ن صاروخ
أرض أرض جدي�د قال�ت إنه ق�ادر عىل قصف
األهداف بدقة وإن مداه يصل إىل  500كيلومرت.
وذكرت أن لهذا الصاروخ الذي أطلق عليه
اس�م فات�ح  313مح�ركات تعم�ل بالوقود
الصلب وأجهزة استشعار تزيد من دقته.

وأكد وزي�ر الدفاع اإليراني العميد حسين
دهق�ان أن الق�درات العمالني�ة والتكتيكي�ة
لق�وات الجي�ش والح�رس الث�وري س�تزداد
بصورة ملحوظة باس�تخدام ص�اروخ كروز
«نرص» الذي يطلق جوا ً من الطائرات املقاتلة.
وق�ال العمي�د دهقان :أن ه�ذا الصاروخ
ويف ض�وء احتوائه عىل باحث راداري يحظى
بدق�ة عالي�ة يف إصاب�ة وتدمير األه�داف
املطلوبة ،وبع�د اإلطالق لن يكون بحاجة إىل
دعم ،وبإم�كان الطائرة املقاتلة التي تطلقه
االبتعاد رسيعا عن منطقة الخطر.
وأوض�ح أن منظوم�ة ص�اروخ ك�روز
«نصر» يمك�ن نصبه�ا واس�تخدامها يف
مختلف أنواع املقاتالت.

صحيفة « :»AWDتسريبات «ويكيليكس» جاءت
في إطار صراع األجنحة بين آل سعود
 خاص:قال موقع صحيفة «ّ »AWD
إن الجيش اليمني
اإللكرتون�ي أعلن أنه اخرتق بيانات موقع الوزارة،
وب�دأ بترسيبه�ا قبل نرشه�ا عبر «ويكيليكس».
ووضع�ت احتماالت تتجه بين أن يكون الترسيب
قام به أفراد م�ن موظفي الوزارة ،أ َ ْو ّ
أن مجموعة
دخلت إىل وثائق الجيش اليمني االلكرتوني.
َ
يكون للمخاب�رات التابعة
االحتما ُل اآلخ�ر ،أن
ل�دول «معادي�ة» للمملكة دور ،كإيران وس�وريا،
إال أن ه�ذا االحتمال بدا ضعيفاً؛ ألن «ويكيليكس»
نشرت وثائ�ق ع�ن ه�ذه ال�دول كما نشرت عن
الس�عودية ،كما أن ه�ذه الدول تعارض سياس�ة
الرياض علنا ً وال تحتاج إىل مثل هذه الوثائق لتثبت
وجهة نظرها.

واالحتمال الثالث ،بحس�ب « ،»AWDيمكن أن
يكون من قبل املنافسني من دول خليجية (كقطر
مثلاً) باإلضاف�ة إىل تركي�ا ،والت�ي تؤك�د مرارا ً
َ
إنفاق مبالغ مالية فضالً عن الجهود
استعدادها
السياسية من أجل الوصول إىل أهدافهم.
االحتم�ال الراب�ع ،يتمث�ل ب�أن تك�ون أجهزة
االس�تخبارات الغربية واإلرسائيلية قد تمكنت من
الحص�ول على الترسيب�ات ،إال أن مصالح الكيان
ودعمه املس�تمر للسلطات الس�عودية ال يتطابق
مع هذا االحتمال.
روس�يا والصني هما االحتم�ال الخامس ،وفق
ما تشري إليه الصحيفة ،حيث تزامن الترسيب مع
رفع أس�عار النفط باإلضاف�ة إىل عقوبات االتحاد
األوروبي ضد روسيا بسبب األزمة األوكرانية.
ورجح�ت الصحيف�ة احتماال ً سادس�اً ،وهو أن

يك�ون الترسي�ب
حاصلاً م�ن الداخل ،بس�بب
الرصاع عىل السلطة بني أبناء آل سعود ،خصوصا ً
بع�د إزاحة امللك س�لمان ويل العه�د يف حينها األمري
مقرن ب�ن عبدالعزيز ،ووزير الخارجية الس�عودي
الراحل األمري س�عود بن فيصل من مناصبهما بعد
أربع�ة عقود م�ن الخدم�ة ،والتي يمك�ن أن تؤدي
إىل تصفية حس�ابات داخل القصر امللكي ولتكون
الوثائق املترسبة ،سبيالً للضغط عىل امللك سلمان.

رضا حرب *
نتيجة للتعقيدات يف العالقات الدولية وتش�ابك المصالح ليس من الس�هل وضع
تعريف محدد للسياس�ة الخارجية ،يف الحرب والس�لم ،إال أن المراقب ال يحتاج إىل
عبقري�ة يف الفكر والتحليل الس�يايس حتى يتوصل إىل حقيق�ة تقول بالمواءمة بين
السياس�ة الخارجية والسياسة الداخلية .السياس�ة الخارجية هي انعكاس للسياسة
الداخلية وطبيعة النظام والبيئة واأليديولوجيا والقيم واألفكار ،والعكس صحيح.
ومن المعروف أن السياسة الخارجية التي تنتهجها الدول يف عالقاتها مع الدول
األخرى تهدف إىل تحقيق األهداف الوطنية ،إما بالدبلوماس�ية أ َ ْو بالحرب .وبما أن
الدبلوماس�ية والحرب الذراعين األساس�يين يف العالقات الدولي�ة ،فبالتايل ،يف حالة
الس�لم تحتاج الدول�ة إىل عقول تنتج خط�ط عمل ومبادرات واستراتيجيات بناءة
للتفاعل مع الدول األخرى عىل أساس وجود مصالح مشرتكة .يف الحرب تتغير اللغة
والوسائل وتكون العقيدة العسكرية أ َ ْو العقيدة القتالية هي العامل األبرز.
السياس�ة الخارجية األمريكية ،عىل سبيل المثال ،يكتنفها بعض الغموض احيانا ً
بس�بب التضارب بين الخطاب السيايس والنوايا .صحيح أن الواليات المتحدة تتكلم
عن الديموقراطية وحقوق اإلنس�ان وحرية التعبير وتطلق ش�عارات لها جاذبيتها
كـ»القضي�ة العادل�ة» و»القضية النبيلة» ،إال أن الهدف األس�ايس الذي تس�عى إىل
تحقيق�ه هو «المصالح» بغض النظر عن طبيعة النظام والوس�ائل لدرجة أن جون
فوسرت داالس قال «ليس للواليات المتحدة أصدقاء ،بل مصالح».
يف الحال�ة الس�عودية فان األم�ر ال يكتنفه أي غم�وض أ َ ْو تعقي�دات ألننا نفهم
كي�ف نش�أ نظام آل س�عود والعوامل التي س�اعدت على بقائه والبيئ�ة الحاضنة
واأليديولوجي�ا المحرك�ة له والنوايا الخبيثة .العقل الس�عودي بش�قيه الس�يايس
والديني تحكمه الش�هوات الجنس�ية فانت�ج «جهاد الن�كاح» واالغتصاب الجماعي
واالس�تعباد الجنيس وبيع النساء لبيوت الدعارة يف تركيا ،وتحكمه غريزة التوحش
فجم�ع كل الوحوش البرشية لتفعل ما تفعله يف س�وريا والعراق ،وتحكمه غريزتي
الحقد واالنتقام فانتج العدوان الوحيش عىل اليمن .المتابع للس�لوك السعودي يرى
ب�كل وضوح أن العقي�دة القتالية هي باألح�رى عقيدة قتل .الس�عودية ال تمارس
القتال بل تمارس القتل ،وقد تفوقت عىل الصهيونية والنازية يف كثير من المحطات.
عىل احدى المحطات التلفزيونية قال أحد «المفكرين» الس�عوديين أن السعودية
قادرة عىل تجنيد مليون انتحاري خالل س�اعات .طبعا ً هذا ممكن ،وممكن جداً ،ألن
هذا الش�عب ال�ذي يميش خلف قيادته بهذه الحماس�ة ،ه�و يف الحقيقة منتج محيل
انتجته طبيعة النظام والنهج التكفيري الذي يدرس يف مدارس األطفال والثانويات
والجامعات ،ويف المس�اجد .صدق أ َ ْو ال تصدق ،المتدين الوهابي الذي يقيض معظم
وقته يف المس�جد ال يختلف عن الوهابي العلماني الذي يقيض معظم وقته يف أماكن
الدع�ارة يف بانك�وك وغيره�ا .وكالهما ال يختلف�ان عن رجل الدين ال�ذي يدعو إىل
«الجهاد» يف س�وريا ويالحق الش�قراوات يف ش�وارع لندن أ َ ْو عن الشاب السعودي
الذي حمل معه إىل ساحة «الجهاد» شنطة فيها أرقى المالبس الداخلية لحور العين.
كله�م يفتقدون للح�س األخالقي واإلنس�اني وكلهم إنتاج طبيع�ي للنظام والفكر
الوهابي.
يف أول زيارة لوزير الخارجية الس�عودي عادل الجبير إىل موس�كو ،انتج العقل
النجدي فرضية «ال مكان لألسد يف مستقبل سوريا» .الفرضية تفتقر إىل الحد األدنى
م�ن العقالني�ة التي تتطلبها الدبلوماس�ية يف طرح القضايا .ه�ذا الدبلومايس الذي
تخرج من الجامعات األمريكية والذي كان سفيرا ً يف أهم عاصمة من عواصم القرار
يف العال�م ال يفهم أن البيعة قبل التعيين وليس بعد التعيين .هو يريد أن يفرض عىل
الشعب السوري رئيس ثم يقف الشعب مصطفا ً كالغنم لمبايعته .هذا هو القصد من
القول أن السياسة الخارجية انعكاس للسياسة الداخلية.
م�ن هذا المنطلق ال نرى غرابة يف ظهور تيار واس�ع يف الغ�رب ينظر إىل الدولة
الوهابي�ة عىل انها «مركز الرش الكوني» و»دول�ة اإلرهاب» و»أم اإلرهاب» وان هذا
المذهب الوهابي التكفيري يجب اس�تئصاله ألنه «العدو المشرتك» للبرشية جمعاء.
ه�ذا التح�ول يف النظرة إىل الس�عودية يكلفها مئات الماليين من الدوالرات س�نويا ً
تدفعه�ا لشركات متخصص�ة يف العالق�ات العامة يف واش�نطن كرشك�ة «قورفيز
 »QORVISلتبيي�ض س�معة المملك�ة الوهابية .الملف�ت أن التي�ار الوحيد الداعم
للسعودية يف واشنطن هو نفس التيار الذي يعارض االتفاق النووي.
التحوالت الكربى
ال يختل�ف اثنان يف توصيف المش�هد العام عىل امتداد المنطقة الرشق أوس�طية
عىل انه مرتبط بتحوالت دراماتيكية متسارعة تطال يف األساس نظام القطب الواحد
ويؤسس لنظام عالمي جديد يرتكز عىل مبادئ جديدة «أكثر إنسانية» تشكل ك ٍل من
روسيا والصين وإيران أهم أقطابه.
لماذا هذا التحول؟
بعد التخلص من إرث المحافظين الجدد عادت السياس�ة الواقعية لتكون عصب
توجه�ات أوباما يف المنطق�ة الممتدة من الرشق األوس�ط إىل بحري جنوب ورشق
الصين والكوريتين ،ونحو وس�ط آسيا والقوقاز ورشق أوربا ،وهذا التوجه الجديد
يف استراتيجية أوباما لم يكن خيارا ً بل فرضته تحديات يف وس�ط آس�يا حيث بدأت
تتش�كل بيئات واس�عة لإلرهاب الوهابي ،وجنوب رشق آسيا حيث يحتدم الرصاع
ح�ول بح�ر جنوب الصي�ن ،وااله�م أن الره�ان عىل كرس إي�ران س�قط بالرضبة
القاضي�ة .ه�ذه التحوالت أثارت رع�ب مملكة اإلره�اب ألن االس�تدارة األمريكية
تعن�ي تخيل الواليات المتحدة عن دوره�ا الوظيفي يف صناعة «حروب الوكالء» من
خالل اإلرهاب الوهابي المتعدد الجنس�يات ،وبالتايل تفقد اهميتها يف االستراتيجية
األمريكية .اعتقدت السعودية أن عدوانها الوحيش عىل اليمن وشعب اليمن يمكن أن
يضعه�ا من جديد عىل خارطة توازن القوى أ َ ْو يق�ود عىل األقل إىل «الوضع الراهن
 »STATUS QUOوف�ق تعري�ف هانس مورغنثاو أ َ ْو يدف�ع أوباما إىل إعادة النظر
يف استراتيجيته .صحيح أن الصورة ال تبدو واضحة إال أن التوجه الجديد يمكن أن
يقود إىل تمزيق السعودية داخليا.
العقل الس�يايس الس�عودي غير القادر عىل فهم التحوالت واس�تيعاب المعادلة
الجيوسياس�ية «س�وريا خط الدف�اع األول عن حزب اهلل ،وح�زب اهلل خط الدفاع
األول ع�ن طهران ،وطهران خ�ط الدفاع األول عن موس�كو» ،بالتأكيد ال يمكن أن
يفهم معنى هرولة وزراء خارجية الدول الكربى إىل طهران.
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كلمــــــة أخـــــيرة

اليمن وموقعها من
مشروع االستعمار

إغضب لنفسك
أحبك يا عبد اهلل
لنفسك غاضب
وعلى نفسك غاضب
رشاشك يعقد قمته منفرد ًا
ونعالك في قمتهم
إصفعهم عبد اهلل بأرض نعالك
يخرج تأريخ عقارب

صالح علي المقطري
كم�ا نعل�م ،ف�إن الـيَـمَ َ
ـ�ن
ً
منعزلة عن دائرة الرصاع
ليست
يف املنطق�ة والعا َل�م ،ول�ذا نرى
م�ن الضرورة أن نتن�او َل م�ن
ب�اب التوضي�ح والرب�ط صورة
ً
عامة للصراع يف املنطقة وحول
املشروع ال�ذي ي�دور يف فلك�ه
اليوم..
يف الب�دء نلتف�ت ملس�ألة
هام�ة ،وهي ((مشروع الرشق
األوس�ط الكبير أ ْو الجدي�د))،
باختص�ار رسيع ،يمك�ن القول
بأن�ه تراك�م تأريخ�ي ل�دول
االس�تعمار ال�ذي تق�ف يف قمتها أمري�كا ،وهو تراك�م ملجموع
األنشطة االس�تخباراتية والبحثية واملخططات األمنية والدينية،
والدراس�ات السيس�لوجية واالستراتيجية والجيوسياس�ية
والديمغرافية يف املنطقة خالل عقود عدة ،والذي كان يف مجملها
تحول يف سياس�ة الدول اإلمربيالي�ة وموقفها يف املنطقة باتجاه
أش�د رضاو ًة م�ن ذي قب�ل ،وأكث�ر عمقاً ،لك�ن بأل�وان جديدة
وباعتم�اد أكثر على األدوات املحلية وعىل مبررات الوجود التي
تصنعها أجهزة املخابرات.
املشرو ُع ُ
يصــــبُّ يف مجمل�ه باتجاه تأبيد الس�يطرة عىل
ث�روات املنطقة ،والتمكن م�ن اإلدارة والتوجي�ه يف إطار خدمة
املصال�ح اإلمربيالية ،سياس�يا ً واجتماعيا ً واقتصادي�ا ً وفكرياً،
واستمرار الهيمنة عىل املوقع االسرتاتيجي الهام للمنطقة.
الرئي�س بوش الثاني ووزيرة خارجيت�ه رايس ،كان لهم دو ُر
إعلان هذا املشروع يف ذات الفترة من احتالل الع�راق ،وهو يف
اإلجم�ال يهدف إلعادة ف�رز البلدان يف العالم العربي عىل أس�س
طائفي�ة وعرقي�ة ،والتي يف كنفه�ا تتفجر ُك ّل أن�واع الرصاعات
اإلثني�ة ،األم ُر الذي يدخل الش�عوب العربية املس�حوقة والثائرة
يف دائرة رصاع اس�تنزايف كش�عب فيما بينه البني ،أ ْو كش�عب يف
مواجهة شعب آخر ،وهو األمر الذي يفقدهم مع الوقت قدراتهم
وإمكانياته�م العس�كرية واملعنوي�ة والبرشي�ة واالقتصادي�ة
واألخالقيةُ ،
صوصا ً تلك ا ُمل َش� ِّك َلة (بضم امليم) خطرا ً حقيقيا ً
وخ ُ
لوجودية االحتالل اإلرسائييل.
يف ذات الس�ياق ،يكش�ف وزير الخارجية األسبق لجمهورية
مصر ،االتفاق الذي دار بين الحكومة األمريكي�ة وبني القيادة
العليا لتنظيم اإلخوان املسلمني الدويل ،وهو القائم عىل مرتكزات
ثالثة :تحويل الرصاع يف املنطقة كرصاع س�ني ش�يعي طائفي،
وعرب�ي إيراني كصراع قوميات ،وك�ذا توجيه الصراع باتجاه
محور املقاومة واملمانعة الذي تتزعمه روسيا والصني وهو ذات
املحور الذي تتواجد فيه املقاومة اللبنانية والفلسطينية وسوريا
وإيران كجزء رئيس منه ،وأخريا ،عدم مساس املصالح األمريكية
األوروبية يف املنطقة وأهمها إرسائيل ،محور االس�تعمار وقاعدة
مشاريعه يف املنطقة ..اآلن السؤال الذي يتبادر :ما هو املقابل؟!!.
املقاب�ل كما يجيب الوزير نفس�ه ،هو عم�ل الواليات املتحدة
األمريكية لتس�هيل وصول جماعة اإلخوان إىل الس�لطة يف الدول
العربية واإلسالمية.
قد ينظر البعض للمس�ألة عىل أنها س�يطرة لنظرية املؤامرة
عىل الطرح ،وهنا لن نأخذ املس�ألة كضرورة لإلثبات أ ْو النفي،
إذ أننا نتمس�ك بما يقدمه الواقع نفسه من حقائق ،ومع صحة
أ ْو عدم صحة ما طرحه الوزير -والذي لم نعرضه منه إال ش�يئا ً
سيرا ً جداً -فالواقع أمامنا لنراه ولنعرف ..الجدير بالذكر أيضاً،
هو الكتاب الذي نرشته وزيرة الخارجية السابق ألمريكا هيالري
كلينتون والذي أس�مته الق�رارات الصعبة الصادر يف نهاية العام
 2013تقريبا ،والكتاب يعد كش�هادة تفضح العالقة بني النظام
األمريكي العميق وبني اإلخ�وان والقاعدة وداعش ،وكذا دورهم
يف مرص ُ
خ ُ
صوصا ً فرتة حكم مريس واجراءات تدخلهم بعد ثورة
يولي�و التي أطاحت باإلخوان ،وكذا دورهم يف ليبيا وحول أحداث
القنصل وتفجري السفارة األمريكية ...إلخ من التفاصيل الهامة.
املهم يف األمر هو دراس�ة السياق التأريخي لألحداث منذ أكثر
من عقدين ،ثم دراستها وتركيب خيوطها والخروج بفهم معني
أنت بنيته.
من�ذ س�نوات دخلت الع�راق يف إطار س�يناريو جديد هو هذا
املشروع -ال�ذي كان قد ابت�دأ فعلي�ا ً يف مراحل س�ابقة منه يف
أفغانس�تان وباكس�تان :تنظي�م القاع�دة -من�ذ ب�دء االحتالل
األمريك�ي الثاني ،من وقته�ا بدأت جلية تزايد ح�دة الرصاعات
الطائفية يف العراق واملنطقة ،بل ورصاع القوميات كذلك ،ووصل
الع�راق ملا وصل إليه اليوم ،من قبلها كان�ت لبنان ،كذلك نعيش
اآلن أمامن�ا واقع س�وريا ،والتي فيها اس�تجالب ل�كل املرتزقة
واملأجوري�ن م�ن جميع أنحاء العالم وعىل رأس�هم رشكة (بالك
ووتر) وكل أش�كال الح�ركات اإلرهابية الفاش�ية ..ليبيا ،وهي
نم�وذج حي ملا يفعله الناتو (حلف ش�مال األطليس) حني يدخل
بل�دا ً م�ا ألي مبرر .أَيْـضا ً مصر ونوعا ً م�ا تونس ،ول�و ركزنا
على ه�ذه األح�داث يف إطار واح�د ورابطن�ا خيوطه�ا لوجدنا:
((مرشوع الرشق األوس�ط الكبري)) سنجد كذلك مرشوع برنارد
لوي�س (الس�يايس الصهيوني) واملقدم للكونغ�رس األمريكي يف
س�بعينيات القرن املايض ،وليس بالضرورة أن يكون بصورته
تل�ك لكن بطريقة أ ْو بأخرى يصب يف غرضه الرئييس :اس�تنزاف
املنطقة برشيا ً وتقليص العدد البرشي إىل الثلث.
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مظفر النواب

مقاتل يرفع العلم اليمني على مشارف نجران

المستنقع :كيف سيكسر اليمن
ظهر السعودية؟
المسيرة – خاص:
ُ
تكش�ف األيّا ُم أن السعودية
واإلم�ارات ق�د تو َّرطت�ا ـ�ـ
مأزق
باملعنى العس�كري ــ يف
ٍ
ل�ن يس�هُ َل الخ�روجُ من�ه،
وس�تكو ُن كلفتُ�ه وتداعياتُ�ه
أضخ� َم بكثير مم�ا تص�وّر
الغزاة.
ويؤك�د اإلعالم�ي العرب�ي
الش�هري عامر محسن يف مقال
له نُشر يف مواقع عربية كثرية
أن األي�ا َم القادم�ة ستكش�ف
للسعوديني واإلماراتيني معنى
أن تحاو َل غ ْز َو منطقة جبلية،
َ
ُ
مس�احة
تف�وق مس�احتها
س�وريا ،تعُ �جُّ بالسلاح ،وال
يتّفق أهلها وغالبية شعبها إلاّ
عىل معاداة آل سعود.
ويشريُ إىل أن اإلعال َم العربي
املهيمن ه َّلل النتصارات تحالف
أن صنع�ا َء قد أصبحت يف متناول اليد ،وغ ّ
الع�دوان ومرتزقته يف الداخل يف عدن ،معتربا ً ّ
طى ــ
بالطب�ع ــ عىل مجازر ُ
الغزو ،من دون أن يك ّل َ
ف َ
نفس�ه تربيره�ا ،مخفيا ً أخبا َر مئات الغارات
عدن إىل ركام ،والحصار ،وقصف املستشفيات واألعراس ومخيمات
التي أحالت أحيا ًء كاملة يف ٍ
الالجئني.
ولف�ت محس�ن إىل أنه لم يع�د باإلمكان تجاهل عرشات التس�جيالت الت�ي ينرشها اإلعالم
الحربي والجيش الـيَـمَ ـني ،وتظه ُر خسائر كبرية لقوات الغزو ،وعرشات املدرعات اإلماراتية
والس�عودية وه�ي مدمّ رة أو يف يد «أنص�ار الله» ،إضافة إىل زعم الـيَـمَ ـنيني إس�قا َ
طهم أربع
مروحيات «أباتيش» ،تم توثيق حالة منها عىل األقل ،حد قوله.
وأكد الكاتب عامر محسن أن السعودية اعرتفت يف حربها مع أنصار الله عام  2009بمقتل
 130م�ن جنوده�ا واضطرت إىل الهرول�ة يف آخر األمر بحثا ً عن تس�وية تنه�ي الحرب ،واآلن
املس�ألة واضحة يف جي�زان ونجران ولن تتمكن الس�عودية من إنهاء الرضب�ات ضد مواقعها
ومد ّرعاته�ا حتّى تنرش عددا ً كبريا ً من وحدات املش�اة ،عىل القم�م وبني الجبال ،تمنع «أنصار
الله» من التح ّرك بحرية ،ومن نصب املنصات الصاروخية ،ورضب األهداف السعودية براحة.
وق�ال :إن أفراد الجيش امللكي الس�عودي ،وهذا هو اليشء الوحي�د املؤكد ،لن يخوضوا هذا
الن�وع من حرب الغوار ،وإن الوثائق الس�عودية املرسبة عن هروب عنارص «الحرس الوطني»
(وه�و ،يف املبدأ من «أكفأ» التش�كيالت الس�عودية) ،وع�دم التحاقهم بوحداته�م يف الجنوب،
توضح الفرق بني الطرفني.
واختت�م محس�ن مقاله بالقول« :الحرب ض�د الـيَـمَ ـن قد زادت من م�آيس البلد املنكوب،
وارتكبت مجازر وأش�علت معار َك مدن يس�قط فيه�ا الضحايا األبرياء وَيواج�ه الـيَـمَ ـنيون
ً
ٍ
هائل�ة ،من بينها بن�اء النظام الس�يايس ،وتحقي�ق التوافق الوطني ،وح ّل مس�ألة
تحدي�ات
ّ
ولكن األكيد هو أن العدوان األجنبي ،واملغامرة العسكرية ومن تو ّرط فيها ،ستعودان
الجنوب،
وباال ً عىل الغزاة.

