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عبدالملك العجري عضو المجلس السياسي ألنصار اهلل:

الحالة القائمة هي حالة فراغ سياسي والثورة تستخدم شرعيتها
الشعبية في حدود الحفاظ على مؤسسات الدولة من االنهيار
تطهير جبل األشقري
االستراتيجي بمأرب
وصليات من صواريخ
الكاتيوشا تدك
المنطقة العسكرية
الثالثة بمأرب

تقدم في الشريجة
وتطهير موقع
الشبكة بمريس
وتطويق المرتزقة
في جبل حبشي
والشمايتين بتعز

الجبهات تلتهم العدوان

العالم يتفق على
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محافظات يمنية
قبائل ذمار وريمة
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باحتالل أراضي اليمن
وسنقدم المال والنفس
للدفاع عن الوطن
عصابة مسلحة
تسرق بنك ًا في عدن
والقاعدة تعدم شاب ًا
في الحوطة

س��قوط موقع الش��بكة بنج��ران وتدمي��ر محط��ة كهرب��اء بالخوبة واالس��تيالء على
 3دبابات وإحراق  6آليات ومدرعة وعملية قنص تس��قط  3جنود س��عوديين في الطوال
أمريكا بال طيار تساند
معسكر العدوان
بشكل مباشر
جرائم العدوان على
محافظة تعز ترصدها
المنظمات الدولية

أنتم
السبب!
نجيب القرن

من التأريخ القريب
لطابور المرتزقة!
10

أبو بكر عبد اهلل

ثورة 30
نوفمبر!
10

حمود مثنى

11

 2متابعات

ينثالالانينثالاثالا 23نينثالالانثالاثالالا

( ددعلالاا

 5م�ؤمترات جماهريية ولقاءات متوا�صلة مع نخب ووجاهات وكوادر تعز املدنية والع�سكرية

الجبهة الوطنية لمقاومة العدوان والمرتزقة ..واقع فعال في الميدان
 -خاص:

أع�ادت تعز أمجا َدها الوطني�ة التأريخية يف مواجهة
ال ُغزاة واالس�تعمار ،ومحارَبة القوى الرجعية والعميلة،
ونهض�ت بأبنائه�ا رُ
الشف�اء يف التص�دي له�ذا العدوان
السعودي األمريكي ومُرتزقته من التكفيريين وغيرهم.
الجبه�ة الوطني�ة لمقاومة الع�دوان ومرتزقته هي
اإلطا ُر الش�عبي الذي خرج ب ِه أبنا ُء تعز يف خمسة لقاءات
جماهيري�ة جمعت ُك ّل أبناء المحافظة من ُك ّل المديريات
ومختل�ف التي�ارات السياس�ية ،والرشائ�ح االجتماعية
من ُنخ�ب أكاديمية وثقافي�ة ،ومن وجاه�ات اجتماعية
ومش�ايخ وش�خصيات مؤث�رة ،يف الس�لكين المدن�ي
والعس�كري؛ لتقوم هذه الجبهة بمهام أمنية وعسكرية
السلطة المحلية.
واجتماعية عىل صعيد ُّ
وعقدت الجبهة عدة لقاءات:
أوالً :لقاءات مجلس الوزراء
ثالثة لقاءات واجتماعات موس�عة تمت خالل يومي
الجمع�ة والس�بت  10- 9أكتوب�ر ،حرضها سياس�يون
ووجهاء اجتماعيون وأكاديمي�ون وكوادر من أبناء تعز
يف الجهاز اإلداري للدولة ،ومثقفون ونش�طاء إعالميون
ُ
وكتاب ،يف مجلس الوزراء .كان األول للوجاهات ،والثاني
لكوادر تعز يف جه�از الدولة اإلداري ،والثالث ألبناء تعز

يف السلك العسكري.
ثانياً :المؤتمر الجماهيري يف تعز
وصب�اح يوم الثالثاء  20أكتوب�ر اجتمع أحرار تعز
م�ن وجاهات وش�خصيات اجتماعية وسياس�ية ونخب
وأكاديميي�ن وأعض�اء مجال�س محلي�ة ،م�ن مختل�ف
مُديري�ات المدين�ة والري�ف والس�احل ،ولم يُث� ِن أبناء
ُ
قصف العدوان لمناط َق قريبة من مكان االحتش�اد
تع�ز
ع�ن مواصلة جمعه�م الوطن�ي ،حيث أك�د الحارضون
يومه�ا تحملهم لكامل مس�ئوليتهم الوطني�ة ،يف الدفاع
عن األرض واإلنس�ان وكل الحُ رمات جنب�ا ً إىل جنب مع
الجيش واللجان الشعبية وكل األحرار ُرّ
والشفاء من أبناء
هذا الشعب.
وأك�د المجتمع�ون يف البي�ان الصادر عنه�م وألقاه

�أكد تلقيهم دعوات من دول �أوروبية ترغب
يف ا�ستي�ضاح ر�ؤية �أن�صار اهلل ب�ش�أن اليمن

َ
الموقف ل ُه ما بعده ،وأعلنوا
الدكت�ور يحيى مانع أن هذا
رسميا ً قيا َم الجبهة الوطنية لمقاومة العدوان ومُرتزقت ُه.
َ
تكون يف أي
مؤكدي�ن أن اليم َن عموما ً وتعز خاص�ة ،لن
َ
ساحة ارتهان ألية قوى أجنبية.
يوم من األيام
ثالثاً :مؤتمر الثبات الوطني
واجتم�ع أبن�ا ُء تعز يف العاصمة صنع�اء بتأريخ 28
أكتوبر ،وعقدوا مؤتم َر الثبات الوطني تحت ِش�عار «مع
الجيش واللجان الش�عبية يف مقاومة العدوان وأدوات ِه»،
ً
وتكليلا لالجتماعات األربعة
بدافع المس�ئولية الوطنية
السابقة.
ويف هذا المؤتمر وبالتصويت العلَني أقر المُجتمعون
قي�ا َم الجبهة الوطنية لمقاومة الع�دوان ومُرتزقت ِه ،كما
انتخب المؤتم�ر لجنة الصياغة وهيئة رئاس�ة المؤتمر،

المنوط بها تنفيذ مُقررات هذا المؤتمر.
وكان ِمن أبرز مقررات هذا المؤتمر:
 -1رفض ُالع�دوان وإدان ُت ُه وتجريمُ�ه والتصدّي له
بكل السبل.
 - 2إعتب�ار ما يقوم ب� ِه منارصو العدوان المحليون
يف محافظ�ة تعز عمالً تخريبيا ً إجراميا ً وامتدادا ً للعدوان
األجنبي وجزءا ً ال يتجزأ منه ،وجب التصدي ل ُه.
 -3إق�رار الجبه�ة الوطني�ة لمقاوم�ة الع�دوان
ومرتزقته.
ً
ممثلة بالجيش
 -4رف�د جبهات الرشف والصم�ود
واللج�ان الش�عبية يف مقاومة الع�دوان بالرجال والمال
وبذل ُك ّل غا ٍل ونفي�س لتعزيز الثبات الوطني ،وتحقيق
النرص بإذن اهلل.

 -5تعزي�ز دور محافظ�ة تع�ز يف مواجه�ة عدوان
واحتالل آل س�عود وحلفائهم وأدواته�م اإلجرامية عىل
الصعُ�د وكل الجبهات،
ش�عبنا وبالدن�ا ،على مختل�ف ُّ
يف س�ياق تكاملي مع مجم�ل الجهود الوطني�ة لمقاومة
العدوان.
 -6دع�وة ُك ّل المُغرر به�م الواقفين يف وجه الوطن
وخدمة للعدو ،س�واء أكان بحمل السلاح أم بالتضليل
بالقل�م واللس�ان وأي ش�كل من أش�كال االس�تخبار
والتع�اون ،بال ُرّج�وع إىل ج�ادة الص�واب قب�ل فوات
األوان.
وتلا ه�ذا اللقاء تح�رك جاد ،واس�تكمل أبن�اء تعز
َ
تش�كيل ه�ذه الجبه�ة على األرض باجتماع�ات ألبناء
المُديري�ات النتخاب قيادات فروع الجبهة يف مُديرياتهم،
وانتخ�اب مَ�ن يُمثلهم ويتاب�ع احتياج�ات المديرية عىل
المس�توى االجتماع�ي إىل جان�ب المهمة العس�كرية يف
مقاومة العدوان ومُرتزقت ِه.
وعُق�دت لقاءات للجبهة الوطني�ة يف مديرية رشعب
السلام والرون�ة ،ومديري�ة الصلو وحيف�ان ،ومديرية
ُ
فروع الجبهة
س�امع خدير ،ومديرية التعزية .و ُتستكمل
يف بقية المُديريات ،وهناك مُديرياتٌ كالمرساخ والوازعية
والتعزية والقبيطة قد انضم�ت الجبهة الوطنية فيها إىل
جانب قوات الجيش واللجان الش�عبية ،ويخوضون معا ً
معركة المقاومة الوطنية والتحرر والكرامة.

ح�ضر تد�شني توزيع احلقيبة والزي املدر�سي بدار رعاية الأيتام

ً رئيس اللجنة الثورية العليا يزور عددًا من مدارس العاصمة ويحث الطالب على االهتمام والمثابرة
ناطق أنصار اهلل محمد عبدالسالم :تلقينا ردا

إيجابيًا من األمم المتحدة على مالحظاتنا
حول مسودة وأجندة الحوار ونتمنى أن
يفضي إلى وقف العدوان والحصار
 -خاص:

توجّ ه وف ُد أنصار الله إىل العاصمة العمانية مس�قط ،يوم الس�بت
املايض ،ملناقشة مسودة الحوار املقدمة من األمم املتحدة.
ُ
ناطق أنصار الله محمد عبدالسالم قبيل مغادرته صنعاء يف
وقال
منشور له عرب صفحته يف موقع التواصل :إن العود َة إىل مسقط تأتي
يف إط�ار املش�اوَرات القائمة
مع األمم املتح�دة ومبعوثها
الخاص إىل اليمن “إسماعيل
ول�د الش�يخ أحم�د” ،وبع�د
أن وص�ل أنص�ا َر الل�ه رد
إيجاب�ي على مالحظاته�م
حول مسودة وأجندة الحوار
وطلب األمم املتحدة مناقشة
النق�اط املختل�ف عليه�ا
للوص�ول إىل حوار س�ويرسا
املزم�ع عق�ده يف املرحل�ة
املقبلة.
وتمنّ�ى عبدالسلام أن
دم جا ّدا ً
َ
يك�ون الح�وا ُر الق�ا ُ
وبن�اء ومس�ؤوال ً يفيض عن
يقين إىل وقف الع�دوان وفك
الحص�ار وإحي�اء العملي�ة
السياسية.
ويف س�ياق متصل وضمن
النشاط الس�يايس العام أكد
ٍ
دعوات من دول أوروبية ترغب يف استيضاح رؤية
عبدالسالم تلقيهم
أنصار الله السياسية عن كثب بشأن اليمن.
وأهاب عبدُالسلام بالش�عب اليمن�ي العظيم وجيش�ه وأجهزته
األمني�ة ولجانه الش�عبية مزي�دا ً من الصم�ود ،والحض�ور يف كافة
ع�دوان ال تزال
الجبه�ات ،م�ع أخ�ذ الحيطة والحذر م�ن نوايا قوى
ٍ
عىل أش�دها ،وال تزال تس�عى إلغراق البلد بمزيد م�ن قوات االحتالل
األجنبي والعنارص املتطرفة.

 -متابعات :

ّ
ُ
رئيس اللجنة الثوري�ة العليا محمد
نف�ذ
علي الحوثي ،يوم أمس ،ع�ددا ً من الزيارات
امليداني�ة إىل ع�دد م�ن م�دارس العاصم�ة
صنعاء.
وتأتي زيارة رئيس اللجنة الثورية العليا
يف إط�ار سلس�لة الزي�ارات التي يق�وم بها
إىل ع�دد م�ن املؤسس�ات الحكومي�ة ومنها
الرتبوية والتعليمية ،وذلك للوقوف عىل سري
العملي�ة التعليمي�ة واإلقب�ال الذي تش�هده
مدارس العاصمة.
وعبرّ طالبُ مدرسة الكويت بصنعاء عن
ارتياحه�م الكبري لهذه الزي�ارة ،حيث ردّدوا
الهتافات الوطني�ة أثناء إلقاء رئيس اللجنة
ٍ
كلم�ات حماس�ية أمامه�م ح�ول
الثوري�ة
جرائ�م الع�دوان ومحاول�ة تركيع الش�عب
اليمني.
ُ
رئيس اللجن�ة الثورية العليا عىل
واطلع
سير العملية التعليمية يف ع�دد من مدارس
العاصم�ة وجاهزيته�ا الس�تقبال الع�ام

الدرايس وتفقد أوضاعها وسري العمل فيها،
خاصة يف ظل العدوان الس�عودي األمريكي
عىل البالد.
ُ
رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العلي�ا
وش�دّد
خلال لقائ�ه إدارة امل�دارس على االهتمام
الكام�ل بجميع امل�دارس التعليمية من قبل
الجهات املختصة ..مشريا ً إىل أهمية مواكبة
التط�ورات التي يش�هدُها العال�م يف مجال
التعليم.

وق�ال إن اليم�ن وبك�وادره النزيه�ة
يس�تطيع أن يص�ل إىل مراح�ل متقدم�ة يف
مختلف املجاالت».
كم�ا أكد رئي�س اللجنة الثوري�ة العليا،
رضورة ع�ودة االنضباط للمدارس وانتظام
التالمي�ذ ..الفت�ا ً إىل أهمي�ة دور اإلدارة
املدرس�ية واملعلمين يف ضب�ط العملي�ة
التعليمية.
ويف خت�ام الزي�ارة ج�دّد رئي�س اللجنة

الثوري�ة العلي�ا ،التأكي�د على أهمية وضع
الخط�ط البديل�ة والحل�ول املناس�بة الت�ي
تضم�ن التعامل م�ع ُك ّل ظرف ط�ارئ ،بما
يضمن سلامة الطالب والطالبات يف جميع
املدارس.
ُ
رئيس اللجن�ة الثورية العليا،
كما حرض
ي�وم أم�س ،حفل تدشين جمعي�ة صنعاء
االجتماعية التنموية ،توزيع الحقيبة والزي
امل�دريس لطلاب وطالبات أمان�ة العاصمة
بدار رعاية األيتام.
ودع�ا الحوث�ي إىل رضورة التكام�ل
م�ا بين املنظم�ات والحكومة والس�لطات
املحلية وأبناء الش�عب يف مواجهة التحديات
والعدوان الغاشم بكل الوسائل املمكنة.
وق�ال «ال ب�د أن تحظى رشيح�ة األيتام
بق�در كبير م�ن الرعاي�ة واالهتم�ام وعىل
جميع الجه�ات الحكومية العاملة يف املجال
االجتماعي أن تجعلهم يف قائمة أولوياتها»..
داعي�ا ً الطلاب إىل االهتم�ام بالدراس�ة
واملثاب�رة بالش�كل املطلوب ال�ذي يجعلهم
قادة يف املس�تقبل للنه�وض باليمن إىل أرقى
املستويات.

�إكت�شاف  8عبوات نا�سفة زرعت يف الطريق العام مبحافظة البي�ضاء

األجهزة األمنية واللجان تضبط  24مرتزقًا بذمار وكمية من األسلحة والذخائر بالعاصمة
 -متابعات:

تم ّكنت األجهز ُة األمنية واللجا ُن الشعبية من ضبط 24
عنرصا ً إجراميا ً من مرتزقة العدوان يف محافظة ذمار.
وأوض�ح مص�د ٌر أمن�ي أن العن�ارص التي ت�م ضبطهم
اعرتفوا أنهم كانوا يف طريقهم إىل مديرية بيحان بمحافظة
ش�بوة للمش�اركة يف العدوان عىل مواق�ع الجيش واللجان
الشعبية.
إىل ذل�ك ،أكد مصدر أمن�ي أن األجه�زة األمنية واللجان
ً
كمي�ة م�ن األس�لحة والذخائ�ر يف أحد
الش�عبية ضبط�وا
مداخ�ل العاصمة صنعاء ..موضحا ً أن األس�لحة والذخائر
الت�ي تم ضبطها كان املرتزقة بصدد تهريبها من محافظة
مأرب إىل العاصمة صنعاء.
وأش�ار املصدر إىل أنه تم إحالة املهربني مع املضبوطات
إىل األجه�زة املختص�ة الس�تكمال التحقيق�ات ومعرف�ة
الجه�ات والعن�ارص الت�ي تق�ف وراء العملي�ة لتعقبه�ا

وضبطها.
ويف محافظ�ة عمران ،تمك�ن الجيش واللجان
الش�عبية م�ن ضب�ط ( )50كيل�و جرام�ا ً م�ن
الحش�يش يف نقطة ذيفان بمديرية ريدة كانت يف
طريقها إىل السعودية عىل متن دينّة.
َ
كمية
وأوض�ح مصدر م�ن اللجان األمني�ة أن
الحش�يش وس�ائق الدينّة املضبوطني تم إحالتهم
إىل النياب�ة العام�ة التخ�اذ اإلج�راءات القانونية
بحقهم.
ويف محافظة البيضاء كش�فت األجهزة األمنية
واللجان الشعبية عبوات ناسفة كانت مزروعة يف
الطريق العام باملحافظة.
وأوض�ح مص�در أمن�ي بمحافظ�ة البيض�اء
لوكال�ة األنباء اليمنية (س�بأ) أن األجهزة األمنية
واللجان الش�عبية اكتش�فوا ثمان عبوات ناسفة
مزروع�ة يف الطري�ق الع�ام للمحافظ�ة وقام�ت
بتفكيكها وإبطال مفعولها.

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

مدير التحرير:
أحمد داوود

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع المطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com
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أبطال الجيش واللجان الشعبية يتقدمون في الشريجة ويطهرون موقع الشبكة بمريس
تطويق المرتزقة في جبل حبشي والشمايتين وعزلهم عن مرتزقة صبر بمدينة تعز

الطريق إلى معسكر العمري شاهد على محرقة مرتزقة العدوان وآلياتهم
 خاص:تم ّكن أبط�ا ُل الجيش واللجان الش�عبية،
أم�س األح�د ،من تطهير موقع الش�بكة يف
منطق�ة ناصة بع�د مواجه�ات خ ّلفت قتىل
وجرحى يف صفوف املرتزقة بمديرية مريس،
كم�ا دحروه�م يف عملي�ة أخ�رى م�ن تباب
بالرشيجة.
َ
العملي�ة
وأوض�ح مص�د ٌر عس�كري أن
أس�فرت ع�ن مقت�ل وج�رح العشرات من
مرتزق�ة الع�دوان ،إىل جانب إح�راق وتدمري
بعض اآللي�ات التابعة للمرتزق�ة ،معتربا ً أن
السيطر َة عىل موقع الشبكة ستُساهم يف شل
حرك�ة املرتزق�ة باتجاه تع�ز وقطع خطوط
التواصل فيما بينهم.
وبع� َد الهزائ�م والرضب�ات الت�ي تلقاها
ُ
مرتزق�ة الع�دوان يف جبهة تع�ز  -الرشيجة
تم ّكنت وحدات من الجيش واللجان الشعبية
من دح�ر املرتزق�ة من ع�دة مواق�ع وتباب
كانوا يتمركزون فيها داخل الرشيجة باتجاه
كرش.
وكان�ت جبهة تعز قد ش�هدت ،الس�بت،
محاول�ة جدي�دة ملرتزق�ة الع�دوان للتق�دم
باتج�اه مواق�ع الجي�ش واللجان الش�عبية
يف منطق�ة الوازعي�ة ،حيث ت�م التصدي لهم
وتدمير مدرعتين بمَ ن فيهما م�ن املرتزقة،
فيما الذت مجاميعهم بالفرار.
وقال مصدر عسكري إن مرتزقة العدوان
فش�لوا مجددا ً يف التق�دم يف منطقة الوازعية
رغم الغط�اء الجوي املكثّف م�ن قبل طريان
الع�دوان الس�عودي .م رْ
ُشْي�ا ً إىل أن مرتزق�ة
الع�دوان فروا م�ن نيران الجي�ش واللجان
الش�عبية وترك�وا جُ ث َ َ
�ث قتالهم الذي�ن لقوا
مصارعهم داخل املدرعات التي تم تدمريُها.
ويف منطقة األحيوق لقي عد ٌد من املرتزقة
مصارعهم وتم تدمريُ دبابة وطقم عس�كري
ج�راء قص�ف صاروخ�ي ومدفعي م�ن قبَل
الجيش واللجان الشعبية عىل مواقع املرتزقة
َ
خلف مفرق األحيوق وعىل التباب يف
الواقع�ة
محيط موقع الشبكة.
وكان�ت مجامي� ُع املرتزق�ة ق�د واصل�ت

ِ
محاوالت التقدم بالوازعية وتعرضت لنكسة
كبيرة ،فيما حق�ق أبطال الجي�ش واللجان
الشعبية تقدما ً هاما ً يف جبهة املرساخ.
وبحس�ب مصدر عس�كري تق�دم أبطال
الجي�ش واللجان الش�عبية يف جبهة املرساخ
باتج�اه مف�رق يف�رس ،وط�ردوا مرتزق�ة
الع�دوان م�ن مدرس�تني بمنطق�ة الكالئبة،
م رْ
ُشْي�ا ً إىل أن العملية ش�هدت تدميرَ آليتني
ودبابة ومقتل وإصابة العرشات من مرتزقة
ً
مرمية حول تلك
العدوان ،فيما ال تزال جثثهم
املدارس ويف طريق مفرق يفرس.
ويف ي�وم الجمع�ة وم�ن منطق�ة ك�رش
انطلق�ت مجامي�ع املرتزقة باتج�اه منطقة
الوازعي�ة بمحافظ�ة تعز ،محاولين التقدم
باتج�اه مواقع الجي�ش واللجان الش�عبية،
وتحولت تل�ك الخطوة إىل مصي�دة للمرتزقة
الذين تساقطوا واحدا ً تلو اآلخر بنريان أبطال

الجيش واللجان الشعبية ،واحرتقت آلياتهم،
فيما الذ من نجا منهم بالفرار.
يف ذات الي�وم ويف منطق�ة ذو ب�اب بب�اب
املن�دب كان مرتزق�ة الع�دوان وآلياتهم عىل
موعد م�ع محرقة من صنع أبط�ال الجيش
واللجان الش�عبية والتهمت أجس�اد عرشات
املرتزق�ة والعشرات م�ن آلياته�م بمختلف
أنواعها.
حيث كان�ت مجاميع من مرتزقة العدوان
مزودي�ن بعدد كبير من الدباب�ات والعربات
املدرعة واألطقم العسكرية قد حاولوا التقدم
باتج�اه منطقة العمري وتص�دى لهم أبطال
الجي�ش واللج�ان الش�عبية الذي�ن تمكن�وا
م�ن قتل العشرات وتدمري معظ�م الدبابات
واملدرعات التي اس�تخدمها مرتزقة العدوان
يف محاولتهم.
وأظه�رت املش�اهد الت�ي و ّزعه�ا اإلعالم

الحرب�ي جثث قتىل املرتزق�ة يف أرض املعركة
وداخ�ل املدرعات ،كما تظهر عرشات اآلليات
واملدرع�ات واألطقم العس�كرية ،بينما كانت
النريان تلتهمها بما فيها من مرتزقة ،وأخرى
تظه�ر وقد جرى إحراقه�ا بالكامل أو أجزاء
كبيرة منه�ا ،وذلك يف مي�دان املعرك�ة الذي
ش�هد املواجهة بين أبطال الجي�ش واللجان
ومرتزقة العدوان.
م�ن جان�ب آخر تظه�ر خريط�ة األقمار
الصناعي�ة التي أعدتها جبه�ة تعز اإلعالمية
تقدم رجال الجبهة الوطنية ملقاومة العدوان
ومرتزقته ،بمس�اندة قوات الجيش واللجان
الش�عبية م�ن مفرق نج�د ُقس�يم إىل مفرق
يفرس ،وبهذا التقدم باملنظور العس�كري تم
ُ
تطويق املرتزقة يف جبل حبيش والش�مايتني،
وعزله�م ع�ن ا ُملرتزق�ة اآلخري�ن يف صرب ويف
وسط املدينة.
وبالس�يطرة على مف�رق يف�رس يكو ُن
م�ن الصعب أن تتق� َّد َم أية ق�وات غازية من
الجن�وب الغرب�ي للمحافظ�ة ،وه�و مدخل
حيف�ان وَالوازعي�ة ،م َع العلم ب�أن الوازعية
مؤمّ نه�ا برجالها ا ُملقاتلني يف صفوف الجبهة
الوطنية ،وكذل�ك هناك فرع للجبهة الوطنية
يف حيف�ان ،إال أن األوض�اع يف حيفان هادئة
وليس هناك أيُّ انتشار عسكري.
ُ
ق�وات الجي�ش والجبهة
ه�ذا وتس�يطر
الوطني�ة على الطري�ق ا ُملمتد م�ن كرش إىل
ٌ
ٌ
طويلة تحيط بها
مس�افة
نجد ُقسيم ،وهي
سلسلة جبلية تجعل من ا ُملستحيل أن تتقدم
قوات غازية من الجنوب وتصل إىل صرب أو إىل
املدينة عرب هذا الطريق.
جانب آخر تشهد سواحل تعز غارات
ومن
ٍ
كثيف�ة م�ن قبل طيران العدوان الس�عودي
األمريك�ي وبارج�ات الع�دوان الذي يس�عى
لتصفي�ة الس�واحل اليمني�ة م�ن أي وجود
إنس�اني تمهيدا ً إلن�زال بري مُحتم�ل ،وأدى
ه�ذا االس�تهداف لخس�ائر كثيرة يف األرواح
َ
اس�تهداف
وا ُملمتلكات ،حيث أن العدو يتعمد
موان�ئ إن�زال الس�مك واملناط�ق الس�كانية
وقوارب الصيد يف عرض البحر.

سقوط موقع الشبكة بنجران وطيران العدو يقصفه بثالث غارات

تدمير محطة كهرباء بالخوبة واالستيالء على  3دبابات وإحراق  6آليات ومدرعة
قتلى وجرحى في صفوف العدو بقصف صاروخي ومدفعي على القنبور والمصفق

عملية قنص نوعية تُسقط ثالثة جنود سعوديين من أبراج رقابة بمدينة الطوال بجيزان
 خاص:أع�اد أبط�ا ُل الجي�ش واللجان الش�عبية
قل�بَ املوازين العس�كرية يف جبه�ات القتال
بنجران وجيزان وعسير ،حيث ش�هدت تلك
ً
ُ
ٍ
نوعي�ة ،إىل جانب القصف
عمليات
الجبهات
الصاروخ�ي واملدفع�ي ال�ذي ميّ�ز س�مات
العمليات العس�كرية يف األيام املايض ،وتمث َّ َل
التغُّي�رُّ ُ يف س�مة املواجه�ات بالس�يطرة عىل
موقع عسكري واالس�تيالء عىل ثالث دبابات
ّ
س�ت آليات ،م�ع عملية قنص نوعية
وتدمري
رصعت ثالثة من جنود العدو.
العملي�ات النوعي�ة الت�ي ّ
ُ
نفذه�ا أبط�ا ُل
الجي�ش واللج�ان الش�عبية ج�اءت األوىل
بالس�يطرة على موقع الش�بكة العس�كري
بجبل الرشفة بنجران ،حيث تم االستيالء عىل
ثالث دبابات داخل املوقع بعد اش�تباكات مع
حاميته من جنود العدو ،فيما تشريُ املصادر
إىل وق�وع إصاب�ات يف صفوفه�م وفراره�م،
بينما يرابط أبطا ُل الجيش واللجان الشعبية

داخل املوقع بعد فرض سيطرتهم عليه.
وبس�ماع الع�دو س�قوط موق�ع الرشفة
س�ارع الطريان الحربي التابع له بش�ن ثالث
غارات ،محاوال ً إنهاء س�يطرة أبطال الجيش
واللجان الشعبية عىل املوقع.
ُ
الرضبات الت�ي يتعرض لها
وفيم�ا تتواىل
العدو سقط عد ٌد من الجنود السعوديني قتىل
وجرحى ج�راء تع ُّرضهم لقص�ف صاروخي
ومدفعي من قبل الجيش واللجان الشعبية يف
موقعَ ي املصفق والقنبور بنجران.
ويف مدين�ة الط�وال بجي�زان كان أبط�ال
الجي�ش واللج�ان الش�عبية على موعد مع
عملي�ة نوعية أخرى ّ
نفذته�ا وحدة القناصة
الت�ي اس�تهدفت ثالث�ة جن�ود س�عوديني
وأردته�م قتىل م�ن أعايل أب�راج رقابة موقع
عسكري باملدينة.
وو ّزع اإلعلام الحرب�ي مش�اه َد للعملية
النوعي�ة تُظه�ر عملي�ات القن�ص املبارشة
للجنود السعوديني يف موقع عسكري بمدينة
الطوال ،كما تُظهر املشاهد لحظة استهداف
ثالثة من جنود العدو أثناء تمركزهم يف أبراج

املوق�ع وتظه�ر لحظ�ة إصابته�م برصاص
قناص�ة الجي�ش واللجان الش�عبية بش�كل
مبارش وس�قوطهم م�ن أعىل األب�راج ليلقوا
مصارعهم عىل الفور.
ويف الط�وال أيضا ً دمرت وحد ُة الهندس�ة
التابعة للجيش واللجان الش�عبية بُرج رقابة
موقع الرمضة السعودي بعد ز ْرع املتفجرات
يف أركان الربج ،مما أدى إىل نسفه بالكامل.
كم�ا دم�رت الق�وة الصاروخي�ة محطة
البيضاء للكهرباء يف منطقة الخوبة بجيزان،
َ
استهداف املحطة
حيث يؤكد مصدر عسكري
بع�دد م�ن الصواريخ أصابت هدفها بش�كل
مبارش.
واس�تمرارا ً للعملي�ات العس�كرية دك�ت
الق�وة الصاروخية مثلث الراحة الواقع خلف
موقع الدود العس�كري ،وأدى إىل تدمري بُنيته
بع�د اس�تهدافه بع�دد م�ن صواري�خ غراد،
بالتزام�ن مع قصف مماثل اس�تهدف موقع
قرما العس�كري وأدى لتدمير إحدى اآلليات
التابعة للعدو.

من جانب آخ�ر نجحت القوة الصاروخية
ّ
س�ت آلي�ات
واملدفعي�ة يف تدمير وإح�راق
عس�كرية ومدرع�ة تابع�ة للع�دو بقص�ف
صاروخ�ي ومدفع�ي اس�تهدف مواق� َع يف
نجران وعسري.
وبحسب مصدر عس�كري لصدى املسرية
ت�م تدمريُ أربع آليات تابع�ة للعدو وإحْــدَى
املدرعات بالقصف الصاروخي الذي استهدف
موقعا ً عسكريا ً غرب مدينة الربوعة بعسري.
ُ
القص�ف املدفعي
ويف عملي�ة مماثلة أدَّى
الذي استهدف موق َع عليب العسكري بنجران
إىل إح�راق آليتين للعدو ،بينم�ا يؤكد مصدر
باإلعلام الحرب�ي رصد س�يارات اإلس�عاف
وهي تهرع للموق�ع ،مرجحا ً وقو َع إصابات
يف صفوف العدو.
وبالعَ �ودة إىل عسير ج�دَّدت الق�وة
الصاروخي�ة واملدفعي�ة د َّك مواق�ع قل�ل
الشيباني ومنفذ علب ومر َكز ملطة بعرشات
الصواري�خ وقذائف املدفعي�ة ،حيث تقع تلك
َ
تحت القصف منذ أكثر من أسبوع.
املواقع

تطهير جبل األشقري
االستراتيجي بمأرب وصليات
من صواريخ الكاتيوشا تدك
المنطقة العسكرية الثالثة
 خاص:تم ّك�ن أبط�ا ُل الجيش واللجان الش�عبية،
ي�وم الس�بت ،م�ن اس�تكمال تطهير جب�ل
األش�قري االستراتيجي بمنطق�ة كوف�ل
برصواح محافظة مأرب.
وأوضح مصد ٌر عسكريٌّ لصدى املسرية أن
أبطال الجي�ش واللجان الش�عبية تمكنوا من
دحر عن�ارص املرتزق�ة والق�وات الغازية من
جبل األش�قري برصواح ،كما لق�ي العرشات
م�ن مرتزق�ة الع�دوان الس�عودي األمريك�ي
مصارعه�م ،خلال العملي�ات العس�كرية
وتدمير دبابة وآليتني تابع�ة لتحالف العدوان
السعودي.
ّ
وب�ث اإلعلام الحرب�ي مش�اهد لعشرات
الجثث وهي مكوّمة يف أنحاء متفرقة من جبل
األش�قري لقوا مصارعهم أثناء عملية تطهري
الجبل ،وتمركزت وحدات من الجيش واللجان
الش�عبية يف قم�م وتباب الجبل االستراتيجي
وال�ذي تع�د عملية تطهيره رضب�ة موجعة
ُ
تض�اف إىل الرصيد الكبير من الهزائم
جديدة
واالذالل ال�ذي تع�رض له العدوان الس�عودي
األمريكي ومرتزقة مؤخرا ً يف محافظة مأرب.
كم�ا لق�ي عشرات املرتزق�ة مصارعه�م
وأصي�ب آخ�رون أثن�اء ص�د محاول�ة تقدم
للمرتزقة يف منطقة كوف�ل ،كما تمكن أبطال
الجي�ش واللج�ان الش�عبية من تدمير دبابة
وإعط�اب أخ�رى بعد س�اعات م�ن املحاولة
املس�نودة بالطيران التجسسي والحرب�ي
للعدوان.
إىل ذل�ك دكت الق�وة الصاروخية تجمعات
املرتزقة يف قي�ادة املنطقة العس�كرية الثالثة
ومعس�كر صحن الجن ،بصليات من صواريخ
الكاتيوشا ،وأوقعت خس�ائر كبرية يف األروَاح
والعتاد.
وَش�ن طريان العدوان الس�عودي الغاشم،
مس�اء الس�بت ،تس�ع غارات عىل منطقة آل
ش�ويل بمديري�ة رصواح بم�أرب ،يف محاولة
إلس�ناد املرتزق�ة إال أن كل محاوالته�م بعون
الله باءت بالفشل.

تأمين منطقة الجدفرة
وعدد من المواقع التي
كان يتمركز فيها مرتزقة
العدوان في بيحان

ٌ
وحدات من الجيش واللجان الشعبية،
تمكنت
الس�بت املايض ،من تأمين منطق�ة الجدفرة يف
بيح�ان وعدد من املواقع الت�ي كان يتمركز فيها
مرتزقة العدوان.
وأوض�ح مص�در عس�كري لص�دى املسيرة
أن أبط�ا َل الجي�ش واللج�ان الش�عبية تم ّكن�وا
من تأمين منطق�ة الجدفرة ،بما فيها مدرس�ة
الجدف�رة وعدد م�ن املواق�ع الت�ي كان مرتزقة
العدوان يتمركزون فيها ،عىل امتداد الطريق بني
الحرجة والجدفرة.
وأش�ار املصد ُر إىل أن مرتزق�ة العدوان تكبدوا
ع�ددا ً م�ن القتلى والجرح�ى على أي�دي أبطال
الجيش واللجان الش�عبية ،خالل عمليات تأمني
هذه املناطق واملواقع.

تدمير مخزن للذخائر تابع
لمرتزقة العدوان في منطقة
الكنائس بالجوف

قصف�ت ق�و ُة اإلس�ناد املدفع�ي للجي�ش
َ
مخ�زن ذخرية تابع�ا ً ملرتزقة
واللجان الش�عبية
الع�دوان بمنطقة الكنائس رشق منطقة اللبنات
بمحافظة الجوف.
وق�ال مص�در عس�كري «إن ق�وة اإلس�ناد
املدفع�ي للجي�ش واللجان الش�عبية اس�تهدفت
مخزن ذخيرة تابع�ا ً ملرتزقة الع�دوان بمنطقة
الكنائ�س رشق منطق�ة اللبن�ات بمحافظ�ة
الجوف».
وأوض�ح املص�در أن ق�و َة اإلس�ناد املدفع�ي
للجيش واللجان الشعبية أطلقت عددا ً من قذائف
املدفعي�ة عىل مخزن ذخرية تابع ملرتزقة العدوان
يف منطق�ة الكنائ�س رشق منطق�ة اللبنات فتم
إحراقه وتدمري محتوياته من الذخائر بالكامل
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يف وقفة احتجاجية �أمام املجمع احلكومي باملحافظة
أهالي محافظة حجة يوجهون نداء
عاج ًال للمنظمات اإلنسانية إلنقاذ
المؤسسات الخدمية من االنهيار الشامل
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مسيرة جماهيرية كبرى في ساحة باب اليمن بصنعاء
تنديدًا بصفقات السالح األمريكية للنظام السعودي

 خاص:ن ّ
ّ
واملؤسسات الحكومية الخدمية والسياحية
ظم موظفو ونقابات املكاتب
بمحافظه حجة ،يو َم السبت املايض ،وقفة احتجاجية أمام املجمع الحكومي
باملحافظة؛ تنديدا ً واستنكارا ً ورفضا ً للعدوان السعودي األمريكي عىل بالدنا.
ٍ
الفتات وص�ورا ً تعرب عن حج�م األرضار ال�ذي ألحقها
ورف�ع املحتج�ون
العدوان السعودي باملؤسسات واملكاتب الخدمية واآلثار السياحية بمحافظه
حج�ة ،وما نتج عنها من إلح�اق الرضر الفادح بكل ما يم�س حياه املواطن
وخدماته ،مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية عىل املواطنني داخل املحافظة.
وعّب�رّ املحتجون يف بيان لهم ،ع�ن إدانتهم ورفضهم القاطع لهذا العدوان
الغاش�م واس�تهدافه للمنش�ئات الخدمية واآلث�ار الس�ياحية ،معتربين ذلك
انته�اكا ً صارخا ً ل�كل املواثيق الدولية واإلنس�انية ،منددي�ن بالصمت الدويل
تجاه هذه الجرائم التي يرتكبها العدوا ُن التي تعد جرائم حرب ضد اإلنس�انية
تستوجب املحاكمة ،مطالبني املجتمع الدويل واملنظمات اإلنسانية والحقوقية
بالقيام بدورها والضغط عىل دول العدوان إليقافه وحماية ما تبقى من اآلثار
السياحية والتأريخية.
كما وجّ ه املحتجون ندا ًء عاجالً إىل املنظمات اإلنس�انية إلنقاذ املؤسسات
الخدمية من االنهيار الش�امل التي تنذ ُر بوقوع كارثة إنسانية عىل املواطنني
داخ�ل املحافظ�ة ،مؤكدين دعمَ ه�م ووقوفه�م الكامل مع الجي�ش واللجان
الشعبية يف الدفاع عن الوطن ضد العدوان الغاشم.

العدوان السعودي األمريكي
يتسبب بنزوح  37ألف أسرة
إلى محافظة صنعاء
 خاص:إرتف�ع ع�د ُد األرس النازحة إىل مديري�ات محافظة صنع�اء والقادمة من
محافظات أخرى ،جراء العدوان الس�عودي األمريكي الغاش�م عىل اليمن ،إىل
 36ألفا ً و 959أرسة حتى نهاية أكتوبر املايض.
وأوضح مدير عام املعلوم�ات بمحافظة صنعاء «عيل زيد» ،أن عد َد األرس
النازح�ة من أمانة العاصمة إىل مديريات املحافظة  19ألفا ً و 548أرسة ،ومن
محافظ�ة ع�دن  176أرس ًة ،ومن تع�ز  279أرسة ،ومن الحدي�دة  ،561ومن
صع�دة  ،706وم�ن عمران  ،421وم�ن مأرب  852أرسة ،وم�ن الجوف ،263
وم�ن ذمار  ،90ومن بقية املحافظات  292أرسة ،باإلضافة إىل  13ألفا ً و771
أرسة نازحة يف ما بني مديريات محافظة صنعاء.
وأشار «زيد» إىل أن عدد النازحني إىل مديرة همدان بلغ  3408أرس ،وأرحب
 6028أرسة ،وبني حشيش  1331أرسة ،ونهم  2725أرسة ،وبني مطر 1132
أرسة ،والحيمة الداخلية  1253أرسة ،والحيمة الخارجية  5164أرسة ومناخة
 2235أرسة ،وصعفان  1252أرسة ،وس�نحان وبني بهلول  233أرسة ،وبالد
ْ
والحصن
ال�روس  295أرسة ،وجحانة  464أرسة ،وبني ضبيان  1317أرسة،
 1277أرسة ،والطيال  3256أرسة ،وخوالن  1221أرسة.
ولف�ت مدي ُر املعلوم�ات بمحافظة صنعاء إىل أن ع�دد األرس النازحة قاب ٌل
للزيادة يف ظ ِّل اس�تمرار العدوان الس�عودي الهمَ جي والهستريي عىل الشعب
اليمني.

 خاص:ُ
العاصم�ة صنع�اء ،الجمع�ة
ش�هدت
املاضية ،مسرية جماهريية حاشدة بساحة
ب�اب اليم�ن؛ تنديدا ً واس�تنكارا ً باس�تمرار
العدوان الس�عودي الغاشم والحصار الجائر
املفروض عىل الش�عب اليمني تحت ش�عار
«صفق�ات السلاح األمريكي�ة الت�ي تقتل
اليمنيني لن تجلب النرص ململكة الدواعش».
ورف�ع املش�اركون يف املسيرة ،األع َ
لام
الوطني�ة والالفت�ات املعبرة ع�ن صم�ود
الش�عب اليمني والتصدي للعدوان الهمجي
والدفاع عن الوطن وسيادته ،باعتباره حقا ً
مرشوع�ا ً تؤك�ده كاف�ة األع�راف واملواثيق

والقوانني الدولية.
وأ ّك�د املش�اركون أن الش�عب اليمن�ي
س�يظ ُّل عصي�ا ً على املتجربي�ن والطغ�اة
ً
ثابتة
واملعتدي�ن ،وس�تبقى آي�ات صم�وده
وش�اهدة على عظمت�ه وأصالت�ه ،وأنه لن
يس�مح لدول الع�دوان بتمري�ر مخططاتها
مهم�ا كان�ت الضغ�وط واألس�اليب الت�ي
تمارسها بحق اليمن واليمنيني.
ٌ
كلم�ات ع�ن
وألقي�ت خلال املسيرة
العلم�اء ألقاها «ف�ؤاد ناجي» وعن أش�بال
اليم�ن الش�بل «يوس�ف الهم�اس» وكلمة
ل�ـ «أحمد زيد املحط�وري» ،أش�ارت إىل أن
الشعب اليمني أثبت للعالم أجمع أنه األكر ُم
واألع ُّز واألرشف بصم�وده وثباته وصربه يف

مواجهة هذا العدوان الغاشم.
ُ
الكلم�ات أن صفق�ات السلاح
وأك�دت
زادت األم�ر جال ًء ووضوحا ً ح�ول من يقف
وراء الع�دوان ..الفتني إىل أن هذه الصفقات
تع� ّري دول العدوان واالس�تكبار التي تدّعي
أنها تح�ارب اإلرهاب وه�ي يف نفس الوقت
تؤيد وتدعم مملكة اإلرهاب.
وص� َد َر ع�ن املسيرة بيان أك�د مواصلة
اليمنيين مقاوم�ة الغ�زاة واملعتدي�ن
والحف�اظ عىل الوطن ومقدراته مهما بلغت
التضحيات ..مستنكرا ً استمرا َر إمداد العدو
الس�عودي بأس�لحة القتل املح ّرم�ة وأدوات
اإلجرام وتمكينهم من آلة الدمار والقتل.
وأدان البي�ا ُن اس�تمرا َر صم�ت املجتمع

ال�دويل ع�ن ه�ذا اإلج�رام وال�ذي ط�ال ُك َّل
مناح�ي الحياة والحص�ار ا ُملطب�ق الذي لم
يستثن حتى الدوا َء والوقود.
ِ
وأك�د البي�ا ُن رضور َة مالحَ قة الضالعني
يف ه�ذا الع�دوان أم�ام املحاك�م الدولي�ة
ومواجهته�م ب�كل األدوات املمكن�ة لينالوا
جزاءه�م وع�دم التس�امح أو الته�اون مع
الخوَن�ة والعملاء وكل مَ �ن يتع�اون م�ع
العدوان بأيَّة صورة.
ولف�ت البي�ان إىل أن الش�عبَ اليمن�ي
قرارهم
وجيشه ولجانه الشعبية ماضون يف ِ
بحماية الوطن وس�يادته وأمنِه واستقراره
وحفظ كرامة أبنائه واستعادة قراره.

االحت�شاد للتوقيع على وثيقة ال�شرف القبلية يتوا�صل

قبائل ذمار وريمة وحجة :لن نسمح للغزاة باحتالل أراضي
اليمن وسنقدم المال والنفس للدفاع عن الوطن
 -خاص:

ُ
َ
فعالي�ات الحمل�ة املليوني�ة
تتواص� ُل
للتوقي�ع على وثيق�ة َّ
ف َ
الش�ــ َر ِ
القبَـليّ�ة
لرتسيخ املبادئ والثوابت الوطنية ،بمختلف
املديريات واملحافظات اليمنية.
وَتق�ف قبائل اليمن قاطب�ة أمام الوضع
الخطير الذي تمر ب�ه اليمن من حرب وقتل
ودمار وتدمري من قبل دول التحالف بقيادة
السعودية ،ولطاملا أعلنت القبائل جهوزيتها
الكامل�ة واس�تعدادها ملواجه�ة الع�دوان
الغاش�م وعمالئه ومرتزقته سواء يف الداخل
أو الخارج ،دون أي ته�اون أو تراجع مهما
كلفها األمر.
وتواصلاً للتوقيع عىل وثيقة َّ
الش�ــ َر ِ
ف
َ
القبَـليّ�ة بمحافظ�ة ذم�ار عُ ق�دت ثالث�ة
لقاءات َقبَـليّ�ة يف عزلة بني الكينعي وعزلة
املج�ن بمديرية املنار ولق�اء َقبَـيل ّ بمنطقة
بني أسعد قاع الحد مديرية جبل الرشق.
اس�تنكر املش�اركون خلال اللق�اءات،
بازدواجية املعايري التي يتعامل بها املجتمع
ال�دويل تج�اه جرائم الع�دوان الس�عودي يف
اليمن والتي راح ضحيتها اآلالف ،معظمهم
م�ن النس�اء واألطفال ،باإلضاف�ة إىل تدمري

البنى التحتية.
وأشادوا باالنتصارات التي حققها أبطال
الجيش واللجان الش�عبية يف مختلف مواقع
َّ
الش�ــ َر ِ
ف والبطولة ..مؤكدين استعدادَهم
تقديم الدعم واملساندة باملال والنفس دفاعا ً
ع�ن س�يادة الوط�ن والحفاظ على وَحدته
وأمنه واستقراره.
ويف محافظ�ة ريم�ة ،د ّ
ُش�نت بمديري�ة
السلفية حملة التوقيع عىل وثيقة َّ
الشــ َر ِ
ف
َ
القبَـليّة لرتسيخ املبادئ الوطنية.
ويف التدشين بحُ ُ
ض�ور رئي�س لجن�ة
الخدمات باملجل�س املحيل باملحافظة جميل
روبع والسلطة املحلية والتنفيذية باملديرية
ٌ
كلمات من مش�ايخ وأعي�ان وأبناء
ألقي�ت
الس�لفية أكدت أهمية دور القبيلة يف تعزيز
أوارص املحب�ة وترس�يخ الس�لم االجتماعي
وصد الغزاة.
وأش�ارت إىل أن قبائ�ل وأبن�اء مديري�ة
الس�لفية يقف�ون صف�ا ً واح�دا ً يف مواجهة
الع�دوان ال�ذي يس�تهدف اليم�ن أرض�ا ً
وإنساناً ..مؤكدين أن القبائل ستبذل ُك ّل ما
تستطيع يف سبيل ترسيخ األمن واالستقرار
وتعزي�ز التالح�م والدف�اع ع�ن الوط�ن
ومقدراته.

وأش�ادت الكلمات بتواف�د قبائل مديرية
ّ
يجس�د
الس�لفية للتوقيع على الوثيقة ،ما
حس�هم الوطني إزاء ما يتع�رض له الوطن
من عدوان وحصار جائر ..داعية القبائل إىل
استش�عار املس�ؤولية والتفاعل مع الحملة
للتوقيع عىل الوثيقة.
كم�ا توافد أبن�ا ُء وقبائل املس�خن وبني
عبدالكريم وقبائ�ل ذرحان وبني وقيد وبني
خ�ويل وبن�ي أعسر وبن�ي عم�ر وجداج�د
بمديرية بلاد الطعام ،للتوقي�ع عىل وثيقة
َّ
ف َ
الشــ َر ِ
القبَـليّة لرتسيخ املبادئ والثوابت
الوطنية.
ويف اللق�اءات الت�ي ن ّ
ظمته�ا القبائ�ل
بحض�ور املش�ايخ واألعي�ان والوجه�اء
والش�خصيات االجتماعي�ة دع�ا مس�ئو ُل
التالح�م َ
القبَـلي ّ الش�عبي بمديري�ة بلاد
الطع�ام عبدالله الحكمي ،أبن�اء القبائل إىل
التفاعل مع الحمل�ة املليونية لتوقيع وثيقة
َّ
ف َ
الش�ــ َر ِ
القبَـليّة الت�ي أجمع عليها كافة
أبناء القبائل.
وأكد عىل أهمية تعزيز التالحُ م والوقوف
بمس�ئولية ملواجهة العدوان الذي اس�تهدف
ِ
دور
مقدرات ومكتس�بات الوط�ن ..الفتا ً إىل ِ
القبيل�ة يف مختل�ف املراح�ل واملنعطف�ات

وصم�ود أبنائها أمام املؤام�رات التي تحاك
ضد الوطن.
وأش�ار إىل أن توقي� َع أبن�اء وأعي�ان
ومش�ايخ مديرية بالد الطع�ام عىل الوثيقة
يعك�س َّ
ُ
حس�هم الوطني تجاه م�ا يتعرض
له الوطن من ع�دوان يف ظل صمت وتواطؤ
املجتمع الدويل.
ويف محافظة حج�ة ،يتواصل بمديريات
قض�اء َّ
الش�ــ َرفِ ني االقب�ا ُل للتوقي�ع على
وثيق�ة َّ
ف َ
الش�ــ َر ِ
القبَـليّة وبزخم ش�عبي
واسع.
وحيّا مسئو ُل التحالف َ
القبَـيل ّ باملحافظة
«ص�ادق األدبع�ي» ال�روحَ الوطني�ة الت�ي
يتحىل بها أبناء مديريات قضاء َّ
الش�ــ َرفِ ني
ّ
تجس�د يف مستوى تفاعلهم وإقبالهم
والذي
الكبري للتوقيع على الوثيقة الهادفة تفعي َل
دور القبيل�ة يف مواجهة العدوان الس�عودي
الغاش�م واالس�هام الفاعل يف عملي�ة البناء
والتنمية.
وأش�ار إىل أن الوثيقة ستسهم يف ترسيخ
املب�ادئ والثواب�ت الوطني�ة وتفعي�ل دور
القبائل اليمنية يف ح ّل ُك ّل القضايا الشائكة،
بما يف ذلك العمل عىل تحقيق آمال وتطلعات
الشعب اليمني األبي.

( ددعلالاا
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تلغ
ع�ضو املجل�س ال�سيا�سي لأن�صار اهلل :الثورة مل َ
ت�سع للقفز على ال�سلطة ومل ِ
العملية ال�سيا�سية و�أبقت املجال مفتوحاً ل�سد الفراغ ال�سيا�سي

عنفوان الزخم الثوري ..وتجليات  21سبتمبر
 -خاص

عا ٌم واح ٌد وشهران من عُ مر الثورة اليمنية املجيدة
يف  21س�بتمرب ُ ،2014قرابة التس�عةِ أش�هر من هذه
الفرتة ّ
تدخ َل فيها عدوا ٌن غاش ٌم عاملي؛ إلعاقة تحقيق
أهدافه�ا ،وتأخري الـيَـمَ ـنيني من قطف ثمار ثورتهم
املباركة وتحقيق االس�تقالل الكامل للـيَـمَ ـن ،ورفع
يد الوصاية الس�عودية األمريكي�ة عن بلد عاش ردحا ً
طويلاً م�ن الزم�ن كحديق�ة خلفية لجريان الس�وء
يحكمُ� ُه س�فرا ُء دول أخ�رى يف أنظم�ة تداول�ت عىل
الفساد والعَ مَ الة دون خجل.
ُ
الناصع�ة جُ ً
ملة
وكم�ا ش�هدت ُك ُّل ث�ورات العالم
روب املب�ارشة؛ إلعاقة
م�ن املؤام�رات الخارجية والحُ ِ
ُ
املهينة
مشاريع تح ُّرر الشعوب ،والتي ترى فيه القوى
على العالم خط�را ً محدقا ً على مصالحه�ا ،ودخلت
فرنس�ا يف جُ ملة من الحروب األهلية ،وحاربت العراق
إي�ران ،وتدخ�ل درع الجزي�رة لقمع ث�ورة البحرين،
وغريها من التجارب.
وبعد عام وش�هرين من الثورة وتس�عة أشهر من
الع�دوان تحدثن�ا إىل عبدامللك العج�ري عضو املجلس
الس�يايس ألنص�ار الل�ه؛ لتقيي�م مجري�ات الوض�ع
وأي�ن وصل�ت األم�ور والبُع�د املس�تقبيل يف عُ يُ�ون
ً
الث�وارَ ،
ـاصَّـة يف ظل الحديث عن انفراج س�يايس
خ
وانتص�ار دبلومايس للث�ورة الـيَـمَ ـنية إثر صمودها
األس�طوري يف وج�ه هجم�ة عاملي�ة رشس�ة تمثلت
يف دع�وات رس�مية تلقتها الث�ور ُة م�ن دول أوروبية
كروسيا وفرنسا وس�ويرسا وأيطاليا وغريها ،لزيارة
هذه الدول وإيضاح مرشوع الثورة السيايس ملستقبل
الـيَـمَ ـن ،يف اعتراف قوي بالثورة تم انتزاعُ ُه بجهود
الـيَـمَ ـنيني.
ويق�و ُل عبداملل�ك العج�ري :إن اس�تقبا َل روس�يا
ُ
السياسية ،فالغربُ عموما ً
وفرنسا وغريهما له داللتُه
يدر ُك أن الرشعية الش�عبية هي من يُكتَبُ لها النجاحُ
يف النهاية ،وأن الرشعية التي تمنحُ ها القرارات الدولية
له�ادي ما هي إال ش�كلية وجاءت كنوع م�ن ا ُملداراة
للبق�رة الحلوب ،أعني نظام الري�اض؛ ألنه يف النهاية
ُ
قيمة الرشعي�ة الدولية له�ادي إذا كانت رشعيتُه
م�ا
الشعبية قد سقطت والدول الغربية هي مضطر ٌة آجالً
أم عاجالً للتعاُمل مع الحقائق عىل األرض.
ويف ما يتعلق باس�تمرارية الفع�ل الثوري وطبيعة
األرضي�ة السياس�ية الـيَـمَ ـني�ة يف ظ�ل املتغّي�رّ ات
ٌ
عملية
الحاصل�ة يق�ول العجري :الث�ور ُة باعتق�ادي
مس�تمرة ،ولي�س فعلاً آني�ا ً أو لحظي�اً ،وال ّ
تحق�ق
أهدافها برضبة واحدة ،ب�ل من خالل مرشوع طويل
األمَ �د ،وس�يواجَ ُه بالعدي�د م�ن العراقي�ل والعوائق،
التي من ش�أنها أن تهدد الفع�ل الثوري وتحبطه عن
تحقي�ق نتائجه ،كما هو الحال مع العدوان الحاصل،
إال أن الث�ورة ال زال�ت عملية قائم�ة ،وعليها أن تنوّ ع
استراتيجياتها ،للتغل�ب عىل التحدي�ات والصعوبات
التي تواجهها والعراقيل التي يت ُّم افتعالها إلجهاضها.
ُ
ويضيف العجري :وهذا ش�أ ُن ُك ّل الثورات تقريباً،
َ
نفس التحديات ،من الثورة الفرنس�ية
وكلها واجهت

ُ
َ
رشكة
اللجن�ة الثورية بتعز،
حمّ لت
َ
مس�ؤولية
النفط الـيَـمَ ـنية فرع تعز،
إعاق�ة إيص�ال البنزي�ن ملحافظة تعز؛
نتيج�ة ع�دم قيامه�ا باملس�ؤولية
الكامل�ة واتخاذ الرتتيب�ات واالجراءات
والخطوات الالزمة الت�ي تكفل وصو َل
البنزين لجميع املواطنني باملحافظة.
وقال بيان صادر عن اللجنة الثورية
إن «رشك�ة النف�ط الـيَـمَ ـني�ة ف�رع
تع�ز ،لم تلتزم ولم تعم�ل وفقا ً للخطة
املركزي�ة للجمهورية والت�ي بموجبها
يت�م تش�كيل لج�ان فرعي�ة موازية يف
املحافظ�ات ،وتق�وم اللج�ان الفرعية

عصابة مسلحة تسرق بنكًا
في عدن والقاعدة تعدم
شابًا في الحوطة
 -عبده عطاء

إىل الثورة الروس�ية إىل الثورة اإليرانية وثورات الربيع
العرب�ي ،مع اختالف يف الدرج�ة ،لكن الثورة هي ذات
طبيع�ة ش�عبية جماهريي�ة وليس�ت نظ�ام حك�م ،
والتنتهي بتحقق أهدافها ،ويف حالة الـيَـمَ ـن تالحظ
أن ث�ورة  21س�بتمرب كمحط�ة هامة م�ن محطات
الفع�ل الث�وري املس�تمر تمث ُل امت�دادا ً لث�ورة فرباير
2011م وتصويبا ً لها.
ويس�هب عض� ُو املجل�س الس�يايس ألنص�ار الله
قائلاً :الحظ أنه�ا – يعني الثورة  -حت�ى اآلن ونظرا ً
للتعقي�دات الحاصل�ة واألزم�ات املرتاكم�ة لم تس� َع
لْ�غ العملية السياس�ية وأبقت
للقف�ز للس�لطة ولم تُ ِ
املج�ا َل مفتوحا ً أمام القوى السياس�ية لس� ّد الفراغ
الحاصل يف السلطة.
وعندما س�ألته (الصحيف�ة) :ملاذا ال تس�د الثور ُة
َ
الف�راغ القائ� َم يف الس�لطة .ق�ال العج�ري :حرص�ا ً
م�ن الق�وى الثوري�ة عىل مُراع�اة القوى السياس�ية
األُخْــ� َرى ،ويف الوق�ت ذاته ال يمك ُن ترك مؤسس�ات
الدولة وأجهزتها تنهار ،ومن هنا فإن الثورة تستخدم
رشعيتَها الش�عبية يف حدود املحافظة عىل مؤسسات
الدولة من االنهيار ،وليس صحيحا ً أن قوى الثورة هي
من تح ُك ُم البلد .فالواقع أننا يف حالة فراغ سيايس.

وهنا يتجّل�ىّ أن الثور َة يف قم�ة عنفوانها وزخمها
ً
حريصة عىل ْ
أن ال تس�تفرد يف سلطة
الش�عبي كانت
ُ
بعضه�ا كان خصما ً لدودا ً
أو تقصي مكون�ات أخرى
ُ
أخلاق الث�وار وه�م يم�دُّون أيادي
للث�ورة ،وتظهَ � ُر
الس�لم والرشاكة لكل الفرقاء السياس�يني واملكونات
السياس�ية يف البلد لس� ّد هذا الفراغ بم�ا ال يعيد البلد
َ
الرقابة الش�عبية الثورية
إىل مربع الوصاية ،حيث أن
مواز لجه�ود الدولة لضمان تحقيق أهداف ثورة
فع ٌل
ٍ
مس�تمرة يدف�ع أبناؤه�ا ُك َّل يوم عرشات الش�هداء؛
ً
وصيانة ملرشوعها املقدَّس.
دفاعا ً عنها
ُ
بع�ض الق�وى السياس�ية يف الداخ�ل
وتعرق�ل
الـيَـمَ ـن�ي خط�وات س�د الف�راغ الس�يايس ،يف حني
هرع�ت ق�وىً أخ�رى إىل أحض�ان املحت�ل لتحقي�ق
مكاس�بَ سياس�يةٍ  ،إال أن الش�ار َع الـيَـمَ ـني يقول
ع�ال يف املسيرات الجماهريي�ة
بوض�وح وبص�وت
ٍ
الحاش�دة التي م�ا زالت تخرج أس�بوعيا ً يف العاصمة
صنع�اء وبع�ض محافظ�ات يمني�ة رغ�م الع�دوان
الش�امل والحصار املطبق ،يقول الشارع الـيَـمَ ـني:
ل�ن نف ّر َ
ِ
مكتس�بات الثورةِ ،ولك�ن البابَ مفتوحٌ
ط يف
للجميع ليكونوا جُ ز ًء من تكوين املستقبل.

«الثورية» تحمل «نفط تعز» مسؤولية عرقلة وصول البنزين إلى المواطنين
 -خاص

تو�سع عمليات ال�سطو على املمتلكات العامة واخلا�صة

بإعداد آلية لتوزيع املشتقات النفطية،
وبموجب هذه الخط�ة التي يتم رفعها
للجنة املكلفة بالتوزيع».
وأوض�ح البيان أن اللجن�ة الثورية،
حثَّ�ت ف�رع رشك�ة النف�ط بمحافظة
تعز ،وأبدت استعدادَها الكامل للتعاون
إلنجاح ه�ذه الخطة ،وت�م االتفاق مع
ف�رع الرشكة هن�اك عىل إع�داد خطة
وآلية توزيع للكمية املقررة للمحافظة،
بحيث تش�م ُل كاف�ة املديري�ات وكافة
املناط�ق ،وبم�ا يخف�ف م�ن األزم�ة،
بحي�ث تص�ل هذه امل�واد للن�اس ويتم
فتح املحط�ات بيوم واحد ليتم إش�باع
الس�وق وتف�ادى االزدحام واملش�اكل
أمام املحطات ومن ثم مواصلة الشحن

للمحافظة يومياً.
وأش�ار بي�ان اللجن�ة الثوري�ة إىل
أن الجمي�ع اتفق�وا أن ال يتم الش�حن
عشوائيا ً وال يكون إال بخطة متكاملة،
وأب�دى اتح�ا ُد املحط�ات اس�تعداده
للتع�اون واس�تدعاء كاف�ة املحط�ات
الجتم�اع م�ع اللجن�ة باملحافظ�ة
وإلزامه�م باآللية املذك�ورة ،وأن ال يتم
اس�تثناء أية منطقة سوا ٌء أكانت تحت
س�يطرة الجي�ش واللج�ان الش�عبية
ً
مختطف�ة بيد
أو حت�ى الت�ي م�ا زالت
مرتزق�ة الع�دوان ،فال ذن�ب للمواطن
املس�كني وحرمان�ه م�ن ه�ذه امل�واد،
فجمي�ع أبن�اء املحافظ�ة محتاج�ون
إىل البنزي�ن بع�د انعدامه�ا قرابة ثالثة
أش�هر ،نتيج�ة للحصار الغاش�م الذي

تفرضه دو ُل العدوان.
ُ
اللجن�ة الثوري�ة بمحافظة
وأب�دت
َ
أس�فها لعدم إع�داد رشكة النفط
تعز،
فرع تع�ز ،آلية حس�ب ما ت�م االتفاق
علي�ه معهم وذلك تحت أع�ذار واهية..
مشير ًة إىل أنها ال تعلم م�ا وراء عرقلة
القائمني عىل ف�رع تعز هذه اإلجراءات
والتي تس�ببت يف إعاقة وصول البنزين
إىل املحافظة.
وأكدت اللجنة الثورية ،رفض رشكة
النف�ط فرع تعز ،فت�ح املحطة التابعة
للرشكة يف الحوبان ،مما يزيد من إثارة
القلق عند الوكالء وتأزيم الوضع أكثر،
محمّ َ
لة رشكة النفط فرع تعز مسئولية
حرمان املحافظة من البنزين.

هاجم مسلحون مجهولون أحد البنوك التجارية يف مدينة عدن
أمس األحد.
ً
مجموعة مسلحة تمكنت من تنفيذ
وقالت مصادر محلية :إن
عملية سطو مس�لح عىل أحد البنوك التجارية يف مدينة كالتكس
بعدن.
وأفادت املصادر بأن املسلحني تمكنوا من نهب مبلغ مايل يُق َّد ُر
بنح�و  50مليون ريال يمن�ي تابعة لبنك الـيَـمَ ـ�ن الدويل والذوا
بالفرار.
إىل ذلك ،أقدمت عنارص مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة ،السبت،
عىل إعدام شاب يف مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج.
وأف�ادت مصادر محلية أن عنارص من القاعدة أعدمت ش�ابا ً
يف العق�د الثاني من العمر ،رمي�ا ً بالرصاص ،يف الحوطة ،مربرين
جريمتهم بأنه كان بائعا ً للخمور.
وتشهد محافظتا عدن ولحج ،انتشارا ً كثيفا ً لعنارص القاعدة
وعصاب�ات الرسق�ة والتقط�ع ،يف ظ�ل تعطي�ل أجه�زة األمن يف
املحافظ�ات الجنوبية بش�كل ع�ام ،و َكانت اندلع�ت أمس األحد،
اش�تباكات بني مجاميع يتبع�ون قياديني يف املقاوم�ة الجنوبية
بع�دن ،ج�وار املعهد التقني باملنصورة ،مما أس�فر عن س�قوط
ضحايا.
من جانب آخر ،قال مس�عفون وشهود عيان إن مسلحَ ني عىل
مت�ن دراجة ناري�ة أطلقا الن�ار ،فجر أمس األح�د ،عىل عدد من
األشخاص كانوا يجلسون بالقرب من مستشفى الوايل بعدن.
ونقل موقع «عدن الغد» عن مصادر طبية أن أحد األش�خاص
تويف متأثرا ً بجراحه.
وم�ع تزاي�د ظاه�رة االنفلات األمن�ي والفوىض داخ�ل عدن
ً
َ
ـاصَّـة ،حيث
والخ
والس�طو غري املشروع عىل األملاك العام�ة
وصلت الرسقات وعمليات النهب يف عدن إىل قيام عصابات بنهب
َ
مناطق عديدة يف املدينة.
كابالت الكهرباء ،من
وقال�ت مصادر محلي�ة إن العصاب�ات تقوم برسق�ة كابالت
الكهرباء وتبيعها كنحاس يف السوق السوداء؛ نظرا ً الرتفاع سعر
النحاس.
يواجه الس�كان املحليون يف مدينة عدن وَاملحافظات املجاورة
ً
ً
خانقة يف غ�از الطبخ املنزيل ،من�ذ ما يزيد عن
أزم�ة
يف الجن�وب،
األس�بوعني ،فيم�ا تتس�ع رقع�ة املطالبات م�ن قب�ل املواطنني
والناش�طني بإحالة ُك ّل التجار واملو ّزعني االنتهازيني إىل القضاء،
ليواجه�وا العق�اب الرادع بس�بب أعمالهم املش�ينة ،بحق الناس
البسطاء.
وبحس�ب مواطنني ،فإن سعر أس�طوانة الغاز قفز يف السوق
إىل أكثر من  8000ريال يمني يف السوق السوداء ،بمدينة عدن.
إىل ذل�ك ،قال تقرير لـ»هافينغتون بوس�ت عرب�ي» إن طالب
جامع�ة عدن يعيش�ون أزمة الخ�وف من «داع�ش» واليأس من
مستقبلهم العلمي.
وأك�د التقرير أن ملصقات ع ّلقها تنظيم «داعش» عىل حوائط
كلي�ة العلوم بجامعة «والي�ة عدن» ،كما يس�ميها ،وكتب فيها:
«أختي املس�لمة ال تختلط�ي بالذكور من الطلبة؛ ألن الش�يطان
سيلعب بكم ،ويقودكم إىل ارتكاب الخطيئة والعالقات املحرمة».
وأش�ار التقري�ر إىل تس�اؤالت طالبة ت�درس يف الكلي�ة ،وهي
خائف�ة ،عم�ا إن «كنا س�نرى تفجيرات أو مذاب�ح لداعش التي
ال تس�تنفذ كثيرا ً م�ن الوق�ت يف التح�اور للتنازل ع�ن مطالبها
كالعادة».
وأكد رئي�س جامعة عدن الدكتور حسين باسلامة أن هناك
مسلحني شبابا ً زاروه يف مكتبه بالجامعة عدة مرات ،وطلبوا منه
فصل الطالب عن الطالبات يف القاعات الدراسية.
وأض�اف أنه�م «لم يقبل�وا أي نق�اش ،مس�تدلني ببضع آيات
قرآني�ة وأحادي�ث ال ندري م�ا عالقته�ا باملوضوع ،ول�م أحاول
مناقشتهم كثريا ً أو مجادلتهم ،فعقلياتهم لم تنضج بعد».
وتحدث مدي ُر أمن عدن ،العميد محمد مس�اعد ،لـ»هافنغتون
بوس�ت عربي» عن تواج�د «داعش» يف عدن قائلاً إن «عنارصه
قليلون يف املنطقة ،ومتخفون ويعملون كالخفافيش يف الظالم».
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لهذه األسباب تمتنع
الرياض عن إنهاء العدوان
ُ
ِ
الحسابات
خشية السعودية من إيقاف حربها عىل اليمن
تتخطى
السياس�يةِ والتكتي�كات العس�كرية إىل هاج�س نه�وض اليمنيين
والعَ يش خارج عباءتها ،وهو ما يحي ُل مجددا ً عىل الس�بب األس�ايس
ِّ
لشن العدوان السعودي :إخضاع اليمن وشعبه.
يف أكتوب�ر املايض ،جرى لقا ٌء بين وزير خارجية بريطانيا ،فيليب
هامون�د ،وإحدى الش�خصيات الرس�مية م�ن دولة إقليمي�ة معنية
بالش�أن اليمن�ي .الوزي�ر الربيطان�ي ق�ال إن ا ُمل َ
هل�ة الت�ي أعطيت
ُ
للس�عودية يف الحرب اليمنية« ،انتهت» ،وإنه يجبُ العمل عىل إطالق
مس�ار س�يايس ينتهي بصيغة تتفق عليها األط�راف اليمنية ،إال أن
الوزي�ر أب�دى قلقا ً من حياز ِة حرك�ة «أنصار الله» ُ
الق�درة املتطورة
«التي تهدد األمن السعودي».
َ
الس�عودية أصبحت خ�ارجَ إطار
يُفهَ ــ� ُم م�ن كالم هامون�د أن
ُ
تنطلق
البحث عن اإلنجازات والهيمنة الكاملة ،وأن أيَّة تسوية سوف
ٌ
ضمانات تق ّدمُه�ا دو ٌل إقليمية
مبان سياس�يةٍ عمادها فق�ط،
م�ن
ٍ
ودولي�ة .غريَ أن ال�دو َل اإلقليمي�ة الصديقة لليمن تعد َ
نفس�ها غريَ
معنية بتقديم أية ضمانات أو اتفاقات بالنيابة عن اليمن ،وأن األخري
هو املعني بتحديد سقوف املفاوضات وإطارها العام.
يف هذا الوقت ،تزداد األوضاع يف اليمن تعقيداً .فإطالة أمد العدوان
أظهرت الس�عودية عارية وخالية الوفاض ،فهي نصبت رشكا ً لليمن
لتق� َع فيه بنفس�ها .ويبدو حتى اآلن أنها ال تمتل� ُك الجرأ َة أو القدرة
عىل اتخ�اذ القرار للخروج من�ه؛ لوجود موان َع داخلي�ة ،وأخرى لها
عالقة بوضع املنطقة الجيو سيايس.
وكان م�ن الطبيعي أن تُ َ
رف َ
ض الصيغة الت�ي انبثقت من «املبادرة
الخليجية» ،فانتف�ض اليمنيون عليها وأطاحوه�ا عام  ،2014حني
ُ
األحداث ليس�تقيل عبدُربه
دخ�ل «أنصا ُر الل�ه» إىل صنعاء ،ثم توالت
منصور هادي والحكومة.
الس�عودية رفضت قبو َل الواقع املس�تجَ د الخ�ارج عن وصايتها،
ُ
ُ
للتفاهم عىل القضايا
التواصل
برغم محاوَلة «أنصار الله» مَ َّد جسور
العالقة .وعىل هذا األس�اسَ ،ش َّن آل سعود العدوان عىل اليمن ،وكان
َ
هدفهم الس�قوط الكام�ل لليمن ،وعودت�ه إىل وصايتهم
واضح�ا ً أن
التامة.
تدر ُك السعودية ومعها حلفاؤها اإلقليميون والدوليون ،أن نتائجَ
العدوان ليس�ت يف مصلحتها .فهي بعد ثمانية ش�هور لم تستف ْد من
«عاصفة الحزم» قيد أنملة ،وأن الش�عبَ اليمن�ي ق ّرر الصمو َد حتى
َ
التكلفة والتضحي�ات ،التي
تحقي�ق الس�يادة الكامل�ة مهما كان�ت
مهم�ا غلت ،فه�ي بالتأكيد أق ُّل بكثير من ثمن الوصاي�ة والهيمنة،
اللتني كانتا مبنيتني عىل قائمة ثالثية قوامها (تجهيل ،إفقار ،إذالل)
بحس�ب تعبري شخصية يمنية بارزة لـ «األخبار» ،التي أشارت أيضا ً
إىل السياس�ات والربامج التي عملت عىل تنفيذ هذه القائمة الثالثية؛
بهدف إبقاء اليمن فقريا ً بينما هو عائ ٌم عىل بحريات من النفط.
ُ
يعيق قبو َل التس�ويات س�عوديا ً أن أية صيغة س�تفيض إىل
وم�ا
رشاكة سياسية تشار ُك فيها املكونات اليمنية الوازنة يف إطار خريطة
طري�ق تتكو ُن فيها الس�لطات م�ن خلال انتخاب�ات ديموقراطية
نزيهة ،ودستور عرصي بما يلبّي تط ّلعات الشعب ،ويحفظ الحقوق
السياسية واالجتماعية والتبادُل السلمي للسلطات .وبالعموم ُ
ترف ُ
ض
الس�عودية أن يتمت� َع الجانبُ اآلخر من ش�به الجزي�رة العربية ،أي
اليم�ن ،بأي نوع من الديموقراطية ،ملا لذلك من انعكاس مبارش عىل
النس�يج االجتماعي الخليجي ،وخشية العائالت الحاكمة من انتقال
«العدوى» من الجار القريبُ ،
صوصا ً ما يقرب من َ 150
وخ ُ
ألف طالب
سعودي يتابعون دراساتهم العليا يف الواليات املتحدة وأوروبا .هؤالء
قد يتأثرون بالن ُّ ُ
ظم الديموقراطية ويتطلعون إىل اس�تفادة شعوبهم
َ
بعض الكتّاب الخليجيني لم يخفوا حاجة
من هذه التجارب ،حتى إن
شعوبهم إىل مساحة واسعة من الحرية والديموقراطية.
َ
الخ�زان البرشيَّ للجزي�رة العربية .يمتلك ش�عبُه من
يُع� ّد اليمن
ُ
القدرات الفكرية والقابليات العلمية ما يؤهله لحيازة مكانته ودوره
الحقيق�ي يف اإلقلي�م والعالم ،مس�تندا ً يف ذل�ك إىل تأريخه وحضارته
العريق�ة .يف الجان�ب الخليج�ي من الجزي�رة العربية ،أُنش�ئت دو ٌل
له�ا من العُ مر عقود عدة ،اس�تقدمت األيدي العامل�ة من ُك ّل جهات
األرض ،فيما شعوبها عاطلة من العمل.
كذلك ،يتمتع اليمن بموقع جغرايف استراتيجي بني البحر األحمر
وبح�ر الع�رب ،وهو مط� ٌّل عىل املحيط الهن�دي ،وتعبُــ� ُر يف مياهه
يف ب�اب املندب ثلث تج�ارة العالم ،بينم�ا دو ُل الخليج محصورة بني
ٌ
دول�ة تمتل ُك حضارة
مضي�ق هرمز وباب املن�دب وعُ مقها الجغرايف.
عريقة ،ف�إذا ما خرجت من أزماتها فقدت ال�دول الخليجية قيمتها
وحضورها اإلقليمي.
ُ
ُ
الس�عودية من التسويات أيضا ً إلنهاء العدوان؛ َّ
ألن
الخشية
تزدا ُد
أي َ
ُ
س�تأخذُ بعني االعتبار
َّــ�ة صيغة سياس�ية تدي ُر الحك�م يف اليمن
تعمي�ق الرشاك�ة الصادق�ة مع ال�دول الت�ي وقفت م�ع اليمن ضد
الع�دوان ،وخصوص�ا ً الدول والجهات التي تنض�وي يف خط املقاومة
واملمانعة.
أس�باب يعد موان َع س�عودية معقَّـــ�دة من البحث
ما تقدم من
ٍ
ع�ن إيجاد حلول سياس�ية جدي�ة إلنهاء العدوان ،فكي�ف إذا أضيف
إليه�ا رصاع األجنحة داخ�ل األرسة الحاكمة يف الس�عودية ،الذي لم
يعد خافيا ً عىل أحد ،والغلبة أو الخس�ارة يف العدوان عىل اليمن سوف
ترجّ ح طرفا ً عىل آخر.
* نق ًال عن االخبار اللبنانية

( ددعلالاا

داع�ش الأ�سود وداع�ش الأبي�ض :الأول ي�شق احلناجر ويقتل والثاين يرتدي مالب�س �أف�ضل
ويقوم بالأمور نف�سها

نيويورك تايمز :السعودية وداعش التي صنعتها

«داعش» األس�ود ،و»داع�ش» األبيض.
ّ
يش�ق الحناجر ،ويقت�ل ،ويدمّ ر إرث
األوّل
اإلنس�انية املشترك ،ويهزأ باآلثار والنساء
َ
مالبس
وغري املس�لمني .أمّ ا اآلخ�ر فريتدي
أفضل وأكث�ر ترتيباً ،ولكنّه يق�وم باألمور
نفسها .داعش ،اململكة العربية السعودية.
ّ
يش�ن الغرب
ويف رصاع�ه ض ّد اإلرهاب،
حربا ً على أحدهما ،ويصاف�ح اآلخر .هذه
آليّ�ة الرف�ض ،وللرف�ض ثم�ن :الحف�اظ
على التحال�ف االستراتيجي الش�هري مع
الس�عودية على مح� ّك نس�يان ّ
أن ه�ذه
اململكة تعتمد أيضا ً على تحالف مع رجال
دي�ن يص�دّرون الوهابي�ة ،ويرشّ عونه�ا
وينرشونها ،ث ّم يدعون لها ويدافعون عنها.
والوهابي�ة ه�ي الش�كل األكث�ر تزمّ تا ً من
أش�كال اإلسلام ،الذي يتغ ّذى عليه تنظيم
«داعش».
والوهابي�ة ،ه�ي تط ّرف نش�أ يف القرن
الثامن عرش ،ونش�أت الوهابية بني املجازر
والدم�اء ،وتظه�ر على أنه�ا على عالق�ة
رسيالي�ة م�ع امل�رأة ،ومنع غري املس�لمني
م�ن وطء األرض املقدّس�ة ،وقوانني دينية
رشس�ة .وهذا م�ا يرتجم عىل أنّ�ه كراهية
ّ
ْ
للفن،
وسواسية للتماثيل والصور ،وبالتايل
وأيضا ً للجسد والعري والحريّة .فالسعودية
هي «داعش» التي صنعت نفسها.
ونك�ران الغ�رب للس�عودية ض�ارب:
فه�و يرحّ �ب بالحكوم�ة الدينية على أنها
حلي�ف له ،ولكنّه يتظاه�ر بعدم مالحظته
أنه�ا أكبر رع�اة فك�ر ثقاف�ة «اإلسلام
السيايس» يف العالم .فاألجيال الصغرية بني
املتط ّرفين يف العالم العربي ل�م يولدوا عىل
أنّه�م «تكفريي�ون» .فقد نش�أوا عىل نوع
من «الفت�اوى» ،وهي نوع م�ن الفاتيكان
اإلسلامي مع صناعة واس�عة تنتج علماء
الدين والقوانني الدينية والكتب وسياسات
تمهيدية عدوانية وحمالت إعالمية.
وعلى امل�رء أن يواج�ه الت�ايل :أليس�ت
الس�عودية نفس�ها هدفا ً محتمالً لداعش؟
بلى ،ولكن للرتكيز عىل ه�ذا األمر عىل املرء
أن يتط ّل�ع إىل ق�وة العالق�ات بين العائلة
الحاكم�ة ورج�ال الدي�ن الذي�ن يع ّلل�ون

اس�تقرارها ،وأيضا ً بش�كل متزايد يع ّللون
تداعيه�ا .لقد علق امللوك الس�عوديون ّ
بفخ
محكم :فقد أضعفتهم قوان ُ
ني التوارث التي
ّ
تحث عىل االنقالب ،وهم يلتزمون بالروابط
املتوارث�ة بين املل�ك ورجل الدي�ن .ويصدّر
الش�يوخ الس�عوديون «الرشعية الدينية»،
ال�ذي يهدد البلد ويمنح النظام رشعي ًّة عىل
ح ّد سواء.
عىل امل�رء أن يعيش يف العالم اإلسلامي
كي يفهم التأثري التغيريي العميق ملحطات
التلف�زة الديني�ة على املجتم�ع م�ن خالل
النفاذ إىل روابطه الضعيفة :األرسة والنساء
واملناطق النائية .وثقافة «التطرف» منرشة
يف دول ع�دّة ،منها الجزائر واملغرب وتونس
وليبي�ا ومرص وم�ايل وموريتاني�ا .وهناك
اآلالف م�ن الصحف «املتطرفة» والش�يوخ
الذي�ن يفرض�ون رؤي�ة توحيدي�ة للعال�م
والتقاليد واملالبس عىل الفضاء العام ،وعىل
تعبري الحكومة عن القوانني ،وعىل طقوس
املجتمع التي يظنّون أنها مدنّسة.
وتجدر قراءة بعض الصحف «املتطرفة»

لرؤي�ة ردّات فعلها عىل اعت�داءات باريس.
والقضي�ة الفلس�طينية ترتب�ط باغتصاب
أرض العراق والذاكرة االس�تعمارية ،وهي
مغ ّلفة ضمن خطاب مسيحي يحدث الفتنة
بين الجم�وع .ه�ذا ال�كالم ينتشر ضمن
الفض�اءات االجتماعي�ة التالي�ة ،يف حين
ّ
أن فيما س�بق ،يرس�ل القادة السياس�يون
تعازيهم إىل فرنس�ا ويدين�ون جريمة ض ّد
اإلنسانية .هذه حالة انفصام كاملة توازي
إنكار الغرب للسعودية.
وه�ذا ك ّل�ه يش�كك يف إعالن�ات
الديمقراطي�ات الغربي�ة اله�ادرة ح�ول
رضورة محارب�ة اإلره�اب .فحربهم يمكن
فق�ط أن تك�ون قصيرة النظ�ر؛ ألنه�ا
تس�تهدف النتيج�ة بدال ً عن الس�بب .وبما
ّ
أن «داع�ش» ثقافة يف املقام األول وليس�ت
ميليشيا ،كيف تمنعون أجيا َل املستقبل من
التحول إىل «متطرفين» عندما يكون تأثري
«الفت�وى» والش�يوخ والثقاف�ة والصناعة
التمهيدية العميقة متكامالً؟
ه�ل آن عالجُ املرض بالتايل أمر أس�هل؟

نادرا ً م�ا يكون كذل�ك .فالس�عودية تبقى
حليفا ً للغ�رب يف ألعاب الش�طرنج الكثرية
الت�ي يلعبُه�ا يف الشرق األوس�ط .وهن�ا
يكمن الفخ .فاإلنكا ُر يخل�ق وهْ َم التوازن.
ُ
و»التط�رف» م�دان؛ ألنه بليّة ه�ذا القرن،
ولك�ن ال يوجد اعتبار لل�ذي أوجده أو الذي
يدعمه .وهذا قد يحافظ عىل الوجوه ولكنه
ال يحافظ عىل األرواح.
لدى «داعش» أم ،هي غز ُو العراق .ولكن
ل�ه أبٌ أيض�ا ً وه�و الس�عودية ومجمعه�ا
الصناع�ي الدين�ي .وإىل أن يت� ّم فهم األمر،
قد يت ّم ربح املعارك ،ولكن س�تت ّم خس�ارة
ُ
س�يموت «املتطرف�ون» فقط كي
الح�رب.
يولدوا من جديد يف أجيال املستقبل ويرتبّوا
عىل الكتب نفسها.
لق�د جعلت اعتداءات باري�س هذا األمر
يبرُ ُز مجدداً ،ولكن كم�ا حصل بعد أحداث
 11س�بتمرب ،هن�اك خط� ُر أن يُمح�ى من
تحليالتنا ومن ضمائرنا.

قدَمُ كل طفل ميني �سقط �شهيداً على �أر�ض اليمن بر�أ�س كل ملوك ال�سعودية و�أمرائها

أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين:

آل سعود سيمنون بهزيمة مدوية في اليمن

أجرى موق� ُع العهد اللبنان�ي حوارا ً
صحفي�ا ً م�ع العميد مصطف�ى حمدان،

أمين الهيئة القيادية يف حركة النارصيين
المس�تقلين ،واعترب الموقع ذلك الحوار
بمثاب�ة اطالل�ة رسيع�ة على أح�داث
المنطق�ة ومس�تقبلها وتفكيك أحجيتها
ومواق�ف سياس�ييها ،وجول�ة عىل أهم
الملف�ات المحلية واإلقليمي�ة والدولية،
ف�كان الع�دوان الس�عودي على اليمن
أول من تص� ّدر حوار الموقع مع العميد
حمدان.
الس�ؤال الذي وجّ ه�ه الموقع للعميد
حمدان بخص�وص اليمن ه�و أن اليمن
الي�وم تعان�ي إجرام�ا ً أكرب م�ن إجرام
الس�عودية ،أال وه�و الصم�ت ال�دويل
والعربي حول العدوان ،إىل متى س�يظل
الس�عودي مس�تمرا ً يف هدر الدم اليمني
دون كلمة م�ن أحد؟ وم�ا موقفكم مما
يجري؟
ويف إجابت�ه يق�ول« :أوال ً هناك لغط
كبير ح�ول موقف النارصيي�ن يف لبنان
حول موضوع اليمن ،فالنارصي العربي

القومي اللبناني إذا م�ا كان وفيا ً للقائد
جم�ال عبدالن�ارص ال يمك�ن أن يك�ون
موقف�ه مع الس�عودية ،وال تزال مقولة
عبدِالنارص الش�هيرة راس�خة يف قلوبنا
وعقولن�ا وموقفن�ا الت�ي تق�ول «حذاء
أصغ�ر جندي مصري أنظف م�ن تاج
ملوك بيت سعود».

ويتابع العميد حم�دان إجابته قائالً:
«الي�وم أكررها ولكن مع بعض التعديل
التط�ور والتحديث وأقول َ
«ق َد ُم
ألواكب
ّ
ُك ّل طفل يمني س�قط ش�هيدا ً عىل أرض
اليم�ن بفعل إجرام آل س�عود وبس�بب
السالح الغاش�م المجرم الذي يُستخدم
يف غي�ر محل�ه ،أي بدل محارب�ة العدو

الصهيوني ،ه�ذه َ
الق َد ُم برأس ُك ّل ملوك
السعودية وأمرائها» ،هذا موقفنا وعليه
أن يك�ون واضح�ا ً للجمي�ع .نحن ضد
اإلج�رام الس�عودي يف اليم�ن بعيدا ً عن
نظرتن�ا إىل ما يج�ري يف الداخل المحيل
اليمن�ي ،حي�ث لدينا الكثير م�ن النقاط
والمالحظ�ات عىل الواق�ع المحيل ولكن
ال نقبل أن يس�تمر سلاحُ النف�ط بقتل
األبرياء من الشعب اليمني العزيز».
ويف إجابت�ه يب�دو العمي�د حم�دان
واثقا ً م�ن انتصار اليمن على العدوان،
حي�ث يقول «أما هذا الج�رحُ اليمني هو
عبارة عن تقاطع جيواسرتاتيجي للدول
العمالقة ،والحل هنا سيأخذ وقتاً ،ولكن
سيص ُّب يف مصلحة الشعب
أنا متأكد أنه
ُ
ً
هزيم�ة مدوية عىل
اليمني وس�ينعكس
ممالك آل س�عود ،فالس�عودية أضحت
وأي وق�ف إلطلاق
ممال�ك ال مملك�ةُّ ،
الن�ار هناك هو نهاية محمد بن س�لمان
السياسية ونس�فه من المشهد السيايس
للمنطقة».

( ددعلالاا
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القاعدة تزحف على ح�ضرموت الوادي حتت �أعني طائرات العدوان ومع�سكراتهم

العالم يتفق على محاربة داعش في مجلس األمن ويتحرك لتمكينهم من محافظات يمنية
 -محمد الوريث:

ُ
الس�عودية وداع�ش يف انس�جام
تعمَ � ُل
رهي�ب من�ذ الي�وم األول للعدوان على اليمن،
وكان�ت الس�عودية تُ ِ
مط� ُر مواق� َع الجي�ش
اليمن�ي واللجان الش�عبية بمئ�ات الغارات ،يف
ُ
وق�ت تزحَ
ــ�ف القاعدة وداع�ش إلكمال ذات
املشروع ،باالس�تيالء على باقي معس�كرات
الجيش اليمني يف حرضموت.
واملفا َر ُ
قة الس�اخر ُة أن معس�كرات الجيش
اليمن�ي يف حرضم�وت أعلنت والءَه�ا للخائن
عبدرب�ه منص�ور ه�ادي ،ويُفتر ُ
َض أنه�ا
ُ
تقف عىل نف�س الصف ،إال أن وجو َد
والقاعدة
كي�ان عس�كري من ّ
ظ�م يظ� ُّل فك�ر ًة مقلق�ة
ً
خاصة إذَا كان
بالنسبة للس�عودية وعمالئها،
هناك مؤامر ٌة البتالع حرضموت.
وهاجم�ت داع�ش والقاع�دة معس�كرات
املنطق�ة العس�كرية األوىل يف ش�بام والقط�ن
بمحافظ�ة حرضم�وت رشق البلاد ،الجمعة
املاضي�ةُ ،
وقت�ل  15جنديا ً م�ن املوالني لهادي
وجُ �رح أكث�ر م�ن  35آخري�ن ،يف ذات الي�وم،
يف هجومين متزامنين لتنظي�م القاعدة قرب
مدينة شبام بمحافظة حرضموت.
وق�ع الهج�و ُم يف تمام الس�اعة السادس�ة
صباح�ا ً على موقعين عس�كريني يتبع�ان

املنطقة العس�كرية األوىل ،وه�ي نقطة مفرق
الق�ارة الواقعة غ�رب مديرية ش�بام ،والثاني
مف�رق وادي رس بمديري�ة القط�ن ،ويف وق�ت
متزام�ن ،وقد ت�م الهج�و ُم على املوقعني من
ثالث�ة مح�اور ،وهي مح�ور منطق�ة عقران
ومح�ور منطق�ة وادي رس ومح�ور منطق�ة
غرب حذية ،وتم زراعة عبوات ناسفة يف مدخل
شبام الس�تهداف التعزيزات القادمة إىل نقطة
الق�ارة ،وعدد العنارص اإلجرامية املش�اركة يف
هذه العملية يزيد عن  200فرد واألسلحة التي
بحوزتهم معدالت وبي  23وآر بي جي ودش�كا
وس�يارات مفخخ�ة ،ومجموعة منه�م كانوا
ً
أحزمة ناسفة.
يرتدون
وتق�ول التقارير غري النهائية :إن  16جنديا ً
س�قطوا من الجيش و 23مصاب�اً ،ولقي ما ال
يقل عن  25مصارعهم من العنارص اإلجرامية.
وعلمت «صدى املسرية» من مصادر خاصة
أن هن�اك ما يزيد عن  500إجرامي مخصصني
إلس�قاط وادي حرضم�وت بي�د الدواعش بعد
َ
يخض� ُع لس�يطرة القاعدة منذ
الس�احل الذي
قراب�ة الثماني�ة أش�هر ،وأن ح�وايل  10أطقم
شاص لوحظت قبل أيام تتجول وسط الحوطة
وتحديدا ً جنوب فندق العاملية ،وكذا من منطقة
حذية إلی القطن تتبع هذه العنارص اإلجرامية.
وتؤكد املص�ادر أن العنارص اإلجرامية التي
هاجم�ت نقاط الجيش امل�وايل لهادي قد مرت

من جوار عدد من معس�كرات املحتل اإلماراتي
دون أن تحرك س�اكناً ،وتتضح خيو ُ
ط املؤامرة
بشكل أكرب ،حيث أن القاعدة التي سبق وأعلنت
الرصيح يف املكال وس�يطرت عىل
ع�ن وجودها
ِ
كافة منش�آت املدينة االستراتيجية وموانئها
َ
تتع�رض حتى لرضبة جوية
النفطي�ة دون أن
واحدة م�ن تحالف العدوان على اليمن ،أضف
على ذل�ك ُك ّل الضجيج الذي يصطنع�ه العالم
حول وُج�وب التصدي للتنظيم�ات اإلجرامية،
وعىل رأس�ها القاعدة وداعش ،وآخ ُرها صدو ُر
ق�رار تم التصويت علي�ه باإلجماع من مجلس
األم�ن يؤك�د على رضورة اس�تخدام كاف�ة
الوس�ائل ملكافح�ة القاعدة وداع�ش ،يف حني
أن القاعدة تبي�ع النفط من موانئ حرضموت
للس�عودية ،كما كش�ف موقع «ص�دى املكال»
عن مصادر مطلعة ويرفع أعالمه عىل املقرات
الحكومية يف املكال!!.
ول�م يكن إعلا ُن وحدات الجي�ش اليمني يف
مناطق الس�احل والوادي بحرضموت مواالتِها
للخائ�ن عبدرب�ه منصور ه�ادي س�ببا ً كافيا ً
لتس� َلــ َم ه�ذه املعس�كرات من االس�تهداف،
وتؤ ّك� ُد ُك ّل املعلوم�ات الص�ادرة ب�أن تح�رك
عنارص القاعدة الس�تهداف الجيش تَ َّم بعيون
الغ�زاة وتح�ت إرشافه�م ،يف مخط�ط واضح
ُ
يس�تهدف ُك ّل كيانات الدولة حتى املوالية لهم
ويس�تهدف الجيش اليمني يف املقام األول ،كما

أن عملي�ات القاع�دة االنتحاري�ة ض�د مواقع
الجيش امل�وايل لهادي يف حرضموت جاءت بعد
أيام قليلة من عودة الخائن هادي إىل محافظة
عدن محاطا ً بحراسة من جيوش الغزو.
ويذكرنا هذا بس�يناريو س�ابق مماثل عند
انتق�ال الخائ�ن ه�ادي إىل محافظ�ة ع�دن يف
مطل�ع العام الجاري وتح�رك القاعدة يف اليوم
التايل مبارش ًة لوصول هادي لتسيط َر عىل عدد
من معس�كرات الجي�ش يف عدن وأبين وتعز،
ويت�م ذبح ع�دد من الجن�ود يف مق�رات األمن
الس�يايس يف لح�ج وحراس�ة محافظ�ة عدن،
إضافة إىل تهريب س�جناء القاعدة من السجن
املركزي بعدن.
وق�د تك�و ُن تح�ركات القاع�دة الجدي�دة
للس�يطرة على حرضم�وت ال�وادي ج�اءت
بن�ا ًء عىل صفق�ة َ
عقدَه�ا هادي وم�ن ورائه
الس�عودية م�ع العن�ارص التكفريي�ة تقتيض
تمكني داع�ش من حرضموت مقابل إفس�اح
ول�و هام�ش محدود لبق�اء عبدرب�ه هادي يف
ع�دن ،أو قد تك�و ُن يف صعيد الصراع املحتدم
بين اإلم�ارات والس�عودية وبح�اح وه�ادي،
حي�ث أن حرضموت تمث ّ ُل مس�ق َ
ط رأس خالد
بحاح وتمث�ل قاعدته الجماهريي�ة فيها ،كما
أن للمحت�ل اإلمارات�ي ع�ددا ً من املعس�كرات
للمرتزق�ة يف ه�ذه املحافظ�ة بش�كل ملحوظ
أكث�ر من غريه�ا ،وربما تكو ُن ه�ذه العمليات

اإلجرامية يف س�ياق رسالةٍ س�عودية لإلمارات
َ
م�كان لك�م يف حرضم�وت ،خاصة يف
ب�أن ال
ظل أطماع س�عودية قديمة جديدة لض ّم إقليم
حرضم�وت إىل اململك�ة؛ م�ن أج�ل منافذه�ا
البحري�ة املهم�ة ومخزونها االستراتيجي من
النفط.
وم�ن املتوق�ع أن تع�او َد القاع�دة رضب
مق�رات الجي�ش اليمن�ي يف وادي حرضموت،
لتنته�ي بمرسحي�ة تس�ليم هذه املعس�كرات
َ
للقاع�دة ،وتك�ون بموجبها قد س�يطرت عىل
محافظة حرضموت بإرشاف مبارش من قوات
الغ�زو واالحتلال م�ن س�عوديني وإماراتيني
وأمريكان.
وينترش مرشو ُع الفوىض األمريكي إلخضاع
أكرب ق�در ممكن م�ن األرض اليمنية لس�لطة
القاع�دة وداع�ش وخ ّل�ق الرصاع�ات بامتداد
الجغرافي�ا اليمني�ة على أ ُ ُ
�س سياس�ية أو
س ٍ
َ
ضمن مرشوعها األسايس
طائفية أو مناطقية
ال�ذي بّش�رّ ب�ه مس�ؤولون أمريكي�ون عبرَ
َ
الجيش
الفوىض الخلاّ قة ،واس�تهدفت أمريكا
َ
ضم�ن مرحلة ما
الس�وري واليمني والعراقي
أطلق عليه «الربيع العرب�ي» ،بتواطؤ وتمويل
م�ن دول عربي�ة ،وك ُّل هذه املعطيات لألس�ف
الش�ديد ُ
تصـــ�بُّ يف مصلحة دول�ةٍ واحد ٍة يف
الرشق األوسط «إرسائيل».

أمريكا بال طيار في معسكر العدوان تدخل خط المواجهة
وق�وات الغ�زو عربَ طائرات ب�دون طيار قام�ت بقصف مواقع
الجي�ش واللج�ان الش�عبية يف رصواح ،وس�اهمت يف تغطي�ة
محاوالت املرتزقة الفاشلة باتجاه كوفل.
بالتزامُ�ن م�ع الع�دوان اس�تطاع أبط�ال الجي�ش واللجان
الش�عبية من السيطرة عىل أكرب معس�كرات تنظيم القاعدة يف
ش�به الجزيرة العربية كلها وهو معس�كر «اللبنات» بمحافظة
الج�وف ،حي�ث كش�ف ذل�ك حج� َم التموي�ل الس�عودي املايل
والعس�كري وحجم االرتباط بينهما بكميات األسلحة والذخائر
السعودية التي تركها عنارصُ القاعدة يف املعسكر بعد انهزامهم.
وتلا ذلك االنتصار تق�دم أبطال الجيش واللجان الش�عبية،
وس�يطروا عىل عاصمة محافظة الج�وف والتي أعدت من قبل
َ
لتكون مالذا ً للقاعدة يحقق األمن للسعودية
واشنطن والرياض
من رضبات الجيش واللجان الشعبية يف الحدود.
خس�ارة القاع�دة يف اللبنات والج�وف مثّل�ت صدمة كبرية
لواش�نطن والري�اض ،واعتبرت صحيف�ة نيوي�ورك تايمز يف
ذل�ك الوقت أن االنتص�ا َر يفتح املجا َل للجي�ش اليمني واللجان
ٍ
هجم�ات وصفته�ا باملميتة يف عُ م�ق األرايض
الش�عبية لش�ن
السعودية.
ُ
طائرات
ومن�ذ اندحار القاعدة م�ن اللبنات والجوف ش�نت
العدوان مئات الغارات عىل املعس�كر واملحافظة صاحبتها عد ٌد
َ
العدوان
من املجازر بحق املدنيني وثّقتها منظمات دولية اتهمت
بقصف املدنيني عشوائياً.
مؤخ�را ً أيضا ً دخل�ت أمريكا خط املواجهة املبارشة وش�نّت
عدة غارات بواسطة الطائرات بدون طيار عىل معسكر اللبنات
ُ
الس�عودية وواش�نطن بفقدانه حليفا ً مهما ً اسمه
الذي فقدت
«تنظيم القاعدة».

 إبراهيم السراجي:ُ
صحيف�ة «وول ستريت األمريك�ي» ،مطل�ع إبريل
نشرت
ٍ
ترصيحات ملسؤولني يف اإلدارة األمريكية
املايض ،خربا ً نقلت فيه
قالوا إن «أمريكا ستتدخ ُل يف العدوان عىل اليمن بشكل مبارش»،
ٍ
أهداف عس�كرية
بع�د أن أدرك�ت فش�ل الس�عودية يف تحقيق
برضباتها الجوية بعد مرور أسبوعني عىل العدوان.
وإذا كان موض�و ُع وق�وف أمري�كا وراء الع�دوان ل�م يع�د
مطروحا ً للنقاش أو التش�كيك؛ نظرا ً للمصالح واملواقف املعلنة
ح�ول ذلك فإن ما يمكن توضيحه ح�ول ذلك هو تحديد جوانب
الدور األمريكي يف العدوان السعودي والتي تتمثل يف ثالث نقاط.
النقط�ة األوىل :تتمث�ل يف آخ�ر دور لعب�ه األمري�كان ،وهو
املشاركة املبارشة يف مساندة طريان تحالف العدوان السعودي،
ب�إرشاك الطائ�رات ب�دون طيار بالقص�ف يف م�أرب والجوف،
وأخريا ً تعز.
النقط�ة الثاني�ة :ثان�ي دور لعبه األمري�كان يف العدوان هو
تزويد الس�عودية بالسالح واألس�لحة املح ّرمة يف قصف املدنيني
بش�كل عش�وائي ،كما تؤكد منظمت�ا هيومن رايت�س والعفو
الدولي�ة ،وآخرها إنقاذ الرياض التي نف�د مخزونها من قذائف
َ
أل�ف قذيفة للطائ�رات بقيمة
الطيران باملوافقة على بيع 40
 1.29مليار دوال أُعلن عنها مؤخراً.
النقطة الثالثة :بالتزامن مع إعالن الس�فري الس�عودي لدى
األم�م املتحدة من واش�نطن عن الع�دوان يف  26مارس املايض،
يف خط�وة تعبر عن الدور األمريك�ي يف الع�دوان ،واإلعالن عنه
من أرايض الوالي�ات املتحدة ،كان متح�دث البيت األبيض يعلن
للصحفيين والعال�م ع�ن تأييد واش�نطن للعدوان على اليمن
واضطالعه�ا بتقدي�م الدع�م اللوجيس�تي واملعلومات�ي ل�دول
العدوان ،وكررت يف عدة مناسبات التزامها بمواصلة تقديم هذا
النوع من املساندة.

• عشرات المليارات السعودية لواشنطن
مقابل عشرات األطنان من األسلحة

• بال طيار األمريكية تحاول إنقاذ ما
فشلت به الـأف 16واألباتشي
يج�ري الحدي�ث يف أروق�ة اإلدارة األمريكي�ة والحكوم�ة
الربيطانية أن الس�عودية فش�لت يف تحقيق األهداف املرسومة
للع�دوان ،واملتمثل�ة يف القضاء على القوة العس�كرية يف اليمن
وإعادة اليمن إىل حظرية الهيمنة األمريكية بعباءتها السعودية.
هذا الفش�ل وضع أمري�كا أمام مهمتين ،األوىل هي التدخل
املبارش يف العدوان ومحاولة تحقيق أي انجاز يس�مح بالخروج
من مس�تنقع اليم�ن ،والثانية تأت�ي بعد تحق�ق األوىل ،بإيجاد
مخرج من الحرب يحفظ ماء وجه حلفاء واشنطن.
وقد ش�هدت األي�ام املاضي�ة أن حش�دت دول الع�دوان ُك ّل
طاقتها من عتاد عسكري وتصدير للمرتزقة املحليني واألجانب
(س�ودانيني وكولومبيني وأفارقة) إىل تع�ز ،بالتزامن مع مئات
الغ�ارات الجوية بالـأف  16وطائ�رات األباتيش؛ بهدف تحقيق
إنج�از يف تع�ز ،غير أن م�ا ح�دث كان العكس ،حي�ث تعرض
َ
ملحارق كبري ٍة يف جبهات الضباب
املرتزق�ة ومدرعاتهم وآلياتهم
وب�اب املندب واملرساخ والوازعية وغريه�ا ،وذاعت أخبا ُر مئات
القتىل وتدمري عرشات الدباب�ات واآلليات واملدرعات يف مختلف
الجبهات ،وصاحب ذلك أيضا ً تقد ٌم للجيش واللجان الشعبية يف

عدة جبهات ،وهو ما وضع واشنطن يف موقف أصعب.
وعلى خلفية فش�ل مرتزق�ة الع�دوان وطائرات�ه يف التقدم
ُ
الطائرات األمريكية بدون
الستعادة معس�كر العمري اقتحمت
طي�ار األج�وا ًء باتجاه تعز ،وش�نت عدة غارات عىل املعس�كر

ومواق�ع الجيش واللجان الش�عبية ،ولم تس�تطع أن تحقق أي
إنجاز؛ لتنضم إىل قائمة الفشل الذريع للعدوان ومَ ن معه.
لم يكن التدخل بواسطة الطائرات بدون طيار مؤخرا ً يف تعز
ه�و فاتحة ذلك ،حيث س�بق لطريان العدوان مس�اندة املرتزقة

من�ذ بداية العدوان ّ
وقعت الس�عودية عدة صفقات بعرشات
املليارات لرشاء أس�لحة من واشنطن ،كان آخرها الخطوة التي
َ
وواف َق عىل بيع 40
أنقذ بها البي�ت األبيض حليفتَه الس�عودية
ألفا ً من الذخائر التابعة للطريان بعد أن نفد مخزو ُن الس�عودية
بفعل العدوان وذلك بقيمة  1.29مليار دوالر.
منظم�ة هيومن رايتس ووتش لحقوق اإلنس�ان طالبت من
َ
وقف صفقة بيع األس�لحة للس�عودية عىل
الرئي�س األمريك�ي
خلفية قصف املدنيني يف اليمن عشوائيا.
وقال جو ستورك نائب مدير الرشق األوسط وشمال إفريقيا
إن اإلدارة األمريكية عىل علم بالرضبات العشوائية التي نفذتها
الطائرات السعودية وأدت ملقتل املئات من املدنيني يف اليمن.
واعترب س�تورك أن بيع ذخرية للس�عودية ه�و صفقة لقتل
املزي�د من اليمنيين وأن أمريكا تتحمل جزءا ً من مس�ؤولية ما
سيحدث ،مطالبا ً بوقف الصفقة حتى إجراء تحقيقات قانونية
يف الرضبات التي أصابت املدنيني يف اليمن.
ُ
وبخ ُ
صوص النقط�ة الثالثة من ال�دور األمريكي يف العدوان
واملتمثلة بالدعم اللوجيستي واملعلومات للعدوان فقد أعلن عنه
من قبل البيت األبيض يف أول يوم من العدوان بشكل علني تجدَّد
يف عدة مراحل من األشهر السابقة.
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طريان العدوان يق�صف جزيرتي حني�ش وزقر

الصيادون في محافظة الحديدة ..هدف ممنهج للعدوان السعودي األمريكي!
 خاص:يواص ُل الطريا ُن السعودي األمريكي حربَ
اإلبادة بحق الصيادين اليمنيني..
ٌ
جريمة أخرى تضاف إىل السجل اإلجرامي
الدم�وي للنظ�ام الس�عودي األمريكي ،حني
اس�تهدف طيران الع�دو ق�وارب الصيادين
يف جزي�رة حني�ش بمحافظة الحدي�دة ،مَ ـا
أَدَّى إىل استش�هاد  8وإصاب�ة  11آخرين يوم
السبت املايض.
وس�بق للع�دوان الس�عودي األمريكي أن
قص�ف جزيرتي زقر وحنيش ي�وم الخميس
امل�ايض ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل استش�هاد أكثر من 20
صيادا ً وإصابة العرشات.
وحس�ب مص�ادر محلية ذك�رت لـوكالة
“مرص�د” لألنباء فان  15صيادا ً استش�هدوا
إث�ر غ�ارات اس�تهدفت قاربَه�م يف جزي�رة
حني�ش ،كم�ا استش�هد  5صيادي�ن آخرين
وجرح  5آخرون يف غارات عىل جزيرة “زقر”
يف البحر األحمر.
جرائ ُم العدوان بح�ق الصيادين يف جزيرة
ً
عالقة يف أذهان ُك ّل اليمنيني،
عقب�ان ما تزال
وأه�ايل محافظة الحديدة ه�م أيضا ً ال يمكن
أن ينسوا ما حدث ..فرغم الجراح التي تنزف
جاء العدوان مرة أخ�رى ليعمقها ويزيد من
نزيف أهايل الحديدة.
الصياد يف الحديدة ال يملك سوى سنارته..

هو مواطن بسيط ،الفقر يطارده باستمرار،
معظ�م الصيادي�ن يعيش�ون الكف�اف كما
تعي�ش العصافري يف الش�تاء ،حني يحصلون
عىل كرسة الخبز والس�مك املش�وي تراهم يف
النعي�م ،ال يملك أحدهم خنج�راً ،فكيف لهم
بامتالك الكالشنكوف واألسلحة الرشاشة؟.
ه�م يقول�ون ب�أن مناطقهم لي�س فيها
تواج�د للحوثيين وليس فيها معس�كرات..
فلم�اذا القصف إذاً؟ ،وملاذا هذا التوحش عىل
هؤالء الصيادين الضعفاء؟.
وأم�ام الصم�ت ال�دويل املطبق مل�ا يحدث
من جرائ�م يف بالدنا ال تج ُد س�وى املنظمات
الحقوقي�ة والقانونية س�وى إرس�ال املزيد
من برقي�ات العزاء لألمم املتح�دة وللقانون
اإلنس�اني ال�ذي ُ
دفن م�ع بدء الع�دوان عىل
بالدنا.
املرك�ز القانون�ي للحق�وق والتنمية أكد
أن االس�تهداف املمنهج واملتك�رر للصيادين
ومناطقه�م من قب�ل الس�عودية وتحالفها
يع�د انته�اكا ً خطيرا ً وكارثي�ا ً يه�دد حياة
آالف األرس الت�ي تعتمد بش�كل أس�ايس عىل
الصيد كمص�در دخل وحيد يف املناطق واملدن
الس�احلية لليمن والتي تعان�ي من الحصار
الخانق املفروض من قبل العدوان الس�عودي
األمريكي منذ ما يقارب  8أشهر.
وأش�ار املرك�ز يف بي�ان ل�ه إىل أن�ه رصد
ووث ّ َ
�ق جرائم الع�دوان الس�عودي األمريكي

التي اس�تهدفت الصيادي�ن يف جزيرة عقبان
والت�ي راح ضحيته�ا قرابة مائة وخمسين
صيادا ً وَمناطق وقرى الصيادين الساحلية يف
املخ�اء وقرية واحجة القريبة من باب املندب
ومي�دي ،باإلضاف�ة إىل اس�تهداف األس�واق
ومراك�ز اإلنزال الس�مكي يف الحدي�دة وزبيد
والزيدي�ة وباجل واملخ�اء والخوخة وجزيرة
حني�ش وجزي�رة زق�ر وغريه�ا م�ن الجزر
والقرى الس�احلية وس�قط عىل إثرها مئات
الصيادين قتىل وجرحى.
وناش�د املر َك� ُز األم� َم املتح�دة واملجتم�ع
ال�دويل بالتدخ�ل الف�وري لوق�ف الع�دوان
السعودي األمريكي وَفك الحصار الجائر عىل
اليمن وَالسماح بدخول املساعدات اإلنسانية
إىل اليمن.
قيادة وأعضاء املجال�س املحلية ملديريات
محافظة صنعاء اس�تنكرت مواقف املجتمع
ال�دويل املخجل�ة تج�اه م�ا يرتكب�ه طيران
العدوان الس�عودي وحلفاؤه ،معتربة صمتَها
بمثابة ال َكيل بمكيالني وتأييدا ً لدول العدوان.
وج�دّدت البيان�ات رفضه�ا للع�دوان
الس�عودي الغاشم واس�تعداد أبناء مديريات
محافظ�ة صنع�اء ب�ذل الغ�ايل والرخيص يف
سبيل الدفاع عن أرض وسيادة اليمن وكرامة
اليمنيني.
كما أدانت قيادة السلطة املحلية بمحافظة
ريمة ومختلف الفعاليات السياسية واملحلية
ومنظمات املجتمع املدني باملحافظة الجرائم
التي يرتكبها طريان العدوان الس�عودي بحق
أبن�اء اليم�ن والت�ي كان آخره�ا اس�تهداف
الصيادين اليمنيين يف جزيرتي زقر وحنيش
بالبح�ر األحمر وال�ذي راح ضحيتها عرشات
القتىل والجرحى.
َ
العدوان يس�عى من خالل
وأ ّك�د البيا ُن أن
جرائم�ه املتواصل�ة وحص�اره الجائر خالل
ثماني�ة أش�هر إىل تركي�ع وتجويع الش�عب
اليمني..
داعي�ا ً أبن�اء الش�عب اليمن�ي الصامد إىل
وح�دة الص�ف وَالتالح�م الوطن�ي ملواجه�ة
وصد الع�دوان الغاش�م ..كما طال�ب البيا ُن
املجتم� َع ال�دويل واألم�م املتح�دة واملنظمات
الحقوقية واإلنسانية ،بتحمل مسؤوليتها يف
وقف العدوان الس�عودي الظالم عىل الشعب
اليمني.
كم�ا أدان املؤتم ُر الش�عبي العام وبش�دة
املجازر املتكررة التي يرتكبها طريان العدوان

العدوان يوا�صل ق�صف منازل املواطنني يف مديريات املحافظة
إستشهاد  10مواطنين في قصف على سيارة مواطن
بمديرية مجز بمحافظة صعدة
 خاص:املسرية -خاص:
كثّف طريا ُن العدوان الس�عودي األمريكي،
خلال الثالث�ة األي�ام املاضي�ة ،غارات�ه عىل
َ
ومناط�ق متفرق�ة م�ن محافظة
مديري�ات
صعدة ،محدثا ً دمارا ً كبريا ً يف منازل املواطنني
وممتلكاتهم ويف الخطوط العامة.
ويف وحش�ية مفرط�ة لتحال�ف «ق�رن
الش�يطان» قصف طريا ُن العدو ،يوم السبت
امل�ايض ،س�يارة مواط�ن بمنطق�ة املغس�ل
بمديري�ة مجز ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل استش�هاد أكثر
من عرشة مواطنين وإصابة آخرين بعضهم
جراحهم خطرة.
واستش�هدت ام�رأة وطفله�ا وأصي�ب 5
أش�خاص آخ�رون ،بينه�م طف�ل ،يف قصف
لطريان العدوان الس�عودي األمريكي الغاشم
ملنزل مواطن يف باب السالم بمدينة صعدة.
مص�در أمني بصعدة أك�د أن طريان العدو
السعودي األمريكي الغاشم شن غارة جوية،
مساء السبت ،استهدفت منزل مواطن يف باب
َ
القصف
السلام بمدينة صعدة ..مشريا ً إىل أن
أدَّى إىل استش�هاد ام�رأة وطفله�ا وج�رح

خمسة آخرين ،بينهم طفل ،فيما دمّ ر املنزل
بالكامل وتلفت كامل محتوياته.
واستش�هد مواط� ٌن ،يوم الس�بت املايض،
جراء اس�تهداف طيران العدوان الس�عودي
األمريك�ي ملنزل�ه بمنطق�ة م�ران بمديري�ة
حيدان بصع�دة ،وأدَّت الغارة إىل تدمري املنزل
بالكامل.
وكان طيرا ُن الع�دو الس�عودي األمريكي
ً
ّ
سلس�لة من
ش�ن
الصهيون�ي الغاش�م ق�د
الغارات الجوية اس�تهدفت شبكة االتصاالت
بمنطق�ة آل س�الم بمديري�ة كت�اف ،فيم�ا
اس�تهدفت األخرى قرىً متفرقة من منطقة

مران بحيدان.
وعّب�رّ املواطن�ون عن س�خطهم الش�ديد
جراء استمرار العدوان الوحيش عىل محافظة
صع�دة ،وتدمير من�ازل املواطنين ف�وق
رؤوس�هم ،معتربي�ن أن العدو ق�د تجاوز يف
عدوانه ُك ّل القيم واألخالق اإلنسانية والدينية
وتج�اوز الخط�وط الحم�راء وأن رصي�دَه
الشيطاني بات مليئا ً بكل هذا القبح اللئيم.
ّ
وشن طريان العدوان السعودي األمريكي،
يوم الس�بت املايض ،أيضا ً خمس غارات عىل
منطق�ة القطينات بمديري�ة باقم الحدودية،
وغارة عىل منطقة صويح بمديرية ساقني.
كما ش�ن أربع غارات اس�تهدفت الطريق
الراب�ط بين مديريتَ�ي الظاه�ر وحي�دان،
وأحدثت أرضارا ً كبرية يف الطريق.
محافظ�ة حج�ة ه�ي األخ�رى لم تس�لم
من العدوان الس�عودي األمريكي ،حيث ش�ن
طريان الع�دوان ،يوم الس�بت امل�ايض ،غارة
على من�زل أح�د املواطنين بمديري�ة كشر
باملحافظة.
كم�ا قص�ف طيران الع�دوان بغ�ارة
على مديري�ة حيران ،مس�تهدفا ً ممتلكات
املواطنني.

الس�عودي بحق الصيادي�ن اليمنيني وآخرها
اس�تهداف قواربه�م الخمي�س امل�ايض يف
جزيرتي زقر وحنيش.
واعتبر املؤتم�ر الش�عبي الع�ام يف بي�ان
ل�ه اس�تمرا َر الطيران الس�عودي املعادي يف
اس�تهداف الصيادين ومنعه لفرق اإلسعاف
من انتشال جثث الضحايا وإسعاف الجرحى
والبحث ع�ن املفقودين أعمال قتلاً متعمدا ً
ُ
تض�اف إىل
وجرائ�م ح�رب مكتمل�ة األركان
جرائمه التي يرتكبها منذ ثمانية أشهر.
وقال املصدر «إن استهداف طريان العدوان
الس�عودي للصيادين وهم يبحثون عن لقمة
عيش�هم يف ظل ظروف اقتصادية صعبة ت ُم ُّر
به�ا بالدن�ا وحصار خان�ق مف�روض عليه
ُ
يكش�ف عن مس�توى اإلجرام والحقد اللذين
يسيطران عىل أمراء الحرب وتنصلهم من ُك ّل
القيم اإلنسانية واالعتبارات األخالقية «.
ويف الـ  17من نوفمرب 2015م استشهد 6
صيادي�ن وجُ رح  5آخرون إثر قصف البوارج
الحربية التابعة للعدوان السعودي األمريكي
عىل س�واحل الخوخة ي�وم االثنني الـ 17من
نوفمرب 2015م.
بوابل من
واس�تهدفت الب�وارجُ الحربي�ة
ٍ
الصواري�خ على س�واحل الخوخ�ة ،قوارب
الصيادي�ن يف مناط�ق الوع�رة وقطابه وأبو
زهر بالخوخة.
ويف مس�اء االثنين ال�ـ  16م�ن نوفمبر

2015م استش�هد صي�ا ٌد يمن�ي إث�ر قصف
بحري عىل املخاء بمحافظة تعز.
وَاس�تهدف الطيران املع�ادي مجم�ع
الصيادي�ن يف الخوخ�ة مطل�ع األس�بوع
املنصرم ،ويف الي�وم ال�ـ  10م�ن نوفمبر
2015م ،مَ ـ�ا أَدَّى الستش�هاد صي�اد وجرح
ً
حالة
عشرات آخرين ،فيما أحدث�ت الغارات
من الفزع بني املواطنني جعلتهم ينزحون من
منازلهم وقراه�م خوفا ً من صواريخ تحالف
العدوان.
ويأتي هذا االس�تهداف املبارش للصيادين
ضم�ن سلس�لة من الجرائ�م الت�ي ارتكبتها
ق�وات التحالف الس�عودي بح�ق الصيادين
اليمنيني والتي كان أبش�عها مجزرة صيادي
جزي�رة عقب�ان التي راح ضحيته�ا أكثر من
 150صي�ادا ً بعد اس�تهداف قواربه�م بأكثر
من  15غارة جوية يف الـ 22من شهر أكتوبر
2015م.
وت�م العث�و ُر عىل نحو  20جث�ة من بقايا
أجس�اد الصيادي�ن الت�ي م ّزقته�ا ش�ظايا
صواري�خ الع�دوان بع�د أن قذفه�ا البحر إىل
ش�واطئه وقد تحللت وذابت م�ع مياه البحر
املالح�ة ،فيم�ا بقي�ة جثامين الصيادي�ن
تقطع�ت إىل أج�زاء صغرية وتحللت؛ بس�بب
عوامل امللوحة البحرية وبسبب طول بقائهم
يف البحر ألكثر من أسبوع.

خوالن الطيال بصنعاء ..هجوم
متواصل لطيران العدوان
 متابعات:َ
واص َل طريا ُن العدوان
الس�عودي األمريك�ي
للط ُرق�ات
قصف�ه
الس�كنية
واألحي�اء
وم�زارع املواطنين يف
مديرية خوالن بمحافظة
صنعاء.
وش�ن طريان العدوان
السعودي األمريكي ،يوم
السبت املايض ،غارة عىل
قرية بني القحم بمديرية
جحانة محافظة صنعاء،
حي�ث أدت الغ�ارة إىل
ح�دوث أرضار كبيرة
باألرايض الزراعية باملنطقة.
كما ش�ن طريان العدوان عدة غارات اس�تهدفت منطقة ش�عب الرضو ونقيل املثقل
يف خ�والن وقرية الهروب يف الحصن ،مم�ا أدى إىل حدوث أرضار كبرية بمنازل املواطنني
واألرايض الزراعية.
ويف محافظة عمران قصف طريا ُن العدوان الس�عودي األمريكي منز َل املواطن محيي
األعضب بمنطقة العمشية بمديرية حرف سفيان ،مَ ـا أَدَّى إىل استشهاد طفلة وإصابة
والدها ووالدتها وإحدى أخواتها.
ُ
القصف يف حدوث أرضار كبري يف املنزل ونفوق عدد كبري من املوايش.
وتسبَّب
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جرائم العدوان على محافظة تعز ترصدها المنظمات الدولية
م .سامي أحمد محب الدين
ُ
ُ
محافظة تعز ،سوا ٌء
تعيش
املدينة أو بعض املديريات
التابعة لها ،كارثة إنسانية منذ
بداية الهجمات العسكرية التي
ُ
قوات تحالف العدوان،
تقودها
بقيادة السعودية ،عىل ُك ّل
األرايض اليمنية ،يف عدوان تسبب
بتدمري ُك ّل يشء ،ما يعد مخالفا ً
للترشيعات واملواثيق الدولية.
وحصلت جرائ ُم بحق السكان املدنيني يف
تعز ويف ُك ّل املحافظات اليمنية ،حيث ذكرت
آخر إحصائية ارتفاع عدد الضحايا إىل أكثر
َ
أل�ف مدني وَالتهجري القرسي ألكثر
من 23
من مليون يمني يف ُك ٍّل من صعدة وحجة.
وتخض�ع األعم�ال العدائي�ة املس�تمرة
للقان�ون اإلنس�اني وال�دويل ،أو قوانين
الحرب التي تحظ�ر الهجمات املتعمدة عىل
املدنيين والهجم�ات العش�وائية ،أي الت�ي
تصيب أهدافا ً عس�كرية ومدنيني أو أهدافا ً
مدني�ة دون تميي�ز ،والهجم�ات التي ليس
لها أهداف عسكرية محددة تُعترب هجمات
عشوائية.
ونتيج�ة ُك ّل ذل�ك تضررت الخدم�ات
املعيش�ية يف مدينة تعز كبقية املدن اليمنية
بع�د تدمير غالبية مراف�ق البني�ة التحتية
لخدم�ات املي�اه والكهرب�اء واالتص�االت
وبعض محطات الوقود.

بعض جرائم العدوان على
محافظة تعز:
ُ
لق�د ُ
بعض الح�وادث البش�عة
س�جّ لت
بحق الس�كان املدنيني واملناط�ق التأريخية
واألثرية يف محافظة تعز ومنها عىل س�بيل
املثال:
 -1يف الس�اعة التاس�عة والنص�ف
وَالع�ارشة مس�ا ًء ي�وم  24يولي�و 2015
ُ
ق�وات تحال�ف الع�دوان بقي�ادة
قصف�ت
السعودية ،عىل تجمعني سكنيني يف محطة
لتوليد الطاقة يف املخاء يس�كن فيهما عُ مّ ال
املصن�ع وعائالته�م ،وتس�ببت يف مقتل ما
ال يق�ل ع�ن  65مدنيً�ا ،منه�م  10أطفال،
وإصاب�ة عشرات بج�روح ،وق�ال أويل
س�ولفانغ ،باحث رئييس يف قس�م الطوارئ
«قصفت قوات التحالف بقيادة الس�عودية
مس�اكن تابعة ملحطة توليد الطاقة بشكل
متكرر ،فتس�ببت يف قتل عشرات املدنيني،
يف غياب أية أدلة عن وجود هدف عس�كري
واض�ح هن�اك ،ف�إن ه�ذا الهج�وم يرق�ى
على م�ا يب�دو إىل جريم�ة ح�رب» ،وزارت
هيوم�ن رايت�س ووتش مكان الغ�ارة ،بعد
يوم ونص�ف من حدوثه�ا ،وأظهرت الحفر
واألرضار الت�ي لحق�ت باملبان�ي أن املجمع
الس�كني الرئييس ،الذي يأوي ما ال يقل عن
 200عائلة ،بحس�ب ما أك�د مدير املصنع،
واس�تُهدف بـ 6قنابل ،كما س�قطت قنبلة
عىل مجمع سكني آخر يبعد حوايل كيلومرت
واحد شمال املجمع الرئييس ،يسكنه عمال
مؤقتون فدم�رت خزانات املاء ،وقد أصابت
قنبلتان ش�قتني س�كنيتني بش�كل مبارش
فتس�ببتا يف انهي�ار أجزا ٍء من س�قفيهما،
وانفج�رت قناب�ل أخ�رى يف مناط�ق بين
املبان�ي ،مثل الس�احة الرئيس�ية ،فدمرت
الج�دران الخارجي�ة لعرشات الش�قق ،ولم
َ
تبق س�وى أعمدة البناي�ة يف مكانها ،وقال
بع�ض عمال وس�كان املجمّ عات الس�كنية
ل�ـ هيومن رايتس ووت�ش إن طائرة واحدة
أو أكث�ر ألق�ت  9قناب�ل يف طلع�ات جوي�ة
متكررة بعد فرتات زمنية لم تتجاوز دقائق
معدودات.
 -2قاع�ة الزف�اف باملخ�اء :يف  28م�ن
ٌ
ع�رس يف قري�ة
س�بتمرب  2015اس�تُهدف
الواحج�ة التابع�ة للمخ�اء محافظ�ة تعز
يف مج�زرة مروعة س�قط فيه�ا  131قتيالً
يف قص�ف ج�وي ،وق�د أعلن�ت مفوضي�ة
«األم�م املتح�دة» العلي�ا لحقوق اإلنس�ان
«إن  130ش�خصا ً بينه�م نس�اء وأطف�ال
ُقتل�وا يف قاع�ة زف�اف يف اليم�ن إثر قصف
نُس�ب إىل التحالف العرب�ي» ،وهذه الحادثة

ليس�ت الوحي�دة ،فق�د ش�هدت مناط�ق
يمني�ة عدة خالل األش�هر القليل�ة املاضية
عشرات املج�ازر الت�ي ارتكبته�ا طائرات
التحال�ف العرب�ي ،حيث اس�تهداف قصف
الطريان مواكب أع�راس بغارات جوية راح
ضحيتها العرشات م�ن املدنيني ،كما حدث
يف موكب ع�رس يف دمت بتأري�خ  23إبريل
امل�ايض ،وكم�ا ح�دث يف ليلة الس�ابع من
أكتوبر ،أمس�ت اليمن عىل صدمة وفاجعة
كبيرة ،حيث لقي ما يزيد عن  81ش�خصا ً
مصارعهم يف قصف اس�تهدف عرس بأحد
املن�ازل بمنطقة س�نبان بمديري�ة ميفعة
عنس رشق محافظة ذمار.
 -3ويف وق�ت متأخ�ر م�ن أح�د أي�ام
الخمي�س قصف الطريان عىل حي س�كني
بمنطق�ة صال�ة بمدينة تع�ز ،م�ا أدى إىل
استش�هاد  63بينهم نس�اء وأطفال وأكثر
م�ن  50مصاب�اً ،وقال�ت منظم�ة «أطباء
بلا حدود» إن أكث�ر من  65ش�خصا ً ُقتلوا
يف مدين�ة تع�ز ،جنوب غرب�ي اليمن ،جراء
غ�ارات جوي�ة ش�نها التحالف العس�كري
بقي�ادة الس�عودية ،وبحس�ب املنظم�ة،
الت�ي يوجد لديه�ا موظفون داخ�ل مدينة
تعز ،ف�إن الكثري من القتىل نس�اء وأطفال
وتحدثت املنظمة عن س�قوط  17قتيالً من
عائلة واح�دة يف الغارات الت�ي دمرت عددا ً
من املنازل يف تعز.
 -4املناط�ق التأريخي�ة :تعرضت العدي ُد
م�ن املعالم األثري�ة واملبان�ي القديمة ذات
الط�راز املعم�اري ا ُملمي�ز والفري�د بمدينة
تعز للدم�ار والخراب ،أبرزها قلعة القاهرة
التأريخية ،جراء الغارات وبعض الهجمات،

ُ
املنظم�ات الدولي�ة املهتمة
والت�ي عج�زت
بالرتاث اإلنس�اني ع�ن إيق�اف ووضع ح ٍّد
ل�دول تحالف الع�دوان بقيادة الس�عودية،
من االس�تهداف املتواصل والتدمري املمنهج
واملنظ�م واملتعم�د لآلثار يف اليم�ن منذ بدء
العدوان يف  26مارس املايض ،رغم مصادقة
وتوقيع الس�عودية واليمن عىل ُك ّل اتفاقية
الت�ي تؤك�د رضورة الحف�اظ على املعالم
التأريخي�ة واملواق�ع املدرجة ضم�ن قائمة
الرتاث العاملي واإلنساني ملنظمة اليونسكو،
مواص َ
َ
لة
وتعمدت اململكة العربية السعودية
استهداف املعالم التأريخية اليمنية ،ضاربة
ع�رض الحائ�ط ومتحدي�ة الن�داء العاملي
ال�ذي أطلقته منظم�ة اليونس�كو مؤخراً،
ً
مس�تهدفة املواق�ع األثري�ة والتأريخي�ة،
أبرزه�ا :من�از ُل مدين�ة صنع�اء القديمة،
ومدين�ة براق�ش األثري�ة بالج�وف ،وس�د
الس�بئيني بم�أرب ،ودار الحجر الش�هري يف
هم�دان بصنع�اء ،وج� ْرف أس�عد الكام�ل
األث�ري الش�هري ب�إب ،ومتح�ف ذم�ار
اإلقليمي ،وقلعة القاهرة بتعز ،وقلعة باجل
التأريخي�ة ،وقلع�ة صيرة األثري�ة بعدن،
وقلع�ة القش�لة بصنعاء ،وعشرات املعالم
والقلاع والحص�ون واملس�اجد وامل�دارس
واملتاح�ف األثرية ،باإلضافة إىل اس�تهداف
الشعب اليمني أرضا ً وإنسانا ً وتدمري البُنى
التحتي�ة ،مخلفة َ
آالف الش�هداء والجرحى
معظمهم من األطفال والنساء.
أ -تدمير قصر صال�ة األث�ري :يف ي�وم
الخمي�س  22أكتوب�ر  ،2015وكذلك بعدها
بيومَ ين اس�تهدف القص�ف الج�وي مبنى
قصر صالة األثري ،م�ا أدى إىل تدمري جزء

ٌ
عريق يمت�د عمره
كبير من�ه ،وهو قصرٌ
ملئ�ات الس�نني ،وتس�بب القص�ف بأرضار
مادية فادحة يف ممتلكات ومنازل املواطنني
املج�اورة له ،ويعد قرص صال�ة األثري أحد
أه�م وأقدم املعالم التأريخي�ة يف مدينة تعز
خاص�ة ويف اليمن عموماً ،وه�و عبارة عن
قصر لإلمام أحمد حمي�د الدين ،حيث كان
مق� َّر حُ كم�ه ،بع�د أن اس�تقر يف تع�ز بدال ً
ً
عاصم�ة لألئمة
ع�ن صنع�اء الت�ي كان�ت
الس�ابقني ،وأدان�ت الهيئ�ة العام�ة لآلثار
َ
اس�تهداف مقاتلات
واملتاح�ف اليمني�ة
تحال�ف الع�دوان الس�عودي لقصر صالة
التأريخي للمرة الثانية عىل التوايل ،وناش�د
رئيس الهيئة العام�ة لآلثار واملتاحف كافة
أط�راف الحرب املحلي�ة والدولي�ة ،تجنيب
املعال�م األثري�ة والتأريخي�ه بمحافظ�ة
َ
القص�ف والرضب�ات الجوي�ة وعدم
تع�ز،
استخدامها أو البقاء فيها؛ كون هذه املعالم
األثرية والتأريخية إرثا ً حضاريا ً وإنس�انياً.
ب -قلعة القاهرة :تعرضت هذه التحفة
التأريخية املطلة عىل مدينة تعز ،للعديد من
الغارات الجوية والقصف ،فقد ُ
سجّ َل يف 11
وَ 21وَ 31مايو  2015العديد من الهجمات،
وشاهد الجميع هناك تصاعُ َد أعمدة الدخان
منها بشكل كثيف.

رصد جرائم العدوان عن طريق
المرئيات الفضائية
ُ
توثيق�ه وتقيي ُم آثاره
ك ُّل ما يج�ري يتم
الحالي�ة واملس�تقبلية م�ن قبَ�ل املهتمين
يف العال�م ،عبرَ ع�دَّة ُ
ط� ُرق وم�ن أهمه�ا

االستشعا ُر عن بُعد ،فمثالً هناك معهد األمم
املتحدة للتدريب والبحث ( )UNITARوالذي
يعم�ل على وض�ع التصاميم والدراس�ات
واألبحاث يف عدة مجاالت ،منها االقتصادية
والتنموي�ة االجتماعي�ة والسلام واألم�ن
الدوليني واملس�اعدة يف أعمال التحقيق التي
تق�و ُم به�ا منظمة األم�م املتح�دة ،وكذلك
برنامج تشغيل تطبيقات األقمار الصناعية
( )UNOSATالتاب�ع لألم�م املتحدة لتطوير
الحُ لول التطبيقية والتدريب؛ لجعل منظمة
األم�م املتح�دة وال�دول األعضاء تس�تفي ُد
من تقني�ة علوم الفض�اء يف مجاالت األمن
العامل�ي ،واإلغاث�ة اإلنس�انية ،الوقاية من
الك�وارث والتخطيط اإلقليم�ي ،وقد قاموا
برص�د العدي�د م�ن جرائ�م الع�دوان التي
تح�دث يف اليمن وت�م نرشُ ع�دد منها ،مع
ذك�ر رضورة إعم�ال (التحق�ق األريض)
بشكل خرائط املرئيات الفضائية ذات الدقة
املكانية العالية التي تصل ما بني (50 – 30
س�م) ،ونرش بعض نتائ�ج التحاليل لتقييم
آث�ار التدمري يف عدد م�ن املحافظات واملدن
اليمنية كالعاصمة صنع�اء ومدينة صعدة
ومدينة عدن ،وكذلك الحال ملدينة تعز ،وهنا
نعرض إحدى الدراس�ات التي أُعدت بشكل
أويل وت�م االعتماد فيها على مرئيتي القمر
الصناع�ي ( )3-WorldViewالت�ي أخ�ذت
ملدينة تع�ز بالتواريخ ( 12ديس�مرب 2014
و 26يوني�و 2015م) ،ت�م إنت�اج خارط�ة
ّ
توض�ح تقييم آثار الدم�ار وتم التعرف عىل
مبنى مدم�راً ،منها  54مبنى
إجم�ايل 328
ً
مدم�را ً نهائياً 66 ،تدمري ح�اد 156 ،تدمري
جزئ�ي 52 ،احتمالي�ة تعرضه�ا للدم�ار،
وعدد  410من املناطق تحتوي عىل ال ُّركام،
وإجم�ايل  11مركزا ً صحي�ا ً تعرض للدمار،
حي�ث تق�ع ضم�ن مس�افة  100متر من
املباني املدمرة.
وهك�ذا يتبين لن�ا حج� ُم الدم�ار الذي
يحص�ل يف محافظة تع�ز ،وأن ما تم ذك ُره
يف ه�ذه املقال�ة ليس�ت إال ح�االت فق�ط
وليس�ت رصدا ً ل�كل ما ح�دث ،حيث يجبُ
عم� ُل تحقيق كامل وذكْ�ر جميع التأثريات
الصحي�ة والبيئي�ة والتأريخية والنفس�ية
واملعان�اة الت�ي وصل�ت إىل ُك ِّل ف�رد م�ن
ُ
س�كان محافظة تعز وعموم ا ُملدُن والقرى
اليمنية؛ نتيجة انقطاع الخدمات األساسية
وإيقاف النش�اط يف املستشفيات واملدارس
والجامعات.
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فلسطين التي
تعيش في اليمن
هاشم أحمد شرف الدين
منذ خمس س�نوات وأكثر  -وباستثناء اليمن  -غابت
ُ
ُ
الفلسطينية عن الش�ارع العربي غيابا ً ملحوظاً،
القضية
فق�د غرقت ش�عوبُ المنطقة يف ش�ئونها الداخلية عندما
ُ
أثيرت ٌ
نيران حروب بينية
فتن طائفية ومذهبية وأذكيت
داخل ُك ّل مجتمع..
وح َده�ا اليم�ن حافظ�ت على اهتمامه�ا بالش�أن
الفلس�طيني ،بل تزايد هذا االهتم�ام يوما ً بعد آخر ،حتى
بات حالة شعبية عز نظيرها يف أي بلد عربي ومسلم.
منذ س�نوات يرف�ع اليمنيون المنتم�ون ألنصار اللـه
العلَم الفلس�طيني الكبير جنب�ا ً إىل جنب مع العلَم اليمني
يف تظاهراتهم األس�بوعية يف صعدة وصنعاء وغيرها من
الم�دن اليمنية والقرى ،امتدادا ً ألنش�طة متعددة ل ُنرصة
القضية الفلس�طينية ب�دءا ً بإحياء يوم الق�دس العالمي
منذ التس�عينيات ،مرورا ً بسلسل ٍة من الفعاليات المختلفة
المدا ِفعة عن حق الش�عب الفلسطيني ،وصوال ً إىل تنظيم
ربّعات كبي�رة لصالحه ،وتأكيد الس�يد عبدالملك
حمل�ة ت ُ
بدرالدين الحوث�ي قائد أنصار اللـ�ه يف معظم خطاباته
على كون القضية الفلس�طينية القضي�ة المركزية لألمة
مواصلة التظاهر تنديدا ً
العربية واإلسلامية ،وصوال ً إىل
َ
باستهداف اليهود للمسجد األقىص.
ُّ
كل ه�ذا االهتم�ام ال يمك�ن تجاهله عن�د الحديث عن
دوافع العدوان السعودي األمريكي اإلرسائييل عىل اليمن
الذي يوشك عىل إكمال شهره الثامن ،والذي كان من بين
أهداف�ه  -غير المعلَنَة  -معاقب�ة اليمنيين إلرصارهم عىل
نرصة القضية الفلسطينية..
يمك�ن تأكيد ذلك بس�هولة من خالل مش�اركة العدو
اإلرسائييل يف ه�ذا العدوان ،وترصيحات قادة إرسائيليين
عن خطر سيطرة أنصار اللـه عىل اليمن وتحديدا ً مضيق
ب�اب المندب ،وك�ون هذه الس�يطرة أكث� َر خطورة من
السالح النووي اإليراني..
وإذا كان�ت معاقب�ة الش�عب اليمن�ي قد مثّل�ت دافعا ً
للع�دوان علي�ه ،فقد كان�ت الحيلولة دون تح�ول اليمن
إىل عنصر حي�وي فاعل ضم�ن «مح�ور المقاومة» أحد
أه�م أهداف األمريكان والصهاين�ة من عدوانهم هذا ،مع
اقتناعهم بأنه إن اس�تحال إحرا ُز الهدف كامالً فيمكن أن
يصبح الهدف  -عىل األقل  -انقس�ا َم اإلرادات السياس�ية
اليمني�ة بين محورَي المواالة والمقاومة ،بما يحول دون
توجه يمن�ي كيل مقا ِوم للمخطط�ات االرسائيلية
وُجود ُّ
يف المنطق�ة ،ومتص� ٍّد لمش�اريعها التوس�عية ،ومواجه
لمؤامراته�ا الهادف�ة إىل الهيمن�ة على الوط�ن العرب�ي
والتحكم بثرواته وأبنائه..
فهل نجح العقاب وهل تحقق الهدف؟
أي هل حدث تغ ُيّ�ر يف موقف أنصار اللـه من القضية
الفلسطينية؟
عىل العكس تماماً ،فقد زاد العدوان من حالة الس�خط
الش�عبي اليمني على الع�دو اإلرسائيلي ،وأدى القتناع
الكثي�ر م�ن اليمنيي�ن  -غي�ر المنتمين ألنص�ار اللـه -
بصوابية التمس�ك بالقضية الفلس�طينية كقضية العرب
والمسلمين األساسية ،وباتوا يشاركون يف جهود التعبئة
العام�ة بفاعلية ،بل إن التظاهرات التي تخصص للش�أن
الفلسطيني تكون أكثر احتشادا ً وجماهيرية..
يح�دث ه�ذا رغ�م الموقفي�ن الفلس�طيني الرس�مي
ّ
المرشفين إزاء العدوان عىل اليمن ،ورغم
والش�عبي غير
خيبة آمال اليمنيين من الصمت العربي واإلسالمي حيال
مظلوميتهم ،باس�تثناء بعض المواق�ف يف بعض البلدان
كموقف حزب اللـه يف لبنان.
َ
الموقف الش�عبي الس�ائد اليوم
ويف هذا تأكيد عىل أن
سيكون الموقف اليمني الرسمي مستقبالً ،فالشعبُ الذي
عمد بدمائ�ه الطاهرة مواجهتَه للصهاينة واألمريكان لن
يس�محَ لثلة م�ن المرتزقة والعمالء ب�أن يغيّبوا القضية
الفلسطينية عن اليمن واليمنيين..
فيا لعظم�ة هذا الوعي لدى أبناء اليمنُ ،
حيث يجعلهم
ال يَحي�دون ع�ن الوجه�ة الصائبة «فلس�طين» كمنطلق
أسايس لحل ُك ّل مشكالت األمة العربية واإلسالمية؟.
ومضة:
تضامن�ا ً مع فرنس�ا  -التي تع َرّض�ت لهجوم داعيش
قب�ل أيام  -س�ارع األع�رابُ لرف�ع العلَ�م الفرنيس عىل
كامل ناطحات الس�حاب يف مدنهم ،بينما لم يرفعوا علَما ً
فلسطينيا ً حتى يف ميدالية أحدهم منذ سنوات..
من خذل فلسطين سيخذل اليمن.
والعكس صحيح..
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أنتم السبب!
نجيب القرن
ُ
الطرف
رب ُر
هكذا باختصار ش�ديد واس�تهتار بالعقول ي ّ
املؤيّ� ُد للع�دوان ،وكثيرٌ م�ن املغ� ّرر به�م الذي�ن اختلطت
مفاهيمُهم ،يبررون لالعتداء الهمجي الذي تش�نه مملكة
الشر وتوابعها ،بجمل�ة مقتضبة ورسيع�ة مفادها (أنتم
الس�بب) يتحجج�ون به�ذا ال�رد هروب�ا ً من تتبُّع الس�بب
الحقيقي وحيثيات وتداعيات هذا العدوان علينا.
عبارة أنتم الس�بب والتي يقصدون بها اللجان الش�عبية
والجي�ش ومواقفه�م العملي�ة الس�ابقة يف مواجهة الخلل
األمن�ي قد تبدو للوهلة األوىل صحيح�ة ومقبولة عند عوام
الن�اس ومحدودي املعرفة من الذي�ن يحكمون عىل ظواهر
األم�ور دون الق�راءة ملا بني الس�طور والغ�وص يف أعماق
األشياء ..اختصار املشهد الدائر لهذه الهجمة الحاقدة بجملة أنتم السبب
لي�س من العق�ل واإلنصاف ،وتعترب هروبا ً من املكاش�فة ليس إال ،وهي
الطرف
تهمة س�هلة غرضها تحميل طرف بعينه ومقصدُها أيضا ً تربئة
ِ
املعت�دي مب�ارشة وتربئة األطراف الت�ي أدخلت الغ�زاة وأيّدتهم بوضوح
دون خجل.
هل كان سيحدث ُك ّل هذا الدمار لوال استغاثة خونة الداخل بأربابهم؟..
تأملوا جيدا ً هل كانت حروبنا الداخلية يف بعض املحافظات موجهة أصالً
ضد شعبنا كله كما هو حاصل اليوم منهم؟ ،أم أنها كانت تستهدف فئة
بعينها ممن تسوم شعبنا الويل وتمارس التخريب يف األرض؟
الس�بب الحقيقي الواضح واملاثل للعيان جاء نتيجة استدعاء اململكة
لضرب وطنن�ا م�ن الذين منحوه�ا صكو َك رشعي�ة االس�تباحة ،ولوال
عمالتهم ملا تج ّرأت اململكة وتوابعها عىل التدخل يف شؤوننا الداخلية.
ثم من الذي خوّل اململكة أساس�ا ً للتدخ�ل يف قضايانا الخاصة؟ ..هل
لتحمي فرعها
اليم�ن فرع لألرسة الس�عودية وموكلة علينا حتى تتج�رأ
َ
األرسي يف بلاد اليم�ن ..ه�ل كان عليه�ا املج�يء بهذه الهمجي�ة وهذا
الحق�د؟ ،أم أن العق�ل يقتيض منه�ا أن تتدخل بالصلح وطل�ب التهدئة
كما هو حال ونهج س�لطنة عمان الش�قيقة وكما ه�و نهج جمهورية
إي�ران التي طالبت بالحل الس�يايس عالج�ا لقضيتنا؟ ل�و عدنا للنقاش
بموضوعي�ة ملعرف�ة تداعيات هذا الع�دوان وأس�بابه الجوهرية لوجدنا
مس�ببات عدة أوصلت البلد لهذا املربع ،انكشاف حقيقة الوجوه القميئة
التي ال تنفك عن الخروج من بوتقة الوصاية السعودية ،ربما هي النقطة
األساس�ية ،بل مؤ َّك ٌد أنها أهم أسباب هذا التدخل ،وذلك حني رأت اململكة
أياديها العميلة تكرست واحدة تلو األخرى خصوصا ً الجماعات الوهابية
املعروفة والتي تلقت رضبات موجعة عىل األرض يف عدة محافظات.
تدخل اململكة ليس نجدة وحبا ً يف هادي أو ألجل حمران الذقون! بقدر
م�ا هو حبٌّ يف بق�اء االختالالت وضع�ف البلد وعدم نهضته واس�تقالل
قراره السيادي.
الكثير م�ن الذين يكتف�ون بكلمة أنتم الس�بب يقولونه�ا تنصالً من
مواجهة الحقيقة ،وبعضهم كردة فعل مستعجلة مع اكتناف نفسياتهم

بالخور والخوف ،نتيجة لآلثار التي خ ّلفها العدوان.
وم�ن الطبيعي جدا ً بروز صنف من الناس يس�بح يف فلكه الش�خيص
وال يري�د رؤي�ة ومالمس�ة أي عن�اء مقابل إح�داث تغيري
للواقع ،الكثري يرضخون لقبول الحال والعيش املزري رغم
اس�تنكارهم له ،فق�ط ال يريدون التح�رك وخوض الغمار
واستش�عار تحمل املس�ئولية واأللم مقابل الوصول لحياة
كريمة وحرة إن لم تكن له فلألجيال من بعده.
الكثير م�ن املثبطين أصحاب همَ �م ضعيف�ة يحلمون
بتغيري الواق�ع دون أي جهد أو أذىً  ،يكتفون بالتوقف عند
إن�كار املنك�ر باللس�ان أو القلب فقط! تنصلاً وخوفا ً من
مجابه�ة املش�قة .يف املقابل هذا الح�ال ال يقبله الكثري من
أصحاب الهمم العالية عش�اق الحُ ري�ة والباذلني أرواحهم
وأموالهم مقابل الوصول للغايات الكبرية والنبيلة ..واليوم
لألسف يقابَلون بكلمة (أنتم السبب)!.
ال�ذي تحججون به�ذه العبارة الس�هلة وألقوها يف أوس�اط الش�عب
ليربؤوا أنفسهم ويلووا أعناق الحقيقة هم أساسا ً من وقفوا ليواجهوا ما
كنا ننش�ده من تغيري حقيقي منذ بداية خروجنا السلمي يف ثورة الواحد
والعرشين من س�بتمرب وص�وال ً للتصميم عىل وثيقة الس�لم والرشاكة..
الذين اس�تدعوا اليوم أرباب نعمتهم الس�تباحة البلد ولم يرعهم ُك ّل هذا
الدمار يرددون باستخفاف كلمة (أنتم السبب) يجيدون أساليبَ التغرير
عىل أفهام الكثري من الش�باب املنقاد حزبيا ً وتحت مربرات أخرى قدمها
ُ
مش�ايخهم الكبار وقادتهم الحزبيون ليتجاوبوا معها بكل سالس�ة
لهم
دون تفكري.
مع أنه كان يفرتض بالش�باب وأثن�اء الفرتة الواقعة بعد ثورة فرباير،
أقصد خالل الثالث الس�نوات من الرشاكة والتقاس�م بني أحزاب املشرتك
والنظام الس�ابق الذي ثرنا عليه جَ ميعاً ،يفرتض بهم أن يدركوا جيدا ً أن
قادتهم عملاء ومصابون بمرض االرتهان ويفتق�دون المتالك مرشوع
حقيقي إلصالح البلد بعيدا ً عن أعني الوصاية السعودية.
كان عىل الش�باب املتطلع لدولة مدنية أن ييأس�وا تَمَ اما ً من إمكانية
حدوث تغيري للبلد عرب هذه اآلليات القديمة وعدم تكرار املكرر أو تجربة
املج�رب .التفكري الج�دي والبحث ع�ن البديل وإن كان م�را ً ومكلفا ً هو
املطل�وب ،ال أن يظل�وا رهن�ا ً للتفكري العاج�ز املنبعِ ث م�ن عجائز أمناء
أحزابهم ومش�ايخهم الباحثين واملكتفني بمس�كنات آلالم البلد وصوال ً
لالس�تماتة والدف�اع عن بق�اء ورجوع ه�ادي وكأنه املشرو ُع املتبقي
َ
أنفسهم ينافحون ألجل فقط عودة
والخال ُد للبلد ..يف األخري سيكتشفون
رشعية التذلل والش�حذ وإبقاء ش�عبنا أسيرا ً ألفكار األرسة الس�عودية
ومبادراتها ..هل يمتلكون هدفا ً واضحا ً غري ذلك؟
نح�ن الس�بب إذن يف الوصول ملواجه�ة األمر الواق�ع واملطلوب رشعا ً
وعقلاً وال�ذي كان ال بد منه ك�ي نتخلص من أصل ال�داء ومنبعه ،نحن
الس�بب يف فض�ح العملاء واملرتزقة املرتهنين لألرسة الس�عودية ،نحن
الس�بب يف جعل الكثري يقدمون نموذجا ً تحتذي ب�ه األجيا ُل من البطولة
والش�جاعة والصمود ورفض الباط�ل ،نحن الس�ببُ يف االنتصار القادم
بإذن الله ود ِّك عروش الطواغيت الكبار يف الداخل والخارج.

من التأريخ القريب لطابور المرتزقة
أبوبكر عبداهلل

Abubkr.a@gmail.com

عندم�ا حش�د نظ�ا ُم آل س�عود ذل�ك العد َد
الكبيرَ م�ن السياس�يني واملس�ؤولني املدنيني
والعس�كريني واإلعالميين إىل الري�اض وأكثر
منهم يف الداخل هو يف الواقع اس�تدعى طابو َر
الخيان�ة العمال�ة ال�ذي رك�ن علي�ه يف تنفي�ذ
مؤامرات�ه وأجندات�ه السياس�ية والعس�كرية
واألمنية يف هذا البلد طوال السنوات التي عاش
فيه�ا اليم ُن واليمنيون أكبرَ محنهم وأزماتهم
السياسية واالقتصادية واألمنية.
يف زمن الوصاية ومراكز النفوذ كان ُك ُّل واحد
َ
الطريق س�الكا ً للثراء الرسيع
من هؤالء يج�د
وتق ّل�د املناص�بَ الرفيعة يف مؤسس�ات الدولة
واالس�تحواذ عىل الوظائف الحساس�ة واملدرة
للدخ�ل ..كان�وا وحدَهم مَ ن يس�تحوذون عىل
أكثر االمتيازات والس�فريات واملنح الدراس�ية
والعالجي�ة والهب�ات الداخلي�ة والخارجي�ة..
كان�ت األموال والقصور والس�يارات واألرصدة
تنهال عليهم مثل املطر.
يف زمن الوصاية كان هؤالء يستحوذون عىل
جزء كبري من منابع الث�روة واألرايض واملزارع
ويس�تحوذون عىل أفضل املناصب يف الوظيفة
العام�ة ..يصعدون تحق�ق رشكاتهم نجاحات
مذهل�ة ويف الوظيف�ة العام�ة يصع�دون إىل
مراتب قيادية رفيع�ة برسعة الضوء ويورثون

اعلى املناص�ب ألبنائهم والصغ�ار منهم كانوا
يحصل�ون عىل دخ�ول مالية وعق�ارات ورتب
وأكثر من وظيفة.
صال�وا وجال�وا يف ُك ّل أزقة الفس�اد والنهب
واملنظ�م للثروة وبنوا ثروات وثروات وأسس�وا
رشكات كبرى ،وآخ�رون اس�تحوذوا على
مش�اريع الدع�م الخارجي وس�جل مناقصات
الدول�ة وبنوا والشركات الوهمي�ة حتى أنهم
كانوا ينجحون يف أي�ة انتخابات حتى لو كانت
يف مش�اريع ثقافية وأندية رياضية وجمعيات
ومنظمات.
كثريٌ م�ن الناس كان�وا يتابعونه�م بانبهار
ويشيرون إليهم بوصفهم ممي�زون ومواهب
وذوو ق�درات خارقة ،لكن األمر لم يكن كذلك..
ف�وراء األكم�ة كانت أجه�زة وس�جالً طافحا ً
بالعمالة والخيانة.
بعض هؤالء كانوا يديرون مفاصل حساسة
يف الدولة العميقة للفرع اليمني لتنظيم اإلخوان
(حزب اإلصلاح) بأذرعه العس�كرية والقبلية
واإلعالمي�ة والتجاري�ة والثقافي�ة ،وبعضه�م
كان�وا يش�تغلون لصال�ح أجه�زة املخاب�رات
الس�عودية والقطري�ة والرتكي�ة والربيطاني�ة
واألمريكي�ة والصهيوني�ة ،وآخ�رون كان�وا
يديرون مكاتبَ منظمات ال ّهم لها سوى إنتاج
األزمات وإضعاف الدولة وعرقلة حصولها عىل
املنح الخارجية ،وبعضه�م تعهد إدارة مطابخ
إعالمية ومكاتب منظمات مشبوهة ،وآخرون
لم يكونوا سوى مقاويل حروب وأزمات ،وكلهم

كانوا يش�تغلون لصالح املخابرات الس�عودية
والقطرية والرتكية واملخابرات الدولية.
أكث�ر األدوار القذرة الت�ي لعبها هؤالء كانت
يف إنتاج وإدارة األزمات السياس�ية االقتصادية
واألمني�ة الت�ي عصف�ت باليم�ن منذ م�ا قبل
احتجاجات العام  2011وما بعدها.
بعضه�م كش�فت أقنعته�م برسع�ة فأدوا
دورهم املشبوه يف إشعال الحروب بالوكالة عن
املخاب�رات الس�عودية من دم�اج إىل عمران إىل
صنعاء إىل بقية املحافظات.
آخ�رون ظل�وا مختبئني خل�ف األقنعة ومن
مناصبه�م الحكومي�ة ومواقعهم السياس�ية
عرقل�وا ُك َّل مب�ادرات وجهود الحل الس�يايس
لألزم�ة وتص�دوا باملؤام�رات التف�اق الس�لم
الرشاك�ة ،وآخ�ر أدواره�م الق�ذرة كان�ت يف
املس�اندة املخابراتي�ة والعمالني�ة للع�دوان
الس�عودي الغاش�م على بالدنا ،وال ي�زال لهم
الكثير من الخالي�ا التي يديرونها م�ن الداخل
والخارج لتنفيذ ملؤامرات وإشعال الحرائق.
عندما تس�معون طائرات العدوان السعودي
األمريكي الغاش�م تأتينا يف لي�ل لتقتلنا ..يكون
ه�ؤالء مرتصين يف غرف�ة عملي�ات التحال�ف
محملقني عىل شاش�ات النقل املبارش يهتفون
ويرفعون ش�ارات النرص ،يتلقون املكاملات من
خالياهم الرسية ويتسابقون بتبشري أسيادهم
بالنرص!
(و ََق ْد مَ َك ُروا مَ ْك َر ُه� ْم وَعِ ن َد ال َّلهِ مَ ْك ُر ُه ْم َوإ ِن
َك َ
ان مَ ْك ُر ُه ْم ِلتَ ُزو َل ِمنْ ُه ا ْل ِجبَا ُل).
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كتاب اإليجاز في الرد على فتاوى الحجاز*

ثورة  30من
نوفمبر

[ الحلقة الثالثة واألخيرة ]
عرض وتعليق :أيمن حسن مجلي**
الخوف من الجن:
االعتق�اد يف الجن بأنها تنف�ع وترض بما ال يقدر عليه إال
الله فه�ذا يكون صاحبه مرشكا ً متى تق�رب إليهم وخضع
لهم من أجل اعتقاده فيهم .ويؤكد السيد العالمة (بدر الدين
الحوثي) عدم اعتقاد الزيدية وكل املس�لمني املس�تنريين يف
اليمن يف هذه الخرافات التي يروج لها الوهابيون ويربطون
بينه�ا وبني الخوف من الجن ،وحج�ة العالمة يف رفض ذلك
هو عدم الدليل عليه وأن األصل السالمة واإلسالم الخايل من
خرافات الوهابية وبدعهم التكفريية.

الرد على مزاعم (بن باز)
حول :اللبث عند القبر
ال َّلبث عند القرب ،عند الزيارة وهو بزعمهم عكوف عبادة
للمي�ت فهو رشك عند (البازيين = الوهابيني) ،ألن العكوف
لل�ه عبادة له فرصفها لغري الله عبادة لغري الله عندهم فهو
رشك.
والج�واب( :الزيدية) قد بّي�نّ علماؤها ما يفيد أنه ما كل
عك�وف عب�ادة؛ ألن العبادة ال تك�ون إال مع اعتق�اد النفع
والضر بما ليس إال لل�ه كما مر يف املقدمة وهذا غري حاصل
هن�ا وإنما يقع اللبث من بعض الزائرين لقصد تالوة القرآن
على القرب فيحصل اللبث تبعا ً لطول القراءة ال لقصد حبس
النفس عىل القرب فضالً عن قصد حبس النفس لرجاء النفع
م�ن غري الله بما ليس إال لله فه�ذا غري واقع أصالً واألعمال
بالنيات[ .ص (.])67
ويف [ص ( ])73من ذات الكتاب أورد السيد العالمة (بدر
الدي�ن الحوثي) رده عىل ش�يخ التكفري واإلره�اب الوهابي
السعودي (بن باز) عىل النحو التايل:
فالجواب :أن يف الحديث االستش�فاع بمحمد وال إش�كال
يف اختصاص�ه بمحل اإلذن وال�رىض ولكن الدعوى أنه رشك
حي�ث لم يثب�ت اإلذن والرىض على اإلطالق دع�وى ال دليل
عليه�ا ودعوى أن ذلك من املستش�فع يدل عىل أنه يعتقد أن
املستش�فع به يملك الش�فاعة من دون الله دعوى فاسدة؛
ألن االستش�فاع ال يتوقف عىل هذا االعتق�اد بل يمكن ممن
يعتقد أن الشفاعة ال تكون إال من بعد أن يأذن الله ملن يشاء
ويرىض.

مفهـــوم البدعـــة
(معاداة الزيدية ومواالة إسرائيل)
يبدأ السيد العالمة (بدر الدين الحوثي) خطابه اإلسالمي
التنوي�ري يف مواجه�ة الخط�اب الوهاب�ي التكفريي بصدد
مفهوم (البدعة) بتعريفها:
اعل�م أن البدعة املذمومة ملج�رد أنها بدعة هي البدعة يف
الدي�ن ،ومعناها التعبد لله س�بحانه بغري م�ا هو من دينه
جملة وتفصيالً.
ُ
االبتداع�ات الدنيوية التي ال تفع�ل بنا ًء عىل أنها من
أما
الدين والعادات املحدثة التي يستمر عليها أهلها حتى تصري
كالسُّ�نَّة ولكنه�م ال يفعلونها تدينا ً بل ملج�رد العادة واتباع
األسلاف ألغراض دنيوية فليس�ت بدعة وه�ذا ال ينبغي أن
يك�ون فيه اختالف ألن ذلك ال يس�مى مخالفا ً للسُّ�نة[ .ص
(.])76 - 75
ثم يحاج�ج خص�وم الزيدية م�ن الوهابيين وأعوانهم
الجهلة مؤكدا ً أنهم:
نش�أوا عىل عداوتهم (الزيود) ودبروا ودرجوا عىل بغض
الزيدي�ة وتربوا من صغرهم عىل س�بهم وتلقنوه عن آبائهم
وتوارثوه من عهد العباسية.
وبلغة فقهية إسلامية منصفة يخاطب التكفرييني من
الوهابيني وأعوانهم املرتزقة وأتباعهم الجهلة:
إذا كنتم ال تس�تطيعون اإلنصاف وقبول ما نطوي عليه

هذا الجواب وال تقدرون عىل تطهري قلوبكم من الغل وس�وء
الظ�ن بالزيدية فهال س�كتم عنهم وحفظتم ألس�نتكم عن
همزه�م وملزه�م ثم طلبت�م كتبه�م أو خالطت�م علماءهم
لتعرف�وا م�ا عندهم كما يفع�ل الجاهل املتع�رف أو املناظر
املنصف ال كما يفعل الحاقد املتحرق حتى تعرفوا ما عندهم
من الحجج تامة صادرة عن مش�اهدتهم ومشاهدة كتبهم
فإن ذل�ك هو الذي يحكم عليه ال قول خصومهم فيهم فإنه
ال ي ُْقبل قول الخصم يف خصمه عند من أنصف.

حمود أحمد مثنى

ويف ص ( )79تح�ت عنوان (املقصد الرابع) كتب العالمة
(الحوثي):
يف التحذي�ر من ِس�بَاب املؤمن وأذى املس�لم ق�ال تعاىل:
((وي�ل لكل همزة ملزة)) ،وق�ال تعاىل(( :وال تطع كل حالف
مهين هم�از مش�اء بنعي�م)) ،وق�ال تع�اىل(( :وال تلمزوا
أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب)).
ثم يتناول العالم الزاهد السيد (بدر الدين الحوثي) بعضا ً
من تخرصات أعداء املذهب الزيدي:
فمما جرى عىل ألس�نة (الباز) وأرضابه تسمية الزيدية
رواف�ض وهو اصطالح حديث أَحْ َدثَ�ه أعداء الزيدية للتنفري
منهم وأصله اسم لطائفة من الشيعة رفضوا (زيد بن عيل)
عليه السالم فسماهم الرافضة ْ
[أخرج (الطربي) يف تأريخه
(تأريخ الطربي) ،ج�ـ،8ص ( ])272يف قصة (زيد بن عيل)
عليه السلام أنه ملا رأى أصحاب (زيد بن عيل) الذين بايعوه
أن (يوس�ف ب�ن عمر) ق�د بلغه أم�ر (زيد) وأنه ي�دس إليه
ويس�تبحث عن أمره اجتمعت إليه (أي إىل زيد) جماعة من
رؤوس�هم فقالوا رحمك الله ما قولك يف (أبي بكر وعمر) ثم
حك�ى مجادلة فيهما ثم قال ففارق�وه ونكثوا بيعته وقالوا
س�بق اإلمام إىل قوله ،فقالوا (جعف�ر) إمامنا بعد أبيه وهو
أح�ق باألم�ر بعد أبي�ه وال نتبع (زيد بن علي) فليس بإمام
فسماهم (زيد) الرافضة[ .ص (.])79
ويواصل إمام الفقه اليمني:
ومث�ل هذا قول (ابن تيمية) يف الج�زء الثاني من [كتابه
(املنهاج) صفحة ( :])67وإنما س�موا رافضة ملا خرج (زيد
بن عيل بن الحسين) بـ (الكوفة) يف خالفة (هشام) فسأله
الش�يعة عن (أبي بكر وعمر) فرتحم عليهما  -فرفضه قوم
فقال رفضتموني ،رفضتموني ،فسموا رافضة  -وتواله قوم
فسموا زيدية النتس�ابهم إليه ومن حينئذ انقسمت الشيعة
إىل رافضي�ة إمامية وزيدية .إىل ق�ول (ابن تيمية) :فالزيدية
خري من الرافض�ة أعلم وأصدق وأش�جع انتهى املراد[ .ص
(.])89
والجدي�ر بالتدوين هنا أن (بن باز) يف الوقت الذي يعادي
ويكفر في�ه جماهري الزيدية الذين يش�كلون نصف اليمن،
ويعترب فكره�م وفقههم من أكثر امل�دارس الفقهية تحررا ً
وتقدمي�ة ومواكبة للعصر وحفاظا ً عىل حقوق اإلنس�ان،
نجد ش�يخ التكفري واإلرهاب السعودي يفتي بجواز الصلح
مع (إرسائيل) ،كما يف فتواه التالية:
((تج�وز الهدنة مع األعداء مطلق�ة ومؤقتة إذا رأى ويل
األم�ر املصلح�ة يف ذلك ،لقول الله س�بحانه وتع�اىل(( :وإن
جنح�وا للس�لم فاجنح لها وتوكل عىل الله إنه هو الس�ميع
العلي�م)) ،وألن النبي صلى الله عليه وس�لم فعلها جميعاً،
كما صالح أهل مكة عىل ترك الحرب عرش سنني ،يأمن فيها
الن�اس ،ويكف بعضهم عن بع�ض ،وصالح كثريا ً من قبائل
الع�رب صلح مطلق�اً ،فلما فت�ح الله عليه مك�ة نبذ إليهم
عهودهم ،وأجل من ال عهد له أربعة أش�هر ،كما يف قول الله
س�بحانه وتعاىل(( :براءة من الله ورسوله إىل الذين عاهدتم
من املرشكني فسيحوا يف األرض أربعة أشهر)).
وبعث صىل الله عليه وس�لم املنادين بذلك عام (تس�عة)
من الهجرة بعد الفتح مع (الصديق) ملا حج ريض الله عنه،
ألن الحاجة واملصلحة اإلسالمية قد تدعو إىل الهدنة املطلقة
ث�م قطعها عند زوال الحاج�ة ،كما فعل ذلك النبي صىل الله
عليه وسلم.
وقد بس�ط العالمة (ابن القيم)  -يرحمه الله  -القول يف
ذلك يف كتابه (أحكام أهل الذمة) واختار ذلك ش�يخه ش�يخ
اإلسلام (اب�ن تيمي�ة) ،وجماعة م�ن أهل العل�م ،والله ويل
التوفيق)).

شرح الصدور في زيارة القبور
فصل في جواز الزيارة
روى (زيد بن عيل) عليه السالم يف مجموعه عن أبيه عن
جده عن (عيل) عليهم السلام ،قال :نهي رس�ول الله صىل
الله عليه وس�لم عن لحوم األضاحي أن ندخرها فوق ثالثة
أيام ،ونهى أن تنب�ذ يف الدبا والنقري واملزفت والحنتم ونهانا
عن زيارة القبور.
ق�ال :فلما كان من بعد ذلك قال :يا أيها الناس إني كنت
ق�د نهيتكم عن لحوم األضاحي أن تدخروها فوق ثالثة أيام
وذلك لفاقة املس�لمني لتواس�وا بينكم فقد وسع الله عليكم
فكل�وا وأطعم�وا وادخ�روا ونهيتك�م ،ونهيتكم ع�ن زيارة
القب�ور وذل�ك أن املرشكني كانوا يأتونه�ا فيعكفون عندها
وينح�رون عنده�ا ويقولون هجرا ً م�ن القول فلا تفعلوا
كفعلهم وال بأس بإتيانها فإن يف إتيانها عظة ما لم تقوموا
هجرا ً انتهى.
ثم يستطرد العالم اليمني املجتهد:
وقد زعم بعض املخالفني أن الزيارة ال تجوز إال إذا كانت
لقصد تذكر اآلخرة أفاد هذا يف حاشية (بلوغ املرام) صفحة
( )116لقول�ه صىل الله عليه وس�لم فإنه�ا تذكر اآلخرة أو
ما يف معناه.
والج�واب :أن هذا كالم م�ن ال يفهم العربي�ة؛ ألن قوله
صلى الله عليه وس�لم فإنها تذكر اآلخ�رة أو فإن يف إتيانها
عظة جُ ـمْ لة خربية واقعة ألن ما أخرب به الرسول صىل الله
عليه وس�لم فهو ص�دق وهذا خرب مؤك�د ،فالعلة هي هذه
الت�ي أخرب بها وأكد وقوعها صدقا ً وحقا ً فقد دل عىل إباحة
الزي�ارة إباحة مطلقة من أجل أن الواقع أن يف إتيانها عظة
يف الجملة أو أنها تذكر اآلخرة يف الجملة[ .ص (.])135
ثم ترد يف نهاية الكتاب العبارة التالية(( :كان الفراغ من
تأليف هذا الكتاب ربيع الثاني سنة  1397هجرية)).
[*كتاب من تأليف :إمام الفقه اليمني
السيد العالمة بدر الدين الحوثي]
** مستشار قانوني ومحامي  -عضو اتحاد المحامين العرب
فيس بوكayman hasan meglli :
البريد اإللكترونيayman.megalli@yahoo.com :
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ط زمني صاعدٌ ،ابتدا ًء بثورة  26سبتمرب
1962م ث�م  14أكتوب�ر 1963م ،وتعملق يف نوفمرب 1968م،
ووصل إىل  22مايو 1990م ،ومجم ُل تلك الوثبات هي الثورة
اليمني�ة وبه�ا ت�م اس�تعادة الهُ وي�ة الوطني�ة والحضارية
لليمنيين ،وال بد من التنبي�ه إىل أن مصطلحَ الجالء غري الئق
وغري صحيح ،وَتجب إع�ادة كتابة التأريخ؛ ألنه لم يكن من
الس�هل هزيمة بريطانيا العظمى ،فقد أع�ادت بناء قواتها
عق�ب الحرب العاملية الثانية التي انترصت فيها مع الحلفاء
تقني�ا َ ومادياً ،وتش�كل مجلس األمن ،وهي عضو مؤس�س
وفاعل فيه ،وبعد  22عاما ً من انتهاء الحرب العظمى الثانية
خاض اليمنيون معركة االس�تقالل واالنتصار عىل االحتالل
املب�اشرِ بع�د أن كان بالوكالة عرب [رشكة الهن�د الرشقية]
وتحول إىل مبارش باس�م الت�اج الربيطاني ،االنتصار لم يكن
س�هالً ب�ل مكلف�ا َ يف األرواح والدماء ،لوال ق�وة إيمان الثوار
اليمنيين بأهمي�ة االنتصار ،وم�ا كان لربيطاني�ا أن تتقبّ َل
الهزيم�ة بس�هولة بدون أن تث�أر من اليمنيين (فعدن درة
الت�اج الربيطاني ولها أهمية استراتيجية) ،فقد عملت من
خلال عمالئها عىل زرع الخالفات والفتن كي يفش�ل الثوار
وتوصل رس�الة بائس�ة مفادها (االحتالل الربيطاني أفضل
وأس�لم من رصاع الث�وار والتحرر _ واالنفص�ال أفضل حاال ً
من الوحدة _ والجنوب العرب�ي أفضل من اليمننة) ،وهكذا،
إال أن أصالة الثورة وعدالتها جعلت تضحيات شهداء الثورة
نجوما ً يف السماء يستيضء بها شعبنا يف استلهام ك ّل معاني
ُ
تواص ٌل
الحري�ة والكرامة ،وث�ورة  21س�بتمرب 2014م هي
لتلك املبادئ والقيم.
إن صناع�ة األزمات والرصاع والش�قاق ممكنة وس�هلة
يف بيئ�ة متخلفة ،وهو ما يري�ده أعداؤنا ،أن نبقى متخلفني
فق�راء ضعف�اء ليفرض�وا علين�ا (الوصاي�ة) وتدخالته�م
املس�تمرة يف جميع جوانب حياتنا ،فكلما بدأ الجسم اليمني
يتع�اىف يقوم�ون بخلق أزمة أو حادثة حت�ى نبقى منفعلني
بهم ال متفاعلني معهم.
وعىل ش�عبنا اليمني النبيل واألصيل والصابر أال يس�مح
لديناص�ورات األزم�ات بإش�عال الحروب بني أبناء الش�عب
وكي ال تس�تمر مخططاتهم االبتزازي�ة واالنتهازية ورسقة
زمن اليمن.
َ
مكان فيه للش�عوب
فعىل ش�عبنا أن يتنبه أننا يف زمن ال
الضعيف�ة واملمزقة ،فكما ثار آباؤنا ض�د الربيطانيني يجب
أن نثو َر ضد عمالئهم وكش�ف جرائمهم وخدعهم املرسحية
ٍ
ش�عارات براق�ة وتربيرات زائفة
تج�اه البالد ،فهم يحملون
وخط�ر ًة على اس�تمرار االس�تقرار والس�لم االجتماع�ي
والس�يايس ح�ارضه ومس�تقبله؛ ألنه�ا تعي�ده إىل اله�وان
والتبعية والذل.
إن ملحمة الثالثني من نوفمرب هي أحد أعظم االنتصارات
اليمني�ة ض�د املحتلني ،به�ا صنعنا مكاننا الذي نس�تحق يف
مس�ار الزمن والتأري�خ ،فإن مجد الش�عوب وقوته�ا تنب ُع
من املالحم العظيمة الت�ي تصنعها يف مواجهة األعداء ،رغم
الف�ارق املادي فيم�ا بينهم وَأن ث�ورة  30نوفمرب هي قفزة
لبن�اء الوطن غايتُه�ا عدم تك�رار أخطاء امل�ايض باالقتتال
والتناح�ر والنزاع والتش�ظي فيما بني أبن�اء األرض والعرق
الواح�د ،س�وا ٌء أكان�ت األس�باب أناني�ة أو مجتر ًة ملوروث
األحداث املتخلفة أو وظيفة تدمريية مدفوعة األجر.
وىف األح�داث الكبرى لجميع األم�م يبرُ ُز دو ُر املفكرين
واملثقفني للقيام بمهام إنقاذ ش�عوبهم ،فيس�تجيب القادة
السياس�يون والعسكريون واملش�اركون يف صناعة األحداث
بتفاعُ ٍل إيجابي يؤسس لبناء مستقبل ال تتكرر فيه األخطاء
التي توصلهم إىل االحرتاب وما ينتج عنها من كوارث.

إلى طغاة األرض
محمد عبدالرحمن الشرعي

وسخروا من بساطة أحالمنا
حاولوا محونا وطمس آثارنا
ولكن بال جدوى
فنحن من صنعنا أمجادنا وتأثي ُرنا هو تأريخنا
وها نحن اآلن..
ً
ً
سنضيف فصال جديدا لألجيال التي بعدنا

إلى الطغاة الذين استباحوا قتلنا
من أفزعوا صغارنا وأردوا خطواتنا
من أحرمونا معاشانا منامنا وسالمنا

أيها الطغاة
لطاملا كنتم حجر عثرة في دربنا
سنحاربكم سنقاوم العالم من أجل أحالمنا وأرضنا

إلى طغاة األرض..
َمن عبثوا بأمننا واستقرارنا
وما اكتفوا حتى
وما شبعوا من سيل دماءنا

سنسترد ُك ّل ما كان لنا ومن حقنا
أرضنا وسماءنا..
أمرنا وقرارنا
سنلملم بقايا أمانينا
سنض ّم ُد بالنصر الكبير جراحانا
سنرضى بالبؤْس في حياتنا
سنمضي قدماً ولن ننظر وراءنا
سنجتث العثرات من دربنا
سيخجل العالم وينحني الطاغي أمامنا
ُّ
وستجف األقالم ببطوالت نصرنا.
ستُرفع أعالمنا
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الصرا ُع على أس���اس هدى الله يك���ون له إيجابيات كبيرة جداً،
األع���داء اآلخرون يك���ون عملهم دائماً يعطي ش���واهد لصحة ما
عندك؛ ألنه بالنسبة للباطل ،عندما يكون الباطل مجرد نظرية،
يجس���ده ،من ميثله ،ال تستطيع أن تتصور قبحه،
ليس هناك من ّ
ال تس���تطيع أن تتصور فضاعته ،نفس���ك قد ال حتمل غيضاً ،أو
حتم���ل غضباً ،أو حتمل قوة ف���ي مواجهته .متى ما جتلى ،وعادة

مفاهيم قرآنية

السالم

* اإليمان بكتاب اهلل وبمحمد
الس ُ
لام هو هذا ،أن نتبع جَ ميعا ً كت�ابَ الله ،ونؤمن بالقرآن،
ونؤم�ن جَ ميعا ً بمحم�د (صلوات الل�ه عليه وعىل آل�ه) ،وندخل
يف الس�لم كاف�ة ،وتحق�ق السلام ،ويتحقق للن�اس خروجا ً من
الظلم�ات إىل النور ،ويهتدون إىل رصاط مس�تقيم يف ُك ّل حياتهم
هذه

* كل من يريد السالم عليه أن يبحث عنه وفق
منطق القرآن
كل من يقول بأنه يريد السلامة ،وأنه ال يريد أن تكون األمور
بالشكل الذي يتطور أكثر فأكثر ،عليه أن يبحث عن السالم وفق
منطق القرآن الذي قال الله فيه{ :يَهْ دِي ِبهِ ال َّل ُه مَ ِن اتَّبَ َع ِر ْ
ضوَان َ ُه
سبُ َل َّ
ُ
السال ِم} (املائدة :من اآلية  )16وأن منطق القرآن كله عم ٌل،
كله جه�اد ووحدة ،وأخ�وّة ،وصدق ووفاء ،وال مكان للس�كوت
والجمود بني صدور آياته الكريمة.

* الرؤية القرآنية للسالم
الق�رآ ُن الكري� ُم يف رؤيت�ه للسلام تختل�ف عن رؤي�ة العرب
تَمَ اما ً التي تقوم عليها مبادراتهم للسلام ،رؤيته بناء أمة روح،
جهادي�ة ،هن�ا يصبح العدو نفس�ه إذا كان يريد سلاما ً يتحقق
يعود إىل هذا الدين سيتحقق له السالم.
عندما تنطلق لتبحث عن السلامة لنفس�ك وأن�ت ال تفكر يف
أن يس�لم لك دينك فلن تسلم نفس�ك ،لن يسلم عِ ْرضك ،لن تسلم
كرامت�ك ،ويف األخري لن تس�لم أن�ت يف اآلخرة يوم تلق�ى الله ،لن
تسلم سوء الحساب ،لن تسلم نار جهنم.

* مفاهيم مغلوطة
السالم ترك الجهاد
اإلسالم هو دين السالم ،لكن دين السالم بمعناه الصحيح ،ما
معن�اه إقفال ملفات الحرب مع اآلخرين ليس هذا هو السلام؟،
أن نق�ول :انتهى األمر نلغي الجه�اد ،ونلغي الحروب لنعيش مع
اآلخرين يف سلام .هذا هو ما حصل لنا نحن املس�لمني ،ما عمله
كبارنا ،ظلوا يلهثون وراء السلام ،ويناشدون اآلخرين بأننا نريد
السلام ويـبحثون عن السلام ،بع�د أن ألقوا آلة الح�رب وألغوا
اسم (الجهاد) ،فما الذي حصل؟ هل حصل سالم أم حصل دوس
باألقدام؟ .وحصل استسالم .أليس هذا هو الذي حصل؟.

البحث عن السالم من العدو
ألي�س الع�رب اآلن يبحث�ون عن السلام م�ن أمري�كا؟! من
عدوه�م ،وه�م يقول�ون ويرصح�ون أن أمريكا ه�ي التي تدعم
إرسائيل .أليس هذا من الضالل املكش�وف؟ الضالل الذي ال يدخل
في�ه أحدنا ،هل أنت س�تذهب إىل عدوك األكرب تري�د منه أنه يفك
من�ك عدو ما هو إال يد من أياديه ،وهو إنما يعمل لصالحه؟! هل
سيفكه منك؟ ال.

الرؤية األمريكية للسالم
األمريكيون هم عندهم الفكرة هذه بأنك ال تحصل عىل السالم
إال عندم�ا تبني نفس�ك ،وتصل إىل مواقع ق�وة ،فعندما تدخل يف
مفاوضات لن تكون أنت بالشكل الذي تهضم يف املفاوضات هذه،
أو الطرف اآلخر هو الذي سيستسلم أمامك ويتحقق لك السالم.
إذا كن�ت تريد أن تس�لم أولئك فامش على قاعدتهم هم ،هم
الذي�ن يقول�ون[ :إذا أردت السلام فاحم�ل السلاح] ه�ذا مثَل
أمريكي.

* متى يتحقق؟
 السالم ال يتحقق لك إال إذا كنت يف موقف عزة وقوة ومكانة.هل نس�يتم أيها العرب أن ربكم هو السلام؟ هل نس�يتم أن
سمَّ ا ُك ُم ال ُْمسْ�ل ِِم َ
اس�مكم مشتق من السلام؟ُ .
{ه َو َ
ني} (الحج:
من اآلية  )78ونحن نحمل اس�م (مس�لمني) .هل نسيتم أن الله
س�بحانه وتعاىل قالَ :
{ق ْد جَ ا َء ُك ْم ِم َن ال َّلهِ نُو ٌر َو ِكتَابٌ ُم ِب ٌ
ني يَهْ دِي
ضوَان َ
ِب�هِ ال َّل ُه مَ ِن اتَّبَ َع ِر ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َّلام} (املائ�دة :من اآلية )16
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فلماذا ال نعود إىل القرآن إذا كنا ننش�د السالم لنعرف السبل التي
يهدي إليها؟ .أليس هذا هو الحل؟.
نحن لو التجأنا إىل الله س�بحانه وتعاىل كلنا وتلك الحكومات
التي تبحث ،وأولئك الكبار الذين يبحثون عن السلام من أمريكا،
ويبحثون عن السلام من روسيا ،يـبحثون عن السالم من بلدان
أوروبا ،بل يـبحثون عن السلام من إرسائيل نفس�ها ،عودوا إىل
الل�ه ه�و الذي س�يمنحكم القوة ،يمنحك�م الع�زة فتكونوا أنتم
املهيمنني عىل اآلخرين؛ ألنكم تمس�كتم بالسالم املؤمن املهيمن،
وهن�اك م�ن الذي يس�تطيع أن يرضكم؟ .من الذي يس�تطيع أن
يؤذيكم؟ من الذي يمكنه أن يقهركم؟ أوَليس هذا هو السالم؟.

( ددعلالاا

أهل الباط���ل هم يتحركون فيتجلى الباطل م���ن خالل مواقفهم،
ويتجل���ى احلق بش���كل أكبر ف���ي جانبك ،من جانب م���ا يُ َق َّد ُم من
عن���دك يتجلى ،فت���رى قبح الباطل كيف هو ،وت���رى كيف ـ عادة ـ
يك���ون أهل الباطل ،وترى كي���ف ـ عادة ـ يكون منطق أهل الباطل،
وتصرفاتهم ،وكيف تكون نتائ���ج أعمالهم ،وكيف تكون عاقبتهم،
وعاقبة من يسيرون معهم ،وهكذا.

ملزمة األسبوع

االستقامة في حاالت الصراع
تحدَّث الس�ي ُد حسني بدر الدين الحوثي سالم الله عليه يف
محارضت�ه بعن�وان «إن الذين قالوا ربنا الله ثم اس�تقاموا»
عن معنى االستقامة يف دين الله ،حيث أنها شعو ٌر نفيس يقر
اإلنس�ان بعبوديته لله وأن يسلم َ
نفسه لله سواء وافق هواه
ومصالحه ام خالفها وهذه الحالة من املهم أن تالزم اإلنسان
املؤم�ن يف ُك ّل ظروفه وحياته ملا لها من أهمية كبرية يف عدم
وقوع اإلنس�ان يف الخط�اء أو الباطل أو حتى يرتاجع ويهمل
عالقت�ه بالله ال س�يما إذا تعرض املؤم ُن لظ�روف صعبة أو
كان يف مرحل�ة رصاع مع الباطل ،حيث تكثر يف حالة الرصاع
األقاوي�ل واألراجي�ف واملؤام�رات والتضليل والخ�داع ولبس
الح�ق بالباطل ،ويحاول الباط�ل أن يتحر َك ب�كل إمكانياته
الهائل�ة ،ول�م تكن هن�اك أفضل م�ن وس�يلة ملواجهتها إلاّ
االس�تقامة مع الله ،وهذا ما ينطبق علينا حالياً ،فيعد مرور
أكثر من ثمانية أش�هر عىل العدوان السعودي األمريكي عىل
اليمن ال بد أن نتس�لح باالس�تقامة والصبر ،فال يؤثر طول
فترة الع�دوان على همتن�ا وعالقتنا بالل�ه وتحركن�ا يف ُك ِّل

املج�االت ،وال يؤدي إىل التكاس�ل أو التهاون ،بل االس�تقامة
والرجوع الدائم إىل الله كفي ٌل بأن يعنينا عىل هذا العدوان ولو
اس�تمر سنوات؛ ألننا نس�تمد قوتنا من القوي العزيز الجبار
الذي ال تأخذه سنة وال نوم عن تدبري شئوننا يف مواجهة قرن
الشيطان ورأس الكفر أمريكا وإرسائيل.
ونظ�را ً ألهمي�ة االس�تقامة للمؤمن أوجب الل�ه علينا أن
ندع� َو يف فاتحة الكتاب التي نردده�ا عرشات املرات يوميا ً يف
صالتن�ا بقوله تعاىل «إهدنا الرصاط املس�تقيم رصاط الذين
أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم والضالني».
ويف ه�ذه اآلي�ات يوض�ح الس�يد حسين أن رصا َ
ط الل�ه
ّ
ويوضحونه؛
املس�تقيم ال بد له من رموز وأعالم يه�دون به
لكي ال يضل الن�اس مع املغضوب عليهم الذي ينحرفون عن
الحق بعلم ويؤثرون عىل الناس بمعرفة ودراية باس�م العلم،
وَأيض�ا ً ال يكونوا مع الضالني الذي�ن ينحرفون بدون معرفة
كأن يحملون عقائد باطلة وضالة مخالفة لهدى الله ،وليس
ُ
فاملسألة حُ سمت
كما يفرسه البعض أنهم اليهود والنصارى،

معهم ،وقد قطعنا عالقتنا بهم تَمَ اماً ،بل ولم نعد نسير عىل
خط اليه�ود العقائ�دي أب�دا ً واتخذناهم أع�داءً ،فاملغضوب
عليه�م والضال�ون هم�ا خط�ان يسيران دائم�ا ً يف الحياة
باستمرار يف مواجهة خط الله املستقيم.
فالدع�ا ُء املتك� ّرر يف الصالة ي�دل عىل أهمية االس�تقامة
بالنس�بة لنا كمؤمنني ،ويف ذلك يقول السيد حسني بدر الدين
الحوثي «نحن نريد من الله بدعائنا يف هذه السورة باستمرار
أن يهديَنا رصاطه املستقيم _ رصاط الذين أنعمت عليهم غري
املغضوب عليهم والضالني _ يدل بأننا بحاجةٍ دائمة وماس�ة
َ
بمواقف
إىل الله ،أن تتجه ليهديك يف ُك ّل مواقفك ،أنت س�تم ُّر
فيها حق وباطل تحتاج إىل الله أن ّ
يوف َقك إىل الحق ،أي موقف
ُ
تعرف خطها
كان يف شئون الحياة ،هذه هي االستقامة التي
حتى نسريَ عليها.
وم�ا أحوجن�ا إليه�ا يف هذه املراح�ل التي يتع�رض فيها
املؤمنون لكل أن�واع الحرب والتضليل والخداع من قبَل أعداء
اإلسالم ومن املنافقني يف الداخل.

اإلمام الهادي من الرس إلى صعدة!
عبدالملك العجري
يعد اإلما ُم الهادي يحيى بن
الحسني (297-284هـ) من أهم
الشخصيات املحورية يف تأريخ
اليمني السيايس والثقايف ،وقد
ظهرت الكثريُ من الدراسات التي
تناولت الهادي وتجربته السياسية،
وقبل التطرق لألسباب تفكري االمام
الهادي يف االرتحال لليمن والظروف
التي كانت تعيشها ،أود أنبه إىل
مسألة خطرية وسمت الدراسات
التأريخية التي ظهرت عقيب ثورة
سبتمرب 1962م.
دعوة للمراجعة:
كان املن�اخ النفسي والس�يايس
واأليديولوجي الذي س�اد عقي�ب قيام ثورة
مناخا ً مش�حونا ً بعواط�ف ثأرية وعصبوية
وانفع�االت سياس�ية وتش�نجات طائفي�ة
تلق�ي بظاللها على جميع مظاه�ر الحياة
السياس�ية واالجتماعية والثقافية واألدبية،
ويف مج�ال الدراس�ات التأريخي�ة بال�ذات
ظه�رت الكثير م�ن الدراس�ات والكتابات
كان�ت تضم�ر تش�ويه الحقائ�ق التأريخية
وتنطل�ق م�ن موق�ف أيديولوج�ي مخاصم
وتتوس�ل ب�أدوات التحلي�ل االجتماع�ي
لتكري�س ذاك�رة جمعي�ة عدائي�ة ورس�م
احداثيات مشوهة لخارطة االجتماع اليمني
وتذخري الضمري الوطني وتبخيس الرأسمال
الزيدي وتشكيل صورة ممقوتة عن املوروث
املعريف والتأريخ السيايس للزيدية واستهداف
رموزهم التأريخية وإصفاء مفردات بعينها
لالشتغال عليها.
ويف س�بيل تحقيق هدفها يف تصفية هذا
التأري�خ بدا للبع�ض أن يقتلع تجربة عرشة
ق�رون من تأريخ اليمن الوس�يط والحديث،
وصار يف عُ رف ه�ذه الكتابات ُك ّل تمرد ثور ًة
وإن كان م�ن غير ه�دف ،وكل معارض�ة
إصالحا ً وكل عنرصية وطنية ،وقد ش ّكل هذا
املناخ عائقا ً معرفيا ً «ابس�تمولوجي» صعب
من قدرت الدراس�ات التأريخية عىل املقاربة
غير املتواطئة للتأريخ الس�يايس للزيدية يف

اليم�ن وموضعت�ه داخ�ل س�وارات نضالية
بالذات مخرجات مركز الدراس�ات والبحوث
اليمن�ي ال�ذي يرأس�ه الدكت�ور عبدالعزي�ز
املقالح الذي سخر ألهداف دعائية.
وقد تلطفت نس�بيا ً أجواء ه�ذا املناخ يف
فترة متأخ�رة وَظه�رت مب�ادرات خجولة
لبع�ض رم�وز الثقاف�ة واألدب يف مراجع�ة
مواقفها والدعوة إىل إعَ ادَة قراءة الحسابات
وظه�رت دراس�ات تأريخي�ة عىل ق�در من
الرصان�ة والجدي�ة خاص�ة من�ذ نهاي�ات
العرشي�ة الثامن�ة م�ن القرن امل�ايض ،لكن
املش�كل أن أبس�ط االضطرابات األمنية كما
ح�دث م�ع ب�روز قضي�ة صع�دة وجماعة
أنص�ار الله «الحوثي�ة» تعيد اس�تحياء تلك
املناخ�ات إىل املش�هد وَتعي�د تعكير الحياة
العلمية والفكرية وتسميم الحياة السياسية
وترفع من وترية الق�راءات الرهابية ،وتعزز
م�ن األف�كار القهري�ة املزمنة الت�ي تتلبس
سياسيني و ُكتّابا ً لم يفلحوا يف مغادرة فوبيا
املايض ،وال تريد قراءة األحداث إال يف سياقات
ماضي�ة وتردي�د ذات املعزوف�ات الخش�بية
واملقوالت البائدة والخطاب املشاكس العالق
برشانقه األيديولوجية والعصبوية ،ومن هنا
تأت�ي أهمية إعَ ادَة النظ�ر فيما أصدرته تلك
املرحلة من دراسات.

الهادي يرحل إلى اليمن:
كان الهادي شخصية قيادية من الدرجة
األوىل وم�ن الرجال العظم�اء الذين يرتكون
أثرهم على التأريخ ،وهو بم�ا توافر له من
السمات الهامة املكونة للشخصية القيادية
والعوامل واملؤث�رات األرسية والثقافية التي
تع�اورت عىل بن�اء ش�خصيته كان ال بد أن
يك�ون قائ�داً؛ ألنه ُ
خل َ
ِ�ق ليك�ون كذلك؛ ألن
القيادة طاقة يمتلك الهادي مخزونا ً ضخما ً
منه�ا ،وق�در َة أن يرصفه�ا ،وق�د تس�اعده
الظ�روف وقد ال تس�اعده ويف ه�ذا تتفاوت
حظوظ القادة والعظماء.
لحظ�ة ق�دوم اله�ادي كان�ت اليم�ن
تعاني أوضاعا ً سياس�ية واجتماعية ش�اذة
ومضطربة تتنازعها فيما بينها عدة دويالت
وإقطاعيات متصارعة مع فراغ س�يايس يف
املناط�ق الش�مالية ،والرصاع�ات والحروب
القبلي�ة ل�م تك�ن لتنتهي ،تف�رغ من حرب
لتدخ�ل يف أخرى ،وتنهك الق�وى االجتماعية
وتستنزف موارده يف حروب عبثية.

وظاه�ر ُة الف�وىض السياس�ية والتم ُّزق
االجتماع�ي الت�ي كان�ت تعيش�ها اليم�ن
جاءت تظهريا ً لعوام َل سياس�ية واجتماعية
وديني�ة وجغرافي�ة ،فمن ناحية سياس�ية
كان ضع�ف الس�لطة املر َكزية للعباس�يني،
واالنتفاض�ات املتك�ررة يف الع�راق والكوفة
والبحرين وفس�اد الوالة ،وإرهاب الفالحني
واملزارعين تُغ�ري بالتم�رد على الس�لطة
املركزية ،وكان بع�د اليمن عن مقر الخالفة
يزيد من رصيده ويجع ُل أفئدة من الطامعني
واملعارضني السياس�يني وأصحاب الدعوات
اإلصالحي�ة تهوي إليه ،إضاف�ة إىل انرصاف
الس�لطات املركزي�ة ،يف دمش�ق ومن بعدها
بغ�داد إىل األقط�ار التي تم فتحها يف الش�ام
وبلاد فارس ومصر ،والتي تمت�از بثرائها
مقارن�ة بالعائدات الش�حيحة التي توفرها
اليم�ن للخزين�ة العام�ة ،ورغ�م أن النزعة
االس�تقاللية ق�د ب�دأت إرهاصاته�ا يف عهد
الدول�ة األموي�ة ،إال أن قصرَ عمره�ا حال
َ
دون تكامل أسباب االنفصال وأجّ لها إىل عهد
الدولة العباسية.
وعىل املستوى اإلسلامي كانت الظروف
السياس�ية واالجتماعية عىل نهايات القرن
الثال�ث الهج�ري واملتمثل�ة يف تب�دي مالمح
الضع�ف على الخالف�ة العباس�ية وضعف
س�لطتها املركزي�ة وتزاي�د نف�وذ األت�راك
واس�تئثارهم بالسلطة دون الخلفاء وتفيش
الفساد يف أجهزة السلطة وكثرة االنتفاضات
املناهض�ة للدول�ة العباس�ية والخارجين
عليه�ا والتذم�ر يف صف�وف الجماهري تدف ُع
بالهادي إىل التفكري الجدي يف اس�تثمار هذه
الظ�روف لب�دء التح� ُّرك الس�يايس ووض�ع
الخط�ة العملي�ة لحركته اإلصالحي�ة والتي
تطمح -إن س�اعدتها الظ�روف -إىل منا َزلة
الخالفة العباسية يف بغداد ،وقد أشار الهادي
إىل أهمي�ة اغتن�ام هذه الظروف يف رس�الته
إىل بع�ض أهله يف الحج�از يؤنبهم فيها عىل
خمولهم وسلبيتهم يف التفاعل مع حركته.
كان اإلم�ا ُم قب�ل قدوم�ه لليم�ن قد قام
بج�والت اس�تطالعية لبع�ض البل�دان،
فتوج�ه إىل طربس�تان كما م� ّر ،وَيف الرحلة
االس�تطالعية األوىل إىل اليمن ع�ام 280هـ،
عبرّ ع�ن خيبة أمل�ه ،فعىل الرغ�م من أنهم
َ
ف�روض الوالء والطاع�ة لم يحبوا
قدموا له
ُ
بعض
رصامت�ه يف الت�زام الرشيع�ة ،تذك�ر
املصادر أن الهادي أراد تنفيذَ الحكم الرشعي

ِّ
رجل م�ن آل طري�ف من أق�ارب أبي
بح�ق
ٍ
العتاهية ،بلغه أنه رشب الخمر فمانع القو ُم
فاستاء الهادي لذلك وق ّرر العودة إىل الحجاز
وهو يقول« :ال أكون كاملصباح ييضء لغريه
ويحرق نفسه».
وم�ع مع�اوَدة الوف�ود اليمني�ة املطالبة
للم�رة الثانية بقدومه ف ّكر الهادي برصفهم
مل�ا بدا له كم�ا يقول :من صعوب�ة األوضاع
هناك إال أن�ه يف النهاية عدل عن رأيه ووافق
على الذه�اب إىل اليم�ن بعد ت�ردد ،فما هي
األسباب التي حملته عىل العدول عن التوجه
إىل اليمن؟
القاس�م املشترك بني الروايات أن ضغط
الوف�ود اليمنية إىل الحجاز ومراسلات عدد
م�ن الزعم�اء املحليين والعش�ائريني التي
تطال�ب بقدومه وتعهداتهم بااللتزام بأمره،
وتوسلهم بعمومته وبأبيه إلقناعه بالعدول
عن رأيه والتوجه معهم إىل اليمن هي السبب
املبارش يف إقناع الهادي.
فالح�روب األهلي�ة ق�د أنهكت العش�ائر
املتصارعة واستنزفت مواردهم االقتصادية
وكانوا بحاجة ماس�ة إىل االستقرار والتقاط
األنفاس ولو لفرتات متقطعة وقصرية.
وباعتق�ادي أن اله�ادي ل�م يك�ن أمامه
خيارات كثرية ،فاملواطن التقليدية للتش�يع
يف الع�راق وخراس�ان تجعل�ه يف متن�اول
العباس�يني ،وطربس�تان جنوب بحر الخزر
كان يش�غلها الداع�ي الحس�ن م�ع أنه أقل
كف�اءة وأهلية من الهادي لم يخف انزعاجه
من بقاء الهادي بطربستان ،والحجاز كانت
قد اعتزلت السياسة منذ وقت مبكر ،وكانت
آخ�ر مش�اركة له�ا م�ع النف�س الزكية يف
رصاعه مع دولة املنصور العبايس.
كانت هذه أس�بابا ً كافية إلقناع الهادي؛
ألن الفقه السيايس الزيدي وإن كان يشرتط
للث�ورة وضع�ا ً ثوري�ا ً يرج�ح فك�رة نجاح
الثورة حتى ال تكون مغامر ًة غري محس�وبة
وال يشترط تأكد النجاح يقين�اً ،وعند توفر
الحد املقبول من التس�هيالت يصبح التحرك
اإلصالحي أمرا ً متحتما ً وال يؤثر وجود بعض
العوائق والصعوبات أم�ام فرص النجاح ما
دام�ت يف الح�دود املقبول�ة ،بمعن�ى آخر أال
تكو ُن ُف َر ُ
ص الفشل أكثر من فرص النجاح،
وه�ذا س�ببٌ إضايف يدف�ع باله�ادي للقبول
بالتوجُّ ه لليمن وتأسيس دولته هناك.
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اليمن بين المعيارية والتأنيب
زياد السالمي
إذا كان لدي�ك فرص�ة املضي عىل الحاف�ة ال ترتدد
استمر يف السري  ،لعل الله يأتي بعد ذلك مخرجا ً .
إذا كن�ت أكثر تنويها هناك باملقابل أش�ياء تفرض
تنافره�ا أو اللا مب�االة حياله�ا ؛ م�ع ذل�ك ال تك�ن
متحي�زا إال ل�ك ؛ ليس تمترس خلف قناع�ة إنما أنت
القناع�ة ذاته�ا ؛ يف ظ�ل الرتاب�ة ؛ العم�ق والتأني يف
اس�تقراء الواقع واإلغراق والجهد الزائد يف استكناهه
؛ ال يالقي�ان إال مجموعة من غوغائيني يحكمون عىل
العم�ل باالصطن�اع ؛ اإلنس�انية اليمنية الت�ي أعدها
موازية لإلنسانية جمعاء بعدما أثبت العالم أن اليمني
ليس منه وأنه معزول عن هموم األمم والشعوب جراء
نفط أعراب الخلي�ج ؛ والذي أصبح اليمني خطرا ً عىل
الربجماتي�ة الدولية ؛ أي تفاه�ة أمر مضغا كالوقوف
أمام هذه املستجدات بتأييد أو صمت أو ما شابه..
اليم�ن أش�به بمتف�ان يب�ذل م�ا بوس�عه ليلق�ى
اإلقص�اء والتهميش واالعتداء والس�خرية ؛ وعىل هذا
املنوال يحصد اليمن كأثنية ما يحصده كإنسان نتاج
ما يقوم ب�ه أبناؤه تجاه بعضهم البعض ،معانتان ال
يبرح الوطن من تجرعهم�ا األوىل مؤدى األخرى ؛ هل
لنا الحق يف الش�عور بالخ�ذالن أن نتربم ملاذا ال يلتفت
إىل مظلوميتن�ا وال نمن�ح حقن�ا كش�عب ووطن من
احرتام إنس�انيتنا وس�يادتنا ونح�ن ال نحرتم بعضنا
أوال ً علين�ا أن ننظر إىل األمر بجدية كي نتدارك املوقف
ونتطور ابتدا ًء مدركني أن اإلنسان منظومة ال أفضلية
؛ فعام�ل البناء كاملجاهد كل ل�ه دوره الهام قد يكون
أيضا ً تاجر الس�وق السوداء هذه األيام له دور إيجابي
طاملا نعاني حصارا جائرا بتغطية الس�وق وسد رمق

أين أذنك
يا جحا؟!!
أحالم شرف الدين
ليس هناك من هو أسوأ من مؤيدي العدوان
الغاش�م على وطنن�ا الحبي�ب أرض الكرامة
واإلب�اء وال أحس�ب أن هناك أغبى م�ن أولئك
الذي�ن طبع الله عىل قلوبه�م فصاروا ال يرون
بعين البصيرة وه�م يتخبطون هن�ا وهناك
بحثا ع�ن الحق والحقيقة وه�ي أمام أعينهم
واضح�ة جلية ينطبق عليه�م مثل «وين أذنك
يا جحا»!!!
كل ما يف األمر أيها األغبياء الراكعون للخليج
العربي وزمرته يف أنحاء العالم وببس�اطة أننا
أبناء اليمن العزيز ال نقبل االعتداء علينا تحت
أي مس�مى كان فنح�ن أصحاب الق�رار ولنا
الرأي األول واألخري يف اختيار قائدنا بل تصفية
وتنقية شعبنا العظيم من كل الشوائب التي ال
تساوي شعث نعل وال جناح بعوضة.
إني أتكل�م من واقع ملموس معيش فهناك
م�ن اليمنيني م�ن يتهرب من االعتراف بقوة
الجي�ش واللج�ان الش�عبية لشيء يف نف�س
يعق�وب وآخ�رون يش�عرون بالغيرة من كل
مف�ردات تتعل�ق ب�آل بي�ت نبيهم قائ�د األمة
جمع�اء ناهي�ك عن تلك الفئة الت�ي لم يصلها
خبر أن الس�عودية تعت�دي على اليم�ن فكل
الصواريخ التي هدمت املن�ازل يقذفها صالح
وكل التفجيرات الت�ي اس�تهدفت املس�اجد
واملناب�ر وغريه�ا كان�ت بفعل مجه�ول وكل
القذائ�ف الت�ي وصلت تع�ز وع�دن واملناطق
الجنوبي�ة أطلقه�ا الس�يد الحوث�ي وكل هذا
وذاك يهون أمام أن داعش هي هي أنصار الله
متناسين داعش س�وريا والعراق إال أن يكون
امل�د الحوثي ال�ذي قذف يف قلوبه�م الرعب قد
سبق إليهم!!!
الحقيق�ة أن�ه من الصع�ب تصني�ف هذه
الفئ�ات وتفسير أقواله�م وتربي�ر أحداثه�م
س�وى قوله تع�اىل« :يف قلوبهم مرض فزادهم
الل�ه مرضا» وه�ذه حال من يعم�ى عن رؤية
الحق فإذا به ال يرى سوى الباطل؛ وأقول لهم
إن أردت�م الحقيقة فقد أثبت الش�عب اليمني
ش�جاعة وصم�ودا س�يدونها التاري�خ بم�اء
الذهب!!!

الحاجة كحل وقتي استدعته الحرب والعدوان حسب
نظرية أس�تاذ االقتصاد اليمني أ .د .عيل عبد الله قايد
تحت مس�مى اقتصاد األمر الواقع  ..مع ذلك ال نملك
إال التربم .؛ علينا أن ندرك كش�عب يمني أننا أسقطنا
بعضنا البع�ض فأس�قطنا العالم ككينون�ة وإرادة ؛
املس�ؤولية ليست يف قاموس الحياة اليمنية ؛ تتكلم يف
مثل هكذا موضوع فتلحظ تجاهال كالعادة إنها اآلنية
واألناني�ة ؛ أخيرا ً نرصخ « مظلومون « أي ظلم أش�د
من وجود يش�عر بالوحدة كفاع�ل والتجاهل كمؤدى
واالنته�ار كباذل ؛ يصم�ت العامة ويش�تعل التثبيط
وتستعد سياط السخرية واألذية بعد ذلك نوزع التهم
أن أحدا ً كان الس�بب « ما شاء الله « يا سيدي اليمني
الحياة بمن فيها فعل واملش�كلة مشكلة الجميع ومن
الجميع إذا لم نتكاتف ونتعاون ونكمل بعضنا البعض
فلن نخرج من هذه الحفرة العميقة املظلمة وقل عىل
الدنيا السلام ؛ عليك االحرتام والتش�جيع وتقديم ما
تمل�ك من مكنة لنجاح الجميع لعلك قد تخطو خطوة
نحو تج�اوز انهزامك الداخيل ؛ م�ا دام إجهاض إرادة
الشعب اليمني تلقى مربرها من اليمني ذاته ؛ بل تجد
له�ا أيديا وخاليا ال تمت إىل العقل واإلنس�انية اليمنية
بصلة يف حني العواقب وخيمة جدا ً لو انترص العدو لن
ينجو منها املؤيد والعميل أيضا ً
وال أمق�ت م�ن تبدي�ل املس�اندة الوطني�ة بالغدر
والخيان�ة لحاملي ع�زة اليمن على عاتقه�م باذلني
أرواحه�م يف مس�ارح البطول�ة والتضحية س�يجيب
املعني بتساؤيل نعم نريد الحياة  ..إذن ملاذا تسعون إىل
امل�وت بأيديكم وقلوبكم بكل برود  ..املوت الذي أعنيه
ليس بالدفاع عن الس�يادة الوطني�ة والحدود اليمنية
؛ إنم�ا امل�وت الجماع�ي والتاريخ�ي حال ل�و انترص

العدوان املتصحر  »..ال سمح الله «
ه�ل داع�ش يأت�ي معها دول�ة مدنية ؛ مث�ل دمار
البن�ى التحتية ه�ل س�تأتي بالدولة املدني�ة ؛ أم قتل
األطف�ال الرضع واملس�اكني ووووو يخدمنا كش�عب
س�عى إىل التغيري نح�و األفضل .هل الحصار س�يأتي
باليم�ن الجديد حافال بالتق�دم واإلزدهار  ..املوضوع
برمته مخطط غربي خليجي إلنهاء شعوب وتدمريها
عبر الداخل ؛ فه�ل ذلك يمنحك الح�ق أن تأيد موتك ؛
أن تأيد تفكيك نس�يجك االجتماع�ي والثقايف والقبيل
واملدن�ي والوطني  ..ال اعتقد أن هن�اك من يقول نعم
إال م�ن طم�س الل�ه على قلوبه�م وعقوله�م وجعل
أفئدته�م خواء من البصرية ؛ لقد اختربنا وصربنا عىل
قي�ام آل س�عود بتدمري وهدم الوط�ن واملواطن طيلة
ثماني�ة عقود م�ن الزمن ؛ فكيف اس�تطاعت األهواء
الدونية تضليل الحقيقة عنا ؛كيف نس�ينا أو تناسينا
 ،ه�ل يفهم الداخ�ل هل يفهم اليمنيون  -أس�تثني يف
خطاب�ي هذا كل من رحل أو ترحل بنفس�ه األمارة إىل
آل س�عود فق�د انتزعت عنه�م الهوي�ة الوطنية ؛ هل
يفه�م اليمنيون مؤدى العدوان كإش�عال حرب أهلية
بعد تفكيك بناء الدولة وتمزيق الجيش ؛ يريد إشغالنا
بأنفسنا ؛ أي جرأة هذه ؛ وإىل أي حد وصلت !!
تنشد األرض كما تصاغ أدبيات الحق أن نصحو من
هذا الس�بات وأن نضع حدا لهذا االس�تهتار والصمت
والتأيي�د لعلن�ا نس�تعيد ذواتنا م�ن أهوائه�ا من ثم
نستعيد الوطن .
تهت�ف األرض كم�ا ت�ردد أدبي�ات الح�ق لألب�اة
الش�جعان الذي�ن يقدم�ون أرواحه�م أوال ً ؛ وثاني�ا ً
للرافضني املواجهني هذا العدوان كل بما هو أهل له ...
والله من وراء الخائنني محيط.

وكوخٌ
مع العز!
للشاعر واألديب
أحمد بن زيد بن زيد المحطوري
ألم تسمعوا ما يقول الشهيد؟
وما قال َمن صار فينا جريح؟

شهيد الكرامة في يوم عيد

وذاك اجل��ري��ح م��ع��ا ٌق طريح
وم��ن ع��اش م��ن أهلهم ساملا
منازلهم أصبحت من صفيح
ط���وائ���ر أع��دائ��ن��ا أصبحت
ل���ه���دم م���ن���ازل���ن���ا تستبيح
ي���ري���دون تركيعنا واخل��ن��وع
ليبقى اليماني ذليال كسيح
أع��������ادوا ل���ن���ا أم��ل��ا ك���اذب���ا
نعومة أف��ع��ى و ُس��� ٌم يسيح
ف�لا يُ��غ��ري� ّن��ـ��ك ش��ك � ٌل جميل
فمن فـمِ ـها سوف يأتي الفحيح

فمن َف� َق��د ال��ش��يء ل��م ِ
يعطه
ولن َ
نفسالشحيح
تعرفاجلو َد ُ

يريدون منا اتّباع ( ابن باز )

ودي��� َن اليهود ،ودي��� َن املسيح
سنحيا على ملة املصطفى
فمذهب آل الرسول الصحيح
ُ

ي���ري���دون ت��ش��وي��ه أف��ك��ارن��ا

فيصبح ك��� ُّل ج��م��ي� ٍ�ل قبيح

من���وت ك���رام���ا ع��ل��ى أرض��ن��ا
و كو ٌخ ــ مع العز ــ يبقى فسيح
وال خير في من أحب الرياض
ف��ل��ن ي��ت��ه��ن��ا ول����ن يستريح
وال خي َر في من يبيـع البالد

مت��ي��ل مب���وق���ف���ه ك����� ُّل ري��ح

ف��ك��م م��ن م��ج��ازر للمعتدين
وك���م ل��ل��دواع��ش ف��ي��ن��ا ذبيح
ف��ه��ذا ش��ه��ي��د وه����ذا وح��ي��د
وه����ذا ف��ق��ي��ر وه����ذا كسيح
قضيتم على كل طفل بريء
وش��ي� ٍ�خ ضعيف ووج���هٍ مليح

ن��ن��ادي  ،فلم يسمعوا قولنا

و يا ذا الفصيح ملن ذا تصيح!
ك�����أن أص���اب���ع���ه���م أدخ���ل���ت
ب��آذان��ه��م مثل فعل الشحيح
ون���ح���ن ل���ع���زك ي���ا م��وط��ن��ي
ب��ن��ي��ن��ا ل��ك��ل ش��ه��ي��د ضريح
ف��ك��ل ام���رئ ي��ف��ت��دي َ
أرض���ه
وموقفُه احلر يبقى صريح

تــحيي
اليوم ُ
ثورتــهم
اليمانيين ُ
عبدالقوي محب الدين
كنّا لك ْم -م��ذ أتيتم ب��األس��ى -هدفا
كنّا  ،فصرمت  ..وميدا ُن اللقا اعترفا!!...
ك��ن��ت��م وك��� ّن���ا  ،وك����ان ال���ك���ون ذا ث��م� ٍ�ن
ينضج ف��ي أوه��ام��ه «الكتفا»
بخس ّ ،
ٍ
ك��ن��ت��م جت�����رون أذي������ال ال��ب��ن��وك إل��ى
أن��ي��اب م��ن ي��أك��ل��ون الصخر إن هتفا
م��ن يُسكت األ ّن��� َة الوجعى  ،ويعزفها
أو يُطرِ ب الكون من أوج��اع َمن عزفا
كنتم متــــــــدون ل��ل��ن � ّف� ِ
�اط أرجلكم
حتى إذا أشعلته الفطرة اغترفا!!...
كنتم  ،،وك��ان��ت صقور امل��وت متخمة
بالعارِ  ،والنار  ،يثري ريشها «ا ُ
حللفا»
نصر جتوبون احمل��ال؟  ،وقد
عن أي
ٍ
صرنا له -قبل يأتي -الالم واأللفا؟؟!!
ص���رمت ل��ن��ا م��ث��ل��م��ا ك��ان��ت حماقتكم
تلهو بنا في خيال املشتهى ..وكفى!!..
***
ك��ن��ا ن��خ � ّي��ط أوج������اع ال���ب�ل�اد  ،إل��ى
أن ط��� ّرز ال��ل��ه م��ن أوج��اع��ن��ا الشرفا
وال��ي��وم  ،الح ال��غ � ُد امل��ن��ش��ود  ،حتمله
أك��ت��اف��ن��ا  ،وامل���ن���ى ت��س��ع��ى ل���ه شغفا
ك��ي ي��ب��س��ط ال��ل��ه ف��ي ال��دن��ي��ا ارادت����ه
وكلما أ ّكدوا موت الشعوب  ..نفى!!...
كنتم  ،فبنتم  ....وصرنا اليوم «عاصفة»
تردي الطغاةَ  ،ويستقوي بها الضعفا
ال���ي���وم تُ��ح��ي��ي ال��ي��م��ان��ي�ين ث��ورتُ��ه��م
وتُ��ل��ب��س ال���ن���ا ُر ح��ك � َم اجل����ارة التلفا

ٌ
رجال
في الشمال
وليد الحسام

ْ
شمالك
ي��ا ب�ل�ادي  ..ع��ل��ى ح���دود
ي��ش��رق ال��ن��ص��ر م��ن ج��ب��اه رج��ال� ْ
�ك
جيشك الشعب يشعل اآلن حربا˝
ْ
اشتعالك
خ��ل��ف جن���ران م��ن تلظي
إن��ه��م م��ح��ض ك��ب��ري��ائ��ك  ،ه��ا هم
يستميتون ف����وق ض����وء رم��ال� ْ
�ك
ه���م م���غ���اوي���رك ال���ذي���ن ت��ص��دوا
ْ
جبالك
ل�ل�أع���ادي ك��ش��ام��خ��ات
ك��ال��ض��واري ي��واج��ه��ون األع���ادي
ال ي���ه���اب���ون ع���ات���ي���ات امل��ه��ال� ْ
�ك
ل��ل��ك��رام��ات ي��ا ب��ل�ادي رج��ال»
ْ
خاللك
ي��س��ت��م��دون ع��زه��م م���ن
ح���ي أب���ن���اءك األب����اة  ،،ف��ي��ا كم
ْ
ظاللك
عانقوا فجر مجدهم في
إيييه يا جيش  ،،والعسيري أضحى
ْ
نعالك
يلهث اآلن حتت  ..حت��ت

 14عربي ودولي

هكذا ستنفذ روسيا
تهديداتها للسعودية وقطر
عبدالباري عطوان *
م�ا م�دى جدية التهديدات الروس�ية للس�عودية وقطر؟ وه�ل طفح كيل
بوتني من سياس�اتهما يف س�ورية؟ وملاذا اآلن؟ وكيف ستكون عملية التنفيذ
وطبيعتها؟ قصفا ً صاروخيا ً أم إرهابا ً داخلياً؟ إليكم بعض التوقعات.
ربما كان التهدي ُد العنيف واملبارش التي وجّ هته القيادة الروس�ية إىل املثلث
رسبته يف صحيفة “برافدا” الرس�مية
الرتكي الس�عودي القط�ري عرب تقرير ّ
األوس�ع انتش�اراً ،ولوّحت فيه بهجمات صاروخية انتقاما ً من دوله؛ بس�بب
رعاية اإلرهاب ،أخط ُر بكثير من هجمات باريس األخرية بمراحل؛ ألن تنفيذ
هذا التهديد ربما يشعل فتي َل حرب إقليمية ،أو حتى عاملية.
َ
تطلق مث�ل هذه التهديدات دون توجيه من
صحيف�ة “برافدا” ال يمكن أن
الرئيس الرويس فالديمري بوتني شخصياً ،فهي تعترب الناطقة باسمه وذراعه
اإلعالم�ي اإلقوى ،منذ أن كان يتزعّ م جهاز املخابرات الرويس “الرهيب” (كي
ج�ي بيه) ،ولذلك حرصت أي “براف�دا” ،عىل التذكري بأقواله التي أطلقها عام
 ،1999وتوعّ د فيها “بقتل اإلرهابيني حتى ولو يف مراحيضهم”.
ُ
الالف�ت يف تقري�ر “براف�دا” الرتكي� ُز عىل ُك ٍّل م�ن قطر واململك�ة العربية
الس�عودية ،وجزم�ت ب�أن األوىل هي واحدة م�ن من ّ
ظمي العم�ل اإلرهابي يف
صحراء س�يناء املرصية ،واس�تغربت بقاء الس�عودية دون عقاب ،رغم أنها
مسؤولة عن هجمات  11سبتمرب.
***
العالق�ة بني دول�ة قطر والدولة الروس�ية لم تكن جيد ًة على اإلطالق ،بل
ألس�باب سياس�ية ،وأُخْ� َرى اقتصادية ،فقطر ل�م تخف عىل اإلطالق
متوترة
ٍ
دعمَ ها للحركات اإلسلامية وحركة “اإلخوان املس�لمني” خاصة ،األمر الذي
يصيب وترا ً حساسا ً يف موسكو ،حيث تواجه نشاطا ً مكثفا ً لجماعات اإلسالم
السيايس يف جمهوريات القوقاز اإلسلامية ،وبما يشكل قلقا ً أمنيا ً انفصاليا ً
بالنسبة للحكومة الروسية.
وتروّ ج الس�لطات الروس�ية نظرية تق�ول إن الدعم القط�ري الالمحدود
للمعارضة السورية املسلحة ،وإرصارها عىل إسقاط النظام السوري ،وضخ
املليارات من الدوالرات يف هذا الصدد جاء بسبب رفض الرئيس بشار األسد ملد
أنبوب غاز قطري عرب أراضيه إىل تركيا ملنافسة الغاز الرويس.
مالس�نات عديدة حدثت بين وزير الخارجي�ة الرويس الف�روف ،ونظريه
القطري الس�ابق الش�يخ حمد بن جاس�م بن جرب آل ثاني ،لدرجة أن األول يف
إحداها س�خر من حجم دولة قطر ،وه�دّد بمحوها من الخريطة ،ولوحظ أن
أمري قطر الحايل الش�يخ تميم بن حمد ألغى زي�ارة ،قيل إنها كانت مقررة إىل
موس�كو الش�هر املايض ،ولم يصدر أي تعليق من القيادة الروسية حول هذا
اإللغاء الذي جرى ترسيبُه يف صحف قطرية ،وقوبل بالتجاهل التام.
الس�عودية حاولت استمالة موس�كو إىل جانبها من خالل اغراء قيادتها
بعقود أس�لحة ،ومفاعالت نووية ،واس�تثمارات اقتصادية بعرشات املليارات
من ال�دوالرات ،وكان الطلب الوحيد هو التخيل عن األس�د ،وزار األمري محمد
بن سلمان ،ويل ويل العهد السعودي موسكو مرتني عىل األقل هذا العام ،ولكن
من الواضح أن ُك َّل هذه االغراءات املالية لم تغري موقف روسيا الداعم للنظام
السوري.
الرئي�س بوتني ال يمكن أن ينىس للس�عودية ودول خليجي�ة أ ُ ْ
خ َرى دورها
يف الهزيم�ة املذلة لالتحاد الس�وفيتي وقواته يف افغانس�تان ،من خالل إنفاق
أكث�ر من  20مليار دوالر لدعم «املجاهدي�ن األفغان» يف الثمانينات من القرن
املايض ،ومن غري املعتقد أنه سيسمح بتكرار الهزيمة نفسها يف سورية.
االتح�اد الس�وفييتي كان يف حال هب�وط وتفكك أثناء حرب افغانس�تان،
وأمري�كا كان�ت يف ح�ال صع�ود ،أم�ا اآلن فالوض� ُع اختل�ف ،فروس�يا اآلن
تتمتع بقيادة ش�ابة قوية ،وباتت يف حال صعود بعد اس�تعادة مُعظم قوتها
العس�كرية واالقتصادية ،بينما تتسم القوة األمريكية بالضعف والرتاجع بعد
أن استنزفتها حروب الرشق األوسط.
وإذا كان من الصعب عىل بوتني أن يغفر لقطر وتركيا دو َرهما يف محاولة
تدمري سلاح بالده االستراتيجي (الغاز) عرب خط األنابيب عرب سورية ،فإنه
ال يمكن أن يتس�امحَ مع الدور الس�عودي يف إغراق األسواق العاملية بالنفط،
إللحاق الرضر باقتصاده ،وحليفه اإليراني بس�بب دعمهما للنظام السوري،
ووصل�ت الج�رأة (وال نري� ُد اس�تخدام كلم�ة أ ُ ْ
خ َرى) ،بع�ادل الجبير وزير
خارجيته�ا إىل الحدي�ث بنربة تنطوي عىل التحدي والغ�رور يف مؤتمر صحايف
مع نظريه الرويس الفروف يف موس�كو ،عندما ش�دّد عىل رحيل الرئيس األسد
س�لما ً أو حرب�اً ،األمر الذي دفع الف�روف بالتمتمة عبر ميكروفون مفتوح،
واصفا ً ضيفه السعودي بالحماقة ،وبادر إىل العبث بهاتفه املحمول ومطالعة
رسائله أمام الكامريا يف تجاهل كامل له.
ماذا يمكن أن تفعل موس�كو ،وهل س�تنفذ تهديداتها وكيف؟ ال نعرف ما
يدور يف عقل الرئيس بوتني ،ولكن هناك عدة احتماالت:
ُ
يعرف
االول :اإلرهاب ..بوتني الذي ترأس جهاز املخابرات الرويس لسنوات
ً
طويلة به ،وكان�ت “برافدا” جريئة
م�دى فاعلية هذا السلاح ،ويملك خبر ًة
ومتحدي�ة عندما اعرتفت بوقوفه ش�خصيا ً خلف اغتيال الرئيس الشيش�اني
يف الدوحة.
ُ
َ
قصف مواقع
القصف بصواريخ بالس�تية ..وهناك إش�ارة عن أن
الثاني:
داع�ش يف الرق�ة من قواع�د صواري�خ يف البحر األس�ود رس�الة قوية لقطر
والسعودية ،يف هذا الصدد.
الثالث :تحريك جماعات معارضة داخلية ،ودعمها باملال والسالح ،وهناك
َ
تكون أداة فاعلة يف هذا املضمار.
أقليات شيعية مضطهدة يمكن أن
الرابع :دعم الجيش اليمني يف الحرب ضد التحالف الذي تقودُه السعودية
باملال والسالح.
صحيفة “برافدا” نقلت عن الكاتب الرويس يفغيني ساتانوفسكي املق ّرب
م�ن بوتين تحريضا ً مب�ارشا ً ضد الس�عودية وقط�ر ،وقال في�ه “إن هاتني
ُ
يخ�اف املرء من الطاعون” ،ملمحا ً
الدولتني يجب أن تخافا من موس�كو كما
إىل أن موسكو استولت عىل برلني دون التشاور مع أحد.
بوتين يعتقد أن إس�قاط طائرة روس�ية بع�د إقالعها من رشم الش�يخ،
ومقتل ُركابها وطاقمها ( 224ش�خصاً) هو بمثابة إعْــلاَ ن حرب عىل دولته
تماما ً عىل غرار أحداث سبتمرب ،واتهم قطر رصاحة بدور يف العمل اإلرهابي.
***
تحالف جديد بقيادة روسيا يتبلور يضم مرص وإيران واألردن ،وربما دول
أُ ْ
خ َرى ،فالعالقة بني العاهل األردني والرئيس بوتني قوية جدا ً عىل املس�تويني
السيايس والشخيص ،واليشء نفسه مع الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس،
والرئيس بوتين يزور ،إيران حالياً ،وربما لبلورة استراتيجية موحدة يف هذا
املضمار.
األم ُر يتطلبُ املرونة والحكمة ،وأو ُل خطوة يف هذا اإلطار إس�كات الس�يد
الجبير ،ووقف ترصيحاته االس�تفزازية ،وأعتقد أن صمتَ�ه الذي اقرتب من
َ
رس�الة بوتين وصلت وب�دأت تعطي
أس�بوعه األول يوح�ي بالكثير ..ولعل
مفعولها ..والله أعلم.

* عن رأي اليوم -بتصرف يسير.
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متابعات فلسطينية

 91شهيد ًا وآالف الجرحى منذ بدء
«انتفاضة القدس»

مقتل « 16إسرائيلي ًا»
في هجمات فلسطينية
منذ الشهر الماضي

الصح�ة
وزارة
أعلن�ت
َ
الس�بت ،ارتفاع عدد
الفلس�طينية،
الش�هداء الفلس�طينيني منذ بداية
ش�هر أكتوبر ،إىل  91شهيداً ،بينهم
 18طفالً و 4سيدات.
وأضافت الوزارة يف بيان صحفي
مقتضب ،ذكرت فيه أن  72ش�هيدا ً
َ
ارتق�وا بالضف�ة املحتل�ة ،فيم�ا
استش�هد  18مواطنا ً يف قطاع غزة،
إضاف�ة إىل ش�هيد من النق�ب ،منذ
ب�دء «انتفاضة الق�دس» يف الثالث
من ترشين األول.
حصيلة الش�هداء واملصابني منذ
بداية انتفاضة القدس:
•  91شهيدا ً من بينهم  18طفالً
و 4سيدات.
•  1458إصابة بالرصاص الحي
يف الضفة املحتلة وقطاع غزة.
•  1070إصاب�ة بالرص�اص
املعدن�ي املغل�ف باملط�اط عولجوا
داخ�ل املش�ايف إضاف�ة إىل 1200
عولجوا ميدانياً.
•  300بالكس�ور والرض�وض
نتيج�ة االعت�داءات م�ن جن�ود
االحتالل واملستوطنني.
•  26بالحروق.
•  6400إصابة باالختناق نتيجة
الغاز املسيل للدموع.

أعلنت مصادر الع�دو «اإلرسائييل»،
مس�اء الخمي�س ،ع�ن أن ع�دد القتىل
«اإلرسائيليين» الذي�ن س�قطوا ج�راء
الهجم�ات الفلس�طينية ،بل�غ 16
صهيوني�اً ،من�ذ مطل�ع ش�هر أكتوبر
املايض ،باإلضاف�ة إىل إصابة العرشات،
حس�ب القناة الثانية العربية ،نقالً عن
مصادر عسكرية.
ُ
ُ
القائ�ت من أكرب
الخمي�س
ويعتبر
األيام التي ُقتل فيها «إرسائيليني» ،منذ
انطالق انتفاض�ة القدس ،إذ ُقتل  4من
الصهاينة ،بينما أُصيب نحو  16آخرين
إثر هجومين يف تل أبيب وق�رب مدينة
الخليل جنوبي الضفة الغربية املحتلة.
وتشهد األرايض الفلسطينية املحتلة
( ،)67/48من�ذ مطلع الش�هر املايض،
مواجه�ات ،بين ش�بان فلس�طينيني
وقوات العدو وميليش�يات املستوطنني
املسلحة ،اندلعت بسبب إمعان سلطات
الع�دو على تدني�س الح�رم الق�ديس
الرشي�ف وف�رض مخط�ط التقس�يم
املكاني والزماني عىل باحاته. ..

هلك فيها حاخام كبري وم�ستوطن و�أ�صيب �آخرون
كيف شكلت عملية «تل أبيب» مفاجأ ًة وكابوسًا لـ«إسرائيل»؟
ش�كلت عملية «تل أبي�ب» التي
نُف�ذت الخمي�س ،وأدت ملقت�ل
مس�توطنني ،أحدهم�ا حاج�ام
يهودي كبري يُدعى أهارون لس�بيد،
وإصابة آخرين واعتقال أحد املنفذ،
«مفاج�أة» و»كابوس�اً» ألجه�زة
األمن «اإلرسائيلية»؛ بس�بب هوية
منفذها واملزايا التي يتمتع بها.
وحس�ب صحيف�ة «يديع�وت
أحرن�وت» العربي�ة ،ف�إن العملي�ة
ش�كلت «كابوسا ً حقيقياً» ملسؤويل
وزارة الجي�ش ،وخاص�ة اإلدارة
املدني�ة املس�ؤولة ع�ن إص�دار
التصاريح للعمال الفلس�طينيني يف
«إرسائي�ل» ،بعد نج�اح أحد هؤالء
العم�ال يف تنفي�ذ عملي�ة مباغت�ة
تحت جن�اح الترصي�ح املمنوح له
بعد تدقيق أمني كبري.
واعتربت الصحيفة أن الكش�ف
ع�ن هوية املنفذ وهو رائد مس�املة
( 36عام�ا) م�ن الخلي�ل (مت�زوج
ولدي�ه  5أبناء بينهم ت�وأم ولد قبل

ش�هر فقط) ،بمثابة تغيري يف واقع
املعطي�ات التي ش�هدتها العمليات
الفلس�طينية مؤخ�راً ،والتي كانت
تتمث�ل يف تنفيذ ش�بان م�ن الجيل
الصاعد لتلك العمليات.
وق�ال ضاب�ط صهيون�ي كبري،
إنه منذ س�نوات طويل�ة جداً ،وبعد
تده�ور األوض�اع األمني�ة بداي�ة
ترشي�ن أول ل�م تس�جل أي حاالت
لفلس�طينيني يحمل�ون تصاري�ح
نف�ذوا أية عملي�ات ،مشيرا ً إىل أن
مئ�ات اآلالف من العم�ال يذهبون
لـ»إرسائيل» للعمل باستمرار دون
أي مش�اكل ،وأن جمي�ع من نفذوا
هجمات داخل امل�دن «اإلرسائيلية»
كان�وا مم�ن دخل�وا ه�ذه املناطق
بدون تصاريح.
وأوض�ح الضاب�ط ،أن «إرسائيل
تعم�د إىل الفص�ل بين العم�ال
ومنف�ذي العمليات بالس�ماح أكثر
للعم�ال بأكبر قدر ممك�ن بحرية
الحركة والعمل ،مستبعدا أن يكون

هناك أي تغيري ملموس ضد العمال
بعد الهجوم األخري».
فيم�ا قال مس�ؤول أمني إلذاعة
جي�ش الع�دو ،إن «منف�ذ العملية
وم�ا يميزه من ممي�زات كثرية عن
املنفذي�ن اآلخري�ن يعتبر «تح�وال ً
دراماتيكي�اً» يف العملي�ات ،خاصة
وأن�ه ال يوج�د أية س�وابق أمنية يف
ملف�ه» ،مؤك�دا ً أن�ه «م�ن الصعب
على األم�ن اإلرسائيلي تقدي�ر
املوق�ف بش�أن منف�ذي العملي�ات
وترصفاتهم وكي�ف يفكرون وماذا
يف عقولهم».
وأشار إىل أنه بالرغم من العملية
إال أن�ه ال يوج�د أي تفكير بوق�ف
تصاري�ح  60ألف عام�ل يمتلكون
تصاري�ح رس�مية للعم�ل ،كم�ا ال
يوج�د أي مخط�ط «للم�س بحياة
الس�كان يف الضف�ة» ،حتى ال تتأثر
األوض�اع االقتصادي�ة ويصبح�وا
ج�زءا ً م�ن الحالة األمني�ة القائمة
وينفذوا هجمات ،وفق قوله.

إصابة جندي صهيوني
بجراح بعملية دهس
شرق القدس
أصي�ب جن�دي صهيون�ي مس�اء
الجمع�ة ،بج�راح طفيف�ة يف قدمه ،يف
عملي�ة دهس ق�رب بلدة أب�و ديس إىل
الرشق من القدس املحتلة.
وذكرت القن�اة «العربية الثانية» ،أن
«مركب�ة فلس�طينية اقتحم�ت حاجزا ً
لق�وات ما يس�مى «ح�رس الح�دود»،
وأصاب�ت جنديا ً بجراح طفيفة بقدمه،
وفرت املركب�ة من املكان ،يف حني أطلق
الجنود النار عليها.

نتنياهو يصف المسلمين بالحيوانات ،ويقول« :اإلرهاب له دين هو اإلسالم»!!
 متابعات:يبدو ّ
َ
رئي�س وزراء العدو ،بنيامني
أن
نتنياه�و ،انض ّم ه�و اآلخر إىل سلس�لة
األمني
الق�ادة الصهاينة من املس�تويني
ّ
والس�يايس ،عالو ًة عىل حاخامات الدين
ّ
اليه�ودي ،بإطلاق العب�ارات النابيّ�ة
ّ
بحق العرب وا ُ
ّ
ملس�لمني.
واملؤذية
تطاول جدي ٍد عىل املسلمني ،من
ففي
ٍ
جانب نتانياهو ،بعد هجومه الحاد منذ
ع�دّة أيام على الدين اإلسلامي ،وصف
املسلمني بـ «الحيوانات» ،وذلك يف كلمة
قصيرة له خلال مؤتم�ر دويل بالقدس
الغربيّ�ة ،حرضه الس�فري الفرنيس لدى
تل أبيب.
وقال�ت صحيفة «يرسائي�ل هايوم»
الصهيوني�ة ،ا ُ
ملقربّ�ة جدا ً م�ن نتنياهو

والت�ي تُعتبر الناطق�ة غير الرس�ميّة
بلسانه ،وموقع «كل هازمان» اإلخباري
العربي ،الخمي�س  19نوفمرب 2015م ،
إنّه خالل مؤتمر الدبلوماس�يني األجانب
الذي عُ قد برعاي�ة صحيفة «جريوزاليم
بوس�ت» الصهيونية املوجه�ة لليهود يف
أوروبا ،مس�اء األربع�اء ،وقف نتانياهو
بجان�ب الس�فري الفرنسي بارتي�ك
مزون�اف ،دقيق�ة صم�ت ح�دادا ً على
ضحايا العمليات اإلرهابية يف فرنسا.
وقال نتانياهو موجها ً حديثه للسفري
الفرنيس خالل املؤتم�ر« :نحن نقف وال
نس�قط ،رغ�م أن الرباب�رة يس�قطون
أحيان�ا ً ضحاي�ا م�ن بيننا ،دولن�ا قوية
ونحن نصمد» ،عىل حد تعبريه.
وأض�اف نتانياه�و قائلاً« :توج�د
حيوان�ات متوحش�ة م�ن املس�لمني يف

مدننا ،وعندما تفه�م القوى الحضارية
خط�ورة املش�كلة ،ل�ن يتبق�ى أمامها
إال التوح�د بش�كل واض�ح وه�زم هذه
الحيوانات .ويوجد اسم لهذه الحيوانات
وهو اإلسالم املتشدد» ،حسب وصفه.
فيم�ا ق�ال الس�فري الفرنسي ل�دى
الكيان اإلرسائييل« :الناس يس�ألون أين
كانت فرنس�ا عندما تعرض�ت إرسائيل
للهج�وم؟ وأن�ا أرد عليه�م اإلرهاب هو
اإلره�اب حتى عندما يضرب إرسائيل.
دعمن�ا لك�م عندما تتعرض�ون للهجوم
كامالً» ،عىل ح ّد قوله.
كشف النقاب مؤخرا ً عن ّ
وكان قد ُ
أن
أحد أبناء رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو
اإلسالمي
نرش تعليقات مناهضة للدين
ّ
عىل صفحته عىل موقع الفيسبوك ،وأن
نتنياهو استعار بعض كالمه منه.

( ددعلالاا
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إهانة مذلة للسعودية
«داعش»
ومولت
صنعت
دول
7
باألسماء:
تكشف
كندية
صحيفة
ومندوبها في األمم
المتحدة ..شعرًا ونثرًا!!

من يقود وميول «احلرب القذرة على اليمن و�سوريا والعراق»؟!
 -متابعات:

ُ
صحيفة “جلوبال ريسريش”
أوردت
اإللكرتوني�ة الكندي�ة أس�ما َء  7دول
قال�ت إنها تدعم داعش ،مشير ًة إىل أن
الس�عودية فرنس�ا وأمري�كا والكي�ان
الصهيوني واحدة من تلك الجهات.
ويف تقري�ر له�ا ،نشر الصحيف�ة
االلكرتوني�ة رس�وما ً توضيحية أعدها
الكاتب واملؤلف األمريكي تم أندرس�ون
للنشر يف كتابه ال�ذي س�يصدر قريبا ً
تحت عنوان “الحرب القذرة يف سوريا”،
مشيرا ً إىل أن الكت�ابَ يتن�اول الجهات
الداعمة لداعش وطرق هذا الدعم.
َ
السعودية،
ويوضح اإلنفوجراف أن

وتركيا ،وقط�ر ،وإرسائيل ،وبريطانيا،
وفرنسا ،والواليات املتحدة تدعم داعش
وتساندها.
وفيما ييل مخترص عن دور ُك ّل منها
يف دعم داعش:

السعودية:

قام�ت الس�عودية يف ع�ام 2006
بتوجيه�ات م�ن أميركا بإنش�اء
«القاع�دة» يف العراق وذلك ملنع نش�وء
عالق�ات وثيق�ة بين الع�راق وإيران،
وعمل�ت يف ع�ام  2011على تموي�ل
وتس�ليح اإلجْــ َراميين املتطرفين يف
درع�ا الس�ورية ،وتمويل وتس�ليح ُك ّل
املتطرفني يف س�وريا ،مع الحفاظ عىل

االنقس�امات بين الف�رق املمولة للحد
من قوتهم.

تركيا:

ٍ
مم�رات آمن�ة مل�رور
فتح�ت
اإلجْــ َراميين إىل ش�مال س�وريا
بالتع�اون م�ع الس�عودية ،وَصنع�ت
«جبهة النرصة» فرع القاعدة بس�وريا
يف ع�ام  ،2015كم�ا اس�تقبلت ق�ادة
اإلجْــ َراميين واشترت النف�ط م�ن
«داع�ش» بأس�عار هزيل�ة ،وقدم�ت
الخدمات الطبية لـ «داعش».

قطر:

بني العامين  2011و 2013وضعت
مليارات ال�دوالرات بيد جماعة االخوان
املس�لمني املرتبطين بالجماع�ات
اإلجْــ َرامي�ة ،مث�ل «الف�اروق» ،بع�د
ع�ام  2013قام�ت قطر بدع�م املحور
الرتكي-الس�عودي م�ن خلال دعمها
«قوات التحالف».

«إسرائيل»:
س�لحت وَقدم�ت الخدم�ات الطبية
ل�كل اإلجْــ َراميين املقاتلين يف
س�وريا من «جبه�ة النصرة» وصوال ً
لـ»داعش» ،وكانت عىل تنس�يق كامل
معهم يف ُك ّل نقاط الجوالن املحتل.

فرنسا وَبريطانيا
قامت�ا بإرس�ال اإلجْــ َراميني الذين
كانوا يعملون مع «القاعدة» لالنضمام
بشكل ممنهج إىل صفوف اإلجْــ َراميني
يف سوريا ودعموهم بالسالح.

أميركا:
كان له�ا تنس�يق مب�ارش وعال مع
اإلجْــ َراميني يف س�وريا ،مستفيد ًة من
قواعده�ا العس�كرية يف تركيا ،واالردن
وقط�ر والع�راق والس�عودية ،كم�ا
س�لحت اإلجْــ َرامين يف س�وريا الذين
قاموا بدورهم بتس�ليم هذه األس�لحة
لـ»داع�ش» ،وقام�ت أميركا بدف�ع
«داع�ش» بعيدا ً ع�ن املناط�ق الكردية
ولكنها أبقت املجال مفتوحا ً لها لتقوم
بهجمات يف س�وريا ،ويقول مسؤولون
عراقي�ون أن أميركا دعم�ت بش�كل
مب�ارش «داع�ش» من خلال االنزاالت
الجوية.

العنصرية ضد المسلمين توحد المتسابقين
للوصول إلى كرسي «البيت األبيض»
 خاص:يواص� ُل املرش�حون املتنافس�ون للحُ ُ
ص�ول على بطاقة
ترشيح الحزب الجمهوري يف االنتخابات الرئاسية األمريكية
إطلاق ترصيحاتهم العنرصية واملثرية للجدل ضد املس�لمني
واملهاجرين .فبعدما وصف بن كارس�ون الالجئني السوريني
بالكالب املس�عورة ،ق�ال منافس�ه األبرز دونال�د ترامب إنه
س�يطبق بالتأكي�د نظام قاع�دة بيانات لتعقب املس�لمني يف
الواليات املتحدة.
وخلال جولة انتخابي�ة له يف مدينة نيوت�اون بوالية أيوا،
ق�ال ترام�ب املتص�در للس�باق الجمه�وري حت�ى اآلن ،إنه
بالتأكيد س�يطبق ه�ذا ،وأضاف يف ترصيح لش�بكة «إيه بى
ىس نيوز» إنه ينبغ�ى أن يكون هناك كثري من األنظمة بعيدا ً
عن قواعد البيانات .وعندما س�ئل عما إذا كان س�يطلب من
املس�لمني قانونيا التسجيل يف قاعدة البيانات ،كرر بطريقته
املعتاد «سيتعني عليهم ذلك ،سيتعني عليهم ذلك».
م�ن جانب�ه رد إبراهي�م هوب�ر ،املتحدث باس�م مجلس
العالقات األمريكية اإلسلامية قائلا إنه ال يجد كلمات يعلق
بها عىل ذلك ..وتابع قائالً إنه ال يمكن مقارنة ما قاله ترامب

سلطات البحرين
تحرم ابنة الشيخ
علي سلمان من
جنسية والدها!

إال بأملانيا النازية ،ال يوجد مقارنة أخرى.
وكان املرش�ح الجمهوري بن كارس�ون قد شبه الالجئني
الس�وريني بـ»الكالب املس�عورة»« ،وجاء ترصيح كارسون
ج�راح األعصاب املتقاع�د والذى يعترب من املرش�حني األوفر
حظ�ا ً يف انتخابات العام  2016خلال توقفه يف والية االباما.
وق�ال كارس�ون «علين�ا التمييز بين األمن واإلنس�انية» ،يف
مع�رض حديثه عن اس�تقبال الجئين س�وريني يف الواليات
املتحدة.
ويأتي تعليق كارسون (الحميس  )11/19يف اليوم نفسه
ال�ذى صوَّت فيه مجل�س النواب األمريكي على قرار بتعليق
اس�تقبال الجئني س�وريني وعراقيني يف الوالي�ات املتحدة إىل
أن يت�م تطبيق آليات تدقيق أكث�ر رصامة .واقر النص بتأييد
الغالبية الجمهورية مدعومة بعدد من الديمقراطيني وحصل
على  289صوت�ا مقاب�ل  137على أن يط�رح على مجلس
الش�يوخ ،ولوح الرئيس األمريكي ب�اراك أوباما بفرض فيتو
رئايس عىل القرار.
ويعك�س التصوي�ت على الن�ص موجة رف�ض الالجئني
الس�وريني التي عمت البلاد إثر أحداث باري�س التي أوقعت
 129قتيلاً يف  13نوفمرب الج�اري يف خضم حملة االنتخابات
التمهيدية إىل الرئاسة األمريكية.

 متابعات:ُ
زوجة األمني العام لجمعية الوفاق الوطني املعارضة يف البحرين الش�يخ عيل
أكدت
س�لمان عد َم تمك�ن طفلتهما من الحصول عىل الجنس�ية البحرينية بس�بب اعتقال
األب!
وحس�ب موقع «رأي اليوم» ،قالت علياء ريض (زوجة الشيخ املعتقل عيل سلمان)
عىل حسابها يف “تويرت”“ :اليوم ابنتي سارة أكملت عامها األول وهي بعيدة عن والدها
الشيخ عيل سلمان ،ومحرومة من الحصول عىل الجنسية بسبب اعتقال األب”.
وأضاف�ت ريض يف تغري�دة“ :حال ابنتي س�ارة هو حال الكثري م�ن األطفال الذين
حرموا من حق الحصول عىل الجنس�ية يف البحرين من دون ذنب أو جرم” ،مشرية
إىل أن “ح�ق الحصول عىل الجنس�ية أم�ر مكفول يف ُك ّل املواثي�ق الدولية ،وحرمان
أطفالنا منها ال مربر له وهو جريمة”.
ونرشت قائمة بأس�ماء األطفال حديثي الوالدة املحرومني من الجنسية بسبب
إسقاط جنسية آبائهم عىل خلفية سياسية.
وكان مرصد البحرين لحقوق اإلنس�ان قد طالب الس�لطات البحرينية باإلفراج
عن االطفال املعتقلني الذين بلغ عددهم حتى اآلن  347معتقالً ،وإرجاع الجنسيات
لكل األطفال الذين ترضروا من إس�قاط جنس�ياتهم أو حرمانهم منها بعد صدور
أحكام قضائية بحق آباءهم.

فتاوى سعودية توفر
لداعش والقاعدة
الغطاء «الشرعي»
الستحالل دم المسلمين..
هذا جديدها!!
 متابعات:يف حديث مع قناة الرس�الة السعودية
التكفريي�ةَ ،
أصـ� َّر الداعي�ة الوهاب�ي
عبدالعزي�ز الف�وزان على كفر الش�يعة
وانحرافهم ورشكهم ..لكن اإلش�كال ـ يف
رأيه ـ هل عوامهم كافرون أم ال؟! وليصل
إىل نتيج�ة مفاده�ا أن�ه مع وج�ود هذه
الث�ورة املعلوماتي�ة ف�ان إرصار عامتهم
عىل التشيع يجعلهم كفارا!
وس�اق الف�وزان قضايا ال يق�ول بها
الش�يعة ،بل يرفضه�ا علمائه�م االحياء
واالم�وات ،وانم�ا هي م�ن اق�وال الغالة
املوجودي�ن يف ُك ّل مذهب ،كم�ا هم الغالة
الوهابي�ة بني أهل الس�نة ..فعندما يقول
النبي (ص) حس�ب مصادر الوهابية ،أنه
«م�ا تأخر عني الوح�ي اال ظننته أنه نزل
يف آل الخطاب!» ..فانها النسخة الوهابية
للذين يقولون بـ»خان األمني»!
والعقائ�د الوهابي�ة الت�ي يمثله�ا
الف�وزان وغيره م�ن ش�يوخ اإلجْــ َرام
والتطرف الوهابي يف اململكة الس�عودية،
ه�ي الت�ي اباح�ت للقاع�دة وداعش قتل
وذبح املس�لمني (س�نة وش�يعة) بدعوى
الكف�ر والرشك واالرتداد ،وما فعلوه بأهل
الكتاب من قتل للرجال وس�بي للنس�اء..
وهي التي توفر الغط�اء «الرشعي» لقتل
املواطنني الش�يعة يف االحس�اء والقطيف
ونجران وجيزان.
يذك�ر أن هن�اك م�ا يق�رب 25%-20
م�ن املواطنين الش�يعة يف الس�عودية
(اثناعرشية وإسماعيلية وزيدية) يف حني
يرصَ جهاز الدعاية الس�عودي ـ الوهابي
وكتبه ومناهجه التعليمية عىل تكفريهم!

 وكاالت:وجّ ه الدكتو ُر بش�ار الجعفري ،مندوبُ س�وريا يف األم�م املتحدة بعد
ٍ
أبيات
انتهاء كلمته يف اجتماع للهيئة الدولية لحقوق اإلنسان يف نيويورك
من الشعْ ر قال إنها موجّ ٌ
هة إىل املندوب السعودي يف األمم املتحدة.
وق�ام الجعف�ري باالعتذار م�ن املرتجمني لعدم تمكنه�م من ترجمة
ابياته املوجهة للمندوب السعودي وقال الجعفري:
ُ
ُ
وبؤس ُه
العراق
أوليس يكفينا
لنس ّلم الفيحاء للزعران
من باع للشيطان نخل عراقنا
هو من يبيع الشام للجرذان
لوال الخيانة من قبائل يعرب
ما كانت الغربان يف بغدان
ال تنتظر من ضمري العرب قعقعة
هذا الضمري بذبح الشام منشغ ُل
يبقى العميل عميالً لكلمات فال
تصدقوا أن ذيل الكلب ينعد ُل
واش�علت ابيات املندوب الس�وري مواق�ع التواص�ل االجتماعي التي
تناقلت فيدو الجلسة.
وصوّت�ت اللجن�ة الثالث�ة يف الجمعي�ة العام�ة لألمم املتحدة ،مس�اء
الخميس ،عىل مرشوع قرار س�عودي -قط�ري -إماراتي يدين انتهاكات
حقوق اإلنس�ان يف سوريا ،وس�ط تبادل لالتهامات بني مندوبي الرياض
ودمشق.
وحص�ل القرار على أغلبية  115عض�وا ً (من بينهم تركي�ا والواليات
املتح�دة األمريكية) مقاب�ل  15عضوا ً (منه�م روس�يا والجزائر وكوبا)
رفضوا القرار ،وامتناع  51عضوا ً (من بينهم السودان) عن التصويت.
وش�هدت جلس�ة التصويت عىل مرشوع القرار تبادل اتهامات حادة
بين مندوب س�وريا ل�دى األمم املتح�دة “بش�ار الجعف�ري” ،واملندوب
السعودي الدائم لدى املنظمة الدولية السفري “عبد الله يحيي املعلمي”.
وقال السفري السعودي قبل التصويت عىل القرار ،إن “النظام السوري
يس�عى إىل تصوي�ر املوضوع (يقصد ط�رح مرشوع الق�رار للتصويت)
وكأنه خالف ثنائي بني س�وريا وبلد ما ،وأنا أقول للزميل العزيز (يقصد
مندوب النظام الس�وري بشار الجعفري) إننا مستعدون ملناقشة ُك ّل ما
يرغ�ب يف طرحه من موضوعات والتصدي ألية ادعاءات باطلة يروّ ج لها
ضد بالدي”.
وأضاف الس�فري املعلمي قائالً “إن مرشوع الق�رار يؤكد عىل االلتزام
بس�يادة س�وريا واس�تقاللها ووح�دة أراضيه�ا ،ويركز على الجوانب
اإلنسانية وحقوق اإلنسان ،مع إدراك أن األزمة ستستمر طاملا لم تتمكن
األط�راف م�ن التوصل إىل حل س�يايس وفقا لبيان جني�ف الصادر يف 30
يونيو 2012م.
وم�ن جانب�ه رد مندوب س�وريا بقول�ه إن “تقديم الوفد الس�عودي
ملشروع القرار هو مفارقة عجيبة بحد ذاته؛ ألن النظام الس�عودي آخر
م�ن يح�ق له الحديث ع�ن حقوق اإلنس�ان نظرا لس�جل التخلف والذي
يتمتع به يف هذا املجال تجاه مواطنيه”.
وأردف الجعفري قائلاً “إن الثروة املفرطة يف أيد جاهلية وغري أمينة
ال ترعى حرمة للعرب واإلسلام ،لن تشرتي االحرتام يف األمم املتحدة ،إن
م�ا يبني االحرتام هو االلت�زام بأحكام امليثاق وعدم التدخل يف الش�ؤون
الداخلية للدول األعضاء وجعل الشعب الشقيق يف الجزيرة العربية يتمتع
بحقوقه كبرش بدال ً عن قطع رقبته بالسيف وجلده يف الساحات العامة،
تَمَ اما ً كما تفعل قطعان داعش وجبهة النرصة يف سوريا”.
ويف ابريل املايض شهدت إحدى جلسات مجلس األمن ،مشادة كالمية
بني مندوب س�وريا يف األمم املتحدة بشار الجعفري ومندوب السعودية،
بعد حديث االخري عن “حس�م وحزم” اململكة وإمكانية تدخلها “لنرصة
السوريني” ،حسب تعبريه.
وهدد مندوب الس�عودية “بالتدخل بحزم يف س�وريا لنرصة الش�عب
الس�وري ،بع�د أن رأى العال�م أجمع ق�درة اململكة عىل الحس�م والحزم
ونصرة األش�قاء ،يف تلمي�ح بإمكاني�ة أن تنف�ذ اململك�ة يف املس�تقبل
“عاصفة حزم”.
مما دعا مندوب س�وريا إىل الرد عليه “س�نقطع اليد التي س�تمتد إىل
س�وريا” ،واصفا ً الس�عودية بأنه�ا “منبع اإلرهاب والتطرف ،وش�بّهها
باالحتالل اإلرسائييل”.
ُ
وقال بش�ار الجعفري“ :إذا كان لدى السفري السعودي فعالً
صالحية
أن يهدد بالدي بما قال فإنني أضعه أمام االمتحان أمامكم جَ ميعا ً فلرتنا
الس�عودية ماذا تس�تطيع أن تفعل ضد بالدي وعندها سنقطع اليد التي
ستمتد إىل سوريا وسنعاقب السعودية بما تستحق”.

دينن����ا يفرض علينا أن نواج����ه هذا اإلجرام البش����ع وأن نتصدى له
بكل ما نس����تطيع ،أن نقاتل هذا الغ����ازي ،أن نتحرك في مواجهته بكل
ما نس����تطيع وبكل الوس����ائل واألساليب املش����روعة ،هذا على املستوى
الديني يعتبر هذا جهاداً مقدساً.

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي
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السعودية :القنبل ُة الوسخة!
علي شرف زيد المحطوري
ُ
الوس�خة
القنبل�ة
مصطل�حٌ يطلق�ه علما ُء
الن�ووي على سلاح غري
تقلي�دي يُصْن� ُع من مواد
ُ
ته�دف إىل إث�ارة
مش�عة
الف�زع ونشر األم�راض
القاتل�ة على النح�و
البطيء وإلحاق خس�ائر
اقتصادية واسعة بالدول.
ُ
صحيف�ة
ونقل�ت
األخب�ار اللبناني�ة يف عدد
يوم الس�بت امل�ايض عن
مس�ؤول رويس اعتق�ا َد بلاده أن داعش وضع�ت يدَها
يف جامع�ة املوصل بالع�راق عىل كميات م�ن تلك املواد،
ويُخشى أن تُق� ِد َم عىل اس�تخدامها وترض به�ا العالم.
ِ
مربرات
وكال ُم املس�ؤول ال�رويس ج�اء يف س�ياق رسده
ح�رب بلاده ض�د داع�ش يف س�وريا .ولم تتوق�ف عند
ُ
رواية امتالك داعش موادا ً كيماوية ،فقد انضمت
الروس
ُ
الكويت لتعزي�ز ذلك بنرشها أمس األحد اعرتافات خلية
ً
ُ
متورطة
القبض عليها الخمي�س املايض
داعش�ية ألقي
ً
يف رشاء وش�حن بدالت َ
ـاصَّـة واقية م�ن الغازات إىل
خ
ُ
الصحف الكويتية أن الخلية
س�وريا والعراق ،وأوضحت
م�ن أخطر الخاليا املقبوض عليها ،وأن لها عامني تعمل
يف الكويت ،ولها امتدادات خليجية.
الغري�بُ يف األمر أن مزاع َم محاربة داعش يف س�وريا
والعراق تتناقض مع طبيعة السياسة الخليجية املتخذة
معها فيما يخص الـيَـمَ ـن ،فلم تعد داعش إىل الواجهة
خصوصا ً يف املحافظات الجنوبية لوال بركات آل س�عود،
والس�ؤال م�ا هي داع�ش أصلاً إىل جانب م�ا تعنيه أم
الدواعش السعودية؟
فما نش�اهده حاليا ً م�ن توحش س�عودي إنما يؤكد
املؤك�د أن املنطق�ة مبتلا ٌة بنظام هو أش�به م�ا يكون
بـ»قنبلة وسخة» ُركِنت عىل جانب من الجزيرة العربية
قبل عق�ود من الزم�ن ،فتعاظم خط ُرها ،وع� َّم بالؤها،
ومن�ذ ذلك الحني تج ّرع العال�م منها ُك ّل ُغ َّ
صة ،وذاق ُك ّل
م�رارة .وقد ط�ال الـيَـمَ َ
ـن من ذلك م�ا ال قِ بَل ألح ٍد به،
ً
وحش�ية وقذار ًة  -هذا العدوان الظالم.
وآخ ُر املوبقات -
عدوا ٌن فيه من الوس�اخة ما في�هُ ،
صبّت بعد حقبةٍ من
نص�ف قرن أ َ ْو يزي�د ،مثّلت أظل�م حِ َق ٍب عاش�ها :فقرا ً
َ
ومهانة حال.
سؤال
وجهالً ،وذ َّل
ِ
ومن عدوى النظام الس�عودي على الـيَـمَ ـن ظهو ُر
ُ
الفطريات
بيئ�ة وهابي�ة ق�ذرة ،م�ا إن تكاث�رت فيه�ا
والطحالب واالنتهازية حتى أوشك عىل فقدان شخصيته
الحضاري�ة املتمي�زة ،وكاد يَمّ حي من األذهان اس� ُم بل ٍد
انتس�ب إليه رك ٌن م�ن أركان الكعبة ،وت�م الرتويج عن
س�ابق إرصار وترصد للكذبة الكربى «القاعدة يف جزيرة
الع�رب» ،هك�ذا يف قرصنة س�عودية حتى عىل االس�م،
ودون أن تس�محَ عىل أق�ل تقدير بنق�ل «الـيَـمَ ـن» إىل
متحف يحتفظ باآلثار ،ال ليشء إال حقدا ً ولؤما ً ال س�ابق
مثال له عىل مر األزمان!
وإمعان�ا يف إلح�اق أكبر رضر ممك�ن بالـيَـمَ ـ�ن
والـيَـمَ ـنيين أقدم�ت «القنبلة الوس�خة» عىل تفخيخ
ٍ
وجامع�ات
ه�ذه األرض الطيب�ة بمراك�ز وجمعي�ات
ظاه ُرها إيم�ان وقرآن ،وباطنُها دم�ا ٌر وخرابُ أوطان.
وبعد أن تكش�فت للعيان ،واطل�ع عليها اإلنس والجان،
وظه�ر خل�ف املصاح�ف زواح�ف  -تفج�رت «القنبلة
شامل ُك ّل جميل يف
الوس�خة» غيظا ً عىل ش�اكلة عدوان
ٍ
هذا البلد املنكوب أكثر من م�رة :مر ٌة ملجاورته «القنبلة
أغلب داخله ،وأصبح من أمره يف
الوسخة» وتارة التساخ
ِ
حالةٍ يُرثى لها ،تستدعي منه – إن شعر بحيا ٍة يف بعض
ٌ
جبهة
عروق�ه  -أن يقاتل عىل جبهتني هما يف األس�اس
واح�دة :فتصدي�ه «للقنبلة الوس�خة» ال يعفيه من ح ّك
جلده ،وح ُّك جلده ال يربئه إن لم يتص َّد ألساس البالء!
َ
نعرتف بالحقيقة ونقول بأن الـيَـمَ ـن
وال نتأفف أن
(بالسعودية الوهابية أ َ ْو الوهابية السعودية) قد أصيب
بم�رض «الجَ َرب» عَ َّم معظ�م أجزا ِء جس�ده ،وتكاثرت
ُ
األم�راض عليه تنهش�ه نهش�اً ،وكادت تطرح�ه أرضاً،
ٌ
نفحة إلهية تداركت
وتُع َل�ن وفاتُه لألبد ،لوال أن تداركتْه
م�ن قبل�ه «أيوب» إذ ن�ادى ربّه أني ّ
مس�ني الرضُّ وأنت
أرحم الراحمني.

إنها معركة الكرامة والمصير..
والعبث ما دون ذلك
إبراهيم مطهر
يُجم�ع اليمني�ون بمختل�ف توجهاته�م أن مواجهة تحال�ف العدوان
الس�عودي يعتبر أكبرَ معرك�ة مقدس�ة وأكثر املع�ارك الت�ي خاضوها
م�ن حيث وج�وب خوضها ومس�انَدة الجيش واللجان الش�عبية يف كافة
الجبهات الذين يخوضون معركة كل اليمنيني ويحملون يف بنادقهم مصريَ
ه�ذا البلد ،وبالتايل فإن أي حديث خارج ذلك ليس إال مجرد محاولة يرمي
صاحبه�ا لهدف قد يك�ون هو معنيا ً به لكن بالتأكي�د أنه ال يعني الوطن
وأبناءه.
ل�م يس� َع اليمني�ون إىل ه�ذه الحرب ب�ل ُفرض�ت عليهم يف الس�ادس
والعرشين من مارس املايض حني استيقظوا عىل وقع عدوان سعى لتدمري
اليمن وقت�ل أبنائه منذ أول غارة ،ويف ذات الوقت لم ُ
يخض أبطال الجيش
واللجان الشعبية تلك الحرب ويتصدرون الصفوف األوىل ملواجهة العدوان
حب�ا ً يف الح�رب وإنما ح�بٌّ يف الوطن ودفا ٌع ع�ن أبنائه وس�يادته وكانوا
جديرين بذلك وتشهد لهم صوالتهم يف جبهات املواجهة املبارشة مع العدو
يف جيزان ونجران وعسري ويف جبهات الداخل مع مرتزقة العدوان والقوات
التي تسعى لغزو هذا البلد الذي عُ رف أنه «مقربة الغزاة».
ليس هناك طرف ثالث يف هذه املواجهة بل طرفان ،هما الجبهة الوطنية
من أبناء الجيش واللجان الش�عبية وأبناء املناطق التي تش�هد مواجهات،
والطرف اآلخر هو الذي شن عدوانه عىل هذا البلد وسط صمت عاملي ،أما
ٌ
طرف فيه�ا فهو واهم ألنهم دخلوا املعركة
م�ن يعترب أن مرتزقة العدوان
لصال�ح العدوان بأوامر دول الع�دوان –وال أظنهم ينكرون ذلك -وينطبق
عليهم الحُ كم الذي ينطبق عىل املرتزقة القادمني من كولومبيا والس�نغال
والسودان ..إلخ.
إذن فأبطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات ال يخوضون
حرب�ا ً عبثية كم�ا يريد البعض تصوي� َر ذلك ،وإذا كان�ت مواجهة عدوان
خارج�ي ومرتزقة داخليني هي حرب عبثية فأيُّ حرب يف العالم س�تكو ُن
غريَ عبثية؟؟
الش�عب اليمني اليوم ينخرط يف مواجهة العدوان ،ك ٌّل بحس�ب موقعه
ويف كافة املجاالت ،وإذا كان هذا الش�عبُ لم يرد إال االس�تقالل والس�يادة
والحرية فإنه يف ذات الوقت وهو يقدم الش�هداء ويبذل العطاء فهو يفعل
ذلك يف معركته املقدس�ة والواجب الديني والوطني ،ولذلك فإن العبث هو
ما دون ذلك.
ال تنسوا أن تقفوا إجالال ً ألبطال الجيش واللجان الشعبية.

وهم المعركة الحاسمة بين مأرب وتعز
علي السراجي
ُ
معرك�ة عدن
يف بداي�ة الع�دوان الس�عودي األمريك�ي كانت
ه�ي املعركة الحاس�مة يف مباحثات السلام يف الـيَـمَ ـن وعودة
األطراف إىل الطاولة السياس�ية ،بحس�ب مواقف املجتمع الدويل
آنذاك ،وفعالً تم االنس�حابُ من الجنوب بالكامل وأصبحت عدن
تحت س�يطرة قوات الغزو السعودية وتحالفها ،وَاعتقد الجميع
أنه س�يتم االنتق�ا ُل إىل طاولت املفاوضات يف مس�قط أ َ ْو جنيف
لتغليب الحل السيايس بإرشاف األُمَ ــم املتحدة وإيقاف العمليات
ً
العس�كرية ،كم�ا كان يتم اإلعالن عنهَ ،
ـاصَّـة أن االنس�حاب
خ
م�ن املحافظات الجنوبية كان مطل�بَ الجميع من مجتمع دويل
ومن مرتزقة السعودية ،وهو ما اعترب انفراجا ً يف األزمة وفرصة
مناس�بة للخروج بماء الوجه من التو ُّرط يف الشأن الـيَـمَ ـن من
قبل العدوان السعودي األمريكي وحلفائهم.
لك�ن ما حصل هو انتقا ُل قوات العدوان الس�عودي األمريكي
ومرتزقته�م إىل محافظة مأرب ،وتم نقل املعركة من الجنوب إىل
الشمال ،فكان فتح جبهة جديدة يف مأرب السببَ الرئييس يف تعطيل وإفشال ُك ّل
الجهود السياس�ية والعودة إىل مراقبة األوضاع امليدانية بني الطرفني ،وأصبحت
معرك�ة مأرب ه�ي املعرك�ة الحاس�مة يف تحري�ر العاصمة صنع�اء وتَحقيق
السلام يف الـيَـمَ ـ�ن ،وقد الحظ الجميع ذلك يف ما ُ
س�مّ ي بمؤتمر جنيف األول،
وكيف أس�همت ق�وى العدوان يف اس�تمرار العمليات العس�كرية والقصف لكل
يشء يف جمي�ع محافظات الجمهورية وبال�ذات العاصمة صنعاء ،وكذلك كيف
ً
فرص�ة زمنية إضافية
اس�تطاعت الس�عودية إقناع املجتمع الدويل عىل منحها
ّ
وغض
لتحقيق اخرتاق يف املناطق الشمالية ،وفعالً وافق املجتم ُع الدويل عىل ذلك
الط�رف عن االس�تهداف للـيَـمَ ـن وعن الوضع اإلنس�اني املتأزم واملتفاقم منذ
بداية العدوان.
وبالت�ايل يعتبر فتحُ جبهة مأرب م�ن قبل العدوان الس�عودي األمريكي بعد
الس�يطرة على عدن تأكيدا ً عىل رغب�ة املعتدي يف إس�قاط الـيَـمَ ـن بالكامل يف
رصاع اس�تنزاف طوي�ل ،كم�ا أثب�ت أن التدخل ل�م ي ُكن بهدف خل�ق حالة من
التوا ُزن عىل األرض بعد االنس�حاب من الجنوب ،وإنما السيطرة العسكرية عىل
الش�مال والجنوب ،وكذل�ك لم يكن بهدف خلق حالة من التوازن الس�يايس بني
القوى الداخلية أ َ ْو الذهاب بأنصار الله كمكوّن سيايس واجتماعي إىل التفاوُض
والحصول منها عىل تطمينات للمجتم�ع الدويل بصورة عامة وَللدول اإلقليمية
بالذات السعودية وبعض دول الخليج.

واليوم يكتب ويتحدث ويحلل الجميع أن معركة تعز هي الحاس�مة لتحقيق
السالم يف الـيَـمَ ـن أ َ ْو تقرير مصري الرئيس املستقيل هادي وحكومته أ َ ْو تغليب
كفة املنترص للضغط يف الحوار السيايس القادم يف جنيف ،كما كان
مقررا ً يف منتصف هذا الش�هر ،بحس�ب اعالن مبع�وث األُمَ ــم
املتح�دة ول�د الش�يخ ،ويف الحقيقة أن م�ع ما يُس�مّ ى بمعركة
تع�ز مج�رد هروب رصيح م�ن الذه�اب إىل الحلول السياس�ية
عبر افتع�ال معركة وهمي�ة يف تعز بعد فش�لهم يف م�أرب مع
اس�تمرارهم يف جبهة مأرب إىل اآلن ،وهذا هو املشاهد واملالحَ ظ
منذ بداية العدوان ،فكلما تم الضغط باتجاه العملية السياس�ية
م�ن قبل املجتمع الدويل ت�م الدف ُع إىل ضغ�ط ميداني يف جبهات
مختلف�ة م�ن قبل الس�عودية ،كتربي�ر أَمَ ـ�ام املجتم�ع الدويل
وكذل�ك املنظمات الدولية بأن هناك خطط�ا ً جديد ًة تحتاج ملزيد
م�ن الوقت وَأن إمكاني�ة تحقيق انتصار ممكن ،ولهذا تس�ارع
الس�عودية إىل تربي�ر تعطيلها الح َّل الس�يايس بخل�ق معار َك يف
مناطق كما يحصل اليوم يف محافظة تعز.
ويف ظل االنتصارات التي حققه�ا وَيحققها الجيش واللجان
الش�عبية ُك ّل يوم يف جميع الجبه�ات وباألخص جبهة مأرب فإن
َ
الجيش واللجان الشعبية اليوم يحققون انتصارا ً كبريا ً جدا ً برضبات نوعية ضد
الغ�زاة واملرتزقة أثناء محاوالت تقدمهم باتج�اه املدينة أ َ ْو باتجاه منقطة باب
املندب االستراتيجية أ َ ْو الس�احل الغربي ،ولن تكون نتيجة فتح جبهة تعز غري
تدمريه�ا وإغراقها يف بؤرة رصاع ،أما تحقيق انتصار للس�عودية فلن يتحقق،
والجمي�ع يعرف هذا ،ومحاوالت تطبيق س�يناريو عدن ه�و مجرد عبث ،كون
الواقع يف تعز عسكريا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً يختلف كليا ً عن عدن.
وعليه فإن الفرصة الوحيدة لتحقيق السالم يف الـيَـمَ ـن إذَا كان هو املطلوب
م�ن قبل املجتمع الدويل ليس باالنتصار يف تع�ز أ َ ْو مأرب أ َ ْو الجنوب من قبل أَي
ُ
التوافق عليها يف مس�قط مع مبعوث
ط�رف ،وإنما يف النقاط الس�بع التي ت�م
األُمَ ــم املتحدة إىل الـيَـمَ ـن ولد الش�يخ وَالتي مثلت تقدما ً نوعيا ً يف املفاوضات
ل�م ي ُكن متوقعاً ،وبالذات فيما يتعلق بالق�رار  2216والذي كان الهدف منه أن
عقبة أَمَ ـام القوى الوطنية وَش�مَّ ً
ً
اعة لتربير فش�ل الذه�اب إىل العملية
يك�ون
السياس�ية ،وبالذات من طرف الس�عودية ،ولو كان هناك نية حقيقية يف الحل
من قبل التحالف السعودي األمريكي ومرتزقتهم وكذلك من قبل املجتمع الدويل
بص�ورة عام�ة لتم القبول به�ا ودعمها ولكانت األطراف تسيرُ اآلن يف س�بيل
تحقيق السلام عرب تنفيذ االتفاق وإع�داد آليات التنفيذ واالتفاق عىل الربنامج
الزمني وغريه من متطلبات إنجاح العملية السياسية بني األطراف املحلية.

