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مأرب تحول احتفاالت الغزاة الزائفة إلى مأتم ودماء
جيش العدو يتكبد خسائر في األرواح والعتاد ويفشل في استعادة قريتي حامضة وقمر

إصابة بارجة عسكرية تابعة للعدوان بشكل مباشر

باب المندب خط أحمر

صورة تعبيرية الستهداف بارجة معادية في مضيق باب المندب

عملية نوعية ألبطال الجيش واللجان الشعبية..

وجهاء و�أعيان تعز ي�ستنكرون ا�ستهداف املنازل
ويطالبون ب�سرعة حماكمة املرتزقة واخلونة
تأمين سوق السويداء بمدينة ماوية
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وفد اللجنة الثورية العليا يجري لقاءات مع امل�س�ؤولني يف طهران

رئيس الوفد :مقاومة العدوان ستستمر ما دام هنالك يمني واحد قادر على حمل السالح

أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني :القصف السعودي للمناطق السكنية باليمن هدفه اإلبادة الجماعية
 -خاص:

أجرى وف� ُد اللجنة الثورية العلي�ا ،عدة لقاءات
هام�ة يف العاصم�ة اإليراني�ة طهران ،بع�د قدومه
م�ن بريوت ،يف إطار جولة عربي�ة وإقليمية ودولية
يجريه�ا الوف�د يف إطار جهوده الت�ي تنصب ضمن
جه�ود وق�ف الع�دوان على اليمن ورف�ع الحصار
املفروض عليه.
الوفد املكون من األس�تاذ ناي�ف القانص رئيس
الوفد واألستاذ محمد املقالح والدكتور عبدالرحمن
مختار واألس�تاذة ابتسام الحمدي واألستاذة علياء
الش�عبي أج�روا يوم أم�س عد َة لق�اءات هامة مع
مسؤولني إيرانيني ولقاءات إعالمية لوسائل عربية
وأجنبية.
وكان�ت أبرز اللق�اءات ذلك الذي ج�رى بني وفد
اللجن�ة وأمين عام املجل�س األعىل لألم�ن القومي
اإليران�ي عيل ش�مخاني وكذلك التق�ى الوفد مدير

مكت�ب قائ�د الث�ورة اإلسلامية للش�ئون الدولية
الش�يخ القم�ي ورئي�س لجن�ة الدف�اع واألم�ن يف
مجلس الش�ورى اإلسلامي عالء الدين بورجوردي
ومستش�ار مجلس الش�ورى اإلسلامي للش�ؤون
الخارجية حسني شيخ اإلسالم.
وقال�ت وكالة أنب�اء فارس إن ش�مخاني ولدى
اس�تقباله وف�د اللجنة أش�ار إىل جرائم الس�عودية
التي ال س�ابق له�ا يف عدوانها عىل اليم�ن .وقال إن
استهداف املناطق الس�كنية واملستشفيات واملراكز
الخدمية وقتل النس�اء واألطف�ال األبرياء إىل جانب
الحصار الالإنس�اني املفروض عىل الش�عب اليمني
مث�ال ب�ارز لجرائم الح�رب ويج�ب أن يواجه ذلك
باحتجاج ُك ّل الضمائر الحية واملنظمات الدولية.
وانتقد ش�مخاني بشدة وس�ائل اإلعالم التابعة
لنظ�ام الهيمنة التي تجاهل�ت ُك ّل املبادئ والثوابت
املهنية واألخالقية واإلنس�انية يف اإلعالم املحايد من
خالل عدم تس�ليط الضوء عىل الجرائم الس�عودية
غري املس�بوقة ضد الش�عب اليمني املظلوم ،مؤكدا ً

أن استخدام الحكومة السعودية لألسلحة الحاوية
للغازات الس�امة واملس�ببة لألم�راض يف الهجمات
الجوي�ة والصاروخية عىل املناطق الس�كنية يهدف
لإلبادة الجماعي�ة والقضاء عىل املقاومة املرشوعة
للشعب اليمني الباسل.
وبحس�ب الوكالة فق�د قدم رئيس وف�د اللجنة
خالل اللق�اء عرضا ً ألح�دث التطورات السياس�ية
وامليداني�ة يف اليم�ن ،مش�يدا ً بالدعم املس�تمر من
الجمهوري�ة اإلسلامية اإليرانية للش�عب اليمني،
ومنتقدا ً صمت املحافل الدولية تجاه جرائم النظام
السعودي وقال :إن املقاومة أمام العدوان ستستمر
ما دام هنالك يمني واحد قادر عىل حمل السالح.
وأش�ار إىل إ َرادَة قادة ثورة اليم�ن إلنهاء األزمة
عبرَ الحوار اليمني اليمني ،داعيا ً الدول التي تعتزم
مساعَ دة الشعب اليمني إىل توظيف طاقاتها إلنهاء
نزي�ف الدم واملج�ازر بحق األبرياء وانتهاج الس�بل
السياسية.

وجهاء و�أعيان تعز ي�ستنكرون ا�ستهداف املنازل ويطالبون ب�سرعة حماكمة املرتزقة واخلونة

تأمين سوق السويداء بمدينة ماوية ومصرع  3من قيادات داعش
 -خاص:

ُ
ّ
أبط�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبية،
تمك�ن
ي�وم أمس األربعاء ،من تأمين س�وق الس�ويداء
بمدين�ة ماوي�ة بمحافظة تعز بع�د دحر عنارص
القاع�دة ومرتزق�ة الع�دوان وتمكن�وا من أرس
أح�د المرتزق�ة ويدعى عاطف الكرب�ي .وقالت
مص�ادر محلي�ة بالمحافظ�ة لصحيف�ة «صدى
المس�يرة» إن ق�وات الجيش واللجان الش�عبية
ً
محاولة لقوات الغزو لدخول مدينة تعز
أحبطت
ً
من منطقة المُسيمير بمحافظة لحج ،مضيفة أن
ق�وات الجيش واللجان داهم�ت أوكار الدواعش
ومُرتزق�ة الع�دوان يف منطقة الس�ويداء ماوية
بعد قيامهم بعم�ل كمين لقوات الجيش واللجان
الش�عبية الت�ي كان�ت متجه�ة نحو الس�ويداء،
ويف عملي�ة المُداهم�ة ت�م قتل ثالثة م�ن قيادات

الدواعش وتحرير الجنود المُختطفين يف الكمين.
وش�هدت مدينة تعز تحليق�ا ً مكثفا ً للطيران
ي�وم أمس ،كما ش�ن غارات عدي�دة عىل مناطق
متفرقة من المدينة من بينها الجحملية ،ومنطقة
ُ
قص�ف منطقة
المخ�اء والوازعي�ة ،حي�ث ت�م
الوازعية بعرش غارات وسبع غارات عىل منطقة
َ
الطريق العام ومناطق نائية.
المخاء استهدفت
وكان�ت ق�وات الجيش واللجان الش�عبية قد
تمكن�ت األس�بوع الفائ�ت م�ن تطهي�ر منطقة
الوازعي�ة ومنذ يومي�ن تم مط�اردة فلولهم إىل
منطقة الرويس بالقرب من لحج بعد استكمالها
الس�يطرة عىل جبه�ة الضب�اب ،وبذل�ك تكون
قد أحكم�ت الطوق عىل جي�وب المُرتزقة داخل
المدينة ،وأمّنت المدينة من أية محاولة غزو من
منطقة المخاء.
من جانب آخ�ر صدت قواتُ الجيش واللجان

الش�عبية هذا األس�بوع أكثر من سبع محاوالت
للس�يطرة عىل باب المن�دب ،وكانت معظم هذه
المح�اوالت قادم�ة من منطق�ة العريض ورأس
الغارة التابعة لمحافظة لحج.
َ
أبط�ال الجي�ش
وبحس�ب المص�ادر ف�إن
واللج�ان الش�عبية متواج�دون يف منطق�ة باب
َ
صحة لألنباء عن السيطرة عليه من
المندب ،وال
قب�ل قوات الغ�زو ،حيث ال تزال ق�واتُ الجيش
واللج�ان الش�عبية تس�يطر على ُك ّل الرشي�ط
الجبيل المحيط لباب المن�دب من محافظة تعز،
الس�قية
و ُتس�يطر بالق�وة النارية على منطقة ُّ
التابع�ة لمحافظة لحج ،وأقرب مُعس�كر لقوات
العدوان هو مُعس�كر خور عميرة ويبعُد مسافة
 60كيلو مرتا ً عن باب المندب.
ُ
طي�ران الع�دوان ق�د قصف ع�ددا ً من
وكان
المنازل يف ح�ي الجحملية وهي :منازل الظفري،

ود .رش�اد العليم�ي وعبدِالب�اري الجُ ني�د ،ود.
نجيب مهيوب طبيبٌ يف مستشفى الثورة ،ومحمد
عبداللـ�ه صال�ح ،وَش�وقي اليوس�في رئي�س
صحيفة (نبأ) وَمنزل العميد مهدي مقولة.
ويف ش�أن مُتص�ل اس�تنكر وجه�اء وأعيان
تع�ز اس�تهداف الع�دوان ومرتزقته للمش�ايخ
والوجاه�ات ومنازله�م يف المحافظ�ة ،يف
موق�ف تضامُن�ي ،معلني�ن أن مصيرَهم واحد
واس�تهداف أحده�م ه�و اس�تهداف للجمي�ع،
َ
محاكمة المرتزق�ة والخونة،
مطالبي�ن برسع�ة
جاء ذلك يف بيان ص�ادر عن المجلس التضامُني
للوجاهات االجتماعية ومشايخ وأعيان ووُجهاء
محافظ�ة تع�ز ،عق�بَ إق�دام طي�ران العدوان
بقصف واس�تهدف منزل الشخصية االجتماعية
المعروف�ة باتزانه�ا وعقالنيتها الش�يخ العميد
فيصل البحر رئيس اللجنة األمنية بالمحافظة.

 150قتي ًال و 400جريح يف �صفوف العدو بينهم جنل ال�شدادي ح�صيلة يومني من املعارك يف م�أرب

تطهير مناطق واسعة وحصار مجاميع المرتزقة في كوفل والتبة الحمراء
 -خاص:

تمك�ن أبط�ا ُل الجي�ش واللج�ان
الش�عبية بمحافظ�ة مأرب م�ن دحر
قوات االحتلال واملرتزقة التابعني لهم
من ح�زب اإلصالح وعن�ارص القاعدة
م�ن أطراف مديري�ة رصواح وتأمينها
وتكبي�د العدو خس�ائ َر غري مس�بوقة
وقتل املئات من جنوده بعد اإليقاع بهم
يف مصيدة مُحكمة يف مديرية رصواح.
وتمكن املجاهدون من تطهري كافة
التباب املطلة بمعسكر كوفل والتمركز
فيه�ا رغ�م مح�اوالت العدو اليائس�ة
َ
الزح�ف باتجاه تباب
صباح يوم أمس
كوف�ل إال أنه ت�م كرس الزح�ف ولقي
مصارعَ هم يف تلك
العرشات من املرتزقة
ِ
املحاولة الفاشلة.
كم�ا ف�رض املجاه�دون حص�ارا ً
مطبقا ً عىل مجاميع املرتزقة يف أطراف
كوف�ل والتب�ة الحم�راء وس�ط قصف
مكث�ف لطائ�رات العدوان الس�عودي
األمريك�ي بلغت الخمسين غ�ارة عىل
منطق�ة رصواح إلنق�اذ املئ�ات م�ن
املرتزقة الواقعني تحت الحصار.
ورصح مصدر محيل لصدى املسرية

أن مجمو َع قتىل قوات الغزو واملرتزقة
يف مأرب خالل اليومني املاضيني تجاوز
الـ 150قتيالً و 400جريح وتم نقل ما
يزي�د عن  200جري�ح منهم عرب منفذ
الوديع�ة إىل الس�عودية لتلق�ي العالج
بواسطة سيارات إسعاف.
وترج�ح املصادر أن م�ن تم نقلهم
للعلاج هم ق�وات الغزو م�ن مختلف
الجنس�يات الخليجي�ة تاركني خلفهم
جرح�ى مرتزق�ة اإلصلاح والقاع�دة
للموت البطيء.
وتحدث�ت مص�ادر ع�ن انس�حاب
جُ زئ�ي لق�وات الع�دو الس�عودي
واإلماراتي بع َد القتل الذريع الذي لحق
بهم وفش�لهم يف تحقيق انجاز ميداني
وس�ط رضب�ات مس�ددة م�ن أبط�ال
اليمن ،كما كش�فت املص�اد ُر يف مأرب
عن مرصع نج�ل القي�ادي يف صفوف
العمالء اللواء عبدالرب الشدادي ضمن
جم�وع قتلى املرتزق�ة يف مع�ارك يوم
أمس.
وكان الجي�ش اليمن�ي واللج�ان
الش�عبية قد نصبوا ع�ددا ً من الكمائن
لعن�ارص الغزو واالحتلال ومرتزقتهم
يف ش�عاب وأودي�ة م�أرب ،موقعين
فيه�م خس�ائر فادح�ة ،بع�د أن عمد

أبطا ُل اليمن إىل تغيري قواعد االش�تباك
وفرض استراتيجية جديدة للمواجهة
يف املناط�ق الصحراوي�ة املكش�وفة
باملحافظة لتحييد سالح الجو املعادي،
حيث تم استدراجُ املحتلني واملرتزقة إىل
قلب شعاب وأودية مأرب وإحكام عدد
من الكمائن التكتيكي�ة لتلك املجاميع
واالنقض�اض عليه�ا وخلف�ت تل�ك
الكمائن املئات بني قتيل وجريح وفار.
كم�ا تحدث�ت مص�اد ُر ميدانية عن
أن انس�حابَ الجيش اليمن�ي واللجان
الش�عبية من الطلعة الحمراء ومحيط
رصواح واألرشاف ج�اء بطل�ب م�ن
س�كان املنطق�ة م�ن قبائ�ل األرشاف
لتجنيبه�م الخس�ائر يف األرواح
واملمتل�كات والقرى واملن�ازل واملزارع
التابعة لهم ج�راء غارات طريان العدو
ُ
تقصف البرش والحجر ،واستجاب
التي
الجي�ش واللج�ان الش�عبية بالفع�ل
ملطالب أبن�اء املنطقة بعد تأكيدات من
قبله�م ب�أن املرتزقة وق�وات االحتالل
التزموا بتحييد املناطق اآلهلة باملدنيني
املعارك إذا انس�حب الجيش منها وأنه
قد تم االتفاق معهم بهذا الشأن ،ولكن
رسع�ان م�ا انقل�ب املرتزق�ة بقي�ادة
س�لطان الع�رادة ،كم�ا ه�ي عادتهم،

عىل االتفاق وتقدمت مجاميع املرتزقة
لنهب بيوت أبن�اء األرشاف ومزارعهم
ومحاولة السيطرة عىل تلك املناطق.
ُ
عنده�ا َهــ�بَّ
الجي�ش واللج�ان
الش�عبية لنُرصة أبناء االرشاف وقاموا
بدح�ر جم�وع املرتزق�ة م�ن رصواح
وأغل�ب املناط�ق الت�ي تقدم�وا فيه�ا
وف�رض حصار على من تبق�ى منهم
يف التب�ة الحمراء وكوفل ،مبددين بذلك
أوهام العدو الزائفة يف تحقيق أي تقدم
يف جبهة املواجهة حتى ولو عرب الخداع
والنكث بالعهود.
كما اقتحم املدعو س�لطان العرادة
القي�ادي يف صفوف مرتزق�ة الرياض
ع�ن حزب اإلصالح ف�رع رشكة النفط
وقام بنهب مبلغ  430مليون ريال من
مقدرات أبناء الشعب اليمني ،يف صورة
تكش�ف واحدة من أقبح صور االرتزاق
التي وصل إليها عنارص حزب اإلصالح
املؤيد للعدوان عىل اليمن.
وأدان�ت رشك�ة النف�ط اليمني�ة
االعت�داء ال�ذي تع�رض ل�ه فرعه�ا يف
محافظة مأرب من قبل املدعو سلطان
الع�رادة واتهم�ت الرشك�ة الع�رادة يف
ً
نس�خة منه
بيان تلقت صدى املسيرة
باالعت�داء على مبن�ى الف�رع بمأرب

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

ونهب  430مليون ري�ال ،باإلضافة إىل
االس�تيالء عىل امل�واد البرتولية التابعة
للفرع ومنع توزيع املشتقات النفطية
عىل بقية املحافظات وحرمان الشعب
اليمني من ثرواته وتسويقها يف السوق
السوداء.
وح�اول العد ُو اصطن�ا َع انتصارات
زائف�ة عبر وس�ائل إعالم�ه يف األيام
القليل�ة املاضي�ة ل�درء الفش�ل الكبري
ال�ذي وص�ل إلي�ه ورف�ع معنوي�ات
أنصاره إال أنه رسعان ما انكشفت تلك
الكذبة واتض�ح أن حقيقة االحتفاالت
الت�ي زيّفها املرتزقة يف م�أرب لم تكن
إال نس�خة مك�ررة م�ن االنتص�ارات
ُ
املرتزق�ة يف
املزعوم�ة الت�ي ق�ام به�ا
محافظ�ة تع�ز وعلى رأس�هم املدعو
َ
كذبة
حم�ود املخاليف عندم�ا اختلق�وا
تحري�ر تعز وقاموا بس�حل وتش�ويه
األرسى يف الشوارع ،يف واحدة من أقبح
املظاه�ر الداعش�ية الت�ي ل�م تعرفها
البلاد من قب�ل ،واتضح بع�د ذلك أنها
ل�م تكن إال زوبعة إعالمي�ة يري ُد العدو
بها تسويق انتصارات وهمية لشعوبه
الت�ي بات�ت عالمات الس�خط واضحة
عليها جراء س�بعة أش�هر من الفشل
يف اليمن.

مدير التحرير:
أحمد داوود

�آل �سعود يوا�صلون ا�ستهداف
امل�ساجد حتت عباءة داع�ش
إستشهاد وإصابة 10
مواطنين في تفجير
إجرامي استهدف
جامع النور بصنعاء
 خاص:ٌ
ثالث�ة
استش�هد س�بعة مواطنين وأصي�ب
آخرون ،ج�راء تفجري انتح�اري بجامع النور يف
حي النهض�ة بالعاصمة صنعاء ،مس�اء الثالثاء
املايض.
وأوضح مصد ٌر أمني بأمانة العاصمة ،أن أحد
العن�ارص اإلجرامية فجّ ر نفس�ه يف الجامع وقت
صلاة املغرب ،مَ ـا أَدَّى إىل استش�هاد  7مواطنني
وإصابة  3آخرين.
ودع�ا املص�در األمن�ي ،املواطنين لضرورة
ّ
توخ�ي الحيط�ة والحذر وإبالغ األجه�زة األمنية
عن أية أجس�ام مش�بوهة أو عنارص يُشتبه بها
حفاظ�ا ً عىل سلامة األرواح واملمتل�كات العامة
َ
األمني�ة واللجان
والخاص�ة ،مؤك�دا ً أن األجهز َة
الشعبية لن تأل َو جُ هدا ً يف تنفيذ واجباتهم املناطة
بهم يف حفظ األمن واالستقرار والسكينة العامة
يف املجتمع.
وقال�ت مص�اد ُر إعالمية إن االنتح�اري الذي
استهدف املس�جد بحزام ناس�ف كان يرتدي زيا ً
عس�كريا ً وأعلن تنظي ُم «داعش» مسؤوليتَه عن
تنفي�ذ الهج�وم وأن االنتح�اري يُدع�ى أبو بكر
العمراني.
وأدان�ت وزارة األوق�اف واإلرش�اد ،بش�دة
التفجري االنتح�اري بجامع النور يف حي النهضة
بالعاصم�ة صنعاء ،مؤكدة يف بي�ان صادر عنها
أن هذه األعمال الوحش�ية تتناىف مع تعاليم وقيم
الدي�ن اإلسلامي الحنيف ،مش�ددة عىل رضورة
التمس�ك بوح�دة الص�ف والثق�ة بالل�ه وأن ُك ّل
املؤامرات التي تحاك ضد الوطن فاشلة ال محالة.
مكتب أوقاف محافظة صنعاء ،أدان الجريمة
اإلجرامية التي استهدفت املصلني يف جامع النور
بحي النهضة بأمانة العاصمة ،معتربا ً يف بيان له
أن «هذه الجريمة دليل واضح وإضايف عىل إرصار
قوى التطرف املدفوعة من العدوان السعودي عىل
استمرار إراقة الدماء اليمنية بدون وجه حق».
كم�ا أدان�ت قي�ادات محافظت�ي صع�دة
وذم�ار التفجير االنتحاري اإلجرام�ي ،واعتربت
أن اس�تمرا َر اس�تهداف بي�وت الل�ه م�ن خلال
التفجيرات االنتحارية والعُ بوات الناس�فة دلي ٌل
على أن الفكر الداعيش الذي تحمله تلك العنارص
املأجورة يلفظ أنفاسه يف اليمن.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

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

( ددعلالاا

تقارير 3

 سيمخلاا 8سيمخلامخلاأ  8سيمخلالاأ  8سيمخلامخلالا

عملية نوعية لأبطال اجلي�ش واللجان ال�شعبية..

إصابة بارجة عسكرية تابعة للعدوان بشكل مباشر في مضيق باب المندب
 -خاص:

ُ
الصاروخي�ة يف الجيش
أصاب�ت القو ُة
ً
بارجة
واللج�ان الش�عبية ،ي�وم أم�س،
ً
معادي�ة يف مضي�ق ب�اب املندب بش�كل
ّ
مب�ارش ،يف عملية نوعي�ة جديدة حققت
َ
هدفه�ا بدق�ة متناهي�ة ،م�ا يجع�ل من
جميع بارجات الع�دوان يف مرمى أبطال
الجيش واللجان الشعبية.
وكان�ت البارجات العس�كرية املعادية
التابع�ة للع�دوان قد ش�اركت وتش�ارك
يف قص�ف اليم�ن وحصارها من�ذ مطلع
الع�دوان يف  26م�ن م�ارس امل�ايض وَقد
تقدمت بارجات معادي�ة باتجاه مضيق
ب�اب املن�دب يف األي�ام القليل�ة املاضي�ة
لتغطية محاوالت تقدم فاشلة قامت بها
قوات الغزو بواسطة القصف الصاروخي
ضم�ن مس�اعي العدو اليائس�ة الحتالل
اليمن.
ُ
واس�تهداف بارج�ة معادية يف مضيق
باب املندب يعني نق َل املعركة إىل مستوى
ٍ
بعمليات اسرتاتيجية قادمة
جديد وينبئ
للجي�ش اليمن�ي واللجان الش�عبية أكثر

صورة تعبيرية الستهداف بارجة معادية بباب المندب
ُ
رئيس املجلس الس�يايس
إيالماً ،كما أكد
ألنصار الله صالح الصماد يف بيان له.
ويعتم�د اليمني�ون استراتيجيات

عسكرية أربكت العدو ،تعتمد عىل الصرب
االستراتيجي والتصعيد وف�ق معطيات
املعرك�ة وعنصر املفاج�أة ،األم�ر الذي

أبطال الجيش واللجان الشعبية يمنعون جيش
العدو من استحداث مواقع وتحصينات جديدة

جيزان :الجيش واللجان يباغتون تجمعًا آلليات وقوات العدو في موقع الرمضاء ومقتل وجرح عشرات الجنود
جيش العدو يتكبد خسائر في األرواح والعتاد ويفشل في استعادة قريتي حامضة وقمر
عسير :اقتحام وتفجير رقابة نشمة واالستيالء على أطقم وذخائر تركها العدو قبل فرار جنوده
 -خاص:

قام أبطا ُل الجيش واللجان الش�عبية بعملية
ناجح�ة باغت�ت تجمُّ ع�ا ً لق�وات وآلي�ات العدو
ِ
عرشات
الس�عودي العس�كرية بجيزان وخ ّلفت
ً
ومحرق�ة للدباب�ات
القتلى والجرح�ى منه�م
واآلليات.
وقال مصد ٌر عس�كري إن قو َة الرصد التابعة
للجيش واللجان رصدت تجمعا ً للقوات واآلليات
الس�عودية يف موق�ع الرمضاء العس�كري خلف
معس�كر الحثرية الواقع تحت س�يطرة الجيش
واللجان.
وَأض�اف أن الق�وة الصاروخي�ة واملدفعي�ة
قصفت التجمع بعشرات الصواريخ والقذائف،
ما أس�فر عن مقت�ل وجرح العشرات واحرتاق
ع�دد م�ن اآللي�ات ،فيما رص�د اإلعلام الحرب
مشاهد لتصاعد النريان واألدخنة من املوقع.
ويف جيزان أيضا ً دمرت قوات الجيش واللجان
آلية عس�كرية للعدو كانت تتمركز جنوب غرب
قرية حامضة الواقعة أيضا ً تحت سيطرة يمنية
مطلقة وش�هدت أمس األول محاولة س�عودية
الستعادتها وباءت بالفشل.
ولقي عدد من الجنود السعوديني مصارعهم
الثالث�اء امل�ايض يف ع�دة مح�اوالت للجي�ش
الس�عودي الس�تعادة قرى واقعة تحت سيطرة
الجيش واللجان الشعبية يف جيزان.
وق�ال مص�در عس�كري إن ع�دة دباب�ات
ومدرع�ات س�عودية مدعوم�ة بغط�اء ج�وي
تقدمت باتجاه قرى حامضة وقمر بجيزان وأن
وح�دات من الجي�ش واللجان الش�عبية تصدت
للمحاولتين واس�تهدفت آلي�ة عس�كرية غرب
قري�ة قم�ر ،م�ا أدى الحرتاقه�ا بم�ن فيها من
جنود.
ويف قرية حامضة قال املصدر إن اش�تباكات
ً
عنيف�ة حصلت عىل تخومه�ا وتم تدمري مدرعة
س�عودية بصاروخ من نقطة قريب�ة جدا ً منها
أدى النفجاره�ا وتطايرت أجس�اد أربعة جنود
سعوديني كانوا عىل متنها ولقوا مصارعهم.
وَأض�اف املص�در أن العملي�ة أس�فرت ع�ن
تدمري  4آليات س�عودية أخ�رى وإعطاب دبابة
من طراز ابرامز.
وو ّزع اإلعلام الحرب�ي مش�اه َد مص�ورة
ملعرك�ة قري�ة حامض�ة بين الجي�ش واللجان

الش�عبية والجيش الس�عودي ،ويظهر يف بداية
املش�اهد لحظ�ة وق�وف مدرعتني عس�كريتني
س�عوديتني فيما يبدو ُ
بالقرب من عبوة ناسفة
ش�ديدة االنفجار تم تفجريُها ع�ن بُعد وحولت
إحداها إىل أثر بعد عني فيما احرتقت األخرى.
كما أظهرت املش�اهد تجمعا ً آخر للمدرعات
واآلليات الس�عودية بالقرب م�ن قرية حامضة
تم اس�تهدافه بع�دة صواريخ أحرقته�ا جميعا ً
ويص�ل عددها إىل أربع ،بينما كانت اش�تباكات
باألس�لحة املتوس�طة للتص�دي ملحاول�ة تقدم
الجيش السعودي.
ويف املش�اهد أيض�ا ً يدرك الجيش الس�عودي
عدم قدرته عىل اس�تعادة القري�ة وأن محاولته
ل�م تس�فر إال عن مزيد من الخس�ائر يف األرواح
والعتاد ليلوذ جنود سعوديون رصدتهم العدسة
إىل دباب�ة م�ن ط�راز ابرام�ز وينس�حبون من
مواقع تمركزهم.
ويستخدم الجيش الس�عودي موق َع ملحمة
العس�كري بالقرب من قري�ة حامضة النطالق
محاوالت�ه الس�تعادة القري�ة ،وه�و م�ا دف�ع
الجي�ش واللج�ان الش�عبية الس�تهداف املوقع
بعرشات الصواريخ وقذائف املدفعية ،ما أس�فر
عن تدمري عدة آليات وإصابة مخازن لألس�لحة
تصاعدت النريان واألدخنة منه لساعات.
ويف جي�زان أيض�ا ً ق�ال مصدر عس�كري إن
مدفعي�ة الجيش واللجان الش�عبية اس�تهدفت
موقعا ً عسكريا ً اس�تحدثه الجيش السعودي يف
منطقة واقعة خلف مدينة الخوبة لحظة تواجُ د

ُ
قذائف املدفعية
قوة عس�كرية سعودية باغتتها
التي أصابت عددا ً من اآلليات ،مشريا ً إىل سقوط
عدد من الجنود السعوديني.
َ
مدفعية
إىل عسير أكد مص�در عس�كري أن
الجي�ش واللج�ان الش�عبية قصف�ت ثكن�ات
عسكرية سعودية غرب مدينة الربوعة الواقعة
تحت سيطرة عس�كرية يمنية ،يف عملية وثّقها
اإلعالم الحربي وو ّزع مشاهد لها.
كم�ا تقدّمت وح�دات من الجي�ش واللجان
الش�عبية باتج�اه موق�ع رقاب�ة نش�مة غربي
ُ
الفرق الهندسية بتفخيخه
الربوعة ،فيما قامت
وتفجيره وكذلك تفجري جرافة س�عودية كانت
تق�و ُم بأعمال تحصينات قبل أن ترت َكها اآلليات
العسكرية بفعل القصف املدفعي.
وأظه�رت املش�اهد س�يارتني عس�كريتني
محرتقتني ُق�رب رقابة نش�مة وبجانبها وجبة
غداء ي َ
َ
القصف املدفعي تزامَ َن مع تناول
ُعتق ُد أن
جنود سعوديني لوجبة الغداء.
ويف العملي�ة اس�توىل أفرا ُد الجي�ش واللجان
الش�عبية على طقمين عس�كريني ل�م يُصابا
ٌ
كميات كبرية من األس�لحة
ب�أذى وعىل متنهما
املتوس�طة والذخائ�ر تركه�ا جن�ود الجي�ش
الس�عودي الذي قام بإخالء املوقع واالنس�حاب
منه.
كم�ا ظهرت على مت�ن األطقم العس�كرية
ُ
بعض الكت�ب الديني�ة الجهادية كان�ت بحوزة
ً
كافية
الجن�ود الس�عوديني ويبدو أنها لم تك�ن
لجعلهم يصمدون يف مواقعهم التي فروا منها.

تسبب يف إرباك كبري وانهيار معنوي لدى
قوى العدوان.
ُ
الجي�ش اليمن�ي واللج�ان
وكان

الش�عبية ق�د كش�فوا ع�ن منظوم�ات
صاروخي�ه محلي�ة الصن�ع ث�م قام�وا
باس�تهداف مواق َع اسرتاتيجية عسكرية
وحيوية يف العُ مق الس�عودي بالصواريخ
البالس�تية سكود شديدة التدمري ،كما تم
تنفيذ عملية نوعية بصاروخ توتش�كا يف
صاف�ر بمحافظة مأرب أوقعت خس�ائ َر
فادح�ة يف جيوش االحتلال ومرتزقتهم
عىل املستوى البرشي واملادي.
ُ
عملية اس�تهداف بارجة ضمن
وتأتي
األس�طول البح�ري املش�ارك يف العدوان
على اليمن كتقدُّم نوعي يف َ
سير املعارك
ونقلة كبيرة يف عمليات الجيش واللجان
الش�عبية الت�ي أ َ ْ
صـبْـح�ت الي�وم تطا ُل
العدو يف البر والبحر والج�و ،كما تُ ِمي ُ
ط
اللثا َم عن مفاجآت قادمة ما زال يمتل ُكها
ُ
الجي�ش اليمني واللجان الش�عبية لكرس
إعالن
رغم
عدوانه
وردع
الش�يطان
ق�رن
ِ
الناط�ق باس�م الع�دوان الس�عودي عن
تدمري ُقدرات اليمن العس�كرية وَتكشف
ُ
األح�داث م�رة بع�د أخرى حج� َم الكذب
والزي�ف يف تعاط�ي نظام آل س�عود مع
هزائمه املتكررة يف اليمن.

قال :العدوان وا�ستمرار احل�صار انتهاك ملواثيق الأمم املتحدة والقانون الدويل

عبد السالم :موقفنا أن الحوار السياسي هو المخرج
الوحيد للوصول إلى الحلول العادلة لألزمة اليمنية
 خاص:أك�د ناط�ق أنص�ار
الل�ه محم�د السلام أن
َ
موقفه�م كان م�ن قب�ل
الع�دوان ومن بع�ده بأن
الح�وار الس�يايس ه�و
املخرج الوحي�د للوصول
إىل الحل�ول السياس�ية
العادلة لألزمة اليمنية.
وق�ال عبدُالسلام
يف منش�ور ل�ه يف موق�ع
التواص�ل االجتماع�ي
«فيس بوك» إنهم ويف هذا
اإلط�ار بذل�وا الكثريَ من
الجه�ود وَجلس�وا العديد
م�ن الجلس�ات الحوارية
مع مبع�وث األمني العام
لألُمَ ــم املتح�دة إىل اليمن واالتح�اد األوروبي
وبع�ض س�فراء ال�دول دائم�ة العضوي�ة يف
مجل�س األم�ن ،إضافة لألش�قاء يف س�لطنة
عُ م�ان ودول أخ�رى ،وق�د ترك�ز النقاش عىل
كيفية الوصول إىل وقف العدوان وفك الحصار
عىل الشعب اليمني واستئناف الحوار السيايس
بدون رشوط مسبقة.
وزاد ناط�ق أنص�ار الل�ه بقول�ه« :كان
تعاطين�ا إيجابيا ً م�ع كل الحلول واملقرتحات،
منطلقني من دافع املسئولية التي يمليها علينا
الواجب الوطن�ي واألخالقي واإلنس�اني تجاه
م�ا يتعرض له ش�عبنا اليمني من حرب ظاملة
وحصار غاشم ال مربر له».
وأش�ار عبدُالسلام إىل أن�ه ويف مطل�ع
س�بتمرب املايض «تم التوافق عىل س�بع نقاط
(مبادئ مس�قط) يف العاصم�ة العمانية ،مع
مبع�وث األمين الع�ام لألُمَ ــ�م املتح�دة عىل
أس�اس أن تكون مدخالً وإطارا ً ش�امالً للحل
كحزم�ة واحدة ولكنا كالع�ادة ورغم تعاطينا
اإليجاب�ي نتفاجأ برفض واضح ل�كل الحلول
السياس�ية العادل�ة دون أي مبرر منطق�ي
حتى أمام النقاط الس�بع التي ناقش�ناها مع
مبع�وث األمني العام لألُمَ ــ�م املتحدة وهو ما
يعن�ي أن رغب�ة تلك األطراف هي يف اس�تمرار
الحرب والقتل والحصار عىل اليمن اقتصادياً،
وسياس�ياً ،وإعالمياً ،وعدم إطالع الرأي العام
عىل املج�ازر الوحش�ية الت�ي يرتكبها طريان
الع�دوان يف كل مناط�ق اليم�ن ،والح�االت
اإلنس�انية املتفاقم�ة م�ن تده�ور الوض�ع
اإلنساني والغذائي واالقتصادي.

ولف�ت عبدُالسلام إىل أنهم على الرغم من
ذل�ك النقاش «بناء عىل دع�وة األُمَ ــم املتحدة
التي طلب�ت منا توضيحا ً
ملوقفنا يف رسالة رسمية
إىل األمين الع�ام لألُمَ ــم
املتح�دة على أس�اس ما
توصلن�ا إلي�ه يف النق�اط
الس�بع كونه�ا تمث�ل
مدخالً مناسبا ً للحل».
وبن�ا ًء على ذل�ك فقد
كانت الرسالة التي بعثها
أنصار الل�ه لألمني العام
لألُمَ ــم املتحدة يف تأريخ
2015/10/3م تأكي�دا ً
لذات املوق�ف من النقاط
الس�بع وال�ذي ّ
وضحناه
حينه�ا يف جلس�اتنا
املب�ارشة م�ع املبع�وث
الخاص لليمن.
واعترب عبدُالسلام أن العدوان الغاشم عىل
بالدنا واستمرار الحصار يثبت همجية العدوان
وانتهاك�ه ملواثي�ق األُمَ ــم املتح�دة والقانون
اإلنس�اني وق�رارات مجل�س األم�ن الصادرة
بحق اليم�ن والتي تؤكد عىل احرتام الس�يادة
اليمني�ة ووحدة وسلامة أراضي�ه ،ورضورة
الس�ماح للمساعدات اإلنس�انية بالوصول إىل
املترضرين من الش�عب اليمني وعدم السماح
للقاعدة وداعش باالنتش�ار والتم�دد ملا يمثله
َه�ذان التنظيم�ان م�ن تهديد حقيق�ي لألمن
املحلي واإلقليم�ي والدويل والذي يس�تفيد من
العدوان خاصة يف بعض املحافظات الجنوبية،
حيث تسيطر عىل مناطق شاسعة من األرايض
َ
مختلف أنواع األس�لحة مستفيدين من
وتملك
الدعم العسكري والغطاء السيايس.
عيص عىل االنكسار
وأكد أن الشعبَ اليمني
ٌّ
مهما كان�ت التضحي�ات والتحدي�ات وال زال
يس�طر أروع البطوالت يف مواجهة غزو أجنبي
عىل البالد..
وكان َق�د أ ّك� َد الس�ي ُد عبداملل�ك بدرالدي�ن
الحوثي يف خطابه األخري أن الحلو َل السياسية
ٌ
متاحة تجاه املشكلة الداخلية بالبلد،
السلمية
وأن الع�دوان األمريكي الس�عودي الهمجي ال
مرب َر له ،وأن املش�كلة بغطرس�ته ووحش�يته
مس�اعي للحلول
وتكبرُّ ه ،مجددا ً ترحيبَه بأية
َ
الس�لمية بالق�در ال�ذي ال يم ُّ
ُ�س بالس�يادة
َ
الع�دوان وال ينتقص من
الوطني�ة وال يرشعن
حُ ُق�وق الش�عب اليمن�ي ،واس�تحقاق ثورته
الشعبية ومطالبه املرشوعة.
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عدن بين مطرقة
«المرتزقة» وسندان
«االحتالل»
 خاص:ُ
ُ
ً
حالة م�ن االنفلات األمني غري املس�بوق،
مدين�ة ع�دن،
تعي�ش
ٍ
واغتي�االت لقي�ادات أمني�ة وسياس�ية وعس�كرية ش�به يومي�ة،
واحتجاجات لعدم توافر س�يولة لتسليم مرتبات املوظفني ،وانتشار
متس�ارع لعن�ارص تنظي�م القاع�دة «أنص�ار الرشيع�ة» ومقاتلي
«داعش».
وخلال األيام القليل�ة املاضية س�قط ضباط مخاب�رات بارزون
برصاص مس�لحني ،يف جرائم متكررة تذهب وتلحق بسابقاتها دون
أي�ة إف�ادات أو نتائج معلنة بتحقيقات أمني�ة ،وهو ما يضاعف من
الشكوك والشكاوى حول اغتياالت موجّ هة وتصفيات تديرها مراك ُز
ومحاور قوى مستوطنة ومستنجدة بالغزاة عىل السواء.
وال ي�كاد يم�ر ي�و ٌم دون أن تتح�دث األخب�ار ع�ن اغتي�ال جديد
لعس�كري أو أمني أو س�يايس ويف أحيان كثرية وال مرئية وتغيب عن
اإلعلام غالبا ً يكون مواطن�ون هم ضحايا القت�ل والتصفية وتُرمى
جثثهم يف مقالب أو شوارع فرعية.
ونسرد هن�ا إحصائية غيرَ نهائية ،بح�وادث وجرائ�م اغتياالت
شهدتها عدن خالل الفرتة األخرية:

 األحد  4أكتوبر  ،2015اغتال مس�لحون مجهولون ،أحد المواطنين يفحي المعال وأردوه قتيال ثم الذوا بالفرار.
 الس�بت  3أكتوب�ر  ،2015اغت�ال مس�لحون مجهول�ون ،فهمي منيرالحس�ني ضابط برتبة مقدم يف جهاز األمن السيايس بمديرية الشيخ
عثمان.
 الس�بت  3أكتوبر  ،2015العثور عىل جثة مواطن مصلوبة يعتقد أنهاألحد أبناء المحافظات الش�مالية يف نف�ق بمديرية التواهي ،يف جريمة
تعد األبشع يف تأريخ المدينة.
 الجمع�ة  2أكتوب�ر  ،2015اغتال مس�لحون مجهول�ون ،أحد ضباطالبح�ث الجنائ�ي بمدينة ع�دن نبيل الطوسلي أمام منزل�ه بمديرية
المنصورة.
 األربعاء  30س�بتمرب  ،2015اغتال مسلحون مجهولون ،العقيد أحمدمثنى محس�ن الحري�ري أحد منتس�بي جهاز المخاب�رات يف منطقة
جعولة وأقدموا عىل نهب سيارته.
 الثالثاء  22س�بتمرب  ،2015العثور عىل جث�ة مواطن مجهولة الهويةمرمية يف منطقة جعولة بالمدينة.
 الثالث�اء  22س�بتمرب  ،2015العث�ور على جث�ة متحللة لش�خص يفالثالثينيات من عمره بالقرب من جولة كالتكس بعدن.
 االثني�ن  14س�بتمرب  ،2015اغت�ال مس�لحون مجهول�ون ،ش�اب يفالعرشين من عمره أَمَام منزله بحي الخس�اف بالمدينة القديمة بعدن
ثم الذوا بالفرار.
 االثنين  14س�بتمرب  ،2015اغتال مس�لحون مجهول�ون ،إبراهيم عيلهيثم مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاس�بة يف عدن س�ابقا ً
ش�قيق رئيس الوزراء الس�ابق يف ح�ي إنماء بمديري�ة المنصورة ثم
الذوا بالفرار.
 الس�بت  12سبتمرب  ،2015العثور عىل جثة ش�اب يف العرشينيات منعمره مقتوال ً بالقرب من محمية الحسوة بعدن.
 األربعاء  9سبتمرب  ،2015العثور عىل جثة شاب مجهول الهوية مقتوال ًبمنطقة جعولة بمدينة عدن.
 السبت  5س�بتمرب  ،2015اغتال مسلحون مجهولون ،عمد عيل هادي،أحد عنارص ما تسمى بالمقاومة الشعبية التابعة لهادي بمديرية خور
مكرس والذا بالفرار.
 الس�بت  5س�بتمرب  ،2015اغتال مس�لحون مجهولون ،رجالً مسنا ً يفمدينة إنماء مطلقين علي�ه أكثر من عرش رصاصات وأردوه قتيالً ثم
الذوا بالفرار.
 السبت  5س�بتمرب  ،2015اغتال مسلحون مجهولون ،المواطن طارقالوليدي يف مديرية التواهي وأردوه قتيالً عىل الفور.
 األحد  30أغس�طس  ،2015مس�لحون مجهولي�ون يطلقون النار عىلأحم�د عمر مدير مكتب وكيل محافظ عدن أحمد س�المين أمام مبنى
المحافظة ما أدى إىل إصابته ثم الذوا بالفرار.
 االثنين  3أغسطس  ،2015اغتال مسلحون مجهولون ،مواطنا ً يف العقدالراب�ع م�ن عمره بحي عم�ر المختار بمدينة ع�دن وأردوه قتيالً ثم
الذوا بالفرار.
 الخمي�س  13أغس�طس  ،2015اغت�ال مس�لحون مجهولون الش�ابباس�م فقير الذي يعمل ضمن طاقم مستشفى الصليب األحمر الدويل
بمديرية المنصورة بعدن.
 األحد  30أغسطس  ،2015اغتال مسلحون مجهولون ،مدير العملياتبمحافظ�ة عدن العقي�د عبدالحكيم الس�نيدي أمام منزل�ه بالمدينة،
وأردوه عىل الفور.
 األحد  30أغس�طس  ،2015اغتال مس�لح مجهول ،ش�خصا ً وجرح 3آخرين بكورنيش المحافظ بحي ريمي بمدينة عدن ثم الذ بالفرار.
 األح�د  30أغس�طس  ،2015اغت�ال مس�لحون مجهول�ون ،حم�ديالش�طيري اليافعي ،أحد عنارص ما ُتسمى بالمقاومة الشعبية التابعة
لهادي يف أحد أحياء مدينة عدن.
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ا�ستخدموا �سيارات همر تابعة لقوات االحتالل الإماراتية

السعودية تضرب بحاح واإلمارات بداعش

نيران عدن تلتهم الغزاة
 عبده عطاء:ِ
التفجيرات التي حصلت
تبنَّ�ى تنظي ُم داع�ش اإلجرامي
أم�س األول الثالث�اء ،يف مدينة ع�دن والتي اس�تهدفت مق َّر
إقام�ة حكومة بح�اح املس�تقيلة ،ومجمعا ً آللي�ات تحالف
الغزاة.
وأس�فرت تلك التفجريات عن مصرع العديد من الطاقم
املراف�ق لبح�اح وعدد م�ن الجن�ود اإلماراتيني ،كم�ا دمرت
العدي�د م�ن اآللي�ات واملبن�ى ال�ذي يقي� ُم فيه خال�د بحاح
وحكومته ،ولم ترش املص�ادر إىل معلومات بخصوص بحاح
وأعضاء حكومته.
وق�ال بي�ان التنظي�م إن الس�يارات املفخخ�ة إحداه�ا
مدرعة واألخرى همر ،يف إش�ارة إىل أنهم استخدموا سيارات
حلفائه�م الغ�زاة؛ كونه�م رشكاء يف قت�ال الجي�ش اليمني
واللجان الشعبية.
وكانت ثالثة انفجارات قد هزت مدينة عدن ،أس�فرت يف
حصيل�ة غري نهائية ع�ن مقتل  23ضابطا ً وجندي�ا ً إماراتيا ً
إىل جانب خمس�ة من العاملني يف «الهالل االحمر اإلماراتي»،
وفقا ً ملصادر مح ّلية.
االنفج�ار األول أص�اب فن�دق القرص مق�ر إقامة بحاح
وبع�ض فريق حكومته املس�تقيلة ،فيما أصاب الثاني منزل
صال�ح بن فري�د العولق�ي ،وهو مقر س�كن ق�ادة القوات
اإلماراتي�ة ،ال�ذي يقع يف منطق�ة الربيقة غ�رب املدينة ،أما
االنفج�ار األخير فقد اس�تهدف غرف�ة العملي�ات الخاصة
بالقوات اإلماراتية يف مدينة الشعب.
واعتبر مراقب�ون أن م�ا حدث يف ع�دن ،يؤك�د بوضوح
صح�ة ما ذهبوا إليه يف املايض ح�ول حقيقة تنظيم القاعدة
يف املناط�ق الجنوبي�ة وال�ذي أك�دوا حينه�ا أن�ه كان جزءا ً
أساس�يا ً ضمن تحالف العدوان يف عدن ،وأنهم اليوم يقتلون
حلفاءهم الغزاة الخليجيني بنفس السلاح الذي زوّدوهم به
لقتل اليمنيني.
ويعتق�د مراقب�ون أن ما ح�دث يف عدن ،الثالث�اء ،تطوُّر
ُ
يعكس ذروة الرصاع بني أطراف العدوان وفصائله املس� ّلحة.
إذ وُجِّ هت أصابع االتهام إىل الس�عودية ،وإىل عبدربه منصور

هادي ،املس�تفيد األول م�ن تصفية بحاح ..مشيرين إىل أن
اس�تهداف مقار قوات الغزو اإلماراتي ومق�ر حكومة خالد
بحاح املوالية لإلمارات كش�ف هشاش�ة الواق�ع يف الجنوب
وَفض�ح الرصاع�ات بين «الحلف�اء» املنضوين تح�ت راية
العدوان.
املحلل السيايس «منري املاوري» املقيم يف الواليات املتحدة
االمريكي�ة ،اتهم عبدَرب�ه منصور هادي بالوق�وف وراء ما
ح�دث يف ع�دن ،وقال يف منش�ور له على صفح�ة التواصل
االجتماع�ي «فيس ب�وك» إن هادي هو مَ ن ق�ام بالتخطيط
الغتي�ال رئي�س ال�وزراء ونائب رئي�س الجمهوري�ة «خالد
بحاح» ..مشيرا ً إىل أنه عندما أعلن هادي بأن الشعب سوف
يفرح ،كان يقص ُد بأن الفرحة ستكون باغتيال بحاح.
يأت�ي ذل�ك يف حين تجاهل�ت وكال�ة «س�بأ» التابع�ة
لـ»ه�ادي» الهج�و َم عىل مق�ر الحكوم�ة يف ع�دن ،وكانت
ٍ
تناقضات يف تناول خرب قطع العالقات
الوكالة ذاتها ،شهدت

نفي هذا الخرب ،عىل لسان
الدبلوماس�ية مع إيران ،إذ نرشت َ
مص�در يف الحكومة ،وعقبَ ذلك بس�اعات ،نرشت خربا ً عىل
لس�ان مصدر يف الرئاس�ة يؤك ُد قطع العالقات الدبلوماسية
مع إيران.
ويق�ول مراقب�ون إن ه�ذه التناقض�ات ،التي تش�هدها
الوكالة ،تأتي انعكاسا ً للرصاع املستفحل بني هادي ونائبه.
ُ
املجموعات املس�لحة املحسوبة عىل هادي ،والتي
وكانت
َ
تحت إرشاف ابنه جالل ،منحت يف وقت س�ابق بحاح
تعم�ل
 48س�اعة لصرف رواتبها ،وإال «فإنها س�تترصّ ف وفقا ً ملا
تراه مناسبا ً لها».
يف املقاب�ل ،أف�ادت مصاد ُر يف غرفة عملي�ات عدن أن مَ ن
يق�ف وراء هجم�ات الثالث�اء ،ه�و فصائ ُل مس�لحة كانت
ٌ
تابعة
تح�اربُ تنظيم «أنص�ار الرشيعة» ع�ام  ،2012وهي
لهادي وابن�ه ،وغالبية أفرادها من أبينَ بقي�ادة عبدِاللطيف
السيد.

امل�شاهد تظهر اقتحامات ملنازل و�إعدامات بالر�صا�ص ملواطنني

«داعش» في تسجيل مصور يؤكد السيطرة على «والية عدن  -أبين»
 خاص:أصدر تنظي ُم «داع�ش» اإلجرامي يف
اليم�ن ،تس�جيالً مصورا ً جدي�دا ً يظهر
تواجده العلني يف عموم محافظتَي أبين
وعدن.
وبث التنظيم تس�جيالً مرئيا ً بعنوان
«أب�اة الضيم» ع�ن «والية ع�دن أبين»،
يع�رض في�ه التواجد الالف�ت للعنارص
المس�لحة الملثمة باألزياء والش�عارات

الخاصة بالتنظيم ،باإلضافة إىل تصوير
مش�اهد لهجمات لمجامي�ع مقاتليه عىل
مواق�ع الجي�ش واللجان الش�عبية إبان
المعارك خالل األشهر الماضية.
وتظه�ر مش�اهد هجم�ات وعمليات
اقتحامات لمنازل وإعدامات بالرصاص،
واعتق�االت لع�دد م�ن المواطني�ن،
واالعتداء عليه�م ،ومعاملته�م بصورة
مهينة ،كم�ا يحتوي اإلص�دا ُر عىل قيام
عن�ارص التنظي�م بإلباس أح�د األرسى

لباس اإلعدام الربتقايل ،قبل أن يتوجهوا
َ
ب�ه إىل س�احة عام�ة مكتظ�ة بالن�اس
وبارشوه بالضرب بالعصي والدهس
قب�ل أن يت�م إعدامه بالرص�اص الحي
عىل مرأى ومسمع جمع من المواطنين،
مستنسخين النموذج العراقي والسوري
إىل اليمن.
ويف نهاي�ة الفيدي�وّ ،
وث�ق التنظي� ُم
لحظات إقدام عنارصه عىل تفجير مبنى
س�جن األمن القومي الواقع عىل ساحل

مدينة عدن ومساواته باألرض.
كم�ا كان أص�در يف وق�ت س�ابق
تس�جيالت مص�وّرة لمش�اركته يف
جبه�ات القت�ال يف محافظة ش�بوة عىل
س�احل البحر العربي إىل جانب مجاميع
المس�لحين الموالي�ن له�ادي «لج�ان
ه�ادي» ومرتزق�ة العدوان الس�عودي
األمريك�ي ومقاتلين قبليي�ن يف مواجَ هة
الجي�ش واللجان الش�عبية خالل الفرتة
الماضية.

دعوات لإحياء مليونية يف عدن

الحراك الجنوبي في مواجهة إجرام «داعش» ومكر الغزاة
 خاص:يف خض�م تط�وّرات الثالث�اء ،واس�تهداف مق�ر إقام�ة
الحكومة املس�تقيلة يف عدن ،وبالتزام�ن مع فقدان حكومة
بحاح زمام األمور يف عدن ،حيث تصاعدت جرائم االغتياالت
بمدين�ة عدن ولم تش�هد الحالة األمنية تحس�نا ً يذكر عقب
ع�ودة بحاح وبعض ال�وزراء إىل املدينة .وهي العودة التي لم
يستس�غها الحراك الجنوب�ي والذي يتهم ه�ادي كما بحاح
بـ»خيانة» القضية و»االرتهان» للمرشوع السعودي.
وب�دأ «الح�راك الجنوبي» العمل عىل اس�تعادة املبادرة يف
املدين�ة مع إعالنه ب�دء التحرك للزحف إىل ع�دن يوم االثنني
القادم يف  12أكتوبر ،يف موكب هو األضخم من نوعه ،إلحياء
مليونية « 14أكتوبر».
ودع�ا «الح�راك الجنوبي» يف وادي حرضم�وت املواطنني
الجنوبيين إىل «الزحف مع إخوانهم» إىل ع�دن ،معلنا ً توفريَ
جمي�ع املواصلات للراغبين يف ذل�ك ،عىل أن يعل�ن الحقا ً يف
املساجد مكان وتوقيت التحرك إىل عاصمة حرضموت املكال،
ومن بعدها التحرك إىل عدن يف موكب هو األكرب من نوعه.
يأتي ذل�ك ،يف وقت تعي�ش حكومة الفار «ه�ادي» أزمة

حقيقية يف عدن ،فباإلضافة إىل الرفض الش�عبي الذي تالقيه
تلك الحكومة التي ش� ّكلتها السعودية ،تعرض مقر إقامتها
الكائن يف فندق القرص غربي مدينة عدن لسلسلة تفجريات.
مص�ادر محلية ترج�ح أن تك�ون لهجوم الثالث�اء صلة
بالرصاع يف عدن ورف�ض الجنوبيني لتواجد بحاح وهادي يف
املدينة؛ كونهما يسعيان إلعطاء رشعية للعدوان واالحتالل.
ولك�ن يبدو أن عودة ه�ادي وبحاح التي ترمي إىل إضفاء
الرشعي�ة عىل العدوان الس�عودي الغاش�م ،ل�م تكن تحظى
بقب�ول الجنوبيين ،حي�ث أعل�ن املجل�س الوطن�ي لتحرير
واس�تعادة دول�ة الجن�وب يف الي�وم الت�ايل رفض�ه لحكومة
االحتالل برئاس�ة بح�اح ،معتبرا ً وصولها لعدن اس�تفزازا ً
ألبن�اء الجن�وب ،كما دعت ق�وى يف الح�راك الجنوبي لحمل
السلاح ضد حكوم�ة بحاح؛ كونه�ا عميل�ة ومتواطئة مع
العدوان.
وأكد حسين زيد بن يحيى ،قيادي يف الحراك الجنوبي ،يف
ترصيحات إعالمي�ة ،أن «الجنوبيني يرفضون عودة الرئيس
املس�تقيل ه�ادي ورئي�س حكومت�ه بح�اح ومرتزقته�م»،
وَأضاف قائالً« :سنستعيد الجنوب الحُ ر من أيديهم».
من جهة ثانية ،أ ّكد عض ُو املجلس السيايس لحركة أنصار
الل�ه يف صنع�اء عيل القحوم ،أن «الهج�و َم إنما يأتي يف إطار

لتكون مرتعا ً
َ
اس�تهداف القضية الجنوبية وتهيئة األرضي�ة
خصبا ً للعنارص اإلجرامية الذين دعمتهم دول العدوان والتي
ساعدت عىل انتشارهم بشكل كبري يف مناطق الجنوب طيلة
الح�رب ،حيث حش�دت تلك العنارصُ م�ن ُك ّل أصقاع األرض
من أجل استهداف الحراك الجنوبي وجرِّهم إىل مربع الرصاع
ال�ذي تغذيه الوالي�ات املتحدة والكي�ان اإلرسائييل ونظام آل
سعود وعمالؤهم».
وق�ال القحوم :م�ن الواضح أن الذي يحص�ل يف الجنوب
هو أن قوى الع�دوان تحركت الس�تهداف القضية الجنوبية
والح�راك الجنوبي ،عبرَ محاولتهم تجنيد عن�ارص القاعدة
و»داعش» ملواجهة القوى الوطنية يف تلك املناطق.
وح� ّذر القح�وم الجنوبيني من املؤامرة التي تس�تهدفهم
َ
اليمن كله ،داعيا ً إياهم إىل التحرك
بالدرجة االوىل وتس�تهدف
بوع�ي ويقظ�ة للتصدي لتل�ك املؤامرة وأن يلتف�وا مع بقية
أبناء الشعب اليمني ملواجهة قوى العدوان وعنارص اإلجرام،
كما دعاهم إىل التح�رك الجدي لطرد املحتلني من مناطقهم،
س�يما وأنهم يتحركون بحُ رية يف ه�ذه األيام ويثريون الفتن
بني أوس�اط الش�عب اليمني من أجل التف�رد بأبناء الجنوب
َ
عناوين مناطقية ومذهبية ضيقة.
تحت
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«اليوم المظلم» للنظام السعودي في تقرير لمنظمة العفو الدولية:
السعودية اعتمدت قرار ًا للتحقيق في جرائم الحرب واستثنت «جرائم العدوان»
أكثر من  2300شهيد ًا بينهم  400طفل معظمهم من ضحايا هجمات السعودية المدعومة أمريكيًا
دول العدوان استخدمت الذخائر العنقودية األمريكية المحظورة والعشوائية
 إبراهيم السراجي:ُ
منظمة العفو الدولية اتهاماتِها املدعّ َ
مة باألدلة
جدّدت
واملوجهة لدول العدوان عىل اليمن ويف مقدمتها السعودية
بارتكاب جرائ�م حرب وجرائم إبادة جماعية واس�تخدام
األسلحة املحرمة دوليا ً بشكل عشوائي استهدف املدنيني.
ومن�ذ بداي�ة العدوان أص�درت املنظمة تقاري�ر أعدتها
ف�رق ميداني�ة يف صع�دة وحج�ة وغريهم�ا أثبت�ت فيها
استخدام العدوان السعودي للصواريخ والقنابل العنقودية
املحرمة وأكدت أنه جرى اس�تخدامها بشكل عشوائي عىل
مناطق س�كنية يف قرى ومديريات حج�ة وصعدة وأجرت
عدة لقاءات مع الضحايا وذويهم.
ّ
مؤخرا ً جنى النظام الس�عودي أوىل ثمار رشائه لرئاسة
مجل�س حق�وق اإلنس�ان التابع لألم�م املتحدة وس�حب
مرشوع الق�رار الهولن�دي للتحقيق بجرائ�م الحرب التي
ارتكبت باليمن.
ِ
يكتف النظام الس�عودي بس�حب القرار الهولندي
ولم
بل وضع قرارا ً أعدته الس�عودية بموجب�ه يتجنب النظام
السعودي أي تحقيق بجرائمه يف اليمن.
تل�ك الخطوة وصفتها منظمة العف�و الدولية بـ»اليوم
املظل�م» يف تقريره�ا األخري مطلع الش�هر الحايل ،معتربة
أن األم�م املتح�دة عرب مجلس حقوق اإلنس�ان فش�لت يف
فتح تحقي�ق دويل يف انتهاكات القانون الدويل واإلنس�اني
واألخالقي التي ارتكبت يف اليمن.

النظام السعودي في اليوم المظلم ..القاضي
والجالد
أن تقوم الس�عودية بسحب قرار دويل للتحقيق بجرائم
الح�رب يف اليم�ن ،مس�تخدمة رئاس�تها ملجل�س حقوق
اإلنسان ،ووضعها لقرار آخر وهي طرف يف الحرب بل من
يقوده�ا ،ويس�تثني ذلك التقرير جرائمه�ا يف اليم،ن فهي
بذلك تكون الجالد الذي ّ
نصب نفسه ليكون قاضيا ً يحاكم
ضحاياه.
كان ذل�ك م�ا أرادت منظم�ة العفو الدولي�ة أن تقوله،

وإن بصياغة أخرى قالت فيها :إن مجلس حقوق اإلنسان
ً
نيابة
اعتم�د «قرارا ً تقدمت به اململكة العربية الس�عودية
ع�ن ال�دول العربية املعني�ة بالصراع وحكوم�ة عبدربه
منص�ور ه�ادي اليمنية ،وتغ�اىض عن إنش�اء آلية دولية
للتحقي�ق يف هذه االنتهاكات والخروق�ات من قبل أطراف
النزاع.
م�ن جانبه ق�ال نائب مدير برنامج الرشق األوس�ط يف
املنظم�ة جيمس لينتش إن القرار «يعكس الفش�ل املروع
ملجلس حقوق اإلنسان يف الوفاء بالتزاماته لضمان العدالة
واملساءلة ،ويبعث برس�الة مفادها أن املجتمع الدويل غري
ج�اد يف إنهاء معان�اة املدنيين يف اليم�ن؛ ألن القرار تمت
صياغت�ه من قبل اململك�ة العربية الس�عودية ،التي تقود
التحالف العس�كري الذي قام بنفس�ه بارتكاب انتهاكات
خطيرة للقان�ون ال�دويل يف اليم�ن ،بوجود أدلة تشير إىل
جرائم حرب».

النظام السعودي يريد تحقيق ًا في جرائم حرب
أخرى لم تحدث

القرا ُر الدويل الذي تم ّكن اللوبي الس�عودي من س�حبه
كان يقضي بالتحقي�ق يف جرائ�م الحرب الت�ي ارتكبت يف
اليمن من جميع األطراف ،لكن النظام الس�عودي س�حب
ُ
أساس
القرار ووضع قرارا ً آخر يس�تثني العدوان الذي هو
الصراع يف اليمن ،وهو بذلك كمن يريد أن يحقق يف جرائم
ح�رب مفرتض�ة ل�م تح�دث ،يف خط�وة توض�ح الصورة
الحالية للمجتمع الدويل واملنظمة األممية التي خرجت عن
سياق مناصرَ ة األمم والش�عوب إىل منارصة األنظمة التي
تمنحها األموال.
تق�ول منظم�ة العف�و يف التقري�ر نفس�ه إن الق�رار
ال�ذي اعتمدت�ه الس�عودية عبر مجلس حقوق اإلنس�ان
ال يتضم�ن «أية إش�ارة إىل ق�وات التحالف الت�ي تقودها
ً
رصاحة الحملة
اململكة العربية الس�عودية ،كما ل�م يذكر
العسكرية الجارية للتحالف ضد اليمن .ويطلب من مكتب
مفوض األمم املتحدة الس�امي لحقوق اإلنس�ان مساعد َة
لجنة وطنية لتقيص الحقائق أنش�ئت م�ن قبل الحكومة
اليمنية املعرتَف بها دولي�اً ،واملدعومة من اململكة العربية

السعودية».
وكان�ت الخط�وة التي أقدم�ت عليها األم�م املتحدة قد
ٍ
انتقادات حاد ًة بإس�نادها رئاس�ة لجن�ة الخرباء
أث�ارت
بمجل�س حق�وق اإلنس�ان إىل الس�عودية وتعيني س�فري
الرياض فيصل طراد رئيسا ً لها.
«مراس�لون بال ح�دود» كانت أول املتقدي�ن ،ووصفت
الخطوة باألممية بالعمل البشع ،فيما قالت زوجة الناشط
الس�عودي واملعتقل رائ�ف بدوي إن تس�ليم لجنة الخرباء
للسعودية يعد عمالً مشيناً.
فيم�ا اعتربت منظم�ة يو أن ووتش الدولية أن تس�ليم
رئاس�ة لجنة الخرباء بمجلس حقوق اإلنس�ان للسعودية
يعطيها دورا ً كبريا ً يف اختيار الخرباء الذين يتقدمون للعمل
كخرباء يف املجلس.
ولم تتوقف ردود األفعال من قبل املنظمات والنش�طاء
التي اس�تنكرت ه�ذه الخطوة ورفضتها ،غير أن مصادر
دبلوماس�ية كش�فت أن الس�عودية دفعت أم�واال ً طائلة
يف س�بيل الحصول على املنصب؛ ملواجهة املح�اوالت التي
تسعى إلجراء تحقيقات يف جرائم حرب سعودية باليمن.
وأضافت املصادر أن الس�عودية دفعت رشاوى بماليني
الدوالرات ملسؤولني يف األمم املتحدة للحصول عىل املنصب،
مع تزايد األصوات املطالب�ة بإجراء تحقيقات دولية حول
جرائم الحرب والحصار عىل اليمن.

حكومة هادي ال تملك سيطرة فعلية وفشلت
في إطالق تحقيقات جادة

ً
قناعة بتبعية
ليس�ت أروقة السياس�ة فقط من يمتلك
حكوم�ة هادي للنظام الس�عودي أو معرف�ة أنها ال تملك
أي تواج�د فعيل عىل األرض ،ناهيك عىل قدرتها عىل فرض
سيطرتها عىل مساحة ولو صغرية يف اليمن ،تلك القناعات
انتقل�ت إىل األروق�ة الحقوقية التي اكتش�فت أن عم َلها ال
يمكن أن يستفي َد من تواجد تلك الحكومة.
وبالع�ودة لنائ�ب رئي�س برنام�ج الرشق األوس�ط يف
منظمة العفو فيقول «لقد فش�لت الحكومة اليمنية حتى
اآلن يف إطلاق تحقيقات ذات مصداقية يف مزاعم الفظائع
التي ارتكبها جمي ُع أطراف النزاع ،بما فيها هذه الحكومة

نفس�ها ،التي ال تمل ُك الس�يطرة الفعلية عىل أجزاء كبرية
من البالد».
ويضيف أنه و «لس�وء الحظ ،فإن إخفاقات السلطات
اليمني�ة الس�ابقة ال تبشر بالخير فيما يتعل�ق بقدرتها
عىل مس�اءلة الجُ ناة ،وتقديم تعويض�ات كافية للضحايا
وأرسه�م ،وضم�ان تقيُّد ق�وات األم�ن اليمني�ة باملعايري
الدولي�ة لحقوق اإلنس�ان ،فمن�ذ بدء النزاع س�اد جو من
اإلفلات م�ن العقاب على انته�اكات القانون اإلنس�اني
الدويل واالنتهاكات الجس�يمة لحقوق اإلنسان فاستمرت
دون رادع ،وإحالل املس�اءلة محل اإلفالت من العقاب أمر
حاس�م ملنع مثل هذه الجرائم من أن تصبح أكثر انتش�ارا ً
ورسوخاً».

آالف الضحايا قتل العدوان معظمهم بدعم
أمريكي
لم تكن منظمة العفو متحاملة عىل النظام الس�عودي،
فق�د ترك�زت مطالباتها على فتح تحقي�ق دويل يف جرائم
الحرب التي ارتكبت يف اليمن من قبل جميع األطراف ،لكن
معرفة النظام الس�عودي بحج�م جرائمه هي التي دفعته
لدفع األموال وحشد الدول ملنع ذلك.
وقال�ت املنظمة يف تقريرها إن أكث�ر من  2,300مدني،
بينه�م  400طفل عىل األقل ،لقوا حتفهم يف الرصاع .وأنها
قام�ت بتوثي�ق االنتهاكات الت�ي ارتكبته�ا جميع أطراف
النزاع التي قد ترقى إىل مستوى جرائم الحرب.
وتابعت املنظمة تقريرها بالقول «إن الغالبية العظمى
من الضحاي�ا املدنيني قد كانت ضحي�ة هجمات التحالف
الذي تق�وده الس�عودية ،املدعوم�ة من الوالي�ات املتحدة
األمريكية واململكة املتحدة».
وختم�ت املنظمة تقريرها بإش�ارة رأت أن�ه من الالزم
توضيحُ ه�ا وه�ي «أن ق�وات التحال�ف (الع�دوان) ق�د
استخدمت أيضا ً الذخائ َر العنقودية املحظورة والعشوائية
بطبيعته�ا ،والتي تبني أنها من ُ
صن�ع أو تصميم الواليات
املتح�دة األمريكية» .واختتمت أنه «وعربَ اليمن ،ثمة أزمة
إنس�انية حادة تتصاع�د ،نجم عنها ترشي� ُد ما يقرب من
 1.5مليون شخص من منازلهم».

� 50ألف غارة جوية ا�ستخدمت فيها �أ�سلحة حمرمة دولياً منها قنابل نيرتونية وف�سفورية

 200يوم من الصمود ..اليمنيون يتحدون تكالب العالم!
 خاص:يف حال�ةٍ ن�ادر ٍة من الصم�ود البرشي عرب
األزمان ،يقارع الش�عبُ اليمني تحالفا ً عامليا ً
تش�ارك في�ه عشرات الدول ،س�واء بش�كل
مب�ارش أو من وراء حجاب يف ظل صمت دويل
مشبوه.
من�ذُ انطلاق عملي�ة احتلال اليم�ن من
واش�نطن يف  26م�ن ش�هر م�ارس امل�ايض،
وفرض حالة حص�ار مطبق عىل كافة املنافذ
الربي�ة والبحري�ة والجوية اليمني�ة من دول
الغ�زو ل�م يرف�ع الش�عب اليمن�ي أب�دا ً راية
االستسلام ،ورغم الف�رق الكبير يف موازين
الق�وى إال أن ش�موخ وآب�اء الش�عب اليمني
جع�ل الصمود واملواجهة ه�و خيار اليمانيني
الوحيد.
وبالرغ�م م�ن أن طائ�رات الع�دو ق�د
ش�نت عىل اليمن م�ا يزيد ع�ن  50ألف غارة
جوي�ة اس�تخدمت فيه�ا السلاح املح� ّرم
دولي�اً ،من�ه قناب�ل نيرتوني�ة وفس�فورية،
واس�تهدفت املدارس واملستش�فيات واملعاهد
املهني�ة واملواق�ع األثرية واملط�ارات واملوانئ
واملعس�كرات ومق�رات الحكومة والجس�ور
والطرق�ات ومنازل املدنيني وص�االت األفراح
ومحط�ات البرتول ومحط�ات الغاز ومخازن
امل�واد الغذائية وناقالت النف�ط والغاز واملواد
الغذائي�ة وم�زارع الدواج�ن واملصان�ع ،وكل
م�ا يتحرك ف�وق األرض اليمني�ة يعترب هدفا ً

محتملاً لعدو تج�رد من ُك ّل أش�كال األخالق
والقيم اإلنسانية واإلسالمية.
ورغم حش�د قوات االحتلال للمرتزقة من
مختل�ف دول العال�م ،ناهي�ك عن اس�تخدام
عن�ارص ح�زب اإلصلاح وتنظي�م القاع�دة،
وتزويد املرتزق�ة بأحدث السلاح العاملي من
دبابات ومدرعات ،وبالرغم من توزيع األموال
رشق�ا ً وغرب�ا ً الس�تئجار الجي�وش ورشاء
الصم�ت العامل�ي وإغلاق القن�وات اليمني�ة
ً
إضافة إىل
واس�تقطاب املواق�ف السياس�ية،
حص�ار الش�عب اليمن�ي؛ بغ�رض تركيع�ه،
م�ن ُك ّل امل�واد األساس�ية الطبي�ة والغذائية
والنفطي�ة ،وقص�ف محط�ات الكهرب�اء
واملنشآت الخدمية.
وكان يخطط العدو بأن عملياته العسكرية
الحتلال اليم�ن ستس�تغرق منه على أقىص
ح� ّد  15يوم�اً ،كم�ا كش�ف وزي�ر الخارجية
األمريك�ي الس�ابق «كولن ب�اول» إال أنه بعد
 200يوم من الح�رب والحصار مازال اليمني
يس�طر واح�دة م�ن أنص�ع مالح�م الصمود
على مس�توى التأري�خ البشري وب�اءت ُك ّل
مخططات العدو السعودي ومن ورائه أمريكا
وإرسائيل بالفشل وبدأت تتالىش أحال ُم الغزاة
باستسلام يمني مهما كلف الثمن ،فالشعب
أصب�ح ي�درك أن بلاده مس�تهد ٌ
َفة لثرواتها
وموقعها االستراتيجي ويعرف أن العودة إىل
ً
الوصاية أكث ُر ُك ً
وتضحية من س�لك دروب
لفة
الصمود واملواجهة حتى كرس قرن الشيطان.

ول�م تش�هد البرشي�ة حرب�ا ً وحص�ارا ً
اس�تمر ل�ـ 200ي�وم لتحال�ف دويل عري�ض
عىل دول�ة واحدة وأكثر من ذل�ك بأن الجيش
واللج�ان الش�عبية وصل�ت إىل عُ م�ق مواقع
العدو الس�عودي يف نجران وجيزان وعسير،
وما زال�ت صاحبة القرار الفص�ل يف مختلف
جبهات املواجهة عىل مس�توى م�أرب وتعز،
يف ظل تقهقر للغزاة وانهيار يف صفوفهم بعد
أن طالت الح�رب أكثر ِممّ ا تصور مخرجُ هذا
العدوان.
ُّ
الحق ُك ّل الحق أن يتفاخروا
هذا ولليمنيني

به�ذا اإلنجاز ال�ذي قهَ َر آلة الح�رب الهوجاء
ٌ
فتبة واحدة يف مأرب
التابعة لنظام آل سعود،
قد صم�دت أكثر من العاصمة العراقية بغداد
يف غزو التحالف األمريكي للعراق عام ،2003
يف حني تشيرُ كافة املعلوم�ات والتقارير عىل
أن الهجمة التي تتعرض لها اليمن هي هجمة
َ
الحرث والنس�ل وإلحاق
وحش�ية تس�تهدف
أكبر رضر ممك�ن بالبُن�ى التحتي�ة للدول�ة
وإضع�اف مؤسس�ة الجيش واألم�ن لصالح
لتمكني العنارص التكفريية من االستيالء عىل
مناطق واس�عة يف اليمن وإعالن ما يسمونها

دول�ة الخالفة على غرار ما يح�د ُ
ُث يف العراق
وس�وريا إال أن الش�عب اليمن�ي حت�ى ه�ذه
اللحظ�ة يظهر تماس�كا ً وصمودا ً أس�طوريا ً
أدهش العالم.
ُ
فقوات الجيش اليمني تتقدم ُك ّل يوم أكثر
يف عملي�ة تطهري األرايض اليمنية ،والس�كان
املحلي�ون يخرج�ون ُك ّل صب�اح ملزاولة مهام
حياتهم الطبيعية متمسكني بحقهم يف الحياة
الكريمة واآلمنة ،متجاهلني ُك ّل أس�باب املوت
القادم من السماء من قبل جريان سوء فقدوا
بوصل�ة العروب�ة واإلسلام وترك�وا إرسائيل
تسرح وتم�رح يف الج�وار وه�م مش�غولون
بقص�ف الش�عب اليمني الحر العزيز املس�لم
املسالم.
كما يخرج اليمنيون بش�كل شبه يومي يف
َ
العدوان
مسريات ووقفات تدين وتستنك ُر هذا
ُ
وترف ُ
ض االنهزامَ ،ويقدم اليمنيون يف ظل هذه
ِ
الظ�روف الصعبة عشرات القواف�ل الغذائية
ُسهبون بالتربُّع ألبناء الجيش واألمن الذين
وي ِ
يس�طرون أروح املالح�م البطولي�ة يف جنوب
اليمن.
هكذا هي املعادَلة يف اليمن إذن ،شعبٌ ق ّرر
الصم�ود ومجابه�ة العدوان حت�ى آخر رمَ ق
مهم�ا كلف ذل�ك من ثم�ن من أج�ل حقوقه
املرشوعة يف االس�تقالل والكرامة والس�يادة،
وق�وات غازي�ة وحش�ية تقتل املدنيين َ
دون
خج�ل وصم�ت دويل كامل فرضته
أدن�ى ذرة
ٍ
ُ
معطيات البرتودوالر.
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عربت عن �أ�سفها لنتائج املجل�س ب�ش�أن اليمن تكلفة �إعادة ترميم هذه املدار�س و�صيانتها ت�صل �إىل  400مليون ريال
وزارة حقوق اإلنسان :مجلس
حقوق اإلنسان باألمم المتحدة
أهدر فرصة هامة لوقف
العدوان على بالدنا
 خاص:عبرّ ت وزارة حقوق اإلنس�اني عن أسفها من النتائج التي توصل
لها مجل�س حقوق اإلنس�ان يف دورته الثالثني تج�اه أوضاع حقوق
اإلنس�ان يف بالدن�ا رغم أن قراراتها الس�ابقة منذ الع�ام  2011حتى
يومنا هذا كانت أكثر وضوحا ً وأكثر إنس�انية تحمي الحقوق وتجرم
االنتهاكات اإلنسانية بكل أشكالها.
وقال�ت الوزارة يف بي�ان لها إن مجلس حقوق اإلنس�ان لم يحرتم
قرارت�ه وتوصياته ،بل س�مح لدولة مثل الس�عودية املنتهكة لكافة
قواع�د ومبادئ حقوق اإلنس�ان والقان�ون الدويل اإلنس�اني أن تعد
مرشوع ق�رار أه�در فرصة هامة ملجل�س حقوق اإلنس�ان يف وقف
عدوان الس�عودية وهجماتها العش�وائية عىل اليم�ن ومنع حصول
مزيد من االنتهاكات اإلنسانية التي سببت مقتل اآلالف من املدنيني.
وأكدت الوزارة يف بيانها أن تعيني ممثل الس�عودية رئيس�ا ً للجنة
الخبراء يف مجل�س حق�وق اإلنس�ان يخال�ف املعايري الدولي�ة التي
تشرتط أن يكون ملف الدولة التي ترتأس هذه الوظيفة خاليا ً من أية
انتهاكات لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني ،ويف واقع الحال
تقوم الس�عودية بأبشع االنتهاكات يف قتل الش�عب اليمني بمختلف
ً
مستهدفة املدنيني وتجمعاتهم يف األسواق وقاعات
األسلحة املحرمة،
ً
مخالفة بذل�ك كل قواعد ومب�ادئ القانون الدويل
األع�راس وغريها،
اإلنساني وحقوق اإلنسان.
وجددت الوزارة إدانتها واس�تنكارها لصمت كل املنظمات الدولية
التابعة لألمم املتحدة واالتحاد األوروبي واملنظمات العاملية والدول يف
هذه املعمورة وكل إنس�ان يميش يف األرض تجاه ما يجري من مآيس
يف اليمن وما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار.
ودعت الضمري العاملي اإلنساني ألن يصحو من سباته الذي ما زال
مس�تمرا ً منذ أكث�ر من نصف عام وأن يق�وم مجلس األمن ومجلس
حقوق اإلنسان وكل دولة أو منظمة دولية أو جهة أو جماعة أو فرد
بمسئوليتهم التأريخية واإلنسانية جراء ما يحصل يف أرض اليمن من
إبادة جماعية ممنهجة ومن ّ
ظمة من دول العدوان.
كما دعا البيان األمم املتحدة للقيام بواجبها اإلنس�اني عىل الوجه
املأمول بتشكيل لجنة دولية للتحقيق يف كل االنتهاكات التي يرتكبها
العدوان السعودي األمريكي عىل بالدنا.
وأك�دت وزارة حق�وق اإلنس�ان أن العدوان الس�افر ال�ذي تقوده
الس�عودية وحلفاؤها عىل الش�عب اليمني منذ أكثر من س�تة أشهر
استهدف كل مقومات الحياة وال زال يرتكب أفظع املجازر التي تتناىف
مع كل القيم واألعراف اإلنسانية.

نصف مدارس صنعاء تعرضت للقصف..

العدوان يعيق العام الدراسي الجديد!
 -خاص:

أقرت وزارة الرتبية والتعليم تمديد فرتة تسجيل الطالب
حت�ى نهاية الش�هر الجاري على أن تبدأ الدراس�ة يف بداية
نوفمرب القادم.
وقال�ت ال�وزارة يف اجتم�اع له�ا ي�وم أم�س إن الوزارة
أقرت التأجيل ألس�باب قاهرة وخارجة ع�ن إرادتها تمثلت
يف :إع�ادة ترميم بعض امل�دارس ،واإلقبال الضعيف للطالب
املس�جلني ،وع�دم إج�راء امتحان�ات الش�هادتني يف بعض
املحافظ�ات ،باإلضاف�ة إىل ع�دم طباعة الكت�اب املدريس،
بحسب مدير تربية األمانة.
وعكف�ت وزار ُة الرتبي�ة والتعلي�م خالل األي�ام املاضية
عىل مناقش�ة االس�تعدادات والرتتيبات املتصل�ة ببدء العام
ال�درايس الجدي�د وال�ذي من املق�رر أن يب�دأ يف العارش من
أكتوبر الجاري.
الع�ام الدرايس املايض مىض بمطب�ات وصعوبات كثرية
ج�راء الع�دوان الس�عودي األمريك�ي عىل بالدن�ا ،فمعظم
امل�دارس أغلقت أبوابه�ا جراء تصاعد القص�ف يف عدد من
محافظات الجمهورية ،واختبارات الش�هادتني األساس�ية
والثانوي�ة م�رت أيض�ا ً بصعوب�ات كبيرة ج�راء الغارات
املتواصلة والكثيفة عىل بالدنا.
واآلن ،ال جدي�د ،فالوضع كما هو عليه ،قصف متوحش
متواصل وحصار خانق للش�عب اليمني من قبل السعودية
وأمري�كا وحلفائه�ا ،أض�ف إىل ذلك حجم الدم�ار والخراب
الذي لحق بالكثري من مدارس أمانة العاصمة جراء القصف
يف األشهر السبعة املاضية.
وبحس�ب رئي�س لجن�ة حصر األرضار التعليمي�ة
والرتبوي�ة مدير مكتب الرتبي�ة والتعليم بأمان�ة العاصمة
محم�د عبدالله الفضيل فإن نحو  145مدرس�ة من مدارس
العاصم�ة صنع�اء الحكومي�ة تضررت بفع�ل الع�دوان
السعودي األمريكي الغاشم عىل البالد.
وأوض�ح الفضيل يف ترصي�ح صحف�ي أن اللجنة الفنية
املتخصصة التي ُ
ش� ّكلت لحصر األرضار والخس�ائر التي
لحقت باملنش�آت واملش�اريع التعليمية والرتبوية ومدارس
العاصم�ة صنعاء س�جلت تضرر حوايل  145مدرس�ة من
إجم�ايل مدارس صنعاء الحكومي�ة البالغ عددها نحو 300
مدرس�ة جراء اس�تمرار قصف العدوان الس�عودي الغاشم
عىل صنعاء واليمن.
وأش�ار الفضيل إىل أن أرضار قصف العدوان عىل مدارس
العاصم�ة جزئي�ة ،حيث تتفاوت نس�ب حج�م الرضر من
مدرسة إىل أخرى بحس�ب موقع املدرسة ،وأن تكلفة إعادة

مدرسة بن سيناء في منطقة فج عطان إحدى مدارس العاصمة التي
تعرضت للقصف
تأهي�ل وترمي�م وصيانة امل�دارس املترضرة يص�ل إىل 362
مليونا ً و 500ألف ريال.
وجدد الفضيل إدانته قصف العدوان السعودي األمريكي
الهمجي الذي يس�تهدف ُك ّل مقدرات الشعب اليمني وبنيته
التحتي�ة بما فيها املدارس والجامعات واملعاهد الفنية دون
مراع�اةلحرم�ةه�ذهالصروحالتعليمي�ةوالعلمي�ة.
وأك�د أن قصف وتدمري امل�دارس ورصوح العلم يدل عىل
همجي�ة وحق�د الع�دوان الس�عودي األمريكي على اليمن
وش�عبه الصام�د .وح�ول مش�كلة النازحين يف م�دارس
العاصم�ة ..ق�ال مدير مكتب تربية العاصم�ة صنعاء :يتم
حالي�ا ً تدارس إيجاد حلول بديل�ة لألرس النازحة يف املدارس
بم�ا يضمن تهيئ�ة امل�دارس للعام ال�درايس الجدي�د وَبما
يحفظ للنازحني كرامتهم وحياتهم املعيشية.
وتس�توعب عرش مدارس أساس�ية وثانوية يف العاصمة
صنع�اء والتي تعد من امل�دارس الكبرية يف كاف�ة مديريات
أمانة العاصمة العرش ،النازحني الذي يقدر عددهم بـ 400

أرسة نازح�ة أغلبهم من محافظة صع�دة وعمران وحجة،
ويقدر ع�دد الطالب الدارسين بتلك امل�دارس نحو  40ألف
طالب وطالبة.
َوتُق�در خس�ائر م�دارس التعلي�م األهيل خلال األربعة
األشهر األوىل من العدوان بنحو  13مليارا ً وَ 400مليون ريال
طبق�ا ً ملا ذكره عدد من قيادات العملية التعليمية والرتبوية
بالقط�اع الخاص خالل املؤتمر الصحفي االول الذي عقدته
الجمعي�ة الوطنية للمدارس األهلية بأمانة العاصمة أواخر
ش�هر أغس�طس بالتعاون مع م�دراء امل�دارس الحكومية
واألهلية وجمعية مؤسس�ات التعليم األهيل والخاص تحت
شعار «التعليم األهيل بني االنهيار ورصاع البقاء».
ووص�ل عدد امل�دارس األهلية بأمان�ة العاصمة إىل أكثر
من  536مدرس�ة ،كما وصل ع�د ُد طالبها بمختلف املراحل
الدراس�ية إىل أكثر م�ن  170ألف طالب وطالب�ة ،و 30ألف
معل�م ومعلمة ،فضالً عن  12ألفا ً م�ن العاملني يف الطواقم
اإلدارية والخدمية.

غازات الطريان ال�سامة تت�سبب يف انت�شار الأمرا�ض والأوبئة يف عدد كبري من مديريات �صعدة

مستشفيات الجمهورية تستغيث من جديد :الوضع الصحي حرج بسبب العدوان!
 -خاص:

ناش�د مستش�فى الس�بعني لألمومة
والطفولة وهيئة املستش�فى الجمهوري
التعليمي العام بصنعاء ،املنظمات الدولية
والحقوقي�ة ومنظمات حقوق اإلنس�ان،
رسعة التدخل العاجل إلنقاذ وضع القطاع
الصح�ي مم�ا هو علي�ه حالي�ا ً والضغط
عىل تحالف دول العدوان الس�عودي لرفع
الحص�ار الجائر عىل الش�عب اليمني منذ
أكثر من ستة أشهر.
وأوض�ح رئي�س هيئ�ة املستش�فى
الجمه�وري التعليم�ي الع�ام بصنع�اء
الدكت�ور نصر الق�ديس أن املستش�فى
الجمهوري التعليم�ي بصنعاء يعاني من
نقص حاد يف املحاليل الخاصة بفحوصات
الدم والفريوس�ات والكيمياء والهرمونات
وال�ذي ال تتوف�ر حت�ى يف الس�وق وذل�ك
بفعل الحصار عىل اليمن من قبل العدوان
ول�م يس�مح للشركات ووكاالت األدوية
باستريادها.
وأك�د أن مرك�ز الح�روق التخصصي
باملستش�فى ال�ذي يع�د املرك�ز األول
والوحي�د يف اليم�ن يعاني من ع�دم توفر
دواء البيومين الخ�اص بالح�روق ،حيث
يس�تقبل املركز عرشات الحاالت من كافة
محافظات الجمهورية.
م�ن جانب�ه نف�ى نائ�ب مدي�ر ع�ام
مستش�فى الس�بعني لألمومة والطفولة
هلال البح�ري أن يك�ون املستش�فى قد
تلق�ى أي�ة معونات طبي�ة أو أدوي�ة منذ
بداي�ة الح�رب والحص�ار على اليم�ن يف

م�ارس امل�ايض من أي�ة منظم�ة دولية..
مؤك�دا ً أن املستش�فى يعان�ي من نقص
ح�اد يف األدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة
وأدوية التخدير وأدوية األطفال والنس�اء
عىل حد س�واء ..الفت�ا ً إىل أن املستش�فى
تكب�د خس�ائر مادي�ة وصل�ت ألكثر من
مائ�ة مليون ري�ال جراء غ�ارات العدوان
السعودي عىل مناطق جوار املستشفى.
وليس�ت ه�ذه امل�رة األوىل الت�ي تطلق
فيها عدد من املستش�فيات يف محافظات
الجمهوري�ة ن�داء اس�تغاثة ،ب�ل وجهت
للضمير العامل�ي الكثير م�ن الن�داءات،
مح�ذرة من توقفها الكيل عن العمل جراء
الحص�ار والع�دوان الس�عودي األمريكي
الغاشم.
وخلال األي�ام الثالثة املاضي�ة جدّدت
عد ٌد م�ن القطاع�ات الصحي�ة تحذيرها
من تده�ور الوض�ع الصح�ي ،إضافة إىل
تحذي�رات أخ�رى م�ن محافظ�ة صعدة
بانتش�ار األم�راض واألوبئ�ة نتيج�ة
اس�تخدام الع�دوان الس�عودي األمريكي
أس�لحة مح ّرم�ة دوليا ً نتج عنه�ا انبعاث
غ�ازات س�امة أدت إىل انتش�ار األوبئ�ة
واألمراض يف عدد م�ن مديريات محافظة
صعدة.
وبحس�ب ترصيح�ات رس�مية فق�د
استش�هد أكثر من  1200يف صعدة جلهم
من النس�اء واألطفال ،كم�ا أصيب 2500
وذلك ج�راء القصف الس�عودي األمريكي
املتوحش عىل املدنيني.
وتشير االحص�اءات الرس�مية إىل
أن الع�دوان دم�ر  5مستش�فيات بم�ا

تحتوي�ه م�ن أدوي�ة ومس�تلزمات طبية
يف ك ٍّل م�ن ،رازح ،والظاه�ر ،واملالحي�ط،
وباق�م ،وكتاف ،إضافة إىل تدمري س�تة 6
وحدات صحية بما فيه�ا أيضا ً من أدوية
ومس�تلزمات طبية وأجه�زة كان يعتمد
عليها قطاع واس�ع م�ن املواطنني يف عدد
م�ن املديري�ات واملناط�ق ،وه�ي املراكز
الصحية يف ك ٍّل من ،مران ،املش�اف ،شدا،
املشنق ،نيد البارق ،قطابر.
وق�ال مدير مكت�ب الصح�ة عبداإلله
العزي :إن األدوية واملستلزمات الطبية يف
صع�دة أرشفت عىل النف�اد خصوصا ً مع
تزايد الجرحى الذين يس�تهدفهم العدوان

الس�عودي يف بيوتهم ومنازلهم ومزارعهم
وقراهم وأسواقهم ..الفتا ً إىل أن املديريات
الحدودي�ة تعي�ش أصع�ب األوض�اع
نتيج�ة القص�ف الج�وي والصاروخ�ي
املكث�ف وتدمير أغل�ب املراك�ز الصحية
واملستش�فيات بتل�ك املديري�ات ،وتوقف
األخرى عن الخدمة نتيجة انعدام.
وأوضح أن شهدا َء ُكـــثْـــرا ً سقطوا
من الك�وادر الصحية الت�ي ال زالت تعمل
يف املحافظ�ة ،إضاف�ة إىل العشرات م�ن
الجرح�ى الذي�ن جُ رح�وا وه�م ي�ؤدون
واجبه�م الدين�ي واأل َ ْ
خـــلاَ قي يف تطبيب
امل�رىض وعالج الجرحى الذين يس�قطون

نتيج�ة القصف الهمجي واملتوحش للعدو
السعودي الغاشم وحلفائه.
املستش�فى الجمهوري باملحويت من
جانب�ه ح�ذر من توق�ف خدماته بس�بب
نف�اد املحاليل واألدوي�ة الطارئة ،وحذرت
إدَا َرة املستش�فى م�ن توق�ف الخدم�ات
الطبية والعالجية التي يقدمها املستشفى
بس�بب النق�ص الحاد يف املحالي�ل الطبية
ومحالي�ل ال�دم واملس�تلزمات واألدوي�ة
الطارئ�ة نتيجة الحص�ار الجائر من قبل
العدوان السعودي الغاشم وحلفائه والذي
يمنع دخول مختلف األدوية واملستلزمات
الطبي�ة والعالجي�ة الت�ي تعتم�د عليه�ا
املستشفيات واملرافق الصحية.
وناش�د مدي�ر ع�ام املستش�فى
الجمه�وري باملحوي�ت الدكت�ور نبي�ل
الس�لمي ،مختل�ف املنظم�ات الدولي�ة
واإلنس�انية ،التدخ�ل العاج�ل إلنق�اذ
املستش�فى ومختلف املرافق الصحية من
التوقف وإنهاء مهازل هذا الحصار الجائر
وغري األ َ ْ
خـــلاَ قي وإيقاف جرائم العدوان
الت�ي يتع�رض لها ش�عبنا اليمن�ي يف ُك ّل
املدن واملحافظات.
وتش�هد محافظ�ة م�أرب تده�ورا ً
كبيرا ً يف الوض�ع الصحي نتيج�ة غارات
العدوان الس�عودي عىل املنشآت الصحية
باملحافظة والحصار الخانق الذي تفرضه
دول العدوان عىل بالدنا ،األمر الذي أصاب
املراك�ز الصحي�ة واملستش�فيات بش�لل
ش�به كيل ع�ن تقديم الخدم�ات الصحية
للمواطنني.
وتشري اإلحصائيات الرسمية إىل أنه تم

تدمري مستش�فى الجفرة بمديرية مجزر
ومستش�فى رصواح ،كم�ا دم�ر طيران
العدوان السعودي أربعة مراكز صحية.
وش�هد املخ�زون الدوائ�ي باملحافظة
تناقص�ا ً ح�اداً ،األم�ر ال�ذي انعكس عىل
تقدي�م الخدم�ات الصحية ،حي�ث أغلقت
الوح�دات واملراك�ز الصحي�ة أبوابه�ا يف
وج�ه امل�رىض ،واقترص تقدي�م الخدمات
عىل حملات التحصين باس�تثناء بعض
العي�ادات الخاص�ة التي تعان�ي تقديمها
الخدم�ات الطبي�ة للمواطنين وإن كانت
بأسعار مضاعفة.
ووجّ هت هيئة املستش�فى الجمهوري
بحجة نداء اس�تغاثة عاجلة لألمم املتحدة
واملنظم�ات اإلغاثي�ة العاملي�ة لرسع�ة
توفير األدوية بعد نفاد املخ�زون الدوائي
للمستش�فى؛ بس�بب الحص�ار الجائ�ر
الذي يفرض�ه تحالف العدوان الس�عودي
األمريكي عىل بالدنا.
وقالت هيئ�ة املستش�فى يف بيان لها:
إن جميع املرافق الصحية يف املحافظة بما
فيها املستش�فى الجمهوري باتت تعيش
وضع�ا ً كارثياً ،تزداد حدت�ه يوما ً بعد آخر
جراء الحصار الظالم الذي يتس�بب يف قتل
اليمنيين من خلال منع وص�ول األدوية
واملستلزمات الطبية.
وأك�د التقري�ر أن مخ�زون القط�اع
الصح�ي من األدوية واملحاليل الطبية نفد
جراء استمرار الحصار الجائر ،وأن الكثري
م�ن املراف�ق الصحي�ة العام�ة والخاصة
أصبح�ت عاج�زة عن تقديم أي�ة خدمات
طبية للمرىض.

( ددعلالاا
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تحالف قرن الشيطان يواصل حصد أرواح المدنيين

إستشهاد  7نساء وطفلين بصعدة والعدوان يدمر مراكز اإلنزال السمكي ومزارع المواطنين بالحديدة
أكثر من  70غارة على صرواح في يوم واحد وقصف وحشي على سنحان بقنابل شديدة االنفجار
 -خاص:

َ
واص َل طريا ُن العدوان الس�عودي األمريكي
قصف�ه لع�دد م�ن محافظ�ات الجمهوري�ة
خلال األي�ام الثالثة املاضي�ة ،مخلف�ا ً املزيد
م�ن الش�هداء والجرحى يف صف�وف املدنيني،
ومدمرا ً عددا ً من املنشآت العامة والخاصة.
من�ازل املواطنين ومحالته�م التجاري�ة
ً
واألس�واق والق�رى كان�ت كالع�ادة عُ
رض�ة
للقصف يف صعدة ،حيث ش�ن طريان العدوان
صب�اح أم�س األربعاء سلس�لة م�ن الغارات
الجوية اس�تهدفت منطقة آل صالح بمديرية
س�حار محدثا ً دمارا ً كبريا ً يف منازل املواطنني
ومزارعهم.
واستش�هدت أرب�ع نس�اء وطفلان كم�ا
أصي�ب طفالن آخ�ران وأربع نس�اء يف قصف
همج�ي لطريان العدوان الس�عودي األمريكي
عىل منازل املواطنني يف منطقة طخية مديرية
باقم بمحافظة صعدة يوم الثالثاء املايض.
كما اس�تهدف طيران العدوان الس�عودي
األمريك�ي منطق�ة بن�ي غرب�ان يف مديري�ة
ساقني بعدة غارات أدت اىل استشهاد  3نساء
وإصابة  4أخريات.
وش�ن طريان العدوان السعودي األمريكي
سلسلة من الغارات عىل منطقة آل عمار ،كما
ش�ن  10غارات عىل منطق�ة رغافة بمديرية
مج�ز ،إضافة اىل  5غارات اس�تهدفت مناطق
متفرقة بمديرية رازح.
ويوم االثنني املايض ش�ن طيران العدوان
الس�عودي األمريكي غ�ارات مكثفة عىل عدة
مناط�ق بمحافظة صعدة ،مس�تهدفا ً منازل
املواطنني والطرقات العامة واالس�واق ،حيث
قص�ف الطيران بغارتين عىل جبل الش�بكة
بمنطقة بني معاذ مديرية س�حار ،كما ش�ن
طريان العدوان الس�عودي األمريكي  7غارات
على منطق�ة القم�ع بمديرية كتاف ش�مال

رشق محافظة صعدة.
ويف مديرية باقم اس�تهدف طريان العدوان
سيارة عىل الخط العام يف منطقة الرقالة.

استهداف القطاع السمكي
وواصل طريان العدوان الس�عودي الغاشم
اس�تهدافه ملناط�ق مختلف�ة بمحافظة تعز،
مس�تهدفا ً بعدد من الغارات منطقة بري باشا
ومنطق�ة ذب�اب وميناء املخاء وب�اب املندب،
م�ا أدى إىل ترضر منازل املواطنني واملمتلكات
العامة والخاص�ة .وكثف الطريان من قصفه
على منطقة باب املن�دب ومنطق�ة ذباب ،يف
محاولة إلس�ناد مرتزقة العدوان الذين فشلوا
يف كل محاوالتهم للتقدم إىل باب املندب.
ويف محافظ�ة الحدي�دة قص�ف الطيران
الس�عودي األمريك�ي ي�وم الثالث�اء امل�ايض
مزرعة منيف جوار مشاريع مياه الحديدة.

كما قصف طيران العدوان مبنى الجمارك
بالق�رب من جول�ة الصدف يف ش�ارع جيزان
بمدينة الحديدة مخلفا ً دمارا ً كبرياً.
وش�ن طريان العدوان السعودي األمريكي
ي�وم االثنني املايض ع�دة غارات على اللحية
ش�مال محافظ�ة الحدي�دة واملراوع�ة رشق
املحافظة.
وأوضح مصدر محيل باملحافظة أن طريان
الع�دوان اس�تهدف يف قري�ة العل�وي ،مرك�ز
االنزال السمكي التابع للهيئة العامة للمصائد
الس�مكية ودم�ر الهنج�ر الخ�اص باملرك�ز
والسور وعددا ً من قوارب الصيادين.
وق�دّر املصدر حجم الخس�ائر التي لحقت
بالقطاع الس�مكي ج�راء القص�ف بنحو 60
مليون ريال.
وأش�ار املص�در إىل أن طيران الع�دوان
السعودي األمريكي استهدف مزرعة بمنطقة

واقر بوادي سهام مديرية املراوعة ،ما أدى إىل
تدمري تلك املزرعة واألدوات الزراعية.
ويف محافظ�ة البيض�اء ع�اود الطيران
الس�عودي األمريك�ي اس�تهدافه للمنش�آت
العامة والخاصة وذلك يف منطقة مكرياس.
واس�تهدف الطريان املعادي فج�ر الثالثاء
امل�ايض منطقة ب�ركان املحاذي�ة لعقبة ثرة
االستراتيجية وخ ّلف دمارا ً كبريا يف املنطقة،
كما قصف العدوان ظه�ر الثالثاء رأس عقبة
ثرة والغول.

جنون في مأرب وصنعاء
ويعي�ش الع�دوان الس�عودي األمريك�ي
الصهيون�ي الغاش�م وضع�ا ً جنوني�ا ً حي�ال
الهزائم التي يتلقاها يف ميادين الرشف بمأرب
عىل أيدي الجيش واللجان الشعبية والرشفاء
من قبائل مأرب األحرار ،حيث عمد إىل قصف

جنوني وهس�تريي على أماك�ن متفرقة من
املحافظة.
مصدر خاص بمأرب أكد أن طريان العدوان
الس�عودي األمريكي الصهيوني الغاش�م شن
ي�وم أمس األربع�اء أكثر من  70غ�ارة جوية
خلال الس�اعات املاضية اس�تهدفت مديرية
رصواح واملناطق املحاذية لها.
وأش�ار املصدر إىل أن ه�ذا القصف املكثف
دليل واضح عىل مستوى الهزيمة التي تلقتها
جي�وش ومرتزقة االحتلال والغ�زو بمأرب،
الفتا ً إىل أن العدو يحاول التغطية عىل هزيمته
بتكثي�ف قصفه ملن�ازل املواطنين ومقومات
حياتهم.
كم�ا ش�ن طيران الع�دوان الس�عودي
األمريك�ي عدة غ�ارات عىل مناط�ق مختلفة
بمحافظ�ة الج�وف ،مس�تهدفا ً محطة وقود
بمديرية املتون ،كما اس�تهدف س�وقا ً شعبيا ً
كبيرا ً نتج عنه مقتل أعداد كبرية من املوايش،
فضالً عن األرضار املادية.
كم�ا تعرض�ت مديري�ة الح�زم ومديري�ة
الزاهر باملحافظة إىل قصف متواصل نتج عنه
أرضار مادية.
ويف مديرية سنحان بمحافظة صنعاء شن
طريان العدوان الس�عودي األمريكي سلس�لة
غارات عىل مناطق متفرقة باملديرية.
وأوضح مصدر أمني بمحافظة صنعاء أن
الطريان الس�عودي اس�تهدف بقنابل شديدة
االنفجار منطقة عمد وجب�ل الجمايم بقرية
الدرم وريم�ة حميد والرشزة وق�اع القييض،
مم�ا أدى إىل ح�دوث أرضار مادي�ة بالغ�ة يف
إحدى املزارع بقاع القييض.
وأش�ار املص�در إىل أن طيران الع�دوان
الس�عودي األمريكي اس�تهدف بغ�ارة جوية
مبن�ى إدارة أمن مديرية س�نحان ،ما أدى إىل
تدمريه وإلحاق أرضار بمنازل مجاورة.

ا�ستهدف نادي �ضباط القوات امل�سلحة و�سط الأحياء ال�سكنية بقلب العا�صمة

العدوان يقصف موتى مقبرة خزيمة للمرة الثانية
 -طالب العزعزي:

مس�ا َء االثنني املايض كان طيرا ُن العدوان
الس�عودي األمريكي يفتش عن مواقع جديدة
الستهدافها ،فلم يجد سوى مقابر املوتى.
ُ
قصف
هذه ليست املرة األوىل التي يتم فيها
األرضحة ،فقد س�بق للعدوان ذلك يف عدد من
محافظات الجمهورية ،يف مش�اه َد وحش�ية
تكش�ف الوج�ه الش�يطاني القبي�ح للنظام
السعودي.
يف شارع كلية الرشطة بالعاصمة صنعاء،
ٌ
دامس ،املواطنون يف منازلهم ،ال صوت
الظال ُم
يعلو ف�وق أصوات االنفج�ارات ،إنها جريمة
ٌ
قصف
جديدة للع�دوان الس�عودي األمريكي،
عىل املوتى يف مقربة خزيمة.
يف الصباح كان املش�هد مروّع�ا ً للكثري من
س�كان الحي ،هنا س�يدة عجوز تبكي بقلب
مكل�وم والدموع تتس�اقط م�ن عينيها حني
توجّ هنا إىل املقربة لتوثيق ما حدث.
قب�ل س�نوات دُفن والده�ا ُهن�ا يف مقربة
خزيم�ة ،والي�وم لم يع�د هناك رضي�ح ،فقد
تناثر بفعل القصف العنيف عىل املقربة.
ترف�ع أم أحم�د يديه�ا إىل الس�ماء وتدعو
بحرقة وألم عىل آل س�عود وتقول« :الله ينكل
بالس�عودية وحلفائه�ا ..هذا ال�ذي يقول إنه
حام�ي البيت الحرام ،كذاب اب�وه هذا الكذاب
الدجال اليهودي».
وتزي�د يف دعائه�ا قائلة :أقول للس�عودية
وأمري�كا الله ينتقم منكم ويش�تت ش�ملكم

وييت�م أطفالك�م بح�ق م�ن خل�ق الخل�ق
وأحصاه�م وخل�ق الش�مس والقم�ر ..والله
ينرص جيش�نا واللج�ان الش�عبية ويعطيهم
الصح�ة والعافي�ة وينرصه�م على الظ َلمة
اليهود السعودي واألمريكي».
محمد س�عيد ،أحد أهايل حي ش�ارع كلية
الرشطة ،هو اآلخر يق�ول بأىس :أقول لخادم
الصنمَ ني الكريهين أمريكا وإرسائيل إن هذه
ليس�ت أعم�ال املس�لمني وال تمس لإلسلام
بصل�ة ،ونحن صامدون حت�ى آخر قطرة من
دمائنا ولن يثنينا أي يشء مهما عملوا ومهما

دم�روا ومهما خ ّربوا ،صامدون صابرون ولن
نركع».
مالطف الغ�رارة ،أحد س�اكني حي البلييل
ال�ذي وبال�كاد تمك�ن م�ن التع� ُّرف عىل قرب
جده ال�ذي دمر العدوان الس�عودي األمريكي
جزءا ً منه بصواريخ�ه ،قال :العدوان الصهيو
أمريكي س�عودي يرتكب أفظع وأبشع وأقذر
الجرائم بحق الش�عب اليمني ،وهذه الجرائم،
أمان�ة إنها تف�وق الجرائم الت�ي ترتكب بحق
اإلنس�انية ..لك�ن والل�ه إن ه�ذه الجرائم لن
تزيدن�ا إال ق�و ًة وعزيم�ة وإرصارا ً وش�موخا ً

وحرية وكرامة ونحن صامدون صمود جبال
عيبان.
ويواص�ل القول :هذه القب�ور التي دمرها
س�وف نعيده�ا أفضل وأحس�ن مم�ا كانت،
ووالله إن الش�عب اليمني أرعبهم حيا ً وميتاً،
أرعبه�م يف الح�دود وأرعبه�م يف ب�اب املندب
ويف عدن ويف ُك ّل م�كان ،ولهذا لم يعد أمامهم
سوى املقابر.
وكان طريان العدوان الس�عودي األمريكي
قد ش�ن مس�اء األحد املايض سلس�لة غارات
عىل العاصمة صنعاء مس�تهدفا ً نادي ضباط

القوات املسلحة ألول مرة بشارع الزبريي.
وتس�بب القصف يف ترضر عدد من منازل
املواطنني املجاورة للن�ادي ،كما أدى القصف
إىل تدمري املس�بح وإلحاق أرضار فيه وتكرس
نوافذ املس�اكن املجاورة ،كما تعرض معرض
العاملية للس�يارات وكلية الهندسة العسكرية
يف جولة آية ألرضار كبرية يف قصف آخر.
ويواص�ل طيران الع�دوان الس�عودي
األمريكي قصفه للمنش�آت العامة والخاصة
واملعس�كرات بصنع�اء بطريق�ة هس�تريية
تجاوزت كل املحاذير.

 8تقرير حقوقي
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( ددعلالاا

مركز عمان الدويل حلقوق الإن�سان يف تقريره الأول حول العدوان ال�سعودي على اليمن :العدو ال�سعودي يتحمل م�س�ؤولية العدوان والإخ

1040شهيد ًا من األطفال و 723شهيدة و 2720ش
أو ًال :مقدمة في مفهوم العدوان

يف الس�ادس والعرشي�ن م�ن م�ارس 2015
ش�نت اململكة العربية الس�عودية ومعها تس� ُع
دول أ ُ ْ
خـ� َرى ُ
س�مِّ يَت دول التحال�ف العرب�ي
العدوان العس�كري عىل الـيَـمَ ـن .يعد ما قامت
ب�ه اململك�ة العربي�ة الس�عودية عدوان�ا ً وف�ق
امل�ادة رق�م ( )1من الق�رار رق�م ( )3314الذي
اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة باإلجماع
بتأري�خ  14ديس�مرب 1974م وال�ذي نصت عىل
أن «الع�دوان هو اس�تخدام القوة املس�لحة من
قبل دولة ما ،ضد الس�يادة والسلامة اإلقليمية
واالس�تقالل الس�يايس لدول�ة أ ُ ْ
خـ� َرى .أو بأي
شكل آخر يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة».
تعد الس�عودية دولة معتدية بنص املادة رقم
( )2م�ن قرار تعريف الع�دوان ،والتي تنص عىل
أن «الدول�ة التي تس�تعم ُل القوة املس�لحة أوالً،
بخالف امليثاق ،سيشكل ذلك البيئة األوىل الكافية
لفع�ل الع�دوان» .وإذا صمتت الجمعي�ة العامة
لألم�م املتح�دة ع�ن ارت�كاب فعل الع�دوان من
قبل السعودية ،فإن ذلك س�يرتك منافذ قانونية
لتس�ويغ الع�دوان والتخل�ص م�ن املس�ؤولية
الدولية.
كم�ا يتأكد العدوان من خلال املادة رقم ()3
من ق�رار تعريف العدوان والت�ي تنص عىل « أن
أي من األفعال اآلتية؛ تعترب من أعمال العدوان:
 -1الغزو بواس�طة القوة املس�لحة لدولة ما،
إلقلي�م دولة أ ُ ْ
خـ َرى أو الهجوم عليه ..بواس�طة
استخدام القوة.
 -2إلق�اء القناب�ل بواس�طة القوة املس�لحة
لدول�ة ما ،ض�د إقليم دولة أ ُ ْ
خـ َرى أو اس�تعمال
أي نوع من األس�لحة من قبل دولة ما ضد إقليم
دولة أ ُ ْ
خـ َرى.
 -3رضب حصار عىل موانئ أو سواحل دولة
ما ،بواسطة القوات املسلحة لدولة أ ُ ْ
خـ َرى.
 -4إرس�ال عصابات مس�لحة أو مجاميع أو
قوات غير نظامية ،أو مرتزقة ،م�ن قبل الدولة
أو باس�مها ،والتي تقوم بأعمال القوة املس�لحة
ضد دولة أ ُ ْ
خـ َرى ،من الخطورة عىل نحو مماثل
لألعم�ال املدونة أعاله ،أو ت�ورط الدولة بصورة
حقيقية يف ذلك «.
يف ضوء ما تقدم قامت السعودية باآلتي:
 -1الغزو بواس�طة القوة املس�لحة والهجوم
عىل الـيَـمَ ـن.
 -2قام�ت بإلق�اء القناب�ل والصواري�خ
واس�تعمال كافة أنواع األس�لحة ومنها املحرمة
دولياً.
 -3ف�رض الحص�ار املس�لح على موان�ئ
وش�واطئ الـيَـمَ ـ�ن وف�رض الحص�ار البري
والجوي.
 -4الهج�وم املس�لح بأنواع�ه املختلف�ة عىل
الـيَـمَ ـن.
 -5س�ماح الس�عودية باس�تعمال أراضيه�ا
كقاعدة للعدوان عىل الـيَـمَ ـن.
 -6إرس�ال الس�عودية باس�مها ولحس�ابها
جماعات مس�لحة (القاعدة وداعش وجماعات
مرتزق�ة) لتقوم باألعمال العس�كرية العدوانية
ضد الـيَـمَ ـن .وكذا دعمها العس�كري بالسالح
والعت�اد والتموي�ل لجماعات إرهابي�ة مرتزقة
وغير نظامية لتق�وم بأعمال القوات املس�لحة
للعدوان.

ثاني ًا :مبررات العدوان السعودي

 -1مجابهة التهديد املتوقع
وه�و مبرر مرف�وض؛ ألن املادة رق�م ()51
ميث�اق األم�م املتح�دة حصرت حال�ة الدف�اع
الرشعي عند وقوع االعتداء املسلح ،وليس ملجرد
شكوك أو أوهام.
 -2االس�تجابة لطل�ب رئي�س الجمهورية يف
التدخل العسكري
ج�اء يف بي�ان الناط�ق الرس�مي للع�دوان
(الس�عودية وحلفائه�ا) ب�أن تدخله�ا وال�دول
املش�اركة معه�ا يف حربه�ا على الـيَـمَ ـن كان
ً
اس�تجابة لطل�ب رس�مي لرئي�س الجمهورية
الرشع�ي .على الرغ�م م�ن معرفة الس�عودية
ب�أن عبدَرب�ه منصور ه�ادي منتهي�ة رشعيته
ومستقيل بنفس الوقت .ومع ذلك برصف النظر
عن ذلك ،فإننا نشري إىل أن طلب التدخل الوهمي
ال�ذي س�عت وأرصت الس�عودية على ه�ادي

تقديمه كان بتأريخ  24مارس ،وتم تنفيذُ البدء
بالع�دوان يف صباح  26مارس .أي يف أقل من 48
س�اعة .والس�ؤال ال�ذي يطرح نفس�ه :هل من
املعقول أن يتم التخطيط للعدوان عىل الـيَـمَ ـن
والب�دء يف تنفيذ عملياته العس�كرية خالل فرتة
وجيزة ال تتجاوز  48س�اعة من هذا التأريخ؟!،
ً
مخططة
األم�ر الذي يؤك�د أن الس�عودية كانت
للع�دوان على الـيَـمَ ـ�ن ب�ل كانت مبيت�ة لها
مس�بقا ً وهذا التربير يعد محاولة واهية للتهرب
من آث�ار الع�دوان وتحم�ل املس�ؤولية الدولية.
وكذل�ك رصح الحبري بأننا م�ع الواليات املتحدة
األمريكية كنا نحرض للحرب منذ عدة شهور.
إض َ
َ
اف�ة إىل م�ا س�بق فإن�ه ال يج�وز للدولة
أن تطل�ب تدخلاً عس�كريا ً مب�ارشا ً إال يف حالة
وقوع عدوان من دول�ة خارجية عىل الـيَـمَ ـن.
وه�ذا املعيار ل�م يتحق�ق مطلقاً؛ ألن�ه لم يكن
هن�اك أي هجوم عس�كري مس�لح خارجي قد
وق�ع عىل الـيَـمَ ـن .وأن األزمة السياس�ية التي
تعيش�ها الـيَـمَ ـ�ن هي من الش�ئون الداخلية،
وه�ي من تبع�ات الرئيس املس�تقيل ال�ذي كان
أداة م�ن أدوات إش�عال ه�ذه األزم�ة لتحقي�ق
أه�داف من ق�ام بالتدخ�ل يف الش�ئون الداخلية
للـيَـمَ ـ�ن والع�دوان علي�ه .أما املعي�ار الثاني،
أن يك�ون التدخ�ل الخارجي ،القائ�م عىل طلب
رئي�س الدولة لصد الع�دوان املس�لح الخارجي
حصراً .وهذا املعي�ار ليس ل�ه أي وجود واقعي
وقانوني ،وبالتايل عدم رشعية التدخل السعودي
يف الش�ؤون الداخلي�ة للـيَـمَ ـ�ن .ه�ذا يعني أن
الع�دوان الس�عودي على الـيَـمَ ـن في�ه اعتداء
على اختصاصات األم�م املتح�دة املعنية يف حل
املنازع�ات بالطرق الس�لمية .وخلال  48يوما ً
ش� ّكل العدوان الس�عودي على الـيَـمَ ـن أخطر
االنته�اكات لنص�وص ميث�اق األم�م املتح�دة
وكاف�ة املواثيق واألع�راف الدولي�ة ،التي تحرم
اس�تخدام القوة يف العالقات الدولية .فقد أوجب
ميثاق األم�م املتحدة عىل كافة الدول وعىل األمم
املتحدة ذاته�ا ،االمتناع عن التدخل يف الش�ؤون
الداخلية ألي�ة دولة وأوجبت عىل الدول بأن تحل
منازعاتها بالطرق السلمية.
إن مبدأ تحريم اس�تخدام الق�وة ،ليس فقط
م�ن املبادئ املهم�ة يف القان�ون ال�دويل ،بل يعد
القاع�دة األساس�ية ل�كل نظ�ام قانون�ي دويل
يس�عى إىل تحقي�ق الس�لم واألم�ن يف العالقات
الدولي�ة ،وبمثابة العمود الفقري للنظام الدويل،
بوصفه التزام جوه�ري يقع عىل عاتق ُك ّل دول
العالم.
إن أفعال العدوان العس�كرية والحصار التام
عىل الـيَـمَ ـن التي ارتكبتها دول العدوان يشكل
غاي�ة يف الخطورة ليس عىل الـيَـمَ ـن فحس�ب،
بل عىل السلم واألمن الدوليني.
وهن�ا كان يجب عىل مجلس األمن – يف حينه
– تجريم هذا الع�دوان وتدخله بوصفه صاحب
االختص�اص األصي�ل يف ردع الع�دوان وحف�ظ
الس�لم واألمن الدوليني ،إعماال ً للمواد (،40 ،39
 )42 ،41من ميثاق األمم املتحدة.
وهنا نطال�ب مجلس األم�ن أن يطلع بدوره
األس�ايس حس�ب االختصاص�ات املوكل�ة إلي�ه
بموج�ب امليث�اق ،وإص�دار ق�رار تأريخ�ي يف
تطبيق ق�رار تعريف االعت�داءات ،عىل ما قامت
ب�ه الس�عودية وحلفاؤها م�ن أفع�ال العدوان
ض�د الـيَـمَ ـن وما يرتتب عىل ه�ذا العدوان من
مسؤولية دولية.
إن م�ا ح�دث ويحدث م�ن عدوان س�عودي
وجرائم ض�د اإلنس�انية يف الـيَـمَ ـ�ن ،وانتهاك
لكاف�ة املب�ادئ واألع�راف الدولي�ة الت�ي تحرم
اس�تخدام الق�وة املس�لحة والع�دوان ،ح�دث
ويح�دث تحت أنظار األمم املتحدة والدول دائمة
العضوية يف مجلس األمن .ومن ثم فإن استمرار
مجلس األمن يف تقاعس�ه وفش�له ،ابت�داءا ً من
إيقاف العدوان السعودي ضد الـيَـمَ ـن ،وثانياً،
يف اتخ�اذ قرارات�ه بإدانة ه�ذا الع�دوان واتخاذ
اإلج�راءات القانونية يف مواجه�ة مرتكبيه ،فإن
مجلس األمن يكون قد أخل بالتزاماته وواجباته
يف حفظ الس�لم واألمن الدوليني ،كما هي واردة
يف ميثاق األمم املتحدة .ومن ثم يتحمل مسؤولية
هذه األفعال .وهنا نُذ ّكر بقرار (االتحاد من أجل
السلام) الذي أصدرت�ه الجمعي�ة العامة لألمم
املتح�دة بتأريخ  13نوفمبر  1950حول األزمة
الكورية .وقد تضمن القرار:
 -1من�ح الجمعي�ة العام�ة لألم�م املتح�دة

صالحيات وس�لطات أوس�ع مما هو منصوص
علي�ه يف امليث�اق ،الس�يما تل�ك املتعلق�ة بحفظ
الس�لم واألم�ن الدوليين ومنع أعم�ال العدوان
والتصدي له وفرض جزاءات عسكرية.
 -2أك�د ه�ذا القرار على رشعي�ة الجزاءات
الدولية التي تويص بها الجمعية العامة يف مجال
حفظ السلم واألمن وقمع العدوان.
َ
مضمون الق�رار فيه
 -3األه�م م�ن ه�ذا أن
إن�ذار إىل الدول دائمة العضوية يف مجلس األمن،
مف�اده أن الجمعية العامة لألم�م املتحدة تملك
القدرة عىل س�حب اإلمتيازات الت�ي تملكها تلك
الدول يف مجل�س األمن وذلك من خالل توس�يع
س�لطاتها وصالحيته�ا يف مج�ال حفظ الس�لم
واألمن الدوليني ومنع العدوان.
َ
إخف�اق مجل�س األم�ن لوضع ح�د لدول
إن
العدوان الذي يرص عىل تكريسه ،يثريُ يف األذهان
تساؤالت كثرية .أهمها:
 -1ما جدوى قواعد القانون الدويل؟
 -2وما فائدة منظمة األمم املتحدة؟
 -3وأي�ن دور مجل�س األم�ن يف مث�ل ه�ذا
الع�دوان الذي يش�كل خط�ورة وتهديد للس�لم
واألمن الدوليني؟
 -4وكي�ف للدول أن تحرتم التزاماتها الواردة
يف ميثاق األمم املتحدة؟
وهن�ا نطال�ب مجلس األم�ن بتحمي�ل دول
الع�دوان (الس�عودية وحلفاؤه�ا) املس�ؤولية
الجنائية الدولية عن الجرائم اآلتية:
 -1جريمة العدوان.
 -2جريمة اإلخالل بالسلم واألمن الدوليني.
 -3جرائم حرب.
 -4جرائم ضد اإلنسانية.
لقد س�اهم الع�دوان يف خلق وضع إنس�اني
مؤل�م ،حي�ث تع�ذر على املواطنين الحص�ول
على الخدمات الصحي�ة والغذاء وامل�اء والوقود
والكهرب�اء والتعلي�م وق�د ظل�ت األنش�طة
االقتصادي�ة مجم�دة يف ُك ّل القطاع�ات وفق�د
املاليني من الـيَـمَ ـنيني مصدر دخلهم.
إن هذا العدوان انتقم من الش�عب الـيَـمَ ـني
وعق�د حيات�ه اليومي�ة واملعيش�ية على كاف�ة
األصعدة بما يشبه العقوبة الجماعية عليه .وقد
ترتب عىل ذلك عدد من النتائج واآلثار التي نالت
بص�ورة مبارشة أه�م حق من حقوق اإلنس�ان
وهو الحق يف الحياة عىل النحو التايل:
 -1حرم�ان كاف�ة العاملين واملوظفين من
مصدر دخلهم وقد أجربوا عىل إيقاف سياراتهم
لعجزهم عن الحصول عىل املحروقات.
 -2أدى الحصار الج�وي والربي والبحري إىل
عدم ق�درة أكثر من  25000يمني من العودة إىل
الـيَـمَ ـن وظلوا عالقني يف املطارات الدولية.
 -3تعرض�ت فئ�ة كبيرة م�ن املواطنين إىل
معاناة كبرية بس�بب انقطاع الكهرباء وخاصة
أم�راض الفش�ل الكل�وي وأطف�ال الحضان�ات
وذوي االحتياج�ات الخاصة وتعفن جثث املوتى
يف الثالجات.
 -4أدى اختف�اء املحروق�ات إىل زيادة تعقيد
حي�اة املزارعين والذي�ن أصبح�وا عاجزين عن
توفير املي�اه الجوفية ل�ري مزارعه�م ،مما أثّر
س�لبا ً عىل الوضع املعييش وم�ا صاحب ذلك من
نقص املنتجات الزراعية بل وندرتها.
 -5توقف�ت الكثير م�ن ال�ورش واملعام�ل
واملصان�ع مما أدى إىل حرمان العاملني فيها من
مص�در دخلهم الوحيد كم�ا أدى إىل زيادة أعداد
البطال�ة بس�بب تقل�ص حج�م الح�رام املهني
والتجاري.

ثالث ًا :العدوان وتأثيره على األوضاع
اإلنسانية

لقد تس�بب الع�دوان يف خلق كارث�ة حقيقة
لكافة الـيَـمَ ـنيني يف مختلف أنحاء الجمهورية
الـيَـمَ ـني�ة .وبس�بب العدوان وتوق�ف الحوار
نت�ج العن�ف والعن�ف املض�اد من قب�ل الجيش
واألمن ومعهم اللجان الشعبية من جهة وحزب
اإلصالح ومعه تنظيم القاعدة ومليشيات هادي
من جه�ة أ ُ ْ
خـ َرى ترتب علي�ه العديد من القتىل
وتدمير واإلرضار باملمتلكات الخاصة والعامة،
وس�اعد الع�دوان تنظي�م القاع�دة عىل بس�ط
نفوذه عىل محافظ�ة حرضموت وبعض أجزاء
م�ن محافظة أبني وش�بوة والبيض�اء ومَ أرب.
ً
ونتيجة للع�دوان تعطلت العملي�ة التعليمية يف

املدارس والجامع�ات وإصابة
العملية التعليمية بالشلل التام
وتعقيد الحياة اليومية للطلبة
باإلض َ
َ
افة إىل
وأولي�اء أمورهم،
اس�تقطاب العديد م�ن الطلبة
والزج به�م يف املعارك الداخلية
الت�ي كان�ت نتيج�ة للع�دوان
الس�عودي الذي أوق�ف الحوار
الس�يايس الذي كان جاريا ً بني
القوى السياس�ية الـيَـمَ ـنية،
خاص�ة وأن القوى السياس�ة
كان�ت ق�اب قوسين أو أدنى
م�ن إعالن اتفاق س�يايس لوال
الع�دوان الس�عودي وف�ق م�ا
ذكره املبعوث األممي الس�ابق
إىل الـيَـمَ ـ�ن جم�ال بن عمر،
وال�ذي أك�د أن الع�دوان على
الـيَـمَ ـن قد ساعد عىل اتساع
رقعة الحرب التي استفاد منها
تنظي�م القاع�دة .ويف حديث�ه
للصحفيين وص�ف ب�ن عمر
الوضع اإلنس�اني يف الـيَـمَ ـن
بالكارثي يف ظل س�قوط آالف
القتلى والجرحى م�ن املدنيني
ون�زوح عشرات اآلالف م�ن
األرس وم�ا ترتب على ذلك من
أرضار اقتصادي�ة ومعيش�ية
واجتماعي�ة ونفس�ية صعبة
للغاية يصع�ب تقدير حجمها
جعلت من الحص�ول عىل املاء
والغذاء وال�دواء معاناة يومية
ل�كل مواط�ن يمن�ي واتس�اع
رقعة األم�ن الغذائي الذي بات
يه�دد نصف س�كان الـيَـمَ ـن
البال�غ عدده�م  25ملي�ون
نسمة.
لق�د أك�د املبع�وث األممي
الس�ابق للـيَـمَ ـن أن العدوان
هو من أوقف الحوار السيايس
يف الـيَـمَ ـ�ن ،وأن الق�رار

التقرير األول لـ:
مركز عمان الدولي لحقوق اإلنسان

( ددعلالاا

حول العدوان السعودي على اليمن
( 3/26إلى )2015/9/3
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إعداد

وحدة الرصد والتوثق
أيلول /سبتمبر 2015

تقرير حول العدوان
السعودي على اليمن

خالل بالأمن وال�سلم الدوليني وجرائم احلرب

شهيد ًا من الرجال والمسنين

المحتويات

أو ًال :مقدمة في مفهوم العدوان
ثاني ًا :مبررات العدوان السعودي
ً
ثالثا :العدوان وتأثيره على األوضاع اإلنسانية
رابع ًا :الخالصة
خامس ًا :التوصيات

أو ًال :ضحايا العدوان السعودي الهمجي من األطفال والنساء والمدنيين األبرياء
النساء
األطفال
م املحافظة
الوفيات اإلصابات الوفيات اإلصابات
40
51
41
60
األمانة
1
51
60
70
74
عمران
2
32
70
45
90
صنعاء
3
72
73
100
142
تعز
4
113
109
136
220
صعدة
5
42
54
41
55
إب
6
26
38
25
23
الضالع
7
83
86
119
110
حجة
8
31
29
19
30
الحديدة
9
49
78
107
150
عدن
10
12
10
14
15
 11البيضاء
28
24
30
51
ذمار
12
14
22
21
11
مَ أرب
13
12
7
10
6
شبوة
14
11
4
12
1
أبني
15
9
8
15
2
 16زبيــــد
625
723
805
1040
اإلجمايل
*يقدر عدد النازحني بمليون وثالثمائة ألف نازح

ثاني ًا :اضرار العدوان السعودي على
المباني السكنيه

األمم�ي رق�م ( )2216لم يلق
أي استجابة من ُك ّل األطراف،
ون�وه يف تقري�ره إىل أن الحرب
ق�د اتس�عت رقعته�ا إقليمياً،
وأن تنظي�م القاعدة يس�تفيد
من الف�وىض وس�يتعاظم إذا
ل�م يح�ل الوض�ع سياس�ياً،
مشددا ً عىل أن الطريق الوحيد
الس�تئناف العملية السياسية
ه�و عبر الح�وار الـيَـمَ ـني
الـيَـمَ ـني.
إن هذا التقرير يلخص حالة
انته�اكات حق�وق اإلنس�ان
والضحاي�ا والجرحى ومعاناة
النس�اء واألطف�ال وامل�رىض
واملستش�فيات
واملس�نني
والحال�ة الصحي�ة والحص�ار
الجوي والربي والبحري ومنع
املواطنني من التنقل بني املدن
ورضب املنش�آت التجاري�ة
املتعلق�ة بالغذاء واملش�تقات
النفطي�ة وتأثير القص�ف
الجوي والحضر القائم جراء
العدوان عىل الحالة اإلنس�انية
ألبن�اء الش�عب الـيَـمَ ـن�ي
يف مختل�ف املحافظ�ات
الـيَـمَ ـنية.
إن ه�ذا التقري�ر يوث�ق
أبش�ع جرائم القتل الجماعي
والف�ردي خ�ارج القان�ون،
فالع�دوان ارتك�ب جرائم ضد
اإلنس�انية بإخضاع املواطنني
املدنيين لحالة حصار ش�امل
وتجويع ومنع الدواء والوقود
والتنق�ل داخلي�ا ً وخارجي�ا ً
ومنع وصل اإلغاثة واستخدام
أس�لحة محرمة دوليا ً وقصف
املدنيين وتعذيبه�م صحي�ا ً
ونفس�ياً ،كم�ا ه�و مبّي�نّ يف
اإلحصائيات التالية:

م

املحافظة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

األمانة
عمران
صنعاء
تعز
صعدة
إب
الضالع
حجة
الحديدة
عدن
البيضاء
ذمار
مَ أرب
شبوة
ابني
الجوف
املحويت
االجمايل

املباني
املدمرة
جزئيا
1900
980
620
1240
5602
545
780
985
420
1450
240
280
630
360
420
118
115
16685

املباني
املدمرة
كليا ً
540
225
190
460
1920
320
125
320
145
670
92
60
110
117
102
65
39
5500

ثالث ًا :التجمعات السكانية

تس�بب العُ ـ ْدوَا ُن الغاش�م عبر  2100طلعة
باإلض َ
َ
اف�ة إىل القص�ف البح�ري والربي
جوي�ة
ل�دول العُ ـ� ْدوَان بإح�داث أرضار وتدمير عدد
 436تجمع�ا ً س�كانيا ً عىل مختل�ف محافظات
الجمهورية .عىل النحو اآلتي:
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

املحافظة
أمانة العاصمة
عمران
الضالع
تعز
لحج
حجة
صعدة
شبوة
إب
ذمار
مَ أرب
عدن
أبني
البيضاء
الحديده
صنعاء
الجوف

تجمع سكني
78
14
18
78
15
19
320
19
36
19
32
112
19
24
42
45
7

املدنني واملسنني
الوفيات اإلصابات
820
309
556
198
710
212
903
254
1580
545
360
145
209
160
905
218
339
112
842
245
115
46
315
84
129
113
150
32
102
36
50
11
8085
2720

رابع ًا :األضرار التي أحدثها العدوان
على المنشآت المدنية
م
.1
.2
.3
.4
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

العدد
املنشأة
89
محطة توليد الكهرباء
15
محطة تحويل الكهرباء
12
محطه تعبئة غاز منزيل
387
مدارس
3750
مدارس مغلقة
معاهد وكليات ومؤسسات 112
تعليمية
530
مساجد
107
مستشفيات
32
مستوصفات ووحدات
ومرافق صحية
8
موانئ بحرية تجارية
حيوية
4
موانئ صيد
12
مطارات
149
مصانع
434
مخازن مواد غذائية
7
صوامع غالل
11
مؤسسات إعْ ـلاَ مية
297
جسور وساحات عامة
32
مراكز دفاع مدني
110
مرافق أمنية
9
طائرات مدنية
98
محطات وأبراج كهرباء
93
شبكة اتصاالت
18
أندية رياضية ومالعب
37
األماكن األثرية
22
حدائق ومنتزهات

خامس ًا :األضرار التي أحدثها العدوان
على المنشئآت المدنية الخاصة
م
.1
.2

املنشأة املدنية
قاطرات نقل وقود
قاطرات نقل قمح ومواد
غذائية
قاطرات نقل محملة بالحديد
مصانع خاصة
مخازن مواد غذائية
خاصة
أسواق شعبية

202

.7

مزارع دواجن

81

.8

مراكز خدمية

514

.9

مصانع غذاء خاصة باالطفال

21

.10

محالت تجارية

1025

.11

سيارات

2540

.3
.4
.5
.6

العدد
119
344
33
149
434

سادس ًا :األضرار غير المباشرة التي
سببها العدوان

يضاف اىل األرضار املبارشة العديد من األرضار
غير املبارشة ال�ذي س�ببها العدوان خالل ش�هر
من القصف الج�وي والبحري والبري وأهم هذه
األرضار مبني عىل النحو اآلتي-:
 -1إغلاق العدي�د م�ن املستش�فيات العام�ة
والخاصة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وانعدام
املشتقات النفطية.
 -2حرمان ع�دد  1200000طالب من الذهاب
اىل مدارسهم.
 -3حرم�ان عدد  260000طال�ب جامعي من
الذهاب اىل جامعتهم.
 -4ع�دم الحص�ول عىل املي�اه بس�بب انعدام
املشتقات النفطية.
 -5ألكث�ر من ش�هر ونصف يعي�ش املواطنني
يف ظالم دامس عىل مدار  24س�اعة بسبب رضب
أبراج الكهرباء وانعدام املشتقات النفطية.
 -6وف�اة العديد من الح�االت املرضية املصابة
بالفشل الكلوي.
 -7وصل عدد ح�االت اإلجهاض اىل  116حالة
بسبب خوف األمهات.
 -8اصاب�ة ما يقارب  900ش�خص باالختناق
جراء الغازات املصاحبة لصواريخ محرمة دولياً.
 -9ارتفاع حاالت البطالة بش�كل كبري بس�بب
الحظر الجوي والبحري والربي.
 -10تزاي�د ح�االت الن�زوح التي ق�د تصل اىل
 300000نازح.

رابع ًا :الخالصة

إن جريمة العدوان والجرائم اإلنسانية وانتهاك
خطير لحق�وق اإلنس�ان تم�ت خلال الش�هور
الس�تة املاضية كانت بس�بب العدوان الس�عودي
إلفش�ال العملية السياسية الس�لمية يف الـيَـمَ ـن
واإلبق�اء عىل الهيمنة الس�عودية على الـيَـمَ ـن،
واس�تمرار هذا العدوان س�يؤدي إىل حدوث كارثة
إنسانية يصعب السيطرة ،وستؤثر سلبا ً عىل أمن
واستقرارليس فقط الـيَـمَ ـن ،بل ودول الخليج.
إن اس�تمرار الع�دوان واس�تهداف املدنيين يف
مناطق وم�دن عديدة وتس�عري الح�رب الداخلية
ومده�ا بالسلاح وامل�ال ،والتحالف م�ع القاعدة
واملنظم�ات اإلرهابي�ة األ ُ ْ
خـ� َرى ،ناهي�ك ع�ن
التحريض اإلعْ ـلاَ مي ضد أبناء الشعب الـيَـمَ ـني
الواحد ،قد أدى إىل اس�تمرار االغتياالت والعمليات
االنتحاري�ة اإلرهابي�ة الت�ي تس�تهدف املس�اجد
واملدنيني.
إن تربي�ر العدوان الس�عودي والكيل بمكيالني
والتنكر لحقوق اإلنس�ان وحق الشعب الـيَـمَ ـني
باختيار طري�ق تطوره االجتماع�ي واالقتصادي
والس�يايس دون تدخل أو إمالء م�ن أحد ،خروجا
عىل ميثاق األمم املتحدة واملبادئ اإلنسانية.

خامس ًا :التوصيات

 -1حث املجتمع الدويل عىل القيام بتحقيقات
مس�تقلة وتحمي�ل الع�دوان الخس�ائر املادي�ة
والبرشي�ة واملعنوي�ة والتحقي�ق باألس�لحة
املستخدمة.
 -2الوق�ف الف�وري للع�دوان ال�ذي تق�وده
السعودية ضد الشعب الـيَـمَ ـني.
 -3تفعي�ل دور أجه�زة األم�م املتح�دة
واملنظمات الدولية بتقديم املساعدات اإلنسانية.
 -4وق�ف الحص�ار الظال�م على الش�عب
الـيَـمَ ـني وإيص�ال الدواء والغذاء واملش�تقات
النفطية بأرسع اآلجال.
 -5تش�كيل لجن�ة تقيص دولي�ة للتحقيق يف
جرائم العدوان والح�رب واإلبادة الجماعية التي
تعرض لها الـيَـمَ ـن والـيَـمَ ـنيون.
 -6التزام دول الجوار التي شاركت يف العدوان
عىل الـيَـمَ ـن بعدم اخرتاق الس�يادة الـيَـمَ ـنية
واالعتداء عليها.
 -7مطالبة السعودية بالتعويض عىل خسائر
الـيَـمَ ـن والـيَـمَ ـنيني الناتجة عن العدوان عرب
صن�دوق خ�اص برعاية األمم املتح�دة واالتحاد
األوروبي وروسيا إلعادة اإلعمار.
 -8ع�ودة الح�وار الـيَـمَ ـن�ي بين مختل�ف
األط�راف والفعالي�ات السياس�ية واالجتماعية
لح�ل الخالف�ات الداخلي�ة والعمل عىل تش�كيل
حكوم�ة وح�دة وطني�ة م�ع احت�كام جمي�ع
األطراف للدس�تور والقانون ومخرجات الحوار
الوطن�ي الش�امل املتف�ق عليه واحترام مبادئ
حقوق اإلنسان والقانون الدويل.

 10قراءة
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قراءة في تجربة التحرر الوطني الفيتنامي

اليمن وفيتنام ..مطارق شعبية في وجه اإلمبريالية األمريكية
أنس القاضي *
يف قراء ِة تجارب حركات التَـحَ ـ ّرر الوطنية
العاملية عِ ظا ُم الدروس التي ينتهجُ ها ُ
ك ُّل
َ
ثائر أثنا َء ثورة تَـحَ ـ ُّرره ،ليضيف إليها
َّعب ٍ
ش ٍ
ِ
خصوصيات نضاله الوطني ،ومن مجمل هذه
ُ
حرك�ةالث�ورةالعاملي�ة،يف
الخصوصياتتغتن�ي
مواجهة اإلمربيالية والصهيونية العاملية ،فقوى
االس�تعمار يف العالم واحدة ،وبالرضورة قوى
الثورة واحدة .وتُعد التجربة الفيتنامية من أعمق
وأغنىالتج�اربالثوري�ةيفالع�ام،الت�يأثبت�ت
وتُبت بأن الشعوب مهما كانت مُفقرة وإمْ ـ َكانياتها بسيطة ،مُضطهدة
ومُستضعفة بإمْ ـ َكانها قهر أعتى ُ
الغزاة ،وأطغى دول االستعمار ونيل
َ
األرض لِمَ ن يفلحُ ها.
حُ ريتها واستقاللها ،وأن
تُعترب الث�ورة الفيتنامية طليعة ث�ورات البُلدان
ا ُملستعمرة ِ
وشبه ا ُملس�تعمرات ضد اإلمربيالية ،ويف
ق�راءة رسيع�ة لألح�وال االقتصادي�ة االجتماعية،
نقرتبُ عىل نحو أعمق ملعرف�ة طبيعة ا ُملجتمع وما
كان يعاني�ه ونتعرف عىل مُس�توى تطوره .فيتنام
كان�ت إحدى دول ا ُملس�تعمرات ،وتتب�ع االمربيالية
الفرنس�ية التي اس�تعمرتها ع�ام  ،1853وهذا ما
جع�ل كبار االقطاعيني والتُّجار يرتبطون باملصالح
الفرنس�ية ويُصبحون وكالء تجاريني لفرنساِ ،مما
أدى إلعاق�ة التطور الرأس�مايل الصناعي والزراعي
الطبيع�ي لفيتن�ام ،فتش�كلت طبق�ة رأس�مالية
(برجوازي�ة) تَبَعِ ي�ة و ُ
طفيلية ارتبط�ت مصالحها
بفرنس�ا ،وكذلك كِبار ا ُملالك العقارين واالقطاعيني
ال�ذي من�حَ له�م النظ�ام االس�تعماري امتي�ازات
السيطرة لينهبوا ألس�واقها األرز واملطاط ،وبالتايل
َ
كان موقفه�م الطبيع�ي أن يقفوا مع االس�تعمار
الفرنيس والعُ ـ� ْدوَان األمريكي ض�د بلدهمِ ،مثلهم
مث�ل وكالء العُ ـ� ْدوَان الس�عودي األمريك�ي على
الـيَـمَ ـ�ن ،الذي�ن ترتب�ط مصالحهم الرأس�مالية
الطفيلية بدول الخلي�ج وأمريكا والغرب األوروبي،
الذي�ن هرب�وا جميع�ا ً إىل الس�عودية يُقاتل�ون مع
مصلحته�م يف بقاء الـيَـمَ ـن دول�ة تَابعة مُرتهنة.
بينما ا ُملفق�رون يف الـيَـمَ ـن مثله�م مثل ا ُملفقرين
يف فيتن�ام م�ن عُ م�ال وفالحين وصغ�ار موظفني
وعاطلني وسواد الش�عب األعظم تجلت مصلحتهم
يف الثورة والتَّـحَ ـ� ّرر الوطني .وبالرضورة يجب أن
تق�ود نضالهم حركة لي�س لها مصالح سياس�ية
واقتصادي�ة م�ن بق�اء االس�تعمار ،فكان�ت تل�ك
الح�رة «في�ت مينت» حرك�ة التَّـحَ ـ ّرر الش�يوعية
يف فيتن�ام ،ويف الـيَـمَ ـ�ن تَبر ُز حركة أنص�ار الله
الحركة الوحي�دة التي ال تربطه�ا رابطة باملصالح
االستعمارية ،وبالتايل فهي األكثر موضوعية لتقود
ه�ذا النضال إلنج�از ه�ذه امله�ام التَّأريخية مهام
التَّـحَ ـ ّرر الوطني.
وفيتنام من الدِّول العريقة يف تَأريخ آس�يَا ،فقد
عُ رف�ت فيه�ا حض�ارة «فونغنوينغ» الت�ي ظهرت
يف نهاي�ة العرص الحج�ري الحدي�ث وبداية العرص
الربونزي أي 2000س�نة ق م .وتُعرف رسميا ً باسم
جمهورية فيتنام االشتراكية  331,690كيلو مرت،
ويبلغ ُ
سكانها  86مليون نسمة عاصمتها هانوي،
وأكرب مُدنها مدينة الزعيم ُهـ ْو شيِ منه التي كانت
تُع�رف قديم�ا ً بمدين�ة س�ايغون وكان�ت عاصمة
الجن�وب الخاض�ع للهيمن�ة األمريكي�ة .يرف�رف
علمها األحمر يف مُنتصفه نجمة صفراء ،وشعارها
الوطني (استقالل -حرية -رخاء).
الواق�ع االقتص�ادي ا ُملتفس�خ والرأس�مالية
ال ُ
طفيلية يف فيتنام فرزت القوى السياسية كالفرز
الذي نش�اهده يف الـيَـمَ ـن ،ف�كل األحزاب القومية
والربجوازي�ة واللربالي�ة الت�ي كان�ت موج�ودة يف
فيتن�ام والت�ي ه�ي صناع�ة االس�تعمار الفرنيس
وجدت نفس�ها ومصالحه�ا مع بقاء االس�تعمار،
وكان بالضرورة يج�ب أن يق�ود الث�ورة ح�زب ال
تربط�ه أي�ة مصال�ح اقتصادي�ة باالس�تعمار أو
بالوضع الرأس�مايل ا ُملتفسخ الفاس�د السائد ،ومِن
ُهنا وجَ دت جموع الش�عب الت�ي تكمن مصلحتها
يف الث�ورة الحاج�ة إىل ح�زب يأت�ي من أوس�اطها
الفالحي�ة والعُ مالي�ة م�ن بين ُ
الفق�راء ،ف�كان
ه�ذا الح�زب ه�و «الح�زب الش�يوعي الفيتنامي»
بقِ يَـ�ادَة الزعي�م ُ
(هـ� ْو شيِ من�ه) وال�ذي ظهر يف
عام  1941تحت ش�عار حركة التَّـحَ ـ ّرر الشيوعية
وبالفيتنامية «فيت مينت» .وهذا مُقارب ملا يحدث
يف الـيَـمَ ـن فمنذ ثورة  11فربايرُ ،ك ّل األحزاب التي
كنت موج�ودة وتم�ارس عملها الس�يايس وكانت
مرتبط�ة بالخلي�ج وأمري�كا فوقف�ت عائق�ا ً أمام
الثورة والتغيري وهي أحزاب املؤتمر واللقاء ا ُملشرتك
الذي�ن ّ
وقع�وا «ا ُملب�ادرة الخليجي�ة» التي رس�مت
َ
حال�ة االس�تالب الـيَـمَ ـني�ة لصال�ح دول الخليج
م�ن خلفها أمري�كا .وحني بدأ العُ ـ ْدوَان الس�عودي
األمريك�ي على الـيَـمَ ـ�ن وجدن�ا ُك ّل األح�زاب
السياس�ية الت�ي ه�ي مرتبط�ة عضوي�ا ً بأمريكا
ودول الخليج وجدناه�ا بزعاماتها وقياداتها العليا
واملتوس�طة يف «مؤتمر الرياض» االستعماري ،ولم
يب�ق يف الـيَـمَ ـن حزب وطني ال تربطه أية مصالح
بقوى االس�تعمار والهيمن�ة الخليجي�ة األمريكية
غير حركة أنصار الل�ه ،ولهذا فكان م�ن الطبيعي

أن تتص�در هذه الحرك�ة الث�ورة الـيَـمَ ـنية وتربز
يف مواجه�ة مقاوم�ة العُ ـ ْدوَان ،مثله�ا مثل الحزب
الش�يوعي الفيتنامي .وهكذا فمنذ عام  1945حني
دخل قوات الغزو األمريكية إىل فيتنام وجد الش�عب
نفس�ه يقات�ل يف ظل الحزب الش�يوعي ،مع خذالن
بقية القوى العميلة ،لم يكن للش�عب الفيتنامي أي
ثُقل ليوجه أمريكا ،لكن الش�عب كان يملك تَو َْقه إىل
الحُ ري�ة ،وكان يملك قِ يَـادَة طليعة ثورية نقية يثق
بها ،فمىض الش�عب الفيتنامي ب�كل اقتدار يف درب
التَّـحَ ـ ّرر الوطني ،منتهج�ا ً مبدأ الثورة الدائمة ،يف
مجابهة أقوى جيش إمربيايل يف التَّأريخ وه َو جيش
االمربيالية األمريكية.

بداية القصة:

ُ
املقاوم�ة الفيتنام�ي أوال ً مقاوم�ة
كان�ت
لالس�تعمار الفرنسي ،قاتل�وا ب�كل بس�الة ض�د
الفرنس�يني من عام  1946حتى عام  ،1954فدخل
الث�وار يف مفاوض�ات م�ع االس�تعمار بمس�اندة
سياس�ية من الصني الشعبية واالتحاد السوفياتي،
انته�ت باتف�اق جني�ف على إجلاء فيتن�ام م�ن
الفرنس�يني على أن تك�ون أمري�كا ضامن�ة على
انسحاب فرنسا .كان الثوار الفيتناميون املسلحون
(الش�يوعيون) يس�يطرون عىل ثالثة أرباع الشمال
وعىل نصف الجنوب .وتم االتفاق عىل تقسيم مؤقت
لفيتن�ام ،وعلى أن تنس�حب ُك ّل القوات املس�لحة
الثورية الش�يوعية إىل الشمال وأقامت هناك نظاما ً
وطني�ا ً ش�يوعياً ،وأُقيمت حكوم�ة محلية (عميلة
ألمري�كا) يف الجن�وب ،وليت�م توحي�د البلاد بع�د
انتخاب�ات عامة يف  1956عىل األكث�ر .ويوم توقيع
هذا االتفاق أعلنت الواليات املتحدة أنها غري ملزمة
ب�ه ،وبدأت تعم�ل عىل تحوي�ل الجن�وب إىل قاعدة
عس�كرية لها ،تمهيدا ً للقضاء عىل النظام االنتقايل
الذي يميض نحو االشتراكية الذي أقيم يف الش�مال
بقِ يَـ�ادَة ُ
(هـ� ْو شيِ منه) ،ولتش�كل تهديدا ً للصني
الش�عبية ولضرب دول كموتش�يا والوس ،الت�ي
انتزعت االس�تقالل من فرنس�ا يف منذ ٍ
وقت قريب،
وكانت ه�ذه الدول عىل عالقة بالث�وار الفيتناميني
وبالقائد ُهـ ْو شيِ منه.
يف جنوب فيتن�ام قامت الحكومة العميلة بقمع
شديد للش�يوعني ،واعتقالهم اس�تباقا ً لالنتخابات
ا ُملفرتضة التي ستؤس�س لحكوم�ة رشعية وتعمل
اس�تفتاء ش�عبيا ً إلعادة توحيد البلاد ،طوال هذه
الفترة ازداد القم�ع للثوار الس�ابقني الذين طردوا
االس�تعمار الفرنسي ،كم�ا قامت ه�ذه الحكومة
العميلة «نظام دييم» يف سايغون عاصمة الجنوب،
بالتنازل عن األُس�س التي وُضع�ت يف اتفاق جنيف
وعلى أساس�ها ت�م إخ�راج االس�تعمار الفرنسي
وتقس�يم البلاد ،فقامت ه�ذه الحكوم�ة العميلة
بإع�ادة األرايض واالقطاعي�ات إىل االقطاعيين
وانتزاعه�ا م�ن الفالحيين ِمم�ا أثار حالة س�خط
عارم�ة يف أري�اف فيتن�ام الجنوبي�ة ،وم�ع القمع
الوحشي اإلرهاب�ي لنظ�ام ديي�م إال أن الفالحين
الفيتناميني لم يتوقفوا عن النضال استمر كفاحُ هم
س�لميا ً ض�د العن�ف من ع�ام  56إىل ع�ام 1960م
حينم�ا كانت الجماهري الريفية والقوى العُ مَّ الية يف
الجنوب ق�د وصلت إىل نُضج ث�وري وفهم أن ُه ال بد
من إس�قاط هذا النظام العمي�ل ألمريكا ،واتجهت
الجماهري إىل السلاح للدفاع عن نفس�ها ،وقد كان
له�ا خبرة س�ابقة يف قت�ال االس�تعمار الفرنسي
اكتس�بتها م�ن حرك�ة التَّـحَ ـ� ّرر الش�يوعية .ويف
ديس�مرب من هذا العام ،أ ُ َ
علن قيام جبهة التَّـحَ ـ ّرر
القومية وكانت تتلقى دعما ً من النظام الش�يوعي
الحاكم يف هانوي عاصمة فيتنام الش�مالية برأسه
قائد الثورة ُ
(هـ ْو شيِ منه) والقائد العسكري األول
(جياب) ،وكان نظام هانوي ومعه الش�عب شماال ً
وجنوب�ا ً مندفعين إىل إع�ادة وحدة الوط�ن وطرد
القوات األمريكية من الجنوب .يف بداية األمراكتفت
أمري�كا بدعم النظام الجنوبي العميل «نظام دييم»
ضد ش�عبه ،وتركت الحرب بني الفيتناميني ،ولكن
مع انتص�ارات الجبه�ة الكبيرة وتقدمها وضعف
النظام العميل وانكس�اراته ووص�ول قوات الثورة
إىل مشارف س�ايغون قامت أمريكا بقصف فيتنام
الش�مالية .وأعلنت الواليات املتح�دة وقوفها التام
خلف حكوم�ة ديم العميلة يف (س�ايغون) عاصمة
الجن�وب الفيتنامي باعتباره�ا الحكومة الرشعية

ض�د الثورة الش�عبية الريفية يف ثقلها وما اس�مت ُه
االنقالب الش�يوعي ،ويف ديس�مرب من نفس الس�نة
أي  1961أعل�ن كيني�دي عزمَ ه مس�اعدة حكومة
الرئي�س العميل ديم اقتصاديا ً وعس�كرياً ،فوصلت
طالئ�ع الجي�ش األمريك�ي الغازي�ة إىل س�ايغون
وكان�ت يف البداي�ة  400جن�دي عُ هد إليها تش�غيل
املروحيات العس�كرية .ويف الس�نة التالية ،بلغ عدد
الجن�ود األمريكيين يف فيتن�ام الجنوبي�ة  11أل�ف
جن�دي ،كما أسس�ت قِ يَـ�ادَة أمريكية يف س�ايغون
من�ذ يناير  .1962ويف عام  ،1963أصبح هناك أكثر
من  16,500مستشار عس�كري أمريكي يف فيتنام
الجنوبية .كما قام األمريكيون واملرتزقة الجنوبيون
بقط�ع جبهة التحري�ر الوطني ع�ن قواعدها عرب
إقام�ة بع�ض الق�رى للمزارعني املوالين لحكومة
الرئي�س العمي�ل ديم .ولم تنتهِ س�نة 1963م حتى
بلغ عدد تلك القرى سبعة آالف تضم ثمانية ماليني
ش�خص ،غري أن هذه ال�دروع البرشية أو الحواجز
السكانية لم تمنع ثوار جبهة التحرير من السيطرة
عىل  % 50من تراب فيتنام الجنوبية.

تاي تشي تون فالحة فيتنامية:

ُ
الع�دو تَ ُ
صبُ نريانها
طائرات
«يف البداية كان�ت
ِ
ف�وق ال ُ
بش�كل خ�اص وقد
طرق وُطعان املاش�ية
ٍ
ُ
ُ
ُ
وخلصت إىل نتيجةٍ ِممَّ ا يتوجبُ
العدو
غارات
راقبت
ِ
َ
الش�كل التايل :بعد املوجة
وكان ما َفعَ لتُ ُه عىل
عَ مَ لُ ُه
ِ
ُ
أركض برسعةٍ وس� َ
ط
األوىل م�ن الغ�ارة مب�ارش َة
الدُخان الكثيف وقبل أن تتس�اقط د ٌ
ُفعة أُخرى من
القناب�ل ،إقطع بس�كني ِج�زارة كبرية ُرب�ع ثور أو
جاموسة قتلتها شظايا القنابل ثم أعو ُد ب ُك ِل اللحم
ُ
ُ
املهمة
اس�تطعت الحص�و َل عليهِ وكان ه�ذه
الذي
خطري ًة جدا ً ولكن َ
كان يتوجبُ عيل َّ إطعا ُم رفاقي».
وبعد س�يطرة جبهة التحرير عىل نصف فيتنام
الجنوبي�ة ويف ع�ام  1964أعلن الرئي�س األمريكي
لين�دون جونس�ون أن مدمرتين أمريكيتين ق�د
هوجمتا يف خليج تونكن القريب من الش�مال دون
أن تعلن َالثورة تبنيها ل ُه أو يُعلن النظام الش�يوعي
استهدافه ضمن دعمه للثورة يف جنوب البالد .وهذا
الذريع�ة تُش�به عىل ح ٍّد م�ا حادثه تفجير أمريكا
ملدمرتها (ك�ول) يف خليج عدن واتهم�ت حينها ما
َ
السياسة األمريكية
اس�مت ُه «القاعدة» ،وتنبه لهذه
الش�هيد الس�يد حُ سين الحوث�ي ،وق�ال ب�أن هذا
ا ُملخطط بداية الس�تعمار الـيَـمَ ـن ،وما نُش�اهده
اليوم م�ن دَور أمريكي رئييس يف ه�ذا العُ ـ ْدوَان إال
ٌ
مصداق ملا قاله الس�يد حُ سين ولس�عة األُفق الذي
كان ينظ�ر منه .وبعد افتعال ه�ذه التفجريات عىل
مدمراته�ا يف خليج تونكون الفيتنامي بدأت أمريكا
بش�ن الغ�ارات على فيتن�ام الش�مالية ،يف الوقت
ال�ذي تعاني من�ه الحكومة العميلة ضعفا ً ش�ديدا ً
وانقسامات وتمردات.

السيدة تاي تي شون ..تروي:
ُ
ش�اهدت وضع مواطنينا اليسء يف الضفة
«لقد
الجنوبي�ة م�ن نه�ر ب�ن ه�اي (النهر ال�ذي يربط
الش�مال والجنوب الفيتنامي) ،وقد سقطوا ضحية
الغ�ارات الس�ايغونية .فف�ي ع�ام 1967ط�اردت
الغ�ارات الجوي�ة والقص�ف املدفع�ي اآلالف م�ن
ه�ؤالء الناس التُّعس�اء حت�ى ضفة النه�ر ،وكانوا
يرصخون باتجاهنا :إخوتنا يف الش�مال ،أنقذونا ،يا
عم ُهـ ْو شيِ منه انقذنا .هطلت الدموع من عيوننا.
وس�ارعت ميليشياتنا الش�عبية إلنقاذهم بواسطة
ق�وارب الصي�د والق�وارب الرشاعي�ة ،ونجح�وا يف
نقله�م عبر الق�وارب إىل الضف�ة الش�مالية رغ�م
تس�اقط الصواري�خ والقناب�ل وما زال ه�ذا املنظر
الباع�ث على األىس محف�ورا ً يف ذاكرت�ي حيث أنه
من املع�روف أن نص�ف كمية القناب�ل والصواريخ
الت�ي ألقته�ا الواليات املتح�دة عىل ش�مال فيتنام
س�قطت بش�كل خاص عىل ف�اق لن�غ .ورغم ذلك
فإن الجميع هنا يقاتل بكل األس�لحة والبنادق .إن
ُك ّل ف�رد رجالً أكان أو ام�رأة هو مقاتل -الفالحني،
صيادو األسماك والكوادر السياسية ،وأنا هنا أقوم
بمهمتي مثل اآلخرين».
ومن�ذ فرباي�ر  ،1965ت�واىل القص�ف األمريكي
لفيتن�ام الش�مالية ،ويف  6م�ارس ،ت�م أول إن�زال
للبحري�ة األمريكية يف جنوب دانان�غ .وظل الوجود
العس�كري األمريكي ي�زداد يف فيتنام ليبلغ يف نهاية
 1965م�ا يناهز  200ألف جندي ،ثم وصل يف صيف
 1968إىل م�ا يق�رب م�ن  69,000جن�دي أمريكي
ومرتزق�ة جنوبيين ومرتزقة أجانب من أستراليا
ونيوزيلن�دا ،والفلبين ،وكوريا الجنوبي�ة وتايالند.
واس�تمر القصف العُ ـ ْدوَان�ي األمريكي عىل فيتنام
الشمالية لتتوقف عن دعم الثورة يف الجنوب ،إال أن
هان�وي رفضت مطلقا ً أي ح�وار مع أمريكا يف ظل
العُ ـ� ْدوَان الجوي املتواصل .وعىل ال ُرغم من التفوق
العسكري ألمريكا وحلفائها اإلمربياليني إال أنه ظل
يقصف شمال فيتنام بالطائرات املتطورة والقنابل
ا ُملحرم�ة ولم يجرؤ على غزوها ب�را ً (كما يقصف
تحال�ف العُ ـ� ْدوَان الس�عودي األمريك�ي صنع�اء
وصع�دة دون الجرؤ عىل دخوله�ا براً) ،وعىل ال ُّرغم
من ش�دة القصف عىل الش�مال لم تستطع أمريكا
أن تضغ�ط عىل هانوي لوقف دعمه�ا للمقاومة يف
الجنوب ،فش�نت الطائ�رات األمريكي�ة قصفا ً عىل
ُقرى الفالحيني يف الجنوب وتجميع ُّ
السكان يف قرى
معزولة وتصفية ُك ّل املقاومني الشيوعيني ،وإحراق
األرايض الزراعي�ة ،وق�د حاولت بكل الوس�ائل ولم
تس�تطع أن توق�ف املقاوم�ة والث�ورة التَّـحَ ـ ّررية

يف الجن�وب وال أن تقط�ع دعم هو يش من�ه للثوار
الجنوبيني.
يقول الصياد ه�و زواي  25عاما ً وعضو اإلدارة
املحلي�ة« :تعرضنا رغ�م ذلك يف الغ�ارة األوىل ذاتها
لهجم�ة وحش�ية بما ال يق�ل عىل أربع�ة وعرشين
طائرة قاذفة مقاتلة واس�تمرت أربع ساعات وذلك
يف صب�اح الخام�س م�ن نيس�ان 1956وبع�د ذلك
أصبحت الغ�ارات أعنف يف األيام التالية واشتركت
معها يف القص�ف مدفعية ُّ
الس�فن الحربية التابعة
لألسطول السابع األمريكي حتى أن الحياة أصبحت
مستحيلة وف ّكر العديد من الناس بالرحيل إال عمق
البلاد ،حيث الحياة أكث�ر أمانا ً إال أن هذا س�يعني
الهروب من موقع قتايل وهو يشء غري قابل للتفكري
يف نط�اق حرب الش�عب ،ويتوجب علين�ا االلتصاق
ب�األرض والبح�ر مهم�ا كان الثمن ،فق�ام املكتب
الحزب�ي الش�يوعي بتوعي�ة الناس باتب�اع نموذج
ح�رب العصابات يف كوتش�يا املقاطعة الواقعة عىل
مقربة من بوابة س�ايغون ،حيث اس�تطاعوا حفر
أنفاقهم تحت األرض وعاشوا فيها يقاومون العدو
الغازي ،لق�د كان عملنا من أجل جل�ب مواد البناء
الرضورية أن نهدم بيوتنا ونقطع أش�جار حدائقنا
وسارت الحياة تحت األرض سريها الطبيعي ،فكان
األطفال ينش�دون بم�رح ويقوم الن�اس بأعمالهم
على س�طح األرض بنش�اط ،وصم�د الش�باب يف
مواقعه�م القتالية بثب�ات ،أما يف اللي�ل وخصوصا ً
يف وقت الغس�ق يخ�رج الناس لحراث�ة حقول األرز
وصي�د الس�مك ،وبذل َك ل�م نأكل م�لء بطونا ً فقط
ولكننا أرسلنا امدادات الطعام إىل الجبهة أيضاً».
طوال هذه الفترة تركزت املقاوم�ة الفيتنامية
(الجنوبي�ة) يف الجب�ال واألدغال الت�ي كانت تقاتل
م�ع أبنائها الذي�ن يعرفونه�ا جيداً ،فيم�ا يجهلها
األمريكيون ..ويف  ،1968أطلق الثوار الشيوعيون ما
ع�رف بهجوم «تيت» (عيد التي�ت وهي االحتفاالت
الفيتنامي�ة بالعام الجديد) على مجموعة عمليات
عس�كرية ش�ديدة اس�تهدفت أكثر من مائة هدف
عس�كري أمريكي يف وقت واحد .واستطاعت قوات
الث�وار التغلغ�ل يف الجن�وب حت�ى بلغ�وا العاصمة
الجنوبي�ة س�ايغون ،معق�ل التواج�د األمريك�ي
وش�نوا عليهم هجوما ً كثيفاً ،رغ�م أن قوى الثورة
الفيتنامي�ة فقدت أكث�ر من  85ألف ش�هيد ،إال أن
النعكاسات الحرب يف الداخل األمريكي كان له تأثري
قوي ،كما أن أمريكا اُصيبت باليأس والعجز وكأنها
تقاتل جناً.

في مواجهة العدوان األمريكي..
اإلنتاج والقتال:
ي�وم  28حزي�ران  1965حلق�ت الطائ�رات
األمريكي�ة ف�وق نام دين�غ وأس�قطت صواريخها
عىل أحد أحياء العُ مال ،مما تسبب يف مجزرة ألُرس ٍة
بكامله�ا وجرح العديد من الس�كان ويف يومي  2إىل
 4تموز من نفس العام س�قطت القنابل عىل مدخل
مصن�ع الحرير ،ويف داخل أقس�ام معمل الصباغة،
كانت الحرب ثقيلة عىل  95ألفا ً من ُ
سكان نام دينغ
وكان جهاز اإلنذار من  5إىل سبع مرات يومياً.
ركض�ت النس�اء يف ص�ف واحد نح�و ضواحي
املدينة وكان من ا ُملمكن تمييزهن عىل أنهن عامالت
يف املؤسس�ة من خالل مرايله�ن وقبعاتهن الكبرية
املصنوع�ة م�ن القم�اش األزرق وحامل�ا وصلنا إىل
أرض فضاء قفزنا يف خندق مُتعرج ويف تلك اللحظة
بالضبط ُ
س�مع أزيز الطائ�رات النفاثة التي غمرت
املدينة بمش�اعل اإلنارة وجعل�ت املدينة كأنها عىل
عتبة الصباح بلون برتقايل ُقرمزي وكانت املدفعية
املض�ادة للطائ�رات تنس�ج ش�بكة حقيقي�ة م�ن
االنفجارات يف السماء ،مما جعل األرض ترتج بفعل
الرماية ا ُملستمرة.
((ال تخف !)) همس�ت فتاة تضع عىل خوذتها
ش�ارة الدف�اع الذات�ي (اللج�ان الش�عبية) ،وتتدىل
على ظهرها حقيبة إس�عاف أويل تابعت هامس�ة:
ٍ
هدف
بعيدان عن املصنع ُهنا بعيدان عن أي
((نحن
ِ
للعدو)).
ُ
سألت الفتاة :هل نحن بعيدان عن املؤسسة؟
 قالت (( :حوايل كيلو مرت واحد)). وكيف اس�تطعت أن تبتعدي هذه املسافة عناملصنع؟
 ((إن لدينا نظاما ً من خنادق االتصال تؤدي إىلخارج املصنع يف سبع اتجاهات مختلفة وكل قس ٍم
يف املصن�ع يأخذ اتجاها مُحددا ً تق َر ل ُه مُس�بقا ً وقد
أجرينا عدة اختبارات وتمارين يف هذا الشأن ،ولذل َك
فإنن�ا لن نُؤخذ على حني َغر ٍة مهما كانت وس�ائل
العدو)).
 حي�ث أنَ�كِ عض�و ٌة يف الدفاع الذات�ي فلماذا التحملني بُندقية؟
ٌ
ُكلفة بالعمل يف فريق اإلسعاف األويل
 ((إنني مُ
تدربت عىل استعمال البندقية والرشاش ولكن
وقد
ال يحمل ع�ادة فريق الدفاع الذاتي سلاحا ً ويحمل
السلاح ا ُملقاتل�ون ووحدات ا ُملحافظ�ة عىل النظا ِم
فقط ،وال فرق اإلسعاف األوىل ألوية اإلطفاء)).
 وهل تُشاركني العامالت يف الوحدات ا ُملقاتلة أمفقط يف فريق اإلسعاف األوىل؟
 نُش�ارك أغلبيتنا يف فرق اإلسعاف األويل ولكننانُش�ارك أيضا ً يف الوحدات ا ُملقاتل�ة حتى أن كثريات
من�ا قائ�دات يف امليدانيين العس�كري والس�يايس،
واليش باليشء يُذكر فإن نائبة املفوض السيايس يف
كتيب�ة الدفاع الذاتي يف مصنع النس�يج هي عاملة
نس�يج (ت�ران تي تو) س�كرترية منظمة الش�بيبة

العمل يف املصنع)).
يف  31م�ارس  ،1968أعل�ن جونس�ون وق�ف
القصف األمريكي لش�مال فيتنام ،ليكس�ب أصوات
داخلية أمريكية ،فقد تقدم لدورة انتخابية جديدة.
ويف منتص�ف مايو من نفس العام بدأت املفاوضات
بني الفيتناميني واألمريكان يف باريس.

المقاومة اليومية:
ويُضيف الصياد هو زواي يف شهادته:
«وق�د ع�اد إىل ذاكرت�ي اآلن حدي�ث الجن�رال
األمريكي ا ُملتقاعد ذلك الرشير املتعجرف حينما قال
«سنقصف فيتنام الشمالية حتى نعيدها إىل العرص
الحج�ري» .ولكن على النقيض من ع�ودة فيتنام
الش�مالية إىل العرص الحجري ،فق�د دخلت فنغلنغ
عرص سبيكة أملنيوم الطائرات (دورا ليومني) ،وهي
املنطق�ة التي تعرضت ألعنف قصف عىل جمهورية
فيتن�ام الش�مالية الديمقراطي�ة ،فم�ن بني 4200
طائرة أس�قطت فوق فيتنام الش�مالية ،أُس�قطت
 400طائ�رة منه�ا يف فنغلن�غ لوحده�ا ،واآلن فان
حطامها املصنوع من أجود وأخف املعادن يف العالم
يُق�دم على األقل بع�ض الغاي�ات النافعة لس�كان
فنغلن�غ .لق�د ثَب َ
ُ�ت بش�كل قاطع ب�أن ا ُملخططني
االستراتيجيني يف البنتاغ�ون حس�بوا حس�اباتهم
بمعزل عن تقدير القوة الكامنة يف الرجل الفيتنامي
واالزهار التي يزرعه�ا يف مواقعه القتالية واألغاني
النابع�ة من صدره عرب نضاله الباس�ل الطويل ضد
لغزاة األجانب».
وبع�د نج�اح نيكس�ون يف الفترة الثاني�ة
لالنتخاب�ات األمريكي�ة ع�ام  ،1969أعل�ن أن 25
ألف جندي أمريكي س�يغادرون فيتنام يف أغسطس
 ،1969وأن  65ألف�ا ً آخرين س�يجري عليهم نفس
الق�رار يف نهاي�ة تل�ك الس�نة .إنم�ا ال االنس�حاب
األمريك�ي الجزئ�ي م�ن فيتن�ام وال م�وت الزعيم
الش�مال ُهـ ْو شيِ منه يوم  3سبتمرب  ،1969أوقف
عملي�ات ا ُملقاومة الفيتنامي�ة .ويف هذه املفاوضات
يف باري�س ل�م يتن�ازل الفيتناميون ع�ن حقهم يف
املقاوم�ة ،واشترطوا أن يوقف�وا إطلاق النار مع
خروج آخر جندي أمريكي من وطنهم.

االحتجاجات المناهضة للحرب:
يف الوق�ت ال�ذي كان ب�ه الش�عب الفيتنام�ي
موح�دا ً صلبا ً يف مواجهة األمري�كان ،كانت الجبهة
الداخلي�ة األمريكي�ة تزداد انقس�اماً( ،كم�ا تزداد
وح�دة الـيَـمَ ـنيني وتفكك حلف العُ ـ� ْدوَان) زادت
االحتجاج�ات املناوئ�ة للح�رب يف أمري�كا ،كما أن
املواطنين األمريكيين كان�وا ي�رون أن حكومتهم
تدع�م حكومة غير رشعية يف جن�وب فيتنام .وما
زاد ه�ذا الطين بل�ة أن أمري�كا ع�ام  1970غزت
دول�ة كمبوديا املج�اورة لفيتنام لتضرب القواعد
العس�كرية الثوري�ة الش�يوعية التي كانت تس�اند
الث�ورة الفيتنامي�ة وعلى عالق�ة بالقائ�د ُهـ� ْو
شيِ من�ه ،وه�ذا التوس�ع العس�كر األمريك�ي زاد
ضغ�ط الش�ارع على اإلدارة األمريكي�ة أن يوقفوا
الح�رب ،وخاص�ة مع افتض�اح أمري�كا وترسبات
قص�ص توحش�هم ،وه�ذه الوثائق كان�ت تنرشها
االستخبارات األمريكية تمهيدا ً لالنسحاب .مع هذا
الضع�ف الداخيل األمريكي أخذت الحرب الش�عبية
منح�ى أكثر ثورية حين قامت فيتنام
الفيتنامي�ة
ً
الش�مالية بهجوم كاس�ح يف  30مارس عام 1972
وكان رد الفعل األمريكي مزيدا ً من القصف الجوي،
وبع�د يأس أمريكا م�ن دحر قوة الثورة الش�مالية
الت�ي دخل�ت الجنوب أو كسر املقاوم�ة الجنوبية
أم�ر الرئي�س نيكس�ون ي�وم  17ديس�مرب ،1972
بقصف هانوي وهايبونغ (امليناء الرئيس يف فيتنام
الش�مالية) ،فصب�ت طائ�رات ب�ي  52نريانها عىل
املدينتني يف قصف لم تعرف الحرب الفيتنامية نظريا ً
له .وفقدت أمريكا  15من هذه الطائرات كما فقدت
 93ضابطا ً من سالح الطريان األمريكي.
أعل�ن يف  23يناير  ،1973ع�ن التوصل إىل اتفاق
وق�ف إطالق الن�ار الذي دخل حي�ز التنفيذ يوم 28
من نفس الش�هر .لم ينتهِ مارس  1973حتى غادر
آخ�ر جن�دي أمريكي م�ن فيتن�ام ،وكان�ت أمريكا
تعي�ش أزم�ات تجعله�ا غري ق�ادرة على مواصلة
دعمها للحكومة العميلة يف الجنوب بعد االنسحاب،
فاس�تغل الثوار هذا ُ
الضعف وشنوا هجوما ً كاسحا ً
على الجن�وب محتلين مدينة في�وك بن�ه يف يناير
 ،1975وتابعوا هجومهم الكاسح الذي توج بدخول
س�ايغون ي�وم  30إبري�ل من نفس الس�نة .حينها
اس�تقال رئيس وزراء الحكوم�ة الجنوبية العميلة
واس�تلمت ُ
الس�لطة الحكوم�ة الش�مالية ،ويف 17
ماي�و قامت انتخابات الجمعية الوطنية العامة من
الش�مال والجنوب وأُعيد توحي ُد فيتنام تحت كدولة
اشتراكية وم�ا زال�ت حتى الي�وم صام�د ًة ،تُعرف
باس�م جمهوري�ة فيتن�ام الديمقراطية الش�عبية.
وكان الفت�ا ً يف نهاية هذ ِه الح�رب الثورية ،كيف أن
الطائ�رات األمريكي�ة لم تتس�ع لحم�ل ُك ّل العُ مالء
حني انسحب مهزومة ذليلة.
___________________
املراجع:
 كت�اب «المقاوم�ة اليومي�ة يف فيتنام الش�مالية»،للمؤلف فوكان ،دار ابن خلدوان سلسلة تجارب حركات
التَّـحَ ـرّر الوطني.
 «دروس الث�ورة الفيتنامي�ة» .مجل�ة المناض�لالشيوعية الثورية لبنان العدد العارش .1970
 -ويكبيديا الموسوعة الحُ رّة.
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سلبية اإلعالم في ترجمة قضية باب المندب
فهمي اليوسفي
قضي�ة ب�اب املن�دب ومحاول�ة الس�يطرة عليه م�ن قبل آل س�عود
وإرسائي�ل تعترب قضية محورية وبالغة األهمية راهنا ً يف مجرى الرصاع
بالـيَـمَ ـن مع السعودية والدول الطامعة والرشيكة بالعدوان عىل بلدنا.
ومن املؤس�ف يتناولها الكثري من اإلعالميني بس�طحية شديدة ودون
إدراك؛ ربما الزدحام روتني العمل اإلعالمي اليومي.
م�ع أنني أعترب ب�أن ترمومرت قي�اس القدرات اإلعالمي�ة ،أية قدرات
اإلعالميين عندم�ا يتناولون أية قضي�ة ،تقاس تلك الق�درات من خالل
األس�ئلة الت�ي تُط�رح حول القضي�ة ،حيث تُبرز تلك األس�ئلة القضية
املطروح�ة للنق�اش برمتها لتك�ون محل اهتم�ام الرأي الع�ام العاملي
واإلقليمي والداخلي ،ومن خالل متابعتي لوس�ائل اإلعالم هذه اليومني
أملس تس�طيحها من قبل اإلعالم واإلعالميني ،األمر الذي يجعل الرس�ائل
ً
أهمية للحدث من قبل الرأي
التي تصل للمشاهد ضعيفة جدا ً وال تعطي
العام:
ب�كل تأكيد ه�ذه الس�طحية ال تخدم القضي�ة التي نح�ن بصددها،
كم�ا أن العمل االرتجايل ذات الطابع العش�وائي غري امل�دروس عىل الصعيد
اإلعالمي هو جزء من الكارثة.
فإذا كانت األسئلة التي يطرحها اإلعالميون سطحية ،يعني أن اإلعالمي هو سطحي
فكريا ً وسياسيا ً و ...إلخ وال يستطيع الغوص بعمق وقراءة ما بني السطور مما يجعل
النتيجة سطحية.
من�ذ يومني وأنا بص�دد املتابعة لهذه القضية (باب املندب) ،لكنني أملس أن األس�ئلة
الت�ي ت�م طرحها عن هذه القضية من قبل الكثري من وس�ائل اإلعالم يف أدنى درجة من
الس�طحية ولها طابع عش�وائي ولم يتم تناولُها بعمق استراتيجي رغم أنها تستدعي
ذلك.
وبحكم أن يل عالقة بالتَّأريخ وبالنش�اط الس�يايس ومعايشتي ملجرى األحداث اعترب
بان هذه القضية بالغة األهمية وتس�تدعي تس�ليط األضواء عليه�ا وتناولها بعمق من
عدة زوايا ألجل حارض ومستقبل الـيَـمَ ـن واملنطقة والعالم بأرسه.
ال ش�ك بأن إرسائي�ل لها عالقة وأطم�اع مبارشة وغري مب�ارشة بمضيق املندب من
املايض للحارض وبالذات من  ٧٣وحتى اليوم.
فهناك أطماع قد تحققت لصالحها وتم تنفيذها وأ ُ ْ
خــ َرى قيد التنفيذ ،ومش�اركتها
الراهنة مع السعودية هي آخر بروفة مبطنة لها ولدول الجوار بحريا ً وبريا ً ولها عالقة
أيضا ً بما جرى ويجري يف املندب وبكثافة هذه األَيّْـام.
مثل هذه األمور تحتاج لقراءة منهجية بَعيدا ً عن التس�طيح والعشوائية ألجل إنقاذ
الـيَـمَ ـن ،وصد الطامعني واملحتلني.
يا معرش اإلعالميني:
ألن التس�طيح يعد كارثة وال يس�هم بالحل يس�تدعي األمر إعَ �ادَة النظر حول هذه
القضي�ة بك�م أهميتها داخلي�ا ً وإقليمي�ا ً ودولياً ،لكون�ي عندما أش�اهد تناولها بهذه
الطريق�ة حتى من القن�وات األجنبية التي تس�تقي املعلومات من قبل أبن�اء الـيَـمَ ـن
والذي ال يدرك الكثري منهم أهمية املندب وال يس�تطيعون ترجمتها بش�كل دقيق وليس
لديهم إملام بمجرى األحداث حول هذا املضيق و ُ
ُصوال ً ألحداث اليوم.
هذا يف مجمله جعلني أتالم؛ ألنني املس التس�طيح دون َ
اإلش�ا َرة ملا ينبغي بَعيدا ً عن
الوجبات السندوتشية إعالمياً.
مع أن العودة ألرشيف املايض بالنسبة لإلعالميني هو دماغ العملية اإلعالمية.
ف�إذا كان اإلعالميين س�طحيني والضي�وف التي تس�تضيفهم القنوات س�طحيني

إنتبهوا للخطر الداهم
صالح القرشي
ُ
تفخيخ وتفجي ُر المس�اجد وهي ممتلئة بالمصلي�ن األبرياء الذين
م�اذا يعني
حضروا لعبادة اللـ�ه؟؟!! يعني أن الفك�ر الوهابي التكفيري يعتبر ُك ّل مَن يف
المسجد هم من الكفار وحالال ً قتلُهم ،وبالتايل فان ُك ّل إخواننا (الزيود) كفار.
ال نغالط أنفس�نا ونهرب من الخطر وندفن رؤوس�نا يف الرمال ،الرجل الذي
يأتي لتفجير نفس�ه داخل المس�جد ليقتل المصلين ،هو بفلس�فة الفكر الوهابي
التكفيري أنه يتقرب إىل اللـه وسوف يدخل الجنة بهذا العمل ،حسب ما أفتوا له
مشايخ هذا الفكر العفن المخرتق من االستخبارات الغربية.
أيه�ا الـيَـمَـنيون اعرفوا من تواجهوا ،أيها الس�نة الش�وافع اعرفوا الخطر
الذي بين أيديكم ويف مدنكم ويف قراكم ينترش ،وي ّدعي ظلما ً وزورا ً أنه من الس�نة
وينترص للسنة .أبعد أكثر من  1000سنه أنتم وإخوانكم الزيود متعايشون وهم
من أصل اإلسالم وال يوجد أي فرق بينكم وبين ما يعتقدونه تخل باإلسالم ،أبعد
هذا تس�محون إىل هذا الفكر الوهابي أن يتس�لل بينكم ليحكم عىل نصف الشعب
الـيَـمَـني بأنهم كفار؟!.
يجب عليكم أيها الش�وافع الس�نة يف الـيَـمَـن طرد هؤالء من قراكم ومدنكم،
ومحاربة ُك ّل من ينرش هذا الفكر الوهابي التكفيري الذي يمزق نس�يج المجتمع
العربي والمسلم ،وحاشا للـه أن يكون من ينتمي إىل هذا الفكر سُ نيا ً أو ينتمي إىل
الطائفة السنية ،يف الحقيقة إنه العدو األول للسنة ،بتحريف قيم اإلسالم السمحاء
والزج باهل الس�نة يف حروب مع إخوانهم المس�لمين ظلما ً وعدواناً ،فقط خدمة
للصهاين�ة وللغرب الظالم المس�تكرب الذي يرس�م الخطط لتمزيقن�ا وإضعافنا،
وهؤالء التكفيريون الوهابيون ينفذون هذه الخطط.
أيها الـيَـمَـنيون ،ش�واف َع وزيوداً ،نناش�دكم برسع�ة التوحد ضد هذا الفكر
الوهاب�ي العفن الذي دخ�ل حديث�ا ً إىل الـيَـمَـن عىل غفلة منك�م بدعم من هذه
األرسة السعوديّة الصهيونية العميلة للغرب.
أرجوك�م ..إن ه�ذا الخط�ر داه�م على الجمي�ع يف الـيَـمَـن ،يج�ب التوحد
لمحاربت�ه ،ابتعدوا اآلن عن خالفاتكم الجانبية حول تقاس�م الس�لطة أو الحكم
أو المطالب�ة بالحقوق ،هذه أجلوه�ا كلها إىل ما بعد االنتهاء من التخلص من هذا
الخطر اإلجرامي الذي يمثله هؤالء التكفيريون الوهابيون ومش�ايخهم ،س�وف
يدخلونك�م بح�رب يف ما بينكم تأكل األخرض واليابس ول�ن تقوم لكم قائمة بعد
ذلك ،ستستمر الحرب السنين الطويلة ولن توقف.
أن�ا ال أبال�غ يف هذا ،طالم�ا وأن ه�ؤالء التكفيريين الوهابيي�ن ومن يدعمهم،
تقوم العقيدة التي يحاربون بها ويقتلون عىل أساس�ها عىل اعتبار نصف الشعب
الـيَـمَـني كفاراً ،وهذا خطير خطير جدا ً ال مجال فيه للتهاون والتغايض.
ويجب عىل الجميع تحمل المسؤولية.
اللـهم إني بلغت اللـهم فأشهد ،وحسبنا اللـه ونعم الوكيل ،نعم الموىل ونعم
النصير

ملناقش�ة ه�ذا القضية فماذا تتوقع�ون النتيجة وم�ع احرتامي لش�خص لبناني خبري
عس�كري ملس�ت منه تقييما ً استراتيجيا ً عس�كريا ً ملج�رى املعركة العس�كرية وكان
تشخيصه أقرب للواقع من الناحية العسكرية.
أما البقية عىل حد املثل الشعبي «عمياء تقود مجنونة».
إذا ً وأكرر هذا السؤال :ماذا تتوقعون النتيجة عندما يكون اإلعالمي
سطحيا ً والضيف أكثر سطحية؟
فهل هذا سيخدم ما نحن بصدده؟
أم س�تكون النتيجة أكثر كارثية؟
وه�ل يعل�م اإلعالميون ب�ان اغتيال الحم�دي وأح�داث يناير  ٨٦م
واس�تقالل ارترييا وقضية جزيرة حنيش وانهيار االتحاد الس�وفييتي
له�ا عالقة به�ذا املضيق و ُ
ُصوال ً مل�ا نحن فيه من ع�دوان خارجي عىل
الـيَـمَ ـن؟
إذا ً أي�ن اإلعالمي الحصيف واملحلل ا ُمللم باألح�داث الذي ننتظر منه
ترجمة منطقية وعميقة؛ ألن التقييم الس�ليم والدقيق للمش�كلة جزء
من الحل لهذا الحدث؟
هل يدرك اإلعالمي أ َ ْو االرتجايل بان اتفاقية سيكس بيكو لها عالقة
بهذا املضيق؟
ه�ل يدركون ِبأَن مرشوع رشق أوس�ط جديد له عالقة بمج�رى األحداث اليوم بهذا
املضيق؟
ه�ل يدركون ِب�أَن ما يش�هده املندب الي�وم له عالق�ة بمرشوع أنور عش�قي رجل
إرسائيل باملنطقة؟
هل يدركون ِبأَن قضية القرصنة البحرية لها عالقة بما يجري اليوم بهذا املندب؟
ه�ل يدركون ِبأَن لربيطانيا أطماعا ً اقتصادي�ة عمالقة بهذا املضيق مرتبطة برصاع
وتنافس عاملي حوله؟
ه�ل يدركون ِبأَن بع�ض البي�وت التجارية تتناف�س لصالح أطماع الخ�ارج يف هذا
املضيق؟
هل يدركون ِبأَن محاولة السيطرة عىل هذا املوقع له عالقة باملستثمر أبو يارس الذي
ع ّ
طل محجر ميناء املخاء بعد أن صعد هادي رئيساً؟
هل يدركون ِبأَن هادي قد ّ
وقع لألمريكان ببناء قاعدة عسكرية يف جزيرتي سقطرى
وبريم؟
ه�ل يدركون ِبأَن انزعاج الغرب من تدخل روس�يا بس�وريا ملكافح�ة اإل ْر َهــاب له
عالقة بباب املندب؟
هل يدركون ِبأَن زيارة يس يس مرص لروس�يا أخريا ً لها عالقة بمجري األحداث هذه
األَيّْـام باملندب؟
إذا ً كيف نبحث عن حل وترجمة أقرب للواقع والكثري من أبناء البلد ال يدركون أهمية
املضيق عىل املستوى الداخيل واإلقليمي والدويل؟
أليس هذا كارثة ومؤملاً؟
أرج�و من اإلعالميني رسع�ة إعَ ادَة تن�اول القضية بعم�ق من عدة زواي�ا ،والعودة
ألرش�يف ذاك�رة املايض الس�تحضار الح�ارض وترجمة م�ا ينبغي ترجمت�ه عىل كافة
األصع�دة وربط ما ج�ري ويجري باملتغيرات الدولي�ة واإلقليمية والداخلي�ة للمراحل
الس�ابقة و ُ
ُص�وال ً له�ذه املرحلة لتكون الص�ورة أوضح نظ�را ً ألن ه�ذه القضية بالغة
الخط�ورة والتعقيد عىل حارض ومس�تقبل الـيَـمَ ـن واملنطقة بش�كل عام وتس�تدعي
مناقش�تها بعمق بَعيدا ً عن التسطيح ،واملعذرة النتقادي رغم أن يف جعبتي الكثري عنها
ومن الصعب كتابة ما يدور بمخيلتي نظرا ً لعدم وجود كهرباء لشحن الهاتف ورغم أن
الكهرباء هي جزء من اللغز بباب املندب وجزء من أطماع الخارج بهذا املضيق ،تحياتي
ورجائي عدم االنزعاج من نقدي.

بعد نصف عام من العدوان
انتصر اليمن!
زيد البعوه

الي�وم نس�تطيع أن نقول :إن الش�عب
الـيَـمَ ـني انترص عىل الغزاة واملحتلني..
خلال أكث�ر م�ن س�تة أش�هر ش�نت
أكث�ر من عشر دول ،من ضمنه�ا أَمريكا
وإرسائي�ل حربا ً عس�كرية واقتصادية وال
إنسانية وإعالمية ويف مختلف املجاالت..
حربٌ نستطيع أن نسميها األعنف منذ
أن تقات�ل ابن�ا آدم إىل اليوم ،ح�رب جوية
وبرية وبحري�ة ،حرب بمختلف األَس�لحة
املتط�ورة واملحرم�ة دولي�ا ً قابله�ا حرب
صمت عاملي تج�اه ما يحدث من جرائم يف
الـيَـمَ ـن.
هجم�ة جوي�ة وصفها بع�ض الخرباء
العس�كريني وبعض املحللني السياس�يني
بأنها أقوى هجمهة جوية عىل ش�عب عىل
مر التَأريخ..
ح�رب أكل�ت األخضر والياب�س
ودم�رت آالف املنازل واملصانع واملنش�آت
واملؤسسات الحكومية الـيَـمَ ـنية..
حرب قتلت األطفال والنس�اء والشيوخ
والشباب وحتى الحيوانات..
ح�رب اقتصادي�ة ح�ارصت الش�عب
الـيَـمَ ـن�ي م�ن ُ
ك ّل مقوم�ات الحياة من
م�واد غذائية وم�واد برتولي�ة وأدوية وكل
يشء..
ح�رب إعالمي�ة ،حي�ث أقدم�ت دول
الع�دوان عىل حج�ب القن�وات الـيَـمَ ـنية
يف مختلف األقمار مثل قناة املسيرة وقناة
الس�احات والـيَـمَ ـ�ن الرس�مية وس�بأ
والـيَـمَ ـن الي�وم وبقية القنوات ومختلف
املواق�ع اإللكرتونية ،ومقابل ذلك ش�غلت
عشرات القن�وات املوجه�ة ضد الش�عب
الـيَـمَ ـني واملساندة للعدوان.
وح�رب ال إنس�انية ،حي�ث عمدت دول
الع�دوان على رشاء مواق�ف املنظم�ات
اإلنس�انية باملال وعىل رأسها األُمَ م املتحدة
التي اكتفت بالتنديد والقلق.
ورغ�م ُ
ك ّل ذل�ك اس�تطاع الش�عب

الـيَـمَ ـن�ي أن يواج�ه ه�ذه الح�رب وأن
يصم�د يف وجهه�ا ب�ل اس�تطاع الش�عب
الـيَـمَ ـن�ي م�ن خلال الجي�ش واللجان
الشعبية أن يهزم قوى العدوان ومرتزقتهم
يف أكث�ر من معرك�ة وأن يمطروا أرايض آل
س�عود ومواقعه�م بمختل�ف الصواري�خ
والقذائ�ف بم�ا فيه�ا صواري�خ س�كود
وتوش�كا وصواري�خ محلي�ة الصن�ع مثل
النج�م الثاقب والزل�زال وغريها ،بل ذهبوا
إىل أبع�د من ذلك حني قرروا اقتحام املواقع
واألرايض الس�عوديّة يف ك ٍّل م�ن جي�زان
ونج�ران وعسير وقتلوا ع�ددا ً كبيرا ً من
الجنود والضباط الس�عوديني وتدمري عدد
كبير من الدبابات واملدرع�ات وتقدم كبري
داخ�ل عُ مق األرايض الس�عوديّة وَأرس عدد
من الجنود السعوديني..
وم�ع ُ
ك ّل ذل�ك م�ا ي�زال الـيَـمَ ـني�ون
عازمني عىل ا ُمليض يف املواجهة والبحث عن
النرص وما يزال�ون يتوعدون دول العدوان
بمزيد من الهزائم..
وبعد مرور نصف عام ورغم إمكانيات
الع�دوان نس�تطيع الي�وم أن نق�ول :لقد
انترص الشعب الـيَـمَ ـني..
نع�م انتصر الش�عب الـيَـمَ ـن�ي ولو
ُ
ق�وات الع�دوان إىل صنع�اء َوإىل
وصل�ت
مران ..وهذ مستحيل.
انترص الش�عب الـيَـمَ ـن�ي حني صمد
وثب�ت ..انتصر الش�عب الـيَـمَ ـني حني
اس�تطاع أن يواجه تحالف�ا ً عاملياً ..انترص
الش�عب الـيَـمَ ـني حني استطاع أن يقتل
ع�ددا ً كبيرا ً م�ن املحتلين وحين تعمّ �ق
يف األرايض الس�عوديّة ..انتصر الش�عب
الـيَـمَ ـن�ي حني قرر أن يواجه وأن ينترص
وأن يصم�د ..انتصر الش�عب الـيَـمَ ـني
حين قرر أن ال يرتاج�ع أو أن يركع للغزاة
واملحتلني ..انترص الشعب الـيَـمَ ـني حني
ل�م يتنازل ع�ن مواقفه وقيم�ه ومبادئه..
انترص الش�عب الـيَـمَ ـني حني قدم ُ
ك ّل ما
يملك يف س�بيل االنتصار حني قدم الشهداء
وحين ق�دم خيرة رجال�ه يف س�بيل الله
والوطن ،وانترص الشعب الـيَـمَ ـني.

الحرب الناعمة
والخشنة في
نهايتهما!
حمود أحمد مثنى
لعدوان العاصفة من
عرب�ان نج�د والخلي�ج
أهداف و ِّ
ٌ
َ
الدين
ظ�ف لها
والتأري�خ ويمت�د زمنيا ً
إىل بدايات إنشاء مملكة
آل س�عود ،فق�د كان�ت
اليم� ُن عصي�ة وصعبة
بالح�رب
الهزيم�ة
املب�ارشة آن�ذاك .أجلت
فكرة الحرب العسكرية
بح�رب
واس�تبدلت
ناعمة تتمث�ل بإخضاع
اليمن�ي
اإلنس�ان
وإعَ ادَة هندس�ته ذهنيا ً
(إعَ �ادَة أدلج�ة املفاهيم
الدينية والتأريخية) يف س�ياقها الحضاري وفق االيدلوجية
(الوهابي�ة ـ البدوي�ة النجدي�ة) بقطع الصل�ة الحضارية
لإلنس�ان اليمن�ي ليتم صياغ�ة األجيال الجدي�دة بعيدا ً عن
املوروث املذهبي الزيدي ـ الش�افعي ـ الصويف ـ االسماعييل
باعتباره�ا (كفرية قبورية رافضية رشكية) وما اكتس�ب ُه
الفكر اليمني املعارص من تيارات سياسية معارصة يسارية
ــ اشتراكية ـ�ـ قومي�ة وليربالي�ة وعلماني�ة باعتبارها
(إلحادية ــ وجاهلية ــ كفرية ــ وثنية) ورضورة إيقاف
افتخ�ار وزه�و اليمنيين بأصولهم وجذوره�م الحضارية
الت�ي يتع�اىل بها الش�عب اليمني عىل بل�دان الخليج بحجة
االفتخار بأزمنة الجاهلية حسب توصيفهم ،وعند الوصول
إىل مرحلة تقبل اليمنيني بهذه الهندس�ة هنا س�وف يسهل
الس�يطرة والتحكم بهم ومن ثم يت�م توجيههم وتوظيفهم
بحس�ب خط�ط أرست�ي آل س�عود وآل الش�يخ لتحقي�ق
األهداف اإلرهابية التي تهدد وتدمر الدول مثل أفغانس�تان
والشيش�ان وكش�مري والع�راق وس�وريا وليبي�ا ولبن�ان
والجزائر ...إلخ ،باالس�تفادة من الكثافة السكانية الهائلة
لليم�ن والتقارب الجغرايف ووج�ود الحرمني الرشيفني مكة
واملس�جد النبوي أحد أهم العوامل يف تحقيق تلك املش�اريع
والغايات التي تسعى لتحقيقها الوهابية ووسائل املرشوع
الناع�م تمثل برشاء الذمم وبناء عرشات آالف من املس�اجد
واملراك�ز الديني�ة الوهابي�ة التكفريي�ة وتقدي�م آالف املنح
الدراسية الدينية للطالب من مختلف املناطق اليمنية ومنع
اس�تقرار وبن�اء الدولة اليمني�ة بعدّة وس�ائل كي ال يكون
لإلنس�ان اليمنى دور ايجابي يف الصراع العربى الصهيوني
كم�ا تقتضي�ه مصلحة وحاج�ة األمة العربي�ة من وجوب
تحرير األرض العربية واملقدس�ات من املغتصبني الصهاينة
ورفض اليمن باملطلق وجود قواعد عسكرية أجنبية يف الرب
والبحار العربية والتي وجدت بس�بب السياسات الخليجية
الخاطئة.
وه�ذه املواقف امتداد ملوروث تأريخي حضاري لليمنيني
من�ذ آالف الس�نني م�درك حقيق�ة وأبع�اد الصراع الدويل
واستغالل واحتالل الشعوب الضعيفة والذي ال ينسجم مع
مبادئ وقي�م اليمنيين الدينية والقومية ،وم�ا هو مقبول
ومتفق معن�ا هو اقامة عالق�ة التع�اون والتكامل وتبادل
املنفع�ة واملصال�ح عىل أس�س العدل بني الش�عوب والدول
والرشكات.
وم�ن هذا املنطلق كان الحس�د والحقد الواضح من دول
العدوان أحد أسبابه تفردنا بقيم إنسانية متطابقة مع قيم
االدي�ان الس�ماوية وخالصتها وضع قواع�د فقهية تعالج
حاجات اإلنسان الروحية والتعبدية والحياتية فلم نحرفها
ع�ن غاياته�ا ومقاصده�ا االلهية كم�ا قدمته�ا الوهابية
بتقدي�م نموذج دموي كهنوتي مش�ابه للطق�وس الوثنية
(بتقديم قرابني برشية لإللهة).
إن ادراك اليمنيين لل�دور التخريب�ي ال�ذى تق�وم ب�ه
االس�تخبارات الس�عودية عبر ادواتها املتنوع�ة من عمالء
ووس�ائل اعالمية والدينية والسياسية وفاسدين وتأسيس
ق�وى تخريبي�ة يف ش�تى املج�االت ...إلخ لتمزيق النس�يج
االجتماع�ي اليمن�ي بنرش ثقاف�ة الكراهي�ة وإذكاء الفتن
بني املذاه�ب املتقاربة وإث�ارة النزاع والصراع بني القبائل
واملناط�ق بني الش�مال والجن�وب والجبل والس�هل ،ومنع
اس�تقرار اليمن بكل الوس�ائل ،بحيث نصب�ح بما عرب عنه
أح�د األع�راب يف بلوغ اقىص درج�ات الحقد على عدوه أن
ينتق�م منه بحي�ث يصبح (ال حي يُرج�ى وال ميت فيُنعى)
ك�ي ال يرتتب عىل االس�تقرار قي�ام دولة قوي�ة مبنية عىل
أس�س علمية حديثة تس�تثمر ما وهبها الله من مواد خام
متع�ددة وموق�ع جغرايف عبق�ري فريد ومن�اخ وتضاريس
متنوعة ،وعند فشل األسلوب التخريبي الناعم وفشل أدواته
املب�ارشة انتقلوا إىل بكل ما قد اعدوه من تس�ليح بصفقات
مالي�ة فلكية غري املربرة انتقده�ا معظم أحرار العالم فهي
حلي�ف الغرب وليس�ت ع�دوا ً إلرسائيل ،فال يوج�د ما يمثل
خطرا ً عليها من ال�دول االقليمي ،وكان االجدر توظيفها يف
صالح التنمية والنهضة غري أنه هاجس ووهم خطر اليمن
عليه�ا رغم انع�دام عوامل الخطر العس�كري واالقتصادي
من قبل اليم�ن ،ومن ضمن أهداف دول العدوان منع اقامة
املنطق�ة الحرة يف عدن س�واء أكانت لليم�ن املوحد أو ليمن
انفصايل ،فمن املس�تحيل ذلك؛ ألنه ببس�اطة سوف تتحول
دبي إىل دكان هاميش عىل الرصيف البحري ،وتكون صنعاء
مفتاحَ أبواب ومنافذ الجزيرة العربية.
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يجب أن نصل نح�ن يف وعينا إىل أن نعرف كيف نتحدث مع
اآلخرين عندما ينطلقون ليثبطونا عن أي عمل ،وما زالت أعمال
الناس بس�يطة ،لنكون جندا ً من جنود اللـه ال يستطيع أحد أن
يوقفنا أبدا ً ال بتضليله ،وال بإرجافه ،وال بأي أسلوب كان.
{ق َ
كالم الرجلي�ن ـ َ
لان} ـ ي�دل على أن المجاميع
�ال رَجُ ِ
األخرى كانت متخاذلة أليس كذلك؟ أنها كانت متخاذلة .لم يقل
{ق َ
هن�ا حتى قال عالم�ان أو قال كبيران ،بل َ
الن} وأنت
�ال رَجُ ِ
انظر كما قلت س�ابقا س�تجد إذ كنت تفرتض أن هناك مجاميع
من العلماء والعباد داخل بني إرسائيل  ..أين هم؟ أليسوا يف ذلك
الجانب اآلخر المتخاذل؟ خذ عربة من هذا ،خذ عربة من هذا أنه
هكذا يف كل زمان ،والتاريخ يش�هد أنه يف كل زمان ليس العلماء
جميعا يتحركون ،وال الوجهاء جميعا يتحركون ،وال المؤمنون
جميع�ا يتحرك�ون ،وال كل م�ن يمتل�ك فما ينط�ق ويتحدث ..
ه�ذا هو الشيء المعروف من خالل الق�رآن الكريم ومن خالل
التاريخ ،تاريخ األمة.
يقول اللـه سبحانه وتعاىل أيضا{ :يَا أ َ ُّيهَا الرَّسُ ُ
ول ال يَحْ ُز ْن َك
الَّذِي َن يُسَ �ا ِرع َ
ُون فيِ الْ ُك ْف ِر ِم َ�ن الَّذِي َن َق ُالوا آ َمنَّ�ا ِبأ َ ْفوَا ِه ِه ْم وَلَ ْم
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُت ْؤ ِم ْن ُقلُو ُب ُه ْم َو ِمن الذِين َها ُدوا سَ مَّاعُون لِلكذ ِِب سَ مَّاعُون لِقو ٍْم
َاض ِع ِه ي َُق ُ
آخ ِري� َن لَ ْم يَأ ْ ُت َ
َ
ول َ
وك يُحَ ر ُِّف َ
ون إ ِ ْن
ون الْ َكل ِ َم ِم ْن َبعْ� ِد َمو ِ
َ
ّ
أُو ِتي ُت� ْم َه َذا َف ُخ ُ
�ذو ُه وَإ ِ ْن ل ْم ُت ْؤ َت� ْو ُه َفاحْ َذرُوا َو َم ْن يُ� ِر ِد اللـ َُه
ِفتْنَتَ ُه َفل َ ْن َت ْمل ِ َك لَ ُه ِم َن الل َّـ ِه َش�يْئا ً أُولَئِ َ
�ك الَّذِي َن لَ ْم ُي ِر ِد الل ّ َـ ُه أ َ ْن
لآْ
َ
َظيمٌ}
ي َُطه َ
ِّ�ر ُقلُو َب ُه ْم لَ ُه ْم فيِ ال ُّد ْنيَا ِخ ْزيٌ وَلَ ُه ْم فيِ ا ِخ َر ِة عَذابٌ ع ِ
(المائ�دة )41:أليس هذا وعيدا يب�دأ من الدنيا وينتهي باآلخرة
عىل نمط واحد؟ خزي يف الدنيا يكون وراءه عذاب عظيم.
َ
ُ
يس
�ان َدا ُو َد َو ِع ىَ
{ل ِع َن الَّذِي َن َك َفرُوا ِم ْن َبنِي إِسرْ
ائيل َعلىَ لِسَ ِ

َص�وْا و ََكا ُنوا َي ْعتَ ُد َ
ون َكا ُنوا ال َيتَنَا َهو َْن َع ْن
ابْ� ِن َم ْر َي َم َذلِ َك ِبمَا ع َ
ون َت�رَى َكثِيرا ً ِمنْ ُه ْم َيتَوَلَّوْنَ
س مَا َكا ُنوا َي ْفعَلُ َ
ُمنْ َك� ٍر َفعَلُو ُه لَبِئْ َ
س مَا َق َّدمَتْ لَ ُه ْم أ َ ْن ُفسُ ُ
�ه ْم أ َ ْن سَ ِخ َط الل َّـ ُه عَلَيْ ِه ْم
الَّذِي َن َك َفرُوا لَبِئْ َ
َو الْع َ
اب ُه ْم َخالِ� ُد َ
ون} (المائدة )80:ألم يس�خط عليهم يف
َ�ذ ِ
فيِ
الدني�ا؟ ألم يلعنهم يف الدنيا؟ اللعن�ة يف الدنيا ماذا تعني؟ طردا
من رحمة اللـه ،ورحمة اللـه عندما تأتي لتتلمس الكثير الكثير
م�ن مظاهرها تجد كم هي خس�ارة كبيرة جدا عليك أو عىل أمة
من األمم أن يلعنه�ا اللـه ،طرد من رحمة اللـه ،لم يعد يحظى
برحمة من قب�ل اللـه ،تطرد من عالَ�م التوفيق واأللطاف ،من
عالم العناية والرعاية اإللهية؛ فتصبح فريسة للشيطان ،فريسة
للمضلين ،تصبح إنسانا رشيرا ً تنطلق كما انطلق الشيطان.
أل�م يلعن اللـه الش�يطان بعد تل�ك المعصية الت�ي اقرتفها
عندما اس�تكرب عن الس�جود آلدم؟ بعد أن ُل ِعن ماذا حصل؟ ألم
يتع�زز لديه الضالل واإلضلال والخبث حتى أصبح ش�يطانا ً
لعين�اً ،رجيماً ،أصبح رم�زا ً للرش ،أصبح رمزا ً للس�وء ،أصبح
رم�زا ً للضلال ،أصبح رم�زا للباطل؛ ألن اللـه لعن�ه ،وأمة إذا
لعنها اللـه تخذل ،وتذل ،وتقهر وتهان.
َ
ُ
يس
�ان َدا ُو َد َو ِع ىَ
{ل ِع َن الَّذِي َن َك َفرُوا ِم ْن َبنِي إِسرْ
ائيل َعلىَ لِسَ ِ
ا ْب ِن َم ْر َيمَ} وما تزال اللعنة قائمة عليهم  ..لكن لماذا نراهم هكذا
أقوى منا ونرى أنفس�نا نحن المس�لمين تحت أقدامهم؟ لماذا؟
ألنن�ا لو أتينا إىل دراس�ة واقعنا نح�ن ،وإىل عظم الجريمة التي
ارتكبناها نحن المس�لمين لوجدنا أنفس�نا أنن�ا قد طردنا أكثر
منهم ولعنا أكثر منهم .حقيقة هذه.
ه�ل أن اللعنة رفعت عن بني إرسائيل؟ فلماذا رأينا أنفس�نا
تح�ت أقدامه�م؟ إال ألن هذه األم�ة فيما اقرتفته م�ن جرائم يف

باق كما األقصى ينادينا
العيد ٍ
عباس السالمي
العيد أضحى حزينا في محاجينا
ي��ب��ك��ي ع��ل��ي��ن��ا وي���رث���ي���ن���ا م��آس��ي��ن��ا
يسائل الصمت من ذا بدلوا فرحي
وأرس��ل��وا احل���زن ف��ي أس��م��ى تهانينا
ما كل ه��ذا ال��دم��ار امل��ر في بلدي
ح��ت��ى امل��ق��اب��ر ت��ش��ك��و ض��ي��ق��ه��ا فينا
ف��ي ح��رق��ة ق��ال م��ن أب��ك��ى عوائلنا
ص��د ال��ت��ه��ان��ي وم���ن أدم����ى أغانينا
ج��اوب��ت��ه م��ن س���وى س��ل��م��ان لعنتنا
ت��زه��م��ر ال��ع��ق��ل ف���ارت���اد الشياطينا
ق���د ج����اء ي��ن��ص��ره أت���ب���اع���ه ع��ل��ن�اً
ك�����أن م���ل���ك اب���ن���ه ن���غ���دو ج��ث��ام��ي��ن��ا
فقال ل��ي :أي��ن ه��ذا م��ن تالحمكم
أح��ف��اد ح��م��ي��ر أق��ي��اال  ..سالطينا
طأطأت رأسي وقلت املال دنسهم
واحلقد واجلهل حتى دنسوا الدينا
باعوا كرامتهم  ..أيضاً ضمائرهم
في صف سلمان كي يحيوا مالعينا
فقال ل��ي أي��ن باقي املسلمني إذن
في مصر والشام في بغداد قل أينا
باعوا العراق وعاشوا بعد خيبتهم
ض��ح��وا ب��ص��دام ك��ي ن��ت��ل��وا مآسينا
وب���ع���د ه����ذا ب���س���ور ّي���ا م��ع��اول��ه��م
ت��ه��دم ال��ع��ي��ش م���ن ذا ب��ع��د ي��ؤوي��ن��ا
م��دوا لها امل��وت من أص��داء فتنتهم
ي��ا ع��ي��د ق��د ش����ردوا م��ن��ه��ا املاليينا
فيما ت��رى اأن أت��ت لبنان يحزنها
ق����دس ال���ك���رام���ة أه�����دوه لصهيونا
مصر اشتروا حينها منها عروبتها
وه���ك���ذا أل���زم���وا ال����س����ودان ت��ؤذي��ن��ا
كما علينا من السنغال قد حشدوا
ق��وم�اً عبيدا مضوا للحرب تخمينا
ه��ا ه��م ي��زف��ون��ه��م ل��ل��م��وت أل��وي��ة
يسعون في القصف حلفا طمس ماضينا
الفرس قالوا هنا في أرضنا نزلوا
وأن دي����ن اجمل�����وس اق���ت���ادن���ا دي��ن��ا

أتوا الينا وداعي الكأس يحشرهم
وال س����وى امل����وت الق��ت��ه��م أي��ادي��ن��ا
ف���������ي اجل������������و ف���������ي ال����ب����ح����ر
ف�������ي ال������ب������ي������داء ق�������د ح�����ش�����دوا
أن��س��اه��م ال��ك��ب��ر أن ال���ل���ه ح��ام��ي��ن��ا
في صرح بلقيس قد رصوا كتائبهم
وامل������وت ي�����زأر ف��ي��ه��م م���ن رواب��ي��ن��ا
ف��أح��ب��ط ال��ل��ه ف��ي ص��ب��ح تآمرهم
ذاق����وا امل��ن��اي��ا بصحن اجل���ن تلوينا
***
ي��ا أي��ه��ا ال��ع��ي��د ال حت���زن مل��ا فعلوا
ف��إن��ن��ا امل�����وج ل���ن ن��ب��ق��ي ل��ه��م مينا
إن الشجاعة م��ن أصالبنا خلقت
ال ن��ع��رف اخل���وف وال��ت��اري��خ يحكينا
أم����ا ت���ران���ا وس��ي��ف ال��ل��ه ق��ائ��دن��ا
وال���ل���ه وج��ه��ت��ن��ا  ،،ال���ق���رآن ه��ادي��ن��ا
أم���ا رأي����ت ع��ل��ى ج���ي���زان أرج��ل��ن��ا
وف������ي ع���س���ي���ر وجن��������ران أي���ادي���ن���ا
ش���رارة امل���وت ط���ارت م��ن بنادقنا
ف���ئ���ران س��ل��م��ان ال ت���رج���و ت�لاق��ي��ن��ا
اأي���اك ت��ي��أس ف��ه��ذا العيد ملحمة
ون��ص��ر ص��ن��ع��اء ك��ي حت��ي��ا فلسطينا
***
أن��ص��ار رب���ي إن ال��ن��ص��ر موعدنا
وال��ع��ي��د ب���اق ك��م��ا األق��ص��ى ينادينا
ابقوا األي��ادي على األزن��اد حاضرة
ً
وح��م��ل��وا ال��ق��ل��ب ف��خ��را ن���ور هادينا
أنتم حمى الدين بل يا خير من ولدت
أرض ال��س��ع��ي��دة أب���ط���االً ميامينا
هم قد تباهوا علينا من طوائرهم
ف��ع��رف��وه��م ث���م���ار احل�����رب ت��أب��ي��ن��ا
واب��ق��وا مع الله كي يبقى بأيديكم
ي��ظ��ل ال ي��خ��ط��ئ ال��ت��وش��ك��ا مرامينا
وال ت��ك��ل��وا ف����إن ال��ع��ي��د م��وع��دن��ا
ي����وم اس��ت��ع��ادت��ن��ا ب���اق���ي أراض��ي��ن��ا
فالنصر لألرض يبقى دائماً شرفا
وامل�������وت ل���ل���ه م����ن أرق������ى أم��ان��ي��ن��ا

( ددعلالاا

إعراضها الكبير عن دين اللـه ،يف تخليها عن مس�ؤوليتها وهي
آخ�ر األمم ،والمس�ؤولة عن إصالح األمم األخ�رى جميعا ،عن
النه�وض به�ذا الدين ،ع�ن أن تقطع أيدي اليه�ود والنصارى
الذي�ن ق�د لعنوا .أصبح�ت وضعية هذه األمة أس�وأ بكثير من
وضعية بني إرسائيل التي لعنوا بها فكأن األمة يف لعنة أشد من
لعنة بني إرسائيل.
إذا م�ا غلبك ضعيف فماذا يعن�ي ذلك؟ أال يعني أنك أضعف
من�ه ،إذا ما أذل�ك ذليل ماذا يعن�ي ذلك؟ أليس ه�ذا يعني أنك
أذل من�ه؟ هكذا  ..أو نق�ول بأن هناك ربم�ا اللعنة قد ارتفعت
ع�ن بني إرسائيل؟ هل أن بن�ي إرسائيل اتجهوا إىل األفضل؟ أم
أنهم ازدادوا س�وءا ً وازدادوا ضالال ً وإضالالً ،وحركة يف الدنيا
باإلفساد؟ فأصبحوا مستحقين للعنة أكثر وأكثر ،لكن وستلعن
أم�ة؛ ألن اللـه س�بحانه وتعاىل لم يلعن أش�خاصا أللوانهم ،أو
ألسمائهم ،أو لمواقعهم يف هذه الدنيا ،إنما ألعمالهم فكما لعنت
بنو إرسائيل ألعمالهم س�تلعن أم�ة أي أمة كانت ،إذا ما اقرتفت
تلك األعمال أو أسوأ منها ،وستكون اللعنة عليها أشد وأعظم إذا
ما اقرتفت أعظم مما اقرتفه بنو إرسائيل.
َ
تعالوا إىل ه�ذه اآليةُ :
ائيل}
{ل ِع َن الَّذِي َن َك َفرُوا ِم ْ�ن َبنِي إِسرْ
أين هم اليهود الذين هم كافرون بالتوراة بأنها ليست من اللـه
أو كاف�رون باللـه كإله؟ هل هن�اك أحد؟ هم ما يزالون إىل اآلن
يطبع�ون التوراة ويهتمون بالتوراة ،لك�ن الكفر ذلك الرفض،
الرف�ض الذي هو موجود لدينا ولديه�م ،لعنوا لماذا لعنوا عىل
{ذلِ َك} وتجد كلمةَ :
لسان داوود وعيىس بن مريم؟ َ
{ذلِ َك} أمامك
ً
يف كل مق�ام و َ
{ذلِ َك} تعني تعليال  ..ألنهم كذا .واللـه ال هوادة
بينه وبين أحد من عباده.

يا بعد نصف العام!
عبدالقوي محب الدين
قرعوا ،،ولمّا يسكت ّ
الطب ُْل...
ص ُل»!!..
ما زال
ُ
يرقص يف يدي «النَّ ْ
ُ
لن يسكت الطبل «العقور»  ،وإن....
تعبتْ ي ُد الطبَّا ِل  ،،أو كلّوا!!!..
لن تربد الثاراتُ يف كبدي....
حتى يعود لوضعه الرم ُْل!!...
ُ
الحلف تحت ثرى...
حتى يغيب
أقدامنا ،،،ويُغسّ ل النع ُْل!!....
****
يا بعد نصف العام قل لبني..
سلمان :كيف تساقط الـ َ
«قب ُْل»..؟؟
صاروخ رموه ،بال...
كم ألف
ٍ
هدف؟؟ ،،وكم يف تيههم ضلّوا..؟؟!!
ٍ
كم طلعة يف الجو أسقطها...
ُ
حين ارتقى من قصفها -الطفل..؟؟!!كم ّ
نكست أعالم من جزموا...
ُ
سهل..؟؟؟!!
أن الطريق لرفعها
قصص...
كم ألّفوا للنرص من
ٍ
شوهاءُ ،،ال حج ٌم  ،وال ْ
شك ُل..؟؟!!
أبطالها يف بدئها انتحروا...
ال أغمدوا سيفا وال سلّوا!!..
ّ
أمم؟...
كم حشدوا للحرب من ٍ
قل :كلما حَ َشدوا لنا َقلّوا!!...
*****
يا بعد نصف العام مذ سقطوا....
يف الجُ بِّ  ،،ال ما ٌء وال حب ُْل!!...
كم نافذات للفنا فتحوا؟؟.....
وأنا لها المفتاحُ والق ْف ُل!!!...
َك ْم ِك ْم معي ما َم َّر من فشل الـ
ـغازين ،،واكتب « :ههنا َذلّوا»!!...

( ددعلالاا
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الشائعة وأبعادها ..
من داللة المصطلح إلى الواقع واآلثار

فكر المجاهد
وروحــيـــــتــه

وليد الحسام

حمود األهنومي

يف عصر الفي�س ب�وك ،والوات�س آب ،
والتويرت تطغى عىل الحياة مظاهر اجتماعية
جديدة _ ربما غريبة _ تخلقها هذه الفضاءات
اإللكرتوني�ة املفزع�ة  ،وتع�د اإلش�اعة أو
الش�ائعة من أهم ما أنتجت�ه مواقع التواصل
االجتماعي  ،وليس�ت اإلش�اعة حالة˝ غريبة
ع�ن املجتمع لكنه�ا كانت قديم�ا˝ محارصة
بقل�ة اإلمكانيات وهي اليوم بفضل املس�احة
اإللكرتونية والتواصيل�ة املتاحة صارت عادة
بل س�لوكا˝ ومنهجا˝ متبع�ا˝  ،وصارت أداة
قذرة تستغلها سياسات عىل مستوى سلطات
وأنظم�ة دولية عظمى  ،لذل�ك كان البد يل من
قراءة هذه الظاهرة  ،والوقوف عىل أبعاده�ا.

هن�اك م�ن العقائ�د الديني�ة والفك�ر
اإلسلامي النيرّ والقِ يَ�م الروحية واألخالقية
م�ا يجع�ل املجاه�د أكث�ر انطالق�ا إىل الل�ه
وأحسن أداء يف طاعته ،وأفضل توثُّبا وقياما
يف مرضاته ،بل ال يقب�ل الله عملك الجهادي
إال إذا كن�ت ترتبط به تعاىل ارتباطا حقيقيا،
تؤم�ن ب�ه وتت�وكل علي�ه ،وتؤمن برس�له
وأنبيائ�ه ومالئكت�ه ،وبالي�وم اآلخ�ر إيمانا
قوي�ا وفاعال ينعكس على أعمالك كما ورد
يف الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة.
وهذه بعض العناوين التي تشير إىل املجاهد
النموذجي الفاعل والنشط ،الذي انطلق مع
الله بصدق ومعرفة.

أو ًال :يستشعر معية اهلل دائم ًا (ال
تحزن إن اهلل معنا)

أبعاد المصطلح (المعنى والداللة):

لك�ي أتن�اول ه�ذه الظاه�رة بكثير من
التفصيل املوضوع�ي يف القراءة والتحليل البد
أن أقف على املعنى املعجمي له�ذا املصطلح
((اإلش�اعة أو الشائعة)) وهنا أضع بني يدي
القارئ معناه كما ورد يف (املعجم الوس�يط)
كما يأتي:
اإلشاعة  :بمعنى الخرب ينترش غري متثبت
منه .
— الش�ائعة  :هي الخرب ينتشر والتثبت
فيه  ،وجمعها ‹شوائع› .
تأسيسا˝ عىل ما سلف يمكنني القول بأن
اإلش�اعة هي خرب أو حدث أو واقعة منقولة
إعالمي�ا˝ أو رواية تنترش يف أوس�اط املجتمع
بش�كل رسي�ع وملف�ت مع ع�دم وج�ود ما
يؤكد صحتها إنما يغلب عليها الظن والش�ك
 ،وتتس�ع رقعتها باتساع انتشارها  ،واتساع
تناقله�ا وتداوله�ا بين الناس  ،وتس�تهدف
بطبيعته�ا عام�ة الن�اس خاص�ة الفئ�ات
العاطلة والجاهل�ة باعتبارها خصبة وقابلة
للتفاع�ل والتعاطي م�ع مثل ه�ذه الظواهر
كاألخبار الكاذبة التي يقوم بترسيبها اإلعالم
الفاش�ل من تح�ت الطاولة ؛ لتخ�دم بدورها
ذلك السيايس املهزوم ولتتيح له فرصة إعادة
ترتيب أوضاعه املنهارة لحظة انشغال الناس
بتلك اإلشاعة.

أهداف اإلشاعة وأغراضها :

تختل�ف أهداف اإلش�اعة باختالف طبيعة
مضمونه�ا ،لكنه�ا يف اآلون�ة األخيرة غالبا˝
م�ا تأخذ بع�دا˝ سياس�يا˝ أكثر من س�واه ،
وتأتي اإلش�اعة م�ن جعبة الطرف الفاش�ل
أم�ا الناجح فإن�ه ال يحتاجها م�ا دام الواقع
والحقيقة يقدمان نجاحه  ،،وأما أهم أغراض
وأهداف اإلشاعة فتتمثل يف إشغال الناس بها
ع�ن حقيقة ال ي�راد لهم معرفته�ا وإدراكها
 ،وكذل�ك تس�عى إىل خلق انه�زام نفيس عىل
املس�تويني الجمعي والفردي ؛ األمر الذي من
شأنه أن يزعزع ثقة الفرد بنفسه وباآلخرين
مما يؤدي به إىل الرتاجع عن التمسك بمبادئه
الثابت�ة  ،وكذل�ك فإن لإلش�اعة الق�درة عىل
إيه�ام الجماع�ات املس�تهدفة أو الش�خص
املس�تهدف بوج�ود واق�ع مزي�ف فيتلق�ى
صدم�ة˝ بذلك السراب فينهار على إثرها ،

وته�دف كذل�ك إىل تمزيق الص�ف ،وإضعاف
روح املعنوية  ،واخرتاق النس�يج االجتماعي
 ،وس�لب اإلرادة والصمود  ،وزرع الرصاعات
والفتن داخل الفريق الواحد املتماس�ك  ،وبث
الش�عور بالي�أس واإلحب�اط والتناقض لدى
العوام.

مالمحها وطابعها المميز لها :

اإلشاعة تشبه كثريا˝ التهمة زورا˝ ،حيث
تب�دو كفقاعة فارغة مؤقت�ة تنتهي برسعة
م�ع مرور الوق�ت  ،ومن أب�رز مالمحها التي
تميزها ع�ن الحقيق�ة أنها تحظ�ى برتويج
إعالم�ي كبري  ،وانتش�ار رسي�ع وملفت عن
طري�ق الرواية الش�فهية والحدي�ث املتناقل
واملش�اع بين الن�اس  ،كم�ا أنه�ا غالب�ا ما
تكون ذات طابع أس�طوري حكائي وأسلوب
قصيص يرسد األخبار بصورة مناقضة لواقع
معل�وم ،وتأت�ي مؤقت�ة بظروف اس�تثنائية
مكتظة باألحداث ومشحونة باألخبار الهامة
 ،كذلك أن اإلشاعة تحمل يف مضامينها وقائع
خيالي�ة م�ن ش�أنها إرض�اء رغب�ة فئة من
املجتمع عىل حساب فئة أخرى .

جذورها ومنابع طبخها :

كثير» م�ن الن�اس يجهل تمام�ا مصادر
ومطابخ اإلش�اعات حت�ى ي�كاد البعض أن
ينس�بها لنفس�ه عندم�ا يتردد صداه�ا يف
اإلرج�اء ؛ رغبة˝ منه يف أن يدع�ي أنه قادر»
على أن يصن�ع بلبل�ة واس�عة لعل�ه أن يجد
م�ن يلتف�ت إلي�ه باالهتمام  ،،لك�ن ما يجب
أن يعلم�ه الجمي�ع أن اإلش�اعة _خاص�ة
السياس�ية _ ال تخل�ق نفس�ها وال تنتشر
اعتباط�ا˝ ،ومخط�ئ م�ن يظن أنه�ا تصدر
من ش�خص بسيط وعاد„  ،بل لها مطابخها
الخاص�ة وله�ا أجندتها وأدواتها ووس�ائلها
 ..له�ا فاع�ل» مح�دد يتابع من بعي�د أثرها
ويرتق�ب ردة فع�ل املجتم�ع حياله�ا ليعرف
نس�بة تحقيقها لله�دف فيس�تغلها جيدا ..
مصدرها ومنبعه�ا غالبا˝ ما يكون غامضا˝
؛ ربما ألغراض سياس�ية منه�ا الحذر من أن
ينكش�ف غرضه�ا وتظهر حقيقته�ا  ،وهذا
االختباء يؤكد أنها تطبخ يف مطابخ سياسية،

القادمون
حسن شرف المرتضى
والثاقبات األُل���ى ط��اول��ن جنرانا
��ن وح������قِ ال����ل����هِ ج��ي��زان��ا
ل���نُ���رج���ع� َّ
إ ّن����ا فتحنا ال��ث��ري��ا وال���ث���رى ٍ
بيد
ل��م تتخذ غ��ي��ر وج���ه ال��ل��ه سلطانا
إن���ا ُظ��ل��م��ن��ا وش����اء ال��ل��ه نصرتنا
�����د َم ال��ش��ع��ب ل��ل��رح��م��ن ق��رب��ان��ا
وق� ّ
من قبل ان نصنع الصاروخ كان بنا
ص���اروخ ع��زم م��ن الصرخات ق ّوانا

ولكن البد من وج�ود عالئق وعالمات ورموز
يمكننا من خاللها أن نعرف جذرها .

آثارها ومخاطرها :

نظرا˝ ملا تحظى به اإلش�اعة من وس�ائل
متاح�ة تخدمه�ا _كم�ا أس�لفت _ فإنه�ا
تصل إىل فئ�ات وأفراد املجتمع حتى النس�اء
واألطف�ال والعجزة وهذا ما يؤثر س�لبا˝ عىل
بني�ة املجتم�ع وتكوين�ه الداخلي فوصولها
الرسيع املؤقت بالظروف الحرجة من ش�أنه
أن يحطم آمال األفراد ويسبب أزمات نفسية
وتب�دو مالمح وأخبار تلك اإلش�اعة أش�باحا
مرعبة تط�ارد الضعفاء والعام�ة من الناس
 ،كم�ا أنها تس�بب انفصامات عىل املس�توى
الجمع�ي أو الفردي ينتج عىل إثرها الش�عور
باليأس واإلحباط والشعور باالنهزام القاتل،
وق�د يص�ل الح�د به�ذه الظاه�رة إىل درجة
خلق رصاع�ات وفتن داخل املجتم�ع الواحد
 ..بإم�كان اإلش�اعة أن تلح�ق الهزيم�ة
بق�وة ال تقه�ر  ،ومن يقرأ التاري�خ يجد أنها
اس�تخدمت كثريا يف الحروب كأداة تساهم يف
املعرك�ة من خالل قدرتها على التثبيط وقتل
روح املعنوي�ة عند الجيوش وقتل حماس�ها
وترويعها فيصيبها الخذالن قبل بدء املعركة .

بعض طرق محاربة اإلشاعة :

يس�تطيع الف�رد أن يف�رغ اإلش�اعة من
القيم�ة الت�ي تحمله�ا  ،ويمكن�ه أيض�ا أن
يفرغه�ا م�ن األه�داف الت�ي وضع�ت م�ن
أجله�ا  ،وأن يجلعه�ا تنعك�س بسلاحها
الح�اد عىل صاحبها فتصدم�ه بما لم يكن يف
حس�بانه  ،وذلك م�ن خالل ادراك�ه ألبعادها
وفه�م مضامينه�ا ومن ثم كش�ف حقيقتها
وفضحه�ا وتوعية الناس بمخاطرها وتعرية
مصدرها وأهدافه الهدامة  ،ويجب الرد عليها
ب�ردود منطقي�ة وعقالني�ة ومقنع�ة لآلخر
بما تحمله من أس�لوب يس�تطيع أن يحللها
ويفككه�ا بتمكن ع�ال؛ فتبدو ل�دى املطلع
عليه�ا من صن�ف الخرافات التي تس�تهدف
العقل البرشي  ،وبهذا يكون املجتمع قد جنى
فائدتني  — :تجنب مخاطر اإلشاعة وآثارها
 — .انتقم من صاحبها

ك � ّن��ا ول���م يشهد ال��ت��اري��خ معجزة
م��ث��ل ال��ي��م��ان�ين ال وال���ل���ه م���ا ك��ان��ا
دم
كالثاقبات افتتحنا األرض من قِ ٍ
وال����ي����وم أم���ج���ادن���ا الق��ي��ن ر ّب���ان���ا
عصر الطغاة انتهى من بعد ثورتنا
وإن���ن���ا ق���د ه��زم��ن��ا ال���ي���وم سلمانا
عصرامللوك انتهى سلمان خامتة
م��ا ب��ع��ده م��ل� ٌ
�ك وال��ن��ص��ر ق��د حانا
ال��ق��ادم��ون اليمانيون ق��د رسموا
خ��ري��ط��ة أص��ب��ح��ت للفجر ع��ن��وان��ا
والثاقبات األل��ى ط��اول��ن جيزانا
���رج���ع���ن وح������ق ال����ل����ه جن���ران���ا
ل���نُ
ّ

يش�عر املجاهد شعورا فياضا بوجود الله
مع�ه ،وبتأيي�ده إي�اه ،ألنه عندم�ا انطلق يف
ميادين الجه�اد انكرس وه�و الضعيف أمام
خالق�ه الق�وي الجب�ار؛ ليس�تمنحه الق�وة
التي تم ّكنه م�ن القيام بما افرتض عليه من
التح�رك ،إنه  -حني ينتم�ي الناس إىل والءات
ق�ارصة وغري ق�ادرة ينتمي املجاه�د إىل الله
وح�ده ال رشيك له ،باعتب�اره أقوى األقوياء،
وجبار الس�ماوات واألرضني وينكرس أمامه
ويف�رده بالقوة والق�درة والجربوت ،حني ال
يق�ر املجاهد بق�وة ألحد م�ن دون الله فإنه
إنما يلج�أ إىل القوي الجبار ،ويس�ند حركته
إىل العزيز القهار ،إنه يش�عر بوجوده معه يف
كل تحركاته.
حارص كف�ار قريش النب�ي محمدا صىل
الل�ه علي�ه وآله وس�لم ليفتكوا ب�ه ،فأنجاه
الل�ه حيث كان معه ،ثم أدرك�وه يف الغار مع
صاحب�ه أب�ي بكر ،وكان�وا قاب قوسين أو
أدنى م�ن رؤيتهما والفتك بهم�ا ،فحزن أبو
بك�ر ،وخ�اف أن ق�د أصبحوا لقمة س�ائغة
لهذه الذئاب املفرتس�ة ،لك�ن النبي صىل الله
عليه وآله وسلم  -وهو يعيش أقوى الشعور
بوق�وف الله معه  -طمأنه أن الوضع مرتبط
بتقدي�ر الله وأنه بعني الله؛ له�ذا أكرمه الله
بالس�كينة وأيّده بجن�ود لم يروها ،وأفش�ل
حرك�ة الكفار يف آخ�ر مطافه�ا ،وقد كادت
أن تنج�ح؛ وذلك ش�أن الله مع م�ن آمنوا به
وأخبت�وا إلي�ه ،حين تحارصه�م املنايا من
كل جان�ب ،وتحدق بهم أم�واج البالء من كل
ناحي�ة ،حيث يدركون م�ع كل ذلك أن معية
الله لهم س�تفتح لهم آفاقا واسعة يف النجاة
والنرصة.
َه ال ّل� ُه إِذْ أ َ ْ
(إِال َّ تَنُص�رُ ُو ُه َف َق ْد نَصرَ ُ
خ َرجَ ُه
ار إِذْ
ا َّلذ َ
ِي�ن َك َف ُروا ْ ثَان َ
ِ�ي اثْنَينْ ِ إِذْ ُهمَ �ا فيِ ا ْل َغ ِ
ي َُقو ُل ل َ
ِصاحِ ِبهِ ال َ تَحْ � َز ْن إ َِّن ال ّل َه مَ عَ نَا َفأَن َز َل
س�كِينَتَ ُه عَ َليْ�هِ وَأَيَّد ُ
ال ّل ُه َ
َه ِبجُ نُ�و ٍد َّل ْم تَ َرو َْها
وَجَ عَ َل َكلِمَ َة ا َّلذ َ
الس ْفلىَ َو َكلِمَ ُة ال ّلهِ
ِين َك َف ُروا ْ ُّ
هِ َي ا ْلعُ ْليَا وَال ّل ُه عَ ِزي� ٌز حَ كِيمٌ) التوبة .40إن
اعتقاد الرس�ول الكريم بمعية الله له يف تلك
اللحظات كان س�ببا يف إنزال الس�كينة عليه
وتأييده بجن�ود غري مرئيني ،وكان س�ببا يف
انتص�ار الحق عىل الباطل يف هذه الجولة من
الرصاع الحتمي بينهما.
إن املجاه�د  -وه�و يعيش حي�اة الجهاد
الت�ي تعن�ي املغالب�ة واملقاهرة ألع�داء الله
 ال بد ل�ه أن يرتبط ارتباط�ا حقيقيا بالله،ويش�عر أنه بعني الل�ه امللك القه�ار ،الذي ال
يعج�زه يشء ،لقد أكد الل�ه معيته للمؤمنني
املجاهدين ،وللمؤمنني الصابرين ،وللمؤمنني
املتقين ،وللمؤمنني املحس�نني( ،إ َِّن ال ّل َه مَ َع
ين) البقرة( 153وَاتَّ ُق�وا ْ ال ّل َه وَاعْ َلمُوا ْ
الصا ِب ِر َ
َّ
أ َ َّن ال ّل� َه مَ � َع ا ْل ُمتَّقِ َ
ين) البق�رة( 194ق�ا َل
ِي�ن يَ ُ
ظن ُّ َ
ا َّلذ َ
ون أَنَّهُ �م مُّ الَ ُقو ال ّلهِ َك�م مِّ ن فِ ئَةٍ
َقلِي َل�ةٍ َغ َلب َْت فِ ئَ ًة َك ِثيرَ ًة ِب ِإذْ ِن ال ّل�هِ وَال ّل ُه مَ َع
الصا ِب ِر َ
َّ
ين) البقرة( ،249إ ِن تَ ْس�تَ ْفتِحُ وا ْ َف َق ْد
جَ اء ُك� ُم ا ْل َفتْحُ َوإ ِن تَنتَهُ وا ْ َفهُ َو َ
خيرْ ٌ َّل ُك ْم َوإ ِن
تَعُ ودُوا ْ نَعُ ْد َو َلن تُ ْغن َِي عَ ن ُك ْم فِ ئَتُ ُك ْم َشيْئا ً َو َل ْو
ت وَأ َ َّن ال ّل َه مَ َع ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َكث ُ َر ْ
ني) األنفال( ،19إ َِّن
ِين ُهم مُّحْ ِس�ن ُ َ
ِين اتَّ َقوا ْ وَّا َّلذ َ
ال ّل َه مَ � َع ا َّلذ َ
ون)
النحل.128
يؤمن املجاهدون أن النرص من الله وحني
ينرصه�م فال غالب له�م ،ولكنه حني يتخىل
عنهم بس�وء صنيعه�م فال نارص له�م( ،إ ِن
يَنصرُ ْ ُك ُم ال ّل ُه َفالَ َغالِبَ َل ُك ْم َوإ ِن ي َْخذُ ْل ُك ْم َفمَ ن
ذَا ا َّلذِي يَنصرُ ُ ُكم مِّ ن بَعْ دِهِ وَعَ لىَ ال ّلهِ َف ْليَتَ َو ِّك ِل
ا ْل ُم ْؤ ِمن ُ َ
ون) آل عمران ،160إنهم يستشعرون
عظمة الله وقدرته املطلقة ويعرفونه معرفة
حقيقي�ة ،بي�ده مقالي�د كل يشء ،وه�و من
يدبِّر أمور هذا العالم ،وهو من يسبِّب أسباب

()1

النرص ،ويرس�م نهايات الغلبة ،وما املجاهد
إال عب�د ضعيف من عبيد ذل�ك اإلله العظيم،
يؤدي م�ا أمره الله ب�ه ،ويقدم م�ا بيده من
الوس�ائل والجهود ،ثم يطلب النرص من الله،
(وَمَ ا النَّصرْ ُ إِال َّ ِم ْ
يز ا ْلحَ كِي ِم)
�ن عِ ن ِد ال ّلهِ ا ْلعَ ِز ِ
آل عمران .126
عليك إذًا أيها املجاهد أن تستش�عر أن الله
مع�ك أينما كنت ،يراك حيثما كنت ،ويس�مع
نجواك ،ويعلم رسائر قلبك ،وخطرات نفسك،
علي�ك أن تتذكر أن الله أرس�ل م�وىس وأخاه
هارون إىل عدوهما الذي كان يف األصل يبحث
عنهم�ا ليفتك بهم�ا ويقتلهم�ا ،فطمأنهما
الله ع�ز وجل بمعيت�ه لهماَ ،
(ق�ا َل لاَ تَ َخ َ
افا
إِنَّنِ�ي مَ عَ ُكمَ ا أ َ ْ
س�مَ ُع وَأ َ َرى) ط�ه ،46إن من
ح�از معية الله عز وجل فل�ن يقف يف وجهه
يشء مم�ا دون الل�ه س�بحانه وتع�اىل ،لهذا
رأين�ا املجاهدي�ن كالعواص�ف ينطلق�ون يف
مسريتهم الجهادية بش�وق وتلهف ،لعلمهم
أنهم ذاهبون يف منهاج الله الذي ارتضاه لهم.
من عالم�ات املجاه�د الحق أن�ه يثق كل
الثق�ة بالله س�بحانه ،وكيف ال يث�ق بخالق
الس�ماوات واألرض وجبارهم�ا العال�م بكل
السمَ او ِ
يشء والقادر عىل كل يشء( ،بَدِي ُع َّ
َات
وَاأل َ ْر ِض َوإِذَا َقَض�ىَ أَمْ را ً َف ِإنَّمَ �ا ي َُقو ُل َل ُه ُكن
َفيَ ُك�و ُن) البق�رة ،117ق�د يخط�ئ البع�ض
إذ يض�ع ثقت�ه يف نوعية العُ �دة أو كثرتها أو
الجي�وش أو القيادات املبدعة ،متناس�يا أنها
مجرد أدوات مساعدة عىل النرص ،وأن النرص
من الله وحده ،وكي�ف ال يثق املؤمن املجاهد
يف الل�ه الحي القيوم الذي بيده قلب املعادالت
املادي�ة وإبط�ال تأثريه�ا ول�و يف اللحظ�ات
األخرية.
إن الثق�ة العالي�ة يف الله الت�ي يتمتع بها
املجاه�د (املعية لل�ه) هي التي تُ ْك ِس�بُه هذا
التدخل اإلله�ي الكريم ،هذا نبي الله إبراهيم
علي�ه السلام ج�اءه جربيل عليه السلام يف
أحلك موق�ف ملا قذف به قومه يف النار ،فقال
ل�ه :ألك حاجة؟ ق�ال :أما إليك فلا ،قال :إىل
الل�ه عز وجل ،فقال :علم�ه بحايل يغنيه عن
س�ؤايل ،إن ه�ذا يكش�ف عن ثق�ة مطلقة يف
الل�ه حلت قلب ه�ذا النبي الكري�م صىل الله
علي�ه وعلى آل�ه ،ونتيج�ة له�ذه الثقة غري
املعه�ودة يف بن�ي البرش غّي�رّ الل�ه نواميس
الك�ون واس�تبدلها بنام�وس غير معهود،
ألنه أصال هو م�ن أعطى هذه النواميس تلك
الس�ببية ،وهو الذي جعل السبب سببا ،وهو
الق�ادر عىل س�لبها ذلك ،فنرص عب�ده ونبيه
إبراهيم عليه السالم الواثق فيه بما لم يعهده
البشر أيضاُ ،
َسَل�اَ ما ً
(ق ْلنَا يَا نَا ُر ُكونِي بَ ْردا ً و َ
عَ َل�ىَ إِبْ َراهِ ي�مَ) األنبي�اء ،69إنه�ا معية الله
التي يح ِّل�ق فيها أولياء الل�ه الصالحون ،وال
ُ
وجيش�ه
يدركه�ا الخاطئون .وأدرك فرعو ُن
الجرار النبي موىس عليه السلام وقومَ ه بعد
أن اعرتضه�م البح�ر بمائه ،فلم�ا انقطعت
أسباب النجاة الظاهرية أمام أعني البسطاء
م�ن ق�وم م�وىس وانغلق�ت اآلم�ال عليهم،
قالوا( :إِنَّا َل ُم ْد َر ُك َ
�ون) لكن الويل الواثق بالله
كان ينفت�ح له عرب معرفت�ه لله تعاىل ويقته
به ضو ٌء واس�ع يخ�رق تلك العتم�ة املظلمة
والكثيف�ة الت�ي كان�ت تملأ نواظ�ر أولئك
البس�طاء وتمنعهم عن رؤية أي أمل ونجاة،
الحظ�وا كيف ص�وّر الق�رآن ه�ذه الروحية
العالي�ة الت�ي يج�ب أن يتمتع به�ا املجاهد:
َ
(قا َل َكلاَّ إ َِّن مَ عِ َي َربِّي َ
ِين) الشعراء،62
سيَهْ د ِ
وعند هذه الثقة الخارق�ة تأتي املعجزة التي
تخرق نواميس الكون ،حيث فلق الله البحر،
ليك�ون فيه نجاة م�وىس الواث�ق بالله ومن
مع�ه ،وهالك الطاغية فرع�ون الذي ظن أنه
سيقتلهم ويسيطر عليهم.
يقول الس�يد الش�هيد حسين بدر الدين
الحوث�ي رحم�ه الل�ه :ارب�ط نفس�ك بالل�ه
رأس�ا ،تج�اوز كل ه�ذه األصن�ام يف ه�ذه
الدني�ا ،وارتب�ط بالله رأس�ا ،وثق ب�ه ،وهو
من س�يجعلك قويا أقوى مم�ا يملكه هؤالء
من وس�ائل القوة يف ه�ذه الدنيا ،هو الله من
يكون لك يف كل املواق�ف بأكثر مما يمكن أن
تدرك ،س�يمأل قلوب اآلخرين رعبا بالش�كل
ال�ذي ال يمك�ن أن تصنع�ه وس�ائل إعالمك،
وال يمكن أن تصنعه أيضا آليتك العس�كرية،
هو من نرص نبيه صىل الله عليه وآله وس�لم
بالرع�ب بمس�افة ش�هر ،رغم قلة جيش�ه،
نرصه الله بالرعب حتى أن بعض أعدائه من
اليهود خربوا بيوته�م ،وقطعوا نخيلهم قبل
أن يجيِّ�ش الجيوش عليهم ،وقبل إش�عارهم
بأن�ه يريد مهاجمتهم  .ذل�ك هو أثر الثقة يف
الله عز وجل ومعرفته حق املعرفة.
____________________________
( )1ملزمة معرف�ة اهلل ،عظمة الـله ،الدرس
السابع.
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الوهابية
و «الجهاد المزيف»
نبيل لطيف *
نقل�ت وس�ائل إعالم عربي�ة تابع�ة لألنظمة العربي�ة الرجعية
ويف مقدمتها الس�عودية ،فتوى أطلقها  55ش�يخا ً وداعية وهابي،
بعضهم أعضاء يف االتحاد العالمي لعلماء المس�لمين الذي يرأس�ه
يوس�ف القرض�اوي ،إىل “النفي�ر” و”الجه�اد” يف س�وريا لقتال
القوات الروسية “الغازية”.
ودعت الفتوى ،كما نقلها موقع “يس أن أنُ ،ك ّل القادرين جميعا ً
إىل القت�ال يف س�وريا إىل جانب الفصائ�ل التكفيرية األخرى هناك،
وطالبت ايضا قادة الفصائل يف سوريا بـ”الوحدة وجمع الكلمة”،
يف وجه التدخل الرويس.
ويف ذات السياق ،س�ياق الفتاوى المعلبة والجاهزة عند الطلب،
والت�ي تعك�س إرادة بعض الق�وى اإلقليمي�ة المعروفة،أصدرت
حركة اإلخوان المس�لمين يف س�وريا فتوى دعت فيها إىل “الجهاد
ض�د الروس” ،وأن “جهاد الدفع فرض عي�ن عىل ُك ّل من هو قادر
عىل حمل السالح”.
وق�ال رئيس المكت�ب اإلعالمي لحرك�ة اإلخوان المس�لمين يف
س�وريا عمر مش�وح”:نحن كجماعة اإلخوان نؤكد أنن�ا اآلن أمام
احتالل رويس رصيح وواضح ،عرب دخول قوات عس�كرية روسية
ورضب للمدنيين ،ومبدأ مقاومة المحتل هو واجب رشعي”.
يبدو أن الدقة التي تس�تهدف بها الصواريخ الروس�ية تكفيري
داع�ش والقاعدة من الوهابيين يف س�وريا ،زادت من حمى س�وق
الفتاوى الوهابية ،حيث فتح دعاة ومش�ايخ الظالم دكاكينهم لبيع
الفتاوى على المغفلين والموتورين ،عىل أم�ل إنقاذ “ثوار” الناتو
والرجعي�ة العربية وتركي�ا وإرسائيل ،الذين أخذوا يستش�عرون
خط�را ً حقيقي�ا ً بعد التدخ�ل ال�رويس يف الح�رب المفروضة عىل
سوريا.
من حق ُك ّل إنس�ان مسلم أن يس�أل ،لماذا يخرس هؤالء الناس،
الذي�ن يدعون العلم والفقاهة،إزاء ما تقرتفه أمريكا يف المنطقة من
مجازر ضد الش�عوب العربية واإلسلامية؟ ،أين هؤالء “العلماء”
من احتالل أمريكا للعراق والناتو لليبيا ؟ ،أين هؤالء “العلماء” من
القواعد العس�كرية التي تحمي عروض األنظمة التي يسبحون ليل
نهار بحمدها ؟ ،لماذا التدخل األمريكي السافر حالل ،بينما التدخل
ال�رويس الذي جاء بطلب من الحكومة الرشعية الس�ورية حرام ؟،
هل رشعية الرئيس يش�ار األس�د اقل من رشعي�ة عبدربه منصور
هادي المس�تقيل والهارب والمؤلب العالم كله ضد ش�عبه واهله؟،
لماذا فتاوى ه�ؤالء تصب دوما ً يف صالح األمري�كان والصهيونية
العالمي�ة؟ ،لماذا لم تص�در أيةفتوى عن ه�ؤالء “العلماء” لصالح
الش�عوب والمقاوم�ة ؟ ،لم�اذا ال نس�مع بفت�وى من ه�ؤالء ضد
الصهيوني�ة ،وحت�ى ل�و صدرت على اس�تحياء بس�بب المجازر
المروعة ضد غزة ،ال نرى هناك من يمتثل لها؟.
إن الح�رب المفروض�ة عىل س�وريا ،كانت بس�بب تحالف غير
مق�دس بي�ن الوهابي�ة والصهيوني�ة والرجعية العربي�ة وتركيا
وأمريكا ،وقد تم اس�تخدام ُك ّل األس�لحة المحرمة وكل ما يف جعبة
الوهابية من فت�اوى ،وتم تجنيد ُك ّل العصابات التكفيرية يف العالم
أجمع ،وإرس�الها إىل س�وريا ،فلم يبق أي خ�ط أحمر لم ينتهك من
قبل هذا التحالف ،ولكن بقي الفشل حليفهم ،لسبب بسيط ،وهو أن
الشعب السوري ،اكتشف المؤامرة التي ُدبّرت ضده بليل ،ولم يعد
بإمكان علماء الس�وء ووعاظ السالطين ،أن يفعلوا أكثر مما فعلوا
لحد اآلن ،لذلك لن تجد هذه الفتاوى مكانا لها إال مزبلة التأريخ.
س�وريا ليس�ت افغانس�تان واليوم لي�س كاألم�س ،فمثل هذه
الفت�اوى تعكس حالة االحباط والفش�ل الذي أخ�ذ يدب يف محور
الظلام والتبعية ،فلم يعد هناك من يصغي لمثل هذا الهذيان الذي
يس�مى فتاوى ،ففتوى حركة اإلخوان المس�لمين يف س�وريا ،يبدو
أنه�ا ل�م تقنع حتى حلف�اء الحركة نفس�ها ،من بي�ن “المعارضة
السورية ،فقد اعترب أحد قيادي هذه “المعارضة” من القاهرة ،هذا
التوجه للحركة س�وف يزيد من حجم انقسام المعارضة السورية
ولن يوحده�ا ألن العديد من التيارات المعارضة تتصل بموس�كو
من�ذ عامين لدعم الحل الس�يايس يف س�وريا ،مش�ددا ً عىل أن توجه
حركة اإلخوان المس�لمين جاء من الدول الت�ي تتبنى التنظيم مثل
قطر وتركيا أو ربما من السعودية ،لذلك سنكون أمام حرب طويلة
ومستعرة يف سوريا وهذا سوف يؤخر الحل السيايس.
وم�ن أجل أن نك�ون أكثر موضوعية ودقة ،نق�ول إن مثل هذه
الفت�اوى س�تكون له�ا صدى داخ�ل المجتم�ع الس�عودي فقط،
المنخ�ور بالوهابية ،ومن الممكن أن يفرز مثل هذا المجتمع بعض
المهووس�ين كالع�ادة ،ويت�م تجنيدهم م�ن قبل ه�ؤالء “الدعاة”
أصحاب الفتاوى األمريكية ،وإرس�الهم إىل س�وريا ،ليكونوا هدفا
للصواري�خ الروس�ية،التي ل�ن تخطئهم كما تخطئه�م الصواريخ
األمريكي�ة ع�ادة ومنذ أع�وام ،ففي ثالث�ة أيام فقط م�ن الغارات
الروس�ية تم قتل من الدواع�ش والقاعدة ،بقدر م�ا قتلته الغارات
األمريكي�ة عىل م�دى  400يوم ،ول�ن تعصم الدواع�ش والقاعدة
والتكفيريي�ن بع�د اليوم ،فت�اوى الوهابي�ة ورفاقه�م من وعاظ
السالطين ،من مصيرهم المحتوم وهو الموت المحقق.
* شفقنا العربي

( ددعلالاا

متابعات فلسطينية
«الجهاد» :غدًا جمعة «القدس قبلة جهادنا».
و«القسام» :عملية القدس لن تكون األخيرة

دعت حركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني إىل اعتبار يوم غد الجمعة يوم غضب وإسناد
للمقدسيني والثائرين يف الضفة األبية ،يف الداخل والخارج.
وقال�ت الحركة يف بي�ان لها« :لتخرج املسيرات الغاضب�ة يف ُك ّل م�كان ،رافعة أعالم
فلسطني نرصة للمسجد األقىص واملرابطني يف ساحاته ولنرفع جميعا ً شعار القدس قبلة
جهادنا» ،وذلك «إسنادا ً للمقدسيني والثائرين يف الضفة األبية وردا ً عىل تهديدات نتنياهو
وعدوانه ،الذي استهدف بيوت أهلنا يف القدس والضفة».
وطالب�ت الحرك�ة يف بيانه�ا «علم�اء األمة وقادته�ا والهيئ�ات واللج�ان واالتحادات
اإلسلامية بتفعي�ل جهودهم لنصرة أهل فلس�طني والق�دس ،يف هذه املعرك�ة األطهر
واألرشف الت�ي يدافع�ون فيه�ا عن مرسى رس�ول الله صلى الله عليه وس�لم ،والدعوة
الجتماع طارئ ملنظمة التعاون اإلسلامي ،إلق�رار آليات لحماية القدس وأهلها واألقىص
واملرابطني فيه».
وقال الناطق باسم كتائب القسام ،أبو عبيدة ،عرب صفحته يف تويرت ،إن عملية القدس
ر ٌد طبيعي عىل جرائم االحتالل ومستوطنيه ،معتربا ً أنها لن «تكون األخرية».
ّ
ونف�ذ الش�اب مهند حلبي ( 19عام�اً) ،من البرية ،عملية طعن ،وإطلاق نار يف البلدة
القديمة بالقدس ،وأسفرت عن مقتل مستوطن ،وإصابة  4آخرين.

عصابات صهيونية حاولت إحراق مسجد حسن بيك في يافا

أف�اد عدد من أهايل مدين�ة يافا أن أفراد عصابة صهيوني�ة دينية حاولوا إحراق
مسجد حسن بيك الواقع شمال املدنية ،فجراإلثنني.
وقال ش�هود عيان إن أفراد العصابة اعتدوا عىل بوابة املس�جد الرئيسية ،وألقوا
حجارة إىل داخله ،وعمدوا إىل تكسري النوافذ وألواح الزجاج.
وتشير الش�هادات إىل أن وصول بع�ض األهايل حال دون تنفي�ذ كامل املخطط،
حيث الذ أفراد العصابة الدينية اإلرهابية بالفرار.
وكان مس�جد حسن بيك قد تعرض س�ابقا ً إىل اعتداء مماثل سابقا ً تمكنت فيه
عصابات املستوطنني من إلقاء رأس خنزير داخل املسجد ،وكتابة اسم النبي محمد
(صىل الله عليهوآله وسلم) بألفاظ مسيئة ،إضافة إىل محاولة إحراقه.

شهيد و 400إصابة خالل مواجهات عنيفة في الضفة

أعلن�ت مص�ادر طبي�ة فلس�طينية فج�ر اإلثنني استش�هاد الش�اب حذيف�ة عثمان
عيل س�ليمان ( 18عام�ا) متأثرا ً بجراحه الحرج�ة التي أصيب بها الليل�ة املاضية خالل
املواجهات التي اندلعت مع العدو «اإلرسائييل» عىل أطراف مدينة طولكرم ش�مال الضفة
الغربية املحتلة.
وذكرت مصادر طبية أن الشاب سليمان أصيب برصاصة يف البطن ،حيث فشلت جهود
األطباء يف مستشفى الشهيد «ثابت ثابت» بإنقاذ حياته إىل أن تم اإلعالن عن استشهاده.
م�ن جهتها ،أفادت جمعية الهالل األحمر الفلس�طيني يف إحصائي�ة بأن عدد جرحى
املواجه�ات التي دارت يف الضفة الغربية والقدس املحتلة حتى منتصف الليلة ،بلغت 395
إصابة ،خالل الـ  24ساعة املاضية.
وأوضح�ت اإلحصائية أن عدد املصابني بالرصاص الحي بلغ  32إصابة ،و 118إصابة
بالرصاص املطاطي ،و 234بالغاز ،و 11إصابة بالرضب املربح.
وَأك�دت صحيف�ة «يديعوت أحرينوت» العربي�ة إصابة أحد جنود الع�دو «اإلرسائييل»
خالل املواجهات الدائرة عند حاجز قلنديا شمال القدس املحتلة.

متابعة أحداث القدس والضفة المحتلة
لحم.

إصابتان باملطاط يف مواجهات مع العدو يف باب الزاوية.
مواجه�ات بالقرب من مس�جد بالل بن رباح ش�مال بيت

جدد املواجهات بني الشبان وقوات العدو عند مدخل مخيم
عايدة شمال بيت لحم.
الق�وى الوطني�ة واإلسلامية يف بيت لح�م تعلن اإلرضاب
الش�امل غدا ً بالتزامن مع تش�ييع الطفل الش�هيد عبدالرحمن
شادي.
«والال» :إصـابة مس�توطنة بجروح جراء رش�ق الحجارة
عىل مقر حكومة العدو يف القدس املحتلة.
اشتداد املواجهات مع قوات العدو يف مخيم العروب شمال
الخليل.
انطالق مسيرة حاش�دةمن أمام مستش�فى «بيت جاال»
حيث يوجد جثمان الطفل الشهيد عبد الرحمن شادي.
إصاب�ة بالرص�اص الح�ي و 3باملط�اط واختناق�ات
بمواجهات قرب «بيت إيل» واالحتالل يطلق النار بكثافة.
إصابات يف مواجهات مع العدو يف الخليل.
أنب�اء عن استش�هاد فتى برصاص االحتلال يف بلدة بيت
جاال شمال غرب بيت لحم.
الع�دو يقتح�م من�زال يف الخلي�ل العتق�ال طف�ل عمره 3
سنوات.
العدو يوافق عىل تسليم جثمان الشهيد فادي سمري علون
لدفنه.
مستوطنون يعتدون عىل مركبات املواطنني قرب حوارة.
مواجهات بني شبان فلسطينيني وعنارص من قوات العدو
عند حاجز مخيم شعفاط يف القدس املحتلة.
وق�وع عدد م�ن اإلصابات خلال مواجه�ات اندلعت بني
ش�بان فلس�طينيني وعنارص من قوات العدو عند مدخل مخيم
العروب شمال الخليل.
ق�وات العدو تنصب حواجز عس�كرية عن�د مداخل البلدة
القديمة ملدينة القدس املحتلة.
ق�وات العدو تعتقل ش�ابا ً خلال املواجه�ات املندلعة بني
ش�بان فلس�طينيني وقوات العدو يف حي رأس العامود بالقدس
املحتلة.
مواجهات مع قوات العدو عىل مدخل مخيم العروب شمال
رام الله.
قوات العدو تغلق حاجز حوارة بمدينة نابلس.
إغالق ب�اب العامود ومنع املصلني من الوصول لس�احات
املسجد األقىص.
مواجه�ات مع قوات العدو يف منطق�ة املحددة بحي رأس
العامود يف القدس املحتلة.

هل الصدام العسكري الروسي األمريكي على أرض سورية وارد؟
الحرب العاملية األوىل اشتعل فتيلها بسبب اغتيال
أمري نمس�اوي من األرسة الحاكمة ،وحرب داحس
والغبراء اس�تمرت عقودا ً بس�بب ناق�ة ،والتأريخ
حافل باألمثلة يف هذا الصدد.
باألم�س اعرتضت مقاتالت تركية من طراز «اف
 »16طائ�رة حربية روس�ية ،انتهكت املجال الجوي
الرتك�ي قرب الح�دود الرتكية الس�ورية ،وأرغمتها
على العودة إىل العم�ق الس�وري ،يف أول حادثة من
نوعه�ا ،منذ ب�دء الغ�ارات الجوي�ة الروس�ية عىل
فصائل سورية مسلحة معارضة للنظام يف دمشق،
وتعمل عىل استنزافه تمهيدا ً إلسقاطه.
التدخل الجوي الرويس يف سورية بدأ قبل أسبوع
فق�ط ،ولكنه يواجه معارضة ش�ديدة من الواليات
املتح�دة األمريكي�ة وتركيا ،عالوة على دول غربية
أخ�رى ،مث�ل فرنس�ا وبريطانيا ،بحج�ة أن قصف
الطائ�رات الروس�ية يس�تهدف فصائ�ل معارض�ة
سورية معتدلة ،ويؤدي إىل قتل مدنيني أبرياء.
ال نس�تبعد الرواية األمريكية والغربية حول قتل
مدنيني س�وريني ع�زل من جراء الغارات الروس�ية
الت�ي قصف�ت مواق�ع للمعارض�ة يف ادل�ب وجرس
الش�غور وحل�ب وحماة وحم�ص ،ولك�ن هل قتل
األبرياء يقتصر فقط عىل الغارات الروس�ية ،وهل
الغارات األمريكية الربيطانية الفرنس�ية املس�تمرة
من�ذ أكثر من  13ش�هرا ،وزادت عن  6000غارة لم
تقتل أبرياءأيضاً؟
املشكلة أننا رسعان ما نعرف عدد القتىل املدنيني
ضحايا الغارات الروس�ية ،ولكننا لم نسمع مطلقاً،
ب�ل وممنوع علينا أن نس�مع عن ضحاي�ا طائرات
التحالف األمريكي يف س�ورية والعراق ،تَمَ اما ً مثلما
ل�م نحصل حت�ى هذه اللحظ�ة عىل أرق�ام ضحايا
الغ�زو األمريك�ي الغربي للع�راق ،أو ضحايا قصف
طائرات حلف الناتو يف ليبيا ،حتى هذه اللحظة.
قتل املدنيني الس�وريني مدان بأشد العبارات ،أيا ً
كان�ت الجهة التي تقدم عليه ،س�واء أكانت براميل

النظ�ام ،أو صواريخ الطائرات الروس�ية ،أو غارات
طائ�رات التحال�ف األمريكي ،لكن املش�كلة تكمن
هن�ا يف “االنتقائي�ة” ،فالقتل بصواري�خ الطائرات
الروس�ية “حرام” ،أما القتل بالصواريخ األمريكية
فهو “حالل رشعاً”!!.
إنه رصاع قوى عظمى وإقليمية ،يدفع الش�عب
الس�وري ثمن�ه م�ن دم�اء أبنائ�ه ،وه�ذا الرصاع
يمكن أن يتطور إىل ح�رب عظمى ،واملثل األفريقي
يق�ول “عندما تتص�ارع الفيلة يكون العش�ب هو
الضحية” ،والعشب هنا هو الشعب السوري.
اختراق الطائ�رة الروس�ية ألجواء تركي�ا ربما
يكون حادث�ا ً عرضياً ،وربما يك�ون من قبيل جس
نب�ض رد الفع�ل الرتك�ي ،وال نس�تغرب أن يك�ون
استفزازياً ،الهدف منه إيصال رسالة تحذير للقيادة
الرتكية تقول بأنها ليست محصنة ،وعليها االمتناع
عن أي اعتراض على التدخل العس�كري الرويس،
وتجنب تقديم أي دعم للمعارضة السورية املعتدلة.
وزارة الخارجي�ة الرتكي�ة اس�تدعت الس�فري

الرويس يف انقرة ،وقدمت له احتجاج شديد اللهجة،
والسيد احمد داوود اوغلو ،هدد بأن بالده ستتصدى
وفق قواعد االش�تباك ،ألي اخرتاق رويس ألجوائها،
حتى لو كان طريا.
التدخل العس�كري الرويس بات مصدر قلق دول
الج�وار الس�وري ،وتركي�ا وحلفائها الس�عوديني،
والقطريين ،واألمري�كان واألوروبين على وج�ه
التحدي�د ،والخ�وف ُك ّل الخ�وف ،أن يت�م اس�تغالل
حادث�ة هنا وهن�اك ،متعمدة أو ع�ن طريق الخطأ،
إلش�عال فتي�ل حرب عاملي�ة عىل األرض الس�ورية،
الي�وم س�لمت الج�رة ،مثلما يق�ول املث�ل ،ولكن ال
نعرف ماذا سيحدث يف املرة املقبلة.
ومعظ�م النار من مس�تصغر الشرر ،أو هذا ما
يمكن اس�تخالصه من أحد االمثال العربية املأثورة،
وما أكثر الرشر يف أجواء سورية أو عىل أرضها.

إفتتاحية “رأي اليوم”

( ددعلالاا

عربي ودولي 15

 سيمخلاا 8سيمخلامخلاأ  8سيمخلالاأ  8سيمخلامخلالا

حرب نفطية بني رو�سيا وال�سعودية بعد �ضرب جماعات مدعومة خليجياً ومدربة من «�سي �آي �أيه»

روسيا لدول الخليج :ال تدعموا المتطرفين فالرد سيكون قاسي ًا
ولتركيا :انتهى زمن التسليح عبر حدودكم
واضح وهو يستدف اإلرهابيني وليس السنة،
وعىل علماء الس�عودية فهم ذلك واالبتعاد عن
الخطأ”.

 محمد الباشا:ُ
املتحدث باسم الكرملني ،الثالثاء ،أنه
أعلن
ال يس�تبعد إمكانية انضمام متطوعني روس
للقتال إىل جانب قوات الجيش السوري.
وكان س�يايس رويس مخت�ص بش�ؤون
الدف�اع قد طرح يف وقت س�ابق إمكانية قتال
متطوعين روس إىل جان�ب ق�وات الجي�ش
الس�وري يف س�ورية وذلك بما اكتس�بوه من
خربة قتالية يف رشق أوكرانيا.
ونقل�ت صحيفة “وول ستريت جورنال”
عن مص�ادر حكومية يف أمري�كا أن املقاتالت
الروس�ية الت�ي تح�ارب اإلره�اب يف س�وريا
تس�تهدف مواقع فصائ�ل معارضة مدعومة
من “يس آيأيه”.
وذك�رت املص�ادر أن الس�لطات األمريكية
اس�تنتجت يف األي�ام القليل�ة املاضي�ة أن
التوجه الرويس الس�تهداف املعارضة املسلحة
املرتبطة بوكالة االس�تخبارات املركزية “يعد
حركة متعمدة”.
وق�ال مس�ؤول أمريك�ي للصحفي�ة“ :يف
الي�وم األول ،كان بإمكانن�ا أن نق�ول إن�ه
مجرد خط�أ .ولكن يف اليومني الثالث والرابع،
ل�م تعد هناك ش�كوك ح�ول الطاب�ع املتعمد
له�ذه الغ�ارات .إنهم (ال�روس) يعلمون ماذا
تستهدف رضباتهم”.
وس�بق للبنتاغون أن رفض تسليم الجانب
ال�رويس إحداثي�ات مواق�ع املعارض�ة الت�ي
تعتربه�ا واش�نطن “معتدل�ة” ،وذل�ك خوفا
م�ن احتمال وق�وع ه�ذه املعطي�ات يف أيدي
العسكريني الس�وريني الذين سيستخدمونها
لزي�ادة دقة رضباته�م الجوية ض�د خصوم
دمشق.

األطلسي :روسيا تنشر قوات برية
بسوريا

وقال األمين العام لحلف ش�مال األطليس
ين�س س�تولتنربغ :إن هناك تقاري�ر تتحدث
ع�ن حش�د عس�كري رويس كبري يف س�وريا
يتضمن نرش قوات برية وسفن يف رشق البحر
املتوسط.
وق�ال س�تولتنربغ “يمكنن�ي أن أؤكد أننا
ش�هدنا حش�دا ً كبيرا ً للق�وات الروس�ية يف

تركيا أردوغان تجبن أمام الطائرات
الخارقة أجواءها

س�وريا :قوات جوية ودفاع�ات جوية وأيضا ً
ق�وات بري�ة فيما يتص�ل بقاعدته�م الجوية
وشهدنا أيضا ً زيادة يف الوجود البحري“.

تحذير روسي شديد لدول الخليج

ونبّه�ت روس�يا دول الخليجف�ي خط�اب
رسي من نتائج وخيمة يف حالة ما إذا أقدمت
على تزوي�د املعارض�ة الس�ورية بمضادات
للطريان ،وحذرتها من مغبة تكرار س�يناريو
أفغانستان من تجنيد املتطرفني.
ويدور يف األوس�اط السياس�ية يف موسكو
تحذي�را ً وجهت�ه وزارة الدف�اع الروس�ية إىل
الدول الخليجوهي قطر والسعودية والبحرين
من مغبة تسليح املعارضة السورية بأسلحة
حديثة ضد الطائرات الروسية.
وقد يكون التوجيه قد حصل عرب خطابات
وصلت إىل امللحقني العس�كريني يف س�فارات
الدول الخليجية يف موسكو.
ونبهت موس�كو الدول الثالث من خطورة
تفويت أس�لحة متط�ورة إىل املعارضة ،فالرد
سيكون قاسياً.
وتتخوف موسكو من استغالل دول غربية
الحملة العسكرية التي تشنها ضد اإلرهابيني
يف األرايض الس�ورية وتزوده�م عبر دول

الخلي�ج الفاريس بأس�لحة مض�ادة للطريان
الختبار م�دى اعرتاضه�ا للطائ�رات املقاتلة
الروسية.
وكانت الدول الغربية قد جربت هذا التكتيك
يف حرب أفغانس�تان ضد االتحاد السوفياتي،
وعانى منه الجيش األحمر حينئذ.
وتتخذ روس�يا إجراءات ردعية واحتياطية
يف آن واح�د ،فق�د قررت فرض ط�وق بحري
يف السواحل الس�ورية بدعم من سفن حربية
صيني�ة متواج�دة يف املنطق�ة ومنه�ا حاملة
للطائرات.
وكان�ت الس�عودية تص�در بيان�ات ض�د
الرئيس بش�ار األس�د وتطالب بإسقاطه ولو
بق�وة السلاح ،وبمج�رد التدخل العس�كري
ال�رويس خف�ت نربتها كثيرا ولم تع�د تهدد
بتحري�ك الجامعة العربية وتنظيمات إقليمية
ضد دمشق.
وتش�ن الصحافة الروسية حملة ضد قرار
ما يسمى «علماء» سعوديني الذين وقعوا عىل
بي�ان يدعون فيه للقتال ضد روس�يا بس�بب
تدخلها العسكري يف سوريا ،وتطالب أصوات
الكرملني بممارس�ة ضغوطات عسكرية عىل
الرياض.
ونقلت جريدة “أخبار روس�يا” ترصيحات
ملفت�ي اإلسلام يف روس�يا أن “تدخل روس�يا

ويأت�ي تكثيف دوريات جوية روس�ية مع
الح�دود الس�وريةالرتكية ويتع�دى إىل خ�رق
املج�ال الجوي الرتكي رس�الة واضحة ألنقرة
باإلحجام عن تمرير أسلحة للمعارضة.
وليس م�ن باب الصدف�ة قي�ام الطائرات
الروس�ية بخ�رق األج�واء الرتكي�ة أكث�ر من
م�رة ،وعندما يتكرر ما يبدو أنه خطأ ،يصبح
خطابا ً سياسيا ً وعسكريا ً واضحاً.
وإذا كان سلاح الجو الرتكي لم يتس�امح
الس�نة املاضي�ة مع طائ�رة س�ورية خرقت
أجواءه ع�ن طريق الخطأ ،فه�و يقف عاجزا
أمام طائرات روسيا.
وتدرك حكومة طيب رجب أردوغان أن ُك ّل
محاولة فتح النار عىل طائرة روسية سيكون
ال�رد باملث�ل خاص�ة يف ظ�ل التف�وق الجوي
الرويس.

تدخل بوتين في سوريا قلب الطاولة
على استراتيجية أمريكا

وقالت صحيفة الدييل تليغراف :إن التدخل
العس�كرى ال�رويس يف س�وريايف مواجه�ة
الجماع�ات املس�لحة املدعومة خليجي�اً ،أثار
حرب أسعار النفط بني الكرملني والسعودية.
وأشار أندرو كريتشلو يف تقرير بالصحيفة
الربيطاني�ة ،االثنين ،أن ق�رار موس�كو بدء
حمل�ة قص�ف ج�وي تس�تهدف الجماع�ات
املسلحة يف سوريا ،والتي بعضها يلقي الدعم
م�ن دول الخلي�ج وعلى رأس�ها الس�عودية،
سوف يحدث توترات يف أسعار النفط الخام.
وي�رى الكات�ب الربيطان�ي ،أن تدخ�ل
روس�يا ال يتعلق فقط بدع�م حليفها الرئيس
الس�وري بشار األسد ،لكنه مثلما كان قبالً يف
الثمانينيات عندما تدخلت يف أفغانستان ،فإن
النفط يلعب جزءا ً كبريا ً من قرار الكرملني.
ويضي�ف أن انهي�ار أس�عار النف�ط ،التي
تس�بب فيه�ا حلف�اء أمري�كا يف املنطق�ة
وهمالس�عودية واإلم�ارات وقط�ر والكويت،

إستثمارات «كويتية» في شركة تقدم خدمات للسجون الصهيونية
 متابعات:بينم�ا يواص�ل الع�دو «اإلرسائييل»
الهج�وم املربم�ج على األقصى،
ومصادرة أرايض الفلسطينيني وإقامة
املس�توطنات يف ط�ول الضف�ة املحتلة
وعرضها ،وش� ّد قبضة الظل�م والقهر
على آالف األرسى الفلس�طينيني ومن
بينهم مئات األطفال والنس�اء ،تواصل
بعض الدول العربية م�ن غري تلك التي
تقيم عالق�ات علنية مع كي�ان العدو،

خط�وات التطبيع التي انتق�ل بعضها
م�ن الرس إىل العلن ،كم�ا هو الحال مع
األمير الس�عودي ترك�ي الفيصل الذي
اس�تمرأ اللق�اءات العلني�ة م�ع ق�ادة
العدو ..يف حني تواصل بعض الرشكات
واملؤسس�ات العربي�ة :الرس�مية
والخاصة اس�تثمارها يف رشكات تقدم
خدماته�ا وتربعاته�ا لجي�ش الع�دو
الصهيوني ومؤسساته األمنية.
وها هي «املؤسسة الكويتية العامة
للتأمينات االجتماعية» تستثمر أموالها

يف رشكة  G4Sالتي تجني أرباحا ً طائلة
من خالل توفري معدات وخدمات أمنية
لس�جون العدو الصهيون�ي وحواجزه
األمنية املنترشة كالفطريات يف شوارع
وطرقات وأزقة الضفة املحتلة.
م�ن الص�ادم أن تس�ثتمر الكوي�ت
يف رشك�ة تجن�ي أرباحها م�ن معاناة
الش�عب الفلس�طيني ،فهذا االستثمار
املق�در بماليين ال�دوالرات يضر
بالقضية الفلسطينية ،عامة،واألرسى
الفلسطينيني يف سجون العدو بخاصة.

إن دعوتن�ا ألش�قائنا أبن�اء الكويت
ملمارسة ُك ّل أشكال الضغط واالحتجاج
وتوجيه الرسائل إىل مدير االستثمارات
يف الرشك�ة الكويتي�ة الس�يد عبدالل�ه
جاب�ر الصب�اح لكش�ف املس�تور يف
ه�ذه العالقة املش�بوهة واملش�ينة بني
املؤسس�ة الكويتية ورشك�ة «جي فور
إس» الربيطانية الداعم�ة لكيان العدو
الصهيوني..استثماراتها يف كيان العدو
وخدمة مؤسساته األمنية باتت مكلفة
للغاية ،وال بد من إيقافها.

إيران :قد يكون بعض حجاجنا المفقودين في السجون السعودية
 متابعات:توقع وزي ُر الصحة والعالج الطبي اإليراني حس�ن
قايض زادة هاشمي أن يقبع عدد من حجاج بيت الله
الحرام اإليرانيني املفقودين يف سجون نظام آل سعود،
وأكد أن العدد الدقيق لش�هداء كارثة منى التي وقعت
يف يوم عيد األضحى س�يتم االعلان عنه بعد عودة ُك ّل
الحجاج إىل الجمهورية اإلسالمية.
وأك�د هاش�ميأن ع�دد ش�هداء فاجعة من�ى كما
ج�اء يف بيان العالقات العامة لبعث�ة اإلمام الخامنئي
ومنظمة الحج والزيارة بلغ حتى اآلن  465شهيدا.
وش�دد وزير الصح�ة عىل أن حكوم�ة الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية تطالب الحكومة السعودية بإعادة
ُك ّل الحج�اج اإليرانيين املوجودي�ن يف أراضيه�ا إىل
إيرانوخاصة أولئك الذين لم يُعرف عن مصريهم يشء.

تش�ل االقتصاد الرويس ،وتعاني روسيا حاليا ً
حال�ة رك�ود اقتص�ادي ألول م�رة من�ذ عام
 ،2009فكم�ا كان الحال خالل الحرب الباردة
ف�إن النفط يظ�ل أكرب مصدر منف�رد للدخل
للبالد.
وإذا ما اس�تمرت أسعار النفط يف املتوسط
أق�ل م�ن  50دوالرا ً للربمي�ل يف الع�ام املقبل،
فم�ن املرجح أن الش�عب الرويس س�وف يبدأ
بالتش�كيك يف قيادة الرئي�س فالديمري بوتني،
التي وضع�ت البالد عىل مس�ار تصادمي مع
الواليات املتحدة.
وعلى الرغ�م م�ن أن أس�واق النف�ط تجد
فائض�ا ً يف املع�روض النفطي ح�ويل  2مليون
برميل يومياً ،فإن كالً من روس�يا والسعودية
ترفض�ان تخفي�ض اإلنت�اج ،لذا ف�إن تدخل
بوتني يف س�وريا ه�و محاولة لقل�ب الطاولة
عىل اسرتاتيجية أمريكا التي تستهدف إفالس
موسكو.
وخلُ َ
ص أن تدخل روس�يا املبارش يف سوريا
سوف يؤدى بجميع األطراف املعنية بما فيها
إيران ،الت�ي تم رف�ع العقوب�ات االقتصادية
عنه�ا مؤخ�راً ،إىل حرب أس�عار نف�ط عاملية
تزداد عمقا ً واس�تمرارا ً يف ظل أطراف تتسبب
سياستها يف خفض األسعار ،وستكون نتيجة
معركة االس�تنزاف هذه انهيار الحكومات يف
ُك ّل من الرياض وموسكو.

«صدمة» سعودية لدعم مصر روسيا
في سوريا

وقال�ت قن�اة «فران�س  »24يف تقرير عىل
موقعه�ا اإللكرتون�ي إن ترصيح�ات وزي�ر
الخارجي�ة املصري« ،س�امح ش�كري»،
بخص�وص دع�م بلاده للتدخ�ل العس�كري
الرويس يف س�وريا ،عرضت عالق�ات القاهرة
ب�دول الخلي�ج ،خاص�ة الس�عودية ،لـ«هزة
عنيف�ة» ،ال يُع�رف الي�وم م�دى تداعياتها يف
املستقبل القريب.
ورأت القن�اة أن الغض�ب الس�عودي م�ن
املوق�ف املصري يظهر م�ن خلال انتقادات
حادة نرشتها صحف مقربة من مراكز القرار
يف الري�اض ،لكن هناك من يعتبر أنها مجرد
س�حابة صيف عابرة ،ال يمكنه�ا أن تنال من
قوة العالقات بني الجانبني.

حملة عالمية إلزالة السعودية
من مجلس حقوق اإلنسان

 متابعات:دشن ناشطون وحقوقيون أجانب حملة الكرتونية عاملية تتضمن
توقي�ع عريض�ة متداولة إلزالة الس�عودية م�ن أية مواق�ع نفوذ يف
مجل�س حقوق اإلنس�ان باألمم املتحدة وذلك تجس�يدا ملبادئ وروح
حقوق اإلنسان األساسية.
ويرصد ناش�طون يف الحملة ومنظمات املجتم�ع املدني بما فيها
«هيومنرايتس�ووتش» ومنظم�ة «العفو الدولي�ة» ملفات انتهاكات
حق�وق اإلنس�ان يف الس�عودية الت�ي وصفوها باملمنهجة وواس�عة
النطاق.
واعتبر الناش�طون أن تواجد نفوذ العدوان الس�عودي يف مجلس
حق�وق اإلنس�ان باألمم املتح�دة يثري الش�كوك يف رشعي�ة وفعالية
املنظمة ويقلل من الس�عي لتحقيق الحرية والتس�امح والعدالة عىل
الصعيد العاملي.
والجدير بالذكر أن انتهاكات السلطات السعودية لحقوق اإلنسان
َ
تحص ،ويتجلىّ ذلك ال س�يما يف اليم�ن ويف احداث التدافع
ال تع� ّد وال
األخرية التي وقعت عند مشعر منى بمكة املك ّرمة.

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 :

( ددعلالاا  سيمخلاا 8سيمخلامخلاأ  8سيمخلالاأ  8سيمخلامخلالا

أنصار الشعب

كلمــــــة أخـــــيرة

عـــدن من الشيوعية
إلى الداعـشية!
عــبداهلل عـلي صبري
ُ
ُ
اليمني�ة
تعي�ش ع�د ُن
فنتازي�ا لع ّله�ا غريُ مس�بوقة
عربي�اً ،حي�ث ينخ�رط ع�د ٌد
كبريٌ من ش�بابها يف تنظيمات
ُ
يتس�ق
ديني�ة إرهابي�ة ،ال
انتش�ا ُرها مع طبيع�ة املدينة
القريب ذي الصبغة
وتأريخها
ِ
االشرتاكية املاركسية.
ينح�و األحف�ا ُد إِلىَ التط ّرف
يمين�اً ،بع�د أن كان أجدادُهم
ق�د تطرف�وا يس�ارا ً باعتن�اق
َ
كمذه ٍب س�يايس/
الش�يوعية
اقتصادي تحوَّل يف املمارس�ة العملي�ة إِلىَ أيديولوجية ناظمةٍ
ِ
ملختل�ف ش�ئون الدولة يف غالب األحيان وألح�وال املجتمع يف
أحيان أخرى.
ُ
لس�ت بصدد تقييم التجربة س�لبا ً أ َ ْو إيجاباً ،لكن السؤال
ُ
يفرض َ
نفسه:
َ
ُ
َ
تضي�ق اليو َم فال يقبَ ُل
املدينة األُممية
عدن
م�ا الذي جعل
أهلُها إال باملتط ّرفني من املنتمني للقاعدة وداعش؟
وكي�ف ه ّلل متطرفو الحراك الجنوب�ي للغزاة الخليجيني،
وه�م مَ �ن كان ينظ�ر إِلىَ النظ�ام الس�يايس كق�وة احتالل،
وينعتون إخوانَهم الشماليني بـ «الدحابشة»؟!.
ال ش� َّك أن مياه�ا ً كثري ًة ق�د جرت يف النهر على مدى ُربع
ق�رن ،تعرضت فيه الوَح�د ُة اليمنية لصنوف م�ن التحدّيات
واألزم�ات التي أفض�ت إِلىَ تخ ّلق الح�راك الجنوبي يف ،2007
كردٍّ متأخر عىل ح�رب صيف  ،1994التي َ
قضت عىل الوَحدة
السلمية املع َلنة يف  22مايو .1990
َ
القضي�ة الجنوبي�ة تع�دَّت الجانبَين الس�يايس
غير أن
َ
والحقوقي ،وعبرّ ت يف تج ٍّل ٍ
بعض
ثالث عن أزمة ُهوية جعلت
متط�ريف الح�راك ينك� ُر ويتنكر لهُ ويت�ه اليمني�ة ،باحثا ً عن
ُهوية جغرافية جهوية ،ال تصلحُ حتى كعنوان النتما ٍء قومي
عروبي ،وإن كان يصلحُ لتحوي�ل الجنوب إِلىَ دويلة خليجية
ال أكثر!
التعاط�ي اإليجاب�ي لألح�زاب واملكونات
م�ن ُهن�ا ف�إن
َ
السياس�ية اليمني�ة مع الش�ق املطلبي والس�يايس للقضية
الجنوبي�ة لم يقابَ� ْل بمرونةٍ من قبَل معظ�م فصائل الحراك
الجنوب�ي التي ل�م تتوحّ د إال ح�ول الخطاب املتط� ّرف ،الذي
كان ل�ه األثَــ ُر املبارشُ عىل تعاطي ش�باب عدن مع األحداث
ّ
َ
يصف ُق للغ�ازي الخليجي،
الغالبية منه�م
األخرية ،فجعل�ت
ويقات� ُل إِلىَ جانبهَ ،
أخاه اليمني ،الذي غدا «حوفايش» بعد أن
كان «دحبايش».
بالطبع ليس ُك ُّل العدنيني سواءً ،ومن ثوّار عدن ومناضليها
َ
دروس مقاومة االحتالل ،ومنه�م عرفنا كيف تكو ُن
تع َّلمن�ا
ُ
املد ُ
والتعايش السلمي ليس بني اليمنيني فقط ،وإنما مع
َنية
َّ
ف�إن هذا التحوّ َل الذي
الوافدي�ن من خارج اليمن أيضاً .ولذا
ُ
خاص ًة أن ُمدُنا ً
َّ
تعيشه املدينة اليوم جدي ٌر بالتأمل والدراسة،
عربية أخرى قد َغ َزاها التط َّر ُ
ُ
نفسه يمينا ً أو يساراً.
ف

تقرير تركي :السعودية تدمر  %95من اآلثار اإلسالمية في مكة والمدينة
 خاص:لم تُقنع الس�عودية أحدا ً وهي تتربّأ ُ من أفعال املجموعات
الس�لفية التكفريية املج ّرمة التي زرعتها الوهابية يف جس�د
األمة ،والتي عاثت يف أرض الله فس�ادا ً دون أن يردعَ ها واز ٌع
ديني أ َ ْو إنس�اني ،لس�بب بس�يط وهو أن ه�ذه املجموعات
ه�ي ن ُ َس ٌ
�خ باهتة م�ن الوهابي�ة األم التي ف ّرخ�ت ُك ّل هذه
املجموعات من عالقة طويلة مع الصهيونية العاملية.
ُ
مح�اوالت الس�عودية التنص�ل م�ن فظائ�ع املجموعات
التكفريي�ة الوهابي�ة ،وخاصة إرصار ه�ذه املجموعات عىل
َ
تح�ت ذريع�ة الدفاع عن
�و ُك ِّل رمز إسلامي،
تدمير ومحْ ِ
التوحيد الوهابي األخرق ،ال يبدو أنها تقنع حتى السذج من
الناس؛ ألن تدمري اآلثَــار االسالمية ومحوَها من الوجود هو
صناعة سعودية رصفة.
ونقلت وكالة األناضول الرتكية عن رئيس هيئة الشؤون
الديني�ة الرتكي ،محمد غورماز ،انتقاداته لقيام الس�عودية
به�دْم الجبال املحيطة بمكة املكرمة ،والتي قال إنها «تتمت ُع
بقيم�ة تأريخية» حول مكة ،وبناء ناطحات س�حاب بجوار
الكعب�ة ،قائلاً ،إنه كان م�ن املمكن بدال ً عن ذل�ك بناء مدن
صغرية يف ُ
س�هُ ول جدة يمكنها استيعابُ ماليني األشخاص،
مش�ددا ً عىل أن اإلسلام «يأم�ر بالنقد الذات�ي» ،وأن معظم

اآلثَــ�ار التَّأريخية الباقية من العه�د النبوي يف مكة ،كانت
موج�ود ًة حتى ع�ام  ،1971و»كان باإلم�كان الحفاظ عىل
الحالة األصلية ملكة».
وكان غورماز قد وجّ ه يف الس�ابق انتق�ادات إِلىَ الطريقة
الت�ي تدار بها ش�عرية الح�ج يف مكة ،مقرتح�ا ً التعاون بني
الدول اإلسلامية ،يف ترصيحات تزامنت مع انتقادات إيرانية
للرياض.
وتجدر َ
اإلش�ا َرة إِلىَ أن صحيف�ة «االندبندنت» الربيطانية
نشرت يف تقري�ر له�ا يف أكتوب�ر  ،2012تحقيق�ا ً موس�عا ً
على صفحتني بعن�وان «الس�عودية تدم�ر تأريخ اإلسلام
بالبلدوزر».
واعتبرت الصحيفة يف ذل�ك التقرير أن «خطط توس�عة
املس�جد النب�وي الرشي�ف ،جعل�ت املدافعين ع�ن اآلثَــار
وغريهم من النش�طاء منزعجني من أن التوسعة التي ستتم
إِلىَ الغرب من املس�جد النبوي الح�ايل تعني تدمريَ العديد من
املواق�ع األَثَرية التأريخية» ،وأضافت« :ال توجد هناك خطط
لصيانة تلك اآلثَــ�ار أ َ ْو الحفاظ عليها» .حيث أزيلت آثَــا ٌر
قيّمة عديد ٌة لبناء الفنادق الفخمة واألبراج السكنية ومراكز
التسوق.
ويقدر معه ُد الخليج الفاريس يف واشنطن ،أنه يف العرشين
س�نة األخرية تم تدميرُ  95يف املئة من آثَــ�ار مكة واملدينة
التي تعو ُد إِلىَ ألف عام.

�أكرث من � 26شهيداً وع�شرات اجلرحى

مجزرة جديدة بقصف العدو لحفل زفاف بـ «سنبان» ذمار

إرتك�ب طريا ُن العدوان الس�عودي األمريكي ،مس�اء أمس األربعاء ،مج�زر ًة جديد ًة بحق
مواطنني كانوا يف حفل زفاف بمنطقة س�نبان بمحافظة ذمار ،والذي راح ضحيته أكثر من
 26ش�هيداً ،وعرشات الجرحى .ويأتي ذلك ،بعد أقل من  10أيام من ارتكاب مقاتالت تحالف
العدوان السعودي ،ملجزرة بحق محتفلني بحفل زفاف مماثل باملخاء.
ُ
طائرات الع�دوان غارة جوية عىل من�زل أحد املواطنني بمنطقة س�نبان الواقعة
وش�نت
بالقرب من الخط الذي يربط ذمار رداع التابعة ملديرية ميفعة عنس.
وقال�ت مصادر محلي�ة لـ»صدى املسيرة» :إن «الغارة وقعت عىل من�زل املواطن محمد
صال�ح غوب�ة ،الذي كان يعد فيه حفل زف�اف ألوالده» .مضيفة أن «طريان العدو اس�تهدف
مخيم الزفاف ومنزل أهل العرس فور وصول موكب العرائس اىل املنزل».
وأش�ارت املص�ادر إىل أن الضحايا بالعرشات ما بني ش�هيد وجريح من النس�اء والرجال
َ
نتيجة اس�تهداف طريان العدو املس�عفني لضحايا الغارات التي اس�تهدفت مخيم
واألطفال،
الزفاف .األمر الذي ضاعف من بشاعة الجريمة.
وقالت مصاد ُر كانت حارضة يف حفل الزفاف :إن معظ َم الش�هداء من النس�اء واألطفال.
مشيرة إىل استش�هاد الثالثة العرس�ان مع عرائس�هم ،وكذل�ك الطباخين وال زال كثريٌ من
الضحايا تحت األنقاض من النساء واألطفال حتى ساعات متأخرة من مساء أمس.
َ
وتج ُد ُر اإلش�ار ُة إىل أن تحالُ َ
خيمة حفل
ف العدوان السعودي ،كان استهدف بقصف جوي
زفاف بمنطقة واحجة باملخاء مخ ّلفا ً  131شهيدا ً غالبيتهم نساء وأطفال.

التدخل الخارجي و َكيل البعير
أميرة العراسي
ُ
التدخ ُ
ُّ
الممث�ل اليوم بروس�يا يف س�وريا
�ل الخارج�ي
ج�اء بطلب من الرئيس بش�ار اﻷس�د؛ وذل�ك للقضاء عىل
اإل ْر َهــابيي�ن المتمثلي�ن بـ»داع�ش» و»جبه�ة النرصة»
الذين أش�علوا ج�ذوة الحرب بس�وريا وعىل م�دار خمس
س�نوات وقتلوا أبناءه�ا و ّ
َرشدوهم وَدمّ�روا ُك ّل أرضهم،
ً
أصبَح اليوم الحس�م يف هذه الحروب ملحا ..وكانت مملكة
ْ
العهر الس�عوديّة الالعب األس�ايس فيها وَإىل جانبها تركيا
الممولتان للحرب هناك ٌّ
وكل له مربره يف ذلك.
واليو َم س�يت ُّم القضا ُء عىل تلك المناب�ع التي أحلت دماء
الن�اس هن�اك وبإجم�اع دويل ،كم�ا أجمعوا قبل س�نوات
بتمويل ودعم المعارضة المس�لحة داعش ،يقومون اليوم
ُ
وتقف دول الخليج مس�تنكرة التدخل
بإنهاء ُك ّل ذلك العبث،
ً
ُ
الرويس بس�وريا وتعتربه قتال بحق الشعب ،وتصف الرئيس اﻷسد بغير
المؤتم�ن عىل ش�عبه وأنه ال يوجد مرب ٌر الس�تدعاء الخ�ارج وما يحصل
بسوريا يعالجُ ه أبناؤها عىل طاولة حوار وطنية سورية رصفة!!

هذا ما يس�مى الي�وم َ
الكيل بمكيالين ،كيف يرف�ض التدخل الخارجي
ً
أصبَح التدخل هناك ملحا إلنقاذ ش�عب سوريا وبالمقابل
يف س�وريا وقد ْ
تس�تباح دم�اء الش�عب الـيَـمَـن�ي برئيس تم اس�تقباله
من قبل مملكة العهر الس�عودية وبجانب�ه مرتزقته أحلوا
ال�دم الـيَـمَـني من أجل ش�خص منته�ي المدة وبحجج
واهي�ة وه�ي القض�اء عىل م�ا يس�مونه اليوم مليش�يات
الحوثي وجماعه صالح وما هي إال فزاعات يس�تخدمونها
للقضاء على أبناء الـيَـمَـن بتَأريخن�ا العريق وحضارتنا
التي َ
كان ش�اهدا ً عليها الكثير م�ن الرتاث الذي تم تدميره
بطائ�رات تحالف الرش .ف�إذا كان التدخل ال�رويس اليوم
يعتبر مرفوضا ً وقامت قائمة العالم عليه ،ماذا عن التدخل
السعودي الرببري يف اليمن؟!!
القناعة الت�ي توصلت لها أن ال مجل�س األمن بقراراته
المتعكزة بعصاة مال س�عود منصف وال منظمات حقوق
إنس�ان باعت ضميرها مقاب�ل حفنات من المال الس�عودي منصف ،وال
إعلام العالم الذي تلثم بس�كوت مخ ٍز وم�زوّر للحقيقة منصف ،وأن ما
نملك�ه نحن ه�ي إرادة اهلل وق�وة إيماننا بنرص محقق ،وها هي بش�ائر
النرص تأتينا من بعيد ،اللـه هو العدل.

قال عروة بن الشوك:
َ
(الجرامل)
صهٍ يا يراعي و احذُ حذ َو
ِ
و ُقصيّ ُ
خطى أُس ِد الشرّ ى يا أناميل
فما الشع ُر  ،لم يأبَ الخنى  ،غريُ علكةٍ
سافل
بفا ٍه بَغِ ٍّي تجتدي ك ّل
ِ
ُّ
ُ
يقض هدي ُرها
عدمت القوايف ال
(حائل)
مضاج َع (نجدٍ) أو مقاصريَ
ِ
ٌ
و تعسا ً
ٍ
طينة
لحرف لم تُعمِّ ده
بـ(جيزان) َّ
مقاتل
مست كعبَ ح ٍّر
ِ
ُ
كفرت برومانسية الفكر تدَّعي
ُ
املزابل
سمُوّ ا ً و يرعى ربُّها يف
ِ
ً
ً
مدنية
دولة
يرو ُم رفاقي
منازل
و هل تر َك الغازي لنا من
ِ
و هل َ
ُ
الغارات يف ك ّل أرضنا
أبق ِت
مالذا ً َّ
لعامل
الح و مأوىً
ِ
لف ٍ
فسحقا ً لها من دولةٍ تشحذونها
املداخل
بترشيع سيقان الحمى و
ِ
ً
ُ
جملة
كفرت بأنصار التمد ُِّن
ُ
القبائل
آمنت بالشُّعث الحُ فا ِة
و
ِ
َ
و محَّ ُ
أسياف اليسار فلم أجد
صت
ِ
الغوائل
سيف (بدر الدين) عند
سوى
ِ
املتن غمدا ً و شفر ًة
حسا ٍم
ِ
خضيب ِ
الحمائل
البغي ح ِّر
نجيع
بدفق
ِ
ِ
ِ
ِ
فللشعب أنصا ٌر إذا ما خذلتمو
حافل
و صعَّ َر خدا ً حزبُكم غريَ
ِ
ٌ
فتية
اليماني
و لألرض و العرض
ِّ
كاملراجل
رشايينهم عند الوغى
ِ
رسيعون للجُ لىَّ متى استنجد الحمى
نضا خش ُن األكفان َّ
املخامل
بض
ِ
َ
ّ
الكالشينكوف يف قبضاتهم
كأن
ً
باملفاصل
موصولة
ذرا ٌع نَمَ ت
ِ
كأن زئريَ املوت َ
فوق رؤوسهم
لـ(عامل)
بأسماعهم (فريو ُز) تشدو
ِ
ٌ
كأن املنايا َق ٌ
فارسية
ينة
وابل
تُ َرجِّ ُع نشوى وابالً إثر ِ
بدواجن
بهم تُنجَ ُد األوطا ُن ال
ٍ
الندب دَبَّ
الحوامل
يدبّون عند
ِ
ِ
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