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العمق السعودي يشتعل في عسير ونجران وجيزان

تقرير

خاص

إحراق  50مدرعة إسقاط  9طائرات اباتشي إحراق  55دبابة

سعر المدرعة  4ماليين دوالر
ومجموع قيمة ما تم إحراقه
=  200مليون دوالر

سعر الطائرة  100مليون دوالر
ومجموع قيمة ما تم إسقاطه
=  900مليون دوالر

سعر الدبابة  6ماليين دوالر
ومجموع قيمة ما تم إحراقه
=  330مليون دوالر

سالح الجيش السعودي تحت أقدام اليمنيـين
المجتمع الدولي يؤكد على اتفاق السلم والشراكة كمرجعية رئيسية

احلقيقة التي يراها الكثري وال ي�صدقونها:

إسرائيل والسعودية قصة عشق ترويها دماء اليمنيين!
هادي معزول دولي ًا..
ما الذي تغير؟

رؤية أولية مبكرة
لثورة  21سبتمبر
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العدوان يلفظ أنفاسه واأليام
القادمة مؤلمة ألم الفواحش
بقلم :األستاذ /صالح الصماد
َ
الع�دوان قد تجاوز
من يتأمل س�ي َر األح�داث يف اليمن يج�د أن
ُك ّل الخط�وط الحمراء وداس عىل ُك ّل الش�عارات التي كان يتش�دق
به�ا العال�م المتحرض م�ن حماية حقوق اإلنس�ان واحرتام س�يادة
واستقالل الشعوب التي بدأ واضحا ً أن المجتمع الدويل الذي تتزعمه
قوى االس�تكبار العالمي ممثلة يف أمريكا وإرسائيل كانت تس�تخدم
هذه الشعارات لتصفية حساباتها وتنفيذ مخططاتها التدميرية ضد
الشعوب التي تمانع االنصياع لسياستها اإلجرامية.
س�تة أش�هر من العدوان أزهق�ت أرواح عشرات آالف من أبناء
الش�عب ودمرت ُك ّل يشء يف اليمن وأس�قطت ُك ّل األقنعة التي كانت
تختف�ي وراءه�ا الكثير من الحقائق التي تكش�فت بوضوح س�واء
ألنظم�ة إقليمي�ة ودولي�ة أو لقوى سياس�ية وش�خصيات داخلية
تحولت إىل أحذية يمتطيها العدوان لتحقيق أهدافه يف اليمن.
س�تة أش�هر من العدوان طرقنا فيها ُك َّل األب�واب لعل وعىس أن
َ
توقف ه�ذا العدوان الغاش�م وترفع
نص�ل إىل أية حل�ول يمكن أن
المعاناة عن ش�عبنا اليمني الذي يس�تحق اإلعظام واإلجالل ،قدمنا
فيها التنازالت المجحفة التي كنا نتوقع أن يلومنا الكثير يف تقديمها،
ولكن كنا مس�تعدين لتحمّل ذلك اللوم من أجل شعبنا ،فأسقطنا بها
ُك َّل الذرائع الواهية ،وكش�فنا حجم المؤام�رة العالمية التي تتجاوز
ُك َّل األه�داف المعلن�ة للعدوان وتثبت لش�عبنا أن خيا َر الصمود هو
الخيار الذي سيدفعهم إىل االنحناء أمام عظمة الشعب اليمني وثباته
وصربه الذي يقدم دروسا ً للعالم يف الكرامة والعزة والثبات.
َ
العدوان الظال َم يلفظ أنفاس�ه ويحترض أمام صمود الش�عب
إن
اليمن�ي؛ لذلك لجأ إىل أس�اليب أكث�ر قذارة قد تك�ون آخر رصاصة
يف جعبت�ه فاتجه ليفرض حصارا ً خانقا ً عىل الش�عب من خالل منع
المش�تقات النفطية والمواد األساسية من الدخول إىل اليمن مستغالً
أحذيت�ه يف الداخل لتأليب الرأي العام إلثارة الفوىض وإرباك الجبهة
الداخلية فتحطمت هذه الورقة أمام وعي وصمود شعبنا الذي يدرك
أنه لم يعد لديه يشء يخرسه س�وى كرامته وعزته واس�تقالله التي
يأب�ى أن يفرط فيهما مهما وصل حجم المعاناة والعدوان واإلجرام
التي بذلت القوى الوطنية يف س�بيل رفعه�ا عنه ُك ّل الجهود وقدمت
ُك ّل التنازالت ولكن دون جدوى.
كم�ا اتج�ه الع�دوان لفتح جبهات جدي�دة يف ب�اب المندب الذي
حرص ش�عبنا ُك ّل الح�رص عىل تحييده عن الرصاع طيلة األش�هر
الماضي�ة لحساس�ية ذل�ك ،ولك�ن ح�اول الع�دوان افتع�ال ه�ذه
الرصاعات لتس�ويغ عدوانه واستجالب من لم يستجلبهم من القوى
الدولية إلكمال مخططاته اإلجرامية ضد شعبنا.
لذلك من األهمية بمكان أن يبقى شعبنا اليمني عىل أهبة االستعداد
والوعي والجهوزية إلكمال مش�وار الصمود والتحدي والثبات ،فما
َ
يميض شعبنا يف تعزيز عوامل الصمود مهما كان حج ُم
من حل إال أن
التضحي�ات التي هي أقل بكثير مما كان يراد لش�عبنا يف حال تمكن
الع�دوان من تحقي�ق أهدافه وفرض س�يطرته ،معتبرا ً بما حصل
ويحصل يف العراق وس�وريا وأفغانس�تان وليبيا وغيرها من الدول
التي امتدت إليها ي ُد الرش والعدوان واستحكمت سيطرتهم عليها.
لذلك نؤكد لشعبنا اليمني العظيم أن بواد َر النرص والتمكين تلوحُ
يف األف�ق وأن حج َم االنتصار هو بحج�م المعاناة والتآمر وأن نرصا ً
سيحرزه ش�عبنا يخزي العدوان ويخزي العالم المتواطئ ويخزي
أحذية العدوان يف الداخل ويجعل العالم يركع وينحني أمام شعبنا.
وكم�ا وعدنا ش�عبنا يف المراحل الس�ابقة بخط�وات أكثر إيالما ً
ً
ممثلا بجيش�ه وأمن�ه ولجانه
لق�رن الش�يطان وحققه�ا ش�عبنا
الش�عبية م�ن توغل وس�يطرة يف عمق األرايض التي يس�يطر عليها
النظا ُم الس�عودي وتحطمت تحت أقدام أبطالنا ُك ّل كربياء العدوان
وغطرس�ته فإننا نطمنئ ش�عبنا أن الق�ادم أعظ�م وأن خياراته لم
يستنفد منها إال القليل.
وه�ذا وع� ٌد لش�عبنا أن األي�ام القادمة ستش�هد تصعي�دا ً قويا ً
ورضب�ات مؤلمة ألم الفواحش والمنكرات ترشد بهم من خلفهم من
األمري�كان والصهاينة فإن دمّروا دمّرنا وإن قتلوا وفتكوا بش�عبنا
فالقت�ل والفت�ك بهم س�يكون أش�د ،وإن حاولوا تدنيس شبرا ً من
أراضين�ا الطاهرة بأق�دام جنودهم وأحذيتهم م�ن مرتزقة الداخل،
فسيطهر شعبنا بأبطاله أضعافها يف عمق األرايض التي دنسها نظام
آل سعود.
ُ
وعاقب�ة األمور للـ�ه وإليه تصي�ر األمور وال تبديل لس�نته وال
تحوي�ل فهو من يحدد كي�ف تكون النهاية المخزية لمَن س�اروا يف
طريق الكفر والنفاق وتولوا أمريكا وإرسائيل .وكيف تكون العاقبة
لمن س�اروا يف طريق الرسُ �ل واألنبي�اء وكان�وا يف مقدمة صفوف
الفاتحين مع رس�ول اللـه صىل اللـه عليه وآله وس�لم وساروا عىل
نهجه.
{وقال الذين كفروا لرس�لهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن يف
ملتن�ا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنس�كننكم األرض من
بعدهم ذلك لمَن خاف مقامي وخاف وعيد}.
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«�صدى امل�سرية» تنفرد بن�شر تفا�صيل املعارك مب�أرب

مصرع المئات من قوات االحتالل والمرتزقة وإحراق  200آلية عسكرية وصد كل محاوالت التقدم لقوات الغزو خالل أكثر من شهر من المواجهات
تبة المصارية والجفينة وتبة المقهوي وذات الراء والبلق ما تزال تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية

معركة مأرب :الفشل المرير للغزاة!
 خاص:أ ّك�د مصد ٌر عس�كريٌّ ل «صدى املسيرة» أن
كافة مواقع الجيش واللجان الشعبية بمحافظة
م�أرب ما زالت تحت الس�يطرة ،يف ظ�ل اندحار
كبري لقوى الغزو واالحتالل عىل كافة الجبهات.
وأك�د املص�در أن�ه رغ�م الهجم�ة العاملي�ة
الرشسة التي حشد لها العدو كامل إمكانياته إال
أن ثبات الجيش واللجان الش�عبية كان الصخرة
التي تحطم�ت عليها آمال الغ�زاة يف التقدم ولو
شربا ً واحدا ً يف املحافظة.
وق�ال املص�در بأن تب�ة املصاري�ة والجفينة
وتبة املقه�وى وذات الراء والبل�ق ما زالت تحت
س�يطرة أبطال الجيش واللجان الش�عبية ،وَأن
العشرات م�ن مح�اوالت الزحف التي ق�ام بها
الغ�زاة واملرتزقة طوال األس�ابيع املاضية مُنيت
بالفشل الذريع وتكبّد الغزاة خسائر برشية أكثر
من أن تُحىص ،إضافة إىل إحراق ما يزيد عن 200
آلية عسكرية.

َ
وص� َّد أبط�ا ُل الجي�ش واللج�ان الش�عبية،
أم�س األحد ،زحفا ً جديدا ً قام�ت به قوات الغزو
واملرتزق�ة التابع�ون له�م باتجاه تب�ة املقهوي
القريب�ة من مدينة م�أرب ،وانكسرت محاولة
الع�دو اليائس�ة وعاد م�ن حيث أتى يج�ر أذيال
الهزيمة .وتكبد العدو يف هذا الزحف أكرب خسائر
برشي�ة ،حيث لق�ي العشرات مصارعهم تحت
وقع رضبات الجيش واللجان الشعبية.
كم�ا تمكن أبطال الجيش واللجان الش�عبية
م�ن صد محاول�ة زحف أخرى قام�ت بها قوات
االحتلال باتج�اه موق�ع الش�علة وال�ذي يقع
بالقرب من سد مأرب واستطاع الجيش واللجان
الش�عبية كرس الزحف والتقدم والس�يطرة عىل
ع�دد من التباب الت�ي كان يتواجد به�ا املرتزقة
وقوات االحتالل يف محيط السد.
وكثّفت ق�وات الغزو واالحتالل م�ن غاراتها
الجوية مستهدفة كافة مناطق محافظة مأرب
بشكل هس�تريي خالل األيام القليلة املاضية إثر
الهزيمة املذلة التي تعرضوا لها ،ما يعكس حجم
االنهيار ل�دى قوات االحتلال واملرتزقة التابعني

رئي�س اللجنة الثورية العليا يف حوار مع قناة امليادين:
القادم أسوأ على الجيش السعودي
وأمريكا تعرقل الحل السياسي

 متابعات:ُ
رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العلي�ا محمد
كش�ف
علي الحوثي عن وُجُ ود أرسى س�عوديني يف قبضة
الجي�ش واللجان الش�عبية ،إضاف�ة إىل أرسى من
جنسيات أخرى.
وقال يف ح�وار له مع قناة امليادي�ن الفضائية:
إن من بني األرسى لدى الجيش واللجان الش�عبية
ملحقا ً عسكريا ً أمريكيا ً سابقا ً مُنع من الدخول إىل
بالدنا من مطار صنعاء الدويل فدخل عرب محافظة
حرضموت.
مُشيرا ً إىل أن األرسى الذي�ن تم تس�ليمهم قبل
أيام لسلطنة عمان كانوا يف قبضة األمن القومي.
َ
َ
الحالي�ة يف مواجهة
االستراتيجية
وأضاف أن
الع�دوان الس�عودي األمريك�ي تتمث�ل بالتوغل يف
األرايض السعودية وليس الهجوم عىل عدن.
وَأش�ار إىل أن هن�اك توغلاً مس�تمرا ً للجيش
واللج�ان الش�عبية يف جي�زان ونج�ران وعسير،
مشددا ً عىل أن القادم أسوأ عىل الجيش السعودي.
ودع�ا قبائ�ل نج�ران وعسير إىل ع�دم ال�زج
بأبنائها يف معركة االستقالل والرشف التي سيُهزم
بها هؤالء ،عىل حد وصفه.
ُ
رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العليا ق�ال :إن القوى
اإلرهابي�ة ه�ي مَ ن تس�يطر عىل عدن ،وس�يطرة
َ
تجرب�ة
ه�ادي وبح�اح ش�كلية .مضيف�ا ً أن
أفغانستان يُعا ُد إنتاجَ ها يف اليمن من خالل القوى

لهم.
ُ
ق�وات االحتالل قد خطط�ت لعملية
وكان�ت
عس�كرية كبيرة يف م�أرب بع�د عملي�ة صافر
النوعي�ة وحش�دت دول الع�دوان وعىل رأس�ها
نظام آل سعود املجرم أقىص طاقاتها العسكرية
من دبابات ومدرعات حديثة ،إضافة إىل اإلسناد
الج�وي املكثف ،حيث ش�نت مقاتلات العدو ما
يزيد ع�ن  1000غارة جوية على املحافظة منذ
بداية العملية.
وخطط�ت ق�وات الع�دو الحتلال محافظة
م�أرب خالل  24س�اعة ،وهو ما يكش�ف حجم
هزيمتهم ،حيث أنهم لم يس�تطيعوا أن يتقدموا
شبرا ً واحدا ً بع�د ميض أكثر من ش�هر ،وهو ما
يعكس الفش�ل الذريع لقوات االحتالل يف مأرب،
ما اضطره�م إىل اللعب بآخر أوراقهم وإش�عال
جبهة باب املندب لجر العالم إىل اليمن بواس�طة
العزف عىل مخاوف تهديد حركة املالحة الدولية.
وتمكن الجيش واللجان الش�عبية بفضل الله
من ص�د ُك ّل محاوالت الزحف والتقدم منذ بداية
العملي�ة وقت�ل العرشات من جنود ق�وات الغزو

واالحتلال واملئات من املرتزق�ة ،كما تم إعطاب
م�ا يزيد عن  200آلية عس�كرية رغم مش�اركة
األباتيش واستمرار القصف عىل مدار  24ساعة.
ورغ�م كثاف�ة النيران وضخام�ة محاوالت
الزحف التي قام بها العدو معززا ً بآلياته املتطور
إال أن الفش�ل املري�ر كان حصاده�م الوحي�د يف
مغامرتهم الغبية يف أرض عُ رفت تأريخيا ً بمقربة
الغزاة.
هذا واس�تبقت ق�وات الغ�زو واالحتالل هذه
ً
محاولة أن
العملي�ات بحمل�ة إعالمية ضخم�ة
تثب�ت أي تقدم ،لك�ن الواقع خلاف ذلك ،حيث
اس�تطاع الجيش واللجان الشعبية إدارة املعارك
باقت�دار وتش�تيت ق�وات الع�دو وز ْرع الكمائن
ورضب مواق�ع الغ�زاة م�ن حي�ث ال يتوقعون،
ورغ�م محاوالت العدو التضلي� َل عىل هزيمته يف
مأرب عرب اختلاق األخبار الكاذب�ة واملضللة يف
وس�ائل إعالمه إلاّ أن وقائ� َع امليدان تدحض هذا
الزيف وتبث قناة املسرية تقارير مصورة بشكل
يومي من جبهات القتال يف املحافظة.
ُ
رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العليا
هذا وق�د زار

محم�د عيل الحوثي جبهات القت�ال يف محافظة
م�أرب لتفقد أبط�ال الجيش واللجان الش�عبية
املرابطين يف جبه�ات البطول�ة والشرف ،يف
حين تحدثت أنب�اء عن انس�حاب جُ زئي لقوات
االحتالل من معسكر صافر باتجاه منطقة العرب
بمحافظة حرضموت بعد فش�ل ُك ّل محاوالتهم
يف تحقيق أي تقدم.
واعرتف�ت اإلم�ارات بمصرع أح�د جنودها
متأث�را ً بجراحه من عملية صاف�ر النوعية التي
اس�تهدف فيها أبطال الجيش واللجان الشعبية
معس�كر ق�وات االحتلال يف منطق�ة صاف�ر
بصاروخ بالستي من نوع توتشكا ،موقعا ً مئات
القتىل والجرحى منهم.
وأك�د مص�در عس�كري لـ «صدى املسيرة»
أن جب�ال وأودية ورم�ال مأرب س�تبتلع الغزاة
واملجرمين والعملاء وأن الجي�ش واللج�ان
ح�ارضون ملواجه�ة ُك ّل األخط�ار يف م�أرب،
مس�طرين أروع املالح�م والبط�والت يف أرشس
غزو عاملي ،تش�ارك فيه عشر دول ومن خلفها
أمريكا وإرسائيل ضد اليمن.

اليمنيون من جديد في مسيرة حاشدة بباب اليمن بصنعاء :لن ننكسر أمام
العدوان وإشعال فتيل النار في باب المندب سيعم المنطقة والعالم
 -خاص:

اإلرهابية .كما لفت إىل أن قت َل وذبحَ جنود الجيش
يف حرضموت وش�بوة ولحج وعدن س�بق دخولنا
«الجيش واللجان الشعبية» إىل الجنوب.
وأ ّك�د على أن روس�يا تدعم الحل الس�يايس يف
اليمن كما يف س�وريا ،وأن أميركا هي من ترفض
وتعرق�ل وتقف حجر عثرة أمام الحل الس�يايس يف
اليمن.
وحمّ �ل الحوث�ي األم�م املتح�دة واملنظم�ات
اإلنس�انية مس�ؤولية االنته�اكات وجرائم الحرب
بحق اليمنيني.
كم�ا تناول الحوثي يف الحوار عدة قضايا بينهم
الحص�ار املف�روض عىل اليم�ن متهم�ا ً أمريكا يف
الضلوع به بشكل رئييس.
وق�ال إن األم�م املتحدة أُبلغ�ت أن املمثل املقيم
ل�ن يعود إىل اليمن قبل دخول املش�تقات النفطية.
مشيرا ً إىل أنه�م تلقوا وعودا ً م�ن املنظمة األممية
برفع الحصار والسماح بدخول املشتقات النفطية
وه�م يتواصل�ون م�ع األم�م املتحدة بش�أن رفع
الحصار املخالف لكل الرشائع والقوانني.
وأك�د رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العلي�ا يف اليمن
محمد علي الحوثي أال خالص من الحرب يف اليمن
إال بحوار اليمنيني.
الحوث�ي أكد ع�دم وجود مش�اركة عس�كرية
إيراني�ة على أرض اليم�ن ،وش�كر إي�ران على
املس�اعدات اإلنس�انية .وس�أل «إذا كان�ت فعلاً
الحرب عىل اليمن ش�نت ألننا حلفاء إيران ،ملاذا ال
تتوجه السعودية مبارشة إىل إيران؟.

ش�هدت العاصم�ة صنعاء ي�وم الجمع�ة الماضية
مس�يرة جماهيرية حاشدة يف س�احة باب اليمن تنديدا ً
بالعدوان الس�عودي عىل بالدنا ومجزرة مديرية ذباب
بتع�ز وتضامنا ً مع الضحايا من حجاج بيت اهلل الحرام
يف منى.
ورف�ع المش�اركون أعلام الجمهوري�ة اليمني�ة
والشعارات المنددة باس�تمرار العدوان السعودي عىل
اليم�ن والحصار الجائ�ر وكذا المجازر الت�ي يرتكبها
الع�دوان يف مختلف محافظ�ات الجمهورية ..مؤكدين
أن تل�ك المج�ازر لن تثني الش�عب اليمني عن مواجهة
العدوان وصلفه.
وحمّ�ل المش�اركون دول الع�دوان الس�عودي
المس�ئولية الكامل�ة ج�راء إش�عال فتيل الن�ار يف باب
المن�دب الممر المائ�ي الدويل ..الفتي�ن إىل أن تداعيات
ذلك ستعم المنطقة والعالم.
وأدان المش�اركون إدارة النظام الس�عودي السيئة
للمش�اعر المقدس�ة واالس�تهتار واإلهم�ال المتعم�د
لحج�اج بيت اهلل الح�رام ..مطالبين بتحقيق إسلامي
مس�تقل يف حادثة الحج�اج يف منى تش�ارك فيه الدول
العربية واإلسالمية.
وأك�دوا أهمي�ة إس�ناد ش�ئون الح�ج والمش�اعر
المقدس�ة إلدارة إسلامية متفاهم عليها م�ن ُك ّل دول
العال�م اإلسلامي بال اس�تثناء؛ كون بي�ت اهلل الحرام
والمشاعر المقدس�ة ملكا ً لكل المسلمين وليست حكرا ً
عىل أرسة أو دولة أو حكومة معينة.
وألقي�ت خلال المس�يرة كلمت�ان من قب�ل مفتي

محافظ�ة تعز العالمة س�هل بن عقي�ل ورئيس حزب
األم�ة العالم�ة محم�د مفت�اح ،دعي�ا مجل�س األم�ن
والمجتم�ع ال�دويل إىل تحم�ل المس�ؤولية القانوني�ة
واألخالقي�ة واإلنس�انية إزاء م�ا يتعرض له الش�عب
اليمني من عدوان والتدخل إليقاف هذا العدوان الظالم
الذي تش�نه دول تحالف العدوان الس�عودي منذ أكثر
من سبعة أشهر.
تخلل المس�يرة قصيدة للش�اعر معاذ الجنيد ..أكد
فيها صمود أبطال القوات المس�لحة واللجان الشعبية
يف كاف�ة الميادي�ن والجبهات والذين يس�طرون أروع
أمثلة الشجاعة والتالحم الشعبي يف مواجهة العدوان.
وصدر عن المس�يرة بي�ان ..أكد فيه المش�اركون
إرصار كافة أبناء الش�عب اليمني عىل مواجهة العدوان

وإفش�ال أهدافه ..مشيرين إىل أن اس�تمرار العدوان يف
ارت�كاب المجازر وآخرها مجزرة ذباب بتعز إنما يأتي
ضمن سلسلة جرائم السعودية وسجلها األسود.
َ
كافة أبن�اء الش�عب اليمني إىل
ودع�ا المش�اركون
مواصلة الثبات والصرب واالستبس�ال يف سبيل مواجهة
َ
الغزاة يف عدوانهم عىل الوطن.
واس�تنكر البي�ان الفاجعة الكبرى التي حصلت يف
ح�ق حجاج بيت اهلل الح�رام ..مطالبين بفريق تحقيق
محايد للكشف عن مالبسات القضية.
وأدان البي�ان الصمت اإلسلامي العرب�ي والدويل
وجم�ود ش�عوب العالم حول الجرائ�م التي تحصل يف
المنطقة ومنها إحراق المسجد األقىص وحادثة منى.

وقفة احتجاجية نسائية أمام مقر األمم المتحدة بصنعاء
 خاص:نظم�ت ي�وم أم�س األربع�اء ،مجموع�ة م�ن
الناش�طات وقف�ة احتجاجي�ة أمام مكت�ب األمم
املتح�دة بصنع�اء؛ تندي�دا بالجرائم الت�ي يرتكبها
العدو الس�عودي بح�ق أطفال ونس�اء اليمن منذ
أكثر من  192يوما .
واس�تنكرت النس�اء املش�اركات يف الوقف�ة،
الصم�ت الدويل تجاه جرائم اإلب�ادة الجماعية التي
تطال أطفال ونساء اليمن ،مطالبات برسعة وقف
العدوان وفك الحصار الجائر الذي تس�بب بكوارث

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

إنسانية بحق أكثر من  25مليون يمني.
وعربت نس�اء اليم�ن عن اس�تيائهن البالغ من
موقف املنظمات الدولية وعىل رأسها األمم املتحدة
كمنظمة مسؤولة عن حفظ األمن والسلم الدوليني
وصمته�ا املريب ع�ن إدان�ة الجرائم البش�عة ضد
األبرياء الذي�ن تطالهم آلة القتل التدمريية من قبل
طريان تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي.
ون�ددت الوقفة بالجرائم البش�عة التي يرتكبها
تحال�ف دول الع�دوان يف مختل�ف محافظ�ات
الجمهورية وبطريقة هس�تريية منافية لكل القيم
اإلنسانية والعربية واإلسلامية ومخالفة للقوانني
واملواثيق الدولية.

مدير التحرير:
أحمد داوود

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع المطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com
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العمق السعودي يشتعل في عسير ونجران وجيزان

إخفاق سعودي في استعادة موقع الحثيرة االستراتيجي بجيزان وأبطال الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على قريتي السويدة ومثعن
جسر جوي إسرائيلي لنقل أسلحة وصواريخ إلى قاعدة خميس مشيط بعسير لدعم القوات الجوية السعودية في عدوانها على بالدنا
 -خاص:

و ّزع اإلعلام الحربي مش�اهد تلفزيونية،
أوضحت س�يطرة الجيش واللجان الش�عبية
عىل بلدتي مثعن وسويدة يف جيزان إثر عملية
خاطف�ة ،نفذها أبطالنا يف العمق الس�عودي،
حيث تم نصبُ كمني محكم لقافلة عس�كرية
س�عودية مؤلفة من عدة س�يارات مصفحة،
والنتيج�ة تدمير وإحراق آلي�ات ومقتل عدد
من الجنود السعوديني من بينهم املقدم نارص
األحمري وه�و قائد كتيبة املدفعي�ة يف اللواء
التاس�ع عشر ،لينضم إىل س�ابقيه م�ن أبرز
قادة الجيش الس�عودي يف الجنوب السعودي،
الذين قضوا بنريان الجيش واللجان.
ح�رب حقيقي�ة ت�دور على األرايض
الس�عودية بع�د التق�دم الذي أحرزت�ه قوات
الجيش واللجان الش�عبية جنوبي اململكة ،يف
مناطق عسري ونجران وجيزان.
وعلى الرغم م�ن التعتيم اإلعالم�ي الكبري
الذي تمارسه السلطات السعودية وحلفاؤها،
إلاّ أن الصورة امليدانية تكش�ف يوما ً بعد يوم
حجم املأزق الكبري الذي تواجهه الرياض ،بعد
أشهر ستة من عدوان بدأته عىل اليمن.
وبعدس�ة اإلعلام الحرب�ي اليمن�ي ،تبدو
آث�ار رص�اص وصواريخ اليمنيين يف اآلليات
الس�عودية ،بينم�ا الجث�ث ال ت�زال يف أرض
املعركة ..مش�ه ٌد إن دل على يشء فإنما يدل
عىل حجم ونوعية وتط�ور املعركة التي باتت
رحاها تدور عىل أرايض اململكة ،يف إثبات آخر
المتالك اليمنيني زمام املبادرة.
كما بث�ت قناة املسيرة تقري�را ً تلفزيونيا ً
م�ن عمق منطق�ة الجاب�ري بمنطقة جيزان
أظهرت فيه سيطرة للجيش واللجان الشعبية

يف ع�دد م�ن املواق�ع العس�كرية الس�عودية
باملنطقة.
ميداني�ا ً أيض�اًُ ،قت�ل ع�دد م�ن الجن�ود
الس�عوديني ،يف املنطق�ة الحدودي�ة بجي�زان
وعسير بقص�ف نفذت�ه طائرات س�عودية،
اس�تهدف منطق�ة اش�تباك ..وقد ش�وهدت
سيارات االسعاف وهي تهرع إىل املنطقة.
ويقول متابعون :إن الفش�ل الس�عودي يف
اليم�ن تكرس بمزيد م�ن الغ�ارات العدوانية
الت�ي قتل�ت البشر ودم�رت الحج�ر ،إلاّ أن
الخارس األكرب هم الس�عوديون الذي يهربون
إىل األم�ام بمزيد من الغ�ارات واملجازر ،بينما
يواجه�ون خس�ائر يومية ،تتمثل يف س�قوط
املزي�د م�ن الجن�ود وكذل�ك س�قوط مناطق
س�عودية بأيدي الجي�ش واللجان الش�عبية،
وهن�ا يصبح أي حديث عن وقف إلطالق النار
أكث�ر إيالم�ا ً للري�اض ،ال س�يما وأن مناطق
واسعة من أرايض اململكة ،جنوباً ،باتت تحت

سيطرة اليمنيني ،ومعه يصبح املأزق أوسع.
مصدر عس�كري بجيزان ،أوضح أن وحد ًة
متخصصة من الجيش واللجان الشعبية التي
تس�يطر عىل منطقة قرية حامض�ة بجيزان
تمكن�ت من تدمري عربتي هم�ر وعربة براديل
للعدو السعودي غرب قرية حامضة بجيزان،
الخميس الفائت.
كم�ا أك�د املص�در العس�كري أن الجي�ش
واللجان الش�عبية دمروا عربة براديل ومدرعة
يف موق�ع الغ�رف البي�ض ،إضاف�ة إىل تدمري
طقم يف موقع املصفق العس�كري السعودي،
الجمعة الفائت.
الفت�ا ً إىل أن الق�وة الصاروخي�ة يف الجيش
واللج�ان الش�عبية قصفت عددا ً م�ن املواقع
العس�كرية الس�عودية يف جيزان بصليات من
صواريخ الكاتيوشا ،محدثة إصابات مبارشة.
وأكد مصدر عس�كري أن وح�دات الجيش
اليمن�ي واللج�ان الش�عبية ،س�يطرت على

مواقع س�عودية جدي�دة رافقه�ا صد زحف
خلف قتىل وجرحى.
وقال املصدر إن وح�دات الجيش واللجان
الش�عبية س�يطرت على قريت�ي الس�ويدة
ومثعن بجيزان ،وسط مواجهات خلفت قتىل
وجرحى بصفوف الجيش السعودي.
وتص�دت وحدات الجي�ش واللجان لزحف
سعودي بإسناد جوي ملحاولة استعادة موقع
الحثرية ،تكبد فيها الجيش السعودي خسائر
يف األرواح والعتاد وفشل يف استعادة املوقع.
وتعرض�ت مواق�ع عس�كرية س�عودية
بنج�ران لقصف صاروخي يمني ،أس�فر عن
تدمري عربات وآليات عس�كرية وفرار للجنود
من مواقعهم.
وأوض�ح مص�در عس�كري أن الع�دو
السعودي فشل السبت يف محاولة يائسة هي
الثانية الستعادة موقع الحثرية االسرتاتيجي
بجيزان ..مشيرا ً إىل أن الزح�ف كان مدعوما ً

بعرشات اآللي�ات والدبابات واملدرعات .ولفت
املص�در إىل أن الوح�دات العس�كرية للجي�ش
واللجان الش�عبية التي تصدت للزحف دمرت
دباب�ة نوع ابرام�ز مع عربة ب�راديل يف موقع
غ�رف الش�يخ وعربة ب�راديل أخ�رى يف موقع
القرن الس�عودي ولقي عدد م�ن جنود العدو
السعودي مصارعهم خالل العملية.
وذك�ر املصدر أن ق�وات الجي�ش واللجان
الشعبية أكملت السيطرة عىل قريتي السويدة
َ
وس�ق َ
ط عد ٌد من القتلى والجرحى يف
ومثعن
صفوف الجيش السعودي
وعلى صعي�د متصل ،أك�د رئي�س اللجنة
الثورية العليا محمد عيل الحوثي وجود أرسى
لدى الجي�ش اليمني .وقال الحوثي ،الس�بت،
يف ح�وار تلفزيوني« :لدين�ا أرسى من الجنود
الس�عوديني وجنسيات سيتم الكشف عنها يف
األيام املقبلة».
وأضاف يف حوار مع قناة امليادين« :القادم
أسوأ للجيش الس�عودي» ،مشريا ً إىل أن هناك
توغالً مس�تمرا ً للجيش واللجان الش�عبية يف
جيزان ونجران وعسري.
وطال�ب «الحوث�ي» قبائل نجران وعسير
بعدم الزج بأبنائها يف املعركة.
إىل ذل�ك ،أك�دت مصادر محلي�ة يف منطقة
عسير أن طائرة من نوع بوين�غ  747تابعة
للق�وات الجوي�ة اإلرسائيلي�ة تق�وم بنق�ل
األس�لحة والصواري�خ واملع�دات إىل قاع�دة
خميس مش�يط يف إمارة عسير لدعم القوات
الجوية لتحالف العدوان السعودي عىل اليمن.
وذكرت وسائل إعالم دولية ،أن جرسا ً جويا ً
أقامه الكي�ان اإلرسائييل مع القاعدة الجوية،
حي�ث يج�ري إمداده�ا بالذخيرة وتعويض
مخزونها من الصواريخ.

�أمريكا وبريطانيا تطالبان بحل �سيا�سي فوري ..ونيويورك ت�شهد جتاه ًال دولياً لهادي و�إرها�صات
لرتاجع الدول الغربية ب�ش�أن قرار جمل�س الأمن:

إتفاق السلم والشراكة إلى الواجهة من جديد
 -إبراهيم السراجي:

تتخ�ذُ ال�د َو ُل العظم�ى واألم� ُم املتح�دة
َ
مواقفه�ا بنا ًء عىل معلوم�ات هامة تحصل
عليه�ا بطرقه�ا الخاص�ة ،بمعن�ى أن م�ا
يروجه إعلام دول العدوان من انتصارات ال
ُ
تأخذُه تلك الدول بالحُ س�بان ويبقى مجرد
اس�تهالك إعالمي يف إطار حرب اإلعالم التي
تستهدف املستويات الدنيا وليس العليا.
أثبت�ت معرك�ة م�أرب للعال�م حج�م
الصعوبة التي تواجهها دول العدوان وقوات
الغ�زو التابعة لها واملرتزق�ة وأنها أصبحت
حرب�ا ً عبثي�ة ،باإلضاف�ة إلش�عال الن�ار يف
باب املندب ،األم ُر الذي كانت تخش�اه الدول
الغربي�ة ُ
وخ ُ
ـصـوْص�ا ً دول أوروبا بش�كل
كبير ،ولذل�ك كانت األي�ام القليل�ة املاضية
كفيل�ة بإح�داث متغريات كبيرة يف مواقف
ال�دول الغربية تجاه الح�رب ،مبدية تراجُ عا ً
يف دعمها وتقدما ً يف دعم الحلول السياسية.

بريطانيا :اتفاق السلم والشراكة
مرجعية مهمة وقرار مجلس األمن
ليس شرط ًا للتفاوض

خلال العق�ود املاضي�ة أثبت�ت قضاي�ا
الشرق األوس�ط أن الوالي�ات املتح�دة
وبريطانيا تتخ�ذان ذات املواقف ولم يحدث
أن تعارض�ت مواقف الدولتين ،ولذلك يقال
إن املواق�ف التي تدخل يف قناعات األمريكان
تخ�رج للعلن عن طري�ق بريطانيا ،وهو ما
ينطب�ق عىل املوق�ف الربيطان�ي األخري من
العدوان واستمرار الحرب.
املتغّي�رّ ُ الجدي ُد يف املوق�ف الربيطاني عبرّ
عن�ه وزي�ر الخارجي�ة الربيطاني لش�ؤون
األوس�ط ،توبي�اس إي�دوود ال�ذي تح�دث

لجري�دة األخب�ار اللبناني�ة وأك�د أنه يجب
التمس�ك بجميع املرجعيات بما فيها اتفاق
السلم والرشاكة.
كما أ ّك�د الوزي� ُر الربيطاني على أهمية
املفاوض�ات ،معتبرا ً أن ق�رار مجلس األمن
حول اليمن لي�س رشطا ً إلطالق املفاوضات
بني األطراف اليمنية.
واعتبر مراقب�ون أن ترصيح�ات الوزير
الربيطان�ي تع�د تراجع�ا ً كبيرا ً يف املوق�ف
الغرب�ي الداع�م لدول الع�دوان على اليمن
وناجم�ا ً ع�ن إدراك بعبثي�ة الح�رب الت�ي
بدأت تش�كل تهديدا ً لحركة املالحة البحرية
ُ
خ ُ
ـصـوْص�ا ً م�ع إق�دام دول الع�دوان عىل
مغامرة فتح جبهة يف باب املندب.
وبينم�ا ترص دول الع�دوان عىل االعرتاف
بق�رار مجل�س األم�ن كشرط للتف�اوض
ترتاج�ع بريطانيا ع�ن اعتبار الق�رار مهما ً
للتفاوض ،بل سارت إىل أبعد من ذلك بتجديد
ّ
املوقع بني
اعرتافها باتفاق السلم والرشاكة
جميع القوى السياس�ية عش�ية ث�ورة 21
سبتمرب.

البيت األبيض :الحل سياسي
في اليمن وال بد من تحقيق في
استهداف المدنيين

تتعاظ�م القناع�ة الدولي�ة بش�أن الحل
الس�يايس بع�د أكث�ر من س�تة أش�هر من
الع�دوان ال�ذي لم يحق�ق نجاحا ً عس�كريا ً
واستمر يف ارتكاب املذابح.
ِ
تكت�ف اإلدارة األمريكي�ة بموق�ف
ل�م
حليفتها بريطانيا ،حيث اس�تغلت الفرصة
للتعبري عن قناعتها برضورة الحل السيايس
ل�ذات األس�باب املقلق�ة لل�دول الغربية من
تأثريات الحرب عىل اقتصادها وأمنها.

عندم�ا وقعت مذبحة املخاء الثانية وراح
ضحيتها  142ش�هيدا ً بينهم  91امرأة و27
طفلاً باس�تهداف صال�ة لحظ�ة االحتفال
بعرس نسائي ،خرج املتحدث باسم مجلس
األم�ن القوم�ي التاب�ع للبي�ت األبي�ض نيد
برايس أمام وس�ائل اإلعالم يتلو عليها بيانا ً
يدع�و للتحقي�ق يف التقارير التي تشير إىل
استهداف املدنيني.
وطالب البيان أن تك�ون تلك التحقيقات
علنية وعىل نطاق واس�ع يشمل ُك ّل الجرائم
التي ارتكبت بحق املدنيني يف اليمن.
وأض�اف «نش�عر بقلق بال�غ وبالصدمة
والح�زن م�ن ه�ذه التقاري�ر ،كم�ا أصبنا
بالصدم�ة والحزن الش�ديدين ج�راء مقتل
ع�دد م�ن املتطوعني ل�دى الصلي�ب األحمر
اليمن�ي يف تع�ز ،وذل�ك يف الي�وم ذاته ونحن
نأخ�ذ كافة أنش�طة الرص�د املوثوقة حول
استهداف وقتل املدنيني بعني االعتبار».
واعتبر بيان البي�ت األبي�ض أن حوادث
س�قوط املدنيني تؤكد رضورة اللجوء للحل
الس�يايس يف اليمن ،مطالبا ً أن يكون ذلك يف
أقرب وقت ممكن.

األمم المتحدة :ال حل عسكري ًا
في اليمن

اس�تمرارا ً للتحول ال�دويل واتجاه قناعته
نح�ول الح�ل الس�يايس واس�تبعاد نج�اح
العملي�ات العس�كرية خ�رج ب�ان كي مون
األمني الع�ام لألمم املتحدة متحدثا ً برصاحة
أن�ه ال يوجد حل عس�كري يف اليم�ن ،معوال ً
على املفاوضات السياس�ية للخ�روج بحل
سيايس.
واعتبر كي م�ون أن الرضب�ات الجوية
الت�ي تش�نها دول الع�دوان يف مقدمته�ا

السعودية تدمر اليمن ،داعيا ً جميع األطراف
لالنضمام فورا ً للعملية السياس�ية وتسهيل
مهمة مبعوثه الخاص إسماعيل ولد الشيخ.
ُ
ترصيحات بان كي م�ون كانت حارضة
يف ب�ال املبع�وث األممي إىل اليمن إس�ماعيل
ول�د الش�يخ الذي ق�ال إن�ه آن األوان لوقف
الح�رب وأن الش�عب اليمن�ي بحاجة لوقف
إلطالق النار بشكل كيل.
ج�ا َء ذلك يف مقابل�ة تلفزيوني�ة مع ولد
الش�يخ أ ّك َد فيها على رضورة وقف نهائي
إلطالق النار يف اليمن ،مشيرا ً إىل أن األوضاع
اإلنسانية يف اليمن لم تعد تُحتمل.
واعترب ولد الشيخ أن الحرب عىل اليمن قد
تجاوزت حدها وزادت عن س�تة أش�هر وأن
اليم�ن كان البلد الثاني عىل مس�توى العالم
م�ن ناحية مجاع�ة األطفال ،وقب�ل الحرب
كان هناك س�بعة ماليني يمني يحتاجون إىل
مس�اعدات واآلن تفاقم�ت األوضاع وأصبح
َ
مليون يمني يحتاجون للمساعدات.
21
وأش�ار ولد الش�يخ إىل أن أهم محطة يف
الوس�اطة األممية يف اليمن ه�ي أن الجهو َد
ـ�ع أط�راف األزمة
األممي�ة نَجَ حَ �ت يف جَ مْ ِ
اليمني�ة يف جنيف واالتفاق على العديد من
النق�اط املحوري�ة واألساس�ية مث�ل وقف
إطالق النار واالنسحاب.

الحل السياسي يمر بتجاوز هادي..
قناعة محلية ودولية

تكتمل الصورة دوليا ً عند الوصول لرؤية
أن الح�ل الس�يايس ه�و املخ�رج الوحيد يف
اليمن ،وتع�رف الدول الكبرى أن هذا الحل
ال ب�د أن يتج�اوز مرحلة ه�ادي وهي أيضا ً
قناعة األطراف الوطنية يف الداخل.

ذه�ب ه�ادي إىل نيوي�ورك لحض�ور
اجتماع�ات الجمعية العمومي�ة يف محاولة
النتزاع اعرتاف�ات دولية به غري أن مجريات
األم�ور هناك أثبتت له أنه لم يعد رئيس�ا ً إال
باملجاملة وأن الحل السيايس سيطيح به إىل
األبد.
فقد ذه�ب الفار عبدرب�ه منصور هادي
إىل نيوي�ورك لحضور اجتماع�ات الجمعية
العمومي�ة لألمم املتح�دة وبحثا ً عن اعرتاف
دويل به كرئيس لليمن.
وقد أجرى هادي لقا ًء باألمني العام لألمم
املتحدة قب َل يومَ ني يف نيويورك ،ولكن اللقاء
يجر كما هي عادة اللقاءات بني أمني عام
لم ِ
املنظمة ورئيس دولة.
فقد غاب ع�ن اللقاء وكي�ل األمني العام
لألمم املتحدة للش�ؤون السياس�ية فلتمان
على غري الع�ادة يف مثل هذا اللق�اءات التي
يُفرتض فيها حض�ور الوكيل ليكون منوطا ً
ب�ه التح�دث أمام اإلعلام حول اللق�اء وما
جرى فيه ليتحول لقا ُء هادي ببان كي مون
إىل مجرد مجاملة من األول ال أكثر.
ُ
الس�يئة بالنسبة لهادي
لم تتوقف األمو ُر
عند لق�اء بان كي مون بل تع�داه إىل ما هو
يلتق برؤس�اء دول
أكث�ر من ذلك ،حي�ث لم ِ
كان يُفرتض به لقاؤهم ،حسب ما تم وعده.
وق�د رف�ض رؤس�اء الوالي�ات املتح�دة
وبريطاني�ا وفرنس�ا اللق�اء به�ادي على
هامش اجتماعات الجمعية العمومية لألمم
املتحدة.
وفيم�ا كان ه�ادي يخط�ب يف اجتم�اع
الجمعية مشترطا ً وقف الحرب بعد تطبيق
مجلس األم�ن غري أن األمني الع�ام بان كي
م�ون رضب بكالمه ع�رض الحائط وخرج
لإلعالم مطالبا ً بوقف فوري للحرب.
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م�صرع ع�شرات ال�ضباط من جن�سيات خمتلفة وكافة املواقع يف قب�ضة اجلي�ش واللجان ال�شعبية

باب المندب مغلق أمام الغزاة
 -خاص:

َ
تص�دَّى أبط�ا ُل الجي�ش واللج�ان الش�عبية
ألرب�ع محاوالت زح�ف جديدة قام�ت بها قوات
الغ�زو واالحتلال ،ي�وم أمس األح�د ،يف منطقة
باب املن�دب ،مكبّدين الق�وات الغازية واملرتزقة
التابع�ة لها خس�ائر فادح�ة يف األرواح والعتاد
رغ�م التغطي�ة الجوي�ة والبحري�ة املكثف�ة من
طائرات وبارجات العدو ،هذا ولقي العرشات من
ضباط وجن�ود الغزاة مصارعهم ،كما تم إحراق
ست آليات مدرعة.
كما نص�ب الجيش واللجان الش�عبية كمينا ً
محكم�ا ً لق�وات الغ�زو واالحتلال يف منطق�ة
ب�اب املن�دب تم فيه�ا تدمري العديد م�ن اآلليات
العسكرية ،كما لقي عدد كبري من ضباط وقوات
الع�دو مصارعه�م يف هذا الكمني من جنس�يات
متعددة.
وأكد مص�در عس�كري أن الجي�ش واللجان

الش�عبية نفذوا عملية نوعي�ة يف املعارك الدائرة
يف محيط باب املندب أس�فرت ع�ن مرصع عدد
من الغ�زاة بينهم ضباط وخرباء من جنس�يات
مختلفة.
وأك�د املص�در أن أبط�ا َل الجي�ش واللج�ان
الش�عبية يحكمون الس�يطرة عىل كافة املناطق
واملواقع يف منطقة باب املندب.
وتكب�دت عنارص القاع�دة ومرتزقة العدوان
خس�ائر كبيرة يف األرواح والعتاد وول�وا األدبار
خلال محاولتهم التق�دم يف بعض املناطق تجاه
باب املندب رغم الغط�اء الكثيف من قبل طريان
العدوان السعودي والبارجات البحرية.
كما تمكنت قوات الجيش واللجان الش�عبية
م�ن صد زحف مكثف لقوى الع�دوان ومرتزقته
من منطقة الصبيحة حاولوا التقدم فيها باتجاه
باب املندب وكبدوهم عرشات القتىل والجرحى.
كما تصدى الجيش واللجان الشعبية ملحاولة
زح�ف أ ُ ْ
خـــ� َرى لق�وى الع�دوان ومرتزقت�ه
يف منطق�ة ش�عاب الج�ن التابعة لب�اب املندب

وكبدوه�م ع�ددا ً كبيرا ً م�ن القتلى والجرحى،
وفش�لت ُك ّل محاوالت الغزاة بالتقدم حتى هذه
اللحظة وباءت جميعها بالفشل.
ويف مطلع ش�هر أكتوبر كانت قوات الجيش
واللجان الشعبية قد أفشلت هجوما ً كبريا ً قامت
به قوى الع�دوان والغزو للس�يطرة عىل مضيق
ب�اب املن�دب االستراتيجي ،وزحف�ت مجاميع
كبرية م�ن الغ�زاة واملرتزق�ة التابعين لهم من
منطقة الصبيح�ة وخور عمرية بمحافظة لحج
عرب الخط الساحيل باتجاه باب املندب ،وتصدت
ق�وات الجيش واللجان الش�عبية الباس�لة لهذا
الزح�ف ،موقعين خس�ائر ضخم�ة يف صفوف
العدو.
كم�ا تمكن أبطال الجيش واللجان الش�عبية
م�ن إحراق س�بع آليات عس�كرية وقتل ما يزيد
ع�ن  49عنرصا ً منه�م تم نقلهم إىل مستش�فى
رأس العارة بمحافظة لحج ،فيما نقل العرشات
من القتىل والجرحى إىل مستش�فيات عدن ،وأكد
مصدر عس�كري إصابة طائرة أباتيش ش�اركت

يف التغطي�ة الجوي�ة وش�وهدت ألس�نة الدخان
تتصاع�د منها وهي تف� ُّر باتجاه محافظة لحج
ولم يُعلم عىل وجه اليقني حتى هذه اللحظة هل
سقطت يف إحدى املناطق النائية باملحافظة.
وقصف طيرا ُن الع�دو الس�عودي األمريكي
منطقة ب�اب املندب بهس�ترييا بغ�رض تغطية
الزحف جوياً ،يف حني قصفت البوارج األمريكية
واإلرسائيلي�ة املنطقة بعد اندح�ار قوات الغزو،
يف تنس�يق مكش�وف بني ثالثي الشر (أمريكا،
الس�عودية ،إرسائي�ل) يف عدوانه�م على اليمن،
وكانت ق�د أعلن�ت قن�اة املسيرة الفضائية أن
الجي�ش واللجان الش�عبية قد تص�دوا ملحاوالت
تقدم قامت به�ا بارجات معادية وأجربوها عىل
الرتاجع تحت زخات من الرضبات النارية.
ورغ�م ضخام�ة الزحف وتطور عت�اد الغزاة
العس�كري والتغطية الجوي�ة والبحرية املكثفة
من الطائ�رات والبارج�ات إال أن املقاتل اليمني
الش�جاع أثبت م�رة أخ�رى أن التوكل على الله
وعدالة القضية تهزم جحافل الغزو ولو حشدت

العالم كله.
ويأتي انكس�ار الغ�زاة يف ب�اب املندب يف ظل
انهي�ارات متواصل�ة تلح�ق بالغ�زاة على أيدي
ابط�ال الجيش واللجان الش�عبية عىل مس�توى
جبهة م�أرب التي فش�ل الغ�زاة يف أكثر من 30
محاول�ة زحف وعىل مدى ش�هر كام�ل ،التقدم
فيها ،ما تس�بب يف انهيار كامل آلمال العدو من
جه�ة مأرب ودفعه إىل االنتقال إىل ورقته األخرية
يف باب املندب.
وأعل�ن مص�در عس�كري مس�اء األول م�ن
أكتوب�ر أن الجي�ش واللجان الش�عبية أفش�لوا
الهجوم الذي ش�نه العدوان بمشاركة إرسائيلية
مبارشة للسيطرة عىل باب املندب.
وأك�د املص�در يف القي�ادة املشتركة للجيش
واللجان الشعبية أنه تم رصد مشاركة إرسائيلية
مب�ارشة يف الهج�وم البري والبح�ري والجوي
باتج�اه منطقة ب�اب املندب وب�إرشاف أمريكي
مبارش عىل هذه العملية.

�إدانات وحتذيرات وا�سعة للقوى ال�سيا�سية من مغبة اللعب بالنار يف باب املندب
ناطق أنصار محمد عبدالسالم :من يجر الصراع إلى باب المندب
يهيئ المنطقة للعناصر اإلجرامية من القاعدة وداعش
رئيس اللجنة الثورية العليا :حرصنا على إبقاء مضيق باب المندب بعيدًا عن الصراع من
أجل تأمين حركة المالحة الدولية باعتباره منطقة مصالح حيوية لسائر دول العالم
 خاص:ُ
الرس�مي ألنصار الل�ه محمد
الناط�ق
ق�ال
ُّ
عبدالسلام :إن اليمنيين كان�وا حريصني عىل
تجنيب باب املندب أي رصاع عسكري؛ ملا له من
تداعيات معروفة عىل اليم�ن واملنطقة والعالم
أجمع.وأك�د عبدالسلام يف ترصي�ح نرشه عرب
صفحته عىل الفيس بش�أن تداعي�ات املغامرة
الطائش�ة لثالثي العدوان عىل اليمن أن افتعال
الع�دو ملعركة يف باب املن�دب ومهاجمة املواقع
التابع�ة للجي�ش التي تق�وم بمه�ام الحماية
واملراقب�ة األمنية ه�و تصعيد مكش�وف وغري
مربر هدف�ه إثارة املجتمع الدويل حول سلامة
املمر املالحي.
وَأَضاف عبدالسلام أن العدو يحاول أن يجر
العالم ملغامرته غري املحس�وبة بعد أن وصل إىل
طريق مسدود ولم تعد الحرب عىل اليمن سوى
انتقام للمأزق التي وضعت نفسها.
وح� ّذر عبدالسلام املجتم�ع ال�دويل أن يقع
ضحية للخداع والتضليل الس�عودي ،وأن يدرك
أن م�ن يج�ر الرصاع اليوم إىل ب�اب املندب دون
أي مبرر ه�و العدو ال�ذي بات يهي�ئ املنطقة
للعن�ارص اإلجرامية من القاع�دة وداعش ،كما
بات معروفا ً يف مناطق دخلها االحتالل األجنبي.
ويف خت�ام ترصيح�ه أك�د عبدالسلام أن
الجي�ش واألمن واللجان الش�عبية س�يدافعون
عن ُك ّل شبر من أرايض ومناط�ق الجمهورية
اليمنية وس�يتصدون للغ�زاة بإذن الل�ه تعاىل،
محمالً من أش�عل فتيل النار املسئولية الكاملة
عن هذه الحماقات غري املحسوبة وتداعياتها.
من جانبه بعث رئيس اللجنة الثورية محمد
علي الحوث�ي برس�الة إىل األمين الع�ام لألمم
املتحدة بخصوص التصعيد العدواني املكشوف
لتحالف الغ�زو عىل اليمن ،وأك�د رئيس اللجنة
الثورية على الحرص الكبري من جانبهم إلبقاء
مضيق باب املندب بعيدا ً عن ُك ّل أشكال الرصاع
والعن�ف وتجنيب�ه ويلات الح�رب واالقتت�ال،
وَأَض�اف رئيس اللجن�ة الثوري�ة «انطالقا ً من

إدراكن�ا وحرصن�ا على تأمني وحماي�ة حركة
املالح�ة الدولية يف هذا املضيق باعتباره منطقة
مصال�ح حيوية مشتركة لس�ائر دول وبلدان
العالم.
وحمّ �ل محم�د الحوث�ي دول الع�دوان
وعمالءَها كامل املسئولية عن ما قد يرتتب عىل
هذا التصعيد الخطري وغري املسئول من عواقب
وتهدي�دات ألم�ن وسلامة املالح�ة الدولي�ة يف
مضيق باب املندب وما قد ينجم عنه من أرضار
ومخاطر عىل حركة الس�فن ومصالح األطراف
الدولية.
مطالبا ً املجتمع الدويل إىل تحمل مسؤولياته
والعم�ل عىل وقف الع�دوان الجائ�ر عىل اليمن
وم�ا يتع�رض له م�ن تدمير ملقدرات�ه وبُنيته
التحتية ورف�ع الحصار االقتص�ادي املفروض
عىل الشعب اليمني والذي وصل إىل حد حرمانه
م�ن االحتياج�ات األساس�ية املتمثل�ة بالدواء
والغ�ذاء واملحروقات وغري ذلك من االحتياجات
اإلنسانية الرضورية ،حسب ما جاء يف الرسالة.
م�ن جانب�ه أدان مصدر مس�ئول يف املؤتمر
الش�عبي الع�ام وأح�زاب التحال�ف الوطن�ي
الديمقراطي ،التصعيد الخطري الذي أقدم عليه

تحال�ف الع�دوان الذي تق�وده الس�عودية ضد
اليمن ومرتزقته من خالل القيام بش�ن اعتداء
عسكري يف منطقة باب املندب.
وأك�د املص�در يف بيان ل�ه أن إق�دام العدوان
الس�عودي ومرتزقته عىل شن عدوان عسكري
ج�وي وب�ري وبح�ري على ق�وات الجي�ش
اليمني الت�ي تتوىل حماية منطق�ة باب املندب
االستراتيجي يمث�ل تصعيدا ً خطريا ً يف مس�ار
العدوان عىل الش�عب اليمن�ي ،ومحاولة لخلط
األوراق واستهداف أمن وسلم املنطقة ،والعالم
كل�ه ،بالنظر إىل األهمية االستراتيجية ملنطقة
مضيق باب املندب.
وح� ّذر املصدر من خطورة ما س�يرتتب عىل
ه�ذا العدوان م�ن مخاطر كارثية عىل سلامة
املالح�ة الدولي�ة يف مضيق باب املن�دب يف حال
نجحت التنظيمات اإلرهابية كداعش والقاعدة
وغريهم�ا م�ن بس�ط س�يطرتها والتحك�م يف
أم�ن املضيق ،س�يما بعد أن س�اعدها العدوان
ومرتزقته يف الس�يطرة عىل محافظات وموانئ
يمني�ة هام�ة كم�ا ه�و يف حرضم�وت وعدن
وغريهما.
كم�ا أدان حزب البع�ث العربي االشتراكي
واس�تنكر عدوان دول التحالف عيل باب املندب
وكل اعت�داءات حلفاء الرش على اليمن..مؤكدا ً
أحقية اليمن ممثلة بالجيش واللجان الشعبية
يف الدفاع عىل السيادة الوطنية.
ودع�ا الح�زب يف بي�ان ل�ه ُك ّل دول العال�م
إلدانة هذا العدوان ،ملا له من نتائج وخيمة عىل
مصالح املنطقة والعالم..مح�ذرا ً من مغبة أي
تعاطف معه أو محاول�ة جر املنطقة إىل رصاع
قد يحيلها إىل فوهة بركان.
وق�ال البيان «إن اللعب بالن�ار لن تحرق إال
رج�ل واطيه�ا ،وعلى دول الرش والع�دوان أن
ت�درك أن محاول�ة تغطية فش�لها يف الجبهات
بنقل املعرك�ة إىل باب املندب لن يكون مصريَها
كسابقاتها إال الفشل».
وعرب البيان عن قلق قي�ادة الحزب بتعرض
باب املندب العتداء قوات التحالف ،يف انتهاك غري

رشعي للس�يادة الوطنية وعمل جنوني يهدف
إىل نقل املعركة إىل مضيق يعد رشيان حياة لكل
دول العال�م بعد أن فش�ل يف معارك�ه يف مَ أرب
وعدن والجوف وغريها من املدن اليمنية ..الفتا ً
إىل أن هذا العدوان محاولة لجر املنطقة والعالم
إىل رصاع لن تُحمد عقباه بعد أن كان ممرا ً آمنا ً
تعبر منه ُك ّل الس�فن من أصق�اع العالم دون
اعتراض ،ومثّل الجيش واللج�ان مالذا ً وغطا ًء
لحمايته من أية اعتداءات.
كم�ا أكدت األمان�ة العامة لح�زب الحق أن
إقدام العدوان ومرتزقته عىل افتعال مواجهات
يف باب املندب سيدفع العالم لجولة من الرصاع
الدام�ي حول هذا املمر املائ�ي الهام يف املنطقة
والعالم.
وأش�ار بي�ان ص�ادر ع�ن األمان�ة العام�ة
لح�زب الح�ق إىل أن األمان�ة العام�ة للح�زب
تابع�ت التطورات األخرية التي قام بها العدوان
الس�عودي يف ب�اب املن�دب واملتمثل�ة بتق�دم
البارج�ات الحتالل�ه مصحوبة بغ�ارات جوية
تس�تهدف البشر والحج�ر والت�ي تأت�ي بع�د
جرائ�م الحرب التي مارس�ها يف اليم�ن عموما ً
ويف املخ�اء خصوص�ا ً من قتل ملئ�ات املواطنني

املدنيني معظمهم من النس�اء واألطفال س�واء
يف س�كن مهنديس محطة الكهرباء قبل فرتة أو
خيمة األعراس قبل أقل من أسبوع؛ بهدف دفع
الس�كان للنزوح من منازله�م وتهيئة املنطقة
للغزو واالحتالل.
م�ن جانب�ه أدان ح�زب الكرام�ة اليمني ما
تع�رض له باب املندب م�ن اعتداء من قبل دول
الع�دوان ويف مقدمته�ا اململك�ة الس�عودية يف
انتهاك غري رشع�ي للس�يادة اليمنية ويف عمل
جنوني يه�دف إىل نقل املعرك�ة إىل مضيق باب
املندب ال�ذي يعد واحدا ً من أهم مضايق املالحة
الدولية ويف تهديد مبارش ألمن وسلامة املالحة
الدولي�ة ،بعد فش�ل العدو يف تحقي�ق أي نرص
يذكر يف مع�ارك يف مأرب والج�وف وغريها من
الجبهات.
وقال األمني العام املس�اعد للحزب النارصي
محمد مس�عد الرداعي إن هذه املحاولة جاءت
لج�ر اليم�ن إىل رصاع دويل م�ن ب�اب املن�دب،
وأضاف الرداعي يف ترصيح لـ «صدى املسرية»:
إن الع�دوان يتحمل املس�ؤولية الكاملة ملا ينتج
عن اعتدائه عىل باب املن�دب ونقل املعركة إليه
وهو يمثل مم�را ً للمالحة الدولية ومن مصلحة
الجميع أن يكون آمنا ً مستقراً.
وح�ذر الرداع�ي من خط�ورة ما يق�وم به
تحال�ف العدوان؛ ألن س�يطرة ق�وات التحالف
عىل مضيق هام مثل باب املندب يعني خضوعه
الكامل لتنظيم القاعدة كما حدث يف عدن.
وأص�درت ع�د ٌد م�ن األح�زاب والفعالي�ات
ٍ
بيان�ات تحم�ل العُ �دوان مس�ؤولية
اليمني�ة
حماقاته يف باب املندب وكل ما قد يرتتب عليها
م�ن تهدي�د لحركة املالح�ة الدولي�ة ،واعتربت
األح�زاب والفعالي�ات اليمني�ة أن العدو لم يعد
ً
ورقة أخرى للضغط عىل العالم إلخراجه
يمتلك
م�ن هذه الورطة بعد أن اس�تنفذ ُك ّل محاوالته
س�وى باس�تهداف املمرات املائية الهامة يف ما
يش�به طلب النجدة ،مؤكدين أن حظوظ الغزاة
لن تكون يف باب املندب مختلفة عن س�ابقاتها
يف مأرب.

( ددعلالاا
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احلقيقة التي يدركها املتمظهرون بالدين وال ي�صدقونها..
«تل أبيب» و»الرياض» قصة عشق ترويها دماء اليمنيين
 عبده عطاء:إس�ـ َرائيْل العُ ـ ْدو َ
إس�تقبا ُل ْ
َان الس�عودي
الحايل على الـيَـمَ ـن بإيجابي�ة لم يكن مثريا ً
للدهش�ة ،بصف�ة أن الس�عودية تق�ول بأنها
تعمل من خالل عُ ـ ْدوَانه�ا عىل مواجهة نفوذ
إي�ران ،ع�دوة ُك ٍّل م�ن الري�اض وت�ل أبي�ب،
وه�ي نقط�ة االلتقاء بين العاصمتين التي
س�ارعت وتيرة التق�ارب بينهم ال�ذي خرج
من نط�اق الرسي�ة والغرف املغلق�ة إىل العلن
خالل الس�نوات األربعة املاضي�ة ،عىل خلفية
توافقهم�ا ضد إيران ووح�دة رؤيتهما لخطر
الربنام�ج الن�ووي اإليراني عليهم�ا .لذا فإنه
من العادي أن يزخ�ر اإلعالم ،إعالم هذه األيام
بتأيي�د العُ ـ� ْدوَان الس�عودي على الـيَـمَ ـن،
س�واء عىل أرضية مواجهة نفوذ إيران عدوها
الرئييس ،أو كونه يدفع املنطقة إىل أتون رصاع
طائف�ي ومذهب�ي الرابح الوحي�د منه هو تل
أبيب.
َ
رئييس
تكشف بمرور السنوات دو ٌر
ومثلما
ٌّ
إلرسائيل -الناش�ئة وقتها -يف حرب الـيَـمَ ـن
األوىل وكيفية استثمارها ملواجهة مرص العدو
الرئيسي لتحقيق هزيمة َ ،1967فإنَّه من غري
املس�تبعد أن ينكش�ف دور للكيان الصهيوني
يف العُ ـ� ْدوَان الح�ايل على الـيَـمَ ـ�ن ،حي�ث
تضاعف�ت ق�وة إرسائيل عن س�ابقها مرات،
بموازاة تقدم كبري يف عالقاتها مع السعودية،
ما اتضح أنها اس�تهلت بالتعاون ضد مرص يف
حرب الـيَـمَ ـن األوىل ..فم�اذا يمنع أن يتكرر
ه�ذا مج�ددا ً بتب�دل أدوار الحلف�اء واألع�داء
بالنسبة لالثنني؟.
يف أول خط�اب ل�ه بع�د العُ ـ� ْدوَان على
الـيَـمَ ـن ،وصف قائد الثورة الس�يد «عبدامللك
الحوثي» العُ ـ ْدوَان عىل الـيَـمَ ـن بـ«العُ ـ ْدوَان
الظالم الذي يس�تهدف الـيَـمَ ـنيني ومنشآت
الدولة» ،كما اته�م الواليات املتحدة وإرسائيل
بأنهما أمرا وخ ّ
ططا لهذه الغارات.
الس�يد «عبدامللك الحوثي» ،اتهم السعودية
بـ«تبديد املال يف إفقاد ش�عوب املنطقة األمن
واالستقرار» ،متس�ائالً «أية مصالح مشرتكة
تجمع بني السعودية وإرسائيل لتبارك األخرية
الحرب عىل الـيَـمَ ـن؟».
ووجّ ه الس�يد « عبدامللك الحوث�ي» اتهامه
إىل (إرسائي�ل) بالوق�وف وراء الغ�ارات على
الـيَـمَ ـ�ن ،واصفا ً الدول املش�اركة يف الحرب
بـ«ق�وى الرش الت�ي تقدم الدعم اللوجس�تي
واملخابرات�ي لصال�ح أمري�كا وإرسائي�ل»،
�ى للمرشوع
كم�ا اعتربهم أنه�م «أدوات َودُمَ ً
األمريكي اإلرسائييل».
ويف أبريل ،يف خطاب�ه الثاني ،بعد العُ ـ ْدوَان
عىل الـيَـمَ ـن ،قال الس�يد« عبدامللك الحوثي»
«م�ا كان للعُ ـ ْدوَان الس�عودي على الـيَـمَ ـن
أن يت�م ل�وال موافق�ة اميركا الت�ي تدير هذا
العُ ـ ْدوَان ْ
وإسـ َرائيْل تؤيد وتدعم».
وأضاف «الس�عوديون استهدفوا الـيَـمَ ـن
بع�د مرحل�ة طويل�ة م�ن الفش�ل يف املنطقة
ويري�دون إذالل الـيَـمَ ـنيين ،وإرسائي�ل
وأمريكا أكرب املستفيدين».
وق�ال الس�يد الحوثي :إن أكبر خطر يهدد
الحرمين الرشيفين ه�و إرسائي�ل وأمريكا،
أي�ة عروبة ه�ذه التي تك�ون يف حضن أمريكا
وإرسائيل؟!» ..وتس�اءل كيف يكون العُ ـ ْدوَان
األمريك�ي اإلرسائيلي لحماية األم�ن القومي
العربي؟ وقال« :إرسائي�ل تعترب هذا العُ ـ ْدوَان
مصلح�ة مشتركة م�ع النظ�ام الس�عودي،
والنظ�ام الس�عودي ه�و جن�دي وخ�ادم
لألمريكيني».
ربم�ا ،ألق�ى العُ ـ� ْدوَان الس�عودي على
الـيَـمَ ـن الضوء مجددا ً عىل مس�ألة عالقة يف
ثنايا تَأري�خ الرصاعات اإلقليمي�ة يف املنطقة
خلال العقود الخمس املاضية ،وهي مس�ألة
التوافق اإلرسائييل-السعودي ضد الـيَـمَ ـن.
بع�د ش�هر م�ن العُ ـ� ْدوَان الس�عودي عىل
الـيَـمَ ـن ،نرشت صحيفة هآرتس اإلرسائيلية
مق�اال ً لباح�ث يف الجامعة العربي�ة يف القدس
يدع�ى «يوجي�ف ألب�از» يس�عى لني�ل درجة
الدكت�وراه يف تَأري�خ الرصاع�ات اإلقليمي�ة،
ويهت�م ببحث تدخالت إرسائي�ل يف الرصاعات

اإلقليمي�ة من�ذ نش�أتها  1948وحت�ى ع�ام
 .1975واس�تهل «ألب�از» مقال�ه بالتط�رق
إىل ك�ون الـيَـمَ ـ�ن س�احة هامة اس�تفادت
منه�ا إرسائي�ل يف رصاعاته�ا اإلقليمي�ة منذ
الس�تينيات ،فالدول�ة املهمش�ة والت�ي تع�د
واحدة م�ن أفق�ر دول العالم ش�كلت مرسح
مواجهة إقليمية واس�عة ،ليس اآلن فحس�ب
يف ظ�ل العُ ـ� ْدوَان الس�عودي الح�ايل ،ولك�ن
حتى قبل خمسين عاماً ،حي�ث غيرّ ت أحداث
ح�رب الـيَـمَ ـ�ن األوىل ( )1962ميزان القوى
اإلقليمية ،وأدت -حسب قول الباحث -بشكل
غري مبارش إىل حرب يونيو .1967
ولك�م كان الس�ي ُد «عبداملل�ك الحوث�ي»
محق�ا ً يف قس�مه حين ق�ال« :م�ن يحاولون
أن يتمظه�روا بالدي�ن ه�ل يمك�ن أن تك�ون
إرسائي�ل معيارا ً للحق حينم�ا يكون موقفكم
متطابق�ا ً تماما ً مع املوق�ف اإلرسائييل بدون
أي نق�د تم�ام التطابق؟ ،هل تظن�ون أنكم يف
موق�ف الحق؟ ،هل إرسائي�ل هي معيار للحق
والعدال�ة؟ ..ه�ذه وﷲ كافية ب�أن تدركوا أن
مواقفك�م باطل�ة وأنك�م يف خن�دق واحد مع
إرسائيل ومع أمريكا ،م�ن يؤيد هذا العُ ـ ْدوَان
موقفه ال يزيد عىل موقف نتنياهو عىل موقف
اإلرسائيليني عىل موقف األمريكيني ،هذا ٍ
كاف
بأن يبرص الناس الحقائق».
الي�وم رس�مياً ،إرسائي�ل تدخ�ل خ�ط
املواجهات بش�كل مبارش وتشارك يف الهجوم
عىل باب املندب ،حيث أكدت مصادر عسكرية
يمنية ،مش�اركة ق�وات «إرسائيلية» بش�كل
مب�ارش يف الهجوم البري والبح�ري والجوي
باتجاه منطقة باب املندب.
وأك�دت املص�اد ُر أن الهج�وم ن ُ ِّفذ بإرشاف
أمريك�ي مبارش ،مشير ًة إىل أن الغ�ارات التي
اس�تهدفت عُ رسا ً نس�ائيا ً قبل أيام يف منطقة
املخاء على الطريق إىل باب املن�دب قد نفذتها
طائ�رات «إرسائيلي�ة» وف�ق ترجيحات كثرية
بع�د أن نفت الس�عودية تنفيذَه�ا أية غارة يف
تلك املنطقة.
ه�ذا العُ ـ� ْدوَا ُن جاء بعد يومين فقط ،من
ترصي�ح رئي�س هيئ�ة األركان «اإلرسائيلي»
بين�ي غينت�ز يف معه�د واش�نطن لسياس�ات
الرشق األدنى بأن عينه اآلن عىل باب املندب.
ولطاملا اعترب ْ
اإلس�ـ َرائيْليون واألمريكيون،
مضي�ق باب املندب واملنطق�ة املتاخمة مجاال ً
حيوي�ا ً استراتيجيا ً له�م ،حي�ث أن الق�وات
العس�كرية ْ
اإلس�ـ َرائيْلية تتمركز يف عدة جزر
س�عودية يف البحر األحمر ويف قواعد عسكرية
يف أرترييا وأيضا ً يف مجموعة س�فن عس�كرية
تج�وب منطق�ة البحر األحمر بش�كل دوري،
إضافة إىل انخراط ْ
اإلس�ـ َرائيْليني يف املنظومة
البحري�ة الدولية الت�ي تهيمن عىل املس�ارات
املائية الدولية.
لق�د عّب�رّ أول رئي�س لحكوم�ة الكي�ان
الصهيون�ي ديفي�د بن جوريون ع�ن تطلعات
إرسائي�ل إىل الس�يطرة على البح�ر األحمر يف
عام  1949إذ قال «إنن�ا محارصون من الرب..
والبح�ر هو طري�ق امل�رور الوحي�د إىل العالم
واالتصال بالقارات ،وإن تطور إيالت سيكون
هدفا ً رئيسيا ً نوجه إليه خطواتنا.
وق�د أك�دت املعطي�ات على أرض الواق�ع
إلرسائيل أن س�يطرة العرب على مضيق باب
املندب يمثل شوكة قد تدمي إرسائيل وترضب
مصالحها وتهدد وجودها ذاته.
يق�ول الصحف�ي اإلرسائيلي «آيف
يسس�خروف» إن« :إرسائي�ل تتاب�ع بقل�ق
س�قوط املدن الـيَـمَ ـنية واح�دة تلو األخرى
يف أي�دي الحوثيين ،ال س�يما مع اقتراب تلك
الجماع�ة الزيدي�ة الت�ي تموله�ا إي�ران م�ن
الس�يطرة على املج�ري املالح�ي ال�ذي توليه
إرسائيل أهمية خاص�ة ،ممثالً يف مضيق باب
املن�دب ،وال�ذي يعد بواب�ة العبور م�ن البحر
األحمر للمحيط الهندي».
وق�د ح�ذرت صحيفة تايم�ز أوف إرسائيل
م�ن وصول الحوثيني ،إىل مضي�ق باب املندب،
األم�ر ال�ذي تعده إرسائي�ل تهدي�دا ً ملصالحها
االستراتيجية .ورأت الصحيف�ة العربي�ة أن
الس�يطرة عىل هذا املمر تعني تهديدا ً مصرييا ً
القتصاد إرسائيل.

وم�ن هذا املنطل�ق ،فإن مش�اركة القوات
اإلرسائيلية ،بش�كل مبارش ،يف الهجوم الربي
والبحري والجوي باتجاه منطقة باب املندب،
لي�س باألم�ر الغري�ب ،خاص�ة ،وأن «دوري
غول�د» ،املستش�ار الس�يايس لـ»بنيامين
نتنياه�و» كان أك�د يف مق�ال نشره موق�ع
صحيفة «إرسائيل اليوم» ،يف ديس�مرب ،2013
أن الس�عودية وإرسائيل ،تعاونتا منذ عرشات
الس�نني يف مواجهة تهديدات مشرتكة ،مشريا ً
إىل أن التق�اء املصال�ح بين الجانبين يمكن
أن يس�وي مَ وَاط�ن الخلاف التَّأريخي�ة بين
الجانبني.
«دوري غول�د» ،الذي يش�غل حاليا ً منصب
املدير العام لوزارة الخارجية اإلرسائيلية ،هو
من أعلن يف يوليو الفائت ،أن «اململكة العربية
السعودية هي حليف إلرسائيل» .وذلك حسبما
ذكرت�ه صحيفة «معاريف» ْ
اإلس�ـ َرائيْلية ،أن
«دوري غولد» أش�ار يف مؤتمر نظمته اللجنة
املركزية ليهود أمريكا ،إىل الوضع الس�يايس يف
الرشق األوس�ط ،فقال يف إش�ارة إىل إيران إن
«لدينا نظاما ً يحاول احتالل الرشق األوس�ط،
ولس�نا نحن من يقول ذلك ،ب�ل أيضا ً جارتنا
اململك�ة العربية الس�عودية الت�ي هي حليف
لنا».
لطاملا تم ّك�ن اإلرسائيليون والس�عوديون
م�ن وض�ع خالفاتهم جانب�ا ً يف وقت س�ابق
ملواجهة التهديدات املشتركة ،فإنهم بالتأكيد
يمكن أن يفعلوا ذات اليشء اليوم.
يف منتص�ف يوني�و الع�ام امل�ايض ،أوىص
مؤتمر «هرتسيليا» والذي يعد الحدث السنوي
األه�م على الصعيدين األمني واالستراتيجي
يف الكي�ان الصهيون�ي ،ويُعقد بش�كل دوري
من�ذ ع�ام  ،2000ويحضره ق�ادة الكي�ان
السياسيون والعس�كريون واألمنيون ،أوىص
بأن« :التحالف مع السعودية هام إلرسائيل».
قب�ل عشرة أي�ام م�ن بداي�ة العُ ـ� ْدوَان
الس�عودي على الـيَـمَ ـ�ن ،نشر «آشير
أوركاب�ي» الباح�ث بمركز كراون لدراس�ات
الرشق األوس�ط ومؤلف كتاب «التَّأريخ الدويل
للحرب األهلي�ة الـيَـمَ ـنية  ،»68–1962نرش
مقاال ً قال فيه :قد يفاجأ املتابع لالضطرابات

التي ترضب الرشق األوسط بالعالقات الودية
التي يت�م بناؤها عىل نحو متزايد بني إرسائيل
واململكة العربية السعودية.
وأض�اف :يف نوفمبر امل�ايض أع�رب وزي ُر
النفط الس�عودي علي النعيمي عن اس�تعداد
بلاده لبي�ع النف�ط إلرسائي�ل ،الت�ي ال تزال
دول�ة غير معترف به�ا رس�ميا ً م�ن قِ ب�ل
الس�عودية ،حي�ث رصّ ح يف مؤتمر صحفي يف
فينن�ا بقوله «لطاملا كان جالل�ة امللك عبدالله
نموذجا ً للعالق�ات الطيبة بني اململكة العربية
السعودية وغريها من الدول ،والدولة اليهودية
ليس�ت اس�تثناء» ،وقبل بضعة أش�هر فقط،
قام رئيس املخابرات السعودية السابق األمري
ترك�ي الفيص�ل بنرش مقال�ة رأي يف صحيفة
هآرتس اإلرسائيلية.
وكعادت�ه ،كش�ف الكيان ْ
اإلس�ـ َرائيْيل عن
لقاء ْ
إسـ َرائيْيل سعودي جديد مع أحد أعضاء
العائلة الس�عودية الحاكمة ه�و األمري تركي
الفيص�ل مس�ؤول االس�تخبارات الس�ابق.
وحس�بما نقل موقع «رأي اليوم» ،فإن اللقاء
ال�ذي جمعهما الثالث�اء الفائ�ت ،يأتي ضمن
تتابُع عملي يشير إىل رغبة اململك�ة العربية
الس�عودية بفتح أكثر من جه�ة لالتصال مع
الكيان ْ
اإلس�ـ َرائيْيل ،حيث التق�ى يائري البيد،
ُ
رئيس ح�زب «هناك مس�تقبل» ْ
اإلس�ـ َرائيْيل
ه�ذه املرة رس�ميا ً مع الجنرال الس�ابق تركي
الفيص�ل ،بع�د أن كان�ت مش�اركته الس�ابق
املعلنة مع مس�ؤولني من الكيان ْ
اإلسـ َرائيْيل،
تقتصر عىل حضور ن�دوة سياس�ية للوزيرة
َ
يكون
السابقة تس�يبي ليفني ،حني تمنت أن
بجوارها عىل املنصة.
وجاء يف وثائق البي�ت االبيض الرسية التي
ُرفع عنها الحظ�ر ونرشتها مجلة «نيوزويك»
وصحيفة «الواشنطن بوس�ت» ،يف  17فرباير
ً
ً
صعب�ة
محن�ة
1992م« ،واج�ه عبدالعزي�ز
ه�ددت الع�رش الس�عودي نتيج�ة انخفاض
عائ�دات الحج واإلرساف والتبذير الذي س�ببه
حكمُ�ه الفوض�وي والف�ردي والعش�وائي.
وذكرت الوثائق أن الحكومة األمريكية تدخلت
إلنق�اذ العرش الس�عودي مالي�ا ً مقابل تعهد
عبدالعزي�ز للرئيس األمريكي ه�اري ترومان

ب�أن ال تش�ارك اململك�ة العربي�ة الس�عودية
أبدا ً يف أية حروب يش�نها الع�ربُ ضد إرسائيل
الستعادة فلسطني».
وكت�ب هيرش غودمان مق�اال ً يف صحيفة
الجريوزالي�م بوس�ت يف ( 12أكتوب�ر :)1980
«كان هن�اك تفاه�م واض�ح يف املرحل�ة األوىل
للتحالف األمريكي-اإلرسائييلُ ،
ــصــوصا ً
وخ ُ
يف الفرتة  1973-1967تقوم إرسائيل بموجبه
بالتدخل بالنيابة عن أمريكا إذا حدثت تغيريات
يف األوض�اع القائم�ة يف الشرق األوس�ط .أما
املثال املهم فيتعلق بإدراك آل س�عود يف الفرتة
 1973-1967أنه إذا تحرش�ت مرصُ باململكة
الس�عودية القليل�ة الس�كان واملتخم�ة باملال
واملؤيدة للغرب بش�دة فإن حُ ّكا َم الس�عودية
يعرف�ون أن إرسائي�ل س�تتدخل للدفاع عنهم
لحماية املصالح الغربية».
وكتب ألكساندر بالي مقاال ً يف مجلة فصلية
تُدع�ى «جريوزاليم كوارت�ريل» تحدث فيه عن
عمليات بيع النفط السعودي إلرسائيل ،وذكر
أن النفط يغادر املوانئ السعودية وما أن يصل
إىل ع�رض البحر حتى يتم تغيري مس�ار ناقلة
النف�ط وتزييف أوراقه�ا وتحويل حمولتها إىل
املوانئ اإلرسائيلية.
وأك�دت ذل�ك مجل�ة اإليكونوميس�ت
الربيطاني�ة بقوله�ا إن إرسائيل تقوم بحماية
النفط السعودي الذي يضخ من ميناء ينبع إىل
البح�ر األحمر ،وأن إرسائيل تق�وم بذلك عمالً
باتف�اق رسي إرسائييل-س�عودي-مرصي،
تحم�ي إرسائي�ل بموجب�ه القط�اع الش�مايل
وتحم�ي مصر القط�اع الجنوب�ي والغرب�ي
مقاب�ل حصوله�م عىل مس�اعدات س�عودية
مالية.
وأك�د الباحث أليكس�اندر بلاي من معهد
تروم�ان لألبح�اث يف مقال�ه «نح�و تعاي�ش
إرسائيلي -س�عودي» يف «مجل�ة «جين�ز»
الربيطاني�ة املختص�ة بالش�ؤون العس�كرية
« 1984/7/21إن مفهوم االعتماد السعودي-
اإلرسائييل املتبادل يقوم لتوه بإرش�اد صانعي
السياس�ة يف إرسائيل» ،مشيرا ً إىل أن خزانات
وقود طائرات إف -15السعودية قد صنعت يف
إرسائيل.
ونشر ضاب�ط املخاب�رات اإلرسائيلي�ة
(املوساد) فيكتور أوسرتوفسكي كتاباً ،طلب
إس�حق ش�امري من الحكوم�ة الكندي�ة منع
نرشه ،أكد فيه أن اململكة الس�عودية تشتري
ً
كمية كبري ًة من األسلحة املصنوعة يف إرسائيل،
وقد ذكر يف كتابه «علمت من القس�م املسؤول
ع�ن الس�عودية يف املوس�اد أن إرسائي�ل تبيع
عرب دول�ة وس�يطة خزانات وق�ود للطائرات
السعودية املقاتلة لتمكينها من الحصول عىل
مزيد م�ن الوقود إلطال�ة الرحل�ة إذا اقتضت
الحاج�ة لذلك ،حيث أن إرسائي�ل تعاقدت مع
الوالي�ات املتح�دة لتزويده�ا ب�ذات النوع من
خزانات الوقود .كما أن خزانات الوقود ليست
الشيء الوحيد ال�ذي بعناه للس�عوديني بهذه
الطريقة فقد بعناهم أش�ياء أخرى كثرية .إن
السعودية سوق كبري وال يمكننا تجاهله».
وكتب ستيف رودان يف صحيفة «جريوزاليم
بوست» ( )1994/9/17أن السعودية اشرتت
باس�م واش�نطن أثناء ح�رب الخلي�ج من تل
أبي�ب منصات إلطالق صواري�خ «توماهوك»،
وقذائ�ف متطورة قادرة على اخرتاق الدروع،
وطائ�رات اس�تطالع جوي بال طي�ار وأجهزة
مالح�ة ،كما أن الشركات اإلرسائيلي�ة تقو ُم
بتطوي�ر طائ�رة إف -15وتصني�ع بع�ض
أجزائها ،وبعد حرب الخليج زودت الس�عودية
بأربع�ة عرش جرسا ً عس�كريا ً صنعتها رشكة
«تاس» للصناعات الحربية اإلرسائيلية.
وأك�د ذلك الباحث�ان مليم�ان ورافيفان يف
كتابهم�ا حي�ث ق�اال :إن إرسائيل ش�حنت إىل
اململك�ة الس�عودية يف ع�ام  1991مناظيرَ
ٍ
ومعدات
للرؤي�ة الليلي�ة وجس�ورا ً متحرك�ة
لزرع األلغام ومع�دات حربية متنوعة أخرى،
وق�د أمر الجن�رال ش�وارزكوف قائ� ُد القوات
األمريكية يف السعودية بإزالة جميع الكتابات
العربي�ة املنقوش�ة على األس�لحة حت�ى ال
يكتشف أح ٌد منشأها.
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بعد كل املحاوالت الفا�شلة للتقدم يف امليدان
طيران العدوان يقصف عددًا من مناطق محافظة
مأرب بالقنابل الفسفورية المحرمة دوليًا
 خاص:ُ
جيش الغزاة ومرتزقته يف الداخل من التقدم يف امليدان يف املعارك التي
فشل
تش�هدها محافظة مأرب منذ أكثر من شهر ،فلجأ بأسلوب قذر إىل استخدام
القنابل الفسفورية املحرمة دولياً.
وشن طريان العدوان السعودي ،يوم الخميس املايض ،سلسلة من الغارات
الجوي�ة عىل مناط�ق متفرقة بمأرب ،مس�تخدما ً قنابل فس�فورية محرمة
دولياً.
وقالت مصادر محلية باملحافظة إن الطريان املعادي شن ست غارات عىل
مديرية رصواح ،مستهدفا ً منازل املواطنني وسوق رصواح والخط العام.
َ
طريان العدوان الس�عودي ألقى قنابل فسفورية عىل
وأش�ار املصدر إىل أن
جبل البلق غرب مدينة مأرب ..مبينا ً أن طريان العدوان شن عددا ً من الغارات
عىل تبة املصارية والجفينة وذات الراء.
وأوضحت املصادر أن العدوان وعىل الرغم من استخدام هذا السالح املحرم
دولي�ا ً إال أنه فش�ل يف التق�دم ولم يتمكن م�ن تحقيق أي انتص�ار يذكر عىل
األرض وتقهقر أكثر من مرة ويف أكثر من اتجاه.

دعوات دولية متزايدة للتحقيق يف جرائم العدوان
منظمة العفو الدولية تتهم السعودية
بقتل الغالبية من المواطنين اليمنيين
باستخدام القنابل العنقودية
 خاص:ُ
ُ
العربية السعودية هذه األيام ضغوطا ً متزايدة من قبل دول
اململكة
تواجه
العالم واملنظمات العاملية إزاء الجرائم املتواصلة بحق املدنيني يف بالدنا.
ودع�ت الواليات املتحدة األمريكية إىل فت�ح تحقيق يف التقارير الواردة عن
س�قوط مدنيني ومتطوعني يف الهالل األحمر يف غارات جوية يف املخاء وتعز يف
وقت سابق هذا األسبوع.
وارتكب�ت العدوان الس�عودي األمريكي الكثري من الجرائ�م بحق املدنيني،
لكن هذا هو الصوت األعىل من واش�نطن منذ حوايل ستة أشهر املطالِب بفتح
تحقيق حول اس�تهداف املدنيني ،عىل الرغم م�ن التقارير الكثرية التي وردت
عن جرائم العدوان وعىل رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.
م�ن جانبها اتهم�ت منظمة العف�و الدولي�ة التحالف بقيادة الس�عودية
بالتس�بب يف س�قوط الغالبية العظمى من القتىل املدنيني وباستخدام القنابل
العنقودية وهي أسلحة تحظر معظم دول العالم استخدامها.
ودعت املنظمة إىل تحقيق دويل يف انتهاكات القانون الدويل باليمن ،وقالت
املنظم�ة إنه يتعني على األمم املتحدة التحقي�ق يف انته�اكات القانون الدويل
اإلنس�اني من جانب كل أطراف الرصاع يف اليمن وذلك بعد ستة أشهر من بدء
حملة عسكرية بقيادة السعودية ضد اليمن.

( ددعلالاا

�صعدة يف ثوبها احلزين خالل �أيام عيد الأ�ضحى

استشهاد  95مدني ًا في قصف وحشي لطيران العدوان
طال األسواق الشعبية بمديرية منبه وحيدان ورازح

 خاص:مض�ت أي�ا ُم عيد األضح�ى املبارك عصيبة على أبناء
محافظة صع�دة ،فطريا ُن العدوان الس�عودي األمريكي
كان ح�ارضا ً إلفس�اد فرح�ة العي�د بارتكاب�ه املزيد من
الجرائم بحق النساء واألطفال واملواطنني األبرياء.
قص�ف الطيرا ُن خلال األي�ام املاضي�ة العدي� َد م�ن
املديريات والقرى بصعدة ،مخلفا ً عددا ً كبريا ً من الشهداء
والجرح�ى ومدم�را ً ع�ددا ً كبيرا ً م�ن من�ازل املواطنني
واألسواق الشعبية واملساجد واملدارس واملزارع.
وش�ن طريان العدوان الس�عودي االمريكي يوم أمس
االح�د  ,عشرات الغارات الجوي�ة عىل مناط�ق متفرقة
بمحافظ�ة صع�دة مس�تهدفا ً منطقة امله�اذر بمديرية
سحار  ,أسفرت عن استشهاد  3أشخاص وجرح آخرين
.
كما واصل طريان العدوان الس�عودي االمريكي صباح
أم�س االح�د  ,قصفه املكث�ف ملنطقة مران  ,مس�تهدفا ً
منازل املواطنني  ,ما أدى اىل استش�هاد عدد من املواطنني
وجرح آخرين .
وكان طريان العدوان قد اس�تهدف أمس السبت  ,أحد
االس�واق بمنطقة م�ران بمديري�ة حيدان بع�دة غارات
 ,ما أدى اىل استش�هاد  3أش�خاص وج�رح عدد أخر من
املتسوقني  ,إضافة اىل تدمري عدد من املحالت التجارية
ويف س�ياق اس�تهداف األس�واق الش�عبية ارتفع�ت
حصيلة ضحايا املجزرة الوحش�ية الت�ي ارتكبها طريان
العدوان الس�عودي وحلفائه يف س�وق آل مقنع بمديرية

منبه بصعدة إىل  90شهيداً.
مص�ادر محلية باملحافظة أك�دت أن الجريمة خلفت
عشرات الجرحى معظمه�م جراحهم خط�رة ،ونتيجة
الحص�ار الخان�ق ال�ذي يفرض�ه الع�دوان على اليم�ن
وخصوصا ً صع�دة وانعدام األدوية واملش�تقات النفطية
الالزمة لتش�غيل األجهزة الطبي�ة فإن عرشات من هؤالء
الجرحى استشهدوا متأثرين بجراحهم.
ول�م يكتف طريان الع�دوان بهذه الجريم�ة بل واصل
اس�تهدافه لألس�واق الش�عبية فقصف بعدة غارات يوم
الجمعة املاضية س�وق ش�عارة بمديري�ة رازح ،مَ ـا أَدَّى
إىل َ
إصابَ�ة عدد من املواطنني وتدمير العديد من املحالت
التجارية.
والبح�ث عن مدنيين هي س�مة العدوان الس�عودي
األمريك�ي منذ ب�دء الع�دوان على بالدنا أواخ�ر مارس
املايض.
ويف صعدة كان كل يشء هدفا ً للعدو ،وقصف األسواق
كما يقول املراقبون يهدف إىل ترويع املواطنني وإجبارهم
عىل االستسلام والرتاجع وتركيع املواطنني وهو يكشف
عن نفس�ية العدوان اإلجرامية وعن دناءة أهدافه؛ كونه
يستهدف املواطن يف حياته وقوته.
األحياء الس�كنية ومنازل املواطنين كان لها النصيب
األوف�ر م�ن القص�ف الهمج�ي املتعمد يف صع�دة ،حيث
استش�هدت امرأة يوم الس�بت امل�ايض وطفلتان بغارات
لطيران الع�دوان الس�عودي الغاش�م على منطقة بني
صياح بمديرية رازح الحدودية بصعدة.
وواصل الطريان السعودي األمريكي استهدافه لبيوت
الله يف صعدة ،ودمّ ر بعدة غارات جوية مس�جدا ً بمديرية

ساقني بصعدة يوم الجمعة املاضية يف منقطة جمعة بن
فاضل يف مديرية س�اقني ،كما أدى القصف إىل تدمري عدد
من منازل املواطنني املجاورة للمسجدة وترضر عدد آخر.
ويف مديري�ة حيدان ش�ن طيران العدوان الس�عودي
األمريكي خالل األيام املاضية غارات مكثفة ،مَ ـا أَدَّى إىل
تدمري عرشة منازل بش�كل كيل وتضرر عرشات املنازل
املجاورة.
وقال مصدر أمني بصعدة إن طريان العدوان دمر ستة
من�ازل بمنطقتي فوط واملجازين بمديرية حيدان تدمريا ً
كليا ً وترضر عدد من منازل املواطنني املجاورة ،باإلضافة
إىل تدمري أربعة منازل يف منطقة جمعة بني بحر بمديرية
ساقني أدى إىل نفوق عددٍ من املوايش واألغنام.
وش�ن طريان العدوان الس�عودي الغاشم يوم الجمعة
املاضية  12غارة جوية استهدفت مديرية شدا بمحافظة
صعدة ،مَ ـا أَدَّى إىل تدمري عدد من منازل املواطنني.
وتعرض�ت مديري�ات ش�دا ورازح والظاه�ر وغم�ر
لقص�ف متواصل بالطريان الس�عودي ودُم�رت عرشات
املنازل وكذا ع�دد من املراكز الصحي�ة واملدارس وغريها
من املنشآت.
وم�ن تدمير املس�اجد واألحي�اء الس�كنية إىل تدمري
املنش�آت الحكومية ،حيث دمر طيران العدوان مرشوع
الكهرب�اء بمديري�ة حي�دان بصعدة يوم الس�بت املايض
بالكامل مع محتوياته وأجهزته.
ول�م يرتك الع�دوان الس�عودي األمريك�ي بصعدة أية
منش�أة عام�ة أو خاص�ة إال وطالها القص�ف والدمار،
حيث دمر الع�دوان العديد من محطات الكهرباء والنفط
باملحافظة.

غارات ه�ستريية لطريان العدوان على حمافظات اجلمهورية خالل �أيام العيد

العدوان يواصل تدمير اتصاالت حجة ويستهدف جامعة تعز ويقصف صنعاء بقنابل قوية شديدة االنفجار
 -خاص:

كثّف طريان العدوان الس�عودي األمريكي خالل
أيام عيد األضحى املبارك من غاراته املتوحش�ة عىل
ع�دد املناطق وامل�دن اليمنية ،مفتق�دا ً لكل األخالق
اإلنسانية واإلسالمية األصيلة.
وش�هدت أمانة العاصمة تحليقا ً مكثفا ً لطريان
العدو ،والذي اس�تهدف بسلس�لة من الغارات عددا ً
من األحياء السكنية واملنشآت املدنية والعسكرية.
واس�تهدف طيران العدو ي�وم الس�بت املايض
بثالث�ة صواري�خ منطق�ة الحف�اء ونق�م اآلهل�ة
بالس�كان ،مَ ـا أَدَّى إىل ترضر ع�دد كبري من منازل
املواطنني وتهش�م نوافذ املباني الس�كنية يف شارع
خوالن .وكان طريان العدوان الس�عودي اس�تهدف
مس�اء الجمع�ة املاضية منطقة النهدي�ن بمديرية
الس�بعني ب�ـ  17صاروخ�ا ً وقناب�ل قوية ش�ديدة
االنفج�ار ،بع�د أن كان ق�د قص�ف نف�س املنطقة
مس�اء الخمي�س ،مَ ـا أَدَّى إىل تضرر عدد كبري من
منازل املواطنني وتهشم نوافذ املباني السكنية ،كما
قصف أيضا ً منطقة حي سعوان اآلهلة بالسكان.
وج�دد طيران العدوان الس�عودي يوم الس�بت
املايض غاراته عىل محافظة ذمار ،مستهدفا ً بغارة
مدينة الرشق بمديرية جبل الرشق.
ٌ
أمني�ة باملديري�ة أن الغارة
وأوضح�ت مص�اد ُر
أدت إىل تدمير منزل بالقرب م�ن إدارة أمن املديرية
وإلح�اق أرضار بالعدي�د م�ن من�ازل املواطنين
املج�اورة لها .ولم ترش املصادر ع�ن وقوع ضحايا
أو اصابات.
وكان�ت طائ�رات الع�دوان اس�تهدفت قبل عدة
أي�ام مدينة الرشق بعدة غارات أدت إىل تدمري منزل
َ
وإصابَة عدد من األشخاص وإلحاق أرضار بالغة يف
عدد من املنازل يف املنطقة.

ويف محافظ�ة صنع�اء ش�ن طيران الع�دوان
الس�عودي األمريكي سلس�لة غارات على عدد من
املديري�ات حيث قصف يوم الس�بت امل�ايض مجددا ً
مركز أبو نش�طان يف مديرية أرحب دون وقوع أية
إصابات.
كما ش�ن طريان الع�دوان الغاش�م أكثر من 18

غارة على أنح�اء متفرقة يف مدينة ح�رض بحجة
مساء الجمعة املاضية.
واس�تهدفت الغ�ارات أبراج اتص�اﻻت كانت قد
دم�رت س�ابقا ً ومناطق وقرى غري آهلة بالس�كان
نظ�را ً لن�زوح األهايل منه�ا خالل األش�هر املاضية
ج�را َء عمليات القصف الهس�تريي واملتواصل الذي

تقوم به طريان تحالف الرش بقيادة السعودية.
وتش�هد املديري�ات الحدودية التابع�ة ملحافظة
حجة يوميا ً العرشات من الغارات املستمرة من قبل
طريان العدو الس�عودي ،وقد شهدت تلك املديريات
ع�ددا ً من املج�ازر الوحش�ية الت�ي ارتكبها طريان
العدو أدت إىل نزوح كامل للسكان.

وش�ن طيران العدوان الس�عودي الغاش�م يوم
الس�بت امل�ايض ع�ددا ً م�ن الغ�ارات على مناطق
متفرقة بمحافظة تعز.
واس�تهدف طريان العدو جامع�ة تعز وحي بري
باشا وحي السالل ومنطقة الضباب أدت إىل أرضار
يف منازل املواطنني واملمتلكات العامة والخاصة.

�سبتمرب ..ال�شهر الأكرث دموية لطريان العدوان على حمافظة �صنعاء

 219شهيدًا و 1395جريحًا و 290غارة على تسع مديريات بالمحافظة
 خاص:بلغ عد ُد الش�هداء الذين قضوا ج�راء قصف طيران العدوان
الس�عودي األمريكي عىل محافظة صنعاء خالل ش�هر سبتمرب
المايض حواىل  219ش�هيدا ً وَ 1395جريحا ً أغلبهم من النس�اء
واألطفال.
وق�ال مصدر محلي لوكالة االنب�اء اليمنية س�بأ «رغم قيام
طيران العدوان باستهداف المنازل وقتل األطفال والنساء خالل
األش�هر السابقة إال أن شهر س�بتمرب كان األكثر دموية وبشاعة
وإجراماً ،حيث ش�ن  290غارة عىل تسع مديريات :بني حشيش
وبالد الروس وس�نحان وجحانة وخ�والن وهمدان وبني مطر
والحصن وبني ضبيان».

وأض�اف المصدر« :كان لبني حش�يش النصي�ب األكرب من
عدد الشهداء خالل ش�هر سبتمرب بـ  13شهيداً ،منهم  8شهداء
من أرسة واحدة استش�هدوا يف مجزرة مروع�ة بينهم  4أطفال
وامرأه واستشهد مدرس وولداه ،يف استهداف الطيران لمدرسة
الش�هيد الوزير ،وجُ رحت امرأتان ،كما س�قط شهيدان يف نقيل
الرشفة وجرح  4آخرين وتلتها مديرية بالد الروس بـ  8شهداء
من أرسة واحدة وجريح بينهم  5نس�اء وطفل وجرح  3آخرين
عندما اس�تهدف طيران الع�دوان المجم�ع الزراعي بوعالن يف
جريمة بشعة ال تقل يف بشاعتها عن مجزرة بني حشيش».
وتاب�ع بقوله «س�قط ثالث�ة ش�هداء وجريح�ان يف منطقة
العادي بخوالن وش�هيد وخمس�ة جرحى بينهم طفل وامرأة يف
همدان وشهيد وجريحان يف جحانة وشهيد وجريح يف بني مطر
وش�هيدة يف س�نحان و 4جرحى يف الحصن وَ 3جرحى أيضا ً يف

بني ضبيان».
يكت�ف بالمجازر
وذك�ر المص�در أن طي�ران الع�دوان ل�م
ِ
الدموية التي ارتكبها بل وسّ �ع من دائرة جرائمه إىل اس�تهداف
العديد من المنش�آت الحيوية اس�تهدافا ً مب�ارشا ً كمحطة حزيز
الكهربائي�ة والمجم�ع الحكوم�ي لمديرية س�نحان ومدرس�ة
الش�هيد الوزير ببني حشيش ومجمع وعالن الزراعي والمجمع
الصحي بهمدان ومصنع السواري للسيراميك ببني مطر وحمام
جارف ببالد الروس والعديد من الطرق والجس�ور يف س�نحان
وبالد الروس وجحانة ونهم والحيمة الخارجية والحصن وبني
ضبي�ان باإلضاف�ة إىل العديد من المنش�آت الت�ي ترضرت من
جراء القصف مثل مستش�فى متنة ومدرسة الفاروق ومدرسة
الهندوان�ة وتضرر أرايض زراعي�ة بمس�احات كبي�رة يف بني
حشيش وسنحان وبني مطر ونهم.

( ددعلالاا

تقارير 7

ينثإلاا نينثإلاثإلا  5نينثإلالا  5نينثإلاثإلالا

ا�ست�شهاد  142بينهم  91امر�أة و 27طف ًال

مذبحة المخاء ()2

مرتزقة العدوان يأكلون أشالء الضحايا واألمم المتحدة تطالب بالتحقيق
بحسب الخريطة الجغرافية للصراع مع العدوان السعودي ال يوجد أي مبرر للعدوان في استهداف أبناء المخاء بمحافظة تعز إال أن استهداف المدنيين وقتل
أكبر عدد ممكن من األبرياء يأتي من أهم أهداف العُـدْوَان السعودي األمريكي على الـيَـمَـن.
يوم االثنين الماضي كانت نساء مديرية المخاء مع أطفالهن يحتفلن بزفاف إحدى بناتهن وكانت طائرات العدوان السعودي األمريكي تحوم في سماء الـيَـمَـن
تبحث عن أكبر تجمع بشري لحصد أرواحهم فلم تجد إال الصالة التي كانت تحتضن َ
حفل زفاف نسائي ًا ،وعلى حين غرة أطلقت طائرات العدوان صواريخها لتصيب
َ
صالة العرس بشكل مباشر وتحصد حياة  142بينهم  91امرأة و 27طف ً
باإلضَافة إلى أكثر من  200جريح يعانون من إصابة بالغة وينتظرون الموتَ؛ نظر ًا
ال،
لشحة اإلمكانات الطبية واألدوية جراء الحصار الذي يفرضه تحالف العُـدْوَان على الـيَـمَـن.
انتهاكا ً خطريا ً للقانون الدويل اإلنساني ،مؤكدا ً رضورة
التحقيق يف انته�اكات القانون الدويل م�ن خالل آليات
رسيعة وفعالة ومس�تقلة ومحايدة لضمان املساءلة..
وعّب�رّ البي�ان عن خال�ص تع�ازي األمني الع�ام لألمم
املتح�دة وتعاطف�ه م�ع أرس الضحايا متمنيا ً الش�فاء
العاجل للمصابني.
م�ن جانبها وصف�ت مفوضية األمم املتح�دة العليا
لحقوق اإلنسان الجريمة التي ارتكبها طريان العُ ـ ْدوَان
العسكري الس�عودي يف منطقة واحجة بمديرية ذباب
ً
دموية منذ ب�دء العُ ـ ْدوَان عىل
محافظ�ة تعز ،باألكث�ر
الـيَـمَ ـن.
وق�ال املتحدث باس�م املفوضي�ة روب�رت كولفيل،
أم�س األول ،يف ترصيح صحايف يف تعليقه عىل الجريمة
التي اس�تهدفت حفل زفاف وأودت بحياة  131شخصا ً
بينهم نساء وأطفال «إن هذا الحادث هو األكثر دموية
منذ بدء النزاع».

 خاص:• أجساد األطفال والنساء تحولت إلى
أشالء أكلها مرتزقة العدوان
سارع املسعفون لنقل الجرحى إىل مستشفى املخاء
ً
صعوبة كبري ًة يف نقل جثث الش�هداء؛
غير أنهم وجدوا
ألنه�ا تحولت إىل أكثر من أشلاء وأصبحت مج َّر َد قطع
صغرية تناثرت عىل أطالل الصالة املستهدفة وخارجها.
ش�هود عيان قال�وا بأنهم ل�م يش�اهدوا يف حياتهم
جريم�ة أبش�ع من ه�ذه ،ويق�ول أحدهم« :ش�اهدنا
عشرات الجرائ�م على شاش�ات التلف�زة يف الـيَـمَ ـن
والعراق وفلس�طني ،ولكن مجزرة املخاء كانت األبشع
وال يمكن نسيان مناظر أشالء الضحايا».
الجريم�ة صدم�ت الش�عب الـيَـمَ ـن�ي باس�تثناء
مرتزق�ة العُ ـ ْدوَان الذين س�اهموا يف الجريمة و»أكلوا»
أشلاء الش�هداء عندما أنكروا حُ �دُوث الجريمة ورغم
أنهم ظلوا عىل مدى األيام املاضية عىل عادتهم يتغنون
بغارات العُ ـ ْدوَان ويس�ارعون عرب إعْ ـلاَ مهم إىل تحديد
ُ
ناطق العُ ـ ْدوَان عسيري
أماك�ن الغارات ،وما إن ظهر
عىل الشاش�ات بوجهه الذي اعتاد عىل الكذب وتسويق
كذبت�ه ل�دى املرتزق�ة فقال وه�و ينف�ي الجريمة :إن
العمليات الجوية متوقفة منذ ثالثة أيام قبل الحادثة.
الشاشات التي نقلت أكاذيب عسريي هي ذاتها التي
كانت تنق�ل أخبار الغارات ليالً ونه�ارا ً غري أن مرتزقة
ُ
موقفهم أكثر بشاعة من ذلك.
العُ ـ ْدوَان الداخليني كان
فبينم�ا رص�دت وتغنَّ�ت مواق�ع اإلصلاح والخائن
هادي بالغ�ارات الجوية غري أنه�ا وبنفس األقالم التي
كتبت واملواقع التي نرشت أخبار الغارات هي التي تبنت
رواية ناطق العُ ـ ْدوَان ..ولم تتوقف أبواق العُ ـ ْدوَان عند
ذل�ك بل قال�ت إن ناطق العُ ـ� ْدوَان «يفض�ح الحوثيني
وينف�ي وجود غارات جوية من�ذ ثالثة أيام» والحقيقة
إن كان هن�اك م�ن فضيح�ة يف جبني املرتزق�ة وأبواق
العُ ـ ْدوَان التي تنتظر عسيري ليق�ول لها ما يحدث يف
بالده�م وهم الذي�ن يدعون معرفة أخب�ار االنتصارات
الوهمية ألرباب نعمتهم من ال سعود لكنهم أرادا إال أن
يأكلوا لحوم الشهداء.

• إدانات أممية ودولية لمذبحة المخاء
صحيح أن األمم املتحدة واملنظمات الدولية تواطأت
بشكل مفضوح مع العُ ـ ْدوَان السعودي عىل الـيَـمَ ـنيني
غير أن مذبحة املخاء بحق النس�اء واألطفال حارصت
العالم ودفعت األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية إلدانة

• اإلعالم الدولي :مذبحة المخاء األكثر
دموية وعسيري اعتاد نفي الجرائم

الجريم�ة لتحافظ عىل ما تبقى م�ن مكانة ضئيلة لها
على عكس أب�واق العُ ـ� ْدوَان التي فقدت م�اء وجهها
ووضعت نفسها تحت أقدام الغزاة واملعتدين.
وَأدان األمين الع�ام لألم�م املتح�دة بان ك�ي مون،

الغ�ارات الجوي�ة التي وقعت عىل حف�ل زفاف يف قرية
واحجة بمديرية ذباب محافظة تعز.
وأش�ار بان كي مون يف بيان للمتحدث باس�م األمم
املتح�دة إىل أن أي هج�وم متعم�د ضد املدنيني يش�كل

كانت تغطية وس�ائل اإلعْ ـلاَم الدولية ملذبحة املخاء
ً
منصفة على عكس إعْ ـَل�اَم مرتزقة العُ ـ� ْدوَان ،بل إن
صحف�ا ً مثل نيويورك تايمز األمريكي�ة قالت إن ناطق
العُ ـ� ْدوَان اعت�اد أن ينف�ي الجرائ�م رغ�م أن معظ�م
الضحايا سقطوا بغارات جوية.
وقالت النيويورك تايمز إن القصف الجوي الذي وقع
جن�وب مدينة املخاء ،يبدو أنه ج�زء من أكثر الحوادث
دموي�ة يف الـيَـمَ ـ�ن ضد املدنيني منذ ب�دء العُ ـ ْدوَان يف
مارس امل�ايض .ولفتت أن حصيلة القتلى من الصعب
تأكيدها بسبب تشوه جثث الضحايا.
أم�ا صحيفة الفوري�ن بوليسي األمريكي�ة فقالت
عق�ب ح�دوث املذبح�ة إن الس�عودية تق�و ُد حمل�ة
دبلوماس�ية ش�ديدة القوة ملنع التدقيق الدويل حول ما
ينتج عن رضباتها الجوية خالل الس�تة أشهر املاضية
يف الـيَـمَ ـ�ن ،وف�ق العديد م�ن املصادر الدبلوماس�ية
والوثائ�ق الرسي�ة الت�ي اس�تطاعت فوري�ن بوليسي
الحصول عليها.
أم�ا منظم�ة العف�و الدولي�ة فاتهمت يف بي�ان لها
التحال�ف الس�عودي بارت�كاب جرائم ح�رب وأن دول
التحالف العس�كري املش�ارك يف الحرب يف الـيَـمَ ـن ما
انفكت تس�عى جاهدة إىل عرقلة قي�ام مجلس حقوق
اإلنس�ان بتشكيل لجنة أممية تُعنى بالتحقيق يف النزاع
الدائر يف الـيَـمَ ـن.
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ع�شرات املليارات من الدوالرات خ�سائر العدو ال�سعودي من العتاد الع�سكري فقط

فخر السالح األمريكي تحت أقد

لم يهان سالح في العالم كما حدث للسالح األمريكي في عدوانها المشترك
على اليمن مع السعودية منذ ما يزيد  185يوم ًا  ،وظنت السعودية وبعض
الظن إثم أن التفوق في العتاد الحربي قد يشكل عامل تفوق لقهر إرادة
شعب رفض كل إشكال الوصاية واالحتالل ،وهذا ما لم يحدث ،حيث استطاع
المقاتل اليمني بسالحه المتواضع وشجاعته الغامرة أن يقلب كل الموازنات
ويجعل من ميادين المواجهات مقابر جماعية ألحدث السالح في العالم
وأكثره تطور ًا .
وقد استطاع المقاتل اليمني ان يغير رؤية العالم للسالح األمريكي والذي كان
ينظر إليه بأنه سالح ال يقهر وكانت تتسابق دول العالم على شراء السالح
األمريكي وفق ما هو معروف عنه من سمعة عالمية سرعان ما تالشت تحت
أقدام المقاتل اليمني ،ووصلت أخبار اليمن إلى كل بقاع األرض في ظل انتشار
وسائل االعالم الجديد ورأت شعوب العالم بانبهار كبير ماذا حقق المقاتل
اليمني بسالحه المتواضع موقع ًا أعتى دبابات ومدرعات وطائرات العالم في
براثن الجحيم اليمني .

 محمد الوريث:اليمنيون في مواجهة
أسطورة البرادلي:
ب�راديل ه�ي من أح�دث العربات
املقاتل�ة م�ن فئ�ة العرب�ات
االستطالعيه وحامالت الجند حول
العال�م وأكثره�ا تط�ورا ً  ,حيث تم
تدعيمه�ا بمنظوم�ة الكرتوني�ة
حديث�ة للغاي�ة وصمم�ت كناقل�ة
جند مصاحب�ة للدباب�ة االمريكيه
ابرام�ز ولها س�جل خدمه مرشف
جدا حي�ث كان اول اختبار ميداني
له�ا واول ح�رب تخوضه�ا ه�ي
ح�رب الخلي�ج ع�ام  ١٩٩٠حي�ث
ش�اركت يف القت�ال ح�وايل ٢٠٤٥
عرب�ه مدرع�ه ومن بني ه�ذا العدد
املهول ت�م اعط�اب  4عربات فقط
بنيران عراقية ليس ه�ذا فقط بل
حققت الرباديل معدل اصابات اكرب
من دباب�ات االبرامز ض�د الدبابات
واملدرعات العراقيه بفضل مدفعها
الرش�اش عيار  ٢٥على الرغم من
انه�ا عربة مش�اه بعك�س الدبابه
االبرام�ز املخصص�ه  ...وحتى االن
يف تاري�خ خدمته�ا داخ�ل الجيش
االمريك�ي ت�م اعط�اب  ٥٥عرب�ة
براديل يف حربي العراق وافغانستان
م�ن اصل اكثر م�ن  ٦٠٠٠يمتلكها
الجيش االمريكي  ..الدولة الوحيدة
التي تمتلك عربات الرباديل اىل جانب
امريكا هي الس�عودية حيث تمتلك
م�ا يق�ارب م�ن  800عرب�ة براديل
وباح�دث واخر التجهي�زات ..يبلغ
س�عر العربة القي�ايس  3,1مليون
دوالر وباالضافات والتحديثات التي
طلبتها الس�عودية فالسعر يتجاوز
 4مليون دوالر ...
واس�تطاع ألول م�ره املقات�ل
اليمن�ي أن يقه�ر العرب�ات
البراديل األمريكي�ة وف�ق تقني�ات
واستراتيجيات عس�كرية ت�م
اس�تحداثها يف ميادين املواجهة لم
يك�ن ليصدقه�ا أحد لوال املش�اهد
الحية واملوثق�ة بالصوت والصورة
والتي تع�رض أول ب�أول عىل قناة

املسيرة  ،واس�تطاع اليمني�ون
أحراق ما يزي�د عن  45عربة براديل
أمريكية س�واء يف العمق السعودي
أو بعض الجبهات الداخلية كمأرب
ومكرياس وال تعترب هذه احصائية
نهائية فقد يزيد العدد عن ذلك وفق
آخر االحصائيات.
وبل�غ األم�ر درج�ة ان اعط�ب
اليمنيين عربات الرباديل بواس�طة
عب�وات يدوية الصن�ع ومقذوفات
متواضعة ما يجعل مصانع السالح
األمريكي�ة يف موق�ف مح�رج ق�د
ينذر بإيقاف أنت�اج مثل هذا النوع
من السلاح الذي يدر املليارات عىل
الخزينة االمريكية .

اليمنيون يحطمون
أسطورة الدبابة اآلبرامز :

تق�وم رشك�ة جن�رل دينمكس
االمريكي�ة بتصني�ع ه�ذة الدبابة
والت�ي تعترب فخر صناع�ة الدروع
األمريكي�ة إجم�ايل ما صن�ع منها
 8069للجي�ش األمريك�ى و ,293
و للعلم فإن الس�عودية تمتلك 315
دباب�ه منها والكوي�ت تمتلك 218
ومرص تجمع هذة الدبابة و تصنع
بع�ض األجزاء ( ال�دروع فمرص ال
تمتل�ك نف�س ال�دروع األمريكية ,
لذا تقوم بتصني�ع درعها )  ,و قام
الجيش األمريكى بتحديث اكثر من
 1000دباب�ة من فئ�ة  M1A1اىل
. M1A2

تسليح الدبابة :

املدف�ع الرئيسى كان 105م�م
ولك�ن كل الدباب�ات اآلن تس�تخدم
مدف�ع املس التجوي�ف عيار 120
 Lو هو مدفع املانى املنش�أ ( ليس
مخ�روط التجوي�ف مث�ل املدف�ع
ال 120mm L30الربيطان�ى )  ,و
يمكن للمدف�ع اس�تخدام الذخرية
اآلتي�ة  ,و يمكن للدباب�ة أن تحمل
 50دانة :
و ه�ى أق�وى ذخيرة ىف الدبابة
( ب�ل ىف العال�م أيضا )  ,يس�تخدم

اليوراني�وم املنضب و هو أقوى من
الف�والذ  ,و يمكن�ه تدمري أي دبابة
عىل بعد  , KM 4-6ولكن هذا يأتى
م�ع أرضار تصيب البيئة ملده كبريه
و تقوم بتش�ويه و قت�ل األطفال و
األجنة و ت�ؤدى اىل األصابه بمرض
الرسطان و أمراض تنفسية .

التدريع للدبابة واجراءات
السالمة:

الدباب�ة االبرام�ز م�ن أحس�ن
دباب�ات العال�م من حي�ث التدريع
لألس�باب الت�ى س�بق ذكره�ا « ,
و ال�درع عب�ارة ع�ن مزي�ج م�ن
الش�وبيوم ارم�ور ( الربيطانى ) و
ال DUاو اليورني�م املنض�ب و الذى
يمت�از بالصالب�ة ( ولك�ن من اكرب
عيوب�ه اذا رضب�ت الدباب�ة تحول
جزأ من�ه اىل ت�راب و يصيب جنود
الدبابه او املكنيك�ى بامراض )  ,و
التدريع الكبير للدبابة جعل وزنها
كبري م�ا يفوق ال 65ط�ن التدريع
يأتى كاآلتى :
و الدباب�ة جي�دة اىل درج�ة أنك
تحت�اج اىل ص�اروخ (  , heatمث�ل
الكورن�ت ) يق�در على اختراق
1300مم من األرم�ور او اىل قذيفة
 KEتس�تطيع أن تخترق اكثر من
 650مم من األرمور وهو الدرع
اجراءات السالمة:
حيث إن الدبابة مجهزة بNBC
 systemو ه�ى نظ�م حماي�ة م�ن
االس�لحة الكميائي�ة و البيولوجية
( تق�وم بفلترة اله�واء و من�ع
الغ�ازات م�ن الدخ�ول ) و ايض�ا»
تقوم بحماية الطاقم من االش�عاع
الن�ووى اىل درج�ة م�ا  ,و AN/
 VDR-1للتحذير من اإلشعاع .
و للدبابة مخزن للذخرية يقع ىف
الربج ىف الجه�ة الخلفية ( انظر اىل
الص�ورة التوضحية رقم  ,) 2مزود
بب�اب ( الذى يأخذ مس�اعد الرامي
منه الذخرية  ,موجود داخل الدبابة
) يقفل اوتوماتيكيا ىف حالة رضب
الدبابة و يقفل الباب ىف  2مىل ثانية

و بعد ذلك ينفج�ر بابان موجودان
ىف س�قف الدبابة حتى يبعد انفجار
الذخيرة اىل األعىل بعي�د عن طاقم
الدباب�ة  ,و م�ن ث�م تق�وم اجهزة
اإلطفاء بالعمل ايضا .
و ل�دى الدباب�ة  6/2قناب�ل
دخ�ان ( M250 smoke grenade
 ) launchersلعم�ل حائ�ط م�ن
الدخان إلعاقة عم�ل دبابات العدو
و ف�رق املض�ادة للدباب�ات ,و هي
موج�ودة على كال جانب�ي املدفع
الرئيسى انظ�ر اىل الص�ورة رقم 1
التوضحية ( ) 1.6
الرسعة :
عىل الطريق 42 :ميل ىف الس�اعة
او  66كيلومرت .
عىل هضبة 10درجات ( مطلع )
 :الرسعة  17ميل  ,او  27كيلومرت.
عىل هضب�ة  60درجه  :الرسعة
 4ميل او  7كيلومرت.

الرسعة من الثبات:

م�ن الصف�ر اىل  20مي�ل ( 32
كيلومرت)  7ثوان عىل الM1A1
م�ن الصف�ر اىل  20مي�ل ( 32
كيلومرت)  7.2ثانية عىل الM1A2

السعر

 6مليون دوالر امريكي ما يعادل
مليار و 290مليون ريال يمني وقد
تمكن اليمنيون من اعطاب ما يزيد
عن  50دبابة آبرام�ز ما ينذر ايضا ً
بتوقف صناعة هذه الدبابة .

إسقاط  9طائرات اباتشي
منذ بداية العدوان على
اليمن :

أباتشي
إت�ش-64
إي�ه
(باإلنجليزي�ة)AH-64 Apache :
ه�ي مروحي�ة هج�وم أمريكي�ة
م�ن إنت�اج رشك�ة بوين�غ ،وتع�د
طائ�رة الهجوم الرئيس�ية للجيش
األمريكي.
وتتميز األباتشي بأنها مروحية
هجومية عالية التسليح ،ذات ردود
أفع�ال رسيعة ،بإمكانها أن تهاجم
من مس�افات قريب�ة أو يف العمق،
بحي�ث تكون ق�ادرة على التدمري،
واإلخالل بقوات العدو.
وه�ي ق�ادرة على العم�ل ليلا
ونه�ارا ويف بجمي�ع الظ�روف
املناخي�ة .واألباتشي مس�لحة
بصواريخ هيلفاير الخارقة للدروع
وه�ي مجه�زة بمدف�ع رش�اش
إم 230بعي�ار 30م�م ،وصواري�خ
الهاي�درا ( 70مق�اس  2.75إنش)
الفعال�ة تج�اه أن�واع مختلفة من
األه�داف .طائ�رة األباتشي قادرة
عىل الصم�ود يف مواجهات عنيفة،
حيث تس�تطيع االستمرار يف العمل
حتى بعد اإلصابة بطلقات 23مم يف
مناطقها الحساسة.
األباتيش أي اتش -64أي ،مزودة
بأرب�ع أطق�م ش�فرات وبمحركني
تربينيين م�ن رشك�ة جينيرال
اليكرتيك بق�وة  1890حصان لكل
منهم�ا ،أقصى وزن له�ا يصل إىل
 17650باون�د مم�ا يس�مح له�ا
بالوص�ول إىل رسع�ة تحلي�ق 145
مي�ل/س وق�درة على الطيران
املتواص�ل ل  3س�اعات .يمك�ن
تركيب خزان وق�ود إضايف خارجي
للـطائرة أي اتش -64بس�عة 230
غال�ون ،مما يس�مح بزي�ادة مدى
عملياته�ا .ويمك�ن تركي�ب أرب�ع

اكبر مجازر تعرض
لها السالح
األمريكي في
تأريخه في
العدوان على
اليمن ما ينذر
بتوقف صناعات
البرادلي واآلبرامز
واالباتشي
خزان�ات ذات س�عة  230غال�ون
كح�د أقىص .يمكن نق�ل طائرة أي
اتش -64ملسافت طويلة من خالل
طائ�رات يس ،-5ويس -141ويس-
.17
أي اتش -64تس�تطيع حمل 16
ص�اروخ هلفاي�ر املوج�ة بالليزر.
هذه الصواريخ لها مدى  8000مرت
،و تستعمل بش�كل أسايس لتدمري
الدباب�ات والعرب�ات املصفح�ة.
وتس�تطيع طائ�رة أي ات�ش-64
أن تحم�ل  76ص�اروخ أرض ج�و
عي�ار  2.75تس�تعمل ض�د األفراد
والعرب�ات ذات التصفيح الخفيف.
كم�ا تحم�ل  1200قذيف�ة بعي�ار
30مم.
يق�در س�عر الطائ�رة االباتشي
بين  100 – 80ملي�ون دوالر ،
وقد تمك�ن ابطال الجي�ش اليمني
واللج�ان الش�عبية م�ن تحطي�م
أسطورة االباتيش الفتاكة يف اليمن
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دام المقاتل اليمني
صورة توضيحية للدبابة األبرايمز

حي�ث اس�قطوا  9طائرات ت�م تأكيد
سقوطها يف املواقع التالية :
 صعدة  -البقع 1 صعدة  -خل�ف الحدود مع باقم1
 حجة  -خلف منفذ حرض 1 جي�زان  -الخوبة  - 2األوىل قربالحدود والثانية خلف موقع الحثرية
 جبه�ة مكيراس  -ل�ودر 2بالقرب من جبل يسوف
 م�أرب  2يف عملي�ة التوش�كا -صحن الجن
وتقدر خس�ائر السعودية ب 900
ملي�ون دوالر فق�ط ثم�ن الطائرات
االباتيش .

الدبابات
والمدرعات
االمريكية
تحولت أرانب
في ساحة
المواجهة

لعب�ارة «مركب�ة مدولب�ة متع�ددة
امله�ام ذات ق�درة تنق�ل عالي�ة كما
ان هامر الهامف�ي أظهرت تعرضها
لألسلحة املشاة الخفيفة عند التدخل
يف الصوم�ال ،م�ع تزاي�د الح�روب
والنزاع�ات غير املتماثل�ة كثاف�ة
وتس�تخدم عىل نح�و متزاي�د هامر
الهامف�ي مله�ام قتالي�ة يف املناط�ق
الحرضي�ة ،ول�م يك�ن تصميمها إال
لتكون بمثابة ناقلة جند مدرعة.
ولم يكن حظ املدرع�ات الهامفي

والريف�ا مختلف�ا ً ع�ن س�ابقاتها يف
اليمن حيث ش�هدت ساحة املواجهة
يف بعض الجبهات الداخلية ويف العمق
الس�عودي اكرب مجازر بحق مختلف
ان�واع املدرع�ات املتط�ورة التابع�ة
لق�وات الغ�زو ومازالت حت�ى اليوم
مكيراس تمث�ل عق�دة للمصفحات
األماراتيه التي لم تس�تطاع ان تجتاز
شبر واح�د فيه�ا كما غن�م الجيش
اليمن�ي واللج�ان الش�عبية عدد من
هذه املدرعات.

صورة توضيحية للعربة البرادلي

مدرعات الريفا وعربات
الهمر :

الهامف�ي ه�ي س�يارة عس�كرية
أمريكي�ة متع�ددة امله�ام وعالي�ة
األداء واألكثر اس�تخداما لدي القوات
األمريكي�ة عىل اإلطلاق ،فأينما تجد
الجن�ود األمريكيين تج�د الهامفي.
ولقد صنعت أساس�ا لحاجة الواليات
املتحدة الس�تبدال عدد من سياراتها
العس�كرية القديمة بأخ�رى حديثة
عالية األداء.
يأت�ي اس�م هامف�ي اختص�ارا

إحصائيات بحجم خسائر العدو العسكرية
تمكن ابط�ال اليمن من تدمير ما يزيد
عن  55دبابة وأكثر من  50مدرعة و200
عربة عس�كرية مختلفة كما تم أسقاط 9
طائ�رات اباتيش وطائرتي�ن اف  16و4
طائرات استطالعية أخرى .
وبعملي�ة حس�ابية بس�يطة لمجموع
م�ا تم إحراقه اضافة إىل س�عره المذكور
سابقا ً نستطيع ان نستنتج بسهولة حجم
الخسائر عىل النحو التايل :
إح�راق  50مدرع�ة ،يق�در س�عر
المدرعة ب  4مليون دوالر
مجم�وع قيمة م�ا تم إحراق�ه =200
مليون دوالر
ما يعادل  44مليار ريال يمني
احراق  55دبابة يقدر سعر الدبابة ب
 6مليون دوالر
مجم�وع قيمة م�ا تم احراق�ة =330
مليون دوالر

اإلحصائية غير نهائية

ما يعادل  72مليار ريال يمني
اسقاط  9طائرات اباتيش
يق�در س�عر الطائ�رة ب  100مليون
دوالر

مجم�وع قيمة ما تم إس�قاطه =900
مليون دوالر
ما يعادل بالري�ال اليمني  198مليار
ريال يمني

وه�ذا يكش�ف ب�أن الس�عودية ق�د
خرست عشرات المليارات من الدوالرات
يف م�ا يتعلق بالجانب العس�كري فقط يف
عدوانها عىل اليمن الممتد عىل ما يزيد عن
ستة أشهر .

معركة اليمن :إذالل
السالح األميركي
عامر محسن*
منذ تسعينيات القرن المايض انطلقت دينامية تقوم عىل تحويل
الهيمنة المادي�ة األميركية عىل النظام العالم�ي اىل «ثقافة» ،تجعل
من اميركا ال مجرّد منترص بل «نموذجاً» ومثاال ً متفوقاً ،وهي كانت
تعمل عىل عدة مس�تويات :من فكرة النموذج االقتصادي األمثل ،اىل
حزم�ة جمالي�ات تتعلق بأس�لوب الحياة واالس�تهالك ،وصوال ً اىل
ترسيخ اإلنطباع بأن السالح األميركي متفو ٌّق وال يُهزم؛ وهذا كان
ٌ
ركن ال يستهان به وبفعاليته يف الدعاية األميركية.
تك�ون الهزيمة حين تبدأ برؤي�ة العالم من منظار عدوّك ،ولكن
تربي�ة جي ٍل كامل عىل فكرة أن الغرب وح�ده يمتلك مفتاح الحرب
ورسّهاّ ،
لجيش غربي سوف ينتهي بإذاللك،
وأن أي تح ٍّد عس�كري
ٍ
ّ
سلاح آخر ال نفع له أمام التكنولوجيا الغربية المتفوّقة ،هذه
وكل
ٍ
ً
مقتنع يف داخله باس�تحالة
نوع مختلف،
العقلي�ة تنتج خضوعا من ٍ
ٍ
المقاوم�ة ،وأن الحرب ال تك�ون اال عىل النم�ط األميركي (أي انها
ليس�ت للفقراء) ،وال نفع من استيراد السلاح الرويس أو الصيني،
ناهيك عن التفكير يف صناعة سالحك بنفسك.
ح�رب الخليج ،عام  ،1991ق ّدم�ت لألميركيين «معرض صو ٍر»
غن�ي إلثبات تفوّقهم واذالل السلاح المنافس :الدبابات الروس�ية
ّ
ــــ التي كانت ترعب اوروبا ــــ مدمّرة ومتفحّ مة يف الصحراء،
طوابي�ر المدرعات العراقية وقد أحرقتها غ�ارات الطيران ،وفلول
الجي�ش الهاربة من آل�ة الحرب األميركية .يف س�نوات مضت ،كان
نق�اش (باألرقام والمواصف�ات والنظرية) عن
باإلم�كان انهاء أي
ٍ
مزاي�ا السلاح ال�رويس أو امكاني�ات مواجهة غ�زو اميركي عرب
اس�تحضار ص�ور حرب الخلي�ج وفك�رة «التفوق النوع�ي» التي
كرّس�تها .اليم�ن اليوم يصنع «حرب خليج» بالنس�بة اىل السلاح
ّ
وتحطم
األميرك�ي ،تب ّدد الهال�ة التي بنيت حوله عىل مدى س�نين،
ً
أس�طورة أخرى من أس�اطير
ـــ�ـ وإن بالمعن�ى الرمزي ــــ
الهيمنة.
ل�م يكن أح�د يتخيّل أن يت� ّم اذالل السلاح األميرك�ي عىل هذا
النّح�و ،فتدمّر مدرعات الـ «براديل» بالعرشات ،وتصير دبابات الـ
«ابرامز» منصات اللتقاط الصور التذكارية ،وتدخل األرشيف مئات
الصور ألحدث المعدات األميركية بين ألس�نة اللهب ــــ وأن يبدو
ّ
كل ذلك س�هالً ويس�يراًُ .كرست هيبة السلاح األميركي يف العراق
وافغانس�تان ،ولك�ن ليس بنفس الش�كل والكثاف�ة ،واألميركيون
كانوا دوما ً حريصين عىل صورة سالحهم وتربير خسائرهم .أمّا يف
اليمن ،فقد اكتشفنا أن الدبابات األميركية قابلة لإلشتعال كنظيرتها
الروس�ية تماماً ،وبأسلحة س�وفياتية قديمة ،وقد تم توثيق (خالل
هذا الشهر وحده) تدمير أكثر من عرش مدرعات سعودية من طراز
«ب�راديل» ،وخمس دبابات «ابرامز»؛ ومع اس�قاط مروحية جديدة
منذ أيام ،يبلغ عدد المروحيات التي أس�قطت من األجواء أو دمّرت
رسب عىل
يف هجوم «صافر» اىل أكثر من ثمان ،أي ما يوازي نصف
ٍ
األقل من طائرات الـ «اباتيش» الباهظة الثمن.
دولة كالس�عودية ،رصف�ت عىل رشاء السلاح األميركي وحده
(بحس�ب تقري�ر للكونغرس) أكثر م�ن  90ملي�ار دوالر منذ عام
 ،2010تجد نفس�ها عاج�زة عن هزيمة أفقر بل� ٍد عربي ،و»أنصار
اهلل» يتق ّدم�ون باس�تمرار داخ�ل أراضيه�ا ،وال تلم�ح الجن�ود
الس�عوديين يف تس�جيالت المعارك اال وهم يهرب�ون .مغزى هذه
المشاهد بس�يط وواضح ،وهو أن السلاح ،كالمال ،مجرد أداة ،ال
يجعل�ك أكثر حكمة أو أكثر ش�جاعة أو أكثر ق�وة .ولكن الغربيين
س�يبذلون جهودا ً مضنية ،يف السنين المقبلة ،إلثبات أن العيب ليس
يف سلاحهم ،بل يف الجنود الخليجيين ،الذين يشرتون ما ال يعرفون
استخدامه .مقابل التسجيالت ش�به اليومية التي يصدرها «أنصار
اهلل» لرضباته�م وغاراتهم وانتصاراتهم ،ش�كلت تس�جيالت قليلة
نرشها الجيش الس�عودي فضيحة حقيقية بالمعنى العس�كري .يف
احداها ،وهو مأخوذ من قمرة حوامة «اباتيش» ،تجد الطيار يستنفد
ذخيرته وهو يصيب ّ
كل يش ٍء حول الهدف باس�تثنائه ،ثم يأخذ اذنا
هدف ال يناس�به،
صاروخ ثمن�ه مئات آالف الدوالرات عىل
بضرب
ٍ
ٍ
ثم يتبين (بحس�اب الوقت الذي اس�تغرقه الصاروخ يف طيرانه) أن
الطيار الس�عودي كان يس�تعمل الرش�اش الثقيل من خارج مداه
الفع�ال بعدة كيلومرتات ــــ أي انه لن يتمكن من اصابة يشء عىل
أي حال ،ول�و كان وليم ِتل (وهذه هي التس�جيالت التي انتخبتها
وزارة الدفاع السعودية لعرضها عىل الجمهور!).
منذ غزو العراق ومس�ار الهيمنة األميركية يف انحدار .لم تتمكن
الوالي�ات المتحدة من فرض ارادتها عس�كريا ً يف كل رصاع دخلته
(مب�ارشة أو غي�ر مب�ارشة) يف الس�نوات العشر الماضي�ة .اال أن
اليمنيين اليوم يخوض�ون حربنا جميعاً ،وال يوجد عربي وطني ال
يحلم بمنازلة آل س�عود .الحكم الس�عودي قد ج�اء اليهم برجليه،
غازيا ً معتدياً؛ ال توجد حربٌ أقدس من هذه ،وال عد ُّو أجدر باإلهانة
واإلذالل .ح�رب اليم�ن ،يف أكثر م�ن تقري ٍر غربي ،ص�ارت تدعى
«الح�رب المنس�ية» ،ألن اإلعلام الغربي يتجاه�ل جرائم األنظمة
الخليجي�ة ويتح�رّج من الكالم عن الحرب ،فيم�ا اإلعالم يف بالدنا،
وطبقة المثقفين ،تتواطأ برصاحة ووقاحة مع الغزو .يكفي هؤالء
يس�جل التاري�خ أنه�م قد وقف�وا اىل جانب األمي�ر ،المجرم
ذال ً أن
ّ
العمي�ل ،ضد فق�راء اليمن ،وضد رج�ا ٍل يحرقون دباب�ات أميركا
التي أذلّت شعوبنا ،وهم يصدحون بأعىل الصوت« :الموت ألمريكا،
الموت الرسائيل».

*نقال عن االخبار اللبنانية
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( ددعلالاا

رؤية أولية مبكرة لثورة  21سبتمبر
عبداهلل سالم الحكيمي *
يف يوم  21من ش�هر س�بتمرب عام 2014
أُعلن عن قيام ثورة ش�عبية يف الـيَـمَ ـن إثر
سيطرة حشود ش�عبية هائلة عىل العاصمة
صنع�اءّ ،
تدفق�ت عليه�ا من داخله�ا أو من
املحافظ�ات املحيطة بها ،وتتويجا ً لسلس�لة
م�ن املواجه�ات والرصاع�ات واملظاه�رات
الش�عبية ش�هدتها ع�دد م�ن املحافظات يف
صعدة وعمران والج�وف وصنعاء واملحويت
وحجة وذم�ار والحدي�دة وإب وغريها ،وما
تلتها من أحداث ومواجهات واتفاقات شملت
كافة املحافظ�ات الـيَـمَ ـنية تقريباً ،وصوال ً
إىل قيام تحالف عسكري من عدة دول عربية
وغربية بشن عدوان عسكري وفرض حصار
بري وجوي وبحري ش�امل على الـيَـمَ ـن،
وه�و ع�دوان ال ي�زال متواصلاً وق�د دخل
شهره السابع ،قتل وجرح آالف الـيَـمَ ـنيني
ودمّ �ر ُ
ك ّل بُناه األساس�ية ومقومات حياته
االقتصادية والخدمي�ة والتعليمية والصحية
والطرق ومشاريع الكهرباء واملياه واملساكن
وحتى املناطق األثرية ومقابر املوتى.
إن ثورة  21س�بتمرب هذه أكملت فحسب
عامه�ا األول يف ظل ظروف اس�تثنائية بالغة
الصعوب�ة والخط�ورة مع�ا ً وال ي�زا ُل م�ن
املبك�ر جدا ً إج�راء عملية تقويم مل�ا لها وما
عليه�ا بش�كل موضوع�ي ودقيق�ي ..لكننا
َ
نك�وّن معالم رؤي�ة أولية
نس�تطيع هنا أن
رسيع�ة ومبكرة حوله�ا وعنها اس�تنادا ً إىل
ما تتيحه لنا املتابعات والش�واهد واملؤرشات
املس�تخلصة من وقائع مسريتها وتطوراتها
األح�داث العاصف�ة الت�ي يش�هدها الواق�ع
الوطني واإلقليمي والدويل املحيط بها واملؤثر
عليها.
والث�ورة أي ث�ورة يف مفاهي�م الفك�ر
الس�يايس الحديث هي عم ٌل إنس�اني منظم
يه�دف إىل عملي�ة تغيير ش�امل وج�ذري
لواقع مع�اش بأوضاعه ومؤسس�اته وبُناه
وقيَم�ه وثقافت�ه وأدوات�ه يف كاف�ة مجاالت
حي�اة املجتم�ع بعد وص�ول ه�ذا الواقع إىل
أقىص درجة من العجْ ز والفش�ل يف أداء دوره
ومس�ؤولياته فيص�ح ،وقد أوص�ل املجتمع
الدويل إىل طريق مس�دود عقبة تعيق وتعرقل
حركة نم�و وتط�ور وتقدم حي�اة املجتمع،
يتوجب القيام بإزاحته وتغيريه ويتحتم عىل
الثورة يف ه�ذه الحال أن تمتلك رؤية واضحة
ومرشوعا ً وطني�ا ً متكامالً للبدي�ل اإليجابي
الذي تس�عى إىل تأسيسه وبنائه عىل أنقاض
الواق�ع القديم واملتهالك ووفق�ا ً لذات الفكر
السيايس الحديث فإن ُ
ك ّل عمل تغيريي سوا ٌء
أكان الجيش من ينفذه أو الشعب ال يكتسب
صفة ومفهوم «ث�ورة» إال بمقدار ما يحدثه
ويحقق�ه من مكاس�ب وإنج�ازات حقيقية
وعميقة وفعلي�ة عىل أرض الواقع وأوضاعه
ومجاالت حي�اة مجتمعه ،وإال وما لم يحقق
العمل التغيريي ُ
ك ّل ذلك فإنه ال يستحق ،عن
جدارة اكتس�اب صفة ومفهوم «ثورة» وإن
ادعاها!!..
وال يمك�ن ألي عم�ل تغييري ث�وري أن
ّ
ويتأس�س إال عىل جملة من البواعث
يس�تند
واألس�باب والدواف�ع الوجيه�ة وامللموس�ة
واملحسوس�ة التي تكس�به وتمنحه املربرات
املوضوعي�ة املوجبة لتحرك�ه وتضفي عليه
مب�دأ «الرشعي�ة» الثوري�ة أو الش�عبية أو
كلتيهما..
ووفق�ا ً له�ذه املنهجي�ة وعلى أساس�ها
س�نحاول تكوي�ن رؤيتنا األولي�ة والرسيعة
لث�ورة  21س�بتمرب  2014الش�عبية وعملها
التغييري يف واق�ع اليمن الراه�ن ويف مآالته
املستقبلية.
ويف اتج�اه تكوي�ن رؤيتنا ه�ذه لعله من
املهم أن نب�دأ حديثنا ح�ول الحامل أو املعرب
أو األداة السياس�ية التي حملت عىل عاتقها
مهم�ة ومس�ؤولية تحري�ك الث�ورة وقيادة
مسيرتها مقرتن�ا ً ومرتبط�ا ً يف نفس الوقت
بالحديث عن اإلرهاصات والدوافع واألسباب
واملبررات املوضوعي�ة الت�ي حرك�ت الثورة
وأوجبته�ا.
ومعل�وم أن ث�ورة  21س�بتمرب 2014
الش�عبية انطلقت بعد أربع س�نوات إال قليالً
م�ن انطالق ثورة  25فرباير  2011الش�عبية
وكلت�ا الثورت�ان اشتركتا إجم�اال ً يف ذات
املطال�ب التغيريي�ة ويف ذات الصفة بكونهما

ش�عبية عام�ة والف�ارق األس�ايس وربم�ا
الوحي�د بين الثورتين يكم�ن يف حقيقة أن
الث�ورة األوىل رغ�م عظمتها الش�عبية كانت
تفتقد للقيادة أو املرجعية واألداة السياسية
الواحدة الحاملة ملرشوعها واملعبرّ الس�يايس
ً
ً
س�هلة
فريس�ة
عنه�ا ،مم�ا جعله�ا تق� ُع
لالحتواء والس�يطرة عليها من قبل القيادات
السياس�ية ألحزاب «املعارضة» آنذاك ،والتي
نجح�ت عبر الدف�ع بكوادره�ا وعنارصها
الحزبي�ة املنظم�ة إلح�كام الس�يطرة على
مفاص�ل الثورة الش�عبية وآلياتها ومنابرها
يف إجهاضها وركوب موجتها ،وتحويلها من
ثورة شعبية تغيريية شاملة وعميقة للواقع
إىل صفق�ة سياس�ية وتس�وية بينه�ا وبني
الس�لطة الحاكمة أفضت إىل تقاسم السلطة
واملناص�ب العلي�ا بينهما ،يف حين أن الثورة
الثاني�ة تج�اوزت ه�ذا الخلل االستراتيجي
القات�ل بامتالكه�ا ،من�ذ الب�دء أله�م وأبرز
عام�ل م�ن عوام�ل نج�اح الث�ورات ،وه�و
واحدي�ة القي�ادة واملرجعي�ة وواحدية األداة
السياس�ية املحركة واملوجهة والقائد للثورة
يف مختل�ف مراحلها وتطوراته�ا ،حيث مثّل
الس�يد الش�اب /عبدامللك بدرالدي�ن الحوثي
«املرجع القائ�د» ومثّلت «حركة أنصار الله»
األداة السياس�ية والتنظيمية املحركة للثورة
والقائد ملسريتها..
والواق�ع أن «حرك�ة أنص�ار الل�ه» ه�ي
ُ
حيث ب�دأ ظهو ُرها
حرك�ة حديث�ة النش�أة،
األو ُل يف ع�ام  ،2004وارتب�ط ظهورها آنذاك
بمقاومة أس�طورية لحشود عسكرية كبرية
م�ن قوات الجيش واألمن مدعومة بمجاميع
قبلي�ة جردتها الس�لطة الحاكم�ة –آنذاك-
لتصفي�ة وإنه�اء واجتثاث تل�ك الجماعة يف
منطق�ة «م�ران» بمحافظة «صع�دة» ،ولم
تكن قد اتخذت لنفس�ها آنذاك االس�م الحايل
له�ا «أنص�ار الل�ه» ب�ل كان يطل�ق عليه�ا
«الحوثيون» نس�بة ملؤسس�ها األول السيد/
حسين بدرالدي�ن الحوثي الذي استش�هد يف
نفس العام  2004فيما عرف بالحرب األوىل،
تلتها خمسة حروب أ ُ ْ
خـ َرى حتى عام 2010
تقريباً ،والالفت يف تل�ك الحروب الظاملة ضد
«حرك�ة أنصار الله» والحش�ود العس�كرية
والقبلي�ة الضخم�ة م�ع مش�اركة الجيش
الس�عودي فيها خلال الحرب السادس�ة أن
تل�ك الحركة كان�ت تنمو وتتط�ور وتتقوى
على نح�و رسيع م�ع ُ
ك ّل حرب م�ن جوالت
الح�روب تل�ك الت�ي كان واضحا ً أن س�ببها
وهدفها يتعلق أساس�ا ً بحس�ابات وترتيبات
الحك�م والس�لطة وإزاح�ة ُ
ك ّل م�ا يش�كل
خط�را ً واقعي�ا ً او محتملاً أو متوهم�ا ً عىل
اس�تمرارها ،وباإلضاف�ة إىل الحروب الس�ت
التي ش�نها الجيش ضد حركة «أنصار الله»
يف صع�دة فإنه�ا واجه�ت قبله�ا وأثنائه�ا
وبعده�ا تحديات ومخاطر ه�ددت وجودها
عس�كريا ً م�ن قب�ل الجماع�ات الس�لفية
املسلحة املتمركزة يف بعض مناطق محافظة
صعدة كمنطقة «دم�اج» ومنطقة «كتاف»
وحلفائها أو املتعاونني معها من مليش�يات
حزب التجمع الـيَـمَ ـني لإلصالح – اإلخوان
املس�لمني وباق�ي الجماع�ات املتطرفة مثل
«تنظي�م القاع�دة» بمس�ميات جماعات�ه
املتع�ددة مثل «أنص�ار الرشيعة» و»الجهاد»
وغريه�ا ،وغالب�ا ً تكون ُ
ك ّل ه�ذه الجماعات
والتنظيمات «اإلسلامية» مدعومة وممولة
من قبل السلطة الحاكمة أيضاً.
والواقع أن نش�وء وبروز حرك�ة «أنصار
الل�ه» بمختلف مراح�ل تش�كلها يف خلفيته
التأريخي�ة يع�ود إىل عقود طويلة مارس�ت
خاللها س�لطات الحكم املتعاقبة سياس�ات
وإج�راءات ممنهج�ة هدف�ت إىل عملي�ة

اجتث�اث وتصفية وإقص�اء ملكون اجتماعي
سيايس واسع ومؤثر للزيدية كمذهب فقهي
وللهاش�ميني كمكون عرقي ساليل ،وكالهما
حك�م الـيَـمَ ـن قرونا ً م�ن الزمن واعتمدت
عملي�ة االجتث�اث واإلقص�اء املمنهج�ة
واملدعومة بإمكانيات الدولة وس�لطتها عىل
نشر منظوم�ة التعلي�م الدين�ي ذي املنحى
املذهبي «السني» يف ُ
ك ّل أنحاء البالد ،وخاصة
منه�ا املعاق�ل التأريخية التقليدي�ة للزيدية،
وتهمي�ش وإقص�اء الدور الس�يايس للرموز
والقي�ادات ذات االنتم�اء الهاش�مي ،وتحت
تأثير وضغ�ط الرتاكم�ات الناتج�ة عن تلك
السياسات اإلقصائية الخاطئة نشأت حركة
أنص�ار الل�ه رفض�ا ً ومقاومة له�ا وآلثارها
السلبية املدمرة..
ولس�نا هنا بص�دد تحلي�ل وتقييم حركة
أنصار الل�ه ومرشوعها الس�يايس والفكري
فعم� ٌل كهذا يتطلب إجراء أبحاث ودراس�ات
متخصص�ة ومتعمق�ة وهو ما ال يتس�ع له
ه�ذا الحيز هنا ،لكننا نكتفي بتس�جيل عدة
نقاط حولهما استنادا ً إىل سلسلة محارضات
ّ
مؤسس�ها األول الس�يد حسين بدرالدي�ن
الحوث�ي وم�ا لحق ذل�ك من مواق�ف ورؤى
الحركة املعلنة وباختصار شديد كما ييل:
 1أن «أنصا َر الله» حركة ثورية عقائديةفكرية وسياسية جديدة شابة فتية يف جميع
مس�توياتها القيادية والقاعدية تطرح رؤية
ومرشوع�ا ً جدي�دا ً لإلسلام اس�تنادا ً للقرآن
الكريم وحركة االجتهاد املتجددة باس�تمرار
كمنه�ج رؤية وتحليل ثابت يربز ويحيي قيم
الدين ومفاهيمه ومضامين�ه األصيلة بعيدا ً
ع�ن التعصبات املذهبي�ة والطائفية وتأكيدا ً
عىل إعالء ش�أن الحرية والكرامة اإلنس�انية
وتفعيل واحرتام سنة االختالف والتباين بني
الناس والس�عي إىل بناء اإلنس�ان يف س�لوكه
ومواقف�ه ودوره وحياته ،وفق�ا ً لذلك املنهج
القويم وعىل أساس�ه ومن اإلنسان الفرد إىل
املجتمع الرشيد.
 - 2أن حرك�ة أنص�ار الل�ه م�ن خلال
مرشوعها الوطني ومنه�ج الرؤية والتحليل
الذي تعتمده تس�عى إىل إقامة مجتمع جديد
ودول�ة مدني�ة حديث�ة وعادل�ة وال مركزية
تقوم عىل أس�س ومعايري املواطنة املتساوية
والرشاك�ة الحقيقي�ة والتواف�ق اإليجاب�ي
لجمي�ع املكون�ات والرشائ�ح السياس�ية
واالجتماعي�ة م�ن منطل�ق أن الوط�ن ملك
لجميع أبنائه دون تمييز أو تهميش أو إقصاء
يتعايش�ون ويقبل�ون بعضهم بعض�ا ً مهما
كان�ت اختالفاته�م وتبايناته�م السياس�ية
واالجتماعي�ة واملصلحية الت�ي يجب أن تدار
وتحل سلميا ً وبالرشاكة والتوافق.
 - 3أن حرك�ة «أنصار الله» ترفض رفضا ً
قاطعا ً وال تقبل مطلقا ً باحتكام أي طرف أو
مكون إىل السلاح والعن�ف واإلرهاب لفرص
خيارات�ه وقناعات�ه عىل اآلخرين ألي س�بب
أو مبرر واالحت�كام فقط للح�وار والتوافق
والرشاكة ولحكم القانون والقضاء أن تطلب
األمر ،هذه هي حركة أنصار الله ومرشوعها
الوطني ومنهج الرؤية والتحليل الذي يحكم
حركته�ا ومواقفها وبياناته�ا وفقا ً لرؤيتي
ووجه�ة نظري الش�خصية وهي غري ملزمة
ال ألنص�ار الل�ه وال لغريه�م إال مل�ن اتف�ق
معها ،ووفقا ً ملا اس�تخلصته من محارضات
مؤسسها األول ،كما أرشت آنفاً ،ومن مجمل
املداخلات واإلس�هامات واألوراق املتضمنة
ال�رؤى والتصوُّرات التي س�اهم بها وقدَّمها
ممثل�و أنص�ار الل�ه يف أعم�ال ونقاش�ات
ومخرج�ات مؤتم�ر الح�وار الوطن�ي وهي
مسجلة وموثقة ومنش�ورة ملن أراد الرجوع
إليها.
وعلى ضوء حديثنا الس�ابق ح�ول حركة
أنص�ار الل�ه ومرشوعها الوطن�ي ومنهجها
الع�ام ندخ�ل إىل الحدي�ث ع�ن ث�ورة 21
س�بتمرب  2014والت�ي كانت حرك�ة أنصار
الله مرجعيتها وقائدها وإدارتها السياسية،
ويف نقاط رئيس�ية مختصرة نقول عن هذه
الثورة:
 - 1لق�د ش�هدت الـيَـمَ ـن عق�ب الثورة
األوىل فرباي�ر  2011وإجهاضه�ا بصفق�ة
تس�وية سياس�ية وقيام س�لطة ما س�مي
بس�لطة «الوف�اق الوطن�ي» وإع�ادة تثبيت
مواق�ع ونف�وذ مراك�ز الق�وى والفس�اد
العس�كرية واملش�ايخية م�ن جدي�د وتعزيز

س�يطرتها على الدولة ومؤسس�اتها املدنية
والعس�كرية واألمنية ،ش�هدت سلس�لة من
األزم�ات واالضطراب�ات واملؤام�رات الت�ي
اس�تهدفت زعزعة األمن واالس�تقرار ونرش
الف�وىض العارم�ة وتغ�ول مافيات الفس�اد
وانتشار االنفالت األمني عىل نحو مريع ،مما
أوصل الدولة إىل حالة ش�به ش�لل وعجز عن
النهوض بمسؤوليتها.
 - 2وكان واضح�ا ً أن هن�اك مخطط�ا ً
تآمريا ً خطريا ً لتصفية وتفكيك املؤسس�تني
العس�كرية واألمنية من خالل مئات عمليات
االغتي�ال لقادة وك�وادر هاتني املؤسس�تني
ويف وضح النهار وبدع�م وحماية من مراكز
الق�وى والنف�وذ والفس�اد املهيمن�ة على
الجي�ش واألمن ،وتزامن ذل�ك مع تفكيكهما
تح�ت ذريع�ة إع�ادة الهيكل�ة ويف الجان�ب
اآلخر ج�رى تحري�ك الجماع�ات التفكريية
املس�لحة الس�تهداف حرك�ة «أنص�ار الله»
يف صع�دة وعم�ران والج�وف وج�رى إث�ارة
النع�رات الطائفي�ة واملذهبي�ة البغيض�ة
وتجمي�ع الحش�ود من مختل�ف املحافظات
الش�مالية بدعوى نرصة الس�نة ،وبتنس�يق
ودع�م ومس�اندة مش�ايخية قبلي�ة وم�ن
وحدات الجيش واألم�ن املوالية ملراكز القوى
وميليشيات اإلصالح ،وارتكبوا أبشع الجرائم
يف قطع الطرقات وقتل املس�افرين فيها عىل
الهوي�ة املذهبي�ة والعنرصي�ة ووصل الحال
إىل ف�رص حصار كامل على صعدة ،ونفذت
سلسلة االغتياالت وتفجريات انتحارية بحق
املتظاهرين واملصلحني يف املساجد يف صنعاء
وعم�ران خاص�ة وغريهما م�ن محافظات
البلاد ض�د قي�ادات وك�وادر أنص�ار الله أو
املتعاطفني معهم.
 - 3وعلى الصعي�د الس�يايس س�لبت ُ
ك ّل
مظاه�ر الس�يادة الوطنية وس�لمت ملفات
الجي�ش واألم�ن مثلاً وبالكام�ل للس�فارة
األمريكي�ة وصياغة الدس�تور وإدارة الحوار
الوطن�ي وبن�اء الدول�ة لفرنس�ا وأملاني�ا
وبريطاني�ا ،والش�ؤون املالي�ة واالقتصادية
للبن�ك ال�دويل وصن�دوق النقد ال�دويل ودول
الخلي�ج الخ ،وخطط ودب�ر لتفكيك وتمزيق
الكي�ان الوطن�ي ورضب الدول�ة الوطني�ة
بتمرير وفرض فكرة تقس�يم البلد إىل س�تة
أقاليم أعطي�ت من الصالحيات والس�لطات
السياس�ية م�ا يجعله�ا عبارة ع�ن دويالت
مستقلة رغم اعرتاض عدة مكونات أساسية
يف مؤتمر الحوار الوطني عىل ذلك.
 - 4ووج�دت حركة أنص�ار الله والجيش
واألم�ن الوطنيان أنهما يف دائرة االس�تهداف
الخطير برضبهم�ا وتصفيتهم�ا كمدخ�ل
لتفكي�ك الوطن وتمزيقه وإنه�اء وجودهما
الوطن�ي ،فلم يك�ن أمامهما س�وى الوقوف
صف�ا ً واح�دا ً ويف خندق واحد إلنق�اذ الوطن
وحمايت�ه وعملاً مع�ا ً وبحرك�ة منس�قة
ملواجه�ة الجماعات التفكريي�ة اإلرهابية يف
مختلف املحافظات وقد كادت تعلن استقالل
إمارات خاص�ة بها ،وتمكن الجيش واللجان
الش�عبية «أنص�ار الل�ه والقبائ�ل» من دحر
تل�ك الجماع�ات وتصفيته�ا يف أبين ولحج
والبيضاء وإب والجوف وصنعاء وغريها,
 - 5ورغم س�يطرة الثورة على العاصمة
صنع�اء لكنه�ا حرص�ت على عدم اس�تالم
الس�لطة والتفرد يف الحكم ،من موقع القدرة
وذلك يوم  21س�بتمرب  ،2014بل أرصت عىل
تغلي�ب مبدأ التوافق والرشاك�ة الوطنية كما
ّ
جسده وعبرّ عنه اتفاق السلم والرشاكة الذي
رعته األمم املتحدة وتبنّاه قرار مجلس األمن
الدويل والدول العرش الراعية!!.
تل�ك إذن كانت ملحة مخترصة ألهم معالم
صورة واق�ع األوضاع العام�ة يف واقع البالد
املع�اش وم�دى تده�وره وانفالته سياس�يا ً
وأمني�ا ً واقتصادي�ا ً واجتماعي�ا ً إىل ح�د بات
ين�ذر بانهيار املجتمع وم�ا بقي من مظاهر
دولة ،وقد شكلت متضامنة ومتظافرة مربرا ً
موضوعيا ً وقويا ً ووجيها ً لثورة  21س�بتمرب
2014م وأكس�بها كام�ل الرشعي�ة الثورية
والش�عبية لإلمس�اك بزمام األم�ور يف البالد
والقيام بمهمة إنقاذ الـيَـمَ ـن ،وطنا ً وشعبا ً
ودولة.
وعلى الرغم م�ن أن حركة «أنص�ار الله»
كانت الواجهة السياس�ية املعلن�ة للثورة إال
أنن�ي اعتق�د من خلال ش�واهد ومؤرشات
وقائ�ع األح�داث وتطوراتها ،وه�و واعتقاد

ش�خيص ،أن ثورة  21س�بتمرب  2014كانت
بحق ثورة فجّ رتها وقادتها حركة أنصار الله
والقيادات الوطني�ة الرشيفة للجيش واألمن
الوطنيين والقبائ�ل الـيَـمَ ـني�ة الوطني�ة
والرشيف�ة يف أروع عملي�ة تماس�ك وتالحم
وطني يف تأريخنا املعارص..
ورغم الظروف االستثنائية بالغة الصعوبة
وحال�ة الف�وىض واالنفلات واالضطراب�ات
الداخلي�ة يف البلاد التي صنعتها أو تس�ببت
فيها مرحل�ة ما بعد ث�ورة  25فرباير 2011
والع�دوان الخارج�ي الظال�م وغريه�ا املربر
ٌ
تحالف لبع�ض ال�دول العربية
ال�ذي يش�نه
وبعض القوى الدولية النافذة والذي دمر ُ
ك ّل
مقومات املجتمع وقتل اآلالف وغالبيتهم من
املدنيني والنساء واألطفال والحصار الشامل
الذي يفرضه بش�كل كامل عىل الـيَـمَ ـن وال
يزال ورغم تع�اون بعض الخون�ة واملرتزقة
املحليين كجماع�ات القاع�دة وأخواته�ا
والتجم�ع الـيَـمَ ـن�ي لإلصلاح وحلفائه�م
م�ن الس�لفيني وبعض الق�ادة الحزبيني مع
الع�دوان الخارجي إال أن الثورة اس�تطاعت
أن تحق�ق جملة من االنتصارات واملكاس�ب
االسرتاتيجية ومن أبرزها وأهمها:
 - 1أن ثورة  21س�بتمرب  2014نجحت يف
وقت انهيار األوض�اع العامة يف البالد ،والذي
كان وشيكا ً وأفشلت مرشوع تفكيك وتمزيق
وحدة الوطن ورضب كيان دولت�ه الوطني�ة.
 - 2واستطاعت دحر وتصفية الجماعات
واملنظم�ات التكفريية املتطرفة يف الكثري من
املدن واملحافظ�ات والحد كثريا ً من عملياتها
اإلجرامية ومحارصة نشاطاتها التدمريية.
 - 3وتمكن�ت وألول م�رة من�ذ ث�ورة 26
س�بتمرب  1962من إزاحة ورضب وإس�قاط
مراكز القوى والنفوذ العس�كري املش�ايخي
املتحالفة مع قوى الفساد واإلرهاب وتجارة
املخ�درات وإنه�اء هيمنته�ا وس�يطرتها
التأريخية عىل الدولة ومقدراتها.
 -4ووضع�ت ح�دا ً فاصلاً للتدخلات
الخارجية يف شؤون البالد الداخلية واستعادة
الس�يادة الوطني�ة وح�ررت الق�رار الوطني
م�ن االرته�ان للق�وى الخارجي�ة املتخالفة
والحامية لقوى الفساد واإلرهاب.
 -5ونجح�ت ألول مرة يف تأريخنا املعارص
أن تحش�د وتعب�ئ ق�وى القبائ�ل وطاقاتها
الخالق�ة وتوظيفه�ا ضمن مشروع وطني
ثوري تغيريي وبنَّاء مع قوى الجيش واألمن
واللجان الشعبية والرشفاء الوطنيني من ُ
ك ّل
رشائح ومكون�ات املجتمع بعد عُ ُقود طويلة
م�ن الزمن ت�م خالله�ا إقص�اء دور القبيلة
ومش�اركتها الفاعل�ة يف مسيرة ش�عبها
الوطني�ة وجرى اس�تغاللها لخدمة مصالح
وأطماع كبار مش�ايخها وتعرضها لتش�ويه
صورتها وأصالتها ودورها.
 -6وعلى م�دى أكث�ر م�ن س�تة أش�هر
تحق�ق صم�ودا ً
َ
متواصل�ة اس�تطاعت أن
أس�طوريا ً يف مواجَ ه�ة الع�دوان الخارج�ي
الغاش�م واملدمَّ �ر والحص�ار البري والجوي
ُ
يفرض�ه الع�دوان
والبح�ري الش�امل ال�ذي
إلخض�اع إرادة الش�عب الوطني�ة وإجب�اره
عىل االستسلام ،ليس هذا فحسب ،بل ونقل
املعرك�ة إىل داخ�ل أرايض املعتدي�ن وتحقيق
انتصارات مذهلة علي�ه برغم الفارق الهائل
يف التس�ليح والعُ دة والعتاد والث�روات املالية
الخرافي�ة بينن�ا وبين�ه ،وإفش�ال وتعري�ة
وفض�ح املش�اريع الطائفي�ة واملذهبي�ة
واملناطقية املتحالفة معه يف الداخل.
 -7إن ث�ور ًة كث�ورة  21س�بتمرب 2014
هذا ش�أنها وهذه انتصاراتها وهذه عظمتها
يتوح�د به�ا وفيه�ا وتح�ت رايته�ا ش�عب
وجيش ولجان ش�عبية مجاهدة وقبائل أبية
وأحزاب وقوى سياسية ووطنية صفا ً واحدا ً
افرتاضي�ا ً صلب�ا ً لق�ادر ٌة على إع�ادة كتابة
التأريخ ُ
وصنع الحي�اة العزيزة الكريمة عىل
أرضه�ا وجذوره�ا ضارب�ة يف عُ م�ق أعماق
تربته�ا الوطني�ة ،ال تس�تطيع أي�ة قوة عىل
األرض أن تهزمَ ه�ا ،ول�ن تك�ون يف األخري إال
منترصة ظافرة ملرشوعه�ا وأهدافها النبيلة
بإذن الله تعاىل وقوته.

* شيفلد2015/9/23 -
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كتابات 11

ينثإلاا نينثإلاثإلا  5نينثإلالا  5نينثإلاثإلالا

نبض الريح!

عن  21سبتمبر ومبادرة الثورة المضادة!!
عبدالعزيز البغدادي
ُ
من�ذ بدء العُـ� ْدوَان على الـيَـمَـن لم تفارقني آث�ا ُر الصدمة
الناجمة عن س�لوكيات بعض ش�خصيات تتسول الموت من أسوأ
جار ابتيل به الـيَـمَـن!.
لق�د كان الـيَـمَـني�ون يف فرباير2011م على موعد مع ثورة
حقيقية ضد نظام دام فس�اده قرابة ثالثة عقود ونصف أو هكذا
ظننا حينها!.
ومهما قيل عن ما أس�مي بـ «الربيع العربي» وجزيرته* فإن
م�ن المؤكد أن األنظم�ة التي تالحق اندالعها ضم�ن تلك الموجة
الربيعية أو ما وُصفت بالثورات كانت أوضاعها تستدعي التغيير!.
صحي�ح أن هناك أكث َر من عالمة اس�تفهام حول تمكين بعض
أح�زاب اإلسلام المرتهن للسياس�ة يف تلك البلدان التي ش�ملتها
الموج�ة وعدم امت�داد ذلك الربيع إىل دول أكثر اس�تبدادا ً وتخلفا ً
وظلما ً ورجعية وفس�ادا ً وبالتايل أكثر حاجة للثورة مثل السعودية التي تحولت
بين ليلة وضحاها مالذا ً لبعض المحس�وبين عىل القومية والتقدمية وبقية دول
الخليج!!!.
إال أن مس�توى الفس�اد يف األقط�ار التي خرجت ش�عوبها مطالبة بإس�قاط
أنظمته�ا من منظور الحالة المعيش�ية فوق احتمال البرش وك�ذا توجه التدخل
األمريك�ي يف ش�ئون المنطق�ة يف ظ�ل تصوره�ا لمصالحها ،إذ وق�ف من هذا
المنظ�ور ضد أية ثورة حقيقية بل وس�خر الدول المعروف�ة برجعيتها لتكون
الداعم لبعض هذه الثورات مثل قطر التي دعمت بس�خاء المحس�وبين ثوارا ً يف
ُك ٍّل م�ن مرص والـيَـمَـن وليبيا ووظفت َكثي�را ً من المنظمات والجوائز لتكون
ضمن الداعمين لهذه الثورات مثل مؤسسة (جائزة نوبل المبجلة)!.
وقد بين�ت األحداث حقيقة أن قطر والس�عودية كانتا ممولتين رئيس�يتين
لمرشوع أمريكي هدفه إجهاض الثورات وتشويهها يف البلدان التي أشعلت فيها
وت�م رسقته�ا من أيدي الث�وار الحقيقيين الذين لم تكن لديه�م اليقظة الالزمة
والربنام�ج الواض�ح إلنجاح ث�ورة أو لنقل لوضع عجلة قط�ار الثورة يف بداية
السكة ،مما مكن قوى الثورة المضادة من بعض التنظيمات اإلرهابية منها مثل
اإلصالح يف الـيَـمَـن واإلخوان يف مرص ومن تحالف معها!.
لذلك فقد كان التغيير يف اإلطار المرس�وم لخدمة األجندة األمريكية الممول
خليجيا ً وبالذات من السعودية وقطر واإلمارات كما أسلفنا.
من هنا يمكن قراءة المبادرة الس�عودية المسماة (بالخليجية) التي روج لها
مع األس�ف من هم محسوبون ضمن مكونات الثورة هذه المبادرة كانت بمثابة
ص ِّممَت الغتيال ثورة 11فرباير 2011م يف مهدها!!.
وثيقة الثورة المضادة التي ُ
ولذلك رأينا كيف صيغت تلك المبادرة الغريبة وكيف جرى تعديل صياغتها
ألكثر من س�ت م�رات لتلبي رغبات الحاك�م الفرد الذي يفترض أن الثورة قد
قامت إلس�قاطه ولتك�ون مدخالً جدي�دا ً علمنا بع�ض العباقرة م�ن خالله أن
الث�ورة الناجحة ه�ي التي تنته�ي بمبادرة يمليه�ا النظام ال�ذي قامت الثورة
إلسقاطه!!!!!!!!!!.
لذلك رأينا كيف أنه بدال ً عن إس�قاط النظام سقطت الثورة بين براثن النظام
ورشكائه من متسلقي وأدعياء الثورة.
ولعل أكثر فصول المبادرة مدعاة لالستغراب بل الدهشة والذهول ما يسمى
بقان�ون الحصانة الذي تضمن تحصين عنارص الفس�اد واإلرهاب وتم بموجبه
تمكينه�م من الس�لطة م�ن جديد أي إعادة إنت�اج النظام ،ذلك القانون المس�خ
ال�ذي انبنى عىل أس�اس تطويع المبادئ القانونية للسياس�ة بصورة فجة وبما
يخالف ُك ّل مبادئ وقواعد القانون الوطني والدويل واإلنس�اني؛ ألن جوهر ذلك
القان�ون يعني فيما يعنيه تحصي�ن أربعة وثالثين عاما ً من الفس�اد واإلرهاب
واالس�تبداد!!! ،والدخ�ول يف عملية محاصصة وقحة بين قي�ادات أحزاب ليس
له�ا وجود ش�عبي يف المجتمع وإذا وجد فال يتعدى نس�بة  ٪١٠من َّ
الش�عْـب
الـيَـمَـن�ي ،األم�ر الذي يجعل الحديث عن أي نظ�ام رشعي يف البالد رضبا ً من
السخف والسخرية من المواطن والوطن معاً!!.
لقد تضمنت المبادرة إعادة قس�مة مؤسس�ات الدول�ة وفق تلك المحاصصة
بين رموز الفس�اد يف الس�لطة وما يس�مى بالمعارضة ،وقد رأين�ا كيف انربى
البع�ض ليقدمها للمجتمع عىل أنها الح�ل الممكن والوحيد الذي يعكس الحكمة
اليمانية كما قيل بل وكان َع َرّابوها عىل درجة من الجرأة والسفه حد التجرُّؤ عىل
تس�فيه المخالفين لهم يف الرأي ،ما يعني أنهم إنما هم مجرد منفذين ألجندة ال
عالقة لهم بصنعها!!.
يف هذا الس�ياق تم تس�ويق المب�ادرة لرسقة الثورة بص�ورة فيها تهديد بأن
البدي�ل ه�و الحرب والف�وىض ،ومعنى ذلك أن على َّ
الش�عْـب الـيَـمَـني أن ال
يفك َر مطلقا ً يف التغيير إلاّ وفق الصورة التي يرس�مها تحالف الفساد واإلرهاب
يف الـيَـمَـ�ن بجناحي�ه الداخيل والخارج�ي وكأنهما باتا ق� ٓدرا ً محتوما ً بعد أن
ت�م تمكين الفس�اد م�ن ُك ّل مفاصل الدولة والس�لطة وتم نشر مراكز للقاعدة
والجماع�ات اإلرهابية بعلم وتواطؤ وانصياع النظام ودعم الس�عودية يف أكثر
مناط�ق الـيَـمَـن حساس�ية يف ُك ٍّل من صنعاء وأرح�ب ودماج والجوف وعدن
والبيض�اء وأبين ولح�ج وتعز ورداع وغيره�ا من مناط�ق الـيَـمَـن وتمكين
القاع�دة من بعض المعس�كرات واألس�لحة بعد االنس�حابات الممنهجة ،وكان
س�عي السعودية الحثيث لفرض هذه المبادرة بهدف استمرار إقصاء الثوريين
الحقيقيين ،س�وا ٌء من المنتميين لألحزاب المش�اركة يف المبادرة (المؤامرة) أو
من المستقلين أو من مكون أنصار اهلل!!.
بل إن أحد قياديي حزب اإلصالح المتبني األكرب للمبادرة الس�عودية قد عرب
وبكل صالف�ة يف كثير من االجتماعات والترصيحات عن رفضه المطلق إلرشاك
أنص�ار اهلل يف الحكوم�ة أو يف الرقاب�ة عىل الحكومة (أي يف األجه�زة الرقابية)
وكأن�ه وحزب�ه صاح�ب الح�ق يف الس�لطة؛ ألن هدف ه�ذه العصاب�ة كما هو
واضح هو اس�تمرار تحالف الفساد واإلرهاب الذي عم الـيَـمَـن وبشكل يريح

الفاسدين أي بدون إزعاج!!!.
لذل�ك تالحقت األحداث والوقائ�ع التي يطول إيراد تفاصيله�ا ،إىل أن بدأت
حرك�ة  21س�بتمرب الت�ي هدفت وبدعم ش�عبي كبير إلس�قاط
حكومة الفساد االنتقايل التي أرشنا لبعض تطلعاتها يف استمرار
الفس�اد والتس�لط والتي أوجدتها محاصصة المبادرة وقد نتج
الشعْـبية أمنيا ً
عن دخول أنصار اهلل إىل صنعاء وسيطرة اللجان َّ
هروب كثير من عنارص الفس�اد واإلرهاب المرتبطة بالسعودي
بشكل قوي ،ورغم أن مكون أنصار اهلل الذي قاد الحركة الثورية
كان ق�د أحك�م إىل حد كبي�ر قبضته األمني�ة وكان بإمكانه ملء
الفراغ الس�يايس الذي تعمد خالد بحاح وعبدربه هادي بتوجيه
االستخبارات األمريكية والسعودية إحداثه من خالل تعمد تزامن
تقديم اس�تقالة الحكومة للرئيس المنتهية واليته االنتقالية ومن
ثم تقديم اس�تقالة الرئيس يف نفس الوقت ،ويف البداية كان بحاح
وكذل�ك بع�ض وزرائه موافقين على القيام بترصي�ف األعمال
إال أنه وبس�بب التدخل األمريكي الس�عودي الوق�ح وبتوجيهاتهم فقد رفضوا
تس�يير األعم�ال ،وبعض الوزراء يعرف أن قيام أي�ة حكومة بترصيف األعمال
إىل حين تش�كيل حكومة جديدة ليس فقط واجبا ً عىل الحكومة المس�تقيلة ،بل
إن االمتن�اع عن ذلك يعد جريمة طبقا ً لقانون إنش�اء مجل�س الوزراء رقم ()3
لسنة 2004المادة ( )50والمواد  131 ،129 ،128 ،125من قانون العقوبات.
وم�ن المؤس�ف أن ذلك المخطط قد انطلى عىل كثير من الن�اس ،من بينهم
مثقفون صادقون ،حيث وجدناهم يرمون بالالئمة عن إحداث الفراغ الس�يايس
عىل أنصار اهلل واللجان الثورية؛ ألنهم حسب زعمهم لم يمألوا الفراغ السيايس.
أي أنه�م يلوم�ون من أظه�روا حرصهم دائما ً عىل التمس�ك بمب�دأ الرشاكة
الوطنية ويتجاهلون من يس�تقوي بجار الس�وء وبالخ�ارج عموما ً لإلبقاء عىل
الفس�اد وعىل مبدأ تقاس�م الس�لطة بين عصابات الفاسدين س�واء ممن أدمنوا
السلطة أو من رشكائهم الذين يطلقون عىل أنفسهم (معارضة)!.
وتسارعت األحداث وبدأت اللجان الثورية تتخذ خطوات ثورية لملء الفراغ
الس�يايس طبق�ا ً لنفس مبدئها المتمس�كة ب�ه (الرشاكة الوطني�ة) حيث صدر
اإلعالن الدستوري يف 2015/ 2/ 6م.
وبتدخ�ل ممثل األمي�ن العام لألمم المتحدة حينها األس�تاذ جم�ال بن عمر
فقد تمت العودة إىل طاولة المفاوضات وحين أوش�ك الـيَـمَـنيون ،حسب آخر
تقرير قدمه ممثل األمين العام ،عىل الوصول إىل اتفاق تدخلت السعودية ،ويبدو
أن مصداقية بن عمر يف التقرير قد عجّ لت باستبداله بإسماعيل ولد الشيخ الذي
كان يعمل ضمن فريق بن عمر.
قامت الس�عودية وبتوجيه من أمريكا وبالتحالف م�ع بعض الدول العربية
منها دول الخليج وبتواطؤ بل ومش�اركة حقيرة من جامعة الدول العربية التي
زاد دوره�ا الس�لبي يف قضايا األمة وضوح�ا ً وبتواطؤ منظم�ة األمم المتحدة
وكثير من المنظمات بش�ن أبشع عُـ ْدوَان عىل الـيَـمَـن متواصل منذ /3 /26
2015م لي�ل نهار حتى كتابة هذا المقال وهو عُـ ْدوَان أكد الكثير من المراقبين
أنه لم يس�بق له يف التأريخ مثيل فقد اس�تهدف تدمير ُك ّل البنية التحتية المدنية
والعس�كرية وهدمت البيوت عىل رؤوس س�اكنيها وأعلن�ت مدينة بل محافظة
صع�دة بكاملها هدفا ً عس�كريا ً للعُـ� ْدوَان وهو ما لم يس�بق يف تأريخ الحروب
واس�تهدفت أيضا ً جميع مدن وقرى ومناطق الـيَـمَـن دون تمييز بين أهداف
مدنية أو عس�كرية فدم�رت الجس�ور والمستش�فيات والم�دارس والمصانع
وصوام�ع الغلال والجوامع واآلث�ار وكل ما يخط�ر أوال ً يخطر على البال إذ
بلغ�ت ضحاي�ا العُـ ْدوَان حتى اآلن حوايل س�تة آالف ش�هيد جلهم من األطفال
والنس�اء ومئات آالف الجرحى وحورصت الـيَـمَـ�ن بكاملها برا ً وبحرا ً وجوا
منذ اللحظات األوىل لش�ن العُـ ْدوَان ما يجعل َّ
الشعْـب الـيَـمَـني بكامله مهدد
بالموت جوعا ً أو الرضوخ إلرادة آل س�عود المريضة وتأتي رسعة هذا الحصار
اإلجرامي البشع ليؤكد أن مسيرة الفساد يف الـيَـمَـن خالل ثالثة عقود ونصف
ليست سوى جزء من مسيرة العُـ ْدوَان الذي يبدو أن هدفه األسايس هو محاولة
إنقاذ مؤسس�ة الفس�اد واإلرهاب التي بناها النظ�ام الـيَـمَـني بتوجيه ودعم
أسوأ جار طوال ُك ّل هذا الوقت،
هذه مقدمات ونتائج المبادرة التي أتيحت لمن حكم باس�مها ثالث س�نوات
لكي ينفذ مهام محددة فلم ينفذ منها يشء ،متعمدا ً ذلك بغرض التمديد وتنفيذا ً
لس�يناريوهات موضوعة منها ما رأيناه وعايشناه ومنها ما ننتظر ومن وجهة
نظري بأن نظام المبادرة ونظام صالح ال يزال باقيا ً وال تزال مسؤوليته قائمة؛
ألن�ه قد تحالف مع الفس�اد وعمل عىل ترس�يخ بقائه بدال ً ع�ن العمل عىل تنفيذ
الربام�ج االنتقالي�ة وتهيئة األوضاع لحياة سياس�ية طبيعي�ة وبدوافع أنانيته
المفرطة استدعى الخارج للعُـ ْدوَان عىل وطنه وهو استدعاء ليس له أية رشعية؛
ألن أي�ة دول�ة أو دول ال تمتلك الحق يف العُـ ْدوَان عىل دولة أخرى أو المس�اس
بس�يادتها؛ بحجة دعم الرشعية يف البلد المعتدى علي�ه فمبدأ التدخل إنما يعني
يف القان�ون الدويل تدخل األمم المتحدة لفض الن�زاع بين األطراف المتصارعة
ولي�س الوق�وف مع طرف ضد طرف وه�ذا يعد من أبجدي�ات القانون الدويل
والحروف األوىل لمعنى السيادة.

(*) قناة الجزيرة لما قامت به من دور تمهيدي ومواكب ألحداث الربيع
العربي وهو دور حوله ما حوله من تساؤالت َتمَاما ً كما أثير حول ما كان
يخ�ص بن الدن وغيره من قي�ادات الجماعات اإلرهابية قناة الجزيرة من
ترصيحات بين الفرتة واألخرى منذ أحداث 11سبتمرب 2001م.

هادي معزول دولياً ..وولد الشيخ
يتهمه بإفشال مفاوضات مسقط

ما الذي تغير!

عبدالرحمن األهنومي
بعد أن تدا َو َل مراقبون يف أروقة األمم املتحدة أخبارا ً
بأن ولد الش�يخ بات عائقا أمميا ً أمام الحل الس�يايس
يف اليمن،
واتهامه بتبييض ُ
ك ّل بيانات األمانة العامة التي يرد
فيها ذكر التحالف!!
حاول ولد الشيخ يف حواره مع «روسيا اليوم» الدفا َع
عن نفس�ه بش�كل غري مبارش ،فمن جهة حمّ ل هادي
مس�ئولية توق�ف مفاوضات مس�قط كونه اشترط
َ
تطبيق القرار  2216قبل الدخول يف أية مفاوضات.
وم�ن جهة ثاني�ة ح�اول التمظهر بموق�ف مغاير
لهذا ..وملوقفه السابق طبعاً..
املوق�ف الجدي�د لخص�ه يف أن الق�رار  2216ليس
رشط�ا ً للمفاوضات ،فهو يس�تحيل تنفيذه يف صيغته
العامة ،ويستحيل تنفيذه يف موضوعه كحزمة قرارات
يجب تنفيذها ،واعتربه ركيزة من ركائز التفاوض.
ثم أضاف بأنه يجب أوّ ال ً وقف إطالق النار والجلوس
ً
قائم�ة عىل مرتك�زات عدة منها
عىل طاول�ة النقاش
قرار مجلس األمن.
***
م�ا الذي غيرّ موقف ولد الش�يخ ،قب�ل ذلك ما الذي
تغير يف املوق�ف الدويل بش�أن هادي ،وم�اذا يف اعتذار
رؤس�اء بريطاني�ا وفرنس�ا والوالي�ات املتح�دة ع�ن
استقباله؟!
تساوق ولد الشيخ مع املوقف الدويل الجديد ،لم يعد
في�ه القرار  2216م�ن الرشوط ،وصار ه�ادي خارج
حس�ابات التس�وية ،اعت�ذار زعم�اء دول غربي�ة عن
استقباله يقول هذا.
أشار «ولد الشيخ» إىل أن أنصا َر الله واملؤتمر قدموا
تن�ازالت ضم�ن النق�اط الس�بع املقرتحة يف مس�قط
ضمنها عودة الحكومة.
أمل�ح يف س�ياق حديث�ه بأنها تن�ازالت ق�د ال يُمكن
الحص�ول عليه�ا اآلن ضم�ن ا ُملعطي�ات السياس�ية،
وتطورات امليدان..
وه�ذا وارد بطبيعة مآالت العدوان ،وكرسه يف مأرب
ومنطق�ة املندب ،وم�ا عليه الوض�ع امليداني يف العمق
الس�عودي ،وبصم�ود نصف عام يمن�ي ،وما تقتضيه
ُ
ك ّل التضحي�ات التي قدمها اليمني�ون ،غيرّ ت املعادلة
وفرضت مس�ارا ً دوليا ً جديدا ً للتعاطي مع الحرب عىل
اليمن.
***
ُ
مجل�س األمن إرغ�ا َم لبنان
يف ح�رب تموز ح�اول
القب�و َل بنشر قوات م�ن أرب�ع دول ،رفضه�ا لبنان،
وأشار حينذاك إىل أنه يمكن النقاش حول قوات دولية،
ويف أعقاب تطورات امليدان ،قالت املقاومة ومعها قوى
لبنانية أ ُ ْ
خــ َرى بأنها لن تقبل بنرش قوات دولية يف ُ
ك ّل
لبن�ان ،وتحت االنتص�ارات امليدانية تراجع طلب بوش
إىل إعْ لاَ نه ْ
نشــ َر قوات دولية يف الجنوب اللبناني.
رد «نبيه بري» متكئا ً عىل بطوالت املقاومة وهزائم
الصهاينة امليدانية بالق�ول :إذا كان هناك من رضورة
لق�وات دولي�ة فيجب أن تك�ون يف إرسائي�ل وليس يف
لبنان.
يف نهاي�ة املطاف انتهى الع�دوان واقترص األمر عىل
تواجد ق�وات لبناني�ة يف الجن�وب ،ومراقب�ة دولية يف
الخط الفاصل« ..فض اشبتاك».
***
ُ
معرك�ة اليمنيني اليوم ،معركة
إىل حَ ــ ٍّد مَ ا تُش� ِب ُه
املقاومة اللبنانية يف  ،2006ومن تش�ابهها نس�تقرئ ُ
النتائجَ واملآالت.
ومن الصمود واملقاومة ستُصنع التوجهات الدولية،
وتُفرض املسارات اإلقليمية والدولية منها.
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شعارنا براءة!

ينثإلاا نينثإلاثإلا  5نينثإلالا  5نينثإلاثإلالا

( ددعلالاا

العالمة ال�سيد بدر الدين احلوثي..

مجدد العصر وملهم األمة

أحمد عبدالرحمن شرف الدين *

قصيدة من شعر السيد املجاهد بدر الدين الحوثي رحمه الله
قاله�ا بعد الح�رب األوىل ،وأش�ار فيه�ا إىل الش�عار ،ووجهها
ملنظمات املجتمع املدني التي ناشدت «أنصار الله» بأن يساملوا:

أال ُق����� ْل مل���ن ق���د ق�����ا َم ل��ل��س��ل� ِ�م داع��ي��ا
وح� َّ
�ل�ام م���ن���ادي���ا
����ش����� َد ج���م��� ًع���ا ل����ل����س� ِ
أت�����دع�����و ب�����ه�����ذا م�����ن ي�����ف����� ُّر ب���دي���ن���هِ
ل��ي��ح��ف� َ
�ظ��ه ف����و َق اجل���ب���الِ ال���رواس���ي���ا ؟!
دع�����ون�����ا نُ���� َك���� ِّب����ر ر َّب�����ن�����ا ج� َّ
�����ل ش���أنُ���ه
ف��ل�ا ث���ال��� ًث���ا ن���دع���و ول������ ْم ن������د ُع ث��ان��ي��ا
دع�����ون�����ا ن�����ع�����ادي َم�������� ْن ي��������ذ ُّم ن��ب � َّي��ن��ا
�����ت ول�����ي�����س م���ب���ال���ي���ا
ج����رمي����تُ����ه ج�����لَّ ْ
���ص���� ْن دي���نَ���ن���ا ب���ش���ع���ارِ ن���ا
���ح� ِّ
دع����ون����ا نُ� َ
ون��ح��ف��ظ��ه مِ ����ن ش���� ِّر ك���ي���دِ (األع����ادي����ا)
رف��ع��ن��ا ال���ش���ع���ا َر ال����ي����و َم م��ن��ه��م ب�����راء ًة
وإع��ل��انُ�����ن�����ا أ َّن��������ا ل����ه����م ل�����ن ن���وال���ي���ا
وه����ل ي��ح��ف��ظ اإلس���ل��ام إال ب��رف��ض��ه��م
وت���ط���ب���ي���ق آي� ِ
���اب امل��ث��ان��ي��ا
�������ات ال����ك����ت� ِ
ف��ف��ي س�����ور ِة (األن����ف����الِ ) آخ����ر ص��ف��ح� ٍ�ة
ت����رى ع��ن � َده��ا ن�����و ًرا إل����ى احل����قِّ ه��ادي��ا
حت������ ِّذ ُرن������ا م����ن ف���ت���ن� ٍ��ة ش�������ا َع ش��� ُّره���ا
وش������ ُّر ف����س����ادِ امل���ع���ت���دي���ن (األع�����ادي�����ا)
وح� َّ
�����ذ َرن������ا ف����ي (آل ع�����م�����را َن) رِ َّد ًة
ب��ط��اع � ِت��ه��م ف����اح����ذ ْر وال ُ
ت����ك س��اه��ي��ا
ل�����ذل�����ك أع����ل���� َّن����ا ال�����ش�����ع�����ا َر ون���ال���ن���ا
��رب ب��ادي��ا
����رب مم��� ْن ك����ا َن ب���احل� ِ
ب���ه احل� ُ
ل�ام ال�����ذي بغى
ف���ه�َّل�اَّ دع����وتُ����م ب���ال���س� ِ
وش����� َّر َدن�����ا ف���ي م���ق���ف� ٍ
��رات (ق���واص���ي���ا)
���ر َك ال َق َطا
وق��د ج���ا َء ف��ي األم��ث��الِ  :ل��و تُ ِ
ُ
ل����ن����ا َم وك�������ا َن احل�������ال ف��ي��ن��ا م��س��اوي��ا

وهذا زامل شعبي قاله سيدي بدر الدين
أثناء تشرده بعيد ًا عن طالبه وأحبابه:
الغرائب
سالم يا دنيا
ْ
ما عاد بقى يل فيش صاحب
يوقف معي عند النوائب
يف رىض الرحم ْن..
واألقارب
قد صار صحبي
ْ
وحانب
ما بين مشغول
ْ
وهارب
يف البيت أو خايف
ْ
ّ
ْ
القيعان
حل يف

إن صاح�بَ ه�ذه الذكرى مج�د ٌد لهذه األُمَّ ــ�ة ،يف هذا الزمن
العصي�ب والصع�ب ،ال�ذي تداخل�ت فيه األم�ور بش�كل كبري،
وتعددت فيه الفئات ،وَاملش�ارب ،وَاألحزاب ،وَالقوى السياسية،
حت�ى اختل�ط األمر على الناس ،فلم يع�د أح ٌد يع�رف أين الحق
م�ن الباطل ،أين الصحيح من الس�قيم ،وهكذا ،جاء يجدد لهذه
األُمَّ ــ�ة يف ه�ذا العصر ،متج�اوزا ً ُك ّل املعطيات الس�ابقة التي
س�ار الناس عليها ،متجاوزا ً املعطى اإلقليمي الجغرايف ،وَاملعطى
الثقايف الفكري ،وَاملعطى الس�يايس الضيق ،وَاملعطى االجتماعي
الضي�ق ،وَاملعنى الس�يايس الضي�ق ،أبعاد متعددة له�ذه الدعوة
بحيث أنها ضمت إىل جوانبها ُك ّل هذه املشارب ،ولذلك تجدون أن
هذه املسرية تلقى نجاحا ً باهرا ً يف سريها كما يقول من يراقبون
الح�ركات يف العالم إن «حركة أنصار الله» واملسيرة بالذات من
أكثر الحركات انتش�ارا ً يف العالم ،ليس فقط عىل مس�توى اليمن
بل عىل مس�توى العال�م ،ومن أكثر الحركات تأثيرا ً من الناحية
الزمنية.
الحرك�ة أبعاده�ا تج�اوزت اإلقليم م�ن الناحي�ة الجغرافية
فأصب�ح أثرها خارج اليمن ،أصبح الش�عور عن�د من هم أعداء
له�ذه املسيرة بخطورة هذه املسيرة عليهم خ�ارج اليمن ،عىل
املستوى اإلقليمي ،عىل املستوى القاري ،عىل املستوى العاملي.
تج�د زعماء مهمني جدا ً يف العالم يتحدثون عن املسيرة وعن
حرك�ة أنصار الله ،وأثرها ،أبعادها ،من الذي أوجد هذه األبعاد؟
الله س�بحانه وتعاىل أوجدها بفعل هذا املجدد لهذه املسيرة؛ ألن
الدي�ن كان يف منتهاه ،كان يف نهايته ،فبعث الله بهذا الرجل أمة،
أحياها من تحت األنقاض ،ورفع بها الهامات ،وأوصلها إىل ذرى
املجد ،وبإذن الله تعاىل س�تكون كلمتها ه�ي العليا؛ ألنها تنطق
بكتاب الله س�بحانه وتعاىل وبالثقافة القرآنية ،وكلمة الله تعاىل
دائما ً هي العليا ،كلمة الله تعاىل هي العليا.
مل�اذا الق�دوة الحس�نة؟ ألن الله س�بحانه وتعاىل جع�ل نبينا
محم�دا صىل الله عليه وآله وس�لم ق�دوة للناس ،ق�دوة للناس
جَ ميع�ا ً ولي�س فقط للمؤمنني أو للمس�لمنيَ ( ،ل َق� ْد َك َ
ان َل ُك ْم فيِ
َر ُ
ول ال َّلهِ أ ُ ْ
س َو ٌة حَ َسن َ ٌة) يعني قدوة.
س ِ
وبالتايل فالرس�ول ّ
جس�د بعمله وفعله ه�ذه القدوة ،فالناس
اقتبس�وا من نوره ،وال زالت تلك الق�دوة موجودة إىل اآلن ،ولكن
ألن الرس�ول صىل الله عليه وآله وس�لم قد غ�اب عنّا ـ نفيس له
الف�داء ،ـ ف�إن حملة هذه الراية هم املج�ددون ،ويف عرصنا هذا
«العصر املعارص» ه�ذا املج�دد العال�م الرباني املجاهد الس�يد
بدرالدين بن أمريالدين الحوثي جدّد القدوة التي ّ
جس�دها رسول
الله صىل الله عليه وآله وسلمّ ،
جسدها يف حياته.
أقول مثاال ً يف مس�ألة تجس�يد األس�وة والقدوة الحس�نة عىل
هدي رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم ،جاء مرشكوا مكة إىل
النبي صىل الله عليه وآله وسلم وعرضوا عليه عرضاً ،قالوا :ماذا
تريد من هذه الدعوة؟ هم يعتقدون أنه يبتغي من هذه الدعوة أن
يحصل عىل حطام الدنيا كما هم يسعون إليه ،وكما هو يف زمننا
ه�ذا ويف األزمان الغابرة وربما يف األزم�ان القادمة ،الناس عبدة
الدنيا يهتمون بمصالحه�م الدنيوية ويعتقدون أن اآلخرين كما
هم ،فجاءوا إىل النبي وقالوا له :ماذا تريد؟ وعرضوا عليه عرضا:
إن كنت تريد م�اال ً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماال،
وإن كنت تريد جاها سودناك علينا ،أي جعلناك ملكا ً علينا ،وإن
كنت تريد ش�يئا آخر مثل النساء زوجناك بأفضل النساء عندنا،
ماذا تريد؟ فقال :ليس هذا ما أدعو إليه ،وقال كلمته املش�هورة:
«لو وضعت الشمس يف يميني والقمر يف يساري عىل أن أترك هذا
األمر ما تركته» ،أنا لدي مرشوع آخر تماماً.
الس�يد بدرالدي�ن ب�ن أمريالدين الحوثي يجس�د ه�ذه القدوة
الحس�نة تمام�اً ،هو عال� ٌم له لس�ا ٌن فصيح ،وعنده ق�در ٌة عىل
الكالم ،ويفهم األمور بأعماقها ،لو أراد الدنيا لحصل عليها طوال ً
وعرضاً.
مج�رد قليل من املداهنة ومن النفاق ومن مداراة الظلمة ومن
حضور مجالس�هم وتزيينه�ا لهم وما إىل ذلك م�ن هذه املواقف
ممكن أن ترفعه أعلى املقامات الدنيوية ،ولكنه رفض ذلك كله،
أنظ�ر القدوة ،أنظر القدوة الت�ي نتأىس بها ،أنظر القدوة ،رفض
ّ
ّ
وفضل العيش
وفض�ل العيش يف الجُ �رف والكه�وف،
هذا كل�ه،
ّ
وفض�ل العيش يف حالة الفقر ،والتضحية بكل ما لديه،
بالفاقة،
إن كان لدي�ه ش�يئ فه�و يضح�ي به ،يعن�ي ال يحفظ�ه وإنما
يضحي ب�ه ،وكما قال من تحدث قبيل :ضحّ ى بنفس�ه وبأبنائه
وبأموال�ه وبأهله وب�كل ما يملك م�ن هذه الدنيا ،مل�اذا؟ ألنه ال
يطلب دني�ا أصالً ،فكل الدنيا عنده مت�ا ٌع من أجل تحقيق هدف
معني ،فال بد أن يُس�خر هذا املتاع يف تحقيق الغاية النهائية التي
نس�عى اليها وهي الهدف وهو الله سبحانه وتعاىل ،ألننا جَ ميعا ً
يف مسرية ،ملاذا خلقنا الله؟ خلقنا ألن نرجع إليه ،نسري اليه وفقا ً
ملا قرره الله س�بحانه لنا ،اُمشوا يف مسيرة إيل ّ وفقا ً لهذا املنهج
الربان�ي الذي قررته لكم ،فه�ذا هو الهدف ،وبالت�ايل ُك ّل ما عدا
ذلك هو وس�ائل وإمكانيات يجب أن تُس�تخدم جميعُ ها يف سبيل
هذا الهدف.

هذا الرجل الرباني ّ
جسد هذه القدوة ،هل سمعتم به أنه جلس
م�ع ظالم أو أنه ناف�ق ظاملا ً أو أنه جامل ظامل�اً؟ بالعكس ،كان
مباين�ا ً لهم وهم مباينون له ،وهذا ه�و دأبُ املجددين ،الذي أوال ً
يعزل نفسه عن الوضع هذا ،وينشئ أمة جديدة بفكره وجهاده
وقدوت�ه وس�لوكه إىل غري ذلك ،فهو ّ
جس�د هذه الق�دوة ،ولذلك
نحن نس�تلهم م�ن أفعاله وأقواله وأعماله التي جس�دت القدوة
نس�تلهم منها الشيء الكثري يف حياتنا ،ألنها غاب�ت عنا القدوة،
ضاع�ت ،مل�اذا ضاعت؟ ألنهم د ّلس�وا علين�ا ،جهّ لون�ا باإلعالم،
جهّ لونا بالثقافة ،جهلونا بالتعليم ،واحد يمكن أن يسألني كيف
يجهّ ل�وك بالتعلي�م ،التعليم ال يُجهل ،التعلي�م يُعلم الناس؟ لكن
ال ،يف ه�ذا العرص التعليم يجّ هل ،يُخرج أناس�ا ً جهلة ،الثقافة ال
تثقف تخرج أناسا ً أميني؛ ألنها تحرفهم عن املسارات ،وتعطيهم
معلوم�ات مغلوطة ،معلومات مبنية عىل أس�س غري صحيحة،
معلوم�ات أو أدبي�ات أو ثقافات عبارة عن بذور تهدم اإلنس�ان
نفس�ه ،وتهدم أمته وتهدم دينه ،ولذلك لم تؤثر ش�يئا ،هذا كله
الذي عملوه عبارة عن تجهيل وتضليل وتزييف لألمور ،ولألسف
الشديد قاموا بهذا كله بأموالنا ،هذا لألسف ،يعني يأخذوا أموال
الن�اس ويس�خروا هذه األم�وال ضده�م ،لكن جاء رج�ل واحد
نس�تلهم اآلن منه القدوة الحسنة والسرية الطيبة ،نستلهم منه
ونتبني منه الطريق الصحيح الذي يوصلنا إىل رضاء الله سبحانه
وتع�اىل مجانا ً ُ
(قل لاَّ أ َ ْ
س�أَلُ ُك ْم عَ َليْ�هِ أَجْ ًرا إِلاَّ ا ْلمَ � َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْرب َٰى)
مجاناً ،هو دفع لم يأخذ ،هو دفع فأصبح لنا قدوة نستلهم منه
مسيرتنا ،واآلن خطواتنا وعملنا كله تسري عىل نفس هذا املنهج
الذي قرره هذا السيد املبارك ،ثم حمل رايته بعد ذلك ابنه الشهيد
القائد السيد حسني ،ثم بعد ذلك املوىل العالم الجليل املفدّى السيد
عبدامللك بن بدرالدين الحوثي حفظه الله تعاىل.
الس�يد املجاه�د العالم الربان�ي قام بواجب األم�ر باملعروف
والنه�ي عن املنك�ر ،هل وجدتم يف عرصنا من ق�ام بهذا الواجب
كما قام به؟ ،قام به يف امليدان ،ليس يف الغرف املغلقة ،وليس من
وراء املاكرفون�ات ،بني الناس ،خرج يُبني للناس الحالل والحرام
ويدعوه�م إىل الله س�بحانه وتعاىل ويأمر باملع�روف وينهى عن
املنكر ،هذا أص ٌل من أصول الدين كان قد اندرس ،ما عاد أحد كان
يس�تطيع أن يقو َم بهذا األصل ،خالص ،ملاذا؟ ألن الناس أصبحوا
َ
ينطق بكلمة
مهزومني من الداخلُ ،هزموا ،لم يكن أح ٌد يجرؤ أن
وهو يع�رف ،يقول لك هذا جَ رح ،وقد س�معت أنا بعض العلماء
الكب�ار وه�و يقول «ال�كالم يف ه�ؤالء اآلن كالطعن�ة بالجنبية»
ُ
الخوف من القيام باألمر باملعروف والنهي
الحظوا إىل أين وص�ل
ع�ن املنكر! ،ومع ذلك فإن هذا الرج�ل قام وأمر باملعروف ونهى
ع�ن املنكر ،وق�ام بواجبه خري قيام ،ولذلك الله س�بحانه وتعاىل
جع�ل يف حركت�ه ويف قيامه ويف أمره باملع�روف ونهيه عن املنكر
بركة ،وأخرج من حركته هذه األُمَّ ــة التي أرجو بإذن الله تعاىل
أن تكون هي الوارثة يف هذه األرض.
* محاضرة ألقيت بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة لرحيل
العالمة السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي -بتصرف

( ددعلالاا

ثقافية 13

ينثإلاا نينثإلاثإلا  5نينثإلالا  5نينثإلاثإلالا

مثقفون ولكن...

ما أحوج األمة اليوم إلى ثقافة يوم الغدير!
يحيى قاسم أبو عواضه
يوم الوالية أو مناس�بة الغدير الذي
نقيمه�ا كل ع�ام ه�ي مناس�بة له�ا
عمقه�ا التاريخ�ي والثق�ايف بالش�كل
ال�ذي يجعله�ا من أه�م املناس�بات يف
حي�اة األم�ة اإلسلامية ،،وم�ا قدم�ه
رس�ول الله (صل�وات الل�ه عليه وعىل
آل�ه) يف ه�ذا اليوم من رس�م ملس�ارها
الس�يايس إىل يوم القيامة هي القضية
التي تحتاجها األمة يف كل زمان ومكان
وتمثل الحل واملخرج لها يف كل العصور
 ،،واآللية التي عىل أساس�ها يبنى واقع
األمة اإلسالمية بناء قرآنيا يجعلها أمة
عظيمة قادرة عىل أداء مسئوليتها التي
كلف�ت بها وجاه�زة ملواجه�ة أعدائها
بكل أنواعهم وأصنافهم بعيدة عن ظلم
الظاملني وهيمنة املس�تكربين وطغيان
املتسلطني.
ول�و أن األم�ة ع�ادت إىل مث�ل ه�ذا
اليوم وما ق�دم فيه الرس�ول (صلوات
الله عليه وعىل آله) من بالغ مبني ومن
أسس مهمة يف والية أمر األمة ملا ظلمت
ومل�ا تمك�ن املفس�دون والطامع�ون
والظلم�ة واملس�تكربون م�ن الهيمن�ة
عليها وإذاللها ولكن تهاون األمة ببالغ
الرس�ول يف ه�ذا الي�وم والحل�ول التي
قدمها جعلها أمة تعي�ش حالة رهيبة
من الظلم واالستبداد وبالشكل الذي لم
يحص�ل ألي أمة أخ�رى !! حتى ظهرت
يف األخير أم�ة عاجزة ع�ن أداء دورها
يف هداي�ة البرشي�ة مفارق�ة لخرييتها
الت�ي تؤهلها لتكون أم�ة جديرة بنرش
املع�روف يف كل بقع�ة من بق�اع العالم
وقادرة عىل إزالة املنكر من هذا الوجود.
فإحياؤنا لهذه املناسبة هو:
أوالً :تجسيد واقتداء واتباع الجتماع
تاريخ�ي قب�ل أل�ف وأربعمائ�ة ع�ام،
اجتم�اع يف حضرة الرس�ول األك�رم

محمد (صىل الله عليه وعىل آله وسلم)
نعمل م�ن خلال اجتماعاتن�ا هذه أن
يبق�ى صدى صوت رس�ول الله ويبقى
بالغ�ه قائما ً عبر األجي�ال ،يبقى ذلك
البلاغ الذي أداه رس�ول الل�ه (صلوات
الل�ه عليه وعلى آله) من ف�وق أكتاب
اإلب�ل واملؤمن�ون الذي�ن كان�وا مع�ه
يسمعونه جميعهم
ثاني�اً :إيمانن�ا بثقاف�ة الوالي�ة،
وإيماننا بمبدأ الوالية هو إيمان بكمال
الدين ،وأن الدين ليس بناقص !.ف من
يجعل�ون أمر الدولة يف اإلسلام قضية
غائب�ة لم يح�دد فيها اإلسلام منهجا ً
ولم ترتبط بالل�ه هم يضيفون النقص
إىل الل�ه ،يجعلون يف دين�ه ثلمة ونقصا ً
خطريا ً جداً ،يرتتب عليه ضياع ش�ؤون
الناس ،ويرتتب عليه أال يقوم الدين !!.
ثالث�اً :نح�ن عندم�ا نعل�ن يف ه�ذه
املناس�بة تولين�ا لل�ه ورس�وله والذين
آمنوا ويف مقدمته�م عيل بن أبي طالب
فهذا م�ا يوجبه علينا ديننا وما تتوقف
عليه عزتن�ا وكرامتنا وقوتن�ا ونجاتنا
وس�عادتنا ,ه�ذا ه�و املس�ار ال�ذي
سيربطنا بالله ورسوله هذا هو املسار
ال�ذي اخت�اره الل�ه لنا وس�مانا عندما
نسري عليه ‹حزبه الغالب› .
رابعاً :أن الثمرة التي س�تحصل من
ت�ويل الله ورس�وله واإلمام علي وتويل
هداة الل�ه وأوليائه ورموزه لعباده هي
القوة ,هو النرص ,هو الغلبة ,أن تكون
األم�ة ب�دال ً م�ن أن تكون أم�ة مغلوبة
تكون أمة غالبة ,بدال ً من أن تكون أمة
مس�تضعفة تكون أم�ة قوية ,بدال ً من
أن تكون أمة مستذلة مهانة تكون أمة
عزي�زة بع�زة الله ,بعزة رس�وله ,بعزة
اإلمام عيل ,بعزة اإليم�ان ,بعزة القرآن
الكريم.
بينم�ا البديل عن هذا التويل حس�ب
املنط�ق القرآن�ي ه�و الت�ويل لليه�ود

والنص�ارى واتخاذه�م أولي�اء وال�ذي
ثمنه ذلة وهوان وضعف وعجز وشتات
وفرقة وشقاء ونكد كما هو حاصل.
وبالت�ايل األمة بني خياري�ن ال ثالث
لهما :إم�ا أن تكون يف هذا االتجاه الذي
تقدم�ه ثقاف�ة القرآن الكري�م ,تقدمه
ثقاف�ة الغدي�ر ,تقدمه ثقاف�ة الوالية,
هذا االتجاه الذي
تتوىل الل�ه فيه وتؤمن بواليته عليك,
وأن والية رس�وله امت�داد لواليته ,وأن
والية اإلمام عيل (عليه السلام) امتداد
لوالية الرسول (صلوات الله عليه وعىل
آل�ه) ,وأن والي�ة أولي�اء الل�ه واله�داة
لعب�اده امت�داد لوالي�ة الل�ه س�بحانه
وتع�اىل ويف إط�ار والي�ة الله س�بحانه
وتع�اىل ,والية قائمة عىل الرحمة ,والية
تبني أمة عىل أساس الرحمة والحكمة
والعزة ,تبن�ي أمة لتك�ون قوية ,تبني
أم�ة لتك�ون بمس�توى مس�ؤوليتها
الكبرى يف األرض كأمة أخرجت للناس
تأم�ر باملعروف وتنهى ع�ن املنكر ,أمة
لها مسؤوليتها العاملية يف إقامة الحق,
يف إقام�ة الع�دل ,يف مواجه�ة الظل�م
ولتك�ون بمس�توى هذه املس�ؤولية يف
عزته�ا ,يف قوته�ا ,يف حكمتها ,يف زكاء
نفوس أبنائها.
أو س�يكون البدي�ل ه�م اليه�ود
والنصارى والذلة والخن�وع والعبودية
والهوان كما هو حاصل يف هذه املرحلة
ألم�ة ابتعدت ع�ن الت�ويل الحقيقي لله
ورسوله والذين آمنوا .
ألي�س أغل�ب الزعم�اء والحكومات
اآلن ب�ل وأح�زاب وح�ركات ترف�ع
ش�عارات وعناوي�ن ديني�ة أصبح�ت
متولية لليهود والنصارى بشكل مطلق
وتعم�ل وتقات�ل أبناء أمتها بوحش�ية
لخدم�ة مش�اريع اليه�ود والنص�ارى
ويف مقدمتهم أمري�كا وإرسائيل  ،،وما
الح�رب الظاملة عىل ش�عبنا اليمني من

قب�ل النظ�ام الس�عودى واملتحالفين
معه يف الداخل والخ�ارج إال مظهر من
مظاهر هذا التويل وثمرة من ثماره .
وعندما تتج�ه أمريكا وإرسائيل من
خلال أوليائها وعمالئه�ا ملحاربة هذه
املناسبة بكل الوسائل ومحاولة شطب
هذا اليوم التاريخي من الذاكرة العربية
واإلسلامية فألنه�م يدرك�ون أهمي�ة
م�ا حصل يف ه�ذا اليوم من ح�ل لألمة
س�يجنبها ـ عندم�ا تع�ود وتعمل به ـ
هيمنتهم وتسلطهم واستعمارهم ولن
يكون هناك م�كان ألدواتهم وعمالئهم
الذين يسلطونهم عىل رقاب هذه األمة.
فإحياؤنا لهذه املناسبة ليس موجها
ضد أحد وال تنقيص من أحد وإنما هو
تقديم ملا قدمه رس�ول الله يف هذا اليوم
من حل له�ذه األمة يمث�ل صمام أمان
لها وسبيل لقوتها ووحدتها وسيادتها
وعزتها وكرامتها.
وكما يقول الس�يد حسين رضوان
الله عليه يف هذه املناسبة:
(( إن م�ن ال يعلن�ون م�ا أعلن�ه
الرس�ول يف هذا اليوم ه�م من ي َِصمُون
الله يف حكمت�ه ،ويف عدله ،ويف رحمته،
هم من يضيفون النقص إىل الله.
كيف يجوز عىل الله سبحانه وتعاىل،
الذي س�مى نفس�ه بالحكي�م ،العليم،
الع�دل ،ال�ذي س�مى نفس�ه بالرحمن
الرحي�م ،أن يأت�ي لينظ�م ش�ؤون كل
أرسة ،لينظم حتى املواريث ،ثم ال ينظم
ش�أن األمة ،ويرتك األمة دون أن ينظم
أمرها!.
هل يجوز عىل الله؟ هذا ال يجوز عىل
الله ،لكن اآلخرين جوزوه عىل الله ،وملا
ج�وزوا على الله أن يكون أهمل ش�أن
األمة رأينا عرشات الخلفاء ،والرؤساء،
والزعماء الذين هم بعيدون عن اإلسالم
يتقاف�زون على حكم املس�لمني ،وعىل
أكتاف املسلمني جيالً بعد جيل. )).

براءة

قطر ٌة من غدير الكرار
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إلى مأرب التأريخ
فؤاد المحنبي
ِ
غاص ِب
جحي ٌم وتوتوشكا عىل ك ِّل
عماليق ( مَ
��أرب )
جبال من
وأس�� ُد
ٍ
ِ
ِ
َ
عاهدوا الل َه بالفِ دى
رج��ال
وجن ُد
ٍ
َ
بيل اللهِ
صولة َغ ِ
لهم يف َ
اض ِب
س ِ
ُ
الفتية األنصا ُر باعوا ن ُ َ
فوسهم
ُه ُم
ألع��ظ�� ِم ُ
واه��ب
��ل��ط��ان وأك���ر ِم
س
ِ
ٍ
صافر ) العال
التاريخ من (
ففي ( مأربَ )
ِ
ِ
ِ
الكتائب
مشيخات العِ ِّز أسمى
ومن
ِ
لهيبٌ عىل الغازي َ
سعِ ريٌ عىل العِ دى
الثعالب
وقد أضم َر ال��عِ ��دوا ُن َغ��د َر
ِ

ثابت القوطاري
ُ
البعض َّ
أن السياس�ة هي ُ
فن الكذب ،والخداع ،واستجالب المصالح
َف ِهم
بأيِّ طريق ٍة كانتْ لذلك ظهر الس�يايس المرتزق ،الس�يايس الخائن ،وأنا هنا
ال أس�تغرب ،فاألم�ر ي�كاد يك�ون طبيعيا ً إىل ح ٍد م�ا ومقبوال ً على األقل يف
دول العال�م الثال�ث -وأن�ا هنا ال أدعو إىل ذل�ك أو أبرر ل�ه -والتي تحكمها
الديكتاتوريات من جانب ،والعقلية االس�تعمارية من جانب آخر .الملفتْ أن
االحتالل الس�عودي من�ذ عدوانه عىل اليم�ن يف /26آذار2015/م ،أفرز لنا
نماذجا ً للمثقف العربي بش�ك ٍل عام ،واليمني بش�ك ٍل خاص ،فظهر يف اآلونة
ٌ
فريق م�ن المثقفين المرتزقة برغم ما لهم م�ن رصي ٍد ثقايف حاف ٍل
األخي�رة
بالعطاء والج ِّدية عىل مس�توى الفكر والكتاب�ة والتنظير ،إال َّ َّ
أن األيام كانت
كفيلة لتس�قط األقنعة ،ورس�وب هؤالء يف االمتحان الحقيقي لمادة (الوطن
والوطني�ة) التي تغنوا بها يف أش�عارهم ،واس�تطردوا بذكرها يف رواياتهم،
وتش�عبت يف أبحاثه�م ،وانس�كب لها الدم�ع يف خطاباته�م ومحارضاتهم،
وندواتهمِ .من المخجل والعار أن يس�قط القلم ،والفكر ،وصدق الكلمة أليِّ
س�بب كان :س�وا ٌء لخالف س�يايس مع (س) أو (ص) ،أو لوجود مال النفط
ٍ
المغري ،أو غيرها من االحتماالت الواردة.
بائس جداً ،الس�يما َّ
وأن األدب
نع�م دون ش�ك أن واقع المثقف اليمن�ي
ٌ
والثقافة ينظر إليهما عىل أ َّنهما ٌ
ترف زائدٌ ،وال حاجة للمجتمع بهما ،فوزارة
الثقافة بذاتها ينظر إليها عىل أ َّنها مجرد سمرسة للغناء ،والرسم ،والمرسح،
وال ينظر إليها عىل أ َّنها بُع ٌد حضاري عميق لليمن ،ومصدر من مصادر دخل
الدول�ة ،وأكثر العاملين فيها ويف قطاع الثقافة بش�كل عام ال يمتون للثقافة
بأيِّ صلة :عىل مس�توى التخصص ،أو عىل مس�توى الرغبة واالهتمام ،إال َّ أن
الحاج�ة والعوز أو غيرها ليس�تْ عذرا ً مقبوال ً ليبيع المثق�ف اليمني عمره
الثق�ايف -والذي قد يص�ل بالبعض إىل ثالثة عقود -م�ن العدوان ومرتزقته
يف الري�اض ،يكفين�ا من عمالة بع�ض المثقفين أ َّنه تفان�ى يف كتابة المدائح
والمطوالت الش�عرية لمل�وك الطغيان وأم�راء الجور ليس�تجديهم بضعة
ري�االت عرب الس�فارة أو الملحقية الثقافية ،بل األس�وأ من ذلك أن النفط قد
تسرب ليطمس معال�م الثقافة اليمني�ة فامت َّد لتحريف بع�ض العبارات يف
شعر الربدوني ،وطمس بعض األغاني الوطنية القديمة والتي كانت تعرض
عىل شاش�ة التلف�از لألمس القريب ،أما رسقة التراث الغنائي والفني لليمن
وإلصاق طابع (لحن من الرتاث الخليجي) فحدث وال حرج .أسفي عىل بعض
األصدقاء من المثقفين واألدباء ،الذين كنت أنظر إليهم نظرة النموذج الفريد
للمثق�ف اليمن�ي العصامي الذي يرف�ض االرتزاق واالرته�ان مقابل كلمته
الوطني�ة ،وقلمه اإلبداع�ي الحُ ر ،أراه�م اليوم يس�ارعون إىل (أمير النفط)
يس�تجدونه ألقابا ً ومدحا ً وثنا ًء بل ويؤيدون العدوان والمعتدي ،ويلتحقون
بقطي�ع الخونة والمرتزق�ة يف (الرياض) التي أصبحتْ مكب�ا ً للنفايات التي
يرفض اليمن أن تبقى يف أحش�ائه .أس�في عىل أس�اتذة يحملون شهائد عليا
تفوح من خطاباتهم رائحة المناطقية والعنرصية والجهوية.
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لهذه األسباب سارعت روسيا
بإعالن تدخلها في سوريا
نضال حمادة*
يف ش�هر أبري�ل املايض ،ويف حادثة هي األوىل م�ن نوعها يف الحرب
السورية ،أسقط مس�لحو املعارضة طائرة ميغ  ،29كانت تقلع من
مطار خلخيل العس�كري ،الواقع عىل طريق دمش�ق السويداء ،وبعد
يومين من انتش�ار الخبر وتأكد وق�وع الحادثة ،حرض إىل س�وريا
فريق خبراء رويس مخت�ص بالتحقيق يف هذا النوع م�ن العمليات،
وبعد البحث وجمع القطع املعدنية املتناثرة يف املكان ،اكتش�ف فريق
الخرباء الروس قطعة معدنية تعود لصاروخ ستينغر أمريكي ،وعليها
رق�م خاص باملع�دات األمريكية التي تباع للجي�وش األجنبية ،وتبني
أيضا ً أن هذا الصاروخ الس�تينغر اشترته قطر م�ن الواليات املتحدة
وم�ن األس�لحة التي يمنع عىل القطريني تس�ليمها لط�رف ثالث ،أو
إع�ادة بيعها خارج قطر أو لجهة أخرى غري الجيش القطري ،اتصل
الروس باألمريكيني عارضني عليهم نتائج التحقيق ،نفى األمريكيون
علمه�م باألم�ر ،وه�ددت روس�يا حينها بتس�ليم الجيش الس�وري
ً
أسلحة أكثر تطوراً ،ومنها طائرات قنص ليلية وأنظمة رادار جديدة،
ورد األمريكيون انهم س�وف يسلمون املس�لحني يف سوريا صواريخ
س�تينغر من الجي�ل الجديد ،واتفق حينها الطرف�ات عىل التواصل يف
حال حصول واقعة مش�ابهة ،هذه الكالم نقلت�ه لنا مصادر متابعة
لعملية التفاوض التي بدأت منذ وقع تلك الحادثة.
بعد حادثة طائرة امليغ تلك ،اتخذت القيادة الروسية قرارا ً بالدخول
مبارشة عىل األرض الس�ورية ،ملس�اندة الجيش الس�وري ،وذلك بعد
ع�ام من الدخول األمريكي عرب التحال�ف الدويل ،وبعدَما وصل الدعم
الخليجي للجماعات املس�لحة التكفريية إىل مستويات غري مسبوقة
بنوعية السلاح املتقدم دون تحرك جدي م�ن الجانب األمريكي ملنع
ه�ذا العمل ،فضالً عن هذا كانت موس�كو تراقب تحركات املخابرات
الرتكية يف دول آس�يا الوس�طى ،القريبة من روسيا ،خصوصا ً نجاح
األتراك باس�تجالب آالف الرتكس�تان خالل الس�نة املاضية للقتال يف
سوريا ومش�اركة هؤالء يف كل معارك الش�مال السوري حيث كانوا
رأس الحربة يف ميليش�يا جيش الفتح يف معارك الس�يطرة عىل كامل
محافطة إدلب.
يف هذا الس�ياق قالت مصادر فرنسية رفيعة إن قضية املهاجرين
ً
حاس�مة بالنس�بة للروس الذين ق�رروا اإلعالن عن
إىل أوروبا ،كانت
دخوله�م إىل س�وريا ،مبارش ًة بع�د الضجة الكربى الت�ي دارت حول
املهاجري�ن الذي�ن أتوا م�ن املخيمات الرتكي�ة ،بق�رار تركي واضح
يقيض بإف�راغ مخيمات الالجئني الس�وريني يف تركيا ،وإغراق الدول
األوروبي�ة به�م ،وب�دأت هذه القضي�ة تنضج لتصبح حج�ة لتدخل
أمريك�ي يف س�وريا تح�ت عن�وان (التدخل اإلنس�اني) وأت�ى القرار
الفرنيس باملش�اركة يف قصف داعش ليزيد الريبة الروس�ية من هذه
الضج�ة املفتعلة ح�ول املهاجرين ،وتضيف املصاد ُر أن روس�يا التي
تنس�ق مع أملاني�ا يف ح�رب أوكرانيا كان�ت وراء تراجع املستش�ارة
األملاني�ة (انجيال مريكيل) عن قرار اس�تقبال مئ�ات آالف املهاجرين
الس�وريني ،واقفال الب�اب أمام اس�تقبال مهاجرين ج�دد يف املانيا،
وتضيف املصادر الفرنس�ية أن الروس يعرف�ون أن أي قرار أمريكي
بالتدخ�ل تح�ت العنوان اإلنس�اني ممك�ن أن يتح�ول يف أي وقت إىل
تدخ�ل إلس�قاط النظام ،وال�روس يعلمون أن األمريك�ي كانت لديه
نوايا كبرية إلس�قاط النظام يف دمش�ق ملدة عقد من الزمن ،بدأت مع
االحتالل األمريك�ي للعراق عام  2003حي�ث كانت خطة املحافظني
الجدد املعلنة هي تغيري النظام يف سوريا ومن ثم يف إيران بعد العراق،
غري أن الواقع العس�كري وخسائر الجيش األمريكي يف العراق غريت
معال�م االستراتيجية األمريكي�ة دون أن تلغيها ،وتق�ول املصادر ال
ش�ك أن املخابرات الروسية أدركت نوايا أمريكا بخلق امر واقع جديد
عىل األرض الس�ورية عرب الس�ماح الرتكي ألمريكا باستخدام قاعدة
انجرلي�ك للقيام بعمليات قصف يف س�وريا ،م�ع التهافت الربيطاني
االسترايل ومن ثم الفرنسي عىل االلتحاق برك�ب القصف األمريكي،
وه�ذا ما عج�ل باإلعالن الرس�مي الرويس ع�ن الدخ�ول مبارشة يف
الحرب السورية وعىل األرض.
االمر األكثر وضوحا ً يف الكش�ف الرويس عن الش�كوك اتجاه خطة
أمريكي�ة كان م�ا أعلنه وزي�ر الخارجية الرويس سيرغي الفروف،
األح�د املايض ،يف مقابلة مع التلفزيون الرس�مي ال�رويس أعلن فيها
عن ش�كوك موس�كو حيال النوايا األمريكية ،يف س�وريا تحت غطاء
هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش).
وقال الفروف يف املقابل�ة يقول بعض زمالئنا االعضاء يف التحالف
ان�ه يف بع�ض األحيان هن�اك معلومات ،عن مواق�ع وتمركز داعش،
لكن القيادة األمريكي�ة للتحالف ال توافق عىل إعطاء األوامر بقصف
ه�ذه املواقع ،أما أن زمالءنا األمريكيين مقتنعني منذ البداية أن هذا
التحال�ف ال يكفي وحده لهزيمة داع�ش ،أو أن الفكرة هي الوصول
أله�داف غري التي أعلن عنها ،لقد أنش�أ التحالف على عجل ،وخالل
أي�ام قليلة قالوا إنه جاه�ز ،انضمت اليه بعض الدول وبدأت الغارات
الجوي�ة ،وبتحليل طلعات التحالف الجوي�ة ،يخالجك انطباع غريب،
الشكوك هي أن هناك أهدافا َ أكثر من قتال تنظيم الدولة اإلسالمية»،
ويضيف الف�روف «ال أريد أن اقوم باس�تنتاجات ،حول تفكري قيادة
التحالف لكن االمور سوف تتضح يف املستقبل».
الفروف املعروف بدقته الدبلوماس�ية املتناهي�ة ،واختيار تعابريه
بتأن ،أراد أن يبلغ واشنطن أن روسيا تعرف الخطة األمريكية ،وأنها
تراقب العمليات الجوية ،كما تحلل الطلعات الجوية األمريكية ،تقول
املصادر الفرنس�ية» إن الروس لديهم فائض من املعلومات يشير إىل
ما كانت تقوله إيران دائماً ،عن أسلحة أمريكية تلقى لتنظيم داعش
عرب الطائرات ،وعن دعم أمريكي للتنظيم يف سوريا ويف العراق ،وهذا
م�ا عجل يف دخول الروس إىل س�وريا للقول ألمري�كا أن الخطة التي
تعمل�ون عليها منذ انش�اء التحالف ضد داعش ق�د انتهى مفعولها
االن».

* موقع المنار اإلخباري

( ددعلالاا

تركي الفي�صل يف «م�ؤمتر �إ�سرائيل لل�سالم»:

العرب ال يرفضون اآلن «السالم مع إسرائيل»
 -خاص:

يف أول مقابل�ة تلفزيوني�ة مع وس�يلة
إعالم صهيونية ،قال األمري تركي الفيصل،
املدي�ر الس�ابق للمخاب�رات الس�عودية،
أنه ل�و كان رئي�س الحكوم�ة اإلرسائيلية
بنيامين نتنياهو زعيما ً يتحّل�ىّ ببُعد نظر،

ألعل�ن اس�تعداده إلج�راء مفاوض�ات مع
الفلس�طينيني عىل أس�اس مبادرة السالم
العربية .ويف مقابلة خاصة ونادرة أدىل بها
إىل صحيف�ة «هآرتس» ،عىل أن تُبث كاملة
يف «مؤتمر إرسائيل للسلام» ،الذي تنظمه
الصحيفة وس�يُعقد يوم  12نوفمرب املقبل
يف «ت�ل أبيب» ،أكد الفيص�ل أيضا ً أن «مثل

هذا االستعداد من جانب نتنياهو من شأنه
أن يزيل الكثري من الشكوك والشبهات لدى
العرب بشأن نيات إرسائيل».
األمري الس�عودي قال أيض�ا ً «إن العرب
رفض�وا يف امل�ايض السلام م�ع إرسائيل،
لكن هذه األخرية هي التي تقول ال للسلام
اآلن».

متابعات فلسطينية
إقتحام وحصار األقصى متواصل واعتقاالت
تطال  12مقدسي ًا

واصلت س�لطات العدو الصهيوني ،الخميس ،حصارها العس�كري للمس�جد األقىص
املب�ارك ،وإغالق�ه أم�ام املواطنني مم�ن تق�ل أعمارهم عن الخمسين عام�اً ،ومن كال
الجنسين ،يف الوقت الذي ّ
وفرت فيه الحماية والحراس�ة لعصابات املستوطنني اليهودية
خالل اقتحاماتها الجديدة لألقىص املبارك وجوالتها االستفزازية فيه.
وأوضح�ت مصادر صحفية ،أن قوات العدو الحقت النس�اء والطالبات املمنوعات من
الدخ�ول إىل األقصى املبارك ،وأبعدتهن عن بوابات املس�جد باتجاه منطق�ة باب العامود
ٍ
تهديدات باعتقالهن وإبعادهن عن القدس.
(أحد أشهر بوابات القدس القديمة) وسط
وكانت س�لطات العدو فرضت قبل أربعة أيام وعش�ية احتفاالت اليهود بعيد ‹املظلة›
التلمودي ،حصارا ً مش�ددا ً عىل املس�جد األقصى وحددت أجيال من تس�مح لهم بدخول
املس�جد ملن تزيد أعمارهم عن الخمسين عاما ً فقط ،يف فرتة اقتحامات املستوطنني التي
تستمر يوميا ً حتى موعد صالة الظهر.
ومن جهة أخرى ،اعتقلت رشطة العدو  ١٢فلس�طينيا ً يف مدينة القدس خالل ساعات
الليلة املاضية بشبهة رشق الحجارة.
وقال�ت الرشطة «اإلرسائيلي�ة» ،يف ترصيح مكتوب ،إن قواتها «قامت خالل س�اعات
الليلة املاضية باعتقال  12مقدس�يا ً من بني املعتقلني  6قرص -بش�بهة الضلوع بأعمال
اإلخالل بالنظام األخرية يف املدينة ورشق الحجارة» ،عىل حد تعبريهم.

العدو يبني مستوطنة جديدة في الجوالن المحتل

«الجهاد» تبارك عملية القدس وتعتبرها
تصعيدًا مميزًا للمقاومة
مقتل مستوطن وإصابة  ٤يف عملية طعن واستشهاد املنفذ
ُقتل مس�توط ٌن وأصي�ب  ٤آخرين بج�روح ،أحدهم يف حالة
م�وت رسيري ،يف عملي�ة طعن وإطالق نار ،نفذها فلس�طيني
مساء السبت ،يف شارع الواد ،بالبلدة القديمة بالقدس املحتلة.
وبحس�ب املص�ادر العربي�ة ،فق�د ق�ام ش�اب فلس�طيني
بمهاجم�ة عائلة من املس�توطنني ،وأص�اب األب واألم بجروح
خطرية ،فيما أصيب اثنان من أبنائهم بجروح طفيفة.
وأوضحت املصادر ب�أن رشطة االحتالل أطلقت النار باتجاه
الش�اب وأصابته بجروح ،قبل أن تعلن عن استش�هاده يف وقت
الحق ،فيما تقوم بالبحث عن شاب آخر شارك يف تنفيذ العملية،
وتمكن من الفرار من املكان.
وأش�ارت املصادر بأن الش�اب قام بطعن املستوطن ،ثم قام
بخطف مسدس�ه وقام بإطالق النار ،مم�ا أدى إلصابة  ٤منهم
بجروح بينها حاالت خطرية.
وبحسب رشطة االحتالل ،فإن منفذ العملية هو مهند رفيق
حلبي ١٩ ،عاما ً من بلدة البرية القريبة من رام الله.
وبارك�ت «حرك�ة الجه�اد اإلسلامي» يف فلس�طني العملية
البطولية ،وقالت الحركة يف بيانها :إن هذه العملية تعترب تقدما ً
ممي�زا ً يف العمل املق�اوم ضد العدو الصهيون�ي ،معتربة أنها رد
طبيعي عىل جرائم العدو بحق شعبنا.
وأكدت «الجهاد» أن العدو س�يدفع ثمن عدوانه عىل ش�عبنا
ومقدساتنا ،وأن املقاومة ستتصاعد و ستتواصل.

إصابة  10فلسطينيين بجروح برصاص
جيش االحتالل
أصيب عرشة فلس�طينيني بجروح برصاص جيش االحتالل
االرسائيلي الذي ق�ام بتوغل يف نابلس ش�مال الضف�ة الغربية
املحتلة ،حسبما أفادت مصادر طبية ومن الرشطة الفلسطينية.
واندلعت املواجه�ات عندما اقتحم عرشات الجنود الصهاينة
عىل متن عربات عس�كرية قرابة الس�اعة الثانية حي الضاحية
رشق نابل�س ،بالق�رب م�ن م�كان الهج�وم ال�ذي قت�ل في�ه
مس�توطنان صهيوني�ان مس�اء الخمي�س بحس�ب الرشط�ة
الفلسطينية.
ويتصاعد التوتر بني الفلسطينيني وقوات االحتالل يف محيط
املسجد االقىص يف القدس املحتلة.
واملكان الذي وقع فيه الهجوم الخميس قريب من قرية بيت
فوريك الفلس�طينية حيث استش�هد فلس�طيني بنريان القوات
االرسائيلية يف مواجهات الشهر املايض.
ويع�زز هذا الهج�وم املخاوف م�ن انفجار العن�ف يف اجواء
التوتر الش�ديد يف منطقة شهدت يف االس�ابيع االخرية هجمات
بالرصاص عىل سيارتني لالحتالل عىل االقل.

إصابة مستوطنين برصاص جيش العدو
الطائش في الضفة المحتلة

ذك�رت صحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز،
الس�بت ،أن أعمال التش�ييد والبناء تجري
حالي�ا ً به�دوء يف أول مس�توطنة تقيمه�ا
«إرسائي�ل» يف مرتفع�ات الج�والن من�ذ
االحتالل عام .1967
وأش�ارت الصحيف�ة األمريكي�ة ،إىل أن
هن�اك قطع�ة أرض من املق�رر أن تصبح
مس�توطنة جديدة بحل�ول الع�ام القادم
حيث حصل أمني عام املستوطنات دورون
بوجدانوفس�كي على املوافق�ة عىل خطة
اس�تيطان نحو مائة عائل�ة جديدة هناك

عىل مدى السنوات العرش القادمة.
وقال�ت« :إن هذا النمو يف عدد الوحدات
االس�تيطانية يعتبر متواضع�ا ً باملقارنة
بخطة التطوير الطموحة التي تس�عى إىل
نقل مائة ألف مس�توطن جدد إىل الجوالن
يف غض�ون خمس س�نوات ،وه�ي الخطة
الت�ي دع�ا إليه�ا نفت�ايل بني�ت واحد من
قادة ومفك�ري «إرسائيل» الكثريين الذين
يسعون إىل انتهاز فرصة الفوىض السائدة
يف س�وريا لتعزي�ز قبض�ة «إرسائيل» عىل
الجوالن».

أف�ادت تقاري�ر إعالمية صهيوني أن طفالً يف الخامس�ة من
عمره أصيب بجروح برصاصة طائشة خارج منزله.
وفيم�ا ل�م تذكر التقارير م�كان وقوع الحادث�ة ،وال مصدر
الرص�اص الطائش ،لكن الجدير ذك�ره أن تقارير عديدة أفادت
الحي
ع�ن اس�تخدام عصاب�ات جيش الع�دو الصهيوني الن�ار
ّ
بكثاف�ة ل�دى اقتحام مناط�ق يف مدينة نابل�س املحتلة ،وكذلك
فعل املستوطنون من مغتصبات يف الضفة املحتلة ،الذين جابوا
الشوارع يف الضفة بالسالح بعد عملية نابلس.
وم�ن املرجح أن يكون الطفل قد أصي�ب برصاص عصابات
جيش العدو أو قطعان املستوطنني ،وال سيما أن وسائل اإلعالم
العربية سعت إىل التخفيف من الحادث.
كذل�ك ذكرت التقاري�ر أن فتاة يف  16من العمر ،من س�كان
مس�توطنة كوخ�اف يعقوب ق�رب رام الل�ه ،أصيب�ت بدورها
بجروح إثر إصابتها برصاصة طائشة ،بظروف مماثلة.

( ددعلالاا

عربي ودولي 15

ينثإلاا نينثإلاثإلا  5نينثإلالا  5نينثإلاثإلالا

قوات برية وبارجتان ..و�أمريكا كل ردها «القلق العميق»!!

روسيا في سوريا ..الهدف جماعات دربتها
أمريكا ..والسعودية :ال لضرب «داعش»
 -محمد الباشا:

إتخ�ذ الن�زا ُع يف س�وريا املتش�عّ بُ
األطراف ،الذي اندلع يف مارس ۲۰۱۱م،
منعطفا ً جديدا ً مع اشرتاك روسيا التي
بدأت بش�ن رضبات جوية عىل سوريا
تحت شعار «مكافحة اإلرهاب».
روسيا بدأت ،األربعاء ،أوىل رضباتها
الجوي�ة ض�د جماع�ات اإلجرامي�ة يف
س�وريا ،وش�ن الطريان الرويس للمرة
األوىل مس�اء الخمي�س غ�ارة على
محافظ�ة الرق�ة غ�دا َة بداي�ة تنفي�ذ
رضباته.
وقامت املقاتالت الروسية ،الجمعة،
إجم�اال ً ب�ـ 14طلعة نف�ذت خاللها 6
غارات اس�تهدفت مواق�ع التنظيمات
اإلجرامي�ة ،م�ا أدّى إىل مقتل ما ال يقل
عن  ۱۲إرهابياً.
ُ
املتح�دث باس�م وزارة الدفاع
وذكر
الروس�ية أن «طائ�رات قاذف�ة تابع�ة
للق�وات الفضائي�ة الجوي�ة الروس�ية
استمرت بش�ن الرضبات الدقيقة عىل
مواق�ع تنظي�م «داع�ش» اإلرهابي يف
األرايض السورية ،حيث قامت طائرات
روسية من طراز «سو »-34و»سو-24
إم» و»س�و »-25ب�ـ 14طلعة انطلقت
م�ن قاع�دة «خميم�ي» واس�تهدفت
خاللها  6مواقع لداعش».
وقال حسان حاج عيل ،قائد الجبهة
الشمالية يف لواء صقور الجبل املعارض
إن «غ�ارات روس�ية» اس�تهدفت
معسكرا ً تدريبيا ً للواء يف إدلب ،وأضاف
قائلاً« :معس�كرنا التدريب�ي يق�ع يف
جبل الزاوي�ة يف إدلب وكنا نتلقى دعما ً
عس�كريا ً أمريكيا ً للمساعدة عىل قتال
داع�ش يف حل�ب وإدل�ب »،الفت�ا ً إىل أن
 2000مقاتل يحارب�ون يف لواء صقور
الجبل».
الجدي�ر بالذك�ر أن «ل�واء صق�ور
الجب�ل» يتم تنظيم�ه وتدريبه من قبل
وكال�ة االس�تخبارات األمريكي�ة يف كل
من السعودية وقطر.

روسيا تنزل قوات برية بسوريا
وبارجتان حربيتان بالطريق

وكش�فت وزارة الدف�اع الروس�ية
عن إنزال ق�وات بحرية خاصة لحماية
املنشآت العسكرية الروسية يف سوريا،
مشرية إىل أن سفن اإلنزال البحري للرد
الرسي�ع املنتشرة يف البح�ر املتوس�ط
ستشارك يف العملية الجوية الروسية.
وافاد موقع «سوريا اآلن» الخميس
أن ق�وات خاصة م�ن مش�اة البحرية
إضاف�ة إىل قوات االنزال الجوي الجبلية
الس�ابعة الحق�ت لحماي�ة املنش�آت
الروسية يف سوريا.
وعربت بارجتان حربيتان روسيتان

األرقام تكذب السلطات
السعودية)1000( :
حاج مجهول الهوية
ضمن ضحايا (منى)
 -متابعات:

مضائ�ق البحر األس�ود يف طريقهما إىل
البحر املتوس�ط ،حيث س�تؤمن قوات
البحرية الروس�ية القاع�دة البحرية يف
طرطوس والقاعدة الجوية يف الالذقية.
ونقلت وكالة «إنرتفاكس» الروسية
عن مصدر عس�كري أن قوات أسطول
البحر األس�ود س�وف تكون يف مقدمة
القوات املش�اركة يف ه�ذه العملية بما
يخ�دم حماي�ة نقط�ة الدع�م الفن�ي
واإلسناد يف طرطوس والقاعدة الجوية
املؤقتة يف الالذقية.
جدي�ر بالذك�ر ،أن مجل�س االتحاد
ال�رويس كان ق�د ف�وّض األربع�اء
وباإلجم�اع الرئي�س فالديمير بوتين
اس�تخدام القوات املس�لحة الروس�ية
خ�ارج أرايض البلاد .وأعلن�ت وزارة
الدف�اع الروس�ية على لس�ان الل�واء
إيغور كوناش�ينكوف املتحدث الرسمي
باس�مها يف أعق�اب ص�دور التفويض
بدء عملية عس�كرية جوية يف س�وريا
تس�تهدف عن�ارص جماع�ة «داعش»
اإلرهابية ومواقعها.

تحالف أمريكا :وقف فوري أو
ضرب مناطق دون أخرى!!

وانتق�دت دو ُل التحال�ف ال�دويل
العملي�ات العس�كرية الروس�ية يف
سوريا ،ووصفتها بأنها «تصعيد إضايف
للصراع ولن تعمل س�وى على تغذية
التطرف».
ودع�ا االئتلاف الوطن�ي الس�وري
املجتم�ع ال�دويل إىل إدانة م�ا وصفه بـ
«ع�دوان روس�يا غير القانون�ي على
س�وريا» .وحذر من أن روس�يا س�وف

يطالها «تبعات» تدخلها العس�كري يف
األزمة السورية.
ودع�ت تركي�ا والوالي�ات املتح�دة
وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وحلفاؤها يف
دول الخليج ،يف بيان مشرتك ،روسيا إىل
وقف رضباتها الجوية «ضد املعارضني
الس�وريني والرتكيز على رضب تنظيم
الدولة اإلسلامية» ،معبرة عن «القلق
العمي�ق» .وج�اء يف البي�ان «نعبر عن
القل�ق العميق فيما يخ�ص التعزيزات
العس�كرية الروس�ية يف س�وريا
وخصوصا ً الرضبات الجوية الروس�ية
يف حماة وحمص وإدل�ب منذ البارحة،
والت�ي أدت إىل س�قوط ضحايا مدنيني
ولم تستهدف «داعش».

المقاتالت الروسية تدمر مواقع
مهمة لـ «داعش»

دمرت املقاتلات الروس�ية الجمعة
قاعدة ونقطة س�يطرة وورشة لصنع
املتفج�رات تابعة لتنظي�م «داعش» يف
سوريا.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م
وزارة الدف�اع الروس�ية ،الل�واء إيغور
كوناشينكوف إن تدمري قاعدة األسلحة
يف مع�رة النعم�ان يف ريف إدلب أس�فر
ع�ن احرتاق أكث�ر من  10وح�دات من
املعدات ،بما فيها عربات مشاة قتالية.
كم�ا دم�رت املقاتلات الروس�ية
بالكامل ورشة كبرية لصنع املتفجرات
اليدوية ،إذ بني اللواء كوناش�ينكوف أن
«طائ�رات هجومية روس�ية من طراز
«س�و »-25دمرت بالكام�ل يف منطقة
مع�رة النعم�ان بري�ف إدل�ب ورش�ة

كبرية إلنتاج القنابل العبوات الناس�فة
اليدوية كانت مموهة عىل شكل معمل
أسطوانات غاز».
ون�وه إىل أن�ه بواس�طة الرضب�ات
الدقيقة ،الت�ي نفذتها طائرات القاذفة
«س�و 24 -إم» والطائ�رات الهجومي�ة
«س�و »-25يف منطقة قريب�ة من بلدة
«خان شيخون» يف ريف إدلب ،تم تدمري
نقطة سيطرة للتنظيم.
ويس�يطر تنظيم «داعش» عىل عدد
من الس�دود واملواقع يف محافظة الرقة
الش�مالية ،املعق�ل الرئي�س للتنظي�م
اإلرهابي منذ عام .۲۰۱۳

السعودية تعارض الضربات ضد
«داعش»

وطالب�ت الس�عودية روس�يا بوقف
رضباتها الجوية ضد جماعة «داعش»
اإلرهابية يف سوريا.
ويف كلم�ة ألقاها بمقر األمم املتحدة
يف نيوي�ورك ،زع�م مندوب الس�عودية
يف األم�م املتحدة عب�د الل�ه املعلمي أن
رضب�ات روس�يا الجوي�ة يف س�وريا
أوقع�ت ضحاي�ا م�ن املدنيين (يعني
مقاتيل «داعش»).
وعّب�رّ املعلم�ي ،ال�ذي تدع�م بالده
الجماعات املس�لحة يف س�وريا ولعبت
دورا ً كبيرا ً يف تجيي�ش التكفرييين
وإرس�الهم إىل س�وريا لقت�ال الدول�ة
الس�ورية وإس�قاط حكوم�ة الرئيس
بش�ار األس�د ،عرب ع�ن «قلق�ه البالغ
تجاه العمليات العس�كرية التي قامت
بها القوات الروس�ية يف حماة وحمص
اليوم».

يف مفاج�أة م�ن العيار الثقيل تكش�ف حجم كارث�ة تدافع
الحجيج بمشعر «منى» يف أول أيام عيد األضحى املبارك ،وكذب
األرقام الرس�مية الت�ي تم إعالنها عن ع�دد القتىل واملصابني..
نرشت صفحة الجالية املرصية بالس�عودية عىل موقع «فيس
بوك» ،وثائق وكشوفا ً بأعداد  1000حاج مجهويل الهوية ضمن
ضحايا الحادث.
ورغم إعالن الس�لطات الس�عودية أن ضحايا حادث تدافع
الحجاج بمش�عر «من�ى» بلغ  769قتيلاً و 943مصاباً ،إال أن
املفاج�أة فجرتها كش�وف الضحايا املجهولني الت�ي أصدرتها
الس�لطات الس�عودية نفس�ها– بحس�ب صفح�ة الجالي�ة
املرصية -منذ أقل من يومني.
ونشر موق�ع «ش�ؤون خليجية» الكش�وف الت�ي نرشتها
صفحة الجالية املرصية بالس�عودية على موقع «فيس بوك»،
وتوضح أن عدد الضحايا املجهولني وصل إىل  1000قتيل ،وهي
الكش�وف التي تظهر فيه�ا أختام وزارة الداخلية الس�عودية-
هيئ�ة األمن العام– وح�دة األدلة الجنائي�ة– بمجمع الطوارئ
واألعمال للحج.
وأثار التناقض بني الرقم املع َلن من قبل السلطات السعودية،
ورقم الضحاي�ا املجهولني الذي تناقلته الكش�وف ممن أُجري
له�م تحلي�ل ال�ـ ،DNAوتم تصوي�ر الجثم�ان والحصول عىل
بصمته لحني التعرف عليهم ..أثار تس�اؤالت كثرية حول الرقم
الحقيقي للضحايا ،وهل بالفعل تخطي األلفي ضحية بحسب
أرقام غري رسمية.
وتأت�ي تلك األرقام وس�ط اتهامات عدي�دة وجهت للمملكة
بش�أن إخف�اء العدد الحقيق�ي للضحاي�ا ،أبرزه�ا االتهامات
اإليرانية بش�أن وص�ول عدد الضحايا ألكثر م�ن  4آالف حاج،
كم�ا أعلنت «منظمة الح�ج والزيارة اإليراني�ة» اليوم ،أن عدد
ضحاياه�ا من الحجاج بحادث التداف�ع يف منى ارتفع إىل 464
حاجاً.
يف اإلط�ار نفس�ه أكدت ش�هادات لدبلوماس�يني م�ن دول
مختلفة حرضوا موس�م الحج ،وفقا ً ملا نرشته شبكة «،»BBC
أنهم شاهدوا جثثا ً تخطت األلف لضحايا حادث منى.
ورفض عدد من الدبلوماس�يني األجانب بالس�عودية قبول
األرقام التي أعلنتها السلطات السعودية ،لشبكة «بي بي يس»
اإلخباري�ة ،مؤكدين وجود دالئل عىل ع�دم دقتها ،حيث أكد أبا
ياكوب�و ،وهو مس�ؤول الحج من مدينة كان�و يف نيجرييا ،أنه
توجه إىل جدة حيث حفظت جثث املوتى ،مضيفا ً أنه شاهد 14
ش�احنة محملة بالجثث قدمت للمدين�ة ،وأنه رأى  1075جثة
وهي تنقل من  10ش�احنات إىل املشارح ،وبقي أربع شاحنات
وقتها لم تفرغ من حمولتها.
كم�ا نقل�ت الـ»ب�ي ب�ي يس» ع�ن دبلوماس�يني هن�ود،
وباكس�تانيني ،وإندونيس�يني ش�اهدوا ص�ور متوفين يقدر
عددهم بـ 1100حاج.
وقال وزير الخارجية الهندي ،سوش�ما س�وارج ،يف تغريدة
على موقع «تويرت»« :إن الس�لطات الس�عودية أظهرت 1090
صورة للموتى».
وردت الس�لطات الس�عودية على تل�ك التأكي�دات ب�أن
الدبلوماس�يني خلطوا بني صور حادث من�ى وحادث الرافعة،
والتي تخطى عدد ضحاياها الـ 100ضحية.
وعلى الرغم من إرصار الس�لطات الس�عودية على أن عدد
الضحاي�ا لم يتخ�ط الـ ،769إال أنه من الواض�ح أن العدد أكرب
بكثير مما أعلن�ت ،وهو ما تؤكده كش�وف الحج�اج مجهويل
الهوية.

�ألفا �صاروخ تنتظر الأوامر ل�ضرب ال�سعودية

الرئيس اإليراني :سنستخدم القوة إذا لزم األمر ..وجعفري :جاهزون لرد سريع وحازم ضد آل سعود
 -خاص:

ُ
رئي�س الجمهورية اإلسلامية اإليرانية
أك�د
الشيخ حس�ن روحاني أن اإليرانيني لن يتنازلوا
عن دماء أعزائهم الذين سقطوا يف كارثة منى.
ق�ال يف كلم�ة ل�ه أثن�اء مراس�م اس�تقبال
الدفع�ة األوىل م�ن جثامني ضحاي�ا كارثة منى
والتي حرضها رؤس�اء الس�لطات الثالث وكبار
مس�ؤويل البالد يف مطار طه�ران :إن اللغة التي
تس�تخدمها الحكومة اإليرانية ازاء هذه الكارثة
هي لغة األخ�وة واألدب والدبلوماس�ية لكن إذا

لزم األمر نستخدم لغة القوة.
وَأكد روحاني عىل رضورة كش�ف الحقيقة
يف ه�ذا الح�ادث األليم وتش�كيل لجن�ة تقيص
الحقائق ،مبديا ً ش�كره لقائد الثورة اإلسلامية
عىل حكمته وموقفه املقتدر يف هذا الخصوص.
وتضمنت الدفع�ة األوىل من جثامني ضحايا
حادثة التدافع يف مش�عر منى جثامني  104من
الحج�اج اإليرانيني من أص�ل  464إيرانيا ً قضوا
يف الكارثة.
وق�ال العمي�د مرتضى قربان�ي ،رئي�س
مؤسس�ة متاح�ف الث�ورة اإليراني�ة :إن ألف�ي
ص�اروخ جاهزة لرضب األرايض الس�عودية إذا

أصدر مرشد الثورة أوامره بالتنفيذ.
ولف�ت إىل أن “خطوط دف�اع الثورة اإليرانية
بات�ت اليوم يف اليمن وس�وريا والع�راق ولبنان،
ونحن عىل أهبة االستعداد لتطبيق أوامر املرشد
خامنئ�ي ،للتحرك يف أي مكان ألنه هو من يقود
هذه البلاد والث�ورة وألنه ممثل اإلم�ام املهدي
املنتظر يف العالم”.
وأعل�ن الل�واء جعف�ري قائد ح�رس الثورة
اإلسلامية يف ترصيحات له الس�بت عىل هامش
اجتماع مقر قيادة خاتم األنبياء (صىل الله عليه
وآله) البحري ،أن قوات حرس الثورة اإلسالمية
وظف�ت جميع امكانياته�ا للتحضري لرد رسيع

وح�ازم عىل فاجعة منى وارغام آل س�عود عىل
تحمل مس�ؤولياتهم فضال عن استيفاء حقوق
الحجاج اإليرانيني ،وانها تنتظر األوامر.
وتاب�ع قائلاً :إن ق�وات ح�رس الث�ورة
اإلسلامية مس�تعدة بكام�ل قوته�ا واقتدارها
للقيام بأية خطوة يف أي زمان ومكان دفاعا عن
عزة وكرامة املس�لمني الس�يما الشعب اإليراني
الث�وري يف مواجه�ة حكام آل س�عود الجائرين
الجهلة ،واالنتقام منهم لجريمتهم الرهيبة.
وأشار قائد حرس الثورة اإلسالمية إىل جرائم
وخبث آل س�عود ضد العالم اإلسلامي مرصحا
بالق�ول :أن العالم اإلسلامي س�ئم م�ن خيانة

وجه�ل آل س�عود واجراءات�ه التعس�فية ،مثل
قتل الش�عب اليمني وتهجري الش�عب الس�وري
االبي وقمع الش�عب البحرين�ي وعمليات القتل
الطائفي�ة التي يرتكبها يف العراق إلثارة النعرات
الطائفية ودعمه لإلرهاب ،وانهم س�يذوبون يف
غضب املسلمني قريباً.
يُذكر أن مرش�د الث�ورة اإلسلامية اإليرانية
الس�يد علي خامئن�ي ه�دّد “الس�عودية ب�رد
ق�اس” ،يف خطوة غري مس�بوقة ،كم�ا أن نائب
رئي�س هيئة األركان يف الجي�ش اإليراني قال إن
بلادَه مس�تعدة لتنفيذ عمليات عس�كرية ضد
السعودية.

األخيرة
تابعوا قناة

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

تابعوا قناة المسيرة على القمر الروسي إكسبرس إي إم 44
التردد 11062 :عمودي معدل ترميز 6500 :معدل التصحيح4/3 :

كلمــــــة أخـــــيرة

باب المندب يكشف
حقيقة العدوان!!
أحمد داود
تكش�ف الحقائ�ق م�ن يوم
إىل آخ�ر ح�ول أه�داف العدوان
الس�عودي األمريكي عىل بالدنا،
فرضاوة الهجم�ات وإطالة أمد
العدوان لي�س لها عالقة بإعادة
رشعية ه�ادي أو حكومة بحاح
وإنم�ا له�ا عالق�ة يف خ�روج
اليمن ع�ن الوصاي�ة األمريكية
اإلرسائيلي�ة الس�عودية وذل�ك
بانتصار الشعب اليمني يف ثورة
 21سبتمرب التي استطاعت إزاحة
قوى الفساد والعمالة واالرتهان للخارج.
ولو عدنا قليالً بذاكرتنا إىل قبل  21س�بتمرب  2014فس�نرى
أن الحاك�م الفعيل لليمن لي�س هادي وإنما الس�فري األمريكي
«فريس�تاين» وهو املس�يطر عىل القرار الس�يايس اليمني لدى
الرئي�س أو الحكومة وال يمكن تمرير أي قرار دون املوافقة من
«فريستاين» السفري األمريكي.
وخلال تل�ك الس�نوات كان الس�فري األمريك�ي والس�فري
السعودي يتحركان كحكام فعليني لليمن وبشكل علني لخدمة
مش�اريعهم ،فكانت قاعدة العند الجوية أهم املواقع يف املنطقة
قاعدة عس�كرية للمارينز األمريكي ،كما حرص األمريكان عىل
أن تك�ون املواقع االستراتيجية تح�ت س�يطرتهم فعملوا عىل
إنش�اء رصيف عائ�م وكارس األم�واج يف منطقة خ�ور عمرية،
بمحافظ�ة لحج الذي يبعد عن باب املن�دب  75كيلو مرتاً ،وهو
عبارة عن رشيط س�احيل خال من الس�كان ،حي�ث أعلن فيلق
مهنديس الجيش األمريكي بمنطقة الرشق األوسط عن مناقصة
لتنفيذ مرشوع الرصيف يف حينه ،وأدخلت أمريكا أكث َر من 500
جن�دي أمريكي م�ن املارينز إىل «شيراتون» ،بينم�ا كان مطار
صنعاء الدويل يس�تقبل بش�كل ش�به يومي طائرات عس�كرية
أمريكية وال أحد يجرؤ من املوظفني عىل تفتيشها.
إذن كان األمريك�ي والس�عودي هما املس�يطرين عىل القرار
الس�يايس يف اليم�ن واملتحكمين فيه بمس�اعدة قوى الفس�اد
والعمال�ة واالرته�ان إىل أن ج�اءت ث�ورة  21س�بتمرب وغّي�رّ ت
املعادلة ،حيث أصبح الشعب اليمني هو صاحب القرار الفعيل يف
اليمن وليس سواه ،وأصبح التحرك األمريكي غريَ مجدٍ ،والقرار
يف البل�د هو س�يادي م�ن الدرج�ة األوىل والطائ�رات األمريكية
كبقية طائ�رات العالم تخضع للتفتيش وفقا ً لإلجراءات املتبعة
يف أيٍّ من مطارات العالم.
اآلن تتضح الص�ورة ،فأمريكا وإرسائيل والس�عودية جلبوا
العدوان كمحاولة إلعادة مصالحهم التي فقدوها بسبب الثورة،
واملعارك التي تدور حاليا ً يف باب املندب هي بمشاركة إرسائيلية
مب�ارشة وبإرشاف أمريكي مبارش عىل ه�ذه العملية ،فالقيادة
املشرتكة للجيش واللجان الش�عبية رصدت مشاركة إرسائيلية
مب�ارشة يف الهجوم الربي والبحري والجوي باتجاه منطقة باب
املندب وبإرشاف أمريكي مبارش عىل هذه العملية.
وللتأكي�د عىل أن م�ا يحد ُ
ُث هو أمريك�ي إرسائييل هو الذعر
والقل�ق اإلرسائييل مما يدور يف منطقة ب�اب املندب ،حيث ألقى
رئي�س أركان الجيش اإلرسائييل بني غانتس محارضة يف معهد
واش�طن للسياس�ة ،وطال�ب فيها باالبتع�اد عن القلق بش�أن
توقي�ع االتفاق الن�ووي مع إيران ،معتربا ً أن�ه أنقذ إرسائيل من
حرب ،أي أنه ال رضورة للدخول يف حالة هسترييا.
وذه�ب الرج�ل إىل أبع�د م�ن ذل�ك حين أظه�ر أن الكي�ان
الصهيون�ي أكثر ما يقلق�ه هذه األيام هو ب�اب املندب والطرق
البحري�ة األخ�رى ،إذ أنه�ا «أش�د إقالقا ً م�ن الربنام�ج النووي
اإليران�ي” وأن إرسائيل بحاجة إىل أن تس�أل نفس�ها عن ماهية
الطريقة الدفاعية التي س�تكون لديها يف مواجهة مستقبل غري
معروف ،مشيدا ً بالدعم األمريكي غري املحدود واالستثنائي الذي
عرضت�ه الواليات املتحدة على إرسائيل ،من أج�ل الحفاظ عىل
تفوّقها العسكري النوعي يف املنطقة.
إذا ً ال هادي وال بحاح هما املقياس لدى الس�عودية وأمريكا،
والحنني إىل املايض واالس�تئثار بالقرار السيادي لليمن هو الذي
تجاز ُ
ف ب�كل مغامراتها
يجع�ل تحالف الع�دوان بقيادة أمريكا
ِ
للع�ودة من جديد إىل ما قبل  2014وإعادة عمالئها من جديد إىل
كرايس الطاعة واالنحناء.

( ددعلالاا ينثإلاا نينثإلاثإلا  5نينثإلالا  5نينثإلاثإلالا

العدوان بين االنكسار واالنتحار
أبو مالك الفيشي
م�ا يجري م�ن أح�داث منذُ
القرن املايض ه�و بك ّل وضوح
ً
لقيطة تس�مّ ي
أن ُهن�اك أرس ًة
ً
ً
َ
ودول�ة ،قامت
مملكة
نفس�ها
على دم�اء وأشلاء الس�كان
األصليين م�ن أبن�اء نج�د
والحج�از وجي�زان وعسير
ونج�ران ،ككي�ان توسُّ�عي
وط�ارئ ،ومدع�وم وم�زروع
ومف�روض بالق�وّة م�ن
االستكبار العاملي ،ومنذ نشأتها
ص�ادرت ُه َ
وي�ة الس�كان األصليين وثقافتَه�م
َ
وتَ
ـأريخه�م وأس�ماءَهم ،وفرض�ت ثقافتَه�ا
واسمَها كأُرسة عليهم.
واس�تمرارا ً يف مشروع توسُّ�عها كمحمي�ة
ً
خدمة ألمريكا وإرسائيل ش�نّت عُ ـ ْدوَانا ً
أمريكية
غاش�ما ً وظاملا ً لتدمري وغزو واحتلال الـيَـمَـن،
وبتوجيه�ات ودعم وتغطي�ة أمريكية صهيونية،
ً
وبامل�ال حش�دت بجانبه�ا دوال ً وجيوش�ا ً
عربية
وإسالمية ومرتزقتها وطابورها الخامس يف داخل
الـيَـمَـن الذي فرضتهم عىل الشعب كحُ ّكــام يف
بداي�ة العقد الحايل ،وهي كانت تدعمهم منذ قيام
ثورة سبتمرب األوىل وتح ّركهم ضد الدولة والشعب
والجيش والثورة.
وم�ا ح�دث م�ن قت�ل وع� ْزل وط�رد رؤس�اء
واغتي�االت لرم�وز وث�وار وأح�رار الـيَـمَـن منذ
الس�تينيات إىل ما قبل ش�ن عاصف�ة غدرها هي
م�ن صنعته�ا عرب مرتزقته�ا ،ويف ثورة س�بتمرب
الثاني�ة طردهم الش�عبُ فهربوا الري�اض ،وبهذا
كان�وا جزءا ً م�ن العُ ـ ْدوَان بوض�وح وكانوا جزءا ً
منه لعقود م�ن تحت الطاولة ،بع� َد هذه املقدمة
نصل إىل التايل:
 -لم تكن الس�عودية تدع ُم الـيَـمَـ َن ال ش�عبا ً

ً
دول�ة ،ب�ل كان�ت تدع�م
وال
مرتزقتَه�ا الذي�ن يتبعونه�ا
ثقافيا ً وسياسيا ً وأمنياً.
 ه�ي مَ�ن تنف�ذ ُكـ� َّل ماح�دث م�ن قت�ل واغتي�االت
وح�روب داخلي�ة ،وتح�ول
دون قي�ام دول�ة قوية وجيش
ومجتمع قوي يف الـيَـمَـن عرب
مرتزقته�ا ،وه�ي م�ن طعنت
وتآم�رت عىل وَح�دة الـيَـمَـن
وال زال�ت عرب محاول�ة ف ْرض
األقاليم الس�بعة الت�ي هي لُبُّ
أهداف العُ ـ ْدوَان اليوم.
 لي�س هناك حربٌ داخلي�ة يف الـيَـمَـن اليوم،ب�ل هن�اك عُ ـ� ْدوَا ٌن للأُرسة الس�عودية الحاكم�ة
ومَن حش�دت إىل جنبه�ا بالرتغي�ب والرتهيب من
دول وجي�وش ومرتزقته�ا الذين طردهم الش�عبُ
يف س�بتمرب الثاني�ة ،حت�ى املواجه�ات يف الجبهات
الداخلي�ة كمأرب وتعز واملحافظ�ات الجنوبية هي
جز ٌء من مقاومة املعتدين ُ
والغزاة بدليل أنهم خلي ٌ
ط
من السعوديني واﻹماراتيني ومرتزقتهم املحليني.
هذا العُ ـ ْدوَا ُن مس�تم ٌّر من أكثر من نصف عام
ودولة وب ً
ً
عىل الـيَـمَـن شعبا ً وجيش�ا ً وأرضا ً
ُنية
ً
تحتية وتَـأريخا ً وحارضا ً ومستقبالً ،بل عُ ـ ْدوَا ٌن
على الحي�اة ب�ك ّل مقوم�ات ،ومن هن�ا يجب أن
َ
َ
َ
الطري�ق إىل الح ّل ووقف
لنع�رف
نعرف املش�كلة
العُ ـ� ْدوَان سياس�يا ً وعس�كريا ً وأمني�اً ،ونع�رف
مَ�ن نحاور وكيف نح�اور وكيف نق�اوم ونص ُم ُد
وننترص عس�كريا ً وسياس�يا ً وأمنيا ً وإعالمياً ،بل
كيف نس�تكم ُل املقاومة والصمود واالنتصار؛ ألن
العُ ـ� ْدوَان قد خسر وانكرس حتى الي�وم ووصل
إىل نهاي�ة طري�ق ُ
الخسران واالن ْ َ
كس�ـار ،وه�و
الي�وم عىل حافة الهاوية ،فإما أن يقِ َّر بخس�ارته
َ
وان ْ َ
ويعترف بالواق�ع ويتعام� َل مع�ه
كس�ـاره
َ
ويوقف عُ ـ ْدوَانَه الهمجي أو يقفز وينتحر.

السعودية قريب ًا
علي جاحز
ُ
السعودية أَن تع ِز َل الـيَــمَــ َن
حاوَلَت
َ
وَتص� ّورَه َ
كخ َط ٍر عىل المنطق�ة واألمْــن
القوم�ي العرب�ي فوجدت نفسَ �ها تس�ي ُر
باتجاه العُزلة؛ بكونها هي الخطر عىل امن
المنطق�ة وَالعال�م ،هي تدرك أنه�ا تغر َُق،
لكنها تكابر وَتريد أَن تغرق وهي تكابر..
م�ا فعلت�ه الس�عودية وتفعل�ه يف
الـيَــمَــ�ن وَس�وريا وَالع�راق وَليبي�ا،
وإصـرَارُه�ا على التعاطي باس�تهتار مع
ْ
نتائ�جَ وعواق�ب حادث�ة التداف�ع يف منى،
وتعامله�ا مع ُك ّل م�ا يجري حولَه�ا بلُغة
ً
معتمدة عىل سلطة المال وَرشاء
استعالئية
المواقف..
كل هذه العوامل ستضع السعودية َقريبا ً يف موضع المجرم الذي يكثر
الراغبون يف القصاص منه ،وحينها لن يس�تطي َع ُ
مالها أَن ينجيَها من ثأر
الشعوب التي تجرعت بسببها الويالت.
يف الغد القريب س�يج ُد نظا ُم آل س�عود و َُك ّل من سيقف معه من أنظمة
وتنظيم�ات أمام غضب العالم ،ويف حال تمكنت م�ن توريط قوىً عالمية
معها يف مواجَ هة قوىً أ ُ ْخــرَى فستشعل حربا ً ُكربى ستكون هي بال شك
أول من ستشويه نيرانها؛ ألنها أ َ ْكثَــر دولة يف العالم هشاشة وَضعفاً..
ال�ذي ال يقرأ ما تش�هده المنطق�ة وَالعالم من إرهاص�ات وَمخاضات
وَتداعيات بعيون منصفة لن يس�تطيع أَن يكتش�ف أَن السعودية هي من
يقف وراء ُك ّل تلك القضايا التي تش�غل االهتمام العالمي حالياً ،وَأهم تلك
الملفات هو داعش التي ليس�ت س�وى وباء انتجته الس�عودية ورعته وَال
ترص عىل رعايته ،إنه الوباء الذي حقنته يف أ َ ْكثَــر من دولة وَال تزال
تزال ُّ
ّ
تغذيه وَتحارب ُك ّل محاوالت عالجه..
الس�عودية ه�ي داع�ش الكبرى ،وَهي م�ن يم�وّل وَيصن�ع األزمات
وَاالشكاالت يف ُك ّل المنطقة وَالعالم..
ً
س�تتضح ه�ذه الحقيق�ة َقريبا ً ج�دا لمَن ل�م تتضح له ،وم�ن يتهرب
م�ن االعرتاف بهذه الحقيقة َ
َض ما س�يج ُد نفس�ه يواج�ه ما تواجهه
لغر ٍ
السعودية وسيربط مصيرُه بمصيرها.

اليمن تحت
الحصار!!

فضل أبو طالب
إن تدميرَ البُني�ة التحتي�ة ومن� َع دخ�ول املواد
َ
واس�تهداف ناقالت
الغذائية وَاملش�تقات النفطية
ً
بش�اعة عن املج�ازر اليومية
الغاز جريمة ال تق ُّل
ُ
ق�وات التحالف بحق أبناء الش�عب
الت�ي ترتكبها
الـيَــمَ ــني.
َ
َ
الحدي�ث ع�ن ه�ذا الحصار
نتجاهـ� ُل
فلم�اذا
الخانق والقاتل عىل أبناء الشعب الـيَــمَ ــني منذ
ستة أشهر جوا َ وبرا ً وبحراً؟!.
ً
فرص�ة خطري ًة للعدو
إن هذا التجاهل س�يمثّل
الس�تغالل آث�ار الحص�ار املأس�اوية على حي�اة
املواط�ن به�دف تألي�ب الن�اس وإث�ارة الف�وىض
ورصف األنظ�ار ع�ن املتس�بب الحقيق�ي به�ذه
املعاناة وتحويل االنتقام إىل األطراف الداخلية التي
تواجه العدوان!!.
ً
باإلضاف�ة إىل أن ذل�ك س�يتيحُ
فرص�ة للع�دو
ملحاول�ة التنصل عن كاف�ة التبعات اإلن ْ َ
ـس�ـانية
واأل َ ْ
خــلاَ قية والقانونية الناتجة عن هذا الحصار..

