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نتنياهو :السعودية تنظر
«داعش»
صمود الشعب اليمني
إىل إسرائيل كحليف
ُ
االستعمار
ش
كريي :نقف مع السعودية و ْح
املسمار األخري يف نعش
آل سعود
يف الحرب على اليمن الجديد في المنطقة
تدمير آليتين ومقتل وجرح مرتزقة على متنهما في الجدعان  .وإحراق جرافة حاولت شق طريق لتباب هيالن
علماء الوهابية يحاولون �إنقاذهم من الغرَق

جنود العدو يف مرمى القنّاصة

حصيلة عمليات القنص خالل  72ساعة في نجران وجيزان  36جندياً سعودياً
كمين يمني مص ّور يطيح بضابط سعودي و 4جنود في شرفة نجران

فوضى االحتالل واالنفالت األمني يف الجنوب

إغتيال عقيدين وامرأة برصاص مسلحين مجهولين في المنصورة وإطالق قذيفة آر بي جي على حراسة مطار عدن
مسلحو القاعدة يف ّجرون مقر الشرطة في لحج ووحدة مختصة في اللواء  21ميكا تكتشف حقل ألغام ما بين العبر وشبوة

العفو الدولية :لدينا أدلة جديدة على
قصف صنعاء بأسلحة محرمة دولياً

 2متابعات
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مسافات

رابطة علماء اليمن تدعو أبناء الشعب اليمني للنفير العام إلى الجبهات
لمواجهة الغزو واالحتالل ودعم المجاهدين بكل الوسائل المتاحة:

هاشم شرف الدين

كري أمريكا ..لن يحرق سوى العمالء
يف مث�ل يوم أم�س قبل عا ٍم بالضب�ط ،أي يف الرابع والعرشين م�ن يناير 2015م
ِ
ٍ
الواليات املتحد َة
ترصيحات ملسؤولني أمريكيني أ ّكدت أن
نقلت وسائ ُل اإلعالم الدولية
ع ّلق�ت بعض عملياتها العس�كرية ضد تنظي�م القاعدة يف الـيَـمَ ـن عقب س�يطرة
الحوثيني عىل مقاليد السلطة يف الـيَـمَ ـن واستقالة الرئيس هادي.
وكال�ة األنب�اء الدولية رويتر نقلت ،يف حين�ه  -عن مس�ؤولني أمريكيني أمنيني
الق�ول «إن انهيا َر الحكومة الـيَـمَ ـنية أدَّى إىل ش�لل جه�ود مكافحة اإلرهاب -وإن
األم َر تس�بب يف نكسةٍ كبرية لجهود مكافحة تنظيم القاعدة يف الجزيرة العربية ،وإن
وقف العمليات العس�كرية سيتضم ُن ْ
وق َ
َ
ف غارات الطائرات من دون طيار عىل األقل
مؤقتاً».
والي�وم ،وبع�د مرور ع�ام كامل عىل تل�ك الترصيحات  -أي قب�ل يومني  -رصّ ح
«ج�ون كيري» وزير خارجي�ة أمريكا أن بلادَه تدعم الس�عودية يف حربها عىل من
وصفهم بـ»املتمردين الحوثيني».

لنناقش التصريحني:

قال األمريكان قبل عام إن سيطرة الحوثيني عىل السلطة أعاقت جهود أمريكا يف
مكافحة اإلرهاب .حسناً ،هل يملك األمريكان إجابات عىل هذه األسئلة:
 من الذي يحكم اآلن محافظات عدن ولحج وأبني؟ ألي�س أنها العنارصُ ذاتُها الت�ي كانت تح ُك ُم صنعا َء وكان�وا يعتربونها رشيكا ًلهم يف مكافحة القاعدة؟
 أليس مَ ن يحكم عدن هو هادي وحكومته املدعومة أمريكياً؟ فلم�اذا إذن ّتوقفت جهو ُد أمريكا ملكافحة االرهاب هناك ،عىل الرغم من كونها
صارت مناطق تنشط فيها القاعدة بكثافة؟
 مل�اذا لم تنفذ طائراتُهم م�ن دون طيار أي ََّة غارة عىل عُ نرص إرهاب إضايف جديدهو داعش يف عدن وأبني ولحج؟
 وملاذا سمح األمريكي بسيطرة القاعدة عىل محافظة حرضموت حيث ال وجودلسلطة الحوثيني؟
 ومل�اذا اختف�ى وج�ود القاع�دة وداعش م�ن املناطق الت�ي ال س�يطرة لهاديوحكومته املدعومة منكم عليها كصنعاء وإب وعمران وَغريها؟
َ
اإلجابة عىل كل تلك األسئلة ،فكما ظل تحالف هادي وحكومته مع
سيقرر الواق ُع
األمريكان ينتج توس�عا ً لنفوذ القاعدة يف الـيَـمَ ـن خالل الس�نوات املاضية ،فها هو
االنتاجُ ذاته مستم ٌّر يف املناطق التي تم َّكن العدوان السعودي األمريكي اإلرسائييل من
ً
خاضعة شكليا ً إلدارة هادي وحكومته املوصوفة باملدعومة من واشنطن..
إبقائها
ُ
الس�لطة
فخال َل س�نوات رئاس�ة هادي وحكومتيه «باس�ندوة  -بحاح» لم تكن
ميس لنش�اط القاعدة ،وليس أد َّل عىل ذلك من إنشاء معسكرات
الـيَـمَ ـنية س�وى رِّ ٍ
إيواء وتدريب لهم يف عدة مناطق يمنية كمعس�كر يحيص بأرحب والس�حيل بمارب
ونخال واللبنات..
وألنه حقا ً زمن كش�ف الحقائ�ق ،فقد أصبحت إجابات الكثري من التس�اؤالت يف
متناول الجميع ُ
بس�هولة ،فأمريكا عد ُّو املس�لمني األول لم تجد بُ� ّدا ً من خلع القناع
لتق�ول للعالم :لس�ت أخىش القاع�دة ،ال أكرتث لداعش ،إنما الخ�وف كل الخوف من
الحوثيني..
 فمَ �ن ه�م الحوثيون الذي�ن انربت أمري�كا لتحاربَهم ،ليس بطائ�رات من دونطي�ار وإنما بتحالُ�ف مع دول النفط العربي وإرسائي�ل ودول غربية قوية لم يتو ّرع
عن اس�تخدام أعتى األسلحة الرتكاب أشد جرائم الحرب وأكثرها خسة ضد اإلنسان
الـيَـمَ ـني؟
 وم�ا املرشو ُع العظي ُم ال�ذي يحمله الحوثيون هؤالء لتحاربَه�م أمريكا دون أنَ
تتمكن من تلفيق تهمتها الجاهزة «اإلرهاب» عليهم؟
 مَ �ن ُهم هؤالء الذين اعترب العد ُّو االرسائييل س�يطرتَهم على باب املندب خطرا ًُ
يفوق حصو َل إيران عىل القنبلة النووية خطورة؟.
 كي�ف تم ّكن�وا م�ن الصم�ود ثالثمائة ي�وم ونيّف أم�ام أرشس ع�دوان عرفتهالبرشية؟
 وه�ل أبقى انجلاء الحقائق بهذا القدر من الوضوح حُ جَّ �ة أليِّ يمني أ َ ْو عربيُ
يقف يف موقف الحق ومن يقف يف موقف الباطل؟
أ َ ْو مسلم أ َ ْو إنسان لكي يعلم مَ ن
 هل بقي مجا ٌل للش�ك بأن أمريكا وعمالءَها من الحكام العرب هم مَ ن يعملونعىل توسع القاعدة وداعش املسيئني لإلسالم؟
 هل ما زال بوس�ع البعض تجاهل حقيقة اس�تهداف أمري�كا ومن معها يف هذاالعدوان للـيَـمَ ـنيني ككل ،وليس فقط من أسماهم كريي بالحوثيني؟..
لقد قال بوش االبن مربرا ً حربَه عىل املس�لمني« :إن حرب أمريكا ضد اإلرهاب هي
حرب صليبية» أي أنها حربٌ عىل اإلسالم..
َّ
خ�ص «الحوثيين» يف ترصيحه،
ومثلُ�ه فعل كيري  -ضمن�ا ً  -قب َل يومني حني
ُ
تستهدف املسري َة
وكأنه أراد أن يقو َل« :إن حرب أمريكا عىل الـيَـمَ ـن يف هذا العدوان
ُ
هدف العدوان األمريكي األول إذن «املسيرة القرآنية» املنهج الذي
القرآنية» ..هذا هو
يسيرُ عليه أنصا ُر اللـه ،املسيرة التي تعيل َ
راية اإلسلام القرآني املحمدي ،وتحظى
بتأييد متنام كل يوم..

ومضة:

كم�ا بدأت هذه املسير ُة عقبَ ترصيح «بوش» املس�تهدِف لإلسلام واملس�لمني،
ونَمَ ت رغم الحروب الس�ت التي ُ
ش�نَّت على املنتمني لها ،فإن اللـ َه تعاىل س�يحميها
َّ
الي�وم عقبَ ترصيح «كريي» وس�ينصرُ َ
س�ت مرات،
ُها عىل ه�ذا العدوان وإن تكرر
ُ
أنصار اللـه ،ولن يطا َل «كري» أمريكا س�وى مَ ن
فكلم�ة اللـه س�تبقى العُ ليا عىل يد
ِ
ُ
تنفخ فيه..
يجلس بجانبها حني
ُون أَن يُ ْ
«ي ُِري�د َ
طفِ ُؤوا ْ نُ� ْو َر ال ّلـهِ ِبأ َ ْفوَاهِ ِه ْم َويَأْبَى اللـّ� ُه إِال َّ أَن يُ ِت َّم نُو َر ُه َو َل ْو َك ِر َه
ا ْلكَافِ ُر َ
ون».

( ددعلالاا

 -خاص:

حي على الجهاد

دعَ �ا علم�ا ُء اليمن أبنا َء الش�عب اليمني
إىل النفير الع�ام لجه�ادِ الغ�زاة واملحتلين
وأعوانهم ممَّ ن باعوا ضمائرهم للشيطان.
وقال بيان صادر عن رابطة علماء اليمن
حصلت «صدى املسرية» عىل نسخة منه َّ
(إن
َ
املوقف مس�تمَ ٌّد من رشَ يع�ة الله تعاىل،
هذا

حي�ث ق�ال( :فمَ ن اعت�دى عليك�م فاعتدوا
علي�ه) وقوله تع�اىل (وقاتلوا يف س�بيل الله
الذين يقاتلونكم).
وق�ال البي�ان( :م�اذا ينتظ� ُر العُ ملا ُء
واملرتزق�ة واملحتلون من الحر عندما يُعتدَى
عىل أهله وبلده) ،مشريا ً إىل أن القرآن الكريم
لم يرتك عذرا ً للجميع يف القعود عن القتال.
وق�ال البيان :إنن�ا يف رابطة علماء اليمن
نعل�ن تضامنَن�ا الكام� َل وتأييدَن�ا الكبير،

ونض�م صوتن�ا إىل ص�وت العالم�ة محم�د
املطاع ،يف وج�وب مواجهة العدوان والغزاة،
ونحث كافة أبناء الشعب اليمني ،عىل النفري
إىل الجبهات ودعم املجاهدين بكل الوس�ائل
املتاحة.
واس�تنكر البي�ان :م�ا ج�اء عىل لس�ان
خطيبُ عرفة الس�عودي الذي ّ
كفر اليمنيني
وح ّرض عىل سفك دمائهم يف يوم عرفة.
وأش�ار البي�ان إىل أن�ه كان األوىل بمَ �ن

يشنون الحملة املسعورة عىل العالمة املطاع
أن يُدين�وا الخطي�بَ الس�عودي ،منوهين
تثني علم�ا َء اليمن
على أن ه�ذه الحملة لن
َ
الربانيين عن ق�ول الح�ق ومواجَ هة قوات
االحتالل ومرتزقتهم.
واعترب البي�ان :أن موق َ
�ع العلماء هو يف
مقدّم�ة املدافعني عن الش�عب؛ ألنهم ورثة
األنبياء.

كريي يف لقاء مع اجلبري :نقف مع ال�سعودية يف (احلرب على اليمن)

العفو الدولية :لدينا أدلة جديدة على
قصف صنعاء بأسلحة محرمة دولياً رئيس اللجنة الثورية :العدوان على بالدنا قرار أمريكي
واليمنيون صاروا يرددون أن أمريكا تقتلهم
 خاص:ُ
منظمة العفو الدولية عن امتالكها أدلة جديدة
كش�فت
ِ
ق�وات تحال�ف الع�دوان األمريك�ي ألق�ت قناب َل
تؤك� ُد أن
عنقودي�ة أمريكية الصن�ع عىل أمانة العاصم�ة يف  6يناير
املايض.
ونرشت املنظمة تقريرا ً عىل موقعها االلكرتوني الجمعة
املاضية أوضحت فيه أن الهجو َم أسفر عن مقتل صبي يبلغ
م�ن العمر  16عاما ً وإصاب�ة  6مدنيني آخرين ،كما تناثرت
الذخائ ُر الصغرية يف  4أحياء سكنية مختلفة.
ُ
منظمة العف�و الدولية تحالف العدوان إىل الوقف
ودعت
فورا ً عن اس�تخدام الذخائر العنقودية ،التي هي بطبيعتها
أسلحة عشوائية ومحظورة دولياً.
وأشارت املنظمة إىل أن العدوان هو الطرف الوحيد الذي
لديه القدرة عىل إس�قاط القنابل من الجو ،كما تؤكد األدلة
الدامغة عىل أن تحالف العدوان أس�قط الذخائر العنقودية
يوم  6يناير املايض.
وَش�مل بح�ث املنظم�ة مقابلات م�ع  9من الس�كان
املحليين ،بما يف ذل�ك عائلة الصبي الذي استش�هد و 3من
الجرحى ،و 2من شهود العيان ،ورئيس جهاز األمن يف غرب
صنعاء و 2من املصوّرين املحليين الذين زاروا املواقع التي
تأثرت بالهجوم.

 متابعات:عّب� وزي�را الخارجي�ة األمريك�ي
رّ
والس�عودي ،عن تطابُق مواقف بل َديهما
تجاه العدوان عىل بالدنا.
وق�ال كيري يف ترصيح�ات صحفي ٍة
ُ
«نقف مع السعودية أمام التهديد
السبت:
ّ
يش�كله تم�رد الحوث�ي يف اليمن،
ال�ذي
ونواجه التم�دد الحوثي يف اليمن وتهديد
القاعدة».
م�ن جهتهّ ،
أك�د الجبير على «تعاوُن
بلاده ودول مجل�س التع�اون م�ع
واش�نطن إلنهاء َدور األس�د يف س�وريا
وإنهاء االنقالب يف اليمن».
ويف تعليقه عىل هذين الترصيحين قال
رئيس اللجن�ة الثورية العلي�ا محمد عيل
الحوث�ي« :ترصيح�اتُ وزي�ر الخارجية
األمريك�ي العدائية تج�اه اليمن تؤكد أن
العدوان قرا ٌر أمريكي».

ً
«مواص ُ
ل�ة الواليات
قائلا:
وأضاف
َ
المتحدة تقدي َم الدعم واإلسناد للسعودية
َ
الع�دوان على اليمن ه�و قرا ٌر
تؤك� ُد أن
أمريكي.
وأش�ار إىل أن�ه وبع َد أكث�ر من 300
يوم جاءت ترصيح�اتُ الوزير األمريكي
َ
لتقيض على جهود األمم المتح�دة تجا َه
ّ
الح�ل الس�يايس يف اليم�ن ،وهو م�ا ّ
أكد
عليه األمين الع�ام يف خطابه أمام مجلس
ُ
تكليف
األمن وأقرّه ،وال�ذي عىل إثره تم
المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ».
وأك�د الحوث�ي «أن ترصيح�ات
المس�ئول األمريك�ي تعن�ي االس�تمرا َر
يف س�فك الدماء والخ�راب والدمار الذي
ُ
َ
مختلف نواح�ي الحياة
ي�زال
طال وم�ا
يف الجمهورية اليمني�ة» ،مح ِمّالً الوالياتِ
المتحدة تبعات كل ما تقو ُم به السعودية
وغيره�ا يف اليم�ن م�ن دم�ار وحص�ار
وانته�اك للقواني�ن والس�يادة ودع�م

وتسليح أدواتهم من اإلرهابيين وغيرهم،
ً
قائلا« :إن ذل�ك يؤكد أنهم م�ن يعيقون
الح�وا َر والح�ل الس�يايس ،والمبارشون
ُ
يؤمن
للعدوان والقت�ل يف اليمن ،وهو ما
ُ
المواطن وصار ير ِّد ُد أن أمريكا تق ُت ُل
ب�ه
الشعب اليمني».
ودع�ا الحوثي الش�عبَ اليمني الثائ َر
مواصل�ة النضال والكف�اح عىل كافة
إىل
َ
األصعدة ،خصوصا ً العس�كرية لمواجَ هة
غطرس�ة أمري�كا وعرب�دة حلفائها ،كما
دعا
رئيس اللجنة الثورية العليا ش�عوبَ
ُ
األمة العربية واإلسلامية إىل استش�عا ِر
المس�ؤولية والوعي بخطورة ما ينتهجُ ه
ُ
التحال ُ
انخ�راط
�ف األمريك�ي م�ن
ه�ذا
ٍ
أعم�ى يف تنفي�ذ األجن�دة الصهيوني�ة،
حي�ث كان األوىل بهؤالء ّ
ف�ك حصار غزة
وتحرير فلس�طين ،ب�دال ً ع�ن االنخراط
ضمن مرشوع اس�تعماري عدائي للعرب
والمسلمين.

فوضى االحتالل واالنفالت األمني يف الجنوب

إغتيال عقيدين وامرأة برصاص مسلحين مجهولين في المنصورة وإطالق قذيفة آر بي جي على حراسة مطار عدن
مسلحو القاعدة يف ّجرون مقر الشرطة في لحج ووحدة مختصة في اللواء  21ميكا تكتشف حقل ألغام ما بين العبر وشبوة
 -خاص:

ُ
َ
الجماع�ات اإلجرامية (داعش،
واص َل�ت
َ
إغ�راق املحافظ�ات
تنظي�م القاع�دة)،
الجنوبية ومدينة عدن بالفوىض تساندها يف
ذلك قوات االحتالل.
واغتال مس�لحون مجهولون ،يوم أمس
األحد ،مسؤو َل االنتشار األمني بمدينة عدن
العقيد طه الصبيح�ي يف منطقة املنصورة،
فيم�ا قام عن�ارصُ م�ن تنظي�م «القاعدة»
بتفجري مقر للرشطة يف محافظة لحج.
وقالت وس�ائل إعالم مق َّربة من العدوان
إن مس�لحني أطلق�وا الن�ار على العقي�د
الصبيح�ي أثناء م�روره من إحْ �دَى جوالت
منطقة املنص�ورة يف عدن ،ما أدَّى إىل مقتله
ومقتل امرأة ومدني كانا مارين عىل الطريق
خالل إطالق النار.
واغت�ال مس�لحون مجهول�ون ،ي�وم
الخميس املايض ،العقيد سند ثابت اليافعي،
وبع�ده ت�م اغتيال مواط�ن أثناء م�روره يف

شارع التسعني باملنصورة.
وتش�ه ُد عدن انتش�ارا ً كثيفا ً للجماعات
املس�لحة اإلجرامي�ة (داع�ش ،تنظي�م
ُ
ق�وات االحتلال
القاع�دة) ،يف م�ا فش�لت
بعتادها الكبير وتواجدها الكثري من تأمني
هذه املدينة الصغرية.
وذك�ر موق�ع «رأي اليوم» أن مس�لحني
مجهولين حاول�وا مس�ا َء الس�بت امل�ايض
رج�ل ينتم�ي إىل طائف�ة
اختط�اف
ٍ
اإلس�ماعيليني البُهرة ،لكن محاولتهم باءت
بالفشل وأدَّت إىل مقتل نجل هذا الرجل.
وأفاد مصدر أمني أن أربعة أفراد ينتمون
إىل ه�ذه الطائف�ة الت�ي يقي�م زه�اء 200
ش�خص من أتباعها يف عدن ،خطفوا عىل يد
الجماعات املسلحة املتشددة خالل األسابيع
املاضية ،وأطلق ثالث�ة منهم يف مقابل فدية
مالية.
وه ّزت مدينة خور مكرس السبت املايض
ٌ
تفجريات اس�تهدفت مدرعتني إماراتيني ،يف
م�ا أُعل�ن يف الي�وم ذاته عن اكتش�اف حقل

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

ألغام بالق�رب من الطريق ال�دويل بني العرب
ومحافظة شبوة.
وقال مصدر عسكري إن وحد ًة مختصة
م�ن الل�واء  21ميكا كش�فت حقلاً «يضم
عشرة ألغ�ام متنوع�ة وش�ديدة االنفجار،
ُزرع�ت الس�تهداف األف�راد والعرب�ات
العسكرية».
من جان�ب آخر قام عن�ارص من تنظيم
خال للرشطة
«القاعدة» األحد ،بتفجري مقر ٍ
يف محافظة لحج.
وقال�ت مص�ادر إعالمي�ة إن التفجير
اس�تهدف مقرا ً للرشط�ة يف مدينة الحوطة
بلح�ج ،ونتج ع�ن «عب�وة ناس�فة فجرها
تنظيم القاعدة عن بُعد».
وأك�دت املصادر أن املق�ر كان خاليا ً وأن
التفجري لم يتسبب بإصابات ،مشرية إىل أنه
وق�ع غداة زي�ارة قام بها مدي�ر الرشطة يف
املحافظة العقيد عادل الحليمي.
وعىل صعيد االنفالت األمنية يف عدن ذكر
ش�بكة «صدى عدن» اإلخبارية أن مسلحني

مدير التحرير:
أحمد داوود

مجهولين أطلق�وا قذيف�ة آر ب�ى جى عىل
نقطة حراسة يف مطار عدن يف ساعة مبكرة
م�ن صباح الجمعة .وذكرت «ش�بكة صدى
ع�دن» اإلخبارية نقالً عن مصادر محلية أن
املهاجمني أطلقوا وابالً من الرصاص بشكل
عش�وائي عقب ذلك والذوا بالفرار ،مشير ًة
إىل أن القوات العس�كرية واألمنية املتواجدة
يف املطار قامت عىل الف�ور بمطا َردة الجناة
وتمش�يط املنطق�ة بالكام�ل ،ول�م تشر
املص�ادر إىل وق�وع أي�ة ضحايا أ َ ْو خس�ائر
بسبب الهجوم.
إىل ذلك قال مصدر خاص لوكالة الجنوب
فويس إن القي�ادي يف تنظيم القاعدة جالل
بلعيدي َ
راف َق محافظ أبني الخرض السعيدي
يف زيارته إلحْ دَى مديريات املحافظة.
وأوضح املصدر أن الس�عيدي زا َر مديرية
لودر يوم الخميس امل�ايض ،ومعه اإلرهابي
بلعيدي املته�م بتخطيط وتنفي�ذ عدد كبري
م�ن الجرائ�م اإلجرامية الت�ي راح ضحيتها
عدد كبري من األبرياء.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

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

( ددعلالاا

متابعات 3

ينثإلالانينثإلاثإلا 25نينثإلالاني  25نينثإلاثإلالا

العدو ال�سعودي يف مواجهة حرب القنّا�صة:

قنص  11جندياً سعودياً يف جيزانَ ..و 27جندياً حصيلة عمليات القنص خالل  72ساعة
كمين يمني مص ّور يطيح بضابط سعودي و 4جنود في شرفة نجران
قوات آل سعود تنكسر مرة أخرى في الربوعة ..ومحرقة الدبابات واآلليات تستمر
 خاص:ُ
قوات العدو الس�عودي َ
حرب
نفس�ها أما َم
وجدت
ٍ
جديد ٍة مصاحبةٍ لعمليات الجيش واللجان الش�عبية
يف جيزان نجران وعسير ،تمثلت تلك الحرب بعمليات
ُ
تحص� ُد رؤوس الجن�ود الس�عوديني
القن�ص الت�ي
يف األي�ام األخيرة عىل مرأى م�ن عدس�ات اإلعْ ــلاَم
ِ
عمليات قنص
الحربي ،فش�هد يوما الس�بت واألح�د
متفرقة حصدت  20جنديا ً سعودياً.
ً
وبداي�ة بعمليات القنص من قب�ل فريق القناصة
بالجيش واللجان الش�عبية أم�س األحد فقد لقي 11
جندي�ا ً س�عوديا ً مصارعَ ه�م يف ثالث عملي�ات نوعية
شهدت إ َلـى جانب ذلك تدمري آلية عسكرية.
وأوض�ح مص�در عس�كري أن وح�دات القناصة
بالجي�ش واللج�ان الش�عبية تمكن�ت م�ن قن�ص 5
جنود س�عوديني يف غرب منفذ الط�وال وإحْ َراق آلية،
فيما لقي  3جن�ود آخرون مصارعهم بعملية مماثلة
استهدفتهم باتجاه ميدي.
وعقب ذلك تم ّكنت وح�دات القناصة من قنص 3
جنود آخرين يف الح ِّد الواقع بني منطقة املوسم بمنفذ
الطوال وميدي.
أم�ا الس�بت املايض فق�د أف�اد مصد ٌر عس�كري
ً
س�تة من الجنود الس�عوديني لق�وا مصارعَ هم يف
أن
عمليت�ي قنص ،األوىل غ�ربَ منفذ الط�وال ،واألخرى
باتجاه صحراء ميدي يف وقت مبكر من صباح السبت
املايض.
ُ
قنص ثالثة جنود آخرين ،اثنان
ويف وقت الحق تم
منه�م ُقبالة منفذ الطوال ،والثالث غرب املنفذ ،ليص َل
ُ
استهدافهم من قوة القناصة يف الجيش
عدد الذين تم
واللجان الشعبية إ َلـى تسعة.
وضم�ن عمليات القنص أوضح مصد ٌر عس�كري
الجمع�ة أن وح�دات القناص�ة يف الجي�ش واللج�ان
الش�عبية قنص�ت  3جنود س�عوديني يف موق�ع بُرج
الدود العس�كري ،وجندي آخر باتجاه موقع الرمضة
يف الطوال.
َ
قن�ص  4جن�ود
أم�ا الخمي�س امل�ايض فش�هد
ٌ
ثالثة منهم لقوا مصارعَ هم يف عملية قنص
سعوديني،
ُ
قنص
بموق�ع الرمض�ة العس�كري بجيزان ،كم�ا تم

جندي آخر يف موقع الضبعة بنجران.
كما و ّزع اإلعْ ــلاَم الحربي مش�اه َد لكمني نصبه

أبطال الجيش واللجان الس�عودي لطقمني عسكريني
تابعين لق�وات الع�دو الس�عودي بموق�ع الرشف�ة

العس�كري ،مَ ـا أَدَّى ملرصع ضابط س�عودي وأربعة
جنود.

ضبط مخازن للذخائر مجدداً يف األحيوق ،وكسر زحفني للغزاة
ومرتزقتهم باتجاه مثلث العمري ومنطقة الجحملية بمحافظة تعز
 خاص:ُ
ُ
التابعة للجيش واللجان
الصاروخية
اس�تهدفت الق َّو ُة
ٍ
الش�عبية تجمُّ
ع�ات للغ�زاة ومرتزقته�م ،ي�وم الخميس
الفائ�ت  21يناير ،بمنطق�ة مف َرق العم�ري بمديرية ذو
ب�اب ،حي�ث أكدت مص�ادر عس�كريةٍ ميداني�ة أن القوة
الصاروخية للجيش واللجان الش�عبية اس�تهدفت مواقع
ٍ
بصلي�ات م�ن صواريخ
وتجمع�ات للغ�زاة ومرتزقته�م
ً
ٍ
ري
محققة
الكاتيوش�ا،
إصابات مبارش ٍة أس�فرت عن تدم ِ
عددٍ من اآللي�ات وإعطاب الكثري من املدرعات وس�قوط
العديد من القتىل والجرحى يف صفوف الغزاة ومرتزقتهم.
ويف مح�ور األحي�وق فق�د تم ّكن�ت اللج�ان األمني�ة
بالتع�اون مع قوات الجيش واللجان الش�عبية من ضبط
من�زل ألحد عنارص املرتزقة
مخ�ازن ذخائر للقناصات يف
ٍ

بمنطقة الصنمة باألحيوق يف محافظة تعز.
وَأكد مصد ٌر عس�كريٌّ ميدانيٌّ أن أبطال اللجان األمنية
ضبط�وا مخازن ذخائر للقناص�ات يف أحد منازل منطقة
الصنم�ة ،مضيفا ً أن عملية اكتش�اف تلك املخازن جاءت
بالتعاون مع أهايل وس�كان املنطقة .وأش�ار املصدر إ َلـى
أن هذه املخازن لم ت ُكن األوىل فقد تم ضبط مخازن أخرى
قبل أيام يف نفس املنطقة وتم إلقا ُء القبض عىل املتورطني
وإحالته�م للجهات املختصة التخ�اذ اإلجراءات القانونية
بحقهم.
ويف محور تعز املدينة ،تمكن�ت قوات الجيش واللجان
أمس األول  22يناير ،من إفش�ال محاولةٍ
الش�عبية ،يوم ٍ
ٍ
زح�ف ملرتزقة الع�دوان باتجاه منطق�ة الجحملية رشق
املدين�ة ،وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش واللجان
ٍ
الزحف ،والتي أسفرت عن مقتل
الش�عبية صدوا محاولة
العديد من عنارص املرتزقة وتدمري آلية عسكريةٍ .

ٍ
محاوالت عدي�د ٍة للزحف باتجاه
وذك�رت املص�ادر أن
منطق�ة الجحملية قام به�ا مرتزقة الع�دوان ومجاميع
من تنظيم داعش اإلجرامي طوال الفرتة الس�ابقة ،ولكن
أبط�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبية كانوا له�م باملرصاد
وأفشلوا ُك ّل تلك املحاوالت.
وأم�ا يف مح�ور مثلث العم�ري ،ذو ب�اب ،فقد تمكنت
أم�س األحد ،من
ق�وات الجي�ش واللجان الش�عبية ،يوم
ٍ
ٍ
زحف للغزاة ومرتزقتهم حاولوا التقدم باتجاه مثلث
ص� ّد
العمري ،وأكدت مصاد ُر ميدانية أن قوات الجيش واللجان
الش�عبية تمكن�ت من ص�د محاول�ةٍ للغ�زاة ومرتزقتهم
ٍ
بصلي�ات من
بالتق�دم نحو مثل�ث العم�ري ،وأمطرتهم
صواريخ الكاتيوشا ،أسفرت عن تدمري العديد من آلياتهم
العس�كرية وإعط�اب بع�ض املدرع�ات ،فيم�ا انس�حب
بقيتهم ،مخلفني وراءهم العديد من الجثث.

ترحيب أمريكي بخالفة بن سلمان ..فما الخطوة التالية؟
 طالب الحسني:أم�راء الحرب يف رصاع محتدم ..وس�نة اوىل من
حكم س�لمان مثلت انقالبا عىل مايض س�لفه امللك
عبدالل�ه الذي عم�ل طوال  10س�نوات لنقل نجليه
متع�ب ومقرن قليال م�ن الس�لم الرتاتيبي لعرش
العائل�ة  ،ومع وصول س�لمان اىل الحكم لم يمكث
الرجل اكثر من ثالثة اش�هر حتى صعد بنجله فورا
اىل والية والية العهد وليس ذلك فحس�ب بل ثمة ما
يشري بوضوح اىل انه الرجل الثاني وليس الثالث ،
ه�ذه التغييرات احدث�ت توجس�ا حقيقيا من
االنتق�ال نح�و الخط�وة التالية بازاح�ة محمد بن
ناي�ف م�ن موق�ع ويل العهد ال�ذي لم يع�د ثانيا ً يف
اململك�ه بين جيلني م�ن االحفاد واالش�قاء ينتظر

كل ه�والء ان يكون�وا اق�رب نوع�ا م�ا اىل قصر
اليمامة ،وما يلفت االنتباه هوالتحركات واللقاءت
الدبلوماس�ية االخيرة التي ش�هدت تغييبا متعمدا
لب�ن نائف واخره�ا تغييبه ع�ن لقاء كيري وزير
الخارجي�ة االمريك�ي وه�و م�ا دف�ع بالصحاف�ة
العربي�ة واالجنبية اىل التس�اؤل ع�ن متى االنقالب
؟ وه�ذه التناوالت جاءت بالتزام�ن مع زيارة وزير
الخارجي�ة االمريكية جون كريي للرياض ولقاءاته
املقترصة عىل امللك ،ونجل امللك..
وهنا ي�رى مراقبون ب�ان اهتمامات واش�نطن
باتت توحي بانها اقرب اىل ترش�يح محمد س�لمان
ملوقع املل�ك والتعاطي مع�ه وفتح دوائ�ر االتصال
املب�ارشة بدال عن محم�د بن نائف  ،إال أن الس�ؤال
األبرز الذي يس�تجد هن�ا هو عن الداف�ع للواليات

املتح�دة ألن تنقل�ب على بن ناي�ف املش�هور بأنه
رجلها األول يف العائلة..وتفضيلها بن سلمان..؟..
والج�واب هو رغب�ة الواليات املتح�دة يف إخماد
الث�ورة اليمني�ة التي مثلت أكرب تح�ول يف مواجهة
املشاريع األمريكية االستعمارية ،وواشنطن وهي
االن تج�د يف ش�خص ب�ن س�لمان األكث�ر اندفاعا
إلخم�اد ثور¬ة اليمن ،.م�ا يُفهم من ترصيح جون
كيري من الري�اض بأنه « مع الس�عودية ملواجهة
م�ا أس�ماه «بالتهدي�د الحوث�ي يف اليم�ن» وقوله
م�ع الس�عودية..يف هذا الس�ياق يعني أن�ه مع بن
س�لمان  ..كونه من يتوىل من موقعه كوزير للدفاع
خ�وض املواجهة ض�د الث�ورة اليمني�ة والتي ترى
فيها واش�نطن خطرا ً عىل نفوذها االس�تعماري يف
الجزيرة العربية.

وأظهرت املش�اهد لحظات ْ
رص�د تحرك الطقمني
وعلى متنهم�ا أح�د الضباط الس�عوديني وع�دد من
ٌ
وحدات م�ن الجي�ش واللجان
الجن�ود ،فيم�ا كان�ت
الش�عبية تتمركز ُ
بالقرب من طري�ق ترابي م َّرت بها
األطقم العسكرية السعودية وتم إمطارهم بالنريان.
وأظه�رت املش�اهد ضابطا ً س�عوديا ً داخ� َل أحد
َ
حتفه برصاص الجيش واللجان
األطقم بعد أن لق�ي
الش�عبية ،فيما تظه�ر جُ ث َ ُ
ث أربعة جنود س�عوديني
سقطوا يف نفس الكمني.
وتس�تمر محارق دبابات وآليات العدو الس�عودي
عىل ي�د أبطال الجي�ش واللجان الش�عبية ،وعن ذلك
يوضح مصدر عس�كري أن�ه جرى تدميرُ دبابة من
طراز ابرامز أمريكية الصنع بواسطة صاروخ موجه،
مَ ـا أَدَّى لتدمريها بالكامل وذلك رشق منطقة الرشفة
بنجران ،فيما عرض اإلعْ ــلاَم الحربي مشاهد تدمري
دباب�ة أخرى بنف�س الطريقة ولكن ه�ذه املرة رشق
موقع الشبكة بنجران.
ول�م يقترصْ س�قو ُ
ط القتلى يف صف�وف الجنود
الس�عوديني عىل عمليات القن�ص والكمائن من قبل
الجيش واللجان الشعبية ،حيث أفاد مصدر عسكري
مرص َع ع�دد من العس�كريني الس�عوديني واملرتزقة
يف قص�ف مدفع�ي اس�تهدف تجمُّ ع�ات له�م غ�ربَ
ُ
مح�اوالت جيش العدو
منفذ الط�وال ،فيما انكرست
السعودي للتقدم باتجاه الربوعة ُ
وسوقها من الجهة
الرشقي�ة ،حيث تص�دَّى لهم أبطال الجي�ش واللجان
الش�عبية وأمطروهم بالقذائف والصواريخ ،ملحقني
بهم خسائر مادية وبرشية كبرية.
من جانب آخر دكت الق�وة الصاروخية واملدفعية
مواق�ع الضبع�ة والجب�وح ووادي املعايين وك�رس
جوبح والدود بعرشات القذائف املدفعية ،فيما تع َّرض
موق ُع الشبكة وغرب س�ودانه وجنوب كربي الخوبة
وموقع رشقان لقصف صاروخي باستخدام صواريخ
الزل�زال محلية الصن�ع وعدد من القذائ�ف املدفعية،
ً
ٍ
إصاب�ات مب�ارش ًة يف صف�وف الع�دو .كما
محقق�ة
ُ
القص�ف الصاروخي مرا ِب َ
ض للمدفعية يف موقع
طال
ً
مستحدثة رشق سوق األمري بعدد من
خباش ومواقع
الصواري�خ ،باإلضافة إ َلـى اس�تهداف موق َع الضبعة
العسكري وتجمُّ عا ً للجيش السعودي يف موقع نهوقة
بعدد من القذائف املدفعية.

تدمري �آليتني ومقتل وجرح مرتزقة على متنهما يف اجلدعان .
و�إحراق جرافة حاولت �شق طريق لتباب هيالن

هزيمة مدوية لقوات الغزو واملرتزقة
وسيطرة للجيش واللجان على موقعني
على أبواب معسكر كوفل
 -خاص:

ُ
قوات الجيش واللجان الش�عبية بمحافظة مأرب ع�ن يقظةٍ عالية
كش�فت
تجاه مخ ّ
ططات قوات الغزو فأحبطت ُك َّل محاوالت املرتزقة رغم الغطاء الجوي
لتحقي�ق أيِّ تقد ٍم باتجاه هيالن ،فيما َّ
ً
ُ
نوعية يف منطقة
العمليات قفز ًة
حقق�ت
ُ
تضييق الخناق عىل املرتزقة يف معسكر كوفر.
كوفل ،حيث جرى
ُ
ُ
العس�كرية إىل أن الق�وة الصاروخية للجي�ش واللجان
املعلوم�ات
وأش�ارت
ً
تابعة ملرتزقة العدوان كانت تحاو ُل ش�ق
الش�عبية دمَّ �رت ،أمس األحد ،جراف�ة
طري�ق باتجاه إحْ دَى التباب قبالة جبل هيالن ،مَ ـ�ا أَدَّى إلحْ َراق الجرافة ومقتل
قائدها.
ً
ً
نوعية للجيش واللجان الش�عبية وش�هدت
عملية
منطقة الجدعان ش�هدت
مقت َل وجرح عدد كبري من املرتزقة عندما استهدفت القو ُة الصاروخية مدرعتني
عسكريتني تابعة للمرتزقة بعدد من الصواريخ ،مما أدى إ َلـى تدمريهما.
ويف وقت س�ابق كان مرتزقة العدوان فش�لوا يف ُك ّل محاوالتهم شبه اليومية
للزحف عىل جبال هيالن ،رغم الغطاء الجوي املكثَّف واملساند لهم من قبل طريان
العدوان الذي َش َّ
�ن أمس األول أكث َر من  15غارة وفش�ل يف ضمان تقدُّم املرتزقة
الذي�ن فروا بعد انكس�ار محاولتهم تاركني جثث قتالهم أس�فل التباب املحيطة
بجبال هيالن.
ً
ُ
قوات
هزيمة استراتيجية بع َد معركةٍ خاضتها
وتلقت قوات الغزو واملرتزقة
الجي�ش واللجان الش�عبية ببطول�ة ،حيث تم ّكن�ت من الس�يطرة عىل موقعني
هامني قرب معسكر كوفل.
وقال مصدر عس�كري :إن ق�وات الجيش واللجان الش�عبية تم ّكنت من قتل
وجرح أعداد كبرية من املرتزقة وس�يطرت عىل موقعني يف محيط معسكر كوفل
الذي كان يسيطر عليه مرتزقة العدوان.
وأشار املصدر إىل أن العملية تأتي يف طريق تطهري معسكر كوفل من مرتزقة
العدوان ،ويف إطار مواجهة قوى الغزو يف محافظة مأرب.
ٌ
ناس�فة قد انفجرت لدى مرور مدرعة عس�كرية تابعة ملرتزقة
وكانت عُ بو ٌة
الع�دوان يف الخ ّ
ط العام بمدينة مأرب ،وأش�ارت األنب�ا ُء إ َلـى مقتل وجرح  6من
املرتزقة.
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ال�سعودي ُة واجلماعات التكفريية� ..أدواتُ امل�شروع الأمريكي ال�صهيوين يف املنطقة

من يكبح (معول التفتيت)؟

ما يح ُد ُث اليو َم في المنطقة ولألمة العربية من ت َ
ٍ
َش ٍّظ
وصراعات داخلي ٍة ،لم ي ُكن من بابِ الحدث ال َع َرضي أو نتاجاً
تراكمياً لفشل األنظمة الحاكمة وانهياراتها الدراماتيكية ،بقدر ما هو مشروع معد سلفاً ،الغاية منه تدمير
دول المنطقة من الداخل ليسهل بعد ذلك إعادة تقسيمها وفق رؤي ٍة إستراتيجي ٍة ال تخدم إال المصالح األمريكية
اإلسرائيلية ،فهل ستدرك عقلية الشعوب هذه الحقيقة لتستيقظ من سباتها وتواجه هذا المشروع؟.
 حسين الجنيد:ُ
الغاي�ة منه تغييرُ الوجهِ
ُك ُّل م�ا يج�ري يف الوق�ت الراه�ن؛
الحقيق�ي ملنطق�ة الشرق األوس�ط وباألخ�ص ال�دول العربية
ومحيطها ،وتقس�يمها إىل دويالت لتبق�ى إرسائيل القوة الوحيدة
يف املنطقة ،وتستطيع الواليات املتحدة أن تتمت َع بالقدر األكرب من
ثروات هذه املنطقة.
وإذا نظرن�ا بعُ م�ق إىل توجُّ هات الواليات املتح�دة األمريكية يف
اتجاهات متعدد ٍة ولكن َ
إيقاع محدَّدٍ
ٍ
وفق
املنطقة ،نجدها تسريُ يف
ٍ
ترتابَ� ُ
ٍ
بنم�ط ديناميكي ،يتض�ح يف هذا النمط
ط في�ه االتجاهات
قالب أس�ايس يختلف م�ن اتجا ٍه آلخر وفق متغيرات الوضع مع
بقاء أسس هذا القالب.
أمري�كا وباعتباره�ا من ال�دول العظمى القوي�ة ،إذا لم نقل
الدولة العظم�ى األوىل يف هذا العالم ،واملعروف عن الدول العظمى
ٌ
ٍ
دراس�ات تعدها
قائم�ة على
أن صناع�ة االستراتيجيات فيه�ا
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
نخبة من
متخصص�ة يرشف عليه�ا
بحثية
مؤسس�ات ومراك� ُز
رجاالت الظل ،دورهم وضع الخطط واالستراتيجيات والخطوط
العريض�ة لسياس�ات دولهم وهم م�ن يُ ْ
ط َل ُق عليهم اس�م الدولة
العميق�ة ،ف�إن أمريكا ومن خالل ه�ذه الدول�ة العميقة صنعت
مرشوعا ً اسرتاتيجيا ً يهدف للهيمنة الكاملة عىل املنطقة برمتها،
ولتنفي�ذ مثل ه�ذا املرشوع الضخ�م عىل أرض الواق�ع كان ال بد
م�ن مراعاة بعض العوامل األساس�ية الهامة ،أه�م هذه العوامل
تجزئت�ه إىل عدة مراحل؛ كي يس�هل عليه�ا إدارة خطوات تنفيذه
وفق�ا ً للمتغيرات الطارئ�ة على كاف�ة األصع�دة حت�ى ال تفقد
نجاح
السيطرة عىل موجهاته ،وتتحقق األهداف املرسومة بنسب
ٍ
عاليةٍ وبأقل الخسائر املمكنة.

املشروع األمريكي ومراحل التنفيذ

ُ
طموح�ات الواليات املتح�دة بالهيمنة
لي�س خافيا ً عىل أح�د
الكاملة على املنطقة األهم يف العالم؛ كونها منبع الثروات ومركز
ً
رصيحة إداراته�ا ونخبها
ط�رق التج�ارة العاملي�ة ،فقد أعلنته�ا
السياس�ية كاش�فني مرشوعهم وخطتهم بكل وضوح ،قد يسأل
البعض م�ا الجديد؟ الجديد بأنهم لم يطلعونا عىل كيفية التنفيذ،
حي�ث يكمن الخطر الذي يجب عىل ش�عوب أمتن�ا التنبه له حتى
ال يس�اهموا يف تنفيذه من حيث ال يش�عرون .لو كان هذا السؤال

ُ
ط�رح قب� َل عقدَين م�ن الزمان لوقفن�ا حائرين فعليا ً عن َ
سْب�رْ ِ
َغ�و ِْر هذا املرشوع ملعرفة خطوات تنفي�ذه ،ولكن حاليا ً بإمكاننا
ٌ
أحداث كثرية
إيجاد اإلجابة عليه ،فخالل العقدين املاضيني جرت
حوادث سياس�ية عرضية ،ولم ّ
َ
ندقق
ظنن�ا يف حينها بأنها مج َّرد
يف تراب ِ
ُ�ط تلك األح�داث ،اتضحت لنا اآلن ،وحت�ى ال نطيْ َل الرشْ حَ
س�نر ّك ُز عىل مراحل تنفيذ املرشوع األمريكي؛ كي ندرك الحقيقة
الكاملة ملا يخطط له األمريكان وما هو مصري بلداننا وش�عوبنا.
إذن أمريكا تريد السيطرة
على املنطق�ة بأق�ل
خسائر ممكنة كي تنعم
بثرواتها ،كيف؟.
حتم�ا ً أمري�كا ال
تس�تطي ُع إس�قاط ِ
كام َل
َّ
اصط�ف
املنطق�ة إذا
ش�عوبُ املنطق�ة يف
مواجهته�ا ،لهذا وضعت
أمريكا يف حساباتها هذه
املس�ألة فبَنَت مرشوعَ ها
على تفتي�ت املنطق�ة
الرصاع�ات
بإث�ارة
وإش�عال الح�روب بين
دوله�ا وخل�ق الع�داوات
تكرس
بني ش�عوبها ،ك�ي
َ
ه�ذا االصطف�اف ،وم�ن ثَـ� َّم ب�دأت يف عملي�ة االس�تهداف عىل
مس�توى الدولة الواحدة لكسر اصطفافها الداخلي ،واختصارا ً
للمس�افة الزمنية التي قد تط�ول كان ال بد لها من وضع الخطة
التي تس�تهدف خاللها أكثر من دولة عىل التوازي ،فكان مرشوع
الربيع العربي الذي رضب عدة دول ودمّ رها من الداخل.

مخطط الربيع العربي ومرحلة التهيئة

ولضمان تنفي ِذ املرشوع األمريكي بنجاح كان ال بد من إحداث
ِ
عملي�ة تهيئة للمنطقة ،وهذه التهيئة تعتبر أحد عوامل التنفيذ
إىل جان�ب عام�ل التنفيذ املرحيل ،وه�ذه التهيئة من خالل رضب
ٍ
وبأدوات داخليةٍ حتى تتحقق
النسيج املجتمعي للدول من الداخل
بشكل فاعل.
الخطة
ٍ
ت�م توجيه مخطط الربيع العربي يف الدول التي تمتاز بتنوعها

الديموغرايف الس�كاني من الناحي�ة العرقية واإلثني�ة والطائفية
واملذهبية لخلق الرصاعات عىل أس�س ه�ذه االختالفات ،وهذا ما
تم فعلياً ،فها هي اليوم تونس وليبيا ومرص والـيَـمَ ـن وس�وريا
بنسب
تعاني من تم ُّز ٍق رهيب يف أنس�جتها االجتماعية وإن كانت
ٍ
متفاوتةٍ  ،لكنها حققت الغاية املرجوة.
تم تدمريُ تونس عىل املس�توى البنيوي املجتمعي للدرجة التي
تحول فيها شبابها إىل قناب َل موقوتةٍ تتفجر يف املجتمعات العربية
َ
عناوي�ن ديني�ةٍ
تح�ت
جهادية مشوهني املعنى
السامي والحقيقي لهذه
املفاهي�م اإلسلامية.
وت�م تدمير التعاي�ش
املجتمع�ي يف للموزايي�ك
املرصي املتنوع بمسلميه
ومس�يحييه وأقباط�ه،
فخرج�ت مصرُ ع�ن
املعادل�ة اإلقليمي�ة ،أم�ا
ليبيا فقد تم تدمريها عىل
كاف�ة األصعدة وأصبحت
ب�ؤر ًة للصراع واالقتتال
بني أبنائها ومرتعا ً خصبا ً
للجماع�ات والتنظيمات
اإلجرامي�ة ،وس�وريا ه�ا
هي اليوم تدمَّ ُر تدمريا ً ممنهجا ً عىل املس�توى املؤسسي والبنيوي
والعسكري ،ولكنها ما زالت تقاو ُم ولم تصل ملا وصلت إليه ليبيا،
وأما الـيَـمَ ـ� ُن فقد عانت هي األخرى من تبعات هذا الربيعليمن
ولكنه�ا اس�تطاعت الخروجَ من النفق املظلم بع�د أن برزت فيها
ً
ٌ
وطنية وعت املرشو َع األمريكي وواجهته ،فاضطرت
ثورية
ق�وىً
أمريكا إىل استخدام القوة يف النموذج الـيَـمَ ـني ،وذلك باإليعاز إىل
أدواتها يف املنطقة من الدول التابعة لها واملساهمة وبشكل فعال
يف تنفي�ذ املرشوع األمريكي الكبري ،والتي ت ُ
ظ ُّ
�ن هذه الدول بأنها
س�تكون بمنأىً عنه نظريَ خدماته�ا الطوعيةَ ،
فش�نَّت عدوانها
ـن وفقا ً للإرادة األمريكية ،ولكن
العس�كري الظالم على الـيَـمَ ِ
ـن بصمودها األس�طوري ال زالت يف خ ِّ
الـيَـمَ َ
ط املواجَ هة صامد ًة
ً
ومعرقلة لهذا املرشوع ،وتخوض حربها دفاعا ً عن األمة واملنطقة
بأرسها.

تفري ٌخ للجماعات اإلجرامية واألدوار الوظيفية لها

ُ
ُ
العميقة يف أمري�كا بأن هذا املشرو َع بحاجة
الدول�ة
أدرك�ت
ِ
أدوات مس�اعدة للترسي�ع يف عمليات�ه التفاعلية ورضب دول
إىل
املنطق�ة م�ن الداخل بش�كل تدمريي دم�وي لجع�ل الوضع عىل
الصعيد الشعبي والحكومي يف تلك الدول سه َل التطويع من خالل
َ
ف�كان ال بد من إيجاد كيانات
إيصال�ه إىل أقىص درجات الضعف،
ُ
خل�ق التنظيم�ات اإلجرامية
تق�و ُم به�ذه املهم�ة الدموي�ة ،فتم
النابعة من صلب مجتمعات دول املنطقة املعتقة بالفكر املتطرف
املنحرف عن العقيدة اإلسلامية الس�محاء والحقيقية ،وهنا برز
الدو ُر الوظيفي الذي لعبته حكومة السعودية يف خلق وتمويل تلك
الجماع�ات والتنظيمات وفق منظومة الفكر الوهابي الذي تبنّته
وغرس�ته يف املجتمع�ات العربية واإلسلامية حت�ى تح َ
ني لحظة
إش�عال قادح هذا الفكر اإلجرامي لتأدية مهامه املعدة سلفاً ،وها
دول
نحن نرى اليوم تنظي َم داعش والقاعدة باتوا يسيطرون عىل ٍ
وبش�كل جُ زئي يف بع�ض الدول كالعراق
بش�كل كامل مثل ليبيا،
ٍ
ٍ
وس�وريا والـيَـمَ ـن ومصر وتونس ،وتخ ُد ُم املشرو َع األمريكي
وبش�كل واضح للعيان دون الحاجة للتأوي�ل أو عبقريةٍ إلدراكه،
ٍ
ُ
ُ
دول املنطق�ة يف الصراع ورضب البني�ة األمنية
وهدفه�ا
إغ�راق ِ
والس�لم املجتمع�ي فيها حتى يص� َل بها الح�ال إىل االنهيار التام
فترصخ مس�تنجد ًة املجتم َع الدويل َّ للتدخ�ل وإنقاذها من جرائم
َّ
املؤسس�ات الدولية الحايل وخروجها
ه�ذه التنظيمات ،ويف وضع
عن نط�اق الخدمة ،تربُ ُز أمريكا يف لباس املنقِ �ذ واملخ ِّلص ،وبهذا
َ
راعية األم�ن واألمان ل�كل دول املنطقة وجهازها
تكون أمري�كا
العس�كري ال�ذي يحف�ظ مجتمعاته�ا م�ن بط�ش وإج�رام تلك
التنظيم�ات ،وبالثم�ن ال�ذي تطلب�ه أمريكا ،حتى ل�و وصل بهم
َ
تحت مظلة
الحال للركوع والخضوع لها فقط يف س�بيل عيش�هم
األمان الذي ستوفره املنقذة أمريكا.
وهك�ذا تكو ُن أمريكا َّ
حققت ما تصب�و وتطمحُ إليه بالهيمنة
على املنطقة ،وبأق ِّل خس�ائ َر ممكنة ،وهذا ما تحد َ
َّث عنه الس�ي ُد
القائ� ُد يف خطابه األخري بمناس�بة املولد النب�وي الرشيف ،تحدث
بكل تفاصي�ل هذا املرشوع ورس�م مالمح الطري�ق للخروج من
ه�ذا النفق املظل�م وإيقاف ه�ذا املرشوع األمريكي الذي يس�عى
ير منطقتن�ا ودولنا وش�عوبنا ،لقد وجّ �ه ن�داءَه إىل أحرار
لتدم ِ
األمة بالنهوض ،واالصطف�اف خلف املرشوع املحمدي الحقيقي،
الضامن الوحي ِد لعزتنا وكرامتنا.

�إ�سرائيل  :عالقتنا بالدول العربــــــــــــــــــ

نتنياهو يؤكد :السعودية ترى فـــــــ
 متابعات*حص َد الكيا ُن الصهيوني ثمارا ً
َ
كثري ًة من وراء العُ ـ ْدوَان عىل
الـيَـمَ ـن وقطعت الحكومة
اإلرسائيلية شوطا ً كبريا يف عالقاتها
مع الدول العربية وتحديدا ً دول
َ
الكيان
التحالف الس�عودي ،أي أن
الصهيوني أنجز خالل العُ ـ ْدوَان ما
لم يتمكن من إنجازه خالل العقود
الفائتة ،فشهدت شهو ُر العُ ـ ْدوَان
افتتاحَ قنصلية صهيوني يف أبوظبي
ُ
رئيس الوزراء اإلرسائييل يؤكد
وبات
أنه يتواصل مع معظم الدول العربية
بسهولة ،ناهيك عن قوله مؤخرا ً
إن السعودية حليفة إلرسائيل عىل
هامشمنتدىداف�وساالقتص�ادي
حتى أنه طالب االتحاد األوروبي
بفهم إرسائيل كما تفهمها الدول
العربي التي وصفها باملعتدلة.

• رئيس حكومة إسرائيل :إسرائيل والدول
العربية ليست على طرفيَ نقيض

عىل هام�ش منتدى داف�وس االقتصادي
بس�ويرسا ق�ال بنيامين نتنياه�و رئي�س
الحكومة يف الكيان الصهيوني واصفا ً العالقة
القائم�ة مع الس�عودية ،تحدي�داً ،بالحليف
والرشيك .وق�ال« :يوجد تغيري دراماتيكي يف
العالقات الخارجية إلرسائيل يف املدة األخرية،
وبينها وجريانها العرب .الس�عودية كما هم
ُكثْ� ٌر يف العالم العربي ،ترى يف إرسائيل حليفا ً
وليس تهديداً».
ُ
حدي�ث نتنياه�و َو َر َد يف لقاء مع ش�بكة
«يس إن إن» اإلخباري�ة األمريكي�ة ،م�ن عىل
مسرح مؤتم�ر «داف�وس» االقتص�ادي يف
ً
جملة من املواقف تجاه
س�ويرسا ،وأورد فيه
الساحات العربية ،رافعا ً شعار العداء إليران
وسوريا وحزب الله ،كرافعة رشاكة وائتالف
مع «االعتدال العربي».
وقال إن ال�د َو َل العربي�ة املعتدلة «تواجه
التهدي�د نفس�ه املتمث�ل بإي�ران وداع�ش،
وهي تس�أل (ال�دول العربية) عمَّ �ن يمكنه
مس�اعدتها؟ وبطبيع�ة الح�ال ،إن إرسائيل
وال�دول العربي�ة الس�نية ،ليس�ت عىل طريف

نقيض».
وللدالل�ة أكث�ر على حُ ْس�ن العالق�ة مع
َ
بعض
الدول العربية ،ذكر نتنياهو أنه التقى
املس�ؤولني يف االتحاد األوروبي ،وطلب منهم
أن يظه�روا إلرسائي�ل الفه� َم َ
نفس�ه ال�ذي
يظهره له�ا «جريانها العرب» ،الذين (كانوا)
هم األعداء التقليديني «للدولة اليهودية».
َ
تعكس
وأض�اف« :ل�ديّ طل�ب واح�د ،أن
سياس�ة االتح�اد األوروب�ي حي�ا َل إرسائيل
َ
السياس�ة العربية السائدة
والفلس�طينيني،
ً
تج�اه إرسائي�ل والفلس�طينيني» ،معبرّ ا عن
َ
إقام�ة عالقات بين إرسائيل
اعتق�اده ب�أن
وال�دول العربي�ة املعتدل�ة« ،الت�ي ت�رى يف
إرسائيل رشي�كا ً لها ملواجَ هة خطر اإلسلام
املتش�دد ،ق�د ت�ؤدي إىل ح� ّل الصراع م�ع
الفلسطينيني ،وليس العكس».
وعلى هامش املنت�دى االقتصادي أش�ار
لام اإلرسائيلي إىل حُ �د ِ
اإلع ُ
ُوث لق�اءات بني
نتنياهو وعدد من زعماء الدول العربية التي
قال�ت إنه�ا ال تربطها عالق�ات مبارشة مع
إرسائيل.
وتوقف�ت القن�ا ُة األوىل اإلرسائيلي�ة عن�د
س�ؤال وُجّ �ه لنتنياه�و خالل املنت�دى حول
موع�د لقائه مع زعماء ع�رب؟ فما كان ِمن

رئيس حكومة االحتالل إال أن أجاب «من قال
إني ال ألتقي معهم؟».
وس�ألت القن�اة اإلرسائيلية «ه�ل التقى
رئيس الحكومة مع زعماء عرب يف دافوس؟
ٌ
عالقات دبلوماسية
زعماء ال يوجد إلرسائيل
ً
مضيفة أن إجابته تشير إىل أنه قا َم
معهم؟
بذلك لكن�ه تجاهل األمر عند تكرار الس�ؤال
علي�ه م�رة ثاني�ة ،كم�ا رفض�وا يف مكتب�ه
التطرق إىل األمر.
تلميحُ نتنياهو يأتي ليتوِّجَ تقاري َر عديدة
نرشت خال َل األيام املاضية يف وس�ائل اإلعالم
اإلرسائيلي�ة تحدَّث�ت بش�كل مب�ارش وغير
مب�ارش عن اتص�االت رسية بني مس�ؤولني
يف ت�ل أبي�ب ومس�ؤولني ع�رب وع�ن رغبة
إرسائيلية باس�تمالة بعض الدول العربية ال
َ
موقف
س�يما الخليجية التي تتش�ارك معها
الع�داء لطهران والرغبة بتقويض نفوذها يف
املنطقة.
ُ
صحيف�ة «هآرتس» عن
قب�ل ذلك نقل�ت
رئي�س الوزراء االرسائيلي بنيامني نتانياهو
ِ
قول�ه إنه التقى من ورا ِء الكواليس يف مؤتمر
املناخ يف باريس عددا ً من القادة العرب.
الصحيفة اإلرسائيلية ذك�رت أن نتنياهو
َ
بعض الصحافيني أن قاد ًة عربا ً توجَّ هوا
أبلغ

إلي�ه وتحدثوا مع�ه وصافحوه أم�ام أنظار
املش�اركني ومنه�م مَ �ن ال تربط�ه عالق�ة
بإرسائيل.
وتاب�ع نتنياهو وف�ق الصحيفة أن «أحَ َد
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علماء الوهابية يحاولون �إنقاذهم من الغرَق

معادلة صمود الشعب اليمني ..املسمار األخري يف نعش آل سعود
 -إبراهيم السراجي:

ي ِ
ُجم ُ
�ع كثريٌ م�ن املراقبين أن الس�عُ وديَّة حني
قررت تغيريَ سياس�تها املعهودة بالدخول يف حروب
َ
الوق�ت الخطأ لفعل ذل�ك ،بل إن
مب�ارشة اختارت
الوقت ق�د تج�اوز ُقدرتَها عىل ذلك؛ وذلك لس�ببني
رئيسين ،أولهما تراجُ ُع الواليات املتحدة باعتبارها
القوة العظم�ى األوىل يف العالم ،والثاني أن نظام آل
ّ
وتكفل بتبعات
سعود شن عُ ــ ْدوَانها عىل الـيَـمَ ـن
العُ ــ ْدوَان ماليا ً يف الوقت الذي تفقد فيه السعُ وديَّة
ق َّوتَها املالية وتقف عىل مق ُربة من اإلفالس ،بحسب
تقارير اقتصادية وعىل رأسها تقرير صندوق النقد
الدويل.
بعد م�رور تس�عة ْ
أش�هر على عُ ــ ْدوَانها عىل
الـيَـمَ ـ�ن أعلنت الس�عُ وديَّة موازنتَها للعام 2016
بعج�ز بلغ  326مليار ري�ال ،وترتب عىل هذا العجز
ر ٌ
نسبي للدعم الحكومي عىل املشتقات النفطية
فع
ٌّ
وإجراءات تقشف لم يعتد عليها الشعب السعودي،
فهل يتوقف هذا التدهور عند هذا الحد؟
لإلجابة عىل هذا الس�ؤال يج�در التنويه إ َلـى أن
نظا َم آل س�عود َ
وض َع موازنت�ه املالية للعام 2016
عىل أس�اس توقعاته بإيرادات النفط ب�ـ 40دوالرا ً
للربمي�ل الواح�د لكن س�عر الربميل تده�ور خالل
الش�هر األول م�ن الع�ام ليص� َل إ َلـ�ى  27دوالراً،
وهناك توقعات اقتصادية ش�به مؤكدة أن الس�عر
س�يتدهور ليصل إ َلـى ما دون  20دوالراً ،وإذا كان
النظا ُم الس�عودي يعتم�د يف موازنته على إيرادات
النفط بنس�بة تتج�اوز الـ 60%بمعن�ى أن العجز
الحقيق�ي اآلن يف موازن�ة الس�عُ وديَّة للع�ام 2016
ل�م يعد  326مليارا ً الذي ُق ِّد َر عىل أس�اس  40دوالرا ً
للربمي�ل؛ ولذلك فالعج ُز الحقيقي بحس�ب أس�عار
النفط اليوم واملتمثلة  27دوالرا ً سيصل العج ُز إ َلـى
نحو  500مليار ريال والرقم س�يزيد كلما انخفض
سعر النفط.
وي�رى املحلل�ون االقتصادي�ون أن الس�عُ وديَّة
س�تلجأ ملزيد م�ن اإلجراءات التقش�فية وس�تعلن
ع�ن رف�ع جديد يف دع�م املش�تقات النفطي�ة ،بما
يعني زياد ًة جديد ًة يف األس�عار س�يتحملها الشعب
الس�عودي ،باإلضاف�ة إ َلـ�ى الزي�ادة الت�ي ج�رى
إقرا ُرها مطلع العام الحايل ،وهو ما يهدد االستقرا َر
الذي كان ينعم به النظام الس�عودي يف أيام الرخاء،
ِ
صمت الشعب،
حيث كان يعتم ُد عىل ذلك يف كس�ب
باإلضافة إ َلـى اعتمادِ ه عىل دَور املؤسسات الدينية
التي تلعب دورا ً ترهيبيا ً يف خدمةِ النظام السعودي،
ُ
تختلف ،حيث يؤكد املراقبون أن
ولكن النظرة اليوم
االنهيا َر االقتصادي يف الس�عُ وديَّة سينعكس خطرا ً
عىل نظام آل سعود.

• املؤسسة الوهابية تحاو ُل انقا َذ آل سعود
من الغرق

إىل جان�ب اعتمادِ نظام آل س�عود على إيرادات
النف�ط لضم�ان بقائ�ه ورشاء ال�والءات الداخلية
والتحالف�ات الخارجي�ة َفإن انهيار أس�عار النفط
بدأ يفق ُد آل س�عود هذه الورقة ولم يعد بيده سوى
الورق�ة الدينية متمثل�ة باملؤسس�ة الوهابية التي
صنع�ت جيالً مؤدلج�ا ً ومجتمعا ً يق�وم عىل الوالء
األعم�ى آلل س�عود ولع�ب امل�اُل دورا ً رئيس�يا ً يف
استجابة ذلك املجتمع لهذا النوع من األيديولوجيا،
َ
ناقوس الخطر لدى آل
لكن س�قوط ورقة املال دق
س�عود ليدفعوا بالورقة الدينية لتمارس مزيدا ً من
الضغوط واالمالءات عىل الش�عب والزامهم بالوالء
لهم بال مقابل.
وبم�ا يؤكد عُ مْ َق املش�كلة االقتصادي�ة لدى آل
س�عود وخطره�ا عىل بق�اء نظامه�م ،يظهر ذلك
يف تحذي�رات أطلقه�ا أح� ُد أئمة الحَ َرم م�ن علماء
الوهابي�ة ال�ذي دع�ا لاللت�زام بالوالء آلل س�عود
وع�دم ربطه باملال ،وعاد ًة ما يتم اس�تخدا ُم علماء
طبة الش�عب الس�عودي اعتمادا ً
الوهابي�ة يف مخا َ
عىل األيديولوجيا الوهابية التي ُزرعت يف ش�عبهم،
وال يتم االعتما ُد عىل املؤسس�ات الحكومية يف كافة
املجاالت؛ ولذلك يت ُّم الدفع بإمام الح َرم للتعبري عن
مشكلة اقتصادية تهدد النظام.

واعتلى صال�ح ب�ن حمي�د منبرَ الحَ � َرم املكي
الجمع�ة املاضية ،مح�ذرا ً مما أس�ماه املخ ّ
ططات
التي تس�تهدف ه�ذا البال َد «الس�عُ وديَّة» عن طريق
ما وصفه بنشرْ الشائعات« ،فيسعَ ون عرب شبكات
ُ
التواص�ل االجتماع�ي – حس�ب بن حمي�د – إ َلـى
تكبري الصغري ،ونشر األكاذيب ،داعيا ً أبناء اململكة
إ َلـى الحفاظ عىل اس�تقرار وطنه�م وعدم تمزيقه
بظلمات املشاحنات».
الش�ائعات التي يتحدث عنها إما ُم الحرم ليست
س�وى كتاب�ات يعّب�رّ به�ا ناش�طون س�عوديون
عن الفس�اد الذي يمارس�ه آل س�عود ودخولهم يف
حروب خارجية أثّرت بش�كل مبارش عىل اس�تقرار
اقتصاده�م ،ولكن املؤسس�ة الديني�ة اعتادت عىل
تحري�م أيِّ ن�وع م�ن النق�د أ َ ْو التعبري ع�ن الرأي،
َ
َ
اصــ�ة فيم�ا يم ُّ
خ َّ
سياس�ة آل س�عود والذي
ُ�س
يف�ر ُ
ٍ
عقوبات كبرية بحق ُكتّاب الروايات
ض النظا ُم
ِ
واملدونات ونشطاء وسائل التواصل االجتماعي.
ووصف خطيب جمعة الحرم «أية دعوة أ َ ْو كلمة
أ َ ْو تعلي�ق أ َ ْو تدوي�ن يول�د حقدا ً ويثري نع�ر ًة بأنها
م�ن أمر الجاهلي�ة» ،وهكذا يصبح انتقا ُد الفس�اد
واملغامرات من الجاهلية ،غري أن إما َم الحرم هذا قد
عبرّ يف خطبته عن حقيقة هذا القلق الذي يشعر به
النظام الس�عودي يف ظل االنهيار االقتصادي عندما
حذر من ربط الوالء للملك باملال.

ُ
حي�ث هاجم بن حميد يف خطبته الذين يربطون
والءَهم بوالة األمور باملصالح املادية ،يف إشارة منه
إ َلـ�ى تدهور األح�وال املادية للمملك�ة ،محذرا ً من
اإلثارة والفتن التي يسعى البعض إلحداثها.

• الصمود الـ َيـ َمـني يف معادلة االنهيار
السعودي

هن�اك إجم�ا ٌع م�ن قب�ل مراك�ز الدراس�ات أن
مغامرة النظام السعودي يف الـيَـمَ ـن كان لها دور
كبري يف الرتنُّح االقتص�ادي الذي تعاني منه مملكة
النفط الس�عُ وديَّة وإذا كانت تلك املراك ُز قد اختلفت
يف تقدير حجم الخس�ائر املالية والعسكرية لنظام
آل س�عود فإنه�ا اتفق�ت أنه لو ل�م يُق�دِم النظام
الس�عودي عىل عُ ــ ْدوَان�ه عىل الـيَـمَ ـ�ن ملا وصل
ب�ه االنهيار االقتصادي إ َلـى هذا الحد بالتزامن مع
انهيار أسعار النفط.
ُ
عرشات املليارات التي يكبدها النظام السعودي
س�واء بش�كل مبارش أ َ ْو غير مب�ارش يف عُ ــ ْدوَانه
على الـيَـمَ ـ�ن فه�و إ َلـ�ى جان�ب م�ا يدفعه من
أَمْ �وَال لتمويل تحالفه الذي يمتد م�ن أَمريكا إ َلـى
بريطاني�ا إ َلـ�ى دول التحال�ف ذاته�ا واملرتزق�ة
املحليني والدوليني فهو يوزع األَمْ وَال الطائلة لرشاء
املؤسسات الدولية ويستجيب البتزاز الدول الغربية

له ويمولها باملليارات.
ودخل النظام الس�عودي يف مغامرته بالـيَـمَ ـن
ظنا ً منه أن الحملة ستؤتي أكلها يف أيام قليلة لكنه
وج�د نفس�ها يغرق لعرشة ْ
أش�هر وما ي�زال األفق
مفتوح�ا ً دون أن يحق�ق أي نتائ�ج تذك�ر ب�ل عىل
العكس يجني الهزائم يف جبهات الحدود والجبهات
الداخلية ولذلك يؤكد كثريون أن الصمود الـيَـمَ ـني
كان ج�زءا ً رئيس�يا من معادلة االنهيار الس�عودي
ووصوله ملرحلة الخطر.
بحس�ب تقرير اقتص�ادي لتلفزيون «دويتش�ه
فيتل�ه» األملاني والذي بثه التلفزيون يف مايو املايض
عن خس�ائر النظام الس�عودي مالي�ا ً يف عُ ــ ْدوَانه
خلال عرشين يَــوْما ً من العُ ــ ْدوَان فقد بلغت 30
مليار دوالر.
وج�اء يف تقري�ر التلفزي�ون األملان�ي أن�ه « ال
يستطيع أحد حتى الساعة تقديم أ َ ْر َقام دقيقة عن
تكلفة الحرب التي تقودها السعُ وديَّة عىل الـيَـمَ ـن
تحت اس�م «عاصفة الحزم» .ويعود السبب يف ذلك
إ َلـى رف�ض القائمني عليها تقديم معلومات يمكن
االعتماد عليها بهذا الخص�وص .غري أن التقديرات
األولي�ة املبنية عىل تكاليف حروب أخرى مش�ابهة
ترجّ �ح ب�أن التكلفة وصل�ت بحلول أواس�ط أبريل
 2015إ َلـ�ى نحو  30ملي�ار دوالر تتضمن تكاليف
تش�غيل  175طائ�رة مقاتل�ة وتزويده�ا بالذخائر
وتكلف�ة وض�ع  150أل�ف جندي س�عودي يف حالة
استنفار تحسبا الحتماالت توسيع نطاق الحرب».
ُ
والالف�ت أن التقدي�رات الت�ي أورده�ا التقري�ر
األملان�ي وبلغ�ت  30ملي�ارا ً كان�ت بع�د م�رور 20
يَــوْما ً عىل العُ ــ ْدوَان أي حني كانت العملية ال تزا ُل
يف إطار القص�ف الجوي وقبل بداية الرد الـيَـمَ ـني
يف الح�دود والجبهات الداخلي�ة والتي خلفت مئات
الدبابات واآلليات املدمرة وكبدت النظام الس�عودي
عرشات الطائرات الحربية واالستطالعية.
وإذا كان النظام الس�عودي قد تكب�د  30مليارا ً
م�ن ال�دوالرات خلال أول  20يوما ً م�ن العُ ــ ْدوَان
فكم س�يكون املجموع خالل  300يوم من الصمود
الـيَـمَ ـني وإدخال الخس�ائر الربية يف الحس�ابات
الت�ي يتضمنه�ا التقري�ر األملان�ي عندم�ا كان
العُ ــ ْدوَان يف مرحلة القصف الجوي فقط؟.
بهذه الق�راءة والقراءات األخرى ي�دق الصمود
الـيَـمَ ـني ش�عبيا ُ وعس�كريا ً واجتماعي�ا ً يف وجه
تحالف العُ ــ ْدوَان املس�امريَ األخريَة يف نعش النظام
الس�عودي وسيس�جل التأري�خ له أنه أس�قط أكرب
امرباطورية نفطية يف عالم ترتبط بقوى االستكبار
العاملي وال شك أن الش�عب الـيَـمَ ـني ما يزال لديه
مخ�زون كبري م�ن الصمود لس�نوات قادم�ة فيما
تشير املعلومات أن النظام السعودي لم يعد يقوى
عىل مواجهة ُك ّل هذه التحديات.

ــية باتت �أفـ�ضل من �أوروبـــــــــــــــــــــــا

ــــــي إسرائيل حليفاً وليــس تهديداً
عربي نحو إسرائيل وهناك اتصال مع
معظم الدول العربية

الزعماء أب�دى تقديره للخطاب الذي ألقاه يف
األمم املتحدة».

• مسؤول إسرائيلي رفيع :هناك انفتا ٌح

ٌ
إرسائيلي�ة عن مدير
نقلت وس�ائ ُل إعالم
ع�ام وزارة الخارجية اإلرسائييل دوري غولد
ٍ
اختالف�ات بالرأي مع
خلال قوله إن «هناك
دول مختلفة يف العالم ،ومؤخرا ً لدينا مشاكل
مع أوروبا وهذا ليس رساً ،وهناك دول كثرية
تفتح أبوابها الي�وم أمام إرسائيل ،من يقول
إننا معزولون ال يعرف ما يقوله».
وخال َل مش�ار َكته يف أعمال مؤتمر أبحاث
األم�ن القومي كش�ف غول�د أن «م�ا تمل َكه
إرسائيل بش�كل رئي�س ،وهذا ربم�ا التغيريُ
الدراماتيك�ي ،هو انفتاح العالم العربي نحو
العالق�ات الرسي�ة م�ع إرسائي�ل» ،وأضاف
«يمكنن�ا االتصال اليوم تقريب�ا ً مع ُك ّل دولة
عربية».
وكانت وس�ائ ُل إعالم إرسائيلية كش�فت
ع�ن زي�ارة رسي�ة ق�ام به�ا مؤخ�را ً وزي ُر
االقتصاد اإلرسائييل يوفال ش�تاينتس لدولة
اإلمارات العربية وسط حماية مشددة.
وذك�رت القن�اة الثاني�ة اإلرسائيلي�ة أن
الوزي� َر اإلرسائيلي التق�ى مجموع�ة م�ن
الجه�ات ،مضيف�ة أن «أبو ظب�ي وعددا ً من
ال�دول العربي�ة املعتدلة تجمعهم�ا مصالح

م�ع إرسائيل مقاب�ل إي�ران ،وإرسائيل تريد
الرشاكة مع هذه الدول» عىل حد تعبريها.

• معهد واشنطن :العالقات اإلسرائيلية-
الخليجية اقتصادية ودبلوماسية على
حد سواء

أكد سايمون هندرسون ،وهو زمي ُل بيكر
يف معه�د واش�نطن ومدير برنام�ج الخليج
ومتخص ٌ
ِّ
ص يف
وسياس�ة الطاق�ة يف املعه�د،
ش�ؤون الطاقة وال�دول العربية املحافظة يف
الخليج ،يف دراس�ةٍ جديدة على أنّه ال ب ّد من
اإلش�ارة إىل ّ
أن العالقات بين إرسائيل ودول
الخليج هي دبلوماس�يّة واقتصاديّة عىل ح ٍّد
س�واء ،ومن املؤ ّكد ّ
ِ
االتصاالت السياس�ية
أن
تخضع لحرك�ة مد وجزر ،فم�ن الصعب ْ
أن
نتص َّو َر ّ
أن اغتيال جهاز «املوساد» اإلرسائييل ّ
للقيادي يف حركة «حماس» محمود املبحوح
يف دبي عام  2010كان مجرد حدث بس�يط،
عىل ح ّد تعبريه.
وتاب�ع قائلاً
ّ
«لك�ن الرواب�ط التجاريّ�ة
ّ
الخاصة باألعمال تنم�و باطراد ،وهي
وتل�ك
عالق�ات هامّ ة على األقل مع بع�ض الدول،
إذْ ّ
أن إح�دى اإلحصائيات الت�ي أطلعني عىل
نتائجها أحد املسؤولني الخليجيني هذا العام

كانت مدهشة».

• السعودية بعيون املسؤولني
اإلسرائيليني

تت�واىل االش�ادات اإلرسائيلي�ة بال�دور
الس�عودي باملنطقة والذي تعتبره إرسائيل
يصب يف مصلحتها ورصدت إحدى الوس�ائل
اإلعالمية جانبا ً من تلك االشادات البارز وهي
كالتايل:
 مراس�ل الش�ؤون السياس�ية يف القناةاألوىل– يائريفاينرف ،عند س�ؤال لنتنياهو يف
ملتقى داموس :متى ستلتقي بزعماء عرب؟
التق بهم؟
أجاب :من قال إنني لم ِ
ثم يتس�اءل املراس�ل« :ه�ل التقى رئيس
الحكوم�ة زعماء عربا ً ل�دول ليس إلرسائيل
عالقات دبلوماس�ية معها؟ بحسب إجابته،
يمكن فهم أنه قام بذلك».
الحديث ع�ن عالق�ات إرسائيلية مع دول
عربية تصفها إرسائيل باملعتدلة ليس باألمر
الجدي�د فنتنياه�و لي�س وح�ده م�ن التقى
زعماء عربا ً وليس الوحيد الذي تحدث تطور
العالقات مع عدد من الدول العربية
 يقول موشيه يعالون – وزير األمناإلرسائييل:

«املعسكر األكث ُر أهمية اليوم هو املعسكر
ال�ذي تق�وده الس�عودية إلرسائي�ل مصالح
مشرتكة عديدة مع هذا املحور وهذا هو األمر
األهم لتأس�يس عالقات مع�ه اليوم أكثر من
السالم وأكثر من االتفاقات واالحتفاالت».
الحدي�ث عن العالقات بين إرسائيل وبني
دول عربي�ة لم َ
يبق كالم�ا ً يف الهواء بل ترجم
عىل أفعال عىل األرض.
نري دفوري -مراسل الشؤون العسكريةيف القناة اإلرسائيلية الثانية يقول:
«وزير الطاقة يوفالزتشاينز زار أبو ظبي
رسا ً والتق�ى ع�ددا ً م�ن األش�خاص هن�اك،
ينبغي الق�ول إن أبو ظبي وع�ددا ً من الدول
العربي�ة املعتدل�ة تجمعهم�ا مصال�ح م�ع
إرسائيل مقابل إيران وإرسائيل تريد الرشاكة
مع هذه الدول».

* المصدر :قناة الميادين ،جريدة األخبار
اللبنانية ،صحيفة رأي اليوم اللندنية
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ال�شلل االقت�صادي ي�ضرب جنوب اململكة ونزو ٌح جماعي لال�ستثمارات

ً
ُ
تمتل�ك الـيَـم ُ
جبلا م�ن ذه�ب اَّإل أنها
َـ�ن
مختلف
فقي�ر ٌة ..مفارقة كبيرة ومس�تحيلة يف
ِ
دول العال�م اَّإل يف بع�ض ال�دول اإلفريقي�ة
والـيَـمَـ�ن ،وعلى الرغ�م م�ن أن الش�واهد
التأريخية للـيَـمَـنيين القدماء ّ
تؤكد استغاللهم
ً
للذهب ،واشتهر السبئيون تأريخيا باستغاللهم
لمع�دن الذهب حت�ى قيل إنهم كان�وا من أغنى
الش�عوب يف المنطق�ة لكثرة م�ا يف بالدهم من
ِ
مناج�م للذهب ،حي�ث كانت أب�وابُ قصو ِرهم
ِ
ً
مزخرف�ة
ومعابده�م وجُ درانه�ا وس�طوحها
بالذهب والعاج والفضة واألحجار الكريمة.
ولذل�ك َف�إن األَر َْق�ام تتح�دث ع�ن وجود
ثروة هائل�ة من أغىل المع�ادن يف العالم أجمع،
فوف�ق آخ�ر إحصائيات رس�مية ص�ادرة عن
الهيئة العامة للمس�احة الجيولوجية والثروات
المعدني�ة الـيَـمَـنية َفإن احتياط�ي الـيَـمَـن
من الذهب يبل�غ ( )31.6مليون طن ،يتو َّزع يف
تف�اوتٍ كبير يف منطقة الحارقة بمحافظة حجة
الجبلية القريبة من الحدود الس�عُوديَّة ،يف حين
يت�و َّز ُع ( )30أل�ف طن من�ه يف وادي «مـدن»
بحرضموت -جنوب رشق البالد.
ُ
الكش�ف عن
وخلال العق�ود الماضيَ�ة تم
وج�ود أكثر م�ن  50موقعا ً لتمعدن�ات الذهب
والفضة يف الجمهورية الـيَـمَـنية ،يرتكز أهمها
يف صخور األس�اس من عرص ما قبل الكامربي،
حي�ث يعط�ي الوض�ع الجيولوج�ي اإلقليمي
ً
ً
كبي�رة لتواجد
فرصة
للدرع العرب�ي -النوبي
الذه�ب يف الـيَـمَـ�ن ،وه�ذا م�ا ّ
أكدت�ه نتائج
الدراس�ات االستكش�افية ،كما تم الكشف أيضا ً
عن وجود عد ٍد م�ن تواجدات الذهب يف صخور
بركانيات الـيَـمَـن من العرص الثالثي.
تتواجد تمعدناتٌ هام�ة للذهب يف الـيَـمَـن
يف صخور األس�اس التي يع�و ُد عُمرها للعرص
الربيكامبري ضم�ن الصخ�ور الربكاني�ة
والرسوبية المتحولة وكذا الصخور الجرانيتية
المتداخل�ة ،يف منطق�ة م�دن يف محافظ�ة
حرضم�وت ،ومناط�ق الحارقة ،عاه�م ،كرش،
حرض ،بعلان ،الحري�رة ورشس يف محافظة
حجه ،ومناط�ق الفيض ،وادي م�روان ،وادي
الع�رض يف محافظة صع� َدة ،باإلضاف�ة إلَـى
مناط�ق صربي�ن ،الل�وذ ووادي الكحي�ل يف
محافظ�ة الجوف ،ونجد المالج�ي يف محافظة
شبوة.
كما توج�د العديد من مواقع الذهب بش�كل
متناثر وعىل هيئة عُريقات ش�بكية يف الصخور
الناري�ة المتداخل�ة والمكون�ة م�ن صخ�ور
جرانيتية يف مناطق فلحان ،وادي عطف ووادي
النماص�ة يف محافظ�ة الج�وف ،ويتواج� ُد يف
صخ�ور جرانيتية يف منطق�ة بحره يف محافظة
صنعاء.
ّ
نف�ذت العدي ُد من الدراس�ات االستكش�افية
الحديث�ة يف الصخ�ور الربكاني�ة الت�ي يع�ود
عمره�ا للعصر الثالث�ي والمكوّن�ة للهضب�ة
الغربي�ة للـيَـمَـ�ن ،وق�د أ َّدت تلك الدراس�اتُ
إلَـى الحصول عىل نتائج مش�جعة للمسوحات
ّ
تؤك�د تواجُ � َد تمعدن�ات يف مناط�ق ش�هارة،
مناخة وعاثين ،وتمعدنات أخرى للذهب ضمن
الصخور الربكانية يف مث�ل مناطق ورقة ،عتمه
والوازعية.
الذهب يف المناطق
أن
ُه
ر
ذك
الجدي ُر
تمعدناتِ
ِ
الشمالية الغربية (صع َدة وحجة) تتواجد ضمن
حزام نبيطة الممتد من وسط المملكة السعُوديَّة
مرورا ً بالمناطق الشمالية الغربية من الـيَـمَـن
وحتى الشمال الرشقي من أثيوبيا.
للحديث بقية،،

أسعار صرف العمالت
أس�عار رصف العملات مقاب�ل
الريال اليمني يف السوق املحيل
العملة

بيع

رشاء

214.87

214.91

234.93

234.89

ريال سعودي

57.15

57.14

ريال عُ ماني

558.21

558.1

دوالر
اليورو

( ددعلالاا

الخسائر غري املباشرة للعدو تتجاوز الـ  100مليار
دوالر وانهيار األسهم يكسر حاجز الصمت
 رشيد الحداد:بينم�ا تتح�د ُ
َّث األ َ ْر َق�ا ُم ع�ن ارتفاع الخس�ائر
املب�اشرِ َة للدولة العدو الس�عودي يَــوْم�ا ً بعد يوم
منذ أكثر من  300يوم من عُ ــ ْدوَانها الغاش�م عىل
الش�عب الـيَـمَ ـن�ي ،والتي بلغت أعىل املس�تويات
وكادت تصي�بُ االقتص�ا َد الريع�ي لدول�ة الع�دو
باإلفلاس؛ نتيج�ة ارتف�اع النفق�ات العام�ة عىل
العُ ــ ْدوَان وارتفاع فواتري رشاء السلاح إ َلـى أكثر
من  60مليار دوالر مقاب َل انخفاض اإليرادات املالية
للعدو الذي يعتمد بنسبة  % 90عىل مبيعات النفط
ال�ذي خرس ه�و اآلخ� ُر منذ أواخ�ر الع�ام 2014م
حت�ى اآلن أكث َر من  70%من قيمته الرشائية ،وهو
ما دفع مؤسس�ات التموي�ل الدولي�ة العاملية إ َلـى
تخفيض التصنيف االئتمان�ي القتصاد دولة العدو
إ َلـى من الدرجة املوجبة إ َلـى السالبة.
تصاع�دت الخس�ائ ُر املبارشة لدول�ة العُ ــ ْدوَان
الس�عودي خالل ذات الفرتة إ َلـى أعىل املس�تويات
إلاَّ إنه�ا حاولت التكتُّ َم عىل األ َ ْر َق�ام الحقيقية لتلك
الخس�ائر التي ال يُستبعد أن تتجاوز الـ  100مليار
دوالر ،وبس�بب عُ ــ ْدوَانه�ا الظال�م على الش�عب
الـيَـمَ ـن�ي تراج َع أداء األس�واق املالي�ة والعقارية
والتجاري�ة إ َلـى أدنى املس�تويات ،وعىل الرغم من
إخف�اء األم�ر ،إلاَّ أن مس�توى أداء س�وق األس�هم
الس�عُ وديَّة ال�ذي يع�د ترمومرتا ً للحرك�ة التجارية
واالستثمارية املحلية كش�ف عن مدى االرتداد غري
املحس�وب لعُ ــ ْدوَان آل س�عود على الـيَـمَ ـن عىل
مختلف القطاعات االقتصادية يف اململكة.

لألسهم
خسائر فادح ٌة
ُ
ُ

فاألس�ه ُم الس�عُ وديَّة س�جّ لت خلال الع�ام
امل�ايض أس�وأ أداء منذ ثماني س�نوات ،بضغط من
َ
لتغل�ق عن�د 6911
معظ�م القطاع�ات واألس�هم،
نقطة بخس�ائ َر وصلت نس�بتها  17يف املائة لتصل
خسارتها الس�نوية العام املنرصم  233مليار ريال
س�عودي ،ويف ظل ارتفاع م�ؤرشات انهيار اقتصاد
الع�دو الس�عودي ج�راء انخف�اض أس�عار النفط
إ َلـ�ى أدنى املس�تويات وارتفاع فات�ورة العُ ــ ْدوَان
ُ
س�وق األس�هم الس�عودي العام
عىل بالدنا ،افتتح
الجاري بخس�ائ َر قياس�ية جديدة األوىل منذ خمس
س�نوات ،وخسرت عرشات الشركات الس�عُ وديَّة
ملي�ارات ال�دوالرات من قيم�ة أس�همها الرشائية
يف س�وق األس�هم من�ذ مطل�ع األس�بوع ،وال تزال
امل�ؤرشات الحمراء تس�يطر عىل أداء س�وق تداول
حتى الخميس ،وفقدت س�وق األس�هم الس�عُ وديَّة

 87مليا َر ريال س�عودي من قيمتها السوقية خالل
األسبوع املايض ،ويؤكد خربا ُء اقتصاد أن االقتصاد
الس�عودي مُق ِب ٌل عىل أزمة مالي�ة كربى بفعل األثر
املايل لخطة التقشف التي أق ّرتها حكومة العُ ــ ْدوَان
السعودي للحد من تصاعد العجز العام يف موازنتها
البالغ  89مليار دوالر.

شلل اقتصادي يف الجنوب

وم�ع تصاعُ �د م�ؤرشات انكم�اش االقتص�اد
الس�عودي يف تراج�ع مس�اهمة القطاع�ات غير
النفطي�ة يف الناتج املحيل اإلجمايل وتوقف النش�اط
التج�اري واالقتص�ادي يف مختل�ف مناطق جنوب
اململك�ة الت�ي تعان�ي من ش�لل اقتص�ادي وركود
تج�اري كبري ،خف�ض صندوق النقد ال�دويل أواخر
األس�بوع املايض يف تقريره السنوي توقعاته بشأن
نمو اقتصاد دولة العدو إ َلـى أدنى املستويات للعام
الج�اري إ َلـ�ى  % 1.2و % 1.9يف 2017مقابل 2.7
 %العام املايض.
ويف الس�ياق ذات�ه خيّم الرك�ود االقتصادي عىل
مناطق جنوب مملكة العُ ــ ْدوَان وش�هدت الحركة
التجاري�ة واالس�تثمارية تراجع�ا ً ح�ادا ً يف نج�ران
وجيزان وعسير ،وتعاظمت فيها خس�ائر مختلف
القطاع�ات بع�د أن أصبح�ت تح�ت مرم�ى نريان
الجيش الـيَـمَ ـن�ي واللجان الش�عبية ،فاملنتديات
االقتصادي�ة واالس�تثمارية التي تش�هدها نجران
وجي�زان ُك َّل ع�ام توقف�ت ،والحرك�ة التجاري�ة
واالس�تثمارية تراجع�ت إ َلـ�ى أدن�ى املس�تويات
بفع�ل الن�زوح الكبري للس�كان واملس�تثمرين من
املحافظتني.

موج ُة غالء يف جيزان

كش�فت صحيف�ة الوط�ن الس�عُ وديَّة ع�ن
ارتفاع�ات ح�ادّة يف أس�عار الس�لع واملنتج�ات يف
املناط�ق الجنوبي�ة للمملك�ة ،وقال�ت الصحيف�ة
إن أس�عار امل�واد الغذائي�ة األساس�ية واملحروقات
ُ
وخ ُ
صـوْصا ً الديزل واالس�منت والكماليات ارتفعت
إ َلـ�ى أعلى املس�تويات؛ بس�بب تراج�ع الع�رض
مقاب�ل ارتف�اع الطلب عليه�ا من قب�ل املواطنني،
وأش�ارت الصحيفة الس�عُ وديَّة إىل أن أزم�ة الغذاء
التي تش�هدها جي�زان ونجران وعسير ناتجة عن
إغالق اآلالف من املحلات التجارية أبوابَها دون أن
تذكر األس�باب الرئيس�ية التي دفعت أصحاب تلك
املحالت من سعوديني ووافدين إ َلـى إغالقها إلاَّ أنها
أش�ارت إ َلـ�ى أن إغالق تلك املحلات دفع القلة من
أصح�اب املحالت التجارية إ َلـ�ى االحتكار واملغاالة

يف األسعار.

أسواق سوداء يف نجران

وكشفت الصحيفة السعُ وديَّة عن ارتفاع أسعار
الدي�زل إ َلـى ما بين  20رياال ً إ َلـ�ى  30رياال ً للدبة
س�عة الـ  20لرتاً؛ بسبب توقف املئات من املحطات
الرس�مية عن تزويد املواطنين بالوقود وعىل الرغم
من ع�دم ذك�ر الصحيفة الس�عُ وديَّة األس�باب إلاَّ
أنها كش�فت عن وجود أسواق س�وداء للمشتقات
النفطية يف جيزان ونجران وعسير ،حيث أش�ارت
إ َلـ�ى أن ناقلات وديّن�ات تبي�ع الدي�زل بأس�عار
مرتفع�ة على الطرق�ات العام�ة يف ظل غي�اب أي
دور رقابي ،كما أش�ارت الصحيفة السعُ وديَّة إ َلـى
أن ارتفاع أس�عار الديزل أدى إ َلـ�ى ارتفاع تكاليف
النقل الثقيل من املناطق الجنوبية الس�عُ وديَّة إ َلـى
أعىل املس�تويات ووصفت ذل�ك االرتفاع بالجنوبي،
وقالت إن ارتفاع تكاليف نقل البضائع من املناطق
الجنوبية للمملكة العُ ــ ْدوَان وإليها تسبب بارتفاع
كافة مواد البناء والكماليات ..وأشارت إ َلـى ارتفاع
أسعار االس�منت يف جيزان إ َلـى  19رياال ً للكيس يف
حني قيمت�ه الطبيعية لم تتج�اوز العرشة رياالت،
كم�ا تحدثت عن انخفاض حاد يف أس�عار الس�كن
وتكب�د القط�اع العق�اري خس�ائر فادح�ة يف تلك
َ
تحت مرمى
املحافظ�ات الس�عُ وديَّة التي أصبح�ت
نريان أبطال الجيش واللجان الش�عبية الـيَـمَ ـنية
منذ عدة ْ
أش�هر ،ووف�ق املصادر َف َّ
إن تل�ك املناطق
الجنوبية للمملكة شهدت نزوحا ً جماعيا ً آلالف من
األرس َه َرب�ا ً من نريان الح�رب والبحث عن مناطق
آمنة يف محافظات سعُ وديَّة أخرى ،وهو ما سبق أن
اعرتف به الناطق باس�م دولة العُ ــ ْدوَان السعودي
عيل العسيري والذي أكد إجلاء اآلالف من املناطق
الواقع�ة عىل الح�دود م�ع الـيَـمَ ـن وتأمين لتلك
األرس النازحة سكنا ً بديالً يف مناطق قال إنها آمنة،
ويتض�ح ذل�ك من خلال اقتحام الجي�ش واللجان
الش�عبية الـيَـمَ ـني�ة لع�دد م�ن املناط�ق وامل�دن
الس�عُ وديَّة كمنطق�ة الخوب�ة وغريه�ا ،باإلضافة
إ َلـى عرشات القرى الس�عُ وديَّة التي س�يطر عليها
الجيش الـيَـمَ ـني ولجانه الشعبية ووجدت خالية
من السكان.

جماعي للمستثمرين
نرو ٌح
ٌّ

ويف ظل ُّ
توقف املنتدي�ات االقتصادية والتجارية
لجيزان ونجران التي كانت تقام س�نويا ً لتس�جيل
املئات من االستثمارات الجديدة ،شهدت املنطقتان
الع�ام املايض نروحا ً جماعيا ً لالس�تثمارات املحلية

واألجنبي�ة بعد أن أصبح االس�تثمار يف تلك املناطق
مرتف َع املخاطر.
مصادر عاملة يف اململكة الس�عُ وديَّة كشفت عن
تراجُ �ع األعمال يف تل�ك املناطق وتوق�ف املئات من
َ
والخ َّ
اصــ�ة فيها ،باإلضافة
االس�تثمارات العامة
إ َلـى تجميد السلطات السعُ وديَّة لعرشات املشاريع
الحيوي�ة والهام�ة ،منها إيقاف اس�تكمال املرحلة
الثاني�ة من مدينة امللك عبدالله الس�كنية يف جيزان
ونجران والبالغة  5000وحدة سكنية.
َ
مناط�ق طاردة
كم�ا تحولت تل�ك املناطق إ َلـى
للعمال�ة الواف�دة ،ووف�ق املص�ادر َف�إن املناط�ق
الجنوبية للمملكة ش�هدت عزوفا ً جماعيا ً من قبل
العمال�ة الواف�دة ،وكانت عدد من الدول اآلس�يوية
كالهن�د والفلبين ق�د أجل�ت رعاياها م�ن جيزان
ونجران وعسير؛ خوفا ً م�ن تع ُّرضهم ألي مكروه،
معتبرة تل�ك املناطق خط�رة وغري آمن�ة ،وهو ما
أدى إ َلـ�ى أزم�ة عمال�ة يف تل�ك املناط�ق وارتف�اع
أجور بع�ض العمالة الوافدة كالعمال�ة الـيَـمَ ـنية
والعربية.
ويف املقابل ّ
توقفت عرشات األسواق الواقعة عىل
التماس مع الحدود الـيَـمَ ـنية أ َ ْو الواقعة يف العمق
الس�عودي يف جيزان ونجران وعسير لذات السبب،
ومِن تلك األس�واق أسواق ش�عبية معروفة كسوق
الخوب�ة وغيره م�ن األس�واق النش�طة يف جنوب
مملكة العدو السعودي.
ويف الس�ياق ذات�ه توقف�ت العشرات م�ن
امل�دارس التابعة لدولة العدو الس�عودي أ َ ْو املدارس
َ
الخ َّ
اصــ�ة يف جي�زان ونجران وعسير بعد عزوف
الطلاب والطالب�ات من الدراس�ة فيه�ا؛ كون تلك
املناطق ليس�ت آمنة ،وس�ط تكتكم سلطات العدو
السعودي عن ذلك.
وتواصالً إلنكار دولة العدو الس�عُ وديَّة للتدهور
الش�امل لألوضاع يف املناط�ق الجنوبية وتردي بيئة
األعمال وتوقف االس�تثمارات حاو َل ْ
ت خالل الفرتة
القليلة املاضية أن تس�لط وسائل اإلعالم املوايل لها
وال�ذي يعم�ل بالدفع املس�بق عىل األوض�اع يف تلك
املناط�ق ،إلاَّ أن الكثيرَ م�ن تلك القن�وات أكدت ما
كانت مج�رد ُّ
َ
حدائق
توقعات ،ونقلت مش�اهد من
عام�ة خالية من الس�كان ،بل ومهج�ورة منذ عدة
ْ
أش�هر ،ونقل�ت مش�اهد أخرى من جي�زان لبعض
ش�وارع ملدين�ة وه�ي ش�به خالي�ة إلاَّ م�ن بعض
السيارات املارة فيها ،يُش�ار إ َلـى أن هيئة الطريان
َ
إغالق 12
املدني السعودي قد أعلنت يف إبريل املايض
مطارا ً دوليا ً وتعليق كافة الرحالت الجوية الداخلية
داخل اململكة من وإىل مطارات جريان وأبها وعسري
ونجران.

إ�ستهداف من�ش�أة ر�أ�س عي�سى النفطية..
ُ
�
العدو السعودي يف خدمة مافيا النفط وهوامري السوق السوداء
 خاص:فيم�ا يؤ ّك� ُد وج�و َد تنس�يق كبري بين مافي�ا املش�تقات النفطية
وهوامري السوق الس�وداء والعُ ــ ْدوَان السعودي عىل بالدنا ،استهدف
العد ُّو الس�عودي منش�أ َة رأس عيىس النفطية بع َد سعْ ي رشكة النفط
الـيَـمَ ـني�ة الس�تعادة املنش�أة النفطي�ة بتوجيهات اللجن�ة الثورية
العليا من قبل رجال أعمال موالني للعُ ــ ْدوَان الس�عودي ثبت تو ُّرطهم
خالل ْ
األش�هر املاضية يف إغراق األس�واق السوداء باملشتقات النفطية
واس�تخدمها لإلرضار باالقتصاد الوطني ،فاملين�ا ُء التابع للدولة كان
حت�ى وق�ت قريب مس�تأجرا ً من قبل تج�ار نفط موالين للعُ ــ ْدوَان
الس�عودي ،إلاَّ أنه وبس�بب تحويل مخازن النفط يف ميناء رأس عيىس
إ َلـى مخازن َ
خ َّ
اصــة بتجار الس�وق السوداء وجّ هت اللجنة الثورية
العلي�ا خالل الربع األخير من العام املايض بالعمل عىل اس�تعادة تلك
املنش�آت لصالح رشكة النفط الحكومية ،كما وجّ هت اللجنة الرقابية
العليا ،الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراني ،بتسليم
منشأة رأس عيىس النفطية لرشكة النفط الـيَـمَ ـنية ،ووجّ هت الهيئة
أنه بنا ًء عىل قرار اللجنة الثورية العليا القايض بتس�ليم منش�أة رأس
عيىس النفطية لرشكة النفط وبنا ًء عىل رس�الة املدير العام التنفيذي
لرشكة النفط يتم تش�كي ُل لجنة من املختصني ملس�ح األرض بصورة
عاجلة؛ كونها من أرايض وأمالك الدولة ليتم تسليمُها للرشكة.
رشك�ة النف�ط الـيَـمَ ـنية وعىل لس�ان ناطقها الرس�مي م /أنور
العام�ري أكدت أن�ه وبنا ًء عىل توجيه�ات األخ املدير الع�ام التنفيذي
ش� ّكلت لجن�ة َ
خ َّ
اصــ�ة الس�تالم مين�اء رأس عيسى يف الثامن من
نوفمبر امل�ايض ،ضم�ت اللجن�ة ممثلني ع�ن اإلدارة العام�ة لرشكة
النف�ط ،ومحاف�ظ الحديدة ،ووكي�ل املحافظة ومدير أم�ن محافظة
الحديدة ،وهيئة مكافحة الفس�اد ،والنيابة ،والجهاز املركزي للرقابة
واملحاس�بية ،وتم استال ُم منشأة رأس عيىس وتسليمها رسميا ً لرشكة

النف�ط الـيَـمَ ـني�ة،
وق�ال الناطق الرس�مي
للرشك�ة :إن الرشك�ة
ش� ّكلت لجن�ة إلدارة
املنش�أة .وأش�ار الناطق
الرس�مي للرشك�ة إىل أن
استعادة املنشأة ستمكن
الرشك�ة م�ن اس�تقبال
السفن العمالقة مبارشة
دون الحاجة إ َلـى س�فن
وس�يطة صغيرة ،كما هو الح�ال يف رصي�ف ميناء الحدي�دة ،والتي
ستمكن الرشكة من توفري املشتقات النفطية بسرُ عة وبكميات كبرية
ومبارشة ،لم تكن تستوعبها يف السابق.
ُ
اس�تهداف املنش�أة من قبل طريان العُ ــ ْدوَان السعودي بعد
وجاء
يَــ� ْو ٍم واحد من ُّ
تفقد املدير العام التنفيذي لرشكة النفط الـيَـمَ ـنية
عيل الطائفي ومعه مدي ُر عام فرع الرشكة بالحديدة حسين مقبول،
منش�أة النفط يف رأس عيىس يف الصليف ،وخلال الزيارة تطرق مدير
رشك�ة النفط إ َلـى كيفية زيادة الس�عة التخزينية بمنش�أة الحديدة
وتطوير قدرة استقبال املواد من السفن من خالل إضافة أنبوب جديد
وصيان�ة األرصفة البحرية والحفاظ عىل النش�اط التجاري من خالل
توري�د جميع املع�دات املتعلقة بذلك من مضخ�ات ،عدادات ،خراطيم
واستكمال العمل واستالم منصة التفريغ الجديدة.
ووجّ �ه املدي�ر الع�ام التنفي�ذي لرشك�ة النف�ط الـيَـمَ ـنية خالل
الزيارة بإنش�اء أ َ ْربَــعة خزانات إضافية برأس عيىس ،س�عة الخزان
الواحد َ 35
ألف طن والتش�اوُر مع مؤسس�ة موانئ البح�ر األَحْ مَ ــر
الـيَـمَ ـني�ة لعم�ل وتطبي�ق الشروط واملواصف�ات الت�ي تجعل من
مين�اء رأس عيسى النفط�ي مطاب�ق للمواصف�ات ورشوط اإلبحار

وعمل رصيف بحري الس�تقبال الس�فن العمالقة حتى أكثر من 100
ألف طن ،كما وجّ ه برسعة عمل دراس�ة إلنش�اء مبنى إداري متكامل
وتوفري عدد س�ت كرفانات بصورة إس�عافية واس�تكمال نظام األمن
والسالمة واإلطفاء ،مع إنشاء خزان للماء ليعمل بصورة عاجلة ،كما
تم التوجي ُه يف منش�أة الصليف بعمل دراس�ة متكامل�ة إلقامة مدينة
نفطية متكاملة بمواصفات دولية عالية جدا ً يف املساحة التي تمتلكها
الرشكة يف الصليف.
وحت�ى قب�ل العُ ــ ْدوَان الس�عودي عىل الـيَـمَ ـ�ن كان مينا ُء رأس
ِّ
املخصص لتصدير اإلنتاج
عيىس املينا َء الوحي َد يف املحافظات الشمالية
النفطي من منش�أة م�أرب النفطية والذي ي ُم ُّر عبر أنبوب من مأرب
إ َلـ�ى امليناء يف الحدي�دة ،ويعد املين�ا ُء الواق ُع عىل البح�ر األَحْ مَ ــر يف
َّ
ومؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط
محافظة الحديدة كخزان عائم
الخام ألغراض التصدير ،ويتم ض�خ نفط مأرب (القطاع  18بمأرب)
الخفي�ف ونفط قطاع جنّة (قطاع  ،)5وبعض الحقول املجاورة ،إ َلـى
املين�اء عرب خط أنابيب النفط مأرب  -رأس عيىس ملس�افة  439كيلو
مرتاً ،منها  9كيلو مرتات يف املغمورة لريتبط بالباخرة «صافر» بالبحر
األَحْ مَ ــر.

( ددعلالاا
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ممثل األمم المتحدة غاضباً أثناء لقائه بالمرتزقة :نرفض أن تسلم المعونات اإلغاثية ألي طرف
محاصرة ومعاناتها بسبب ال ُعـ ْد َوان
الجنَدي :تعز ليست
َ
مواطنون :أكذوبة حصار تعز هي لتزويد اإلرهابيين بالسالح

الزيف عن حصار تعز!
تكشف
األمم املتحدة
َ
ُ
 -زكريا الشرعبي:

ُ
حقيق�ة املتاجَ �رة بالقضاي�ا اإلنس�انية لدى
تتعَ � َّرى ُك َّل ي�وم
مرتزقة العُ ـ ْدوَان األمريكي الس�عودي ويتضحُ زي ُ
ْف دموعِهم عىل
َ
قميصه
وط�ن باع�وه بثمن بخ�س ألعدائه ،ورفع�وا أمام العا َل�م
امللطخ بدم كاذب متهمني اآلخر بقتله.
هذا ما تبينّ يف الزي�ارة األخرية لوفد األُمَ ــم لإلغاثة إ َلـى تعز،
حيث انه�ارت ُك ُّل حمالت التضليل والكذب الت�ي روّجها العُ ـ ْدوَان
األمريك�ي الس�عودي ومرتزقت�ه بش�أن حصار الجي�ش واللجان
الش�عبية للمحافظ�ة ومنعه�م لدخ�ول املعون�ات اإلغاثي�ة إ َلـى
املدينة ،فبعد زيارة ميدانية قام بها الوف ُد إ َلـى تعز برئاس�ة املمثل
املقيم لألُمَ ــم املتحدة يف الـيَـمَ ـن جيمي ماك ومش�اركة ممثلني
ُ
رئيس الوفد يف مؤتمر
ع�ن منظمات األُمَ ــم املتحدة املختلف�ة أ ّكد
صحف�ي عق�ده أمام عدد م�ن وس�ائل اإلعْ ــَل�اَم أن املعاناة التي
يعيشها أبناء محافظة تعز هي إنسانية ناتجة عن الحرب الدائرة،
وأن مهمة الوفد األُمَ ــمي الزائر هي اس�تطالع الوضع اإلنس�اني
واحتياج�ات املترضري�ن ِمن الحروب ،نافيا ً بش�كل ضمني وجو َد
حصار عىل هذه املحافظة.
ٍ
واعتبر م�اك أن الح�ربَ ه�ي التي تح�ول دون وص�ول املواد
اإلغاثية ،ول�م يقف ماك عند هذا الحد من تعرية أضاليل العُ ـ ْدوَان
ومرتزقته ،فقد ثمّ ن يف املؤتمر دور محافظ املحافظة األستاذ عبده
الجندي والس�لطة املحلية يف تعز يف إيصال املعونات اإلغاثية ألبناء
املحافظة ويف تسهيل زيارة وفد األُمَ ــم املتحدة.
وكان الوفد األُمَ ــمي قد زار الخميس املايض العديد من مراكز
اإلغاثة الدولية ،إضافة إ َلـى مستشفى الثورة العام ومرافق أخرى
َ
عوائ�ق من ط�رف الجيش واللجان الش�عبية،
دون أن يلق�ى أي�ة
وه�ذا ما لم يتم يف لقائه مع ممثلي مرتزقة العُ ـ ْدوَان ،حيث أكدت
مصاد ُر أن املرتزقة طالبوا باس�تالم حقيب�ة املعونات إ َلـى أيديهم
وتس�ليمهم دَور اإلرشاف عىل توزيعها ،وأن الوف َد األُمَ ــمي خرج
غاضبا من عندهم بعد أن أكد لهم رفضه تسليم شحنات املعونات
ألي طرف وأن عليهم السماح لشحنات املعونات اإلغاثية بالدخول
إ َلـى األحياء املس�تهدفة وتوزيعها عىل الس�كان املستفيدين وفق
اآللية املعتمدة.
واطل�ع الوف� ُد األُمَ ــمي عىل جه�ود توزيع املعون�ات اإلغاثية
الدولية وطبيعة احتياجات الس�كان يف جانب املعونات اإلنس�انية

وقفات احتجاجي ٌة يف
املحويت والحديدة
تنديداً باستخدام
ال ُعـ ْد َوان أسلحة مح ّرمة
دولياً على املدنيني
 المحويت:ُ
ن ّ
مش�ايخ ووُجها ُء وأبن�اء مديرية
ظ�م
جب�ل املحوي�ت ،أم�س األح�د ،وقف�ةً
ً
احتجاجي�ة للتندي�د باس�تمرار العُ ـ ْدوَان
األمريكي السعودي عىل البالد.
وأدان املش�اركون يف الوقف�ة اس�تمرار
تحال�ف العُ ـ ْدوَان يف ارت�كاب املجازر بحق
أبناء الشعب الـيَـمَ ـني.
وأك�دت الوقف�ة رضورة االصطفاف يف
مواجهة العُ ـ� ْدوَان والحفاظ عىل مقدرات
الوطن ومنجزاته.
ُ
مديرية حيس التابعة ملحافظة
وشهدت
الحديدة ،السبت املايض ،وقفتني طالبيتني
ضد العُ ـ ْدوَان السعودي األمريكي.
حي�ث ن ّ
ُ
طالب�ات مدرس�ة خولة
ظمت
للبنات ،وطالب مدرس�ة الوحدة األساسية
ً
ً
احتجاجية طالبوا
وقف�ة
الثانوي�ة للبنني،
فيه�ا املجتمع ال�دويل بتحمُّ ل مس�ؤولياته
يف إيق�اف جرائ�م العُ ـ� ْدوَان األمريك�ي
الس�عودي ،منددين بالجرائم التي يرتكبه
ه�ذا العُ ـ� ْدوَان بح�ق الش�عب الـيَـمَ ـني
واس�تخدامه لألس�لحة املح َّرمة دوليا ً ضد
املدنيين مس�تنكرين الحص�ار الجائ�ر،
املفروض عىل الـيَـمَ ـن ،منذ عرشة أشهر.

العاجلة ،وقام كذلك باإلرشاف عىل عملية دخول  20شاحنة تحمل
 3آالف كي�س من مادة القمح واملواد الغذائي�ة األخرى إ َلـى أحياء
مديري�ة القاهرة ،حيث تم توزيعها مبارشة عىل املس�تفيدين ،بعد
منع مرتزقة العُ ـ ْدوَان السعودي توزيعها خالل األيام املاضية.
وناقش أعضا ُء الوفد مع مس�ؤويل الس�لطة املحلية العاملني يف
ف�رق التوزيع امليدانية آليات تس�هيل دخولها وتوزيعها عىل أحياء
مديري�ات مدينة تع�ز وخصوصا ً األحياء التي تعث�رت فيها عملية
التوزيع خالل الفرتة املاضية نتيجة منع مس ّلحي املرتزقة شحنات
اإلغاثة اإلنسانية من الدخول إ َلـى أحياء املدينة ومطالبتهم تسليم
هذه الكميات إليهم.
إىل ذل�ك أكد محاف�ظ محافظة تعز عبده الجَ نَ�دي أن الوضع يف
تع�ز ظهر خالل زي�ارة املوفد األُمَ ــمي بخالف م�ا يتم الرتويج له
من حديث حول حصار تعز ،مشريا ً يف املؤتمر الذي عقده مع الوفد
إ َلـ�ى أن العُ ـ ْدوَان األمريكي الس�عودي س�بب ُك ّل ما يحدث يف تعز

يس�تثن ش�يئا ً من حربه الهمجية،
وكل الـيَـمَ ـن وأن العُ ـ ْدوَان لم
ِ
فق�د دم�ر املستش�فيات واملصان�ع والفن�ادق وكل املمتل�كات
َ
والخاصَّــ�ةِ حتى تلك املصانع التي تتبع
االقتصادي�ة للبلد العامة
أطراف تابعة لهم.
وأك�د الجندي أن الوضع اإلنس�اني عموما ً يف تع�ز يحتاج إ َلـى
مساعدة َ
وخاصَّــة من قبل األُمَ ــم املتحدة.
وكان الجنَ�دي قد زار مراكز توزيع املعونات اإلغاثية الدولية يف
أحياء مدينة تعز الخاضعة لس�يطرة مس�لحي مرتزق�ة العُ ـ ْدوَان
السعودي ،وناقش يف زيارته املسؤولني امليدانيني املكلفني بعمليات
التوزي�ع يف الصعوب�ات الت�ي تواجه مهامه�م والجه�ود املبذولة
لتذليلها.
وأش�ار الجن�دي إ َلـى أنه مهما كان حج� ُم اإلغاثة كبريا ً إال أنه
دون حاجة أبناء تعز املترضرين من آثار العُ ـ ْدوَان.
وقال الجندي إنه التقى أعضاء الوفد األُمَ ــمي برئاس�ة املمثل

املقي�م ملكت�ب األُمَ ــم املتح�دة بصنع�اء وناقش معه�م إمكانية
توسيع جهود إغاثة الدولية لتش�مل سكان محافظة تعز بجميع
مديرياته�ا ويف املقدم�ة املديري�ات الثلاث بمدينة تع�ز ،وأوضح
الجندي أن أعض�اء الوفد األُمَ ــمي وع�دوا بالعمل من أجل توفري
معون�ات إغاثية مل�ا تبقى من املناط�ق يف املديريات التي ش�ملها
التوزي�ع خالل الفترة املاضية ،وكذلك توفير كميات إضافية من
املعونات ملحافظة تعز س�توزع عىل كافة مديريات املحافظة ملدة
عام ونصف بصورة شهرية.
ويف هذا الصدد نقل موقع املس�تقبل اإلخب�اري عن مدير إدارة
املتابع�ة بمشروع التغذية املدرس�ية يحيى صلح قول�ه :إن نحو
 3آالف س�لة غذائية دخل�ت الخميس املايض إ َلـ�ى أحياء مديرية
القاهرة بوس�ط مدينة تع�ز لتوزيعها عىل املس�تحقني للمعونات
اإلغاثي�ة وخصوصا ً األرس التي لم تتمكن خالل الفرتة املاضية من
استالم حصصها من املعونات االغاثية الدولية.
ولفت إ َلـى أن عملية التوزيع ستس�تمر خلال األيام القادمة
يف ه�ذه األحياء ،وغريها من أحياء املديريات املس�تهدفة يف عملية
التوزيع..
يف ذات السياق أ ّكد سكا ٌن محليون من أبناء محافظة تعز إ َلـى
أن قادة املرتزقة أخفوا مس�لحيهم من أحياء املدينة وقاموا برفع
حواج�ز التفتيش التي ينصبونه�ا يف أحياء املدين�ة وأزالوا العديد
م�ن املتاريس الرتابية والخنادق التي كانوا ينصبونها يف املرتفعات
الجبلي�ة الجنوبي�ة املطلة عىل املدين�ة ،وأن املرتزقة هم من يحول
دون وص�ول امل�واد اإلغاثية ،كما نفوا أيَّ حص�ار يفرضه الجيش
واللجان الشعبية عليهم.
ويف هذا السياق أكد املواطن م .ع .السامعي أنه يسكن يف جولة
القصر وأن امل�واد الغذائي�ة ال توج� ُد داخل املدينة بس�بب الحرب
بشكل شبه يومي
وتقطعات املرتزقة لها ،وأن املواطنني يخرجون
ٍ
إ َلـى منطقة الحوبان لرشاء حاجاتهم .كذلك أكدت «دعاء النقيب»
 تس�كن يف ح�ي التحري�ر -أن معظ َم س�كان تعز ق�د نزحوا منُ
املرتزقة إ َلـى خ�ارج املدينة وأن املرتزقة
األماك�ن التي يقي�م فيها
يرفعون شعار حصار تعز بغ َرض املزايدة يف القضية.
وتأكي�دا ً مل�ا قالت دعاء قال إياد الزغروي -حي املس�بح بأنه ال
حقيق�ة للحصار وإنما يري�د املرتزقة من وراء ه�ذا إدخال الغذاء
والسلاح للجماع�ات اإلجرامية الت�ي باتت تعش�عش يف ُك ّل أزقة
املدينة القديمة وأحياء الجمهوري والروضة واألحياء األخرى.

حرائر الـ َيـ َمـن ينددن بال ُعـ ْد َوان الغاشم ويؤكدن صمود
الشعب الـ َيـ َمـني حتى االنتصار

أهالي مديرية جبلة:
سنواجه الغزاة واملرتزقة
ونقاتلهم حتى دحر
ال ُعـ ْد َوان

 -صنعاء:

ن ّ
ظم�ت نس�ا ُء الـيَـمَ ـن ي�وم الخميس
ُ
ً
ً
املايض وقفة احتجاجية أمام مبنى األمَ ــم
املتح�دة بصنعاء؛ للتندي�د بجرائم العُ ـ ْدوَان
الس�عودي األمريك�ي وَاس�تنكارا ً لصم�ت
األُمَ ــم املتحدة جراء هذا العُ ـ ْدوَان الغاشم.
وألقي�ت يف الوقف�ة االحتجاجي�ة ع�د ٌد
م�ن الكلم�ات ن�ددت جميعه�ا باس�تمرار
بالعُ ـ ْدوَان ،وقدم أطفال الـيَـمَ ـن اسكتش
صامت�ا ً ينق�ل بصورة واضحة م�ا تعرضوا
له خالل القصف األمريكي الس�عودي الذي
استهدف منازلهم وأسواقهم وَمدارسهم.
وطالب�ت الوقف�ة االحتجاجي�ة بوق�ف
العُ ـ� ْدوَان غير املبرر على أبن�اء الش�عب
الـيَـمَ ـني ،محملة املجتمع الدويل مسؤولية
م�ا يحدث من جرائ�م ضد اإلنس�انية ،كما
ش�دّدت املحتج�ات على تمس�ك الش�عب
الـيَـمَ ـني بمبدأ الصمود حتى االنتصار.
إ َلـ�ى ذلك ن ّ
ظم�ت حرائ�ر مديرية أفلح
الـيَـمَ ـ�ن بمنطق�ة الجوان�ة محافظ�ة
حج�ة وقفة احتجاجي�ة تندي�دا ً بالعُ ـ ْدوَان
السعودي األمريكي ،عىل الـيَـمَ ـن وصمت

 -إب:

املنظم�ات الدولية أمام الجرائم التي يف حق
الـيَـمَ ـن أرضا ً وإنساناً.
وأ ّك�دت املش�اركات صم�و َد الش�عب
الـيَـمَ ـن�ي برجال�ه ونس�ائه يف وج�ه
العُ ـ� ْدوَان والوقوف صفا ً واح�دا ً مع أبطال

الجيش واللجان الش�عبية م�ن أجل الدفاع
ع�ن الـيَـمَ ـ�ن وكرامت�ه ،مثمن�ات للدور
البط�ويل الذي يقوم ب�ه املجاهدون األبطال
يف ميادي�ن الرشف والبطولة ض�د العُ ـ ْدوَان
السعودي األمريكي ومرتزقة العُ ـ ْدوَان.

ّ
نف�ذ أبن�ا ُء مديرية جبلة بمحافظ�ة إب وقفة
احتجاجي�ة ن�ددوا فيه�ا بالعُ ـ� ْدوَان األمريك�ي
الس�عودي على بالدن�ا والتواطؤ ال�دويل إزاء هذا
العدوان.
وأكد املشاركون يف الوقفة استعدادَهم الكام َل
ملواجه�ة الغ�زاة واملرتزق�ة ورفد جبه�ات القتال
باملقاتلين وبامل�ال والسلاح حت�ى ني�ل الحرية
واالستقالل.
ِ
وأح�رق املش�اركون يف الوقف�ة االحتجاجي�ة
األعْ ــلاَم األمريكية واإلرسائيلية ،معتربين هاتني
الدولتين العدو الحقيقي والنظام الس�عودي أداة
بأيديهما.
وكان أبناء مديرية العدين قد نفذوا األس�بوع
امل�ايض وقف�ة احتجاجية اس�تنكروا فيها جرائم
العُ ـ� ْدوَان األمريك�ي الس�عودي ،مؤكدين وقوف
أبناء إب يف وجه العُ ـ� ْدوَان وكذلك يف الحفاظ عىل
أم�ن محافظ�ة إب ووقوفه�م يف وج�ه م�ن يريد
خلخلة أمنها واستقرارها.

معرض صوري لوزارة اإل ْعــلاَ م يف بيت الثقافة بصنعاء
 300يوم من الصمود..
ٌ
 صنعاء:إفتتَحَ نائبُ وزير اإلعْ ــلاَم أحمد نارص الحماطي ،يوم أمس األحد،
معرض�ا ً فوتوغرافي�ا ً تح�ت عنوان « 300ي�وم من الصم�ود» يف بيت
الثقافة بصنعاء ،وحوى املعرض عىل مشاه َد فوتغرافية وثّقت جرائم

العُ ـ ْدوَان بحق املدنيني يف بالدنا.
ُ
املع�رض الذي نظمته مؤسس�ة الث�ورة للصحاف�ة برعاية وزارة
اإلعْ ــَل�اَم يس�تمر مل�دة ثالثة أي�ام ،حي�ث أُلقيت يو َم أم�س عدد من
الكلم�ات ل�ك ٍّل م�ن :نائب وزي�ر اإلعْ ــَل�اَم أحمد الحماط�ي ورئيس
مجلس إدارة مؤسس�ة الثورة للصحافة محمد املنصور ووكيل وزارة
اإلعْ ــَل�اَم عبدالله املؤيد ووكيل الوزارة املس�اعد يون�س هزاع ،أكدت

َ
املع�رض يبرز عظمة صم�ود الـيَـمَ ـنيني وبس�التهم يف مواجهة
أن
العُ ـ� ْدوَان األمريكي الس�عودي طوال  300يوم م�ن الجرائم يف مقابل
وحشية الجرائم التي يرتكبها هذا العُ ـ ْدوَان.
ُ
ِ
عرشات الصور عكس�ت مدى وحشية العُ ـ ْدوَان
املعرض،
وتضمن
يف اس�تهدافه ِل ُك ّل يشء يف الـيَـمَ ـن ،كما تظهر الصور ،يف ذات الوقت،
صمو َد وعظمة الـيَـمَ ـنيني يف مواجهة هذا العُ ـ ْدوَان الغاشم.
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�إ�ستمراراً ل�سيناريو تدمري االقت�صاد الوطني وتدمري امل�صانع الـيَـمَ ـنية

يقصف منشأة رأس عيسى النفطية
طريا ُن ال ُعــ ْد َوان األَمريكي السعودي
ُ
بالحديدة واستشهاد  14مواطناً وإصابة  15آخرين

 خاصإرتف�ع عد ُد ش�هداء قصف طيران العُ ــ� ْدوَان
األَمريكي الس�عودي ملنش�أة رأس عيسى النفطية
بمديري�ة الصليف محافظة الحديدة ظهر الخميس
امل�ايض إ َلـ�ى  15مواطن�ا ً وإصاب�ة  14آخرين من
العاملني يف املنشأة.
وقالت مصادر طبية بالحديدة إن مستش�فيات
املحافظ�ة اس�تقبلت  15جُ ً
ثة ،بعضه�ا متفحمة،
باإلضاف�ة إ َلـ�ى  14جريح�اً ،بعضه�م جراحه�م
خطرية معظمهم من املتدربني الشباب.
وقصف طيرا ُن العُ ــ ْدوَان األَمريكي الس�عودي
بغارتني ي�وم الخميس املايض منش�أة رأس عيىس
النفطي�ة ،مَ ـ�ا أَدَّى إ َلـى تدمري أج�زاء كبرية منها،
واش�تعال النريان فيها ،يف ما استهدفت غارة ثالثة
ناقالت النفط خارج املنش�أة الطبية ،مَ ـا أَدَّى إ َلـى
احتراق  8ناقلات واستش�هاد من فيه�ا وإصابة
العرشات من املواطنني.
وش�يّع أبن�اء املحافظة بعد صالة ي�وم الجمعة
ع�ددا ً من ش�هداء املج�زرة املروع�ة ،منددين بهذه
الجريمة البش�عة الت�ي ارتكبها طيران العُ ــ ْدوَان
األَمريكي السعودي بحق املواطنني األبرياء من أبناء
محافظة الحديدة.
واعتبروا أن اس�تهداف العُ ــ� ْدوَان للموق�ع
النفط�ي لرشك�ة النف�ط بمنطق�ة رأس عيسى،
جريم�ة تضاف إ َلـى سلس�لة الجرائم التي ارتكبها
العُ ــ ْدوَان بحق أبناء الشعب الـيَـمَ ـني منذ عرشة
أش�هر ..الفتني إ َلـى أن الش�عب الـيَـمَ ـني سيظل
صام�دا ً يف مواجهة هذا العُ ــ ْدوَان اإلجْ ـ َرامي مهما
بلغت التضحيات.

وتع�د منش�أة رأس عيىس أكرب مين�اء نفطي يف
الحديدة ،حيث ألحق القصف دمارا ً كبريا ً يف خزانات
النف�ط التابعة له ،وهي تس�توعب َ 60
ألف طن من
املشتقات النفطية.
واملين�اء التاب�ع للدول�ة كان حتى وق�ت قريب
مس�تأجرا ً لتج�ار نف�ط موالين للعُ ــ� ْدوَان ،لكن
بس�بب تحويل مخازن النف�ط يف ميناء رأس عيىس
إ َلـ�ى مخ�ازن َ
خاصَّــة بتجار الس�وق الس�وداء،
وجّ ه�ت «اللجنة الثورية العلي�ا» خالل ال ُّربع األخري
م�ن الع�ام امل�ايض إ َلـى العم�ل عىل اس�تعادة تلك
املنشآت ملصلحة رشكة النفط الحكومية.
كذل�ك وجَّ هت «اللجنة الرقابي�ة العليا ــ الهيئة
العامة لألرايض واملس�احة والتخطي�ط العمراني»
إ َلـ�ى تس�ليم منش�أة رأس عيسى النفطي�ة إ َلـى
رشكة النفط الـيَـمَ ـنية.
وقالت الهيئة إنه بنا ًء عىل قرار «اللجنة الثورية
العليا» القايض بتسليم منشأة رأس عيىس النفطية
لرشك�ة النف�ط وبن�ا ًء على رس�الة املدي�ر الع�ام
التنفي�ذي لرشكة النفط ،يجري تش�كي ُل لجنة من
املتخصصني ْ
ملس�ح األرض بص�ورة عاجلة؛ لكونها
من أرايض الدولة وأمالكها ،لتسليمها للرشكة.
ُ
اس�تهداف طيران العُ ــ ْدوَان الس�عودي
وجاء
للمنش�أة غدا َة ُّ
تفقد املدير الع�ام التنفيذي لرشكة
النفط الـيَـمَ ـنية ،عيل الطائفي ،ومعه املدير العام
لفرع الرشكة يف الحديدة ،حسين مقبول ،منش�أة
النفط يف رأس عيىس يف الصليف.
خالل الزي�ارة ،تطرق مدير رشك�ة النفط إ َلـى
كيفية زيادة الس�عة التخزينية يف منش�أة الحديدة
وتطوير قدرة استقبال املواد من السفن عرب إضافة
أنبوب جدي�د وصيانة األرصف�ة البحرية والحفاظ
عىل النش�اط التج�اري ،عرب توريد جمي�ع املعدات

املتعلق�ة بذلك م�ن مضخات ،وع�دادات ،وخراطيم
واستكمال العمل وتس ّلم منصة التفريغ الجديدة.
ووج�ه الطائف�ي إ َلـى إنش�اء أ َ ْربَـع�ة خزانات
إضافي�ة يف رأس عيىس ،س�عة الواحد  35ألف طن،
وكذلك التش�اور مع مؤسس�ة موانئ البحر األحمر
الـيَـمَ ـني�ة لعم�ل وتطبيق الشروط واملواصفات
التي تجعل من مين�اء رأس عيىس النفطي مطابقا ً
للمواصف�ات م�ع رشوط اإلبح�ار وعم�ل رصي�ف
بحري الس�تقبال السفن العمالقة حتى أ َ ْكثَــر من
 100ألف طن.

إدانات واسعة

وأدانت وزارة النفط واملعادن اس�تهداف طريان
العُ ــ ْدوَان األَمريكي الس�عودي منشاة رأس عيىس
النفطية بالحديدة ،مشيرة يف بي�ان لها أن الغارات
اس�تهدفت منص�ات التحمي�ل وس�كن العاملين
ووس�ائل النقل واملرافق املختلفة واش�تعال النار يف
املرافق النفطية وأنابيب النقل.
وق�ال البي�ان «إن ه�ذه املنش�أة الحيوي�ة التي
كلف�ت الـيَـمَ ـ�ن مبال�غ طائلة تعد أهم املنش�آت
الحيوية التي تقدم الخدمات النفطية ومش�تقاتها
ل�كل املحافظات واملواطنني واملؤسس�ات الخدمية،
معتربة هذا االس�تهداف مساسا ً بمستقبل ُك ّل أبناء
الـيَـمَ ـن وتدمريا ً ملا تبقى من مصالح الشعب.
وحمّ �ل البي�ان تحال�ف العُ ــ ْدوَان وعىل رأس�ه
أَمري�كا والس�عودية مس�ئولية ه�ذا االس�تهداف
لهذه املنش�أة وانعكاس�ات ذلك عىل حياة املواطنني
والخدم�ات األ َ َ
ســاس�ية الش�حيحة الت�ي ال تزال
تقدم لهم يف ظل العُ ــ ْدوَان والحصار عىل املشتقات
النفطية والسلع الرئيسية.

وأدان مكت�ب الصناع�ة والتج�ارة والغرف�ة
َ
اس�تهداف العُ ــ ْدوَان
التجاري�ة بمحافظ�ة عمران
الخارج�ي ال�ذي تق�وده الس�عودية ض�د بالدن�ا
للمنش�ئات الصناعي�ة والقطاع الصناعي بش�كل
عام.
وأشارا يف بيان مشترك لهما إ َلـى أن العُ ــ ْدوَان
يهدف إ َلـى تدمري املصانع الوطنية؛ بهد ِ
َف القضاء
عىل أهم املقومات واملرتكزات العامة واأل َ َ
ســاسية
لالقتصاد الوطني والدخل والناتج القومي املحيل.
مؤكدي�ن أن تدميرَ املصان�ع وخط�وط اإلنتاج
ملختل�ف التصنيع�ات املطلوب�ة محلي�ا ً والتي تضم
اآلالف م�ن أرب�اب العم�ل واألي�دي العامل�ة الذين
يعول�ون أرسا ً كثرية قد أصبحوا أي�اديَ عاطلة عن
العمل ومرسحة من وظائفها كرهاً؛ بس�بب تدمري
هذه املصانع الوطنية.
وأضاف�ا إ َلـى أن أه ّم ما يبتغيه ه�ذا العُ ــ ْدوَان
الهمج�ي الربب�ري وال�ذي يكن حق�دا ً دفين�ا ً أزليا ً
للـيَـمَ ـن وش�عبه ومقدراته الوطنية واالقتصادية
هو إيْجَ اد الرك�ود االقتصادي وإنْهَ ــاء حالة النمو
بجميع مس�توياتها بدال ً عن أن يكون هناك تراجع
يف النمو للوطن بشكل عام.
من جهته أدان املجلس املحيل واملكتب التنفيذي
بمحافظة الحديدة املجزرة الوحش�ية بمنشأة رأس
عيىس النفطية والتابع�ة لرشكة النفط الـيَـمَ ـنية
يف مديرية الصليف.
وق�ال املجلس يف بيان صادر عنه إن دول تحالف
العُ ــ� ْدوَان بتعمده�ا بص�ورة واضحة اس�تهداف
أبناء الشعب الـيَـمَ ـني ومقدراته الوطنية وبُنيتها
التحتية ق�د تمادت يف غروره�ا وطغيانها وتزمتها
املف�رط .مضيف�ا ً أن «املج�زرة الت�ي ارتُكبت بحق
املدنيين من موظفي رشكة النف�ط وراح ضحيتها

العرشات من أبناء املحافظ�ة والوطن يعترب تكرارا ً
متعم�دا ً للمجازر الت�ي ارتكبها النظام الس�عودي
بحق الـيَـمَ ـنيني الذين رفض�وا االنصيا َع والتبعيّة
لنظ�ام بائ�د يح�اول من خلال تدمري اإلن ْ َس�ــان
َ
يهيمن عىل شعب كانت له
والحيوان واملش�اريع أن
الحرية يف ُك ّل يشء».
قي�ادة محافظ�ة عم�ران والس�لطة املحلي�ة
واألجه�زة التنفيذية والفعاليات الرس�مية واملدنية
َ
اس�تهداف طريان
باملحافظ�ة م�ن جانبها أدان�ت
العُ ــ ْدوَان األَمريكي السعودي الغاشم ملنشأة رأس
عيىس النفطية بمحافظة الحديدة.
وأش�ارت س�لطات عمران يف بيان له�ا إ َلـى أن
َ
اس�تهداف العُ ــ ْدوَان للبنية األ َ َ
ســاسية من خالل
تدمري مثل هذه املنش�ئات الكبرية يكشف عن حقد
النظام الس�عودي الذي يسعى بكل قوة إ َلـى تدمري
االقتصاد الـيَـمَ ـني املتواضع ْ
وإف َش�ـال الـيَـمَ ـن
اجتماعيا ً واقتصادياً.
وأش�ار البيان إ َلـى أن تدمير املقومات الوطنية
والبنية األ َ َ
ســاس�ية للـيَـمَ ـن من ش�أنه إنْهَ ــاء
حال�ة التط�ور والتق�دم الخدم�ي واإلنمائ�ي يف
إف َش�ـال َ
الجمهوري�ة الـيَـمَ ـني�ة؛ به�دف ْ
إقامَ �ة
الدولة الـيَـمَ ـنية املستقلة بقرارها وسيادتها.
ودع�ا البي�ان األم�م املتح�دة ومجل�س األم�ن
واملنظمات الدولية لالضطالع بدورهم اإلن ْ َس�ــاني
يف وق�ف العُ ــ� ْدوَان اإلجْ ـ َرام�ي وغري املبرر الذي
يس�تهدف الـيَـمَ ـ�ن ويس�عى لتدمير بنتي�ه
األ َ َ
ســاس�ية بش�كل ممنه�ج ..مطالبني برضورة
ف�ك الحصار املفروض على الـيَـمَ ـن من�ذ أ َ ْكثَــر
من عرشة أش�هر برا ً وبحرا ً وجوا ً ملنع وصول الدواء
والغذاء إ َلـى املواطن الـيَـمَ ـني.

�شهيد و 4جرحى يف ق�صف وح�شي على مركز حمافظة �صنعاء

العاصمة تتعرض لقصف بصواريخ ثنائية االنفجار والعدوان يلقي قنابل ضوئية على سوق صرواح
 -خاص

َ
قصفه الهمَ جي
عا َو َد طيرا ُن العُ ــ ْدوَان األَمريكي الس�عودي
عىل العاصمة صنعاء ،مس�تهدفا ً عدة مناطق بمديرية الس�بعني
بسلسلة غارات عنيفة.
وأوض�ح مص�در أمن�ي بأمان�ة العاصم�ة لوكال�ة األنب�اء
الـيَـمَ ـنية (س�بأ) أن طريان العُ ــ ْدوَان شن غاراته عىل منطقتي
الس�بعني والنهدي�ن بأ َ ْكثَــ�ر م�ن  15صاروخا ً ثنائ�ي االنفجار
حي النهضة
وقناب� َل ارتجاجية ش�ديدة االنفجار ،كما اس�تهدف َّ
وحديقة  21سبتمرب.
َ
قصف تلك املناطق اآلهلة بالسكان ألحق
ولفت املصدر إ َلـى أن
أرضارا ً بالغ�ة يف املباني الس�كنية وتهش�م وتكسر نوافذ منازل
املواطنني وتسبب يف نزوح الكثري من املواطنني إ َلـى أماكن أخرى.
واس�تنكر املص�د ُر الصمْ َ
ت املخ�زي واملعي�بَ للمجتمع الدويل
اس�تمرار
واألم�م املتحدة ومجلس األم�ن واملنظمات الدولية إزاء
ِ
جرائ�م العُ ــ ْدوَان األَمريكي الس�عودي بحق الش�عب الـيَـمَ ـني
وقت�ل أبنائ�ه وتدمير مقدرات�ه وبُنيت�ه التحتية بش�كل همَ جي
واضح ل� ُك ّل املواثيق واألعراف
على مدى عرشة أش�هر ،يف انتهاك
ٍ
والقوانني الدولية واإلن ْ َســانية.

وواص�ل طيران العُ ــ ْدوَان األَمريكي الس�عودي ش�ن غاراته
العنيفة على عددٍ من أحياء أمانة العاصمة ،محدثا ً خرابا ً ودمارا ً

يف عدد من منازل املواطنني.
واستش�هد الطفل محمد عبده مرشد يوم الجمعة املاضية إثر

قصف المجمع الحكومي بـ حوث  -عمران

تدمري من�زل والده بغارة لطريان العُ ــ ْدوَان األَمريكي الس�عودي
عىل حي س�كني قرب ش�ارع الخمْ سين بالعاصم�ة صنعاء ليل
الخميس املايض.
وكان طيرا ُن العُ ــ� ْدوَان قد ش�ن  11غارة عنيف�ة منتصف
لي�ل الخميس/الجمع�ة ،عىل
منطق�ة النهدي�ن بالعاصمة
صنع�اء ،تس�ببت بخ�راب
وأرضار جس�يمة يف املن�ازل
املجاورة.
ويف محافظ�ة صنع�اء
استش�هد مواط� ٌن وأصي�ب
أ َ ْربَـع�ة آخ�رون ج�راء غ�ارة
ش�نها طيران العُ ــ� ْدوَان
األَمريكي السعودي عىل مر َكز
محافظ�ة صنع�اء بش�ارع
الثالثني.
طيران
واس�تهدف
العُ ــ ْدوَان األَمريكي السعودي
يوم أم�س الطري�ق العام بني
م�أرب وخ�وﻻن يف مديري�ة

خوالن محافظة صنعاء.
ويف محافظ�ة عمران دمر العُ ــ ْدوَان ي�وم أمس مبنى املجمع
الحكومي بمديرية حوث.
وأوض�ح مصدر محيل باملديري�ة لوكالة األنب�اء الـيَـمَ ـنية /
ِ
الغارات أدَّت إ َلـى حدوث أرضار بالغة يف منازل املواطنني
سبأ /أن
املحيطة باملجمع.
َ
اس�تهداف العُ ــ� ْدوَان ملبان�ي املجمع�ات
وأش�ار إ َلـ�ى أن
ُ
يهدف إ َلـى
الحكومي�ة يف عاصمة املحافظة وعدد م�ن املديريات
تعطي�ل العم�ل الحكوم�ي وإيقاف عجل�ة التنمي�ة يف املحافظة،
فضالً عن استهداف الطرق والجُ ُسور واألسواق وتدمري املمتلكات
َ
والخاصَّــة.
العامة
م�أرب ألق�ى طيرا ُن العُ ــ� ْدوَان األَمريك�ي
ويف محافظ�ة
ِ
ً
ضوئية عىل سوق رصواح
السعودي ،يوم الجمعة املاضية ،قناب َل
ووادي املل�ح والخط العام باملديرية ،كما َش َّ
�ن طيرا ُن العُ ــ ْدوَان
غارتني عىل جبل هيالن ومفرق الجوف بمأرب.
وش�ن طريا ُن العُ ــ ْدوَان األَمريكي الس�عودي يوم أمس أ َ ْربَـع
غارات عىل مناطق متفرقة بمديرية مجزر بمحافظة مأرب ،كما
َش َّن غارتني عىل منطقة الصفراء وغارتني عىل جبل عقيب بوادي
م ْلحاء.

( ددعلالاا
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إستشهاد  26مدنياً بينهم مص ّور قناة املسرية..
العدوان ينحط باستهداف املسعفني يف ضحيان صعدة
 -أحمد داود

 26ش�هيدا ً َ
فاض�ت أرواحُ ه�م إ َلـ�ى الس�ماء،
ٍ
قصف هس�ترييٍّ لطريان
جوار ربهم ،بعد
وباتوا يف
ِ
العُ ــ ْدوَان األَمريكي السعودي عىل منطقة ضحيان
بمحافظة صعدة.
يف ي�وم الخمي�س  22يناي�ر  2015كان طيرا ُن
العدو يحو ُم يف س�ماء منطقة ضحي�ان بمحافظة
صع�دة ،باحثا ً عن جريم�ة يتلذذ به�ا كعادته منذ
أ َ ْكثَــ�ر م�ن  300ي�وم ،فق�رر بعد ذلك اس�تهداف
من�زل أحد املواطنين ،وهو من�زل متواضع يف حي
س�كني يقطنه عرشات األرس التي ّ
فضلت البقاء يف
محافظة صعدة الجريحة واملنكوبة.
ق�رر الطيار ارت�كاب الجريم�ة ،وهناك يف غرف
العملي�ات كان الق�ادة األَمريكي�ون والربيطانيون
َ
ق�د أعط�وه األوام َر وهم يف نش�وة ف�رح ،وسرَ
عان
ما س�قط الصاروخ عىل املن�زل ليحيله إ َلـى أكوام،
ويتحول ُك ُّل س�اكنيه إ َلـى أجس�اد جريحة ،ودماء
تنزف وتغرق املكان.
ي�ا الل�ه ..م�ا ه�ذا التوحُّ ُ
�ش؟! ،ه�ؤالء أطفال
ونس�اء ورجال ش�اخوا يف الس�ن ،وش�باب ال ناقة
لهم وال جمل يف ُك ّل م�ا يحدث ..الصاروخ لم يرحم
أحداً ،م ّزق األجس�اد ،وشوى اللحم ،ففاضت أرواح
من فاض�ت ،وبقي�ت أرواح أخرى تح�ت األنقاض
تس�تجريُ بالله العيل الكبري ،وباملواطنني املجاورين
لهم.
ُ
أص�وات االنفج�ارات كبيرة ومخيف�ة،
كان�ت
التف�ت س�كا ُن الحي ،فش�اهدوا املأس�اة ،فهرعوا
إ َلـ�ى املكان إلنق�اذ الجرحى واملصابني ،وانتش�ال
الجث�ث من تحت الركام ..هنا ش�ابٌّ يف الثالثينيات
م�ن عمره ،ينبش بني األحجار والدموع تس�ي ُل من
خديه من َهوْل م�ا رأى ،وهناك امرأ ٌة عجو ٌز قريبة
َ
يلطف
من م�كان االنفجار تتضرَّ ُع إ َلـى الل�ه بأن
به�مُ ..
وهن�ا مص� ِّو ُر قناة املسيرة هاش�م محمد
الحمران قد وصل للتو وبدأ يف توثيق ما حدث ..الك ُّل
منهم ٌك يف انتشال الضحايا من تحت ال ُّركام ،وإنقاذ
م�ا يمكن إنق�اذه ،لكن الطريان يف الس�ماء ما يزال
يحوم ،ينظر باس�تياء إ َلـى ه�ؤالء القوم الباحثني
َ
صواري�خ أخرى عليهم وهم يف
عن الحياة ،فريس�ل
مهمة إسعاف الضحايا.
املأس�اة تتعم�ق ي�ا رب ..الضحاي�ا اآلن أ َ ْكثَــر
بكثير م�ن الس�ابق ،الخ�وف والهل�ع ع�م قل�وب
الجميع ،ال أحد يص�دق ما حدث ،الطريان ال يرحم،
وقي�ادة الع�دو ال ترح�م ،والس�عودية ال ترح�م،
وأَمريكا أيضا ً ال ترحم.

أين هاشم ليوثق ما يحدث؟

هاش�م ش�هيداً ،ارتق�ت روحُ �ه إ َلـ�ى بارئه�ا،
وكامريت�ه التي كان�ت بيده ب�ات ُك ّل يشء مخزونا ً
فيه�ا ..مذبح�ة ضحي�ان ش�اهد آخ�ر على قب�ح
وبشاعة العُ ــ ْدوَان ..لقد رحل هاشم ورحل آخرون
كان�وا يف مهمة إس�عاف وإنق�اذ أرواح أخ�رى ..يا
الله ما هذه الكارثة ..األشلاء تمأل املكان ،أجس�اد
املس�عفني يف ُك ّل م�كان ممزق�ة ومقطعة ،البعض
جراحهم غائرة ومثخنة ويش�كون أنينهم وآالمهم
إ َلـى الله ،وأطفال هن�اك من بعيد يبكون من هول
م�ا حدث ..يغادر الطريان ويتوقف القصف ،وتبقى
الجريمة هنا يف ضحيان ش�اهدة عىل هذا التوحش
وهذا القبح.
ينقل أح�د األطف�ال املصابني إ َلـى املستش�فى
وهو يف خ�وف وفزع ،ينظ�ر إ َلـ�ى الطبيب بذهول
ويق�ول :ه�ل س�أموت ي�ا دكت�ور وه�و ينتح�ب
ويبك�ي؟ ..فيجي�ب الدكتور قائلاً :ال يا صغريي..
َ
تم�وت ،س�تظل تحك�ي لألجيال
أن�ت بخير ،ل�ن

القادمة ما حدث هنا يف ضحيان.
هي جريمة تضاف إ َلـى جرائ�م العُ ــ ْدوَان ،لن
ينس�اها الـيَـمَ ـني�ون ،وال يمك�ن لهم نس�يانُها،
هكذا يقول أحد سكان الحي.
ويضي�ف قائالً« :أقس�م بالل�ه ،لن نغف� َر لهم،
س�نقاتلهم جيالً بعد جيل ،س�نثأر لهؤالء األبطال،
س�نميض يف طريقه�م ،ول�ن نختار س�وى طريق
الجه�اد» ،متس�ائالً بقول�ه« :أين ضمير العالم؟،
أي�ن منظم�ات حق�وق اإلن ْ َس�ــان؟ ،أي�ن األم�م
املتح�دة؟ ،وأين العرب؟ُ ..ك ّل هذا يحدث لنا وال يهز
مشاعرهم ،العروبة ماتت؟!!».
ارتفعت حصيلة ش�هداء ه�ذه املجزرة إ َلـى 26
ش�هيداً ،و 35مصاباً ،من بينه�م  7عانوا كثريا ً من
جراحهم حت�ى انتقلوا إ َلـى رحم�ة الله ،كانوا من
ضمن املس�عفني للجرحى ،ومعظم هؤالء الشهداء
هم من املسعفني ،من بينهم مصور قناة املسرية.

ط محلي واسع
سَ
خٌ

واس�تنكرت وزارة الصح�ة العام�ة والس�كان
َ
اس�تهداف طيران العُ ــ ْدوَان األَمريكي الس�عودي
للمسعفني من الطواقم الطبية واملواطنني وسيارة
اإلسعاف يف هذه الجريمة.
وق�ال وكي�ل وزارة الصح�ة الدكت�ور نش�وان
العط�اب :إن العُ ــ� ْدوَان
اس�تهدف من�ز َل أح�د
املواطنين يف مديري�ة
ضحي�ان وعندم�ا هرعت
الطواقم الطبية وسيارات
االس�عاف مل�كان القصف
ت�م اس�تهدافها بغ�ارة
وعند قي�ام أحد املواطنني
س�يارته
باس�تخدام
واس�عاف املس�عفني ت�م
استهدافه بغارة أخرى.
وأضاف «ما زال هناك
مواطنون تحت االنقاض
يصع�ب إخراجهم نتيجة
اس�تهداف العُ ــ� ْدوَان
الس�عودي للمس�عفني
والطواق�م الطبي�ة يف
املنطقة».
الدكت�ور
واعتبر
العطاب هذا االس�تهداف
الطبي�ة
للطواق�م
واملس�عفني ه�و القضا َء
التا َم على البقي�ة القليلة
م�ن الطواقم الطبية املتبقي�ة يف محافظة صعدة..
داعيا ً ُك ّل املنظمات الدولية إ َلـى سرُ عة دعْ ِم القطاع
الصحي وبصورة عاجلة يف محافظة صعدة ودعمه
باألدوية وس�يارات االسعاف إلنقاذ أبناء املحافظة
م�ن املعاناة جراء نقص األدوي�ة وانعدام الخدمات
الطبية نتيجة العُ ــ ْدوَان والحصار.
وحمّ �ل وكي�ل ال�وزارة تحالُ َ
�ف العُ ــ� ْدوَان
َ
مس�ئولية هذا
وعلى رأس�ه أَمري�كا والس�عودية
االستهداف للمواطنني والطواقم الطبية واملسعفني
وانعكاس�ات ذلك على حياة املواطنين والخدمات
الصحية الشحيحة واملعدمة يف املحافظة.
وطالب كاف�ة املنظمات الدولية واإلن ْ َس�ــانية
تحمُّ �ل مس�ئوليتهم األخالقي�ة واإلن ْ َس�ــانية
والقانوني�ة ،إزاء اس�تهداف املواطنني واملس�عفني
والطواق�م الطبي�ة واملنش�آت الصحي�ة وتعطي�ل
دورها الحيوي واإلن ْ َســاني.
والقت هذه الجريمة اس�تنكارا ً محليا ً واس�عاً،
مستغربني اس�تمرا َر العُ ــ ْدوَان يف قصفه للمدنيني
بكل هذا التوحش والشناعة.

وقالت قيادة محافظة صعدة واملجالس املحلية
ومنظمات املجتمع املدني يف بيان لها
إن ه�ذه الجرائ�م املروع�ة تع�د جرائ� َم ح�رب
وانتهاكا ً صارخا ً لحقوق اإلن ْ َســان ومواثيق األمم
املتح�دة ومجلس األمن ال�دويل وجمي�ع املنظمات
اإلن ْ َســانية والحقوقية يف هذا العالم.
الصم�ت ال�دويل وخصوصا ً
َ
وأوض�ح البي�ان أن
صمت األمم املتحدة يضع عالمات اس�تفهام كبرية
ح�ول تبعية هذه املنظم�ات وعملها اإلن ْ َس�ــاني؛
ك�ون ما يرتكب�ه العُ ــ� ْدوَان يعد انته�اكا ً صارخا ً
لإلن ْ َســانية وملواثيق هذه املنظمات.
واس�تنكر محلي صنع�اء يف بيان له اس�تمرار
العُ ــ ْدوَان الغاش�م يف اس�تهداف املدنيين األبرياء
يف مختل�ف املحافظ�ات وارتكاب�ه أبش�ع الجرائم
واملجازر املروعة ،فضالً عن تدمري منازل املواطنني
َ
والخاصَّــة ومقدرات الش�عب
ومصالحهم العامة
الـيَـمَ ـني.
َ
كاف�ة أبناء الش�عب الـيَـمَ ـني إىل
ودع�ا البيان
مزيد م�ن التالح�م يف مواجَ هة العُ ــ ْدوَان الغاش�م
ْ
وإف َشـال مخططات ومؤامرات تحالف العُ ــ ْدوَان.
وَأش�ارت قياد ُة محافظة عمران
والسلطة املحلية ومنظمات املجتمع
املدن�ي يف بي�ان له�ا إ َلـ�ى أن ه�ذه
ُ
تضاف إ َلـى السجل
املجزرة املروعة
اإلجْ ـ َرام�ي لتحال�ف العُ ــ� ْدوَان..
َ
استهداف الطواقم الطبية
مؤكدة أن
واملس�عفني جريمة حرب تتناىف مع
ُك ّل القيم واألعراف والقوانني الدولية
واإلن ْ َس�ــانية ويج�ب محاكم�ة
مرتكبيها.
َ
اس�تهداف العُ ــ ْدوَان
وأك�دت أن
السعودي األَمريكي للطواقم الطبية
وسيارات اإلسعاف جريمة يندى لها
جبين اإلن ْ َس�ــانية وتَـحَ ـ ٍّد واضح
للمنظم�ات الدولي�ة ويف مقدمته�ا
األم�م املتح�دة ومجل�س األم�ن
واملنظم�ات الحقوقي�ة الت�ي تدّعي
رعايتها للسالم.
ُ
ش�بكة
م�ن جهته�ا اعتبرت
منظمات املجتم�ع املدني بمحافظة

املحويت يف بيان لها اس�تهداف العُ ــ ْدوَان للطواقم
الطبية واملسعفني ،جرائم حرب تتناىف مع ُك ّل القيم
واألعراف والقوانني الدولية واإلن ْ َســانية.
ُ
تضاف إ َلـى
وأشار البيا ُن إ َلـى أن هذه الجريمة
الجرائ�م اليومية الت�ي يرتكبها تحال�ف العُ ــ ْدوَان
بحق األبرياء من أبناء الش�عب الـيَـمَ ـني ..مطالبا ً
األُمَ � َم املتح�دة واملنظم�ات الدولية واإلن ْ َس�ــانية
وأح�رار وش�عوب العالم إ َلـ�ى العمل على إيقاف
جرائم العُ ــ ْدوَان عىل الشعب الـيَـمَ ـني.
وحَ َّ
�ث البي�ان منظم�ات حق�وق اإلن ْ َس�ــان
إ َلـ�ى توثيق مج�ازر العُ ــ ْدوَان عىل أبناء الش�عب
الـيَـمَ ـن�ي يف مختل�ف املحافظ�ات ..داعي�ا ً كافة
أبناء الـيَـمَ ـني بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم إ َلـى
ِ
االصطفاف ملواجهة العُ ــ ْدوَان السافر.

مصور املسرية ..يف رحاب اهلل

واستش�هد يف هذه املجزرة مص ِّو ُر قناة املسيرة
الزميل هاشم محمد الحمران ،متأثرا ً بجراحه التي
أصيب به�ا يوم الخمي�س خالل تغطيت�ه لجريمة

اس�تهداف الطريان ملس�عفني يف مدين�ة ضحيان يف
صعدة.
ونعَ ت قناة املسيرة الفضائية مصورها الزميل
هاش�م محم�د الحم�ران ،مؤك�دة يف بي�ان النع�ي
اس�تمرارها يف نقل الكلمة الصادقة وأداء دورها يف
نقل مظلومية الشعب الـيَـمَ ـني وصموده وجهاده
يف مختل�ف ميادين الشرف والكرام�ة ،وبالتوازي
كشف وحشية قوى العُ ــ ْدوَان السعودي األَمريكي
على الـيَـمَ ـن ومنس�وب الرببرية العَ �ايل جدا ً الذي
يظهر يف أبشع صوره يوما ً بعد آخر.
وق�ال البي�ان «إن قنا َة املسيرة الت�ي قدمت يف
طري�ق الجه�اد اإلعالم�ي العدي َد من الش�هداء منذ
بدء العُ ــ ْدوَان وقبله ،تج�دد العهد بأنه لن يوهنَها
ُ
َّ
يتقصد ع َد َم التمييز بني
اس�تهداف العُ ــ ْدوَان الذي
يشء وآخ�ر ،بل إن�ه جعل اإلعالميني هدف�ا ً مبارشا ً
له».
ودع�ت القن�اة يف بيانه�ا ألوس�ع تضامُ�ن مع
ش�هداء اإلعلام املناه�ض للمشروع األَمريك�ي
وأدواته يف املنطقة.
وعّب�رّ البيا ُن عن بالغ املواس�اة ألُرسة الش�هيد
ولوال�ده الزميل اإلعالمي محم�د الحمران ولجميع
أرس الشهداء ..سائالً للجرحى الشفاء العاجل.
ونعى اتحا ُد اإلعالميني الـيَـمَ ـنيني مص ِّو ُر قناة
املسيرة الفضائية اإلعالمي هاشم محمد الحمران
الذي استش�هد إثر إصابته يف غارة جوية عىل إحدى
املناطق السكنية بمدينة ضحيان محافظة صعدة.
وأك�د االتح�اد يف بي�ان النع�ي أن اإلعالميين
الـيَـمَ ـنيني س�يواصلون َك ْش َ
�ف جرائم العُ ــ ْدوَان
األَمريك�ي الس�عودي على الـيَـمَ ـ�ن بالرغ�م من
استهدافهم من قبل هذا العُ ــ ْدوَان.
َ
َ
ِ
والدولية املعنية
العربي�ة
الهيئات
ودعا االتح�ا ُد
بحُ ريّ�ة اإلعلام وحق�وق اإلن ْ َس�ــان؛ للتضامُ�ن
م�ع اإلعالميين الـيَـمَ ـنيني ال�ذي أصبح�وا َهدَفا ً
للغارات العُ ــ ْدوَاني�ة وجرائم االغتياالت ،معبرّ ا ً عن
خالص العزاء واملواس�اة إلدارة قناة املسرية وأُرسة
الش�هيد الحمران وإىل جمي�ع اإلعالميني الوطنيني،
س�ائالً الل َه العيل َّ القدي َر أن يتغمَّ َد الش�هي َد بواس�ع
الرحمة واملغفرة ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصرب
والسلوان.

مصو ُر قناة المسيرة الزميل هاشم محمد الحمران ،استشهد متأثر ًا
ِّ
بجراحه التي أصيب بها يوم الخميس خالل تغطيته لجريمة استهداف
الطيران لمسعفين في مدينة ضحيان في صعدة.
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سر هزائم
السعودية

ينثإلالانينثإلاثإلا 25نينثإلالاني  25نينثإلاثإلالا

ش االستعمار الجديد يف املنطقة
«داعش» و ْح ُ
ــم َد ْو ٍر لداعش والقاعدة
ُ
أه َّ
يقول قائ ُد الثورة السيد َع ْبـدالملك الحوثي« :إ َّن َ
تضرب األُ َّمــة ،وأن
ك ّل الكيانات القائمة ،أن
تقو َض ُ
في منطقتنا العربية هو أن ّ
َ
ئ أرضية قابلة ألَمريكا وإسرائيل الحتاللهم
اإلســلاَ م لدى األُ َّمــة ،أن تهي َ
تك ّره ْ
المباشر وسيطرتهم التامة وغلبتهم المطلقة كمنقذين مقبولين»

علي أحمد جاحز
ي�وم منذ بدء العدوان
تجاوزنا ثالثمائية
ٍ
والحص�ار على اليم�ن ،وبقدر م�ا هي 300
يوم من الصمود والتح�دي والصرب والثبات،
فإنها أيضا ً  300يوم من االنتصارات اليمنية
والهزائم الس�عودية ،هزائم الس�عودية التي
ل�م تتوقف عن�د ح�دود جغرافي�ة اليمن بل
امت�دت لتك�ون هزائ�م يف المنطق�ة والعالم،
على المس�توى العس�كري واالقتص�ادي
والدبلومايس.
ُ
ُ
نقول إن هزائم الس�عودية
نبال�غ حين
ال
انعكاس
المتتالية على أكثر من صعيد ،ه�ي
ٌ
لهزائمها أمام الشعب اليمني والجيش اليمني
واللجان الش�عبية اليمنية ،وأن صخرة اليمن
الصلب�ة التي وقف�ت وحيدة بوج�ه طغيانها
وفظاع�ة إجرامه�ا رغ�م الدع�م األمريك�ي
والربيطان�ي والس�كوت األمم�ي والحقوقي
واإلنساني ،كش�فت ضعفها وهشاشتها ،وإن
جرائمَه�ا الفظيعة والبش�عة بح�ق اليمنيين،
فضحته�ا أم�ا َم العالم بكونها كيان�ا ً إجراميا ً
ظالميا ً رجعي�ا ً يعتق ُد أن بإمكان�ه إحيا َء من
يريد بالمال وقتل من يريد بالمال أيضاً.
لك�ن ..كما يب�دو أن س�كرة الطغيان لن
تس�تمر طويالً ،خاصة وقد بدأت الس�عودية
تحص�د ثمرة مغامرته�ا يف اليمن غاليا هزائم
وس�قوط عىل أكثر م�ن صعي�د ويف أكثر من
مكان وبأكث�ر من وجه يف المنطق�ة والعالم،
ولعل أهمها تس�وية الملف الن�ووي اإليراني
وحلحلة إش�كالية الرئاس�ة اللبنانية ،إضافة
إىل خروج مس�ار األحداث يف األزمة السورية
من يدها ،فضالً عن أزمة انهيار أسعار النفط
ومش�اكلها الداخلية ،واألهم أن ُك َّل ما يجري
يدل على أن اليم� َن بصموده�ا وانتصاراتها
تؤثر يف ما يجري يف المنطقة وال تتأثر به.
أول أم�س ق�ال الرئي�س األمريكي باراك
أوباما إن أمريكا ستعتمد يف حماية مصالحها
بالشرق األوس�ط على رشاكتها م�ع إيران،
وبصرف النظر عن مدى التج�اوُب اإليراني
ٌ
م�ؤرش واضحٌ عىل
مع ه�ذه الجزئية ،إال أنها
أن الس�عودية ل�م تعد مح�ل اعتم�اد اإلدارة
األمريكية بعد أن كانت لعقود طويلة الحارس
األوىل للمصالح األمريكي�ة ،األم ُر الذي يمكن
تفس�يرُه ب�أن الواليات المتح�دة حين زجّ ت
بالسعودية يف العدوان عىل اليمن ،وضعتها يف
امتح�ان «انتحاري» إن ص�ح التعبير ،لتخترب
م�دى قدرتها عىل الخروج قوية ومتماس�كة،
تحق�ق مكاس�بَ وتس�يطر على المتغي�رات
والتهديدات الجديدة لمصالحها وفق رؤيتها.
وبعد مرور أكثر من  300يوم من الهزائم
والخيبات التي مُنيت بها الس�عودية يف اليمن،
ُ
يمكن االعتماد عليه ال
فإنها ال تبدو يف وض�ع
عس�كريا ً وال دبلوماس�يا ً وال اقتصاديا ً أيضاً،
ال بمنظ�ور األمري�كان وال بمنظ�ور الق�وى
التي كانت تعتم ُد عىل الس�عودية كسنَد ،ولعل
المتغيرات المتسا ِرعة يف لبنان مثالً ،النموذج
على تفلُّت الحب�ال من يد النظام الس�عودي،
فانحياز حزب القوات اللبنانية بقيادة س�مير
جعجع إىل ترش�يح العماد عون لرئاسة لبنان
بعد س�نوات من إعاق�ة الس�عودية النتخاب
رئي�س لبنان�ي ،وبق�در ما تعد رضب�ة قوية
مفادُه�ا أن لبنان تح� َرّر من قي�ود الوصاية
الس�عودية غير المبارشة ،فإنه�ا أيضا ً
ٌ
مؤرش
على أن جعج�ع واحد مم�ن يق�رأون بعُمق
مس�تقبل المنطق�ة والمملك�ة بعد انكش�اف
ضعفها وهشاش�تها يف اليمن ،وخروج مسار
األزمة السورية عما تريده السعودية.
القوى االس�تكبارية وعىل رأس�ها أمريكا
يهمه�ا مصالحها وبقاء نفوذه�ا ،وعودتنا يف
مراحل كثيرة من التأريخ أنها ال تجد مش�كلة
يف تمزي�ق أي�ة ورق�ة لم تع�د نافع�ة ،ولعل
السعودية واحدة من تلك األوراق التي لم تعد
نافع�ة ألمري�كا ،وبالقدر ال�ذي تدفع أمريكا
الس�عودية بقوة نح�و االنتحار وتش�جيعها
عىل الجنون وكس�ب العداوات مع الشعوب يف
المنطق�ة ،فإن من الواضح أن األزمة النفطية
التي تعيش�ها الس�عودية تقف أمريكا خلفها
أيضاً ،فأمريكا هي من يدفع النظام السعودي
نحو اس�تمرار زيادة اإلنت�اج وأيضا هي من
ينافس�ها بالنفط الصخري ،وكم�ا أن أمريكا
تس�تنزف احتياطي�ات الس�عودية المالية يف
بنوكها ،فإنها أيضا ً تجف�ف مصدر وإرادتها
الوحيد من خالل انهيار أسعار النفط.
ُ
تع�رف أمري�كا أن ه�ذا النظ�ا َم ل�م يعد
صالحا ً للبقاء فضالً عن االعتماد عليه ،خاصة
بع�د الفضائ�ح المتتالية التي كش�فت تبعية
القاع�دة وداعش لها ،وخاصة قتالها يف اليمن
جنب�ا إىل جن�ب يف خن�دق واحد م�ع القاعدة
وداع�ش ،ه�ذه الفضائ�ح التصق�ت بثي�اب
أمري�كا وس�تحاول أمريكا أن تبي�ض ثيابها
ُ
الثمن النظا َم السعودي.
وإن كان

( ددعلالاا

 أنس القاضي:تطرق السيد إىل نِقاط مُهمة ،يف
الدور الوظيفي ،الذي تلعب ُه «داعش»
يف خدمة القوى االستعمارية يف العالم
العربي ،وهي مُرتكزات أساسية
يف فهمنا لهذه الظاهرة ا ُملصنعة
ِ
استخباراتيا ً ويف حالة الحرب والصدام
معها نح ُن معنيون بدراسة آثارها
والخدمة التي تُسديها للمستعمر،
أكثر من دراسة البواعث الثقافية
االجتماعية لها ،فهذ ِه الظاهرة مُصنعه
خارجيا ً أكثر من كونها مُنتجا ً محلياً،
وتسمد قوتها من الدعم اإلمربيايل
األمريكي األوروبي ال ِمن ُكتب محمد
عَ بْـدالوهاب وابن تيمية.
* * *

داعش يف مواجهة االنتفاضات الشعبية
(تقويض الكيانات ،وبناء الدولة على
الطريقة األمريكية)

ً
�هدت
ليس�ت م
ُصادف�ة أَن ُك ّل الدول التي َش ِ
ً
ٍ
ش�عبية تس�تهدف األنظمة املؤمركة،
انتفاضات
ً
ً
مفتوح�ة إلره�اب الجماع�ات
س�احة
أضح�ت
اإلجْ ـ َرامي�ة ،بمختل�ف تس�مياتها املوحَّ �دة يف
مرشوعه�ا األمريك�ي بإعاق�ة نض�ال الش�عوب
اله�ادف إىل التحوي�ل الديمقراط�ي وإىل العدال�ة
االجتماعي�ة ،الكفي�ل بتحري�ر ه�ذه ال�دول
م�ن الس�يطرة االقتصادي�ة السياس�ية للفل�ك
االس�تعماري ،وتقوي�ض الكيان�ات القائمة عرب
التدمير ا ُملس� َّلح ه�و املشروع الذي لج�أت إليه
أمري�كا بع� َد تَـحَ ـ� ّرك جماهير َهذ ِه الش�عوب
وكأنها تُلقنها درس�ا ً بأن الدم�ار ثمن تَـحَ ـ ّركها
الثوري.
أتت هذه االنتفاضات الش�عبية مع ما تعيش ُه
أمريكا من حالة انحس�ار َ
وضع�ف ،وهي يف هذ ِه
الحالة ال تس�عى إىل السيطرة ا ُملبارشة عرب النُّظم
القائم�ة ،فق�د عجزت هذه األنظمة على البقاء،
إنم�ا تلجأ إىل تدمري هذ ِه الدولة وتقويضها نهائيا ً
لتُعي�د بناءَه�ا من جدي�د ،حس�ب الديمقراطية
الغربي�ة ،ولتك�ون مُنقذا ً مرغوبا ً لهذ ِه الش�عوب
الت�ي يتخطفها الدم�ا ُر واملوت الداعشي ِمن ُك ِّل
جان�ب .هذه ((الف�وىض الخلاّ قة)) ه�ي التعبريُ
الفعلي عَ ن عجز نم�وذج الديمقراطية األمريكية
ووعودها لش�عوب املنطقة بالديمقراطية والرغد
ِمن بعد عقدَين عىل انهيار املنظومة االشتراكية،
لك�ن أي�ا ً م�ن ه�ذ ِه الوع�ود ل�م تتحق�ق يف ظل
األنظمة الت�ي كانت املوالية ألمري�كا .أما الحالة
السورية فيُعتدى عليها ،ليس لعجز الديمقراطية
األمريكي�ة ع�ن توفري الرخ�اء ،فلم تكن س�وريا
يَوم�ا ً يف ديمقراطيته�ا غربي�ة وال صهيونية؛ بل
ألن ابتعاد س�وريا ع�ن الديمقراطي�ة األمريكية
وعن السوق الحرّ ،
وفر لش�عبها قدرا ً من الرخاء
والتقدم ،وهو األعىل عىل مس�توى الدول العربية،
فدمّ رت ه�ذا النموذج العربي النموذجَ اإلنس�اني
الذي يؤكد أن ش�عوبَ املنطق�ة قادرة عىل التقدم
واالزدهار بدون التبعية للغرب االستعماري.
بجانب هذ ِه املصلحة السياس�ية العسكرية يف
ِ
الع�ودة األمريكي�ة لبناء هذ ِه ال�دول ،فهي تجني
األرب�احَ الطائلة من مش�اريع إعادة اإلعمار التي
تصل إىل امللي�ارات ،ومِن نهب ث�روات هذ ِه الدول
يف مرحل�ة ما بع�د اس�تعمارها وع�ودة الهيمنة
عليه�ا ،وهك�ذا تعوّض أمري�كا م�ا خرست ُه من
أموال يف س�بيل دعم هذه الجماع�ات اإلجرامية،
ٍ
مئات وَألوف امل�رات ،وهذ ِه املصلحة
فه�ي تُعيدُه
االقتصادية االس�تعمارية هي اله�دف الحقيقي
ِ
خلف ُك ِّل هذا الدمار التي تصنعُ ه أمريكا.
من
* * *

داعش وتمزيق وشائج األُ َّمة
(ف ّرق تسد)

َّ
إن مَ ا تصنعُ ُه داعش عىل املس�توى العسكري

وعىل املستوى االقتصادي ِمن هدم البُنى التحتية تتع َّر ُ
ض لها املنطقة.
لل�دول ليس أخط َر ما تُس�تديه من خدمةٍ للقوى
االس�تعمارية ،فم�ا تهدمُه عىل املس�توى املادي
* * *
ُ
تعويض�ه على املس�توى غير البعيد ،إال
يُمك�ن
داعش ومحو اإلرث الحضاري اإلنساني
ُ
أن أخط� َر م�ا تصنع� ُه داع�ش هو ه�دم الوعي
االجتماع�ي واإلنس�اني ا ُملراف�ق له�دم ا ُملجتمع،
وعىل صعي�د آخر ممَّ ا تُس�ديه داعش ألمريكا
ُ
ُ ُ
ه�ذا التمزي�ق للوش�ائج االجتماعية ه�و املنجز وإرسائي�ل ه� َو َه� ْد ُم التراث اإلنس�اني واآلث�ار
ً
االس�تعماري الذي س�تظ ُّ
وس�يظل
باقية
آثاره
ل
الحضاري�ة ،هذا اله�د ُم يخ ُد ُم إرسائي�ل املزروعة
يعم� ُل يف خدمة املش�اريع االس�تعمارية حتى يف
يف املنط�ق التي ال تمل� ُك تأريخاً ،كم�ا يخ ُد ُم بني
مرحلة ما بعد كرس داعش عسكرياً ،تدمري وعي
س�عود الذي�ن ال يملكون تأريخاً ،وعىل مس�توى
ٌ
ٌ
وتمزيق
تمزي�ق للوحدة االجتماعي�ة
الن�اس هو
أكبر يخدم أمري�كا التي هي أَيْض�ا ً بدون تأريخ،
ُ
مسئولية
عليها
ع
تق
التي
الشعبية
القوى
لوحدة
ٌ
لفيف م�ن االس�تعماريني األوروبيني الذين
فهي
مناهض�ة الق�وى االس�تعمارية واالحتلال
َ
س�حقوا حض�ارة الس�كان األصليني م�ن االنكا
الصهيون�ي يف املنطق�ة ،فم َع ه�ذه الخدمة التي
والبريو واالزتك يف تلك القارة التي ُ
س�ميت باس�م
تس�ديها داعش من تمزيق وحدة املجتمع يف البلد
ا ُملستكشف «أمريكو» ،كما يُسمى شعب الجزيرة
الواح�د وتحوي�ل الرصاع يف املنطق�ة من الرصاع
العربية بالس�عودي نس�بة إىل بني سعود ،بمَ حو
ُّ
«الس�ني الشيعي»،
العربي الصهيوني إىل الرصاع
أمريكا له�ذ ِه اآلث�ار الحضارية مح�وا ً للثقافات
ل�ن تضط�ر أمري�كا وإرسائي�ل إىل التضحي�ة
ً
َ الش�عبية األصيل�ة وتعميم�ا لنم�وذج الغرب�ي
خـاص ً
بجنوده�م وال باألم�والَ ،
َّــ�ة أن ممال�ك
الخليج ترعى هذه الحروب ،وحتى عىل املس�توى األمريك�ي املعول�م أعلا ًء للقيمة الس�لعية التي
التقني ل�ن تضطر هذه الدو ُل االس�تعمارية عىل تنتجُ ها مصان ُع الغرب للش�عوب التي تستعم ُرها
َّ
إنف�اق امللي�ارات ألج�ل صناعة أح�دث التقنيات وتجعلُها مُستهلكة وليس للقيمة اإلنسانية التي
الحربي�ة ،كم�ا كان�ت يف حالة الس�باق مع دول أقامت هذ ِه الحضارات.
املنظوم�ة االشتراكية ،بل س�تحاف ُ
ظ عىل قوتها
* * *
املوجودة التي ستتعاظم بضعف املحيط العربي.
* * *

داعش وتعميم صورة اإلسالم الرجعي
ُ
يع�رف الغربُ االس�تعماريون أن يف قيم الدين
اإلسلامي قوة ثوري�ة للتحري�ر والتق�دم إذا ما
امتلكته�ا الجماهير ،وفي�ه حَ ٌّ
�ث على السلام
ٌ
نزعة
والتعايُ�ش والتع�ا ُرف بني الش�عوب ،وفيه
ٌ
أممية لتبنّي قضايا البرشية ،هذا الجانبُ الثوري
من االسلام ه َو ا ُملس�تهدَف ،بم�ا تصنعُ ُه داعش
ّ
الش�ق الرجعي من اإلسلام
ِم�ن تعمي ِم ص�ورة
الش�ق االس�تخباراتي الوهاب�ي والجان�ب اآلخر
من دين السلاطني ،فم َع ما تصنعُ � ُه داعش من
هذه الجرائ�م ال تتزعز ُع قناعات بقية الش�عوب
بقيم الدين اإلسلامي ،بل تتزعزع قيم ا ُملس�لمني
ِ
أنفس�هم ،وزعزع�ة ه�ذه القناع�ات ورضبُ
الدين اإلسلامي يف الدول اإلسلامي تعني رضبَ
األيديولوجي�ة والثقاف�ة الش�عبية األوىل ،الت�ي
توحّ د الشعب يف مواجَ هة ال ُّ
طغاة واالستعماريني،
وال تخفى على أح� ٍد الحمْ َل ُة االس�تعمارية التي

داعش وتشوي ُه صورة النضال األُممي

ص� ٍد يُجمَ ُ
عَ �ن َق ْ
�ع اإلجرامي�ون م�ن مختلف
الدول مع داعش للهُ جُ وم عىل دولة مُعيَّنة ،وتهتم
اإلدارة األمريكي�ة بتعدُّد جنس�ياتهم ،جم ُع هذه
الجنس�يات يف تنظيم�ات إجرامي�ة ه� َو مؤامَ ر ٌة
ٌ
غربي�ة؛ لضرب ص�ورة النض�ال األمم�ي ،حني
كان يجتمع الش�يوعيون والثوري�ون من جميع
شعب مُستضعَ ف،
الدول ويناضلون إنس�انيا ً مع
ٍ
س�وا ٌء يف الوط�ن العرب�ي كفلس�طني ولبن�ان
والجزائ�ر أو يف بلد آس�يوي كفيتنام أو بلد التيني
كبوليفار كوبا وغريهاُ ،ك ُّل هذه الدول ش�ارك بها
مناضلون من مخت َلف دول العالم ،وكرسوا حاج َز
الجنس�ية والحدود لريتقوا إىل اإلنس�انية لتحرير
الش�عوب املس�تضعفة ،فيم�ا ما تفعل� ُه داعش
كرس الجنس�يات والحدود بما يخ� ُد ُم القوى
هو
ُ
االستعمارية الستعباد الشعوب.
ٌ
كتل�ة موحَّ د ُة
ال ش� َّك أن الدول االس�تعمارية
َـمَ
ـ�ن
ي
الـ
املصال�ح واملش�اريع ،وتكالُبُه�ا على
ِ
ص�ورة واضحة ،ويف الجانب اآلخ�ر قوى الثورية

يف العال�م وكل أح�رار العال�م ُه�م أَيْض�ا ً جبه�ة
واحدة ،ويجب أن يتوحدوا كما أن االس�تعماريني
موح�دون ،ه�ذه الوح�دة األممي�ة تش�وّه اليوم
بم�ا تفعل� ُه داع�ش ،الي�وم يقات�ل اإلجرام�ي
الفرنسي مع داع�ش يف س�وريا ،والجميع يتقبل
الفك�رة؛ ألن� ُه داعيش ف�وق النقد ،ولك�ن لو أتى
مناضل ث�وري فرنيس ليقاتل مع الفلس�طينيني
س�يقولون :م�اذا يفع�ل الفرنسي النرصان�ي يف
فلس�طني؟! ..الكولومبيون الذي�ن يقاتلون اليوم
كمرتزق�ة يف الـيَـمَ ـن ه�م يف مهمة أممية ولكن
إجْ ـ َرامية ،وليس عندنا مُشكلة لو جاء ثوريٌّ من
كولومبيا يدا ُ
فع ع�ن الـيَـمَ ـن معنا ضد الهجمة
االستعمارية ،لكن هذ ِه الصور َة الطبيعية للوحدة
األُممي�ة الثورية ش�وهت بم�ا تقوم ب�هِ داعش،
س�تُصبح وكأنه�ا فضيح�ة ل�و وج�د كولومبي
يُق�اوم مع الـيَـمَ ـنيني .منذ بداية العدوان يبحَ ُ
ث
املرتزقة ع�ن اإليرانيين يف الـيَـمَ ـ�ن ولم يجدوا
أح�داً؛ ألن� ُه حق�ا ً ال وج�ود له�م ،وماذا ل�و وجد
ثائ� ٌر إيران�ي يقات ُل م�ع الـيَـمَ ـنيني ألن تس�و ََّق
كفضيح�ة ،بينما يف الثمانيني�ات الثورة اإليرانية
تلق�ت دعم�ا ً باملقاتلين والضب�اط املدربني ،من
الـيَـمَ ـن الديمقراطية ومِن سوريا والسوفييت،
ً
فضيحة يومها؛ ألن األ ُ َ
ً
ثورية
ممية كانت
ولم تكن
وتعني اإلنس�انية ،واليوم تعن�ي األمم املتحدة أو
تعني (أممية داعش)!.
* * *

اإلرهاب والرأسمالية
ُ
داعش ليست كيانا ً وظيفيا ً يف الشقِّ العسكري
فق�ط ،بل هي أح ُد أش�كال تط�وُّر الرأس�مالية،
التي تتط َّو ُر بش�كل رجعي ومتعفِ ن ،هذا التعف ُن
ُ
تعاق ُد رش َكة االحت�كارات العاملية
الرأس�مايل هو
م�ع داع�ش الت�ي تبيعه�م األعض�ا َء البرشي�ة،
وتبيعه�م النس�ا َء ل�وكاالت الدع�ارة يف أمري�كا
وأوروبا وتركيا ،وتبيعُ هم النفط ،فكما أن داعش
منابع النفط يف العراق وسوريا ويف
تس�يط ُر عىل
ِ
ليبي�ا ،وتبيعُ �ه لالحت�كارات العاملية ،ه�ي أَيْضا ً
تس�يط ُر على الس�واحل واملوان�ئ الـيَـمَ ـنية يف
حرضموت وعدن وأبني ،وس�قوط ه�ذه األدوات
اإلجْ ـ َرامي�ة واالنتصا ُر عليها ليس فقط خس�ار ًة
ً
أدوات للمستعمر ،إنما أَيْضا ً
ٍ
عسكرية؛ باعتبارها
ٌ
مالية لالحتكارات الرأس�مالية يف العالم
خس�ار ٌة
التابعة ألمريكا وتركيا وأوروبا ،التي تُب ِد ُع يف نهب
ثروات الشعوب ويف امتصاص الربح من الحرب.

( ددعلالاا
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أوجه الشبه َواالختالف بني الس ُعود َّية َو «إسرائيل»
الشيخ عبدالمنان السنبلي

مَ �ن يتأَمَّ � ُل قليلاً يف مراحل نش�وء وَتط�وُّر املجتمعات
َ
نوع
وَالدول يج ُد أن هناك تجانُس�ا ً أ ْو تش�ابُها ً يتش� ّكل من ٍ
م�ا قد يجمَ ُع دولتني أ َ ْو أكثر وَذلك بما راكمته قرو ٌن وَعقو ٌد
ٌ
طويلة من العالق�ات البينية وَالتمازج الثقايف وَاالقتصادي،
إلاَّ أنه قلما نج ُد مث َل هذا التمازج العجيب يحد ُ
ُث بني دولتني
ُ
بضعة عقو ٍد من الزمن يف
يمض عىل إنشائهما
ناش�ئتني لم ِ
ظل غياب أيَّة أرضية ثقافية أ َ ْو اقتصادية أ َ ْو دينية مشرتكة
باس�تثناء الحال�ة الس�عُ وديَّة وَاإلرسائيلي�ة وَالت�ي تميزتا
بوج�ود مالمح صور ٍة توحي بأن هناك ش�يئا ً ما يجمع بني
هذين الكيانني وَالذي يتبين لنا من خالل النظر إ َلـى أوجه
ِ
َاالختالف بينهما.
الشبه و
أوجه الشبه أ َ َّوالً:
بقرار بريطاني اس�تعماري؛
 كالهم�ا دولتان أنش�ئتاٍ
لخدم�ة سياس�اتها االس�تعمارية يف املنطق�ة بن�ا ًء على
توصيتني من (آرثر بلفور وَلورانس العرب).
نابع من
 كالهما دولتان أنش�ئتا عىل أس�اس عُ نرصيٍ
فكر ديني متطرف (الصهيونية وَالوهابية) كغطاء لضمان
االس�تمرارية وَالبق�اء ،وَيف بقعتني مقدس�تني (فلس�طني
وَالحجاز).
 -كالهم�ا صاحبت�ا فك�ر اس�تعماري توس�عي ،حيث

بدأت�ا يف (أرايض  48وَمنطق�ة الدرعي�ة) وَم�ن ث�م امتدتا
عن طري�ق الغزو وَاالحْ تلاَ ل إ َلـ�ى حدوديهما اليوم ،فاألوىل
تحتل فلسطني وَأجزاء من سوريا وَلبنان وَاألردن وَمضائق
ثيران من الجزي�رة العربية ،وَاألخرى تحت�ل نجد وَالحجاز
وَأجزاء كبرية من الـيَـمَ ـن وَعُ مان وَمس�احات بسيطة من
اإلمارات وَقطر.
 كالهم�ا فقط من يحظيان بقدر كبري وَاس�تثنائي مناالهتم�ام وَالقدْر لدى األَمريكيين ،وَكالهما فقط أيضا ً من
تتعهد أَمريكا بحمايتهما وَالدفاع عنهما وَضمان أمنهما.
َ
نف�س الطريقة وَأس�اليب اإلجرام
 يس�تخدم كالهم�اوَالغطرس�ة يف حروبهم�ا العس�كرية وَاالقتصادي�ة
العُ ــ ْدوَانية عىل من حولهما من الش�عوب (العُ ــ ْدوَان عىل
غ ّزة وَحصارها ،العُ ــ ْدوَان عىل الـيَـمَ ـن وَحصارها).
 كالهم�ا يمتل�كان ماكنتي إعلام ضخمة يمارس�انباحرتافي�ة عالي�ة أس�اليب الدعاي�ة وَالتضلي�ل لتغطي�ة
فضائحهما َوإجرامهما.
 تحم�ل كلتاهما س�جالً حافالً باإلج�رام وَاالنتهاكاتالجسيمة يف مجال حقوق اإلنس�ان ،وَمع ذلك ال يجرؤ أح ٌد
من العالم أن ينتقدهما أ َ ْو يتخذ ضدهما أي إجراء عقابي.
كالهم�ا صاحبتا لوب�ي كبري وَناف�ذ يف األروقة وَاملحافل
الدولي�ة يمكن�ه أن يجعل دوال ً عظمى كأَمري�كا وَبريطانيا
أن تقفزا على قوانينها وَتعطلها لعين�ي اململكة َوإرسائيل
(قضية اغتيال كارتر وَصفقة اليمامة)..

كالهما م�ن لعينيهما ي َ
ُرفع الفيت�و األَمريكي متى أرادا
وَمن بعده الفيتو الربيطاني وَالفرنيس.
 كالهم�ا يحملان مرشوع�ا ً تآمري�ا ً رسيا ً على األمةوحدوي
مشروع
العربي�ة وَيرفض�ان وَيواجهان بقوة أي
ٍ
ٍ
عربي (م�ن مرشوع جم�ال عبدالنارص إ َلـ�ى وأد مرشوع
صدام حسني).
وَهنالك الكثري وَالكثري من أوجه الش�به وَالتي ال يتس�ع
فكر ثاقب ينظر إليهما
املج�ال لرسدها وَتجعل م�ن ُك ّل ذي ٍ
وَكأنهما وجهان لعملةٍ واحدة.
ِ
االختلاف بينهما ،فلي�س هنالك من س�مة
أم�ا أوج� ُه
بارزة تربز ش�يئا ً من االختالف الحقيقي الظاهري سوى أن
ش�كل نظام الحك�م يف إرسائيل هو جمه�وري برملاني ،وَيف
ملكي استبدادي.
السعُ وديَّة هو
ٌ
وَه�ذه هي الحقيقة التي لن يغفله�ا التأريخ وَلن يؤمن
وَيعترف به�ا الكثريُ م�ن الن�اس إلاَّ عندما يروه�ا ظاهر ًة
وَب�ارز ًة أمامه�م ،وَذل�ك ل�ن يك�ون إلاَّ عند س�قوط هذين
كأمر حتميٍّ يبدو أنه أصبح وش�يكا ً جدا ً بحس�ب
الكيانني
ٍ
معطيات اليوم ال األمس.
بهذه املقارنة البس�يطة استطعنا أن نصل إ َلـى حقيقة
تقول إن الس�عُ وديَّة َوإرسائيل ليستا س�وى وجهني لعُ ملةٍ
عنرصيةٍ تآمريةٍ واحدة ،وَأن زوال إحداهما س�يعجل بزوال
األخ�رى ،وَال أظنهما إلاَّ يف طريقهما األخير وَالنهائي إ َلـى
ذلك.

آل سعود ..بقية الشيطان من املرتفني
حمود عبداهلل األهنومي:
تمهيد

َّ
توق َ
قليل م�ن األكاديميني
�ع عد ٌد غيرُ ٍ
واملحللين انهي�ا َر املمال�ك واملش�يخات
الخليجي�ة يف غض�ون الس�نوات املقبل�ة،
وم�ن أولئ�ك كريس�توفر.م .ديفيدس�ون
الذي َغ َ
األسباب والعوامل
استنطاق
اص يف
ِ
ِ
املختلف�ة م�ن نق�اط الضع�ف الداخلي�ة
والضغوط الخارجية التي تشير إىل سير
ه�ذه املمال�ك نح�و االنهي�ار يف كتابه (ما
بع�د الش�يوخ :االنهي�ار املقب�ل للممال�ك
الخليجي�ة) ،وه�و الكت�اب ال�ذي ش�غل
املحللين والكت�اب يف كربي�ات الصح�ف
واملجالت العاملية تحليالً ودعما ً ومعا َر ً
ضة.
س�أتحدث يف ه�ذه املقالة ع�ن مفهوم
قرآن�ي للمرتفين ،وعن مآالته�م ،وهو ما
ينطب�ق الي�وم بص�ورة كبيرة على هذه
املمال�ك الت�ي عاث�ت يف األرض الفس�اد ال
س�يما بعد عدوانها عىل اليمن ،وإكثارهم
يف أرضها الفساد.

نماذج تأريخية

ُ
دولة البطاملة خلفاء اإلسكندر
سقطت
املقدون�ي على مصر واإلس�كندرية يف يد
الرومان؛ ألنهم لم يعودوا أهالً للملك ،حيث
َف قد َ
كان التر ُ
نخ� َر يف عظ�ام مملكتهم.
وحين ماجت موج�ة التت�ار على العالم
اإلسلامي كان الخليفة العبايس مش�غوال
بملذات�ه وش�هواته ،تغني�ه الج�واري،
وتضحك�ه القيان .ويعلل الدكتور ش�وقي
أبو خليل س�بب س�قوط األندل�س بقوله:
«والحقيقة تقول :إن األندلس�يني يف أواخر
أيامهم ألقوا بأنفس�هم يف أحضان النعيم،
ونام�وا يف ظ�ل ظليل م�ن الغن�ى والحياة
العابث�ة ،واملجون ،وما ي�ريض األهواء من
ألوان الرتف الفاجر ،فذهبت أخالقهم كما
ماتت فيهم حمية آبائهم البواسل».

ابن خلدون يعلل

ويعتبر ابن خل�دون عال�م االجتماع يف
مقدمت�ه الش�هرية أن «من أس�باب ضياع
امللك حص�ول الرتف :وذل�ك أن الناس «إذا
اتّخ�ذوا الدّعة وال ّراحة مألف�ا ً وخلقا ً صار
له�م ذل�ك طبيع�ة وجب ّل�ة ش�أن العوائد
ك ّله�ا وإيالفه�ا فرتب�ى أجياله�م الحادثة
يف غض�ارة العي�ش ومهاد الّت�رّ ف والدّعة،
وينس�ون عوائ�د الب�داوة ا ّلت�ي كان به�ا
امللك من ش�دّة البأس .فتضعف حمايتهم،
ويذهب بأسهم ،وتنخضد شوكتهم ويعود
وب�ا ُل ذلك عىل الدّولة بم�ا تلبّس من ثياب
الهرم».

ترف آل سعود

وإذا تأملن�ا يف أح�وال آل س�عود
ومملكتهم الشيطانية نجد أنها تسلك هذا

الس�بيل ،وأنها ممثل�ة يف أمرائها الكثريين
وأحوالهم وعاداته�م وتقاليدهم يحفرون
قبوره�م بأيديه�م ليس
فق�ط من جه�ة تعديهم
وعدوانه�م على ش�عبنا
وعلى ش�عوب العال�م
اإلسلامي؛ ب�ل أيض�ا
م�ن حي�ث انش�غالهم
بش�هواتهم الش�خصية
ونزواته�م املش�هودة،
فق�د ب�ات العال�م على
علم بخس�تهم ودناءتهم
وفس�ادهم األخالق�ي،
وتفيد مذكرة دبلوماسية
أمريكي�ة كش�فها موقع
ويكيليك�س أن قص�ور األم�راء يف ج�دة
تخفي حياة ليل تعج بالكحول واملخدرات
والجن�س .وقال�ت برقي�ة ص�ادرة ع�ن
القنصلي�ة األمريكي�ة يف ترشي�ن الثاني/
نوفمرب  2009أنه «وراء الواجهة الوهابية
املحافظ�ة يف الش�ارع الس�عودي ،يعيش
ش�باب نخب�ة ج�دة حي�اة ليلي�ة مليئ�ة
بالصخ�ب والحياة» .وأضاف�ت الربقية أن
«مجموعة واسعة من املغريات واملوبقات
متوف�رة م�ن بينه�ا الكح�ول واملخدرات
والجنس ،لكنه�ا تجري حرصا وراء أبواب
مغلق�ة» .وتابعت الربقية أن «هذه الحرية
لالنغم�اس يف املت�ع ممكن�ة فق�ط؛ ألن
الرشط�ة الدينية تبقى بعيدة عن الحفالت
الت�ي تجري بوج�ود او برعاي�ة أحد أفراد
العائل�ة املالك�ة أو أح�د أف�راد حاش�يته
امللكية».

املرتفون يف القرآن وعالقة (الخاليجة)
بهم

ٌ
حدي�ث كبير عن
ويف الق�رآن الكري�م
(املرتفين) وه�م الذي�ن أترفته�م النعمة
وأبطرته�م األح�وال املادي�ة الت�ي وصلوا
إليه�ا ،عن معرفة الس�بيل الس�وي ،وعن
اتب�اع منه�ج الله ع�ز وجل امل�ريض ،بما
تلبّسوا به من كِبرْ ٍ وغباء وشهوانية مادية
غليظ�ة دمغت عقولهم بحجاب غليظ عن
إدراك الحقائ�ق الفطري�ة ،وع�ن املقاصد
واألهداف القيَمية ،وأس�كرهم ما بأيديهم
من املال والنعم�ة فطغوا وتجبرَّ وا وأكثروا
يف األرض الفس�اد؛ وهذا هو ما عليه حال
املرتفين م�ن آل س�عود وآل نهي�ان وآل
خليفة وآل ثاني وغريهم.
إن هؤالء بلغ بهم الرتف إىل اإلجرام بما
يج�اوز الوصف ويتع�دَّى التص�ور؛ والله
ِ
تعاىل يقول ع�ن املرتفنيَ :
(ف َل� ْوال َ َك َ
ان ِم َن
ون ِمن َقبْ ِل ُك ْم أ ُ ْولُ�وا ْ بَقِ يَّةٍ يَنْهَ و َ
ْن عَ ِن
ا ْل ُق� ُر ِ
ا ْل َف َس�ادِ فيِ األ َ ْر ِض إِال َّ َقلِيلاً مِّ م ْ
َّ�ن أَنجَ يْنَ�ا
ِي�ن َ
ِمنْهُ � ْم وَاتَّبَ َع ا َّلذ َ
ظ َلمُوا ْ مَ �ا أُتْ ِر ُفوا ْ فِ يهِ
َو َكانُوا ْ مُجْ ِر ِم َ
ني) (هود.)116 :
وه�م وأمثاله�م الكثيرون معني�ون
بش�كل واضح بقوله تعاىلَ ( :وإِذَا أ َ َر ْدنَا أَن

َ�ة أَمَ ْرنَا ُمترْ َفِ يهَ ا َف َف َس ُ
نُّهْ ِل َك َق ْري ً
�قوا ْ فِ يهَ ا
َفحَ �قَّ عَ َليْهَ �ا ا ْل َق� ْو ُل َفدَمَّ ْرن َ َ
اه�ا تَد ِْميراً)
(اإلرساء  )16حي�ث الله
عز وجل أمرهم بطاعته
لكنهم فسقوا وتجاوزوا
الحدود؛ فطغوا وتجربوا
وأكث�روا يف األرض
الفس�اد ،فص�ب عليهم
الله سياط عذابه ،ووبال
نكاله.

املرتف الحفيد

ويف دع�اء اإلمام زين
العابدي�ن عليه السلام:
(وأعوذ بك من ُك ّل مرتف
حفي�د) ،ويمك�ن تفسير الحفي�د بالذي
وصل إىل الرتف عن طري�ق آبائه وأجداده،
والذين تعبوا يف تحصي�ل الرتف بينما جاء
الحفي�د ليتق ّل�ب يف ف�راش النعيم من غري
تع�ب ،وال نصب ،وحفي ٌد بهذه الحال حريٌّ
به أن يبعثر تلك النعمة وال يرعى حرمتها،
وال يراع�ي موجب�ات بقائه�ا ،وربما كان
معن�اه أيض�ا محف�ودا بامل�ال والحش�م
والخدم ،فه�و حفيد ،عىل وزن قتيل؛ وكال
املعنيني ينطبقان تمام�ا ً عىل هؤالء الذين
وصل�وا للس�لطة الي�وم يف دول الخلي�ج
املعتدية عىل شعبنا.
يصدق ه�ذا الوصف ب�كال معنييه عىل
املترف الحفي�د (املهف�وف) بن س�لمان،
واملتهور املتكرب (بن نايف) بشكل واضح.

مستكربون

إنه�م اآلن يف ترفه�م ويف عدوانهم عىل
الش�عوب األخ�رى وعلى رأس�ها ش�عبنا
اليمن�ي بوح�ي م�ن ترفهم ،وس�كرة من
كربيائه�م يمثّل�ون حال�ة م�ن ح�االت
املرتفين الذي�ن توعده�م الل�ه بالنهاي�ة
األليمة ،والعاقبة الس�يئة ،ال س�يما حني
ال يتح ّرك أح�د يف (قريتهم) أو (نظامهم)
أو (ش�عبهم) ليوقف هذا الترف ومآالته،
وينكره ،حني ال يوج�د من يتصدّى إلنكار
نتائج الترف واالنبهار ب�ه ،فعندئذ يؤذن
الله بطي صفحتهم ،وتغييب وجودهم.
يق�ول الل�ه تع�اىل( :حَ تَّ�ى إِذَا أ َ َ
خذْنَ�ا
ون { }64لاَ
اب إِذَا ُه ْم يَجْ أ َ ُر َ
ُمترْ َفِ ِ
يه�م ِبا ْلعَ ذَ ِ
َ
تَجْ �أ َ ُروا ا ْليَ ْو َم إِن َّ ُكم مِّ نَّ�ا لاَ تُنصرَ
ُون ()65
�ت آيَاتِي تُتَْل�ىَ عَ َليْ ُك� ْم َف ُكنتُ ْم عَ لىَ
َق� ْد َكان َ ْ
ُس�تَ ْكبرِ ِ َ
ِص َ
ين ِبهِ
أَعْ َقا ِب ُك� ْم تَنك ُ
ون ( )66م ْ
�امرا ً تَهْ جُ ُر َ
س ِ
َ
ون ( )67أ َ َف َل� ْم يَ َّدبَّ ُروا ا ْل َق ْو َل
َاءه ُم الأْ َ َّو ِل َ
اءهم مَّ ا َل ْم يَأ ْ ِت آب ُ
أ َ ْم جَ ُ
ني) ()68
(املؤمنون).
تبِّي�نِّ اآلي�ات أن املرتفني أولئ�ك رعاديد
خ�وارون جبن�اء ،حين ُّ
يمس�هم العذاب،
فيج�أرون ويبكون ،بعد أن ظلوا عهدا ً من
الزم�ان ناكصني عن الح�ق ،مدبرين عنه،
وإذا تُلي�ت عليه�م اآليات اس�تكربوا ،وإذا
ُ
طلِب منهم أن يكفوا رشَّهم عن املظلومني

وهزئوا
ازدادوا طغيانا ً وفسادا ً واستكباراًِ ،
بالقيم الدينية واألخوّة اإلنسانية.
يص� ِّو ُر دُع�ا ُة آل س�عود وأخدانُهم من
املرتفين أن م�ا بيده�م من النعي�م املادي
راض عنهم ،وألنهم أه ٌل
إنم�ا هو ألن الل�ه ٍ
ل�ه ،لكن القرآن الكريم يبني أن املال والولد
هو الس�بب يف طغيان الطاغني ،يقول الله
ِير إِلاَّ
تعاىل( :وَمَ �ا أ َ ْر َ
س� ْلنَا فيِ َق ْريَةٍ مِّ�ن نَّذ ٍ
وه�ا إِنَّا ِبمَ ا أ ُ ْر ِس� ْلتُم ِبهِ َكافِ ُر َ
َقا َل ُمترْ َُف َ
ون
( )34و ََقالُ�وا نَحْ ُن أ َ ْكث َ ُر أَمْ �وَاال ً وَأَوْلاَدا ً وَمَ ا
ين (ُ )35ق� ْل إ َِّن َربِّي يَب ُْس� ُ
نَحْ � ُن ِبمُعَ ذَّ ِب َ
ط
ال ِّر ْز َق لِمَ ن ي ََش�ا ُء َوي َْق ِد ُر َو َلك َّ
اس
ِن أ َ ْكث َ َر الن َّ ِ
لاَ يَعْ َلم َ
ُون ( )36وَمَ �ا أَمْ وَالُ ُك ْم َولاَ أ َ ْولاَدُ ُكم
ِبا َّلتِ�ي تُ َق ِّربُ ُك� ْم عِ ن َدنَ�ا ُز ْل َفى إِلاَّ مَ ْ
�ن آمَ َن
وَعَ ِم َل َ
صالِح�ا ً َفأ ُ ْو َل ِئ َك َلهُ � ْم جَ َزاء الضِّعْ ِف
�ات ِآمن ُ َ
ِبمَ �ا عَ ِملُوا و َُه ْم فيِ ا ْل ُغ ُر َف ِ
ون) (:37
سبأ).
إن «هذا يكش�ف أنهم طغم�ة جهولة،
غبية ،مس�تعلية ،متغطرسة ،تظن أن قوة
(امل�ال والرج�ال) التي مكنتها م�ن الظلم
والتحكم واالس�تعالء يف الدنيا ،تنجيها من
العذاب األكرب املحقق يف اآلخرة».

حصيداً خامدين

ُ
إن التر َ
يعيش�ه ه�ؤالء اليوم،
َف ال�ذي
وس�وء تقديراتهم السياسية واالقتصادية
والعس�كرية ،واس�تئثارهم بالنعي�م،
وكربه�م ،وجهالته�م وتغطرس�هم،
وتعديه�م عىل الجيران ،وعىل ش�عوبهم،
وعلى ش�عوب العال�م اإلسلامي جمعاء،
بإنتاجه�م للتيارات الت�ي أكثرت يف األرض
الفس�اد ،وآخرها هذا العدوان الذي شنوه
ظلم�ا وعدوان�ا على بلدن�ا بل�د اإليم�ان
والحكمة ،كلها مؤرشات تشير إىل أن الله
آذن بزوالهم ،وأن سنته اإللهية ،وناموسه
الكوني قضيا بصريورتهم مصري س�لفهم
م�ن املرتفين الذي�ن أس�اؤوا اس�تخدام
النعم�ة ،ونس�وا مصدره�ا ،ومالكه�ا،
ومبتدئها ومعيدها ،فقصمهم الله ،وطوى
صفحتهم غري مأسوف عليهم.
إن الظل�م النات�ج ع�ن الترف وس�وء
التقدير س�ببٌ ي�ؤدي إىل الدم�ار والحصد
والخم�ود ،وتلك س�نة الله الت�ي ال تتخلف
عن آل سعود وأش�باههم ،وناموسه الذي
ال يتب�دّل؛ يق�ول الله تعاىلَ ( :و َك� ْم َق َ
صمْ نَا
�ة وَأ َ َ
ظالِمَ ً
�ت َ
نش�أْنَا بَعْ د َ
ِم�ن َق ْريَةٍ َكان َ ْ
َها
َقوْم�ا ً َ
آخ ِر َ
ي�ن (َ )11ف َلمَّ ا أَحَ سُّ�وا بَأ ْ َ
س�نَا
�ون ( )12لاَ تَ ْر ُك ُ
إِذَا ُه�م مِّ نْهَ �ا يَ ْر ُك ُ
ض َ
ضوا
وَا ْر ِجعُ �وا إِلىَ مَ �ا أُتْ ِر ْفتُ� ْم فِ يهِ وَمَ َس�ا ِك ِن ُك ْم
َلعَ َّل ُك ْم تُ ْس�أَلُ َ
ون (َ )13قالُوا يَا َويْ َلنَا إِنَّا ُكنَّا
َ
ظال ِِم َ
ين (َ )14فمَ ا َزا َلت تِّ ْل َك دَعْ و ُ
َاه ْم حَ تَّى
اه ْم حَ ِصيدا ً َ
امد َ
جَ عَ ْلن َ ُ
خ ِ
ِين) ( :15األنبياء).
ال مناص إذا ً أن نرى يف قادم األيام هؤالء
املرتفين الجباري�ن وقد أذ ّلهم الل�ه ،وأدال
عليه�م ،وم َّكن املظلومني م�ن الثأر فيهم،
(وما الله يريد ظلما للعباد)( ،وما ظلمهم
الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون).

الجهل املر ّكب
لناعق ال ُعــ ْد َوان
عبدالغني العزي

ناط ُ
ِ
يتمتَّ ُ
�ق
�ع
العُ ــ� ْدوَان املدع�و
أحمد العسريي بجهل
واض�ح وغباء
مر َّكب
ٍ
ش�بيه بغبا ِء األنعام،
بل أحسبُه أشد.
وق�د تك� َّرر ب�رو ُز
الغباء والجهل املر ّكب
لناعق العُ ــ ْدوَان يف ما
يُديل ب�ه ويتحدث عنه
ع�ن سير املواجَ هات
مع الجيش الـيَـمَ ـني
واللج�ان الش�عبية املس�اندة له ومن خلفهما الش�عب
الـيَـمَ ـني بكل أطيافه وتوجهاته.
ُ
الغرابُ
الناعق العسيري يف آخر م�ا أدىل به لقناة الـ
آر ت�ي قال ب�أن تدفق املجاهدين والعن�ارص القتالية يف
الجان�ب الـيَـمَ ـن�ي إىل جبه�ات الصم�ود والعزة يعود
إ َلـ�ى املبال�غ الت�ي تُدف�ع لهم ،والت�ي حدده�ا الغراب
الناع�ق بمبل�غ مئ�ة دوالر للف�رد الواحد يومي�ا ً بواقع
ثالثة آالف دوالر ش�هرياً ،متناس�يا ً بل جاهالً ملا يتمتع
به الشعب الـيَـمَ ـني من غرية وشجاعة وفداء وصمود
عرب الحق�ب التأريخية التي حاول الغزاة فيها النيل من
األرض الـيَـمَ ـنية..
الجه� ُل املر َّكب الواض�حُ يف ما يُديل به العسيري من
ترصيح�ات يؤكد أن الجه َل بتأريخ الش�عب الـيَـمَ ـني
غيرُ مقصور عىل ناعق العُ ــ ْدوَان ،بل هو امتدا ٌد لجهل
ُ
تعيش�ه قي�ادة دول العُ ــ� ْدوَان ،ويف مقدمتهم
مر َّك�ب
َ
تأري�خ الش�عب الـيَـمَ ـني
س�لمان الذي يجهل لي�س
َ
تأريخ أرسته وعوامل نش�أة مملكته
العريق ب�ل يجهل
التي يرتبَّع عىل ُ
س َّل ِمها القيادي بدون أدنى مؤهل سوى
أنه من أرسة بني س�عود املتحكمة يف مصري شعب نجد
والحجاز يف غفلة من الزمن.
لقد قاد الذهول وَاالندهاش الذي يس�يطر عىل ناطق
العُ ــ� ْدوَان م�ن بطوالت الجي�ش الـيَـمَ ـن�ي واللجان
الش�عبية يف مختلف جبهات الصمود والفداء وال س�يما
يف داخل العُ مق الس�عودي ،قاده إ َلـى التخب ُِّط والهذيان
الواضح يف القول ،وحتى يف لُغة الجس�د التي يظهَ ُر بها
العسريي ،رغم محاوالته الظهور بهيئة الواثق من قوله
َ
وترصيحات�ه إلاَّ أن
الحقيق�ة الت�ي بداخل�ه تكون غريَ
خافي�ة عىل املتابع ل�ه عرب القنوات والت�ي تدل عىل أنه
يقول ما ال يعلم ويؤكد ما يعرف عدم صدقه.
لقد أثبت العسريي يف ترصيحاته األخريَة عن بطوالت
ِ
يستطع اآلخرون إثباته،
الجيش واللجان الشعبية ما لم
ومن واقع التجربة املريرة التي يتلقاها عنارص الجيش
الس�عودي املغلوبني على أمرهم من رضب�ات أصحاب
الس�واعد الس�مراء يف الجي�ش الـيَـمَ ـن�ي واللج�ان
الش�عبية وبصورة يومي�ة ومر ّكزة وباقل الخس�ائر يف
األرواح والعت�اد رغ�م الف�ارق الكبير بين الجانبني يف
التسليح والغطاء الجوي..
إن محاوالت ناعق العُ ــ ْدوَان اس�تخدام مصطلحات
تعبريية يعتقد انه من خاللها يمكن أن يش�د من عزائم
جي�وش التحال�ف وَمرتزقتهم يف الداخل تنعكس س�لبا ً
عليه أ َ َّوال ً وعىل من يريد أن يش�د عزائمهم ثانيا ً وتصبح
بش�كل غري مبارش مؤيدة وموضحة لس�جل البطوالت
واالنتصارات الت�ي يحققها الجيش الـيَـمَ ـني واللجان
الش�عبية وم�ن خلفهم الش�عب الـيَـمَ ـن�ي الذي ليس
كمثله شعبٌ يف الصمود واالستبسال والصرب الالمتناهي
عىل الحصار والتجويع..
إن الجهل املر ّكب املتمكن من تفكري ناعق العُ ــ ْدوَان
هو م�ا يجعل�ه يهذي بلا ع ْل� ٍم وال دراي�ة بحقيقة ما
يحد ُ
ُث يف الجبهات والتي تتوّ ج بهزائ َم متالحقةٍ للجيش
السعودي وَالجيوش املس�تأجَ رة ملساندته وبانتصارات
س�احقة للجيش الـيَـمَ ـن�ي واللجان الش�عبية أ َ ْو أنه
يعل�م ذل�ك وال يج�رؤ عىل ق�ول الحقيقة والت�ي تعترب
رس االنتص�ارات والصمود للجي�ش الـيَـمَ ـني واللجان
َّ
الش�عبية واملمثل�ة يف الثق�ة املطلقة بالل�ه وحده ومن
ثم ق�وة اإل َرادَة والعزيمة التي يتمتع به�ا أ َ ْف َرا ُد الجيش
الـيَـمَ ـني واللجان الشعبية النابعة من املظلومية التي
يتع َّر ُ
ض لها الش�عبُ الـيَـمَ ـني من العُ ــ ْدوَان الغاش�م
َ
وقذائف بُركانية يتذو َُّق
والتي جعلت منهم حمما ً نارية
ُ
جيش العُ ــ ْدوَان ومرتزقته يف الداخل.
لهيبَها

من وصية اإلمام علي البنه الحسن عليهما السالم

َ
ُ
َ
َاك ،وَال َ َتبِ� ْع ِ َ
صلِ�حْ مَثْو َ
ُوف
هْ�وا ِل ،وَأ ْ ُم ْر بالْ َم ْعر ِ
وب اال ْ َ
َفأ ْ
آخ َر َتك ِب ُد ْنيَاكَ ،خيْ ٌر ِم ْن رُك ِ
ف ،وَالْ ِخ َطابَ ِفيَما َت ُك ْن ِم ْن أ َ ْهل ِ ِه ،وَأ َ ْن ِك ِر الم َ
َو َدع الْ َقو َْل ِفيَم�ا ال َ َت ْع ِر ُ
ُنك َر ِبيَد َِك َولِسَ ا ِن َك،
ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َاي� ْن مَ� ْن فعَل ُه ِبجُ هْ�دِك ،وَجَ اهِ� ْد فيِ اهللِ
لَ� ْم ُتكلف ،وَأم ِ
ْس�ك عَ� ْن ط ِري�ق إِذا ِخف َت َوب ِ
�هَ ،ف�إِ َّن الْ َك َّ
�ق جَ هَا ِدهِ ،وَال َ َتأ ْ ُخ ْ
َ
�د حَ يْ� َر ِة َّ
الضالَ ِل حَ َّ
ضالَلَتَ ُ
ف ِعنْ َ
�ذ َك فيِ اهللِ لَ ْوم َُة الَئم،
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َ
و ُ
ض الْ َغ َمرَاتِ إلىَ الحَ ِّق حَ ي ُْث َك َ
ص فيِ الْمَسْ �أَلَ ِة
انَ ،و َت َف َّق ُه حَ ِريزَ ،ومَا ِن�ع َع ِزيز ،وَأ ْخل ِ ْ
َخ ِ
فيِ ال ِّدي ِنَ ،و َع ِّو ْد َن ْفسَ َك الصَّبرْ َ َعلىَ الْم َْكرُوهِ ،لِ َرب َِّكَ ،فإِ َّن ِبيَ ِد ِه الْع ََط�ا َء وَالْ ِح ْرم َ
َان ،وَأ َ ْكثِ ِر
ُّب� ،وَأَلْ ِجى ْء َن ْفسَ َ
َو ِنعْ� َم الْ ُخلُ ُ
َصيَّتِ�ي ،وَال َ َت ْذ َهبَ َّن
ص رُّ ُ
�ق التَّ َ
�ك فيِ االسْ � ِت َخار ََةَ ،و َت َفه ْ
َّ�م و ِ
ِّ لىَ
]ص ْفحاًَ ،فإِ َّن َخيْ َر الْ َق ْو ِل مَا َن َفعَ.
لج ُئهَا إِلىَ َكهْف [ َعنْ َك َ
االُمُو ِر ُكلهَا إ ِ إِل ِه َكَ ،فإِ َّن َك ُت ِ
ينثإلالانينثإلاثإلا 25نينثإلالاني  25نينثإلاثإلالا

( ددعلالاا

ملزمة األسبوع  :دورسٌ من غزوة أحد

القُـ ْرآن رَ َّبى املسلمني على الطاعة املطلقة لل ّر ُسـ ْول
صلوات اهلل عليه وآله ،وترك (التأويالت والتصنيفات)
 خاصَ
كان م�ن َ
بِّ�ي عليه�ا
أهـ� ِّم األش�ياء الت�ي ُر َ
املس�لمون يف ُ
القـ� ْرآن الكريم ،وعىل يد َر ُ
س�ـوْل
ُ
(صل�وات الله علي�ه وعَ ـلىَ آل�ه) يف تربيته
الل�ه
للمسلمني هي :السمع والطاعة ،الطاعة بمعنى
الكلم�ةُ ،
والقـ ْرآن أكد عىل هذه ،طاعة َر ُ
س�ـوْل
الله (صلوات الله عليه وعىل آله) يف ُك ّل امليادين؟
به�ذه الكلم�ات ب�دأ الس�يِّ ُد حسين الحوثي
محارضتَ�ه املس�مَّ ـاة (دروس من غ�زوة أحُ د)
والت�ي ألقاها على جبل ال ُّرماة ،يف جب�ل أُحُ د ،يف
مدينة َر ُ
س�ـوْل الله (صلوات الله عليه وعىل آله)
خالل زيارته لس�يد الشهداء حمزة (رضوان الله
تعاىل عليه) س�نة  1422هجرية] ،مشيرا ً إىل أن
َ
والطاع�ة هي م�ن أهم األش�ياء ينبغي
الس�م َع
على املس�لمني االلتزام به�ا ،مؤك�دا ً أن األُمَّــة
العربي�ة واإلسلامية إىل اآلن ما ت�زا ُل تعاني من
آثار التفريط يف طاعة َر ُ
س�ـوْل الله صلوات الله
عليه وآله.

قصة املعركة:

يف العام الثالث الهج�ري خرج املرشكون من
مك�ة متجهين إىل املدين�ة ،يري�دون أن ينتقموا
من املس�لمني لِمَ ا حصل لهم يف بدر ،وعندما علم
ال َر ُ
سـوْل صلوات الله عليه وآله تدا ُو َل الرأيَ بينه
وبني املسلمني.
َ
األكثرية من الناس
ويف األخري عندم�ا رأى أن
املقاتلني لديهم رغبة يف الخروج ،يلقونهم خارج
املدينة دخل ولبس لباس الحرب التي يسمونها:
المة الحرب ،وملا خرج من منزله ملسوا يف وجهه
أن�ه ربما ما كان رأيه الخ�روج ،فحاولوا إذا كان
باإلمكان أن يعدل ع�ن رأيه ،قال :ال ينبغي لنبي
إن لبس المة حربه أن يرجع حتى يخرج فيقاتل
أو يفتح الله بينه وبني عدوه.
ويف بداي�ة املعركة بع�د أن واجهوا املرشكني،
وبع�د أن عبّأ َر ُ
س�ـ ْو ُل الل�ه (صل�وات الله عليه
ً
وعىل آله) املس�لمني َ
مجموعة  -كما يُقا ُل
وض َع
 م�ن الرماة ف�وق الجبل ،وقال له�م :اقعدوا يفهذا املكان سواء انترصنا أو قتلنا أو ...ال تربحوا
أماكنكم.
وبع�د ه�ذا التوجي�ه العس�كري للمقاتلني،
بدأت املعرك�ة وانترص املس�لمون يف البداية عىل
املرشكين وقتل�وا منه�م أع�دادا ً كبيراً ،وانهزم
املرشك�ون وتراجعوا فا ّرين ،حتى حصل التنا ُز ُع
والفش�ل ممَّ ن كانوا رماة يف الجب�ل ،بعد أن رأوا
املس�لمني يف املعركة الغلبة له�م ،ورأوا املرشكني

أعظم خسارة
إن
َ
على األُ َّمــة هي
خسارة عظمائها ألن
فقدانهم خسارة ال
تعوض

ُ
البعض ت ْر َك مواقعهم التي أمَ َرهم
انهزموا ،فق َّر َر
َر ُ
س�ـ ْو ُل الله صلوات الله عليه وآله أال يربحوها
والنزول من الجبل لجمْ �ع الغنائم ،وعندما بدأوا
بالنزول ش�اهدهم املرشك�ون والتفوا من خلف
الجبَل وفاجأوا املسلمني ،وهم يجمعون الغنائم،
ً
هزيمة منكر ًة للمس�لمني ،وبقي َر ُ
سـ ْو ُل
وكانت
الل�ه (صلوات الله عليه وعلى آله) مع مجموعة
م�ن أه�ل بيت�ه ،وم�ن خ�واص أصحاب�ه ،بقوا
يدافع�ون عن�ه ،ووص�ل األم ُر باملرشكين إىل أن
ش�متوا النبي (صلوات الله عليه وعىل آله) حتى
ق�ال قائلهم[ :أُع� ُل هبل] ،قالوا :إن أبا س�فيان
قال[ :أُعْ ُل هبل].
ُ
ُ
النتيجة
فكان�ت
النهائية ل�م يكن فيها نرصٌ
ٌ
دروس كثري ٌة مهمة
للمسلمني حقيقة لكن فيها
م�ا ت�زال مس�طرة إىل اآلن ،وما يزال املس�لمون
بحاجةٍ إليها إىل اآلن.
وبعد رشح القصة الكاملة لغزوة أحد ،أوضح
السيد حسني الحوثي أنه عندما (حصل التنازع،
حصل الفش�ل ،حصل عصيان ،رضب املس�لمني
رضبة رهيب�ة) ،معتبرا ً أن التنازع والفش�ل ال
مبرر لهما ،وال يوجد مربر ألي ش�خص أن يديل
ب�رأي أو أن يقول ش�يئا ً مع وجود َر ُ
س�ـوْل الله
(صلوات الله عليه وعىل آله)؛ لعدة أسباب:
أوالً :كان النبي (صلوات الله عليه وعىل آله)
َر ُ
سـ ْوال ً من عند الله.
ثاني�اً :كان ش�خصا ً كاملاً يف ذكائ�ه ،يف
ُ
يعرف املجتم َع العربي ،ويعرف
فهمه ،ش�خص
َ
آل�ة الحرب عند الع�رب ،ويعرف ُك ّل األش�ياء يف
املجتمع العربي.
ثالث�اً :يع�رف
تكتي�كات املع�ارك،
والقتال.
ويف ذات الس�ياق
أشار الس�ي ُد حسني
الحوث�ي إىل قضي�ة
مهم�ة ج�داً ،وه�ي
أن التنازع والفش�ل
داخ�ل فئ�ة تحم�ل
رسالة ،تحمل مهمة
كبيرة ج�دا ً فق�د
يعرضون ال َّر ُ
س�ـوْل
ويعرضون الرس�الة
كله�ا للخط�ر ،ومن
ثم يعرضون البرشية
كلها ُ
للخرسان.
َ
املفرتض أن ال
واعترب الش�هيد القائد أن م�ن
يربحوا أماكنهم كما أمرهم َر ُ
سـ ْو ُل الله صلوات
ُ
واملعصية ملا سكت
الله عليه وآله ،لكنهم عصوا،
اآلخ�رون عنه�ا كان وكأنه موقف لل�كل ،ألنهم
ارتكب�وا خطيئة كبري ًة ،بغ�ض النظر عن كونها
ً
خطيئة يف
خطيئ�ة م�ن وراءها جهن�م؛ كونه�ا
واقع العمل الرسايل ،يف واقع الرسالة؛ ألن هؤالء
ً
رس�الة للبرشي�ة كله�ا ،وإذا لم
ه�م يحمل�ون
يكونوا هم ملتزمني بالطاعة املطلقة لل َّر ُ
س�ـوْل
(صلوات الل�ه عليه وعىل آله) ،فمعنى هذا بداية
ٌ
تعريض للرس�الة،
الفش�ل يف أول الطريق ،وهذا
سـوْل ولألمة كلها ُ
للخ ُ
ولل َر ُ
طورة.

الدروس التي يمك ُن أن نستفي َدها
ُ
من غزوة أُ ُحد

أوض�ح الس�يد حسين الحوث�ي أن هن�اك

األُ َّمــة العربية
واإلسالمية إلى اآلن
تزال تعاني من آثار
ما ُ
التفريط في طاعة
ـول اهلل صلوات اهلل
َر ُس ْ
عليه وآله
العدي� َد من ال�دروس التي يمكن أن تس�تفيدَها
األُمَّــ�ة العربي�ة واإلسلامية م�ن غ�زوة أحد،
منه�ا أن ُ
القـ� ْرآن َربَّ�ى املس�لمني على الطاعة
املطلقة لل َر ُ
س�ـوْل صلوات الل�ه عليه وآله ،وترك
(التأويلات والتصنيف�ات) ،وه�و م�ا يقصد به
تأوي�ل التوجي�ه ،بمعنى أن�ه عندما يق�ول لك:
اجل�س هن�ا ،إذا ً اجل�س هن�ا ،ال تأتي م�ن بعد
تت�أول ،كما تأول أبون�ا آدم ،ربما ..ولعل ..حتى
أكل من الشجرة.
وأشار السي ُد حسني الحوثي إىل َّ
أن (التأويالت
والتصنيف�ات) ه�ي التي ال ت�زا ُل األُمَّــة تعاني
منه�ا إىل اآلن ،معتبرا ً أن ما ح�دث يف غزوة أحد
ه�و التأويل أو التصنيف حي�ث قالوا( :قد انهزم
املرشك�ون ننزل نجمِّ�ع غنائم ،انته�ت املعركة

ننزل نجمع غنائم! ،وهذا ليس من اختصاصهم،
فالغنائم قضيتها محس�ومة يف املع�ارك :أنه ما
جمع يجب أن يجمع جميعاً ،ثم يقس�م ،فسواء
أن�ت تن�زل تجم�ع أو ال تجم�ع ،أن�ت س�تلحق
نصيبك ما دام أنت حارض املعركة).
لك�ن الرغبة ،كما قال الل�هِ :
{من ْ ُك ْم مَ ْن ي ُِري ُد
ال ُّدنْيَ�ا و َِمن ْ ُك ْم مَ ْن ي ُِري ُد الآْ خِ � َر َة} (آل عمران :من
اآلي�ة  )152وأحيان�ا ً م�ن يف نفوس�هم رغبة يف
الدنيا يطمع�ون حتى وإن كان م�ن املحتمل أن
يحص�ل له عىل نصي�ب ،الرغبة يف امل�ال ،يف ملس
امل�ال ،يف جمع املال قد يكون عند بعض الناس يف
حد ذاته هدف ،ويشء يتلذذ به .دفعهم هذا أيضا ً
إىل أن ينزلوا ،دفعهم هذا إىل أن يرضبوا.
ويف ذات الس�ياق ق�ال( :مت�ى م�ا عصى
اإلنس�ان ،وه�و يف موق�ع مه�م ج�داً ،ويتحمل
مس�ؤولية للبرشي�ة كله�ا ،اس�تحق أن يُرضب
عىل يد اآلخري�ن؛ ولهذا قال اللهُ{ :وَمَ �ا أ َ َ
صابَ ُك ْم
ان  -يوم أُحُ � ٍد َ -ف ِب ِإذْ ِن ال َّلهِ }،
يَ ْو َم ا ْلتَ َق�ى ا ْلجَ مْ عَ ِ

وه�و ما يعني أن الل َه يهيئَ أن ترضبوا؛ لتؤدّبوا؛
ألنك�م عصيت�م ،وتنازعتم ،وفش�لتم ،وأنتم من
ً
ً
مهمة ،وقيادتكم قيادة عظيمة،
رسالة
تحملون
َر ُ
س�ـوْل الله (صلوات الله عليه وعىل آله) ،وهو
ما ال ينبغي أن تتنازع�وا مع وجوده ،وال ينبغي
أن تعصوه ،وال ينبغي أن تفش�لوا وهو قائدكم،
وأنتم أيضا ً من تحملون رسالة للبرشية كلها.
وأش�ار الس�يد حسين الحوث�ي إىل أن
املرشكني كان باس�تطاعتهم أن يدخلوا املدينة،
ويجتاحوها ويرضبوا قاعد َة الدولة اإلسلامية،
لكن الله سبحانه عفا عنهم ،ثم عفا عن األُمَّــة
كلها كما قال { َو َل َق ْد عَ َفا عَ ن ْ ُكمْ}.

تخسر األُ َّمــة عظما َءها نتيجة
العصيان والتفريط

يبينّ الش�هي ُد القائ ُد الس�يد حسين الحوثي
ِ
التف�اف
أن ن�زو َل املقاتلين م�ن الجب�ل أدَّى إىل
املرشكين عليه�م ورضبه�م ُ
وق ِت َل نتيج�ة لهذا
الخطأ س�بعون قتيلاً منهم حم�زة ،وقد كانت
خسارة حمزة تعترب خسار ًة رهيبة.
ُ
ويضيف أن أعظ َم خس�ارة على األُمَّــة هي
خس�ارة عظمائها؛ َّ
ألن أي خسارة أخرى يمكن
أن تعوَّض ككوارث طبيعية تتعرض للمس�اكن،
أو للم�زارع ،أو ألي يشء آخر ،لكن العظماء هم
إذا ما فقدوا خسار ًة ال تعوض ،وقد تألم َر ُ
سـوْل
الله صل�وات الله عليه وآله عىل حمزة؛ ألنه كان
يف ظ� ْرف أحوج م�ا يكون إىل ش�خص كحمزة،
رجل شجاع ،ورجل
مخل�ص ،ورج�ل
ورج�ل
مؤم�ن،
ق�وي يف ذات الل�ه،
وأي قائ�د يدخ�ل يف
مواجَ هة مع آخرين
ُ
يعرف قيم�ة الرجل
املهم؛ ألن يف ميادين
املواجهة م�ع أعداء
الل�ه يصب�ح الرجل
امله� ُّم ل�ه قيمت�ه
العالي�ة ،ويع�رف
ُ
الن�اس الحاج�ة
املاس�ة إلي�ه ،فكان
حمزة يعترب خسار ًة
كبير ًة ج�داً ،لي�س
عىل النبي صل�وات الله عليه وآله وحده ،ولكنها
خس�ارة عىل الكل؛ ألن أولئك الذين تثاقلوا  -كما
ق�ال الله عنه�م  -تنازع�وا ،وفش�لوا ،وعصوا،
اس�تحقوا أن يؤدبوا ،اس�تحقوا أن يؤدبوا فعالً،
والتأديب يأتي عامّ اً؛ ألن اآلخرين سكتوا.

اإليمان واإلخالص والوعي درجات
متفاوتة

ويف زيارته ألُحُ ـد ولس�يد الشهداء حمزة أكد
الس�يد حسني الحوثي أننا عندما نزوره مواساة
س�ـوْل الل�ه صلوات الل�ه عليه وآل�ه وتذكريا ً
ل َر ُ
لجه�ود ذلك البط�ل ،وتقديرا ً لروحيت�ه العالية؛
ألن�ه كان إنس�انا ً متوثب�ا ً يف ميادي�ن القت�ال يف
س�بيل الل�ه ،ويف طاعة َر ُ
س�ـوْله (صل�وات الله
عليه وعىل آله).
َ
ف�وارق كبري ًة تأت�ي داخل
ويؤك�د أن هن�اك
ُ
النفس�يات ،يخ ُرجُ
املئات م�ن الناس مجاهدين

س�بيل الله ،وأبط�اال ً مقاتلون يف س�بيل الله،
يف
ِ
لكن عمق اإلخالص ،اإلخالص درجات متفاوتة،
الوع�ي درج�ات متفاوت�ة ،اإليم�ان درج�ات
متفاوتة ،معتربا ً أنه ليس هناك خط يرتقي إليه
الن�اس جميع�ا ً يف مقامات اإليم�ان ،يف مقامات
اإلخلاص ،يف مقام�ات االستبس�ال ،وأن هن�اك
تفاوتا ً كبرياً ،فإيماننا ليس كإيمان َر ُ
سـوْل الله
صل�وات الله علي�ه وآله ،ولي�س كإيمان عيل بن
ُ
يختلف اختالفا ً كبيراً ،ولهذا عندما
أب�ي طالب؟
يقول َر ُ
س�ـوْل الله صلوات الله عليه وآله لحمزة
ويس�ميه س�يد الش�هداء ال يعن�ي ذل�ك هضما ً
َّ
تس�تحق أكثر
لآلخري�ن أب�داً ،فإذا أن�ت تريد أن
أخلص أكثر ،وتفانى أكثر ،واستبسل أكثر.
وأوض�ح أن األُمَّــة بحاج�ة إىل قصة (غزوة
أُحُ �د) لتأخذ منه�ا العرب يف ُك ّل مراح�ل حياتها،
معتبرا ً أن ُ
آن الكري َم ال يفس�ح املجال أبدا ً
القـ ْر َ
للتأويالت والتصنيفات والتقدي�رات ،وأن غايتَه
واح�د ٌة وه�ي االلت�زام ،مثل م�ا كان�ت روحية
اإلمام عيل عليه السلام ،روحي�ة االلتزام املطلق
ل َر ُ
س�ـوْل الل�ه صلوات الله عليه وعلى آله ،وألن
من يلتزم�وا هذا االلتزام هم م�ن يحصلون عىل
الكم�ال املكتوب ملن دانوا بهذا الدين العظيم؛ ألن
اإلسلام دين تكامل ،دي�ن تكام�ل للبرش ،فمن
التزم به ،من س َّلم روحيته له ،وأطاع الله ،وأطاع
َر ُ
س�ـوْله الطاع�ة املطلق�ة ،يحصل على العلم،
يحصل عىل الكمال املقدر له ،لكن من ينطلقون
وراء التصنيفات والتأويالت هم من يجنون عىل
األُمَّــ�ة ،ما رضبنا م�ن ذلك اليوم إىل اآلن إال من
التأويالت هذه.
ختام�ا ً أوضح الش�هيد القائ�د أن قصة أحد
كلها تركزت حول (أن يأخذ املسلمون العرب َة من
أنه ال بُــ� َّد من طاعة مطلقة) ،وإذا ُفتح املجا ُل
للتصنيفات ،فاأل ُ ُ
َ
تحت أيَّة قيادة
مَّــة ستفش�ل
َ
تحت قي�ادة محمد بن
كان�وا ،حت�ى ولو كان�وا
عبدالله (صلوات الله عليه وعىل آله).
وتس�اءل الس�ي ُد حسين الحوثي :هل هناك
أعظم من قيادة َر ُ
س�ـوْل الله؟ فشلوا وهم تحت
قي�ادة َر ُ
س�ـوْل الل�ه (صل�وات الل�ه عليه وعىل
آله) ،ملاذا فش�لوا ُ
والقـ ْرآن ين�زل عليه؟ ويجيبُ
يف نف�س الوقت :ألنهم َ
عص�وا بتأويالت [انتهت
املعرك�ة وق�د راح املرشكون واملس�لمون قد هم
يجمعون الغنائم ،إذا ً ننزل ما بقي لزوم].
وهنا أوضح الس�ي ُد حسني أنه كان املفروض
أنهم يجلسوا حتى لو راح َر ُ
سـوْل الله إىل املدينة
هو وأصحاب�ه ،وما دام وقد قال له�م أن يبقوا،
عليهم يبقوا ولو راح َر ُ
سـوْل الله إىل املدينة؛ ألنه
هكذا الطاعة املطلقة.

متى ما عصى
اإلنسان ،وهو في
موقع مهم جد ًا،
ويتحمل مسؤولية
للبشرية كلها،
استحق أن ُيضرب على
يد اآلخرين

استشراف المستقبل

ق���ول���ي «ك����ري����ت����ر» م����ا ه����ن����ا؟ ال���ق���ص���ف ،أم ع���ي���ن���اك أح���ل���ى؟
ت����زه����و ب���ك���ف���ي���ك اخل������م������وش ك�����ش�����ارب ال����ق����م����ر امل�����دل�����ى..
ج�����������اؤوا ل����ق����ت����ل����ي :ه������ل أع���������د ل�����ه�����م ،ري����اح����ي����ن����اً وف���ل��ا؟
ه����م ب���ع���ض أه����ل����ي ،ف���ل���ي���ك���ن ه���ي���ه���ات أرض�������ي ال����غ����در أه�ل�ا
ت����أب����ى ح����م����ام ال������ي������وم ،أن ت���ل���ق���ى ص����ق����ور ال�����ن�����ار ع���زل���ى

( ددعلالاا

برنامج رجال اهلل
املقرر األسبوعي:

الشاعر عبد اهلل البردوني
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دماء على أعتاب النصر

« ميدي»

إلى روح فقيه الدستور الشهيد الدكتور
أحمد شرف الدين رحمه اهلل

أ.أحمد بن زيد المحطوري
ِمي�دي  -بمن يغزوك ِ -ميدي
ولتغضبي ي�ا َ
أرض (ميدي)

عبدالسالم المتميز*
د ُم� َ
��ك امل��ب� ُ
�ارك ذوال��ف��ق��ارِ اآلخ � ُر
ويَ��� ُد اغتيالك ي��اب��ن ط��ه خيب ُر
سفكوا د َماً من غِ ْمدِ قلبك صارماً
والسيف يأبَى الغم َد ساع َة يُشهر
س��ت��ه� ُّد قلعتَهم وت��ك��س��ر بابَهم
ُكسر
ي��� ُدك املضرجة ال��ت��ي ال ت َ
ياسيدي إن د ّث���روك َد َم���اً فق ْم
أن�������ذ ْر وك����� ّب����� ْر أي���ه���ا املُ���� ّدث����ر
أن����ذ ْر ف��ل��و َل ال��ب��غ��ي أن دم��اءن��ا
�ت ن��� َع��� ْم .لكنها ال تُ��ه � َدر
ُس��ف��ك� ْ
وسيُقبر الشهداء في جذر الثرى
����د ج���ذوره���م ال يُ��ق��ب��ر
ل��ك��ن َم� َّ
�ب يُنتِج يوسفاً
سيظل قع ُر ا ُ
جل� ّ
يحمي من الفنت العِ جاف وينذِ ر
قمحنا
إن��ي أرى البقرات تأكل
َ
ت��ع��وي (ب�لا ط��ي��اره��ا) وتزمجر
قميص شهيدِ نا
ياموطني ه��ذا
ُ
ب��ش � َذا ال��ن��ب��و ِة واجل��ه��ادِ ُم َع ّطر
ف�ل ْ�تُ�لْ��قِ ��هِ ف��ي وج��ه أمتنا عسى
تُحيِي بعينيها الضيا َء فتبصر
رأت في الصحو ليس بنومها
صنعا ْ
سجن وأن��ت ُمع ِّبر
عن صاح َب ْي
ٍ
عن قا ِتلِني مضوا وفوق رؤوسهم
خب ُز (السفارة) واألج��ور األوفر
وهنالك (الدكتور) يعصر قل َبه
ع�� ِّب�� ْر ل��ن��ا ال���رؤي���ا ف��إن��ك أخبر
رأسه
َمن سوف يُصلب ثم تأكل َ
الض َّمر؟
اخلطوب
طي ُر
القادمات ُ
ِ
ُ
وم��ن ال��ذي سيظل يسقي أمتي
كأس اإلباء وفي اخللود يُ ّ
سطر؟
َ
ق��ل للطغاة ال��غ��ادري��ن روي��دك��م
ً
���د ي��وم��ا تُ��ب�تَ��ر
ي��� ُد ك��ي��دك��م ال بُ� َّ
إن كان مِ ْن سؤرِ (القصور) عطو ُركم
ف���ن���ح���و ُرن���ا ب��دم��ائ��ن��ا ت��ت��ع� ّ
�ط��ر
التفرحوا بعروشكم فكروشكم
ولَ� َغ (السفي ُر) بها فكيف ت َُط َّهر
أحسبت أن القتل يُرهِ ب زحفَنا
َ
ل��م ت��ف��ه��م��ون��ا ب��ع � ُد ك��ي��ف نف ّكر

كون�ي جـهـن�م تـحتـهـم
ق�ويل له�م ه�ل م�ن مزي�د
فلق�د أت�اك م�ن الغ�زاة
جي�ش اب�ن دب�اغ الجل�ود
حل�ف اب�ن س�لمان الرجيم
مث�ل اب�ن هن� ٍد أو يزي� ِد
مث�ل الخ�وارج فكـره�م
مـكـ�ر اب�ن آكل�ة الكب�ود
جي�ش

لم تفهمونا كيف أن القتل مِ ن
ع��ادات��ن��ا ول��ن��ا ال��ش��ه��ادة مفخر
إن لم تكونوا قد عرفتم بأسنا
أو قد نسيتم ما مضى فتذ ّكروا
وسلوا اجلبال السود والش ّم ال ُّذرى
ّ
مسطر
فشعارنا في الشاهقات
ولتسألوا ال��ودي��ان كيف ج � َر ْت
ب��ه��ا م��ن��ا دم�����ا ٌء ال ت����زال تك ّبر
ولتسألوا ساحات ثورتنا التي
من��ن��ا ب��ه��ا فتضعضع املستكبر
ه��ذا وق��د مننا ف��ق� ْ
�ط بخيامها
م�����اذا ل���و ٱ��� ّن���ا ي��ام��غ��ف��ل نسهر
ستجلجل الساحات وعياً صائباً
ع���زم���اً مي����ور وث�������ور ًة تتفجر
س��ت��دم��دم ال��س��اح��ات ث���ورةَ ق��وةٍ
ب��ض��م��ائ��ر ال��دن��ي��ا ف�لا تتقهقر
وسيُبعثُ (الدكتور) في قبضاتنا
س��ي��ظ � ّل ف���ي أج��ي��ال��ن��ا ي��ت��ك��رر
�ت س � َّر دمائه
�س� َ
ياصب ُح ل��و الم� ْ
ُ
ل��رأي �تَ��ه��ا م���ن ق��ل��ب ط���ه ت� ْق��ط��ر
أحيا الربيع على ربوع طموحنا
�ح��ر
مل���ا رأى ف��ي��ن��ا امل���ن���ى ت��ت��ص� ّ
ورأى الطري َق إلى السماء من الثرى
فمضى سما ًء في الثرى تتج ّذر
أتُ���� َرى ت��ض� ّم� َخ ب��ال��دم امل���� ّوار أ ْم
بنحيب موطنه ال��ذي يُ ْستع َمر
ِ
ِ
أنص ْت لصوت دمائه تسمع بها
ً
ش���ع���ب���ا ي���ئ��� ُّن وأ ّم�������� ًة ت��ت��ض � ّور
ودموع أطفال العراق وجهشة ال
أطفال في املسرى وثكلَى تسهر

ي��أي��ه��ا ال��ق��م��ر احلسيني ال��ذي
ه��و ف��ي س��م��اء اجمل���د ب���د ٌر ن ّير
ٌ
شرف لهذا العصر أنت ومفخ ٌر
�ص� ُر
ك� ْ
��ادت تنازعنا عليك األع� ُ
أفديك مِ ن َط� ٍ
ترصده الردى
�ود َّ
فبكى احلطي ُم ل��ه وأ ّن املشعر
تلت قبل القتل ممن أصدروا
و ُق َ
ف���ت���وى ب��ه��ا ك���ل األب������اة تُ��ك � َّف��ر
قتلوا صيا َمك حني كان يهزّهم
َ
أفديك فالصو ُم اجملاه ُد عسكر
ل��م يفقهوا -ياللجهالة -أمنا
لضيافة الرحمن صو ُمك يَنظرُ
ِ
أفط ْر هناك .و َد ْع دماءك هاهنا
بعروشهم عرشاً فعرشاً ت ِ
ُفطر
ال أه��� َل دن��ي��ا نحن ب��ل مبسيرةٍ
متضي إل��ى رب األن���ام فتُنصر
انحنيت إلى التراب وإمنا
قالوا
َ
ت��دن��و ل��ت��رس��م ع���زّن���ا وت��س��ط��ر
َ
العيش في
تدنو لتنقذ من يعاف
الصغار ليتْ َبعوك فيكبُروا
ُح َفرِ َ
�أس دموعه
وطني مي � ّد إليك ك� َ
��زم يَ��ه��دِ ر
ليعود منك بسيْل ع� ٍ
ٍ
محمد لك في ال ُعال
لوال اشتيا ُق
ألت����اك در ٌع م��ن ُع��ل�اه ومِ ��غ� َف��ر
ب��لّ�� ْغ رس����ول ال��ل��ه ع��ه � َد ثباتِنا
ب��ال��ل��ه نقتحم ال����ردى ون��ك � ّب��ر..

الت�ي

اإلم�ارات

مث�ل الذباب�ة يف الوعي�د
ق�وم إذا م�ا حارب�وا
تاق�وا
أنظ�ر

إىل

تج� ْد

كولومبي�ا

أكل

الثري�د

قواتِه�م
والجنجوي�د

م�ن ضعفه�م يتحالف�ون
على بن�ي اليم�ن الس�عيد
(يم�ن) الحض�ارة والف�داء
(يم�ن) البطول�ة والصمود
نح�ن الجبال ل�دى (الطوال)
وح�ول (ميدي) كاﻷس�ود
إن

الرج�ال الصادقين
يتس�ابقون إىل الح�دود

فرحين إذ

يستش�هدون

أج�ل مجده�م التلي�د ِ
م�ن
ِ
عن�د اللقــــ�اء ي�رددون
أق�وى الزوام�ل والنش�يد
َ
أرضن�ا ل�ك مهجت�ي
ي�ا
ُ
أن�ت الكرام�ة يف وج�ودي
إن

النهاي�ة
وس�ط

للغ�زاة

املقاب�ر واللح�ود

منث�ورة
أشلاؤهم
و رؤوس�هم ح�بُّ الحصي�د
أعالمه�م قــ�د نُـكس�ت
حزنً�ا على سرِ ب الق�رود

يبك�ون مث�ل حريمه�م
ِ
وش�يخة والعن�و ِد
م�وزة
يس�عى الغزاة إىل الس�قوط
و نح�ن نمضي يف الصعود
املج�د ((لليم�ن الس�عيد))
أم�ا الخل�ود ((فللش�هيد))

* كتبتها بعد استشهاده رحمه اهلل
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آل سعود يصرخون« :أوقفوا
صواريخ التوتشكا»
شارل أبي نادر *
عندم�ا يُص ِب�حُ و َْق َ
ف إطْلاَ ق صواريخ التوتش�كا م�ن أهم مطالب
َ
مبعوث األمم املتحدة حول األزمة الـيَـمَ ـنية
الس�عودية التي ينقلها
ولد الش�يخ أحمد إ َلـ�ى الجي�ش الـيَـمَ ـني وأن ْ َ
صار الله ،تس�تطيع
أَن تس�تنتج القيم�ة العس�كرية وامليدانية الكبرية له�ذا الصاروخ يف
َ
واإلصابَات
مواجَ ه�ة العدوان عىل الـيَـمَ ـن ،وما هو حجم الخس�ائر
الت�ي يحققه�ا هذا الص�اروخ الباليس�تي يف وح�دات التحالف الذي
تقوده اململكة يف العدوان عىل الـيَـمَ ـن.
لم تكن أساس�ا ً املطال�ب والرشوط التي وضعته�ا اململكة قبل أَن
تش�ن العدوان عىل الـيَـمَ ـن ،أ َ ْو خالل مراحل�ه التي تقطعت ببضع
محاوالت خجولة إليجاد تسوية سلمية لم تكتمل أيٌّ منها ،أقل غرابة
ووقاحة من هذا املطلب الذي تش�دد علي�ه يف حربها هذه ،فهي تبدو
كمَ ن يس�تجدي عدوَّه يف املعركة طالبا ً منه بأن ال يكون قاس�يا ً معه
وبأن يعامله باللطف وأن يبتعد عن اس�تعمال أس�لحة استراتيجية
فعالة تؤذيه أ َ ْو توقع لديه خسائر ،ويف الوقت نفسه تتابع همجيتها
وجنونه�ا يف قصف األماك�ن املدنية والبنى التحتي�ة وال تهتم لقتلها
األ َ ْ
ط َفال والنس�اء يف أغلب محافظات ونواح�ي الـيَـمَ ـن وخاصة يف
شماله ووسطه.
سابقاً ،ظهرت وبش�دة غرابة مط َلب السماح بـ «عودة الرشعية
« إ َلـى الـيَـمَ ـ�ن َ
وخ َّ
اص ًة إ َلـى جنوبه بعد أَن غزت وحدات التحالف
امل�دن والنواح�ي الجنوبية ومهَّ �دت الطريق لهذه الع�ودة ولقائدها
الرئي�س الفار عبد ربه منصور ه�ادي ،عندما وصل األمر بقائد هذه
الرشعي�ة التي «خ َّرب�وا الدنيا» من أجله�ا إ َلـى املغ�ادرة رسيعا ً مع
حكومت�ه إ َلـ�ى فن�ادق الرياض بعد أَن فش�ل يف تأمين الحد األدنى
م�ن الحماية الش�خصية عىل األقل له ولفريق عمل�ه يف عدن ،وأيضا ً
ظه�رت الغراب�ة يف مطلب انس�حاب الجي�ش واللجان الش�عبية من
ا ُملدُن والنواحي وتس�ليم أس�لحتهم ،ولكن إ َلـى أين قصدوا أَن تكون
وجهتهم وهل كان املقصود تركهم للـيَـمَ ـن والهجرة خارجه ،وهل
كان املقص�ود أَيْـض�ا ً أَن يس�لموا أس�لحتهم مليليش�يات االصالح أ َ ْو
لعن�ارص داعش أ َ ْو لعنارص القاعدة وترك امليدان لهؤالء يس�تبيحون
املدن والقرى ،فيكونوا يف ذلك وكأنهم يستسلمون.
ُ
الجي�ش الـيَـمَ ـن�ي واللجان الش�عبية وأن ْ َ
صار
باملب�دأ ،ل�م يعمد
الل�ه إ َلـ�ى إطْلاَ ق هذه الصواري�خ ،عىل الرغم من أَن ذل�ك يمثِّ ُل حقا ً
مرشوع�ا ً وطبيعيا ً لهم يف الدفاع عن أرضهم وعرضهم وش�عبهم ،إلاَّ
ري مرة باللجوء إ َلـى الخيارات االستراتيجية والتي
بعد أَن ح�ذروا غ َ
يدخل استعمال أسلحة باليستية من ضمنها ،كما أنهم كانوا يرتكون
مجاال ً واسعاً ،وبعد ُك ّل إطْلاَ ق ألحد هذه الصواريخ ،لوحدات التحالف
كي تُعيد النظر يف عدوانها ع ّلها تقتنع بوقف الدمار والقتل والذهاب
إ َلـى املفاوضات ،محاولة إيجاد تس�وية س�لمية له�ذا النزاع القاتل
واملكل�ف ،ولكن دون جدوى ،ال بل كانت تقاب�ل هذه الدعوات بمزيد
م�ن التعنت والوحش�ية ومن تصعي�د وتكثيف القص�ف والتدمري يف
كافة أنحاء الـيَـمَ ـن.
م�ن ناحية أ ُ ْ
خــ َرى ،بعد الصاروخ األول الذي أطلق عىل معس�كر
للتحال�ف يف منطق�ة صاف�ر قرب م�أرب ،والص�اروخ الثان�ي الذي
اطل�ق عىل قاع�دة أ ُ ْ
خــ َرى لهذا التحالف يف ب�اب املندب ،وحيث نتج
عن االثنني خس�ائر فادحة يف العديد واآلليات واألس�لحة والطائرات،
ج�اء إطَْل�اَ ق الص�اروخ األخير على معس�كر تداوي�ل رشق مأرب
ً
صدمة لوح�دات التحالف من ناحي�ة دقة املعلومات
أَيْـضا ً ليش�ك َل
االس�تخبارية يف تحدي�د املكان حي�ث كانت هذه الوح�دات تعترب أَن
تمركزها يتمت�ع برسية تامة اذ عملت كثريا ً عىل ذلك لتاليف ما عادت
ووقعت به ،وشكل صدمة أَيْـضا ً من ناحية دقة اإلصابة ،حيث حدث
انفجار الصاروخ يف نقطة وس�طية داخل املعس�كر ليسبب أ َ ْكبرَ
قدر
ٍ
م�ن الدمار يف منصات الصواريخ ويف منظوم�ة باتريوت االعرتاضية
ويف مخازن األسلحة ويف طائرات االباتيش والطائرات بدون طيار.
هك�ذا ،ويف ظ�ل هذا التخبط الس�عودي يف حربها على الـيَـمَ ـن،
حي�ث عجز التحال�ف الذي تقوده اململكة يف إح�داث أي خرق باتجاه
صنع�اء عبر مأرب ومحاوره�ا املتع�ددة ،أ َ ْو عرب الج�وف ومفرقها
باتج�اه الغرب ،أ َ ْو عرب تع�ز ومديرياتها املتعددة م�ن اتجاه الجنوب
أ َ ْو م�ن اتجاه الجن�وب الغربي ،ويف ظل هذه الخس�ائر التي تتعرض
له�ا الوحدات الس�عودية عىل كام�ل املواقع الحدودية املشتركة مع
الـيَـمَ ـن ،وأيضا ً يف ظل هذا التطور يف منظومة الصواريخ الـيَـمَ ـنية
والتي يتبني يوما بعد يوم أنها أصبحت تشكل عامالً حاسما ً ومرجحا ً
يف تثبيت صمود الجيش الـيَـمَ ـني واللجان الشعبية وأن ْ َ
صار الله ،لم
يبق للتحالف بقيادة اململكة إلاَّ االعرتاف بفشل حربه عىل الـيَـمَ ـن،
واالقتناع برضورة البحث عن حل س�لمي يعي�د األمور إ َلـى نصابها
لناحية ايجاد تس�وية سلمية تحفظ حق الجميع وتوقف هذا الدمار
والقتل العبثي.

* عميد متقاعد -العهد اإلخباري
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متابعات فلسطينية

إستشهاد طفلة فلسطينية برصاص االحتال ِل بالقدس املحتلة

ٌ
ٌ
فلسطينية برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل؛ بذريعة محاولتها
طفلة
استشهدت
االقرتابَ من بوابة مس�توطنة يف منطقة عناتا ش�مايل القدس املحتل�ة لتنفيذ عملية
طعن .وأكدت وزارة الصحة الفلس�طينية استش�هاد رقية أبو عي�د البالغة من العمر
نحو  14عاماً.
وزعم�ت مصاد ُر إرسائيلي�ة أن الفتا َة حاول�ت طعْ َن أحد الجنود الذين يحرس�ون
مستوطنة عنتوت ،مشرية إ َلـى أن الحارس أطلق النار عليها وأصابها بجروح خطرة
أدت إ َلـى استشهادها.
وأكدت املصادر عدم وجود َ
إصابَات يف صفوف الجنود.
وقال طه نعمان رئيس مجلس قرية عناتا :إن الش�هيدة هي رقية عيد أبو عيد 13
عام�اً ،أصيبت عىل بوابة املس�توطنة املقامة عىل أرايض القري�ة ،والتي تبعد حوايل 2
كيلو مرت عنها.
وأوضح نعمان أن الفتا َة هي من سكان قرية عناتا ،وأصلُها من مدينة يطا قضاء
الخليل.

 14,250مصاباً فلسطينياً منذ بدء انتفاضة األقصى

إصابة مستوطن
صهيوني بزجاجة
حارقة بالقدس
أصي�ب مس�توط ٌن صهيون�ي
بج�راح ،الخمي�س املنصرم ،إث�ر
إلقاء زجاجات حارقة عىل سيارات
للمستوطنني بمس�توطنة «معاليه
أدوميم» يف القدس املحتلة.
وذكر وس�ائل إعْ ـَل�اَم عربية ،أن
«شبانا ً فلس�طينيني ألقوا زجاجات
حارقة تجاه س�يارات املستوطنني،
حي�ث أصاب�ت بعضه�ا س�يارات
املس�توطنني ،م�ا أدى إ َلـ�ى إصابة
أحده�م ،ووق�وع أرضار مادي�ة
جسيمة».

قالت وزار ُة الصحة الفلس�طينية :إن « 1234مواطنا ً
فلس�طينيا ً أصيب�وا بالرص�اص الحي عىل أي�دي قوات
العدو «اإلرسائيلي» منذ بداية أكتوب�ر املايض ،بالضفة
الغربية املحتلة ومدينة القدس املحتلة.
وذك�رت ال�وزار ُة يف إحصائي�ة أصدرته�ا ،األربع�اء

اآلنف ،أن « 937موطنا ً أصيبوا باملطاط املعدني املغلف،
و 2043بالرصاص املعدني املغلف باملطاط (ميدانياً).
وأك�دت إحصائية ال�وزارة أن « 232مواطنا ً تعرضوا
لالعتداء بالضرب من قبل جيش العدو واملس�توطنني،
فيما أصيب  38بالحروق ،و 9675أصيبوا بالغاز.

«يديعوت» :الجيش «اإلسرائيلي» يتخوف من اقتحام املقاومة الفلسطينية
لسديروت يف الحرب القادمة
ق�ال ضاب� ٌ
ط «إرسائيلي ٌّ» رفي�ع
املس�توى يف قوات الع�دو الصهيوني:
ٍ
تخوف�ات ل�دى الق�وات
إن «هن�اك
م�ن إمكانية اقتحام كتائب القس�ام
الجن�اح العس�كري لحرك�ة حماس
ملس�توطنة س�ديروت يف أي�ة ح�رب
قادم�ة عىل خالف الس�ابق املتمثل يف
إطْلاَ ق الصواريخ فقط».
ونقل�ت صحيف�ة «يديع�وت
أحرونوت» العربية عن الضابط قوله
خالل جول�ة أجراها يف املس�توطنات
املحاذي�ة لقط�اع غ�زة إن�ه «يف هذه
األثناء يج�ري الجيش التدريب الثاني
خالل ستة أش�هر فقط ملواجهة هذا
الس�يناريو الخطري ،م�ن خالل تنفيذ
تدريبات تحاكي عملية تسلل للمدينة
من خالل نفق ،وتبادل إلطْلاَ ق النار».
وكشف أنه «تم تشكيل فرقة طوارئ
م�ن املدنيين املس�لحني ملواجهة أي

خطر ق�ادم ،إ َلـى حين وصول أفراد
الجيش للمكان».

وأضاف أن «حماس تستع ُّد ملعركة
جديدة من خالل بناء األنفاق وتطوير

 11إصابة يف مواجهات مع العدو برام اهلل
وإصابتان بالرصاص الحي بحدود غزة
أصيب أحد عرش فلس�طينيا ً بالرصاص
املطاط�ي واالختناق ،خلال مواجهات مع
قوات العدو الصهيوني ،بعد قمعها املسرية
الس�لمية األس�بوعية لقرية نعلني ش�مال
غرب رام الله ،الجمعة اآلنفة.
وقال�ت مص�ادر محلي�ة :إن «ش�ابني
أصيبا بالرص�اص املعدني املغلف باملطاط،
وتسعة باالختناق نتيجة استنشاقهم الغاز
السام املس�يل للدموع ،الذي أطلقته قوات
العدو خالل قمعها املسرية.
ورف�ع املش�اركون يف املسيرة ،إ َلـ�ى
جانب العلم الفلس�طيني ،العلم الس�ويدي
تقديرا ً لدور مملكة السويد يف دعم القضية
الفلس�طينية ،وص�ورا لألسير الصحف�ي
املضرب ع�ن الطعام من�ذ  60يوما ً محمد
القيق.

وأصي�ب مواطن�ان بالرص�اص الح�ي
بالق�رب من منطق�ة كارن�ي رشق مدينة
غ�زة ،فيم�ا أصي�ب العشرات بح�االت
االختن�اق يف مناط�ق التم�اس على طول
الرشي�ط الح�دودي لقطاع غ�زة ،يف تجدد
املواجه�ات يف عدة مناطق عىل حدود قطاع
غزة.
ٌ
صحفية ،أن ش�ابا ً يف
وأف�ادت مص�اد ُر
العرشيني�ات من عمره أصي�ب بالرصاص
الحي من قب�ل جنود الع�دو املتمركزين يف
األب�راج العس�كرية رشق مدينة غزة ،فيما
أصي�ب العشرات باالختن�اق م�ع كثاف�ة
إطَْل�اَ ق القناب�ل الغازي�ة املس�يلة للدموع
ص�وب املواطنني يف كارني وح�ي الفراحي
ورشق الربيج وسط قطاع غزة.

الصواريخ وق�ال يف نفس الوقت أنها
غير معني�ة بمواجهة قريب�ة ،فهي
تح�اول الس�يطرة على الجماع�ات
الس�لفية الصغيرة الذي�ن يحاولون
كرس السلام مع إرسائي�ل كما كان
الح�ال يف األس�بوع امل�ايض عندم�ا
وضعت مجموعة من املقاومني عبوة
عىل الحدود ش�مال قطاع غزة» .عىل
حد قوله.
َ
الصحف الصهيونية منذ
يُذ َك� ُر أن
ع�دة أيام تر ّكز عىل ق�درات املقاومة
الفلس�طينية يف قطاع غ�زة وتضخم
به�ا ،ما اعتربه محلل�ون أنها خطوة
تأت�ي يف إط�ار التجهي�ز لع�دوان
صهيوني على القط�اع للتهرب مما
يجري لجيش العدو يف الضفة املحتلة
والداخ�ل املحت�ل من�ذ ترشي�ن األول
املايض (انتفاضة القدس).

إنتصار للـ  :BDSإزال ُة منتجات «إسرائيلية»
من محال تجارية يف سلوفينيا
أزالت ش�بكة «مركت�ور» التجاري�ة األ َ ْكبرَ يف س�لوفينيا ،والتي
تمتلك الحكومة جزءا ً من أس�همهاُ ،ك َّل املنتجات «اإلرسائيلية» عن
الرف�وف ،وبضمنها األف�وكادو والبوميل والتمور ،وذلك اس�تجابة
لضغوط حركة املقاطعة .BDS
ويف أعقاب ذلك ،قال تقرير نرشته صحيفة «يديعوت أحرونوت»
إنه تم اس�تدعاء سفرية س�لوفينيا يف «إرسائيل» هذا األسبوع إ َلـى
وزارة الخارجية إلجراء محادثات بهذا الشأن.
وبحس�ب الصحيفة فإن كبار املس�ؤولني يف الخارجية أوضحوا
للسفرية أن «إرسائيل» تنظر بخطورة إ َلـى ما حصل.
كم�ا أش�ارت إ َلـى أن�ه من املتوق�ع أن يصل س�فري «إرسائيل»
يف س�لوفينيا ،ش�موئيل ميروم ،إ َلـ�ى هن�اك قريب�اً ،وأن يط�رح
ه�ذه القضية أَمَ ـ�ام وزارة الخارجية الس�لوفينية ،وأمام ش�بكة
«مركتور».
ولفت�ت الصحيف�ة إ َلـى أنه خلال العام  2014ج�رت محاولة
ملقاطع�ة الكريبف�روت ،إلاَّ أن ضغ�وط الخارجي�ة اإلرسائيلي�ة
و›أصدقاء إلرسائيل› يف سلوفينيا جعل الشبكة تجدد تسويقها.

( ددعلالاا
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رئيس الحكومة الربيطاني يرد على استجواب الربملان بشأن مشاركتهم
يف العدوان على اليمن :نعمل فقط على توجيه واختيار األهداف
 متابعاتاتُّهم ديفي�د كامريون ،رئيس ال�وزراء الربيطاني،
خالل جلس�ة اس�تجوابه يف الربملان الربيطاني نهاية
األسبوع املنرصم ،باملشاركة يف الحرب الوحشية التي
تقودها اململكة السعودية يف الـيَـمَ ـن.
وق�ال زعي� ُم الح�زب الوطن�ي االس�كتلندي يف
وستمنستر ،انجوس روبرتس�ون :إن بريطانيا تورد
املع�دات العس�كرية واألس�لحة واملستش�ارين إ َلـ�ى
السعودية يف الحرب الوحشية بالـيَـمَ ـن.
وخلال الجلس�ة الت�ي تناولته�ا وس�ائل إعْ ـَل�اَم
بريطاني�ة اتهم زعي� َم الحزب الوطني االس�كتلندي،
ديفي�د كامريون ،بدخ�ول بريطاني�ا يف رصاع آخر يف
الرشق األوسط من دون موافقة الربملان أ َ ْو الرقابة.
وقال انجوس روبرتس�ون ،زعيم الح�زب الوطني
َ
رئيس الوزراء اعرتف
االس�كتلندي يف ويستمنسرت :إن
بمشاركة بريطانيا يف غزو السعودية للـيَـمَ ـن ،حيث
يتم توفري األسلحة الربيطانية والتدريب واملشورة.
ويأتي هذا االتهام بعد صدور أرقام وتقارير جديدة
صادرة عن الحكومة الربيطاني�ة ،تظهر أن صادرات
القناب�ل والصواريخ الربيطانية إ َلـ�ى اململكة العربية
السعودية زادت بنسبة  110%من  9.000.000جنيه
اسرتليني إ َلـى  1.000.000.000خالل الثالثة األشهر
األخرية العام املايض.
وقال روبرتس�ون ،خالل جلسة اس�تجواب رئيس
الوزراء الربيطانني ديفيد كامريون ،إن “آالف املدنيني
قتل�وا يف الـيَـمَ ـ�ن ،بس�بب طائراتن�ا الت�ي زودناها
القوات الجوية السعودية ،وبأيدي الطيارين الذين يتم
تدريبه�م عىل يد مدربني بريطانيني ،وإس�قاط قنابل

بريطاني�ة الصن�ع ،التي تم تنس�يقها يف ظ�ل وجود
املستشارين العسكريني الربيطانيني”.
َ
يعرتف
وأضاف“ :ألم يحن الوقت لرئيس الوزراء أن
ب�أن بريطانيا تش�ار ُك فعليا ً يف ح�رب الـيَـمَ ـن التي
كلفت آالف األرواح من املدنيني ،وأنه لم يطلب موافقة
الربملان للقيام بذلك؟”.
وتاب�ع“ :العالق�ة بين اململك�ة املتح�دة واململكة
العربي�ة الس�عودية مثيرة للقل�ق ألس�باب ع�دة،
فالس�عودية هي واحدة من أ َ ْكثَــر األماكن قمعية يف
العالم”.
ورفض رئيس الوزراء ديفي�د كامريون االتهامات

 متابعاتُ
ُ
العربية العامة َّ
إن ممثلني ع�ن ما وصفتها بـ
اإلذاع�ة
قال�ت
“املعارضة الس�ورية املعتدلة” ،وقيادي بالجيش الحر ،شاركوا
بمؤتم�ر عقده معهد األم�ن القومي اإلرسائييل يف ت�ل أبيب قبل
يومني.
َ
مداخلة له من تركيا
وادعى العقي ُد عبدُالجبار العكيدي خالل
عبر الفيديو كونفرنس” أن الجيش الحر قادر عىل القضاء عىل
حزب الله إن توفر الدعم املايل لجنوده بشكل أكرب”.
وأعرب عضو االئتالف الوطني السوري املعارض منذر أقبيق
خالل محارضته التي ألقاها يف تل أبيب ،أن املعارضة الس�ورية
نجح�ت بن�زع الرشعية وإضع�اف القوى املتطرف�ة مثل جبهة
النرصة.
ولم يعارض اقبيق القبو َل بإقامة أكراد سورية دولة مستقلة
خاص�ة بهم خالل إجابته عىل تس�اؤل طرحته وزي�رة القضاء
اإلرسائيلي اييل ش�اكيد ح�ول موق�ف املعارضة الس�ورية من
حقوق األكراد بإقامة دولة لهم.

قائالً“ :نعم ..أننا نقدم املشورة واملساعدة والتدريب،
وذل�ك من أج�ل التأكد م�ن أن التحالف فعلاً ينصاع
لقواعد القانون اإلن ْ َسـاني”.
وقال كامريون ردا ً عىل االتهامات“ :لنكن واضحني
تمام�ا ً ح�ول دورن�ا :نحن لس�نا عض�وا ً يف التحالف
ال�ذي تق�وده الس�عودية ،العس�كريون الربيطانيون
ال يش�اركون مب�ارشة يف عملي�ات ق�وات التحال�ف
التي تقودها الس�عودية ،واألفراد ال تش�ارك يف تنفيذ
الرضب�ات ..نح�ن ،فقط ،نعمل عىل توجي�ه واختيار
األهداف يف الـيَـمَ ـن”.

الرئيس التونسي يتهم
اإلمارات بتمويل مخطط
إسرائيلي لثورة مضادة

«إسرائيل» تتطلّع إلَـى شراكة حقيقية مع
السعودية ملواجهة إيران
 متابعاتاملتخص ُ
ِّ
ص بالش�ؤون األمنية يف موقع “والال” الصهيون�ي أمري بوخبوط عن
كش�ف
خش�ية املس�ؤولني اإلرسائيليين وقلقهم بع�د رفع العقوب�ات الدولية عن إي�ران ،وهو
م�ا س�يم ّكن اإليرانيني من تصدي�ر نفطهم واالس�تحصال عىل أمْ وَال قد يس�تخدمونها
“لتعزيز وضع اإلرهاب” ،لكن الجهود الس�عودية القائمة حول تخفيض أسعار النفط،
تُغيرّ قواعد اللعبة ،وتحوّل الرياض إ َلـى رشيك لـ”تل أبيب” يف األس�لوب املتبع ملواجهة
طهران”.
ووفق بوخبوط ،فإن وزي َر الحرب موش�يه يعلون ،كان قد تطرق إ َلـى ذلك يف الكلمة
الت�ي القاه�ا يف مؤتمر معهد أبحاث االم�ن القومي يف تل أبيب ،متحدّث�ا ً عن التقارب يف
ُّ
“الس�ني”-
العالق�ات بني الري�اض وتل أبيب ،وق�ال إن “املعس�كر األ َ ْكثَــر أهمية هو
الرسمي بقيادة الس�عودية” ،مضيفا ً “لـ”إرسائيل “مصالح مشرتكة عديدة مع املحور
“السني” ،وهذا هو األم ُر األه ُّم لتأسيس عالقات معها اليوم -أ َ ْكثَــر من السالم وأ َ ْكثَــر
من االتفاقات واالحتفاالت ..هذا املعسكر محبط كثريا ً من الخيار األمريكي يف رؤية إيران
العبا ً رائدا ً يف املنطقة”.
ّ
وتوق�ف املوقع الصهيوني عند كلمة رئيس أركان الجيش اإلرسائييل غادي أيزنكوت،
ال�ذي أش�ار بدوره يف كلم�ة ألقاها يف مؤتمر املعه�د املذكور ،إ َلـ�ى أن الوضع يف الرشق
األوس�ط يخلق فرص�اً ،وأنه كلما تعمّ قت األزمة بني إيران والس�عودية ،فإن “إرسائيل”
تتق ّرب من األخرية ،أي من السعودية .وهذا التقارب قد يرقى إ َلـى مرحلة أعىل بعد رفع
العقوبات ،وقد يتحول إ َلـى رشاكة حقيقية”.

العفو الدولية :البحرين تعتقل معارضيها
باسم «مكافحة اإلرهاب»
ُ
منظم�ة العف�و الدولي�ة َّ
أن الس�لطات يف
أ ّك�دت
ِ
تواص ُل إس�كات املعارضة واستخدام القوة
البحرين
غري الرضوري�ة واعتقال وس�جن املحتجني وزعماء
املعارضة السياسية وتعذيب املعتقلني.
َ
املنظمة
وأفاد موق ُع «مرآة البحرين» الخميس ،أَن
قالت ضمن حملة أطلقتها بمناسبة مرور  5سنوات
عىل «الربي�ع العربي» ،تناولت فيه�ا أوضاع البلدان:
«خرج املحتجون إ َلـى الش�وارع يف شتى بلدان العالم
العربي يف عام  2011لدفع زعماء بلدانهم إ َلـى وضع
حد لعقود من القمع».
وأضاف�ت« :إن يف البحري�ن ومصر وغريه�ا من
ال�دول ،تعم�د الحكومات إ َلـ�ى االعت�داء عىل حرية
الكالم بحبس نش�طاء حقوق اإلن ْ َسـان واملعارضني

 متابعاتُ
صحيفة «الغارديان» املس�عى الس�عوديَّ إلظهار
كش�فت
ص�ور ٍة معاكس�ةٍ لحقيق�ة ارتباطه�ا الجوه�ري بتنظي�م
«داعش».
وبحس�ب موقع «العهد» فقد تط َّر َق الكاتبُ «إيان بالك» يف
مق�ال نرشته الصحيفة ،إ َلـى س�جن الحائ�ر جنوب الرياض
ال�ذي يض ُّم متهمين باإلره�اب واملعارضني السياس�يني عىل
ح� ّد س�واء ويديره جهاز األم�ن الداخيل ،وال�ذي ادعى تنظيم
«داع�ش» تدمريه بع�د إعدام الس�عودية لـ 47ش�خصا ً (من
ضمنهم الش�هيد الش�يخ نمر باقر النمر) ،معتبرا ً أن ترحيبَ
الس�لطات الس�عودية ،بزي�ارة الصحافيين إ َلـ�ى الس�جن
وتس�ليط الضوء عىل حياة آالف الس�جناء وظروف س�جنهم
وإع�ادة تأهيلهم يهدف إ َلـى اإلبهار والتضليل عىل حقيقة ما
يجري يف الداخل ،من تعذيب للسجناء والظروف القاسية التي
يعيشونها.

«الجيش الحر» يحضر مؤتمراً يف
«إسرائيل» :قادرون على القضاء على
حزب اهلل إن أَ ْك َثــرتم لنا الدعم

 -متابعات

الغارديان :ارتباط السعودية بـ
«داعش» أقوى من أن يخفى

السياس�يني واملنتقدين ،وغالبا ما يكون ذلك باس�م
مكافحة اإلرهاب».
وتابعت العفو الدولي�ة« :عالوة عىل ذلك ،لم يقدم
إ َلـى س�احة العدالة س�وى عدد قليل من األشخاص
املس�ؤولني عىل أعمال العنف والقت�ل والتعذيب التي
وقعت أثناء االحتجاجات يف عام  2011وبعدها».
ُ
املنظمة عن الناش�ط الحقوقي البارز نبيل
ونقلت
رجب قوله« :يف البحرين يقبع خلف القضبان معظم
نشطاء حقوق اإلن ْ َسـان والزعماء السياسيني».
ودعت العفو الدولي�ة تحت عنوان «ما الذي ندعو
إليه؟» إ َلـى ّ
حث البلدان عىل «وقف حبس األشخاص
بس�بب انتقاده�م الحكوم�ات لي�س إال ،وتقدي�م
األش�خاص املس�ؤولني عن جرائم حقوق اإلن ْ َس�ـان
إ َلـى ساحة العدالة».

إختفاء قسري لصحفي أردني
باإلمارات منذ  40يوماً
 متابعاتُ
دول�ة اإلم�ارات العربي�ة املتحدة،
إعتقل�ت
ً
صحفي�ا ً أردني�اً ،من�ذ  40يوم�ا ،بحس�ب م�ا
كش�فت وس�ائل إعْ ـلاَم أردنية ،ون ُ َش�طاء عىل
مواقع التواصل االجْ تمَ اعي.
َ
وبحس�ب مواق�ع «السوس�نة» ،و«الحُ � َّرة
األردن» ،و«هوا األردن» ،فإن السلطات األمنية
يف مطار دبي اعتقلت عض�و نقابة الصحفيني
األردنيني وعضو رابطة الكتاب «تيسري سلمان
النج�ار» ،أثناء تواجده يف مط�ار اإلمارة قادما ً
إ َلـى األردن ،يف  13ديسمرب املايض.

 متابعاتُ
رئيس الحكومة التونس�ية الحبيب الصيد إن السلطات
قال
َ
االقتصادي�ة واحت�واء
املعني�ة تتح�رك ملواجه�ة التحدي�ات
االحتقان املتصاعد يف البالد ،الفتا ً إ َلـى أَن الحكومة التونس�ية
تعمل إليجاد حل�ول ملواجهة االزمة ،مؤكدا ً أَن هناك محاوالت
لتعكري صفو املناخ الديمقراطي يف البالد.
هذا واعتقلت الس�لطات التونسية أ َ ْكثَــر من  120شخصا ً
على خلفية اتهام�ات بارت�كاب اعمال عن�ف وتخريب خالل
التظاهرات ..وأشارت مصاد ُر رس�مية إ َلـى جرح  19عنرصا ً
أمنيا ً وإحْ َراق عرشات اآلليات والسيارات التابعة لقوات األمن.
م�ا أش�به اليوم باألم�س ..وكأنه�ا الثورة تعيد نفس�ها يف
تون�س ..مطال�ب املحتجين االجْ تمَ اعية يف القرصي�ن ال تزال
تح�رك الش�باب العاطلين يف احتجاج�ات بمناط�ق أ ُ ْ
خــ َرى
حيث ت�دور مواجهات بين الرشطة والغاضبني من سياس�ة
التهميش.
التحذير من التحاق املهمشني بـ»داعش» ،قابله تحذير آخر
من الرئيس الس�بيس ب�أن الجماعة املتاخمة للحدود تس�تغل
االضطرابات يف تونس ،إ َلـى جانب استغاللها سياسياً.
وق�ال الرئي�س التونيس الباج�ي قائد الس�بيس :إن اليشء
الجدي�د هو أَن «داعش» املوجودة يف ليبي�ا الجارة عىل الحدود
مع تونس ،هو ما زاد من تأجيج االوضاع ودست أنفها فيها».
وعلى خالف ما ت�راه دوائر صنع القرار ،ل�م يرتدد الرئيس
الس�ابق منص�ف املرزوقي يف اتهام اإلم�ارات بتمويل مخطط
«إرسائييل» ه�و الثورات املض�ادة يف املنطقة ،يف إش�ارة إ َلـى
زعزعة االستقرار ،وتعطيل االنتقال الديموقراطي يف تونس.
املرزوق�ي اعترب أن اإلمارات ،ح ّرفت الثورات عن مس�ارها،
عرب املال وإعْ ـلاَم فاسدّ ،
نفذ أجندة الثورات املضادة.
ترصيحات اس�تنكرتها الخارجية التونسية ،واصفة إياها
بالالمسؤولة ،وأنها قد تقحم تونس يف سياسة املحاور.
أما رئيس حركة النهضة راش�د الغنويش ،فقد رفض دعوة
املرزوقي النتخابات مبكرة ،بعد سنة من االنتخابات املاضية،
داعيا من أسماهم بأصدقاء تونس إ َلـى املساعدة عىل تخطي
َ
االقتصادية واالجْ تمَ اعية.
صعوباتها

لاَ بُـ��� َّد أن تس���تمر ه���ذه الث���ورة وهي اآلن ث���ورة حقيقة قوي���ة تواج���ه ال ُعــ ْد َوان
اخلارجي ،تواجه الغ���زو اخلارجي لهذا البلد ،تواجه االحتالل واحملتلني اجملرمني
الطامعني الذين يريدون هذا البلد ويريدون أن يحتلوه وأن يس���يطروا عليه وقاموا
إلى اآلن باحتالل أجزاء منه مبعاونة من املرتزقة واخلونة والعمالء اجملرمني.

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

( ددعلالاا ينثإلالانينثإلاثإلا 25نينثإلالاني  25نينثإلاثإلالا

دعوات «مكافحة
متى تصبح ُ
الفساد» وسيل ًة لشرعنة الفساد؟

كلمــــــة أخـــــيرة

ماذا تريدون مني؟!

فضل أبو طالب*

العالمة /محمد محمد المطاع

صعدة تقهر الغزاة وتقدم أول قافلة
غذائية بالرغم من القصف والحصار
م�ن بين األنق�اض
واالشلاء ويف أول
رد ألبن�اء محافظ�ة
#صع�دة الت�ي تتحم�ل
وحدها نص�ف العدوان
على حمل�ة التضام�ن
#صعده_تحت_الن�ار_
والحص�ار سير أبن�اء
محافظ�ة صع�دة هذا
الي�وم قافل�ة غذائي�ة
وتموينية لدع�م أبطال
واللج�ان
الجي�ش
الش�عبية يف جبه�ات
القتال.
اش�تملت عىل املواد
الغذائية املختلفة واملبالغ املالية واألغنام واألبقار وغريها من املواد التموينية.
مع خالص التحية ملن اعترب حملة التضامن مع صعدة دليل عىل املناطقية

على هامش الحرب!

الخط�ابُ
موجَّ� ٌه
للذي�ن ال يعجبُه�م
العج�بُ وال الصي�ا ُم يف
رج�ب ،أخاطبُه�م :ماذا
تري�دون من�ي؟ أأُرحِّ بُ
ُ
َ
س�لمان
بالغزاة ،وأدعو
إ َلـى املزيد حتى تس�وَّى
ُ
األرض م�ع الس�ماء
ال ت�رى فيه�ا عوَج�ا ً
وال أمْ تً�ا؟ ،أزعجَ ك�م
ُ
دع�وت اليمنيين ليدافع�وا عن كرامته�م ودينهم
أن
وأرضهم ووجودهم؟!
أين دعوتي من دعوة الله س�بحانه وتعاىل( :انفروا
خفاف�ا ً وثق�اال ً وجاه�دوا بأموالك�م وأنفس�كم)؟
أزعجك�م أن انفج�ر يَ َراع�ي أ َلم�ا ً على أبن�اء وبنات
وأُمَّ ه�ات وآب�اء وإخ�وة بل�دي اليم�ن؟! أغضبكم أن
ُ
رصخ�ت يف وجوه العبي�د الذين قادهم س�لمان إ َلـى
بل�دي اليمن؟! أزعجكم أن دع�وت إ َلـى تطهري اليمن
من رجس الغزاة الذي نجسوا بلدَكم اليمن؟!
وأف�ر َ
ه�ل تري�دون من�ي أن أرحِّ�بَ
ش ال�ور َد
ِ
والرياح َ
ين تج�اه داع�ش والقاع�دة والتكفرييين
والسودانيني والسنغاليني والكولومبيني واملكسيكيني
والفرنس�يني واإلرسائيليني واألمريكيني والربيطانيني
واألرجنتينيني ومه ّربي املخدرات ُ
وق ّ
طاع الط ُرق وبالك
ووتر و ...و…؟!
ُ
دعوت إ َلـ�ى الصمود يف وجه التحالف
أزعجَ كم أن
اإلجرام�ي ال�ذي أح�دث حتى الي�وم يف اليم�ن ما لم
تحدثه إرسائي ُل يف فلس�طني يف س�تني عاما ً وهي مَ ن
هي إرسائيل التي هي أشد عداوة لإلسالم؟
كن�ت َّ
ُ
ـــع وال يخطر بب�ايل أن يوج َد رجلٌ
ُ
أتوق
م�ا
َ
محس�وبٌ عىل الرجال أ ْو امرأة محسوبة عىل النساء،
يعترض دعوت�ي لتطهير اليم�ن وتحري�ر أرضه�ا
وبرشه�ا .م�ا كان يخطر يف بايل أن يوج�د وبالصوت
املرتف�ع الع�ايل م�ن يرحّ �ب بقت�ل أبيه وأم�ه وأخيه
وعمه وخاله وخالت�ه ،وأن يتآمر بقوة أن يصريَ بلده
اليمن موطنا ً لش�ذاذ اآلفاق ،وأن يدفن س�كانه تحت
األنقاض!!.
عجبا ً والله ،ويا للعجب العُ جاب! ،هذا وسوف أن ِّزهُ
يَ َراع�ي ع�ن ذكر مَ ن س�محوا ألنفس�هم التجنِّي من
الذكور أ َ ْو اإلناث أن أشير إليهم باالس�م ،وحسبي أن
َ
ُ
دم�ت قد ب َّرأت
اليم�ن هو الحاك�م بيني وبينهم ،وما
ذمت�ي فذاك ضالتي ،والله وحدَه هو الذي قلبي بيده،
وله الحمد والش�كر أن أعانني عىل الجهاد ومصا َرعة
الظل�م والظاملين ،وذل�ك س�لوكي ال أخ�اف يف الحق
لوم�ة الئم ،وعىس أن تكرهوا ش�يئا ً وه�و خري لكم..
ً
ً
إجرامية
خلية
ول�و لم يكن من املقال إال أن اكتش�فنا
ً
معلقة عىل قرن الش�يطان تحمل سالح الدمار
كانت
الشامل تأكل من ُفتاته وترشب من بوله ،فهي رجس
من عمل الشيطان.
َ
اليمن من رشها ومَ ن يعتصم بالله يهديه
و ََقى الله
إ َلـى س�واء الس�بيل ،والحمد أوال ً وآخرا ً لله الذي بيده
ُ
ناصي�ة ُك ّل داب�ة وإليه املصير ،وحس�بنا الله ونعم
الوكي�ل ،وقاتل الله من أب�اح قتل اليمنيني أ َ ْو ريض أ ْوَ
س�كت ولم يتربأ من ذلك ،مع العلم أني لم ّ
أكفر أحداً،
وإنما ُ
قلت القات ُل مصريُه جهنمُ ،ودلييل القرآن (ومَ ن
يقتل مؤمنا ً متعمدا ً فجزاؤه جهنم).

يكتر ُ
ث إال لصغري
عجَ ب�ا ً للبع�ض ..ال ي�رى أبع َد م�ن أنفه ،وال
ِ
ذاته ..يحي�ا متأففا ً تحت الحصار والقص�ف وممتعضا ً من القتل
والعص�ف ،ال ي�كاد يفع�ل (أو يقول) ش�يئا ً لوقف العُ ـ� ْدوَان عىل
بالده ،وربما تآمر معه ،لكنه يطالب الجميع حوله ،بكامل حقوقه
وامتيازاته وحرياته كأي مواطن سويدي!.
ً
نعم ..ليس�ت الح�ربُ
ش�ماعة نع ّل�ق عليها أخطاءه�ا ،لكنها
باملقابل ليس�ت ن ُ ً
زهة عىل نهر الدانوب ،نسترخي عىل ش�واطئها
َ
مثالية رغباتنا الهشة بينما ننتظر وصو َل
لنبني من الرمال
فرادى،
َ
شطائر البيتزا الساخنة!.
كما وليس�ت الحرب ذُبابة حطت لوهلة على أنفك ،لتتجاهلها
أ َ ْو تهش�ها بأصبع منفعلة ،وتميض يف رسد قائمة املدعوين لحفل
الزف�اف من دول الجوار ،أ َ ْو يف االنهماك بكتابة قائمة االتهام بحق
من خدش حيائك بعد أن سمعك تمتدح العُ ـ ْدوَان عىل وطنك وأهلك،
وقد سالت دمائهم يف ُك ّل حي وزقاق وشارع!
تنته�ي س�ائ ُر حرياتك املفتوح�ة عندما تبدأ حري�ة اآلخرين يف
الحياة والنجاة من صاروخ يتجه
نحو رؤوسهم ورأسك!
الح�رب محتدم�ة ،والجبهات
مش�تعلة ،وه�ذا يري�د تنظي�م
مظاهرة لزيادة الحوافز ،التي لم
يحصل عليه�ا يوماً ،وذاك يطالب
ب�إرضاب ش�امل للحص�ول عىل
تأمين صحي حس�ب املواصفات
األوروبي�ة ،وهذه تري�د إعتصاما ً
مفتوح�ا ً تضامن�ا ً م�ع حري�ة
الصحاف�ة يف نشر إحداثي�ات
املعس�كرات وأرسار الق�وات
الوطني�ة ،وتس�فيه الجي�ش
واللجان والس�خرية من الشهداء
د /أشرف الكبسي
والجرحى!!..
ليس رصاعا ً سياس�يا ً داخلياً،
وال خِ الف�ا ً س�لطويا ً يحتم� ُل
َ
التوظي�ف واالبتزاز ..إنها الحربُ يف أقىس صورها ..فهل تعيش�ون
َ
جدي�ة الح�رب؟ ..أم تمارس�ون ه َزلي�ة الس�ياحة العاب�رة على
هامشها؟!

ُ
دعوات «مكافحة
عندما تتح َّو ُل
الفس�اد» إ َلـ�ى ورق�ةٍ سياس�يةٍ
ُ
البع�ض؛ به�دف
يش�تغل عليه�ا
تحقيق مكاس�بَ سياسية لصالح
أط�راف معين�ة غارق�ة بالفس�اد
فإنه�ا تصبح يف ح�د ذاتها رشعنة
للفس�اد؛ لكونه�ا تكتف�ي بإث�ارة
«ملفات فساد» بعض األطراف..
ُ
«ملف�ات فس�اد»
وتس�تثني
أطرافا ً مح�ددة كانت وال زالت هي
الرشيان الرئييس الذي يغ ّذي جمي َع
لوبيات الفساد يف البلد منذ عقود.
دعوات «مكافحة الفس�اد» حتى تكون صادقة فإنها يجب أن ال
تكون انتقائية ،فالفساد ليس له دين.
مس�اعي
وحت�ى تكون هذه الدعوات مثمرة فإنها تتطلب وجود
َ
ً
بس�يطة  -إلثباته�ا أ َ ْو على األق�ل تحريكها أم�ام الجهات
 ول�واملختصة..
لك�ن ما هو حاصل هو أن هذه الدعوات تكتفي دائما ً بالضجيج
اإلعْ ــلاَ مي؛ وذلك لهدف مرس�وم س َلفاً ،وهو إقناع املجتمع بفكرة
«كلنا يف الهوا س�وا» ،بمعن�ی «أننا كلنا فاس�دون» و»ما فيش حد
أحسن من حد».
ال يمكن ألحد القبو ُل بالفساد ومن أي طرف كان.
ِ
ش�عارات «مكافحة الفس�اد» ،وهي الش�عارات
لكن اس�تغالل
األكث�ر ارتباطا ً بحي�اة الن�اس وعواطفهم وضمائره�م وبطونهم
لتلمي�ع إمرباطوري�ات الفس�اد التأريخية فه�ذا أم ٌر ال يق�ل قبحا ً
وبشاعة عن اإلقدام عىل ممارسة الفساد بحد ذاته.

*عضو المجلس السياسي ألنصار اهلل

