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دول التحالف العدواني تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما تقوم به الجماعات اإلجرامية «القاعدة وداعش» في بالدنا
تطهير قرية الصنمة وكسر زحف في الشريجة والعمري و مقتل  20من المرتزقة وتدمير  7آليات في كوفل وصرواح
رئيس سياسية اتحاد القوى الشعبية :السعودية حين فقدت مصالحها باشرت بالعدوان
على اليمن والثورة حافظت على مؤسسات الدولة من التالشي واالنهيار

القصة الكاملة

النهيار خط الدفاع األمامي للجيش السعودي

الخبير العسكري أمين حطيط:

خطة القيادة اليمنية للدفاع محكمة جدًا وأثبتت حكمتها وتفوقها وحنكتها بذكاء فاق كل التوقعات

ضربات الجيش واللجان الشعبية يصل مفعولها إلى عـُمق البنية المعنوية للقيادة السعودية
التي تنظر إلى ميدانها ينهار وجنودها يهربون وجيشها عاجز بال طاقة على البقاء أو الحركة

• جبهة عسير
• جبهة نجران

• محور (البقع)

• محور (البقع)

• جبهة جيزان:

• املحور األول (املزرق -حرض)
• املحور الثاني (املالحيط -شدا)
• املحور الثالث (حرض)

محاور الجبهات تم وضعها بشكل تقريبي
وكذلك أماكن االستهداف والقصف الصاروخي

إنفوجرافيك

 2متابعات

ينثإلاانينثإلاثإلا  7نينثإلالانثإلاثإلالا

رئيس الدائرة السياسية لحزب اتحاد القوى الشعبية محمد النعيمي لـ «صدى المسيرة»:

ثورة  21سبتمبر لم تحبذ القفز إلى السلطة ولو شاءت لفعلت منذ األيام
األولى لكنها حرصت على الشراكة والتوافق الوطني
السعودية حين فقدت مصالحها باشرت بالعدوان على اليمن والثورة حافظت
على مؤسسات الدولة من التالشي واالنهيار
 خاص:ُ
رئيس الدائرة السياسية لحزب اتحاد القوى الشعبية،
أ ّكد
األس�تاذ محمد النعيمي ،أن ثور َة  21سبتمرب
وعىل الرغم من الصعوبات التي وقفت أمامها
إال أنه�ا حققت الكثريَ م�ن االنجازات يف فرتة
زمنية وجيزة ،ويف مقدمتها التصدي للعدوان
الخارج�ي وع�دم الس�ماح لل�دول الخارجية
بالسيطرة عىل القرار السيادي للبلد.
وق�ال النعيمي يف ترصيح خاص لصحيفة
«صدى املسيرة» إن الثورة ل�و أرادت لقفزت
إىل الس�لطة من�ذ األي�ام األوىل ،ولكنها أفرزت
ً
معادلة جدي�د ًة ،وهي االلت�زام بمبدأ التوافق
ً
تارك�ة املج�ا َل للق�وى
والرشاك�ة الوطني�ة،
السياس�ية يف البل�د إلدارة البل�د وف�ق رشاكة
وطنية ودون اس�تحواذ أي ط�رف عىل طرف
آخر ،رشط عدم الس�ماح أليَّة قوة بالتحكم يف
القرار السيايس لليمن.
وأش�ار إىل أن الس�عودية ودول الع�دوان مل�ا
فق�دت مصالحه�ا يف اليمن وعجزت عن التحكم يف ش�ؤونه
ب�ارشت العدوان على بالدنا ،فتصدّت لها ثورة  21س�بتمرب
وم�ا زالت ،كما تحملت الكثري من املصاعب واملتاعب ،ومنها
املحافظة عىل مؤسسات الدولة من االنهيار والتاليش وحفظ

األم�ن وتوفري الخدمات األساس�ية للمواطنني ،يف ظل الفراغ
الدستوري الحاصل يف البلد.
ُ
قياس�ه
ولف�ت النعيم�ي إىل أن الفع�ل الث�وري ال يمكن
بزم�ن ،وإنم�ا يق�اس بم�دى تحقيق
أهداف الثائرين ،مشيرا ً إىل أن هناك
ً
أهدافا ً
مرتبطة بمهام وأهداف أخرى
يظل فعلُها مستمرا ً ودائماً،
أي تظ�ل يف حالة تج�دد وتطوُّر،
مرتبطة بالجان�ب التنموي والعلمي
والصناع�ي وتأس�يس مؤسس�ات
الدول�ة؛ لتك�ون الضامن�ة والحامل
لنجاح ه�ذا املنهج الث�وري والعلمي
والتنموي والصناعي.
وأوضح النعيمي أن قوى العدوان
كانت تهدف إىل شق الجبهة الداخلية
وتركيع اليمنيني م�ن خالل القصف
الوحشي والحص�ار البري والجوي
والبحري ،لكن الشعب اليمني أحبط
هذه املؤام�رات وقلب املعادلة رأس�ا ً
عىل عق�ب ،بفعل صم�وده وتفاعل�ه وتأقلمه م�ع ُك ّل هذه
التحديات التي يصعب عىل أي ش�عب أن يتحملها ،منوها ً إىل
أنه وبهذه املعادلة حوّلت انتصارات العدو التي كان يحلم بها
إىل هزيمة وانتصار للشعب اليمني أذهل العالم.
ُ
رئي�س الدائ�رة السياس�ية لحزب اتح�اد القوى
وأثن�ى

الش�عبية عىل أبطال الجيش واللجان الش�عبية ،موضحا ً أن
العدوان أحكم س�يطرته عىل الجو ورف�د الجبهات الداخلية
باملرتزقة الذين تم اس�تجالبُهم من معظم دول العالم باس�م
الرشكات أو بعض األنظمة ،إضافة إىل الذين ارتهنوا كحلفاء
للعدوان من القوى السياس�ية وحشدوا أنصارهم يف صفوف
َ
عزيمة املقاتل اليمني أفشل كذلك
العدوان الخارجي ،غري أن
ُك ّل املؤام�رات الت�ي تح�اك ضد بالدن�ا ،ووقفت ه�ذه الدول
رغ�م إمكاناتها املهولة عاج�زة عن التقدم والس�يطرة عىل
محافظات اليمن.
وق�ال إن املقات� َل اليمن�ي ه�زم األس�لحة األمريكي�ة
والتكنولوجي�ا الغربي�ة العس�كرية ،وهو بسلاحه الفردي
أو بع�ض األس�لحة البدائية التي صارت أش�ب َه بالخردة لدى
بع�ض الجي�وش الفقرية ،ومع ذلك صمد ه�ذا املقاتل وهزم
َ
جي�وش العدوان وأس�لحتهم املتط�ورة وجحاف�ل املرتهنني
واملرتزقة األجانب.
وأش�ار إىل أن تكتي�كات الجي�ش واللج�ان الش�عبية
س�وف تُ� َد َّر ُ
س يف األكاديميات العس�كرية ،فه�ي تربز قدرة
وثبات الجيش اليمني واللجان الش�عبية وف�ن إدارة املعارك
العس�كرية وعام�ل صمودها الزمن�ي ،موضح�ا ً أننا اآلن يف
الش�هر التاس�ع من العدوان واالس�تعداد النفسي واملعنوي
ألبطال الجيش واللجان الشعبية ما زال قويا ً وكأننا يف األيام
األوىل من العدوان واالنتصارات يف الحدود مع السعودية خريُ
شاهد عىل ذلك.

خم�س عمليات اغتيال يف يومني ول�صو�ص الريا�ض ي�سرقون مرتبات املوظفني

عدن تدفع ثمن جنون «داعش»!
 -عبده عطاء:

ُ
مدين�ة ع�دن ،خلال اليومين
ش�هدت
املاضيين ،خم�س عملي�ات اغتي�ال ،كان
أبرزه�ا الهجوم ال�ذي أودى بـحياة «جعفر
محم�د س�عد» ،محافظ ع�دن ،املعَّي�نَّ من
ق�وات االحتلال ،ومرصَ ع ثماني�ة مرافقني
له ،وإصابة آخرين ،صباح أمس األحد ،أثناء
اس�تهداف موكبه بس�يارة مفخخ�ة جوار
املنطقة العسكرية الرابعة يف مدينة عدن.
وأوضح�ت مصاد ُر محلي�ة ،أن االنفجا َر
اس�تهدف موكبَ «جعفر» ،أثناء مروره بني
منطقتَي جول�د مور والفتح ،مما أثار حالة
من الهلع والرعب يف أرجاء املدينة.
تنظي� ُم «داع�ش» اإلجرام�ي س�ا َر َع يف
تبني�ه للهج�وم ،موضحا ً يف بي�ان له نرشته
ٌ
حس�ابات تابع�ة ومؤي�دة ل�ه على مواقع
التواص�ل االجتماعي «تويتر» :إنه «تم قتل
املرت�د جعفر محمد س�عد محافظ عدن و8
م�ن زبانيته وحرس�ه وذلك بتفجري س�يارة
مفخخة مركونة على موكبه عند مروره يف
منطق�ة جولد م�ور يف حي التواه�ي» ،كما
ورد يف تلك البيانات.
وت�م تعيني «جعفر محمد س�عد» ،خلفا ً
لإلخوان�ي «ناي�ف البك�ري» ،حي�ث أجربت
دول�ة اإلم�ارات «ه�ادي» على اإلطاح�ة
بـ»ناي�ف البكري» ،املنتم�ي لحزب اإلصالح
«اإلخوان املسلمني يف اليمن».
وتكش�ف ه�ذه العملي�ة وعملي�ات
االغتي�االت املتفش�ية يف ع�دن ع�ن حج�م
ُ
تعص�ف بتحالف
الخالف�ات الكبيرة الت�ي
الع�دوان الس�عودي األمريك�ي على بالدنا،
وبحس�ب مصادر فإن أصابع االتهام تشريُ
إىل قي�ام «داع�ش» املحس�وبة على ه�ادي
ً
نكاية باإلمارات،
والسعودية بتدبري العملية

وبم�ا يؤك�د حقيق�ة الخالفات الس�عودية
اإلماراتي�ة ح�ول تقاس�م النف�وذ يف جنوب
البالد إثر سيطرة املرتزقة املوالني لهادي عىل
مدينة ع�دن ،التي تحولت إىل س�احة رصاع
بني الطرفني.
وأشار «محمد عبداملجيد قباطي» املعينَّ
حديث�ا ً وزيرا ً لإلعالم ،م�ن قبَل هادي ،إىل أن
الل�واء «جعفر» قد يكون تع� َّرض للبيع من
مقربني منه.
وق�ال قباط�ي يف مداخل�ة على قن�اة
«س�كاي نيوز عربية» التابعة لإلمارات ،إنه
إذا صح�ت رواية حول وجود قنبلة مفخخة
يف سيارته فإن تورط بعض املقربني منه مع
العنارص املهاجمة قد يكون وارداً.
وكانت اإلمارات سارعت إىل إدانة اغتيال
«جعف�ر» املحس�وب عليه�ا ،وق�ال «أن�ور
قرق�اش» وزي�ر الدولة اإلماراتية للش�ؤون
الخارجي�ة ،ال�ذي هاج�م ح�زبَ اإلصلاح

اليمن�ي ،متهما ً إياه باالنتهازي�ة والتخاذل،
قب� َل أيام ،ق�ال« :إن هذه الجرائ�م لن تثبط
م�ن عزمنا» ،حس�بما ذكرت وكال�ة األنباء
اإلماراتية «وام».
إىل ذل�ك ،لق�ي ضاب�ط عس�كري يدعى
«عنرت الباخيش» مرصعَ ه عرص أمس األحد،
على أي�دي مس�لحني مجهولين يف منطقة
انماء ،كما اغتال آخرون قياديا ً فيما تسمى
«املقاوم�ة « الت�ي أعلن�ت والءَه�ا لهادي يف
املنصورة.
يُذ َك ُر أن «الباخيش» كان يعمَ ُل مس�ئوال ً
مالي�اً ،ويف متابع�ة روات�ب املرتزق�ة ل�دى
السعودية ،حس�ب ما ذكرته وسائ ُل اإلعالم
املق َّربة من الحراك الجنوبي.
واعتبر مراقب�ون ،أن عمليتَ�ي االغتيال
ٍ
س�اعات من حادث�ة اغتيال
الت�ي أت�ت بعد
ً
ٍ
انتقامي�ة ،وكرد
بصمات
«جعفر» ،تحم� ُل
فعل من الطرف اآلخر ..مشريين إىل أن األيا َم

ٍ
صدامات
القادم�ة ستش�هَ ُد مدين�ة ع�دن،
ً
عنيف�ة وَأحداث�ا ً دموي�ة بين «داع�ش»
السعودية و»مرتزقة» اإلمارات.
وسبق هذه األحداث الدامية التي شهدتها
مدينة عدن ،ي�وم أمس األحد ،عملية اغتيال
ّ
املتخصصة القايض
رئيس املحكمة الجزائية
محس�ن علوان وابن�ه وأح�د مرافقيه ،يوم
الس�بت ،والذي ش�هد أيضاً ،اغتي�ال العقيد
عقيل الخرض أحد منتس�بي االس�تخبارات
العسكرية بعدن.
من جه�ة ثاني�ة ،وعىل صعي�د االنفالت
ُ
تعيش�ه ع�دن ،عُ ثر يف س�اعةٍ
األمن�ي الذي
متأخرة من مس�اء الس�بت ،عىل جثة شاب
ً
مرمي�ة بصحراء
يف العرشيني�ات من عمره
خالية ش�مال عدن .وقال�ت صحيفة «عدن
الغ�د» :إن األجهزة األمنية عث�رت عىل جثة
ش�اب مرمية وعليها آثار إطالق نار .ورجّ ح
املص�در أن يكون القتيل م�ن أبناء محافظة
الحديدة ،موضحا ً أن املعلومات التي توفرت
تفيد بأنه يعم ُل يف ورشة حدادة.
ُ
حراس�ة رشكة الصيفي
إىل ذلك ،أحبطت
للرصافة بع�دن ،أمس األحد ،هجوما ً ش�نه
مسلحون عىل الرشكة.
وقال�ت مصادر محلية :إن مَ ن اس�متهم
«لص�وص الري�اض» بع�دن ،نهب�وا رواتب
املوظفين م�ن مح�ل رصاف�ة الصيف�ي
باملنص�ورة ،بعد أن أرس�ل يوم الس�بت من
صنعاء إىل عدن مبلغ خمس�ة مليارات ريال
روات�ب موظف�ي عدن عرب رشك�ة الصيفي
للرصافة.
وأش�ارت املص�اد ُر إىل أن مس�لحني
مجهولني قاموا بمهاجمة مرصف الصيفي
وتواجهوا مع حراسة املرصف ،وسقط قتي ٌل
من املهاجمين ،فيما بقي�ة املهاجمني فروا
بعد أن تمكنوا من نهب ُك ّل املبالغ التي كانت
داخ َل محل الرصافة باملنصورة.
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ألمانيا تحذر السعودية من دعم وتمويل
التطرف الوهابي وتؤكد :فترة التغاضي مضت!

 متابعات:وجّ ه نائبُ املستش�ارة األملانية تحذيريا ً شدي َد اللهجة للسعودية ،يحذرها
من دعم وتمويل التطرف الوهابي يف أملانيا ،معتربا ً أن الوهابية هي املس�ؤولة
عن فكر تنظيم داعش اإلرهابي.
وق�ال زيجم�ار جابريي�ل الذي يش�غل أيض�ا ً منص�بَ وزي�ر االقتصاد يف
ترصيحات لصحيفة «بيلد ام زونتاج» أمس أنه «يتم تمويل مس�اجد وهابية
يف ُك ّل دول العالم بما فيها أملانيا من قبل اململكة العربية الس�عودية» ،معتربا ً
أن ذلك يشكل خطرا ً حقيقيا ً عىل بالده.
وأضاف جابرييل أنه «وعىل الرغم من أنه يتم االعتماد عىل اململكة العربية
الس�عودية لحل النزاعات اإلقليمية إال أنه يتعني علينا أن نوضح للس�عوديني
أن فرتة التغايض مضت» ،مطالبا ً بإجراءات حاس�مة ضد النشاط الوهابي يف
أملانيا والذي اعترب خط َره ال يقل عن خطر التطرف اليميني يف بالده.
وشدّد عىل رضورة أن تتدخل الدولة بمجرد أن يتم الدعوة للعنف وكراهية
ُ
تطبيق املعيار ذاته مع الوهابيني مثلما يحدث مع
البشر ،قائالً «يتعني علينا
مرتكبي جرائم العنف املتطرفني».
ومن جانبه ح�ذر رئيس الكتلة الربملانية للحزب االشتراكي الديمقراطي
توماس أوبرمان من انتشار الوهابية يف أملانيا.
وق�ال يف ترصيحات ل�ذات الصحيفة يف عددها الصادر أم�س إنه يرى أنه
من الرضوري «أن تكون هناك مراقبة دقيقة لهذه املساعي من خالل حماية
دستورية».
مشيرا ً إىل أن «الوهابية تمد «األيديولوجية التامة» لتنظيم داعش وتسهم
أيض�ا ً يف تطرف مس�لمني معتدلني يف دول أخرى وأملاني�ا ال ترغب بأن يحدث
ذلك يف أراضيها».
يُذكر أن جها َز االس�تخبارات األملانية الخارجية كان قد ح ّذر قب َل أيام مما
وصفه بسياس�ة االندفاع والتسرع للقيادة الجديدة يف الس�عودية والتي من
شأنها زعزعة االستقرار يف العالم العربي.
وق�ال الجها ُز األملاني يف تقرير تحلييل لألوضاع يف منطقة الرشق األوس�ط
“إن سياس�ة الدبلوماس�ية الح�ذرة ألعض�اء العائل�ة الحاكم�ة القدماء تم
اس�تبدالُها بسياس�ة ُّ
تدخل مترسعة واندفاعية ،فيما أش�ار خربا ُء املخابرات
ٍّ
خاص إىل دور وزير الدفاع الجديد نجل امللك
األملانية يف التقرير وبش�كل نقدي
السعودي محمد بن سلمان.

ملتقى الطالب الجامعي يحيي الذكرى الثانية
لجريمة مستشفى مجمع الدفاع (العرضي)

 خاص:أحيى ملتقى الطالب الجامعي ،يو َم الس�بت امل�ايض ،بكلية الطب جامعة
صنعاء ،الذكرى الثانية لجريمة مستش�فى مجم�ع وزارة الدفاع (العريض)،
بحضور أكاديميني ومدير وأطباء مستشفى العُ ريض.
َ
دقيقة ح�داد قارئني الفاتحة عىل أرواح الش�هداء ،ثم
ووق�ف الحارضون
ُ
اس�تعراض تمثيلية فنية َّ
جس�دت مش�ه َد اس�تهداف األطباء واألبرياء يف
تم
مستشفى العُ ريض من قبل التنظيم اإلجرامي داعش.
وألقيت العديد من الكلمات تحدثت عن بش�اعة تلك الجريمة ،مشريين إىل
أنها ال يمكن أن تمحى من ذاكرة اليمنيني لهَ ول ما حدث يف ذلك اليوم.
وبعده�ا انتقل الحض�و ُر إىل زيارة ميدانية ملستش�فى الع�ريض ،والقيام
بوقفة حداد وقراءة الفاتحة عىل أرواح الش�هداء ،واالطالع عىل األرضار التي
أصابت املستش�فى جراء اس�تهدافه من قبل عنارص القاعدة ،مستنكرين يف
َ
َ
العنيف الذي تعرض ل�ه مجم� ُع وزارة الدفاع العُ ريض
القص�ف
الوق�ت ذاته
م�ن قبَل طريان العدوان الس�عودي األمريكي ،وهو ما يؤك�د ترابُ َ
ط وواحدية
مرشوع داعش مع العدوان عىل بالدنا.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

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

( ددعلالاا
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ضمن مرحلة التصعيد األولى للخيارات االستراتيجية:

قتلى وجرحى من جنود العدو السعودي بعمليات قنص وقصف مدفعي
تدمير مخزني أسلحة ومنصة صواريخ وآليات بينها دبابتا ابرامز في نجران وجيزان
ستة مواقع عسكرية تابعة للعدو تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي مكثف
 -خاص:

ً
جدية
أثب�ت أبط�ا ُل الجيش واللجان الش�عبية،
ً
واضح�ة يف الب�دء باملرحل�ة التصعيدي�ة األوىل من
الخي�ارات االستراتيجية ملواجه�ة وردع العدوان،
والت�ي ت�م اإلعلان عنها رس�ميا ً قب�ل أي�ام ،لتتم
ترجمته�ا على األرض ،حي�ث ش�هدت عملي�ات
الجي�ش واللجان الش�عبية تصعيدا ً متناس�با ً مع
املرحل�ة ،فدم�روا مخزنَي أس�لحة للع�دو ومنصة
صواريخ ،فيما قام�ت فرق القناصة بقنص جنو ٍد
س�عوديني ،تزامنا ً مع قصف مدفع�ي وصاروخي
مكثف عىل مواقع العدو يف نجران وجيزان وعسري.
فف�ي نجران تمك�ن فريق القناص�ة يف الجيش
واللج�ان الش�عبية م�ن قن�ص نحو أربع�ة جنود
ً
ٍ
قاتلة لقوا مرصعهم
إصابات
سعوديني وأصابوهم
عىل إثرها يف موقع الشبكة العسكري الذي اقتحمه
أبط�ال الجيش واللجان الش�عبية ألكثر من مرة يف
مرحلة استنزاف العدو.
مخ�ازن األس�لحة التابع�ة للعدو كان�ت هدفا ً
واضح�ا ً للجيش واللجان الش�عبية الذي�ن تمكنوا

من تدمري اثنني منه�ا ،أحدهما جرى تدمريه أمس
يف موق�ع نهوقة العس�كري بنجران ج�راء قصف
بالقذائف من قبل القوة املدفعية التي دمّ رت منصة
صواري�خ بموق�ع العش الذي ش�هد أيض�ا ً تدمري
آليتني عسكريتني.
ويف موقع رسداح بجيزان دمرت القوة املدفعية
َ
مخزن أس�لحة آخر ودبابة من طراز ابرامز ،حيث
و ّزع اإلعلام الحرب�ي مش�اه َد مص�ورة الحتراق
مخزن األسلحة التابع للعدو واالنفجارات الناجمة
عن احتراق األس�لحة والذخائ�ر يف موقع رسداح
بجي�زان ،وكذل�ك أظهرت املش�اهد تدمير منصة
صواري�خ الع�دو وتدمير آليات�ه يف موق�ع العش
بنجران.
وتس�تمر عملي�ات تدمير دباب�ات الع�دو من
طراز ابرام�ز حيث تمكن أبط�ال الجيش واللجان
م�ن تدمري دبابة م�ن ذلك الن�وع يف موقع كروس
املع�زاب بالتزامن مع هروب لق�وات وآليات العدو
من مجم�ع الدفاع بالخوبة ج�راء تعرضه لقصف
صاروخ�ي ومدفع�ي مكث�ف ،فيم�ا اندل�ع حريق
هائل من موقع برأس ملحمة الذي تعرض لقصف
مدفعي مكثف من قبل الجيش واللجان الشعبية.

كما تمكن�ت الفرق الهندس�ية التابعة للجيش
واللج�ان الش�عبية ،بحس�ب املصدر ،م�ن تفجري
مرك�ز الرديف الس�عودي بجي�زان وتدمير أبراج
املراقبة التابعة له.
واس�تمر نش�اط القوة الصاروخي�ة واملدفعية
للجي�ش واللج�ان ،حي�ث دكت بعشرات القذائف
والصواريخ س�تة مواقع عس�كرية تابعة للعدو يف
ً
جي�زان ،وأحدثت يف جميعها أرضارا ً
بالغة يف بُناها
التحتية.
وأوض�ح مصدر عس�كري أن صواريخ وقذائف
الجيش واللج�ان طالت مواق�ع البحطيط والقرن
واملعن�ق وخل�ف املعن�ق ،كم�ا دكت مواق�ع الربج
األبي�ض وحول البرج وموق�ع الس�لعة بعدد من
الصواريخ.
وضم�ن عملي�ات الجي�ش واللج�ان الش�عبية
شهدت منطقة عسير هروبا ً آلليات وقوات العدو
جراء قصف مدفعي مكثف اس�تهدف قوات العدو
يف مر َك�ز ملط�ة الذي ش�هد وقو َع قتلى وجرحى
من جنود العدو ،حيث هرعت س�يارات اإلس�عاف
إىل املركز لتقوم بنقله�م من املوقع بعد فرار قوات
العدو منه.

 6بوارج حربية و 3زوارق ح�صيلة خ�سائر العداون يف البحر

تعميق جراح العدو بتدمير البارجة  6بصاروخ موجة قبالة السواحل اليمنية
 -خاص:

تم ّكن أبط�ا ُل قوة اإلس�ناد الصاروخي
بالجيش واللجان الش�عبية من اس�تهداف
بارج�ة حربي�ة معادية هي السادس�ة من
نوعه�ا التي يت�م تدمريُه�ا يف مي�اه اليمن
اإلقليمي�ة منذ انطلاق العدوان الس�عودي
األمريكي عىل اليمن يف  26مارس من العام
الجاري.
مصد ٌر عس�كري مسؤو ٌل أكد لـ «صدى
املسيرة» أن القوة الصاروخية اس�تهدفت
البارج�ة املعادية أثن�اء محاولتها االقرتاب
م�ن س�واحل املخ�اء بص�اروخ موج�ه..
أصابها بش�كل مبارش وألحق فيها أرضارا ً
جسيمة.
َ
سادس سفينة حربية تطالها
وتعد هذه
الصواري�خ اليمني�ة ،باإلضاف�ة إىل ثالث�ة
ُ
استهدفها يف وقت سابق.
زوارق حربية تم
وتشري املعلومات إىل أن البارجة التي تم
ُ
اس�تهدافها تتب�ع بحرية الع�دو اإلماراتي،
ُ
اس�تهدافها
وه�ي من طراز فاندال وأنه تم
بع�د عملي�ة رص�د قام�ت به�ا الوح�دات
املختص�ة للجيش واللجان الش�عبية ،ونتج
عن ذل�ك إصابة مبارشة بص�اروخ موجه،
ـ�وأن تحليق�ا ً مكثف�ا ً للطيران العم�ودي
شوهد يف موقع البارجة بعد استهدافها.
ويأت�ي اس�تهداف البارج�ة السادس�ة
بالتزام�ن م�ع تدشين املرحل�ة األوىل م�ن
الخيارات االستراتيجية والت�ي أعلن عنها
املتح�دث الرس�مي باس�م الجي�ش اليمني
واللجان الش�عبية ،وجاءت بعدها عمليات
نوعي�ة وموجع�ة يف عمق العدو الس�عودي
أس�فرت عن مرصع العرشات م�ن جنوده
وإحراق  75آلية عس�كرية متنوعة ،إضافة
إىل الس�يطرة الكامل�ة على  13موقع�ا ً
عسكريا ً سعوديا ً يف جيزان ونجران وعسري
وانهي�ار الخ�ط األمام�ي األول للجي�ش

مقتل  20من مرتزقة
العدوان وتدمير  7آليات
عسكرية في محاوالت
فاشلة للتقدم في
كوفل وصرواح

يف تقدم نوعي للجي�ش واللجان ال�شعبية
واجلبهة الوطنية مبحافظة تعز

تطهير قرية الصنمة وكسر محاوالت
زحف للمرتزقة في الشريجة والعمري
وتكبيدهم خسائر فادحة
 -خاص:

السعودي.
وبالرغ�م م�ن أن الع�دوان يف ش�هره
َ
استهداف البارجة
التاس�ع عىل اليمن إال أن
املعادي�ة األوىل كان يف  10من يوليو املايض،
أي بعد ما يزيد عن ثالثة أشهر من العدوان،
يف تجس�يد لحكمة القيادة يف إدارة تفاصيل
املعركة ،تلتها بارجة ثانية يف  10من أكتوبر،
والبارجة الثالث�ة يف  26أكتوبر ،والرابعة يف
 7من نوفمرب والخامسة يف  25من نوفمرب،

والسادس�ة يف  4م�ن ديس�مرب الج�اري،
ويؤك�د نم�ط وتوقي�ت اس�تهداف ب�وارج
الع�دوان على اليم�ن تصاعدا ً استراتيجيا ً
مدروس�ا ً من قبل الجان�ب اليمني ،يضمن
تعطيل كاف�ة املياه اإلقليمي�ة اليمنية أمام
س�فن وبوارج وفرقاط�ات تحالف العدوان
َ
اس�تهداف ست بوارج
ضد اليمن ،حيث أن
يعتبر باملقياس العس�كري تحيي�دا ً كامالً
لبحري�ة الع�دوان الت�ي كان�ت تواظبُ عىل

قصف القرى الس�احلية واستهداف قوارب
الصيادين واختطاف بعضهم.
كما أن الب�وارجَ املعادية تفرض حصارا ً
خانق�ا ً عىل اليمن وتمنع دخول املش�تقات
النفطية واملستلزمات الطبية والغذائية من
َ
تحت مرأى ومس�مع من األمم
كافة املوانئ
املتحدة واملجتم�ع الدويل الذي يعترب رشيكا
أساسيا ً يف العدوان عىل اليمن ولو بالصمت
والتواطؤ.

 خاص:يواص ُل أبطا ُل الجيش واللجان الشعبية توجي َه رضبات قوية لقوات الغزو ومرتزقة العدوان يف محافظة مأرب ،حيث لقي أكثر من
 20مرتزقا ً مصارعهم ،يف محاوالت فاشلة للتقدم يف رصواح وكوفل والتي شهدت تدمري عدد من اآلليات التابعة للمرتزقة.
وم�ن آخ�ر العملي�ات لقي ما ال يق ُّل ع�ن أربعة من مرتزقة العدوان الس�عودي األمريك�ي مرصعهم ،أمس ،بنيران أبطال الجيش
واللجان الش�عبية الذين تمكنوا من صد زحف املرتزقة مس�نودين بالطريان باتجاه منطقة كوفل ودم�روا ثالث آليات وأعطبوا دبابة،
حيث أمطرت مدفعية الجيش مجاميع املرتزقة بالقذائف لدى محاولتهم التقدم صوب كوفل.
وش�ن مرتزق�ة العدوان بالتزامن مع قصف ج�وي لطريان العدوان هجوما ً من عدة محاور باتج�اه مديرية رصواح ،غري أن أبطال
ِ
تحركات املرتزقة وتمكنوا من صدهم ببس�الة ،حيث فش�ل الطريان يف
الجيش واللجان الش�عبية وأبناء قبائل مأرب كانوا قد رصدوا
مساعدة املرتزقة أ َ ْو حمايتهم من نريان الجيش واللجان الشعبية.
ٍ
تحركات للمرتزقة من منطقة كوفل والطلعة الحمراء للتقدم باتجاه رصواح،
وبحس�ب مصدر عس�كري رصدت وحدة االستطالع
وجرى التصدي لهم وقتل  14عنرصا ً وجرح عدد أكرب وتدمري  3آليات عسكرية.
وبحسب املصدر وأثناء تراجع مرتزقة العدوان تم تعزي ُزهم بوحدات أخرى من املرتزقة من معسك َري صحن الجن واملنطقة الثالثة
ولك�ن الق�وة الصاروخية للجيش كانت ترصد تحركاتهم وفور التقاء التعزيزات بالعنارص املنكرسة تم قصفهم بالصواريخ واملدفعية
ووقع فيهم خسائر كبرية لينكرس بعد ذلك زحفهم.

ُ
أبطال الجيش واللجان الش�عبية ،صباح أمس األحد ،يف جبهة األحيوق،
طهّر
قري�ة الصنم�ة بالكامل وعددا ً من التب�اب يف جبال المبذل م�ن مرتزقة العدوان
ً
فادحة يف األرواح والعتاد.
السعودي ،موقعين فيهم خسائ َر
ُ
كما ّ
زحف
أبطال الجبهة الوطنية والجيش واللجان الش�عبية من كرس
تمكن
ٍ
للمرتزقة باتجاه الرشيجة جنوب المحافظة ،اس�تمر أكثر من عرش ساعة ،ولقي
ما يزيد عن  30مرتزقا ً مصارعَهم ،باإلضافة إىل عرشات الجرحى.
وح�اول مرتزقة العدوان التقدم باتجاه معس�كر العمري يف مديرية ذوباب،
معززي�ن بالدباب�ات واآللي�ات ،وتصدى لهم أبط�ال الجيش واللجان الش�عبية
وأوقعوا يف صفوفهم عرشات القتىل والجرحى ،وقال مصدر عس�كري يف حديث
لصدى المس�يرة أنه جرى تدمير آليتين عس�كريتين للمرتزقة الذين لم يصمدوا
ً
طويلا قب�ل إدراكه�م أنهم عاج�زون عن تحقي�ق التقدم رغم مس�اندة طيران
العدوان لهم.
ويف منطق�ة الرشيجة بمحافظة لحج تمكن أبطال الجيش واللجان الش�عبية
م�ن دحر مرتزقة الع�دوان وتطهير أربع�ة مواقع يف منطقة الس�حي التي كان
مرتزقة العدوان يتمركزون فيها وينطلقون منها يف هجماتهم باتجاه الرشيجة.
ويف صعي�د آخر أقدمت عنارص إصالحية عىل تفجير األوضاع يف قرية الهيجا
مقبن�ة ،والتي كان األهايل فيها قد قاموا بتش�كيل لجنة مشتركة من المواطنين
الرشف�اء غير المحس�وبين عىل أي طرف بإس�ناد م�ن الجيش اليمن�ي واللجان
نفذت عددا ً
الش�عبية لتأمين المنطقة وتصفي�ة أوكار المرتزقة والعصابات التي ّ
من عمليات القتل والنهب ضد المواطنين.
وقال مصدر محيل لـ «جبهة تعز االعالمية» :إن اللجنة قبل أكثر من أس�بوع
ونصف اجتمعت مع مسئول اللجان الشعبية القريب من المنطقة بنا ًء عىل طلبه،
والذي طرح بدوره اس� َم شخص اسمه توفيق العجل من أبناء المنطقة يقوم مع
أخيه بتوزيع سلاح الرتزاق المواطنين يف صف العدوان الس�عودي األمريكي،
َ
وكان االتف�اق أن رُ َ
خالفا
يحض المذكور وأخوه لالس�تيضاح منهم�ا عن كونهما
االتف�اق؛ لك�ن هواتفهما كان�ت مٌقفلة ،وبع�د ذلك اختفيا م�ن المنطقة ومعهما
مجموع�ة من المرتزق�ة ،ثم تفاجئوا بغ�ارات الطيران على المنطقة عدة مرات
َ
منزل رئيس اللجن�ة عبدالرحي�م الخليدي ومنزل أخي�ه عبدالرحمن
تس�تهدف
الخليدي وتدمير المنزلين والسيارات التي كانت بجانب المنزلين ومنها سيارات
للمواطنين.
وأض�اف المصد ُر الذي ّ
فضل عدم ذكر اس�مه ،أنه قبي�ل يومين من الغارات
وتحديدا ً يف ذات المساء الذي تم فيه االجتماع ،قامت مواقع تابعة لحزب اإلصالح
بنشر ش�ائعات أن اللجان الش�عبية والجيش قدمت الختط�اف توفيق الخليدي
(مس�ئول حزب اإلصالح يف المنطقة) وأخيه ،مُدعي�ن أن رئيس اللجنة هو الذي
«أمرهم بذلك» ،وأردف أن س�اعة القصف هبت سيارات تابعة األهايل يف المنطقة
لإلس�عاف ،ويف غض�ون ذلك قامت مجموعات مُس�لحة وصفها ب�ـ «اإلخوانية»
بإطالق الرصاص عليهم ومنعهم من التقدم باتجاه المنزل.
وكش�ف المص�در ،أن من�ازل أعضاء يف ح�زب –بعضهم أق�ارب -اإلصالح
القريب�ة م�ن المنزلين المس�تهدفين ،كانت قد أُفرغت قبل وق�وع القصف ،وهو
علم مُس�بق بحدوث القصف
األم�ر ال�ذي يثبت إدانتهم يف الجريم�ة لكونهم عىل ٍ
الجوي.
كما أكد من جانبه أحد أقرباء رئيس اللجنة ،أن االس�تهداف تم بوضع رشائح
إلكرتوني�ة لتحدي�د أهداف الطائ�رات ،إذ أن المكان يصعب تحدي�ده بتلك الدقة
التي اس�تهدفت المنزلي�ن أكثر من مرة .كما أوضح أنهم ينتمون لليمن وليس�وا
َ
االقتتال ومس�اعيهم وطنية ،وأن
(حوثيي�ن) أ َ ْو (إصالحيين) ولكنهم يرفضون
ُ
َ
إشعال نار الحرب األهلية يف ُك ّل مكان.
الغرض من هذه الممارسات هو

 4تقارير

ينثإلاانينثإلاثإلا  7نينثإلالانثإلاثإلالا

( ددعلالاا

�إجتماع مو�سع باملحويت :حماكمة اخلونة مهمة �ضرورية وغري قابلة للت�أخري

محلي وتنفيذي عمران وصنعاء :ينبغي معاقبة كل من ارتكب أفعا ًال بقصد المساس بالوطن واستدعى قوى خارجية لتدميره

تأييد واسع لمحاكمة هادي و 6من المرتزقة!

 خاص:أب�دى ع�د ٌد كبريٌ م�ن املش�ايخ والوجهاء
واألعي�اء وممثيل األحزاب وقيادات الس�لطة
املحلي�ة بع�دد م�ن محافظ�ات الجمهورية
ارتياحَ ه�م الكبيرَ لب�دء محاكم�ة الخائ�ن
عبدرب�ه منص�ور ه�ادي وعدد م�ن العمالء
واملرتزقة.
ّ
موس�ع
وق�ال بيان ص�ادر ع�ن اجتماع
لوجه�اء ومش�ايخ محافظ�ة املحوي�ت إن

رشوع القضاء اليمن�ي يف إجراءات محاكمة
الخائ�ن ه�ادي وعدد م�ن الخون�ة والعمالء
انتص�ار للعدال�ة وإنص�اف ألبن�اء الش�عب
اليمن�ي ال�ذي تعرض ألخطر وأبش�ع جرائم
اإلب�ادة ومج�ازر امل�وت الجماع�ي والتدمري
ملنج�زات التنمية ومش�اريع البني�ة التحتية
وتعطيل الحي�اة يف البالد من خلال العدوان
الخارجي والوصاية الدولية والسماح بدخول
الق�وات الغازي�ة الحتلال أرايض يمنية ،إىل
جانب فرض حصار خانق عىل أبناء اليمن.
واعترب االجتماع أن محاكمة هؤالء الخونة

والعمالء مهمة رضورية وواجبة وغري قابلة
للتأجيل أو التأخري وكان يُفرتض محاكمتهم
منذ وقت مبكر لثبوت خياناتهم وعمالتهم.
وأعلن�ت الس�لطة املحلي�ة وَاألجه�زة
الحكومي�ة واملنظم�ات والفعالي�ات املدنية
والسياس�ية واالجتماعية بمحافظة عمران
يوم الس�بت املايض عن تأييدها يف االجراءات
الخاص�ة بمحاكم�ة الفار عبدرب�ه منصور
هادي ومن معه من الخونة.
وأشارت قيادات وفعاليات عمران يف بيان
لها إىل أن تنفيذ محاكمة الفار هادي وَأذنابه

م�ن أج�ل تحقيق العدال�ة فيهم مل�ا اقرتفوه
بحق اليمن وش�عبه ومقدراته وما تسببوا يف
قتل األبرياء وتدمري ممتلكات الشعب.
وأك�دت رضورة اج�راء القان�ون وتنفيذ
نصوص�ه الخاص�ة بمح ّرم�ات الس�ماح
بالتدخ�ل الخارج�ي يف الش�أن والش�ئون
الداخلي�ة لدول�ة وس�يادة اليم�ن وانته�اك
حرماته واملس�اس به أرضا ً وإنساناَ ً،وإنزال
العقوب�ة بحقه�م وفق�ا للشرع والقان�ون
والدستور.
كم�ا عّب�رّ ت قي�ادة محافظ�ة صنع�اء

واملجل�س املحيل للمحافظ�ة عن مباركتهم
وتأييده�م لب�دء محاكمة الفاري�ن من وجه
العدالة وعىل رأسهم عبدربه منصور هادي.
وأك�د بيان ص�ادر عن محافظ�ة صنعاء،
رضورة معاقب�ة ُك ّل من ارتكب أفعاال ً بقصد
املس�اس بالوطن واس�تدعى ق�وىً خارجية
لالعت�داء عىل اليم�ن جوا ً وبرا ً وبح�را ً بكافة
أن�واع األس�لحة واحتالل أجزاء م�ن أراضيه
وإدخال جنود العدوان والعصابات املس�لحة
لتدميره وارتكاب�ه جرائم إب�ادة جماعية يف
حق املواطنني يف مختلف املحافظات.

توقع أن ينعقد الحوار في سويسرا منتصف الشهر الحالي

ناطق �أن�صار اهلل حممد عبدال�سالم لـ «�صدى امل�سرية»:

ال قبول بتسليم أي منطقة لداعش والقاعدة مرة أخرى تحت عنوان «الشرعية» أو أي عنوان كان
المسألة اآلن مرتبطة باألمم المتحدة ومدى جديتها في أن تعلن ما تم االتفاق عليه
 خاص:ُ
ناط�ق أنص�ار الل�ه محم�د
كش�ف
عبدالسلام ع�ن اللق�اءات األخيرة م�ع
املبع�وث األمم�ي إىل اليم�ن إس�ماعيل ولد
الشيخ أحمد.
وق�ال عبدُالسلام يف ترصي�ح خ�اص
لصحيف�ة «ص�دى املسيرة» إن�ه وخلال
ُ
مناقشة مسودة الحوار
لقاءين متتالني تم
والجانب اللوجستي للحوار ومرشوع وقف
إطالق الن�ار ،مؤكدا ً أن هناك تقدما ً إيجابيا ً
يف اتج�اه الح�وار ووق�ف إطالق الن�ار ويف

التفاصيل املتعلقة بهذا الجانب.
َ
املسألة اآلن مرتبطة بالرؤية
وأشار إىل أن
األخرية التي ستقدمُها األمم املتحدة ومدى
ُ
االتفاق عليه.
جديّتها يف أن تعلن ما تم
ُ
ناط�ق أنص�ار الل�ه أنه�م وخالل
وأك�د
لقائه�م بول�د الش�يخ ر ّك�زوا عىل مس�ألة
رئيس�ية وهي «اإلرهاب» والذي بدأ يرضبُ
بس�كاكينه الوحش�ية جز ًء م�ن الوطن يف
جن�وب اليم�ن ،وكذل�ك عىل م�ا حصل من
آثار العدوان الس�افر عىل بالدنا من توطني
للقاعدة وسيطرتها عىل الكثري من املناطق؛
باعتب�ار أن�ه ال يمك� ُن أن يك�ون هن�اك
ٌ
انسحابات وال حديث عن السالح وال حديث

يف أن يك�ون هناك ترك ف�راغ أمني للقاعدة
وداعش مطلقاً.
َ
يكون
وش�دد عبدالسالم عىل رضورة أن
ٌ
استئناف للحوار السيايس ،بحيث يتم
هناك
من خالله إيجاد رؤية سياسية شاملة لسد
أي فراغ س�يايس قائم ،وال يمك�ن أن نقب َل
أن تس�لم أية منطقة لداعش والقاعدة مرة
أخرى تحت عن�وان «الرشعية» أو تحت أي
عنوان آخر مهما كان.
ولف�ت إىل أن هن�اك اتفاق�ا ً على دخول
مرحل�ة وق�ف إطلاق ن�ار على أس�اس
مرحلتين ،تتمث�ل املرحل�ة األوىل يف وق�ف
إطالق نار مبدأي يت�م خاللها تقدي ُم بعض

خطوات بن�اء الثق�ة ،ومن ث�م الدخول إىل
خطوة وقف إطالق نار دائم وشامل.
ُ
االتفاق عىل آلية واضحة
وأوض�ح أنه تم
يف ما ُ
يخ ُّ
ــص السالحَ الثقي َل للدولة ،وكذلك
فيما يخص االنس�حابات يف ظل وجود قوة
أمنية سياس�ية ،وال يوج ُد أي فراغ باعتبار
ُ
االتفاق عىل
الدولة مطل�ب للجميع ،وأن تم
مبدأ مكافح�ة اإلرهاب املتمث�ل يف القاعدة
وداعش وفك الحصار عىل بالدنا.
ُ
َ
يكون
االتفاق على أن
ولف�ت إىل أنه ت�م
الح�وار املزمع عقده حت�ى اآلن يف منتصف
الش�هر الح�ايل وأن يت�م الجان�بُ الفن�ي
واللوجستي يف سويرسا.

وق�ال عب�د السلام إن�ه وأثن�اء لقائهم
مع ولد الش�يخ أك�دوا تضا ُمنَه�م مع أبناء
الجنوب للخروج من هذا الوضع املأساوي،
وأنه�م أب�دوا اس�تعدادَهم للتعاون س�ويا ً
يف إع�ادة توحي�د الجه�ود نح�و القضي�ة
الجنوبي�ة ،وحتى ال يحص�ل أي فراغ أمني
ُ
املجموعات التكفريية ينبغي إعادة
تستغله
النظ�ر فيما يس�مى «بمكافح�ة اإلرهاب»
ولتح�دد تلك املجموعات ومَ ن يقف وراءها؛
َ
تنه�ض
ليتس�نى لألجه�زة الرس�مية أن
بمس�ؤوليتها مس�نود ًة بتواف�ق س�يايس
وطني واضح.

الفعاليات واللقاءات املو�سعة للتوقيع على وثيقة ال�شرف القبلية تتوا�صل

إتفاق قبلي ينهي قضية ثأر بين أسرتي بني النقيب وبني خالد بيريم محافظة إب بعد خالف دام  25سنة
 -خاص:

ُ
فعاليات الحملة
تتواص ُل بمختلف املحافظ�ات،
املليونية للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتسيخ
َ
ميثاق
املب�ادئ والثوابت الوطني�ة ،والتي تتضم�ن
رشف دائماً ،يش�مل مب�ادئ التكاف�ل االجتماعي،
ً
إضاف�ة إىل مب�ادئ العقوب�ات القانوني�ة ل�ردع
املتورطين يف دم الش�عب اليمني وتجري�م الخونة
والعمالء واملرتزقة.
يف محافظة إب ويف إطار الس�عي لتطبيق مبادئ
وبن�ود وثيقة الرشف القبلية وتنفي�ذا ً ملا تدعو إليه
م�ن التصالح والتس�امح وتوحيد الصفوف يف وجه
العدو ت�م التوقيع بمحافظ�ة إب ،الجمعة الفائتة،
عىل اتف�اق قبيل أنه�ى قضية ثأر بين أرستي بني
النقيب وبني خالد بقرية املنزل مديرية يريم.
وبتوقي�ع ه�ذا االتفاق وتن�ازل أولي�اء الدم من
الجانبين يف ه�ذه القضي�ة الت�ي حظي�ت بتدخ�ل
وإرشاف لحله�ا م�ن قي�ادة الس�لطة املحلي�ة
باملحافظة تم طي صفحة ثأر نش�بت بني األرستني
منذ أكثر من  25عاماً.
ّ
ُ
االتفاق وتم إغلاق هذا املل�ف الذي أ ّرق
ووق�ع
ه�ذه املنطق�ة لس�نوات ،بحضور وكي�ل املحافظة
عبدالحمي�د الش�اهري والش�يخ راكان النقي�ب
والش�يخ مصل�ح الصباري والش�يخ معين ذمران
والشيخ محسن النجار والشيخ محمد نارص صالح
وعدد من مشايخ وأعيان مديرية يريم.
وأك�د الطرف�ان واملش�ايخ واألعي�ان والوجهاء
أن هذا االتفاق س�يفتح صفح�ة جديدة من األخوّة
والتسامح ..مشيرين إىل أن ح َّل هذه القضية يأتي
يف إطار جُ هود تعزيز قيَم اإلخاء والتسامح وتوحيد

الكلم�ة خاصة يف ه�ذه املرحلة الت�ي يتعرض فيها
الوطن لعدوان غاشم.
كم�ا جدّد الجمي� ُع تأكيدَهم على أن إنهاء هذه
القضية يأتي تجاوبا ً مع وثيقة الرشف القبَلية التي
تدعو إىل نب�ذ الخالفات وإنهاء قضايا الثأر وتوحيد
الصفوف ملواجهة العدوان.
إىل ذل�ك ّ
دش�نت بمديري�ة العدي�ن محافظة إب
حمل�ة التوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتس�يخ
املب�ادئ والثواب�ت الوطني�ة ،بحُ ُ
ض�ور وتفاع�ل
جماهريي كبري ملش�ايخ ووجه�اء وأعيان املديرية،
خالل مهرجان جماهريي حاشد أقيم باملناسبة.
ُ
مشرف اللج�ان امليداني�ة
ويف املهرج�ان ،أك�د
«راكان النقي�ب» ،أهمي�ة دور القبيل�ة يف مختل�ف
املراح�ل الوطني�ة والنضالي�ة التي مر به�ا الوطن
حتى الي�وم يف رفض الوصاية والتدخل الخارجي يف
الشئون اليمنية الداخلية ،ورفضها للعدوان الغاشم
الذي تقوده السعودية عىل اليمن.
وج�دّد النقي�بُ تأكي�دَه على أهمي�ة التواف�ق
واإلجم�اع الوطني والش�عبي والقبّلي للتوقيع عىل
وثيق�ة الشرف القبلية الت�ي تلقى تجاوب�ا ً وطنيا ً
واس�عا ً م�ن مختل�ف مش�ايخ وأعي�ان املجتم�ع
واملواطنين يف جمي�ع أرج�اء الوطن إلخ�راج البالد
من الوضع الراهن وتفويت الفرصة عىل املرتبصني
بأمنه واستقراره.
ويف محافظة البيضاء ّ
دشن املحافظ عيل محمد
املنص�وري الحمل�ة املليوني�ة للتوقيع على وثيقة
الرشف القبلية بمدينة رداع.
وخلال عملية التدشين أكد محاف� ُ
ظ البيضاء،
أهمية التوقيع عىل الوثيقة باعتبارها أساسا ً متينا ً
لتماسك وترابط وتالحم املجتمع وتأكيد عىل الهوية

اليمنية األصيلة.
وق�ال املحاف�ظ املنص�وري إن أبن�اء محافظة
البيض�اء يؤك�دون جميع�ا ً على التمس�ك بوثيقة
الشرف القبلي�ة التي تأتي يف الوق�ت الذي تتعرض
فيه�ا بالدن�ا ألعنف وأعتى ع�دوان من قب�ل العدو
الس�عودي ال�ذي اس�تهدف املواطنين واألطف�ال
والنساء.
وأضاف :ال يخفاكم ما تعرضت له املحافظة من
عدوان همجي استهدف ُك ّل مقومات الحياة ومنها
مشاريع البنية التحتية واملنشآت الحكومية ..الفتا ً
َ
وثيق�ة الشرف القبلي�ة ه�ي عن�وا ٌن لتآخي
إىل أن
وتالح�م وتكات�ف اليمنيين ض�د العدوان ،مش�يدا ً

بالتضحيات البطولية للجيش واللجان الش�عبية يف
سبيل عزة وكرامة ونرصة اليمن واليمنيني.
وأش�ار املحاف�ظ املنص�وري إىل أهمي�ة توعية
املواطنين بما تمثّله الوثيقة م�ن أهمية والتعريف
بالجرائم واملمارس�ات الالإنس�انية الت�ي ترتكبها
ق�وات الع�دو الس�عودي ض�د الش�عب اليمن�ي
ومقدراته.
ٌ
كلمات أك�دت يف مجملها
وألقي�ت يف املهرج�ان
َ
مش�ايخ ووجه�اء وأعيان مدين�ة رداع وأعضاء
أن
املجل�س املحيل ومس�ئويل الس�لطة املحلية وممثيل
املنظم�ات واألح�زاب السياس�ية يُب�دون رفضهم
واستنكارهم وإدانتهم للعدوان السعودي ووقوفهم

م�ع الوط�ن وحرصه�م على املش�اركة يف الحملة
واصطفافهم من أجل وقف العدوان والحرب وكرس
الحص�ار وتجريم ُك ّل م�ن يقف معه ويس�اندُه يف
عدوانه وأعماله اإلجرامية والوحشية يف حق الوطن
وم�آيس يندى لها
واملواط�ن ،وما خلفه من كوارث
َ
الضمري اإلنساني.
وباالنتق�ال إىل محافظة عم�ران ،فقد تواصلت
اللق�اءات للتندي�د باس�تمرار الع�دوان والحص�ار
الجائ�ر على البلاد والتوقي�ع عىل وثيق�ة الرشف
القبلية لرتسيخ املبادئ والثوابت الوطنية.
وأك�د املش�اركون يف اللق�اءات بمنطقة ش�عب
بمديري�ة جب�ل يزي�د بمحافظ�ة عم�ران ،رضورة
التالح�م وتوحي�د الص�ف والكلمة من أج�ل الدفاع
عن الوط�ن ومقدراته .كما أك�دوا تأييدهم لوثيقة
الشرف القبلية الهادف�ة إىل تعزي�ز دور القبيلة يف
حماي�ة أم�ن الوطن واس�تقراره وسلامة أراضيه
والعمل بكل السبل ملواجهة العدوان.
إىل ذل�ك ناق�ش األمين الع�ام للمجل�س املحيل
بمحافظ�ة عم�ران ،صالح املخلوس ،م�ع عدد من
مش�ايخ ووجه�اء وفعالي�ات مجتمعي�ة ومحلية
بمديري�ة خارف ،عددا ً من املواضي�ع املتعلقة بدور
وإسهامات املديرية يف الحفاظ عىل البلد وَمقدراتها
والدفاع عنها.
وتط�رق اللق�اء إىل ما يقو ُم به أبن�ا ُء خارف من
فعالي�ات مجتمعية وخاص�ة عىل صعي�د التوقيع
عىل وثيقة الرشف القبلية ومس�تويات االقبال عىل
التوقيع وَمعرفة جميع محاورها وبنودها.
وأك�د اللق�ا ُء على ال�دور القبَلي وإس�هامه يف
ترسيخ األمن واألمان والطمأنينة والثوابت الوطنية
وتجسيد دعائم االستقرار املجتمعي واملحيل.

( ددعلالاا
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ال�سعودية :من التنكيل اجلزئي بال�شعب اليمني �إىل التنكيل العام

عامان على المذبحة المؤلمة ..هادي شريك داعش والمملكة في جريمة العرضي!

استهداف مجمع الدفاع (العريض) عام  2013بواسطة سيارة مفخخة  13عنرص معظمهم سعوديني

 خاصتح� ُّل الذك�رى الثاني�ة لجريم�ة مجم�ع وزارة
الدفاع «العريض» والبلد يمر بمحنة كبرية..
األقنع�ة الت�ي تس�اقطت يف ذل�ك الي�وم كان�ت
سعودية ،والتنكيل بالش�عب اليمني اليوم سعودي
بامتي�از ،والجدي� ُد أن مملك�ة «ق�رن الش�يطان»
ّ
وسعت من دائرتها اإلجرامية ،وكشفت عن وجهها
القبيح أمام العالم؛ لترضبَ الشعب اليمني بدال ً عن
االعتم�اد عىل أدواته�ا «داعش» واإلخ�وان وهادي،
الذين تلق�وا الرضبات القاصمة من�ذ انتصار ثورة
 21سبتمرب .2014
وتع� ّرض مجمع وزارة الدفاع للهجوم اإلجرامي
قب�ل عامين بإخ�راج ورعاي�ة س�عودية متقن�ة،
وتع�رض املبن�ى أيض�ا ً لقص�ف وحشي م�ن قبل
الطائرات الس�عودية قبل أش�هر ،وهو ما يدلل عىل
أن الضحية واحدة والجالد واحد.
وعلى الرغ�م م�ن الجرائ�م الكثيرة واملتع�ددة
للعدوان السعودي األمريكي عىل بالدنا ،إال أن جرح
اليمنيني لم يندمل وهم يتذكرون ما حدث يف مجمع
وزارة الدف�اع «الع�ريض» قب�ل عامين وتحديدا ً يف
الخامس من ديسمرب من عام .2013
وتم�ت عملي�ة االقتح�ام للمجم�ع عبر بوابة
مستش�فى الع�ريض صب�اح ي�وم 2013/12/5م
الس�اعة  08:50حي�ث وص�ل املجرمون بم�ا يقدر
عدده�م باثني عشر مس�لحا ً غالبيته�م يحملون
الجنس�ية الس�عودية وه�م باللب�اس العس�كري

املم�وّه ،بعضه�م مرتجل�ون والبع�ض اآلخ�ر عىل
س�يارة هيلوك�س وب�ارشوا بإطلاق الن�ار وقت�ل
خدمات البوابة الخاصة بمستشفى العريض ،حيث
قتل عدد أربعة أفراد من الرشطة.
وبعده�ا تمك�ن مس�لحو داع�ش م�ن الدخول
م�ع س�يارة هيلوك�س مفخخ�ة بح�وايل ()500
كيل�و جرام من م�ادة (تي إن تي) ،ث�م اتجهت من
البوابة الخارجية إىل أمام بوابة مستش�فى العريض
وتوجه�ت جنوبا ً عىل بُعد عرشين مرتاً ،ثم انفجرت
بع�د أن واجه�ت أمامه�ا حاج�ز حدي�دي ،وكان
هدفهما الوصول إىل مكان آخر داخل املجمع.
وقت�ل يف ه�ذا االنفج�ار ع�دد م�ن اإلجراميني
ُ
وبالقرب
الذي�ن كانوا عىل متن الس�يارة املفخخ�ة
ع�دد من امل�ارة وأحرقت عدد من الس�يارات ،وبعد
انفجار الس�يارة املفخخة انترش بقية املس�لحني يف
اتجاهني ،املجموعة األوىل اتجهت نحو املستش�فى
وقام�وا بقتل كل من وجدوه داخل املستش�فى من
ضباط وأفراد األم�ن واألطباء واملمرضني (اليمنيني
ّ
واملرقدين.
 +األجانب)
أما املجموعة الثانية فاتجهت نحو مبنى املخترب
والعي�ادات الخارجية وقتلوا كل من وجوده أمامهم
من امل�ارة ثم واصلوا سيرهم إىل البواب�ة الرشقية
وتمكن�وا م�ن الوص�ول والتمرتس يف ال�دور الثاني
من البوابة الرشقية وهم يحملون أسلحة شخصية
من نوع الجتري وكمية من القناب�ل اليدوية ،مما
صعّ ب عملي�ة االنتش�ار األمني وصعوب�ة القضاء
عليه�م وتمش�يط املباني يف املجمع م�ن قبل وحدة

استهداف مجمع الدفاع (العريض) عام  2015بواسطة الطريان السعودي

مكافح�ة اإلرهاب م�ن ق�وات العملي�ات الخاصة
وقوات الحماية األمنية يف املجمع.
ونت�ج عن هذه العملية استش�هاد  56ش�خصا ً
و 215مصاباً ،غالبيتهم م�ن الطاقم الطبي لوزارة
الدف�اع ،إضاف�ة إىل تدمري ثالث س�يارات إس�عاف
تدميرا ً جزئي�ا ً وأرب�ع س�يارات مدنية وعس�كرية
تدمريا ً كلي�ا ً وثالثة باصات تدميرا ً جزئياً ،وتدمريا ً
جزئيا ً ملبنى مستش�فى العريض من الداخل بجميع
األجهزة واملعدات الطبية.

خيانة وتواطؤ

م�ر العام األول من ه�ذه الجريمة املروعة ،فيما
تم تميي� ُع القضية ول�م تعقد حتى جلس�ة واحدة
ملحاكمة املتهمني واملتورطين يف ارتكابها ،وتجنب
َ
الحديث عنها إطالقا ً وكأن ش�يئا ً لم يحدث يف
هادي
وزارة الدفاع.
ُ
البعض أن عبد ربه منص�ور هادي كان
ويؤك�د
يعرف جيدا ً أس�ما َء املتورطني يف الجريمة وعددهم
باملئ�ات ،يمنيني ومن جنس�يات مختلف�ة ،وأنه تم
رصده�م والتع�رف على توجهاته�م وانتماءاتهم،
لكنه لم يفعل شيئا ً حيال ما حدث.
وبحس�ب املعلوم�ات فق�د دخل املتهم�ون قبل
الجريمة من داخل الس�عودية بطريقة غري رشعية
وآخ�رون دخل�وا بطريق�ة رس�مية ،فيم�ا تشير
املعلوم�ات أن أجه�زة األم�ن اس�تطاعت القب�ض
على متهمين س�عوديني كانوا عىل وش�ك الس�فر
م�ن مطار صنعاء بع�د عملية القتل التي ش�هدَها

مستش�فى الع�ريض ،وقالت املعلوم�ات أيضا ً بأنه
أثناء االش�تباكات ومح�ارصة املستش�فى من كل
االتجاه�ات ت�م القب�ض على إرهابيين يف داخ�ل
املستش�فى وبعضه�م قتل َ
نفس�ه والبع�ض اآلخر
ُقب�ض عليه�م وبعده�ا بس�اعات وأي�ام وُج�دوا
مقتولين ،مما يؤك�د أن قيادات كبيرة متورطة يف
هذه العملية ،ووجود هادي أثناء الجريمة يدلل عىل
ضلوعه ومشاركته فيها ،كما يرى البعض.

إجرام أفظع

وتأتي الذك�رى الثانية لهذه الجريمة املروعة ،يف
ظل ارتكاب جرائم أبش�ع وأفظع لطيران العدوان
الس�عودي األمريكي ،وبمباركة م�ن الفار عبد ربه
منصور ه�ادي وجماعة اإلخوان املس�لمني ،ودعم
وتس�ليح للجماع�ات املس�لحة داع�ش والقاع�دة
والتمكين لها باحتالل محافظ�ات يمنية وتخويف
اليمنيني.
واس�تغل داعش هذه الذكرى بإرس�ال رس�ائل
تهديد وتوعيد بذبح الش�عب اليمني وارتكاب املزيد
من الجرائم ..عن طريق ب�ث مقاطع فيديو إلعدام
أرسى لديه بطرق وحشية ومقززة.
ويتذ ّك�ر الدكت�ور إبراهيم الش�امي مدير عام
مستش�فى مجمع الدفاع العريض هذه الجريمة،
بأىس وح�زن كبريين ،مرتحما ً على زمالئه الذين
استش�هدوا يف ه�ذا العم�ل اإلجرام�ي الجب�ان،
تس�تثن أح�دا ً من
ومؤك�دا ً أن ه�ذه املج�زرة ل�م
ِ
األطباء اليمنيين واألجانب واملمرضين واملدنيني

والعس�كريني وامل�رىض والذي�ن ت�م قتله�م بكل
وحشية وبدم بارد.
ويؤكد الش�امي أن الش�عب اليمني يواجه اليوم
إجراما ً أكرب وأش�مل يتمثل يف العدوان الهمجي الال
مربر وال�ذي يس�تهدف مقومات ومق�درات اليمن
وبُنيته التحتية ،وعىل وجه الخصوص املستشفيات
واملس�توصفات واملراك�ز الصحي�ة واالس�عافية
وس�يارات االس�عاف وكل مقومات الخدمات ،غري
مكرتثين بالقوانين واألع�راف االنس�انية ،مؤكدا ً
َ
نتيجة اس�تمرار
تدهور املنظومة الصحية يف اليمن
قصف الع�دوان للمراف�ق الصحي�ة وخروجها عن
الخدمة الواح�دة تلو األخرى ،باإلضافة إىل الحصار
الجائ�ر وال�ذي يمنع وص�ول الدواء واملس�تلزمات
الطبية الرضورية واملنقذة للحياة.
عمي� ُد كلي�ة ط�ب األس�نان الدكت�ور القاس�م
عب�اس ق�ال إن ما ح�دث كان مج�زرة إجرامية يف
غاية البشاعة اس�تهدفت اس�تقرا َر وأمن املجتمع
م�ن خالل منش�أة طبي�ة تعمل فيها ك�وادر يمنية
وش�قيقة وصديق�ة كانوا يقدم�ون خدمات طبية
وعالجية وإنسانية للمجتمع.
واس�تغرب تجاه�ل املنظم�ات الحقوقي�ة
والقانونية واإلنس�انية ووس�ائل اإلعلام وأصوات
الع�دل والحري�ة مل�ا يتعرض ل�ه اليمن م�ن جرائم
الع�دوان واإلج�رام ،مُحيِّيا ً الش�عبَ اليمني الذي لم
تنط�ل عليه اللعبة الكربى املتمثلة يف تش�ويه الدين
اإلسلامي وذلك بفضل تماس�كه وصبره وإدارته
الواعية وقيادته الحكيمة.

هل «داعش» و «القاعدة» آخر أوراق العاصفة أم بوادر تشكل مرحلة جديدة ستطرح في جنيف؟
 حسين الجنيداقتراب انعقاد مؤتمر (جني�ف )2وانهيار
تزامُــن�ا ً مع
ِ
الجيش الس�عودي عىل الحُ دود ،داعش ُّ
تبث مقاط َع لعملية
ذب�ح وإعدام تس�عة يمنيني وتفجّ ر آخري�ن عىل متن قارب
صيد يف الس�احل الذهب�ي بعدن ،وتنظي ُم القاع�دة يُحكِــ ُم
سيطرتَه عىل مدينة باتيس يف أبني بعد سيطرتها عىل مدينة
جعار ومدينة زنجبار عاصمة املحافظة.
هنا يتساءل الكثريون :هل هذا التزامن من باب الصدفة
ً
تغطية وانتقاما ً
البحتة ،أم إيعاز س�عودي لتلك التنظيمات،
لهزائمها من جهة ،ومن جهةٍ أخرى لتقو َم بتوظيفها ليكون
َ
أولوية املرحلة
عن�وان طرحها عىل طاول�ة املفاوض�ات ،أن
القادمة هي مكافحة اإلرهاب ،لكي يستمر العدوان؟
يف مش�اه َد مقززةٍ ،بث تنظيم داع�ش يف اليمن ،مقاط َع
فيدي�و لعملي�ة إعدام تس�عةٍ يمنيين تتض�ارب األنباء عن
ُهويته�م ،فبعض املصادر تقو ُل إنه�م جنود يمنيون أرسى
ل�دى التنظيم .والبعض يقول إنهم أفرا ٌد من مليش�يا هادي
من أبناء أبني ،ولكن األهم أنهم يمنيون أيا ً كانت ُهويتهم.
طاب�ور س�ار الضحاي�ا مرتدي�ن ال�زي الربتقايل ،يف
ويف
ٍ
مشه ٍد بات مألوفا ً لنمط اإلخراج التوثيقي لعمليات اإلعدام
تلك ،والتي ح ّللها الكثري من األخصائيني النفسانيني بأن هذا
النم َ
مستوحى من أسلوب الحكومة األمريكية يف التعامل
ط
ً
مع ُ
س�جناء غوانتنامو ،وهذا يدل�ل عىل االرتباط الوثيق بني
تنظي�م داعش وبني املخاب�رات األمريكية ،فكما بات اس� ُم
غوانتنام�و يب�ث الرع�ب يف النفوس ،بات اس�م داعش يبث
الرعب والهلع يف نفوس الكثريين.

اتخذت القاعدة مسا َر توس�يع مساحات سيطرتها عىل
املحافظ�ات الجنوبي�ة ،فبعد س�يطرتها على حرضموت،
أعلن�ت املصاد ُر األمني�ة أن تنظي َم القاعدة أحكم س�يطرته
على مدينة باتي�س بمحافظة أبني بعد يو ٍم واح ٍد لس�يطرة
التنظي�م على مدينتي جع�ار وزنجبار عاصم�ة املحافظة،
حيث تعد مدينة باتيس مس�قط رأس املدع�و «عبدِاللطيف
الس�يد» قائد ما يُعرف «باملقاومة الشعبية» التابعة لهادي،
وال�ذي ف ّر م�ن املدينة قبي�ل اقتحامها بعد أن ف� ّر إليها إثر
سقوط مدينة جعار بيد التنظيم.
َ
مدين�ة باتي�س س�قطت دون أي�ة
الجدي� ُر بالذك�ر أن
س�ياق يعيد للذاكرة مشاه َد سقوط
مقاومةٍ تُذكر ،وذلك يف
ٍ
املحافظة بيد القاعدة أثناء فرتة حكم هادي.
ُ
الناطق الرس�مي ألنصار الله األس�تاذ
من جهته ،رصّ ح
محم�د عبدالسلام «ب�أن م�ا يج�ري الي�وم يف املحافظات
الجنوبية من جرائم تقرتفها داعش ،وتمدد لتنظيم القاعدة
يؤك�د ما تم التحذي ُر منه يف ٍ
س�ابق من خطورة تواجد
وقت
ٍ
مثل هذه التنظيمات اإلجرامية عىل األرض؛ كونها تستهدف
األمن والسلم األهيل واملجتمعي يف اليمن».
منشور له عىل صفحته يف «الفيس
وأضاف عبدُالسالم يف
ٍ
َ
ب�وك» ،موضح�ا ً االرتب�ا َ
الوثيق بني تل�ك الجماعات وبني
ط
ال�دول التي تق�و ُد الع�دوان عىل اليم�ن بقول�ه« :إن تح ُّر َك
تل�ك الجماع�ات اإلجرامي�ة بكام�ل الحرية للس�يطرة عىل
املزي�د من املديري�ات يف الجن�وب يف ٍ
وقت تتع�رض له البالد
لع�دوان خارجي ،فذلك ما يؤكد االرتب�اط العضوي بني تلك
الجماع�ات وق�وى الع�دوان ،وتقاطع األه�داف فيما بينها
َ
ً
رهينة
دولة وش�عباً ،وضم�ان بقائه
لجه�ة إضعاف اليمن
الوصاية األجنبية».

ويف ذات الس�ياق رأى عبدُالسلام ب�أن م�ا يج�ري ه�و
«تمك ٌ
ين للقاعدة وداع�ش لفرض مزي ٍد من الس�يطرة عىل
األرض ،حت�ى بات�ت هي الحاك�م الفعيل للجن�وب ،والبقية
ليس�وا إال لفيف من املرتزقة من الداخ�ل والخارج ،ال َهــ َّم
لهم سوى ما يقبضون من املال وتجارة الحرب».
وش�دد عبدُالسلام على «أن ه�ذه الفوىض تس�توجبُ
ُ
الجي�ش اليمني واللجان
التذكيرَ بأهمية ما كان يق�و ُم به
الش�عبية يف مواجهة ه�ذه العن�ارص اإلجرامي�ة املتطرفة،
وأن الخط� َر حينه�ا كان واضح�ا ً وماثلاً للعي�ان ،وال�ذي
اس�توجبَ مث َل ذلك التحرك الوطني حرصا ً عىل سالمة وأمن
املحافظ�ات الجنوبية» ،مشيرا ً بذل�ك إىل التعبئة الش�عبية
العام�ة التي ّ
نفذها الجيش واللجان الش�عبية إبان العدوان
ً
ً
عىل اليمن ،وبأن تلك التعبئة لم تكن إال حرصا وسعيا منهم
لتطهري املحافظات الجنوبية من القاعدة.
ويف إش�ار ٍة أخرى له فيما يتعل�ق بالقضية الجنوبية وأن
انتشا َر القاعدة وداعش ليس سوى مؤامر ًة والتفافا ً عليها،
أوضح عبدُالسلام «أن التحرك ملواجه�ة القاعدة وداعش يف
الجن�وب يس�عى يف املق�ام األول لضمان االنتص�ار للقضية
الجنوبي�ة م�ن خلال إزال�ة العوائ�ق املانع�ة له�ا أن تأخذَ
حل عادل».
طريقها نحو ٍ
وي�رى بعض املحللني السياس�يني ،أن التزامن يف تصاعد
وترية جرائم داعش بحق الشعب اليمني ،وازدياد مساحات
السيطرة لتنظيم القاعدة يف املحافظة الجنوبية ،مع تدشني
الجي�ش واللج�ان الش�عبية للمرحل�ة األوىل م�ن الخيارات
االستراتيجية والتي س�بقها انهي�ار خطوط الدف�اع األوىل
لجي�ش الع�دو الس�عودي على الحدود ،ل�م يكن م�ن باب
املصادفة ،ب�ل كان ايعازا ً س�عوديا ً لتل�ك التنظيمات ،وذلك

الس�تفزاز الجيش اليمني واللجان الشعبية ودفعها للتحرك
باتجاه املحافظات الجنوبية ،وإيقاف تقدمها يف الحدود.
ُّ
الخاص عىل التحضريات
وكان للتطورات امليدانية وقعُ ها
ٍ
رغبات
ملؤتم�ر (جني�ف )2ال�ذي تأجّ ل أكث�ر من مرة وف�ق
س�عودية ،عَ ـ َّلهَ �ا تتمك�ن م�ن إح�داث تغُّي�رُّ ات يف امليدان،
وتتمكن من خاللها لفرض رشوطها عىل طاولة املفاوضات.
بي�د أن الرياحَ لم ِ
تأت وفق ما تش�تهيه حكومة اململكة،
فصمو ُد الجيش واللجان الش�عبية يف جبهة مأرب ،وهزيمة
ً
ٍ
واضحة
مؤرشات
ق�وات العدوان ومرتزقتهم يف تع�ز ،كانت
لقوى العدوان لترصف النظر عن هوس�ها بتحقيق أي يشء
يف هذه الجبهات.
يف الوقت نفس�ه تمكن أبط�ا ُل الجيش اليمن�ي واللجان
ٍ
رضب�ات قاس�يةٍ للعدو الس�عودي
الش�عبية م�ن توجي�ه
على امتداد جبَه�ات املواجهة يف الحدود ،تمثلت يف إس�قاط
مدين�ة الربوعة وعدد كبير من القرى واملواقع العس�كرية
الس�عودية ،وتوش�ك بعض املدن عىل الس�قوط ،مما يجعل
م�ن رشوط التف�اوُض لصالح اليم�ن ،ولم يعد للس�عودية
ٍ
َ
لتمارس�ها عىل الطاولة ،حيث أش�ار بعض
ضغط
أيُّ أوراق
املراقبين واملحللني السياس�يني إىل أن املأزق ال�ذي تواجهه
اململك�ة مع اقتراب انعق�اد مؤتم�ر (جني�ف )2وفقدانها
ألي إنج�ازات يف املي�دان ،يجعله�ا تلج�أ الس�تخدام ورقتَي
داع�ش والقاعدة لخل�ط األوراق ،فتتهرب م�ن تنفيذ رشط
ِ
إيق�اف الع�دوان واالنس�حاب الكامل م�ن األرايض اليمنية
ورف�ع الحصار كلي�اً ،بطرح أولوية مواجَ هة خطر انتش�ار
التنظيم�ات اإلرهابية ،وتكثيف وتحش�يد الجه�ود وتظافر
الجميع ملحاربة تلك التنظيمات ،حتى يتس�نى لها البقا ُء يف
املشهد ،وإبقا ُء مسمار العدوان عىل حائط اليمن.
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السعودية تثأر لهزائمها المذلة في عمق أراضيها
بإعدام  24مواطن ًا يمني ًا بطرق وحشية بواسطة داعش
 خاص:نشر تنظي ُم داع�ش االس�تخباراتي عما
أسماها والية عدن أبني ،يوم الجمعة املايض
 4ديسمرب ،مقطع فيديو تظهر فيه عمليات
إع�دام وحش�ية بح�ق  24مواطن�ا ً يمني�اً،
يف إفراط بوحش�ية وبش�اعة ه�ذا التنظيم
التكفريي املدعوم سعوديا.
وأظه�رت املقاطع طرقا ً متعددة ًلإلعدام
بح�ق املواطنني الع�زل ،توزعت بين الذبح
والقص�ف بالصواري�خ والتفجري ،س�واء يف
ق�ارب يف عرض البح�ر أ َ ْو بواس�طة قذائف
ربطت باملواطنني األرسى العزل.
ونُشر املقط� ُع عبر موق�ع اليوتي�وب
األمريك�ي ،إضاف�ة إىل ع�دد م�ن املواق�ع
االلكرتوني�ة الت�ي ال تلق�ى قن�وات داع�ش
فيها حج�ب أ َ ْو حظ�ر ،كما يظه�ر الفيديو
االحرتافي�ة العالي�ة يف التصوي�ر واإلخ�راج
والتي توحي للمشاهد أن خربا َء من هوليود
شاركوا يف إنتاجه.
وي�رى مراقب�ون أن إع�دام املواطنين
اليمنيين م�ن قبل داع�ش يف ه�ذا التوقيت
بال�ذات يأت�ي كرد س�عودي أمريك�ي جراء
الهزائ�م املذلة التي تكبدته�ا قوات االحتالل
والغزو يف مختلف الجبهات وبشكل خاص يف
العمق السعودي بمحافظات جيزان ونجران
وعسري.
ويعم�د التنظي�م التكفيري و ُرعات�ه يف
الرياض من وراء هذه العملية ح ْر َ
ف اإلنظار
ع�ن انتص�ارات الجي�ش اليمن�ي واللج�ان
الش�عبية واس�تهداف الصم�ود الش�عبي
ُ
يهدف
اليمني يف مواجَ هة عدوان غاشم كان
لتس�ليم البالد إىل داعش والقاعدة وغريهما
من الجماعات املتطرفة.
ُ
عملي�ات اإلعدام الوحش�ية
كم�ا تحم�ل
بح�ق الع�زل بصم�ات داع�ش والقاعدة يف
أقط�ار عربية أخ�رى ،حيث تش�به العملية
ح�وادث س�ابقة كإح�راق الطي�ار األردني
معاذ الكساس�بة وإع�دام األقباط املرصيني
يف شواطئ ليبيا.
وتص�ب ه�ذه العمليات جميع�ا ً يف هدف
اس�تعماري أمريك�ي واحد إلش�عال البلدان
العربية بالفوىض لصالح الكيان الصهيوني
الغاصب ،إضافة إىل تش�ويه صورة اإلسالم
واملس�لمني برب�ط مث�ل ه�ذه الترصُّف�ات
اإلجرامي�ة بالدي�ن اإلسلامي وه�و الربيء
ب�راءة الذئ�ب م�ن دم اب�ن يعقوب م�ن ُك ّل
املمارس�ات الوحش�ية الت�ي يشرف عليها
صنيع�ة أجه�زة املخاب�رات األمريكي�ة من
أمثال عنارص داعش والقاعدة.
وتدعَ ــ ُم السعودية بشكل مبارش تنظيم
القاع�دة وداع�ش يف اليم�ن ،حي�ث قدم�ت
له�م العتاد العس�كري الضخم من مدرعات
ومصفح�ات ودباب�ات وغريه�ا ،باإلضافة
إىل التمويل غري املح�دود ضمن العدوان عىل
الجيش اليمني واللجان الش�عبية وإضعاف
مؤسس�ات الدول�ة لصالح تمكين داعش،
كم�ا أن طائ�رات تحال�ف العدوان الغاش�م
ل�م تقصف بغارة واحدة تح�ركات العنارص
التكفريي�ة يف حرضموت وع�دن وأبني وعدد
م�ن املناطق الت�ي تتواجد فيها ،من�ذ بداية
العدوان ،كما أنها رصّ حت أكثر من مرة عىل
لسان ناطقها املدعو عسريي بأن الغارات ال
ُ
تس�تهدف داعش يف حني تقص�ف الطائرات
ُك ّل م�ن يق�ف يف طريقه�م بغ�رض تطبيق
السيناريو السوري أ َ ْو الليبي يف اليمن.
وكان ق�د نشر التنظيم التكفيري عددا ً
م�ن مقاط�ع الفيدي�و يوثق فيه�ا عمليات
عس�كرية له بجان�ب مرتزقة الع�دوان ضد
الجي�ش اليمن�ي واللجان الش�عبية يف عدن
وتعز ومحافظات أخرى ،كما كش�فت قنا ُة
العربي�ة الناطق�ة باس�م الع�دوان يف وقت

س�ابق عن فش�ل مفاوض�ات بين مرتزقة
ه�ادي والعنارص التكفريية لالنس�حاب من
عدن وتس�ليم ما يق�ارب  54مدرعة حديثة
تم تزوي�د التنظيم بها لقتال الجيش اليمني
ضمن مخطط احتالل عدن.
وتحرك السعودية ورقة القاعدة يف اليمن
لتخفيف الضغط الداخيل الواقع عليها جراء
فش�لها املمتد طوال تس�عة أش�هر ،إضافة
للرضب�ات املوجع�ة الت�ي تلقاه�ا الجي�ش
الس�عودي وانهيار خط الدف�اع األول التابع
له يف جيزان ونجران وعسري.
ُ
عشرات التقاري�ر الغربي�ة عن
وأك�دت

تزويد الس�عودية لتكفرييني بالسالح واملال
يف اليم�ن ،كم�ا أك�دت تقارير ص�ادرة عن
األمم املتحدة ومندوبها يف اليمن ولد الش�يخ
عن انتش�ار نوعي وملح�وظ لداعش يف ظل
االحتالل.
وتشهد اليمن حالة واسعة من االستنكار
والتنديد لهذا الترصف البعيد عن اإلنس�انية
وكل قيم الوجود الطبيع�ي والتي ال تمثل يف
قبحها وخس�تها إال شذاذ اآلفاق املتعطشني
لدماء اإلنسان وخونة األوطان.
وال يعترب الشارع اليمني حادثة مثل هذه

رغم بش�اعتها باألمر الجديد ،إذ س�بق لهذا
التنظي�م أن فجّ �ر ا ُملصلني اآلمنين يف بيوت
الله واستهدَف األسواق ولم يرتك جريمة وال
قبيحة إال وق�ام بها ،يف تعبري يعكس صورة
النظام السعودي الذي يعد داعش الكربى يف
املنطقة.
ٌ
مكون�ات ش�عبية وق�وى
كم�ا أدان�ت
سياس�ية وأح�زاب وفعالي�ات متع�ددة،
الحادث�ة اإلجرامي�ة ،محملين النظ�ام
السعودي مسؤولية هذه الدماء.
وَأدان�ت رابط�ة علم�اء اليم�ن إع�دام
املواطنني عىل يد مرتزقة العدوان الس�عودي

األمريك�ي ،مؤك�دة أن ارت�كاب مث�ل ه�ذه
الجرائ�م الخطرية بهذا الش�كل الهس�تريي
الجب�ان وب�كل ه�ذه الج�رأة واالنحط�اط
والخب�ث والش�يطنة ال يمثل اإلسلام وإنما
سلوك صهيوني لتدمري اإلسالم وإبادة أهله.
كما أدان مجلس التالحم القبيل ،الجريمة
املروعة يف بيان له ،معتربا ً أن تنفيذ الجريمة
ب�أداة داعش ال يغير من حقيق�ة مرتبكها
الحقيقي «النظام السعودي».
كم�ا أدان ح�زبُ املؤتم�ر الش�عبي العام
وح�زبُ األمة وعد ٌد من املكونات والفعاليات
السياسية واالجتماعية الجريمة.

�أ�شار �إىل �أن ن�شر هذه اجلرائم ي�أتي يف �سياق حماولة النظام ال�سعودي التغطية على اخفاقاته ومرتزقته يف جميع اجلبهات

المجلس السياسي ألنصار اهلل :تحالف العدوان بقيادة السعودية
يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم القاعدة وداعش في بالدنا
 -خاص:

الس�يايس ألنصار اللـه بأش ِّد عبارات اإلدانة
المجلس
أدان
ُ
ُّ
واالس�تنكار ،العملية اإلجرامية ،مؤكدا ً أن النظام السعودي
وحلفاءه ،وأدواته ومرتزقته ،لم يرتكوا يف قاموس الوحشية
ش�يئا ً إال ارتكب�وه ،من إباد ٍة للبرش ،وتدمي� ٍر للحجر ،يف ظل
صم�ت العال�م ،وتواط�ؤ العديد من ال�دول ،ودع�م اإلدارة
األمريكية المبارش.
المجلس الس�يايس ألنصار اللـه أنه بذل ُك َّل الجهود
وأكد
ُ
الممكنة ،يف محاولة حل قضية األرسى ،إال أن نظام آل سعود
وأدواته يف الداخل ويف مقدمتهم المدعو هادي ظل يعرقل أي
حل يمكن أن ي�ؤديَ إىل إطالق رساح أرسى الجيش واللجان
الش�عبية ضمن صفق�ة تبا ُدل أرسى والتي كانت عىل وش�ك
التنفيذ.
وحمّل المجلس الس�يايس ألنصار للـه ،النظام السعودي،
َ
مسؤولية الجرائم الصادمة للضمير والمنطق والعقل والدين
ً
َ
والفطرة اإلنسانية ،مؤكدا أن دول التحالف العدواني بقيادة
الس�عودية تتحم�ل كامل المس�ؤولية ع�ن ُك ّل م�ا تقوم به
الجماع�ات اإلجرامية المتمثلة يف القاع�دة وداعش يف بالدنا،
خصوصا ً يف المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة قوى
الغزو والعدوان والتي أعدم فيها هؤالء األرسى الذين أرسوا
يف مع�ارك تقو ُدها قوى التحالف بقيادة النظام الس�عودي،
وأكد المجلس أنه ما كان لهذه الجماعات اإلجرامية أن تنفلت
م�ن عقالها ل�وال االحتالل الس�عودي واإلمارات�ي والغطاء
األمريك�ي الممنوح لكل أولئ�ك إلخضاع اليم�ن ،والحيلولة
دون قيام دولة ذات سيادة واستقالل.
َ
توقيت ارتكاب هذه الجرائم ونرشها
وأش�ار البيان إىل أن
إنما يأتي يف سياق محاولة دول العدوان ويف مقدمتهم النظام
السعودي للتغطية عىل اخفاقاته ومرتزقته يف جميع الجبهات
ُ
يحققها أبطال الجيش
ورصْ ف األنظار عن االنتصارات التي
واللج�ان الش�عبية يف ُك ّل الجبهات ،بما يف ذل�ك االنتصارات
ً
ً
جديدة ضمن خيارات
مرحلة
يف الحدود التي جاءت لتدش�ن
المجلس أن ما
شعبنا لمواجهة قوى البغي واالستكبار ،وأكد
ُ
ٌ
بعض من جرائم
ترتكبه داعش والقاعدة من جرائم إنما هي
النظام الس�عودي وحلفائه الذين يقتلون شعبنا بالطائرات،
وبالحص�ار ،ويغذون تل�ك الجماعات اإلجرامية بس�كاكين
َ
يموت
الذب�ح ،يف محاول�ة بائس�ة لتخيي�ر ش�عبنا بي�ن أن
بالطائرات ،أ َ ْو يموت قهرا ً بالسكاكين.
وحيّ�ا المجلس الس�يايس ألنص�ار اللـه ،الجي�ش اليمني
واللج�ان الش�عبية ،مؤكدا ً أنه وأمام ه�ذا التحدي الوجودي
المف�روض عىل ش�عبنا اليمني ،فإننا ُنحيي جيش�نا ولجاننا
الش�عبية عىل صموده�م وإنجازاته�م الميداني�ة يف مختلف
َ
انطالق المرحلة التصعيدية الجديدة.
الجبهات ،ونبارك لهم
َ
الموق�ف ال�دويل المتواط�ئ مع العدوان الغاش�م
وأدان
على اليمن والذي يعم�ل عىل تغطية جرائم�ه ومنحه المزيدَ
م�ن الوقت للفتك بالش�عب اليمني وتمكين ه�ذه الجماعات

اإلجرامي�ة ،مضيف�ا ً أن المجتم�ع ال�دويل اليوم أم�ام محك
ومس�ؤولية تأريخي�ة لوقف هذا العبث واالس�تهتار بكرامة
واس�تقالل الشعب اليمني ،ويتحمل مس�ؤولية استمرار هذا
العدوان ،ونصحَ المجلس الس�يايس ألنص�ار اللـه المجتمع
الدويل أن يعي�د النظر يف مجمل عالقاته بالنظام الس�عودي
المج�رم ،وال�ذي س�تتبين حقيقت�ه أن�ه يمثل خط�را ً جديا ً

وحقيقيا ً عىل األمن والسلم الدوليين.
ودعا البيان جميع أحرار العالم ألن يتحمّلوا مس�ؤوليتهم
اإلنس�انية واألخالقي�ة والتأريخي�ة ،وأن يعلن�وا إداناته�م
الواضح�ة والرصيحة لجرائم العدوان األمريكي الس�عودي
اإلجرامي�ة التي تمثل وبا ًء يته ّدد البرشية
عىل اليمن وأدواته
ِ
جمعاء.

نص بيان المجلس السياسي:
بسم الله الرحمن الرحيم
عىل مدى تس�عة أش�هر من العدوان السعودي األمريكي عىل اليمن ،والنظام الس�عودي وحلفاؤه ،وأدواته ومرتزقته ،لم
يرتكوا يف قاموس الوحش�ية ش�يئا ً إال ارتكبوه ،إباد ًة للبرش ،وتدمريا ً للحجر ،ومع صمت العالم ،وتواطؤ العديد من الدول،
ودعم اإلدارة األمريكية املبارش ،أمعن هذا النظام وحلفاؤه يف ارتكاب جرائم حرب يندى لها جبني اإلنسانية ،وآخرها وليس
أخريها إقدامه عىل إعدام عدد من أرسى الجيش واللجان الشعبية عرب داعش أحد أدواته اإلجرامية التي عمل عىل استقدام
الكثير م�ن عنارصها إىل اليمن من أكثر م�ن دولة يف املنطقة لتقاتل جنبا ً إىل جنب مع قواته الغازية ،والتي فوجئ ش�عبنا
َ
َ
تصفية بعض أرسى الجيش واللجان
تنرشُها هذه العنارص اإلجرامية وتس�تعرض فيها
اليمن�ي يوم أمس بمقاطع فيديو
الشعبية بأساليب وحشية ال تمت لإلسالم واإلنسانية بصلة.
وإذ ندي�ن هذه الجرائم بأش�د عبارات اإلدانة واالس�تنكار فإنن�ا نؤكد أنه رغم محاوالتنا إيجاد ح�ل لقضية األرسى ،إال
أن نظ�ام آل س�عود وأدواته يف الداخل ويف مقدمتهم املدعو هادي ظل يعرق�ل أي حل يمكن أن يؤدي إىل إطالق رساح أرسی
الجيش واللجان الش�عبية ضمن صفقة تبادل أرسى والتي كنا علی وش�ك إنجاحها لوال عرقلة هادي لتلك العملية ،وعليه
وبتل�ك الجرائ�م الصادمة للضمري واملنطق والعقل والدين والفطرة اإلنس�انية ،وبتوقيت نرشه�ا فإننا نُحمّ ل دول التحالف
العدواني بقيادة الس�عودية كامل املس�ؤولية عن ُك ّل ما تقوم به الجماعات اإلجرامية املتمثلة يف القاعدة وداعش يف بالدنا،
خصوصا ً يف املحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة قوی الغزو والعدوان والتي أعدم فيها هؤالء األرسى الذين أرسوا يف
معارك تقودُها قوی التحالف بقيادة النظام الس�عودي ،ونؤك ُد أنه ما كان لهذه الجماعات اإلجرامية أن تنفلت من عقالها
ل�وال االحتالل الس�عودي واإلماراتي ،والغط�اء األمريكي املمنوح لكل أولئك إلخضاع اليم�ن ،والحيلولة دون قيام دولة ذات
سيادة واستقالل.
َ
توقي�ت ارتكاب هذه الجرائم ونرشها إنما يأتي يف س�ياق محاولة دول الع�دوان ويف مقدمتهم النظام
كم�ا نشيرُ إىل أن
السعودي للتغطية علی إخفاقاته ومرتزقته يف جميع الجبهات ورصف األنظار عن االنتصارات التي يحققها أبطا ُل الجيش
واللجان الشعبية يف ُك ّل الجبهات ،بما يف ذلك االنتصارات يف الحدود التي جاءت لتدشن مرحلة جديدة ضمن خيارات شعبنا
ٌ
بعض من جرائم النظام السعودي
ملواجهة قوى البغي واالستكبار ،ونؤكد أن ما ترتكبه داعش والقاعدة من جرائم إنما هي
وحلفائه الذين يقتلون شعبنا بالطائرات ،وبالحصار ،ويغذون تلك الجماعات اإلجرامية بسكاكني الذبح ،يف محاولة بائسة
لتخيري شعبنا بني أن يموت بالطائرات ،أ َ ْو يموت قهرا بالسكاكني.
وأمام هذا التحدي الوجودي املفروض عىل شعبنا اليمني ،فإننا نحيي جيشنا ولجاننا الشعبية عىل صمودهم وإنجازاتهم
امليدانية يف مختلف الجبهات ،ونبارك لهم انطالق املرحلة التصعيدية الجديدة.
وإذ ندين املوقف الدويل املتواطئ مع العدوان الغاشم عىل اليمن والذي يعم ُل علی تغطية جرائمه ومنحه املزيد من الوقت
للفت�ك بالش�عب اليمني وتمكني هذه الجماع�ات اإلجرامية ـ فإننا نؤك� ُد أن املجتم َع الدولی اليوم أمام محك ومس�ؤولية
َ
مسؤولية استمرار هذا العدوان ،وننصحُ ه
تأريخية لوقف هذا العبث واالستهتار بكرامة واستقالل الشعب اليمني ،ويتحمَّ ُل
ً
ً
ً
أن يعي� َد النظ َر يف مجمل عالقاته بالنظام الس�عودي املجرم ،وس�يتبني حقيقته أنه يمث ُل خطرا جدي�ا وحقيقيا عىل األمن
والس�لم الدوليين ،كما ندعو جمي�ع أحرار العالم ألن يتحملوا مس�ؤوليتهم اإلنس�انية واألخالقية والتأريخي�ة وأن يعلنوا
إداناته�م الواضح�ة والرصيحة لجرائم العدوان األمريكي الس�عودي عىل اليم�ن وأدواته اإلجرامية التي تمث�ل وبا ًء يتهدد
البرشية جمعاء.
ونرج�و م�ن الله الرحم�ة واملغفرة ألرسى الجيش واللجان الش�عبية املظلومين املقتولني صرباً ،ونس�أله تعاىل أن يمن
على أهاليهم بالصرب ،ويكتب لهم األجر ،وأن يفك أرس األرسی ،وكل اإلجالل لش�عبنا اليمني العظيم وهو يخوض معركتَه
الوجودية يف مواجهة أعتى املجرمني والذي عليه أن َ
يثق بمظلوميته ،وعدالة قضيته ،وما النرص إال من عند الله.

صادر عن املجلس السيايس ألنصار الله
يوم السبت املوافق 2015 /12 /5م
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ينثإلاانينثإلاثإلا  7نينثإلالانثإلاثإلالا

� 8أ�شهر من الق�صف العنيف� 57 ..ألف غارة جوية خلفت �أكرث من � 20ألف �شهيد وجريح ودمرت �أكرث من � 300ألف منزل

األمم المتحدة :صمت رهيب وإدانات «انتقائية» تجاه جرائم العدوان!
 -أحمد داود:

ُ
يغمض بان كي م�ون عينَيه يف معظم
الجرائ�م التي يرتكبها العدوا ُن الس�عودي
األمريكي عىل بالدن�ا ..لكنه يفتحُ ها حني
ُ
يتعل�ق األم� ُر بقص�ف املنظم�ات التابعة
لألمم املتحدة.
آخ ُر إدانة للرجل كانت قبل يومني حني
أطل�ق تحذيرا ً لتحالف العدوان من اخرتاق
ِ
املنش�آت
القان�ون اإلنس�اني ،مذك�را ً أن
ٌ
محمي�ة ضمن�ا ً
والطواق�م الطبي�ة ه�ي
بالقوانين اإلنس�انية الدولي�ة يف تعقي�ب
ِ
القص�ف الوحشي لطيران العدوان
على
الس�عودي األمريك�ي عىل عي�ادة متنقلة
ملنظم�ة أطباء بال ح�دود يف محافظة تعز
يوم األربعاء املايض.
األمين الع�ام لألم�م املتح�دة ه�ذا،
كان�ت له أيض�ا ً إدانة يف القص�ف العنيف
ملستش�فى حيدان بمحافظ�ة صعدة قبل
أش�هر ،وهاتان هما اإلدانت�ان الوحيدتان
للرج�ل ،فيم�ا آالف الغ�ارات والقناب�ل
العنقودي�ة والفس�فورية واملح ّرمة دوليا ً
تس�اقطت على ع�دد م�ن محافظ�ات
الجمهورية فيفض�ل الرجل فيها الصمت
والصمت الرهيب أيضاً.
وخال َل ه�ذه املدة الطويلة من القصف
املتوح�ش عىل املدنيني واألحياء الس�كنية
عىل بالدنا ،ال ي�زال اليمنيون يبحثون من
األمم املتحدة موقفا ً تجاه ما يحدث.
ُ
رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العليا
وبع�ث
محم�د عيل الحوثي ي�وم الجمعة املاضية
رس�الة إىل األمين الع�ام لألم�م املتح�دة
بان ك�ي مون طالبه فيه�ا بإعالن موقف
رصي�ح من الع�دوان عىل بالدن�ا وانتهاك
الس�عودية والدول املتحالف�ة معها مليثاق
امللزم بعدم
األمم املتحدة والقان�ون الدويل ِ
التدخل يف الشئون الداخلية للدول األعضاء
واملساس باستقاللها وسيادتها.
وحسبَ رس�الة رئيس اللجنة الثورية
العليا فقد تعرضت بالدنا وال تزال تتعرض
لعدوان همجي س�افر انتهك ُك ّل القوانني
واملواثي�ق واالتفاقيات واألع�راف الدولية
واملبادئ اإلنسانية.
األم�ر ،كذل�ك ينطب�ق على املنظمات

الدولي�ة واإلنس�انية ،الت�ي ال نس�مع
َ
رصاخه�ا وأنينه�ا إال يف م�ا يتعل�ق بتل�ك
الغ�ارات الت�ي تس�تهدف تجمعاته�م..
َ
القصف
نحن ننك ُر وندين بأش�د العبارات
َ
العني�ف على أي�ة منش�أة أو مق�ر تابع
للمنظم�ات التابع�ة لألم�م املتح�دة يف
ُ
نأس�ف م�ن األم�م املتحدة
بالدن�ا ..لكن
الكيل بمكيالني ..وانتقاء اإلدانات ..فلماذا
ُ
تغ ُّ
َ
الط�رف ع�ن الجرائ�م الوحش�ية
�ض
التي تنكل باملدنيين يف معظم محافظات

الجمهوري�ة وترصُ ُخ فق�ط يف االعتداءات
التي تطال املنشآت التابعة لها؟
ُ
رئي�س بعثة أطباء بال ح�دود يف اليمن
َ
قصف
جريوم ألني اعتبر يف بيان صحفي
املدنيين واملستش�فيات انته�اكا ً صارخا ً
للقان�ون الدويل اإلنس�اني ..وق�ال «يجب
احترام املدنيين الباحثين ع�ن الرعاي�ة
الطبية واحرتام املنشآت الطبية».
وأض�اف قائلاً« :املنظم�ة تش�ارك
إحداثي�ات مواق�ع العي�ادات التابع�ة لها

والت�ي تدعمها بش�كل دائم م�ع التحالف
الس�عودي ،وكان آخره�ا ي�وم األح�د 29
نوفمرب املايض ،حني أعلمنا التحالف بهذه
الزي�ارة الخاص�ة إىل منطق�ة الحوب�ان،
وبالتايل فمن املس�تحيل ألاّ يكون التحالف
عىل علم بوجود نشاطات للمنظمة يف هذه
املنطقة».
مستش�فى آخر
وأش�ار جيروم إىل أن
ً
تدعم�ه املنظم�ة يف منطق�ة حي�دان يف
محافظ�ة صعدة تع�رض لرضبات جوية

م�ن قبل طائرات التحالف الش�هر املايض
وقد دمر تماماً.
وإزاء ه�ذا الصمت املخي�ف للمجتمع
ال�دويل ،تعم�ل املنظم�ات اإلنس�انية
والحقوقي�ة املحلي�ة على رص�د وتوثيق
ُك ّل الجرائم الت�ي ارتكبها طريان العدوان
السعودي األمريكي يف بالدنا.
وكش�ف املرك�ز القانون�ي للحق�وق
والتنمي�ة ع�ن احصائية حديث�ة لجرائم
العدوان الس�عودية األمريك�ي عىل بالدنا

وذل�ك خالل  250يوم�ا ً منذ ب�دء العدوان
وحتى نهاية شهر نوفمرب املايض.
املر َك� ُز أ ّكد أن هذه االحصائية ليس�ت
ً
نهائية؛ ألن الضحاي�ا واألرضار يف املواقع
أكث�ر م�ن ذل�ك ،حي�ث رك�ز التقرير عىل
قصف طريان العدوان للمدنيني واملنش�آت
املدنية.
وأوضح التقرير أن عدد الشهداء الذين
سقطوا خالل هذه الغارات وصل إىل 7272
شهيدا ً وَ 13515جريحاً.
وترتاوح نسبة الشهداء حسب التقرير
كاآلتي 59% :رجال وَ 32%أطفال وَ18%
نس�اء ،أم�ا نس�بة ع�دد الجرح�ى فه�ي
كاآلتي 80% :رجال ،و 18%نس�اء ،وَ9%
أطفال.
وأوض�ح التقرير أن ع�دد الغارات عىل
بالدنا خلال ثمانية أش�هر بلغت 57640
َ
ألف غارة جوية وبحرية.
أما حصيلة ما دمره هذا العدوان فهي
كاآلتي:
 14مطارا ً
 10موانئ
 439طريقا ً وجرسا ً
 141خزان وشبكة مياه
 120محطة وشبكة كهرباء
 131شبكة اتصاالت
 167مصنعا ً
 342سوقا ً
 7صوامع غالل
 911منشآت حكومية
 50موقعا ً أثريا ً
 92منشأة سياحية
 226محطة وقود
 510مخزن أغذية
 109مزرعة دجاج
 30ملعبا ً رياضيا ً
 153ناقلة وقود
 381ناقلة مواد غذائية
 226مستشفى
 496مدرسة ومعهدا ً
 3750مدرسة توقفت
 36جامعة
 319033منزال ً
 900ألف نازح
و 16مؤسسة إعالمية

غارات متوا�صلة ت�ستهدف منازل املواطنني واملحالت التجارية مبحافظة �صعدة سلسلة غارات متواصلة على أمانة العاصمة
إستشهاد  10مواطنين وإصابة  3آخرين في قصف وحشي لطيران العدوان ومديريات صنعاء وتعز واستشهاد مواطن جراء
السعودي األمريكي على منزل مواطن بمديرية صرواح محافظة مأرب قصف مزرعة دواجن في محافظة حجة
 -خاص:

استش�هد  10مواطنين على األقل ،ي�وم أمس
األحد ،جَ ـ َّرا َء اس�تهداف طريان العدوان الس�عودي
األمريك�ي ملن�ازل املواطنين يف مديري�ة رصواح
بمحافظة مأرب.
َ
الطريان استهدف
وذكر موق ُع «املسرية نت» أن
منز َل الش�يخ أحمد العوبيل بصرواح خالل تناول
األرسة لوجبة الغداء ،مَ ـا أَدَّى إىل استش�هاد الشيخ
العوبلي وتس�عة من أف�راد أرسته وإصاب�ة ثالثة
آخرين وتدمري املنزل بالكامل.
وكان طريا ُن العدوان السعودي قد شن أكثر من
 60غ�ارة جوية عىل مديرية رصواح خالل اليومني
املاضيني ،يف محاولة يائس�ة لكسر إرادة وصمود
املواطنين بصرواح ،ورف�ع معنوي�ات املرتزق�ة
املنهارة.
وش�ن طريان العدوان السعودي األمريكي ،يوم
الجمع�ة املاضية ،أكث�ر من  25غ�ارة عىل مناطق
حريب بيحان ورصواح بم�أرب ،مَ ـا أَدَّى إىل تدمري
مدرسة الفقيد محسن بن طالب الرشيف ،وشبكة
اتصاالت لرشكة يمن موبايل ،إضافة إىل ترضر عدد
من منازل املواطنني.
وأغار طريان الع�دوان عرش غارات عىل مديرية
رصواح ،مس�تهدفا ً جب�ل هيلان االستراتيجي
والخط العام الرابط بني صنعاء ومأرب.
ويحلق طريان العدوان والطائرات التجسس�ية
بكثافة يف س�ماء املحافظة ،وكان الطريان املعادي
قد كثّف غاراته الجوية عىل مناطق متعددة بمأرب
بع�د الهزائم الكبرية التي مُنيت بها القوات الغازية

 -خاص:

واملرتزقة يف جبهات القتال ،يف محاولة يائسة لرفع
معنويات املرتزقة املنهارة.
ُ
جبهات القتال باملحافظة اشتباكات
وتشهَ ــ ُد
متقطع�ة باألس�لحة الثقيلة ،بعد التق�دم امليداني
الكبير ال�ذي ّ
حقق�ه الجي�ش واللج�ان الش�عبية
بمنطقة كوفل برصواح.
ويف محافظ�ة صع�دة ش�ن طيران الع�دوان
الس�عودي األمريك�ي ،يوم الس�بت امل�ايض ،عددا ً
م�ن الغارات عىل منازل املواطنين يف منطقة مران
بمحافظ�ة صع�دة .واس�تهدف طيران الع�دوان
منازل املواطنني ،مَ ـا أَدَّى إىل تدمري منزلني وسيارة
باملنطقة ،مَ ـا أَدَّى إىل احرتاقها.
واستش�هد مواط�ن وأصيب آخر ي�وم الجمعة
املاضي�ة ج�راء قصف طيران العدوان الس�عودي
األمريك�ي لع�دد م�ن املحلات التجاري�ة بمنطقة
الحمزات بمديرية سحار محافظة صعدة.
واس�تهدف طيران الع�دوان عددا ً م�ن املحالت
التجارية ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل استش�هاد مواطن وإصابة
آخ�ر ،إضافة إىل تدمير واحرتاق ع�دد من املحالت

التجارية وترضر منزل مواطن.
وخالل زيارته التفقدية ملديرية سحار واطالعه
على حج�م الدمار ال�ذي خلفت�ه غ�ارات العدوان
الس�عودي األمريكي أش�ار محاف�ظ صعدة محمد
جاب�ر ع�وض إىل أن الع�دوان اإلجرامي يس�تهدف
اإلنس�ان اليمني بال اس�تثناء ويه�دف إىل القضاء
عىل ما تبقى من مقومات الحياة باملحافظة يف ظل
استمرار الحصار الظالم.
ولفت إىل أن هذه األفعال اإلجرامية املش�ينة لن
تزيد أبناء الش�عب اليمن�ي إال إرصارا ً وتحديا ً وقوة
وصالبة يف مواجهة العدوان الغاشم .داعيا ً الجميع
إىل مضاعف�ة الجه�ود يف مواصلة الحش�د والدعم
للجيش واللجان الشعبية.
واس�تهدف طيران الع�دو ،املح�ا ّل التجاري�ة
بمديرية س�حار عىل طريق منطقة الحمزات ،مَ ـا
أَدَّى إىل استش�هاد مواطن وإصابة آخرين وإلحاق
أرضار بالغة بمبان�ي املواطنني املجاورة للمحالت،
إضاف�ة إىل خس�ائر مادي�ة كبرية يف الس�لع واملواد
الغذائية.

واص�ل طريا ُن الع�دوان الس�عودي األمريكي
َ
املكثف�ة على أمانة العاصم�ة وعدد من
غاراتِ�ه
محافظ�ات الجمهوري�ة ،مس�تهدفا ً األحي�اء
السكنية واملنشآت العامة والخاصة.
وقص�ف طريان الع�دوان يوم الس�بت املايض
منطقة وادي أحمد ودارس بمديرية الثورة بعدة
غ�ارات عنيفة ،مَ ـا أَدَّى إىل تضرر عدد كبري من
منازل املواطنني وتهش�م نوافذ املباني الس�كنية
املجاورة.
كما كثف طريان العدوان السعودي األمريكي
غاراته عىل عدد م�ن مديريات محافظة صنعاء،
مستهدفا ً منازل املواطنني واملنشآت العامة.
وش�ن طيران الع�دوان ي�وم الس�بت املايض
غارات على مديرية همدان بصنعاء ،مس�تهدفا ً
منطق�ة مدام وضالع ،مَ ـا أَدَّى إىل ترضر األرايض
الزراعية ومراعي األغنام.
ويف مديري�ة س�نحان قصف طيران العدوان
الس�عودي األمريك�ي بع�دة غ�ارات مخزن�ا
للمحروق�ات تابع�ا لرشكة يم�ن موبايل يف جبل
حروة ،مَ ـا أَدَّى إىل احرتاق املخزن بالكامل.
وش�ن طيران الع�دوان الس�عودي األمريكي
يوم الس�بت املايض ،غارتني عىل مديرية مس�تبأ
بمحافظة حجة.
واستشهد مواط ٌن يف استهدف طريان العدوان

مزرعتَي دواجن بمديرية مس�تبأ يف املحافظة ،يف
دليل عىل تخبط وإفالس قوى العدوان.
واستش�هد مدنيان وأصيب آخرون بجروح يف
سلسلة غارات شنتها طائرات العدوان السعودي
األمريك�ي الغاش�م ليل�ة الخمي�س على قري�ة
العوشقة بمديرية موزع محافظة تعز.
ُ
وش�نت  11غ�ارة على مناط�ق وتجمع�ات
س�كنية يف مديرية موزع تسببت يف سقوط قتىل
وجرحى وترضر عشرات املنازل واملرافق ،فضالً
ع�ن تس�ببها يف نفوق أع�داد كبرية م�ن موايش
املواطنني.
ٍ
ساعات من سلسلة
وجاءت هذه الغارات بعد
غ�ارات وحش�ية نفذتها ليل�ة األربع�اء طائرات
العدوان الس�عودي األمريكي الغاشم ،مستهدفة
مواق� َع مدنية يف مدينة تعز ،وأدت إىل استش�هاد
مدنيين يف منطق�ة الحوب�ان بع�د اس�تهداف
طائ�رات العدوان محوىً للمهمشين ،فضالً عن
اس�تهدافها تجمعات مدنية يف مناطق األقروض
وجبل الشامر ونجد قسيم يف مديرية املرساخ.
وقصف طيران العدوان الس�عودي األمريكي
الس�بت امل�ايض العدي�د م�ن املناط�ق املتفرق�ة
بمحافظة البيضاء ،مستهدفا ً مديريات مكرياس
وذي ناعم والزاهر.
وش�ن طريان الع�دوان سلس�لة غ�ارات عىل
منطقة الغول برأس عقبة ثرة بمديرية مكرياس
ومنطقة دق�ي بمديري�ة الزاهر ،كما اس�تهدف
مديري�ة الطف�ة ،مخلفا ً أرضارا ً كبرية بمنش�آت
عامة وخاصة.
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�إنهيار العدو يف جيزان وجنران وع�سري

القصة الكاملة لسقوط المواقع السعودية

• جبهة عسير

• محور (البقع)

• جبهة نجران

• محور (البقع)

• جبهة جيزان:

• املحور األول (املزرق -حرض)
• املحور الثاني (املالحيط -شدا)
• املحور الثالث (حرض)

إنفوجرافيك

محاور الجبهات تم وضعها بشكل تقريبي
وكذلك أماكن االستهداف والقصف الصاروخي

 إبراهيم السراجي:منذُ بداية الرد العس�كري على العدوان يف
جبه�ات الحدود وإىل اإلعالن ع�ن بدء املرحلة
التصعيدية األوىل من الخيارات االستراتيجية
الت�ي أطلقه�ا الس�يد عبداملل�ك الحوث�ي
واليمني�ون يتابعون بش�كل يومي ما تحققه
ُ
قوات الجيش واللجان الشعبية من انتصارات
عىل العدو يف جبهات نجران ويجزان وعسير،
ُ
كما ُ
كامريات اإلعالم الحربي بش�كل
ترصدُها
عجز العدو رغم آلته اإلعالمية الضخمة أن يرد
عىل هذه االنتصارات ويثبت عدم واقعيتها.
وألن اليمنيني تابعوا تلك االنتصارات بشكل
إخباري بح�ت فهم الي�وم يحتاج�ون لإلملام
بالقص�ة الكاملة الت�ي توجّ �ت باالنتصارات
األخيرة وج�رى فيها الس�يطرة عىل عرشات
املواقع والقرى يف جيزان ونجران والس�يطرة
على مواق�ع عس�كرية ومدينتَ�ي الخوب�ة
والربوعة يف جيزان أيضا ً وعسري.
نج�ح أبط�ا ُل الجي�ش واللجان الش�عبية
يف الح�د م�ن تواجُ د قوات العدو الس�عودي يف
الجبهات الثالث من خالل القصف الصاروخي
واملدفعي املس�تمر على مواقع ومعس�كرات
العدو وتمكن من ط�رد قواته من عدة مواقع
ومنع�ه م�ن التعزي�ز أو الع�ودة ،م�ن خالل
مواصلة القصف واس�تهداف أي�ة تحصينات
أراد الع�دو القي�ام به�ا أو اس�تحداث مواقع
جديدة.
خالل ذلك تمك�ن أبطال الجي�ش واللجان
الش�عبية من اس�تنزاف العدو برشيا ً ومادياً،
حي�ث لق�ي العشرات م�ن جن�ود الع�دو
مرصعهم ودمرت عشرات الدبابات واآلليات
والجراف�ات ،وتخلل ذلك اقتح�ام عدة مواقع
وقرى ومعس�كرات س�عودية وتدمير بنيتها
التحتي�ة ،وكذل�ك تم�ت الس�يطرة على عدة
مواق�ع وق�رى خاص�ة يف الربوع�ة والخوبة
وكان�ت هناك عمليات نوعي�ة لتدمري مخازن
أسلحة تابعة للعدو يف مواقع مختلفة وأخرى

ج�رى فيها االس�تيالء عىل كمي�ات كبرية من
األس�لحة والذخائر وشهدت كثريا ً منها مقتل
أع�داد كبيرة من جن�ود الع�دو ،كم�ا أظهر
بعضه�ا اإلعالم الحرب�ي ،وكذل�ك أرس جنود
سعوديني.
مؤخرا ً وقب�ل أيام من إعالن البدء باملرحلة
التصعيدي�ة األوىل للخي�ارات االستراتيجية
ش�هدت الجبهات عملي�ات نوعية لكنها تمت
وف�ق استراتيجية عس�كرية موفق�ة ،حيث
جرى تمشيط الخطوط األمامية للعدو بأكثر
م�ن  1000ص�اروخ ،حي�ث ش�هدت انهيارا ً
كبيرا ً خالل العمليات النوعي�ة يف فرتة زمنية
مح�دودة عىل طول املح�اور الثالثة يف نجران
وجيزان وعسري ،كما أعلنت وزارة الدفاع.
انهي�ار الخط�وط األمامي�ة للع�دو كان
الخط�وة األوىل الت�ي س�محت بالعملي�ات
النوعي�ة والتي بموجبها تمت الس�يطرة عىل
أكث�ر من عرشة مواقع وعرش قرى س�عودية
يف جيزان والس�يطرة عىل أربع�ة مواقع بينها
موق�ع نهوقة االستراتيجي يف نجران ،والذي
دفع بالعدو لقصف املنطقة؛ خشية أن يتقدم
الجي�ش واللج�ان الش�عبية باتج�اه مدين�ة
نج�ران ،وأيض�ا ً كانت الس�يطرة على مدينة
الربوعة وتدمري عشرات الدبابات واملدرعات
فيها وتمش�يط ش�وارعها كان�ت واحدة من
نتائج انهيار الخطوط األمامية للعدو.
تحقق�ت انتص�ارات الجي�ش واللج�ان
الش�عبية ضد العدو بتقسيم الجبهات إىل عدة
محاور ثالثة ،منها انطلق فيها أبطال الجيش
واللجان الش�عبية من األرايض اليمنية باتجاه
مواقع وقرى ومدن العدو يف جيزان ومحورين
تم االنطالق منهما باتجاه مواقع ومدن العدو
يف نجران وعسري.

• جبهة جيزان:

ثالث�ة محاور انطلق منها الجيش واللجان
للسيطرة عرشين قرية وموقع بجيزان
عس�كريا انطل�ق أبطال الجي�ش واللجان

الشعبية باتجاه مواقع وقرى العدو يف جيزان
م�ن ثالث�ة مواق�ع ،األول مح�ور (امل�زرق –
ح�رض) والثان�ي مح�ور (املالحيط  -ش�دا)
والثال�ث كان محور (البق�ع) ،ومنها جميعا ً
انطل�ق أبطال الجيش ليس�يطروا عىل مواقع
وقرى يف جيزان وهي:
• املحور األول (املزرق -حرض)
• املحور الثاني (املالحيط -شدا)
• املحور الثالث (حرض)
مواقع عسكرية تحت السيطرة -جيزان:
 موقع السودة موقع الخشل موقع أبو الكثاف موقع المعطن موقع المروة موقع المعنق موقع االبادية موقع سلعة برج الممعود ومواقع الممعود موقع جوبح موقع المعزاب موقع القصبة موقع الرسداح موقع الدقة موقع قائم زبيد موقع جنوب الكربى موقع القرن موقع العين الحارة معسكر قزع موقع الغاوية موقع الدود موقع الدخان موقع الرميح مواقع الرديف وبرج الرديف موقع الزياديقرى تمت السيطرة عليها -جيزان:
 قرية المعنق -قرية الممعود

 قرية الزيادي قرية الرديف -قرية العمود

• جبهة نجران

• محور (البقع)
ُ
الجي�ش واللج�ان الش�عبية محورا ً
ح�دّد
واحدا ً لالنطالق باتجاه مواقع العدو يف نجران
وهو مح�ور (البقع) ومن�ه انطلقت وحدات
الجيش واللجان الش�عبية لتس�يطر عىل عدة
مواقع اسرتاتيجية وهي:
• مواقع عسكرية تحت السيطرة -نجران
 موقع الرشفة موقع نهوقة ثالث�ة مواقع تقع عىل خ�ط واحد مع نهوقةكآخر خط عسكري باتجاه مدينة نجران.

• جبهة عسير:

• محور(باقم)
انطلق أبطال الجيش واللجان الشعبية من
محور (باق�م) باتجاه مدين�ة الربوعة والتي
جرت الس�يطرة عليها وتمش�يطها واقتحام
كافة املواقع العس�كرية واملبان�ي الحكومية
يف املدينة.
• مواقع عسكرية تحت السيطرة -عسري:
 جمي�ع المواق�ع العس�كرية داخ�ل مدين�ةالربوعة.
• مدن تحت السيطرة -عسري:
 مدين�ة الربوع�ة (من كربيات م�دن منطقةعسير)
• مرافق حكومية تحت السيطرة -عسري:
 معظ�م المراف�ق الحكومية واألس�واق التيتديرُها السلطات السعودية يف مدينة الربوعة.

خلال تل�ك العمليات التي س�بقت اإلعالن
ع�ن املرحل�ة األوىل التصعيدية م�ن الخيارات
االستراتيجية تمكن أبط�ال الجيش واللجان
الشعبية من تحقيق انجازات عظيمة:
 تدمير  75دباب�ة ابرام�ز وآلي�ة ب�راديلاألمريكيتني ومدرعات همر وجرافات.
 مقت�ل وإصاب�ة العشرات م�ن جن�ودوضب�اط الع�دو (اعرتف�ت وس�ائل إعالمي�ة
س�عودية ونشر ذوو القتلى والجرح�ى م�ا
مجموع�ه مقتل  20ضابط�ا ً وجنديا ً وإصابة
.)85
أم�ا عن مجم�ل م�ا تكب�ده الع�دوان من
خس�ائر يف كافة الجوانب من�ذ بداية الرد عىل
الع�دوان ،فيحي�ط النظ�ام الس�عودي ُك ّل ما
يخ�ص الح�رب بتكتي�م إعالمي دف�ع بقناة
تذمر أبداه الس�عوديون
الحرة األمريكية لنقل
ٍ
تجاه تلك السياسة.
املغرد الس�عودي الش�هري (مجتهد) تنقل
عنه كربي�ات الوس�ائل اإلعالمي�ة الدولية ما
يق�وم بترسيبه نظ�را ً للثقة الت�ي يحظى بها
نتيج�ة لصح�ة م�ا يق�وم بترسيب�ه وهو ما
أثبتته كثريٌ من الوقائع التي دفعت باملخابرات
السعودية الخرتاق صفحته بتواطؤ من إدارة
موق�ع (تويتر) ،لكنه تمكن من اس�تعادته،
ً
إحصائية لخسائر العدو
وقد نرش قبل يومني
وتمثلت بالتايل:
 مرصع  2000ضابط وجندي سعودي. إصابة  4850ضابطا وجنديا ً سعودياً. تدمير وإعط�اب  450دباب�ة ومدرع�ةتابعة للسعودية.
 إس�قاط  4طائ�رات أباتشي تابع�ةللسعودية.
 تدمري  3زوارق حربية تابعة للسعودية. إعطاب  2زورق تابعني للسعودية.  200ملي�ار س�عودي تكلف�ة الح�رباملبارشة.
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اخلبري واملحلل الع�سكري العميد ركن �أمني حطيط لـ امل�سرية:

المرحلة األولى من الخيارات االستراتيجية صدمت
حتى المراقبين وانهيار خط الدفاع األول للسعودية

تح�دث الخبيرُ واملحل ُل العس�كري
العمي�د رك�ن أمين حطي�ط ،ح�ول
تدشين املرحل�ة األوىل م�ن الخي�ارات
االستراتيجية ،ووصف العميد حطيط
العملي�ات النوعي�ة الت�ي نفذها أبطال
الجي�ش واللج�ان الش�عبية ،ي�وم
الخمي�س امل�ايض ،يف عم�ق االرض
السعودي يف محافظات جيزان ونجران
وعسري «بالصادمة» ،مؤكدا ً عىل حكمة
القي�ادة اليمنية الكبيرة يف إدارة ملف
الرصاع طوال تسعة أشهر.
وق�ال الحطي�ط يف مداخل�ة هاتفة
عىل قناة املسيرة «أعتق�د أن ما جرى
يف الثالث�ة أيام املاضية ص�دم املراقبني
أكثر مما صدم الذين تلقوا الرضبة؛ ألن
ُك َّل مَ �ن كان يتابع مجريات األحداث يف
اليمن كان يعتقد أن ما س�مّ ي عاصفة
ُ
تخوضها الس�عودية عدوانا ً عىل
ح�زم
اليمن ق�د توصلت إىل إجه�اض ُ
القدرة
النارية للجانب اليمن�ي وتدمري ُ
القدرة
القتالي�ة لديه�م ،وأن اليم�ن بات�ت
َ
مفتوح�ة املس�الك أمام بني س�عود»،
حسب وصف الحطيط.
ويضيف الخبريُ االسرتاتيجي والذي
ت�وىل ملفات عس�كرية كبرى يف لبنان
كانس�حاب الكيان الصهيوني الغاصب
من جن�وب لبنان ،قائلاً :لكن تبني أن
الخط�ة املحكم�ة ج�دا ً الت�ي وضعتها
القي�ادة النموذجي�ة بالدفاع عن اليمن
تظه�ر تفوق�ا ً بحكمته�ا وحنكته�ا
والذكاء يف وضعها فاق ُك ّل التوقع.
ويف تفاصي�ل تدشين الخطوة األوىل
م�ن الخي�ارات االستراتيجية يتحدث
العميد أمني حطيط عن الخطة اليمنية،
مؤك�دا ً أنه�ا ارتك�زت على عنرصين،
ويتمث�ل العنصر األول باملش�اغبة
الس�تيعاب الصدم�ة واملراوغ�ة يف
امليدان لالحتفاظ بالقدرات العس�كرية
والقدرات القتالية بشكل يم ّكن املدافع
من االس�تعمال والعودة إليها يف الوقت
املناسب.
ويواص�ل الحطي�ط حديث�ة قائلاً
«وتبني أن االسرتاتيجية التي اعتمدتها
اليم�ن والقائمة على هذي�ن الركنني،
املراوغ�ة حت�ى اس�تيعاب الصدم�ة
واالحتف�اظ بالق�درات القتالي�ة
واس�تخدامها يف الوق�ت املناس�ب ،هي
ناجحة للغاية ،وبالتايل ش�اغلت اليمن
املعتدي عليها لتسعة أشهر ثم انقضت

علي�ه اآلن فاقتادت�ه وفق�ا ً للش�واهد
العس�كرية واالستراتيجية مل�ا يطل�ق
علي�ه يف العل�وم العس�كرية «االنهي�ار
الدراماتيكي».
وق�ال الحطي�ط إن الرضب�ات التي
وجهته�ا الق�وى اليمني�ة م�ن جي�ش
ولج�ان ش�عبية تتع�دى يف مفاعيله�ا
تدمريَ آلية هنا أو دبابة هناك أو قصف
ملوقع عس�كري ما يف العمق السعودي،
مؤك�دا ً أنها تتع�دى ُك ّل ذل�ك لتصل إىل
عُ مق البُنية املعنوية للجيش الس�عودي
وعربَه للمس�ؤول السعودي الذي ينظر
إىل مي�دان يتلاىش وينه�ار ،وينظر إىل
جنوده يتش�تتون ويهربون ،وينظر إىل
عاجز ال يبلغ الطاقة عىل البقاء
جي�ش
ٍ
أو عىل الحركة.

سقوط خط الدفاع األول
للسعودية:

وع�ن النتائ�ج االستراتيجية
والجغرافية للعملي�ات النوعية ألبطال
اليم�ن يق�ول الحطي�ط :إن س�قوط
خط الدفاع األول بالش�كل الذي سقط
ورأين�اه يعن�ي ثالث�ة أمور أساس�ية:
األول :أن الق�وى املقتحم�ة تمل�ك من
الخربة والحنكة والش�جاعة واالحرتاف
م�ا يمكنها م�ن معالجة خ�ط دفاعي
مرتامي الطول بش�كل متوازن ومنظم
يؤدي إىل اإلجهاز عليه من غري أي تردد.
الثان�ي :تق�ود إىل الق�ول إن الجيش

الس�عودي ال يملك االحرتاف والخربات
القتالي�ة واملعنوي�ات الت�ي تجعل لديه
إرادة قت�ال تقوده إىل الصم�ود ،بل إنه
جي�ش يعم�ل بذهنية االرت�زاق التي ال
تقودهم إىل املواجهة.
الثال�ث :الس�عودية رغ�م ُك ّل
التحضيرات التي قامت به�ا لتحضري
وإع�داد ه�ذا الخ�ط الدفاعي فش�لت،
وبالت�ايل ف�إن أي عم�ل دفاع�ي بع�د
ذلك ل�ن يجدي بم�ا أن الخ�ط املحرض
وَاملخطط س�لفا ً س�قط بهذه الرسعة،
فإن أي ارتج�ال لعملية دفاعية جديدة
َ
تكون بمس�توى الخطوط املحرضة
لن
سلفاً.
ويقول الحطيط يف هذا الشأن «لهذا
الس�بب نحن نقول إن العربة الرئيسية
يف س�قوط خ�ط الدف�اع الرئييس األول
للس�عودية هو أن املس�تقب َل بالنس�بة
لهم لن يكون أفض� َل من الحارض ،وأن
القادم للس�عودية أس�وا ً مما شاهدوه
حتى اآلن ،وهذه هي الكارثة العسكرية
واالسرتاتيجية التي س�تلزم السعودية
البناء عليها والتحرك بموجبها».

صمود الشعب اليمني ركيزة
النصر:

ويقول الحطي�ط« :الحقيقة ينبغي
أن تق�ال يف ه�ذا املوض�وع :أي جي�ش
وأي�ة ق�وى عس�كرية غير تقليدية ال
ً
محتضنة بش�عب يملك العزيمة
تكون

َ
يحقق
والصربَ واإلرادة ال يس�تطيع أن
هذا الحجم من االنجازات.
لذلك نحن نقول إن ما تحققه اليمن
هو نتاج عنارص ثالث�ة :األول :الجيش
اليمن�ي ،الثان�ي :اللج�ان الش�عبية،
الثالث :األه�م والذي منه خرج الجيش
ومن�ه خرج�ت اللج�ان ه�و الش�عب
اليمني.
ويؤك�د العمي�د اللبنان�ي يف خت�ام
حديث�ه «بالتايل الش�عب اليمن�ي بهذا
الصبر وبهذه العزيم�ة يفخر بتأريخه
وأض�اف إلي�ه صفحة م�ن طبيعة هذا
التأري�خ ،ال�ذي يقول إن اليمن ش�عب
خ�اص يصم�د ويقات�ل وال يمك�ن أن
يس�مح ملحت�ل أن يغ�زوه أو أن يدخ�ل
إىل داره أو يقتح�م علي�ه منزل�ه ،أو أن
يفرض عليه احتالالً ،فالش�عب اليمني
يف القرن الواحد والعرشين يؤكد الصفة
العامة والعنوان العام لتأريخ الش�عب
اليمن�ي عبر العص�ور أن اليم�ن ح�ر
س�عيد ال يمكن لغريب أن يحت َّل شبرا ً
من أرضه».
َ
الناط�ق باس�م
الجدي�ر بالذك�ر أن
ً
إضاف�ة إىل صح�ف
الع�دوان عسيري
س�عودية بدأت تتحد ُ
َّث عن ُقوة الجيش
اليمن�ي ُ
وصعوب�ة جغرافي�ا يف جيزان
ونج�ران وعسير ،يف محاول�ةٍ لتربي�ر
هزائمهم املروعة لشعب نجد والحجاز
يف ظ�ل انجازات بطولية كربى يحققها
الش�عب اليمني رغم الهجم�ة العاملية
الرشسة.

أبعاد الخيارات
االستراتيجية
د /عبدالرحمن المختار
عندما َش َّ
�ن نظا ُم آل سعود
وحلف�اؤه عدوانَه�م الهمج�ي
الغاش� َم على بالدن�ا ل�م يكن
ٍ
ه�دف استراتيجي
لديه�م أيُّ
لعدوانه�م ،ب�ل لم يك�ن لديهم
ٌ
ه�دف تكتيك�ي ،ول�م
حت�ى
يخط�ر بباله�م للحظ�ة أنه�م
س�يواجهون ُك َّل ه�ذا الخ�زي
والعار واالذالل واالنكس�ار وما
س�يتبعه م�ن انهيار مُــ� َدوٍّ،
وك ُّل م�ا كان لدى قيادات قوى
الع�دوان فق�ط وفق�ط غرو ٌر
مفر ٌ
ط بالقوة الغاش�مة للمدرعات األمريكي�ة ،وما تتمتع به من
إمكاني�ات ،وبالطائرات والبوارج الحربي�ة الحديثة وما تتمتع به
م�ن تقنيات عالي�ة ،اعتقدوا أنها ستحس�م له�م املعركة يف مدى
زمن�ي ال يتجاوز العشرة أيام ،ولذلك كان متح ّدثُهم عسيري قد
أعل�ن أن قدرات الجي�ش اليمني واللجان الش�عبية تم تدمريُها يف
ً
َ
دقيقة األوىل من العدوان ،واألم ُر بالنس�بة لليمنيني
الخمس عرش َة
ٌ
مختل�ف تَمَ ــام�ا ً فلم يك�ن هناك رد من جان�ب الجيش واللجان
الش�عبية عىل مدى أربعني يوماً ،فقد تم العمل عىل ترتيب الوضع
الداخيل واستيعاب وامتصاص تأثريات الرضبات الجوية للعدوان،
َ
فس�ا َد االعتق�اد لدى قياداته أن ما س�بق أن روّج�وا له من تدمري
للقدرات العسكرية للجيش واللجان الشعبية قد تحقق فعالً ،غري
مدركني أنهم أمام صرب استراتيجي امتد زمنيا ً ألربعني يوماً ،ولم
يجد نظا ُم آل سعود أمام االرباك الناتج عن صرب وصمود اليمنيني
إلاّ الذهاب إىل تغيري مسمّ ى العدوان من عاصفة الحزم إىل مسمى
إعادة األمل ،غري أن حزمهم لم يحسم ،وأملهم لم يتحقق..
وكان قائ ُد الثورة الس�يد عبدامللك حفظه الله يضمّ ُن خطاباتِه
ً
مهمة للداخل والخارج ،فللداخل أن النرصَ قريبٌ مع الصرب
رسائ َل
والصمود مهما كان حجم العدوان ،وللخارج تحديدا ً لدول العدوان
أن األُخ�وّ َة والجوا َر ف�وق ُك ّل اعتبار ،وباإلم�كان تضميد الجراح،
غير أن الغرو َر حال بينهم وبني فهم رس�ائل قائد الثورة وتمادوا
يف غيه�م وعدوانه�م ،وعندم�ا تحدث قائ�د الثورة ع�ن الخيارات
االستراتيجية ّ
تلقفها الع�دوان وأدواتُه يف الداخ�ل بالتندُّر يف حني
ترقبته�ا الق�وى الداعمة للع�دوان ،ولم ت ُكن يف عجل�ة من أمرها
إلدراكه�ا معن�ى حديث قائد الث�ورة عن الخيارات االستراتيجية
بعكس نظام آل س�عود وحلفائه وأدوات�ه يف الداخل ،فقد اعتقدوا
يقينا أن قائ َد الثورة تو ّرط بالحديث عن الخيارات االستراتيجية،
ولذل�ك فق�د كان اإللحاحُ م�ن جانبهم ش�ديدا ً يف معرف�ة ماهية
الخي�ارات االستراتيجية؟ وأي�ن ه�ي على أرض الواق�ع؟ ورغم
امتالكه�م الكثري من مراكز الدراس�ات االستراتيجية إلاّ أنهم لم
يس�توعبوا ،وبس�بب غرورهم ،املفه�و َم النظري لالستراتيجية،
ب�ل لم يس�تفيدوا م�ن الجوان�ب النظرية لكثري م�ن املصطلحات
املتداولة يف املجال االسرتاتيجي ،ومن هذه املصطلحات (محاصيل
استراتيجية ،مخزون اسرتاتيجي ،قاذفات اسرتاتيجية ،صواريخ
اسرتاتيجية) ،وكان يمكنهم لوال غرورهم أن يميّزوا بني الخيارات
التكتيكة واالسرتاتيجية ،فقد تحدث قائد الثورة عن األخرية وكان
َ
بالنفس الطويل،
حديثُه واضح�ا ً تَمَ ــاما ً خصوصا ً عندما ربطها
وم�ع ذل�ك اس�تعىص عليهم الفه�م ه�م وأدواتهم الذي�ن تمادوا
يف الس�خرية واالس�تهزاء ،ووجّ ه�وا أبواقهم اإلعالمي�ة لتحريض
الداخل ،من خالل إثارة عدد من التس�اؤالت حول ماهية الخيارات
االسرتاتيجية؟ وزمَ ن استخدامها إن وُجدت؟ وأنها إذا لم تُستخدم
َ
الكش�ف
يف ه�ذه الظ�روف فمتى ستُس�تخدم؟ ،غير مدركني أن
ع�ن ماهية الخي�ارات االستراتيجية ينفي عنها ه�ذا الوصف إذا
ً
معروفة ومكش�وفة ،وكانوا غير مدركني للفرق بني
ما أصبحت
م�ا يعد تكتيكيا ً وما يعد استراتيجياً ،ورغم أن الس�يد لم يتحد ُ
ّث
ع�ن خيارات تكتيكية إلاّ أنها كانت ضم�ن العمل امليداني للجيش
َ
مناطق جغرافية محددة ،وج ّر
واللجان الشعبية ،فاالنسحابُ من
ً
ٍ
تكتيكية
خي�ارات
الع�دوان وأدوات�ه بريا ً إىل مناط�ق أخرى كانت
مقتضيات ومتطلبات سري معركة َ
ِ
النفس الطويل ،أما
تتوا َكبُ مع
ُ
الخيارات االستراتيجية التي كانت محو َر حديث قائد الثورة ،فقد
كان له�ا وكما هو معلو ٌم لدى املهتمني بالش�ؤون االستراتيجية
ٌ
عميق�ة يف الزمن والجغرافي�ا ،وقد أفصح قائ� ُد الثورة عن
أبع�ا ٌد
َ
بش�قيها الزمن�ي والجغرايف حين ربطها زمنيا ً
م�دى هذه األبعاد
َ
بالنف�س الطويل ،وهو ما يعني أنها قد تمت ُّد ألش�هر أو لس�نوات
بحس�ب املقتضي�ات ،وربطه�ا جغرافي�ا بتغيري يف وج�ه املنطقة
ُ
الرس�الة إىل عقول ملك
بأكمله�ا ،ورغ َم ُك ّل هذا الوضوح لم تصل
الزهايمر وحلفائه ،وظل نظا ُم آل سعود وحلفاؤه يتخبّطون وهم
يتلقون الرضبات املوجعة يف كاف�ة الجبهات ،ومع انتهاء املرحلة
التمهيدية وبداية املرحلة األوىل من الخيارات االسرتاتيجية ومثلما
امت�دت املرحلة التمهيدية لهذه الخيارات زمنيا ً وجغرافيا ً س�تمت ُّد
كذلك املرحلة األوىل زمنيا ً وجغرافيا ً وما عىل نظام آل سعود املرتنح
إلاّ االستعداد ُللسقوط املدوي..
والعاقبة للمتقني،،
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ﺷﺮﻛــــﺔ اﻟﻨــــﻔﻂ اﻟﻴﻤﻨـــــﻴﺔ ..

ﺟﻬﻮد ﺟﺒﺎرة ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎج اﻟﺴﻮق ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﻓﺠــﺄﺓ ﺍﻧﺘﻬــﺖ ﺃﻭ ﻛﺎﺩﺕ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺃﺯﻣــﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻨﻘﺖ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺳــﺘﻤﺮﺕ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﺷــﻬﺮ ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻟﺤﺼــﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺩﻭﻝ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺩﻧﺎ  .ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻭﺗﺒﺬﻟﻬﺎ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺗﻼﺷﺖ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻓــﻲ ﻭﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳــﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣــﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.
ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺩﻭﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﺣﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺧﺮﺟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .:

• اﻧﻀﺒﺎط ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة وﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﺎن اﺳﺎس ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﺰﺣﺎم

• ﻧﻘﺪر ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺟﻬﻮد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﺑﺪﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘــﻮﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﻳــﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸــﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺸــﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻨﻔــﻂ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺍﺳــﻬﺎ ﻣﺎﺩﺗــﻲ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﺣﻴﺚ
ﻗــﺎﻝ  :ﻋﻤﻠــﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔــﻂ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ
ﺍﻟﺠﻬــﻮﺩ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴــﻒ ﺍﻻﺯﺩﺣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻏﺮﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺻﻠــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻔﻦ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ ﺑﺸــﻞ
ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺣﺴــﺐ ﺍﻟﺨﻄــﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟــﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﺠﻨــﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻫــﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ
ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ  ،ﻓﺎﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺻﻠــﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺗﻘــﻞ ﺍﻭ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻓﺘﺤﺪﺙ ﻓﺠﻮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻄــﺎﺕ ﻟــﻢ ﺗﻜــﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠــﺔ ﺍﻻﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ
ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺑﺴﻌﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻭﺗــﻢ ﺗﺪﺷــﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣــﺪ ﺣﺘــﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ
ﺍﻻﻧﺘﻘــﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺧــﺮﻯ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ.

ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ

ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﺍﻧﻪ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺘﺸــﻜﻴﻞ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺗﺪﺷــﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻭﻗــﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺤﻄــﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳــﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺤﻄــﺎﺕ ﺑﺘﻔﺮﻳــﻎ ﺍﻟﻜﻤﻴــﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬــﺎ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻣﻦ
ﺧــﻼﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒــﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗــﻢ ﺗﻔﺮﻳﻐﻬــﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺎﻣــﻞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘــﻢ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺑﺮﻗﻢ
ﺍﻟﻌــﺪﺍﺩ ﻭﺍﻏــﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﺮﻗــﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﻭﻫﺬﺍ ﺳــﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺴــﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴــﻮﻕ
ﺍﻟﺴــﻮﺩﺍﺀ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ  .ﻣﺸﻴﺪﺍ
ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺠﻬــﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬــﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷــﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺀ
ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻋﻠــﻰ ﺗﺬﻟﻴــﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ
ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴــﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸــﺤﻨﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓــﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﻨﺖ
ﻣﺎﻟﻜــﻲ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳــﻎ ﻭﻓﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸــﺤﻨﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺍﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺫﻛﺮﻧﺎﻫــﺎ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺳــﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ
ﻟﺘﻠﺒﻴــﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻈــﺎﺭ ﻓﻲ ﻃﻮﺍﺑﻴﺮ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ .

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ

ﻭﻋﻦ ﺣﻄﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺸــﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺤﺪﻳــﺪﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﻧﺎﻗــﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﺷــﺎﺭ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺑﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴــﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﺳﺘﻠﻤﺖ ﻣﻨﺸــﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﻋﻴﺴﻰ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻻﺳــﺘﻼﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﻕ
ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻐﺎﻃﺲ ﻓﻴﻪ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﻭﺳﻴﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻒ
ﺍﻟﻌــﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸــﺄﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳــﺪﺓ ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻄــﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻴﻨــﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻨﻲ

ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ:
• ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﺤﻄﺎﺕ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ ﳲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ
• ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻨﻲ ﳴﺸﺮﻭﻉ ﻣﺪ ﺃﻧﺒﻮﺏ ﻟﻀﺦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﺓ ﺍﳳ ﺍﳴﻴﻨﺎﺀ ﺑﻄﻮﻝ  ٢٠ﺍﳳ  ٣٠ﻛﻴﻠﻮ ﻣﹰﺍ
• ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﳴﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﳲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻌﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﻭﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺩﺧﻮﻝ
ﺍﳴﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﺮﻉ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ:
• ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﺳﺎﻋﺪ ﻛﺜﹰﺍ ﳲ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﳲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ
• ﺗﻢ ﻣﻨﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﺭﻗﺎﻣ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺤﻄﺔ
• ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻔﺓ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺫﻟﻚ
• ﻧﺪﻋﻮ ﺍﳳ ﻋﺪﻡ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﳴﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﳴﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻣــﻦ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻳﻊ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻌﺎﺟﻠــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻨﻔــﺬﺍ ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺪ ﺍﻧﺒﻮﺏ
ﻟﻀﺦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  ٢٠ﺍﻟﻰ  ٣٠ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ .
ﻭﻋــﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺍﻟﺴــﻮﺩﺍﺀ ﺍﻭﺿﺢ
ﺍﻟﺪﻛﺘــﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﺍﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴــﺘﻤﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺤــﺪﺙ ﺃﻱ ﻃﺎﺭﺉ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺳــﺘﺰﻭﻝ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺍﻟﺴــﻮﺩﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ

ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻭﺭﻭﺗﻴﻨﻲ ﻭﻫﻨــﺎﻙ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺨــﺎﺭﺝ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎﺕ
ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺳﻴﻌﻮﺩ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
ﻭﻋــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻴﺮﺍﺩ ﻟﻠﻤﺸــﺘﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴــﺔ ﺍﺿــﺎﻑ ﻫﻨــﺎﻙ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴــﺎ ﻟﻼﺳــﺘﻴﺮﺍﺩ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻻﺳــﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺸــﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨــﺎﺹ ﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﻱ

ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺘﺢ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﺮﻉ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ

ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨــﺎﺹ ﻓﻬــﻲ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﺳــﻮﺍﺀ ﻣــﻦ ﻳﻘﻮﻡ
ﺑﺎﻻﺳــﺘﻴﺮﺍﺩ ﻟﺼﺎﻟــﺢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ  ،ﻛﻤــﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ
ﺍﻋﻼﻥ ﺗﺤﺬﻳﺮﻱ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺩﻭﻥ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻦ
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺃﻱ ﺷــﺤﻨﺎﺕ ﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻣﺼﺮﺡ ﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴﺒﻘﺎ .

ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻟﻲ ﺩﻗﻴﻖ

ﻭﻋــﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺩﺧﻠﺘﻪ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ

ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﺗﻤﻮﻳــﻦ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻤﺸــﺘﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻻﺳــﺘﺎﺫ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺘﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓــﺮﻉ ﺍﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻗﺎﺋــﻼ  :ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴــﺺ ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺮﺓ ﻭﺍﺧﺮﻯ ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻭﺗﻜــﺮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺳــﺎﻋﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻛﺜﻴــﺮﺍ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ
ﺗﻜــﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﻠﺴــﻴﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺤﻄﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺍﺀﺓ ﻭﻣﺤﻄﺘﻴﻦ ﻟﻠﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺧﺮﻯ ﻟﺴــﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺳﻌﺎﻑ .

ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺭﻗﺎﻣﺎ

ﻭﺍﻭﺿــﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓــﺮﻉ ﺍﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻥ
ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻻﻟــﻲ ﻳﺘــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺩﺧــﺎﻝ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﺴــﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻁ ﺑﺸــﺒﻜﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ
ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﺭﻗﻢ ﺃﻱ ﺳﻴﺎﺭﺓ
ﻗﺎﻣــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ  ،ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤــﻞ ﺍﺭﻗﺎﻣﺎ ﻓﻘﺪ
ﻣﻨﻌﻨــﺎ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬــﺎ ﺍﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻣﻨﻴــﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ
ﺗﺤﺮﻙ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﺮﻯ
ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﻦ  .ﻣﻮﺿﺤــﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺼــﺎﺭ ﻋﻠــﻰ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑــﺎﺀ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌــﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻇﻬﺮﺕ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳــﺔ ﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻــﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻛﻤﻴــﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ..
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﺗﻢ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻛﺮﻭﺕ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺋﻖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻛﻤﻴﺔ  ٢٠ﻟﺘﺮ ﻛﻞ ﻋﺸــﺮﺓ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺘﻰ
ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳــﺪ ﺍﻟﺤﻘﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﺴــﻜﺮ ﻛﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﻛﻦ ﻓﻬﺬﺍ ﺻﻌﺐ ﺟﺪﺍ  ..ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ
ﻭﻓﺘﺮ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﺧﺮﻯ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴــﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ  .ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻤﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﻛﻮﺍﺭﺙ ﻭﺣﺮﺍﺋﻖ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺴﺮﻋﺔ
ﺍﺷــﺘﻌﺎﻟﻬﺎ  .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴــﻦ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻻ
ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻭﺍﻧﻪ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻭﻻ ﺑﺄﻭﻝ .
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مسافات

«خفايا وأبعاد جريمة داعش بحق أسرى الجيش
واللجان الشعبية في محافظة أبين
إسماعيل المحاقري
ل�م تكد تميض ايام عىل س�قوط مديرتي زنجبار وجع�ار يف محافظة أبني عىل
اي�دي داع�ش والقاعدة تحت غط�اء تحالف الع�دوان حتى ترجمت ه�ذه األدوات
حقيق�ة انه�ا الحاك�م الفعيل يف جن�وب اليمن وذلك يف س�ياق املخط�ط الرامي إىل
إضع�اف ه�ذا البلد بما يضمن التحك�م بمقدراته وثرواته وبقائ�ه رهينة الوصاية
األجنبي�ة .وبأس�لوب وصل إىل ح�د التطابق مع م�ا اقدمت عليه داع�ش يف مدينة
املوصل العراقية جرى تصفية العرشات من ارسى الجيش واللجان الشعبية يف ابني
يف جريمة بش�عة يندى لها الجبني حرصت هذه الجماعات عىل توثيقها وتسجيلها
مس�تعينة بأحدث التقني�ات الخاصة بالتصوير واملونتاج التي تزيد تلك االس�اليب
وحش�ية ودموية .وما بني الذبح بالسكاكني والقتل باستخدام صواريخ الكاتيوشا
والقالئ�د املتفجرة والقوارب املفخخة تم إعدام األرسى يف أبني عىل مرأى ومس�مع
م�ن العالم واملجتمع ال�دويل املنافق الذي ال يغض الطرف ع�ن مثل هذه الجرائم يف
اليمن وحس�ب بل يش�كل غطاء لجرائم النظام السعودي بحق الشعب اليمني منذ
اكثر من ثمانية اش�هر متجاوزا كل الحدود ومتجاهال األعراف اإلنسانية والقوانني
الوضعية والترشيعات الس�ماوية .وبتنوع اساليب القتل وتصاعد حدة جرائم هذه
العن�ارص اإلرهابي�ة يف املحافظات الجنوبية ما يؤكد على ثمة مخطط ال يهدف إىل
نرش حالة الرعب وترس�يخ صورة مخيفة عن داعش لفرض سطوتها عىل االماكن
التي تس�يطر عليها لتمرير املش�اريع االس�تعمارية التدمريية يف اليمن وحسب بل

يعزز حقيقة ان النظام الس�عودي هو املربمج األول واملحرك األسايس لهذه األدوات
التي أوعز إليها الرتكاب هذه الجريمة وعرض مش�اهدها يف هذا التوقيت بالتحديد
م�ن اج�ل رصف األنظار عن انتكاس�اته املتس�ارعة فيم�ا وراء الح�دود بالتزامن
مع تدشين الجيش واللجان الش�عبية للمرحلة األوىل من الخيارات االسترايتجية
وأس�تكمال اس�قاط الخط الدفاعي األول للجيش الس�عودي يف ح�دوده الجنوبية.
وبهذا تتجلى الحقائق وتبدو الصورة كما هي دون اي تزييف فالنظام الس�عودي
ومرتزقته يف الداخل يتحملون مسؤولية إعدام األرسى يف ابني كما يتحملون تمكني
ه�ذه االدوات من املحافظات الجنوبية وهو ما حذرت منه القوى الثورية منذ وقت
مبكر .وهنا لوال تواطؤ بعض فصائل الحراك الجنوبي وانس�ياقها يف مرشوع قوى
االحتالل وافش�الها فيم�ا بعد صفقة تب�ادل األرسى بينها وبين الجيش واللجان
الش�عبية بتوجيهات مبارشة م�ن الدمية هادي يف الوقت ال�ذي تواترت فيه األنباء
ع�ن نية النظام الس�عودي يف نقل ارسى من الجنوب إىل داخ�ل أراضيه لوال ذلك ملا
وصل الحال إىل ما هو عليه اليوم وملا تمكنت داعش من األرسى الذين لم ينقلوا إىل
الرياض عىل ما يبدو بل سلموا إىل ادواتها ليجري التعامل معهم بتلك الصورة املؤملة
واملروعة يف مؤرش واضح أيضا عىل رغبة السعودية ومن خلفها واشنطن يف ازدياد
حالة االنفالت األمني يف الجنوب لتهيئة التدخل الدويل املبارش يف اليمن تحت عناوين
محاربة ما يس�مونه األرهاب ال س�يما يف ظل التصعيد الدويل تجاه داعش وتسابق
بعض الدول الغربية ملشاركة روسيا يف محاربتها يف سوريا ليس ليشء سوى حجز
مكان لها يبقي عىل مصالحها ويضمن بقاء نفوذها يف املنطقة.

لماذا ال يدافع الجندي السعودي عن مواقعه؟!
أحالم عبدالكافي
ً
إجابة لهذا الس�ؤال من العسريي ،املتحدث باسم
أري ُد
الع�دوان عىل اليمن ،املتحدث باس�م تل�ك القوة العظمى
وتل�ك الطائ�رات واألس�لحة املتط�ورة والقناب�ل الذكية
املتحدث باس�م آل س�عود وأمري�كا وإرسائيل ،املتحدثباس�م القتلة واملجرمني وباس�م كل عميل وخائن لألمة
اإلسلامية ولإلنس�انية ،مَ �ن يتح�دث عن تل�ك األهداف
االستراتيجية التي تم تحقيقها بقصفهم املتواصل عىل
اليم�ن ،تل�ك الصواري�خ والقناب�ل املهولة الت�ي أصابت
َ
أهدافه�ا بدق�ة ،كم�ا يزعم�ون وناثرت أشلاء األطفال
والنس�اء واألبرياء ،ودمرت البيوت والحارات واملس�اجد
واملدارس ،املتحدث باسم تلك املصالح التي يجب تحقيقها
يف ب�اب املندب وم�أرب والجوف وع�دن وحرضموت من
قبل الطامعني ..املتحدث باسم داعش والقاعدة واملخاليف
واملقاومة بذبحهم وجرائمهم الت�ي يرتكبونها يف اليمن،
املتحدث باس�م املحتل اإلماراتي والسوداني والكولومبي
ألرض وطننا الحبيب.
سؤايل إليك يا أحمد (عسريي) كم نسبة األهداف التي
حققتموه�ا م�ن جمل�ة أهدافكم املعلن�ة يف حربكم ضد
اليمن؟؟
ً
محافظة يمنية ش�مالية من تل�ك التي تخوضون
كم
معارككم ضدها تم إسقاطها تحت أيديكم وتم السيطرة

عليه�ا من قب�ل قواتكم الكربى وجحافلك�م ومرتزقتكم
وأموالكم؟؟
َ
تحدثت يا عسيري بأن حربكم عىل اليمن لن تزيد عن
ش�هر كحد أقىص وسيتم تحقيق أهداف عاصفتكم ،فها
هو الش�هر التاس�ع قد مر وأنتم ما زلتم تغرقون يف هذه
الحرب يوما ً بعد آخر؟
َ
رصح�ت تك�رارا ً وم�رارا ً ع�ن تدمير كامل وش�امل
ملنظومة الصواريخ اليمنية ..وها نحن نش�اهد صواريخ
س�كود والزلزال والنجم الثاقب م�ا زالت تنطلق وتصيب
أهدافها.
تحدث�ت م�رارا ً ع�ن اس�تهدافكم ملليش�يات صال�ح
والحوثي ..ماذا عن الجس�ور والطرق والتأريخ واملدارس
واملساجد ومؤسس�ات الدولة التي تستهدفها طائراتكم
ليل نهار؟؟
تحدث�ت أيض�ا ً ع�ن أنك�م ال تس�تهدفون القاع�دة
وداعش ..نعم ألنك تستهدف املواطن اليمني!.
تحدثت ع�ن انتصاراتكم يف تعز وع�دن ومأرب ..ماذا
عن نجران وجيزان والربوعة والنهوقة؟؟
ملاذا تس�قط مواقعكم العس�كرية وتدك معسكراتكم
ويُقتل جنودكم؟ ،ملاذا سقطت مناطقكم يف أيدي القوات
اليمني�ة أم�ام ف�رار جندكم املخ�زي؟ ..أين ه�ي قوتكم
وأس�لحتكم التي تتباهون بها أمام العالم؟ ،ملاذا ال يدافع
الجندي السعودي عن أراضيه يا مملكة الرش؟.

مل�اذا رصح�ت مؤخ�را ً ب�أن املقات�ل اليمن�ي يمتل�ك
امكانيات كبرية؟!.
هل أجيبك أنا؟ ..نعم املقات�ل اليمني يمتلك إمكانيات
خارقة أش�به ما تكون بالس�حر ،ويمتلك قدرات عجيبة
أش�به ما تك�ون باملعج�زة ،ويحقق انتصارات أش�به ما
تكون باألس�طورة ..نعم لم تس�توعبوا بعد كل ذَلك ،أنتم
مصاب�ون بالذهول ،بل بالخيب�ة والهزيمة ،بل بصاعقة
نزلت عىل رؤوس�كمَ ،هذا الذي (ماعملتوا حس�ابه) ولم
تتوقع�وا حدوث�ه يف مخيلتك�م والذي س�حق مؤامرتكم
وكرس خط سري مخططكم يف املنطقة.
إنه�ا ال تعم�ى األبص�ار ب�ل تعم�ى القل�وب الت�ي يف
الص�دور ..إنه الله ،وإنها املظلومي�ة ،وإنه الوعد اإللهي،
وإنه�ا الدم�اء الربيئة الت�ي ُ
س�فكت ،وإنه�ا مظلومية
وط�ن ،و َله�ي العز ُة والكرام�ة التي تج�ري يف دم اليمني
الح�ر األبي ..وإنه العش�ق للش�هادة والتس�ابق بالدماء
لنرصة الوطن الحبيب ،ال تتعبوا أنفسكم أيها العابثون..
ياعسيري ال تفك�ر كثيراً ،فالعبي�د ال يمكنه�م أن
تس�توعبوا نرص األحرار ،فال أنت وال أمثالك وال أس�يادك
َ
حقيق�ة الحقيق�ة ،وَلن تدركوا تل�ك املفارقات
تدرك�ون
العجيب�ة وتلك التأيي�دات اإللهية لعب�اده املخلصني ،نعم
ستس�تمرون يف غيك�م حت�ى تروا ب�أم أعينك�م تهاوي
قصوركم وزوا َل ملككم.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون.

الفرق بين الحقيقة وأفالم األكشن
جميل المقرمي
بعي�دا ً عن السرد التأريخ�ي والقص�ص األس�طورية الت�ي يرويها لنا
ِ
اعتادت العجائ� ُز أن ترويَها للصبيان قبل النوم للزير وعنرت وأبو
كحكاي�ات
زي�د الهلايل وغريهم ِممَّ �ن وُصوفوا ُ
بصن�ع املالحم البطولي�ة ،وكيف أنهم
َ
موازي�ن القوى لصالحهم م�ا أن يرتقوا عىل صه�وات جيادهم إىل
يقلب�ون
غريها من األحداث التي كانت تعترب رضبا ً من الخيال واألعجيب.
بعي�دا ً عن ذلك كله ،هناك يف كوكب طاملا حجبته الجغرافيا الوعرة بعيدا ً
ً
إضافة إىل محاولة طمرها بسياسات االستعمار جيالً بعد
عن دائرة الضوء،
جيل.
ٌ
أحداث تفوق اإلعجاز واملح�ال يف تعقيدها وانفرادها،
هن�ا يف الـيَـمَ ـ�ن
تدور رحاها عىل امتداد ترابه الطاهر.
ملو ُك الجان والشياطني من بني البرش وأعوانهم اجتمعوا عىل هذه البلد
الطيب بعد أن كبرّ أكربُهم بإذنه يف جهاده الشيطاني واستجلب ما استطاع
أن يجلبه من أرش الخلق وأفتك األس�لحة وأدهى الوسائل والخطط ،محاوال ً
أن يطمر ُك ّل تأريخها الجميل بقبحه وبشاعة جرائمه.
إلاّ أن إحاط�ة الل�ه وعنايته بأرضه الطيبة حال دون ما دبّروه ،فقد بعث من أبنائها جيالً
خلق من معاناتها وآالمها ،جيل ُ
ليس كأي جيل س�ابق ،جيل ُ
خلق من نري االس�تبداد والقهر،
جي ٌل درس خصيصا ً يف مدرسة النبي محمد وترشَّب تعاليمه العتيقة.
جي� ٌل ه�بَّ كمارد ضخم نام منذ ما يزيد عن نصف قرن وصحى عىل واقع رصخة أطلقها
ي�وم الحادي والعرشين املجيد ،رصخة ت�رددت يف جوفه لعقود ،مفاده�ا انتهاء العبودية إىل
األبد عدا عبودية الله القهار.
عندها خرج الش�عب معلنا ً بدء حقب�ة جديدة ،هي حقبة الق�وة والكرامة والعزة ،حقبة

ال يع�رف فيها املواط�ن ذل العيش وال جربوت الطغيان ،وما أن أطلق الش�عب رصخته مُلئت
البحار بالسفن الحربية ُ
وسدت عني الشمس بأرساب القتل والدمار وحُ وّط ترابه بأرش الخلق
على أدي�م األرض ،قصف عني�ف لكل ما يتح�رك عىل األرض ،ونس�ف لكل
مقوماتها وتدمريٌ لكل وسائل الحياة عىل هذا الكوكب املسمى بالـيَـمَ ـن.
استمر الجنو ُن الشيطاني ما يزيد عن الثمانية أشهر لم يستثنوا طريقة
قديم�ة وال وس�يلة حديثة إلاّ واس�تخدمها لم يا ُل جُ ه�دا ً إال وبذله ،محاوال ً
إخراسه وإىل األبد!!
انقشعت سحابة البارود واألشالء والدماء وإذا باملارد ما زال صامداً ،بل
وزادت صلبت�ه ،ما زال واقفا ً وخنجر العمالة واالرتزاق قد ُكرس عىل هامته
وما تبقى منه كان تحت أقدامه الحافية وَس�بابته مش�دودة إىل الزناد وأم
عينيه تقدحان موتا ً للعداء.
اس�تدار املارد نحو الخصم وما هي إلاّ فرتة وجيزة حتى أطاح برتسانة
كانت كفيلة بإحراق ُك ّل ما يصادفها.
ِ
يمتط ماردنا صهوة ج�واده كالزير أو عنرت ،ولكن�ه هرول بأقدامه
ل�م
الحافية نحو املوت ،فانكرس وتالىش ،لم يكن مدججا ً بالسلاح ،ولم يكن يف
يديه س�وى بندقية ترجع إىل زمان نومه يف الستينيات ،وبقايا فتات يقتات
علي�ه ،ولكن اإليمان ال�ذي قد أفرغه الله علي�ه كان كافيا ً ملحو الش�يطان واجتثاثه من عىل
األرض.
ماردن�ا هو ما س�مّ يناه مج�ازا ً بالجيش واللجان الش�عبية ،ماردنا الي�وم يخوض أعظم
املالحم جنوبا ً وش�ماال ً وما وراء الحدود ،ماردنا اليوم يتأهب بقوة الله وعزته لطرد ما تبقى
من مخلفات قرن الش�يطان الذي نس�فه بصم�وده وإيمانه العظيم ،ومن وراءه الش�يطان
األكرب أمريكا.
نعم هو الجيش واللجان األسطورية.

هاشم شرف الدين

البطوالت ستستمر..
والصورة أيض ًا
ل�ن ينسى اليمني�ون ص�ور َة ذل�ك املجاه�د «ح�ايف
لريمي مقذوف�ا ً بيده
القدمين» الذي تس�لق الصخ�وَر
َ
صوبَ غرفة قيادة أحد املواقع العس�كرية الس�عودية،
بينما يحمل سالحه الكالشنكوف عىل ظهره..
ه�ي واح�د ٌة من ص�ور امتأل به�ا األس�بوع املايض
س�تخلد يف ذاك�رة اليمنيين ،خاص�ة .تلك الت�ي وثّقت
لبط�والت أف�راد الجي�ش واللج�ان الش�عبية خلال
اقتحامه�م للمواق�ع العس�كرية الس�عودية يف نجران
وعسير وجي�زان ،والتي تعدت ش�هرتها اليم�ن وأخذ
يتداوله�ا الجميع بمن فيهم املنتمون لدول العدوان عىل
اليمن ،فصارت من بني أكثر الصور انتشارا ً خالل األيام
األخرية..
بح�ث النظ�ام الس�عودي  -يف املقابل  -ع�ن صورة
تسطر له انتصارا ً يف اليمن ،وتنيس العالم صو َر هزائمه
القاس�ية ،وحني لم يجد لجأ إىل داعش املشتهرة مؤخرا ً
باحرتاف تصوير اإلعدامات الجماعية يف سورية وليبيا،
وبالفعل ظهرت مجموعة من الصور التي هزت وجدان
املجتم�ع اليمني يتع�رض فيها أربعة وعشرون يمنيا ً
لعملي�ات إع�دام بأس�اليب متع�ددة بني ذب�ح للرقاب
وتفجير بالقناب�ل يف محافظتي عدن وأبين ،ولم يفت
داعش إلباس�هم الزي الربتقايل عىل غرار الطيار األردني
ال�ذي أحرقته حياً ،واملرصيني الواح�د والعرشين الذين
ذبحتهم يف ليبيا..
نع�م ،احتلت ه�ذه الصور الوحش�ية  -لس�اعات -
صدارة املشهد مع تراجع لصور البطوالت اليمنية ،لكن
األخرية رسعان ما عادت لتأخذ موقعها بعدد ال محدود
من مشاهد السيطرة عىل املواقع العسكرية السعودية،
مؤذن�ة ب�أن ال حدث س�يمكنه تغيير اله�دف الرئيس
يف الفترة الحالية ،وه�و التنكيل بالع�دوان يف مواقعه،
بمعنى أن الجيش واللجان الش�عبية س�يمضيان قدما ً
يف إس�قاط املواقع العس�كرية الس�عودية وبعض املدن
واملحافظات حولها..
ُ
حيل�ة النظام الس�عودي وداعش هذه
وبينما كانت
تتبخر رسيعاً ،كانت صور البطوالت اليمنية تتدفق عرب
وس�ائل اإلعالم العربية والدولية املحرتمة ،فلجأ النظا ُم
الس�عودي لحج�ب الصور ع�ن املش�اهدين عرب حجب
القناة التي لها رشَف ري�ادة التخصص بمقاومة العدو
اإلرسائيلي تلفزيوني�اً ،إذ ق�ررت إدارة رشك�ة األقمار
االصطناعية «عربس�ات» تنزيل قن�اة املنار منها ،تحت
مربر حديث ألحد ضيوف القناة قبل س�بعة أش�هر عن
قيادة العدوان السعودي ،يف عملية عدوان عىل الحقيقة
وعلى الجمهور العربي والعامل�ي الباحث عنها ،وضمن
سلس�لة من عملي�ات مشتركة الهدف طالت مس�بقا ً
قنوات املسيرة وامليادين واليم�ن اليوم ،وقنوات اإلعالم
الحكومية اليمنية..
عىل جانب آخر وبينما كانت الزميلة «جميلة جميل»
مذيع�ة قناة «عدن» قد وصل�ت صنعاء قادمة من عدن
ً
محملة بك�م هائل من الص�ور تري�د أن تحكيَها ألبناء
وطنها عن س�يطرة القاعدة عىل املحافظات الجنوبية،
والوضع املأس�اوي الذي تش�هدُه جراء الغزو األجنبي،
ً
تاركة
غيبها املوت املفاجئ والغامض ليحول دون ذلك،
لنا ما كتبته يف صفحتها عىل موقع التواصل االجتماعي
«الفي�س ب�وك» من تع ُّرضه�ا ملظلومية كبيرة يف عدن
لسيل من الش�تائم والتهديدات بالقتل من قبل
وتلقيها
ٍ
عنارص تنظيم القاعدة بحسب ما كتبته هي.

ومضة:

الصو ُر التي تزعج املعتدين ستس�تمر؛ ألن البطوالت
اليمني�ة  -بفضل الله تعاىل  -ال تتوقف ،فقط س�يكون
علينا أن نجهّ َز ألبومات الذاكرة الس�تيعاب ما س�يجود
به أبطالنا علينا من مكرمات االنتصار.
واإلعالم الوطني سيستمر ،وقناة املنار ستكون حيث
يج�ب أن تكون ،وليحفظ املعتدون أش�كال كراس�يهم
َ
صورها عىل الشاشات..
جيدا ً قبل أن يروا
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ض ُه ْم ِإلَ���ى بَ ْع ٍض َقالُوا أَت َُح ِّدثُونَ ُه��� ْم ِب َما َفتَ َح اللَّ ُه
{ َو ِإ َذا لَقُ���وا ا َّلذِ ي��� َن آ َمنُوا َقالُ���وا آ َمنَّا َو ِإ َذا خَ ال بَ ْع ُ
اجو ُك ْم بِهِ عِ نْ َد َر ِّب ُك ْم أَ َفال تَ ْعقِ لُونَ} (البقرة{ )76:أَ َوال يَ ْعل َ ُمو َن أَنَّ اللَّ َه يَ ْعل َ ُم َما يُ ِس ُّرو َن َو َما
َعلَيْ ُك ْم ِليُ َح ُّ
يُ ْع ِلنُونَ} (البقرة )77:بعد ما أكد بقوله أنها قضية مس���تبعدة ،على أقل تقدير ليس���ت قضية تطمع
فيها ،واملس���ألة تكون أن تؤدي شيئاً كمسئولية ،هذا ش���يء تؤديه كمسئولية ،أن تبني ،أن تدعو .لكن
قد تأتي قضية أخرى ،هي :قضية الطمع في الطرف اآلخر أنه قد يس���تجيب ،وقد يؤمن لك ،وقد
يتقبل منك.
املوض���وع األول ض���روري عمله :الدعوة ،التبيني ألي طرف مهما كان وإن لم يكن فيه طمع ،وهذا
أس���لوب قرآن���ي .أليس هو هناك يقول له���م :أن يؤمنوا ،يدعوهم إلى أن يؤمن���وا؟ موضوع أن تطمع
أحياناً يكون الطمع في طرف معني بأنه سيس���تجيب ما زال يعتبر ش���يئاً يشكل أم ً
ال وتتفاعل أكثر.

 ....غزوة الكون .....
الشاعر /معاذ الجنيد
( ب�����������د ٌر ) تُ���������������دا ُر اآلن  ..ال ( أ ُ ُح��������������� ُد )
ج��������ي� ٌ
�������ش ه������������� َو ال�������ت�������ع�������زي������� ُز  ،وامل������������������� َد ُد
ُج���������ن��������� ٌد يَ���������������������رو َن  ،وال يُ���������������������رو َن ع���ل���ى
أق��������دام��������ه��������م أط��������غ��������ى ال�����������عِ �����������دا س������ج������دوا
احل������������������ق  ،واإلمي�������������������������������ان ُم�������ح�������ت�������ش������� ٌد
وال���������ظ���������ل��������� ُم  ،وال�������ط�������غ�������ي�������ان ُم�����ح�����ت�����ش����� ُد
��������������������وات ن�������ص�������ف ال��������ع��������ال��������م اج�����ت�����م�����ع�����ت
ق�
ُ
ال��������ي��������م��������ن��������ي ُم����������ن����������ف����������رِ ُد
وامل��������������������������������ار ُد
ُّ
ف�������ل�������ه�������م ب������ت������ص������ن������ي������ع ال������������س������ل�����اح يَ������������ ٌد
ول�����������ن�����������ا ب�������ص�������ن�������ع امل�����������ع�����������ج�����������زات يَ������������� ُد
ك������������ل اجل������������ب������������ال ال������������راس������������خ������������ات ه����ن����ا
ل��������ث��������ب��������ات ه����������������ذا ال��������ش��������ع��������ب ت�����س�����ت�����ن����� ُد
����������������دى ال������������ك������������و َن ُم��������ن��������ف��������رداً
��������ب حت�
ّ
ش���������ع� ٌ
وي�������������ل�������������و ُح م�����������ن أس���������م���������ائ���������ه ال�������ص������� َم������� ُد
���������ات م� َ
����ض�����ت
ب�������ي�������دي�������هِ أق���������������وى ال����������ب����������ارج�
ُ
خ���������ل���������ف ا ُ
جل���������������ف���������������اء ك���������أن���������ه���������ا زبَ����������������� ُد
ي����������������ا ل���������ع���������ن���������ة امل��������������ت��������������ورط�������ي������ن ب������ن������ا
غ������ي������ر امل���������ذل���������ة م���������ا ال��������������ذي ح���������ص���������دوا !؟
ن��������ي��������ران��������ن��������ا ت����������ش����������وي ال��������������غ��������������زاة ه����ن����ا
وم����������ل� ُّ
���������ف ( إس���������رائ���������ي���������ل ) ي��������� ّت���������قِ ��������� ُد !
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�
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���������ا
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���������ج
�
ب
�������������رات
ال��������������ط��������������ائ�
ُ
ِّ
َ
ل��������������م ي��������ل��������ت��������فِ ��������ت جل��������ن��������ون��������ه��������ا أح�������������� ُد
������ص������� َرت
ط�������ال�������ت ف���������ص���������و ُل احل��������������رب أو ق� ُ
ن��������ح�������� ُن امل����������������دى امل���������ف���������ت���������و ُح  ،واألب���������������� ُد
����������ي ال�������ص�������م�������ود  ،ب������هِ
( مي����������� ٌن ) خُ �����������راف�
ُّ
مت������ض������ي ال���������ع���������واص� ُ
��������������ي ت������رت������عِ ������ ُد
��������ف وه�
َ
ص������������ا َح ال����������غ����������زاةُ  ..س�����ي�����دخ�����ل�����ون غ������������داً !
��������ر ل��������ي��������س ف��������ي��������ه غ�������� ُد
دخ�����������ل�����������وا ب��������� ُع���������م� ٍ
إن اخل��������ل��������ي��������ج��������ي����ي���ن إن وق���������ف���������وا
َّ
ل�����ل�����ح�����رب  ..ف������اع������ل������ ْم أ ّن��������ه��������م ق��������ع��������دوا !!
ُ
ق��������ح��������ط ال��������ش��������ه��������ور ال�������ت�������س�������ع أ َّرق���������� ُه����������م
أل����������ل����������ه ك�����������م م�����������ن ب��������أس��������ن��������ا ُج�����������لِ�����������دوا
م���������ن أي��������������� َن ق���������د ي��������أت��������ي ال������ع������م������ي������ ُل ل���ه���م
ب������ال������ن������ص������ر  ،وه��������������� َو إل��������ي��������ه ي������ف������ت������ق������ ُد ؟
ص�����ع�����ق�����وا
ج�����م�����ع�����وا ال���������وج���������ود  ،وف���������ج���������أ ًة ُ
ن��������ح�������� ُن ال�����������وج�����������ود  ،وج������م������ع������ه������م ب������������� َد ُد
ُس���������نَ��������� ُن ال�����ط�����ب�����ي�����ع�����ة أن من�����������وت  ..وف������ي
ُس�������������نَ�������������نِ اإلل������������������ه ف��������ن��������ح�������� ُن ن�����ح�����ت�����ش����� ُد
ب���������احل���������رب ص�������رن�������ا ِض�����ع�����ف�����ن�����ا  ،وغ������������ َدت
ق�����������واتُ�����������ن�����������ا أض������������ع������������اف م������������ا ع��������ه��������دوا
ب��������ح��������ص��������اره��������م آف�����������ا ُق�����������ن�����������ا ا ّت�������س�������ع�������ت
ورج�����������ال�����������ن�����������ا م������������ن م��������وت��������ه��������م ول����������������دوا
��������ب ) م��������ن ع�����زم�����ن�����ا ان����ط����ل����ق����ت
ف����������ـ( ث���������واق� ٌ
و ( زالزالً ) مي��������ن��������ي�������� ًة ش��������ه��������دوا
ن���������دن���������و م�����������ن ال��������ب��������ي��������ت احل����������������������رام ب����ه����ا
ون����������������ظ����������������ا ُم آل س������������ع������������ود ي������ب������ت������ع������ ُد
م����������ا ق�������������ال ع��������ن�������� ُه ال��������ل��������ه ( ي��������وم��������ئ� ٍ
�������ذ )
ه����������������� َو ي���������وم���������ن���������ا ه�����������������ذا وم�����������������ا جنِ ������������� ُد
��������������������ر ف�������������ي س���������ي���������ادت���������هِ
���������ب ُح�
ال����������ش����������ع�
ُ
ٌّ
واحل���������������اك��������������� ُم اجل�����������ل����������ا ُد ُم��������ض� َ
�������ط�������� َه�������� ُد
�������ط ال��������ش��������ي��������ط��������ا ُن ُم������رت������ب������ك������اً
ي�������ت�������خ������� ّب ُ
و ( ج����ن����ي����ف ) ت����ع����م����ى ك�����ي�����ف ت�����ن�����ع�����قِ ����� ُد ؟
���������ف ال����������ش���������� ُّر ُم������ن������ه������زم������اً
ُ
ي��������ن��������ه��������ا ُر ِح����������ل�
وي��������������رى ال������ي������م������ان������ي������ون م���������ا ُو ِع����������������������دوا ..

( ددعلالاا

هؤالء ،بنوا إسرائيل ليس هنا مطمع فيهم أنهم سيؤمنون لكن ال بد أن تدعوا وأن تبينوا لهم.
أحيان���اً إذا كان يوج���د طمع ينعكس في مواقف اإلنس���ان ،في تصرفاته أش���ياء يتجنبها أي :هو
مع���روف أن تك���ون طامعاً ف���ي جهة يكون ما يزال معك فيها أمل س���تقول( :يا أخي ما هو وقت ليس
بالطريقة هذه ما زال هناك أمل عسى أنهم) هذه في األخير تنعكس في ماذا؟ في رؤية معينة حول
تصرفاتك أنت في مواجهتهم .إذا كنت أنت فاهماً هؤالء ليس هناك طمع أن يؤمنوا ،ال يوجد طمع
فيه���م أن يؤمن���وا ،لك���ن أُدع وبني بالطريقة العادي���ة والطبيعية ،ولكن ال يوجد مطمع بالنس���بة لبني
إس���رائيل .حت���ى عندما يأتون يبحثون عن موضوع س�ل�ام من بني إس���رائيل ،عندم���ا يكون عندهم
أنهم يحصلون على س�ل�ام من عندهم في الصراع مع إس���رائيل ومع أمريكا ،لديهم طمع عسى أنهم
سيقبلون ،عسى أنهم سيلتزمون باتفاقية معينة بيننا وبينهم ،عسى أن  ...ال ،هذه تقطع األمل.

تعليم المرأة واهتمام الغرب بها؟!
بقلم  /بشرى عبدالرحمن
عندم�ا نالح�ظ االهتم�ام الش�ديد م�ن
قبل الغ�رب  -يهود ونص�ارى  -بتعليم املرأة
املس�لمة ،واالهتم�ام بمح�و أميته�ا ،وقيام
منظم�ات تتبع األم�م املتحدة بفت�ح معاهد
ومراك�ز تدري�ب يف الرشق األوس�ط من أجل
ذاك ،وتب�ذل الغ�ايل والنفي�س م�ن األم�وال
لتحقيق هذه الغاية!!
عندم�ا نالحظ ه�ذا األمر ،ونق�رأ يف نفس
الوق�ت قول�ه تعاىل ع�ن اليه�ود والنصارى :
(ها أنت�م أوالء تحبونه�م وال يحبونكم ) [آل
عمران ]19 ،نتصور أن هناك تعارض ش�ديد
ما بين الق�رآن والواقع ،وقد ي�ؤدي أيضا إىل
اختالط األمر عند الكثريين..
فه�و ي�رى االهتمام الش�ديد م�ن اليهود
والنص�ارى بتعلي�م امل�رأة ،مما ي�دل عىل أن
ه�ؤالء يحبونن�ا ،ث�م يق�رأ آية رصيح�ة بأن
ه�ؤالء ال يحبوننا ،وال يحبوا لن�ا أي نوع من
أنواع الخري!!
والحل لهذه االشكالية قد وضحه لنا السيد
الحسني بن بدر الدين الحوثي سالم الله عليه
عندم�ا ق�ال يف ملزم�ة [من نح�ن ومن هم]
بالحرف الواح�د« :لوال أن اليهود واثقون بأن
التعلي�م الذي تتقبل�ه املرأة من هن�ا وهناك،
من داخل املناهج ،ومن وس�ائل اإلعالم ،ومن
الثقاف�ة العام�ة ،م�ن هن�ا وهناك ،ل�وال أنه
بالشكل الذي يجعل املرأة كما يريدون هم ،ملا
انطلق�وا ،وملا بذلوا أمواله�م ،وملا ألحوا علينا
أن نعلمها» انتهى كالم السيد..
وم�ن خالل حديثه يتضح لن�ا أن تفانيهم
يف الح�ث على تعليم امل�رأة يف البلاد العربية
خصوصا ما هو إال من أجل خدمة مرشوعهم
الكبير االس�تعماري له�ذه األم�ة ،حيث وأن
التعليم الذي س�تتلقاه املرأة العربية املس�لمة

إما من قنوات التلفزيون ،التي يسيطر عليها
وعىل سياس�اتها اليه�ود والنص�ارى ،والتي
كله�ا غزو فك�ري مدمر ،أو ما س�تتلقاه من
املجالت والصحف والت�ي تخضع  95%منها
لسياس�ات الغرب ،أو حتى املناهج الدراسية
يف املدارس والجامعات والتي أصيغت وعممت
عىل كافة أقطار الدول العربية بالش�كل الذي
يخ�دم مش�اريعهم االس�تعمارية يف املجمل،
ولن تُخ ّرج لنا نساءا قادرات عىل تربية وبناء
جيل قوي والواقع خري شاهد.
ولهذا عندما ننظ�ر إىل الواقع العربي نجد
أن نس�بة كبيرة جدا م�ن النس�اء املتعلمات
يف أمتن�ا العربي�ة ،وبع�د أن أصبح�ت تعرف
القراءة والكتابة ،تأث�رت تأثرا كبريا بالغرب،
تأثرت باألشياء الس�يئة فيه ،والتي تتعارض
مع مب�ادئ دينها ،فقد تعلم�ت ثقافة زائفة
مغلوط�ة ،وأصبح جُ � ّل اهتمامها يف تربجها،
مظهرها ،برستيجها ،واعتقدت املرأة يف البالد
العربي�ة أنها س�تكون امرأة منافس�ة للمرأة
الغربية إذا كان مظهرها مثلها!! أنها ستكون
امرأة متط�ورة إن حصلت على الحرية التي
تحظ�ى بها املرأة الغربية حت�ى ولو كان ذلك
مناقضا لدينها!!
وبهذه الثقافة واالعتقاد تكون قد حققت
للغ�رب [اليهود والنصارى] م�ا يصبون إليه،
وبهذا التعلي�م تصبح املرأة العربية املس�لمة
كما قال السيد حسين بن بدر الدين الحوثي
سلام ربي عليه « :يريدون للمرأة أن تصبح
وس�يلة إلفس�اد الرج�ل ،إضاف�ة إىل كونه�ا
وس�يلة إلفس�اد أبنائه�ا ،ام�رأة تظهر وهي
تله�ث وراء أن تقل�د كل مظه�ر مهم�ا كان
منحطا»..
وفعلا ..حدث الكثري مما س�بق يف نس�اء
أمتن�ا العربي�ة ،حتى وصل األم�ر بالغرب إىل
حث املرأة خصوص�ا ،والرجل عموما إىل الحد
م�ن اإلنج�اب ،الحد م�ن النس�ل!! فأصبحت

دروس من معارك
الرسول ألبطال الجيش
واللجان الشعبية
 بعض الشدائد في المعارك تحصل منعند أنفسكم
يف [س�ورة آل عم�ران] بع�د أحداث [أح�د] حصل يف
غزوة أحد ش�دائد ،وحصل فيها ما جع�ل البعض يرتبك،
م�ا جعل البعض ينظر أنه مل�اذا أصابنا هذا اليشء {أ َ َو َلمَّ ا
صابَتْ ُك ْم م ِ
ُصيب ٌَة َق� ْد أ َ َ
أَ َ
صبْتُ ْم ِمث ْ َليْهَ ا ُق ْلتُ ْم أَنَّى َهذَا ُق ْل ُه َو
ِم ْن عِ ن ْ ِد أَن ْ ُف ِس ُكمْ} (آل عمران :من اآلية  )165وهم قدهم
يري�دون يتجه�وا إىل الله! املحق منه ،هو الس�بب ،يمكن
سي ،يمكن !..يعني يف واقع الحال أنت قد تكون تتعامل
نَ ْ
م�ع الله عىل ه�ذا النحو ،ربما نيس ،ربم�ا لم يف ،ربما..
وإن لم تنطق أنت بهذه ،سوء الظن.

 القيادة عامل رئيسي من أسباب النصرموضوع القيادة تكون قضية هامة ،قضية رئيس�ية
يف موض�وع القت�ال يف س�بيل الله أنها قضي�ة هامة ويف
ي�وم بدر حق�ق انتصارا ً كبيراً ،وكرست ش�وكة الكفر،
وقريش خرجوا كما قال الله عنهم{ :بَ َ
اس}
طرا ً و َِرئَا َء النَّ ِ
(األنفال :من اآلية  .)47يعن�ي :غري مكرتثني بتلك القلة،
وغير مكرتثني برس�ول الله وم�ن معه ،وعنده�م قوة،
وعندهم ش�جاعة حصل مثلما حص�ل َ
{فهَ َزم ُ
ُوه ْم ِب ِإذْ ِن
ال َّلهِ } (البقرة :من اآلي�ة  .)251القرآن الكريم هدى حتى
َ
تكون هي القي�ادة لألمة كيف
إىل القي�ادة الت�ي يجب أن
يج�ب أن تكون ،وم�ن أين تك�ون ،فعندم�ا تتوفر لألمة
هذه املقومات وإن كان ش�عبا ً واحداً ،أو جزء من شعب،
سيولونهم األدبار ،وسينهزمون من أمام وجوههم.

الكثري من النساء ال تنجب إال طفل أو طفلني
خوفا عىل رشاقة جسمها ،أو حتى ال يعيقها
ع�ن طموحاتها ومش�اريعها خ�ارج املنزل،
وأصبح�ت األم تلج�أ إىل الرضاع�ة الصناعية
خوفا على جمال صدره�ا ،وأصبح�ت املرأة
العربي�ة املتحضرة! تعه�د إىل املربي�ة يف كل
شؤون أطفالها!!
ويف هذا الس�ياق يقول الس�يد الحسني بن
ب�در الدين الحوثي سلام ربي عليه أن الغرب
أراد للم�رأة العربي�ة املس�لمة أن[ :تتعلم كي
تصب�ح يف األخري ام�رأة بعيدة ع�ن أن تنجب
عربيا مسلما ،بعيدة عن تنجب وتربي أبطاال
مسلمني ،بل سرتبي جنودا صهاينة ،وتنجب
وترب�ي مجتمع�ا وأجياال يتحول�ون إىل خدام
لهم].
وعندما نتأمل الواقع سنجد أن الكثري مما
قاله السيد الحسني سالم الله عليه قد تحقق
فعلاً ،ف�األم عندم�ا تك�ون قدوته�ا املمثلة
الفالنية ،عربي�ة كانت أو غربية ،واألم عندما
تشاهد املسلسلات واألفالم املدبلجة الهدامة
وإىل جانبه�ا أطفاله�ا ذك�ورا وإناث�ا ،بالله
عليكم كيف سيكون النشء؟
وبه�ذه الثقاف�ات املغلوط�ة والكيدية من
الدول االس�تعمارية لليهود والنصارى تتهدم
الش�عوب العربي�ة اإلسلامية م�ن الداخ�ل،
وتصب�ح مدجّ نة لليهود والنصارى ،فيس�هل
احتاللها وتقسيمها.
وم�ن خالل م�ا قدم�ه وبين�ه لنا الس�يد
الحسين سلام الله عليه تنكش�ف لنا اآلثار
الخطيرة الت�ي تلح�ق بمن يتبع س�بيله هو
ال س�بيل الله ،وهي (الضلال) الذي يصل إىل
درج�ة أن ال يعرف املس�لمون من هم ،وأن ال
يعرف�وا أعدائهم ،وال يعرف�وا طريق جنته ،و
أن�ه ال يمك�ن الخروج من ه�ذا التيه الرهيب
ج�دا ً إال عن طريق الق�رآن الكريم ومن خالل
القرآن نستقرأ األحداث.

مفاهيم قرآنية

المسئولية
َ
الناس فيها
نحن يف وضعية املفروض أن
يتوجهون توجها ً جديدا ً إىل أن يستش�عروا
مس�ؤوليتهم من خالل القرآن الكريم؛ ألنه
ال مخرج لنا إال بأن نعود إىل الله س�بحانه
وتع�اىل ،وأن ينهض الناس بمس�ؤوليتهم
يف مواجه�ة اليهود والنص�ارى وأوليائهم،
وكل م�ن يقف معهم .واملس�ئولية ال بد أن
تك�ون عىل النحو ال�ذي هداك الل�ه إليه يف
أدائه�ا ،ويف حملها ،ويف تمثيلها ،وأن تكون
على هذا النحو من االلت�زام ال بد أن يكون
إيمانك بالله قوياً،

 ليس هناك ما يعيق عنتحمل المسؤولية
م�ا هناك أح�د س�يحول دونك أب�دا ً يف
أنك تتحمل الش�عور باملس�ؤولية ،هل أحد
يس�تطيع يس�يطر على مش�اعرك؟ ال ،يف
مج�ال معرفتك لله حتى تث�ق به ،وتعرف
م�اذا يعمل للن�اس إذا كان معه�م ،عندما
يكونون س�ائرين يف طريق�ه ،هذه قضية
أيض�ا ً ال يوج�د عائ�ق أمامه�ا ،الب�اري ال
يجع�ل عوائق أب�داً .ثم ترى أن�ه إذا الناس
س�اروا به�ذا الش�كل كان�وا قريبين من
التوح�د وكلما وجدت أمامك من احتماالت
تبدو صعبة تذكر ب�أن الله هو الذي يعمل
املتغريات يج�ب أن تنظر إىل أنه كيف يجب
أن تك�ون األش�ياء ،وم�ا ه�ي املس�ؤولية
املنوط�ة بالن�اس بش�كل ع�ام وأنه�ا

مسؤوليات كلها ،مسؤوليات من عند أكرب
واحد إىل عند أصغر واحد

 تعظم كلما انتشر الفسادتتعا َ
ظ ُم عليك املس�ؤولية مع ُك ّل فساد
ينترش ،فيك�ون كلما انترش الفس�اد كلما
م�اذا؟ تعاظمت املس�ؤولية علين�ا ،وكلما
رأينا الس�و َء يف حياتنا ،وكلما رأينا أنفسنا
ال نستطيع أن نؤدي شيئاً.يف األخري ،إما أن
نرى املهام الصعبة صعبة جداً ،قد ال يصل
إليه�ا إال البعض ،ق�د ال يؤديها إال البعض،
ق�د ال يرتقي إىل أدائه�ا إال البعض ،وتكون
معظم األم�ة هالكة ،يهلك الناس يف الدنيا،
ويقدم�ون عىل الله هالكني ي�وم القيامة،
ويهلك�وا بدخ�ول جهن�م ،نع�وذ بالله من
دخول جهنم.

* من نتائج تحملها
 تنسف حالة الالمباالةاملس�ؤولية يف الق�رآن الكري�م ه�ي
بالش�كل الذي تنسف حالة الالمباالة يجب
َ
نس�تأنف حيا ًة
أن نستش�عر أن علين�ا أن
جدي�دة ،وأن نق�ول لزمن الالمب�االة ،زمن
الالإهتمام ،الالش�عور بمسئولية :يجب أن
يويل .ومهما ب�دت القضية كبيرة أمامك،
يحاول ُك ّل إنس�ان أن ينس�ف م�ن ذهنيته
استثقال أي يشء.

( ددعلالاا
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ال عدوان إال على الظالمين
محمد السقاف
من�ذ بدء الخليقة وعدالة الله س�بحانه يف خليفت�ه عىل األرض كانت تجرى
وف�ق انضب�اط دقيق ال يختل�ف وال يحيد ووفق س�نة كوني�ة متواترة يحدث
فيها س�جال أزيل بين الخري والرش ال يتبدل وال يتأثر وإنما يس�تمر يف كر وفر
كالش�مس والقمر وتعاقب الليل مع النهار  ,قد يختلف الزمان أو يتغري املكان
وق�د يتبدل الجبابرة والظاملني لكن املؤكد غاية التأكيد أنه ال بد بمقياس ما أن
يتشابه اإلفساد يف األرض وإهالك الحرث والنسل أو ربما تكرر ذاتها الجريمة
وتتطابق يف بعض أحداثها ثم يف نهاية املطاف تكون عاقبة الطغاة واملفسدين
حتما وخيمة وكارثية.
وملن يش�ك فيما سبق فما عليه إال أن يدقق يف تاريخ البرشية منذ خلق الله
آدم عليه السلام حسب ما ورد
يف الق�رآن الكريم وس�يالحظ
يف القصص أن لل�ه يف تمكينه
للطغاة حكم�ة دالالتها بارزة
ونهاياته�ا عاجلة حيث حدث
ذلك يف مناس�بات عديدة أمهل
الله فيها الجبابرة واملفسدين
على األرض لكن�ه وعند بلوغ
الظلم مداه األقىص عىل عباده
املس�تضعفني كان يف ذل�ك
بشرى له�م وإعلان بالزوال
القري�ب والف�رج والنصر
والتمكني.
فس�بحانه م�ا أعدل�ه  ,اقتضت س�نته ومش�يئته أن يتمك�ن الطغيان من
أس�باب األرض وحينها يشعر الظاملون أنه ال توجد ثمة قوة كونية تضاهيهم
فيدع�ون الربوبية ثم يتعاملون م�ع الناس كأنهم اإلله هنالك يس�تعجل الله
زوالهم ورضبهم بيد انتقامه وس�خطه أو بيد أوليائ�ه وعباده الصالحني أويل
قوة وبأس ش�ديد فيثبت ألولئ�ك الطغاة املغفلني ومن وااله�م زيف أوهامهم
وعجزه�م جميعا وإعاقتهم أم�ام قوة خالق الس�ماوات واألرض مهما بلغت
عدتهم وعتادهم وتعداد جندهم ومهما اقتنوا أحدث األسلحة الجوية أو الربية
والبحرية إال أنهم يف العاقبة هم األخرسون ال محالة
الش�اهد هنا هو أن العدوان الس�عودي الصهيوني الذي تكالب معهم طغاة
العالم فيه إلركاعنا لغري رب العاملني ليس األول من نوعه يف التاريخ وال الثاني
والثال�ث أو التاس�ع والعارش وإنما اعت�داء مكرر بأدوات عرصي�ة وفيه تحد

النازحة سلمى!

قال «الزنادُ» الحرُّ

صارخ لله وتجاوز لحدوده وحرماته.
ع�دوان أق�دم علي�ه جباب�رة العال�م وأغني�اؤه س�فكوا فيه دم�اء فقراء
ومس�تضعفني وانتهكوا حرمة شعب بأكمله وكما فعل الذين من قبلهم الذين
عل�و يف األرض وفس�دوا فيها وهم أنفس�هم أولئك الذين اقت�ص املنتقم منهم
بي�ده كقوم نوح ولوط وعاد وثمود أو من جعل نهايتهم وجنودهم بيد أوليائه
وعب�اده الصالحين كالنم�رود وفرعون وجال�وت وقوم تب�ع وأصحاب غزوة
األحزاب  ...إلخ.
حت�ى أولئك الذي�ن تباهوا بق�در ما توصلوا ل�ه من علوم األرض س�واء يف
الس�حر والطب أو الش�عر وغريه كانت س�نة الله تقيض بإرسال من يخزيهم
ويريهم ضآلتهم وحقارتهم أمام علمه وملكه الذي وسع السماوات واألرض.
واملعن�ى من هذا أن م�ن يتباهى ويتبختر عىل خالقه ويس�تضعف خلقه
فذل�ك م�ؤرش إيجاب�ي لتسري
حكمة الله وس�نته فيه والتي
تحك�م عليه بال�زوال العاجل
ومصيره دائما مصري األقوام
الت�ي هلكت م�ن قبل ببطش
الق�وي العزيز ال�ذي ال يمهل
الظاملني كثريا عىل األرض فما
إن يظن�وا أنهم بلغوا أس�باب
الس�ماوات واألرض إال وكان
يف ذل�ك اس�تفزازا لق�درة الله
وأم�ره بس�حقهم وطيه�م
م�ن الوج�ود أو رض�اه ومنه
عىل املس�تضعفني من جنده وتمكينهم يف األرض إىل ما يش�اء أو إىل أن يتمكن
الشيطان ثانية ويلهيهم بالدنيا وملذاتها هنالك يسلط الله عليهم رشار خلقه
من جديد وهكذا دواليك.
وهك�ذا أيضا س�تكون عاقبة ه�ذا العدوان الظلوم عىل بالدن�ا حيث ووفقا
لذات السنة اإللهية فإن نهاية هؤالء الجبابرة وشيكة وستكون بإذن الله عىل
يد أنصاره أويل البأس الش�ديد ليثبت مالك امللك مجددا لخلقه أنه القاهر فوق
عب�اده وأنه عىل كل يشء قدير وأن فراعنة هذا العرص آل س�عود ومن ورائهم
أمري�كا وإرسائيل وجميع أوليائهم هالكون بيد جند الله الغالبني وكما هلكت
القرون األوىل ولن تنفعهم حينها ش�ياطينهم وأساطيلهم ومخزونهم النفطي
وعلومهم التي مكنهم الله منها فسخروها يف الكرب والخيالء والفساد وإهالك
الحرث والنسل وإبادة الشعوب واستضعافها فلله األمر من قبل ومن بعد وهو
أحكم الحاكمني.

درب الهدى
مطهر زيد الذاري

د .أسماء عبد الوهاب الشهاري

واسكب األحلان في سمع احليا ِة
وتغنّى ال تسل ما اخلطب إ ّنا

عازمون السير في ركب األُباة

ن��ف��ح� ٌة ع��ل��وي��ة ص����ارت إلينا

عينان واسعتان  ،تغادران يف ذهول مرتجف  ،ألفة المكان الذي كان..
لعله�ا المرة األخيرة التي ترى فيها (س�لمى)  ،بس�نواتها الس�بع  ،دفء البيت
وبهجة اللعب المطمنئ يف مزارع الرمان..
إنها الواحدة بعد منتصف الليل  ،وهل ينتصف الليل يف صعدة.؟
كان القص�ف عنيفا ً  ،ينير وهج�ه األحمر وغضبه الرم�ادي  ،ذعر بيوت الطين
وعتمة الشارع  ،فرتتسم عىل األسفلت مالمح (عسيري) وأشباح الفارين ..العرشات
يحملون ما تبقى من األحالم يف جفون صغارهم المغمضة  ،ويهرولون بال وجهة..
يف اليوم التايل أرشقت الشمس ..يا للغرابة !
 هيا صبوح ..قالت أم سلمى بصوت متهدج أشبه بحرشجة..فتحت سلمى عينيها ببطء وكأنها تخىش ترسب الصور  ،وضياع الذاكرة.
كان�ت المدرس�ة الريفية  ،الواقعة عىل الطريق إىل صنع�اء  ،تزدحم بالنازحين ،
ولسبب ما  ،منح القدر سلمى وأرستها مزايا اإلقامة يف الفصل 2ج..
ال يشء يجيد بعثرة الوجود كالحرب !
خالل أشهر  ،تنقلت سلمى بين القرى والمدن  ،وأنتقلت من مدرسة إىل أخرى ،
حتى بلغت الثانوية العامة  ،دون أن َتكبرُ  ،وهنا كان الفصل 2ج ..ويف كل الفصول
العابرة  ،كانت ترسم عىل السبورة  ،بيتا ً طينيا ً ومزرعة رمان  ،وتكتب ذات العبارة:
هل ينتصف الليل؟
أنا النازحة سلمى..
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أح���ي���اءِ ح� ٌّ
���ب أب������ى أن ي��ن��ح��ن��ي
ل���ك���ن���ن���ا ش����ع� ٌ
��ات
أو أن مي�
َ
��������وت ول���ل���ق���ا م���ي���ق� ُ
�ت ب��وارج��ه��م ..ف��أس��ك��ت��ه��ا ص��دى
ق��ال� ْ
���وات
م��ن إن ح��ك��وا  ...ت��ت��و ّق � ُد األص� ُ
ق���ال ال���رج���ا ُل  ،،وك���� ُّل ش��ب� ٍ�ر ش��اه � ٌد
َق��� ِّب��� ْل خُ ��ط��اه��م  ،،ف��ا ُ
�ات
خل��ط��ى ه��ام� ُ

من نشر الخوف حتى في بيوت اهلل؟

ِ
النغمات
أيقِ ظ السجع وحلو

د .أشرف الكبسي

عبدالقوي محب الدين

بطي العثرات
تبعث ال��ع��زم
ِّ
فتية دارت زماناً
صحوةٌ من ٍ
حيث دار احل��ق أك��رم بالتقاة
وث��ب � ٌة م��ح��م��ودة منها تهاوت
أجن��م اليأس وأع�لام الشناة
قادها (ابن البدر) من ذا غيره
ص���ادق ال��ن��ي��ات ملّ���ام الشتات
اصطفاك الله يا سبط الهدى
لم تقم فينا بفعل السانحات
يا(أبا جبريل) في درب الهدى
عالي الرايات سر فالنصر ِ
آت

اذهب أنت لكن ..اتُرك طفيل..
نع�م هذا ما قالته زوجته و عيناه�ا قد اغرورقتا بالدمع ،فنظر إليها ِبحزن
و صمت و تس�اءل يف نفسه ،و ماذا عني أال يُهمك أمري ..طأطأ رأسه و أفلت
ي�د ولده الصغري الذي كان يف غاية الس�عادة كونه س�يذهب مع أبيه و كان قد
ارت�دى أجمل مالبس�ه ..لكن والده خرج مُرسعا ً و أغلق الباب و ش�قَّ طريقه،
نظ�ر الطف�ل إىل والدته نظ�رة عتب و لوم فهي الس�بب و هي م�ن منعته من
خروج�ه املحب�ب مع أبيه ثم ركض عنه�ا بعيدا ً و أخذ يف الب�كاء و قال لهاِ :ل َم
فعلتي ذلك؟ أنا ال أُحبك!!
صمتت األم فهي ال تعرف كيف ترشح البنها الصغري ملاذا فعلت ذلك..
كان األب يمشي يف الش�ارع بخطوات متثاقل�ة و بطيئة و كأن� ُه يف حرية..
و كأن�ه ال يع�رف هل يُكمل طريق�ه أم ال ،فتارة يلتفت إىل منزل�ه و كأنه يهم
بالعودة و تارة يُبطأ يف مش�يه ،و نفس�ه ترصخ ِبداخلِه  :ما الذي يحدث يل أو
ما الذي يحدُث معي؟
فجأ ًة ..لم يعرف إال و قد انحرف يف السري عن املكان الذي كان يقصده و قلبه
يعترص أملا ً فهو أحبَّ األماكن إىل قلبه وارتباطه به كارتباط الروح بالجسد،
تألم كثريا ً و لم يعرف هل يعاتب نفس�ه أم يرثى لحالها ،لكنه رفع يديه إىل
الس�ماء و قال :ربِّ أنت تعلم أن بيتك هو أحبُّ األماكن إيل ّ و أني ما قد تخلفت
ِ
تنقطع
لعذر قوي و أني ألح�ب أن أقف بني يديك فيه و ال أقطعه حتى
عن�ه إال
ٍ
أنف�ايس و أن طفلي و أهيل قد أوكلت أمرهم إليك و أن�ت أرحم الراحمني ،لكن
يل دين�ا ً ل�م ِ
أقضهِ بعد ..ثم ذرف�ت عيناه الدمع رغما ً عنه ..و هو يش�كو حال ُه
لِربهِ ....
يا َل ُه من موقف ..لم أعد أعرف هل ألوم هذا الرجل أم ِ
ألتمس َل ُه العذر..
آهٍ ..آه ..و هل يُعقل أن أكثر األماكن أمنا ً من كان يُلتمَ س لألمان و اإلطمئنان
بات مدعا ًة للخوف و القلق ،كيف لنا أن نصدِّق أن أكثر األماكن جماال ً و أمنا ً
قد َ
م�ن قصد ُه اليوم فكأنَ�ه يخطو إىل أج ِّله أو أنها س�تكون آخر صالة يصليها يف
حياته ،و ما هو شعور تلك األم أو الزوجة أو األخت ..هل تنظر إليه وهو يذهب
بصمت أم تمنع ُه من بيت الله؟
و ه�ل على من يذهب للصالة يف املس�جد أن يرتُ َك وصيته و ي�ودع أهله قبل
ذهاب�ه ألداء الفريضة فقد تك�ون آخر فريضة يؤديها ..ما أكثر األس�ئلة و ما
أصعب اإلجابة ..ما أصعبها..
أم ه�ل نقول وداعا ً أيّتُها املئذنة و وداعا ً يا أعظم األماكن ألنفس�نا و أقربها
لأِ رواحنا ..و هل ي َ
ُعقل ذلك و هل نُعطي األعداء ما يتمنون!!
و لكن ما نستطيع قوله تبا ً ِل ُك ِّل الحمقى الذين يسعون أن يطفئوا نور الله
و الل ُه ُمتِّ ُم نوره ولو كره الكافرون.
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آخر أسلحة المملكة قبل
اإلعالن عن هزيمتها
شارل أبي نادر *
يف بدايات الحرب على اليمن ،عندما كانت وحدات الجيش اليمني
واللجان الش�عبية وأنصار الله تنفذ عمليات عىل الحدود الس�عودية
اليمني�ة يف ُك ّل م�ن محافظ�ات نج�ران وعسير وجي�زان ،وحي�ث
كان�ت تنج�ح يف الدخول إىل مواقع عس�كرية س�عودية وتدمر آليات
أرس بعض جنودها الذين تأخروا
وتحصينات هذه املواق�ع وتعمد إىل ِ
يف الفرار تاركني أس�لحتهم املتطورة ،كان مس�ؤولو األمن العسكري
السعودي يجهدون لفرض تعتيم كامل عىل هذه العمليات العسكرية
عبر التغايض عن االش�ارة لذلك إعالميا ً ومن خلال مصادرة جميع
األجه�زة الالقطة والهواتف الخلوية من كافة مواقع ومراكز الجيش
السعودي عىل هذه الجبهات الحدودية.
بعد أن توزعت املعارك الحقا ً عىل كامل محيط الجغرافيا اليمنية،
وم�ا راف�ق ذلك من عملي�ات س�يطرة متبادلة بدءا م�ن املحافظات
الجنوبي�ة يف اليم�ن وامت�دادا ً إىل الداخل وس�طا ً يف تع�ز ورشقا ً عىل
مح�اور م�أرب امللتهب�ة أو غربا ً عىل البح�ر األحمر بني ب�اب املندب
حتى الحديدة م�رورا ً بمدينة ومرفأ املخا االستراتيجي ،كان اإلعالم
الس�عودي واإلعالم الرديف املدعوم منه يشير وبشكل دائم إىل تقدم
الوح�دات املدعومة من قبل�ه والتي تتوزع بني مس�لحي القاعدة أو
داعش ومس�لحي الفار هادي وجماعة االصالح ومجموعات الحراك
الجنوب�ي ،ليتبين الحقا ً ومن خالل وس�ائل اإلعلام املحلية واألفالم
املص�ورة من قب�ل اإلعلام الحربي اليمن�ي ال�ذي كان الناقل األمني
لص�ورة امليدان الصحيحة أن هذا التقدم هو غري صحيح وأن الجيش
اليمني وأنصار الله واللجان الش�عبية يس�يطرون عىل أغلب مناطق
االش�تباك ويتقدم�ون عىل أكثر م�ن محور مع بعض االس�تثناءات،
ليع�ود اإلعالم الس�عودي وم�ن يدور يف فلك�ه ويف فضائه املس�موم
باألضالي�ل واألكاذيب إىل تغطية واخف�اء الحقائق والوقائع امليدانية
عىل األرض.
ُ
اململكة م�ن حربها اإلعالمية عىل اإلعالم املناهض
الحقا ،صعّ دت
لرؤيتها ولنظرتها يف امليدان وذلك بعد التقدم الالفت لوحدات الجيش
واللجان الش�عبية وأنصار االله يف الداخل اليمني وعىل كامل الرشيط
الح�دودي مع اململكة املمتد من نجران رشقا ً مرورا ً بعسير وس�طا ً
وحت�ى جي�زان غرب�اً ،وأيضا ً بع�د س�يطرتهم عىل عشرات املراكز
واملواقع الحدودية املحصن�ة ،وذلك تنفيذا ً للخطوات األوىل التمهيدية
من مرحلة الخيارات االستراتيجية التي قرر قادة أنصار الله اللجوء
اليها بمواجهة العدوان السعودي املكشوف عىل ارض وشعب اليمن.
ه�ذا التصعي�د من اململك�ة يف حربها على اإلعالم ظه�ر بتضييق
الخناق أكثر عىل الوس�ائل اإلعالمية والفضائي�ات العربية املناهضة
لسياس�تها التضليلي�ة ،من خالل الضغط على رشكات البث والنقل
الفضائي ومنها «عرب س�ات» التي تمتلك الس�عودية نس�بة كبرية
من اسهمها ،وذلك بإنزال أو بإخراج وحجب وسائل إعالمية ناشطة
ومعروفة بموضوعيته�ا وبتخصصها لنقل الحقيقة كما هي ومنها
القنات�ان الفضائيت�ان امليادي�ن أوالً ،واملنار الفضائي�ة باألمس عن
أقمار الرشكة للبث الفضائي بش�كل مخالف للعقود والقانون فضالً
ع�ن حرية اإلعلام ،وعمدت إىل حصر تركيزه�ا وامكانياتها املادية
الضخم�ة عىل كيفي�ة مواجهة الحقائ�ق وطمس�ها والتي أصبحت
واضح�ة ودامغ�ة لكامل ال�رأي العام الس�عودي واليمن�ي والعربي
وال�دويل ،وذلك بدل أن تر ّك�ز عىل ايجاد طريقة للدف�اع عن مراكزها
الحدودي�ة الت�ي تس�قط تباع�اً ،حيث ب�دأ الجيش اليمن�ي واللجان
الش�عبية وأنص�ار الل�ه وتنفي�ذا ً للمرحل�ة املتقدمة م�ن الخيارات
االستراتيجية تثبي�ت وحداته�م يف هذه املواق�ع واملراك�ز الحدودية
السعودية انطالقا ً من نقاط االرتكاز التي خلقوها يف الوسط الرشقي
للحدود بعد س�يطرتهم عىل جبل «الرشف�ة» املتحكم بالنار وبالنظر
على نجران كبرى م�دن الجن�وب الس�عودية ،ويف الربوع�ة املدينة
الحيوية يف محافظة عسير ويف محيطها ش�ماال ً وجنوباً ،ويف جيزان
عبر التحكم والس�يطرة على مدينة الخوب�ة وامت�دادا جنوبا حتى
موق�ع الطوال املرشف عىل املثلث االستراتيجي بين الحدود اليمنية
والسعودية والبحر األحمر غرباً.
يف الحقيق�ة ،ل�ن تس�تطيع اململك�ة الذه�اب بعي�دا يف موضوع
إخف�اء الحقائق امليدانية والعس�كرية على االرض يف كافة الجبهات
أو الس�احات اإلقليمية والعس�كرية التي تتدخل فيه�ا من اليمن إىل
س�وريا والعراق وامتدادا ً إىل ش�مال افريقيا وخصوصا ً يف تونس ويف
س�يناء املرصية ،وهذه الحقائق تظهر وس�تظهر تباعا ً من خالل ما
تظه�ره وتثبته هذه الوقائع امليدانية التي تفرض نفس�ها بش�كل ال
يحمل الكذب أو التأويل ،عىل الرغم من سياس�ة الضغوط املفروضة
على رشكات ووس�ائل اإلعلام والب�ث الفضائي ،وحي�ث أن هزيمة
مرشوعه�ا غري املت�وازن وغري العادل على هذه الس�احات املذكورة
أصبحت قاب قوسين ،لم يتبق لها إال االعرتاف بهذه الهزيمة وإعالن
انس�حابها من هذه امليادين التي أدخلت نفس�ها يف مستنقعاتها بعد
أن تم اس�تدراجها م�ن قبل الغ�رب الطامع بامواله�ا وثرواتها التي
تُس�تنزف يف مجاالت ع�دة من رشاء االس�لحة الباهظ�ة الثمن دون
ج�دوى أو فعالي�ة ،إىل تمويل االره�اب والحركات املتطرف�ة ،ثم ك ّم
األفواه ورشاء اإلعالم املرتهن ،كما وعليها البحث عن طريقة تسيطر
فيه�ا عىل ه�ذه الرغبات أو الن�زوات الغريبة املريضة ل�دى حكامها
الذين يترصفون وكأنهم ما زالوا يعيشون يف القرون الوسطى.

* عميد متقاعد -العهد اإلخباري
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متابعات فلسطينية

االستخبارات العسكرية لالحتالل :لن نستطيع وضع حد للعمليات الفلسطينية
رجّ �ح رئيس ش�عبة األبح�اث يف جهاز االس�تخبارات
العس�كرية لالحتالل ،اللواء يعكوف عميدرور ،اس�تمرار
موجة العمليات الفلس�طينية وإخفاق سلطات االحتالل
يف وض�ع حد له�ا ،وذلك بعد مرور أكثر من ش�هرين عىل
اندالعها.
وش�دد يعك�وف على رضورة ع�دم إص�دار قوانين
وترشيعات تستهدف جميع الفلسطينيني؛ ألن ذلك كفيل
بتوسيع رقعة املشاركني يف موجة الهجمات ،مؤكدا ً أَيضا ً
رفض�ه لدعوات تنفيذ عملية عس�كرية كبيرة يف الضفة
الغربية عىل غرار «السور الواقي» يف العام .2002
وح� ّذر م�ن مخاطر من�ع العم�ال الفلس�طينيني من
دخ�ول «إرسائيل» للعمل ،معتربا ً أن تطبيق ذلك س�يكون
كفيلا بإدخ�ال أعداد كبيرة منه�م إىل عجل�ة العمليات
الفلسطينية.
ويف ورق�ة بحثية نرشه�ا مركز «بيغن – الس�ادات»،
خل�ص يعكوف إىل أنه ليس�ت هن�اك طريقة ملن�ع تنفيذ
عملي�ات يقوم به�ا أفراد يقررون يف الصب�اح قتل اليهود
وينفذون عملياتهم يف الظهرية ،يف ظل جو عام فلسطيني
يش�جع على القيام بذل�ك ،دون وج�ود جس�م تنظيمي
يخطط ويدفع ملثل هذه العمليات.
ويف س�ياق متص�ل ،ق�دم رئيس «املوس�اد» الس�ابق،
شفتاي شافيت ،ورقة بحثية أخرى لـ»معهد السياسات
الدولي�ة ملحاربة اإلره�اب» ،طالب م�ن خاللها برضورة
أن تفك�ر الس�لطات «اإلرسائيلي�ة» «خ�ارج الصندوق»،
للتكيّف مع الوضع القائم يف منطقة الرشق األوسط التي
تعيش حالة من الفوىض غري املسبوقة ،عىل حد تعبريه.
وأضاف شافيت ،أنه يتوجب عىل «إرسائيل» العمل عىل
إقامة دولة فلس�طينية منزوعة السالح استنادا ً للمبادرة

العربية لعام  ،2002وهو ما س�يأخذ بعني االعتبار إيجاد
حل ملشكلة قطاع غزة.
وتابع« :خالل ذلك سيُعمل عىل توفري حلول اقتصادية
على غرار خط�ة مارش�ال لتطوي�ر أوروبا بع�د الحرب

العاملي�ة الثاني�ة ،وبتموي�ل م�ن ال�دول العربي�ة الغنية
والوالي�ات املتحدة ودول أخرى يف العالم ،مما قد يس�مح
بإحداث مرونة يف مواقف حركة حماس التي تسيطر عىل
غزة».

العدو يقر المشروع التهويدي الرابع عشر في محيط األقصى

أقرت ما تسمى «لجنة البناء والتنظيم
اللوائية يف القدس املحتلة» ،بناء مرشوع
تهويدي موسع يف ساحة الرباق باملسجد
األقىص ،متوجة س�نوات م�ن العمل من
مختل�ف الجه�ات «اإلرسائيلي�ة» إلنجاز
املرشوع التهويدي الرابع عرش يف محيط
األقىص.
البناء -س�يتم حسب الخطة املقررة-
على مس�طح  1505أمت�ار مربع�ة،
باإلضاف�ة إىل إقام�ة منطار عىل س�قف
املبن�ى ،كم�ا س�يضم املشروع مرك�زا ً
تعليميا ً ومتحفاً.
وأوض�ح الخبير يف ش�ؤون الق�دس
جمال عمرو ،السبت الفائت ،أن سلطات

الع�دو بدأت العمل عىل املرشوع منذ عدة
س�نوات ،ويف العامين األخريي�ن تحديدا ً
ت�م تقديمه ملا تس�مى بلجنة «التخطيط

والبناء» مرتني ،إال أن اللجنة كانت تطلب
تعديلات علي�ه ،يف ظ�ل وج�ود موافقة
مبدئي�ة ،لكن م�ع بعض الشروط التي

شهيدان برصاص العدو في الخليل
استش�هد ش�ابٌّ وفت�ى يف مدين�ة الخلي�ل ،ليلة الس�بت ،بنيران جن�ود العدو
الصهيوني ،وذلك بذريعة محاولتهما تنفيذ عملية طعن.
وأكدت مصادر فلس�طينية ،استش�هاد الش�اب طاهر فيصل فنون ( 19عاماً)،
وابن عمه الفتى فيصل عبد املنعم فنون ( 15عاماً).
وذك�رت مصادر «إرسائيلي�ة» أن جنديا ً قد أصيب الليل�ة املاضية يف «تل رميدة»
بالخليل جراء تعرضه لعملية طعن ،وأن جنود العدو أطلقا النار عىل الشابني.

إصابة جنديين صهيونيين
بدهس وآخر بطعن في عمليتين
بطوليتين استشهد منفذاهما

استش�هد الش�اب الفلس�طيني عبدُالرحمن
مجيد (26عاماً) الجمعة ،برصاص قوات العدو
بعد تنفيذه عملية طعن غرب مدينة رام الله.
وقال�ت مصادر عربي�ة :إن جندي�ا ً صهيونيا ً
أصي�ب بع�دة طعن�ات يف منطق�ة الرقب�ة عىل
مداخل قرية «عابود» غرب رام الله.
وأش�ارت املص�ادر أن ق�وات الع�دو قام�ت
بإطلاق النار نحو منف�ذ العملية ،مم�ا أدى إىل

تك�رس بها س�لطة العدو س�يادتها عىل
املدينة.
وبّي�نّ عم�رو ،أن املرشوع ب�دأ بزرع
أعمدة بطول  18مترا ً يف باطن األرض،
وأن األساس�ات والبني�ة التحتية ،تؤكد
أن�ه س�يكون مرشوعا ً ضخما ً س�يضم
قاع�ات ع�رض ومتاح�ف وقاع�ات
للس�ائحني ب�كل اللغ�ات ،ومعروضات
مزيفة ستقدم عىل أنها من عهد الهيكل
األول والثاني.
كم�ا س�يتضمن املشروع خرائ�ط
شاملة ومخفرا ً لرشطة العدو ،باإلضافة
ملراف�ق يزع�م الع�دو أنها تع�ود للهيكل
الثالث املزعوم.

استش�هاده عىل الفور ،كما أكدت وزارة الصحة
الفلسطينية استش�هاده .واستشهد فلسطيني
وأصيب ع�دد من الجن�ود الصهاين�ة ،الجمعة،
يف عملي�ة دهس بطولية عىل مدخل بلدة س�لواد
رشق رام الله وسط الضفة املحتلة.
وأفاد ش�هود عيان ،أن «ش�ابا ً يقود مركبته
ده�س عددا ً من جن�ود العدو يف امل�كان ،قبل أن
يتم إطالق النار عليه واستشهاده عىل الفور».

( ددعلالاا
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«إسرائيل» تقر ألول مرة :نعمل في سوريا من حين آلخر لمنع
تحولها إلى جبهة ضدنا ويمكننا تدمير األقصى لو أردنا

مــحا ِربون هلل
األزهر عن الدواعش :بغاة ُ
ورسوله ومفسدون في األرض يجب قتالهم
 -وكاالت:

 وكاالت:ُ
رئي�س وزراء الع�دو الصهيون�ي ،بنيامني
أق�ر
نتنياه�و ،بتنفي�ذ جي�ش االحتالل عملي�ات داخل
سوريا.
ُ
يعرتف فيها رس�ميا ً
وه�ذه هي املرة األوىل التي
بش�ن الجي�ش الصهيون�ي ،بم�ا يف ذل�ك مقاتالته
العسكرية ،هجمات بانتظام عىل أهداف يف سوريا.
ُ
ترصيحات نتنياهو جاءت خالل مؤتمر الجليل
الذي عُ قد يف مدينة عكا املحتلة ،منتصف األس�بوع
الفائ�ت ،حيث قال« :إننا نعمل يف س�وريا من حني
إىل آخر ملنع تحول س�وريا إىل جبهة ضد إرسائيل..
نحن نعمل ضد جبهة إرهابية إضافية تحاول إيران
إنش�اءَها يف الج�والن ،ونمنع خاصة نقل أس�لحة
فتاكة من سوريا إىل لبنان وسنستمر بذلك».
من ناحي�ة أخرى قال رئيس حكومة االحتالل،
أمام حزبه الليكود ،إن «إرسائيل» يمكنها بسهولة
تدمري املسجد األقىص يف القدس ،ولكنها تختار عدم
القي�ام بهذا ألنه يتعارض مع املبادئ اإلرسائيلية».
عىل حد زعمه.
وأضاف بحس�ب موقع «تايم�ز أوف إرسائيل»،
أن�ه «يف حال أردن�ا تدمري األقىص ،ل�ن يتطلب هذا

تركيا و»إسرائيل»
اتفقتا على رفع التمثيل
الدبلوماسي بينهما!!
 متابعات:أعلن نائبُ املدير الع�ام لوزارة الخارجية
يف حكوم�ة العدو آفيف شيرؤون ،الجمعة،
أن «إرسائيل وتركيا اتفقتا عىل رفع التمثيل
الدبلوم�ايس بينهم�ا إىل مس�توى القائ�م
باألعم�ال ،بعد أن تم تخفيضه إىل مس�توى
س�كرتري ث�ان يف أعقاب أح�داث مرمرة قبل
خمسة أعوام ونصف العام».
وقال شريؤون حس�ب ما نقلت «اإلذاعة
ً
ً
قوي�ة لدى
رغب�ة
اإلرسائيلي�ة» ،إن «هن�اك
رشائح مختلفة من الش�عب الرتكي يف إعادة
العالق�ات م�ع إرسائي�ل إىل س�ابق عهدها،
وخاصة يف القطاعني السياحي االقتصادي».
يُش�ار إىل أن العالق�ات بين كي�ان العدو
الصهيون�ي وتركيا قد توترت بش�دة ،عقب
قي�ام قوات خاص�ة من الع�دو بالصعود إىل
س�فينة مرمرة يف ش�هر آيار عام  ،2010ما
اسفر عن استشهاد تسعة اتراك.

وزيرة تونسية تعلن رسميًا:
 700تونسية تمارس
«الجهاد» في سوريا!!
 متابعات:كش�فت وزيرة املرأة التونس�ية ،سمرية
مرعي ،الجمعة ،أن  700تونسية قد التحقن
بجماعات مسلحة يف سوريا.
وبحس�ب «ميدل ايس�ت أونالين» ،قالت
الوزي�رة أم�ام الربمل�ان« :ال�ذي الحظن�اه
تنامي ظاهرة اإلرهاب واستقطاب األطفال
واملرأة ..ثمة  700امرأة تونسية موجودات يف
سوريا اليوم» ،لكنها لم تقدم أية توضيحات
عن تأريخ خروجهن م�ن تونس والتحاقهن
بالجماعات املتطرفة يف سوريا.
وأضافت مرعي« :يجب أن نواجه ظاهرة
توس�يع الحاضن�ة الش�عبية لإلرهابيني» يف
تونس ،الفتة إىل أن سجون البالد تضم نسا ًء
يالحقه�ن القضاء بموج�ب قانون مكافحة
اإلرهاب من دون تحديد أعدادهن.
وأوضح�ت الوزي�رة التونس�ية أن رئيس
الحكوم�ة الحبي�ب الصيد طل�ب من أعضاء
حكومته «تقديم خطة ُك ّل يف مجاله ملقاومة
اإلرهاب».
وهذه هي أول مرة يعطي فيها مس�ؤول
حكوم�ي تونسي إحص�اءات ح�ول ع�دد
التونس�يات اللوات�ي التحق�ن بتنظيم�ات
مسلحة متطرفة يف الخارج.

مجهودا ً كبرياً».
ووف�ق املوق�ع فق�د أدىل نتنياه�و به�ذه
الترصيحات أمام أعضاء الكنيس�ت من حزبه يوم
األربع�اء امل�ايض ،يف تس�جيل بثته إذاع�ة الجيش

اإلرسائييل بعد ظهر الخميس.
ولف�ت املوق�ع إىل أن�ه ت�م ترسي�ب ترصيحات
نتنياهو من جلسة مغلقة شدد فيها رئيس الوزراء
عىل رضورة عدم ترسيب ترصيحاته.

قال وكي ُل األزهر ،عباس شومان :إن موضوع
تكفري (داعش) “أخذ أكثر من حقه” ،منوها ً بأن
“ش�يخ األزه�ر أحمد الطي�ب كالمُه عن املس�ألة
واض�ح ،كما تحدث�ت أنا أَيضا ً فيها م�راراً” ،وفق
تعبريه.
ويف اتصال هاتف�ي مع وكالة (آكي) اإليطالية
لألنباء اكتفى بالقول “ال نملك جديدا ً يف املسألة”،
عىل حد قوله
وكان املوض�وع قد عاد إىل الواجهة مرة أخرى
بعدما رفض شيخ األزهر مجددا ً يف لقاء مع طالب
جامع�ة القاه�رة الثالثاء املايض تكفير التنظيم
اإلجرامي ،وقال إنه “لكي ّ
تكفر ش�خصا ً يجبُ أن
يخرج من اإليمان وينك�ر اإليمان باملالئكة وكتب
الله من التوراة واإلنجيل والقرآن” ،وفق تعبريه.
ويف توضي�ح م�ن مش�يخة األزه�ر ،الخميس،
بش�أن ما قال�ت بأنه “اقتطاع بع�ض املواقع اإللكرتونية ل�رد اإلمام األكرب عىل س�ؤال عن موقف
األزه�ر م�ن تكفري داعش” ،أوضحت أن الطي�ب “بَينَّ ِمرارا ً َّ
ُحاربون لله ورس�وله
أن داعش بغا ٌة م ِ
ومفس�دون يف األرض ،يجب عىل وُالة األمر قتالهم ودحرهم وتخليص العالم من رشورهم ،وحكم
الرشع فيهم محد ٌد يف القرآن الكريم».

لنــقم حلفًا كالناتو بين «إسرائيل» ودول الخليج ومصر!
زعيم صهيونيُ :
 -وكاالت:

بدعوة م�ن الجمعية العامة التح�اد الجمعيات
اليهودي�ة يف الواليات املتحدة األمريكية ،ألقى زعيم
املعارض�ة «اإلرسائيلي�ة» (املعس�كر الصهيون�ي)
إس�حاق هريتس�وغ كلمة يف واش�نطن دع�ا فيها
إلقام�ة حل�ف «إرسائيلي» م�ع دول «االعت�دال»
العربية شبيه بحلف «الناتو».
وقال هريتس�وغ يف ظل «صع�ود تنظيم الدولة
اإلسلامية وتهدي�د إيران النووي» ال ب�د من العمل
م�ع «مصر واألردن ودول الخلي�ج وغريه�ا للحد
من توس�ع الق�وة اإليراني�ة ،والتغلب على تنظيم
«الدول�ة اإلسلامية» ،وتس�هيل تب�ادل املعلومات
االس�تخباراتية ،ودفع اإلرسائيليني والفلسطينيني
من جديد إىل طاولة املفاوضات».
وقال هرتس�وغ أمام مجموع�ة من الصحفيني
يوم األربعاء بوالية مانهاتن ،يف لقاء نظمه «منتدى
السياس�ة اإلرسائيلي�ة»“ :هن�اك فرص�ة فريدة يف
هذه املنطقة ،لوجود تق�ارب يف املصالح بني الدول
العربي�ة املعتدلة الت�ي تحيط بن�ا – البعض منهم
جريانن�ا املبارشي�ن ،مثل مصر واألردن ،إىل جانب
دول مثل املغرب ،واململكة العربية الس�عودية ،دول
الخلي�ج وغريه�م -الذين لديهم مصالح مشتركة
بموج�ب الحقيقة أنهم ي�رون داعش مصدر خطر

مسؤول بالجامعة
العربية يتهم دو ًال
كبرى بصناعة «داعش”
 متابعات:ق�ال نائبُ األمني الع�ام لجامعة الدول
العربية ،أحمد بن حيل :إن “بعض األجهزة
والق�وى الكربى – دون تس�ميتها -تدعم
اإلرهاب” ،مشريا ً إىل أن بعض دول االتحاد
األوروبي أصبحت تصدّر اإلرهاب.
وح� ّذر بن حلي من “الطبع�ة الجديدة
لإلره�اب” ،م�ن م�ا يس�مى بـ”داعش”
وش�بيهاتها ال�ذي يش�كل خط�را داهم�ا
ليس على البلدان فقط بل على الحضارة
اإلنسانية برمتها – كما قال.-
وق�ال بن حيل :إن ظهور ه�ذا التنظيم
واتس�اع رقعة تواج�ده به�ذه القوة ليس
اعتباطي�ا متهما بعض األجه�زة والقوى
الكبرى باملس�اهمة يف إيج�اده وتقويته،
داعي�ا إىل رضورة تجفيف منابع مثل هذه
التنظيمات اإلرهابية بالوعي وحل األزمات
والقضاء عىل الفقر والتطرف.
واته�م بن حيل دول ش�مال املتوس�ط
بالتقصري فيما يتعلق بالتنس�يق يف مجال
املعلومات وعدم مساعدة الضفة الجنوبية
للمتوس�ط ،مضيف�ا أن ال�دول األوروبية
أصبحت منتجة ومصدرة لإلرهاب ،مشريا
إىل الجهاديني األوروبيني يف سوريا.

داعش يتبنى رسميًا
هجوم كاليفورنيا وتشفين
عقل الخلية المدبر
 -متابعات:

كبري ويرون يف إيران تهديدا كبريا حيث يتش�اركون
تلك املصلحة مع إرسائيل”.
وردا ً على س�ؤال ع�ن «كيفي�ة إطلاق عملية
السلام» قال هريتسوغ «انه س�يقوم اوال بتجميد
البناء يف املس�توطنات خ�ارج الكتل االس�تيطانية
الكبرى والت�ي تتوقع إرسائي�ل االحتف�اظ بها يف
إط�ار اتف�اق الوض�ع النهائي ،منتقلا للتحدث يف
الربملان الفلس�طيني يف رام الله إلثبات أن الجانبني
“يفهمان آالم بعضهما البعض».
ٌ
اعتراف
وأك�د على رضورة أن يك�ون «هن�اك

متب�اد ٌل م�ن ال�دول القومي�ة ببعضهم�ا البعض
والقيام برتتيب�ات أمنية صارمة عىل كال الجانبني.
يش�مل ذلك ،حفاظ إرسائيل عىل غور األردن كممر
أمني».
وم�ن ب�اب املفارق�ة ،على الرغ�م م�ن وصفه
لنتنياه�و كمن يفتق�ر تماما ً لرؤية أمل بالنس�بة
إلرسائي�ل ،ق�ال هرتس�وغ أن�ه ل�ن يس�تبعد دعم
نتنياه�و إذا قدم رئي�س الوزراء مقرتح�ا “لتغيري
تأريخي” يف املنطقة.

ثلث األميركيين مع معاقبة «إسرائيل»
ويرفضون تأثيرها على سياسة بالدهم
 وكاالت:أظه�ر اس�تطال ٌع لل�رأي العام
أن أكث� َر م�ن ثل�ث املواطنين
َ
فرض عقوبات
األمريكيني يؤيدون
على «إرسائي�ل» بس�بب البن�اء
االستيطاني يف الضفة املحتلة.
وق�ال  37%م�ن املش�اركني
يف االس�تطالع ال�ذي أج�راه مركز
«بروجينغ�ز» قبيل انعقاد «مؤتمر
س�ابان» ال�ذي انطل�ق الس�بت،
إنهم يؤيدون ف�رض عقوبات عىل
«إرسائي�ل» ك�رد عىل مش�اريعها
االستيطانية يف الضفة املحتلة.
و»مؤتمر سابان» يعقد سنويا ً
يف الوالي�ات املتح�دة وتنظم�ه
مؤسس�ة تابع�ة لرج�ل األعم�ال
األمريك�ي – «اإلرسائيلي» حايي�م
سابان.
ويظه�ر االس�تطالع أن 27%
م�ن املس�تطلعني يؤي�دون فرض
عقوبات عىل «إرسائيل» ،فيما قال
 10%إنهم يؤيدون فرض عقوبات
شديدة أكثر.
كما يظهر االستطالع أن نسبة

املؤيدي�ن للعقوب�ات يف أوس�اط
املؤيدي�ن للح�زب الديمقراط�ي
وصلت إىل .49%
وقال  31%من الجمهور عامة
إنهم يؤي�دون بأن تكتفي الواليات
املتحدة بمعارضة االس�تيطان من
خالل إعلان مواقفه�ا دون اتخاذ
إجراءات عقابي�ة ،فيما قال 27%
إن عىل الواليات املتحدة عدم القيام
بأي رد عىل االستيطان.
وق�ال  31%إنه�م يؤيدون حل
ال�دول الواحدة ،وق�ال  35%إنهم
يؤي�دون ح�ل الدولتين ،فيما قال
 72%إنه�م يفضل�ون «إرسائيل»
كدول�ة ديمقراطية ب�دال ً عن دولة
يهودية يف حال فشل حل الدولتني.
وأع�رب  66%أن على أمري�كا
اتخ�اذ «دور محاي�د» يف الصراع
«اإلرسائييل»  -الفلسطيني ،وأبدى
 30%تأييده�م للموقف األمريكي
ال�ذي يمي�ل لصال�ح «إرسائي�ل»،
وأب�دى  3%فق�ط تأييده�م ألن
تتخذ الواليات املتحدة موقفا يميل
لصالح املوقف الفلسطيني.
ويف م�ا يتعلق بص�دور قرار يف
املجل�س األم�ن ال�دويل ين�ص عىل

إقام�ة «الدول�ة الفلس�طينية»،
ق�ال  45%إنهم يعتق�دون أن عىل
الوالي�ات املتح�دة االمتن�اع ع�ن
التأيي�د ،فيم�ا ق�ال  27%إن عىل
بالدهم أن تص�وت لصالح القرار،
وقال  26%إن عليها استخدام حق
النقض (فيتو).
وقال  26%إن موقف املرشحني
للرئاس�ة م�ن «إرسائي�ل» يهمهم
ج�دا ،وق�ال  33%إن موق�ف
املرش�حني من «إرسائي�ل» يهمهم
بدرجة ما ،وأعرب  26%أن املوقف
ليس هاما ً بالنسبة لهم.
ويف صف�وف املؤيدي�ن للح�زب
الجمهوري ،ق�ال  40%إن املوقف
من «إرسائيل» يهمهم جداً.
وردا ً على س�ؤال ح�ول م�دى
تأثري الحكوم�ة «اإلرسائيلية» عىل
السياس�ة يف أميركا ،ق�ال 37%
بأنهم يعتقدون أن «إرسائيل» تؤثر
أكث�ر مما ينبغي ،فيم�ا قال 44%
إن «إرسائيل» تؤثر بدرجة ما تأثريا ً
إيجابيا ً على السياس�ة يف أمريكا.
ويف صف�وف الديمقراطيين ق�ال
 49%إن «إرسائي�ل» تؤثر بش�كل
كبري عىل السياسة يف أمريكا.

تبن�ى داع�ش عن طري�ق “وكال�ة أنباء
أعم�اق” التابع�ة ل�ه الهجوم الدم�وي الذي
اس�تهدف مرك�زا ً ملس�اعدة املعاقين يف
كاليفورنيا مؤخراً.
وقالت أعماق :إن الهجوم كان من تنفيذ
“مؤيدين اثنني” للتنظيم يف الواليات املتحدة،
وذلك بعد أيام من إعالن واش�نطن أن “البالد
يف مأمن من هجمات إرهابية كربى” وفق ما
أوردت صحيفة “ايل تمبو” اإليطالية.
وأوضحت صحيفة كوريريه دي ال سريا،
اإليطالي�ة أن املحققين يتجه�ون إىل اعتبار
تشفني ،زوجة س�ياد رضوان فاروق ،العقل
املدب�ر والقائد الحقيق�ي للخلي�ة اإلرهابية
العائلية التي تشكلت يف كاليفورنيا.
وأكدت الصحيفة أن التحقيقات كش�فت
ارتب�اط تش�فني ،بمطالع�ات وق�راءات
لشبكات إرهابية وإصدارات متشددة كثرية
مثل مجلة القاعدة يف اليمن “انس�باير” عن
صناع�ة القناب�ل بمواد منزلية بس�يطة ،إىل
جانب مراسالت يف حاجة إىل تأكيد بني الزوج
وعنارص من تنظيم الشباب املوايل للقاعدة.
وقال�ت الصحيف�ة إن املحققين ربط�وا
تش�فني الباكس�تانية األص�ل ،بالجام�ع
األحم�ر الش�هري ،ال�ذي يُعتبر م�ن أش�هر
معاق�ل املتش�ددين يف باكس�تان ،م�ا جعل
بعض الجهات تس�ارع إىل تأكيد أن تش�فني
تزوجت س�يد ،يف إطار خطة مسبقة تقيض
“باصطي�اد أمريكي قاب�ل للتحويل إىل ذئب
منفرد الحقاً“.

هآرتس :نتنياهو التقى قاد ًة
«عربًا» في باريس ال عالقات
لبالدهم مع «إسرائيل»
 متابعات:نقل�ت صحيف�ة «هآرت�س» ع�ن رئيس
وزراء العدو الصهيون�ي ،بنيامني نتانياهو،
قوله إنه «التقى من وراء الكواليس يف مؤتمر
املناخ يف باريس عددا ً من القادة العرب».
الصحيفة الصهيونية ذكرت أن «نتيناهو
َ
بعض الصحافيني أن قاد ًة عربا ً توجّ هوا
أبلغ
إلي�ه وتحدثوا مع�ه وصافحوه أم�ام أنظار
املش�اركني ومنه�م مَ �ن ال تربط�ه عالق�ة
بإرسائيل».
وتابع نتنياهو وف�ق الصحيفة أن «أحد
الزعماء أبدى تقدي َره للخطاب الذي ألقاه يف
األمم املتحدة».

التَح ّرك َّ
الشـ ْعـبي هو ضرورة ومسئولية هو ضرورة حتمية ألنه كما قلت لضمان
الوجود لضمان االس ��تقالل لضمان احلرية لضمان الكرامة ،هذا هو احلد األدنى،
يعني مما ينبغي احلفاظ عليه أو احلرص عليه وأيضاً تَح ّرك سيس ��تمر حتى ينعم
هذا البلد باالستقالل واالستقرار وينعم هذا َّ
الشـ ْعـب بثرواته وخيراته.

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي
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كلمــــــة أخـــــيرة

خيارات ال بدائل؟
عبدالرحمن األهنومي

مثلم�ا كان الصبرُ
االستراتيجي ،يف توقي�ت
س�ابق ،أح� َد متطلب�ات
«حرب الدفاع املقدس» ضد
العدوان ،ف�إن الذهابَ نحو
الخي�ارات االستراتيجية
أح� ُد املتطلبات األساس�ية؛
من أج�ل تحقي�ق االنتصار
الحتمي عىل العدوان!
يف قراءة س�ابقة أعقبت
خط�ابَ قائ�د الث�ورة
بمناس�بة الق�دس العامل�ي
تحديداً ،حينما تحدث عن الخيارات االستراتيجية ،تساءلت
ُ
الخاطف أدَّيا
إذا كان الصرب االستراتيجي والعمل العسكري
نصر يمن�ي وهزيمة س�عودية ..ف�إىل أين يذهب الس�ي ُد
إىل
ٍ
القائ�د بخيارات�ه االستراتيجية ،ما ش�ك ُل الخي�ارات؟ وما
مالمحُ املنطقة يف ظل مراحلها وتطوراتها؟
ل�م يفصح الس�يد ع�ن نوعيةِ الخي�ارات االستراتيجية
حين�ذاك ،ولكنه حس�م نتائجَ ها مس�بقاً ،وه�ي نتائجُ تبدو
ً
حتمي�ة يف ض�وء قراءتنا ملا انتجته مرحلت�ا الحرب الدفاعية
األوىل والثانية ،ثم املرحلة التمهيدية للخيارات االسرتاتيجية.
ِ
ي�أت إعال ُن الخيارات االستراتيجية عق�ب العودة من
لم
«جني�ف »1كردة فعل عىل فش�له ،بل كان�ت الخطوة التالية
َ
الف�ارق الزمني
ملحط�ة كان ال ب�د م�ن امل�رور منها ،ث�م إن
بني إعالنها وتدش�ينها قبل أيام رم�ى بأكثر من فرصة أمام
الع�دوان الس�عودي للخ�روج من ورطت�ه قب�ل أن يص َل إىل
مرحلة تدش�ينها عملياً ،ولربما و ّ
ظف ذلك يف س�بيل تشكيك
اليمنيين بقيادة الث�ورة ،لكنه لم يفعل ذلك ،غيرَ مدرك أنه
يُجرجَ � ُر نحو االنهي�ار الدراماتيكي الرسي�ع ..فحتى الهدوء
والطمأنينة التي َكس�ت مالمح السيد عبدامللك الحوثي خالل
خطابه عن الخيارات االسرتاتيجية كانت تيش بأن الرج َل غريُ
مستعجل يف برامجه وخططه رغم إيغال العدوان يف الجرائم،
يف نفس الوقت ثقته املطلقة بأنها مرحلة سنصل إليها ،كان
واثق�ا ً بما لديه ،وي�درك ما عليه العدوان م�ن غباء وحماقة
تقودُه إىل النهاية الحتمية.
كم�ا هو واض�حٌ م�ن العمليات العس�كرية الت�ي تندرجُ
ٌ
عمليات عس�كرية تربك العدوان
ضمن «املرحلة األوىل» فإنها
الس�عودي وتق�ودُه إىل االنهي�ار الرسيع ،جاءت بع�د تد ّرج
مرحلي يف إدارة املعركة العس�كرية ،بد ًء بامتصاص الرضبة
ومش�اغلة العدوان وإنهاكه ،وص�وال ً إىل مرحلة االنقضاض
علي�ه واقتياده ه نح�و االنهيار الدراماتيك�ي الرسيع بما ال
يمكنه من استيعاب الرضبات املتالحقة.
يطرح البع�ض إمكانية أن يتج َه املس�ا ُر نحو مفاوضات
ٌّ
محق يف ذل�ك إذا كان أما َم
سياس�ية مرتقب�ة يف جنيف ،وهو
نظام غري النظام الس�عودي ،لكنه يف حالته كنظام ش�مويل،
وه�ذا النو ُع من األنظمة تمتا ُز بأنها (ش�مولية) بمعنى أنها
(ك ٌّل) متماس�ك ينتهي بها الحا ُل أن تنفج� َر كالبالون إذا ما
حدث فيه ثقبٌ يترسب ُك ّل الهواء الداخيل بدون إبطاء ،وهو يف
علم السياس�ة يُعرف بقانون الديمنو ،أي مجموعة املكعبات
َ
تتماس� ُك باستنادها إىل بعضها البعض فإذا أزيل مكعب
التي
واحد انهار ُك ّل البناء .وهكذا هو النظام السعودي.
ً
انهارت خطو ُ
نتيجة ألعمال
ط الدفاع األمامية للس�عودية
عس�كرية تكتيكية ،فما الذي يمكن للس�عودية أن تحضرّ َ ه
ارتجالي�ا ً ملواجه�ة عمل استراتيجي؟ وأمام قوة عس�كرية
مقتحمة تملك من ُ
القدرة والحنكة واالحرتاف ما يم ّكنها من
إس�قاط خط دفاعي مرتامي األط�راف ،واإلجهاز عليه برغم
التحضريات السابقة؟
لطبيع�ة يف النظ�ام الس�عودي وبُني�ة جيش�ه ،وطبيع�ة
املعرك�ة والظروف التي تصاحبها ل�دى طرفيها ،قد ال يكو ُن
س�قو ُ
ط الس�عودية واالجها ُز عليها مستبعدا ً كارتداد عكيس
ُ
ُ
تموت بفعل
فاألنظمة الشمولية
النهيار خط الدفاع االمامي،
الثقوب فجأ ًة ،أما وقد صارت حدودُها بال حماية عس�كرية،
فف�ي الحقيقة أنها ماتت وإن تأخر النعي ..ولكم أن تتخيّلوا
التداعيات االقتصادية والسياس�ية واألمنية إلس�قاط الجهة
الجنوبية للمملكة؟
ما يبق�ي عىل الحُ كم الش�مويل عىل قيد الحي�اة هو األمل
ال�كاذب ،وه�و ما تفعله الس�عودية مع نفس�ها أم�ا َم هذه
ُ
املطاف كما انتهى م�ع نظام أملانيا
الح�رب ،وقد ينته�ي بها
الرشقية بعد سقوط جدار برلني!.

دول العدوان الخليجية تدفع مليار دوالر
للمغرب مقابل التورط البري في بالدنا
 خاص:صحفية عربية أن َ
ٌ
دول الخليج المشاركة يف العدوان عىل بالدنا وهي
كشف مصاد ُر
َ
مقابل إرس�ال 1500
الس�عودية وقطر واإلمارات دفع�ت مليار دوالر لدولة المغرب
جندي لقتال الجيش واللجان الشعبية يف بالدنا.
َ
الس�عودية منحت المغ�رب مبلغ 400
وذك�رت صحيف�ة الجزائرية لألخب�ار أن
مليون ،فيما دفعت اإلمارات المبلغ ذاته  400مليون دوالر ومنحت قطر دولة المغرب
 200مليون دوالر ،إضافة إىل استثمارات يف قطاع السياحة.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن كل هذه األموال مُنحت من دول الخليج مقابل قرار ملك
ً
موضحة عىل لس�ان معارض
المغرب توريط قواته الربية يف الحرب الربية عىل بالدنا،
مغرب�ي مقيم يف إس�بانيا أن الملك المغربي اشترط أن تضمن هذا المبالغ يف حس�اب
رسي ،وأن دول الخلي�ج دفعت هذه المبالغ ألنه�ا باتت غير قادرة عىل مواصلة تحمل
الكلفة البرشية للحرب عىل بالدنا.
ُ
صحيف�ة الصب�اح المغربية ق�د ذكرت أن المغ�ربَ قرر إرس�ال فرَق من
وكان�ت
المظليين ،باإلضافة إىل قوات الدرك الحربي ،للمش�اركة بالحرب الربية يف اليمن ،وهي
الق�واتُ التي ش�اركت بمناورات «األس�د اإلفريق�ي» بالتعاون مع الوالي�ات المتحدة
بطانطان.
وأضافت المصادر وفقا ً لصحيفة «الصباح» المغربية ،أن هذه الفرق ستنقل خالل
أي�ام قليل�ة قادمة إىل قاعدة جوية بالمملكة العربية الس�عودية ،قبل أن تبدأ العمل عىل
القيام بالعمليات الموكلة إليها.
َ
التحرك العس�كري المغربي نحو األرايض اليمنية تم بتنسيق
ورجّ حت المصادر أن
ُ
المفتش العام
م�ع الواليات المتحدة األمريكية ،يف إش�ارة إىل المباحثات الت�ي أجراها
للق�وات المس�لحة الملكية المغربية وقائ�د المنطقة الجنوبية ،م�ع ديبورا يل جيمس،
وزيرة القوات الجوية األمريكية ،االثنين المايض بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة
الملكية بالرباط..

قبل الوداع :الختام مولد! ()2
علي شرف المحطوري
ُ
مناس�بة
* يتمي�ز العام امليلادي الحايل بأن حلت يف بدايته
املولد النبوي ،وكذلك ستكون نهايتُه .ويمن الثورة السبتمربية
ً
مركزية إعال ًء لش�أن
أعط�ى لتل�ك املناس�بة قيمتها فجعله�ا
رس�ول الله محمد صىل الله عليه وآله وسلم ،ومن خالله يطل
اليمنيون من ساحة «كمال األخالق وتمام الرسالة» عىل العالم
اإلسالمي واألفق اإلنساني.
ويف املقال الس�ابق ت�م التعريج عىل نضال الش�عب اليمني
وأنه يتلخ�ص يف أمرين( :مرشوع وقضي�ة) .وتم تفصيل ذلك
بالق�ول إن املرشوع هو بناء دولة قانون ذات س�يادة وكرامة،
والقضية هي فلسطني.
وبااللتف�ات إىل املواجه�ة القائمة بني اليم�ن وأعدائه يتبني
تعاظ� ُم ش�أن اليم�ن ،وارتف�اع نس�بة حضوره على مختلف
املس�تويات ،سياس�يا وإعالمي�ا وفكريا وعس�كريا بما يعني
انخراطا ً «بوعي وبصرية» يف الرصاع القائم حول هوية املنطقة،
وأي مس�ار ينبغي لها أن تسلكه يف املستقبل املتوسط والبعيد؟ وما ش ّد انتباه
العال�م هو الجانب العس�كري لناحية أي قدرات قتالية يمتلكها هذا الش�عب
ّ
أهلت�ه للصمود ُك ّل هذه املدةأمام قوى اجتمعت عليه لتهزمه خالل أس�بوعني
فإذا به يقف يف وجهها تس�عة أشهر! ومستم ٌر يف الصمود ألطول مدى ممكن
إذا الع�دوان ظ�ل قائما ،وهو املرش�ح حتى اآلن ،إذ ال م�ؤرشات توحي بقرب
توق�ف الع�دوان ،أو رفع الحص�ار .وبمعرف�ة طبيعة العدو فليس أس�وأ من
الهجمة عىل اليمن مثل اعتبارها سحابة صيف عما قريب ستنقشع!.
فال الس�عودية يف وارد أن ترتك اليمن يتدبّر حاله بنفس�ه ،ألن ذلك بالنسبة
لها هزيمة تأريخية س�وف تنعكس عليها داخليا عىل ش�اكلة انفجار الرصاع
الخف�ي بين أجنح�ة الحكم الس�عودي ،وال اليم�ن يف وارد أن يس�تكني ثانية
للسعودية باعتبار املواجهة معها أسلم من االستكانة لها.
حتى وإن َق ِبل اليمن بمخارج معينة تتيح للسعودية أن تنسحب رويدا من
املشهد اليمني ،فليس بمقدورها أن ترتكه بشكل كامل ،وإال كانت كمن يطلق
الرصاصة عىل رأسه .واملتتبع لتصلبها الشديد إزاء النظام السوري وإرصارها
عىل إزاحة األسد من موقعه بعد خمس سنوات من فشلها يف ذلك  -رغم انعدام
الح�دود الجغرافي�ة بني الطرفني – يتبني لنا أنها بش�أن اليمن س�تكون أكثر
مكاب�رة ،وعنادا ،واملعركة س�تظل معه�ا مفتوحة عىل مراحل زمنية ليس�ت
التس�عة أش�هر بالنظر إىل مجمل الرصاع إال مخاضا ملا هو قادم لم تَحِ ن بع ُد

ُ
ساعة والدته.
وقد يجد القارئ يف ما أقول إفراطا ً يف التشاؤم ،ويأسا من أي حل ،والجواب
بأنه ليس تش�اؤما وال يأس�ا ،فمن حيث األمنيات ،نتمنى اآلن
تتوق�ف الحرب ،ويعم الس�لم والسلام ،لكن من يق�رأ لداوود
مزامريه ،أو كما يقول املثل اليمني :من يقرأ لعريج خ ّ
طها!
ودعونا نطرح فرضي�ة أن تتوصل أطراف الرصاع إىل حل –
وه�و لن يك�ون إال آنيا  -هل أحد يعتق�د أن األعداء بعد تدمري
اليمن سيرتكونه يعيد بناء ما تهدّم دون أي إعاقة أو عراقيل؟
من يعتقد ذلك عليه أن يجيب عىل س�ؤال ملاذا إذن دمروا اليمن
طاملا سيرتكونه يعيد البناء بكامل حريته وإرادته؟
ٌ
هدف مقص�ود لذاته أوال ،وثاني�ا إلبقائه
إن تدمير اليم�ن
تح�ت الس�يطرة والحاجة الدائم�ة للخارج خصوص�ا بعد أن
ظهر بثورة  21س�بتمرب أنه يشق مسارا اس�تقالليا متخلصا
من قيود « التبعي�ة والفقر واملهانة» وتلك قيود لم تكن ذاتية،
ب�ل قيودا خارجية س�اهمت فيها حكومات م�ا قبل ثورة 21
ُ
ومحاوالت التخلص من تلك القيود يف رشيعة آل سعود واألمريكان..
سبتمرب،
ً
معاقبة له عىل تجرؤه لرفع صوته،
أم ٌر غري مقبول ،فكان عدوانهم عىل اليمن
وتغريده خارج الرسب األمريكي.
وال ننسى هنا أن نتذك�ر أن الجزي�رة العربية منطقة تحي�ط بها القواعد
األمريكي�ة م�ن ُك ّل جانب كم�ا يحيط الس�وار باملعصم ،م�ن الخليج رشقا،
والبح�ر األحم�ر غربا ،إضافة إىل قواعده�ا الثابتة داخل دويلات الخليج ويف
جيبوت�ي ،وذلك كله يق�ع ضمن نطاق «القي�ادة املركزي�ة األمريكية» وتمتد
مسؤوليتها من وسط آسيا نزوال إىل الجزيرة العربية والشام وصوال إىل مرص.
وتندرج يف أعمالها إدارة أعمال األسطول الخامس ومقر قاعدته يف البحرين.
ويف هكذا سيطرة أمريكية ندرك أنه لم يعد للدويالت الواقعة يف نطاقها من
عالقة أو ارتباط بتاريخ األمة العربية واإلسالمية ،وأن مشوار الشعب اليمني
نحو تحقيق ما يصبو إليه من «اس�تقالل واس�تقرار» قد بدأ بخطوة ،وأمامه
ِ
س�بات خمسين
ألف ميل .وقد تبدو املس�افة بعيدة ،لكنها خريٌ له وأبقى من
عاما كاد أن يصحو عىل س�تة يمنات يف مرشوع «أقاليم» موزعة إدارتُها بني
دويالت الخليج الس�ت ،ثم ال خطوة وال ألف ميل ،وال اس�تقالل وال استقرار،
وإنما احرتاب داخيل ،وتدمري ذاتي ليس�ت لعنة «ومزقناهم ُك ّل ممزق» إىل ما
أوشك أن يقع إال رحمة!

