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األمم المتحدة :الحصار يدمر اليمن

مركز أبحاث إسرائيلي :على صناع قرارنا استيعاب التغييرات التي تعصف بالمملكة السعودية

بالمكشوف ..العدوان أمريكي

معلومات قدمتها وزارة الدفاع األمريكية:
 471طلعة جوية لناقالت الوقود
 3926ساعة مجموع ساعات تحليق الطيران
 17مليون باوند من الوقود
 $ 1.29مليار قيمة سالح وعتاد عسكري
 22ألف قنبلة ،و  1000قنبلة محسنة موجهة بالليزر

قائد القيادة المركزية للقوات الجوية األمريكية:

جيشنا ساند السعودية في شن الهجمات الجوية على اليمن
هل يحارب اإلرهاب من
يصنع اإلرهاب؟!
عبد العزيز البغدادي

يـحرم قتل اإلنسان فض ًال
عن المسلم الموحد!

يسلونك عن السوق السوداء
قل هي من آثار العدوان !
11

عزان الشهراني

11

عدنان الجنيد

12

 2متابعات

 سيمخلالا سيمخلامخلا  26سيمخلالايمخلامخلالا

�أكدوا �أن القوافل �ستتواىل لتعزيز ال�صمود �ضد العدوان واملرتزقة

قبائل محافظة صنعاء يقدمون قوافل غذائية دعم ًا
ألبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في ميادين الشرف
 -خاص:

ق� ّد َم قبائ� ُل مديريات أرح�ب وصعفان
ومناخ�ة بمحافظ�ة صنع�اء ي�وم الثالثاء
امل�ايض قافلة غذائية كبيرة مقدمة ألبطال
الجيش واللجان الشعبية.
وق�ال مص�در محلي :إن ه�ذه القوافل
س�تتبعها قوافل أخرى من أبن�اء املديريات
لتعزي�ز صم�ود وثب�ات الجي�ش واللج�ان
الش�عبية يف املع�ارك الت�ي يخوضونها ضد
العنارص املرتزقة وتحالف الرش السعودي.
وثمّ �ن املص�د ُر تفاع�ل أبن�اء مديريات
أرحب ومناخة وصعفان ودعمهم الس�خي
وجه�ود مجالس�ها املحلية واستش�عارهم
املس�ئولية بحج�م املخاط�ر الت�ي يم�ر بها
الوطن والذي يحت�اج إىل تظافر الجهود من
أبنائ�ه ملواجه�ة قوى الرش التي اس�تباحت
ُك ّل يشء واخرتق�ت ُك ّل القوانني واألنظمة يف
حربها العبثية غري املربرة ضد أحفاد سبأ.
وكان رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العلي�ا

محمد علي الحوثي ،التق�ى االثنني املايض،
بقيادة الس�لطة املحلية واملكاتب التنفيذية
واملش�ايخ والوجه�اء والش�خصيات
االجتماعية بمحافظة صنعاء.
َ
مش�ايخ
ويف اللق�اء ق�ال الحوث�ي« :إن
ووجه�اء وقبائل محافظة صنعاء يرفضون
الع�دوان والطغ�اة والغ�زاة ،ويُعرف�ون
بمبادئهم وقيمهم األصيلة».
وأش�ار إىل أن اللق�اء بمش�ايخ ووجهاء
وقبائ�ل محافظ�ة صنع�اء يأت�ي به�دف
االس�تماع إىل آرائه�م ومناقش�ة املش�اكل
والهم�وم التي تعترض مختلف املش�اريع
الخدمية واالطالع عىل ما يجري يف الس�احة
من أحداث جراء العدوان الغاشم.
وأض�اف «جئتم إىل هن�ا من أجل وطنكم
وش�عبكم وأمنك�م واس�تقراركم ،فأبن�اء
محافظ�ة صنع�اء معروف�ون بمواقفه�م
الوطني�ة املرشف�ة ودع�م جبه�ات الرشف
والبطولة بالرجال األوفياء».
وتاب�ع «إن الحرب ُفرض�ت علينا فرضاً،

وهم يريدون أن تبقى اليمن يف رصاع وحرب
دائمة؛ من أج�ل تحقيق مخططات وأهداف
الع�دوان» ..مبين�ا ً أن العدوان دخل ش�هره
التاس�ع أم�ام م�رأى ومس�مع العال�م بعد
أن دم�ر كافة مقوم�ات الحياة واس�تهدف
األطفال والنساء والشيوخ يف عدوان همجي
وسافر وغري مربر.
وذك�ر أن الع�دوان اس�تهدف امل�زارع
واملصان�ع واألس�واق ومن�ازل املواطنين
بتعاون من قبل الخبراء اإلرسائيليني الذين
يقصف�ون امل�دن واملحافظ�ات بالقناب�ل
املحرم�ة دولي�ا ً والتي تس�قط على رؤوس
األبرياء ،كما س�قطت تلك القنابل عىل أبناء
الش�عب الفلس�طيني يف غزة وكذا يف جنوب
لبنان وهي نفس القنابل التي يقصفون بها
اليوم الشعب اليمني.
ودع�ا رئيس اللجنة الثوري�ة العليا كافة
أبن�اء اليم�ن والقبائل واملش�ايخ والوجهاء
إىل تحمل املس�ؤولية واالضطالع بدورهم يف
توحيد الصفوف والتالح�م الوطني ملواجهة

العدوان والتصدي للغزاة.
فيم�ا أك�د مش�ايخ ووجه�اء محافظة
صنع�اء اس�تعدادهم الوق�وف صف�ا ً واحدا ً
للدف�اع ع�ن الوط�ن والحف�اظ على أمن�ه
واس�تقراره والوق�وف يف وج�ه الع�دوان
الغاش�م ..معربي�ن ع�ن ثقته�م الكبرية يف
استش�عار الجمي�ع للمس�ؤولية التأريخية
الت�ي يمر بها الوطن ج�راء العدوان والعمل
عىل س�د الف�راغ الدس�توري خلال املرحلة
القادمة.
كما أك�دوا إدراكهم للمخاطر التي تحاك
ض�د الوطن من قب�ل دول تحال�ف العدوان
ومرتزقت�ه ..الفتين إىل رضورة تظاف�ر
الجهود؛ لتج�اوز هذه التحدي�ات واملخاطر
التي تواجهها البالد.
وأشار املتحدثون إىل أن محافظة صنعاء
تعتبر صمام أمان للعاصم�ة صنعاء ،وعىل
الجه�ات ذات العالقة االهتم�ام بها وتعزيز
جوانب التنس�يق بني القيادات واملؤسسات
لرفدها باملشاريع الخدمية والتنموية.

دعا جميع الأطراف للدخول يف مفاو�ضات لتحقيق ال�سالم الدائم

مقتل  15مرتزقًا وإصابة  30آخرين في
محاولة فاشلة للمرتزقة للتسلل إلى منطقة
بني شبيب بمحافظة إب
 خاص:تمكن أبطا ُل الجيش واللجان الشعبية ،ومعهم أبناء محافظة إب
الرشفاء ،يوم أمس األربعاء ،من إفشال محاولة ملجاميع من مرتزقة
العدوان الس�عودي األمريكي التسلل إىل منطقة بني شبيب والتمركز
يف جبل ظهرة عدن.
وأوض�ح مص�در عس�كري أن مجامي� َع م�ن مرتزق�ة الع�دوان
الس�عودي األمريكي حاولوا التس�لل إىل منطقة بني شبيب والتمركز
يف جب�ل «ظهرة عدن» ،إال أن أبن�اء املنطقة بالتعاون مع وحدات من
الجي�ش واللجان الش�عبية تصدّوا لهم ودحروه�م وأوقعوا فيهم 15
قتيالً وأكثر من  30جريحاً ،فيما الذ البقية بالفرار.
وأش�ار املص�د ُر إىل أن منطقة بني ش�بيب الجبلي�ة بمحافظة إب
تعرض�ت على مدى أس�بوع لسلس�لة من الغ�ارات من قب�ل طريان
العدوان الس�عودي األمريكي واستهدفت املش�اريع الخدمية ومنازل
املواطنين ،يف محاولة لتهيئة األجواء أمام مرتزق�ة العدوان للدخول
إىل املنطقة .وأش�اد املصدر بأبناء محافظة إب رُّ
الشفاء الذين يقفون
جنب�ا ً إىل جنب مع إخوانهم أبطال الجيش واللجان الش�عبية لحماية
مناطقهم ومنع مرتزقة العدوان السعودي األمريكي من دخولها.

نجاة مدير عام فرع مصلحة الجوازات
بمحافظة إب من محاولة اغتيال

المنسق المقيم لألمم المتحدة :الحصار والقيود على الواردات التجارية مدمر لحياة المواطنين اليمنيين
 خاص:قال املنس�ق املقيم لألمم املتحدة يف بالدنا باولو ليمبو:
إن األم�م املتح�دة م�ا ت�زال متمس�كة بأن�ه ال يوجد حل
عس�كري لحل األزم�ة يف بالدنا ،داعيا ً جمي�ع األطراف إىل

الدخ�ول يف مفاوض�ات م�ن ش�أنها أن ت�ؤدي إىل تحقيق
السالم الدائم.
وأضاف أن املبعوث الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ
س�وف يؤدي مهامه مع قيادات جمي�ع األطراف يف اليمن
من أجل انتقال س�يايس س�لمي ومنظم عىل أساس حوار
سيايس شامل.

قبائل الحدا بذمار :مستعدون
لرفد الجبهات بالمقاتلين للدفاع
عن الوطن ومواجهة المرتزقة

ن ّ
ظ�م أبنا ُء قبيلة الح�داء ،يوم أمس الثالث�اء ،بمحافظة ذمار لقا ًء
قبليا ً بمدينة زراجة تحت شعار «صامدون أقوياء أمام العدوان».
وأكد املش�اركون يف اللقاء صمود وثبات قبيل�ة الحدا مع ُك ّل قبائل
اليمن وأبنائها الرشفاء يف وجه العدوان السعودي عىل اليمن.
وأش�اد املش�اركون بكل أبناء اليمن الذين يواجهون العدوان يف ُك ّل
الجبهات ،كما أشادوا بكل القبل اليمنية التي ّ
وقعت عىل وثيقة الرشف
القبلية ..مؤكدين جهوزيتهم املس�تمرة لرف�د الجبهات باملقاتلني من
أبنائها ،وشارك يف الوقفة عدد من وجهاء ومشايخ وأبناء قبيلة الحدا.
وحيّ�ا املش�اركون انتص�ارات أبط�ال اليم�ن يف الجي�ش واللج�ان
الشعبية التي ّ
يحققونها عىل دول العدوان واملرتزقة والعمالء.

 -متابعات:

وأب�دى باول�و اس�تياءه م�ن القي�ود املفروض�ة عىل
ال�واردات التجارية عىل بالدنا والحصار ،مشيرا ً إىل أن لها
تأثيرا ً مدمرا على حياة املواطنين اليمنيني ،الفت�ا ً إىل أن
هناك نقصا ً ش�ديدا ً للغاية يف مخزونات الس�لع األساسية
للبق�اء على قي�د الحي�اة ،مث�ل امل�واد الغذائي�ة والوقود
واإلمدادات الطبية

نج�ا مدي ُر عام فرع مصلحة الهجرة والج�وازات بإب العقيد أنور
املتوكل ،من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة.
أمني بمحافظة إب لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن
وأوضح مصد ٌر
ٌّ
عبوة ناسفة ُزرعت يف سيارة خردة أمام مبنى فرع املصلحة انفجرت
أثناء مرور العقيد املتوكل خالل عودته من عمله باملصلحة ..الفتا ً إىل
أن االنفجار أدى إىل إصابة أحد مرافقيه بإصابات خفيفة.
وأشار املصدر إىل أن األجهزة األمنية بارشت التحقيقات ملعرفة مَ ن
يقف�ون وراء هذه الحادثة اإلجرامي�ة لتعقبهم وضبطهم وتقديمهم
للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

لقاءات موسعة بمحافظة ريمة للتوقيع
وقفة احتجاجية لطالبات مدرسة الخنساء
على وثيقة الشرف القبلية وللتنديد
بذمار للمطالبة بإيقاف العدوان وفك الحصار
باستمرار العدوان والحصار على بالدنا
 -خاص:

 -خاص:

( ددعلالاا

تتواص�ل اللق�اءات القبلي�ة بمديرية
الس�لفية بمحافظ�ة ريم�ة للتوقيع عىل
وثيقة الشرف القبلية لرتس�يخ الثوابت
الوطنية.
ويف اللقاءات التي نظمها أبناء وقبائل
بن�ي الج�رادي وبن�ي العب�دي وجعيرة
والدوم�ر ،ألقيت كلمات م�ن قبل وجهاء
تلك القبائل أكدت عىل أهمية دور القبيلة
اليمني�ة يف مواجه�ة الع�دوان الظال�م
وحصاره الجائر من خالل تكاتف الجهود
للوق�وف صفا ً واح�دا ً إىل جان�ب الجيش
واللجان الشعبية.
م�ن جانبهم أك�د أبناء وقبائ�ل ريمة
اس�تعدادهم دعم رجال الجيش واللجان
الش�عبية بمختل�ف الوس�ائل وبالعت�اد
والرجال ملس�اندتهم يف املع�ارك القتالية
ضد العدوان وحماية سيادة اليمن وأمنه
واستقراره.
م�ن جانب�ه ،أش�اد مس�ئول التالحم
القبيل الش�عبي بمحافظة ريمة الش�يخ

صالح الضبيب�ي بتفاعل مختل�ف قبائل
مديري�ات املحافظ�ة مع حمل�ة التوقيع
عىل وثيقة الرشّف القبلية.
وأوض�ح الضبيب�ي أن نج�احَ املرحلة
األوىل م�ن حملة التوقيع عىل الوثيقة تعد
ً
رس�الة عىل إجماع القبائ�ل اليمنية عىل
مواجه�ة العدوان الغاش�م وأن الش�عب
َ
يخض َع ألية ق�وى داخلية أو
اليمن�ي ل�ن
خارجي�ة تس�عى لتجزئة الوط�ن مهما
كانت الظروف.
وحَ يَّا مس�ئو ُل التالحُ ُم َ
القبَيل الشعبي
بمحافظ�ة ريمة ،ال�روح الوطني�ة التي
يتحىل بها أبن�ا ُء مديريات الجبني ومزهر
وكس�مة والجعفري�ة وبلاد الطع�ام
ّ
تجسد مستوى تفاعلهم
والسلفية والذي
وإقباله�م الكبير للتوقيع على الوثيقة
الهادف�ة لتفعي�ل دور القبيلة يف مواجَ هة
الع�دوان الس�عودي الغاش�م واإلس�هام
الفاعل يف عملية البناء والتنمية.
مؤكدا ً أن أبنا َء وقبائل ريمة س�يظلون
يف مقدم�ة الصف�وف للدفاع عن س�يادة
الوطن وأمنه واستقراره.

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

 خاص:ّ
ُ
طالب�ات مدرس�ة الخنس�اء بمدين�ة ذمار ،صب�اح أمس
نف�ذت
األربع�اء ،وقف�ة احتجاجي�ة للمطالبة بإيق�اف العدوان الس�عودي
األمريكي الغاشم والحصار الخانق عىل الشعب اليمني.
وطالبت الوقفة بوضع حَ ـــ ٍّد لجرائم العدوان السعودي األمريكي
وتدمريه الشامل والكامل للبنى التحتية واملنشآت الحيوية يف مختلف
املحافظات اليمنية..
داعية املجتمع الدويل إىل تحمل مس�ؤولياته يف إيقاف العدوان وفك
الحصار؛ كونه يتناىف كليا ً مع جميع املبادئ والقيم اإلنسانية.
وتخلل�ت الوقفة كلم�ات ومش�اركات تعبوية وتوعوية كش�فت
جانب�ا ً من الحقد الس�عودي األمريكي عىل اليمن ومن بش�اعة هذه
األنظمة اإلجرامية التي تس�تخدم أفتك األس�لحة بم�ا فيها املحرمة
دوليا ً لقصف منازل املواطنني وقراهم وممتلكاتهم.

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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م�صرع ثمانية من جنود العدو على الأقل بتدمري دبابة و�آليتني

تدمير أكثر من  20آلية تابعة للعدو في جيزان ونجران وعسير
 -خاص:

لقي طاق ُم مدرعة تابعة للعدو مرصعهم،
ج�راء تدمريها بقص�ف صاروخ�ي من قبل
الجي�ش واللجان الش�عبية ،أم�س األربعاء،
بمدينة الربوعة يف عسري ،بالتزامن مع قصف
ٍ
تجمع�ات لآللي�ات التابعة
مماثل اس�تهدف
للعدو بمح�اذاة املجمع الحكوم�ي بالربوعة
بعدد من الصواريخ.
ويف جيزان دكت القوة الصاروخية للجيش
واللج�ان الش�عبية بُرج مراقب�ة بالقرب من
موق�ع ملحم�ة باتج�اه الخوب�ة ،فيما طال
القص�ف موقع البحطيط يف الخوبة نفس�ها
بالتزامن اشتعال النريان من موقع الفريضة
العس�كري إث�ر اس�تهدافه بعدد م�ن قذائف
املدفعية ،حيث ش�وهدت س�يارات اإلسعاف
ته�رع إىل املوقع لنقل قتلى أو مصابني جراء
القصف.
ويف نج�ران دك�ت الق�وة املدفعية موقعي
عليب والعش العس�كريني بعددٍ من القذائف
املدفعي�ة بالتزام�ن م�ع قص�ف صاروخ�ي
اس�تهدف موقع الس�ديس وجبل حمر ،مما
أدَّى إىل هروب للجنود السعوديني باآلليات.
ُ
الجي�ش واللجان الش�عبية تدمري
واص�ل
وإح�راق دباب�ات ومدرع�ات الع�دو بش�كل

ووص�ل عددها إىل ثمان خلال يومني فقط،
وأكث�ر م�ن  20خالل األي�ام املاضي�ة ،وذلك
يف مختل�ف جبهات الح�دود فيما لقي طاقم
احدى الدبابات مرصعهم بنجران.
ففي نجران دمّ ر أبط�ال الجيش واللجان
الشعبية دبابة تابعة للعدو من طراز «ابرامز»
رشق موقع الرشفة العسكري بنجران ولقي
طاقمها من جنود العد مصارعهم ،وبحسب

مصدر عسكري ،استهدفت الدبابة بصاروخ
موجّ �ه ل�دى محاولته�ا االقرتاب م�ن موقع
الرشف�ة ولقي طاقهم�ا مصارعه�م ويصل
عددُهم بني اثنني إىل أربعة جنود.
وضمن عمليات الجيش واللجان الشعبية
يف نجران أمطرت قوة املدفعية موقعي العش
ونهوقة العس�كريني بعرشات القذائف ،فيما
تول�ت الق�وة الصاروخي�ة دك مرك�ز قيادة

الحاج�ز العس�كري بصلي�ات م�ن صواريخ
غراد.
كما تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية
من تدمري مصفحة عس�كرية وإحراق أربعة
أطق�م بقص�ف مدفع�ي اس�تهدف تجمع�ا ً
لقوات العدو غرب مدينة الربوعة بعسري بعد
أربع وعرشين س�اعة عىل تدمير أربع آليات
ومدرعة وطقمين يف ذات املوقع .فيما دكت

القب�ض على  20مرتزقاً من �أتباع ها�شم الأحمر يحملون �أ�سلحة �سعودية

إشتباكات عنيفة بين المرتزقة من مراد وعبيدة على
خلفية قرارات إخوانية ومطالب مالية بمحافظة مأرب
 -خاص:

ُ
خمس�ة عنارص م�ن املرتزقة مصارعه�م وأصيب
لق�ي
س�تة آخ�رون بمدين�ة م�أرب ،يف اش�تباكات على خلفية
احتجاج�ات للمطالبة بمس�تحقات مالية من الغ�زاة ثمنا ً
لخيانته�م وج� ّراء خالفات على تعيينات إخواني�ة قام بها
املدعو العرادة انتهت بس�يطرة مرتزق�ة من مراد عىل حمة
املصارية ،وأفادت املص�ادر أن مجاميع من املرتزقة طالبت
يف وقت سابق برصف رواتبها ومستحقاتها املالية ،ووُجهت
بالقمع من قبل مليش�يا اإلخوان ،كما أكد مصدر محيل من
محافظ�ة مأرب أن التعيينات األخيرة التي أجراها القيادي
اإلصالحي س�لطان الع�رادة والتي أقىص منه�ا أبناء قبيلة
م�راد تمام�اً ،باإلضافة إىل تجاه�ل دولة اإلمارات ملش�ايخ

قبيل�ة مراد وعدم إرشاكهم يف املش�اورات التي تجرى حاليا ً
يف اإلم�ارات بتوصية م�ن العرادة كانت س�ببا ً لزيادة التوتر
واندالع االشتباكات.
م�ن جانب آخ�ر تج�ددت املواجه�ات الليلية بمعس�كر
الحم�ة بمنطقة الفل�ج التابعة ملدينة مأرب بني املليش�يات
وأسفرت عن سقوط أربعة قتىل وعددٍ من الجرحى ،وال يزال
التوتر يسود املنطقة.
وش�ن طيران الع�دوان الس�عودي األمريكي غ�ارة عىل
موق�ع يتبع املرتزقة يف كوفل بمديرية رصواح أس�فرت عن
س�قوط قتىل وجرح�ى يف صف�وف املرتزقة وتدمير آليات
عس�كرية تابعة لهم ،ويأتي االس�تهداف املتك�رر للمرتزقة
يف ظ�ل تصاع�د الخالفات الداخلي�ة بني قيادات املليش�يات
املسلحة عىل توزيع املستحقات املالية.
ُ
اإلمارات عن مرصع أحد جنودها
من جانب آخ�ر أعلنت

متأثرا ً بإصابته يف عملية صافر النوعية التي استهدف فيها
الجيش اليمني واللجان الش�عبية معس�كرا ً للغزاة يف صافر
أسفر عن مرصع ما يزيد عن  60جنديا ً إماراتياً.
هذا وقد شن طريان العدوان السعودي الغاشم يوم أمس
أكث�ر من  20غار ًة على مديرية رصواح بمأرب اس�تهدفت
من�از َل املواطنين بمنطقة العطفين برصواح ،م�ا أدَّى إىل
تدمري منزلني وترضر عدد من املنازل.
كم�ا اس�تهدف الطريان املع�ادي مناط�ق الحقيل وجبل
هيالن والخط العام برصواح.
هذا وقد تم ّكن أبطا ُل الجيش واللجان الشعبية من إلقاء
القبض عىل  20من املرتزقة التابعني للخائن هاش�م األحمر
وه�م يف طريقهم من م�أرب إىل الجوف وبحوزتهم أس�لحة
سعودية.

�ضبط خمازن �أ�سلحة يف �أرحب واحلديدة وتفكيك عبوة نا�سفة يف ع�صر و�إف�شال عمليات ت�سلل
ملرتزقة العدوان يف �إب وبني �ضبيان و�ضبط  240كيلو من احل�شي�ش يف باقم

إنجازات أمنية نوعية في مختلف محافظات
الجمهورية تكسر ظهر العدوان ومرتزقته
 -خاص:

تم ّكن�ت األجه�ز ُة األمني�ة واللج�ان
الش�عبية ،ي�وم أمس األربع�اء ،من ضبط
مخزن أسلحة خفيفة ومتوسطة يف منزل
أح�د املواطنين يف قري�ة رشاع بمديري�ة
أرحب.
وداهمت الوحدات املختصة هذا املخزن
بع�د عملية رصد وتحَ ــ� ٍّر دقيقة من قبل
األجهزة بالتعاون مع املواطنني الرشفاء..
وال�ذي ب�دوره يؤك� ُد يقظة رج�ال األمن
واللجان الش�عبية وإفشالهم املستمر لك ّل
املخططات التي يحيكها أعداء الوطن.
ُ
األمني�ة واللجان
كما نجَ ح�ت األجهز ُة
الشعبية ،الثالثاء املايض ،من تفكيك عبوة
ناس�فة زرعها مجهولون بدراجة نارية يف

منطقة عرص بالعاصمة صنعاء.
وأوض�ح مص�در أمن�ي أن األجه�زة
األمنية واللجان الش�عبية اكتش�فوا عبوة
ناس�فة ُزرعت يف دراج�ة نارية يف منطقة
عصر ..الفتا ً إىل ان�ه تم اس�تدعا ُء خرباء
املتفج�رات لتفكيكه�ا ويج�ري حالي�ا ً
التحقي�ق يف القضي�ة ملعرف�ة م�ن يق�ف
وراء العملية لضبطهم وتقديمهم للعدالة
لينالوا جزاءهم الرادع.
يف الحدي�دة تمكن�ت األجه�زة األمني�ة
واللجان الشعبية من ضبط مخزن أسلحة
متنوعة تابع ملرتزقة العدوان.
َ
عملية الضبط
وأوضح مصدر أمني أن
جاءت بعد التحقيقات م�ع إحدى الخاليا
اإلرهابي�ة املرتبط�ة بالع�دوان يف الحديدة
والت�ي ق�ادت األجه�زة األمني�ة واللجان
الش�عبية إىل املخ�زن ال�ذي يحت�وي على

كميات من األسلحة الرشاشة وقذائف اآلر
بي ج�ي وصفائح ذخيرة ومدافع هاون
وقناب�ل يدوية وألغ�ام أرضي�ة وصواعق
وغريها.
وأش�ار املص�در إىل أن نتائ�ج التحقيق
بيّن�ت أن الخلية كانت تقو ُم باالعتداء عىل
الدوريات واملق�رات األمنية والحكومية يف
الحدي�دة ،بهدف إقالق األمن واالس�تقرار
والسكينة العامة يف املجتمع.
وتمكن�ت وح�دات أمني�ة متخصص�ة
من ضبط عن�ارص تابعة ملرتزقة التحالف
الس�عودي يف منطق�ة بن�ي ضبي�ان بع�د
محاولتها إثارة األوضاع وإقالق الس�كنية
العامة يف املنطقة.
وأكدت املصادر أن عنارصَ من مرتزقة
العدوان السعودي استحدثت نقطة تق ّ
طع
على الطريق العام يف جبل مالوي بمنطقة

بني ضبيان.
وأش�ارت املص�ادر األمني�ة أن وحدات
متخصص�ة أمني�ة تحرك�ت على الف�ور
وقامت باتخاذ االجراءات الالزمة.
ويف بمحافظ�ة إب حاول�ت ي�وم أمس
مجامي ُع م�ن مرتزقة العدوان الس�عودي
األمريكي التس�لل إىل منطقة بني ش�بيب
والتمرك�ز يف جب�ل «ظه�رة ع�دن» ،إال أن
أبن�اء املنطقة بفضل الل�ه وبالتعاون مع
وح�دات م�ن الجي�ش واللجان الش�عبية
اش�تبكوا معه�م ومنعوه�م م�ن دخ�ول
املنطقة وأوقعوا فيهم  15قتيالً وأكثر من
 30جريحا ً والذ البقية بالفرار.
كم�ا تمكنت األجه�زة األمنية واللجان
الش�عبية من ضب�ط  ٢٤٠كيلو حش�يش
بمديرية باق�م الحدودية كانت يف طريقها
إىل السعودية.

الق�وة الصاروخي�ة واملدفعية تجمع�ا ً للعدو
بمحاذاة موقع الخورمة العسكري.
ويف جي�زان تصاعدت أعم�دة الدخان من
نقط�ة تجم�ع لق�وات وآليات الع�دو جنوب
موق�ع الش�بكة ج�راء تعرضه�م لقص�ف
صاروخ�ي ومدفع�ي أدّى إىل تدمير آليتين،
فيما يؤكد مصدر عس�كري وق�وع إصابات
يف صف�وف الع�دو ،مشيرا ً إىل أن س�يارات
اإلس�عاف التابع�ة للعدو هرع�ت إىل النقطة
التي تم استهدافها.
واس�تمرارا ً الس�تهداف تجمع�ات الع�دو
د ّكت الق�وة الصاروخي�ة واملدفعية بالجيش
واللجان الش�عبية ق�وة تابعة للع�دو جنوب
مدينة الخوب�ة بالتزامن م�ع قصف مدفعي
وصاروخي استهدف مواقع الفريضة وعثلة
الواق�ع خلف منطقة الس�ودة بالخوبة ،كما
ط�ال القص�ف الصاروخ�ي موقعين (خلف
املعن�ق) واملس�تحدث العس�كريني بعدد من
صواريخ غراد املطورة.
وبحس�ب املعلوم�ات العس�كرية يك�ون
أبط�ال الجيش واللجان الش�عبية قد تمكنوا
خلال ال�ـ 48س�اعة املاضي�ة م�ن تدمير
وإح�راق  16آلية بينها مصفح�ات ودبابات
وأطق�م عس�كرية يف مواق�ع الع�دو بنجران
وجيزان وعسري.

يف عملية ا�ستباقية للجي�ش واللجان ال�شعبية بالبي�ضاء
إستعادة وتأمين عدد من مواقع
مرتزقة العدوان في ذي ناعم
 خاص:تمكن أبطا ُل الجيش واللجان الش�عبية م�ن تأمني عدد من املواقع التي
كان يتمركز فيها مرتزقة العدوان يف منطقة ذي ناعم بالبيضاء.
َ
الجيش
وأوضح مصدر عس�كري بمحافظة البيضاء لصدى املسيرة أن
واللجان الش�عبية نفذوا عملية عسكرية لتطهري عدد من املواقع التي كان
يتمرك�ز فيها مرتزقة العدوان الس�عودي يف منطقة ذي ناعم ،وتمكنوا من
تأمني تلك املواقع ودحر املرتزقة منها وكبّدوهم خس�ائ َ يف األرواح والعتاد،
واس�تعادوا عتادا ً وأس�لحة كان املرتزقة اس�تولوا عليها من املعسكرات يف
فرتات سابقة.
َ
طريان العدوان السعودي شن سلسلة من الغارات
وأش�ار املصدر إىل أن
على املواق�ع التي تم تأمينها به�دف إنقاذ املرتزقة لك�ن دون جدوى ،كما
ٍ
غارات عىل منطقة آل دبش يف مديرية ناطع بالبيضاء
شن الطريان املعادي
أسفرت عن سقوط ضحايا.
وثمّ �ن املصدر تعاون أبناء املنطقة الرشف�اء مع أبطال الجيش واللجان
الشعبية يف دحر املرتزقة وتأمني مناطقهم وتطهريها من مرتزقة العدوان.

اجلرحى يتهمون مرتزقة الإ�صالح بالعن�صرية واخليانة
مصرع  18مرتزقًا وجرح العشرات بغارة
جوية استهدفت موقعًا لهم بشبوة
 خاص:لق�ي  18جنوبيا ً مصارعَ هم ،وأصيب العرشات مم�ن كان يتم إعدادُهم
كمرتزقة للقتال يف صفوف قوات الغزو يف تعز ،وذلك بغارة جوية استهدفت
موقعا ً لهم بمحافظة شبوة.
وتضاربت األنباء حول الحادثة ،حيث تقول وس�ائل إعالمية جنوبية إن
الغارة نفذتها طائرة تابعة لدول العدوان وأخرى تقول إنها جاءت بواسطة
طائ�رة أمريكية بدون طيار ،غير أن جمي َع األطراف املعنية لم يصدر عنها
ُ
اس�تهدافهم فالتزمت الصمت
أي توضي�ح ،أما قيادات املس�لحني الذين تم
واكتفت الوسائل اإلعالمية التابعة ملرتزقة العدوان بالكشف عن الحادثة.
وعلى وقع الهج�وم اإلماراتي على حزب اإلصلاح واتهام�ه بالتخاذُل
وخيان�ة ق�وات االحتلال بتع�ز نقل�ت وس�ائل إعالمي�ة ع�ن جرح�ى يف
مستش�فيات ع�دن م�ن املرتزق�ة الذين جيء به�م من الجن�وب للقتال يف
جبه�ات تع�ز ،حيث وجهوا اتهام�ات لنظرائهم يف تعز حول م�ا دار يف تلك
املعارك التي أدَّت ملقتل وجرح املئات منهم.
َ
مرتزقة
ومن بين تلك االتهامات التي وجّ هها أولئك الجرحى بقولهم إن
العدوان من حزب اإلصالح أش�اروا لهم عىل طريق ترابي وأكدوا لهم خلوَّه
َ
الحقيقة كانت عكس ذلك ،بحسب قولهم ،حيث لقي عدد
من األلغام ولكن
منهم مصارعهم وجرح عدد كبري جراء لغم أريض ،حسب زعمهم.
ٍ
اتهام�ات متع�ددة ملرتزقة ح�زب اإلصالح
كم�ا وجّ �ه أولئك الجرح�ى
كالخيانة واالستهتار بأرواحهم واالمتناع عن إسعاف جرحاهم ،باإلضافة
ً
ً
عنرصية ،حسب تعبريهم.
معاملة
إىل تلقيهم
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أبطال الجيش واللجان يواصلون التنكيل بالمرتزقة في جبهات القتال بتعز
تدمير  5دبابات أبرامز و 2مدرعات إماراتية ومصرع  20مرتزق ًا و 8إماراتيين في الشريجة
والسيطرة على معسكر للمرتزقة في رأس نجد قسيم وموقع في الكسارة
استهداف بارجة حربية خامسة تابعة للعدو وتدميرها بالكامل قبالة سواحل المخاء مع
ثالثة زوارق حربية مرافقة لها
مقتل الكثير من قيادات المرتزقة وسط المدينة وأثناء تصدي الجيش واللجان لزحف المرتزقة
في منطقة ذوباب على معسكر العمري
 خاص:ّ
حق�ق أبط�ا ُل الجبه�ة الوطني�ة ملقاوم�ة
الع�دوان ومرتزقته ،بمس�اندة ق�وات الجيش
واللج�ان الش�عبية يف محافظ�ة تع�ز ،خلال
ً
ٍ
عظيمة يف مختلف
انتصارات
اليومني املاضيني،
جبهات املحافظة.
ُ
صوت
يف الجبه�ة الداخلي�ة للمدين�ة خفت
املرت�زق حم�ود املخلايف والرشاج�ي وص�ادق
رسحان ،وهم مجرد الفت�ات للعدوان يقتتلون
فيما بينهم ،وبزغ اس�م أبو العباس وجماعاته
لتكفريية؛ بس�بب تحويل اإلمارات والسعودية
دعمه�ا إليه�م خش�ية\ً م�ن تقوي�ة ح�زب
اإلصالح.
وَيف هذه الجبهة التي تنحرص وس�ط املدينة
يف حواري مع�دودة ،تعيش عصاب�ات املرتزقة
املختلفة حالة ضعف ووه�ن مع تصاعد لقوة
الجي�ش واللج�ان الذي�ن أصبح�وا ا ُملبادرين يف
الهج�وم وخاص�ة يف منطق�ة الش�مايس التي
تط�ل على مستش�فى الث�ورة الع�ام بموقعه
االستراتيجي الذي يُطل عىل ج�زء من املدينة،
أو يف تب�ة الوكيل وعصيفرة وكالبة القريبة من
أحد معاقل ا ُملرتزقة الذي يتحصن به املخاليف يف
منطقة الروضة.
وخلال اليومين األخريين س�قط عدد من
مرتزق�ة الع�دوان يف قص�ف للجي�ش واللجان
الش�عبية عىل تجمع له�م يف تب�ة الوكيل وتبة
الشمايس وسط املدينة.
ولقي عد ٌد م�ن قيادات املرتزق�ة والعنارص
التكفريي�ة يف مناطق مختلفة م�ن مدينة تعز
مصارعه�م برص�اص أبط�ال ق�وات الجي�ش
واللج�ان الش�عبية ،ومن بني ه�ؤالء القيادات
املرتزق�ة مراد س�يف املليكي القي�ادي إخواني
وامل�درب يف جامعة اإليمان من أكث�ر القيادات
اس�تقطابا ً للشباب ،حيث ُقتل يف جبهة ثعبات،
كما قتل نبيل الشيباني شقيق نارص الشيباني
القي�ادي يف كتائ�ب أب�و العباس الداعش�ية يف
الحص�ب .وأتبعهما مقتل ُك ّل م�ن أنور محمد
رشف الرشعبي نجل القيادي اإلصالحي محمد
رشف وإبراهي�م اإلدريس ومحم�د فؤاد يف تبة
الش�مايس ،كم�ا لق�ي تكفريي�ان مرصعيهما
خلال محاولتهما تفجري من�زل أحد املواطنني
بقري�ة باه�ر بمديري�ة ماوي�ة ،على خلفي�ة
رفض�ه للعدوان ،وأدى االنفج�ار إىل وقوع عدد
من اإلصابات بني س�كان املن�زل ،باإلضافة إىل
أرضار مادية يف املنزل جراء االنفجار.
ويف جبه�ة املِرساخ والتي تق�ع غرب مدينة
تعز ،وتعترب أحد املعسكرات املفتوحة للمرتزقة
وطري�ق إمداده�م ملعس�كراتهم يف مرشع�ة
وحدن�ان وصبر ،أو حت�ى لوص�ول السلاح
واآلليات إىل املدينة ،ومنها عربت اآلليات الثمان
إىل وس�ط مدينة تع�ز عرب االلتف�اف عىل جبل
صبر ووصل�ت إىل القي�ادي التكفيري العدو
أب�و العب�اس ،وبتطهير جبهة املسراخ ونجد
ُقس�يم يكون أبط�ال الجبهة الوطني�ة وقوات
الجي�ش واللج�ان الش�عبية قد قطع�وا طريق
إمداد املرتزقة يف صرب وحدنان ووس�ط املدينة،
واس�تمرارا ً لهذه االنتص�ارات يف جبهة املرساخ
نجد ُقسيم حقق أبطال الجبهة الوطنية وقوات
الجي�ش واللج�ان انتصارا ً آخر مس�اء الثالثاء
بالس�يطرة عىل معس�كر املرتزقة يف رأس نجد
قسيم ،والسيطرة عىل موقع الكسارة.
وأف�اد مصدر عس�كري أن أبط�ال الجيش

واللجان الش�عبية اس�تهدفوا مخازن أس�لحة
تابعة للمرتزقة خلف موقع الكسارة باملدفعية،
وأن النريان اشتعلت فيها.
أم�ا يف جبه�ة رُّ
الشيجة ،ك�رش والتي تقع
جن�وب مدين�ة تع�ز وتُعد م�ن أه�م الجبهات
الت�ي يُحاول منه�ا املرتزق�ة ُ
والغ�زاة الدخول
إىل املحافظ�ة ،يف ه�ذه الجبه�ة أُوقدت محارق
لدباب�ات وآلي�ات الع�دو عىل مدى أس�بوعني،
حي�ث يخرس العدو فيها ما بني دبابتني وآليتني
ُك ّل ي�وم ،مح�اوال ً الدخول على ا ُملحافظة دون
ج�دوى ،بصمود أبط�ال الجبه�ة الوطنية من
أه�ايل الراه�دة م�ع ق�وات الجي�ش واللج�ان
الش�عبية الت�ي تُس�يطر حالي�ا ً على التب�اب
االسرتاتيجية املحيطة بالطريق العام.

س�ياق متص�ل تمك�ن أبط�ال الجيش
ويف
ٍ
واللج�ان الش�عبية ظهر أم�س -األربعاء -من
اس�تدراج مجامي�ع م�ن مرتزقة الع�دوان إىل
س�وق الرشيج�ة ونصبوا لهم كمين�ا ً محكماً،
دم�روا في�ه  3مدرعات ،وال ت�زال أكثر من 20
ً
جث�ة ملق�اة يف الس�وق حت�ى لحظ�ة وصول
الخرب.
ويف اليومين املاضيين قام رج�ا ُل الجبهة
الوطني�ة وق�وات الجي�ش واللجان الش�عبية،
بتطهير عدد م�ن املواق�ع والتب�اب التي كان
املرتزق�ة يتمرك�زون فيه�ا ،كما أف�اد مصدر
عس�كري لــ»جبه�ة تع�ز اإلعالمي�ة» ب�أن
اإلم�ارات قام�ت بس�حب جنودها م�ن جبهة
الرشيج�ة بعد مصرع  8منهم ،وتق�دم كبري

لرجال الجبهة الوطنية وقوات الجيش واللجان
الشعبية.
ج�اء ذل�ك وس�ط اتهام�ات اإلعالميين
الجنوبيين أله�ايل تع�ز بخذالنه�م واتهامات
أخ�رى إماراتي�ة لعن�ارص ح�زب اإلصلاح
بالتو ُّرط يف قتلهم من الخلف ،حيث أن املرتزقة
الس�لفيني من أبن�اء الجنوب كان�وا يف املقدمة
حس�ب املخط�ط يليه�م جن�و ُد اإلم�ارات ويف
الخلف عنارص حزب اإلصالح.
ه�ذا وأك�د مص�در عس�كري لجبه�ة تعز
اإلعالمي�ة أن حصيلة ما تم تدمريه يف الرشيجة
كرش يوم الثالثاء من أس�لحة الغزاة واملرتزقة
 7آلي�ات منه�ا  5دباب�ات أبرام�ز وَ 2مدرع�ة
إماراتي�ة .كم�ا أك�د وص�ول  5جث�ث لجن�ود

إماراتيني وقيادي ميداني من املرتزقة إىل قاعدة
العند.
ويف جبه�ة الوازعي�ة والتي تق� ُع يف الجنوب
الغرب�ي للمحافظة وهي مث�ل جبهة الشرُ يجة
مُتصل�ة مع حدود لحج ،ومِن ش�عابها يُحاول
ا ُملرتزق�ة الدخ�ول إىل محافظة تع�ز ،ويالقون
َ
ضع�ف م�ا يتلقونه م�ن محارق ك�رش ،ففي
هذه الجبهة حتى ي�وم أمس األربعاء ،احرتقت
أكثر من  20آلية للع�دو ما بني دبابة ومدرعه،
كم�ا أن الع�دد األكرب م�ن قتىل ا ُملرتزق�ة الذين
تضج ِبهم مشايف عدن ولحج قادمون من هذه
الجبهة التي يُس ّ
طر أبطال الجبهة الوطنية من
أهايل األحيوق مع قوات الجيش واللجان أعظم
صور الصمود واملقاومة.
ويف جدي�د ه�ذه الجبه�ة ت�م يف األم�س
إعط�ابُ مدرعتين و 4أطقم تابع�ة للمرتزقة،
يف اس�تهداف القوة الصاروخي�ة تجمعا ً آلليات
الغ�زاة واملرتزقة ،حاول�وا التق�دم ،األمر الذي
جعل املرتزقة يرتاجعون ويهربون.
أمَّ �ا يف الجبه�ة الس�احلية املخ�اء وذوباب
وب�اب املندب من الجبهات الت�ي يُر ّكز العدوان
عليه�ا منذ بدايات عمليات�ه اإلجرامية بقصف
األع�راس واملدين�ة الس�كنية لعم�ال املخ�اء،
ومؤخ�را ً يس�تهدف ُك ّل يشء ح�ي يف الس�احل
حت�ى يَف�رغ م�ن الوج�ود اإلنس�اني ويكون
ً
ً
مفتوحة للطيران والبوارج
منطق�ة
الس�احل
تمهيدا ً إلنزال بحري.
ومؤخرا ً شنّت بوارج العدوان قصفا ً مكثفا ً
ملن�ازل الصيادين وموان�ئ االن�زال يف الخوخة
ولقواربهم يف البحر.
ويف جدي�د االنتص�ارات لق�وات الجي�ش
واللجان يف ه�ذه الجبهة قامت وحدة اإلس�ناد
الصاروخ�ي باس�تهداف بارجة حربي�ة تابعة
للع�دو بص�اروخ موج�ه وتدمريه�ا بالكامل،
ُقبالة سواحل املخاء ،باإلضافة إىل ثالثة زوارق
حربية مرافقة لها.
وتعتبر ه�ذه البارج�ة الخامس�ة لتحالف
العدوان السعودي األمريكي التي تُحرقها قوات
الجيش واللجان الشعبية.
هذا وقام أبطا ُل الجيش واللجان الش�عبية
يوم أم�س _األربعاء_ بتدمير مدرعات وآليتني
عسكريتني ،وسقط عرشات ا ُملرتزقة أثناء ص ّد
زح�ف ملرتزقة الع�دوان يف منطقة ذو باب عىل
مُعسكر العمري.
كم�ا تم اس�تهداف تجم�ع للمرتزقة يف تبة
الخ�زان بالعم�ري ،أدى إىل إح�راق آلية مدرعة
وسقط عدد من املرتزقة بني قتيل وجريح.
وأف�اد مص�در عس�كري لـ»جبه�ة تع�ز
اإلعالمي�ة «أن م�ن بين املرتزق�ة الذي�ن لقوا
مرصعهم يوم أمس األربعاء يف محيط معسكر
العم�ري بمديري�ة ذو ب�اب القي�ادي الداعيش
املدعو عز الدين الصبيحي أمري إمارة دار س�عد
بوالية عدن حس�ب التصني�ف الخاص لتنظيم
داعش.
وعىل صعي�د متصل أفادت مص�اد ُر محلية
أن الجرحى من أبناء محافظة تعز يُعانون من
اإلهمال يف مستش�فيات ع�دن ،وأن الجنوبيني
َ
أولوية العالج يف مستشفيات عدن
اشرتطوا أن
والرتحيل للخارج تكو ُن ألبناء (الجنوب) يليهم
ا ُملرتزقة من أبناء تع�ز ،مما دفع بأبناء تعز إىل
تنفيذ وقف�ة احتجاجية أمام قرص املعاش�يق
ومطالبة هادي بحل ا ُملشكلة.
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اإلماراتيون يواصلون توبيخ اإلصالح :أنتم خونة ومتخاذلون وهمكم الوحيد هو السلطة وحكم اليمن
صمت مطبق لإلصالحيين واليدومي يبتهل إلى اهلل على «الفيس بوك»

هل انتهى شهر عسل عمالء حزب اإلصالح؟
 خاصش�ه ُر عس�ل العمالة يوش� ُك عىل النهاية،
هكذا لس�ا ُن ح�ال اإلمارات يف ه�ذه األيام ،يف
خضم هجمة ش�عواء تش�نها وس�ائل إعالم
إماراتية ومسئولون عىل حزب اإلصالح املؤيّد
للعدوان.
وعىل الرغم من أن حزبَ اإلصالح عمل ُك َّل
ً
خدمة للع�دوان وقوى اإلحتالل
ما يف وس�عه؛
ِ
اإلم�ارات ما
وخيان�ة لوطن�ه وش�عبه ،إال أن
زالت غريَ راضية ،وتطال�ب اإلصالحُ بانبطاح
أكرب والذهاب إىل محرقة تعز بكل ما يملك من
إمكانات وإال فإن هذه الهجمة لن تتوقف.
ّ
وش�ن وزي�ر الدول�ة للش�ئون الخارجي�ة
اإلمارات�ي أن�ور قرق�اش هجوم�ا ً عنيفا ً عىل
ح�زب اإلصلاح يف صفحت�ه عىل تويتر ،يوم
االثنني املايض ،مؤك�دا ً عىل تخاذل اإلصالح يف
العمالة وتقصريه يف خدمة املحتل ،متهما ً هذا
الحزبَ بخيانة حتى املحتل بعد خيانة الوطن،
وه�و ما يعترب أش� َّد إهانة يمك�ن أن يتلقاها
حزبٌ يف التأريخ.
ويأتي هجو ُم قرقاش عىل خلفية الهزيمة
املذلة التي تلقته�ا عنارصُ الغزو واإلحتالل يف
محافظ�ة تعز ،م�ا دفع باإلمارات إىل س�حب
قواته�ا بالكامل من جبهات كرش والرشيجة
بعد مقتل ثمانية من مرتزقة بالك ووتر الذين
يرت�دون الزي العس�كري اإلماراتي ويقاتلون
بالنياب�ة ع�ن الجي�ش اإلمارات�ي الغ�ازي يف
اليمن.
واتهم�ت وس�ائ ُل إعلام إماراتي�ة ح�زب
اإلصالح بقتلهم من الخلف يف خيانة أصبحت
معهودة من هذا الحزب.
ُ
كافة جبهات الغ�زاة بمحافظة
وتتقهق�ر
تع�ز يف ظل صمود أس�طوري للجيش اليمني
واللج�ان الش�عبية ،م�ا دفع مكون�ات الغزو
واملرتزق�ة لتب�ادُل االتهام�ات بينه�م البين
بالخيانة والتخاذل.
ٌ
ٌ
جنوبي�ة ش�اركت يف
مكون�ات
وكان�ت
املعارك مع الغزاة قد انسحبت يف وقت سابق،
متهمة دول الغزو وعنارص اإلصالح بالخيانة
والدفع بهم إىل وجه املدفع.
وأكد قرق�اش يف إحدى تغريداته عىل تويرت
«ل�وال تخاذل اإلصلاح /اإلخوان املس�لمون،
ل�كان التحري�ر اكتم�ل ،واألدل�ة وَالش�واهد
َ
عديدة.واصف�ا ً
موق�ف االصلاح بـ”التخاذل
املخ�زي” ،واته�م اإلصلاح ،ب�أن همهم هو
الس�لطة وَالحكم يف اليمن.معتربا ً تخاذلهم يف
ً
س�مة لتيار وصفة بـ”االنتهازي”
تحرير تعز
ً
وَتعوّد عىل املؤامرات.مؤكدا أن موقف اإلصالح
يف تعز “موثّق».
ً
إهان�ة يف املوض�وع ب�أن الهجمة
واألكث� ُر
تأت�ي من طرف واحد يف ظ�ل صمت إصالحي
مطب�ق ،حي�ث ل�م يج�رأ الح�زب بتوجيه رد
واحد على اإلمارات التي تتعم�د إذالَل الحزب
يف وس�ائلها اإلعالمي�ة املختلف�ة ويف أكثر من
مناس�بة ،حي�ث س�بق ملس�ؤولني إماراتيني
اتهام اإلصالح برسقة املس�اعدات اإلنس�انية
يف ع�دن ،كما عمل�ت اإلمارات على اإلطاحة
بالقيادي اإلخواني ناي�ف البكري من منصب
محافظ عدن الواقعة تحت االحتالل.
كما نشرت صحيفة الخلي�ج اإلماراتية يف
افتتاحيته�ا يوم  24من نوفمرب مقاال ً بعنوان
«اليمن..وتخ�اذل اإلصالح» ،وقالت الصحيفة
«لك�ن ه�ذه الجماع�ة – املقص�ود اإلخ�وان
 وكم�ا ه�ي عادتها ،وكم�ا يؤك�د تأريخهاُ
تمارس االنتهازية يف سلوكها ويف عالقاتها مع
اآلخري�ن ،وتتحينّ الف�رص لتحقيق أطماعها
وأهدافه�ا السياس�ية ب�أي ثم�ن حت�ى ولو
اقتىض األم ُر الغد َر بمن وثقوا بها وصدقوها..
وعندما تواجه الصد أو الفش�ل تلجأ إىل التآمر
ُ
تأريخها القريب
والعن�ف واإلرهاب..هذا ه�و
والبعيد الذي يش�هد عليه�ا يف ُك ِّل ديار العرب
التي توجد فيها».

كم�ا اتهم�ت الصحيف�ة اإلماراتي�ة حزب
اإلصلاح باإلرهاب حين قال�ت «وكانت لهم
عالقات مشبوهة بالجماعات اإلجرامية التي
وضعت يدها عىل بع�ض املناطق يف محافظة
َ
فرض رشوطهم يف املعارك
حرضموت ،وأرادوا

وخطوط سيرها ،ب�ل أرادوا أن يحصلوا عىل
الثمن مسبقا ً قبل إنجاز النرص الكامل».
ويف ال�رد الوحي�د ال�ذي ص�در ع�ن حزب
اإلصالح ،نرش الف�ا ُّر يف فنادق الرياض محمد
اليدوم�ي رئيس الهيئة العلي�ا لحزب اإلصالح

عىل صفحته يف الفيس بوك منش�ورا ً عرفانيا ً
يق�ول في�ه «س�بحان الله م�ن بي�ده مقاليد
باألمس
الس�ماوات واألرض..إن ربــ�ا ً كفاك
ِ
ْ
ً
ُ
َ
كـان َ
�يكفي َك يف غـ� ٍد ما يَ ُك�ون إذا ال
..س
م�ا
قلق».

نيويورك تايمز :اإلمارات أرسلت مئات المرتزقة
الكولومبيين للقتال في بالدنا بد ًال عن قواتها

 خاصُ
صحيف�ة «نيويورك
كش�فت
تايمز» األمريكية ،عن قيام دولة
اإلم�ارات ،رسا ً بإرس�ال مئ�ات
المرتزق�ة الكولومبيين للقتال يف
اليمن بدال ً عن قواتها.
وقال�ت الصحيف�ة ،يف تقرير
نرشت�ه ي�وم أم�س األربع�اء،
إن ه�ذه ُ
أول عملي�ة نشر له�ذا
الجي�ش األجنب�ي م�ن المرتزقة
وال�ذي قام�ت اإلم�ارات ببنائه
يف الصح�راء عىل مدى الس�نوات
الـ  5الماضية ،وفقا ً ألش�خاص
شاركوا سابقا ً يف هذا المرشوع.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن ذلك

الربنامج تولّ�ت إدارته اإلمارات
من قبَ�ل رشكة خاص�ة مرتبطة
بإيريك برينس ،مؤس�س رشكة
بلاك ووت�ر العالمي�ة ،لك�ن
األش�خاص الذين شاركوا يف هذا
المرشوع قالوا إن دورَهم انتهى
َ
الجيش
من�ذ ع�دة س�نوات ،وأن
اإلماراتي يديرُه منذ ذلك الحين.
َ
وص�ول
ورأت الصحيف�ة أن
 450جندي�ا ً من أمريكا الالتينية
 م�ن بينهم أيضا ً جنود من بنماوالسلفادور وتشييل – يساهم يف
زيادة الفوىض يف اليمن.
ونقل�ت الصحيفة عن ش�ون
مكفي�ت ،زمي�ل ب�ارز يف مجلس
األطليس ،قول�ه« :المرتزقة خيار
جذاب للدول الغني�ة التي ترغب

يف شن حرب ال يرغب مواطنوها
القتال فيها».
وقال�ت الصحيف�ة إن القوات
الكولومبي�ة الموج�ودة اآلن يف
اليم�ن ،ت�م انتقاؤه�ا م�ن لواء
مك�ون م�ن نح�و  1800جندي
أميركي التيني يتدربون يف قاعدة
ُ
إيقاظهم
عس�كرية إماراتية ،وتم
يف منتص�ف اللي�ل لنرشه�م يف
اليم�ن الش�هر المايض ،مش�يرة
إىل أن م�ن ترك�وا يف القاعدة يتم
تدريبه�م عىل اس�تخدام قاذفات
القنابل والمدرعات.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن
مس�ئولين إماراتيي�ن حرص�وا
على تجني�د ق�وات كولومبي�ة،
بش�كل خ�اص؛ ألنه�م يعتربون

الكولومبيي�ن أصحابَ خربة أكرب
يف حرب العصابات.
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك ،ذك�ر
تقري ٌر لألم�م المتحدة مؤخرا ً أن
نحو  400جندي إريرتي ربما تم
دمجهم مع الجنود اإلماراتيين يف
اليم�ن ،مما يعترب انته�اكا ً لقرار
األم�م المتحدة بتقييد األنش�طة
العسكرية اإلريرتية.
ولفتت الصحيفة إىل أن وجود
مرتزقة من أمري�كا الالتينية هو
رس رس�مي يف دول�ة اإلم�ارات،
ٌّ
تصرح علنا ً
وأن حكومته�ا ل�م
ّ
ً
مؤك�دة أن
بنرشه�م يف اليم�ن،
يوسف العتيبة السفير اإلماراتي
يف واش�نطن رف�ض التعليق عىل
هذا األمر.

ً
ً
مبطنة
رس�الة
ويب�دو أن يف هذا املنش�ور
يري�د اليدوم�ي إيصالها وهي تهدي�ده لدولة
اإلم�ارات بالعودة إىل «الله» بع�د أن ج ّرب ُك ّل
طرق العمال�ة والخيان�ة الوطني�ة واالرتزاق
ورغم ُك ّل هذا ترتد عليه وباال ً يف النهاية.
وأيّ�د ح�زب اإلصلاح يف بيان ص�ادر عنه
الع�دوان والحصار الغاش�م على اليمن إال أن
كثيرا ً م�ن فروع الح�زب وأح�راره ورشفائه
َ
رفضهم
رفضوا ه�ذا املوقف املخزي ،مؤكدين
ُ
بعض قيادات الحزب
املطلق للعدوان ،وف� ّرت
إىل عاصم�ة الع�دو الري�اض ليمارس�وا دو َر
َ
العدوان
األجري لدى ق�وى العدوان وس�اعدوا
يف كاف�ة مراحله عىل إراق�ة الدم اليمني وقتل
أطفال�ه ونس�ائه بالطائرات ومح�اصرَ ة ُك ّل
مكونات الش�عب من الدواء والغ�ذاء والنفط
عىل مدى ما يقرتب من تسعة أشهر.
كم�ا حش�د اإلصلاح أنص�اره ليكون�وا
ً
مرتزقة بيد العدو لقتال أبناء الش�عب اليمني
ومس�اعدة الغزاة عىل احتالل اليمن ،عىل أمل
أن يعود بهم املحتل إىل الس�لطة ولو عىل ظهر
دبابة أجنبية.
ُ
وتنته�جُ
اإلم�ارات موقف�ا ً معادي�ا ً م�ن
جماع�ة اإلخ�وان املس�لمني والت�ي تصن ّ ُ
�ف
جماعة إرهابية يف اللوائح اإلماراتية إال أن هذا
لم يمنع حزب اإلصالح من التزلف واالسرتزاق
من اإلمارات ،حيث بعث حزبُ اإلصالح تعازي
يف مقت�ل جن�ود الغزو اإلمارات�ي يف صافر ،يف
حين يتجاهل الحزب مئ�ات وآالف القتىل من
األبري�اء املدنيني الذين يس�قطون ُك ّل يوم إثر
غارات تحال�ف العدوان األمريكي الس�عودي
عىل اليمن.
وتعمد اإلمارات إىل دعم الجماعات السلفية
الجهادي�ة املتطرف�ة يف الجنوب وتع�ز للقتال
يف ظ�ل تهمي�ش واض�ح ل�دور مرتزقة حزب
اإلصالح وحرمانهم من «املدرعات اإلماراتية»
الت�ي توزع لكل من هبّ ودبّ  ،وتقول مصادر
ب�أن إيقاف الدع�م اإلماراتي لإلخ�وان يف تعز
جاء على خليفة تقاري�ر اس�تخباراتية رفع
به�ا القي�ادي يف التنظي�م الن�ارصي املدع�و
عبدالل�ه نعم�ان إىل اإلم�ارات يش�كك فيه�ا
بموقف اإلخ�وان ويفضح مش�اريع اإلخوان
ض�د اإلمارات والخليج يف فرتة ما بعد العدوان
ُ
ويع�رض التنظيم لخدمته�م مخلصاً ،ويذكر
فيه�ا أس�بابَ رف�ض اإلصلاح تفعي� َل م�ا
ً
مقاومة يف إقليم آزال وقتالهم يف تعز
يس�ميه
ً
ملصالحهم الخاصة بعي�دا عن أهداف تحالف
العدوان ا ُملتفق عليها ،وعن تخزينهم للسلاح
ال�ذي أرس�لت ُه الس�عودية وقتالهم بالسلاح
العادي املتوفر يف أس�واق اليمن ،هذا ويش�ه ُد
ً
منافس�ة ش�ديد ًة
اإلصالحي�ون والنارصيون
عىل اقتس�ام مال االرت�زاق واملناصب يف تعز،
وتفجّ �رت الخالف�ات بينهم ألول م�رة قبل 4
ش�هور حين طل�ب اإلصالحيون م�ن هادي
تعيني حمود س�عيد محافظا ً لتعز فلم يتمالك
النارصيون أنفس�هم وش�نوا هجمة إعالمية
وسياسية ضد اإلصالح.
ويُذكر أن اإلخوان كانوا قد أعاقوا مرشوع
شق طريق إىل صرب لتمركز اآلليات كان يعمل
عليه القيادي النارصي رش�اد الحكيمي الذي
عينّ نفس�ه قائم�ا ً بأعم�ال مدير أم�ن لتعز
والذي يلق�ى دعما ً كبيرا ً ِم�ن التكفريي أبي
ً
رعاي�ة خليجية
العب�اس ال�ذي بدوره يلق�ى
يف هذي�ن الش�هرين األخريي�ن ،فيم�ا تش�هد
ُ
ميليش�يات اإلصالح ضعفا ً ملحوظ�ا ً وإبعاد
عنارصها من الجبهات الساخنة ،واستثنائها
من اآللي�ات اإلماراتي�ة التي وصل�ت مؤخراً،
ا ُملراف�ق الختف�اء رموزه�ا كاملرت�زق حمود
املخلايف الذي لم يعد أحد يس�مع ب�ه لصالح
ظهور أبي العباس الطاغي عىل املشهد والذي
ً
جماعة تكفريية عىل غرار داعش س�بق
يقو ُد
ً
والي�ة إسلامية يف املناط�ق الت�ي
أن أعلن�ت
تسيطر عليها يف تعز
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�إعتربوا ا�ستهداف طريان العدوان لل�صيادين
ميثل ا�ستهدافاً حلياة املواطن اليمني
االتحاد السمكي والجمعيات السمكية
وهيئة المصائد يدينون استهداف
الصيادين بجزيرتي حنيش وزقر
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وقفة احتجاجية لإعالميي حجة للتنديد با�ستهداف العدوان للمن�ش�آت الإعالمية والثقافية باملحافظة

إستشهاد وإصابة أكثر من عشرين مدنيًا من أسرة واحدة في
قصف وحشي لطيران العدوان على منطقة عاهم بمحافظة حجة

 خاص:أدانت ﺍﻟﻬﻴﺌ ُﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ُﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ األحمر ﺍﺠﻟﺮائم املتكررة
ﺍﻟﺘﻲ داوم عل���ى ارتكابه���ا ﻃﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ األمريك���ي ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻪ
ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻤﻟﺪﻧﻴﻦﻴ ف���ي اجل���زر اليمني���ة والت���ي كان آخره���ا جرمية صيادي
جزيرة زقر وحنيش.
َ
اﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻃﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻟﻠﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻭقال���ت ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ بيان له���ا إن
ﻳﺠﻮﺑﻮﻥ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ ﺭﺯﻗﻬﻢ ،ﻤﻳﺜﻞ اﺳﺘﻬداف���اً ﺤﻟﻴﺎﺓ ﺍﻤﻟﻮﺍﻃﻦ اليمن���ي
الذي يس���عى إلى الكس���ب احلالل من خالل بحثه عن لقمة العيش في البحار
واجلبال والوديان.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻤﻜﻲ أضح���ى ف���ي اآلون���ة األخي���رة هدفاً
رئيسياً لطيران التحالف ،ملا لهذا القطاع من دور وﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ في مختلف مناطق اجلمهورية اليمنية.
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ جرائ���م االعت���داء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﻓﻲ اجل���زر اليمني���ة
ومراكز االنزال الس���مكي ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺠﻟﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﺠﻤﻟﺎﺯﺭ ﺍﻟﺸﻨﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ،ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻦﻴ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،
وهي مجازر تستهدف البنية التحتية للقطاع السمكي في البحر األحمر.
من جهته أدان االحتاد التعاوني الس���مكي واجلمعيات السمكية مبحافظة
احلدي���دة ،اجلرائ َم الهمجية الت���ي يتعرض لها الصيا ُدون ف���ي احملافظة ،من
قبل طيران التحالف بقيادة الس���عودية ،كان آخرها جرمية استهداف ٍ
عدد من
الصيادين في جزيرتي حنيش وزقر.
وق���ال بيان صادر عن االحت���اد واجلمعيات إن الصي���اد اليمني هو أمنوذ ٌج
لإلنس���ان اليمني الذي يتحدى اخملاطر واألهوال بحث���اً عن لقمة العيش ،وأن
تثني هذا الصياد عن االس���تمرار ف���ي البحث عن لقمة
طائ���رات الع���دوان لن َ
عيشة.
وأك���د البيان أن أبناء الشعب اليمني من ُك ّل الفئات يقفون صفاً واحداً ضد
ه���ذا العدوان الذي طال عدوانُه الهمجي في اس���تهداف أبن���اء الوطن من ُك ّل
يراع اإلنسان َ
ية في حربه الشعواء ضد أبناء هذا الوطن.
الفئات ولم ِ

�أكرث من  20غارة على مديرية �صرواح مب�أرب
إستشهاد  10مواطنين في قصف
طائرة بدون طيار لمنطقة شرق جبل
اللوذ بمحافظة الجوف

 خاص:َ
واص� َل طيرا ُن الع�دوان الس�عودي
األمريك�ي تحليق�ه املكثّ�ف فوق س�ماء
َّ
وش�ن عدة غ�ارات عىل
محافظ�ة حجة،
منازل املواطنني األبرياء واملنشآت العامة
والخاصة باملحافظة.
ويف هج�وم إجرامي وحيش عنيف أقدم
طريان العدوان عىل ارتكاب جريمة جديدة
تضاف إىل رصي�ده اإلجرامي ،حني قصف
من�زل املواطن نارص منصر الحاج بعدة
غارات أدّت إىل استشهاد وإصابة أكثر من
 20مواطنا ً من أرسة واحدة.
ومن بين األنقاض تم انتش�ا ُل أطفال
ونس�اء وبصعوبة بالغة ،وكان املواطنون
ي�رددون عب�ارات (ال إل�ه إال الل�ه محمد
رس�ول الله) وهم يف ذهول وصدمة لهول
ما حدث.
أهايل املنطق�ة أكدوا أن طريان العدوان
ش�ن أرب�ع غ�ارات متتالي�ة على املنزل،
مشيرين إىل أن عملية انتشال الجثث من
بني األنقاض اس�تمرت لس�اعات طويلة،
يف م�ا ت�م نق�ل املصابين إىل املستش�فى
وجراحهم بليغة.
وعبرّ املواطنون عن س�خطهم الشديد
تج�اه ما ج�رى ،مشيرين إىل أن ما حدث
ال ي�ريض الل�ه وال رس�وله ،وه�و عدوان
يتن�اىف م�ع ُك ّل القيم والع�ادات والتقاليد
اإلنسانية.
وتس�اءل هؤالء عن الذنب الذي ارتكبه
ه�ؤالء املدنيون ،حتى يت�م قصفهم بهذه
الوحش�ية الدنيئة ..حتى املوايش واألغنام

لم تسلم من هذه الهمجية.
وأم�ا َم ه�ذا الس�خط الكبير ،أك�د
املواطن�ون وأه�ايل املنطق�ة صموده�م
واستبس�الهم أم�ام آل�ة الحق�د الظاملة،
متوعدين آل س�عود وكل من تعاون معهم
بالث�أر واالنتق�ام ،ومشيرين إىل أن ُك ّل
مرت�زق وخائن وعميل يؤي�د هذه املجازر
والجرائم ال يمكن اإلفالت من العقاب.
ويف إط�ار االس�تهداف املمنه�ج ل�كل
مقوم�ات الحي�اة يف محافظ�ة حجة بما
فيها املنش�آت العامة ومؤسس�ة الدولة،
أصيب ثالثة مواطنني بإصابات بالغة يوم
الثالثاء املايض ج�راء قصف طريان العدو
السعودي األمريكي إذاعة حجة وَاملركزي
الثقايف واملكتبة املركزية للمحافظة.
وأدى القص�ف إىل تدمري مبنى اإلذاعية
كليا ً وبكل محتوياته.
إعالمي�ون اعتربوا مثل ه�ذه العمليات
الوحش�ية تجس�د م�دى الحق�د الدفين
الذي�ن يكن�ه نظام آل س�عود على اليمن
ِ
يكت�ف باس�تهداف
وش�عبه وال�ذي ل�م
التجمعات الس�كانية بل ويعمد إىل تدمري
البنى التحتية واس�تهدف وس�ائل اإلعالم
الحرة التي تفضح وحش�ية هذا النظام..
موضحين أن تلك األعمال اإلجرامية تؤكد
مدى افتقار هذا النظام ومن تحالف معه
ألبسط القيم اإلنسانية واألخالقية.
املرك�ز الثقايف باملحافظ�ة واملكون من
طابقين تح�ول إىل أطالل بفع�ل الغارات
الت�ي اس�تهدفته ،كم�ا دمر مبن�ى إذاعة
حج�ة املحلي�ة ،ومكت�ب الثقاف�ة واآلثار
واملتاح�ف والهيئة العام�ة للكتاب تحول

إىل ركام.
أه�ايل املحافظ�ة اعتبروا م�ا ح�دث
هدفه الحقيقي إرعاب الناس وتخويفهم
وإس�كات الصوت الثائر ع�ن تأدية الدور
الوطني والبطويل املس�اند ألبطال الجيش
واللجان الشعبية يف معركتهم األسطورية
ضد نظام آل سعود وتحالف العدوان.
الغ�ارة األوىل بدأت باس�تهداف اإلذاعة
والعاملين فيه�ا بصاروخين ،وبحس�ب
املواطنني فإن االذاعة ليس فيها معس�كر
أو تواج�د للمس�لحني وإنما هي منش�أة
مدني�ة ،متس�ائلني م�ا الس�بب وراء هذا
الهجوم الجنوني والقصف العنيف.
وأكدوا أنهم وبهذه الوحش�ية يريدون
إس�كات ص�وت الح�ق ،لكن هيه�ات أن
ينال�وا مراده�م طامل�ا الش�عب صاب�ر
ومتعاون ومتكاتف.
ونظ�م إعالمي�و ومثقف�و محافظ�ة
حج�ة ،ي�وم أم�س األربع�اء ،وقف�ة
احتجاجي�ة؛ تندي�دا ً بم�ا قام ب�ه طريان
العدوان الس�عودي الغاشم من استهداف
للمنش�آت اإلعالمية والثقافية واألثرية يف
املحافظ�ة .واعترب املش�اركون يف الوقفة
تدمري طريان العدو الس�عودي ملبنى اذاعة
حج�ة ومكت�ب الثقاف�ة واملكتب�ة العامة
ومكتب اآلثار ،اعتدا ًء عىل الثقافة والرتاث
التأريخي واإلنساني ،واس�تهدافا ً للكلمة
الح�رة والصادق�ة ،ومحاول�ة لتكمي�م
األفواه ،والحد من حق التعبري التي كفلتها
ُك ّل الرشائ�ع الدينية والقوانني اإلنس�انية
والدولية.
وطالبت الوقفة التي شارك فيها رئيس

اللجن�ة الثورية باملحافظ�ة هالل الصويف
وعدد م�ن قي�ادات املحافظ�ة ،املنظمات
الدولي�ة املعني�ة ،بالتضام�ن م�ع أبن�اء
الش�عب اليمني الذي يتعرض لحرب إبادة
ويتعرض تأريخه وحضارته للتدمري ،عىل
اعتب�ار أن ما يمتلكه الش�عب اليمني من
حض�ارة تأريخية وأثرية ه�ي ملك للعالم
بأرسه وليست للمجتمع اليمني فحسب.
ودع�ت الوقفة األم�م املتحدة ومجلس
األم�ن ال�دويل العمل على وق�ف العدوان
ومحاسبة مرتكبيه.
كم�ا أدان اتح�ا ُد اإلعالميين اليمنيني،
اس�تهداف العدوان إلذاعة حج�ة ،معتربا ً
يف بي�ان ص�ادر عن�ه تم�ادي الع�دوان
واس�تمراره يف التنكي�ل بالش�عب اليمني
وتدمري بُنيت�ه التحتية يهدف إىل إس�كات
األصوات الحرة املناهضة لجرائمه.
تثني
وقال االتح�اد إن هذه الجرائم لن
َ
اإلعالميين الوطنيين ع�ن دع�م صم�ود
الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية
يف معرك�ة الحرية والكرامة واالس�تقالل،
مؤك�دا ً أن الح�ربَ اإلعالمي�ة التضليلي�ة
املتواصلة من قبل تحالف العدوان املسنود
أمريكي�ا ً وإرسائيلي�ا ً لم تنج�ح يف الحظر
َ
حقائق ما يح�دث باليمن،
والتعتيم على
ويف مختل�ف الجبه�ات ،وبال�ذات جبه�ة
الحدود مع العدو السعودي.
وأش�اد البي�ا ُن بال�دور الوطن�ي الذي
لعبت�ه إذاعة حجّ �ة والعامل�ون فيها من
إعالميين وفنيين يف التص�دّي للع�دوان
وكش�ف جرائمه الالإنس�انية ،والتي كان
ملحافظة حجة النصيبُ األكرب منها.

�سل�سلة غارات متوا�صلة على مديريات حمافظتي �صنعاء وتعز
 خاص:َ
واص� َل طيرا ُن الع�دوان الس�عودي األمريك�ي وطائرات�ه ب�دون طيار،
َ
استهداف املواطنني يف محافظتَي مأرب والجوف.
واستش�هد  10مواطنني م�ن أرسة واحدة ،يوم االثنين املايض ،إثر غارة
لطائرة بدون طيار أمريكية اس�تهدفت مواطنني رشق جبل اللوذ بمحافظة
الجوف.
ويف س�ياق االس�تهداف املتواصل ملحافظة مأرب ،قصف طريان العدوان
الس�عودي األمريك�ي خالل اليومين املاضيني عددا ً من املناط�ق واملديريات
باملحافظة.
وش�ن طريان العدوان الس�عودي األمريكي الغاشم ،يوم الثالثاء املايض،
أكثر من  20غارة عىل مديرية رصواح بمأرب ،مس�تهدفا ً املواطنني بمنطقة
العطفني ،مَ ـا أَدَّى إىل تدمري منزلني وترضر عدد من املنازل.
كما اس�تهدف طريان العدوان مناطق الحقيل وجبل هيالن والخط العام
باملديرية.
ونف�ذ طريان العدوان الس�عودي األمريكي ،يوم االثنني املايض ،سلس�لة
غارات عىل مناطق متفرقة باملحافظة.
واس�تهدفت إحدى الغارات مس�جدا ً بمفرق الجوف بمديرية مجزر ،مَ ـا
أَدَّى إىل ترضره وترضر املحال التجارية املجاورة له.
كما ش�ن طيران العدوان خمس غ�ارات عىل مناطق املش�جح والحقيل
بمديرية رصواح.

إستشهاد  5مواطنين في قصف محل مواد
غذائية في منطقة مران بمحافظة صعدة
 -خاص:

واص�ل طيرا ُن الع�دوان الس�عودي
َ
قصف�ه الج�وي
األمريك�ي الغاش�م
والصاروخ�ي املكثّف عىل عدد من مديريات
محافظات صنعاء وصعدة وتعز.
َ
مناطق
واس�تهدف العدوان ،يوم أمس،
القم�ع واملخ�روق وامللي�ل بمديري�ة كتاف
بثم�ان غ�ارات ،محدث�ا ً دم�ارا ً كبيرا ً يف
ممتلكات املواطنني العامة والخاصة.
كم�ا قص�ف طيران الع�دوان منطقة
الغ�ور بمديرية غمر بثلاث غارات ،إضافة
إىل غارتين على منطقتَي الص�وح والفرع
بمديري�ة كت�اف وغارتين على منطق�ة
محديدة بمديرية باقم.
واستشهد خمسة مواطنني بينهم طفل
جراء اس�تهداف طريان العدوان الس�عودي

محل مواد غذائية بمنطق�ة مران بمديرية
حي�دان بمحافظ�ة صع�دة ي�وم االثنين
امل�ايض .وأدى القص�ف إىل تدمير املح�ل
بالكام�ل وإتلاف محتويات�ه ،إضاف�ة إىل
ترضر عددٍ من املنازل املجاورة.
كم�ا دمّ ر طريان الع�دوان منزل مواطن
بمنطقة أرشاف بم�ران ،مَ ـا أَدَّى إىل إصابة
مواطن وتدمري املنزل بالكامل.
وع�اود طيرا ُن الع�دوان الس�عودي
األمريكي الغاش�م يوم االثنني املايض ش�ن
غاراته الوحش�ية على العديد م�ن املواقع
واألحي�اء املدنية يف محافظة تعز أس�فرت
عن ضحايا مدنيين وتدمري منازل ومرافق
حكومية.
واستهدف طريان العدوان جرس الهاميل
الراب�ط بين محافظت�ي تع�ز والحدي�دة،
بطريق�ة همجي�ة عدوانية أثارت اس�تيا َء
الكثري من املواطنني.

واستهدف طريان العدوان بغارتني مبنى
جامع�ة تعز يف منطقة حبيل س�لمان ،مَ ـا
أَدَّى إىل أرضار يف بع�ض املراف�ق التابع�ة
للجامع�ة ،كما اس�تهدفت بغارتين مدينة
الن�ور يف منطق�ة الحص�ب وغارتين على
منطقة الرشف بمديرية صالة.
َّ
وش�ن طريا ُن العدوان غار ًة عىل مديرية
املرساخ ،مس�تهدفا ً منز َل املواطن عبد الويل
الجابري ،مَ ـا أَدَّى إىل تدمريه ،كما استهدف
بسلس�لة غارات مناطق الجن�د والرشيجة
والراه�دة ،فضلاً ع�ن اس�تهداف مناطق
متفرق�ة يف منطق�ة ذب�اب بعشر غارات
جوية.
ويف محافظ�ة صنع�اء ش�ن طيران
العدوان الس�عودي الغاش�م ،ي�وم الثالثاء
امل�ايض ،غ�ارة جوي�ة على منطق�ة عمد
بمديرية س�نحان بمحافظه صنع�اء ،مَ ـا
أَدَّى اىل ح�دوث أرضار كبيرة يف األرايض

الزراعية.
وج�دّد طيران الع�دوان الس�عودي
األمريك�ي غارات�ه ،ي�وم االثنين امل�ايض،
على مديري�ة هم�دان بمحافظ�ه صنعاء،
مس�تهدفا ً منطقه الغوش بضلاع همدان
بغارة ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل أرضار كبرية يف األرايض
الزراعية واملنازل.
ويف مديري�ة خ�والن الطي�ال بمحافظة
صنع�اء واصل طيران العدوان الس�عودي
َ
قصف�ه لع�دد م�ن املناط�ق،
األمريك�ي
مس�تهدفا ً األحي�ا َء الس�كنية وامل�زارع
واملعسكرات.
وقص�ف طيرا ُن الع�دو من�زل أح�د
املواطنين يف منطق�ة الن�اع بمديري�ة بني
ضبيان ،نت�ج عنها تدمريُ املن�زل بالكامل،
كما اس�تهدفت إحدى الغارات أحد الوديان
يف املنطق�ة بغارتين ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل إح�داث
أرضار بمراعي األغنام.
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في اليمن :السعودية تخوض حربًا بمساعدة الواليات المتحدة

محمد بن سلمان يزور
حاملة الطائرات األمريكية
ثيودور روزفلت التي تبحر في
الخليج العربي ويتجول فيها
بمعية قائدها اندرو لويس
 ترجمة خاصة:نشرت مجل�ة الفوري�ن بوليسي األمريكية يف
ي�وم  23نوفمبر من الع�ام الجاري مق�اال ً للكاتب
ب�ول مكلريي يكش�ف تفاصي�ل جديدة ع�ن الدور
األمريكي يف العدوان على اليمن وان لوال امريكا ما
كان باستطاعة السعودية شن هذا العدوان مفصالً
باألرقام والتقارير العسكرية واليكم نص املقال :
«أصب�ح مش�هد القناب�ل العنقودي�ة الت�ي ل�م
تنفج�ر ش�ائعا ً على نحو واس�ع يف م�زارع اليمن
والقرى الصغرية ،وصارت تذكريا برصيا الس�تمرار
الحرب الجوية الس�عودية هناك ،ولدور واش�نطن
الكبري واملبهم يف تس�ليح وتموين طائرات الرياض
الحربية.
عندم�ا ب�دأ «التحال�ف العرب�ي» ال�ذي تق�وده
الس�عودية حملت�ه العس�كرية ض�د «حرك�ة
الحوثي»حس�ب وصف الصحيفة يف مارس املايض،
وعد الحلفاء حينها بحرب جوية خاطفة وحاسمة
إلخراج «الحوثيني» من العاصمة صنعاء .ولكن بعد
ثمانية أشهر اشتدت فقط رضاوة القتال.
يف البداي�ة اقتحم�ت الق�وات الربية الس�عودية
واإلماراتية البالد بآليات عس�كرية أمريكية الصنع
كجزء من حملة لتقليص النفوذ اإليراني يف املنطقة،
وإعادة الرئي�س املخلوع عبد ربه منصور هادي إىل
الس�لطة .وانضم املئات من الجنود من مرص وقطر
والسودان الحقا ً لهذه القوات.
ويف حين كان القتال على األرض ش�ديداً ،فإن
الغ�ارات الجوية هي التي تس�ببت يف إحداث معظم
الدمار ،تحل�ق الطائرات الحربية يف س�ماء صنعاء
والق�رى الصغرية يف جمي�ع أنحاء البلاد بحثا عن
أهداف عس�كرية ولكنه�ا يف الغال�ب تقوم بقصف
املدنيني بدال من ذلك .وتقدر األمم املتحدة أن الحرب
قد أس�فرت عن مقتل أكثر م�ن  2500من املدنيني،
بينهم املئات من النساء واألطفال.
أرص القائ�د األعلى للق�وات الجوي�ة امللكي�ة
الس�عودية مؤخ�را أن بلاده «متمس�كة بالقواعد
والقوانني الدولية واتفاقي�ة جنيف ،يف املقام األول،
وكذل�ك قان�ون النزاعات» .وعىل الرغ�م من ارتفاع
عدد القتلى املدنيني فق�د قال« :نحن ال نس�تهدف
املدنيني».
تتعرض الرياض النتقادات عنيفة من جماعات
حقوق اإلنس�ان يف الخارج الذي�ن يتهمون القوات
الجوية الس�عودية بقصف أه�داف مدنية مع عدم
إجرائها تحقيقات حول ذلك أو إقرارها باملسؤولية.
وفيم�ا يخ�ص االتهامات بقت�ل املدنيين ،قال جو
س�تورك نائب مدير الرشق األوسط وشمال أفريقيا
يف هيومنرايتس�ووتش« :م�ن االلتزام�ات الواجبة

قائد القيادة املركزية للقوات اجلوية الأمريكية:
العاملون في الجيش األميركي يعملون
خارج األراضي األمريكية لمساعدة
السعوديين في التخطيط للهجمات الجوية
اليومية على اليمن وتقديم المساعدة
االستخباراتية لتنسيق الطلعات الجوية.

على أي طرف م�ن األط�راف املتحاربة ه�و إجراء
تحقيق جدي» .وأضاف «الس�عوديون بكل بساطة
لم يفعلوا ذلك».
ولك�ن بع�ض ذل�ك الل�وم يج�ب أن يلق�ى عىل
واش�نطن نظرا ً ألن حملة القص�ف اليومي لم تكن
لتتم لوال الحضور املستمر لطائرات النقل األمريكية
التي تزود طائ�رات التحالف بالوق�ود باإلضافة إىل
قي�ام مق�اويل وزارة الدف�اع ببيع أس�لحة موجهة

بدقة للرياض وحلفائها بقيمة مليارات الدوالرات.
ب�دأ إقلاع الطائ�رات األمريكي�ة لدع�م الحملة
العسكرية يف  5أبريل ،أي بعد أقل من أسبوعني منذ
بداية سقوط القنابل يف اليمن أواخر مارس املايض.
ووفق�ا لألرق�ام الت�ي قدمته�ا وزارة الدف�اع فإن
ناقلات الوق�ود األمريكية الجوية ق�د نفذت ،حتى
 13نوفمبر 471 ،طلعة جوية زودت فيها طائرات
التحال�ف بالوق�ود  2443م�رة .وقد بل�غ مجموع

معلومات قدمتها وزارة الدفاع األمريكية:

س�اعات الطيران للرحلات الجوي�ة األمريكية ما
يقرب من  3926س�اعة أفرغت خاللها مايزيد عن
 17مليون باوند من الوقود.
أغلب الطائ�رات املقاتلة التي يقودها الطيارون
العرب يف التحالف أمريكية الصنع تس�تخدم ذخائر
أمريكي�ة الصنع يف املق�ام األول ،وقد ت�م تعزيزها
مؤخ�را ً بسلاح وعتاد بقيم�ة  1.29$ملي�ار دوالر
وافق�ت واش�نطن على بيعه�ا للمملك�ة العربي�ة

 471طلعة جوية لناقالت الوقود األمريكية في العدوان على اليمن
مجموع ساعات الطيران للرحالت الجوية األمريكية في العدوان ما يقرب من  3926ساعة أفرغت
خاللها ما يزيد عن  17مليون باوند من الوقود
عززت أمريكا السعودية بسالح وعتاد بقيمة  $ 1.29مليار دوالر تشمل  22ألف قنبلة ،و 1000
قنبلة محسنة موجهة بالليزر وأكثر من  5000طقم من المعدات التي يمكنها تحويل القنابل
القديمة إلى قنابل موجهة عن بـُــعد بواسطة الـ .GPS
الغارات الجوية تسببت في إحداث معظم الدمار وفي الغالب تقوم بقصف المدنيين بد ًال عن
األهداف العسكرية.
لوال طائرات النقل األمريكية التي تزود طائرات التحالف بالوقود وبيع مقاولي وزارة الدفاع
األمريكية أسلحة بقيمة مليارات الدوالرات لما كان القصف اليومي لليمن.

الس�عودية .وتش�مل صفقة البيع  22أل�ف قنبلة،
و  1000قنبل�ة محس�نة موجه�ة باللي�زر ،وأكثر
م�ن  5000طقم م�ن املعدات الت�ي يمكنها تحويل
القنابل القديمة إىل قنابل موجهة عن بعد بواسطة
الـ .GPS
وعلى الرغم م�ن ع�دد القتلى املدنيين نتيجة
الغ�ارات الجوية إال أن كبار ضباط الواليات املتحدة
ال يش�عرون بالخج�ل من الحديث ع�ن تورطهم يف
التخطي�ط للح�رب .قال الجن�رال تش�ارلز براون،
قائد القيادة املركزية للق�وات الجوية األمريكية ،يف
حديث�ه للجمهور خالل مع�رض دبي للطريان الذي
عُ ق�د يف وقت مبك�ر من ه�ذا الش�هر :إن العاملني
يف الجي�ش األمريك�ي يعملون حاليا ً يف معس�كرات
خ�ارج األرايض األمريكي�ة ملس�اعدة الس�عوديني
يف التخطي�ط للهجم�ات الجوي�ة اليومي�ة وتقديم
املساعدة االستخباراتيه لتنسيق الطلعات الجوية.
ويف الوق�ت نفس�ه ،تق�ف إدارة أوبام�ا بق�وة
وراء حلفائه�ا الخليجيني .ويف وقت س�ابق من هذا
الشهر ،رصّ ح املتحدث باسم وزارة الخارجية مارك
تونرسايد قائال :السبب وراء الرضبات الجوية التي
يق�وم بها الس�عوديون هن�اك هو العن�ف الجاري
الذي يس�ببه «املتمردون الحوثي�ون» .واعرتف بأن
الرضبات أدت إىل س�قوط ضحايا من املدنيني لكنه
ل�م يتطرق إىل تحميل أي طرف املس�ؤولية عن ذلك
قائال :إن صناع السياسة االمريكية يدعون دائما ً إىل
«ضب�ط النفس» يف تنفيذ هذا الن�وع من الرضبات
الجوية عندما تكون بالقرب من املناطق املدنية.
م�ع ذل�ك ،تمث�ل الحمل�ة العس�كرية الجوي�ة
وتداعياته�ا على املدنيين كدم�ة س�وداء يف عين
واش�نطن .فبع�د أس�ابيع فقط م�ن قي�ام طائرة
أمريكي�ة طراز  AC-130بقصف مستش�فى أطباء
بال ح�دود يف قندوز بأفغانس�تان أس�فر عن مقتل
 14من العاملني يف املنظمة ،قامت طائرة س�عودية
مش�بوهة برضب مستشفى آخر ملنظمة أطباء بال
حدود يف اليمن .ويف حني تقول املنظمة :إنه لم يقتل
أحد يف الحادث الذي وقع يف  26أكتوبر ،إال أن تدمري
املستش�فى من املرج�ح أنه ترك ما يزي�د عن 200
ألف يمني دون رعاية صحية .وبينما نفت الرياض
مس�ؤوليتها عن الرضبة الجوية ،فقد كان رد فعل
األمني الع�ام لألمم املتح�دة بان كي م�ون رسيعاً،
مرصحا بأن�ه «يدين الغارات الجوي�ة التي تنفذها
قوات التحالف بقيادة السعودية».
HTTP://FOREIGNPOLICY.
COM/201523/11//IN-YEMEN-ASAUDI-WAR-FOUGHT-WITH-U-SHELP/
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ال حد للأمل ..معظم م�ست�شفيات اجلمهورية مهددة بالإيقاف ب�سبب انعدام الدواء

 8أشهر من القصف والحصار المميت ..المرضى و
 أحمد داود:َ
نس�يان رصاخ الش�اب الجري�ح
ال أس�تطي ُع
إس�ماعيل محمد ال�ذي ُ
يرق ُد يف مستش�فى الثورة
الع�ام بصنع�اء ،ولدي�ه نصف جس�م فق�ط ،أما
الجسم اآلخر فالكسو ُر تمأله.
يرصُ ُخ إسماعيل من ش�دة األلم ،جراء إصابته
بش�ظايا صاروخ س�قط على منزل�ه يف محافظة
حجة قبل أش�هر من قبل طريان العدوان السعودي
األمريك�ي ،ونُق�ل عىل الفور إىل مستش�فى الثورة
بصنعاء ،ولديه كسور متعددة يف ساقيه وأصابعه
وركبتيه.
فمُه مفت�وحٌ من أقص�اه ،أقىص اتس�اع يالئم
أقىص ألم ..أل ٌم ش�ديد مفجوع مرعوب ،وكم تمنى
إس�ماعيل لو خرج فمه من رأس�ه ..إنه يبحث عن
اتساع إلطالق اآلهات والرصخات املوجعة.
أقىص
ٍ
يف املستش�فى أيضا ً ُ
ألف قص�ة وقصة للوجع..
أرسة
الكثيرُ من امل�رىض والجرحى يرق�دون عىل ّ
امل�وت ويعان�ون األم ّري�ن ،ج�راء انع�دام األدوية؛
بس�بب الحص�ار الجائ�ر لتحال�ف دول الع�دوان
الس�عودي األمريك�ي على بالدنا من�ذ  26مارس
.2015
الوضع كارثي بالفعل ..قس�م الطوارئ ممتلئ
بامل�رىض وبالح�االت الحرج�ة ،يق�ول األطباء إن
املستش�فى يعمل ف�وق طاقته منذ ب�دء العدوان،
ومعظ�م امل�رىض واملصابين الذي�ن يتعرض�ون
لقص�ف الطريان يتم نقله�م إىل صنعاء ومن ثم إىل
مستشفى الثورة.
لم يس�بق للمستش�فى أن اس�تقبل ه�ذا الكم
الهائل من املرىض إال هذه األش�هر ،ومع ذلك فثمة
إش�كاليات وصعوب�ات كبيرة يواجهه�ا األطباء
واملمرضون لتقديم أفضل الرعاية الصحية.
يق�ول الدكت�ور عيل املفت�ي أخصائ�ي باطنية
وصدر إنهم يف املستشفى يستقبلون حاالت كثرية
جداً ،يف املقابل هن�اك نقص يف اإلمكانيات وانعدام
لع�دد كبري م�ن األدوية؛ بس�بب حص�ار العدوان
السعودي األمريكي عىل بالدنا.
ويضي�ف املفت�ي متحدث�ا ً لصحيف�ة «ص�دى
املسرية» قائالً« :نفتقد يف العناية املركزة لفحوص
معادل الدم البسيطة حتى الكالسيوم والصوديوم،
كما نفتقد األدوية األساس�ية التي تُس�تخدم لكل
مريض وجريح ،ونفتقد أيضا ً للمضادات الحيوية
والتي هي يف الس�وق تقريبا ً شبه مفقودة ،وبعض
األدوية التي يتم االعتم�ا ُد عليها يف غرف العنايات
املركزة غري موجودة».
وبالنس�بة لألدوي�ة التش�خصية املتخصص�ة
فقد انتهت تماما ً – كم�ا يقول املفتي ،-وال يمكن
الحديث عنها اآلن اطالقاً ،س�واء داخل املستشفى
أو خارجه ،حتى وصل األمر إىل مذيب الجلطة غري

أحد مراكز الغسيل الكلوي  -مهدد باإلغالق نتيجة شحة األدوية

متوفر.

آهات وآالم
يف معظم أقس�ام املستش�فى يرق�د اآلالف من
امل�رىض بأنواع أمراضه�م املختلفة ،ال�كل يعاني،
والكل يش�كو ..حني تس�أل أحدهم ع�ن وضعهم،
يرف�ع يديه إىل الس�ماء ويق�ول لك :عىل الل�هُ ،ك ّل
يشء تعبان.
لم نطرق ُك ّل األقسام ،واكتفينا بقسم الجراحة
بمستش�فى الثورة ،لننقل معاناة بعض الجرحى
واملصابين جراء الغارات الجوي�ة لطريان العدوان
السعودي األمريكي.
وقبل دخولك إىل غرف�ة الجرحى يلفت انتباهك
رصاخ البعض وبأعىل صوته ..إنه األلم الذي يجعل
م�ن املري�ض يفتح فم�ه ويصيح بدون ش�عور..
والبعض يغوص يف أنّاته وآالمه ،أما املرافقون فهم
مو ّزعون عىل أروقة املستش�فى ،ولديهم حكايات
مريرة عن القصف وبشاعته.
عبدُالسلام مهيوب جريح م�ن أبناء محافظة
تعز ،جاءته قذيفة من مليشيا املخاليف أثناء مروره
يف الخط العام يف منطقة املرساخ باملحافظة.
ه�و اآلن يرق� ُد يف املستش�فى ،غري ق�ادر عىل

ناطق وزارة الصحة :قصف العدوان لمصنع األكسجين بصنعاء
تسبب في انعدام شبه تام لألكسجين في المحافظات وفي
صنعاء العاصمة ،وبالتالي توقفت أعمال أغلب غرف العنايات
المركزة بالمستشفيات
وزارة الصحة :حياة جميع مرضى األمراض المزمنة معرضة
للخطر حيث يشمل ذلك حوالي ستة آالف مريض غسيل كلوي
و 25ألف ًا من الذين يتلقون عالج السرطان نتيجة منع دخول
األدوية من قبل تحالف العدوان السعودي األمريكي على بالدنا

أخصائي باطني-
د .علي المفتي
الحرك�ة ،حيث أصيب بطلق ن�اري يف رجله اليُمنى
أقعدت�ه طري�ح الف�راش ..ويق�ول إن األطب�ا َء
باملستش�فى أج�روا ل�ه العدي�د م�ن الفحوصات
واألش�عة ويبذل�ون جه�ودا ً كبيرة إلخراج�ه من
محنته هذه ،لكن الشظايا التي اخرتقت جسمه لم
يتم اس�تخراجها حتى اآلن ،وأنه بحاجة إىل طبيب
مختص يف املخ واألعصاب للنظر يف حالته ألنه غري
قادر عىل الحركة.
أما بالنسبة لألدوية ،فيقول عبدُالسالم مهيوب
إن إدارة املستشفى تعمل ُك ّل جهدها لتوفري العالج
وأنه ال يشعر بمشكلة يف هذا الجانب.
أم�ا املواط�ن ص�ادق علي الحبييش م�ن أبناء
ب�أىس ع�ن معان�اة ابنه
محافظ�ة إب ،فيتح�دث
ً
برصاص�ة أس�فل بطن�ه وت�م نقلُ�ه حينه�ا إىل
مستشفى الثورة العام بمحافظة إب لكن لم يح َ
ظ
برعاي�ة طبية متكاملة هن�اك ،واضطر للتوجه إىل
مستشفى الثورة العام بصنعاء والذي تم االهتمام
به ورعايته بشكل جيد ،كما يقول الحبييش.
َ
بعض العالج�ات املهمة ال يجدُها يف
ويق�ول إن
الصيدلية ،وأنه حا َو َل البحث عن بعضها كثريا ً لكن
دون جدوى ،الفتا ً إىل أن الحصار تس�بب يف معاناة
املرىض وكل اليمنيني.
ويتح�دث املواط�ن فيص�ل الحمزي وه�و والد
الجريح أحمد املصاب بشظية يف قدميه عن إصابة
ابنه.
ويقول الحمزي وهو من أبناء محافظة صعدة
«لصدى املسيرة» :الحمد لله عىل ُك ّل حال .الفتا ً إىل
ُّ
تحسن مس�تمر ،لكنه يعاني من فقدان
أن ابنه يف
الشهية يف األكل ،ويؤكد أن بعض األدوية ال يحصل
عليها.

مخزون دوائي مشلول

مستشفى مناخة  -صنعاء يطلق نداء استغاثة جراء انعدام األدوية

مالك�و الصيدليات يش�كون بتذم�ر من انعدام
الكثري م�ن األدوية ج�راء الحصار ..ه�م يؤكدون
أن الكثري م�ن األدوية لم تعد موجودة يف الس�وق؛
نتيجة حص�ار الع�دوان الس�عودي األمريكي عىل
بالدنا.
ويق�ول الدكت�ور الصيدالن�ي وحي�د الصالحي
لصحيف�ة «ص�دى املسيرة» إن معظ�م األدوي�ة
الخاص�ة باألمراض املس�تديمة كالقلب والفش�ل
الكلوي والس�كر والقلب واألمراض النفس�ية غري
متوف�رة ،كم�ا أن حليبات األطفال أيض�ا ً معدومة
يف السوق.
يف الصيدلي�ة كان املواط�ن محب�وب القباط�ي
يبحث عن عالج لش�قيقه املريض نفسياً ،لكنه لم
يجد ،ويق�ول القباطي إنه بحث عن العالج يف أكثر
من  10صيدليات لكن لم يجد شيئاً.

إحدى الوقفات االحتجاجية في صنعاء المطالبة بفك الحصار عن األدوية

وب�أىس وح�زن كبريَي�ن يق�ول القباط�ي بأن
ً
ش�قيقه املصاب بالصرع إذا لم يحص�ل عىل هذا
العلاج فإنه س�وف يتأث�ر ويتع ّرض لنكس�ات قد
ترهقهم جميعاً ،ثم يرفع يديه إىل الس�ماء ويقول:
الله س�وف يفرجها عىل الجمي�ع .ويغادر واألىس
يتملكه.
ويف ترصي�ح صحف�ي للناط�ق باس�م اتح�اد
املستش�فيات الخاصة الدكتور نبيل ضبعان يف 13
أكتوبر  2015أكد أن كثريا ً من األدوية واملستلزمات
الدوائي�ة والعالجية نف�دت من املخ�زون الدوائي،
مُشريا ً إىل أن القطاع الخاص يقدم ما نسبته 70%
م�ن الخدم�ات الصحية يف البالد ،الفت�ا ً إىل أن عددا ً
من املستشفيات الخاصة تأثرت بشكل كبري جراء
العدوان السعودي.
ُ
عشرات األصناف من
وم�ن يوم إىل آخ�ر تنف ُد
األدوي�ة الحيوية من األس�واق ويتناقص املخزون
الدوائي يف املستشفيات العامة والخاصة ،ما يتهدد
حياة مئ�ات اآلالف من املصابين بأمراض مزمنة
وينذر بكارثة إنسانية.
ُ
وأزمة الدواء التي تعاني منها األس�واق اليمنية
ٌ
ناتجة من االعتماد ش�به الكيل عىل االس�ترياد من
مص�ادر خارجي�ة ،حيث بلغت نس�بة االس�ترياد
 ،70%بينم�ا كان�ت الصناع�ات الدوائي�ة املحلية
تغطي .30%
كذل�ك كانت للحص�ار والع�دوان تداعياتُه عىل
الصناع�ات املحلي�ة؛ فع�دد م�ن املصان�ع التابعة
للقطاعين الع�ام والخ�اص أغلق أبواب�ه ،وأوقف
خطوط إنتاجه بس�بب العدوان وانعدام املشتقات
النفطية.
فف�ي منطقة مذبح ،ش�مال العاصمة صنعاء،
يوجد مصنع «يدك�و» الحكومي ،الذي كان يغطي
احتياجات عدد من املستش�فيات املركزية بأدوية
مختلفة ،إال أنه توقف عن اإلنتاج كلياً.
وعلى الرغ�م م�ن اس�تمرار عدد م�ن املصانع
التابع�ة للقطاع الخ�اص يف اإلنتاج ،توقف البعض
منه�ا إجباري�اً؛ بس�بب ارتف�اع املخاط�ر وترضر
أُ ْ
خــ� َرى م�ن الغ�ارات ،وخصوص�ا ً الواقعة عىل
مشارف صنعاء.
مستشفيات تعرضت للقصف
وإض َ
َ
ـاف ًة إىل الحصار ومنع دخول األدوية فقد
تعرضت مستشفيات الجمهورية للقصف املتعمد،
ففي صنعاء تعرض مستش�فى السبعني الذي يعد
املستش�فى التخصصي األول يف اليم�ن باألموم�ة
باإلض َ
َ
ـافة إىل أرضار
والطفول�ة ألرضار جس�يمة،
محدودة بهيئة املستش�فى الجمه�وري التعليمي
ج�راء القص�ف العنيف للع�دوان الس�عودي لفج
عط�ان واألمن املركزي ،حتى أن املستش�فى عينه
أصابه صاروخ.
وتع�رض مستش�فى ضب�وة الطب�ي ألرضار
جسيمة جراء القصف ،مَ ـا أَدَّى إىل إغالقه وسحب
كافة األجه�زة الطبي�ة واملس�تلزمات الخاصة به
وتوزيعها عىل مستشفيات أ ُ ْ
خــ َرى.
َ
القص�ف العش�وائي لكاف�ة مناط�ق
كم�ا أن
العاصم�ة صنعاء والتي منه�ا منطقتا فج عطان
ونق�م أدى إىل تعرض ع�دد من املجمع�ات الطبية
ب�أرضار جس�يمة ،والتي منها مجم�ع فج عطان
الطبي ومجمع  26سبتمرب الطبي ..وأدى القصف
أيض�ا ً لتوق�ف مجمعَ �ي آزال وبن حي�ان الطبيَّني،
فضلاً عن ُّ
توقف مجمع الحفاء الطبي ومجمعات
طبي�ة أ ُ ْ
خــ� َرى يف مديرية بني الح�ارث ومديرية
معني.
وتعرض مصنع األكس�جني لقصف مبارش من
قب�ل العدوان الس�عودي وأثّر ذلك س�لبا ً عىل توفر
ه�ذه امل�ادة الهام�ة يف املستش�فيات واملجمع�ات

الطبية.
وقصف املستش�فيات واملرافق الصحية لم يكن
عن طريق الخطأ ،بل كان سلوكا ً ممنهجا ً من قبل
العدوان السعودي األمريكي.
واحتلت محافظتا صعدة وتعز املرتبة األوىل من
بين املحافظات التي تم تدمري منظومتها الصحية
ُ
القصف ُك ّل
مبارشة وغير مبارش ،فقد اس�تهدف
البنية الصحية يف محافظة صعدة ولم يعد فيها أي
مرفق صحي يعمل.
وأدى تدمير البني�ة التحتي�ة يف املحافظ�ة إىل
حرم�ان ضحاي�ا القصف الس�عودي م�ن خدمات
اإلس�عاف وإنق�اذ الحي�اة تزاي�دت مع�ه الوفيات
بمع�دالت عالي�ة يف أوس�اط املصابين ،كم�ا أدَّى
القص�ف إىل حرمان األطفال من خدمات التحصني
التي توقفت يف املحافظة بش�كل كام�ل نتج عنها
ظه�ور ح�االت إصاب�ة بالحصب�ة بمع�دالت غري
مسبوقة.
ويف محافظ�ة تعز ت�م تدمري معظ�م املنظومة
الرئيس�ية وت�م قصف خمس�ة مش�ايف ومر َكزيني
صحيين واملخترب املرك�زي والهيئ�ة العليا لألدوية
ومخازن التموين الطبي ومخازن الرعاية الصحية
األولية واملستش�فى امليداني فيها وس�بع سيارات
باإلض َ
َ
ـافة إىل تدمير املعهد العايل للعلوم
إس�عاف،
الصحية.وتوقفت مراكز الغسيل الكلوي يف املدينة،
مم�ا أدى إىل وف�اة حاالت كثرية م�ن مرىض الكىل،
ولم يعد يعمل س�وى  20%تقريب�ا ً من منظومتها
الصحية التي عجزت عن استيعاب حاالت اإلصابة
الناتج�ة عن القصف واملواجهات املس�لحة وتعفن
جثث القتلى ،ما س�بّب بكارثة صحي�ة حقيقية،
باإلض َ
َ
ـاف�ة توق�ف خدم�ات التحصين يف بع�ض
مديريات املدينة.
وقصف الطيران مر َكز املالريا يف مديرية حيس
بالحدي�دة ،ونتج ع�ن القصف استش�هاد حارس
الوح�دة الصحية و 3أطباء .وهذه الوحدة الصحية
تق�دّم خدماته�ا ملديريات حي�س والخوخة وجبل
رأس واملنطقة الجنوبية ملحافظة الحديدة بش�كل
كامل.

منظمة العفو الدولية ..الصوت
األقوى
وعلى الرغم من الكارثة املهول�ة جراء القصف
واس�تمرار الحص�ار على بالدن�ا من قب�ل تحالف
الع�دوان الس�عودي األمريك�ي إال أن املنظم�ات
اإلنس�انية العربي�ة والدولي�ة خف�ت صوتُه�ا يف
ه�ذا الش�أن ،وظهرت إدان�ات خجول�ة من بعض
املنظمات تدين بعض الحوادث فقط.
منظم�ة العف�و الدولية كانت الص�وت األقوى
م�ن بني هذه املنظمات والتي أدانت ،أكثر من مرة،
جرائ�م الع�دوان يف بالدن�ا ،وكانت أكث�ر حدّة عىل
العدوان حني قصف مستش�فى حيدان يف صعدة يف
أواخر شهر أكتوبر من العام الجاري .2015
وقال�ت املنظم�ة يف بي�ان له�ا إن الهجوم عىل
مستش�فى حيدان كان هجوما ً غري مرشوع ،وأدى
إىل إصاب�ة مدنيين وأه�داف مدنية وق�د يرقى إىل
جريمة حرب.
وأك�دت املنظم�ة أن الغ�ارات الجوي�ة املتتالية
َ
االس�تهداف املتعم�د للمستش�فى ،قائل�ة
تُظه�ر
«تظهر الغارات الجوية املتتالية االستهداف املتعمد
للمنش�أة الطبية ،وهذا يوم حزين آخر للمدنيني»،
الفت�ة إىل أن تدمري هذا املستش�فى يعني خس�ارة
تقديم املعالجة اإلنسانية الحيوية للمدنيني يف أربع
مديريات بصعدة.
ويف هذه الحادثة أكد مدير املستش�فى الدكتور
علي املغيل أن املستش�فى دُمّ ر بالكامل باس�تثناء
غ�رف التخزي�ن ..الفت�ا ً إىل ح�دوث تأخير يف نقل
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والجرحى في مواجهة الموت!

الجريح عبد السالم مهيوب يعاني من إصابة بطلق ناري من مليسشات المخالفي
ويحتاج إلى أدوية معدومة في السوق
الجرحى للمستش�فى الجمهوري يف املدينة بسبب
الرضبات الجوية.
وهذه الغارة التي اس�تهدفت مستشفى حيدان
ليس�ت الغارة األوىل عىل مستش�فى يف صعدة منذ
بدء الع�دوان عىل اليمن يف مارس املايض ..مُشيرا ً
َ
قص�ف التحال�ف ملستش�فى مديري�ة رازح
إىل أن
بمحافظ�ة صعدة مطلع س�بتمرب امل�ايض أدى إىل
مقتل ستة من املرىض وإصابة ستة آخرين.
ويف إطار البيان�ات الدولي�ة املناهضة للحصار
والع�دوان ذكرت منظمة اليونيس�ف يف  28أكتوبر
 2015أن احتمال وفاة املزيد من األطفال يف اليمن؛
بس�بب نقص األدوية والرعاي�ة الصحية ،أكثر من
أولئ�ك الذي�ن يقتلون بالقص�ف ،وأن عدد األطفال
املعرضني لخطر سوء التغذية املميت تضاعف ثالث
مرات ليصل إىل أكثر من نصف مليون طفل ،كما أن
 10ماليني طفل يمني بحاجة إىل معونات إنسانية
عاجلة.
وح�ذرت األم�م املتحدة م�ن انهي�ار الخدمات
األساس�ية يف اليم�ن ،مشيرة إىل أن أكث�ر من 14
مليون ش�خص محرومون م�ن الرعاية الصحية،
فيم�ا يحت�اج  3ماليني طف�ل إىل العالج من س�وء
التغذية والخدمات الوقائية.

نداءات استغاثة
وأطلقت وزارة الصحة وعدد من املستش�فيات
وكل م�ا له عالقة بالقطاع الصحي يف بالدنا الكثريَ
من املناشدات ونداءات االستغاثة للمجتمع الدويل؛
ّ
لحث دول العدوان لفك الحصار والس�ماح
للتدخل
لألدوية للدخول إىل بالدنا.
يف رسالة س ّلمتها وزارة الصحة لرئيس عمليات
التنسيق واالستجابة جون غنغ يف 2015 11--15
بينت الرسالة أن  109مستشفيات ومرافق صحية
وأكث� َر م�ن  222وح�دة صحي�ة ترضرت بش�كل
مبارش أو غير مبارش من غارات طيران العدوان
السعودي األمريكي عىل بالدنا.
وأش�ارت ال�وزارة إىل أن العدوان اس�تهدف 56
س�يارة إس�عاف وتع� َّرض  75عامالً م�ن مقدّمي
الخدم�ات الصحية للقتل ،بجان�ب الدمار يف البنية
التحتية للصحة وفقدان العاملني يف مجال الصحة.
وقال�ت ال�وزارة إن الس�وق املحلي ينف�د م�ن
األدوية التي تحفظ الحياة ومن الكواشف املخربية
واإلمدادات الطبية األساس�ية .كما حذر النداء من
أن الوض�ع الصحي ين�ذر بكارثة كبيرة يف اليمن،
وأن حياة جميع م�رىض األمراض املزمنة معرضة
للخطر ،حيث يش�مل ذلك حواىل ستة آالف مريض
غس�يل كل�وي و 25ألفا ً م�ن الذي�ن يتلقون عالج
الرسطان.
ويؤكد مدير مكتب الصح�ة بمحافظة صنعاء
الدكت�ور خال�د املنتصر أن «املخزون م�ن األدوية
واملحالي�ل الطبي�ة باملحافظة نفد جراء اس�تمرار
الحص�ار الغاش�م ومنع وصول األدوي�ة للمرىض،
وأن املئ�ات من مرىض الفش�ل الكلوي يف محافظة
صنعاء مهددون باملوت؛ بسبب نفاد األدوية وعدم
ق�درة املستش�فيات على توفريها يف ظ�ل حصار
ظالم لم يحدث عىل مر التأريخ».
وحذر املنترص من كارث�ة موت جماعي ملرىض
الفش�ل الكلوي واملرىض املصابني بأمراض مزمنة
كزارع�ي الكىل وم�رىض القلب واألوعي�ة الدموية
والس�كري ،وغريه�ا م�ن االحتياج�ات اليومي�ة
الطارئة للقطاع الصحي يف املحافظة.
ويفتق�ر مستش�فى الثالي�ا بريم�ة إىل األدوية
واملستلزمات الطبية واملحاليل املخربية وعدم توفر
االحتياجات واالمكانيات الخاصة بتشغيل األقسام
الرضوري�ة ،وم�ن تل�ك االحتياج�ات املش�تقات
النفطي�ة لتش�غيل ثالج�ات األدوي�ة واللقاحات،

باإلض َ
َ
ـافة إىل األكس�جني املنعدم بش�كل متواصل
من�ذ ب�دء العدوان .وتؤك�د مديرة املستش�فى ليزا
عوض يف ترصيح صحف�ي يف  10أكتوبر  2015أن
حصار العدوان الغاش�م عىل اليمن تسبب يف شحة
هذه املواد وانعدام مواد أ ُ ْ
خــ َرى ،مَ ـا أَدَّى إىل ش�لل
ش�به تام يف املستش�فى وعدم قدرته على تقديم
أبس�ط الخدمات العالجية التي تس�اعد عىل إنقاذ
حياة األطفال واملرىض.
وأطل�ق مكت�ب الصح�ة العام�ة بمحافظ�ة
املحوي�ت ع�دة ن�داءات اس�تغاثة ،مؤك�دا ً أن
املستش�فيات واملرافق الصحية باملحافظة مهددة
بتوقف خدماتها؛ بس�بب نق�ص األدوية واملحاليل
الطبي�ة نتيج�ة الحص�ار الجائ�ر ل�دول تحال�ف
العدوان السعودي األمريكي عىل اليمن.
وقال املكتب يف بيان له إن جميع املستش�فيات
واملرافق الصحية باملحافظة تعاني أوضاعا ً صعبة
منذ بداية العدوان نتيجة انقطاع الكهرباء وانعدام
املش�تقات النفطية لتش�غيل املولدات الكهربائية،
ما ضاعف معاناة الناس وس�بّب يف توقف خدمات
إض َ
التطعي�م يف العدي�د م�ن املرافقَ ،
ـاف�ة إىل تلف
معظم األدوي�ة الرضورية والطارئ�ة التي يحتاج
تخزينها لتربيد.
أما املدير العام املس�اعد ملكت�ب الصحة العامة
والس�كان بمحافظ�ة البيض�اء الدكت�ور مقب�ل
الطاهري فقال يف ترصيح لصحيفة الثورة بتاريخ
 2015 11- 21إن القط�اع الصح�ي باملحافظ�ةيعان�ي م�ن نق�ص كبير يف الخدم�ات الطبي�ة
واالمكانات العالجية؛ بس�بب الحص�ار القائم من
قب�ل العدوان الس�عودي على اليمن ،وال�ذي منع
دخ�ول األدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة والعالجية
التي تعتم�د عليها مختلف املستش�فيات واملرافق
الصحي�ة يف تقدي�م خدماته�ا الطبي�ة والعالجية
للمواطنني باملحافظة.
وأش�ار إىل أن األدوي�ة الخاص�ة بالط�وارئ
منعدمة تمام�ا ً يف مستش�فيات واملراكز الصحية
بمديريات محافظة البيضاء.
وأطل�ق مدي�ر مستش�فى الوح�دة بمناخ�ة
صنعاء الدكت�ور عبدُالفتاح املهدي نداء اس�تغاثة
يف  7أكتوبر  ،2015مُشيرا ً إىل أن استمرار الحصار
الجائ�ر عىل اليمن يتس�بب يف وف�اة آالف اليمنيني
جراء ش�حة األدوية واملحالي�ل الطبية وعدم توفر
مستلزمات اإلسعافات األولية.

النقابات الصحية والمرضى
يستغيثون
وباإلض َ
َ
ـافة إىل بيانات االستغاثة التي أطلقتها
ُ
املستشفيات يف عموم محافظات الجمهورية حول
نقص األدوية واس�تمرار تحالف الع�دوان يف منع
دخ�ول املس�تلزمات الطبية إىل بالدن�ا نظمت عدد
من النقابات واملنظمات العاملة يف املجال الصحي
ع�دة مؤتمرات صحفية دعت فيها الضمري العاملي
إلنقاذ املرىض اليمنيني من املوت.
وأش�ار بيان اتحاد النقاب�ات العاملة يف املجال
الصح�ي إىل أن الحص�ار الجوي والبري والبحري
الظالم وغري االنس�اني عىل الشعب اليمني بجميع
فئاته يشكل السبب الرئييس وراء الصعوبات التي
يواجهها س�وق الدواء اليمن�ي يف القطاعني العام
والخاص ،السترياد األدوية واملحاليل واملستلزمات
الطبي�ة الت�ي تضم�ن البقاء على حي�اة املواطن
اليمني املحتاج لها.
وق�ال البي�ان إن االنع�دام الح�ايل يف املحالي�ل
املخربي�ة الالزم�ة لفحص الدم من فيروس اإليدز
القات�ل وفريوس�ات الكب�د قبل أن تص�ل للحاالت
الحرج�ة واملتزايدة يوميا نتيج�ة العدوان والحرب
الدائ�رة يس�بب كارث�ة ،الفتا ً إىل أن م�ا ال يقل عن

مستشفى حيدان بصعدة شاهد على استهداف العدوان المباشر للمستشفيات والمراكز الصحية في حربه الوحشية على اليمن!

ناطق وزارة الصحة -
د .تميم الشامي
 50%من املستش�فيات املقدمة لخدمات العمليات
والطوارئ مهددة باإليقاف نتيجة انعدام الدواء.
ويف ترصيح ملوقع  26سبتمرب يف سبتمرب املايض
أكد رئيس نقابة الصيادل�ة واملهن الطبية الدكتور
فض�ل ح�راب أن هناك أع�دادا ً مهول�ة من املرىض
بأم�راض خط�رة وقاتل�ة كالرسطان والس�كري
والفش�ل الكلوي والصرع مه�ددون بخطر املوت
مال�م يحصلوا على العالج بع�د نف�اد األدوية من
الس�وق بس�بب الحص�ار ومن�ع اس�تريادها م�ن
الخارج من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.
وأش�ار ح�راب إىل أن ع�دد املصابين بم�رض
الرسط�ان واملس�جلني ل�دى وزارة الصح�ة فقط
يف�وق ال�ـ 20ألف ش�خص ومرىض الس�كري 43
ألف ش�خص ومرىض الكىل  8050ش�خصا ً وكلهم
بحاجة ماسة للعالج والدواء ملكافحة تلك االمراض
وبقائهم احياء خالل األيام القادمة.
وعق�دت منظمات واتحادات ونقابات عاملة يف
املجال الصحي يف  13أكتوبر  2015مؤتمرا ً صحفيا ً
بصنع�اء أكدت في�ه أن ح�وايل  6آالف حالة مرض
غس�يل كىل وم�ا يقرب م�ن  20أل�ف حالة مرض
رسط�ان يتلقون العالج بش�كل يوم�ي معرضون
للوفاة بسبب انعدام الدواء.
وأضاف�وا أن  50%م�ن املستش�فيات اليمني�ة
حكومي�ة وخاصة الت�ي تقدم خدم�ات العمليات
والطوارئ باتت اليوم مهددة بالتوقف التام نتيجة
انعدام الدواء وغريه من املس�تلزمات واملواد الطبية
األساسية.
ول�م يتوق�ف األم�ر عن�د ن�داءات االس�تغاثة
للمستش�فيات الحكومي�ة واألهلي�ة والنقاب�ات
العامل�ة يف املج�ال الصح�ي ،ب�ل نظ�م ع�دد م�ن
امل�رىض عدة وقفات احتجاجي�ة يف صنعاء وبعض
املحافظات اس�تنكارا ً للحصار املتواصل عىل بالدنا
ومنع دخول األدوية.
ويف ح�وار ل�ه م�ع صحيف�ة امليث�اق بتأريخ 4
نوفمبر  2015أكد ناط�ق وزارة الصح�ة الدكتور
تميم الش�امي أن مرىض السكري والفشل الكلوي
والرسط�ان أكث� ُر املترضرين ويف وض�ع تراجيدي
ٍ
منظمات
يتهددهم خطر املوت ،مُشريا ً إىل أن هناك
دولي�ة حقوقي�ة وصحي�ة مرموق�ة تواط�أت مع
العدوان ضد مرىض وجرحى اليمن.
وأوض�ح الش�امي أن الع�دوان دمّ �ر أكث�ر من
( )100مرف�ق صحي م�ا بني مس�توصف ومركز
صح�ي ومستش�فى إىل جانب تدمير أكثر ()220
وحدة صحية مختلفة ،وهذا وجاء الحصار املطبق
والخان�ق ليزيد الطني بل�ة ،جاعالً الوض�ع كارثيا ً
وانهيار شبه تام للمنظومة الصحية بشكل عام.
وزاد بقول�ه« :نواج� ُه عج�زا ً كبيرا ً يف توفير
األدوي�ة واملس�تلزمات الطبية واإلس�عافية ،حيث

كانت البداي�ة بقصف العدوان مصنع األكس�جني
بصنعاء ،ما تس�بب يف انعدام ش�به تام لألكسجني
يف املحافظات ويف صنعاء العاصمة ،وبالتايل توقف
أعمال أغلب غرف العنايات املركزة باملستشفيات،
ول�ك أن تتخيل اآلث�ار واألرضار الت�ي تنتج عندما
تفقد املنظومة الصحية عناياتها وغرف عملياتها،
لع�دم وجود األكس�جني ،ما يعن�ي أن الوضع كان
كارثياً ،حيث كان عدد الوفيات كبريا ً جداً.
وأوض�ح أن�ه ال يوجد لدي�ك املكان الس�تقبال
إصابات العدوان «نزيف دماء ،رؤوس تشق ،أرجل
تتكرس وتبتر ،بطون تُفت�ح» ،فاملحالي�ل الطبية
سوا ٌء ملرىض الغس�يل الكلوي أو مرىض الرسطان،
هناك مشاكل كثرية جدا ً نعاني منها حتى اللحظة،
فلا توجد لدينا هذه املحاليل إال بكميات ش�حيحة
ج�داً ،حي�ث أنه مَ �ن توافر ل�ه املحلول أن يغس�ل
بدال ً أن كان يغس�ل عىل نوعية معين�ة أو من أجل
نوعي�ة حياتية ال بأس بها يغس�ل ثالث مرات عىل
س�بيل املث�ال لم يعد لدي�ه االمكانية إال أن يغس�ل
م�رة واحدة فقط ،من كان يغس�ل م�رة واحدة يف
االس�بوع ال يس�تطيع أن يغس�ل إال مرة واحدة يف
الش�هر نتيجة النع�دام املش�تقات النفطي�ة التي
تلعب دورا ً مهما ً جدا ً يف هذا األمر.

ولفت إىل أن دواء االنس�ولني وه�و من األدوية
املهم�ة ج�داً ،ول�و فرضنا أن�ك نزلت إىل االس�واق
للبح�ث عن االنس�ولني س�تجد أنه غير متوافر يف
املخ�ازن أو الصيدليات ..يف ه�ذه الحالة نضطر إىل
اس�تخدام بدائ�ل غري فعالة باعتب�ار أنها عالجات
وأدوية غري ناجع�ة وذلك بإعط�اء املريض حبوبا ً
تعتم�د عىل االنس�ولني نفس�ه مع أنه�ا ال تقلص
نسبة السكر لديه أصالً إال بكميات قليلة جدا ً قد ال
تُذكر بنس�بة ( 1%أو  2%أو  3أو  )4%بتخفيض
نسبة الس�كر لدى املريض الذي يستخدم الحبوب
كح�د أقىص ،إذا ً ف�إن مريض الس�كري بالفعل يف
وضع تراجيدي مأساوي.
وأك�د أن ( )70%من املش�ايف الحكومية كانت
تعتم�د عىل التمريض الهندي ،ولك أن تتخيل حجم
املشكلة ،هكذا وبكل بساطة حدث األمر فجأة ،ويف
أيام معدودة ودون إفادات مس�بقة أن يسافر هذا
الكم املهول مع وج�ود الحصار والعدوان والتدمري
إىل جان�ب ف�رار الكثير م�ن الك�وادر اليمنية من
ٍ
ومش�اف حكومية وغري
أماك�ن القصف يف مراكز
حكومي�ة وبطبيعة البرش يف�ر الناس واملوظفون
خوف�ا ً م�ن امل�وت أو اإلصاب�ة مهما كان�ت درجة
خطورتها.

منظمة اليونيسف :األطفال في اليمن الذين يموتون بسبب نقص
األدوية والرعاية الصحية أكثر من أولئك الذين ُيـقتلون بالقصف
نقابات صحية :الحصار تسبب في انعدام المحاليل المخبرية الالزمة
لفحص الدم من فيروس نقص المناعة اإليدز وفيروسات الكبد
نقابة الصيادلة والمهن الطبية % 50 :من المستشفيات اليمنية
الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات العمليات والطوارئ باتت
اليوم مهددة بالتوقف التام نتيجة انعدام الدواء وغيره من
المستلزمات والمواد الطبية األساسية.
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بني الإعالن منظومة �صواريخ النجم الثاقب والزلزال حملية ال�صنع ا�شرتى العدو ال�سعودي �أ�سلحة �أمريكية بع�شرات املليارات

في ميدان المعركة ..الصواريخ اليمنية غالبة في مواجهة أسطورة األسلحة األمريكية

 إبراهيم السراجي:ُ
الجي�ش واللج�ان الش�عبية ع�ن
قب� َل أي�ام كش�ف
املنظوم�ة الخامس�ة م�ن الصواري�خ محلي�ة الصن�ع،
فأعل�ن عن دخ�ول الجيل الثاني م�ن منظومة صواريخ
(الزلزال )2يف خط املواجهة مع العدو ،وبدأ اس�تخدامُها
بقصف مواقع عسكرية سعودية يف جيزان.
وتأتي ه�ذه الخطوة بعد أيام قليل�ة من إعالن وزارة
الخارجي�ة األمريكي�ة عن صفقة سلاح بموجبها تبيع
واش�نطن ذخائر (ذكية) يص�ل عددها إىل َ 40
ألف قذيف
للطائرات األمريكية الصنع التي تس�تخدمها السعودية
يف عدوانه�ا الغادر على اليمن واليمنيين ،حيث وصلت
قيمة تلك الصفقة إىل  1.29مليار دوالر.
بني صواريخ الزلزال 2محلية الصنع وصفقة األسلحة
األمريكية للرياض تتضح الص�ورة أكثر يف املواجهة مع
العدوان الس�عودي بين من يقاتل بجي�ش ولجان بالده
ويتغل�ب عىل الظروف فيقذف ع�دوه بصواريخ صنعتها
يده ،وبني عدو يس�تخدم الطائ�رات االمريكية والقذائف
األمريكي�ة والدع�م اللوجيس�تي األمريك�ي ومس�اندة
الطائرات بدون طريان ،وليس آخرها اس�تقدام مرتزقة
أمري�كا الالتيني�ة م�ن الكولومبيين عرب رشك�ة (بالك
ووتر) األمريكية.
اتض�ح للمراقبين أن اليمن�ي اس�تطاع أن يس�قط
أسطورة السالح األمريكي ولم يكن غريبا ً أن تفرد إحدى
الوكاالت العسكرية الروس�ية قسما ً لتوثيق ما استطاع
اليمني أن يدمره من دبابات «االبرامز» وآليات «الرباديل»
والتي وص�ل عددُها باملئات يف جيزان ونجران وعسير،
إذ وبحس�ب املراقبني استطاع اليمني أن يحول الدبابات
األمريكية املتطورة إىل أطالل اللتقاط الصور التذكارية.
بالع�ودة إىل املنظوم�ة الصاروخي�ة محلي�ة الصن�ع
ُ
الجيش واللجان الش�عبية يف
(الزل�زال )2والت�ي أدخلها
َ
الجيش واللجان الش�عبية
خ�ط املواجهة مؤخرا ً نج ُد أن
اس�تطاعوا صناعة منظوم�ات صواريخ بأكثر من مدى
وقوى تدمريية مختلفة تناسبُ احتياجات املعركة فكان
الزلزال 2بمداه الذي يصل إىل  15كيلومرتا ً قد سد الحاجة
يف املعركة عن البحث عن سالح آخر مناسب.

الزلزال 2قوة تدميرية كبيرة ودقة في
اإلصابة (الصورة أعلى اليمين)
أعلن قسم التصنيع العسكري التابع للجيش واللجان
الش�عبية دخ�ول الزلزال  2خ�ط املواجهة وت�م إطالقه
على موق�ع عس�كري س�عودي ،االثنني امل�ايض ،حيث
يؤكد مصدر عس�كري لصدى املسيرة أنه جرى اختبار
الص�اروخ الذي أثب�ت قدرته على منافس�ة الصواريخ
ري يف
األخ�رى بنفس امل�دى ويس�تطيع إحداث
دم�ار كب ٍ
ٍ
األهداف التي يتم توجيهُ ه إليها.
بحس�ب املعلوم�ات املتوف�رة ع�ن الجي�ل الثاني من
منظومة صواريخ الزلزال يص ُل وزن الصاروخ الواحد إىل

( 350كيلوغراماً) ويصل طول الرأس الحربي له إىل (90
س�نتيمرتاً) ،أما وزن الرأس فهو ( 140كيلوغراماً) ،وقد
ت�م تجربته يف املعركة ألول م�رة يف الثالث والعرشين من
الش�هر الجاري ،وكان موقع القرن العسكري السعودي
بجيزان هو الهدف األول لهذا النوع من الصواريخ.
وبحس�ب املص�در العس�كري اس�تطاعت صواري�خ
زل�زال 2أن تدمر آليات ومدرعات تابع�ة للعدو يف موقع
القرن الس�عودي بجيزان ،مشيرا ً إىل قدرت�ه عىل تدمري
البني�ة التحتية لألهداف العس�كرية ،مما يصعّ ب مهمة
الع�دو يف إع�ادة تأهيل�ه يف الوق�ت ال�ذي تس�تمر في�ه
املواجهات.

صواريخ الصرخة ..التحكم بالزمن
يف أغس�طس املايض أعلن قس� ُم التصنيع العسكري
التاب�ع للجيش واللجان الش�عبية عن دخ�ول منظومة
صواري�خ الرصخ�ة يف خ�ط املواجه�ة وب�ارشت القوة
الصاروخي�ة دك مواقع العدو باس�تخدامه وأثبت أيضا ً
دقة عالية ونجاعة مواصفاته املتطورة.
يتمي�ز ص�اروخ الرصاخة بم�داه الذي يص�ل إىل 17
كيلومترا ً ويزن رأس�ه الحرب�ي  15كيلوغرام�ا ً وطوله
مرتان وأربعة س�نتيمرتات ،فيم�ا يبلغ طول محركه 70
سنتيمرتاً.
ويحم�ل الصاروخ الواحد من ه�ذا النوع صاعقني يف
ٍ
مخ�ف ،كما يتمي�ز بأنه قابل
مقدمت�ه وصاعق خلفي
للتفجري بضبط توقيت ذلك بحسب الحاجة.
ه�ذا النو ُع م�ن الصواريخ اس�تطاع املنافس�ة فمنذ
اإلعلان عن تصنيعه وإدخاله خط املواجهة مع العدو يف
جيزان ونجران وعسير حا َز عىل الثقة ويتم استخدامه
بشكل مستمر يف كافة الجبهات إىل جانب صواريخ غراد
بشقيه العادي واملطور.

الزلزال  ..1الصواريخ بتكنولوجيا
إلكترونية متعددة وصفقات سعودية-
أمريكية جديدة (الصورة أعلى اليسار)
ُ
الجيش واللجان الش�عبية ع�ن إدخال منظومة
أعلن
صواري�خ الزل�زال 1يف خط املواجه�ة يف  31مايو املايض
والذي يص�ل م�داه إىل  3كيلومرتا ً ويتمي�ز بوزنه الكبري
ال�ذي يمكن�ه م�ن إح�داث دمار أكبر من ال�ذي تحدثه
الصواريخ ذات املدى الطويل.
ويختلف ه�ذا النوع م�ن الصواريخ ع�ن الصناعات
الصاروخية التقليدية ،حيث تتميز املنظومة بتكنولوجيا
األنظمة اإللكرتونية املتعددة يف التوجيه وتحديد األهداف
والتح�رك يف مس�ارات واتجاه�ات متع�ددة يف آن واح�د
وقدراته�ا الرسيع�ة يف الوص�ول إىل األه�داف وتدمريها
بقوة هائلة.
وتمتلك هذه املنظومة الصاروخية قوة تدمريية هائلة
على مس�توى األهداف قريب�ة املدى ،ولديها حساس�ية
عالية وتمتاز برسعة االنفجار بمجرد مالمستها الهدف،

وتطل�ق املنظومة م�ن منصة إفرادية ثالثي�ة الفوهات،
وتتحكم في�ه قاعدة إطالق تعمل إلكرتوني�اً ،كما تتميز
هذه املنظومة بقدرتها على إصابة األهداف بدقة عالية
عىل مدى طويل نس�بياً ،حيث تحمل رأس�ا ً متفجرا ً زنته
أكرب من منظومات الصواريخ السابقة التي تم تصنيعها
محلياً.
وتس�تمر الص�ورة املتباين�ة يف املواجه�ة بطرفيه�ا
املتمثل�ة بالجيش واللجان الش�عبية م�ن جانب والعدو
الس�عودي ومن يق�ف وراءه من جانب آخ�ر ،حيث جاء
اإلعالن عن صواريخ الزلزال 1بعد عرشة أيام من صفقة
أسلحة أمريكية –سعودية.
فف�ي العرشي�ن من ماي�و امل�ايض أعل�ن البنتاغون
َ
البي�ت األبيض وافق عىل بي�ع  10مروحيات متعددة
أن
امله�ام م�ن ط�راز (إم ات�ش -60آر) للس�عودية ،حيث
قال�ت وزارة الدفاع األمريكية يف بيان لها بذلك الحني :إن
البيت األبيض أبلغ الكونغ�رس بموافقته عىل إبرام هذه
الصفقة التي تبلغ قيمتها  1.9مليار دوالر.

منظومة النجم الثاقب1و ..2سفير
الصناعة المحلية بمداه الطويل
مثّل�ت منظوم�ة الصواري�خ (النج�م الثاق�ب 1و)2
باكورة إعالن قس�م التصنيع العس�كري عن الصناعات
املحلي�ة للصواري�خ ،وتم اإلعلان عنهما دفع�ة واحدة،
وكذلك دخال يف خط املواجهة.
وق�د ت�م اإلعال ُن ع�ن منظوم�ة النجم الثاق�ب كأول
منظومة محلي�ة الصنع ،ويتميز النج�م الثاقب 1بمداه
ال�ذي يصل إىل  45كيلومرتا ً وطوله الذي يصل إىل  3أمتار
برأس متفجر يزن  50كيلوغراماً.
أما النجم الثاقب 2وهو نس�خة أكثر تطورا ً من األول
بقدراته ومواصفاته التي تم مضاعفتها ليصل طوله إىل
 5أمت�ار ومدى يصل إىل  75كيلومرتا ً بزيادة  30كيلومرتا ً
عن سابقه فيما يزن رأسه املتفجر  75كيلوغراماً.
وعلى غرار صواري�خ الزل�زال 2كانت مواق�ع العدو
يف جي�زان هي الوجه�ة األوىل ملنظوم�ة صواريخ النجم
الثاق�ب ،حيث دك�ت مواقع العدو وأثبت�ت جدارتها منذ
إدخالها يف خط املواجهة ولنجاحها الكبري تم إدخالها يف
خط املواجهة مع قوات الغزو ومرتزقته يف مأرب.
أخيرا ً يثب�ت اليمني�ون يوم�ا ً بع�د ي�وم ،الص�ورة
األس�طورية والوطني�ة يف مواجهتهم لع�دو تحالف مع
طغاة األرض وو ّزع مئ�ات املليارات عليهم وذلك بالنظر
ملا أعلن عنه قسم الصناعات العسكرية للجيش واللجان
الش�عبية من منظوم�ات متنوعة للصواري�خ ،وبالنظر
آلخ�ر الصفق�ات م�ع اإلدارة األمريكي�ة يف الس�ادس
عرش من ش�هر نوفمبر الجاري ،تمثلت بشراء أربعني
َ
مليون
ألف قنبلة ذكي�ة بقيمة مليار ومائتني وتس�عني
دوالر ،ليك�ون مجم�وع م�ا ت�م رشاؤه م�ن واش�نطن
خلال الش�هرين املاضيني وحت�ى اآلن قراب�ة  21مليارا ً
وخمسمائة مليون دوالر.

بقية من الصفحة األخيرة

العدوان يُختتم والثورة م�ستمرة!

سباق الوالء بين بحاح وهادي

ضيف اهلل الشامي
يف (الح�راج) ،وأجه�زة الكمبيوت�ر بما تحمل من وثائ�ق ومعلومات
بيعت عَ َلـى اﻷرصفة والشوارع..
كان ال ب�د للث�وار أن يحافظ�وا عَ َلـى مؤسس�اتهم التي هي ملك
للش�عب وليس�ت ملكا ً لحزب أو فئة أو جماع�ة ،فتحركوا لحمايتها
وبذلوا الشهداء يف مواجهة عصابات النهب والتدمري ،وتمكنوا بفضل
الله ووعي أبناء الش�عب م�ن الحفاظ عليها من التلايش واالنهيار،
واستمرت املؤسسات يف ممارس�ة دورها والقيام بمهامها حتى من
صباح الـ  22من سبتمرب 2014م وكأن شيئا ً لم يكن.
فش�ل مرشوع الفوىض واتجه�ت تلك العصاب�ات لتتقمص ثوب
الوطني�ة والنزاهة من جديد للعمل عَ َلـ�ى التغلغل يف نخر الثورة من
داخلها وبش�عار املصلحة وبناء البلد ،فعمدت إىل املراوغة والتسويف
والتنص�ل ع�ن املس�ؤولية والتآم�ر عَ َلـ�ى البل�د م�ع دول املرشوع
العدواني عَ َلـى اليمن..
يقظة الث�ورة وقيادتها الحكيمة كانت ترق�ب املؤامرة الخارجية
بوع�ي كامل وتعم�ل عَ َلـى توضي�ح املخطط للرأي الع�ام الذي كان
يتلق�ف تلك التوضيحات بقوة ووعي ليرتجمها عمالً يف امليدان ،فكان
تنامي الوعي الثوري لدى الشعب اليمني أرسع نموا ً من تلك املؤامرات
الخارجية بأدوات داخلية ،وكادت الثورة تكون قاب قوسين أو أدنى
من تتويج ثورتها بتحقيق الجزء اﻷكرب من أهدافها..
ه�ذا الوعي الرسي�ع جعل دول الع�دوان ومرتزقته�م يعملون يف
تس�ارع كبير إلصابة البلد بالش�لل التام ،فأبرق�ت لجنودها يف هرم
الس�لطة باالس�تقالة ،فبينم�ا كان�ت حكوم�ة «بح�اح» يف طريقها
لتس�ليم اس�تقالتها لرئاس�ة «ه�ادي» لتُثب�ت رسع�ة اس�تجابتها
ﻷويل اﻷم�ر والنهي يف دول العدوان ،فمس�افة الطري�ق بني الحكومة
والرئاسة كانت عائقا ً عن تحقيق تلك االستجابة ،حيث كان «هادي»
ً
واس�تجابة ،حي�ث أعلن اس�تقالته مب�ارشة ربما قبل أن
أرسع وال ًء
يغلق س�ماعة الهاتف للمكامل�ة الخارجية ليفاجئ «بح�اح» َ
بالفوز
الس�احق عليه حت�ى أن لقاءهم كان استفس�ارا ً فيم�ا بينهم (ملاذا
اس�تقلت؟؟!!)..وباملثل (وأن�ت مل�اذا اس�تقلت؟!) ..فكان�ت اﻹجابة
موحد ًة (أوامر عليا!!).
هكذا كانت رصاصة املوت عَ َلـى جس�د الوطن ،لكنها لم تصبه يف
مقتل؛ ﻷن أعضاء الجس�د من أبناء الشعب وقيادة الثورة كانت أكثر
ً
حيوية ونش�اطا ً
وثقة وش�عورا ً باملس�ؤولية الوطنية ،فأفشلت تلك
املؤام�رات وحملت عَ َلـى كاهلها مس�ؤولية الحف�اظ عَ َلـى ما تبقى
من مؤسس�ات الدولة من التاليش واالنهيار يف استمرار ملسار الثورة
حتى تحقيق كافة أهدافها..
َ
ثبات الش�عب وصمودَه يف وج�ه مؤامراتهم
ومل�ا رأى املجرم�ون
بدأوا ّ
بدق آخر مس�مار يف جُ عبة مؤامراتهم ليس�تيق َ
ظ أبناء الش�عب
عَ َلـى أشلاء ودم�اء أطفالهم ونس�ائهم تتناثر عَ َلـى ت�راب الوطن
وتحت ركام املنازل ،ال تطرق أسماعهم سوى صوت الطائرات ودوي
االنفج�ارات ،ويرى بأم عينيه تلك املؤسس�ات الت�ي تغنى املجرمون
بالحفاظ عليها تقصف وتدمر ،ويری املصانع الغذائية ُ
وس�بُل لقمة
العيش تحترق ،ويرى املتغن�ون واملتزلفون بحبهم للش�عب اليمني
يطوقون البلد حصارا ً وتجويعا ً وتدمرياً.
لك�ن ذلك العدوان واجهه أبناء الش�عب بثبات وصمود لم يُش�هد
ل�ه مثي�ل يف تأريخ الش�عوب ومواجه�ة الحروب ،فكيف وس�لطات
وامرباطوري�ات العال�م تقف إما مب�ارشة للعدوان أو مس�اند ًة له أو
متواطئة معه أو صامتة تجاه ما يرتكبه من مجازر بحق اليمنيني.
تلك هي ثورتُنا املستمرة ،وذلك الصرب والصمود هو عنوا ُن شعبنا
ُ
يخوض معركة الرشف والعزة والكرامة ،ويقف
اليمني العظيم الذي
ُ
ويخوض
يف الداخ�ل يف مواجهة أدوات القتل والدمار وأيادي العدوان،
معركة الرصاع مع عصابات ومافيا الفس�اد املرتبصني بثورة شعبنا
ومحاولة استغالل العدوان ﻹعادة إنتاج الفساد من جديد.
فالثور ُة مس�تمر ٌة تخوض معركة الحفاظ عَ َلـى مكاسبها بإرادة
وإدارة قوية مع من يحلمون بالعودة إىل ما قبل  21س�بتمرب 2014م
ومَ ن يريدون العودة إىل ما قبل  11فرباير 2011م!!.
وس�يبقى الش�عبُ ثائرا ً ض�د أية مؤام�رة عَ َلـى بلدن�ا داخلية أو
خارجي�ة ،ول�ن َّ
مرتبص إﻻ الصالح أو الفش�ل؛ َّ
ﻷن
يبق ﻷي متآمر أو
ٍ
الثور َة اليوم هي ع ُ
ني الش�عب التي يراقبُ بها الفاسدين والعابثني يف
ُك ّل املراحل سواء يف املايض أو الحارض أو املستقبل.
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نبض الريح

هل يحارب اإلرهاب من يصنع اإلرهاب؟!
عبد العزيز البغدادي
بع َد أن قف َز إىل الس�طح تنظي ُم ما يسمى بالدولة اإلسالمية الذي
يختصر يف (داعش) ليظه� َر بصورة تبدو عند البع�ض مفاجأ ًة يف
أج�زاء م�ن أرايض الع�راق ،ثم امتد ليس�تويل عىل أجزاء واس�عة يف
سوريا ،وظهرت له إمكانيات كبرية يف املعدات واألموال ،بل وسيطر
على آبار نف�ط مهمة وأخذ يه� ّرب النفط العراقي بأس�عار زهيدة
إىل تركي�ا ويبيع�ه بيع الس�ارق كما يق�ال يف املثَل اليمن�ي ،وتركيا
بال ش�ك من خالل عملها هذا رشي ُك داع�ش يف رسقة نفط العراق،
وبالتايل فإنها بهذا العمل وحده تعترب رشي َك داعش يف ُك ّل عملياتها
اإلرهابية.
وكمحاول�ة لقط�ع الطريق عىل أيّة حرب ج�ادة ضد داعش من
قبَل الحكومة العراقي�ة بعد أن عقدت العزم عىل ذلك ،مدعومة من
إي�ران ،فقد قامت اإلدارة األمريكية بتش�كيل ما أس�مته بالتحالف
ملحارب�ة داع�ش يض�م يف تكوين�ه ال�دو َل الداعمة لداع�ش ،منها
َ
تحالف دعم
الس�عودية وتركي�ا ،ليكون ه�ذا التحال�ف يف حقيقت�ه
داعش ومساعدتها والدفاع عنها ،أي التحالف ملساندة اإلرهاب.
وه�ذا التحالف ال يختل�ف يف هدفه عن التحالف الصهيوني األمريكي املس�مى
بالتحالف العربي للعدوان عىل اليمن باسم الدفاع عن الرشعية ،ويختلف عنه ،من
حيث خساسة الحبكة وعمق الخبث الذي بدا واضحا ً يف التحالف ضد اليمن بصورة
لم يس�بق لها مثي ٌل يف مستوى الخسة واإلرهاب ،القاسم املشرتك بينهما أن املع َلن
يشء واملضمر يشء آخر وكالهما كشفا ملمحا ً من مالمح النفاق.
وال نبال�غ إذا قلن�ا بأن الحرب األمريكية باس�م التحالف الس�عودي عىل اليمن
َّ
وخاصة بعد  21س�بتمرب قد عقدوا
ج�اءت نتيجة إدراك األمريكيين بأن اليمنيني
العزم فعالً عىل الحرب ضد اإلرهاب وضد الفس�اد ،أو هذا بدا لألمريكيني ،ما يعني
َ
بداية انكشاف املرشوع األمريكي يف صنع اإلرهاب كمرشوع!!!!.
ويف سوريا كانت الرضبات الروسية الحقيقية ضد داعش ضمن العوامل املهمة
التي كش�فت أكذوبة الحرب األمريكية األوربية ضد اإلرهاب ببس�اطة ألن أمريكا
وبع�ض دول أوروبا هي صانعة اإلرهاب وراعيته ،ومن غري املنطقي أن يكون من
يصن�ع اإلرهاب هو نفس�ه من يحاربه ،ما لم يكن مس�تثمرا ً للحرب عىل اإلرهاب
مثلما كان مستثمرا ً لصناعته!!.
وم�ن عالم�ات مصداقية هذا االس�تنتاج ال�ذي ذهبنا إليه أن تركي�ا العضو يف
حلف الناتو والعضو ش�به الكامل يف االتحاد األوربي تعد من أكرب وأخطر الداعمني
للجماعات اإلجرامية واملس�لحة التي تتخذ من تركيا منطلقا ً لها إىل سوريا واليمن
والع�راق بع�د تجميعهم من ُك ّل أنح�اء العالم وتدريبهم بدعم وتمويل الس�عودية
وقط�ر واإلم�ارات ودول خليجية أخ�رى ،وَتركيا حليف ألمري�كا وألوروبا وترتبط
بالكي�ان الصهيوني بعالقات قوية ،ومن ثم فإن هذا الدعم والتدريب إنما تقوم به
ضمن دورها يف الحلف!!.
أم�ا حديث بعض املس�ؤولني األمريكيين واألوربيني ع�ن أن هن�اك تمايزا ً بني
مواقف بلدانهم ومواقف الس�عودية وقطر حول ترتي�ب أولويات محاربة اإلرهاب

وقناعتها بأن الحلول السياس�ية يف البلدان الت�ي يصدر إليها اإلرهاب ويغذى وفق
خط�ط أمريكية وغربية وتركية وتمويل الس�عودية وغريها م�ن دول الخليج هو
الخيار األفضل ،فهذا ليس س�وى من ب�اب ذر الرماد يف العيون عن
كون أمري�كا بتعاون أوروبي ه�ي صاحبة القرار ،أما الس�عودية
وغريها من عربان الخليج فليست سوى كيانات تابعة للسياسات
األمريكي�ة والصهيوني�ة ،وهي مج�رد صناديق تمويل ملش�اريعه
التدمريية القذرة يف املنطقة ،وعىل س�بيل املثال كثريا ً ما نسمع من
مسؤول َ
ني أو متحدثني رسميني أمريكيني بأن الواليات املتحدة ترى
أن الح�ل الس�يايس يف اليمن هو الخيار املمك�ن التحقيق ،وأنها أي
هذه الدول التي تسري سياس�تها الخارجية لغة النفاق واألكاذيب،
فهي تصرح بأنها تقف ض�د االعتداء عىل اليم�ن وأن ما تقوم به
الس�عودية غري مرشوع ويف الوقت عينه تعقد اإلدا َرة األمريكية مع
آل س�عود املعتدين عىل ُك ّل القيم اإلنس�انية صفقة سلاح لتوريد
قناب�ل لقتل أطف�ال اليم�ن توصف بال�ذكاء فقط بملي�ار ومئتي
مليون دوالر أمريكي!!! ،أما وزير خارجية بريطانيا حمامة السالم
يف الرشق األوس�ط فيرصح بع�د مرور أكثر من ثمانية أش�هر بأن
بالده تطالب بالتحقيق حول ارتكاب جرائم ضد اإلنس�انية من قبل السعودية ،ويف
رده لنفي وزير الخارجية السعودي املسخ ارتكاب السعودية جرائم ضد اإلنسانية
يف اليم�ن ،ق�ال الوزير الربيطان�ي :ال يكفي مجرد النفي بل ال ب�د من تحقيق دويل
محاي�د .ثم ينته�ي الحد عند الترصيح الذي يثري العج�ب!! ،هذا ترصيح ورغم أنه
ج�اء متأخر ج�دا ً فإن حصوله ولو متأخ�را ً خريٌ من عدم حصول�ه ،ولكن ما هي
الخط�وات العملية نح�و تحقيق دويل محاي�د!! ،وهل يعق�ل أن بريطانيا وأمريكا
الداعمتين للكيان الس�عودي منذ إنش�ائه وف�ق رغبة وهندس�ة بريطانية ماكرة
وخبيثة وهي ذات الرغبة والهندسة التي أنشأت الكيان الصهيوني يف فلسطني هل
يُعقل أن هاتني الدولتني ال تعلمان بما تقوم به السعودية من عدوان قذر عىل اليمن
طال ُك ّل بنيته التحتية املدنية قبل العس�كرية ،بل واس�تهدف منذ لحظته األوىل ُك َّل
ما يمت للحياة اإلنسانية والحيوانية والنباتية بصلة؟ ،وهل تريد بريطانيا وأمريكا
وفرنس�ا أن نصدق بأن هناك دولة اس�مها الس�عودية يمكنها أن تفعل باليمن ما
فعلت�ه لوال توجيه ورعاية وحماية هذه ال�دول ولوال الحصار املرضوب عىل اليمن
منذ بدء العدوان؟؟!!.
إن ه�ذه ال�دول تعرف حقيق�ة مَ ن هي اليم�ن وأن ما يتم ليس س�وى عدوان
ُ
يضاف إليها عدد من الدول العربية واإلسلامية العميلة
أمريكي أوروبي صهيوني
لها ،وليست السعودية س�وى العنوان األبرز يف العدوان ،وهذا الوضع يعكس مدى
بجاحة ووقاحة آل س�عود ،ويف الوقت نفس�ه يعكس مدى احتقار أمريكا وأوروبا
للس�عودية ودول الخليج؛ ألنهم يرون أن حرب بهذا املس�توى من القذارة ال تقوم
بها إال أنظمة بنفس املس�توى ،ليس ألنهم أقل منها قذارة وإنما ألن ش�عوبها لن
َّ
ش�ن حرب من بلدانها أو باس�مها مبارش ًة عىل هذا املستوى من القذارة ضد
تقبل
بلد أعزل ومحاصرَ وممنوع ليس فقط من استرياد السالح كي ال يدافع عن نفسه،
بل وممنوع عنه الطعام والرشاب والدواء كي يقتل من يس�لم من نريان أسلحتهم
الذكي�ة والغبي�ة املتطورة ،وحين أقول إن الش�عب اليمني أعزل أقص�د أعزل عن
األسلحة الحديثة.

صراع المماليك ..والضحية تعز
جميل أنعم
بع�د فش�ل جبه�ة م�أرب واجتث�اث الخالي�ا النائمة يف
املحافظ�ات الش�مالية ،ومرصع قادتها وه�روب اآلخرين،
وم�ا إىل ذلك م�ن إنجازات نوعي�ة تحو ّلت األنظ�ار إىل تعز،
فحشد العدوان ما حشد جوا ً وبرا ً وبحرا ً الحتالل تعز مهما
كل�ف األمر ،إلحداث تغيري ميداني يس�بق ح�وار جنيف 27
نوفمبر ،لف�رض رشوط على الطاولة السياس�ية ،معارك
رشس�ة غري متكافئة عددا ً وعتادا ً وب�كل املقاييس لصالح
العدو وأذنابه املماليك الجدد «رقيق» املايض عبيد الحارض،
حصانا طروادة ،الخائن هادي ،والعميل بحاح.
وعلى جغرافيا تع�ز الضحي�ة بامتياز ،فتع�ز إما تكون
خنج�را ً يف صدر الش�مال والس�احل الغربي ،وح�رب أهلية
طويلة الزم�ن ،وبوهم ورساب عودة الخائن هادي رئيس�ا ً
رشعيا ً وهميا ً ولس�تة أقاليم ،تنته�ي بذهاب إقليمي النفط
(م�أرب وحرضموت) آلل س�عود ،بمس�مى اتح�اد فيدرايل م�ع الخليج
العربي ..والنتيجة منح حق اس�تثمار النفط ،لرشكات برأسمال يهودي
«أرامكو» وملدة خمسني سنة بيافطة «الرشعية الدولية»!!.
إقلي�م باب املن�دب صهيوني بواجهة فرنس�ية أفريقي�ة لحماية املمر
ال�دويل بيافطة «الرشعية الدولية» ،وتلك خط�ة هادي التي يراهن عليها
وبق�وة ،كحص�ان خ�ارس ،وفش�له يعني تق�دم الحصان اآلخ�ر بحاح،
والضحي�ة أيض�ا ً تعز ،ويراد له�ا أن تكون ( )...حراس�ة ،أو كبش فداء؛
بجعلها مش�تعلة ومستنفرة بتكريس�ها حزاما ً جغرافيا ً وبرشياً ،وخط
دفاع أول إلعادة التشطري وتنصيب البحاح رئيسا ً مقبوال ً للجنوب العربي
املزع�وم ،وعىل حس�اب تمزي�ق وطنية أبن�اء تعز لجي�ل أو ربما ألجيال
قادمة.
إذا هناك س�باق بل رصاع املماليك ،وعىل جغرافيا تعز الضحية ،رصاع
دموي س�يفرز خ�ارسا ً وفائزا ً واحدا ً ليتوجّ ه حصان ط�روادة الثالث ولد
الش�يخ ُغالم آل س�عود ،وليعيل اس� َم الفائز وليثبته بالرشعي�ة الدولية
سياس�ياً ،كنهاية مفرتضة للعدوان األمريكي الصهيوني الس�عودي عىل
اليمن ،إذً معركة تعز باب املندب هي آخر ورقة للعدوان البائس الخائب،

ومن تداعيات فش�له املرتقبة غيابُ هادي سياس�يا ً أو للرفيق األعىل -إن
ً
خاصة مع كون هادي نفس�ه غري مرحَّ �ب بالجنوب
ش�اء الله تع�اىل،-
ملاضيه الخياني والدموي ،وغري مرحَّ ب به يف الشمال لخيانته
للش�عب والوطن معاً ،فرحيلُه أصبح تحصي َل حاصل ،بعد
فشل جبهة مأرب ،ومعركة تعز حرب أهلية الشمال.
الس�اح ُل الغرب�ي وانهي�ا ُر الخالي�ا النائمة بش�كل غري
متوقع وانس�حابُ جيش مريم اإلمارات�ي بعد ْ
وهم تحرير
س�د مأرب القديم!! ..ليتقدم اململوك بحاح العميل املراهن
عىل عودة التش�طري عىل أكتاف تع�ز ودمارها وبمؤرشات
ّ
الح�س الوطني الجريح برضبات آل س�عود وأس�ياده منذ
خمسني سنة مضت.
ومؤرش الكم إىل كيف يف عسري ونجران وجيزان ،ومؤرش
االرت�داد العكيس إىل عدن والضالع ولحج وش�بوة ،ومؤرش
انهي�ار معنوي�ات املرتزقة بعام�ل الزمن املش�تت لهم ،بل
وقربهم يف باب املندب والوازعية والراهدة ،فالحرب عندهم
ارتفاع الجرحى للمرتزق�ة والذين تُركوا يف
غنائ�م ال تضحيات ،وم�ؤرش
ِ
س�احة املعارك للموت وعدم عالجهم ،وتل�ك مؤرشات داخلية ذاتية تنبئ
بانتحار أحصنة طروادة وإىل األبد ،إن شاء الله تعاىل.
ويأتي ذلك بعد اس�تنفاذِ ُك ّل الوس�ائل القذرة للعدو السعودي وبشكل
غري مس�بوق يف تأري�خ العالق�ات العربي�ة  -العربية ،واملع�ارك العاملية
 العاملي�ة ،ب�د ًء من مس�خ الدول�ة والحكومة على هيئة دُم�ى برشيةبمواصفات القردة والخنازير ،وبمعي�ة أحزاب البارود والرماد والهباب،
وم�رورا ً باستنس�اخ الفضائي�ة اليمني�ة ،الجي�ش اليمني ،وكالة س�بأ
لألبناء ،إذاعة صنعاء ،ولم َ
َ
مليون يمني،
استنس�اخ 25
يتبق لهم س�وى
ِ
واستنساخ جغرافية وتضاريس يمنية.
وألن املخ َّ
ط َ
ط ماس�وني صهيوني بامتياز ،وبعد تفجريات فرنسا فإن
َ
هدف اإلسلام إج�رام أو «إرهاب» ،س�يتقدم عىل ملف تقس�يم وتمزيق
ِّ
ٍ
ومفقس
اتهامات للنظام السعودي بأنه داعم وحاضن
اليمن ،وما ظهو ُر
ٌ
للتنظيمات التكفريية ،إلاّ
ليأتي
بداية لرحيل آل سعود ومملكة الزهايمر
َ
البدي ُل األس�وأ ُ األقربُ إلرسائيل آل عش�قي مثالً .وم�ع مطلع عام 2016
سيكو ُن اليم ُن بخري إن شاء الله تعاىل.

يسلونك عن السوق
السوداء قل هي من آثار
العدوان ونتائج الحصار
عزان عزان الشهراني
َّ
إن الذي�ن يتس�اءلون ع�ن الس�وق الس�وداء ..س�وا ٌء
ُ
بإيجابيته�ا وس�لبيتها ..أق�ول له�م باختص�ار :ما هي
أس�بابُ ظهور الس�وق الس�وداء ..إن أس�بابها واضحة
وضوحَ الش�مس ،وإن حاول البع�ض أن يتغابى ..وهي
ُ
تحالف دول العدوان
نتيج�ة الحصار المفروض من قبل
عىل الش�عب اليمني ال�ذي قام بثورة ض َّد رموز الفس�اد
والوصاي�ة الخارجي�ة واألجنبية ،مما أث�ار الغضبَ عند
دول تحال�ف العدوان ،وعىل رأس�هم الجارة والش�قيقة
مملك�ة الرش الس�عودية ،وبالتايل يجبُ علين�ا جَ ميعا ً أن
نواجه العدوان بكل إمكانيتنا وكرسه ورفع الحصار عن
الشعب اليمني.
ومَع وق�ف العُــدْوان وصده وكرسه ورفع الحصار
ُ
الس�وق الس�وداء
ع�ن الش�عب اليمن�ي س�وف تنته�ي
ومتاجروها وسلبيتها وإيجابيتها ،وكلما ترتب عليها .أما
الذين يتحدثون عن من ِعها ،أقول لهم :لقد تم منعها بداية
العُــ�دْوان فوصلت الدبة البرتول  20لرتا ً إىل مئة دوالر،
وس�عر منظم الغاز للسيارات إىل س�بعين ألف ريال؛ من
أج�ل تحويل الس�يارات التي تعمل بالبترول لكي تعمل
بالغاز ...إلخ ،واليوم أظن أن الش�عبَ لن يقدر عىل تحمل
َذل�ك مثل ما كان بداي�ة العدوان ،وم�ن يطالبون بإنهاء

السوق السوداء ومنعها هم من يريدون أن يخرجَ الشعب
ثائ�را ً عىل س�لطة األمر الواقع ،مس�تغلين البس�طاء من
الناس ،إىل جانب من هم مؤيدون للعدوان نتيجة األحقاد
المذهبية والمناطقية ...إلخ.
أما الذي�ن يطالبون بتحديد أس�عارها فه�م يؤكدون
كي�ف دخل أنصار اللـه وقام الش�عب معه�م بثورة من
أجل إسقاط الجرعة ،وها هم يحولون البرتول إىل السوق
السوداء بأسعار مدبولة من أجل المجهود الحربي ،وهم
يقولون ه�ذا اآلن وأنصار اللـه منه ب�راء ،وهم يعلمون
عل�م اليقي�ن أنه�م المعت�دون والمس�تفيدون م�ن آثار
ً
وخاصة ونح�ن ال يوجد لدى الش�عب الوعي
الع�دوان،
الكامل ،وبالتايل انظروا إىل إعالم العدوان كيف يش�تغل
يف مثل المس�ائل هذه ،وهو يعلم أنه المتسبب ،حيث يتهم
ً
وخاصة مكون أنصار اللـه بأنهم هم الذين
قيادة الثورة
يصادرون البرتول للس�وق الس�وداء من أج�ل المجهود
الحربي ودفع المرتباتُ ،
محاصون
وه�م يعلمون أنهم
رِ
للشعب اليمني ،برا ً وبحرا ً وجواً ،وأنهم يمنعون حتى أن
ُ
برميل نف�ط إال بترصيح منهم ،لكن دائما ً أعمالهم
يدخل
تضليل وخداع للرأي العام.
أم�ا الذين يقولون بأن يتم تحديد أس�عار المش�تقات
النفطية يف الس�وق الس�وداء بسعرها الرس�مي ،يا أخي
كيف تستطيع أن تضبط صاحب برميل ألن يبيع بسعرها
ف�اض؛ ألننا نحتاج جان�ب ُك ّل صاحب
الرس�مي؟ ،كالم
ٍ
برمي�ل عس�كري ونحتاج إىل فت�ح جبهة ،وهذا س�وف
يظهر سخطا ً عىل قيادة الثورة وتشويهها.
باختص�ار أك�رر أنه يج�ب علين�ا جَ ميع�ا ً أن نتوجه
لمواجهة العُــدْوان وإيقاف ِه ورفع الحصار عن ش�عبنا،
وس�وف يتالىش ُك ّل ما ترتب على هذا العدوان من نتائج
وظلم على ش�عبنا اليمني العظي�م الصابر المحتس�ب،
وبالت�ايل إذا أردت معالج�ة مريض من م�رض ما يجب
عليك أوال ً تشخيص المرض ومعرفة أسبابه ،وباستئصال
أسبابه س�وف ينتهي المرض ويش�فى المريض وإذا لم
تستطيع تشخيص المرض فلن تستطيع معالجة المرَض
وال يش�فى المريض ،وإنما س�وف تعطيه عالجا ً يصيبه
بمرض أكرب من المرض الذي كان فيه والذي لم تس�تطع
تشخيصه؛ بسبب جهلِك وتشخيصك الخاطئ.
والعاقبة للمتقين.
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مسافات

السعودية وتركيا ،وطعنات الظهر!
علي المحطوري

هاشم شرف الدين

اليمنيون..
بين تشييعين
«أقب ْل يا ويل َ الله»
ٌ
َ
ٌ
جثمان
يمني�ة خالل اس�تقبالها
كلم�ات ردَّدتها أ ُ ٌّم
ابنها الشهيد ،عندما كان موكبُ تشييعه يتقدم نحوها،
ِ
بع�ض األعرية النارية
تكتف ،ب�ل ورشعت بإطالق
ولم
ِ
من بندقية يف يدها إىل األعىل تكريما ً له..
ُ
الدهش�ة املقرونة باإلعج�اب وأنت ترى
س�تتم ّل ُكك
مش�اه َد الفيديو العديدة التي تعرض فعاليات تش�ييع
شهيد أو أكثر من أبناء الجيش اليمني واللجان الشعبية
مم�ن ارتق�وا خلال مواجهته�م للع�دوان الس�عودي
األمريكي اإلرسائييل دفاعا ً أو هجوماً..
سترى أمهات يس�تقبلن جثامني أبنائهن الش�هداء
بالزغاري�د والف�ل وال�ورود ،وترديد العه�ود بمواصلة
ا ُمليض يف سبيل الله ملواجهة املعتدين وفا ًء لله ولهم..
سرتى آبا ًء للشهداء يقسمون بالله إنهم سيستمرون
يف إرس�ال بقية أبنائه�م إىل الجبهات لل�ذود عن الوطن
وتحقيق االنتصار ،أو نيل نعمة الشهادة..
س�تدر ُك أن ُك َّل تش�ييع يتح�ول إىل فعالي�ة وطني�ة
ثقافية بامتياز ،يرفرف خالله�ا العَ َل ُم الوطني ،وتحمل
الالفتات املكتوب عليها بعض عبارات توعوية ،وتمسك
صور الشهداء ،وتلقى الكلمات التعبوية ،وتحرض بقوة
رصخة «الل�ه أكرب  -املوت ألمري�كا  -املوت إلرسائيل -
اللعنة عىل اليهود  -النرص لإلسلام» ،ليؤكد املش�يعون
من ذوي الش�هيد وأصدقائ�ه ومعارفه وكل املش�يّعني
أن حالة الس�خط الش�عبي على أمري�كا يف أوجها ،وأن
مواجهتهم للعدوان مستمرة دون أدنى شك..
يف املقاب�ل  -ورغ�م املاكن�ة اإلعالمي�ة الهائلة  -فال
يكاد املرء يتحصل عىل مش�هد واحد لتشييع أحد القتىل
اليمنيني من املرتزقة والعمالء؟
تجاهل واضح ال يطال املغمورين منهم وحس�ب ،بل
والقي�ادات العس�كرية الذين يُقتل�ون يف الجبهات ثم ال
نسمع شيئا ً عن تشييعهم..
لثواني معدودة
وإىل اآلن ل�م ينشر أي فيدي�و  -وإن
َ
 يظهر لنا تش�ييع أح�د أبرز موتى العملاء واملرتزقةهو الدكتور عبدالكريم اإلرياني رئيس الوزراء األس�بق
والذي كان أهلُه قد حصلوا عىل إذن من السلطة الثورية
يف صنعاء بدفنه يف اليمن.
بمقارن�ة بس�يطة بين التش�ييعني يمك�ن التوصُّ ُل
الستنتاجني وحقيقتني..
االستنتاجان هما:
تعا ُ
ظ� ُم حال�ة الرف�ض الش�عبي الع�ارم للمرتزقة
والعملاء مقاتلني أكانوا أم سياس�يني ،والتي تتجىل يف
عدم املشاركة يف تشييعهم أو الصالة عليهم..
تعا ُ
ظ� ُم حال�ة التأيي�د الش�عبي لش�هداء الجي�ش
واللجان الش�عبية املقرتنة باإلع�زاز والتكريم والتقدير
لتضحياتهم يف سبيل الله والوطن والشعب..
والحقيقتان هما:
إن ً
أمة تفي مع ش�هدائها َلتؤك ُد أنها تفي مع الوطن
الذي بذلوا أرواحَ هم من أجله..
وإن مَ ن ل�م ِ
يف مع قتاله وتنكر له�م بمجرد قتلهم
ليؤكد أنه ال تهمه سوى مصلحته فقط..

ومضة:
الش�هداء قدموا أرواحه�م فداء للوط�ن دون مقابل
فنال�وا تكري�م الش�عب وتقدي�ره ،فيم�ا ق�دم العمالء
أرواحهم من أجل مال االرتزاق فحصدوا تجاهل قادتهم
واحتقارهم ومن قبلهم ازدراء الشعب..
هذا هو جوهر املقارنة ،وهنا مكمن املفارقة.

( ددعلالاا

ثمة تش�ابه إىل حد التطابق بني م�ا صنعته تركيا
بروس�يا ،وطائرته�ا الت�ي كان�ت تط�ارد اإلره�اب
التكفريي عىل الحدود الس�ورية الرتكية ،وما ارتكبته
الس�عودية من عدوان ال يزال قائما ضد اليمن ،والذي
ُ
ش َّ
�ن يف لحظ�ة اندفاع�ة الجي�ش واللجان الش�عبية
نح�و الجنوب ملط�اردة العمالء ،وتخلي�ص البالد من
رشور التكفرييني ،والذي�ن أصيبوا بهزيمة ماحقة يف
املحافظات الش�مالية ،وكان اليمن عىل وشك أن يُعلن
البل�د العرب�ي األول الذي يتخلص من آف�ة «اإلرهاب
التكفيري» – وه�و م�ا يع�د صفع�ة يمني�ة توجه
ملشروع أمري�كا ووكالئها بقط�ع أياديه�م الطويلة
املتمثلة يف التكفرييني.
ل�م تتحمل الس�عودية أن يكون اليمن بل�دا خاليا
م�ن القاعدة ،وداعش ،ولم تتقب�ل أمريكا واقعا أمنيا
ُ
يفرض�ه غريُه�ا ،مل�ا لذلك من
وعس�كريا وسياس�يا
فضيحة مدوي�ة للدعاي�ة األمريكي�ة املزعومة بأنها
تح�ارب «اإلره�اب» منذ س�نوات ،ولم تحق�ق يف ذلك

ش�يئا ،وأن ما عجزت عنه تمكن منه الجيش اليمني
واللجان الشعبية يف اليمن!..
ويف ح�ال من اندفاع�ة الجيش واللجان الش�عبية
بمالحق�ة التكفرييني والعمالء والجاس�وس هادي يف
الجنوب جاء العدوان السعودي األمريكي ليفرمل تلك
االندفاعة ،ويضطر اليمن إىل االنس�حاب من الجنوب،
معطيا األولوية للتصدي للعدوان ذاته ،فعاد «اإلرهاب
التكفيري» ليس�تبيح الجن�وب برعاي�ة الس�عودية
واإلمارات وواشنطن.
ومث� ُل ذل�ك أو قريبٌ منه م�ا ح�دث يف تركيا قبل
ثالثة أي�ام ،فبينم�ا كان�ت الطائرة الروس�ية تطارد
«التكفرييني» عىل الحدود الس�ورية الرتكية ،غودرت
بالنيران الرتكي�ة تس�قطها على مس�افة أربع�ة
كيلومترات م�ن األرايض الرتكي�ة حس�ب الرواي�ة
الروس�ية ،ومقت�ل أح�د الطيارين بنريان املس�لحني،
األمر الذي أسقط عىل نحو الرسعة الخطوط الحمراء
املرسومة لألطراف املتصارعة يف وعىل سوريا .وذهبت
التحليلات للق�ول بأنه�ا أوىل الح�وادث م�ن نوعه�ا
ٌ
دولة عض�و يف الناتو طائر ًة للروس منذ
تُس�قِ ط فيها

خمسينات القرن املايض.
وإىل م�ا أعلن حتى اليوم من مواقف روس�ية من
قطع العالقات العسكرية مع أنقرة ،وأنها حادثة «لن
تنسى» – ما يؤرش على أن بوتني لن ينام عىل «طعنة
الظهر الرتكية».
وتبق�ى اإلش�ارة إىل أن�ه جدي�ر لليم�ن ولطليع�ة
الساس�ة اليمنيني امللتزمني خط الث�ورة ،واملناضلني
الس�تعادة الس�يادة واالس�تقالل أن يلتفتوا إىل تذكري
الروس بأن اليمن يواجه خط�ر «اإلرهاب التكفريي»
ويتص�دى ل�ه وألم الدواع�ش الس�عودية ،وأن�ه م�ن
الطبيع�ي أن يُع�اد التفكير يف صياغ�ة العالق�ات
الروس�ية اليمنية ،خصوص�ا وأن البلدي�ن يتعرضان
لنف�س الخط�ر ،ويواجه�ان ذات التهدي�د ،وكالهما
أصيب «بطعنة يف الظهر» .عىل أن الطعنة الس�عودية
لظه�ر اليم�ن فيها م�ن الوحش�ية والدموي�ة بما ال
ُ
وخفة العقل
تُقارن بها الطعنة الرتكية لظهر روسيا،
الرتكية وطيش أردوغان قريبٌ منه طيش بن سلمان،
وبأمثالهما يرتب ُع عىل س�دة الحكم فال جدوى من أي
حل سيايس ملشاكل املنطقة.

يحرُم قتل اإلنسان فض ًال عن المسلم الموحد
عدنان الجنيد
َّ
إن األس�اس الذي قام عليه املذهب الوهاب�ي هو تكفريُه لعباد
ِ
يكت�ف عند هذا الحد ،بل اس�تباح دما َء املس�لمني ،فمنذ
الل�ه ،ولم
االتفاق املشؤوم بني محمد بن عبدالوهاب (مؤسس املنهج الوهابي
التكفيري الداعشي) وبني محمد بن س�عود س�نة  1160هجرية
والذي كان حاكم الدرعية (بالد مس�يلمة الك�ذاب) ،آنذاك بدأوا من
ذلك الوقت باس�تباحة دماء املسلمني ،فقاموا بغزو القرى والقبائل
يف الحجاز واليمن والعراق ،فقتلوا النس�اء واألطفال وسبوا النساء؛
بحج�ة أنهم كفار ومرشكون ،وكل من ل�م يدخل يف دين محمد بن
عبدالوه�اب يتم قتل�ه ويُنهب ماله وتُس�بى نس�اؤه ،وهكذا ظلوا
يقرتفون الفواق َر العظام والجرائم الجسام يف حق املسلمني عرشات
السنني ،واستخدموا يف قتلهم املسلمني شتى الوسائل الوحشية من
قطع للرؤوس وس�حل وإحراق للجثث ،وما تفعله دواعشهم اليوم
إال صورة ملا فعله مش�ايخهم الوهابية باألمس ،ومن يقرأ تأريخ آل
س�عود ال س�يما تأريخ نجد َلس�وف يدرك صدق ما قلناه ،فمن هذه
الكتب كتاب (تأريخ نجد) ملحمود ش�كري األلويس وَ(خالصة الكالم يف أمراء البلد
الحرام) ألحمد زيني دخالن مفتي الش�افعية آنذاك وَ(الصواعق اإللهية يف الرد عىل
الوهابية) لس�ليمان بن عبدالوهاب شقيق محمد بن عبدالوهاب وغريها من كتب
الردود التي كش�فت حقائق آل س�عود ومذهبهم الوهابي ..وأنا اآلن لس�ت بصدد
رسد تأريخ آل س�عود أو تأريخ جرائم الوهابية ،ولكن ما أري ُد قوله هو أنهم قاموا
بتكفري عباد الله واس�تباحوا دماء املسلمني من ذلك الوقت إىل يومنا هذا وهم بهذا
خالفوا كتاب الله وس�نة رس�ول الله -صىل الله عليه وآله وس�لم -وخالفوا علماء
األمة املحمدية السابقني والالحقني.
َ
النفس التي ح َّر َم الله إال بالحق) [ 151األنعام].
قال تعاىل( :وال تقتلوا
نفس أو فس�ادٍ يف األرض فكأنما قتل الناس
وق�ال تعاىل( :من قتل نفس�ا ً بعري ٍ
جميعا ً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)[ 32املائدة].
ِ
يكتف الحقُّ تعاىل عند هذا الحد بل حثَّنا عىل اإلحسان وا َملبَــ َّرة إىل املرشكني
ولم
الذي�ن لم يقاتلونا ولم يس�عوا يف مؤاذاتنا ،قال تع�اىل( :ال ينهاكم الل ُه عن الذين لم
يقاتلوك�م يف الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تربُّوهم وتُقس�طوا إليهم إن الله
يحب املقس�طني) [ 8املمتحنة] ومعنى هذه اآلية :ال ينهاكم الله بقوله (ال تتخذوا
عدوي وعدوكم أولياء) عن أن تحسنوا وتعاملوا بالعدل الذين لم يقاتلوكم يف الدين
ولم يخرجوكم من دياركم؛ ألن ذلك منكم إقساط ،والله يحب املقسطني.
وأم�ا م�ن ق�ال ب�أن ه�ذه اآلي�ة منس�وخة بقول�ه (فاقتل�وا املرشكين حيث
وجدتموه�م )..فلي�س بصحيح؛ ألن ه�ذه اآلية الت�ي زعموا بأنها ناس�خة تعني
الحربيني الذين حاربوا سيدَنا رسول الله – صىل الله عليه وآله وسلم – ونصبوا له
برئ الله ورسوله
العدا َء طوا َل عرش س�نوات وهي من س�ورة التوبة جاءت بعد أن ِ
من املرشكني الذين نقضوا العهود واملواثيق التي عقدها معهم رس�و ُل الله  -صىل
الله عليه وآله وسلم  ،-فأمهلهم الله تعاىل أن يسيحوا يف األرض أربعة أشهر أحرارا ً
آمنني ع َّلهم يعودون إىل حظرية اإلسالم ويرتكون ما هم عليه من إبطان الرشك..
ُ
أربعة األش�هر إال وقد أس�لموا
تمض
هذا ولم يتم قتل أحد من املرشكني؛ ألنه لم ِ
وأقاموا الش�عائر اإلسلامية ،وإذا كان كذلك فكيف يقولون بأن هذه اآلية ناسخة
آلي�ة املمتحن�ة؟ إذا ً فهذه اآلي�ة جاءت يف ظرف معين وانتهى ،كذل�ك األمر بقتال
املرشكين يف هذه اآلية مبني عىل كونه�م هم الذين بدأوا املس�لمني بالقتال ونكثوا
ون َقوْم�ا ً ن َ َكثُ�وا أَيْمَ انَهُ ْم و ََهمُّ وا ِبإ ْ
عهوده�م قال تع�اىل( :أَلاَ تُ َقا ِتلُ َ
اج ال َّر ُ
�ول
س ِ
ِخ َر ِ
و َُه� ْم بَ َدءُو ُك� ْم أ َ َّو َل مَ َّرةٍ) [ :13التوب�ة] ،كذلك نجد يف كتاب الله بأن�ه تعاىل أمَ ــ َر
املسلمني بقتال من قاتلهم يف أكثر من آية كقوله تعاىل( :وقاتلوا يف سبيل الله الذين
يقاتلونكم وال تعتدوا ،)...فلم يأمر الله تعاىل املس�لمني بقتل من خالفهم من أهل
الديانات أو من س�املهم من بني اإلنس�ان ،كما يظنه من ال فه�م له يف كتاب الله،
وأم�ا اآلية  -الس�ابقة  -والتي أوردناها واستش�هدنا بها فهي تش�مل أهل الذمة
واملعاهدين واملساملني وليس الحربيني ،فإذا فهمت ذلك فال نسخ.
م�ن هذا تعلم ب�أن الله تعاىل أمر املس�لمني أن يُحس�نوا إىل املرشكين الذين لم
يقاتلوه�م ول�م يخرجوهم م�ن ديارهم ،ومعل�و ٌم أن لفظ املرشكين – كما ذهب
ٌّ
خاص بعبَّاد األوث�ان واألصنام؛ ألن لفظ املرشك يتناول مَ ن اتخذ
إلي�ه املفرسون –
مع الله إلها ً آخر ،وإذا كان كذلك فكيف يقتل املس�لم أخاه املس�لم؟ مع أن املس�لم
املوحِّ�د من أهل الجنة حس�ب ما ج�اء يف الحديث ،فقد أخرج البخاري ومس�لم يف
صحيحَ يهما عن عثمان بن عفان أن رسول الله ـ صىل الله عليه وآله وسلم ـ قال:
(مَ ن مات وهو يعلم أن ال إله إال الله دخل الجنة).
قل�ت :وه�ذا ظاه ٌر بأن مج�رد العل�م بالوحدانية موجبٌ لدخ�ول الجنة فكيف
بعد هذا يُكفَّ ر املس�ل ُم املوحِّ د ويُس�تباح دمه؟! وجاء ـ أيضاًـ يف صحيحَ ي البخاري
لقيت رجالً
ُ
ومس�لم باإلس�ناد إىل املقداد بن عمرو أنه قال( :يا رسول الله أرأيت إن

م�ن الكف�ار ،فاقتتلنا فرضب إحدى يدَيّ بالس�يف فقطعها ،ثم الذ مني بش�جرة
فقال :أس�لمت لله ،أأقتله يا رس�ول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله ـ صىل الله
عليه وآله وس�لم ـ( :ال تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله
وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال).
قل�ت :فانظر بربك أيه�ا املنصف إىل هذا الحدي�ث وإىل أيِّ درجة
بل�غ يف احرتام اإلسلام وأهله ..لقد قىض بأن املقداد عىل س�وابقه
وبالئه يف اإلسلام لو قتل ذلك الرجل ل�كان بمنزلة الكافرين وكان
فليتق الله
املقت�ول بمنزلة واحد من أعاظم الس�ابقني يف اإلسلام
ِ
الذين يفتون بتكفري مخالفيهم ،ويستبيحون دم أهل ال إله إال الله.
وأرصح من هذا الحديث ما أخرجه البخاري ومس�لم عن أسامة
ب�ن زيد قال( :بعثنا رس�ول الل�ه ـ صىل الله عليه وآله وس�لم ـ إىل
الحرق�ة فصبّحنا القوم فهزمناهم ولحق�ت أنا ورجل من األنصار
رجالً منهم ،فلما غش�يناه قال :ال إله إال الله ،فكف األنصاري عنه
فطعنته برمحي حتى قتلت�ه ،فلما قدمنا بلغ النبي صىل الله عليه
وآل�ه وس�لم ذلك فقال :يا أس�امة أقتلته بعدما ق�ال ال إله إال الله؟
قل�ت :كان متعوذاً .قال :فما زال يكررها حت�ى تمنيت أني لم أكن
أسلمت قبل ذلك اليوم)ـ
قلت :ال يخفى ما يف كالم أس�امة من الدالل�ة عىل أنه كان يخاف أن ال يُغفر له،
ولذلك تمنّى تأخر إسلامه عن هذه الخطيئ�ة ليكون داخالً يف حُ كم قوله صىل الله
عليه وآله وس�لم( :اإلسلام يجبُّ ما قبله) ،وناهيك بهذا دليالً عىل احرتام ال إله إال
الل�ه وأهلها ... ،وإذا كانت هذه حال من يقوله�ا متعوِّذا ً فكيف بمَ ن قالها معتقدا ً
بها ومؤديا ً الصالة املكتوبة ومتوجّ ها ً للقبلة املش�هودة ومخرجا ً الزكاة املفروضة
ومؤديا ً لبقية أركان اإلسالم؟!.
روى البخاري بسنده قال رسول الله ـ صىل الله عليه وآله سلم ـ( :مَ ن شهد أن
ال إله إال الله واس�تقبل قبلتنا وصىل صالتنا وأكل ذبيحتنا فذلك املس�لم الذي له ما
للمسلم وعليه ما عىل املسلم) وفيه ـ أيضاًـ باإلسناد إىل أنس قال قال رسول الله ـ
صىل الله عليه وآله وس�لم ـ من صىل صالتنا واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا ،فذلك
املسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله ،فال تخفروا الله يف ذمته).
ومعلو ٌم بأن جمي َع املذاهب اإلسالمية الشيعية والسنية كلها تؤدي شعائ َر الدين
ٌ
متفقة عىل أصول الدين وإن اختلفت يف فروعه ،وبهذا يحرم تكفريُ وقتل أي
وكلها
لاَم َل ْس َ
مس�لم بأي مذهب كان قال تعاىلَ ( :ولاَ تَ ُقولُوا لِمَ ْن أ َ ْل َق ٰى إ ِ َليْ ُك ُم َّ
الس َ
ت ُم ْؤ ِمنًا
�ون عَ َر َ
تَبْتَ ُغ َ
ض ا ْلحَ يَا ِة ال ُّدنْيَا َفعِ ن َد ال َّلهِ مَ َغانِ� ُم َك ِثريَ ٌة ،)...أي فال تكفِّ روا وال تقتلوا
أخاكم اإلنس�ان الذي ألقى عليكم تحية السلام فال تُكفِّ روه وال تقتلوه بذريعة أنه
لي�س مؤمنا ً من أجل حط�ام الدنيا الزائل أو من أج�ل أن تحصلوا عىل ما معه من
مال ،فإن الله يغنيكم عن قتله إن انتهيتم عن قتله وتكفريه.
فكيف بعد هذا يقوم الوهابيون بتكفري املسلمني ويستبيحوا دماءهم؟!
إن آل س�عود الوهابيني مع دواعشهم يف الداخل يعتقدون بكفر الشعب اليمني
ً
قاطبة؛ بسبب أن الشعب اليمني شعب محافظ عىل إسالمه وإيمانه ومحافظ عىل
متفان يف محبة الرسول األعظم -صىل
ش�عائره اإلسلامية ،وهو ش�عبٌ -أيضا ً -
ٍ
الله عليه وآله وس�لم  -ومع ّ
ظم له ،ولهذا تراه يقيم االحتفاالت الدينية واملناسبات
املحمدية ويع ّ
ظم أولياء الله ويزور أرضحتهم ويقيم حولياتهم السنوية و....
وكل ه�ذه األمور بنظ�ر الوهابيني أمور رشكية كفرية يح�ل دم صاحبها ومن
يؤمن بها فضالً عمن يفعلها..
وله�ذا ق�ام آل س�عود بصبّ جَ �ا َم غضبهم عىل قتل الش�عب اليمن�ي بدم بارد
مستعينني باالستكبار العاملي وبدول التحالف..
وإني من هذا املنرب الفكري الحر أهيب بكافة العلماء والدعاة وخطباء املساجد
أن يكثف�وا جهوده�م ويش�مروا عن س�واعدهم بالقي�ام بواجبهم وذل�ك بتوعية
الناس عرب جميع الوس�ائل املرئية واملسموعة واملقروءة ..بتوعيتهم بخطر املنهج
التكفريي الداعشي الوهابي ،وما هذه الحرب الس�عوأمريكية إال ثمرة هذا املنهج
ُ
ش�يخ الصوفية عندما وصفهم بقصيدة له أس�ماها
الوهابي الش�يطاني ،وصد ََق
باملنافقني وذلك يف الثمانينيات قال -قدس الله رسه :-
سبت حد ْ
ُ
ِّث عن يهو ِد الجمعةِ
يا
بــــــدينه ْم
الجاهلني
العاملني
ِ
املذاهب كــــ ِّلها
الخارجني عن
ِ
الجاعلني من الكــــوايف واللحا
رب
يبكون إذما يخطــــبون بمن ٍ
لم يسلموا إال لكي يتهــــجموا
لوال الريا ُل ملا تنــــــسك واح ٌد
ُ
عصبة الشيطان بل هم قرن ُ ُه
هم
ُ
والسبت شيمتُهم فإن وجد امر ٌؤ

::
::
::
::
::
::
::
::
::

النارشي�ن ضال َلهــــ�م يف األم�ةِ
الباغضين الصالحـــين بش�د ِة
وع�ن العقائ�د م�ا انته�وا بعقيد ِة
الكت�اب ومظه�را ً للس�ــنةِ
رم� َز
ِ
ويكف�رون إم�ا َم تل�ك القبـــل�ةِ
باملس�لمني ويعبث�وا باملــــل�ةِ
منه�م وال صّل�ىّ لوج�ه الكـعب�ةِ
الن�زوات اإلبليـــس�يةِ
ِ
وقرائ� ُن
ِ
يس�ــــبت
ذا جمع�ة فلعل�ة ل�م
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متى ما انطلق الناس في س���بيل الله هذه هي القضية الهامة،
تعتبرها تس���تحق أن تضحي مبالك ،وتضحي بنفس���ك من أجل
الل���ه ،وعلى طريق���ه في نفس الوق���ت ،طريقه التي رس���مها في
مج���ال الصراع مع اآلخر ،وهي الطريقة الوحيدة التي يكون الله
مع الناس إذا ما س���اروا عليها .واملقصد الوحيد الذي يكون الله
مع الناس ،إذا ما توجهوا إليه أن يكون من أجل الله ولله .فهؤالء

سيكونون هم من س���يحررون األوطان ،ومن يصونون األعراض،
ويصون���ون املمتلك���ات هم ،أما اآلخرون فيك���ون بعضهم وهو في
املعس���كرات ،وطني���ة ..وطنية ..وطني���ة ،وقد ص���ار في موضع
قي���ادة يأتي األمريكيون يشترونه شراء ،وف���ي األخير يبيع األمة
والوطن!،
هذا يحصل.

سؤال وجواب مع الشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي:

تكافؤ األسلحة ليس مقياس ًا

سؤال :هل مسألة التوازن العسكري
أو التكافؤ يف الرصاع ال بد منه؟
ج :يوجد فهم مغلوط ملس�ألة التكافؤ ,يعني
يتص�ور أن القضية هي قضي�ة مثالً حديد ,عند
الع�رب قوة أخ�رى تعطل تلك الق�وة ,ما تحتاج
له�ا ربما خربات نهائياً؛ ألن هذه س�نة إلهية ,ال
يس�مح للعدو أن يكبر دون أن يكون فيه نقاط
ضعف كبرية .أمريكا عندها تكنولوجيا متقدمة
جداً ,عندها سلاح متط�ور ,عندها جيش كبري,
عندها عتاد عسكري كثري جداً.
لك�ن ل�و أن الع�رب قاطعوه�ا اقتصادي�ا,
وقطعوا النفط ـ هذا العمل هل فيه تكنولوجيا؟
أو فيه يشء؟ ـ النهارت ,لو س�حبوا أموالهم من
بنوكها النهارت أمريكا.
أيضا ً إذا هناك فهم ملا هو التكافؤ ,املسلمون
ملزم�ون إىل أن يط�وروا أنفس�هم على أرق�ى
مس�توى ,أن يعدو كل القوة ,لك�ن وقوة واحدة
يج�ب أن تك�ون لديهم دائم�اً ,ومس�يطرة عىل
مشاعرهم.
مس�الة التوازن ,مس�ألة التوازن هذا نفسه,
أن تفهم س�نن أخرى ,ال تأتي تقارن بني نفسك
ب�أن ما عندك إال بندق ,أو عندك حاجة بس�يطة

واآلخر عنده طائ�رة ,وعنده كذا ,فتقول متى ما
قد عندي طائ�رات ودبابات ,وعندي كذا ,وعندي
كذا  ...الخ ,فسأعمل كذا ,ما هو قد يقول الناس
هكذا؟.
ال ,إفه�م يف الواق�ع بأن�ه ه�ذا الع�دو الكبري
يوج�د ثغرات لدي�ه ,يوجد نقاط ضع�ف رهيبة
ج�داً ,يوجد وس�ائل يف متناول�ك أن تعملها تؤثر
علي�ه ,وأن�ت يف مواجهته أن�ك فعالً تؤث�ر عليه
فعلاً ,خاصة يف الزمن هذا ,الحرب يف الزمن هذا
وإن بدت أرهب هي أس�هل هي أسهل ,ووسائل
مواجه�ة الع�دو كثيرة ,ومتنوع�ة ,يف متن�اول
الناس أن يعملوا الكثري منها ,ففي يديك وس�ائل
تعيقه عن اس�تخدام السالح الكبري ذلك .إذا ً هذا
ت�وازن أليس توازن؟ هنا التدخ�ل إلهي ,التدخل
اإلله�ي هو يعمل عمالً كبيرا ً جداً ,أو العمل كله
يأتي من خالل التدخل اإللهي.
لك�ن متى يكون التدخ�ل اإللهي؟ ليس فقط
تأت�ي تق�رأ ألف ُ
{ق ْل ُه� َو الل ُه أَحَ �د}  ,أن تتحرك
فعالً ,تتح�رك فعالً ,تفكر ,تنظم ,تعد كلما لديك
م�ن قوة ,تغ�رق ذهنيت�ك يف املوض�وع .التدخل
اإلله�ي ق�د يجعل الشيء م�ن جانبك ل�ه تأثري
بالنس�بة للعدو ,يجعل وجودك إش�كالية ترعب
الع�دو ول�و كيان صغير ,ترعب الع�دو ,يصبح
العدو نفس�ه تكون قراراته بالشكل الذي ال يرى

اإلخوان بين نقمة اإلمارات...
وإستغالل آل سعود!!!
أحالم عبدالكافي
لقد بات موقف إخ�وان اليمن موقفا مخزيا
للغاي�ة وذلك بعد تجلي خيانته�م ومدى عمق
عمالته�م ض�د الوطن وذل�ك بتتاب�ع مواقفهم
وتخب�ط أقواله�م وأفعاله�م بني أي�ادي العدو
املختلف�ة الت�ي تتلقفه�م لتق�ذف به�م إىل كل
رذيل�ة وإىل كل انحط�اط وهم بذلك يس�قطون
س�قوطا مدويا بنظر كل رشف�اء وأحرار اليمن
وباملقابل يس�قطون أيضا بنظر أسيادهم الذي
ب�دى واضحا عدائيته�م ألذنابهم م�ن اإلخوان
أمام تملق وتجاهل األخير وتخبطه بني أروقة
العابثني.
ال يخف�ى عىل الجميع م�دى كره اإلماراتيني
لإلخ�وان وعدم توافقهم عىل جميع األصعدة إال
أن مصالحهم يف اليمن اس�توجبت عليهم اتفاق
مع آل س�عود التي تش�عر بخطر اإلخوان ايضا
على مملكته�م وما تقوم به هن�ا يف اليمن هو
مجرد اس�تغالل اإلخوان واستنزافهم يف الحرب
م�ن خالل اس�تثمارهم يف املواجهة يف العمليات
القتالية املفتوحة يف كل الجبهات أمام تبلد من
اإلخوان أنفسهم وانتحارهم ألجل ارضاء من لم
ولن يرضون عنهم.
لق�د ب�دى واضح�ا رصاع متع�دد األط�راف
بتع�دد ق�وى التحال�ف األرعن ض�د اليمن وكل
يمضي بتخب�ط واض�ح وكل يظن نفس�ه هو
األذكى واألدهى والرابح يف حربه والكل يمارس
على ال�كل لعبة الق�ط والفأر بس�عي كل دولة
لتحقيق نوع من السيطرة عىل املناطق اليمنية
واقتس�امها بحس�ب ما تم التواف�ق عليه فيما
بني تحالفهم وبحس�ب األطماع واملكاسب التي
سترتد عليه�م والتي يغرقون ألجله�ا يف اليمن
بينما الخارس هنا هو اإلخوان الذي قدم نفس�ه
كخائ�ن لكل األطراف وهو بذل�ك يتأكد من أنه
ال خط رجع�ة للوطن...وهو يعلم أيضا أنه غري

مرغ�وب به ال عند هذا وال ذلك وإنما مجرد أداة
رهنت نفس�ها ألمريكا وإرسائيل وللس�عودية
ولإلمارات بل للشيطان نفسه.
الس�عودية تعل�م علم اليقني برغب�ة أمريكا
بالتخلص منها عن طريق اإلخوان س�واء أكان
بتحريكه�م لزعزع�ة األمن الداخيل الس�عودي
ال�ذي يش�كلون رشيح�ة واس�عة أو إلخ�وان
اليم�ن الذين يقاتلون ليحقق�وا انتصارا وهميا
وهم بذلك يس�عون للس�يطرة ويس�تميتون بل
ويحلمون بأن فرصة تمكينهم هي باالستمرار
يف الخيانة ظنا منهم بإمكانية عودتهم للسلطة
يف اليم�ن ليكون�وا امت�دادا لقطر و لخط سير
مرشوع الدولة اإلسلامية الجدي�دة التي تحلم
به�ا تركي�ا لتك�ون ه�ي الراعية الجدي�دة بدل
الس�عودية الت�ي ب�دأت باالنهي�ار التدريج�ي
بفع�ل سياس�تها الهوجاء والعمي�اء التي تنفذ
به�ا األوام�ر الصهيو أمريكية الت�ي تقودها اىل
االن�زالق الحتم�ي واملدب�ر لها والذي س�يكون
مس�ماره ه�ي االنته�اكات وجرائ�م حربهم يف
اليمن ويف املنطقة بعد حرب االستنزاف لقواتهم
وأموالهم ومصالحهم ..لكنه االس�تمرار بغيهم
وبالتكرب وبالغطرس�ة التي يتباه�ون بها أمام
العالم ولو عىل حساب زوال مملكتهم.
«أم أبرم�وا أم�را فإن�ا مربمون» ص�دق الله
العظي�م ،،يتكالب�ون ويخطط�ون ويؤمل�ون
متناسني هزائمهم وتكبدهم للخسائر الفادحة
تل�و الخس�ائر ،ه�م ي�زدادون هزيم�ة س�واء
بالعملاء واملرتزق�ة أو بجيوش�هم املس�تأجرة
التي تم اس�تجالبهم لتكش�ف حقيقة ضعفهم
...كث�رة جحافلهم واس�لحتهم لتس�د النقص
الذي يش�عرون ب�ه يف حقيقة أنفس�هم  ،لكننا
سنس�تمر بالصم�ود ول�و اجتم�ع كل أرشار
العال�م لعلمن�ا عل�م اليقين بضع�ف موق�ف
األع�داء ولثقتنا بالله وبالنرص ألنه ما كان كيد
الشيطان إال ضعيفا.

بأن م�ن مصلحته أن يرضبك ,ه�ذا تدخل إلهي
يأت�ي يعيق�ه ع�ن أش�ياء؛ ألن الله ه�و مهيمن
على الناس جميعاً ,ه�و رضب أمثلة عن هذا يف
القرآن.
عندم�ا يقول عن م�وىس وفرع�ون ،فرعون
يق�ول{ :ذَ ُرونِ�ي أ َ ْقتُ ْل ُموسىَ } (غاف�ر )26أليس
ه�و هنا يق�ول اتركون�ي أقتله ,وال أح�د منعه,
وال يشء ,هن�ا يأتي دفاع إله�ي ,يأتي متغريات,
أو العدو نفس�ه يتبنى خطة يرى أنه الزم يسري
عليها ,وتكون هي بالشكل الذي تظهر لك نقاط
ضعف كثيرة فيه ,وتتيح لك مج�االت كثرية أن
تعمل ضده.
نق�ول :أن الناس يس�تطيعون أن يعملوا ضد
أمري�كا ,يعملوا ضد أمريكا بش�كل مكش�وف,
سيكونون أس�لم الناس عن أمريكا ,أبعد الناس
عن أن ترضبهم أمريكا .هذه قضية تبدو غريبة,
أليس�ت غريب�ة؟ مل�اذا؟ ألن األمريكيين يتبنون
طريق�ة ه�م يري�دون أن ال يكش�فوا أنفس�هم
عدوانيني للش�عوب كمعتدي�ن ,يحتاجوا يعملوا
مربرات من هذه ,ما هم يحتاجوا يعملوا أشياء؟
طي�ب أنت تس�تطيع أن تكون بالش�كل الذي ال
يستطيع يعمل ضدك شيئاً ,أو يعمل ضدك شيئا ً
يك�ون بالش�كل الذي  ,مثالً تهم�ة معينة تكون
بالش�كل الذي هي غري مقبولة ,هي غري مؤثرة,

ال على جماعات�ك ,وال على محيطك ,م�ا تكون
مقبولة.
فأن�ت تجد أن�ه يف الوقت الذي ت�راه كبريا ً أنه
عنده ثغرات كبرية تجعل تفكريه بالش�كل الذي
ال يعد يس�تخدم تل�ك الحاجة الكبيرة ضدك ،ال
يس�تخدمها ض�دك .وأن�ت يف الطريق تع� ُّد كلما
حص�ل عن�دك إمكاني�ات ،تصن�ع تحص�ل عىل
أس�لحة متط�ورة ،اعم�ل كل ما باس�تطاعتك,
اعمل كلما بوسعك ,هذا يشء ال بد منه.
لكن يقعد واحد ,يقع�دوا هنا ,ويقولوا :نريد
ت�وازن ,أي أن يك�ون عندن�ا تكنولوجي�ا مثلما
يوج�د عن�د أمري�كا نفس�ها ,يك�ون عندنا من
األس�لحة مثلما عن�د أمريكا نفس�ها! هذا ليس
مقياس�اً ,لي�س مقياس�ا ً أساس�اً ,ال واقعاً ,وال
ضمن الس�نة اإللهية ,ليس مقياساً؛ ألنه معلوم
عند العرب اآلن ,وهم يعرفون بأن لديهم سلاح
النف�ط ,واملقاطع�ة االقتصادي�ة بالش�كل الذي
يوقف كل هذه القطع التي تحركها أمريكا.
ألن تكنولوجي�ا أمري�كا الت�ي نراها متطورة
يرتت�ب عليها التزام�ات مالية كبيرة ,يكون أي
ضع�ف اقتص�ادي يؤثر عليه�ا ,يقول�ون حتى
تحري�ك ه�ذا السلاح الن�ووي أنه مكل�ف جداً,
تخزين�ه ,وإخراج�ه م�ن داخل مخازن�ه ,يعني
الحرك�ة حتى للت�ي تكون جاه�ز ,مثل رؤؤس,

أو قط�ع ,يقولون :بأنه هو مكلف جداً ,ليس�ت
قضية س�هلة ,ليس�ت مثل عندما تأتي تأخذ لك
قذيفة م�ن ه�ذه القذاي�ف العادي�ة ,وتحملها,
يحت�اج إىل أش�ياء يقول�ون مكلفة جدا ً مس�ألة
التخزين ,وتجهيزه مكلف جداً.
ث�م يف األخير تج�د أن�ه بحاج�ة إىل امل�ال يف
حركت�ه هذه ,وامل�ال مصدره من عندك كس�وق
اس�تهالكية ,والنف�ط ال�ذي أنت مهيم�ن عليه.
فالح�ظ من باب التوازن ه�ذا ,ما العرب عندهم
ه�ذا السلاح سلاح النف�ط ,وسلاح املقاطعة
االقتصادية؟ س�يوقف أمريكا عن قراراتها هذه
كله�ا؟ لم يتحرك األمريكي�ون إال بعد ما حاولوا
يف الع�رب يعمل�وا اتفاقيات معه�م أن النفط ال
يستخدم كسالح ,أوال ً يجمدوا سالحنا هم!.
وألن عندنا حكاما ً م�ن النوعية هذه ,قابلني,
مفرقني ,الكثري منهم قد يكونون متواطئني مع
األمريكيني ,ال يستخدم النفط كسالح! األمريكي
هو يش�هد ب�أن النف�ط مؤث�ر عليه ل�و تحاول
تستخدمه كسالح ,أوال ً يوقف سالحك .إذا ً الحظ
بأنه ه�و كان ينظر إليك بأن عندك سلاح أرقى
مما عنده ,سلاح يوقف سلاحه نهائياً ,يقعده,
بل قد يؤدي إىل انهياره هو كدولة ,ككيان.
الق�رآن كل م�ا فيه�ا لك�ن يبعده�ا ,يبعدها
نهائياً ,وال يرتك للناس أي عذر.

موعد أنت

كؤوس المنايا

زياد السالمي

عبدالقوي محب الدين

موعد أنت حني تكف الرصاصة
من دمنا والصواريخ ترتد خائبة
صوب باعثها من بواطل
أعني بواطن هذي الرمال ..
***
موعد أنت يولد من رحم الصرب والعزم
من لوعة األبرياء إىل العيش
من كل نبض بأوردة األوفياء
ومن شجر تستظل بألفة أغصانها
من تناسق تعويذة تتأود
يف نسق الحلم واالنفعال ..
***
موعد رغم تلك العراقيل
فلتجتزئ منك بعض الحياة له
ولرتتب كذلك أشياءه ثم هندم سؤالك
والق رثاثة فكرك مندفعا بالشجون
إليك كمن يستطيع تجاوز
هدهدة الال مباالة باالنشغال ..
***
موعدا ً مستمدا حداثته
كن فجاءة آتيك
ال يشء يقوى عىل كل يشء
كتكوين ذاتك إالك
من قبل أن تتورد أزهارك املوسمية
مكتمالً قبل موعده
واحدا ً يف الحقيقة أو يف املحال ..
***
موعدا يرشئب إىل أفقه كالجداول
مبتسما ً يف الصعود أقم
ما تطيق ساللم معمورة من عصارة نوئك
منسجما وصداك هنالك
وهو يرتل رغبته ما
تيرس من وطن يف املآل ..
.....
.....
تجدني إذن بانتظارك
نكمل دورة أحالمنا واقعا ً
كالخيال.

إذا ل����م ت����ك���� ْن إال امل����ن����اي����ا وس���ائ���ل���ي
سأمضي إلى حتفي ..لتنجو سنابلي!!..
��ب درب������اً م���وازي���ا
أش����ق احمل������ا َل ال���ص���ع� َ
وأردي ال��ذي -ل��و لم أك � ْن-ك��ان قاتلي!!..
أق��������ول مل�����ن ج����������اءوا ب��ل��ا أي دع�������وةٍ
اجلن» باملوت «حاصلي»!!..
هلمـــــوا« ،صحون
ّ
أمــــــــــد لهم أرض��ي قبورا  :تخ ّيروا...
��ت ق��ب��ائ��ل��ي!!..
إلك��رام��ك��م ب���امل���وت  ،ه��� ّب� ْ
ف��م��ن ش���اء أن ي��س��م��و ..ج��ب��ال��ي تهيأت
ومن شاء أن يرسو  ...فلي ألف ساحلِ !!...
*****
��ب غ���زوا  ،،ليرتوي
وم��ن ج��اء ي��ش��دو احل� َّ
سكبنا «حل��ون» امل��وت في ك ِّل «زام���لِ »!!...
س��ت��س��ق��ي��ك�� ُم حل������ َن امل���ن���اي���ا ك���ؤوس���ن���ا
ول��ن تظمأوا  ..من بعد ج��ودي ل��واب��لِ !!..
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عقيدة الدولة السعودية:
الوهابية المتوحشة
علي الديري *
كيف يمك�ن أن نقرأ توحيد اململكة العربية الس�عودية من خالل كتاب
«التوحيد» ملحمد بن عبدالوهاب؟
يبدو الس�ؤال غريباً ،فتأسيس الدول ال يقرأ من خالل كتب العقائد ،بل
يقرأ من خالل الجغرافي�ا والتأريخ والرصاعات االجتماعية ،فلماذا نذهب
إىل كتاب محمد عبدالوهاب؟
الجواب ليس بس�يطاً .فكت�اب عبدالوهاب أكرب من كتاب وأوس�ع من
(عقائ�د) ،م�ع أن املحت�وى ال�ذي يتكون من�ه خطاب الكت�اب يف مجمله
مجموعة من النصوص :اآليات القرآنية واألحاديث النبوية.
ّ
«النص يعطيك ما
إذا م�ا اس�تعدنا قاعدة ابن حزم الظاهري الش�هرية
فيه» ،فإننا لن نعثر يف نص كتاب «التوحيد» عىل الدولة التي نريد أن نفهم
ّ
«النص يعطيك
تكوينها هنا .وهذا يستدعي تعديل مقولة ابن حزم لتصري
م�ا يف اس�تخدامه» ،بمعن�ى أن ّ
نص محم�د عبدالوهاب يعطينا بحس�ب
ما نكش�ف ع�ن الس�ياقات التأريخي�ة والسياس�ية التي اس�تخدم فيها.
واالس�تخدام األهم كان يف «الدرعية» يف  1745حني التقى محمد بن سعود
(رجل الدولة) ومحمد بن عبدالوهاب (رجل امل ّلة).
كان ّ
نص االتفاق الش�فهي يقيض بأن يكون كتاب «التوحيد» دس�تور
الدولة أو كتاب الدعوة ،وأن تكون قوة ابن س�عود الش�وكة الحامية لهذه
الدعوة واملبرشة بها ،والقاهرة للناس من أجل اعتناقها .بهذا االتفاق خرج
كت�اب «التوحيد» م�ن العقائد ودخل السياس�ة ،أو لنقل خ�رج من الدين
ودخ�ل الدني�ا .وبهذا االتفاق خرجت الدرعية م�ن أن تكون مدينة لتصري:
«موطن الدعوة الس�لفية ومهد علماء الس�لف وعاصم�ة الجزيرة العربية
وعرين الليوث السعوديني».
وبهذا االتفاق تحدّد مفهوم التوحيد الس�يايس للقبائل واملدن واملناطق
الت�ي كانت تقضمها هذه الش�وكة .وصار جهاز الش�وكة حس�ب صبغة
التوحي�د الوهاب�ي .القبول بآل س�عود ص�ار بيعة ،والقت�ال معهم أصبح
جهاداً ،والخروج معهم هجرة ،وأطلق عىل البدو الذين هجروا حياة البادية
واس�تقروا الهجر (اإلخوان أو إخوان من ط�اع الله) وكانت مناطق الهجر
معسكرات وقد بلغ عددها يف مطلع القرن العرشين .200
لق�د جهد خال�د الدخيل يف كتابه «الوهابية وتص�دّع القبيلة» عىل مدى
 558صفح�ة ليصوغ تخريج�ة علمية يثبت من خالله�ا أن توحيد الدولة
الس�عودية ش�أنه ش�أن بقية ال�دول كان مرشوع�ا ً اجتماعيا ً وسياس�يا ً
طبيعي�ا ،ال مجرد مشروع ديني ،والوهابية يف هذا املشروع كانت تحمل
أفق الدولة بمفهومها الحديث ،ومحمد عبدالوهاب مع محمد بن سعود قد
ش ّكال ثنائيا ً حضاريا ً للخروج من القبيلة املتصدعة إىل الدولة املتحرضة.
لق�د قل�ت أجهد نفس�ه ،ألنه راجع عشرات املص�ادر والوثائ�ق وفنّد
النظريات الدينية ،كما يتبناها أتباع الوهابية والحداثية املسكونة بنظرية
اب�ن خلدون ،كما هو األمر مع عزيز العظمة ،وغس�ان وسلامة ،فعل كل
ذلك من دون أن يقدم لنا ما يعيننا عىل فهم معضلة هذه الدولة التي تشغل
العالم اليوم.
لقد ذهب الباحث ليعطي الس�ياق االجتماعي والس�يايس أهمية ،قبال
التفسير الديني التبجييل ،لكن فرضيته ،ال تقدم لن�ا فهما ً ملعضلة الدولة
اليوم ،ملاذا تنتج هذه الدولة أكرب عدد من اإلرهابيني؟ ملاذا تنتج هذه الدولة
دعاة التشدد؟ ملاذا الدين الذي تتحدث باسمه هذه الدولة عىل هذه الدرجة
من التش�دد؟ كي�ف دعمت هذه الدول�ة عرب الجامعة اإلسلامية يف املدينة
املنورة اإلسلام الس�لفي املنغلق واملتشدد يف العالم اإلسلامي؟ ملاذا يرجع
اإلرهابيون إىل تراث الدعوة نفسها التي قامت عليها هذه الدولة؟
تح�ول «كتاب التوحيد» إىل نص مؤس�س للدولة ،ص�ار بمثابة قرآنها،
وهذا ما تؤكده الرشوحات على هذا الكتاب التي تجاوزت العرشين كتاباً،
وقد كتبت من قبل كبار علماء الوهابية.
بع�د أن تح�ول هذا الكتاب إىل دس�تور للدول�ة ،صار مفه�وم التوحيد
طاغوت�ا ً يف الخط�اب الس�لفي والجه�ادي ،يم�ارس حض�وره املخي�ف
واملس�تبد عىل أش�كال التدين التي ال تتفق معه ،وعىل ممارسات الطوائف
والجماع�ات الت�ي تختلف معه ،وأعط�ى للوهابيني ح�ق التدخل والتغيري
والفرض والسيادة عىل الجميع.
لقد ح�دد محمد ب�ن عبدالوه�اب ثالثة أش�كال للتوحيد ه�ي ،توحيد
الربوبي�ة واأللوهية واألس�ماء الصفات «توحيد الربوبي�ة :هو توحيد الله
بأفعال�ه من الخلق والرزق وا ِإلحياء وا ِإلماتة ونحو ذلك ،وتوحيد األلوهية:
هو إفراد الله بالعبادة من صالة وصوم وحج وزكاة ونذر وذبح ونحو ذلك.
وتوحيد األسماء والصفات أن تصف الله بما وصف به نفسه ،أو وصفه به
رس�وله ،وتسميه بما سمى به نفسه ،أو سماه به رسوله ،من غري تشبيه
وال تمثيل ومن غري تحريف وال تعطيل»
ل�م يفت�ح محمد ب�ن عبدالوه�اب طرق التوحي�د بقدر ما فت�ح أبواب
التكفري ،س�يدغم من يختلف معه بحكم الكفر عرب أحد هذه األبواب ،باب
الربوبية أو باب األلوهية ،أو باب صفات الله وأس�مائه ،ال يتحمل التوحيد
الوهاب�ي أي درجة من االختلاف يف هذه املفاهيم ،وعلى ذلك قس توحيد
الدول�ة ،ال تتحمل أي درجة م�ن درجات االختالف معه�ا ،عىل الجميع أن
يتماثل مع عقيدتها وسياستها.
يمث�ل التوحيد الس�يايس للدول�ة أش�كال التوحيد العقائ�دي ،فتوحيد
الربوبي�ة يماثله اإليمان بأن امللك هو من يعطي ويمنع ويرفع من يش�اء،
وتوحيد اإللوهية يتحقق بأن تفرد البيعة للملك وعبادتك تمارسها بإظهار
الوالء والخضوع له ،وتوحيد الصفات واألسماء يكون بأن تسمي امللك بما
س�مى به نفس�ه ،ويل األمر ،خ�ادم الحرمني .هكذا ،يكف�ر من يخرج عىل
أشكال هذا التوحيد ويفقد مواطنيته.
لقد ابتلعت الوهابية الدولة ،وحولتها لقمة س�ائغة يف جهازها ،لذلك ال
تج�د الدولة أي تأريخ اجتماعي أو ثقايف لها خارج الرتاث الوهابي ،البحث
عن هذا التأريخ يعترب رشكا ً وخروجا ً عىل نص التوحيد .سيكون ألطروحة
خالد الدخيل معنى لو أن الدولة ترى لنفسها تأريخا ً خارج كتاب التوحيد،
فالدولة بما تعرف بها نفسها ال بما يريدُها الباحث أن تكون.

* كاتب بحريني – المنار
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متابعات فلسطينية

ثالثة شهداء ومقتل مستوطن
وجرح  2بعمليتي طعن ودهس
استش�هد ثالثة مواطنني بينهم
فتاة بإطالق نار صهيوني يف ك ٍّل من
القدس والضف�ة الغربية املحتلتني
يف ح�وادث منفصل�ة منذ س�اعات
صباح اإلثنني ،فيما قتل مس�توطن
وأصي�ب اثنين آخرين بج�روح يف
عمليتي طعن ودهس.
ويف أح�دث التط�ورات امليدانية،
أعلنت مصادر صهيونية عن مقتل
مس�توطن وإصاب�ة مس�توطنة
بجروح عرص اليوم يف عملية طعن
قرب رام الله استش�هد خالل املنفذ
الفلسطيني.
وذك�رت «اإلذاع�ة اإلرسائيلي�ة
العام�ة» أن عملي�ة الطع�ن وقعت
بالقرب من محطة وقود عىل طريق
«رق�م  »443الواص�ل بين رام الله
والقدس املحتلة.
وادع�ت اإلذاعة أن الفلس�طيني
هاجم مجموعة من الجنود باملكان
فقت�ل أحده�م وأص�اب مجن�دة
بجروح متوسطة قبل أن يتم إطالق
النار عليه واستشهاده باملكان.

نتنياهو :نعجز عن
منع وصول منفذي
العمليات لألماكن
التي يريدونها

إصابة  4جنود بينهم عقيد بعملية
دهس جنوب نابلس
أصيب ضابط كبير بالجي�ش الصهيوني ،صباح الثالثاء ،بجراح
متوس�طة فيما أصي�ب ثالثة جنود آخرون بج�راح طفيفة ،بعملية
دهس بطولية وقعت عند حاجز زعرتة جنوبي مدينة نابلس ش�مال
الضفة المحتلة ،فيما أصيب المنفذ بجراح طفيفة.
وأك�دت مصادر عربية ومصادر محلي�ة يف جنين ،أن منفذ عملية
زعترة هو عزمي س�هل النف�اع ( 21عام�اً) من مدين�ة جنين وأن
إصابته طفيفة.
وقال�ت عائلة نفاع ،إنهم تلقوا اتص�اال ً لمراجعة مخابرات العدو
يف معسكر سالم غرب مدينة جنين ،حيث أكد لهم ضابط المخابرات
إصابة ابنهم يف العملية.
وأشارت المصادر إىل أن النفاع يدرس يف جامعة النجاح الوطنية
يف نابلس ،وعائلته تقطن جنين وليس له أي انتماء سيايس.

قال رئيس حكومة العدو الصهيوني،
بنيامين نتانياه�و« :إنه م�ن الصعب
جدا ً من�ع وصول منف�ذي العمليات إىل
األماكن التي يريدونها».
ج�اءت ترصيح�ات نتانياهو خالل
افتتاحي�ة جلس�ة حكومت�ه ،مطل�ع
األس�بوع ،يف الق�دس املحتلة ،حيث أقر
نتانياهو بعجز حكومته وأجهزتها عن
من�ع وص�ول املقاومني الفلس�طينيني
م�ن إىل مواق�ع تواج�د ق�وات الجيش
واملس�توطنني ،وتنفي�ذ عمليات فدائية
يف أي مكان.
كم�ا أعل�ن نتنياه�و أن�ه يدع�م
اإلجراءات الهادفة إىل س�حب الجنسية
ع�ن فلس�طينيني اعتقل�وا األس�بوع
امل�ايض يف مدين�ة جلجولي�ا باملثل�ث
الجنوبي يف الداخل املحتل.

بكيرات :إدخال الصهاينة لـ «األقصى» على مرحلتين خطوة للسيطرة على المسجد
بدأت س�لطات العدو الصهيوني ،اإلثنني ،بتنفيذ
خطة لدخول الصهاينة إىل منطقة املسجد األقىص،
وف�ق قوائ�م مح�ددة وعلى فرتتين يومي�اً ،حيث
يدخ�ل 45يهوديا ً يف الفرتة الصباحي�ة و 15ما بعد
الظهر.
وأبلغت س�لطات العدو ميليش�يات املستوطنني
بإع�داد قائم�ة بش�كل مس�بق ،ملن ين�وي دخول
منطق�ة املس�جد األقصى ،وس�تقوم الرشط�ة
الصهيونية بمرافقة الصهاينة الواردة أسماءهم يف
هذه القوائم.
يش�ار إىل أن قطع�ان املس�توطنني يقتحم�ون
املس�جد األقىص بش�كل يومي الس�تفزاز مش�اعر

املس�لمني تحت حماية رشط�ة الع�دو ،األمر الذي
أدى الن�دالع انتفاض�ة القدس التي اش�تعلت فيها
املواجهة بني الفلس�طينيني وعصابات العدو دفاعا ً
ع�ن املقدس�ات ،وأدت إىل استش�هاد أكث�ر من 95
شهيدا ً حتى اليوم.
ورأى مدي�ر املس�جد األقصى ورئي�س قس�م
املخطوط�ات والتراث د .ناج�ح بكيرات ،أن ه�ذا
اإلج�راء خط�وة متقدمة م�ن عنرصي�ة عصابات
العدو ،فهي كلم�ا انتهت من خطوة تبعها بأخرى،
فبعد املنع من دخول املس�جد ،وإجراءاتها املتتالية
يف القدس يتم إدخال الصهاينة عىل مراحل.
وأض�اف بكيرات ،أن االحتلال يح�اول جع�ل

املسجد مكانا ً مقدسا ً لليهود ،ويقوم بهذه الخطوة
من خالل ،إبقاء االقتحامات اليومية للمس�توطنني
وحمايت�ه بجن�ود االحتلال «اإلرسائيلي» ودعمه
إعالمي�ا ً ولوجس�تيا ً وبق�وات خاص�ة ،ومن خالل
ترشيعات الهيئة القانونية لسن القوانني.
واعتبر بكيرات ،الخط�وة بمح�اوالت لتثبي�ت
الواق�ع ،والتقس�يم الزمان�ي واملكان�ي للمس�جد
األقصى ،بتحدي�د توقي�ت لدخ�ول املس�توطنني
للمس�جد ،لخلق واق�ع جديد ،فه�م يقومون كذلك
بإج�راء الطق�وس و»الصالة» أمام املس�جد ،وهي
خط�وة تؤكد التدح�رج الصهيوني تجاه التقس�يم
الزماني واملكاني للمسجد.

 420طف ًال في سجون العدو والحملة مستمرة
قال تقري� ٌر صاد ٌر عن «هيئة ش�ؤون
األرسى واملحرري�ن» إن حملات االعتقال
لألطفال الفلس�طينيني مستمرة وبشكل
منهج�ي حي�ث ارتف�ع ع�دد األطف�ال
املعتقلني إىل  420طفالً.
وه�ؤالء األطف�ال موزع�ون حس�ب
الهيئة ،عىل الس�جون التالية :عوفر 144
أسيراً ،هش�ارون  40أسيراً ،مجدو 136
أسيراً ،جفع�ون  70أسيراً 9 ،يف س�جن
هش�ارون للنس�اء 21 ،أسيرا ً يف مراك�ز
التوقيف والتحقيق.
وأوضح تقرير الهيئة أن الـ  65أسيرا ً
ق�ارصا ً دخلوا ً س�جن «عوفر» من�ذ بداية
الشهر الجاري ،منها  11حالة تم االعتداء

عليهم بالضرب والتنكيل خالل االعتقال
واالستجواب ،و 7حاالت مصابة برصاص
جنود العدو ،و 13حالة مرضية.
وأش�ار إىل أن  16حال�ة م�ن األش�بال
األرسى دون س�ن  15س�نة و 3ح�االت
بأعمار  13سنة.
م�ن جانب�ه ،ح�ذر رئي�س «هيئ�ة
األرسى» ،عيسى قراق�ع ،م�ن خط�ورة
مش�اريع القوانين الصهيونية املطروحة
يف الكنيست ،والتي تتعلق بترشيع اعتقال
ومحاكم�ة أطفال يف عمر  12س�نة ،كما
طرحت وزيرة القض�اء الصهيوني ،إيالت
ش�اكيد ،تحت ش�عار رف�ع الحصانة عن
األطفال األرسى.

لهذه األسباب يعجر الجيش «اإلسرائيلي» عن االنتصار على «حزب اهلل»
 متابعات:ذك�رت صحيف�ة «معاري�ف» يف مق�ال تحلييل
ح�ول اس�تعداد جي�ش االحتلال «اإلرسائيلي»
للمواجه�ة املقبل�ة م�ع «ح�زب الل�ه» أو أي قتال
آخ�ر عىل جبهتين ،أن الجيش لم يعد ق�ادرا ً وفقا ً
لرتكيبت�ه عىل االنتصار يف مواجهات قتال حقيقية
عىل الجبه�ة ،ألنه ينغمس يف املواجهات يف املناطق
الفلسطينية املحتلة.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن سلس�لة التقليصات
املالي�ة والجريئة الت�ي قرر رئي�س أركان الجيش
غ�ادي أيزنك�وت اعتماده�ا إضاف�ة إىل الخط�ط
العملياتي�ة ال تس�تجيب للتحديات الب�ارزة أمامه
واإلجاب�ة على الس�ؤال األس�ايس :أي جيش بري
تحتاج اليه «إرسائيل»؟.

وقال�ت الصحيف�ة إن خط�ة آيزنك�وت «ربما
تك�ون فحص�ت كل األش�جار ،لكنها ل�م تنظر إىل
الغابة كلها» .وس�ألت الصحيف�ة« :هل إن جيش
ايزنكوت مؤهل ومناسب كي ينترص يف املواجهات
املقبل�ة؟ وأجابت الصحيفة بثق�ة مطلقة :ال يبدو
ذلك.
وتاب�ع كاتب املق�ال انه «يف الجي�ش اإلرسائييل
ي ُّش�خصون بص�ورة صحيح�ة قدرات ح�زب الله
العس�كرية باعتب�اره التهدي�د العس�كري األكث�ر
خط�ورة على إرسائي�ل» .لكن هل لدى املؤسس�ة
العس�كرية فرق االحتياط املدرع�ة التي يحتاجها
الجيش «اإلرسائييل» ملواجهة هذا التهديد؟
ولفت�ت الصحيف�ة إىل حقيقة مادي�ة وواقعية
خربها الجيش يف املايض وهي أنه كما يف املواجهات
السابقة ،فان الحسم يف املس�تقبل أيضا ،سيكون
عىل يد الوحدات العسكرية النظامية .إال أن الواقع

امليدان�ي اآلن يشير إىل أن الوح�دات النظامي�ة يف
الجي�ش تت�آكل اآلن نتيج�ة تولي�ه مه�ام فرض
النظ�ام ومهام األم�ن الجاري يف الضف�ة الغربية،
وأيض�ا ً مهام حماية أمن الحدود ب�دل التدرب كي
يكون قوة تعرف كيف تناور وتنترص برسعة.
وتابع�ت «معاري�ف» أن الجي�ش النظام�ي ،ال
يكفي لوحده كي ينترص عىل حزب الله ،وال س�يما
يف ح�ال القتال عىل جبهتين ،لذلك يحتاج الجيش،
اضاف�ة اىل الفرقتين النظاميتين الحاليتين ،إىل
فرقت�ي احتياط أو ثالثة عىل األقل ،تكون حس�نة
التدريب والتجهيز ،بحيث تشكل مجتمعة القبضة
الحديدي�ة لـ»إرسائي�ل» الت�ي تعرف كي�ف تناور
رسيعا ً وعميقا ً يف س�وريا ،لبنان أو غزة ،وتحقيق
االنجاز املطلوب ،واالنس�حاب برسعة مع أقل عدد
ممكن من الخسائر.
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�أكد �أن �سبب وقاحة الإرهابيني �أنهم حتت حماية دول

بوتين :ضربة في الظهر وجهها أعوان اإلرهابيين لن تمر دون عقاب
 -وكاالت:

تحطم�ت املقاتل�ة الروس�ية م�ن ط�راز
س�وخوي  ،24بل أسقطت يف س�وريا ،أو كما
ق�ال مص�در رويس ،تعرض�ت لكمين جوي
من مقاتلتين «إف »-16تركيتني ،مؤكدا ً أنها
تم قصفه�ا بصاروخ جو ج�و ،ووقعت قرب
مرتفع «نبع املر» الحدودي.
املثلث الرتكي الس�عودي القطري استدرج
ضلعي�ه الثاني والثالث اىل مس�تنقع دموي يف
اليم�ن ،وها ه�و ،الضلع الرتك�ي الثالث ،عىل
حاف�ة الغرق يف مس�تنقع آخ�ر أكثر خطورة
يف تركي�ا ،أن ل�م يك�ن غرق فعلاً ،مما يعني
خس�ائر برشي�ة ومالي�ة ضخم�ة ،واملزي�د
م�ن االضطراب وع�دم االس�تقرار يف املنطقة
بأرسه�ا ،وتبخ�ر كل عوائد النف�ط الحالية،
واالحتياطية ،والقادمة ايضاً ،كما قال الكاتب
عبدالباري عطوان.
وأض�اف عط�وان :حت�ى ل�و افرتضن�ا أن
روس�يا لن تقدم عىل اعالن ح�رب ،جزئية او
ش�املة ،ض�د تركيا ،وتحلت بضب�ط النفس،
واستجابت للوس�اطات املتوقعة يف الساعات
وااليام املقبلة ،فإن�ه يكفيها االنتقام بتقديم
الدع�م العس�كري وامل�ايل لح�زب العم�ال
الكردس�تاني ال�ذي يقات�ل النظ�ام الرتك�ي،
ويطال�ب باس�تقالل االقالي�م الكردية رشق
البالد ،وهذا كفيل باس�تنزاف النظام الرتكي،
وتحويل تركيا اىل “سورية اخرى”.
وأك�د الرئي�س الرويس فالديمير بوتني أن
إس�قاط املقاتل�ة الروس�ية يف أجواء س�وريا
ل�ن يم�ر دون عق�اب ،واصفا ً الحادث�ة بأنها
«رضبة يف الظهر وجهها أعوان اإلرهابيني».
وخلال لقائه بالعاهل االردن�ي الله الثاني
يف س�وتيش الثالثاء  ٢٤نوفمبر ،أكد بوتني أن

روس�يا لن تتس�امح مع جرائم مثل إس�قاط
طائراتها.
واعترب بوتني أن س�بب وقاح�ة اإلرهابيني
أنه�م تحت حماية دول ،قائالً« :إذا كانت لدى
داع�ش مثل ه�ذه األموال الطائل�ة ،والحديث
ي�دور ع�ن عشرات ومئ�ات املاليين ،وربما
مليارات الدوالرات ال�واردة من تجارة النفط،
وباإلضاف�ة إىل أن ثم�ة دوال ً تقدم لهم حماية
مس�لحة ،فيتض�ح م�ن ذل�ك س�بب وقاحة
ترصفاتهم « ،مؤكدا ً يف الوقت ذاته أن روس�يا
س�جلت منذ وقت طويل وصول كميات كبرية
م�ن النف�ط ومنتجاته إىل تركي�ا من األرايض

املس�يطر عليها م�ن قبل داع�ش ،مضيفا ً أن
تركيا ظل�ت مصدرا هاما لتغذي�ة العصابات
اإلرهابية يف األموال.
وح�ذر بوتني م�ن تداعي�ات إق�دام تركيا
على إس�قاط املقاتل�ة الروس�ية ،مشيرا ً إىل
أن املقاتل�ة الروس�ية ل�م تك�ن ته�دد تركي�ا
يف أي ح�ال م�ن األح�وال ،ألنها كان�ت تؤدي
مهم�ة قتالية ضد داعش يف ش�مال محافظة
الالذقي�ة حي�ث يتمركز مس�لحون معظمهم
وصلوا من روس�يا« ،ومن هذه الناحية فإنهم
كانوا يؤدون مهمته�م املبارشة ،وهي توجيه
رضبات اس�تباقية ضد اإلرهابيني الجاهزين

للعودة إىل روس�يا يف كل لحظة ،وهم بالتأكيد
ه�ؤالء الذي�ن يمك�ن اعتباره�م إرهابيين
دوليني».

سفينة حربية روسية إلى تركيا
واألخيرة تحتمي بالناتو
وأك�د دميتري بيس�كوف املتحدث باس�م
الكرملني أن الطائرة الروس�ية التي س�قطت
الي�وم يف س�ورية كانت داخل املج�ال الجوي
الس�وري ،واعتبر اس�قاط تركي�ا للطائ�رة
الروسية «حادثا ً خطريا ً جداً» ،فيما كلف داود
أوغل�و وزير خارجيته بإجراء مش�اورات مع

الناتو حول الحادث.
وبحس�ب «رأي الي�وم» ،ق�ال بيس�كوف
للصحافيني «ان�ه حادث خطري ج�دا» ،داعيا
اىل «التحيل بالصرب» ..واضاف «سيكون االمر
اوضح عندما يتوفر املزيد من املعلومات».
وم�ن جهته أعلن وزي�ر الخارجية الرويس
سريغي الفروف إلغاء زيارته إىل تركيا املقررة
األربع�اء ،وذل�ك يف أعق�اب إس�قاط طائ�رة
روسية عىل الحدود الرتكية السورية.
ونقلت وسائل إعالم روسية عن بيسكوف
الق�ول :إن�ه «م�ن الخط�أ الحدي�ث ع�ن أية
افرتاض�ات أو إعط�اء أي�ة ترصيح�ات حتى
تكتمل الصورة».
م�ن جهة اخ�رى ت�رددت انباء ع�ن عبور
س�فينة حربي�ة عائ�دة لألس�طول البح�ري
الرويس ،الثالثاء ،مضيق جناق قلعة ،ش�مال
غربي تركيا.
وكان�ت الس�فينة ذات الرق�م  ،156والتي
تحمل اس�م «يام�ال» ( ،)YAMALقد جاءت
م�ن البح�ر االس�ود واجت�ازت بح�ر مرمرة
الرتكي�ة ،لتتج�ه اىل بح�ر إيج�ة عبر مضيق
جناق قلع�ة ،هذا ولم تتضح الوجهة النهائية
للسفينة الروسية.
اىل ذل�ك اعل�ن مس�ؤول يف حل�ف ش�مال
االطليس أن الحل�ف «يتابع الوضع عن كثب»
و»عىل اتص�ال وثيق مع الس�لطات الرتكية»
بعدما اس�قطت تركيا طائرة حربية روس�ية
انتهك�ت املج�ال الج�وي الرتك�ي كم�ا تقول
انقرة.
ويف اول موق�ف علني اك�د الرئيس الرتكي
رجب طيب أردوغان الثالثاء أن من حق بالده
“حماي�ة حدودها” وق�ال أردوغان يف خطاب
القاه يف قرصه يف انق�رة ويف اول موقف علني
ل�ه من الحادث “عىل الجميع أن يحرتموا حق
تركيا يف حماية حدودها”.

�صندوق النقد الدويل حذر �أخرياً من ا�ستمرار الو�ضع احلايلّ ،فاالحتياطي من العملة الأجنبية للمملكة �سينتهي بحلول العام 2020

مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي :يتحتم على صناع القرار في إسرائيل استيعاب التغييرات التي تعصف
بالمملكة ومن غير المستبعد أن تكون لها تأثيرات كبيرة على النظام اإلقليمي في الشرق األوسط
 -متابعات:

رأت دراس�ة جدي�دة ص�ادرة عن مركز أبح�اث األمن
ّ
اإلرسائيلي ،التابع لجامعة تل أبي�بّ ،
أن المملكة
القوم�ي
ّ
الس�عوديّة وعىل مدار س�نوات طويلة ّ
تمكنت من مُواجهة
التوص�ل
التح ّدي�ات الخارجيّ�ة والداخليّ�ة ع�ن طري�ق
ّ
وأن ُت ّ
إىل إجم�اع بي�ن صنّاع الق�رار يف الري�اضْ ،
خفض
من مس�توى التو ّت�ر بالمملكة ع�ن طريق عوائ�د النفط،
ولكن ،ش� ّد ّدت الدراس�ة ،عىل ّ
أن تزاي�د التح ّديات يف فرتة
ً
عالوة عىل التغيي�رات الداخليّة
تش�هد التقلبّ�ات اإلقليميّة
التاريخيّ�ة ،م�ن ش�أنها ْ
أن ت�ؤ ّدي إىل تعجيل المس�ارات
الت�ي س�تنتهي حتما ً بتغيي�ر وجه ووجه�ة المملكة ،عىل
ً
قائل�ة ّ
إن صنّاع القرار يف
ح ّد تعبيرها .وتابعت الدراس�ة
إرسائيل يتحتّم عليهم اس�تيعاب التغيي�رات التي تعصف
بالمملك�ة الس�عوديّة ،والتي من غير المُس�تبعد ْ
أن يكون
اإلقليمي يف الرشق األوسط،
لها تأثيرات كبيرة عىل النظام
ّ
وربمّا أبعد من ذلك.
وبالتايل ،لفتت الدراس�ة ،إىل أ ّن�ه عىل أركان تل أبيب ْ
أن
يفحصوا بجد ّي ٍة بالغ ٍة تطبيق التمنيّات التي من ش�أنها ْ
أن
ت�ؤ ّدي يف نهاية المط�اف إىل عالقات ثنائية مشتركة بين
إرسائيل والسعوديّة .وأش�ارت الدراسة أيضا ً إىل أ ّنه كلمّا
ازداد التو ّتر الداخيلّ يف الس�عوديّ ّ ،
فإن المملكة باتت أكثر
ً
ُعرضة للخطر من الداخل ،وتحديداً ،إذا اس�تم ّر الجمود
م
يف العملية السياسيّة بين اإلرسائيليين والفلسطينيين ،فإنّ
النظام الحاكم يف الرياض ،الذي يخىش من ر ّدة فعل الرأي
العام يف المملكة ،لن يجرؤ عىل إقامة عالقات دبلوماس�يّة
وثيق مع الدولة العربيّة ،عىل ح ّد تعبير الدراسة.
وتعاون
ٍ
ٍ
وش ّد ّدت الدراسة عىل ّ
أن السعوديّة تم ّر يف إحدى مفارق
الزم�ن الحساسّ �ة جداً ،والتي ل�م تعرفها من�ذ عقو ٍد من
ً
ُش�يرة يف الوقت عينه إىل ّ
أن الرتابط بين لتحولاّ ت
الزمن ،م
شكل تحديا ً
التاريخيّة التي ُتغيّر وجه الرشق األوس�ط ،و ُت ّ
يس القائم وبين االنخفاض يف أس�عار النفط
للنظام الس�يا ّ
يف الس�نة األخيرة ،علاوة عىل التغييرات يف الش�خصيات

الحاكم�ة بالرياض ،هذه العوامل ،برأي الدراس�ة ،أنتجت
تح ّديات غير مسبوقة الستقرار المملكة السعوديّة.
ً
مش�يرة إىل
وتطرّقت الدراس�ة إىل التح ّديات الداخليّة،
ً
ّ
وواضحة،
أن الخالف�ات داخل العائلة المالك�ة باتت جلي ًّة
وتتمحور ح�ول زيادة قوة األمير محمد بن س�لمان (30
عاماً) ،االبن الم ّ
ُفضل للعاهل الس�عوديّ والذي ال يملك أيّ
ً
ّ
تجربة سياس�يّة .ورأت الدراس�ة أيضا أنه من ّ
أن وسائل
اإلعالم ُت ّ
اإليراني الذي يتعلّقركز عىل الخالف السعوديّ
ّ
بالسياس�ة الخارجيّ�ة ،إلاّ ّ
أن رصاع الق�وى داخل العائلة
المالكة هو ال�ذي يُعترب التهديد المرك�زيّ والمفصيلّ عىل
استقرار المملكة السعوديّة ،بحسب الدراسة.
ً
علاوة عىل ذل�ك ،وفقا ً للدراس�ةّ ،
فإن الق�رارات التي

ّ
إن كان عىل الصعي�د الداخيلّ
اتخذه�ا األمي�ر بن س�لمانْ ،
ً
ً
ش�ديدة داخل
معارضة
الخارج�ي واجه�ت و ُتواج�ه
أ ْو
ّ
أن أحد أفراد العائلة نرش مؤخرا ً
ً
الفتة إىل ّ
العائل�ة المالكة،
ً
رس�الة يف صحيف�ة (الغاردي�ان) الربيطانيّ�ة ،دع�ا فيها
األم�راء إىل التوحّ �د من أج�ل اإلطاحة باألمي�ر محمد بن
س�لمان .باإلضافة إىل ذلكّ ،
ش�د ّدت الدراس�ة اإلرسائيليّة
أن نرش الرس�الة بدون توقيع ،هو ح�دث غريب جدا ً
على ّ
ع�ن العائلة المالكة التي درجت عىل ّ
حل النزاعات الداخليّة
داخل البيت ،وبعيدا ً عن األض�واء وبرس ّي ٍة تا ّم ٍةّ ،
وأن هذه
الرسالة هي تعبير عن حالة اإلحباط واالرتباك لدى العديد
من األمراء الذين وجدوا أنفسهم خارج دوائر صنع القرار
يف الرياض.

ً
قائل�ة ّ
إن تنظيم الدولة
بموازاة ذلك ،س�اقت الدراس�ة
اإلسلاميّة يُواصل تنفيذ العمليات اإلرهابيّة ض ّد الش�يعة
داخ�ل المملكة ،بهدف تش�جيع الش�باب الس�عوديّ عىل
االنضم�ام للتنظي�م م�ن ناحية ،وم�ن الناحي�ة األخرى،
توجيه رضبات للعائلة الحاكمة يف المملكة ،ومُحاولة نزع
الرشعيّ�ة عنه�ا ،عىل ح ّد تعبيره�ا .وتوقعّت الدراس�ة ّ
أن
الشباب الس�عوديّ الذي ترّبى عىل العقيدة الوهابيّة سُ حر
من تنظيم الدولة اإلسالميّة ،وليس من المُستبعد ْ
أن يقوم
هذا الش�باب عينه باالنتقام من الش�يعة الذين يعيشون يف
المملكة.
أن الس�عوديّة ّ
وأق�رّت الدراس�ة ّ
تمكنت قب�ل عقد من
الزم�ن من مُواجهة تنظيم (القاعدة) وس�جلّت انتصارات
عليه ،ولكن التح ّدي ،الذي ي ّ
ُشكله تنظيم الدولة اإلسالميّة
لصنّ�اع القرار يف الري�اض هو أكرب بكثي�ر وأ ّهم وأخطر
بكثي�ر من التح ّدي الذي ش�كلّه قبل عرش س�نوات تنظيم
(القاع�دة) .ولفتت الدراس�ة أيض�ا ً إىل ّ
أن العائلة الحاكمة
يف المملكة تتحمّل قس�طا ً من المسؤولية لهذا الوضع؛ ألنّ
الهيئ�ة الدينيّة الرس�ميّة بالمملكة تس�تخدم خطابا ً معا ٍد
للشيعة ،وذلك لزيادة التأييد للمملكة عىل وقع الخالف مع
الجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة .أمّا فيما يتعلّق بانخفاض
أس�عار النفط ،فقالت الدراس�ةّ ،
إن اس�تمرار هذا الوضع
س�يؤجج االنتقادات الداخليّة للعائل�ة الحاكمة ،ومن غير
المُس�تبعد بتات�ا ً ْ
أن ي�ؤ ّدي ذلك إىل “انتفاضة س�عوديّة”
المس باس�تقرار
ض� ّد العائلة الحاكم�ة ،األمر الذي يعني
ّ
المملك�ة ،وتحديدا ً ّ
ألن نفقات األمن ارتفعت بوتير ٍة عالي ٍة
جداً ،األمر الذي منع السلطات من تعويض الفئات الفقيرة
أن صندوق النقد الدويلّ ّ
بالمملكة .ولفتت الدراسة إىل ّ
حذر
أن اس�تمرار الوضع الحايلّّ ،
أخيرا ً من ّ
فإن االحتياطي من
العملة األجنبيّة للملكة سينتهي بحلول العام .2020
أمّا بالنس�بة للتهدي�دات الخارجيّة ،فرأت الدراس�ة ّ
أن
استمرار الحرب يف اليمن هو التهديد األخطر عىل استقرار
المملكة.

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 واألس����اليب املشروعة ،هذا على املستوى
الديني يعتبر هذا جهاداً مقدساً.

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي
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كلمــــــة أخـــــيرة

العدوان يُختتم والثورة م�ستمرة!

سباق الوالء بين بحاح وهادي
ضيف اهلل الشامي
يجهَ ــ� ُل الكثيرُ أن
العدوان عىل اليمن عسكريا ً
َ
ل�م يك�ن ِس�وى امت�دادٍ
للع�دوان علي�ه من عرشات
الس�نني بمختلف الوس�ائل
وعرب أدواته السلطوية التي
جعلت الفسا َد واﻹفسا َد دينا ً
ومنهج�ا ً وقانونا ً يرسي به
التعا ُم ُل يف ُك ّل املؤسس�ات؛
لخدم�ة مراك�ز النف�وذ يف
البلد ،والتي هي يف األس�اس
ٍ
قنوات
ويف مجمله�ا تمث�ل
ملرشوع أمريك�ي صهيوني
س�عودي ،والعمل على إبقاء
سياس�ة الفس�اد بغطاء املصلحة العامة والتسلط والبطش
بقان�ون الحف�اظ على هيب�ة الدول�ة ،والخن�وع والتدجني
برشيعة َ
طاعة ويل اﻷمر ،والتسول املبتذل للحُ كام واملسؤولني
وقادة األحزاب بحُ جّ ة إنقاذ الشعب اليمني الفقري ،وتهديدات
املجاع�ة للتغطي�ة عىل كمي�ات النه�ب الداخلي والخارجي
لثروات ومقدرات هذا البلد ،وتصوير الثروة القائمة واملدخرة
أنها ال تكف�ي لتغطية النفقات الرضوري�ة للمواطن اليمني
البسيط.
َ
الحكومة عاجز ٌة
«ه�ادي» يف مطلع العام 2014م أعلن أن
عن رصف مرتبات املوظفني إال لش�هرين قادمني من إعالنه
هذا؛ تمهيدا ً المتصاص ما تبقى يف عروق الشعب اليمني من
حي�اة بعد أن عاش الش�عبُ حياة البؤس والش�قاء لعرشات
الس�نني بجس�ده النحي�ل ولقمة العي�ش الذي تقي� ُم صلبه
فقط..
يف فرباي�ر 2011م انتف�ض الش�عبُ أمَ ـ�ام امرباطوريات
َ
بش�غف نح�و الحي�اة الكريمة
الفس�اد والنه�ب والتس�لط
والتطلع ملستقبل واعد ،وبدماء جديدة عاشت البؤس والعناء
م�ع أبناء الش�عب جَ ميعا ً ل�م تتلطخ باملال املدن�س ولم تبح
سيادة البلد وتتآمر عَ َلـى أبنائه ..هكذا كان اﻷم ُل ولهذا خرج
الشعبُ ثائراً!!.
َ
َ
منظومة الفس�اد تلك سرَ
ع�ان ما انقس�مت عَ َلـى
لك�ن
نفسها لتحرف مس�ا َر الثورة بما يخدم مصالحهم ،ويسعى
للحف�اظ عَ َلـ�ى وجودهم وبقاء قن�وات العمال�ة واالرتهان
وخدمة العمالء مفتوحة باستمرار والعمل عَ َلـى املحاصصة
وتدجني الش�عب وخداعه وتم التقاس�م برعاية نفس الدول
التي تشن العدوان اليوم عَ َلـى الشعب!!..
خدع الكثري من أبناء الش�عب بتل�ك املؤامرة الخبيثة ،لكن
اﻷح�رار والرشف�اء من أبن�اء الش�عب اليمني ل�م يرتاجعوا
ع�ن ثورتهم قيد أنملة ،فاس�تهدفوا يف حياتهم ومعيش�تهم
ومناطقه�م ،حي�ث كان�ت الحروب تش�ن عَ َلـ�ى مناطقهم
وهم يخرجون ُك ّل يوم جمعة يف مسيرات حاش�دة يف صعدة
وصنعاء وغريهما من املحافظات اس�تمرارا ً يف ثورتهم حتى
أصبح�ت املسيرات جزءا ً م�ن العبادات كما ه�و حال صالة
الجمعة من ُك ّل أسبوع..
لكن منظومة الفس�اد كانت تصم آذانها عن سماع صوت
الشعب وأنني جسده العليل ،بل سعت ملا هو أكثر من ذلك ،إذ
عمدت إىل اﻹجهاز عَ َلـى الجسد اليمني ليبقى مشلوال ً طريحَ
الفراش ال يس�تطيع الحراك ،بل تريد منه أن يسبّحَ بحمدها
وه�ي من تتحك�م يف ثروت�ه وتبدّدها لكي تمنح�ه قليالً من
فتات موائدها وتتصدق عليه من ماله ومما تتسوّله باسمه.
لكن تنامي الوعي الث�وري كان يفتت تلك االمرباطوريات
شيئا ً فشيئا ً ويسقط أعمدتها الواحد تلو اﻵخر ،لتواصل زخم
مس�ارها الثوري يف الـ  21من س�بتمر2014م لتسقط عد ٌد
من امرباطوريات الفس�اد املتجذرة وتبق�ى أخريات يف طور
الكمون ،خصوصا ً بعد أن خرست بعض أجنحتها التي كانت
تمث�ل لها عامل قوة عَ َلـى أي�دي أخواتها من االمرباطوريات
األُخرى!!.
كان بإم�كان الثورة أن تتعامل بروحية االنتقام واإلقصاء
وكانت الفرصة س�انحة ،لك�ن مبادئها الوطني�ة وعقيدتها
الوطني�ة ب�أن البلد يتس�ع للجميع ترك�ت املج�ال مفتوحا ً
للمش�اركة يف بن�اء البلد وبن�اء دولت�ه املدني�ة العادلة التي
ينشدها.
لك�ن ُ
الخبث املتجذر ل�دى تلك الق�وى وارتهانها ووالءها
ألولي�اء نعمته�ا م�ن دول الع�دوان املتغلب عَ َلـى ال�والء لله
وللوطن كان س�ي َد املوق�ف لديها ،فعم�دت عَ َلـى خلق حالة
من الفراغ الس�يايس واملؤسيس واالقتصادي والعسكري فلم
يتبق حت�ى حراس البوابات يف املؤسس�ات وال رشطي املرور
وال رجل اﻷمن ،بل تحولوا إىل عصابات تحاول الس�طو ونهب
املؤسسات كما حصل يف رصاعهم البيني الذي أباحوا فيه ُك ّل
املؤسسات ونهبوا العديد منها حتى بيع كريس وزير الداخلية
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يوم في صنعاء!
عبداهلل األحمدي*
ً
مؤخرا ً ُ
هادئة آمنة
زرت صنعا َء وجدتها
ولم أجد ش�يئا ً من ذل�ك التضليل اإلعالمي
ُ
قنوات العدوان السعودي.
الذي تضخه
ُ
تعي�ش يف أم�ن واس�تقرار،
العاصم�ة
الخدمات متوفرة عىل الطرقات ،اس�طوانة
الغاز بثمن  1800ريال ،ودبة البرتول بثمن
 2800ريال.
أعمال البن�اء والتش�ييد منتظمة ،زرت
العم�ل يف الس�ايلة يف االتج�اه الش�مايل
للعاصم�ة ،كم�ا أك�د يل وكي�ل العاصم�ة
املهندس السالل أن كل أعمال االمانة تميض بنفس الوترية السابقة.
كم�ا زرت مطاب�ع الكت�اب امل�دريس وجْ دتُه�ا تعم�ل بنف�س الوترية
واالنتظام ،والس�يارات تنق�ل الكتاب إىل املحافظات املس�تقرة ،كما ُ
زرت
مؤسس�ة الث�ورة للصحافة ،وتناقش�ت م�ع كثري م�ن الصحفيني حول
أوضاع البالد والحرب والعدوان.
العاصمة آمنة واألمور تسير سيرا ً طبيعياً ،ال خوف وال تخويف ،وما
كان يُخطط له من فراغ لم يحدث.
هن�اك أم�ن واطمئن�ان من قب�ل الس�كان الذي�ن يمارس�ون حياتهم
باعتيادية ،حتى أن رجال األمن من كثرة ثقتهم ال يفتشون السيارات.
م�ن يش�اهد اإلعالم املضلل يق�و ُل :إن صنعاء قد انته�ت لكنها عصية
وباقية ،ولله يف خلقه شؤون..

* رئيس الدائرة السياسية للحزب االشتراكي اليمني في تعز

اللجان الشعبية ..مشاعل اإللهام وصمام األمان
سليمان ناجي آغا
أَيُّهَ �ا املرس�لون م�ن مصاح�ف النصر ،ي�ا روا َد الحض�ارةُ ،
وصنَّـاع
الـيَـمَ ـن الس�عيد املس�تقل ،م�ن وحي البطول�ة تنبتون وب�إرادة الحق
تكبرون ،وبرقة املطر املنهمر تس�كبون جاللتكم ،وبعزيم�ة املاء املثابر
تنحتون يف الصخر عظمتكم ،فمن ثقافة املسرية القرآنية ُقداس عطائكم
وتضحياتكم ،ومن س�ور الق�رآن نعمتكم وإيمانكم ،من ش�موخ مأرب
وتعز وصنعاء وصعدة وكل ربوع الـيَـمَ ـن حُ سن أعمالكم ،ومن مشاتل
الب�ن والرمان نُب�ل راحتكم ،ومن زهو التراب تُجبل بطوالتك�م ،وبالدم
والعرق تُكتب زغاريد نرصكم.
يا مَ ن تغرفون الرتاب ليُجبل مسك الشهادة بخبز العطاء ،وتغمضون
ا ُملقل عىل اصوات الصواريخ يف غياب الراحة ،وتسقون من عرقكم سنابل
الخري ملوس�م الحصاد ،وتبس�ملون اس�م الوطن وتقرؤون له معوذ ًة من
َ
ثالوث
س�ورة النرص ،وتعمدون�ه بمهل القلب املتع�ب لتُغرس يف ال�روح
إيمانكم املقدس «الله _الوطن _ الثورة».
هم اللجان الش�عبية الواقفة من رصح س�د مأرب بعنفوان التأريخ،
ال ترهبه�ا جحاف�ل ملوك وأم�راء النفط والغاز ..وال تخيفهم الس�يارات
املفخخة وجحاف�ل االنتحاريني ،وال صواريخ طائراتهم الفتاكة وقنابلهم
وأسلحتهم املحرمة دولياً.
لتخط معالم الفخر وصور البسالة بعتاده وعدته البسيطة والقليلة.
تق�اوم املشروع الس�عودي الصهيوني األمريك�ي فتواج�ه تحالف دويل م�ع مرتزقة
وإجراميي العالم.
اللجان الش�عبية حطمت أسطورة التحالف وجيوش�هم وطائراتهم النفاثة وأسلحتهم
الفتاكة واملدمرة.
تس ّ
الي�وم اللجان الش�عبية تخوض املعارك األس�طورية التي َ
�خر فيه�ا العمل الدؤوب
والجود بالنفس والجسد لتحقيق األمان ،واالستقالل يف القرار واملصري.
لقد أصبح صمود اللجان الشعبية األسطوري الشغل الشاغل لكل العالم.
اللج�ان الش�عبية أذهلت العالم بثباتها وتماس�كها رغ�م العدوان املس�تمر والتحالف
الش�يطاني ضدها؛ ألنها وقفت مع الش�عب والوطن الـيَـمَ ـن األرض واإلنسان ،وَرغم ُك ّل
املحاوالت لتش�ويه س�معتها والقضاء عليها ،ورضب حاضنتها بأكثر من وسيلة إعالمية،
وقد بقيت الراعي للسيادة واالستقالل ،واملدافع عن الثوابت الوطنية.
ً
فلم تبق بقعة من األرض إال ُ
ملحمة بطولية من الفداء
وس�جلت فيها اللجان الش�عبية
بحرب الدماء ،فكانت اللجان الش�عبية مثاال ً للمروءة والش�جاعة واألخالقُ ،
س�حقت تحت
أقدامه�ا خطط عس�كرية وأمنية ودول إقليمي�ة ودولية وتقف معه�ا تنظيمات إجرامية
منتدب�ة ،ويرعاها نف�ط خليجي وتخطي�ط أمريكي وإرسائيلي وتنفيذ وهاب�ي إجرامي
بمختلف األس�لحة برا ً وبحرا ً وجواً ،وكان قوى العدوان يجر خلفه بعد ُك ّل هزيمة سلس�لة
م�ن الخ�زي والع�ار ،بعجزها عن تحطي�م قلوب تغ�رف بعقيدتها اإليماني�ة حُ ب الوجود
والهوية؛ لتعطي دروسا ً يف الوالء لحضن الوطن.

وال يس�عنا أن نق�ول يف ضوء التكتيكات النمطية القتالية املتغيرة ،التي جعلت القوى
الغربي�ة ومراك�ز قيادات الرصاع حائ�رة أمام قدرات�ه امليدانية الجبارة ض�د تحالف دويل
وحرب فتاكة ومدمرة مع مرتزقة وإجراميني يف الداخل.
وتنفيذها انتش�ارا ً غري مس�بوق يف معظم األرايض الـيَـمَ ـنية ،وعدم
االنجرار يف حرب اس�تنزاف ال فائدة منه�ا ،إال أن ننتظر نضوج املناخات
امليدانية ومتابعة القتال والصمود حتى تعيد إمساك ُك ّل األرايض بقبضته
يف زمن الحسم املناسب.
وق�د أثبتت اللج�ان الش�عبية أن التضحي�ات الجس�ام ألفرادها هي
سبيل العزة والكرامة ،فلكي ننعم باألمن واالستقرار والطمأنينة واملنعة
يج�ب تقديم الغايل والرخيص يف دروس الوالء ،فالجميع يعرف أن النرص
َ
الوقوف صفا ً بص�ف تحت ظلها ،ولذا كان
الحتمي يقتضي من الجميع
انضم�ام اآلالف م�ن ش�باب الـيَـمَ ـ�ن ،فاالنتصارات تس�توجب الغايل
والرخي�ص لرد الع�دوان وتحقيق غد أفضل .وهنا أدع�و الجميع إىل رفد
الجبهات باملقاتلني والدعم املادي والعيني.
ه�ذه ه�ي اللجان الش�عبية بأبطاله�ا وش�هدائها ق�ادر ٌة عىل صنع
املفاج�آت بد ًء م�ن الصمود األس�طوري إىل املعارك البطولي�ة إىل معركة
الربوع�ة والس�يطرة الكامل�ة عليها ،مرورا ً بصواريخ س�كود وتوش�كا
وعملي�ات صافر وذب�اب والوازعية وتدمري الس�فن الحربي�ة يف البحر ،فق�د أثبت املقاتل
الـيَـمَ ـن�ي فقط بصربه وثقته ومقاومته وبس�الته أنه أقوى م�ن أي صواريخ وطيارات
وقاذفات وأجهزة رادار وشبكات اتصال عرب األقمار الصناعية ،فهو يمتلك صفاء االنتماء
والنس�ق الص�ايف لصوابية النهج وصح�ة التوجه ،وقضيت�ه العادلة ،فصم�ود أفرادها يف
مختل�ف الجبهات صورة من صور االستبس�ال ودلي� ٌل عىل عظمة هذه املؤسس�ة الفتية
املؤسسة التي تنجب ُك ّل يوم عريسا ً وتزفه ٌ
قبة رشيفة ومنارة.
إن ُك ّل الحلول هي بيد اللجان الش�عبية ،فاس�مها س�ورة من آي�ات التأريخ ،ولن يمر
فيها القدر إال برعايتها ،فرجالها يهدون الردى شجاعتهم ومقلهم وجراحهم ،ووجوههم
الس�مراء األصيل�ة وريثة املجد ورمز الع�زة وراية النور ،وتحت أقدامهم س�تنهار جيوش
العدوان وتسحق جحافل الغزاة وتكرس تيجان امللوك.
ثقيل تحملون ،ولذا وضعنا أرواحنا بني أيديكم،
حمل
أبطا ُل اللجان الش�عبية ،نعلم أي
ٍ
ٍ
وأوردتنا يف راحاتكم وحمّ لنك�م الوطن أمانة ،فكنتم خريَ من يحملها ويصونها ويرعاها،
ُ
ورصاصكم زئريُ املوت لجهنم الخطايا ورجس املقام لألعداء.
فسالحُ كم نار ونور،
ٌ
صناعة يف سبيل الخلود،
كل عام وأنتم بخري أس�ود اللجان الشعبية ،آمنتم أن الشهادة
فكنت�م أقوى ما يف الوجود ،فالبطول�ة حرفة يصنعها العظماء والزم�ن زمن معجزاتكم،
حييت�م من رجال يعتنقون ثقافة تأبى الهزيمة واالنكس�ار ،ودمتم إرساء صعدة ومعراج
صنعاء ،وعىل ميناء املخاء وعدن والحديدة وجزر البحر األحمر والعربي ستستوي أساطري
ِ
القبضات املمس�كة بالزناد ،فاللجان الش�عبية كانت وس�تبقى صمام
صالتكم يف محراب
األمان ومشاعل اإللهام وقاهرة اإلجرام.

