بان كي مون يدعو �إىل وقف فوري للغارات اجلوية و�أطباء بال حدود تقول �إن الهجوم مثال للتجاهل التام للمدنيني يف اليمن

العفو الدولية :قصف مستشفى حيدان متعمد ويرقى إلى جريمة حرب
لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل:
أرسل حرف (ش) برسالة نصية إىل:
3020
5171
2066
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ناطق أنصار اهلل :مجزرة صيادي عقبان لن ينساها التأريخ ودماء المظلومين لن تضيع
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تحولت مهمته من وسيط أممي
إلى موظف في بالط سلمان
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مؤتمر أبناء تعز
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ولد الشيخ..

مطب سعودي!
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جزيرة عقبان..
جثث متفحمة على
الشاطئ!

العدوان السعودي يقصف مزارع
صعدة بقنابل عنقودية سامة
إصابات بأسلحة محرمة
دولي ًا يتعذر عالجها
عدن بين ريعة أمريكا
ومشروعها
حسن شرف الدين

اليمنيون يخوضون
حرب ًا وطنية عظمى!
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حمود مثنى

العمالء ..صراع
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11

جمال عامر

16

 2متابعات

 سيمخلالا 2سيمخلامخلا  29سيمخلالاسيمخلامخلالا

( ددعلالاا

يعانون من تهتك اللحم وموت الأن�سجة وال�شرايني و�صو ًال �إىل العظم

مركز الحروق بصنعاء يستقبل حاالت تعرضت لقصف بأسلحة محرمة دولي ًا
يتعذر عالجها
 -خاص:

ق�ال ع�د ٌد م�ن األطب�اء بمرك�ز الحروق
باملستش�فى الجمه�وري بصنع�اء وخاصة
قس�م الح�روق بأنه�م اس�تقبلوا ع�ددا ً من
الح�االت املصاب�ة بقناب�ل قوية اس�تخدمها
العدوان يف قصفه للمدنيني يف تهامة.
ومن بني هؤالء الشاب خالد عيل الذي عجز
األطباء بمركز الحروق بصنعاء عن معالجته،
حي�ث طال�ب األطب�اء املنظم�ات الدولي�ة
برضورة إرس�ال لجنة خرباء لتشخيص هذه
النوعية من األسلحة املحرمة دولياً.
ويعان�ي الش�اب خال�د م�ن تهت�ك اللحم
وموت األنس�جة والرشايني وصوال ً إىل العظم
بتأثري فتاك يف غالبية الجسم ،يف ظل استغراب
األطباء وعجزهم عن تقديم العالج.
ويق�ول األطباء إن الش�اب خالد ال يتوقف

 -خاص:

ع�ن الصراخ من ش�دة األل�م وال�ذي يعاني
عىل إثر س�موم القنابل الفتاكة ومعها يرسد
التس�اؤالت امل�رة :أي�ن العروب�ة ومنظم�ات
الزيف؟ وملاذا صمت العالم عىل قوى العدوان

الت�ي تقتلنا بأطنان م�ن الصواريخ والقنابل
يومياً؟
وزار املستش�فى وف�د حقوق�ي ملعاين�ة
ه�ذه الح�االت وأكد الوفد وج�ود وفيات عدة

عىل إث�ر االصابة بهذه األس�لحة ،مطالبا ً مع
فري�ق التمري�ض كل أح�رار العالم بإرس�ال
لجن�ة خبراء باألس�لحة املحظ�ورة ونوعية
استخدامها يف بالدنا.

تعمّ �د طيرا ُن الع�دوان الس�عودي
َ
قصف منطقة أحمى
األمريكي ،ي�وم أمس،
يف مديرية س�حار بمحافظة صعدة ،بقنابل
عنقودية انشطارية سامة ،تؤثر عىل الرتبة
والشجر واإلن ْ َسـان.
وق�ال مواطن�ون لصحيف�ة «ص�دى
املسيرة» :إن القص�ف كان ش�ديدا ً ودمّ رت
املحاصيل الزراعية وأحرقت الرتبة وجعلتها
غري صالحة للزراعة.
وواص�ل طيرا ُن الع�دوان الس�عودي
األمريك�ي ،خالل األي�ام املاضية ،وبش�كل
هستري قص�ف العدي�د م�ن مديري�ات
محافظة صعدة بقنابل عنقودية استهدفت
األس�واق والبن�ى التحتي�ة وامل�زارع ،يف
مسلسل إجرامي واضح يهدف إىل تدمري ُك ّل
يشء يف محافظة صعدة وجعلها مدينة غري
قابلة للحياة.

الناطق باسم القوات المسلحة :نتجه إلى تغيير استراتيجيتنا في
مواجهة العدوان نتيجة استقدام عناصر إجرامية كانت تقاتل في سوريا

إغتيال عقيد في األمن
السياسي بمحافظة شبوة
 متابعات:اغتال مس�لحون مجهول�ون ،أم�س األربعاء ،أحد
ضباط األمن الس�يايس «املخاب�رات» يف مديرية حبان
بمحافظة شبوة .
وأفاد مصدر محيل أن مس�لحني مجهولني أطلقوا
الن�ار على (العقي�د س�الم مطه�ر فدعق) ،يف س�وق
بمديرية حبان فأردوه قتيال عىل الفور ،والذوا بالفرار.
وأض�اف املص�در أن العقي�د فدع�ق كان مندوب�ا ً
لجهاز األمن الس�يايس يف ميناء بلح�اف النفطي ،وأن
أحد مرافقيه أصيب.

 خاص:ُ
الناطق الرس�مي باسم القوات
قال
املس�لحة العمي�د الرك�ن رشف غال�ب
َ
العس�كرية واألمنية
لقمان :إن القياد َة
تتج�ه اآلن إىل تغيير استراتيجيتها يف
مواجهة الع�دوان إثر املتغريات الجديدة
الطارئ�ة على املي�دان إث�ر اس�تقدام
العدوان عنارص إجرامية من تنظيمات
متطرفة كانت تقاتل يف سوريا.

وأوض�ح العمي�د لقم�ان يف ترصيح
خاص لوكالة األنباء الـيَـمَ ـنية (سبأ)
أن عمليات نقل لعن�ارص تابعة لرشكة
بلاك ووت�ر وجبه�ة النصرة وداعش
والقاع�دة وغريه�ا م�ن التنظيم�ات
اإلجرامية إىل محافظة عدن للمش�اركة
يف ما عجز عن�ه عمالؤها ومرتزقتها يف
مواجهة الجيش واللجان الشعبية.
وأكد أن زج تحال�ف العدوان بقيادة
السعودية بمثل هذه العنارص اإلجرامية

طالب المدارس من أمام مبنى األمم المتحدة
بصنعاء :أوقفوا العدوان نريد أن نتعلم!

يأتي وفق رؤي�ة عصابات املافيا بقصد
إيق�اع أكرب قدر ممكن م�ن االنتهاكات
والجرائ�م بح�ق املواطنين واألح�رار
الرافضني للع�دوان واالحتالل والهيمنة
السعودية عىل املحافظات الجنوبية.
وقال لقم�ان «إن الجي�ش واللجان
الش�عبية وم�ن ورائه�م الش�عب
الـيَـمَ ـن�ي يف جهوزي�ة تام�ة للتصدي
له�ذه العن�ارص بما يمتلكون�ه من قوة
إيْــمَ �ان بالله ،وعزيم�ة ال تلني ،وثقة

املبان�ي وس�نتعلم يف الخيام س�نتعلم يف الش�وارع
رغما عن ُك ّل ما تصنعونه بنا».
األس�تاذ عبدالل�ه س�مينة أحد م�دريس وزارة
الرتبي�ة والتعلي�م يق�ول «اليوم وقفن�ا مع جميع
الطلاب لنوص�ل رس�الة إىل األُمَ ــم املتح�دة وإىل
العالم أننا ش�عبٌ صامدون وباقون ،وأن أَوْلاَدنا لن

يرتكوا املدارس وأن الطالب سيذهبون إىل التعليم يف
امل�دراس برغم من ُك ّل ما ترتكبه الس�عودية ..وإن
اس�تهدفوا املدارس نؤ ّكد عىل أننا سنواصل التعليم
لن نترك التعلي�م ونحن ماض�ون على تعليم هذا
الجي�ل وتثقيف�ه حتى يكون جيالً قوي�ا ً قادرا ً عىل
تحدي هذا العدوان».

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

عالية بالنفس وبقضية عادلة يقاتلون
من أجلها ،وبقدرات قتالية اكتس�بوها
يف املي�دان ،وبالتدريب�ات النوعي�ة
على مختل�ف أن�واع األس�لحة ،وإنهم
َلــقادرون عىل إلح�اق الهزائم النكراء
بتلك العصابات ومن جلبهم من تحالف
الرش والعدوان ،وتبديد أحالم من دفعوا
به�م إىل أرض الـيَـمَ ـ�ن بغي�ة تثبي�ت
قواعدهم وتعزي�ز مطامعهم يف احتالل
االرض الـيَـمَ ـنية».

إحصائية اقتصادية :القطاع السياحي
يتكبد خسائر بأكثر من 1.8مليار دوالر
 -معين الصيادي:

 معين الصيادي:توافد العرشات من طلاب املدارس يوم الثالثاء
امل�ايض إىل أمَ ــــام مبنى األُمَ ــ�م املتحدة بأمانة
العاصمة ،وردّدوا بصوت واحد« :اوقفوا العدوان..
نريد أن نتعلم».
األُمَ ــ� ُم املتح�د ُة التي لم تس�مع حت�ى اآلن إىل
آهات وأنات الـيَـمَ ـنيني لم تس�تمع كذلك ألصوات
ه�ؤالء األطف�ال املتجمعين أمَ ــــ�ام مبناه�ا
بصنعاء ،ولم تعمل عىل أي تطمني لهم.
ويقول الطالب يارس الشبامي يف الصف الثامن
مستعجباً :أين حقوق الطفولة التي يزعمون أنهم
يرعونها ..فحقوقنا تنتهك ،وال أحد يسمعنا!
الطال�ب عيل محمد الظ�رايف يتفق مع ما يقوله
الطالب يارس الشبامي ويضيف بالقول «من حقي
أنا كطالب أن أتعلم ..م�ن حق أطفال الـيَـمَ ـن أن
يتعلموا كبقية أطفال العالم».
أما الطالب طه الرحبي فيقول «أين هي األُمَ ــم
املتحدة من الذي يح�دث يف الـيَـمَ ـن اليوم الطالب
الـيَـمَ ـني يح�رم من التدريس يح�رم من التعليم
ليس هذا فقط ،بل إن هذا العدوان الغاش�م قد دمر
العديد من املدارس ..فأين هي األُمَ ــم املتحدة؟!».
ويوص�ل الرحب�ي رس�التَه إىل الع�دوان قائلاً:
«رغم ُك ّل ما تقوم به السعودية ودول التحالف من
تدمري للمدارس فوالله إننا سنتعلم ..هم سيدمرون

العدوان السعودي
األمريكي يقصف
مزارع بصعدة قنابل
عنقودية سامة

يواج ُه القطا ُع االقتصادي يف بالدنا خسائــــ َر
فــــــــادحـــــ�ة ،وذل�ك بس�بب الع�دوان
الس�عودي األمريك�ي والحصار على بالدنا منذ 8
أشهر مضت.
وق�دّر حج� ُم الخس�ائر بحس�ب اقتصاديين
بأكث�ر م�ن  396.097مليار ري�ال – أي ما يعادل
( )1.842,313ملي�ار دوالر ،وتدمير م�ا بين
(جزئ�ي – كيل) ألكث�ر م�ن ( )50مدين�ة أثري�ة
ومعلم�ا ً تأريخيا ً وس�ياحيا ً أبرزها (مدينة صنعاء
القديم�ة  -مدينة زبي�د التأريخية  -مدينة براقش
األثري�ة  -مدينة رصواح  -مدين�ة صعدة القديمة
 قلع�ة القاهرة بتع�ز  -قلعة صرية بعدن  -قرصغمدان بصنعاء -جامع الهادي يف صعدة  -مسجد
عبدال�رزاق الصنعاني يف س�نحان بصنعاء -قلعة
جب�ل الرشي�ف يف باج�ل -املرصف الش�مايل لس�د
مأرب -جرف أسعد الكامل ،وغريه).
وتوق�ف رشكات الطيران وإغلاق ال�وكاالت
الس�ياحية ،واملنشآت الس�ياحية بجميع أنواعها،
وغريه�ا ،وترسي�ح أكثر م�ن  95%م�ن العاملني
أرضار بالغة يف عدد من املنش�آت
فيه�ا ،وإلح�اق
ٍ
الس�ياحية مث�ل الفن�ادق واملطاع�م ومكات�ب
الس�ياحة والس�فر وغريها التي تضررت بصورة
مبارشة أو غري مبارشة..

مدير التحرير:
أحمد داوود

أما حج ُم الخس�ائر املالية لقطاع السياحة فقد
ُق�دّرت بأكثر من ( )280ملي�ار ريال نتيجة توقف
جميع إيراداته – أي أكثر من  1.303مليون دوالر،
الح�ال ال�ذي قابل�ه مجل�س الرتويج الس�ياحي،
والذي يصفه قادة العمل السياحي بـ(حبل وريد)
الس�ياحة الـيَـمَ ـني�ة ،حي�ث تكب�د ه�و أَيْــضا ً
خس�ائر قدّرت بأكثر من ( )560مليون ريال – أي
ما يع�ادل  2.604ملي�ون دوالر ،-حيث يبقى هذا
الرق�م مفتوح�ا أمَ ــــام التزايد يف ظل اس�تمرار
العدوان.
بينم�ا ق�دّر حج�م الخس�ارة املالي�ة لطيران
الـيَـمَ ـنية يف أس�بوعه األول أكثر من ( )12مليون
دوالر ،بينما قدّرت خالل أش�هر العدوان الخمس�ة
بأكث�ر م�ن ( )11.2ملي�ار ري�ال – أي أكث�ر م�ن
 52.093مليون دوالر.
وعن حج�م الخس�ائر التي تكبدته�ا الوكاالت
الس�ياحية فقد بلغت أكثر من ( )74.2مليار ريال
يمني – أي ما يعادل  345.116مليون دوالر ،حيث
كان�وا عىل وش�ك اس�تقدام مجموعات س�ياحية
ضخم�ة م�ن ُك ّل من روس�يا وبلدان رشق آس�يا،
ورشق أوروبا .بينما بلغت حجم خس�ائر الفنادق
السياحية ( )140مليون دوالر..
يش�ار إىل أن حجم خس�ائر قطاع الس�ياحة يف
تزايد مس�تمر مع اس�تمرار الحرب الت�ي تقودها
قوات التحالف على الـيَـمَ ـن وتماديها يف التدمري
والخراب واالنتقام من الـيَـمَ ـن أرضا ً وإن ْ َسـاناً.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع المطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com
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حتولت مهمته من و�سيط دويل حمايد �إىل موظف يف بالط �سلمان

إسماعيل ولد الشيخ أحمد من مبعوث أممي إلى مطب سعودي
 -خاص:

يلعَ �بُ الي�و َم إس�ماعي ُل ول�د الش�يخ ،املبعوث
األُمَ ــمي ،الذي تم تعيينه بضغوط س�عودية ،دورا ً
محوري�ا ً يف تجميل وجه النظام الس�عودي وإطالة
أمَ د العدوان عىل الـيَـمَ ـن.
ويب�دو ول� ُد الش�يخ الي�وم ،يف أدن�ى توصيف،
مبعوث�ا ً أممي�ا ً فاشلاً يف مهمته املك ّل�ف بها وغري
ً
مربكة إىل درجة لم
محاي�د ،ومواقفه األخرية كانت
يعُ �د معروفا ُ عىل وجه اليقني هل يمث ّ ُل ولد الش�يخ
األُمَ ــم املتحدة أم أنه موظف لدى النظام السعودي
مثله مثل أحمد عسريي؟!.
وقال املتحدث الرس�مي ألنصار الله ليلة الثالثاء
املايض عرب حس�ابه عىل موقع التواصل االجتماعي
تويرت« :بعثنا برسالة للمبعوث األُمَ ــمي للـيَـمَ ـن
ُ
االتفاق
عبرّ ن�ا فيه�ا عن اس�تيائنا لتجاهله ما ت�م
عليه بمسقط ،كما جددنا تمسكنا بموقفنا الثابت
يف رسالتنا لألمني العام».
ويب�دو أن أنص�ا َر الله هم الط�رف األخري الذي
يعبرّ عن الدور غري النزيه الذي يقوم به ولد الش�يخ
يف م�ا يتعل�ق بامللف الـيَـمَ ـني ،وس�بق أن كش�ف
مص�د ٌر دبلومايس لقناة امليادي�ن بأن نائبَ املندوب
الرويس يف مجلس األمن فيتايل تشوركني قد قال لولد
الشيخ بالحرف الواحد «أنت ال تعم ُل لدى السعودية
ب�ل عند مجلس األمن» ،كما نُقل عن مس�اعد وزير
الخارجية اإليراني حسين أمري عبداللهيان إرس�ال
ش�كوى لنائب األمني العام لألم�م املتحدة عىل أداء
َ
السعودية تسيطر
مبعوثها إىل الـيَـمَ ـن ،معتربا ً أن
علي�ه ،وهو األمر الذي يؤثر بش�كل كبري عىل سير
الجهود السياس�ية لوقف العدوان السعودي العاملي
عىل الـيَـمَ ـن.
ويف إحاط�ة املبع�وث األُمَ ــم�ي األخرية ملجلس
األمن أظهر الرجل انحيازا ً غري خجول للسعودية يف
ً
رصاحة
ُك ِّل تفاصيل اإلحاطة ،وتحدث ولد الش�يخ
يف اإلحاط�ة عن فش�ل محاوالته لعق�د لقاءات بني
األطراف الـيَـمَ ـنية ،مؤكدا ً أن سبب هذا الفشل هو
«املطالبة برشوط إضافية» دون أن يج ّرأ عىل تحديد
من هو الطرف املتس�بب يف ذل�ك رغم معرفة العالم
كله م�ن الذي يعرق�ل ُك َّل جهود الحل الس�يايس يف
الـيَـمَ ـن ويفرض الرشوط مرة بعد أخرى ،كما أن
ولد الش�يخ تحدث عن وج�ود «جماعات متطرفة»
يف محافظة عدن وأنها املس�تفيد األكرب من الوضع
القائ�م يف البل�د ،ولكنه كان حريصا ً ج�دا ً عىل عدم
تس�مية تلك الجماعات كالقاعدة وداعش وغريها؛
ربما حفاظا ً عىل مشاعر النظام السعودي!!.
كم�ا عم�د الرجل على تربئة النظام الس�عودي

م�ن ُك ّل جرائم الحرب واإلبادة والحصار التي يقوم
به�ا يف الـيَـمَ ـن واس�تخدم فيها القناب� َل املح ّرمة
دولي�اً ،كما أش�ارت منظم�ات حقوقي�ة مرموقة
يف أكث�ر م�ن تقري�ر والوض�ع املعيشي املأس�اوي
ال�ذي يتس�بّب فيه الحص�ار القائم على الـيَـمَ ـن
بواسطة بحرية العدوان ،واكتفى باإلشارة للوضع
الكارث�ي يف الـيَـمَ ـن ،رغم أنه ذكر بش�كل واضح
َ
اس�تهداف حفلات زفاف والذي ال يُعق�ل أن يكون
اس�تهدفهم طريان مجهول الهوية ،كما حاول ولد
الش�يخ تميي�ع الحقيقة ،كم�ا تحدث ع�ن التأثري
ال�ذي يفرضه حصا ُر الحرك�ة التجارية عىل املوانئ

الـيَـمَ ـنية.
ويعم�ل ول�د الش�يخ كأداة لتميي�ع القضاي�ا
الـيَـمَ ـنية الرئيس�ة لخدمة السعودية ،كما ساهم
املبع�وث األُمَ ــم�ي عىل تأخير ُك ّل مس�اعي الحل
السيايس يف الـيَـمَ ـن ،وكان آخرها انحيازه املطلق
إىل املوقف الس�عودي يف عرقلة عقد لقاءات لترسيع
ْ
ّ
وضخ أكرب قدر ممكن
وق�ف العدوان عىل الـيَـمَ ـن
من الوقت يف حقيبة النظام السعودي ليسفك دماء
الـيَـمَ ـنيين إىل أجَ �ل غري معلوم ،وكان�ت مصاد ُر
دبلوماسية قد كشفت لصحيفة األخبار بأن النظا َم
الس�عودي طل�ب من ولد الش�يخ املما َ
طل�ة يف عقد

َ
تتمكن من تحقي�ق انجازات ميدانية
املؤتم�ر حتى
تم َّكنه�ا من تركيع الش�عب الـيَـمَ ـني وإعادته إىل
خانة الوصاية الس�عودية ،واس�تجاب ولد الش�يخ
فورا ً للرغبة الس�عودية متعلالً بضرورة أن تكون
هناك فرتة تحضريية مل ّد النظام الس�عودي بالوقت
اللازم وإطالة أم ّد العدوان ،معتبرا ً أن هذه الفرتة
بغ َرض تحديد الزم�ان واملكان وما إىل ذلك يف تحرك
جديد يثبت وال َء الرجل املطلق للسعودية.
ُ
يحرص
ويف تناوالت املبعوث األُمَ ــمي اإلعالمية
املوريتان�ي ولد الش�يخ على عرض وجه�ة النظر
َ
السعودية فقط ،متجاهالً
موقف األطراف األخرى،

الجيش واللجان يبدأون معركة السيطرة على معسكر «رجال» بنجران
العملية أسفرت عن مقتل  9جنود سعوديين وتدمير آليتين وبرج اتصاالت
قصف مدفعي مكثف يجبر رت ًال عسكريًا على مغادرة منفذ الخضراء الحدودي

نجران ..حكاية البأس اليماني
 خاص:ُ
جبه�ة نج�ران تصعي�دا ً نوعي�ا ً م�ن قبَل
ش�هدت
الجيش واللجان الش�عبية ،يف إطار املواجَ هة املبارشة
مع العدو الس�عودي الذي يوصل عدوانَه عىل الش�عب
الـيَـمَ ـني للشهر الثامن عىل التوايل.
ش�ن الجيش الـيَـمَ ـني واللجان الش�عبية عملية
هجومية نوعية ضد قوات العدو الس�عودي يف منطقة
نج�ران أس�فرت عن مقت�ل جنود س�عوديني وتدمري
آليات عسكرية ومنشآت عسكري حيوية تابعة للعدو
يف ذات املنطقة.
وأوض�ح مص�در عس�كري أن وح�دات الجي�ش
واللجان الش�عبية ش�نت ،أمس األربعاء ،هجوما ً عىل
مواقع عس�كرية تابع�ة للعدو بالقرب من معس�كر
«رجال» يف نجران والذي يُعد من أهم معسكرات العدو
يف حدوده الجنوبية.
ٌ
تسعة من جنود العدو مصارعَ هم يف العملية،
ولقي
بحسب املصدر ،باإلضافة إىل تدمري آليتني عسكريتني
وتفجير أح�د أب�راج االتص�االت العس�كرية التابعة
للمنطقة العسكرية الواقعة ُ
بالقرب من املعسكر.
وأش�ار املصدر إىل أن العملي�ة النوعية تزامنت مع
قي�ام طيران العدو بش�ن عدة غ�ارات ملن�ع الجيش
واللج�ان الش�عبية من التق�دم وتنفي�ذ العملية ،غري
أن الغارات لم تُج ِد نفع�ا ً أمام تكتيك الجيش واللجان
الشعبية الذي تم إتباعُ ه يف العملية.
ً
ً
مماثلة
عملي�ة
وتعي�د ه�ذه العملي�ة إىل األذه�ان

نفذها الجيش واللجان الش�عبية ُ
ّ
بالقرب من معسكر
الحثرية التابع للعدو يف جيزان ،وكانت خطو ًة س�بقت
املعركة التي اس�تمرت يومَ ني وأس�فرت عن س�يطرة
الجيش واللجان الشعبية عىل املعسكر ،وهو ما يوحي
بوجود خطة للس�يطرة عىل معس�كر رجال يف نجران
بدأت بهذه العملية التي تمت أمس.
وتأكيدا ً للمعلومات التي تشير القرتاب الس�يطرة
عىل معس�كر رجال الس�عودي يف نج�ران فقد أعقبت
الق�وة الصاروخي�ة واملدفعي�ة العملي�ة الت�ي ّ
نفذها
الجي�ش واللج�ان بالق�رب م�ن املعس�كر بقص�ف
صاروخ�ي على املعس�كر وكذلك معس�ك َري س�قام
واملح�ايض وأمطرته�ا جَ ميع�ا ً بوابل م�ن الصواريخ
والقذائف املدفعية مس�تخدمة أكثر من  100صاروخ
عىل معسكر رجال.
وضمن عملي�ات الجيش واللجان الش�عبية ،أمس
األربع�اء ،دكت املدفعية موقع املحضار العس�كري يف
عسير بعدة قذائف وكذلك موقعي السودانة واملحطة
البيضاء يف جيزان بالصواريخ والقذائف املدفعية.
ً
هزيمة نك�را َء أمس
كم�ا تلقى الع�دو الس�عودي
األول يف منطق�ة نج�ران عندم�ا ح�اول التق�دُّم يف
منفذ الخضراء الحدودي مس�تخدما ً  30دبابة وآلية
عس�كرية تصدّت له�ا القوة املدفعي�ة بقصف مكثف
اس�تخدمت في�ه عشرات القذائ�ف الت�ي تس�ببت
بتدمير واعطاب عدد منها ،وهو م�ا أجرب العدو عىل
الرتاج�ع والفرار بما تبقى من القوة العس�كرية التي
استخدمها يف الزحف.

ُ
�ع للق�وات واآلليات
وأعق�ب ذلك
اس�تهداف تجمُّ ٍ
العس�كرية الس�عودية بالقرب من منطقة الخرضاء
الحدودي�ة وتدمري مخزن لألس�لحة ،حيث ش�وهدت
السنة اللهب تتصاعد وأصوات انفجارات الذخرية من
داخل املخزن.
ونشطت القوة الصاروخية بشكل ملحوظ الثالثاء،
حيث قصفت بأكثر من مائة صاروخ بأنواع مختلفة،
ً
مس�تهدفة معسكرات ومواق َع تابعة للعدو يف مناطق
مختلفة من جيزان ونجران وعسري.
وأوض�ح مص�در عس�كري أن عملي�ات الق�وة
َ
قص�ف املجم�ع الحكوم�ي يف
الصاروخي�ة ش�ملت
منطق�ة الربوعة بعدد من صواريخ غ�راد ،كما أكدت
وحدات االستطالع التابعة لقوة الرصد عن وجود قتىل
وجرحى يف صفوف الجيش الس�عودي إثر اس�تهداف
مدفعية الجيش واللجان الشعبية مركز ملطة ومنفذ
علب.
وأف�اد مص�د ٌر باإلعلام الحربي أن ق�وات الجيش
واللجان الش�عبية منعت العدو من اس�تحداث َ
موقع
ُ
بالق�رب من قري�ة قم�ر بالخوبة بجي�زان ،وأجربت
الجرافات واآلليات على الرتاجع بفعل قصف مدفعي
وصاروخي مكثف استهدف املنطقة التي حاول العدو
َ
استحداث موقع فيها.
وأخريا ً م�ن نجران أك�د مصد ٌر بالجي�ش واللجان
الش�عبية أن القوة الصاروخية دمّ �رت مدفعية العدو
الت�ي اس�تخدمها يف القصف وآليات عس�كرية كانت
متمركز ًة خلف موقع َّ
الشـ َرفة العسكري.

ويتجنّب ولد الشيخ بشكل كامل ذكر نقاط مسقط
الس�بع واتفاق�ات مس�قط والت�ي أرشف عليه�ا
ُ
يضيف
بنفس�ه؛ ليتحول بذلك إىل مندوب س�عودي
عىل كاه�ل األُمَ ــم املتحدة أعب�اء قد تفقد الجميع
ثقتَهم بدورها يف الش�أن الـيَـمَ ـن�ي وإدارة الظهر
لكل ما يبدر منها.
ويف لقائه األخري مع إذاع�ة األُمَ ــم املتحدة قال
َ
تحت
ولد الش�يخ :إن املشاورات السياسية ستكون
مظل�ة قرار مجلس األمن  2216واملبادرة الخليجية
َ
وتغاف َل ولد الش�يخ عن
ومخرجات الحوار الوطني،
ُك ّل اللق�اءات التي حدثت يف مس�قط وما تمخضت
َ
ليمارس مرة أخرى دور الناطق باس�م النظام
عنه
السعودي ،ويروّ ج ولد الشيخ ملسألة فرض مراقبني
دوليني يف الـيَـمَ ـن ،يف انتهاك للس�يادة الـيَـمَ ـنية
يتعا َر ُ
ض مع رشوط املكونات الوطنية ،كما يحاول
املبعوث إلزا َم الجيش الـيَـمَ ـني واللجان الش�عبية
بتسليم سالحهم واالنسحاب من املدُن لتحويلها إىل
إمارات إسالمية جديدة للقاعدة كما يحدث يف املكال
وأبني وأجزاء من عدن اليوم.
وال تقتصر األم�ور عن�د ه�ذا الح�د ،فهن�اك
ترسيب�ات إعالمي�ة تتح�دث ع�ن دور ب�ارز لعب�ة
ولد الش�يخ يف إقن�اع الحكومة املوريتانية بإرس�ال
مجندي�ن إىل الـيَـمَ ـ�ن لدع�م العدوان الس�عودي،
وقالت املصادر اإلعالمية بأن إس�ماعيل ولد الشيخ
أحمد هو مهندس االتفاق بني الحكومة املوريتانية
والنظام السعودي والذي يساعد العدوان يف مرشوع
احتلال الـيَـمَ ـ�ن ،كما يفيض إىل إراق�ة املزيد من
الدم�اء الـيَـمَ ـني�ة وضخ دماء جدي�دة إىل رشايني
الح�رب ،وه�و األم�ر الذي يتن�اىف كليا ً م�ع طبيعة
املهمة املنوطة بمبعوث أممي إىل الـيَـمَ ـن.
ٌ
قناع�ة ل�دى املجتم�ع ال�دويل
وتتخل�ق الي�وم
والش�عب الـيَـمَ ـني واملكونات السياسية الوطنية
بأن ولد الشيخ موظف لدى الرياض وهو األمر الذي
يضعف مهمة األُمَ ــم املتحدة وقد يفيض مستقبالً
إىل انع�دام الثق�ة بينه واألط�راف الوطنية بش�كل
والتعام�ل مع�ه عىل أس�اس مواقف�ه وترصيحاته
كجُ زء من العدوان السعودي عىل الـيَـمَ ـن.
يب�دو ولد الش�يخ الي�وم عبئا ً ثقيلاً عىل كاهل
األُمَ ــ�م املتح�دة ومطبا ً س�عوديا ً ُزرع باحرتاف يف
أروق�ة املجتم�ع ال�دويل لعرقلة أية مس�اعي لوقف
نزيف ال�دم الـيَـمَ ـني وتقديم الرغبات الس�عودية
يف قالب أُمم�ي لـيَـمَ ـنحَ بذلك ضو ًء أخرضَ للنظام
الس�عودي الجرتار ما يُش� ِب ُع ش�هو َة الجريمة لدى
قيادت�ه املجرمة م�ن مج�از َر وفظائ َع بح�ق أبناء
الـيَـمَ ـن.

م�صرع  15من املرتزقة و�إ�صابة � 20آخرين

مأرب ..كمائن الجيش واللجان
الشعبية تنكل بمرتزقة العدوان
 -خاص:

لقي ما ال يق ُّل عن  15ش�خصا ً مصارعَ هم وأصيب  20آخرون،
عىل األقل ،يف معار َك رشس�ة بمحافظة مأرب ،إثر محاولة مرتزقة
الع�دوان التق�دّم باتج�اه جبل «هيلان» االستراتيجي ،من ثالثة
مح�او َر ،من اتج�اه وادي الف�رع يف الجهة الرشقي�ة للجبل ،ومن
ِ
وادي مش�جح ومن اتجاه وادي الزور ،م�رورا ً بالطلعة الحمراء يف
الجهة الغربية لجبل «هيالن».
وذك�رت مص�ادر خاص�ة ،أن «مواجه�ات دارت بين وح�دات
الجيش واللجان الش�عبية من جهة ،ومرتزقة العدوان الس�عودي
األمريكي من جهة أخرى ،حول «جبل هيالن».
وقال�ت املص�ادر «إن أبطال الجيش واللجان الش�عبية أفش�لوا
ع�ددا ً م�ن املح�اوالت ملرتزق�ة الع�دوان لاللتف�اف عىل معس�كر
كوف�ل والزحف عىل عدد م�ن مواقع الجيش واللجان الش�عبية يف
الجدعان».
وأوضح�ت املص�ادر أن مرتزق�ة الع�دوان حاول�وا الزحف من
اتجاه�ات الف�رع واملش�جع ومن الش�مال باتجاه جب�ل هيالن يف
محاول�ة لاللتفاف عىل معس�كر كوفل ومواقع الجي�ش واللجان
الش�عبية املرشف�ة على املعس�كر وبالتايل التق�دم نح�و مديرية
رصواح..
َ
الجيش واللجان الشعبية نصبوا لهم كمائن مُحكمة
مؤكدة أن
وقتلوا أكثر من  30عنرصا ً منهم وجرحوا عددا ً آخر ،كما تم ْ
أســ ُر
آخرين وإعطاب وتدمري عدد من اآلليات العس�كرية وردوهم عىل
أعقابهم خارسين.
ً
مجموع�ة من الغ�زاة واملرتزق�ة حاولوا
وأش�ار املص�د ُر إىل أن
َ
الزح�ف عىل مواقع الجي�ش واللجان الش�عبية يف جبهة الجدعان
بعدد كبري من اآلليات واملدرعات ،باإلضافة إىل كاس�حة ألغام وتم
إفشا ُل هذه املحاولة وكرس الزحف ..الفتا ً إىل أنه تم تكبي ُد املرتزقة
خسائ َر كبري ًة يف األرواح واملعدات.
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بان كي مون يدعو �إىل وقف فوري للغارات اجلوية و�أطباء بال حدود تقول� :إن الهجوم مثال للتجاهل التام للمدنيني يف اليمن

آخر مستشفيات حيدان صعدة تتعرض للقصف السعودي و 200ألف نسمة بال رعاية طبية
 -خاص:

ُ
طائرات العدوان السعودي ،يوم االثنني
قصفت
امل�ايض ،مستش�فى حي�دان الرئيسي بمحافظة
صعدة والذي يُعَ ُّد املستشفى األخريَ يف املديرية.
ُ
طائ�رات العدوان الس�عودي قد
وبه�ذا تكون
ٍ
خدمات
دمّ �رت بالكام�ل آخر مستش�فى يق�دم
ً
طبي�ة للمواطنني م�ن خمس مديري�ات مختلفة
يف محافظ�ة صع�دة وه�ي رازح وغمر وس�اقني
وحيدان ومنبه.
واس�تهدف العدوا ُن الس�عودي أكث َر املنش�آت
الصحي�ة واملستش�فيات ومخ�ازن األدوي�ة
بمحافظة صعدة ،يف جرائم حرب تهدف إىل اإلبادة
ً
منطقة
الجماعي�ة من�ذ إعلان محافظة صع�دة
عس�كرية م�ن قب�ل العدوان ،بم�ا فيه�ا منازلها
ومستش�فياتها وأطفاله�ا ونس�اؤها ،وتعي�ش
املحافظ�ة وضع�ا ً مأس�اوياً ،يف ظ�ل تجاهل غري
بريء من قبل املنظمات الحقوقية واإلن ْ َسـانية.
ومستش�فى حي�دان الرئيسي كان يُ�دار من
َ�ل فريق عمل يتب�ع منظمة «أطب�اء بال حدود
قب ِ
ُ
املنظم�ة يف بي�ان لها بأن
العاملي�ة» ،وق�د أعلنت
رضب�ات جوية ّ
نفذتها قوات التحالف الذي تقوده
الس�عودية يف وقت متأخر من ليلة األحد يف شمال
مستش�فى تدعم�ه املنظم�ة
الـيَـمَ ـ�ن دم�رت
ً
الطبي�ة اإلن ْ َس�ـانية الدولية ،وأضح�ى ما ال يقل
عن  200,000نسمة دون سبيل لخدمات الرعاية
الطبية املنقذة للحياة» حسب وصف املنظمة.
وإزاء ه�ذا ،قال حس�ن بوس�نني ،رئيس بعثة
أطباء بال ح�دود يف الـيَـمَ ـن« :ما هذا الهجوم إال
مثا ٌل آخر عىل التجاهل التام للمدنيني يف الـيَـمَ ـن
ال�ذي أصبح�ت في�ه القنابل م�ن روتين الحياة
اليومية».

وقال�ت املنظم�ة بأنه�ا «أرس�لت وبص�ورة
منتظمة اإلحداثيات الجغرافية ملوقع املستش�فى
إىل التحالف الذي تقودُه السعودية ،كما أن شعار
أطب�اء بلا ح�دود كان موضوع�ا ً وبوضوح عىل
سطح املبنى».
وهو األمر الذي يؤكد أن اس�تهداف املستشفى
كان متعمدا ً من العدوان السعودي لحرمان سكان
صعدة من الرعاية الطبية.
وقالت مريام تش�يك ،منس�قة مشاريع أطباء
بال ح�دود يف صع�دة« :بإمكاني حت�ى بعد مرور
َ
الدخان
 12س�اعة عىل الرضب�ة الجوي�ة أن أرى
يتصاع�د من املرف�ق ،وقد دُمّ رت بالكامل أقس�ام
امل�رىض الداخليين والخارجيني وجن�اح األمومة
واملخترب وغرفة الطوارئ .لقد كان هذا املستشفى
الوحيد الذي ال يزال يعم ُل يف منطقة حيدان».
ونقل�ت صحيف�ة الجاردي�ان الربيطاني�ة عن
ناتايل روبرت�س والتي كانت منس�قة الطوارئ يف
منظمة أطباء بال حدود يف املنطقة الصيف املايض
وكان�ت تعمل يف نفس املستش�فى ال�ذي تعرض
للقصف مس�اء االثنني .ذكرت أنه كان املستشفى
الوحي�د الفعّ ال يف املنطقة ،وكانت خدماته تغطى
مس�احة واس�عة ،وقال�ت «كان يف تل�ك املنطقة
الكثير م�ن الضحاي�ا املدنيين نتيج�ة الغ�ارات
الجوي�ة الس�عودية ،البلدة التي فيها املستش�فى
كانت تتع ّر ُ
ض يف العادة لقصف الطريان السعودي
ثالث مرات يف األس�بوع ،وكان�ت البلدات املجاورة
تتع�رض لقص�ف مكثف وش�ديد ج�دا ً ُك ّل يوم».
وتضي�ف روبرت�س «اعتدنا اس�تقبال حوايل 150
ُ
نصفه�ا كانت حوادث
حال�ة طارئة يف األس�بوع،
إصابات ناتجة عن القصف ،كان الناس يسافرون
ساعتني وثالث ساعات للوصول إلينا».
وأضافت روبرتس أن «مدرسة البنات املجاورة
تعرضت للقص�ف عدة مرات عندم�ا كانت تعمل

من جديد ..بن همام!
أميرة العراسي
اليمن مؤخرا ً
ُ
تش�هَــ ُد
ارتفاع�ا ً جنونيا ً بأس�عار
الم�واد الغذائي�ة م�ن
ناحية ،ومن ناحية أخرى
بالمش�تقات النفطية ،فما
ُ
السوق السودا ُء هي
زالت
اآلم�ر الناهي بذلك ،وعدم
وج�ود أدنى رقاب�ة لبيع
مادة البترول والتي تباع
يف معظم شوارع العاصمة
دون خ�وف م�ن اهلل أو
حتى خجل ،وكما أن هناك
أمراء حروب يزدادون ثرا ًء من صفقات
األسلحة ،فالحروب أيضا ً تفرز لنا نوعا ً
آخر من التجار ال�ذي تزيد ثروتهم من
دماء ورزق البس�طاء جدا ً من الشعوب،
فالمواط�ن يف ظل الحص�ار الجائر عىل
اليمن وبسبب تدني الدخل للفرد لم يعد
َ
يتكف�ل بتوفير الرضوريات
بإمكانه أن
ألرسته ،فما بالك يف حال وجود أحد من
أفراد أرسته يحتاج لعالج!.
يقف الي�وم مئ�اتُ اآلالف من األرس
اليمني�ة يف مواجهة الع�دوان وبطونهم
تش�كو الج�وع لي�ل نه�ار ،فم�ا زال
الجميع يصمد ولكن م�اذا عن أطفالهم
الذين يتض�ورون جوعاً ،ف�إذا لم تمُت
بالقصف السعودي اﻷمريكي فستموت
جوعا ً أَمَ�ام أنظار العالم وصمته وأمام
الوالدين وعجزهم عن توفير كرسة خبز
ألطفالهم ،يف المقابل هناك من يشعرون
بالتخمة يف كافة أصقاع األرض ،وأخص
هنا مرتزقة الرياض ،ما زالوا يتنعمون
بأموال شعب ضعيف الحول له وال قوة
إال باللـه ،ويأكلون أمواال ً حراما ً حصلوا

عليه�ا مقابل رؤوس مفج�رة ألطفال،
وبطون خاوية لنس�اء وأطفال وشيوخ
وشباب ،يشكون همهم
وجوعه�م وظلمه�م
الوض�ع
هلل ،وم�ا زال
ُ
االقتص�ادي ي�زداد
س�و ًء يوم�آ بع�د آخر
وس�عر الريال اليمني
يهب�ط مقاب�ل الدوالر
الذي أصبح ما يقارب
الي�وم ب�ـ  262ول�م
ً
انفراجة حقيقية
نشهد
قريبة حتى اآلن ،ولكن
وبع�د خرب عودة رجل
االقتص�اد األول محم�د ب�ن هم�ام عاد
األم�ل للجميع فعاد الرج�ل إىل عمله يف
البنك المركزي ليق�وم بواجبه الوطني
واألخالق�ي يف اليم�ن ورضب بع�رض
الحائ�ط ب�كل المزاي�دات المناطقي�ة
والمذهبية والسياس�ية ،ولم يركع أَمَام
الريال الس�عودي مثلما ركع غيره م َمّن
س�ولت لهم أنفس�هم وزاغت أبصارهم
بحفنة قليل�ة كان مقابلها تراب الوطن،
فق�د اخت�ار الرج�ل أن يرك�ع هلل ث�م
الوط�ن ،فانترص لوطنه وش�عبه فقط،
اليوم نعول كثيرا ً عىل مجهود الرجل يف
المحاص
إنقاذ ما تبقى لنا من اقتصادِنا
رَ
وتثبيت العُملة وإيجاد حلول اقتصادية
تنعك�س بش�كل مب�ارش وأس�ايس يف
ُ
المواط�ن اليمن�ي للمس�اعدة
مصلح�ة
ِ
على النجاة من الموت المحقق؛ بس�بب
تدن�ي الوض�ع االقتص�ادي وتمكين�ه
م�ن المس�اعدة يف النهوض م�ن جديد
يس�تحق منا أن ُ
ُّ
نب�ذ َل الغايل
لبن�اء يمن
والرخي�ص من أجله وم�ن أجل أجيالنا
القادمة.

يف املنطق�ة قائلة «لق�د دُمّ رت املدرس�ة ،لم يكن
األطف�ال قادري�ن على الذهاب إىل املدرس�ة لعدة
َ
قصف
أش�هر منذ بدء الح�رب .يبدو أنهم ق�رروا
املدرسة عىل الرغم من أنه ال يوجد أحد هناك».
وأدان األمين العام لألمم املتحدة بان كي مون
القص�ف الجوي من قبَل تحال�ف العدوان بقيادة
مستشفى تديره منظمة
السعودية ،والذي أصاب
ً
أطباء بال ح�دود بدعم من اليونيس�يف ومنظمة
الصحة العاملية يف محافظة صعدة.
وأش�ار ب�ان ك�ي م�ون يف بي�ان ل�ه إىل أن
املستشفيات والعاملني يف املجال الطبي يتمتعون
بحماية واضحة وفق القانون اإلن ْ َسـاني الدويل.
وح�ث عىل احترام قان�ون حقوق اإلن ْ َس�ـان
ال�دويل والقانون اإلن ْ َس�ـاني ،ملن�ع الهجمات ضد

املدنيين واألهداف املدنية .ودع�ا بان كي مون إىل
إج�راء تحقي�ق عاجل وفع�ال ومحاي�د من أجل
ضمان املساءلة ..مناش�دا ً جمي َع أطراف الرصاع
يف الـيَـمَ ـ�ن بوق�ف جمي�ع العمليات بم�ا فيها
القصف الجوي ،فورا.
كم�ا ح� ّذرت منظم�ة العف�و الدولي�ة من أن
َ
قص�ف تحال�ف الع�دوان العس�كري الس�عودي
ملستش�فى منظمة أطباء بال ح�دود يف محافظة
صعدة يبدو استهدافا ً وتدمريا ً متعمدا ً قد يرقى إىل
مس�توى جريمة حرب ..مشددة عىل فتح تحقيق
عاجل ومستقل وشامل.
م�ن جانب�ه أدان املدي�ر التنفي�ذي ملنظم�ة
اليونيس�يف أنتوني لي�ك الهجوم الذي اس�تهدف
مستش�فى حي�دان يف صع�دة .وقال لي�ك يف بيان

ص�ادر ع�ن مكتبه إن مستش�فى حي�دان املرفق
الصحي التاس�ع والثالثني ال�ذي يتعرض لهجوم
منذ م�ارس املايض ..مؤك�دا ً أن النق�ص الحاد يف
الوقود واألدوي�ة والكهرباء والبنزي�ن واملاء يهدد
بوقف عمل الكثري غريها ويلقى مزي ٌد من األطفال
حتفهم بسبب نقص الرعاية الصحية.
وق�ال القائ�م بأعم�ال ممث�ل اليونيس�يف
يف الـيَـمَ ـ�ن جريم�ي هوبكن�ز يف بي�ان ل�ه «إن
الهجم�ات على املدنيين والبُني�ة التحتي�ة مث�ل
املدارس واملستش�فيات والجس�ور والطرق باتت
ٌ
س�مة للحرب يف الـيَـمَ ـن ،فمنذ م�ارس من هذا
الع�ام ُقت�ل  466طفلاً على األق�ل وأصيب 658
آخ�رون بجروح نتيجة الح�رب الضارية» ..مبينا ً
أن اليونيسيف تحققت من قصف أ َ ْو إلحاق أرضار
بـ 41مدرسة وَ 61منذ مارس.
ودع�ت اليونيس�يف يف بيانه�ا إىل االمتناع عن
مهاجم�ة املدنيين والبن�ى التحتية املدني�ة وفقا ً
للقان�ون اإلن ْ َس�ـاني الدويل ..مش�ددة عىل أهمية
حماية جميع املدنيني بمن فيهم األطفال يف جميع
األوقات.
وكانت الس�عودية ق�د حاولت إن�كار الحادثة
ومحاول�ة إخفاءها كما فعلت يف مجازر س�ابقة
اس�تهدفت س�كن مهندسين يف املخ�اء وحفالت
أع�راس يف ق�رى ذب�اب وس�نبان ،وكان الناط�ق
باس�م العدوان ح�اول نفي أن تك�ون هناك غارة
َ
بيان املنظمة وإدانة األُمَ ــم
عىل املستشفى إال أن
املتح�دة ،إضافة إىل تن�اوالت إخبارية تؤكد الغارة
عرضته�ا قن�اة السي أن أن ونرشته�ا صحيف�ة
الواش�نطن بوس�ت األمريكيتين ق�د وضع�ت
الس�عودية يف موق�ف مح�رج أمَ ــــ�ام العال�م
كمجرم حرب ال يفرق بني مستشفى ومنزل وبني
طف�ل وامرأه يف مجازره الوحش�ية املتواصلة عىل
محافظة صعدة بشكل خاص والـيَـمَ ـن عموماً.

رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب :هناك أكثر من
 500حالة من المرضى بحاجة ماسة لمحاليل الغسيل الكلوي
 متابعات:ُ
رئي�س هيئة مستش�فى الث�ورة العام
وجّ �ه
بمحافظ�ة إب الدكت�ور محم�د املجاه�د ن�دا َء
اس�تغاثة ومناش�دة عاجل�ة للمنظم�ات الدولية
واإلن ْ َس�ـانية لتوفري محاليل الغسيل الكلوي التي
س�تنفد خالل يومني نتيج�ة العدوان الس�عودي
الحصار عىل الـيَـمَ ـن.
وأوض�ح الدكت�ور املجاهد يف ترصي�ح لوكالة
األنباء الـيَـمَ ـنية (س�بأ) أن هناك أكثر من 500

حالة من املرىض بحاجة ماس�ة ملحاليل الغس�يل
الكل�وي الت�ي س�تنفد عىل أبع�د تقدير الس�بت
القادم ..مؤك�دا ً أنه إذا لم يتم توفري هذه املحاليل
فإن حياة املرىض معرضة للخطر.
ولف�ت إىل مركز الغس�يل الكل�وي باملحافظة
يس�تقبل الح�االت م�ن محافظ�ات إب وتع�ز
والضال�ع ،باإلضاف�ة إىل النازحين للمحافظ�ة..
مبين�ا ً أن عملي�ة الغس�يل كان�ت تُج�رى ثالث�ة
جلس�ات أس�بوعيا ً للمريض ،وم�ع تعقد الوضع
نقص�ت إىل جلس�تني يف األس�بوع وأخريا ً جلس�ة

واحده نتيجة نقص املحاليل.
وق�ال «إن  50ش�خصا ً توفوا نتيج�ة النقص
الحاد يف هذه املس�تلزمات الطبية الرضورية منذ
ً
حالة من أطفال
بداية الع�دوان» ..الفتا ً إىل أن 25
الحضان�ات واملحتاجين لألكس�جني توف�وا يف
املستشفى نتيجة نقص األكسجني.
َ
الطاقة االس�تيعابية
وأكد الدكتور املجاهد أن
للمستش�فى وغريه من املستش�فيات غريُ قادرة
على اس�تقبال الح�االت القادم�ة إليه�ا نتيج�ة
اإلصابات الناجمة عن العدوان.

طالبوا ببذل كل اجلهود الدبلوما�سية من �أجل �إنهاء الأزمة اليمنية بالطرق ال�سلمية

 13برلمانيًا أمريكيًا يطالبون أوباما بالعمل على إنهاء العدوان على بالدنا
 -خاص:

ُ
ُ
العدوان السعودي األمريكي عىل بالدنا
يدخ ُل
ش�هرَه الثامن يف ما السعودية وَتحالفها يرصون
عىل االس�تمرار يف قتل المدنيي�ن واألبرياء وليس
لديهم أي أفق أ َ ْو تصور إلنهاء العدوان.
ويؤكد الكثير من المتابعين عىل أن السعودية
لم تدخل هذا المس�تنقع إال بع�د أن تلقت الضوء
األخضر من واش�نطن ،ولذا تم إعلان العدوان
عىل بالدنا م�ن البيت األبيض وعىل لس�ان وزير
الخارجي�ة آنذاك ع�ادل الجبير ،مخالف�ا ً قوانين
الح�رب والت�ي من المفترض أن يعلنه�ا وزير
الدفاع وليس وزير الخارجية.
اآلن تتزاي�د الضغ�وط الداخلية يف واش�نطن
بشأن إيقاف العدوان عىل بالدنا ،حيث أعرب 13
نائب�ا ً برلمانيا ً أمريكي�ا ً يف الكونغرس عن قلقهم
إزاء ردة الفع�ل للمش�اركة األمريكية يف تحالف
الع�دوان العس�كري الس�عودي على الـيَـمَـن
وال�ذي تس�بب يف مقت�ل اآلالف م�ن المدنيي�ن
األبرياء.
هؤالء األعضاء طالبوا أوباما ببذل ُك ّل الجهود

الدبلوماس�ية من أج�ل إنهاء األزم�ة الـيَـمَـنية
بالط�رق الس�لمية وعبر طاول�ة المفاوض�ات،
مش�يرين إىل أن العدوان الذي تقوده الس�عودية
وتشارك أمريكا فيه من خالل تقديم المعلوماتية
االس�تخباراتية واالس�تطالعية واللوجس�تية له
وإعادة تزويده بالمعدات العس�كرية والذخائر،
حس�بما أقر وزير الدفاع آش كارت�ر ،أوجد قلقا ً
من تحميل الواليات المتحدة المس�ؤولية عن أية
ضحايا مدنية نتيجة للقصف الجوي.
وح�ث الن�واب اإلدارة األمريكية على العمل
من أجل الحد من س�قوط الضحاي�ا المدنيين يف
الـيَـمَـ�ن إىل أقىص حد ممكن والذي س�يخفف
فقط جانبا ً من المأس�اة اإل ْنسَ �ـانية يف الـيَـمَـن
التي يتفطر لها القلب.
وأش�اروا يف ه�ذا الص�دد إىل تقري�ر منظمة
َ
مقت�ل م�ا يزيد عن
العف�و الدولي�ة وال�ذي أكد
 2100شخص من المدنيين بينهم  400طفل عىل
األقل بس�بب غارات ق�وات التحالف الذي تقوده
السعودية عىل الـيَـمَـن.
كم�ا لف�ت خط�اب أعض�اء الكونج�رس إىل
ترصيح رئي�س اللجنة الدولي�ة للصليب األحمر
بيتر ماورير عقب زيارته األخي�رة إىل الـيَـمَـن

والذي أكد فيه أن «الـيَـمَـن بعد خمس�ة أش�هر
من الحرب تبدو مثل سوريا بعد خمس سنوات»
بع َدم�ا أصب�ح أكث�ر م�ن  1,4ملي�ون ش�خص
نازحي�ن ،إضافة إىل انعدام األمن الغذائي لحوايل
 12,9ملي�ون من الس�كان ومعان�اة  1,2مليون
طف�ل م�ن س�وْء التغذية الح�اد بش�كل خفيف
ونصف مليون يعاني سوء التغذية الشديد جداً.
وش�اطر أعض�ا ُء الكونج�رس األمي�ن العام
لألم�م المتحدة بان كي مون َ
قلقه إزاء اس�تمرار
الغ�ارات الجوي�ة على الـيَـمَـ�ن يف الكلمة التي
ألقاها أمَــــ�ام الجمعية العامة لألمم المتحدة،
وك�ذا تأكيده م�رارا ً بأن ليس ثمة حل عس�كري
لالزمة يف الـيَـمَـن.
وأكدوا تأييدهم للجهود الرامية إىل إيجاد حل
للرصاع عرب التفاوض وإرشاك الدول يف المنطقة
العربي�ة يف الح�وار من أجل تس�وية تضع نهاية
للحرب عىل الـيَـمَـن.
كما أش�ار أعضا ُء الكونجرس األمريكي إىل أن
ش�عبَ الـيَـمَـن وأقاربه�م يف الواليات المتحدة
يأمل�ون من أعض�اء الكونجرس البح�ث عن ُك ّل
الس�بل الممكنة التي يمكن أن تؤدي إىل السلام
يف الـيَـمَـن.

( ددعلالاا
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دول العدوان �صرفت مئات املليارات على احلرب وعجزت عن تقدمي مليار جلهود الإغاثة الأممية

النظام السعودي يستثمر خالفات مرتزقة الرياض المتصاعدة
 -إبراهيم السراجي:

تق�و ُل دو ُل الع�دوان إنه�ا ش�نّت الح�ربَ على
الـيَـمَ ـ�ن بطل�ب وجّ ه�ه الف�ار عبدرب�ه منصور
ه�ادي ،وأصبح�ت ه�ذه الذريع�ة عنوان�ا ً الرتكاب
ُك ّل الجرائ�م بحق الش�عب الـيَـمَ ـني ،وعىل عكس
املنط�ق رصف�ت دول العدوان عشرات املليارات بل
تص�ل إىل مئات امللي�ارات بصفقات األس�لحة التي
أبرمته�ا الس�عودية من�ذ عدوانه�ا أ َ ْو بخس�ائرها
املالي�ة ج ّراء تدمري طائراتها ودباباتها وبارجاتها..
فهل كانت ُك ُّل تلك الخسائر فعالً بسبب طلب قدّمه
هادي للسعودية وتحالفها؟!.
ولإلجابة عىل هذا الس�ؤال نعود ملا قالته األُمَ ــم
املتح�دة التي ح�ددت أنها تحت�اج إىل مليار ونصف
امللي�ار دوالر إلنج�اح جه�ود اإلغاث�ة يف الـيَـمَ ـن،
ولكنه�ا أعلنت أنها ل ْم تتمكن من جمع املبلغ كامالً
م�ن املانحني ،وأن ما ّ
توف�ر من ذلك ما يزال أقل من
نص�ف ملي�ار دوالر فقط ،فهل يصب�ح منطقيا ً أن
ّ�ي الس�عودية ط َلبَ ه�ادي بالتدخل العس�كري
تلب َ
وتخسر مئات املليارات من أج�ل ذلك ثم تعج ُز هي
وال�دول املانحة ع�ن جمع مليار ونص�ف دوالر من
أجل إصالح القليل مما دمرته الحرب؟!.
كان ذل�ك مج ّرد صورة من الصور التي تكش�ف
حقيقة العدوان عىل الـيَـمَ ـن وتسقط الذرائع التي
ُ
س�وّقتها دول الع�دوان أمام العالم وأيضا ً
تكش�ف
َ
حقيق�ة العالقة بني النظام الس�عودية ومرتزقتها
املقيمين يف الري�اض والت�ي تتضح معامله�ا بأنها
قائمة عىل مصلحة النظام الس�عودي التي تتحقق
بتدمري الـيَـمَ ـن وش�ق صفوف املرتزقة أنفس�هم
ليصبح�وا جاهزي�ن ومهيئين البتزازه�ا؛ ألن من

مصلح�ة الرياض أن يكون هن�اك خالف بني هادي
وبحاح وخالف بني بحاح ووزرائه.
يستطي ُع النظا ُم السعودي أن يزي َل ُك َّل الخالفات
القائم�ة بني مرتزقت�ه املقيمني يف الري�اض ،ولكن
ذل�ك النظام يخىش من وحدة صفوف أي طرف من
األط�راف ولو كانوا تابعني ل�ه؛ ولذلك هو من صنع
تلك الخالفات التي تؤكد أن هادي وبحاح ال يملكان
القرا َر بش�أن الح ِّل الس�يايس يف الـيَـمَ ـن ولكنهما
يملكان قرا َر تصعيد الخالفات بينهما.
بينم�ا يُفرت ُ
َض أن األُمَ ــم املتح�دة تقو ُد جهودا ً
للح�ل الس�يايس يف الـيَـمَ ـن ،فيما ق�وى الرياض

ٌ
منشغلة بالرصاع البَيني
التابعة للنظام الس�عودي
وسباق الطموحات فيما بينها والتي أصبحت جز ًء
ِ
من يوميات وسائل إعالم العدوان واإلعالم الدويل.
يعد رياض ياسين أحد الشخصيات املق ّربة من
هادي وأحد أهم أس�باب الخلاف القائم بني هادي
وبح�اح ،فمؤخ�را ً رسبت وس�ائل إعالمي�ة وثيقة
ص�ادرة عن بحاح تلغي ُك ّل الق�رارات التي اتخذها
ياسني يف وزارة خارجية هادي.
وتضمن�ت الوثيق�ة تعميم�ا ً من بح�اح وجّ هه
لدي�وان ع�ام وزارة خارجي�ة ه�ادي وبعثات�ه
الدبلوماس�ية تفي�د بإلغ�اء جمي�ع الق�رارات

والتعيين�ات والرتقي�ات الت�ي أق ّره�ا م�ن وصف�ه
بالقائم بأعمال وزير الخارجية رياض ياسني.
وألن بح�اح ي َ
ُحس�بُ على س�لطة االحتلال
اإلمَ ا َراتي فقد تس�بّبت الوثيقة بهجوم رشس عليه
وجّ هته وس�ائل إعلام اإلصالح وه�ادي وصلت إىل
ح ّد التلميح بقرار إقالته من رئاس�ة حكومة هادي
وتعيني خصمه اللدود رياض ياسني خ َلفا ً له.
وبحس�ب املعلوم�ات ق�ام بحاح بط�رد رياض
ياسين من أحد االجتماعات قبل أي�ام يف الرياض،
وعلى إثره�ا اتخذ ه�ادي ق�رارا ً بإقال�ة بحاح من
َ
ُ
الخالف بني
املعلومات أن
منصبه ،حيث تشير تلك

هادي نفس�ه وبحاح تصاعدت عىل خلفية طموح
الثاني بإزاحة الثاني ،وهو ما يش�عر به هادي عىل
أن�ه خطر قائم عليه إذا تم التوصل التفاق س�يايس
حول األزمة يف الـيَـمَ ـن.
ُ
اتهام�ات وس�ائل اإلعلام التابعة
ل�م تتوق�ف
لإلصلاح عند ذلك الح�د ،وألن لدى ح�زب اإلصالح
رغبة وطموح�ا ً بإزاحة بحاح من منصبه باعتباره
ممثلاً لتيار اإلمَ �ا َرات فقد أس�هبت تلك الوس�ائل
يف توجي�ه االتهام�ات له ب�ل وصلت إىل ح�د القول
بارتباطه بأنصار الله وكذلك بعض وزراء حكومته
والعاملني لدى السلك الدبلومايس.
هذه التهمة أصبحت سلاحا ً روتينيا ً يستخدمه
اإلصلاح يف مواجه�ة خصوم�ه وخاص�ة الح�راك
الجنوب�ي ال�ذي بني الحين واآلخر يواج�ه حمالت
إعالمية رشس�ة تتهمُه بالتبعية إليران ،يف محاولة
م�ن قبل اإلصالح لتقديم أوراقه لإلمَ ا َرات كونه غريَ
مرغوب به لدى سلطات االحتالل اإلمَ ا َراتية.
وبحس�ب أه�واء اإلصلاح فقد رسبت وس�ائل
إعالم�ه ضم�ن حملته�ا املعلن�ة ض�د بح�اح أنبا ًء
ُ
بع�ض تلك
ع�ن إقالت�ه م�ن منصبه ،وفيم�ا تقو ُل
الترسيبات أنه يجري اإلعدا ُد لتعيني رياض ياسين
خلف�ا ً وأنباء أخ�رى تقول إنه س�يتم تعي ُ
ني أبوبكر
العطاس.
ويق�ول مراقب�ون إن النظام الس�عودي هو من
يدي�ر تل�ك الخالف�ات وعم�د إىل تأجيجه�ا مؤخ�را ً
بالتزام�ن مع الدع�وات ملحادثات الحل الس�يايس،
كما ي�رون أن الخالف�ات بحد ذاتها تمك�ن النظام
السعودي من استثمارها واس�تغالل تفكيك جبهة
ق�وى الري�اض بتأجي�ج خالفاته�ا البين�ة وتعزيز
تبعيتها له.

املخابرات ال�سورية :نقل  500من عنا�صر داع�ش بطائرات قطرية وتركية �إىل مطار عدن

دول العدوان تحول الجنوب إلى محطة لتجميع المجرمين وتوزيعهم للقتال في الجبهات
 -خاص:

القول بأن القاع�د َة وداعش يَحكمان الجنوب
ً
عاصم�ة إلمَ ا َراتهم اإلجرامية
ويتخ�ذان من عدن
املتطرفة لم تعد مج�رد مقولة للتعبري عن تواجد
ٌ
نتيج�ة
الجماع�ات اإلرهابي�ة يف الجن�وب ،ب�ل
ملمارس�ة تل�ك الجماع�ات لس�لطة واقعي�ة عىل
األرض وفرضه�ا للقوانني التي بات�ت تن ّ
ظم عمل
السلطات التابعة لالحتالل.
وتعزي�زا ً لتل�ك الس�لطة كش�فت املخاب�رات
الس�ورية ع�ن معلومات هام�ة تفي�د بنقل أول
دفع�ة م�ن اإلرهابيين يص�ل عدده�م إىل 500
عنصرا ً وصل�وا أمس األول إىل ع�دن ضمن خطة
دول الع�دوان لتعزيز س�لطة داع�ش والقاعدة يف
الجنوب.
ُ
املتحدث الرس�مي باس�م الجيش
حي�ث ألقى
ً
كلمة بثها تلفزيون س�وريا وقال فيها
الس�وري
إن معلومات املخابرات الس�ورية تفيد بأن «أربع
طائ�رات اثنتان تابعتان للخطوط الجوية الرتكية
وواح�دة للطيران القط�ري والرابع�ة للطيران
اإلمَ ا َرات�ي تحمل عىل متنه�ا أكثر من  500مقاتل
من تنظيم داعش كانوا انس�حبوا من س�وريا إثر
الرضبات الجوية الروسية».
وأش�ار املتح�د ُ
ِّث إىل أن الطائ�رات الت�ي تق�ل
اإلرهابيني من س�وريا وصلت إىل عدن يف السادس
عشر من الش�هر الجاري ،وقد تم تقس�يمهم إىل
مجموع�ات ف�ور وصولوهم ملب�ارشة املهام التي
أوكلوا بها.
وأض�اف املتح�دث أن املعلومات الت�ي توفرت
لدى املخابرات تقول إن عملية نقل عنارص داعش
من سوريا سوف تستمر خالل الفرتة القادمة.
وق�د حصلت ص�دى املسيرة على معلومات
متطابق�ة م�ن مص�ادر جنوبي�ة تؤك�د وص�ول
عن�ارص داعش عرب عدة طائ�رات إىل مطار عدن،
مشيرة إىل أن القاعدة وداعش تعززان سلطتهما
يف عدن بش�كل كبري ضمن عملية التسليم الكبرية
التي تقيض بتمكني داعش والقاعدة من الجنوب.
ويرى مراقبون أن استقدام دول العدوان وعىل
رأس�ها الس�عودية للعنارص اإلرهابية من سوريا
والق�وات األجنبي�ة واملرتزقة من ع�دة مناطق يف
العالم كلها تأتي يف سياق فشل العدوان يف تحقيق
أهدافه.
ويف ذات الس�ياق قال ناش�طون جنوبيون إن
دول العدوان تس�عى لتحويل س�احة الجنوب إىل

محطة لتجميع العن�ارص اإلرهابية واملرتزقة من
مختل�ف دول العال�م وتجهيزه�م الس�تخدامهم
يف عملي�ات تحالف الع�دوان يف مختلف الجبهات
ملواجهة الجيش واللجان الشعبية.
ُ
تحال�ف الع�دوان أن
ب�ذات الصعي�د يح�اول
يس�تخدم ورقة اإلرهابيين واملرتزقة انطالقا ً من
الجنوب لتحقيق ما فش�لت السعودية يف تحقيقه
عس�كريا ً م�ن جان�ب ،وإعط�اء الصراع طابعا ً
مذهبياً ،مس�تغلة نقطة تحرك عن�ارص القاعدة
وداعش عىل أس�اس طائفي وبشعارات متطرفة
وممارسات وحشية بهدف خلق ردة فعل مماثلة
تحول الصراع إىل مذهبي تحقيقا ً مل�آرب النظام
الس�عودي الذي فش�ل عىل مدى أي�ام العدوان يف
تحقي�ق ذلك رغم توظيفه لرجال الدين الوهابيني
واستغالل منابر الحرم املكي.
وتعزيزا ً ملخطط س�لطات االحتالل الس�عودية
يف ع�دن بتقدي�م الجماعات اإلرهابي�ة باعتبارها
أطرافا ً يمنية وس�لطة واقعية فق�د أصد َر تنظيم
القاع�دة تعميم�ا ً بمن�ع االختلاط يف الجامعات
ومن�ع امل�رأة من ممارس�ة أيّ�ة س�لطة ،وهو ما

تعاملت معه س�لطات مليش�يات ه�ادي التابعة
لالحتالل بنوع من االمتثال الكامل.
ومنذُ اقتح�م عنارص القاعدة إح�دى الكليات
وقام�وا بإخ�راج الطلاب والطالب�ات وفرض�وا
قانونَه�م بمنع االختالط ،وه�و ما تم بالفعل منذ
عملية االقتحام إىل اليوم ،امتثلت س�لطة هادي يف
الكلية لقرار القاعدة ومنعت االختالط بني الطالب
والطالبات.
وما هو أكث ُر من ذلك فقد ش� ّكل محافظ عدن
املعّي�نّ من قبل ه�ادي امتثاال ً إلملاءات إمَ ا َراتية
مجلسا ً سمّ اه «مجلس حكماء عدن» يوم السبت
امل�ايض مكونا ً من  25ش�خصية خلت جَ ميعا ً من
اسم أية ممثلة عن النساء.
واعتبرت جميلة عيل رجاء وهي عضو مؤتمر
الحوار وسفرية سابقة أن خطوة تشكيل مجلس
حكم�اء ع�دن وخلو املجل�س من أي�ة ممثلة عن
النساء ،مؤرش غري طيب.
حيث كتبت قائلة« :مجلس حكماء بدون حتى
حكيم�ة واحدة؟؟؟ مؤرش غري طي�ب رغم وجود

نساء من عدن يمتلكنها ..أي الحكمة!».
ويف�رض عن�ارص القاع�دة قوانينهم بش�كل
ملم�وس يف ع�دن وش�ملت تل�ك القوانين إل�زام
أصحاب املحلات التجارية بطالء أب�واب املحالت
بالل�ون األخرض وح�ددت مواعي َد لفت�ح املحالت
وإغالقه�ا وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك
بمباركة من وإرشاف سلطات االحتالل.
وبينما تقدم س�لطات االحتالل عنارص داعش
والقاعدة باعتباره�ا مكونات يمنية وترفع عنها
صف�ة «اإلرهاب» ،حيث أعلنت قن�اة العربية قبل
أيام َ
فش�ـ َل املفاوضات إلخ�راج داعش والقاعدة
من عدن ورفضهما تس�ليم  53عربة مدرعة دون
أن توض�حَ م�ن تم من�ح العن�ارص اإلرهابية تلك
العرب�ات التابع�ة لق�وات االحتالل ،لك�ن النظا َم
الس�عودي أراد م�ن ه�ذه الخطوة من�حَ اعرتاف
بس�لطة ووجود الجماع�ات اإلرهابي�ة ولم تكن
ج�اد ًة يف مفاوض�ات إخراجه�ا أصلاً وإال مل�اذا
تتح�اور حكوم�ة ه�ادي م�ع داع�ش والقاعدة
وتمتث�ل ألوامر الري�اض بعرقلة أي�ة مفاوضات

للحل السيايس يف الـيَـمَ ـن؟؟.
ويف إط�ار التناقض الذي تدي�ره الرياض تارة
باالعتراف بوج�ود القاع�دة وداع�ش وأخ�رى
بالتقلي�ل من حج�م إرهاب تل�ك الجماعات نفى
محم�د األمري ال�ذي عيّنه هادي مدي�را ً ألمن عدن
وجود الجماعات اإلرهابية.
وق�ال يف ترصيح�ات صحفي�ة إن هن�اك
أ َ ْش َ
�خــاصا ً له�م نش�ا ٌ
ط متط�رف ولك�ن ليس
بالص�ورة الت�ي يت�م تصوي ُره�م بها ،متناس�يا ً
تفاو َ
ُض حكومته املع َلن مع القاعدة وداعش.
أمنيا ً لم يعد أحد ينكر عمليات القتل والخطف
واالغتي�االت الت�ي تج�ري بصورة يمني�ة وتطال
مواطنني وناشطني وقيادات يف الحراك الجنوبي.
وقد ش�هدت عدن يوم االثنين املايض عمليتي
ً
سابقة يف عدن التي سبق وشهدت
اغتيال لم تمثل
عملي�ات اغتي�ال وصل أحيانا ً عدده�ا يف اليوم إىل
ثالث عمليات وأحيانا ً إىل أربع.
حيث قام مس�لحون تابع�ون لتنظيم القاعدة
بإطالق الرصاص عىل الناش�ط الس�يايس صالح
دجران يف مدينة عدن وأردوه قتيالً عىل الفور.
بالتزام�ن كان مس�لحون آخ�رون يتبع�ون
تنظيم القاع�دة يقومون بعملي�ة اغتيال مماثلة
طالت ناش�طا ً يف عدن يُدع�ى أنيس منصور الذي
تلقى طلقات نارية يف رأسه قضت عىل حياته.
وفيم�ا ينفي املعينّ من قب�ل هادي مديرا ً ألمن
عدن وج�ود الجماعات اإلرهابي�ة بصورة تفتقر
للمنطق وسط اعرتاف دويل بذلك غري أنه لم يفسرّ
م�ن وراء تنفيذ القوانني التي تفرضها القاعدة يف
عدن ابت�داء من تحكمها بتعيين مجلس حكماء
ع�دن إىل من�ع االختلاط وعملي�ات االغتي�االت
والهجمات املسلحة عىل املعسكرات ...إلخ.
تسير الترصيحات التي تنف�ي وجود القاعدة
وداعش يف عدن يف طريق ويسير وج�ود القاعدة
وداعش يف عدن وفرض سلطتهما عليها يف طريق
أشد وضوحاً.
فف�ي ي�وم الثالث�اء أي بع�د  24س�اعة م�ن
عمليتَ�ي االغتيال الت�ي قامت به�ا القاعدة بحق
ناش�طني قام مس�لحوها بمهاجمة نقطة تابعة
للحراك الجنوبي الذي يتواجَ ُد بخجل يف عدن.
ونق�ل موقع ع�دن الغد ع�ن أحم�د اإلدرييس
القيادي يف الحراك الجنوبي أن مسلحني مجهولني
هاجموا بالقنابل طقما ً عسكريا ً تابعا ً «للمقاومة
الجنوبية» خالل ُّ
توقفه بالقرب من مق ّر البلدية.
وأش�ار األدرييس أن الهجو َم أسفر عن َ
إصابَة
أرضار بالطقم دون وقوع خسائر يف األَرواح.
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قراءة يف املكا�سب واخل�سائر ال�سعودية بعد � 7أ�شهر من العدوان على اليمن

اإلعالم الغربي يتحدث عن انهيار وشيك لنظام آل سعود
ومخاوف أمريكية من تداعيات العدوان على النظام السعودي

 محمد الوريث:بعد ما يزي ُد عن س�بعة أشهر من العدوان
الس�عودي العاملي عىل اليمن تبدو ُك ّل النتائج
واملؤرشات عىل مختلف األصعدة ،السياس�ية
واإلنسانية والعسكرية ،يف النقيض تماما ً من
ُّ
توقعات النظام السعودي ومخططات أولياء
نعمت�ه يف واش�نطن ،وتقول ُك ّل الش�واهد يف
الواق�ع ب�أن النظ�ام الس�عودي عندما ش�ن
عدوان�ه عىل اليمن ل�م يفكر للحظ�ة واحدة
بأن مث�ل هذا التح�رك العس�كري ضد جاره
الفقري ق�د يؤثر س�لبا ً عىل اس�تقرار النظام
الس�عودي لدرجة أن يتحد َ
َّث اإلع ُ
لام العاملي
عن احتمالية سقوط نظام آل سعود وانهيار
دولتهم الطارئة يف املنطقة حتى قبل أن ّ
ينفذَ
هدف�ا ً واحدا ً من أه�داف عدوانه على اليمن
وال�ذي أطلق عليه تس�مية «عاصفة الحزم»
فهل تكون عاصفة الحزم هي املسمار األخري
يف نعش النظام السعودي؟
فم�ن الناحي�ة التكتيكية انكش�ف حجم
االرتجال والعش�وائية الت�ي يتحرك بها نظام
آل س�عود يف املنطقة عندما أشعل فتيل حرب
لم يع�د يس�تطيع إخماده�ا أ َ ْو التحكم بها،
كما لم يستطع أن يظهر ولو الحد األدنى من
الفاعلية املخابراتية عندما ظهر للعالم أجمع
عاري�ا ً بال بنك أهداف س�وى س�قوف منازل
املدنيني اآلمنني ومنش�آت ومؤسس�ات البالد
الخدمي�ة واإلداري�ة والتي بذل فيها الش�عب
اليمني ُك ّل جهوده عىل مدار عقود طويلة.
وعندم�ا ح�ذر العالم أجمع وعىل رأس�هم
الس�يد حس�ن نصر الل�ه والس�يد عبدامللك
الحوث�ي النظ�ام الس�عودي من الف�خ الذي
نصبت�ه أمريكا له�ا بتوريطه�ا يف جملة من
الح�روب م�ع دول الج�وار بغ�رض إنهاكها
وتش�تيت جهوده�ا لتك�ون ه�ي الكعك�ة
القادم�ة يف مخط�ط التحاص�ص الغرب�ي
وتوزي�ع ترك�ة الرشق األوس�ط الجدي�د ،لم
يفك�ر قادة آل س�عود بأن س�قوطها املدوي
يمك�ن أن يأتي من جاره�م الجنوبي الفقري،
ول�م يتعلم�وا م�ن تجرب�ة صدام حسين يف
الع�راق ول�م يق�رأوا يف الكتب االستراتيجية
والجيوسياس�ية فداحة أن تش�ن عدوانا ً عىل
دول�ة تربط�ك بها ح�دود مرتامي�ة األطراف
وتتداخ�ل العوام�ل الديمغرافية والسياس�ية
والديني�ة بين الش�عبني ،فتح�ول م�ا أرادت
به الس�عودية خراب لليم�ن إىل نار يف أطراف
ثوبه�ا يمكن أن يؤدي قريب�ا ً إىل انهيار كامل
لدولة آل س�عود كما بشرت صحف أمريكية
وبريطانية.

السعودية بال فاعلية في
الساحة الجنوبية اليمنية

وبعد سبعة أشهر من العدوان عىل اليمن
نحاول أن نقرأ ماذا حققت الس�عودية حتى
اآلن ،أم�ا يف الجن�وب فق�د اعترف املبعوث
األمم�ي إس�ماعيل ول�د الش�يخ يف إحاطته
األخيرة ملجل�س األم�ن ب�أن الراب�ح األكرب
م�ن الوضع الي�وم يف اليمن ه�و الجماعات
اإلجرامي�ة «والت�ي أصبح�ت أكث�ر حضورا ً
وتس�ليحا ً يف ظ�ل غي�اب الحام�ل الوطن�ي
باملحافظ�ات الجنوبي�ة التي تش�هد أجزاء
منها احتالال ً يعمق جراح�ات أبناء الجنوب
ويضرب حالة غري مس�بوقة م�ن الفوىض
األمني�ة وانتش�ار االغتي�االت والتصفي�ات
العرقي�ة واملناطقي�ة وغي�اب الخدم�ات
الكامل ،وهو األمر الذي س�بق وحذرت منه
قيادة الثورة يف وقت مبكر جدا ً وقبل بدأ هذا

السعودية في خطر!

العدوان حتى ،وأعلنت قناة العربية الناطقة
باس�م الع�دوان يف وق�ت س�ابق م�ن ه�ذا
األس�بوع عن فش�ل مفاوضات م�ع تنظيم
القاعدة وداعش لالنس�حاب م�ن محافظة
عدن ،وال�ذي يؤكد صوابية ط�رح املكونات
الثوري�ة ويض�ع بع�ض مكون�ات الجنوب
ودول العال�م ومؤسس�ات املجتم�ع ال�دويل
أم�ام تح ٍّد حقيق�ي وهو االعتراف بالخطأ
الفادح يف تأييد الحماقة الس�عودية يف اليمن
والتي أفض�ت إىل خدمة الجماعات املتطرفة
واإلقرار بصوابية تحرك القوى الثورية.
فامل�كال الي�وم تخض�ع بش�كل كام�ل
لس�يطرة عن�ارص تنظي�م القاع�دة يف حني
تس�يطر هذه الجماع�ات عىل أغل�ب أجزاء
محافظت�ي أبين ولح�ج ،يف حين كش�فت
ع�ن حضورها الق�وي مؤخ�را ً يف محافظة
ع�دن بسلس�لة م�ن العملي�ات االنتحارية
اس�تهدفت فيها مقر قوات االحتالل وفندقا ً
كان يس�تخدم كمق�ر لحكوم�ة مرتزق�ة
الرياض وال�ذي أدى ب�دوره إىل هروب خالد
بح�اح ومن مع�ه من ع�دن وإجلاء جنود
االحتلال اإلماراتي والس�عودية إال من قلة
قليلة واس�تبدالهم بجنود أكث�ر رخصاً ،من
الس�ودان وتواتر أنباء عن مساعي سعودية
حثيثة الس�تئجار مرتزقة من دول أخرى إىل
املحافظة التي انفرط العقد فيها بعد خروج
الجي�ش واللجان الش�عبية ،وه�روب بحاح
وتعذر مزاولته ألية مهام سلطوية يف عدن..
صفع�ة جديدة للنظام الس�عودية تعيده إىل
مرب�ع الصف�ر يف عدوانه على اليمن فكيف
تواج�ه الس�عودية الي�وم دول العال�م بع�د
سبعة أش�هر متواصلة من عدوان لم تشهد
ل�ه البرشية نظيرا ً نفذت فيها م�ا يزيد عن
 40ألف غارة جوي�ة وهو أكرب عدد للغارات
منذ الحرب العاملية الثانية بحسب «صحيفة
الغاردي�ان الربيطانية» ،ورغم هذا فش�لت
حت�ى بإع�ادة املرتزق�ة املقيمين يف فنادق
الرياض إىل أقىص مدن اليمن الجنوبية.

الشمال اليمني يحرج العدوان

ويف املحافظ�ات الش�مالية اليمنية ليس
الوض�ع بح�ال أفض�ل بالنس�بة للع�دوان
الس�عودي ال�ذي خط�ط له�ذا الع�دوان أن
يقتصر على  15يوما ً الحتلال صنعاء ويف
الي�وم  15بعد الـ  200لم يس�تطع أن يثب َِّت
أقدامه عىل مستوى رشيطه الحدودي ،ففي
محافظ�ة تع�ز فش�لت مح�اوالت العدوان
احتلال مديريات ذباب وباب املندب واملخاء
الس�احلية واملرشفة عىل مضيق باب املندب
االستراتيجي وع�ادت ق�وات االحتالل تجر
أذي�ال الخيب�ة والهزيم�ة بع�د أن كبّده�م
الجي�ش اليمني واللجان الش�عبية خس�ائر
فادح�ة يف األرواح والعتاد ،كما أثبت الجيش
اليمني واللجان الش�عبية ج�دارة منقطعة
على املس�توى التكتيك�ي واالس�تخباراتي
حي�ث اس�تطاعت الق�وة الصاروخي�ة
اس�تهداف ثلاث بارج�ات تابع�ة لبحري�ة
العدوان بعد س�بعة أش�هر وتدمريها بشكل
ش�به كامل ،وهي عملي�ات نوعية تقلب ُك ّل
موازين املعركة ،حيث أ َ ْ
صبَح حلفاء العدوان
مس�تهدفني يف البر والبحر والج�و ،كما أن
الصبر االستراتيجي والت�درج املرحلي يف
التصعيد العس�كري من قبل الجانب اليمني
يعري فشل العدوان بش�كل مؤلم ،وكان قد
تش�دق املتحدث باس�م العدوان على اليمن
املدع�و عسيري بتدمير ق�درات الجي�ش

وتعج�ل من انهي�ار جبهته الداخلية س�واء
يف العمق الس�عودي أ َ ْو يف جبه�ات املواجهة
يف الداخل اليمني ،أما عىل الصعيد الش�عبي
فيظهر الش�عب اليمني حالة تكاتف فريدة
م�ن نوعه�ا وصم�ودا ً نوعي�ا ً يف مواجه�ة
العدوان ،وتس�تمر قوافل الك�رم والوقفات
القبَلي�ة الش�عبية يف مختل�ف املناطق دعما ً
للجي�ش واللج�ان الش�عبية ،كم�ا يخ�رج
اليمني�ون يف مظاه�رات بش�كل أس�بوعي
بإع�داد ضخم�ة تؤك�د صموده�م يف وج�ه
الحصار وتصديهم للعدوان بكل أشكاله.

انعكاسات العدوان على
اليمن في الداخل السعودي

اليمني الصاروخية يف حني تكش�ف له األيام
يف ُك ّل ي�وم مفاجأة جديدة ،إما عرب صاروخ
بالس�تي أ َ ْو نقل املعرك�ة إىل بُعد جدي ،كما
ح�دث عندما رصح مصدر عس�كري يمني
ب�أن البارجات املعادي�ة يف املي�اه اإلقليمية
اليمني�ة جميعه�ا أه�داف محتمل�ة لق�وة
الجيش الصاروخية.
ويف مدين�ة تع�ز ال يختل�ف حال الفش�ل
الس�عودي حي�ث تقوقع�ت الجماع�ات
املس�لحة املدعومة من الري�اض إىل مربعات
جغرافي�ة صغيرة ويفرض عليه�ا الجيش
واللج�ان الش�عبية حص�ارا ً مطبق�ا ً ضمن
تق�دم كبير ونوعي ت�م تحقيق�ه مؤخرا ً يف
املحافظة ،كما تتزايد حاالت الرصاع الداخيل
بني األط�راف املدعومة من الرياض وآخرها
م�ا ح�دث بين جماع�ة «حم�اة العقيدة»
املتطرفة ومليش�يات حمود املخلايف والتي
بلغت حَ ـ َّد االشتباكات املسلحة وسقط عىل
إثرها قتلى وجرحى وتم القبض عىل أرسى
من الجانبني ،وتتفاق�م حالة الخالفات عىل
الصعي�د امليدان�ي أ َ ْو الس�يايس يف تحال�ف
الع�دوان س�واء بني خال�د بح�اح وعبدربه
ه�ادي أ َ ْو بين اإلصلاح وبع�ض فصائ�ل
الحراك أ َ ْو بني القاعدة واملرتزقة وتهدد هذه
الخالفات بانهيار وشيك لهذا الحلف املشبوه
والذي ال يربط بينه إال املال السعودي.
وكل ه�ذا يف ظل تماس�ك وثب�ات واقبال
كبير م�ن قب�ل أبن�اء الش�عب اليمني عىل
جبهات القتال ورفد الخيارات االسرتاتيجية
والتص�دي للعدوان بكل أش�كاله عس�كريا ً
وإعالميا ً وثقافيا ً وأمنيا ً وتوعويا ً وإنسانياً.
ويف مأرب فش�لت الس�عودية مرة أخرى
بع�د ادعاءات بحس�م املعركة يف  24س�اعة
والزحف باتجاه العاصم�ة اليمنية صنعاء،
وبع�د مرور  60يوما ً من ه�ذه الترصيحات
تج�د الس�عودية نفس�ها غارق�ة يف أودي�ة
مأرب تحت كماشة الجيش اليمني واللجان
الش�عبية رغ�م االختلاف الجوه�ري يف
إمكانات ُك ّل ط�رف والغطاء الجوي املكثف
وال�ذي اس�تخدم قناب�ل كيماوي�ة محرمة
دولي�ا ً دون ج�دوى ،ول�م تس�تطع ق�وات
االحتلال واملرتزق�ة معها م�ن الوصول إىل
مديري�ة رصواح خلال  60يوم�ا ً ومئ�ات
املح�اوالت الفاش�لة للتقدم فكي�ف يصدق
عاقل أن تص�ل هذه القوات إىل صنعاء وهي
الت�ي تعاني م�ن أرشس حرب اس�تنزاف يف
مواجهة شعب كامل يمد الجبهات بالرجال

واملال والسلاح يف معركة مصريية بالنسبة
له تنتهي إما بالحرية أ َ ْو االستعباد؟
ويخسر النظ�ام الس�عودي يف ُك ّل ي�وم
عددا ً من جنوده يف جبه�ات جيزان ونجران
وعسير عىل وق�ع عمليات نوعي�ة للجيش
اليمني واللجان الشعبية تفيض إىل السيطرة
اليمنية الكاملة عىل مناطق واسعة يف عمق
جيزان وعسير بالذات كالربوع�ة والخوبة
وتفري�غ الحدود اليمنية الس�عودية من أي
تواج�د للجيش الس�عودي ،وتنب�ئ الوترية
املتصاعدة للعمليات يف العمق السعودية عن
احتمالية س�قوط م�دن س�عودية بالكامل
يف قبض�ة الجي�ش اليمن�ي قب�ل أن تحقق
الس�عودية بمرتزقته�ا اخرتاق�ا ً يف إح�دى
جبه�ات الداخل اليمني وهو ما قد يكون له
تداعيات فارق�ة يف املنطقة كلها ،وقد رسب
املغ�رد الس�عودي «مجتهد» ع�ن مضمون
مكاملة بني وزي�ر الخارجية األمريكي جون
كيري ووزير الدف�اع الس�عودي محمد بن
سلمان ،ينصح األول فيها النظام السعودي
بالقبول بالحلول السياس�ية ويكش�ف عن
امكاني�ة الجيش اليمني واللجان الش�عبية
إح�كام س�يطرتهم عىل جي�زان ،وهو األمر
ال�ذي ق�د ي�ؤدي إىل تداعي�ات خطيرة عىل
اململكة ككل.

زمام األمر ما زال في
قبضة الجانب اليمني

وبع�د س�بعة أش�هر م�ن الع�دوان عىل
اليم�ن يس�هل اس�تقراء فش�ل الس�عودية
سياس�يا ً وتح�ول بع�ض املواق�ف الدولية
حول األح�داث يف اليم�ن كترصيحات وزير
الخارجي�ة الربيطان�ي املفاجئ�ة بضرورة
احترام مرجعي�ة اتف�اق الس�لم والرشاكة
يف املفاوض�ات القادمة كذل�ك الترصيحات
الروس�ية الواضحة ب�أن تنفيذ قرار مجلس
األم�ن  2216يف هيئت�ه الحالية مس�تحيل،
وكل ه�ذا يتف�ق م�ع الط�رح اليمن�ي منذ
البداي�ة ،كم�ا تتضاع�ف الضغ�وط على
الس�عودية حقوقي�ا ً وقانوني�ا ً وإعالمي�ا ً
ج�راء ارتكابها جرائم حرب بش�عة صعبت
من مهم�ة تجاهلها أ َ ْو التغطي�ة عليها من
قب�ل الدول الغربي�ة ،وفوق ُك ّل م�ا زال عىل
الصعي�د العس�كري واألمن�ي اليمنيون هم
من يمسكون بزمام األمر ،مغرقني العدو يف
حرب تكتيكية تس�تنزف قدراته وإمكانيته

ولم يكن فش�ل الس�عودية عىل مستوى
اليمن فقط ففي حسابات الربح والخسارة
يعترب النظام الس�عودي قد أقدم عىل عملية
انتحاري�ة ب�كل املقايي�س ،فربغ�م الثب�ات
الشعبي والتفوق العسكري للجانب اليمني،
تظه�ر يف الس�عودية م�ؤرشات خطيرة قد
تفيض إىل انهيار كامل لنظام آل سعود.
فعلى املس�توى االقتص�ادي تتع�رض
الس�عودية ألكبر عملية حل�ب وامتصاص
ملقدراتها من قبل ُك ّل دول العالم س�واء عرب
صفق�ات سلاح باهظ�ة أ َ ْو رشاء املواق�ف
وإقن�اع الحلف�اء باالس�تمرار يف الع�دوان
والتغطي�ة علي�ه أ َ ْو م�ن ناحي�ة تكالي�ف
الح�رب املكلفة جدا ً من اس�تئجار الجيوش
والبارج�ات واألقمار الصناعية وغريها ،ويف
ظل انخفاض مطرد ألس�عار النفط وركود
االقتصاد العامل�ي أ َ ْ
صبَح النظام الس�عودي
وه�و أغنى األنظم�ة يف العالم الي�وم مهددا
باإلفالس ،حس�ب ترصيحات صندوق النقد
الدويل.
وبحس�ب تقديرات صن�دوق النقد الدويل
ف�إن االحتياط�ات النقدية ل�دى اململكة قد
تكف�ي بال�كاد لضم�ان لفترة ال تتجاوز 5
س�نوات يف ظل مستوى اإلنفاق العايل والذي
يبرش بأزمة اقتصادية سعودية خانقة وهو
األمر الذي كان غري محتمل عىل اإلطالق قبل
تورطهم يف معركة خارسة يف اليمن.
كما تتزاي�د حالة االنش�قاق الداخيل بني
أجنحة آل س�عود والتي وصلت حد الرتاشق
بالتهم يف وس�ائل اإلعلام العاملي�ة ولم تعد
مج�رد ش�ائعات وتوقعات ،كم�ا أن حادثة
منى وارتف�اع التوتر بني النظام الس�عودي
وإيران والتدخل الرويس يف سوريا وانخفاض
أس�عار النف�ط والعملي�ات اإلرهابي�ة ضد
جوام�ع الش�يعة واإلس�ماعيلية يف جن�وب
ورشق اململكة وبالطبع العدوان الس�عودي
على اليمن جميعها م�ؤرشات لقرب انهيار
النظام السعودي حسب الصحافة الغربية.
ونشرت صحيف�ة الواش�نطن بوس�ت
ومجل�ة الفوري�ن بوليسي وقن�اة الح�رة
وجميعه�ا وس�ائل إعلام أمريكي�ة ع�ن
رضورة أن تقلق أمريكا من احتمال وش�يك
النهي�ار النظ�ام الس�عودي لذات األس�باب
الس�ابقة| ،كما نرشت صحيفتا والجارديان
واالندبندنت الربيطانيتان تقارير تحمل ذات
املضمون والذي يكش�ف عن مخاوف غربية
حقيقية من انهيار النظام السعودي وليس
اليمني كما كان متوقعاً.
وله�ذا حان وقت أن نطرق تس�اؤال ً جادا ً
وه�و :هل يك�ون الع�دوان الس�عودي عىل
اليمن هو الرمق األخري يف عمر هذا النظام؟
واأليام كفيلة بأن تجيب عىل ذلك.
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دعوا العمالء �إىل العودة لوعيهم وت�صويب مواقفهم

أبناء محافظة تعز يؤكدون وقوفهم ضد العدوان ومرتزقته
 -خاص:

عُ قد يوم أمس األربعاء ،بصنعاء مؤتم ُر الثبات
الوطن�ي ألبن�اء محافظة تع�ز ملواجه�ة العدوان
واإلره�اب تح�ت ش�عار «مع�ا ً ملواجه�ة العدوان
السعودي وأدواته» ،بحضور رئيس اللجنة الثورية
العلي�ا محم�د عيل الحوث�ي ومدير مكتب رئاس�ة
الجمهوري�ة محم�ود الجنيد وعدد من املس�ؤولني
مدنيني وعسكريني.
ويهدف املؤتم ُر بمش�اركة نُخب�ة من املفكرين
واملثقفين والعلماء واملش�ايخ والوجهاء من أبناء
َ
ومس�اهمة أبن�اء املحافظة يف
تعز ،إىل تعزيز دور
مواجَ ه�ة العدوان واالحتالل الس�عودي وحلفائهم
وأدواته�م اإلجرامي�ة على الش�عب الـيَـمَ ـن�ي
واس�تنهاض وتفعيل جُ هد املجتمع املحيل وتعبئته
وحش�د طاقات�ه وإمكانيات�ه وم�وارده البرشي�ة
واملادي�ة لتحري�ر وإنق�اذ مدين�ة تعز م�ن أدوات
ومرتزقة العدوان وعصاباته اإلجرامية.
كم�ا يه�دف إىل تعزيز الوَح�دة الوطنية واألمن
والس�لم والتضامُ�ن املجتمع�ي وحماية النس�يج
االجتماع�ي والهوي�ة الـيَـمَ ـني�ة الجامع�ة م�ن
التصدُّع والتمزق الذي يسعى إليه العدوا ُن وتوحيد
املوقف يف التعاطي مع اس�تهداف العدوان وأدواته
للمواطنني ومقدرات البلد.
وأكد عبده الجندي ،يف كلمة اللجنة التحضريية،
أن املؤتمر ينعق ُد يف ظل ظروف اس�تثنائية تمر بها
البالد جراء العدوان الس�عودي الغاش�م والحصار
الجائر ..مشريا ً إىل أن الـيَـمَ ـنيني يواجهون عدوانا ً
متعدد الجنس�يات والديانات والصواريخ والقنابل
التي تنهمر عليهم يوميا منذ ثمانية أشهر.
ودع�ا الجندي الس�لطات الس�عودية إىل تغيري
سياس�اتها يف الـيَـمَ ـ�ن من خلال لقائها بكافة
األط�راف السياس�ية يف الـيَـمَ ـ�ن ودع�م أي�ة
جه�ود دولية داعية للسلام ..الفتا ً إىل أن الش�عب
الـيَـمَ ـني متعوّد عىل الجوع ولديه مناعة من ُ
ك ّل
يشء وليس لدى أبناء الـيَـمَ ـن ما يخرسونه.
واختتم الجندي كلمته بالقول «أقول «ملقاومة
تعز» إنن�ا أبناء تعز من وجهاء ومش�ايخ وعلماء
ومفكري�ن ومثقفين نس�اند الجي�ش واللج�ان
الش�عبية؛ ألنهم يدافعون عن الوطن ضد العدوان،
وال فرق عندنا بني زيدي وال ش�افعي ،فكلنا إخوة

متساوون يف الحقوق والواجبات».
فيما ألقي�ت كلمات عن العلم�اء ألقاها مفتي
محافظة تعز العالمة سهل بن عقيل وعن الشباب
للدكت�ور عرف�ات الرميمة وع�ن امل�رأة للدكتورة
نجيبة مطه�ر وعن مجلس تضامن مش�ايخ تعز
َ
رفض
ألقاه�ا نبيل الس�فياني ،أك�دت يف مجملها
أبن�اء محافظ�ة تعز للعدوان الس�عودي الغاش�م
ورضورة توحي�د املواقف وحش�د الهم�م إلحباط
مخططات قوى العدوان ومرتزقتهم.
كم�ا أك�دوا أن أبن�ا َء محافظ�ة تع�ز بمختلف
رشائحهم ومكوناتهم املجتمعية يساندون الجيش
واللجان الش�عبية يف مواجهة الع�دوان ومرتزقته،

كم�ا س�يُعيدون ملدين�ة تع�ز جوه َره�ا النض�ايل
والثقايف والحضاري والتأريخي.
َ
محافظة تعز وأبناءَها الوطنيني
وأشاروا إىل أن
َّ
الش�ـ َرفاء س�يتم ّكنون ،بوعيه�م الوطن�ي ،م�ن
إحباط ق�وى الع�دوان ومخططاته�ا اإلجرامية..
الفتني إىل أن هذا املؤتمر يعد فاتحة لتوحيد الجهود
ملقاوم�ة الع�دوان ودحر العمالء الذي�ن جعلوا من
تعز بال ُهوية وطنية.
وأش�اد املتحدثون بصمود الش�عب الـيَـمَ ـني
خالل ثمانية أش�هر من العدوان الغاشم عىل البالد
وال�ذي أثبت أن ق�وة اإلنس�ان الـيَـمَ ـن�ي املؤمن
الثائ�ر املتمرد على الظل�م واالس�تبداد والخنوع،

أقوى م�ن الطائرات والصواري�خ والقنابل الذكية
التي تفتك بالـيَـمَ ـنيني األبرياء.
ُ
الكلمات جُ هُ �و َد أبطال الجيش واللجان
وحيّت
الش�عبية وصموده�م يف وج�ه الع�دوان الغاش�م
وال�ذي تج� ّرد م�ن ُ
ك ّل معان�ي اإلنس�انية بقتل�ه
األطف�ال والنس�اء والش�يوخ فضالً ع�ن التصدر
ألدوات العدوان اإلجرامية يف مختلف الجبهات.
ودعوا املغ ّرر به�م إىل العودة لوعيهم وتصويب
مواقفه�م؛ ألن الحق�د والكراهي�ة ال م�كان له يف
الحياة ،والعيش تحت س�ماء الوطن متساوون يف
الحقوق والواجبات ..مؤكدين رضورة استش�عار
الجمي�ع للمس�ؤولية امللق�اة على عواتقه�م يف

التعايش السلمي والتآخي وبذل الطاقات والجهود
للوق�وف صف�ا ً واح�دا ً يف وج�ه العدوان الغاش�م
والحصار الجائر.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر ،رفض املشاركني
القاط�ع للع�دوان وإدانته وتجريم�ه والتصدّي له
بكل السبل والوسائل واعتبار ما يقوم به منارصو
الع�دوان باملحافظ�ة أعم�اال ً تخريبي�ة إرهابي�ة
وامتدادا ً للعدوان وجز ًء ال يتجزأ منه.
وش�دد البيان عىل رضورة تعزيز دور محافظة
تع�ز يف مواجه�ة ع�دوان واحتلال آل س�عود
وحلفائه�م وأدواته�م اإلجرامي�ة على الش�عب
الـيَـمَ ـن�ي يف مختل�ف الصعُ �د وكل الجبه�ات يف
س�ياق تكاميل مع مجمل جهود املواجهة الوطنية
العامة ..مشريا ً إىل أهمية استنهاض وتفعيل جُ هد
املجتمع املحيل وحش�د طاقات�ه وإمكاناته املادية
وم�وارده البرشي�ة إلنق�اذ مدينة تعز م�ن أدوات
ومرتزق�ة الع�دوان وعصابات�ه اإلجرامية وتأمني
كافة مديريات املحافظ�ة ومنافذها من التخريب
والغ�زو واالحتلال بالوق�وف إىل جان�ب الجي�ش
واألمن واللجان الشعبية.
ودعا إىل تعزيز الوَحدة الوطنية واألمن والس�لم
والتضامن املجتمعي وحماية النس�يج االجتماعي
والهُ وية الـيَـمَ ـنية الجامعة من التصدع والتمزق
الذي يس�عى إليه العدوان وتحديد وتوحيد املوقف
وأس�لوب التعاطي مع اس�تهداف العدوان وأدواته
لبيوت املواطنني والقيادات الوطنية بما يضع حدا ً
نهائيا ً ألعمالهم اإلجرامية.
ولفت البي�ا ُن إىل رضورة دعم وإغاثة النازحني
جراء الحرب العدوانية الظاملة وتأمني كافة وسائل
ُ
وسبُــل اإليواء والرعاية وتوفري الظروف املعيشية
املناس�بة لهم ودعم ومس�اندة الجبهة السياسية
والقانوني�ة والقضائي�ة على الصعي�د الخارجي
واإلعلان عن تش�كيل تكتل حُ ُقوق�ي يُعنَى برصد
وتوثي�ق جرائم القت�ل الوحيش والتدمير املمنهج
وصوال ً إىل محاكمة الجناة أمام املحاكم الـيَـمَ ـنية
والدولية وإلزام العدو بوقف حربه ورفع حصاره.
وح�ث املجتمع�ون على اعتم�اد آلي�ة تمثيلية
وتنفيذية ملخرجاته وتنس�يقية للجهود املجتمعية
يف خدم�ةِ املحافظ�ة والش�عب والوط�ن وتخويل
رئاس�ةِ املؤتم�ر بتش�كيل اللجان الالزم�ة وإقرار
جبهة وطنية ملقاومة العدوان ومرتزقته.

تفاعل �شعبي كبري يف خمتلف املحافظات..

وثيقة الشرف القبلية ..عنوان صمود اليمنيين في وجه العدوان
 -خاص:

من َ
أهــ ِّم األ َ ْهــدَاف لبنود هذه الوثيقة توحي ُد
ال�رأي والكلم�ة والتوج�ه َ
القبَـلي ّ إزا َء الع�دوان
وكيفي�ة صده ودح�ر رشوره والوق�وف بكل قوة
وثبات يف حماية الشعب ومقدراته وضمان ترسيخ
األمن واألمان واالس�تقرار واستتباب الحياة اآلمنة
واملستقرة.
وثيق�ة َّ
ُ
الش�ـ َرف َ
القبَـليّ�ة حظي�ت بإجم�اع
وإقب�ال مكونات املجتمع املحيل يف عموم مديريات
وعُ � َزل ومناط�ق الـيَـمَ ـ�ن ،كم�ا أن التفاعل مع
الحمل�ة يعكس الح�سَّ الوطن�ي ال�ذي يتمت ُع به
َ
وحرصهم عىل املش�اركة
أبن�اء الـيَـمَ ـن ووعيَهم
بفعالي�ة مع مختلف أبناء القبائل ،بما من ش�أنه
الحفاظ عىل الوطن وأمنه استقراره.

البيضاء ..إحياء روح األخوة

ّ
دش�ن محاف ُ
ظ البيضاء علي محمد املنصوري
الحمل�ة املليوني�ة للتوقي�ع على وثيقة َّ
الش�ـ َرف
َ
القبَـليّة وسط حضور جماهريي ملشايخ ووجهاء
وأعيان املحافظة.
وأكد املحاف�ظ رضور َة تفاعل أبن�اء املحافظة
مع الوثيقة؛ ملا لها من أهمية يف إحياء روح األخوّة
والتالحم والتكاتف.
ُ
ته�دف إىل تعزيز وتأصيل
ولف�ت إىل أن الوثيقة
دور القبيلة يف التصدّي لكل محاوالت املعتدين عىل
البلاد والدفع بدورها اإليجابي يف تس�يري ش�ؤون
املجتمع يف مختل�ف نواحي الحياة ،وكذا ّ
تؤس�س
لعمل موحد وحضاري ،وبما من ش�أنها النهوض
بدور القبيلة وتعزيز قيَم التعاون.
وأثن�اء التوقيع أ ّكد عد ٌد م�ن العلماء والوجهاء
واملش�ايخ تأييدَه�م للوثيق�ة ..مشيرين إىل أن
الوثيق�ة تعم� ُل على توحي�د الصف�وف وجمْ �ع
الكلم�ة ول� ّم ش�مل القبائ�ل يف مواجه�ة العدوان

ُ
وتماسك املجتمع واملبادئ والقيم
وتعزيز وش�ائج
االجتماعية املثىل.

إب ..تأييد وإجماع

ُ
فعالي�ات الحمل�ة
وتواصل�ت بمحافظ�ة اب
املليونية للتوقيع عىل وثيقة َّ
الش�ـ َرف َ
القبَـليّة من
قبَ�ل مختلف الش�خصيات االجتماعي�ة واملثقفني
واألدب�اء واألكاديميين وق�ادات ال�رأي وأعض�اء
املجال�س املحلي�ة ومس�ئويل الس�لطة املحلي�ة
باملحافظة واملديريات واألحزاب واملنظمات املدنية
والجماهريية.
ودش�نت يف مديريتي يري�م والرضمة ،فعاليات
الحملة ،وسط مشاركة كبرية من أبناء املديريتني،
الذي�ن أك�دوا تأييده�م للوثيقة ..مشيرين إىل أن
وثيقة َّ
الش�ـ َرف َ
َ
القبَـليّة حظي�ت بإجماع وإقبال
مكون�ات املجتم�ع املحلي يف عم�وم مديري�ات
وعُ � َزل ومناطق املحافظة ويف مقدمتهم املش�ايخ
والوجهاء واألعيان والشخصيات االعتبارية.

عمران ..تواصل واستمرار

ويف محافظ�ة عم�ران ،تواصل�ت بمختل�ف
مناط�ق مديري�ات املحافظ�ة فعالي�ات الحمل�ة
املليوني�ة للتوقي�ع عىل وثيق�ة َّ
الش�ـ َرف َ
القبَـليّة
لرتسيخ دعائم املبادئ والثوابت الوطنية ومواجهة
العدوان.
وتواصلت بمديرية ثلا فعاليات الحملة ..وأكد
ُ
مش�ايخ وأبناء املديرية أهمي ََّة الوثيقة يف ترس�يخ
املب�ادئ والثواب�ت الوطني�ة والدف�اع ع�ن الوطن
ومقدرات�ه وص�د العدوان الغاش�م ال�ذي تقوم به
السعودية عىل الـيَـمَ ـن.
كم�ا تواصل�ت بمختل�ف مديري�ات محافظة
املحويت فعاليات حملة َّ
الشـ َرف املليونية للتوقيع
عىل وثيقة َّ
الش�ـ َرف َ
القبَـليّة ،حي�ث يتوافد أبناء
محافظ�ة املحويت يف تظاه�رات جماهريية كبرية

يف ُ
ك ّل املديريات والعزل والقرى يوميا ً للتوقيع هذه
الوثيق�ة الهادفة توحي�د الص�ف املجتمعي ألبناء
الـيَـمَ ـن يف مواجهة العدوان الس�عودي الغاش�م
ورف�ض املهادن�ة ملن�ارصي العدوان م�ن العمالء
واملأجوري�ن واملرتزقة الذين تنازلوا عن ضمائرهم
وأعراضهم بحفنات من املال املدنس.
وأك�د وجه�اء محافظ�ة املحوي�ت إجماعَ ه�م
عىل هذه الوثيق�ة العُ رفية الهام�ة؛ كون توقيعها
ً
ً
حي�ة وقوية ل�دول وش�عوب العالم
رس�الة
يمثل
وألعداء الـيَـمَ ـن واألمة من األمريكان والصهاينة
وأذنابه�م من آل س�عود وعمالئه�م يف الداخل بأن
الش�عب الـيَـمَ ـني ش�عبٌ
عيص يأب�ى الضيم وال
ٌّ
يعرف ش�هيقا ً غري استنش�اق ه�واء اإليمان بالله
والعزة والكرامة وأن زفري هذا الشعب شديد البأس
إذا اش�تد الضراب وإنما يس�بق الب�أس اليماني
حكمة يمانية.

صنعاء ..دعم وقوافل مستمرة

وجددت قبائ�ل محافظة صنعاء العهد والوفاء
للوطن والش�عب ..مؤكدين أن العدوان الس�عودي
ً
ل�ن يزيدهم إال إرصارا ً وثبات�ا ً
وصالبة يف مواجهته
مهما زاد هسترييا الغارات ووحشية العدو.
وأش�ار أبن�اء ووجه�اء ومش�ايخ مديري�ات
محافظ�ة صنع�اء إىل أن وثيقة َّ
الش�ـ َرف القبيلة
ّ
تجس�د روح التالح�م واإلخاء وتع� ّزز من تضامن
املجتم�ع ووح�دة الص�ف س�يما والوط�ن يمُــ ُّر
بظروف تستدعي من أبناء الشعب توحيد كلمتهم
ملواجهة التحديات واملخاطر.
َ
كافة القبائل يف عم�وم املحافظات عىل
وحث�وا
الوقوف إىل جانب أبطال الجيش واللجان الش�عبية
وتقديم مزي ٍد من الدع�م والقوافل إىل كافة مواقع
َّ
والش�ـ َرف والبطولة لدح�ر املحتلني والغزاة
العزة
والعمالء واملرتزقة.
ولفت أبن�ا ُء محافظ�ة صنع�اء إىل أن التوقي َع
عىل الوثيقة تعد أوىل الرس�ائل الت�ي تبعثها قبائل

للـيَـمَ ـ�ن للنظ�ام الس�عودي وم�ن تحالف معه
يف عدوانهم على الـيَـمَ ـن ..مشيرين إىل أن أبنا َء
الـيَـمَ ـ�ن س�يدحرون الغ�زاة ومرتزقته�م مهما
كانت التحديات واملؤامرات التي تحاك ضدهم.

أمانة العاصمة ..تضحية واستعداد

مديرية بني الحارث بالعاصمة صنعاء دش�نت
املرحل�ة الثانية م�ن التوقيع عىل وثيقة َّ
الش�ـ َرف
َ
القبَـليّة.
وش�هدت مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة
صنع�اء تواف�دا ً كبيرا ً ألبن�اء ومش�ايخ ووجهاء
وقبائ�ل املديري�ة للتوقي�ع على وثيقة َّ
الش�ـ َرف
َ
القبَـليّة يف مرحلتها الثانية.
وأكد املشاركون استعدادَهم للتصدي ومواجهة
الع�دوان الظالم والغاش�م والتضحية بأنفس�هم،
وبما يملكون لدحر الغزاة وتطهري الـيَـمَ ـن منهم
ومن املرتزقة والعمالء والخونة.
كم�ا تواصل�ت يف مديري�ات باج�ل واملراوع�ة
والحجيل�ة بمحافظ�ة الحديدة فعالي�ات التوقيع
على وثيق�ة َّ
الش�ـ َرف َ
القبَـليّ�ة لرتس�يخ املبادئ
الوطنية الهادف�ة إىل توحيد توجه�ات ُ
ك ّل القبائل
الـيَـمَ ـنية ضد العدوان السعودي.
حيث احتش�د املشايخ واألعيان ورجال األعمال
واألكاديميون واملثقفون للتوقيع عىل هذه الوثيقة

الت�ي تعترب توحيدا ً لكل األطياف الـيَـمَ ـنية ،وهي
تأكي�د بأن القبائل الـيَـمَ ـنية عىل قلب رجل واحد
ضد العدوان السعودي.
واعتبر أبن�اء املديري�ات الثلاث ،أن الوثيق�ة
تشكل منعطفا ً هاما ً يف مسار القبيلة الـيَـمَ ـنية؛
كونها ّ
تؤس�س لعمل وطني منبعُ ه الوطن ويعمل
على توحيد مهام القبيل�ة االجتماعية فيما بينها،
ويف مقدم�ة تلك املهام الوقوف ضد ُ
ك ّل من تس�وّل
َ
املس�اس بأم�ن واس�تقرار الوطن ،ويف
له نفس�ه
مقدمة ذلك العدوان السعودي الغاشم ضد الشعب
الـيَـمَ ـني.

حجة يدٌ واحدة

ويف محافظة حجة دشن أبنا ُء الرشاقي الحملة
املليوني�ة للتوقي�ع عىل وثيق�ة َّ
الش�ـ َرف َ
القبَـليّة
لرتسيخ املبادئ والثوابت الوطنية.
وأكد أبن�اء الرشاقي أنهم يد واح�د يف مواجهة
الع�دوان الس�عودي وأنه�م لن يس�محوا أليٍّ كان
أن يكد َر الس�لم االجتماع�ي ويثري الفتنة بني أبناء
املجتم�ع ..مشيرين إىل أن القبيل�ة س�تبذل ُ
ك َّل
ما تس�تطيع يف س�بيل ترس�يخ األمن واالستقرار
وتعزي�ز التالحُ �م ورف�د الجبه�ات باملقاتلني ،بما
يكفل مواجهه العدوان ودحره إيمانا ً وانطالقا ً من
القيم القبيلة األصلية.

 8تقارير
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�أطفال اليمن يت�ساءلون :ملاذا يق�صفوننا؟!

العدوان السعودي األمريكي ..يوميات قتل عبثي للمدنيين
 -خاص:

العب ُ
َث السعودي األمريكي ما زال يفت ُك باملدنيني
يف معظم محافظات الجمهورية ..صعدة املحافظة
الجريح�ة ما تزال تنزف ،وغارات العدوان ال تتوقف
عن القصف ولو لس�اعة واح�دة ..مديريات صعدة
أصبح�ت موش�ا ًة بالخ�راب والدم�ار ..والقناب�ل
العنقودي�ة تتس�اقط وبش�كل مكث�ف على بعض
املديريات.
وحدَه�ا قناة املسيرة الفضائية م�ن تتنقل من
مديري�ة إىل أخ�رى لتوث�ق جرائ�م الع�دوان هن�اك
بالصوت والصورة ،لك�ن الصورة الحقيقية تخفي
واقع�ا ً مأس�اويا ً ملواطنين ذاق�وا ويلات الح�رب
والترشد.
طف�ل يتس�اءل وبم�راراة :مل�اذا يقصفونن�ا؟.
َ
َ
الحقيقي�ة يا بني،
اإلجاب�ة
املجرم�ون ال يملك�ون
الطي�ار فق�ط يتلق�ى األوام�ر ،ال ي�دري م�ن أين
تأتي�ه ،ربما من محمد بن س�لمان ،أو م�ن أوباما
أو نتنياه�و ،كلهم مش�اركون يف إبادتنا ..يف قتلنا..
يف تدمري حضارتنا ..وس�يأتي الي�وم الذي يعرتفون
أمام املأل بأنهم قد ارتكبوا مجازر ضد اإلنس�انية يف
اليمن.
يع�ود الصب�ي املفع�م باإليم�ان ليتس�اءل مرة
أخ�رى :م�اذا عملن�ا بهم ..أه�ؤالء مس�لمون ..أال
يخافون الله؟ ويصمت واأللم يعترص قلبه الجريح،
ً
إجابة مقنعة ..لكن ما
ثم يميض لس�بيله؛ ع ّله يجد
زالت األطالل وحطام منزلهم يرتآى أمام عينيه ،فلم
يعد له مسكن يأوي إليه ،وال مدرسة يتلقى تعليما ً
فيها وال مستش�فى يداوي جراحه ..فالعدوان دمر

كل يشء يف صعدة.
وإذا كان األطفال قد تش�بعوا بالكراهية للنظام
الس�عودي الحاق�د نتيج�ة جرائمه املتوحش�ة عىل
األبري�اء ،فإن النس�اء ال يتوقفن بالتضرع إىل الله
لالنتق�ام م�ن ه�ذه األرسة الظامل�ة ..يف مديري�ة
سنحان بمحافظة صنعاء امراة عجوز فقدت  3من
أبنائها ...جسمها الهزيل لم يعد يقوى عىل الحركة،
وقلبه�ا الطاهر النق�ي يتمزق لف�راق أحبتها ،إنها
تش�كو بَثَّـــها وحزنها إىل الله ،فهو الوحيد القادر
عىل االقتصاص من القتلة ومعاقبتهم.
األيام تدور رسيعاً ،ومىض أكثر من  7أشهر عىل
الع�دوان الس�عودي األمريكي عىل بالدن�ا ..طافت
طائرات آل سعود مناطق كثرية ،ولم يعُ د منطقة إال
وذاق�ت الويالت من هذا التوحش الفظيع ..اس�ألوا

عقب وقفة احتجاجية ب�صنعاء القدمية نددت بق�صف املدن الت�أريخية

العدوان السعودي األمريكي يقصف مدينة
شبام كوكبان األثرية ويدمر المجمع
الحكومي والنادي ومبنى مؤسسة المياه

 خاص:صب�اح الثالث�اء امل�ايض كان
ع�د ٌد م�ن اإلعالميين واملثقفين
والحقوقيين ينظم�ون وقف�ة
احتجاجي�ة للتندي�د باالس�تهداف
املمنه�ج لآلث�ار والتراث اليمن�ي
بمديري�ة صنع�اء القديم�ة بأمانة
العاصمة.
ويف العصر أوص�ل الع�دوان
رس�الته لليمنيين بأنه مس�تمر يف
تدمري الرتاث ،فش�ن غارات متتالية
عىل مدينة ش�بام كوكبان ألول مرة
منذ العدوان قبل سبعة أشهر.
أمة الرزاق جح�اف وكيل الهيئة
العامة للحفاظ عىل املدن التأريخية
اعتربت ان االستهداف املتكرر ملدينة
صنعاء القديم�ة واملعالم التأريخية
والحضاري�ة يف اليم�ن تع�دت
القان�ون الدويل وجمي�ع االتفاقيات
واملعاهدات الدولية.
ووجه�ت جحاف رس�الة للعالم
بما تقوم به الس�عودية من محاولة
لطمس الهوية الثقافية والحضارية
التأريخية لليمن.
وأدان البي�ان ،بأش�د لهج�ة،

االعت�داءات املتك�ررة على صنع�اء
القديم�ة واملعالم االثري�ة اليمنية..
مطالب�ا ً املنظم�ات الدولي�ة وعلى
وج�ه الخصوص اليونس�كو ،تنفيذ
القان�ون الدويل وتطبي�ق العقوبات
القانوني�ة بح�ق منتهك�ي امل�دن
التأريخي�ة وآثارها واتخ�اذ التدابري
الدولي�ة الالزم�ة ملن�ع تك�رار هذه
االعت�داءات الحق�اً ،وك�ذا احتفاظ
اليمن بحقه�ا القانوني يف مقاضاة
دول التحالف دوليا ً ويف أي وقت.
وتعم�دا ً من العدوان الس�تهداف
التراث التأريخ�ي واإلنس�اني
لليمنيين ش�ن طريان الع�دوان يوم
الثالثاء املايض سلس�لة من الغارات
الجوية عىل مديرية ش�بام كوكبان
بمحافظ�ة املحوي�ت ،مس�تهدفا ً
املجم�ع الحكومي ومبني مؤسس�ة
املياه ومخازن وهناجر املؤسسة.
كما ش�ن الع�دوان غ�ارات عىل
مدين�ة كوكب�ان األثري�ة ومنطق�ة
ظف�ران اس�تهدفت ن�ادي ش�بام
كوكب�ان ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل تدمير املبنى
بالكام�ل وترضر ع�دد م�ن املنازل
املجاورة له ونزوح الكثري من األهايل
واملواطنني.

جب�ل عط�ان يف صنعاء ..ول�و نط�ق ألجابكم عن
ه�ذا التوحش الرببري آلل س�عود ..ألم تُ َ
لق القنابل
الفراغية علي�ه وتدمر الكثري م�ن املنازل واملحالت
التجاري�ة ،وتخلف ش�هداء وجرح�ى بالعرشات..
ولجب�ل نقم أيض�ا ً أكثر من حكاية ولس�اكنيه آالم
وآهات من طريان آل سعود.
محافظ�ة حجة ،جريح�ة هي األخ�رى ،قنابل
عنقودية تتس�اقط عليها ،مجازر من يوم إىل آخر،
من عبس إىل حرض إىل بكيل املري إىل س�وق حريان،
ً
ومستشفى حرض هو اآلخر وقبل أيام كان عُ
رضة
ُراع حُ رمة لألطباء
للقصف الوحيش ..الطيران لم ي ِ
املتواجدين ،فاستش�هد منهم مَ ن استشهد وأصيب
من أص�اب ..ويأتي الص�وت العاملي م�ن بعيد من
منظمة أطباء بال ح�دود لتقول إن طائرات تحالف

العدوان قصفت هذا املستشفى.
والحدي�ث ع�ن الحديدة ذو ش�جون ،فم�ا تزا ُل
الدما ُء عىل الساحل ..دماء أولئك الصيادين األبرياء
الذين فتك بهم الطريان وهم يف جزيرة عقبان ..أوَال
يكفيك ي�ا س�لمان  115صيادا ً يقتل�ون هكذا بدم
بارد ..أين أنت أيها الصبي؟
لس�ت وحدك املكلوم من الع�دوان ،فثمة اآلالف
من اليمنيني من ذاقوا مرارة هذا القصف اللعني.
وتع�ز ..ألم ترتدي ثوب الح�زن أكثر من مرة؟..
م�ن املخ�اء إىل صال�ة ،فقص�ف طيران الع�دوان
الس�عودي األمريك�ي صال�ة األع�راس ،واحتراق
أجس�اد النس�اء ال يمكن أن ينىس هكذا بسهولة..
أكث�ر م�ن  88امرأة مزق�ت أجس�ادهن وتفحمت،
ملجرد مش�اركتهم يف عرس ،لكن صهاينة آل سعود

أرادوا أن يحولوه إىل مأتم.
ومن املخاء إىل س�نبان ..الجرح واحد ،واملصاب
واح�د ..والجريم�ة ذاتها ..عرس يتح�ول إىل مأتم،
املجرم يتلذذ بدم�اء األبرياء والوجع ثم الوجع يمأل
أرجاء هذا الوطن ،ورصخة غضب ستسقط عرشك
يا سلمان ذات يوم!
ويف خ�والن ،كان للعدوان بصمت�ه ،فأبناء هذه
املديرية يتداولون وبشكل مستمر القصف الوحيش
لتجم�ع له�م يف منطق�ة دار الرشي�ف ..آه من تلك
املناظ�ر املؤمل�ة ..صبي صغير يف الثانية عرشة من
عمره تهشم رأسه ويصعب عىل الحارضين التعرف
عليه ..س�اق هن�اك عثر عليها املواطن�ون عىل بُعد
أمت�ار م�ن الهنجر الذي�ن كان�وا يتناول�ون القات
في�ه ال أح�د يع�رف َملن ه�ي ..لقد قص�ف الطريان
ه�ذا الهنجر والناس في�ه ..والحصيلة أكثر من 90
شهيدا ً وعرشات الجرحى اكتظت بهم املستشفيات
يف أمان�ة العاصم�ة ..إنه مصاب كبير وفجيعة لم
تشهدها خوالن من قبل.
أيمك�ن أن ننىس كل هذا اإلج�رام ..يعود الصبي
ليتساءل مرة أخرى؟
ويقول والحرقة تملأ قلبه :لقد فقدت صديقي
املقرب ،فال أدري مع من ألعب ..وال أدري ملن أشكو
مصابي وفجيعتي..
األطف�ال كثريون ي�ا بني اكت�ووا به�ذه النار..
والش�عب اليمني كل�ه يبحث ع�ن االنتق�ام والثأر
لكرامت�ه ،ولوطنه املس�تباح ،وس�يأتي اليوم الذي
يك�ون مزلزال ً لهؤالء املجرمين ..ووحدهم املرتزقة
وبائعو األوطان من س�يعضون عىل أصابعهم ذات
يوم من شدة الندم..

�إ�ست�شهاد  19مدنياً ..جُلهم �أطفال ون�ساء يف ق�صف على مديريات املحافظة

العدوان يواصل إلقاء القنابل العنقودية على منازل المواطنين
في صعدة ويدمر ما تبقى من مستشفيات في حيدان
 -خاص:

استش�هد  19مواطن�ا ً جُ ُّله�م أطف�ال ونس�اء يف غارات
لطريان العدوان الس�عودي الغاش�م عىل عدد م�ن مديريات
محافظة صعدة يوم أمس األربعاء
ً
سلس�لة م�ن الغارات
وش�ن طيرا ُن العدوان الس�عودي
الجوية اس�تهدفت منازل املواطنين بمديرية مجز ،مَ ـا أَدَّى
إىل استش�هاد  12مواطنا ً بينهم أطفال ونس�اء وتدمري عدد
من املنازل.
كم�ا استش�هد س�بعة مواطنين وج� ُرح  8آخروي�ن يف
سلس�لة من الغ�ارات لطريان الع�دوان اس�تهدفت عددا ً من
ً
إضافة
من�ازل املواطنين بمنطقة النظير بمديري�ة رازح،
إىل غارات أخرى اس�تهدفت عددا ً م�ن املناطق باملديرية أدت
إىل تدمير من�زل وتضرر من�ازل أخ�رى وممتل�كات تابعة
للمواطنني.
وقص�ف طيرا ُن الع�دوان الس�عودي الغاش�م مناط�ق
بمديرية س�حار بمحافظة صع�دة بقنابل عنقودية محرمة
دولي�اً ،مس�تهدفا ً منطقتي آل م�زروع وآل القع�ل بمديرية
سحار بثالث قنابل عنقودية محرمة دولياً.
وق�ا َل مصد ُر محلي ٌّ باملديرية إن هن�اك فرقا ً متخصصة
ال زال�ت تبحث ع�ن بقية القناب�ل العنقودي�ة املح ّرمة التي

ل�م تنفجر بعدُ ..الفت�ا ً إىل أن العدو قصف به�ا مناطق آهلة
بالسكان.
ولفت املص�در إىل أن طريان العدوان الس�عودي الغاش�م
اس�تهدف مناط�ق بن�ي ربيعة وغم�ار والش�وارق بمديرية
رازح الحدودية بعدد من الغارات ،مَ ـا أَدَّى إىل إصابة مواطن
وتدمير منزل وتضرر عدد من املن�ازل واملمتل�كات العامة

والخاصة للمواطنني.
مص�ادر خاصة بمديري�ة حيدان أكدت أن طيران العدو
الس�عودي األمريكي الصهيوني الغاش�م ش�ن ع�دة غارات
جوية مس�تهدفا ً املستش�فى الرئييس بمديري�ة حيدان ،مَ ـا
أَدَّى إىل تدمريه بالكامل وإتالف كامل محتوياته واملستلزمات
واألجهزة الطبية فيها.
وأش�ارت املص�ادر إىل أن املستش�فى ه�و الوحي�د الذي
كان يعم�ل يف املديرية بع�د أن تعمد العدوان الغاش�م تدمري
واس�تهداف كامل املراكز والوحدات الصحية يف بقية مناطق
املديرية.
واستش�هد مواط�ن وأصي�ب آخ�رون يف قص�ف طريان
الع�دوان الس�عودي األمريك�ي ملناط�ق متع�ددة يف مديرية
رازح ،كما تس�بب القص�ف بأرضار كبرية ملن�ازل املواطنني
وممتلكاتهم ،كم�ا قصف الطريان منطقة الجعملة بمديرية
مج�ز بأكثر من  20صاروخا ً اس�تهدفت ممتلكات املواطنني
ومزارعهم.
وش�ن طيران الع�دوان الس�عودي ي�وم االثنين املايض
ً
سلس�لة من الغ�ارات الجوية ،مس�تهدفا ً ع�ددا ً من املناطق
بمحافظ�ة صع�دة ،حي�ث ش�ن أربع غ�ارات على منطقة
القطين�ات بمديرية باقم وغارة أخ�رى عىل منطقة آل ثابت
بمديري�ة قطابر ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل تدمري من�زل وترضُّ ر عدد من
املنازل املجاورة وممتلكات املواطنني ومزارعهم.

�إ�ست�شهاد  6مواطنني من �أ�سرة واحدة يف ق�صف على منزلهم باجلوف

سلسلة غارات عنيفة على سنحان وخوالن وبني حشيش والعدوان
يدمر محطة للمشتقات النفطية في منطقة شمالن بصنعاء
 -خاص:

ُ
ستة مواطنني من أُرسة واحدة،
استشهد
بينهم طفل وثالث نس�اء ،جراء اس�تهداف
طريان العدو األمريكي السعودي الصهيوني
ملنزل مواطن بمديرية خب الشعب يف الجوف
يوم الثالثاء املايض.
وواص�ل طيران الع�دوان الس�عودي
األمريكي الغاشم استهدافه ملنازل املواطنني
يف أمان�ة العاصمة ،حيث قص�ف منزل أحد
املواطنني يف حي الجراف ،مَ ـا أَدَّى إىل حدوث
أرضار بليغة يف املنزل.
ويف محافظة صنعاء شن طريان العدوان

السعودي الغاشم يوم االثنني املايض غارتني
على منطقة ريمة حُ مَ يد بمديرية س�نحان،
مَ ـا أَدَّى إىل أرضار كبرية يف األرايض الزراعية
للمواطنني.
ويف الي�وم ذات�ه قص�ف طيران العدوان
بأرب�ع غ�ارات عىل منطقة ضب�وة بمديرية
س�نحان ،مَ ـا أَدَّى إىل إصابة س�بعة أطفال
بجروح وامرأة حالته�ا خطرية ،كما قصف
طريان العدوان بأربع غارات أيضا ً معس�كر
العرقوب بمحافظة صنعاء.
وأصي�ب أربعة أطفال وام�رأة بجروح يف
غارة لطريان العدوان السعودي عىل مديرية
هم�دان بمحافظ�ة صنع�اء ي�وم االثنين
املايض.

ً
مزرع�ة
واس�تهدف طيران الع�دوان
بمنطقة ش�مالن ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل إصابة أربعة
اطف�ال وام�رأة بج�روح بليغ�ة ،وإح�داث
أرضار باملزرعة.
كما استش�هد مواطن�ان وأصيب عرشة
آخ�رون يف اس�تهداف طيران الع�دوان
الس�عودي ملديرية بني حش�يش بمحافظة
صنعاء يوم االثنني املايض.
وع�اود طيران الع�دوان الس�عودي
اس�تهداف مدرس�ة مقري�ش ب�وادي رجام
بعدة غارات ،مَ ـا أَدَّى إىل استشهاد مواطنني
اثنني وجَ ـ ْرح عرشة آخرين وتدمري ما تبقى
من املدرسة.
وواصل طريان العدوان السعودي الغاشم

َ
قصفه على العاصم�ة صنعاء ،مس�تهدفا ً
بسلس�لة من الغارات العنيف�ة ظهر االثنني
املايض عدة مناطق يف مديرية معني.
وقص�ف طيران الع�دوان محط�ة لبيع
املش�تقات النفطي�ة يف منطق�ة ش�مالن
الس�كنية ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل إصاب�ة ثالثة أطفال
بإصاب�ات مختلفة وتم نقلهم للمستش�فى
لتلق�ي العالج ،كم�ا ألح�ق أرضارا ً بالغة يف
املباني السكنية ومنازل املواطنني املجاورة.
وشن طريان العدوان غارات عنيفة عىل
منطقة الس�نينة بمديرية معين ،مَ ـا أَدَّى
إىل ترضُّ ر عدد من املباني الس�كنية ومنازل
املواطنين يف املنطق�ة وتهش�م وتكسر
النوافذ.
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العدوان يمنع انتشال الضحايا ويقصف كل من يقترب منها
الجرحى في المستشفيات وبعضهم بال أقدام وعاجزون عن شراء األدوية
األباتشي شاركت في المجزرة والحقت الصيادين األبرياء إلى داخل الجزيرة

صيادو جزيرة عقبان ..جثث متفحمة على الشاطئ!
 أحمد داود:َ
السخ ُ
ط هذه األيا َم يعُ ــ ُّم أرجا َء محافظة
الحدي�دة ..أال تس�تدعي جريم�ة كمقت�ل
الصيادي�ن يف جزي�رة عقب�ان التذم�ر م�ن
الع�دوان الس�عودي األمريك�ي؟ ..الحصيل�ة
ً
قليلة ،إنهم أكثر من  200صياد ما بني
ليست
شهيد وجريح.
الناط�ق الرس�مي ألنصار الل�ه محمد عبد
السلام أكد أن ما ح�دث يف جزيرة عقبان من
قص�ف وحيش للصيادين جريمة لن ينس�اها
التاريخ ودماء املظلومني لن تضيع.
ُ
ويتحد ُ
الش�يخ محمد منرص شيخ قبيلة
َّث
الزرانيق بالحديدة لصحيفة «صدى املسيرة»
بقل�ب مكل�وم وحزي�ن ،وه�و إىل اآلن غير
مس�توعب ما حدث ،يتس�اءل :أي َ
ُعق� ُل أن يتم
قصف صيادين مدنيني سلميني ،منزوعني من
السلاح بهذه الطريقة البشعة اإلجرامية؟!..
يا الله ..إنه مش�هد مذهل لم يس�بق أن رأيت
مثله يف حياتي ..هكذا يقول الشيخ منرص.
ي�وم الجمعة املاضي�ة كان الصي�ادون يف
طريقهم إىل الصيد كاملعت�اد ،حملوا أمتعتهم
وقواربهم ،وكانوا يف قمة اس�تمتاعهم بهدوء
البحر وبألوان الش�مس الذهبية التي تسطع
يف ع�رض البح�ر ..فج�أة تتوق�ف قهقه�ة
الصيادي�ن ،وتتح�ول فرحته�م إىل كاب�وس
حقيق�ي ..ماذا حدث ي�ا الله ..إنه�ا طائرات
الع�دوان الس�عودي األمريك�ي أقبل�ت وه�ي
تحم�ل الرش بكل تفاصيل�ه وبدأت يف مبارشة
هؤالء الصيادين والقصف عليهم.
كانت الغارة األوىل كما يقول الشيخ ،عنيفة
ومفاجئة للصيادين ،استش�هد عىل الفور 70
صي�اداً ،في َم ه�رع بقية الصيادين إلس�عاف
الجرح�ى ،لكن الطريان ع�اود من جديد ،وبدأ
يف التوحش ،ليبارش البقي�ة بالقصف العنيف
ويخلف العرشات من الشهداء والجرحى.
إنها اإلبادة الجماعي�ة والجريمة املنظمة،
يتقنه�ا ه�ؤالء األوغ�اد الذي�ن ال يعرف�ون
اإلنس�انية وال الدي�ن -كم�ا يق�ول الش�يخ
منصر ،-ويواصل وب�أىس كبري :ل�م يتوقف
ُ
البعض إىل
الطريان عند هذا الحد ،وحني هرب
داخل جزيرة عقبان ،تدخلت طائرات األباتيش
وبدأت يف القص�ف عىل الجزيرة ،واس�تهداف
ُكـ َّل من تجده أمامها..
ه�ل ه�ذا الجن�ون ..بالفعل إن�ه الجنون
الحقيقي الذي ال نظري له يف التأريخ املعارص.
يتس�اءل الش�يخ منصر :ه�ل ه�ؤالء
بشر؟ هل لديه�م إنس�انية ..أم أنهم كائنات
متوحش�ة ..والله لم أجد يف حياتي أبش� َع من
ه�ذا املنظر وال أف�دح منه ..والل�ه إن التأريخ
سيحاكمهم ويلعنهم لعنا ً كبرياً.
يتوق�ع الش�يخ منصر برهة ،ث�م يواصل
حديث�ه ،ب�أىس »:ه�ؤالء فق�راء ،مس�اكني،
يعملون يف الصيد ،لديهم منازل متواضعة جدا ً
بعيدا ً عن األحياء السكنية ،يف الصحراء ،بيوت
متواضع�ة ج�داً ..ال أدري م�ا الجريم�ة التي
ارتكبوه�ا حتى يت�م معاقبتهم بهذا الش�كل
العنيف ..وقصفهم بهذه الطريقة الهستريية
م�ن قب�ل الطريان ،ه�ؤالء تجردوا م�ن القيم
النبيلة ،ومن تعاليم اإلسلام ،ومبادئ القرآن
ومن ُكـ ّل يشء.
يف الحدي�دة ،اآلن الغض�ب يتأج�ج بش�كل
أكبر ،لقد ع�رف الن�اس حقيق�ة الع�دوان،
يدركون جيدا ً أن الواجب يحتم عليهم مواجهة
هذه الغطرس�ة والقتال ض�د املعتدين ..هكذا
يختم الش�يخ منرص حديثه لصحيفة «صدى
املسرية».
الكثيرُ من الجرح�ى حالتُهم س�يئة اآلن،
وه�م يف مستش�فيات متواضع�ة بالحدي�دة،
ُ
والبع�ض بانتظ�ار نقل�ه إىل صنع�اء وإىل

مستش�فيات أفض�ل ..لك�ن األوض�ا َع املالية
له�ؤالء متعبة للغاي�ة ،هم ال يملكون ش�يئا ً
س�وى مهنة الصيد إلعالة أرسه�م الفقرية..
هكذا يقول أحد أرس الضحايا.
جزيرة عقبان التي تقع يف الشمال الغربي
لجزيرة كمران ال يوجد لهؤالء الشهداء سوى
العمل يف البحر والصيد ،وإىل هذا الجزيرة يأتي
الصيادون من مناط�ق متفرقة من الحديدة،
ومنطقة بيت الفقية لوحدها استشهد منهم
 43صياداً ،فيما استش�هد من قبيلة الزرانيق
 115صياداً.
يق�ول املواطنون يف الحدي�دة إن ما يقارب
ً 11
جثة ما زال مرمية يف الس�احل حتى اآلن،
ل�م يتمك�ن املواطنون من أخذها والس�بب يف
َ
الطريان يحوم بشكل مستمر ويقصف
ذلك أن
ُكـ ّل من يحاول االقرتاب.

تجب محاسبة المعتدين

أق�ارب وأرس الصيادي�ن لم يجدوا س�وى
التعبير ع�ن حُ زنه�م الكبير بتنظي�م وقفة
احتجاجي�ة يف منطق�ة الطائ�ف بالدريهمي
ي�وم الثالثاء امل�ايض للتعبري ع�ن امتعاضهم
الشديد.
رفع املش�اركون صورا ً للش�هداء والفتات
منددة ومس�تنكرة بجرائم العدوان السعودي
األمريك�ي الصهيوني الغاش�م عىل الصيادين
واملطالبة بالتحقيق فيها.
ويف الوقفة التي حرضها مَ َش�ايخ وأعيان

املنطق�ة وممثلو منظم�ات املجتم�ع املدني
ووس�ائل اإلعلام املختلف�ة والحقوقي�ون
والناش�طون ،وقف املش�اركون دقيقة حداد
وق�راءة الفاتحة على أرواح الش�هداء جراء
العدوان الغاشم.
وألقيت خالل الوقف�ة كلمات عن املجلس
املحلي باملديري�ة وع�ن االتح�اد التعاون�ي
الس�مكي وع�ن ش�باب املنطق�ة وع�ن أرس
الش�هداء ،أكدت جميعها رفض أبناء منطقة
الطائ�ف للعدوان الذي تقوم ب�ه دول تحالف
العدوان السعودي عىل اليمن.
وأكدوا أن دماء الش�هداء ل�ن تذهب هدرا ً
وس�يقف أبناء الوطن صفا ً واحداً؛ للذود عن
كرامة اليمنيني والنيل ممن يحاول اإلساءة أو
املساس بأمن واستقرار الوطن.
وق�د ص�در ع�ن الوقف�ة بي�ان أك�د فيه
املش�اركون رضورة محاس�بة املعتدي�ن
وتقديمهم للمحاكمة العادلة لينالوا جزاءهم
العادل ..منددين بالعدوان السعودي األمريكي
الصهيوني عىل الشعب اليمني واستمرار دول
تحال�ف العدوان يف ارتكاب املج�ازر والجرائم
يف مختلف املحافظات وآخرها مجزرة جزيرة
عقب�ان الت�ي راح ضحيته�ا أكث�ر م�ن 200
شهيد وجريح من الصيادين واملسعفني.

تعطيل للحياة

االتح�ا ُد التعاون�ي الس�مكي بمحافظ�ة
الحديدة أدان ه�ذه املجزرة بحق الصيادين يف

جزيرة عقب�ان باملحافظة ،مؤكدا ً أن العدوان
يرتك�ب أبش�ع ص�ور اإلج�رام ويتس�بب يف
تعطيل الحياة وتوقيف مصادر الدخل للعديد
من أبناء اليمن والصيادين الذين يبحثون عن
لقمة عيشهم.
ودع�ا البي�ان ،األم�م املتح�دة واملنظمات
الدولي�ة واإلنس�انية والحقوقي�ة ،إىل القي�ام
بدوره�ا يف إيق�اف جرائم العدوان الس�عودي
واس�تهدافه لألبرياء وقتل األطفال والنس�اء
ورفع الحصار الجائر املفروض عىل اليمن.
من جانبه أطلق املرك�ز القانوني للحقوق
والتنمية نداء اس�تغاثة للمنظمات اإلنسانية
وخاص�ة اللجن�ة الدولي�ة للصلي�ب األحم�ر
والهلال األحم�ر؛ للتح�رك العاجل النتش�ال
جثث ضحايا املجزرة املروعة لتحالف العدوان
السعودي التي اس�تهدفت الصيادين بجزيرة
عقب�ان بالحدي�دة وراح ضحيته�ا ما يقارب
 204شهداء وجرح العرشات.
وأك�د املرك�ز يف بلاغ صحف�ي أن عرشات
الناش�طني واألطباء أفادوا أن جثث الضحايا
ال زال�ت منترشة يف املنطق�ة ولم تتمكن فرق
االس�عاف م�ن انتش�الها نتيج�ة اس�تمرار
الغارات التي تشنها قوات تحالف العدوان عىل
الق�وارب التي تقوم بعملية انتش�ال الجثث..
مشيرا ً إىل أن عرشات الجرحى من الصيادين
توف�وا متأثري�ن بإصابته�م يف املنطقة لعدم
تمك�ن الفرق الطبية من إس�عافهم؛ بس�بب
استهداف الغارات لقوارب املسعفني.

وقال املرك�ز” :إن أكثر من  70جثة لم يتم
انتش�الها حت�ى لحظ�ة كتابة الخبر نتيجة
اس�تمرار ق�وات الع�دوان يف قص�ف ق�وارب
االسعاف والقوارب التي تحاول القيام بعملية
انتشال الجثث ونقلها إىل مدينة الحديدة».
وأض�اف «ل�م تص�ل إىل س�واحل الحديدة
س�وى بض�ع وأربعني جث�ة“ ..مُشيرا ً إىل أن
املسعفني وش�هود عيان وناشطني حقوقيني
أك�دوا أن عرشات الجثث ما زال�ت يف الجزيرة
نظ�را ً لعج�ز قوارب املس�عفني م�ن الوصول
إليها نتيجة للقصف املستمر من قبل طائرات
وب�وارج التحالف ألي قارب يح�اول االقرتاب
من الجزيرة..
وطبقا ً للبالغ فإن املركز القانوني للحقوق
والتنمي�ة رصد اس�تهداف الع�دوان لعدد من
ق�وارب الصي�د التي حاولت اإلنقاذ وَانتش�ال
الجث�ث وك�ذا اس�تهدف الع�دوان ق�وارب
الصيادين قبالة الجزيرة قبل يومني ،يف واحدة
من أبشع جرائم اإلبَادَة التي يرتكبها العدوان
الس�عودي وتضاف إىل سلس�لة جرائم الحرب
ض�د اإلنس�انية الت�ي يتع�رض لها الش�عب
اليمني عىل مدى  8أشهر.
املؤتم�ر الش�عبي الع�ام م�ن جهت�ه أدان
وبش�دة املج�زرة الت�ي ارتكبه�ا الع�دوان
السعودي يف جزيرتي عقبان وكدمان يف البحر
األحمر والتي أس�فرت عن استش�هاد وجرح
أكثر من  200من الصيادين واملسعفني.
وأك�د مصدر مس�ئول يف املؤتمر الش�عبي
الع�ام أن ه�ذه املج�زرة س�تضاف إىل قائمة
املج�ازر والجرائ�م الت�ي يرتكبه�ا الع�دوان
الس�عودي بحق الش�عب اليمني منذ أكثر من
سبعة أش�هر ،مس�تهدفا ً املواطنني واملدارس
واملستشفيات وتدمري البُنى التحتية ،يف خرق
واض�ح لكاف�ة االتفاق�ات واملواثي�ق الدولية
والقانون الدويل اإلنساني.
وقال :إن جريمة الحرب واإلبادة الجماعية
التي ارتكبها العدوان الس�عودي بحق املدنيني
األبري�اء يف جزيرتي عقبان وكدم�ان تأتي يف
ظل اس�تمرار الصمت الدويل الذي زاد العدوان
إيغاال ً وتوحشا ً يف سفك الدم اليمني.
كما أدانت الهيئة العامة للمصائد السمكية
يف البح�ر األحم�ر الجريم�ة البش�عة الت�ي
ارتكبها طريان العدوان السعودي باستهدافه
الصيادي�ن واملدنيني بجزيرة عقب�ان مديرية
اللحية بمحافظة الحديدة -غرب اليمن.
َ
اس�تهداف طريان العدوان
واعتربت الهيئة
للصيادي�ن الذين يجوبون مي�اه البحار بحثا ً
ع�ن رزقهم ،يمثل اس�تهدافا ً لحي�اة املواطن
ومحاربته يف عيشته ورزق أُرسته.
وأش�ار البي�ان إىل أن القط�ا َع الس�مكي
بمحافظ�ة الحدي�دة يمث�ل ركي�زة أساس�ية
يعتم�د عليه�ا معظ�م الس�كان ..مؤك�دا ً ان
العدوان السعودي والحصار الذي يفرضه عىل
املطارات واملنافذ ساهما يف حرمان الوطن من
عائدات الصادرات الس�مكية التي تمثل نسبة
كبرية بين الصادرات اليمنية مل�ا لها من دور
كبري يف رفد خزينة الدولة.
ولف�ت البي�ان إىل أن الجريم�ة املقرتف�ة
بح�ق الصيادي�ن يف جزي�رة عقب�ان وغريها
م�ن الجرائم واملجازر الش�نيعة التي يرتكبها
الع�دوان ،تتن�اىف م�ع ُكـ� ّل القي�م واملب�ادئ
اإلنسانية والقوانني واألعراف الدولية.
وطال�ب البيان األم�م املتح�دة واملنظمات
الدولي�ة ،سرُ ع�ة وق�ف ه�ذه املج�ازر الت�ي
يرتكبه�ا الع�دوان الس�عودي بح�ق اليمنيني
وإيق�اف الحصار الجائ�ر عىل املناف�ذ الربية
والبحرية والجوية والتحقي�ق يف تلك الجرائم
ومعاقب�ة مرتكبيه�ا وف�ق القوانين الدولية
واإلنسانية.
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القوميون
والناصريون الجدد
صالح القرشي
الذي يق�رأ ُ ويتصفح
صحيف�ة (الوح�دوي
النارصي) الذي يصدرها
النارصيون الجدد ،وكأن
الش�خص يقرأ صحيفة
س�عودية وهابي�ة ،أ َ ْو
صحيف�ة ناطق�ه باس�م
اإلخ�وان المس�لمين
(اإلصلاح) ،وكل م�ا
تحتويه ه�ذه الصحيفة
يش�ي ُر إىل االصطف�اف
الواض�ح ض�د الوط�ن
والتأييد ورشعنة العدوان السعودي األمريكي وحلفائه.
وتفوح منها رائحة عفنة تنم عن الطائفية والمناطقية
وال�والء المحيل الضي�ق عىل حس�اب ال�والء الـيَـمَـني
والقومي الجامع ،وبالمناس�بة هذه الصحيفة ت ّدعي انها
تمثل أ َ ْو ناطقة باس�م القومي�ة أ َ ْو النارصية ،طبعا ً زورا ً
وبهتاناً.
وبالرغم من س�ماعنا قب�ل أيام أ َ ْو أس�ابيع قليلة قيام
بعض ف�روع التنظيم الوحدوي النارصي يف المحافظات
بم�ا فيه�ا محافظه صنع�اء بالرتاجع عن هذه السياس�ة
واعتب�ار الحرب على الـيَـمَـن عدوان�ا ً ودخول جيوش
أجنبي�ة إىل األرايض الـيَـمَـني�ة بمثابة احتالل وجيوش
غازيه ومحتله وصدر بيان بذلك.
لكننا نق�ول للقي�ادة (التنظيم الوح�دوي النارصي)
النارصيون الجدد :إن سياس�ة تبادل األدوار ،وسياس�ة
وضع قدم هنا وقدم هناك ،هي سياس�ة غير مجدية ولن
تنطلي عىل أحد ،وهي سياس�ة قديمة ومس�تهلكةَ ،
إذا لم
يتب�ع األق�وال باألفع�ال ويت�م تغير الخط�اب اإلعالمي
والس�يايس واالصطف�اف م�ع الوط�ن وض�د التدخ�ل
العس�كري العدوان�ي على الوطن .فهذه السياس�ة التي
تمارسونها ال تنفع.
نقول لك�م إن النضال يجب أن يك�ون نضاال ً من أجل
الوط�ن والـيَـمَـن كله ،وليس من أجل مصلحة انتهازية
ش�خصية ضيقة باس�م الدفاع عن محافظ�ه تعز والذي
تتسترون خلفه�ا ع�ن خيانتك�م وعمالتكم للس�عودية
واألمريكيي�ن مقاب�ل فتات من م�ال أ َ ْو س�لطة موعودة
بدون س�يادة أ َ ْو قرار مس�تقل ،وتفتحون أرايض الوطن
للقوات أجنبية تحتله مهددين استقالله ووحدته للخطر،
وتتذرع�ون بحماي�ة أ َ ْو االنتص�ار لمحافظ�ه تع�ز أنتم
واإلخوان المسلمين.
ه�ذه المحافظة األبي�ة الذي لم تكون�وا تعيرونها أي
اهتمام ط�وال ُك ّل الس�نوات الماضية ال�ذي قضيتموها
تتسولون يف أروقة النظام السابق عن ما يتصدق به رأس
النظام لكم من مناصب أ َ ْو وظائف إدارية يف السلطة.
طوال الس�نوات الس�ابقة ،ل�م تس�يّروا وال مظاهرة
واح�دة أ َ ْو تقيم�وا اعتصاما ً واح�داً ،يف محافظه تعز عن
ُك ّل م�ا كانت تعانيه من نق�ص المياه وانعدام الكثير من
الخدمات ،وسوء عدالة توزيع الثروة الوطنية والتهميش
الت�ي كان�ت تعاني�ه ه�ذه المحافظ�ة على ُك ّل الصع�د
والمس�تويات ،وتجاوز الس�كان الذين يقعون تحت خط
الفق�ر ألكثر م�ن  % 50وأهمها عدم المش�اركة الفعلية
والحقيقية يف السلطة.
اآلن فقط عندما تأثرت مصالحكم الش�خصية وبدافع
االنتهازي�ة والتكس�ب واالرتزاق ،تذرعت�م بالوقوف مع
محافظه تعز بمنطق طائفي ومناطقي ويف الحقيقة لكي
تداروا موقفكم الخياني مع العدوان السعودي األمريكي
عىل الوطن.
نقول (لقيادة التنظي�م الوحدوي النارصي) وكل من
وقف نف�س موقفكم وعم�ل نفس أعمالك�م :إن التأريخ
س�وف يس�جل ُك ّل ما فعلتموه ضد الوطن من تآمر عىل
وحدته وحريته واس�تقالله وس�يادته وسالمة أراضيه،
ابت�داء م�ن مش�اركتكم الدنيئ�ة يف الدع�وة والطلب من
مجل�س األم�ن ال�دويل بوض�ع الـيَـمَـن تح�ت الفصل
الس�ابع مع (حكومة الوفاق الوطني) واالنتهاء بوقوفكم
الم�ذل واالنته�ازي الرخي�ص م�ع الع�دوان الخارجي
الس�عودي األمريكي ضد الـيَـمَـن ،وما يرتتب عليه من
مخاط�ر كبيرة عىل الـيَـمَـن من قتل ش�عبه وتهجيرهم
ورضب البن�ى التحتي�ة ومقدرات هذا الش�عب واحتالل
األرض الـيَـمَـني�ة وحص�ار الش�عب وتعريض وحده
الوطن لمخاطر التقسيم والتفتت.
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تنزيه الحسين عن بعض الروايات
القادحة في أسباب نهضته
عدنان الجنيد*
إن تح� ُّر َك اإلم�ام الحسين -علي�ه السلام  -إىل أرض كربالء
ٌ
دالالت عظيمة ،وأبع�ا ٌد فخيمة ،إذ أنه رس�م -بتحركه ذلك -
ل�ه
َ
الطريق لألحرار والثوار الذين س�يأتون بعده إىل قيام الس�اعة ،يف
كيفي�ة الخروج عىل الظاملين والتحرر من املس�تبدين والوصول
إىل الهدف األس�مى والذي من خالله س�تنع ُم اإلن ْ َس�ـانية بالعزة
والكرامة بعد تح ُّررها من الذلة واالستكانة..
َ
ّ
املوقف الرس�ايل
يجس�د
إن اإلمام الحسين بتحركه الش�جاع
الرافض للظلم والفس�اد وذلك من أجل أن تتخذَ األمة اإلسلامية
َ
املوقف ذاته تجاه الظلم والعدوان..
واإلن ْ َسـانية
ُ
أكذوبة الروايات التي تأمر بطاعة
وبتحركه العظيم انكشفت
الظاملين وبحُ رمة الخروج عنهم مث�ل حديث «من كره من أمريه
ش�يئا ً فليصرب عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان
شبرا ً فمات علي�ه إال مات ميت�ة جاهلي�ة) ( .)1وحديث «كيف
اصنع يا َر ُ
�ــول الله إن أدركت ذلك؟ قال :تس�مع وتطي�ع لألمري وإن رضب
س ٍ
ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع) (.)2
وحدي�ث( :الجه�اد واج�ب عليك�م مع ُك ّل أمير ب�را ً أ َ ْو فاج�راً) ( .)3وهذه
ً
مبثوث�ة يف كتب الصحاح والس�نن ،واألدهى من ذلك
األحادي�ث وغريها تجدها
قوله�م باإلجماع عىل عدم الخروج عىل الس�لطان الجائر ،فقد نقل ابن حجر يف
الفت�ح عن ابن بطال أنه قال( :وقد أجمع الفقهاء عىل وجوب طاعة الس�لطان
املتغل�ب والجه�اد مع�ه ،ف�إن طاعته خري م�ن الخ�روج عليه )..قل�ت :وهذه
ُّ
وتعصب مقيت ويكفي يف ردهم على إجماعهم هذا هو خروج اإلمام
مجازف�ة
الحسني -عليه السلام  -عىل الطاغية يزيد بن معاوية وقتاله لجيش بني أمية
وش�هادته هو وأهل بيته وأصحابه وانصاره -عليه وعليهم السلام  -يف واقعة
كربالء ..فخروج اإلمام الحسني عىل الظالم يزيد حُ جّ ة عىل املسلمني ويجعل تلك
ً
مكذوبة ،كيف ال واإلمام الحسين من أهل البيت الذين قال الله
األحاديث اآلنفة
فيهم «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا) (.)4
وه�و ال�ذي قال فيه َر ُ
�ــول الله ـ صىل الله عليه وآله وس�لم ـ ((حسين
س ٍ
من�ي وأنا من حسين أحب الله من أحب حس�يناً ))..رواه الرتم�ذي .إضافة إىل
أن تل�ك األحادي�ث تتعارض مع كتاب الله تعاىل قال تع�اىل[ :وال تركنوا إىل الذين
ظلم�وا فتمس�كم الن�ار] ( )5وإذا كان الرك�ون إىل الظالم حرام�ا ً فكيف يكون
للظال�م والية وإمام�ة عىل املس�لمني؟ وقال تع�اىل[ :يري�دون أن يتحاكموا إىل
الطاغ�وت وقد أُمروا أن يكفروا به] ( ،)6والطاغوت هو الظالم املتجرب ُ
وس�مّ ي
بالطاغوت إلفراطه يف الطغيان والكفر به ،بمعنى الرفض واإلنكار والتبرِّ ي منه،
وقال تعاىل[ :أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت] ( ،)7واالجتناب أن يعزل املسلم
ّ
وصف�ه ونظامه ونفوذه ويعلن انفصاله
موقعه وحس�ابه عن موقع الطاغوت
عن الطاغوت وبراءته عنه..
وق�ال تع�اىل[ :والذي�ن اجتنبوا الطاغ�وت أن يعبدوه�ا وأناب�وا إىل الله لهم
البرشى] ( ،)8وعبادة الطاغوت :طاعته واالنقياد له.
وقال تعاىل[ :وال تطيعوا أمر املرسفني الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون]
( )9وق�ال[ :فاصرب لحكم ربك وال تطع منهم آثما ً أ َ ْو كفورا] ( ،)10واآليات من
هذا النوع كثرية تأمرنا بالتصدي للظاملني وعدم طاعتهم والخضوع لهم..
به�ذه اآليات الكريمات قام اإلمام الحسين ـ عليه السلام ـ بثورته املباركة
وفضح بني أمية وكش�ف حقيقتهم ،حيث كانوا يتسترون وراء هذه األحاديث
املكذوب�ة ويحكمون تحت غطائها ..إن اإلمام الحس َ
ين بثورت�ه العظيمة أحيا
الرسالة اإلسالمية واملبادئ اإلن ْ َسـانية بعد أن كادت تضي ُع وسط أهواء ورغبات
الحكام الفاس�دين ،لكن العجيب أن بعض الرواي�ات تجعل من تحركات اإلمام
الحسين ـ عليه السلام ـ عىل أنها ٌ
آنية وبعضها تجعله دون مقامه الالئق به،
فمثلاً :تقول الروايات بأن خروج�ه من املدينة إىل مكة ث�م إىل العراق إنما كان
بس�بب ال ُكتُب والرس�ائل التي وصل�ت إليه من الكوفة والت�ي تدعوه إىل املجيء
ألحقيت�ه باألم�ر وبالبيعة وب�أن الناس تبع ل�ه ..إلخ ،ثم نجد بع�ض الروايات
تصرّ ح بأن�ه لوْال هذه الرس�ائل التي وصلته مل�ا خرج إىل الع�راق ..ففي تأريخ
الطربي [ ]87/5أن اإلمام الحسين قال ـ لجند ابن زياد ملا أرادوا قطع الطريق
عن�ه ـ مخاطبا ً لهم(( :أما بعد فإنك�م إن تتقوا الله وتعرفوا الحق ألهله تكونوا
أرىض لل�ه عنكم ،ـ إىل أن قال ـ وإن أبيت�م إال الكراهية لنا والجهل بحقنا وكان
رأيك�م اآلن غير ما أتتني به كتبك�م وقدمت به عيل َّ ُر ُ
س�لكم انرصف عنكم))..
ويف موقف آخر قال لهم(( :وإن لم تفعلوا وكنتم ملقدمي كارهني انرصف عنكم
إىل امل�كان الذي جئت من�ه إليكم)) ..ويف مواقف أُخرى تكل�م بمعنى هذا الكالم
ولكن بألفاظ مختلفة ..فالحظ يف عبارته اآلنفة وهي أنه سيعود إىل املدينة وهو
املكان الذي جاء منه فيما إذا كانوا ملقدمه كارهني ..وكأنه يقول لهم إن س�بب
خروج�ي م�ن املدينة ومجيئي إليكم هو كتبكم ورس�ائلكم الت�ي وصلتني وإال َّ
مل�ا خرجت ..إن هذه العبارات ـ اآلنفة الذكرـ تف�وح برائحة الذلة وال يمكن أن
تصدر عن اإلمام الحسين الذي هو مصدر اإلباء كذلك ،ـ هذه العبارات ـ تتناىف
وتتناقض مع ما خرج اإلمام الحسين ألجله ،اس�معه وه�و يقول :ـ يف وصيته
ألخي�ه محم�د بن الحنفية ـ ((إني لم أخرج أرشا ً وال بطرا ً وال مفس�دا ً وال ظاملا ً
وإنما خرج�ت لطلب اإلصالح يف أمة جدي  ،أريد آمر باملعروف وأنهى عن املنكر
وأسير بسيرة جدي وأبي عيل بن أبي طالب)) ( ،)11فلم يقل خرجت من أجل
كتب ورس�ائل أهل الكوفة التي وصلتني ..بل ق�ال خرجت لطلب اإلصالح وهذا
ترصيحٌ منه يف وصيته بأن دافع ثورته عنوان (اإلصالح) وهذا يعني أن انحرافا ً
كبريا ً حدث يف املجتمع اإلسلامي أراد اإلمام الحسين ـ عليه السلام ـ إصالحه
وق�ال ـ أَيْضا ً ـ مبينا ً أس�باب ثورته وخروجه عىل الظال�م(( :أال ترون أن الحق
ال يُعم�ل ب�ه وأن الباطل ال يُتناهى عنه؟ لريغب املؤم�ن يف لقاء الله)) ( )12ويف
أعي�ان الش�يعة [ ]603/1قال ـ عليه السلام ـ(( :أال وإن الدعي ابن الدعي قد
ركز بني اثنتني بني السلة والذلة ،وهيهات منا الذلة! يأبى الله لنا ذلك و َر ُ
ــوله
س ٍ
واملؤمنون وجدد طابت وحجور طهرت وأنُوف حميّة ونفوس أبيّة ال نؤثر طاعة
اللئام عىل مصارع الكرام)).
وق�ال ـ أَيْض�ا ً ـ عبارت�ه املش�هورة(( :ال أرى امل�وت إال س�عادة والحياة مع
الظاملين إال برما)) بهذه العبارة الرائعة س�ن اإلمام الحسين ـ عليه السلام ـ
س�نة اإلباء لكل من يدين بقيم الس�ماء وينتمي إليها ويدافع عنها وانطلق من
هذه القاعدة ليغري الواقع الفاسد

ُ
العبارات الحس�ينية وغريها تبينّ الهدف األس�مى والغاية العظمى
إذا ً فهذه
م�ن ثورته وخروجه عىل الظاملني والفاس�دين وتبني عدم صح�ة تلك العبارات
التي تنس�ب إليه والتي مضمونها بأن الس�بب يف خروجه ـ عليه
السلام ـ إىل العراق هو كتب ورس�ائل أهل الكوفة والتي تدعوه
إىل الش�حوص إليهم لبيعته ومنارصته والت�ي لوالها ملا خرج إىل
العراق وملا ثار عىل الظاملني..
إن اإلما َم الحسين ـ عليه السلام ـ يعلم ب�أن أهل الكوفة قد
خانوا أباه وأخاه من قبل ..بل وقد علم ـ وهو يف طريقه إىل العراق
ـ بأنهم قد خذلوه وقتلوا رس�له منهم مسلم بن عقيل وقيس بن
مُس�هر الصيداوي وغريهما ..هذا إضاف�ة إىل الذين حاولوا منعه
وحذروه من غدر أهل الكوفة كأخيه محمد بن الحنفية وعبدالله
بن عباس والفرزدق القائل ((إن قلوبهم معك وسيوفهم عليك))
قال له هذه العبارة ملا سأله اإلمام عن أخبار أهل الكوفة..
فرغ�م منعه�م له من الذه�اب إىل العراق ورغ�م علمه ـ عليه
السلام ـ بمقت�ل ُر ُ
س�له الذين أرس�لهم إىل الكوف�ة ورغم علمه
بتخ�اذل أه�ل الكوفة ..رغ�م هذا كله وهو م�ا زال ـ عليه السلام ـ مُرصا ً عىل
املسري إىل العراق بل قد قال ألصحابه وأهل بيته بما استجد من الحوادث ليكونوا
على بصرية من األمر ،قال لهم(( :بس�م الله الرحمن الرحي�م ،أما بعد فإنه قد
أتان�ا خرب فظيع قتل مس�لم بن عقيل وهانئ بن ع�روة وعبدالله بن يقطر وقد
خذلن�ا ش�يعتنا فمن أحب منكم االنصراف فلينرصف يف غري ح�رج ليس معه
ذمام)).
فرغم هذا كله وهو ـ عليه السالم ـ ما زال مرصا ً عىل املسري إىل العراق.
إذا ً م�ا ذاك إال لتعل�م األمة بأن خروجَ ه لإلصالح يف أمة جده وإلحياء رس�الة
اإلسالم مهما كلفه األمر وليس استجابة لرسائل أهل الكوفة..
فلو كان خروجه لهذا األمر لعاد من فوره بمجرد علمه بمقتل ُر ُ
سله وتخاذل
أهل الكوفة يف نرصتهم له..
إن اإلم�ام الحسين ـ علي�ه السلام ـ أراد بخروج�ه ذل�ك أن يدع� َو األم�ة
بأفعال�ه وتحركاته الحقة وكأنه يقول للمس�لمني ها أنا خرجت ومعي أرستي
ُ
أنهي فس�ا َد بني أُمي�ة وظلمهم للعباد
خرج�ت به�ؤالء القلة كي
وأصحاب�ي..
َ
وأحيي رس�الة اإلسالم التي تتعرض للتشويش والتحريف واإلزالة من قبل هذه
الرشذمة الخبيثة...
إن دعوت�ه الفعلية ـ هذه ـ حُ جّ ة عىل املس�لمني كافة ف�كان وجوبا ً عليهم ـ
سيما الذين يف عرصه وكان لهم سبيل إىل نرصه ـ أن يخرجوا معه ويثوروا ضد
الفساد ويقوموا بنرصته عىل بني أمية الذين استعبدوا العباد..
مل�اذا؟ ألنه ـ عليه السلام ـ إمام حق مفرتض الطاعة عىل من دونه س�بيله
س�بيل أخيه الحسن وأبيه اإلمام عيل بن أبي طالب ـ عليهم السالم ـ يف عدلهما
وفضلهما
فل�م تكن نهضته ـ عليه السلام ـ وثورته حركة آني�ة أ َ ْو ردة فعل مفاجئة
ب�ل كانت حركة إلهية وث�ورة عاملية وبهذا أصبحت أنموذجا ً يُحتذى به ملقارعة
ومقاومة ُك ّل نظام يسترشي فيه الفساد
نارص
وأم�ا من يش�كك يف قول اإلمام الحسين ـ عليه السلام ـ(( :هل من
ٍ
ينرصن�ا)) ويظ�ن بأنه قالها عن َ
ضعف ولهذا ش�كك يف هذه العبارة ونس�بتها
لإلم�ام ـ عليه السلام ـ فأقول :إن اإلمام الحسين ـ عليه السلام ـ قال هذه
العب�ارة مقتدي�ا ً بالق�رآن الكري�م قال تع�اىل[ :والذي�ن إذا أصابه�م البغي هم
ينترصون] أي يطلبون النرصة من الغري.
إن اإلمام الحسين قال هذه العبارة عن علم وإدراك وذلك ليقيم الحُ جَّ ة عىل
الس�اكتني واملتخاذلين ويبين املحجة للمتقاعسين بل يقيم الحج�ة عىل بني
اإلن ْ َس�ـان وعلى األجيال الالحق�ة ..فأينما تجد املس�تضعفني واملظلومني بأية
بقعة يف العالم فهم يخاطبوك بلس�ان الحال ((هل من نارص ينرصنا)) فتتذكر
اإلمام الحسني ـ عليه السالم ـ فتهب لنُرصتهم..
كذل�ك قالها ليثبت النواميس الكونية ((ناموس األس�باب)) فالله س�بحانه
ينرص عباده بعباده فهم مظاهره وفيهم جواهره
وأما من قال بأن اإلمام الحسين لو كان يعلم بأن القوم س�يخذلونه ملا قال
((هل من نارص ينرصنا)).
أق�ول بأنه قاله�ا وهو يعلم بخذالنه�م وكما قلت آنفا ً ليقي�م الحُ جة عليهم
إضاف�ة إىل أن الكثير من الروايات منه�ا رصحت ومنها لوح�ت بعلمه بمقتله
وباألرض التي سيقتل فيها ولم نذكرها ـ طلبا ً لالختصارـ
وأما اصطحابه لعائلته فهو ألجل أن يكون وجودها معه بمثابة حُ جة قوية
عىل املسلمني لنرصته ألنهم أحق بنرصته وهو أحق بتغري الفساد من غريه لهذا
ضحى بنفس�ه وبأوالده وأهله وأصحابه إلحياء الرسالة املحمدية التي كاد بنو
أمية أن يطمسوها بانحرافهم وتحريفهم لألحاديث والسرية املحمدية ..وضحّ ى
من أجل س�عادة اإلن ْ َس�ـان واس�تقالله وحريته ..ولهذا نجحت ثورته املباركة
فأت�ت الثورات من بعده مس�تمدة م�ن روح ثورته وإىل يومنا ه�ذا نجد جميع
األح�رار يف جميع بقاع العالم تأثروا بثورة اإلمام الحسين وتأثروا بش�خصه ـ
عليه السالم ـ مثل جيفارا وتشافيز وغاندي القائل ((لقد علمني الحسني كيف
أكو ُن مظلوما ً فأنترص)) .وغريهم من األحرار واملفكرين والعظماء..
والل ُه يقو ُل الحقَّ وهو يهدي السبيل.
_______________________
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عدن بين ذريعة أمريكا ومشروعها
حسن أحمد شرف الدين
َهـ ْل تَذْ ُكـ ُرو َ
ْن التواجد األمريكي الذي كان يف قاعدة العند الذي حاولوا إخفاءه؟
َهـ ْل تَذْ ُكـ ُرو َ
ْن املناقصة التي أعلن عنها موقع البنتاجون بش�أن إنشاء رصيف
بحري بالقرب من سواحل املخاء؟
َهـ� ْل تَذْ ُكـ� ُرو َ
ْن جرائ�م االنتحاريين وقتلهم املئ�ات من املصلين وطالب كلية
الرشطة؟
َهـ� ْل تَذْ ُكـ� ُرو َ
ْن جرائ�م االغتي�االت الت�ي طال�ت األكاديميين والسياس�يني
والعسكريني؟
َهـ ْل تَذْ ُكـ ُرو َ
ْن من الذي سمح لطائرات الدرونز األمريكية بانتهاك سيادة أجواء
الـيَـمَ ـن والعاصمة صنعاء تحديداً؟
َهـ ْل تَذْ ُكـ ُرو َ
ْن نجاح الجيش واللجان الشعبية يف دحر القاعدة من رداع؟
َهـ� ْل تَذْ ُكـ ُرو َ
ْن العنارص اإلجرامية املش�اركة يف عمليات االغتياالت التي نجحت
اللجان الشعبية يف القبض عليها؟
َهـ ْل تَذْ ُكـ ُرو َ
ْن مغادرة أفراد بعثة السفارة األمريكية صنعاء؟
َهـ ْل تَذْ ُكـ ُرو َ
ْن وصول الجيش واللجان الشعبية إىل عدن مرورا ً بقاعدة العند؟
َهـ ْل تَذْ ُكـ ُرو َ
ْن إرصار أدوات أمريكا (السعودية واإلمارات) عىل احتالل عدن؟
بالطبع إنكم تتذكرون ُك ّل ذلك..
تلك هي القصة باختصار..

أمريكا اتفقت مع هادي عىل تواجد كبري لجنودها يف الـيَـمَ ـن بذريعة مواجهة القاعدة ،وحينما
نجح�ت اللج�ان الش�عبية يف دحر القاعدة م�ن عدة مناطق أهمه�ا رداع وتمكنت م�ن القبض عىل
خالي�ا القتل والتفجيرات فقدت أمريكا تل�ك الذريعة ،ما اضطرها لس�حب بعثتها
الدبلوماس�ية؛ ألنه�ا قد اتخذت ق�رار الحرب عىل الـيَـمَ ـن؛ به�دف إنجاح خطتها
الت�ي أفش�لها الـيَـمَ ـني�ون الرشفاء ،مس�تخدمة أدواته�ا يف املنطقة الس�عودية
وشبيهاتها..
الي�وم ..وبعد تمكن الس�عوديني واإلماراتيين من احتالل عدن قاموا بتس�هيل
وص�ول عن�ارص ومجاميع م�ن القاع�دة وس�محوا له�م بالتجول ب�كل حرية يف
ش�وارع عدن وهدم القباب وأرضحة األولياء الصالحني وتدمري مقابر الربيطانيني
املسيحيني الذين دُفنوا يف املدينة..
ثم عمدوا إىل اس�تجالب مرتزقة متعددي الجنس�يات منها الس�ودان والسنغال
وكولومبي�ا وغريه�ا ويف أثناء ذلك عمدوا إىل إرهاب أبناء ع�دن ببث الفكر القاعدي
الداعيش واالغتي�االت اليومية للحراكيني ورجال األمن وحت�ى من بعثة اإلمَ ا َراتيني
أنفسهم..
ملاذا؟
حت�ى تتم إع�ادة تلك الذريعة الت�ي فقدتها أمريكا فتحيي به�ا مرشوعها الذي
اتفق�ت مع ه�ادي عليه وه�و تمكينها من تواجد عس�كري كبري يف ثرى وس�ماء
وبحار الـيَـمَ ـن.
ولكن هيهات.

قراءة للقرار 2216
د .أمين الغيش*
ٌ
محكومة
األص ُل يف ق�رارات مجلس األمن أنها
بنصوص ميث�اق األُمَ ـم املتح�دة ،ومجلس األمن
أثناء تأديته لواجباته ملزم باتباع اإلجراءات التي
حدّدها امليثاق ما لم تكن قراراته منعدمة.
فنص امل�ادة  25من امليثاق التي اس�تند إليها
البعض برضورة تنفيذ القرار  2216يقول :يتعهد
أعضاء األُمَ ـم املتحدة قبول قرارات مجلس األمن
وتنفيذها وفق هذا امليثاق.
الح�ظ أن القبول والتنفي�ذ مقيدان برشط أن
يكونا وفقا ً للميثاق.
َ
مجلس
وامليثاق يف امل�ادة  24فقرة رقم  2ألزم
األم�ن عند أدائه لواجبات�ه أن يعمل وفقا ً ملقاصد
األُمَ ـم املتحدة ومبادئها الواردة يف املادة  1واملادة
 2من امليثاق.
واملجلس هن�ا قد خالف نص املادة  25املذكرة
أعلاه وخالف كذلك ن�ص املادة  24فقرة  2وكذل�ك املادة  1واملادة
 2من امليثاق.
وكان عىل مجلس األمن أن يقف إىل جانب اليمن يف ردع العدوان
وقمع�ه وفقا ً للمادة  51من امليثاق وهي من مواد الفصل الس�ابع
الت�ي تعط�ي للدولة املعتدى عليه�ا حق ردع الع�دوان والدفاع عن
النفس بالطريق الفردي والجماعي.
كان على املجلس أن يقف م�ع اليمن وفق�ا ً لوظائفه يف حفظ
السلم واألمن الدوليني كما فعل مع الكويت.
ُ
يبحث إال عن الدوالرات ،ذلك أن أحد أس�اتذة
ولك�ن يب�دو أنه ال
القان�ون ال�دويل يف جامع�ة القاه�رة قال :ل�و لم تتكف�ل الكويت
والس�عودية بتكالي�ف الحرب عىل الع�راق ملا ح� ّرك مجلس األمن
ساكناً!!.
ُ
فمجلس األمن مؤسس�ة منش�أة بموج�ب ميثاق
وف�وق ذلك،
األُمَ ـ�م املتح�دة ويس�تمد رشعيته م�ن امليثاق ،أي أن�ه ليس فوق
امليث�اق ،وبالت�ايل فإن ترصفاته يجب أن تحرتم س�لطاته الخاصة
املنصوص عليها يف الفصول ( 6و 7و 8و )12من امليثاق ،وكذلك أن
َ
يترصف وفقا ً ملبادئ األُمَ ـم املتحدة ومقاصدها املنصوص عليهما
يف املادتني  1و 2من امليثاق نفسه الفقرة  2من املادة .24
ُ
وأيَّ�ة قرارات تص ُد ُر عَ ن مجلس األم�ن باملخالفة للميثاق تعترب
باطل�ة أو منعدم�ة حت�ى لو اس�تطاع تمري َرها؛ ألنه ال يس�تطيع
العمل خارج األطر القانونية.
كم�ا أن ال�دو َل األعضاء املؤسس�ة لألم�م املتح�دة التي عهدت
ملجلس األم�ن برضاه�ا واختياره�ا بالتبعات الرئيس�ية يف حفظ
الس�لم واألمن الدوليين وأن يكون نائبا ً عنه�م يف قيامه بواجباته
التي تفرضها عليه هذه التبعات الفقرة  1من املادة  24من امليثاق.
ً
ٍ
مطلقة لم تعد تملكها
سلطات
ال تس�تطيع أن تمنحَ مجلس األمن
هي حتى ولو كانت من الدول الدائمة العضوية.
َ
يكون فوق القانون.
وبالتايل فال يمكن ملجلس األمن أن
وعليه فإن ما تقوم ب�ه دُول العدوان «تحالف عاصفة الحزم»
م�ن أعمال عس�كريّة ضد اليمن وف�رض حظر اقتصادي ش�امل
علي�ه باملخالفة الرصيح�ة لنصوص امليثاق ومنه�ا املواد  41و42
و 46و ،47يع�د عدوان�ا ً مكتم�ل األركان ،تق�ع مس�ؤوليته على
رؤس�اء وملوك وأم�راء وقادة الدول املتحالف�ة املعتدية ،ومنع هذا
َّ
يصطف معه،
العدوان وقمعه من مس�ؤولية مجلس األم�ن ،ال أن
ولن يكتسبَ هذا العدوان املرشوعية مهما حاولوا رشعنته بالقرار
2216؛ َّ
ألن القرار ذاته مخالف لنص املادة  24الفقرة  2من امليثاق
ٌ
ومخالف لنظ�ام األمن الجماع�ي املنصوص
كم�ا س�بق التفصيل
عليه يف امليثاق.
ولي�س يف ن�ص املادة  51م�ن ميثاق األُمَ ـم املتحدة ما يس�وغ
له�ذه ال�دول من توظيف�ه يف النزاعات الداخلية مثلم�ا يحدث اآلن
يف ليبي�ا ويف اليمن ويف س�وريا ويف مرص ويف العِ �راق ،الفقرة  7من
امل�ادة  2من امليثاق الت�ي جَ ا َء فيها :ليس يف هذا امليثاق ما يس�وغ
لألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون التي تكون من صميم السلطان
الدّاخيل لدولة ما.
كذلك ليس يف مواثيق األُمَ ـم املتحدة ،وال جامعة الدول العربية،
وال منظم�ة املؤتمر ْ
اإلس�ـلاَ مي ،وال منظمة الوحدة اإلفريقية ،وال
اتفاقي�ة الدف�اع العربي املشترك ،ليس فيها جميعه�ا ٌّ
نص يخول
اس�تعمال القوة املس�لحة فيما ببن الدول ،ب�ل نصوصها جميعها
تحرم ،أو ال تجيز ،اس�تعمال القوة يف العالق�ات بني الدول ،وتؤكد
وتحث عىل الحل الس�لمي ألي ن�زاع ،املادة رقم  2من ميثاق األُمَ ـم
املتحدة الفقرة  3واملادة رقم  1من معاهدة الدفاع العربي املشرتك.
بل وتمنع التهدي َد باستعمال القوة أو استخدامها فعالً ،الفقر ُة
 4م�ن املادة  2من ميث�اق األُمَ ـم املتحدة ،وكذل�ك املادة رقم  5من
ميثاق الجامعة العربية ال تجيز اس�تعما َل القوة يف فض املنازعات

بني ال�دول ،والفقرة  5من املادة رقم  2م�ن ميثاق منظمة املؤتمر
ْ
اإلس�ـلاَ مي تمنع اس�تعما َل القوة أو التهديد باس�تعمالها ضد أية
دولة عضو.
ُ
تعرتف باستقالل
وجمي ُع املواثيق واملعاهدات
وس�يادة جميع الدول وتح ّرم التدخل يف الشؤون
الداخليّة للدول األ ُ ْ
خــ َرى ،وتقوم عىل أساس مبدأ
املس�اواة يف الس�يادة بني جمي�ع أعضائها ،مادة
( )2فقرة ( )1من ميثاق األُمَ ـم املتحدة.
وأخيرا ً فإن معاهدة الطائف ّ
املوقعة يف 1934
بين اليمن ونظام آل س�عود والت�ي أنهت الحرب
بينهم�ا ،تؤكد يف املادة رقم ( )1عىل حل النزاعات
س�لميا ً بني الدولتني ،وحرمت املادة رقم ( )8عىل
الطرفين اللج�وء للق�وة يف حل املش�كالت مهما
كان س�ببها ومنش�أها ،ومنع�ت امل�ادة ( )9من
نفس املعاه�دة يف أن تجعل أية دولة من الدولتني
من أراضيه�ا مركزا ً ومنطلق�ا ً ألي عمل عدواني
ضد الط�رف اآلخ�ر ،وأضافت امل�ادة ( )10تعهّ د
الطرفين عدم قب�ول من يف�ر عن طاع�ة دولته
مهما كان ،كبيرا ً أم صغرياً ،موظفا كان أم غري موظف ،فردا ً كان
أم جماع�ة ،وإذا تمك�ن تجاوز الحدود يجرد من سلاحه ويقبض
علي�ه ويس�لم إىل دولت�ه ،وإذا وق�ع ع�دوان خارجي على أيٍّ من
الطرفني يقف الطرف اآلخر عىل الحياد رسا ً وعلناً ،واملعاونة األدبية
واملعنوية املمكنة املادة (.)17
م�ا ل�م فكل عم�ل ال يلتزم بم�ا س�بق ،يعترب عمالً م�ن أعمال
الع�دوان الواجب قمعه بالطريقة الفردي�ة والجماعية وفقا ً لنص
املادة ( )51من امليثاق ،وغريها من النصوص.
وزي�ادة عىل ذل�ك ،فإن دول العدوان بقيادة نظام آل س�عود قد
انتهك�ت حت�ى نصوص ق�رار مجلس األم�ن الدويل رق�م ()2216
ح�ول اليمن بمباركة أمريكية وفرنس�ية وبريطاني�ة ،والذي صدر
باملخالف�ة لنص املادة  24من امليثاق فقرة  2ولم نعرتف به نح ُن يف
الجمهوري�ة اليمنية أَيْـضاً ،حيث امتنعت هذه الدول عن  -وحالت
دون  -تنفي�ذ الفقرتني  8و 9من القرار  2216املخالف للميثاق ،بل
انتهك�ت القرا َر يف هاتني الفقرتني بمنعها وصول اإلمدادات الطبية
والغذائية واملش�تقات النفطية للمواطنني مع كونه ملزما ً لها ،كما
َ
انتهكت أَيْـضا ً
َ
أطراف الرصاع
القانون الدويل اإلن ْ َس�اني الذي يُلزم
بالسماح بوصول ما سبق من مواد لجميع املواطنني مهما رشعنوا
للعدوان.
بل وتعسفت ،كذلك ،يف تطبيق الفقرة رقم  15من القرار 2216
بش�كل مُهني ومُذل ودون احرتام آلدمية اإلن ْ َس�ان اليمني وكرامته
س�واء من حيث التفتيش لألش�خاص ،وهم العالقون اليمنيون يف
الخ�ارج أو املس�افرون إذَا أتيح�ت لهم فرصة الس�فر ،ومن حيث
جلبهم إىل مطار بيش�ة تحديدا ً يف الس�عودية ،وهذا غري منصوص
علي�ه يف القرار رغ�م أنهم ينطلقون من مطارات دول مشتركة يف
العدوان وباملخالفة أَيْـضا ً للفقرة  14من القرار نفس�ه التي تشري
يف األص�ل إىل أن التفتي�ش ينحرص يف م�ا يتعلق بالتوري�د أو البيع
أو النق�ل لثالثة أش�خاص وملواد محظورة مثل السلاح إذَا توفرت
معلوم�ات أساس�ية ومعقول�ة لدول الع�دوان من وج�ود بضائع
محظورة ،ولم يرصح بتفتيش جميع املواطنني اليمنيني.
 إن غالبية أعضاء مجلس األمن بانحيازهم لدول العدوان عىلاليم�ن وإخاللهم بوظيفة املجلس يف حفظ الس�لم واألمن الدوليني
ق�د أصبح�وا طرفا ً يف الع�دوان ،ولم يعودوا طرف�ا ً نزيها ً ينوب عن
األُمَ ـ�م املتحدة وفقا ً للمادة  24م�ن امليثاق الفقرة  1يمكن الوثوق
في�ه .إذ أن عىل مجلس األمن باعتباره مؤسس�ة ُمن ْ َش�أَة وليس�ت
ُمن ْ ِشئة أن يحرت َم صالحياته وسلطاته املنصوص عليها يف الفصول
 6و 7و 8و 12م�ن امليث�اق ،وعليه أن يتصرف وفق مبادئ العدالة
والقانون الدويل.
 ومع التأكيد عىل أن حفظ السلم واألمن الدوليني وفقا ً لنظاماألم�ن الجماعي املنص�وص عليه يف ميثاق األُمَ ـ�م املتحدة هو من
مس�ؤولية مجلس األمن الدويل َ
الفصل ّ
السابع تحديدا ً واملادة 106
للدول دائمة العضوية يف فرتة االنتقال ووفق آلية واضحة ،إىل حني
تصبح آلية نظام األمن الجماعي جاهزة ،وأي تفويض مثلما حدث
يف الح�رب عىل العراق فهو خ�ارج نظام األمن الجماعي املنصوص
علي�ه يف امليثاق .باإلضافة إىل ذلك فإن َّ
نص املادة  51من امليثاق قد
أعط�ى للدولة املعتدى عليها ،م�ن قبل دولة أو دول أ ُ ْ
خــ َرى ،الحق
يف الدفاع الفردي والجماعي عن النفس ورد العدوان إىل حني تحمل
مجلس األمن ملس�ؤولياته ،كما حدث يف حالة العدوان عىل الكويت
1990م وه�و م�ا هو حاصل الي�وم من عدوان على اليمن من 26
مارس  2015م وما َزال مستمراً.
وه�ذه هي حال�ة الدفاع الرشعي عن النف�س ،وغري ذلك يعترب
عدوان�ا ً يعط�ي للدول�ة املعت�دى عليه�ا الح�ق يف الدف�اع الفردي
والجماع�ي عن النفس ،مثلما يح�دث اآلن يف اليمن ،ووفقا ً للمادة
 51من امليثاق نفس�ها ،وكذلك املادة رق�م  1وتحديدا الفقرة  1من

ميثاق األُمَ ـم املتحدة باتخاذ هيئة األُمَ ـم املتحدة التدابري املشتركة
الفعال�ة ملنع األس�باب التي تهدد الس�لم وإزالته�ا ،وتقمع أعمال
العدوان وغريها من وجوه اإلخالل بالسلم.
وه�ذا العدوان يمث� ُل تهديدا ً حقيقي�ا ً لألمن والس�لم والدوليني
وبالذات مع التصعيد األخير يف محاولة احتالل مضيق باب املندب
املمر املائي الهام لكل دول العالم وتهديد املالحة الدولية.
وبناء عليه ،فإننا نرى الحل من وجهة نظرنا يتمثل يف العمل من
خالل الجمعية العامة لألمم املتحدة بالتعاون مع أصدقاء اليمن يف
آس�يا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتيني�ة ،بعيدا ً عن مجلس األمن
الذي أثبت غالبيّة أعضائه انحيا َزهم للعدوان وذلك باالستناد إىل:
نص املادة ( )10من ميثاق األُمَ ـم املتحدة التي تعطي
1للجمعية العامة الحق يف النظر يف أية مسألة أو أمر تضمنه امليثاق،
أو يتصل بس�لطات أي فرع من فروع هيئة األُمَ ـم املتحدة ،وكذلك
نص املادة ( )11التي أعطت للجمعية العامة الحق يف مناقش�ة أية
مس�ألة أو قضية رفعها إليها أي عضو م�ن أعضاء األُمَ ـم املتحدة
أو مجلس األمن ،لها عالقة بحفظ الس�لم واألم�ن الدوليني وكذلك
نص امل�ادة ( )14التي تعط�ي للجمعية العامة الح�ق يف أن تويص
باتخاذ التدابري لتس�وية أي موقف من شأن استمراره تعكري صفو
العالقات الودية بني األُمَ ـم ،تسوية سلمية مهما كان منشأه.
علما بأن االس�تثناء الوحيد عىل عمل الجمعية العامة هو يف ما
ورد بامل�ادة ( )10حني تكون املس�ألة منظ�ورة أمام مجلس األمن
وفقا ً لنص املادة ( ،)12واستثناء الجمعية يف املادة ( )12ليس إال يف
م�ا يتعلق بإصدار التوصيات يف قضية أو نزاع منظور أمام مجلس
األم�ن ،أما يف م�ا يتعلق بالرقابة على قرارات مجل�س األمن فهي
الحقة ومرتوكة للجمعية .ومجلس األمن عند النظر يف أية مس�ألة
ملزم وفقا ً لنص املادة ( )24من امليثاق فقرة ( )2الترصف يف أدائه
لواجبه بمقاص�د األُمَ ـم املتحدة ومبادئها ،امل�ادة ( )1واملادة ()2؛
ألن مجل�س األمن ليس مؤسس�ة ف�وق القانون ،بل هو مؤسس�ة
منشأة بموجب امليثاق وال يستمد رشعيته إال من امليثاق نفسه.
وإذا ل�م يلت�زم املجلس بأح�كام امليث�اق فإنه من غير املمكن
االلت�زام بقراراته وتنفيذها م�ن قبل الدول األعض�اء وفقا ً للمادة
( )25الت�ي تلزم الدول قبول قرارات مجل�س األمن وتنفيذها وفقا ً
للميث�اق؛ وألن مجل�س األم�ن لم يلت�زم بأحكام امليث�اق ومقاصد
األُمَ ـ�م املتحدة يف التعاطي مع العدوان على اليمن فإن هذا يعطي
الجمعي�ة املبرر ملناقش�ة الع�دوان عىل اليم�ن والتص�دي له وفق
النصوص السابقة.
 - 2اس�تنادا ً إىل ق�رار االتح�اد من أجل السلام ال�ذي أصدرته
الجمعيّ�ة العام�ة يف الع�ام 1950م ملعالج�ة األزم�ة الكوريّة عام
1950م ،وتم تطبيقه يف أزمة السويس عام 1956م يف فرتة العدوان
الثالث�ي عىل مرص والذي لع�ب فيه االتحاد الس�وفيتي دورا ً فاعالً
ومؤثرا ً أدى إىل وقف العدوان وانسحاب القوات املعتدية من مرص.
هذا القرار الذي أعطى للجمعية العامة الحق ،إىل جانب نصوص
امليثاق الس�ابقة التي ذكرناها أعاله ،أعطى الجمعيّة العامة لألمم
املتحدة الحق يف التصدي ملس�ائل حفظ الس�لم واألم�ن الدوليني أو
وقوع العدوان واقرتاح التوصيات والتدابري التي تراها مناس�بة بما
فيه�ا اس�تخدام القوة ،إذَا أخف�ق مجلس األمن يف القي�ام بواجبه،
س�وا ٌء بس�بب عدم تحقق اإلجم�اع بني الدول دائم�ة العضوية ،أو
بس�بب انحياز املجلس وخروجه عىل نصوص امليثاق ،وهذا ما هو
حاص ٌل بالنسبة لتعامل مجلس األمن مع حالة العدوان عىل اليمن،
األم�ر الذي يس�محُ بدعوة الجمعي�ة العامة لالنعق�اد ،وقد تضمن
قرار االتحاد من أجل السلام إج�را ًء يجي ُز دع�وة الجمعيّة العامة
لعقد جلس�ة استثنائية خالل  24س�اعة ،ما لم تكن منعقدة أصالً
يف دورة عادية.
 -٣عودة جميع املتحاورين يف الخارج والتئام القوى السياسية
يف الداخل والتوافق عىل تش�كيل مؤسس�ات الدول�ة إلنهاء االقتتال
الداخيل وتوجه الجميع ملقاومة العدوان.
وهذا يعني أن القوى السياسية ومعها اللجنة الثورية مدعو ٌة يف
أن تحزم أمرها وتحدد مس�ارين للحوار ،األول مسار داخيل ،يمني
يمن�ي ،بعيدا ً عن الخارج ودون انتظار لوقف العدوان الذي تس�بب
يف إجهاض تس�وية سياسية كانت وشيكة وفقا ً إلحاطة جمال بن
عم�ر إىل مجلس األم�ن ،وتأكيده عىل قدرة اليمنيني إنجاز تس�وية
سياسية بعيدا ً عن الخارج.
واملسار الثاني ،بني اليمن ونظام آل سعود كقائد لدول العدوان،
ولكن َ
وفق قواعد جديدة ترقى إىل مس�توى صمود الش�عب اليمني
العظيم وتضحياته ،وترقى كذلك إىل مس�توى ما يس� ّ
ط ُره الجيش
واللجان الش�عبية والقبائل من بطوالت والتصدي لعدوان عسكري
مبارش من أكثر من  35دولة عىل رأسهم أمريكا وبريطانيا وحصار
شامل من قبل أكثر من  200دولة.

* أستاذ النظم السياسية واإلدارة المحلية
المساعد -جامعة صنعاء

اليمنيون
يخوضون حرب ًا
وطنية عظمى
حمود أحمد مثنى *
م�ا يح�د ُ
ُث
يف الـيَـمَ ـ�ن
ٌ
ح�ربٌ
وطني�ة
ش�املة ،ب�ل
سأطلق عليها
حرب�ا ً وطني�ة
عظم�ى ض�د
اعتداء وإجرام
تحال�ف دويل
ومرتزق�ة من
مختلف العالم
بتخطي�ط
وقي�ادة العدو
ا لس�عو د ي ،
األوىل
ه�ي
يف تأريخن�ا غط�ت ُك ّل الرقعة الجغرافي�ة للـيَـمَ ـن
بتعرضه�ا للقصف والتدمري ل�م تتعرض له أية دوله
يف العالم منذ الحرب العاملية الثانية من حيث الكثافة
النرياني�ة وع�دد الطلع�ات الجوي�ة وامل�دة الزمنية،
فتوقع شهداء ومصابني وتدمري املنازل واملؤسسات
والبُنى الخدمي�ة يف ُك ّل الـيَـمَ ـن ،وهي الحرب األوىل
الت�ي س�فكت دم�اء الـيَـمَ ـنيني يف الجبل والس�هل
والوادي والصحراء والساحل والجزر ،وَهي حرب بني
الحضارة والبداوة ،فقد اس�تهد َ
َف العدو الس�عودي
الصح�راوي أول س�د عظي�م يف تأري�خ اإلن ْ َس�ـانية
واس�تهداف للمس�اجد القديمة والقلاع والحصون
القديمة منها حصن أس�عد الكام�ل وقلعة القاهرة
وبراقش املدينة العبقري�ة وَاألوىل يف الجزيرة العربية
إن لم تكن يف العالم نعم هي حرب وطنية كربى وعىل
املنبطحني والبغال تحت أي اس�م قوم�ي أ َ ْو ديني أ َ ْو
علمان�ي أ َ ْو ليربايل أ َ ْو برجماتي لن يس�تطيعوا مهما
استخدموا من وسائل التزييف والخداع والتضليل أن
يغالطوا الحقائق والوقائع ،وبالتايل اس�تهدافها يعد
إح�دى التنبيه�ات لهم بعد دم�اء ورصاخ وصيحات
أَ ْ
ط َفالنا ونس�ائنا ،الفرصة ما زالت مناسبة للرجوع
ع�ن غبائه�م وحماقته�م وجرمه�م وحقدهم ضد
اإلن ْ َس�ـان والزم�ان؛ ألن (الحرب مس�تمرة) أما إذَا
انتهت فال توبة وال أعذار.
قد يختلق الس�يايس أعذارا ً ملوقف�ه لكن حقيقة
دافع�ه األول هو امل�ال الذي يجعل الس�يايس يرتهن
لألع�داء وال يهت�ز قلب�ه أ َ ْو يتعك�ر مزاج�ه أ َ ْو يُؤنبه
ضمريه اإلن ْ َس�ـاني أمام مش�اهد رصاخ ودماء أبناء
وطنه ومنجزات ش�عبه ،إذا ً السيايس يمحق ويخرب
األُمُــوْر بمصلحته الش�خصية أ َ ْو بمصالح املوظف
لديه�م عىل عكس املثقف الذي يعال�ج األُمُــوْر كما
يعالج الطبيب الجسد العليل ..ويظهر لنا ذلك الفعل
اإليجابي م�ن املثقفني يف األحداث الكبرى التي تمر
بها الش�عوب ،لكن ماذا حدث لبع�ض املثقفني ملاذا
التزم�وا الصم�ت والحيادي�ة يف زمن األح�داث التي
ال تقب�ل الصم�ت أ َ ْو الحياد؟! ،أعتق�د أن هناك أزمة
لدى املثقف ال أعتقد أنها مالية! ربما هي نفس�ية أ َ ْو
ذهنية أ َ ْو يف البنى الفكرية؟.
ومن ينش�ط ويظهر هذه األَيَّـام يف صف العدوان
هم  1-املوظف الس�يايس  2-املتدين املربر 3-املفتي
لصال�ح الع�دو  4-واإلعالم�ي املزي�ف للحقائ�ق5-
الناش�ط الحقوق�ي ال�ذي يداف�ع عن ح�ق العدو يف
االعتداء.
وه�ؤالء يقوم�ون بإرباك ُك ّل م�ا يمكن أن يؤدي
إىل التواف�ق والتقارب والوص�ول إىل حل يحقن دماء
الـيَـمَ ـنين ويمنع االحتراب؛ ألن مصالحَ هم املادية
وغري املادية مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً باستمرار الحرب
وإراقة الدماء وال يمكن إقناع (املتدين الس�يايس) أ َ ْو
(الس�يايس بانتمائه القومي املناطقي وال الس�يايس
اليس�اري املوهوم) ال باملنط�ق وال بالواجب الوطني
وال بقواع�د العقل العلم�ي وال بالعيب املجتمعي وال
بالحرام الديني حت�ى قتل وصابة عرشات االلف من
األ َ ْ
ط َفال والنس�اء من قبل العدو لم تتأثر مشاعرهم
بل زادوا عتوا ً ونفورا ً (إذا ً الوسيلة الوحيدة إلقناعهم
تنفيذ القانون والقضاء).
وام�ام فش�ل النخ�ب (السياس�يني بأحزابه�م
واملثقفين بهيئاتهم وعلماء الدي�ن بمذاهبهم) كان
رد فعل الشعب الـيَـمَ ـني طبيعي فكان عىل القبائل
الـيَـمَ ـني�ة أن تتصدر املوقف وتصيغ وثيقة الرشف
القبلي املتضمنة تحمل املس�ؤولية يف حماية األرض
والعرض والتصدي للغزاة أصحاب أكرب مخزون مايل
هائل وَاملك�دس يف بنوك الغرب والعال�م والذي يقدر
بثالث�ة آالف مليار دوالر إلغ�واء الحكومات واإلعالم
به�دف تنفيذ جريمة العرص يف القيام حرب ش�امله
على الـيَـمَ ـ�ن لتمزيقه�ا ونه�ب ثرواته�ا واركاع
ش�عبها ،ولو وزعت تلك الثروة على العاملني ملا وجد
فقري من البشر يف األرض أ َ ْو جائع من الحيوانات يف
الغابة.

* كاتب وباحث
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من صفات
المنافقين
فئة متذبذبة ونفسياتهم
أقرب للكفر من اإليمان

ٌ
فئ�ة متذبذبة وفئة ال
املنافق�ون هم عادة
ته�دأ ،وم�ن العجيب أنه�م يكون�ون أقرب إىل
العدو ،الذي ماذا؟ لو دخل بلدهم الس�تباحها
كله�ا ،ال يعرف أين بيت املناف�ق وبيت املؤمن
َ
أعراضه�م ونه�ب أمواله�م ،فه�ل
والنته�ك
س�يفرقون ويعرفون أين بيت املنافق؟ ال مع
ه�ذا يكون عن�ده ميل للعدو ،ه�ذا يشء يسء
جداً ،وغريب جدا ً من النفوس املنافقة ،نفوس
غريبة جداً ،وضعيته�ا غريبة جدا ً ُ
{ه ْم ِل ْل ُك ْف ِر
يَوْمَ ئِ� ٍذ أ َ ْق َربُ ِمنْهُ ْم ِللإْ يم�ان} (آل عمران :من
اآلية  )167يثبط�ون الناس عن نرص دين الله
وينشرون الش�ائعات ويرجفون يف أوس�اط
املسلمني.
املنافق�ون ه�م فئ�ة تعم�ل يف أوس�اط
املسلمني تثبطهم عن نرص دين الله ،تخوفهم،
ترعبهم ،ترجف قلوبهم ،تشيع الشائعات التي
تقلق نفوسهم ،تشيع الش�ائعات التي ترعب
قلوبهم .املنافقون يف كتاب الله الكريم تحدث
عنهم أسوأ مما تحدث عن اليهود ،والنصارى،
واملج�وس ،والكافري�ن ،إذا كان�ت جهن�م لها
س�بعة أب�واب ،ودركاتها متفاوتة يف الش�دة،
فإن املنافقني يف الدرك األس�فل من النار« .إن
املنافقني يف الدرك االسفل من النار».

يقومون بدور تخريبي
داخل األمة ويثيرون
المشاكل والخالفات
ويقلبون الحقائق

يحك�ي الل�ه يف الق�رآن الكريم ع�ن الفئة
املنافق�ة املدسوس�ة يف أوس�اط املؤمنني أنهم
طالب فتنة ،طلاب رش ،يعملون عمالً س�يئا ً
بدور تخريب�ي يف واقع األمة ولذلك
ويقومون
ٍ
يق�ول الله عنهم { َل َق� ِد ابْتَ َغ ُوا ْ ا ْلفِ تْن َ َ
�ة ِمن َقبْ ُل
و ََق َّلبُوا ْ َل� َك األُمُو َر حَ تَّى جَ اء ا ْلحَ �قُّ َو َ
ظهَ َر أَمْ ُر
ار ُه َ
ون} هم طلاب فتنة يف واقع
ال َّل�هِ و َُه� ْم َك ِ
املس�لمني من الداخل ،يحاولون إثارة املشاكل
والنزاعات والخالفات والع�داوات ،ويحاولون
أن يحولوا الواقع بالنسبة للمسلمني واملؤمنني
إىل واق�ع مضط�رب مخت�ل غير مس�تقيم.
{و ََق َّلبُوا ْ َل َك األُمُو َر} يقلبون الحقائق ،يقلبونها
رأس�ا ً على عق�ب ،ويحاول�ون أن يشوّش�وا
على الواقع بكل�ه ،يحاولون بنشر أكاذيبهم
ودعاياته�م وإثارته�م للنزاع�ات والع�داوات
أن يقلب�وا األمور وأن يقلب�وا الحقائق ،الكذب
ص�دق والصدق كذب وهك�ذا ،والصواب خطأ
والخط�أ ص�واب ،والتعاطي م�ع الواقع بكله
بشكل مقلوب ،لكن بكل فس�ادهم وتقليبهم
لألمور وإثارتهم للنزاعات وإثارتهم للمشاكل
هم فاشلون ،هم فاشلون؛ ألن الله يريد لدينه
الظهور وألمره الظه�ور وللحق الغلبة{ .حَ تَّى
جَ �اء ا ْلحَ �قُّ َو َ
ار ُه َ
ون}،
ظهَ َر أَمْ � ُر ال َّلهِ و َُه� ْم َك ِ
ار ُه َ
�ون} عىل ما هم علي�ه من حقد
{و َُه� ْم َك ِ
وكره يف نهاية املطاف يظهر أمر الله ،وينترص
الح�ق وهم عىل م�ا هم عليه م�ن علل وخلل،
وما هم فيه من فساد وتخريب.
إن تصب�ك حس�نة تس�ؤهم وإن تصب�ك
مصيبة يفرحوا
{إ ِن تُ ِصبْ� َك حَ َس�ن َ ٌة تَ ُس� ْؤ ُه ْم َوإ ِن تُ ِصبْ� َك
ُصيب ٌ
َ�ة ي َُقولُ�وا ْ َق� ْد أ َ َ
م ِ
خذْنَ�ا أَمْ َرنَ�ا ِم�ن َقبْ� ُل
َويَتَ َو َّل�وا ْ و َُّه� ْم َف ِرحُ َ
ون}{ ،إ ِن تُ ِصبْ َك حَ َس�ن َ ٌة}
نرص وغنيمة وظفر {تَ ُس� ْؤ ُهمْ} يستاؤون وال
يرتاحون لهذا؛ ألنهم مس�تاؤون منك يريدون
ب�ك الرش ،ويري�دون لك الفش�ل ،ويتمنون لك
الهزيم�ة ،وبالت�ايل يس�تاؤون وال يرتاح�ون
أبداًَ { .وإ ِن تُ ِصبْ َك م ِ
ُصيب ٌَة} فحصل ش�هداء أ َ ْو
جرح�ى أ َ ْو تراجع يف بع�ض املواقف يرتاحون
ويعتبرون ذلك دليالً عىل أنه�م اتخذوا املوقف
الصحي�ح؛ ألن املوق�ف الصحي�ح عندهم هو
املوق�ف الذي جنبه�م ما حصل ل�ك كمجاهد
يف س�بيل الل�ه ،أم�ا أنت ألن�ه دُمر منزل�ك ،أ َ ْو
ألن�ه استش�هد قريبك أ َ ْو صاحب�ك أ َ ْو أي يشء
يعتربونك غالط ،وه�ذا دليل عىل غلطك ،وأنت
أوقعت نفس�ك فيما وقعت فيه ،وأنت س�ببت
لنفس�ك ما حصل ،أما هم فأذكي�اء يعتربون
أنفسهم فيتفاخرون بقعودهم وتخاذلهم عن
الجه�اد يف س�بيل الله ،وأنهم جنبوا أنفس�هم
ما لحق ب�ك{ ،ي َُقولُوا ْ َق ْد أ َ َ
خذْنَ�ا أَمْ َرنَا ِمن َقبْ ُل
َويَتَ َو َّل�وا ْ و َُّه� ْم َف ِرحُ َ
ون} فرح�ون بما أصابك،
وفرح�ون بأنهم لم يكون�وا مجاهدين كمثلك
فيعانون يف س�بيل الله ،أ َ ْو يضحون يف س�بيل
الله ،أ َ ْو يقدمون شيئا ً يف سبيل الله.
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مفاهيم قرآنية

أهمية الدعاء

ال ينفرد اإلنسان بنفسه مهما ملس يف نفسه
قوة إيمان وثبات.
ال ب�د من الدعاء يكون اإلنس�ان دائم الدعاء
لل�ه ،هذه قضية ال ينفرد اإلنس�ان بنفس�ه أبدا ً
مهم�ا مل�س عنده م�ن قوة إيم�ان ،واس�تعداد،
وثب�ات ،الزم يكون دائم العالق�ة بالله ،والدعاء
باس�تمرار وكلم�ا تق�رأ كت�اب الله تدع�و الله
دائم�ا ً أن يهديك بكتابه ،وأن يوفقك لفهم كتابه
لتزداد إيماناً ،فاإلنسان بحاجة إىل أن يكون دائم
ً
قريبة من الله،
الدعاء لله؛ ألنه يجعل مش�اعرك
الدعا ُء يعرب عن أن نفس�يتَك يف حالة مستمرة يف
االلتج�اء إىل الله ،والتوكل عىل الله ،واالس�تعانة
بالله .فعندم�ا تتأمَّ ُل يف كتاب الله كيف كان من
وصفه�م بأنهم عباده ،وأولياؤه ،دائمي الرجوع
إلي�ه ،دائمي الدعاء له وَالذي يذهل عن موضوع
الدع�اء معن�اه أن نس�يان الل�ه مس�يطر على
مشاعره.
 الدع�اء يمثل حالة اس�تغناء ع�ن األطرافاألخرى
عندم�ا يك�ون اإلنس�ان منقطع�ا ً إىل الل�ه،
ويدعو الله باستمرار ،وكلما مَ ـ َّر به من ظروف،

كلما م�ر به من مهام ،يف ُك ّل أم�ر من أموره ،يف
ُك ّل قضية من قضاياه دائم االلتجاء إىل الله ،هذه
ً
ُ
حال�ة من االس�تغناء عن أطراف
نفس�ها تمثل
ربما قد يكو ُن رجوعُ ك إليهم فيه إذالل لك ،وفيه
بيع لدينك ،وفيه دخول يف باطل نماذج مغلوطة
بع�ض الناس يعمل له أدعية متنافية مع الواقع
وم�ع ما قدم يف القرآن بعض الناس يأتي يصلحُ
ً
متنافية يف الواقع مع ما قدم يف
له أدعية وتكو ُن
القرآن ،تكون متنافية تماماً.
الح�ظ كي�ف األدعي�ة يف القرآن فيم�ا يتعلق
ُ
تختلف عما
بح�االت الرصاع ،بح�االت الجه�اد،
ُ
يحصــ� ُل من أدعي�ة من عندنا ومم�ا ُدوِّن من
أدعي�ة الدع�اء املس�تجاب يرتاف�ق مع�ه عم�ل
الدع�اء جيد كإع�راب عن موق�ف ،كإعراب عن
موق�ف ،لك�ن ال تنتظر م�ن ورائه ش�يئا ً إذا لم
تعم�ل ،إذا لم تعم�ل ،خاصة ولدي�ك القدرة عىل
أن تعم�ل ش�يئاً ،وأن تعمل ما تس�تطيع ولديك
القدرة ،اعمل متى ما عملت سيس�تجاب الدعاء
فالدع�اء كما ورد بأنه م�خ العبادة ،لكن الدعاء
إذا م�ا ترافق معه عمل ،الدع�اء الذي لم يرتافق
م�ع تقصير ،وإنم�ا مع عم�ل متى يس�تجاب

االستقامة
«إن الذي�ن قال�وا ربن�ا الل�ه ثم
استقاموا»
جاءت ه�ذه العب�ارة يف القرآن
الكريم يف س�ياق إظه�ار عباد الله
وكي�ف حالهم وواقعهم ،حيث تدل
هذه اآلية عىل معن�ى العبودية لله
عندما قالوا «ربن�ا الله» ،ومعناها
إقرار من أعماق النفس بالعبودية
لله والتس�ليم ل�ه يف ُك ّل توجيهاته
وإن خالف�ت ه�وى النف�س أ َ ْو
الرغب�ات أ َ ْو الش�هوات الجس�دية
واملعنوي�ة ،فعندم�ا يرش�دنا إىل
الجه�اد يف س�بيل الل�ه أ َ ْو االنفاق
أ َ ْو األم�ر باملع�روف والنه�ي ع�ن
املنك�ر يكون ل�دى املؤمن تس�ليم
كام�ل وعمل بهذه التوجيهات؛ ألن
البعض يقول بأن�ه عبد لله لكن يف
واقعه يحاول أن يطبق التوجيهات
اإللهي�ة الس�هلة الت�ي ال تكلف�ه
ً
تضحية أ َ ْو بذل نفس أ َ ْو مال أ َ ْو ولد
ويظن أنه سيدخل الجنة ،هذا غري
صحي�ح ،فلم يترك الله س�بحانه
وتع�اىل أن يق�ول ُك ُّل الن�اس ربن�ا
الله ث�م يدخله�م الجن�ة ال ،هناك
ٌ
ابتالءات يتعرض لها املسلم ليثبت
ص�دق ادعائه بعبوديت�ه لله أم ال،
فهن�اك ابتلاءات مالي�ة كاإلنفاق
وإخراج ال�زكاة ،وهن�اك ابتالءات
معنوي�ة باعتب�ار اإلنس�ان يح�ب
التع�ايل والفخر والش�هرة وال يريد
أح�دا ً أن يكون أعلم من�ه أ َ ْو أفضل
منه ،فهذه تعترب ابتالءات تركيعية
ليثب�ت اإلنس�ان أنه عبد لل�ه ،وقد
تع�رض له األنبي�اء واملالئكة حتى
إبلي�س تع�رض لهذا االبتلاء لكنه
فش�ل في�ه وق�ال (أنا خير منه)
أَيْض�ا ً م�ع التس�ليم لل�ه بكام�ل
التوجيهات واألعم�ال يحتاج أَيْضا ً
إىل االستقامة ،ولذلك قال تعاىل (إ َِّن
ا َّلذ َ
ِين َقالُوا َربُّنَا ال َّل ُه ث ُ َّم ْ
استَ َقامُوا)
فاالس�تقامة بعد التسليم واالعالن
عن تعبيد اإلنسان لله تعاىل.

معنى االستقامة

وتعن�ي االس�تقامة مواصل�ة
التس�ليم والتنفيذ عىل ما أمرك الله
به وم�ا تعبدك علي�ه وليس فرتات
أ َ ْو مواس�م كم�ا يظ�ن البع�ض،
واالستقامة عىل طريق الله وسبيله
الح�ق وعلى املنه�ج الذي رس�مه
ويدل عليه أعلام الهدى وليس أيّ
س�بيل يمكن أن يكون وفق منهج
الله ،فاملنافقون يرفعون شعارات
يف ظاهرها أنه�ا صحيحة واليهود
يتخ�ذون عناوين جذاب�ة وجميلة

الدعاء؟ متى ما صحح الناس أوضاعهم مع الله
ورجعوا إىل الله وانطلقوا يف األعمال التي ترضيه
كاملة حينها س�ينفع دعاؤهم ،حينها س�يكف
الله س�بحانه وتع�اىل كثريا م�ن العقوبات التي
كانوا يس�تحقونها ويس�تحقها أمثالهم بسبب
تقصريهم مواطن الدعاء
مواقف الدعاء ،ومواطن الدعاء متى تكون؟!
يف مي�دان املواجهة ،يف املي�دان العميل فاملؤمنون
يدعون الله سبحانه وتعاىل وهم يف ميادين العمل
ولي�س يف زوايا بيوتهم وال يف زوايا مس�اجدهم،
بعيدي�ن عن واق�ع الحياة ،بعيدي�ن عن األعمال

ملز

مة ا
أل
س
ب
و
ع

التي ال بد أن ينطلقوا فيها كما أمر الله سبحانه
ف عَ نَّا و ْ
وتعاىل {وَاعْ ُ
َاغفِ ْر َلنَا وَا ْرحَ مْ نَا أَن ْ َ
ت مَ وْالنَا
َفانْصرُ ْ نَ�ا عَ َل�ىَ ا ْل َق� ْو ِم ا ْل َكافِ ِر َ
ي�ن} (البقرة :من
اآلي�ة ،)286الح�ظ هن�ا املؤمنني لديهم ش�عو ٌر
بمس�ؤولية أما َم الكافرين بدين الله ،أما َم أعداء
ٌ
موقف عميل[.كذلك قول�ه تعاىل ربنا افرغ
الل�ه،
علين�ا صربا ً وثب�ت أقدامنا وانرصن�ا عىل القوم
الكافرين كله�ا أدعية يف ميادي�ن املواجهة وإذا
كان اإلنسان يف هذه املواطن فيدعو الله بالنرص
وإن كان يف ميادي�ن العمل يدع�و الله بالتوفيق
والقبول.

صمودٌ
سرمدي
فوزية عبد الوهاب الشهاري

لكن واقعهم عىل غير منهج الله،
فالس�بيل والطريق كما حدده الله
تع�اىل يف قوله (اه ِدنَــــا الصرِّ َا َ
ط
ا ُملس�تَقِ يمَ ،صرِ َا َ
ط ا َّلذ َ
ِي�ن أَنعَ َ
م�ت
ير ا َمل ُ
يه ْم َوال َ
�وب عَ َل ِ
عَ َل ِ
يه� ْم َغ ِ
غض ِ
َّ
الضال َ
ِّين) ورصاط الل�ه ال ب�د أن
تكون ل�ه معالم م�ن أوليائه وهم
الذي�ن أنع�م عليه�م وح� ّذر م�ن
رصاط الضالين الذي�ن ينحرفون
ويحرف�ون الن�اس بعقائ�د باطلة
وش�عارات زائف�ة ،كما ح� ّذر من
رصاط املغضوب عليهم وهم الذين
ينحرف�ون ويحرف�ون الناس بعلم
ويدعونه�م إىل باطل وهم يعرفون
ذلك.

االستقامة قضية
مهمة في ميدان
االبتالءات

يالح�ظ أن االس�تقامة له�ا
أهميته�ا ويحتاجه�ا اإلنس�ان ال
سيما يف حركته العملية ويف امليدان
خاصة عند تضارب الفتن وتزاحم

االختالف�ات واأله�واء أ َ ْو حت�ى
تع�رض املؤمنني لعدوان أ َ ْو إرجاف
وحمل�ة إعالمي�ة ضخم�ة للتأثري
على موقف�ه وجه�اده يف س�بيل
الل�ه ،كم�ا يحصل الي�وم من اآللة
اإلعالمية الضخمة لقرن الشيطان
والتي تحاول التأثري عىل نفس�يات
الش�عب اليمني وحرفه عن حريته
واس�تقالله وعبوديت�ه لل�ه إىل
عبوديته لقرن الش�يطان وأمريكا
وإرسائي�ل ،ولذل�ك فاالس�تقامة
قضي�ة مهم�ة؛ ألن بع�ض الناس
يتعرض البتلاءات فتجده ينحرف
ع�ن خ�ط االس�تقامة ،وألهميتها
أم�ر الل�ه رس�وله باالس�تقامة
بقوله تع�اىل َ
اس�تَقِ ْم َكمَ ا أ ُ ِم ْر َ
(ف ْ
ت
وَمَ ن تَابَ مَ عَ � َك َولاَ تَ ْ
ط َغوْا ،إِن َّ ُه ِبمَ ا
تَعْ مَ لُ َ
�ون ب َِصيرٌ) ،ومن ه�ذه اآلية
يق�ول الله لنا :إن ُك ّل ش�خص من
عباده يجب أن يس�تقيم ،كما أمر،
وال يج�وز أن يطغ�ى ،وإذا طغ�ى
س�يعاقب س�وا ٌء أكان نبي�ا ً أ َ ْو ابن
نبي أ َ ْو زوجة نبي أ َ ْو صحابيا ً لنبي
كائنا ً من كان.

عوامل تساعد
اإلنسان على
االستقامة

َ
يكون اإلنسا ُن قويَّ الصلة
 أنبالل�ه ودائ�م االلتج�اء إلي�ه يف ُك ّل
املواق�ف واالبتلاءات ويف حيات�ه
كله�ا ،ولذلك وص�ف الل�ه أوليائه
بأنه�م دائم�و الرجوع إلي�ه ( َربَّنَا
صبرْ ًا َوث َ ْ
�ر ْغ عَ َليْنَ�ا َ
بِّ�ت أ َ ْقدَامَ نَا)
أ َ ْف ِ
( َربَّنَا ال َ تُ ِز ْغ ُقلُوبَنَا بَعْ َد إِذْ َه َديْتَنَا).
 أن تطل�ب من الل�ه أن يثبتكويرزق�ك الصبر ،وله�ذا ج�اء يف
الحديث الرشيف (إن موقع الصرب
م�ن اإليم�ان كموق�ع ال�رأس من
الجس�د وال خري من جس�د ال رأس
فيه) ويق�ول تعاىل (يَا أَيُّهَ �ا ا َّلذ َ
ِين
َصا ِب ُروا َو َرا ِب ُ
اصبرِ ُوا و َ
آمَ نُوا ْ
طوا).
 الرج�وع إىل الله دائم�ا ً يف ُك ّلاألح�وال والظروف وعدم نس�يان
معيَّ�ة الله م�ع املؤمنين يف مجال
تحركه�م وجهاده�م ض�د العدو،
فالل�ه تعاىل يقول ( َو َليَنُْص�رُ َ َّن ال َّل ُه
مَ ْ
�ن يَنُْص�رُ ُ
ُه) (إ َِّن اللَّ� َه يُدَافِ ُع عَ ِن
ا َّلذ َ
ِين آمَ نُوا).

جرح�ي ن�ازف ال يندم�ل ،آالم تم�زق
أوص�ايل ،وأشلائي مبعثرة ،ح�زن يغمر
ذاتي ،دمع حبي�س مقلتي ،وآهاتي حرى،
وج�ع اذاب مهجت�ي ،والجمي�ع من حويل
يعلم�ون حايل وم�آيل ،ه�م يتجاهلون كل
أحزاني ،ق�د غضوا الط�رف ومضوا كأن
األم�ر ال يعنيه�م ،رغ�م أنهم طالم�ا قالوا
ونادوا وادع�وا أن كل مصاب بي يؤلمهم،
وأنهم ال يرتك�ون المظلوم ابدا ،ما وجدت
لهم صدقا ،بل البعض منهم أضحى للعدو
يدا أشد بطشا وفتكا ،يقتلني! وأنا من كنت
له س�ندا ودرع�ا! ماتت الكرام�ة والنخوة
فيه�م ،ظنن�ت الدم الذي يسري يف كياني
فيهم ،حاش�ا وكال  ،فدمي حر عربي أبي،
وهم عمالة مأجورة ولعنة صهيونية.
وأولئك من بآالف المس�ميات قد تغنوا
كذبا وزورا ،قالوا أنهم أرباب الحقوق وأن
اإلنسانية لهم وبهم تتغنى ،وأن منظماتهم
مطمع كل منكوب ،وأنهم سيأخذون بيدي
وسيوقفون عدوي ،وس�يداوون جراحي،
رصخ�ت ع�دوي واض�ح للعي�ان طغيانا
وجرما ،ما س�معت س�وى رج�ع صوتي
يزداد نحيبا وألماً ،وم�ن يزعمون محبتي
يف وقت ش�دتي ،ما وجدته�م ولن أجدهم،
ه�م كع�دوي الرجيم الذي أثخن جس�دي
النازف طعنا ،وأحال نهاري ولييل بؤس�ا،
فف�ي كل طرفة عين دم يس�كب ،وجماجم
عىل مد البرص ،وتاريخي المجيد وحارضي
استحال أطالال ،قتل ابتساماتي وداس عىل
زهراتي ما ظن أن الش�ذى قد أحيا أخرى
أكثر عنفوانا وزهوا ،وإن جس�دي النازف
ازداد صالب�ة وق�وة لينب�ت م�ن الصخر
عزم�ا ،ليصن�ع من الح�زن فج�را ،وأنني
لوح�دي دون العال�م أجم�ع رغ�م القتل
والتنكي�ل والتدمير ،س�أنفض كل ألم ّ
حل
ب�ي ،وبات�كايل على اهلل المتع�ال ،وثقتي
بنصره ،وبقوة بأيس ،س�أجمع أشلائي
وأكفان�ي وأحيله�ا ني�ران س�عير تحرق
أعدائ�ي وتصليه�م س�قرا ،وس�يعلو هام
أجيايل فوق السحاب كنقم وعطان شموخا
وفخرا ،وسَ ُنعلم الكون أن اليمن منترص و
محال أبدا ً أن يذل أو أن يخضع.

( ددعلالاا
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اإلنسان والسلوك كإدراك ديكاليكي
زياد السالمي
ليس لدي ما أخرسه طاملا لم أعد أملك ما سأقول.
ربم�ا ه�ذه هي الكلم�ة األخرية الت�ي رصح بها
س�قراط  ،فيم�ا لم تكن ه�ذه النهاية الت�ي نأملها
ألنفس�نا يف ظل ديكاليكي�ة اإلدراك  ،أي بالرضورة
الت�ي ق�د تثبت توال�د الوقائ�ع يف فرضيتين تكمل
إحداهم�ا األخ�رى  ،فالتباي�ن يثب�ت وج�ود يشء
آخ�ر ربما قد يكون الوس�يط كمح�ور الديكاليكية
متنامي�ة التوج�ه  ،كم�ا قد يشير الشر إىل الخري
حينما يسكن وعاءه كإنسان أو كمادة .
فلكي ندرك الفرضية الت�ي حددها ذلك املتناول
يفترض إدراك الفرضية املناوئ�ة ،إذا فالديكاليكية
ه�ي اكتمال األش�ياء كانتصاف أو وس�طية اليشء
بني نقيضني ال نس�تطيع إداركهما يف اليشء إال معا
 ،كم�ا ال نس�تطيع إدراك اكتمال�ه إال بالديكاليكية
 ،هنالك يأتي الس�ؤال يف حالة الع�دم والوجود ماذا
نسمي ديكاليكيا الوسيط ؟  ،هل وجود أم عدم هل
خري أم رش هل سلبي أم إيجابي  ،إن لم تكن ماهية
اإلدراك تكم�ن يف الس�لوك  ،وإنم�ا تكم�ن يف اليشء
 ،وه�ل م�ن املمك�ن تمييز اإلنس�ان عن غيره من
األش�ياء كحيز مادي  ..أم أنه املدرك املعني كوسيط

وحيد دون س�واه باعتب�اره العبد الحاك�م  - ..مع
افتراض صحة هذه الفرضية  -هل يدرك اإلنس�ان
كحي�ز وجودي يقف بني نقيضني م�ا يعني تمييزه
عن اآلخر  ..أم أن اإلنس�ان يسير نحو ذاته كتمييز
بني سلوك ذات عن سلوك أخرى ...؛
أعتقد أن اإلنس�ان وعاء ملا يود إدراكه كوجود ال
متناه قائم عىل إرادة حرة مكلفة يف اتخاذ الس�لوك
املناس�ب أو غري املناس�ب الس�وي أو غري الس�وي
؛ هنال�ك كي�ف يمك�ن اإلدراك حت�ى يمك�ن الحكم
على ذلك العم�ل من الخارج أو عبر الخيال املتعايل
الديكارتي إذا لم يكن عرب السلوك املحدد ال الكالنية
والرغب�ة ،ال الش�عور الداخلي ؛ ولم يقم اإلنس�ان
بإظه�اره  ..بافتراض اإلنس�ان وع�اء لتوجهين
ووسيط بينهما يتم ديكاليكيا إدراكهما عرب السلوك
الظاه�ر فإذا كان أعمق إىل جه�ة فبقدر االتجاه إىل
تل�ك الجهة قد يك�ون االتجاه إىل الجه�ة األخرى ..
ومن إدراك مناوئ أن من يعرب عن الس�لوك بالقول
ناتج عكيس عن عدم القيام بما يقول فعالً .
وكون كالنية املدرك بفتح الراء باستثناء املبادئ
والقيم الش�بيهة بالع�دم والحاالت املتش�ابه محل
اإلدراك  ..كحك�م مس�بق مبني عىل فهم مس�بق ؛
كون الكالني�ة من الصعب تطبيقها الختالف الفعل

والق�ول يحتم تناول املدرك م�ن منظور تجريبي ال
أمبيري  ..هذا إذا لم نس�لم بفرضي�ة أن كل إدراك
نسبي ولم نستبعد الالهوتية للمسميات ..
وبالع�ودة إىل الس�لوك اإلنس�اني كمح�ور أو
كوس�يط إلدراكي�ة متنامية فإن م�ا يمكن وصفه
بالص�واب القول بع�دم تمييز أو تفضيل اإلنس�ان
كش�خص عن إنس�ان آخر مهما كان املبرر وإنما
فع�ل عن فع�ل أو س�لوك عن س�لوك أو موقف عن
موق�ف لإلج�ادة ؛ كذل�ك تخطئ�ة وذم الفع�ل عن
الفعل بمق�دار الخطأ أو اإلخف�اق الناتج عن إرادة
حرة لل�ذات املكلفة ؛ ما يلزم نفي ألوهية اإلنس�ان
ونفي شيطانيته أيضا ً ؛ بالتايل كرس تصنيم البرشي
يف حال�ة اس�تحالة تأهيله أو تطويع�ه وإعادته إىل
الذات اإلنس�انية سوية السلوك املتس�اوية الحرة ؛
من منطلق أن الفعل الذي يعد قيدا يقيد الفاعل عن
اإلفصاح به تذوي معه حريته التي هي عدم الخوف
أو الح�رج من ذل�ك الفعل أو إمكاني�ة تفلت اإلرادة
منه حال إدراك نس�بيته واالعتراف به وإن اقتىض
العق�اب ؛ كمع�ادل اس�تحقاق اإلنس�ان التكلي�ف
ع�ن من س�واه ؛ فضالً عن كون�ه معطى يربهن أن
معرفة الخطأ إش�ارة م�رور إىل طريق اإلرادة الحرة
واالعرتاف به إثبات وطريق اإلنسان الحر .

وإن عدتم عدنا!!!
أحالم شرف الدين
م�ا الغري�ب يف ذل�ك االس�تغراب وتلك
الدهشة املرس�ومة عىل وجوه العالم حني
ب�دأ اليم�ن بالرد على املعت�دي والتصدي
ببسالة للعدوان الغاشم املستبد ول َم تقوم
الدني�ا وال تقعد حني يطلق الجيش اليمني
الصام�د صاروخ�ا أيا كان نوع�ه ولم كل
ذلك التباك�ي والويالت واآله�ات املزفورة
تج�اه قتالهم وال غرو فهم عىل علم بأنهم
حطب جهنم.
حني خضتم حربا رضوس�ا ضد اليمن
نس�يتم بل تناس�يتم سلس�لة من التاريخ
وأحقاب�ا زمني�ة مهم�ة ال يتجاهله�ا إال
جاه�ل أو مغ�رور كم�ا أن الجه�ل بالل�ه

وعدم الثقة به أدخلكم يف مستنقع الغرور
والغطرسة الذي دخلتموه عنوة!!!!!!!!!!!
سوف تس�حب جميع القوات جيوشها
املحتلة وس�توقف ال�دول العظمى دعمها
اللوجس�تي والعسكري ال سيما الشيطان
األكبر والع�دو األول لألم�ة اإلسلامية
والفط�رة اإلنس�انية الت�ي تلف�ظ الظل�م
وتنش�د الحري�ة والكرامة ش�ئتم أم أبيتم
فهك�ذا درس�نا املس�تقبل وهك�ذا برشنا
أجدادن�ا بالنرص املدون عىل الورق الناطق
بالحق.
لم تكونوا آل سعود سوى سبب لتوحيد
اليم�ن دون قص�د وعجل�ة نح�و التق�دم
ولف�ظ كل مس�ميات التط�رف واإلرهاب
الذي تجذر عرب العمالء والخونة لس�نوات
س�الفة مرت وأذهلتنا الحروب والنزاعات

عن االس�تعداد له�ا لوال املسيرة القرآنية
التي أيقظتنا من سبات عميق!!!
علينا االهتمام بملزمة الس�يد حسين
الحوث�ي «خطر دخول أمريكا اليمن» عام
2002م قب�ل أكث�ر م�ن اثني عشر عاما
لكأنه�ا كتب�ت الي�وم مرتجم�ة األح�داث
الراهن�ة فاضح�ة نوايا اآلخ�ر ومقاصده
وأهداف�ه التي تالها تح�ت طاولة التنمية
ورف�ع االقتص�اد والتق�دم وغريه�ا م�ن
املسميات الكاذبة.
إننا قادرون اليوم وبش�جاعة عىل بناء
دولة مدنية جديدة ذات قيادة مس�تقلة ال
تخىش س�وى الله – عز وج�ل – وال تنهج
غري القرآن دس�تورا له�ا ومنهجا وقانونا
قويما.
ونح�ن إذ نش�هد ه�ذه االنتص�ارات

الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان تنظم
وقفة احتجاجية وسط صنعاء القديمة
تنديد ًا باستهداف اآلثار والتراث اليمني

املتوالي�ة وإن راحت أرواح طاهرة وارتفع
ش�هداء كرام فه�ذه طبيعة الح�روب وما
يهمنا ه�و الدفاع عن الحياة الكريمة فقد
يكون موت ش�خص ما حي�اة أمة فريض
الله ع�ن الش�هداء والجرح�ى واملرابطني
ونح�ن إذ نش�هد كذل�ك كل ذل�ك الذهول
العاملي تجاه هذا الصمود الجبار من دولة
بس�يطة تس�تهني به�ا األمم املس�تكربة؛
نح�ن على أهب�ة االس�تعداد الس�تقبال
الخي�ارات االستراتيجية برحاب�ة ص�در
ثقة من�ا يف القيادة الحكيم�ة التي أعادت
لليمن كرامته وعنوانه ولقنت العدو أقوى
ال�دروس يف معركة ال ينترص فيها املعتدي
ب�ل يزه�ق بأطرافه�ا الباطل أم�ام مرأى
ومسمع العالم أجمع!!!

أنا «وطني»!
عبدالقوي محب الدين
أنا «وطني»  ،وبي وح��دي أباهي
قـوامـيس التـمـوطـن والتـمـاهي
َ

أن��ا وطـنـي الـذي ُمــذ الح فج ٌر
ـت بـي  ،وبالدنيا جـبـاهـي
أطـلّ ْ
أنـا  ،و»أن���ا» ضـمـيـ ٌر  ،شكلتني

فـعـالي قبـل تنطـق بي شفـاهي

�رت ق���رو َن الـ
أن��ا «الء» التي ك��س� ْ
ـغـزاة  ..أن��ا األوام��ـ��ر والنواهي
نظمت الجبهة الثقافية ملواجهة
الع�دوان أم�س األول الثالثاء وقفة
احتجاجية ضد العدوان الس�عودي
عيل اليمن الستهدافه املمنهج لآلثار
والتراث اليمن�ي بمديري�ة صنعاء
القديمة بأمانة العاصمة.
ويف الوقف�ة وج�ه املش�اركون
رس�ائل للمنظمات الدولي�ة املعنية
باملحافظة عىل التراث وإىل مجلس
االم�ن وأمين ع�ام االم�م املتح�دة
بتحمل مسئوليتهم الكاملة بحسب
االتفاقيات الدولية لردع العدوان عن
اس�تهداف صنعاء القديمة والرتاث
واالثار يف اليم�ن وتطبيق العقوبات
القانوني�ة بحق�ة وفق�ا ُ للقان�ون
الدويل.
بدوره�ا اس�تنكرت وكيل الهيئة
العامة للحفاظ عىل املدن التاريخية
أم�ة ال�رزاق جح�اف م�ا ق�ام ب�ه

الع�دوان الغاش�م عىل اليم�ن التي
تق�وده الس�عودية وحلفائه�ا م�ن
االس�تهداف املتكرر ملدين�ة صنعاء
القديمة التاريخي�ة واملعالم االثرية
والحضارية يف اليم�ن متعدية بذلك
القانون الدويل وجمي�ع االتفاقيات
واملعاهدات الدولية ..موجهة رسالة
للعال�م بما تقوم به الس�عودية من
محاول�ة لطم�س الهوي�ة الثقافية
والحضاري�ة التاريخي�ة لليم�ن.
واعترب البي�ان الصادر ع�ن الوقفة
االعتداء عىل صنعاء القديمة جريمة
ش�نعاء ال تغتف�ر باعتباره�ا تمثل
عمق التاريخ اإلنس�اني وأقدم مدن
الدني�ا تاريخ�ا وحضارة. .كاش�فا
اس�تهتار وجه�ل دول الع�دوان
بأهمية امل�وروث الثق�ايف والتاريخ
االنساني.
كم�ا أدان البي�ان بأش�د لهج�ة

االعت�داءات املتك�ررة على صنع�اء
القديم�ة واملعالم االثري�ة اليمنية..
مطالبا املنظمات الدولية وعىل وجه
الخصوص اليونسكو تنفيذ القانون
الدويل وتطبي�ق العقوبات القانونية
بح�ق منتهك�ي امل�دن التاريخي�ة
وآثاره�ا واتخ�اذ التدابير الدولي�ة
الالزمة ملنع تكرار ه�ذه االعتداءات
الحقا ،وكذا احتف�اظ اليمن بحقها
القانوني يف مقاض�اة دول التحالف
دوليا ويف أي وقت.
ودعا لتوفري لجان محلية ودولية
لتقييم االرضار التي لحقت بصنعاء
القديم�ة واملعال�م األثري�ة اليمنية
ج�راء الع�دوان الغاش�م واملب�ادرة
لرتميمه�ا على وجه الرسع�ة وكذا
توثيقها وإرسالها بتقارير مصورة
للجهات الدولي�ة املعنية باملحافظة
عىل الرتاث وحمايته.

أن��ا ا ُ
خل�ل ْ� ُد املـؤكسد فـي املعاني
فهـبـوا للـتـفـاعـل فـي مـيـاهـي
أن��ا «ال��ي��م��ن��ي» ..خـارطـ ُة املنايا
ِ
للموت املتاهي
دل��ي� ُل «احلِ �لْ� ِ�ف»
أن��ا لي ُل الغـزاة  ..فقـل :أطلّـوا
�ددت شمسي «للدواهي»
فقد أع� ُ
وق��ـ��ل ل��ل��ـ��ق��ـ��ادم��ات :دن���ا صـبـا ٌح

ي��ـ��م��ـ��ان��ـ� ٌّ�ي  ،ك��ـ��ق��ـ��رآن اإلل��ـ��هِ
رب
فـقـولي للسنا  :سبـحـان ٍّ

��ي»
أن��ا أض��ـ��واءُ جنتـه  ،أن���ا «هِ � ْ

الثبات في الزحف،
والتزود بخير الزاد
حمود األهنومي
ثالث عشر :يثبت في الزحف

ال أ َ ْو ُمتَحَ يِّزا ً إِلىَ فِ ئَةٍ َف َق ْد بَاء ِب َغ َ
ض ٍب
(وَمَ ن يُ َو ِّل ِه ْم يَوْمَ ِئ ٍذ ُدبُ َر ُه إِال َّ ُمتَحَ ِّرفا ً ِّلقِ تَ ٍ
مِّ َن ال ّلهِ وَمَ أْوَا ُه جَ هَ ن َّ ُم َو ِبئْ َ
س ا ْلمَ ِصريُ) األنفال16
يعتبر املجاهد الفرار من الزحف وتخلية املوقع الجهادي أمرا فظيعا وحدثا
َ
تضاهى ،ومعصية خطرية ،ومن أقبح
مس�تنكرا ،إنه بحس�ب القرآن جريمة ال
األعم�ال عند الل�ه ،وموبقة كبرية م�ن الكبائر املوجبة لغضب الل�ه والخلود يف
العذاب األليم ،وهو فضيحة عند أويل النخوة واألحرار من جميع امللل واألجيال.
يف معركة من معارك اإلمام الهادي يحيى بن الحسني ف ّر أصحابه إثر هجوم
كاس�ح من أعدائهم ،فثبت هو كالجبل الرايس وحيدا يقاتلهم بمفرده ،فلما رآه
أصحاب�ه عادوا وقاتلوا فانترصوا عىل عدوهم ،وكان ثباته س�ببا يف انتصارهم
ونجاته�م من القت�ل ،وكان اإلمام يدرك جيدا أنه لو ت�رك موقعه وف ّر كما فعل
أصحابه للحِ ق بهم الع�دو وقتلوهم وأثخنوا فيهم قتال ،وهزموهم رش هزيمة،
هلع بس�يط ،وخطإ يف
ولربما طووا بس�اط اإلسلام ومرشوعه الكبري بس�بب ٍ
بعض التقدير.
إن ف�رار مجاه� ٍد واح�د قد يؤدي إىل فت�ح ثغرة ال تنته�ي إال بهزيمة جيش
املس�لمني ،وي�ؤدي ذل�ك إىل انهيار املس�لمني وهزيمته�م وخس�ارة مواقفهم
والتس�بب يف الهزيمة النهائية؛ لذا ال غراب�ة أن ف ّ
ظع الله أمر الفرار من الزحف
وجعل�ه معصية كبرية؛ ولهذا نرى املجاهدي�ن العظماء يثبتون يف مواقعهم وال
يخرجون منها إال شهداء أو منترصين.
ويلح�ق بذل�ك كل ما يمكن أن ي�ؤدي إىل اإلخالل بموازين القوة العس�كرية
لجي�ش املس�لمني على األرض من الب�وح بأرساره�م أو االس�تجابة للضغوط
اإلعالمية والنفسية التي يمارسها العدو لقتل املعنويات العالية لدى املجاهدين
من خالل الش�ائعات واإلعالم ،يف هذه الحالة يظل املجاهد الحق صندوقا حريزا
وحصنا منيعا ألرسار املس�لمني وخططهم حتى لو وق�ع يف األرس؛ وأجهدوا به
الضرر؛ ألن�ه يدرك أن كلما ينال�ه من رضر أو أذى يف س�بيل الحفاظ عىل هذه
األرسار فإنه مهما بلغ من السوء فسيكون أقل بكثري من سخط الله ،وخسارة
رضوان�ه تع�اىل ،والله يم�د الصابرين الذي�ن وقعوا ضحية البلاء بصرب عظيم
وتحمُّ ل كبري ،يقتدرون به عىل اجتياز هذه املحنة الطارئة ،وما عليه إال الصرب.

رابع عشر :يتزود بخير الزاد

التق�وى ه�ي الزاد القلب�ي الذي يعط�ي املجاهد دافعا إىل التح�رك املنضبط
بضواب�ط الشرع ،وهي الذخيرة اإليمانية الت�ي تحافظ على نقاوته ونظافة
حركته ،إنها الخش�ية والخوف من الل�ه ،وهي الرجاء واألمل فيه ،وهي الجهاز
الرقابي املحاسبي يف املؤمن الذي يسعى به نحو الطاعة وينأى به عن املعصية،
وه�ي املعني الذي يزود صاحبه بالدافعية لالنطالق ،والحماية لألعمال ،والكبح
للتجاوزات ،تعني املخطئ حتى يقوم من خطئه ،وتبصرِّ ه بدائه ،وتس�د نقصه،
وتعال�ج جرحه ،وتقوِّم كبوت�ه ،وتصحِّ ح هفوت�ه( ،إ َِّن ا َّلذ َ
ِين اتَّ َقوا ْ إِذَا مَ َّس�هُ ْم
ِف مِّ َن َّ
الشيْ َ
طائ ٌ
َ
َ
ان تَذَ َّك ُروا ْ َف ِإذَا ُهم مُّ بْصرِ
ُون) األعراف.201
ط ِ
يعط�ي القرآن للتقوى مس�احة واس�عة يف حرك�ة املؤمن امللت�زم ،وال يكاد
يخل�و أم�ر بواجب ،وال نهي عن معصية إال وهو مق�رون بالتقوى ،ويف الجهاد
ال يمك�ن أن يك�ون املجاهد بغري تق�وى ،وال يمكن أن يحرز التق�وى مَ ْن تخلىّ
عن الجهاد ،فالجهاد جزء من أجزاء التقوى ،وثمرة من ثمارها ،وهي س�بب يف
وجود املجاهد عىل أرض الجهاد.
يق�ول اإلم�ام عيل عليه السلام« :إن تقوى الله حمت أولي�اء الله محارمه،
وألزمت قلوبهم مخافته ،حتى أس�هرت لياليهم ،وأظم�أت هواجرهم ،فأخذوا
الراح�ة بالنص�ب والتعب ،واس�تقربوا األج�ل فب�ادروا بالعمل ،وك ّذب�وا األمل
فالحظوا األجل» ،إنها الخش�ية من الله عز وجل ،وحالة االنكس�ار والخش�وع
الت�ي يجب أن يعيش�ها املجاهد أمام الله س�بحانه ليتزود منه�ا القوة الدافعة
إىل الخري ،واملانعة من الرش ،ليس�تفيد منها املؤمن حالة التوازن واالستمس�اك
بالفطرة التي فطره الله عليها.
إنه�ا معني يجب أن يتزود من�ه املجاهد يف كل مواقفه الجهادي�ةَ ( ،وتَ َز َّودُوا ْ
َف�إ َِّن َ
َاب) البقرة ،197وما أش�د حاجة
ون يَ�ا أ ُ ْوليِ األ َ ْلب ِ
خْي�رْ َ الزَّادِ التَّ ْق�وَى وَاتَّ ُق ِ
املجاه�د وه�و يغالب ن�وازع االرشار ويعارك وحش�يتهم أن يكون عىل قس�ط
كبير من التقوى ،م�ا أعظم حاجته إليها حيث تكث�ر معاناته وآالمه ومضائق
مس�الكه ،والتقوى هي النجاة من جميع الهلكات ،وال هلكة أخطر من الوقوع
ِي�ن آمَ نُوا َو َكانُوا يَتَّ ُق َ
يف س�خط الله( ،وَأَنجَ يْنَا ا َّلذ َ
ون) النم�ل( ،53وَمَ ن يَتَّ ِق ال َّل َه
يَجْ عَ ل َّل ُه مَ ْخ َرجاً) الطالق.2
حين تتمكن التقوى من فكر وس�لوك وقل�ب املجاهد ،فل�وا اجتمعت عليه
جيوش النفس األمارة بالسوء ،ورهج ملذات الدنيا ،وجحافل الشيطان ،وأرادت
أن تقتح�م حصن تقواه الحصني ،فلن تس�تطيع إىل ذلك س�بيالً ،فمن تم ّكنت
التقوى من قلبه ،واس�تحكمت يف جوارحه ،وخالطت عقله ونفس�ه ،مخالطة
املتس� ِّلط القوي ،فإنها س�تذهب ب�ه إىل اقتفاء الرصاط الس�وي ،وتدعوه نحو
املنهج الواضح الريض.
هن�اك من يتصور أن التقوى هي حالة التش�كك والتردد التي تعرتي بعض
املتظاهري�ن بالدي�ن أمام أع�داء الله ،وهو مفه�وم خاطئ للتق�وى ،يجب أن
يبرأ من�ه املجاهد ،فاملؤمن القوي خير من املؤمن الضعي�ف ،ومواقف الجهاد
ال تحتم�ل تردُّد املرىض ،وال تلكؤ املتش�ككني ،إن التقوى تقتيض من املؤمن أن
يك�ون عىل بصرية من أمره ،ويقني من دين�ه وموقفه ،ثم أن يكون عىل قوة يف
تنفيذه ويف حركته الجهادية ،فمن يرتدَّد يف التحرك املطلوب يناقض التقوى ،وال
يعرف أحكام الهدى ،ألم يكن اإلمام عيل عليه السالم قويا يف مواقفه الجهادية،
وه�و يف املح�ل األعىل م�ن التق�وى؛ إن الله حني كل�ف بعض عباده الس�ابقني
أمره�م أن يأخ�ذوا ذلك التكلي�ف بقوة ،والجه�اد موقف قوي يحت�اج إلظهار
خذْنَا ِميث َ َ
طو َر ُ
القوة وممارس�تها ،إن اآليةَ ( :وإِذْ أ َ َ
اق ُك ْم َو َر َفعْ نَ�ا َفو َْق ُك ُم ال ُّ
خذُوا ْ
مَ ا آتَيْنَا ُكم ِب ُق َّو ٍة وَاذْ ُك ُروا ْ مَ ا فِ يهِ َلعَ َّل ُك ْم تَتَّ ُق َ
ون) البقرة ،63تأمر بني إرسائيل أن
يأخ�ذوا وحي الله وهديه بقوة لعلهم يظف�رون بالتقوى ،اآلية صورت التقوى
باعتبارها ثمرة أو غاية من ثمار أو غايات التحرك الجاد والقوي يف سبيل الله.
وم�ع ذل�ك فالتقوى ه�ي التي تكبح جم�اح الغاضبني ،واملنفعلني س�لبا يف
س�احات الجه�اد ،فهناك م�ن األعداء م�ن قد يس�تفزك ويم�ارس عليك وعىل
أصحابك أخطاء قد تطيش معها عقول من لم تتم َّكن التقوى من قلوبهم ،وهنا
يأت�ي دور التقوى لتحفظ تحركه�م الجهادي يف إطار التح�رك املراد واملطلوب
واملنضبط وضمن املقاييس اإللهية التي ارتضاها الله عز وجل.
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الوهابية والمخدرات..
سالح السعودية لضرب
المجتمعات اإلسالمية
جمال كامل *
منذُ تأسسها عىل ید املستعمر الربيطاني يف قلب العالم اإلسالمي،
عىل أطهر بقعة عىل وجه األرض ،كانت ومازالت الس�عودية ،مصدرا ً
لتصدی�ر الفت�ن الطائفية والتكفی�ر والتخلف والدم�ار والفوىض إىل
املجتمعات اإلسلامیة يف ك ّل مكان ،تحت یافطة عریضة طویلة ،هي
الدفاع عن “التوحید والسنة” وفقا ً للمذهب الوهابي الشاذ.
فعل�ت الوهابیة فعلها يف املجتمعات اإلسلامیة ،وعىل مدى عقود
طویل�ة ،حی�ث دفعت املس�لمین إىل أن یقتل بعضهم بعض�اً ،وألتفه
االس�باب ،تح�ت ش�عار الدف�اع ع�ن التوحی�د والس�نة والصحابة،
فانش�غل املس�لمون يف الكثیر من املجتمعات اإلسالمیة ،بهذه الفتنة
ومازال�وا ،وهو ما جعله�م ،یتخلفون عن ركب الحضارة ومس�ایرة
األم�م األخرى ،التي انطلق�ت إىل األمام يف بن�اء مجتمعاتها وتحقیق
االستقالل السیايس واالقتصادي والعلمي والتقني ،بینما املسلمون،
وبفض�ل الوهابی�ة ،أخ�ذوا ینتقمون حتى م�ن تاریخه�م واثارهم،
حیث تم تدمیر االرث الخالد الذي تركه األولون عىل ارض املس�لمین،
بطریقة مزریة وبائسة أضحكت وأبكت الشعوب األخرى علینا.
ال نری�د الخوض بالتفاصیل ،ولكن هناك من الباحثین واملفكرین،
یربط�ون تخل�ف الس�عودية وبعض ال�دول الخلیجیة ،رغ�م العوائد
النفطیة الغازیة الضخمة التي یمكن أن تش�كل عنرصا قویا إلحداث
نهض�ة علمیة واقتصادیة يف ه�ذه الدول ،بانتش�ار الوهابیة يف هذه
ال�دول ،وهو ما أصاب مجتمعاتها بالش�لل الت�ام وعطل ك ّل عنارص
االبداع فیها ،بل أن الوهابية كما یرى هؤالء الباحثون ،بأنها الس�بب
الرئیسي لألوض�اع االجتماعیة واالقتصادی�ة املزریة التي تعیش�ها
افغانستان وباكستان ،وال تقوم قائمة لهذین البلدین ،اال بعد التحرر
من الوهابية املتخلفة.
وال نكش�ف جدیدا أن قلنا إن ك ّل املروجین للوهابیة يف الس�عودية
وخارجه�ا ،ومن خالل نظرة رسیعة ،لیس�وا س�وى ان�اس ال یمكن
اعتبارهم أس�وياء ،فهؤالء ینظ�رون إىل الحیاة والدین ،نظرة يف غایة
الباله�ة والغباء والتخل�ف ،ویمكن اثبات ذلك من خلال التطبیقات
العملی�ة ألفكارهم املمس�وخة التي یقوم بها بعض الش�باب وحتى
األحزاب والش�خصيات السياس�یة يف مخالف انح�اء العالم ،فال تجد
س�وى القتل والذبح والس�بي واهانة املرأة واحتقار العلم والحضارة
وعبادة السلاطین واملل�وك والرتویج لالس�تبداد والعن�ف والتطرف
والتكفی�ر ،كما ه�ی حال بع�ض املجتمعات اإلسلامية التي ابتلیت
بهذه االف�كار وبالتكفیریی�ن الذین یحملونها وبمش�ایخ الوهابیني
الذین یروجون لها.
ونظرا ً إىل الوهابیة ،عقیدة من الصعب أن تتقبلها العقول السویة،
ل�ذا تفتق العقل الس�عودي ومنذ فترة طویلة عن فكرة ش�یطانیة،
اساس�ها االس�تعانة باملخ�درات ،من أج�ل ترویض العق�ول لقبول
الوهابی�ة ،وهذا ما حدث يف أماكن عدیدة م�ن العالم ،وهو ما یفرس
ه�ذا العدد الكبی�ر من االنتحاریی�ن يف صفوف الجماع�ات الوهابیة
التكفیریة ،بشهادة االطباء النفسیین وعلماء االجتماع.
عملیة غس�یل الدماغ التي یقوم بها السلاح السعودي ،الوهابیة
واملخدرات ،ترشف علیها الس�لطات الس�عودية ويف أعىل املستویات،
وآخر فضائح الس�عودية ،حدثت یوم االثنین  26أكتوبر ،عندما ألقت
األجهزة األمنیة اللبنانیة القبض عىل أمري س�عودي ينتمي إىل العائلة
املالكة ،أمري سعودي يف مطار بريوت وبحوزته حبوب مخدرة.
وج�اء يف بیان أجهزة األمن اللبنانی�ة :أن أمن املطار “أوقف األمري
الس�عودي عبداملحس�ن بن ولید بن عبدالعزیز ،و 4سعوديین آخرین
برفقت�ه ،خلال محاولته�م تهريب من حب�وب الكبتاغ�ون املخدرة
وكمی�ة من الكوكایی�ن ،كانت موضوعة داخل ط�رود ومعدة لنقلها
على متن طائرة خاصة متجهة إىل الس�عودية” .وأكد املصدر األمني
أن عملی�ة التهريب التي ت�م احباطها ،عرب مطار بيروت الدويل هي
االكبر حتى االن ،بعد إحب�اط عملیة تهريب مش�ابهة لـ  15ملیون
حبة كبتاغون عرب مرفأ بريوت يف ابریل  2014كانت موضوعة داخل
مستوعبات محملة بالذرة.
وذك�رت الوكالة الوطنی�ة لإلعالم أن طنین م�ن الحبوب املخدرة،
كانت ضمن أربعین حقیبة ،عىل متن طائرة خاصة باألمري السعودي،
متجهة إىل الریاض.
امللفت أن الس�لطات السعودية ،التي تحاول عرب الوهابیة ،إظهار
نفس�ها عىل انه�ا “حامیة اإلسلام” ،وان امللك الس�عودي هو “ولی
األمر” والخروج علیه كفر ورده ،بینما ك ّل افعال ال سعود ،تتناقض
بش�كل كام�ل مع اإلسلام وتعالیمه الس�امیة ،وما یح�دث الیوم يف
العاملین العربی واإلسلامي ،بس�بب السیاس�یة الس�عودية التابعة
ألمريكا والصهیونیة العاملیة ،تؤكد هذه الحقیقة ،لذا فال استقرار وال
تقدم للشعوب العربیة واإلسالمیة مع وجود الوهابیة والصهیونیة.

* شفقنا العربي
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متابعات فلسطينية

اليمين الصهيوني :لن نوقف اقتحاماتنا لألقصى
إعترب الحاخام اليهودي وأحد قادة االقتحامات
األقصى املب�ارك ،يه�ودا غلي�ك ،أن ق�رار نتنياهو
تركي�ب كأمريات مراقبة يف الح�رم القديس ال تلزم
بيشء.
وكتب غليك ،الذي كان قد نجا من محاولة قتله
عىل خلفية تدنيسه للمسجد األقىص ،عىل صفحته
الخاص�ة عىل الفي�س بوك« :إن الصلاة هي عمل
داخلي روحاني ال يمكن لق�وة الجيش أو الرشطة
أن تمنعه�ا .ل�ن يتم تحديد الواق�ع يف جبل الهيكل
م�ن خالل خطاب�ات وال حتى من خلال التزامات
دولي�ة بوضع كأمريات ،وإنما م�ن خالل الحقائق
عىل األرض».
ب�دوره ،كت�ب يمين�ي آخر ه�و أرنون س�يغل،
ال�ذي يؤيد بدوره صالة اليهود يف نفس املكان« :إن
ترصي�ح رئيس الحكوم�ة غري مل�زم لزائري جبل
الهي�كل ،وغري مل�زم لكل يهودي مخل�ص» .ودعا
سيغل اليهود إىل االستمرار يف الصالة يف الحرم عىل
الرغم من ترصيحات نتنياهو.
وكان رئي�س حكومة الع�دو ،بنيامني نتنياهو،
وافق عىل تركيب كأمريات مراقبة ،بناء عىل اقرتاح
وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي ج�ون كيري ،بهدف
االلتفاف عىل االنتفاضة الفلسطينية.
بدوره�ا ،رحب�ت وزي�رة الثقاف�ة يف حكوم�ة

الع�دو ،مريي ريغيف ،بق�رار نتنياهو قائلة« :لق ّد
م�رر نتنياهو اليوم قرارا ً مهما ً ج�داً ،والذي خاف
ّ
بحق .إن حقيقة
منه مثريو الش�غب واملح ّرضون
أن جبل الهيكل س�يكون محاط�ا كله بالكأمريات
ستس�مح لنا ب�أن نثبت لكل العال�م ّ
أن من ينتهك
الوضع القائم هم مثريو الشغب املسلمون».
وأعرب�ت ريغي�ف ع�ن أس�فها لك�ون اليه�ود
ل�ن يتمكنوا م�ن الصلاة أيضا ً يف الح�رم القديس
الرشيف ،وقالت« :ليس جديدا أن اليهود ال يص ّلون

يف جب�ل الهي�كل .هذا تماما ً هو الوض�ع القائم .يف
الواقع االعتيادي كان بإمكان ُك ّل شخص أن يصيل
يف مكانه املقدس».
وذكر مراس�ل صحيفة «هآرتس» نري حس�ون
اليوم ّ
أن فكرة تش�غيل الكاميرات من أجل تهدئة
النف�وس ح�ول املس�جد األقصى ليس�ت جديدة،
وق�د واف�ق «الكي�ان اإلرسائييل» ع�ام  2007عىل
وضع كأمريات للثبت من الحفريات تحت املس�جد
األقىص.

 10قتلى صهاينة و 127جريحًا منذ بدء انتفاضة القدس
أفادت «نجم�ة داوود الحمراء»
«اإلرسائيلية» ،مس�اء األحد أن 10
«إرسائيليين» ُقتل�وا وأصيب نحو
 127بج�راح مختلف�ة ،من�ذ ب�دء
انتفاض�ة الق�دس يف م�دن وق�رى
الضفة والق�دس املحتلتني وأرايض
عام  48وقطاع غزة.
ويف تفاصي�ل م�كان قت�ل
«اإلرسائيليين» قالت نجمة داوود:
«إن إرسائيليين قتلا يف عملي�ة
إطلاق ن�ار ش�مال الضف�ة ،فيما
قت�ل إرسائيليين يف عمل�ة طع�ن
رشق الق�دس ،كما قتل إرسائيليني
آخري�ن يف عملي�ة الحافل�ة يف حي
ارمون هنتصيف ،وقتل إرسائيليني
يف عملية برئ الس�بع أما اإلرسائييل
الع�ارش فقتل بعملي�ة دهس غرب
القدس».
وأوضح�ت نجم�ة داوود
الحم�راء أنه�ا تمكن�ت م�ن عالج
« 127إرسائييل» أصيب�وا بعمليات

العدو يقرر اعتقال الشيخ
رائد صالح  11شهرًا
ق�ررت ما تُس�مى بمحكمة الصلح
«اإلرسائيلي�ة» يف الق�دس املحتل�ة،
الثالث�اء ،اعتق�ال الش�يخ رائد صالح
رئيس الحركة اإلسالمية يف أرايض عام
الـ.48
ووفق�ا ً لإلعالم «اإلرسائيلي» ،فإن
املحكم�ة الصهيوني�ة ق�رر اعتق�ال
الشيخ صالح ملدة  11شهرا ً اعتبارا ً من
منتصف شهر ترشين الثاني القادم.
وكان�ت قوات العدو منعت الش�يخ
صلاح م�ن الس�فر خ�ارج األرايض
املحتل�ة منذ ان�دالع انتفاض�ة القدس
بزع�م أنه�ا تش�كل خطر على أمنها
القومي.

مختلفة.
وأش�ارت إىل أن نح�و 14
«إرسائيلي» م�ن بين املصابين
وصف�ت جراحه�م بالخطرية و19

بص�ورة متوس�طة و 94بص�ورة
طفيف�ة ،فيم�ا ت�م علاج 65
«إرسائيلي�اً» أصيب�وا بالذع�ر من
عمليات الطعن.

دغان« :إسرائيل» فقدت قوة الردع بعد «انتفاضة السكاكين»
ق�ال رئي�س املجلس االس�تيطاني ي�ويس دغان :إن
عملية طعن املس�توطن وانس�حاب املنفذ بكل سهولة
يف مس�توطنة أرئي�ل املقام�ة على أرايض املواطنني يف
مدينتي نابلس وس�لفيت ش�مال الضف�ة تدلل عىل أن
«إرسائيل» فقدت قوة الردع.
وَأَضاف دغان ردا ً عىل عملية الطعن« :املش�كلة اآلن
يف «إرسائيل» تتمثل بفقدان قوة الردع ،فالحافالت التي

تص�ل املفرتق مليئ�ة بالعمال الفلس�طينيني وها نحن
نرى النتائج».
ومن الجدير ذكره أن الفلسطينيني ينفذون عمليات
الطع�ن البطولي�ة ردا ً على جرائم الع�دو «اإلرسائييل»
املتمثلة بإعدام الفلس�طينيني عىل الحواجز العسكرية
ب�دم ب�ارد وردا ً عىل جرائم املس�توطنني بحق املس�جد
األقىص املبارك واملقدسيني املرابطني يف ساحاته.

مقتل حاخام متأثرًا بجراحه
خالل عملية دهس وطعن
بالقدس مؤخرًا
أعلنت مصادر «إرسائيلية» ،الثالثاء،
عن مقتل حاخام متأثرا ً بإصابته يف
عملية دهس وطعن نفذها املقاومون
قبل نحو أسبوعني.
وحس�ب املص�ادر ،فق�د أعل�ن عن
مقتل الحاخام يف مستش�فى «هداسا
عين كارم» يف الق�دس املحتل�ة ،وهو
ريتش�ارد ليكن البالغ م�ن العمر (76
عام�اً) ،حيث أصي�ب وقته�ا بجروح
بالغة.

نائب وزير خارجية العدو :حلمي أن أرى الع َلم «اإلسرائيلي» فوق األقصى
قالت نائب وزير خارجية العدو «اإلرسائييل»
تس�يبي حوطب�ويل إنه�ا تحل�م برؤي�ة العل�م
«اإلرسائييل» مرفوعا ً فوق املسجد األقىص.
ونقل�ت القن�اة «اإلرسائيلي�ة» الثاني�ة ع�ن
حوطبويل قولها إن «القدس هي مركز الس�يادة
اإلرسائيلي�ة ،وعاصم�ة إرسائي�ل ،وه�ي املكان
األقدس لليه�ود ،ومن هنا فإن حلمي هو برؤية
العلم اإلرسائييل يرفرف يف املكان» .وفق زعمها.
ويف أعق�اب العاصف�ة الت�ي أثارته�ا
ترصيحاتها ،نرشت حوطبويل عىل صفحتها عىل
موقع فيس�بوك إن «هذا هو موقفها الش�خيص
وال يعرب عن موقف الحكومة».
يش�ار إىل أن حوطبويل اشتهرت باقتحاماتها
للمس�جد األقصى ودعواته�ا بالس�ماح لليهود
بالصالة فيه ،وبناء «الهيكل» املزعوم مكانه.

( ددعلالاا
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بعد جرائمهم يف اليمن والدول العربية ..ف�ضائح �آل �سعود تفوح يف �أرجاء العامل

األغالل تسوّر معصم «صاحب السموم الملكي» في لبنان
و«أمير التحرش الجنسي» مالحق في أمريكا
 -محمد الباشا:

«أميرُ املخدرات»« ،أميرُ املهربني»،
«صاحبُ الس�موم امللك�ي»« ،مكرمات
آل سعود»« ،مملكة الخري»« ،املخدرات
بع�د الح�روب والفت�ن واإلره�اب»،
عبارات اس�تحرضت يف وسائل اإلعالم
اللبنانية ومواق�ع التواصل االجتماعي
يف أعقاب اإلعالن عن اعتقال أحد أمراء
آل سعود متلبسا ً بجريمة تهريب كمية
ضخمة من املخدرات عرب مطار بريوت
ال�دويل ،يُق�در ثمنها بنحو رب�ع مليار
دوالر أمريكي.
لم يس�بق أن و ُِضعَ ت األغالل يف يدَي
أمير س�عودي يف لبنان .فللم�رة األوىل
يخ�رج أمير س�عودي مخف�وراً ،م�ن
مطار بيروت الدويل ،إىل النيابة العامة،
ث�م إىل مكت�ب للرشط�ة القضائي�ة ،ال
يق�ف مدّع ع�ام عند ك�ون الرجل الذي
يحم�ل يف حقائبه طنني م�ن املخدرات
أميرا ً س�عوديا ً يحم�ل لق�ب «صاحب
السموّ امللكي».
إذن األمري السعودي عبداملحسن بن
وليد بن عبدالعزيز آل سعود ( 29سنة)
وقع يف قبضة األجهزة األمنية اللبنانية
مع  4س�عوديني آخرين خالل محاولته
تهريب طنني من حب�وب «الكبتاغون»
وم�ادة الكوكايين على مت�ن طائ�رة
خاصة مس�تأجرة ملصلحته ،من مطار
بيروت ال�دويل متجه�ة إىل منطق�ة
حائل يف الس�عودية ،فيم�ا تمكن مدير
أعم�ال األمري ،املدعو ‘يحيى بن ش�ائم
الشمري’ من الفرار وهو أيضا ً سعودي
الجنس�ية ،تواص�ل األجه�زة األمني�ة
اللبنانية مالحقته وتتبع آثاره.

األمير السعودي المهرب:
أتعاطى المخدرات ..وحقائبي
ليست لي!
یب�دو أن املهربی�ن ل�م یكون�وا عىل
علم بوج�ود آلة «س�كانر» تخضع لها
البضائ�ع الخارجة م�ن قاعة الرشف،

لضمان عدم إبقاء األمري الس�عودي يف
السجن.

أمير آخر مالحق في أميركا
بتهمة التحرش الجنسي

وه�م حاولوا من�ع الق�وی األمنیة من
فح�ص الطرود والحقائ�ب عىل قاعدة
أن األمري یتمتع بحصانة دبلوماسیة!.
وأوضح�ت «الس�فیر» أن األمير
املدم�ن وامله�رب ومرافقیه ق�د وصلوا
إىل لبن�ان يف  24أكتوب�ر الحالی ،بصفة
س�یاح ،وأن طائ�رة األمير كان�ت
متوجهة إىل منطقة حائل يف السعودية
الت�ي یحكمها عم�ه األمري س�عود بن
عبداملحس�ن بن عبدالعزیز آل س�عود.
وكان برفقة عبداملحس�ن ك ّل من بندر
بن صال�ح الرشاری ویحیی بن ش�ائم
الشمری وزیاد بن سمیر احمد الحكیم
( 27س�نة) ومب�ارك بن على الحارثی
( 24س�نة) ،فیم�ا ف� ّر وكی�ل أعمال�ه
یحیی بن س�عد الش�مری حیث یجری
البح�ث عنه وعن الحافلة التي نقل بها
الشحنة إىل املطار.
املعلوم�ات املرسب�ة عبر وس�ائل
اإلعلام اللبنانی�ة تؤك�د أن «أمير آل
س�عود» أقر بتعاطیه املخدرات ،إال أنها
تضاربت حول إقراره بملكیته لش�حنة
املخ�درات ،حیث أكدت بع�ض املصادر
إقراره بها يف حین ذكرت مصادر أخری
أن�ه ح�اول التنص�ل منه�ا وإلصاقها
بوكی�ل أعمال�ه الفار یحیی بن ش�ائم
الشمری.
األمير نف�ی بدای�ة أیّ�ة صل�ة ل�ه
باملضبوطات ،قائالً «اس�ألوا یحیی ،ال

أعرف كیف أتی بهذه الصناديق» .ومع
تقدّم التحقيق ،أق ّر األمري بأنه یتعاطى
املخدرات.

خيار السعودية الوحيد
لـ»لفلفة» فضيحة أميرها
‘املس�اكین – من الس�عوديني درجة
ثاني�ة أو م�ن غريه�م م�ن الوافدي�ن
إىل الس�عودية  -الذی�ن یت�م ضبطه�م
بالس�عودية بتهم�ة تهري�ب املخدرات
یتم قطع رؤوس�هم بالسیف ،أما األمري
السعودي املهرب فیتم تكریمه من قبل
أصدق�اء آل س�عود يف لبن�ان وتس�عى
الس�عودية إىل أن تنس� َّل أمريها بهدوء
وروي�ة ليخرج من القضي�ة الفضيحة
كي�وم ولدته أمه!! ،وكأنه عائد من أداء
فريضة الحج!! وليس عائدا ً بطنني من
املخدرات!!.
وأم�ام العائل�ة املالك�ة الس�عودية
خی�ار واح�د للفلفة قضی�ة ابنها ،كما
نقل�ت «األخبار» عن مص�ادر قضائیة
لبناني�ة ،وه�و إقن�اع املوق�وف اآلخ�ر
(یحیی الشمری) بتبنّی عملیة التهريب
برمّ تها ،وإقن�اع املدّعی العام التمییزی
القاضی س�میر حم�ود بإص�دار قرار
خ ّ
طی بإطالق عبداملحس�ن آل س�عود،
قب�ل إحالة امللف عىل ق�ايض التحقیق.
فبع�د اإلحال�ة ،ينبغ�ي إقن�اع ق�ايض
التحقیق واملدع�ی العام التمییزی معاً،

ليس ببعي�د عن سلس�لة الفضائح
اللا أخالقية التي تزك�م بنتانتها أنوف
البرشي�ة يف ُك ّل األرج�اء م�ن العال�م..
ُرفعت دعوى من قبل ثالث أمريكيات يف
لوس انجليس ضد أمري سعودي بتهمة
االعت�داء جنس�يا ً عليه�ن واحتجازهن
لثالثة ايام يف منزله يف بيفريل هيلز.
النس�اء الثالث رفعت شكوى مدنية
على ماج�د عبدالعزيز آل س�عود (29
عاماً) الذي وظفهن كخادمات يف نهاية
ايل�ول /س�بتمرب ،وروي�ن ان�ه اعتدى
عليهن جنس�يا بعدما ح�اول التحرش
بهن.
وأضافت النس�اء انه ام�ر أيضا ً ُك ّل
العاملين يف الفيال بم�ن فيهم الحراس
بخلع مالبس�هم قرب املس�بح ليشاهد
اعضاءهم.
وبحس�ب ه�ذه االتهام�ات وعندما
توسلت اليه إحدى النساء الثالث طالبة
من�ه التوقف ص�اح يف وجهها «لس�ت
امرأة! إنك نكرة! انني أمري وسأفعل ُك ّل
ما يحلو يل ولن يتمكن أحد من فعل اي
يشء ضدي».
وقالت النس�اء انهن شاهدن األمري
يق�وم بأعمال جنس�ية م�ع رجل آخر
وهو يش�م بودرة بيض�اء (عىل االرجح
مخدرات).
وقال فان فريش محامي األمريكيات
لوكال�ة فرانس ب�رس «ه�دد ماجد آل
س�عود بقوة موظفيه واعت�دى عليهم
جنسيا ً وأهان علنا ً نساء بريئات».
وَأَض�اف ف�ان فري�ش أن معان�اة
موكالت�ه انتهت عندما اتصل ش�خص
بالرشطة بعد أن س�مع امراة تستغيث
محاول�ة تس�لق الج�دران املحيط�ة
بالفيلا ،وعلى إثر ذل�ك أوق�ف األمري
واتهم بإرغام هذه املرأة عىل ممارس�ة
عمل رذيل.

إيران :لم نكشف بعد ترسانتنا تأييد كويتي وغضب سعودي قطري
لالنفتاح العماني على الرئيس األسد
العسكرية الكبيرة
 متابعات:أك�د نائ�ب قائد قوات ح�رس الثورة اإلسلامية يف
إيران العميد حسني سالمي أن الجيش السوري بارش
بإعادة تأهيل صفوفه منذ عدة أش�هر ،وأش�ار إىل أن
رفع إيران عدد مستش�اريها العس�كريني يف س�وريا
جاء بطلب من الجيش الس�وري ،محذرا من أن إيران
لم تعرض بعد مخازنها العسكرية الكبرية واملتطورة.
وَأَضاف سلامي :أن العمليات العس�كرية الجوية
عىل مواقع املس�لحني تحتاج إىل دعم بري ،ولذلك فان
الجيش السوري بدأ عمليات برية واسعة ،وبدعم من
القوات الجوية الروسية.
ونوه إىل أن هذه العميات ستشهد تحوال اسرتاتيجيا
خالل األي�ام املقبلة ،حيث تغريت املعادالت واملوازنات
امليدانية ،والجيش الس�وري يف حالة تقدم ،معتربا أن
دور الغارات الروس�ية تراجع إىل حد ما ،لكنها ماتزال
لها وقعها الالزم عىل األرض.
وح�ول ق�درات إي�ران العس�كرية لدع�م جبه�ة
املقاومة يف مواجهة جبهة االس�تكبار قال نائب قائد
قوات حرس الثورة اإلسلامية يف إيران العميد حسني
سلامي :بعد الح�رب تمثلت استراتيجيتنا يف تقوية
البنية الدفاعية ملواجهة تحالف عاملي واقليمي ،وعىل
هذا االساس ،نسعى لرفع مستوى قدراتنا العسكرية
والردعي�ة ،والي�وم صواريخن�ا يبل�غ مداه�ا 2000
كيلومرت ،وقابلة للسيطرة منذ انطالقها وحتى لحظة
اصابتها لله�دف ،وقمنا بعرض اقدم انواع الصواريخ
لدينا ،لكننا لم نعرض بعد مخازننا الكبرية واملتطورة.

 متابعات:قال مصدر مطلع :إن الكويت
ق�د تسير على خطى س�لطنة
عم�ان يف التق�ارب م�ن رئي�س
النظام الس�وري «بشار األسد»،
واالنفتاح عليه.
ووفق صحيف�ة «رأي اليوم»،
فإن «أوس�اط القرار يف الحكومة
الكويتي�ة ب�دأت االس�تعداد
لالنفت�اح أكث�ر على س�وريا
والنظ�ام الس�وري بعدم�ا فتح
وزي�ر خارجي�ة س�لطنة عمان
الب�اب أم�ام اس�تئناف اتصاالت
مب�ارشة م�ع دمش�ق بزيارت�ه
األخرية لها ولقائه بشار األسد».
وأضاف�ت الصحيف�ة أن
«الزيارة أثارت انزعاج السعودية
وقط�ر وبدا الفت�ا ً أن الكويت ويف
النقاش�ات خلف الستار ساندت
الزيارة».
واس�تقبل «بش�ار األس�د»
اإلثنين الفائ�ت ،يف العاصم�ة
دمشق «يوسف بن علوي» وزير
الش�ؤون الخارجي�ة يفس�لطنة
عمان ،بحسب ما أفاد التلفزيون
الرسمي السوري.
وتعد ه�ذه هي الزي�ارة األوىل
ملس�ؤول عرب�ي من�ذ املقاطع�ة

العربي�ة لنظ�ام «األس�د» عقب
اندالع الثورة الشعبية ضد حكمه
عام .2011
وذكرت وكالة األنباء السورية
الرسمية (سانا) أن اللقاء تناول
العالق�ات الثنائي�ة بين س�وريا
وس�لطنة عمان وحرص قيادتي
البلدي�ن على مواصل�ة التعاون
والتنس�يق بينهم�ا بما يس�اهم
يف تعزي�ز العالق�ات األخوية بني
الش�عبني ويخدم أمن واستقرار
املنطق�ة والحفاظ على مصالح
شعوبها.
كم�ا ت�م بح�ث تط�ورات
األوض�اع يف املنطق�ة وال س�يما
الح�رب على اإلرهاب يف س�وريا
واألف�كار املطروح�ة إقليمي�ا ً
ودولي�ا ً للمس�اعدة يف إيجاد حل
لألزمة يف سوريا.
وعبر «األس�د» ع�ن تقدي�ر
الشعب الس�وري ملواقف سلطنة
عم�ان تج�اه س�وريا وترحيب�ه
بالجه�ود الصادقة الت�ي تبذلها
ملس�اعدة الس�وريني يف تحقي�ق
تطلعاته�م بم�ا يض�ع ح�دا
ملعاناته�م من اإلره�اب ويحفظ
س�يادة البالد ووح�دة أراضيها،
مش�ددا على أن القض�اء على
اإلره�اب سيس�هم يف نج�اح أي

مسار سيايس يف سوريا.
م�ن جهت�ه أك�د الوزي�ر «بن
عل�وي» ح�رص س�لطنة عمان
عىل وحدة س�وريا واستقرارها،
مشيرا ً إىل أن بلاده مس�تمرة يف
بذل ُك ّل مسعى ممكن للمساعدة
يف إيج�اد ح�ل ينه�ي األزم�ة يف
سوريا.
ول�م تقط�ع س�لطنة عم�ان
الدبلوماس�ية
عالقاته�ا
والسياس�ية م�ع دمش�ق كم�ا
فعلت باقي الدول الخليجية.
وتأت�ي زي�ارة «ب�ن عل�وي»
لدمشق بعد زيارة مماثلة أجراها
وزي�ر الخارجي�ة واملغرتبين
الس�وري «وليد املعلم» ملسقط يف
أغسطس/آب املايض.
والتق�ى «ب�ن عل�وي» نظريه
الس�وري ،اإلثنين ،يف دمش�ق
وبح�ث مع�ه «تط�ورات األزمة
يف س�وريا ورضورة مواصل�ة
مكافح�ة اإلره�اب» ،وفق وكالة
«فرانس برس».
وتش�هد س�وريا نزاعا تسبب
من�ذ منتص�ف م�ارس 2011
بمقتل أكثر من  250ألف شخص
ون�زوح أكثر من نصف الس�كان
داخل س�وريا وتهجير أكثر من
أربعة ماليني خارجها.

السعودي سعد الحارثي منفذ تفجير
مسجد “المشهد”
 خاص:بع�د أن تبناه تنظي�م داعش اإلجرامي كش�فت داخلية مملكة آل
سعود هوية منفذ تفجري مسجد “املشهد” يف مدينة نجران.
وق�ال متحدثه�ا األمن�ي“ :إلحاقا ً ملا س�بق إعالنه ع�ن قيام أحد
األش�خاص بتفجير نفس�ه بح�زام ناس�ف بين املصلني بمس�جد
“املش�هد” بع�د صلاة املغرب ،فق�د تبني م�ن إج�راءات التثبت من
هوية مرتكب هذه الجريمة النكراء بأنه املواطن س�عد س�عيد س�عد
الحارثي” ،مشريا ً إىل أنه يبلغ من العمر  35عاماً ،وذلك وفق ما نقلته
وكالة األنباء الس�عودية ،كما أكدت الوزارة العثور عىل س�يارة منفذ
الهجوم.
وكان قد أقدم شخص يرتدي حزاما ً ناسفا ً عىل الدخول إىل املسجد
وتفجري نفس�ه “بعد انتهاء املصلني بمس�جد املشهد ،بحي الدحظة
بمدينة نجران ،م�ن أداء صالة املغرب ..عند رشوعهم يف الخروج من
املسجد ،”،مما أسفر عن استشهاد شخصني باإلضافة منفذ الهجوم
وإصابة  25مصلياً.

الصين تالحق سفينة حربية
أميركية اقتربت من جزرها
 متابعات:أعلنت الس�لطات الصينية ،أنها حذرت والحقت سفينة
حربية أمريكية اقرتبت من جزر اصطناعية تبنيها بكني يف
بحر الصني الجنوبي.
وبحس�ب «يس أن أن» العربية ،وصفت وزارة الخارجية
الصيني�ة الخطوة األمريكية بأنها غير مرشوعة ،مضيفة
يف بي�ان :أن «الصين تح�ث بق�وة الجان�ب األمريكي عىل
تصحيح خطأه عىل الفور وأال يتخذ أي إجراءات خطرية أو
استفزازية تهدد سيادة الصني ومصالحها األمنية».
وكان وزير الخارجية الصيني حذر واشنطن قبل تحرك
الس�فينة الحربي�ة قرب الجزيرة من ه�ذه الخطوة ،قائال:
«ننص�ح الواليات املتح�دة أن تفكر جيدا ً قب�ل التحرك وأال
تترصف بطريقة عمياء أو تخلق مشاكل من ال يشء».
وق�ال مس�ؤولون أمريكي�ون إن الس�فينة الحربي�ة
األمريكي�ة «ي�و اس اس السين» أبحرت عىل بع�د أقل من
 12ميلاً بحريا ً من ج�زر اصطناعية تبنيه�ا بكني يف بحر
الصني الجنوبي قرب جزر تتنازع الصني السيادة عليها مع
فيتنام والفيليبني وماليزيا وبروناي وتايوان.
وأوضح مسؤول أمريكي« :نحن نقوم بعمليات روتينية
يف بح�ر الصني الجنوبي بما يتف�ق والقانون الدويل» ،حيث
ال تمن�ح قوانين املالح�ة ع�ادة ح�دود الـ 12مي�ل للجزر
االصطناعية.
وكان الرئي�س الصيني يش جينبينغ ش�دد خالل لقائه
نظيره األمريكي ب�اراك أوبام�ا يف البيت األبي�ض عىل حق
الصني يف الحفاظ عىل سيادتها يف بحر الصني الجنوبي.

الشرطة األمريكية تقتل  800شخصًا
بالرصاص في أقل من سنة
 متابعات:ذكرت صحيفة «واشنطن بوس�ت» ،أن  800شخصا ً ُقتلوا نتيجة
إطالق رج�ال الرشطة األمريكي�ة النار عليهم ،وذلك من�ذ بداية عام
.2015
وكتب�ت الصحيف�ة« :مع اس�تمرار ه�ذا الرقم يف االرتف�اع ،يزداد
امتعاض املجتمع بس�بب اس�تخدام عن�ارص قوات األمن األس�لحة
النارية بقصد القتل».
وبحسب «واشنطن بوس�ت» ،فإن حوايل نصف هذا الرقم هم من
البيض ،بينما يش�كل عدد ذوي األصول اإلفريقية ربع الرقم املذكور،
والباقون من دول أمريكا الالتينية.
وأوضح�ت الصحيف�ة ،أن ضحايا  74%من ح�وادث القتل هذه،
أي  595حادثاً ،هم «أش�خاص استخدموا األسلحة النارية ،أو قاموا
بمهاجمة رشطي أو مواطن عادي ،ويتمثل  242حادثا ً من هذا العدد
يف قيام رجال الرشطة بقتل من قام بتصويب مسدسه تجاه شخص
آخر ،أو بالتلويح به دون إطالق النار».
كم�ا تشير «واش�نطن بوس�ت» ،إىل  205ح�وادث وقع�ت تحت
ظ�روف غري واضحة ،ق�ام خاللها رجال الرشط�ة بقتل مدنيني ،من
بينه�ا حوادث لم تهاج�م فيها الضحايا رجال األم�ن ،وهي مطاردة
مجرمني ،وتشكيل الضحايا تهديدات للمجتمع ،أو قيامهم بحركات
حادة وعدم امتثالهم ألوامر الرشطة.

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

بتوكلن����ا على الله واعتمادن����ا عليه لن نتوانى أبداً ف����ي مواجهة أولئك
ال ُغ����زاة اجملرمني ،لن نقبل باله����وان ولن نخنع ولن نخض����ع ولن نركع إلاّ
لله تعالى ،نعيش أعزاء أَ ْو نلقى الله في ساحة القتال َوالشرف كرماء.

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

( ددعلالاا  سيمخلالا 2سيمخلامخلا  29سيمخلالاسيمخلامخلالا

العمالء ..صراع يستدعي البكاء

كلمــــــة أخـــــيرة

عــالم يتغير!

جمال عامر
من املؤكد أن النظام السعودي عرف عىل الواقع
َ
أرض يمنية
استحالة القبول باحتالله هو أ َ ْو غريه أيَّة ٍ
وتحت أي مربر>
وعىل ضوء من هذا اليقني يدي ُر هذا النظا ُم اليوم
حربَ استنزاف قذرة وقودها الـيَـمَ ـنيون بعد أن
نجا بقواته من ساحات القتال يف مأرب وآمن بعدم
قدرته عىل مواجهة ساحتها األرض ،حيث يتم الرتكيز
فيها عىل القضاء عىل ُك ّل من كان له توجه معادٍ له
أ َ ْو حتى محتمل عرب تأجيج اقتتال الخصوم ،وتصفية
بعضهم البعض ،وما تعجز عنه آالت القتل يف األرض
تقوم به الطائرات من السماء لتنال من الجميع دون
استثناء حتى من هم يف ركابها تحت توصيف مهذب
إنها (نريان صديقة).
ولهذا علينا أن ننتظر حروبا ً طويلة لن يتم السماح بحسمها يف حال لم يعقل إخوة
الدم ذوو األرض والعرض والتأريخ الواحد.
الـيَـمَ ـنيون جميعهم يجب أن يمنعوا حُ كام اململكة من سعيهم لتسوية أرض ال
يبق فيها سوى منهم مجرد تابعني يعتربون قوادتهم ببلدهم وناسة ليس أكثر من
تحقيق طموح شخيص يعد مرشوعا ً بحسب ثقافتهم حتى وإن كان هؤالء مجرد
دمى أ َ ْو واجهة لحكم.
ولعل الرصا َع الدائر اليوم والذي أصبح معلنا ً بني هادي ونائبه واالنقسام داخل
الحكومة وخارجها بني الطرفني يستدعي البكاء ال الضحك ،إذ أين هي السلطة أ َ ْو
الدولة التي يتنازعونها فيما عدن نفسها تُحمى بجنود مرتزقة وتحكمها الجماعات
املسلحة؟!.

عـبداهلل علي صبري
منذُ األزمة املالية العاملية يف
ُ
ومؤرشات االنس�حاب
،2009
األمريكي من املنطقة تس�جّ ُل
ً
منح�ى تصاعدي�ا ً
س�نة بع�د
ً
ِ
ثورات الربيع
أخرى ،ول�وال أن
َ
ش�هية
العرب�ي ق�د أع�ادت
واش�نطن وعواص�م غربي�ة
ُّ
التدخل يف
أخ�رى للمزيد م�ن
ش�ئون العالم العربي ،ألمكن
ملرحل�ة تخ ُّلق النظ�ام العاملي
متع�دد األقط�اب أن تمُــ� َّر
بسالسة ودون حروب وخسائ َر
مكلف�ة ندفع نحن العربَ النصيبَ األكبرَ من فاتورتها دماً،
وماالً ،وانقسامات بينية ال حدو َد لها.
وبغض النظر عن الزمن الذي يحتاجُ ه العالم حتى تتبلور
صيغة جديدة ومس�تقرة للنظام ال�دويل الجديد ،فمن املؤكد
أن املنطقة العربية تس�تحوذُ عىل النصيب األكرب من مفاعيل
صناعة هذا التحول ،أ َ ْو املخاض الذي ينبئ بوالدة متعرسة ال
س�بيل للح ّد من تداعياتها إال عرب تفاهمات سياسية طويلة
األمَ د نسبيا ً تحفظ وَحدة األوطان العربية وتحو ُل دون انهيار
النسيج الداخيل ملجتمعاتها.
ُّ
�ل ال�رويس العس�كري يف س�وريا ،ل�م تعد
بُعَ يْــ� َد
التدخ ِ
واش�نطن الالعبَ األبر َز يف املنطق�ة ،وبعد إبرام االتفاق حول
امللف النووي بني إيران والغ�رب ،بات لخصوم البيت األبيض
ٌ
هام�ش أوس�ع م�ن التح�رك اإلقليم�ي ،يقتط ُع حتم�ا ً من
مس�احة الدور الذي كان متاحا ً لحلفاء أمريكا التقليديني يف
املنطقة وعىل رأسهم اململكة السعودية.
ُ
توازن�ات املنطق�ة خلال الخمس�ة األع�وام
وإذ اختل�ت
املاضي�ة يف ظل اندالع الثورات والث�ورات املضادة يف أكثر من
قط�ر عربي ،ف�إن العواصم الخليجي�ة التي لم تك�ن بمنأىً
عن هذه املتغريات ،وجدت نفس�ها أمام استحقاقات تفرض
عليها القي�ام بالدور األصيل بعد أن ظلت تمارس ملدى عقود
غواي�ة اللع�ب كوكي�ل ملصال�ح الق�وى الكبرى ،وباألخص
الواليات املتحدة األمريكية.
قب�ل وأثناء هبة الربي�ع العربي لعبت قط�ر دورا ً كبريا ً يف
تس�يري دفة ش�ئون اإلقليم ،وبالتعاون مع تركي�ا واإلخوان
املس�لمني ،كاد مح�ور الدوحة أن يس�تكمل رس�م الخارطة
الجدي�دة للمنطق�ة بالتفاه�م م�ع واش�نطن الت�ي ق�ررت
االنس�حاب التدريجي من أفغانس�تان والعراق ،وتدخلت عىل
اس�تحياء يف ليبيا ،ثم أحجمت عن التدخل العسكري املبارش
يف سوريا.
لكن الخط�ر القطري كاد يصل إىل الري�اض ،التي وجدت
نفس�ها أمام معضلتني تحارصان الدور السعودي اإلقليمي،
فاالنس�حاب األمريكي يضع الرياض يف الواجهة مبارشة مع
تنامي ال�دور اإلقليمي إليران وتركيا .وم�ن جهة ثانية ،فإن
استمرا َر معضلة اإلخوان املسلمني ،تدفع برتاجع دور الدولة
النفطية ال ُكربى يف املنطقة لصالح الدوحة وقاهرة اإلخوان.
ُ
َ
نفس�ها يف مهمة االشتباك املبارش
الرياض
وهكذا وجدت
مع الالعبين الكبار والصغار باملنطقة ،واندفعت بإمكاناتها
ً
مس�تغلة التمل ُم َل
املالي�ة واإلعالمية الضخمة نحو القاهرة،
الش�عبي ضد اإلخ�وان املس�لمني ،وأمكن لها بالفع�ل تغيريُ
قواعد اللعبة إقليمياً ،ما شجّ عها للمُيض يف السياسة الجديدة
ُّ
التدخ�ل غري املبارش يف الع�راق وس�وريا وليبيا ،ثم عرب
عبر
َـمَ
ـن.
ي
الـ
يف
املبارش
العسكري
التدخل
ِ
وعلي�ه يمك�ن الق�ول إن املنطق�ة املش�تعلة بالح�روب
الس�عودية ذات الصبغة الطائفيةُ ،
تقف عىل أعتاب منعطف
حال�ك يفاق�م من خطورت�ه ،اندف�اع الدب ال�رويس املدعوم
تراخ أمريكي غري مسبوق.
صينيا ً وإيرانياً ،وسط
ٍ
يمني�اً ،ال تمكن قراء ُة أس�باب ومآالت الحرب الس�عودية
العدوانية بمعزل عن املتغريات اإلقليمية والدولية ،التي باتت
ً
متداخلة بش�كل يبعث عىل الدهشة والحرية معاً .وهذا يعني
باملجمل أن الـيَـمَ َ
ـن غدت أكثر انخراطا ً يف لُعبة األمم ،وأنها
باتت أكثر أثرا ً وتأثريا ً يف محيطها من أي وقت مىض ،وال شك
أن وج َه املنطقة سيتغيرَّ ُ وفقا ً للكيفية التي ستنتهي بها هذه
الحرب!

جديد الصحافة
تح�ت إدارة الزمي�ل املب�دع
صلاح ال�دكاك ..ويف  1نوفمبر
القادم تصدر الصحيفة املناهضة
للعدوان «الء»..
نتمن�ى أن تكون إضافة نوعية
يف بالط صاحبة الجاللة..
نتمنى أن تكون رافدا ً للس�احة
الصحفية بالعمل املهني املتميز..
ولكادرها النجاح والتوفيق.

أو التربع عرب الحسابات التالية :الربيد برقم ()5938350685
البنك اليمني لإلنشاء والتعمري برقم ( )111113333
بنك التسليف التعاوني والزراعي برقم ()1005093727

شعب الصمود
��رات ال���غ���زو ،فابتسموا
إن ح �لّ��ق��ت ط���ائ� ُ
ٍ
ج��ب��ه��ة هُ���زِ م���وا
ول��ت��ع��ل��م��وا أ ّن���� ُه����م ف���ي
ض��رب��ت
ال ب���د م���ن أن أف��ع��ى ال��ش��ر ق���د ُ
واالن ج������اءت م����ن األط�����ف�����ال ت��ن��ت��ق � ُم
ب���ش���ائ��� ُر ال��ن��ص��ر حت��ك��ي م���ن ج��رائ��م��ه��م
������دوا أو اق��ت��ح��م��وا
ب� ّ
�����أن أب���ط���ال���ن���ا ص� َّ
إن أق��ب��ل��وا ي��س��ت��ب��ي��ح��ون ال���ب���ي���وت ،ف � ُه � ْم
ق���د أدب������روا ،وه����وى م���ن ج��ي��ش��ه��م ص��ن� ُم
�ب
ص� ُ
���وت ال��ص��واري��خ ي��ه��وي وه���� َو ُم��ن��ت� ِ�ح� ٌ
وث��غ�� ُر (ص��ن��ع��اء) حت��ت ال��ق��ص��ف يبتس ُم
�ات (امل���ي���ج) ط��اف��ح� ًة
م���ا أج��ه��ش��ت ن��ائ��ح� ُ
إال وف�����ي ص����دره����ا م����ن ب���أس���ن���ا ألَ����� ُم
ُ
ال���ن���ي���ازك إن ُد ّك������ت ق��واع��ده��م
ن���ح��� ُن
��������وت ُم���تَّ��� َه��� ُم
ون����ح���� ُن ن����وب����ات���� ُه����م ،وامل�
ُ
ي���س���ت���ع���رض���ون ان����ت����ص� ٍ
���ارات ُم��ف��ب��رك�� ًة
وف���ي ال��ك��وال��ي��س ك��م ش��قّ��وا ،وك���م لطموا
واآلن غ����ارات����ه����م ج�������اءت ل��ت��خ��ب��رن��ا
أن ال��ش��ي��اط�ين ف���ي ص��ح��رائ��ه��م ُرج��م��وا
ّ
ق���د م����ات ف���ي ش���ه���ره ال��ث��ان��ي حت��ال��ف��ه��م
مم
وك����ابَ����رت م��ن��ه � ُم � ُم األج��������داثُ  ،وال�����رِ ُ
ألن����ه����م أ ّم�����ل�����وا ف�����ي ال�����غ�����رب ق��� ّوت���ه���م
وش���ع���ب���ن���ا ك������ان ب���ال���رح���م���ن ي��ع��ت��ص � ُم
ألن������ه������م ب��������دأون��������ا ف�������ي ع�����داوت�����ه�����م
ف��ن��ح�� ُن م���ن ل��ف��ص��ول احل�����رب ن��خ �تَ � ِت � ُم
ف��ل��ت��ع��لِ��ن ال���ن���ص��� َر ي����ا إذ َن اإلل������ه مل��ن
يُ����ق����اتَ����ل����و َن اع�����ت�����دا ًء أ ّن����� ُه�����م ُظ��� ِل���م���وا

الشعب من ِحلف الطغاة سوى
لم يُزعج
َ
َّ
ً
ص����دِ م����وا
�������ا
�
ن
د
ر
���ن
�
م
ة
���أ
�
���ج
�
ف
���م
�
ه
���
�
ن
���أ
�
ب
ّ
ُ
ُ
�ض ِصبيتهم !؟
م���اذا إذن ك��ان ي��رج��وا ب��ع� ُ
أي��رجت��ي ال��ف��و َز س��ي � ٌل ،خ��ص� ُم� ُه (ال���ع���رِ ُم)
ل���ق���د دخ���ل���تُ���م ج���ح���ي���م���اً ال ح������دود ل��� ُه
ومِ ���ح���ن��� ًة ل��ي��س يُ���ج���دي ع��ن��ده��ا ال���ن���د ُم
���ي امل���ث���وى األخ���ي���ر ملن
ه����ذي ال���ب�ل�اد ه� َ
امل�����وت ف����اجن���� ّروا وم����ا ع��ل��م��وا
ن����ادا ُه���� ُم
ُ
وال���ل���ه ل���و ل���م ي��� ُع���د ف���ي م��وط��ن��ي ب��ش � ٌر
ف����تُ����رب���� ُة األرض ل���ل���غ���ازي���ن ت���ل���ت��� ُه��� ُم
ف��ي البحث ع��ن طيف ن��ص� ٍ�ر م � َّول��وا دِ والً
وط��������� ّورت وض���ع���ه���ا م����ن ح���رب���ن���ا أ ُ َم������ ُم
ال��ي��وم يُ��ب��ن��ى اق��ت��ص��ا ُد ال��غ��رب م��ن دمنا
تُ���ش���رى امل����واق� ُ
���ف ،واألخ���ل���اقُ ،وال��قِ �� َي�� ُم
ق����د ك�����ان س��ل��م��ان��ه��م ب���ال���ع���ار م���ن���ف���رداً
اآلن ل���ل���ع���ار ِن����ص� ُ
���ف ال����ك����ون ي��ق��ت��س � ُم
َ
��ت
�
ف
��ص��� ْ
ح� ٌ
������رب وج������ودي������ ٌة ،ك���ون���ي��� ٌة ع� َ
�وت ،وال��ع � َد ُم
أط��را ُف��ه��ا احل���قُّ  ..وال��ط��اغ� ُ
ال��ي��م��ان��ي ال�����ذي اح��ت��ش��دت
ي���ا ل��ل��ث��ب��ات
ِّ
ُق�����وى ال����وج����ود ،وم����ا اه���ت���زت ل���� ُه ق���د ُم
ل���ل���ه د ّر َك ي����ا ش���ع���ب ال���ص���م���ود ،ل��� َك��� ْم
أفشلت م��ا ّ
�ت م��ا رسموا
خططوا ،أح��رق� َ
َ
األرض دورت���ه���ا
ق���د آن ف���ي أن ت�����دور
ُ
وأن ي���ع���ود إل�����ى أص���ح���اب���ه (احل�������ر ُم)

معاذ الجنيد

