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

تمكَّن أبطاُل الجيش واللجان الشـعبية وبالتعـاون مع أَبْنَــاء 
محافظـة إب، يوم أمس، مـن تطهري مديرية العديـن بالكامل من 

عنارص القاعدة ومرتزقة الُعـْدَوان.
وقالـت مصـادُر محلية باملديرية إن تلك العنـارص الذت بالفرار 
وذلـك بعـد اشـتباكات ومواجهـات داميـة اسـتمرت لعـدة أيـام 
حـاول فيها مرتزقة الُعــْدَوان إعادة تموضعهـم وإعاقة تحركات 
الجيـش واللجـان الشـعبية مسـتغلني اإلرجاَف اإلعالمي لوسـائل 
قـوى الُعـْدَوان بتقدُّم ما يسـمى باملقاومة يف عـدد من محافظات 

الجمهورية.

وحاولـت تلـك العنـارُص يف الفرتة املاضيـة التمرُكـَز يف مديرية 
العدين بإب وبعض املناطق لكن الجيش واللجان الشعبية وأَبْنَــاء 
إب الرشفـاء عملـوا عـى تطهري تلـك املديريـات بما فيهـا العدين 
بالكامل، وولت تلك العنارص اإلْجـَرامية تجر وراءها أذيال الهزيمة.

وبـدأت املواجهات بني الجيش واللجان الشـعبية من جهة وتلك 
العنارص اإلْجـَرامية من جهة أخرى، يف منطقة مشـورة، واستطاع 
الجيش واللجان الشـعبية السـيطرة عى املنطقـة فيما فر عنارص 
القاعدة واملرتزقة إىل مدينة العدين وجبالها وذلك قبل أسابيع، لكن 
الجيش واللجان الشعبية فرضوا سيطرة كاملة عى املدينة والجبال 

املحيطة بها.

كما تقدم الجيش واللجان الشـعبية بشكل كبري يف جبهة بعدان 
رغم الدعم الذي وصل ملليشـيا القاعدة ومرتزقة السعودية وبأنواع 
عدة من األسـلحة الثقيلة واملتوسـطة والخفيفـة والغطاء الجوي 
إال أن املواطنـني والجيـش واللجان اسـتطاعوا التغلب عى مرتزقة 
السـعودية وتقدموا يف جبهة بعدان وسـيطروا عى الجبال املحيطة 

بها.
وحاولـت مليشـيا القاعدة ومرتزقة السـعودية إثـارة الفوىض 
وإقـالق السـكينة العامـة يف محافظـة إب، حيث فتحـت جبهتني 
األوىل باتجاه العديـن واألخرى يف بعدان لكنهم محاوالتهم تلك تبوء 

بالفشل.

وكيل األمين العام لألمم المتحدة: 
القصف المكثف على صنعاء مقلق 

على أمن وسالمة فريق األمم 
المتحدة الدوليين والمحليين

  - متابعات: 
أكَّـَد رئيُس اللجنـة الثوريـة العليا محمد عـيل الحوثي أن 
بالَدنا تعيُش مرحلًة صعبًة للغاية لم يسـبق لها مثيٌل عى مر 
التأريخ؛ بسـبب الحصار املطبق والُعـْدَوان الهَمجي الغاشـم 

من قبل الُعـْدَوان السعودي األمريكي.
ودعـا الحوثي خالل لقائه أمس بوكيـل األمني العام لألمم 
املتحـدة للسـالمة واألمن بيـرت درينن ومدير األمن والسـالمة 
لألمم املتحدة فليبو واملنسق اإلنساني لألمم املتحدة بالـيَـَمـن 
يوهانـس فان ديـر كالو والوفـد املرافق لهم للقيـام بزيارات 
ميدانية إىل ميناء الحديدة للتعرُّف عى مدى االسـتقرار األمني 

يف املناطق التي هي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية.
 ولفـت الحوثـي إىل أن االسـتقرار األمنـي يف تلـك املناطق 
ليس محض الصدفة وإنما نتيجة للجهود الكبرية التي يبذلها 
الجيـش واللجـان لتوفـري األمن ألَبْنَـــاء الشـعب الـيَـَمـني 

وفريـق األمـم املتحـدة.
وأشـار رئيُس اللجنـة الثورية العليا إىل عَدم االسـتقرار يف 
املناطق التي تسيطر عليها قوى اإلرهاب من داعش والقاعدة 
ومرتزقة الخارج.. مستشهداً بما حدث ملكتب الصليب األحمر 
بمحافظة عدن التي سـيطرت عليهـا القوى اإلرهابية بالدعم 
السـعودي األمريكي وسـيدفع العالـم جميعـاً رضيبة كبرية 
فيما إذا سـيطرت القاعدة عى املمر املائي الذي يسـتفيد منه 

ُكّل العالم.
وأشـاد رئيس اللجنـة الثورية العليا بموقـف وكيل األمني 
العام للشـؤون اإلنسانية اسـتيفن أوبراين أمام األمم املتحدة 
يف تصوير حجم معاناة الشـعب الـيَـَمـني والُعـْدَوان الغاشم 
الـذي اسـتهداف البنيـة التحتيـة والحصـار الظالـم.. مؤكداً 
التزامهـم الدائـم بالحوار كمطلب أسـايس وكثقافـة وكقيم 
ومبـدأ ثابت لن يتـم التخيل عنه وطبيعة انتهـاء أي حرب هو 

الحـوار.
من جهته تحدت وكيل األمني العام لألمم املتحدة للسـالمة 
واألمن مقدماً الشـكر ملا ملسـه مـن حفاوة االسـتقبال وكرم 
الضيافـة وإتاحـة الفرصة لـه بلقـاء رئيس اللجنـة الثورية 

العليا.
وقال: إن ما شـاهده مـن رضب مكثف عى بعض األماكن 
يف العاصمة الـيَـَمـنية، صباح أمس األربعاء، مقلق َكثرياً عى 
أمن وسـالمة فريق األمم املتحـدة الدوليني واملحليـني.. مبيناً 
الـدور اإلنسـاني لألمم املتحدة يف إيصال املسـاعدات للشـعب 

الـيَـَمـني.
ودعـا وكيل األمـني العام لألمـم املتحدة للسـالمة واألمن 
جميـع أطـراف املشـكلة يف الـيَـَمــن إىل رسعـة إيجـاد حل 
عـرب الحوار بما يضمـن نجـاة الـيَـَمـن مـن عواقب الحرب 
املسـتمرة، منوهاً بالجهود املبذولة والكبـرية من قبل الجيس 
واللجان الشعبية لفريق األمم املتحدة من التسهيالت يف إيصال 

املساعدات والتأمني.
وأضـاف أن الوضـَع األمني والتعامل امللمـوس كان عامالً 
أساسـياً يف قرار بقاء فريق األمم املتحدة يف إيصال املساعدات 
للشـعب الـيَـَمـني، موضحاً موقَف األمم املتحدة الواضح من 

داعش والقاعدة يف إدانة واستنكار أعمالهم اإلْجـَرامية.

تطهيــر منطقة الربيعة وســوق 
األحــد فــي مديريــة عتمــة من 

العناصر اإلجرامية 
تمكن أبطال الجيش واللجان الشـعبية يوم أمس األربعاء من 
تطهري منطقة الربيعة وسـوق األحـد يف مديرية عتمة بمحافظة 

ذمار من العنارص التكفريية ومرتزقة الرياض.
 كمـا تمكـن أبطـال الجيش واللجان الشـعبية مـن دحر تلك 
العنارص اإلرهابية من قرية الربيعة وسـوق األحد بعد مواجهات 
عنيفـة دكت فيهـا معاقلهـم وتم تكبيدهـم خسـائر فادحة يف 
األرواح والعتاد وسط تأييد شعبي كبري يف املنطقة لقوات الجيش 

واللجان الشعبية.
وذكـرت مصـادر خاصـة لصحيفة »صـدى املسـرية« أنه تم 
تحريـر عدد من أفراد الجيش واللجان الشـعبية كانوا محتجزين 
لـدى املرتزقة.. وما زال التقدم مسـتمراً حتى لحظـة كتابة هذا 
الخـرب باتجـاه منطقة الـرشم السـافل املحاذية ملنطقـة القفر 

محافظة إب لتطهريها من العنارص اإلْجـَرامية الدخيلة. 
وأكد أبطال الجيش واللجان الشعبية عزمهم عى مطاردة ُكّل 
فلول االرتزاق والعمالة وتطهري األرض منهم حتى آخر شـرب من 

أرض الـيَـَمـن. 

األحزاب السياسية المناهضة للعدوان 
تبارك انتصارات الجيش واللجان في 

العمق السعودي
  - خاص: 

باركـت الهيئُة التنفيذيـُة لتكتل األحزاب والتنظيمات السياسـية 
املناهضة للُعـْدَوان االنجازاِت واالنتصاراِت العسـكرية التي يحققها 
أبطال القوات املسلحة واللجان الشعبية الثورية يف العمق السعودي.

وأعلنـت الهيئة يف بيان لها حصلت »صدى املسـرية« عى نسـخة 
منه دعَمها الكامل واملطلق لتحركات الجيش واللجان الشـعبية عى 
الحـدود مع العدو السـعودي، مشـرية إىل أن تلك التحـركات تأتي يف 
سياق الشق العسكري من الخيارات االسرتاتيجية واستجابًة ملطالب 
جماهري الشعب الـيَـَمـني العظيم يف صد الُعـْدَوان والتوغل يف العمق 

السعودي.
وأشـار البيـان إىل أن نظـام العـدو السـعودي تجـاوز ُكّل القيم 
واملواثيق والرشائع واألعراف الدولية واإلنسـانية يف ُعـْدَوانه الغاشم 

عى بالدنا.
ودعـت الهيئة التنفيذيـة لتكتل األحزاب والتنظيمات السياسـية 
املناهضة للُعـْدَوان جماهريَ الشـعب الـيَـَمـني الصامد إىل مسـاندة 
القـوات املسـلحة واللجـان الشـعبية الثوريـة يف حربها عـى العدو 

السعودي ومرتزقته من األدوات املأجورة يف الداخل.

الحتاد الأوروبي يدين الهجوم ويوؤكد اأنه ي�سكل اإهانة للقانون الإن�ساين

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

  - متابعات: 
أدان االتحـاُد األوروبي الُهُجوَم الـذي تعرََّض له مكتُب 
اللجنـة الدولية للصليب األحمر يف مدينـة عدن، مؤكداً 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 الـيَـَمـن.
وكان مكتب اللجنة الدولية للصليب األحمر بمحافظة 
عدن تعـرض يوم االثنني املـايض العتـداء وعمليات نهب 
وسـلب ملمتلكاتـه من قبل مسـلحني مجهولـني، ما دفع 

اللجنة إىل سحب 14 موظفاً من موظفي املكتب.
وعلقت اللجنة الدولية للصليب األحمر أنشطتها يف مدينة 

عدن وذلك بعد اقتحام مكتبها يف املدينة من قبل مسلحني.
وتشـهد املدينة انفالتاً أمنياً كبرياً، حيث سيطر تنظيم 

القاعدة عى أجزاء واسعة من املدينة.
 وقالت ديبة فخر وهي متحدثة باسـم الصليب األحمر: 

إن املهاجمني احتجزوا موظفي املكتب تحت تهديد السالح 
ورسقوا سيارات ونقوداً ومعدات من مقر الصليب. مضيفة 
يف ترصيـح صحفي أن الصليب األحمر نقل أربعة عرش من 

موظفيه الدوليني بسبب الوضع غري اآلمن يف املدينة.
 وكان قـد تلقى الصليب األحمـر تهديدات ومضايقات 
مـن مرتزقـة الريـاض وأدواتهـم يف الداخـل عـى خلفية 
نشـاطه ونجاحه يف ملف األرسى، ويعـد الصليب األحمر 
من الوكاالت اإلغاثة القليلة التي تعمل يف عدن والـيَـَمـن 

بشكل عام.
التواهـي  مدينـة  عـى  القاعـدة  تنظيـم  ويسـيطر   
اإلسـرتاتيجية يف املحافظـة والتي يقع فيهـا مقر القرص 
الجمهـوري وميناء عدن فيها، وقد قام مسـلحو القاعدة 
وداعش برفع أََعالمهم السـوداء عى املباني اإلدارية مليناء 

عدن حسب إفادة مواطنني لوكالة رويرتز.
 وتشهد املدينة حالة من الفوىض وتنترش فيها عملياُت 
التصفيـة الِعرقيـة واملناطقية والنهـب والتقطع، يف ظل 
صمت وتواطؤ دويل وعربي عى انتشار عنارص القاعدة يف 

مناطق واسعة من املحافظة.

قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل تقدمها في تعز 
وتحرق دبابة تابعة للقاعدة في منطقة ثعبات

  - خاص: 
واصلـت قـواُت الجيـش واللجان الشـعبية 
تقدمهـا يف محافظـة تعز وتحديـداً يف منطقة 
ثعبـات املؤديـة إىل مدخـل جبـل صـرب وتقوم 
بتطهري املناطق املجاورة، مما يساهم يف بسط 

األمن بني املواطنني.
وقالـت مصادر خاصـة لصحيفـة »صدى 

املسـرية«: إن أبطال الجيش واللجان الشـعبية 
تمكنوا من إحراق دبابة تابعة لعنارص القاعدة 
يف ثعبـات كانـت تعمـل عـى قصـف املدينـة 

واملواطنني.
ويف املناطق املؤدية إىل جبل صرب تقوم قوات 
الجيش واللجان الشعبية وبالتعاون مع أَبْنَــاء 
املنطقة بمالحقة مرتزقة الُعـْدَوان الذين عاثوا 

ـام املاضية، مؤكدين  فيها فسـاداً كبرياً يف األيّـَ
أنهم مسـتمرون يف مواجهتهم حتى آخر قطرة 

من دمائهم.
قـوات الجيش واللجان الشـعبية أكـدوا أَن 
االنتصارات التـي تحققت يف الحدود رفعت من 
معنوياتهـم وزادت مـن إرصارهـم يف مواجهة 
مرتزقة الُعـْدَوان يف الجبهة الداخلية، معاهدين 

ُكّل الشـهداء بالسري عى ُخَطاهم حتى النرص، 
حتى وإن بنى املرتزقة متارس وتحصينات فلن 
تغني عنهم من الله شيئاً ومن رضبات الجيش 
اللجان الشـعبية الذين يسـطرون االنتصارات 
تلو االنتصـارات يف امليدان، راجـني من ُكّل ذلك 
رضـا الله وحماية الشـعب الـيَـَمـني من هذه 

العنارص اإلْجـَرامية.

العنا�سر الإرهابية اأطلقت الر�سا�ص على طقم اأمني بالتزامن مع ق�سف طائرات العدوان

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

واللجـاُن  األمنيـُة  األجهـزُة  أفشـلت 
الشـعبية بمديريـة بيت الفقيـه محافظة 
الحديـدة، أمـس، كميناً لعنـارص القاعدة 
ومرتزقـة الُعــْدَوان كان يسـتهدف أحـد 

األطقم األمنية.
وقالـت مصـادر أمنيـة باملحافظة: إن 
مجموعًة مـن العنـارص اإلرهابية حاولت 
اسـتهداف أحد األطقم األمنيـة يف منطقة 
بيت الفقيـه، بالتزامن مع الغارات الجوية 
التي شـنها طـريان الُعــْدَوان السـعودي 
عى مناطـق متفرقة بمحافظـة الحديدة 
لكن األجهزة األمنيـة، وخالل تباُدل إطالق 
النـار مع تلـك املجموعة تمكنـت من قتل 
عنرصين إرهابيـني واعتقال ثالث من تلك 
املجموعـة، فيمـا لم يصـب أيٌّ مـن أفراد 

األمن واللجان الشعبية بأي أذى.

ولفت املصادر إىل أن تزاُمَن هذه العملية 
مـع الغـارات املكثفـة لطـريان الُعــْدَوان 
السـعودي يؤكـد مـدى االرتبـاط الكبـري 
بـني هـذه العنـارص اإلرهابية والُعــْدَوان 
السـعودي.. مشـريًة إىل أن األجهزة األمنية 
بـارشت التحقيقـات يف القضيـة ملتابعـة 

العنارص والجهات املتورطة فيها لضبطهم 
وإحالتهم ألجهـزة العدالة لينالوا جزاءهم 

الرادع والعادل.
إىل ذلـك أدان أفـراد ومنتسـبو القـوات 
البحرية والدفاع الساحيل بالحديدة عملية 
اغتيال مدير شـعبة االستخبارات بالقوات 

البحرية العقيد الركـن بحري عبدالرحمن 
عـيل اإلريانـي مـن قبـل مجهولـني أثناء 
خروجه من املسجد عقب صالة مغرب يوم 

الثالثاء بحي 7 يوليو.
واعتـرب أفـراد القوات البحريـة يف بيان 
لهم استهدف شخصية وطنية وعسكرية، 
جريمة بحق الوطن، موضحني أن الشـهيَد 
اإلرياني عمـل عى خدمة الوطـن والدفاع 
عنه والتصدي ملن يسـعون إىل هدم الوطن 

وتفجري األَْوَضــاع بالقوات البحرية.
ونـوََّه البيـان بمـا تحـىَّ بـه الشـهيد 
اإلريانـي خالل فرتة عمله، حيث كان مثاالً 
للنزاهـة واإلخـالص والرجولـة والرشف، 
َداعيـاً الجهات املختصة إىل كشـف منفذي 
الجريمـة ومدبّريهـا وكـذا املخططني لها 
ومالحقتهـم والقبـض عليهـم وتقديمهم 

للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
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ناطق الجيش يجدد تحذيره لسكان أبها لالبتعاد عن المطار والمنشآت العسكرية

صاروخ سكود 3 يدك محطة كهرباء جيزان
  - إبراهيم السراجي: 
أطلقـت القـواُت الصاروخيـُة للجيـش، صباح 
أمس األربعاء، صاروخاً باليسـتياً من نوع سـكود، 

مستهدفاً محطة كهربائية جيزان.
وقـال الناطق الرسـمي باسـم الجيـش العميد 
الركن رشف لقمان: إن الصاروخ اسـتهدف محطة 
كهرباء حاميـة جيزان وأن الصاروخ أصاب الهدف 

بدقة.
كمـا أكدت قوة الرصد التابعـة للجيش واللجان 
الشـعبية أنه تم رصد مسـار صاروخ سـكود الذي 
اسـتهدف محطة جيزان الكهربائية وتم التأكد من 

إصابته لهدفه.
من جانبه جـّدد الناطق باسـم الجيش تحذيره 
للمواطنني السـعوديني يف محافظـة أبها وموظفي 
املطار لالبتعاد عنه وعن واملنشآت العسكرية لنظام 
آل سـعود باملحافظة، مؤكداً أنها أصبحت يف قائمة 

األهداف القادمة للقوة الصاروخية الـيَـَمـنية.
وسـبق للناطق باسم الجيش أن وّجه يوم األحد 
املايض دعوة للمواطنني السعودية يف محافظة أبها 
لالبتعاد عن املنشـآت العسـكرية التابعة لنظام آل 
سـعود، يف بيان تصعيدي أكد أن استمرار الُعـْدَوان 
يف اسـتهداف الـيَـَمــن والـيَـَمـنيني لم يرتك أمام 
الجيش واللجان الشعبية إال البدء يف تنفيذ الخيارات 
اإلسـرتاتيجية لردع ُعـْدَوان آل سـعود عى الشعب 

الـيَـَمـني.
وجدد الناطق الرسـمي للقوات املسـلحة قوله: 
األَبْريَـاء  اسـتهداف  يف  الُعــْدَوان  اسـتمرار  »إن 

ومقـدرات الشـعب الـيَـَمـنـي جرائم حـرب كان 
سـكوت املجتمع الدويل عنهـا جريمة أكرب، وهو ما 
دفـع الجيش ولجانه الشـعبية عـى التعامل بالرد 
لكـن بأخالقية األبطال دون اسـتهداف األَبْريَاء من 

املواطنني السعوديني«. 
وشهدت األيام القليلة املاضية تصعيداً ملحوظاً 
لعمليات الجيش واللجان الشعبية يف جبهة الحدود، 
حيـث وصلت القـوات إىل مشـارف مدينـة نجران 

ومحافظـة جيـزان وسـيطرت عى عـدد من قرى 
الخوبة وعرشات املواقع العسكرية السعودية.

اآلليـات  العـرشات مـن  كمـا شـهدت تدمـريَ 
العسـكرية السـعودية منها 40 دبابـة ومدرعة يف 

عملية واحدة لدى اقتحام الجيش واللجان الشعبية 
للخوبة والتي شـهدت معارك ُقتـل فيها ُقَرابََة 100 

جندي سعودي بينهم 50 يف عملية واحدة.
وقد لقي اللواء عبدالرحمن الشهراني قائد اللواء 
الثامـن عـرش السـعودي مرصعه بنـريان الجيش 

واللجان واعرتف نظام ال سعود بذلك رسمياً.
هذا التصعيُد امللحوظ رافقه إطالق أول صاروخ 
باليسـتي من نوع »توتشكا« األربعاء املايض والذي 
أصاب هدفه املتمثل بأكرب قاعدة بحرية سعودية يف 

جيزان وهي قاعدة الواجب.
وقد كشـفت وثيقة عسكرية سـعودية حصلت 
»صدى املسرية« عى نسخة منها تفيد بهروب أفراد 
الجيش السعودي من جبهات الحدود أمام رضبات 

الجيش واللجان.
وعى غري العادة لم يتعامل اإلعالم الدويل الداعم 
لنظـام آل سـعود هذه املرة بتشـكيك حـول إطالق 
صاروخ سـكود كما حدث يف املرات السابقة، حيث 
تعامل اإلعالم مع إطالق الصاروخ باعرتاف واضح، 
كمـا جـاء يف تنـاوالت هيئـة التلفزيـون واإلذاعة 

الربيطاني بي بي يس.
يُذكـر أن الصـاروخ الـذي أطلقـه الجيش عى 
محطة حامية جيـزان الكهربائية، أمس األحد، هو 
الصاروخ الباليستي الرابع والثالث من نوع سكود. 
واسـتهدفت صواريخ سـكود السـابقة قاعدة 
خميس مشـيط الجوية وقاعدة السـليل باإلضافة 
إىل صاروخ توتشكا الباليستي والذي أطلق األربعاء 
املايض واستهدف قاعدة الواجب البحرية السعودية 

بجيزان.

الجيش واللجان الشعبية يهيمنون على مدينة الخوبة 
املسرية- خاص:

فرضت قـواُت الجيش واللجان الشـعبية معادلـة جديدًة يف 
املواجهة مع العدو السـعودي يف جبهات الحدود التي انتقلت إىل 
العمق السـعودي وَسـَط اعرتاف سـعودي بفرار أفراد جيش آل 

سعود من املعارك.
املعادلة تمثلت يف تكثيف الهجمات ومواصلة التقدم يف العمق 
ـًة يف جبهة نجران التي أصبح الجيش واللجان  السعودي، َخاصَّ
عى مشارف املدينة وجبهة جيزان التي تشهد معارك عى تخوم 
مدينـة الخوبـة وكذلـك إطـالق صاروخني باليسـتيني يف ظرف 
أسـبوع، األول من طراز توتشكا والذي باغت أكرب قاعدة بحرية 
يف جيزان، واآلخر طراز سكود والذي أطلقته القوات الصاروخية 

الـيَـَمـنية وأصاب محطة حامية جيزان الكهربائية.
وقد سـيطرت قوات الجيش واللجان الشـعبية عى عرشات 
املواقع العسكرية السعودية يف جيزان ونجران وَصدَّت محاوالت 
سعودية السـتعادتها، ما أدى ملقتل عرشات الجنود ومقتل قائد 
اللـواء الثامـن عرش السـعودي اللـواء عبدالرحمن الشـهراني، 

وواصلـت قوات الجيش واللجان تقدمها لتسـيطر عى 
مواقـع عسـكرية جديدة لتـدور معارك عـى أطراف 

مدينة الخوبة.
املعادلـة الجديـدة التي فرضهـا الجيـش واللجان 
دفعت بالعدو السـعودي السـتخدام الطـريان وقصف 
املواقع العسـكرية يف محاولة الستعادتها عى غرار ما 
تفعلـه يف الـيَـَمـن لدى سـيطرة الجيش واللجان عى 

مواقع تابعة ملليشيات اإلصالح والقاعدة.

  الجيش واللجان يفرضون هيمنتهم على مدينة 
الخوبة 

عسكرياً وميدانياً أصبحت مدينة الخوبة السعودية 
يف جيـزان يف قبضـة الجيـش واللجـان الشـعبية بعد 
معارك انتهت بالسـيطرة عى كافة املواقع العسكرية 
التي أدى سقوطها لدخول الجيش واللجان إىل املدينة.

ويتحكـم الجيـش واللجـان باملبادرة االسـتباقية 
لزحـف الدبابـات السـعودية السـتعادة تلـك املواقع 

مباغتاً لها وهي يف طريقها يف شارع الخوبة العام.
فبينما كانت الدبابات واآلليات السـعودية، آخر نهار االثنني 
املايض، تسـري يف الشـارع العام ملدينة الخوبة كانت قوة الرصد 
الـيَـَمـنيـة ترصد حركتهـا ومن ثم تمـت مباغتتها بصواريخ 
مضـادة للـدروع دمـرت عـدداً منها ولقـي العديد مـن الجنود 

مصاِرَعهم ولم يعرتف النظام السعودي إال بأربعة منهم.
العمليـة التي وثقها اإلعالم الحربـي املرافق أظهرت لحظات 
إصابة الدبابات واآلليات العسـكرية السعودية يف شارع الخوبة 

العام وانكسار الزحف السعودي.
كمـا أظهرت املشـاهد التـي وثّقها اإلعـالم الحربـي تمرُكَز 
قوة املضاد التابعة للجيش واللجان الشـعبية التي ثبتت منصة 
صواريخ واسـتطاعت بصواريخ متطـورة إصابة عدة مدرعات 
سـعودية ضمـن الرتل الـذي كان يسـري يف شـارع الخوبة قبل 

انكسار الزحف.

 المدفعية اليمنية داخل جيزان تقصف بالتزامن مع تحليق 
الطيران

إىل جانب اإلعالم الحربي واكبت قناة املسـرية عرب مراسـلها 
عمليات الجيش واللجان الشـعبية يف جيزان والتي شهدت أمس 
أول تطـوراً جديداً تمثل يف انتقـال املدفعية الـيَـَمـنية إىل العمق 

السعودي وقصف املواقع العسكرية السعودية.
التقريـر الـذي بثتـه قناة املسـرية أمـس األول مـن جيزان 
أظهـر قوة املدفعية الـيَـَمـنية وهي تقصف املواقع العسـكرية 
السـعودية وسـط تحليق طائرات األباتيش السعودية التي باتت 
تخىش االقرتاب بعد سقوط اثنتني منها يف غضون أيام يف الخوبة 

السعودية ولودر بمحافظة أبني الـيَـَمـنية.
ودكـت املدفعية موقع جالح العسـكرية السـعودي بجيزان 
بعرشات الصواريخ نوع كاتيوشـا ووقفت طائرات العدوان عن 

إيقاف ذلك.
كمـا اسـتخدمت قـوة املدفعيـة صواريـخ غـراد املطـورة 

وصواريـخ الرصخة محلية الصنع التي دخلت يف معادلة الحرب 
إىل جانـب منظومتَي النجم الثاقب والزلـزال بكافة فئاتهما من 

الصناعة املحلية.

  نجران: سيطرة على مواقع العدو والعَلم اليمني يرفرف 
فوق المدينة

وأكملت قوات الجيش واللجان الشعبية السيطرَة عى موقع 
الرشفة العسكري السـعودي والذي يَُعدُّ اسرتاتيجياً ومطالً عى 

مدينة نجران.
قناة املسـرية كانت حارضًة واستعرضت مشاهد قريبة جداً 
من مدينة نجران وتنقلت يف مواقع تمركز قوات الجيش واللجان 
الشـعبية التي بدت متمركزًة يف املواقع بشـكل ال يوحي بوجود 

حرب نظراً لخلو املنطقة من أي تواجد عسكري سعودي.
وغطـت القنـاة، يف تغطيتهـا لجبهـة نجـران مـن العمـق 
السـعودي، اللحظـة التـي رفعت فيهـا قوات الجيـش واللجان 

الشـعبية سـارية تحمل العَلم الـيَـَمـني الـذي بدا وهو يرفرف 
فوق مدينة نجران.

  مواقع عسكرية سعودية جديدة في قبضة الجيش 
واللجان

أعلـن الجيـش واللجـان الشـعبية سـيطرتهم الكاملة عى 
مجمع قوى والتالل املجاورة له يف منطقة جيزان، يف الوقت الذي 

يواصلون فيه التقدم يف أكثر من موقع داخل السعودية.
كما تمكن الجيش واللجان الشـعبية مـن قتل وإصابة عدد 
من العسكريني السعوديني يف موقع الرديف إثر قصف صاروخي 

استهدف تجمعاتهم.
ويف موقع الحثرية، أطلق الجيش واللجان الشـعبية أكثر من 
عرشيـن قذيفة صاروخية أّدت إىل إعطاب آلية عسـكرية وفرار 

جماعي لحامية املوقع بمدرعاتهم ومصفحاتهم العسكرية.
وكان اإلعـالم الحربي حارضاً كعادته لدى سـيطرة الجيش 
واللجان عى املواقع السـعودية التي أضافها إىل عرشات 

املواقع التي تمت السيطرة عليها مؤخراً.

 عملية نوعية للجيش واللجان والطيران السعودي 
يقصف جيزان

ذ أبطاُل الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية  نفَّ
يف مدينة الخوبـة أمس األول وتجـاوزوا حرس الحدود 
السـعودي الذي فر أفراده بعد مقتل عدد منهم وتدمري 
آلياتهم العسـكرية وتمكنـوا من االسـتيالء عى دبابة 

سعودية طراز »أبرامز«.
اإلعالم الحربي وثّق مشـاهد العمليـة النوعية ألحد 
أكـرب املواقع العسـكرية السـعودية يف مدينـة الخوبة 
بجيزان والذي تشـغله قوة من حرس الحدود والجيش 

السعودي.
وتُظهر املشـاهد تقدم القـوات الـيَـَمـنية من أكثر 
من محور باتجاه املوقع، حيث اشتبكوا لفرتة محدودة 
مـع حاميته التابعة لوزارة الداخلية السـعودية ومعها 
أيضاً قوة كبرية من الجيش السعودي انضمت اليها بعد 

بدء العدوان عى الـيَـَمـن.
وبرسعـة كبرية باغت الجيش واللجان الشـعبية الـيَـَمـنية 
حاميـة املوقـع الـذي يضم منشـآت كبـرية وعـدداً كبـرياً من 

السيارات واآلليات العسكرية وتقنيات اتصال حديثة. 
وفور السـيطرة عى املوقع قام الجيش واللجان بتمشـيطه 
من الخارج والداخل، حيـث قاموا بتفجري مجموعة من اآلليات 
العسـكرية، كمـا غنمـوا عـدداً آخر منهـا، ومعهـا كميات من 
األسـلحة الفرديـة الرشاشـة والذخائـر التي خلفهـا الضباط 

والجنود السعوديون قبل فرارهم.
كمـا غنموا دبابة أبرامز أمريكية تبـدو عليها آثار دماء أحد 
أفراد طاقمها الذي قنصه أحد عنارص القوات األمنية الـيَـَمـنية 
قبيـل اقتحـام املوقـع. . وتظهـر يف املشـاهد آليـات عسـكرية 
رها عنارُص الجيش واللجان أثناء محاولتها الهرب. سعودية دمَّ

وأغـارت الطائـراُت السـعودية عـى املوقع وقامـت بتدمري 
منشآته بعدما َعِجَزت قوات العدوان السعودي عن استعادته. 

   تدمير دبابات وآليات وسط المدينة 
يكسر زحفًا سعوديًا 

  طائرات العدو السعودي تقصف جيزان، والمواقع 
العسكرية السعودية تسقط بسهولة 

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

 سيارة تابعة لحرس الحدود السعودي بعد فرار الجنود منها
 دبابة إيرامز غنمها الجيش واللجان وتبدوا عليها آثار دماء أحد العسكريين السعوديين 

الذين قتلوا في الهجوم
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فيما اآليات ومدرعات الإمارات حترتق وتتهاوى
الجيش واللجان الشعبية يسقطون طائرة استطالع من نوع سكيبل

  - خاص: 
 تمكَّن أبطـال الجيش واللجان الشـعبية، 
يـوم الثالثـاء املـايض، مـن إسـقاط طائـرة 
اسـتطالع إَماَراتية من نوع سكيبل نمساوية 
الصنع، وذلك يف منطقـة مكرياس الواقعة ما 

بني محافظتي أبني والبيضاء.
وتعد طائرة السـكيبل من أحدث الطائرات 
التجسسية يف العالم، حيث أنها مزودة بنظام 
رادار أي مـا سـرت ذو الفتحـة االصطناعيـة 
وترسـلها  والفيديوهـات  الصـور  وتلتقـط 
مبارشة، كما أَن لها خاصية التواصل الرسي، 
بمعنـى صعوبـة اخـرتاق االتصال بهـا، كما 
أَن لديهـا القـدرة عى حمـل صواريخ تصنع 

خصيصاً يف بريطانيا.
 وسـبق ألبطال الجيش واللجان الشـعبية 
السـعودي  للعـدو  طائـرات  عـدة  إسـقاط 
األمريكي، حيث تم إسـقاط طائرتَي إف 16، 
اعرتفـت قـوى الُعــْدَوان بواحـدة واألخـرى 
ذكـرت بأنها سـقطت بخلٍل فنـي يف البحر يف 

ـام األوىل من الُعـْدَوان. األيّـَ

 كمـا تـم ايضـاً إسـقاط أربـع مروحيات 
حربيـة من نوع أباتـيش يف املناطق الحدودية 
وطائرة خامسة من نوع أباتيش تم إسقاطها 
يف محافظة أبني قبل أيام، إضافة إىل إسـقاط 

أربع طائرات استطالع.
وتعرضـت املدرعـات واآلليـات اإلَماَراتية 

خـالل اليومني املاضيـني ملذبحـة حقيقية يف 
عقبة ثـرة بمنطقة مكـرياس الواقعة ما بني 
أبني والبيضـاء خالل مواجهـات مع مرتزقة 

الُعـْدَوان.
لتلـك  مشـاهَد  الحربـي  اإلعـالُم  َع  وَوزَّ
العمليات النوعية التـي نفذها أبطال الجيش 

واللجان الشـعبية وهي تحـرتق وبعضها تم 
إعطابها وهي مركونة عى الطريق.

كمـا تُظِهـُر بعض املشـاهد عربـًة أخرى 
وقد تحولت إىل ُحطـام بعد أن التهمتها نريان 

الجيش واللجان الشعبية.
كما يظهـر يف العربة األخرى حجـُم الدمار 

الـذي طال العربات خالل توجهها إىل العقبة يف 
محاولة للتقدم باتجاه مواقع الجيش واللجان 

الشعبية، حيث لقي عدد منهم َمَصاِرَعهم.
كما تم تدمري ما تبقى من عربات إَماَراتية 
تعد أهـم العربـات التي صنعهـا األمريكيون 

للعمليات القتالية ذات التحصينات املهمة.

مصرع شقيقين سعوديين في يوم 
واحد أحدهما يقاتل مع داعش 

واآلخر مع الجيش السعودي 

  - خاص: 
لقي شـقيقان سـعوديان مـن آل الحارثـي مرصَعيهما 
يف يـوم واحـد، ولكـن يف أماكـن متفرقة خدمًة للمشـاريع 
السعودية، حيث كان أحدهما يقاتل يف صفوف داعش واآلخر مع 

جيش العدو السعودي.
واعرتفت السـعودية بمقتل النقيب طيار نـارص الحارثي إثر 
إسـقاط طائرته من قبل الجيش الـيَـَمـني واللجان الشعبية، يف 
عملية نوعية داخل العمق السعودي يف محافظة جيزان مروحية 

األباتيش التي كان يقوُدها الحارثي يوم الخميس املايض.
ويف الوقـت الذي كان نارص الحارثي يقصف بطائرته األباتيش 
منازل الـيَـَمـنيني كان شقيقه زاهر يقوم بمهمة من نوع آخر يف 
العراق، ولقي زاهر الحارثي املكنى »أبي بكر الجزراوي«مرصعه 
يف عمليـة انتحارية بسـيارة مفخخة يف مدينة سـامراء العراقية 

قام بها التنظيم اإلرهابي داعش. 
ويسـتغرب املـرء كيف يكون شـقيقان أحدهمـا برتبة نقيب 
يف الجيش السـعودي واآلخر قيـادي يف تنظيم داعـش، إال أَن ُكّل 
املعطيات تؤكـد بأن الجيش السـعودي وتنظيـم داعش يتلقون 
أوامَرهـم من نفس القيادة، ولهذا ال عجب يف أن يتم اختيار أفراد 
للجيش السـعودي وآخريـن من نفس األرسة ويتـم تجنيُدهم يف 

تنظيم داعش للقيام بعمليات انتحارية.
 وتتشـابَُه العقيدة الوهابيـة السـعودية يف أصولها وفروعها 
مـع الفكـر الجهـادي املتطـرف الـذي تعتنقـه جماعـُة داعش 
حـد التطابـق، ولهذا تعتـرب السـعودية أكرب خزان بـرشي لرفد 
الجماعات اإلرهابية بالكوادر واألفراد حول العالم، وال تكاد تخلو 
عمليـة انتحاريـة حول العالم من وجود عنرص سـعودي أو أكثر 
كما حدث يف تفجريات مسـجد اإلمام جعفـر الصادق يف الكويت 

من قبل عنارص سعودية.

ترتيبات اأمنية كبرية ل�سبط اأية الختاللت 
السبت المقبل: بدء امتحانات طالب الشهادتين األساسية والثانوية بصنعاء

   - محي الدين األصبحي
لالمتحانـات  اإلرشافيـة  اللجنـُة  أعلنـت 
بمحافظة صنعاء عن جهوزيتها األمنية لبدء 
عمليـة امتحانات طـالب شـهادتي الثانوية 
واملرحلـة األساسـية للعـام الـدرايس 2014 

2015 والتي تبدأ السبت املقبل.
وأوضـح بيـاٌن صـادٌر عـن اللجنـة أنها 
وضعـت يف االعتبـار الظـروف التـي تمر بها 

الـيَـَمـن جراء الُعـْدَوان السعودي الغاشـم.
وأشـار البيـان إىل أَن الرتتيبـات األمنيـة 
كفيلـة بضبـط أي اختالالت قد تحـدث أثناء 
العملية االمتحانيـة يف املراكز املقرر إجراءها 

فيها.
وكان نائـب وزير الرتبية والتعليم عبدالله 
الحامـدي قد أكد عـى إجـراء االمتحانات يف 

موعدها املحدد نافياً الشائعات بتأجيلها.
وقـال الحامدي يف مؤتمـر صحفي: مهما 
بلغ اسـتهداف العمليـة التعليمية ومثال ذلك 
يف عمـران ال يمكـن أن يجعلنـا نرتاجـع عن 
مسـؤولياتنا تجاه أبنائنا الطـالب والحفاظ 
عى مستقبلهم ولن يستطيع الُعـْدَوان مهما 
بلغـت جرائمه أن يحرم أَبْنَــاءنا الطالب من 

حقهم يف التعليم«.
الحامـدي أوضح أن إجـراءات االختبارات 
قائمـة يف ُكّل املحافظـات وقد تم إرسـال ُكّل 
نمـاذج االختبـارات إىل ُكّل مراكز االمتحانات 

يف املحافظـات التـي سـيتم االختبـار فيهـا 
باسـتثناء بعـض املحافظـات التـي يحاول 
مرتزقة السـعودية إعاقـة العملية التعليمية 
فيهـا، مضيفا بأن ضمن اإلجـراءات املتخذة 
وهـي التجهيـزات األمنيـة الواسـعة يف ُكّل 

املراكز لتسهيل العملية.
وحذر الحامـدي ُكّل من يقـوم بتقويض 
العمليـة التعليميـة بأنـه سـيواجه بحـزم، 
يخـدم  ال  االختبـارات  تأخـري  بـأن  مشـريا 
إال الُعــْدَوان وعمـالءه وال يخـدم القضيـة 
التعليميـة، موضحـاً أن عـدد الطـالب الذين 
الثانويـة  المتحانـات  لالختبـارات  تقدمـوا 
العامـة بلغ 259 ألفـاً و183 طالباً منهم 25 
ألفـاً َو346 طالباً يف القسـم األدبي، فيما بلغ 
إجمـايل عـدد الطـالب املتقدمـني المتحانات 
الشـهادة األساسـية 363 ألفـاً َو395 طالباً 
وطالبـة، وأن إجمايل عـدد املراكز اإلمتحانية 
بلـغ أربعة آالف َو983 مركـزاً امتحانياً منها 
ثالثة آالف َو358 لطالب الشـهادة األساسية 
َوألـف َو346 لطالب الثانوية العامة القسـم 

العلمي َو279 مركزاً للقسم األدبي.
وشـملت اإلجراءات املتخذة من قبل وزارة 
الرتبية الوضع الذي يمر به الطالب النازحون 
ودخولهم االختبارات يف ُكّل مراكز االمتحانات 
بكل املحافظات التـي نزحوا إليها، إضافة إىل 
مشـكلة الطالب املغرتبون، حيث أكد عبد الله 
الحامـدي نائـب وزيـر الرتبيـة والتعليم بأن 

الوزارة أرسلت لجان خاصة المتحان الطالب 
يف ُكّل دول العالـم والذيـن يصـل عددهـم إىل 
أكثـر من 1300 طالب وطالبة وموجودون يف 
الرياض، والقاهرة، وجبوتي، واألردن، وقطر 
وتركيا، وغريها من الدول، كرسالة حضارية 
العالـم  دول  ُكّل  إىل  الـيَـَمـنيـون  يبعثهـا 
باالهتمـام بمسـتقبل أَبْنَــائهـم واالهتمام 
بالتعليـم كأسـاس للحياة وليـس عى القتل 

والُعـْدَوان.
نائب وزير الرتبية والتعليم دعا ُكّل القوى 
السياسـية وكل من يحـاول إعاقـة العملية 
التعليميـة يف بعـض املحافظـات إىل تقديـم 
موقف وطني مسئول وطني ألبنائهم الطالب 
إلتاحـة الفرصة لهـم إلجراء االختبـارات يف 
موعدهـا املحـدد ومسـاعدتهم يف بـدء عـام 
درايس جديـد، الفتـا بـأن أي تأخـري لعملية 
االختبارات أو إعاقة تصحيح النتائج ورفعها 
سـتؤخر بدء العام الدرايس الجديد والذي من 

املفرتض أن يكون يف 3 أكتوبر القادم.
كما دعـا الحامدي ُكّل أَبْنَـــاء الـيَـَمـن 
إىل االستشـعار باملسـؤولية يف إحياء العملية 
التعليمية ونهضتها وتقديم ُكّل املسـاهمات 
التي من شـأنها منع أي فرصـة للُعـْدَوان يف 

إفشال وإعاقة العملية التعليمية.
و دعـا الحامـدي أوليـاء األمـور إىل عدم 
التجمـع لهم أمام املراكـز االمتحانية حتى ال 

يشكل ذلك إزعاج ألبنائهم الطالب.

وحمل نائـب وزيـر الرتبيـة والتعليم ُكّل 
مـن يحاول إعاقـة عملية االختبـارات كامل 
املسؤولية يف حرمان أَبْنَــاءنا الطالب حقهم 

يف التعليم.
وكشـف نائـب وزيـر الرتبيـة والتعليـم 
عـن وجود تعـاون كبري من مختلـف أَبْنَــاء 
الشـعب الـيَـَمـني بما فيهم املوظفني يف ُكّل 
املؤسسـات الحكوميـة والخاصـة من خالل 
تجاوبهـم مـع الحملـة التي دعـت إىل إحياء 
العملية التعليمية إلنجاح االمتحانات فقدموا 
الكثري ألبنائهم الطالب ونقل صورة حضارية 
ووطنية يف مواجهة العدو لسعودي وعمالئه. 
ومـن جانب السـلطة املحلية أكـد القائم 
بأعمـال وزيـر اإلدارة املحليـة عبـد السـالم 
الضلعـي بأن هنـاك تجاوبـاً كبـرياً من قبل 
املحافظني والسلطات املحلية لتسهيل عملية 
إجـراء االمتحانـات يف ُكّل املحافظات،مؤكداً 
بـأن العمليـة التعليميـة يف مسـارها املحدد 
مهما كان التضحيات ومهما كان اسـتهداف 
الُعــْدَوان  قبـل  مـن  التعليميـة  العمليـة 
السـعودي، مؤكداً بـأن التعليم ثـروة قومية 

يجب الحفاظ عليها.
الشـعب  يبعثهـا  التـي  الرسـائل  هـذه 
الـيَـَمـنـي تؤكد عى صموده ضـد الُعـْدَوان 
وأنهـم سيمارسـون  السـعودي ومرتزقتـه 
حقوقهم بشـكل طبيعي رغـم الجرائم التي 

ترتكبها جارة السوء السعودية.

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

ضبطت األجهزُة األمنية واللجان الشعبية يوم الثالثاء 

سـيارًة محملًة باألسلحة املتنوعة يف طريق مأرب صنعاء 

مفرق الجوف كانت متجهًة إىل العاصمة صنعاء.

وأوضـح مصدٌر أمني أن األجهزة األمنية بالتعاون 

مع اللجان الشـعبية تمكنوا من ضبط السـيارة التي 

كانت متجهـة إىل العاصمة صنعاء لتهريبها لعنارص 
القاعدة ومرتزقة الُعـْدَوان.

وأشار إىل أن عمليات تهريب األسلحة وإرسالها إىل 
عنارص القاعدة ومرتزقة الُعـْدَوان يف الداخل يكشف 
عن محاوالت العدو السـعودي األمريكي زعزعة أمن 
واسـتقرار الـيَـَمــن بعـد أن عجز عـن تحقيق أيّه 

مكاسب عسكرية.

وأهـاب املصـدُر بكافـة املواطنـني أخـذ الحيطة 
والحذر والوقوف صفاً واحداً ضد املشـاريع التآمرية 
واللجـان  األمنيـة  األجهـزة  أن  مؤكـداً  للُعــْدَوان.. 
الشـعبية تضاعف الجهود يف سبيل كشف مخططات 
العـدو وضبـط مرتزقته الـذي يعبثون بأمـن الوطن 
واسـتقراره وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع 

والعادل.

 صور لحطام طائرة االستطالع نوع سكيبل التي أسقطها الجيش واللجان الشعبية..

 صور للمدرعات اإلماراتية بعد أن دمرها الجيش واللجان الشعبية في العقبة
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على خطى قناة امل�سرية.. تن�سر تقارير مف�سلة حول ما يحدث
صحيفة عربية تواكب انتصارات الجيش واللجان الشعبية في جيزان

  - متابعات: 
فتحت االنتصاراُت اليمنيُة يف الُعمق السـعودي شهيَة 
اإلعالم العربي ملواكبتها، وعى ُخَطى قناة املسرية نرشت 
جريدة األخبار اللبنانية املعروفة تقريراً ألحد مراسـليها 

من جيزان يف األرايض السعودية.
التقريـُر احتـوى عـى معلومـات جديدة عـن تقدم 
الجيش واللجان الشعبية يف العمق السعودي وتحديداً يف 

جبهة جيزان رأت »صدى املسرية« إعادة نرشه للقراء:
»تمّكـن الجيـش واللجان الشـعبية يف األيـام القليلة 
املاضيـة مـن اقتحام مواقع عـدة يف العمق السـعودي، 
وتحديداً يف مناطق نجران وجيزان التي تشهد مواجهات 
عنيفة بني القوات اليمنية والقوات السعودية. يف جيزان، 
تدور املعارك يف الجبهة الشـمالية الغربية عى عمق 8 إىل 
10 كيلومـرتات داخـل األرايض السـعودية، وعى امتداد 
الرشيـط الحدودي، بـدءاً من جبل تويلـق قبالة مديرية 
رازح رشقاً وحتى ميناء ميدي غرباً عى الخط الساحيل.

ما يلفُت االنتباُه يف تلك املناطق، هو أن غالبية املواقع 
العسـكرية السعودية التي سـيطر عليها اليمنيون تكاد 
تكوُن خاليًة من الوجود العسـكري. لم يبَق هناك سوى 

آثار املواجهات املسـلحة مثـل اآلليات املحروقة وغريها، 
بسـبب الفـرار الجماعي للجنـود السـعوديني. الهروب 
املتكـرر خّلـف كميـات ضخمـة مـن العتاد العسـكري 
الصالـح لالسـتخدام، األمـر الـذي ال تركز كثـرياً عليه 
وسـائل اإلعـالم بالرغم مـن أهميتـه ومن أهميـة تلك 

املواقع االسرتاتيجية.
ومقابل تكرار مشـاهد هـروب الجنود السـعوديني، 
يفـرط العـدوان يف اسـتخدام طائرات »األباتـيش« لصّد 
عمليات الجيش واللجان الشعبية. اللجوء إىل »األباتيش« 
غالباً ما يفشـل يف تغيري مسار املعركة عى األرض، كما 
أنـه ينقـل الجيش السـعودي من الهجـوم إىل املحاوالت 
اليائسة لوقف التقدم املتسارع للمقاتل اليمني عى أكثر 

من محور.
يُعترب جبـل تويلق أكرب جبل يف الجبهـة الغربية وهو 

عبارة عن سلسلة جبلية طويلة، وتعني سيطرة القوات 
اليمنية عليه إحكام السـيطرة عى مدينـة الخوبة وكل 
املواقـع العسـكرية السـعودية املوازيـة لـه )أم بي يس 
والفخيذة والعمـود ووادي جارة والطريق العام(، عالوًة 
عى إنهاء قدرة الجانب السـعودي عى استهداف طريق 

الحصامة الرابط بني ثالث مديريات يف صعدة.
الجبـل شـهد خـالل الفـرتة املاضيـة أربـع عمليات 
اقتحـام، تمكن الجيش اليمنـي و»اللجان« خالل الثالث 
األوىل منهـا مـن إلحـاق الخسـائر وقتل العـرشات من 
الجنـود السـعوديني واغتنـام العديد من األسـلحة؛ من 
بينهـا أسـلحة نوعيـة يجري اسـتخدامها للمـرة األوىل 
حالياً، إضافًة إىل ثالث وعرشين آلية عسـكرية من بينها 

كاسحة ألغام ودبابات.
ويُعّد الجبل نقطة انطالق لعمليات عسـكرية واسعة 
تجري حالياً عى مستوى منطقة جيزان، بدءاً من مدينة 
الخوبة التي شهدت أخرياً السيطرة عى دار النرص، أهم 
مواقعهـا، ما يعني تقريباً االنتهـاء منها والتوجه إىل ما 
بعـد الخوبة وما جاورها. ولعـّل من املالحظ أن »اإلعالم 
الحربي« بات يذكر يومياً أسـماء جديـدة ملواقع جديدة 
يجري اقتحامها أو استهدافها، إىل جانب تلك التي كانت 

تتكرر خالل الفرتة املاضية، مـا يعكس بوضوح التقدم 
املستمر.

يف غضـون ذلـك، يؤكـد مصـدر عسـكري أن املواقع 
العسكرية السعودية الثالثة التي سيطر عليها اليمنيون 
خـالل اليومـني املاضيني، »تعادل مـا اغتنموه يف معارك 
الداخل منذ ثالثة أشهر«، يف إشارة إىل أهمية تلك املواقع. 
ويضيف: »ذلك عالوة عى ما يغتنمه املقاتلون اليمنيون 
من املواقع السـعودية األخرى يف أكثر من منطقة، إذا لم 

يدمرها الطريان السعودي بعد سقوطها.
ويف الطريـق إىل مدينة املدافن السـعودية عى الجانب 
الجنوبـي الغربـي مـن مدينـة الخوبة، تكثـف طائرات 
»االباتـيش« طلعاتها، علمـاً بأن املدينة تمت السـيطرة 
عليها خالل األسـبوع األول من بدء العمليات الحدودية. 
وتمكن الجيش و»اللجان« حينها من تطهري موقع التبة 

الحمراء املرشف عى منطقة املزرق اليمنية. 
وتجدر اإلشـارة إىل أن تلـك املناطق الجبليـة الواقعة 
قبل مدينة املدافن، سيطر عليها النظام السعودي عقب 
»ثورة 2011« فقط، واآلن تمّكن الجيش و»اللجان« من 
اسـرتجاع بعض مـا »قضمته« السـعودية من األرايض 

اليمنية«.

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

تكلفة العدوان تعصف بالمملكة 
  - أنس القاضي: 

 تكلفـُة الحـرب الُعـْدَوانيـة عـى الـيَـَمـن 
باهظـة عى مختلف األصعدة، والسـعودية التي 
تتحمل تكاليفهـا املالية لن تنجـَو من تأثرياتها 
)الريعيـة  املاليـة  إمرباطوريتهـا  حجـم  رغـم 
النفطيـة(، فقـد بلغـت الكلفـة الحـد الـذي لم 
تَُعـد َمَعـُه ُمجرد أزمـة ماليـة عابـرة، أو أزمة 
تنحرص عى ثـروات األرسة الحاكمة أو امليزانية 
العسـكرية.. هذه األزمة أالقتصاديه تأخذ اليوم 
منحـًى اْجتَماعياً، وبالتايل سيَاسـياً هذه األزمة 
التي تعصـف باململكة هي ظاهـره كغريها من 
الظواهـر ال يُمكـن إخفاؤهـا حتى مـع التعتيم 
والتضليـل اإلعالمي، فالظواهُر تعكُس نفَسـها 
ومـن داخلها كلمـا تنامـت مسـتوياتُها، وهذا 
املقال املنشور بالوطن السـعودية، بعنوان )هل 
نحن عى وشـك اإلفـالس؟( للكاتـب عبدالعزيز 
قاسـم، ال يأتـي ُمصادفـة، بـل رضورة، إن لـم 
يكتبُْه هـَو كان ليطرقه كاتب آخر، وليس مقاالً 
عابـراً، فهـَو شـّكل تمظهـراِت أزمة الُعــْدَوان 
عى الـيَـَمـن، ويَعكسـها بوضوح وُعمق، رغم 
تعامـل الكاتب الحـذر مـع املفـردات، وتوّخيه 
تجاُوَز تعابريَ معينة ُربما لو قالها، لقيض عليه. 
نجد الكاتب وهَو يتحـدث عن هذه الظروف، 
التـي يتعامـل معهـا وكأنها شـائعات خشـية 
ـْلـَطـة  أن يكـون حديثُـُه عنها هجوماً عى السُّ
الحاكمة. يقول الكاتب :«فالشائعات قد وصلت 
إىل الرواتـب التـي هي عمـاد الطبقة الوسـطى 
وأسـاس معيشتها«. بما معناه أن هذه الظروف 
-الذي هَو متأكد أنها ليسـت شـائعاٍت قد بلغت 
الحـد الـذي تؤثر فيه عـى معيشـة املواطن من 
الطبقة الوسـطى الذي ينتمـي إليها وما تحتها، 
وعنـد بلوغهـا هـذا الحـد فهـي تُصبـُح أزمـة 
املجتمع، وتتجاوز كونها أزمَة الطبقة الحاكمة. 
ويضيف الكاتـب يف املقطع الثانـي الحقيقة 
»إن سـكوت الجهات املسـئولة، إْن كانت وزارة 
املاليـة أو غريهـا، حيـاَل هـذه الشـائعات التي 
تعصُف بنا هو سـكوٌت غري مـربر«، أي أنه يُريد 
القـول بـأن هـذِه الحـرب التي أصبحـت تمس 
مصالح الطبقة الوسـطى وتعصـف بها لم تعد 
مربرة، فالقصة ليست يف الشائعة، بل يف حقيقة 
وجـود الظاهـرة، الذي يصل يف سـياق كالمه إىل 

إثباتها، وليس مجرد التشكيك بها. 
ويُتابع »كم أتمنى أن تنشـئ الوزارات املعنية 
جهـات رصد ومتابعة، ومن ثـم تقوم باإليضاح 
التـي  للمواطنـني أوالً فـأوالً عـن املسـتجدات 
تحصل. ال بد من ناطق رسـمي أو جهة ما تتبع 
هـذه الوزارات كي تدَحَض هذه الشـائعات التي 
تـروج يف أوقات الحروب والظـروف الصعبة، أو 
حتى تؤكدها ولكن بطريقة فيها تحليل وإيضاح 
للحقائـق«، إذن هـو يتحـدث عـن مسـتجدات 
اقتصاديـة ال مسـتجدات إشـاعية، ثـم يتمنـى 

أن تُتابـع وتُرصـد توضـح، وهذه ليسـت أمنية 
يحققهـا ))بابا نويـل((، بل هي حاجة يشـعر 
بها هـَو وكل املجتمع، وهي يشء قابل للتحقق، 
لهذا فهو ينتقل من التمني إىل فرض هذه األُمنية 
أي إشـباع هـذه الحاجة فسـتخدم مفـردة )ال 
بـد( من ناطق رسـمي، وَمتى كانت السـعودية 
ديمقراطيـة لتخضع ملطالبات الشـعب؟!، الذي 
تجـاوز الكاتب مجرد تسـوله كطلـب إىل فرضه 
عى مؤسسـات الدولـة، فهذه النزعة الشـعبية 
لفـرض مطالبـه موجودة يف الوعيـه وإن حاول 
هَو إخفاءها، فهو ال يعكس يف هذا املقال رغباته 
الخاصة، بل يعكس الرغبـة واملزاج االجتماعي، 
الـذي أصبـح يؤمن بـأن مـن حقه أن يشـارك 
بالحكم، بشـكل أدق حاجته لنظام ديمقراطي، 
إنسـاني ال  فالديمقراطيـة أصبحـت مكتسـباً 
تنازل عنه، إنما يف الحالة السـعودية كان الرخاء 
االقتصادي النسـبي واالسـتقرار هـَو ما يجعل 
النـاس يبتعدون عن املطالبة بهـذا الحق، ولكن 
مـع تأثـريات الُعــْدَوان مـن أزمـات اقتصاديه 
اجتماعيـة َسـتَتعّزز هـذه النزعة لـدى الطبقة 

الوسطى والطبقة واألدنى منها. 
»أكتـب  التـايل  املقطـع  يف  الكاتـب  ويتابـع 
لكـم، وبني يـدي رسـائل أتلقاها مـن األصدقاء 
يف مجموعـات »واتـس آب««. وواضـح جـداً أن 
خطابـه موجه للسـلطة، وقد تكـون املعلومات 
لديه مـن مصـادر خاصة يخـاف القـول بأنها 
جـاءت منـه فينسـبها إىل )الواتـس آب(، وقـد 
تكـون حقـاً رسـائل مـن الواتـس آب، ويف كلتا 
الحالتـني، فهـذا يَـُدلُّ بـأَن امُلجتمع السـعودي 
لـم يعـد مشـغوالً باملباريـات وإحـراق إطارات 
السـيارات وسـباق الهجـن وفقط، بل يُشـغله 
َهــــمٌّ اقتصـادي اجتماعـي، وهـذا الهـم هَو 
بدايـة ُكّل حـراك اجتماعي ألجـل الديمقراطية، 
وقد يتطـور إىل حراك ثوري، وخاصة يف حالة أن 
الجيش الـيَـَمـني هشـم الجيش لديهم وبالتايل 
رمزية األرسة الحاكمة، ثـم يقدم الكاتب بعض 
امُلعطيـات الهامة وهي التايل كما أوردها الكاتب 
»الريال السـعودي ينزل ألدنى مسـتوى له أمام 
الـدوالر، ومخاوف من اقرتاب إفالس السـعودية 
بسـبب سحب السـندات االحتياطية من البنوك. 
اسـتعدوا للتقشف فالعجز بلغ 560 مليار ريال. 
خـرباء دوليـون يحذرون مـن أن السـعودية لن 
تسـتطيع دفع رواتب موظفيهـا يف حالة هبوط 
النفـط إىل 30 دوالراً، توقعـات بنزول البرتول إىل 
15 دوالراً بعد اسـتئناف إيران تصدير برتولها«. 
وهذه املعطيات الكارثية بحـق اقتصاد اململكة، 
ال يَُكمـن الخطـر بهـا رغـم فلكية األرقـام، بل 
يكمن الخطر يف انعكاسها عى املجتمع، وها هَو 
الكاتب، معـززاً باألرقام، تأخذُه النشـوة ليقول 
ما لـم يكن عليه قولـه، وما قالُه أحـٌد من قبل، 
يقول الكاتـب: وبالتأكيد سـرتوج اآلن بطريقة 
»املتتاليـة الهندسـية« لتصـل إىل املاليـني خالل 

24 سـاعة، وحتمـاً ستشـكل رأيـاً عامـاً خالل 
فـرتة وجيزة، وسـتلغط بهـا املجالـس يف طول 
البالد وعرضهـا )...( أعاجيب وغرائب من تلكم 
التحليـالت التي ال تخطر عى بال إنسـان، بل ال 
يجـرؤ جهابذة االقتصاد عـى قولها أو االقرتاب 
منهـا، ولكنها السـريورة املجتمعيـة الدائمة يف 

هكذا ظروف ومجالس، وهو املتوقع«.
وهـذا أخطر ما جاء يف هـذا املقال فألول مرة 
كاتـٌب سـعوديٌّ يسـتعرض بالجماهـري الذيـن 
سـتؤثر بهم هذه الحقائـُق التي يتعاَمـُل معها 
كإشـاعات، وصفهـم باملاليـني، ممـا يُعيـد إىل 
األذهان ما كان يُسـمى باملسريات املليونية التي 
ي بـ)الربيـع العربي( ويف  حدثت يف دول ما ُسـمِّ
نفـس املقطع يتحـدث عـن نقطة لـم يطرقها 
كاتٌب سـعودي من قبُل، وهـَو الرأي العام، فمن 
متى أصـالً كان هنـاك اعرتاٌف سـعوديٌّ بالرأي 
العـام، ِمنـذ متـى كانـت أرسة آل سـعود تهتم 
بالـرأي العام، والجمهور لديهـا عبيد، كلٌّ أقىص 
حقوقه السياسـية هو أن يُبايع امللك الذي قد تم 
اختياره ُمسبقاً، والنقطة الثالثة يف نفس املقطع 
أن هـذا الـرأي العام هَو شـعبي وليـس طائفياً 
يُختَزُل يف املناطق الرشقية الشـيعية التي تنسب 
ُكّل معارضـة لها لتُقمع طائفيـاً، فهو يؤكد أن 
هذا الرأي العـام أي الوعي الجديد وبشـكل أدق 
املوقـف االجتماعي الجديد سـيتواجد عى طول 
البـالد وعرضهـا، ولـن ينحـرص عـى منطقة. 
وهـذه األحاديـث االقتصاديـة العجيبـة التي ال 
يجرؤ التخصصيـون عى الحديث عنها أصبحت 
حديـَث العامة، وهـذا االنتقال يف وعي الشـعب 
يف أرض نجـد والحجار نتاُج سـريورة مجتمعية 
انتقـل إىل طور أعـى يف هذه الظـروف، وحديثه 
عن السـريورة بمعنى أن لها سـياقاً تأريخياً أي 
كينونـة، فهـذا الوعي الجديد ليـس اليوم طفرة 
مفاجئـة، بـل لـه تأريـٌخ مـاٍض تراُكـٌم ببطء 

حتى وَصـَل لهذه الكيفية الحاليـة، وهذا تحليل 
موضوعي أشار له الكاتُب وحاول التمويَه عليه، 
فمـن املعروف أن سـلطة آل سـعود االقتصادية 
العسكرية معززة بسـيطرة أيديولوجية وهابية 
تربُِّر للسـلطة أن تفعل ما تُريـد، ولكن الوهابية 
لم تعد مسـيطرة عى املجتمع كما كانت قديماً، 
فمع انفتاح اململكـة عى العالم عى الفضائيات 
والشبكة العنكبوتية ضعفت الوهابية، وتتشكل 
ثقافة اجتماعية جديدة، تجعل من حامله يقوُل 

ال. 
رويداً رويـداً يبدأ الكاتب يف االعرتاف بحقيقة 
هذه األزمة وأنها ليست شائعات، إنما يطلب من 
الدولة أن تعرتف بها وتُطّمنهم، وبمعنى آخر أن 
تعرتف بوجود األزمـة وتعالجها، فيقول الكاتب 
»ال يدحـض ُكّل هذه التقارير والشـائعات اليوم 
سـوى وزارتي املاليـة أو البـرتول، عندما ينربي 
متحدثها -بشـكل دوري ودائـم- يف الفضائيات 
والصحـف ويتكلـم بحقائـق وأرقـام، ويطمنئ 
املجتمـع بأننـا بخري إن شـاء اللـه، أو حتى لو 
كان ثمـة هبوط أو تراجـع يف األداء االقتصادي، 
وهو متوقع بسـبب الحرب العادلة يف الـيَـَمـن، 
أو عـودة إيـران للتصدير، وبقية تلك األسـباب، 
يوضح ذلك للمجتمع بطريقة بسـيطة وسـهلة 
الفهم، عند ذلك تتبخر الشائعات لتحل الحقيقة 
ناصعـة، ونقطع الطريق عـى ُكّل مغرض يريد 

الوقيعة بني املواطن وقيادته«. 
ـْلـَطـة  السُّ اتهـاَم  بوسـعه  ليـس  الكاتـب 
نهم، وتدحض  مبارشة، إنما يطلب منها أن تَُطمِّ
الشائعات، التي يعلم هَو أنها حقائُق، أنه يطلب 
معالجة املشاكل بشـكٍل أو بآخر، ويوّرد أسباَب 
ما يسميه الرتاجع، والذي هو انهيار اقتصادي ال 
ـْلـَطـة أن توضع  مجرد تراجع، ويطلب من السُّ
ذَلـك للمجتمع بأسـلوب سـهل وبسـيط، بينما 
املجتمع حقيقًة ال يفرق عنده أن تصله املعلومة 

عن األزمة االقتصادية بأسـلوب سهل أو صعب، 
فهو حتماً سـيعانيها، ويريد معالجتها، وإن لم 
تعالج فسـتحدث الكارثة، ومرة أخـرى الكاتب 
من غري قصد أو عن قصد يرسل رسائَل مموهة، 
فيقـول بـأن هذه األزمـة التي هي شـائع، تُريد 
»الوقيعـة بني املواطـن وقيادته«، وهـذا يطرح 
أمامنـا سـؤاالً هَو: متـى كانت قادُة آل سـعود 
يخافون الشعب، ويخشون الوقيعة مع املواطن، 
إال إن كان الوضع تطور وأصبحت الوقيعة -التي 
تحمـل معنـى والسـخط واالحتجـاج والثورة- 
شـيئاً وارداً، والتطورات القادمة ستثبت إن كان 
املجتمع السـعودي متجهاً لهذه الوقيعة، والتي 
أصبحت تُخيف القيادة، التي بالكاد اسـتطاعت 
أن تحافـظ عـى اسـتقرارها، وسـط محيـط 

مضطرب يشتعل بمال النفط السعودي. 
ويختتـم الكاتب املقـال بهـذا املقطع الذي 
يُشـري به إىل أن الوضع تغرّي َواألزمات السابقة 
ال تُكرَّر اليوم لتنتهي كما انتهت سابقاً، بل لها 
كيفية جديدة فيقول »بما يف مرحلة البرتول ذا 
الـ8 دوالرات، وقتما عصفت بنا تلك األزمة، لم 
تخرب الدولة مواطنيها بما تمر به، ولم نشـعر 
َكثـرياً بهـا، والحمد للـه نهضنا بعدهـا بقوة، 
ولكن يف تلـك الفرتة لم يك »تويرت« وال انفتحت 
السـماء علينا بهـذه الفضائيـات التي تمطرنا 
بتقاريرها التحريضية«، انه يشـري إىل أن هناك 
َ من الوعـي االجتماعي  اليـوم تغرياً تقنيـاً َغريَّ
التواصـل  ووسـائل  الفضائيـات  بفضـل 
االجتماعية، وأن هـذا األمر خطر، وهذا هَو ما 
أراد حقـاً أن يوصلـه، ثـم يموه عى هـذا األمر 
بالقـول »وعليـه فمـن الرضوري أن تكاشـف 
األحـداُث  وأثبتـت  مواطنيهـا،  اليـوم  الدولـة 
والتأريُخ دومـاً وقوف املواطن مع قيادته، وقد 
عربنا أزماٍت قاسـيًة وعديدة، الشـفافية اليوم 
تقطـع الطريق عـى الحاقدين، وتبـث الوعي 
يف املجتمع، وتسـاند الدولـة يف أزمتها املالية«. 
ليتحدث عـن التكاتف بني املواطنـني والقيادة 
التـي تجاوزت أزمة السـتينيات، وهَو يتجاهل 
أن هناك جيالً جديداً غري جيل السـتينيات ُرغم 
أنـُه يف أول هـذا املقطـع جذم أن أزمـات اليوم 
ليست كاألمس؛ ألن هناك وعياً اجتماعياً جديداً 
مـع تطور التقنية، هذا الوعـي االجتماعي هَو 
يُسّميه تحريض وسـائل اإلعالم، والحقيقة أن 
التحريـض هي نزعة ثوريـة يف الوعي ولم تعد 
مجرد نقـد، بل وصلت للتحريـض والتحريض 
ـُه النـاَس قبـل ُكّل تحـرك،  هـَو خطـاٌب يَوجِّ
وإن واصلـت السـعودية َخْوَض هـذه املعركة 
وتفاقمت األزمات فسنشهد تحركاً مهما تأخر 
أو ُقمـع؛ ألن األزمات موجـودة يف قاع امُلجتمع 
كأزمـة اقتصاديـة، وليسـت مجرَّد إشـاعات 
وتحريضات موجودة يف الوعي بدون أي أساس 
مادي، تعكُس عى األرض فعالً مادياً ملموسـاً 

تجاَه هذه القيادة اإلجرامية امُلتعفنة.
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نـرشت وكالـُة األنبـاء العامليـة رويـرتز، 
السـبَت املـايض، أن تنظيـَم القاعدة سـيطر 
عـى منطقـة التواهـي اإلسـرتاتيجية غـرب 
محافظة عدن والتي تحتوي عى أهم املقّرات 
الحكوميـة يف املحافظـة كالقرص الجمهوري 
وقيـادة املنطقة العسـكرية الرابعـة وميناء 

عدن والقرص الجمهوري.
وقالت رويرتز: إن سـكاناً محليني شاهدوا 
يجوبـون  القاعـدة  عنـارص  مـن  عـرشات 
الشوارع ويحملون أسـلحتَهم بحرية تامة يف 
عدد من املناطق يف التواهي. وأشـارت الوكالة 
إىل أن عنـارص التنظيـم رفعوا رايـة القاعدة 
السـوداء فوق مبانـَي حكومية منهـا املبنى 

اإلداري بميناء عدن االسرتاتيجي.
وأقدمـت عنـارُص القاعـدة عـى تفجـري 
مبنى األمن السـيايس الواقع يف التواهي بعدن 
وسـط صمت وتواطـؤ محيل وعربـي ودويل، 
وتؤكد مثـُل هذه ا لحادثة القبضـَة الحديدية 
التـي أَْصـبَـحـت للقاعـدة اليـوم يف عدن، يف 
ظل ضعف وانحسـار متزايد ملرتزقة الرياض 

ومقاتيل الحراك الجنوبي. 
بوسـت  الواشـنطن  صحيفـُة  ونقلـت 
األَمريكيـة عـن »وحيد عيل سـالم« أحد قادة 
امليليشيات املسلحة يف عدن، أن الوضَع األمنيَّ 
يف عدن وغريها من املناطق فوضوي، وأبرزت 
الصحيفـة قيـاَم مسـلحي تنظيـم القاعـدة 
بالسيطرة عى مبانَي حكوميٍة يف أبني الشهر 
الجـاري، ووضع نقـاط تفتيـش يف زنجبار، 

وذلك وفقاً لسكان محليني ومقاتلني.
وكشـفت الصحيفة عن انـدالع مواجهات 
مفتوحـة يف صفـوف مرتزقـة العـدوان عى 
اليمـن، حيث شـهدت عدن مؤخـراً، محاولة 
مـن قبل وحدة عسـكرية مواليـة لـ«هادي« 
السيطرة عى القرص الرئايس، وذلك من قبضة 
ميليشيا محلية، إال أن مسلحي امليليشيا رّدوا 
بإطـالق النار قبل محارصة جنود تلك الوحدة 
وإجبارهم عى االنسـحاب مـن القرص، وذلك 
نقالً عن »وحيد عيل سـالم« قائد امليليشـيا يف 
عدن، والذي شارك مسـلحوه يف االشتباكات، 
مضيفًة أن االشتباكات جاءت بعد مظاهرات 
نظمها مسلحو امليليشـيا، بسبب االفتقار إىل 

الخدمات الطبية ملصابيهم يف عدن.
كمـا قـام مجهولـون يُعتقـد بانتمائهـم 
لتنظيـم القاعدة يف وقت سـابق باسـتهداف 

مكتب القيادي اإلصالحي نايف البكري املعنّي 
من قبـل هادي وتحالف الغزو إلدارة شـؤون 
املحافظـة املنكوبة وسـقط أربعة قتى وأكثر 
من عرشيـن جريحاً يف هذه العملية، حسـب 
مصادر محلية، ويفضح هذا االخرتاق األمني 
هشاشـة الوضع يف عدن، حيـث يعترب مكتب 
البكـري واحـداً مـن املواقـع األشـد تحصيناً 
واسـتهدافه بقذيفة آر بي جي وسقوط قتى 
وجرحى دليل إضايف عـى حالة الفوىض التي 

تسود املحافظة.
هـذا ولم يعـد الدُّميـة هـادي أو بحاح أو 
حكومة مرتزقة الرياض إىل عدن رغم الوعود 
الكثـرية التـي أطلقوها يف هذا الصـدد نتيجًة 
للوضع األمني املرتدي وسـطوع نجم القاعدة 
يف ظل استياء كبري من قبل املواطنني ومعاناة 
يف ابسط مقومات الحياة ولسان حال املواطن 
يف عـدن طاملـا أن املرتزقـة تتوفـر لهـم ُكّل 
احتياجاتهم يف فنادق الرياض فلماذا قد يهتم 

ملعاناة أبناء املحافظة.
وكشـف مواطنون من أبناء عدن بأنها لم 
تصلهم أية مواد إغاثية طبية كانت أو غذائية 
يف ظـل عمليات نهب واسـعة لكل ما يصل إىل 
املحافظة من قبل مليشيات الرياض وخاصة 
مرتزقـة حـزب اإلصـالح وقـال املواطنـون 
بأن السـعودية تكذب وتتاجـر بمعاناة أبناء 

الجنوب ولم يروا منها حتى رغيف خبز واحداً 
بعكس ما ترّوج له وسائل اإلعالم السعودية.

وعّلـق الصليـب األحمـر يف محافظة عدن 
أعماله بعد أن اقتحم مسـلحون مقره وقاموا 
بنهـب كافـة محتوياتـه حتـى أن سـياراِت 
الصليـب األحمر يف املحافظة باتت تُسـتخدُم 
ألغـراض قتاليـة لهـذه الجماعات املسـلحة 

املتناحرة املدعومة من الرياض.
وعلقت الناشـطة الجنوبية منى العمودي 
عـى حادثة اقتحـام مقر الصليـب األحمر يف 
عـدن عـرب صفحتهـا يف الفيس بـوك وقالت 
كامـل  ونهـب  باقتحـام  مسـلحني  »قيـام 
محتويات مكتـب الصليب األحمر من معدات 
وسـيارات داخل عدن اليوم، عدد من موظفي 
املنظمات يتلقون رسـائل تهديدات بالتصفية 
يف حال عدم مغادرتهـم مدينة عدن.. ُكلُّ هذا 
هو بـدء تدشـني املرحلة األوىل من انسـحاب 
كامـل املنظمـات من داخل عـدن بُحّجة عدم 
وجود األمن واألمان ملوظفيهم. أعتقد أن الكل 
يعـرف القائمني بهذه األعمـال.. ملاذا الصمت 
عنهـم وتركهـم يمرحـون ويرسحـون كمـا 

يريدون؟«.
ويبـدو أن العقـد ينفـرط يومـاً بعـد يوم 
بني العنارص املسـلحة املدعومـة من الرياض 
وباتت سـيطرة تنظيم القاعدة هـي العنوان 

عى املحافظة هو األبرز لهذه املرحلة.
وتظهر عنـارص التنظيم اإلرهابي بشـكل 
عَلنـي وتنصـب نقـاَط تفتيش ترتفـع فيها 
رايات داعش يف مناطق واسـعة من املحافظة 
مثـل منطقـة دار سـعد وكريـرت، واعتـربت 
صحيفة »نيويورك تايمـز« األَمريكية ظهوَر 
القاعـدة يف مدينـة عدن، »انتكاسـة محرجة 

للحكومة املنفية«. 
القاعـدة  أن  إىل  الصحيفـة  وأشـارت 
»اسـتفادت من الفوىض عن طريق االستيالء 
عى مدن كبرية منها املكال خامس أكرب مدينة 

يمنية .«
املسـلحني  أن  إىل  الصحيفـة  ولفتـت 
املدعومـني من تحالـف العدوان الـذي تقوده 
السـعودية لم يعرتضوا عـى تواجد أو مقاتلة 

تنظيم القاعدة يف عدن.
وتابعت نيويـورك تايمز أنـه، وعى الرغم 
مـن نفـي مسـؤولني محليـني، السـبت، أن 
القاعدَة كانت حارضًة يف التواهي لكن تقاريَر 
إخباريـة محلية وأجنبية، وسـكان أفادوا أن 
مسـلحي القاعـدة رفعـوا أعالَمهم السـوداَء 
يف املنطقـة، وسـيطروا عى مدينـة التواهي، 

وأجزاء من مناطق أخرى.
ورغم االعـرتاف الدويل والعربي بسـيطرة 
عنارص القاعدة عى أهم مديريات عدن وأهم 

منشـآتها الحيوية كميناء عدن االسرتاتيجي 
إال أن أحـداً لـم يحـرك سـاكن، يف مؤامـرة 
تتكشـف فصولها واحداً بعد اآلخـر عن نوايا 
دوليـة وإقليميـة قديمـة لتسـليم املحافظة 
للقاعـدة وداعش إلعالن إمارة إسـالمية فيها 

عى غرار ما يحدث يف العراق وسوريا.
وبدأ املواطن العدني اآلن يفهم ويسـتوعب 
املخـاوف والتحذيـرات التـي كانـت تطلقها 
القوى الثورية يف اليمن وعى رأسـهم جماعة 
أنصار الله عن اإلطماع السـعودية األَمريكية 
القاعـدة  تنظيـم  اليمـن ومؤامـرة دعـم  يف 

وتمكينه من محافظات يمنية. 
ولم تشـن طائـراُت العدوان غـارة واحدة 
عى موقـع لعنارص القاعدة يف شـمال اليمن 
وجنوبها بالرغم أنها َشـنَّت آالَف الغارات عى 

مواقع للحراك والجيش واللجان الشعبية. 
وأعلن تنظيم القاعـدة يف بيان له منتصف 
شـهر أغسـطس الجاري عن فتح باب التوبة 
للمواطنـني يف عـدن والعفـو العـام عـن ُكّل 
مواطن يسلم نفسـه لعنارص التنظيم وتوعد 
البيان أن ُكّل مواطن لن يسـلم نفسـه ويعلن 
توبتـه فـأن هناك حملـة شـاملة لقوائم من 
املطلوبـني لـدى القاعـدة سـتطال الجميـع 
وعرض البيـان مكافئة خمسـة ماليني ريال 
لكل من يكشـف عى جاسـوس وذيـل البيان 
بختم اللجنة األمنيـة يف تنظيم قاعدة الجهاد 

يف جزيرة العرب.
ُكلِّ  يف  اإلرهابـي  التنظيـم  قـوُة  وتتزايـد 
يـوم، ويرى محللون أن ابتـالَع القاعدة لعدن 
أَْصـبَـح مسألة وقت فقط، ويكشف الصمت 
الـدويل واإلقليمي حالـة التواطؤ الرصيح من 
قبل دول العـدوان عى اليمن وعـى رأس تلك 
الـدول أَمريكا والسـعودية اللتـني عملتا عى 
دعم وإسـناد عنارص القاعدة جويـاً وبحرياً 
وبريـاً يف مواجهـة الجيـش اليمنـي واللجان 
الشـعبية مـا تسـبب يف انتشـار القاعـدة يف 

مناطق متعددة يف الجنوب. 
وتظهر الحالـُة الفوضوية القائمة يف عدن 
واالنفالت األمنـي الحاصل النفـاق األَمريكي 
حـول ما تّدعي أنه مكافحـة لإلرهاب يف حني 
أن ُكّل التحـركات األَمريكية يف املنطقة تصب 
يف خانـة دعم وتقويـة الجماعـات اإلرهابية 
عى حسـاب الجيـوش العربيـة وتمكني هذه 
العنارص التكفريية أكثـَر يف ُكّل البالد العربية 

خدمًة للمرشوع الصهيوني يف املنطقة. 

المسيرة – إسماعيل المحاقري
ظلت السـعودية وما زالـت أداًة بيد النظـام الصهيو 
أمريكي العاملي الذي ينتهج سياسة فرق تسد للسيطرة 
عـى ثـروات البلـدان العربيـة واضعـًة نصـَب أعينهـا 
أطماعهـا كدولة تعَمُل عى قضـم أرايض الدول املجاورة 
لها والتوسـع عـى حسـابها لتغـدو اليـوم يف الواجهة 
كنظام معتدي هدفـه تحقيق أطماع هذا النظام العاملي 

االستعماري.
ب للهارب عيل محسن األحمر والذي  ويف الحديث املرسَّ
كشـفته قناة املسرية األسـبوع املايض قال الرجل كالماً 
كثرياً عن هذا النظام املتعطرس وهو ما يكشـُف طبيعة 
الـدور الوظيفـي السـعودي يف تحقيـق أطمـاع النظام 

الصهيوني العاملي يف املنطقة.
قال محسـن وهو املشـهور بوالئه الكبري لهذا النظام 
السعودي الغاشـم: »النظام السعودي يعطيك من طرف 
اللسـان حالوة ويـراوغ عنك كما يـراوغ الثعلب، مابش 
عندهم صدق مابش عندهم صدق، بس ما هم جافني يف 

تعاملهم كالمهم رطب وعملهم خبيث«.
 ويطلب محسن من الضباط أماَمه االقتداء بالتجربة 
السـعودية يف الكـذب والنفاق، ويقول »إحنـا أَيْضاً ال بد 
ما نأخذ أسـاليبهم وندق بنفس املستوى، خلفية خالفنا 
مع السعودية خالف قديم، محاربتهم للثورة، محاربتهم 
للوحدة، محاربتهـم لالقتصاد، محاربتهم لكل مقومات 
الدولـة الـيَـَمـنيـة«. هذه إذاً  هو محسـن الذي يعرتُف 
قبل مـا يقارُب العرشين سـنة مـن الُعــْدَوان الوحيش 
الذي تشنه السعودية عى الـيَـَمـن والـيَـَمـنيني بتأييد 
مطلق من محسـن نفسـه بأن النظاَم السـعودي طاملا 
حـارب ُكّل مقومات الدولـة الـيَـَمـنية وحـارب َوحدة 

الـيَـَمـنيني وثورتهم وجمهوريتهم.
وبعـَد أكثر من عقدين من هـذه الحقائق التي وردت 
عى لسـان األحمر حول األطماع السـعودية اإلرسائيلية 
يف اليمن واملنطقة بشـكل عام كشـف قبل اسابيع كبري 
مستشـاري الحكومة السـعودية عن مرشوع االستيالء 
والسـيطرة عى صحـراء الربـع الخايل خـالل اجتماعه 

للتنسيق مع اإلرسائيليني.

هذا هو املرشوع الذي أفصح عنه األحمر وهو يتحدث 
عـن أطماع السـعودية والذي قـال بأنهـم يركنون عى 
حمايـة األمريـكان الطامعني أيضاً يف الثـروات النفطية 

العربية بشكل عام ودول الخليج عى وجه الخصوص.
إذن هـذا هو املرسـوم الخارجـي القديم الحديث 
الـذي يعرفـه الجميـُع بما فيهـم مرتزقـة العدوان 
وعمالؤهـم والذيـن أصبحوا جزًء من هـذا املخطط 

رضورة  عـن  حديثهـم  برغـم  لتنفيـذه  وذريعـة 
السـيادة  عـى  والحفـاظ  والتوحـد  االصطفـاف 

واالستقالل. 
ومـع هذا الحديث تتسـاقط ُكّل األقنعـة وتتبدى ُكّل 
الحقائـق، فالشـعب اليمنـي بـات أكثـر وعيـاً وإدراكاً 
بحقيقـة املؤامرة وأبعاد املخطط الذي يسـتهدف َوحدة 

اليمن وثرواته االقتصادية.

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!

من يوم اإىل اآخر ينك�سف القناع اأكرث فاأكرث
النظام السعودي.. آلة بيد األمريكان والصهاينة لتنفيذ مشاريع 

السيطرة على ثروات الوطن العربي
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يف م�سرية جماهريية حا�سدة �سارك فيها الآلف من املواطنني ب�سنعاء

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

  - خاص: 
خـَرَج اآلالُف مـن املواطنـني، عـرص االثنني 
املايض، يف مسـرية جماهريية حاشـدة بسـاحة 
باب الـيَـَمـن بصنعاء؛ للتنديد بجرائم الُعـْدَوان 
يف تعز وعمران ومسـتنكرين استمرار الُعـْدَوان 

السعودي يف جرائمه ضد املدنيني الـيَـَمـنيني.
وجاءت هذه املسرية بعد ميض خمسة أشهر 
بالكامل ودخول الـيَـَمـنيني يف الشهر السادس 
وهـم يعانون مـن ويـالت الُعــْدَوان والحصار 
املفروض عليهم من قبَل السـعودية وأمريكا ويف 

ظل تزايد جرائم مرتزقة الُعـْدَوان يف الداخل.
وأعلن املشاركون يف املسرية حالة النفري العام 
باألمـوال واألنفس ضـد الغـزو الصهيوأمريكي 
وأدواته يف املنطقة، بمشاركة ُكلِّ قادر عى حمل 
السـالح، معلنني أيضـاً اسـتعدادهم كمواطنني 
يمنيني للدفاع عن ُكّل شـرب من أرضهم وحماية 
وَصْون سـيادة الوطـن واسـتقالله، وااللتحاق 
بمختلف جبهـات الجهاد واالستبسـال، وتأمني 
مناطقهم وُمُدنهم وقراهم من أدوات االستعمار 

)الدواعش وغريهم من املرتزقة والغزاة(.
مؤكديـن »مواصلة الصرب والتضحية وتقديم 
الغايل والنفيس يف سـبيل عزة وكرامة واستقالل 
بلدنا وشـعبنا مـن الهيمنة الخارجية، فنََفُسـنا 
طويل ومسـتعدون لكل االحتماالت، واثقون من 

وعد الله عز وجل لنا بالنرص املبني«. 
كما عرب املشـاركون يف املسـرية الجماهريية 
الحاشـدة عن إدانتهـم واسـتنكارهم للتصفية 
العرقيـة التي ارتكبهـا دواعش حـزب اإلصالح 
يف محافظـة تعـز بحـق عـدد مـن أبنـاء أرسة 
بجثثهـم،  والتمثيـل  األرسى  وذبـح  الرميمـة، 
وقصف الطائـرات السـعودية األمريكية مؤخراً 

لألحيـاء السـكنية املكتظـة بالنـاس كمنطقة 
صالـة يف محافظة تعـز، واجتمـاع الرتبويني يف 
محافظة عمران؛ واعتبارها جميعاً جرائم إبادة 
وجرائم حرب ضد اإلنسـانية بتخطيط وتوجيه 

ومشاركة العدو الصهيوأمريكي.
معلنـني للعالم أجمـع بأن سـيطرَة عنارص 
ما يسـمى داعش عى بعض املناطق واملديريات 
يف الجنـوب إنما تم بدعم وإسـناد جوي وبحري 
وبـري أمريكي سـعودي إماراتي مبـارش، وهو 
ما يدحـض قصة محاربـة اإلرهـاب باعتبارها 
مجـرد ذريعـة إلخضاع الحكومـات وامتصاص 
ثروات الشـعوب بمـن فيهم الشـعب األمريكي 
نفسـه الذي يتكبد عناء دفع الرضائب ويتحمل 
أعباء وتبعات السياسة االسـتكبارية لحكومته 

مستقبالً.
ختـام  يف  املسـرية  يف  املشـاركون  ـه  وتَوجَّ
مسـريتهم بالشـكر والدعاء لـكل املجاهدين يف 
سـاحات البطولة واملواجهة بمختلف الجبهات، 
الذين يسـطرون أروَع آيات البطولة ويحققون 
االنتصـارات النوعيـة عى العدو بكلِّ مسـئولية 

واقتدار بتوفيق من الله سبحانه.
وأكد بياُن املسـرية الجماهريية الحاشدة عى 

اآلتي:
-1 إعالن حالة النفري العام باألموال واألنفس 
ضد الغـزو الصهيوأمريكي وأدواتـه يف املنطقة، 
بمشـاركة ُكّل قـادر عـى حمل السـالح امتثاالً 
لقوله تعـاىل )انِْفـُروا ِخَفاًفـا َوِثَقـااًل َوَجاِهُدوا 
ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُْفِسـُكْم يِف َسِبيِل اللَِّه ذَِٰلُكْم َخرْيٌ َلُكْم 

إِْن ُكنْتُْم تَْعَلُموَن(.
-2 اسـتعدادنا كمواطنني يمنيني للدفاع عن 
ُكّل شـرب مـن أرضنـا وحماية وصون سـيادتنا 
واسـتقاللنا، وااللتحاق بمختلف جبهات الجهاد 

واالستبسـال، وتأمـني مناطقنا ومدننـا وقرانا 
مـن أدوات االسـتعمار )الدواعـش وغريهم من 

املرتزقة والغزاة(.
-3 مواَصلـة الصرب والتضحية وتقديم الغايل 
والنفيس يف سـبيل عزة وكرامة واستقالل بلدنا 

وشـعبنا من الهيمنة الخارجية، فنََفُسنا طويٌل 
ومسـتعدون لكل االحتمـاالت، واثقون من وعد 

الله عز وجل لنا بالنرص املبني.
-4 إدانـة واسـتنكار التصفيـة الِعرقية التي 
ارتكبهـا دواعـش حـزب اإلصـالح يف محافظة 

تعز بحـق عدد من أبنـاء أرسة الرميمـة، وذبح 
األرسى والتمثيـل بجثثهـم، وقصـف الطائرات 
السـعودية األمريكيـة مؤخراً لألحياء السـكنية 
املكتظـة بالنـاس كمنطقـة صالـة يف محافظة 
تعـز، واجتماع الرتبويـني يف محافظـة عمران؛ 
واعتبارها جميعاً جرائم إبادة وجرائم حرب ضد 
اإلنسـانية بتخطيـط وتوجيه ومشـاركة العدو 

الصهيوأمريكي.
-5 دعـوة ُكّل مسـئويل الدولـة والحكومة يف 
الداخل للقيـام بمسـئولياتهم الدينية والوطنية 
يف خدمـة املواطنني وضمان اسـتمرار الخدمات 
االساسـية وفقـا لإلمكانات املتاحـة واملتوفرة، 
وعدم التهاون والتقصري يف أداء أعمالهم وخدمة 
مواطنيهم تحـت أي ظرف من الظروف واعتبار 
التقاعـس عن ذلك تأييـداً للُعـْدَوان ومشـاركة 
له يف رضب واسـتهداف الجبهة الداخلية بقصد 

إضعافها.
-6 التأكيد للعالم أجمع بأن سـيطرة عنارص 
ما يسـمى داعش عى بعض املناطق واملديريات 
يف الجنـوب إنما تم بدعم وإسـناد جوي وبحري 
وبـري أمريكي سـعودي إماراتي مبـارش، وهو 
ما يدحـض قصة محاربـة اإلرهـاب باعتبارها 
مجـرد ذريعـة إلخضاع الحكومـات وامتصاص 
ثروات الشـعوب بمـن فيهم الشـعب األمريكي 
نفسـه الذي يتكبد عناء دفع الرضائب ويتحمل 
أعباء وتبعات السياسة االسـتكبارية لحكومته 

مستقبالً.
-7 التوجه بالشكر والدعاء لكل املجاهدين يف 
سـاحات البطولة واملواجهة بمختلف الجبهات، 
الذين يسـطرون أروع آيات البطولة ويحققون 
االنتصـارات النوعيـة عى العدو بكل مسـئولية 

واقتدار بتوفيق من الله سبحانه.

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

  - خاص: 
ذمـار،  قبائـل  مـن  عـدٌد  عقـدت 
يـوم أمـس، لقـاءاٍت قبليًة موسـعة؛ 
تنديداً واسـتنكاراً السـتمرار الُعـْدَوان 
السـعودي األمريكـي يف قصف األحياء 
السـكنية واملنشـآت العامة والخاصة 

وبطريقة شيطانية.
جهـران  مديريـة  قبائـل  وعـرّبت 
عـن إدانتهـا لهـذا القصـف املتوحش 

الـذي طـال الحجـَر والبـرش والشـجر وأهلك 
الحرث والنسـل ودّمـر البُنى التحتية للشـعب 
الـيَـَمـنـي، مؤكدين عى ثباتهـم وصموِدهم 
يف وجـه الُعــْدَوان السـعودي األمريكي وبذل 
الغايل والنفيس ملواجهة الُعـْدَوان الغاشم جنباً 
إىل جنـب مع إخوانهم أبطـال الجيش واللجان 

الشعبية. 
قبائـل مديريـة مغـرب عنس مـن جهتهم 
أدانـوا جرائـم الُعــْدَوان السـعودي األمريكي 

والجرائم الوحشية يف محافظة تعز.
وتداعـت قبائـُل مديريـة مغـرب عنس إىل 
اللقـاء القبيل يف مشـهد يجسـد مـدى الرتابط 
والتالحم وإنسـانية املواطن الـيَـَمـني رفضه 

للضيم والظلم وللتوحش.
أبنـاء مديريـة مغـرب عنس ويف 
لقائهـم القبيل أكدوا أنهـم لن يقبلوا 
وجرائـم  اإلجراميـة  األعمـال  بتلـك 
اإلبادة الجماعية بحق أبناء الشـعب 
الـيَـَمـنـي الواحـد وأنهم لـن يقفوا 
مكتـويف األيـدي أمـام تلـك األعمـال 
التـي ال تختلف عن جرائـم الُعـْدَوان 
السـعودي األمريكي وسـيواجهونها 
بـكل حزم وقوة وسـيبذلون أموالهم 
وأنفسـهم وكل ما يملكون يف سبيل الدفاع عن 

عزة وكرامة الشعب الـيَـَمـني.
كما حيّا املشاركون أبطاَل الجيش واللجان 
املالحـم  أروَع  يسـّطرون  الذيـن  الشـعبية 
البطولية يف سـاحات الرشف للذود والدفاع عن 

سيادة الـيَـَمـن والـيَـَمـنيني.

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

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

  - خاص: 
أمانـة  نسـاُء  نّظمـت 
وقفـة  أمـس،  العاصمـة، 
بالجرائم  تنديـداً  احتجاجية 
الوحشية املرتكبة بحق أبناء 
سـواٌء  الـيَـَمـنـي  الشـعب 
بقصف الُعـْدَوان واستهدافه 
للمنـازل واألسـواق والقرى 
واملدن والشوارع أو عى أيدي 

مرتزقته يف الداخل.
املحتجـات لم تثنْهن غارات الطريان السـعو 
أمريكـي عـن الخـروج يف الوقفة التـي واكبها 
حضوٌر كبريٌ وتفاعل الفت، حيث أدانت الحرائر 
الجرائـَم الـال إنسـانية التـي ارتكبهـا دواعش 
واألطفـال  النسـاء  بحـق  السـعودي  النظـام 
واملواطنـني بمحافظـة تعز، الفتـات إىل أن مثل 
هذه الجرائم غريبة عى هذا الشـعب ويرفضها 

الدين والعقل والُعرف.
اسـتهداف  األمانـة  تربويـاُت  أدانـت  وقـد 
الرتبويـني بمحافظة عمـران، محمالت مجلس 
األمن الـدويل واألمم املتحـدة ومنظمات حقوق 
اإلنسـان املسـؤوليَة الكاملة عن هـذه الجرائم 

البشعة.
صمودهـن  وقفتهـن  يف  أكـدن  كمـا 
واستبسالهن يف التصدي لهذا الُعـْدَوان الغاشم

  - خاص: 
الرتبـوي  القطـاُع  نّظـم 
صباح  الحديـدة،  بمحافظـة 
أمس، وقفة احتجاجية تنديداً 
بجرائـم الُعـْدَوان السـعودي 
الصهيونـي األمريكـي الـذي 
يسـتهدف مقـدراِت وخريات 

هذا الشعب وبُنيته التحتية.
الرتبويـون  واسـتنكر 
اسـتهداَف الطريان السعودي 

والرتبويـة  التعليميـة  للمنشـآت  األمريكـي 
والجامعـات واملعاهد بطريقة هسـتريية ال تعرب 

عن أية أخالق لهذا العدو.

حرض الوقفَة مديُر الرتبية ملديرية الحوك األستاذ 
عبده هبه ومدير مديرية الرتبية الحايل حسن عياش 
ومدير الرتبية ملديرية امليناء األستاذ جمال املرشعي، 

إضافة إىل مدراء املديريات الحوك والحايل وامليناء. 

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

  خاص: 
اإلعالميـني  اتحـاُد  نّظـم 
الـيَـَمـنيـني، الثالثـاء املـايض، يف 
صنعـاء وقفة احتجاجيـة للتنديد 
التي  البشـعة واملروِّعة  بالجرائـم 
يرتكبها النظاُم السعودي وأدواته 
اإلجراميـة مـن عنـارص القاعدة 
أبنـاء  بحـق  الريـاض  ومرتزقـة 

الشعب الـيَـَمـني. 
الوقفة  واستنكر املشاركون يف 
االحتجاجية أعماَل السحل والذبح 

والحرق والتمثيل بالجثث للمواطنني من أبناء محافظة تعز الرافضني 

الغاشم والتي  للُعـْدَوان السعودي 
ارتكبتها عنارُص القاعدة ومرتزقة 
الُعـْدَوان السـعودي بحق األبرياء 
من أبنـاء محافظة تعز األسـبوع 

املايض.
االحتجاجيـة  الوقفـة  ويف 
اللجنـة  رئيـس  نائـُب  أوضـح 
التحضرييـة التحـاد اإلعالميـني 
الـيَـَمـنيني عبُدالفتاح حيدرة أن 
االتحاَد سـريَفُع دعوًى قضائية 
ضد الوسـائل اإلعالميـة املحلية 

التي بررت جرائَم عنارص القاعدة يف محافظتَي تعز وعدن.
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المسيرة - طالب العزعزي:
الشـعبية  واللجـان  الجيـش  أَبَْطـال  رضبـاُت  أدَّت 
واالنتصارات التـي تتحقُق يف الحدود مع اململكة العربية 
السعودية إىل ارتياح شعبي كبري، معتربين ما يحصل رداً 
طبيعياً عى الجرائم التـي يرتكبها هذا النظام املتوحش 

عى املدنيني الـيَـَمـنيني.
وقـال القيادي يف الحزب االْشـرتَاكي الـيَـَمـني نائف 
حيـدان إن مـا يحققـه الجيـش واللجان الشـعبية عى 
الحدود السـعودية من انتصارات وتقدم كبري يف أراضينا 
املحتلـة )جيـزان ونجران وعسـري( لـم يكـن إال عنواناً 

صغرياً ملا هو قادم.
وأضاف خالل حديثه مع صحيفة »صدى املسرية« أن 
»أَبَْطال الجيش واللجان الشـعبية عى الحدود السعودية 
وبعزيمة وشـجاعة وتضحية هؤالء األَبَْطال يسـطرون 
انتصـارات عظيمـة يف الجبهـات الحدوديـة املختلفـة 
ويرسلون رسـائل مهمة لهذا املعتدي الغازي أن الشعب 
ره العمـالء، وأن لديه عزيمة  الـيَـَمــن ليـس كما صـوَّ
وإرادة ال تُقهر، وأنه سـيصرب وسيتحمل جرائمكم حتى 

يصل لكم إىل قصوركم«.
ويف مـا يتعلـق بالجبهـات الداخليـة أكد حيـدان أنه 
وبعد أن أصبـح الُعـْدَوان عاجزاً عـن الدفاع عن حدوده 
يعمد إىل ابتكار حروبه اإلعالمية والنفسـية لكرس وقتل 
معنويات الشعب الـيَـَمـني وذلك بنرش أخبار عن جيش 
جرار وصل ملأرب لتحريرها ومن ثم ينطلق لتحرير بقية 
املحافظات، متناسياً أن الشـعب والعالم يعرف جيداً أن 

أي عتاد عسـكري يصل لألرض اليمنية يتحول إىل خردة 

أْو يصبح سالحاً بيد الجيش واللجان الشعبية. 

ليـس  أنـه  االْشـرتَاكي حيـدان  القيـادي  وأوضـح   

بغريـب عـى من وظـف ُكّل جهـوده وإمكانياتـه وبذل 

نفسـه رخيصاً لتمرير مشـاريع العدو وتسهيل دخوله 

الحتـالل بلده أن يطلق عى ابـن جلدته ومن يقدم روحه 

فـداءاً للدفاع عـن األرض َوالعـرض باملحتـل أْو الغازي 

والجنسـيات املختلفة الغازية لبلدنا من جنود سعوديني 

وسـنغاليني وإماراتيـني ما هـم إال جيـوش وطنية أتوا 

لتحرير الـيَـَمـن من هذا الـيَـَمـني املحتل!!.

بـدوره قـال رئيـس تكتـل األَْحـــَزاب والتنظيمات 

السياسـية الـيَـَمـنيـة املناهضـة للُعــْدَوان عبدامللك 

الحجـري »ما يقـوم به أبنـاء قواتنا املسـلحة ولجاننا 
الشعبية الثورية البواسل يف جيزان ونجران وعسري يأتي 
ضمن الحـق الرشعي والطبيعي يف الرد عى نظام العدو 
السعودي واستجابة ملطالب جماهري شعبنا الـيَـَمـني 

العظيم يف التوغل يف العمق السعودي وردع الُعـْدَوان«. 
ودعـا الحجري جماهري شـعبنا الـيَـَمـنـي األبي إىل 
مسـاندة أبناء القوات املسلحة ولجاننا الشعبية الثورية 
يف مواجهتها العدو السعودي وأدواته املأجورة ومرتزقته 

هنا يف الداخل. 
مـن جانبـه أكد اإلعالمي يوسـف حميـد الدين أن ما 
يجـري يف الحـدود السـعودية ما هـو إال فضل مـن الله 
وشفاء ملا يف الصدور جراء الُعـْدَوان السعودي األمريكي، 

مشرياً إىل أن القادم أعظم.
 واختتـم حميـد الدين بقولـه »نحن واثقـون بنرص 
اللـه وبقياده أَنَْصــار الله وبحكمة السـيد وبالخيارات 
اإلسـرتاتيجية والتي قد بدأت تتحقق بهـذه االنتصارات 

التي ستكون مذهلة«.
مـن جهته يقـول املحلل السـيايس أحمد الشـهاري: 
إن أَبَْطـال الجيـش واللجـان الشـعبية يسـطرون أروع 
املالحم البطولية ضـد قوى البغي والُعــْدَوان ويكبّدون 
العدو السـعودي يف الداخل ويف الحدود خسائر فادحة يف 
معداتهم القتاليـة ويف أرواح مقاتليهم الرشيرة الجبانة 

والتي ما كانت تخطر عى بالهم. 
وأشار الشهاري إىل أنه واجٌب عى ُكّل رشيف يمني أن 
يقـدم ُكّل غاٍل ونفيس ويرفد ويدعم جميع جبهات العز 

والرشف الداخلية والخارجية.

 إرتياح كبير النتصارات الجيش واللجان الشعبية في الحدود مع السعودية 

وثيقة رسمية سعودية مسربة: 
السلطات السعودية تأمر بإخالء 

الحدود مع بالدنا من جميع 
سكان جيزان

  - خاص: 
يف إطار ترسيب الوثائق الرسـمية السـعودية نرش ناشطون سعودية وثيقة 
صـادرة عن إمارة جيزان تفيـد بأوامر إلخالء الحدود مـع الـيَـَمـن من جميع 

السكان.
وقـد حصلت »صدى املسـرية« عى نسـخة مـن الوثيقة والتـي تفيد بوجود 
أوامـر من ويل العهد السـعودي ووزيـر الداخلية محمد بن نايـف برسعة إخالء 
حزم الحدود من جميع السـكان. كما كشـفت الوثيقة أن عملية اإلخالء تنطبق 
أَيْـضاً عى 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.
كمـا تـم توجيه بحث مشـايخ القبائـل للتعاون مـع اللجنـة امليدانية لحزم 

الحدود املكلفة بتنفيذ عملية اإلخالء.
وتأتـي هـذه الوثيقة يف وقت تشـهد الحـدود هروباً ملحوظاً ألفـراد الجيش 
السـعودي الذيـن يفرون مـن مواجهة الجيش واللجـان الشـعبية الـيَـَمـنية، 
وهو ما كشـفته وثيقة أخرى عبارة عن تعميم عاجل من مساعد قائد املنطقة 
الجنوبية بمنطقة نجران لقادة املعسـكرات واأللوية السـعودية الذي بحسـب 
الوثيقـة الحظ ظاهرة هروب األفراد بأعداد كبرية من مهمة ما أسـماه »الدفاع 

عن الحدود الجنوبية«.

فيما غرفة عمليات اإ�سرائيلية تبدي انزعاجها من فرار اجلنود ال�سعوديني وت�سفهم باجلبناء
أمير منطقة عسير يهرب من أبها إلى جدة 

وثيقة عسكرية تكشف فرار جماعي للجيش السعودي من جبهات الحدود 

إحصائية أولية للخسائر التي لحقت بالعدو السعودي في الحدود خالل 110 يومًا

  - خاص: 
قـال املغـرُِّد السـعودي املعروف بجمـال بن يف 
موقـع التواصـل االجتماعي تويرت والذي اشـتهر 
داخـل  مـن  الدقيقـة  للمعلومـات  بترسيباتـه 
السـعودية: إن فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمري 
منطقة عسـري قد غادر مقر إقامته بشكل مؤقت 

يف أبها وانتقل لإلقامة يف مدينة جدة.
وأضـاف جمـال بن والـذي يقول بأنـه ينتمي 
لحركـة األمـراء األحـرار السـعودية: إن هـروب 
أمري عسـري من مدينـة أبها السـعودية جاء بناء 
نصيحـة قدمتها غرفة العمليـات التابعة للجيش 
واإلرسائيـيل والتـي يقـول إنهـا تشـارك يف إدارة 

العمليات السعودية الُعـْدَوانية عى الـيَـَمـن. 
كما كشـف يف تغريدتني امتعاضاً إرسائيلياً من 
هروب أفراد الجيش السـعودي قائـالً: إن »غرفة 
العمليات اإلرسائيلية يف تقريرها األسبوعي األخري 

البـن سـلمان وصفـت فيه الجنـود السـعوديني 
بالجبناء ويشكلون عالة عى كاهل املعركة«.

وأضـاف إىل أن التقريـر اإلرسائيـيل أشـار إىل 
أن مـن أسـباب هـروب الجنـود السـعوديني من 
الحدود يعـود إىل تخلف النظام السـعودي يف دفع 
التعويض املـايل ألرس قتى الجنود والبالغة مليون 
ريـال عن ُكّل جندي قتيل كما أعلنت وزارة الدفاع 

السعودية.
وتشـهد الحدود هروباً ملحوظاً ألفراد الجيش 
السـعودي الذيـن يفـرون مـن مواجهـة الجيش 
واللجـان الشـعبية الـيَـَمـنيـة وهو ما كشـفته 
وثيقة أخرى عبارة عن تعميم عاجل من مسـاعد 
قائـد املنطقـة الجنوبيـة بمنطقة نجـران لقادة 
املعسـكرات واأللويـة السـعودية الـذي بحسـب 
الوثيقة الحظ ظاهرة هروب األفراد بأعداد كبرية 
من مهمة ما أسماه الدفاع عن الحدود الجنوبية.

الجيـش  باسـم  الرسـمي  الناطـق  أن  يذكـر 
الـيَـَمـني العميد رشف لقمان جدد أمس األربعاء 
دعوته للمواطنني السـعوديني يف أبها السـعودية 
لالبتعاد عن املطار واملنشـآت العسـكرية التابعة 
آلل سـعود مؤكداً أنها أصبحـت يف قائمة األهداف 
القادمـة للقوة الصاروخية الـيَـَمـنية، وهي كما 
يبدو قد لقيت صدًى لدى أمري منطقة عسري الذي 

غادر مقر إقامته من أبها إىل جدة السعودية.

  - خاص: 
حـذََّرت قيـادُة قوات الحـرس الوطنـي للعدو 
السـعودي جنودهـا مـن مغـادرة مواقعهم عى 
الحـدود الجنوبية مـع الـيَـَمــن، يف ظل تصعيد 
الجيـش الـيَـَمـنـي واللجان الشـعبية للعمليات 

باتجاه مواقع وأهداف عسكرية.
وقد كشـفت وثيقة عسكرية سعودية حصلت 
»صـدى املسـرية« عـى نسـخة منهـا وتتحـدث 
عن ظاهـرة هروب أفـراد الجيش السـعودي من 
املواجهـة يف الحدود حيث املواجهـات مع الجيش 

واللجان الشعبية.
 الوثيقـة عبارة عن تعميم عاجل من مسـاعد 
قائـد املنطقـة الجنوبيـة بمنطقة نجـران لقادة 
املعسـكرات واأللويـة السـعودية الـذي بحسـب 
الوثيقـة الحـظ ظاهـرة هـروب األفـراد بأعـداد 

كبـرية من مهمة ما أسـماه »الدفاع عـن الحدود 
الجنوبيـة«. وقد أصدر هذا التعميـم اللواء محمد 
بـن عيل الشـهراني، وهو مسـاعد قائـد املنطقة 
الجنوبيـة للشـؤون العملياتيـة بمنطقـة نجران 
وقائـد أحد ألوية الحـرس الوطني وفيه يحذر من 
إحالة الفاريـن إىل املحاكمة وفصلهـم نهائياً من 

وظائفهم العسكرية.
حيث احتـوت الوثيقة عى عقوبات بفصل من 
يتخلـف عـن عمله من أفـراد الجيش ملـدة 7 أيام 

متواصلة أْو 30 يَوماً متفرقة.
هذا وتعترب الوثيقة تأكيداً للمشاهد التي تظهر 
خلـَو املواقـع العسـكرية السـعودية مـن األفراد 
وسـيطرة الجيش واللجـان الشـعبية عليها رغم 
محاولـة اإلعالم السـعودي إنكاَر ذلـك أْو التقليل 

من شأنه.

  - خاص: 
كشفت إحصائية أولية عن حجم 
خسـائر العدوان السـعودي يف جبهة 
الحدود خالل 110 أيام عى بداية الرد 

من قبل الجيش واللجان الشعبية.
تكـون  اإلحصائيـة  وبحسـب 
قـوات الجيش واللجان الشـعبية قد 
أسـقطت 4 طائـرات طـراز أباتـيش 
وطائرتـني  إف16 واحدة منها ادعى 
العدو السعودي سقوطها بخلل فني 

وكذلك اسقاط 3 طائرات استطالع.
أما اآلليـات العسـكرية بمختلف 
أنواعها بحسـب اإلحصائية نفسـها 
فبلـغ عددهـا 204 مـا بـني دبابـة 

ومدرعة وآلية عسكرية سعودية.
وشـهدت جبهـة جيـزان تدمـري 
قرابـة مائـة وخمسـني آليـة، منها 
وثمانيـة  دبابـة  وعرشيـن  ثالثـة 
وعرشين مدرعة، وتسـعة وتسـعني 
آليـة مختلفة بـني أطقـم وجرافات 

وعربات.

ويف منطقة نجران تم تدمري واحد 
وثالثني آليـة، منها أحـد عرش دبابة 

وعرشين آلية عسكرية متنوعة.
 وإىل منطقة عسـري، حيث دمر 
الجيـش واللجـان الشـعبية ثالثة 
وعرشين آلية عى األقل، منها ست 
مدرعـات نوع بي إم بي، ودبابتني، 
إضافة اىل تدمري خمسـة عرش آلية 
متنوعـة. ليكـون مجمـوع ما تم 
تدمريه، ستة وثالثني دبابة، وأربعة 
وثالثـني مدرعـة، ومائـة وأربعـة 

وثالثـني آليـة عسـكرية مختلفة، 
ليصل مجموعهـا إىل مائتني وأربع 

كأقل تقدير حتى اللحظة.
يذكر أن الجيش واللجان الشعبية 
دمرت عقب صـدور اإلحصائية أكثر 
من 75 دبابة وآلية عسكرية سعودية 
منهـا 40 يف عملية واحـدة هي قوام 
رتل عسـكري سعودي حاول الزحف 
السـتعادة املواقع التي سـقطت بيد 
الجيش واللجان األسبوع املايض لدى 

اقتحام مدينة الخوبة.

  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
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  - خاص: 
َشـنَّ الطـرياُن السـعودي األمريكي أكثـَر من مائة 
غـارة جوية عـى مناطق متفرقـة بمحافظـة صعدة 
خالل اليومني املاضيـني بالتزامن مع قصف صاروخي 

ومدفعي كثيف.
صعـدة،  يف  كثـرياً  السـعودي  الُعــْدَوان  وتمـادى 
مسـتهدفاً بوحشـية ُكّل يشء حتـى الحجـر والبـرش 
والشـجر، ومن ضمـن بنك أهدافه يـوم الثالثاء املايض 
اسـتهداف املنشـآت الطبيـة، حيـث قصف بوحشـية 
مستوصف العطفني بمديرية كتاف بصعدة، ما أدى إىل 

استشهاد طبيب وإصابة مواطن آخر.
املستوصف تعرض لثالث غارات جوية أدت إىل تدمري 
املستشـفى بالكامل وأدى ذلك أيضاً إىل تحطيم وإتالف 

ما كان فيه من أجهزة طبية وإسعافية.
وأدان مصدر طبي بشـدة استهداف العدو السعودي 
األمريكي الغاشـم والوقح للمراكـز الصحية التي تقدم 
اإلسـعافات األوليـة للجرحـى الذيـن يسـقطون جراء 
القصـف الجـوي والصاروخـي السـعودي املكثف عى 
جميـع مديريـات محافظـة صعـدة، َداعيـاً املنظمات 
الدولية وعى رأسـها األمم املتحدة االضطالع بدورها يف 
إيقاف الصلف السعودي وهمجية الُعـْدَوان ضد الشعب 

الـيَـَمـني.
الُعــْدَوان  املـايض قصـف طـريان  االثنـني  ويـوم 
السـعودي األمريكي مديرية الظاهـر باملحافظة وذلك 
بثمان غارات، حيث استهدف القصف شبكة االتصاالت 
بمنطقـة مـران بمديرية حيـدان، كما قصـف الطريان 
إحـدى عرشة غارة عى منطقتي القمع واملليل بمديرية 

كتاف.

ونفـذ الطـريان املعـادي سـت غـارات جويـة عى 
رت أربعة  منطقتـي آل قـراد ومجدع بمديرية باقـم دمَّ
منازل وسـط تحليـق مكثف لطريان العدو عى سـماء 

مدينة صعدة ومديرياتها.
وخـالل غارات طـريان العدو استشـهد 7 مواطنني 
جراء القصف الذي اسـتهدف منازل املواطنني بمنطقة 
بني صياح بمديرية رازح، ما أدى إىل استشـهاد سبعة 
مواطنني من أرسة واحدة وتدمري منزلهم، باإلضافة إىل 

منازل مجاورة.
كمـا استشـهد مواطـن آخـر يف منطقـة شـوذان 
بمديرية منبه جراء شـن طـريان الُعـْدَوان السـعودي 
الغاشـم غـارة جويـة اسـتهدفت منزلـه، مـا أدى إىل 

استشهاده وتدمري منزله تدمرياً كلياً.
ونفذ طريان الُعـْدَوان السـعودي الغاشـم سلسـلة 

من الغارات الجوية عى منطقة مران استهدفت منازل 
املواطنني وسـياراتهم املركونة إىل جانـب بيوتهم، كما 
شـن الطريان السعودي األمريكي عدداً من الغارات عى 
منطقـة القمع والفرع بمديرية كتـاف وأدت إىل تدمري 
منزل وترضر منازل مجاورة دون اإلشـارة إىل إصابات 

برشية.
وشن طريان الُعـْدَوان السـعودي األمريكي الغاشم 
أكثـر من مائة غارة جوية يـوم االثنني املايض عى عدد 
من مديريات محافظة صعدة، حيث اسـتهدف الطريان 
بغاراتـه مديريات حيدان والظاهر ورازح وشـدا وأكثر 
مـن 30 غـارة جوية عـى منطقة الرصيفـات والقمع 

واملليل بمديرية كتاف.
وأحدثت تلك الغارات دماراً كبرياً يف منازل املواطنني 

ومحالتهم التجارية وممتلكاتهم الخاصة والعامة.

هكذا يحارب الجبان.. هروب من ساحة المعارك في 
عمق أرضه إلى النساء واألطفال في منازلهم

إستشهاد 12 مواطنًا في قصف هستيري للطيران السعودي على منشآت 
حكومية وتربوية وزراعية ومحالت تجارية بمحافظة الحديدة

  - خاص: 
ذَ طـرياُن الُعـْدَوان السـعودي األمريكي  نفَّ
خالَل يوَمي االثنني والثالثاء املاضيني سلسـلة 
غـارات هسـتريية عى عـدة مناطـق متفرقة 

بمحافظة الحديدة.
واستشـهد 11 مواطنـاً وأصيـب مواطننَي 
مسـاكن  اسـتهدفت  جويـة  غـارة  يف  اثنـني 
مواطنـني بجوار املجمـع الحكومـي بمديرية 
بيـت الفقيـه بمحافظة الحديدة يـوم الثالثاء 

املايض.
كما شن الطريان السعودي األمريكية غارة 
عى مجمع الشـيماء الرتبـوي للبنات بمديرية 
الحـوك نتج عنهـا استشـهاد امـرأة وإصابة 
أخـرى، كما قصـف الطريان املعادي مدرسـة 

الفوز بمديرية املنصورية.
واملنشـآت  املـدارس  اسـتهداف  ويأتـي 
الحكومية والرتبوية خالل هذه األيام والطالب 
للشـهادتني  االمتحانـات  ألداء  يسـتعدون 

األساسية والثانوية للعام الدرايس الحايل.
وأدان مكتـب الرتبيـة والتعليـم بمحافظة 
السـعودي  الُعــْدَوان  اسـتهداف  الحديـدة 
للمنشـآت الرتبوية والتعليميـة، َداعياً يف بيان 
له كافة املنظمـات الدولية واإلقليمية واملحلية 
املعنية لتحمل مسـؤولياتها للعمل عى حماية 
تلك املنشـآت بمـا يَُمكِّنُهـا من أداء رسـالتها 

الرتبوية والتعليمية.
وقـال البيـان: إن قصف وتدمري املنشـآت 
إىل  املـؤرشات  يتجـاوز  والتعليميـة  الرتبويـة 
املؤكدات عى أن املنشـآت الرتبوية والتعليمية 

حارضة بأهداف الُعـْدَوان.
األمريكـي  السـعودي  للُعــْدَوان  وسـبق 
بمديريـة  التعليمـي  املرَكـز  تدمـري  الغاشـم 
املنرية ومدرسة الشـيخ أحمد الفاز األساسية 
بمديريـة التحيتـا يف 25 مايو املنـرصم ومقر 

اإلدارة التعليمية بمديرية الدريهمي الواقعة 
باملجمـع الحكومـي الذي دمـره الُعــْدَوان 
يف 29 مايـو املـايض، كما تأثـر مبنى مكتب 
الرتبية والتعليم باملحافظة بأرضار مختلفة.

وشن طريان الُعـْدَوان السعودي الغاشم 
يـوم الثالثـاء املـايض عـدداً مـن الغـارات 
الجويـة عى مبانـي الهيئة العامـة لتطوير 
تهامـة وبعض الهناجر التابعـة ألحد رجال 
املال واألعمـال بمحافظة الحديـدة، ما أدَّت 
إىل تدمـري املباني السـكنية يف هيئـة تطوير 

تهامة.
وقال القائم بأعمال وزير الزراعة والري 
الدكتـور محمد الغشـم يف ترصيح صحفي: 

إن الهيئـة تعرضـت لقصف طـريان الُعـْدَوان 
السـعودي الغاشـم للمرة الثانية، وتسببت يف 
أرضار كبرية يف مكاتب الصيانة ودار الضيافة 
يف هيئـة تطويـر تهامة وكـذا مكتب مرشوع 

وادي سـهام.
وأشـار الغشـم إىل أن التدمريَ طال مكاتَب 
الصيانـة يف الهيئة، تحتوي عى الوثائق الفنية 
والهندسـية التي تعتمد عليهـا الهيئة اعتماداً 
كليـاً يف تنفيـذ أنشـطتها وصيانـة املنشـآت 
الزراعيـة يف األوديـة الزراعيـة يف الحديـدة.. 
معترباً اسـتهداف الهيئة للمرة الثانية من قبل 

الُعـْدَوان السـعودي استهدافاً سـافراً للتنمية 
الزراعيـة ومصـادر الدخل لـألرس الزراعية يف 

املجتمع الـيَـَمـني.
ولفت الدكتور الغشـم إىل أن هذه الجريمة 
النكـراء تأتـي ضمن مسلسـل الجرائـم التي 
يشـنها الُعــْدَوان السـعودي عـى الـيَـَمــن 
واسـتهدافه املمنهـج واملتعمـد للمؤسسـات 
والكـوادر الزراعيـة، يف انتهـاك صـارخ لكافة 

القوانني واملواثيق الدولية.
األمريكـي  السـعودي  الطـريان  وواصـل 
ُعـْدَوانـه السـافر يـوم االثنـني املـايض عـى 

محافظـة الحديـدة، حيـث استشـهد مواطن 
وأصيـب أكثر من سـبعة آخريـن جراء قصف 
طـريان العدو السـعودي عى مواقـع متفرقة 

باملحافظة.
وشن طريان الُعـْدَوان السعودي األمريكي 
منذُ صباح االثنني سلسلة من الغارات الجوية 
اسـتهدفت منازل مواطنني ومحـالت تجارية 
يف مدينـة الحديدة.. حيث اسـتهدفت 7 غارات 
جويـة مقـر املحور الغربي ومعسـكر سـالح 
مواطـن  استشـهاد  إىل  أدى  مـا  املهندسـني، 

وإصابة أكثر من سبعة آخرين.

غارات متوا�سلة ومكثفة على مديريات ماأرب
قصف وحشــي لطيران العدوان 
علــى  األمريكــي  الســعودي 
وعلى  بتعــز  المخاء  مديريــة 

مكاتب الزراعة بالبيضاء
  - متابعات: 

حلَّـَق الطرياُن السـعودي األمريكي، يـوم الثالثاء املايض، بشـكل 
مكثف عى محافظة تعز مستهدفاً مديرية املخاء بعدة غارات جوية.

وشـن طريان العدو بتسـع غارات جوية املحجـر البيطري القديم 
وكذا إدارة الدفاع السـاحيل بست غارات.. كما استهدف طريان العدو 

بعدة غارات املؤسسة االقتصادية باملحافظة.
ويف محافظة البيضاء قصف طريان الُعـْدَوان السـعودي األمريكي 
يوم الثالثاء املاضيمكتب الزراعة وبيت الشـباب وفرع معسكر قوات 

االمن الخاصة بمدينة البيضاء دون سقوط ضحايا برشية.
وتسـبب قصف طريان الُعـْدَوان السـعودي األمريكـي يف تدمري مكتب 
الزراعـة والذي يتوسـط عدداً من منـازل املواطنني، كما دّمـر مبنى بيت 
الشباب وعنابر معسكر قوات األمن الخاصة دون سقوط ضحايا برشية.

ويواصل الُعـْدَوان 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 الُعـْدَوان السعودي 
األمريكـي خالل اليومني املاضيني غارات كثـرية عى مناطق متفرقة 

باملحافظة. 
وشـن طريان العدو سلسـلة غـارات خالل اليومـني املاضيني عى 
مناطـق الفـاو والجفينة والدشـوش جنوبي مدينة مأرب، كما شـن 

غارات متعددة عى منطقة الزور برصواح.

اأكرث من 100 غارة على مديريات املحافظة يف يوم واحد
إستشهاد طبيب وسبعة مواطنين من أسرة واحدة في قصف 

متوحش على مركز طبي ومساكن المواطنين بصعدة

استشهاد 3 مواطنين بينهم 
امــرأة في قصف ســعودي 
أمريكي علــى منطقة قاع 

القيضي بسنحان
  - خاص: 

كثََّف الطرياُن السـعودي األمريكي من وحشـيته، أمس، مسـتهدفاً 
عـدداً مـن األحيـاء السـكنية ومنـازل املواطنـني واملمتلـكات العامة 

والخاصة يف عدد من محافظات الجمهورية.
وحّلق طرياُن العدو بكثافة ولسـاعات متواصلة يف سماء العاصمة 
واملديريات املجاورة لها يف صنعاء، مستهدفاً سلسلة الجبال املطلة عى 
دار الرئاسة يف منطقة النهدين باألمانة بعدة غارات، دون أن يسفر عن 

سقوط ضحايا أو خسائَر برشية.
 واستشهد ثالثة مواطنني بينهم امرأتان يف غارة جوية شنها طريان 

العدوان السعودي األمريكي الغاشم يوم أمس عى صنعاء.
وقـال مصدر محيل بمحافظة صنعاء إن طريان العدوان السـعودي 
األمريكي اسـتهدف منزَل أحد املواطنني بمنطقة قاع  القييض بمديرية 
سـنحان، حيـث حلَّـق الطـريان بكثافـة يف سـماء عدد مـن مديريات 
املحافظـة، كمـا قصـف منـازل املواطنـني واألحيـاء السـكنية اآلهلة 

بالسكان وإمعانه يف قتل املواطنني األبرياء بدون وجه حق. 
وباالتجـاه إىل املناطـق الحدودية مع السـعودية وتحديـداً منطقة 
حرض َشـنَّ طـريان العدو السـعودي األمريكي سلسـلة مـن الغارات 

استهدفت مديريتي مستبأ وحرض.
وقالت مصـادُر محليٌة باملديرية: إن سـبعة مواطنني أصيبوا جراء 
هذه الغارات، والتي أحدثت دماراً كبرياً يف محالت املواطنني وممتلكاتهم 

العامة والخاصة.
َد طريان الُعــْدَوان السـعودي األمريكي الغاشـم، يوم أمس،  وَجـدَّ
اسـتهدافه ملطـار محافظـة صعدة وشـبكة اتصاالت منطقـة دماج، 
ونتجـت عن تلك الغارات أرضار مادية كبـرية يف املطار وملحقاته دون 
وقوع ضحايا أو إصابات برشية، كما أدت تلك الغارات إىل تدمري شبكة 

اتصاالت دماج بالكامل.

 نوع جديد من القنابل العنقودية التي قصفوا بها صعدة في االيام الخمسة الماضية
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التعريــف والمضمــون:
ُم إىل املؤتمر األول الحزَب  عّرف الربنامُج املقدَّ
االشـرتاكي الـيَـَمـنـي بأنـه: طليعـة الطبقة 
العاملـة الـيَـَمـنيـة املتحالفـة مـع الفالحني 
واملثقفني الثوريني والفئات الشـعبية الكادحة 

األخرى.
وحقيقـة األمـر أنه لـم يكن يومـاً، أو صار 
بعدئـذ، األصل الطبقي وال االنحـدار الفئوي أو 
اعتنـاق الفكر االشـرتاكي العلمـي أو مصالح 
الطبقـة العاملـة والفالحـني املعدمـني والبدو 
الرحـل أو الثـورة االشـرتاكية العامليـة أو نوع 
عالقة الفـرد باإلنتاج الصناعـي أو الزراعي أو 
العمـل الحريف أو املهني هـو معيار العضوية يف 
الحزب االشـرتاكي الـيَـَمـني والدافع األسايس 
للحصـول عليهـا كذلـك فإنـه لـم يكـن الوالء 
األيديولوجي هو أسـاس القبـول فيه أو املعيار 
األسـايس لالنضمام إليه وضابط حركة العضو 

فيه.
)الحـزب  تأريـخ  يف  الباحـَث  فـإن  كذلـك 
ُجهـد  الـيَـَمـنـي( يالحـظ، دون  االشـرتاكي 
يُذكر، أن عالقـة الفرد بامللكيـة االجتماعية أو 
الخاصة بشـتى أشـكالها لم تكن يوماً ما هي 
املحـك يف الحصول عى عضوية الحزب املذكور، 
كما كان الحال يف )الحزب الشيوعي السوفيتي 
أو الحزب الشـيوعي الصيني مثـالً( حتى يقال 
عن الحزب االشـرتاكي الـيَـَمـنـي أنه )طليعة 

الطبقة العاملة(.
وباإلضافـة إىل ذلـك فقـد أثبتـت األحـداث 
عـدم  الالحقـة  السياسـية  املراحـل  كافـة  يف 
صحـة اعتقاد بعض مؤسـي وقـادة )الحزب 
االشـرتاكي الـيَـَمـنـي( بأنـه ُوِجـد مـن أجل 
والثوريـة  الوطنيـة  القـوى  وتنظيـم  توحيـد 
وتوجيه الطبقـة العاملة الـيَـَمـنية والفالحني 
)املعدمـني( وأنه صار طليعة قائدة لها يضم يف 
صفوفـه الفئات األكثر وعياً منهـا مما أدى إىل 
ازديـاد وزنها ونفوذهـا يف الحيـاة االجتماعية 
ومـن ثـم صـار ممكنـاً لـه قيـادة الـيَـَمــن 
نحـو التحـوالت الشـاملة والعميقة سياسـياً 
واقتصادياً واجتماعياً، عى أسـاس من فكرها 

)الفكر االشرتاكي العلمي( وطبقاً ملصالحها.
ولكـن ذلك ال يقـدح يف حقائق عديـدة منها 
أن الحزب االشـرتاكي الـيَـَمـني قد خاض ذات 
زمـن فقط، بقيادة عدد مـن زعمائه املخلصني 
واألحيـاء  منهـم  الشـهداء  والتقـدم  للحريـة 
شني، نضاالً بطولياً يف سبيل الكادحني ويف  املهمَّ
مقدمتهم الطبقة العاملة والفالحني، ومن أجل 
التقدم والسيادة، والوحدة الـيَـَمـنية، وإرساء 
دعائم العدالة االجتماعية )االشرتاكية العلمية( 
بما شـاب ذلك مـن أخطـاء وخطايـا وكبوات 

وهفوات.

المكونات الطبقية والفئوية:
الثابت بيقني هو أن )بنية الحزب االشرتاكي 
الـيَـَمـنـي البرشيـة( قد تكونـت، عرب املراحل 
املختلفة، من خليط متعدد األطياف االجتماعية 
شـمل عمـاال وأصحاب معامـل ومالكي أراٍض 
وفالحـني، وبروليتاريـا رثـة وعمـال زراعيني 
ومياومـني وأصحاب عقـارات ومسـتأجرين، 
وقـادة عسـكريني وموظفـني أمنيـني كبـاراً 
وصغـاراً، ضبـاط وجنـوداً، أفـراداً وجماعات، 

وتجـار  )سـمارسة(  ووسـطاء  ومسـتثمرين 
وصغار كسـبة وعاطلني عن العمـل وعاهرات 
وقواديـن وموظفـني حكوميـني مـن مختلف 
املراتـب، ومثقفني وأسـاتذة جامعيـني وطالباً 
وأنصـاف متعلمـني  وأشـباه رجـال  وأبطـاالً 
وأميني ومثقفات ومتعلمات وشـابات وكهالت 
وآخريـن  إلـخ،  ومتصابيـات...  وعانسـات 
وأخريات من مختلف مناحي الحياة وتجلياتها 

االجتماعية والفئوية.
يتضـُح لنـا مما سـبق أن مصـادَر عضوية 
الحـزب قـد تنوعـت وتعـددت وطغـى الطابع 
النفعي االنتهازي، وخاصـة يف املراحل الالحقة 
لتكوينـه، قبيـل وبعـد إعـالن قيـام الوحـدة 
الـيَـَمـنية عام 1990م، عى توجهات أعضائه، 
بحيـث صـار املتمسـك بعقيدتـه االشـرتاكية، 
والـذي أمـى كاملؤمـن القابـض عـى الجمر، 
هو الـذي كان الباعث عـى انخراطه يف الحزب 
حـب الـيَـَمـن وطناً وشـعباً، وخالص اإليمان 
بأيديولوجيـة االشـرتاكية العلميـة ومبادئهـا 
وأهدافها. وهكذا فإنه يمكننا القول بأن املصدر 
العقائـدي، كان وال زال، هو أصغـر املصادر يف 
الحزب، كما أن رشيحة أصحابه هي أقلها عدداً 
وأشـدها معاناة للفاقة والبؤس املادي وأكثرها 

عرضة للضياع وإهدار الحقوق.
وقد ترتب عى ذلك أن أصاب الحزب تحوالت 
عميقـة يف بنائـه التنظيمي، ومن ثـم، تكوينه 
الفكري وعالقاته التنظيمية عكسـت نفسـها، 
فيما بعد، عى مواقفه حتى وصل األمر إىل الغرق 
يف مسـتنقع الخيانـة للوطـن والشـعب بتأييد 
الحـرب الُعـْدَوانيـة السـعودية األمريكية عى 
الـيَـَمـن مطلع عام 2015م، وذلك بعد أن خدع 
قادة االشـرتاكي الناس زمناً طويـالً بالعبارات 
الزائفة التي تتغنى بـ )الدولة املدنية( والسيادة 
الوطنية واالشـرتاكية والثورة. وهو األمر الذي 
سـبق أن أشـارت إليها وثيقة الحـزب النقدية 
)ص 36( يف نقدهـا لــ )عـيل نـارص محمـد( 
وجماعته، بينما ثبـت تأريخياً أنهم جميعاً من 
نفس العجينـة وأن تفاوت درجـات االنتهازية 

والخيانة للوطن والشعب واملبادئ.
يمكـن القـول بـأن تسـلط الحـزب، أثنـاء 
حكمه جنـوب الـيَـَمــن، قد جعلـه، كمعظم 
األحـزاب والتنظيمات الحاكمة يف العالم النامي 
واملتخلـف، ِقبْلًة )بكـرس القـاف( للمهاجرين 
السياسـيني إىل االمتيـازات والوظائـف واملـال 
وليس هجرة للمناضلني االشـرتاكيني أصحاب 

املبادئ الوطنية والثورية ورواد الكفاح الطبقي 
العاملني بدأٍب للقضاء عى اسـتغالل اإلنسـان 
ألخيـه اإلنسـان وخلـق الجنـة املوعـودة عى 
األرض، والتـي ترفـرف عليهـا الرايـة الحمراء 
يتوسـطها املنجـل واملطرقـة مضافـاً إليهمـا 
الفـأس واملحـراث الحديـدي البدائيـني طبقـاً 

لظروف الـيَـَمـن املنكوب بأحزابه الخائنة.
لقد أدى تويل الحزب لسلطة الدولة واحتكاره 
ملالها واستبداده بدستورها وقوانينها ونظمها 
وتطويعها وتحويلها بواسطة )ترزية الدساتري 
والقوانـني( إىل بقرة حلـوب، بما يخدم مصالح 
قادتـه واألعضاء املنتمـني إليه، لجعـل الحزب 
يـؤول إىل ما يشـبه الثقب األسـود يف الكون، إذ 
يمي بـؤرة جـذب هائلـة لكافـة االنتهازيني 
ومعظم أصحـاب الحاجـات واملصالح وطالب 
املنافـع الذيـن ولجـوا فيـه أفواجـاً لتحقيـق 
مصالحهم الخاصة، بحيـث يمكننا القول بأنه 
حتـى عـدداً كبـرياً مـن املناضلـني العقائديني 
وأصحـاب املبـادئ، الذيـن انضمـوا إىل الحزب 
االشـرتاكي الـيَـَمـنـي إنمـا كان ذلـك منهـم 
غـري  الفرديـة  مصالحهـم  تحقيـق  بغـرض 
املرشوعـة، غالبـاً، ومنافعهـم الفئويـة وليس 

لتحقيق مبادئهم، يف الواقع، َعرْبه.
وذلـك هـو مـا تؤكـده وثيقـة نقـد الحزب 

الشهرية حيث:
))سـاد يف الحزب معايـري التوازنات ومراكز 
القوى والعالقات الشخصية والقبلية واملحاباة 

والتملق واملجامالت الشخصية((.
عـى أن ذلـك ال يحجـب حقيقة أن عـدداً ال 
يسـتهان به من أعضاء الحزب لم يكن باعثهم 
يف االنضمـام إليه هو الحصول عـى وظيفة أو 
ترقيـة أو اعتماد مـايل أو )مكرمـة حزبية( أو 
سـفارة يف الخـارج... الخ، وإنمـا كان هدفهم 
معنويـاً بحتـاً، يتمثـل يف تجسـيد طموحاتهم 
بالنـاس  والتحكـم  الظهـور  يف  الشـخصية 
والتفريخ عن نوازع الُعـْدَوان والتسلط الكامنة 
يف أعماقهم وصياغتها يف قرارات حزبية غريبة 
أو متعسـفة، أو قـرارات خطـرية ضـد الوطن 
والشعب كما حدث يف تأييد الُعـْدَوان السعودي 
األمريكـي عـى الـيَـَمــن عـام 2015م، ومن 
عجائـب الزمـان أن مآل بعض هـؤالء كان هو 
االنتحـار أو التصـوف أو الجنـون أو املبالغـة 
يف التديـن الزائـف أو الهجرة مـن الـيَـَمـن إىل 
الخـارج، وذلـك بعـد انحسـار مدهـم الحزبي 
وسقوطهم يف أعقاب فشلهم املريع يف السياسة 

والحكم والعمل الحزبي التنظيمي معاً ))ُسـنة 
الله يف خلقه ولن تجد لسنة الله تبديالً(( صدق 

الله العظيم.
عجـز )الحـزب االشـرتاكي الـيَـَمـني( عن 
أن يكـون هو التنظيم السـيايس القائد للعمال 
والفالحـني، خاصـة مـع شـيوع الظـن لـدى 
بعض مؤسسـيه أنهم تمكنوا من تقليص دور 
الربجوازيـة الصغرية بحيث لم تعـد هي القوة 
األساسـية املكونـة للحـزب. وواقع الحـال أنه 
بسبب التكوين الطبقي والفئوي للحرب وتحت 
رضبـات األحـداث الجسـام وطـأة التحـوالت 
العامـة والخاصة يف الـيَـَمـن والعالم وبسـبب 
سيسيولوجيا املجتمع الـيَـَمـني املعقدة، كان 
الحزب تجمعـاً هالمياً لعدد األفـراد املنحدرين 
مـن الطبقـات والفئات والرشائـح االجتماعية 
املتداخلة املتناقضة. وقد عكس هذا نفسـه عى 
بنائـه التنظيمـي إذا نظـر إليه اإلنسـان نظرة 
فاحصة متجردة من الخيال واألحكام املسـبقة 
وخاليـة من اإلغـراق يف التصـورات التجريدية 
املجـردة، وبعيـداً عـن  الفلسـفية  واملفاهيـم 
)دندنـات( وِصيَغ الوثائق السياسـية بما فيها 
خطب ومحارضات قادة الحزب وزعمائه والتي 
صارت مجرد حرب عى ورق وآثار فكرية غابرة 
عفا عليهـا الزمن وتجاوزها الواقع باسـتثناء 
قلة قليلة تكفـل أعداء الحرية والتقدم والوطن 

بإحراق أو تدمري معظمها.
ويتضح من ذلـك أن الحزب إىل درجة ما، ثم 
صـار إىل حد بعيـد، وال زال، تجمعاً هالمياً لعدد 
من األفـراد املنحدريـن من الطبقـات والفئات 
املتداخلـة  املختلفـة  االجتماعيـة  والرشائـح 
املتناقضـة، الباحثـة عـن مصالحهـا الخاصة 
ولـو عى حسـاب الوطـن واملبادئ وبواسـطة 
واملكايـدات  واملزايـدات  الزائفـة  الشـعارات 
ونصائـح  االنتهازيـة  واملواقـف  السياسـية 
)التدمـري الوطنـي الشـامل( التي يسـديها لـ 
)الشـباب الثائـر( بعض قواد الحـزب القدامى 
كمـا  السياسـية(  )تجاربهـم  بــ  مشـفوعة 

يزعمون.

شهوة العمل السياسي:
)وظيفة العاطلني(:

)الحـزب  لعضويـة  فرعـي  رافـٌد  هنـاك 
االشـرتاكي الـيَـَمـني( لم يتطرق إليه أحد من 

قبل.
فقد ضمت عضوية الحزب، أيضاً، يف ثناياها 
أعداداً من النشطاء غري امللتزمني حزبياً، تماماً، 
بأيديولوجيـة الحـزب أو بمنهجـه أو بأهدافه، 
التحقـوا بـه ليـس بالـرضورة توقعـاً ملنفعة 
مادية أو إرضاًء لنـزعة اإلحسـاس بالقوة، بل 
إشـباعاً مليل نحـو العمل السـيايس، بمفهومه 
العريـض، الـذي هـو صفـة مالزمـة للفرد يف 
املجتمـع اإلنسـاني. فمثـل هـذا امليـل ال يجـد 
رشعية ووسـائل تحقيقه معاً إال من خالل هذا 
الحزب الـذي، بإلغائه اآلخـر أو بعدم االعرتاف 
بمرشوعيتـه يف الحـد األدنـى، حـرص التعبـري 
واملمارسة السياسـيني يف قناة واحدة هي التي 
تمـر عرب مؤسسـاته واملنظمات التي يسـيطر 
عليهـا، أما غري ذلك فمحظـور إىل درجة القمع 

والتنكيل.
يضـاف إىل هؤالء مجاميع مـن )البالطجة( 

عاطلة عـن العمل النافع وخاليـة من املواهب 
واإلمكانـات العلميـة واملؤهالت الدراسـية، أو 
تحتـل وظائـف بسـيطة أو مراتـب وظيفيـة 
متدنيـة، فاختـارت العمل السـيايس طريقاً إىل 

املال والجاه.
وكان هؤالء النشطاء ينقسمون إىل قسمني: 
القسـم األول: وطنيـون مخلصـون ملبادئهـم 
وملتزمني بها لكنهـم التقوا مع الحزب ببعض 
أهدافـه ووجـدوا فيـه قنـاة محتملـة وحيدة 
للوصـول إليها، وهؤالء شـّكلوا قلـًة يف الحزب 
تضاءل عددها تدريجياً حتى أمست تكاد تكون 

معدومة.
القسـم الثانـي: أعضاء انخرطـوا يف الحزب 
ويف  مهنيـاً،  أو  علميـاً  نقصـاً  يعوضـوا  كـي 
الوقـت ذاته، يرضون حاجـة طبيعية بدائية يف 
العمل السـيايس، بينمـا تقع املظلـة الفكرية، 
أو األيديولوجيـة، يف أدنـى اهتماماتهـم. وكان 
الحـزب، خاصة مـع ازدهار مغاالتـه يف ادعاء 
احتكار الحقيقـة والوطنيـة والثورية وحيازة 
املِنْعة وأوهـام التعايل املتضخمة لديه ومبالغته 
يف تصور قدرته عى اإلمالء السـيايس والفكري 
وتـورم اإلحسـاس لديـه بامتالكـه الحقيقية 
شـبكة  توسـيع  إىل  الدائـم  واحتياجـه  كلهـا 
األعضـاء واملنارصين إىل مداها األوسـع، حيث 
هي خـط دفاعه العضوي عن اسـتمرار بقائه 
يف السـلطة، ال يوصد أبوابـه دون ولوج هاتني 
الفئتـني إىل عضويته وما بينهمـا من تنويعات 
الدرجـات بوهـم احتوائهـا  طيفيـة متعـددة 
وهضمهـا، ولكـن األمـر اختلـف، جذريـاً، يف 
مجرى تأريـخ الـيَـَمـن السـيايس الحديث، إذ 
صـارت أيديولوجية الحزب التي أعلن عنها هي 

املهضومة يف نهاية املطاف؟!.
ويمكـن االسـتدالل عـى هـذا النـوع مـن 
العضوية، إىل جانب املرتزقة، باالنشقاقات التي 
أصابـت الحزب وذهبـت، يف معظم األحيان، من 
الـيشء إىل نقيضـه، حيث هاجر املنشـقون من 
الحزب إىل التنظيم السـيايس للسـلطة الحاكمة 
)املؤتمر الشـعبي العام( الفضفـاض املناقض 
أليديولوجيـة )االشـرتاكي( ثم من عـى منابره 
)املؤتمر( اإلعالمية أعلن املتحولون االشرتاكيون 
سـابقاً االنقالب الكامل عى أيديولوجية حزبهم 
القديـم، مصـادر ومضامني وتجليـات عملية، 
ـُـّل ما  وعملـوا عى تربئة أنفسـهم منها ومن ك
يمـت إىل ماضيهم الحزبي بصلـة وكأنها مولود 

غري رشعي يراد نفي أية صلة به.
عديـدة  أسـباب  نتيجـة  أنـه  والخالصـة 
مـن أهمهـا هـذا التكويـن الطبقـي والفئوي 
وإغـراءات مـال النفـط الخليجـي وانتهازيـة 
القادة والالمبـاالة األعضاء، فقد انتهى املطاف 
بــ )الحزب االشـرتاكي الـيَـَمـنـي( أن يمي 
تجمعـاً سياسـياً مناطقيـاً انتهازيـاً وخائنـاً 
للوطن والشعب عى نحو ال مثيل له يف التأريخ. 
ليـس ذلك فحسـب، بـل إن الحـرب الُعـْدَوانية 
السـعودية األمريكيـة ضـد الـيَـَمــن وطنـاً 
وشـعباً قد أثبتت قطعياً أن )الحزب االشرتاكي 
الـيَـَمـنـي( قد أمـى عبداً سياسـياً للمملكة 
السـعودية الوهابيـة، وبـات عدد مـن زعمائه 
)التأريخيني(، جهاراً نهاراً، عمالء لها ومرتزقة 
يف حظريتهـا وصاروا أسـماء بارزة يف كشـوف 
)اللجنة السـعودية الخاصة(. ومـا خفي كان 

أعظم.

الحـزب االشتراكـي اليمني.. النشوء والهيمنة والسقوط
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

] الحلقة الثانية [

تتمة األخيرة: »اليمن وموقعها 
من مشروع االستعمار«

مـن هنـا، يمكننـا االنطـالق بطـرح مقاربـة وربـط ملا يـدور يف 
الـيَـَمــن، وباألخـص األحـداث املروعة يف تعـز قبل أيـام.. وربما ال 
تكون موفقة أطروحتنا هذه، لكننا نرتك عى األقل للقارئ خلفية ولو 

بسيطة ربما تعينه يف بدء بحثه هو. 
الـيَـَمـن.. لم تكن مطلقاً بمعزل عن هذا املرشوع االسـتعماري، 
بل هـي يف صميمه، وبقـدر تواجـد اإلمكانيات الكبـرية لنفاذه بقدر 
مـا هي ذاتها تعد معوقاٍت جماً، سـواء تلك القائمة بسـبب الرتكيبة 
القبيلة والبُنية الحربية والقتالية لغالبية الشـعب، أْو تلك املوجودة يف 
التضاريس، أْو يف ترابط الكتل االجتماعية الكبرية يف الشمال والوسط 
وتراثهـا الفكـري الوطنـي والديني املشـكل وحدة تعاضديـة لهوية 
جامعة شديدة االنتماء للوطن وشديدة الحساسية من األجنبي. وهي 
نتيجـة بسـبب القرون التي عاشـها يف ظل االسـتعمار العثماني أّوالً 

والربيطاني.
يف الـيَـَمــن مطامـع عديـدة ولجهات عديـدة، أهمهـا إرسائيل 
وبريطانيـا وأمريكا والسـعودية واإلمـارات، فالسـعودية تبحث عن 
حرضمـوت ورغبتهـا يف النفاذ للبحر العربي، وكـذا طمعا يف الثروات 
الهائلـة، وأيضاً الخـوف من ملف الحـدود واألرايض املحتلة، اإلمارات 
يف مينـاء عدن، أمـا البقية فمتمثلة أّوالً يف بـاب املندب وخطر حصار 
إرسائيـل، والرغبـة ببنـاء قواعـد عسـكرية يف الرشيـط السـاحيل 

الـيَـَمـني املطل عى البحر األحمر من الجهة الرشقية،
وتعزيـز التواجـد العسـكري والهيمنـة السياسـية واالقتصادية 
عـى املنطقة من أجـل تعزيز النفـوذ يف مواجهة القـوى االقتصادية 
والصناعيـة الصاعـدة كالصـني وروسـيا، ثـم إيـران وبقيـة محور 
املقاومة يف املنطقة، أْو يمكننا القول، يف التصدي وإخماد جذوة حركة 

التحرر العربـي، بدء من تحرر املنطقة من هيمنـة ومؤامرات ممالك 
الخليج وعى رأسها السعودية التي هي صنيعة املخابرات الربيطانية 

ومرشوعها االستعماري.. إىل هنا نجد هذا حداً كافياً يوضح الفكرة.
ظل االسـتعمار طوال قرون، يسـعى جاهداً لتفكيك بنية املجتمع 
الـيَـَمـنـي بـدء من رضب هويته الوطنية ومـا تحمله يف جوفها من 
تعـدد ثقايف وديني ومعريف، وكذا مخزونها من تراث تأريخي إنسـاني 
كفاحي وحربي، يشكل يف مجموعه تعاضد اجتماعي صلب. وبتحقق 
هذا يسـهل تفكيـك املجتمع وجعله رقعا متناثـرة، وهو قد نجح أّوالً 
يف إيجاد »حركـة اجتماعية تفارقية« يف ثالث اتجاهات متفاوتة، بعد 
ذلك تم التفرد بكل جزء عى حدة، وبكل جزء صنعت هويات مناطقية 
ومذهبيـة متصارعـة، كان للجنـوب بوجـود االسـتعمار الربيطاني 
أن وضـع لتلك الهويات حدودا سياسـية لكل منهـا، أوجد فيما بينها 
رصاعات اسـتنزافية غـري منتهية، وهي ما عرفت بالسـلطنات التي 
وصل عددها ل23 سـلطنة لكل منها شـخصيتها السـيادية املسقلة: 

لها جيشها وسلطتها وقوانينها وحتى هيئاتها الدينية. 
كان للسـعودية أن اشـتغلت مثـالً عـى أوضاع حرضمـوت التي 
أسـس لهـا االسـتعمار الربيطاني قبلهـا، وهي الهويـة الحرضمية، 
عرب احتضان رجال املال والسياسـية وُخُصوصـاً أولئك الذين غادروا 
الجنـوب هربا من االجراءات املتخذة من قبل الحزب االْشـرتَاكي حني 
كان حاكمـا فيمـا كان يسـمى جمهوريـة الـيَـَمــن الديمقراطية 
الشـعبية. بريطانيا كذلك، اشتغلت عى مسألة )الجنوب العربي(، أي 
االنسـالخ التام عن الهوية الـيَـَمـنية، وأهم أوقاتها هو فرتة الرصاع 
مع الشمال واألئمة الحكام هناك الذين استلموا السلطة من االحتالل 

العثماني. وهناك تفاصيل كثرية حول هذا األمر.
مـن جانب آخر، كانت السـعودية تسـعى إليجاد مـرشوع الدولة 
الشـافعية يف مناطق الوسـط: تعز وتهامة وإب، بحدودها السياسية 
والثقافيـة والدينيـة، ولها جوهرها العصبـوي التنافري مع املحيط، 
وهو إمكانيـة تحققه توغالت األيديولوجية الوهابية واإلخوانية وكذا 
طفيليـة التجـار والعمالء، آخذة مسـاحتها عى حسـاب الشـافعية 

والصوفية واإلسـماعيلية املنترشة يف هذه املناطق والتي تشـكل جزء 
رئيس مـن تكوين الهوية الوطنية الجامعة، ويف شـقها اآلخر تعطي 

الطفيلية طابعها املناطقي عى حساب االنتماء الوطني.
لطاملا أراد االسـتعمار تعز جزء منفصالً عن الوطن، لكن الكثافة 
السـكانية واالنتشـار يف ُكّل ربوع الوطن ألسـباب عدة أهمها تدهور 
الزراعـة ومردوداتها، وهو عامل أسـايس، لكنه عامل ذو حدين بقدر 
اسـتغالله التي أتاحتها حالة اإلفقار وتفـكك البنية القبلية، بقدر ما 
هو ضامـن معيق كذلك، وهـي عالقة جدلية يتطلـب فهمها العميق 

وعياً علمياً بحركة املجتمع والتأريخ.
والرغبـة يف ذلـك، هـو إيجاد الكتلـة القائمـة عى العـدد املوازية 
للكتلة املتماسـكة يف الشـمال وشـماله، بحيث تظل هـذه الكتل هي 
كتـالً متناحرة مـا يحركها هو مخزون مخيف مـن الكراهية والحقد 
املناطقـي والطائفـي يزرعه االسـتعمار وأدواته، سـاعد يف ذلك نوعا 
مـا هو تركيبة السـلطة االزدواجية وتعبرياتهـا االقتصادية املختلفة 
واملتصارعـة يف جوانـب عـدة، كـذا يف ارتباطها بمنظومة السـيطرة 
الدوليـة لقـوى االسـتكبار وكونهـا جـزء مـن السـيطرة والهيمنة 

االستعمارية.
ومن هنا يمكن فهم األحداث يف محافظة تعز يف األيام السـابقة يف 

هذا السياق، والذي سنتناوله بإيجاز شديد.
أحداث تعز الوحشية، هي كفعل عمدي مخطط وموجه جيداً، أراد 
صاحبهـا رد فعل مضاد باملعنـى الفيزيائي: »لكل فعل رد فعل مضاد 
له باالتجاه مسـاو له باملقدار«. فما مورس من جرائم ضد أبناء تعز 
وأبناء املحافظات األخرى وُخُصوصاً الشـمالية، ما مورس غرضه رد 
فعل مماثل يسـتهدف أبناء تعز يف الشـمال وُخُصوصاً صنعاء لكثرة 
تواجدهم فيها، كانتقام مضاد يعمق نزعات الكراهية والحقد املفجر 
للرصاع املناطقي الشـديد، وبالتـايل املذهبي الذي سـيصبح طائفيا، 
بحيـث تعمد )تعزيتهـا( بالدماء وبرشخ اجتماعـي عميق يؤدي بهم 
لعزلـة اجتماعيـة وجغرافيـة تأخذ مع الوقـت حدودها السياسـية 

وهويتها الخاصة.

لكـن هذا التفكري امليكانيكي الال واعـي، ال يعي عدم إمكانية هذا 
القانـون خارج الفيزياء، ولسـنا ننفـي ذلك كله، بـل يمكننا القول، 
أن للمجتمـع ميكانيـزم أْو آليه أْو رد فعل، ليس/ت سـكونية بل هي 
جدلية، أي حسـب الظـروف الحاكمـة للمجتمع وللطليعـة القائدة، 
ولـذا كان هذا الفعل يف زمن ثـوري وقيادة ثورية، اسـتدعى نضوجا 
اجتماعيـاً يف الوعي الوطني ويف التناقضات االجتماعية ضمن سـياق 
التحـول االجتماعـي الجـاري يف البلـد، األمـر الـذي جعل »السـهم« 
خاصتهم يرتد باتجاه خارصتهم، لخارصة الفاعلني، لخارصة القوى 

املعادية للثورة وملرشوع التحرر الوطني.
ونجـد يف ذلك النقل اإلعالمي للجرائم الوحشـية بتلك الهسـترييا، 
هو إعطاء طابع عدائي دموي عن أبناء املحافظة يخدم هذا املرشوع 
بالرضورة، يخـدم صناعة كراهيـة وثأرات اجتماعيـة طويلة األمد، 
وسـيكون للنخبة الطفيلية دورها يف استمرار تكريسها وتعميقها يف 

نفسية املواطن الـيَـَمـني عموما.
كمـا أن التكثيف اإلعالمي وهوسـه برتديد )تعز( »ومقاومة تعز« 
و«أبناء تعز« بمعزل عن باقي الوطن، وباألصح بمعزل عن »املقاومة« 
األخـرى يف عـدن والضالع وإب ومـأرب، كما يطلقون هـم ذلك عمدا 
بغـرض تكريـس ذهنيات مناطقيـة انعزالية لكل منهـا موقعها من 
التفكري مسـتقال عـن اآلخر. تعزيـزاً للمناطقيـات واملذهبيات والتي 

تصبح انتماءات صلبة مع الوقت.
أيضاً، كان مرشوع السـتة األقاليم يف هذا السـياق، ولكن تمريره 
سـلمياً وبرشعيـة توافقيـة هي خـداع للنـاس تمر عليهـم دون أن 
يشـعروا، وملا يكـون املجتمع يعاني من انقسـامات مماثلة وتفاوتاً 
يف التطـور بلغ ملسـتوى الهويـة، وهي دولة ما قبـل وطنية ال يمكن 
إتمـام أية مهـام اجتماعية ديمقراطيـة فيها قبل اسـتكمال املهام 
الوطنيـة التحرريـة، ولـذا رضورة حتميـة للمجتمـع الـيَـَمـني أن 
ينتقـل للدولة الوطنية، وهو املتطلب مركزية قوية ممثلة عن غالبية 
شـعبية انتمائهـا وطني تقوم تملـك اإلمكانية واملسـئولية للتصدي 

لهذه املهمة.
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 مهدي حسن الخفاجي*
املجازر الدموية املروعة التـي يرتكبها النظام 
السـعودي بحق األبرياء يف املـدن اليمنية، تذكرنا 
بتلـك املشـاهد الدمويـة التـي ارتكبهـا النظـام 
الصهيوني يف غـزة وجنوب لبنان خـالل الحروب 
األخـرية وقبلها، مثل مجزرة قانـا ومجزرة صربا 

وشاتيال ومجازر غزة وجنوب لبنان.
فمـا أشـبه هـذه بتلـك أنهـا ترتكـب بنفـس 
األسلوب وبنفس األسلحة، بل وبنفس الطائرات، 
ألن مصـادر موثوقـة أكـدت أن ماال يقـل عن 24 
طائرة للعدو الصهيوني مطلية بالعلم السعودي، 
ويقودها طيارون صهاينة تشارك يف العدوان عى 

الشعب اليمني ويف قصف األبرياء من أبنائه.
ونفس األسلحة املحرمة دولياً التي استخدمها 
العـدو الصهيونـي يف غـزة وجنـوب لبنـان، مثل 
القنابل الفراغية، اسـتخدمها العدوان السعودي، 
بل أن خرباء أمريكان قالـوا إن طائرات إرسائيلية 
مموهـة بالعلم السـعودي، هي التي اسـتخدمت 
هذه القنابـل يف جبل النقم يف صنعاء حيث خلفت 
وراءهـا أكثر من 70 شـهيداً وعـرشات الجرحى 

وتدمري املئات من املنازل أو تخريبها.
نعم هو نفس التدمري والتخريب وغياب الحس 
اإلنسـاني، حيث الحقد والقسوة التي يتصف بها 
العدوانيون السـعوديون، تماما مثل تلك املشاعر 
التـي يقصف بها أشـقاءهم الصهاينة، يقرتفون 
املذابـح بـدم بـارد ودون أن يـرف لهـم جفن أو 

يوخزهم ضمريهم، إذا كان لهم ضمائر بالطبع.
هذا التشابه والتماثل بني الشقيقني السعودي 
والصهيونـي، لم يفاجئ املراقبني ألن كال الكيانني 
الصهيونـي والوهابـي السـعودي ولـدا من رحم 
االسـتعمار الربيطانـي الخبيـث ليكونـا غدتـني 
رسطانيتني يف جسـم األمة اإلسـالمية، فأحدهما 
يكمـل اآلخر ويقـدم له الدعم واإلسـناد وكالهما 
حاقـدان ومتآمـران عـى األمـة وعـى إسـالمها 

ومقدساتها وكرامتها.
 

مجازر آل سعود.. جرائم إبادة جماعية
لعل النظام السـعودي فاق صانعه وشـقيقه 
أيضـاً النظـام الصهيونـي يف ارتـكاب املجـازر يف 
اليمن، بل املقارنة غري ممكنة إذا أضفنا مسؤولية 
النظام السعودي عن املجازر املروعة، باملفخخات 
واملتفجـرات التـي ارتكبتهـا قطعان السـعودية 
مـن التكفرييني الوهابيني يف العراق وسـوريا ويف 
باكستان وأفغانستان ولبنان، فما ارتكبه النظام 
السـعودي بحق هذه األمة من مجازر بشـعة هي 
أضعاف مضاعفة ما ارتكبه الشـقيق الصهيوني 
الفلسـطيني واللبنانـي وبقيـة  الشـعبي  بحـق 

الشعوب العربية.
ومثلمـا أكدت بعض املنظمات املهتمة بحقوق 
اإلنسـان أن العدو الصهيوني ارتكب جرائم إبادة 
جماعيـة يف حربه عى غزة وعى لبنـان قبل ذلك، 
فإن بعض املنظمـات املماثلة اعرتفت بأن النظام 

السعودي يرتكب جرائم إبادة جماعية يف اليمن.
لألسـف هذه املنظمات أو أكثرهـا تلك املهتمة 
بحقوق اإلنسـان ظلـت ومازالت تلوذ بالسـكوت 
عن جرائم آل سـعود لتواطئها معـه نتيجة رشاء 
سكوتها بأمواله الطائلة أو أنها تتعرض لضغوط 
أمیركيـة من أجل إخفاء هذه الجرائم، وإذا رفعت 
صوتهـا مرة وتحدثـت فهو من باب رفـع العتب 
والتخلص مـن الحرج ألن جرائم آل سـعود تصل 
حـدود اليمكـن السـكوت عليهـا، ألن مثـل هـذا 
السكوت يثري غضب الرأي العام العربي والعاملي.

ومـع ذلـك فإن هـذه األصـوات املبتـرسة من 
جانب هذه املنظمات تشـكل وثائـق ودالئل إدانة 
آلل سعود وتؤكد تماديهم يف اقرتاف الجرائم بحق 
الشـعب اليمنـي، ويف هذا السـياق قدمت منظمة 

هيومـن رايتس ووتش األمیركيـة تقريراً مفصالً 
ومطـوالً عن مجـزرة املخا التـي اقرتفها الطريان 
السـعودي يف مدينة تعز والتي راح ضحيتها أكثر 
من 60 شـهيداً وعـرشات الجرحـى ودفنت فيها 

عوائل بكامل أفرادها تحت األنقاض.
واسـتند هذا التقرير إىل زيارة ميدانية ملنطقة 
املخا املسـتهدفة لفريق من املنظمة املذكورة جاء 
إىل اليمـن وتقىص الحقائق وأعد هذا التقرير الذي 
جاء فيـه أن املكان قصفته الطائـرات عدة مرات 
وهـو لم يكـن موقعاً عسـكرياً إنما حي سـكني 

لعمال الكهرباء يف مدينة تعز.
وقالت هيومن رايتس ووتش »إن هذا الهجوم 
يرقـى عى مـا يبـدو إىل جريمة حـرب.« بدورها 
وصفت داعية السـالم األمیركية راشـيل مارشال 
يف مقـال لها نرشتـه صحيفة »فوريـن بوليي« 
وصفت الحرب عى اليمن التي تقودها السعودية 
باملذبحة الشنيعة املستمرة، مشرية إىل أن املذبحة 
هـي نتيجـة لحملـة القصف الشـنيعة مـن قبل 

السعودية وحلفائها.
وقالت راشـيل إن حملـة القصف، لم تميز بني 
األهـداف املدنيـة والعسـكرية وسـقطت القنابل 
عى املنازل واملـدارس واملصانـع ومحطات توليد 
الطاقـة وحتى املستشـفيات لم تسـلم. وانتقدت 
راشـيل بالدها الواليات املتحـدة يف تغذية وإذكاء 
الحرب يف اليمن وتشديد أوارها قائلة »بدالً من أن 
تدعو الواليـات املتحدة إىل تهدئـة األوضاع أعلنت 
إدارة أوبامـا أنهـا سـترسع يف إرسـال شـحنات 
أسلحة إىل السعوديني وزيادة الدعم االستخباراتي 
واللوجسـتي لها يف اقرتاف املزيد من املجازر بحق 
األبرياء العزل من األطفال والنسـاء وكبار السـن 

اليمنيني.«
ويف سـياق ما تقدم نرى من الرضورة اإلشارة 
إىل تقريـر منسـق الشـؤون اإلنسـانية األممي يف 
اليمن ستيفن آوبراين الذي ذكر فيه أعداد ضحايا 
تلـك املجـازر وانترش قبل حوايل أسـبوعني إذ ذكر 
سـتيفن يف تقريره أن عـدد الضحايا وصل يف ذلك 
التاريـخ إىل أكثر من أربعة آالف شـهيد و19800 

جريح.
 

اليمن مهدد بالمجاعة وانتشار األوبئة
ولـم يكتـف النظام السـعودي باملجـازر التي 
ترتكبهـا طائراتـه وقواته البحريـة والربية بحق 
الشعب اليمني، بل ذهب أبعد من ذلك حيث فرض 

حصاراً بحرياً وجويـاً وبرياً منذ بدء العدوان قبل 
أكثر من أربعة أشهر ولحد اآلن عى الشعب اليمني 
بحجـة منـع دخـول أسـلحة ومعدات عسـكرية 
ألنصار اللـه والجيش اليمني، بينمـا يف الواقع أن 
النظام السـعودي منع دخول كل يشء مما تسبب 
ذلك يف اسـتنفاذ املواد الغذائية وتعريض الشـعب 
املنكوب إىل خطر املجاعة بشـكل جدي، كما تؤكد 

تقارير بعض املنظمات اإلنسانية.
ويف هـذا السـياق حـذرت منظمـة أوكسـفام 
لإلغاثـة مـن أن نصـف السـكان اليمنيـني باتوا 

مهددون باملجاعة.
وإىل ذلك فإن البالد مرشحة لإلصابة باألمراض 
وانتشـار األوبئـة نتيجـة تعفـن الجثـث ونتيجة 
النقص الحاد يف األدويـة واملعدات الطبية وقصف 
وتدمـري أغلـب املستشـفيات مـن قبـل النظـام 
السـعودي، وألن هـذا النظام نزل بـكل ثقله املايل 
لـرشاء سـكوت املنظمـات الدولية عـى جرائمه 
ومجـازره يف اليمن والتغطية عليها وتضليل الرأي 
العام بشـأنها لم تقـم املنظات الدوليـة بمهامها 
ومسؤولياتها تجاه معاناة الشعب اليمني، فمثالً 
أن منظمـة العفـو الدولية لـم تقدم عـى توثيق 
جرائـم آل سـعود يف اليمـن إال بعـد مـرور أربعة 
أشـهر عى العدوان وبعد ارتكاب عرشات املجازر 

املروعة.
مأساة الشعب اليمني ومسؤولية األمة

لعل األكثرية يتفقون معي يف أن دور املنظمات 
الدولية مازال مبترساً وخجوالً إزاء كارثة الشـعب 
اليمنـي، لكنهـا باملقارنـة مع ما تقوم بـه الدول 
العربية واإلسـالمية وشـعوبها تجاه هذه الكارثة 

تعترب متقدمة جداً عى هذه الدول.
فما عدا إيران والعراق ولبنان وسـوريا نجد أن 
التحرك العربي واإلسالمي تجاه ما يعانيه الشعب 
اليمنـي بسـبب العـدوان السـعودي يـكاد يكون 
صفـراً لألسـف، وإذا تركنا األنظمـة التي أكثرها 
إما أسكتها النظام السـعودي باألموال، وإما هي 
منصاعة إلمالءات األمريكان بالتسـرت عى جرائم 
آل سـعود فـإن الشـعوب العربيـة و اإلسـالمية 
مقـرصة يف هـذا الجانـب إىل حد كبـري لدرجة أن 
الجاليـات اإلسـالمية يف الـدول األوروبية تقدمت 
عليها بشـكل الفـت يف إدانة العـدوان واالحتجاج 
عليـه باملظاهـرات واملسـريات وبيانـات التنديـد 

والشجب.
صحيح أن بعض الشعوب العربية واإلسالمية 
ترزح تحـت قبضة أنظمـة اسـتبدادية متواطئة 

أو متحالفـة مع النظام السـعودي لكن بإمكانها 
القيام بالتحرك والتأثري يف هذا االتجاه ومن خالل 

الخطوات التالية:
1 - تنظيم مظاهرات واحتجاجات جماهريية 
يف البلـدان العربية واإلسـالمية سـيما يف تلك التي 
تتمتـع بحبوبـة مـن الحريـة، عـى مايقرتفه آل 
سـعود من جرائـم غري مربرة بحق أبناء الشـعب 
اليمني، وذلـك من أجل خلق رأي عام ضاغط عى 

آل سعود وكاشف لجرائمهم ومجازر عدوانهم.
2 - تنظيـم حمالت إعالمية عـرب إقامة ندوات 
إعالمية ومؤتمرات تسلط الضوء عى هذه الجرائم 
وتفضح ممارسـات النظام السـعودي بحق أهل 
اليمـن ال لسـبب مقنع إنما انتقامـاً منه ألنه أراد 
أن يقـرر مصـريه ومسـتقبله بعيداً عـن وصاية 
وتدخالت آل سـعود.. ومن ثم بلورة اسـرتاتيجية 
إعالمية تتبناها وسائل اإلعالم املحايدة واملنصفة 
تكشـف هذه الجرائم وترد عى تضليل ومحاوالت 
تشويش الرؤية وتغبيشـها من قبل إعالم النظام 
السـعودي وذلك اإلعالم الذي اشـرتاه هذا النظام 

بأمواله.
3 - قيـام علمـاء ومثقفـي األمـة واألحـرار 
بتنظيم مؤتمرات ونـدوات ومعارض حول جرائم 
آل سـعود يف اليمـن تكون منطلقـاً لتبيان موقف 
الشـارع املقدس من هذا العدوان وبعد آل سـعود 
عن اإلسـالم وتحليـل أهداف هذا العـدوان وكيف 
يخدم أمیركا والصهاينة ومصالحهم.. سيما وأن 
الصحـف الغربية وبعض الشـخصيات األمیركية 
باتت تتحـدث رصاحة عن مصلحة أمريكا والعدو 
من هذا العدوان، فعى سبيل املثال أن داعية السالم 
األمريكية راشيل مارشال التي سبق اإلشارة إليها 
قالت بهذا الصدد .. »أن سـبب 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

مـازال التحرك الذي تقوم به املنظمات الدولية 
إزاء كارثـة العـدوان عـى الشـعب اليمنـي دون 
مسـتوى الحد املطلـوب، إذ مازال تحـركاً خجوالً 
لم يرق إىل مسـتوى املسؤولية وإىل مستوى حجم 
الكارثـة اإلنسـانية يف اليمن.. فهذا السـكوت من 
جانـب هـذه املنظمات ومـن جانـب أكثرية دول 
العالم سـيما تلـك التـي تتطلـع إىل التخلص من 

نظـام القطبية الواحدة ال يرض بالشـعب اليمني 
فحسب وإنما بكل شعوب العالم ألن هذا السكوت 
يكرس ظاهرة من ظواهر نظام القطبية الواحدة 
تلك التي أسسـت لها الواليـات املتحدة بعد انهيار 
االتحـاد السـوفيتي وتفردهـا بالعالـم، أال وهي 
مهاجمة الدولة القويـة الدولة الضعيفة وانتهاك 
سـيادتها وحرمتهـا والفتك بشـعبها والعبث بها 

عى كل األصعدة.
فما يحصل يف اليمن عى يد السعوديني يشابه 
تماماً ما قام به األمريكان يف العراق وأفغانسـتان 
قبل أكثر من عرش سـنوات، ومـا حصل الحقاً يف 
ليبيا عى يد أمـريكا وحلفائها الغربيني وعمالئها 

من التكفرييني من الدواعش ومن لف لفهم.
فـال بد أن يتحـرك املجتمـع الدويل الـذي يريد 
إنهاء القطبية الواحدة للقضاء عى هذه الظاهرة 
بوضع قيـود وعقاب صارم لضمان عدم تكرارها 
إذ البـد من كنـس كل مخلفات القطبيـة الواحدة 
ووضع أسـس وقوانـني تنظيم العالقـات الدولية 

عى أساس االحرتام املتبادل، هذا أوال.
وثانيا: أن هذا السـلوك سـوف يشجع النظام 
السعودي عى اإليغال يف ارتكاب املزيد من املجازر 
املروعـة والجرائـم واملزيد من التخريـب والتدمري 
ملـا بناه الشـعب اليمني من أجل كـرس إرادة هذا 
الشعب.. فالنظام السعودي يشعر اليوم أنه بعيد 
عن الرقابة وعن االنتقادات الدولية أو الشـجب.. 
لذلك فهو يوغل ويواصل ارتكاب املزيد من املجازر 

والجرائم بحق الشعب اليمني.
وإذا كان مجلـس األمـن الـدويل قـد انتفـض 
الرضيـع  قتـل  إدانـة  عـى  باإلجمـاع  وصـوت 
الفلسـطيني حرقاً عيل الدوابشـة وهـي جريمة 
تسـتحق أكثر من ذلـك ضد اإلرهـاب الصهيوني 
فالبد من وقفات مماثلـة لحرق عرشات األطفال 
الرضـع اليمنيـني بالصـوارخ السـعودية ولقتل 
املئات من األطفال بعمر الزهور، فضالً عن املئات 
من النسـاء واملسـنني وغريهـم من العـزل الذين 
دفنـوا تحت أنقاض بيوتهم التـي دمرها العدوان 

السعودي عى رؤوسهم.
ولألسـف رغـم كل هـذه الجرائـم لـم يتحرك 
مجلـس األمن أو يسـتنكر ما يقوم به آل سـعود 
أشـقاء آل صهيـون يف اإلرهـاب وقتـل األطفـال 

واألبرياء والفتك بهم.

*موقع العالم 

آل سعود وآل صهيون.. توأم اإلجرام وارتكاب المجازر
 خبراء أميركان أكدوا: أن ما ال يقل عن 24 طائرة 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
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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 مجتمعاً 
وهمي�اً، مجتمع�اً 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 المنت�رة يف 
مختلف بقاع العالم اإلس�المي، نحن المسلمين، 
نحن المس�تهدفون .. ومع ه�ذا نبدو وكأننا غير 
مس�تعدين أن نفهم، غير مس�تعدين أن نصحوا، 
ب�ل يبدو غريباً 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. 
فع�اًل أنا ألمس عندما نتحدث عن قضايا كهذه 
أنن�ا نتحدث ع�ن يشء جدي�د، ليس جدي�داً إنها 
مؤام�رات مائة ع�ام من الصهيوني�ة، من أعمال 
اليهود، خمسين عاماً من وجود إرسائيل، الكيان 
الصهيون�ي المعتدي المحتل، الُغ�ّدة الرسطانية 
التي شبّهها اإلمام الخميني رحمة اهلل عليه، بأنها 
)غدة رسطانية يف جسم األمة يجب أن ُتْستأَصل(.

إن دل هذا ع�ىل يشء فإنما يدل عىل ماذا؟ يدل 
عىل خبث شديد لدى اليهود، أن يتحركوا عرات 
الس�نين عرات الس�نين، ونحن بع�د لم نعرف 

م�اذا يعمل�ون. أن يتحرك�وا لرضبنا عام�اً 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 سابقاً 
- الحقائق يف أنفس�نا، ولنقل ألولئك الذين تصلنا 
أخب�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 
أن يك�ون لنا موق�ف هل نحن ُنِح�ّس بخوف يف 
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 لنا: }َفَتَى الَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض ُيَساِرُعوَن 
 ُ ِفيِه�ْم َيُقوُلوَن َنْخَش أَْن ُتِصيبَنَا َداِئَرٌة َفَعَس اهللَّ
أَْن َيأِْتَي ِبالَْفتِْح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعنِْدِه َفُيْصبُِحوا َعىَل َما 

وا يِف أَْنُفِسِهْم َناِدِميَن{ )المائدة:52(. أرََسُّ

)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:

1- نتحدث بروحية من يفهم أنه طرف 
في هذا الصراع.

2-   مستهدف فيه شاء أم أبى.
3- نتحدث بروحية من يفهم بأنه وإن 
تنّصل عن املسئولية هنا فال يستطيع 

أن يتنّصل عنها يوم يقف بني يدي الله.
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.

مصطفى

دموع مزيفة على سفوح تعز
بقلم \ وليد الحسام

عاصفة العـدوان اإلجرامية عى اليمن 
أيقظت املليشـيات املسـلحة والجماعات 
اإلرهابية النائمة التي جندها آل سـعود يف 
عدد من محافظات الجمهورية اليمنية .  

      محافظة تعز إحدى تلك املحافظات 
التـي احتضنت ذلـك املـرشوع التخريبي 
املمـول من الكيـان السـعودي .. وهاهي 
تسـتعرض  السـلمية  املحافظـة  هـذه 
انحدارها نحو  التطرف غري  وتعكس قبح 
املرشوع السـعودي الهادف إىل خلق رصاع 
داخل بالدنا لتقوم تلك املليشـيات بمهمة 
الحـرب بالوكالة عن السـعودية يف صورة 

مشينة . 
         الدمـوع املزيفة التي تتدفق اليوم 
عى سفوح مدينة تعز الحاملة الحاجة لها 
اآلن ألنها التجدي يف هذا الوقت بالذات ..   

       أين كانت هذه الدموع عندما كان آل 

سعود وشـخصيات نافذة 
من حـزب اإلصالح تصنع 
وتقـوم  املليشـيات  تلـك 
بإعدادها باألسـلحة وكذا 
مـن  شـخصيات  تصنـع 
أبناء تعـز لتكون عنجهية 
املشائخ حارضة يف تعز ؟   
كان        ،، نعـم        
يتباكـون  بمـن  األحـرى 

اليـوم ـ بعـد فـواات اآلوان 
مـن  هنـاك  كان  عندمـا  يتباكـوا  أن  ـ 
يشـحن هذه املحافظة املساملة باألسلحة 
واملليشـيات التي من شأنها أن تحول تعز 
إىل ثكنـة  إرهابية مدججة بالسـالح الذي 

يهدد أمن وحياة أبناء تعز قبل غريهم .
        لـم يعـد بعض أبنـاء تعز يف اآلونة 
األخرية كما كانوا ، لقد حولتهم أطماعهم 

وحولتهم السياسة والحزبية 
أحمـري  جنـرايل  قطيـع  إىل 
ينتهـج التبعيـة ويتخى عن 
اسـتقاللية الـرأي يف تحقيق 

املصلحة العامة. 
)تعـز(  الحاملـة          
شـاهقة” يف زمن االنكسـار 
.. تحفـظ عهـد النضـال يف 
زمـن الخيانـة الرخيصـة .. 
تـدرك هذه املحافظـة األصيلة 
األخطـاء التـي اقرتفهـا أبناؤهـا ؛ األمـر 
الـذي أوصلها إىل مـأزق الوقوف عى جمر 
يتقـد دون أن يتحول إىل رمـاد ، لقد حمل 
أبناؤها السالح وحشدوه إليها ودججوها 
بـه معتقدين أن ذلك السـالح سـيحميها 
مـع أنهـا محميـة” بثقافتها وسـلميتها 
ومدنيتهـا ، لم يـدرك أبناؤها عاقبة حمل 

ليجـدوا  توقعاتهـم  خانتهـم   .. السـالح 
أنفسـهم 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 
يف  والخلـل  املحافظـة  ذات  يف  الداخليـة 
وتكويـن  االجتماعـي  نسـيجها  طبيعـة 
أيقوناتها التـي لم تعرف تمركز األقوى ،، 
كانت تعـز التعرف العنجهيـة القبلية وال 
االحتكام إىل الشيخ ، لكن اخرتاقها الهدام 
تم عن طريق السياسـة والحزبية فنشـأ 
بـني فئـات مجتمعهـا الرصاع السـيايس 
الـذي يشـبه رصاع القبيلـة دون اختالف 
سـوى أن األول أكثر عقمـا” من األخري .. 
وهكذا ضاعت القضية وضاعت تعز تحت 
السياسـية  تراكمـات الرصاعات  أنقاص 

ومصالحها.

فليقصفوا لست َمْقَصْف وليعنفوا أنت أعنْف
ولـيـحشدوا أنت تدري أن اخمليفني أخوف

أضعف ولكَنّ  أوهى  أشقى  ولـكَنّ  أغـنـى 
أبـدى ولـكـَنّ أخفى أخزى ولكَنّ أصلف

لـهـم حـديـد ونار وهم من القش أضعف
يـخـشـون إمكان موت وأنت للموت أَأْلَْف

أشغف وبالقرارات  أغرى  وبـالـخطورات 
ألنـهـم لـهـواهـم وأنـت بالناس أكلف

لـذا تـالقـي جيوشا من اخلواء املزخرف
يـجـزئـون الـمـجّزا يصنفون املصنف

ــْف ــثَ أَْك أنــت  حــراســة  عـلـيهم  يـكـثـفـون 
كـفـجـأة الغيب تهمي وكالبراكني تزحف

وَمْصَيْف َمْشتى  ربيعا متتد  تـنـثـال عيدا 
نُـْسـًغا إلى كل جذر نبضا إلى كل ِمْعزف

مـا قـال عنك انتظار هذا انثنى أو حترف

مـا قـال نـجم تراخى ما قال فجر تخلف
تتوقف ال  وأنــت  يعيا  الـوقـت  تـسـابـق 

فـتـسحب الشمس ذيال وتلبس الليل معطف
أحـرجـت من قال غالى ومن يقول تطرف

إن الـتـوسـط مـوت أقسى وسموه ألطف
أوصف وللزيف  أرضــى  بـالتلهي  ألنـهـم 

وعـنـدك اجلنب جنب ما فيه أجفى وأظرف
وعـنـدك العار أزرى وجها إذا الح أَْطَرْف

يـا مصطفى أي سر حتت القميص املنتف
أنحف عودك  ألن  حملا  أرهـف  أنـت  هـل 

أأنـت أخـصـب قـلـبا ألن بيتك أعجف
هـل أنـت أرغـد حلما ألن محياك أشظف

لـْم أنـت بالكل أحفى من كل أذكى وأثقف
من كل نبض تغني يبكون » ِمْن ِسِبّ أَْهَيْف »

إلـى املدى أنت أهدى وبالسراديب أعرف

أكشف وللغرابات  أدرى  وبـالـخـيـارات 
وبـالـمـهـمات أمضى وللُمِلّمات أحصف

َمْصَرْف أمامك  وال  مـلـهـى  وراءك  فـال 
فـال من البعد تأسى وال على القرب تأسف

أشرف قـصدك  ألن  أعـلـى  هـمـك  ألن 
ألن صـدرك أمـال ألن جـيـبـك أنظف

وأرهف أقوى  تقوم  لكن  يـكـسـرونك  قـد 
وهـل صـعـدت َجـنًيّا إال لتُْرمى وتُْقَطْف

قـد يـقـتلونك تأتي من آخر القتل أعصف
ألن جـذرك أنـمـى ألن مـجراك أَْريَْف

مترف مليون  عمر  من  أحـيا  مـوتـك  ألن 
فـلـيـقـذفـوك جميعا فأنت وحدك أقذف

يتلف ليس  الذي  فيك  ويزكو  سـيـتـلـفون 
ألنـك الـكـل فـردا كـيـفـية ال تكيف

تألف قلب  كل  من  كتابا  يا  مـصـطفى  يـا 
ويـا زمـانـا سيأتي ميحو الزمان املزيف

 عبداهلل البردوني 
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نظمـت الجبهـة الثقافيـة ملواجهـة 
مـن  عـددا  املـايض   الثالثـاء  العـدوان 
الفعاليـات ضمـن برنامـج يـوم ثقـايف 
مفتـوح شـهده املركـز الثقـايف ملكتـب 
الثقافة بأمانـة العاصمة تحت عنوان » 
ليس منا أبدا ...« وذلك استمرارا ملواجهة 
العدوان و رفضا لجرائم وظواهر العدوان 

السعودي التي تعكس حقده وتطرفه.
وُقسـمت الفعاليـة إىل فرتتـني ،ففي 
الشـعراء  مـن  كوكبـة  قـدم  الصبـاح 
والقاصني نماذج مـن انتاجاتهم األدبية 
عربت عن رفـض 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 الكبي
الكاتبة / فوزية عبدالوهاب

الشاعرة / إلهام نزار..

ويف الفـرتة املسـائية نظمـت الجبهة 
الثقافية ندوة حول الجرائم التي ترتكبها 

داعش والجماعات اإلرهابية يف اليمن.
وقـد قـدم نخبـة مـن األكاديميـني 
والباحثني أوراق عمل تناولوا من خاللها 
وتنظيماتهـا  داعـش  توسـع  خطـورة 

اإلرهابية وكشـفوا حقائق مـا تقوم به 
مـن أعمـال التنتمـي إىل ثقافتنـا وال إىل 

هويتنا..وقد شارك فيها كل من:
فهمي اليوسفي

د/ سكينة أحمد هاشم
د/ فوزية قاسم العمار

جميلة الكبي
د/ أمني الغش

بلقيس ونفط 
الخوف

                                               
مقبل محمد العزي 

والنفط  يــاســلــمــان  الــصــواريــخ  مــنــك 
والسخط  اللعن  عليك  منا  ونحن 

ــغــر مــهــزوم فــقــد برئت  عـــدوانـــك ال
والقبط  واالعــــراب  االعــاجــم  منه 

ـــن دول  مـــا لــلــمــاليــني مـــن جــيــش وم
!! الرهط  البلدة  هزمته  عدوانهم 

به  احلــكــيــم  الــشــعــب  عــلــى  أردمت  ــا  مل
فرض الوصاية ال ؛ لن تفرضوا قط

فــمــا تـــراجـــع شـــبـــرا مـــن قــنــابــلــكــم 
أقصى البالد وال األدنى وال الوسط 

شـــر الـــهـــزميـــة ذقـــتـــم حـــني قــاتــلــكــم 
شجعان إن أسرعوا في الهجمة استبطوا 

ملــعــتــرك   نــــــودوا  إن  الــيــمــانــون  هــــُم 
نشط  الــردى  الحتماالت  وهم  لبوا 

بلد  فــي  اجلــــوع   نــفــوذ  بسطتم  فــمــا 
والبسط  القبض  عليه  عصي  حر 

هزائمها  طاقت  ما  احلــزم  عواصف 
شطوا  االلــى  عاد  وال  يوما  سبعون 

حكمتنا  طــفــل  أدمـــى  الــتــحــالــف  وال 
أعطوا  ما  أضعاف  بذلوا  وقد  كال 

سيطرة  األجــــواء  على  فرضتم  فــإن 
فمستحيل على اخليرات أن تسطوا 

حضارتنا  مــن  بصيصا  رمقتم  وإن 
فـــتـــحـــتـــه بــــدمــــا أحــــــــــراره خــط

ــب قــاطــبــة  ــخــري ــت ــعــونــة أســـــرة ال مــل
والسبط  ــن  االب ــن  واب واالبـــن  االب 

الـــعـــرب مـــا معهم  ــدم  ــه ل ــســخــرون  ي
وطوا  قد  الــســروال  المريكيا  وهــم 

وهمو  ليبيا  ودامـــــوا  الـــعـــراق  هـــدوا 
في سوريا يكسرون العشق كي يخطوا

والــــــدوالر شهوته  الـــني  ــــارس  م كـــم 
قفط  أنعامهم  مثلما  وهــم  فيهم 

بهم  تستجير  مــنــهــم  ــائــث  اخلــب هـــُم 
ألنــهــم عــانــة الــشــيــطــان واالبــــط

فانكمشوا  والــتــاريــخ  بلقيس  بـــالد 
وامتطوا  ثــم   - ســلــول  -آل  بالعار 

تـــرابـــهـــا مــصــنــع األبــــطــــال قــهــوتــهــا 
خمر األسود فمت باخلوف يا نفط

»الحالمة وكوابيس العدوان«
جميلة الكبسي

تعز مدينة لطاملا باتت عى ضفاف الحلم، كانت دائما 
حوريـة ترتنم بحب بـني أفياء أحالمهـا الجميلة، تباهي 
بعراقة قالعها وآثارها واشـتهاء الطبيعة يف جبالها، هي 
املدينة التي اشـتهرت بالعطش، لكن سـخاء الحب فيها 
ونبلها، جعل منها مدينة تتشـح العطاء بأجمل تجلياته 

وأرقى صوره. 
لـم يكن ألحـد أن يخـرج تعز مـن حلمهـا الرسمدي 
الهـادئ، لـم يكن ألحـد أن يحيـل أحالمهـا اليانعات إىل 
كوابيس مرعبة، تقطع األنفاس وتهز كيان اإلنسـانية يف 
كل قلـٍب حي، فمن صفع هذا الحلم وعكَّر صفوه وقطع 

خشوعه الرسيايل الجميل؟! 
بـأي منطق يريدون منا أن نصدق أن مدينة احتضنت 
طوال تاريخها، أسـمى معاني اإلنسـانية والحب والخري 
والعلم، كانـت تخبيء يف جوفها كل هـذا العنف والرش!! 
أي عقـل يصدق أن مدينـة أخرجت الفنـان الكبري أيوب 
طارش، والشـاعر الرمز محمد عبدالوهـاب نعمان، أرق 
وأصـدق من غنـى وكتب للوطـن والوحـدة والحب، هي 
مدينة احتضنت كل هذا الحقد لسـنوات وسـنوات، حتى 
ظهر دفعة واحدة وبدون سابقة، وبهذه البشاعة؟!! أبدا 
ال عقـل يصدق وال منطق يدعـم ذلك. إنما هي يٌد دخيلة، 

يٌد حاقدٌة حاسـدة، دخلت بيننا باسـم الصداقة والجرية 
والدين، باسـم كل القيم التي اجتمعت عى نبلها شعوب 
األرض وأديـان السـماء، لتغـرس خنجرهـا يف خـارصة 
إنسـانيتنا بعراقتها األزلية، وتمزق شملنا وتدك حصون 
وحدتنـا وأخوتنا املنيعـة، وألنها يـد 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، 
ليسـت غريبة عى أنشـودة املدنيـة تعز فقـط، وإنما ال 
وجـود لها يف أخـالق الحروب لـدى اإلنسـان اليمني منذ 
قديم الزمان، فلطاملا عرف عن اليمانيني أخالقهم العالية 
مع األرسى، ونبلهم يف تسـليم جثث القتى لذويهم بدون 

مساومة، او ترتيب صفقات مقابل ذلك. 
ملـاذا كل هـذا العنف والتمثيـل بجثث صعـدت أرواح 
أصحابهـا إىل بارئها؟! ملاذا يف الشـارع أمام أعني املارة؟! 
ملاذا كل هذا أمام األطفال؟ وملاذا كانوا يشجعون األطفال 
عى املشـاركة بركل الجثث ورضبها؟! كل هذه األسـئلة 
وغريها الكثري، ليس لها اال اجابة واحدة، إنهم يحرصون 
عى قتل اإلنسـان فينا، يريدون لهذه األفعال البشـعة أن 
تصبـح ثقافة أجيالنـا القادمة، فنراها وال نسـتنكر وال 
نتعجـب، يريدون أن ينالوا من وحـدة أراضينا وحدودنا، 
بقتـل الوحـدة يف قلوبنا، بـزرع الكره والحقـد بني أبناء 
هـذا الشـعب الواحد، الـذي اسـتطاع رغما عـن كيدهم 

وتربصهم، أن يحافظ عى وحدته عقودا من الزمن. 
هذه الوحدة التي تقض مضجعهم، والتي أرسجوا لها 
كل ما اسـتطاعوا من أسـلحة متطورة، وأموال وجيوش 
مـن جميـع أنحـاء العالم، الشـك أنهـا وحـدة عظيمة، 

تخيفهم، ترعبهم. 
ومن أجل هذا، من أجل أن يبقوا أبد الدهر بخوفهم، لن 
نتخى عن وحدتنا، وسنضحي من أجل سيادة وطننا بكل 
غاٍل ونفيس، وكما حاولوا مراراً طيلة خمسـة وعرشين 
عاماً، أن يشرتوا ذمم من رخصت ذممهم، وهانت عليهم 
أنفسـهم من أبناء املناطق الجنوبية وهم قلَّة، وفشـلوا، 
اليوم أيضا يف تعز سيفشـلون، وسنتمسـك بتعز الحبيبة 
وأهلنا هناك، ولن نرتك لهم منفذا بيننا يفتحه شيطانهم، 
إال سـددناه بحكمتنا وصربنا، وإيماننا بوطننا ووحدتنا، 
ولن نرد باملثـل كما -يرغب أعداؤنا- عـى ما فعله إخوة 
لنـا ضلوا الطريق، ألنهم بهرتهم قـوة العدو وصدقوا أنه 
األعى، والبد أنهم عائدون إىل رشـدهم قريباً، وسيجدون 
قلوبنـا كما كانت دائمـاً، عامرة بالحب لهـم، تنتظرهم 
بشـوق، وقريباً جداً سـرتى الدنيا أنـه ال يوجد يف الكون، 

من يملك أن يشق صف شعبنا العظيم. 
اليمـن الواحـد ينتـرص، ألن سـيادة وطننـا لنـا حق، 
ووحدة شـعبنا الذي عاش آالف السنني عى أرض اسمها 
اليمن لنا حق، وأن نعيش عى أرضنا بسالم لنا حق، والله 

تعاىل اسمه الحق، وهو للحق نارٌص ومعني.

الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان تنظم عددا من الفعاليات 
في يوم ثقافي مفتوح بأمانة العاصمة

نحن العروبة
إبراهيم الديلمي

مــن أجــل مــن وبـــأي شرعية؟
العدائية؟ احلرب  أشعلتم   

عاصفة؟ احلــزم  جاء  أين  من 
 يا مجلس الدول اخلليجية!

ـــٌي وشـــيـــعـــٌي  ـــوس ـــج قـــلـــتـــم م
مليشية قــلــتــم  ــــــٌض  ورواف

ــا  ــن ــورت ث أن  زعـــمـــتـــم  ـــقـــد  ول
ضد الطواغيت )احلرامية(

كــــانــــت مــــــؤامــــــرًة مــــدبــــرًة 
ـــادرة انــقــالبــيــة ـــب ــى امل وعــل

ــم بـــأســـبـــاٍب  ــت ـــاً لـــكـــم جــئ ـــب ت
حقيقية لــيــســت  كـــيـــديـــٍة 

عــربــاً  هــنــا  لستم  تــكــذبــوا  ال 
يهودية حــتــمــاً  فــأصــولــكــم 

مواقفكم عــربــاً  هــنــا  لــســتــم 
لو هوجم األقصى حيادية  

ـــكـــم لــســتــم مـــقـــاومـــًة  وأظـــن
اجلهادية فصائلها  لستم 

مذهبكم   . اإلسالم  هنا  لستم 
كـــــذٌب وغـــايـــتـــه ســيــاســيــة

بنيتُه  التكفير  عــلــى  قــامــت 
اإلنتحارية الفتاوى  وعلى 

ـــا حــــريــــًة أنــتــم  لـــســـتـــم هـــن
العبودية في األرض عشاق 

مـــؤرخـــًة  دوالً  هـــنـــا  ــم  ــســت ل
ــة ـــــــالٌت مــجــازي أنـــتـــم دوي

ــــم يــا ــــت واإلنــــقــــالبــــيــــون أن
االحتيالية ــنــوايــا  ال أهـــل   

دوحتها  نحن  الــعــروبــة  نحن 
احلضارية ــارات  ــن امل نحن 

الوسطى  واألمــة  الهدى  نحن 
اليمانية حكمتنا  بــدلــيــل 

عجماً  وال  فــرســاً  نكن  لــم  ال 
سعودية ليست  وشخوصنا 

اندلعت قد  عواصفكم  هــذي 
وانــتــهــازيــة غـــــروراً  منكم   

كي تخضعوا األقوام في صلٍف 
الكراهية فينا  تنشروا  كي 

خستكم  بسيوف  تذبحوا  كي 
كــل الــديــانــات الــســمــاويــة

شعباً  تــخــضــعــوا  لـــن  لــكــنــكــم 
ــة ــدي ــدي ــــــــه ح حــــــراً إرادت

وسلوا  محونا  تستطيعوا  لــن 
اإلنكشارية اجلــيــوش  عنا 

ــزمــون ولـــْن  ــه ــم وســت ــردك ســن
الزجاجية الٌقلل  تنجيكم 

فانتظروا العام  هذا  سنطوف 
الفدائية البراكني  زحــف   

بــارضــنــا شمماً  نــســود  وغـــداً 
السيادية الـــقـــرارات  ولــنــا 

وغداً بهذي األرض لن جتدوا
لكم يدعى السعودية   شيئاً 
27-4-2015 م
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 متابعات فلسطينية 
جرافات اإ�سرائيلية تداهم »اأم احلريان« بالنقب

فلسطين 48: خطوات متسارعة لتهويد المدن والبلدات العربية

حتذر الإمارات من تعذيب »بن غيث« وتدعوها لالإفراج عنه فوراً
’العفو الدولية’: محاكمة المعارض البحريني شريف »سخافة«.. 

و»رايتس ووتش«: محاكمة الشيخ سلمان غير عادلة

األهم قطعان »دفع الثمن« اإحراق منازل وم�ساجد وكنائ�ص، اآخرها حرق الر�سيع دواب�سة واأبيه وجرح اأمه
إقبال »إسرائيلي« كبير على شراء كتاب يدعو لقتل الفلسطينيين

  - خاص: 
يسـارع العـدو الصهيونـي الُخَطى 
لتهويد ما تبقى من مدن وقرى وبلدات 
ومزارع عربية يف األرايض الفلسـطينية 
املغتصبـة عـام 48 واملحتلـة عـام 67. 
وذلـك عى وقـع الحديـث املمجوج عن 
»سـلطة  مـع  املتوقفـة  املفاوضـات 
»سـلطة  مـع  واملسـتجدة  اللـه«؛  رام 
غـزة«.. ويف ظل انشـغال العالم العربي 
التـي  الداخليـة  الدمويـة  برصاعاتـه 
سـمحت للعدو »اإلرسائييل« ملد مخالبه 

األمنيـة واالقتصاديـة إىل داخـل بعض 
الـدول العربيـة، يف عمـل »تطبيعـي«، 
انتقـل بشـكل متسـارع مـن الرسيـة 

املفرطة إىل العلنية الفجة. 
وهـا هي يافا تنتفـض ضد مرشوع 
»تهويـد املدينـة«، بسلسـلة تحـركات 
اختتمتهـا  جماهرييـة  ونشـاطات 
بتظاهـرة نظمت يف شـارع »رسيد« يف 
األرض التابعـة للديـر املسـيحي بيافـا 
والكائـن يف قلب حي العجمي، وشـارك 
فيها جموع غفرية من أهايل مدينة يافا، 
باإلضافـة لقيادات وطنية وإسـالمية، 

ومؤسسات وجمعيات أهلية. 
من جهـة أخـرى، بـارشت جرافات 
العدو »اإلرسائييل« شـق طريـق جديدة 
باتجاه قطعة أرض من املخطط أن تقام 
عليها مسـتوطنة »حـريان« الصهيونية 
التي سـتلتهم أرايض قرية »أم الحريان« 
العربيـة، غـري املعـرتف بهـا يف النّقـب، 

جنوبي فلسطني املحتلة عام 48. 
وقـال شـهود عيـان إن »حالـة من 
الهلع، والرتقب تسـود املواطنني العرب 
يف أم الحـريان، والذيـن يخشـون مـن 
تعرضهـم لعملية تهجري قرسي واسـع 

إلقامـة  أرضهـم  ومصـادرة  النطـاق، 
مستوطنة عى أنقاضها، وفق املخطط 
»اإلرسائيـيل« الـذي فضـح قبـل عـّدة 

أشهر«. 
وكانت املحكمة العليا »اإلرسائيلية« 
أصدرت قراراً بهـدم قرية »أم الحريان« 
وإقامة مسـتوطنة »حريون« اليهودية 
عـى أنقاضها، ما أثـار ردة فعل غاضة 
وواسعة النطاق يف جميع أنحاء الّداخل 
املؤسسـات  واسـتنفر  الفلسـطيني، 
الحقوقيـة املحليـة والّدوليـة وعرشات 

املتضامنني الذين زاروا القرية مؤخراً. 

  - خاص: 
حظـي كتاب خطه أحـد قادة املسـتوطنني يدعو 
فيـه لقتـل الفلسـطينيني بـرواج كبـري بـني القراء 
اإلرسائيليـني، إذ نفدت نسـخه املعروضة يف املكتبات 

ومراكز العرض يف وقت قيايس. 
ويدعـو الكتـاب الـذي ألفـه الحاخـام املتطـرف 
»يوسـيف أليتسـور« ونرش يف العام 2009 وأسـماه 
»تـوراة امللك« إىل القيام بعمليات ضد الفلسـطينيني، 
حيث أحرق منذ صدوره 43 مسـجداً وكنيسـة، كان 
أولهـا مسـجد أحرق يف بدايـة كانـوا األول من نفس 

العام، تحت تأثري هذا الكتاب. 
ويشري الكاتب إىل أنه طاملا لم ينعم اليهود بالهدوء، 

فلن ينعم به الفلسـطينيون، ويقول يف كتابه: »إذا لم 
ينعـم اليهود بالهدوء فال هـدوء للعرب، إذا ما انترص 
العـرب علينـا بالعنـف فسـننترص عليهـم بالعنف، 
عى النسـاء واألطفـال والفتية وكبار السـن القيام 
بعمليات أكثر عنفاً تجـاه العنارص املعادية، وعليهم 

قطع الطرق والقيام بعمليات هادئة وعميقة«. 
ويظهـر الكتاب سـيدنا داوود بمظهر من سـفك 
دماء سكان األرض املقدسة من غري اليهود وأن الرب 
وعد األنبياء مـن اليهود بالقضاء عـى األغيار وعدم 
الرأفة بهـم، وذلك يف محاولة للتأثـري عى الفتية من 
املسـتوطنني وإعطائهم السـند لقتل غريهم من غري 

اليهود. 
كمـا يدعـو الكتـاب إىل القيـام بهجمـات ضـد 
الفلسـطينيني حـال قيـام الجيـش أَْو اإلدارة املدنية 

بعمليـات ضـد املسـتوطنني مثل هـدم املنـازل غري 
املرخصة. 

وقامـت ما باتـت تعرف بجماعـات »دفع الثمن« 
بالعـرشات من الهجمات املنظمة ضد الفلسـطينيني 
منـذ نرش هـذا الكتاب يف العـام 2009، حيث شـكل 

ترشيعاً ملهماً للمستوطنني.
وأحرقـوا  األشـجار  آالف  الجماعـات  وأحرقـت 
املركبات وألقوا الحارقات عى منازل اآلمنني ودنسوا 
املسـاجد والكنائـس واألديـرة، باإلضافـة للتسـبب 
بمقتـل العرشات من الفلسـطينيني منذ ذلـك العام، 
وكان آخرهم اسـتهداف عائلة دوابشـة بقرية دوماً 
جنوبي نابلس بحرق منزلهم، ما تسـبب باستشهاد 
األب وطفلـه باإلضافـة إلصابـة األم وطفلهـا اآلخر 

بجراح بالغة. 

  - خاص: 
السـلطات  الدوليـة«،  »العفـو  طالبـت   
املفكـر  عـن  »فـوراً«  باإلفـراج  اإلماراتيـة 
واألكاديمـي اإلماراتـي الدكتـور »نـارص بـن 
غيث«، محذرة من تعرضه للتعذيب أَْو غريه من 
صنوف املعاملة السيئة يف االحتجاز الرسي منذ 

اعتقاله يف 18 أغسطس الجاري. 
واعتقل املفكـر اإلماراتي بعد تغريدة له عيل 
موقع التواصـل االجتماعي »تويرت« انتقد فيها 
قرار الحكومة اإلماراتية تخصيص قطعة أرض 

لبناء معبد هندويس يف أبوظبي. 
وقبل أيام، طالبـت منظمة »هيومن رايتس 
ووتـش« السـلطات اإلماراتية بالكشـف فوراً 
عن مـكان »نارص بن غيـث«، املعتقل يف مكان 
مجهول والسماح له باالتصال بمحام وبعائلته، 
معتـربة أن ظروف احتجاز »بن غيث« تتشـابه 
مع حـاالت احتجاز تعسـفي سـابقة قام بها 
عنارص أمـن الدولة الذيـن يتهمهم محتجزون 

سابقون وحاليون بممارسة التعذيب. 
وقالت املنظمة عى موقعها عى اإلنرتنت إن 
األمن اإلماراتي لم يعرتف باحتجاز »بن غيث«، 

ولم يرشح أسبابه. 
وبحسـب البيان فكان »بن غيث« قد أمىض 

7 أشـهر يف السـجن يف 2011 بتهمة »اإلسـاءة 
العلنيـة« ملسـؤولني إماراتيـني كبـار وانتقـد 
مؤخـراً عمليـات القتل الجماعي التـي نفذتها 
قوات األمن املرصية يف حق متظاهرين يف ميدان 
رابعة العدويـة بالقاهرة يف 2013 بعد االنقالب 

عى الرئيس »محمد مريس«. 
وكتـب »بن غيـث« يف آخـر تغريـدة له عى 
»تويـرت« قبـل اعتقالـه: »الظاهـر جماعتنـا 
فاهمني التسـامح بني األديـان كلش غلط« )يف 
إشـارة إىل قرار بناء معبد للهنـود يف اإلمارات(، 
وهـو ما دفع الكثريين العتبار أن هذه التغريدة 

هي السبب وراء مداهمة منزله واعتقاله.
ووصفت »العفو الدولية« محاكمة املعارض 
البحرينـي إبراهيم رشيف األمني العام لجمعيّة 
»وعد« السابق بـ »السخافة«، َوأنها »محاوالت 
حكومية للقضاء عى أبسـط أشكال املعارضة 

السياسية«. 
وقـال القائـم بأعمال مديـر برنامج الرشق 
العفـو  بمنظمـة  إفريقيـا  وشـمال  األوسـط 
الدولية سعيد بومدوحة، يف بيان قبيل محاكمة 
رشيف »ال يُعد التعبري عن الرأي بحرية جريمًة 
مـن الجرائـم - ومن السـخافة بمـكان أن تتم 
محاكمة إبراهيـم رشيف ملجـرد قيامه بإلقاء 
خطاب. ومن الواضح أن السـلطات البحرينية 

تعاقبه ال ليشء سوى لقيامه بممارسة حقه يف 
حرية التعبري عن الرأي سلمياً«. 

وأضـاف بومدوحـة »تأتـي هـذه الخطـوة 
كمثاٍل آخر عى محـاوالت الحكومة البحرينية 
للقضاء عى أبسط أشكال املعارضة السياسية. 
وينبغـي بالتايل إسـقاط جميع التهم املسـندة 

إليه«. 
وقررت املحكمـة الجنائية البحرينية تأجيل 
قضيّـة رشيـف، إىل جلسـة 12 أكتوبـر املقبل 

لتستمر بذلك فرتة توقيفه.
مـن جهتها، أكَدت »وعـد« رضورة الرشوع 
يف حّل األزمة السياسـيّة بصورة شاملة، والبدء 
بتربيد السـاحة املحليّة باإلفـراج عن القيادات 
السياسـيّة، والنشـطاء وجميـع معتقيل الرأي 
والضمري، بما يعّزز السـلم األهيلّ واالسـتقرار 
االجتماعّي، ويؤّسس لتوافقات وطنيّة جامعة 

وبنّاءة.
قالـت  بالبحريـن  االعتقـاالت  سـياق  ويف 
»رايتـس ووتـش«: إّن أبـرز زعمـاء املعارضة 
يف البحريـن الشـيخ عيل سـلمان يواجه حكماً 
بالسـجن ملدة 4 سـنوات يف تهم متعلقة بحرية 
التعبـري، يف أعقاب محاكمة غـري عادلة، داعية 
السـلطات إلغـاء إدانتـه، واإلفـراج عنـه دون 

إبطاء.

\الكيــان يحذر »اإلســرائيليين« 

من الســفر لـ33 دولة خشــية 
استهدافهم

  - خاص: 
أصـدرت »هيئة مكافحة اإلرهـاب« يف الكيان اإلرسائيـيل، االثنني، إنذاراً 
إىل اإلرسائيليني حذرتهم فيه من القيام بزيارات لثالث وثالثني دولة تحسـبا 

لتعرضهم إىل هجمات. 
ووفـق مـا أوردت اإلذاعة اإلرسائيلية العامة فإن مـن بني الدول املدرجة 
عـى القائمة لتحذير اإلرسائيلية من السـفر إليها عشـية حلول أعياد رأس 

السنة العربية الجديدة كل من كندا وأسرتاليا ودول يف أوروبا الغربية. 
وبحسـب اإلذاعـة فإنه »يخـىش أن تتعرض أهداف يهوديـة وإرسائيلية 
لهجمات من جانب عنارص تنظيم الدولة اإلسـالمية )داعش( بعد أن تدربوا 

عبداللهيان: ال تسوية لألزمة اليمنية إال بالحلول السياسية 
ودور السعودية السلبي سيعود بالضرر عليها

  - متابعات: 
قـال مسـاعد وزارة الخارجیـة اإليرانيـة للشـؤون العربیة 
واإلفريقية حسـني أمري عبداللهيـان: إن االتفاق النووي یخدم 
مصلحـة الجمیع يف املنطقة وأن السـعودیة أيضاً سـتکون من 

املنتفعین فیما إذا أدت دوراً بنّاء. 
وقـال عبُداللهیـان إن ›الـدور السـلبي للسـعودیة سـیُعود 
بالرضر علیها ویُعد تهدیداً جاداً لألمن والتنمیة املسـتدامة فی 
املنطقـة«. لكنـه اکد فی الوقت نفسـه »نحن نرحـب بالحوار 
والتعاون مع السـعودیة من اجل إعادة السالم واألمن والرخاء 

إلی املنطقة«. 
وأوضـح »ال شـك أن االسـتمرار يف اللجوء إلـی العنف ضد 

الیمـن ال ینهـی األزمـة يف املنطقة بل انه سـیؤدي إلی اتسـاع نطاق األزمـة وتفيش ظاهرة 
اإلرهـاب«. وقـال: ال یمکـن تسـویة األزمة الیمنیـة إال بالحلول السیاسـیة واتفـاق جمیع 

الفصائل الیمنیة.

بورصات الخليج تخسر في أغسطس نصف ميزانيات دولها
  - متابعات: 

شـهدت أسـواق الخليج منذ بداية الشهر 
الحايل تراجعات ربما لم نشهد مثلها يف بعض 
منها منذ 7 سـنوات، وتكبدت سـبعة أسواق 
عى إثر تلك الرتاجعات خسـائر سوقية تقدر 
بــ184.25 مليار دوالر تعـادل %44.75 من 
إجمايل امليزانيـات العامة املرصـودة من قبل 
حكومـات دول الخليـج السـتة العـام الحايل 

والبالغة 412 مليار دوالر. 
وحسـب إحصائيـة كانـت أكثر األسـواق 
خسـارة السـوق السـعودي فخرس 118.86 
مليار دوالر تعادل %51.8 من ميزانية الدولة 
للعام الحايل البالغـة 229.3 مليار دوالر، تاله 
سـوقا اإلمـارات واللـذان بلغت خسـائرهما 
مجتمعـني 36.1 مليـار دوالر وهـي تعـادل 
%269.4 مـن قيمة امليزانية االتحادية للدولة 

والتي تقدر بـ13.4 مليار دوالر. 
وامليزانيـة االتحادية لدولـة اإلمارات معنية 
بالقطاعات والشؤون االتحادية اإلماراتية، ويف 
املقابل تقر كل إمارة وبشكل منفصل ميزانيتها 
السنوية املتعلقة بالشؤون والقطاعات املحلية 

-غري االتحادية- الخاصة بها. 
ويف املرتبـة الثالثـة جاء السـوق القطري 
والذي خـرس 18.6 مليـار دوالر تعادل 31% 
مـن ميزانيـة الدولة والتـي تقدر بــ218.4 

مليار دوالر. 
ومن املعلوم أن قطر أعلنت نهاية مارس/

آذار املـايض اسـتمرار العمل بموازنة السـنة 
 2015 نهايـة  حتـى   2015/2014 املاليـة 
كفرتة انتقالية، عـى أن تبدأ املوازنة الجديدة 
 ،2016 الثانـي  يناير/كانـون  مـن  األول  يف 
وبلـغ إجمـايل املرصوفـات يف جميـع األبواب 
بموازنـة 2015/2014 مبلـغ 218.4 مليـار 
ريـال )59.8 مليـار دوالر( بينمـا بلغ إجمايل 
املرصوفات يف تقديرات التسعة أشهر 163.8 
مليار ريال )44.8 مليارات دوالر(، ويف موازنة 
الـ21 شهرا مبلغ 382.2 مليار ريال )104.7 

مليارات( دوالر. 
وبلغـت خسـائر السـوق الكويتيـة 8.16 
مليـار دوالر تعـادل %12.9 مـن ميزانيتهـا 
البالغـة 63 مليار دوالر، بينما منيت أسـواق 
البحرين بخسـارة تقدر بـ0.57 مليار دوالر، 

ومسقط بـ1.93 مليار دوالر. 
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  - متابعات: 
أّكد الرئيس السـوري بشـار األسد، 
أن اإلرهابيـني هـم األداُة اإلرسائيليـة 
الحقيقيّـة وأن مـا يقومـون به أخطر 

بكثري مما تقوم به »إرسائيل«. 
وقـال الرئيـس السـوري يف مقابلة 
مـع قناة »املنـار«: لـو لم يكـن هناك 
أمل بالنرص لدى الشـعب ولـو لم يكن 
هناك دعم شعبي، ملا صمدت سوريا 4 
سنوات ونصف، وإن لم يكن لديك دعم 
شـعبي فال قيمـة ألي توجه سـيايس 
أو وطنـي لتتبنـاه، و«هـذا األمـر هو 
الذي شـّكل الحافز ملواجهة اإلرهابيني 
واملخطط الذي وضع لرضب سـوريا«، 
مشـدداً عى أن االعتمـاد األّول هو عى 
الشعب السـوري ومن ثّم عى أصدقاء 

سوريا يف املنطقة والعالم. 
األزمـة  أّن  عـن  الحديـث  وحـول 
السورية وصلت إىل الربع ساعة األخري، 
قـال »ال يمكننـي القـول إننـا وصلنـا 
إىل الربـع سـاعة األخرية حتـى يتوقف 
أسـاس املشـكلة يف سـوريا التي تبدو 

معقدة وفيهـا تفاصيل كثرية، فعندما 
نصـل إىل املرحلـة التـي تتوقـف فيها 
الـدول املنغمسـة بالتآمر عى سـوريا 
وسـفك دم الشعب السوري من تقديم 
املـال والسـالح لإلرهابيـني نسـتطيع 
القـول إننـا وصلنـا إىل الربـع سـاعة 
األخرية«، مشدداً عى أنه عندما يتوقف 
تصبـح  لإلرهـاب  الخارجـي  الدعـم 
مكافحة اإلرهابيني أسـهل، معترباً أنه 

يف الجـو العـام هناك تحـّول ولكن هذا 
التحّول يشء والوصول إىل نهاية األزمة 

يشء مختلف.
واعتـرب الرئيـس بشـار أن املسـاَر 
السـيايس لكـي يكون لـه تأثـري ال بّد 
أن يكـون بني قوى سياسـية سـوريّة 
مسـتقلة وتنتمـي للشـعب السـوري 
و«ليس كما نراه اآلن يف كثري من القوى 

املرتبطة بالخارج مالياً وسياسياً«.

وعـن االعتـداءات اإلرسائيليـة عى 
السـيادة السـورية قال األسـد »األداة 
مـن  األهـم  الحقيقيّـة  اإلرسائيليـة 
العـدوان اإلرسائييل هم اإلرهابيون وما 
يقومـون بـه أخطـر بكثري ممـا تقوم 
بـه إرسائيـل من وقـت آلخر مـن أجل 
دعمهم«، وأضـاف »إذا أرادنا مواجهة 
إرسائيـل علينا مواجهـة أدواتها داخل 
سـوريا وال بد من حسـم هذا املوضوع 
داخل سوريا وبعدها لن يتجرأ أحد عى 

سوريا ال إرسائيل وال غريها«.  
وأشـار إىل أن األمريكـي يرتُك األموُر 
تسري باتجاه الفوىض وإضعاف الدول، 
ليس فقط سوريا وحتى حلفائه ومنها 
تركيـا ريثمـا يكون هنـاك واقع جديد 

يخدم مصالحه.
ورداً عـى حديث األردن عـن إقامة 
منطقـة عازلـة، قال«عندمـا تتحـدث 
دولة أو مسـؤول مـا، علينا أن نسـأل 
ما مدى اسـتقاللية هذا املسـؤول لكي 
يعـرب عن رأيه«، الفتاً إىل أنه »حتى اآلن 
معظم الـدول العربية تسـري بحسـب 
املقود األمريكي، وليس لديها أي دور«.

كي نفهم السياسة الرئيس األسد: معظم الدول العربية تسير بحسب المقود األميركي واإلرهابيون األداة اإلسرائيلية الحقيقية
السعودية في الحرب 

وفي السلم
 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 أَْو 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 واس�تاتيجيات بناءة 
للتفاعل مع الدول األخرى عىل أساس وجود مصالح مشتكة. يف الحرب تتغير اللغة 

والوسائل وتكون العقيدة العسكرية أَْو العقيدة القتالية هي العامل األبرز.
السياس�ة الخارجية األمريكية، عىل سبيل المثال، يكتنفها بعض الغموض احياناً 
بس�بب التضارب بين الخطاب السيايس والنوايا. صحيح أن الواليات المتحدة تتكلم 
عن الديموقراطية وحقوق اإلنس�ان وحرية التعبير وتطلق ش�عارات لها جاذبيتها 
ك�«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 

فوست داالس قال »ليس للواليات المتحدة أصدقاء، بل مصالح«.
يف الحال�ة الس�عودية فان األم�ر ال يكتنفه أي غم�وض أَْو تعقي�دات ألننا نفهم 
كي�ف نش�أ نظام آل س�عود والعوامل التي س�اعدت ع�ىل 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 البرية 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. طبعاً 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 أَْو 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 أَْو 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 سفيراً 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 مصطفاً 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 الر الكوني« و«دول�ة اإلرهاب« و«أم اإلرهاب« وان هذا 
المذهب الوهابي التكفيري يجب اس�تئصاله ألنه »العدو المشتك« للبرية جمعاء. 
ه�ذا التح�ول يف النظرة إىل الس�عودية يكلفها مئات الماليين من الدوالرات س�نوياً 
تدفعه�ا ل�ركات متخصص�ة يف العالق�ات العامة يف واش�نطن كرك�ة »قورفيز 
QorVis« لتبيي�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 الرق 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 كٍل 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 الرق األوس�ط إىل بحري جنوب ورشق 
الصين والكوريتين، ونحو وس�ط آسيا والقوقاز ورشق أوربا، وهذا التوجه الجديد 
يف اس�تاتيجية أوباما لم يكن خياراً 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 االس�تاتيجية 
األمريكية. اعتقدت السعودية أن عدوانها الوحيش عىل اليمن وشعب اليمن يمكن أن 
يضعه�ا من جديد عىل خارطة توازن القوى أَْو يق�ود عىل األقل إىل »الوضع الراهن 
STATUS QUO« وف�ق تعري�ف هانس مورغنثاو أَْو يدف�ع أوباما إىل إعادة النظر 
يف اس�تاتيجيته. 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.

* المركز الدولي للدراسات األمنية والجيوسياسية

مقتل شرطيين وإصابة 24 
بتفجير في مصر
  - متابعات: 

قتـل عنـرصان من الرشطـة املرصيـة وأصيـب آخـرون، االثنني، 
باسـتهداف باص كان يقلهم بعبوة ناسفة يف محافظة البحرية شمال 

جمهورية مرص العربية. 
وأوضحـت مصادر، أن عنارَص اسـتهدفوا أتوبيسـاً تابعاً للرشطة 
بالقرب من قناطر إدفينا دائرة مركز رشطة رشـيد بعبوة ناسفة، ما 

أسفر عن مقتل عنرصين وإصابة 24 آخرين«.

داعش يعلم األطفال الذبح 
بقطع رأس دُمى!!

  - متابعات: 
نـرش عدد من عنارص تنظيم »داعش« اإلرهابي، فيديو عى مواقع 
التواصل االجتماعي يظهر فيه طفل ال يتجاوزه عمره الثالث سنوات، 

يقوم بقطع رأس دمية بسكني حاد.
ويظهـر الفيديو التي ال تتجـاوز مدته 30 ثانية، طفالً يرتدي الزي 
األسـود الخاص بالتنظيـم داخل حجرة عى حوائطهـا أعالم التنظيم 
السوداء يقوم بقطع رأس دمية بالسكني أثناء تشغيل أناشيد التنظيم 

وشخص يصيح قائالً: تكبري الله أكرب”.

»فاحت« وكروز »ن�سر«.. جديد �سورايخ اإيران

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

  - خاص: 
أعربت مصادر أمنيـة يف »إرسائيلية« عن 
خشـيتها مـن أن يصـل الصـاروخ اإليراني 
الجديـد إىل حزب الله، إذ أنه قادر عى إصابة 
أي مـكان يف »إرسائيـل«، بحسـب ما ذكرت 

اإلذاعة العربية. 
وقـد كشـفت إيـران النقاب عـن صاروخ 
أرض أرض جديـد قالـت إنه قـادر عى قصف 
األهداف بدقة وإن مداه يصل إىل 500 كيلومرت. 
وذكرت أن لهذا الصاروخ الذي أطلق عليه 
اسـم فاتـح 313 محـركات تعمـل بالوقود 

الصلب وأجهزة استشعار تزيد من دقته.

وأكد وزيـر الدفاع اإليراني العميد حسـني 
دهقـان أن القـدرات العمالنيـة والتكتيكيـة 
لقـوات الجيـش والحـرس الثـوري سـتزداد 
بصورة ملحوظة باسـتخدام صـاروخ كروز 
»نرص« الذي يطلق جواً من الطائرات املقاتلة.

وقـال العميـد دهقان: أن هـذا الصاروخ 
ويف ضـوء احتوائه عى باحث راداري يحظى 
بدقـة عاليـة يف إصابـة وتدمـري األهـداف 
املطلوبة، وبعـد اإلطالق لن يكون بحاجة إىل 
دعم، وبإمـكان الطائرة املقاتلة التي تطلقه 

االبتعاد رسيعا عن منطقة الخطر.
كـروز  صـاروخ  منظومـة  أن  وأوضـح 
يف  واسـتخدامها  نصبهـا  يمكـن  »نـرص« 

مختلف أنواع املقاتالت.

  - خاص: 
قال موقع صحيفة »AWD« إّن الجيش اليمني 
اإللكرتونـي أعلن أنه اخرتق بيانات موقع الوزارة، 
وبـدأ بترسيبهـا قبل نرشهـا عـرب »ويكيليكس«. 
ووضعـت احتماالت تتجه بـني أن يكون الترسيب 
قام به أفراد مـن موظفي الوزارة، أَْو أّن مجموعة 

دخلت إىل وثائق الجيش اليمني االلكرتوني. 
االحتماُل اآلخـر، أن يكوَن للمخابـرات التابعة 
لـدول »معاديـة« للمملكة دور، كإيران وسـوريا، 
إال أن هـذا االحتمال بدا ضعيفاً؛ ألن »ويكيليكس« 
نـرشت وثائـق عـن هـذه الـدول كما نـرشت عن 
السـعودية، كما أن هـذه الدول تعارض سياسـة 
الرياض علناً وال تحتاج إىل مثل هذه الوثائق لتثبت 

وجهة نظرها. 

واالحتمال الثالث، بحسـب »AWD«، يمكن أن 
يكون من قبل املنافسني من دول خليجية )كقطر 
مثـالً( باإلضافـة إىل تركيـا، والتـي تؤكـد مراراً 
استعدادها إنفاَق مبالغ مالية فضالً عن الجهود 

السياسية من أجل الوصول إىل أهدافهم. 
االحتمـال الرابـع، يتمثـل بـأن تكـون أجهزة 
االسـتخبارات الغربية واإلرسائيلية قد تمكنت من 
الحصـول عـى الترسيبـات، إال أن مصالح الكيان 
ودعمه املسـتمر للسلطات السـعودية ال يتطابق 

مع هذا االحتمال. 
روسـيا والصني هما االحتمـال الخامس، وفق 
ما تشري إليه الصحيفة، حيث تزامن الترسيب مع 
رفع أسـعار النفط باإلضافـة إىل عقوبات االتحاد 

األوروبي ضد روسيا بسبب األزمة األوكرانية. 
ورجحـت الصحيفـة احتماالً سادسـاً، وهو أن 

الترسيـب  يكـون 
الداخل، بسـبب  حاصـالً مـن 

الرصاع عى السلطة بني أبناء آل سعود، خصوصاً 
بعـد إزاحة امللك سـلمان ويل العهـد يف حينها األمري 
مقرن بـن عبدالعزيز، ووزير الخارجية السـعودي 
الراحل األمري سـعود بن فيصل من مناصبهما بعد 
أربعـة عقود مـن الخدمـة، والتي يمكـن أن تؤدي 
إىل تصفية حسـابات داخل القـرص امللكي ولتكون 
الوثائق املترسبة، سبيالً للضغط عى امللك سلمان. 

صحيفة »AWD«: تسريبات »ويكيليكس« جاءت 
في إطار صراع األجنحة بين آل سعود
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كمـا نعلـم، فـإن الـيَـَمــَن 
ليست منعزلًة عن دائرة الرصاع 
يف املنطقـة والعاَلـم، ولـذا نرى 
مـن الـرضورة أن نتنـاوَل مـن 
بـاب التوضيـح والربـط صورة 
عامًة للـرصاع يف املنطقة وحول 
املـرشوع الـذي يـدور يف فلكـه 

اليوم..
ملسـألة  نلتفـت  البـدء  يف   
هامـة، وهي ))مـرشوع الرشق 
الجديـد((،  أْو  الكبـري  األوسـط 
باختصـار رسيع، يمكـن القول 
لـدول  تأريخـي  تراكـم  بأنـه 
االسـتعمار الـذي تقـف يف قمتها أمريـكا، وهو تراكـم ملجموع 
األنشطة االسـتخباراتية والبحثية واملخططات األمنية والدينية، 
والجيوسياسـية  واالسـرتاتيجية  السيسـلوجية  والدراسـات 
والديمغرافية يف املنطقة خالل عقود عدة، والذي كان يف مجملها 
تحول يف سياسـة الدول اإلمربياليـة وموقفها يف املنطقة باتجاه 
أشـد رضاوًة مـن ذي قبـل، وأكثـر عمقاً، لكـن بألـوان جديدة 
وباعتمـاد أكثر عـى األدوات املحلية وعى مـربرات الوجود التي 

تصنعها أجهزة املخابرات.
املـرشوُع يُصــــبُّ يف مجملـه باتجاه تأبيد السـيطرة عى 
ثـروات املنطقة، والتمكن مـن اإلدارة والتوجيـه يف إطار خدمة 
املصالـح اإلمربيالية، سياسـياً واجتماعياً واقتصاديـاً وفكرياً، 

واستمرار الهيمنة عى املوقع االسرتاتيجي الهام للمنطقة.
الرئيـس بوش الثاني ووزيرة خارجيتـه رايس، كان لهم دوُر 
إعـالن هذا املـرشوع يف ذات الفـرتة من احتالل العـراق، وهو يف 
اإلجمـال يهدف إلعادة فـرز البلدان يف العالم العربي عى أسـس 
طائفيـة وعرقيـة، والتي يف كنفهـا تتفجر ُكّل أنـواع الرصاعات 
اإلثنيـة، األمُر الذي يدخل الشـعوب العربية املسـحوقة والثائرة 
يف دائرة رصاع اسـتنزايف كشـعب فيما بينه البني، أْو كشـعب يف 
مواجهة شعب آخر، وهو األمر الذي يفقدهم مع الوقت قدراتهم 
وإمكانياتهـم العسـكرية واملعنويـة والبرشيـة واالقتصاديـة 
واألخالقية، وُخُصوصاً تلك امُلَشـكَِّلة )بضم امليم( خطراً حقيقياً 

لوجودية االحتالل اإلرسائييل.
يف ذات السـياق، يكشـف وزير الخارجية األسبق لجمهورية 
مـرص، االتفاق الذي دار بـني الحكومة األمريكيـة وبني القيادة 
العليا لتنظيم اإلخوان املسلمني الدويل، وهو القائم عى مرتكزات 
ثالثة: تحويل الرصاع يف املنطقة كرصاع سـني شـيعي طائفي، 
وعربـي إيراني كـرصاع قوميات، وكـذا توجيه الـرصاع 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 االسـتعمار وقاعدة 
مشاريعه يف املنطقة.. اآلن السؤال الذي يتبادر: ما هو املقابل؟!!. 
املقابـل كما يجيب الوزير نفسـه، هو عمـل الواليات املتحدة 
األمريكية لتسـهيل وصول جماعة اإلخوان إىل السـلطة يف الدول 

العربية واإلسالمية.
قد ينظر البعض للمسـألة عى أنها سـيطرة لنظرية املؤامرة 
عى الطرح، وهنا لن نأخذ املسـألة كـرضورة لإلثبات أْو النفي، 
إذ أننا نتمسـك بما يقدمه الواقع نفسه من حقائق، ومع صحة 
أْو عدم صحة ما طرحه الوزير -والذي لم نعرضه منه إال شـيئاً 
سـرياً جداً- فالواقع أمامنا لنراه ولنعرف.. الجدير بالذكر أيضاً، 
هو الكتاب الذي نرشته وزيرة الخارجية السابق ألمريكا هيالري 
كلينتون والذي أسـمته القـرارات الصعبة الصادر يف نهاية العام 
2013 تقريبا، والكتاب يعد كشـهادة تفضح العالقة بني النظام 
األمريكي العميق وبني اإلخـوان والقاعدة وداعش، وكذا دورهم 
يف مرص ُخُصوصاً فرتة حكم مريس واجراءات تدخلهم بعد ثورة 
يوليـو التي أطاحت باإلخوان، وكذا دورهم يف ليبيا وحول أحداث 
القنصل وتفجري السفارة األمريكية... إلخ من التفاصيل الهامة.

املهم يف األمر هو دراسـة السياق التأريخي لألحداث منذ أكثر 
من عقدين، ثم دراستها وتركيب خيوطها والخروج بفهم معني 

أنت بنيته.
منـذ سـنوات دخلت العـراق يف إطار سـيناريو جديد هو هذا 
املـرشوع -الـذي كان قد ابتـدأ فعليـاً يف مراحل سـابقة منه يف 
أفغانسـتان وباكسـتان: تنظيـم القاعـدة- منـذ بـدء االحتالل 
األمريكـي الثاني، من وقتهـا بدأت جلية تزايد حـدة الرصاعات 
الطائفية يف العراق واملنطقة، بل ورصاع القوميات كذلك، ووصل 
العـراق ملا وصل إليه اليوم، من قبلها كانـت لبنان، كذلك نعيش 
اآلن أمامنـا واقع سـوريا، والتي فيها اسـتجالب لـكل املرتزقة 
واملأجوريـن مـن جميع أنحاء العالم وعى رأسـهم رشكة )بالك 
ووتر( وكل أشـكال الحـركات اإلرهابية الفاشـية.. ليبيا، وهي 
نمـوذج حي ملا يفعله الناتو )حلف شـمال األطلي( حني يدخل 
بلـداً مـا ألي مـربر. أَيْـضاً مـرص ونوعاً مـا تونس، ولـو ركزنا 
عـى هـذه األحـداث يف إطار واحـد ورابطنـا خيوطهـا لوجدنا: 
))مرشوع الرشق األوسـط الكبري(( سنجد كذلك مرشوع برنارد 
لويـس )السـيايس الصهيوني( واملقدم للكونغـرس األمريكي يف 
سـبعينيات القرن املايض، وليس بالـرضورة أن يكون بصورته 
تلـك لكن بطريقة أْو بأخرى يصب يف غرضه الرئيي: اسـتنزاف 

املنطقة برشياً وتقليص العدد البرشي إىل الثلث.

اليمن وموقعها من 
مشروع االستعمار

كلمــــــة أخـــــيرة 
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أحبك يا عبد اهلل
 لنفسك غاضب

وعلى نفسك غاضب
رشاشك يعقد قمته منفردًا 

ونعالك في قمتهم
إصفعهم عبد اهلل بأرض نعالك

يخرج تأريخ عقارب

مظفرالنواب

إغضب لنفسك

المستنقع: كيف سيكسر اليمن 
ظهر السعودية؟

المسيرة – خاص:
تكشـُف األيّاُم أن السعودية 
ـــ  تورَّطتـا  قـد  واإلمـارات 
باملعنى العسـكري ــ يف مأزٍق 
منـه،  الخـروُج  يسـُهَل  لـن 
وتداعياتُـه  كلفتُـه  وسـتكوُن 
تصـّور  ممـا  بكثـري  أضخـَم 

الغزاة.
 ويؤكـد اإلعالمـي العربـي 
الشـهري عامر محسن يف مقال 
له نُـرش يف مواقع عربية كثرية 
أن األيـاَم القادمـة ستكشـف 
معنى  واإلماراتيني  للسعوديني 
أن تحاوَل غْزَو منطقة جبلية، 
مسـاحَة  مسـاحتها  تفـوُق 
وال  بالسـالح،  تُعـجُّ  سـوريا، 
يتّفق أهلها وغالبية شعبها إاّل 

عى معاداة آل سعود.
ويشريُ إىل أن اإلعالَم العربي 

املهيمن هلَّل النتصارات تحالف 
العـدوان ومرتزقته يف الداخل يف عدن، معترباً أّن صنعـاَء قد أصبحت يف متناول اليد، وغّطى ــ 
ـ عى مجازر الُغزو، من دون أن يكّلَف نفَسـه تربيرهـا، مخفياً أخباَر مئات الغارات  بالطبـعـ 
التي أحالت أحياًء كاملة يف عدٍن إىل ركام، والحصار، وقصف املستشفيات واألعراس ومخيمات 

الالجئني.
ولفـت محسـن إىل أنه لم يعـد باإلمكان تجاهل عرشات التسـجيالت التـي ينرشها اإلعالم 
الحربي والجيش الـيَـَمـني، وتظهُر خسائر كبرية لقوات الغزو، وعرشات املدرعات اإلماراتية 
والسـعودية وهـي مدّمرة أو يف يد »أنصـار الله«، إضافة إىل زعم الـيَـَمـنيني إسـقاَطهم أربع 

مروحيات »أباتيش«، تم توثيق حالة منها عى األقل، حد قوله.
 وأكد الكاتب عامر محسن أن السعودية اعرتفت يف حربها مع أنصار الله عام 2009 بمقتل 
130 مـن جنودهـا واضطرت إىل الهرولـة يف آخر األمر بحثاً عن تسـوية تنهـي الحرب، واآلن 
املسـألة واضحة يف جيـزان ونجران ولن تتمكن السـعودية من إنهاء الرضبـات ضد مواقعها 
ومدّرعاتهـا حتّى تنرش عدداً كبرياً من وحدات املشـاة، عى القمـم وبني الجبال، تمنع »أنصار 
الله« من التحّرك بحرية، ومن نصب املنصات الصاروخية، ورضب األهداف السعودية براحة.

وقـال: إن أفراد الجيش امللكي السـعودي، وهذا هو اليشء الوحيـد املؤكد، لن يخوضوا هذا 
النـوع من حرب الغوار، وإن الوثائق السـعودية املرسبة عن هروب عنارص »الحرس الوطني« 
)وهـو، يف املبدأ من »أكفأ« التشـكيالت السـعودية(، وعـدم التحاقهم بوحداتهـم يف الجنوب، 

توضح الفرق بني الطرفني. 
واختتـم محسـن مقاله بالقول: »الحرب ضـد الـيَـَمـن قد زادت من مـآيس البلد املنكوب، 
وارتكبت مجازر وأشـعلت معارَك مدن يسـقط فيهـا الضحايا األبرياء َويواجـه الـيَـَمـنيون 
تحديـاٍت هائلـًة، من بينها بنـاء النظام السـيايس، وتحقيـق التوافق الوطني، وحّل مسـألة 
الجنوب، ولكّن األكيد هو أن العدوان األجنبي، واملغامرة العسكرية ومن توّرط فيها، ستعودان 
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