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يف عملية نوعية حمكمة:

أبطال الجيش واللجان الشعبية
يدمرون 25مدرعة إماراتية ويحرقون
 2مخازن أسلحة و 6عربات كاتيوشا
تابعة لقوات الغزو ومرتزقتها

 خاص:ّ
نفذ أبطا ُل الجيش واللجان الش�عبية بمحافظة مأرب ،أمس األحد ،عملية
نوعي�ة محكمة ت�م خاللها إحراق عدد  25مدرع�ة إماراتية للعدو ،إضافة إىل
احرتاق  2مخازن سالح  و6عربات كاتيوشة يف املنطقة الثالثة بمأرب ،ما أدى
إىل فرار جماعي للدواعش ومرتزقة العدوان من املنطقة.
وقال�ت مص�ادر لـ»صدى املسيرة» بأن املخازن ظلت تش�تعل لس�اعات
طويلة ،وتعترب هذه العملية النوعية ليس�ت األوىل م�ن نوعها لصيد مدرعات
وآلي�ات الع�دو ،حيث أضحت ع ٌ
دد م�ن املناطق اليمنية مقاب� َر جماعية لهذه
املدرعات.
ويواص�ل أبط�ا ُل الجي�ش واللج�ان الش�عبية بمحافظة م�أرب تقدمهم
ودك معاق�ل العن�ارص التكفريية ومرتزقة حزب اإلصلاح يف مختلف جبهات
املحافظة.
كم�ا تمك�ن مغاوي�ر الـيَـمَ ـن يف عملي�ة خاطفة من تطهير جبل قرود 
القري�ب من منطق�ة فرضة نهم املطل على محافظة مأرب بع�د أَن حاولت
عنارص تكفريية التس�لل إىل هذا الجبل والتمركز فيه ،وتكبد مرتزقة الرياض
خسائر فادحة يف األرواح والعتاد وفر من تبقى منهم.
ويحاول تحالف العُ ْ
ــدوَان عىل الـيَـمَ ـن إنقاذَ عنارصه املنهارة من خالل
تزويده�م بعربات وآليات عس�كرية حديثة بعد أَن ش�عر باقرتاب اندحارهم
َ
يختلف عن
الكام�ل م�ن املحافظ�ة إال أَن مصريَ هذه اآللي�ات واملدرعات ل�ن
مصري سابقاتها يف مكرياس وعقبة ثرة يف محافظة أبني.
َ
مواصلة دحر العنارص
ويؤكد رجا ُل الجيش واللجان الشعبية ع ْزمَ هم عىل
التكفريي�ة ومرتزق�ة الرياض من كام�ل محافظة مأرب وكام�ل املحافظات
الـيَـمَ ـنية.

أبطال الجيش واللجان الشعبية
يتمكنون من تطهير وتأمين طريق
بعدان المخادر وتأمين العدين بالكامل
 خاص:تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تأمني مديرية العدين بمحافظة
إب بالكام�ل بع�د طرد عنارص اإلصلاح ومرتزقة العُ
ْ
ــ�دوَان منها يف معارك
استمرت لعدة أيام.
وقال�ت مصادر محلي�ة إن الجيش واللجان الش�عبية تقدموا باتجاه حزم 
العدي�ن ملالحقة تل�ك العنارص التي لج�أت وتمركزت يف الح�زم ،حيث دخلها
الجيش واللجان الشعبية بفضل الله بالتزامن مع فرار تلك العنارص واملرتزقة
ّ
مدخل الح�زم وتحصنت يف بعض
بقي�ادة املدعو عبدالل�ه البُعني من نقط�ة
املواقع داخل الحزم وتتم اآلن مالحقتها.
ويف جبل بعدان تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تطهريه وتأمينه
بالكام�ل وتأمني طريق بعدان املخادر والجبال الواقعة بينهما مثل جبل املنار
وجبل يسير وت�م اعتقال أكثر م�ن  20فردا ً م�ن عنارص القاع�دة ومرتزقة
العُ ْ
ــدوَان الذين لجأوا إىل تلك الجبال بعد فرارهم من جبل بعدان.
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جناة وكيل املحافظة من عملية اغتيال ومقتل مدير عمليات الأمن فيها

عدن في مهب الفوضى ..وموجة اغتياالت تعصف بالكوادر الجنوبية
 -خاص:

ُظه ُر
ش�هدت محافظ�ة عدن أمس األح�د يوماً دامي�ا ً ي ِ
مدى الرصاع املحتدم بني مرتزقة الرياض؛ لفرض السيطرة 
والبدء بمرحل�ة التصفيات الثأرية بين املكونات املدعومة
سعوديا ً ببعضها البعض.
واغتال مس�لحون يعتقد انتماؤهم إىل تنظيم ما يسمى
القاع�دة مدي� َر أم�ن عملي�ات ع�دن العقي�د عبدالحكي�م
السنيدي ،يف منطقة املنصورة ،حيث أطلق مسلحون كانوا 
يس�تقلون دراجة ناري�ة عليه النار ،م�ا أدى إىل مقتله عىل
الفور والذ املسلحون بالفرار.
وَشنت عنارصُ مسلحة هجوما ً عىل مقر محافظة عدن
املؤق�ت يف كلية العل�وم اإلداري�ة ،يف ما يبدو أنه�ا محاولة
نَّ
عدن املعي من قبل الرياض
فاشلة الغتيال وكيل محافظة
أحمد ساملني.
وأدَّى الهج�وم إىل إصاب�ة مدي�ر مكت�ب س�املني واثنني 
آخ َرين ،يف ثاني عملية تس�تهدف قي�ادات الرياض يف عدن،
حيث اس�تهدف مس�لحون قبل أي�ام مكتبَ نائ�ف البكري
نَّ
عدن املعي من قبل الرياض.
محافظ
وتعك�س مثل هذه العمليات ع�ن حجم االخرتاق األمني
يف صف�وف مرتزق�ة الري�اض ال�ذي بل�غ ح�د اس�تهداف
مق�ر املحافظ�ة وأرفع القي�ادات التابعة للري�اض يف هذه
املحافظة.
كما أعلنت مواقع إعالمي�ة مق َّربة من مرتزقة الرياض
ع�ن مقتل م�ا أس�موه القي�اديَّ يف املقاوم�ة حمدي نرص
الش�طريي اليافع�ي ،إثر عملي�ة اغتيال بنف�س الطريقة،
حي�ث أطلق عليه النا َر مس�لحون يس�تقلون دراجة والذوا 
بالفرار.
ويف ظل انفالت أمني كبري تشهده عدن وسيطرة تنظيم
القاعدة عىل أجزاء واس�عة من املحافظ�ة بتواطؤ إماراتي
س�عودي أمريكي ،تطفو عىل الس�طح ظاه�رة االغتياالت
م�ن جديد والتي كان�ت قد اختف�ت يف محافظة عدن حتى
وص�ول قوات االحتالل الس�عودي اإلماراتي يف ما يبدو أنها
عملي�ات مدبَّرة بغرض تصفية القي�ادات املناوئة لالحتالل
األجنب�ي يف املحافظة وتمكني عن�ارص القاعدة من القبض

عىل زمام األمور.
ُ
عملي�ات االغتي�ال بصم�ات القاع�دة ،حي�ث
وتحم�ل
اس�تخدام املس�لحون نفس آليات اغتيال التنظيم اإلرهابي
بواس�طة الدراجات النارية ثم الفرار ،عىل غرار التصفيات
الواس�عة الت�ي قام�ت به�ا القاعدة بح�ق قي�ادات أمنية
وعسكرية يف وقت سابق باملكال تمهيداً للسيطرة عليها.
ويف ترصيح للقيادي بالح�راك الجنوبي ورئيس مُلتقى
أبني للتس�امح والتصالح قال حسين زيد ب�ن يحيى« :إن
ــدو َ
العُ ْ
َان الس�عودي األمريكي ومرتزقة الرياض يشعرون
بقل�ق بالغ م�ن التواجد الق�وي للحراك الجنوب�ي وامتداد 
جمهوري�ة الـيَـمَ ـن الديمقراطية الش�عبية؛ كونها تحمل
الطاب�ع اليس�اري وتكن الع�داء ألمريكا وال�دول الرجعية
كالسعودية» ،حد قوله.

وزاد بقوله :س�بق وَحذرنا إخوانن�ا يف الحراك الجنوبي
وك�وادر جمهورية الـيَـمَ ـ�ن الديمقراطية الش�عبية بأن
هناك مخططا ً سعوديا ً إماراتياً لتصفيتهم؛ لتمهيد الطريق 
لعنارص داعش للوصول إىل مفاصل السلطة.
وأضاف بن يحيى :يف ما يتعلق باغتيال العقيد السنيدي
ف�إن ذل�ك يع�ود إىل كونه من كوادر املؤسس�ة العس�كرية
واألمني�ة الجنوبي�ة ،ويأت�ي اغتيالُ�ه يف س�ياق تصفي�ة
الك�وادر األمنية التي تحمل الفكر اليس�اري املقلق ألمريكا
وال�دول الرجعية ،وتحاول املخابرات األمريكية عرب أدواتها
املحلية باس�تهداف هذه الكوادر اس�تكماالً مل�ا بدأت به يف
 94للقض�اء عىل جيش جمهوري�ة الـيَـمَ ـن الديمقراطية
وكوادرها األمنية يف سبيل تمكني القاعدة من السيطرة عىل
املحافظات الجنوبية.
وتس�تمر الفوىض يف محافظة عدن حيث قام مسلحون
بنه�ب فندق كريس�نت األث�ري يف منطقة التواه�ي ،وقال
س�كان محلي�ون :إن مقتني�ات قديم�ة مملوك�ة لفن�دق
عتيق يع�وده عمره إىل أكثر من  100ع�ام باتت تُبا ُع اليوم 
باألسواق بأسعار زهيدة عقب نهبها قبل أكثر من أسبوع.
وبحس�ب الس�كان ف�إن بين املقتني�ات لوح�ات فنية
وك�رايس قديم�ة ج�داً ولوحات تع�ود إىل عهد االس�تعمار
الربيطاني بعدن.
ُ
ثالث�ة مذيعين يف قن�اة ع�دن الفضائية
كم�ا اس�تقال
احتجاج�ا ً على ما أس�موه احتال َل عنارص ح�زب اإلصالح
للقناة واالس�تحواذ عليها ،واس�تقال املذيع أس�امة عدنان
على اله�واء مبارشة؛ بس�بب ما اعتبره تهميش�اً لقضية
الجن�وب ،يف م�ؤرش آخ�ر لحالة االحتق�ان التي تش�هدها
املحافظة.
َ
محافظة عدن ش�هدت حاالت اغتيال
الجدير بالذكر أن
نهب بع�د انس�حاب الجي�ش واللجان
واس�عة وعملي�ات ٍ
الش�عبية منها وس�يطرة املجموعات املس�لحة املمولة من
الس�عودية ،حي�ث تعرضت املق�رات واملنش�آت الحكومية
والخاص�ة ومنازل املواطنني وغريها م�ن محالت لعمليات
نه�ب وس�طو مس�لح كان آخرها نه�ب واقتح�ام مكتب
ٍ
الصلي�ب األَحْ ـمَ ـ�ر ،كم�ا ش�هدت املحافظ�ة عشرات
االغتياالت املدبّرة لتمكني القاعدة من السيطرة عىل عدن.

خالفات بني ملي�شيات العدوان واملخاليف يغيب عن امل�شهد

ضبط شحنة أسلحة ضخمة لمليشيات
العدوان في خط مأرب  -الجوف

تعز :الجيش واللجان يؤمّنون حي كالبة ويسيطرون
على الضباب وحدائق الشهاب
 -خاص:

ُ
مليش�يات القاعدة واإلصالح
أصيب�ت
باإلحب�اط ودبَّ�ت الخالف�ات بينه�ا وبني 
ق�وى العُ ْ
ــدوَان يف الرياض بعد س�يطرة 
الجي�ش واللج�ان الش�عبية على مواق َع
إسرتاتيجية هامة باملحافظة.
ُ
قوات الجيش
ويف إنجاز كبير تمكنت
واللج�ان ،أم�س األح�د ،م�ن تأمني حي
كالب�ة وطرد مليش�يا اإلصلاح والقاعدة 
لتعود الحياة الطبيعية إليه وس�ط ارتياح
كبري أبداه سكان الحي.

كم�ا س�يطر الجي�ش واللج�ان على 
منطقة الضباب بالكامل ومنطقة حدائق 
َ
مناطق هامة
الش�هاب التي كانت تمث�ل
يتمركز فيها عنارص اإلصالح والقاعدة.
وق�د دبَّ�ت الخالف�ات بني املليش�يات
وق�وى العُ
ْ
ــ�دوَان بالري�اض وأص�درت
األوىل بياناً اعرتفت فيه بهزيمتها ،وعزت
ً
نتيج�ة إلهمالهم
ذلك إىل نف�اد ذخريتها؛
من قبل العُ ْ
ــدوَان.
وش�نت وس�ائل إعالم تابعة لإلصالح
هجوم�ا ً على اله�ارب ه�ادي وقيادات�ه

العس�كرية بع�د أن وصل�ت ملرحل�ة من
الي�أس وفقدانه�ا لع�دة مواق�ع كان�ت
تسيطر عليها.
من جانب آخر يس�تمر اختف�اء قائد 
مليش�يات اإلصلاح والقاع�دة  حم�ود 
املخاليف منذ بضعة أيام رغم ما عُ ِر َ
ف عنه
من حُ بٍّ  للظهور اإلعالمي واالستعراض.
ولج�أت وس�ائل اإلعلام التابع�ة
للعُ
ْ
ــ�دوَان إىل نشر أخبار غير ميدانية
للمخاليف تتعلق باتص�االت هاتفية ونرش 
أخبار قديمة له م�ع عبداملجيد الزنداني،
يف محاولة للتغطية عىل اختفائه.

إفراغ  29,306أطنان من البنزين في
ميناء الحديدة

مقتل ثالثة عناصر إجرامية في اشتباكات بنقطة أمنية
بمحافظة عمران وانفجار عبوة ناسفة بالعاصمة
 خاص:ُ
ثالثة عنارص إجرامية يوم أمس مرصعَ هم،
لقي
واستشهد شخصان من اللجان الشعبية واألجهزة 
األمنية ،يف تبادل إلطالق النار بمنطقة غولة ذيفان
مديرية ريدة بمحافظة عمران.
وق�ال مص�در أمن�ي :إن ثالث�ة م�ن العنارص
اإلجرامي�ة يس�تقلون س�يارة  س�نتايف تع�دوا 
بس�يارتهم نقطة أمنية بمنطقة غولة ذيفان دون
توقفهم للتفتيش.
َ
ش�خصني 
وأوض�ح أن تل�ك العن�ارص بارشت
م�ن اللج�ان الش�عبية و األجهزة األمني�ة بإطالق
الرص�اص صوبهما ،م�ا أدى إىل استش�هادهما يف
ُ
إطالق النار عىل الس�يارة التي
الح�ال قبل أَن يت�م
احرتقت بالكام�ل بمَ ن فيها العنارص الثالثة الذين
كانوا يستقلونها.
ُ
وتأت�ي ه�ذه املح�اوالت يف إطار زعزع�ة األمن
واالس�تقرار بمحافظة عمران وبقي�ة محافظات

َ
تس�تغل ه�ذه العنارص القصف
الجمهورية ،حيث
الجوي إلحداث القالقل والفوىض.
ويف أمان�ة العاصمة دوّى انفجار عنيف مس�اء
الس�بت املايض إث�ر انفجار عبوة ناس�فة وُضعت
أمام بوابة الس�فارة األمريكية باألمانة ولم يسفر
االنفجار عن حدوث أية ضحايا أو إصابات برشية.
وقالت مص�ادر أمنية إنها تعقبت تلك العنارص
الت�ي قام�ت به�ذا العم�ل اإلجرام�ي ومتابعتهم
للقبض عليهم وتقديمه�م للعدالة لينالوا جزاءهم
العادل والرادع.
ويف سياق محاوالت ضبط األمن وعدم السماح
للعنارص اإلجرامي�ة بإحداث قالقل يف صنعاء عقد 
رئيس اللجنة الثورية يوم الس�بت املايض لقاء مع
القي�ادات األمنية يف البالد ملناقش�ة ُ
س�ب ُِل الحفاظ
عىل األمن واالستقرار والسكينة العامة.
ويف اللق�اء أبدى رئي�س اللجنة الثوري�ة العليا
اس�تعداده الت�ام تقديم التس�هيالت وب�ذل أقىص
الجهود للمس�اندة والتكاتف م�ع األجهزة األمنية
لتأدية عملها والقيام بواجبها الديني والوطني.

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

 خاص:ضبطت قواتُ الجيش واللجان الش�عبية ش�حنة
أسلحة ضخمة تابعة لمرتزقة العدوان يف خط مأرب-
الجوف وذلك يف ساعة متأخرة من مساء أمس األحد.
وأكد مصدر عسكري أنه عمليات رصد لتحركات
عنارص اإلصالح والقاعدة التابعة للعدوان السعودي
أدت إىل نجاح العملية.
وأضاف أن الش�حنة التي تم ضبطها تحتوي عىل
كمي�ات ضخمة جدا ً من ذخائ�ر الهاون والصواريخ،
إضاف�ة إىل أطن�ان م�ن الذخائ�ر المتنوع�ة وتم�ت
مصادرتها من قبل الجيش واللجان.
وأوض�ح المصدر أن الش�حنة كان�ت يف طريقها
إىل العاصمة صنعاء وقد تم ضبط األش�خاص الذين
تولوا مهمة نقلها.

مدير التحرير:
أحمد داوود

 خاص:ٌ
ش�حنة من
أُفرغت يف الرصيفني 2و 3بميناء الحديدة يوم الس�بت املايض
مادة البنزين تبلغ  29ألفاً و 306أطنان من عىل متن الناقلة هونج زي هو.
وأوض�ح القائ� ُم بأعم�ال رئي�س مجل�س إدارة مؤسس�ة موان�ئ البحر
األَحْ ـمَ ـر القبطان جمال عائش لوكالة األنباء الـيَـمَ ـنية (سبأ) أن املؤسسة
َ
باعتبار أن الناقلة يبلغ
س�محت للناقلة بالدخول والرس�و رغم خطورة ذلك
طوله�ا  230مترا ً يف حين أن األرصفة التابعة للمؤسس�ة مهيأة الس�تقبال
ناقالت وبواخر ذات  190مرتا ً كأقىص طول.
وأكد القبطان عائش حرص املؤسس�ة عىل العمل للحد من أزمة املشتقات
النفطي�ة والتخفيف من معان�اة املواطنني يف هذه الظروف الصعبة ،مش�يدا ً
بجهود كوادر املؤسسة يف هذا الشأن.
َ
مختلف أنواع السفن التجارية
وأشار إىل أن ميناءَ الحديدة ال يزال يستقب ُل
ٍ
منتصف الش�هر الجاري لقص�ف من قبل
والناقلات النفطية رغ�م تع ُّرضه
العُ ْ
ــدوَان الس�عودي الغاش�م ،حيث تم استقبال س�فينتني إحداهما محملة
باالسمنت واألخرى محملة بالحديد والدقيق.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

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

( ددعلالاا

تقارير 3
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إحراق أسطورة دبابات األبرامز األمريكية في العمق السعودي

الجيش واللجان يقتربون من السيطرة على الخوبة الجديدة ويستخدمون دبابات وآليات العدو في عملياتهم
طيران العدوان السعودي يقصف مواقع عسكرية سعودية
فوضى وعمليات نهب في نجران وفرار المسؤولين السعوديين منها

 إبراهيم السراجي:ُ
إنتص�ارات أبط�ال الجي�ش واللج�ان
الشعبية يف جبهات الحدودَ ،
خاصَّـة جيزان
ونج�ران ،كسرت سياس�ة الصم�ت التي
انتهجها نظام آل سعود فبدأ يحاو ُل إعالميا ً
تدا ُر َك ما يحدث بنرش أخبار كاذبة تقلل من
أَهمية االنتصارات ولكن إعالم العدو لم يعد 
بإمكانه مواصلة الصمت.
كثري م�ن الكتاب واملحللني السياس�يني 
الع�رب واألجان�ب مم�ن تابعوا م�ا يوزعه
اإلعلام الحرب�ي م�ن مش�اهد دقيق�ة
النتص�ارات الجي�ش واللج�ان يف العم�ق 
الس�عودي قال�وا إن�ه لم يع�د بإم�كان آل
س�عود غض الطرف ،مؤكدي�ن أن ما تردد 
بداية العُ ــدْوَان أنه جرى توريط آل س�عود 
بالـيَـمَ ـ�ن ق�د تحق�ق فعلاً ول�م تتوقف
تداعيات تلك الورطة عىل الجانب العسكري
ب�ل تع�داه إىل انهي�ار وش�يك لالقتص�اد 
السعودي.

جيزان :الجيش واللجان يقتربون من
السيطرة على الخوبة الجديدة
تمي�ز أداء الجي�ش واللجان الش�عبية يف
األيَّـ�ام املاضي�ة بتثبيت س�يطرته عىل ُ
ك ّل
املواقع العسكرية التي سبق وسيطر عليها
يف الخوب�ة ومحيطه�ا ومناط�ق أخرى من
جيزان وصل�ت ألكثر م�ن  17موقعاً وعدم 
الرتاج�ع أَوْ  االنس�حاب منها جميع�ا ً رغم
رشوع العدو الس�عودي باستخدام الطريان
ليقصف يف عُ مق أراضيه.
ُ
تحركات الجيش واللجان عىل
لم تقترص
الحفاظ عىل املواقع التي سيطروا عليها بل
أضاف�وا لها مواقع جدي�دة ودمروا عرشات
الدباب�ات واآللي�ات الس�عودية ذات الصنع
األمريكي�ة واس�تولوا أَيْضا ً على عدد كبري
منها.
ُ
يتق�دم الجيش واللج�ا ُن حاليا ً يف جيزان
وتحدي�دا ً بع�د أن فرض�وا س�يطرتَهم عىل
مدين�ة الخوبة يقوم�ون باقتح�ام املواقع
العس�كرية باتجاه مدين�ة الخوبة الجديدة 
التي تخلو حاليا ً من الس�كان وتم تحويلها
إىل منطق�ة عس�كرية مؤخ�راً وال يبدو أن

لدى جيش آل الس�عود القدر َة عىل الصمود 
طويلاً وأصب�ح س�قوط املدين�ة الجديدة 
مسألة وقت.
يف الطري�ق نح�وَ  الهدف الجدي�د املتمثل

ُ
ُ
 وآليات
بالخوب�ة الجدي�دة حاولت دباب�ات
العدو الس�عودي التقدم وتك�رار محاوالت
الزح�ف الفاش�لة ف�كان أبط�ال الجي�ش
واللج�ان له�م باملرص�اد فدمروا ع�دد من

معلومات عن دبابة االبرامز فخر الصناعة األمريكية
َ
الدبابة الرئيس�ية يف قوات البر األميركية دخلت الخدمة العس�كرية عام ،1980
ُتعتَب�رَ ُ
وخضعت لتحويرات وتحسينات مستمرة حتى تم تطوير أحدث
منها وهو أم  1 -أ  2 -المزودة بأحدث األسلحة واألنظمة اإللكرتونية.
 يبلغ عدد طاقم هذه المدرعة أربعة أش�خاص وتصل رسعتها إىل أربعين كم يف الساعةبالرغم من وزنها الثقيل.
 م�زودة بمدف�ع من عي�ار  120ملم يتمكن من إطالق س�ت قذائ�ف يف الدقيقة وثالثةمدافع رشاشة وقاذفات لقنابل الدخان.
 تحتوي عىل نظام للموازنة يتيح لها إطالق النيران بش�كل دقيق أثناء س�يرها برسعةعالية.
 تتمكن قمرة القيادة فيها من الدوران  360درجة. م�زودة أيض�ا ً بدرع قوي جدا ً يصل س�مكه عن�د المقدمة إىل  800مل�م وهو مفصيلمتقاطع مما يساعده عىل احتواء وتشتت الرضبات بشكل كبير.
 يدخ�ل يف صناع�ة درع الدباب�ة التيتانيوم المق�اوم للحرارة وطبقة من الس�يراميكالق�ادرة عىل امتص�اص الصدمات ويف�وق درع هذه الدباب�ات الدروع الروس�ية بأربعة
أضعاف ويدخل يف تركيبتها اليورانيوم المنضب الثقيل العايل الكثافة المربد بالكريستال أو
الخزف مما يقلل فرص النيل منه بشكل كبير.
 لديها نظام حماية ثانوي متمثل بالدروع المغناطيسية أو اإللكرتونية وهذه األخيرةتولد موجات إش�عاعية كهرومغناطيسية عالية الطاقة تقوم بصعق القذائف المضادة ذات
الحشوات المتفاعلة أو المتفجرة.

نجران :أنباء تقدم الجيش واللجان
تدفع بالمسؤولين للهروب وحالة نهب
وفوضى تعم المدينة

ُ
تش�هَ ُ
مدينة نج�ران حالة كبرية من
ــد
الف�وىض وأعم�ال النهب والرسقة بس�بب

هكذا أصاب سكود هدفه!
 -خاص:

ُ
أطلق الجيش الـيَـمَ
ـن�ي ،األربعاءَ املايضَ ،
ُّ
صاروخا ً باليستيا ً من نوع سكود  ،3مستهدفا ً
محط�ة حامية جي�زان الكهرباء يف الس�اعات
األوىل م�ن الصب�اح ،وأك�دت ق�وات الرصد أن
الصاروخ أصاب هدفه بدقة.
حاولت اآلل�ة اإلعالمية الضخم�ة اململوكة
واملموَّلة من آل س�عود تقدي� َم صورة مختلفة
عن عملية إطالق الصاروخ ،وتبنى ذلك اإلعالم 
بي�ان وزارة دفاع العدو الس�عودي التي زعمت
أنها اعرتضت الصاروخ لكنه وقع يف تناقضات

اآللي�ات والدباب�ات الس�عودية أمريكي�ة
الصنع بعضها من طراز «ابرامز» املتطورة 
واستولوا عىل عدد كبري منها.
وكعادت�ه يواص�ل اإلعلامُ الحرب�ي
املراف�ق للجيش واللج�ان الش�عبية توثيق 
االنتصارات فأظه�رت املقاطع التي وزعها
مشاهد لتفجري وإحراق الدبابات السعودية
وس�ط الخوبة والدبابات التي سيطر عليها
الجيش واللجان.
عىل مش�ارف موق�ع العمود العس�كري
كسر أبط�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبية
زحفاً للجيش الس�عودي مدعوما ً بعرشات
الدباب�ات واآللي�ات العس�كرية والت�ي ل�م
تع�د منها آلية واح�دة بعد تدمير وإحراق
معظمه�ا واالس�تيالء على  ع�دد  منه�ا
باإلضافة إىل دبابات س�بق االستيالء عليها
وأصبح الجي�ش واللجان يس�تخدمونها يف
عملياتهم يف العُ مق السعودي.
ضمن تق�دم الجيش واللج�ان يف جيزان
وزع اإلعالم الحربي مشاهد القتحام موقع
مش�عل العس�كري وتدمري أبراج املراقبة يف
خطوة ضمن استراتيجية الجيش واللجان
قب�ل الس�يطرة على املواق�ع العس�كرية
السعودية.
ويف العملية دارت اشتباكات بني الجيش
واللجان من جهة وجيش العدو الس�عودي
م�ن حامي�ة املوقع انته�ت بش�كل أصبح
اعتيادي�ا ً يتمث�ل بفرار الجنود الس�عوديني 
الذين ب�ات لديهم عل� ٌم بأن نيران الجيش
واللجان لن تنال منهم إذا فروا وهو س�لوك
يحافظ عليه الجيش واللجان الذين اتجهوا 
عق�ب ذل�ك القتح�ام املوقع وتدمير أبراج
املراقبة وتمش�يط املوقع ومن ثم اس�تولوا 
عىل اآللي�ات والدبابات الس�عودية التي لم
تصبْها النريا ُن يف االش�تباكات التي س�بقت
عملي�ة االقتح�ام وعدده�ا ثلاث دباب�ات
وآليتني عسكريتني.

أثارت السخرية وأكدت بما ال يدع مجاالً للشك
أن الصاروخ قد أصاب هدفه بقوة.
فبينما أعلن الجيش الـيَـمَ ـني يف الساعات
األوىل من صباح األربعاء إطالق صاروخ سكود 
مس�تهدفا ً محطة كهرباء جيزان بعد أن أكدت
ق�وة الرص�د إصابة اله�دف ،لك�ن وزارة دفاع
النظام الس�عودي الذي يمتلك مئات الوس�ائل
اإلعالمية انتظرت س�اعات طويلة حتى أعلنت
اعرتاض الص�اروخ ،فكان ذلك أول التناقضات
الكثرية التي وقع فيها اإلعالم السعودي.
بعد ذل�ك نرش إعالم العدو ص�ورة قال إنها
«م�ن لحظ�ات اعتراض الص�اروخ» وتبين 
أن ه�ذه الص�ورة قد نشرت يف وس�ائل إعالم 

غربية قبل  10س�نوات أي يف ع�ام  ،2005فما
كانت حاجة اإلعالم الس�عودي ليثبت اعرتاض
الصاروخ بصورة مزيفة؟.
مرة أخرى يقع اإلعالم السعودي يف تناقض
أث�ار الس�خرية يف محاولت�ه لتفسير انقطاع
الكهرباء عن مناطق واس�عة م�ن جيزان ،بعد 
أن كشف ناشطون سعوديون عن ذلك ونرشوا 
ص�وراً لجيزان وهي تغ�رق يف الظالم ،فلجأ إىل
تس�ويق رواية تقول إن األمط�ار الغزيرة التي
هطلت يف مناطق مختلفة من الس�عودية أدت
إىل انقطاع الكهرب�اء عن عدد من أحياء مدينة
جي�زان والقرى املج�اورة ،وما أثار الس�خرية
أكث�ر أن نظ�ام آل س�عود أعل�ن وف�ا َة جندي

س�عودي ج�راء تعرض�ه لـ «رضبة ش�مس»،
وهو ما دفع بالبعض إىل طرح أس�ئلة ساخرة،
منها :كيف قتلت الشمس جنديا ً يف يوم ماطر؟
أو كيف عطلت األمط�ار كهرباء جيزان يف يوم 
مشمس؟!.
ل�م تنتهِ مرسحي�ة اإلعالم الس�عودية الذي
أصاب�ه ال�دوار بفعل صاروخ س�كود عند ذلك
فقط ،بل قام بنرش صور جمع فيها أجزاء من
صاروخ س�كود زعم أنها أجزاء الصاروخ بعد 
اعرتاضه.
كانت تل�ك الرواية أكث�ر م�ا وَ َّر َ
ط إعالم آل
سعود وجعله  -دون قصد  -يؤكد أن الصاروخ
أص�اب هدفه فل�و ت�م اعرتاضه فعلاً فكيف

نزوح كثري من السكان ومغادرة املسؤولني 
الس�عوديني للمدينة بالتزامن مع س�يطرة 
الجيش واللجان الشعبية عىل مدينة الخوبة
بجيزان واقرتابهم من مدينة نجران.
ُ
وزع�م الناطق اإلعالم�ي لرشطة نجران
يف خرب نرشت�ه صحيفة الوطن الس�عودية
إلقاء القبض عىل لص�وص رسقوا عرشات
األجه�زة م�ن امل�دارس والت�ي ت�م تعلي�ق 
الدراسة فيها لذات األسباب.
واعترب ناشطون س�عوديون من نجران
أن الناط�ق باس�م رشط�ة املدين�ة ح�اول
تحجي�م حالة الف�وىض والنه�ب الحاصلة
يف املدين�ة يف إط�ار التعتي�م اإلعالم�ي الذي
يمارسه املسؤولني السعوديني عما يحصل
يف جنوب اململكة.
ويف جي�زان نرشت مواقع إخبارية صورا 
ألحياء ادعت أنها تعرضت للقصف من قبل
الجيش الـيَـمَ ـني واللجان الشعبية وقالت
أيضا أنه تم تعليق الدراسة يف  10مدارس يف
منطقة العارضة بجيزان.
ميداني�ا ً يف نجران ما ت�زال قوات الجيش
واللج�ان الش�عبية على  تخ�وم املدين�ة
تف�رض س�يطرتها على ع�دد م�ن املواقع
العسكرية السعودية وأهمها موقع الرشفة
االسرتاتيجي واملطل عىل محافظة نجران.
حيث فش�ل الطريان الس�عودي يف إنهاء
تلك الس�يطرة رغ�م القصف املكث�ف الذي
اس�تهدف ع�دة مواق�ع يف منطق�ة القمع
وموق�ع املخروق العس�كري الذي يس�يطر
عليه الجيش واللجان منذ أسابيع.
ِ
ق�وات املدفعي�ة
مص�در عس�كري أن
قصفت معسكر بليالني بعرشات الصواريخ
وأسفرت عن مقتل  5من الجيش السعودي
برتب�ة نقي�ب وآخ�ر وكي�ل رقي�ب وجرح
العرشات.
َ
وأض�اف أن القص�ف أص�اب س�يارة 
ُ
مدخل املعسكر وقتل سائقها
عسكرية عىل
وشوهدت املروحيات السعودية وهي تهبط
وتقوم بنقل الجرحى.
ُ
َ
قصفه�ا
وكثف�ت املدفعي�ة الـيَـمَ ـني�ة
عىل املواقع العس�كرية الس�عودية بنجران
ً
مستهدفة بثمانية صواريخ متطورة مركز
التدريب العسكري ورقابة موقع نهوقه.

تمكنوا من جمع ُ
ك ّل تلك األجزاء من الصاروخ
رغ�م أن عملية االعتراض تحدث يف الجو وعىل
ارتف�اع كبير م�ن األرض م�ا يجعل�ه ينفجر
ألجزاء صغرية وتس�قط يف مس�افات متباعدة 
يصعب جمعها بتلك الرسعة؟.
التناقضات التي وقع فيها اإلعالمُ السعودي
أثبتت بدرج�ة كبرية أن الصاروخ أصاب هدفه
كما أعلن الجيش الـيَـمَ ـني ،ولكن ما أكد ذلك
أكث�ر جاء عرب ما نرشه ناش�طون من جيزان،
وأكدوا أَن س�كانها س�معوا صوت االنفجار يف
مناطق واسعة وانقطع التيار الكهربائي عنها
بشكل مبارش ،كما أظهرت الصور التي نُرشت
لجيزان وهي تغرق يف الظالم.
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في ندوة للتحالف الوطني لمقاومة العدوان ببيت الثقافة بصنعاء

حسين زيد بن يحيى :الظاهرة المناطقية والمذهبية لم تظهر في مجتمعنا إال مع ظهور الفكر التكفيري الذي جاء من صحاري نجد
الشيخ ضيف اهلل رسام :على القبائل اليمنية رص الصفوف وتوحيد الكلمة لمواجهة العدوان والمرتزقة في الداخل
أمل فايع :دول العدوان ومرتزقته ليسوا أكفاء لمواجهة نساء اليمن فض ًال عن مواجهة رجالها

 خاص:ظم التحالُ ُ
ن ّ
�ف الوطني ملقاومة العُ ْ
ـ�دوَان ،يوم 
أم�س األحد ،ببي�ت الثقاف�ة بصنعاء ،ن�دوة تحت
شعار «مقاومة العُ ْ
ـدوَان واجب وطني».
ويف ورقت�ه املقدم�ة إىل الندوة التي أكد األس�تاذ 
حسين زي�د ب�ن يحي�ى رئي�س التحال�ف الوطني
ـدوَان أن العُ ْ
ملقاومة العُ ْ
ـدوَان الس�عودي األمريكي
ف�اق ُك ّل مج�رم يف إجرامه وكل لئي�م يف لؤمه ،من
خلال املجازر البش�عة الت�ي يرتكبها بين  ُك ّل ليلة
وضحاه�ا ه�و ومرتزقت�ه املجرم�ون بح�ق أبناء
الش�عب الـيَـمَ ـني الصامد ،مشيرا ً إىل أن ما حدث
يف تعز من قتل وذبح وسحل وحرق وتمثيل بالجثث
ظاهرة وافدة عىل املجتم�ع الـيَـمَ ـني وغريبة عن
إرث�ه الحضاري وأخالقه وقيمه التي يس�تقيها من
ْ
روح اإلسـلاَم والقرآن.
وقال :إن هذه الجرائم تتناىف مع ما قاله الرسول
صل�وات الله عليه وعلى آله -عن أه�ل الـيَـمَ ـن«أرق قلوباً وألني أفئدة» ،وأن ما تفعله تلك العنارص
اإلجرامية والوحش�ية ال ينم إال عن ثقافة أسيادهم
ثقافة الصحراء ولم يكن الـيَـمَ ـن يوما ً صحراء.
وق�ال بن يحي�ى :إن الـيَـمَ ـ�ن وأبناءها وحدة 
وطنية متالحمة ولم يُسأل الرجل يوما ً عن منطقته
أ َ ْو مذهب�ة ،وأن الـيَـمَ ـنيين يتعايش�ون جميع�ا ً
ب�كل فئاتهم ..مؤك�داً أن هذه الظاه�رة املناطقية
واملذهبي�ة والتطهري العرقي لم تظهر إال مع ظهور
الفك�ر التكفريي املتط�رف الوهابي ال�ذي أتى من
صحاري نجد.
ودعا رئي�س التحالف الوطني ملقاومة العُ ْ
ـدوَان
إىل توح�د الـيَـمَ ـ�ن ملواجه�ة ومقاوم�ة العُ ْ
ـدوَان
الداخلي والخارجي ،فمواجهته تعتبر واجباً دينيا ً
ووطنياً وأخالقياً وقيمياً؛ كون العُ ْ
ـدوَان يس�تهدف
ُك ّل تل�ك العناوي�ن ،قائلاً :إن م�ن يثير املناطقية
واملذهبي�ة ه�ي فئات سياس�ية ارتهن�ت للعُ ْ
ـدوَان
وتعم�ل كمرتزق�ة تابعة له وتج�ب مواجهتها بكل
السبل واإلمكانات.
وقبل أن يقدم األستاذ عرفات الرميمة مشاركته
عن ما حدث لبيت الرميمة يف تعز ،عرض القائمون
ً
م�ادة مرئية ع�ن اإلره�اب والقتل
على الفعالي�ة
الس�عودي األمريكي وأعمال مرتزقته البش�عة ضد 
أبناء الـيَـمَ ـن.
وقال عرفات :إن الجريمة البش�عة التي ارتكبها
دواع�ش اإلصالح م�ن مرتزقة الري�اض بحق بيت
الرميم�ة من قتل وذبح واس�تئصال عرقي ليس�ت

مبتور ًة عن الس�ياق الع�ام للمجازر البش�عة التي
يرتكبه�ا العُ ْ
ـ�دوَان وه�ي ب�دأت م�ن التحري�ض
ـ�دوَان ومرتزقته يف الداخل وخصوصا ً
اإلعالمي للعُ ْ
ُ
يعتليها أب�واق العُ ْ
ـ�دوَان لتوزيع
تل�ك املنابر الت�ي
ته�م التكفير واملجوس�ية والرافضية وم�ا إىل ذلك
من الفت�اوى التكفريية التي تبيح قت�ل األ َ ْ
ط َفــال
والنس�اء والش�يوخ وه�دم املن�ازل وحرقه�ا عىل
رؤوس ساكنيها بحجج واهية وساذجة وسخيفة.
وطالب عرف�ات جمعيات األمم املتحدة وحقوق
اإلن ْ َ
ـس�ـان وجمي�ع املنظم�ات ذات الصل�ة بإدانة
جرائ�م مرتزق�ة العُ ْ
ـ�دوَان م�ن عن�ارص القاعدة،

محمالً إياهم املسؤولية عن ما تبقى من أرسى لدى
تلك العنارص اإلجرامية من بيت الرميمة.
كم�ا ش�ارك يف الفعالية رئيس مجل�س التالحم
الشعبي القبيل الش�يخ ضيف الله رسام ،مؤكداً أن
القبيل�ة الـيَـمَ ـنية ب�راء من تلك الجرائم البش�عة
َ
موق�ف القبيل�ة ح�از ٌم تجاهه�ا،
واإلجرامي�ة وأن
الفت�ا ً إىل أن تل�ك العن�ارصَ  ليس�ت س�وى أدوات
تخريبي�ة للدين واإلن ْ َ
ـس�ـانية ولكل م�ا هو جميل
يف املنطقة العربية ،داعياً القبائ� َل الـيَـمَ ـنية كلها
إىل رص الصف�وف وتوحيد الكلمة واملوقف ملواجهة
تلك العن�ارص والعُ ْ
ـ�دوَان الخارجي وبه�ذا التوحد 

سننترص بإذن الله تعاىل.
وش�ارك يف الفعالي�ة أَيْض�اً الطف�ل مصطف�ى
منصر رئيس اتح�اد أ َ ْ
ط َفــ�ال الـيَـمَ ـ�ن ،أكد يف
مش�اركته أن أكثر من س�بعة ماليني طفل ح َرمهم
العُ ْ
ـ�دوَان م�ن التعليم ومن الصحة وم�ن الرعاية،
الفتا ً إىل أن همَ جية العُ ْ
ـدوَان وإجرامه قد ترسَّ�خت
يف عق�ول األ َ ْ
ط َفــ�ال الـيَـمَ ـنيين ،وس�يكون تلك
الصور املأساوية وقعا ً يف نفوسهم من اليوم وحتى
َ
أبد اآلبدين ..وأش�ار مصطفى إىل أن السببَ
 الرئيس
يف زوال مملك�ة آل األحم�ر ه�و ظلمه�م وتجربهم
وغطرس�تهم وأن الجرائم التي ارتكب�ت بحق أبناء

�أكادمييون وحقوقيون يف لقاء مو�سع نظمته م�ؤ�س�سة «حمامون من �أجل العدالة»:

الشعب اليمني مطاَلب باالصطفاف ودعم الخيارات اإلستراتيجية وردع
العدوان كحق كفلته كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية
 -خاص:

َدعَا َع َد ٌد كبي ٌر من الحقوقيين والقانونيين ،الشعبَ الـيَـمَـني وكل مؤسساته الوطنية وقبائله وكل قواه الحرة إىل دعم ُك ّل الخيارات؛ لمواجهة العُــ ْدوَان
وردعه ومن ضمنها التي أعلنها الس�يد عبد الملك الحوثي .وحث اللقاء القانوني الذي عقد يوم أمس يف فندق تاج س�بأ بصنعاء جمي َع أبناء الشعب الـيَـمَـني
لالصطفاف لدعم هذه الخيارات ومباركتها والمشاركة يف إنجاحها.
جاء ذلك يف البيان الصادر عن المش�اركين يف اللقاء الذي نظمته مؤسس�ة «محامون من أجل العدالة» ،يف إطار تعزيز التعبئة العامة لمواجهة العُــ ْدوَان،
ومرشوعية ُك ّل الخيارات للدفاع وردع العُــ ْدوَان كحق كفلته ُك ّل الرشائع السماوية والمواثيق والعهود الدولية.
وجدد المش�اركون التأكيد عىل اإلدانة الش�ديدة لما يقرتفه العدو الس�عودي وتحالفه من المرتزقة من عُــ ْدوَان عىل الـيَـمَـن ،يف مخالفة وخرق صارخ
لميث�اق األمم المتحدة ومبادئه التي غايته الس�لم واألمن واالحرتام والمتبادل لس�يادة الدول األطراف وما يمثله من بربري�ة وهمجَ ية بارتكاب جرائم حرب
وبشكل ممنهج تشكل جرائم ضد اإل ْنـسَ ـانية.
ُ
َ
الصمت المخزي للمجتمع ال�دويل وتواطؤ نظامه العالمي ،الفتا ً إىل أن المقررات األخيرة لمنظم�ة األمم المتحدة ومجلس األمن وبالذات
البي�ان
كم�ا أدان
القرار  2216وما قبله من قرارات مهدت له وارتكزت عىل مخالفة رصيحة لكل المواثيق والعهود واالتفاقيات الدولية.
ُّ
الحق يف التدخل يف ش�ئون الـيَـمَـنيين وقرارهم ،وهو ما يجعل الـيَـمَـن وش�عبه أمام خيارات حقه يف الدفاع
وأكد المش�اركون أن ليس لألمم المتحدة
المكفول يف مواجهة هذا العُــ ْدوَان ووقف همجيته وبربريته وجرائمه وإرهابه.
وش�دد البي�ان عىل وجوب رسعة العمل الذي يثب�ت قانونا ً عُــ ْدوَانية ما يقرتفه العُــ ْدوَان وما يش�كله من جرائم حرب ضد اإل ْنـسَ �ـانية وتفعيل آليات
الحماية المحلية واإلقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية ورضورة فضحها عىل المأل وبما يضمن وقف العُــ ْدوَان.
وكان قد ألقيت كلمات عن مؤسسة «محامون من أجل العدالة» ونقابة المحامين واألكاديميين أكدت يف مجملها عىل أَهمية االصطفاف الوطني مع خيارات
الدفاع عن الوطن ومواجهة العُــ ْدوَان الخارجي ورضورة عودة األطراف السياسية إىل لغة الحوار بعيدا ً عن االستقواء بالخارج وترك االقتتال الداخيل.

بيت الرميمة ستكون س�ببا ً يف تطهري تعز بالكامل
من تلك العنارص اإلجرامية املأجورة.
وع�ن امل�رأة يف ظل الوض�ع الراه�ن للعُ ْ
ـ�دوَان
شاركت األستاذة أمل حسني فايع بكلمة مخترصة 
تطرقت فيه�ا إىل دور امل�رأة الـيَـمَ ـنية وبصماتها
الضاربة يف عمق التأريخ منذ عهد الرس�ول صلوات
الل�ه علي�ه وعلى آل�ه وإىل اآلن ،مشيرة إىل أن من
ـ�دوَان اليوم هي املرأة وقد قتل العُ ْ
أهداف العُ ْ
ـدوَان
الكثري من النس�اء يف أغلب املحافظ�ات الـيَـمَ ـنية
حتى عىل آبار املياه.
وقالت فايع :إن امل�ر َ
أة الـيَـمَ ـنية يكفيها رشفا ً
وفخراً وعزة صمودها وصربها وجلدها يف مواجهة
ـ�دوَان ،وهي ترى أكابر الع�رب يركعون إجالال ً
العُ ْ
تحت أق�دام أنجس خلق الله من اليهود والنصارى،
الفت�ة إىل أن دول العُ ْ
ـدوَان ومرتزقته ليس�وا أكفاء
ملواجهة نساء الـيَـمَ ـن فضالً عن مواجهة رجالها.
وأضافت فايع أن جريمة ومجزرة بيت الرميمة
يف تع�ز الت�ي ارتكبته�ا عنارص اإلج�رام والرش من
دواع�ش اإلصلاح املرتمين بحض�ن جارة الس�وء
والشر ،ارتُكبت تحت مرأى ومس�مع من منظمات
املجتم�ع املدن�ي والحقوقي�ات وعىل رأس�ها األمم
املتح�دة دون أن تكون لهم أي�ة ردة فعل تجاه هذه
الجرائ�م البش�عة والإلن ْ َ
ـس�ـانية ،مبين�ة أن تل�ك
املنظم�ات تمتلك قوانني لكنها مجرد حرب عىل ورق
ال ن�رى منها ش�يئا ً يف أرض الواقع ،وأكدت أن املر َ
أة
الـيَـمَ ـنية س�تبقى ذلك الرصح الش�امخ وستظل
أق�وى وأعت�ى م�ن صواري�خ العُ ْ
ـ�دوَان وقذائ�ف
مرتزقته .كما ش�ارك الدكتور يحيى الخزان بكلمة
موجزة عن التأصيل الرشع�ي والقانوني لإلرهاب،
أك�د فيها أن العُ ْ
ـدوَان لم ي�أت حديثاً والذرائع التي
ُ
شنَّ من أجلها لم تكن وليدة يومها بل هي من أيَّـام 
املدمرة كول والقرصنة واإلرهاب وغريها ،موضحا ً
أن الصهاينة واألمريكان مع الس�عودية هم املفرخ
واملم�ول لتل�ك العن�ارص الداعش�ية التكفريية منذ
القدم.
وق�ال الخ�زان :يج�ب عدم الس�كوت ع�ن مثل
ه�ذه الجرائم الت�ي يرتكبه�ا العُ ْ
ـ�دوَان ومرتزقته
بح�ق أبناء الش�عب الـيَـمَ ـني ،وأن�ه يجب أن تبت
يف املحاك�م الدولي�ة والقضائية لتن�ال تلك األنظمة
املجرمة حسابها.
واختُتمت الفعالية بمش�اركة ش�عرية للشاعر
املبدع معاذ الجنيد بعنوان املرجفون.
ٌ
ش�خصيات عُ لمائية وسياس�ية
حرض الفعالية
وثقافية وإعالمية وشعرية واجتماعية.

فعالية ن�سائية باحلديدة للتفوي�ض املطلق لل�سيد عبدامللك احلوثي

لقاءات قبلية موسعة بالمحويت وحجة تنديدًا بجرائم العدوان وتأييدًا للخيارات االستراتيجية
 -خاص:

ُ
َ
 األيَّـ�ام املاضي�ة اللق�اءات
تواص َل�ت خلا َل
َلي�ة املوس ُ
والفعالي�ات القب ُ
ُ
َّ�عة تأيي�داً للخي�ارات
االسرتاتيجية ومنددة باستمرار العُ ْ
ـدوَان السعودي
األمريك�ي يف قصف�ه لألحي�اء الس�كنية ومن�ازل
املدنيني.
ون ّ
ظ�م أه�ايل قريت�ي بدوق�ة ووادي غ�زوان
بمحافظ�ة املحوي�ت وقف�ة قبلية مشتركة دعوا 
فيه�ا القبائل األخرى للوح�دة يف مواجهة العُ ْ
ـدوَان
السعودي األمريكي ودعم الخيارات االسرتاتيجية.

القبائ�ل الذين تواف�دوا من قرى متع�ددة أكدوا 
على أَهمية توحيد الصف وجمع الكلمة يف مواجهة
العُ ْ
ـ�دوَان ،مؤكدي�ن أن الش�عب الـيَـمَ ـن�ي أصيل
وعري�ق وال يمك�ن أن يقبل الضيم وأنه س�يتصدى
ملش�اريع التمزي�ق والتجزئة حت�ى يتحقق النرص
الكامل للوطن.
واس�تنكر االجتم�اع الجرائم البش�عة للعُ ْ
ـدوَان
الس�عودي الت�ي تس�تهدف األبري�اء يف ع�دد م�ن
محافظات الجمهورية وك�ذا الجرائم التي يرتكبها
مرتزق�ة العُ ْ
ـ�دوَان يف ع�دد م�ن املحافظ�ات كم�ا
حص�ل يف تعز ،مشيرين إىل أن ه�ذه الجرائم ليس 

ْ
إىل اإلسـلاَم والقيم
من أخالق الـيَـمَ ـنيني وال تمت
اإلن ْ َ
ـسـانية بأية صلة.
ويف محافظ�ة حج�ة عُ قد ي�وم الجمعة املاضية
لق�ا ٌء َقبَيل ٌّ موسَّ� ٌع بعزلة عبس تمت في�ه إدانة ما
ُ
بعض العنارص من تفجريات وزرع عبوات
يقوم به
ناس�فة تس�تهدف األبرياء وذلك بهدف زعزعة أمن
املدينة.
 وأبدى الجميع اس�تعدادهم لتأمين مناطقهم
واإلبلاغ ع�ن أي�ة تح�ركات أ َ ْو عنارص مش�بوهة،
مؤكدي�ن على أَهمية التكات�ف والتالح�م َ
خاصَّـة
يف ظ�ل ه�ذه األيَّـ�ام وبالدنا تم�ر بمنعطف خطري

وتواج�ه أرشس عُ ْ
َ
ـ�دوَان خارج�ي يف تأريخه�ا
وبتواطؤ مرتزقة العُ ْ
ـدوَان وعمالئه.
وعلى صعيد متصل نظمت مجموعة من نس�اء
مديرية امليناء بالحدي�دة يوم الجمعة املاضية ندوة 
نس�ائية بعنوان «كفى عبثا ً بمقدرات الش�عب أيها
العُ ْ
ـدوَان».
ونددت املش�اركات يف الفعالية بجرائم العُ ْ
ـدوَان
الس�عودي األمريك�ي املس�تمرة  على الش�عب
الـيَـمَ ـن�ي م�ن قت�ل وتدمري ل�كل البن�ى التحتية
ومقدرات الش�عب ،يف اس�تهداف همج�ي ومتعنت
للوس�ائل التعليمية والرتبوية والجامعات واملعاهد 

ومنه�ا ما حصل من تدمري ملجمع ش�يماء الرتبوي
واملرك�ز التعليمي ملديرية الحوك ومدرس�تي الفوز
واألمين يف مديري�ة املنصوري�ة وم�ا حص�ل بداية
العُ ْ
ـدوَان من قصف واستهداف لكلية الطب.
وعّب�رّ ت الح�ارضات يف الن�دوة ع�ن تفويضهن
املطلق لقائد املسيرة والثورة السيد القائد عبدامللك
بدر الدين الحوثي يف تنفيذ الخيارات االستراتيجية
املتاح�ة والت�ي أصبحت رضورة ملح�ة يف مواجهة
ـ�دوَان الغاش�م ال�ذي ي�زداد همجي�ة وصلف�ا ً
العُ ْ
وإجراما ً ُك ّل يوم.
++++++++++++++++++++++++++
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ورطة الجيش السعودي في الحدود تهدد بطرد مرتزقة اإلصالح من السعودية
 خاص:أخب�ا ُر انتص�ارات الجي�ش واللج�ان الش�عبية يف
جبهتي جيزان ونجران ووصولهما إىل مش�ارف املدن
وسيطرتهما عىل مدينة الخوبة والقرى املحيطة بها،
خلط�ت األوراق بني نظام آل س�عود الذي يش�عر أنه
ت�ورط يف الـيَـمَ ـن وبني أتباعه املتواجدين يف الرياض
الذين وجدوا أنفسهم عالقني يف الفنادق.
ي�وم الجمع�ة املاضي�ة حم�ل خالد بحاح رس�الة
س�عودية ش�ديدة اللهج�ة إىل قيادات ح�زب اإلصالح
ته�دد بطردهم م�ن الرياض ما لم يس�اهموا ميدانيا ً
إلخراجها من ورطتها يف نجران وجيزان.

اللق�اء ال�ذي جم�ع بني بح�اح وقي�ادات اإلصالح
أعلن�ت عن�ه الوس�ائل اإلعالمي�ة الس�عودية وإعالم 
اإلصلاح لكن لم يتم اإلفصاح عن أس�باب اللقاء وما
دار في�ه من نقاش�ات وما خرج به م�ن نتائج .وهو 
ما تكفلت به وسائ ُل إعالم عربية وخليجية معارضة،
ونرشت عنه وسائ ُل إعالم يمنية ،بعضها يتبع الهارب
عبدرب�ه منصور هادي؛ ألس�باب تتعل�ق برصاع بني 
نزالء فنادق الرياض وبدأت رائحته تفوح.
نَّ
وتبي أن بحاح حمَ َل رس�الة تهديد من وزير دفاع
ً
موجهة لقيادات
العدو الس�عودي محمد بن س�لمان
ح�زب اإلصالح يطالبهم بإرس�ال عنارصهم ملواجَ هة
الجي�ش الـيَـمَ ـن�ي واللج�ان الش�عبية يف نج�ران

وجيزان.
ِ
تهدي�دات بن
كم�ا نق�ل بحاح لقي�ادات اإلصلاح
س�لمان بقطع مس�تحقاتهم وطردهم من الرياض؛
بس�بب ما يعتقد أنه تقصريٌ منهم يف مواجَ هة الجيش
واللجان.
ُ
تقتصر تهدي�دات ب�ن س�لمان الت�ي نقلها
ول�م
بح�اح لحزب اإلصلاح على املش�ا َركة يف املواجهات
ُّ
بمزيد من العمل التجسسي
على الحدود ،بل طالبهم
بتحدي�د أماكن الصواريخ الباليس�تية الت�ي يمتلكها
ُ
الجيش الـيَـمَ ـني وفتح مزيد من الجبهات الداخلية،
مشيرا ً إىل أن ما يقوم به حزب اإلصالح من تعاون ال 
َ
يتناسبُ مع الدعم املايل الذي يتلقاه الحزب.

وثائق م�سربة تف�ضح خمطط �آل �سعود بتواط�ؤ جتار ح�ضارمة

حضرموت الجريحة ..مؤامرة سعودية جديدة لضمها إلى بالط المملكة!

ُ
عمل�ت الس�عودية ،ومن�ذ وق�ت طويل،
على تخلي�ق وض�ع خ�اص ل�ـ «محافظة
حرضم�وت» وب�رزت مالمحُ  أكث�ر وضوحا ً
للرتتيبات السعودية يف حرضموت منذ بداية
عدوانه�ا عىل اليم�ن يف نهاية ش�هر مارس
املايض.
وحرص�ت الس�عودية بالتع�اون م�ع
مرتزقته�ا م�ن ح�زب اإلصالح أن يس�يطر
التنظيم التكفريي املعروف بتنظيم القاعدة 
على امل�كال عاصم�ة املحافظ�ة وخام�س 
أكبر املدن اليمنية بش�كل كام�ل من خالل
رشاء بع�ض ال�والءات القبلي�ة يف املحافظة
بالتع�اون مع بع�ض تجار املدين�ة وتدمري
بنية الجي�ش اليمني وتقطيع س�بل اإلمداد 
إىل املناطق العسكرية يف حرضموت ،إضافة
إىل ذل�ك الدعم الكبري والس�خي الذي قدمته
السعودية لعنارص القاعدة يف حرضموت.
ول�م يش�ن الطيران الس�عودي املعادي
حتى غارة واحدة عىل معاقل تنظيم القاعدة 
يف حرضموت بالرغم من أن القاعدة سيطر
عىل أجزاء واس�عة م�ن املحافظة وانترش يف
كثري م�ن مواقعها بش�كل علن�ي ،واتخذت
أمري�كا واملجتم�ع ال�دويل موق�ع املتف�رج
عىل انتش�ار مس�لحي القاعدة يف املحافظة
اليمنية املهمة دون تحريك أي س�اكن ،وهو 
الذي يفضح التواطؤ األمريكي واألوروبي يف
تمكني القاعدة من محافظات يمنية إلعالن
ما يسميه دولة الخالفة ويعري كل ادعاءات
قوى االس�تكبار العامل�ي يف قضية مكافحة
اإلره�اب .وللس�عودية ومن خلفه�ا أمريكا
مطام�ع كبيرة يف حرضم�وت االقتصادية
منه�ا والت�ي تتمث�ل يف الحصول على منفذ
مطل على البح�ر العرب�ي لتصدي�ر النفط
الخليجي دون الحاجة إىل املرور عرب مضيق 
هرم�ز التي ترشف عليه إي�ران العدو اللدود 
للس�عودية يف املنطق�ة ،كم�ا أن محافظ�ة
حرضم�وت ذات مس�احة شاس�عة وموقع
إسرتاتيجي وتتمتع بثروات نفطية وسمكية
ومعدنية كبرية تس�عى أمريكا ودول الغرب
لبسط سيطرتها عليها.
وبرز مرشوع الس�يطرة عىل حرضموت
يف تقس�يم اليم�ن إىل أقالي�م س�تة ك�ون
حرضم�وت فيها إقليما ً منفصلاً حتى عن
باقي املحافظات الجنوبية لتسهيل ابتالعها
وهو املرشوع املشبوه الذي رفضه اليمنيون
جمل�ة وتفصيلاً وأكدوا يف ث�ورة الـ 21من
س�بتمرب املجيدة عىل وحدة وسيادة األرايض
اليمنية ،وبعد فش�ل مرشوع الهارب هادي
يف تقسيم اليمن اضطرت السعودية للتدخل
املبارش لتقسيم األرايض اليمنية.
وقب�ل أيام قليلة نرشت وس�ائل إعالمية
مختلفة وثائق خطرية تكشف طلبا ً تقدمت
ب�ه  95ش�خصية تدع�ي انتماءه�ا لقبائل
حرضمية تطال�ب فيها امللك س�لمان بضم
أرايض حرضم�وت لتصبح مل�كا ً من أمالك
اململكة العربية السعودية.

وأوضح�ت مصادر قبلي�ة مطلعة ملوقع
«ص�دى امل�كال» أن الس�لطات الس�عودية
مارس�ت ضغوط�ات كبيرة على التج�ار
الحض�ارم للموافق�ة على ه�ذه املؤام�رة 
وتمكين األطماع الس�عودية يف حرضموت،
وبن�اء عىل ذلك تم إصدار وثيقة تطالب امللك
س�لمان بض�م محافظ�ة يمني�ة إىل اململكة
السعودية.
وتكشف املصادر ذاتها أن جميع املوقعني 
على ه�ذه الوثيق�ة هم م�ن املقيم�ون منذ
س�نوات طويلة يف اململكة العربية السعودية
حت�ى أنهم أصبحوا س�عوديني أكث�ر من آل
سعود وال يمكن أن يحسبوا عىل حرضموت
من األساس.
وأك�دت املص�ادر القبلي�ة يف حرضموت
أن الش�يخ صالح بن س�عيد ب�ن عبدالله بن

ش�يبان التميمي الذي يدعي تمثيل مشايخ
وأعي�ان قبائل حرضموت كان�ت له مواقف
س�ابقة تشير إىل والئ�ه الس�عودي املطلق 
عندم�ا صادرت الس�لطات الس�عودي بغري
وج�ه ح�ق أم�وال وممتل�كات الش�يخ بن
ك�ردوس التميم�ي أح�د تج�ار حرضموت
املنتمين إىل قبيلت�ه ضمن حملات الضغط
السعودية عىل تجار حرضموت.
ويرى مراقب�ون أن ترسيب هذه الوثائق 
الهام�ة ويف ه�ذا التوقي�ت بال�ذات يه�دف
إىل ج�س نب�ض الش�ارع الحرضم�ي تجاه
مشروع االحتلال م�ن قب�ل الس�عودية،
كم�ا ته�دف إىل تمزيق النس�يج االجتماعي
الحرضم�ي وب�ث الف�وىض والخالفات بني 
أبن�اء حرضموت أنفس�هم وإش�غالهم عن
املؤام�رة الخطرية التي تحاك عىل املحافظة،

مصادر إعالمية :مخطط سعودي
أمريكي إلنشاء قاعدة عسكرية
في جزيرة سقطرى
 خاص:كش�فت مصاد ُر إ ْعـلاَ مية عن مخطط س�عودي أمريكي إلنشاء قاعدة عسكرية
ُ
المخطط تعزيزا ً للمحاوالت األمريكية المستمرة يف
يف جزيرة سقطرى ،ويأتي هذا
بسْ ط نفوذها عىل الجزيرة للتحكم يف طرق ال ِمالحة الدولية وفرض هيمنتها عليها.
ويف تج ٍّل جدي ٍد ْ
لألطمَــاع الس�عودية األمريكية واإلرسائيلية يف الس�يطرة عىل
الـيَـمَـ�ن واحتلال مواقعه اإلستراتيجية وتطويعها لمصالحها كش�ف موق ُع آر
تي وباللغة األس�بانية عن مخطط سعودي أمريكي للسيطرة عىل جزيرة سقطرى
الـيَـمَـنية وبناء قاعدة عسكرية عىل أراضيها.
ووفق�ا ً للمخط�ط ف�إن العُـ� ْدو َ
َان الس�عودي األمريكي أرس�ل مئ�اتِ ال ُع َمّال
اآلسيويين األحد المايض للبدء يف تنفيذ بناء القاعدة.
ترسيباتُ الصحيفة تعزز التحركات األمريكية المتتالية الس�تثمار هذه الجزيرة
وتحويلها اىل قاعدة عس�كرية لمُحاولة السيطرة عىل الممرات البحرية الهامة وهي
تحركات قديمة حديثة ،إذ أن اإلدارة األمريكية ومنذ وقت طويل تسعى لجعل هذه
الجزيرة ضمن هيمنتها تحت ذرائ َع متعددة أبرزها الحرب عىل ما يس�مى القاعدة،
وه�و ما يفرس التواجد األمريكي غير المعلَن ونش�اطها يف المحيط الهندي والبحر
العربي وتحركات طائراتها االستطالعية دون طيار المتكرر.
َــ�اع األمريكية ْ
ويراف�ق ْ
َ
ٌ
َــ�اع إرسائيلية؛ وذل�ك بإخضاع الممرات
أطم
األطم
البحرية والس�يطرة عليها لمنع أي تهديد يمس المصال�ح األمريكية اإلرسائيلية يف
المنطقة.
ويأت�ي هذا الدور بالتعاوُن مع أثيوبيا منذ س�بعينيات القرن المايض ،ويتضمن
ُّ
للتحكم يف
التعاو ُُن الس�يطرة عىل جزر البحر األحمر يف الجنوب بمس�اعدة أثيوبيا
المالحة البحرية وإمدادات البرتول والتأثير عىل قناة السويس.
ه�ذه ْ
األطم ُ
َــاع والتحركات تكش�ف مجددا ً األس�بابَ الخفية ب�ل والمعلَنة يف
العُـ ْدوَان عىل الـيَـمَـن تحت مربرات وشعارات واهية ومفضوحة.

يف ظل س�يطرة التنظيم اإلرهابي عىل أجزاء
منها.
وتس�تعر ه�ذه املؤام�رات املش�بوهة
بالتزام�ن م�ع حمل�ة تدمري ممنه�ج لبنية
املحافظ�ة التحتية من قب�ل عنارص تنظيم
القاع�دة ،حيث فجرت العن�ارص التكفريية
املدعوم�ة س�عوديا ً قبل أي�ام القاعدة مبنى
قي�ادة املنطقة العس�كرية الثاني�ة يف املكال
وه�ي املنش�أة الثالث�ة الت�ي يت�م تفجريُها
يف امل�كال بع�د مبنى األم�ن القوم�ي واألمن
الس�يايس ،وتتحدث أنباء ع�ن عزم عنارص
التكفير واإلره�اب تفجير جمي�ع املباني
األمني�ة يف املدينة حيث ق�ام تنظيم القاعدة 
بإف�راغ مبن�ى االس�تخبارات العس�كرية
بمنطق�ة ف�وه م�ن النازحين ليتمك�ن من
تفجريه يف األيام القادمة.
كم�ا تش�هد املحافظ�ة تنفي�ذَ عقوبات
جل�د وإع�دام بح�ق مواطنين مدنيني دون
محاكمات أو مس�وغ قانون�ي أو رشعي يف
امليادين العامة إلره�اب املواطن الحرضمي
إلخضاع�ه وتركيعه لهذه الق�وى اإلرهابية
حت�ى يبدو أي تدخل س�عودي يف املس�تقبل
بمثابة إنقاذ للمواطنني.
ويوم الس�بت املايض نفذ مسلحو تنظيم
القاعدة اإلجرامي أحكاما ً بالجلد عىل عرشة 
رج�ال أم�ام العام�ة ،يف م�ؤرش جدي�د عىل
س�يطرته املتزاي�دة على املناط�ق الخارجة
عن س�لطة الدولة .وتم جلد هؤالء املواطنني 
يف مدين�ة الش�حر وه�ي بلدة س�احلية ب َ
عد
ما أدين�وا بتهم�ة الكفر وتعاط�ي الكحول
واملخدرات .وقال ش�هود عي�ان باملحافظة:
إن كل رج�ل تلق�ى ما بين  80و 100جلدة،
وكانوا يرصخون من شدة األلم.
ويق�ول س�كان محلي�ون إن مس�لحي
القاعدة يضيقون عىل السكان ويتدخلون يف
كل جوانب حياتهم اليومية.
وق�د عملت الس�عودية طوال الس�نوات
املاضية على تدمري وتفكيك األجهزة األمنية
واملؤسس�ات العس�كرية يف املحافظ�ة ع�ن
طريق اغتي�ال الضباط واألف�راد ومهاجمة
املعس�كرات لتضم�ن ع�دم وج�ود مقاومة
ش�عبية ملرشوع االحتالل يف املس�تقبل ،كما
تبث وسائل إعالم العدو ومرتزقته يف الداخل
رس�ائل عُ نرصي�ة ومناطقي�ة مش�وهه ،يف
ُ
محاول�ة لطمس هوية حرضم�وت اليمنية
األصيل�ة وخل�ق نعرات بين أبن�اء املجتمع
ِ
الواحد لتفتيت الهُ وية اليمنية الجامعة.
ورغ�م الجُ هُ �ودِ الس�عودية الضخم�ة يف
ه�ذه املؤام�رة إال أن وعي أبن�اء حرضموت
َ
كان الصخرة التي تتحطم عليها آمال الغزاة 
يف اليم�ن ،حيث تش�هد مدينة امل�كال ومدن
حرضمي�ة أخ�رى مظاه�رات جماهريي�ة
متعددة ض�د وجود القاعدة ،م�ا يؤكد أن ال 
حاضنة شعبية للسعودية أو أدواتها املحلية
سوا ٌء يف حرضموت أو غريها من املحافظات
اليمنية.

من جانبه نقل موق ُع «شؤون خليجية» عن محلل
س�يايس يمني مطل�ع أن االجتماع ال�ذي جمع بحاح
ٍ
م�ؤرشات ذات دالالت
وقي�ادات حزب اإلصلاح حمل
سلبية.
َ
حالة استقطاب سيايس يتساب َُق
وأضاف أن هناك
فيها بحاح وهادي ،حيث يس�عى األول إلزاحة الثاني
الذي يخىش ذلك.
ُ
رئيس الهيئ�ة العليا لإلصالح
وق�د حرض االجتما َع
املدع�و  محم�د اليدوم�ي ،واألمين الع�ام للح�زب
ٌ
ُالوهاب اآلنيس وقيادات أخرى أكدت اس�تعدادَها
عبد
لتجنُّب الغضب السعودي واالمتثال ملا جاء يف الرسالة
التي حملها بحاح إليهم.

جدل أمريكي كبير بشأن
استضافة السعودية
للشيخ الزنداني

 خاص:ُ
صحيفة العرب�ي الجدي�د أن إدَا َرة أوباما تعتز ُم
كش�فت
اإلعرابَ عن عدم ارتياحه�ا من وجود رجل الدين عبداملجيد 
الزنداني يف الس�عودية؛ بحُ كم أنه مدرج يف قائمتني لإلرهاب
إحداهما أمريكية واألخرى أممية.
وقال�ت مص�ادر أمني�ة أمريكي�ة لـ»العرب�ي الجدي�د»:
إن جَ َ
ـ�دالً داخ�ل اإلدارة األمريكية نش�ب األس�بوع املايض
بش�أن الزنداني وجدوى إثارة قضية وجوده يف السعودية..
حي�ث وي�رى مس�ؤولون يف وزارة األم�ن الداخلي أن األم َر
يج�بُ  أن يُ ْ
ط� َرحَ على الس�عوديني على أعىل مس�توى ،يف
حين أن بعض الدبلوماس�يني يف وزارة الخارجية األمريكية
حذروا م�ن ذلك ،معربني عن تفضيلهم لطرح املس�ائل غري
الجوهرية من خالل القنوات الدبلوماسية الطبيعية وتوفري
الوق�ت املخص�ص للقم�ة للقضاي�ا املحوري�ة واملحادثات
االسرتاتيجية.
وبحس�ب املصادر نفس�ها ،فقد تم رفعُ األم�ر إىل البيت
األبي�ض ولم يُع�رف الق�رار النهائ�ي الذي س�يتخذه ،لكن
مص�دراً أمنيا ً آخ�ر ،لديه اطال ٌع عىل تفاصي�ل القضية ،قال
لـ»العرب�ي الجديد» :إن إدارة أوبام�ا ،حتى وإن أعربت عن
امتعاضها من تقديم الس�عودية ملج�أ آمناً للزنداني ،إال أن
الواليات املتحدة ال تعتزم مطلقاً املطالبة بتس�ليمه إليها أو 
تحويله إىل عبء جديد يف وقت عصيب.
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صنعاء ..حصن التأريخ وقلعة الصمود
واملرتزق�ة الذي�ن مع�ه إىل أية منطق�ة يمنية
رغ�م وعود كثرية تم إطالقه�ا ولم ترتجم أبدا ً
ظل انهي�ار وتداع ل�كل املؤامرات
إىل واق�ع يف
ٍ
السعودية عىل الـيَـمَ ـن جراء صمود وبطولة
شعبها املظلوم.
ويدك الجيش الـيَـمَ ـني واللجان الشعبية
يف ه�ذه األي�ام  بش�كل متصاع�د  معاق� َل
التكفرييين واملرتزق�ة التابعين للري�اض يف
محافظت�ي م�أرب وتعز وتط�وى األرض من
تحت املليش�يات السعودية أكثر يف ُك ّل لحظة،
كما فشلت السعودية مع حلفائها من عنارص
ْ
ح�زب اإلصـلاَ ح يف إش�عال جبهات يف مناطق 
مث�ل أرحب وعتمة والرضمة والعدين ،وتلقت
تل�ك العنارص رضبات خاطفة انتهت بتطهري
األرض منه�م يف وقت قيايس لم يتوقعه العدو 
نفس�ه ،واألقسى على الع�دو وحلفائ�ه هو 
الهزائم الكبرية التي يتعرض عليها يف جبهات
جيزان ونجران وعسري ،حيث يسيطر الجيش
الـيَـمَ ـن�ي واللج�ان الش�عبية على مناطق 
واس�عة يف العم�ق الس�عودي ،وترتف�ع حدة 
املواجه�ات يوما ً بعد يوم وت�م قصف محطة
كهرباء جيزان بصاروخ س�كود ،كما قصفت
قاع�دة الواج�ب البحرية يف جي�زان بصاروخ
توتش�كا ،وهو األمر الذي فضح ُك ّل ادعاءات
السعودية بتدمري صواريخ الجيش الـيَـمَ ـني
وتبرش  ُك ُّل هذه التطورات املتس�ارعة باقرتاب
مرحل�ة الخي�ارات اإلستراتيجية لكرس قرن
الشيطان وردع العدوان عىل الـيَـمَ ـن.
ويف ظل فش�ل جوه�ري للع�دو يف تحقيق 
أي انتص�ار ،س�وا ٌء على الجبه�ات الداخلية
(مكرياس -كرش -تعز -مأرب) أو عىل الثغور
(جيزان -نجران -عسير) فإنه يلجأ إىل الحل
األخري املتبقي يف جعبته (الحرب اإلعالمية).

 محمد الوريث:ُ
 ومطاب�خ الع�دو 
ش�هر
من�ذُ أكث�ر م�ن
ٍ
اإلعالمي�ة تتح ُ
دَّث بكثافة ع�ن كذبة «اقتحام 
ً
مجموعة
صنع�اء» ويختلق العدو الس�عودي
من املزاعم الوهمية تنبأ بأن جيوش االحتالل
يف طريقه�ا إىل صنعاء وه�و ما لم يحدث ولن
يحدث ،وتكذب وسائل إعالم العدو ومرتزقته
يف الري�اض ح�ول عمليات عس�كرية متعددة 
تحم�ل أس�ماء س�خيفة دخلت حيّ�ز التنفيذ
الحتلال صنع�اء ،مع أن امل�ؤرشات يف امليدان
تفي�د بالنقي�ض ،ويس�اهم إع ُ
لام مرتزق�ة
الري�اض والطاب�ور الخام�س يف الداخ�ل يف
ب�ث تل�ك الش�ائعات والرتويج له�ا ومحاولة
تصويره�ا عىل أنها أمر واق�ع .بالرغم من أن
الع�دو الس�عودي وحلفاء الع�دوان عىل يقني 
قاطع ب�أن التقدم باتجاه صنع�اء خيار غري
وارد ورضب من رضوب املس�تحيل وأن حدث
س�تكون ل�ه نتائج غري محم�ودة ،إال أن هذه
الهجم�ة اإلعالمي�ة وراءها أه�داف وأجندات
خبيث�ة لبي�ع الوه�م وأش�غال ال�رأي ويجب
تفنيدها.

إنطالق عملية «الكذب اإلعالمي»
لتحرير صنعاء

قب�ل أكثر من  30يوم�اً وتحديدا ً يف  31من
ش�هر يوليو املايض نشرت صحيفة «الرشق
األوس�ط الس�عودية» الناطقة باسم العدوان
خبرا ً بعنوان (قائد عملية تحرير عدن أعددنا
خطة لبلوغ مش�ارف صنعاء خالل  15يوماً)
يف مضمون الخرب تحدث أحد مرتزقة الرياض
وه�و املدع�و عبدالل�ه الصبيح�ي ب�أن هناك
ً
خطة ج�اري تنفيذها تقتضي بزحف 2000
عنصر من مرتزقة الع�دوان وقوات االحتالل
م�ن محوري�ن نحو صنع�اء ،وتح�دث الخرب
ان�ه خلال  15يوم�اً فق�ط س�تقوم جيوش
الغزو ومرتزقة الرياض املس�نودة بسالح جو 
العدو من الس�يطرة عىل مدينتَي تعز ومأرب
والوصول إىل مشارف صنعاء ،هذا وقد تحدث
املرت�زق رياض ياسين ومرتزق�ة آخرين من
الرياض عن اقرتاب انطالق ما أسموها عملية
«السهم الذهبي» القتحام صنعاء من منطلق 
«اك�ذب ث�م اكذب ث�م اك�ذب حت�ى يصدقك
الناس» والتي تعترب إسرتاتيجية أساسية لدى
إعالم العدو.
ولك�ن ري�اح الواقع تجري بما ال يش�تهي
دج�ال الري�اض ،فالوقائ�ع امليداني�ة تقول:
إن بع�د م�رور أكث�ر م�ن  30يوما ً على هذا 
انطالق ه�ذه الكذبة لم تس�تطع قوات الغزو 
واملرتزقة املس�اندة لها من التقدم شبر واحد 
يف منطقة ك�رش بمحافظة لح�ج الجنوبية،
كما فش�ل الغزاة وتنظي�م القاعدة معهم من
التق�دم باتجاه عقبة ثرة ومكرياس الواقعتني 
بني محافظتي أبين والبيضاء رغم محاوالت
العدو املتع�ددة للتقدم يف تل�ك املناطق ،وكان
تنتهي ُك ّل محاوالت الزحف اليائس�ة بمحرقة
ضخم�ة آلليات العدو ومدرعاته العس�كرية،
إضاف�ة إىل تكبي�د عن�ارصه الغازية خس�ائر
كبرية يف األرواح والعتاد.
وهن�ا س�ؤال مل�ح يط�رح نفس�ه :كيف
يتحدث العدو عن ما يسميه ”تحرير صنعاء»،
يف حني أن قواته ما زالت تتكبد بش�كل يومي
خس�ائر فادح�ة يف محافظتَ�ي لح�ج وأبين 
الجنوبيتني واللتني تبعدان مئات الكيلومرتات
ع�ن العاصم�ة صنع�اء؟ ناهيك ع�ن اندحار
عنارصه بوترية متصاع�دة يف محافظتي تعز
ومأرب واللتين كان من املفرتض حس�ب ما
يروج له إعلام العدو بأنهم�ا تحررتا منذ ما
يزيد عن نصف شهر.
وإذا كان الع�دو ب�كل عت�اده العس�كري
املتطور وسلاح الجو الحديث فش�ل تماما ً يف
التق�دم بمناطق ال تمك�ن مقارنتها بصنعاء
من الناحية الجغرافية أو الس�كانية ،فما هو 
الس�يناريو املتوق�ع ألية محاولة س�عودية يف
صنعاء؟.

الحرب اإلعالمية نظير للهزائم
الميدانية

صنعاء حصن التأريخ وقلعة الصمود

تقع العاصم�ة الـيَـمَ ـنية صنعاء وس�ط
سلسلة جبلية ش�اهقة االرتفاع يف تضاريس 
وعِ� َرة ال يفهمها إال س�كانها وتحيط بها من
ُك ّل الجه�ات قبائ ُل يمنية ش�ديدة البأس ولها
باع طوي ٌل يف حمل السلاح ،وه�ذه املعطيات
جعل�ت محاول�ة االقرتاب من صنع�اء مهمة
مس�تحيلة عرب التأري�خ ،وقد كان�ت صنعاء
ً
عصية منذ األزل عىل االحتالل ،حيث اندحرت
قوات الغ�زو الحبشي والف�اريس والعثماني
عىل أس�وار صنع�اء وما زال جب�ل نقم يذكر
األحباش كيف تكرست قواتُهم عىل س�فوحه
ليطلق�وا علي�ه بعد ذل�ك «نقم» م�ن النقمة
والغضب الـيَـمَ ـني عىل ُك ّل محتل ،وما زالت
األناش�يدُ واألهازيجُ  العثماني�ة تغنّى وتروى
حتى الي�وم كيف أن من يذه�ب إىل الـيَـمَ ـن
ال يعود منها فلم تخضع صنعاء يوماً ملحتل.
ويعرف قادة الع�دوان عىل الـيَـمَ ـن اليوم 
بأن سلاحَ  الجو الذي يحقق له�م أفضلية يف
املناط�ق الس�احلية والصحراوي�ة مثل عدن
وأبني يس�تحيل لن يك�ون ذا فائدة يف املناطق 
الجبلي�ة ،وله�ذا تكبدت قوات الغزو خس�ائر
فادح�ة مج�رد اقرتابه�ا م�ن مناط�ق كرش
ومكيراس الجبلية وأصبحت مصائ َ
�د يمنية
للمعتدين.
فبعد التحول اإلستراتيجي يف َ
سري املعارك
العس�كرية والتحاق قوات الجيش الـيَـمَ ـني
واللجان الشعبية بالجبال الشاهقة يف مناطق 
مكيراس وك�رش ،مبتعدين عن املس�احات
الصحراوي�ة الواس�عة ل�م تس�تطع الق�وات
املعتدي�ة وكل املرتزقة معه�ا التقدم ولو مرتا ً
واحداً ،بل إن الجيش الـيَـمَ ـني ومعه اللجان
ٍ
سددوا رضبات موجعة من عىل تلك
الش�عبية
القم�م الـيَـمَ ـنية لجحافل الغ�زاة الجاهلني 

بالتأريخ.
وم�ن املنظ�ور الديموغ�رايف فصنع�اء
ٌ
محروس�ة برجاله�ا املخلصين وبالقبائ�ل
ش�ديدة الب�أس ،فمحي�ط صنع�اء م�ن ُك ّل
الجه�ات يتكون من أبرز القبائ�ل الـيَـمَ ـنية
املعروف�ة برشاس�تها ومعرفته�ا العميق�ة
باألرض واألبطال من أبناء بني مطر وهمدان
وأرحب ونه�م وبني حش�يش والحيمة وبني
الحارث وخوالن سيجعلون أية محاولة للعدو 
ً
الت ُّ
قبرة حقيقية،
ق�د َم برا ً باتج�اه صنعاء م
ناهيك ع�ن الجي�ش واللجان الش�عبية ،وإذا 
كان�ت ه�ذه القبائ ُل ترس�ل أبناءه�ا إىل ثغور
الوطن وإىل الجنوب للدفاع عن عزة الـيَـمَ ـن
واس�تقالله ضد العدوان الس�عودي األمريكي
فكيف ستكون ردة الفعل إذا ما كانت املعركة
عىل أراضيه�ا وبني جمهورها؟ ،أضف إىل ذلك
ُ
يقصف صنعاء منذ
بأن سالح الجو السعودي
ستة أشهر دون تحقيق نتيجة تُذكر غري قتل
املدنيني وتدمري املنشآت.
 وم�ن أجل أي تق�دم بري باتج�اه صنعاء
يحتاجُ  العدو إىل مس�احةٍ  لالنطالق والتحرك،
خاص�ة أن صنعاء ال تطل على بحر ،وتحيط
بصنع�اء محافظات يمني�ة منيعة عىل العدو 
وأذنابه ،ويس�تحيل أن تقبل أن يتحرك منها،
أم�ا ما تح�دث عن�ه الع�دو ح�ول زحف من
م�أرب إىل صنعاء فاملعارك يف م�أرب تؤكد أن
املحافظة يف طريقها إىل التحرر من املليشيات
اإل ْر َهـابي�ة ومرتزقة الع�دوان وليس العكس 
كم�ا ه�و الح�ال يف محافظ�ة تعز ،وه�ذا ما
يقطع ُك ّل الطرق يف وجه العدوان ويجعل من
ُك ّل حديث�ه ع�ن اقتحام صنعاء مج�رد و َْهم؛
بغرض التضليل.
وتخ�رج القبائل الـيَـمَ ـنية وقفات ش�بة
يومي�ة تأيي�داً للخي�ارات اإلستراتيجية التي
دعا إليها قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين
الحوث�ي ،ويؤكد رجال القبائ�ل وهم يرفعون

سلاحهم يف ُك ّل مرة انتظا َرهم عىل أش�د من
الجمر لتوجيهات قي�ادة الثورة بالزحف عىل
معقل الرش وجار السوء لكرس قرن الشيطان
يف عقر داره.
وخرجت يف صنعاء األسبوع املايض حشود 
جماهريية غفرية بباب الـيَـمَ ـن يف احتش�اد 
مهي�ب لم تش�هد ل�ه املدين�ة نظريا ً م�ن قبل
رغ�م الحصار والعدوان املس�تمر منذ ما يزيد 
عن  150يوماً ،وأكد املحتش�دون أن أرواحهم
رخيص�ة يف س�بيل ع�زة وكرامة واس�تقالل
وسيادة بالدهم ما يجعل سكان صنعاء درعا ً
آخر من دروع الحماية الربانية لهذه املدينة.
وي�درك الع�دو الس�عودي وه�و ال�ذي لم
يستطع الدفاع عن مواقعه يف جيزان ونجران
وعسري -وتعرض قناة املسرية مشاهد يومية
لف�رار جنود العدو واقتح�ام أبطال الـيَـمَ ـن
للمواقع العسكرية السعودية واحدا ً بعد آخر
والس�يطرة عليها – يدرك بأن التوغل يف أرض
الـيَـمَ ـ�ن مصيدة  مُحكمة ل�ن يخرج منها،
وم�ا زالت الس�عودية تلعق جراحه�ا النازفة
جراء خس�ارتها الفادحة إثر توغلها املحدود 
يف بعض املناطق الجنوبية وسط أنباء تتحدث
ع�ن عزم الغ�زاة اإلمَ ـا َراتيني االنس�حاب من
محافظة ع�دن ،وهو اعتراف بالهزيمة بعد 
اش�تعال الف�وىض يف املحافظ�ة وس�يطرة 
القاعدة عىل أجزاء واسعة منها.

الدوافع الخفية للهجمة اإلعالمية
المفبركة على صنعاء

َ
معركة النف�س الطويل التي يخوضها
ويف
الـيَـمَ ـني�ون للدفاع عن بالدهم ،ينزف العدو 
الس�عودي يف أكث�ر من جبهة ،فه�ا هي عدن
التي ضخ فيها ُك ّل طاقاته وإمكاناته تبتلعها
القاعدة عىل غرار ما حدث يف املكال ،وفش�لت
الس�عودية حت�ى اليوم يف إع�ادة الفار هادي

يح�اول العدو الس�عودي بآلت�ه اإلعالمية
الكبيرة املغالط�ة على واق�ع هزيمت�ه
والتشويش عىل انتصارات الـيَـمَ ـنيني ورفع
ُ
كلما اقترب اندحار الغزاة 
معنويات املرتزقة
من أرض الـيَـمَ ـن ،كما يحاول العدو تضلي َل
وإش�غال الرأي العام الس�عودي عن حقيقية
ما يجري عىل الحدود الـيَـمَ ـنية الس�عودية،
والذي بات حدثا ً كبريا ً يصعب التعتيم عليه يف
ظل انتقادات واسعة ملواطنني سعوديني تجاه
سياسة االس�تعباط التي تمارسها السلطات
عليهم ،أم�ا محاولته األخرية من هذه الحملة
اإلعالمي�ة فهي بث حالة م�ن الذعر والهلع يف
أوساط املدنيني بالعاصمة صنعاء وتخويفهم
وغريها من املحافظات الـيَـمَ ـنية ،كما تهدف
إىل رفع املعنوي�ات املنهارة ملرتزقة العدوان يف
الجبه�ات الداخلية عن طريق بث الش�ائعات
الكاذب�ة وترويج األخبار ُ
 املرجفة عن عمليات
مرتقب�ة وبط�والت زائف�ة لنُرصته�م بعد أن
ضاقت األرض عليهم بما َرحُ بَت.
وته�دف الح�ربُ  اإلعالمي�ة املض ّلل�ة التي
يش�نها الع�دو مؤخرا ً على صنع�اء إىل كرس 
إرادة الش�عب الـيَـمَ ـن�ي وإضعاف عزيمته،
وهو األمر الذي فش�ل فيه العدو طوال س�ت
أش�هر م�ن القص�ف املتواص�ل والحص�ار،
ويع�رف ُكلُّ مواطن يمني اليوم حتى مرتزقة
العدوان الس�عودي األمريكي أنفسهم بأن ُك ّل
م�ا تروج له قن�وات الزي�ف والدجل وصحف
الفتن�ة التابع�ة ملش�يخات النفط ل�م يعد ذا 
قبول عند أحد ،حيث يفهم الشارع الـيَـمَ ـني
ُك ّل مح�اوالت اإلرج�اف التي يبتدعه�ا إعال ُم
املهزومين واملرتزق�ة وطابوره�م الخامس،
ويواص�ل الـيَـمَ ـني�ون بثق�ة مطلقة وتوكل
عىل الل�ه وعلى عدال�ة قضيتهم الدف�اع عن
أنفس�هم وتطهير أرضه�م م�ن ُك ّل رشاذم 
الع�دوان وأذناب�ه ،غير مكرتثين بالح�رب
اإلعالمي�ة الزائفة يف ظل انتص�ارات تأريخية
عظيمة سيش�هد بها التأري�خ والعا َلمُ أجم ُع
لشعب الـيَـمَ ـن.
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نائب وزير الرتبية والتعليم الدكتور عبداهلل احلامدي لـ «�صدى امل�سرية»:

العدوان السعودي األمريكي غير سوي وهناك ألف ومائة مدرسة تضررت جراء القصف

حاوره /طالب العزعزي
أكد نائبُ  وزير الرتبية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي
أن عقدَ االمتحانات النهائية لطالب الشهادتني األساسية
والثانوية كان رضورياً وقب َل أن يبدأ العام الدرايس.
وقال يف حوار خاص لصحيفة «صدى املسرية» :إن الطالبَ
كان لهم الدور األبرز يف إجراء هذه االمتحانات؛ بسبب
َ
مطالباتهم املستمرة ..مشريا ً
إىل أن استهدف ُك ِّل مقومات
الحياة ،بما فيها املدارس ،وأن املعلومات األولية تشري إىل
ترضُّ ر أكثر من ألف مدرسة ،وأن العدد سيتضاعف يف حال
استمر العُ ْ
ـدوَان.
إىل نص الحوار:
  رغ�م حجم العُ ْ
ـ�دوَان الوحيش ورشاس�ة
َ
اس�تهدافه للـيَـمَ
ـ�ن وخاصَّــ�ة للمنش�آت
التعليمي�ة إال أن ال�وزارة  عزم�ت على  إقام�ة
االمتحانات الوزارية يف موعدها ملاذا؟
ً
بداية ،نرحّ بُ بصحيفة «صدى املسرية» ،وأود 
ْ
إىل االختبَــ�ارات تعتبر من ضمن
اإلش�ارة هن�ا
األعم�ال االعتيادية ل�وزارة الرتبي�ة والتعليم ويف
صمي�م واجباته�ا ،وبالتايل بذلت ال�وزارة جهودا ً
ْ
بيرة إلج�راء االختبَــارات بأس�لوب وبطريقة
َك
هادئ�ة ،وكان الفض�ل الكبري بعد اللـه س�بحانه
وتع�اىل ل�كل العاملين يف ه�ذه ال�وزارة ووكالء
وم�دراء وموجهني ومعلمني ،وهن�اك أيْضا ً جنود 
مجهولون ،س�واءٌ أكانوا يف املطبع�ة الرسية أ َ ْو يف
نظ�ام املراقب�ة أَوْ املتخصصني واملؤهل�ون الذين
ْ
يضعون االختبَــارات بن�ا ًء عىل معايريَ وموازين
اعتباري�ة تحق�ق طبع�اً الهدف م�ن العملي�ة أ َ ْو
م�ن عملي�ة الحصاد ،يعني كي�ف يمكن أن تضع
ْ
اختبَــ�ارا ً ي�وايف املق�رر ال�درايس ال يس�تطيع
أي ش�خص أن يضع�ه بس�هولة ،ولك�ن ه�ؤالء
األكاديميني كان لهم دو ٌر كبريٌ ،وبالتايل كان ال بد 
أن تعقد ْ
َ االختبَــ�ارات قب َل أن يبدأ العام الدرايس
الجديد.
  بالفع�ل هناك جهود جبارة تبذلها الوزارة 
لتس�يري االمتحانات ب�كل يُرس وس�هولة ..ولكن
كيف تقي�م إقبال الطلاب على االمتحانات رغم
القصف والحصار والوضع الذي تمر بها بالدنا؟
الش�عبُ  الـيَـمَ ـن�ي ش�عب حض�اري ارتبط
تأريخ�ه بالعم�ل وبالج�د ،وبالت�ايل حينم�ا وجد 
أبناؤن�ا أنه�م خ�ارج الك�ريس ال�درايس ألكث�ر
م�ن أربع�ة أش�هر ضاقوا ذرع�اً وكان�وا هم أحد 
ً
حقيق�ة نجري
األدوات الضاغط�ة الت�ي جعلتنا
ْ
االختبَــ�ارات يف موعدها ،وحينما ُزرناهم يف أول
يوم لالمتحان�ات كان هناك حضو ٌر ممي ٌز وكانت
تبدو الفرحة عىل وجههم ،وحينما سألناهم :هل
أنتم خائفون من أن تتعرض مدارس�كم ليشء؟..
ْ
نوقف االختبَــارات صاحوا بصوت واحد :ال..
هل
ْ
وطالب�وا بإكمال االختبَــ�ارات وبدء عام درايس
جديد.
  ولك�ن العُ ْ
ـ�دوَان كما هو معروف تس�بب
بجمل�ة من الصعوب�ات والعراقيل لن�ا كيمنيني..
ه�ل تَمَّ يف األخذ باالعتبار هذه الظروف يف تيسير 
االمتحانات عىل الطالب؟
طبع�ا ً بالتأكي�د ،نح�ن راعين�ا ُك ّل الظ�روف،
ظروف الحص�ار االقتص�ادي وظ�روف الحصار
الجوي البري البحري وكذا انطف�اءات الكهرباء
وغياب الطالب عن مدرس�ته واملق�رر الذي أخذه
يف خلال الفصل الدرايس األول والش�هر األول من
الفص�ل الثاني وتركنا ما تبقى من الدروس إىل أن
يب�دأ العامُ الدرايس الجديد ،لك�ي نعطيهم جرعة
تعويضية فيما فاتهم من الدروس.
 وحقيق�ة يج�ب أن يس�تمر أبناؤن�ا وبناتن�ا
الطلاب والطالبات يف الدراس�ة فبق�اء  6ماليني 
طال�ب خ�ارج الكريس ال�درايس ي�ؤدي إىل زيادة 
األمي�ة وإىل زي�ادة االنحراف�ات َ
 وإىل توج�ه جزء
كبري م�ن أبنائن�ا إىل أعم�ال غري صحيح�ة ،وقد 
يج�د اإلرهاب طريق إليهم ،ولذلك كان ال بد والزم 
ويج�ب ويس�توجب أن نعي�د أبناءن�ا إىل ك�ريس
الدراسة مرة أ ُ ْ
خــ َرى.
  تع�د وزارة الرتبي�ة والتعلي�م م�ن أكث�ر
القطاع�ات الت�ي تضررت ج�راء االس�تهداف
املتواص�ل م�ن قبل طائ�رات العُ ْ
ـ�دوَان للمدارس
واملنش�آت التعليمية..ه�ل م�ن املمك�ن مواف�اة 
الق�ارئ بإجم�ايل الخس�ائر واألرضار يف مختلف

املنشآت واملدارس التعليمية؟
الحقيقة أن العُ ْ
ـ�دوَان كان ظاملاً ولم يتعرض
فق�ط للمؤسس�ات العس�كرية وإنم�ا تع�رض
ل�كل م�ا ل�ه عالق�ة بالحي�اة ..رضب الطرقات
واملستش�فيات ،ودك امل�دارس ووص�ل أيْض�ا ً إىل
اس�تهداف بيوت الن�اس وهم آمن�ون يف بيوتهم،
باس�تهداف كل ما هو س�يايس أ َ ْو ش�خيص ،وأنا
اعتق�د أن هن�اك جرائم ح�رب س�تأخذ مجراها

مستقبالً.
ويف ما يخص العملي�ة التعليمية ،فاملعلومات
األولي�ة تفي�د ب�أن هن�اك ألف�اً ومائ�ة مدرس�ة
ترضرت وهذا الرقم ربم�ا يتضاعف مرة ومرتني 
إذا لم توقف هذا العُ ْ
ـدوَان.
وبرصاح�ة فق�د بدأن�ا بحصر األرضار التي
ترضرت به�ا وزارة الرتبية والتعلي�م ،وأعتقد أن
م�ا ارتكبه الصهاين�ة بحق إخواننا يف فلس�طني 

أق�ل مما فعل�ه العُ ْ
ـدوَان الس�عودي على إخوته
وأشقائه يف الـيَـمَ ـن.
  برأيكم ..ملاذا تس�تهدف الطائرات املدارس
رغ�م تأكي�دات ال�وزارة املتع�ددة ب�أن امل�دارس
واملنشآت ال تحتوي عىل أي هدف عسكري ورغم
املطالبات الواس�عة دولياً ومحلي�ا ً بتحييد قطاع
التعليم عن القصف؟

عزمية و�إرادة وحتد للق�صف والتحليق املكثف للطريان ال�سعودي الأمريكي

أيام استثنائية لطالب الشهادتين األساسية
والثانوية ..االمتحانات في زمن العدوان!

ُ
طيران العُـ ْدوَان
مسا َء الجمعة الماضية ..كان
الس�عودي يحل�ق بكثاف�ة يف س�ماء محافظ�ات
الجمهوري�ة ،وصب�اح الس�بت كان طلاب
الشهادتين األساس�ية والثانوية يتوافدون بشكل
مكثّ�ف ألداء االمتحانات النهائي�ة للعام الدرايس
.2015-2014
س�أحمل قلم�ي الممتل�ئ ال�ذي ض�اق ذرعا ً
بكم ,وس�أواصل تعليمي ..س�نميض ه�ذا العام,
وس�نكمله ،لنؤك�د لك�م أيه�ا األع�داء أنن�ا ل�ن
نرىض ب�أن تجعلوا منا جهلاء فما دام خروجي
لالمتح�ان ،وإكم�ال عامي يغضبكم ،فس�أخرج،
وأكمل�ه وس�أبني مس�تقبيل ال�ذي وجهت�م إليه
طائرات حقدكم.
به�ذه الكلمات القوية أك�د الطالب يف الصف
الثالث ثانوي علمي هاش�م الغيث�ي أن العُـ ْدوَان
لن يثنيَهم ع�ن مواصلة أداء امتحاناتهم النهائية،
مش�يرا ً إىل أن العُـ ْدوَان الس�عودي استهدف ُك ّل
يشء حتى المدارس قصفها والمنش�آت التعليمية
اعتدى عليها وما تزال دماء معلمي عمران شاهدة
على هذه الجرائ�م ،ومع ذلك يؤك�د الغيثي أنهم
كطلاب لن يستس�لموا أم�ام جبروت وطغيان
ً
قائلا بحم�اس ش�ديد «هيهات منا
العُـ� ْدوَان..
الذلة».
ويتف�ق الطال�ب علي الظاه�ري م�ع ط�رح
الغيثي ويزيد بقوله :س�نثبت لألعداء أن الحكمة
يماني�ة ،وس�نواجه ق�وى الظل�م الت�ي تريد لنا
الجهل والتجهي�ل؛ ألننا نؤمن بأن العلم هو الذي
س�يزيدنا إرشاقا ً وعن طريقه س�نبني الـيَـمَـن
الحبيب وأن هذا القوى س�تبوء بالفش�ل؛ بسبب
صمودنا وتكاتفنا يف وجه العُـ ْدوَان.
يق�ول الطال�ب الظاه�ري :إن معاناته كانت
ً
كبي�رة أثناء العُـ� ْدوَان على بالدن�ا ،فالمذاكرة
واسرتجاع الدروس كانت تتم يف الظالم الدامس،
قص َ
�ف الكهرباء وع َمّ�ق الجراح
فالعُـ� ْدوَان قد َ
والمآيس لدى الـيَـمَـنيين ..كما أنه وإىل س�اعات
متأخرة م�ن الليل كان عاكفا ً يس�تذكر دروسَ �ه
ويس�تعد ألداء االمتحان�ات النهائية يف وقت كان
الطي�ران ال يب�ارح س�ماء العاصم�ة ويقص�ف
المعسكرات ويفتح حاجز الصوت.
ويزيد الظاهري بقوله :نقول للعدو السعودي

األمريكي إنك لن تجني سوى الخرسان والهزيمة،
فالشعب الـيَـمَـني لن يقهر ونحن لن نستسلم.
وخ�رج الطلاب يف أول ي�وم م�ن امتحانات
الش�هادتين األساس�ية والثانوية بأع�داد كبيرة
ونفس�ية مرتفع�ة وكأن�ه ال يوج�د قص�ف وال
عُـ ْدوَان.
يوم مشهود
وكما حضر الطالب بالعزيمة القوية والثبات
حضر الرتبوي�ون والمرشف�ون بإيم�ان ق�وي،
مش�ددين عىل رضورة الوقوف يف وجه العُـ ْدوَان
مهما كانت التحديات.
ويؤكد األس�تاذ محمد الغوي�دي مدير مكتب
الرتبية بمديري�ة الوحدة بأمانة العاصمة أن هذه
األي�ام ه�ي اس�تثنائية ومش�هودة للـيَـمَـنيين
كافة ،فالعُـ ْدوَان الس�عودي األمريكي المشهود
ل�ه بقت�ل األطف�ال والنس�اء والفت�ك بالمدنيين
َ
برس�ائل
وتدمي�ر المدارس ،يقابله الـيَـمَـنيون
متع�ددة بأنهم ش�عب عظيم يمارس�ون التعليم،
وأنهم شعب علم وحكمة رغم محاوالت العُـ ْدوَان
إفش�ال العملية التعليمية نتيجة التحليق المكثف
للطيران.
ويقول الغويدي لـ «صدى المسيرة» الطالب
توجه�وا من�ذ الي�وم األول وه�م يحمل�ون يف

أنفس�هم يمن فيه الطموح وأن الطالب بمجيئهم
إىل االمتحان�ات واىل لج�ان االختب�ارات النهائية
أوصلوا عدة رسائل إىل المعتدين بأنهم صامدون
وَأن أقالمه�م ه�ذه أن ش�اء اهلل س�تكون أكث�ر
إيالما ً ألعدائنا ،ألنهم س�يتجهون إىل نسب علمية
مرتفعة.
م�ن جانبه يقول األس�تاذ خالد عب�ده جبارة
مدي�ر مرك�ز االختبارات يف مدرس�ة اب�ن ماجد
«الـيَـمَـني�ون َدائما ً صام�دون صابرون ثقتهم
باهلل قوية يش�قون طريقهم بكل ثقة ،وهو دليل
عىل أن الش�عب الـيَـمَـني ش�عب مكافح طموح
وأنه بإذن اهلل سينترص عيل المعتدين الذين قربت
نهايته�م وس�تكون نهايته�م عىل أي�ادي أبطال
الـيَـمَـن».
أما األس�تاذة أحالم الحيفي إحدى مدرس�ات
مدرس�ة الزبي�ري فقالت :إن مج�يء الطالب إىل
لج�ان االختب�ارات به�ذا اإلقبال رغم م�ا تمر به
ٌ
لدلي�ل عىل حرص
البل�د من عُـ� ْدوَان وحص�ار
الطال�ب الـيَـمَـن�ي َدائم�ا ً وأب�دا ً على مواجهة
أي�ة مش�اكل ..موضح�ة أن الطال�بَ الـيَـمَـني
ه�و طال�بٌ صامد وال يتأث�ر فيه أي عُـ� ْدوَان أ َ ْو
أي اس�تهداف ،فالطلاب الي�وم حريص�ون عىل
استكمال دراستهم.

ُ
ه�ذا هو املفرتض أن تتحي�د هذه املواقع وكل
املواق�ع املدني�ة وهن�اك قواع�د عربي�ة وقواعد 
ْ
إس�ـلاَ مية حت�ى يف الح�روب الت�زم فيها صالح
الدي�ن وهو يح�ارب أع�داءه ،فم�ا بال�ك عندما
يختل�ف املس�لمون فيم�ا بينه�م ول�م ن ُك�ن قد 
افرتقن�ا ،لكن ه�ذا العُ ْ
ـدوَان األمريك�ي أوّ الً الذي
يري�د أن يضمن أمن وسلامة إرسائيل كان ال بد 
من أن يدق طبول الح�رب يف ُك ّل املنطقة العربية
ولذل�ك اليوم أنت تالحظ ش�عوبَ  العالم يف قارات
العالم آمنة إال يف منطقتن�ا العربية ،تدق ُك ّل يوم 
وال ذن�ب له�ا إال أن توف� َر األمن والسلامة لهذه
َ
الدولة البغيض�ة العنرصية التي احتلت أرضنا يف
فلسطني ،إذ  ُكلُّ هذه الحروب التي تدق طبولها يف
الـيَـمَ ـ�ن أ َ ْو س�وريا أ َ ْو يف العراق أقول لكل بقية
ال�دول إنه�ا ال زالت بحس�ب األجن�دة األمريكية
يف ال�دور لكن مت�ى دورها ال نعلم�ه نحن ولكن
يعلمون�ه أصح�اب األجن�دات أنفس�هم حينم�ا
يمزق�ون هذه األم�ة إىل دويالت صغيرة وتنهب
خرياته�ا وثرواتها ثم بعد ذلك يصري أمن إرسائيل
واقعاً وتقوم إرسائيل دولتها من النيل إىل الفرات
ومن ال يع�رف ذلك فإنه يف الكنيس�ة اإلرسائيلية
كقولنا مجلس الشعب أ َ ْو مجلس النواب مكتوب
بالحرف الواض�ح والرصيح «دولت�ك يا إرسائيل
من النيل إىل الفرات».
والحقيق�ة فإن هذا العُ ـ�دْوَان ليس له مربر
ونحن لم نعت ِد عىل ش�قيقتنا السعودية وال عىل
أي�ة دولة من الدول العربي�ة لكن حينما تختلق 
املربرات وربما األجندة مس�تعجلة إلقامة دولة
إرسائي�ل الكبرى كان ال ب�د م�ن ق�رع طبول
الحرب يف ُ
ك ّل منطقة من مناطق هذه األمة التي
تمتد مس�احتها من املحيط العرب�ي إىل الخليج
العربي.
   قب�ل الب�دء يف امتحان�ات الش�هادتني 
األساس�ية والثانوي�ة عم�د الطيران الس�عودي
األمريك�ي إىل تكثي�ف الغ�ارات الجوي�ة يف ع�دد 
م�ن املحافظ�ات ..هل يعترب ه�ذا ضمن مرشوع
سعودي ملحاربة التعليم يف الـيَـمَ ـن؟
ـدو َ
دعن�ا نقول إن العُ ْ
َان هو أصالً بكل جوانبه
غريُ س�وي وغري س�ليم ،وتكثيف هذه الغارات يف
هذه الفرتة طبعاً ليس لديَّ أبعا ٌد عس�كرية ،لكن
أرى أن هن�اك مرشوع�اً لتدمير البن�ى التحتي�ة
وإلفقار الـيَـمَ ـن إىل أبعد مس�توى ،ونحن نقول
إن الش�عب الـيَـمَ ـني ال زال ش�عباً أصيالً يقاتل
دفاعا ً ع�ن أرضه ،صحي�ح هناك محاولة لش�ق 
ُ
صفه لكن أن أثق أن الش�عبَ  الـيَـمَ ـني سيلتقي
ُ
جَ ميع�ا ً
 وس�يعرف الجمي�عُ أن عدوَّه�م واح�د 
وأن املس�تهدف هو هذا الش�عب أرضاً وإنس�اناً،
واألوىل باألم�ة أن تث�ور عىل نفس�ها ال أن تنتظر
م�ن اآلخري�ن أن يث�وروا ويدافع�وا عنه�ا ،وأن�ا
أعتق�د أن الش�عوب من خلال اإلعالم املس�يطر
علي�ه الع�دو الصهيون�ي وال�ذي نق�ل ع�ن هذه
األمة أنها مستوحشة وش�اهدوا بأم أعينهم عرب
الفيديوه�ات وعبر وس�ائل األخبار كي�ف يذبح
بعضنا البعض وكيف يس�لخ بعضنا بعضاً وكيف
يحرق بعضنا بعضاً فربما وصل إليهم أنهم هؤالء
يستحقون الفناء وال يستحقون البقاء.
  ولكن برأيك ما هي املعالجات التي ستقوم 
به�ا الوزارة للمناطق املنكوب�ة وغري القادرة عىل
ْ
حضور االختبَــارات؟ ,وم�ا هي املعالجات بحق 
النازحني؟
ْ
يف وس�ط االختبَــارات
الي�وم نح�ن أصبحن�ا
وق�د  حددن�ا ه�ذه املعايير  مس�بقاً وجعلن�ا
الجمهوري�ة الـيَـمَ ـني�ة مرك�زاً واحداً؛ تس�هيالً
ألبنائنا النازحني والنازحات الذين لم يس�تطيعوا 
ْ
يقدم�وا اختبَــاراته�م يف مناطقهم؛ بس�بب
أن
العُ ْ
ـدوَان الظالم أ َ ْو بس�بب االقتتال الشديد داخل
املناط�ق ،فيس�تطيع ُك ّل طالب وطالب�ة أن ينزح
إىل امل�كان اآلم�ن ،ه�ذا أوّالً ،أيْض�اً وضعن�ا دورا ً
تكميلي�ا ً ْ
 الختبَــ�ار الذين لم يتمكن�وا من إجراء
ْ
االختبَــارات يف هذه املرحلة.
وهذه املعالجات كانت مدروس�ة ومحس�وبة،
والفض�ل الكبري بعد اللـ�ه لقيادات ه�ذه الوزرة 
وكوادرها وتب�ادُل اآلراء واملش�اركة أيْضا ً يف مثل
ً
ٍ
 فردية.
قرارات
هذه القرارات فلم تكن
  رس�التكم ألبنائكم الطالب يف هذه املرحلة
يف ختام هذا الحوار؟
رس�التي للطالب بأن يذهب�وا مطمئننيَ ،
 و ُك ّل
هدفه�م أن يحقق�وا أعىل الدرج�ات لكي يخدموا 
وطنَهم يف املستقبل ،وَأن يضعوا أمامهم مستقب َل
هذا الوطن والذي ال يتم إال بالعلم واملعرفة.
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هيومن رايت�س ووت�ش تدعو لت�شكيل جلنة حتقيق دولية و�إنقاذ ال�ضحايا

القنابل العنقودية السعودية األمريكية ..خطر مضاف على المدنيين في صعدة وحجة
 -أحمد داوود:

َ
مستمرٍّ وخـاصَّــة
مأسا ُة املدنيني يف تزايُ ٍد
يف محافظتَ�ي صع�دة وحج�ة ،والس�بب هو 
تم�ادي العُ ْ
ـ�دوَان الس�عودي األمريك�ي يف
القص�ف الوحشي بمختلف األس�لحة ومنها
القنابل العنقودية.
ُ
ويرق�د الح�اج إبراهيم واألل�م يعترصه يف
إحدى مستش�فيات محافظة حج�ة ،بعد أن
بترت قدم�اه وتوزعت الش�ظايا على أجزاء
متفرق�ة من جس�مه نتيج�ة انفج�ار قنبلة
عنقودية يف مزرعته.
وعرضت قناة الـيَـمَ ـن الفضائية مشا َ
هد
للحاج إبراهيم وهو يكتوي من األلم ،متحدثا ً
ع�ن معاناته مع هذا الخط�ر القاتل الذي بدأ 
يفتك باملدنيني يف حجة.
وبجوار الحاج إبراهيم يرقد طف ٌل صغري يف
الثامنة من عم�ره ،ال يتوقف عن الرصاخ وال 
يري�د أن يهدأ ..إنه األلم يخترق ُك ّل مفاصله
وجس�ده ..وتع�ود ب�ه الذكري�ات إىل الي�وم 
املش�ؤوم ال�ذي أصيب في�ه ،حين كان يلهو 
ويلعب مع أصدقائه وفجأة رأى جسماً غريبا ً
فس�ارع اللتقاطه وما ه�ي إال لحظات حتى
انفج�ر به ..وصب�ي يف عمره ال يع�ي ما هي
القنابل العنقودية وما مخاطرها..
وتشيرُ التقارير الطبية يف محافظة حجة
إىل أن عدد الذين استش�هدوا ج�راء العُ ْ
ـدوَان
الس�عودي الغاش�م منذ بدايته تجاوز خمس 
ٌ
حاالت كثرية من هؤالء هم من
مائ�ة مواطن،
النس�اء واألطف�ال ،فيما هناك ع�دد كبري من
املصابني متوزعون عىل عدد من املستشفيات
والتي تفتقر أيض�ا ً إىل األدوية والعالج وأيضا ً
الك�وادر ،وعدد غري قليل م�ن هؤالء املصابني 
أجس�امهم محرتق�ة والبع�ض ل�م يتمك�ن
األطباء من إيجاد عالج لهم ،ما يدل عىل أنهم
تعرضوا للقصف من أسلحة محرمة.
وعرضت قناة املسيرة الفضائية قب َل أيام 
تقري�را ً من مديري�ة باقم الحدودي�ة ،وقنابل
متع�ددة وكثرية ملقية عىل م�زارع املواطنني 
ويف مس�احات كبرية ،ونقل�ت القناة يف تقرير
مراس�لها هم�ومَ املواطنين املتضاعفة جراء
ه�ذه القناب�ل ،فهم لم يس�لموا م�ن القصف
اللعين الذي دمَّ ر مس�اكنهم ومزارعهم حتى
تضاعف�ت املح�ن به�م بإلق�اء ه�ذه القنابة
الغريبة.
وليس�ت مج�رَّد قنبل�ة أو اثنتين ،بل هي
قناب�ل باملئ�ات ،وخط ُره�ا بالفعل ق�د انتقل
إىل األطفال ،فمنهم مَ ن استش�هد ومنهم من
تعرض لش�ظايا والبعض اآلخر ما يزال حذرا ً
يف التعامل معها.
ي�درك األطف�ال جي�دا ً يف ه�ذه املنطقة أن
األجس�ام الغريبة هي قنابل عنقودية ..وهم
حذرون تماما ً من االقرتاب منهاَ ..
خـاصَّــة
بع�د استش�هاد أصدقاء له�م كان�وا يلعبون
ويمرحون مع بعض حتى جاءت هذه القنابل
َ
فخطفت البسمة من وجوههم ورسقت املتعة
منهم.
ويروي أحد األطفال كيف استشهد صديقه
س�الم أثناء محاولة اللهو بهذه القنبلة وكيف
ُ
صديق�ه اآلخ�ر عيىس بش�ظايا هذه
أصي�ب

السعودية استخدمت على ما يبدو صواريخ محملة بذخائر عنقودية في ما ال
يقل عن سبع هجمات على محافظة حجة فقتلت وأصابت العشرات من المدنيين.
زارت هيومن رايتس ووتش أربعة مواقع في مديريتي حرض وحيران في حجة
ووجدت ذخائر صغيرة أو بقايا ذخائر عنقودية لم تنفجر
السلطات السعودية لم ترد على طلب مكتوب ُأرسل إليها يوم  18أغسطس
من هيومن رايتس ووتش لتوضيح مدى مسؤوليتها عن هذه الهجمات بالقنابل
العنقودية على محافظتي حجة وصعدة
القنبلة ،قائالً واألىس يتملكهُ « :ك ّل هذا بسبب
الس�عودية وأمري�كا ..يريدون قتلن�ا والفتك
بنا ..هم ال يريدون لنا الحياة».

هيومن رايتس ..شهاداتٌ
من قلب الحدث
وعىل الرغم من الوضع اإلنساني والصعب
للغاي�ة يف صع�دة وحج�ة ،ج�راء الوحش�ية
املفرطة للعُ ْ
ـدوَان إال أن الصمت الدويل ما زال
مطبقاً ..وحدها فقط منظمة هيومن رايتس 
َّ
زارت املنطقة ودقت جرس اإلنذار
ووت�ش من
ملا يج�ري هناك وأكدت يف أكث�ر من تقرير أن
الس�عودية تس�تخدمُ أس�لحة محرم�ة دوليا ً
وقنابل عنقودية يف صعدة وحجة.
وقب�ل أيام عرضت املنظم�ة تقريرا ً جددت
فيه اتهامها للسعودية بقتل األطفال واملدنيني 
بذخائ َر عنقودية محظورة صنعتها أمريكا.
وتشيرُ املنظمة يف تقريرها الحديث إىل أن
أفر َ
اد قبيلة آل هياش كانوا يسوقون أبقارهم
يف صب�اح ي�وم  14و 15يولي�و امل�ايض وذلك
ُ
بقرية القفل حني 
للرعي يف الحق�ول املحيطة
شهدوا هجوما ً بذخرية عنقودية.
 وتبعُ د ُ
ُ القفل نحو  13كيلومرتا ً إىل الشمال
الرشقي من ح�رض ،وهي مدين�ة يف مديرية
باالس�م ذات�ه ،تبع�د أربعة كيلومترات فقط
ع�ن ح�دود الـيَـمَ ـ�ن م�ع اململك�ة العربية
السعودية.
 وقال عزيز هادي مطري هياش 15 ،عَ اماً،
لـ هيومن رايتس ووتش« :كنا ال نزال قريبني 
م�ن املن�زل حين انفج�ر ص�اروخ يف الجو..
وس�قطت ذخائر (ثانوية) من حوله ،وسقط
اثنت�ان بالق�رب م�ن منزلنا يف حني س�قطت
الذخائر األخرى يف جميع أنحاء القرية .إحدى
الذخائ�ر انفجرت وما زالت األخرى يف مكانها
لم تنفجر».
وأدّت الذخيرة الثانوي�ة الت�ي انفج�رت
بالقرب م�ن منزل األرسة إىل إصابة خالد18 ،
عَ اماً ،شقيق عزيز بإصابات يف الرقبة أفضت
إىل وفات�ه ،وأصي�ب عزي�ز وثالث�ة م�ن أبناء
عمومته.
 وقالت هيومن رايت�س ووتش إنها قابلت
عزي�ز وأبناء عمومت�ه الثالثة يف مستش�فى
مدين�ة حج�ة ي�وم  24يولي�و ،حي�ث كان�وا 

يتلقون العالج إلصاباتهم .وقال عزيز إنه قتل
يف الهجوم أيضا ً  30رأس غنم وكذلك أبقارهم.
وق�ال رسيع محمد هي�اش 24 ،عَ اماً ،ابن
عم عزيز :إن الذخرية الثانوية التي لم تنفجر
يف حج�م زجاج�ة دواء صغيرة وبها رشيط
أبيض ،وقال إنه شاهد نحو عرشة ذخائر من
هذا النوع لم تنفجر يف املنطقة.
وقال أحد سكان قرية مجاورة :إن خمسة
ُ
قري�ة القفل.
أش�خاص ُقتلوا يف هج�وم عىل
ولعله كان يشري إىل هجوم الذخرية العنقودية
نفس�ه؛ ألنه ذكر من ضمن الضحايا أس�ماء
أف�راد أرسة مطير ،وهو اس�م منتشر يف آل
هياش ،لكنه لم يستطع تذكر التأريخ.
س�كان يف مالوس ،إحدى ق�رى عزلة الفج
بمديرية ح�رض روَوا أيضاً لـ هيومن رايتس 
ووت�ش «إنه قبي�ل منتصف ليل الس�ابع من
يوني�و ،اس�تخدمت الذخيرة العنقودي�ة يف
هجوم عىل القرية».
 وتق�ع مالوس على بع�د  30كيلومرتا ً إىل
الشرق من بلدة حرض وخمس�ة كيلومرتات
إىل الجنوب م�ن حدود الـيَـمَ ـ�ن مع اململكة
العربية السعودية.
وقابلت هيومن رايتس ووتش َ 11ش�خصا ً
من س�كان مالوس ،منهم خمس�ة أصيبوا يف
الهجوم ،يف مخيم للنازحني يف مديرية حريان.
وذكر سكان مالوس أسماء سبعة من سكان
القرية ،منهم ثالث�ة أطفال ،قتلوا يف الهجوم،
وأسماء  17آخرين أصيبوا يف الهجوم.
وق�ال محم�د املرزوق�ي 30 ،عَ ام�اً ،الذي
يبي�ع القات يف مال�وس إنه نظر م�ن النافذة 
بعد أن س�مع أص�وات انفج�ارات يف القرية:
«رأي�ت قنبل�ة تنفج�ر يف الجو وتنث�ر الكثري
م�ن القناب�ل الصغرية ،ثم طرحن�ي االنفجار
أرض�اً ،فقدت الوع�ي ونقلني ش�خص ما إىل
املستشفى مصابا ً بحروق وإصابات يف كعبي
قدم�ي ،وإصاب�ة بش�ظية يف الجان�ب األيرس 
من جس�دي ،كما أصيب اثن�ان من أطفاله يف
الهجوم.
كما قابلت هيوم�ن رايتس ووتش فاطمة
إبراهي�م املرزوق�ي ،التي أصيبت يف س�اقيها
جراء الهجوم .وعىل الرغم من إجراء عمليات
عدي�دة لها إال أنه�ا ال تس�تطيع امليش ،وكان
يحملها شقيقها يحيى إبراهيم املرزوقي22 ،
عَ اماً ،الذي أصيب هو ،أيضاً ،يف الهجوم.

وق�ال محمد س�ويد املرزوق�ي 70 ،عاماً:
«كن�ت نائما ً عىل بُع�د أمتار قليل�ة من محل
َ
حني س�معت أصوات
البقال�ة اململ�وك البني
انفج�ارات ،نهضت ورأيت املح�لَّ يحرتق ،ثم
رأي�ت نريانا ً مش�تعلة ودخان�ا ً يف مواقع عدة 
يف القري�ة ،وفهمت أن القري�ة كلها تعرضت
للهجوم».
وقال س�كان القرية :إن ذخريتني ثانويتني 
على األقل لم تنفجرا ،عُ ث�ر عىل إحداهما عىل
إحدى الطرق ،واألخرى معلقة يف فرع شجرة.
ويف مخيّ�م مخص�ص للنازحين يف بن�ي
حس�ن ،اطل�ع أح ُد س�كان مال�وس ،هيومن
رايتس ووتش ،عىل قطع�ة رشيط أبيض من
ذخيرة ثانوي�ة إم  77وجده�ا يف القرية بعد 
الهجوم.
وق�ال ع�ادل حس�ن 15 ،عَ ام�اً ،وهو من
س�كان دغيج لباحثي هيوم�ن رايتس ووتش
الذي�ن زاروا القري�ة ي�وم  27م�ن يولي�و :إن
الهجوم وقع يف الس�اعة الواح�دة ظهراً ،قبل
أقل من شهر من تأريخ الزيارة.
 وق�ال إن عشرة أش�خاص ُقتل�وا ج�راء
الهج�وم وجميعُ هم من املدنيين ،وأصيب 30
آخرون.
 وذكر أس�ماء خمس�ة من الشهداء ،منهم
ثالث س�يدات ،لكنه ق�ال إنه ال يس�تطيعُ أن
ُ
يح�دد هوية الضحاي�ا اآلخري�ن ،ومعظمهم
جاء إىل دُغيج نازح�ا ً من مناطق أخرى جراء
الرصاع.
وقالت عاملة خدمات طبية يف مستش�فى
مدين�ة ح�رض :إن الذخائ�ر العنقودي�ة
اس�تخدمت ُ
يف هجُ وم عىل الج�زء الغربي من
املدين�ة يف  25م�ن يولي�و ،واطلع�ت هيومن
رايت�س ووتش عىل ص�ور فوتوغرافية الثنني 
من ذخائ�ر إم  77التي لم تنفجر ،قالت إنهما
وجدت�ا يف املنطق�ة الت�ي تعرض�ت للهجوم.
وقال�ت العاملة الطبية :إن الذخائر س�قطت
على ج�زء كبير م�ن املنطق�ة الت�ي تحيط
بالطريق املؤدي إىل مدينة ميدي الساحلية.

 7هجمات بصواريخ عنقودية
والقناب�ل العنقودي�ة ال تتس�بب يف قت�ل
أو إصاب�ة الن�اس أثناء الهجوم فحس�ب ،بل
تس�تمر الذخائ�ر الصغيرة الت�ي ل�م تنفجر
يف القت�ل بع�د مرور وق�ت طويل م�ن وقوع

الهجوم.
ِ
قوات
وقال�ت هيوم�ن رايتس ووت�ش :إن
تحالف العُ ْ
ـ�دوَان الذي تقوده اململكة العربية
َ
يبدو صواريخ
الس�عودية اس�تخدمت عىل ما
محمل�ة بذخائ�ر عنقودية ،يف م�ا ال يقل عن
س�بع هجم�ات على محافظة حجة ش�مايل
الـيَـمَ ـ�ن ،فقتل�ت وأصاب�ت العشرات من
ّ
املدنيني ونفذت هذه الهجمات يف الفرتة ما بني 
ً
موقعة خسائ َر
أبريل ومنتصف يوليو ،2015
يف صفوف املدنيني أثن�اء الهجوم وأيضاً فيما
بع�دُ ،حين التقط املدني�ون الذخائ� َر التي لم
تنفجر ،فانفجرت فيهم.
ودعت هيومن رايتس ووتش دو َل العُ ْ
ـدوَان
َ
تتوق�ف ف�ورا ً ع�ن اس�تخدام الذخائ�ر
أن
العنقودي�ة التي توق�ع أرضاراً ال مفرَّ منها يف
صف�وف املدنيني ،مش ً
نَّ
يتعي عىل
يرة إىل أن�ه
مجلس حقوق اإلنس�ان التاب�ع لألمم املتحدة 
أن يش� ّك َل لجنة تقّص�يّ حقائ�ق للتحقيق يف
هذه االنتهاكات الخطرية.
ويف يولي�و امل�ايض ،زارت هيوم�ن رايتس 
ووتش أربع�ة من مواقع الهجمات الس�بعة،
والت�ي يق�ع جميعُ ه�ا يف مديريت�ي ح�رض
وحريان يف محافظة حجة.
 ويف ُك ٍّل منه�ا ،وج�دت هيوم�ن رايت�س 
ووت�ش ذخائ� َر صغيرة ،أو  بقاي�ا ذخائ�ر
عنقودية لم تنفجر.
َ
مناطق
ووق�ع العدي ُد من هذه الهجمات يف
ُ
ز املدنيني أو بالقرب منها ،ما يشري إىل أن
تمر ُك
هذه الهجمات الصاروخي�ة ذاتها ربما تكون
ُ
قد ش�نت بطريقة عش�وائية غري مرشوعة يف
انتهاك لقوانني الحرب.
وبن�ا ًء على فح�ص بقاي�ا ه�ذه الذخائر،
ح�ددت هيومن رايت�س ووتش أن األس�لحة
املس�تخدمة يف جميع هذه الهجمات الس�بعة
ه�ي صواري�خ عنقودي�ة م�ن ط�راز إم 26
أمريكي�ة الصن�ع تطل�ق م�ن األرض ،ويت�م
ُ
إطالق الصواريخ العنقودية إم  26عن طريق 
ّدِ
 االنطلاق (راجمة
ع�د
مت
نظ�ام الصواري�خ
ِ
ِ
الصواريخ) إم  ،270الذي يحمل  12صاروخاً،
أو ع�ن طريق نظام صواريخ املدفعية رسيعة
الحركة إم  ،142الذي يحمل ستة صواريخ إىل
مدى يرتاوح من  10إىل  32كيلومرتاً.
ً
وأش�ارت املنظمة إىل أن صحفيا ً
س�عودية
ً
 فوتوغرافية عىل مواقع التواصل
نَشرَ َ ص�ور ًة
االجتماع�ي لص�اروخ إم   26ل�م ينفج�ر
ويحت�وي عىل ذخائ�ر ثانوي�ة إم  77قال إنه
التقطها يف منطقة جيزان السعودية املتاخمة
للحدود الـيَـمَ ـنية ،زاعماً أن الجيش واللجان
الش�عبية هي من أطلقته ،لكن الصورة بيّنت
كم�ا تق�ول هيومن رايت�س ووت�ش أن جُ زء
الدف�ع يف الصاروخ مفق�ود ،ما يُشيرُ إىل أن
الصاروخ أصابه العط�بُ بعد أن أُطلق .ولهذا 
فم�ن غري املمكن تحديدُ ه�دف هذا الصاروخ
اعتمادا ً عىل املوقع وحده.
وأضافت املنظمة أن الس�لطات السعودية
مكتوب أُرس�ل إليها يوم 18
لم ترد عىل طلب
ٍ
أغسطس من هيومن رايتس ووتش لتوضيح
مَ دَى مسؤوليتها عن هذه الهجمات بالقنابل
العنقودية على محافظتَي حج�ة وصعدة يف
بالدنا.

( ددعلالاا
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مذبحة جديدة للعدوان في حجة 30 ..شهيدًا وجريح ًا في قصف
سعودي متوحش على مصنع لتعبئة المياه بمدينة عبس
 متابعات:استشهد أكث ُر من  14مواطناً وجرح
أكث�ر م�ن  15آخري�ن ،إثر اس�تهداف
طيران الع�دو الس�عودي األَمريك�ي
الغاش�م ملصنع مياه معدني�ة بمديرية
عبس بمحافظة حجة ،أمس األحد.
مص�ادر محلي�ة بحج�ة أك�دت أن
َ
طيران الع�دو ش�ن سلس�لة غ�ارات
أخ�رى على معس�كر الل�واء  25ميكا
بمديري�ة عب�س وغ�ارات أخ�رى عىل
مف�رق املديرية ،إضافة إىل تدمري املعهد 
التقني بمديرية عبس بعدد من الغارات
العُ ْ
ـدوَانية.
وواص�ل العُ ْ
ـ�دوَا ُن الس�عودي
األَمريكي توحشه باس�تهداف املدنيني 
َ
حج�ة وخاصَّـة يف املناطق 
يف محافظة
الحدودي�ة ،حي�ث استش�هد  مواط� ٌن
وأصي�ب اثن�ان آخ�ران ج�راء قص�ف
طريان العُ ْ
ـ�دوَان الس�عودي األَمريكي
ي�وم الجمع�ة على مزرع�ة الهمداني
بعُ زل�ة بن�ي حس�ن بمديري�ة عب�س 
باملحافظة.
كما استش�هد  5مواطنين وأصيب
آخ�رون بغ�ارة لطيران العُ ْ
ـ�دوَان
السعودي اس�تهدفت سيارة تقلهم بني 
حرض واملالحيط يوم الجمعة املاضية.
وتزامنت هذه الغ�ارات مع القصف
املدفع�ي والصاروخي من مواقع العدو 
الس�عودي للمناطق والقرى والخطوط
العامة املحاذية للحدود مع السعودية،
حيث قصف الع�دو بعرشات الصواريخ
وقذائ�ف املدفعية مناط�ق متفرقة من
مديري�ة رازح والظاه�ر وش�دا ومنبه
ومناط�ق أخ�رى يف محافظ�ة صعدة،
إضاف�ة إىل قص�ف مناط�ق امل�زرق
وحرض ومناطق أخرى يف حجة.

إستشهاد مواطن وزوجته في قصف لطيران
العدو على قرية منطرح بحذران تعز
 متابعات:استش�هد مواطن�ان ج�راء قصف طيران العُ ْ
ـ�دوَان الس�عودي
األَمريك�ي الغاش�م ي�وم الجمع�ة املاضي�ة قري�ة منط�رح بحذران
محافظة تعز.
واس�تهدف طيرا ُن العدو منزل املواطن محمد ياسين ،ما أدى إىل
استشهاده وزوجته وتدمري البيت بشكل كامل.
وتعرض�ت محافظة تعز يف الفرتة األخيرة لقصف عنيف تركز يف
قصف األحياء واملناطق السكنية اآلهلة بالسكان كان آخرها املذبحة
الش�نيعة لطيران العُ ْ
ـ�دوَان الس�عودي األَمريك�ي يف منطقة صالة
قبل أس�ابيع ،ما أدى إىل استش�هاد أكثر من سبعني مواطناً وإصابة
العرشات.

قصف وحشي في حجة لمصنع خاص بمياه الشرب راح ضحيته العشرات

العدوان يستهدف حي ًا سكني ًا في بيت بوس بأمانة العاصمة
 خاص:وكث�ف الطريان الس�عودي األمريكي من
غارات�ه على أمان�ة العاصمة خلال األيام 

املاضية ،مس�تهدفا ً منطق�ة النهدين وجبل
النهدين بعدد من الغارات.
وقص�ف الطريان الس�عودي ي�وم أمس 
حي�ا ً س�كنيا ً يف منطق�ة بيت ب�وس بأمانة

العاصم�ة ،م�ا أدى إىل استش�هاد أحد املارة 
وإصاب�ة  4آخري�ن يف جريم�ة متوحش�ة
تضاف إىل سلسلة جرائم العدوان السعودي
األمريكي.

استهداف األحياء السكنية اآلهلة بالسكان في حي بيت بوس بأمانة العاصمة

قصف هو األعنف على محافظة إب واستشهاد  10مواطنين بينهم  4نساء وطفل
 متابعات:َش�نَّ طريا ُن العُ ْ
ـدوَان الس�عودي األَمريك�ي خال َل الثالثة
ً
ٍ
مكثفة على محافظ�ة إب ،يف تطور
األي�ام املاضية غ�ارات
الف�ت هو األعنف منذ بداية العُ ْ
ـدوَان عىل بالدنا يف  26مارس
املايض.
واس�تهدفت الغارات من�زل اللواء محمد الس�نباني الذي
قضى مع عدد من أفراد أرسته يف جبل ربي ،كما اس�تهدفت
مدرس�ة  26س�بتمرب ،ما أدّى إىل استش�هاد طفلين وامرأة 
من األرسة نفس�ها ،باإلضافة إىل ام�رأة أخرى أثناء مرورها
بالقرب من املدرسة.
وه�زت ه�ذه الغ�ارات محافظ�ة إب بأكمله�ا؛ كونه�ا
اس�تهدفت من�ازل مدنيين وه�م يف بيوتهم آمنين بغارات

وحشية تتناىف مع ُك ّل القيم والعادات اإلنسانية.
كما ش�ن طريان العُ ْ
ـدوَان السعودي الغاشم يوم الجمعة
املاضي�ة غارات جوي�ة عىل إح�دى التالل املرتفعة بش�ارع
الثالثني بمديرية الظهار باملحافظة.
وق�ال مدي�ر ع�ام رشط�ة محافظ�ة إب العمي�د محمد 
الش�امي :لم يس�فر عن هذه الغ�ارة أية ضحاي�ا يف األرواح
واملمتلكات ،فضالً عن أن هذا العُ ْ
ـدوَان يأتي يف إطار التخبط
والغطرسة غري املربرة وغري املقبولة من قبل الدول املشاركة
يف عُ ْ
ـدوَانها عىل الـيَـمَ ـن بقياده نظام آل سعود.
وق�ال :إن فرق اإلنقاذ واملواطنين تمكنوا يف وقت متأخر
من مساء الجمعة من انتشال جثتي إحدى النساء مع ولدها
الش�اب نتيجة تدمري العُ ْ
ـدوَان السعودي ملنزلهم واستشهاد 
جميع مَ ن كانوا بداخله.

واس�تمرت جُ ث َ ُ
�ث املواطنين لس�اعات طويل�ة حتى تم
انتش�الها من بني األنقاض ،معظمُهم من األطفال والنساء،
وظلت فرق اإلنقاذ حتى س�اعات متأخرة من مساء الجمعة
حتى تمكنوا من انتشال الضحايا.
كما استش�هد أربع�ة وجرح آخرون يف اس�تهدف طريان
العُ ْ
ـ�دوَان الس�عودي األَمريك�ي بعدد من الغارات معس�كر
األمن املركزي بمفرق جبلة.
ويعد ه�ذا هو الهج�وم األعنف يف محافظ�ة إب منذ بدء
العُ ْ
ـدوَان السعودي األَمريكي عىل بالدنا يف  26مارس املايض،
وج�اءت ه�ذه الغ�ارات يف ظ�ل مح�اوالت من قب�ل مرتزقة
الرياض للس�يطرة عىل مناطق يف محافظة ،حيث تأتي هذه
الغارات تار ًة مساندة لهؤالء املرتزقة وتارة أخرى مستهدفة
منازل املواطنني.

طيران العدوان يجدد قصفه لمدرسة الشيماء للبنات بالحديدة واستشهاد رجل وامرأة
 متابعات:كثّ�ف العُ ْ
ـ�دوَا ُن الس�عودي األَمريك�ي م�ن غارات�ه عىل
محافظ�ة الحدي�دة خالل األي�ام الثالثة املاضية ،مس�تهدفا ً
املنشآت التعليمية ومنازل املواطنني واملنشآت الحكومية.
وجدد طريان العُ ْ
ـدوَان السعودي األَمريكي مساء السبت
امل�ايض غاراته عىل ع�دة مناطق متفرق�ة باملحافظة ،حيث
اس�تهدف محط�ة وقود ومن�زال ً يف مديرية بي�ت الفقيه ،ما
أدى إىل استشهاد وإصابة عدد من املواطنني وخسائر مادية
كبرية.
ـدوَان غارة اس�تهدفت حوشاً واقعا ً
كما ش�ن طريان العُ ْ
بالقرب من مصنع يماني يف كيلو  16يف الجهة الجنوبية من
مدينة الحديدة.
وكان العُ ْ
ـدوَان الس�عودي األَمريكي قد استهدف مناطق 

مختلف�ة بمحافظ�ة الحديدة مس�اء الجمعة بسلس�لة من
الغارات أسفرت عن إصابة  6أشخاص.
وجدد طريان العدو يوم الخميس املايض قصفه ملدرس�ة
ُ
حارة غلي�ل بمحافظة الحدي�دة ،بثالث
الش�يماء للبن�ات يف
غارات ،أدّت إىل استشهاد ش�خصني بينهم امرأة وإىل أرضار
ماديّة كبرية يف املباني.
كما ش�ن طريان العُ ْ
ـدوَان الس�عودي األَمريكي سلس�لة
غ�ارات متفرق�ة اس�تهدفت مناط�ق كيل�و  16والخمي�س 
بمديرية جبل راس ،والالوي�ة بمديرية الدريهمي ولم تحدث
أية إصابات ،يف وقت واص�ل الطريان خالل اليومني املاضيني 
التحليق املكثف يف سماء املحافظة.
واس�تهدف طريان العُ ْ
ـدوَان السعودي املنشآت التعليمية
يف عدة مديريات بمحافظة الحديدة (غرب الـيَـمَ ـن) مسببا ً
أرضارا ً تنوعت بني التدمري الكيل واألرضار الجزئية.

وتسبب العُ ْ
ـدوَان الس�عودي يف تدمري وإغالق  18منشأ ًة
تعليمي�ة منه�ا  10م�دارس ومجمعات تربوي�ة وذلك يف 10
مديريات فقط من مديريات محافظة الحديدة.
وطبق�ا ً إلدارة اإلعلام الرتب�وي هن�اك ف�إن العُ ْ
ـ�دوَان
الس�عودي ط�ال العدي�د م�ن مكات�ب الرتبي�ة ومخازنها يف
املحافظة.
ومؤخرا ً كش�فت وزارة الرتبي�ة والتعليم يف الـيَـمَ ـن عن
إغلاق  995مدرس�ة بس�بب العُ ْ
ـ�دوَان الس�عودي يف عموم 
محافظات الجمهورية.
وقصف طريان العُ ْ
ـدوَان السعودي أكثر من  325مدرسة
ومعهداً وكلية وجامعة ومؤسس�ة تعليمية حكومية وأهلية
من بينها  3مدارس و 4كليات تم قصفها والطالب يدرس�ون
فيه�ا ،وذلك من�ذ بدء العُ ْ
ـدوَان الس�عودي على الـيَـمَ ـن يف
مارس من العام الجاري.

تحليق مكثف للطيران التجسسي في سماء
مأرب والعدوان يدمر خزانات مشروع مياه
مجزر وجبل هيالن االستراتيجي
 متابعات:دمّ ر طريا ُن العُ ْ
ـدوَان الس�عودي األَمريكي ،يوم الس�بت ،خزانات
مشروع مياه مج�زر وجبل هيلان االستراتبجي بمحافظة مأرب،
وذلك بثالث غارات جوية أس�فرت عن تدمري املرشوع كلياً وخروجه
عن الخدمة.
يُذك�ر أن مرشوع خزانات مياه مجزر بلغت تكلفة إنش�ائه ثالثة
ماليين دوالر بدعم رشك�ة توتال للغاز املس�ال ويس�تفيد منه نحو 
خمسة آالف نسمة من أبناء املديرية.
وش�ن طريان العُ ْ
ـدوَان الس�عودي األَمريكي يوم الجمعة املاضية
َ
مناط�ق متفرقة بمحافظة
أكث�ر من عرش غارات جوية اس�تهدفت
مأرب منها منطقة ضوار والدش�وش برصواح بغارتني جويتني ،كما
شن س�ت غارات جوية عىل منطقتي املخدرة والس�حيل ،فيما ح ّلق 
طريان التجسس يف سماء املحافظة منذ الصباح.
ويوم الخميس املايض ش�ن طريان العُ ْ
ـدوَان الس�عودي األَمريكي
أكثر من  15غارة جوية استهدفت مناطق متفرقة يف محافظة مأرب
منها منطقة املنة بالفاو جنوبي املدينة بغارتني أس�فرت عن ترضر
عدد من املنازل.
كما ش�ن طريان العدو الس�عودي األَمريكي  15غارات جوية عىل
مناطق الجفينة والزور والس�ايلة والبلق يف محاولة إلس�ناد عنارص
القاعدة ومرتزقة العُ ْ
ـدوَان.

 9شهداء في قصف وحشي لطيران العدو على
عدد من القاطرات بمحافظتي عمران والبيضاء
 متابعات:واص َل العُ ْ
َ
ـدوَا ُن الس�عودي األَمريكي توحُّ َش�ه يف محافظة مأرب
خلال األيام الثالث�ة املاضية ،حيث اس�تهدف الطريا ُن ي�وم الجمعة
َ
َ
عمران وورش�ة
ش�احنة مي�اه جوار البنك املركزي يف مدينة
املاضية
صيان�ة قاط�رات بمنطق�ة بيت عامر ،م�ا أدى إىل استش�هاد طفلة
وإصابة آخرين بجروح.
وخ ّلف القصف خسائ َر مادية كربى يف املنازل واملمتلكات واملحالت
التجارية يف الشارع العام بمدينة عمران ،كما استهدف طريان العدو 
أَيْض�ا ً قاط�رة محملة باألخش�اب وأخ�رى محملة بالتم�ور واملواد 
الغذائية.
ويف سياق التوحش ذاته استشهد ثمانية أشخاص وأصيب آخرون
ج�راء غارة جوية لطريان العُ ْ
ـدوَان الس�عودي األَمريكي اس�تهدفت
ناقلة محملة بالدقيق يف مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.
وق�ال مص�در محلي بمحافظة البيض�اء :إن طيران العُ ْ
ـ�دوَان
السعودي األَمريكي َش�نَّ غارة جوية عىل قاطرة تحمل مادة الدقيق 
بمنطق�ة جه�ري بمديرية البيض�اء ،م�ا أدى إىل استش�هاد ثمانية
مواطنني كانوا عىل متنها.
كما ش�ن طيران الع�دو عدة غ�ارات جوي�ة عىل منطق�ة املاذن
بمديري�ة مكرياس وح ّل�ق يف أج�واء املحافظة وعدد م�ن مديرياتها
بشكل كثيف.
ولم يتوقف الطريا ُن الس�عودي األَمريك�ي عند هذا الحد بل قصف
ع�ددا ً م�ن مواق�ع الجيش واألم�ن بصورة يومي�ة بمدين�ة البيضاء
ومديريات الزاهر ومكرياس والطفة وذي ناعم والسوادية.

إستشهاد  12مواطنًا في قصف صاروخي ومدفعي للعدو السعودي على عدة مناطق بمحافظة صعدة
 متابعات:ٌ
مكوَّنة من  4أشخاص يف غار ٍة
استشهدت أرس ٌة
لطريان العُ ْ
ـدوَان الس�عودي األَمريكي ،أمس األحد،
عىل منزل أحد املواطنني يف منطقة وادي بني س�عد 
بمديرية ساقني محافظة صعدة.
كما ش�ن طريا ُن العُ ْ
ـدوَان  5غارات عىل منطقة
مران بمديرية حيدان وَ 6غارات استهدفت منطقة
آل مزروع يف الطلح بمديرية سحار.
ويف مديرية باقم الحدودية شن طريان العُ ْ
ـدوَان
الس�عودي األَمريكي  12غارة اس�تهدفت منطقتي

الحرف ومعايل ،وأدت إىل خسائر مادية كبرية.
وواص�ل العُ ْ
ـ�دوَان الس�عودي األَمريك�ي خالل
َ
اليومين املاضيين قص�ف العدي�د م�ن املناط�ق 
واملديريات الحدودية يف محافظة صعدة بالصواريخ
وقذائ�ف املدفعي�ة ،مس�تهدفا ً من�ازل املواطنين 
ومزارعهم وكذلك الطرقات والسيارات.
وتواص ُل طائرات العُ ْ
ـدوَان الس�عودي األَمريكي
َ
يومي استهدافها ملنازل املواطنني يف مديرية
بشكل
باق�م الحدودي�ة بمحافظ�ة صعدة ،حي�ث تحوّلت
األخرية إىل مُديرية منكوبة لم يبقَّ فيها إالّ الدّمار.
وش�نت طائرات العُ ْ
ـدوَان الس�عودي األَمريكي

عن�د الثالثة والنصف م�ن فجر ي�وم الجمعة ،عدّة 
غارات عىل س�وق آل حميدان بمحافظة صعدة ،ما
أسفر عن أرضار يف املحالت التجارية والسيّارات.
واستش�هد ثالثة مواطنني يوم الجمعة املاضية
بمدين�ة ضحي�ان بمحافظ�ة صعدة ج�راء قصف
طيران العُ ْ
ـدوَان الس�عودي وحلفائه سلس�لة من
الغارات الجوية عىل املدينة.
والش�هداء الثالثة ه�م من العاملين يف محالت
امل�واد الغذائي�ة استش�هدوا جراء قص�ف الطريان
السعودي األَمريكي بس�بع غارات عىل ثالثة منازل
يف املدينة أدَّت إىل تدمريها وترضر منازل مجاورة.

كم�ا َش�نَّ طريان الع�دو غارات على منزل أحد 
املواطنني بمنطقة آل مرغم بمديرية ساقني أدت إىل
ج�رح طفل وتدمري منزلني ،كما ش�ن طريان العدو 
الس�عودي الغاشم سبع غارات جوية عىل مديريتي
الظاه�ر وغم�ر ،محدث�اً أرضارا ً كبيرة يف من�ازل
املواطنني املتواضعة وممتلكاتهم.
وقصف العدو الس�عودي ي�وم الخميس املايض
بأكث�ر م�ن  100قذيف�ة على مناط�ق املجزع�ة
والخراش�يب والقم�ع وامللي�ل بمديري�ة كت�اف
الحدودية ش�مال رشق محافظة صع�دة ،كما ّ
نفذ
الع�دو قصفا ً صاروخي�ا ً مكثفا ً على مديرية باقم

الحدودية واملناطق املجاورة لها.
وش�ن طيران العُ ْ
ـ�دوَان الس�عودي األَمريك�ي
ي�وم الخميس املايض عرشات الغ�ارات الجوية عىل
ع�دة مناط�ق بمحافظة صع�دة مس�تهدفا ً مناز َل
املواطنني والس�يارات والطرقات العامة وش�بكات
االتص�االت ،حيث اس�تهدف بعدة غارات س�يارات
املواطنني يف مران.
كما اس�تهدف طريان العُ ْ
ـدوَان منازل املواطنني 
يف منطق�ة ده�وان بمديري�ة رازح ،م�ا أدَّى إىل
استش�هاد  5أش�خاص باإلضافة إىل تدمري عدد من
شبكات االتصاالت باملحافظة.
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كل الخيارات تؤدي
إلى النصر اليماني
أنس القاضي
ال����خ����روجُ
ال��ج��م��اه�يريُّ
اليماني األخ�يرُ
ضد ال��عُ
ْ
��ـ��دوَان
ال���س���ع���ودي
األمريكي يف ظل
الشهر السادس
للعُ ْ
ـدوَان ،ال  يُشريُ
َ
م��ن أن
إىل أق��لِّ 
الـيَـمَ ـن ما تزال
ً
صام ً
ُتماسكة
دة م
وق������ادرة  عىل
الحركة يف مرسح الحرب هذا ،وصناعة بطوالت
واقعية ،ما خط َر عىل خياالت السينمائيني ذَلك
 املهيب ُ
الخروج ُ
 املرافق لعمليات تقدُّم  كبرية  يف
ُ
جبهات أَراضينا املحتلة يف جيزان ونجران وعسري،
وإطالق َ
 املزيد  من صواريخ «سكود» لتصيب
َ
ُ
ُ
َ
ُ
أهدافها بدقه ،كلُّ هذا  يُشري إىل أن األفق اليماني
االجتماعي والعسكري والسيايس مفتوحٌ  لكل
الخيارات ،وأن الخيارات اإلسرتاتيجية التي لم
يُعلن رسميا ً بدئها ،والتي نشاهد  ُكلَّ يوم العمليات
ُ
املهَ ِيأَة لها ..إن هذه الخيارات حَ قاً ،إن لم يَ ُكف
العُ ْ
ـدوَان ،ستكو ُن آخر ما ذوق ُه آل سعود ،قبل أن
يَحِ ُّل ِبهمُ الوبال.
ُ
االنتص�ارات العس�كرية ،املتنامي�ة باط�راد يف
الحدود ،توس�ع من حركة الـيَـمَ ـن وآفاقهِ ،بقدر
م�ا تُضيّ�ق وتَ ُس�د عىل آل س�عود اآلف�اق ،كيف ال 
وه�م ب�دأوا العُ ْ
ـدوَان بأق�وى أس�لحة الدمار التي
يملكونه�ا ،وما زال�ت الـيَـمَ ـن تحتف�ظ بقوتها،
وتس�تخدمها تصاعدي�اً ،حت�ى يَق�ول ُ
 املعتدون ال 
ُ
املعتدى عليهم :متى س�تنتهي ه�ذهِ الحرب؟ ،هذ ِه
الحَ �رب ،التي تحرص آل س�عود ضم�ن خيارين ال 
ثالث لهما ،يف كِالَّ الخيارين نَح ُن مُنترصون.
الي�وم ليس أمام آل س�عود ،إال خي�اران ،إما أَن
َ
تعترف بالهزائم التي تتلقاها يف الحدود وتَ ُكف عَ ن
التغطية عليها ،وبموازاة هذه الفضيحة العسكرية
ألكث�ر ال�دول رشه�اً للسلاح فرتض�خ إليق�اف
العُ ْ
ـ�دوَان ،وبالتايل حل يمني يمن�ي يعالج قضية
ُّ
الس�لطة حس�ب مُخرجات الحوار وسقف الثورة،
وج�وار يمن�ي س�عودي ترضخ ب�ه ه�ذه اململكة
الرجعي�ة ،ومِ�ن ورائها أمريكا باس�تقالل وحرية
الـيَـمَ ـن ،ثم تعالج قضية اإلعمار وقضية الحدود 
التي هي قضية ثانية بعد قضية التحرر الوطني.
وإم�ا أن تَتعام�ى ه�ذه اململك�ة الرجعي�ة عن
التق�دم العس�كري ،وت�زداد إجراماً وتأليب�اً للدول
االس�تعمارية والرجعي�ة علينا وتواص�ل املعركة،
وقد تستصدر قراراً وتدخل من مجلس األمن تحت
البند الس�ابع –بتجاهل املوق�ف الرويس ،-وَحينها
س�تكون قواتنا الش�عبية  قد أصبح�ت يف الرياض
كواق�ع موضوعي مهيء ال تخيل ،ومَ هما اش�تدت
املعركة ،فقد نعود عرشات السنني إىل الوراء ،ونظل
نقاوم كشعب فيتنام والوس وكوبا وفنزويال حتى
ُ
كان هناك يشء
التحرر ،وقبل عرشات الس�نني م�ا
ذو ثق�ل اس�مه اململك�ة العربية الس�عودية ،التي
كان�ت مجرد بئر نف�ط حوله محط�ات ومطاعم
وبعير يرشبون بولها ،وما زال�ت كذَلك ،بينما قبل
آالف الس�نني كانت هن�اك حضار ٌة يمني�ةَ ،
ُ
خطَّت
َ
تأريخ مجدها ،بينما ال تزال السعودية
عىل الصخر
مكتوب�ة بلوح�ة مفاتي�ح إلكرتوني�ة يف البورصة
العاملي�ة ،ال يف الحض�ارة اإلنس�انية .فل�و قشرت
َ
«الس�عودية» لوجدت الصح�را َء كما
اإلس�فلت يف
َ
رفع�ت حص�ا ًة يف الـيَـمَ ـن
تركها أب�و لهب ،وإن
وجدت تحتها نقشا ً معينياً وسبئياً وحمريياً.
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الجنوب والتيه في السراب
حمود األهنومي
ال يشي ُر الوض ُع يف الجنوب أنه ذاهبٌ باتجاه االستقرار اإليجابي
َ
تحت الوَحدة العادلة أ َ ْو حتى االستقرار السلبي يف ظالل االنفصال،
ُ
العوام�ل والمتغيراتُ عىل األرض عىل م�ؤرشات خطيرة
بل ت� ُد ُّل
ّ
التش�ظي والتناحر ودخ�ول الجنوب يف منعطف خطير
تتجه نحو
يتّس�م بالعنف والصراع والالرؤية واالرته�ان لألجنبي الغازي
وضعف الحس الوطني التحرري.
يف آخ�ر األس�بوع المايض نرش أح�د ُكتاب القاع�دة يف الجنوب
ً
مقال�ة أوح�ت أن هناك ُّ
توف�زا ً وتوقعا بحدوث صدامات وش�يكة
بي�ن جماع�ة القاع�دة وحلفائها من جه�ة والتحالف الس�عودي
اإلمارات�ي م�ن جهة أخرى ،وهو أم�ر كان متوق َع الح�دوث لدينا
بمقتىض العوامل والمعطيات عىل األرض والتي تس�وق إىل نتيجة
س�يئة ،ال تبشرّ بخير ،وال تفيض إال إىل مزيد من االقتتال والتناحر
والتباين ،ه ّددت المقالة ق�وات التحالف بالذبح واألرس إن اتخذت
ق�رارا ً بمواجه�ة القاعدة ،األمر الذي يثبت أن ش�هر العس�ل بين
القاعدة وأخواتها يف الجنوب من جهة وقوات التحالف المعتدي عىل
الـيَـمَـ�ن من جهة أخرى قد أوش�ك على النهاية ،ويثبت أيض�ا ً مصداقية ما ردده
ُ
الجيش واللجان الش�عبية أن حربه يف الجنوب كانت ضد هذه الفئات العنفية التي ال
تؤمن باالستقرار وال باألوطان.
ت َّدع�ي القاعدة أنها تولت ِكْب�رْ مناهضة الجيش الـيَـمَـني واللجان الش�عبية يف
ً
اس�تجابة لرغبة الس�عودية وأمريكا وبتمويل التحالف
الجنوب ،والذي كان قد جاء
ومن خالل مدرعا ِته وقصفه الجوي والبحري المكثف ،وقد تحدث جالل بلعيدي يف
رئيس يف عملية مناهضة الجيش واللجان
وقت س�ابق عن مشاركة ميليشياته بشكل
ٍ
الشعبية يف الجنوب ،عازيا لها الدور األكرب واألول ،متهما أن هناك من يريد اقتطاف
الثمرة عىل حساب جهودها وإنجازاتها.
َ
القاعدة انتفخت كثيرا ً بدعم التحالف لعنارصها عىل األرض
ومما ال ش�ك فيه أن
بأن�واع مختلف ٍة من األس�لحة والمدرعات ،القاعدة التي س�لكت أس�لوب (التخا ُدم)
ٍ
بينها وبين قوات التحالف حيث هي خدمت التحالف السعودي األمريكي بعنارصها
ُ
التحالف بتزويدها باألس�لحة
وأفراده�ا على األرض لقتال أنص�ار اهلل ،وخدمه�ا
ُ
يتحرك بأولوية مواجهة الجيش
واألموال وبالغطاء الج�وي المكثف ،وكان كالهما
الـيَـمَـن�ي واللجان الش�عبية وتوحيد الجه�ود ضد هذا العدو المشترك ،وتأجيل
الخالفات والفصل فيها إىل ما بعد تحقق الغرض التكتيكي ،لكنها خالفات سوف لن
تجد لها إىل الحل سبيال؛ لعمقها وجوهريتها وح ّديتها الشديدة.
يبدو أن لدى القاعدة انتشارا ً ملحوظا ً يف محافظات عدن وأبين والبيضاء وشبوة
وحرضم�وت التي ال تزال تحت سُ �لطانها حتى اللحظة ،وتظ�ل هي التحدي األبرز
للتحالف وعُمالئه من بعض تيارات الحراك الجنوبي واإلسلاميين لإلجابة عما إذا
كانوا ينوون فعالً اس�تعادة االس�تقرار يف الجنوب تحت الوحدة المزعومة أ َ ْو حتى
االنفص�ال .ويف الوق�ت ذات�ه نجد أن داعش ف�رع الـيَـمَـن تنتشر يف مناطق لحج
الس�احل ،حيث يحرصون عىل الوصول إىل منف�ذ بحري ِّ
يمكنهم من االتصال بدولة
َ
داعش لم تكسب من الحرب
خالفتهم الداعشية يف العراق وسوريا ،ومع ذلك يبدو أن
يف الجنوب لعدم رغبة التحالف بذلك أوال ،ولقوة منافسته القاعدة هناك.
ُ
األح�داث الماضية أن المزاجَ الجنوبي الديني قد تغيَّر لحس�اب الجماعات
أثبتت
ً
توجهها
اإلسلامية ،وتبي َّ�ن أن للجماعات الس�لفية  -التي ظلت تقليدية
وبعي�دة يف ُّ
العام عن العمل الس�يايس – حضورا ً واس�عاً ،وتأثيرا ً فعاال ً يف الجنوب وال س�يما يف
محافظة عدن ،ومن المرجّ ح أن من خرج للقتال منهم ضد الجيش واللجان الشعبية
ل�ن يع�ود إىل حلقات العلم وحفظ األربعين النووية بس�هولة ،بل ستش�هد القاعدة
ْ
واإلخــوَان اس�تقطابا ً حا ّدا ً ألفراد هذه الجماعة الس�لفية والذين أغرتهم
وداع�ش
األحداث الماضية عىل حمل السلاح واكتش�اف هواياتهم القتالية الجهادية ضد من
يعتربونهم كفارا ً أ َ ْو معتدين.
يعاني الجنوبُ من انقس�ام اإلسلاميين المذهبي بين جماعات السلفية الوهابية
الحنبلية ممثل�ة بالقاعدة وداعش وبعض ْ
اإلخــوَان والس�لفية التقليدية من جهة،
وأتب�اع المذهب الصويف الش�افعي من جهة أخرى ،والذين يت�م االعتدا ُء عىل آثارهم
وقبور مشاهيرهم وأوليائهم يف المحافظات التي تبسط الحركات الوهابية سلطانها
ْ
واإلخــ�وَان من جهة
عليه�ا ،كما يعان�ي أيضا ً من الخالف بين الس�لفية من جهة
ْ
واإلخــوَان يرتبطون بقطر وتركيا وبالسعودية الحقا ،بينما تدعم
أخرى ،ال سيما
اإلمارات السلفيين ،وثبت أن االنقسا َم الخليجي كان سببا ً يف رصاع رفقاء السالح يف
سوريا ،وال يستبعد تكراره يف الـيَـمَـن وبلدان أخرى ،ثم هناك انقسام بين السلفية
العلمي�ة من جهة ،والس�لفية العنفية (الجهادية) من جهة أخرى ،ثم هناك انقس�ام
بين الس�لفية العنفية (الجهادية) بين داعش من جهة والقاعدة من جهة أخرى ،وإن
َ
الصدام كما حصل يف س�وريا بين
ب�دا أن هناك تواطؤا ً أ ْو اتفاقا ً رسيا ً قىض بتفادي ِّ

داعش وجبهة النرصة ،بأن أرض الجنوب واسعة بما فيه الكفاية لتمدد ُك ّل منهما.
ٌ
خالف جوهري بين هذه الجماعات اإلسالمية التكفيرية منها والمعتدلة
ثم هناك
وبي�ن جماع�ات الح�راك الجنوب�ي ال�ذي ينح�و منحى اليس�ار
والربجماتي�ة وضع�ف االلت�زام بالتدي�ن الس�لفي ،باإلضافة إىل
الخالفات العاصفة بين تيارات هذا الحراك الجنوبي التي تتش�كل
وتتن�وع بطريقة فوضوي�ة مناطقية وقبلية وحزبي�ة وتياراتية،
الخالف الذي ستتصاعد وتير ُته يف األيام واألسابيع المقبلة ،ولعل
مدينة عدن مرش�حة لهذا النوع من الخالف ،ال سيما يف ظل وضع
عصب�وي ال يعطي طرفا ً من األط�راف القوة الكافية للس�يطرة،
يف ظ�ل غياب قي�اد ٍة ملهمة وذات مرشوع مقنِ�ع للجميع ،ويف ظل
بدائية تسويق المشاريع الصغيرة للجماعات المختلفة هناك.
القاعد ُة التي تعمل عىل إحداث الفوىض واالستثمار فيها ،والتي
صداع تس�اؤل أتباعها :إىل
أصبح�ت بعد ظهور داعش تعاني من ُ
أي�ن ،القاعدة التي تعمل أيضا ً يف س�ياق التنكي�ل بالنظام العالمي
ُ
مشروع التمكين
واألنظم�ة المحلي�ة لن تلتقي بداع�ش التي لها
م�ن خلال خالفته�ا المزعومة التي أظه�رت وجودا ً وحش�يا ً يف
العراق وس�وريا ولها امتدادات يف مرص وليبيا وأغلب بلدان العالم
اإلسالمي التي كانت سبقتها إليها السلفية ،ثم هذان التنظيمان لن يلتقيا بالتأكيد مع
النظ�رة االنفصالية لبعض تيارات الحراك لتناقض مش�اريع ُك ّل مع اآلخر ،وهؤالء
جَ ميعا ً لن يلتقوا مع مرشوع ْ
اإلخــوَان الذي يدعم الوَحدة مع الش�مال حفاظا ً عىل
دمائه�م الحزبي�ة ،ولو عرب مرشوع عبدرب�ه هادي الذي ارتضوه رئيس�ا ً ليس حبا ً
فيه ولكن كراهية يف أنصار اهلل ،وتمش�يا ً مع رغبة التحالف الس�عودي األمريكي يف
الـيَـمَـن والذي ال يؤمن تغيره يف أَية لحظة.
وهن�اك من اإلرث اليسء لجنوب م�ا قبل ثورة  14أكتوبر والواقع السلاطيني،
وجن�وب ما قب�ل الوَحدة والتصفيات داخل قيادات الجن�وب ،والتي ال يزال بعضها
مش�اركا ً يف أحداث اليوم بصورة ش�خصية ،ما ال يسوق إىل استقرار يف الجنوب ،ثم
قضايا األرض التي أممها الحزب االشتراكي والتي ظلت مثار نزاع وخالف سابقا،
ثم تلك األرايض والمس�اكن والمنش�آت الت�ي تعود للنظام الس�ابق الحاكم ،ومثلها
أرايض ومس�اكن وملكيات الش�ماليين الذين تم طردهم أ َ ْو قتلهم ،والتي بدون شك
ستساهم يف إثارة التنافس والتحاسد بين التيارات المتحكمة يف المشهد.
َ
ُ
َ
توابل العُــ ْدوَان العالمي عىل
المتناقض يف الجنوب مضافا ً إليه
الكوكتيل
إن هذا
ّ
ُ
الـيَـمَـ�ن والذي قدم الـيَـمَـن برؤوس متعددة ،ويدور يف داخل كل رأس مصلحة
وه�دف ال يعطي الـيَـمَـن أولوية أبدا ،فهدف اإلم�ارات مثالً يختلف يف بعضه ويف
معطيات�ه عن ه�دف ومعطيات الس�عودية ،ه�ذه التوابل الحارة ل�ن تزيد الوضع
إال التهابا ً وتأجيجا ً وتس�عيراً ،ال س�يما وبريطانيا التي تس�اهم بشكل فاعل يف هذا
ً
واضحة مطام ُع
العُــ� ْدوَان ال ت�زال ترى يف مدينة عدن حق�ا ً تأريخيا ً لها ،وبات�ت
أمري�كا يف جزيرة س�قطرى والتحكم يف خطوط المالحة لضم�ان تدفق مصالحها،
باإلضاف�ة إىل انفتاح ش�هية بلدان صغيرة يف التحكم والس�يطرة يف الـيَـمَـن ،ترى
لنفس�ها مظه�را ً أكرب م�ن حجمها مثل اإلم�ارات ،وهو مظهر خادع س�يلقي بها يف
ورطة خطيرة ال تستطيع الخروج منها.
ُ
ضع�ف الدولة يف الـيَـمَـن يف انفتاح ش�هية الدول الكربى االس�تعمارية
س�اهم
ُ
للتناف�س يف األرايض الـيَـمَـنية،
ودول الخلي�ج المرتبطة بمرشوعها االس�تكباري
وموقع الـيَـمَـن الجغرايف مدعاة لس�يالن لعاب هذه الدول التي تس�اهم بش�كل أ َ ْو
بآخ�ر يف تدمير الـيَـمَـ�ن وتدمير مق ّدراته ،وهو األمر ال�ذي يجب أن يعيه أبناؤها
األحرار.
ُّ
كل م�ا تقدم يفسرّ لنا عدم قدرة حكوم�ة هادي العميلة عىل العودة إىل عدن ،كما
يفسر تلك الحوادث األمني�ة الغامضة والواضحة التي تحدث يف الجنوب وال س�يما
يف عدن بش�كل يومي ،ويفرس تمس�ك القاع�دة بحرضموت الس�احل حتى اللحظة،
كما يفسر قيامها بتفجير مق�رات الدولة الس�يادية فيها ،ويفسر تكذيبها لمزاعم
اإلمارات العربية بتحرير رهينة بريطانية ،ويفرس عودة عمليات االغتيال التي تطال
المسؤولين األمنيين ،ويفرس قلق السعودية من تفرُّد اإلمارات بالجنوب ومسارعتها
باإلرسال لمئات من جنودها بحجة حفظ األَمْــن يف عدن.
األيام واألس�ابيع القريبة القادمة مألى بالمفاجآت ،وحُ بَىل بالتطورات الرسيعة،
والت�ي تثب�ت أن أم ََل اإلخ�وة الجنوبيين يف االس�تقرار تحت أَي كي�ان  -كان رسابا ً
خادعاً.
ً
ل�م يك�ن االحتالل األجنبي لبل ٍد من البلدان وال التدخل يف ش�ؤونه حال لمش�اكله
يف ي�وم م�ن األيام ،وجميع التج�ارب التي كانت عىل هذا النح�و كانت تجارب قاتلة
فض أبدا ً إىل اس�تقرار ،بل
للش�عوب ومهلِكة للبل�دان ومو ِرّطة للمجتمع�ات ،ولم ُت ِ
جمي�ع التجارب تخرب أنها خلَقت مزيدا ً من الفوىض والدمار واالقتتال واالس�تعباد،
ويف هذا ما يكفي للحذر وعدم الوثوق بمشاريع االستعباد واالستكبار.

الشهيد أخو الشهيدين!
عبدالحميد الغرباني
عرفته معلما ً مثاليا ً َ
وخبرِ ْ ُت ُه ثائرا ً ووجدته مستبسالً مضحياً.
ٌ
ومثقف كبير ،س�اهم يف إرش�اد المجتمع حت�ى وجدناه لفرط
ه�و خطيبٌ مف� َّو ٌه
ذوبانه يف المرشوع الثقايف مصلحا ً اجتماعيا ً يرمم الحياة لذويها ويسوقهم إىل الطريق
الصواب والمس�ار الحُ رّ ..باختصار أيها الش�هيد العظيم أش�ه ُد أنني شهدتك تتحرك
وفقا ً لمضامين قول اللـه تعاىل (إ ِ َّن إ ِ ْبرَاهِي َم َك َ
ان أ ُ َم ًّة)..
َ
نذك ُر س�يدي الش�هيد أنك و َعد َْت يوما ً يف موكب تش�ييع ش�هداء مج�زرة األمْــن
القوم�ي وكان أخ�وك عاطف ضمنه�م بمزيد من عط�اء الدم ألج�ل الكرامة ،فدفعت
َ
ْ
هجمة
بإخــوَان�ك إىل جبه�ات النضال ف�كان أن ارتقى زكريا وهو يدف� ُع عن الوطن
عال�م الرش ثم ذهبت بروحك النبيلة وعقل�ك النيّر إىل جبهة الوطن الكربى عىل الحدود
أيضاً ،فارتقيت شهيداً..
سيدي الشهيد فيصل عاطف هنيئا ً لك الشهادة فمثلُك ال يموتُ إال شهيداً.

( ددعلالاا

ينثالالانينثالاثالا 31نينثالالا  31نينثالاثالالا

هادي واألحزاب المؤيدة للعدوان ومقاومتهم
جميعهم ال يملكون أية شرعية مهما كانت
إدريس الشرجبي
 -١رشعي�ة ه�ادي ،لق�د كث�ر الجدل
واملغالط�ات بش�أن رشعية ه�ذا الرجل،
دعونا نتناول هذا األمر بيشء من التحليل
اله�ادئ واملرتب ،فقد تم االس�تفتاء عىل
تزكية ه�ادي كرئيس انتق�ايل للـيَـمَ ـن
مل�دة عامني بموج�ب املب�ادرة الخليجية
ولي�س بموج�ب الدس�تور الـيَـمَ ـن�ي،
ومل�دة عامني تبدأ م�ن ( ٢١فرباير ٢٠١٢
َ
 ،)٢٠١٤وبالت�ايل ف�إن
إىل  ٢١فرباي�ر
رشعي�ة ه�ادي يف ه�ذه الحال�ة كان�ت
رشعية توافقي�ة انتقالية بني األَحْ ــ َزاب
ّ
السياسية املوقعة عىل املبادرة الخليجية
وتم اس�تفتاء الش�عب لتزكيت�ه كرئيس 
انتق�ايل ومل�دة مح�ددة بس�نتني ولي�س 
رئيس�اً دس�تورياً للـيَـمَ ـن ملدة رئاسية
كاملة حسب الدس�تور الـيَـمَ ـني ،وانتهت رشعية هادي
الت�ي اعتمدت على االس�تفتاء الش�عبي بانته�اء الفرتة 
املحددة بسنتني يف  ٢١فرباير  ٢٠١٤وعىل الرغم من انتهاء
رشعية هادي االنتقالية التي س�اندها استفتاء شعبي ،إال 
أن�ه يف  ٢١يناير  ٢٠١٤تم التصويت عىل التجديد لرئاس�ة
ه�ادي ملدة عام تنتهي يف  ٢١فرباي�ر  ،٢٠١٥وذلك من قبل
أعضاء مؤتم�ر الحوار الوطني ،وجاء ه�ذا التجديد بدون
أية مرشوعية دستورية أو ش�عبية ،فعالوة عىل تجاوزها
الدس�تور الـيَـمَ ـني النافذ تمت أَيْضا ً بدون أي اس�تفتاء
ش�عبي وبم�ا يخال�ف املب�ادرة الخليجي�ة ذاته�ا التي تم
االعتم�اد عليها كأ َ َ
س�ـاس لرشعية هادي خالل الس�نتني 
َ
كما أوضحنا ،وبذلك فإن الفرتة اإلضافية لرئاسة
السابقة
هادي ال تستند عىل أية رشعية مطلقاً ال رشعية دستورية
وال رشعية شعبية ،وعىل الرغم من افتقاد هادي للرشعية
أصالً فقد كان إعْ ــلاَ ن استقالته يف  ٢٢يناير  ٢٠١٥تأكيدا ً
نهائي�اً وحاس�ما ً بأن ه�ذا الرجل ل�م تعد ل�ه أية رشعية
مطلقا ً مهما كنت الذرائع التي يمكن التحجج بها  .
وتعالوا نتتبع األحداث خالل شهر يناير وفرباير ٢٠١٥
ونحللها ألهميتها.
* كان ه�ادي يدرك أَن مدة رئاس�ته اإلضافية لم يتبق 
عليها س�واء ش�هر ،وَأنه بع�د مرور ذلك املوع�د لن يكون
هناك أية إمكانية للتمديد ،فحاول هادي أَن يخلط األوراق
ليدف�ع البالد يف أزمة تمكنه من االس�تمرار كرئيس ،وأثار
مش�كلة تمري�ر موض�وع األَقاليم بعي�دا ً ع�ن االجراءات
والتوافقات التي تم االتف�اق علية وذلك من خالل مؤامرة 
نفذها هادي ومدير مكتبه بن مبارك ،وتم إفشال املؤامرة 
ُ
وفضح األمر وكشف عن تسجيالت بن مبارك وهادي.
* وعن�د ذل�ك تم�ت محارصة القصر الرئ�ايس يف 20
يناير ،2015وقدّم هادي اس�تقالته يف  22يناير إىل مجلس 
النواب ،بعد أَن َق ِب َل استقالة الحكومة برئاسة خالد بحاح،
ولم يعقد الربملان جلسة لقبول االستقالة أو رفضها ،ومع
َ
ذلك فإن قبول االس�تقالة أو ع�دَم قبولها ،ال تخول هادي
أية رشعية بعد تقديم اس�تقالته ال دس�تورية وال رشيعة
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توافقي�ة بين األَحْ ــ َزاب الت�ي انقس�مت إىل مجموعتني 
مس�اندة ومختلفة مع ه�ادي ،وبذلك س�قطت الرشعية
التوافقي�ة بين الق�وى السياس�ية ،أما
يلق له باالً.
الشعب فلم ِ
ُ
حركة أنصار الله «الحوثيني»
* أعلنت
ع�ن إعْ ــَل�اَ ن «دس�توري» قضى بح�ل
الربمل�ان وبت�وليّ اللجنة الثورية برئاس�ة
محم�د عيل الحوثي ،رئاس�ة البالد .وظل
هادي قيد اإلقام�ة الجربية التي فرضها
مس�لحون حوثي�ون من�ذ اس�تقالته إىل
أن ف�ر م�ن صنع�اء متجه�ا ً إىل ع�دن يف
 21فرباي�ر  ،2015وأعل�ن منه�ا س�حبَ
اس�تقالته وأص�در بيانا ً ختم�ه بتوقيع
«رئيس الجمهورية» ،قال فيه «إن جميع
الق�رارات الت�ي اتخذت من  21س�بتمرب
باطل�ة وال رشعية له�ا» ،وهنا بدأ هادي
ومع�ه األَحْ ــ� َزاب املؤيدة ل�ه باالنقالب
على الرشعية الثورية التي جاءت يف األ َ َ
س�ـاس كمعالجة
ال بديل عنها لس�د الفراغ الدس�توري ال�ذي ف َرضه هادي
وحكوم�ة بحاح ،وم�ن ثم بدأ التدخ�ل الخارجي بنا ًء عىل
ُ
توالت األحداث
دعوة أطلقته�ا تلك األَحْ ــ َزاب من عدن ثم
وه�رب ه�ادي إىل الري�اض فوج�دت الس�عودية أَن ُك ّل
أَ َ
ســاليبها يف استمرار هيمنتها عىل الـيَـمَ ـن قد فشلت،
َ
بالدنا ،وبالتايل فإن
األمر الذي دفعها إلعْ ــلاَ ن الحزب عىل
كاف�ة األَعْ ـمَ ـال التي قام بها هادي بعد ذلك ليس�ت ذات
صفة رشعية وال دستورية كونه لم يعد رئيساً ال دستوريا ً
وال رشعيا ً توافقياً ،فلم يعد يحظى باإلجماع الش�عبي أو 
َ
الحزبي ،وبالتايل ف�إن ُك ّل من يتعاون معه عىل أنه رئيس 
يتحمل املس�ؤولية ،فدعوته للس�عودية والدول املتحالفة
ـ�دوَان عىل الـيَـمَ ـ�ن ،يعد عملاً عُ ْ
معها للعُ ْ
ـدوَانيا ً عىل
بالدن�ا من قبل هادي وكذا من قب�ل دول العُ ْ
ـدوَان التي ال 
يمكنها التحجج ب�أن عُ ْ
ـدوَانها جاء بنا ًء عىل طلب هادي
فهي تعلم يقيناً أنه لم تعد له أية رشعية.
 -٢األَحْ ــ َزاب املؤيدة للعُ ْ
ـدوَان ومقاومتهم:
هؤالء جميعُ هم ال يملكون أي مسوغ قانوني أو أخالقي
يدع�م تأييدهم للعُ ْ
ـ�دوَان الخارجي مهما كان ،فليس من
ـدوَان طلبَ  العُ ْ
حق كافة األَحْ ــ َزاب املؤيدة للعُ ْ
ـدوَان ،فال
يوجد نص يف الدستور الـيَـمَ ـني يعطيهم هذا الحق ،كما
ال يوج�د نص يف ميثاق األمم املتح�دة يعطيهم هذا الحق،
ب�ل عىل العك�س تمام�ا ً َ
 ،فإن نص امل�ادَّة  51م�ن امليثاق
يعط�ي للـيَـمَ ـ�ن الح�ق يف الدف�اع الف�ردي والجماعي؛
ـ�دوَان ،وبالت�ايل من حق ش�عبنا وفقا ً
ألنه�ا تتع�رض لعُ ْ
للدس�تور الـيَـمَ ـن�ي الناف�ذ وقان�ون الجرائ�م محاكمة
هادي وكافة العمالء واملرتزقة املس�اندين واملتعاونني مع
ـدوَان ،كما يحق لش�عبنا مواجه�ة ومقاتلة العُ ْ
العُ ْ
ـدوَان
وعمالئهم بالداخل والخارج ،ويتحمل العُ ْ
ـدوَا ُن الخارجي
كامل املس�ؤولية عن كافة النتائ�ج التي ترتتب عىل حربه
العُ ْ
ـدوَاني�ة على ش�عبنا وبالدنا ،وال يمكن�ه االدعاء بأنه
يس�ان ُد «املقاومة» كما يدّعي وذلك؛ ألنه ال يقبل أَن يدّعي
العمالء ومرتزق آل سعود بأنهم مقاومة شعبية فهم جز ٌء
من العُ ْ
ـدوَان الخارجي ويجب مقاتلتهم كأعداء لشعبنا.

مملكة الرمال تنهار!
طالب عبدالحفيظ العزعزي
مضى أكث ُر م�ن 150يَوما ً من العُ ْ
ـدوَان الصهيو س�عودي اللا أخالقي الذي
ارتكب�ت فيه الس�عودية وقوى التحال�ف أبش�عَ الجرائم بحق أبناء الشَّ�ـعْ ـب
الـيَـمَـن�ي أجم�ع ،وضخت فيه ملي�ارات الدوالرات ،وكان املعت�دون يعتقدون
بأنهم سير كع�ون الشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَـني ويخضعون�ه بهذا العُ ْ
ـدوَان الغاش�م
واألم�وال الهائلة لكنه�م تفاجأوا ووجدوا العكس من ذلك تماماً ،وجدوا ش�عبا ً
حكيم�اً ،ش�عبا ً قويا ً بقوة الله ،ش�عبا ً عظيما ً بعظمة الل�ه ،فربغم من ُك ّل هذه
الجرائم البش�عة التي يرتكبها العُ ْ
ـدوَان الصهيو سعودي بحق األطفال والنساء
واملباني التعليمية واملستش�فيات واآلثار التأريخية والطرقات والجسور وغريه
إال أن الشَّـعْ ـب الـيَـمَـني ما زال صامدا ً حراً أبياً وأن ما يقوم به أبطال الجيش
واللجان الشَّـعْ ـبية عىل الحدود من تغلغل يف األرايض الـيَـ َمـنية املحتلة وتلقني 
الجيش الس�عودي املعادي الصفعات املؤملة واملوجعة وتكبيد املعتدين الخس�ائر
الفادح�ة م�ن إحراق وإعط�اب املئات م�ن الدبابات وقتل وج�رح وأرس الجنود 
السعوديني والس�يطرة عىل عرشات املعس�كرات التي كان يتمركز فيها الجيش
السعودي املعاديُ ..ك ّل ذلك ليس إال جزء بسيط مما أعده الشَّـعْ ـب الـيَـمَـني للخوض يف حرب مع املعتدين ،وليكن
ُ
هذا يف حُ
سبانكم أيها الغزاة ..السعودية التي تقود هذا العُ ْ
ـدوَان الغاشم بدعم من الكيان الصهيوني لن ولم تستطع
أن تتحم�ل النتائ�جَ  الوخيم�ة يف نهاية هذه الحرب التي ل�م ي َر منها املعتدون ش�يئا ً كما يقول املث َ ُل الشَّ�ـعْ ـبي «ما
ق�د ابسرت من الجمل إال اذنه» ،فآل س�لول خاضوا حربا ً س�جلوا فيها نهايتهم التي س�تكون نهاية مخزية ومذلة
وس�تكون وصمة عار لهم وألجيالهم من بعدهم ،فمملكة الرمال س�تنتهي ،ورشف عظيم للشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَـني أن
يك�ون هو من س�يزيل ويقتلع الفكر الوهابي الخبي�ث املتمثل باململكة العربية الس�عودية ،الفكر الذي ينرش ثقافة
الذب�ح والقت�ل ثقافة التخريب والتكفير ،اململكة لم يعد لديها أي�ة أوراق تلعب بها فقد اس�تنفدت تماماً ،وهدمهم
وانهيارهم قاب قوسني أو أدنى اقتصادها سينهار ومملكتهم ستدمر.
 ويف رس�الة أخرية أقول للس�عودية (يا مملكة الصحراء يا أصحاب الزهايمر أؤكد لكم أنكم يف يوم من األيام ويف
القريب العاجل ستندمون).

ت�ساقط منظومة وطبقة وحتول اجتماعي �أم فراغ �سيا�سي؟

ثورة أم إصالحات؟

صالح علي نعمان
ُ
يختلف ،حَ دَّ اللحظة ،علماء االجتماع والسياسيون حول
ُ
َ
يعكس اختالف املوقع
 ،فاالختالف
رب ٌر
مفهوم الدولة ،وهذا م َّ
االجتماعي.
ُ
الدولة كمفهومُ ،
ِ
نقاش�ها مفاهيمَ أخرى
تأخذُ يف س�ياق
كالس�لطة والقضاء والتعليم والجي�ش وغريها من مفاهيم
تعبريية عن أجهزة تنطوي يف إطار الدولة.
ما يهُ ــمُّ نا يف تناولنا ،هو موضوع الحكومة ،س�نبحثها
يف إط�ار وضعن�ا الـيَـمَ ـني وأزمتن�ا الوطني�ة االجتماعية
الراهنة.
يف البدء ،توجب أن نس�أل بتعمق عما تكون عليه الدولة؟
وهو مفتاح فهمنا للحكومة.
ه�ل ه�ي جه�از إداري محايد؟ أو وس�يط بين مختلف
االتجاه�ات واالنقس�امات والتعبيرات االجتماعية؟ أم هي
تعبري عن سلطة املسيطر يف املجتمع؟
إن مس�يطر ما يف أي مجتمع ،يقدم تصوره حول ش�كل
حكمه وس�يطرته يف املجتمع ،وتصوره ه�ذا يعكس موقعه
االجتماعي ،فكره وأدوات ممارس�ته وتوجهاته السياس�ية
واأليديولوجية .كذلك فإن نظام أو شكل الحكم يكون تعبريا ً
كذلك عما يناسب هذه السيطرة االجتماعية.
إن اإلجابة عن س�ؤال :ما ه�ي الدولة؟ يقتيض فهم كيف
نش�أت ،أي كيف ظهر هذا الش�كل من التنظيم والس�يطرة 
االجتماعية.
كان ملارك�س -مؤس�س االشتراكية العلمي�ة -فتح�ه
التأريخ�ي ال�ذي كان صادما لعلماء االجتم�اع الربجوازيني،
وتعميق�ا ً ثوري�اً وعبقري�ا ً يجيب ع�ن الس�بب وراء ظهور
هذا الش�كل من البناء االجتماعي والرتاتب الس�يايس ،وهو 
أن ظه�ور الدول�ة كان نتيجة االنقس�ام الطبقي الذي حدث
يف الش�كل االجتماع�ي األول :البدائ�ي أو املش�اعي ،وال�ذي
كان انقس�اما ً س�ببه ظه�ور امللكي�ة الخاص�ة ،أي ظه�ور
املال�ك والغري مالك لوس�ائل اإلنت�اج ،التي فاقم�ت الحاجة
اإلن ْ َ
ـس�ـانية وأنتج�ت صن�وف االس�تغالل له�ذه الحاجة،
وبالتايل لإلن ْ َ
ـسـان.
ولم يكن ماركس بوعيه العلمي النقدي أن يقف عند جان
جاك روس�و ونظري�ة العقد االجتماعي ،الت�ي تفرس ماهية
الدولة والعالقة السياسية ،دون تناول سبب ظهورها .وهي
ثغرة مؤثرة يف العمق يف ُك ّل قرار ثوري وسيايس.
إذا ،وم�ن واقعن�ا الـيَـمَ ـن�ي ،نس�تطيع فه�م الدول�ة
كجهاز س�يطرة ،س�يطرة طبقي�ة اجتماعي�ة ،وهو جهاز
خاضع للمس�يطر :الطبقة الس�ائدة املس�يطرة يف املجتمع
والت�ي تخض�ع بقي�ة الطبق�ات الش�عبية لحكمه�ا .وهنا
تتضح الصورة ه�ذه حني نتجاوز الظاه�ر واالنطباعي من
األشياء والنفاذ إىل عمقها ،أي لطبيعة تركيبتها وللمحددات
الضابطة لتفاعالتها الداخلية وحركتها الش�املة وما تفرزه
م�ن عالقات وتأثريات .ويمكن أن نس�أل :م�ن يحرك جهاز
الدولة ويحدد توجهاتها؟ من له التأثري يف وضع سياس�اتها
وتكوينها؟ أين هي ارتباطاتها؟.
الدول�ة كجه�از س�يطرة طبقي�ة ،يتفرع عنها أش�كال
س�يطرة أخرى ،أو لنقل ،أن املسيطر يعدد أشكال سيطرته،
ُ
والسيطرة تس�تهدف إبقاء الواقع االجتماعي كما هو مبني
بما يتناس�ب ويتكيف مع مصالحهم االقتصادية وموقعهم
الس�يايس واالجتماع�ي ،وبالت�ايل تضي�ع الص�ورة الفعلية
للواقع ،والتي تموه بأش�كال أيديولوجية وقبلية وعس�كرية
وسياس�ية ،هي من جهة أخرى مؤثر رئيس تفرضه طبيعة
تركيبة البنية االجتماعية الـيَـمَ ـنية.
الجيش مثالً ،كقوة عس�كرية هو له مهمته العس�كرية،
أي العنف ،والعنف وسيلة حتمية للمسيطر يلجأ لها بوجود 
مه�دد حقيقي ملصالحه ،ولذا فهو أداة قمع ،إما بيد الطبقة
الظامل�ة ،أو بي�د الغالبي�ة املقه�ورة يف مواجه�ة االس�تبداد 
الداخيل أو العدو الوطني.
اإلعلام ،الجامع�ات وامل�دارس ،الكثير م�ن األح�زاب،
منظم�ات املجتم�ع املدني ،...ه�ي يف واقعنا الراهن ليس�ت
مؤسس�ات علمي�ة وثقافي�ة محاي�دة كم�ا يفه�م كثريون
أو ي�روج كثيرون ،ب�ل هي فعلي�ا ً تمارس س�يطرة لصالح
التوجه�ات السياس�ية الحاكمة ومصالحه�ا الطبقية ،ولذا 
فهي أداة سيطرة أيديولوجية وسياسية.
الدولة كتعبري عن وجود املسيطر ،لها مضمونان فعليان
من س�لطتها التي تمارسها بكل األشكال :إما سلطة األقلية
الفاسدة املسيطرة بكل ارتباطاتها وتداخالتها ،وإما سلطة
الش�عب املقه�ور واملنه�وب والتنظيم�ات االجتماعية التي
يصنعها معربة عنه.
ول�ذا فالدولة اآلن ،ليس�ت ذاك الش�كل الظاه�ر الذي قد 
يعبر عنه الكثريون بأن�ه الحكومة ،بل ه�و التعبري العميق 
عن مصالح األقلية السائدة يف املجتمع والقائمة عىل حساب
األغلبي�ة املفق�رة ،وه�ي الصانع�ة فعلي�ا ً إلطار املمارس�ة
السياس�ية والحقوقي�ة والقضائي�ة ،وكذا إلطار املمارس�ة
االقتصادية ال�ذي يخدم دوائر االحت�كارات املحلية والدولية
مهم�ا كان�ت األهادي�ر تجري عكس ذل�ك ،وهو ذات�ه إطار
األقلية املسيطرة .وهذا يشمل ُك ّل البُنى يف الدولة ،وهي التي
وضع�ت على قالب الصب املصم�م يف عمق مصال�ح األقلية
وضمان بقائها.
ل�ذا ،فالس�ؤال اآلن :ه�ل كان�ت املس�ألة هي إش�كالية

الحكومة ووجودها أو عدمه؟ وكذا مع الربملان والش�ورى؟
وهل هي مسألة مقترصة يف إشكالية فراغ سيايس؟
الواضح اآلن وليس غريباً أن يكون كذلك ،أن البلد لم تنهر
ألكث�ر من م�رة يف ظل فراغ الحكوم�ة ،واآلن كان األمر أن ال 
حكومة وال برملان وال مجلس ش�ورى وال رئاسة ،وكثري من
ً
قائمة بغض النظر
الدوائ�ر اإلدارية معطلة وال تزال األم�ور
عن اختالالت كثرية قائمة.
َ
املس�ألة أن الرئاس�ة والحكومة ،...لم تكن إال ش�كليات
ظاهرية ،وال تملك قراراً فعليا ً يغري أيّا ً من موازين القوة عىل
األرض يف ُك ّل املس�تويات وليست أكثر من معرب عن مصالح
األقلي�ة ،فالحاك�م الفعلي ليس�ت ه�ي ،بل ه�ي منظومة
العس�كر واإلقط�اع الس�يايس واإلداري والدين�ي ودوائ�ر
امل�ال واالحت�كارات ،والتي تمث�ل جوهر النظام الس�يايس،
واالقتصادي التجاري املعادي للنه�وض الزراعي وللصناعة
والتطور الرأس�مايل الوطني ،واملرتابط�ة يف بنية واحدة ،هي
بنية طفيلية فاسدة وعميلة ،ولطاملا بقيت هذه البنية لطاملا
كانت ديمومة املس�يطر قائمة .ولتلك الش�كليات الظاهرية
مهمة رئيسية :اإليهام بوجود ديمقراطية حقيقية يمارسها
النخبة واملجتمع ،وأنها أش�كال تملك ق�رارا توجب تصويب
جام غضب الشعب عليها ،وهذا كشفته أحداث كثرية ،تغيري
الحكومة يف عهد صالح وك�ذا يف عهد هادي ،والذي لم يمس 
معاناة املجتمع ،بل كان يزيد من حدتها ،وكذلك هي مدافعه
عن مصالح األقلية ومكرسة لها.
وهن�ا ،فالقضي�ة ليس�ت اج�راءات لتغيير حكوم�ة أو 
برمل�ان ،...بل ه�ي اجراءات لتحويل بني�ة اجتماعية كاملة،
إسقاط منظومة سيطرة واستبدالها ببديل اجتماعي ثوري
ووطني يضعه املجتمع الثائر ذاته ،أي يضع املجتمع أشكال
التمثي�ل التي تخدمه ،ويعيد بناء االقتص�اد لصالح األغلبية
املفق�رة ولي�س لألقلي�ة املرتف�ة والفاس�دة ،وبالت�ايل بناء
سياسياً وثقافياً وقانونيا ً يف صالح األغلبية املفقرة.
من جانب آخر يقدم واقعنا الـيَـمَ ـني مس�ألة رئيس�ية
أخ�رى ال يمك�ن تجاوزه�ا ،وه�ي أن املجتم�ع يف رصاع�ه
االجتماع�ي ،لم يك�ن منفصال ع�ن رصاع وطن�ي تحرري؛
كون عدوه االجتماعي ،أي املحيل ،جزء من منظومة سيطرة 
دولي�ة جزء من طبقة عاملية مس�يطرة ،عىل رأس�ها اللوبي
الصهيو أمريكي ،وال يمكن اس�تمرار وبقاء مصالحهما ،أي
املحلي والخارج�ي ،إال ببقاء ه�ذه العالقة التبعي�ة .ولطاملا
كان الش�عب الثائ�ر يصطدم باألجنبي االس�تعماري يف حني 
ه�و فق�ط يق�ارع الس�لطة يف الداخ�ل واألدوات الرجعي�ة
املحلي�ة ،وهو واقع الح�ال اليوم ،حني انتفض�ت الجماهري
يف اندف�اع ث�وري زاخر بقي�ادة األنص�ار ه�دد  ُك ّل املصالح
واملشاريع الطفيلية واالس�تعمارية ،تكالب العالم اإلمربيايل
أجمع ضد وطننا وش�عبنا ،ولذا ،فنحن فعليا ً نخوض مهاما ً
تحرري�ة وطنية ،ليس�ت طارئة اآلن ،بل ه�ي مهام متتابعة
منذ االحتالل العثماني والربيطاني وصوالً للتبعية والهيمنة
(األمريكي�ة والس�عودية) املبارشة ،والتح�رر ليس مقترصا ً
من تحرر عس�كري وفك�ري ،بل تح ّرر ج�ذري يمس البنية
االقتصادي�ة ،تحرر من االقتصاد الطفيلي التجاري التبعي،
اقتص�اد الري�ع واالس�ترياد التاب�ع ملجم�وع الكمبرادور
(املس�تورد) وارتباطات�ه بالشركات األجنبي�ة والس�وق
االستعمارية ،وهو مفتاح بناء اقتصاد وطني إنتاجي قوي،
يحقق استقاللية فعلية للوطن وتماسك هوياتي واجتماعي
متصادم مع ُك ّل ما هو غري وطني ،مادياً ووعياً.
وهنا ،حني يتقرر حس�م مسألة الدولة وأجهزتها ،توجب
بالضرورة أال تكون باألش�كال القديمة ،بل بزخم الش�ارع
الثائ�ر وقضاياه ،ولتكن بادية من املس�توى األدنى للتنظيم
والتمثيل االجتماعي والسيايس صعودا ً ألعىل.
ووطنُن�ا يف حس�مه قضيت�ه الوطني�ة ه�و ب�ذات الوقت
يحس�م قضيته االجتماعية يف مواجهة االس�تبداد والتس�لط
املحيل ،والذي هو ذاته يمثل املصالح االس�تعمارية يف الداخل
وه�ذه الثنائية الجدلي�ة هي خصوصية واقعن�ا الـيَـمَ ـنيوالعربي ودول ما يس�مى (بالعال�م الثالث) -وهنا هو يكرس 
قيوده الالجمة لتطوره ونهوضه ،وبالتايل ينفتح أفق التحول
االجتماعي والنهوض االقتصادي واملعريف الشامل ،وهو األمر
الذي يتطلب تفاعل ُك ِّل الشعب املقهور املستضعف ،باعتباره
املعنيَّ األول وصاحب املصلحة الفعلية من الثورة والتحول.
يمكنن�ا الق�ول :إن ه�ذه مه�ام اجتماعي�ة وطني�ة
ديمقراطية ترتافق والعملية السياس�ية والعس�كرية يف آن،
وهي بالرضورة تفيض إىل إجراءات راديكالية تفيض لدخول
مرحل�ة انتقالية وطني�ة وثورية عميقة .وه�ي املهام التي
أنكرتها القوى السياس�ية وجهلتها ق�وى الثورة يف 2011م 
والتي بس�ببها تفاقمت املش�اكل االجتماعية والوطنية؛ ألن
ً
ملبية لطموحات وجش�ع
تل�ك الخيارات السياس�ية جاءت
النخب�ة بينما هي متصادم�ة مع منط�ق املجتمع وحاجته
وطموحات�ه ،ومن هنا اس�تطاعت الطبقة املس�يطرة إعَ ادَة 
إنت�اج نفس�ها ،ولم تك�ن التس�وية والحكوم�ة والحوار إال 
صورة هذه اإلعَ ادَة.
إذاً ،ه�ل س�نق ُع يف ذات الخط�أ الس�ابق؟ وه�ي اقتصا ُر
تمثيل حكومي وبرملان�ي رئايس فقط ،بعيدا ً عن
القضي�ة يف
ٍ
قاعدة الرصاع الفعيل الذي يمثل أساس�ه البنية االقتصادية
أَوَّالً؟.
ُ
يف األخري ،التأريخ ال يع�ود للخلف ،ومجتمعُ نا الـيَـمَ ـني
ه�و اآلن مح� ِّر ُك تأريخ�ه ومالك�ه ،باس�تعادة موقع�ه من
الرصاع.
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(معنى
التسبيح)

خطورة
التحليالت
الخاطئة
نح�ن بطبيعتنا اليمنيي�ن بطبيعتنا فينا
تحليل كثير لألح�داث ،ومع تخازين القات
تقريب�ا ً يف أي بي�ت يف أي م�كان يحللوا كل
األحداث ،ونبدأ من أمريكا إىل أقىص منطقة،
حت�ى أن�ي أذك�ر م�رة ونح�ن مخزنين يف
صنعاء يف بيت الش�ايف وكان عنده ضيف
سفير عمان أيام تلك األحداث بين الشطرين
الس�ابقة ,أحداث ما بين علي عبد اهلل وعيل
س�الم ,بين الح�زب االشتراكي والمؤتمر،
والناس مالن تحلي�ل ,مالن أخبار ,مالن ..
فق�ال :أنتم اليمنيين توجدون يف نفوس�كم
قلق�اً ,وتوجدون يف نفوس�كم أيض�ا ً رعباً,
وتحلل�ون األح�داث بطريق�ة أحيانا ً تكون
معكوس�ة ،يخرج الناس وهم يحملون هما ً
يف م�ا يتعلق بحاجاتهم من [قمح] أو نحوه
 ..ق�ال ه�ذه طبيع�ة يلمس�ها يف اليمنيين
غريبة.
التحلي�ل إذا كان تحلي�ل إيجاب�ي وفهم
لألح�داث على حقيقتها ليك�ون يل موقف
منه�ا ,موقف إيماني  ..ال أن أتلقى ما يقول
اآلخ�رون وأتأثر باآلخرين ,أنا يكون عندي
ق�درة عىل أن أفهم األحداث ,وأن أفهم كيف
أقف الموقف اإليماني منها ,هذا جيد.
لك�ن عندما يكون الن�اس يتحدثون بما
يتح�دث ب�ه اآلخ�رون ،ويحلل�ون تحاليل
قل�ب يرتت�ب عليه�ا تأيي�د ومعارض�ة,
تأييد ومعارض�ة ,هذه هي نف�س القضية
الخطي�رة ,يخرج الناس م�ن مجلس معين
بعد تخزينة  -وخاص�ة إذا هي بزغة جيدة
وأذه�ان صافي�ة واألريالت كلها تس�تقبل
تأت�ي تحالي�ل  -ويخ�رج اإلنس�ان وه�و
ما ي�دري ,قد ه�و متج�ه ألن يصيل صالة
المغ�رب والعش�اء ويف عل�م اهلل ق�د يكون
مم�ن قالَ { :ومَن َيتَوَلَّهُم م ُ
�م َفإِ َّن ُه ِمنْ ُهمْ}
ِّنك ْ
ما معن�ى منه�م؟ ألم يق�ل هن�اك :اليهود
والنص�ارى؟ ال تتخ�ذوا ,ج�اء باإلس�م ال
تتخ�ذوا اليهود والنص�ارى أولي�اء ,فعند
ما يق�ولَ { :ومَن َيتَوَلَّهُم م ُ
�م َفإِ َّن ُه ِمنْ ُهمْ}
ِّنك ْ
يعني ماذا فإنه من اليهود والنصارى.
فيخ�رج واح�د وال س�مح اهلل وق�د هو
يه�ودي  -متجه إىل المس�جد  -من حيث ال
يش�عر ،يهودي بغير زنانير ,يهودي بغير
زناني�ر نتيجة التحليلات الخاطئة والفهم
الخاطئ وسهولة اتخاذ الموقف عىل حسب
ما يسمع.
الشيء الذي ال بد منه أن اإلنس�ان إذا ما
تبين�ت له األحداث يكون ل�ه موقف بأنه ال
يتخذ من داخل نفس�ه تأييد أو معارضة إال
بع�د أن يتبين له وجه الحق يف المس�ألة ,أو
أن يرى ممن يثق به�م يف فهمهم يف تدينهم
م�ن قدواته له�م موقف من هذه المس�ألة
فيقف موقفهم.
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عندم�ا يدخل الن�اس يف أعمال ,ونكون قد قرأن�ا قول اللـه
تعاىل{ :وَلَيَنْصرُ َ َّن هَّ ُ
الل م ْ
َ�ن َينْصرُ ُ ُه} (الحج :من اآلية )40فيمر
الناس بش�دائد إذا لم تكن أنت قد رس�خت يف قلبك عظمة اللـه
س�بحانه وتع�اىل ,وتنزيه اللـه أن�ه ال يمك�ن أن يخلف وعده
فابح�ث عن الخلل من جانبك[ :أن�ه ربما نحن لم نوفر لدينا ما
يجعلنا جديرين بأن يكون اللـه معنا ،أو بأن ينرصنا و يؤيدنا]
أو ابح�ث عن وجه الحكمة إن كان باس�تطاعتك أن تفهم ,ربما
أن تلك الشدائد تعترب مقدمات فتح ،تعترب مفيدة جدا ً يف آثارها.
وقد حص�ل مثل هذا يف أيام الرس�ول (صل�وات اللـه عليه
وعلى آله) يف الحديبية ،عندما اتجه المس�لمون وكانوا يظنون
بأنهم س�يدخلون مكة ،ث�م التقى بهم المرشك�ون فقاطعوهم
فاضطروا أن يتوقفوا يف الحديبية ،ثم دخل الرس�ول (صلوات
اللـ�ه عليه وعىل آل�ه) يف مصالحة معهم ,وكان�ت تبدو يف تلك
المصالح�ة من بنودها رشوط فيها قس�وة ،لكن حصل يف تلك
المصالحة هدنة ،هدنة لعدة سنوات كأنها لعرش سنوات تقريباً.
الحظ ماذا حص�ل؟ بعد ذلك الصلح ال�ذي ُدوِّن وفيه بنود
تبدو قاسية ،وظهر فيه المسلمون وكأن نفوسهم قد انكرست،
كانوا يظنون بأنهم يدخلون مكة ،ثم رأوا أنفس�هم لم يتمكنوا
م�ن ذلك فرجعوا ،بعد هذه الهدنة توافدت الوفود عىل رس�ول
اللـ�ه (صلوات اللـه علي�ه وعىل آله) من مختل�ف المناطق يف
الجزي�رة العربية واليمن وغيرها ،وفود إىل المدينة ليس�لموا،
فكان ذلك يعترب فتحاً ،وكان فتحا ً حقيقيا ً يف ما َهيأ من ظروف
مناسبة ساعدت عىل أن يزداد عدد المسلمين ،وأن يتوافد الناس
م�ن هنا وهن�اك إىل المدينة المنورة إىل رس�ول اللـه (صلوات
اللـه عليه وعىل آله) ليدخلوا يف اإلسلام ،فما جاء عام الفتح يف
السنة الثامنة إال ورسول اللـه (صلوات اللـه عليه وعىل آله) قد

استطاع أن يجند نحو اثني عرش ألفاً ,الذين دخلوا مكة.
إذا كان اإلنس�ان ضعي�ف اإليم�ان ،ضعي�ف الثق�ة باللـه،
ضعي�ف يف إدراكه لتنزيه اللـه س�بحانه وتعاىل ق�د يهتز عند
الش�دائد ,إم�ا أن ييسء الظ�ن يف موقف�ه[ :ربم�ا موقفنا غير
صحيح وإال لكنا انترصنا ،لكنا نجحنا  ] ..تحصل ربما ،ربما ..
إىل آخره ،أو ييسء الظن باللـه تعاىل وكأنه تخىل عنا ،وكأنه ما
علم أننا نعمل يف س�بيله ،وأننا نبذل أنفس�نا وأموالنا يف سبيله:
[لماذا لم ينرصنا؟ .لماذا لم  ..؟].
اإلنسان المؤمن ،اإلنس�ان المؤمن يزداد إيمانا ً مع الشدائد:
ِي�ن َق َ
�اس َق ْد جَ َمعُوا لَ ُك ْم َف ْ
{الَّذ َ
�و ُه ْم
اس إ ِ َّن النَّ َ
ال لَهُ� ُم النَّ ُ
اخ َش ْ
َف َزا َد ُه� ْم إيمَان�ا ً و ََق ُال�وا حَ سْ � ُبنَا الل � ُه َو ِنعْ� َم الْ َو ِك ُ
ي�ل} (آل
ِ
ـَّ
عم�ران)173:؛ ألن الحي�اة كل أحداثه�ا دروس ،كل أحداثه�ا
آي�ات تزي�دك إيماناً ،كما ت�زداد إيمان�ا ً بآيات الق�رآن الكريم
{إ ِ َّنمَ�ا الْ ُم ْؤ ِم ُن َ
َجل َ ْ�ت ُقلُو ُب ُه ْم وَإ ِ َذا ُتلِيَتْ
ون الَّذِي َن إ ِ َذا ُذ ِك َر الـل َّ ُه و ِ
ً
ْ
َ
عَلَيْ ِه ْم آيَا ُت� ُه َزادت ُه ْم إِيمَانا} (األنفال :من اآلية )2كذلك المؤمن
ي�زداد إيمانا ً من كل األحداث يف الحي�اة ،يزداد بصيرة ،كم هو
الفارق بين من يس�يؤون الظن عندما تحصل أحداث ،وبين من
ي�زدادون إيماناً؟ .وهي يف نفس األح�داث ،أليس الفارق كبيرا ً
جداً؟.
لماذا هذا س�اء ظنه ،وضعف إيمانه ،وتزلزل وتردد وش�ك
وارتاب؟ وه�ذا ازداد يقينا ً وازداد بصيرة وازداد إيماناً؟! هذا
عالقت�ه باللـه قوية ،تصديق�ه باللـه س�بحانه وتعاىل ،وثقته
باللـه قوية ،تنزيهه للـه تنزيه مرتسخ يف أعماق نفسه ،يسيطر
عىل كامل مش�اعره فال يمكن أن ييسء الظن باللـه مهما كانت
األحوال ،حتى ولو رأى نفس�ه يف يوم م�ن األيام وقد جثم عىل
صدره [ش�مر بن ذي الجوش�ن] ليحتز رأسه كاإلمام الحسين

( ددعلالاا

(صلوات اللـه عليه).
حادث�ة كربلاء ألم تكن حادث�ة مؤلمة ج�داً؟ كانت كلمات
اإلمام الحس�ين فيها تدل على قوة إيمانه ،كم�ال وعيه ،كمال
يقين�ه ،بصيرته ,كان همه م�ن وراء كل ذلك أن يكون للـه فيه
رىض ،م�ا دام وفي�ه رىض لك فال يهمني م�ا حصل .وهذه هي
نفسية المؤمن ,نفسية المؤمن هو أن ينطلق يف أعماله يريد من
ورائها كلها رىض اللـه.
رىض اللـ�ه ه�و الغاي�ة  ..وإن وضع ل�ه أهداف�ا ً مرحلية,
وداخلية ,هي ليس�ت كل يشء لديه ،ليس�ت كل يشء لديه ،فإذا
لم يتحقق ذلك ش�ك وارتاب ،أن يجندوا أنفسهم لمعركة ما مع
أع�داء اللـه ثم ينهزم�ون ،أو يرون أنفس�هم مضطرين إىل أن
يتصالح�وا صلحا ً مؤقتاً ،فيرجعون بنفوس مرتابة لماذا؟ .ألم
نسمع أن اللـه تعاىل قال{ :وَلَيَنْصرُ َ َّن اللَّـ ُه َم ْن َينْصرُ ُ ُه إ ِ َّن الل ّ َـ َه
لَ َق ِو ٌّي َع ِزي ٌز} (الحج :من اآلية )40لماذا ،لماذا؟!
المؤم�ن هدفه ه�و أن يحصل عىل رىض اللـه ،وأن يكس�ب
رىض اللـ�ه ،وأن يك�ون يف أعمال�ه ما يحقق رض�ا اللـه ،وأن
النرص الذي يريده ،النرص الذي ينش�ده هو نرص القضية التي
يتح�رك م�ن أجلها ،هي تلك القضية الت�ي تتطلب منه أن يبذل
نفسه وماله ،فإذا كان مطلوب منك أن تبذل نفسك ومالك فهل
ذلك يعني بالنس�بة لك نرصا ً ماديا ً ش�خصياً؟ الذي يبذل ماله
ونفسه فيقتل يف سبيل اللـه ،هل حصل نرص مادي له شخيص؟
هو انتصر للقضية ،هو حصل عىل الغاية التي ينش�دها ،حتى
وإن كان رصيعا ً فوق الرمضاء ،ألم يصبح ش�هيداً؟ حظي بتلك
الكرامة العظيمة التي وعد اللـه بها الش�هداء ،دمه ودم أمثاله،
روحه وروح أمثاله ،أليست هي الوسيلة المهمة لتحقيق النرص
للقضية؟.

من وحي حما�ضرة ال�شهيد القائد «معنى الت�سبيح»
شهوة النفط
الثقة باهلل والتسبيح والصبر ..مستلزمات المرحلة وفتنة الورق
زيد الغرسي

َ
من املهم جداً لإلن ْ َ
يكون
ـس�ـان أن
على عالق�ة قوية بالله تع�اىل وثقة
عالي�ة؛ ألنه يم�ر بأحداث ق�د تؤثر
عىل إيمان�ه وكل ما يعتقده ،فإذا لم
تك�ن ثقت�ه بالله عالية فسيس�قط
تجاهها وينتج عنه س�و ُء ظن بالله
أ َ ْو تراجُ ٌع عن الجهاد يف س�بيل الله،
وه�ذا حص�ل يف ي�وم األح�زاب عند 
بع�ض املس�لمني عندَما حك�ى الل ُه
عنه�م (وتظن�ون بالل�ه الظنون�ا)،
ونح�ن يف ه�ذه املرحلة الت�ي نواجه
ــدوَان�ا ً س�عودياً أمريكي�ا ً
فيه�ا عُ ْ
ظامل�ا ً يس�تخدم في�ه ُك ّل م�ا أوتي
من أس�لحة وقوة نحتاج إىل ش�يئني 
مهمني لالنتصار يف هذه املعركة.
األوىل -:الثق�ة بالل�ه وبنصره
وتقديس�ه وتنزيه�ه ،فلا يمكن أن
يخ�ذل أولي�اءه وه�و م�ن وعدهم
بالنصر (إن تنصروا الله ينرصكم
ويثب�ت أقدامك�م) ،ف�إذا م�ا تأخر
النصر أ َ ْو حص�ل ت ُّ
ق�دمٌ للع�دو 
هن�ا وهن�اك فالتقصير لي�س م�ن
الله وحاش�اه ب�ل نرجع إىل أنفس�نا ونعالج الخل�ل والتقصري
والتفريط الذي يصدر منا ويؤثر عىل واقعنا ،فإصالح النفوس
والرج�وع إىل الله س�بب رئييس يف النرص ،ق�ال تعاىل (فعلم ما
يف قلوبهم فأنزل الس�كينة عليهم وأثابهم فتحا ً قريباً) س�ورة 
الفتح.
الثانية -:أن نكون عىل قدر كبري من الوعي والتسليم للقيادة 
الحكيمة ،فالش�دائد تتطلبُ ثقة بالل�ه ووعياً وصرباً أكرب ،فال

ـس�ـان نفس�ه عىل أهداف محددة أ َ ْو يرسم له هدفا ً
يبني اإلن ْ َ
قد ال يس�تطيع تحقيقه وعند ذلك يرجع بس�وء ظن نحو الله
ملاذا لم ينرصنا؟ ،وملاذا لم يؤيدنا وقد عملنا كذا وكذا ...إلخ؟!.
فما يج�ري اآلن من أحداث خالل
هذا العُ ْ
ــدوَان وشدة فيها ال نعلم ما
هي آثارها يف املس�تقبل أ َ ْو قد تكون
مفي ً
�دة ج�دا ً يف آثاره�ا أ َ ْو مقدمات
انتصار وغريه ،ق�ال تعاىل (فعلم ما
ل�م تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا ً
قريباً) سورة الفتح.
وعلينا أن نبحث عن الحكمة من
ورائها واالس�تفادة من درس ُ
صلح
الحديبي�ة أيَّـام رس�ول الله صلوات
الله عليه وآله عندما رأى املس�لمون
أنه�م س�يدخلون مكة ث�م تراجعوا 
ُ
بصل�ح الحديبي�ة والت�ي كانت فيه
رشو ٌ
ط قاس�ية على املس�لمني ،ما
جعل بعض املسلمني يقولون :كيف
لنا أن نرتاجع ونحن قوة ونحن عىل
الحق؟ ،ومل�اذا قبلنا به�ذه الرشوط
ضدنا ...إلخ؟.
ُ
كانت الظروف غريَ مهيأة 
فلربما
أن يت�وىل املس�لمون يف ذل�ك الحين 
زمامَ الحكم عىل مك�ة التي معناها
تويل زمام الحكم يف العرب ،وبالتايل فعودة النبي وقدوم الوفود 
ْ
ْ
تلك الفرتة وانتشار اإلسـلاَم جعل النبيَّ يدخل
لإلس�ـلاَم خالل
َ
عرش ألف مقاتل ،بمعنى أن املرحلة كانت قد هيأت
مكة باثني
لهم وأذن الله بالفتح من عنده.
ف�إذا ل�م يكن اإلن ْ َ
ري من
ـس�ـان مؤمن�ا ً بالله وعىل
ق�در كب ٍ
ٍ
ُ
نعايشه من أحداث شبيهةٍ بتلك
الوعي سيسقط ال سيما يف ما
ُ
عايشها الصحابة مع رسول الله صلوات الله عليه وآله.
التي

ما بعد زخات الخريف
نبيل القانص
ِ
اخلريف مسال ٌم
مط ُر
يا زهرة ُو ِل َد ْت على قبرِ الشهيدِ
كأنها ر ٌد على أحزاننا
َ
ِ
طواف حنيننا حول اسمهِ ..
و على
الد ِم
يا قطرةَ َّ
أمس ْت قطرة العطرِ السماوي
حني َ
َ
لألرض أ ْن تُفشي جداوِ لها
اسمحي
ِ
لتلتئ َم الصدو ُر
و أشعلي شمسا ..

جدائلُها تُشي ُر إلى احليا ِة ،..
لقد َ
جت َّم ْعنا
لكي ميضي بنا اإليقا ُع
الدرب الذي عِ شنا ِلنَسل ُ َك ُه
في
ِ
و ننمو فيه كاألشجارِ
أحياناً
و كاإلعصارِ
ِ
املناسب
الوقت
في
ِ
الغيب
حني ننوي أن يثور
ُ
في وجهِ السوادِ

و حني نعرِ ُف أننا لُ َغ ُة الضياءِ ،
خالص
لنا صبا ٌح
ٌ
و لنا ُه ٌ
تاف
َ
النجوم
حيك مِ ْن َس َخ ِط
ِ
العذابات
لنا
ُ
التي َسق ََط ْت وِ صايتُها
فداستها النهاي ُة
و النهاي ُة
و النهاي ُة
قب َل أحذيةِ ا ُ
جلنُود املُخلِصني .

ثابت القوطاري

كثيرة هي قضايا األدب العربي ،الس�يما قضايا
الشعر بوصفه ديوان العرب ،ولعل أهم قضية أثارت
جدالً واس�عاً ه�ي قضية النحل واالنتحال يف الش�عر
الجاهلي ،كم�ا يعدُّ التصحي�ف والتحري�ف الذي قد 
يدخل عىل الش�عر نتيجة لعوامل سياسية أو ثقافية
ً
أو اجتماعي�ة مختلفة
مش�كلة ال تقل أهمية عن أيِّ
قضية أخرى ،إالَّ أنَّها لم تعد مقبولة يف القرن الحادي
ٍ
مؤسس�ات رس�مية ال تخلو من
والعرشي�ن ،يف ظل
الك�وادر العلمية املتخصصة ،وف�رق البحث العلمية
املدرب�ة ،ولجان رقابة حريصة على إخراج (النَّص)
بصورته الصحيحة كم�ا أراد له كاتبه ،إالَّ أنَّ الذهب
املتألل�ئ يف ك ِّل عين ،وسياس�ة العص�ا والجزرة ،قد 
تسوق مس�ؤوال ً قائما ً عىل املشهد الثقايف إىل التنازل
عن قيمه الفكرية واألخالقية تجاه الكلمة الصادقة،
فيسيء إىل األم�وات قبل األحياء ،وس�أذكر أنموذجا ً
يمكنن�ا مالحظته يف ش�عر الش�اعر اليمني العمالق
عبدالله الربدوني-1999 1929م ،فعىل س�بيل املثال
يف قصي�دة (يف وج�ه الغ�زوة الثالثة) الت�ي كتبها يف
فرباي�ر 1975م /ديوان وجوه دخانية يف مرايا الليل،
يقول شاعرنا:
وَالتقينا بهِ  (بنجران) حينا ً
والتقينا بقلب (جيزان) حقبّه
هذا هو البيت الشعري يف الطبعة القديمة للديوان،
َ
ولنضع ألف ٍ
خط باللون األحمر تحت كلمة (جيزان)
ه�ذه املفردة بلهجتها اليمني�ة والتاريخية املعروفة،
انسكبت عليها قطرات من النفط السعودي يف طبعة
2010م /ضم�ن (إصدارات تريم عاصم�ة الثقافة)
ٍ
إىل لف�ظ س�عودي ل�م يتلفظ به ش�اعرنا
ليحوله�ا
(جازان) .فأصبح البيت الش�عري ممجوجا ً
بش�كل
ٍ
يبعث عىل الريبة من حقيقة ما يصلنا من مطبوعات
ألعمال الشاعر الكبري الربدوني .ويجعلنا ندرك حجم
الخطر املحدق بالثقافة اليمنية التي استطاع النفط
الوصول إىل عمقها ،والتدخل يف تعديل مفرداتها وفق 
منظوره االس�تعماري ،ومرشوعه القائم عىل طمس 
معالم حضارتنا وثقافتنا .والس�ؤال هنا :ماذا لو لم
يكن الربدوني قد سجلَّ شعره بصوته؟
ربما حُ رفت الكثري من قصائده التي تفضح (أمري
النف�ط) وتخربن�ا عن (اجتم�اع ط�ارئ للحرشات)
وغريها.
ثم م�اذا عن أعماله اإلبداعية غير املطبوعة التي
س�لمتها زوجت�ه إىل وزارة الثقاف�ة؟ هل س�يطالها
التحري�ف والتصحيف .كن�ت أتمنى لو أنَّها ُ
س�لمت
إىل دار نشر عربية معتربة تحفظ الحقوق ،وال تأكل
لح�م املوت�ى ألنَّ وزارة الثقاف�ة والقائمين عليها ال 
يس�تطيعون مقاوم�ة النف�ط ال�ذي يفرغ ش�هوته
على فتنة الورق األبيض ،الس�يما حني يكون الورق
وطني�ا ً يمني�اً ،علي�ه ش�عرا ً مقاوما ً يفض�ح الغزاة 
ومؤامراتهم.
مت�ى يك�ف املس�ؤولون ع�ن الثقافة م�ن هكذا 
ممارسات تسقطهم يف حقارة التاريخ ومزابله

( ددعلالاا

ينثالالانينثالاثالا 31نينثالالا  31نينثالاثالالا

مواجهة الشائعات
الدائرة االعالمية رابطة علماء اليمن:
تعترب الحرب النفسية والتي منها الحرب
اإلعالمية وحرب الشائعات عىل وجه الخصوص من
تكتيكات العدو التي تهدف إىل رضب الروح املعنوية
للشعب وبث الشك واالرتياب يف أوساط املجتمع
وزرع اليأس واإلحباط وبث الرعب والخوف وترهيب
الناس وتهيئتهم للهزيمة واالستسالم وتشكيكهم
يف قيادتهم وإثارة البلبلة والقيل والقال وخلخلة
الصفوف وتفتيت الجبهة الداخلية وتضليل الناس
وقلب الحقائق وتشجيع الخاليا النائمة للتحرك
ملساندة العدوان وخلق االنتصارات الوهمية وال 
يتأثر بحرب الشائعات إال ضعفاء اإليمان وعديمي
الوعي أما املؤمن الواعي فال تؤثر عليه ألنها تعتمد 
عىل الكذب والدجل والتهويل والتخويف يقول الله
تعاىل( :الَّذ َ
ِين َقا َل َ لهُ ُم النَّ ُ
اس إِنَّ النَّ َ
اس َق ْد جَ مَ عُ وا 
اخ َشو ُْهم َ
َل ُكم َ
ْ ف ْ
ْ ف َزاد ُ
َه ْم إ ِيمَ انًا و ََقالُوا حَ ْسبُنَا ال َّل ُه
 ال َوكِي ُل َ
* فان ْ َق َلبُوا  ِبنِعْ مَ ةٍ ِم َن ال َّلهِ  و ََف ْ
َونِعْ َم ْ
ض ٍل َ ل ْم
َان ال َّلهِ  وَال َّل ُه ذُ َ
و ف ْ
وا ر ْ
ضو َ
يَمْ َس ْسهُ ْم ُ
ض ٍل
سو ٌء وَاتَّبَعُ ِ
عَ ِظي ٍم * إِنَّمَ ا ذَ ِل ُكم َّ
ِّف أ َ ْو ِليَاء َُه َ
طا ُن ي َُخو ُ
ُ الشيْ َ
 فلاَ 
َخ ُ
تَ َخ ُ
وه ْم و َ
ون إ ِْن ُكنْتُ ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
اف ُ
ني)
اف ِ

أمثلة للشائعات والحرب النفسية

إشاعة املرشكني يف غزوة أحد بأن محمدا ً صىل الله عليه
وآله وسلم ُقتل وقد عاتب الله سبحانه وتعاىل الذين تأثروا 
س�و ٌل َق ْد َ
خ َل ْ
بهذه الش�ائعة بقوله( :وَمَ ا مُحَ م ٌَّد إ ِلاَّ  َر ُ
ت ِم ْن
س� ُل أ َ َفإ ِْن مَ َ
َقبْلِهِ  ال ُّر ُ
ات أ َ ْو ُق ِت َل ان ْ َق َلبْتُ ْم عَ َل�ىَ أَعْ َقا ِب ُك ْم وَمَ ْن
يَن ْ َقلِ�بْ عَ َل�ىَ عَ قِ بَيْهِ َ
 ف َل ْ
�ن يَضرَُّ ال َّل َه َش�يْئًا و َ
َس�يَجْ ِزي ال َّل ُه
َّ
الشاك ِِر َ
ين).
إشاعة بأن الجيش اإلرسائييل هو الجيش الذي ال يقهر
وهو الجيش األس�طورة وثبت يف الواقع أنه أوهن من بيت
العنكبوت.
إش�اعة ب�أن صنعاء س�قطت وب�أن القي�ادي امليداني
ُ
قد قتل وال صنعاء س�قطت وال ذاك القيادي
املجاه�د فالن
استشهد.
إش�اعة ب�أن الدواع�ش مقاتل�ون رشس�ون ال يبالون
بامل�وت وال يمك�ن مواجهتهم وينرشون لذل�ك فيديوهات
القت�ل والذب�ح والس�حل والح�رق وثب�ت يف الواق�ع أنهم
ضعفاء يفرون يف ساحات املعارك وإال ملا ساندهم العدوان
بالقص�ف الجوي والدعم اإلعالمي والس�يايس والتس�ليح
وغريه من كافة أشكال الدعم املبارش واللوجستي.
إش�اعة أن هن�اك أزم�ة اقتصادي�ة خانقة وس�يموت
الن�اس جوعا ً بس�بب الحص�ار ونجد أن الناس يعيش�ون
حياتهم وبعد أكثر من خمسة أشهر من الحصار والعدوان

ثقافية 13

أساليب انتشار الشائعات

 -1مش�اهدة القن�وات املعادي�ة كالجزي�رة والعربي�ة
والح�دث والقن�وات املتفرع�ة والقن�وات املؤي�دة للعدوان
السعودي األمريكي عىل اليمن وكذلك اإلذاعات املعادية.
 -2املواق�ع اإلخباري�ة اإللكرتونية وش�بكات التواصل
االجتماعي كالفيس بوك والواتس آب وتويرت .
 -3الصحف واملجالت واملنشورات.
 -4املرجف�ون واملنافق�ون والذي�ن يف قلوبهم مرض يف
التجمع�ات واألس�واق ويف وس�ائل املواصلات ويف أماك�ن
تن�اول الق�ات.
 -5خطباء السوء يف مساجد الرضار والفتنة .
 -6قد يس�اهم يف انتشار الشائعة أناس طيبون بحسن
ني�ة ولكن ح�ب الفض�ول واالس�تطالع والتسرع يف نقل
األخب�ار قبل التحق�ق والتأكد وهؤالء لألس�ف يس�اندون
العدوان ويروجون ألكاذيبه باملجان .
*كيف نتعامل مع الشائعات
 مقاطعة وسائل نقل الشائعات يقول الله تعاىل( :و ََق ْدنَ� َّز َل عَ َليْ ُك ْم ْ
�معْ تُ ْم آي ِ
ا س ِ
اب أ َ ْن إِذَ َ
َات ال ّل�هِ يُ َك َف ُر ِبهَ ا
 فيِ ال ِكتَ ِ
َوي ُْس�تَهْ َزأ ُ ِبهَ َ
�دوا ْ مَ عَ هُ ْم حَ تَّ�ى ي َُخ ُ
وضواْ فيِ حَ د ٍ
ا فالَ تَ ْقعُ ُ
ِيث
ام� ُع ْ
 و ْال َكافِ ِر َ
 ال ُمنَافِ قِ َ
َغْي�رْ ِهِ إِن َّ ُك ْم إِذًا مِّ ثْلُهُ ْم إِنَّ ال ّل َه جَ ِ
ني َ
ين
فيِ جَ هَ نَّ َم جَ ِميعً ا) فال يقول س�بحانه( :وَلاَ تَ ْر َكنُوا إِلىَ الَّذ َ
ِين
ظ َلم َ
َ
ُوا فتَمَ سَّ� ُك ُم النَّا ُر وَمَ ا َ ل ُك ْم ِم ْ
ُون ال َّلهِ ِم ْن أ َ ْو ِليَا َء ثُمَّ 
�ن د ِ
َ
لاَ تُنْصرَ
ُون) فال يجوز اس�تماع ونقل الشائعات يف الواتس 
والفيس بوك أو بأي طريقة أو مش�اهدة القنوات املعادية
ألن إشاعاته العدو ال تقل عن خطر صواريخهم..
 التح�ري والتثبت عند س�ماع األخب�ار ألنها قد تكونمج�رد ش�ائعات يقول الل�ه تعاىل( :يَ�ا أَيُّهَ �ا الَّذ َ
ِي�ن آمَ نُوا 
 فتَبَيَّنُ�وا أَن تُ ِصيب َ
�ق ِبنَبَأٍ َ
إ ِن جَ اء ُك�م َ
اس ٌ
ُوا قوْمً �ا ِبجَ هَ ا َلةٍ
ْ ف ِ
ص ِبحُ وا عَ لىَ مَ َ
ا فعَ ْلتُ ْم نَادِ ِم َ
َفتُ ْ
ني)
 عدم تناقل الش�ائعات والرتوي�ج لها يقول الله تعاىل: وتَ ُقولُ َ
ون ِبأ َ ْفوَاهِ ُكم مَّ ا َ لي َْس َ ل ُكم ِبهِ
قَّون َ ُه ِبأ َ ْل ِس�ن َ ِت ُك ْم َ
(إِذْ تَ َل ْ
 وتَحْ َسبُونَه َ
عِ ْل ٌم َ
ُ هيِّنًا و َُه َو عِ ندَ ال َّلهِ عَ ِظيمٌ)
 مواجه�ة املرجفين وفضحهم ألنه جه�اد ال يقل عننِ لَّ ْم يَنتَهِ ْ
الجه�اد يف امليدان يقول الله تعاىلَ :
 ال ُمنَافِ ُق َ
ون
 ( لئ
ِي�ن ُ
�ون ْ
 فيِ قلُو ِب ِهم مَّ َر ٌ
 و ْال ُم ْر ِج ُف َ
َوالَّذ َ
ض َ
 فيِ المَ دِينَةِ َ لن ُ ْغ ِريَنَّ َك
او ُرونَكَ فِ يهَ ا إ َ
ُجَ
ِلاَّ ق ِليلاً )
ِب ِه ْم ثُمَّ لاَ ي ِ
 رد األخب�ار املغرضة وإرجاعها إىل القيادة واملختصني �ن أ َ ِو ْ
 ( وإِذَا جَ ُ
 ال َخو ِ
يق�ول الله تع�اىلَ :
ْف
اءهمْ أَمْ ٌر مِّ َن األَمْ ِ
 و َل ْو َردُّو ُه إ ِلىَ ال َّر ُ
�ول َ
أَذَاعُ وا ْ ِبهِ َ
 وإ ِلىَ أُوْليِ األَمْ ِر ِمنْهُ ْم َ لعَ لِمَ ُه
س ِ
 و َل ْوال َ َ
ِين ي َْس�تَن ِب ُ
 ف ْ
الَّذ َ
ض ُل ال ّل�هِ عَ َليْ ُك ْم َ
طون َ ُه ِمنْهُ ْم َ
 و َرحْ مَ تُ ُه
ان إ َ
الَتَّبَعْ تُم َّ
ُ الشيْ َ
ط َ
ِالَّ قلِيالً)
 كثرة ذكر الله وتس�بيحه وتنزيهه عن أن يخلف وعدهُ
وا وتَ ْ
بالنصر يقول الله تع�اىل( :الَّذ َ
طمَ
ِي�ن آَمَ ن ُ َ
ِئ�نُِّ قلُوبُهُ ْم
طمَ ئ ْ
ِب ِذ ْك ِر ال َّلهِ  أَلاَ  ِب ِذ ْك ِر ال َّلهِ تَ ْ
نُِّ ال ُقلُوبُ )
 االكتف�اء باملصادر املوثوقة يف األخبار كقناة املسيرة وإلغ�اء وإغالق القن�وات املعادي�ة من بيوتنا كم�ا أغلقوا 
قنواتنا من األقمار االصطناعية.

لفتة طريق

السالم الوطني

من مبادئنا التي ال تتغير

 -1 -1أنن�ا على ح�ق ونح�ن مُعت�دى علين�ا ونح�ن
مظلومون ندافع عن أنفسنا ونحن يف طريق هي لله رضا
 -2الجه�اد مبدأ قران�ي وفريضة إسلامية وأمر إلهي
وواجب ورضورة مهما كانت الظروف
 -3الل�ه معنا ونحن واثقون به ثقة مطلقة ومصدقون
لوع�وده ومتيقنون م�ن نرصه وتأيي�ده وأملن�ا فيه كبري
ُ
َّص َ
تعاىل( :ق ْل َ
 ه� ْل تَ َرب ُ
ون ِبنَا إ ِلاَّ إ ِحْ دَى
ولي�س له حدود قال
 ونَحْ ُن نَترَ َب ُ
ْالحُ ْس�نَيَينْ ِ َ
اب ِم ْن
َّص ِب ُك�مْ أ َ ْن ي ُِصيبَ ُكمُ ال َّل ُه ِبعَ ذَ ٍ
ِّص َ
َّصوا إِنَّا مَ عَ ُك ْم ُمترَ َب ُ
عِ نْدِهِ  أ َ ْو ِبأَيْدِينَا فَترَ َب ُ
ون)
 -4الشهادة نعمة وفضل من الله وحياة كريمة وخلود 
أبدي وعز رسمدي وليس�ت الش�هادة خس�ارة ب�ل اختيار
واصطفاء للشهداء بغض النظر عن ما يحصل بعدهم كما
حصل لشهداء غزوة أحد 
 -5أن رهانن�ا على الل�ه وأن ركونن�ا علي�ه وتوكلن�ا
عليه واس�تنصارنا وثقتن�ا به وإيماننا به ول�ذا تتبخر كل
الشائعات ألن املؤمن الواعي الواثق بالله يكون بشكل يعني 
اآلخرين ال تؤثر فيه شائعة وال إرجاف وال إمكانيات العدو 
والع�دده كما قال س�بحانه ( :إِنَّمَ ا ْ
�ون الَّذ َ
 ال ُم ْؤ ِمن ُ َ
ِين آمَ نُوا 
اهدُوا  ِبأَمْ َوال ِِه ْم وَأ َ ُ
�ولهِ ثُم َ
َّ ل ْم يَ ْرتَابُوا وَجَ َ
 و َر ُ
ِبال َّلهِ َ
نف ِس ِه ْم
س ِ
ُ الصادِ ُق َ
يل ال َّلهِ  أ ُ ْو َل ِئ َك ُ
 هم َّ
َ
ون) ...
فيِ س� ِب ِ
 -6عندما تكون ثقتنا بالله وتوكلنا عليه ورهاننا عليه
ونتحرك يف املواجهة عىل هذا األساس فإن الله عند وعده لم
ولن يتغري موقفه ولم يرتاجع سبحانه عن وعده وضمانته
بالنرص ولم يس�تثن حالة م�ن الحاالت وال يعجزه عدو وال 
جب�ار عنيد ،وهو القائل (إن تنصروا الله ينرصكم ويثبت
أقدامك�م) (إن ينرصك�م الله فال غالب لك�م) وهو القائل
(ولل�ه جنود الس�موات واألرض) (وما يعل�م جنود ربك إال 
هو).
 -2 -7من مبادئنا يف مواجهة العدو أن النرص بيد الله ال 
تحققه القوة العسكرية وال يتحقق بالطائرات وال بنوعية
السلاح املتط�ورة  ،وال بالع�دد وال بالعدة وإنم�ا باملعايري
اإللهي�ة وهو اإليمان  ،وباإلرادة اإللهية والتأييد اإللهي فال
يمكن أن يعيق هذا النرص وهذه اإلرادة اإللهية ال الطائرات
الحديثة وال القنابل املحرمة وال األسلحة الفتاكة ألن األمر
كل�ه لل�ه وألن األمر لله م�ن قبل ومن بع�د فنحن نخوض
املعارك يف سبيل الله عىل أساس هذه العقيدة والوعي واملبدأ 
آخذين يف االعتبار أوامر الله يف اإلعداد ملا نس�تطيع وتهيئة
النفس�يات نحو األحس�ن والخري وتهيئة األرضية املناسبة
للنصر وهي أرضية اإليمان فعندم�ا نكون مؤمنني تائبني 
مس�تغفرين  ،نس�تحق نرص الله بفضل�ه وكرمه وقدرته
عىل كل يشء وهو القائل (وكان حقا ً علينا نرص املؤمنني).
 -8إن عدم التأثر بالش�ائعات ال يعني االطمئنان الزائد 
حتى يحصل استرخاء وتثاقل ولكن يعن�ي أنها ال تؤثر يف
نفس�ياتنا مع اليقظ�ة والحذر ألن معظ�م جرائم املرتزقة
تحتاج إىل حس أمني وعمل أمني ويقظة أمنية فمش�اريع
الع�دو ومرتزقت�ه وأعماله�م جبان�ة كالعب�وة الناس�فة
والسيارة املفخخة أما يف امليدان فهم أجبن من يكون.

الثقافة في
مواجهة العدوان

عبدالقوي محب الدين

أمة الرزاق جحاف
ما إن انتهت زفة العروس واعتلت المنصة ،لتس�تقر يف المكان المخصص لها يف
القاعة ،حتى صدحت الموس�يقى بالنش�يد الوطني ،يف س�ابقة هي األوىل من نوعها،
وقف�ت العروس بإجلال ،ووقف معظم م�ن يف القاعة من النس�اء ،وضعت بعض
الش�ابات أيديهن عىل صدوره�ن جهة القلب ،يف داللة عىل احترام الوطن ،وتحركت
الش�فاه مرددة كلمات النشيد الوطني ،وترقرقت الدموع يف عيون البعض« ،لن ترى
الدنيا عىل أريض وصيا».
اهلل ما أجمله من إحس�اس ،وما أجّ لْهَا من لحظات .كم هو الفرق بين الوضع اآلن
والوضع قبل العدوان .
كن�ا من قبل نش�كو م�ن الالمباالة الت�ي يتعامل به�ا الكثيرون بم�ا فيهم طالب
وطالبات المدارس ومدرس�يهم حين يس�معون السالم الوطني يف الطابور المدريس
ويقابلونه بالمباالة ،واآلن ها هو النشيد الوطني يفتتح مراسيم العرس.
وم�ا إن انتهى النش�يد الوطني وعادت كل واحدة من الواقف�ات إىل مكانها ،حتى
سمعنا صوت مدير القاعة ،يطلب من الحارضات قراءة سورة الفاتحة واإلخالص إىل
أرواح الشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء.
ش�كرًا س�لمان أحييت يف قلوبنا حب الوطن واالعتزاز باالنتماء إليه واالس�تعداد
للتضحية من أجله بكل غا ٍل ونفيس.

عندم�ا يتعرض الوطن  -أي وطن .-للعدوان  ،يجب أن تتحول كل
مفرداته إىل أسلحة مقاومة ..وتصدي ..لدحر العدوان!!!...
وألن الثقافة هي «ال» تعريف الش�عوب،،،فمن البديهي أن يكون
املثق�ف الحقيقي يف هذه املرحل�ة «ال» التصدي ..و «ال» املقاومة..و 
«ال».الجهاد ..و «ال».النرص  ،وهو بذلك يكون يف مجمل هذه «األلف
الم�ات» «ال» الحي�اة !!!....أما إذا تقاعس املثقف ع�ن القيام بدوره
الطبيعي «الري�ادي» ،فهو «ال» .الخن�وع ..و «ال» الخذالن ..و «ال»
الزيف..و «ال» التي تعري وال تع ّرف!!!....
يف اليم�ن ،ويف ظ�ل ع�دوان عامل�ي بقي�ادة الس�عودية ...أظهرت
املواقف حقيقة مثقفني ،وزيف آخرين!!!..
االنتاجات الفكرية واألدبية شكلت مالمح الهوية الثقافية للبعض
،،ولكن مواقفهم اليوم س�واء املؤيدة للع�دوان أو الصامتة ..أظهرت
قبح مالمحهم وزيف ثقافتهم!!!...
الثقافة ليست عزلة ...الثقافة الحقيقية انتماء  ،وعملية تفاعلية
بني املثقف ومجتمعه ،أيا كانت مخرجاتها!!!..
كيف سيخ ّلد التاريخ مثقفا تخىل عن وطنه يف مثل هذه الظروف؟؟
كي�ف له�ذا املثقف أن يش�كل جزءا م�ن مالمح الهوي�ة الوطنية
اليمنية لهذه الفرتة الزمنية ،وهو أداة تشويه بيد املعتدين؟؟؟
(((شكرا سلمان))):
ه�ذه العبارة الت�ي قالتها مواق�ف بعض أدعياء الثقاف�ة ،وكانوا 
هم أبرز معاول التحالف لهدم اليمن ش�عبا وحضارة وهوية ....هذه
العبارة تقوله�ا األرض -اليوم، -ويخلدها التاري�خ وتنحتها ضمائر
الش�عوب« ..ش�كرا س�لمان»..ألنك بتحالف�ك «النكرة» س�اعدتنا يف
تش�ذيب مفردات قام�وس «اليمن»  ،وكنتم الظروف التي س�اعدتنا
على التخلص من املف�ردات املوبوءة يف صفح�ات الوطن العيص عىل
التدنيس!!!...
ويف املقابل ...يمثل «اليمني» بصموده ومواجهته وانتصاره لقيمه
وس�يادته ....يمث�ل وج�ه الثقافة املشرق  ،،و «ال» تعري�ف اليمن
واليمنيني .التي ترجمتها كل لغات السماوات واألرض!!!!...

في وجه
الغزوة الثالثة
عبد اهلل البردوني
ح���س���ن���ا … إمن������ا امل����ه���� ّم����ة ص��ع��ب��ه
ف��ل��ي��ك��ن … ول��ن��م��ت ب���ك��� ّل محبه
يصبح امل���وت موطنا … ح�ين ميسي
وط���ن أن���ت م��ن��ه  ،أوح����ش غ��رب��ه
حني متسي من هضبة بعض صخر
وهي تنسى  ،أنّ اسمها كان هضبه
فلتصلّب عظامنا األرض  ،ي��دري
ك�� ّل وح��ش … أنّ الفريسة صلبه
ول��ن��ك��ن ل��ل��ح��م��ى ال����ذي س���وف ي��أت��ي
م���ن أخ���ادي���دن���ا … ج�����ذورا وت��رب��ه
م���ب���دع���ات ه���ي ال��������والدات … لكن
م��وج��ع��ات … حقيقة غ��ي��ر عذبه
***
ومل�����اذا ال ت��ب��ل��ع ال���ص���وت ؟ ..ع��ف��وا
م��ن ت��و ّق��ى إره��اب��ه��م  ،زاد رهبه
كيف نستعجل ال��رص��اص ! ونخشى
ب���ع���د ه�����ذا  ،ن���ب���اح ك���ل���ب وك��ل��ب��ه
ه��ل ي���ر ّد ال��س��ي��ول وح���ل ال��س��واق��ي؟
هل تد ّمي ق��وادم الريح  ،ضربه ؟
أن����ت م���ن م���وط���ن ي���ري���د … ي��ن��ادي
م��ن دم ال��ق��ل��ب  ،للمهمات شعبه
***
ات��ف��ق��ن��ا … م������اذا ه���ن���اك ؟ ج����دار
ب���ل ج��ب�ين  ،ع��ل��ي��ه ش����يء ك��ق � ّب��ه
ر ّب�����م�����ا (ه���������رة) ت��ل�اح����ق (ف�������أرا)
رمب�����ا ك�����ان ط����ائ����را خ���ل���ف ح � ّب��ه
إمن����ا ه���ل ي����رى ال���ت���ف���اه���ات ح���ي ؟
تلتقي أح���دث اخل���ط���ورات قربه
ه��ل ت���رى م��ن ه��ن��اك ؟ غ����زواً ي��ق� ّوي
ق��ب��ض��ت��ي��ه  ،ي���ح��� ّد م��ل��ي��ون ح��رب��ه
ي��ج��ت��ذي (ال��ب��ن��ك��ن��وت) ي��وم��ي إل��ي��ه
وع���ل���ي���ه م����ن ال���ب���رام���ي���ل ج�� ّب��ه
إ ّن���������ه ذل�������ك ال���������ذي ج�������اء ي���وم���ا
وإل����ى ال���ي���وم  ،ف��وق��ن��ا م��ن��ه س� ّب��ه
***
ق����ب����ل ع�������ام وأرب������ع���ي��ن اع��ت��ن��ق��ن��ا
ف���وق (أب���ه���ى) ع��ن��اق غ��ي��ر األح��ب��ه
وال���ت���ق���ي���ن���ا ب����ه (ب����ن����ج����ران) ح��ي��ن��ا
وال��ت��ق��ي��ن��ا بقلب (ج���ي���زان) حق ّبه
وال��ت��ق��ي��ن��ا ع��ل��ى (ال����ودي����ع����ة) ي��وم��ا
وامل���ن���اي���ا ع��ل��ى ال�������رؤوس م��ك � ّب��ه
ج��اء تلك ال��ب��ق��اع … خضنا  ،هربنا
وه�����ي ت���ع���دو وراءن��������ا م��ش��رئ � ّب��ه
إن����ه����ا ب����ع����ض حل���م���ن���ا  ،ت���ت���ل��� ّوى
حت��ت رج��ل��ي��ه  ،ك��اخل��ي��ول اخمل � ّب��ه
ف���ي ح��ش��اه��ا  ،م��� ّن���ا ب�����ذور ح��ب��ال��ى
وج�����ذور ورد ّي�����ة ال � ّن��ب��ض خص ّبه
***
م���ال���ه ال ي���ك��� ّر ك���األم���س ؟ أض��ح��ت
ب�ين م��ن ف��وق��ن��ا  ،ون��ع��ل��ي��ه صح ّبه
إن���ه���م ي��ط��ب��خ��ون��ن��ا  ،ك����ي ي���ذوق���وا
ع��ن��دم��ا ينضجوننا  ،ش��� ّر وجبه
خصمنا ال��ي��وم غ��ي��ره األم���س طبعا
ال��ب��رام��ي��ل أم��رك��ت (ش��ي��خ ض� ّب��ه)
ع����ن����ده ال�����ي�����وم ق�����اذف�����ات ون���ف���ط
ع��ن��دن��ا م��وط��ن  ،ي���رى ال��ي��وم درب��ه
ع���ن���ده ال����ي����وم خ���ب���ره امل������وت أع�ل�ا
ع��ن��دن��ا اآلن  ،م��ه��ن��ة امل����وت لعبه
ص���ار أغ��ن��ى  ،ص��رن��ا ن���رى باحتقار
ث��روة املعتدي  ،ك��س��روال (قحبه)
ص���ار أق����وى … ف��ك��ي��ف ت��ق��وى عليه
وه���و آت ؟ من����ارس امل����وت رغ��ب��ه
ون���د ّم���ي ال���ت�ل�ال  ،ت��غ��ل��ي فيمضي
ك����� ّل ت����� ّل دام  ،ب���أل���ف�ي�ن رك��ب��ه
وي��ج��ي��د احل��ص��ى ال��ق��ت��ال  ،وي���دري
ك��� ّل ص��خ��ر  ،أنّ ال��ش��ج��اع��ة درب��ه
��ح���ي وي��ق��وى
ي��ص��ع��ب ال���ث���ائ���ر امل���ض� ّ
ح�ي�ن ي����دري  ،أنّ امل��ه��م��ة صعبه
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متابعات فلسطينية

القسام لـ»إسرائيل» :صبرنا لن يطول إذا لم
يرفع الحصار عن غزة
ه�دّدت كتائ�بُ «الش�هيد ع�ز الدي�ن
القس�ام» الجن�اح العس�كري لحرك�ة
«حم�اس» مس�اءَ األربع�اء ،الع�دو 
ْ
«اإلس�ـ َرائيْيل» برباكين غض�ب وعاقب�ة
وخيم�ة إذا ل�م يرف�ع الحصار ع�ن قطاع
غزة ،وتطبق رشوط وقف إطالق النار.
وقال قيادي يف القس�ام ظه�ر ملثما ً يف
كلمة ،خالل افتتاح نصب تذكاري لشهداء

وح�دة «الضف�ادع البرشية» غ�رب مدينة
غزة ،إن «رس�التنا للع�دو الصهيوني بأن
صرب شعبنا ومقاومتنا لن يطول».
وأضاف «س�ينفجر هذا الش�عب األبي
يف وج�ه الع�دو براكني غضب ،وس�تكون
العاقب�ة وخيم�ة وقاس�ية إذا ل�م تطب�ق 
رشوط وقف إطالق الن�ار ويرفع الحصار
الظالم عن شعبنا».

مستوطنون يستولون على بناية سكنية في سلوان
سيطرت جمعية «عطريت كوهنيم» االستيطانية،
فجر الخميس ،عىل بناية سكنية جديدة بحي الحارة 
الوس�طى «بط�ن الهوى» ببل�دة س�لوان يف القدس
املحتلة ،بذريعة ترسيبها وبيعها من قبل مالكها.
وأوضح مركز معلومات «وادي حلوة س�لوان» يف
بيان له ،أن « 60مستوطناً اقتحموا الحارة الوسطى
عند حوايل الس�اعة الثانية والنصف فجراً ،وسيطروا 
عىل بناي�ة تعود للمدع�و جمال رسحان ،بحراس�ة
أمني�ة ،حاملين معهم أمتعتهم الش�خصية وبعض
األدوات ،لإلقامة والسكن يف البناية».
وق�ام املس�توطنون فور الس�يطرة على البناية
بوضع الشبك الحديدي عىل النوافذ ،كما رفعوا الع َلم
ْ
«اإلسـ َرائيْيل».

الطيبي :األحياء المقدسية
تتعرض لغزو استيطاني
أك�د العض�و العرب�ي يف الكنيس�ت،
أحم�د الطيب�ي ،م�ن الحرك�ة العربية
للتغيير ،أن «ح�ي س�لوان» واألحي�اء
املقدس�ية تتع�رض لغ�زو اس�تيطاني
يف ظ�ل حكومة تطرف ،تس�عى لتهويد 
القدس وليس ألية تسوية عىل اإلطالق.
وق�ال الطيب�ي« :إن الحكوم�ة
ْ
«اإلس�ـ َرائيْلية» الحالية ليست رشيكة
يف أية تس�وية ،مضيفاً ،أن املطلوب من
املقدسيني والفلس�طينيني بشكل عام،
عدم السماح بترسيب بيوت فلسطينية
أو رسقتها أو السيطرة عليها».
وأض�اف ،أن االحتلال يرك�ز على 
أحي�اء الق�دس ،ألن�ه ي�رى يف تهوي�د 
القدس هدفاً استراتيجيا ً كبرياً ،مؤكدا ً
أن املعركة عىل القدس ضد االس�تيطان
والتهوي�د تتطل�ب الصم�ود والتح�دي
والثبات.
ودع�ا الطيب�ي لحماي�ة األقصى 
بالتواج�د في�ه ،قائال ،إن على الجميع
أن ي�درك أن قضي�ة التقس�يم الزماني
واملكان�ي ال يمكن أن تم�ر كما مرت يف
املسجد اإلبراهيمي ،ومضيفا« ،األقىص
مكان صالة للمسلمني نقطة».

إصابة جندي «إسرائيلي» بجراح بضربة
«بلطة» بالقدس
«إس�ـ َرائيْلية» ،مس�اء األربع�اء ،أن جنديا ً ْ
أفادت مصادر ْ
«إس�ـ َرائيْلياً» أصيب
بج�راح طفيفة بحي رأس العامود من البلدة القديمة بالقدس املحتلة ،بعد تعرضه
للرضب بـ»بلطة» عىل يد فلسطيني.
وذكرت صحيفة «معاريف» عىل موقعها اإللكرتوني ،أن «املنفذ صاح عىل جنود 
ح�رس الح�دود يف امل�كان ،وهو يحم�ل بلطة قبل الهج�وم عليهم ،قب�ل أن تتمكن
مجموعة منهم من السيطرة عليه ،فيما أصيب أحدهم بجراح بعد أن رضبه الشاب
بالبلطة عىل قدمه».

فلسطينيات يحررن طف ًال بالقوة ويضربن
جندي ًا «إسرائيلي ًا»
تمكنت عدة نس�اء فلس�طينيات ،الجمع�ة ،من تحرير طف�ل بالقوة من قبضة
جندي ْ
«إس�ـ َرائيْيل» ،بعد رضبه بمسيرة س�لمية بقرية النبي صالح يف مدينة رام 
الله.
ويظهر الفيديو الذي بثته قناة «رؤيا» األردنية ،رصاخ والدة الطفل محمد باسم
ْ
«اإلس�ـ َرائيْيل» أرص على اعتقاله ،ما
بعب�ارات «إبن�ي ولد صغير» ،إال أن الجندي
استدعى من األم وامرأة أ ُ ْ
خـ َرى ،وإحدى الفتيات تخليص الطفل بالقوة.
وأشاد ناش�طون عرب مواقع التواصل االجتماعي بـ»ش�جاعة الفلسطينيات»،
حيث لم ترتدد الطفلة التي يبدو أنها شقيقة الطفل محمد ،بـ»عض» الجندي عىل
يده ،فيما رضبت األم الجندي بيدها عىل رأسه.
وبع�د فش�له يف اعتق�ال الطف�ل محمد باس�م الذي ُكسرت يده قب�ل يومني يف
ْ
م�ع االحتالل ،فقد الجندي اإلس�ـ َرائيْيل صوابه بعد تدخ�ل زميله اآلخر
مواجه�ات
إلنقاذه ،وحاول االعتداء عىل أحد الشبان الفلسطينيني.

الخفي والمعلن في صراع السعودية واإلمارات على اليمن
منيب السائح *
مؤخرا ً عادت إىل الواجهة األخبار التي تتحدث عن الخالفات
السعودية اإلمَ ـا َراتية حول تقاسم النفوذ يف الـيَـمَ ـن ،السيما
بعد التدخل الربي املبارش للقوات الخليجية واإلمَ ـا َراتية بشكل
خاص ،وس�يطرة املليش�يات املوالية لله�ارب عبدربه منصور
ه�ادي عىل مدين�ة ع�دن ،التي تحول�ت إىل س�احة رصاع بني 
الحلف�اء ،حيث نقلت صحيف�ة «القدس العرب�ي» عن مصدر
يمني أن الخالفات السعودية اإلمَ ـا َراتية هي التي عرقلت تقدم 
مليشيات هادي يف مدينة تعز.
وحس�ب وكال�ة العه�د الـيَـمَ ـنية نرشت مجلة «ش�ؤون
خليجي�ة» املقرب�ة م�ن الس�عودية ،مق�اال ً تحت عن�وان «يد 
اإلمَ ـا َرات الخفية بالـيَـمَ ـن» ،اتهمت فيه اإلمَ ـا َرات بااللتفاف
عىل املكاس�ب العس�كرية التي حققتها ما أس�متها «املقاومة
الش�عبية الـيَـمَ ـنية» عىل األرض وس�يطرتها عىل العديد من
املدن الجنوبية ،وتأخري «تحرير» صنعاء!!.
وق�د تطور الخلاف بني الجانبين ليصل إىل حال�ة الرصاع
الدم�وي ،حيث اس�تهدفت غ�ارات جوية «مجهول�ة املصدر»
قوات م�ن الحراك الجنوب�ي موالية للس�عودية يف عدن وأبني،
قال�ت مصادر يمني�ة إن اإلمَ ـ�ا َرات هي من تق�ف خلفها ،ما
مس�اع ممنهج�ة لتطهير «أماكن نفوذ 
وصف�ه البعض بأنه
ٍ
اإلمَ ـ�ا َرات» من أي قوى س�عودية وازنة يف املي�دان ،األمر الذي
يعنون لفص�ل جديد من فصول الرصاع اإلمَ ـا َراتي الس�عودي
عىل الـيَـمَ ـن.
ولم تكن اإلمَ ـا َرات متحمس�ة للمش�اركة يف قوات التحالف
الذي تقوده الس�عودية يف عدوانها عىل الـيَـمَ ـن تحت مسمى
«عاصف�ة الح�زم» ،وحينه�ا أش�ارت تقاري�ر أن اإلمَ ـ�ا َرات
وبالرغم من مش�اركتها ب�ـ  30طائرة مقاتل�ة ،وكونها ثاني
أكبر ق�وة جوية مش�اركة يف التحال�ف الس�عودي ،إال أنها لم
تكن تريد للس�عودية أن تنجح يف الـيَـمَ ـن ،وهذا ما أشار إليه
الكات�ب الربيطان�ي «ديفيد هريس�ت» يف مقال ل�ه يف صحيفة
«ميدل أيس�ت» أي يف نيس�ان م�ن العام الج�اري ،حيث عزى
الصراع اإلمَ ـا َراتي الس�عودي عىل الـيَـمَ ـ�ن إىل التنافس عىل
قيادة «العالم العربي السني».
وأكد هريس�ت أن اإلمَ ـا َرات تس�عى إلفس�اد عملية انتقال
الس�لطة الت�ي ترت�ب له�ا الس�عودية يف الـيَـمَ ـن ،وإفش�ال
حكوم�ة «الرئي�س» عبدربه منصور هادي الت�ي تضم أعضاء
ْ
لح�زب اإلصـَل�اَ ح (التابع لجماع�ة اإلخوان املس�لمني) ،وذلك
من خالل دعم (أحمد عيل صالح) نجل الرئيس الس�ابق ،وقائد 
الحرس الجمهوري السابق وسفري بالده لدى اإلمَ ـا َرات.
وكان�ت العدي�د م�ن التقاري�ر الصحفية قد أش�ارت إىل أنَّ 
اإلمَ ـ�ا َرات أبلغت علي عبدالله صالح ونج َل�ه بموعد «عاصفة
الحزم» قبل بدئها.
وتُشير التقارير إىل أن ويل عهد «أبو ظب�ي» محمد بن زايد 
أبل�غ تفاصيل الرضبة لصالح وهو ما أدى إىل إنقاذ حياته ،بعد 
أن غ�ادر منزل�ه يف صنعاء ال�ذي كان هدفا لقص�ف الطائرات
السعودية.
كم�ا ش�ككت مص�ادر إمَ ـا َراتية رس�مية بش�كل رصيح

بإمكاني�ة نج�اح «عاصف�ة الح�زم» ،حيث رصح املستش�ار
الس�يايس ل�ويل عه�د «أب�و ظب�ي» ،األكاديم�ي اإلمَ ـا َرات�ي
«عبدالخال�ق عبدالل�ه» ،لوكالة رويترز :بأن عملي�ة عاصفة
الحزم ال تعدو سوى مغامرة سعودية.

ما هي أسباب الصراع اإلماراتي السعودي
على اليمن؟
عدة أس�باب دفعت نحو التنافس والرصاع بني الس�عودية
واإلمَ ـا َرات عىل النفوذ يف الـيَـمَ ـن ،نذكر منها :
 1موق�ع الـيَـمَ ـ�ن االستراتيجي :حي�ث أن س�يطرة الس�عودية على الـيَـمَ ـن بما له من موقع استراتيجي مطل
على البح�ر األحْ مَ ـ�ر من جه�ة ،واملحي�ط الهندي م�ن جهة
أُ ْ
خـ َرى ،س�يحقق للس�عودية امتيازات اقتصادية كربى ،وهو 
ما س�يزيد من فرص هيمنة الس�عودية على مجلس التعاون،
وإقصاء أكرب للدور اإلمَ ـا َراتي.
 2زعامة «العالم العربي الس�ني» :يبدو أن اإلمَ ـا َرات غريمرتاحة ملس�اعي الس�عودية تقاس�م زعامة «العال�م العربي
الس�ني» مع تركيا ،حيث تجد نفس�ها جديرة بلعب هذا الدور
بدال ً عن تركيا التي تس�عى إلحياء «الخالفة العثمانية» ،حسب
ترصيح أدىل به وزير اإلمَ ـا َرات للشؤون الخارجية.
 3عداء اإلمَ ـا َرات التقليدي لإلخوان املسلمني :حيث تخىشْ
نفوذ حزب اإلصـَل�اَ ح يف الـيَـمَ ـن ،الذي
اإلمَ ـ�ا َرات من تنامي
يحظى بدعم س�عودي س�خي ،خاص�ة يف ظل تحس�ن عالقة
الس�عودية مع اإلخوان بعد مجيء امللك س�لمان بن عبدالعزيز
للسلطة.
 4املخاوف اإلمَ ـا َراتية من مرشوع مدينة النور :ويتضمنبناء مدينة وجرس يربط بني الـيَـمَ ـن وجيبوتي ،أي بني قارتي
آس�يا وأفريقيا ،مما يش�كل ممرا ً تجاريا ً عاملياً هاماً ،قد يؤثر
عىل الدور الذي تلعبه اإلمَ ـا َرات عرب ميناء دبي ،وهو ما يشكل
مص�در قلق لإلمَ ـ�ا َرات ..حيث تخىش اإلمَ ـ�ا َرات أن تفقد أهم
ركائزها االقتصادية املعتمدة عيل ميناء دبي.
 5مطام�ع الس�عودية يف النفط الـيَـمَ ـني :حيث تس�عىالس�عودية للس�يطرة عىل حق�ل «واع�د» النفط�ي املمتد من
محافظة الج�وف يف الـيَـمَ ـ�ن ،وحتى صح�راء الربع الخايل،
ويق�ع يف معظم�ه ضم�ن األرايض الـيَـمَ ـنية ،حيث س�يكون
بمقدور الس�عودية من خالل الس�يطرة عىل هذا الحقل ،زيادة 
إنتاجه�ا النفط�ي إضافة إىل تأمين تصدير نفطه�ا عرب بحر
العرب بدال من مضيق هرمز عىل الخليج الفاريس.

«عاصفة الحزم» وفتور في العالقات
السعودية اإلماراتية
لم يك�ن فتور العالقات بني الطرفين بجديد ،بل إن ملفات
عدة لعب�ت دورا ً يف تأزي�م العالقة بني الطرفين ،منها العالقة
التجاري�ة املتمي�زة لإلمَ ـا َرات مع إي�ران ،والعالق�ة مع تركيا

ومرص واإلخوان املس�لمني ،والخالفات الحدودية القديمة ،عدا 
الخالفات الش�خصية ،حيث ينظر قادة اإلمَ ـا َرات نظرة دونية
إىل حكام آل س�عود ،وهذا ما كش�فت عنه وثائ�ق ويكيليكس 
يف إح�دى الربقي�ات املرسب�ة ،بأن «محم�د بن زايد س�خر من
الطريق�ة التي يتلعثم فيها وزير الداخلية الس�عودي الس�ابق 
ناي�ف بن عبدالعزيز ،وأش�ار إىل أنه حينما يرى نايف يرتس�خ
لدي�ه االقتناع ب�أن داروين كان محقا ً حني قال إن اإلن ْ َ
ـس�ـان
انحدر من القرد».
إال أن توت�ر العالق�ات بين الطرفين دخ�ل فصلاً جدي�دا ً
م�ع انطالق ما تس�مى «عاصف�ة الحزم» ،حيث أن مش�اركة
اإلمَ ـ�ا َرات يف العملي�ة لم يكن من باب االنس�جام مع األهداف
الس�عودية ،بل كان محاولة المس�اك العصا من املنتصف ،بما
يحقق لها مصالحها.
ولم تكن الس�عودية التي تعترب نفسها يف موقع الويص عىل
بقية ال�دول الخليجية ،راضية عن املوق�ف اإلمَ ـا َراتي ،خاصة
فيما يتعل�ق بعالقة اإلمَ ـ�ا َرات مع نجل عبدالل�ه صالح ..هذا 
األم�ر دف�ع العالقات بني البلدين إىل فت�ور واضح ،حيث رصح
مص�در خليجي «إن األج�واء والتفاصيل التي رافقت زيارة ويل
عهد أبوظبي محمد بن زايد إىل الرياض تعكس حجم التوتر بني 
البلدين ،مشيرا إىل أن بن زايد اضطر لالنتظار ملدة عرشة أيام،
قبل أن تأتيه موافقة السعودية عىل الزيارة».
وخلال الزي�ارة لم يتمكن محم�د بن زايد م�ن مقابلة ويل
العه�د أو امللك س�لمان ،كما لم تحظ الزي�ارة بتغطية إعالمية
أو اهتمام س�عودي ،كما رفضت الس�عودية مناقش�ة مبادرة 
سياس�ية تقدم بها محمد بن زايد إلنهاء األزم�ة يف الـيَـمَ ـن،
تدعو للتنسيق مع عيل عبدالله صالح.

ما الذي دفع اإلمارات إلى التدخل البري
المباشر في اليمن؟
والس�ؤال ال�ذي يط�رح نفس�ه ،إذا كان�ت اإلمَ ـ�ا َرات غري
متحمسة للمشاركة يف عاصفة الحزم ،فلماذا دخلت إىل الحرب
الربي�ة يف ع�دن به�ذا الزخم غري املس�بوق؟ وملاذا س�اهمت يف
«قلب املوازين» يف الجنوب ،كما عربت عنه صحيفة «فايننشال
تايمز» الربيطانية ،حيث نقلت الصحيفة عن مقاتلني محليني 
ومس�ؤولني غربيين ،أن التقدم يف عدن وحوله�ا ،قد خطط له
ونفذ بش�كل كبري بواس�طة اإلمَ ـا َرات ..وأك�دت الصحيفة أن
وجود نح�و  3آالف م�ن الق�وات اإلمَ ـا َراتية والس�عودية عىل
األرض ،أدى إىل «تغيري حاسم» يف الرصاع املمتد منذ  5أشهر.
وأش�ار املختص يف الشأن الـيَـمَ ـني ،جيمس سبينرس ،أنه
من النادر بالنس�بة لإلمَ ـ�ا َرات الدفع بقوات بري�ة إىل مناطق 
الصراع ،وأش�ار إىل أن الق�وات الخاص�ة اإلمَ ـا َراتية أصبحت
ج�زءا من املقاتلين الذي�ن يقاتلون ض�د الجي�ش الـيَـمَ ـني
واللجان الشعبية يف الـيَـمَ ـن منذ أيار املايض عىل أقل تقدير.
ف�إذا كانت اإلمَ ـ�ا َرات ال تدف�ع بقواتها الربي�ة إىل مناطق 
الصراع إال بالن�ادر ،فما ال�ذي أدى إىل هذا التح�ول يف املوقف
اإلمَ ـا َراتي؟.

ي�رى مراقب�ون أن التق�دم الكبير ال�ذي حقق�ه الجي�ش
الـيَـمَ ـن�ي وأنص�ار الل�ه يف مدينة عدن وما حولها يف نيس�ان
امل�ايض ،وس�يطرة أنصار الل�ه على املوانئ االستراتيجية يف
املنطق�ة ،أدى إىل اإلخلال بحال�ة الت�وازن الت�ي تس�عى إليها
اإلمَ ـ�ا َرات يف الـيَـمَ ـن ،حيث أن املصلح�ة اإلمَ ـا َراتية تقتيض 
اس�تمرار الصراع يف الـيَـمَ ـن واس�تنزاف كل من الس�عودية
والجيش الـيَـمَ ـني ،ومنع الحس�م لصالح أي منهما ،وهذا ما
عرب عنه رئيس املجلس الس�يايس يف حركة أنصار الله «صالح
الصم�اد» ،ال�ذي أك�د أن اإلمَ ـ�ا َرات حريص�ة على جعل عدن
«ب�ؤرة رصاع» ،وقال« :إن اس�تقرار مدينة ع�دن يعني قضية
وجود بالنس�بة لإلمَ ـا َرات ،التي حاول�ت طيلة العقود املاضية
تجمي�د دور ميناء ع�دن بتواطؤ من بعض النافذين» ،وأش�ار
إىل أن «أبوظب�ي حريصة عيل تصفية كل األصوات الوطنية من
قي�ادات الحراك الوطنية التي تحمل ه�م أبناء الجنوب وتنادي
بقضيتهم».

الخالف السعودي اإلماراتي يتطور إلى
صراعات دامية
بعد الس�يطرة عىل عدن ،بدأ الخالف يتعمق بني الس�عودية
واإلمَ ـ�ا َرات ،حي�ث اعرتضت اإلمَ ـ�ا َرات عىل قيام الس�عودية
ْ
بتعيين «ناي�ف البك�ري» التاب�ع لح�زب اإلصـَل�اَ ح (اإلخوان
املس�لمني) ،كما رفضت تعيني «حمود املخاليف» محافظاً لتعز،
أَيْـضاً النتمائه لإلخوان املسلمني ..من جهة أ ُ ْ
خـ َرى استطاعت
اإلمَ ـ�ا َرات أن تحقق اخرتاقاً لجهة اس�تمالة القبائل املدعومة
من السعودية ،هذه األسباب إضافة إىل التباين الكبري يف مبادئ
ومصال�ح القوى املتحالفة مع العدوان الس�عودي واإلمَ ـا َراتي
عىل الـيَـمَ ـن ،دفع األمور نحو رصاعات دامية ،حيث ش�هدت
أم�س مدينة عدن وش�بوة اش�تباكات عنيفة ،بين «القاعدة»
و»اإلخوان املس�لمني» من جهة ،وقوات محسوبة عىل منصور
خـ َرى على الحراك الجنوبي من جهة أ ُ ْ
هادي وأ ُ ْ
خـ َرى ،ما أدى
إىل س�قوط عدد كبري من القتىل ،وقد تخلل املعارك ،أعمال ذبح
وس�حل وتمثيل بالجثث ،مم�ا قوبل بإدانة واس�عة من الرأي
العام الـيَـمَ ـني ،ومنظمات إن ْ َ
ـسـانية وحقوقية.
وباملجم�ل يمك�ن الق�ول بأن الصراع الحاص�ل اليوم بني 
تحال�ف القوى املعتدي�ة عىل الـيَـمَ ـ�ن ،لم يك�ن مفاجئاً ،بل
ه�و نتيج�ة طبيعي�ة لتحالف مبني على مصال�ح قائمة عىل
قهر ش�عب فقري ومظلوم ،وإجه�اض ثورته ،ورفض خروجه
م�ن تحت الوصاي�ة الخليجية .كم�ا أن التحالف م�ع القاعدة 
واستخدام ورقة اإل ْر َهـاب ،ال يمكن أن يجلب األمن واالستقرار
ال للـيَـمَ ـن وال حتى لس�ائر الدول الخليجية ،بل إن هذه اآلالم 
ال شك ستكون عامالً موحداً للشعب الـيَـمَ ـني ،وسبباً التحاد 
القوى السياس�ية الجنوبية والش�مالية ملواجهة العدو الواحد،
وتحقيق سيادة الـيَـمَ ـن الذي يستحق أبناؤه العيش الكريم.

* الوقت اإلخباري

( ددعلالاا
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قال :فلوالنا ملا ُوجدت ال�سعودية وما كان لها �أن تبقى ،وعليها �أن تدفع لنا

الرياض قلقة من تصاعد نجم المرشح الجمهوري ترامب
 -متابعات:

ق�ال املرش�ح الجمه�وري األب�رز يف انتخابات الرئاس�ة
األمريكية ( )2016دونالد ترامب :إن الس�عودية س�تكون يف
ورطة كبرية قريبا ً بس�بب داعش ،وس�تحتاج ملس�اعدتنا..
فلوالنا ملا وُجدت وما كان لها أن تبقى!..
تعتبر اململكة الس�عودية الدول�ة العربي�ة الوحيدة التي
تتابع باهتمام كبري الحملة االنتخابية للمنافس الجمهوري
ً
عالنية حتى اآلن عن
دونالد ترامب ،فهو الوحيد الذي يرصح
املوقف املس�تقبيل لإلدارة األمريكية من الرياض وهو تراجع
أهمية السعودية ونفطها بعد االكتفاء الذاتي األمريكي.
ول�م يع�د دونال�د ترام�ب يفاج�ئ املراقبين بتقدمه يف
استطالعات الرأي ،فهو قد حصل عىل  28%يف آخر استطالع
للرأي تم نرشه يوم الخميس بـ  16نقطة فارق عن منافسه
املب�ارش يف الح�زب الجمه�وري ،ويقلص الف�رق بينه وبني 
املرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون.
ويتحدث دونالد ترامب املثري للجدل بني الحني واآلخر عن
القضاي�ا العربية رغم تركيزه القوي على القضايا الداخلية
ومنها الهجرة وتش�جيع املنتوج الوطني بدل االس�ترياد من
الصين ..وتط�رق إىل كيفي�ة القض�اء عىل “داع�ش” وعىل
العربية السعودية.

وق�ال منذ عرشة أي�ام لقناة إن بي يس”“ :س�واء أحببنا
ذل�ك أم لم نحببه ،لدينا أش�خاص دعموا الس�عودية ..أنا ال 
أمان�ع بذل�ك ولكنن�ا تكبدنا الكثري م�ن املصاري�ف دون أن
نحصل عىل يشء باملقابل ..عليهم أن يدفعوا لنا”!!.
وال ينط�ق دونال�د ترامب ع�ن الهوى ،فه�و يعكس رأي
تي�ار بدأ يس�ود داخل اإلدارة العس�كرية األمريكي�ة ومفاده
اس�تغناء واش�نطن عن النفط العربي بع�د االكتفاء الذاتي،

بل والتصدير األمريكي لهذه الطاقة وأولوية منطقة آس�يا يف
األجندة األمريكية ورغبتها يف تس�وية طويلة املدى مع إيران
الستقرار أوضاع الرشق األوسط.
نفس التيار يرغب يف معاقبة الرياض لتلويحها باالنحياز
إىل موس�كو مؤخ�را ً يف قضايا الرشق األوس�ط عىل حس�اب
نفوذ البيت األبيض.
وتتاب�ع الرياض ،وف�ق معلومات داخلي�ة ،بقلق مواقف
دونالد ترامب وتتخوف من انتقال العدوى ملرش�حني آخرين،
وتقوم سفاراتها ومخابراتها يف واشنطن بتتبع دقيق لحملة
املرشح الجمهوري املثري للجدل ترامب وكيفية تعاطي الرأي
الع�ام ح�ول ترصيحاته حول الرشق األوس�ط والس�عودية
خصوصا.
ويعتبر دونالد ترامب أول مرش�ح يف تأري�خ االنتخابات
األمريكية خالل النصف القرن األخري ينتقد السعودية عالنية
ويقلل من شأنها يف األجندة الخارجية األمريكية ..ونقلت يس
إن إن تهجم مغردين س�عوديني عىل ترامب يف تويرت؛ بس�بب
ترصيحاته املثرية للجدل.
ً
مقتنعة ب�أن االنتخابات الرئاس�ية
وأصبح�ت الري�اض
األمريكي�ة املقبلة س�تحمل تغييرات جوهرية يف السياس�ة
الخارجية األمريكية تجاه العالم للحفاظ عىل مكانتها ،وتبدأ 
بصياغة دبلوماس�ية جديدة يبرش بها عالنية دونالد ترامب
بينما ال يكشف عنها باقي املرشيحن حتى اآلن.

�أدينوا بـ «خلية املاريوت» لبثهم مواداً ت�ضر ب�أمن البالد ب�ضاعتهم املزجاة
ُردت �إليهم..
السجن المشدد لصحفيي «الجزيرة» بمصر
تغلغل ’داعشي’ في
 -متابعات:

قضت محكمة مرصية بالس�جن
املش�دد ثالث س�نوات عىل صحفيي
قن�اة الجزي�رة القطري�ة يف إع�ادة 
محاكمتهم إلدانته�م بتهم بينها بث

مواد عىل قناة الجزي�رة التلفزيونية
ترض بأمن البالد.
وق�ال رئيس املحكمة املستش�ار
حس�ن فريد قبل النط�ق بالحكم يف
الجلسة التي أذيعت عىل بالتلفزيون
يف ب�ث مب�ارش «ثب�ت للمحكم�ة أن
املتهمني غري صحفيني وغري مقيدين

بنقاب�ة الصحفيين (املرصي�ة التي
يقي�د به�ا الصحفي�ون املرصيون)
والهيئ�ة العامة لالس�تعالمات (التي
يقيد بها الصحفيون األجانب)».
وتاب�ع «ح�ازوا أجهزة ب�ث بدون
ترخيص وقاموا بالبث بمواد فيلمية
عىل أخب�ار كاذبة بعد عم�ل مونتاج
لها عىل قناة الجزيرة لإلرضار بالبالد 
وقام�وا بالب�ث عبر قن�اة الجزيرة 
القطرية الغري مرخص لها بالعمل يف
جمهورية مرص العربية».
وأض�اف أنه�م بثوا امل�واد املدانني 
بإذاعتها يف القن�اة التي مقرها قطر
من فندق ماريوت يف القاهرة.
وعرفت القضي�ة إعالميا ً بقضية
«خلية املاريوت».
وكان�ت الس�لطات املرصي�ة
ق�د أوقف�ت بيتر غريس�ت ومحمد 
فهم�ي و باه�ر محم�د يف ديس�مرب
 ،2013عق�ب عزل الرئيس الس�ابق 
محم�د م�ريس ،ووجه�ت إليهم تهم
بث معلوم�ات كاذبة لدع�م جماعة
اإلخوان املسلمني التي ُ
صنّفت ضمن
الح�ركات اإل ْر َهـابي�ة ،والعم�ل يف
القاهرة دون تصاريح.

السعودية

 متابعات:ب�دأت الس�عودية تستش�عر الخط�ر اآلت�ي
م�ن املجموعات التكفريية ،بعدم�ا كان لها اليد 
الط�وىل يف دعمه�ا وتمويله�ا وتدريبه�ا ،حيث
ألقت األجه�زة األمنية الس�عودية ،القبض عىل
 45متهم�ا ً باالنضم�ام  إىل تنظي�م «داع�ش»
اإل ْر َهـابي 40 ،منهم سعوديون.
وق�د نقل�ت صحيف�ة «الجزي�رة أونالي�ن»
الس�عودية عن مصادر لها ،أن  40إ ْر َهـابياً هم
س�عوديون والباق�ي م�ن الـيَـمَ ـن وفلس�طني 
ومصر وجمهوري�ة «تريني�داد وتوباج�و»،
موضح�ة أن عملية إلقاء القب�ض جرت يف عدد 
من املناطق دون أية مواجهات مسلحة تذكر.
وبذل�ك يصل ع�دد الذين ت�م إيقافهم خالل
األش�هر العرشة املاضية عىل ذمة قضايا تتصل
باإل ْر َهـاب يف السعودية إىل  1740متهماً ،من 20
جنسية ،معظمهم سعوديون.
يذك�ر أن تنظي�م «داع�ش» اإل ْر َهـاب�ي هو 
صناع�ة أمريكي�ة صهيوني�ة ،ويتبن�ى الفك�ر
الوهابي التكفريي ال�ذي روجت وتروج له دول
إقليمي�ة ومنه�ا اململك�ة ،من�ذ عقود وتس�عى
لتمرير أجندة إقليمي�ة ودولية تهدف إىل تجزئة
املنطقة بعد تدمريها.

�إحتلت املرتبة الـ  3يف الزبائن العرب
للكيان ال�صهيوين بعد الأردن وم�صر

المغرب تضاعف حجم
مبادالتها التجارية مع االحتالل
 -متابعات:

ضاعَ َ
ْ
 االحتلال اإلس�ـ َرائيْيل حج َم مبادالت�ه مع املغرب
�ف كيا ُن
خالل الش�هور السبعة األوىل من العام الجاري بنسبة  ،100%بعدَما
بلغ  21.8مليون دوالر مع نهاية ش�هر يولي�و املنرصم مقابل 10.9
مليون دوالر.
وبحسب موقع «هيسربس» فقد كشف ما يسمى املكتب املركزي
ْ
ْ
إىل الكيان اإلسـ َرائيْيل ما يناهز
اإلسـ َرائيْيل لإلحصاء أن املغرب صدر
 700ألف من البضائع يف شهر يوليو املايض ،مقابل  400ألف دوالر يف
نفس الفرتة من العام املايض.
وأش�ار ذات املصدر ،إىل قيمة ما استورده ْ
«إسـ َرائيْل» من املغرب
خلال الفرتة املمتدة ما بني يناير ويولي�و املايض ،تجاوز  8.2مليون
دوالر مقابل  4.1مليون دوالر يف نفس املدة من سنة .2014
أم�ا ال�واردات املغربية م�ن كيان االحتلال فقد س�جلت ارتفاعا
قياس�يا بلغت نس�بته  900%تقريب�اً ،بعدما انتقلت م�ن  400ألف
دوالر يف يولي�وز ،2014مقاب�ل  3ماليين دوالر يف نف�س الش�هر من
السنة الحالية.
وانتق�ل إجمايل ما صدره الكيان إىل املغرب يف الفرتة املمتدة ما بني 
يناي�ر ويوليو   2015ما يناهز  13.6مليون دوالر ،مقابل  6.8مليون
دوالر يف نفس املدة من سنة .2014
واحت�ل املغ�رب املرتب�ة الثالث�ة يف الئحة الزبن�اء الع�رب للكيان
ْ
اإلس�ـ َرائيْيل ،وراء األردن التي ص�درت ما يزيد عن  261مليون دوالر
م�ن البضائ�ع إىل تل أبي�ب ،واس�توردت منها  9.1ملي�ون دوالر من
السلع خالل الشهور السبعة األوىل من هذا العام.
واحتل�ت مصر املرتب�ة الثاني�ة وراء األردن ،بعدم�ا بلغت قيمة
صادراته�ا لكيان االحتالل  36مليون دوالر ،واس�توردت منه ما يزيد 
عن  63.5مليون دوالر يف الفرتة املمتدة ما بني يناير ويوليو .2015
وتأت�ي هذه املب�ادالت والعالق�ات التجارية يف الوق�ت الذي تدعي
ْ
بمقاطعة الكيان اإلس�ـ َرائيْيل ال�ذي اغتصب
بعض ال�دول العربي�ة
واحتلت األرايض الفلس�طينية ويرتكب فيه أبش�ع الجرائم يف القول
ولك�ن تربطها بالفعل عالق�ات وثيقة مع هذا الكي�ان املحتل خالفا
لتطلعات شعوبها.

بعد معاقبة املدون رائف
ب�ألف جلدة!!
السعودية أوقفت كاتب ًا
إثر مطالبته بإصالح سياسي

جنرال إسرائيلي :من مصلحتنا استمرار القتال في سوريا
 متابعات:أك�دت «ت�ل أبيب» عىل لس�ان أح�د أه�م خربائها
العس�كريني اللواء يعقوب عميدرور نجاح السياس�ة
املتبع�ة بـ»عدم التدخل يف س�وريا؛ ألن من مصلحتها
إبق�اء القت�ال دائ�راً هن�اك ،س�واء بني األع�داء الذي
يوصف�ون بأصح�اب التهدي�د الح�ايل أو اآلخري�ن
ال�ذي يصنّف�ون عىل أنه�م أصحاب التهدي�د املحتمل
مستقبالً» ،حسب تعبريها.
وكتب عمي�درور يف صحيف�ة ْ
«إس�ـ َرائيْل اليوم»،
ْ
«»إس�ـ َرائيْل» تقف أمام مس�ألتني 
مقاال ً جاء فيه أن
بش�أن س�وريا :األوىل تتع ّل�ق بالسياس�ة العامة من
الحرب الدائرة هناك ،بني النظام السوري وحلفائه من
جه�ة ،واملنظمات «الجهادية» مث�ل «جبهة النرصة»
(فرع تنظيم القاعدة يف س�وريا) و»داعش» من جهة
أُ ْ
خـ َرى .والسؤال هو :هل ينبغي لـ»تل أبيب» أن تتخذ
ً
موقفا وتعمل ضد أحد الطرفني أو لصالح أيٍّ منهما؟
ْ
بالنس�بة لـ»إس�ـ َرائيْل» النظ�ام 
وم�ا ه�و األفض�ل
الس�وري رغم كل مش�اكله وتهديدات�ه ،أم املنظمات

املتطرف�ة جداً التي امتنعت حت�ى اآلن عن العمل ضد 
ْ
«إسـ َرائيْل»؟».
أما املس�ألة الثانية ،يضيف عمي�دور« ،فهي كيف
ينبغي لـ»إسـ َرائيْل» أن تر ّد عندما ّ
ْ
تنفذ عملية ضدها
يف الج�والن؟ ه�ي تكتفي فق�ط بالحد األدن�ى الالزم 
وبرتكي�ز ردّها عىل القاطع الذي نف�ذت فيه العملية،
أم عليها توسيع ردها كي تردع من يقف خلفها؟».

ويتابع «من ناحية املبدأ ،يبدو أن عىل ْ
«إس�ـ َرائيْل»
أن تح�ذر جدا ً م�ن أن تصبح جزءا ً م�ن النزاع الذي ال 
ينتهي يف س�وريا ،إذ من ناحيتها ال يوجد طرف واحد 
أفض�ل من عدوه .ففي مقاب�ل التطرف الذي ال يمكن
فهمه والوحش�ية غري اإلن ْ َ
ـسـانية لـ»داعش» ،توجد 
قدرة حزب الله عىل تفعي�ل مئة ألف صاروخ .لكن يف
الوقت نفسه فإن تدخل حزب الله يف سوريا عسكرياً،
يقل�ل من تركيزه عىل الجبهة مع ْ
«إس�ـ َرائيْل» ،ولهذا 
ْ
يأتي الس�ؤال :ملاذا ينبغي لـ»إس�ـ َرائيْل» أن
الس�بب
تتدخ�ل لصالح أي من الطرفين؟ أوليس من األفضل
أن يستنزف الطرفان دماء بعضهما بعضاً؟».
ويف الخت�ام ،يخل�ص عمي�درور إىل أن «املعادل�ة
ْ
اإلس�ـ َرائيْلية تج�اه الس�احة الس�ورية محكوم�ة
بالقاع�دة التالية :س�يكون أصعب عىل ْ
«إس�ـ َرائيْل»
التصدي لعدو تقف خلفه دولة تس�اعده عىل التعاظم
العس�كري (ح�زب الله) ،م�ن أن تتص�دى ملنظمة قد 
تك�ون أكث�ر وحش�ية ،ولك�ن ال توجد دول�ة ملتزمة
بمس�اعدتها على بن�اء قدراتها (داع�ش) .وعىل هذا 
ْ
األ َ َ
ـاس لتستمر السياسة اإلس�ـ َرائيْلية املعتمدة يف
س
عدم التدخل يف سوريا».

 متابعات:أوقفت الس�لطات السعودية الكاتب واإلعالمي زهري كتبي بعد أن
دعا عرب التلفزيون إىل ْ
إصـلاَ حات سياسية.
الكات�ب البالغ من العمر  62س�نة واملقي�م يف مكة املكرمة ،أوقف
منتص�ف يوليو «عق�ب مقابلة تلفزيوني�ة ناقش فيه�ا أفكاره عن
ْ
اإلصـلاَ ح السيايس».
ْ
وذك�ر أحد أفـ� َراد عائلة الكتب�ي أنه احتجز «عق�ب ظهوره مدة 
س�اعة يف الربنامج التلفزيوني «يف الصميم» الذي أذيع يوم  22يونيو 
عىل إحدى القنوات الخليجية الفضائية».
وتتعرض السعودية النتقادات كثرية من قبل منظمات الدفاع عن
حقوق اإلن ْ َ
ـسـان ،وهي ترفض االستجابة ملناشدات حقوقية تتعلق 
بالعديد من املعتقلني السياس�يني ال س�يما فيما خص قضية املدون
املعروف رائف بدوي املسجون واملحكوم بألف جلدة.

األخيرة
تابعوا قناة

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

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

( ددعلالاا ينثالالانينثالاثالا 31نينثالالا  31نينثالاثالالا

فراشون
في بابك!

كلمــــــة أخـــــيرة

الهدف الحقيقي
للعدوان!

عبد اهلل البردوني
ومسئولون يف ( صنعاء )وفراشون يف بابك
ِّ
َ
جيش إرهابك
تموقع
ومن دمنا عىل دمنا
لق�د جئنا نج ُّر الش�عبَ يف أعتاب أعتابك
ونأتي كلَّ ما تهوى نمس�حُ نع َل حجابك
ونس�تجديك ألقاب�ا ً نتوجه�ا بألقاب�ك
فمرنا كيفما ش�اءت نواي�ا ليل رسدابك
نع�م يا س�يدَ األذن�اب إن�ا خيرُ أذنابك

حميد رزق
مخط�ئ ٌ مَ �ن ي ُ
ظ ُّ
�ن أَن
الس�عودية ومَ �ن يق�ف خلفه�ا
حريص�ون على  إعَ ـ�ادَة  م�ا
يس�مونه «الس�لطة الرشعي�ة»
إىل الـيَـمَ ـ�ن ،وإال مل�اذا ال يعود 
هادي وبحاح إىل عدن ،ومخطئ
من يظن أَن بإمكان الس�عودية
ُ
تحقي�ق هذا 
ومن يق�ف خلفها
اله�دف وإعَ ـ�ادَة مرتزقته�ا إىل
صنع�اء بع�د الفش�ل الذري�ع
يف ضب�ط األم�ن والس�يطرة 
الحقيقية عىل عدن.
ليست السعودية واألمريكيون
حريصين عىل تحقيق الهدف الس�ابق غري القاب�ل للتحقق عىل
ُ
أرض الواق�ع ،ول�و كان�وا حريصني على إيجاد س�لطة رشعية
َ
م�ن واقع الرصاع والحرب ل�كان الطريق إىل
وإخ�راج الـيَـمَ ـن
ً
َّ كلفة من الحرب ومن ُك ّل هذا الدمار ،فاملس�ألة
ذلك أس�هل وأقل
ُ
السياسية متاحة ومفتوحة ،والعُ ْ
ـدوَان هو الذي يغلق البابَ عىل
أَية تس�وية أ َ ْو حوارات بني القوى السياسية الـيَـمَ ـنية؛ بهدف
اس�تمرار الح�رب ،وال يه�م دول العُ ْ
ـ�دوَان أَي يمني يس�قط أ َ ْو
يخرس ،حتى املوالني لهذه الدول ومَ ن تشرتيهم باألموال؛ ألنها ال 
َ
مرتزقة ال قيمة لدمائهم ومستقبلهم ،يريدونهم
ترى فيهم سوى
ً
 وأداة يت�م الدفع بهم لتدمير الـيَـمَ ـن وإش�عال
فق�ط ذريع�ة
الح�روب األهلي�ة يف ُك ّل محافظ�ة ومنطق�ة ع�ن طري�ق إيهام 
ضحايا املال الس�عودي أَن العدو إنما ي ُ
قوم بواجب مس�اعدتهم
وأن�ه مصمم عىل إعادتهم إىل الـيَـمَ ـ�ن حُ َّكاما ً بعد القضاء عىل
خصومهم ،ويف الحقيقة أَن مؤيدي الس�عودية واملتساقطني عىل
ً
نس�بة بسيطة والعُ ْ
ـدوَان يريد من
عتبات لجانها املالية يمثلون
َ
تخوض حرب إبادة للقضاء عىل 80
األقلية التي يح ّركها باملال أَن
 %عىل األقل من أبناء الش�عب الـيَـمَ ـني ،وهذا من املستحيالت،
وما س�يحدث يف أس�وأ األحوال وهذا ما تريده السعودية وأمريكا
ه�و الوصو ُل إىل وطن مدمر ال إمكاني�ة ألي طرف فيه أَن يح ُك َم
أ َ ْو يعيد البل َد إىل ما كان عليه ،ولن يأمَ َن أحد بعد ذلك عىل نفسه،
وس�يتحول واقع الحال إىل ما هو أسوأ مما نراه يف بعض مناطق 
س�وريا والعراق من حيث الفلتان األمني وانتش�ار الثأر وجرائم
االغتيال وانتش�ار الدواعش وجرائمهم ،بما يطبع الحياة العامة
بلون النكبة التي لن ينجوَ أح ٌد من تداعياتها.
إذن فالهد ُ
َف الحقيقي للس�عودية الوصو ُل إىل يمن مدمر عن
طري�ق املخدوعين واألغبياء واملوتوري�ن ممن يت�م إيهامُهم أَن
العُ ْ
ـدوَان حريص عليهم ويس�عى إلعادتهم إىل السلطة والقضاء
عىل خصومهم السياسيني.

التوغل في األراضي
اليمنية فرصة ال ثغرة!
محمد محمد المقالح
الس�عودية تقو ُل بأنها ّ
ُ
توغلت بجيش�ها يف األَرايض الـيَـمَ ـنية
داخ�ل صعدة ،ه�ذا ليس الخبر ،الخرب هو أ َ
َ
ن اعرتاف الس�عودية
باحتلال أرايضَ يمنية يمن�حُ  الـيَـمَ ـن حقا ً إضافي�اً للدخول إىل
أَية مدينة أ َ ْو إمارة س�عودية رسيعاً وب�دون تأخري؛ ليس ألن هذا 
هو الطري�ق الوحيد لرد العُ ْ
ـدوَان الوحيش عىل الـيَـمَ ـن ،بل وألن
ً
يمنية يف عدن ولحج وأبني ،بغض
الس�عودية بالفعل تحت ُّل أرايضَ
النظ�ر ع�ن دَعَ وى احتلال أرايض يف صع�دة أَوْ أَي م�كان آخر يف
الـيَـمَ ـن.
أيه�ا األبط�ا ُل هذه هي لحظ�ة «ادخلوا عليهم الب�اب» ،وفيها
تذك�روا أَن الوق�ت م�ن ذه�ب ،وإذا افرتضن�ا أَن التكتي� َك القتايل
للق�وات الـيَـمَ ـني�ة املشتركة كان يعتم ُد عىل عنصر التالعُ ـب
بالوق�ت وتقطيعه باتج�اه إطالة أمَ د الحرب إلنه�اك العدو ،وبما
يسمح بالتوغل التدريجي وهو ما تم التعامل معه بنجاح ولو من
حيث النتيجة.
على نج�اح تكتيك تقطي�ع الوقت ينبغ�ي أَن يق�ود إىل تكتيك
آخ�ر وهو رسع�ة املداهمة وتتايل االقتحامات ال�ذي يبدو الي َ
وم يف
غاي�ة األهمية خصوصاً وحرب الوعي بيننا وبني العدو تعتم ُد عىل
رضب األمن الداخيل السعودي وإرباكه وهزيمته يف وعي املجتمع
السعودي نفسه.
 أَن تنق� َل وس�ائ ُل اإلعْ ـَل�اَم أخب�ا َر املع�ارك من داخ�ل ُ
 املـدُن
الس�عودية أ َ ْو محيطه�ا يعن�ي توق�ف الحي�اة يف معظ�م جنوب
الس�عودية واس�تقبال الري�اض وج�دة عرشات بل مئ�ات اآلالف
م�ن النازحني طوع�اً أ َ ْو تخوفاً ،كما يعني وص�ول الحرب بكل ما
تعنيه الكلمة إىل ُك ّل أنح�اء اململكة وتوقف بقبقات اإلعْ ـلاَم حول
«الرشعي�ة» أ َ ْو «تحري�ر الـيَـمَ ـ�ن» ،بل هو يعني انهي�ارا ً كامالً
لجبهتَي األمن الس�عودي واإلعْ ـلاَم الس�عودي ،وهما أهم وأخطر
ركيزتني يف حرب العُ ْ
ـدوَان عىل الـيَـمَ ـن.

في الذكرى الـ 16لرحيله ..البردوني في مواجهة العدوان
كتب/املحرر الثقايف
تتزام�ن الذك�رى ال�ـ 16لوفاة الش�اعر
اليمن�ي العامل�ي /عبدالل�ه الربدون�ي ،م�ع
استمرار العدوان السعو أمريكي عىل اليمن.
ه�ذا الش�اعر الثائ�ر الح�ر  ،بوطنيت�ه
وبقصائ�ده ومواقف�ه الت�ي جعل�ت املثقف
اليمن�ي يف كل حي�اة الربدون�ي يف مكان�ه
الطبيع�ي «الري�ادة» ،،ري�ادة التغيير  ،
واملقاوم�ة واملواجه�ة واالنتماء لالنس�انية
بالدرج�ة األوىل  ،ولليمن�ي على وج�ه
الخصوص.
منذ بداية العدوان الغاش�م على اليمن ،
كنا وما زلنا نتساءل ..ماذا لو كان الربدوني
بيننا اليوم؟؟
و يجيبن�ا يف كل م�رة الربدون�ي نفس�ه،
وعش�قه له�ذه األرض يلغ�ي كل مادي�ات
الغياب :

وحسب شاعرها منها اذا احتجبت
عن اللقا ،أنه يهوى ويدك ُر
نع�م ..ان�ه ش�اعرها الخال�د ..روح�ه
حارضة يف كل تفاصيل الحياة  ،يف مسامات
الزم�ن الح�ايل  ،ومبشرا بالق�ادم األجمل،،
شاعرها الحر املناضل ...
أعندي لعينيك يا موطني
سوى الحرف أعطيه سكبا وغرف
أفصل «للياء» وجها بهيجا
و»للميم» جيدا ،و»للنون» طرف
هك�ذا م�ا ي�زال الربدون�ي رائ�د العطاء
والف�داء لبل�د ينتم�ي إلي�ه ..لبلد تش�كلت
مالمحه الشاعرية من تمازجها بكل عنارص
هذا البلد.
ل�و كان الربدون�ي بيننا الي�وم ...لبصق 
يف وج�ه بع�ض م�ن يس�مون أنفس�هم
بـ»املثقفني» وهم يسبحون بحمد املعتدين،

ويلتزمون الصمت والحياد يف قضية «وطن»
ينتم�ون اليه ،متجاهلين آالف األرواح التي
تحصده�ا مع�اول الع�دوان القذرة...حتما
سيبصق قائال:
يا     براميل     القمامات     ،إىل
 أين   تمضني..؟  إىل  دور  الثقافة
كل   برميل   إىل   الدور..؟   نعم
وإىل  املقهى..؟  جواسيس  الخالفة
ثم     ماذا..؟    ورصيف    مثقل
برصيف  ..يحسب الصمت حصافة
لو كان الربدوني بينن�ا اليوم...وبصمود 
وإباء وحري�ة اليمني أوال واملثقف الحقيقي
الخال�د ثاني�ا ،،سيش�مخ بعظم�ة انتمائه
وأصالة ذاته ويقول لهم:
أنا لست مذياع الخليج
أرقع البايل بأبىل
أغبى الكالم هو الذي

الصمت والمشاركة مع العدو

حمود أحمد مثنى*

م�ن بع�ض األدب�اء والفنانين واملثقفين والقانونيين 
ٌ
صمت عجي�بٌ  ،ملاذا ل�م تتحرك
وال ُكت�اب والش�عراء هن�اك
ش�اعريتُ
ُ
هم وأحاسيس�هم وأقالمُهم أمام ما يش�هدون من
تدمري وفتك غري مسبوق من قبَل العدو السعودي الذي طال
وش�مل أغلب األَرض الـيَـمَ ـنية وأريق�ت الدماء من جميع
الـيَـمَ ـنيني؟ ،لم تكن املعس�كرات والثكنات هي املستهدفة
فق�ط بل صنعاء مدين�ة تراث عاملية وزبي�د وصعدة املدينة
القديم�ة وجبلة وصهاريج ع�دن ورصواح األثرية وبراقش
وقلع�ة القاه�رة والحص�ون والقلاع واملس�اجد القديم�ة
ومعظ�م إن ل�م يك�ن ُك ّل امل�دن الـيَـمَ ـني�ة ضم�ن الرتاث
اإلنس�اني العامل�ي وجميعه�ا تتع�رض لهجم�ات الطريان
ورضباته الصاروخية التدمريية وال نسمع إدَانَة أو اعرتاضا ً
َ
من أصحاب السياس�ة التقدمية والقومية ومن منظمات املجتمع املدني املنترشة يف بالدنا
بالعشرات ،كم�ا حدث وقامت القيامة يف موض�وع تافه ال يقارن بهذا الع�دوان وارتكابه
جرائم حرب ضد اإلنس�انية ،ما س�بب ه�ذا الصمت؟ أليس هذا نفاقاً ورض�ا بما يقوم به
العدو؟ من الذي يقدم الدعم ملمارس�ة نش�اطها؟ طيب تدمري مس�اكن املدنيني وقتل آالف
األبرياء من األ ْ
ط َفال والنساء أال يستحق ذلك من تلك الجهات إدَان َ ًة واستنكاراً؟! هناك يشء
مريب يف ه�ذا الصمت!! الحصار البح�ري والجوي وتدمري املراكز الصحية واملستش�فيات
أليست جرائم ضد اإلنسانية؟.
ألم يكن األدباء والكتاب واملثقفون يف مثل هذه األحداث هم املتصدرون بالكلمة ملواجهة
الع�دو بالدع�وة لتوحيد الصف وتحفيز الش�باب لاللتح�اق بالجبهة ملواجه�ة العدو وهم
املتصدرون أمام الطابور الخامس واملتعاونني مع العدو بكل األس�اليب والوسائل ،الشعب
الـيَـمَ ـني اآلن يخوض حرباً وطنية شاملة ضد تحالف دويل بزعامة ومال العدو السعودي
هي األوىل يف تأريخنا ،هل نقف مع الذي يستدعي األجنبي لخوض الحرب ضد شعبه ووطنه
ويدم�ر مقومات وطن�ه االقتصادية والتعليمية والعس�كرية واألمنية ويقتل أبناء ش�عبه
ويعمل عىل تمزيق نس�يجه االجتماعي نعتربه هو رشعياً؟! ،بل املنطق والقانون والوطنية
والدين والسياسة تقول :من يقود الـيَـمَ ـن إىل النرص ويعيد كرامته هو الرشعي.
وال يج�وز عقلاً أن نناق�ش أ َ ْو نختلف عىل أم�ور ثانوية وتافهة ،ولنا مث�ال يف تأريخنا
القدي�م ويعلمه أغلب املثقفني واألدباء والفنانني ،فقد ارت�وت مأرب بدماء الرومان الغز ً
اة
عام 24قبل امليالد وتداعت جميع قبائل الـيَـمَ ـن واألقيال دون اس�تثناء ملواجهة الرومان
الطامعين ب�األَرض الـيَـمَ ـنية ،ولم يك�ن الـيَـمَ ـنيون معتدين عىل الرومان ،بل اس�تغل
الرومان رصاعاً داخليا ً عىل الحكم بني مملكة س�بأ نفس�ها وقوى صاعدة تسمى حمري لم
يك�ن بني الـيَـمَ ـنيني خائن أو عميل أ َ ْو مربر ،لق�د أجلت ورحلت جميع القوى املتصارعة
الخلاف بينه�ا إىل ما بعد مواجهة العدو الغازي الذي يس�تهدف األَرض واإلنس�ان ،وكانت
الحكم�ة متجلية يف أروع صوره�ا ،فقد صمد الـيَـمَ ـنيون صموداً أس�طورياً وتمت إبادة 
الروم�ان عن آخرهم ،فلم يتلق الرومان هزيمة مش�ابهة لها عىل اإلطْلاَ ق ،وتخىل الرومان
عن فكرة غزو الـيَـمَ ـن مرة أ ُ ْ
خــ َرى ملدة خمسة قرون.
وكذلك يف تأريخ الش�عوب واألمم األ ُ ْ
خــ َرى رغم هزيمة أملانيا واليابان يف الحرب العاملية
الثاني�ة إال أنهم�ا قامتا من رم�اد الهزيمة عمالقتني م�ن جديد ملاذا؟؛ ألن�ه يوجد مقدس
وحيد مجمع عليه من كافة شعبهم ،إنه كرامة وطنهم واستقالله وعزته ،تجاوزوا مرض
املناطقية واملذهبية (الدينية) والجهوية ،فانترصوا علمياً واقتصادياً وسياس�ياً ،وأصبحوا 
اآلن ضم�ن عمالق�ة العالم ،فكان املتدين أيا ً كان مذهبه وَالس�يايس أيا ً كانت أيديولوجيته
والفنان�ون واألدباء وكل الفئات والؤهم أوالً وأخرياً لكل ش�عبهم وكل أرضهم بغض النظر
عمن يحكم.

يبدي أوان الجد هزال
من مهرجان النار تصعد
ثور ٌة أبهى وأمىل
ل�و كان الربدوني بيننا اليوم...س�يحمل
سلاحه ويميض يف طريق الفجر ...س�اخرا 
من كل متخاذل ومتقاعس-:
جاؤوا    لقتيل    :هل    أعد..
 لهم        ،رياحيناً        وفال؟
لو كان الربدوني بيننا اليوم ...س�يلتحم
بالرجال يف ميادين الرشف والبطولة  ،مؤمنا
بالقضية  ..بالوطن...بالنرص-:
قسماً    لن   نعود   حتى   ترانا
راية  النرص  يف النهار الضاحي
ل�و كان الربدوني بيننا اليوم...س�يقول
ل�كل الق�وى الت�ي احتش�دت الركاع ه�ذا 
الش�عب العظي�م ..جالب�ة كل أن�واع املوت
تاطقا  بلسان كل أحرار هذا الشعب-:

