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القيادي السلفي الشيخ عبدالواحد المروعي لـ «صدى المسيرة»:

السعودية أداة أمريكا وإسرائيل مستعدون لتقديم التنازالت لبعضنا البعض كيمنيين ،لكن
المشكلة في المرتزقة من رضي بإدخال المحتل إلى بلده ،كمن يرضى باستضافة غريب
في بيته حرب دماج كانت لعبة سياسية بامتياز السلفيون بريئون ممن يوالي سلمان

مقتل ثمانية جنود
سعوديين بجيزان ..مصرع  17مرتزق ًا بينهم المدعو الجهمي وتدمير
الجيش واللجان دبابات وآليات العدو وسحبها إلى السعودية
والتقدم مستمر
في عسير
مجاميع من المرتزقة يقتحمون منزل مدير فرع البنك المركزي بمأرب ويقتادونه إلى جهات مجهولة:

اشتباكات في قصر المعاشيق بين حراسته ومسلحين في عدن

في تعز يالحق المخالفي شركاءه في كتائب الموت بالدبابات ويحرق بيوتهم

من ينقذ مرتزقة الرياض من مرتزقة الرياض؟

تعز ..هل تفتح للغزاة
الخارجيين؟!
نجيب القرن

على طريق زيد :هشام
العصر أمريكي!
11

علي المحطوري

األحزاب السياسية
ّ
توقع على
ميثاق شرف
لمواجهة العدوان
واالحتالل الخارجي
والمرتزقة في
الداخل
البنك المركزي
اليمني يؤكد أن
سعر صرف الريال
اليمني أمام
العمالت األجنبية
مستقر

إخماد الثورة وتقسيم
الشرق األوسط!
16

بندر الهتار

16
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مواجهات دامية يف عدن بعد حما�صرة جنل الفار هادي يف املعا�شيق

المتحدث باسم األمم المتحدة والمبعوث األممي يقران بأن عدن غير آمنة
 -متابعات:

ُ
الناط�ق باس�م األمين الع�ام لألم�م
أق� َّر
املتحدة ب�أن الوض َع الح�ايل َّ يف عدن غري آمن،
ٍ
صعوبات ل�دى األمم املتحدة يف
وأن ذل�ك خلق
املجال اإلغاثي.
وقال «مارتن نسيركي» يف معرض اجابته
عىل سؤال أحد الصحفيني :إن الوضع يف عدن
غري آمن ،وأن ذلك ال يس�مح لهم بالقيام بكل
ما يري�دون القيام به يف املجال اإلغاثي ..لكنه
أش�ار إىل تواجد األمم املتحدة يف مناطق أخرى
باليمن.
وأض�اف يف املؤتم�ر الصحفي ال�ذي عقده

«نسيركي» يف نيوي�ورك قائلاً «نح�ن نأخذ
الوض� َع األمني بش�كل جاد ونقيّم�ه بصورة
يومي�ة وكم�ا قل�ت ف�إن التحدي كبير ،وال
يس�مح لنا بالقيام بكل ما نريد القيام به من
توزيع للمساعدات».
الصحفي�ون الذي�ن ش�اركوا يف تغطي�ة
املؤتم�ر الصحف�ي أك�دوا أن الناط�ق باس�م
األمني العام لألم�م املتحدة تهرب من الحديث
عن عدن والجماع�ات املتطرفة ،وعجز هادي
وحكومة بح�اح عن إدارة املدين�ة أو التواجد
بشكل فعيل عىل األرض.
أم�ا املبع�وث األمم�ي إىل اليمن إس�ماعيل
ولد الش�يخ ويف مقابل�ة أجرتها معه صحيفة
«العرب�ي الجدي�د» وس�ألته ع�ن س�بب عدم

زيارته لعدن فأجاب أن ذلك« :ألس�باب أمنية
بحت�ة .كنت أنوي زيارتها بالفعل ،لكن نتائجَ
دراستنا للوضع هناك أفادت باستحالة توفري
ً
ممكنة إال يف
األم�ن الالزم للزيارة التي لم تكن
البحر برحلة تستغرق  16ساعة».
ً
ٍ
دامية
مواجه�ات
ميداني�ا ً ش�هدت ع�دن
بني مس�لحني ومليش�يات تابعة للفار هادي
بقيادة نجل�ه «نارص» ال�ذي حورص يف قرص
املعاشيق.
وأف�ادت مص�ادر من ع�دن أن املس�لحني
الذي�ن يُعتق�د أنهم م�ن «الح�راك الجنوبي»
هاجم�وا قصر املعاش�يق واش�تبكوا م�ع
مس�لحي مليش�يات هادي ،ما أدى إىل وقوع
قتىل وجرحى من الطرفني.

وأضاف�ت املص�ادر أن طائرتين من طراز
«أباتشي» تابعتني للعدوان الس�عودي دخلت
خط املواجهات وساهمت يف قصف املهاجمني
وأوقعت قتىل يف صفوفهم.
مصادر أخرى أكدت أن املس�لحني هاجموا
قرص املعاش�يق بعد توقيف رواتبهم منذ أكثر
من ش�هرين وج�رت مش�ادات بينه�م وبني
مليشيات هادي تسببت بحدوث املواجهات.
وبحسب موقع عدن الغد فإن «املواجهات
حدث�ت بالتزام�ن م�ع زي�ارة محاف�ظ عدن
املعني من قبل س�لطات االحتالل وشخصيات
أخرى لقرص املعاشيق هدفها االجتما ُع بنجل
هادي الذي يقيم يف القرص منذ أكثر من شهر
ونصف».

بعد خ�سائرها املوجعة والكارثية يف م�أرب

آليات ومدرعات جيش العدو السعودي تعود إلى المملكة مدمرة ومحترقة
 -اسماعيل المحاقري:

ُ
الحدي�ث ع�ن أهميته�ا
ُغيّب�ت م�أرب وق� َّل
االستراتيجية ورضورة الس�يطرة عليه�ا يف
اس�تديوهات الجزي�رة والعربية وس�كاي نيوز
اإلماراتية؛ باعتبارها  -وبحسب قولهم  -البوابة
الرئيس�ية األوىل للدخ�ول إىل صنعاء كهدف أخري
لدى تحالف العدوان الذي يبدو أن الفش� َل مالز ٌم
له أينما ذهب واتجه يف أرض السعيدة.
ومن الغرق يف رمال مأرب والخيبة يف الساحل
الغرب�ي الجنوبي لليم�ن إىل محاولة التس�لق يف
شعاب وجبال الحاملة تعز والتي لن يكون الحال
فيها أقل س�وءا ً على قوى الغ�زو واالحتالل من
سابقاتها وإن س�عى إعالم العدوان إىل التضليل
بحس�م املع�ارك لصال�ح ه�ذه الق�وى كما هي
عادت�ه وكما يتعاطى اليوم مع األحداث يف مأرب
الت�ي عجزت دو ُل االحتالل ع�ن إخضاعها لتلجأ
إىل تس�ويق انتصاره�ا املحدود بس�يطرتها عىل
بضع كيلومرتات ،وتق�ول إنها ح ّررت املحافظة
وبذل�ك تكون قد أوجدت لنفس�ها املخرج الالئق
إلنهاء مهامها العسكرية العدوانية فيها.
وبه�ذا الحدي�ث وم�ن خلال الرتكي�ز على
ص�ور رفع أعلام الدول الغازية يف م�أرب والتي
ترجم�ت عق�دة فق�دان الهُ وية لدى مش�يخات

وأض�اف «أن ع�ددا ً م�ن أف�راد الحراس�ة
قام�وا بالذهاب إىل موقع اجتماع املس�ؤولني
للمطالب�ة برصف مرتباتهم التي قالوا إنها لم
تُرصف منذ أشهر».
«وعند وصول املسلحني إىل املبنى الذي كان
ٌ
مش�ادات بني الجنود
يش�هَ ُد اﻻجتماع نشبت
الواصلني املحتجني وبني حراس�ة نجل هادي
تط�وّرت إىل تب�ادل إلطلاق نار دون س�قوط
ضحايا»« .وانسحب الجنود املحتجون ﻻحقاً،
وتمرك�زوا بالبوابة الرئيس�ية ،مانعني دخول
أو خ�روج أحد بما فيه�م محاف ُ
ظ عدن املعينَّ
من االحتلال واضط�روا لالس�تعانة بطريان
السعودي إلخراجهم من املبنى».

عجز اجلي�ش ال�سعودي عن املواجهة يدفعه لتكرار الت�سول
آل سعود يتوددون مجددًا للجيش
الباكستاني إلرسال جنود إلى الحدود
 -خاص:

دويل�ة اإلم�ارات ق�ررت األخرية س�حب قواتها
من محافظة مأرب بع�د أن أخذتها العزة باإلثم
وتكب�دت خس�ائر كبيرة ل�م تكن يف حس�بانها
ول�م تخطر لها عىل بال .ويف هذا الس�ياق وكما
ُ
العرشات م�ن جنود االحتالل جثث�ا ً هامدة
ع�اد
م�ن مأرب محملين عىل األكتاف داخ�ل توابيت
خش�بية ..مدرعات وآليات العدوان تع�ود أَيْضا ً
م�ن حيث ج�اءت لكن بع�د أن دمّ �رت وأعطبت
وأصبح�ت مجرد خردة ال قيمة لها وال تأثري وما
بني املشهدين ،ما يؤكد من جديد بأن اليمن كانت
وال ت�زال مقبر ًة للغ�زاة وحصنا ً منيع�ا ً تتكرس
أمامه أحال ُم وأطماع الطغاة واملستكربين.
ووفق�ا ً للص�ور الت�ي تناقلها ناش�طون عىل

مواقع التواصل االجتماعي يظهَ ُر ناقالت عربات
وعلى متنها عدد من اآللي�ات املعطوبة واملدمرة
ُ
يعكس
وهي يف طريقها إىل السعودية ،األمر الذي
حج َم خس�ائر دويلات الخليج يف م�أرب والتي
تج�اوزت املئة مدرعة وآلي�ة وأيضا ً
ُ
يعكس مدى
حرص تل�ك الدويالت عىل إخفاء مالمح فش�لها
وهزيمته�ا يف اليمن ال س�يما يف ظل الحديث عن
سحب قوات وإرسال أخرى بديلة لم يفصح عن
مهامها الجديدة.
وأي�ا ً كان�ت طبيعة تلك املهام ،فس�وف تبقى
ُ
َ
من�اص م�ن طرده�ا ،وط�رد
ق�وات احتلال ال
جمي�ع الغزاة الجُ دُد من مختلف األرايض اليمنية
الطاهرة.

مقتل الإخواين عبداحلكيم املرادي �أحد قيادات مرتزقة العدوان
أبطال الجيش واللجان الشعبية يستعيدون نقطة
عسكرية وموقعين استراتيجيين في دمت
 خاص:واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تقدمهم يف مديرية
دم�ت وخاصة يف املناطق التي انترشت فيها عصابات حزب
اإلصالح املوالية للعدوان السعودي األمريكي.
وقال�ت مص�ادر خاصة لصحيف�ة «صدى املسيرة» إن
أبطال الجيش واللجان الش�عبية نجحوا يف اس�تعادة نقطة
عس�كرية وموقعني استراتيجيني كان املرتزقة قد تمركزوا
فيه وال زال التقدم مس�تمراً ،م�ا أدى إىل مقتل وإصابة عدد
من املرتزقة من بينهم القيادي اإلخواني عبدالحكيم املرادي
أحد قادة مرتزقة العدوان يف املديرية.

يواص ُل النظا ُم الس�عودي محاوالتِه
املتك�رر َة م�ع دول�ة باكس�تان؛ بهدف
استقدام جنود من الجيش الباكستاني
ِ
املواجه�ات يف الح�دود ،حي�ث
ليتول�وا
يعجز الجيش الس�عودي ع�ن مواجهة
الجيش واللجان الشعبية.
ويف ه�ذا الس�ياق اس�تقبل املل� ُك
السعودي سلمان بن عبدالعزيز ونجلُه
محم�د ،قائ� َد الجي�ش الباكس�تاني
الفريق أول رك�ن راحيل رشيف ،وعقدا
معه اجتماعني منفصلني بحضور عدد
كبري من الوزراء.
حي�ث حضر اجتم�اع س�لمان بن
عبدالعزي�ز بقائد الجيش الباكس�تاني
عد ٌد كبريٌ من أرسة آل سعود ووزرائهم
يف مقدمته�م ويل العهد محمد بن نايف
وويل ويل العهد محمد بن س�لمان الذي
عاد وعق�د اجتماعا ً منفصلاً مع قائد
الجيش الباكستاني ،باإلضافة إىل وزراء
الثقافة واالعالم وآخرين.

ورأى مراقبون أن حج َم االس�تقبال
ال�ذي حظ�ي ب�ه القائ�د الباكس�تاني
ُ
يعكس حج َم الورطة التي وقع فيها آ ُل
س�عود بالحرب عىل اليمن ومحاولتهم
الضغ�ط ب�ك ِّل الس�بل على باكس�تان
التي رفضت س�ابقا ً إرس�ال جيشها إىل
السعودية.
ومن�ذ بداي�ة الع�دوان الس�عودي
ُ
زي�ارات
األمريك�ي على اليم�ن توالت
ويل ويل العه�د الس�عودي ألكثر من مرة
إىل باكس�تان به�دف إقناعه�ا بتزويده
بوحدات من الجيش الباكستاني للقتال
يف جبهات الحدود.
يُذك�ر أن�ه ويف مطلع إبري�ل املايض
صادق الربمل�ان الباكس�تاني عىل قرار
ُّ
التدخل العسكري يف اليمن
يقيض بعدم
عىل خلفية مطالبة السعودية بذلك.
وش� َّد َد الربمل�ا ُن يف حين�ه على أن
باكستان ستلعَ بُ دو َر الوسيط يف اليمن
عرب األم�م املتحدة واملؤتمر اإلسلامي،
وكذل�ك «الحيادي�ة الكامل�ة يف الش�أن
اليمني».

مقتل شيخ حبيل حنش برصاص مسلحين مجهولين
انتقام ًا لمواقفه المناهضة للعدوان
 خاص:ُ
الش�يخ أحم�د عب�ده
استش�هد
محمد الفتاحي شيخ منطقة حبيل
حن�ش بمنطق�ة ك�رش محافظ�ة
لحج يوم الثالث�اء املايض برصاص
مسلحني مجهولني.
مصاد ُر خاصة أك�دت لصحيفة
َ
الشيخ املغدو َر
«صدى املسيرة» أن
كان مناهض�ا ً للع�دوان الس�عودي
األمريك�ي ،وأنه كان يلت�زم الحياد
ويمن�ع املرتزق�ة م�ن االنتش�ار يف

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

ح�دود منطقته ويتعه�د بحمايتها
وتأمينها.
وأش�ارت املصادر إىل أن الش�يخ
الفتاح�ي وقب�ل استش�هاده تلقى
اتص�اال ً يف تم�ام الس�اعة الثاني�ة
عشرة منتص�ف لي�ل ي�وم الثالثاء
امل�ايض م�ن القي�ادي الداعيش عيل
عبدِالوه�اب الش�ماري م�ن أبن�اء
قري�ة جحال وأخربه يف االتصال بأن
َ
مرتزقة العدوان السعودي األمريكي
استحدثوا موقعا ً بالقرب من منزله.
َ
الش�يخ
وأضاف�ت املص�ادر أن

مدير التحرير:
أحمد داوود

مل�ا عل�م به�ذا الخبر خ�رج م�ن
منزل�ه للتأك�د م�ن صحت�ه ،لك�ن
أح�د األش�خاص اعترض موك�بَ
َ
تح�ت جنح الظلام وطلب
الش�يخ
من�ه التعري�ف عن نفس�ه وبع َد ما
تأكد هذا الش�خص من أنه الش�يخ
الفتاح�ي بارشه بع�دة طلقات من
رش�اش آيل ،م�ا أدى إىل مقتل�ه عىل
الفور.
الجدي�ر ذك�ره أن ق�اد َة العدوان
واملرتزقة كانوا غاضبني من الشيخ
الفتاحي وعدم دعمه للمرتزقة.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع المطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com
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ق�صف �صاروخي ومدفعي يطال مواقع وخمازن �أ�سلحة العدو يف جبهات احلدود

مقتل ثمانية جنود سعوديين بجيزان ..والجيش واللجان يتقدمون في عسير
 -خاص:

لق�ي نح� ُو  8م�ن جن�ود الع�دو الس�عودي
مصارعَ هم أمس بجيزان ،جراء تع ُّرضهم لقصف
مدفع�ي م�ن قبَ�ل الجي�ش واللج�ان الش�عبية
استهدف أحد مواقعهم.
وأوض�ح مص�در عس�كري أن ق�وة املدفعية
قص�ف موقعا ً مس�تحدَثا ً للعدو خلف معس�كر
الحثرية الواقع تحت س�يطرة الجي�ش واللجان
الش�عبية ،فيما يبع�د املوقع عن املعس�كر عدة
كيلومترات ،حيث أس�فر القص�ف املدفعي عن
مقت�ل ثماني�ة جنود س�عوديني وتدمير آليتني
عسكريتني.
وس�ائل إعالمي�ة تابع�ة للع�دو الس�عودي
اعرتف�ت بمقت�ل الرقي�ب هادي بن عب�ده أحمد
جمل م�ن الق�وات الربي�ة الس�عودية ،وزعمت
مقتله يف الح�د الجنوبي دون أن توضح كالعادة
مالبس�ات مقتل�ه واملنطقة الت�ي لقي مرصعه
فيها بالتحديد.
وكثف�ت الق�وة الصاروخي�ة واملدفعي�ة من
ً
مس�تهدفة عدة معس�كرات ومواقع
عملياته�ا
تابع�ة للع�دو نج�م عنه�ا تدمري ع�دد كبري من
اآللي�ات التابعة للعدو ومقت�ل وجرح بعض من
جنوده لم توضح املصادر عددهم.
وق�د اس�تهدفت املدفعي�ة مواق� َع للع�دو يف
منطق�ة املصف�ق ودمّ �رت مراب�ض مدفعي�ة
الع�دوان يف تلك املنطقة وط�ال القصف املدفعي
موقع الش�بكة وموقعا ً عس�كريا ً يف قرية «خل»
بالخوبة بمنطقة جيزان.
وطال القصف الصاروخ�ي واملدفعي محطة
الكهرب�اء التابع�ة ملوق�ع املصف�ق الس�عودي
بجي�زان ومبنى تابعا ً له ،فيما تم رصد اش�تعال
النريان باملحطة وهروبا ً لآلليات والجنود.

أما يف نجران فرصدت قوة االس�تطالع هروبَ
 10آلي�ات تابع�ة للع�دو ج�راء تع�رض موق�ع
الخضراء الح�دودي لعشرات الصواري�خ التي
أطلقها أبطال الجيش واللجان الشعبية.
وعاودت الق�وة الصاروخية للجيش واللجان
الش�عبية دك ح�رس الح�دود وموقع�ي نهوقة

ورجلا بصليات م�ن الصواري�خ ،بينم�ا كانت
املدفعية ت�دك موقع العش العس�كري بعدد من
القذائف.
ويف عسير واصل�ت الق�وة الصاروخي�ة
واملدفعي�ة أمس األربع�اء وللي�وم الخامس عىل
الت�وايل قصف مواق�ع الع�دو يف قلل الش�يباني

مقتل ع�شرات املرتزقة بتعز و�أ�سر �أعداد كبرية منهم

بمنطقة ظهران الجنوب.
وكان�ت جبه�ة عسير ق�د ش�هدت الثالثاء
تقدما ً ملحوظا ً لقوات الجيش واللجان الشعبية
انطالق�ا ً من منطقة الربوع�ة بغطاء صاروخي
ومدفع�ي أدى إىل مقت�ل أربعة من جن�ود العدو
وتدمري ثماني مدرعات وآليات عسكرية.

حيث تقدم أبطال الجيش واللجان الش�عبية
غ�رب منطقة الربوعة بع�د مواجهات مع قوات
الع�دو تمكن من خالله�ا الجي�ش واللجان من
تدمري  3مدرعات وَ 5آليات من طراز براديل.
من جانب آخر ش�وهدت س�يارات اإلسعاف
التابع�ة للع�دو وه�ي ته�رع باتج�اه معس�كر
الخورمة بعد تعرض تجمُّ ٍع لقوات العدو لقصف
صاروخ�ي ُقرب املعس�كر بالتزام�ن مع قصف
َ
ح�رس ح�دود موق�ع زبنة
مدفع�ي اس�تهدف
العسكري.
كم�ا واص�ل الجي�ش واللج�ان الش�عبية
عملياتهم يف جبهة جيزان بتدمري مخزن أسلحة
تاب�ع للع�دو يف موقع املش�قف العس�كري نتج
ٍ
عنه انفج�ارات عنيفة تواصلت لس�اعات جراء
اس�تهداف املخ�زن ال�ذي كان مليئا ً باألس�لحة
والذخائ�ر ،فيم�ا غطت ألس�نة الله�ب وأعمدة
الدخان مساحة املوقع ومحيطه.
م�ن جانب�ه و ّزع اإلعلام الحرب�ي املراف�ق
للجي�ش واللج�ان الش�عبية مش�اهد مص�ورة
لتدمري دبابات وآليات عسكرية ومخازن أسلحة
تابعة لقوات العدو يف عدة مواقع بنجران.
َ
اس�تهداف دبابة من طراز
وأظهرت املشاهد
«ابرامز» بصاروخ مضاد للدروع لحظة تحركها
داخل موقع صلة العسكري ،مَ ـا أَدَّى إىل إحراقها
ومقتل طاقمها.
ويف املشهد اآلخر تظهر آلية من طراز «براديل»
كان�ت تتمركز يف تب�ة بموقع القمع العس�كري
قبل استهدافها وإحراقها بطريقة مماثلة.
كم�ا ع�رض اإلعلام الحرب�ي مش�اهد
النفجارات دوّت داخل موقع الرشفة العس�كري
جراء اس�تهداف أحد مخازن األس�لحة بعدد من
الصواري�خ من قب�ل الق�وة الصاروخية للجيش
واللجان.

طريان العدوان يق�صف مواقع املرتزقة مب�أرب للمرة الثانية خالل �أ�سبوع

الجيش واللجان يطردون مرتزقة العدوان من منطقة مصرع  17مرتزقًا بينهم المدعو الجهمي وتدمير
دبابات وآليات في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية
الخلل وجبل الشجرة بعد تطهير معسكر العمري
 -خاص:

 خاص:تم ّك�ن أبط�ا ُل الجي�ش واللج�ان
الشعبية ،مساء أمس األربعاء ،من تطهري
منطقة الخلل رشقي صرب وطرد مرتزقة
العدوان م�ن مواقعهم يف جبل الش�جرة،
وتكبيدهم خسائر جسيمة.
وأف�اد مراس� ُل ص�دى املسيرة م�ن
تع�ز بوق�وع أرسى من مرتزق�ة العدوان
الس�عودي يف قبض�ة الجي�ش واللج�ان
الش�عبية ومقت�ل ع�دد كبير منه�م ،يف
عمليت�ي تطهير منطق�ة الخل�ل وجبل
الشجرة.
ُ
َ
إنج�ازات أبط�ال الجي�ش
تتواص� ُل
ٍ
انتصارات
واللج�ان الش�عبية محققين
ً
استراتيجية يف مواجهة مرتزقة العدوان
الس�عودي وعن�ارص تنظي�م القاع�دة
اإلرهاب�ي يف محافظ�ة تعز التي ش�هدت
الثالثاء السيطرة عىل أحد أهم معسكرات
املرتزقة باملحافظة.
حيث تمك�ن أبطال الجي�ش واللجان
من تأمني معسكر العمري بمديرية ذباب
بتع�ز وتطهيره بالكامل وط�رد مرتزقة
العدوان من ُك ّل املواقع التابعة للمعس�كر
والجب�ال التي كانوا يتمرك�زون فيها من
الجهة الجنوبية الرشقية.

ويف تفاصي�ل العملي�ة ش�نت ق�وات
الجي�ش واللجان الش�عبية هجوما ً كبريا ً
من عدة محاور من جهة الخط الس�احيل
وجب�ال الطم�ر وجب�ال العم�ري وكذلك
م�ن جب�ال الضويحة والش�ملية ،وجرت
محارصة مرتزقة العدوان داخل املعسكر
ومهاجمته.
وسقط العرشات من مرتزقة العدوان
بني قتيل وجري�ح ،فيما فرت مجاميعُ هم
من املعس�كر واملناطق املحيطة به ،حيث
ج�رى تأمين املنطقة بما فيها املعس�كر
بش�كل كام�ل واغتن�ام آلي�ات وكميات
كبري ٍة من األسلحة والذخائر كانت بحوزة
املرتزقة يف املعسكر.
ويف مفرق رشعب بمحافظة تعز ألقت
َ
القب�ض على عرشات
اللج�ان الش�عبية
املرتزق�ة األفارقة الذين ج�رى تجنيدُهم
وإرس�الهم للقت�ال يف صف�وف مرتزق�ة
العدوان ،حيث أفاد أح ُد سائقي الباصات
الذي ُ
طلب منه نقل املرتزقة ولم يكن يعلم
بالغ َرض من نقلهم أن أح َد املسؤولني عن
التجنيد عرض علي�ه نق َل األفارقة مقابل
ألف ريال سعودي عن ُك ّل فرد منهم.
ُ
وكالة س�بأ عن
م�ن جانب آخر نقلت
مصدر عس�كري مرصع وجرح العرشات
م�ن عملاء ومرتزق�ة الع�دوان يف جبهة

الضب�اب وتدمري مدرع�ة يف عملية نوعية
للجيش واللجان الشعبية يف هذه املنطقة.
واعتبر املصدر «إن م�ا يحققه رجال
الجيش واللجان الش�عبية من انتصارات
عظيم�ة ومهمة على تلك العن�ارص أم ٌر
يستحق التقدير والشكر واالمتنان».
ويف مديري�ة س�امع ّ
حق�ق أبط�ال
الجيش واللجان الش�عبية ،ي�وم االثنني،
تقدم�ا ً جديدا ً يف مواجهة مرتزقة العدوان
بالتع�اون مع أبناء املديرية ،حيث تمكنوا
م�ن تأمين الطري�ق الرئييس امل�ؤدّي إىل
منطقة األقروض.
ويف س�ياق التط�ورات امليداني علمت
صحيف�ة ص�دى املسيرة م�ن مص�ادر
مطلع�ة أن منطق�ة املس�بح باملحافظة
ش�هدت ي�وم أم�س مع�ارك عنيف�ة بني
مرتزقة العدوان أنفسهم ،حيث اشتبكت
م�ا تس�مى بكتائب امل�وت التي ش�كلها
املخلايف م�ن مجرم�ي الس�جن املركزي
بع�د إطالقه�م مع حم�اة العقي�دة وهي
الجماعة الداعشية التابعة ملا يعرف بأبي
العباس.
وبحس�ب املص�ادر ف�إن املواجه�ات
انتهت باقتحام عصاب�ات حماة العقيدة
منزل عبد الجبار املشويل العنرص البارز يف
ما يسمى بكتائب املوت.

لقي ع�د ٌد م�ن املرتزق�ة مصارعَ هم،
بينه�م أح�د قي�ادات مجاميعه�م يف
مواجهات مع الجيش واللجان الش�عبية
يف منطقة كوفل بمحافظة مأرب.
وأوض�ح مراس�ل ص�دى املسيرة أن
املدعو عيل بن قاسم حزيم الجهمي الذي
يق�ود مجامي�ع املرتزقة لق�ي مرصعه
وأكث�ر م�ن  17مرتزقا ً من أف�راد كتيبة
قدم�ت يوم االثنين املايض م�ن منطقة
العرب بمحافظة حرضموت.
وواص�ل أبط�ال الجي�ش واللج�ان
الش�عبية التص�دي ملح�اوالت ق�وات
االحتلال واملرتزق�ة املس�تمرة للزح�ف
من ع�دة اتجاه�ات ،انطالق�ا ً من كوفل
بمحافظة مأرب ،موقعني خسائر يومية
يف صفوف املرتزقة يف األرواح والعتاد.
وضمن آخر العمليات قامت مجاميع
م�ن املرتزقة بمحاول�ة زحف جديدة من
الجه�ة الرشقية ملعس�كر كوف�ل ،بينما
كان أبط�ال الجيش واللج�ان يتمركزون
يف تب�اب مطلة عىل مناطق االش�تباكات
لحظة تقدم املرتزق�ة بآليات ودبابات يف

مس�احة مفتوحة قبل أن تتم مباغتتهم
بمختلف أنواع األسلحة.
وق�د وق�ع مرتزق�ة الع�دوان يف
كماش�ة الجيش واللجان الشعبية الذين
أمطروه�م بالقذائ�ف التي أس�فرت عن
تدمير عرب�ة همر ومقتل م�ن فيها من
املرتزقة وتدمري آليتني عسكريتني بعدها
ف�رت مجامي�ع املرتزق�ة وترك�ت جثث
القتىل مرمية يف األرض.
ويف م�ا ب�دا أن�ه إج�را ٌء عقاب�ي عىل
فشلهم يف التقدم قامت طائرات العدوان
الس�عودي بقص�ف مجامي�ع املرتزق�ة
شمايل معس�كر كوفل وأوقعت العرشات
بين قتيل وجريح ،يف عملي�ة هي الثانية
خالل أس�بوع والتي تقوم فيها طائرات
العدوان بقصف مواقع املرتزقة يف مأرب.
م�ن جانبها قامت قنا ُة املسيرة ببث
تقرير ميداني ملراس�لها يف مأرب انطالقا ً
من وسط س�وق رصواح املركزي ،حيث
تجوَّلت الكاميرا ورصدت عملية تصدّي
ق�وات الجيش واللجان الش�عبية لزحف
املرتزق�ة باتج�اه ب�اب وادي امللح رشق
مديري�ة رصواح وال�ذي ت�م تطهريه من
املرتزقة قبل أيام.
وأظه�رت املش�اهد يف التقري�ر جانبا ً

م�ن املع�ارك التي ش�هدت تدمير دبابة
تابع�ة للمرتزق�ة يف ب�ادئ األم�ر وبينما
كان�ت إحدى مدرع�ات املرتزق�ة تحاول
الف�رار م�ن منطق�ة االش�تباك إال أنه�ا
أصيبت بقذيفة أطلقها الجيش واللجان
الش�عبية ،مَ ـ�ا أَدَّى الحرتاقه�ا ومقت�ل
املرتزقة الذين كانوا عىل متنها.
وتحت وقع النيران الكثيفة من قبل
الجيش واللجان الش�عبية فرت مجاميع
املرتزق�ة بما تبق�ى من دباب�ات وآليات
بعد أن تكبدت خس�ائر جديدة يف األرواح
والعتاد ،كم�ا حافظت تلك املجاميع عىل
عادته�ا يف ت�رك قتاله�ا ب�أرض املعركة
وتهرب نافذ ًة بجلدها.
إىل ذلك قالت مصادر خاصة لصحيفة
«صدى املسرية» إن مجاميع مسلحة من
مرتزق�ة الع�دوان اقتحموا مس�اء أمس
من�زل مدي�ر ع�ام ف�رع البن�ك املركزي
اليمني يف محافظة مأرب محمد مدهش
بقوة السالح واقتادوه إىل مكان مجهول.
وكان مدير فرع البنك املركزي بمأرب
ق�د رف�ض تس�ليم الختم لش�خص آخر
عينه القيادي اإلخواني العميل س�لطان
العرادة خلفا ً له.
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رئي�س اللجنة الثورية العليا :التوقيع على هذا امليثاق خطوة نابعة من الإرادة احلقيقية للأحزاب يف والئها الوطني

األحزاب السياسية تو ّقع على ميثاق شرف لمواجهة العدوان واالحتالل الخارجي والمرتزقة في الداخل
 -خاص:

ّ
وقعت عد ٌد من األحزاب السياس�ية يف بالدنا،
يوم أمس األربعاء ،بالقرص الجمهوري بصنعاء،
وبحض�ور رئيس اللجن�ة الثوري�ة العليا محمد
ٍ
جام�ع يعزز
رشَف
علي الحوث�ي ،على ميث�اق
ٍ
ُ
وتماس� َكها يف مواجهة العدوان وأدواته
وَحدتَها
يف الداخل.
واتف�ق ّ
املوقعون لهذا امليث�اق عىل العمل بكل
ما هو متاح وممكن ملواجهة العدوان واالحتالل
الخارج�ي وأدوات�ه يف الداخل وع�دم التخاذل أو
التهاون أو املهادنة حتى يتوقف العدوان وتتحرر
كافة األرايض اليمنية وتنال السيادة الكاملة.
كم�ا اتف�ق املوقع�ون عىل ع�دم التع�اون أو
التعاطي أو التعامل مع ُك ّل من يساند أو يساهم
أو يربر للعدوان عىل ش�عبنا اليمني العظيم بأي
ش�كل من األش�كال ،واعتبار أي اس�تهداف ألية
جهة سياس�ية أو مجتمعية مناهضة للعدوان،
ٍ
جماع�ات ،بالتش�هري أو التحريض أو
أف�رادا ً أو
التعري�ض أو النق�د اإلعالم�ي عبر أية وس�يلة
إعالمي�ة بما فيه�ا مواقع التواص�ل االجتماعي
ترصفا ً وعمالً مساندا ً للعدوان.
وم�ن ضمن البن�ود التي ت�م التوقي�ع عليها
العمل عىل توحيد الجبهة السياس�ية واإلعالمية
يف مواجهة الع�دوان ،والرتفع عن أية مماحكات
سياس�ية ،وتأجي�ل أي تباي�ن بوجه�ات النظر
بني األطراف املوقعة عىل ه�ذا امليثاق حتى زوال
العدوان وتطهري كافة األرايض اليمنية من دنس
ُ
امليثاق ملزما ً لكل
االحتالل وأدواته .واعتُرب ه�ذا
ّ
املوقعة عليه ،ويتحمل ُك ُّل من أخل بأي
األطراف
َ
كافة املسئولية الوطنية
بند من بنود هذا امليثاق،
واألخالقية والقانونية املرتتبة عىل ذلك.
ُ
رئي�س اللجنة الثورية العليا األخ محمد
وأكد
عيل الحوث�ي أن اليمَ ن مس�تهدفة لذاتها وليس
من أجل ما يردّده العدوان حول محا َربة التوسع
الفاريس والتمدد اإليراني.
وق�ال رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العلي�ا خالل
توقيع ه�ذا امليث�اق« :لق�د اجتمعنا الي�وم وقد
س�قط القن�اع وس�قط ذل�ك التضلي�ل ال�ذي

كان�وا يرددون�ه باس�تمرار ويطبل�ون من أجله
ويتحدث�ون عن بالدنا بس�ببه ،حيث كانوا دائما ً
يتحدث�ون عن التوس�ع الف�اريس وع�ن التمدد
اإليراني وغيره ،لكن اليوم يوم ف�ارق؛ ألنه بعد
ترصيح�ات املس�ؤولني االرسائيليين أن الخطر
يف ب�اب املن�دب ه�و أعظم م�ن الخط�ر النووي
اإليران�ي ،يؤكد ما كنا نتحدث عنه ويتحدث عنه
أحرار اليمن أن اليمن هي مس�تهدفة لذاتها وأن
ُك ّل تلك األقاويل هي عبارة عن قش�ة فقط حتى
ال يظهر للجميع أن هؤالء يقومون بخدمة العدو
والكيان اإلرسائييل الغاصب».
وأض�اف «إن الترصيح�ات اإلرسائيلي�ة
األخرية بش�أن باب املن�دب كش�فت القنا َع عن
ٍ
مؤامرات
الخط�ر الذي يه�دّد اليمن ،وأن هن�اك
صهيوأمريكي�ة بأياديَ عربي�ةٍ لنهب ثروات هذا
الش�عب وخرياته» ..الفت�ا ً إىل أن ما تحدثت عنه
دول التحال�ف م�ن أن العدوان عىل البلاد يأتي
لع�ودة الرشعي�ة إنما ه�ي فقاع�ات ،وقد رأى
الجميع وسمع املرشوع التآمري لتقسيم اليمن
وتجزئته وتمزيق النسيج االجتماعي».
وأك�د األخ محمد عيل الحوث�ي حاجة الوطن
اليوم إىل التماسك والتآخي واالصطفاف الوطني

يف مواجهة العدوان الخارجي الذي استهدف قت َل
األطفال والنس�اء والشيوخ ودمّ ر كافة مقدراته
وممتل�كات املواطنين يف مختل�ف املحافظات..
مشيرا ً إىل أن الش�عبَ اليمن�ي أثب�ت صم�وده
وتماس�كه الداخيل ،وذلك ثم�ر ٌة لجهود األحزاب
ُ
رئيس
السياس�ية املناهض�ة للع�دوان .وب�ارك
اللجنة الثورية العليا توقي َع األحزاب السياس�ية
عىل ميثاق الرشف الوطن�ي ..معتربا ً ذلك خطو ًة
إيجابية يف االتجاه الصحيح لألحزاب.
وقال «إن التوقيع عىل ميثاق الرشف الوطني
دلي�ل واقعي للجُ هد املتواص�ل والدؤوب لألحزاب
ٌ
نابعة من
السياس�ية املناهضة للعدوان وخطو ٌة
اإلرادة الحقيقي�ة لألح�زاب يف والئه�ا وانتمائها
الوطن�ي وحرصه�ا على املش�اركة بفعالي�ة يف
مواجهة العدوان الغاشم».
فيما أوضح عض ُو الهيئة العليا لحزب الرشاد
اليمن�ي محم�د طاهر أنع�م أن الش�عب اليمني
شعب السالم والتسامح عرب التَّأريخ.
وقال «إن اليمنيني يعش�قون السالم والوئام
والل�ه تعاىل وصف اليمن بالبل�دة الطيبة يف قوله
ٌ
طيبة وربٌّ غف�ور» ،كما دعا النبي
تعاىل «بل�د ٌة
عليه الصالة والسلام ألهل اليم�ن فقال «اللهم

�أعربوا عن ا�ستيائهم من تويل ال�سفري ال�سعودي لرئا�سة جلنة اخلرباء

وفد بالدنا المشارك في جنيف :المال السعودي أسكت مجلس
حقوق اإلنسان عن التحقيق في جرائم العدوان
 -متابعات:

أ ّك�د عد ٌد من املش�اركني اليمنيين يف الدورة
الثالثين ملجل�س حق�وق اإلنس�ان بجني�ف أن
املجل�س أمام املال الس�عودي لم يك�ن منترصا ً
لحقوق الش�عب اليمني ،معربني عن استيائهم
من تويل الس�فري السعودي رئاسة لجنة الخرباء
يف مجل�س حق�وق اإلنس�ان رغ�م ُك ّل املج�ازر
واالنتهاكات السعودية بحق اليمن.
ويف املؤتم�ر الذي عقده االئتالف املدني لرصد
وتوثي�ق جرائم العدوان يف صنع�اء ،يوم الثالثاء
امل�ايض ،الس�تعراض مش�اركة الوف�د املمث�ل
للمنظم�ات املدني�ة اليمني�ة يف ال�دورة الثالثني
ملؤتمر حق�وق اإلنس�ان بجنيف ،تح�دث الوف ُد
ع�ن التعقيدات التي واجهها كصعوبة الحصول
على التأشيرات وإمْ َكـانيات�ه املح�دودة أمام
اإلمْ َكـاني�ات الكبرية لفريق ه�ادي ،كما أوضح
املش�اركون أه�م مطالبهم م�ن مجلس حقوق
اإلنسان.
وق�ال علي الديلم�ي عض�و الوفد املش�ارك
بمجل�س حقوق اإلنس�ان« :ما زلنا م�ع القرار
الذي يطالب بإنش�اء لجنة دولي�ة للتحقيق مع
الجمي�ع ،وم�ا زلنا أَيْض�ا ً مع املطالب�ة بإيقاف
الع�دوان وم�ع التحقي�ق بش�كل خ�اص حو َل
الجرائم التي ارتُكبت عىل مدى س�بعة أشهر من
العدوان».
ورغ�م س�حب الق�رار الهولندي ال�ذي كان
يقيض بتش�كيل لجن�ة دولية للتحقي�ق بجرائم
وس� َ
الع�دوان يف بالدن�ا َ
ط تواف�ق ُك ِّل ال�دول
املش�اركة ،إلاَّ أن الوفد اليمني أرصّ عىل كش�ف

بارك يف شامنا ويمننا».
وأك�د أن اليم�ن مقربة للغ�زاة واملحتلني عىل
مدى التَأريخ ..مستش�هدا ً بفش�ل ُك ِّل من حاول
احتلال اليمن وخرجوا منه�ا مدحورين؛ نتيجة
املواجهة واملقاومة التي القوها من أبناء الشعب
اليمني.
وأض�اف «إن أبناء اليمن لم يعت�دوا عىل أحد
ولم يتح ّكم�وا يف مصري أي بلد ولم يظلموا أحداً،
ويطالب�ون ب�أن يكون الق�رار اليمني مس�تقالً
ب�إرادة يمنية ،لك�ن األعداء رفضوا ذل�ك وأرادوا
أن يجعل�وا من اليمنيني ش�عبا ً ممزق�ا ً ومتفرقا ً
وجائعا ً ومرشداً».
ودعا أنع�م كافة أبناء اليم�ن إىل االصطفاف
الوطن�ي يف مواجهة العدوان وغطرس�ة النظام
الس�عودي ورفض الوصاية الخارجية ..الفتا ً إىل
َ
االختلاف بني املكونات واألحزاب السياس�ية
أن
ال يعن�ي اتجا َه أبناء اليم�ن إىل االقتتال والتمزق
والتناحر.
ّ
ُ
ميث�اق الشرف الوطني ع�ن األحزاب
وق�ع
السياسية ُك ٌّل من:
عبدِاملل�ك الحج�ري أمني عام ح�زب الكرامة
اليمني

قال �إنه يراقب ال�سوق ويتابع التطورات عن كثب و�سيتخذ
كافة الإجراءات القانونية جتاه ال�صرافني املخالفني

البنك المركزي اليمني يؤكد أن سعر صرف
الريال اليمني أمام العمالت األجنبية مستقر
 -متابعات:

وع�رض الحقائق للعالم ،وطالب بإنش�اء لجنة
دولي�ة للتحقي�ق يف جرائ�م العدوان الس�عودي
األمريكي عىل بالدنا.
وقال�ت أم�ل املأخذي عض�و الوفد املش�ارك
بمجلس حقوق اإلنس�ان يف كلمة لها« :كش�فنا
للعال�م االنته�اكات والجرائ�م الت�ي تق�وم بها
ق�وات التحال�ف بقي�ادة الس�عودية يف اليم�ن،
ً
غائب�ة عن العالم؛ بس�بب محاولة
حي�ث كانت
القنوات الفضائي�ة إخفاء الجرائم التي ارتكبت
بحق الش�عب اليمني ،وبسبب ضعف منظمات
املجتم�ع املدني داخل اليم�ن» .وأضافت قائلة:
«حاولن�ا أن نوص� َل إىل مس�امع العالم حقيقة
م�ا ارتكبت من جرائم بحق اليمنيني باعتبار أن
جنيف هي ملتقى العالم».
وأكدت الجهات التي تعمَ ُل عىل توثيق جرائم

العدوان كاالئتلاف املدني وغريها من املنظمات
الحقوقية واملراكز القانونية أنها س�تقدّم ما تم
رصدُه من اتهامات وجرائ َم إىل املحاكم الدولية،
مؤكدي�ن اس�تمرا َرهم يف العم�ل على معاقب�ة
الجناة مهما كلفهم األمر.
وأك�د محم�د عجالن عض�و منظم�ة ُ
صنّاع
السلام أن�ه بع�د أن ش�ارك يف مؤتم�ر حق�وق
اإلنس�ان ،اتجه إىل محكم�ة الجناي�ات الدولية
ملتابَعة الش�كوى الجنائية التي ت�م تقديمُها يف
البيت القانوني خالل شهر إبريل.
وق�ال« :تم�ت متاب ُ
َع�ة االج�راءات الواج�ب
اتخاذها لتحريك القضي�ة يف محكمة الجنايات
ُ
الدولية ،وحاليا ً
نعكف عىل اس�تكمال واستيفاء
بع�ض األش�ياء الهام�ة ك�ي تق�وم املحكم�ة
الجنائية بتحريكها ضد النظام السعودي».

الدكتور يارس الحوري األمني العام املس�اعد
لحزب الحق
لطف عيل الجرموزي رئيس الدائرة السياسية
لحزب األمة
محمد طاه�ر أنعم عضو الهيئة العليا لحزب
الرشاد اليمني
صال�ح صائ�ل األمين الع�ام لح�زب جبهة
التحرير
حس�ن عيل العماد أمني عام تنظيم مستقبل
العدالة
محم�د أحم�د البشيري األمني الع�ام لحزب
السالم االجتماعي
عمار مرش�د نائ�ف أمني عام ح�زب الحرية
التنموي
يحي�ى محمد الخوالني األمني العام املس�اعد
لحزب العدالة والحرية
مصل�ح عيل أبو ش�عر القائ�م بأعمال حزب
التصحيح النارصي
ح�ارث املليكي أمني ع�ام الح�زب النارصي
الديمقراطي
س�فيان العماري األمني العام املساعد لحزب
الشعب الديمقراطي

قال وكي� ُل البن�ك املركزي اليمن�ي للرقابة
عىل البن�وك نبيل املنتصر :إن البن�ك املركزي
بقيادة املحافظ محم�د عوض بن همام اتخذ
ً
حُ ً
ومجموعة من القرارات،
زمة من اإلجراءات
بالتش�اوُر مع القطاع املرصيف؛ بهدف تحقيق
اس�تقرار س�عر رصف الريال اليمن�ي مقابل
العمالت األجنبية.
وأك�د املنتصر يف ترصي�ح لوكال�ة األنباء
اليمنية (س�بأ) أن هذه االج�راءات والقرارات
س�تحد م�ن عملي�ات املضاربة بس�عر رصف
الري�ال اليمني ،مل�ا لذلك من أرضار جس�مية
ومب�ارشة تمس حي�اة املواطن ،حي�ث يعترب
اس�تقرار س�عر الصرف يف مقدم�ة أولويات
السياسة النقدية للبنك املركزي اليمني.
وأض�اف «يف هذا اإلط�ار تم عق� ُد عدد من
االجتماع�ات م�ع ُك ٍّل م�ن البن�وك وجمعي�ة
ُ
االتفاق
الرصافني موثقة بمحارض تم خاللها
عىل الت�زام البنوك والرصافين بالتقيُّد بنرشة
س�عر الرصف الصادرة عن البنك املركز بسعر
رشاء 78ر 214ريال للدوالر الواحد ،وَ91ر214
للبيع.
َ
صحة ما تناولته
ونفى وكي ُل البنك املركزي
بع�ض وس�ائل اإلعالم ع�ن وج�ود اتفاق مع
الرصافني عىل سعر رصف الدوالر بخالف ذلك،

مؤ ّكدا ً أن�ه تم التأكي ُد على البنوك والرصافني
بأهمية التزامهم بتح ّري الشفافية املطلقة يف
التعامُالت املتصلة بشراء وبيع النقد األجنبي
وب�ذل العناي�ة الواجب�ة للح� ّد م�ن عملي�ات
املضاربة والعمل عىل تهدئة السوق واستقرار
سعر الرصف.
وأش�ار إىل أنه تق ّرر عقد اجتماع أس�بوعي
مع قيادات البن�وك العاملة يف القطاع املرصيف
ُ
االتفاق عليه.
ملتابعة تنفيذ القرارات وما تم
وأك�د أن البن� َك املرك�زي يراق�ب الس�وق
ويتابع التطوُّرات عن كث�ب وأنه بصدد اتخاذ
مجموع�ة م�ن الق�رارات الهام�ة والضوابط
بحسب التطورات س�يتم اإلعالن عنها الحقاً؛
وذلك بهدف تحقيق استقرار سعر الرصف.
وأوضح أن البنك املركزي س�يقو ُم بمتابعة
م�دى التزام البنوك وبما ت�م االتفاق عليه ولن
يته�او َ
َن يف القي�ام بواجبات�ه ومس�ؤولياته
باتخ�اذ كاف�ة اإلج�راءات القانوني�ة تج�اه
الرصافين املخالفين واملتالعبين واملضاربني
بس�عر رصف الري�ال اليمني؛ به�دف تحقيق
مكاسبَ
وأرباح غري مرشوعة.
ٍ
ودعا وكي� ُل البنك املرك�زي اليمني للرقابة
َ
مختل�ف وس�ائل اإلعلام إىل
على البن�وك،
تح� ّري الدق�ة واملصداقي�ة عند تن�او ُِل أخبار
س�عر الرصف؛ نظرا ً لحساس�يتها وارتباطها
املبارش بلقمة عيش املواطن اليمني ومستوى
معيشته.

( ددعلالاا
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�ساعد يف عمليات الإنزال اجلوي وتتواجد بوارجه بكثافة يف البحر الأحمر

رصد تدخل عسكري مباشر للكيان الصهيوني في باب المندب
 -خاص:

أك�د مصد ٌر عس�كريٌّ يف الجي�ش واللجان
الشعبية لصدى املسرية أنه تم رص ُد مشاركة
عس�كرية مب�ارشة للكي�ان الصهيون�ي يف
الهجمات التي تشنها قوات العدوان السعودي
االمريكي عىل سواحل املخاء املطلة عىل البحر
األَحْ مَ ـر التابعة ملحافظة تعز.
ولف�ت املص�در إىل أن الع�دو اإلرسائيلي
لي�س بعيدا ً ع�ن عمليات اإلن�زال الجوي التي
تنفذها طائرات العدوان من أس�لحة وذخائر
يف بع�ض مناطق محافظ�ة تعز من أجل دعم
املجموعات التكفريية ودواعش حزب اإلصالح
وميليش�يات هادي للحفاظ عىل ما تبقى لها
م�ن مناطق تس�يطر عليه�ا يف املحافظة بعد
تقهقره�ا أَمَ ــ�ام الجي�ش اليمن�ي واللجان
الشعبية.
ولف�ت املص�در العس�كري اليمن�ي يف
ترصيحات�ه إىل أن الكيان الصهيوني يش�ارك
نواح�ي أخ�رى منه�ا الب�وارج
عس�كريا ً يف
َ
والس�فن التابعة لبحريت�ه املتواجدة بكثرة يف
البح�ر األَحْ مَ ـ�ر ويف بعض الجزر الس�عودية
واالريتريي�ة يف هذا البحر والت�ي تتواجد فيها
قوات عس�كرية إرسائيلية من�ذ فرتة طويلة،
وأن ه�ذه املش�اركة ه�ي به�دف الس�يطرة
املبارشة على مضيق باب املندب والس�واحل
اليمني�ة املحاذية له انطالقا ً من املخاء باتجاه
املضيق جنوباً.
وأكد املصدر العس�كري اليمني أن الجيش
واللجان الش�عبية عىل معرف�ة تامة ودقيقة
بطبيعة املش�اركة اإلرسائيلي�ة وأن مصريها
لن يكون مختلفا ً ع�ن مصري ما جرى لقوات
الغ�زو واالحتلال ومرتزقت�ه يف محافظت�ي
م�أرب والج�وف ومنطقة باب املن�دب وتعز،
فضلاً ع�ن الجبه�ة الحدودية الت�ي أصابت
القوات الس�عودية يف مقتل برضبات قاس�ية
ومؤملة جدا ً يف عمق أراضيه.
وكان ق�د ق�ال رئي�س األركان الس�ابق يف
جي�ش العدو اإلرسائيل «م�ا يقلقني هو باب
املن�دب والط�رق البحري�ة األخ�رى» ،إذ إنها
أش�د إقالقا ً م�ن الربنام�ج الن�ووي اإليراني،
وَأش�ار الجن�رال بني غانت�س يف كلمة ألقاها
بمعهد واش�نطن لسياس�ية الرشق األدنى إىل

أن «إرسائيل» بحاجة إىل أن تسأل نفسها عن
ماهية الطريقة الدفاعية التي س�تكون لديها
يف مواجهة مستقبل غري معروف.
ول�م يع�د أم�را ً خافيا ً على أح�د املطام ُع
اإلرسائيلي�ة يف مضايق باب املن�دب وعبرّ أول
رئي�س لحكومة الكي�ان الصهيوني ديفيد بن
جوريون ع�ن تطلعات إرسائيل إىل الس�يطرة
على البح�ر األَحْ مَ ـ�ر يف ع�ام  1949إذ ق�ال
«إننا مح�ارصون من الرب ..والبحر هو طريق
املرور الوحي�د إىل العالم واالتصال بالقارات»،
وحس�ب جنرال إرسائييل ،فإن سيطرة مرص
عىل قناة الس�ويس ال يضع بني يديها س�وى
مفت�اح واح�د فق�ط يف البح�ر األَحْ مَ ـ�ر ،أما
املفت�اح الثان�ي واألكث�ر أهمية م�ن الناحية
االستراتيجية فه�و موج�ود يف مضي�ق باب
املندب.
أك�د على ه�ذه الحقيق�ة أيض�ا ً الكات�ب
اإلرسائيلي إلياه�و س�البيرت ال�ذي ق�ال إن
املتخصصين بش�ؤون الدف�اع اإلرسائيلي
واملخططين ل�ه يدركون جيدا ً م�دى خطورة
التهدي�د العربي املحدق بالبح�ر األَحْ مَ ـر مما

يعطي أهمية خاصة للعالقات اإلرسائيلية مع
الدول غري العربية الواقعة رشق افريقيا.
وبالفعل س�عت إرسائي�ل لتوثيق عالقاتها
م�ع تلك ال�دول ،وعلى األخص إريرتي�ا ،التي
عمل�ت على احتوائه�ا وإقامة قاع�دة لها يف
ميناء مصوَع واالستفادة من الجزر االريرتية
عىل امتداد ساحلها عىل البحر األَحْ مَ ـر البالغ
أكث�ر من ( )١٠٠٠كيلومرت وال�ذي يضم أكثر
من ( )٣٦٠جزيرة ترتع فيها إرسائيل وتمرح
بكل حُ ري�ة ولعل أهم قواعده�ا هناك قاعدة
رواجيات ومكهالوي عىل حدود السودان.
ويأت�ي التدخ�ل اإلرسائيلي العس�كري
اليوم يف جبه�ات باب املندب بال�ذات جنبا ً إىل
جنب مع الس�عودية وأمري�كا بغرض إكمال
مخططها القديم الرامي للسيطرة الكلية عىل
مضي�ق باب املندب ،ولكن ه�ذه املرة بتحالف
عربي وضد الشعب اليمني.
ويف ه�ذا اإلط�ار كتبت قناة العال�م تقريرا ً
يف هذا الش�أن ،أش�ارت في�ه إىل أن املحاوالت
املتك�ررة للس�يطرة على مضيق ب�اب املندب
من قبل السعودية أمست انعكاسا ً لتحالفات

إقليمية وتنس�يق أمني وعسكري له خلفياته
وأبعاده.
وزاد التقري�ر بالق�ول« :فبينم�ا يواج�ه
الع�دوان ردا يمني�ا مؤمل�ا يتزاي�د ُك ّل يوم مع
توعد رئي�س املكتب الس�يايس لحركة أنصار
الل�ه صالح الصم�اد برضبات أكث�ر وتصعيد
قوي خلال األيَّــ�ام املقبلة ،تربز مش�اركة
الكيان اإلرسائييل باالعت�داءات املتواصلة منذ
ايام عىل املنطقة وتنفي�ذ الهجوم بتوجيهات
إرسائيلي�ة أعط�ت الض�وء االخضر ل�دول
العدوان من أجل حماية مصالح الكيان.
ولفت تقرير القناة إىل أن التقارير أكدت أن
تل أَبيب تمد الرياض باملس�اعدات العسكرية
حي�ث تق�وم طائ�رات تابع�ة لسلاح الج�و
اإلرسائيلي بنقل هذه املس�اعدات م�ن ميناء
عص�ب يف ارتريا إىل قاعدة خميس مش�يط يف
عسري.
وتضي�ف التقاري�ر أن الكي�ان اإلرسائيلي
نرش قوات عسكرية يف الجزر التي يستأجرها
م�ن ارتري�ا ،كما نشر تعزي�زات بالقرب من
مين�اء مصوع املطل عىل البح�ر األَحْ مَ ـر وأن

ويكلكس يكشف خبايا حصول السعودية
على رئاسة المجلس األعلى لحقوق اإلنسان
 ترجمة خاصة:ٌ
برقيات دبلوماسية مرسبة أن
أظهرت
اململك�ة املتحدة – بريطاني�ا -كانت العبا ً
أَ َ
ســاس�يا ً يف انتخاب الس�عودية لرئاسة
مجل�س حق�وق اإلنس�ان برغم الس�جل
امل�روع لحق�وق اإلنس�ان يف الس�عودية،
وذل�ك بعد س�نتني م�ن الجدل ال�ذي أثري
بس�بب تعيني السعودية عضوا ً يف املجلس
األعىل لحقوق اإلنسان.
ُ
املجلس األعىل لحقوق اإلنس�ان مك ّلف
بالرتويج لحقوق اإلنسان وحمايتها حول
العال�م .ومن الالفت للنظر أن الس�عودية
املشهورة باإلساءة لحقوق اإلنسان وَالتي
ُ
َ
مليون دوالر
اإلبالغ عنها ،رهن�ت
لم يت�م
للمجل�س األعلى لحق�وق اإلنس�ان قبل
الفوز باملقعد امللطخ بالدم.
املثري للدهش�ة هو الفص�ل القادم من
املرسحية الهزلية.
الوثائ�ق املرسب�ة املرتجم�ة عن طريق

مجل�س حقوق اإلنس�ان باألم�م املتحدة
تدّع�ي أن تصويتا ً رسي�ا ً لصفقة مصالح
عُ قدت بني بريطانيا والس�عودية لضمان
أن يتم انتخاب كليهما يف املجلس.
ُ
الوثائ�ق الرسي�ة لويكيليكس
وصل�ت
يف يوني�و والت�ي تشير إىل املفاوض�ات
الس�عودية مع الدبلوماسيني الربيطانيني
قب�ل التصوي�ت يف نوفمبر  2013يف
نيويورك.
إح�دى الوثائ�ق نصه�ا كالت�ايل :وف�د
مكل�ف بإرس�ال املذك�رة املرفق�ة والتي
تلقاه�ا املبع�وث الدائم للمملك�ة املتحدة
طالب�ة منه�م الدع�م والع�ون لرتش�يح
دولتهم لعضوية مجلس حقوق اإلنس�ان
للفترة  2016-2014يف االنتخاب�ات التي
ستقام يف مدينة نيويورك.
ّ
وتفص�ل الوثائق املرسبة صفقة الدعم
بني البلدين
قال هيليل نيور املدي ُر التنفيذي ملجلس
حق�وق اإلنس�ان باألُمَ ــ�م املتح�دة «قد

تجد ال�وزارة الفرص�ة لتب�ادل الدعم مع
اململك�ة املتح�دة ،حيث تدعم الس�عودية
ترشيح بريطانيا لعضوية املجلس للفرتة
 2015-2014عىل أ َ َ
س�ــاس تبادل الدعم
مع اململكة املتحدة لرتش�يح السعودية».
وَأضاف «إس�تنادا ً للدليل ،س�نبقى قلقني
م�ن أن اململك�ة املتح�دة ربم�ا تعاق�دت
النتخ�اب النظ�ام األكث�ر كره�ا ً للم�رأة
كحاكم لحقوق اإلنسان يف العالم».
كما تقصف السعودية اليمن منذ ستة
أش�هر ويقبع املدون رائ�ف البدوي خلف
القضبان بسبب كتابته عن الديمقراطية.
اململكة التي قطعت رأس أكثر من مئة
شخص هذه السنة تستعد لصلب شخص
عم�ره  17عَ ام�ا ً ملش�اركته يف مظاهرات
تفاخر اململكة املتحدة الكاذب بش�أن أنها
َ
أجوف
مروّ ج قوي لحقوق اإلنسان أصبح
أكثر من أي وقت مىض.

نق ً
ال عن موقع mintpressnews

م�ا يحدث عىل خلفية االس�تماتة الس�عودية
للس�يطرة على باب املن�دب يشير إىل تعاون
وتنس�يق مع اإلرسائيليني يؤسسان ملنظومة
جديدة يف املنطقة عنوانها الرشاكة السعودية
اإلرسائيلية.
وتشري القناة يف تقريرها إىل رشاكة يربطها
املراقب�ون بم�ا كش�فه موق�ع آود ني�وز عن
طلب وزير الخارجية الس�عودي عادل الجبري
املساعدة من الكيان اإلرسائييل ،واقرتاحه عىل
امللك سلمان بن عبدالعزيز طلب املساعدة من
تل أَبيب؛ ألن اإلرسائيليني يملكون القدرة عىل
القت�ال يف مثل الظ�روف اليمني�ة ،كما أعرب
الجبير عن أمله بأن ينته�ي الرتدد اإلرسائييل
للتدخل يف اليمن.
وبحس�ب تقري�ر القن�اة فإن االس�تغاثة
الس�عودية بتل أَبيب وج�دت جوابا ً من خالل
كالم الرئي�س الس�ابق لهيئ�ة األركان العامة
لجي�ش االحتالل بيني غانت�س الذي اعترب أن
القلق من مس�الة باب املن�دب تعترب لتل أَبيب
اخطر من النووي اإليراني ،داعيا ً إىل مساعدة
بعض الدول العربية يف املنطقة.
وق�ال بيني غانتس« :مس�ألة األمن عاملية
وتنعكس يف موضوع باب املندب والتجارة فيه
كما تؤث�ر عىل املنطقة وعلين�ا تعزيز قدراتنا
ملواجه�ة التطورات يف املس�تقبل ،موضحا ً أن
بع�ض الدول العربية تش�اركنا املصالح ذاتها
وعلينا مواصلة دعم هذه الدول ومس�اعدتها
لتخطي االحداث التي نراها تواجهها».
وكل ذلك وضع األ َ َ
س�ــاس لب�دء التعاون
والتنس�يق بني الطرفني بشكل مبارش لتنفيذ
مرشوعهم�ا املشترك على أنق�اض اليم�ن
واملنطقة ،كما يقول تقرير قناة العالم.
ويوضح التقرير أَيْـضا ً أن املعلومات تقول
إن مس�ؤولني س�عوديني وإرسائيليين التقوا
على األقل خم�س مرات منذ الع�ام املايض يف
الهند وإيطاليا وجمهورية التش�يك ،كما قام
بعض الضب�اط االمنيين اإلرسائيليني بزيارة
الري�اض رساً .لينعكس ه�ذا التالقي يف اليمن
وباب املندب تحديداً.
َ
وتؤكد القناة يف تقريرها أن أركان املخطط
الذي وضعته الس�عودية والكي�ان اإلرسائييل
من تبعاته�ا تدمري اليمن وإحكام الس�يطرة
عىل باب املندب خدمة ملصالح تل أَبيب.
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من ينقذ مرتزقة الرياض من مرتزقة الرياض؟
 محمد الوريث:ُ
الس�خيفة والكرتوني�ة م�ن
ال تتعل� ُم ال�دو ُل
أخطائه�ا ،وعندم�ا تذه�بُ مث� ُل ه�ذه ال�دول
لالستعانة بالجماعات التكفريية للقتال بالنيابة
عنه�ا تتناىس بأن مَ ن يقتل من أجل أموالك اليوم
قد يقتلك غدا ً بدم بارد نظري ذات الدافع.
عندم�ا اس�تجلبت الس�عودية واإلمَ �ا َرات
الجماع�ات التكفريي�ة املتطرف�ة م�ن قاع�دة
وداع�ش وحم�اة عقيدة وغريها م�ن الجماعات
الس�لفية املتطرف�ة م�ن ش�تى أقط�ار العال�م
وزوّدتهم باملال والسلاح اللازم للقتال لم تفكر
للحظة واح�دة كيف يمكن أن ت�ؤول األمور بعد
أن تتمرك�ز ه�ذه الجماع�ات على األرض ،وهل
سيمكن اس�تمرار تطويعها إىل األبد وفقا ً للرغبة
الس�عودية رغ�م التجرب�ة الس�عودية الثري�ة يف
القتال بهذه الجماعات من العراق إىل س�وريا إىل
ليبيا إىل الصومال ومؤخرا ً اليمن.
وتكش�ف األحداث ُك ّل يوم يف محافظتَي عدن
وتع�ز باملقام األول ولحج وأبني يف الدرجة الثانية
ع�ن فقدان الغ�زاة يف الرياض وأب�و ظبي خيوط
اللعبة بش�كل كامل وخس�ارة األرض وانقس�ام
فرق املرتزق�ة عىل األرض بينها البني ليصل األمر
بع�د ذلك القتتال داخلي رشس بني هذه األطراف
بغرض كسب النفوذ وفرض الهيمنة.
وس�وا ٌء أكانت تلك الحروب البينية التي تدور
رحاه�ا بني جماع�ات املرتزقة تت�م تغذيتها من
عواص�م الغ�زو لتصفي�ة الحس�ابات أو تحدث
بشكل عفوي فإن املحصلة النهائية لهذه الحروب
هو فش�ل أكرب ملشاريع غزو وتأكيد واقعي عميل
ملموس عىل ص�واب رؤية الق�وى الثورية تجاه
خطر الجماعات التكفريية ومشاريعها الدموية
للداخل اليمني واملجتمع الدويل أيضاً.
واندلعت يف األيَّــام القليلة املاضية اشتباكات
عنيفة بني ما تسمي نفسها «كتائب املوت» وبني
مليش�يات املخاليف يف محافظة تعز ،ووصل األمر

حد مقتل هاني الس�عودي قائد ما تسمى كتائب
املوت وهو القاتل الذي قامت مليش�يات اإلصالح
بتهريبه من الس�جن املركزي بتعز يف وقت سابق
لتكتش�ف بعد ذلك أنه س�يكون عدوها اللدود يف
قادم األيَّــام.
وتق�ول املصادر بأن الخالف بين املخاليف من
جه�ة والس�عودي من جه�ة اندلع على خلفية
عملي�ات نه�ب ممنهجة للس�يارات يف املحافظة
وال�ذي انتهى بمح�ارصة منطق�ة الرضبة الذي
يتحصن فيها هاني املس�عودي بعدد من األطقم
العس�كرية وان�دالع اش�تباكات انته�ت بمقت�ل
املسعودي والقيادي اإلصالحي والربملاني السابق
املدع�و محمد حسين طاهر وعدد م�ن أتباع ُك ّل
ط�رف ،وبدأ الط�رف املنتصر –حم�ود املخاليف
وأتباع�ه -بعملي�ات مالحق�ة واس�عة لعن�ارص
كتائب املوت بلغت حد إحراق منازلهم.

كم�ا تش�هد جماع�ات املرتزق�ة والتكفير
خالف�ات معق�دة ومتش�ابكة على أكث�ر م�ن
جبه�ة ،حيث ترتفع حدة التوت�ر بني أنصار «أبو
الصدوق» من جهة وأبو العباس من جهة أخرى
قائد ما يس�مى الجبهة الرشقية ،رغم أن كليهما
يمثل نف�س الفكر التكفريي ،ويعل�ن ُك ٌّل منهما
دولة خالفته اإلسلامية عىل مس�توى ش�ارع أو
ح�ارة واحدة يف تعز ،ويحظى أب�و العباس بدعم
اإلمَ �ا َرات مالي�ا ً وعس�كريا ً ملواجه�ة الفصائ�ل
اإلخوانية «حمود املخاليف وأتباعه» قبل أن يكون
ملواجهة الجيش واللجان الشعبية ،ويف خضم هذا
التسلسل الرتاكمي الخطري من الفوىض املتزايدة
يدفع الغزاة بمدينة يمنية أخرى إىل أتون الفوىض
وسفك الدماء التي رسعان ما تنقلب ضد الجميع
بما فيهم الغزاة واملرتزقة أنفسهم بعد أن ينفرط
العق�د عىل الجميع ،ومحافظة عدن ش�اهد حي

عىل ذلك.
ففي عدن الجنوبية ،حكوم�ة الغزاة طردتها
العن�ارص التكفريية ابان سلس�لة من الهجمات
االنتحاري�ة اس�تهدفت مقره�ا املؤق�ت يف فندق
القصر ومقرات لقوات الغ�زاة أفضت إىل هروب
جماع�ي ملرتزق�ة الري�اض م�ن املدين�ة وتركها
للفوىض ،ويعاني املواطن العدني من وضع معقد
يتقات�ل فيه الجميع ضد الجمي�ع يف محافظة ال
تواج�د للجيش أو اللجان الش�عبية فيها ،وبلغت
الف�وىض بمدين�ة ع�دن إىل مس�تويات قياس�ية
يف وق�ت مح�دود ،حيث ت�وزع القاع�دة وداعش
منش�وراتها يف الش�وارع والطرق�ات وتف�رض
من َع االختلاط يف الجامعات وامل�دارس وطريقة
ُ
الجماعات املس�لحة
لب�س امل�رأة يف حين تب�دو
ً
مش�غولة بتحصي�ل املال
م�ن مرتزق�ة الرياض
العام ونهب مقدرات الش�عب اليمني بكل جرأة،

حي�ث تنرش بين اليوم واآلخر رس�الة م�ن قائد
جماع�ة مس�لحة إىل جهة إيرادي�ة معينة يطلب
منه�ا تس�ليم ال�واردات إىل ما يس�مى «املقاومة
الجنوبي�ة» ،حيث تتحك�م ُك ّل جماعة مس�لحة
باملؤسس�ات الواقع�ة تحت س�لطتها ،فجماعة
تس�تويل عىل املطار وأخ�رى يف امليناء أو املصفاة،
يف أكرب عملية نهب من ّ
ظم تشهدها املدينة ،ويعثر
الس�كان على جُ ثث لع�دد من املواطنني بش�كل
يوم�ي وأصبح االغتي�ال جز ًء من روتين املدينة
دون حسيب أو رقيب.
ُ
املوح�ش واملكفه�ر ال�ذي
ويب�دو املس�تقب ُل
أه�داه الغزاة ملدينة ع�دن يف أبهى تجلياته عندما
تح�ارص جماعة مس�لحة أخ�رى تح�ت يافطة
«املقاوم�ة الجنوبي�ة» القصر الجمه�وري يف
معاش�يق وتش�تبك مع حراس�ة ن�ارص عبدربه
ه�ادي ومحمد مارم مدير مكتب الدمية املختبئة
يف الرياض تح�ت دعاوى عدم تس�ليم مرتباتهم
وتتمدد الفوىض يف ُك ّل يوم بشكل أفقي وعمودي
يف املناط�ق الخاضعة لالحتلال أو الواقعة تحت
س�يطرة املرتزقة املدعومني من الغزاة وإال كيف
ُ
مق�رات حكوم�ة الري�اض وتحارص
تُس�تهدف
مواقع مس�ئوليهم عىل مرأى ومس�مع من دول
الع�دوان التي عجزت حت�ى عن الوفاء بتس�ليم
مرتبات الناس.
ويش�عر ق�اد ُة الغ�زو بالهزيم�ة واالندح�ار
الكيل ،حي�ث أن ُك َّل املعطيات حت�ى القادمة من
قصوره�م امللكية تصب يف بوتق�ة صواب الرؤية
الثورية وحتمية مواجهة العدوان والذي ينعكس
وعيا ً ش�عبيا ً ل�دى أبناء ُك ّل منطقة تش�هد حالة
التفل�ت والحرم�ان والال اس�تقرار ،كما ينعكس
قناع�ة دولي�ة تظه�ر وإن بش�كل خج�ول يف
ترصيحات األُمَ ــم املتحدة وقادة الدول الغربية.
ويبق�ى الس�ؤال األه�م م�ن ينق�ذ مرتزق�ة
الري�اض من مرتزق�ة الرياض الي�وم؟ وهل هذا
هو املس�تقبل الرغيد الذي وعد الغزاة به أذنابهم
يف الداخ�ل اليمن�ي؟ واأليَّــ�ا ُم تجي�بُ عىل هذه
التس�اؤالت!

�إقبال كبري للتوقيع على وثيقة ال�شرف القبلية يف عدد من حمافظات اجلمهورية

قبائل اليمن :مستمرون في الدفاع عن اليمن ولن نسمح للغزاة بالمساس بأمن واستقرار الوطن
 -خاص:

تتواف� ُد القبائ� ُل اليمني�ة وب�إرصار عجي�ب للتوقيع عىل
ُ
مش�ايخ وأعيا ٌن ووجهاء ومواطنون
وثيقة الرشف القبلية..
يف الواجه�ة ..ال�كل مجمع عىل أهمية ه�ذه الوثيقة يف إحياء
روح األخوّة والتالحم والتكاتف القبيل.
يف محافظة إب دشن وكيل املحافظة عبدالحميد الشاهري
بمديرية الس�دة الحملة الوطنية املليونية للتوقيع عىل وثيقة
الرشف القبلية لرتسيخ املبادئ والثوابت الوطنية.
ويف التدشين ال�ذي حضره مش�ايخ ووجه�اء وأعي�ان
املديري�ة ..أش�ار الوكي�ل الش�اهري إىل دور القبيلة يف تحمل
املس�ئولية الوطني�ة يف مختل�ف املراح�ل للدفاع عن س�يادة
الوط�ن وحمايت�ه والوقوف ض�د املعتدين والغ�زاة وكل من
تسول له نفسه املساس بأمنه واستقراره.
وأكد الش�اهري عىل أهمية الدور ال�ذي تضطلع به قبائل
الس�دة وصمود أبنائها إىل جان�ب أبناء اليمن يف وجه العدوان
الس�عودي الغاش�م ..الفت�ا ً إىل أهمي�ة إجماع القبائ�ل يف ُك ّل
مناط�ق البالد عىل وثيق�ة الرشف القبلي�ة الرامية إىل توحيد
الصف ول ّم الشمل يف مواجهة العدوان.
وبّي�نّ أن التوقي�ع عىل الوثيق�ة والتف�اف الجميع حولها
يجس�د استش�عار جمي�ع أبناء اليم�ن بمختل�ف مكوناتهم
تج�اوز الخالفات واالنقس�امات املس�ببة للش�تات والفرقة
والت�ي يح�اول أعداء الوط�ن تأجيجه�ا ورشخ وحدة الصف
الوطني.
وقد تدافع مشايخ ووجهاء وأعيان وقبائل مديرية السدة
ومعه�م أعضاء املجل�س املحيل وممثلو املنظم�ات واألحزاب
للتوقيع على الوثيقة ..مؤكدين رفضهم للعدوان الس�عودي
ووقوفه�م صفا ً واحدا ً يف مواجهة ُك ّل من يحاول البعث بأمن
واستقرار الوطن.
ويف محافظ�ة ريم�ة أكد وكي�ل املحافظة لش�ئون األمن
صال�ح العي�ايض أهمية مش�اركة قبائ�ل مديري�ة مزهر يف
الحملة املليونية للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتس�يخ
املبادئ والثوابت الوطنية.
فيما أبدى مش�ايخ وأعيان ووجهاء قبائل مزهر ،دعمهم
وتأييده�م لوثيقة الرشف القبلية ومس�اندتهم لهذه الحملة
التي ستعزز اللحمة الوطنية لدى أبناء القبائل.
وتواف�د مش�ايخ وأعيان ووجه�اء قبائل قط�و وبني أبو
الضي�ف وحورة للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتس�يخ
املبادئ والثوابت الوطنية.

وأك�دت الجم�وع الواف�دة من أبن�اء تلك القبائ�ل ،أهمية
الوثيقة يف تعزيز األمن واالستقرار وتحمل الجميع مسؤولية
ذلك سيما يف ظل العدوان السعودي الغاشم.
ويف مديري�ة الجبني بمحافظة ريمة دش�نت قبائل وأبناء
بدج وخضم والتكارير وقعار والحديدية ،التوقيع عىل وثيقة
الرشف القبلية لرتسيخ املبادئ والثوابت الوطنية.
وأكد مش�ايخ وأعيان ووجه�اء املنطقة دعمه�م للحملة
املليوني�ة للتوقيع على الوثيقة لتعزيز اللحم�ة الوطنية بني
أبناء القبائل وتجديد روح املحبة واإلخاء يف أوساط املجتمع.
ويف مديري�ة بالد الطعام بمحافظ�ة ريمة ،ناقش اجتماع
قبلي ضم القي�ادات املحلي�ة والتنفيذية واملش�ايخ واألعيان
والوجه�اء يف مناط�ق وع�زل املديري�ة ،التحضريات للحش�د
الشعبي للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية.
وش�دد االجتم�اع على أهمية تظاف�ر الجهود يف الحش�د
والتوعي�ة املجتمعي�ة للتوقي�ع على الوثيقة ملا تجس�ده من
أهمية بالغة باعتبارها رسالة وطنية ضد العدوان السعودي
والعمالء واملرتزقة والعابثني بأمن واستقرار الوطن.
محافظ�ة الحدي�دة ه�ي األخ�رى ش�هدت إقب�اال ً كبيرا ً
للتوقيع على هذه الوثيقة ،ففي مديريت�ي املنصورية وجبل
رأس بمحافظ�ة الحدي�دة ،تواف�د أعض�اء املجال�س املحلية
واملش�ايخ واألعيان واألكاديمي�ون وأبن�اء املنصورية وجبل
رأس للمش�اركة يف التوقي�ع على الوثيقة التي تجس�د مدى
التآخي بني أفراد املجتمع اليمني ورفضهم للعدوان الغاش�م
والحصار الجائر.
وخالل التوقيع أكد أبناء املديريتني أن التوقيع عىل الوثيقة
يعترب تأكي�دا ً عىل واحدية الرأي واألفكار بين القبائل ودليالً
عىل تماسك أبناء القبائل يف ُك ّل مناطق ومديريات البالد.
ويف محافظ�ة حج�ة ،دش�نت قبائ�ل عزل�ة جب�ل عي�ان
بمديري�ة حجة ،التوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتس�يخ
املبادئ والثوابت الوطنية.
ٌ
كلمات من قبل مش�ايخ وأعيان جبل
ويف التدشين ألقيت
عي�ان أش�ادت يف مجملها بتفاع�ل أبناء القبائ�ل يف مختلف
املحافظ�ات مع الحمل�ة املليونية للتوقيع على الوثيقة التي
ّ
تجس�د قوة التالحم والت�آ ُزر بني أبناء الوط�ن لحماية البالد
وأمنه واستقراره.
وأش�ارت الكلمات إىل أن توافد أبناء قبائل محافظة حجة
يؤك�د رفضهم للعدوان الس�عودي على الوطن وك�ذا تعزيز
وتأصيل دور القبيلة يف التصدي للغزاة واملحتلني.
ويف مديرية قفل شمّ ر بقضاء الرشفني محافظة حجة تم

التوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتس�يخ املبادئ والثوابت
الوطنية.
وأكد مش�ايخ وأعي�ان املديرية حرص أبن�اء القبائل عىل
توقي�ع وثيق�ة الشرف القبلي�ة ملواجه�ة الع�دوان ..الفتني
إىل أهمي�ة تظاف�ر الجهود وتوحي�د الصفوف لص�د العدوان
السعودي اإلجرامي الغاشم.
كما دش�نت قبائل مغربة حجة فعاليات الحملة املليونية
للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية.
وأكد أبناء املغربة وقوفهم ومس�اندتهم لهذه الحملة التي
تعزز من دور القبيلة يف ترس�يخ األمن واالستقرار واإلسهام
بفعالية يف مختلف املجاالت بما يخدم املصلحة العامة.
ودش�نت قبائل وأبن�اء مديري�ه نجرة بمحافظ�ة حجة،
التوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتس�يخ املبادئ والثوابت
الوطنية.
ويف التدشين ألقيت كلمات من قبل مشايخ وأعيان وأبناء
املديري�ة ،أك�دت رضورة التالح�م واالصطف�اف الوطن�ي يف
مواجهة العدوان السعودي الوحيش عىل الوطن.
وأش�ارت إىل أن عدوان مملكة الشر واإلجرام عىل الوطن
دف�ع بالقبائل إىل إحياء دورها يف الدفاع عن تراب الوطن من
خلال توحدها إىل جانب أبطال الجيش واللجان الش�عبية يف
إفشال مخططات النظام السعودي يف اليمن.

ويف مديريه رشس بمحافظة حجة تم التوقيع عىل وثيقة
الرشف القبلية لرتسيخ املبادئ الوطنية ومواجهة العدوان.
وأكد مش�ايخ وأعيان وأبن�اء رشس ،أهمية الوقوف صفا ً
واح�دا ً يف مواجهة العدوان الس�عودي وإفش�ال مخططاته..
مشيرين إىل أهمي�ة دور القبيل�ة يف تعزي�ز أوارص املحب�ة
وترسيخ السلم االجتماعي وصد الغزاة واملعتدين.
ويف محافظ�ة عم�ران ،تتواصل بمديرية ذيبين فعاليات
الحملة املليونية للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتس�يخ
دعائم الثوابت الوطنية.
وأكد مش�ايخ ووجهاء وأبناء املديرية ،أهمية دور القبيلة
يف الدف�اع ع�ن قضاي�ا الوطن وأمن�ه واس�تقراره ومواجهة
العدوان عىل اليمن.
وأش�اروا إىل أن م�ا يرتكبه العدوان الس�عودي من جرائم
وحرب إبادة جماعية بحق أبناء الش�عب اليمني ،يتطلب من
الجمي�ع ّ
رص الصف�وف وتوحيد الكلمة ملواجه�ة التحديات
التي تواجه الوطن ويف مقدمتها العدوان الغاشم.
إىل ذلك دش�ن أبناء منطقة شوابة بمديرية حرف سفيان
الحملة املليونية للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية.
ُ
مش�ايخ ووجها ُء وأبناء املنطقة ،أهمية استش�عار
وأكد
قبائ�ل اليم�ن ملس�ؤوليتها الوطني�ة يف الدف�اع ع�ن الوطن
وحماية مقدراته َ
وص ّد املعتدين.

( ددعلالاا
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القيادي ال�سلفي ال�شيخ عبدالواحد املروعي لـ «�صدى امل�سرية»:

ما يتعرض له اليمن اليوم هو محاولة فرض الهيمنة
واالستبداد األمريكي السعودي اإلسرائيلي في المنطقة

أنصار اهلل مشروع وطن وهم أبعد الجماعات اإلسالمية عن الطائفية والمناطقية والمذهبية والساللية والعنصرية

السلفي
تحدث القياديُّ
ُّ
ُ
الشيخ عبدُالواحد املروعي ،عن
خفايا العدوان الذي تتع َّر ُ
ض
له الـيَـمَ ـن ،وعن ما يدو ُر يف
محافظة إب وعن جُ هُ ودهم
التي يبذلونها من أجل إي َ
ْـقـاف
الرصاع يف محافظة تعز
واألسباب التي تحو ُل دون ذلك،
كما تحدّث يف حوار لـ»صدى
املسرية» عن موقف السلفيني يف
اليمن مما يحد ُ
ُث ،باإلضافة إىل
قضايا أ ُ ْ
خـ َرى.

من رضي بإدخال العدو األجنبي إلى بلده ،كمن يرضى
باستضافة رجل غريب في غرفة نومه ،وفوق !...........
محافظة إب مالذ آمن لكل النازحين والضيوف ،و«المقاولة»
أو المقاومة لم يجدوا حاضن ًا اجتماعي ًا ألفكارهم وتحركاتهم
ال بد من الصمود وأدعو الشباب للتوجه إلى جبهات
القتال لمواجهة الغزاة
في الرياض قيادات سلفية عميلة مرتزقة
منحطة يلهثون وراء المصالح

يف البداي�ة ،نتمن�ى أن تفرسوا لن�ا ما وراء
العدوان والحرب التي تتعرض لها الـيَـمَ ـن؟.
ُ
** م�ا تتع َّر ُ
محاولة
ض ل�ه بالدُنا اليومَُ ،ه�و
ف�رض الهيمنة واالس�تبداد األمريكي الس�عودي
اإلرسائيلي يف املنطق�ة ،التي يريدون اس�تعبادَها
َ
واس�تباحة أ َ َراضيه�اَ ،
وش�عب
وإهـانَـ�ة وط�ن
ٍ
بأكمله.
وهذه الق�وى الس�الفة الذك�ر ،وبمعاونة من
املرتزق�ة وأَعْ ـدَاء الوط�ن يف الداخل ،هم من يقو ُم
ب�كل ما يتع ّر ُ
م�آيس ،فهناك
ض ل�ه الـيَـمَ ـن من
َ
َ
طمس ُهوية شعب بأكمله ،ويأتي عىل
مَ ن يحاول
ُ
اململكة الس�عودية ،وهي
رأس ه�ؤالء املتآمري�ن،
ُ
الرئيسية ألمريكا وإرسائيل يف املنطقة.
األدا ُة
رغ�م وحش�ية الع�دوان وتج�او ُِزه ل�كل
األخالقي�ات اإلن ْ َ
ـس�انية ،فم�ا م�ن وس�يلة
إال واس�تخدمها يف عدوان�ه اللعين ،ويقاب�ل
الـيَـمَ ـنيون ذلك كله بصمود أس�طوري ..يا ترى
ما رس هذا الصمود؟.
** الـيَـمَ ـني�ون بصف�ة عام�ة ،وك ُّل األحرار
والرشف�اء ،يرفض�ون أيَّ نوع من أن�واع الوصاية
والهيمن�ة واالس�تبداد ،األم ُر اآلخ� ُر املرشو ُع الذي
تق�دَّم ب�ه الرشف�ا ُء م�ن أَبْـنَـ�اء الـيَـمَ ـن وعىل
رأس�هم مك�وّ ُن أنصار الل�ه ،هو مشرو ُع وطن،
ٌ
مختل�ف ع�ن ُك ّل املش�اريع الت�ي ت�م
مشرو ٌع
ُ
تسويقها وسقطت تلك املشاريع؛ ألنها إن لم تكن
ً
طائفية فسلالية أو مناطقية أو حزبية ،ولم َ
يبق
إال مرشو ُع الوطن ،مرشوع مَ ن س�يبنيه ويحميه
وي�ذو ُد عنه وع�ن كرام�ة ورشَف الـيَـمَ ـن أرضا ً
ـس�اناً ..ولذلك أدرك الـيَـمَ ـنيون ْ
وإن ْ َ
أن لاَ بُـ َّد من
الصمود.
وم�اذا ع�ن الس�لفيني؟ ،ه�ل هم م�ع هذا
املشروع؟.
َ
نقف مع
** الس�لفيون ليس كله�م قابلني أن
ّ
َ
املوت عىل
يفض ُل
سلفي
أنصار الله ،فهناك فصي ٌل
ٌّ
ً
نتيجة ملعتقدات وأفكار
أن يمُــ َّد يدَه ألنصار الله؛
ُ
غرس�ها يف عقولهم ،وهي أف�كا ٌر ال صحة لها
ت�م
وبعي�د ٌة ُك َّل البُعد ع�ن الحقيقة ..وهن�اك فصي ٌل
ُ
ُ
بعض الجمعي�ات التي ال
يراوغ ويمثل�ه
س�لفي،
نحبُّ ذك َرها اآلن ..وهناك فصي ٌل س�لفي س�يايس
أو باألصح «مسيّس» ،لسا ُن حاله «مَ ن تزوج أُمَّ نا
فه�و عمنا» ..وهناك فصي ٌل س�لفي آخ�ر ،فصي ٌل
منصف ،معتد ٌل ،يق�دّر الناس ،يُنزله�م مناز َلهم،
ُ
يعترف بالفضل ألصح�اب الفضل ،فصي� ٌل يتج ُه
لبن�اء الوطن ،وهو م�ع ُك ِّل الرشفاء املوجودين يف
الداخل.
هكذا إذا ً هي حا ُل السلفية يف الـيَـمَ ـن؟.
ٌ
بريئ�ة ُك َّل البراء ممَّ �ن ي�وايل
** الس�لفية
سلمان آل سعود ،وممن ينبطحُ للنظام األمريكي
واإلرسائييل ،وبريئة ممن يخو ُن وطنَه وبالده.
َ
ِ
الس�لفية املتواجدة
القي�ادات
ه�ل تقص� ُد
حاليا ً يف الرياض؟.

ُ
ٌ
قي�ادات
القي�ادات الس�لفية يف الري�اض
**
ٌ
عميلة مرتزقة منحطة ،وجز ٌء منهم حمقاء ،لكن
ٌ
مرتزقة يلهث�ون وراء املصالح ،وإذا
األكث�ر منهم
كانوا يقولون «السمع والطاعة لويل األمر» ،كجزء
من الس�لفي ،ووجوب طاعة ويل األمر ،فويل األمر
كان إىل األمس القريب «عيل عبدالله صالح» ،وهو
م�ا زال مرابطا ً يف الوطن ،لكنه�م ال يلتزمون بأيِّ
نص يف الكتاب والس�نة ،وإنما يقومون بليَ ّ أعناق
النصوص وفق املصالح.
أن�ت كقي�ادي س�لفي ولعب�ت دورا ً ب�ارزا ً
بأحداث دماج ..كيف تقارنُها بما يحدث اليوم؟.
ُ
ش�هدت الح�ربَ يف دمّ اج من
** فعلاً ..لق�د
ُ
كنت
األل�ف إىل الياء ،ويف بداية تح ُّرك�ي إىل دماج،
أعتق� ُد م�ا كان يعتقدُه س�ائ ُر الناس ،على أنها
حربٌ ظامل�ة ،وأن ْ
إخـوَانَنا يتع َّرضون لحرب إبادة
ُ
وصلت إىل هناك،
طائفية ..لكني تفاج�أت عندما
ُ
عزمت على إص�دار كتاب بعن�وان «من
حينه�ا،
ٌ
محاولة
صم�ود دماج إىل س�قوط كتاف» ،وه�ي
لتوثيق شهادتي للحرب من البداية إىل نهايتها.
ه�ل يمكن لن�ا معرفة ما ال�ذي جعلك تغيرّ
رأيك؟.
** لق�د َ
اتضحَ يل بأدلةٍ قطعيةٍ ال َش�ـ َّك فيها،
ً
بأن ال ُّل َ
سياس�ية ،وكان أب�رز رواد هذه
عبة كانت
اللعبة «عيل محس�ن األَحْ ــمَ ــر» كممثَّل للجناح
العس�كري لحزب االصلاح ولتوجُّ هاته ،باإلضافة
إىل «حسين بن عبدالله األَحْ ــمَ ــر» ..ولقد كانت
ً
ً
سياس�ية بامتي�از ،وكان من ضمن أقطابها
لعبة
الدنب�وع «عبدربه منصور ه�ادي» -هكذا وصفه
– وال�ذي كان حينها يحاول التخل�ص من مراكز
القوى أيا ً كان اتجاهها ،من خالل رضب هذا بهذا،
وحتى ي ْ
َص َفى ل�ه الجو ،فبدأ بالتخ ُّلص من مراكز
الق�وى ،إضعاف القوات املس�لحة واألم�ن ،وقام
بفعل ُك ِّل ما من ش�أنه أن يمهّ َد لهذه املرحلة التي
وصلت إليه�ا البالد اليوم ،ولذلك أج�ز ُم أن الحربَ
ً
التي شهدتها محافظة صعدة لم تكن حربا ً
دينية
وال طائفية وليست لها أية صلة بكل ما كان يروَّجُ
له ..حربٌ  ،كان فيها خ ُّ
ط إمداد مفتوح من نجران
إىل كتاف ،ومن اململكة الس�عودية ،كانوا يمدونهم
ب�كل م�ا يحتاجونه م�ن السلاح ،وكان يتقاط ُر
إىل مر َك�ز كت�اف الكثريُ م�ن قادة العمَ ل الس�لفي
ْ
«اإلخـوَان
م�ن اإلمَ ـ�ا َرات املتح�دة ،وم�ن ق�ادة
املتأس�لفني» يف قط�ر ،وم�ن غريه�ا م�ن دوَل
الخليج ،وأحدُهم تربَّ ُع بـ» »259س�يارة ش�اص،
َ
تح�ت مرشوع
أطق�م لـ»كت�اف» ،وك ُّل ذلك كان
أطلق�وا علي�ه «من جهّ ـ�ز غازي�اً» ،باإلضافة إىل
إدخال األموال وغريها ،كانوا يس�تقبلون الجرحى
م�ن ذل�ك املنفذ إىل داخ�ل نجران ،فالح�ربُ كانت
ُ
كراع رسمي ،و»عيل محسن»
الس�عودية
ترعاها
ٍ
له ضل ٌع فيها وكذلك «حسين األَحْ ــمَ ــر» ،ولقد
ُ
الش�يخ الحجوري ،بعد مغادَرته لـ»دماج»،
أدرك
أدرك املخ َّ
ط�ط ،فخ� َرجَ من مكتب «عيل محس�ن
األَحْ ــمَ ــر» يدعو عليه.

حاوره – عبده عطاء

ألي�س «علي محس�ن» واح�دا ً مم�ن كانوا
يتاجرون بقضية السلفيني؟.
َ
الش�يخ الحج�وري
** فعلاً ..وأعتق� ُد أن
َ
السياس�ة وأث َره�ا على
بنفس�ه مل�س أالعيبَه�م
املجتم�ع ،وكي�ف كان�ت س�ببا ً يف خروج�ه م�ن
مر َك�زه بـ»دماج» ،وكيف تم الضح ُك عليه باس�م
السياسة ،ولكن ما بيدنا اليوم إال أن نتمنَّى لهم أن
يكونوا قد استفادوا من تلك الدروس.
خصوم «أنصار الله» يتهمونهم بالعنرصية
واملناطقية واملذهبية ..فكيف وجدتُهم أنت؟.
** أنص�ا ُر الل�هِ أبع� ُد الجماع�ات اإلسلامية
ع�ن الطائفي�ة واملناطقي�ة واملذهبية والسلالية
والعنرصي�ة ،ونج� ُد ه�ذا واضح�ا ً يف أدبياته�م
وملازم «الس�يد حسين بدرالدي�ن» ..ومَ �ن ل�م
ِ
املسيرات
يعرف ذلك ،فقط ،عليه أن ينظ َر إىل تلك
املليونية والحش�ود التي تخ ُرجُ مؤي�د ًة للخيارات
االسرتاتيجية.
دعن�ا نع�ود إىل أج�واء الع�دوان ،هناك من
كان يراه�ن على أن محافظة إب س�تكون مر َكزا ً
محوري�ا ً للح�رب الطائفية يف الـيَـمَ ـ�ن ،لكن ما
حدث ،ه�و أن آم�ا َل املراهنني تالش�ت ..فهل من
تفسري لذلك؟.
** يف الحقيق�ة ،لقد بُذل�ت جهو ٌد كثرية طيلة
ع�ام كام�ل ،وتمثّل�ت تل�ك الجه�ود يف اللقاء مع
العلم�اء بمحافظ�ة إب ،ومن أبرز ه�ؤالء العلماء
ُ
فضيلة الش�يخ العالم�ة عبده عبدالل�ه الحميدي،
ُ
الش�يخ محمد مه�دي ،باإلضافة إىل أغلب
وكذلك
مشايخ السلفية يف محافظة إب ،ومشايخ الط ُرق
الصوفية ،وكذلك املكوّنات السياس�ية ومنظمات
ُ
وبتظاف�ر
املجتم�ع املدن�ي ،والس�لطة املحلي�ة..
الجمي�ع ،وبما ملس�ناه من حرص جمي�ع أَبْـنَـاء
ُ
املحافظ�ة يف
املحافظ�ة الرشف�اء على أن تظ� َّل
من�أىً عن أي رصاع ،وعدم االنجرار وراء الدعوات
ً
وحقيقة ،بتعاون
الطائفي�ة ،وهذا ما عملنا عليه،
َ
َ
الجميع اس�تطعنا أن نجنّبَ
متاهة
محافظ�ة إب
الح�رب الطائفي�ة التي ي َُخطَّ� ُ
ط لها ليلاً ونهاراً.
وباس�تثناء مجموع�ات صغيرة م�ن املرتزق�ة،
ٌ
رشيحة من املرتزقة يف منطقة القفر ،ويف منطقة
العدي�ن ،ومجموع�ة صغيرة من املرتزق�ة قد تم
طردُهم م�ن منطقة بع�دان ،ويف منطق�ة العَ ود،
ولله الحم�د واملنة ،فإن أغل�بَ املواطنني الرشفاء
يف محافظة إب ،هم م�ع أَبْـنَـا ِء وطنهم ،مع أمن
ُ
محافظة إب مالذا ً
وطنهم واس�تقراره ،وس�تبقى
آمنا ً ل�كل النازحين والضيوف من أي�ة محافظة
كانوا.
لذل�ك أعود فأكرر ،بأن مَ ن يس�مّ ون أنفس�هم
بـ»املقاوم�ة» أو املقاول�ة ،ل�م يج�دوا حاضن�ا ً
اجتماعيا ً ألفكارهم وتح ُّركاتهم ،بل كانت الغالبية
العظمى تؤثر السلامة وتؤث�ر بقا َء محافظة إب،
عىل ذل�ك النمط ال�ذي يعرف�ه الـيَـمَ ـني�ون منذُ
نش�وءالجمهوريةالـيَـمَ ـنية.

تبقى محافظة إب جز ًء من الـيَـمَ ـن ،وهذا
يعني أن دو َركم ال يجبُ أن ينحرصَ فيها فقط؟.
ُ
والتجرب�ة الفريدة
** فعلاً هذا يشء أكي�د..
الت�ي ّ
حصنت محافظة إب م�ن الحرب الطائفية،
دفعتن�ا للتفكري ب�أن نتخذَ منها معي�ارا ً ولتكون
ً
ً
قابلة للتصدير إىل بقي�ة املحافظات ،وهو
تجرب�ة
م�ا نقو ُم بفعل�ه حالي�اً ،فلدينا توجّ � ٌه بنقل هذه
التجرب�ة إىل محافظ�ة تع�ز ،لكن ما يب�دو هو أن
حج َم املؤامرة أكرب من أيَّةِ جهود.
هل توقفت جهودُكم؟.
ُ
َ
يحدث هو أن «حمود
نيأس ،لكن ما
** ال ،ولن
َ
َ
وزباني�ة العدوان ،كلما
ومرتزقة
س�عيد املخاليف»
نتقد ُم بمبادرات ،نتفاجأ بإدخال آليات ومد ّرعات
ْ
وإس َقـاط أسلحة من الجو ..نحن نقدم املبادرات
ُ
ونتفاوض م�ع الناس نهاراً ،وهم يس�تقبلون ما
ُ
الطائرات الس�عودية من أس�لحة
تلقي�ه عليه�م
وأموال ودخول مدرعات ليالً ،ويسريون يف االتجاه
الذي يزي ُد من الوض�ع تعقيدا ً ويجُ ــ ُّر املنطقة إىل
التفجري أكثر فأكثر ..لكن وبالرغم من ذلك ،ثقتي
ً
قوية بأن رشف�ا َء وأَبْـنَـ�ا َء تعز األحرار
ما زال�ت
ق�ادرون على التعام�ل م�ع الوض�ع ،ويدرك�ون
الكيفية التي س�يفوّتون بها الفرصة عىل مخطط
الع�دوان ومرتزقته يف الداخل ،وأن�ا عىل ثقة تامة
أن الكثريي�ن م�ن أَبْـنَـ�اء تعز الرشف�اء ،يريدون
أن تسيرَ تعز على نفس املنوال الذي تسير عليه
محافظة إب.
أنت�م يف محافظة إب ،تقولون إنكم تقودون
جه�ودا ً إلي َ
ْـقـاف الرصاع يف تع�ز ،ولكن أريدك أن
تفرس يل أيضاً ،وجود ش�خصيات وقيادات حزبية
َ
م�ن محافظ�ة إب ،تقات� ُل يف صف�وف «املخاليف»،
وقبل أيام تم اإلعالن عن مرصع قيادي كبري!.
** نعم ..ولألس�ف أنه قي�ادي إصالحي ،ولقد
كان عض� َو مجلس نواب س�ابق ،لكن دعني أقول
ل�ك ،ب�أن الجه�و َد الت�ي نبذله�ا يف محافظ�ة إب
ٌ
ط�رف يتبنى نفس
ليس�ت كلها موح�د ًة ،فهناك
َ
نف�س اآللية ،ه�ذا الطرف ه�و امتدا ٌد
املنهجي�ة،
للع�دوان الس�عودي األمريك�ي الصهيون�ي على
ُ
الطرف موجود يف محافظتنا ،ويف
الـيَـمَ ـن ،وهذا
ُك ّل املحافظ�ات الـيَـمَ ـني�ة ،وكم�ا نعرف أن هذا
الطرف يرفض شيئا ً اسمه «مبادرات» أو أيَّ يشء
يقود للسلام ،بل إنه ركب املوجة ،ومرصّ ون عىل
الخيار العس�كريِّ  ،وليس هذا فحس�ب ،بل
تبن�ي
ِ
ِ
االمدادات والتحشيدَ.
إنهم يرسلون
هذا يعني أن يد الع�دوان ما زالت تتحرك يف
محافظة إب!.
** محافظ�ة إب هي محافظة آمنة مس�املة،
َ
بعض املغرر بهم م�ن أبنائها،
وال ننك�ر أن هن�اك
باعوا أنفسهم ووطنهم للعدوان بالقليل من املال،
يعمل�ون عىل إقلال الس�كينة وزرعه�م للعبوات
الناسفة واملتفجرات ،ولقد كان آخر عبوة ناسفة
تم وضعها وتفجريها اليوم (الثالثاء) ،أمام منزيل

وس�لم الله س�بحانه وتعاىل ،وباألم�س تم تفجري
س�يارة مفخخة وعبوة ناسفة ،أمام أحد الفنادق
بمدين�ة إب ،وأدت إىل استش�هاد طال�ب جامع�ي
وجرح عدد من املواطنني األبرياء واملساملني ،ولكن
يف املقابل ال ننىس الدور الكبري والعظيم التي تقوم
به األجهزة األمنية واللجان الش�عبية يف املحافظة
بالتصدي لهؤالء املرتزقة.
ُ
تعي�ش وضعا ً مأس�اويا ً يف ظل
الي�وم عدن
حك�م «داعش» و»القاعدة» وبرعاية رس�مية من
ق�وات االحتالل ،وبالرغ�م من هذا الواق�ع املرير،
نش�اهدهم يف تعز يف ُك ّل يوم يتش�بثون بالعدوان،
دون االتعاظ مما يحدث يف عدن؟.
** الس�عي ُد مَ �ن اتع�ظ بغريه ..لك�ن املرتزقة
ً
مرتزق�ة ،مس�تعدون
ال يتعظ�ون ..أن�ت تقات�ل
أن يفتح�وا بيوتَه�م ويجعل�ون من غ�رف نومهم
َ
ميادين للمعارك ..املرتزق�ة بعد املال ،فال َه ّم لهم
سوى جني املال ،ومَ ن ريض بإدخال العدو األجنبي
إىل بل�ده ،كمن يرىض باس�تضافة رج�ل غريب يف
ُغرفة نومه ،وف�وق  ،........فبأية أخالق وعن أية
كرامة يقات ُل هؤالء املرتزقة؟!.
وه�ل ه�ذا م�ا يجعله�م يرفض�ون أي حل
إلي َ
ْـقـاف الرصاع؟.
** بالتأكيد ..فنحن نس�تطيع ،وقادرون عىل
أن نتبن�ى مب�ادر ًة واح�د ًة توقف الح�رب كاملة،
مس�تعدون لتقديم أغلب التن�ازالت ،وأن نطأطئَ
َ
رؤوس�نا لبعضنا البعض كيمنيني ،لكن املش�كلة
هي هل يس�تطيعون ُهم أن يصدروا ق�رارا ً واحدا ً
م�ن داخل تعز ،أم أن القرا َر مرتبط مبارشة بوزير
الدفاع الس�عودي واألمريك�ي واإلرسائييل؟ ،هم ال
يستطيعون أن يتحرروا أبداً.
يف ختام هذا اللقاء ..هل من رس�الة تري ُد أن
تبعثَها ألَبْـنَـاء الشعب الـيَـمَ ـني؟.
** ق�ال الل ُه س�بحانه وتع�اىل (يَا أَيُّهَ �ا ا َّلذ َ
ِين
آمَ نُ�وا إِذَا َلقِ يتُ� ْم فِ ئَ ًة َفاثْبُتُ�وا وَاذْ ُك ُروا ال َّل� َه َك ِثريًا
َّلعَ َّل ُك� ْم تُ ْفلِحُ َ
�ون) ..وهذا ما يج�ب أن يكون عليه
ْ
إخـوَانُنا يف الـيَـمَ ـن ،علينا بالثبات ،أويص نفيس
ْ
وإخـوَان�ي أن نثب�ت ،وكم�ا يق�ال «النرص صرب
ساعة» ،ونحن ال نشك يف النرص.
أيض�اً ،أويص الـيَـمَ ـنيين بع�دم التن�ا ُزع
والتناحُ �ر ،وما علين�ا إال أن نتح َّد يف جبهة واحدة،
وعلى كلمة واح�دة ،كما أدع�و اإلخ�و َة وخاصة
ش�بابنا ومَ ن يس�تطيع ويجد نفس�ه ق�ادرا ً عىل
التوج�ه إىل جبه�ات القت�ال ،التوجّ �ه إىل الح�دود
الس�عودية الـيَـمَ ـنية ،ملواجَ هة العدو وكل الغزاة
األجانب ،ونحن كيمنيين أتمنى أن نتح ّر َك ملبادرة
ُ
صل�ح ،وليس حرب�ا ً واقتتاالً ،ومهم�ا قيل ،يجب
أن نتح�رك فيم�ا بيننا وأوس�اطنا كيمنيني ،نقو ُم
بتفعيل دور املش�ايخ والش�خصيات االجتماعية،
ُّ
للصلح وحقن الدماء ،وليبقى األجنبي س�وداني،
إمَ ـا َراتي ،س�عودي ،كولومبي ،أمريكي ،أيا ً كانت
جنس�ية ُ
الغزاة ،هم م�ن ينبغي علين�ا أن نتح َّر َك
ملواجهتهم وقتالهم يف ُك ِّل جبهة.
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رجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه

«هكذا نكسر قرن الشيطان»
محرقة اآلليات:

فخر السالح األمريكي يحترق ويذوي وسط ضربات مسددة ينفذها أبطال الجيش
واللجان الشعبية في العمق السعودي.

عربة برادلي سعودية أعطبها مقاتلو الجيش واللجان الشعبية وتعتبر البرادلي من
أقوى المدرعات على المستوى العالمي ويقدر سعر الواحده بـ  4ماليين دوالر وقد
دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية ما يزيد عن  70عربة برادلي منذ بداية العدوان.

إمكانيات
ادهشت العدو:
الفريق الهندسي ينزل طائرة تجسس
تابعة للعدوان عن طريق اختراقها
إلكتروني ًا والتحكم بها وانزالها بدون
ايقاع ضرر بها.

القوة الصاروخية:
صاروخ النجم الثاقب يمني الصنع اثناء دك عدد من
مواقع العدو السعودي العسكرية.

أبطال الجيش
واللجان الشعبية
يرفعون العلم اليمني
بكل اعتزاز من على
مرتفع في محافظة
مأرب .

صواريخ اورغان الروسية هذا وقد أحدث الجيش اليمني
واللجان الشعبية تعديالت جوهرية في بعض الصواريخ
الروسية لرفع قدراتها التدميرية أو إطالة مداها والذي
يكشف إمكانية الجيش وقدراته المتفوقة في معركة
الصمود والشرف.

سالح سعودي وقع غنيمة للجيش
واللجان الشعبية بعد فرار جيش العدو
ويظهر في الصورة مراسل قناة
المسيرة وهو يقلب بعض الرشاشات
المتطورة التي غنمها الجيش.

تظهر مجموعة من اآلليات السعودية
من شارك في هذا الرتل العسكري.

منظومة صواريخ زلزال يمنية الصنع ذات القدرة
التدميرية الكبيرة.

صاروخ سكود روسي الصنع قبل عملية إطال
حققت أهدافها بدقة متناهية موقعة خسائر
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رغم تواضع اإلمكانات واختالل
موازين القوى إال أن تأييد الله
وشجاعة الرجال كانت العامل الفارق
يف معركة البطولة والرشف ضد العدوان
األمريكي السعودي الرببري عىل اليمن.

غزاة من ورق:

الرتب العسكرية لقائد حرس الحدود السعودي والذي كمن له الجيش
واللجان الشعبية وقضوا عليه في عملية نوعية وتظهر الصور أن ما تبقى من
كل جبروت اآللة العسكرية آلل سعود هو هذه الرتب التي تظهر اسم ورتب
القائد النافق.

المدمرة في جيزان بعد فرار ومقتل كل

مدرعة إماراتية من نوع ريفا غنمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مكيراس
التابعة لمحافظة البيضاء  ،وتظهر الصورة فردين من اللجان الشعبية يطلقان
الصرخه من على متن هذه المدرعة.

جندي سعودي يتقوس كما الدودة لحظة القبض عليه أسير ًا لدى رجال
الجيش واللجان الشعبية وتظهر عليه مالمح الخوف واإلعياء وبعض قطرات
الدماء التي تؤكد أنه كان قد أصيب خالل المواجهات.

لحظة انطالق صاروخ توشكا البالستي والذي استهدف بدقة متناهية معسكر ًا للغزاة في صافر
بمحافظة مأرب موقع ًا فيهم مئات القتلى والجرحى لتنعكس كل معادالت المعركة في اليمن.
أسير سعودي في منطقة جيزان يتلقى أفضل معاملة من قبل رجال الجيش
واللجان الشعبية تأكيد ًا ألخالق المقاتل اليمني ونهجه القرآني في معاملة
األسير والجريح.

القه لدك قواعد استراتيجية في العمق السعودي هذا وقد أطلق الجيش واللجان الشعبية  4صواريخ سكود منذ بداية العدوان
فادحة في قاعدة السليل الصاروخية بالرياض وقاعدة خالد الجوية في خميس مشيط –مرتين -ومحطة كهرباء جيزان

لحظة وصول جثامين عدد من جنود الغزو اإلماراتي إلى أبوظبي الذين لقوا
مصارعهم في اليمن
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القنابل العنقودية ..خطر متواصل على المدنيين في صعدة
 أحمد داود:ُ
طائرات العدوان السعودي األمريكي
ألقت
صباح ،يوم أمس األربع�اء ،عددا ً من القنابل
العنقودية عىل منازل املواطنني ومزارعهم يف
مديرة رازح بمحافظة صعدة.
الهج�وم العنق�ودي الش�نيع ه�ذا لي�س
األول عىل املحافظة بل س�بقته عدة هجمات
أظه�رت الوج�ه الحقيق�ي للع�دوان ،فكلما
تلقى جي�ش العدو ومرتزقته هزائم قاس�ية
يف امليدان كلما س�ارع طيران العدوان لصب
القناب�ل املحرمة على املواطنني يف العديد من
محافظات الجمهورية.
ووحدَه�ا محافظة صعدة م�ن تتلقى ُك ّل
ه�ذا العب�ث باستبس�ال وش�جاعة وصمود
وتح�دٍّ ..أكان رضوري�ا ً أن يعم�د طيران
التحال�ف إىل رضب املدنيين بهذه األس�لحة
الخطرية ..هكذا يقول أحد سكان املحافظة،
أم أن العدوان وصل يف الهس�ترييا إىل درجة ال
تُطاق؟.
إب�ادة محافظة بأكملها من أس�وأ جرائم
التَأري�خ ..أتريدون جيش�ا ً م�ن املعاقني؟ أم
محافظ�ة لي�س فيها س�وى القب�ور ..آه يا
صع�دة ،وجع�ك وج�ع ،وصم�ودك صم�ود،
وثبات�ك ثب�ات ،ووحده�م املهزوم�ون م�ن
يحاولون هزيمتك.
وخلال أس�بوع واحد فقط ألق�ى طريان
العدوان الس�عودي األمريكي قنابل عنقودية
محرمة دوليا ً عىل عدد من املديريات املحاذية
لحدود السعودية بالتزامن مع قصف مدفعي
وصاروخ�ي م�ن الس�عودي على مديري�ات
املحافظة.
مديرية س�حار واحدة من املديريات التي
تعرضت للتوحش السعودي األمريكي وإلقاء
قناب�ل عنقودي�ة محرم�ة دولي�اً ..ن�داءات
متكررة أطلقتها سحار للضمري العاملي ،لكن
ال أحد يسمع وال يريد أن يسمع.
يق�ول أهايل س�حار إنهم مندهش�ون من
الوحش�ية املتزاي�دة للع�دوان وتعم�ده إلقاء
القنابل العنقودية باستمرار عىل املواطنني..
ما ال�ذي يريده ه�ذا العدو م�ن املدنيني ..إن

كان يتلق�ى هزائمه يف ميدان املواجهة فعليه
تعوي�ض ه�ذه الهزائ�م بالقت�ال البطويل يف
املعرك�ة ولي�س باالنتق�ام م�ن املدنيني بكل
هذا الصلف والجنون ..ه�ذا منطق الكثريين
يف صعدة.
مناط�ق آل م�زروع وآل القع�ل بس�حار
إحدى ضحايا القناب�ل العنقودية ،وخطورة
ه�ذه القناب�ل أنها تظ�ل يف امل�زارع والقرى
نائم�ة وبمج�رد ملس�ها تنفج�ر ..إنها خطر
مستقبيل ألهايل صعدة.
ومن س�حار إىل حيدان ..قص�ص املعاناة

المركز اليمني لحقوق اإلنسان
يدين استهداف العدوان السعودي
األمريكي للصيادين في جزيرة عقبان

واأللم ال تتوقف لدى األهايل املكلومني يف هذه
املديرية ..ولو س�ألتم س�وق حيدان ألجابكم
ع�ن التوحش والصل�ف واإلجرام الس�عودي
األمريك�ي عىل حي�دان ..أيعق�ل أن يتم إلقاء
قناب�ل عنقودية عىل س�وق ش�عبي؟! ..نعم
حص�ل ه�ذا ويف اليم�ن ويف س�وق حي�دان
بمحافظ�ة صع�دة ..س�جّ ل أيه�ا التَأري�خ،
فنح�ن ال نغفر وال يمكن أن ننىس ..هذا حال
الكثريين من أبناء مديرية حيدان.
ويظل س�كان هذه املديريات يف حذر كبري
وه�و يتنقل�ون يف مناطقه�م ،فالطيران ال

يتوقف ع�ن القصف الجنون�ي عليهم ،وعىل
األرض على املواطنين النظ�ر إىل أمامه�م
باستمرار كي ال يلمسوا قنبلة عنقودية نائمة
فتنفجر فيهم ،وعليهم الحذر باس�تمرار من
األجس�ام الغريبة ..إنهم يحتاجون إىل فريق
عاملي كبري متخصص إلزالة هذا الخطر الذي
يتهددهم.
املنظمات العاملية على دراية بما يحدث..
نع�م إنه�م يدرك�ون خط�ورة م�ا يلقى عىل
صع�دة ،وذات ي�وم أراد مجل�س حق�وق
اإلنس�ان باألمم املتح�دة تحميل الس�عودية

ه�ذه الجرائ�م ،لك�ن املال الس�عودي أس�ال
لعابهم وتركوا الحدي�ث عما يدور يف صعدة،
ول�ك الله يا يمن ..وكان الله يف عونكم يا أهل
صعدة.
منطقة جمع�ة بن فاضل بمديرية حيدان
كان له�ا النصي�ب م�ن ه�ذه القناب�ل ،وقد
أحدثت دمارا ً هائالً وكبريا ً يف منازل املواطنني
ومزارعه�م وممتلكاته�م ..ومنطق�ة باق�م
تعرض�ت للقصف العنيف أكث�ر من مرة من
الس�عودية وإلق�اء القناب�ل العنقودي�ة عىل
رؤوس ساكنيها.
وانترشت أجزاء من تل�ك القنابل يف نطاق
واس�ع من باق�م ،وبعضها ل�م ينفجر ،فيما
س�كان املديرية يف ذهول من صلف وهمجية
ونزوة هذا العدو الذي فقد ُك ّل األخالق والقيم
اإلنسانية والدينية.
ومديري�ة الظاه�ر ه�ي األخ�رى كان لها
النصيب من هذا التوحش وألقيت فيها قنابل
عنقودية بشكل كثيف أدت إىل استشهاد عدد
من املواطنين وإصابة آخرين وترضر الكثري
م�ن م�زارع ومس�اكن املواطنين األبرياء يف
صعدة.
منظم�ة هيومن رايتس ووتش أكدت أكثر
من مرة يف تقاريرها أن السعودية استخدمت
يف عدوانه�ا على بالدن�ا أس�لحة عنقودي�ة
أس�فرت عن س�قوط مدنيني يف عدة مناطق
وطالبت املنظمة بتشكيل لجنة دولية لتقيص
الحقائق يف انتهاك قانون الحرب.
وعق�ب تقري�ر ملنظم�ة هيوم�ن رايت�س
ووت�ش ق�ال مس�ؤول عس�كري أمريك�ي
بالبنتاغ�ون إن أمري�كا زودت الس�عودية
بذخائ�ر عنقودي�ة بع�د التزام الري�اض بأن
«ينحصر اس�تخدام تل�ك الذخائ�ر بأهداف
عس�كرية مح�ددة بوض�وح ،وأن ال يت�م
اس�تخدامها يف مناط�ق مع�روف أن فيه�ا
مدنيين أو يقطنها يف الع�ادة مدنيون» ،لكن
أق�وال األمريكيني كالعادة تخال�ف أفعالهم،
وما كان للسعودية أن تقدم عىل ارتكاب مثل
ه�ذه الجرائم يف بالدنا ل�وال املوافقة والضوء
األخرض من واشنطن.

العدوان السعودي األمريكي يواصل السقوط في مستنقع التوحش!
طيران العدو يدمر شبكة االتصاالت في مديرية مجز بصعدة ويقصف جزيرة زقر بالحديدة
استشهاد  3مواطنين وإصابة  5آخرين في قصف لطيران العدوان على معمل لحجارة البناء بمحافظة تعز

 متابعات:َ
اس�تهداف طيران العدوان
أدان املر َك� ُز اليمني لحقوق اإلنس�ان،
السعودي للصيادين يف جزيرة عقبان بالحديدة.
وطالب املر َك ُز يف بيان له ،مجلس حقوق اإلنس�ان ،بتشكيل لجنة
للتحقي�ق يف املجازر التي يرتكبها العدوان الس�عودي بحق اليمنيني،
داعيا ً املجتمع الدويل لتحمل مس�ئولياته األخالقية يف إيقاف العدوان
السعودي.
وق�ال البي�ان «ترتك�ب دول تحالف الع�دوان الس�عودي املجازر
الجماعي�ة بحق اليمنيين يف اس�تهداف واضح وممنه�ج للمدنيني،
منتهك�ة القانون الدويل اإلنس�اني ويف ظل صم�ت دويل مخيف تجاه
ما يحدث» ..الفتا ً إىل أن مجزر َة استهداف الصيادين يف جزيرة عقبان
بالحدي�دة أحد ه�ذه املجازر الش�نيعة الت�ي ترتكب يف حق الش�عب
اليمني.

 خاص:واصل طيرا ُن العدوان الس�عودي األمريكي خالل
َ
قصف�ه لعدد م�ن املناطق يف
الثالث�ة األي�ام املاضي�ة
محافظات الجمهورية ،مس�تهدفا ً من�ازل املواطنني
واملزارع واملنشآت العامة والخاصة.
وقصف طيران العدو ش�بكة االتص�االت الواقعة
بمنطقة آل س�اري بمديرية مج�ز بمحافظة صعدة،
مما أدى إىل تدمريها بالكامل.
ويأتي ه�ذا القصف يف ظل الهجم�ات الصاروخية
املتواصل�ة م�ن قبل طيران الع�دوان على صعدة ،يف
محاولة لتدمري ُك ّل مقومات الحياة فيها.
كما ش�ن طريان العدوان سلس�لة من الغارات عىل
منطقة م�ران بمديرية حيدان ومناط�ق متفرقة من
مديري�ة الظاهر ،مَ ـا أَدَّى إىل تدمري منزل وترضر عدد
م�ن املنازل ،إضافة إىل تلف ع�دد من مزارع املواطنني
وممتلكاتهم.
كم�ا قصف جيش العدو الس�عودي بعدة صواريخ
مناطق متفرقة من مديريتي باقم وس�حار ومناطق

متفرقة من مديريات رازح وغمر وشدا وغريها.
وش�ن طريان العدوان الس�عودي األمريكي مس�اء
الثالثاء املايض س�بع غارات اس�تهدفت وادي حرض
بحج�ة ،مس�تهدفا ً م�زارع املواطنين واملمتل�كات
واملنشآت الخاصة.
الجدي�ر بالذك�ر أن الع�دوان الس�عودي األمريكي
يس�تهدف بص�ورة مس�تمرة املديري�ات الحدودي�ة
بمحافظة حجة بعشرات الغارات يومياً ..وبحس�ب
تقارير دولية فإن طريان العدوان يس�تخدم يف قصفه
للمناط�ق الحدودي�ة أس�لحة محرم�ة دولي�ا ً إضافة
إىل إس�قاطه قناب�ل عنقودي�ة عىل أحي�اء وتجمعات
سكانية وأسواق شعبية.
ويف أمانة العاصمة جدد طريان العدوان السعودي
األمريك�ي الغاش�م قصف�ه على العاصم�ة صنعاء،
مس�تهدفا ً بسلس�لة من الغارات املكثفة صباح أمس
األربعاء عددا ً من املناطق يف مديرية السبعني.
واس�تهدف طريان العدوان منطق�ة النهدين بعدة
غ�ارات ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل تضرر ع�دد كبير م�ن منازل
املواطنني وتهشم نوافذ املباني السكنية املجاورة.
كم�ا قص�ف طيران الع�دوان منطقة نق�م بعدة

غارات ،مَ ـا أَدَّى إىل ترضر عدد من منازل املواطنني.
ودمر طريان العدوان الس�عودي األمريكي الثالثاء
امل�ايض منزل مواطن يف مديري�ة بني مطر بمحافظة
صنع�اء يدع�ى علي األرشم يف قرية الخس�مة بثالث
غارات.
وأغار طريان العدوان عىل قرية البطحة بس�نحان
مس�تهدفا ً أحد الهناج�ر ،وأدى القصف إىل هلع وذعر
املواطنني الس�اكنني بالقرية ،إضافة إىل هروب طالب
املدرسة بعد الغارة مبارشة.
محافظ�ة الحدي�دة لم تك�ن بعيدة ع�ن القصف،
حيث ش�ن طريان الع�دوان الس�عودي األمريكي يوم
أمس األربع�اء عددا ً من الغ�ارات الجوية عىل مديرية
التحتي�ا بمحافظة الحديدة ،محدث�ا ً أرضارا ً بعدد من
املنازل ،كما ش�ن طريان العدو سلسلة غارات مكثفة
عىل جزيرة زقر باملحافظة.
ويف محافظ�ة تعز ش�ن طريان العدوان الس�عودي
األمريك�ي ،ي�وم االثنني املايض ،سلس�لة غ�ارات عىل
محافظ�ة تعز ،مس�تهدفا ً معملاً لحج�ارة البناء يف
منطقة املطار القديم وأس�فرت عن سقوط  3شهداء
و 5جرحى.
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حكم القرآن في من أيد وساعد العدوان
عدنان الجنيد
َّ
ـس َ
إن اإلن ْ َ
�ان بفطرت�ه التي فط�ره الل ُه عليها يح�بُّ وطنَه ويتفانى يف
عش�ق أرضه التي وُل َد ونشأ وترعرع فيها ،ويسعى للدفاع عن أرضه وعن
غاز أ َ ْو مس�تعمر يضع قدمُه يف أرضه
رشَ ف آبائه وأجداده ،وال يقبل بأي ٍ
حتى وإن ك ّلفه املوت يف سبيل ذلك ،وهذه صفة ُك ّل إن ْ َ
ـسان يعتز بوطنيته
وإن ْ َ
ـسانيته.
غير أن هن�اك أناس�ا ً باع�وا ضمائره�م وتجردوا ع�ن إن ْ َ
ـس�انيتهم
ووطنيته�م وقيمهم وأخالقهم فليس لهم من اإلسلام إال اس�مُه وال من
الدي�ن إال رس�مه ..باع�وا أوطانه�م ورضوا بهت�ك أعراضه�م ..هذا وإن
املس�تعمرين قديما ً وحديثا ً ما غزوا بلداننا العربية واإلسلامية إال بوجود
مث�ل ه�ؤالء املرتزق�ة ..ولذل�ك كان�ت خيانة الوط�ن من أعظ�م درجات
الخيان�ة ،فه�ي جريمة ال تُغتف�ر ،ومن خان وطنه فقد خان نفس�ه قبل
خيانته لوطنه ،بل وخان أباه وأخاه وصديقه وكل أفراد أرسته ومجتمعه.
ولهذا نجد بأن الخائن لوطنه ينال أقىس العقوبات ،فعقوبته قديمة بقدم
البرشي�ة يف ُك ّل الرشائع الس�ماوية والرشائع الوضعية القديم�ة والحديثة ..فالخونة ال
يُنظر إليهم بعني االحرتام بل يُنظر إليهم بعني االس�تهجان واالحتقار ،فإن عاش�وا فهم
مطاردون مرعوبون من س�طوة ش�عبهم ،ولعنات العار تالحقه�م يف ُك ّل زمان ومكان،
ق�د خرسوا الدني�ا واآلخرة ..هذا وه�م يف بالدن�ا  -الجمهورية الـيَـمَ ـني�ة  -معروفون
وبعمالته�م للخ�ارج موصوفون وه�م الذين يقوم�ون بنرش األكاذي�ب واالفرتاءات بني
الن�اس إلثارة الفوىض ونرش الفس�اد ،فه�ؤالء وأمثالهم موج�ودون يف ُك ّل زمان ومكان
حت�ى يف األمم الس�ابقة ،وكان لهم الحضور الفتنوي يف عهد رس�ول الله صىل الله عليه
وآله وس�لم وأنزل الل�ه عليهم ٍ
آيات من الق�رآن فضحتهم وبيّنت كيفي�ة التعامل معهم
س�وا ٌء الذي�ن كان�وا يف عرصه صىل الله علي�ه وآله وس�لم أ َ ْو الذين س�يأتون يف العصور
ِين فيِ ُقلُو ِب ِه ْم مَ َر ٌ
واألزمنة الالحقة فاس�مع إىل قوله تعاىل[ َل نِ ْ
ون وَا َّلذ َ
ئ َل ْم يَنْتَهِ ا ْل ُمنَافِ ُق َ
ض
او ُرون َ َك فِ يهَ ا إِلاَّ َق ِليلاً ( )60مَ ْلعُ ونِ َ
وَا ْل ُم ْر ِج ُف َ
ني أَيْنَمَ ا
�ون فيِ ا ْلمَ دِينَةِ َلن ُ ْغ ِريَن َّ َك ِب ِه ْم ثُ� َّم لاَ يُجَ ِ
ثُقِ ُف�وا أُخِ �ذُوا و َُقتِّلُ�وا تَ ْق ِتيلاً ] ،ذكر الله لن�ا يف هذه اآلية ثالثة أصن�اف وهم :املنافقون،
والذين يف قلوبهم مرض ،واملرجفون:
الصن�ف األول املنافقون :وهم الذين يظهرون اإلسلام ويبطنون الكفر ..فالنفاق -كما قال الراغب( )1هو :الدخول يف الرشع من باب والخروج عنه من باب وعىل ذلك نبه
بقوله [ إن املنافقني هم الفاسقون] أي الخارجون عن الرشع ،وجعل الله املنافقني رشا ً
من الكافرين قال تعاىل (إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار) ...إه .قلت :وكل من جعل
ُ
نفس أعمال أهل الكفر والطغيان ،يدخل يف دائرة
اإلسلام ش�عارا ً له وأعماله وس�لوكه
النفاق والبهتان ،وما يقوم به آل س�عود أكرب ش�اهد عىل ذلك ،فهم س�ادات املنافقني يف
هذا العالم ومن بالدهم صدّروا النفاق واإلرهاب إىل دول العالم العربي واإلسلامي بصور
مختلفة ووسائل مستحدثة ،حيث تفننوا يف نفاقهم وأبدعوا يف فسادهم.
الصن�ف الثاني الذين يف قلوبه�م مرض :هم ضعفاء اإليمان الذي�ن ليس فيهم ثقةبالرحمن ،فهم ش�اكون يف عقائدهم ،مضطربون يف دينهم ،ش�هوانيون يبيعون آخرتهم
بلعاع�ة من الدنيا ،وهؤالء تراهم تحت ترصُّف الصنف األول ،وأحيانا ً قد يتش�ابهون مع
الصنف األول ببعض الصفات وإن كانوا ليسوا باملنافقني الخ ّلص الذين يظهرون اإلسالم
ويبطنون الكفر.
الصنف الثالث املرجفون :وهم الذين يقومون بإش�اعة الباطل وبنرش األكاذيب عربوسائل إعالمهم؛ بغرض إلقاء االضطراب بني أَبْـنَـاء شعبهم لكي يصاب بعض أصحاب
النفوس الضعيفة بالخ�ور ولكي تنهار عزائم املجاهدين ،وهؤالء هم الذين قاموا بتأييد
السعودية وحلفائها عىل رضب بالدهم ،بل واصدروا بيانا ً بال خجل وال حياء من الله وال
من ش�عبهم ،وهؤالء يتشابهون مع الصنفني اللذين قبله ببعض الصفات ،وهذا الصنف
تبع للصنف األول وتحت ترصفه.
فهذه األصناف الثالثة كانوا يف العهد النبوي يرجفون برسول الله-صىل الله عليه وآله
وسلم  -إذا خرج إىل بعض غزواته ويقولونُ :قتل ،وأُرس ،فيغتم املسلمون لذلك ويشكون
إىل رس�ول الل�ه فتنزل اآلية [-لنئ لم ينت�ه املنافقون- ...اآلية  .]-فاضح�ة لهم ..وكانوا
أيضاً -يس�اعدون التحالف الرشكي اليهودي عىل احتالل املدينة يف معركة الخندق وذلكم�ن خالل قيامهم بنرش األراجيف واألخبار الكاذبة التي تزلزل قلوب بعض املؤمنني مثل
قولهم :كان محمد يعدنا بكنوز كرسى وقيرص وأحدنا اليوم ال يأمن عىل نفسه أن يذهب
إىل الغائ�ط ..وهدفهم بذلك إضعاف معنويات املس�لمني ،وهذا ح�ال ما يفعله املرجفون
م�ن ح�زب اإلصالح وغريهم من الخون�ة بما ينرشونه من أكاذيب عرب وس�ائل إعالمهم
املختلفة به�دف إضعاف معنويات الجيش واللجان الش�عبية ولكي يغت�م الـيَـمَ ـنيون

ويحص�ل له�م اليأس م�ن عدم النرص وتق�ل ثقتهم بالله تع�اىل ..ومعنى اآلي�ة [ لنئ لم
ينت�ه املنافق�ون والذين يف قلوبهم م�رض واملرجفون يف املدينة- ...إىل آخ�ر اآلية  :]-هو
ٌ
مرض عن
أن الل�ه تعاىل أقس�م لنئ لم يمتنع املنافقون والذي�ن يف قلوبهم
اإلفس�اد واملرجفون الذين يؤلفون األخبار الكاذب�ة ،والحكايات الزائفة،
ليثبط�وا العزائم ويضعفوا الهمم ..إن لم ينتهوا عن ذلك وإال س�وف يأمر
(نبيه -صىل الله عليه وآله وسلم -وأهل الحق من بعده) كي يُجري عليهم
العق�اب الرادع لهم ،ثم يقوم بنفيه�م؛ ألنهم ال يصلحون ملجاورته -صىل
الله عليه وآله وس�لم -بسبب فس�ادهم وحتى لو جاوروه فهم [مَ ْلعُ ونِ َ
ني
[س�ن َّ َة ال َّلهِ
أَيْنَمَ ا ثُقِ ُفوا أُخِ ذُوا و َُقتِّلُوا تَ ْقتِيالً] ،ثم قال تعاىل عقب هذه اآلية ُ
ِين َ
فيِ ا َّلذ َ
خ َلوْا ِمن َقبْ ُل َو َلن تَ ِج َد ل ُ
ِس�نَّةِ ال َّلهِ تَبْ ِديلاً ] ،يعني هذه طريقة الله
يف التعام�ل مع املنافقين والذي�ن يف قلوبهم مرض واملرجفين من األمم
الس�ابقة ،فقد جرت س�نته فيهم بنفيهم وقتلهم ،وكلما بالغوا بالفساد
واإلفس�اد وتضليل الرأي الع�ام وإلقاء االضطراب بني األن�ام أخذهم الله
كذلك ،ولن تجد لس�نة الله تبديلا فتجري فيهم هذه العقوبات كما جرت
يف األمم السابقة من قبلهم.
وإن من أظهر وأبني عالمة هؤالء املرجفني هو أنهم يرحبون بالرضب الس�عوأمريكي
عىل بالدهم بل وبلغت الجرأة ببعضهم أنه طالب باستمرار هذا الرضب الغاشم عىل بالده
من خالل بيانهم الذي أصدروه .ومن عالمتهم أنهم [إ ِْن تُ ِصبْ َك حَ َسن َ ٌة تَ ُس ْؤ ُه ْم َوإ ِْن تُ ِصبْ َك
ُصيب ٌَة ي َُقولُوا َق ْد أ َ َ
خذْنَا أَمْ َرنَا ِم ْن َقبْ ُل َويَتَ َو َّلوْا و َُه ْم َف ِرحُ َ
م ِ
ون] املراد من الحس�نة والسيئة
يف اآلية ما تتعقبه الحروب ألهلها من حسنة النرص والغنيمة ومن سيئة القتل والهزيمة
بدليل قرينة سياق اآلية والنظر إىل ما قبلها وما بعدها.
ومعن�ى اآلي�ة أن هؤالء املنافقين واملرجفني وأصحاب القلوب املريضة يس�تاؤون إن
حصل الظفر للش�عب الـيَـمَ ـني عىل أعدائه من خالل االنتصارات التي يحققها الجيش
واللجان الشعبية املساندة له مع حصوله عىل الغنائم التي يخلفها العدو..
بينم�ا إذا ُه�زم الجيش أ َ ْو أُصي�ب أفراده بجراح�ات أ َ ْو تدمرت املن�ازل والبيوت تجد
ه�ؤالء املرجفني يقولون ق�د احرتزنا عن الرش وأصدرنا البيان وتول�وا وهم فرحون ُ
[ق ْل
َّص َ
ون ِبنَ�ا إ ِال إِحْ دَى ا ْلحُ ْس�نَيَينْ ِ َونَحْ ُن نَترَ َب ُ
َه� ْل تَ َرب ُ
اب ِم ْن
َّص ِب ُك� ْم أ َ ْن ي ُِصيبَ ُك ُم ال َّل� ُه ِبعَ ذَ ٍ
ِّص َ
َّصوا إِنَّا مَ عَ ُك ْم ُمترَ َب ُ
عِ نْدِهِ أ َ ْو ِبأَيْدِينَا فَترَ َب ُ
ون] ،إنكم أيها املرجفون ترتبصون بش�عبكم
وتنتظ�رون نهايتَه من خلال ما يتعرض له من هذا القصف غير أن تربصكم به إحدى
خصلتين ُك ُّل واحدة منهما خصلة حس�نى وهم�ا :انتصارهم عىل عدوه�م مع الغنيمة
والش�هادة يف س�بيل الله بينما الش�عب يرتبص بك�م أن يعذبكم [الله بع�ذاب من عنده]
يجريه عىل أيديهم..
هذه اآليات وإن كان نزولها يف عهد رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم إال أنها ليست
موقوف�ة على أولئك املرجفني بل هي تحك�ي عىل املرجفني يف ُك ّل زم�ان ومكان إىل قيام
الساعة ،فالقرآن الكريم عاملي ملا بقي من الزمن.
وه�ذه األصناف اآلنفة الذك�ر هي موجودة يف عرصنا الحارض كم�ا كانت موجودة يف
عرص رس�ول الله صىل الله عليه وآله وس�لم ،وهي التي تقوم حاليا ً بإثارة الفتن وإلقاء
االضط�راب بني أَبْـنَـاء الش�عب ونرش األكاذي�ب وتزييف الحقائق وفربك�ة الصور عرب
جميع وسائلها اإلعالمية املرئية واملسموعة واملكتوبة .ففي الوقت الذي يجب عىل أَبْـنَـاء
الشعب الـيَـمَ ـني أن يقفوا صفا ً واحدا ً يف مواجهة العدوان السعوأمريكي نجد املرجفني
يف ا ُملدن الـيَـمَ ـنية يقومون بنرش الطائفية ويس�تخدمون ُك ّل وس�ائل الكذب والتضليل
والتزيي�ف لقلب الحقائق ولجعل الش�عب الـيَـمَ ـني بأنه منتهٍ وتم تصفية معس�كراته
ولتضخيم االنتصارات(الوهمية) للعدوان الس�عودي ُك ّل فعلهم هذا كي يرعبوا ش�عبهم
ويزيلوا عنهم ثقتهم بالله تعاىل وكي يقلقوا سكينتهم ليس هذا فحسب بل وحتى يتقاتل
الش�عب بعض�ه بعضاً .فهؤالء املنافق�ون والذين يف قلوبهم م�رض واملرجفون يف جميع
ا ُملدن الـيَـمَ ـنية ،هم من يُسهل لألَعْ ـدَاء عىل رضب األهداف التي يريدونها ويساعدوهم
أَيْض�ا ً بتفكيك وحدة الصف الـيَـمَ ـني من الداخل ومن ثم تتس�هل املهمة للعدو يف غزوه
الربي ولكن هيهات لهم ذلك ،ومن فكر أن يحتل الـيَـمَ ـن فهو هالك.
وهن�ا نطالب اللجنة األمنية العليا أن تق�وم بواجبها بوقف هؤالء املنافقني والذين يف
قلوبهم م�رض واملرجفني عند حدهم واتخاذ العقوبات الرادعة لهم حس�ب ما تقتضيه
مصلحة البلد؛ ألن الذي يقومون به من ْ
إس َقـاط بلدهم بيد األَعْ ـدَاء يعترب خيانة عظمى
يعاقب عليها بنص القانون الـيَـمَ ـني كما جاء يف املادة ( )126من دس�تور الجمهورية
الـيَـمَ ـنية ،ناهيك عن الدستور اإللهي وقد ذكرنا اآليات سابقاً.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
هامش:
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إنهم ال
يفقهون؟
هناء الوزير
اسمعت لو ناديت حيا ً
َ
لقد
ولكن ال حياة ملن تنادي..
ال زالت الس�عودية ومن معها
ومَ ن وراءها ..يمارسون سياسة
التغابي واالس�تحمار ،متغافلني
عن الدماء واألشالء ،ويأتي البوق
الناطق (إس�ماعيل ولد الشيخ)
ليتكلم عن الحلول السياس�ية يف
ظل املب�ادرة الخليجي�ة املزمنة،
وكأن�ه ق�د أُصي�ب بع�دوى
الزهايم�ر ،متناس�يا ً أنّ�ا قمن�ا
بث�ورة نس�فت مبادرة أس�ياده
يف الخلي�ج ،وأن ثورتن�ا أنتج�ت
اتفاق (الس�لم والرشاكة) وأنها
مرجعيتنا م�ع مخرجات الحوار
الوطني املتفق عليها ،فلم يعد ملا
يسمى باملبادرة الخليجية وجود،
كما أن ما اس�تجد م�ن العدوان
الربب�ري الهمج�ي وما س�فكه
م�ن الدم�اء ،ونثره من األشلاء
يف كل بقع�ة م�ن بق�اع الوطن،
واستباحته كل الحرمات األرض
والعرض غيرّ مسار الحوار..
وم�ع كل ذل�ك لس�نا دع�اة
ح�رب ،وق�د قدمن�ا قبولن�ا بما
س�مي بالنقاط الس�بع التي تم
االتفاق عليها يف مسقط ،وقدمنا
تنازالت م�ن أجل حق�ن الدماء،
لكن (الع�دو الس�عوأمريكي) ال
يبحث عن حل ،وال يريد إي َ
ْـقـاف
الع�دوان ع�ن طري�ق التفاه�م.
يرتو م�ن الدماء
وكأن�ي به ل�م
ِ
املسفوكة ..ولم يشبع من لحوم
املظلومني.
ب�ل إن عدوانهم لن يتوقف إال
ب�رد حازم قاصم ،وه�ذا بالفعل
م�ا نب�ذل م�ن أجل�ه الرج�ال،
واألم�وال ،وم�ا يتفان�ى في�ه
األبطال يف مواقع الرشف.
العدوان لن يندح�ر إال بقطع
رأس األفع�ى ،وم�ن ث�م قط�ع
أياديه�ا وأذياله�ا املمت�دة يف
الداخل.
فالحذ ُر واليقظة من مكر هم
وغبائهم -يف آن واحد  -مطلوب،
فه�م نف�ر ال يفقه�ون فص�ل
الخطاب ،وال س�بيل إىل التفاهم
معهم إال بخشوم البنادق.

تعز ..هل تفتح للغزاة الخارجيين؟!
نجيب القرن
ُ
الجنوبي�ة ُ
ُ
وخ ُ
صوصا ً مدينة ع�دن تجو ُل
املحافظ�ات
وتص�و ُل فيها ق�وى العدوان الت�ي جلبها عملاء الداخل
لغ�رض تحقيق رشعية هادي ..لكن مل�اذا ال نرى تحقيق
ه�ذه الرشعية يف عدن ولحج وأبين إىل اليوم ..يا أهل تعز
يا من تتطلعون لوصول الغزاة وتس�تغيثون بهم ليل نهار
لتحريركم من املحتل بزعمكم؟!.
لم تكن أصالً مش�كلة تعز األساسية يف ادعاء وتصوير
وج�ود ش�بح (املحتل الف�اريس) ودخوله معس�كر األمن
املركزي! هذا العنوان الوهمي الطائفي والذي رفع الفتته
الكثير ُ
خ ُ
صوصا ً من املتمذهبني لم يك�ن هو الداء املزمن
لتعز .علة س�كان تع�ز والوطن أجمع يكمن يف اس�تمرار
الفس�اد االقتص�ادي ال�ذي خرجن�ا بثورة ش�بابية ضده
فأوصلنا لألسف منفذو مبادرة السعودية لجرعة ثورية!.
أَيْض�ا ً علة البلد يف اس�تمرار الخلل األمن�ي الذي م ّكن
التفجرييين التكفرييين الحتلال م�دن ومحافظ�ات
ومح�ارصة ألوي�ة و ُ
ُصــ�وال ً للعُ �ريض والس�بعني داخل
العاصمة.
ثم�ان وأربعين س�اعة فق�ط قضاه�ا ه�ادي خائفا ً
يرتق�ب أثناء وصوله ع�دن قبل فرتة مح�اوال ً إثبات بقاء
رشعيت�ه ،دخول�ه ع�دن كان�ت أش�به بعملي�ة تهري�ب
بضاعة منتهية الصالحي�ة أ َ ْو ممنوعات .بنفس الطريقة

أَيْضا ً هب�ط خالد بحاح كالضيف الغري�ب مع فارق املدة
الزمني�ة عن صاحبه ،حاول بحاح أثناء هذه الفرتة إثبات
وج�ود مس�مى حكومة مع بضع�ة وزراء
واس�تعراض قدرته عىل الظهور والتحرك
بش�كل طبيعي يف مس�احة ضئيل�ة لكنه
فشل فشلاً ذريعا ً ليصبح من غري املمكن
له أن يغادر حتى بهو الفندق!
عد ُم استقرار هادي وبحاح يثبت تماما ً
أن الغازي وبرغم تواجده وسيطرته هناك
إال أن�ه ال يمكن ل�ه تقديم حل�ول ناجعة
ملحافظة واح�دة ناهيك ع�ن دولة بكامل
ترابه�ا .دول عدة على رأس�ها اململكة ال
تستطيع الس�يطرة الحقيقية بمفهومها
العملي واملج�يء به�ادي وحكومة بحاح
لإلقامة وممارسة العمل واقعا.
إذن كي�ف س�يكون الوضع ل�و حاول
اآلن أح�د تلك املكونات املتعددة وغري املتفقة هناك التقدم
لتطبيق بعض صالحيات الحكومة؟
أعتقد أن مجرد املحاولة س�تخلف عمليات انقضاض
وم�آيس كبرية م�ن قبل األط�راف األ ُ ْ
خـ� َرى ،ول�ذا تبقى
األم�ور معلقة إىل أجَ ل غري مس�مَّ ى مع اس�تمرار حوادث
واختالالت أمنية ،فأية رشعية وأية تجربة تلك التي يحث
عىل اس�تقدامها مرتزقة تعز واألم�ر ماثل للعيان أمامهم

يف عدن؟
م�ا الذي يحيل بين أَبْـنَـ�اء الجنوب وبني االس�تقرار
والرفاهية ومالمس�ة الخدمات األساسية
َ
تحت كنف وحماي�ة الغازي الذي
أليس�وا
منحوه رشعي�ة الدمار واس�تباحة البلد؟
ُ
يعيقهم م�ن إعطائن�ا نموذجا ً
م�ا ال�ذي
مبهرا ً هناك برغ�م ُك ّل اإلمكانيات والدعم
الخليجي؟
الحقيق�ة أن الس�عودي واإلمَ ـا َرات�ي
ومرتزقته�م يعج�زون ع�ن تثبي�ت أه�م
مرتك�زات الدولة يف بضع محافظات قوام
س�كانها جَ ميع�ا ً أق�ل بكثير م�ن نصف
س�كان تع�ز وبرغ�م ذل�ك يصر عتاولة
املرتزقة املنتمون لتعز وبمساندة أتباعهم
املغ�رر به�م يرصون لألس�ف على امليض
لفت�ح الطري�ق وتمهيده�ا أم�ام املجرم
الحقيقي املس�لط عىل القرار السيادي لبلدنا منذ سنوات
طوال واملس�تبيح حالي�ا ً ُك ّل يشء أمامه .لألس�ف تناىس
وانقل�ب الكثري م�ن التعزيني عىل أعقابه�م ورفعوا صور
الس�فاح س�لمان دون خجل معتقدي�ن أن بإمكان هؤالء
الرعاع املجرمني من آل س�عود منح بلدن�ا األمن والرخاء
بارتكاب هذه املجازر اليومية املروعة.
أية عقول هذه التي تنتظر لعدوها التأريخي وجلاّدها

نظ�رة املنقذ واملخلص؟! ..من خ�وّل تلك الوجوه املعروفة
س�لفا ً بانتهازيتها واختالفها فيما بينها بأن تتكلم نيابة
ع�ن أكثر من ثالث�ة ماليني تع�زي وإلقائهم وس�ط هذه
املعادلة الحتمية املخزية؟.
وسائل خسيس�ة يتكئون عليها قادتهم نحو املجهول
وقتامة االس�تجداء والوقوف عىل بوابة «الش�حت» املهني
و ُ
ُصــ�وال ً لقدح زناد الح�رب يف محافظتنا الثقافية تحت
عنوان إخراج املحتل الفاريس!
ذرائع باهتة وسخيفة رددتها ألسنهم لتربير مواقفهم
الحاقدة انكشفت أخريا ً حقيقة معظمها وأدركها غالبية
أَبْـنَـاء شعبنا اليوم بوضوح ،لقد عرف غالبية أَبْـنَـاء تعز
من هم الغزاة الحقيقيون واملدمرون لثرواتنا واملحاولون،
بكل م�ا أوتوا من قوة ،إبقاءنا يف دائ�رة الوصاية امللعونة
وعدم التحرر منها نهائيا.
الحج�ة العقيم�ة ملرتزقة تع�ز والتي تمس�كوا بها إىل
الي�وم هي حج�ة وذريع�ة التخلص من املحت�ل الفاريس
الرافضي والت�ي ألجله�ا أجج�وا كثيرا ً ص�دور أتباعهم
وصبيانه�م معتقدي�ن أنه�م يف موق�ع املجاهد الس�اعي
لتحرير املحافظة من الغزاة الـيَـمَ ـنيني!
حج�ة س�خيفة ال يمكن له�ا أن تنطيل إال على العوام
واملتعصبني ..م�ع ذلك نحن عىل يقني بأنه س�يأتي اليوم
ال�ذي يكتش�ف الكثري م�ن املغرر بهم م�دى ضحالة هذه
الحجة.
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كان اإلم���ام زيد (عليه الس�ل�ام) يق���ول(( :البصيرة ،البصي���رة)) ،يقول في ذلك
الق���رن في مطلع القرن الثاني(( :البصيرة ،البصيرة)) يدعو أصحابه إلى أن يتحلوا
بالوع���ي ،أل���م ينهزم الكثير ممن خرجوا معه؟ ألم يتفرق���وا عنه؟ ألنهم كانوا ضعفاء
البصي���رة ،كانوا ضعفاء اإلميان ،كانوا قليلي الوعي ،أدى إلى أن يستش���هد قائدهم
العظي���م ،أدى إلى أن تس���تحكم دول���ة بني أمية من جديد .مثلم���ا عملوا باإلمام زيد
(عليه الس�ل�ام) أليس هذا الذي يحصل؟ عندما خرج اإلمام زيد خرج معه كثير من
الن���اس ،قالوا :كانت املرأة تلحق ابنها وتقول :ارج���ع ،ما ب ّ
ال أنت وحدك ،كم يا ناس
كثي���ر ،ليس���وا بحاجة إليك ،ارجع .وف���ي األخير رأى أنه لم يعد مع���ه إال عدد قليل،

من وسائل المنافقين
 - 1الكذب والتضليل

يحكي الله عن الفئة املنافقة املدسوسة يف
أوساط املؤمنني ويف واقع املسلمني أنهم طالب
فتنة ،طالب رش ،يعملون عمالً سيئا ً ويقومون
ب�دور تخريبي يف واقع األُمّ �ة بقوله تعاىل { َ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 َ
ار ُه َ
ون} طالب
ظهَ َر أمْ ُر ال َّلهِ و َُه ْم َك ِ
فتن�ة يف واق�ع املس�لمني من الداخ�ل ،يف واقع
املؤمنين ،يحاول�ون إثارة املش�اكل والنزاعات
والخالف�ات والعداوات ،ويحاول�ون أن يحولوا
الواقع بالنس�بة للمس�لمني واملؤمنني إىل واقع
مضط�رب مختل غير مس�تقيم{ .و ََق َّلبُ�وا ْ َل َك
األُمُ�و َر} يقلبون الحقائق ،يقلبونها رأس�ا ً عىل
عق�ب ،ويحاول�ون أن يشوش�وا على الواق�ع
بكل�ه ،يحاولون بنشر أكاذيبه�م ودعاياتهم
وإثارتهم للنزاعات والعداوات أن يقلبوا األمور
وأن يقلب�وا الحقائ�ق ،الكذب ص�دق والصدق
ك�ذب وهكذا ،والصواب خط�أ والخطأ صواب،
والتعاط�ي م�ع الواق�ع بكله بش�كل مقلوب،
لكن بكل فس�ادهم وتقليبهم لألمور وإثارتهم
للنزاعات وإثارتهم للمشاكل هم فاشلون ،هم
فاش�لون؛ لأِ َن الله يريد لدين�ه الظهور وألمره
الظهور وللحق الغلبة{ .حَ تَّى جَ اء ا ْلحَ قُّ َو َ
ظهَ َر
ار ُه َ
ون}
أَمْ ُر ال َّلهِ و َُه ْم َك ِ

 - 2الشائعات

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 نفوس�هم ،تشيع الش�ائعات التي ترعب
قلوبهم .ولذل�ك ولخطورة أعمالهم تحدث الله
عنه�م يف ُ
القــ� ْرآن الكريم أس�وأ مم�ا تحدث
عن اليه�ود ،والنصارى ،واملجوس ،والكافرين،
وإذا كانت جهنم لها س�بعة أب�واب ،ودركاتها
متفاوت�ة يف الش�دة ،ف�إن املنافقين يف ال�درك
األسفل من النار.

 - 3الدعايات

يكش�ف أس�لوب م�ن أس�اليب املنافقين،
املنافقون يشتغلون النفاق عمل ،النفاق عمل،
عمل تخريب�ي ،عمل تثبي�ط وتخذيل وارجاف
وخلخل�ة وتفري�ق وإفس�اد لذات البين ،عمل
يخ�دم أعداء اإلسلام ،ش�غل واس�ع ،ويعتمد
بالدرج�ة األوىل على الدعاي�ة وال�كالم ،يعتمد
العم�ل النفاق�ي بالدرج�ة األوىل وكأس�لوب
أس�ايس وبالدرج�ة األوىل على ال�كالم ،كالم
دعاي�ات ،مح�اوالت للتأثير ،دعاي�ة م�ن هنا
دعاية من هناك ،يوجهون دعاياتهم ويطلقون
أنواع دعاياتهم يف اتجاهات متعددة ،يحاول أن
يرجف عليك ،أن يخوّفك من أعداء اإلسلام ،أن
يه�وّل عليك العمل الجهادي ،يحاول من جانب
آخ�ر أن يش�ككك يف القي�ادة ،أن يش�ككك يف
القيادة التي تقودك يف طريق الحق عىل أساس
منهج الله س�بحانه وتعاىل ،فيوج�ه دعايات،
دعاي�ات له�دف التش�كيك علي�ك يف ق�رارات
ومواق�ف القيادة ،يطلق تش�كيكاته ودعاياته
التي تس�تهدف منهجك ويش�ككك يف قضيتك،
هكذا يحاولون بش�تى الوسائل معتمدين عىل
الدعاي�ات واالفتراءات واألكاذي�ب ،وال أكث�ر
أبدا ً من ك�ذب املنافقني؛ ألنه�م بالدرجة األوىل
يعتم�دون على الدعاي�ات ،والدعاي�ات الت�ي
يطلقونها تعتمد عىل األكاذيب ،دعايات ملفقة
ملفق�ة ،ثم يحاول�ون من خالله�ا التأثري عىل
التوج�ه الصحيح للمؤمنين ،التوجه اإليماني
الص�ادق املتح�رك يف س�بيل الله جه�ادا ً وبذال ً
وعط�اءً ،املتمس�ك باملوق�ف ال�ذي أرش�د إليه
الله س�بحانه وتع�اىل .ولهذا املنافق�ون عملوا
دعاي�ة ض�د علي (علي�ه السلام) :أن�ه إنما
خلفه يف النس�اء واألطفال ،أنه إنما اس�تثقله،
ك�ره خروجه معه .فلحق عيل (عليه السلام)
برس�ول الل�ه (صل�وات الل�ه عليه وعلى آله)
فق ّلده ذلك الوس�ام الذي أبكم املنافقني ،وكمم
أفواهه�م(( :أما ترىض أن تك�ون منى بمنزلة
هارون من موىس إال أن�ه ال نبي بعدي)) فعاد
علي (علي�ه السلام) إىل املدينة ورس�ول الله
(صل�وات الل�ه عليه وعلى آله) توج�ه لقيادة
الجيش إىل (تبوك).

 - 4االستهزاء والسخرية

م�ن أه�م ما ل�دى املنافقني ومن أس�وأ ما
لديهم هو أنهم يف نظرتهم إىل الدين ،يف نظرتهم
إىل الجهاد ،يف نظرتهم إىل املواقف التي يفرضها
اإلسلام دائما ً ينظرون إليها بنظرة االستهزاء
والس�خرية ،فهم دائما ً يهزؤون من املؤمنني يف
ُك ّل موقف يتحرك فيه املؤمنون اس�تجابة لله،
فيم�ا أمر به الل�ه ،فيما يريض الل�ه .املؤمنون
الصادقون يتحركون ويس�تجيبون لله ،أولئك
يهزؤون منهم ويسخرون منهم ويحتقرونهم،
ويعتبرون املوق�ف ال�ذي هو موق�ف إيماني،
إيمان�ي قائم عىل أس�اس االس�تجابة لله رب
العاملين يعتربون�ه موقف�ا ً س�خيفاً ،ويدع�و
للهزء والسخرية ،ويطلقون كلمات االستهزاء
والسخرية والتحقري وما إىل ذلك .هذه حالتهم،
ه�ذا واقعه�م ،ينظ�رون باحتقار واس�تهزاء
وسخرية ،حتى القضايا الكربى إذَا تحرك فيها
املؤمنون وهي قضايا كبيرة من صميم الدين
م�ن أساس�يات اإلسلام ،يك�ون موقفهم هم
السخرية واالستهزاء.

 - 5المساجد

ِي�ن َ
اتَّخ�ذُوا مَ ْس�جدا ً ضرِ َ ارا ً َو ُك ْف�را ً
{وَا َّلذ َ
َوتَ ْف ِريقا ً بَينْ َ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ني َوإ ِ ْر َ
صادا ً لِمَ ْن حَ ا َربَ ال َّل َه
س�و َل ُه ِم ْ
َو َر ُ
�ن َقبْ ُل} هذه الفئ�ة هي من أخطر
الفئ�ات ،م�ن أخطر فئ�ات النف�اق؛ ألنها فئة
تتستر بالدين والتدين والعبادة ،ثم تجعل من
املس�اجد شبكات صيد ،ش�بكة صيد الصطياد
املغفلني والتأثير عليهم ،وه�م يف زمننا كثري،
الحرك�ة الوهابية هي عىل هذا النهج عىل نهج
ِي�ن َ
مس�اجد الضرار{ ،وَا َّلذ َ
اتَّخذُوا مَ ْس�جداً}
البع�ض يمكن أن يش�تغل يف نفاقه ويف خداعه
من داخل املس�جد ،ويمكن أن يوظف املس�جد
ألداء دور يخ�دم في�ه أعداء اإلسلام مبارشة،
يمك�ن أن يفعل دور املس�جد يف االتجاه الغلط،
فيم�ا يضر باملس�لمني ،فيم�ا يضر بدينهم،
فيما يهيئهم لهيمن�ة أعدائهم ،وفيما يفرقهم
ِي�ن َ
ويرتت�ب عليه أرضار كبيرة{ .وَا َّلذ َ
اتَّخذُوا
مَ ْس�جدا ً ضرِ َ اراً} وه�ذا حص�ل حت�ى يف عرص
النب�ي (صل�وات الله علي�ه وعىل آل�ه) ،بعض
املنافقين بنوا مس�جدا ً وأرادوا به فيما يدعون
وفيما يخادعون الحسنى ،كذبا ً وزوراً ،والواقع
ً
أنه�م أرادوا ب�ه رضا ً وتفريقا ً وكف�را ً
وخدمة
ألعداء اإلسالم كما هو الحال يف واقعنا املعارص
{مَ ْسجدا ً ضرِ َ ارا ً َو ُك ْفراً} يمكن وهذا من أعجب
األم�ور ممك�ن للمس�جد أن يؤدي م�ن خالل
القائمين علي�ه من املضلين الذي�ن يختزنون
النفاق يف قلوبهم ،ويتسرتون بالتدين والعبادة
والعل�م ،يمكن أن ي�ؤدي دورا ً يع�زز يف نفوس
الن�اس حال�ة الكفر من جانبين ،من جانبني:
عىل املس�توى املعنوي وعىل املس�توى العميل.
عىل املس�توى املعنوي ،يع�زز يف نفوس الناس
حالة الكفر من خالل إفقادهم الثقة بوعد الله
وبنرص الله وبتأييد الله وبصدق الله فيما وعد،
إىل غري ذلك .أَيْـض�ا ً يف الواقع العميل من خالل
الرفض؛ لأِ َن من معاني الكفر الرفض ،الرفض
ألوامر الله سبحانه وتعاىل ،الرفض لتوجيهات
الله س�بحانه وتعاىل ،فريفضون توجيهات الله
وأوامره بالجهاد يف سبيله ،واإلنفاق يف سبيله،
واالعتصام بحبله ،واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،وكل ما له صلة بمسئوليتهم كمسلمني.
يمكن أن يؤدي املس�جد إذَا كان القائمون عليه
من ذوي الضلال الذي يختزنون يف نفوس�هم
النف�اق ه�ذا ال�دورَ { .و ُك ْف�را ً َوتَ ْف ِريق�ا ً بَْي�نْ َ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِي َ
ن} وتفريق�ا ً بني املؤمنين من جوانب
متعددة ،س�واء عىل مس�توى اقتط�اع البعض
حت�ى ال يذهبون ويجتمعون يف املس�اجد التي
هي مساجد هداية ومساجد تقوى وإيمان ،أ َ ْو
عىل مس�توى نرش الفرقة ،من خالل ما يطرح
يف الخط�ب م�ن زرع للكراهي�ة ض�د املؤمنني،
وعق�د ضد املؤمنني ،وأكاذيب ودعايات تش�وه
املؤمنين ،وتبعد الن�اس عن املؤمنين ،وتعزز
الفرق�ة والع�داوة بني أبن�اء األمة ،مع إنس�اء
الن�اس الع�داوة للع�دو الحقيق�ي ال�ذي يمثل
الخط�ورة الكبيرة على االسلام واملس�لمني،
فيؤدي ه�ذا الدور ،الدور يف تفريق األمة ،الدور
يف إنس�اء األُمّ ة عدوها الحقيقي الذي يجب أن
تتجه الجهود وتتظافر الجهود يف مواجهته ويف
دفع خطره وعدوانه.

( ددعلالاا

عملوا هذه مع احلس�ي�ن ،وعملوها مع مسلم بن عقيل ،عندما أرسله اإلمام احلسني
إلى الكوفة ،جت ّْمع معه كثير ،ثم راحوا على واحد واحد .وعملوها مع اإلمام زيد .ما
الذي حصل ألهل العراق عندما لم يقفوا ،ويقاتلوا مع اإلمام زيد فيقهرون عدوهم،
فتك���ون الغلبة لهم ،وتكون الدول���ة لهم ،ويكونون هم أعزاء ،أقوي���اء ،ال يظلمون ،وال
يضطه���دون أب���داً ،فما الذي حص���ل؟ ُك ّل واحد نصحته أمه ،أَ ْو جدت���ه ،أَ ْو أي واحد
من أقاربه ،أَ ْو عنده هو «هذه مش���اكل ما نريد مش���اكل» وذهب! استحكمت دولة بني
وظلموا جي ً
أمي���ةُ ،
ال بعد جي���لُ ،قتلوا ،و ُعذبوا ،وأُهينوا ،وحياة كلها ،كلها ،املوت عدة
مرات أشرف منها.

مفاهيم قرآنية

الصــــــــــــبـر
الصرب قضية نفس�ية وهو قوة إرادة ومعنوية
وعزم حت�ى تس�تطيع أن تتحمل تدريبات ش�اقة
ومعنويات مرتفعة وإيمانا ً بالقضية التي ستكون
مس�تعدا ً أن تتحمل أقىس وأشد يشء يف سبيل ذلك،
والصرب ليس كما يفرسه البعض بأنه تحمل وعناء
وش�دة تح�ت وطاءة الظل�م فهذا غير صحيح بل
الصبر يف مفهومه ُ
القــ ْرآني هو عمل وتحرك عىل
قضي�ة معين�ة ال تتحقق غايته�ا إال بتحرك وجهد
وتضحية وتحمل وهي رفع راية الدين واعالء كلمة
الل�ه ،فالصرب صبر عميل ويف واق�ع العمل لكن لن
تكون ل�ه قيمة إال إذَا كان يف س�بيل الله ،وهذا هو
الصبر العميل الذي تك�ون نتيجته أفض�ل وتكون
لصالح�ك وه�و يف نف�س الوقت عم�ل ال بديل عنه
والف�رق بني ال�ذي يصرب وه�و يرزح تح�ت وطأة
الظلم واملعاناة والجور أنه صرب ال ينتهي وال يكتب
له أجر بل يكون حرسات وندم ش�ديد يف الدنيا قبل
االخ�رة والصبر يف مق�ام العمل يف س�بيل الله هو
صرب له نهاية وينته�ي بك إىل الفالح «يَا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
ِين
َصا ِب ُروا َو َرا ِب ُ
اصبرِ ُوا و َ
آمَ نُ�وا ْ
ط�وا وَاتَّ ُقوا ال َّل َه َلعَ َّل ُك ْم
تُ ْفلِحُ َ
�ون» تجاوزت املرحلة الت�ي كنت تصرب فيها
وتخرج م�ن املوق�ف أ َ ْو املواجهة وتنته�ي بنتيجة
اس�مها الفالح وهو الصرب الوحي�د الذي له عواقب
حس�نة اما الذي�ن يصربون يف غري س�بيل الله فقد
حك�ى الله عنهم يف ُ
القــ ْرآن وهم يف جهنم بقوله «
اصبرِ ُوا أ َ ْو لاَ تَ ْ
اص َلو َْها َف ْ
ْ
صبرِ ُوا» ال قيمة لصربهم يف
ذلك العذاب بعد أن رفضوا الصرب والتحمل يف سبيل
الله هنا يف الدنيا.

عوامل الصبر

 الصرب له عالقة بالجانب اإليماني بالله «وعىلالل�ه فليت�وكل املؤمن�ون» «وم�ن يتوكل على الله
فهو حس�به» «إني توكلت عىل الل�ه ربي وربكم»،
فصدق التوكل عىل الله يس�اعد اإلنسان عىل الصرب
والتحم�ل ألن�ك واثق من نرص الله وم�ن وعده فلو
ذهب عامل ليش�تغل مع ش�خص وهو ليس واثقا ً
أنه س�يأخذ أجرته لكان ذلك يف عمله مؤثرا ً لكن لو
ذهب وهو راكن بأجرته فس�يكون عمل�ه ممتازاً؛
ألنه راكن.
 إذَا كان هناك تربية عىل عظمة الله ورضوانهوالخوف منه ومن اليوم االخر سيكون أي عمل فيه
صرب سهالً؛ لأِ َن فيه رضوان الله.

غايات الصبر في مرحلة
المواجهة

ل�و لم يكن من الصبر يف مواجهة أعداء الله اال
أن يك�ون الله معك لكف�ى «إن الله مع الصابرين»
ومعية الله تش�دك؛ لأِ َن تصرب وحتى ترتاح نفس�يا
طاملا والله معك لكن من رحمة الله أَيْـضا ً أن جعل
بش�ارات للصرب وان�ت يف مرحل�ة املواجهات فقال
تع�اىل «وبشر الصابري�ن» حيث يش�عر اإلنس�ان
ويلمس األعمال التي يف سبيل الله أن ما صربت فيه
تلم�س حالة اليسر مرتافقة ولذلك ق�ال تعاىل «إن
مع العرس يرسا ،إن مع اليرس يرسا».

 الصبر سبب للمدد من اهللتعالى

ق�ال تعاىل « بََل�ىَ إ ِن تَ ْ
صِب�رِ ُوا َوتَتَّ ُق�وا َويَأْتُو ُكم
مِّ �ن َفو ِْرهِ ْم َٰه�ذَا يُمْ ِد ْد ُك ْم َربُّ ُكم ِب َخمْ َس�ةِ آلاَ ٍ
ف مِّ َن
ا ْلمَ لاَ ِئكَ�ةِ  ...بلى إن تصبروا وتتق�وا ويأتوكم من
فوره�م ه�ذا يمددك�م ربك�م بخمس�ة آالف م�ن
املالئكة مس�ومِّ ني» خمس�ة االف م�ن املالئكة ولم
يقل خمس�ة االف حس�نة؛ لأِ َن هنا الغاية هي املدد
والدعم االلهي منه سبحانه.
 ال يرضكم كيدهم ش�يئا ً م�ن نتائج الصرب يفارض املعرك�ة واملواجه�ات أن الع�دو ال يس�تطيع
أن يرضكم ش�يئا ً وقرن الله ه�ذه النتيجة بالصرب
عندم�ا قال «وإن تصربوا وتتقوا ال يرضكم كيدهم
ش�يئاً» فعىل س�بيل املث�ال األمريكي�ون يصنعون
أس�لحة وتقنيات متط�ورة وال يري�دون أن يعرف
بذلك روسيا أ َ ْو الصني وكذلك العكس لكن بالنسبة
ُ
فالقــ ْرآن ق�دم لنا م�ا ال يمكن أن
لن�ا كمؤمنين
يقدم�ه أعداؤن�ا للن�اس ولجنودهم حت�ى لو كان
معهم جواسيس يعملون ويخدمونهم بكل وسعهم
فلن يستطيع العدو أن يرفع معنويات جنوده كما
يعم�ل ُ
القــ ْرآن مع املؤمنني حتى لو امتلكوا آليات
وصواري�خ وطائرات ودباب�ات وبارجات؛ لأِ َن الذي
سيش�غلها اإلنس�ان وإذا كان منه�ارا ً فلا فائ�دة
منه�ا ،وأيض�اً؛ لأِ َن الل�ه ليس معه�م وال ُ
القــ ْرآن
وال يمتلك�ون إيمانا ً والعكس فاملؤمنون الله معهم
ُ
والقــ� ْرآن معهم ويمتلكون إيمان�ا ً حقيقيا ً بالله
وهذه هي الق�وة الحقيقية التي لن يمتلكها العدو
مهما عمل وطوّر أسلحته ،ولذلك خسارة أن يكون
املؤمن�ون ضعف�اء يف املواجه�ة ومعه�م ُك ّل ه�ذه
األسلحة غري املوجودة نهائيا ً لدى العدو.

 سالح هام ومؤثر جد ًا علىالعدو

يف مي�دان املواجه�ة يعترب الصرب سلاحا ً مهما ً
وفعاال ً ج�دا ً ضد العدو ،فبقدر م�ا لديك من تحمل
وصبر يقابله هزيم�ة للعدو ،فنس�بة الصرب لدى
املؤمنني تقابله هبوط لدى العدو لو فكر أن يخلخل

الجبه�ة الداخلية بإغراءات أ َ ْو مرتبات أ َ ْو تهديدات،
حيث أنه يسعى يف حالة املواجهة وغريها إىل معرفة
طبيعة املجتمع فإذا س�مع جزعا ووهنا واس�تياء
س�تكون معنوياته مرتفعة فكأنك أعطيته سالحا
يتجرأ عليك ويطم�ع فيك اكثر وتزيده جراءة وقوة
وأملاً ،لكن عندما يس�مع عبارات الشرف والعزة
والصمود واالستبس�ال تضعف معنوياته وتفش�ل
مؤامرات�ه وتضي�ع مخططاته وينه�ار ،حتى عىل
مس�توى االرس قال تع�اىل «الصابرين والصابرات»
فلا بد من الصبر داخل االرسة عىل قت�ل ولدها أ َ ْو
خطف�ه أ َ ْو تدمري بيت أ َ ْو فق�دان أحد أبنائها فال بد
م�ن الظهور بصرب وع�زة ورشف ومعنويات كبرية
حت�ى ال يحصل وهن وخلل ينعك�س عىل أصحاب
امليدان فيحصل فشل يف املواجهة مع العدو.

عواقب ترك الصبر

 أن يخرس اإلنسان معية الله ألنه قال «إن اللهم�ع الصابري�ن» وإذا لم يك�ن املؤمن صاب�را ً فانه
فقد معية الله وبالتايل يوكل إىل نفس�ه «نس�وا الله
فنسيهم».
 الق�رارات الفاش�لة موقعه�ا عندم�ا يفتق�دالن�اس الصرب فاذا كان م�ن يف امليدان غري صابرين
ول�و كان القائد كيفما كان سيفش�لون كما عملوا
مع اإلمام عيل عليه السالم حتى قال فيهم (قاتلكم
الله ي�ا أهل العراق لقد أفدتم على رأيي بالخذالن)
واالم�ام عيل كان أعظم قائد لكنهم أفس�دوا رؤيته
بعدم صربهم وتخاذلهم وعدم اتباعهم وتسليمهم.
 ع�دم الصبر أام أعداء الله ي�ؤدي إىل التفريطالذي تك�ون عواقبه س�يئة عىل الناس فس�يلقون
العذاب والذل واملهانة والخس�ارة وكل أنواع العذاب
النفسي والجس�دي على أي�دي أع�داء الل�ه الذين
س�ينكلون به�م وب�دل أن يصربوا لفترة محدودة
س�يصربون يف املوقف الخطأ بصرب ال ينتهي وليس
م�ن وراءه إال غض�ب الل�ه ون�اره يف االخ�رة ولن�ا
عبرة يف بعض الش�عوب العربية الت�ي ترزح تحت
االحتالل كيف يئن�ون ويعانون دون فائدة فيما إذَا
تح�رك الناس وصبروا كحزب الله مثلاً نحد كيف
حق�ق نتائج عزة وكرامة وأنج�ز ما لم تنجزه دول
بأكملها.

رسالة مواطن إلى المقاتلين الشرفاء في الجبهات
ْ
َ
نفوس�كم وحياتكم فقابلكم بالرشاء بثم�ن الجنة ،أنتم صفوة أهل األرض
إخــوَان�ي املقاتل�ون ي�ا أرشف الناس وأزكى وأطهر الناس ،يا مَ ن بعتم لله
ّ
وفضلكم واختاركم ألن تكونوا
وتواجهون أرش أهل األرض ،أنتم ستغريون موازين الحياة وأنتم من سيرُ يس قيم الحق والعدل والخري وأنتم من اختصكم الله
يد الله الضاربة التي تكرس قرن الشيطان وتعيد لألمة عزتها ومجدها وكرامتها.
أنت�م م�ن يواجهك�م العالم بكل أس�لحته وطائراته ومخابراته وتقنياته ووس�ائله الدولية وبوارج�ه وإعالمه وكل ما يملك حتى من مؤسس�ات دولية
فكانوا ضعفاء أمامكم؛ ألنكم تملكون سالحا ً لن يستطيعوا الحصول عليه مهما كانت إمكانياتهم املتطورة ..أال وهو سالحُ اإليمان ووقوف الله بجانبكم،
فحطمتم املؤامرات وقهرتم األعداء وأحرجتم األصدقاء ،عندما نشاهد بأسكم وبطوالتكم وشدتكم ورجولتكم ترشئب أعناقنا إىل السماء وترتفع معنوياتنا
ونستمد منكم العزم والشدة والصرب يف مواصلة الجهاد معكم.
نقب�ل األرض الت�ي تمش�ون عليها واألي�ادي الطاهرة التي تقهر األعداء ونخضع بإجالل وإكبار النتصاراتكم وبأس�كم ونس�جد لله ش�كرا ً لتحقيقكم
االنتصار تلو االنتصار.
ً
ثقوا أن وراءكم ً
عظيمة ولديكم قيادة فريدة وتملكون سلاحا ً إيمانيا ً ومنهجا ً إلهياً ،ويقف معكم ش�عب شهد له الرسول األعظم صلوات الله عليه
أمة
وآل�ه باإليمان والحكمة ،وأنتم صفوته وخريته وأعالمه فواصلوا جهادكم وتصديكم لقرن الش�يطان فبأيديكم مس�تقبل األُمّ �ة وبكم ينترص دين الله ،فال
تنازعوا وال تفشلوا وتذهب ريحكم وأنتم األعلون بإذن الله.
يشفي الله عىل أيديكم قلوبَ قوم مؤمنني ،فأنتم رسالة الشهداء
وإنا والله بأنفسنا ودمائنا وأوالدنا وأموالنا وكل ما نملك معكم ولن نتخىل عنكم حتى
َ
وأمل املظلومني ووسيلة املحرومني وعزم وصرب اليتامى املقهورين.

( ددعلالاا
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أنا «وطني»
عبدالقوي محب الدين
أن��ا «وط��ن��ي»  ،وب��ي وح��دي أباهي
قـوامـيس التـمـوطـن والتـمـاهي
َ

�رت ق����رو َن ال��ـ
أن���ا «الء» ال��ت��ي ك��س� ْ
ـ��غ��ـ��زاة  ..أن���ا األوام���ـ���ر وال��ن��واه��ي

أن��ا ل��ي� ُل ال��غ��ـ��زاة  ..فقـل :أطلّـوا
��ددت شمسي «للدواهي»
فقد أع� ُ

أن��ا وطـنـي ال��ـ��ذي ُمــذ الح فج ٌر
ـت بـي  ،وبالدنيا جـبـاهـي
أطـلّ ْ

أن��ا ا ُ
خل �ل ْ � ُد املـؤكسد فـي املعاني
فهـبـوا للـتـفـاعـل فـي مـيـاهـي

وق��ـ��ل ل��ل��ـ��ق��ـ��ادم��ات :دن���ا ص��ـ��ب��ـ��ا ٌح
ي��ـ��م��ـ��ان��ـ� ٌّ�ي  ،ك���ـ���ق���ـ���رآن اإلل���ـ���هِ

أن��ـ��ا  ،و»أن����ا» ضـمـيـ ٌر  ،شكلتني
فـعـالي قبـل تنطـق ب��ي شفـاهي

أن���ا «ال��ي��م��ن��ي» ..خ��ـ��ارط��ـ� ُة املنايا
��ف» ل��ل��م� ِ
دل��ي � ُل «احلِ ���لْ� ِ
�وت املتاهي

رب
ف��ـ��ق��ـ��ول��ي ل��ل��س��ن��ا  :س��ب��ـ��ح��ـ��ان ٍّ
ِ
���ي»
«ه
أن���ا
أن���ا أض���ـ���واءُ جنتـه ،
ْ

وإن عدتم
عدنا!!!

صمودٌ
سرمدي

اإلنسان والسلوك
كإدراك ديكاليكي

أحالم شرف الدين

فوزية عبد الوهاب الشهاري

زياد السالمي

ما الغريب يف ذلك االس�تغراب وتلك الدهش�ة املرس�ومة عىل
وجوه العالم حني بدأ اليمن بالرد عىل املعتدي والتصدي ببسالة
للعدوان الغاش�م املس�تبد ول َم تقوم الدنيا وال تقعد حني يطلق
الجي�ش اليمن�ي الصامد صاروخا أي�ا كان نوعه ول�م كل ذلك
التباكي والويالت واآلهات املزف�ورة تجاه قتالهم وال غرو فهم
عىل علم بأنهم حطب جهنم.
حني خضتم حربا رضوس�ا ضد اليمن نس�يتم بل تناس�يتم
سلس�لة م�ن التاريخ وأحقاب�ا زمني�ة مهم�ة ال يتجاهلها إال
جاه�ل أو مغرور كما أن الجهل بالله وعدم الثقة به أدخلكم يف
مستنقع الغرور والغطرسة الذي دخلتموه عنوة!!!!!!!!!!!
س�وف تس�حب جميع القوات جيوش�ها املحتلة وس�توقف
الدول العظمى دعمها اللوجستي والعسكري ال سيما الشيطان
األكبر والعدو األول لألمة اإلسلامية والفطرة اإلنس�انية التي
تلف�ظ الظلم وتنش�د الحرية والكرام�ة ش�ئتم أم أبيتم فهكذا
درس�نا املس�تقبل وهك�ذا برشن�ا أجدادنا بالنصر املدون عىل
الورق الناطق بالحق.
لم تكونوا آل س�عود س�وى س�بب لتوحيد اليمن دون قصد
وعجل�ة نحو التق�دم ولفظ كل مس�ميات التط�رف واإلرهاب
الذي تجذر عرب العمالء والخونة لس�نوات سالفة مرت وأذهلتنا
الحروب والنزاعات عن االستعداد لها لوال املسرية القرآنية التي
أيقظتنا من سبات عميق!!!
علينا االهتمام بملزمة الس�يد حسني الحوثي «خطر دخول
أمري�كا اليم�ن» ع�ام 2002م قبل أكث�ر من اثني عشر عاما
لكأنه�ا كتبت الي�وم مرتجمة األح�داث الراهن�ة فاضحة نوايا
اآلخر ومقاصده وأهدافه التي تالها تحت طاولة التنمية ورفع
االقتصاد والتقدم وغريها من املسميات الكاذبة.
إننا قادرون اليوم وبش�جاعة عىل بناء دول�ة مدنية جديدة
ذات قيادة مس�تقلة ال تخىش سوى الله – عز وجل – وال تنهج
غري القرآن دستورا لها ومنهجا وقانونا قويما.
ونحن إذ نش�هد هذه االنتص�ارات املتوالية وإن راحت أرواح
طاهرة وارتفع ش�هداء كرام فهذه طبيع�ة الحروب وما يهمنا
هو الدفاع عن الحياة الكريمة فقد يكون موت شخص ما حياة
أم�ة فريض الله ع�ن الش�هداء والجرحى واملرابطين ونحن إذ
نش�هد كذلك كل ذلك الذهول العاملي تج�اه هذا الصمود الجبار
من دولة بسيطة تس�تهني بها األمم املستكربة؛ نحن عىل أهبة
االستعداد الس�تقبال الخيارات االسرتاتيجية برحابة صدر ثقة
من�ا يف القي�ادة الحكيمة التي أع�ادت لليمن كرامت�ه وعنوانه
ولقن�ت العدو أقوى الدروس يف معرك�ة ال ينترص فيها املعتدي
بل يزهق بأطرافها الباطل أمام مرأى ومسمع العالم أجمع!!!

جرحي نازف ال يندمل ،آالم تمزق أوصايل،
وأشلائي مبعث�رة ،ح�زن يغم�ر ذات�ي ،دمع
حبي�س مقلت�ي ،وآهات�ي حرى ،وج�ع اذاب
مهجت�ي ،والجمي�ع م�ن حويل يعلم�ون حايل
ومآيل ،ه�م يتجاهل�ون كل أحزاني ،قد غضوا
الط�رف ومض�وا كأن األم�ر ال يعنيه�م ،رغم
أنه�م طاملا قالوا ون�ادوا وادعوا أن كل مصاب
ب�ي يؤملهم ،وأنهم ال يرتك�ون املظلوم ابدا ،ما
وجدت له�م صدقا ،بل البع�ض منهم أضحى
للعدو يدا أشد بطش�ا وفتكا ،يقتلني! وأنا من
كنت له س�ندا ودرعا! مات�ت الكرامة والنخوة
فيهم ،ظننت الدم الذي يرسي يف كياني فيهم،
حاشا وكال  ،فدمي حر عربي أبي ،وهم عمالة
مأجورة ولعنة صهيونية.
وأولئ�ك م�ن ب�آالف املس�ميات ق�د تغنوا
كذب�ا وزورا ،قال�وا أنهم أرب�اب الحقوق وأن
اإلنس�انية لهم وبهم تتغن�ى ،وأن منظماتهم
مطم�ع كل منك�وب ،وأنهم س�يأخذون بيدي
وس�يوقفون ع�دوي ،وس�يداوون جراح�ي،
رصخت عدوي واضح للعيان طغيانا وجرما،
ما س�معت س�وى رجع صوتي ي�زداد نحيبا
وأملاً ،ومن يزعمون محبتي يف وقت شدتي ،ما
وجدتهم ولن أجدهم ،هم كعدوي الرجيم الذي
أثخن جس�دي الن�ازف طعنا ،وأح�ال نهاري
ولييل بؤس�ا ،ففي كل طرفة عني دم يس�كب،
وجماج�م عىل م�د البصر ،وتاريخ�ي املجيد
وح�ارضي اس�تحال أطالال ،قتل ابتس�اماتي
وداس على زهرات�ي م�ا ظ�ن أن الش�ذى قد
أحيا أخرى أكثر عنفوانا وزهوا ،وإن جس�دي
الن�ازف ازداد صالبة وق�وة لينبت من الصخر
عزما ،ليصنع من الحزن فجرا ،وأنني لوحدي
دون العال�م أجم�ع رغ�م القت�ل والتنكي�ل
والتدمري ،س�أنفض كل ألم ح� ّل بي ،وباتكايل
عىل الله املتعال ،وثقتي بنرصه ،وبقوة بأيس،
سأجمع أشالئي وأكفاني وأحيلها نريان سعري
تحرق أعدائي وتصليهم س�قرا ،وسيعلو هام
أجيايل فوق الس�حاب كنقم وعطان ش�موخا
وفخ�راَ ،
وس�نُعلم الكون أن اليم�ن منترص و
محال أبدا ً أن يذل أو أن يخضع.

ليس لدي ما أخرسه طاملا لم أعد أملك ما سأقول.
ربم�ا هذه هي الكلمة األخرية التي رصح بها س�قراط  ،فيم�ا لم تكن هذه النهاية
الت�ي نأملها ألنفس�نا يف ظ�ل ديكاليكي�ة اإلدراك  ،أي بالرضورة التي ق�د تثبت توالد
الوقائ�ع يف فرضيتين تكمل إحداهما األخ�رى  ،فالتباين يثبت وج�ود يشء آخر ربما
قد يكون الوس�يط كمحور الديكاليكية متنامية التوجه  ،كما قد يشير الرش إىل الخري
حينما يسكن وعاءه كإنسان أو كمادة .
فلك�ي ندرك الفرضي�ة التي حددها ذلك املتناول يفترض إدراك الفرضية املناوئة،
إذا فالديكاليكي�ة ه�ي اكتمال األش�ياء كانتصاف أو وس�طية الشيء بني نقيضني ال
نس�تطيع إداركهما يف اليشء إال معا  ،كما ال نس�تطيع إدراك اكتماله إال بالديكاليكية
 ،هنالك يأتي الس�ؤال يف حالة العدم والوجود ماذا نس�مي ديكاليكيا الوس�يط ؟  ،هل
وجود أم عدم هل خري أم رش هل سلبي أم إيجابي  ،إن لم تكن ماهية اإلدراك تكمن يف
الس�لوك  ،وإنما تكمن يف اليشء  ،وهل من املمكن تمييز اإلنسان عن غريه من األشياء
كحي�ز مادي  ..أم أنه املدرك املعني كوس�يط وحيد دون س�واه باعتباره العبد الحاكم
 - ..م�ع افتراض صحة هذه الفرضية  -هل يدرك اإلنس�ان كحي�ز وجودي يقف بني
نقيضني ما يعني تمييزه عن اآلخر  ..أم أن اإلنسان يسري 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 املناسب الس�وي أو غري السوي ؛ هنالك كيف يمكن
اإلدراك حتى يمكن الحكم عىل ذلك العمل من الخارج أو عرب الخيال املتعايل الديكارتي
إذا ل�م يكن عرب الس�لوك املح�دد ال الكالني�ة والرغبة ،ال الش�عور الداخلي ؛ ولم يقم
اإلنس�ان بإظهاره  ..بافرتاض اإلنس�ان وعاء لتوجهني ووسيط بينهما يتم ديكاليكيا
إدراكهما عرب السلوك الظاهر فإذا كان أعمق إىل جهة فبقدر االتجاه إىل تلك الجهة قد
يك�ون االتجاه إىل الجهة األخرى  ..ومن إدراك مناوئ أن من يعرب عن الس�لوك بالقول
ناتج عكيس عن عدم القيام بما يقول فعالً .
وكون كالنية املدرك بفتح الراء باس�تثناء املبادئ والقيم الشبيهة بالعدم والحاالت
املتشابه محل اإلدراك  ..كحكم مسبق مبني عىل فهم مسبق ؛ كون الكالنية من الصعب
تطبيقه�ا الختالف الفعل والقول يحتم تناول امل�درك من منظور تجريبي ال أمبريي ..
هذا إذا لم نسلم بفرضية أن كل إدراك نسبي ولم نستبعد الالهوتية للمسميات ..
وبالعودة إىل الس�لوك اإلنساني كمحور أو كوسيط إلدراكية متنامية فإن ما يمكن
وصفه بالصواب القول بعدم تمييز أو تفضيل اإلنسان كشخص عن إنسان آخر مهما
كان املبرر وإنم�ا فعل عن فعل أو س�لوك عن س�لوك أو موقف عن موق�ف لإلجادة ؛
كذل�ك تخطئة وذم الفعل ع�ن الفعل بمقدار الخطأ أو اإلخف�اق الناتج عن إرادة حرة
لل�ذات املكلف�ة ؛ ما يلزم نفي ألوهية اإلنس�ان ونفي ش�يطانيته أيض�ا ً ؛ بالتايل كرس
تصنيم البرشي يف حالة استحالة تأهيله أو تطويعه وإعادته إىل الذات اإلنسانية سوية
السلوك املتساوية الحرة ؛ من منطلق أن الفعل الذي يعد قيدا يقيد الفاعل عن اإلفصاح
ب�ه ت�ذوي معه حريته التي هي عدم الخوف أو الحرج من ذلك الفعل أو إمكانية تفلت
اإلرادة منه حال إدراك نس�بيته واالعرتاف به وإن اقتىض العقاب ؛ كمعادل اس�تحقاق
اإلنسان التكليف عن من سواه ؛ فضالً عن كونه معطى يربهن أن معرفة الخطأ إشارة
مرور إىل طريق اإلرادة الحرة واالعرتاف به إثبات وطريق اإلنسان الحر .

ال تقتليني مرتين
وائل القويسني*
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َم ْق ُطوع اليَديْن
وَلْتَجْ َعلِيهَا َم َرّةً
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أ ِ
َفحُ ْز ُنكِ لَ ْن ُي ِفي ْد
َ
َفأ َ َنا َّ
الش ِهي ُد إ ِ َذا بَكيْتِ

وَّلى ُ
زمان
الجاهلية
ضيف اهلل الدريب
()1
ْ
الجاهلية.
ولىَّ زما ُن
ُ
القرآن
وثقافة
ِ
رش ُق يف الربيةْ.
تُ ِ
أصنا ُم أمريكا
ْ
تهاوت
تحت أقدا ِم الرعيةْ.
َ
فاجم ْع حشو َدكَ
أيها الغازي
فلن تلقى
ْ
املنية.
كأس
سوى ِ
ْ
اقصف
ودمّ ْر
أيها الشيطا ُن
واستكم ْل
فصو َل املرسحيةْ.
ْ
وابحث لعُ هْ ِر َك
عن قضيةْ.
وامأل رصي َد َك
ْ
بالخطية.
لرتى ثما َر العنجهيةْ.
َ
فألنت يف ساح الوغى
أنت الضحيةْ.
َ
()2
َ
الحرمني
خائن
يا
ِ
ْ
ضيَّعْ َ
الهوية.
ت
وظه ْر َ
ت عبدًا لليهو ِد
ً
ولعبة
ْ
الشقية.
يف كف أمريكا
أتري ُد نرصًا
ْ
األجنبية ؟!
بالحشو ِد
َ
الشعوب
إغراق
أتري ُد
ِ
ْ
بالطائفية ؟!
وقت َلها
ْ
الدنية.
هيهات أن نرىض
ُ
ْ
سئمت
فاألرض قد
ْ
املذهبية.
دُعا َة
والناس قد ملوا
ْ
البغية.
فتاواك
يَمَ ُن البطولةِ
ْ
سبتمربية.
ثور ٌة
ٌ
وكرامة
ْ
ْ
التحية.
رفعت ملوطنِها
ورضاو ٌة
ْ
ْ
البندقية.
عشقت زنا َد
ٌ
وحقيقة
ْ
ْ
الخفية.
كشفت أيادي َك
ْ
الحيدرية.
فهنا األسو ُد
ْ
ُ
القوية.
اإلرادات
وهنا
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ال أ ُ ِري ُد لِ ُكحْ لِهَا أ َ ْن يُسْ تَبَاحَ
ْس يِل –لأِ َ ُذو َد َع ْن َعيْنَيْكِ يَا ِق ِّديسَ تِي-
وَلَي َ
ُع ْم ٌر جَ دِيدْ
ال َت ْف َز ِعي إ ِ ْن َم َّز ُقوا جَ سَ دِي
وَال َتتَسَ اء يَِل
َ
َ
إ ِ ْن َك َ
صنِي عَذابًا أ ْو َي ِزي ْد
ان ُينْ ِق ُ
ُ
َ
ً
وَلْتَ ْمنَ ِحينِي سَ اعَة أ ْخرَى ُقبَيْل رجُ و ِع ِه ْم
وَلْتَحْ ضنِي رَأ ْ يِس َقلِيل
َقب َْل أ َ ْن يَل ْ َقى َي ِزي ْد
!!!
* شاعر مصري  -لندن
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«عاصفة من الضحك» على
«عاصفة طويل العمر»!!

( ددعلالاا

متابعات فلسطينية

حصاد نوفمبر الماضي 60 :عملية طعن و 34إطالق نار و 3دهس
أب�رزت دراس�ة إحصائية أعده�ا مركز القدس
لدراسات الش�أن الصهيوني والفلسطيني ،مجمل
العمليات واملحاوالت التي حدثت منذ ترشين األول
املايض يف انتفاضة القدس.
وأحص�ت الدراس�ة 37 ،حادث إطلاق نار كان
أهمه�ا  4عمليات بحس�ب النتائ�ج ،باإلضافة إىل
 60عملي�ة طعن نفذ منها  37وزع�م بإحباط 23
عملية ،باإلضافة إىل  3عمليات دهس.
وأس�فرت هذه العملي�ات مجتمعة ع�ن مقتل
 11صهيوني�ا ً وإصاب�ة  257آخري�ن ،كم�ا قت�ل
صهيوني�ان بنيران رشط�ة الع�دو ،باإلضافة إىل
أرتريي ،كما يضاف للع�دد اإلجمايل إصابات جراء
الحجارة والزجاجات الحارقة.
وأوضح املركز أن مدينة القدس ،كانت العمليات
الت�ي نفذت فيها ه�ي األقوى من حيث الخس�ائر
الصهيونية فيما تقدمت الخليل يف عمليات الطعن
من حيث العدد.

نبيل لطيف *
تمخض الجبل فولد فأراً ،فبعد سبعة أشهر من “عاصفة الحزم”
الس�عودية ضد الش�عب اليمني ،ل�م يجد التحال�ف الطويل العريض
ال�ذي يقوده طويل العمر “س�لمان الحزم” وابن�ه محمد وابن أخيه
نايف ،س�وى االس�تعانة بمرتزقة كولومبيني ،لهم س�وابق يف تجارة
الكوكائين ،للقت�ال يف صفوف جي�وش التحالف الس�عودي ،العربي
اإلسلامي ،إلعادة الرئيس اليمني املس�تقيل واله�ارب دوما ً عبدربه
منصور هادي إىل اليمن.
يبدو أن “النكسة” التي مني بها الوضع العربي هذه األَيَّام ،يف ظل
اختط�اف القرار العربي ،م�ن قبل املحميات األمريكي�ة والربيطانية
يف املنطق�ة ،كالس�عودية وقطر واإلم�ارات ،مرتش�حة إىل أن تتحول
إىل “كارث�ة” ،بكل ما للكلم�ة من معنى ،لو لم يت�م “تحرير” القرار
العربي ،من مختطفيه واعادته إىل اصحابه.
ُ
املنطق الحاكم على املحميات األمريكي�ة والربيطانية يف
مل�ا كان
منطقتنا ،منطقا ً قبَليا ً وبدوياً ،فال نقاش فيما يتخذه ش�يخ القبيلة
من قرارات ،وعىل أبناء القبيلة السمع والطاعة ،حتى لو خرجت هذه
القرارات عن ُك ّل ما مألوف ،ما دام الشيخ بيده “رزق” أفراد القبيلة.
من ه�ذه القرارات الش�اذة والغريب�ة ،يمكن االش�ارة إىل االجراء
الش�جاع! والحكيم! الذي اتخذه “الحليف العربي االسالمي القوي”!!
يف التحال�ف الس�عودي إلعادة عبدربه منصور ه�ادي إىل عدن وليس
صنع�اء ،وه�و دولة اإلم�ارات العربي�ة ،الت�ي تعترب م�ن املحميات
الخليجية املش�اركة يف اختط�اف القرار العربي يف ه�ذا الزمن النكد،
بعد تنس�يق وتفاهم مع الش�قيقة الكربى ،مملكة ال س�عود ،حيث
اس�تأجرت اإلمارات ،وفقا مل�ا ذكرته صحيفة “تايم�ز” الربيطانية،
 2000مرت�زق من كولومبي�ا وقامت بنرشه�م يف الخطوط األمامية
يف القت�ال يف اليمن ،تحت راية “خادم الحرمني طويل العمر س�لمان
الحزم” ضد الشعب اليمني.
يبدو أن اس�تئجار اإلم�ارات ملرتزقة كولومبيني ،ج�اء للدفاع عن
الجن�ود اإلماراتيين!! ولي�س عن ع�دن ،خاصة بعد الهجم�ات التي
تعرض لها الجنود اإلماراتيون عىل يد أبناء اليمن ،وأسفرت عن مقتل
العشرات منهم وم�ن بينهم االبن األكرب لحاكم امارة دبي راش�د بن
محمد بن راش�د آل مكتوم ،يف منطقة صافر جنوبي محافظة مأرب
والتي تعرضت يف الرابع من الش�هر الجاري إىل قصف صاروخي قتل
فيه أكثر من  45جنديا ً إماراتياً.
إن اس�تعانة جي�وش درع الجزي�رة باإلضافة إىل جي�وش األردن
والس�ودان واملغرب ومرص وباكس�تان ،باملرتزقة من كولومبيا ،وإن
كان ُك ّل من يش�ارك السعودية يف عدوانها الظالم ضد الشعب اليمني
ه�و مرت�زق بامتياز وإن برر فعلت�ه بدوافع قومي�ة وطائفية ،يبني
مدى الورطة التي وقع فيها “سلمان الحزم” وشيوخ اإلمارات ،الذي
أرادوا أن يلعب�وا ولو مل�رة واحدة لعبة الكبار ،ف�اذا بهم يتحولون إىل
أضحوكة حتى للصغار.
إن االس�تعانة باملرتزقة من قبل التحالف الس�عودي ،هو اعرتاف
غير مع َلن بالهزيمة العس�كرية يف اليم�ن ،وفضيحة كربى لألنظمة
الخليجي�ة الرجعي�ة ،الت�ي أس�اءت إىل م�ايض وحارض ومس�تقبل
الش�عوب العربي�ة ،فه�ذه األنظم�ة وعىل رأس�ها الس�عودية وقطر
واإلم�ارات ،كان�ت تعتق�د أن بإمكانه�ا أن تمأل فراغ ال�دول العربية
املؤث�رة ،فاذا به�ا مجتمعة ،باإلضاف�ة إىل تجنيدها عشرات اآلالف
من املرتزق�ة والعصابات التكفريية وعىل رأس�ها “داعش” الوهابية
وَ“القاعدة” الوهابية ،عاجزة عن فرض شخصية هزيلة عميلة مثل
املدعو عبدربه منصور هادي ،عىل الشعب اليمني األبي.
أخيرا ً نس�أل :كي�ف يمكن أن ي�رىض املدع�و منصور ه�ادي أن
يع�ود إىل بالده عىل أكتاف مرتزقة كولومبيني ،اس�تأجرتهم اإلمارات
والسعودية لتنفيذ مهمة “تثبيت رشعيته”؟! ،ترى هل يرىض الشعب
اليمن�ي برئيس تفرض�ه عليه عصابات من املرتزق�ة الكولومبيني؟،
ت�رى كيف س�يربر ”س�لمان الحزم” وش�يوخ اإلمارات ،لش�عوبهم
فضيح�ة االس�تعانة باملرتزق�ة ،يف عدوانه�م على الش�عب اليمني،
ال�ذي أذلهم وم�رغ أنوفهم بالتراب؟ ،أال يثري تواجد ه�ؤالء املرتزقة
الكولومبيين ،ضمن تحال�ف “طويل العمر س�لمان”“ ،عاصفة من
الضحك” عىل “عاصفة الحزم”؟.

* شفقنا العربي

«العفو الدولية» :إعدامات ميدانية تنفذها «إسرائيل» بحق الفلسطينيين
طالب�ت «منظم�ة العف�و الدولي�ة» يف بيان
ٍ
خطوات
صحفي« ،السلطات اإلرسائيلية باتخاذ
فورية من ش�أنها ،أن توف�ر الحماية للمدنيني
الفلس�طينيني م�ن اعت�داءات املس�توطنني
اإلرسائيليني يف الضف�ة الغربية املحتلة ،وتكفل

الكنيست ي ّقر :عقوبة راشقي الحجارة تصل لـ 20سنة سجن!!
ص�ادق الكنيس�ت «اإلرسائييل»،
عىل مشروع قانون يقضي بوضع
ح� ّد أدنى لعقوبة «ملق�ي الحجارة»
بالسجن  3أعوام.
وقال�ت اإلذاع�ة «اإلرسائيلي�ة»
العام�ة (رس�مية) ،صب�اح الثالثاء،
«ص�ادق الكنيس�ت «اإلرسائيلي»،
أم�س ،بأغلبية  51صوتاً ،ومعارضة
( 17ع�دد أعضاء الكنيس�ت ،)120
على مرشوع قان�ون يقيض ،بوضع
حد أدنى لعقوب�ة إلقاء الحجارة ،بـ
 3سنوات سجن».
ويتيح املجال لسحب مخصصات
اجتماعية من ذوي الطفل الذي أدين
برش�ق الحج�ارة ،ويف�رض غرامة
مالية على ذوي الطفل املدان بقيمة
 10آالف شيكل.
يُذك�ر أن تعديل قانون العقوبات،
ال�ذي صادق�ت علي�ه الكنيس�ت،
الصي�ف امل�ايض ،يقس�م مخالف�ة
الرشق بالحجارة إىل درجتني :الدرجة
األس�اس وعقوبته�ا  10س�نوات
س�جن ،وبموجبه�ا يمن�ع رش�ق
الحج�ارة أ َ ْو أي غ�رض آخ�ر باتجاه
وسيلة نقل متحركة ،بطريقة يمكن
أن تشكل خطرا ً عىل سالمة املسافر.
والدرج�ة الخطيرة والت�ي تصل

إنتقادات داخلیة ضد السيسي :آداؤك تحت الصفر!
 متابعات:وص�ل الرئی�س املصری
عبدالفت�اح الس�ييس إىل س�دة
الحک�م ع�ن طری�ق انقلاب
عس�کري مدعوم�ة م�ن قب�ل
اململک�ة الس�عودية .واآلن يمر
حوايل س�نتین علی رئاس�ته يف
أرض فرعون لکن االنتقادات ما
زال مستمرة ضده.
وعل�ی ه�ذا الصعي�د وصف
االعالم�ي املصري جاب�ر
القرموط�ي آداء الس�ييس بأنه
“صفر وتحت الصفر کمان”.
يذک�ر أن ج�اءت ترصح�ات القرموط�ي
ه�ذه ،ردا ً على االنتق�ادات الت�ي وجهه�ا

إج�راء تحقي�ق يف جمي�ع الهجم�ات ال س�يما
االعتداء الذي أس�فر عن مقتل يافع فلسطيني
يف الخليل عىل ي ِد إرسائييل بتأريخ  17أكتوبر».
وج�اء يف البيان« :إن منظم�ة العفو الدولية
توصل�ت إىل أدل�ة تثب�ت أن بع�ض ح�وادث

مقتل فلس�طينيني على أيدي عن�ارص القوات
اإلرسائيلي�ة يف الخلي�ل كان�ت عب�ارة ع�ن
عمليات إعدام ميداني ،علاوة عىل مقتل أربعة
فلس�طينيني آخري�ن يف الخلي�ل عىل أي�دي تلك
القوات منذ صبيحة يوم الثالثاء املايض».

الس�یيس ،لالعلام املصريّ  ،خلال كلمت�ه
بالندوة التثقيفية للقوات املسلحة.
وق�ال القرموط�ي” :انتقادك
لبع�ض اإلعالميني ه�ذا حقك..
لكن عندنا رئيس أداوه صفر بل
تحت الصفر”.
ويُذك�ر أيضا ً أن “الس�ييس”
تح�دث بلهج�ة غض�ب ،ع�ن
اإلعلام املصري وأذرع�ه
اإلعالمي�ة ،وذلك بعد ترصيحات
اإلعالم�ي خال�د أب�و بك�ر ،عن
لقاء الس�ييس بمس�ئول رشكة
سمينس ،خالل تغطيته ألحداث
غرق اإلسكندرية األخرية ،وذلك
خلال تقديم�ه لربنام�ج «القاه�رة اليوم»
واملذاع عىل قناة اليوم.

عقوبته�ا إىل  20س�نة س�جن،
وبموجبه�ا يمن�ع رش�ق حج�ر أ َ ْو
أي غرض آخ�ر باتجاه وس�يلة نقل
متحرك�ة به�دف إيق�اع أذى خطري

باملسافر.
يش�ار إىل أن رئيس لجنة الدستور
نيس�ان سلومينس�كي (البي�ت
اليه�ودي) ع�رض اقتراح القانون،

البحرين تفتح أراضيها للقواعد العسكرية البريطانية
 متابعات:ش�ارك وزي�ر الخارجي�ة الربيطاني،
فيليب هاموند ،ونظريه البحريني الشيخ
خال�د بن حمد آل خليف�ة ،يف وضع حجر
األساس وتدشني قاعدة بحرية بريطانية
يف البحرين ،اتفقت الدولتان عىل إقامتها
يف ميناء امللك سلمان يف ديسمرب .2014
وق�ال وزي�ر خارجي�ة البحري�ن :إن
“ه�ذه الخطوة تعك�س التع�اون الوثيق
بين البلدين الصديقين يف املجاالت كافة
ومن بينها املجال األمني ،وحرصهما عىل
االرتقاء بمس�تويات التعاون بينهما بما
يلبي طموحاتهما ويزيد من مصالحهما
املشتركة” ،وفق ما نقلت�ه وكالة األنباء
البحرينية الرسمية.

وَأض�اف أن “اململك�ة املتح�دة م�ن
ال�دول الرئيس�ة ،الت�ي تس�هم بنصي�ب
ملموس يف تعزيز أمن واس�تقرار املنطقة
والعالم ،وإنشاء مقر التسهيالت البحرية
الربيطاني�ة يف اململك�ة يجس�د الت�زام
اململك�ة املتحدة تج�اه مملك�ة البحرين
واملنطقة بشكل عام”.
ونقل�ت وكال�ة أنب�اء البحري�ن ع�ن
هامون�د التأكيد عىل “ح�رص بالده عىل
تدعي�م عالقاته�ا م�ع مملك�ة البحرين
يف املج�االت كاف�ة ،إيمان�ا ً بأهمي�ة هذه
العالق�ات للبلدي�ن الصديقين ول�دول
املنطقة بوجه عام”.
وق�ال هامون�د خلال مش�اركته يف
منت�دى ح�وار املنامة :إن “أم�ن منطقة
الخليج العربي من أمن اململكة املتحدة”.

معتبرا ً أن تحدي�د أدن�ى عقوبة هو
خط�وة مطلوب�ة ورضوري�ة للردع،
معتربا ً أن رش�ق الحجر هو محاولة
قتل.

( ددعلالاا
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الكاتب المصري كريم سعيد:
عدوان السعودية على اليمن لـ  3أسباب
 متابعات:قال الكاتب السيايس املرصي،
كريم سعيدّ :
إن الحرب السعودية
“أهدَافا ً
عىل اليمن تحمل وراءها ْ
توسعية”.
وَأض�اف س�عيد وه�و عضو
“رابط�ة األدب العاملي�ة وعض�و
منت�دى التحري�ر” أن “اململك�ة
كان له�ا الدور األبرز يف إس�قاط
الع�راق ،واضطهاد س�وريا منذ
عام  2003لرفض رئيسها بشار
األس�د التخلي ع�ن املقاوم�ة يف
لبنان وفلس�طني والع�راق ،كما
دعمت أية حركة مضادة للبنان،
ومؤخ�را ً تده�ورت عالقته�ا
م�ع تركي�ا ،واليوم تقتل نس�اء
وأطفال اليمن”.
وتس�اءل الكات�ب “س�عيد”:
ملاذا تفعل السعودية ذلك؟.
وق�ال إن اإلجاب�ة على ه�ذا
التس�اؤل يتطل�ب ع�رض ع�دة
س�يناريوهات ،األول ه�و أن
أمريكا نجحت يف تس�مني حكام
العرب وتأمينهم ،ثم تس�ليحهم
ليقاتل�وا بعضهم بعض�اً ،مثلما
نج�د الصورة جلي�ة يف “عاصفة
الحزم” التي تقودها الس�عودية
واإلم�ارات والكوي�ت ضد اليمن،
فأغلب ح�كام الدول املش�اركة،
يتمتع�ون بامللكي�ة أ َ ْو الحك�م
الذات�ي ،ويف “بطونه�م بطيخ�ة
صيف�ي” ،إليهامه�م أن أمري�كا
تحم�ي مناصبه�م ،م�ا دام�وا
يقدمون فروض الوالء والطاعة،
حت�ى أن أحد أعضاء الكونجرس
األمريكي ق�ال“ :طاملا يف الرشق
األوسط نفط وإ ْر َهــاب فستظل
عالقتنا بالسعودية جيدة”.
والس�يناريو الثان�ي ه�و أن
رشكات البترول الغربي�ة ه�ي
املس�يطر األول عىل نفط اليمن،
كما أنها تلعب دورا ً بارزا ً يف إنتاج
الس�عودية للنفط ،والذي يشكل

عربي ودولي 15
طائرات أمريكية دون طيار للمسلحين بيد الجيش السوري
 -متابعات:

أف�ادت معلوم�ات ميدانية أنه بعد نرش موضوع الطائرات املسيرة التي أس�قطها الجيش
الس�وري مؤخ�را يف محيط مدين�ة ازرع يف ريف درعا قام فريق خ�اص بتفكيك وفحص هذه
الطائ�رات وتبني أنها أمريكية من نوع « »SWITCH-BLADEمزودة بقبع متفجر يبلغ وزنه
مع الطائرة حوايل  2،5كغ وصلت للمجموعات املسلحة يف الجنوب السوري.
وتشري املعلومات إىل أن غرفة املوك الداعمة للمسلحني قد زودتهم بهذا النوع من الطائرات
حي�ث يبل�غ مدى الطائرة  10ك�م ،وقدرة عىل التحلي�ق تصل  11دقيقة يت�م التحكم بها عرب
محطة اتصال ارضية ترس�ل عربها األوامر وتس�تقبل الصورة لتحديد مس�ار الطائرة باتجاه
اله�دف املراد اس�تهدافه واملنصة األرضية عبارة عن انبوب ش�بيه بمدفع اله�اون يتم إطالق
الطائرة من خالله.

حتى العمالء الآتون على ظهر دبابة الغزاة ميوتون!

سكتة «جلبية» للمجلوب أمريكي ًا أحمد الجلبي مَن أثار جلبة
بعد غزو العراق
 -وكاالت:

 95%من املوازنة العامة للدولة،
وبالت�ايل بع�د توق�ف رشكات
البترول يف اليم�ن ،كان ال ب�د
ألميركا أن تتحرك ،لكن وضعها
االقتصادي حاليا ً ال يسمح بذلك،
خصوصا ً أنها لم تتماثل للشفاء
بعد م�ن خس�ائر ح�رب العراق
واألزم�ة املالية العاملي�ة ،وكذلك
دع�م ح�كام الربي�ع العرب�ي،
لذل�ك أعطت أوامره�ا لحليفتها
الس�عودية لتتح�رك إلنق�اذ
رشكات النف�ط الت�ي بمثاب�ة
امللعقة الذهب لألرسة الحاكمة.
والس�يناريو الثالث يتجسد يف
أن “الس�عودية تحارب التشيع،
وه�و م�ا أعتبره اس�تخفافا ً
بالعقول ،ألن الس�عودية نفسها
يقط�ن به�ا أه�ايل الطائف�ة
الش�يعية يف القطيف واإلحساء،

وإذا كانت تحارب التشيع فلماذا
حارب�ت ْ
اإلخــوَان املس�لمني يف
مرص ،ومول�ت عس�كر الجزائر
ضد اإلسالميني ،وحاربت طالبان
يف أفغانس�تان ،وتحارب حماس
يف فلس�طني؟ كم�ا أن عالقته�ا
برتكي�ا تده�ورت ،وم�ن زاوي�ة
أخ�رى ،ملاذا لم تحرر الس�عودية
القدس من الصهاينة عوضا ً عن
قتال جارته�ا اليم�ن وقتل أكثر
من ألف مس�لم م�ن بينهم 115
طفالً؟!».
وقال بحس�ب ما نقل�ت عنه
وكال�ة أنباء “ف�ارس” اإليرانية:
“أخيرا ً رف�ع الغط�اء وظه�رت
عورات السعودية ،بعدما تركتها
حليفتها أميركا وذهبت تخطب
ود إيران ،وهو ما دفع السعودية
للتلميح بتوجيه رضبات لسوريا

ر ّدا ً على التق�ارب اإليران�ي
األمريك�ي ،كم�ا اتجهت روس�يا
لدعم س�وريا متجاهلة العروض
الس�عودية كافة ،فالي�وم انهار
االقتصاد الس�عودي بعدما تبدد
الذهب األس�ود وانخفض سعره
إىل  45دوالرا ً بدال ً من  120دوالراً،
وأصبح دفرت الشيكات السعودي
بلا ج�دوى ،وكش�فت ك�وارث
الحج س�وء إدارة آل س�عود ،من
س�قوط رافع�ة على املصلين،
وقتل املئ�ات من التدافع يف منى،
وحري�ق الفن�ادق ،جميعها تدل
عىل هشاش�ة اإلدارة الس�عودية
للبلاد ،الت�ي انته�ت بمعاقب�ة
الطفل عيل باق�ر النمر ،باإلعدام
والصلب يف ميدان عام ،ملشاركته
يف مظاهرة عام  ،2012فهل هذا
هو العدل؟”.

ُ
رئيس املؤتمر الوطني العراقي النائب أحمد الجلبي ،الثالثاء،
ت�ويف
عن عمر ناهز الـ 70عاماً .ونقل موقع «السومرية نيوز» عن مصدر
مس�ؤول قوله إن «رئي�س املؤتمر الوطن�ي العراقي ورئي�س اللجنة
املالي�ة النيابي�ة النائ�ب أحمد الجلبي ت�ويف صباح الثالث�اء ،يف منزله
بمنطقة الكاظمية ش�مال بغداد» .وَأضاف املصدر أن «س�بب الوفاة
سكتة قلبية».
يُذكر أن أحم�د عبدالهادي الجلبي ،هو من السياس�يني العراقيني
البارزي�ن املعروفني ،وكان من أبرز املعارضني للنظام الس�ابق ،وهو
م�ن موالي�د  1945م�ن أرسة ثري�ة تعم�ل يف القطاع املصريف ،غادر
الع�راق عام  1958وع�اش معظم حياته بعد ذلك يف الرشق األوس�ط
وبريطانيا ،باس�تثناء فرتة منتصف التسعينيات عندما سعى لتنظيم
انتفاضة من ش�مال العراق ،وعاد إىل العراق عام  2003بعد س�قوط
النظام الس�ابق ليتصدر املشهد الس�يايس يف الكثري من مفاصله بعد
الغزو األمريكي.
وكان الجلب�ي يحظ�ى بدعم يف العديد م�ن القطاعات داخل الكونج�رس األمريكي ووزارة
الدف�اع (البنتاج�ون) س�ابقاً ،ولكن يعتقد أن�ه ال يحظى بدعم يذكر بني أوس�اط املعارضات
األخرى التي تنأى بنفسها عن املؤتمر الوطني العراقي.
يف عام  1998قام الرئيس األمريكي بيل كلينتون بإقرار خطة إلنفاق نحو  90مليون دوالر
ملس�اعدة املعارضة العراقية ،وخصوصا ً املؤتمر الوطني العراقي بهدف اإلطاحة بنظام صدام
حسني .كان أحمد الجلبي أحد أعضاء مجلس الحكم يف العراق الذي شكل يف عام  ،2004والتي
سلمت له مقاليد الحكم حينها.

روسيا تستخدم قنابل خارقة للخرسانة ضد «داعش» في سوريا
 -متابعات:

أعلن املتحدث باسم القوات الفضائية الجوية الروسية إيغور كليموف أن قاذفة «سو»-24
ألقت الثالثاء قنبلتني خارقتني للخرسانة بوزن نصف طن عىل معاقل «داعش» يف سوريا.
وبحسب «روسيا اليوم» قال كليموف للصحفيني إن «سالح الجو الرويس ألقى عىل معاقل
داعش قنبلتني خارقتني للخرسانة تزن الواحدة  500كلغ».
وَأض�اف أن «قناب�ل «بيتاب »-500تُس�تخدم لتدمري أقبية محمية ومحصنة بش�كل جيد،
حيث ال تُلقى عىل املدن» ،مشريا ً إىل أن قاذفة «سو »-24هي التي ألقتهما.

التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل ..عالقات تخفيها أبوظبي ويفضحها اإلعالم الصهيوني
دائما ً تُعلن السلطات اإلماراتية أن موقفها
من العالقات مع الكيان الصهيوني ،هو نفس
املوق�ف الخليجي بوق�ف التطبي�ع والتعامل
م�ع دولة االحتالل بكل ص�وره ،إال أن الدالئل
كثيرة على أن املواقف الرس�مية ه�ي مجرد
ص�ورة ال حقيقة ،وكان آخر م�ا دل عىل ذلك
ترصيحات املتحدث باسم الكيان الصهيوني،
األح�د امل�ايض ،والت�ي كش�ف فيه�ا وج�ود
العبي جودو إرسائيليني بأبوظبي للمش�اركة
ببطول�ة عاملي�ة ،وذلك رغم ق�رارات اإلمارات
بمنع دخول «اإلرسائيليني» ،حتى أولئك الذين
يحملون جوازات سفر غري «إرسائيلية».

العبا جودو إسرائيليان باإلمارات
كش�ف املتحدث الرس�مي باس�م رئاس�ة
وزراء االحتالل اإلرسائييل للغة العربية ،أوفري
جندمل�ان ،ع�ن مش�اركة العبين إرسائيليني
ببطول�ة الج�ودو الت�ي أقيم�ت مؤخ�را ً عىل
األرايض اإلماراتي�ة ،وذل�ك على خلفي�ة منع
الالعبني م�ن رفع العلم اإلرسائيلي بالبطولة
الدولية للجودو بأبو ظبي.
وأش�ار «جندملان» إىل وجود اتفاق س�ابق
بين اإلم�ارات وإرسائي�ل يمن�ع الالعبني من
رفع العلم ،أ َ ْو ارتداء مالبس تدل عىل هويتهم
بالبطولة ،الفتا ً لعدم التزام الالعبني به.
وق�ال «جندمل�ان» يف تغري�دة ل�ه على
موق�ع التواص�ل االجتماعي «تويتر» ،أمس
األول« :حاول�ت أبوظبي من�ع العبي الجودو
اإلرسائيليين ياردي�ن جربي وس�اغي موكي
من حمل العلم اإلرسائيلي يف بطولة الجودو،
التي اس�تضافتها هذا األس�بوع ،إال أن غصبا ً
عن س�لطات أبوظبي ورغم أنفها ،فاز هذان

الالعب�ان املوهوبان بامليدالي�ة الربونزية ،وها
هم�ا يفتخران بها وبعلمن�ا الوطني الجميل،
برافو لكما وكل االحرتام!».
وعلق نش�طاء إماراتيون على الخرب الذي
نشره جندمل�ان مشيرين لرفضه�م الوجود
اإلرسائيلي باإلمارات�ي ،حيث كتب الناش�ط
الحقوق�ي اإلمارات�ي أحم�د منص�ور ،على
صفحته بموقع التواصل االجتماعي «تويرت»:
«ه�ذا الخرب م�ن هذا الحس�اب يؤك�د وجود
العبين إرسائيليين يف أبوظب�ي ،وه�و أم�ر
مرف�وض بالنس�بة يل وَلكثريي�ن يف اإلمارات
دون ش�ك» .كما غرد الناشط إبراهيم آل حرم
قائالً« :كإماراتي أرفض ما تقوم به الحكومة
م�ن التطبيع مع إرسائي�ل ..ال يرشفنا موقف
الحكوم�ة ..ال يرشفني وال يرشف أي مواطن
حر».

«بيريز» يفتتح مؤتمر أمني بأبو ظبي
الص�ورة األب�رز التي ل�م يتناوله�ا اإلعالم
العرب�ي وال اإلمارات�ي وح�رص اإلعلام
الصهيوني عىل نقلها ،كانت الصورة األوضح
يف التطبي�ع اإلمارات�ي م�ع إرسائي�ل ،حي�ث
نرشت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلرسائيلية
خبرا ً عن مش�اركة– غير معلن�ة– للرئيس
اإلرسائيلي ش�يمون برييز ،يف افتت�اح مؤتمر
أمن�ي انعقد يف مدينة أبوظبي يف بداية نوفمرب
 ،2013بحض�ور  29من وزراء خارجية عرب
ومسلمني.
وأك�دت الصحيفة أن «بريي�ز» ألقى كلمة
االفتت�اح يف املؤتم�ر عرب الفيدي�و كونفرانس
م�ن مكتب�ه يف الق�دس ،وه�و املؤتم�ر الذي
ص�ادف حض�ور توم�اس فريدم�ان الكاتب

واملحل�ل بجريدة نيويورك تايمز ،وكتب مقاال ً
نُشر بتاري�خ  17نوفمبر  ،2013يف الجريدة
األمريكي�ة ح�ول حض�ور بريي�ز املؤتم�ر،
أمني
مس�تغرباً -فريدمان -أن يفتتح مؤتمر
ّ
عربي بكلم�ة للرئيس اإلرسائييل ،وذلك بطلب
ّ
من الدولة املضيفة «اإلمارات».

الموساد اغتال «المبحوح» تحت أعين
اإلمارات
تع�د قضية اغتي�ال القيادي الفلس�طيني
بحركة حم�اس محم�ود املبحوح ،م�ن أبرز
القضاي�ا الت�ي قام�ت الس�لطات اإلماراتي�ة
باس�تغاللها يف س�بيل إثب�ات ع�دم وج�ود
عالق�ات إرسائيلي�ة إماراتي�ة ،ب�ل ووضعت
على خلفيتها ع�ددا ً من القوانين ملنع دخول
حاميل الجنس�ية اإلرسائيلية لإلمارات ،إال أن
مركز اإلمارات للدراس�ات واإلعالم «إيماسك»
أصدر تقريرا ً يكش�ف ت�ورط ضاحي خلفان
قائ�د رشطة دبي ،يف عملية اغتيال املبحوح يف
يناير عام  ،2010واس�تند املركز يف تقريره إىل
م�ن وصفهم بمصادر م�ن داخل رشطة دبي
نفس�ها ،التي قال�ت أن «خلف�ان» كان يملك
معلومات تفصيلية عن خطة االغتيال ،ولكنه
لم يتدخل من أجل إيقافها.
وأك�د املص�در أن�ه وعلى الرغ�م م�ن أن
«خلف�ان» كان يخ�رج على وس�ائل اإلعالم
ويتكلم عن إنجازاته يف الكشف عن أدلة حول
تورط املوساد بمقتل املبحوح ،إال أنه كان عىل
علم باملؤامرة التي تحاك من قبل اليس أي إيه
وجهاز املوس�اد «اإلرسائيلي» .وتابع التقرير
مؤك�دا ً أن «خلف�ان» نفس�ه ق�ام بتكلي�ف
مخربي�ن بمراقبة املبحوح ،وتم تس�ليم امللف

إىل اليس آي أيه ،والتي سلمته جاهزا ً عىل طبق
من ذهب لجهاز املوس�اد ،ال�ذي قام بتصفية
القيادي يف القسام املبحوح.

«عين الصقر» ..أمن اإلمارات صناعة
صهيونية
التطبي�ع اإلمارات�ي ل�م يقف عن�د العبي
املباري�ات الدولي�ة ،وال عن�د التع�اون يف قتل
قيادات املقاومة الفلس�طينية ،ولكن تخطاه
إىل ما هو أهم ،حيث كش�فت صحف وتقارير
إرسائيلي�ة وعاملي�ة أن الس�لطات اإلماراتي�ة
تعاقدت م�ع رشكة أمني�ة مملوكة إلرسائيل
لتقوم بتأمني حماي�ة مرافق النفط والغاز يف
اإلمارات ،وكذلك إلقامة ش�بكة مراقبة مدنية
فري�دة م�ن نوعها عىل مس�توى العالم يف أبو
ظبي ،واملس�ماة بـ»عني الصق�ر» ،مما يعني
أن «كل شخص سيخضع للرصد والرقابة من
اللحظة التي يغادر فيها عتبة بابه إىل اللحظة
الت�ي يعود فيها إىل منزله» ،بحس�ب ما قالته
مصادر لـ»ميدل إيست آي».
كم�ا أكدت صحف إرسائيلي�ة وأمريكية يف
سبتمرب  ،2013وجود تعاون أمني وعسكري
إمارات�ي  -إرسائييل ،حيث أكدت مصادر لتلك
الصح�فّ ،
أن طياريْ�ن اثنني من سلاح الجو
اإلمارات�ي ش�اركا مع طياريْ�ن إرسائيليينْ يف
تدريبات عس�كريّة يف مناورات العلم األحمر،
الت�ي أُقيمت يف الوالي�ات املتح�دة األمريكيّة،
وكان�ت حكوم�ة أبو ظبي قد حاول�ت التكتم
عىل هذه املشاركة العسكرية ،إال أن الصحافة
اإلرسائيلية واألمريكيّة كشفت عن هذا الخرب
أيضاً.

«ويكيليكس» يفضح التطبيع
اإلماراتي
نشر موق�ع «ويكيليك�س» ع�دة وثائ�ق
تكش�ف العالق�ات القوي�ة بين إرسائي�ل
واإلم�ارات ،والت�ي حرص�ت اإلم�ارات على
رسيته�ا ،وكان أب�رز تل�ك الوثائ�ق ما نرشه
موق�ع أرسار عربي�ة ع�ام  ،2014حيث نرش
وثيق�ة مؤرخة ب�ـ 24يناي�ر  ،2007ويظهر
م�ن خالله�ا أن وف�ودا ً إرسائيلي�ة وأمريكية
رساً ،ونقلت
يهودية تتدفق عىل دولة اإلمارات ّ
الوثيق�ة ترصيح ملحمد بن زاي�د ،ويل عهد أبو
ظب�ي ،قال في�ه لبرينز نص�اً« :إن اإلمارات ال
تعتبر إرسائيل ع�دوّ اً ،وأن اليهود مرحب بهم
يف اإلمارات».
كما نرش موقع ويكيلكس وثيقة أمريكية
مؤرخ�ة بتاري�خ  ،2006-04-29تتن�اول
ح�وارا ً دار بني بني بن زايد ،وأخيه عبدالله بن
زاي�د مع مس�اعدة الرئي�س األمريكي جورج
بوش للش�ؤون األمنية ومكافح�ة اإل ْر َهــاب
فرانسيس تاونس�يند ،حيث طلب عبدالله بن
زايد من املس�ؤولة األمريكي�ة ،وفقا ً للوثيقة،
أن تعم�ل عىل دفع حكومتها من أجل التوقيع
على اتفاقي�ة التج�ارة الح�رة بين أمري�كا
واإلم�ارات ،قائلاً« :إن ل�م توقعوه�ا معن�ا
لن تس�تطيعوا توقيعه�ا مع الكوي�ت وقطر
والس�عودية» ،مضيف�اً« :ال خط�ر علينا من
توقيعها ،فعامة الش�عب ال يعل�م أن التوقيع
يعن�ي فتح التجارة مع إرسائي�ل ،إني أرى أن
التوقي�ع س�يكون طريقا ً جي�دا ً لإلمارات من
أجل رفع الحظر عن التجارة مع إرسائيل».

* عن شؤون خليجية

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس
( ددعلالاا  سيمخلاا سيمخلامخلان  5سيمخلالاسيمخلامخلالا

نع ��ود إلى اإلم ��ام زيد من عصرن ��ا ومن واقعنا م ��ن ظروفنا ونح ��ن نعيش كل
التحدي ��ات ون ��رى كل املس ��اوئ كل الظل ��م كل الطغيان نعود إلى اإلم ��ام زيد عليه
السالم الذي حترك رغم سكوت اآلخرين شق حالة الصمت وحالة اجلمود وحالة
اإلذعان واالستسالم وحترك في وسط جمهور األمة ليستنهض األمة من جديد.
السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

العدوان على اليمن إلخماد التحرك
الثوري وإعادة تقسيم الشرق األوسط

كلمــــــة أخـــــيرة

على طريق زيد :هشام
العصر أمريكي!
علي المحطوري
ألول م�رة تح�ل ذك�رى
استش�هاد اإلم�ام الثائ�ر
األعظم زيد بن عيل عليهما
السلام  -واليم� ُن يتصدى
ُ
أطراف�ه
لع�دوان تمث�ل
امت�دادا لحال�ة نك�وص -
داخ�ل األم�ة  -عن مس�ار
إسلام الرس�ول األعظ�م
محمد بن عبدالله صىل الله
عليه وآله وسلم.
وحس�بما يروى يف التأريخ أن من دوافع ثورة اإلمام
زي�د يف الق�رن الثان�ي للهجرة ما ش�هده بنفس�ه من
انقالب هش�ام بن عبدامللك عىل أس�س اإلسلام ،حيث
تحك�ي الروايات املوثوق�ة أنه وفيما كان من جلس�اء
هش�ام اليهود ،فقد تجرأ أحدُهم عىل مقام رسول الله
صلى الله عليه وآله وس�لم ،وما كان ل�ه أن يفعل ذلك
لوال إيعاز الخليفة له بذلك بغرض استفزاز اإلمام زيد،
وهو ما أغضبَه حقا ،وماذا تبقت من مروء ِة مس�لم إن
لم يغضب عىل حرمة وقداس�ة رس�ول الل�ه؟! أ َو ليس
ال�دول يف العرص الحديث تحرص على إحاطة رموزها
بهال�ة من التقديس والتبجيل ،وتعمد إىل إنزال العقوبة
ملن ينال منها بس�وء؟! فكيف لرج�ل يدّعي أنه خليفة
ُ
ومجلس�ه قد تحول إىل منرب للطعن يف مقام
املس�لمني
أهم وأخطر مقدس�ات اإلسلام؟ وماذا بقي أصال من
إسالم رجل ال يحرتم مقام نبي اإلسالم ،ورسول الله إىل
العاملني.؟ هذا ما فعله اإلمام زيد عليه السلام بأن نَهَ ر
اليهودي ،وأوقفه عند حده ،فانربى هشام مدافعا عنه
قائال :مهٍ يا زيد ال تؤذ جليسنا! ما يؤكد إيعاز الخليفة
لليهودي ليتطاول عىل مقام رس�ول الله ،فما كان من
اإلم�ام زيد وه�و من هو يف الش�جاعة واإلباء إال ليعلن
ثورتَه من داخل مجلس هشام قائال له :والله لن تراني
إال حي�ث تك�ره ،وخرج وه�و يُتمتم :من أح�ب الحياة
ذَل .وه�ذا املعنى ما قصده ولدُه اإلمام يحيى بن زيد يف
ثورته هو أيضا متمثال موقف أبيه قائال:
يا ابن زيد أليس قد قال زيد ...من أحب الحياة عاش
ذليال
وباستش�هاد اإلم�ام زيد تج�ددت كربلاء جديدة ،
وتجذرت أكثر مبدئية الثورة عىل الظاملني بعد أن كادت
أن تنىس ،واس�تمر عىل تل�ك املبدئية قوم ك�رام عرفوا
تأريخيا بالزيدية.
ودارت دورة الصراع حت�ى ماثلت بش�كل أو بآخر
هيئته�ا األوىل ،ويؤم�ن قطاع واس�ع من أبناء ش�عبنا
اليمن�ي أن ما يجري حاليا م�ن مواجهة بني اليمن من
جهة والسعودية ومن خلفها أمريكا وإرسائيل وبعض
األع�راب ليس إال تجليا للصراع املمتد عرب األجيال بني
الحق والباطل .والالفت يف األمر أن يهودي هش�ام صار
اليوم «إرسائيل» فيما هش�ام يمثله النظام الس�عودي
بانحطاط أكثر ،حيث كان هش�ام األول يصارع أصالة
عن نفسه األمارة بالسلطة ،فيما هشام العرص يحارب
كأح�د أكرب وكالء أمريكا يف املنطقة ،ويف معظم حروب
أمري�كا يف العق�ود األخيرة كانت الس�عودية حارضة
بالتموي�ل ،واملش�اركة إىل أن وجدت نفس�ها بالعدوان
على اليمن تتورط بش�كل مبارش ،وتج�ر معها بعضا
من س�مارسة األعراب ،لينكشف العالم العربي عىل أنه
منطق�ة موبوءة بأم�راض عدة يصعب الش�فاء منها
يف القري�ب العاجل ،من مرض التكفري ،إىل االس�تبداد،
وأخيرا ،الس�مرسة كم�ا حص�ل ذل�ك مع السمس�ار
الس�وداني برتبة رئيس عمر البشري بعقده قبل يومني
يف الري�اض أربع اتفاقيات مع س�لمان ب�ن عبدالعزيز
قابضا بذلك ثمن مشاركته يف العدوان عىل اليمن.

بندر الهتار

موقع «صدى المسيرة» يتعرض ألكثر
من  200ألف محاولة اختراق
تعرض موقع صدى املسرية االلكرتوني منذ بدء العمل فيه من شهر إبريل املايض
عام  2014إىل محاوالت اخرتاق متواصلة وصلت إىل ما يقارب  200ألف محاولة.
وتأتي هذه املحاوالت يف إطار استراتيجية إس�كات األص�وات املناهضة للعدوان
الس�عودي األمريك�ي على بالدن�ا وإغلاق كل األص�وات اإلعالمية الت�ي تعمل وفق
ُ
قنوات الفتنة
منهجي�ة «صدق الكلمة» ونق�ل الواقع كما هو بعكس ما تدأب علي�ه
ووسائل اإلعالم املمولة من مملكة قرن الشيطان.
وأك�دت هيئ�ة إدارة املوق�ع أن ه�ذه األعمال ل�ن تثنيَهم عن مواصل�ة النضال يف
الجبهة اإلعالمية وفضح كل جرائم العدوان وممارساته الشيطانية عىل بالدنا مهما
كان الثمن.

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

ب�ات من املع�روف أن
َ
منطق�ة الرشق األوس�ط
«املنطق�ة امللتهب�ة» هي
م�ن سرتس�م مالم�ح
العال�م الجدي�د ،وعلى
ض�وء تطوّراتها س�تُبنى
الدولي�ة
العالق�ات
وستتغري موازين القوى،
ولذلك نرى ه�ذه املنطقة
امللتهب�ة كم�ا يس�ميها
ساس�ة الغ�رب تحتض ُن
أسوأ الرصاعات يف العرص
الحديث دون أن يس�تطي َع
أي أحد إعط�اء تصور للنهاي�ة الحتمية
ٌ
حري�ص عىل
له�ا ،خاص�ة وأن الغ�رب
إطالة أمد هذه الفوىض من خالل أدواته
التكفريي�ة املغروس�ة يف املنطق�ة ولكن
بالشكل الذي يجعلها تحت سيطرته.
***
ب�رزت داع�ش وأخواته�ا كأذرع
أمريكي�ة وغربي�ة لرس�م مالم�ح
املنطق�ة العربي�ة بش�كل يتلاءم م�ع
مصال�ح تل�ك ال�دول وبأس�لوب يعتمد
التمزيق والتقس�يم لبلوغ تل�ك األهداف
االستعمارية.
***
اليم�ن كبل�د عرب�ي ومس�لم يمث�ل
إحدى س�احات ه�ذا املرشوع مل�ا يتمتع
به من موقع استراتيجي مُهم ولثرواته
املتنوع�ة والغني�ة ،إال أن ه�ذا املشرو َع
اصطدم بثورة  21س�بتمرب 2014م التي
ش ّكلت الرضبة القاصمة أما َم تنفيذ هذا
ً
راسمة مالمحَ جديد ًة
املرشوع يف اليمن،
للدول�ة اليمني�ة معتم�دة على الحري�ة
والس�يادة واالس�تقالل والب�دء بعملي�ة
التنمي�ة واس�تغالل الث�روات بعي�دا عن
الوصاية الخارجية.
***
اس�تطاع الجي�ش اليمن�ي واللج�ان
الش�عبية عقب انتصار الث�ورة إجهاض
مرشوع داع�ش وأخواتها قبل أن تكتمل
التحضيرات الخارجي�ة لتمكين�ه أكثر،
وكادوا يقض�ون تماما ً عىل هذا املرشوع
بعد أن أسقطوه من كثري من املحافظات،
َ
جرس اإلنذار األخري للقوى
وهو م�ا مثّل
الدولي�ة الطامع�ة واملس�تكربة بقي�ادة
الواليات املتحدة األمريكية حول احتمال
خروج اليمن عن الهيمنة الخارجية.
***
م�ن هن�ا أت�ى الع�دوان الس�عودي
األمريك�ي عىل اليم�ن كوس�يلة لتمرير
املشروع الغرب�ي الجدي�د يف املنطق�ة
وملحاول�ة إخماد التح�رك الثوري القادم
بقوة ،خاصة وأن قياد َة الثورة لم تساوم
قبي�ل بدء الع�دوان عىل اس�تقالل اليمن
وس�يادته بع�د الع�روض الت�ي قدمه�ا
النظام الس�عودي واألمريكي للمقايَضة
بالس�يادة الوطنية مقاب َل حصة األس�د
من السلطة يف اليمن.
***
ومن�ذ أن ب�دء الع�دوان ّ
تكش�ف أن�ه
أمريك�ي بامتياز ،هذه الحقيقة ليس�ت
م�ن ب�اب التخمين أو التحلي�ل ،إنم�ا
مس�نودة بوقائ�ع كبرى تشيرُ إىل أن
اإلدارة األمريكي�ة هي املخط�ط واملن ّ
ظم
لكل تح�ركات الع�دوان والداعم الرئيس
له ،عالوة عىل كونها الغطاء الدويل ،ولعل
حدي�ث ع�ادل الجبير وزي�ر الخارجية
الس�عودي يف أن الحرب عىل اليمن كانت
بالتنس�يق الكامل م�ع اإلدارة األمريكية
الع�دوان مثل�ت تعبريا ً
َ
ألش�هر س�بقت
رصيح�ا ً ع�ن الخلفي�ة الحقيقي�ة لهذه
الح�رب ،يض�اف إليه�ا أن واش�نطن
ه�ي العاصم�ة الت�ي ّ
دش�نت العمليات
العسكرية وليس الرياض أو أبو ظبي.
***
من�ذ الي�وم األول للع�دوان أعلن�ت
اإلدارة األمريكية رسميا ً دعمَ ها وتأييدَها
ّ
ووف�رت الدع�م
للعملي�ات العس�كرية
اللوجس�تي واملخابرات�ي ،وحت�ى اآلن
أعلنت رس�ميا ً عن خمسة وثالثني خبريا ً
ومستشارا ً عسكريا ً عىل األقل يتواجدون
يف قواع�د عس�كرية وجوي�ة س�عودية،

ومهمتهم ه�ي إدارة العدوان عىل اليمن،
ولعل الزيارات الس�عودية الت�ي قام بها
املل�ك الس�عودي ونائب�اه
لواش�نطن وفرنسا كانت
تصب كج�زء من أهدافها
يف إطار التنسيق ملناقشة
تطورات العدوان والعودة
بجملة من األوامر.
***
ويف انخ�راط آخ�ر
للإدارة األمريكي�ة يف
الع�دوان ه�و الصم�ت
العامل�ي إزاء الجرائ�م
والتدمير املمنه�ج ال�ذي
ترتكب�ه ق�وى الع�دوان
بحق اليمن أرضا ً وإنس�اناً ،وكيف ّ
وفرت
واش�نطن الغط�اء الكام�ل ل�كل ه�ذه
الجرائ�م ،بل عملت من خلال املنظمات
الدولية وعىل رأس�ها مجل�س األمن عىل
إدانة الضحية وترك الجالد ،وسخرت ُك ّل
إمكاناته�ا اإلعالمي�ة الهائلة م�ن أقمار
اصطناعي�ة ووكاالت أنب�اء وش�بكات
تلفزيوني�ة وصح�ف ومجلات لدع�م
العدوان والتغطية عليه.
***
يتبني مما س�بق أن الح�ربَ أمريكية
ولم ينقصها إال املش�اركة يف قوات برية،
وهنا يحضرُ تس�اؤ ٌل حول ّ
تحفظ اإلدارة
األمريكي�ة على ال�زج بق�وات بري�ة أو
الدخول بشكل مبارش كما كان يف العراق
وأفغانستان؟.
***
ولإلجاب�ة على ه�ذا التس�اؤل يجب
َ
نع�رف أن الوالي�ات املتحدة األمريكية
أن
تكبّدت هزيمة س�احقة يف العراق ،وهي
كذل�ك يف أفغانس�تان ،ولذلك ف�إن تكرار
التجرب�ة يف أي بل�د عرب�ي آخ�ر خاصة
اليم�ن املليء باملقاتلين املس�ل َ
حني هو
انتح�ا ٌر استراتيجي ،ولذلك ف�إن وجو َد
دول وأنظم�ة كالس�عودية س�توفر عىل
اإلدارة األمريكي�ة آالف الجنود والضباط
وآالف املدرعات والدبابات واآلليات ،أَيْضا ً
اس�تغالل اآلالف من املرتزق�ة والعنارص
التكفريي�ة لخ�وض ح�روب بديل�ة عن
واش�نطنُ ،ك ُّل ذل�ك س�يغني ع�ن تكرار
املصير السيء يف العراق ،وب�ذات الوقت
فهو يعبرّ ع�ن الدهاء األمريكي يف قدرته
على اس�تغالل ه�ذه األدوات لتحقي�ق
ِ
رشكات
أهداف�ه ،بل أكث�ر من ذلك ف�إن
السلاح األمريكي�ة س�تجلب عشرات
امللي�ارات من ال�دوالرات مقابل صفقات
التس�ليح الت�ي ب�رزت خلال األش�هر
املاضية وال زالت يف تصاعد مس�تمر ،أما
أن تدف� َع الس�عودية يف ُك ّل يوم ما يقربُ
من مائتي مليون دوالر لإلدارة األمريكية
ج�زا ًء لرشاكته�ا يف العدوان على اليمن
فه�ذا هو الده�اء األمريك�ي بعينه وهو
االنبطاحُ السعودي بكل مستوياته.
***
َ
قل�ق األمريكيني من
وهن�ا ال ننسى
التداعيات القريبة والبعيدة املدى للحرب،
بمعن�ى أن تتجن�ب الس�خط الش�عبي
والعرب�ي وحت�ى اإلسلامي نحوه�ا،
لتج ّره نحو النظام السعودي ورشكائه،
وتضم�ن وجودَه�ا يف املنطق�ة العربي�ة
كسوق مستهلك لكل منتجاتها.
***
إذن هن�ا نس�تطي ُع الق�و ُل :إن
األمريكيين اعتم�دوا سياس�ة رضب
عصفوري�ن بحج�ر ،فف�ي الوق�ت الذي
وجدت واش�نطن م�ن يخ�وض حروبَها
بالنياب�ة دون أن تخرس جندي�ا ً واحدا ً أو
أن تدفع دوالرا ً واحدا ً عدا أنها تربح ،فهي
َ
إضعاف ُك ّل
أَيْضا ً ت�رى أن من مصلحتها
األط�راف املتحارب�ة يف املنطق�ة واإلقليم
لتصب�حَ ه�ي الالع�ب الوحي�د واألقوى
ومَ �ن يمل�ك األوراق املختلف�ة ،وبالت�ايل
س�تكو ُن هي من ُ
ترس� ُم مالمح املنطقة
واإلقلي�م والعالم ،إال أن هذه الحس�ابات
غري مضمون�ة النتائج بالنس�بة لإلدارة
األمريكي�ة فق�د تصط�دم عند س�قوط
أدواتها وأذرعها ،وبالتايل تفقد واشنطن
ما تبقى لها من هيمنةٍ يف منطقة الرشق
األوسط.

