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ملحمة جيزان

كمني جديد استهدف أطقماً عسكري ًة والناجون يهربون ويرتكون جرحاهم

سقوط ثان ملواقع ودفاعات السعودية يف جيزان
تدمري ناقلة جنود وآليتني ودبابة ابرامز بمن فيها
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قوات االحتالل
تستكمل تسليم
املحافظات الجنوبية للقاعدة

تدمير طقمين ومقتل من فيهما وقتل عدد آخر من الجنود السعوديين بعبوة ثالثة في كمين محكمة بموقع ملحمة العسكري جيزان 2016/1/25م
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الناطق الرسمي ألنصار اهلل :واشنطن تريد استمرار العدوان على اليمن
 خاص:ُ
الرسمي ألنصار الله محمد
الناطق
أ ّكد
ُّ
عَ بدالسلام أنه لم يُع َر ْ
ض عىل وفد القوى
املفاوض أيَّ موعِ�د للحوار ،وال
الوطني�ة
ِ
أية مقرتحات أخرى ،مشريا ً إىل أن األُمَ ــم
املتح�دة أصبحت تدرك أن الح�وا َر يف ظ ّل
العدوان لن يفتحَ املجال أليِّ حل سيايس.
وأوض�ح عَ بدُالسلام يف ترصيح�ات
لصحيف�ة األخب�ار اللبناني�ة ،ي�وم أمس
ٌ
ِ
رغبة
الوالي�ات املتحدة لديها
األربعاء ،أن

عبداللـه علي صبري
Abdullah.sabry@gmail.com

لمــاذا أمريكا؟
م�ع انطالق حمل�ة ( أمريكا تقتل الش�عب اليمني ) ظهر
م�ن يتندر ويس�خر م�ن عنوان الحمل�ة ،عىل اعتب�ار إن فيها
إحالة إىل عدو وهمي وتجاهل للعدو األصيل ممثال بالس�عودية
ودول تحالف العدوان التي ش�كلت ما يسمى بعاصفة الحزم،
وارتكبت بحق ش�عبنا جرائم يشيب لها الولدان ،وتخر الجبال
هدا.
والحقيقة وبعيدا ع�ن اإليديولوجيا والعواطف ،أن الواليات
املتح�دة األمريكية وهي تقف على رأس النظام العاملي ،تعترب
مس�ئولة بدرجة كبرية عن الرصاعات الدامية يف كثري من بقاع
العالم ،وهي يف منطقتنا العربية مس�ئولة عن اس�تمرار دورة
العنف ونزيف الدم يف العراق وس�وريا وليبيا ولبنان ،وقبل ذلك
يف فلسطني املحتلة.
ولي�س اكتش�افا ً إن قلنا أن البيت األبيض وق�رارات الفيتو
الت�ي اتخذته�ا أمري�كا بمجلس األم�ن كانت وما زال�ت وراء
اس�تمرار ارسائي�ل وج�ودا ً ودوراً .ولي�س خافي�ا ان املرشوع
الصهيوأمريكي يعمل عىل تفكيك املنطقة العربية واستضعاف
شعوبها ،تحت هدفني رئيسين :تأمني تدفق النفط إىل أمريكا
والغرب ،وضمان أمن إرسائيل.
بذريع�ة الح�رب عىل اإلره�اب ومحارب�ة القاع�دة احتلت
أمري�كا الع�راق ،وخلق�ت فتنة طائفي�ة دائمة ،واس�تحوذت
على نف�ط الع�راق ،ودفع�ت بالري�اض إىل إغ�راق األس�واق
العاملي�ة بالنفط ،واتجهت إىل انت�اج النفط الصخري ،ما جعل
الث�روة النفطي�ة للع�رب اليوم خارج الحس�ابات السياس�ية
واالقتصادية.
وحتى الربيع العربي الذي شكل نافذة أمل نحو التغيري ،فإن
األصابع االمريكية رسع�ان ما دفعته باتجاه الفوىض الهدامة
التي يس�مونها بالخالقة ،وبات مرشوع الرشق األوسط الكبري
الذي برشت به اإلدارة االمريكية أقرب إىل التحقق يف ظل ظهور
( داع�ش ) ،النس�خة الجدي�دة للقاع�دة ،الت�ي ه�ي يف األصل
صناعة أمريكية ،منذ اش�تغلت املخاب�رات االمريكية املرصية
الس�عودية عىل تجنيد املقاتلني العرب,إرسالهم إىل إفغانستان
ملحاربة املد الشيوعي السوفيتي آنذاك.
أم�ا إرسائيل ،فإنه�ا تعيش حالة غري مس�بوقة من األمان
واالطمئن�ان إىل املس�تقبل يف ظ�ل التشرذم العرب�ي ،الذي لم
يعد مقترصا عبى النظم السياس�ية ،ب�ل نراه متغلغال اليوم يف
النسيج االجتماعي لألمة العربية الواحدة.
يمني�ا ،فإن الحرب األخرية عىل اليمن أعلنت من واش�نطن
وبض�وء أخرض أمريكي ،ث�م أن اإلدارة األمريكية لم تنكر أنها
تس�هم لوجس�تيا يف دعم تحالف الع�دوان ،ويف تحديد األهداف
للغارات الجوية .وفوق ذلك فإن السالح األمريكي هو الحارض
بشكل رئييس يف عاصفة العدوان عىل بالدنا.
وقب�ل أي�ام كان وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي ج�ون كريي
رصيحا يف دعمه آلل سعود وللحرب عىل اليمن ،ومن قبله كان
الس�فري االمريكي حارضا يف عرقلة مفاوضات س�ويرسا عىل
النحو الذي كشفه السيد عبدامللك الحوثي.
أمري�كا ه�ي ف�وق ذل�ك حلي�ف استراتيجي للس�عودية،
وتستطيع بإش�ارة منها أن توقف قتل الشعب اليمني بإيقاف
الع�دوان ،وبالضغ�ط عىل الرياض وآل س�عود الذي�ن يتنافس
امراءهم عىل خدمة أمريكا ،حتى بتوريط الش�عب الس�عودي
نفسه يف هذه الحرب التي ترتد عليهم خرسانا مبينا يف مختلف
الصعد العسكرية واالقتصادية والسياسية.
بكل القراءات ،فإن أمريكا متورطة يف قتل الش�عب اليمني
عىل نحو مب�ارش وغري مبارش ،ولن تتوق�ف الحرب األمريكية
الت�ي تخوضها الس�عودية بالوكالة ،ما لم تس�مع واش�نطن
صوت�ا مجلجلا يدين جرائمه�ا البش�عة يف اليم�ن .وهذا هو
الهدف الحقيقي لحملة# :أمريكا_تقتل_الشعب_اليمني.
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يف استمرار هذه الحرب؛ ألنها تتشابَ ُك مع
مصالحه�ا يف املنطق�ة وتخ�دم ملفاتها،
س�وا ٌء يف س�وريا ،أ ً ْو غريه�ا م�ن دول
املنطقة.
ٍ
حديث صح�ايف لوزير
ويف تعلي�ق عىل
الخارجي�ة يف حكوم�ة ه�ادي ،عَ بداملل�ك
املخلايف ،ح�ول االس�تعداد للع�ودة إىل
خيار الدولة االتحادية يف الحل الس�يايس
ِ
املقبل ،قال عَ بدُالسالم «إن قضية األقاليم
والدس�تور وش�كل الدول�ة وغريه�ا من
القضايا املتعلق�ة بالحِ �وار الوطني التي
كان�ت من مس�ؤوليات الهيئ�ة الوطنية،

ه�ي قضايا لم تُ َ
حس�م وكان�ت محاوالت
القف�ز عليه�ا وفرضها بالقوة س�ببا ً من
أسباب الخالف السيايس الداخيل».
وبالنسبة إىل توسُّع ما يسمى القاعدة
يف محافظات الجنوب ،قال عَ بدالسالم إن
هذا التنظيم يتوس�ع ويسقط محافظات
يف الجنوب ويس�يطر عىل موانئ ويحصل
ٍ
ملي�ارات م�ن عائ�دات الرضائ�ب
على
والجمارك والبضائع يف املكال ..مشيرا ً إىل
أن ذلك يؤكد أن املشروع الذي يُعَ ُّد لليمن
هو تمك ُ
ني القوى املتطرفة من الس�يطرة
عىل ثروات البالد.

الكاتيو�شا تباغت املرتزقة يف جممع حزم اجلوف وتوقع قتلى وجرحى يف �صفوفهم
هزيمة جديدة ملرتزقة العدوان والجيش واللجان يسيطرون على مواقع وتباب يف مفرق الجوف
الجيش واللجان الشعبية يكسرون زحفاً في الجدعان ويضعون أيديهم على عتاد عسكري
 خاص:ُ
مرتزق�ة الع�دوان األمريك�ي الس�عودي بخس�ائ َر
ِ�ي
ُمن َ
جس�يمةٍ يف األرواح والعتاد ،وفقدوا مواقع عسكرية لصالح
الجيش واللجان الشعبية يف محافظتي مأرب والجوف.
ُ
ق�وات الجيش واللجان الش�عبية اس�تعاد َة عدة
وأعلنت

مواقع عس�كرية وتطهري بعض التباب من مرتزقة العدوان
رشقي مف�رق الجوف يف عملية نفذتها وح�دات من الجيش
واللجان الش�عبية أس�فرت عن مقتل وج�رح العرشات من
املرتزقة الذين فقدوا مواق َع هامة كانوا يسيطرون عليها.
كما س�قط ع�د ٌد كبريٌ م�ن مرتزق�ة الع�دوان األمريكي
الس�عودي بين قتي�ل وجري�ح بع�د مباغتته�م بصواري�خ
الكاتيوش�ا التي أمطر بها أبطال الجيش واللجان الش�عبية

معقل املرتزقة يف املجمع الحكومي بحزم الجوف.
ويف محافظ�ة م�أرب اس�توىل أبط�ال الجي�ش واللج�ان
الش�عبية على عتاد عس�كري ضخم لدى تصديه�م ملحاولة
زح�ف قامت به�ا مجامي�ع املرتزق�ة يف منطق�ة الجدعان،
وشهدت قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة ،الذين فروا تاركني
عتادهم العسكري يف متناول الجيش واللجان الشعبية.

منسق الشؤون اإلنسانية يف اليمن :اكتشفنا أشياء غري ما
كان يقال يف اإلعالم عن حصار تعز

وزارة الصحة :انقذوا حياة
 1700من مرضى زارعي الكلى

 -خاص:

 -خاص:

ج�دّد املمث� ُل املقي� ُم لألُمَ ــ�م املتحدة
ومنس�ق الش�ؤون اإلنس�انية يف بالدن�ا،
جيم�ي ماكغولدري�ك ،ش�ك َره لرئي�س
اللجن�ة الثورية العليا على الوفا ِء بكل ما
َ
ُّ
التنس�يق
يخص
التزم�ت به اللجنة يف ما
والدع� َم لألعم�ال االغاثية واإلنس�انية يف
محافظة تعز.
وق�ال خلال لقائ�ه برئي�س اللجن�ة
الثوري�ة العلي�ا محمد علي الحوثي يوم
الثالث�اء بصنعاء إنهم اكتش�فوا أش�ياء
غير م�ا كان يق�ال يف اإلعلام وأنه�م
عرف�وا م�ا يح�دث يف املناط�ق املغلق�ة
داخ�ل مدين�ة تع�ز ومح�اوالت تس�يس
ه�ذه القضية ،مؤك�دا ً بقول�ه« :وهذا ما
نس�عى مس�تقبالً لنفي�ه عبر ش�حنات
املساعدات الكبرية واملس�تمرة ،والتع ُّرف

عىل األع�داد الحقيقي�ة للمحتجزين من
املدنيني الواقعني تح�ت تهديد الجماعات
املسيطرة عىل تلك املناطق».
وأض�اف» نح�ن نعمَ � ُل م�ع رشكائنا
م�ن أج�ل تس�هيل العم�ل اإلنس�اني يف
اليمن بدرجة أساس�ية ونلتقي بكم دوما ً
لتسهيل وتذليل أية عقبات قد تعرتضنا أ ً ْو
تحاول تشويه موقفنا الحساس وأتمنى

أن يت�م تطوير آلي�ات التنس�يق الفعالة
اآلن وتحقي�ق اختراق يف املناطق املغلقة
يف املناطق املستهدفة وزيادة نسبة األمن
فيم�ا يخص ف�رق عمل األُمَ ــ�م املتحدة
كي نستطيع الوصول إىل ُك ّل املناطق التي
يجب أن تصل إليها املس�اعدات واألعمال
اإلنسانية ،مما سيزيد من قدرات املانحني
وقدرتنا عىل العمل».

وجّ هت وزارة الصحة العامة والسكان قطاع
الط�ب العالجي ندا َء اس�تغاثة عاجل إلنقاذ ألف
و 700مريض من مرىض زارعي الكىل ،مهددين
بالوفاة يف عموم املحافظات نتيجة نفاد األدوية
َ
الخاصَّــة بهم.
ودع�ا بي�ان صادر ع�ن الوزارة ،املؤسس�ات
الحكومية وغير الحكومية واملنظم�ات املحلية
والدولي�ة ومنظم�ات األُمَ ــ�م املتح�دة رسع�ة
التدخ�ل إلنق�اذ حي�اة م�رىض زارع�ي ال�كىل
املعتمدي�ن على أدوي�ة زراع�ة ال�كىل يف عموم
املحافظات.
وق�ال البي�ا ُن «إن توجي َه هذا الن�داء العاجل
جاء نتيج�ة نف�اد الكميات املتوف�رة يف مخازن
ال�وزارة وصيدلياتها املركزية» ..مؤكدا ً أنه ومنذ
أسبوع وزارعي الكىل بدون أدوية.

«تبة الرسيسة» االسرتاتيجية يف قبضة أبطال الجيش واللجان الشعبية
وتدمري مخازن أسلح ٍة للمرتزقة يف مثلث األحيوق بمحافظة تعز
 خاص:ُ
أمس
تم ّكن�ت
ق�وات الجي�ش واللج�ان الش�عبية ،ي�وم ٍ
زحف للمرتزق�ة ومجاميع تابعةٍ
ٍ
األول  26يناي�ر ،م�ن كرس
للتنظيم�ات التكفريي�ة حاول�ت التقدم باتج�اه منطقة دار
القبة بمديرية املرساخ.
وأكدت مصاد ُر عسكرية ميدانية ،تم ُّكن الجيش واللجان
الش�عبية م�ن كسر زح�ف املرتزق�ة والعن�ارص اإلجرامية
التابعة له�م ،مضيفة أن أبط�ال الجيش واللجان الش�عبية
أوقع�وا يف صف�وف املرتزق�ة العدي َد م�ن القتلى والجرحى،
ً
ً
متنوعة خلال املواجهات بعد
وأس�لحة
كم�ا غنموا ذخائ� َر

أن الذ مَ �ن بقي من تلك املجاميع املنكسرة بالفرار ،تاركني
سلاحَ هم وعتادَهم يف ميدان املعركة .وأشارت املصادر إىل أن
األنب�ا َء التي تتحدث عن س�يطرة املرتزقة على منطقة نجد
َ
أس�اس لها من الصحة ،حيث قام الجيش واللجان
قس�يم ال
الشعبية باالنسحاب من منطقة النجد نتيجة كثافة الغارات
الجوي�ة ،والس�تدراج املرتزقة إىل ٍّ
فخ أع�ده الجيش واللجان
مسبقا ً يف ذات املنطقة ،ومع االنسحاب َ
ظ َّن مرتزقة العدوان
بأنه�ا بوادر النرص فاندفعوا ُ
طع�ان من األغنام إىل الفخ،
كق
ٍ
ووقع�وا يف حفر ٍة من الجحيم ،وال زالت املواجهات مس�تمر ٌة
يف املنطقة.
متص�ل أك�دت املصادر العس�كرية س�يطرة
س�ياق
ويف
ٍ
ٍ
الجيش واللجان الش�عبية عىل «تبة الرسيس�ة» ،املطلة عىل

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

مدير التحرير:
أحمد داوود

مواق�ع وتجمع�ات املرتزق�ة يف منطقة قاع جب�ا باملرساخ،
مضيفة أن الس�يطرة عىل ه�ذه التبة ،تُمكِّ� ُن قوات الجيش
واللجان الش�عبية م�ن الس�يطرة النارية على منطقة جبا
َ
بشكل مبارش.
استهداف تجمعات املرتزقة
وتسهّ ل عليهم
ٍ
ويف مح�ور مثلث األحيوق ،اس�تهدفت القوة الصاروخية
التابع�ة للجي�ش واللج�ان الش�عبية مواق�ع للمرتزقة قي
ٍ
بصلي�ات من صواريخ الكاتيوش�ا،
منطقة مثل�ث األحيوق
وأكدت املصادر امليدانية أن الصواريخ أصابت مخازن أسلحةٍ
ً
مضيفة أن عددا ً
تابعة ملرتزقة العدوان ودمرتها تدمريا ً كلياً،
قتيل
كبريا ً من املرتزقة س�قطوا إثر انفج�ارات املخازن بني
ٍ
وجريح.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع المطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com
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الإعالم ال�سعودي يعرتف :مقاتلو اليمن يف ع�سري

تقرير 3

مصرع  35جندياً بعمليات قنص وكمني جديد استهدف أطقماً عسكرية
يف ملحمة جيزان والناجون يهربون ويرتكون جرحاهم
قصف جوي غي ُر مسبوق على الربوعة بعسير وقوات آل سعود تفشل في استعادتها
ٌ
ثان لمواقع ودفاعات العدو السعودي بعملية عسكرية كبرى بالخوبة الشمالية وجبل الدود
سقوط ٍ
بمن فيها من جنود سعوديين
تدمير ناقلة جنود وآليتين ودبابة ابرامز َ
 -خاص:

ُ
تناوبُ
قوات الجيش واللجان الش�عبية عملياتِها ال ُكربى
ِ
ضد جي�ش العدو الس�عودي بني نج�ران وجيزان وعسير،
ُ
ووضعت قوات العدو يف وموضع ال ي َ
قوات
ُحس ُد عليه ،فباتت
آل س�عود ال تدري من أين تتلقى الرضب�ات القوية ولم يعد
اس�تعدادها وجاهزيتها تجدي نفعا ً أَمَ �ام العمليات املباغتة
من قبل الجيش واللجان الشعبية.
ووقع اختيا ُر قوات الجيش واللجان الش�عبية يف اليومني
املاضيين على منطقة جي�زان الت�ي ش�هدت عملية كربى
إلسقاط مواقع عس�كرية ومواقع دفاعات العدو السعودي
إىل جانب الكمني الذي استهدف أطقما ً وسيارات عسكرية يف
موقع ملحمة والذي حصلت َ
«صدَى ا َمل ِسْي�رْ َة» عىل معلومات
حرصية حول نتائجها.
وقد نصب أبطا ُل الجيش واللجان الش�عبية كمينا ً موفقا ً
اس�تهدف طقمني عس�كريني تابعني لقوات العدو يف طريق
موقع ملحمة العس�كري بجيزان عن طريق عبوات ناس�فة
طالت عددا ً آخر من جنود العدو الذين قدموا ملكان استهداف
الطقمني العسكريني.
وحصلت َ
«صدَى ا َمل ِسْي�رْ َة» على معلومات خاصة لنتائج
الكمين والت�ي أس�فرت عن تدمير الطقمني بش�كل كامل
ومقتل  24جندي�ا ً َ
وإصـابَة  5جنود بينهم  4يف حالة خطرة
نظرا ً إلصابتهم البالغة.
م�ن جانبه و ّزع اإلعالم الحربي مش�اهد مصورة للكمني
ال�ذي نصب�ه أَبْ َ
ط�ال الجيش واللجان الش�عبية واس�تهدف
طقمني عس�كريني وسيارة عسكرية تابعة لجيش آل سعود
يف موقع ملحمة العسكري بجيزان.
وفيما تظهر املش�اهد لحظات تع ُّرض األطقم العسكرية
الس�عودية للكمني وانفج�ار العبوات الناس�فة فيها يظهر
أَيْض�ا ً خ�وف الجنود الس�عوديني الذين كانوا على متن أحد
الطقمني املس�تهدفني عندما انفجرت عبوة ناس�فة بالطقم
األول ،حي�ث حاولوا الهروب دون أن يقوم�وا بتفقد قتالهم
وجرحاه�م قب�ل أن تنفجر به�م أَيْضا ً عبوة ناس�فة بنفس
الطريقة.
وفيم�ا حاولت س�يارات العدو الوصول مل�كان الطقمني
اللذي�ن تعرض�ا للتدمري بالعبوات الناس�فة انفج�رت عبوة
ثالثة مخلفة قتىل وجرح�ى إضافيني من أولئك الذين قدموا
عىل متن س�يارات عس�كرية ،مما دفع بقية قوات آل سعود
لله�روب ،حي�ث ظهر جن�دي أصي�ب بالعب�وة الثالثة وهو
يحاول اللحاق بالسيارات العسكرية التي فر بها جنو ُد العدو
خشية تعرضهم لهجوم ،مما اضطره إلطالق النار لتنبيههم
ألخذه معهم دون جدوى.
ُ
صف�وف الجي�ش الس�عودي انهيارا ً كبيرا ً يف
وش�هدت
مواجه�ة عملي�ة عس�كرية كبرى نفذته�ا ق�وات الجيش
واللجان الش�عبية يف قطاع واس�ع من جيزان س�قطت فيها
مواقع عسكرية ودفاعية سعودية وسط مقتل عدد كبري من
الجنود السعوديني يف العملية.
ُ
قوات الجيش واللجان الش�عبية،
ويف هذا الس�ياق أعلنت
الس�يطرة عىل مواقع عس�كرية س�عودية جديدة يف الخوبة
ومرصع عدد كبري من العسكريني السعوديني.
ووقع�ت العملية خلف مواقع ملحمة والش�بكة والخوبة
الش�مالية والطرق املؤدية إلىَ جبل الدود ،وعىل إثرها س�يطر
أَبْ َ
طال الجيش واللجان الش�عبية عىل مواقع العدو السعودي
الدفاعية يف تلك املناطق.
ويف العملي�ة س�قط ع�دد غير مس�بوق م�ن الجن�ود
الس�عوديني بني قتي�ل وجريح ج َّراء املع�ارك التي دارت قبل
السيطرة عىل املواقع العسكرية ،فيما سقط عدد كبري منهم

إثر انفجار عبوات ناس�فة مزروع�ة يف الطريق بناقلة جنود
وآليتني عس�كريتني ،مما أدى إلىَ تدمري جميعها بشكل كامل
ومقتل وجرح من عىل متنها من قوات العدو.
ويس�تمر مسلس� ُل عمليات القنص والعبوات الناس�فة
م�ن قبل الجيش واللجان الش�عبية ،حيث س�قط  11جنديا ً
س�عودياً ،ثالث�ة منهم بعملي�ة قنص اس�تهدفتهم يف موقع
الدود العس�كري واثنان يف موقع الشبكة وكذلك اثنان آخران
بعملي�ة قن�ص أخرى جن�وب رشق تبة الرمض�ة ،فيما ُقتل
اثن�ان بتدمير مدرعتهم بعبوة ناس�فة غرب موقع العش�ة
الحمراء ،فيما س�قط جندي آخر بعملية قنص شمال موقع
الك�رس وجن�دي آخر بعملي�ة مماثل�ة غرب منف�ذ الطوال
بجيزان.
كم�ا حصل�ت َ
«ص�دَى ا َمل ِسْي�رْ َة» على مش�اهد مصورة
م�ن اإلعالم الحربي تظهر س�يطرة أبط�ال الجيش واللجان
الش�عبية عىل آلية براديل تابعة لجيش العدو السعودي خلف
موقع املمعود العسكري بجيزان.
وتمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة عىل اآللية
ذات الصناعة األمريكي�ة بعد مواجَ هات قصرية مع قوات آل
س�عود الذي�ن لم يصمدوا طويلاً وقاموا بالف�رار من داخل
اآللية إىل سيارة عسكرية فرت بهم بعيدا ً عن املوقع.
كما رصدت قوات االس�تطالع للجيش واللجان الش�عبية
مقت�ل وجرح عدد كبري من جنود العدو الس�عودي يف قصف
مدفعي غرب منفذ الطوال.
ويف منطقة عسير ش�هدت مدينة الربوعة أكرب انكس�ار
لقوات العدو الس�عودي التي تكبّدت خسائر كبرية يف األرواح
والعتاد وفشلت يف استعادة مدينة الربوعة من قبضة الجيش
واللجان الش�عبية وتضمنت اعرتافا ً رس�ميا ً م�ن قبل اعالم
العدوان الس�عودي الذي زعم أن قواته اس�تعادت الس�يطرة
على الربوع�ة ،وه�و ما نف�اه مصدر عس�كري ،مؤك�دا ً أن
ادعاءات العدو تمثل اعرتافا ً رس�ميا بتواجد الجيش واللجان
الشعبية يف الربوعة رغم فشل قواته يف استعادته.
وتع ّرضت الربوعة لعرشات الغارات من قبل طريان العدو
السعودي وهي أكثر مرة من حيث عدد الغارات التي تتعرض
له�ا األرايض الس�عودية من قب�ل طريان العدو نفس�ه الذي
فشل هو وقواته من استعادة املدينة.
ُ
قوات الجيش واللجان الش�عبية إحْ َراق دبابة من
وأعلنت
ط�راز ابرامز وعدد م�ن األطقم واآلليات العس�كرية رشقي
املدين�ة عندما كرست ق�وات الجيش واللج�ان زحفا ً لقوات
العدو الستعادة املدينة.
ق�وات الجي�ش واللجان الش�عبية إحْ � َر َ
ُ
اق
كم�ا أعلن�ت
مخزن أس�لحة س�عودي عثر عليه يف أحد املواقع العسكرية
السعودية وسط مدينة الربوعة.
ويف إط�ار القص�ف الصاروخ�ي واملدفع�ي دك�ت الق�وة
الصاروخي�ة واملدفعي�ة مواق�ع س�عودية بجي�زان وذلك يف
معس�كر ق�زع وأم مش�بح وأبو امل�ض ورشق�ان وجحفان
وأثبوت�ة ،وط�ال القص�ف الصاروخ�ي واملدفع�ي دش�م
وتحصين�ات موق�ع ملحم�ة الس�عودي بقذائ�ف املدفعي�ة
واشتعال النريان بشكل كبري يف املوقع.
ويف نجران اس�تهدفت القوة الصاروخي�ة مراكز انطالق
الحدود العس�كري الس�عودي بصاروخين تزامنا ً مع قصف
صاروخ�ي اس�تهدف تجمُّ ع�ا ً لآللي�ات يف موق�ع نهوق�ة
العس�كري ،كما طال القصف الصاروخ�ي واملدفعي مواق َع
مستحدثة باتجاه موقع الخورمة بعسري.
وإضافة إىل العمليات الس�ابقة ش�هد األس�بوع الجاري
مقتل  31جنديا ً س�عودياً ،بينهم  27بعمليات قنص متفرقة
يف جي�زان ونجران وخمس�ة بينه�م ضاب�ط يف الكمني الذي
اس�تهدف أطقم�ا ً عس�كرية س�عودية قرب موق�ع الرشفة
العس�كري يف العملية التي عرضها اإلعالم الحربي وأظهرت

املش�اهد لحظة ْ
رصد تحركات األطقم الس�عودية ،وبعد ذلك
تع ُّرضها لعبوات ناسفة وإطالق نريان كثيف من قبل الجيش
واللجان الشعبية.
وضمن عمليات األسبوع الجاري اعرت َ
َف العدو السعودي
بمقتل النقيب سعد محمد السبيعي واملالزم أول خالد محمد
املالك�ي ،حيث تشير مص�اد ُر مطلع�ة أن العدو الس�عودي
يعج�ز عن التكتم حول مقتل الضباط الس�عوديني عكس ما
يفعله ح�ول مقتل الجنود ،ورأت املصادر أن ذلك يأتي لكون
الضباط الس�عوديني ينتمون لعائالت قبلية معروفة ال تقبَ ُل
بإخفاء س�قوط أبنائها م�ن الضباط فيما الجن�ود ينتمون
لعائلات فقرية وغير مرموق�ة ومنهم مجنّس�ون يمارس
النظام الس�عودي عليه�م إرهابا ً ويمنعهم م�ن اإلعالن عن
قتالهم يف مواقع التواصل االجتماعي إال يف حاالت نادرة.
َ
ووق َ
�ع اإلعالم الس�عودي يف (هفوة) تتناىف مع سياس�ة
الجيش السعودي الذي ينك ُر بشكل دائم ُّ
توغل قوات الجيش
واللجان الش�عبية يف نجران وجيزان وعسير ،حيث اعرتفت
قناة اإلخبارية الس�عودية وهي قنا ٌة رسمية باملعارك الدائرة
يف مدين�ة الربوعة بعد دأبها عىل ان�كار ذلك ،حيث زعمت أن
ِ
قوات آل سعود تم ّكنت من قتل العرشات من الجيش واللجان
الش�عبية يف الربوع�ة .وفيم�ا عدا اعرتاف اإلعالم الس�عودي
باملع�ارك يف الربوعة تبقى املدينة يف قبض�ة الجيش واللجان
الش�عبية ،ويعزز ذلك املش�اهد املصورة التي يوزعها اإلعالم
الحربي�ة من داخل مدينة الربوعة بش�كل دائ�م ،فيما يعجز
اإلعالم السعودي عن تقديم صورة ميدانية تثبت عكس ذلك.
واكتفت قناة اإلخبارية الس�عودية بنرش فيديو لعمليات
ُ
ٍ
ينطلق من منطقة بعيدة عن الربوعة وقالت
قص�ف مدفعي
ُ
تستهدف قوات الجيش واللجان الشعبية يف الربوعة.
إنها
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زينب
العصر املرأة
الـ َيـ َمـنية

سمية الطائفي

أثبت�ت الم�رأ ُة الـيَـمَـني�ة أنه�ا
نم�وذجٌ لل�والء والعق�ل والتضحية
والف�داء له�ذا الوطن ،وأنها ليس�ت
نصف المجتمع كم�ا يقال بل أثبتت
أن المرأة هي ُك ّل المجتمع وأَسَ �اس
المجتم�ع الواع�ي ذي الثقاف�ة
القرآني�ة ،الم�رأة الـيَـمَـني�ة ه�ي
كان�ت وس�تظل ردع�ا ً
ً
كاملا أمام
مخاطر العُـ ْدوَان م�ن كافة جوانبه
السياس�ية واالجتماعية والعسكرية
واالقتصادي�ة واإل ْعـلاَ مي�ة ،وق�د
أثبت�ت ذل�ك م�ن واق�ع عُـ� ْدوَان
ثالث�ي الشر الس�عودية وأَمري�كا
وإسائيْ�ل وكل م�ن تحال�ف معهم
رْ
على الـيَـمَـ�ن ،فه�ي م�ن تق�وم
ب�رص الصفوف وتوحي�د المجتمع
ّ
وتكاتفه�م وه�ي صل�ة التواص�ل
بي�ن ُك ّل أرسة وأ ُ ْخـ�رَى م�ن خالل
دوره�ا يف تثقي�ف وتوعية المجتمع
م�ن خلال الجلس�ات والن�دوات
والفعالي�ات الت�ى تقام ع�ن وضع
الـيَـمَـن وحال الـيَـمَـن وأس�باب
العُـ� ْدوَان عىل الـيَـمَـ�ن ودعوتها
المس�تمرة ايل توحّ د الصف جنبا ً ىَإل
جنب ض�د العُـ� ْدوَان واالبتعاد عن
الحزبي�ة والمذهبي�ة والعنرصي�ة،
وه�ي دلي�ل كيفي�ة الحص�ول عىل
االنتص�ار بالتوكل على اهلل والصرب
والصم�ود والثب�ات ،وَه�ي الداعمة
م�ن خالل رفده�ا للجبه�ات بالمال
والغ�ذاء وفلذات األكباد م�ن األبناء
وم�ن الرج�ال ،وه�ي المعلم�ة من
ً
ً
مسلحة
نشأة
خالل تنش�ئة أ َ ْط َفالها
بثقاف�ة قرآني�ة محمدي�ة أصيل�ة،
ول�ن يُنىس دورها الكبي�ر الفعال يف
الجانب اإل ْعـلاَ م�ي من خالل وعيها
اإل ْعـلاَ مي المسلح بالعقل واإلدراك
لخفاي�ا األم�ور وتس�لُّحها باألفكار
والمعلومات والتحليالت السياس�ية
وإقام�ة المؤتم�رات والحلق�ات
النقاش�ية وإس�هامها يف الجبه�ة
اإل ْعـلاَ مية إسهاما ً كبيراً.
وه�ي م�ن تس�اهم يف توعي� ِة
البس�طاء من الن�اس يف دع ِمها لنبذ
متابعة قنوات الزيف والضالل حتى
ال يكون المجتمع من الذين قال فيهم
اهلل سمّاعون للكذب ،وكل ذلك يعترب
عامالً مس�اعدا ً يف مواجه�ة مخاطر
التضلي�ل اإل ْعـلاَ م�ي والش�ائعات
الكاذبة واالنتص�ارات الوهمية التى
أَسَ اس�ها هو ش� ّن حرب نفسية عىل
الشعب الـيَـمَـني وزعزعة األمن يف
أوس�اط المجتمع وَالتى تبث إما عرب
قن�وات العُـ ْدوَان يف الخ�ارج أ َ ْو عرب
مرتزق�ة العُـ� ْدوَان يف الداخل وذلك
عوض�ا ً ع�ن خس�ارتهم يف حربه�م
العسكرية..
المرأ ُة الـيَـمَـنية هي مَن كرست
حص�ار العُـ� ْدوَان االقتص�ادي
بتدبيرها للمعيش�ة بأبس�ط األشياء
وأق�ل التكاليف ومن ج�ود األرض
الطيبة ،لذا فالمرأة الـيَـمَـنية كانت
أق�وى م�ن ُك ّل األوراق الت�ى لعبها
العُـ� ْدوَان ،وكانت وس�تظل س�بب
خرسانه المبين..
فتحي�ة لزين�ب العصر الم�رأة
الـيَـمَـنية.
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( ددعلالاا

الـ َيـ َمـن ومطامع االستعماريني

االستراتيجي املط ِّل عىل ُ
ط ُرق التجارة ،ولثرواتها
ُ
ُ
والف�رس
األحب�اش
الجوفي�ة ،فاس�تعمرها
والعثماني�ون والهولندي�ون والربيطاني�ونُ ،ك ُّل
هذه االمرباطوريات لم تك�ن تتن ّزه يف الـيَـمَ ـن،
ب�ل عرفت قيمتها فاس�تعمرتها واحتل�ت أجزا ًء
منه�ا ،وم�ا زال الـيَـمَ ـ�ن حتى الي�وم بموقعها
الهام محط أطماع لالس�تعماريني .هذا العُ ـ ْدوَا ُن
ال�ذي ج�اء بالبارج�ة األَمريكي�ة والفرنس�ية
والربيطاني�ة واإلسرْ ائيْلي�ة وحاملات الطائرات
ومرتزق�ة البلاك ووت�ر ومرتزق�ة الس�نغال
والجنجوي�د ومرتزق�ة م�ن استراليا وبريطانيا
ِ
ي�أت لس�واد عي�ون الـيَـمَ ـنيين ليوفر لهم
ل�م
الحري�ة والديمقراطي�ة وكل العناوي�ن الكاذب�ة
التي يدّعونها ،لم ينفقوا ُك ّل هذه املليارات يف هذا
العُ ـ ْدوَان لوجهِ اإلن ْ َســانية وال من باب الصداقة
بني الش�عوب ،وجرائمه�م يف فلس�طني والعراق
وأفغانستان وفيتنام وليبيا وسوريا معروفة ،لم
يأتوا بهذا َ
الثقل العس�كري إال لكي يس�تعمرونا،
ينهبوا ثرواتنا ،يستعبدونا ،وا ُملغفل مَ ن يُحاول أن
يتجاه�ل ُك ّل هذا أ َ ْو لم يفهم ملاذا ُك ُّل هذا التكالب
عىل الـيَـمَ ـ�ن ،هل جاء فرحا ً به�ادي أم بأرض
طيبة مس�احتها خمسة آالف وخمسة وخمسني
كيلو مرتا ً مربعاً ،ولها س�واحِ ُل تمت ُّد بطول ألفني
وخمس مئة كيلو مرت بحري.

 -أنس القاضي:

ني نتحد ُ
ح َ
َّث عَ ن وُجُ ود استعماري
ُ
يقف خلف هذا العُ ـ ْدوَان،
يُهدد هذا البلد،
وعَ ن وجود قوات احتالل تسيطر عىل
ُ
الحديث
أجزاء من هذا البلد ،فال يكو ُن
َ
وكأن
ُهنا ِمن باب ا ُملزايدة السياسية،
املناهضني للعُ ـ ْدوَان فرحون بوجود
االستعمار ويستغلون القضية؛ لكي
ينالوا من خصومهم السياسيني
واملقاتلني مع العُ ـ ْدوَان .الحديث عَ ن
االستعمار ليس من باب الدعاية
االن ْ َ
تخابية؛ ألن االستعمار إن أطب ََق
فرض ُر ُه سيَعُ ُّم الجمي َع بمختلف تياراتهم
السياسية ومناطقهم وقناعاتهم
الفكرية ومهما كانت مواقفهم منه
سوا ٌء مؤيدون أ َ ْو رافضون ،فه َو
ُ
يستهدف البلد ،ويستعبد ُك ّل الشعب؛
وال أحد حر يف بلد مُستعمر وتابع ،مهما
يكن هذا الطرف الخارجي أَمريكيا ً أ َ ْو
سعوديا ً أ َ ْو روسيا ً أ َ ْو إيرانيا ً أ َ ْو بريطانيا ً
أ َ ْو إسرْ ائيْلياًُ ،ك ّل وجود استعماري يهدد
البلد مسئولية ُك ّل الشعب مقاومته،
وتحرير اإلن ْ َســان قبل األرض منه
وتحرير الحارض وا ُملستقبل من قبضته.

االستعمارُ ليس وهماً

االس�تعما ُر َل�م يك�ن فترة عاب�رة يف التأريخ
انته�ت بث�ورات التح�رر الوطن�ي م�ن الق�رن
ا ُملنصرم ،اإلمرباطوريات التي اس�تعمرت العالم
قديم�اً ،الربيطاني�ة والفرنس�ية واإليطالي�ة
الهولندي�ة ،حني ُقه�رت و ُ
طردت ل�م تتوقف عن
ُ
فهدف االستعمار دوما ً
سياستها االس�تعمارية،
هو املصالح االقتصادية واستعباد الشعوب وهذه
الدول الرأسمالية ،مضافا ً إليها أَمريكا وإسرْ ائيْل
يف ه�ذا العصر ،ترى أن م�ن حقها أن تس�تعم َر
ّ
وتتدخل يف
الدول النامية وا ُملتخلفة وا ُملستضعفة
شئونها سياسيا ً وعس�كرياً؛ ألنها تمتل ُك السالحَ
األق�وى واملصان�ع األكرب وامل�ال األ َ ْكثَـ�ر ،ما زال
جش�ع الرب�ح الرأس�مايل يُس�يطر عىل سياس�ةِ
َ
امتصاص ثروات الش�عوب
ه�ذه الدول التي تريد
واس�تعبادها ،وبالدنا من ضمن تلك الدول الغنية
بثرواته�ا واملهم�ة بموقعها ،ما تس�يل ل�ه لُعابُ
االستعماريني.

جوهر االستعمار الجديد

الرشكات االحتكارية متعددة الجنسيات
قديم�ا ً كان االس�تعما ُر يت�م عبر الهيمن�ة
العس�كرية ا ُملب�ارشة ووجود مندوب م�ن الدولة
االستعمارية يحكم الدول ا ُملستَعمَ رة ،االستعمار
الي�وم غيرّ ش�كله ،ول�م يغيرّ مضمون توحش�ه
وجش�عه ،أ َ ْ
صبَ�ح االس�تعما ُر الي�وم يأت�ي عربَ
منظم�ات دع�م الديمقراطي�ة ،عبر الق�روض
البنكي�ة ،عرب دكاكين حقوق اإلن ْ َس�ــان ،وعرب
مجل�س األم�ن ال�ذي يُشرّ ع التدخل العس�كري
لتدمير ه�ذه ال�دول .تعددت أش�كال ووس�ائل
االس�تعمار ولك�ن غايت� ُه واح�دة ،غايت�ه الربح
االقتصادي الرأسمايل ،يأتي هذا الربح بالسيطرة
عىل قرارك السيايس ،فيمنعك أن تزرع وأن تصنع
ويجعل من بالدك س�وقا ً مفتوحا ً تستهلك ِس َلعَ ه
ومنتجات�ه ،عرب نهب ثروات�ك الطبيعية ،هذا هو
جوه� ُر االس�تعمار الجدي�د ،قديما ً كان�ت الدول
االس�تعمارية متصارع�ة ،اس�تعمار اليوم تقوم
ب�ه الشركات االحتكاري�ة متعددة الجنس�يات،
وحين يتطلب التدخ�ل العس�كري لتأمني عملية
نهب ثروات الش�عوب ،تدخل ه�ذه الدول الحرب
متحدة فاتحادها العس�كري انع�كاس التحادها
االقتص�ادي ،وال�دول الت�ي غزت الع�راق وتنهب
الي�وم نف�ط ليبيا ه�ي من تش�ن العُ ـ� ْدوَان عىل
الـيَـمَ ـن.
ه�ذه الشركات االحتكارية ّ
تنق�ب عن النفط
واملع�ادن وتنهب�ه يف ُك ّل دول العال�م ،إم�ا عبر
إخض�اع ال�دول وتهديده�ا بإيق�اف الق�روض
عنها ،الق�روض التي تتضاعَ ُ
ف ربوياً ،وجعل هذا
النه�ب مرصحا ً ل�ه بالقان�ون ،أ َ ْو عرب فرض هذا
ُ
االحت�كارات
النه�ب بالق�وة العس�كرية .وهناك
وتج�ر ُ
ف والحياة
الت�ي تنه�ب الثروة الس�مكية،
ِ
البحرية وتع ّلب األس�ماك يف مصانعها املتنقلة يف
البحر لتبيعها لهذه الشعوب ا ُملض َ
طهَ ده ،ومياهنا
ْ
اإلقليْمية الـيَـمَ ـنية مُس�تعمرة منذ س�نني ،وما

ماذا خلف ال ُعـ ْد َوان األَمريكي السعوي؟

لدينا ما يكفي من الثروة البشرية الموروث الحضاري لنعيد
خضراء سعيدة ،ونحن أحفاد من بنوا س َّد َمأرب وعمروا مدينة
الـ َيـ َمـن
َ
صنعاء وشقوا صهاريج عدن ،وبنينا ُك ّل هذا المجد حين ُكنا دوالً
مستعمرين من الفرس
ُمستقلة مو ّحدة حميرية وسبئية ،ال حين ُكنا ُ
واألحباش.
قديماً كانت الدول االستعمارية متصارعة ،استعمار اليوم تقوم به
الشركات االحتكارية متعددة الجنسيات ،وحين يتطلب التدخل العسكري
لتأمين عملية نهب ثروات الشعوب ،تدخل هذه الدول الحرب متحدةً،
انعكاس التحادها االقتصادي ،والدول التي غَزت
فاتحا ُدها العسكري
ٌ
العراق وتنهب اليوم نفط ليبيا ،هي من تشن ال ُعـ ْد َوان على الـ َيـ َمـن
لو لم تكن الـ َيـ َمـن مهم ًة بموقعها الجغرافي وثرواتها ،لما
استُعمرت من قبل األحباش والفرس والعثمانيين والبريطانيين.
وال ُعـ ْد َوان الذي جاء بالبارجة األَمريكية والفرنسية والبريطانية
واإلسرائ ْيلية ومرتزقة البالك ووتر والسنغال والجنجويد ومرتزقة
ْ
استراليا وبريطانيا لم ِ
يأت لسواد عيون الـ َيـ َمـنيين ولم يخسر ُك ّل هذه
المليارات لتحريرنا ،بل الستعبادانا.
لماذا توجد البطالة والجوع؟ ،لماذا ُيوجد فقراء في الريف،
و ُمعدمون في ال ُمدن؟؛ ألن ال ُمستعمر ال يريد لك االكتفاء الذاتي،
يمنعك من زراعة أرضك ومن بناء المصانع والتنقيب عن اآلثار والثروات
وبناء المسارح والجامعات ،لتظل تستهلك ِس َل َعه المادية والثقافية،
وعلى الدوام محتاجاً إليه و ُمرتبطاً بمصيره
تتعدد وسائل االستعمار عبر الحرب أَ ْو صناديق اإلقراض أَ ْو ِمن َِح
السفارات ،لكن غايتُ ُه االقتصادية واحدة الربح الرأسمالي ،عبر إفقار
الشعوب وتدمير اقتصاداتهم ،ونهب ثرواتهم
ُ
قصة القرصنة البحري�ة وقتل الصيادين
ج�اءت
واختطافه�م إال ألبعاده�م عن املي�اه ،وإتاحتها
له�ذه االحت�كارات الت�ي تنهبُها يومي�اً ،وتنهب
ثرواتن�ا الي�وم بحماية األس�اطيل البحرية لدول
العُ ـ� ْدوَان األَمريكي�ة واإلسرْ ائيْلي�ة والفرنس�ية

هذا العُ ـ ْدوَا ُن الس�عودي األَمريكي ال يُريد إال
إعادتن�ا لحظريتهم االس�تعمارية ،لس الحل ه َو
َ
َ
رؤوس�نا بالرمل ونس�لم به�ذه الهيمنة
ندفن
أن
ونتعاي�ش م�ع الهيمن�ة األَمريكي�ة الس�عودية
الربيطاني�ة ،فقد عش�نا طويالً تح�ت هيمنتهم
وكان حالن�ا س�يئا ً على كافة األصع�دة ،وجدنا
الجو َع والفق� َر؛ ألن احتكاراتهم تنه�ب ثرواتنا؛
تفر ُ
نبني مصنعاً ،أن
ض علينا أن ال
َ
ألن قراراتهم ِ
ال نصلح أرضا ً لنزرع؛ لكي نظ َّل نشتري سلعهم
ونتس�ول صدقاته�م الت�ي ال تس�اوي  1%م�ن
خرياتنا الت�ي ينهبونها ،وعرفن�ا الفكر اإلرهابي
والتفجير ،وعرفن�ا تس� ُّلط الش�يوخ النافذي�ن
التابعني لها ،وعرفنا الس�لطات االستبدادية التي
يرعونها التي تحارب الشعب ُك ّل الشعب وتنجح
باالن ْ َ
تخاب�ات؛ ألن أَمريكا تري�د ذلك ،هذا ماضينا
مع االس�تعمار القادم من الس�فارات األَمريكية
الربيطاني�ة الس�عودي ،وله�ذا ج�اءت انتفاضة
 2011وثورة  21من سبتمرب جاءت لتسقط هذا
الواقع االس�تعماري هذه الث�ورات توجّ هت نحو
وكالء االستعمار نحو صالح ومحسن والزنداني،
وه�ذ ِه املرة جاء االس�تعماريون بأنفس�هم لكي
بأس
يُعيدون�ا إلىَ الذل�ة والعبودي�ة ،ونح�ن أولو ٍ
شديد.

جنوب الوطن وبريطانيا

َ
تحت االس�تعمار الربيطاني
كان�ت الـيَـمَ ـ ُن
فم�اذا كان الح�ال؟ ،كان الجن�وبُ مقس�ما ً
لس�بع وعرشين س�لطنة وإمارة ومش�يخةُ ،ك ّل
ٍ
إم�ارة وس�لطنة ومش�يخة تس�تلم ُف َ
ت�ات املال
والسلاح ،وتح�ارب بعضه�ا البع�ض ،حس�ب
قانون االس�تعمار (ف ّرق ُ
تسد) ،عاشوا يف الجوع
ال صناع�ة وال زراع�ة وال عدال�ة اجتماعي�ة وال
حري�ة وال ديمقراطي�ة وال حق�وق إن ْ َس�ــان،
وصور إرش�يفهم االس�تعماري وهم يستعبدون
الـيَـمَ ـنيني يف الش�طر الجنوبي ما زال موجوداً،
ل�و كان االس�تعمار جميالً م�ا قامت ث�ورة 14
أكتوب�ر ،وط�ردت آخ�ر جن�دي بريطان�ي يف 30
نوفمرب.

الوطن أَ ْو املوت

ُ
خ�وض معركة
ل�م يعُ د أم�ام الـيَـمَ ـنيني إال
التحرر الوطن�ي هذ ِه حتى االنتص�ار ،ال ا ُملعتدي
سيرفق بنا إذا استس�لمنا ،وال الرخ�اء والحرية
س�تأتي إذا اس�تعمرنا ،لي�س أمامن�ا إال تحرير
أرضن�ا عس�كرياً ،وتحري�ر ثرواتنا م�ن النهب،
وتحري�ر سياس�تنا االقتصادي�ة م�ن هيمنَ�ة
صناديق اإلق�راض والبنك ال�دويل أرباب رشكات
االحت�كارات ،ال تمل ُك الـيَـمَ ـ� ُن ُك َّل هذه الثروات
الجوفية وفقط ،بل وتملك اإلن ْ َســان ،تملك الثروة
البرشي�ة التي بمقدوره�ا إعادة الجنتين ،لدينا
م�ا يكفي من امل�وروث الحضاري واإلن ْ َس�ــاني
َ
لنكون أحرارا ً عىل هذه األرض ونُعيدُها س�عيد ًة،
ً
فلس�نا ش�عوبا ً
طارئة وال شعوبا ً مس�تورد ًة وال
ش�عوبا ً مهاجري�ن ،جذو ُرن�ا ضارب�ة يف التأريخ
والربيطانية وغريها.
ونحن أبناء من بنوا الس� ّد وعمروا مدينة صنعاء
وش�قوا صهاريج عدن ،وبنينا ُك ّل هذا املجد حني
الـ َيـ َمـن ومطامع الغُزاة عرب التأريخ
كان�ت الـيَـمَ ـ� ُن عبر التأري�خ هدف�ا ً ُكنا دوال ً مُس�تقلة حمريية وس�بئية ،ال حني ُكنا
َ
ُ
مستعمرين من الفرس واألحباش.
ملوقعِ ه�ا
االس�تعمارية
لإلمرباطوري�ات

( ددعلالاا
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نبوء ٌة �أمام قراءةٍ �سهلةٍ لواقع ب�أوراق مك�شوفة!!

القاعدة يف لحج ..الجماعات اإلجرامية تلتهم خريطة الجنــوب برعاية العدوان
 -إبراهيم السراجي:

َ
وضعَ �ت الس�عودي ُّة واحد ًة من ملس�اتها
األخرية يف إطار تسليم املحافظات الجنوبية
للقاع�دة وداع�ش ،وذل�ك بس�يطرة األ ُ ْولىَ
وانتش�ارها يف الحوط�ة عاصم�ة محافظة
لح�ج بش�كل (س�لمي) ،يف عملية تس�ليم
مكش�وفة على غ�رار م�ا ح�دث يف أبني يف
مطلع ش�هر ديس�مرب املايض ،وقبل ذلك يف
حرضم�وت ،م�ع تواجُ د مس�لحي القاعدة
يف ش�بوة والضال�عُ ..ك ُّل ذل�ك عىل حس�اب
فصائل الحراك الجنوبي ،بما فيها الفصائل
التي مضت يف مرشوع العُ ـ ْدوَان.
وب�دأت فص�و ُل تس�ليم محافظ�ة لحج
للجماعات اإلجرامية عندما اقتحم مسلحو
القاعدة مبن�ى إدارة األمن بمدينة الحوطة،
وقام�وا بتفجيره بالكام�ل األح�د املايض،
وبعد أقل من يوم س�يطر مس�لحو القاعدة
على مدين�ة الحوط�ة بالكام�ل ،وانترشوا
يف ش�وارعها ومداخله�ا ،وأقام�وا نق�ا َ
ط
ُ
الس�مة الظاه�ر ُة على
تفتي�ش ..وكان�ت
س�يطرتهم على املدينة هو ع�دم وجود أي
ن�وع من املقاومة له�ذا االجتياح اإل ْر َهـابي
الذي ب�دا مخططا ً من قبَل الس�عوديّة التي
ورغم املسافة البسيطة بني لحج وعدن ،إال
أن طريانَها وطريان دول تحالف العُ ـ ْدوَان لم
يحرك ساكنا ً وكذلك لم تفعل فصائل الحراك
الجنوب�ي املنضوي�ة تحت راية الس�عوديّة،
ٍ
تس�اؤالت حمل�ت إجاباتها
وه�و م�ا أث�ار
يف ذاته�ا تفي�د أن ما ح�دث يف الحوطة كان
عملية تس�ليم وليس�ت س�يطرة ،يف صورة
متطابق�ة تمام�ا ً م�ع س�يطرة التنظي�م
اإل ْر َهـابي عىل زنجبار عاصمة أبني.
ونقل�ت وس�ائ ُل إعالمي�ة ع�ن مص�اد َر
محلية أن مسلحي التنظيم سيطروا بشكل
كامل على املدينة وبدأوا باالنتش�ار الكامل
يف مداخ�ل املدينة ونصبوا ع�ددا ً من النقاط
العسكرية يف أرجائها.
ض َ
وَأ َ َ
افت املصادر أن املس�لحني يجوبون
املدين�ة بع�دد م�ن األطق�م العس�كرية
وسيطروا عىل املرافق الحكومية.
وتأتي س�يطرة القاعدة على املدينة بعد
ي�وم واحد م�ن تفجريه�ا ملقر األم�ن فيها
بعبوات ناس�فة أدت إلىَ انهيار املبنى بشكل
كامل.

• خطابات قائد الثورة قبل وبعد
ال ُعـ ْد َوان :سيم ّكنون القاعدة من الجنوب

ُ
خطاب�ات الس�يد عبداملل�ك الحوثي قبل

يسيطر مسلحو القاعدة بشكل كامل على
حضرموت ولحج وأبين ويتواجدون بشكل جزئي
في شبوة والضالع فيما يسيطرون على مناطق
كبيرة في عدن مع مسلحي داعش
وبع�د العُ ـ� ْدوَان ع�ن مخطط�ات أَمريكية
س�عوديّة لتس�ليم الجن�وب للقاع�دة ل�م
تك�ن نب�وءات ،وإنما نتاج ق�راءة منطقية
وواقعي�ة لألح�داث يف ال�دول العربية ،عىل
رأس�ها ليبيا وس�وريا والتي تعد السعوديّة
وأَمري�كا ضليعتني بش�كل مبارش ورئييس
يف تمكين القاع�دة وداع�ش م�ن ليبي�ا
بش�كل كبير وس�وريا ،وكان�ت أَيْض�ا ً
ً
ُ
ناتجة عن قراء ٍة
خطابات الس�يد عبداملل�ك
للتح�ركات األَمريكي�ة والس�عوديّة يف هذا
اإلطار وتحريكهم�ا للقاعدة وداعش ونقل
مس�لحيهم عبر طائ�رات إلىَ مط�ار عدن
وغريه.
قب�ل نحو ش�هر م�ن ان�دالع العُ ـ� ْدوَان
األَمريكي الس�عودي عىل اليمن قال الس�يد
عبداملل�ك يف خط�اب متلف�ز أن�ه« :فيم�ا
يتعل�ق بالوض�ع يف الجنوب هن�اك مؤامرة
عىل الجنوب لتس�ليم مناطق�ه إلىَ القاعدة،
ٌ
محاولة ألن ينقلوا مش�اك َل الشمال
وهناك
إلىَ الجن�وب ،ل�م يكتف�وا بم�ا ق�د ظلم�وا
ُ
طبيعة
إخوتن�ا الجنوبيني يف امل�ايض ،اليوم
التط�وُّرات يف الجن�وب هي تؤث� ُر ليس منا
أب�داً ،م�ن اآلخرين عىل القضي�ة الجنوبية،
القضي�ة الجنوبي�ة بق�در م�ا تضرَّ رت يف
أصحاب الشأن يف البلد
املايض من الساس�ة
ِ

وم�ن الخ�ارج هي الي�وم مترضر ٌة بش�كل
كبري ومؤكد».
وأضاف« :نح�ن مع إخوتن�ا الجنوبيني،
نح�ن ال نري�د للجن�وب أن يس�ق َ
ط تح�ت
س�يطرة القاعدة ،وال نريد أن تنقل مشاك َل
الش�مال إلىَ الجنوب ،وال نريد أن يجعلوا من
ً
أرضي�ة جدي�د ًة للق�وى الخارسة
الجن�وب
يف الش�مال التي ظلمت الجن�وب ،والجنوب
يعرف ماذا صنع ح�زبُ اإلصالح بالجنوب،
وماذا فعل غريه ،ونؤكد أننا لن نأل َو جُ هدا ً يف
التواص�ل مع ُك ّل الرشف�اء يف الجنوب؛ بُغية
خدم�ة هذه القضية التي هي مظلمة كبرية
يف هذا البلد».
تلك الجزئية كانت ما أفرده السيد عبدامللك
الحوثي يف ذل�ك الخطاب بخصوص املؤامرة
التي تح�ا ُك ضد الجنوب ،وفيها ذكر كلمتي
«الجن�وب والجنوبيين» أرب َع عشرة مر ًة،
ما يظهر ثقتَ�ه بالق�راءة للواقع واملخطط
وحرصه عىل الجنوب والجنوبيني ،وقد كرر
تحذيرات�ه يف ع�دة خطاب�ات ،وكان حديثه
عن الجنوب يستش�هد فيه باألحداث ،سوا ٌء
املتعلق�ة بالخط�وات الس�عوديّة األَمريكية
نحو تمكني اإل ْر َهـاب من الجنوب أ َ ْو عرضه
للنموذج الليبي وتطابق املخططني واألدوات
واأل َ ْهـدَاف مع النموذج الذي يراد للجنوب.

ش�هر ،أي يف أبريل
بع�د م�رور أقل م�ن
ٍ
م�ن العام امل�ايض ،ويف خطاب آخر للس�يد
عبدامللك الحوثي لفت فيه إلىَ أن «السعوديني
يريدون إذال َل اليمنيين ،وإرسائيل وأمريكا
أ َ ْكبَــر املستفيدين» ،مشريا ً إلىَ أن «القصف
الس�عودي يعمل عىل تثبي�ت مواقع تنظيم
القاعدة يف الجنوب ُ
وخ ُ
صـوْصا ً يف املكال».
أم�ا يف خطاب�ه األخير بمناس�بة املولد
النب�وي الرشي�ف ويف تقييم�ه للواق�ع قال
الس�يد عبدامللك الحوث�ي إن «النموذج الذي
يف الجن�وب بحض�ور داع�ش وَالقاعدة يدل
أن ال�دور الذي تؤديه هو تش�وي ُه اإلسلام
وَيم ّك�ن للس�يطرة املب�ارشة املقبول�ة من
األَمريكيني».

إل لحج ..تسليم
• من حضرموت ىَ
واستالم بني القاعدة وال ُعـ ْد َوان

وبالعَ ودة لس�يطرة القاعدة عىل عاصمة
َ
وانتش�ارهـا بشكل س�لس يف شوارع
لحج
املدين�ة واتخاذه�ا م�ن املبان�ي الحكومية
مق�ارا ً لها على مرأى من طيران العُ ـ ْدوَان
فهي تعيد لألذهان س�يطرة القاعدة بشكل
مماثل عىل زنجبار عاصمة أبني.
ففي أول يوم من ش�هر ديسمرب املايض
اقتحم مس�لحو القاع�دة املجمع الحكومي

مسلحون مجهولون يغتالون مدير أمن املنطقة الحرة بعدن ورجل أعمال يف املنصورة
 خاص:اغتال مس�لحون مجهولون ،يوم أمس األربعاء ،مدي�ر أمن املنطقة الحرة بمدينة
عدن أثناء مروره يف جولة كالتكس يف طريق مصنع كندا دراي باملنصورة.
ً
مرمية
وذكر موقع «هنا عدن» أن جثة مدير األمن عَ بدالنارص س�الم س�عد ظلت
يف األسفلت لعدة ساعات.
ويف س�ياق فوىض االنفالت األمني وتزايد مسلسل االغتياالت بمحافظة عدن اغتال
مسلحون مجهولون يوم الثالثاء املايض رجل أعمال بمديرية املنصورة.
وقال مصادر إعالمية إن املس�لحني أطلقوا النارص عىل رجل األعمال محمد عوض
التميم�ي لحظة خروجه م�ن منزله بمديري�ة املنصورة بعدن م�ا أدى إىل مقتله عىل
الفور.
ويف سياق متصل نجا العقيد صالح الحجييل مدير البحث الجنائي برشطة مديرية
املنصورة من محاولة اغتيال إثر عبوة ناس�فة ُزرعت بسيارته بعد ذهابه ألداء صالة
الظهر بالحي الذي يسكن فيه.
وانفج�رت العب�وة الناس�فة بعد لحظ�ات من خروجه م�ن س�يارته َ
الخاصَّــة،
وأُصيب باالنفجار طفل بإصابة طفيفة.
يُذك�ر أن هذه الحادثة جاءت بعد  24س�اعة تقريبا ً من اغتيال ضابط أمني رفيع
يُدعى طه حسني الصبيحي قائد االنتشار األمني بالعاصمة عدن.
وتش�هَ ُد محافظ�ة ع�دن ُ
ُ
وخ ُ
تس�تهدف
صوص�ا ً مديرية املنصورة ع�د َة اغتياالت
الكوادر األمنية والعسكرية والقضائية يف ظ ِّل االنفالت األمني الذي تُعاني منه مديرية
املنصورة خصوصا ً ومدينة عدن عموماً.

بمدينة زنجبار عاصم�ة أبني ثم انطلقوا يف
اليوم التايل للس�يطرة عىل املدين�ة بالكامل
ومدينة جعار املجاورة.
ونقلت وكالة رويرتز عن سكان محليني
يف ذل�ك الوق�ت قولهم إن مس�لحي القاعدة
أقاموا نق�اط تفتيش عند مداخ�ل مدينتي
زنجب�ار وجع�ار ،وأعلن�وا عبرَ مكبرات
الص�وت بعد صلاة الفجر س�يطرتهم عىل
املدينتني .وهي صور ٌة تتطابق بشكل كامل
م�ع العملية التي جرت فيها الس�يطر ُة عىل
الحوطة عاصمة لحج االثنني املايض.
وتبع�د لح�ج وأبين بنح�و  27و 50كم
عىل التوايل م�ن محافظة عدن ،حيث يرتكز
تواجُ � ُد قوات االحتلال ومرتزقة الس�ودان
وبلاك ووت�ر ،ويتواج�د فيه�ا أه�م مراكز
قي�ادة الغزة إلىَ جانب أن عدن ذاتها ال تملك
مناف�ذ برية إلىَ اليمن س�وى من أبني ولحج
الت�ي تس�يطر القاع�دة عليهما ،بم�ا يؤكد
االتهامات التي وجّ هه�ا جنوبيون للتحالف
الس�عودي بإس�قاط محافظ�ات الجن�وب
واحد ًة تلو أ ُ ْ
خـ َرى يف يد مسلحي اإل ْر َهـابيني
م�ن القاع�دة وداع�ش ،إىل جان�ب نش�اط
مس�لحي التنظيمين يف تصفي�ة القيادات
الجنوبية بش�كل يومي عرب االغتياالت التي
تحدث يف شوارع عدن.
يف الثالث م�ن أبريل من العام املايض بعد
أس�بوع فقط من العُ ـ ْدوَان سيطر مسلحو
القاعدة على امل�كال وأقاموا فيه�ا دولتهم
التي تعاملت السعوديّة معها بشكل رسمي
على الجان�ب العس�كري والتج�اري ،وبعد
ذلك س�يطر مس�لحو القاعدة عىل أبني بعد
مرور تسعة أشهر عىل العُ ـ ْدوَان وبعد شهر
العُ ـ ْدوَان العارش يس�يطر تنظي�م القاعدة
عىل محافظة لحج.
كما سيطر التنظيم عىل مساحات كبرية
من ش�بوة والضالع املحافظتني الجنوبيتني
واس�تطاع التنظي�م أم�ام أعُي�نُ طائ�رات
العُ ـ ْدوَان نهْ بَ معسكرات الجيش التي تمت
الس�يطرة عليها بتواطؤ الفا ّر هادي ودول
بنهب األس�لحة والدبابات
العُ ـ� ْدوَان ،وقام
ِ
منها الس�تخدامها يف إقامة إمارات القاعدة
يف محافظ�ات الجن�وب ،وبذل�ك ودون
محافظة املهرة يك�و ُن تنظيم القاعدة ْ
وف َق
املخطط الس�عودي قد انجز مهمتَه بتسليم
الجن�وب للقاع�دة وتس�ليم رق�اب قيادات
الحراك الجنوبي لسكاكني مسلحي القاعدة
وداع�ش؛ ملنع أي تح�رك جنوبي لالنتفاض
عىل هذا الواقع الذي لم يشهده الجنوب منذ
ثورة  14أكتوبر ضد االستعمار الربيطاني.

االغتياالت مقدمة إلسقاط
عدن رسمياً بيد القاعدة وداعش
أحمد سيف حاشد
ُ
االغتي�االت واالره�ابُ يف عدن هي مقدمة إلس�قاطها رس�ميا ً بيد
القاع�دة وداع�ش يف ظل ف�راغ أمني ووضع س�يايس واجتماعي ٍّ
هش
وسيطرة متزايدة لداعش والقاعدة عىل أرض الواقع..
َ
كما أن سقو َ
مناطق يف لحج وأبني بيد القاعدة وداعش فيه تهيئة
ط
إلس�قاط عدن بس�هولة أ َ ْكثَـر وتأمني ظهر القاع�دة وداعش وضمان
نجاح إلسقاط عدن بيُرس..
ُ
ممارس�ة االغتي�االت واإلرهاب تس�هِّ ُل س�قوط املناطق بس�هولة
وبكلفة أقل ،كما أن تلك املمارس�ات اإلرهابية تهيء األجهز َة واملجتمع
لالستسلام بس�هولة؛ بس�بب الخوف ال�ذي تنتج�ه تلك املمارس�ات
اإلرهابية التي تقوم به داعش والقاعدة يف عدن وغريها.
ٍ
مختلف ورس�مي ومع َل�ن ،ولن يفيد
قريبا ً س�تصبحون عىل وضع
ُ
االعتراف أن القاعدة وداعش ه�ي من تحكم ع�دن فعلياً ..بل
وقتَه�ا
س�نجد اإلعال َم العاملي مس� ّلط عىل ع�دن تمهيدا ً لتدخ�ل دويل جديد يف
الـيَـمَ ـن.
أوبهوا بعده تقولوا بما قلناش لكم..
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حربُ اال�ستهداف عرب ابتزاز لقمة العي�ش تزيد متا�سك اليمنيني

عىل مدى السنوات الماضية كان الحديث عن
رب ُز موس�ميا ً عىل
ث�روة الـيَـمَـ�ن من الذهب ي ُ
صفحات وسائل اإل ْعـلاَ م ،ويتوارى بعد انتهاء
الدعاي�ة اال ْن َ
تخابي�ة بأي�ام ،وكأن االحتياطات
الهائلة من الذهب التي تمتلكها الـيَـمَـن مجرد
خيال وليس�ت حقيق�ة ،وكما تؤكده�ا األرقام
والدراسات فهي حقيقة دامغة وهناك عدد كبير
من الرشكات الدولية العاملة يف إنتاج وتس�ويق
الذه�ب قدم�ت ىَإل صنعاء وأبرمت ع�دة عقود
م�ع الجان�ب الحكوم�ي والبعض منه�ا أجرت
مس�وحات يف عدد من المناطق الغنية بالمعدن
النفيس ،وأ ُ ْخـرَى بدأت عملية استخراج الذهب
يف منطق�ة المحرق يف محافظة حجة ،أما بعض
الشركات الدولي�ة فواجهته�ا تحدي�ات أمنية
وغادرت البالد.
وبالع�ودة ىَإل حدي�ث األرقام عنم�ا تكتنز ُه
ه�ذه األرض الطيبة من خيرات نتطرق ىَإل أهم
مواق�ع الذه�ب الواقع ضمن صخور األَسَ �اس
والت�ي تتواج�د يف وادي م�دن (حرضم�وت)،
حيث تؤكد الدراس�ات الحديث�ة أن االحتياطي
الذهب يف ال�وادي يقدر بنح�و  6,7مليون طن
بدرج�ة تركي�ز  1.34ج�رام ذه�ب يف ُك ّل طن
صخور حاوية عىل الذهب ،كما تشير ىَإل وجود
احتياطي يتراوح بين  20ىَإل  60مليون طن يف
منطقة الحارقة (حج�ة) ،بمحتوى يرتاوح بين
 1حت�ى  1.65جم ذهب ج�رام ذهب يف ُك ّل طن
صخور حاوية عىل الذهب.
كما تؤكد الدراس�ات وجود مواقع الذهب يف
صخور األَسَ اس ،يف مناطق أ ُ ْخـرَى عاهم ،وادي
ح�رض ،بعلان ،وادي رشس ،وادي الحريرة
(حجة) .الفيض ،وادي مروان ،وادي العرض،
حي�دان ،وادي النش�ور ،المحف�ر (صع�دة).
صربي�ن ،الل�وذ ،وادي الكحيل ،فلح�ان ،وادي
عطف رب�اق ،وادي النماصة ،والمطمة ،الريان
(الجوف) .نج�د المالجي ،ش�طبه ،معجب ،إم
رصه (أبين) .بحره ،يام ،نقيل غيالن (صنعاء).
إال أن نس�بة تواجد الذهب يف تلك المناطق ال
تزال بحاجة ىَإل دراس�ات تفصيلية ،حيث تشير
الم�ؤرشات الجيوكيميائي�ة ىَإل وج�ود الذه�ب
بنس�ب جيدة تتراوح بي�ن  1ىَإل  18جراما ً من
الذه�ب يف الط�ن الواحد من الصخ�ور الحاوية
للذهب ،وترتفع هذه النس�ب يف بعض المناطق
بشكل محدود جداً.
كم�ا تتواج�د تمعدنات الذه�ب يف الصخور
الربكاني�ة يف العديد م�ن المناط�ق الـيَـمَـنية،
ووف�ق الدراس�ات االستكش�افية الحديثة التي
نفذت يف الصخ�ور الربكانية فإنها أكدت تواجد
تمعدن�ات للذه�ب يف مناط�ق ش�هارة ،مناخة
وعاثي�ن ،وتمعدن�ات أ ُ ْخـ�رَى للذه�ب ضم�ن
الصخور الربكانية المتأث�رة بتغيرات حرمائية
نتيج�ة تأثرها بالمي�اه واألبخرة الح�ارة مثل
مناطق ورق�ة ،عتمة والوازعي�ة ،باإلضافة ىَإل
تواج�د الذهب ضمن الصخ�ور الربكانية يف ك ٍّل
من مديرية عتمة ،ورقة ،عاثين (ذمار) بنس�بة
 0.12ج�رام ىَإل  3.2جرام ذهب يف ُك ّل طن من
الصخ�ور الحاوية للذهب .ويف مديرية الوازعية
(تع�ز) بنس�بة  0.6جرام ذه�ب يف ُك ّل طن من
الصخور الحاوية للذهب ،ويف ش�هارة (عمران)
بنس�بة  0.5جرام ذهب يف ُك ّل طن من الصخور
الحاوي�ة للذه�ب ويف منطقة خ�والن ـ مناخة
(صنعاء) بنس�بة 0.3جرام ىَإل  0.5جرام ذهب
يف ُك ّل ط�ن م�ن الصخور الحاوي�ة للذهب ،ويف
مديري�ة القفر (إب) بنس�بة  0.5جرام ذهب يف
ُك ّل طن من الصخور الحاوية للذهب.

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

العدو من الحصار ىَإل التجويع 546 ..مخز َن غذاء يف مرمى العدوان
 -رشيد الحداد:

ِ
يكتف العد ُّو الس�عوديُّ بقرض عقاب جماعي على أ َ ْكثَـر من
ل�م
َ
ملي�ون مواطن يمني ،يعاني منهم  50%من غياب األمن الغذائي،
25
ُ
وترتف ُ
مع�دالت س�وء التغذي�ة الح�اد إلىَ  ،12.7%ب�ل صعّ د
�ع في�ه
استهدافه ملخازن الغذاء الرئيسية يف املحافظات واملديريات واستهدف
إمدادات الغذاء ،محاوال ً ف ْر َ
َ
سياس�ة تجويع شاملة ،من استهداف
ض
املواطن الـيَـمَ ـني يف لقمة عيشه ،عَ َّل ذلك السقوط األ َ ْ
خــلاَ قي يمنح
أثرياء الرياض رياح النرص ..إلىَ التفاصيل:
احتل�ت مخاز ُن الغذاء املرتب�ة األوىل يف قائمة اس�تهداف العُ ـ ْدوَان
الس�عودي األَمريك�ي للقطاع�ات اإلنتاجي�ة يف مختل�ف محافظ�ات
الجمهوري�ة ،وبل�غ إجم�ايل مخ�ازن الغ�ذاء الرئيس�ية والثانوية يف
املحافظات واملديريات  546مخزناً ،وجاءت ناقالت الغذاء املس�تهدفة
باملرتب�ة الثاني�ة وفق آخ�ر إحصائيات ص�ادرة عن املر َك�ز القانوني
للتنمي�ة والحقوق بالعاصمة صنعاء ،فقد بل�غ إجمايل ناقالت الغذاء
الت�ي اس�تهدفت عىل مدى ال�ـ  300يوم م�ن العُ ـ� ْدوَان  409ناقالت
غذاء ،يضاف إلىَ مخازن وناقالت الغذاء اس�تهدف العدو سبع صوامع
للغلال يف عدد من املحافظ�اتُ ،
وخ ُ
صوْصا ً صوامع الغالل الرئيس�ية
َ
مخازن استراتيجية تغ ّذي املحافظات الش�مالية والجنوبية
التي تعد
مع�ا ً بالقمح عىل مدى العام؛ نظرا ً الرتفاع طاقتها االس�تيعابية التي
تستوعب ماليني األكياس من القمح.

العدو ينفذ سياسة تجويع

العُ ـ ْدوَان الس�عودي من�ذ الوهل�ة األوىل لعُ ـ ْدوَان�ه وإلعالنه حظر
ح�رب اقتصادية
وص�ول إمدادات الغذاء إلىَ الـيَـمَ ـن س�عى إلىَ ش�ن
ٍ
شاملة عىل الـيَـمَ ـن والـيَـمَ ـنيني ،ومع استمرار صمود الـيَـمَ ـنيني
يف وج�ه العُ ـ ْدوَان وفش�له يف تحقي�ق أَي هدف من أه�داف العُ ـ ْدوَان
والحص�ار لجأ العُ ـ� ْدوَان إلىَ تنفيذ سياس�ة تجوي�ع ممنهجة تمثلت
يف تش�ديد الحصار ومنع دخ�ول إمدادات الغذاء واس�تهداف املخازن
الرئيسية واإلستراتيجية للغذاء واستهداف إمدادات الغذاء ،من خالل
قصف املئات من ناقالت الغذاء يف الطرق العامة يف عدد من املحافظات
وُصوال ً إلىَ اس�تهداف ناقالت غذاء تابعة ملنظمة الغذاء العاملي التابعة
لألمم املتحدة يف صعدة ومأرب واس�تهداف مخازن غذاء تابعة ملنظمة

َّ
مخصصة لـ 11
اليونيسيف يف محافظة ذمار وإتالف تغذية مدرسية
أَلف طالب كانت يف إحدى املدارس التابعة لوزارة الرتبية والتعليم.
وألن العُ ـ� ْدوَان ي�درك أن الفج�و َة الغذائي�ة بني اإلنت�اج املحيل من
القم�ح وبين االحتياج الفعيل ال�ذي يتم تغطيته من خالل االس�ترياد
م�ن مصادر خارجية يصل  ،% 92أقدم عىل اس�تهداف مخازن الغذاء
يف  12محافظ�ة يمنية؛ بهدف إحداث كارثة إنس�انية وإيصال املاليني
من الن�اس إلىَ حافة الجوع الحقيقية ،حيث اس�تهدف العدو مخازن
الغ�ذاء يف  11محافظة يمنية ،واس�تهدف تلك املخ�ازن التي معظمها
تتبع تج�ارا ً يف املحافظات واملديريات بش�كل ممنه�ج ومتعمد ودون
ٍ
كميات كبري ًة من القمح ،ووفق
أَية تربيرات لتلك الجرائ�م التي أتلفت
املصادر فإن خمسة ماليني كيس من القمح كانت يف طريقها لألسواق
أتلف�ت يف يونيو املايض أثناء اس�تهداف طريان العُ ـ ْدوَان صوامع غالل
عدن ،باإلضافة إلىَ إتالف كميات كبرية من القمح يف مخازن املؤسسة
االقتصادية الـيَـمَ ـنية يف العاصمة ومحافظة صنعاء ومحافظة تعز
ومحافظات أ ُ ْ
خـ َرى.

استقرار تمويني يف السوق

عىل الرغم من تكثيف العُ ـ ْدوَان القصف عىل مخازن الغذاء وتشديد
واردات الـيَـمَ ـن من القمح والدقيق واملواد األ َ َ
ساس�ية
الحصار على ِ
الت�ي ال يمكن العيش بدونه�ا ،فقد تمكن الـيَـمَ ـن من اس�ترياد منذ
مطل�ع العام الح�ايل مليون و 600أَل�ف طن من م�ادة القمح ،ووفق
تقري�ر حديث صادر ع�ن وزارة الصناعة والتجارة َفإن كميات القمح
الواصل�ة إلىَ املوان�ئ الـيَـمَ ـنية خالل الربع الثالث م�ن العام الجاري
بلغت  470أَلفا و 800طن ،كما اس�تقبل ميناء الحديدة يف ذات الفرتة
 41,845طن�ا ً م�ن الدقي�ق و 43,734طن�ا ً م�ن األرز ،وأك�د التقرير
الحكوم�ي أواخر العام املايض أن إجمايل مخزون الـيَـمَ ـن من القمح
يتجاوز  650أ َ َ
لف طن ويكفي لخمسة أشهر.
ُ
املفروض من دولة العدو السعودي
ويف الوقت الذي ال يزال الحصا ُر
مس�تمرا ً وفش�ل كاف�ة الجه�ود الدولي�ة لوق�ف الحص�ار الجماعي
املف�روض عىل الش�عب الـيَـمَ ـني ،ق�درت وزارة الصناع�ة والتجارة
مؤخ�را ً احتياجات بالدنا م�ن مادة القمح للعام الح�ايل 2016م بـ 3
ماليني و 25أَل�ف طن ،وأكدت أن الـيَـمَ ـنيين يحتاجون لـ  415أ َ َ
لف
ط�ن م�ن األرز و 673أَلف طن من الس�كر وَ 98أَلف ط�ن من الحليب

ومش�تقاته و 176أَلف طن من زيت الطعام ،وأك�د املصدر أن الوزارة
تع�د خط�ة تمويني�ة بالتنس�يق م�ع القط�اع الخ�اص لتوفير تلك
االحتياجات بسالس�ة ،بما يضمن اس�تقرار الوضع التمويني للس�لع
الغذائية واالستهالكية األ َ َ
ساسية للمواطنني.
وأش�ارت إلىَ أن الوض َع التمويني يف الس�وق مستقر ولم يتغري عىل
الرغم من اس�تمرار الحصار والعُ ـ ْدوَان ،كما اعترب مراقبون استقرار
الوض�ع التمويني يف الس�وق يعود إلىَ تراجع حال�ة الهلع لدى املواطن
الـيَـمَ ـني واستقرار مستوى االستهالك واستقرار الع ْرض من السلع
واملنتج�ات يف األس�واق مقاب�ل الطلب وع�دم تراجعه على الرغم من
الحصار.

انخفاض عاملي

حتى األسواق العاملية لم تشهد العام املنرصم أَيَّة تقلبات يف أسعار
املواد الغذائية األ َ َ
ساس�ية بل العكس من ذلك فقد شهدت أسعار الغذاء
انخفاضات متباينة ألول مرة بفعل ارتفاع اإلنتاج السنوي من القمح
وعدم حدوث أَية كوارث طبيعية يف الدول التي تغ ّذي األس�واق العاملية
بالقمح واألزر والسكر وغريها من املواد االستهالكية األ َ َ
ساسية.
ويف ذات االتج�اه أظه�ر تقري�ر ملنظم�ة األغذي�ة والزراع�ة لألمم
املتح�دة (فاو) انخفاض أس�عار الغ�ذاء العاملية أواخ�ر العام املايض
ُ
املنظمة
بنس�بة  1.6%بفعل ارتفاع اإلنتاج ووفرة اإلمدادات ،وذكرت
يف تقري�ر لها أن متوس�ط مؤرش أس�عار الغذاء س�جل  156.7نقطة
يف نوفمبر مقاب�ل  159.3نقط�ة معدلة يف الش�هر الس�ابق ،وأش�ار
التقري�ر إلىَ تراج�ع أس�عار الغذاء يف األس�واق العاملية خلال نوفمرب
امل�ايض بنح�و  18%مقارنة بنفس الفترة من العام امل�ايض ،وتتأثر
األس�واق الـيَـمَ ـنية التي تس�تورد القمح من  24دولة سلبا ً أ َ ْو ايجابا ً
بارتفاعات أسعار الغذاء العاملية أ َ ْو انخفاضها.

العالم يحذر ويصمت

اس�تمرار العُ ـ ْدوَان والحصار عىل الـيَـمَ ـن الذي دخل ش�هره
مع
ِ
الـ ،11ومع تزايد الحرب الداخلية ،تصاعد أعداد النازحني من بيوتهم
م�ن 1,4مليون نازح يف ش�هر يوليو املايض إلىَ نح�و  2,5مليون نازح
بمعدل زيادة بلغت  ،% 9وتوقع مكتبُ األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنس�انية يف صنعاء ارتف�ا َع أعداد النازحني داخل البلاد إلىَ  3ماليني
نس�مة ،يف ظل تأكيد تقاري�ر دولية دخو َل  25أَلف يمن�ي يوميا ً دائرة
الجوع منذ بداية العُ ـ ْدوَان.
وأكدت منظمة «أوكسفام» يف آخر تقرير لها أن 13مليون شخص
بالكاد يحصلون عىل القوت الرضوري وأن  7،6ماليني يف حاجة ماسة
إلىَ املس�اعدات الغذائية ،كما أشار برنامج األغذية العاملي التابع لألمم
املتح�دة إلىَ أن  10م�ن أص�ل  22محافظة يمنية تواج�ه انعدام األمن
الغذائي عىل مستوى الطوارئ ،وهي خطوة واحدة تسبق املجاعة.
ويف ظ�ل تصاع�د التحذي�رات الدولية من تفاقم األوضاع إنس�انية
يف الـيَـمَ ـ�ن ،وإق�رار األم�م املتح�دة أن الحص�ا َر البري والبح�ري
والج�وي املفروض من قب�ل تحالف العُ ـ ْدوَان يرق�ى إلىَ جريمة حرب
ضد اإلنس�انية ،محذر ًة يف الوقت نفس�ه من كارثة إنس�انية ُكربى قد
ال يس�تطيع العال�م تجاوزه�ا ،إال أنها لم تقم بأي دور من ش�أنه فك
الحصار عىل الشعب الـيَـمَ ـني.
وعىل مدى األشهر املاضية من العُ ـ ْدوَان اكتفت العديد من املنظمات
الدولي�ة بإصدار البيان�ات ،فيما ع�اودت البعض نش�اطها كربنامج
الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة وبالتنسيق مع «التحالف» ومنظمة
اليونيسيف وأطباء بال حدود والصليب األحمر الدويل.

جل�أت � ىَإل ال�شائعات ال�ستهداف البنك املركزي الـيَـمَ ـني
األيادي السوداء تفشل يف العبث باستقرار أسعار صرف العملة الوطنية
رغ� َم حيادية البن�ك املرك�زي الـيَـمَ ـني وعدم
إعالن�ه الوال َء ألي طرف من أط�راف الرصاع ،إال أن
األي�ادي الس�ودا َء املوالية للرياض التي اس�تهدفت
اس�تقرار أس�عار رصف العُ مل�ة الوطني�ة أم�ام
العُ ملات الصعبة عىل مدى العرشة أش�هر املاضية
عبرَ آلي�ات س�حب الودائ�ع واس�تبدالها بالعُ ملة
الصعب�ة ،أ َ ْو الحملات اإلعْ ـلاَ مي�ة املنظم�ة الت�ي
َ
اس�تهداف االس�تقرار النقدي للبلاد ،أ َ ْو
تج�اوزت
َ
مخ�اوف املس�تثمرين واملودعين يف البنوك
أث�ارت
ْ
واإلسَل�اَ مية إلىَ إثارة
الحكومية أ َ ْو البنوك التجارية
ِ
مخ�اوف موظف�ي الدولة م�ن انقط�اع مرتباتهم؛
بسبب الش�ائعات التي تستخدمها أدوات العُ ـ ْدوَان
م�ن فترة إلىَ أ ُ ْ
خـ� َرى وص�وال ً إلىَ اس�تهداف البنك
املركزي باعتباره بنك البنوك الـيَـمَ ـنية.
أ َ ْكثَـ�ر من محاولة وأ َ ْكثَـر من اس�تهداف تبنته
تل�ك أدوات الهدم والتدمري ،فش�لت حتى اليوم بعد
أ َ ْكثَـ�ر م�ن  300يوم م�ن العُ ـ� ْدوَان والحصار من
تحقيق أَية أهداف عىل أرض الواقع ،بل زاد املواط ُن
ً
وثقة بالبنوك
الـيَـمَ ـني تمس�كا ً بعُ ملته الوطني�ة
املحلي�ة ،وم�ا ع�زز تلك الثق�ة التي تجس�دت عىل
أرض الواق�ع طيلة األش�هر املاضية حف�اظ البنك
املركزي عىل القيمة الرشائية للريال الـيَـمَ ـني من
جان�ب ،وتوفر الس�يولة املالي�ة يف القطاع املرصيف
املحيل بالري�ال الـيَـمَ ـني والعمل�ة الصعبة وبقاء
االحتياطي النقدي يف مس�تويات آمنة ،واس�تمرار
البن�ك املرك�زي يف الوفاء بالتزامات�ه تجاه موظفي
الدول�ة واألجه�زة الحكومي�ة والبن�وك ورشكات
الرصاف�ة ،باإلضاف�ة إلىَ ع�دم لجوء البن�ك إلصدار

نقدي جديد أ َ ْو االستدانة الخارجية.
ك ُّل تل�ك النجاح�ات يف الجان�ب امل�ايل ضاعفت
عدائي�ة حلف�اء الري�اض تج�اه البن�ك املرك�زي
الـيَـمَ ـن�ي الذي اس�تمر يف القيام ب�دوره الوطني
واملصريف دون توقف ،ورغم تراجع اإليرادات املالية
للحكوم�ة من إي�رادات مبيعات النف�ط أ َ ْو إيرادات
الرضائ�ب والجم�ارك نتيجة الحص�ار ومنع تدفق
املواد الغذائية والكمالية ،إال أن تراجع تلك اإليرادات
ل�م تنعكس س�لبا ً على أداء البنك وقيام�ه بواجبه
الوطني يف رصف مرتبات موظفي الدولة يف الجنوب
والش�مال معا ً كاملعتاد ،وهو ما أثار ارتياحا ً شعبيا ً
واس�عاً؛ ك�ون موظف�ي الدولة يمثل�ون  % 22من
إجم�ايل الق�وى العاملة يف البالد ،واس�تمرار رصف
ُ
تماسك مئات اآلالف من
مرتبات املوظفني ساهم يف
األرس وعدم انزالقها نحو الفقر املدقع.
ومع ذلك حاولت تل�ك األدوات الهدامة واأليادي
الس�وداء التالعُ بَ بأسعار الرصف وسحب العمالت
الصعبة من السوق ،ورغم فش�لها املتكرر ،إال أنها
عاودت استهداف البنك املركزي واالستقرار النقدي
عرب بث الشائعات والحمالت اإلعْ ـلاَ مية الهادفة إلىَ
إث�ارة القلق النفيس بني موظف�ي الدولة من خالل
نرشها أخبارا ً مزعومة قالت فِ يها إن البنك املركزي
يواج�ه أزمة مالية ح�ادة ،ووص َل ح ّد تل�ك املزاعم
املفضوح�ة إلىَ رف�ض إدارة البن�ك رصف مرتب�ات
ش�هر يناير الجاري ملوظفي الدولة ،وتناس�ت تلك
الجه�ات أنها س�بق أن وقفت وراء نفس الش�ائعة
ويف نف�س التأري�خ يف يناي�ر م�ن الع�ام 2015م،
وزعم�ت أن البن�ك املرك�زي يواج�ه عج�زا ً مالي�ا ً

كبيرا ً وأنه لن يس�تطيع رصف مرتب�ات املوظفني
وموازن�ات ال�وزارات التش�غيلية ،إال أن البنك أثبت
عك�س تلك الش�ائعات فاس�تمر يف رصف املرتبات
وتعزيز البنوك املحلية بالعمالت الصعبة دون توقف
طيلة العام وموّل فاتورة املشتقات النفطية واملواد
الغذائية والكمالية املستوردة من الخارج بالعمالت
الصعبة.
وتزامُن�ا ً م�ع الحمل�ة اإلعْ ـلاَ مي�ة املن ّ
ظمة التي
تش�نها مواق�ع ح�زب اإلصلاح ومواق�ع موالي�ة
للعُ ـ� ْدوَان وتس�تهدف البن�ك املرك�زي الـيَـمَ ـني
تح�دث ك ٌّل م�ن رئيس الحكوم�ة املس�تقيلة خالد
بح�اح ب�أن البن�ك املرك�زي كان مكتظ�ا ً باألموال
مطلع الع�ام 2015م ،إال أن بحاح لم يبني أس�بابَ
فشله وحكومته يف إقرار موازنة عامة للدولة العام
َ
رئيس الحكومة املس�تقيلة
املايض ،باإلضافة إلىَ أن
تناىس بأن البنك املركزي مس�تق ٌّل اس�تقالال ً كامالً
ويعم�ل ب�كل اس�تقاللية ودون أَي تدخل م�ن أَية
جه�ات سياس�ية أ َ ْو حزبية أ َ ْو أَية تي�ارات أ ُ ْ
خـ َرى،
وأن البن�ك لم يعلن من�ذ مطلع العام املايض عن أَية
صعوبات أ َ ْو يش�كو أَية تدخلات من أَي طرف كان
ويم�ارس دوره يف قيادة العملية املرصفية بش�كل
طبيعي.
وتأت�ي مح�اوالت اس�تهداف البن�ك املرك�زي
الـيَـمَ ـن�ي لعدة أس�باب :منه�ا نج�اح البنك منذ
الوهل�ة األوىل للعُ ـ� ْدوَان والحص�ار بإغلاق كاف�ة
أب�واب املضا َرب�ة بالدوالر يف س�وق الرصافة املحيل
من خالل توجيه البنوك واملصارف املحلية بالتعامل
بالريال الـيَـمَ ـني ،ووقف عملية بيع الدوالر ..وتلك

الضواب�ط واإلجراءات الت�ي اتخذه�ا البنك أغلقت
باب املضاربة بالعملة وأجربت أدوات العُ ـ ْدوَان عىل
إع�ادة مئات امللي�ارات من الرياالت التي س�حبوها
قبي�ل العُ ـ� ْدوَان والحص�ار بأس�ابيع بتوجيه�ات
مس�بقة من قب�ل بعض األح�زاب والتي�ارات التي
فقدت مصالحها إلىَ البنوك.
كم�ا فش�لت تل�ك األدوات الداخلي�ة املوالي�ة
للعُ ـ� ْدوَان يف تحقي�ق خط�ط الع�دو العدائية التي
اس�تهدفت استقرار أس�عار رصْف العُ ملة الوطنية
أم�ا َم العُ ملات األجنبي�ة يف الس�وق املحلي بع�د
إصدار اللجنة الثورية العليا قرا َر تعويم املش�تقات
النفطي�ة ،وه�و القرار الذي اس�تغل م�ن قبَل تلك
األدوات الت�ي بذل�ت ُك ّل الجه�ود للطع�ن بخارصة
الوط�ن ،فس�ارعت إلىَ فت�ح س�وق س�وداء لرشاء
العملات الصعبة إال أنه�ا اصطدمت بوجود عرض
نقدي كبري من العملة الس�عودية يف الس�وق ،فظل
س�عر الريال الس�عودي قريبا ً من السعر الرسمي،
باإلضافة إلىَ فشلها بالتالعب بأسعار رصف الدوالر
ول�م تس�تطع إح�داث أَي اهت�زاز يف س�عر صرَ ف
العملة الوطنية أمام الدوالر يف السوق.
وما أث�ار حقد تلك األي�ادي الس�وداء عىل البنك
املرك�زي الـيَـمَ ـن�ي إعالن�ه تحدي� َد س�عر الدوالر
بنفس السعر السابق دون أَي تغيري ،وهو ما كبدها
َ
كافة خططها ،باإلضافة إلىَ
خسائ َر فادحة وَأفشل
ً
حزم�ة من اإلج�راءات املصريية والتي
إعالن البنك
َ
مكان�ة العُ مل�ة الوطني�ة كعملة س�يادية
ع� َّززت
يف الس�وق املحلي ومنع�ت التعامل بال�دوالر يف أَية
تعامالت داخلية باستثناء التعامل الخارجي.

( ددعلالاا
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رئي�س اللجنة الثورية العليا يد�شن احلملة ال�شعبية الوطنية �ضد العدوان الأمريكي على بالدنا

اليمنيون بهشتاق واحد :أمريكا تقتلنا

 خاص:ّ
ُ
رئي�س اللجنة الثوري�ة العليا محمد
دش�ن
علي الحوث�ي ،ي�و َم الثالث�اء امل�ايض ،بميدان
التحري�ر بصنع�اء الحملة الش�عبية ملناهضة
العدوان األمريكي عىل بالدنا.
ُ
رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العلي�ا يف
وق�ال
َ
انطلاق الحمل�ة” :نر ُ
اللوح�ة األوىل
ف�ع اليوم
يف فعالي�ة حملة ش�عبية يمنية ض�د العدوان
األمريك�ي على بالدن�ا ،م�ن منطلق الش�عور
واستش�عار الخطر األمريكي عىل
باملس�ئولية
ِ

الش�عب اليمني ووقوف أمريكا بشكل مبارش
وغير مب�ارش يف عمليات قتل الش�عب اليمني
ومس�اندة أدواته�ا يف اإلقلي�م والعال�م لقت�ل
الش�عب اليمن�ي وتدمري مقدراته واس�تقراره
ووحدته ونسيجه االجتماعي ومستقبله».
َ
الحمل�ة س�تعمل على توضي�ح
وأك�د أن
السخط الشعبي الحقيقي من الدور األمريكي
املب�ارش يف الع�دوان على اليم�ن واس�تهداف
املدنيين والصيادي�ن واملس�عفني واألس�واق
واملس�اجد واألحي�اء الس�كنية واإلعلام
واإلعالميين والقطاعات الخدمي�ة والصحية
واملستش�فيات وم�وارد املياه وحت�ى مناطق

الرع�ي وم�زارع املواطنين ومص�ادر عي�ش
الطبقات األكثر فقراً.
وأض�اف رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العلي�ا
”أمريكا تعتمد يف نهجها وسياستها دوما ً عىل
قتل املدنيني لرتجيح كفتها يف العمل العسكري
وتركيع الشعوب والدول».
وأطلق ناش�طون يمنيون وع�ربٌ وأجانبُ
على مواق�ع التواصل االجتماعي «فيس�بوك»
ً
حمل�ة تفض�ح الوالي�ات املتح�دة
وَ“تويتر”
األمريكية وتو ُّرطها بجرائم الحرب عىل بالدنا.
ودشنت الحملة بهاشتاق:
#امريكا_تقتل_الشعب_اليمني

أبناء محافظة حجة :أمريكا رأس الحربة يف العدوان على بالدنا
 حجةن ّ
ظ�م أبن�ا ُء مدينة حجَّ ة ي�وم الثالثاء
وقفة احتجاجية ،مس�تنكرين اس�تمرا َر
جرائ�م الع�دوان على بالدن�ا ،ومحمّ لني
َ
مسؤولية قتل الشعب اليمني.
أمريكا
ٍ
الفتات كثير ًة ُكتب
ورف�ع املحتجون
عليه�ا عب�ارة (أمري�كا تقت�ل الش�عب
اليمن�ي) ،وذل�ك يف إطار الهبة الش�عبية

لفض�ح جرائ�م الع�دوان وكش�ف الدور
األمريك�ي فيه�ا لل�رأي الع�ام املحلي
واإلقليمي والدويل.
وأ ّك�د املحتج�ون أن أمري�كا ه�ي
ُ
رأس الحرب�ة يف الع�دوان على بالدن�ا،
َ
الس�عودية م�ا ه�ي إال أدا ٌة تحركها
وأن
ّ
موضحين أن ترصيح�ات
واش�نطن،
املس�ؤولني األمريكيين أوضح�ت ال�دو َر
َ
الرئيس لهم يف الحرب عىل اليمن.

مشايخ وأعيان ووجهاء مديرية
القفر بإب يؤكدون على رص
الصفوف لدحر الغزاة واملرتزقة
 إباس�تهجن أبنا ُء ومشايخ ُوأعيا ُن ووجهاء مديرية القفر
بمحافظ�ة إب اس�تمرا َر الع�دوان األمريك�ي الس�عودي يف
ارت�كاب جرائمه بحق املدنيني وتدمير ُك ّل مقومات الحياة
يف بالدنا.
وأك�دوا يف وقف�ة احتجاجي�ة لهم ي�وم الثالثاء رضورة
ّ
َ
ورص الصف�وف وتوحي�د الجه�ود من
مواصل�ة الصم�ود
أج�ل دحْ ِر ُ
َ
املس�اس بأمن
الغ�زاة واملرتزقة و ُك ّل مَ ن يحاول
واستقرار وسيادة الوطن.
وحَ يَّ�ا املش�اركون ال�دو َر البط�ويل َّ للجي�ش واللج�ان
الش�عبية ودوره�م الب�ارز يف التصدي لكل ه�ذه املؤامرات
وإحباطها وإفشال كل املحاوالت الرامية إىل احتالل البلد.

وأك�د املش�اركون يف الوقف�ة
االحتجاجي�ة دعمَ هم وإس�نادهم ألبطال
الجي�ش واللج�ان الش�عبية املرابطني يف
مختل�ف الجبه�ات حتى يتحق�ق النرص
األكيد والكبري لكافة أبناء الشعب اليمني
بإذن الل�ه ،مؤكدين عىل الصمود والثبات
يف وجه العدوان مهما طال به الزمان.
وش�هدت مدينة حجة حراكا ً ش�عبيا ً
مناهض�ا ً للع�دوان عىل اليم�ن منذ بداية
الع�دوان ،تمث�ل يف إقام�ة الوقف�ات
االحتجاجي�ة وتقدي�م القواف�ل الغذائية
ورفد الجبهات بالرجال املقاتلني ملواجهة
العدوان يف ُك ّل جبهات القتال.
إىل ذل�ك ّ
نفذ إعالمي�و محافظة حجَّ ة
ي�وم أم�س األربع�اء ،وقف�ة احتجاجية
أَمَ ام املجمع الحكومي ،تنديدا ً باستهداف
اإلعالميين من قب�ل الع�دوان األمريكي
السعودي عىل بالدنا.
واس�تنكر املش�اركون يف الوقف�ة ُك َّل
جرائ�م الع�دوان البش�عة يف اس�تهدافه
للمدنيين واالعالميني والت�ي كان آخرها
استش�هاد مصوّر قناة املسيرة هاش�م
محمد الحمران.
وأش�ار املش�اركون إىل أن اإلعلام
الص�ادق وك�وادره الرشيف�ة واح� ٌد من
أه�م أ َ ْه�دَاف الع�دوان يف اس�تهداف
الحقيقة وإسكات صوت الحق ..معلنني
اس�تمرا َرهم يف مواجه�ة آل�ة الع�دوان
بص�دق الكلمة وثبات وصم�ود اليمنيني
بكل فئاتهم ويف ُك ّل الجبهات.

#USAKILLSYEMENIPEOPLE
ويشارك يف الحملة ناشطون عرب وأجانب
من مختلف الجنس�يات؛ تضامنا ً مع الش�عب
اليمن�ي ال�ذي يتع�رض لح�رب إبادة ش�املة
تش�ارك فيه�ا أكثر م�ن  20دولة عىل رأس�ها
الواليات املتحدة األمريكية.
ُ
تهدف الحملة إلىَ فضح الدور األمريكي
كما
الس�عودي وما تقوم به يف املنطقة من اشعال
للحروب والرصاعات تحت مسميات وشعارات
مختلفة اضاف�ة إلىَ نرش صور جرائم التحالف
األمريكي الس�عودي الذي تُرتك�ب بحق اليمن
واليمنيني منذ أكثر من  300يوم.

ُ
الحملة بعد ترصيح�ات وزير
وتأت�ي ه�ذه
الخارجي�ة األمريك�ي «ج�ون كيري» خلال
مؤتمر صحفي عُ قد السبت  23يناير الحايل يف
الري�اض مع وزير خارجية النظام الس�عودي
ع�ادل الجبير والذي َ
أق� َّر فيه بدع�م التحالف
الذي تقوده السعودية عىل اليمن.
وكان وزي ُر خارجية النظام الس�عودي أدىل
بترصيحات يف وقت سابق عقب لقائه نظرييه
األمريك�ي والربيطان�ي يف لندن أق�ر فيها بأن
لدى نظام�ه ضباطا ً أمريكيين وبريطانيني يف
مركز القيادة والتحكم للعدوان عىل اليمن.

الوقفات االحتجاجية تتواصل أَ َمام مبنى األُ َمــم املتحدة
بصنعاء للتنديد بالصمت املطبق إزاء جرائم العدوان
 صنعاءنُ ّ
ظمت بساحة الال إنسانية أَمَ ا َم مقر
األُمَ ــم املتحدة بالعاصمة صنعاء االثنني
املايض ،الوقفة االحتجاجية الشعبية الـ
 16للتنديد باس�تمرار العدوان السعودي
األمريك�ي والحصار الجائر ضد الش�عب
اليمني.
وأ َّك�د املش�اركون يف الوقف�ة أن
اس�تمرا َر الصم�ت ال�دويل ع�ن جرائ�م
اإلب�ادة الجماعية الت�ي يرتكبها تحالف
الع�دوان ُك ّل يوم بحق املدنيين يف اليمن
واستخدامه للقنابل العنقودية واألسلحة
املحرمة دولياً ،سابقة خطرية وانتكاسة
كبرية للقانون ال�دويل الذي منح العدوان
ً
رص�ة الرت�كاب مزي�د م�ن املج�ازر
ُف
والجرائم.
وأش�اروا إىل أن ه�ذا الصم�ت ال�دويل
والتواطؤ يعتبر رشعنة لجرائ�م اإلبادة
ومنح القتلة غطا ًء ملمارس�ة وحشيتهم
ض�د اإلنس�انية يف اليم�ن ..مؤكدي�ن أن
األُمَ ــم املتح�دة أصبحت رشيكا ً حقيقيا ً
يف جرائ�م اإلبادة الجماعية بحق اليمنيني
بدعمها النظام السعودي.
ودعا املحتجون الد َو َل دائمة العضوية
يف مجل�س األم�ن ومنظم�ات حق�وق
اإلنس�ان إىل املس�ارعة يف اتخ�اذ موق�ف
عاجل وعادل والخ�روج عن صمتها عما

يدور يف اليمن والقيام بواجبها اإلنس�اني
واألخالق�ي يف إيق�اف الع�دوان ورف�ع
الحص�ار عىل الش�عب اليمن�ي املتواصل
منذ أكثر م�ن  300يوم ومحاكمة النظام
السعودي كمجرم حرب.
وأك�دوا أن الع�دوان خ ّل�ف وضع�ا ً
إنس�انيا ً س�يئا ً وكارث�ة مأس�اوية جراء

القص�ف والحص�ار واس�تهداف البني�ة
التحتية واألس�واق والتجمُّ عات السكنية
ورضب املستشفيات واملدارس واملساجد
واملنش�آت املدني�ة ومخ�ازن الغ�ذاء
وش�احنات نقل املواد الغذائية ومحطات
الوق�ود والكهرباء وكل م�ا يتعلق بحياة
املواطن اليمني.

قبائل سنحان وبني حشيش يواصلون تقديم القوافل الغذائية دعماً ألبطال الجيش واللجان الشعبية
 صنعاءق�دّم أبن�ا ُء وأعي�ا ُن ومش�ايخ مديري�ة س�نحان
َ
قافلة دعم
بمحافظ�ة صنع�اء ،يوم االثنين امل�ايض،
غذائي�ة جديد ًة ألبط�ال للجيش واللج�ان املرابطني يف
جبهات البطولة والقتال.
وأف�اد مصدر محيل أن ه�ذه القافلة هي العارش ُة،
وقد قدمها أبناء سنحان تحت اسم قافلة التحدي.
م�ن جهته أوضح وكيل محافظة صنعاء املس�اعد
للقط�اع الرشق�ي الجنوب�ي عبدالق�ادر الش�اوش أن
َ
القافلة تضم مركبات مختلفة األحجام محمَّ لة باملواد
ُ
والف� ُرش والبطاني�ات واملالب�س وامل�وايش
الغذائي�ة
واألموال وغريها من مواد اإلغاثة..
مش�يدا ً بتفاع�ل أبناء س�نحان وبجه�ود مختلف
رشائح املجتمع وحرصهم عىل دعم الجيش واللجان يف
جبهات القتال ،وتقديم ما يملكون من أجل الدفاع عن
الوطن وس�يادة أراضيه ودحر الغ�زاة ومرتزقة العدو

السعودي.
كما أش�اد بدور الجانب النسوي يف مديرية سنحان
م�ن خلال تقديمه�ن العدي�د م�ن القوافل الش�عبية
وَالحُ يل؛ دعما ً ألبطال الجيش واللجان الشعبية والذين
يسطرون مالحم الوفاء والعزة ضد التحالف األمريكي
الس�عودي يف نج�ران وجي�زان وعسير ويف الجبه�ات
الداخلية باملحافظات.
م�ن جانبهم ،اعترب أبناء س�نحان أن ه�ذه القافلة
ه�ي أقل ما يمك�ن تقديم�ه ألبطال الجي�ش واللجان
الش�عبية؛ كونهم يقدمون أرواحه�م ودماءهم الزكية
من أج�ل أن ينترص الوطن ويُكرس أن�ف العدو الغازي
ومرتزقته.
كم�ا ق ّد َم أبنا ُء عُ زلة الرس األوس�ط ببني حش�يش
محافظ�ة صنع�اء ،صباح أم�س األربع�اء ،قافلة من
امل�واد الغذائي�ة والتمويني�ة؛ دعم�ا ً وإس�نادا ً للجيش
واللج�ان الش�عبية يف جبه�ات القت�ال ،مؤكدين أنهم
السن َ َد والعَ و َ
سيظلون َّ
ْن باملال والرجال ألبطال الجيش
واللجان الشعبية.

# 8أمريكا_تقتل_الشعب_اليمني

 سيمخلالا سيمخلامخلا  28سيمخلالااني  28سيمخلامخلالا

( ددعلالاا

وزارة حقوق الإنْ�سَ ان يف تقريرها الثاين حول جرائم العدوان:

وإصـا َبة أكثر من  21ألف مدني يف قصف طريان العدوان األمريكي السعودي على اليمن
استشهاد َ
عدد النازحني جراء العدوان وصل إىل  2مليون ونصف املليون نازح
 خاصطالبت وزار ُة حق�وق اإلن ْ َس�ان األُمَ ــ َم املتحدة
َ
ومجلس األمن الدويل ،بتشكيل لجنة دولية مستقلة
ومحايدة للتحقيق يف الجرائم التي يرتكبها العدوان
األمريكي السعودي يف بالدنا منذ  26مارس .2015
كم�ا طالبت ال�وزارة يف مؤتم�ر صحفي عقدته
يوم أمس األربعاء بصنع�اء ،األُمَ ــم املتحدة القيام
بدورها اإلن ْ َس�اني يف تقديم املس�اعدات اإلن ْ َس�انية
واإلغاثية للشعب اليمني جراء الجرائم واالنتهاكات
الجسيمة التي يرتكبها تحالف العدوان.
وأطلقت ال�وزارة يف املؤتمر الصحف�ي ،التقري َر
الثاني حول الجرائم واالنتهاكات الجسيمة للقانون
الدويل اإلن ْ َس�اني والقانون الدويل لحقوق اإلن ْ َساني،
حيث نشرت يف التقري�ر إحصائية أولي�ة لألرضار
الناجمة من تحالف العدوان.
وأكدت الوزارة يف تقريرها أن العدوان اس�تهدف
عدد  937تجمعا ً س�كنياً ،وتس�بب يف مقتل 6,677
مدني�ا ً بينهم  938طفالً و 843ام�رأة ،إضافة إ َلـى
َ
إصـابَة  15176مدنيا ً بينه�م  1729طفالً و1409
امرأة.
وأش�ار التقري�ر إ َلـ�ى أن الع�دوان دمّ �ر 338

منش�أة صحية وَ 4818منش�أة وثروة زراعية28 ،
منش�أة رياضية و 62طرق وجسور و 36جامعات
حكومي�ة وخاصة و 52معاهد مهنية وفنية و988
مدرسة.
كما دمّ ر العدوان بحس�ب تقري�ر وزارة حقوق
اإلن ْ َسان  40موقعا ً أثريا ً و 99مسجدا ً و 140منشأة
نفطي�ة وغازي�ة و 150مصنعا ً حكومي�ا ً
ّ
وخاصة،
إضاف�ة إ َلـ�ى  1,372تجمعات س�كنية و 6موانئ
بحرية وبرية و 13مطاراً.
ولف�ت التقرير إ َلـى أن ع�د َد النازحني جراء هذا
العدوان بلغ  2مليون ونصف املليون نازح.
وأشار التقرير إ َلـى أن  4.5مليون طفل أصبحوا
َ
اإلصـابَ�ة بأم�راض الطفول�ة
معرضين لخط�ر
َ
واإلصـابَة بس�وء التغذية وارتفاع معدالت
املختلفة
َ
َ
وإصـابَة
اإلصـابَ�ة باملالري�ا إ َلـ�ى  20أَلف حال�ة
َ
وإصـابَ�ة أَلف
س�بعة آالف و 470بحم�ى الضن�ك
وَ 297بمرض الحصبة.
وأظه�ر التقري�ر توق�ف املنش�آت الصناعي�ة
واإلنتاجي�ة واملتمث�ل بفق�دان  126أَل�ف صي�اد
أعماله�م وتوق�ف  146جمعي�ة ع�ن العم�ل وكذا
احصائية رسمية حول ارتفاع نسبة األطفال خارج
امل�دارس إ َلـ�ى  47%أَي  2.9ملي�ون طفل وإغالق

ثالثة آالف وَ 584مدرس�ة وحرمان م�ا يقارب من
َ
مواصلة واس�تكمال العام
 1.9ملي�ون طالب م�ن
الدرايس.
وبينّ التقري ُر تدهور أَو َ
ْضـــاع حقوق اإلن ْ َس�ان
نتيج�ة العدوان وتضم�ن امل�ؤرشات الكمية لحجم
األرضار والخس�ائر الت�ي تعرضت له�ا اليمن ومن
ضمن تلك االنته�اكات التي وثقه�ا التقرير انتهاك
الح�ق يف الحي�اة والحري�ة واألمان من خلال قتل
واس�تهداف املدنيني واس�تهداف املراكز واملنشئات
األمنية؛ بهدف نرش الفوىض وزعزعه األمن وإعاقة
العدالة.
واس�تعرض التقري�ر اآلث�ار الس�لبية واملدمرة
للعدوان عىل اليمن وشعبه من خالل استهدافه لكل
مقومات الحياة يف اليمن.
وخلا َل حف�ل إطْـَل�اَ ق التقرير أوض�ح القائم
بأعمال وزير حقوق اإلن ْ َس�ان عيل صالح تيسري أن
تلك األرقام التي تضمنها التقرير هي أولية ..مؤكدا ً
أن الهدف من إطْـلاَ ق التقرير كشف حقائق وأبعاد
املؤام�رة التي يتعرض لها اليمن وتوضيح بش�اعة
االنته�اكات وحج�م الدم�ار ال�ذي خ ّلف�ه العدوان
الس�عودي األمريك�ي املتواصل يف اس�تهداف اليمن
وشعبه.

إصـابة  3مواطنني بانفجار قنابل عنقودية �سل�سلة غارات متوا�صلة على العا�صمة �صنعاء
يف مديرية رازح بمحافظة صعدة
 صعدةواصل طريا ُن العدوان األمريكي الس�عودية ش�ن غاراته العنيفة عىل عدد
من مديريات محافظة صعدة ،مس�تهدفا ً األحيا َء الس�كنية واملنشآت العامة
والخاصة.
وأصيب�ت امرأة يف قصف صاروخي عىل مديري�ة رازح يوم أمس األربعاء،
كما خ ّلف العدوان أرضارا ً كبرية يف املمتلكات العامة ومزارع املواطنني.
ويف س�ياق متصل أصيب  3مواطنين من أَبْنَـاء مديري�ة رازح بمحافظة
صعدة بجروح متفاوتة جراء انفجار عدد من القنابل العنقودية من مخلفات
العدوان األمريكي السعودي الغاشم.
وتعرضت مديرية رازح لقصف عنيف أ َ ْكثَــر من مرة بالقنابل العنقودية،
وما تزال هذه القنابل تشكل خطرا ً كبريا ً عىل حياة املواطنني.

إستشهاد  11مواطناً من أسرة واحدة بينهم
نساء وأطفال يف قصف أمريكي سعودي
على منزل الشيخ صالح ردمان بالجوف
 الجوفكثّف طريا ُن العدوان األمريكي السعودي خالل اليومني املاضني غاراته عىل
منازل املواطنني يف محافظة الجوف.
وقص�ف طيران الع�دو ،يوم أم�س األربع�اء ،من�زل املواط�ن محمد زيد
الرشيف ،مَ ــا أَدَّى إ َلـى تدمريه كليا ً وترضر عدد من املنازل املجاورة.
َ
وش َّ
�ن طريا ُن العدوان ثالث غارات عىل منطق�ة العوران ،وغارة عىل وادي
أيرب بمنطقة الغيل.
ويف إطار اس�تهداف منازل املواطنني والشخصيات االعتبارية يف محافظة
الجوف ،استش�هد  11مواطنا ً بينهم نس�ا ٌء وأطفا ٌل من أرسة واحدة يف غارة
لطريان العدوان األمريكي الس�عودي الغاش�م عىل منزل الشيخ صالح ردمان
يف وقت متأخر من مساء االثنني املايض بمنطقة املطمة بمحافظة الجوف.
ٌ
محلية إن ثالث نساء وطفلني هم من ضمن الشهداء.
وقالت مصاد ُر
ولقيت الجريمة البش�عة إدانة واس�تنكار شعبي واسع بمحافظة الجوف
الس�تهداف الع�دوان أرسة ش�خصية وطني�ة عُ رف�ت بالتس�امح والتع�اون
واإلصالح بني الناس.
وهذه أسماء بعض الشهداء الذين استشهدوا يف الغارة.
الشهيدة نعمة صالح درمان
الشهيدة حلسة العجان زوجة الشيخ
الشهيدة نورة محسن الحاج منيف زوجة ظافر صالح درمان
الشهيد الطفل فيصل عبدالله حسن هادي
الشهيد خالد حميد درمان
الشهيد صالح هادي درمان
الشهيد حمود مبخوت درمان
الشهيد أحمد ابجم
الشهيد عبدالواحد درهم حميد درمان.
ويف محافظة مأرب واصل طريان العدوان األمريكي الس�عودي غاراته عىل
مناطق متفرقة باملحافظة ،حيث ش�ن طريان العدو تسع غارات عىل مناطق
متفرق�ة بمديري�ة مجزر بمأرب ،مس�تهدفا ً بسلس�لة من الغ�ارات مناطق
العطف والصفراء واليمانية ،كما شن طريان العدو غارتني عىل مف َرق الجوف.

إصـابة  7مواطنني يف قصف لطريان العدوان األمريكي السعودي
على منطقة بالد الروس بسنحان
 -خاص

َ
واص� َل طيرا ُن الع�دوان األمريك�ي
السعودي َش َّن غاراته املكثفة عىل العاصمة
صنع�اء وع�دد م�ن مديري�ات محافظ�ة
صنعاء.
وشن طريان العدو يوم أمس األربعاء 27
يناي�ر ،سلس�لة غارات عىل مبنى الهندس�ة
العس�كرية وغ�ارات أخ�رى بالق�رب م�ن
منطقة النهدين ،كما ش�ن طيران العدوان
غارتني على مبنى إدارة البح�ث الجنائي يف
منطقة ذهبان ش�مال العاصمة ،و 7غارات
عىل معسكر الصباحة.
وأصيب س�بعة أش�خاص ج�راء غارات
لطيران الع�دوان األمريكي الس�عودي عىل

مديري�ة بالد ال�روس بمحافظة صنعاء يوم
الثالثاء املايض.
وش�ن طريان الع�دوان أربع غ�ارات عىل
مبن�ى إدارة األمن ،مم�ا أدى إ َلـ�ى َ
إصـابَة
س�بعة أش�خاص خمس�ة منه�م يحملون
الجنسية األثيوبية وَشن غارتني عىل املجمع
الحكومي باملديرية.
كما اس�تهدف طريان العدوان السعودي
مبن�ى األش�غال يف مديري�ة بن�ي مط�ر
باملحافظة.
وأوضح مص�د ٌر محلي ٌّ باملديرية لوكالة
األنب�اء اليمنية س�بأ أن الطيران األمريكي
الس�عودي الغاش�م ش�ن أربع غ�ارات عىل
مبن�ى مكت�ب األش�غال يف منطق�ة بوعان
يف بن�ي مطر ،مَ ــ�ا أَدَّى إ َلـ�ى تدمري املبنى
بالكامل.

ُ
املجل�س املحلي بمحافظة صنعاء
ون َّد َد
باس�تمرار الع�دوان االمريك�ي الس�عودي
الرببري واستهداف البنية التحتية ومقدرات
الوط�ن واخرها املجم�ع الحكوم�ي وإدَا َرة
األمن بمديرية بالد الروس ومكتب االش�غال
يف بني مطر.
وأك�د محيل صنع�اء يف بيان ل�ه أن هذه
الجريم�ة ش�اه ٌد آخر على بش�اعة وحقد
وهمجية مملك�ة النفط وَالذي بلغ ذروته يف
استهداف املنشآت الحكومية والخاصة منذ
أ َ ْكثَــر من  300يوم..
وأش�ار البي�ان إىل أن تخبُّ�ط النظ�ام
الس�عودي وحالة اليأس يف عدوانهم العبثي
على اليمن ،وعدم تحقي�ق أَيِّ انتصار يذكر
منذ ب�دء عدوانه�م ،يؤكد قرب انكس�ارهم
امام صمود وبسالة الشعب اليمني.

كما استنكرت املحافظة استمرار صمت
وخن�وع املجتم�ع ال�دويل الذي ب�ات حليفا ً
رئيس�ا ً مع نظ�ام آل س�عود يف ُك ّل جرائمه
بحق اليمن واليمنيني.
وع�ا َو َد طيرا ُن الع�دوان األمريك�ي
َّ
ش�ن غاراته عىل
الس�عودي الثالثاء املايض
مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.
واس�تهدف طيران العدو بثلاث غارات
منطق�ة الصباح�ة ،مَ ــ�ا أَدَّى إ َلـى أرضار
بالغ�ة يف األحي�اء الس�كنية وممتل�كات
املواطنني.
ويف مديري�ة نه�م َش َّ
�ن طيرا ُن العدوان
األمريك�ي الس�عودي ي�وم الثالث�اء املايض
خم�س غارات عىل منطقة بران ،كما قصف
بثالث غارات أخرى عىل منطقة الفرضة.

�إ�صـابة  3مواطنني يف ق�صف على ريدة بعمران

طريان العدوان األمريكي السعودي يدمر املجمع الحكومي بمحافظة
ذمار ويلحق أضراراً كبرية بمنازل املواطنني
 -خاص

أغار طريا ُن العدوان األمريكي السعودي،
فجْ � َر أمس األربعاء ،على املجمَّ ع الحكومي
بمحافظ�ة ذم�ار وذل�ك بصاروخين ،مَ ــا
أَدَّى إ َلـ�ى تدمريه بالكام�ل وترضُّ ر عدد من
املكاتب الحكومية يف إطار املجمع.
وأش�ارت املص�ادر إ َلـ�ى تضرر ع�دد
من من�ازل املواطنين يف الح�ارات املجاورة
َ
وإصـابَة عدد من الس�كان بحاالت
للمجمع
اختن�اق جراء الغ�ازات واألتربة املنبعثة من
الصواريخ وحُ طام املبنى.
وأكدت املصاد ُر عدم سقوط أَية ضحايا..
الفت�ة إ َلـ�ى أن�ه ت�م إخلا ُء جمي�ع املباني
وإغالق مجمع املحافظة قبل عدة أشهر.
وشن طريان العدوان األمريكي السعودي
الغاش�م فجر الثالث�اء امل�ايض غارتني عىل
مدينة ذمار ،مَ ــا أَدَّى إ َلـى َ
إصـابَة مواطن
بجروح.

واستهدف طريا ُن العدوان مصنعا ً للمواد
الغذائية الخفيف�ة جوار جامعة ذمار للمرة
الثاني�ة ،مَ ــ�ا أَدَّى إ َلـ�ى تضرر قاط�رات
ً
مركونة عىل مس�افة قريبة من
نقل كان�ت
املصنع.

وشن طريان العدوان األمريكي السعودي
يوم الثالث�اء املايض عدة غارات عىل مديرية
جب�ل الشرق بمحافظ�ة ذمار ،مس�تهدفا ً
منطقة محني يف عزلة بني أسعد بغارتني.
ويف محافظ�ة عم�ران أصي�ب ثالث�ة

مواطنني يف سلس�لة غ�ارات ش�نها طريان
الع�دوان األمريكي الس�عودي ي�وم الثالثاء
املايض عىل مديرية ريدة محافظة عمران.
واس�تهدف طريان الع�دوان منطقة دكم
ري�دة وبي�ت القح�وم يف رأس نقي�ل غول�ة
عجيب ،حيث ألح�ق أرضارا ً بالغة يف األرواح
واملمتلكات العامة والخاصة يف املحافظة.
وشن طريان العدوان األمريكي السعودي
ً
َ
مناطق
سلس�لة من الغ�ارات عىل
يوم أمس
بمديريت�ي السبرة وبع�دان بمحافظة إب،
حي�ث ش�ن طيران الع�دوان غارتين عىل
منطقة العذارب بمديرية بع�دان ،مَ ــا أَدَّى
إ َلـى استش�هاد أحد الطالب وهو يف طريقه
إ َلـى املدرسة ،كما تسببت الغارتان يف إتالف
املحاصيل الزراعية باملنطقة.
كم�ا َش َّ
�ن طريان الع�دوان أرب َ
�ع غارات
عنيف�ة عىل منطق�ة املحوى بالد الش�عيبي
بمديري�ة السبرة ،وغارتين على منطق�ة
صونان بني مديريتي بعدان والسربة.

( ددعلالاا
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عدوان أَمريكي بنكهة داعشية :طريان العدو يغتال
القاضي يحيى ربيد و 7من أفراد أسرته بأمانة العاصمة
 أحمد داوود –زكريا الشرعبي
ُف ِج َ
�ع الـيَـمَ ـني�ون والس�ل ُك القضائي ،يوم
االثنني املايض ،بنبأ استشهاد القايض يحيى ربيد
رئيس الش�عبة الجزائية املتخصصة باس�تئناف
أمانة العاصمة وسبعة من أفراد أرسته يف قصف
عنيف لطريان العُ ـ ْدوَان األَمريكي السعودي عىل
منزل�ه يف ح�ي النهض�ة بصنع�اء فج� َر االثنني
املايض.
َ
وش َّن طريا ُن العدو غاراتِه عىل منزل القايض
ربيد وهو نائ ٌم مع أفراد أرسته الثمانية ،مَ ـا أَدَّى
ٌ
وطفلة يف
إىل استشهادهم جميعاً ،وبينهم طف ٌل
س�ن الرضاعة ،وزوج�ة الق�ايض وزوجتا ابنيه
إحداهن حامل وأوالده الثالثة.
َ
القصف م َّزق أجسادَهم
وقال شهود عيان إن
النائم�ة وحوَّله�ا إىل أشلاء ووص�ل بعضها إىل
مس�افات بعيدة من املنزل ،ولم يب�ق منهم أحد
على قيد الحياة س�وى صادق يحي�ى ربيد نجل
الش�هيد الذي ما زال يرقد يف العناي�ة املر َّكزة ما
بني الحياة واملوت.
َ
وش�يَّ َع ُ
آالف املواطنين ي�وم الثالث�اء املايض
جثم�ان الش�هيد الق�ايض يحيى محم�د صالح
ربي�د وعدد من أف�راد أرسته يف موكِ�ب جنائزي
ُ
رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العلي�ا
مهي�ب تقدم�ه
محم�د علي الحوثي وَع�د ٌد من كوادر الس�لطة
القضائي�ة والس�لطة املحلية بأمان�ة العاصمة
وجُ مُ�وع غفرية ملواطنني قدم�وا من محافظات
الجمهورية.
َ
«اس�تهداف العُ ـ ْدوَان
واعتبر املش�يِّعون أن
األَمريك�ي الس�عودي للق�ايض يحي�ى ربي�د
وأرست�ه س�ابقة ل�م يعهده�ا العا َل� ُم وانتهاكا ً
صارخ�ا ً ل�كل املواثي�ق واألع�راف والقوانين
ُ
َ
زيف الشعارات
وتكشف
الدولية واإلن ْ َس�ــانية،
األَمريكية والس�عودية الزائف�ة برعاية الحقوق
والقض�اء الع�ادل» ،مس�تنكرين يف الوقت ذاته
االس�تمرا َر اآلث� َم ملج�ازر العُ ـ� ْدوَان األَمريك�ي
َ
وصمت العالم املزاي�د بحماية الحياة
الس�عودي
املدنية وتجريم االعتداء عىل حقوق اإلن ْ َســان.
وعبرّ املش�اركون يف التش�ييع عن استيائهم
َّ
مؤسس�ات وكوادر السلطة
الشديد الس�تهداف
القضائية يف الـيَـمَ ـن والذي يعد انتهاكا ً س�افرا ً
لكاف�ة املواثيق واملعاهدات الدولية؛ باعتبار هذه
املؤسس�ات هيئات مس�تقلة مهمته�ا الحفاظ
على س�يادة القان�ون وإرس�اء العدال�ة واألمن
ّ
موضحين أن همجي�ة العُ ـ� ْدوَان
واالس�تقرار،
الت�ي طالت حت�ى رج�ال القضاء والع�دل دليل
واضح عىل أن ما يقوم به هذا العُ ـ ْدوَان هو عمل
املجرمين ،واإلرهابني ،ويقص�د تغييب القضاء
لنُرصة الخونة واإلرهاب.
وحمّ �ل املش�يعون د َو َل تحال�ف العُ ـ� ْدوَان
َ
املس�ؤولية اإلن ْ َس�ــانية
األَمريك�ي الس�عودي
والجنائية والقانوني�ة ..مؤكدين رضور َة تحمُّ ل
مجلس األم�ن الدويل واألمم املتح�دة واملنظمات
الدولي�ة وعلى رأس�ها االتح�اد ال�دويل للقضاة
َ
الوق�وف بمس�ؤولية يف
وأندي�ة قض�اة العال�م
مواجهة هذه األفعال املتنافية مع كافة األعراف
والقيم اإلن ْ َســانية.

إسرتاتيجية دموية معتمدة

وه� ّزت هذه الجريم�ة وج�دان الـيَـمَ ـنيني،
معتربي�ن أن العُ ـ� ْدوَان يتم�ادى ُك ّل ي�وم يف
جرائمه ،وأن األَمريكيني وآل س�عود تجاوزوا ُك ّل
القيم الدينية واإلن ْ َســانية.
ُ
الرس�مي ألنصار الل�ه محمد
الناط�ق
وق�ال
ُّ
َ
عبدالسلام َّ
اس�تهداف طيران العُ ـ� ْدوَان
إن
األَمريك�ي الس�عودي ملن�زل رئي�س الش�عبة
ٌ
جريمة
الجزائية املتخصصة القايض يحيى ربيد
ُ
َ
تقصف
تفض�حُ مزاع� َم ق�وى العُ ـ� ْدوَان أنه�ا
َ
مخازن أسلحة.
وأوضح عبدُالسلام يف بيان له أن تلك القوى
َ
قص�ف املدنيني األبرياء كاستراتيجية
انتهجت
دموي�ة معتمدة من�ذ بداي�ة العُ ـ� ْدوَان دون أن
يح�رك املجتم�ع ال�دويل أي س�اكن ،األم�ر الذي
َ
مواصلة إجْ ـ َرامه مطمئنا ً إىل
ش�جّ ع املجر ُم عىل
أن «رشيعة الغاب» هي من تحكم العالم.
وأكد عبدالسالم أن اس�تهداف منزل القايض
يحي�ى ُربيد ،وإب�ادة أرسته بالكامل اس�تهداف

استهداف منزل القاضي ربيد أول جريمة اغتيال تنفذها قوى
ناطق أنصار اهلل:
ُ
ُ
العدوان بالطيران ،في تكامل واضح بين قوى العدوان وأدواته القاعدة وداعش
رئيس اللجنة الثورية العليا :ما حصل هو استهداف إجرامي من قبل أَمريكا
وأدواتها لكل الشخصيات الوطنية والقضائية
مجلس القضاء األعلى :االعتداء اآلثم تجرد عن تعاليم الشرائع السماوية وتخلى
عن األخالق اإلن َْســانية وأعرض عن المبادئ القانونية

لس�لك القضاء الـيَـمَ ـني ،يف أول جريمة اغتيال
ّ
تنفذُها ق�وى العُ ـ ْدوَان بالطيران بحَ ّق الكوادر
الوطنية الـيَـمَ ـني�ة ،يف تكامل واضح بني قوى
العُ ـ� ْدوَان وأدوات االغتي�ال التقليدية املتمثلة يف
القاعدة وداعش ،واملرتزقة.
ُ
وصم�ة ع�ار
وأش�ار إىل أن ه�ذه الجريم�ة
يف جبين مَ �ن يدّع�ي العم�ل يف جان�ب حق�وق
اإلن ْ َس�ــان م�ن مختل�ف املنظم�ات اإلقليمي�ة
ٌ
وتعري�ة أله�داف ق�وى العُ ـ� ْدوَان،
والدولي�ة،
الفتا ً إىل أن الش�عب الـيَـمَ ـن�ي كان محقا ً حني
رأى من�ذ أول وهلة أن تل�ك القوى ويف مقدمتها
الواليات املتحدة ليس�ت إال خطرا ً يتهدد حارضه
ومس�تقبله ووجوده الحضاري ،وأن مواجهتها
بكافة الطرق املرشوعة هو الخيا ُر األسلم؛ كون
التضحيات يف ذلك أقل كلفة من تداعيات تسليم
البالد إىل الجالد.
وعبرّ رئيس اللجن�ة الثورية العليا عن عميق
الح�زن وبال�غ األىس به�ذا املص�اب الجَ َلل الذي
لحق باملؤسس�ة القضائية ،إث�ر فقدان القايض
يحي�ى ربي�د يف جريم�ة إب�ادة نك�راء ارتكبه�ا
ِ
باس�تهداف القايض الشهيد
العُ ـ ْدوَان الغاش�م
وأفراد أرسته يف محاولة ملمارس�ة اإلرهاب بكل
صوره عىل املجتمع وكوادره.
وأك�د الحوث�ي م�ا حص�ل ه�و «اس�تهداف
إجْ ـ َرام�ي من َّ
ظ�م من قب�ل الهيمن�ة األَمريكية
وأدواته�ا يف املنطقة لك ِّل الش�خصيات الوطنية
والقضائية املعوَّل عليها إحداث التغيري املنش�ود
يف س�ج ِّل الع�دل والقض�اء والرق�ي بالوط�ن
واملجتم�ع الـيَـمَ ـن�ي وقي�ادة مرحل�ة التحرر
واالستقالل والحرية التي يستحقها هذا الشعب
العظيم.
وابتهل رئي�س اللجنة الثوري�ة العليا إىل الله
العلي القدير أن يتغمد الش�هيد بواس�ع رحمته
وأن يس�كنه فس�يح جناته ويله�م أهله وذويه

القايض الش�هيد عن خيبة أملهم للتواطؤ الدويل
تجاه ما يحد ُ
ُث يف بالدنا ،مشريين إىل أن العُ ـ ْدو َ
َان
تجا َو َز ُك َّل القِ يَم اإلن ْ َســانية.
وقال عض�و النيابة العامة الق�ايض عبدالله
زاهر لـ «صدى املسيرة» إن اس�تهداف القايض
ربيد إفالس جديد للعُ ـ ْدوَان.
وأض�اف قائلاً« :العُ ـ� ْدوَان ص�ار يقص�ف
املدنيين ،واملنش�آت املدني�ة ،نح�ن نع�رف أن
القضاء سلطة مس�تقلة وال عالقة لها بـ س أ َ ْو
ُ
استهداف القايض
ص من السياسيني ،فلماذا تم
ربي�د؟» ،مضيفا ً بقوله« :نرف�ع بالغا ً إىل املدّعي
الع�ام يف األمم املتحدة وحقوق اإلن ْ َس�ــان بهذه
الجرائم الس�افرة يف حق اإلن ْ َس�ــانية ونحملهم
مسؤولية هذه البشاعة التي يرتكبها العُ ـ ْدوَان».
وزاد القايض زاهر بالقول« :إن هذه الجريمة
تكش�ف أن ُك َّل مواطن يمني مستهدَف وأن عىل
الش�عب الـيَـمَ ـني أن يزداد يقظة ملواجهة هذا
العُ ـ� ْدوَان ،كم�ا تدل أن ه�ذه الجريمة تهدف إىل
زرع الفوىض يف البلد ،لكننا نقول لهم إن الس�لك
القضائي س�يظل يواصل أداء رس�الته يف طريق
العدالة مهما كانت بشاعة عُ ـ ْدوَانهم».
يف ذات الس�ياق أدان ن�ادي قض�اة الـيَـمَ ـن
العُ ـ ْدوَان اآلثم الذي اس�تهدف استهدافا ً مبارشا ً
منزل القايض العالمة يحي�ى محمد ربيد وأفراد
أرسته.
وق�ال بيان صادر عن نادي قض�اة الـيَـمَ ـن
«به�ذا الس�لوك اآلث�م تق�ع بالدنا يف تح�وُّل هو
األخطر يتمثل يف املنزل�ق الخطري الذي يمهد من
خالل�ه إىل القضاء عىل مقوم التماس�ك ،وملجئ
الكاف�ة ويع�د م�ؤرشا ً ملقصد خبيث يس�تهدف
اإلن ْ َس�ــان ،وإس�قاط منظومة العدال�ة ونذي َر
شؤم ملا يراد لوطننا الحبيب بلوغه».
وأدان�ت نقاب�ة املحامين الـيَـمَ ـنيين هذه
َ
صمت
الجريمة البش�عة ،مس�تنكر ًة يف بيان لها
املجتمع الدويل وعىل رأس�ها هيئ�ة األمم املتحدة
ومجل�س األمن والجامع�ة العربي�ة ومباركتها
للعُ ـ� ْدوَان الس�عودي وجرائ�م قت�ل األطف�ال
والنس�اء واملدنيين وحص�ار وَتجويع الش�عب
الـيَـمَ ـني.
كما أش�ادت النقابة بصمود واستبسال أبناء
الـيَـمَ ـن عىل أرض اإليمان والحكمة يف مواجهة
العُ ـ ْدوَان وجرائمه الرببرية.

ال ُعـ ْد َوان وداعش ..تطابق يف
الجرائم

ومحبيه الصرب والسلوان.
وأك�د رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العلي�ا أن
اس�تهداف تحالف العُ ـ ْدوَان ملن�زل القايض ربيد
يعد اس�تهدافا ً ملؤسس�ات القضاء ومبدأ العدالة
وكوادر السلطة القضائية يف الـيَـمَ ـن ،وانتهاكا ً
س�افرا ً لكاف�ة املواثي�ق واملعاه�دات الدولي�ة؛
ً
ٍ
مستقلة مهمتُها
هيئات
باعتبار هذه املؤسسات
الحفاظ على س�يادة القانون وإرس�اء مبادئ
العدالة وتحقيق األمن واالستقرار يف البالد.

إنتهاك سافر للمواثيق واملعاهدات
الدولية

ُ
مجل�س
ويف بي�ان نع�ي للش�هيد ربي�د أدان
القضاء األعىل هذا االعتداء الغاش�م ،مشيرا ً إىل
أنه «تج َّر َد عن تعاليم الرشائع السماوية وتخلىَّ
عن األخلاق اإلن ْ َس�ــانية وأع َر َ
ض ع�ن املبادئ

القانوني�ة بش�ن غارات�ه البش�عة َ
دون رحم�ة
أ َ ْو مراع�اة لحُ رم�ة النف�س الربيئ�ة ،يف س�ياق
استخفاف العُ ـ ْدوَان بأرواح الناس وممتلكاتهم
واس�تهداف مؤسس�ات الدولة وكوادرها ومنها
السلطة القضائية ومنتسبيها».
وتابع البيان “وإننا نناش�د منتسبي القضاء
واملؤسس�ات القضائية واملنظمات الحقوقية يف
الدول العربية واإلسلامية ودول العالم الوقوف
ملواجهة اس�تهداف قض�اة الـيَـمَ ـ�ن وأرسهم
وممتلكاته�م ومق�رات أعماله�م ال�ذي يأت�ي
انته�اكا ً س�افرا ً للمواثي�ق واملعاه�دات الدولية
بما فيها ميث�اق األمم املتح�دة واإلعالن العاملي
لحقوق اإلن ْ َســان».
وحم�ل البي�ان دول تحالف الرش املس�ؤولية
القانوني�ة واألخالقي�ة ع�ن اس�تهداف الفقي�د
وأفراد أرسته غري املربر رشعاً».
وعَ َّم الحُ � ْز ُن الس�لك القضائي ،وعّب�رّ زمال ُء

َ
قصف منزل القايض يحيى ربيد
قانوني�ا ً فإن
بالصواري�خ ج�واً ،واغتيال�ه وه�و رج�ل مدني
وه�دم بيته عىل رأس�ه وجميع أرست�ه ليالً يعد
جريم�ة متعمدة ُ
تدخ� ُل يف دائ�رة جرائم الحرب
الت�ي ال تنتهي بالتقادُم ويحاكم ُك ّل من ارتكبها
ش�خصيا ً وكل مَ �ن له عالق�ة بارتكابه�ا أَمَ ر أ َ ْو
ح ّرض أ َ ْو ساعد.
ويحاك�م بحس�ب القان�ون ال�دويل الجنائي
الً للقانون الدويل ،وهي
الذي يش�كل فرعا ً متكام 
مجموع�ة القواعد التي «تنظم التعاون يف مجال
التخصص والقبض عىل األش�خاص الطبيعيني
ومعاقبته�م بغ�ض النظ�ر ع�ن مناصبه�م
باعتبارهم الش�خصيات املس�ئولة ع�ن ارتكاب
الجرائم الدولية».
وكت�ب الزمي�ل محم�د عايش منش�ورا ً عىل
صفحته يف الفيس بوك تعليقا ً عىل هذه الجريمة
قائلاً :قتلت الس�عودية ،ليل أم�س بطائراتها،
َ
رئي�س الش�عبة الجزائية
الق�ايض يحي�ى ربيد،
املتخصص�ة بقضاي�ا اإلره�اب ،وزوجته وثالثة
م�ن أوالده وزوج�ة أح�د أوالده ،وه�م ني�ام يف
منزلهم بصنعاء».
ويف  5ديس�مرب امل�ايض اغتال�ت القاع�دة أ َ ْو
داعش القايض محس�ن عل�وان ،رئيس املحكمة
الجزائي�ة املتخصصة بقضايا اإلرهاب ،س�ابقاً،
هو وخمسة من مرافقيه يف عدن..
هل ه�ي صدفة أن يُس�تهدف قض�اة أخطر
قضية يف املل�ف األمني /الس�يايس ،الـيَـمَ ـني،
بالتصفي�ة عىل ي�د القاعدة والس�عودية ،وبهذا
التطابق والتزامن؟!!
يمك�ن املحاجج�ة أن القاع�دة والس�عودية
ش�يئان مختلف�ان يف أي مكان يف العال�م ،أما يف
الـيَـمَ ـ�ن فلي�س بإمكان أي منطق ،واس�تنادا ً
إىل ملي�ون واقع�ة وواقعة ،إال أن يج�د الطرفني
وجهَ ني للعُ ملة القذرة نفسها».
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( ددعلالاا

أهي جريمة حرب؟!

صعدة اإلنسان..
واإلنسان صعدة

َ
سقف تصوُّرك الواهن
الس�ابع لعُ ـ ْدوَانه ،قد تجاوز بمرات
عن جرائ�م الح�رب ،وتلك التي تس�ميها أن�ت ،جرائ َم ضد
ً
جريم�ة
اإلنس�انية ،حت�ى أصب�ح الي�وم
ً
قائم�ة بذاتها ولذاتها ،وه�ل تدان الجريمة
لجُ رمها؟!
ُ
آالف األطفال ُقتلوا نياما ً يف مس�اكنهم،
حتى تناثرت أشالؤهم عىل وجهك الصامت..
أليس�ت جريمة ح�رب! آالف النس�اء ُقتلن
يف مطابخه�ن بينم�ا كن يحضرن القهوة
لرجالهن ،املدنيني املساملني ،الذين ما عادوا
من املوت عىل أبواب املساجد واملستشفيات
واملعاهد ..أليس�ت جريمة ح�رب! عرشات
آالف الش�هداء والجرح�ى ،ومئ�ات آالف
املرشدي�ن ،وماليني املحارصي�ن والنازحني
واملقهورين ..أليس�ت جريمة حرب وحرب
ضد اإلنسانية!

د أشرف الكبسي

علي محسن الشتوي
ُ
تخنقن�ي العَ بْــر ُة
ت�كا ُد
وأن�ا أكتُ�بُ ع�ن مث�ل ه�ذه
املدينة وأهلها.
آه ٍ يا جُ رحي يا صعدة.
من ل�م يعرف صع�دَة لم
يعرف معنى العزة والكرامة،
ناهي�ك ع�ن ضحي�ان وم�ا
أدراك ما ضحي�ان؟ ضحيان
عاصم�ة املسيرة القرآني�ة،
ولق�د كان لصع�دة نصيبها
األوف�ر م�ن غ�ارات الحق�د
والعُ ــ ْدوَان ب�كل مديرياتها
وعُ َزله�ا ُ
وقراها ،ب�د ًء بمران
ومرورا ً برازح وس�اقني وحيدان وضحيان .ي�ا الله كم ارتكب
العُ ــ� ْدوَا ُن من مج�از َر يف ه�ذه املدينة عىل وج�ه الخصوص
فأبناؤه�ا ال ُكرم�اء تعرضوا إلب�ادة جماعية ومج�ازر مروعة
ارتكبها ُ
ش ّذاذَ اآلفاق ق ّل أن يوجد لها نظريٌ يف زمننا هذا وزمان
من سبقنا حتى زمان النازية والفاشية األملانية.
كان آخره�ا م�ا حدث من مج�زرة مروعة ين�دى لها جبني
ُ
طائرات
الده�ر وجبين اإلنس�انية ،أشلاء مبعث�رة م ّزقته�ا
الحق�د والبغ�ي والعُ ــ� ْدوَان ،ول�م نج�د ألية منظم�ة صوتا ً
للمن�اداة بمظلومية هذه املدينة أو املناش�دة يف التحقيق حول
ه�ذه العقوب�ة الجماعية (مجازر إب�ادة جماعية) حني يكون
الش�هدا ُء يف ه�ذه الجريم�ة أكث�ر م�ن  ٢٣ش�هيدا ً جُ ُّلهم من
األطفال والنساء.
أين أولئك املتباكون والناعقون باس�م حقوق اإلنسان مما
يحدث يف الـيَـمَ ـن عامة ومما يحدث يف صعدة خاصة.
فس ُ
لام الله عىل الـيَـمَ ـن عامة وصع�دة خاصة من ع ّرت
وكشفت األقنعة للمنظمات الحقوقية ومَ ن يقف وراءها.
وصربا ً صربا ً يا أهل الـيَـمَ ـن.
وصربا ً صربا ً يا صعدة الصمود ومهوى الروح.
وصربا ً عىل الجراح يا ضحيان.

يب�دو العا َل ُم كأبله أض�اع عق َله للتوّ
وهو يتس�اءل بلغات ش�تى :هل يرتكب
ُ
التحال�ف الس�عودي جرائ� َم ح�رب يف
الـيَـمَ ـن؟
عزيزي العالم ..ال تتساءل وال تسأل،
وأز ْل براميل النفط
فقط إفت�ح عيني�ك ِ
ع�ن مج�رى أذنيك ،وسترى وتس�مع،
فاإلجاب�ة معلق�ة هن�اك على أنف�ك،
ولعرشة أش�هر دامي�ة ،صباحَ مس�اءَ،
ُ
حقيقة الجريمة كالش�مس عىل
ترشق
رأس�ك املظلم واملحشو بهلوسات إدمان
زيف التساؤل..
فلتعل�م أيه�ا املتحاذق ،وأن�ت تعلم،
أن التحالُ َ
�ف الس�عودي ،من�ذ الي�وم

إن ل�م تك�ن جميعه�ا ومتفرقاته�ا جرائم ح�رب ..فما
الحرب وما الجريمة وما اإلنسانية!..
لكش�ف هكذا جريم�ة ،ال يتطلب األمر ،محقق�ا ً جنائيا ً
حصيف�اً ،كرشل�وك هومل�ز ،فق�ط ك�ن آدمي�ا ً وس�يخربك
البرش والش�جر والحجر ،عن جريم�ة بحجم أجرام الكون،
يرتكبه�ا املجرمون يوما ً بعد ي�وم ،بال خوف ودونما خجل،
بينم�ا يلوحون بنفطه�م وعضالت أس�يادهم وعضويتهم
(االستثنائية) يف األمم املتحدة عىل الخذالن لإلنسان..
ليس�ت مدين�ة صعدة إال ش�اهدا ً حي�ا ً واح�دا ً عىل قبح
املج�رم وفضاع�ة الجريم�ة ،وكأنه�ا هريوش�يما يمني�ة،
أُلقي�ت عليه�ا آالف القناب�ل الغبية ،بم�ا مجموعه ونتاجه
أكثر تدمريا ً من نووية ،والحقا ً س�يذرف العالم مطوال ً زيف
دموعه عليها ..وكالعادة بعد فوات األوان!.
إنه�ا والل�ه جريم�ة مكتمل�ة األركان ..ذاك التس�اؤل
املجرم :هل ارتكب التحالف السعودي ويرتكب جرائم حرب
يف الـيَـمَ ـن!.

غزو العراق وتدمري ليبيا ..نموذج وعربة للـ َيـ َمـنيني

علي السراجي

ُ
يس�تهدف
مَ �ن يعتبرُ الي�و َم أن العُ ـ ْدوَان الس�عودي
ِ
املربرات لتقاعُ ٍس
طرفا ً معينا ً فق�ط دون آخر إنما يخلُ ُق
مجتمع�ي ،وهو ما يخالف األبعاد االنس�انية واألخالقية
ٍّ
والرشعي�ة والقانوني�ة ك�ون مقاومة االحتلال والغزو
قيمة تتمثل بالوجود اإلنس�اني ،كما أن من يحلم أ َ ْو يثق
يف وعود العدو أنه بحياده وتقاعس�ه عن املواجهة ستتم
تصفية خصومه وتسليم البلد له عىل طبق من فضة فهو
واهمٌ ،وله عربة بالتأريخ والتجارب املماثلة التي حصلت
يف العراق وَليبيا ويف غريها من الدول ،كما أن من يستسلم
لألبع�اد املذهبي�ة والسياس�ية الحزبي�ة واملناطقي�ة أ َ ْو
للضغوط الخارجي�ة لتحقيق أهداف معنوية وانتصارات
على خصوم�ة وهمي�ة عبر تدمري وطن�ه يج�ب عليه
مراجعة نفسه.
أق�و ُل للجمي�ع يف الـيَـمَ ـ�ن دون اس�تثناء إذَا تمكن

الغازي من احتالل الـيَـمَ ـن س�يكون مصرينا كالعراق،
ُ
وسيستهدف الجمي َع مَ ن رفض ومن أيَّد العُ ـ ْدوَان ،ولكم
عربة بمن كان�وا محايدين أ َ ْو متعاونين يف العراق ،كيف
دفع�وا َ
ثمن تفككه�م وَتفريطهم بأرضه�م غالياً ،حيث
ب�ارش االحتلال عملية التصفي�ة واالس�تهداف املمنهج
للكل دون اس�تثناء ،بحيث تم اغتي�ا ُل الكثري والعديد من
املرجعيات الدينية الش�يعية والس�نية ،عىل الرغم أنها لم
تق�اوم الغزو واالحتالل األَمريك�ي للعراق ،بل وقفت عىل
الحي�اد واعتربت الغ�ز َو مجرد اس�تهداف للنظام وليس
لألرض والش�عب وخرياته ،وكذلك تم اغتي�ا ُل الكثري من
القيادات العس�كرية واألمنيني ،وبالذات التي تعاونت مع
الجي�ش األَمريكي ،وكذلك ت�م اغتيال وتصفي�ة العقول
م�ن العلماء واملثقفني ،ليكتش�ف الكثريُ من علماء الدين
َ
والسياس�يني ورج�ال العش�ائر مؤخ�را ً
حقيق�ة الغزو
األَمريك�ي وأن املحتل ال يفرق بني مذاهبهم وال طوائفهم
أ َ ْو انتمائه�م الس�يايس ،فه�م جَ ميعا ً بالنس�بة له مجرد
أدوات ووس�ائ َل لتحقي�ق ه�دف احتالل وتدمير العراق

أرضا ً وإنسانا ً وحضارة وتأريخاً.
وعلي�ه يج�ب أن تالحظ�وا جَ ميع�ا َ أن حص�ار البل�د
وقصف التحال�ف الس�عودي األَمريكي برا ً وج�وا ً وبحرا ً
ُ
يس�تهدف البنية التحتية من مواقع عس�كرية ومنشآت
حيوي�ة كاملط�ارات واملستش�فيات ومحط�ات الطاق�ة
واملصان�ع والتراث التأريخي ،وهي مل� ٌك للجميع وليس
لطرف معني ،كما أن الصواريخ التي يتم إطالقها ال تميّز
بين حوث�ي وإصالح�ي أ َ ْو مؤتمري ونارصي أ َ ْو ش�مايل
ُ
ُ
ُ
النفوس
وتحص ُد
وتخط�ف األرواح
وَجنوب�ي ،فهي تقتل
أطفاال ً وش�بابا ً ورجاال ً ونس�اءً ،وتدم�ر املمتلكات دون
رحمة أ َ ْو ش�فقه أ َ ْو مراعاة لطرف عىل حساب آخر ،ومن
يراهن عىل وع�ود إعَ ادَة اإلعم�ار للـيَـمَ ـن بعد تدمريها
أ َ ْو التعويض�ات فعلي�ه أن يعرف أنه لم تت�م إعَ ادَة إعمار
ُ
استهدافها أ َ ْو غزوها .أخريا ً
العراق أ َ ْو غزة أ َ ْو أية دولة تم
ال حَ َّل غري التوحُّ د الش�عبي ملواجَ ه�ة ومقاومة العُ ـ ْدوَان
لحماية السيادة الوطنية واستقالل القرار الـيَـمَ ـني.

شواهد وعالمات النحراف هذه الجماعات!
نجيب القرن
إسَل�اَ ٌ
ُ
ٌ
جماع�ات ْ
بعضها بعض�اً ،و ُك ٌّل
مية ع�د ٌة يقا ِت ُل
ي َ
ٍ
نسبُ
ْ
شعارات تُ َ
لإلسلاَم ،حتى
َرف ُع املصحف ،وك ٌّل يمل ُك
اختل�ط الحاب ُل بالنابل ،ولم يس�تطع الكثير من الناس
تميي َز الحق من الباطل كما يقولون ،ففضلوا الحياد!.
يف الـيَـمَ ـ�ن أكرب حزب ْ
إسَل�اَ مي التجم�ع الـيَـمَ ـني
(إخ�وان) وع�دد من الجماع�ات التكفريي�ة والجهادية،
جميعُ هم اليوم يصطفون يف جبهة واحدة تجمعوا سابقا ً
والحق�ا ً برغ�م اختلاف األيديولوجية الفكري�ة؛ ليقفوا
ضد أنصار الله! س�وا ٌء يف املواجهات الداخلية التي ج َرت
يف بع�ض أماك�ن أ َ ْو اصطفافه�م مؤخرا ً بجان�ب الغزو
الخارجي من قبل اململكة السعودية وحلفائها ،جمعتهم
ُ
بع�ض مصالح وغايات ش�خصية وحزبي�ة جُ ِبلُوا عليها
لعدم امتالكهم مرشوعا ً حقيقيا ً تحرريا ً يلبي غاية أبناء
الوطن ،فمرشوعه�م الغالب يص�ب يف إصالحات جزئية
وفردي�ة مؤقتة تش�به املس� ّكنات ،كمش�اريع التمويل
األصغ�ر وتوزي�ع لحوم األضاح�ي والهب�ات والصدقات
والتي ال ّ
تؤس�س لنهضة يف البلد ،بل عىل العكس تساهم
يف تفتي�ت واتكالي�ة املجتمع لينتف َع منه�ا يف األخري ٌ
فئة
ٌ
معينة هم أبناء الحزب أ َ ْو الجماعة فقط.
القت�ال بني مس�لمني موحدين كيف يح�دث؟ ،وكيف
يمك ُن ملس�لم أن يقاتل مس�لماً؟ ،يحت�اج لبحث منهجي
يس�تند لش�واهد ع�دة ورج�وع للوقائ�ع التأريخي�ة،
خاص ً
َ
َّــة تل�ك التي حدثت بعد خير العصور كما يطلق
علي�ه بعض املؤرخني وهو عرص الخلفاء ،فمن الطبيعي
ٌ
اختالف واقتتال وأن ترى طائفة مس�لمة
جدا ً أن يحص َل
تبغي عىل أخرى ،فقد أخرب ُ
القرآن بإمكانية حصول ذلك
(وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن
بغ�ت إحداهما عىل األخرى ،)...فالواجب عىل املس�لمني
(فقاتل�وا التي تبغي حتى تف�يء إىل أمر الله) ،إذن هناك
قضية س�ماها القرآن بالبغي ،وقتال البغاة واجب وأمر
قرآن�ي يف حال�ة اس�تمرارهم للبغ�ي وعدم االس�تجابة
للصل�ح (فقاتل�وا الت�ي تبغ�ي) ال كما ح ّرف تس�ميتها
البعض س�ابقا ً من املحدثني لس�بب أنها وقعت يف أزهى
العصور ،فأس�موها حروب الفتنة! وعلى هذا املنوال ما
زال الكثير يعبث�ون بالحقائ�ق فيَحيدون ع�ن مواجهة
الباغ�ي ،والبع�ض وه�م غالبي�ة املنتم�ون للجماع�ات
ْ
اإلسَل�اَ مية اليوم يقف�ون معه مب�ارشة دون أن يجربوا
حتى موضوع إمكانية الصلح.
قضي�ة ادعاء ُك ّل طرف من األط�راف املتصارعة أنهم

عىل الحق من ثم يستخدم ُك ُّل طرف شواهد ودالئ َل دينية
ٌ
قضية له�ا جذورها
تدع�م وجهت�ه وأحقيته يف القت�ال
القديمة ،وقد نبَّه الرسو ُل صىل الله عليه
وآله وس�لم إليها يف الحديث املتفق عليه
(ع�ن أبي س�عيد الخ�دري يق�ول« :كنا
جلوسا ً ننتظر رسول الله صلىّ الله عليه
وآله وس� ّلم فخرج علينا من بعض بيوت
نس�ائه ،ق�ال :فقمن�ا مع�ه فانقطعت
نعل�ه ،فتخل�ف عليه�ا علي يخصفه�ا
فمىض رسول الله ومضينا معه ،ثم قام
ينتظ� ُره وقمن�ا مع�ه ،فق�ال :إن منكم
من يقات�ل عىل تأوي�ل هذا الق�رآن كما
قاتل�ت عىل تنزيل�ه ،فاس�ترشفنا وفينا
أبو بك�ر وعمر ،فقال :ال ،ولكنه خاصف
النعل ،ق�ال :فجئنا نبرشه ،ق�ال :وكأنه
ق�د س�معه) صحيحٌ عىل رشط مس�لم.
وأورده األلبان�ي يف السلس�لة الصحيحة .رق�م الحديث:
(.)2487
ل�ذا كان قتا ُل اإلمام عيل يف عرصه قت�اال ً عىل التأويل
ولي�س على التنزيل ،م�ع مَ ن يدّع�ون ْ
اإلسَل�اَم ولديهم
أطماع دنيوية أ َ ْو يعانون من خلل يف الفهم للمنهج الحق
كالخوارج.
موضو ُع التأويل النيص للقرآن أ َ ْو الحديث وإسقاطه
ٌ
مسألة خطرية جدا ً حدثت سابقا ً وما
لصالح فئة بعينها
زالت تظهر وتتكرر داخل الوسط ْ
اإلسلاَ مي لسبب رئييس
هو ش�هو ُة الس�لطة وإهمال تصحيح الرتاث ْ
اإلسَل�اَ مي
وم�ا عل�ق به من أه�واء وأخطاء نس�بت لله وللرس�ول
بهتان�ا وإثم�ا ،فش�عار (الحاكمي�ة لل�ه) وال�ذي رفعه
الخوارج وهم جماعة مس�لمة كثرية العبادة ح ّد التنطع
لكنه�م خرجوا عن صف اإلم�ام عيل وأطلقوها يف وجهه
َ
موقفهم حني قبل بالتحكيم قال اإلمام عيل عنها
ليربروا
(كلم�ة حق ي�راد بها باط�ل) ،ويف عرصنا هن�اك الكثري
ممن يرفع هذا الش�عار وغريه من الش�عارات ْ
اإلسلاَ مية
املزهنقة والجميلة والتي ظاه ُرها ٌّ
حق وحقيقتها تأويل
باط�ل ،والغريب تصورهم واعتقادهم أنها من ْ
اإلسَل�اَم
فيستميتون ويبذلون مقابلها أموا َلهم وأرواحهم.
هناك س�ؤا ٌل يف غاية األهمية ..ق�د يقول قائل وكيف
نفرق بين الجماعة الت�ي عىل الحق م�ن الجماعة التي
تأول النصوص بحس�ب هواها وتستمي ُل عاطفة الكثري
من الشباب املتحمس للقتال معها؟
باختصار ش�ديد ستجد ش�واه َد عدة وعالمات كثرية
واضح�ة وضوحَ الش�مس تبني تلك الطائف�ة التي تلوي

عُ نُ�ق الحقيقة وعنق النص�وص والرواي�ات لصالحها..
َ
الطائف�ة ال تتو َّر ُع من الركون
م�ن هذه العالمات أن تل َك
للظلم�ة البّي�نّ ظلمه�م وطغيانه�م،
ُ
خ ُ
ْ
لإلسَل�اَم بل
صـوْص�ا ً الحكام املدّعني
تجاه�ر بحبه�م واالس�تعانة بقوته�م،
كذلك ه�ذه الجماعة تمضي دون قيادة
ٌ
قيادات
حقيقي�ة موحّ �دة ،إذ تتنازعه�ا
تحركه�ا وتتقاتل يف األخير فيما بينها،
وس�تجد أن املحرك الحقيق�ي واملتحكم
به�ا يف النهاية هو العدو األكرب واألخطر
للمس�لمني جَ ميع�اً ،وق�د رأين�ا مؤخرا ً
َ
كيف خرج وزير خارجي�ة أَمريكا جون
كريي بترصيحه الشهري املعبرّ عن توجه
اإلدارة األَمريكي�ة للوق�وف م�ع اململكة
ضد الحوثيني كما جا َء عىل لس�انه ومن
َ
اململكة من�ذ البداية
املعل�وم واملؤ ّك�د أن
ال يمك�ن له�ا اتخاذ أيَّة خط�وة إال بع�د إعطائها الضوء
األخضر األَمريكي ،أَيْضا ً هذه الجماعات ال تويل مس�ألة
ً
أهمي�ة ،ورغم خطورة هذا املبدأ ستراهم
ال�والء والرباء
يؤوّلون�ه فقط بالرباءة من املس�لم املختلف معه ببعض
وجه�ات النظر! أم�ا العدو األخط�ر الواض�ح مؤامراته
وخطط�ه س�تجدُهم أمام�ه على العك�س يس�ارعون
إلرضائه وعق ِد اللقاءات معه وتمتني العالقات ُ
صـوْصا ً
خ ُ
االقتصادي�ة والسياس�ية ويفسرون ذل�ك بالضرورة
واملرحلي�ة ،والحقيق�ة أنه�م عىل طول مراح�ل حياتهم
وهم عىل هذا الخضوع والخنوع.
ٌ
نصوص ثابتة ال تحتم ُل التأوي َل
مبدأ الوالء والرباء فيه
واملراوغ�ة وإيج�اد املخ�ارج ،لكنه�م تمام�ا ً كما حكى
القرآن عن طائفة املسلمني املنافقني (يا أيها الذين آمنوا
ُ
بعضهم أولياء بعض
ال تتخذوا اليهود والنص�ارى أولياء
وم�ن يتولهم منكم فإن�ه منهم ،فرتى الذي�ن يف قلوبهم
ٌ
مرض يسارعون فيهم يقولون نخىش أن تصيبنا دائرة)
ُ
الخوف وعدم الثقة بالله يربرون
الذي�ن يف قلوبهم مرض
موقفه�م ك�ي ال تصيبهم دائ�رة أية مصيبة أ َ ْو ش�دة أ َ ْو
قتل ،وهذا هو بالفعل منطق هذه الجماعات.
ه�ذه الجماعات متخبط�ة متلوّنة ال تحدد مس�ارها
ووجهتها بوض�وح يتنازعها ،ويحركه�ا الطواغيت من
وراء ستار مع أن هذا الستار قد بدأ ينزاح حاليا ً ليتكشف
الالعبون من األعداء الحقيقيون.
َ
كيف وصل املسلمون لهذا االختالف واالقتتال هل
لكن
عائ ٌد ذلك لصعوبة فهم ْ
اإلسلاَم أم هناك خل ٌل آخر؟!
الق�رآن كما أرشنا تح�دث عن إمكانية وق�وع البغي

داخل املجتمع املس�لم ،فكثري من الناس مسلمني لكنهم
غري مؤمنني حقا ً (قالت األعراب آمنا ُقل لم تؤمنوا ولكن
قول�وا أس�لمنا) ،ومن املعل�وم أن الكثريَ م�ن الناس بعد
اإلسَل�اَم ُ
خ ُ
اإلسَل�اَم دخلوا يف ْ
الفتح يف صدر ْ
صـوْصا ً من
الطلقاء وأبن�اء الطلقاء؛ لغرض وهدف رضب الدين من
الداخ�ل ،إما باملواجهة أ َ ْو بالعبَث املنهجي كما حدث بعد
تم ّكنهم وحرف مسار الحكم ليصبح حكما ً وراثياً.
م�ن هنا كان�ت بداية ح�دوث الخل�ل الحقيقي ُ
أقصد
املنهج�ي بالذات ،إذ ترسب هذا الخل�ل ووَجد من يتناقله
جيالً بع�د جيل حتى وصل إلينا ،فالذين مارس�وا القتا َل
والبغ�ي س�ابقا ً صحي�حٌ أنه�م ل�م يس�تطيعوا العَ ب َ
َ�ث
بنصوص القرآن لكنهم اتجهوا أكث َر آللة الحديث الخرتاع
ونْش�رْ مئ�ات اآلالف من الرواي�ات واألحادي�ث املكذوبة
وامل�زوّرة لتثبي�ت دعائ�م مُلكهم وإمارته�م وجعلوا من
ً
السنة املكذوبة ترشيعا ً آخرا ً و ُ
هذه ُّ
شارحة
ُصوال ً لجعلها
للق�رآن ،والقاع�دة الصحيحة ه�و عَ � ْر ُ
ض الحديث عىل
الق�رآن ولي�س العكس ،وال يعن�ي هذا أنهم اس�تطاعوا
َ
طم�س الس�نة بأكمله�ا فهن�اك الكثير م�ن الروايات
الصحيحة محفوظة وتناقلته�ا األجيال ،أقصد الروايات
الصحيح�ة والتي ال تتعا َر ُ
ض م�ع العقل والقرآن املجمع
عليها.
م�ا نش�اهده الي�وم لألس�ف يف الغال�ب هو ْ
اإلسَل�اَم
ُ
البعض عن مدرس�ة معينة أ َ ْو مذهب
الوراثي الذي ورثه
إس ُ
إسَل�اَم القرآن ،ما نراه هو ْ
بعينه وليس ْ
لاَم النصوص
والرواي�ات الت�ي أف�رزت على م�ر العص�ور الكثري من
حمَ لة السلاح ض�د املجتمع�ات ملجرد اختالف بس�يط،
ْ
إسَل�اَم النصوص التي أخرجت لن�ا أَيْضا ً جماعات تدّعي
الوس�طية لكنها ال تتورع من مساملة العدو الواضح حد
االنبطاح املذل واملهني.
نح� ُن إذن أَمَ �ام مواجهة خلل منهج�ي لم يصحح إىل
اآلن يظ�ل يت�داو ُل ليعب�ث بالكثير من أف�كار وقناعات
املس�لمني وما نش�وء الوهابية التي أس�اءت ْ
لإلسَل�اَم يف
العصر الحارض وبروزها وتس�ويقها ألكثر من دولة إال
نتاجُ ذلكم الكم الهائل من الرتاث ْ
اإلسلاَ مي املزور.
مقاب�ل هذا األمر الخطري واملتمث�ل بالخلل املنهجي ال
ٌ
خطوات جادة وعملية يف العالم ْ
اإلسلاَ مي ملواجهته
توجد
ووض�ع الحل�ول ،من قب�ل الباحثين والعلم�اء ومراكز
الدراس�ات ْ
اإلسَل�اَ مية والتأريخية ،فقط قلة من العقالء
يف العرص الحارض يرون أنه ال ح َّل للخروج من مستنقع
الخلل الفك�ري وهذا الترشذم والضياع واالقتتال ِس�وى
بالعودة ملنهجية ْ
إسلاَم القرآن وقرنائه.

( ددعلالاا
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العدوان على اليمن ومدى شرعية املبادرة من املنظورين الوطني والدولي*
عبدالعزيز البغدادي
ُ
الحدي�ث عن رشعي�ة املبادرة
تنوي�ه:
َ
مدخ� ٌل للحدي�ث ع�ن م�ا يس�مى
هن�ا
بالرئي�س الرشع�ي والحكوم�ة الرشعية
تل�ك الرشعية الت�ي اس�تخدمت من قبل
العُ ـ� ْدوَان األَمريك�ي الس�عودي وم�ن
تحالف معهم�ا ضد الـيَـمَ ـن واملس�تمر
حت�ى كتابة ه�ذه الكلم�ات ومن�ذ أ َ ْكثَـر
من عرشة أش�هر مس�تهدفا ً كلما يخ ُ
ط ُر
وال يخط�ر عىل بال إن ْ َس�ــان ،ومن املثري
للحُ زن الشديد أن املنظمة الدولية املسمّ اة
باألم�م املتح�دة ق�د اس�تخدمت كأداة
ملحاول�ة تغطية ُك ّل الجرائ�م املرتكبة من
إب�ادة جماعية وجرائم ضد اإلن ْ َس�ــانية
َ
ليكون ذلك مادة أ َ َ
ساسية
وعُ ـ ْدوَان سافر
للتضلي�ل اإلعْ ـلاَ مي واإليهام ب�أن ُك َّل هذا
العُ ـ� ْدوَان وكل هذه الجرائم إنما ه�ي دع ٌم إلعادة الرشعية
الهاربة إلىَ حكم الـيَـمَ ـن.

 -1مفهوم الشرعية الدستورية والثورية:
يف معنى الشرعية واملشروعية:

ُقص� ُد بالرشعي�ة الس�لطة التي تس�تن ُد يف وجودها إلىَ
ي َ
إ َرادَة الش�عب ويح�دّد الدس�تور املبادئ العام�ة للرشعية،
مؤك�دا ً أن الش�عب هو مص�در الس�لطات ،أَي أن الرشعية
تس�تند إلىَ املبدأ العام الذي يقول ب�أن إ َرادَة املجتمع هي ما
يجب أن يحكم حياتهم

-الشرعية الدستورية:

وي َ
ُقص� ُد بالرشعي�ة الدس�تورية باملجمَ �ل بأنه�ا إ َرا َد ُة
املجتم�ع يف الظروف العادية املتجهة لنظام س�يايس يح ُك ُم
الحي�اة العامة قائمة عىل عدة مبادئ تعبر عن تلك اإل َرادَة
متمثل�ة بش�كل أ َ َ
س�اس يف االحت�كام ملبدأ س�يادة القانون
وتحديد قواعد اللعبة السياسية.

 -أما الشرعية الثورية فيتمثل جوهرها يف:

إظه�ار رغبته بتغيير قواع ِد
اإلق�را ُر بحق املجتم�ع يف
ِ
اللعبة السياس�ية حينما يج ُد أن السلطة السياسية فاسدة
وَأن فس�ادَها يهدد كليا ً أ َ ْو جزئي�ا ً مصلحة املجتمع ،ينبغي
العمل بص�ورة غري عادية ،أَي عن طريق غري االن ْ َ
تخابات يف
تغيري قواعد اللعبة السياسية ،ويبدأ غالبا ً بإعالن دستوري
ثم يتبعه خطوات أ ُ ْ
خـ َرى مرتجمة له إلىَ إجراءات تغيري.
أما املرشوعية فهي ترجمة إ َرادَة املجتمع أ َ ْو الش�عب إلىَ
قواع�د دس�تورية وقانونية تنظم قواعد اللعبة السياس�ية
املعربة ع�ن تل�ك اإل َرادَة والتي يجبُ أن تح�ل محل القواعد
القائمة سوا ٌء جاء التغيري لتلك القواعد عن طريق الرشعية
الدستورية أ َ ْو الثورية.

 -2الشرعية واملبادرة:

حين خ�رج الش�عبُ الـيَـمَ ـن�ي إلىَ الش�ارع مطالب�ا ً
بإس�قاط النظام وتغييره هبطت عليه املب�ادرة األَمريكية

الس�عودية املس�ماة (باملب�ادرة الخليجي�ة) بغ�رض إنقاذ
النظ�ام وَالتحاي�ل بواس�طتها على الرشعي�ة الثورية كي
تتحول الثورة إلىَ تس�وية سياسية مائعة
بني الق�وى واألحزاب السياس�ية املكونة
للس�لطة واملعارض�ة ،وه�ي مكون�ات
ثبت م�ن خالل حرصها على املحاصصة
وهروبه�ا م�ن الرشاك�ة الوطني�ة ،ثبت
أنها أق�رب إلىَ العصابات منها إلىَ األحزاب
والقوى السياسية التي يُفرتض أن تكون
حريص�ة عىل الخيارات الت�ي تخدم البُعد
الوطن�ي الش�امل وليس�ت ً
آل�ة تتمحور
وتتمرتس حول مصال�حَ حزبيةٍ ضيّقة ال
تمثل س�وى مصال�ح بعض قي�ادات تلك
األحزاب واملكونات (الشلل)!!
ومع ذلك أَيْ وم�ع افرتاض أن املبادرة
ّ
املوقعة عليها
تمثل األح�زاب السياس�ية
فإنه�ا إنم�ا تمث�ل ج�ز ًء م�ن املجتم�ع
الـيَـمَ ـن�ي ق�د يص�ل يف أقىص الح�االت إلىَ عشرة يف املئة
 10%م�ن الش�عب الـيَـمَ ـني ،م�ن هنا فإن هذه النس�بة
ه�ي نس�بة رشعية املبادرة إياه�ا ،وقد رأين�ا كيف عا َر َ
ض
ش�بابُ ثورة  11فرباير  2011من املس�تقلني بل والحزبيني
رأين�ا كي�ف عارضوا املب�ادرة؛ ألنه�م أدركوا أنه�ا مؤامرة
س�عودية أَمريكية لرسقة ثورتهم وإعادة إنتاج الفساد من
َ
املحاصصة والقس�مة للس�لطة بني فاسدي السلطة
خالل
واملعارضة.

شرعية عبدربه هادي:
 -1شرعيته قبل املبادرة

ٌ
معروف أن عبدربه هادي هرب إلىَ الشمال يف يناير 1986
أَيْ بع�د أحداث يناير الدموية يف جن�وب الوطن (جمهورية
الـيَـمَ ـن الديمقراطية) سابقا ً وجرت محاكمتُه يف الجنوب
وحُ كِ� َم عليه باإلع�دام بتهمة املش�اركة م�ع آخرين بقتل
العديد من أبناء الجنوب.
وبع�د مش�اركته يف حرب صيف ع�ام  1994عُ ِّي�نِّ َ نائبا ً
للرئيس.
وبذل�ك يكون تعيينُه نائبا ً للرئي�س باطالً بُطالنا ً مطلقا ً
طبق�ا ً للقان�ون ،إذ ال يج�و ُز أن يتوىل املحكو ُم علي�ه يف أَيَّةِ
جريم�ة أَي ََّة وظيفة ،ما بال�ك بنائب رئيس وإىل جانب كونه
ً
جريم�ة يجب أن يعاقبَ
نائب�ا ً غري رشع�ي فإن تعيينَه يعد
مَ ن اقرتفها!
وإذا قيل بأنه قد صدر بحقه عف ٌو فهذا قو ٌل مردودٌ؛ ألن
َ
ثبوت الجريمة،
العفو إن صح فإنه يلغي العقوبة وال يلغي
أَي أنه يكون مجرما ً معفيا ً عنه

بناء على املبادرة:
 2شرعيتُه ً

أ  -ومل�ا كان تعيينُ�ه نائب�ا ً للرئي�س باطالً ف�إن تعيينه
رئيسا ً بموجب املبادرة يعد باطالً كذلك استنادا ً لقاعدة :ما
بني عىل باطل فهو باطل!!!
ب  -أم�ا إذا تجاوزن�ا الس�ببَ األول للبُطلان أَي بطالن
تعيينه رئيس�ا ً لبُطالن تعيينه نائبا ً فإن رشعيته يف املبادرة
االحتيال والتضليل لعدة أسباب منها:
قائمة عىل
ِ
الس�بب األول أن اختي�ا َره رئيس�ا ً أس�مي ان ْ َ
تخابا ً وهذا

خطوات النظام السعودي نحو الهاوية
ُ
عبدالغني العزي
عندما يري ُد الل ُه ُ
س�بحانه وتَعَ اىل تحقيق أمر (ما) يسلب
أهل العقول عقولهم حتى يحقق األَمر املراد.
ويف م�ا ه�و مأثور يف الرتاث الش�عبي أن «الل�ه تَعَ اىل إذَا
أراد هلاك نمل�ة منحها ريش�اً» ،واملث َ ُل الش�عبي يؤكد تلك
الحقيق�ة ،حي�ث يقول املث�ل(.إذَا غض�ب الله على النملة
اريش�ت) أَي ظهر لها ري�ش يم ّكنها من الطيران ويجعل
منه�ا طائرا ً يف الجو ب�دال ً من حقيقتها املناس�بة لتكوينها
واملالئم�ة لطبيعة عيش�ها عىل س�طح األرض يف اس�تقرار
وطمأنينة بني فصائلها واقرانها..
الطريان الذي بال ش�ك س�تكون عواقب�ه عليها كارثية
ومخاط�ره متعددة على حياته�ا؛ كونه سيس�هّ ل للطيور
الس�باحة يف األجواء والباحثة عن فرائس�ها م�ن التهامها
كغ�ذاء ورزق والقضاء عىل حياتها نهائيا ً بس�بب طريانها
الطائش وَغير املحس�وبة عواقبه وهي ب�كل تأكيد غافلة
وجاهلة ملصريه�ا بعد الطريان املفاج�ئ معتقدة أنه نزهة
له�ا وأن�ه اس�تبدال لوضعها املعيشي املألوف على األرض
بوضع أفضل منه..
ق�د تنجح النملة يف الطريان وتعود إلىَ األرض بالسلامة
مل�رة أ َ ْو مرتين ولكنها م�ع تكرار الطريان س�تفقد حياتها
حتماً.
املتاب�ع للوض�ع الس�يايس يف املنطقة العربي�ة يدرك أن
ما ذُكر يف املثل الش�عبي هو ما يتطاب�ق مع الحالة الراهنة
للنظام الس�عودي تَمَ اما ً والذي يمثل النملة يف املثل السالف
ذكره..
إ َرادَة الل�ه تَعَ �اىل أق�وى ب�كل تأكيد م�ن ُك ّل م�ا يملكه
النظام السعودي من عوامل البقاء والديمومة والتي يعتمد
عليها كركيزة أ َ َ
ساس�ية لبقائه وَطريانه وَتدخالته السافرة
ْ
واإلسَل�اَ مية ما عدا
وَغير اإليْجَ ابية يف أ َ ْكثَـر البلدان العربية
فلسطني املحتلة..
أه�م تلك الركائز هو الرضا والتأييد األَمريكي اإلسرْ ائيْيل
لكل ما يرتكبه النظام الس�عودي من فواح�ش واألَمْ ــوَال
النفطي�ة تأت�ي يف املرتب�ة الثانية .وكالهما يمثلان الريش
الذي من خالله يعتقد النظام أنه يسري يف االتجاه الصحيح،
والحقيق�ة أنه من خاللهما ينحدر إلىَ الهاوية وَالهالك وهو
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ال يدري.
ف�إىل جان�ب أن منح الله ه�ذا النظام الث�روات النفطية
الهائلة التي تعد نعمة من نِعَ م الله عىل شعب نجد والحجاز
ليمتح�ن القائمين عليه�ا ه�ل يش�كروا أم يبط�روا وهل
س�يعملون عىل توظيف تلك النعمة يف االتجاه الصحيح ويف
صال�ح األُمَّــ�ة أم العكس ..وعندما ظه�ر انحراف األرسة
املتحكم�ة يف الس�لطة والث�روة يف نج�د والحج�از وأ َ ْ
صبَح
انحرافها مش�هورا ً ومش�هودا ً من خالل الجرائم يف العاملني
ْ
واإلسَل�اَ مي وَيف مختل�ف االتجاه�ات حَ تَّى صارت
العرب�ي
بفعل االنح�راف عامالً من عوامل اله�دم واإلجْ ـ َرام يف حق
األُمَّــ�ة التي ينتمون اليها خالل القرن الزمني الذي تركهم
الله خالله يتمتعون ويأكل�ون كما تأكل االنعام ويرتكبون
ابشع الجرائم يف حق الدين واإلن ْ َســانية والدعوة املحمدية،
ه�ا ه�و س�بحانه ي�أذن بزوالهم من خلال س�لبه عقو َل
قادتهم وكربائه�م حَ تَّى أ َ ْ
صبَحوا مس�خا ً برشيا ً ال يدركون
عواقب ممارس�اتهم وَطيش�هم ونزواتهم الش�يطانية عىل
ملكه�م أ َ َّوال ً وعلـ�ى مَ ـن حولهم وَعىل م�ا م ّكنهم الله منه
من خري وثروة ،ولهذا ت�رى تدبريهم غري عقالني وأفعالهم
إجْ ـ َرامي�ة على ُك ّل األصعدة ويف ُك ّل االتجاه�ات ..وما ذلك
إلاَّ إيذان منه بهالكهم وَقرب نهايتهم وهم يحس�بون أنهم
يحسنون ُ
صنعاً..
ومم�ا يدلل عىل أن النظام الس�عودي يسير إلىَ الهاوية
هو تبنيه للفكر التكفريي املناقض ملبادئ الدين ْ
اإلسَل�اَ مي
املحم�دي الذي ج�اء إنق�اذا ً للبرشي�ة والذي عم�ل النظام
الس�عودي بكل طاقاته إلىَ ح ْرف مساره الصحيح من خالل
إد َ
ْخال االفكار املناقضة ملبادئه واملش�وهة ملقاصده لغرض
تحويله إلىَ أدَاة تدمري لالمة بدال ً عن بنائها.
أَيض�ا ً س�عى النظام الس�عودي إلىَ تفكيك عُ � َرى وحدة
األُمَّــ�ة م�ن خلال تغذي�ة عوام�ل الفرق�ة والتناحر بني
مكوناتها األ َ َ
ساس�ية ،والعراق خري ش�اهد عىل ذلك ،ونسج
ب�دال ً عن ذلك خي�وط الوالء والود وتمتين العالقات العلنية
والرسي�ة م�ع الوالي�ات املتحدة عدوة ْ
اإلسَل�اَم والش�عوب
ْ
اإلسَل�اَ مية ومع الكيان الصهيوني محت�ل وغاصب األرض
العربية الفلسطينية.
أما تدخالت النظام الس�عودي املبارشة يف تدمري س�وريا
والع�راق وليبيا فلم تعد خافية على أحد ومن يتأمل يف ذلك

ك�ذبٌ وافتراء م�ورس محلي�ا ً وعربي�ا ً ودولي�ا ً ذل�ك؛ ألن
االن ْ َ
تخاب ال يكون إال إذا وُجد أ َ ْكثَـر من مرش�ح ،وال يسمى
اختيا ُر مرشح وحيد ان ْ َ
تخاباً ،ولهذا فقد كانت العملية محل
ْ
واإلقليْمية والدولية.
تندُّر عىل املستويات املحلية
الس�بب الثان�ي أن املحافظات الجنوبية ق�د قاطعت ما
أسمي بان ْ َ
تخاب هادي ،أَي امتنعت عن املشاركة يف االحتيال
لعدة أسباب أهمها معرفتها بشخصه!.
ج  -أن مدت�ه بناء عىل املبادرة الس�عودية غري الرشعية
وَغير القانوني�ة املحددة بعامني كانت ق�د انتهت يف فرباير
.2014
من خالل ما سبق يتبني أن املبادرة السعودية األَمريكية
ال رشعي�ة لها من املنظوري�ن الوطني وال�دويل ،ومن ثم ال
رشعية له�ادي ال كنائ�ب للرئيس وال كرئي�س وال رشعية
لحكوم�ة الوفاق ،س�واء م�ن املنظ�ور الوطن�ي أ َ ْو الدويل،
ونوجز أ َ َ
ساس هذا االستنتاج فيما ييل:

أوالً :من املنظور الوطني:

ال وج�و َد إل َرادَة وطنية ش�عبية واضح�ة الختيار هادي
رئيس�ا ً للـيَـمَ ـن لألس�باب التي س�بق ذكرها ،ومن ثم فال
رشعية للمبادرة؛ ألن الرشعية إنما تُستمد من الشعب َكون
الرشعية س�لطة والسلطة ال تستم ُّد رشعيتَها من السلطة،
وهو ما ينطبق عىل الرشعية الدستورية والثورية معاً.

ثانياً :من املنظور الدولي:

الرشعي�ة الدولية تتأس�س على إ َرادَة املجتم�ع الدويل،
ّ
املوقعة
ومقص�ود بإ َرادَة املجتمع الدويل هنا ُك ّل إ َرادَة الدول
عىل ميثاق األمم املتحدة ،وميثاق األمم املتحدة هو املرجعية
اإلجرائية األ َ َ
ساسية املعبرّ ة عن إ َرادَة املجتمع الدويل.
ومل�ا كان هذا امليث�اق ينص يف ديباجته على أن الغ َر َ
ض
من إنش�اء هيئة األم�م املتحدة هو تحقيق األمن والسلام
الدوليني واعتبار جميع الدول األعضاء ،أَي أعضاء املجتمع
الدويل ،يتمتعون بالسيادة الكاملة ومنع تدخل أَي عضو أَية
دولة يف ش�ئون الدول�ة األ ُ ْ
خـ َرى وأن على مجلس األمن أن
يتخ�ذَ اإلجراءات الالزمة ملنع التدخ�ل والعُ ـ ْدوَان عىل الدول
األ ُ ْ
مجلس األم�ن يعد انتهاكا ً صارخا ً
ُ
خـ� َرى فإن ما قام به
َّ
الحق للدولة
مليثاق األمم املتحدة يوجب املس�اءلة ويعط�ي
املعت�دى عليه�ا إلىَ جانب الحق يف مقاضاة ال�دول املعتدية،
َ
مقاض�اة ه�ذه املنظمة الت�ي تحايل�ت من خالل
الح�ق يف
ِّ
ص�ف س�لطة مرفوضة ش�عبيا ً هارب�ة ،ودعم
الوق�وف يف
العُ ـ ْدوَان عىل الـيَـمَ ـن باسم رشعية ال وجود لها ،فالدولة
تتكون من (الشعبْ ،
اإلقليْم ،السلطة).
ُ
ومنظم�ة األمم املتح�دة ومجلس األم�ن بالذات وقف يف
صف السلطة ض َّد الش�عب وضد ْ
اإلقليْم ،وساهم من خالل
قراراته الباطلة املتالحِ قة يف إيهام الرأي العام املحيل والدويل
بأن م�ا يقو ُم به النظام الس�عودي بدع�م الواليات املتحدة
وبريطانيا وفرنسا ودول أ ُ ْ
خـ َرى من عُ ـ ْدوَان سافر ارتُكبت
وال تزا ُل تُرتكب خالله أبش ُ
�ع الجرائم ،ابت�دا ًء بالحصار ثم
قصف املنش�آت وتدمريها وتدمري البُنَ�ى التحتية ،وارتكبت
مختل�ف الجرائم :جرائم ض�د اإلن ْ َس�ــانية ،جرائم اإلبادة
الجماعية ،جرائ�م العُ ـ ْدوَان ،وكل الجرائ�م التي تخ ُ
ط ُر وال
تخ ُ
ط ُر عىل البال
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يجد أن تدخل النظام الس�عودي يف ه�ذه البلدان ليس له أَي
انعكاس إيْجَ ابي عىل النظام الس�عودي على املدى القريب
والبعي�د بقدر م�ا هي ن�زوات طائش�ة لتوظي�ف الثروات
الخليجي�ة الهائل�ة يف االتج�اه الس�لبي التدميري بدال ً عن
االتجاه اإليْجَ ابي البنّاء وكس�ب غضب تلك الشعوب العربية
بدال ً عن رضاها..
أم�ا تزع�م النظ�ام الس�عودي للعُ ـ� ْدوَان عىل الش�عب
الـيَـمَ ـن�ي تح�ت املربرات الواهية والس�خيفة فس�يكون
القش�ة التي س�تعجل بنهاية النظام الس�عودي وسيكون
الحلقة األخرية من حلقات االنهيار املتتالية التي يسري اليها
وإن بش�كل تدريج�ي؛ كون هذا العُ ـ� ْدوَان القائم اليوم من
النظام السعودي عىل الش�عب الـيَـمَ ـني مقرونا ً باإلرصار
يف تدمير وإبادة الش�عب الـيَـمَ ـني بكل بشره ومقوماته
الحياتي�ة وبمحاوالت عبيطة ومس�تميتة إلفش�ال أَي حل
سيايس بني الـيَـمَ ـنيني فإنما هو نتاج استالب عقول قادة
النظام الس�عودي وانغراس بدال ً عنها النزوات الش�يطانية
التآمرية وَرغبة من قادتهم يف اس�تمرارية السري يف االتجاه
نحو الهاوية إلىَ أ َ ْ
صبَحوا قريبني منها وقد أصارت بالنس�بة
للنظام السعودي قدرا ً ال مفر منه.
تعال�وا لنس�أل أنفس�نا م�اذا كان يتوجب على النظام
الس�عودي أن يفعل�ه تج�اه األ َ ْزمَ �ة الـيَـمَ ـني�ة أن كان�وا
يعقلون ؟ كنموذج فقط.
ستكون إجابة ُك ّل ش�خص يطرح عليه السؤال السابق
أنه كان يتوجب عىل النظام السعودي بحكم الجوار واألخوَة
ط َراف األ َ ْزمَ �ة الـيَـمَ ـنية جَ ميعا ً
اإلسَل�اَ مية أن يس�تدعي أ َ ْ
ْ
للحوار ويعمل عىل التوفيق بينه�م حفاظا ً ورعاية ملصالح
الش�عب الـيَـمَ ـني بل كان يتوج�ب عليه أن يخصص جز ًء
من تكاليف ونفق�ات الحرب التدمريي�ة القائمة اليوم عىل
الشعب الـيَـمَ ـني يف بناء الجوانب األ َ َ
ساسية للبنية التحتية
واالقتصادية للشعب الـيَـمَ ـني .أليس لو كان قادة النظام
الس�عودي يعقلون ل�كان املنح�ى اإليْجَ ابي تجاه الش�عب
الـيَـمَ ـني هو السائد؟ ..أكيد ستكون النتائج لو حصل ذلك
إيْجَ ابي�ة لصالح النظام الس�عودي اقلها حب وتقدير كافة
أفراد الشعب الـيَـمَ ـني..
ولكنه أبى إلاَّ السير يف طريق التدمير والقتل وارتكاب
أبشع الجرائم.

أَمريكا ..األفكا ُر
الشيطانية!!
حسن حمود شرف الدين
ب�ان ك�ي م�ون
األم ُ
ين الع�ام لألم�م
املتح�دة كثيرُ القل�ق
بم�ا يتع� َّر ُ
ض ل�ه
الش�عبُ الـيَـمَ ـن�ي
م�ن عُ ـ� ْدوَان ظال�م
وغاشم من قبَل قوات
تحال�ف العُ ـ� ْدوَان
اململك�ة
بقي�ادة
الس�عودية واملدعومة
لوجس�تيا ً من أَمريكا
والصهيوني�ة العاملي�ة
اليهودي�ة ..وم�ن فتر ٍة إلىَ أ ُ ْ
خـ َرى ِ
يرس� ُل ممثلاً عنه
لالطالع على آخ�ر االعت�داءات املتواصلة عىل الش�عب
الـيَـمَ ـني من قبَل دول قوات تحالف العُ ـ ْدوَان.
يأس ُ
ُ
يقلق واآلخر َ
�ف وكأنها لُعبة الش� ِّد بني
أحدُه�م
األمم املتحدة ووجهها القبيح اآلخر.
ممث� ٌل ورا َء ممثل ..وآخ� ُر مبعوث أمم�ي َ
خ َلفا ً عن
الس�ابق وكأنه رشيحة بدل فاقد وجد النظام السعودي
ُ
قيادات تحال�ف العُ ـ ْدوَان
ضالتَه فيه ..ينف�ذ ما تطلبه
األَمريكي الس�عودي تجاه القضية الـيَـمَ ـنية بتشويهِ
وتعزيز الخالف الـيَـمَ ـني-الـيَـمَ ـني وتأجيل
الحقائق
ِ
اجتماعاتهم املتعاقبة واملتالحِ قة حتى يس�تم َّر الشعبُ
الـيَـمَ ـن�ي يدور يف حلقة مفرغة محو ُر دورانها الحق ُد
والكراهية التي يحملها النظا ُم الس�عودي عىل الش�عب
الـيَـمَ ـني.
ً
نعم إن النظا َم السعودي يحمل حقدا ً غريبا ً
وكراهية
ً
الش�عب الـيَـمَ ـني وليس النظام السابق أ َ ْو
نتنة تجاه
ِ
الثورية القائمة ..فلو كان س�لما ُن الزهايمر يمث ّ ُل دولة
ونظاما ً وقانونا ً لكان َ
ســاند وساعد الـيَـمَ ـنيني لبنا ِء
املرحلة القادم�ة ..لكن الحقد والكراهي�ة املرتعرعة يف
كن�ف العمالة ألَمريكا وإسرْ ائيْل ه�ي من جعلتها رأس
حربة ض�د مطالب وطموح�ات الش�عب الـيَـمَ ـني يف
البناء والتنمية ..فشنوا ما تسمى «عاصفة الحزم» عىل
ش�عب أعزل تمكنوا يف لحظة غفلة من تفكيك جيش�ه
بالهيكل�ة املزعومة ورشاء ال�والءات والعمالء من أبناء
الـيَـمَ ـن ..فلم يعد الشعبُ الـيَـمَ ـني يعلم مَ ن يطعنه
ظهره ويعمل عىل ذبحه ..فقد َكث ُ َرت السكاكني وكثر
يف
ِ
الجزارون.
ُ
عرشات الدول شاركت السعودية يف عُ ـ ْدوَانها الظالم
والغاش�م عىل الـيَـمَ ـن أرضا ً وشعباً ..وال نعلم مَ ن هو
ُ
إبليس هذه األُمَّــة الذي أشار للنظام السعودي بإرشاك
دول أ ُ ْ
خـ� َرى يف عُ ـ ْدوَانها عىل الـيَـمَ ـن حتى يتف َّر َق ُ
دم
ْ
واإلسَل�اَ مية
الش�عب الـيَـمَ ـن�ي بني األنظم�ة العربية
والدولي�ة وال يس�تطيع الـيَـمَ ـني�ون ْ
أخ�ذَ حقه�م
مستقبالً ..فإذا كان غريمُهم القايض من يشارعون!!.
َ
الش�يطان األكبر أَمري�كا وإسرْ ائيْل هما
ال ش�ك أن
وراء مثل هذه األفكار الش�يطانية ..لكن يقظة الشعب
الـيَـمَ ـن�ي وصموده أما َم خطط وعُ ـ� ْدوَان وانتهاكات
وجرائ�م العُ ـ ْدوَان األَمريكي الس�عودي ه�و مَ ن أحبط
مخططاته�م ..وإذا ما اس�تم َّر الحص�ا ُر والعُ ـ ْدوَان لن
تحبَ َ
ط خططه�م فقط؛ وإنما س�تنها ُر أنظمة وممالك
ْ
واإلسَل�اَ مية ال تقب�ل
وإم�ارات ..فالش�عوبُ العربي�ة
الظلم على إخوانهم من قبل األنظم�ة الظاملة كالنظام
السعودي واألنظمة الخليجية.
لقد عمل�ت أَمريكا الش�يطان األكبر وإسرْ ائيْل عىل
ْ
واإلسَل�اَ مية من خالل
تثبي�ت قرنها يف األمتين العربية
زراعة نظام قائم عىل إش�اعة الكراهية وتش�ويه الدين
ْ
بأفكار مدسوسةٍ وبعيدة عن تعاليم
اإلسَل�اَ مي الحنيف
ٍ
ْ
اإلسَل�اَم الحقيقية الداعية إلىَ اإلخاء واملحبة واالعتصام
بحب�ل الله ونب� ِذ الفرق�ة والكراهية والوق�وف أما ِم أَيِّ
ُ
يهدف إلىَ تفكيك األُمَّــة ْ
اإلسلاَ مية.
مرشوع
يواج� ُه أعت�ى وأس�وأ
فالش�عبُ الـيَـمَ ـن�ي اآلن
ِ
األنظم�ة وخالصة إنتاج وأف�كار الصهيونية األَمريكية
َ
س�ق َ
ط بعُ ـ ْدوَانه�م على الـيَـمَ ـن
اإلسرْ ائيْلي�ة ..وق�د
ً
ً
القنا ُع الذي يخفي وراءه مخططا تخريبيا طاملا ترب َ
َّص
َّ
شعوب املنطقة والعالم
وكافة
ـن والـيَـمَ ـنيني
ِ
بالـيَـمَ ِ
ْ
اإلسلاَ مي.

اللهم

إنك أعلنت سبيالً من سبلك ،فجعلت
فيه رض�اك ،وندبت إلي�ه أولياءك،
وجعلته أرشف س�بلك عندك ثواباً ،وأكرمها لديك
مآب�اً ،وأحبه�ا إليك مس�لكاً ،ثم اشتريت فيه من
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون
يف س�بيلك فيقتل�ون ويقتل�ون وع�دا ً علي�ه حق�ا ً

فاجعلني ممن اشرتى فيه منك نفسه ثم وىف ببيعك
ال�ذي بايعك عليه ،غير ناكث ،وال ناقض عهداً ،وال
مبدل تبديالً ،إال اس�تنجازا ً لموعودك ،واس�تيجابا
لمحبت�ك وتقرب�ا ً به إليك ...فصل على محمد وآله
واجعله (القتل يف س�بيلك) خاتمة عميل ،وارزقني
فيه لك وبك مش�هدا ً توجب يل ب�ه الرضاء ،وتحط
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عن�ي به الخطاي�ا ،اجعلني يف األحي�اء المرزوقين
بأي�دي الع�داة العصاة ،تح�ت لواء الح�ق وراية
الهدى ماض عىل نرصتهم قدماً ،غير موّل دبرا ً وال
محدث شكاً ،وأعوذ بك عند ذلك من الذنب المحبط
لألعمال.
من دعاء اإلمام علي

 سيمخلالا سيمخلامخلا  28سيمخلالااني  28سيمخلامخلالا

( ددعلالاا

ملزمة األسبوع  :خطر دخول أمريكا اليمن

حتذير ملن اطم�أنوا ب�صداقتهم لأَمريكا :الأَمريكيون لي�سوا �أوفياء نبذوا كتابَ اهلل وراء ظهورهم و�سينبذون ُك َّل عهد وكل اتفاقية

على الجميع مواجهة األَمريكيني وأذنابهم قبل أن يدوسوهم بأقدامهم
 خاصاستش�عَ ـ َر الش�هي ُد القائ� ُد خط�ور َة
املؤام�رة األَمريكي�ة اإلرسائيلي�ة على تدمري
اإلسلام وتش�ويهه ،وك�ذا تقس�يم البل�دان
ً
س�احة للفوىض
العربي�ة وتجزئتها ،وجعلها
والرصاع�ات ليس�ه َل عليه�م نهْ �بُ ثرواتها،
حينها انط َل َق بمرشوع�ه التوعوي النهضوي
ُ
القـ ْرآن�ي إلصلاح ه�ذه األم�ة ،وتصحي�ح
الثقافات املغلوطة التي اس�تطاع أعداء األمة
اإلسالمية تدجني الشعوب العربية بها.
الـيَـمَ ـ� ُن كان�ت إحدى ال�دول التي تحا ُك
املؤامر ُة عليها ،وقد كان الش�هيد القائد يدر ُك
َ
أهمية املوقع االسرتاتيجي للـيَـمَ ـن ،وأهمية
الصف�ات الت�ي يتمي�ز به�ا أه�ل الـيَـمَ ـن،
ف�كان يح� ّذر أَبْنَـ�اء الش�عب الـيَـمَ ـني من
خط�ورة دخ�ول أَمري�كا الـيَـمَ ـ�ن ،وقال يف
ه�ذه املح�ارضة( :نق�ول للجمي�ع :إذا ً َ
وص َل
األَمريكيون الـيَـمَ ـن هل س�نبرص ونسمع؟
هل أبرصنا وسمعنا
أم ال؟! .وعندم�ا
يأت�ي األَمريكي�ون
ه�ل
الـيَـمَ ـ�ن
ج�اءوا لي ّ
طلعوا عىل
األوض�اع؟ لينظ�روا
م�ا ه�ي املش�اريع
أ َ ْو الخدم�ات الت�ي
نحت�اج إليه�ا؟ أ َ ْو
ج�اءوا ليحرث�وا
ويزرع�وا األرايض
البيض�اء ،أ َ ْو ج�اءوا
ليعملوا مزارع نَحْ ل؛
ألنهم عندهم مزارع
نح�ل ،وعنده�م
م�زارع قم�ح؟ ه�ل
ج�اءوا يش�تغلون معن�ا ،أ َ ْو ج�اءوا من أجل
ماذا؟).

ومن�ذُ وق�ت مبك�ر كان الش�هي ُد القائ� ُد
يحُ ُّ
َ
الن�اس جميعا ً على رضورة أن يعملوا
�ث
ش�يئا ً ض�د دخ�ول األَمريكيين الـيَـمَ ـ�ن،
والستش�عاره باملس�ؤولية قال :اآلن يجب أن
ُ
أنفس�هم يجب أن
تعمل�وا ُك ّل يشء ،العلم�اء
يتحركوا ،واملواطنون كلهم يجب أن يتحركوا،
وأن يرفع�وا جميع�ا ً صوته�م بالرصخ�ة
ض�د أَمري�كا وض�د إرسائي�ل ،وأن يعلنوا عن
س�خطهم لتواجُ �د األَمريكيين يف الـيَـمَ ـن،
الدولة نفسها ،الرئيس نفسه يجب أن يحذر،
ما يج�ري عىل عرفات ،ما ج�رى عىل صدام،
ما جرى على آخرين يُحتم� ُل أن يجريَ عليه
ه�وَّ ،
إن الخط َر عليهم ه�و من أولئك ،الخطر
عليه�م هو من األَمريكيني ،الخطر عليهم هو
من اليهود ،على الحكومات وعىل الش�عوب،
عىل الزعماء.
وح� ّذر م�ن ي ُ
ٌ
ظ ُّ
صدي�ق ألَمري�كا
�ن أن�ه
قائلاً( :وحت�ى مَ ن يظنون أنهم ق�د اطمأنوا
بصداقته�م ألَمري�كا عليهم أن يح�ذروا؛ ألن
أولئ�ك ليس�وا أوفياء أب�داً ،الله ذك�ر عنهم يف
ُ
القـ� ْرآن الكريم أنهم
نبذوا كت�ابَ الله وراء
ومَ �ن
ظهوره�م،
نبذوا كت�اب الله وراء
ظهوره�م ،واشتروا
بآيات الل�ه ثمنا ً قليالً
س�ينبذون ُك َّل عه�د
وكل اتفاقي�ة ،وكل
مواثيق مع اآلخرين،
َ
املواثي�ق
أ َ ْو أن
س�تكون لديهم أه َّم
من كت�اب الله الذي
نبذوه؟ س�ينبذونه،
والل ُه حك�ى عنهم
ه�ذه الصف�ة:
اهدُوا عَ هْ دا ً نَبَ�ذَ ُه َف ِر ٌ
{أ َ َو ُك َّلمَ �ا عَ َ
يق ِمنْهُ مْ}
(البقرة :من اآلية .)100
ويؤكد الس�ي ُد حسين الحوث�ي أنه آن
ُ
الوقت ألن نر َ
ف�ع صوتنا وأن يعد الجميع
أنفس�هم ،لك�ي ال يدوس�هم األَمريكيون
بأقدامه�م ،مشيرا ً أن علين�ا جميع�ا ً أن
بش�كل
نذ ِّك َر أَبْنَـا َء الش�عب الـيَـمَ ـني
ٍ
متتاب�ع ومتك�رر بخط�ورة األَمريكيني
ٍ
وأطماعهم بهذا البلد.
وَأما ِم إنكار الدولة بتواجُ د األَمريكيني
يف الـيَـمَ ـن خالل تلك الفرتة قال السيد
حسني الحوثي( :يف البداية تنكر الدولة
أن هن�اك وج�ودا ً لألَمريكيين ،ثم بعد
فرتة يضعون مربرا ً لوجود األَمريكيني،
ثم يتح�رك األَمريكيون واملبرّ رات دائما ً
أمامه�م ،كم�ا عمل�وا يف أفغانس�تان
ُ
املربرات دائما ً أمامهم ،ونحن بطبيعتنا
كانت
ُ
الـيَـمَ ـنيني نش�تغل باملجان إعالمي�ا ً
فننق ُل
التربي�رات باملج�ان ونعمّ مُه�ا على أوس�اط
الن�اس ،وكل واح�د ينق�ل الخبر إىل أن يرتك
أثره).
ومن شعوره باملس�ؤولية وإدراكه للخطر
املح�دِق بالـيَـمَ ـ�ن كان الش�هي ُد القائ ُد ينذر
أَبْنَـ�اء الش�عب الـيَـمَ ـن�ي ويح ّذره�م( :ال
يجو ُز ل�ك أن تنق َل أي تربير أبدا ً تس�معه ولو
من رئيس الجمهوري�ة يربر وجو َد أَمريكيني،

الناس
ُ
المفروض أن َ
موقف
ٌ
يكون لهم
واح ٌد ،هو أن يغضبوا
لماذا دخل األَمريكيون
ـمـن
الـ َي َ

هكذا تكون بداية الخطر

لدخ�ول بع�ض
وعندم�ا س�محت الدول�ة
ِ
الجن�ود األَمريكيين إىل الـيَـمَ ـ�ن تس�اءل
الشهيد القائد( :ملاذا يسمحون لألَمريكيني أن
يدخل�وا؟ وما الذي يح�وج الناس إىل أن يدخل
األَمريكي�ون الـيَـمَ ـ�ن؟ ه�ل أن الـيَـمَ ـنيني
قلي�ل؟ أ َ ْو أن الـيَـمَ ـ�ن يتعرض لخطورة من
أيَّ�ة جه�ةٍ أخرى غير أَمري�كا؟ فه�م يأتون
ليساعدوا الـيَـمَ ـنيني!؟).
ويعترب الش�هيد القائد أن األَمريكيني بدأوا
من خلال محاولتهم تحميَ�ل الرئيس صالح
َ
مسؤولية الشباب الـيَـمَ ـنيني الذي ذهبوا إىل
ّ
يتنصل ويقول
أفغانس�تان ،حينها بدأ صالح
إنهم كانوا يسافرون بط ُرق غري رشعية.
ً
رسالة إىل كافة أَبْنَـاء
ووجّ ه الشهيد القائد
الش�عب الـيَـمَ ـني الذين يظنون أنه ال خط َر
محدق�ا ً بهم ،الذي�ن ال يفهمون األش�يا َء وال
يفهمون الخط� َر إال بع�د أن يداهمَ هم ،نقول
للجميع سوا ٌء أكانوا كبارا ً أم صغاراً :اآلن ماذا
ستعملون؟

ما يجب علينا تجاه الخطر األَمريكي

ُي ْحد ُ
ِث األَمريكيون
قالقل دائماً لتبرر
َ
لهم توا ُج َدهم
بصورة مستمرة
أ َ ْو يربر القي�ا َم بعمل هو خدم�ة لألَمريكيني
من أيَّة جهة كان ،ال يتداول الناس التربيرات،
هذه أول قضية يجب أن نحذر منها).
وعن تهديد األَمريكيني بالحصار عىل بعض
الدول العربية املناوئة لها قال الس�يد حسني
الحوثي :نحن نق�ول اآلن :قضية الحصار قد
�رب الحصار للع�راق ،وجربوا الحصار ضد
جُ ِ
إيران ولم يعمل شيئاً ،الدنيا مفتوحة من ُك ّل
الجهات ،ويحصل حتى تهريب دويل.
وأض�اف :ال تعتق�د أن أَمري�كا تس�تطي ُع
إىل درج�ة أن تُقفِ � َل عليك داخ� َل ُغرفة ،ثم ال
يدخل إلي�ك لقمة من الطع�ام وال حبة دواء،
َ
ُ
الناس من
يخ�اف
وال أيّ يشء .فلا داعي أن
حص�ار أ َ ْو ما حص�ار أ َ ْو يخاف�وا أ َ ْو يتحدثوا
ه�م يقولوا [الُب�رُ با يغىل با يج�ي علينا كذا]
يس�كتوا ،هناك دو ٌل أخرى ستتساب َُق هي إىل
أن تح�ل منتجاتها ،أ َ ْو يحل التعامل معها مع
الـيَـمَ ـنيين بدل التعامل من قِ بَل األَمريكيني

أ َ ْو الدول التي لها عالقة بهم.

موقف واح ٌد ،ال تحليالت وتربيرات
املطلوب
ٌ

ُ
ٌ
َ
موق�ف
الن�اس يك�ون له�م
املف�روض أن
واحدٌ ،ه�و أن يغضبوا ملاذا دخ�ل األَمريكيون
الـيَـمَ ـن ،وإىل ُهن�ا انتهى املوضوع .تحليالت
ُ
املوق�ف الصحي�ح ،والذي
تربي�رات كله�ا ،ال،
يح ُّل حتى ُك ّل التس�اؤالت األخرى التي تقلقك
هو أن�ه :مل�اذا دخ�ل األَمريكي�ون الـيَـمَ ـن؟
ويجب على الـيَـمَ ـنيني أن ال يرضوا بهذا وأن
يغضب�وا ،وأن يخرجوه�م ،تحت أي مربر كان
دخولهم .أليس يف هذا ما يكفي؟.
وأش�ار الس�يد حسين الحوثي إىل رضورة
َ
يك�ون كالمن�ا مع بعضنا البع�ض أنه ملاذا
أن
دخلوا بالدنا؟ ومن الذي س�مح لهم أن يدخلوا
بالدن�ا؟ ه�ل دخل�وا كتج�ار؟ هن�اك رشكات
أَمريكية تعمل وهي التي تس�تويل عىل نس�بة
كبيرة من بترول الـيَـمَ ـ�ن ،لك�ن أن يدخل
جن�ود أَمريكي�ون ويحتل�وا مواق�ع ..،يصيحُ
الن�اس جميع�اً :أي�ن
هي الدول�ة؟ من الذي
س�مح لهم؟ أي�ن هو
الجي�ش ال�ذي ينه�ك
اقتص�اد هذا الش�عب
بنفقاته الباهظة؟.
ويف ذات الس�ياق
ق�ال الس�يد حسين
يج�ب
الحوث�ي:
أال يس�محَ الن�اس
ألنفس�هم أب�دا ً
أن يقول�وا هذه
قضي�ة تخ�ص
ألن
الدول�ة؛
الدول�ة نفس�ها
لي�س له�ا مربر
أن تس�مح ،وال الدس�تور نفس�ه يعطي
مس�ؤول أن يسمح بدخول األَمريكيني إىل
الـيَـمَ ـن.

يكون كال ُمنا مع
بعضنا البعض أنه
لماذا دخلوا بالدنا؟
ومن الذي سمح لهم
أن يدخلوا بالدنا؟ هل
دخلوا كتجار؟

مثا ٌل على دخول أمريكا البلدان

على المواطنين
أن يتحركوا ،وعلى
العلماء أن يتحركوا،
ويرفعوا صرختهم
ضد أَمريكا وإسرائيل

ا ْل ُملُو َك إِذَا د َ
َخلُوا َق ْري ًَة أ َ ْف َس�د َ
ُوها وَجَ عَ لُوا أَعِ َّز َة
أ َ ْهلِهَ ا أَذِ َّل ًة} (النمل :من اآلية .)34
مضيفا ً (ال تدخل الشركات األَمريكية بلدا ً
إال وتنه�ب ثرواتِه ،إال وتس�تذل أه َله ،ال يدخل
األَمريكي�ون بل�دا ً إال ويس�تذلون أهل�ه .لكن
بأيَّ�ة طريقة؟ عن طريق الخ�داع لحكوماتهم
ولش�عوبهم ،تربي�رات يصنعونه�ا ،ونصدّقها
برسع�ة ،ونوصلها إىل بعضن�ا بعض ،نوصلها
بش�كل من يريد أن يقب َل من�ه اآلخر ما يقول،
أي نحاو ُل أن نقنع اآلخرين بهذا املربر ،هذا ما
يحصل ،تتحرك أنت لتقنع اآلخر بالتربير!
ويؤك�د الس�يد حسين الحوث�ي أن�ه ليس
هن�اك أيُّ مبرر لوجودهم ،وهذا ه�و األصل،
فكل املبررات هي فر ٌع عىل أصل فاس�د ،وإذا
كان يف الواقع لي�س هناك أيّ مربر لوجودهم،
فأيّ مبرر أليّ عمل يعملون�ه ،أ َ ْو يصطنعونه
لوجودهم فهو فرع عىل أصل فاسد ،نحن عىل
يقني منه.
والحقيق�ة أنه�م ج�اءوا ليس�تذلوا
الـيَـمَ ـنيين ،ج�اءوا
ليرضبوا الـيَـمَ ـنيني،
وهن�ا ّ
يوض�ح الس�يد
الحوث�ي
حسين
املوق�ف ال�ذي ينبغ�ي
عىل مواط�ن أن يقو َم
به فيق�ول( :إذا ً يجبُ
َ
يك�ون للمواطنين
أن
ٌ
موق�ف باعتباره�م
مس�لمني ،وأولئ�ك
يهود ونص�ارى دخلوا
َ
يك�ون
بالده�م ،وأن
للعلم�اء موق�ف ،وأن
يكون للدول�ة موقف،
وأن يك�ون للجمي�ع
موقف ،هو م�ا يمليه
عليهم دينهم ووطنيتهم.

وأعط�ى الس�يد حسين الحوث�ي مثَالً
واقعيا ً للبل�دان التي دخلته�ا أَمريكا تحت
مبررات واهية ث�م قام�ت باحتاللها وهي
أفغانس�تان فقال( :وإذا ما دخلوا ..الحظوا
كيف كان دخولهم إىل أفغانستان ،دخلوا إىل
أفغانستان وأوهموا األفغانيني أنهم يريدون
ً
ً
حديثة
حكوم�ة
أن يضع�وا ،أ َ ْو أن يصنع�وا
وعرصية ،وتستقر يف ظلها أوضاع البالد).
َ
نظ�رت أخ�ي الق�ارئ إىل م�ا حدث
ول�و
بع�د دخوله�م أفغانس�تان ه�ل أحدث�وا أيَّة
تنمي�ة فيها ،هل بنوا دوال ً مؤسس�ية تَ ُ
رس�و
َ
النتيجة أن
فيه�ا العدال�ة واملس�اواة ،س�تج ُد
األَمريكيين ل�م يدعوا البلاد تس�تقر ،وبدأت
ُ
الخالفات التي يعمَ ُل األَمريكيون عىل تغذيتها،
وبدأت حرب الفصائل ،ولم تس�تطع الحكومة
أن تحكم أكثر م�ن داخل (كابول) وال يتجاوز
نفوذها خارج املدينة.
وهن�ا أش�ار الس�ي ُد حسين الحوث�ي أن
األَمريكيين يعملون دائما ً على وجود (قالقل
دائم�ا ً لتربِّ َر لهم تواجُ دَهم ،بصورة مس�تمرة،
وإذا دخل�وا الـيَـمَ ـ�ن وكم�ا ق�ال الل�ه{ :إ َِّن

فهم الناس للخطر قليل

وم�ن خلال متابعت�ه لتأثير تحذي�ره
م�ن الخ َ
ط�ر الق�ادم على الـيَـمَ ـ�ن املتمث�ل
باألَمريكيين وبعد ُك ّل النش�اط التي تحرك به
ملواجه�ة املشروع األَمريك�ي واإلرسائيلي يف
املنطقة ،وبعد تقييم�ه ملدى فهْ م الناس خالل
تلك الفرتة قال الس�يد حسني الحوثي( :والذي
أملس�ه أنا عندما أتح�د ُ
ُ
كنت ُ
َّث مع الناس  -مع
أنكم فعالً من أكثر الن�اس وعياً ،وأكثر الناس
فهْ ما ً  -لكن ُ
كنت أملس أن الناس بعد لم ينظروا
للقضي�ة بأنها فعلاً قضية واقعي�ة وخطرية
فعلاً ،وأن�ه يج�بُ أن يك�ون لهم موق�ف ،ما
استطعت أن َ
أملس إىل الدرجة التي أطمنئ إليها
ط ُ
فعلاً ،يبدو يل وكأن القضية ه�ي تعا ُ
ف من
جه�ة ،وصداقة من جهة ،واحترام من جهة،
وتصدي�ق أيض�ا ً من جه�ة ،لك�ن يف الداخل ال
ُ
أملس بأنه فعالً أصبح مستقرا ً يف قرارة أنفسنا
نواج ُه خط�راً ،وأن مواجَ َ
ه�ة الخطر هي
أنن�ا
ِ
أن تعمل ضده ،ال أن تس�كت ،وتدس َ
رأس�ك يف
الرتاب كالنعامة).
إذا ً نح� ُن بعد ه�ذا الخرب ،هل اس�تطعنا أن
نفهَ مَ؟ هل فهمنا اآلن؟ هل تيقنّا؟ هل تأكدنا؟
َس ِ
إذا ً ه�ذا هو املطل�وبُ { َربَّنَا أَبْصرَ ْ نَا و َ
�معْ نَا}
(السجدة :من اآلية .)12

استشراف المستقبل

ال للسكوت..

أسلوبها صورة وصوت
واململك�ة ريم�وت يف ي�د ج�ون
كريي..
ياشعب فرصة باتفوت
جاهد وقل ال للسكوت
دور األم�م ممق�وت خائ�ن
للضمريي..

املوت ألمريكا تموت
هي مثل بيت العنكبوت
واملعت�دي طاغ�وت أمريك�ي
حقريي..
قتل الطفولة يف البيوت
( ددعلالاا

صرواح أرض
الصمود واإلباء
يحيى صالح خميس الزايدي
عدوا ٌن غاش� ٌم تج َّر َد من ُك ّل األ َ ْ
خَل�اَ ق الدينية
واملبادئ والقيم وحُ سن الجوار.
*ارته�ن للخارج وس�مع وأط�اع ُك َّل األوامر
اليهودية.
*قصف ودمر ُك ّل ما يس�تخدمه اإلن ْ َس�ان يف
حياته..
*قت�ل األ َ ْ
ط َفــ�ال والنس�اء والرج�ال ب�كل
وحشية وبكل بشاعة وجُ رأة عىل الله.
*دمّ �ر املستش�فيات واملعاه�د ومن�ازل
املواطنني والطرقات واألسواق واملباني الحكومية
واملصانع ومحطات الوقود.
*قصف الحيوانات.
*قصف املزارع.
*اطبق حصارا ً خانقا ً من الجو والرب.
*من�ع دخ�ول امل�واد الغذائي�ة واملش�تقات
النفطيةُ ،ك ّل يشء مستهدَف.
*ال أدوي�ة وال م�واد غذائي�ة وكل مقوم�ات
الحياة معدومة.
*غارات يومية وبشكل جنوني.
* أرعب األ َ ْ
ط َفــال وبث فيهم الذع َر والخوف.
وم�ع ذَلك كل�ه من املعان�اة والش�دة ال زالت
ُ
املديري�ة وأبناؤها الرشف�اء صامدين ،ويتحدون
ُك ّل الصع�اب ،ولم يبالوا بعنجهية الش�يطان وال
سطوة الظالم.
وتفان صنعه أَبْنَا ُء املديرية.
صمود وإباء
ٍ
وم�ع كل ذَل�ك الحص�ار والغارات الغاش�مة
والحاقدة وانع�دام ُك ِّل مقوم�ات الحياة واثقون
بالل�ه ومعتم�دون على الل�ه يف ُك ّل حاجاته�م،
وأعانه�م الله ،وإنما هذا الصم�و ُد ي ُد ُّل عىل أنهم
واثقون بالله وبنرصه وهزيمة العدوان.
ُ
غ�ارات العدوان أ َ ْكثَـ َر من 6,590
حيث بلغت
َ
غارة ،وهي ليس�ت إحصائية دقيق�ة فهي أ ْكثَـر
من هذا الرقم.
صامدون ومعتمدون عىل الله.
واثقون بالله بنرصه املبني..
متحدّون ُك ّل املخاطر بقوة الله.
ُ
عنجهية الظلم�ة واملرتهنني للخارج
ال تثنينا
َ
مواصلة مش�وار الدفاع ع�ن الوطن ،ثابتون
عن
يف ميادين العزة والرشف ،ذائدون عن األَرض من
دنس الغزاة واملعتدين..
ه�ل تعلمون من نحن ،نحن أَبْنَ�اء الـيَـمَ ـن،
ُ
س ّم العداء وكارسو أنوف املستكربين.
ومَ ن جَ ِه َلنا واستبس�طنا ف ْليع َل ْم َّ
أن الـيَـمَ َ
ـن
مقرب ُة ُ
الغزاة.
الـيَـمَ ـ�ن مقبر ُة ُ
الغ�زاة ،ومَ �أرب معصرة
الغزاة.

برنامج رجال اهلل
املقرر األسبوعي:

كلمات /ضيف اهلل سلمان
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العدوان السعودي على اليمن يف ميزان
الفكر والقانون ..حلقة نقاشية للجبهة
الثقافية ملواجهة العدوان

ال لن تموت

الشاعر  /معاذ الجنيد

 خاصَ
تحت شعار «العدوان يف ميزان الفكر والقانون» نظمت
الجبه�ة الثقافية ملواجهة الع�دوان الثالثاء املايض حلقة
نقاشية فكرية بمشاركة عدد من األكاديميني والباحثني.
وتناولت الحلقة عددا ً من أوراق العمل منها« :العدوان
نتيجة ال س�بب « للدكتور عرف�ات الرميمية ،تناول فيها
عددا ً من املحاور تطرق فيها إىل أسباب العدوان وفند فيها
مربرات�ه الواهية من الجانب الفكري ،وقدم الدكتور أمني
الغي�ش ورقة عمل جملت عن�وان ( نظام األمن الجماعي
والعدوان عىل اليمن « اس�تعرض من خاللها قراءة للقرار
األُمَ ــم�ي  2216وبعضا ً من بن�ود ميثاق األُمَ ــم املتحدة
التي تدحض مربرات العدوان األمريكي الس�عودي وتنفي
رشعيته ،كما وفند الدكتور الغيش من خالل الورقة التي
قدمه�ا املزاعم التي يدعيها مرتزق�ة العدوان بأن العدوان

ج�اء نتيجة لطلب الرئيس الف�ار عبدربه منصور هادي،
من خالل قراءة بعضا ً من مواد الدستور اليمني.
كما وقدم الدكتور ط�ارق املجاهد ،ورقة عمل بعنوان
«تحرير الطبيعة القانونية للعدوان السعودي عىل اليمن»
تط�رق فيها للتعري�ف القانوني للعدوان وأن�واع العدوان
يف القانون الدويل ،مؤكدا ً م�ن خالل طرحه زيف إدعاءات
هذا العدوان وكيف ارتك�ب ُك ّل األنواع املجرمة يف القانون
الدويل ،وأوضح الدكتور املجاهد من خالل طرحه الحاالت
التي يس�مح فيها القانون الدويل لرئيس الدولة باستدعاء
دول�ة أخرى للتدخل العس�كري يف بلده والتي تقترص عىل
وجود ع�دوان عىل بلد هذا الرئيس ،وه�ذا ما لم يحدث يف
اليمن ،كما قال الدكتور املجاهد.
كم�ا تضمنت الحلقة ،التي حرضها عدد من املهتمني،
عددا ً من املداخالت لك ٍّل م�ن :عبدالرحيم حمران ،عبدالله
صبري ،أحم�د الديلم�ي ،يحيى نش�وان ،علي الجلعي،
وفوزية العماد.

�������وت ..ف���أن���ت أب��� َق���ى
ال ل����ن مت�
َ
ي���ه���وي حت����الُ���� ُف���� ُه����م ..وت���ر َق���ى
مِ �����ن ُك������� ِّل ُج��������� ْر ٍح ف���ي���ك ت��ه��زم
ب����������اط�����ل���� ً
ا ،وت������ق������ي������م ح���ق���ا
ع���ل���م���اءُ دي����ن ال���ن���ف���ط ..خ��ان��وا
����ت أت���ق���ى
ر ّبَ���������� ُه���������� ْم ،وب�����ق�����ي� َ
ال ل������ن مت���������وت ،ول�������ن من����وت
ف���ي���ا ط����غ����اةَ
األرض ُس��ح��ق��ا
ِ
س����ت����ظ���� ّ ُل تُ� ِ
���ره����بُ����ه����م ،تَ�������� ّ ُد ُّك
َ
ع����روش����ه����م غ������رب������اً ،وش���رق���ا
َ
���������������ك ال�������������ذي س����ف����ك����وه
د ُم�
وان��ت��ه��ك��وه ،ه��ا ُه���م ف��ي��ه َغ��ر َق��ى
ج�������ب�������روت أَم������ري������ك������ا ل���ك��� ِّل
ُ
�������م ال������دن������ي������ا ت���ل���قَّ���ى
ه��������زائ� ِ
واهٍ ..
ف�������س���ل���اح�������ه�������م
ُ
ُ
وزل������زل������ة ال���ي���م���ان���ي�ي�ن ُوث���ق���ى
ألن وع����د
ال ..ل�����ن مت�
��������وت َّ
َ
ال�����ل�����ه ك��������ان ع����ل����ي����ه ح����ق����ا!!

البيان قبل األخري عن واقع الـحال مع الغزاة الّذين ال يقرأون
سميح القاسم
الَ .ال َ تَعُ دُّوا ا ْلعَ شرَ ْ
َه..
اب َفاتَ ُك ْم
يَ ْو ُم ا ْلحِ َس ِ
َوبَعْ ث َ َر ْ
ت أَو َْقاتَ ُك ْم
أ َ ْر َقامُهَ ا ا ْل ُمبَعْ ث َ َر ْه
َفالَ تَعُ دُّوا ا ْلعَ شرَ ْ
َه...
تَ َدفَّ ُقوا ِم ْن مَ جْ َز َر ْه
وَان ْ َ
طل ُِقوا فيِ مَ جْ َز َره
أ َ ْشالَ ُء َقتْالَنَا عَ لىَ نَهْ ِر ال ِّدمَ ا ِء َقن ْ َ
ط َر ْه
َفالَ تَعُ دُّوا ا ْلعَ شرَ ْ
َه..
تَ َزوَّجُ وا َدبَّاب ًَة
وَأَن ْ ِجبُوا مُحَ ن ْ َز َر ْه
اولُوا
وَحَ ِ
وَعَ ِّللُوا
و ََقا ِتلُوا
و ََقتِّلُوا
ُك ُّل َش ِهي ٍد َغيْمَ ٌة
تَ ْ
صعَ ُد ِم ْن تُ َرا ِبنَا

تَهْ ِمي عَ لىَ حِ َرا ِب ُك ْم
خ َرى َو َرا َء مَ َّر ٍة أ ُ ْ
وَمَ َّر ًة أ ُ ْ
خ َرى
يَعُ و ُد َغيْمَ ًة ِم ْن بَا ِبنَا
ُك ُّل َش ِهي ٍد َغيْمَ ٌة
ُك ُّل َولِي ٍد َشجَ َر ْه
َفالَ تَعُ دُّوا ا ْلعَ شرَ ْ
َه..
يَا أَيُّهَ ا اآلتُ َ
ون ِم ْن عَ ذَا ِب ُك ْم
عُ ودُوا عَ لىَ عَ ذَا ِبنَا
عُ ودُوا إِلىَ َ
صوَا ِبنَا
أ َ َّ
لشمْ ُ
س فيِ ِكتَا ِبنَا
َفأَيُّ شيَ ْ ٍء َغيرْ َ َهذَا ال َّلي ِْل فيِ ِكتَابُ ُك ْم
يَا أَيُّهَ ا اآلتُ َ
ون ِم ْن عَ ذَا ِب ُك ْم
الَ .ال َ تَعُ دُّا ا ْلعَ شرَ ْ
َه
ازلُوا َقاذِ َف ًة
و ََغ ِ
وَعَ اشرِ ُوا ُمدَمِّ َر ْه
وَأَتْقِ نُوا ا ْلمَ َكا ِئ َد ا ْلمُحْ َكمَ َة ا ْل ُم َدبَّ َر ْه
ُ
خذُوا د َِمي حِ برْ ًا َل ُك ْم
َ
ْ
ِ
ِّجُ
مَ
َ
َ
َ
ِيح
د
ل
ا
د
ئ
ا
ص
ق
وا
ب
د
َو
ِ
فيِ ا ْلمَ ذَا ِب ِح ا ْل ُم َ
ظ َّف َر ْه
و َ
َسمِّ مُوا السَّنَا ِب ْل
از ْل
و ََه ِّدمُوا ا ْلمَ ن َ ِ

طل ُِقوا النَّا َر عَ لىَ َف َر َ
وَأ َ ْ
اشةِ َّ
السالَ ْم
َوكَسرِّ ُ وا ا ْلعِ َ
ظا ْم
ال َ بَأ ْ َ
س َل ْو تَ ِصريُ مَ ْز َه ِري ًَّة
عِ َ
ظا ُمنَا ا ْل ُمكَسرَّ َ ْه
الَ .ال َ تَعُ دُّوا ا ْلعَ شرَ ْ
َه
ْص َد ِّ
مَ ْن أَو َ
السحْ َر عَ لىَ ُقلُو ِب ُكمْ؟
مَ ْن َكد َ
َّس األ َ ْل َغا َز فيِ ُد ُرو ِب ُكمْ؟
مَ ْن أ َ ْر َش َد النَّ ْ
ص َل إِلىَ دِ مَ ا ِئنَا؟
ري عَ َل�ىَ
مَ ْ
س ِ
�ن َد َّل أ َ ْش�بَاحَ األ َ َ
�اط ِ
أَ ْ
سمَ ا ِئنَا؟
مَ ْن أ َ ْشعَ َل ا ْل َفتِيل؟
مَ ْن ال َ َ
ط َم ا ْل َقتِي َل ِبا ْل َقتِي ْل؟
ال َ تَ ْسأَلُوا
ال َ تَ ْقبَلُوا
ال َ تَعْ بَأُوا ِبالدَّمْ عَ ةِ ا ْلم َُف ِّك َر ْه
َوال َ تَعُ دُّوا ا ْلعَ شرَ ْ
َه..
ت جُ ي ٌ
ِم ْن َههُ نَا َك َّر ْ
ُوش ِمث ْ َل ُك ْم
ت جُ ي ٌ
و ََههُ نَا َف َّر ْ
ُوش َقبْ َل ُك ْم
َف ْ
اقتَحِ مُوا
وَا ْلتَحِ مُوا
وَأ َ ْ
خ ِطئُوا

وَاتَّ ِهمُوا
مَ ا دَا َم فيِ ال ُّدنْيَا َل ُك ْم
اضِ ،بمَ ا تَ َر ْون َ ُه حَ ًّقا وَعَ ْدال ً يَحْ ُك ُم
َق ٍ
س ُ
َونَحْ ُن َل ْسنَا َغيرْ َ ا ُ ْ
طوَانَةٍ ُم َك َّر َر ْه
أ َ ْقوَالُنَا .فيِ عُ ْرفِ ُكمُْ .م َز َّو َر ْه
وشانُنَاُ ،
ُك َ
شهُ و ُدنَا ،عُ ُقو ُدنَا ُم َز َّو َر ْه
وَجَ ُّدنَا ُم َز َّو ٌر
وَأُمُّنَا ُم َز َّو َر ْه
َو َلحْ ُمنَا َو َدمُّنَا َشهَ ا َد ٌة ُم َز َّو َر ْه
الَ ..ال َ تَعُ دُّوا ا ْلعَ شرَ ْ
َه...
ِجئْتُ ْم
إِذَ ْنَ ،ف ْلي َْخ ُر ِج ا ْل َقتْلىَ إِلىَ َّ
َار ْع
الشو ِ
َو ْلي َْخ ُر ِج اآلبَا ُء وَاألَبْنَاءُ ..ل َّ
َار ْع
ِلشو ِ
َو ْلتَ ْخ ُر ِج األ َ ْقالَ ُم و َ
َالدَّفا ِت ُر ا ْلبَي َ
ْضا ُء
وَاأل َ َ
صا ِب ْع َو ْلتَ ْخ ُر ِج ا ْلمَ َكاحِ ْل
و ُ
َخ َ
اع وَا ْلجَ دَا ِئ ْل
ص ُل النَّعْ ن َ ِ
َو ْلتَ ْخ ُر ِج األ َ ْف َكا ُر وَاأل َ ْشعَ ا ُر وَاآل َرا ُء
وَا ْل َف َ
صا ِئ ْل
َو ْلي َْخ ُر ِج ا ْل ُمن َ ِّ
ظ ُر ا ْل ُمبَشرِّ ُ ا ْلم َُقا ِت ْل
َو ْلتَ ْخ ُر ِج األَحْ الَ ُم ِم ْن َكاب ِ
ُوسهَ ا
َو ْلتَ ْخ ُر ِج األ َ ْل َفا ُ
ظ ِم ْن َقام ِ
ُوسهَ ا

ُ�وت وَا ْل َو ْر َش ُ
َو ْلتَ ْخ� ُر ِج ا ْلبُي ُ
�ات
وا ْلمَ َزار ْع
َو ْلتَ ْخ ُر ِج ا ْل ِمحْ ن َ ُة وَاللَّعْ ن َ ُة ل َّ
َار ْع
ِلشو ِ
َو ْلتَ ْخ ُر ِج النَّ ْكب َُة وَالنَّ ْك َس ُة ل َّ
َار ْع
ِلشو ِ
َالسيَاجُ ل َّ
َو ْلي َْخ ُر ِج الدَّجَ اجُ و ِّ
َار ْع
ِلشو ِ
ط�و ُن وَاأل َ ْف َخ�اذُ
َو ْلتَ ْخ� ُر ِج ا ْلبُ ُ
وَاألَحْ الَ ُ
ف
وَاألَحْ َزابْ
َو ْلتَ ْخ ُر ِج األ َ ْديَا ُن وَالشرَّ َا ِئ ْع
َو ْلتَ ْخ� ُر ِج األ َ ْش�يَا ُء وَاأل َ ْ
س�مَ ا ُء
وَاأل َ ْل َقابْ
َو ْلي َْخ ُر ِج ا ْلحُ بُّ عَ لىَ أَجْ نِحَ ةِ َّ
الضغِ ين َ ْه
َض فيِ أ َ ِز َّقةِ ا ْلم َ
أَبْي َ
ُخيَّ ْم
أَ ْ
س َو َد فيِ ُكو ِفيَّةِ ا ْل ُملَثَّ ْم
أَ ْ
خضرَ َ فيِ حَ ا َرا ِتنَا ا ْلحَ ِزين َ ْه
أَحْ مَ َر فيِ انْت َِف َ
اضةِ ا ْل َق ْريَةِ
وَا ْلمَ دِين َ ْه
َو ْلتَ ْخ ُر ِج األ ُ ْه ُزوجَ ُة الشَّعْ ِبيَّ ْه
َو ْلتَ ْخ ُر ِج ا ْل َق ِضيَّهْ...
حِ ئْتُ ْم
ات و َّ
الساحَ ُ
إِذَ ْن َف ْلتَ ْخ ُر ِج َّ
َار ْع
َالشو ِ

َفي ً
ور
ْضا ِم َن النُّ ِ
ات و َّ
الساحَ ِ
َّ
َار ْع
عَ لىَ ا ْلعَ تْمَ ةِ فيِ
َالشو ِ
َ
سدًّا ِم َن ال َّلحْ ِم
عَ لىَ مَ ٍّد ِم َن ا ْل ُفوالَذِ وَا ْلمَ َ
ط ِ
ام ْع
ات و َّ
ِلساحَ ِ
أ َ ْل ُك ُّل ..ل َّ
َار ْع
َالشو ِ
ات و َّ
الساحَ ِ
َّ
َار ْع
وَا ْل ُك ُّل ..فيِ
َالشو ِ
ار ُع ا ْلمَ َ
َو ْلتُد ِْركِ ا ْلمَ َ
ار ْع
ص ِ
ص ِ
َوال َ تَعُ دُّوا ا ْلعَ شرَ ْ
َه
الَ .ال َ تَعُ دُّوا ا ْلعَ شرَ ْ
َه...
ِجئْتُ ْم
إِذَ ْن َف ْليَأ ْ ُ
خ ِذ ا ْل ُفوالَذُ مَ ا ي ََشا ْء
َو ْلتَأ ْ ُ
خ ِذ ا ْل ِه َرا َو ُة ا ْلحَ مْ َقا ْء
َو ْليَأ ْ ُ
طا ُ
خ ِذ ا ْلمَ َّ
ص ْ
ط وَال َّر َ
اص
َو ْلتَأ ْ ُ
سالَ ُك وَا ْل َغا َز ُ
خ ِذ األ َ ْ
ات مَ ا تَ َشا ْء
أبْ َر َق ِت ا ْل َكآبَ ْه
َار ِث َّ
الصمَّ ا ْء
فيِ أ ُ ُف ِق ا ْل َكو ِ
وَأ َ ْرعَ د ْ
َت إ ِ َرا َد ُة ا ْل َخالَ ْ
ص
ار َ
يخهَ ا َّ
السحَ ابَ ْه
َف ْلتَ ْختَصرِ ْ تَ ِ
َو ْلتُمْ ِط ِر الدِّمَ ا ْء
َو ْلتُمْ ِط ِر الدِّمَ ا ْء
�ر الس ُ
ُّ�فوحُ وَالسُّ�هُ و ُل
َو ْلتُزْهِ ِ

وَا ْل ِو ْدي ْ
َان
َقتْلىَ َو َزيْتُونًا َو َزعْ َف َر ْ
ان
َو ْلتَ ْقد َِح الشرَّ َا َر ْه
ِبحِ ْكمَ ةِ ا ْلحِ جَ ا َر ْه
َو ْلي َْخترَ ِ ْع إِن ْ َسان َ ُه ا ِإلن ْ َس ْ
ان
َفالَ تَعُ دُّا ا ْلعَ شرَ ْ
َه
َوال َ نَعُ ُّد ا ْلعَ شرَ ْ
َه
الصف ِرْ
لىَ
ِّ
تَ َراجَ َع ِّ
الص ْف ُر إ ِ
ان ْ َ
طل ِْق
ُ
ُ
ْ
ِم ْن قمْ ق ِم المَ و ِْت
سمَ ا ِئ َك ا ْلمُحَ َّر َرهْ
إِلىَ َ
وَأ َ ْر ِض َك ا ْلمُحَ َّر َر ْه
عِ مْ الَ ُقنَا ِم ْقالَعُ نَا
ِم ْقالَعُ نَا عِ مْ الَ ُقنَا
َوال َ تَعُ َّد ا ْلعَ شرَ ْ
َه
ال َ
ال َ تَعُ َّد ا ْلعَ شرَ ْ
َه!!
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ما ال تدركه املعرفة يف
صحافة آل سعود!
ميساء مقدم *
أن يتم ّكن أحدُهم ،كائنا ً من كان ،من صياغة نص من أ َ ْكثَــر من
 2600كلمة يتحدّث فيه عن «مدركات املعرفة يف تكوين امللك سلمان
الفكري» فهو بال شك رجل فري ٌد بفطتنه وقدراته الخارقة.
كي�ف تم ّكن عبدالرحمن الش�بييل م�ن إلقاء محارضت�ه هذه ثم
صياغته�ا يف مقال عىل صفحات «الرشق األَو َ
ْس�ط»؟ بماذا تراه كان
يف ّكر وهو يقول إنه يسعى «الكتشاف السمات الفكرية يف شخصية
ّ
مؤه ٍ
لات نوعي ًّة
امللك س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز وتكوين�ه؛ باعتبارها
مُضاف�ة يف الق�درات القيادي�ة ا ُملميّزة الت�ي ينفرد فيه�ا القليل من
الزعامات»! أتراه استذكر طالقة امللك يف خطاباته؟ أم أنه استدّل عىل
ذلك من كلمات س�لمان االرتجالية التي حققت أعىل نسب مشاهدة،
ال سيّما خطاب «االستخراء»؟!.
لنبتعد عن السخرية .يبدو الرجل جادا ً فيما يقول ويكتب .يحاول
البحث يف ماورائيات حنكة س�لمان .يعيدها يف السبب البيولوجي إلىَ
الحال�ة الوراثية .يوضح «ال بد من االش�ارة إلىَ تل�ك القدرات الذهنية
الت�ي ورثه�ا ع�ن والدي�ه»! ويضيف م�ن «أس�س التكوي�ن املعريف
والفك�ري» لدى س�لمان ،بحس�ب الكاتب ،هو «االس�تعداد الفطري
للمعرفة» .إذاً ،لدى امللك الس�عودي الحايل اس�تعداد فطري للمعرفة
ّ
اختصه به الله ع ّز وج ّل ،وميّزه به عن باقي مخلوقات البسيطة.
يرشح الش�بييل ع�ن عالقة س�لمان بالثقافة واملثقفين كإحدى
امل�دركات الفكري�ة لديه .كي�ف هي ه�ذه العالقة؟ االجاب�ة يف هذه
الكلم�ات «عالقة مبنيّ�ة عىل املثاقف�ة ،تبدأ باتصال ث�م بمعرفة ثم
بصداقة ،وقد تتواصل إلىَ زيارة يف مش�فى أ َ ْو مواساة يف منزل ،وكنت
متس�او
وكثيرون غريي ش�هودا ً عىل م�ا كان يضم� ُره من احرتام
ٍ
للمثقفين واألدب�اء ورج�ال الصحاف�ة واإلعلام» .مكتبة س�لمان
املنزليّة ،كذلك ،يف مقدّمة مُدركات املعرفة يف تكوينه الفكري!
الرضب�ة القاضي�ة يف مقال الرج�ل الغارق يف بحار علوم س�لمان
كان�ت يف الفق�رة األخيرة .م�ن خلال اس�تعراضه لثلاث س�مات
«إن ْ َسـانية»!
يقول «إن هذه القراءة ال تكتمل دون التأمّ ل يف األبعاد اإلن ْ َسـانية
يف شخصيّته ،وهي سمات يتناول الكتّاب تحليلها بني الحني واآلخر،
وأكتف�ي هنا باس�تدعاء ثالث عالم�ات منها؛ «الكاريزم�ا» الرزينة،
والدعابات املرحة ،وملحات الوفاء».
يكف�ي ألي طف�ل يمني أن يس�تمع ملقطع من خطابات س�لمان
رس الكاريزم�ا التي تجع�ل من رجل مح�ارض يف جامعة،
ليكتش�ف ّ
يكتب ُك ّل هذه املطوّالت يف مدح «املدركات الفكرية» .لع ّلها «كاريزما»
القت�ل واملجازر التي يرتكبها جيش�ه بإيعاز منه يف اليم�ن .أ َ ْو لع ّلها
«كاريزما» قطع رؤوس أصحاب الفكر والكلمة من أبناء الش�عب يف
مملكة القمع.
هو خي�ار واح ٌد ال ثاني ل�ه .أعمت الدنانري والري�االت والدوالرات
عيون الش�بييل ع�ن التمييز بين صاح�ب الفك�ر والكاريزما ،وبني
املتلعثم قاطع الرؤوس ،وقاتل األطفال.

* العهد اإلخباري

( ددعلالاا

متابعات فلسطينية

شهيدان فلسطينيان برصاص االحتالل بعد طعنهما مستوطنني
استش�هد ش�ابان فلس�طينيان برصاص جنود
االحتالل بعد طعنهما مس�توطنني إرسائيليني قرب
مستوطنة بيت حورون غربي مدينة رام الله.
أن الش�ابني دخال إلىَ
وأف�ادت مص�اد ُر االحتالل ّ
محل بقالة يف مستوطنة بيت حورون وقاما بطعن
مس�توطنني اثنين قب�ل أن تق�وم ق�وات االحتالل

بمالحقتهم�ا وإطلاق الن�ار عليهم�ا ،مَ �ا أَدَّى إلىَ
استشهادهما عىل الفور.
ض َ
وَأ َ َ
اف�ت املص�ادر ّ
أن حال�ة أحد املس�توطنني
لىَ
خطرة ،فيما أرس�ل االحتالل تعزي�زات إ املنطقة
وقام بإغَْل�اَ ق مكان الحادث حيث قامت س�يارات

العدو يعتقل ثمانية مواطنني
بالضفة والقدس
ش�نت قوات الع�دو «اإلرسائيلي» ،اإلثنين ،حمل�ة اعتقاالت
ومداهمات طالت عددا ً من مدن الضفة والقدس املحتلتني.
وقام�ت ق�وات الع�دو باقتحام عدد م�ن املدن ،وه�ي نابلس
والقدس وجنني ،واعتقلت ثمانية مواطنني فلسطينيني.
واملعتقل�ون من مدين�ة نابلس ه�م :رياض ف�ارس روجيب،
وعالء عويص من مخيم بالطة ،وفادي نضال أبو السعود.
أم�ا من مدين�ة جنين ،فاعتقلت ق�وات الع�دو كالً من مجد
النغنغية ،وَكرم أبوعيطة ،وَعماد جمال أبوالهيجا.
وم�ن مدين�ة القدس املحتل�ة ،اعتقل�ت قوات الع�دو محمود
عطية ،وَحماد حريز ،وكالهما من العيساوية.

مقتل مستوطنة متأثرة بجراحها يف
عملية طعن غرب رام اهلل
أعلنت مص�ادر إعالمية عربية ،الثالثاء،
ع�ن مقت�ل إح�دى املس�توطنتني اللتين
تعرضتا ،االثنني ،لعملية طعن يف مستوطنة
«حورون» غرب مدينة رام الله.
وذك�رت إذاع�ة الع�دو أن «ش�لوميت
كريجم�ان» البالغة من العم�ر ( 24عاماً)
توفي�ت يف مستش�فى «هداس�ا» بمدين�ة
القدس املحتلة ،متأثرة بجراحها الخطرية.

«العرب» يهرولون للتطبيع واالحتالل
يوسع االستيطان

على الرغم م�ن فداح�ة ُ
وخ ُ
طورة
العالق�ات الع َلني�ة بين األنظم�ة
املحس�وبة ُزورا ً على الع�رب ،إلاَّ أن
ِ
العالقات تيش بما هو أس�وأ،
خفاي�ا
والي� ُد «العربي�ة» املم�دودة للعمال�ة
وتقديم الخدمات املجانية لكيان بني
صهيون املزروع عىل أرض فلس�طني
الس�ليبة ،ال يعريه�ا الع�دو اهتماما ً
ويواص�ل جه�ارا ً نه�ارا ً التوس�ع
االس�تيطاني عىل أرض عربية نسيها
عملا ُء كان�وا يوما ً ما يصم�ون آذان
العالم بـ»عروبتهم»!!.
فقد أقرت وزارة الحربُ اإلرسائيلية
خطط�ا ً لبن�اء  153وح�دة س�كنية
جديدة يف مستوطنات الضفة الغربية
املحتل�ة ،حس�ب م�ا أعل�ن االثنين
متح�دث باس�م منظمة السلام اآلن

اإلضرابات تعم فرنسا وحوادث يف باريس
 متابعاتً
ً
اجتماعية كبيرة للمطالبة بزيادة األجور يش�ارك فيها
تعبئة
تش�هد فرنس�ا
سائقو س�يارات األجرة واملدرس�ون واملوظفون مرضبون ،مما سبب خلالً حول
باريس يف املالحة الجوية وحركة النقل.
واندلع�ت حوادث قبيل ظهر الثالثاء يف غرب العاصمة ،حيث قطعت س�يارات
أجرة حركة السري يف االتجاهني يف محيط باريس .وقام السائقون بإحراق إطارات
انبعث عنها دخان أسود كثيف.
وتدخل�ت ق�وات األمن التي تعرضت للرش�ق بالحج�ارة إلزالة ه�ذه الحواجز
وإعادة حركة السري .وأوقف  19متظاهرا ً ُ
خ ُ
صـوْصا ً بسبب «اعمال عنف متعمدة
وحيازة أسلحة وتعمد اشعال حرائق».
ويبدو ْ
إضـ َراب سائقي س�يارات األجرة الحدث األ َ ْكبَــر مع توقع اضطرابات
يف حرك�ة النق�ل يف باريس وحول مطاريه�ا روايس واوريل حيث س�جلت حوادث
صباحاً.
وج�رح متظاه�ر يف اوريل بعدما صدمته حافلة صغرية حاولت ش�ق طريقها.
وأوقف سائقها الذي اوضح للرشطة أنه أرسع تحت تأثري الهلع.
وع�اد الهدوء بعد الحادث لكن املتظاهرين يواصل�ون تحركهم وأقاموا حاجزا ً
عند مدخل مطار اوريل.
ودعي آالف من س�ائقي س�يارات االجرة إلىَ املش�اركة يف ْ
اإلضـ� َراب يف جميع
انحاء فرنس�ا احتجاجا عىل «تجاوزات» منافس�يهم يف رشكة سيارات النقل مع
سائق (يف تي يس).
وقال الناطق باس�م جمعية س�ائقي األجرة إبراهيما سيال «إنها مسألة تتعلق
ببقائنا .سئمنا من االجتماعات ومن التفاوض».
وقالت الرشطة إن  1500س�ائق س�يارة أجرة دعوا إلىَ التظاهر صباح الثالثاء
يف مواقع عدة من بينها اوريل.
ويف باري�س نفس�ها تجمّ عت نحو  140س�يارة مقاب�ل وزارة االقتصاد ورفع
سائقوها الفتات كتب عليها «إ ْر َهـاب اقتصادي» و»أوقفوا الخلل».

االسعاف بنقل املستوطنني إلىَ املستشفى.
وتشير إحصائي�ات إلىَ أن ع�دد العملي�ات
واملحاوالت املتقدمة لتنفيذ العمليات وصل إلىَ 240
عملية ضد االحتلال ،قتل فيها  29صهيونياً ،منها
 20عملية دهس 88 ،عملية طعن 48 ،محاولة84 ،
عملية إطالق نار.

اإلرسائيلية املناهضة لالستيطان.
وأوضحت هاغيت عفران املتحدثة
باسم املنظمة غري الحكومية أن هذه
الخطط التي تبنتها الوزارة األس�بوع
املايض تتعلق ببناء مس�اكن بالقرب
من مستوطنة ارييل (شمال) ومجمع
مستوطنات غوش عتصيون.
ض َ
وَأ َ َ
اف�ت «كان هن�اك ن�وع م�ن
تجميد البناء من�ذ النصف الثاني من
الع�ام  2014وملدة  18ش�هرا اكتفت
الحكوم�ة باس�تثناءات ن�ادرة يف
ترشيع البناء يف مس�توطنات الضفة
الغربية».
وقالت أَيْضا ً «لكن يبدو أن حكومة
(بنيامني) نتانياه�و رضخت لضغط
املس�توطنني أ َ ْو أنه�ا لم تع�د خائفة
من ردة فعل س�لبية من قبل الواليات
املتحدة».

ُّ
تحسنا ً ملموسا ً طرأ عىل
وأشارت إلىَ أن
حالة املس�توطنة الثانية البالغة من العمر
( 58عاماً) والتي كانت قد وصفت جراحها
ما بني متوسطة إلىَ خطرية.
يش�ار إلىَ أن الش�هيدين منف�ذا عملي�ة
الطعن هما :إبراهيم أس�امة يوس�ف عالن
( 23عام�اً) من بيت ع�ور التحتا غرب رام
الله ،وحسين محمد أبوغ�وش ( 17عاما)
من مخيم قلنديا شمال القدس املحتلة.

العدو يحكم على فلسطيني بالسجن
بتهمة التحريض عرب «فيسبوك»

قض�ت محكمة عس�كرية «إرسائيلية» ،بحبس ش�اب ملدة  14ش�هراً،
بتهمة التحريض لصالح حركة «حماس» ،عرب شبكة التواصل االجتماعي
«فيسبوك».
وق�ال ديوا ُن رئيس وزراء العدو ،بنيامين نتنياهو ،يف ترصيح مكتوب:
إن «املحكمة العس�كرية يف الضفة الغربية فرضت عقوبة الحبس ملدة 14
شهراً ،بحق بهاء الدين تيسري ممدوح عبدالحق من مواليد  ،1990وسكان
نابلس (ش�مايل الضفة) ،الذي أدين بتقديم خدمات لحماس ،وبممارس�ة
التحريض ،والحث عىل تنفيذ العمليات.
وأض�اف «قام بهاء الدين عبدالحق به�ذه املخالفات من خالل صفحته
عىل فيس�بوك حيث روج فيها موادا ً دعائية لحماس ،ومنشورات تدعو إلىَ
تنفيذ عمليات ضد «إرسائيل».
ولف�ت أن عبدالح�ق اعتقل س�ابقا ً يف س�جون الع�دو ،يف الفرتة ما بني
 ،2009-2007بتهم�ة تقديم الدعم ألنش�طة اس�تهدفت «إرسائيليني» يف
نابلس.
وتش�هد أرايض الضف�ة الغربي�ة ،وقطاع غ�زة ،منذ األول م�ن أكتوبر
امل�ايض ،مواجهات بين مواطنني وق�وات الع�دو ،اندلعت بس�بب إرصار
مستوطنني يهود متشددين عىل مواصلة اقتحام ساحات املسجد األقىص،
تحت حراسة قوات جيش والرشطة «اإلرسائيلية».

 29شهيداً جراء تفجريين يف مدينة حمص ..وداعش تعلن مسؤوليتها
وكاالت

-

إرتقى  29ش�هيدا ً وأصيب
أ َ ْكثَــ� ُر م�ن مئ�ة آخري�ن
بج�روح الثالث�اء ج�راء
تفجريين انتحاريني استهدفا
نقط�ة تفتي�ش للجي�ش
الس�وري يف مدين�ة حمص يف
وسط البالد.
وتبن�ى تنظي�م داع�ش
يف بي�ان تداولت�ه مواق�ع
وحس�ابات قريب�ة منه تنفيذ
“عملي�ة أمني�ة” وق�ال إن
“فارسا ً من فرسان الشهادة”
توىل تنفيذها.
وجاء يف بيان تنظيم داعش
“يف عملي�ة أمني�ة يسر الل�ه
أَ ْ
س�بَابها ،انطلق صباح اليوم
فارس من فرس�ان الش�هادة
بس�يارة مفخخة ،مس�تهدفا نقط�ة تفتيش
أمني�ة عن�د اش�ارة ش�ارع الس�تني يف ح�ي
الزهراء النصيري يف مدينة حمص ،لينغمس
ويفجرها وسط تجمعاتهم”.
ويأت�ي ه�ذا التفجيرُ بع�د أقل من ش�هر
على تفجيرات متزامن�ة هزت ح�ي الزهراء
واس�فرت عن استش�هاد  14ش�خصا ً و132
جريحاً.
كم�ا ش�هد ح�ي الزه�راء يف  12ديس�مرب

س َ
الفائت تفجريا ً بس�يارة مفخخة أ َ ْ
�فـر عن
استشهاد  16شخصا ً َ
وإصابَة  54آخرين.
وتعرض�ت احي�اء ع�دة يف مدين�ة حمص
لتفجريات يف وقت س�ابق تبنت بعضها جبهة
النصرة (ذراع القاع�دة يف س�وريا) ،كان
اعنفه�ا تفجير اس�تهدف مدرس�ة يف ماي�و
س َ
 2014أ َ ْ
�فـر ع�ن مقتل نحو مئة ش�خص
اغلبهم من الطالب.
ويس�يطر النظ�ام الس�وري على مدين�ة
حمص بش�كل ش�به كامل من�ذ مايو ،2014

بعد خروج مقاتيل الجماع�ات اإلجرامية من
أحياء حمص القديمة إثر حصار خانق تسبب
بمجاعة ووفيات .كما بدأ الشهر املايض تنفيذ
اتفاق بني الفصائل املقاتلة والنظام الس�وري
خرج بموجبه نح�و  300مقاتل معارض من
ح�ي الوع�ر ،آخر مناط�ق س�يطرة الفصائل
يف املدين�ة املحارص أَيْضا ً وادخلت مس�اعدات
غذائي�ة إلىَ املحارصي�ن يف الح�ي ،على أن
يس�تكمل تنفي�ذ االتف�اق عىل مراح�ل لجهة
تسوية أَو َ
ْضاع املقاتلني وفك الحصار نهائياً.

( ددعلالاا
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�صفعة قوية للجماعات الإجرامية

فيما نظام �آل �سعود يبدد الأموال يف حروب و�شراء �أ�سلحة

الشيخ مسكني تعود للكنف السوري

ظاهرة التسول تتنامى
يف السعود ّية

 متابعاتُ
رضبة م ً
ً
ُ
ُدوية يف الجنوب
املسلحة
املجموعات
تلقت
الس�وري مع تحرير الجيش الس�وري مدينة الش�يخ
مس�كني يف عملية عس�كرية بدأها قبل ش�هر تقريبا ً
يف  ،2015/12/28بع�د أن كانت الجماعات املس�لحة
ق�د س�يطرت عليها من�ذ ع�ام بالتحدي�د أي بتأريخ
.2015/1/25
فق�د ع�ادت مدينة الش�يخ مس�كني بري�ف درعا
الشمايل إلىَ الكنف السوري ،بعد تحريرها بالكامل من
قبل الجيش الس�وري وحلفائه ،بعد أن س�يطروا عىل
نحو  90%من مس�احتها االثنني ،مكبدين الجماعات
املسلحة عرشات القتىل والجرحى.
فقد استكملت العملية العسكرية فصولها بنجاح،
إذ ل�م تغ�ادر الطائ�رات الحربي�ة س�ماء املدينة ،ولم
تفس�ح قوات املدفعية املجال للمس�لحني املنس�حبني
من وس�طها أن يعيدوا ترتيب دفاعاتهم أ َ ْو أن يعززوا
تحصيناته�م أم�ام مجموع�ات املش�اة الذين رضبوا
املس�لحني بق�وة على الخط�وط األمامية ومش�طوا
املنازل والشوارع من العبوات الناسفة واأللغام.
وعلى الرغم م�ن تع�دد الفصائل املس�لحة وكثرة
أس�مائها يف الشيخ مسكني كحركة «املثنى» ،و»ألوية
الفرق�ان» ،و»الفيل�ق األول» ،و»جبه�ة النرصة» ،إلاَّ
أنها لم تس�تطع الصمود ،ولم تتمكن «فزعاتها» التي

 -متابعات

أطلقتها ودعواتها للمس�اندة من قبل فصائل أ ُ ْ
خـ َرى
من وقف تقدم الجيش السوري.
التخ�اذل واالتهام�ات بالخيانة كان س�يد املوقف
بين املس�لحني ،وم�ن تبق�ى منه�م س�ارع إلطلاق
ن�داءات االس�تغاثة للفصائ�ل والجماع�ات ،أن�ذرت

بوتفليقة يحل جهاز االستخبارات
ويشكل جهازاً جديداً تابعاً للرئاسة
 متابعاتالرئيس الجزائ�ريُ عبدُالعزيز بوتفليقة االثنني اآلنف ،قرارا ً
ُ
أصدر
بحل جهاز االس�تخبارات ،وتشكيل مديرية للمصالح األمنية ألحقها
برئاسة الجمهورية بدال ً عن وزارة الدفاع.
وذك�رت صحيفة املس�اء الحكومي�ة أن بوتفليقة «وزي�ر الدفاع
والقائ�د األعلى للقوات املس�لحة وقع مرس�وما ً ح�ل بموجبه دائرة
االستعالم واألمن وعوضه بمديرية املصالح األمنية».
وبحس�ب الصحيف�ة ،فإن الجه�از الجديد يض�م  3مديريات هي
األم�ن الداخيل واألمن الخارج�ي واملديرية التقني�ة« ،وال يتبع وزارة
الدفاع الوطني إنما تم إلحاقه برئاسة الجمهورية».
م�ن جه�ة أ ُ ْ
خـ َرى ،حافظ مدي�ر املخابرات الحايل الل�واء املتقاعد
عثم�ان طرطاق عىل منصبه يف الهيكلة الجديدة ،بعد ترقيته إلىَ وزير
مستشار.
وعينّ طرط�اق عىل رأس املخاب�رات مكان الفري�ق محمد مدين،
وكنيته توفيق ،يف هذا املنصب س�بتمرب  2015بعد أن قىض  25عَ اما ً
فيه.
وبحسب صحيفة الوطن ،فإن املرسوم الرئايس املوقع يف  20يناير
ينص على إلحاق ُك ّل مصالح االس�تخبارات ملختلف األجهزة األمنية
لس�لطة اللواء طرطاق ليصبح «منسقا لكل مصالح الرشطة والدرك
والجيش».
وبدأت حملة التغيريات يف جهاز املخابرات منذ صيف  ،2013والتي
ق�ام به�ا بوتفليقة من خالل تجري�د الجنرال توفيق م�ن الكثري من
صالحياته التي استحوذ عليها خالل  25عَ اما ً من قيادته للجهاز.
وش�ملت التغيريات إنهاء سيطرة املخابرات عىل اإلعالم الحكومي
واألمن يف الوزارات واملؤسس�ات الحكومية لتصل يف األسابيع األخرية
إلىَ فرق النخبة املسلحة املتخصصة يف مكافحة اإل ْر َهـاب.

مسؤول صهيوني :املواجهة القادمة
مع لبنان وغزة مسألة وقت
 وكاالتح� ّذر زعي� ُم ح�زب «هن�اك مس�تقبل اإلرسائييل» يائير لبيد،
اإلثنين ،م�ن تده�ور الوضع مج�ددا ً عىل جبه�ة غ�زة وتتويجه
بمواجهة جديدة.
وق�ال لبيد خلال مؤتم�ر صحفي عق�ده بحض�ور الصحافة
األجنبي�ة يف األرايض املحتلة ،إن «الجولة القادمة من املواجهة مع
غزة مس�ألة وقت ليس أ َ ْكثَــر» ،مشريا ً إلىَ أن «حماس وحزب الله
يستعدان جيدا ً للمعركة القادمة».
وأضاف« :الحرب القادمة بالشمال أ َ ْو الجنوب مسألة وقت ،يف
الوقت الذي نجلس�ه به هنا هنالك ألف ش�خص يحفرون األنفاق
بغزة ،وبعضهم اجتاز الحدود تحت األرض ودخلوا إلرسائيل».
وتاب�ع« :يف لبنان هنالك أ َ ْكثَــ�ر من  100ألف صاروخ موجهة
ضدن�ا ،والحرب مس�ألة وقت ،وعندم�ا تقع س�ينظر إلينا العالم
ويقول مل�اذا؟ ،لذلك عليكم أن تتذك�روا أن حماس وحزب الله هم
الطرف املعتدي وليس نحن».

بسقوط املدينة وخس�ارة اإل ْر َهـابيني معقلاً أ َ َ
ساسيًا
يف محافظ�ة درعا ،يف وقت اعرتفت فيه «تنس�يقيات
املس�لحني» بس�قوط العشرات بين قتي�ل وجريح،
وانس�حابات بالجملة يف صف�وف الجماعات املقاتلة
داخل املدينة.

رغ�م أن األرقام تصنف الس�عوديّة بين أ َ ْكثَــر ال�دول ثراء غري أن
�ع يدحض ذل�كَ ،
الواق َ
خاصَّـة م�ع تنام�ي ظاهرة التس�ول باململكة
خالل الس�نوات األخرية ،مما دفع «مجلس الشورى» السعودي التخاذ
خطوات جدية ملكافحتها.
السجن س�نتان وغرامة  30ألف ريال س�عودي هي عقوبة ُك ّل من
يس�تخدم طفالً أ َ ْو امرأة أ َ ْو ش�خصا ً من ذوي االحتياجات َ
الخاصَّـة يف
ممارس�ة التسوّل داخل الس�عوديّة ،ويأتي ذلك ضمن مرشوع «نظام
مكافح�ة التس�ول» الذي أنه�ت لجنة الش�ؤون االجتماعي�ة واألرسة
والش�باب يف «مجلس الش�ورى» الس�عودي دراس�ته ليجري تطبيقه
خالل األَيَّام القليلة القادمة ،حسب ما ذكرته صحيفة «عكاظ».
وأكدت لجن�ة الش�ؤون االجتماعية واألرسة والش�باب يف «مجلس
الش�ورى» الس�عودي وجود عصابات ترشف عىل ممارس�ة التس�ول،
وتخطط للكسب غري املرشوع بطرق مختلفة ،منها استغالل األطفال،
الخداع ،التمثيل ،االدعاء بوجود عاهات وأمراض مزمنة يف أجس�ادهم،
ليكسبوا تعاطف أفراد املجتمع.
وح�ول مناط�ق تواجد املتس�ولني أش�ارت دراس�ة محلي�ة حديثة
دعمته�ا «مدين�ة املل�ك عبدالعزيز للعل�وم والتقنية» بنح�و  350ألف
ريال ،إلىَ أن أ َ ْكثَــر املتس�ولني تم القب�ض عليهم يف مدينة جدة ،تالهم
املقب�وض عليه�م يف مك�ة املكرمة ،ث�م مدين�ة الري�اض ،وأن معظم
املقبوض عليهم هم من غري الس�عوديني الذين يتس�ولون يف األس�واق
واملساجد وعند اإلشارات املرورية.

املرزوقي مهاجماً السيسي :درع األمة غ ّيبها طاغية الفساد
واالستبداد ،والدكتاتور يحاصر أهلنا يف غزّة
 متابعاتَش َّ
ُ
الرئي�س التونسي الس�ابق،
�ن
املنص�ف املرزوقيُ ،هجُ وما ً على الرئيس
املرصي عبدالفتاح الس�ييس بعدما نصح
التونسيني بالحفاظ عىل بلدهم ،مستنكرا ً
من أن تأتي النصيحة ممن ضيع بلده.
وبحس�ب موقع «عربي  »21فقد قال
املرزوقي متعجبا ً يف رس�الة عرب صفحته
عىل «فيسبوك» ،االثنني ،السييس يوصينا
نحن التونس�يني بالحفاظ على بلدنا هو
الذي ضيّع بلده !!!!».
وأض�اف املرزوق�ي أن�ه «لي�س فقط
الش�عب املرصي الرائع بحاج�ة للحفاظ
عىل مرص ،العالم العربي ،الربيع العربي،
القضي�ة الفلس�طينية ،أهلن�ا الذي�ن
يحارصهم الدكتاتور يف غ ّزة».

وكان الس�ييس وجّ ه خالل كلمته التي
ألقاه�ا ،الس�بت  23يناي�ر ،بأكاديمي�ة

الرشط�ة بمناس�بة االحتف�ال بالعيد الـ
 64للرشطة املرصية ،رس�الة إلىَ الش�عب

الرئيس الصيني يتهم قوى عظمى
بالسعي إلرساء قانون الغاب
 وكاالتُ
الرئيس الصيني يش جني
أعلن
بينغ يف أثناء لقائه املرش�د األعىل
للث�ورة اإليْ َراني�ة علي خامنئ�ي
يف طه�ران مطل�ع األس�بوع ،أن
«طريق الحرير» يمكن أن يتحول
إلىَ رمز للسالم والتقدم.
وتس�تطيع ال�دول الواقع�ة
عىل هذا الطريق الش�هري ،حسب
رئي�س الصين ،تعزي�ز التع�اون
فيما بينه�ا يف مواجه�ة النموذج
األَمريكي الذي يس�عى إلىَ اإلخالل
بالت�وازن االقتص�ادي يف املنطقة
من أجل مصالحه.
وقال الرئيس الصيني إن بعض
القوى العظمى تسعى الحتكار ُك ّل يشء وإرساء
قانون الغاب «إما معي أ َ ْو ضدي».
وأش�ار إلىَ أن االقتص�ادات الحديثة س�حبت
البس�اط من تحت أق�دام االحت�كارات وأوجدت
أجواء مناس�بة لتوجهات الدول املس�تقلة .ودعا
الرئي�س الصيني إلىَ تعزيز التع�اون مع إيْ َران يف
مواجهة اإل ْر َهـاب وعىل كافة األصعدة.
+++ل++
روس�يا تؤكد :دول ْ
إقليْمية وغربية تخلت عن
رشط تنحي األسد
أكد وزي ُر الخارجية الرويس سيرغي الفروف
أن العملية العس�كرية الروسية ضد اإل ْر َهـاب يف
سوريا اتسمت بالجدية عىل العكس من التهاون

الغربي ،وأش�ار إلىَ تخيل دول عربية وغربية عن
رشط تنحي الرئيس السوري بشار األسد.
وق�ال الفروف خلال مؤتمره
الصحفي الس�نوي الكبري املكرس
لنتائ�ج عم�ل الدبلوماس�ية
الروس�ية يف ع�ام  ،2015إن عناد
«املعارضة السورية» التي ترفض
الجلوس إلىَ طاولة املفاوضات أمر
غري مقبول عىل اإلطالق.
واش�ار إلىَ أن أطراف�ا ً دولي�ة
ْ
وإقليْمية أدرك�ت رضورة التخيل
عن رشط تنحي الرئيس السوري
بش�ار االس�د لبدء الح�وار .الفتا ً
إلىَ رف�ض موس�كو وواش�نطن
القتص�ار تركيب�ة وف�د املعارضة
عىل املش�اركني يف لق�اء الرياض،
مؤكدا استحالة تسوية األ َ ْزمَ ة بدون
مشاركة لألكراد.
وأض�اف أن العملي�ة الروس�ية يف س�وريا
س�اعدت أَيْضا ً يف توضي�ح الوضع حول القضية
بش�كل ع�ام ،إذ رأى الجمي�ع «م�ن يح�ارب
اإل ْر َهـابيين فعال ،ومن يلعب دور أعوانهم ،ومن
يح�اول اس�تغاللهم لتحقي�ق أ َ ْهـ�دَاف أحادية
وأنانية».
وَح�ذَّ َر الوزي�ر ال�رويس م�ن الخط�ر املحدق
بالعالم برمته بس�بب خطط عن�ارص «داعش»
إلقام�ة دول�ة «خالفة» تمت�د من باكس�تان إلىَ
الربتغ�ال ،وأك�د« :إن�ه خطر واقع�ي يهدد ليس
األمن ْ
اإلقليْمي فحسب ،بل واألمن العاملي».

التونسي ،داعي�ا إياه�م إلىَ الحفاظ عىل
بالدهم ،قائال« :إن الظ�روف االقتصادية
صعبة لكل العال�م ،حافظوا عىل بالدكم،
وما تضيعوش بالدكم».
وق�ال املرزوق�ي إنن�ا «كلن�ا بحاج�ة
ملرص حرة من الفس�اد واالس�تبداد؛ ألنها
كانت وس�تبقى أ َ ْكبَــر درع لألمة يف هذه
اللحظة م�ن تأريخها ،وال�كل يتطاولون
عليها لغياب هذا الدرع».
ووص�ف الرئي�س التونسي الس�ابق،
الس�ييس بالطاغي�ة ،وقال «خ�ذوا بالكم
م�ن املحروس�ة ال تنج� ّروا ملرب�ع العنف
الذي يري�د الطاغية ه�و وزبانيته ج ّركم
إليه ،ال غدا يف الذكرى الخامس�ة لثورتكم
العظيم�ة ،وال يف أي ي�وم .الطاغية يك ّرر
س�يناريو بليدا ً وفش�له محتوم» عىل حد
تعبريه.

العثور على طائر نسر يحمل أجهزة
تت ُّبع «إسرائيلية» يف بنت جبيل

 متابعاتعَ ثَ� َر مواطنون من أهايل مدينة بنت جبيل جن�وب لبنان ،االثنني،
عىل نرس يحمل أجهزة تتبع «إرسائيلية».
ويف التفاصي�ل أن النْس�رْ َ يبلغ عرضه ح�وايل املرتين ،ومصدره تل
أبيب ،بحسب ما هو مذكور عىل السوار الذي رجله.
وت ّم إغْلاَ ق منقاره ،وتثبيت رجليه عند التقاطه حرصا ً عىل سالمة
األهايل ،وبعد التأكد من أنه ال يحمل أي جهاز خطر ،أطلقوا رساحه.
والجدير بالذكر أنها ليس�ت املرة األ ْولىَ الت�ي يعثر بها الجنوبيون
عىل طيور «إرسائيلية» املصدر.

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

ميكنُن���ا أن نص ُم��� َد ولو عب��� َر األجيال وليس فقط على مس���توى هذا
اجلي���ل ،ونح���ن نرى حت���ى في األجي���ال الصاعدة م���ن ال َع���زْم والثبات
والوعي واله َّمة والش���جاعة والفتوة والق���وة ما يبعثُ على األمل العظيم
وما يسعدنا ويطمئننا.
السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

( ددعلالاا  سيمخلالا سيمخلامخلا  28سيمخلالااني  28سيمخلامخلالا

السعودية واليمن،
وكلمة السر؟

كلمــــــة أخـــــيرة

التشابه بني جيش لحد
يف جنوب لبنان ومؤ ّيدي
العدوان على اليمن

علي شرف المحطوري

محمد النعيمي*
ب َ
الع�دوان ومؤيديه
ني
ِ
َ
وبني جيش لحْ د يف جنوب
لبن�ان وإرسائي�ل ..ه�ل
ُ
ُ
واملربرات
املواقف
تتشابَ ُه
بين همجي�ة وع�دوان
إرسائيل عىل غزة ولبنان
وبني عدوان التحالف عىل
الـيَـمَ ـن؟.
أي عقل وأي فهم وأي
قيَ�م يحمله�ا اإلن ْ َس�ان
ال�ذي ال يميّ�ز بني ما يتعرض ل�ه الـيَـمَ ـن من عدوان
بقصف جوي بحري وبري ُ
س ّخرت له أحدث ما انتجته
املصانع الغربية الحربية ،وس�خرت له املناب ُر واملواقف
السياس�ية واإلعالمي�ة ،وخضعت له القوان ُ
ين الدولية
واملحلية.
ُت�رُ
ُ
س�خرت له البنوك واش يت الذم ُم بش�يكاتها عىل
حس�اب البنية التحتية الـيَـمَ ـني�ة واآلثار الحضارية
التأريخية الـيَـمَ ـنية.
اس�تهد َ
َف اإلن ْ َس َ
�ان يف األفراح ويف األتراح ،استهدف
اإلن ْ َس َ
�ان يف املن�زل واملدرس�ة ويف املصن�ع ويف امللع�ب،
ْ
اس�تهدف اإلن َس�ان يف الطريق ويف املزرع�ة ويف البحر،
واس�تهدف الـيَـمَ ـنيني بأحدث أَسلحة ومنها املحرمة
دولياً.
نع�م صم�ت العال�م إرض�اء اىل الهيمن�ة األمريكية
وإرضاء الصهيونية واملال السعودي.
وكان الش�عب الـيَـمَ ـن�ي يواج�ه ق� َد َره ومصريَه
منفرداً ،ولكن هناك قوة فوق هذه املسميات والقدرات،
هناك رب العاملني القاهر والنارص لعباده.
أيه�ا الـيَـمَ ـني�ون نق�رأ يف القرآن ق�ول الله تعاىل
ري ًة ِب ِإذْ ِن ال َّلهِ وَال َّل ُه مَ َع
( َك� ْم ِم ْن فِ ئَةٍ َقلِي َلةٍ َغ َلب َْت فِ ئَ ًة َك ِث َ
الصا ِب ِر َ
َّ
ين).
نح�ن من ه�ذه املدرس�ة علينا أن نسرتش� َد بإيمان
املؤمنين الصادقين املخلصين املس� ّلمني لل�ه بنرص
املجاهدي�ن الثابتين يف ميدان القتال ،مس�تلهمني من
الله النرص..
َ
وله�ذا علينا أن نق�ول :أي جهاد أقدس من مواجهة
العدوان القائم؟.
َ
مرتزقة
أيه�ا اليماني�ون لقد جم�ع لك�م الع�دوا ُن
ُ
حليفكم
العال�م ،فأثبتوا يف مواجهة الع�دوان ،والنرصُ
بإذن الله..
علين�ا أن نتح�رك وأن تتح�رك مش�اعر الرجول�ة
والنخوة والقيم ووطنية األوطان.
ألنن�ا إذا ل�م ندافع ع�ن وطننا وش�عبنا م�ن الغزو
واالحتلال فال نس�تحق هذا الوطن ،فالش�عوبُ الحرة
األبي�ة كالبح�ر ال يقب�ل األجس�ام امليت�ة ،يرميه�ا اىل
َ
يرمي
فغضبُ الش�عب الـيَـمَ ـني عليه أن
الش�واطئ،
َ
من ب�اع وطنه اىل خ�ارج الوطن الذي عزت�ه وكرامته
واستقالله وتحرره من الهيمنة والتبعية واالحتالل هو
أقدس املقدس�ات ،فالش�عب مطا َل�بُ برفض االحتالل
ومقاومت�ه ومحاس�بة ُك ّل م�ن خ�ان وطن�ه وتعامل
مع ق�وى الغزو واالحتلال ،والنرص قريب ب�إذن الله،
والنرص حليف الشعب الـيَـمَ ـني.
• رئيس الدائرة السياسية التحاد القوى الشعبية

سقطتْ ذراعك فالتقطها
وارضب َع ُدوَّك  ...ال مف ُّر
ُ
وسقطت قربك ،فالتقطني
َ
وارضب عدوك بي  ..فأنت اآلن حُ ُّر
حُ ٌّر
وحُ رُّ...
َ
قتالك ،أو جرحاك فيك ذخير ٌة
إرضب عدو ََّك...ال مَف ُّرَ
فارضب بها .
ْ
ْ
محمود درويش

يف خض�م ه�ذا
الصراع الكبير حيث
القص�ف الس�عودي
األمريكي يصل النهار
بالليل ،والليل بالنهار
يف «إره�اب دول�ة بل
دول»  -فلا ب�د من
التذكري باآلتي:
 م�ا تق�وم ب�ه«الس�عودية «الج�ار
الجائ�ر» م�ن جرائ�م
ال تنفص�ل بتات�ا عن
غزواته�ا الوهابي�ة يف
العقود املاضية.
 الط�ارئ الواف�د إىل الوج�ود هوم�ن حمل مع�ه بذور الع�داوة لكل ما
ه�و موجود ،وظلت «عق�دة النقص»
الس�عودية تج�اه اليم�ن الحض�اري
تسيطر عىل ملوك آل سعود ،وجعلتهم
وتعال وغطرسة.
يتعاملون بفوقية
ٍ
 م�ن عجيب ما يحمل�ه اليمنيونمن ش�هامة أنهم ل�م يُقا ِبلوا «مملكة
آل سعود» بنفس ما تتعامل معهم من
عداوة وحقد وكراهية ،وجُ ل ما ينشده
اليمنيون م�ن «مملكة الرش» أن تكف
رشَّها عنه�م ،وتقبل بعالقات جوار ال
تهدي�د فيها ألح�د عىل أح�د ،وهذا ما
لم تقبل به الس�عودية مطلقا ،وظلت
«تحشر أنفها» يف كل صغرية وكبرية،
حتى حوّلت اليم�ن إىل مجرد «حديقة
خلفية» ،وتلك ه�ي خالصة ما انتهى
إلي�ه اليم�ن يف صريورت�ه التأريخية،
وهذا أم�ر ضاق ب�ه اليمني�ون ذرعا،
ورأوا أن الس�عودية ق�د تج�اوزت
ح�دود العالق�ات املفترض أن تكون
قائم�ة عىل «حس�ن الج�وار» ،وظلت
الرياض مصدر متاعب لصنعاء سواء
يف الحقب�ة «امللكي�ة املتوكلي�ة» أو ما
تالها يف «العرص الجمهوري» الذي نام
إلي�ه اليمنيون طوال العق�ود املاضية
ليس�تيقظوا عىل «جمهورية» لم يَعُ د
منه�ا إال «االس�م ورفرف�ة عَ َل�م» بال
هوية وال مرشوع وال قضية ،وتحولت
غالبي�ة النخبة السياس�ية اليمنية إىل
مغ�ردة بحم�د «امللك الس�عودي» ليل
مس�اء ،حت�ى احتفاالت أعي�اد اليمن
الوطني�ة ال تخل�و م�ن تقدي�م واجب
الطاعة «لطويل العمر».
 لم يَ ُكن اليمن -ما قبل العدوان –بمنأى عن عدوانية آل سعود املتمثلة يف
الغزوات الفكرية والثقافية ،والهيمنة
السياس�ية واالقتصادي�ة خصوص�ا
بعد «الطف�رة النفطية األوىل» (1974
إىل  )1985وم�ا تاله�ا ،والت�ي حركت
«حمالت تبشيرية» إىل كل قرية حتى
كادت أن تقيض قضاء مربما  -وبدون
دم  -عىل اليمن ،ولألس�ف تأثر قطاع
واس�ع م�ن اليمنيني بتل�ك «الحمالت
الوهابي�ة» ،وعاد الكثري من الش�باب
يطالب�ون آباءه�م بإع�ادة «النط�ق
بالشهادتني» ليُقبل إسالمُهم ،وتجديد
عقود النكاح!
 ظلت الس�عودية تطغى ،وتقضماليمن ش�يئا فش�يئا من «الح�دود إىل
أصل الوجود» حني بس�طت السيطرة
على الدول�ة اليمني�ة «باملب�ادرة
الخليجي�ة» ،وتنصي�ب الجاس�وس
«ه�ادي» رئيس�ا لتفكي�ك الق�وة
الصاروخية اليمني�ة والجيش اليمني
بش�كل عام ،وص�وال إىل تفكيك اليمن
إىل أقالي�م ،وتوزيعه�ا « قطع حلوى»
عىل ال�دول الخليجية الس�ت لتتمكن
من هضمها ،بع�د أن أدركت أنها غري
قادرة عىل هضم البلد مرة واحدة.
 أدرك اليمني�ون خط�ورة م�اآل�ت إلي�ه بالدهم ،وم�ا ينتظرهم من
مس�تقبل مظل�م ،فكان�ت ث�ورة 21
ً
رصخ�ة مدوية تنبئ
س�بتمرب 2014
ع�ن إرادة ش�عبية تق�ول للوصاي�ة

الخارجية :كفى!
 ل�م يس�تطع الخ�ارج أن يف�رقبين رصخ�ة «امل�وت
ألمري�كا» اليمني�ة،
ألمري�كا
وامل�وت
اإليراني�ة ،وأن كال
الش�عبني تح�رك يف
بلاده إلنقاذه�ا م�ن
الهيمن�ة األمريكي�ة،
واليم�ن بخلفيت�ه
الثورية التحررية كان
يف طريقه ألن ينتفض
ض�د «االس�تعمار
األمريك�ي» س�واء
كانت ث�ورة الخميني
أو ل�م تك�ن .وكل م�ا
يف األم�ر أن الش�عب اليمني الثائر عىل
مر التاريخ يف وجه مختلف االحتالالت
– حتى اس�تحق لقب «مقبرة الغزاة
 تأخ�ر يف ه�ذا العصر إىل ح�د ما يف«النهوض باملس�ؤولية» ،ولكنه حاليا
يح�ث الخط�ى – ال ع�ن تقلي�د – بل
ع�ن وعي حضاري وبصيرة وطنية -
مقدما قوافل من الشهداء يف سبيل أن
يستنقذ حارضَ ه ومستقب َله ووجودَه
من مشاريع التبعية العمياء للخارج.
 إغراق�ا يف تحميل األش�ياء ما لمتحتم�ل ذهبت الس�عودية الس�تذكار
 وعلى نحو ف�ج وخاطئ « -التدخلاملصري» إب�ان الصراع امللك�ي
الجمه�وري ،وأس�قطت تل�ك الحال�ة
حارض مغاير له حيثياته
املاضية عىل
ٍ
وأدبياتُ�ه ومعطيات�ه املختلف�ة تماما
عن «زمن الرصاع امللكي الجمهوري»،
وزع�م منافقوا آل س�عود أن «اليمن»
اآلن واق�ع تح�ت تأثير «املرش�د
اإليران�ي» كم�ا كان س�ابقا واقع�ا
تح�ت تأثير «الزعام�ة النارصي�ة»،
وجعل�وا ألنفس�هم وململكته�م الحق
يف محارب�ة اليم�ن اإليراني – حس�ب
وصفهم – كم�ا حاربت مملكتُهم من
قب�ل «اليم�ن الن�ارصي» ،إال أن ما لم
تأخذه الس�عودية هذه املرة يف االعتبار
أن «يم�ن الق�رن الواح�د والعرشين»
هو غيره اليم�ن يف س�تينيات القرن
العرشي�ن ،لناحي�ة بروز تي�ار ثوري
ش�عبي تح�رري أنج�ز ثورة ش�عبية
يف  21س�بتمرب 2014م ،ولدي�ه قيادة
ش�عبية وطني�ة تصاحبُ�ه يف مختلف
مراحل الصراع ،وخالله�ا بُنيت ثقة
متبادل�ة بين «الش�عب والقي�ادة»
قائم�ة عىل انس�جام كام�ل يف الرؤية
الش�املة للرصاع ،وتمييز دقيق للعدو
م�ن الصدي�ق ،وه�ذا م�ا ل�م تدرك�ه
«الس�عودية» فأوقع�ت نفس�ها يف
تناقضات جمة.
وعوض�ا ع�ن محاوالتها الفاش�لة
إقناع العالم بأنه�ا تحارب «إيران» يف
اليم�ن أن تس�أل حالها :مل�اذا حاربت
«املرصيني» يف اليمن إبان الس�تينيات
من الق�رن املايض ،واآلن تس�تدعيهم
وغريَهم م�ن مرتزقة العال�م ليقاتلوا
إىل جانبها ضد اليمن؟ فما عدا مما بدا
؟ أليس�ت كلمة الرس ه�ي أن «الكيان
اإلرسائيلي» يريد هك�ذا؟ وأنه صديق
مرص من�ذ اتفاقية كام�ب ديفيد عام
 ،1978والصدي�ق املث�ايل للرياض منذ
مبادرة السلام  ،2002والحليف لهما
معا ض�د اليمن ع�ام ،2016 - 2015
وأن الوالي�ات املتح�دة ال يهمه�ا يف
املنطقة أكثر من أمن الكيان الغاصب؟
وحت�ى ال تُحمَّ�ل الس�عودية فوق
طاقته�ا وتُطا َل�بُ بتحرير فلس�طني
كأعلى قضية يف مج�ال األمن القومي
العرب�ي ،أن تعم�ل على األق�ل على
«تحري�ر» جزيرتيه�ا يف مياهه�ا
اإلقليمي�ة بالبح�ر األحم�ر «تيران
وصنافير» الواقعتني تح�ت االحتالل
اإلرسائيلي من�ذ 1967م ،ألي�س ذل�ك
هو األح�رى بها من أن تُخ�ادع العالم
بأكذوبة تحرير اليمن من إيران!.

