العدوان األمريكي يقصف وسط أحياء سكنية مكتظة بالعاصمة
عشرات القتلى والجرحى بينهم سودانيون وبريطاني في ٍ
قصف صاروخي لل َجيش واللجان الشعبية في محافظة تعز
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أخربنا ولد الشيخ أن السعودية ال تريد وقف العدوان
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اإلعالم الغربي :الجيش األمريكي والبريطاني
في غرفة قيادة العدوان على اليمن

صواريخ الصرخة  3تدخل املعركة وأبطا ُل اليمن مجدداً يف أطالل مر َكز حرس الحـــــــــــــــدود بعسري

مقتل  12جندياً سعودياً وتدمير  3آليات عسكرية بينها دبابة ابرامز في مواق َع عسكري ٍة بنجــــــــــــــــــــــــــــــران وجيزان
أبطال الجيش واللجان الشعبية يح ّولون موق َع نشمة بآلياته ودباباته ومخازن األسلحة إلى أََثر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــعد عين

للمرّة الثالثة مب�أرب

توشكا يحيلهم إلـى الجحيم

مصر ُع  46مرتزقاً و  11ضابطاً إماراتياً و  9ضباط سعوديين و 11قائدًا أجنبياً من خبراء حرب الجبال التابعين لبالك ووتر
تدمير كتيبة توجيه طائرات بدون طيار كاملة بجميع أفرادها وفيها خبراء أمريكان وبريطانيون
تدمير  6طائرات أباتشي وطائرتين بالك هوك و  4طائرات درونز «بدون طيار» مذخرة بصواريخها
تدمير تام لغُرفة السيطرة واالتصال بأقمار التجسس والطيران الحربي

 2متابعات

ينثإلالانينثإلاثإلا 18نينثإلااني  18نينثإلاثإلالا

( ددعلالاا

 45غار ًة على حمافظة اجلوف يف يوم واحد
العدوان األمريكي السعودي ُ
وس َط األحياء السكنية بصنعاء
ُ
يقصف مبنى إدارة أمن أمانة العاصمة َ
 خاص:كثّ�ف طيرا ُن الع�دوان األمريك�ي
َ
الهس�تريية على
الس�عودي غاراتِ�ه
األحي�اء الس�كنية بأمان�ة العاصم�ة
بالتزامن مع قصف مكثّف عىل عدد من
محافظات الجمهورية.
وقصف طريا ُن العدوان ،مساء أمس
األحد ،بقنابل ش�ديدة االنفج�ار مبنى
إدارة أمن العاصمة ،ما أدّى إىل س�قوط
عدد من الش�هداء والجرح�ى وإحداث
أرضار كبرية باملبنى.
ٍ
ُ
القص�ف يف حال�ة خ�وف
وتس�بب
وهل�ع ل�دى املواطنين األبري�اء؛ كون
القصف اس�تهدف منشأ ًة أمنية تقع يف
حي مكتظ بالس�كان يف ميدان التحرير
بصنع�اء وبج�واره من�ازل مواطنين
ش�عبية ،حي�ث س�مع دوي االنفج�ار

معظم س�كان العاصمة ،فيما تهش�م
نواف�ذ مبان�ي الكثير م�ن الس�اكنني
بالحي.
وأطل�ق املستش�فى العس�كرية
بصنع�اء ن�دا َء اس�تغاثة للمواطنين
للتربُّع بالدم ومس�اعدة الضحايا جراء
هذه القصف العنيف.
ويض�م املبنى املس�تهدف إدارة أمن
أمانة العاصم�ة وإدارة البحث الجنائي
ِ
واس�تئناف أمانة
والرشط�ة الراجل�ة،
ُ
وبالقرب من�ه وزارة العدل
العاصم�ة،
واملر َكز الثقايف.
ُ
س�يارات اإلس�عاف إىل
وهرع�ت
املنطق�ة املس�تهدفة ،يف م�ا رجّ ح�ت
مص�ادر طبي�ة استش�ها َد وإصاب�ة
العشرات م�ن املواطنني األبري�اء ومن
الجن�ود والضباط التابعين إلدارة أمن
العاصمة وكذلك من السجناء هناك.

ُ
الغ�ارات العنيفة بعد
وجاءت ه�ذه
س�اعات من لقاء جمع املبعوث األممي
إىل اليمن إس�ماعيل ولد الش�يخ بوزير
الدفاع الس�عودي محمد بن س�لمان يف
الرياض.
وحَ َّل َ
�ق طيران الع�دوان األمريك�ي
الس�عودية بكثافة يف س�ماء العاصمة
خالل يومَ ي األحد والس�بت ،مس�تهدفا ً
ع�ددا ً م�ن املنش�آت العام�ة والخاصة
بسلس�لة م�ن الغ�ارات ،بالتزام�ن مع
قصف متواصل عىل صع�دة ومديريات
صنعاء ومحافظة تعز وحجة.
وش�ن طيران الع�دوان األمريك�ي
الس�عودي ي�وم أم�س أكث� َر م�ن 45
غ�ارة عىل مناط�ق الغيل وأيرب وس�دبأ
بمحافظ�ة الج�وف مس�تهدفا من�ازل
مواطنني.
ودمر طيران الع�دو منزل الش�يخ

محم�د أحم�د قعش�م ومن�زل املواطن
يحيى الجمايل ،وأحدث أرضارا ً كبرية يف
عدد من املنازل املجاورة.
واستش�هد مراس�ل وكال�ة ص�وت
أمري�كا املق�داد مجيل يف غ�ارة لطريان
العدوان األمريكي الس�عودي يوم أمس
أثن�اء تغطيته ألثار الع�دوان والجريمة
املروعة الت�ي ارتكبها يف منطقة جارف
بمحافظة صنعاء.
وأكد مصدر أمني باملحافظة لوكالة
األنباء اليمنية (سبأ) استشها َد املراسل
وإصابة اثنني آخرين يف غارتني لطريان
الع�دوان عىل حمام جارف ببالد الروس
أثن�اء قيامه�م بتصوير آث�ار الجريمة
املروعة التي ارتكبها العدوان األس�بوع
امل�ايض يف املنطق�ة وراح ضحيته�ا
عرشات الشهداء والجرحى بينهم نساء
وأطفال .

أمن أمانة العاصمة يشتعل
وسط األحياء السكنية المكتضة
بعد قصفه العاشرة مساء أمس

إغتياالت وسيارات مفخخة ..عدن تلتهب!

طائرات أمريكية بدون طيار تشن
غارات جوية على تعز والجوف
سلسل َة ٍ

 -متابعات:

 -خاص:

ُقت�ل وجُ �رح  17ش�خصا ً يف هجوم ّ
نف�ذه انتحاري بس�يارة
مفخخة اس�تهدفت منز َل مدي�ر أمن عدن املعينّ م�ن قبَل هادي
شالل عيل شائع.
وذك�رت مص�ادر إعالمي�ة أن معظ�م القتلى والجرح�ى هم
من املدنيني ،مشيرة إ َلـ�ى أن االنفجار أحدث رعبا ً هائالً وس�ط
املنطقة.
أعمال الف�وىض الخلاّ قة التي
ويأتي هذا االس�تهداف يف إطار
ِ
ٌ
أربعة
تشهدها مدينة عدن وارتفاع وترية االغتياالت ،حيث اغتيل
م�ن أفراد الرشط�ة يف عدن ،اثنان منهم عن طريق عُ بوة ناس�فة
استهدفت سيارتهما يف عدن الخميس املايض واثنان تم اغتيالهما
عن طريق مسلحني مجهولني كانوا عىل متن دراجات نارية.
وتعرض أنب�وب نفط يرب ُ
ط بني مين�اء ومصايف عدن النفجار
أرضار بالغة.
عنيف صباحَ الجمعة املاضية ،ما أَدَّى إ َلـى
ٍ
وقالت املصادر :إن مجهولني قاموا بزراعة عُ بوة ناسفة تحت
خ�ط األنابيب عىل بُعد  500مرت من امليناء وثالثة كيلو مرتات من
املصايف.

ٌ
ٌ
تابعة لسالح الجو األمريكي ،يوم السبت،
طائرات بدون طيار
شنّت
َ
ٍ
غارات جويةٍ استهدفت منطقة غرب مدراس العمري بمديرية
سلسلة
ٍ
َ
غ�ارات جوية عىل منطقة الحري�ر بمديرية التعزية
وخمس
ذو ب�اب،
بمحافظ�ة تعز ،كما ش�نت طائرات أمريكية ب�دون طيار غارتني عىل
مديرية الغيل بمحافظة الجوف.
وأفادت املصادر أن الغارات خ ّلفت أرضارا ً مادية كبرية.
واس�تهدف الطيرا ُن األمريك�ي يف الفرتة الس�ابقة مواق َ
�ع للجيش
ٍ
بطائرات بدون طيار ،وذلك يف مساندته لقوات الغزو
واللجان الشعبية
ومرتزقتهم يف جبهتي مأرب وتعز.
وتأت�ي غارات�ه األخرية يف س�ياق املش�اركة األمريكي�ة املبارشة يف
العدوان عىل اليمن ،إذ لم تقترص املش�اركة األمريكية عىل تقديم الدعم
اللوجس�تي والتقن�ي يف العملي�ات العس�كرية التي يق�و ُم بها تحالف
العدوان ،كما تزعُ ُم الواليات املتحدة ،بل أصبحت تش�ارك بشكل مبارش
يف تل�ك العملي�ات ،بعد عجْ �ز أدواته�ا ومرتزقتها يف تحقي�ق أَيِّ منجز
ً
كاش�فة ع�ن دورها
عس�كري على امليدان لتت�وىل بذل�ك دفَّ َة املعركة
املركزي واألسايس يف هذا العدوان.

يف قضية فساد مكتب بريد ضوران آنس:

وثائق تثبت وجود تالعب بالمستندات ،وهيئة البريد تدعو الجهات األمنية لضبط المعتدين على اللجنة
المتبقي لديه أكثر من  500مليون ريال يمني
إتفاق مبدئي مع النهمي على تسلميه المبل َغ
َ
 -خاص:

ُ
الصادر ،يو َم
صحيفة «صدى املسيرة» يف عددِ ها
نرشت
ِ
الخمي�س املايضَ  ،خبرا ً تفصيلي�اً ،حول
قضيةِ الفس�ادِ يف مكتب الربي�د بمديرية
ض�وران آنس بمحافظة ذم�ار ،واملتمثلة
بامتناع مدي�ر املكتب يحيى النهمي ،عن
ِ
ُ
يف�وق  700ملي�ون ريال،
مبلغ
توري�د
ٍ
وتط�ور األم ُر بقيام�ه باعتداء مس� ّلح
ُ
َ
الهيئة
اللجن�ة التي كلفته�ا
اس�تهدف
العامَّ ُ
�ة للربي�د بالن�زول إ َلـ�ى الف�رع
املذكور؛ إلج�راء عملية جرد للصندوق
للتأك�د من موجود املبل�غ ،وقد أصيب
أف�راد اللجن�ة بأعير ٍة ناري�ةٍ  ،بينهم
نائبُ مدير عام الهيئة.
وحصل�ت «ص�دى املسيرة» عىل
َ
وثائ�ق رس�ميةٍ م�ن الهيئ�ة العامة
للربي�د -ف�رع ذم�ار -تثب�ت صحة
ُ
الكش�ف عنه ،وهو
املبل�غ ال�ذي تم
ُ
اعرتاف يحيى النهمي مدير
ما أكده
فرع بريد ضوران.

ويف الوثيقة األوىل وهي عبارة عن خالصة كشف صناديق
النقدية يف مكاتب الربيد التابعة لفرع الهيئة بذمار ،وأظهرت
الوثيق�ة الرس�مية أن الرصي� َد الفعلي والدفتري بمكت�ب
ٌ
مبلغ وقد ُره « »777,320,542س�بعُ مائةٍ
ضوران آنس هو
ٌ
وس�بعة وس�بعون مليونا ً وثالثُمائةٍ
وعرشون ألف�ا ً
ُ
وخمس�مائة واثنان
وأربعون رياالً.
ه�ذه الوثيق�ة تظه�ر بتوقي�ع
اللجن�ة املكلفة بالج�رد واملكونة من
املدي�ر امل�ايل بفرع ذم�ار ونائب مدير
الف�رع وه�و ه�ادي عبدالل�ه النهمي
وهو ش�قيق مدير مكتب ضوران آنس
املتهم بالتالعب ،باإلضاف�ة إ َلـى مدير
عام فرع ذمار.
وعىل خلفيةِ االعت�دا ِء الذي تعرضت
ل�ه اللجنة من قبل مدي�ر مكتب ضوران
آن�س ،حصل�ت «ص�دى املسيرة» على
بيان صادر ع�ن موظفي وقيادات الهيئة
العام�ة للربي�د وفروعه�ا والص�ادر يوم
الجمع�ة املاضي�ة وفي�ه إدانة ش�ديدة ملا
تعرضت له اللجنة يف محافظة ذمار ،ودعا

الجه�ات األمنية املختص�ة والجه�ات ذات العالقة باإلرساع
يف اتخاذ خط�وات عملية لضب�ط الجناة واتخ�اذ اإلجراءات
ّ
بحقهم.
القانونية
ُ
االتفاق
وعلمت «صدى املسيرة» م�ن مصادرها أنه ت�م
مبدأي�ا ً على أن يق�و َم املدعو يحي�ى النهمي بتس�ليم املبلغ
املتبقي لديه أكثر من  500مليون ريال يمني وأن يتم تشكيل
لجنة م�ن الربيد؛ ملراجعة حس�اب الفرع وتس�ليم ما تبقى
لدي�ه ،كما تم االتفاق بخصوص باألحداث الجنائية وما نتج
عنها من جنايات بحيث يتم تش�كيل لجنة لتقيص الحقائق
والبت فيها.
ومج�ددا ً تؤك�د صحيفة «ص�دى املسيرة» لقرائها أنها
َ
كش�ف تفاصيل القضية والخطوات التي تتخذ يف
س�تواص ُل
هذا اإلطار.
ُ
اللجنة املكلف�ة من قبل الهيئ�ة العامة للربيد قد
وكان�ت
تفاج�أت بمجاميع يقودُها مدي َر مكت�ب بريد ضوران آنس
تط�وّق امل�كان ال�ذي تواجدت ب�ه اللجنة عند مكت�ب الربيد
وتطلق أعرية ناري�ة ،مما أَدَّى إ َلـى إصابة نائب مدير الهيئة
العام�ة للربيد ومندوب اللجن�ة الرقابية العلي�ا وفردين من
أعضاء اللجان الشعبية بل وتم االعتدا ُء بأعقاب البنادق عىل
بقية أعضاء الفريق وإطالق النار عىل أحدهم بعد احتجازه.

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

منظمة أطباء بال حدود تؤكد وصول
كميات من املساعدات الطبية األساسية
إ َلـى مدينة تعز
 متابعات:ُ
منظمة أطباء بال حدود ،وصو َل كميات من املساعدات الطبية
أ ّكدت
األساسية إ َلـى مدينة تعز.
وقال�ت املنظم�ة يف بيان له�ا« :نحن ممتن�ون لتمكننا م�ن إيصال
املس�اعدات وامل�واد الطبية إ َلـى املستش�فيات يف ه�ذه املنطقة ،حيث
تس�تقبل هذه املستش�فيات عددا ً كبريا ً من املرىض الذي�ن يعانون من
جروح الحرب».
وأض�اف البي�ان «إن اإلم�دادات الطبي�ة األساس�ية الت�ي تتضمن
األنابي�ب الصدري�ة وأدوية التخدير والس�وائل الوريدية ومس�تلزمات
الخياط�ة الجراحية واملض�ادات الحيوية س�تدعم العمليات الجراحية
املنقذة للحياة يف املستشفيات».
وطلب�ت مدي�رة الط�وارئ يف منظم�ة أطب�اء بلا ح�دود يف اليمن
كارلين كليجر من الجميع العمل عىل الحد من معاناة الش�عب اليمني
واالس�تمرار يف السماح للوازم الطبية وغريها من الرضوريات كالوقود
والطعام من الدخول إ َلـى البالد وجميع املناطق املترضرة.

مدير التحرير:
أحمد داوود

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

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

( ددعلالاا
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ينثإلالانينثإلاثإلا 18نينثإلااني  18نينثإلاثإلالا

توشكا الباليستي يص َع ُق الغزاة واملرتزقة يف بريق مأرب وصواريخ األوراغان تبعثر تجمعاتهم يف املنطقة الثالثة
 خاص:ُ
أثبَتَت ُ
الصاروخية للجيش واللجان
الق� َّو ُة
اختي�ار
الش�عبية نج�احَ استراتيجيتها يف
ِ
أ َ ْهـ�دَاف الصواري�خ الباليس�تية والت�ي
ٍ
وق�ت متأخر من مس�اء األحد
اس�تهدفت يف
 17يناير ُ ،2016غ َر َ
ف العمليات التابع للغزاة
واملرتزقة يف معس�كر بريق يف محافظة مأرب
بصاروخ من طراز توش�كا الباليستي والذي
حقق هدفه وأوقع عرشات القتىل والجرحى.
وكش�فت مص�ادر خاص�ة ل�ـ «ص�دى
املسيرة» عن مرصع  11ضاب�ط إماراتي و9
ضباط س�عوديني وتدمري  6طائرات أباتيش،
إضاف�ة إىل مرصع  2من مرتزق�ة بالك ووتر
وتدمير غرف�ة الس�يطرة واالتص�ال بأقمار
التجس�س والطيران الحربي وتدمير كتيبة
توجي�ه الطائرات بال طي�ار ،موضحة أن من
بين القتىل أيض�ا ً أمريكيين وبريطانيني من

بالك ووتر.
ولفت�ت املصادر أن من بين القتىل  11من
خرباء حرب الجبال م�ن بالك ووتر وتدمري 4
طائرات بال طي�ار كانت مجهزة بصواريخها
ومخفي�ة داخل هنج�ر كبري مج�اور لغرفة
توجيه�ات ،موضح�ة أن األثار الت�ي أحدثها
الصاروخ كبرية ج�داً ،وأن إجمايل عدد القتىل
من الغزاة واملرتزقة بلغ أكثر .120
وأعل�ن مص�د ٌر عس�كريٌّ أن صاروخ�ا ً
باليس�تيا ً من ن�وع توتش�كا أطلقت�ه القو ُة
الصاروخي�ة يف الجي�ش واللج�ان الش�عبية
باتجاه معس�كر البريق يف مأرب الذي تتواجَ ُد
ُ
غرف عمليات الغزاة ،وأن ضباطا ً أَمريكيني
به
وبريطانيني لقوا حُ تُ َ
وفهم يف العملية.
وأوض�ح املص�در أن الصاروخ اس�تهدف
َ
غرفة عمليات ومركز تح ُّكم وسيطرة للقوات
الغازي�ة بمعس�كر البيرق ،وحق�ق هدف�ه،

وتكتم شديدين.
ُ
قوات الغ�زو واملرتزق�ة هزيمتني
وتلق�ت
برضب�ة توش�كا جديدة تمثل�ت يف عجز دول
العدوان عن إيقاف ومن�ع إطْـلاَ ق الصواريخ
الباليس�تية ،وكذل�ك رضب أه�م مواقعه�م
والت�ي كان آخره�ا مركز القيادة بمعس�كر
بريق بمأرب.

موقع�ا ً قتلى وجرح�ى يف صف�وف الق�وات
ُ
النريات تشتعل
الغازية واملرتزقة ،وش�وهدت

بكثافة من داخل املعس�كر الواقع يف صحراء
خالي�ة من الس�كان وس�ط حالة اس�تنفار

صواريخ الصرخة  3تدخل املعركة وأَ ْب َطـال اليمن مجدداً يف أطالل مر َكز حرس الحدود بربوعة عسري

مقتل  12جندياً سعودياً بعمليات قنص ومقتل عدد آخر مع مرتزقة حاولوا الزحف في منفذ الطوال
تدمير ثالث آليات عسكرية بينها دبابة ابرامز في مواقع عسكرية بنجران وجيزان
أَ ْبطَـال الجيش واللجان الشعبية يح ّولون موقع نشمة بآلياته ودباباته ومخازن األسلحة إلى أَ َثر بعد عين

كما اس�تهدفت القوة الصاروخية التابعة
للجيش واللجان الش�عبية تجمُّ عات املرتزقةِ
بمعس�كر املنطق�ة الثالث�ة بمحافظة مأرب
بصليات من صواريخ األوراغان والكاتيوشا.
وأوض�ح مص�در عس�كري أن الصواريخ
ً
حقق�ت أ َ ْهـد َ
موقعة قتلى وجرحى يف
َافه�ا،
صف�وف املرتزقة والق�وات الغازية ،مُشيرا ً
ً
ٍ
عنيف�ة هزت املنطقة بع َد
انفجارات
إ َلـى أن
القصف واشتعلت النريان يف مخازن لألسلحة
ومحطة وقود يف املنطقة.

تدمري و�إعطاب  7مدرعات و�أطقم
ع�سكرية باجتاه مديرية الغيل واحلزم
أَب َْطـال الجيش واللجان الشعبية
يحققون تقدماً يف عاصمة الجوف
 -خاص:

 خاص:ُ
ل�م ي ُك ْ
صحيف�ة
�ن مَ �ا كش�فته
ُ
الربيطاني�ة يف تقريره�ا
اإليكونيميس�ت
َ
نجران إال جانبا ً من الحقيقةِ
والواقع
من
ِ
ُ
ال�ذي ف َر َ
الجيش واللجا ُن الش�عبية
ض� ُه
عىل العدو ،والذي تقول تلك الصحيفة :إن
هذه العملي�ات حوّلت نجران إ َلـى مدينة
أش�باح بع�د ن�زوح اآلالف منه�ا .فيم�ا
تشير إ َلـ�ى أن الصواريخ الت�ي يطلقها
َ
أماكن
الجيش واللجان الش�عبية تصيب
حساس�ة ،وتق�ول إن أح�د الصواري�خ
س�قط عىل بع�د أمتار من مق�ر الجنرال
سعد العليان ،قائد منطقة نجران ،ودمر
نواف�ذ مكتبه ،وأصاب الص�اروخ جُ دران
مكتبه بشظايا.
ميداني�ا ً يواص�ل أَبْ َ
طـ�ال الجي�ش
واللج�ان الش�عبية قصف مواق�ع العدو
الس�عودي واقتحامه�ا ،فيم�ا عملي�ات
قنص الجنود السعوديني بشكل متواصل
م�ن قبل فري�ق القناص�ة التابع للجيش
واللج�ان الش�عبية ،وكان م�ن أب�رز ما
ش�هدته العملي�ات هو إد َ
ْخ�ال منظومة
صواري�خ الرصخ�ة  3محلي�ة الصن�ع
يف العملي�ات العس�كرية ،كم�ا تواص�ل
منظوم�ة صواري�خ زل�زال 2دك مواق�ع
العدو باقتدار.
وبداي�ة بآخر العملي�ات لقي  6جنود
سعوديني مصارعَ هم بعمليات قنص من
قب�ل فريق القناص�ة بالجي�ش واللجان
يف جي�زان ونج�ران ،حيث لق�ي  4منهم
مصارعهم بعملية اس�تهدفتهم يف منفذ
الط�وال ،أمس األحد ،فيما س�قط جندي
آخ�ر يف مركز جلاح العس�كري وتزامُنا ً
مع ذل�ك لقي جن�دي س�عودي مرصعه
برصاص القناصة أَيْضا ً بعد استهدافه يف
موقع العش العسكري بنجران.
وقد ش�هد أمس األول السبت ،مرصع
 6جنود س�عوديني برصاص القناصة يف

ُ
ٍ
خط�وات لألمام يف إطار
ق�وات الجيش واللجان الش�عبية
تقدَّمَ �ت
ً
برشية
تضيي�ق الخن�اق عىل مرتزق�ة العدوان الذي�ن تكبدوا خس�ائ َر
ً
ومادية يف حزم الجوف ومديرية الغيل.
َ
وضم�ن العملي�ات كش�فت مصادر عس�كرية لصدى املسيرة أن
أَبْ َ
طـ�ال الجي�ش واللجان الش�عبية تم ّكن�وا من التق�دم باتجاه ح ْزم
الج�وف من اتج�اه العقبة ،وخلال تقدمهم دم�روا مدرعتني تابعتني
ملرتزقة العدوان ومعدل من عيار  23وأعطبوا طقمني.
كما س�يطر أَبْ َ
طـا ُل اليمن على الجهة الرشقية من نقطة القرن يف
إط�ار تقدمه�م باتجاه حزم الجوف من عدة محاو َر يف عملية ش�هدت
مقت� َل وجرح العرشات من مرتزقة العدوان األَمريكي الس�عودي ،وما
يزال تقدم الجيش واللجان الشعبية مستمراً.
ويف مديري�ة الغيل تق َّد َم أَبْ َ
طـال الجيش واللجان الش�عبية من ايرب
إ َلـ�ى الطالعي�ة وتم تدمري  3مدرع�ات تابعة ملرتزق�ة العدوان ومقتل
سبعة منهم ممن كانوا عىل متن املدرعات.

عمليتني منفصلتني ليكون مجموع قتىل
الجي�ش الس�عودي برص�اص القناصة
خالل اليومني املاضيني هو  12جندياً.
وأوض�ح مصدر عس�كري من نجران
أن فريق القناصة التابع للجيش واللجان
الش�عبية تمك�ن م�ن قن�ص  5جن�ود
س�عوديني يف موقع املخروق العس�كري
ولق�وا مصارعه�م عىل الف�ور ،بالتزامن
مع عملية مماثلة اس�تهدفت جنديا ً آخر
بموقع العش العسكري الذي أَيْضا ً تلقى
قصفا ً مدفعي�ا ً مكثفا ً من قب�ل مدفعية
الجيش واللجان الشعبية.
كم�ا لقي جنود س�عوديون وعد ٌد من
املرتزق�ة مصارعهم ،ول�م تحدد املصادر
أعدادَه�م ،خلال محاولته�م الزح�ف
باتجاه موقع الرمضة العسكري بجيزان
وباتج�اه منف�ذ الط�وال ،فيم�ا تؤك�د
املص�ادر أن جُ ث َ َ
ث القتىل ما تزا ُل يف ميدان
االشتباكات حتى ساعة كتابة الخرب.
ويف نجران أَيْض�ا ً يف إطار تدمري آليات
ودبابات تم ّكن أَبْ َ
طـ�ا ُل الجيش واللجان

الشعبية من تدمري آلية عسكرية يف موقع
ُ
اس�تهدافها
املس�يال العس�كري ج�رى
بص�اروخ موجَّ �ه ،أم�ا جيزان فش�هدت
تدميرَ دبابة م�ن طراز ابرام�ز يف موقع
الرمض�ة العس�كري بواس�طة صاروخ
موج�ه ،كما تم تدمري جرافة كانت تقوم
بأعمال تحصينات باتجاه ساحل ميدي،
حي�ث تنطلق هجم�ات الع�دو واملرتزقة
باتجاه املديرية.
ويف الس�ياق دكت الق�وة الصاروخية
واملدفعي�ة للجي�ش واللج�ان الش�عبية
مر َك� َز قي�ادة علي�ب ورقابته�ا ومواقع
الهجل�ة واملس�يال ومراب�ض املدفعي�ة
يف خب�اش والرمل�ة بنج�ران ،فيما دكت
املدفعية مواقع سعودية يف قلل الشيباني
بعسري.
وكش�ف قس� ُم التصني�ع العس�كري
التاب ُ
�ع للجي�ش واللج�ان الش�عبية عن
منظوم�ة صواري�خ الرصخ�ة  3محلية
الصن�ع وت�م اس�تخدامها ألول مرة عىل
معسكر العني الحارة السعودي يف جيزان

جنوبي السعودية.
وتأت�ي أهمي�ة منظوم�ة صواري�خ
الرصخة «  « 3بكونها أكثر ً
دقة يف إصابة
اله�دف ،باإلضاف�ة إ َلـى ُ
الق�درة العالية
عىل اخرتاق التحصينات للعدو وتدمريها.
وضم�ن العملي�ات النوعي�ة وز َّرع
اإلعْ ُ
ـلاَم الحربي مشاهد مصورة لعملية
اقتحام موقع نش�مة العسكري بمنطقة
عسير وتس�ببت العملية بتكبي�د العد َّو
خس�ائ َر فادحة طال�ت ُك َّل مرافق املوقع
ال�ذي فر منه جنو ُد العدو الس�عودي مع
اقرتاب طالئع الجيش واللجان الشعبية.
وتظهر املش�اه ُد ع�ددا ً م�ن الدبابات
واآللي�ات والجراف�ات العس�كرية الت�ي
جرى تدمريها يف املوقع بعد نس�ف أبراج
الرقاب�ة ،فيم�ا تظه�ر املش�اه ُد تدميرَ
مخ�زن ذخرية تابع للموق�ع ،حيث تبدو
بقاي�ا الذخرية يف موقع املخ�زن الذي تم
تدمريُه بالكامل.
ويق�دم اإلعْ ـَل�اَم الحرب�ي دورا ً كبريا ً
يف كش�ف ضعف جيش الع�دو يف مختلف
جبه�ات الح�دود ،فهو يس�اهم بش�كل
كبير يف إيص�ال الواقع للش�عب اليمني
ع�ن عملي�ات أَبْ َ
طـ�ال الجي�ش واللجان
الش�عبية ،كم�ا يفن�د ادع�اءات إعْ ـَل�اَم
العدوان ومرتزقته.
ويف هذا اإلطار َ
راف َ
�ق اإلعْ ُ
ـلاَم الحربي
ق�وات الجي�ش واللج�ان الش�عبية إ َلـى
مر َك�ز ح�رس الح�دود الس�عودي يف
الربوعة بعسير وال�ذي ج�رى اقتحامُه
ُ
ونسفه بالكامل وقوبلت العملية بعملية
تش�كيك رخيصة من قبل إعْ ـلاَم العدوان
واملرتزق�ة رغ�م أن الص�ور الت�ي نقلها
اإلعْ ـَل�اَم الحربي يف املرة الس�ابقة كانت
دقيق�ة ونقل�ت مش�اهد اقتح�ام املركز
ونسفه لتعود كامريا اإلعْ ـلاَم الحربي من
جديد برفق�ة أَبْ َ
طـال اليم�ن الذين أكدوا
سيطرتَهم عىل املركز ووقفوا عىل أطالله
بعد تحوله إ َلـى ُركام.

عشرات القتلى والجرحى بينهم سودانيون
قصف صاروخي للجيش
وبريطاني يف ٍ
واللجان الشعبية يف محافظة تعز
 خاص:مصـــــارعَ هم ،بينه�م  4جنود
لق�ى  19م�ن مرتزق�ة الع�دوان
ِ
س�ودانيني وضابط بريطاني تابع ملرتزقة بالك ووتر ،كما أصيب أكثر
من  70مرتزقا ً بينهم  17جنديا ً س�ودانياً ،معظمهم يف حالةٍ خطرة ،يف
قصف صاروخي ألَبْ َ
طـال الجيش واللجان الش�عبية عىل تجمع لهم يف
منطقة الصنمة بمديرية الوازعية يوم السبت.
وأك�دت املص�ادر امليدانية أن ق�وة الرصد أصابت تجمع�ات الغزاة
ٍ
إصابات مبارشةٍ.
واملرتزقة
كم�ا تمكن�ت قوات الجي�ش واللجان الش�عبية من تدمير مدرعةٍ
إماراتي�ةٍ يف منطق�ة العم�ري بمديرية ذوب�اب ،حيث أك�دت املصادر
ً
مدرعة
العس�كرية امليداني�ة أن الجيش واللجان الش�عبية اس�تهدفوا
ً
بص�اروخ موجّ هٍ أس�فر ع�ن تدمري املدرع�ة ،ومرصع ثالثة
إماراتي�ة
ٍ
ٍ
وضابط إماراتي كانوا بداخلها.
أجانب
ٍ
وأش�ارت املص�ادر إ َلـ�ى أن االس�تهداف يأت�ي يف س�ياق عمليات
تس�لل أو تقد ٍم لق�وات الغزو ومرتزقتهم باتجاه
التصدي أليَّة محاولة
ٍ
منطقة العمري يف مديرية ذوباب.
ويف مح�ور (مدينة تعز -الجحملية) تمكنت قوات الجيش واللجان
ٍ
مباغت ش�نه مرتزقة العدوان وعنارص
الش�عبية من التصدي لهجو ٍم
تنظي�م داعش باتجاه أحياء الجحملي�ة العليا املتاخمة ملنطقة الدمغة
حيث يتمركز مرتزقة العدوان والعصابات اإلجرامية هناك.
وأك�دت املصاد ُر مصر َع  12مرتزقا ً وإحراق آليةٍ عس�كريةٍ تابعةٍ
لهم يف املواجهات ،لكن املصاد َر أكدت أن يقظة أَبْ َ
طـال الجيش واللجان
الش�عبية وثباتَه�م يف خطوط املواجهة كانت ح�ارض ًة ،وهو ما يجعل
املرتزقة عاجزين عن تحقيق أي تق ُّد ٍم ميداني يف أيِّ محور.
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يف ظل خماوف اململكة من تخلي احللفاء عنها:

إنهم يبيعونكم
الوهم َوأنتم
تبيعونهم
الوطن!!
بقلم /الشيخ
عبدالمنان السنبلي
ذهبوا وَقد عقدوا العز َم وَأجمعوا
األم َر عىل أن ال يعودوا إال وَبمعيتهم
م�ا ضيع�وه ذات ي�وم م�ن أيديهم
بفعل ربيعهم الزائف وَهو بحس�ب
دعواه�م( :الوط�ن وَالدول�ة) ،نعم
ذهب�وا وَه�م يعلمون قب�ل أن نعلم
نحن أن�ه ال يمكن أن يأتيهم بالدولة
م�ن ظ�ل ألكثر م�ن خمس�ة عقود
وَالزال يتآم�ر عليه�ا وَعلى الوطن
وَيحي�ك له�ا الدس�ائس وَالمكائ�د
رش أو غير مب�ارش ،لن
بش�ك ٍل مب�ا ٍ
يأتيه�م بها من ح�ارب يوما ً ثورتي
 26سبتمرب وَ 14أكتوبر وَسخر كل
إمكانيته الضخمة وَالهائلة للحيلولة
دون تحقي�ق وحدة هذا الوطن  ،بل
أن أحدهم لم يرتدد وَقد ذهب باحثا ً
عن مرشوع جمال عبدالنارص هناك
وَهو يعلم علم اليقين أنهم أنفس�هم
م�ن تآم�ر علي�ه وَأس�هم إس�هاما ً
مب�ارشا ً يف إجهاض�ه وَتفريخ�ه!!
وَمنهم من ذه�ب باحثا ً عن مرشوع
الزبي�ري وَالنعم�ان التح�رري
وَالتنوي�ري يف بلاد ل�م تتقبل بعد
أبس�ط مب�ادئ الديموقراطي�ة عىل
اعتبار أن الديمقراطية بحد ذاتها يف
(رجس من
نواميس�هم وَقواميسهم
ٌ
عمل الشيطان) ،فاجتنبوه!! وَهنالك
أيض�ا ً من ذهب مفتش�ا ً عن مرشوع
إبراهيم الحمدي!! وَأين…؟!!عند من
دبر وَخطط وَم�ول وَأرشف إرشافا ً
مبارشا ً على تصفيت�ه واغتياله!! يا
لس�خرية القدر!! ما هذا االستحمام
واالستغفار؟!
أال إن للريال الس�عودي لس�حرا ً
َ
اس�تعان ب�ه فرع�ون وَجنوده،
لو
لم�ا آمن بم�وىس من بن�ي إرسائيل
إال قلي�ل ،كي�ف ال وَق�د جم�ع هذه
المتناقض�ات وَصهره�ا يف بوتق�ة
العمالة واالرتهان حت�ى غدت قالبا ً
واح�دا ً تف�وح منها روائ�ح الهوان
وَالع�ار وَالت�ي بلغ�ت عفونتها كل
األنوف ،فأزكمتها ،لنبدأ معها رحلة
البحث ع�ن لقاحاتٍ يف الوطنية تقي
الشعب من خطر عدوى تفيش هكذا
وباء!!
أيها الموهومون ..أفيقوا!!
ه�ل علمت�م ما ه�و الثم�ن الذي
دفعتموه بفعل حماقاتكم الستعادة
الوط�ن وَالدول�ة الت�ي ق�د طالم�ا
تباكيت�م وَأبكيت�م على ضياعه�ا
وَفقدانها؟!!
إن�ه الوط�ن أيه�ا الحمق�ى ..إنه
الوطن أيها األغبياء!!
فهنيئ�ا ً لك�م ه�ذ البي�ع وَه�ذه
الصفق�ة المقدس�ة لديك�م فق�ط،
ً
مقايضة
وَلتنعم�وا بم�ا ربحتم�وه
من غنائ�م الوهم الملفوف�ة بأوراق
البنكن�وت الس�عودي ،وال ع�زاء
للوطن ..ال عزاء للقيم!!
ُ
الهوان علي ِه
ومن يهن يسهُل
لجرح بميتٍ إيال ُم
ما
ٍ

( ددعلالاا

اإلعالم الغربي يطلق النار على السعودية

بعد أن كانت السعودية محط إعجاب غالبية الصحف الغربية ،إذا لم نقل الكل ،تُرى ،ما الذي
استجد حتى تصبح المملكة في مرمى نيران الصحافة الغربية؟ ال سيما األمريكية والبريطانية
 حسين الجنيد:ري مس�بوق َش�نَّت وس�ائ ُل اإلعالم
يف ُهجُ و ٍم غ ِ
حملة موجَّ ً
ً
هة ضد نظا ِم اململكة ،للدرجة
الغربية
التي جعلت بعض املراقبني واملحللني السياس�يني
يتوقع�ون أن البي�ت األبيض مَ ن يق�ف خلف تلك
الهجمة ،فاإلعالم الغربي لي�س بالحرية املطلقة
الت�ي يظنها الكثريون ،بل يرتبط ارتباطا ً عضويا ً
بتوجهات السياس�ات األمريكي�ة للبيت األبيض،
وق�ادة ال�دول الغربي�ة وف�ق مفه�وم «الدول�ة
العميق�ة» والت�ي ترس�م استراتيجيات مصالح
ه�ذه ال�دول وتس�خري ُك ّل األدوات لتحقي�ق تلك
االستراتيجيات وعلى رأس�ها اإلعلام .يف حين
يؤك�د بعض املحللني السياس�يني أن السياس�ات
الخاطئة التي تنتهجها القيادة السعودية الحالية
وعىل رأسها محمد بن س�لمان املراهق السيايس
واملقامر ،حس�ب م�ا وصفته الكثري من وس�ائل
اإلعالم الغربية ،هي الس�بب الرئيس يف استهجان
اإلعالم الغربي وش�ن هذه الهجم�ات ضد النظام
السعودي.

اإلعالم األمريكي

يف حوار أجرته شبكة «يس إن إن» تحت عنوان
«دعم أمري�كا للمملكة العربية الس�عودية يعترب
س�يفا ً ذا حدين» مع املحلل السيايس فريد زكريا،
ال�ذي لخص املش�كلة أن دع�م الوالي�ات املتحدة
األمريكي�ة للس�عودية والعدي�د م�ن األنظم�ة يف
املنطق�ة العربية غ ّذى ظهور التعصب اإلسلامي
واإلرهاب ،وهنا تنبغي اإلش�ارة إىل ّ
أن محطة الـ
ُ
تس�تضيف ش�خصا ً يوجّ ه تحليالته
يس إن إن ال
صوب الهدف ال�ذي تختاره املحط�ة لالنتقاد ،إال
إذا كانت تسعى من وراء الربنامج تسليط الضوء
عىل ذل�ك الهدف وف�ق أجندة موجَّ ه�ة ملهاجمته
إعالمي�ا ً ورس�م ص�ور ٍة مشوش�ةٍ ل�ه يف ذهنية
متابعي املحطة.
يف حني ،صحيف�ة «نيويورك تايم�ز» ،األقرب
إىل البي�ت األبيض ،نشرت يف افتتاحيته�ا وصفا ً
عنونت فيه إعدا ُم الس�عودية ملواطنيها بـ»العمل
الربب�ري» ،ونشرت يف صفح�ة مق�االت ال�رأي،
(وه�ذه الصفحة غالبا ً ما يت�م تخصيصها للرأي
ً
مقال�ة أُخرى
اآلخ�ر املخال�ف ل�رأي الصحيفة)،
بعنوان« :لعبة الس�عودية الطائفي�ة الخطرية»،
فمن النادر جدا ً أن تخالُ َ
ف الصحيفة سياستها يف
النرش ،حي�ث يتفق توجه افتتاحيتها مع مقاالت
ال�رأي األخ�ر ،حي�ث اتف�ق كالهما على توجيه
االنتقاد للنظام السعودي.
أما صحيفة «واش�نطن بوس�ت» ،أف�رد أكبرَ ُ
الكتّ�اب فيه�ا ،ونائب رئي�س تحريره�ا «ديفيد
إغناتي�وس» مقالت�ه األُس�بُوعية للهج�وم على
اململك�ة ،والتي نرشته�ا الصحيفة تح�ت عنوان
«التخبّط املكلف لقيادة الس�عودية التي يس�يطر
عليه�ا القلق» ،وق�د كان مقاال ً الذعا ً لسياس�ات
التخبط التي تنتهجها اململكة يف اآلونة األخرية.

الصحافة الربيطانية

وعىل ذات الطريق حذت الصحافة الربيطانية
حذ َو رفيقاتها من الصح�ف األمريكية ،يف انتقاد
ومهاجم�ة النظ�ام الس�عودي ،بل تعدت س�قف
الصحاف�ة األمريكي�ة ،حي�ث ألق�ت الصحاف�ة
بش�كل
الربيطاني�ة اللوم عىل النظام الس�عودي
ٍ
مب�ارش يف العديد من امللف�ات اإلقليمية املتأزمة،
وعىل رأس�ها الع�دوان عىل الـيَـمَ ـ�ن ،إذ انتقدت
الصح�ف الربيطاني�ة حكومة بالدهم الس�تمرار
تصدي�ر األس�لحة إىل الس�عودية والت�ي تس�هم
بش�كل مبارش يف تدمير الـيَـمَ ـن وقت�ل الكثري
ٍ
من األبرياء .حي�ث عنونت صحيفة «الجارديان»
افتتاحيته�ا «تصدي�ر السلاح للس�عودية لعنة
ته�دد كاميرون» ،انتق�دت فيه�ا سياس�ات
ديفي�د كامريون رئي�س ال�وزراء الربيطاني إزاء
َ
بمواصل�ة بيع حكومته للس�عودية
الس�عودية،
األس�لحة والصواري�خ رغ�م معرفته�م بت�ورط
السعودية يف حربها عىل الـيَـمَ ـن بارتكاب جرائم
ٍ
مب�ارش للمدنيين .وأش�ارت
واس�تهداف
ح�رب
ٍ
ٍ
الصحيفة يف افتتاحيتها بأن عدم تعليق الحكومة
الربيطانية لرتخيص تصدير السلاح للسعودية،
ً
متواطئة يف ارتكاب جرائم حرب هناك.
يجعلها

كما عنونت صحيفة الـ «إندبندنت افتتاحيتها
«الرضب�ات الجوية الس�عودية التي اس�تهدفت
ُّ
لام يف
أمل يف
الـيَـمَ ـن ،تقوض أي ٍ
التوصل إىل س ٍ
الرشق األوس�ط» ،وتضمن�ت االفتتاحية ُهجوما ً
الذع�ا ً ط�ال النظ�ام الس�عودي بذات�ه وصفت�ه
حيث قالت« :إن الس�عودية ليس لديها أي َُّة فكر ٍة
ع�ن الديمقراطي�ة الليربالي�ة ،كما أنه�ا تميَّزت
برببريته�ا املتمثل�ة يف جل�د امل�دوّن الس�عودي
«رائ�ف ب�دوي»؛ بس�بب نشره آراءَه َ
الخاصَّـة
على اإلنرتن�ت ،وإع�دام النم�ر ل�م يكن س�وى
الوجه الحقيق�ي القبيح لهذا النظ�ام الرببري»،
ُ
الصحيفة يف س�ياق افتتاحيتها «إىل أن
وأش�ارت
الرضب�ات الجوية الس�عودية الت�ي كانت تهدف
لدع�م الرئي�س الـيَـمَ ـن�ي ،أثبت�ت فاعليته�ا يف
ً
مضيف�ة أن «الف�وىض
إزه�اق أرواح املدنيين»
العارم�ة تعُ ُّم أرجا َء العديد من مناطق الـيَـمَ ـن،
وضحاي�ا الغ�ارات الجوية وصل ح�د القول إنها
ُ
الصحيف�ة افتتاحيتَها
جرائم اب�ادة» ،واختتمت
ُّ
تستحق أن تربَحَ يف أيَّةِ
بالقول «إن الس�عودية ال
معادلة».

الصحف الفرنسية

وبع َد تفجريات باريس يف أواخر العام املايض،
ِّ
بشن هجو ٍم قويٍّ عىل
بدأت الصحافة الفرنس�ية
الوهابية وعىل النظ�ام الحاضن لهذا الفكر الذي
وصفت�ه باإلرهابي واإلجرام�ي ،وأخذت الهجمة
اإلعالمي�ة باالنحس�ار حتى ج�اء إعدا ُم الش�يخ
النم�ر َ
لريف َ
�ع من مس�توى تلك الهجم�ات ،فقد
ُ
صحيفة «لوبوان الفرنس�ية» يف عُ مودها
نرشت
األه�م مق�اال ً بعن�وان «الس�عودية حلي�ف غير
مس�تقر» ،حيث تناولت قلق الحكومة الفرنسية
املتواف�ق مع القلق األوروب�ي إزاء تداعيات إعدام
الش�يخ النم�ر ،وقالت الصحيفة «إن الس�عودية
أعدمت الش�يخ الشيعي النمر بربود ،بينما طلبت
م�ن العال�م أَن يتحالف معها لقت�ال داعش دون
أن تحاكم النمر بشفافية» ،وهاجمت الصحيفة
أس�لوب اإلعدامات الذي تنتهجه الس�عودية ضد
ً
مشبهة ذلك األسلوب بطريقة داعش
معارضيها،
يف التعام�ل م�ع ُك ّل م�ن يعارضها حي�ث قالت:
«كي�ف تريد الس�عودية قتال داع�ش وهي تقوم
بإع�دام معارضيها السياس�يني ورج�االت الدين
بطرق العصور الوسطى ،وبنفس طريقة داعش
الوحشية بقطع الرؤوس».
م�ن جهته�ا انتق�دت صحيف�ة «ليزيك�و»
الفرنس�ية السياس�ية االقتصادي�ة الس�عودية،
وقال�ت الصحيفة تح�ت عنوان «متى س�تفلس
اململك�ة العربي�ة الس�عودية؟» :إن االحتياطات
املالي�ة للس�عودية س�تنفذ بحلول ع�ام 2020؛
بس�بب انخف�اض أس�عار النف�ط ،واإلنف�اق

العس�كري وااللتزام�ات االجتماعي�ة ،وأوضحت
الصحيفة أن االنخفاض الرسيع يف األسهم املالية
الس�عودية دفع الحكومة إىل رفع أس�عار الوقود
ً
مرجحة أن القادم هو توقف دعم
بنس�بة ،%50
املاء والكهرباء وتجميد مش�اريع البناء ،وأردفت
الصحيف�ة أن الري�اض ت�درس ألول م�رة فرض
رضيبة  %5عىل القيمة املضافة.
وأشارت الصحيفة إىل أن عجز املوازنة وصل إىل
 %19من الناتج اإلجمايل يف العام الحايل ،مضيفة
أن مجم�ل مبيعات النفط ال تغطي س�وى نصف
تكاليف مرصوفات اململكة ،مما سيدفع الرياض
إىل الدي�ن أو اقتراض امل�ال م�ن احتياطاتها ،ما
سيقيض عىل احتياطات الس�عودية املالية خالل
األربع سنوات املقبلة عىل حد قول الصحيفة.
ورأت الصحيفة أن انهيار أس�عار النفط ليس
السبب الوحيد ،فاملواجهة مع إيران للهيمنة عىل
املنطق�ة أثّر عىل االقتص�اد الس�عودي ،والحرب
الت�ي تخضوها يف الـيَـمَ ـ�ن لعبت الدور األبرز يف
التأثري عىل اقتصادها ،حيث وَأن العملية ال تسري
عىل ما ي�رام من الناحية العس�كرية؛ ألن القدرة
ٌ
ضعيفة للجيش السعودي ،الذي يحوز
التشغيلية
على  %11من الناتج املحيل اإلجم�ايل ،وهذا رقم
قيايس عاملي.

الصحافة األملانية

يف حين تنافس�ت العدي� ُد م�ن الصح�ف
األملاني�ة واملراك�ز البحثية والقيادات السياس�ية
بش�كل
واالس�تخبارية عىل مهاجمة الس�عودية
ٍ
ممنه�ج حت�ى ب�رز نائ�ب املستش�ارة األملانية،
ووزي�ر االقتص�اد والطاقة «زيجم�ار جابرييل»
الذي تصدر املش�هد بعبارت�ه األقوى «مىض زمن
التغايض عن دعم السعودية للمساجد التي تنرش
التط�رف وَاألف�كار الوهابي�ة فيِ أملاني�ا» ،يف حني
جاء هذا الترصيح بعد أيا ٍم قليلةٍ من ش�ن جهاز
االس�تخبارات الخارجية األملانية هجوم�ا ً ناعما ً
على الس�عودية ،حينم�ا رسب تقري�را ً
ٍ
لصحف
أملاني�ةٍ بعينه�ا يصف فيه السياس�ة الس�عودية
ً
مندفع�ة خارجي�اً ،حي�ث كت�ب «باتريك
بأنه�ا
مق�ال نرشت�ه صحيف�ة اإلندبندنت
كوبيرن» يف
ٍ
تحت عنوان «األمري الس�عودي الساذج املتعجرف
ً
استخباراتية
يلعب بالنار» اس�تعرض فيه مُذ ّكر ًة
تنتقد ويل َّ ويل ِّ العهد السعودي ،حيث يشري الكاتب
إىل أن االس�تخبارات األملانية نرشت مُذ ّكر ًة نهاية
الع�ام امل�ايض توض�ح الخطر م�ن وزي�ر الدفاع
السعودي األمري محمد بن س�لمان ،وأن الرياض
ً
سياسة متهور ًة يف اآلونة األخرية.
تعتمد
ونقلاً عن كوبيرن ،فإن املذك�رة وصفت ويل
العه�د الس�عودي األمير محمد بن س�لمان «أنه
س�يايس مقامر يعمل عىل شل العالم العربي من

وحروب
بحروب بالوكالة يف سوريا،
خالل تورطه
ٍ
ٍ
مب�ارش ٍة يف الـيَـمَ ـن ،وقال كوبيرن :إن وكاالت
التجسس ال تقوم بالعادة بالكشف عن مثل هذه
املعلومات والوثائق لوس�ائل اإلعالم وتنتقد فيها
حليفا قويّا ً ومقربا ً لها كالس�عودية ،وأضاف أن
تحذيرات وكالة االس�تخبارات األملانية تعد إشار ًة
على زيادة املخ�اوف من «أن الس�عودية أضحت
ً
ورقة غري مضمونة».
ه�ذا وق�د أعرب�ت صحيف�ة «دي�ر ش�بيجل»
األملاني�ة ع�ن مخاوفه�ا م�ن مش�اركة الق�وات
الس�ودانية يف العدوان العس�كري على الـيَـمَ ـن
خاص ً
والتي استقدمتها السعودية مقابل املالَ ،
َّـة
ٌ
ّ
مس�ئولة ع�ن ارتكاب املجازر يف
وأن هذه القوات
إقليم دارفور.
وقالت الصحيفة األملانية« :إن السعودية وبعد
سبعةِ
أشهر من الحرب التي تقودها يف الـيَـمَ ـن،
ٍ
مازالت تواصل دفع املال للدول اإلفريقية الفقرية
خاص ً
لتش�ارك معه�ا يف ه�ذه الح�ربَ ،
َّـ�ة م�ن
الس�ودان ،والتي يُنْتَ َ
ٍ
وح�دات منها إىل
ظ ُر وصول
ميناء عدن لتلتحق بالقوات الس�ودانية املوجودة
حاليا ً هناك».

أسباب الهجمة اإلعالمية

ويرى بع�ض املراقبني أن األس�باب الرئيس�ة
يف ش�ن تل�ك الهجمات اإلعالمي�ة تتلخص يف عدة
عوام� َل لع�ل أبرزها هجم�ات باري�س اإلرهابية
الت�ي أث�ارت حفيظ�ة املجتمعات الغربي�ة تجاه
التطرف اإلسلامي ،والذي لعب�ت الوهابية الدور
األبرز يف تذكيته وتصعيده ،والتوجُّ هات السياسية
املترسع�ة واملغامرة الت�ي تنتهجها قيادة اململكة
الحالية خصوصا ً عىل مس�توى حرب النفط التي
ش�نتها الس�عودية تجاه ال�دول املنتج�ة للنفط
الصخري ْ
إلخ َراجها من معادلة التنافس ،وحربها
على الـيَـمَ ـ�ن والتي اقرتف�ت فيه�ا العديد من
جرائم الحرب ،ولكن العامل األبرز تمثل يف توقيع
ال�دول الغربية االتف�اق النووي م�ع إيران ،حيث
ترى الدول الغربية يف إيران بديالً وَرشيكا ً محتمالً
أفضل م�ن الس�عودية ،ويمكن ْ
أن يح�ل البرتول
اإليران�ي محل الس�عودي ،ولذلك فه�م يرون أنه
ال داع�ي لغض الط�رف بعد اآلن ،عن سياس�ات
الس�عودية املتعلق�ة بدعمها للف�وىض يف الرشق
تقرير نرشه موقع العرص اإلخباري
األوسط .ويف
ٍ
تناول التنس�يق بين فريق الرئيس ب�اراك أوباما
وكتل�ة الكونغ�رس الداعمة لالتف�اق النووي مع
ٍ
ٍ
أطروحات للرئيس
ترسيبات حول
إيران ،تضم�ن
أوباما ،أن مصلحة بالده تكمن يف إعادة صداقتها
م�ع إيران ،صاحبة الحضارة القديمة ،وأن عالقة
الوالي�ات املتح�دة بالدول العربية ،بم�ا فيها دول
الخليج ،مرهِ قة ومك ّلفة لواشنطن.

( ددعلالاا
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الغارديان الربيطانية :اجلي�ش الأمريكي والربيطاين يف غرفة قيادة العدوان على اليمن

التحالف «املخادع» لغزو العراق ..يعود من بوابة اليمن بعباءة سعودية!
 -إبراهيم السراجي:

يع�و ُد التحالُ ُ
الربيطاني يف
األمريك�ي
ــف
ُّ
ُّ
غ�زو العراق وقتل أكثر من  1.5مليون عراقي
إ َلـى الواجهة ولكن هذه املرة من بوابة اليمن
بع� َد أن تالف�ت الدولتان بع�ض األخطاء التي
ش�ابت مؤامرتهما عىل الع�راق وذلك بتغليف
املؤام�رة بالعب�اءة الخليجية-العربية ،وحول
ذل�ك تنت�زع صحيف�ة الغاردي�ان الربيطانية
اعرتاف�ا ً جدي�دا ً م�ن الس�عودية بوج�ود
العسكريني األمريكيني والربيطانيني يف غرفة
التحكم والقيادة للعمليات العسكرية الجوية
التي تقودها السعودية يف اليمن.
وبعن�وان «الجيش األمريك�ي والربيطاني
يف غرف�ة القي�ادة للرضب�ات الس�عودية عىل
اليمن» تنقل الصحيف�ة الربيطانية عن وزير
الخارجية الس�عودي ع�ادل الجبير اعرتافه
بوجود العس�كريني األمريكيني والربيطانيني
يف غرف�ة القي�ادة رغم أنه ادع�ى أن مهمتهم
ال تش�مل تحديد األه�داف وهو ادع�اء زائف
ردت عليه واشنطن يف أول يوم للعدوان ،حيث
أعلن البيت األبيض تقدي َم الدعم اللوجيس�تي
للتحال�ف الس�عودي ،وه�ذا الدع�م بطبيع�ة
الح�ال ال يك�ون إال بتحدي�د األه�داف الت�ي
أنكره�ا الوزي ُر الس�عودي واكتفى باالعرتاف
بالتواجد األمريكي الربيطاني.
وتق�ول الصحيف�ة :إن منظم�ات حقوق
اإلن ْ َس�ان والربمل�ان األوروب�ي وكذل�ك األم�م
املتحدة كلها تشعر بالقلق جراء الغارات التي
تشنها السعودية عىل اليمن بتأييد ما وصفته
الصحيف�ة بـ»الحكوم�ة الرشعي�ة» والت�ي
تق�ول الصحيفة بأنه وبحس�ب األمم املتحدة
قد خلفت نحو  3000قتيل وتس�ببت بتهجري
ملي�ون ش�خص وتع�رض الش�عب اليمن�ي
للمجاعة.
وتابعت الصحيفة أن الحكومة الربيطانية
وضع�ت يف اعتباره�ا أن تصدي�ر الصواري�خ
واألَس�لحة للس�عودية والت�ي ق�د تك�ون
استخدمت يف قتل املدنيني يمثل خرقا ً للقانون
الدويل.
وتشير الصحيف�ة إ َلـ�ى أن وزارة الدفاع
الربيطاني�ة ق�د أك�دت أن تواجده�ا يف غرفة
قي�ادة عملي�ات التحال�ف الس�عودي يأت�ي
لتقدي�م املش�ورة به�دف ضم�ان االمتث�ال
للقانون الدويل.
وبحس�ب الغاردي�ان الربيطاني�ة فق�د
ح�ذرت منظمة العف�و الدولية مم�ا وصفته
بـ»االس�تخفاف» امل�روع بحي�اة املدنيني من
قب�ل ق�وات الس�عودي ،فيم�ا أعرب�ت األمم
املتحدة عن قلقها بعد اس�تهداف مستش�فى
ملنظمة أطب�اء بال حدود واألنب�اء الواردة عن

استهداف محطات املياه والكهرباء.
وش�ن محام�ون يف منظم�ة ()CAAT
املناهضة لتجارة األَسلحة يف بريطانيا ،حملة
مكثفة بحس�ب تقري�ر الصحيف�ة؛ من أجل
اتخ�اذ إج�راءات قانونية ض�د وزارة األعمال
واالبتكار واملهارات للربيطانية والتي تختص
بإص�دار تراخي�ص األَس�لحة ،واتهموه�ا
بالفش�ل يف واجبها القانوني التخاذ خطوات
ملنع وقوع انتهاكات للقانون الدويل.
وفيما يقول وزير الخارجية الس�عودي إن
األمري�كان والربيطانيين يتأك�دون من عدم
انته�اك القانون ال�دويل بالرضبات الجوية يف
اليم�ن ..مؤكدا ً رضاهم ع�ن تلك الرضبات يف
الوقت التي تؤك�د ُك ُّل املنظمات بما فيها األم
املتح�دة أن معظم الضحاي�ا املدنيني يف اليمن
لق�وا حتوفهم برضبات جوي�ة ،مما يؤكد أن
اإلدارتين األمريكية والربيطانية تسيران يف
نفس االتجاه املشبوه الذي أدى لتدمري العراق
وقت�ل املاليين بحُ جَّ �ة واهي�ة حول أَس�لحة
ُ
رئي�س الحكومة
الدم�ار الش�امل التي ع�اد

الربيطان�ي عند غ�زو العراق لالعتراف بعدو
وجود تلك األَسلحة املزعومة لدى العراق.
وبالع�ود لتقرير صحيف�ة الغارديان التي
تنقل عن «جنيفر جيبس�ون» وهي مسؤولة
يف إحْ ــدى املنظم�ات الحقوقية والتي قالت:
«لقد خلف�ت الرضبات الجوية الس�عودية يف
اليم�ن آالف القتىل وطال�ت رضباتُها عيادات
أطباء بال حدود ومر َك�زا ً للمكفوفني وقاعات
َ
نكتش�ف
األعراس ،لذلك فإنه من املؤس�ف أن
أن حكومتنا وجنودنا متورطون يف ذلك».
ووضع�ت الصحيف�ة تس�اؤالت يف خت�ام
تقريره�ا مفاده�ا :ه�ل الق�وات الربيطانية
املش�اركة يف التحال�ف الس�عودي تعمل تحت
قي�ادة الس�عودية أم القي�ادة الربيطاني�ة؟
وتشير إ َلـ�ى بي�ان وزارة الدف�اع بوجود 94
جندي�ا بريطاني�ا يف غرف�ة قي�ادة العمليات
العس�كرية عىل اليمن ،متسائلة عن دورهم؟
وترى الصحيفة أن الرأي العام الربيطاني من
حقه أن يجد إجابات عن هذه األسئلة.

• الكذبة األمريكية الربيطانية تمتد
من العراق إلَـى اليمن

«أَس�لحة الدمار الش�امل» عنوان مزعوم
بامتلاك العراق لها اتخذت أمريكا وبريطانيا
ً
ذريعة لغزو العراق وقتل الشعب العراقي
منها
ولكنهما تكبَّدتا هناك خسائر مادية وبرشية
كبرية دفعهم�ا لتغيري االستراتيجية بالدفع
ً
نيابة
بدول خليجية وعربية يف مستنقع اليمن
عن التحالف األمريكي الربيطاني.
ويج� ُد ُر التذكيرُ بم�ا قاله هان�ز بليكس
وهو كبري املفتشين الدوليني املكلف برئاسة
اللجن�ة التي ذهبت للع�راق للتأكد من صحة
وجود أَس�لحة الدمار الشامل والذي أكد عد َم
ً
ذريعة الحتالل العراق.
وجودها وَأنها كانت
فف�ي ع�ام  2009أي بع�د س�تة أع�وام
عىل غ�زو الع�راق أجرت صحيف�ة الغارديان
الربيطانية مجددا ً ح�وارا ً مع «هانز بليكس»
َ
نس�تخلص بأن حجة
والذي قال «أال يجب أن
أَس�لحة الدمار الش�امل لم تك�ن إال الذريعة
األنسب لتربير االحتالل؟».

أم�ا رئي�س الحكوم�ة الربيطاني�ة إب�ان
غزو الع�راق توني بلير فق�ال يف مقابلة مع
محط�ة يس إن إن األمريكية يف كتوبر املايض:
«املعلومات االس�تخبارية التي تلقيناها حول
امتلاك الع�راق ألَس�لحة دمار ش�امل كانت
ً
خاطئة ،وما ظنن�ا أن العراق يمتلكه منها لم
يكن موجودا ً بالصورة التي توقعناها».
ويتض�ح الي�وم أن الس�عودية وتحالفه�ا
مج�رد غطاء للع�دوان األمريكي وممول لتلك
العملي�ات اإلجرامي�ة الت�ي تس�عى إلخضاع
اليمن ،وهو غط�اء اتخذته أمريكا وبريطانيا
لتلايف الخس�ائر املب�ارشة الت�ي تكبّدته�ا يف
العراق ،وهي اليوم تضع عىل عاتق السعودية
وتحالفها املس�ؤولية اإلن ْ َس�انية عن الجرائم
الت�ي يت�م ارتكابُه�ا يف اليم�ن ،كم�ا وضعت
على عواتقهم اإلعالن ع�ن الذريع�ة املتمثلة
بـ»الرشعية» وش�نها للعدوان بناء عىل طلب
ع�اد الف�ار لينفي علمَ �ه بالع�دوان ،وذلك يف
مقابلة تلفزيونية مع قناة أبوظبي.
الي�و َم وفيم�ا ُك ّل املنظم�ات الدولية تثبت
َ
العدوان ارتكب جرائم واس�تهدف
باألدل�ة أن
املدنيني بقناب َل محرمةٍ بشكل عشوائي تدّعي
الحكوم�ة الربيطاني�ة واألمريكي�ة من داخل
غ�رف قيادة الع�دوان بعدم ح�دوث ذلك رغم
تقارير وبيان�ات األمم املتح�دة يف هذا اإلطار
كلها تؤكد أنن�ا أمام عدوان أمريكي بريطاني
بامتي�از عىل غرار ما ح�دث بالعراق ولكن تم
وض ُ
�ع الس�عودية وتحالفه�ا يف مرمى املدفع
تالفي�ا ً لألخطاء التي حدثت بالع�راق وكبّدت
أمريكا وبريطانيا خسائ َر جسيمة.
الكات�ب العرب�ي عبدُالب�اري عط�وان قال
يف مق�ال يف مايو امل�ايض عن رئي�س الوزراء
الربيطاني الس�ابق توني بلري بأنه ما َر َ
س ُك َّل
أَنْوَاع الخداع والكذب طوال السنوات املاضية،
وأن�ه ارتب�ط يف «أذه�ان الرشفاء م�ن العرب
واملس�لمني بجرائ�م الح�رب الت�ي ارتكبها يف
الع�راق باعتباره أح َد املهندسين الرئيس�يني
له�ذه الحرب الت�ي أدت إ َلـى مقت�ل أكثر من
ملي�ون إن ْ َس�ان عراق�ي ،وتس�ببت يف تدمير
الع�راق ،وب�دء مخط�ط اس�تعماري لتدمري
املراكز الحضارية العربية الرئيس�ية ،وتفتيت
معظ�م ،إن لم يك�ن ،جميع ال�دول ُ
القطرية
العربية».
ً
خدع�ة أمريكية
أخيرا ً كان غ� ْز ُو الع�راق
بريطاني�ة معرتفا ً به�ا علناً ،وه�و ما يجعل
من الصعب عىل األمريكيين والربيطانيني أن
يخدعوا الشعب اليمني مجدداً؛ كونه يدر ُك أن
النظام السعودي وتحالفه مج َّرد أدوات تدمِّ ر
َ
البل�دان العربية م�ن ليبيا إ َلـى س�وريا إ َلـى
العراق واليوم يف اليمن.

مدينة جنران حتولت �إلَـى مدينة �أ�شباح بعد نزوح الآالف منها
«ذي ايكونوميست» الربيطانية :هذا ما فعلته الصواريخ اليمنية باملدن السعودية
 متابعات:ُ
صحيف�ة «ذي ايكونوميس�ت»
نشرت
ً
ً
َّ
واقع ما
ع�ن
لا
مفص
ا
الربيطاني�ة ،تقري�ر
ِ
َ
خل�ف الح�دود ،وتحدي�دا ً يف مدينة
يج�ري
نج�ران ،وأكدت الصحيفة ،يف تقريرها الذي
أع�دَّه مراس�لُها م�ن داخل مدين�ة نجران،
أن الجي�ش اليمن�ي واللج�ان الش�عبية،
ِ
القوات الس�عودية م�ن بعض املراكز
دفعوا
الحدودي�ة ،وأجربوه�ا عىل إخلاء أكثر من
 7000م�ن املدنيين م�ن القرى الس�عودية
بالقرب من الحدود.
وق�ال مراس�ل الصحيف�ة «إن أح�د
الصواريخ اليمنية س�قط عىل بُعد أمتار من
مق�ر الجنرال س�عد العليان ،قائ�د منطقة

ً
إضافة
نجران ،وأحدث فيه خسائ َر فادحة،
إ َلـى تضرر واجهة أح�د الفن�ادق الكبرية
التي تق ُ
�ع بالقرب من مقر قي�ادة املنطقة
العس�كرية واملزم�ع افتتاحُ �ه يف األي�ام
القادمة».
وأش�ار املراس�ل أن�ه «وعلى الرغ�م من
القص�ف املدفع�ي الس�عودي املكثّ�ف عىل
الحدود اليمنية ملنع الجيش اليمني واللجان
الش�عبية م�ن التق�دم ،إال أن الصواري�خ
بش�كل منتظ�م
اليمني�ة ال زال�ت تس�قط
ٍ
ويومي عىل كافة مناطق الرشيط الحدودي،
مسفر ًة عن مرصع العديد من أفراد الجيش
السعودي».
مضيف�ا ً «أن معظ� َم س�كان املناط�ق
القريب�ة م�ن خط�وط املواجه�ة ق�د فروا

ونزح�وا إ َلـى مناط�ق أكثر أمن�ا ً يف املدينة،
وأن ري�اض األطف�ال واملن�ازل بالقرب من
القاعدة العسكرية يف حالة خراب ،وشوارع
نجران أصبحت كمدينة أشباح».
وقال�ت الصحيف�ة« ،إن األميرَ الش�اب
محمد بن س�لمان ،ال يزال مُصرِ ّ ا ً أنه انترص
يف هذه الحرب ،وسيطر عىل  80يف املائة من
األرايض اليمنية ،وس�يطر على مدينة عدن
الجنوبية ،إال أن أكربَ ثالث مدن ومحافظات
يمني�ة ،ه�ي :صنعاء وتع�ز وإب ،ال تزال يف
قبضة الحوثيني ،وهو ما وصفته الصحيفة
بمناقض للحقيقة».
ٍ
ً
مزدوجة
مؤكد ًة أن السعودية تواجه قو ًة
ً
ً
ٍ
ق�وات ش�عبيةٍ تملك
مكون�ة من
«قاتل�ة»،
مقاتلين أش�داء ،وجيش�ا ً نظامي�ا ً يمتل�ك

ً
ً
عالي�ة يف الح�روب ،وه�ذه
قتالي�ة
خبرة
ٍ
دباب�ات وصواريخ
الق�وة املزدوج�ة تمتلك
باليستية .وكشفت الصحيفة ،أن السعودية
غير قادر ٍة عىل ص ّد هج�وم هاتني القوتني،
ٍ
بق�وات خليجي�ةٍ لحماي�ة
ول�ذا اس�تعانت
ٍ
ق�وات
حدوده�ا ،ومنه�ا أرس�لت الكوي�ت
بريةٍ إ َلـى حدود اململكة العربية الس�عودية
مع اليم�ن للتصدي للهجمات التي تش�نها
هاتان القوتان ،كما دعّ مت الواليات املتحدة
الخلفي من مطار نجران ،ببطاريات
الجز َء
َّ
صواري�خ «باتري�وت» للتص�دي لصواريخ
«س�كود» والت�ي يطلقه�ا الجي�ش اليمني
واللج�ان الش�عبية إ َلـ�ى امل�دن الجنوبي�ة
للمملكة.
ُ
ً
الصحيف�ة:
إضاف�ة إ َلـ�ى ذل�ك تق�و ُل

ً
ً
َ
حقيقي�ة،
معضل�ة
الس�عودية تواج� ُه
«إن
فباإلضاف�ة إ َلـ�ى مواجه�ة القوتين
املزدوجتني ،فإنها تواج�ه فاتور َة التكاليف
املادية والسياس�ية والبرشية الهائلة والتي
تشهد ارتفاعا ً مس�تمراً ،وذلك نتيجة تدفق
نص�ف مليون يمني عرب الحُ دُود الس�عودية
بحث�ا ً عن العمل واألمن ،وتو ّرط الس�عودية
يف تحمل مس�ؤولية  25مليون يمني آخر يف
زمن انخفضت فيه أس�عا ُر النفط ،وتآكلت
ٍ
ُ
امليزانية للمملكة الثرية».
فيه
واختتمت «ذي ايكونوميست» ،تقري َرها
َ
هيبة
«أن الحملة الجوية يف اليمن قد كرست
اململك�ة عىل مس�توى اإلقلي�م .حيث بلغت
َ
نتيج�ة هذه
أع�دا ُد الضحاي�ا م�ن اليمنيني
الحملة الجوية ُق َ
رابة الـ  6000مواطن.
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للعلم

همجية العدوان تغ�ضب التجار وت�ستهدف م�صاحلهم

مات�زال اليم�ن حبلى بالخي�رات فم�ا
تحتضنه أرضه�ا يف باطنها كفيل بإنعاش
اليم�ن وتحويلها اىل درة الرشق األوس�ط
ف�كل يوم تؤكد األرقام المؤكدة بان اليمن
غني�ة بينما تش�ير ارقام الفق�ر والبطالة
ب�ان اليم�ن م�ن افق�ر ال�دول يف العالم ،
ورغم ذلك فاليمن غني�ة بثرواتها وتمتلك
قدرات وعوام�ل تفتقر اليه�ا اكرب واغني
دول العال�م ل�و وظفت موارده�ا األولية
التوظيف األمثل .
س�نعرض هن�ا اح�د اب�رز الث�روات
المنس�ية والتي لم توظ�ف توظيفا ً كامالً
عىل مدى الس�نوات الماضي�ة  ،فالمعادن
ثروة كفيل�ة بتحقيق الرخ�اء االقتصادي
وقل�ب معادل�ة الفقر والتعاس�ة اىل القوة
والثراء والرخاء االقتصادي ،وتؤكد تقرير
رس�مية وأجنبي�ة ان اليم�ن يمتل�ك أكرب
مخزون احتياطي من الرخام عىل مستوى
الرشق األوس�ط ،وهو أجود أنواع الرخام
عىل مستوى العالم ،لميزتين اثنتين ينفرد
بهم�ا على الرخ�ام الموج�ود يف كل دول
العالم وهما :القوة والصالبة ،ووجوده يف
اليمن بأل�وان مختلفة ومتنوعة ترتاوح ما
بين ( 10إىل 15لوناً) .
ووف�ق التقري�ر ف�ان اليم�ن يمتل�ك
 21ملي�ار مرت مكع�ب حج�م االحتياطي
المكتش�ف من المع�ادن الصناعي�ة التي
يحتويه�ا ( )197موقع�ا ً موزعة عىل عدد
من المناطق يف اليمن.
و14ملي�ار متر مكع�ب ه�و الحج�م
المكتش�ف م�ن احتياط�ي م�واد مهم�ة
عالية النقاوة من مع�ادن اللفت والبازلت
والدوالميت تم اكتشافها يف  130موقعاً-.
باالضاف�ة اىل وجود أكثر م�ن  40موقعا ً
للذه�ب والفض�ة يف اليم�ن ،وباحتياط�ي
مش�جع ومغ� ٍر يف الوقت نفس�ه وبنس�ب
مرتفعة يف كثير من المواقع المكتشفة.
ويف ذات االتجاه تنترش تمعدنات الزنك
والرصاص بشكل واس�ع يف اليمن خاصة
يف صنعاء وش�بوة وحرضموت وبدرجات
تركي�ز عالية.ـوقال يزخ�ر اليمن بتواجد
الحدي�د والتيتانيوم والفناديون يف منطقة
بمحافظ�ة م�أرب بنس�بة تركي�ز % 94
أكس�يد حديد ،ويقدر احتياط�ي الخام يف
منطق�ة مكيراس يف البيض�اء  860مليون
طن بدرج�ة تركيز  % 15.55حديد و46
ملي�ون طن تيتانيوم بنس�بة  5.3أكس�يد
تيتانيون و 150ألف طن فناديوم بنس�بة
 % 0.02أكسيد فناديوم.
وح�ول الخامات الموج�ودة يف صعدة
فان ألف ط�ن احتياطي الخ�ام يف منطقة
صع�دة بنس�بة تركي�ز  % 34حديد ،ويف
منطق�ة صب�اح البيض�اء  800أل�ف طن
بنس�بة  % 74أكس�يد حدي�د ،ويف منطقة
م�ورا  53.8مليون طن بنس�بة تركيز 12
 %حديد ،و % 4.4أكس�يد تيتانيوم وهي
مناطق مفتوحة.

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 السعودي يخرج القطاع الخاص عن صمته ويو ّحد رؤوس األموال ألول مرة
 -رشيد الحداد:

ل�م يكن القط�اع الخ�اص بعيدا ً ع�ن مرمى
نيران الع�دو البغيظ�ة وان تظاه�ر الكثري من
رجال املال واألعم�ال بالحياد  ،إال إن مصالحهم
كان�ت يف مرصاد العدوان والحص�ار منذ الوهلة
األوىل لعدوانه عىل اليمن وتدمريه املمنهج للكافة
القطاع�ات االقتصادي�ة الحيوي�ة  ،وعلى مدى
عرشة أش�هر من العدوان كان�ت مصالح العديد
من البيوت التجارية الش�هرية التي لها اس�هاما ً
ب�ارز يف تنمي�ة القطاعين اإلنتاج�ي والتجاري
والخدم�ي عرض�ة لغ�ارات الع�دو االنتقامي�ة
والتدمريية.

استهداف مزدوج

بط�رق مبارشة عن طريق الع�دوان املبارشة
وبطريق�ة غير مب�ارشة ع�ن طري�ق الحصار
وتداعي�ات الع�دوان على الحرك�ة التجاري�ة
واالس�تثمارية وبيئ�ة األعمال اس�تهدف العدو
السعودي
القط�اع الخ�اص اليمن�ي  ،وعلى الرغم من
التصعيد التخريبي للعدوان يف االونه األخرية عىل
املصان�ع وكل مقدرات القطاع الخ�اص  ،إال إن
القطاع الخاص اليمني كان يف دائرة االستهداف
منذ إعالن العدو عدوانه وفرض الحصار البحري
والجوي والربي عىل اليمن أواخر مارس 2015م
 ،حين أق�دم الع�دو عىل تقيي�د حركة الس�فن
التجاري�ة من وايل اليمن وإغلاق املوانئ وتدمري
املط�ارات وإغالق وتدمري ع�دد من املنافذ الربية
 ،كم�ا عمل عىل تقييد حرك�ة النقل الداخيل من
خالل اس�تهداف ناقالت الغذاء التي تجاوزت الـ
 450ناقل�ة وتدمير أكثر م�ن  400مخزن غذاء
وقص�ف أكثر من  200س�وق تجاري وش�عبي
ومن�ع تدفق املش�تقات النفطية والتي تس�ببت
بتوق�ف املصان�ع واملعام�ل اإلنتاجي�ة وإتلاف
امل�زارع وارتف�اع تكالي�ف االنتاج املحلي جراء
الحصار وارتفاع أسعار املشتقات النفطية التي
كان له�ا تأثريا كبريا ً عىل حرك�ة النقل التجاري
بين املحافظ�ات وتس�ويق املنتج�ات بمختلف
أنواعها وأصنافها .
كم�ا تس�بب الحص�ار باحتج�از عشرات
الس�فن التجارية لعدة أش�هر يف ميناء جيبوتي
واحتجازها لش�هر حتى تعرض�ت البعض منها
لإلتالف نتيج�ة عوامل التعرية  ،باإلضافة إىل إن
استمرار احتجاز الس�فن التجارية دفع مالكي
الس�فن إىل ف�رض غرامات تأخري ع�دم إفراغها
عىل التجار مما تسبب بإفالس عرشات التجار .
وأكدت دراس�ة أعدّها «برنامج األمم املتحدة
اإلنمائي» بالرشاكة مع «وكالة تنمية املنش�آت
الصغيرة» ،ملع�رف أث�ر الحصار والع�دوان عىل
النش�اط االقتص�ادي  ،أن نح�و  26يف املئ�ة من
الشركات و 35يف املئ�ة من املش�اريع الصغرية
ّ
واملتوس�طة العاملة يف قط�اع الخدمات ،أُغلقت
منذ بدأ العدوان  ،وأش�ارت الدراس�ة إىل ان  77يف
املئة من الشركات التي أغلقت تعرضت ألرضار
كامل�ة ،و 15.4يف املئ�ة ألرضار جزئي�ة ،بينم�ا
أغلقت  7.6يف املئة من األعمال التجارية ألسباب
أخرى.

العدو يوحد التجار

ل�م تتوق�ف األرضار الت�ي لحق�ت بالقطاع
الخ�اص اليمن�ي الذي يق�ود التنمي�ة عىل مدى
س�نوات عند أي حدود فبعد اس�تهداف مصالح
ومق�درات القط�اع الخ�اص وتقيي�د نش�اطه
الداخيل من خلال العدوان والحصار والخارجي
م�ن خالل ف�رض قيود على التحويلات املالية
ومن�ع وص�ول الس�فن التجاري�ة إىل املوان�ئ
اليمنية وكذل�ك منع تصدير املنتج�ات الوطنية
إىل األس�واق الخارجية  ،اس�تهدف العدو الغرفة
الصناعية والتجارية بأمانه العاصمة األس�بوع
املايض بسلسلة غارات ودمرها تدمريا ً كليا ً دون
إي مبررات تذكر  ،إال إن اس�تهداف العدو لبيت
التجار األول يف البالد
أعدة مراقبون اس�تكماال ً الس�تهداف العدو
للقط�اع الخ�اص ول�رؤؤس األم�وال الوطني�ة
برمتها  ،وعامل رئييس من عوامل توحيد رؤوس
األموال الوطنية التي انقس�مت مابني مناهضه
للع�دوان وأخرى مؤيدة له وف�رت خارج الوطن
كما التزم تي�ار ثالث الصم�ت وتظاهر بالحياد
 ،وم�ع ذلك اثبت العدوان ب�ان جميع التيارات يف
دائرة االستهداف.

الصناعية تحرج عن صمتها

الغرف�ة الصناعي�ة والتجارية الت�ي التزمت
الصم�ت ون�أت ع�ن الخ�وض يف الرصاع�ات أو
تأيي�د آي ط�رف عىل أخر  ،وقال�ت إنها اختطت
لنفس�ها منذ نش�أتها خطا ً االعتدال والتوس�ط
عال
وان عالقاتها بكافة األطياف عىل مس�توى ٍ
م�ن االحرتافي�ة  ،ووقف�ت عىل مس�افة واحدة
م�ن الجمي�ع حوله�ا الع�دو إىل ه�دف مرشوع
لعملياته التدمريية وهو ما أجربها عىل الخروج
ع�ن صمته�ا  ،حي�ث أدان�ت الغرف�ة التجارية
والصناعي�ة بأمانة العاصمة صنعاء اس�تهداف
الع�دوان الس�عودي مبن�ى الغرف�ة بقص�ف

صاروخ�ي مبارش نت�ج عنه دم�ار وتلف كامل
للمبن�ى وتجهيزاته ومرافق�ه الخدمية  ،وأكدت
الغرف�ة يف بي�ان صحفي إن ذل�ك التصعيد يأتي
م�ع ارتفاع وترية اس�تهداف املنش�آت التجارية
والصناعية يف اليمن بصورة غري مربرة  ،وطالب
دول تحالف العدوان بالتحيل بالشجاعة وإطالع
الجميع على التهمة أو الجريم�ة التي اقرتفتها
ح�ق أي برش كان
الغرف�ة التجاري�ة يف حقه أو
ٍ
 ،وحملت�ه نتائج اس�تهدافها  ،وأكدت أن قصف
وتدمير املصانع واملنش�ئات التجاري�ة يدل عىل
همجي�ة وحق�د العدوان الس�عودي على اليمن
وشعبه الصامد .

توثيق الجرائم االقتصادية

ويف ذات الس�ياق أدان املجل�س األعىل لرجال
امل�ال واألعم�ال اليمن�ي اس�تهداف الع�دوان
السعودي للقطاع الصناعي و التجاري يف اليمن
واستهدافه للغرفة التجارية و الصناعية بأمانة
العاصمة .
وأوض�ح املجل�س أن اس�تهداف املنش�ئات
االقتصادي�ة الخدمي�ة يع�د جرما ً كبريا حس�ب
القوانين الدولي�ة ومواثي�ق األم�م املتح�دة يف
الح�روب ودلي�ل واض�ح عىل حق�د الع�دوان و
همجيت�ه يف اس�تهدافه ل�كل مقوم�ات الحياة
يف اليم�ن  ،وطال�ب املجل�س املنظم�ات الدولية
واملحلية بأهمية النزول إىل املنش�آت املستهدفة
وتوثيق تلك الجرائم لكش�فها أم�ام الرأي العام
املحيل والدويل  ،مطالبا تل�ك املنظمات إىل القيام
بدورها القانوني و األخالق�ي يف إيقاف العدوان
السعودي األمريكي عىل اليمن أرضا و انسانا .

دعوة لالصطفاف

أدانت الغرف�ة التجاري�ة والصناعية ورجال
املال واألعمال بمحافظة عمران العمل اإلجرامي
الجبان الذي استهدف الغرفة التجارية الصناعية
بأمان�ه صنعاء  ،كما دع�ت تجارة عمران رجال

املال واألعم�ال اىل االصطف�اف الوطني وتوحيد
الكلمة والوقوف صفا واحدآ يف مواجهه العدوان
الرببري السعودي .

الخسائر  50مليار دوالر

دان مجل�س س�يدات اﻷعم�ال اليمني�ات ما
تعرضت الغرفة التجاري�ة الصناعية بالعاصمة
صنع�اء م�ن دمار ج�راء قصف�ه م�ن طائرات
تحالف العدوان  ،وأكد املجلس يف بيان صادرعنه
إن اس�تهداف الغرف�ة التجاري�ة الصناعي�ة
بالعاصمة صنعاء مثل منعطفا أكثر خطورة يف
ه�ذا الحرب الذي عركت برحيه�ا حياة اليمنيني
بعد أش�هر من تعرض القطاع الخ�اص اليمني
م�ن مصان�ع ورشكات وناقلات ومؤسس�ات
للح�رب الت�ي ألحقت بالقطاع الخاص خس�ائر
اقتصادي�ة كبيرة تج�اوزت قيمته�ا  50مليار
دوالر كأرضار مب�ارشة عوضا عن اﻷرضار غري
املب�ارشة الت�ي أدت إىل تعطيل اﻷعم�ال وتوقف
املصانع وترسيح العمال.

جرائم حرب

واعتبر بي�ان س�يدات األعم�ال اليمني�ات
كل االعت�داءات الت�ي طال�ت قطاع�ات اﻷعمال
اﻹإنتاجي�ة والخدمية عىل مدة األش�هر املاضية
بمثاب�ة جرائم حرب تس�تهدف اﻹرضار املبارش
بما تبقى من أمل ل�دى اليمنيني بإمكانية تعايف
اقتصاده�م  ،وأوضح البيان أن مجلس س�يدات
اﻷعمال جزء م�ن منظومة القطاع الخاص كان
وما يزال عرضة للخسائر املبارشة وغري املبارشة
ج�راء هذه الحرب ،وطالب البي�ان األمم املتحدة
برسعة التحقيق يف الجرائم العدوانية التي طالت
القط�اع الخ�اص منذ بدء الع�دوان وحتى اليوم
والعمل عىل تعويض القطاع الخاص اليمني عن
كل اﻷرضار التي لحقت به .

العدو السعودي يتجه لبيع مؤسسات الدولة لسد فاتورة العدوان
 خاص:يف ظل االس�تنزاف الحاد الت�ي تواجهه دولة العدو الس�عودي
ج�راء االنخفاض الحاد ألس�عار النفط وارتفاع فات�ورة العدوان
على بالدنا أعىل المس�تويات أعلنت حكومة دولة العدو الس�عودي
بي�ع عدد من القطاعات الحيوي�ة يف المملكة للقطاع الخاص مقابل
الحص�ول عىل موارد مالي�ة لتغطية العج�ز الم�ايل المتفاقم الذي
المس التس�عين مليار دوالر  ،وتتضمن عملية الخصخصة الشاملة
بيع مؤسس�ات االتصاالت التابعة للحكومة وخصخصة المطارات
والمواني والس�كك الحدي�دة باإلضافة اىل ط�رح  15%من رشكة
«أرامكو» لالكتتاب العام كما تشمل الخطة خصخصة مجموعة من
القطاعات واألنشطة االقتصادية قالت وزارة المالية السعودية إنها
ستعلن عنها خالل الربع األول من العام الجاري .
وجاء قرار بيع دول�ة العدو عدد من قطاعاتها الحيوية للقطاع
الخ�اص بع�د ان فقدت أس�عار النف�ط يف األس�واق العالمية التي

تعتمد عليها الس�عودية لتغطية  90%م�ن موازنتها العامة 10%
األس�بوع الم�ايض يف ظل ارتفاع المعروض من النفط يف األس�واق
العالمي�ة جراء دخول عدد من الدول المصدرة للنفط س�وق النفط
العالمي ومنها الواليات المتحدة األمريكية التي أعلنت فك الحصار
المفروض عىل وارداته�ا النفطية منذ عام 1975م والبدء بتصدير
كمي�ات كبي�رة تصل إىل ماليي�ن الرباميل من النف�ط الصخري إىل
األس�واق العالمي�ة باإلضاف�ة إىل رفع الحرض عىل ص�ادرات إيران
النفطية والذي س�يؤدي إىل تعزز المنافس�ة يف الس�وق وتبقي عىل
تخمة المعروض النفطي وتفش�ل أي إج�راءات قد تتخذها منظمة
الدول المصدرة للنفط «اوبك» يف التحكم بأسعار النفط مستقبالً .
ويف حين افتتحت أسواق النفط بسعر  35اىل  37دوالر للربميل
مطلع يناير الجاري انخفضت أس�عار النفط خالل عرشة أيام فقط
اىل  32.43دوالر للربمي�ل للنف�ط الخام األمريك�ي كما هبط خام
برن�ت القي�ايس م�ن  37دوالر للربمي�ل مطلع الش�هر الجاري إىل
 32.96دوالر للربميل منتصف األس�بوع الجاري  ،وعىل الرغم من

االنهيارات المتس�ارعة ألس�عار النفط يف األس�واق العالمية  ،إال إن
بنك جولدمان س�اكش توقع إن يهبط سعر الربميل النفط يهبط إىل
 20دوالرا خالل الربع األول من العام الجاري.
وكانت دول�ة العدو قد اتخذت عدد من اإلجراءات التقش�فية يف
محاولة منه�ا لوقف انهيار الموقف الم�ايل لموازنتها واإلبقاء عىل
ثقله�ا االقتص�ادي يف المنطق�ة والعال�م  ،إال ان اإلج�راءات التي
اتخذته�ا دولة الع�دو والمتمثلة برفع أس�عار الوق�ود ومضاعفة
أس�عار تعرفه المي�اه والكهرباء والرضائب بنس�ب ال تقل عن الـ
 ، % 50حيث تم رفع أسعار لرت البنزين العايل الجودة بنسبة 50%
ليرتف�ع من  9رياالت للدبة س�عة العرشين لتر إىل  15ريال  ،كما
أق�رت رفع البنزين األقل جودة من  12ريال للدبة ذات الس�عة إىل
 18ري�ال وبنس�بة ارتف�اع  % 76لتوفير نح�و  17مليار دوالر
س�نويا لن يك�ون لها أي اثر عىل اقتصاد دول�ة العدوان التي أقرت
رب�ط موازنتها يف بيع س�عر الربميل النفط ب�ـ  40دوالر للربميل
الواحد.

( ددعلالاا
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نددوا بال�صمت الدويل املطبق �إزاء جرائم الإبادة بحق �أَ ْبنَـاء ال�شعب اليمني

لقاء ٌات قبلية مو ّسعة يف محافظة حجة تأكيداً على االستمرار يف الدفاع عن الوطن ورفد الجبهات باملقاتلني
 -خاص:

ظ َم أَبْنَـاء ومَ َش ُ
ن َّ
ايخ وأَعْ يَان محافظة حجة،
ً
خلال اليومني املاضيين ،عددا م�ن الفعاليات
والوقف�ات االحتجاجي�ة يف مختل�ف مديري�ات
املحافظ�ة؛ تَنْديدا ً باس�تمرار العدوان األَمريكي
السعودي عىل بالدنا.
واس�تنكر أه�ايل مناط�ق دواس واألم�ان
والش�عاثمة بمديري�ة نج�رة محافظ�ة حج�ة
يوم أم�س األحد ،اس�تمرا َر الع�دوان األَمريكي

السعودي يف ممارسة جرائمه الوحشية وحرب
اإلب�ادة الجماعية بح�ق أَبْنَـاء الش�عب اليمني
بالقنابل العنقودية واألسلحة املحرمة دولياً.
وأش�ادوا بصمود الجيش واللجان الش�عبية
يف مختل�ف مواقع الشرف والبطولة ..منوهني
باملالح�م البطولية التي يس�طرونها دفاعا ً عن
الوطن وأمنه واستقراره.
ويف مديري�ة ورضة اس�تنكر املش�اركون
يف الوقف�ةِ الت�ي حرضه�ا وكي� ُل املحافظ�ة
َ
اس�تهداف العدوان
املس�اعد ص�ادق األدبع�ي،

أمان�ة العاصمة ومختل�ف املحافظات بالقنابل
العنقودي�ة واألس�لحة املحرم�ة دولي�اً .وأك�د
املحتج�ون اس�تعدادَهم التضحي�ة يف س�بيل
الوط�ن والدفاع عن مقدراته يف مختلف جبهات
العزة والرشف ..منددين بالصمت الدويل إزاء ما
يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة.
قبائ�ل مديرية كعيدن�ة أكدوا أيض�ا ً يف لقاء
َّ
موس�ع له�م ،ي�وم الس�بت امل�ايض ،رضور َة
ِ
االصطفاف الوطن�ي يف مواجهة العدوان
تعزيز
األَمريكي السعودي الغاشم.

وأشاد أَبْنَـاء ومَ َشايخ وأَعْ يَان ومثقفو عُ زلة
الثلث بمديري�ة كعيدنة ،باملالحم البطولية التي
يس� ّ
طرها أَبْ َ
طــ�ال الجيش واللجان الش�عبية
يف مختل�ف الجبه�ات ..مؤكدي�ن وقوفهم إ َلـى
جانب الجيش واللجان الشعبية.
ويف اللق�اء القبَلي أله�ايل عُ زلة بن�ي عكاب
مديرية مبين محافظة حجة والذي ضم أَبْنَـاء
وَمَ َش�ايخ وأَعْ يَان املديرية أكدوا جميعا ً رضورة
مواجهة العدوان الغاشم والتصدي ملرتزقته.
اجراءات دعم أَبْ َ
ِ
طــال الجيش
وتناول اللقا ُء

قبائل ميفعة عنس يقدمون قافل ًة غذائي ًة ُكربى ألَْبطَــال الجيش واللجان الشعبية
 -متابعات:

ق َّد َم أَبْنَـا ُء قرية جرف اس�بيل بمديرية
ميفع�ة عنس بمحافظة ذم�ار ،يوم أمس
ً
ً
غذائية ُكربى؛ دعما ً ألَبْ َ
طــال
قافلة
األحد،
الجيش واللجان الشعبية.
وتضمنت القافلة التي تأتي اس�تمرارا ً
لقوافل الكرم والعط�اء املقدمة من أَبْنَـاء
ذمار موادا ً غذائي�ة وأغناما ً ومياه الرشب
وعصائر وغريها من املواد.
وأك�د أَبْنَـ�اء قري�ة ج�رف اس�بيل
اس�تعدادَهم بذل املزيد واملزيد ألجل الوطن
إىل ذل�ك نظ�م طلاب مدرس�ة ج�رف والذي اس�تخدم مختلف األسلحة الفتاكة،
وتقدي�م أرواحه�م وأمواله�م رخيص�ة يف
سبيل الدفاع عن اليمن األرض واإلن ْ َسـان ..اس�بيل بمديرية ميفعة عن�س بذمار يوم متس�ببا ً يف قتل وج�رح وترشيد اآلالف من
الفتين إ َلـى أن ه�ذه القافل�ة الغذائية لن أمس وقف�ة احتجاجية تَنْديدا ً باس�تمرار أَبْنَـاء الشعب اليمني.
وخلال الوقف�ة االحتجاجي�ة أدان
الع�دوان األَمريكي الس�عودي على بالدنا
تكون األخرية كما أنها ليست األوىل.

قبائل وأعيان محافظة صنعاء
يجددون مساندتهم ألَ ْبطَــال
الجيش واللجان الشعبية والدفاع
عن الوطن باملال والرجال والسالح

الطلاب اس�تمرا َر الحص�ار الجائ�ر عىل
أَبْنَـ�اء الش�عب اليمن�ي من قب�ل تحالف
الع�دوان والذي يمنع دخول الغذاء والدواء
واملش�تقات النفطي�ة ،وانتهاكه الس�افر
لكل مقومات الحياة يف البالد.
وطالب�وا املجتم َ
�ع ال�دويل َّ بتحم�ل
مسئولياته يف إيقاف العدوان وفك الحصار
وإع�ادة إعم�ار ما خلف�ه الع�دوان ،كما
طالب�وا دول العالم بالوق�وف إ َلـى جانب
اليمن والضغط على دول تحالف العدوان
إليق�اف س�فك ال�دم اليمن�ي والتدمير
املمنه�ج ملقدرات�ه ورفع الحص�ار الجائر
الذي يتناىف مع ُك ّل القيم اإلن ْ َسـانية.
وبادر الطلاب بجمع التربع�ات دعما ً
ألَبْ َ
طــ�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبية
املرابطني يف جبهات الرشف والبطولة.

قبائل حرف سفيان بعمران يؤكدون كامل جهوزيتهم ملواجهة
العدوان وتقديم كافة أنواع الدعم للجيش واللجان الشعبية

 خاص:ُ
مش�ايخ ووُجها ُء محافظ�ة صنع�اء ،اس�تعدادَهم للدفاع عن
جَ � َّد َد
الوطن باملال والرجال والسلاح ضد العدوان السعودي األَمريكي الرببري
وتأييدهم للخيارات االسرتاتيجية.
ج�اء ذلك خالل اجتماع لحل نزاع قبيل بني أَبْنَـاء مديرية بني ضبيان،
حي�ث دعا محافظ صنع�اء حنني قطين�ة خالل االجتم�اع الذي حرضه
تأجي�ل كاف�ة
مستش�ارو ووكالء ومش�ايخ وأَعْ يَ�ان املحافظ�ة ،إ َلـ�ى
ِ
االختالفات والنزاعات العالقة بين القبائل والوقوف صفا ً واحدا ً ملوجهة
العدوان األَمريكي السعودي عىل اليمن.
وش�دد على رضورة تكات�ف جمي�ع أَبْنَـ�اء املحافظ�ة والرتكيز عىل
حش�د الجهود ملواجهة العدوان ،منوها ً بأهمية تجهيز املزيد من القوافل
الغذائية دعما ً ألَبْ َ
طــال الجيش واللجان الش�عبية الذين يسطرون أروع
البطوالت واالنتصارات يف جبهات العزة والكرامة والرشف.
من جانبهم أكد مشايخ وأَعْ يَان ومحيل محافظة صنعاء ويف مقدمتهم
أَبْنَـاء بني ضبيان استعدادَهم لتقديم املزيد من القوافل الغذائية والرجال
دعما ً ومس�اند ًة ألَبْ َ
طــال الجيش واللجان الش�عبية الذين يدافعون عن
عزة وكرامة وسيادة وحرية اليمن واليمنيني.

 خاص:َ
عق َد أَبْنَـا ُء ومَ َش ُ
�ايخ ووجهاُء مديرية ح ْرف
س�فيان بمحافظ�ة عم�ران ،الس�بت امل�ايض،
لق�ا ًء قبليا ً
َّ
موس�عاً؛ تَنْديدا ً باس�تمرار العدوان
األَمريكي عىل بالدنا.
وص�در ع�ن الوقف�ة االحتجاجي�ة الت�ي
حرضه�ا محاف� ُ
ظ عم�ران الدكت�ور فيص�ل
جعم�ان ومحلي املديري�ة ومدي ُر أم�ن املديرية
ومدرا ُء املكات�ب التنفيذية ومدي ُر مكتب الرتبية
وال�كادر الرتب�وي والتعلي�م باملديرية واملرشف
ألنصار الله باملديرية ،بيا ٌن عن املش�اركني فيها
عبرّ وا عن اس�تنكارهم الش�ديد لكل ما يرتكب ُه
العدوان الس�عودي وحلفاؤه من عدوان غاش�م
دمّ ر عىل مدى عرشة أش�هر املؤسس�ات املدنية
والعسكرية واملنشآت الخدمية والبُنية التحتية
لليمن ومقدرات شعبه.
ون�دد البي�ان بقت�ل التحال�ف الس�عودي
األَمريك�ي يف عدوان�ه األبري�اء م�ن األطف�ال
والنس�اء والش�يوخ ،يف مجاز َر مروعةٍ ومذابحَ
جماعي�ةٍ للمواط�ن اليمني ،باس�تخدامهم ُك َّل
أنواع األسلحة املدمرة والفتاكة واملحرمة دولياً.
وأكد البيان أن ما يُعانيه الش�عب اليمني األعز ُل
من ويلات هذا العدوان املس�نود بدع�م وتأييد
الوالي�ات املتح�دة األَمريكية وال�دول الكربى يف
العالم يعد انتهاكا ً لكافة املواثيق الدولية املعنية

بالحقوق والحريات ملواطني العالم.
وكم�ا أك�د أن الحص�ار الهمجي على البالد
وال�ذي يمن�ع م�ن خالل�ه دخ�ول كاف�ة املؤن
الغذائي�ة واألدوي�ة واملس�تلزمات العالجي�ة
ومتطلب�ات املواط�ن األساس�ية يه�دف إ َلـ�ى
تجويع وإركاع الشعب اليمني الصامد.
وطال�ب البي�ان ُك ّل دول العال�م الح�ر
واملنظمات اإلن ْ َس�ـانية العاملي�ة التدخل إلنقاذ
م�ا بقي من حياة يف بالدن�ا وتوقيف آلة الحرب
ُ
ري وإباد ِة ُك ّل
والعدوان الظامل�ة التي
تهدف لتدم ِ
مقدرات الحياة يف اليمن.
وأدان البيان الصمت العاملي املخزي واملريب
أم�ام املجازر واملذابح املروعة التي يتم ارتكابها
يومي�ا ً يف اليم�ن ،معتبرا ً هذا الصم�ت املخزي
انتكاسة للحقوق والحريات اإلن ْ َسـانية املنادية
بحرية وحياة الش�عوب يف العالم .مؤكدين أنهم
بكام�ل الجهوزي�ة لطحن مملك�ة الرش داعش
الكربى ،فالش�عب اليمني أهل ح�رب ،والحرب
تعرفهم تكل منهم وال يكلون منها.
كما جرى يف الوقفةِ تقدي ُم مساعدات مالية
بعض م�ن األغنام للجيش واللجان
وعينية مع ٍ
الش�عبية إحساس�ا ً باملس�ؤولية امللق�اة على
الجميع.
املشاركون أكدوا أنهم ينتظرون إشار َة البدء
للدخول يف ُ
س َّل ِم الخيارات التي ستقلبُ الطاولة
عىل رؤوس املتآمرين.

واللج�ان الش�عبيةِ ورفده�م باملقاتلين لكرس
ش�وكة العدوان ودحر مرتزقته الذين يحاولون
تراب الوطن الطاهر.
تدنيس
ِ
وأك�دوا اس�تعدادَهم الكامل لبذل أنفس�هم
وأموالهم يف س�بيل التصدي للعدوان الس�عودي
األَمريك�ي ،مثمنين جه�و َد الجي�ش واللج�ان
الش�عبية وصموده�م البطويل أم�ام آلة الحرب
اإلجرامي�ة ،مؤكدي�ن تأييده�م للخي�ارات
االستراتيجية التي أعلن عنها الجيش واللجان
الشعبية لتحقيق النرص املؤزر.

وقفة احتجاجية ألبنـاء مديرية
صنعاء القديمة أمام مقر األمم
املتحدة َتنْديداً باستخدام العدوان
القنابل العنقودية
 متابعات:ن ّ
ظم أَبْنَـا ُء مديرية صنعاء القديمة بأمانة العاصمة ،يوم أمس األحد،
ً
ً
احتجاجية أما َم مق�ر األمم املتح�دة بصنعاء؛ تَنْديدا ً واس�تنكارا ً
وقف�ة
باستخدام تحالف العدوان األَمريكي السعودي الغاشم القنابل العنقودية
واألسلحة املحرمة دوليا ً ضد اليمنيني.
وطال�ب أَبْنَـ�اء صنعاء القديم�ة يف الوقفة االحتجاجي�ة األمني العام
لألم�م املتح�دة وال�دول الدائمة العضوي�ة يف مجلس األم�ن ،إ َلـى تحمل
مس�ئولياتهم القانوني�ة واألخالقية واإلن ْ َس�ـانية تجاه م�ا ترتكبه دول
العدوان الس�عودي من جرائ َم بش�عةٍ يندى لها جبني اإلن ْ َس�ـانية يف حق
املدنيني باليمن.
ٍ
ٍ
وش�عارات تعرب عن اس�تنكارهم الشديد إزاء
الفتات
ورفع املحتجون
الصمت املخزي للمجتمع الدويل والدول العربية واإلسلامية ،س�يما وقد
أوش�كت الحربُ الظاملة والحصار الجائر عىل الش�عب اليمني عىل دخول
ش�هرها العارش الذي أدى إ َلـى مقتل وج�رح أكثر من  30ألفا ً من أَبْنَـاء
الشعب اليمني من النساء واألطفال وكبار السن.
وصدر ع�ن الوقفة االحتجاجية بيان حمّ ل فيه األمم املتحدة ومجلس
األم�ن واملجتمع الدويل ،املس�ئولية الكاملة يف الدماء التي تس�ال ُك ّل يوم
جراء غارات التحالف الس�عودي بقصفِ ها للمنش�آت املدنية والس�ياحية
واملواق�ع األثرية والتأريخية وَاملدارس واملعاه�د ودُور املكفوفني وغريها
من املنشآت املدنية.
وطال�ب البي�ان األمم املتح�دة ومجلس األم�ن واملجتمع ال�دويل وكل
ِ
وقف العدوان الهمجي.
املنظمات اإلن ْ َسـانية القيام بواجبها نحو
كم�ا طال�ب البيا ُن بف�ك الحص�ار الجائر البري والبح�ري والجوي
الخانق عىل الش�عب اليمني وإدخال كافة املس�اعدات الغذائية والدوائية
واملشتقات النفطية لكافة املحافظات اليمنية دون استثناء.

وقفة احتجاجية ألهالي مديرية الشعر بإب
َتنْديداً بجرائم العدوان األَمريكي السعودي

 خاص:َّ
ً
نف�ذَ أَبْنَـا ُء مديرية ِّ
وقفة
الش�عِ ر بمحافظة إب ،يو َم الس�بت الفائت،
ً
احتجاجية؛ تَنْديدا ً بجرائم العدوان األَمريكي السعودي عىل بالدنا.
وأ َّك� َد املش�اركون يف الوقفة التي أقيم�ت يف منطق�ة الرضائي مر َكز
املديري�ة على الوقوف صف�ا ً واحدا ً يف وج�ه الع�دوان ومرتزقته ،معلنني
تأييدَه�م للخط�وة األوىل ضم�ن الخيارات االستراتيجية ل�ردع العدوان
والتصدي له.
َ
الكاملة للوقوف بوجه أية مش�اريع
كم�ا أعلنوا يف الوقفة جهوزيتَهم
قد تستهدف العبث بأمن واستقرار املحافظة.
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منظمة العفو الدولية ت�ؤكد تورط العدوان يف �إلقاء قنابل عنقودية على �صنعاء

إستشهاد  30مدنياً وإصابة  20آخرين يف قصف بالقنابل العنقودية على محافظتي صعدة وحجة
 خاصاستش�هد  30مواطن�ا ً وأصي�ب  20آخ�رون،
ج�راء القصف الجنوني لطيران العدوان األمريكي
الس�عودي بالقنابل العنقودية عىل منازل املواطنني
يف مدين�ة ضحي�ان بمحافظ�ة صعدة يوم الس�بت
املايض.
وذك�ر املرص�د الحقوق�ي النته�اكات وجرائ�م
الع�دوان األمريكي الس�عودي أن القصف أدى إ َلـى
تدمري ( )6منازل كليا ً وترضر ( )35منزال ً يف مدينة
ضحيان ،مشريا ً إ َلـى القصف الصاروخي بالقنابل
العنقودية استهدف أيضا ً مناطق متفرقة بمديرية
رازح ،وأن غارتين جويتين اس�تهدفتا بالقناب�ل
العنقودية كذلك مناطق متفرقة بمديرية رازح.
واستش�هد  6مواطنين وأصي�ب  15آخ�رون،

معظمهم نس�اء وأطفال إثر غارات شنتها طائرات
الع�دوان األمريكي الس�عودي على مدينة ضحيان
يف محافظ�ة صعدة ظهر الس�بت ال�ـ  16من يناير
2016م.
واس�تهدفت الغ�ارات من�زل مواط�ن يف مدينة
ضحي�ان ،مَ ـ�ا أَدَّى إ َلـ�ى ح�دوث أرضار كبيرة يف
املنازل املجاورة.
وقصف طريا ُن العدوان األمريكي السعودي يوم
الجمعة املاضية س�وق الخميس الش�عبي بمديرية
س�اقني بصعدة بعرش غارات جوية ،كما استهدف
كذلك املزارع املجاورة.
وذكر مصاد ُر محلية أن الغارات استهدفت عددا ً
ً
إضاف�ة إ َلـ�ى تدمري مركز
م�ن املحلات التجارية،
الحياة الطبي ،مَ ـ�ا أَدَّى إ َلـى تدمري املركز بالكامل
مع عدد من املحالت التجارية يف السوق.

إدانات محلية واسعة لقصف طريان العدوان
األمريكي السعودي ملنتجع ومسجد جارف
 متابعاتُ
املجل�س املحيل بمديري�ة بالد الروس
ن َ َّد َد
محافظة صنعاء بجريمة اس�تهداف طريان
العدوان السعودي األمريكي ملنتجع ومسجد
ج�ارف ال�ذي راح فيه�ا أكث�ر م�ن عرشين
شهيدا ً وعرشات الجرحى.
وأش�ار املجلس املحيل يف بي�ان له إ َلـى أن
تم�ادي الع�دوان يف جرائمه ومج�ازره بحق
أبناء الشعب اليمني يؤكد مستوى االنحطاط
الذي وصل إليه والحقد الدفني الذي يكنه عىل
الشعب اليمني.
ودعا البي�ان كافة أبناء الش�عب للوقوف
صفا ً واحدا ً ملواجهة العدوان الذي يسعى إ َلـى
إخضاع أبناء اليم�ن ..معتربا ً صمت املجتمع
الدويل واملنظمات الحقوقية واإلن ْ َسانية تجاه
الجرائ�م التي يرتكبها تحال�ف العدوان بحق
األبرياء والنس�اء واألطفال بمثابة املشاركة
واملوافقة عليها.
من جهتها أدانت وزارة األوقاف واإلرشاد
استهداف طريان العدوان األمريكي السعودي
لجامع وحمام جارف الطبيعي بمديرية بالد
الروس بمحافظة صنعاء.
وأوضحت الوزارة يف بيان لها أن استهداف
الع�دوان لجامع وحمام ج�ارف يف ظل زيارة
املبع�وث األمم�ي إ َلـ�ى اليم�ن يُجلي للعالم
استخفاف تحالف العدوان بالقوانني الدولية
واإلن ْ َسانية.
ودع�ت الوزارة أح�را َر العال�م واملنظمات
الدولية اتخاذ موق�ف إزاء ما يرتكبه تحالف
الع�دوان م�ن جرائم بح�ق الش�عب اليمني
وموروثه التأريخي والحضاري.
كم�ا أدان مكت�ب األوق�اف واإلرش�اد
بمحافظ�ة صنع�اء ه�ذه الجريم�ة ،مؤكدا ً

يف بي�ان ل�ه أن طريان الع�دو يخ�ط ُك ّل يوم
س�طورا ً ملطخ�ة بدم�اء األبري�اء والنس�اء
واألطفال بكل وحشية.
ولفت البي�ان إ َلـى أن هذه الجريمة أكدت
همجية واس�تكبار دول الع�دوان اإلجرامية
يف اس�تهدافها للمس�اجد وبي�وت الله وعدم
مراعاتها لحرمة هذه األماكن.
وعربت ش�بكة منظمات املجتم�ع املدني
باملحوي�ت يف بي�ان له�ا ع�ن اس�تنكارها
الش�ديد لهذه الجريمة البش�عة التي تضاف
إ َلـ�ى جرائ�م الح�رب اليومية الت�ي ارتكبها
النظام الس�عودي يف حق األبرياء والعزل من
أبن�اء الش�عب اليمني املس�الم والت�ي تعترب
م�ن أخطر جرائ�م الحرب الت�ي تجرمها ُك ّل
القوانني واألعراف واملواثيق الدولية.
وطال�ب البي�ا ُن األم�م املتح�دة ومجلس
حقوق اإلن ْ َس�ان ومنظمة العفو الدولية وكل
املنظمات اإلن ْ َس�انية يف العالم ومعها وسائل
اإلعالم املبادرة لتوثيق بش�اعة هذه الجريمة
وحجم الضحايا والخسائر الفادحة الناجمة
عنه�ا وتح� ّري الحقائ�ق م�ن ارض الواق�ع
لدحض افرتاءات الع�دوان وأدواته اإلعالمية
التي تربّر له جرائمه البشعة.
كم�ا أدان�ت قي�ادة محافظ�ة عم�ران
والس�لطة املحلي�ة ومكت�ب الس�ياحة
َ
اس�تهداف الع�دوان األمريك�ي
باملحافظ�ة
الس�عودي منتجع وادي جارف بمديرية بالد
الروس محافظة صنعاء.
وقال بيان صادر عنه�ا إن العدوان انتهك
جمي�ع الحرم�ات ويف مقدمته�ا اس�تباحة
الدم�اء وإزه�اق األرواح وتدمير مقوم�ات
الحي�اة ،بم�ا فيها املس�اجد واملستش�فيات
واملنتجعات واملناطق السياحية.

وكث ّ َ
ف طريا ُن العدوان األمريكي السعودي خالل
اليومني املاضني غاراته عىل محافظة حجة ،ملقيا ً
عددا ً م�ن القناب�ل العنقودية عىل مديرية مس�تبأ
باملحافظة.
وقال�ت مص�ادر محلي�ة باملديري�ة إن طيران
الع�دو ألقى حوايل  200قنبلة عنقودية عىل مراعي
ومزارع ومساكن املواطنني يف هذه املديرية ،محدثا ً
ً
حال�ة م�ن الرع�ب والخ�وف يف صف�وف األطفال
والنساء والكثري من املدنيني األبرياء.
وقال عد ٌد من أهايل املنطقة إن الغارات تواصلت
بشكل مكثف ،وأن طريان العدو ر ّكز عىل استهداف
مزارع املواطنني ومراعيهم ،مشيرين إ َلـى أن هذا
العم�ل ال يق�دم عليه مس�لم إطالق�اً ،وأن العدوان
وصل إ َلـ�ى مرحلة اإلفلاس الحقيقي م�ن القيم
واألخالق ويواصل سيناريو إبادة الشعب اليمني.
وأك�دوا أن�ه مث�ل ه�ذه األعم�ال الوحش�ية
ل�ن تخيفه�م ،وأنه�م صام�دون صم�ود الجبال،
وس�يواصلون مسيرة النضال والتحدث ومقاومة
األع�داء واملرتزقة مهما طالت الحرب ومهما كانت
التطورات.
وعىل صعيد متصل أكدت منظمة العفو الدولية
امتالكه�ا أدلة كافي�ة تؤكد إلقاء تحال�ف العدوان
األمريك�ي الس�عودي عىل بالدن�ا قناب�ل عنقودية
على العاصم�ة صنعاء ..مج�ددة التذكير بإلتزام
ُك ّل ال�دول بموجب القانون اإلن ْ َس�اني الدويل بعدم
استخدام هذه القنابل التي تشكل تهديدا ً للمدنيني.
وقال�ت املنظمة يف بيان لها يوم الس�بت املايض
«جمع�ت أدل�ة تؤك�د يف الظاه�ر معلوم�ات ب�أن
ق�وات التحالف الذي تقوده الس�عودية ألقت قنابل
انش�طارية أمريكية الصنع يف  6يناير الجاري عىل
العاصمة صنعاء».
وأوضحت أن االعتداء أسفر عن استشهاد شاب
وإصابة س�تة مدنيين عىل األق�ل يف منطقة معني
بالعاصمة بصنعاء ،إضافة إ َلـى «انتش�ار القنابل
االنش�طارية يف أربعة أحياء س�كنية» يف املنطقة..

قنابل عنقودية على مديرية مستبأ بحجة

مشيرة إ َلـ�ى أنه�ا جمع�ت ش�هادات ومعلومات
م�ن الس�كان وعائلات الضحاي�ا وضاب�ط أمن�ي
ومصورين.
ولفتت منظمة العف�و الدولية يف بيانها إ َلـى أن
«التحال�ف هو الط�رف الوحيد يف الن�زاع الذي لديه
القدرة عىل إلقاء قنابل من الجو» ..مشددة عىل هذا
التحالف الكف عن اس�تخدام القنابل االنش�طارية
التي تحرمها اتفاقية 2008م الدولية املتعلقة بهذه
األَسلحة.
وأكد البيان بالقول «حتى وإن لم توقع الواليات
املتحدة واليمن والسعودية وغالبية أعضاء التحالف
عىل هذه االتفاقات» فإن هذه الدول ملزمة بموجب
القان�ون اإلن ْ َس�اني ال�دويل بع�دم اس�تخدام ه�ذه
القنابل التي ال تزال تشكل تهديدا ً للمدنيني».
وكان�ت منظم�ة (هيوم�ن رايت�س ووت�ش)

الحقوقي�ة أك�دت يف تقرير أصدرته يف الس�ابع من
يناير الجاري اس�تخدام تحالف العدوان الس�عودي
قناب�ل عنقودي�ة يف غ�ارات اس�تهدفت صنع�اء يف
السادس من الشهر الجاري.
وغداة تقرير املنظمة أعلنت االمم املتحدة تلقيها
«معلومات مثرية للقلق» عن استخدام هذه القنابل
يف قص�ف صنعاء ..محذرة عىل لس�ان أمينها العام
ب�ان كي م�ون من أن�ه «يمك�ن أن يعتبر جريمة
حرب».
فيما أش�ارت املفوضية العليا لحقوق اإلن ْ َس�ان
يف تقرير أصدرته مؤخرا ً إ َلـى االش�تباه باس�تخدام
العدوان قنابل عنقودية يف محافظة لحج.
وس�بق ملنظمات حقوقية دولية أن أعربت مرارا ً
عن قلقه�ا من اس�تهداف غارات الع�دوان ملناطق
مدنية.

جنون العدوان الأمريكي ال�سعودي

الطريان يقصف مبنى الربيد واالتصاالت بتعز ومصنعاً
لألدوية بصنعاء وينتقم من مزارع الدواجن بمحافظة ذمار
 -خاص

عاود طريا ُن العدوان األمريكي السعودي السبت
ش�ن غاراته عىل مناطق متفرق�ة بمحافظة تعز،
مستهدفا ً مناطق سكنية ومرافق عامة ،ما تسبب
يف ترضر عرشات املنازل واملرافق.
وش�ن طريان العدو أكثر من عشر غارات عىل
األحي�اء الغربي�ة ملنطقة الربح مس�تهدفا ً بش�كل
مبارش مبنيَي الربيد واالتصاالت ومواقع قريبة من
مصنع الغنامي غرب املدينة.
كما ش�ن طريان العدو سلسلة غارات عىل قرية
القبع بمنطقة نجد قس�يم جنوب غرب مدينة تعز
وغ�ارات أ ُ ْ
خــ� َرى عىل منطقة وادي عرش ش�مال
رشق املدينة.
وأغ�ار طريان الع�دو لي َل الجمع�ة املاضية عىل
أحياء مدينة تعز ،مستهدفا ً حي صالة جنوب رشق
املدين�ة ومنطقة حبيل س�لمان ،حيث تقع جامعة
تع�ز ،فيم�ا اس�تهدفت بغ�ارات أ ُ ْ
خــ� َرى منطقة
الربح ،مَ ـا أَدَّى إ َلـى ترضُّ ر عرشات املنازل املجاورة
ملواقع الغارات.
وتزامن�ت ه�ذه الغارات م�ع قص�ف لطائرات
أمريكي�ة بدون طيار اس�تهدفت منطقة حوزان يف
مديرية ذو باب وقصف كثيف من البوارج الحربية
للعدو يف البحر األحمر وخليج عدن.
ويف محافظة إب ش�ن طريان العدوان األمريكي
َ
خمس غ�ارات جوية عنيفة
الس�عودية من جدي�د
على منطقة ق�اع الجام�ع بمديرية السبرة ،ولم
تسفر تلك الغارات عن ضحايا.
وتتعرض ه�ذه املنطقة للقص�ف املتواصل منذ
أس�بوعَ ني ،خ ّلف عددا ً من الش�هداء وأرضار كبرية
يف منازل املواطنني ،كما تسبب القصف يف تدمري ما
ومباني يف ه�ذه املنطقة؛ بهدف
تبقى من منش�آت
َ
زعزع�ة وإقلاق األمن والس�كينة العام�ة وتدمري
مقدرات الوطن ومكتسباته.
وش�ن طيران الع�دوان األمريك�ي الس�عودي

قصف مصنع الميتمي
غارة عىل مديرية س�نحان بمحافظ�ة صنعاء يوم
الس�بت املاضـي ،مستهدفا ً مصن َع امليتمي لألدوية
يف منطقة ضبر خرية بعدة غارات ،مَ ـ�ا أَدَّى إ َلـى
ترضر املصنع.
وش�ن طريان العدوان األمريكي الس�عودي يوم
السبت املايض أربع غارات عىل مديرية بالد الروس
بمحافظة صنعاء.
واس�تهدف طريان العدو نقيل العبس باملديرية،
مَ ـا أَدَّى إ َلـى إلحاق أرضار باألرايض الزراعية.
واس�تهدف طريان العدوان األمريكي السعودي
بغارتني مديرية نهم بمحافظة صنعاء ،مس�تهدفا ً
أبراج االتصاالت يف فرضة نهم.
وش�ن طيران الع�دوان األمريك�ي الس�عودي
الهمج�ي غ�ارة جوية على مديرية بني حش�يش
بمحافظة صنعاء ،مس�تهدفا ً منطق�ة زجان ،مَ ـا
أَدَّى إ َلـى إحداث أرضار بالغة باألرايض الزراعية.
وقام طريان العدوان األمريكي السعودي السبت
بغ�ارة على مديرية بن�ي مطر محافظ�ة صنعاء،
مس�تهدفا ً جب�ل ظف�ار باملديري�ة ،مَ ـ�ا أَدَّى إ َلـى
ترضر مراعي األغنام.
ويف محافظ�ة ذم�ار ش�ن طيران الع�دوان
األمريكي السعودية عدة غارات عىل مزرعة الفالح

للدواج�ن خلف�ت أرضارا ً مادي�ة يف املزرعة وقتلت
املئات من الدواجن.
واس�تنكر أهايل املنطقة هذا اإلج�رام األمريكي
الس�عودي ،متس�ائلني :ملاذا هذا القصف؟ ،ما ذنب
الدواجن؟ ومؤكدي�ن أن العدوان يريد تدمري الثروة
الحيوانية يف بلدنا.
وخاطب�وا آل س�عود قائلين :ل�و كان�وا رجاال ً
لواجه�وا الرجال يف جبه�ات القتال ،ب�دال ً عن قتل
الدواجن يف مزارعها؟
وَصباح الجمعة ،تجمع أهايل املنطقة ملش�اهدة
م�ا خلفته غارات الحقد عىل هذه املزرعة ،مؤكدين
أن ه�ذه الجرائ� َم ال يمكن نس�يانيها وال يمكن أن
تغتف�ر ،وموجّ هين دعواته�م للجمي�ع بالتح�رك
والثب�ات يف مواجه�ة ه�ذا الع�دو الحاق�د حت�ى
االنتصار الكبري.
َ
وش َّ
�ن طريا ُن العدوان األمريكي الس�عودي يوم
السبت املايض س�ت غارات استهدفت مبنى املعهد
التقني بالقريشية ومزارع للمواطنني وآبار للمياه
يف رداع بالبيضاء.
وأدت تل�ك الغ�ارات إ َلـ�ى تدمري مبنى ورش�ة
الصيانة وس�كن الطلاب باملعه�د التقني وترضر
مزارع املواطنني وآبار املياه.

( ددعلالاا
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�سليم املغل�س ع�ضو الوفد الوطني عن �أن�صار اهلل يف �سوي�سرا و�أحد �أبناء حمافظة تعز يف حوار خا�ص ل�صدى امل�سرية:

أخربنا ولد الشيخ أن السعودية ال تريد وقف العدوان
 -خاص

كش�ف سليم املغلس عضو الوفد الوطني املفاوض ألنصار الله زيف مزاعم مرتزقة
الع�دوان حول الحصار الكامل ملدينة تعز ،مؤكدا ً أن املس�اعدات اإلنس�انية دخلت إىل
كثري من املناطق تحت خط النار.
وق�ال يف ح�وار خ�اص مع صحيف�ة «ص�دى املسيرة» إن املرتزقة مل�ا رأوا الناس
يتواف�دون الس�تالم ما يخصهم من م�واد أساس�ية وبالتعاون مع الجي�ش واللجان
الشعبية لم يرق لهم ذلك وقاموا بإطالق النار وقنص عدد من املواطنني.
وتط�رق املغلس إىل تفاصي�ل ما حدث يف مفاوضات جنيف 2وزيارة اس�ماعيل ولد
الشيخ األخرية إىل صنعاء ..إىل التفاصيل

المكونات السياسية الموقّعة على اتفاق السلم
والشراكة المناهضة للعدوان المت األمم المتحدة
غطاء لل ُعـ ْد َوان
على دورها السلبي واعتبرته يمثل
ً
ومرتزقته ،ومتواطئاً مع آل سعود واألَمريكان
كان هناك قرا ٌر سعوأمريكي لجعل تعز
ساح ًة لعدوانهما على اليمن
التسرع
ق�ال ول�د الش�يخ بأن�ه ج�رى
ُّ
يف جني�ف 2وحدث�ت في�ه أخطاء وأن�ه ال يجب
الترسع م�رة أ ُ ْ
خـ� َرى يف الجول�ة القادمة ،ماذا
يعني ذلك؟
يف البداي�ة نش� ُك ُر صحيفتَك�م املوق�رة على
االهتمام بمجريات األحداث يف مختلف املجاالت،
س�واء الجانب السيايس أ َ ْو غريه ،وح ْرصكم عىل
ِ
الحقائق للش�عب وتح� ِّري املصداقية يف
كش�ف
ِ
ذلك.
يأت�ي ق�دو ُم ْ
إس�مَ اعيْل ول�د الش�يخ إ َلـ�ى
الـيَـمَ ـ�ن بع�د املحادث�ات األَخرية يف س�ويرسا
ُ
وضعفه يف
بع� َد أن ظه�ر عج� ُز وف�د الري�اض
ِ
يس�تطع اتخ�اذَ أَي
ه�ذه املحادث�ات ،حي�ث لم
موق�ف أ َ ْو ق�رار يف أَيٍّ م�ن املس�ائل املطروح�ة
على الطاولة ،بل ظه�ر جليا ً عج� ُزه عن تنفيذ
التزاماته السابقة ،وما أعلنه عشية املفاوضات
من ق�رار وق�ف إطلاق الن�ار واتض�ح أنهم ال
يملكون القرا َر ،بل ال يوج ُد لديهم ُهم وخبريهم
العس�كري أَيُّ اتصال بامليدان وال حتى الحصول
على املعلوم�ات ،وأنه�م مفصول�ون كلي�ا ً عن
العملي�ات العس�كرية العُ ـ ْدوَاني�ة عىل الش�عب
وإدارتها ،وال يستطيعون إي َْقاف طلقة رصاص
يف أَيَّ�ة جبهة ،وك�ذا الدور األمريك�ي ظهر جليا ً
أنه هو املق�رر لكل يشء به�ذه املحادثات ،وهو
من أوقفه�ا ،ولهم صله مب�ارشة وغري مبارشة
بفصائل املرتزقة التي يف امليدان.
أم�ا بالنس�بة ملوق�ف الق�وى الوطني�ة فهو
ُ
ٌ
وقف العُ ـ ْدوَان ورفع
موقف موحَّ ٌد وثاب�ت وهو
الحص�ار ومن ثم الولوج إ َلـى مش�اورات جادة
يف كافة القضايا بدون استثناء ،حيث والعُ ـ ْدوَان
الس�بب الوحيد لوقف الح�وار  ،وهو من أعاقه،
ُ
فرص
فبوق�ف العُ ـ� ْدوَان ورفع الحص�ار تكون
نجاح الح�وار أ َ ْكبرَ وباس�تمرار العُ ـ ْدوَان فرص
نجاح املفاوضات تكاد تكون منعدمة.
ُ
املبع�وث األُمَ ــمي إليكم
ما ال�ذي حَ مَ له
يف زيارته األَخرية؟ ،وما الذي اس�تمع إ َليه منكم
ومن بقية املكونات؟ وما االنطباع الذي خرجتم
به من اجتماعكم به؟
ــمي جاء يبحَ ُ
ُ
ث ُ
املبعوث األُمَ
سبُ َل عقد جولة
ُّ
جديدة من املفاوضات ومحاولة انتزاع مكاسبَ
يعود به�ا إ َلـى دول العُ ـ� ْدوَان ومرتزقتهم ،وقد
طالبن�ا بوقف العُ ـ ْدوَان ورف�ع الحصار ومن ثم
الدخ�ول يف املفاوض�ات ،كم�ا وجه�ت األَحْ َزاب
واملكون�ات السياس�ية األ ُ ْ
خـ� َرى املوقع�ة على
اتف�اق الس�لم والرشاك�ة الوطني�ة املناهض�ة
للع�دوان يف لقائه�ا ب�ه الل�و َم لألُمَ ــ�م املتحدة
ودورها الس�لبي وَغري الالئق ال�ذي يمثل غطا ًء
للعُ ـ ْدوَان ومرتزقته ،بل واملتواطئ مع آل سعود

واألَمريكان ،وتفاجأ ولد الش�يخ باملوقف املوحد
لكاف�ة القوى الوطني�ة ،والعزيمة واالس�تعداد
َ
لخ�وض معركة الكرام�ة الرافض لالستسلام
والخنوع مهما كانت التحديات وهو ما يجس�د
موقف الشعب الـيَـمَ ـني األبي بأكمله.
وم�ن خالل م�ا حمله إلين�ا ولد الش�يخ من
سياس�ات بعض ال�دول الكبرى وم�ا دار بينه
وبين الس�عودية ومرتزقته�ا يتض�ح بش�كل
واضح وجيل أن السعودية ومن خلفها لم تتوفر
لديه�م اإل َرادَة لوق�ف العدوان ،وهو ما كش�فه
لنا ولد الش�يخ نفس�ه يف زيارت�ه األخرية ،وذلك
ألن تماس�ك الق�وى الوطنية وس�يطرة الجيش
واللجان الشعبية عىل معظم أ َ َرايض الجمهورية
ح�ال دون تحقيق أ َ ْهـدَافها ويبدو أنها تعترب أن
إي َْقاف العدوان بالنس�بة لها يمثل هزيمة نكراء
ولها انعكاس�اتها الخطرية على داخل اململكة،
ويف ظل عدم توفر هذه اإل َرادَة يظل ما تم طرحه
من قبل ولد الش�يخ خالل زيارت�ه من إجراءات
لضمان وقف إطالق النار قبل املفاوضات بأيام،
من باب املراوغة النتزاع مكاسبَ ضيقة وإعطاء
فرص�ة للعُ ـ� ْدوَان ليحق�ق تقدم�ا ً على األ َ ْرض
ويقلب املعادلة.
ميدانيا ً هناك تحركات من قبل العُ ـ ْدوَان
نح�و تصعي�د العم�ل العس�كري يف مختل�ف
الجبهات بالتزامن مع اإلعداد لجولة مفاوضات
جديدة اشترطتم فيها إي َْق َ
�اف العُ ـ ْدوَان ..كيف
تفرسون ذلك التصعيد؟
كما أرشنا َ
سابقا ً أنه ال نية وال توجه صادق
إلي َْق�اف العُ ـ� ْدوَان وأن م�ا يج�ري م�ن حديث
ح�ول وق�ف إطلاق الن�ار إنم�ا ه�و للمراوغة
واس�تغالل الرتاخي يف امليدان ج�راء هذا اإلعالن
واس�تغالل االنضباط للجيش واللجان الشعبية
ليقوم�وا بهجوم مباغت ملواقع الجيش واللجان
الش�عبية يف عدة جبهات مستغلني كذلك صمت
املجتم�ع الدويل املتواطئ مع العُ ـ� ْدوَان وموقف
األُمَ ــم املتحدة الس�لبي الذي يشكل غطاء ألية
عمليات تقوم بها دول العُ ـ ْدوَان ،ولكن رهانهم
خارس يف ظ�ل يقظة الجيش واللجان الش�عبية
واستعدادهم الكبري للتصدي ملثل هذه العمليات
ب�ل والتق�دم لتحري�ر األ َ ْرض املحتل�ة وط�رد
املحتلني ومرتزقته�م الذين جلبوهم من أصقاع
األ َ ْرض ،قال تعاىل (ويمك�رون ويمكر الله والله
خري املاكرين).
بحسب اطالعكم عىل تفاصيل ما يحدث
يف تع�ز ..كيف تفن�دون الحمل�ة اإلعْ لاَ مية حول
الحصار املزعوم؟
الع�دوان على تع�ز يأت�ي يف ظ�ل الع�دوان
األمريكي الس�عودي عىل الـيَـمَ ـ�ن ،فالحصار

ال�ذي فرضت�ه دول العُ ـ� ْدوَان على ش�عبنا
الـيَـمَ ـن�ي العظي�م يعان�ي من�ه الـيَـمَ ـنيون
جَ ميع�ا ً ب�كل املحافظ�ات ومنه�ا تع�ز  ،فه�ي
تعاني من الناحية اإلن ْ َس�انية بشكل كبري بفعل
العُ ـ� ْدوَان ومرتزقت�ه الذي�ن جعلوه�ا س�احة
للقت�ال ،فأَبْنَ�اء تعز يف املناطق اآلمن�ة واملؤمنة
من قب�ل الجي�ش واللجان الش�عبية يعيش�ون
كغريه�م من أَبْنَاء الش�عب وكل م�ا هو متوفر
يف البل�د متوفر يف تعز ،والشيء الزائد عىل بقية
املحافظات شدة وكثرة الغارات الجوية من قبل
العُ ـ ْدوَان التي ال تغادر سماء املحافظة.
وبالنس�بة ملناط�ق القت�ال والت�ي م�ا زالت
تقب�ع تحت س�يطرة مرتزق�ة الع�دوان ومنهم
القاع�دة داخل املدينة والتي تتمثل يف عدة أحياء
وشوارع والتي ما زال فيها من املدنيني الذين لم
يتمكنوا من الن�زوح فرغم احتدام املعارك هناك
وش�دتها إلاَّ أن متطلب�ات الحي�اة متوفرة وإن
كانت ْ
بأس�عَ ار مرتفعة قليالً ،وهذا أمر طبيعي
يف مثل ه�ذه الظروف ،حيث يحجُ � ُم التجا ُر عن
االتجار يف مناطق القتال فيقل املعروض ويزداد
الس�ع ُر ُ
خ ُ
صـوْصا ً وَأن أغلب التجار نقل تجارته
للمناطق اآلمنة بس�بب ابتزاز املرتزقة والقاعدة
وفرض العديد من الجبايات وانتشار العصابات،
وأ َ ْ
صبَح الس�طو على املحلات التجارية يف هذه
املناطق ش�يئا ً معتادا ً يف ظل غياب كامل للدولة،
والحملات التضليلي�ة الت�ي تق�وم به�ا دول
العُ ـ� ْدوَان ومرتزقتهم وماكنتهم اإلعْ لاَ مية حول
حص�ار تع�ز يدل عىل إفلاس وانع�دام القضية
والحُ ج�ة ،محاولني الدفع بالن�اس للقتال تحت
ذرائ َع واهية ال أ َ َ
ساس لها من الصحة ،فإذا كان
الحصار كما يزعمون م�ن املاء والغذاء حقيقيا ً
فكيف يعيش الناس منذ عرشة أشهر؟.
م�ا يكش�ف زي�ف مزاعمه�م أنه ت�م توزي ُع
املس�اعدات اإلن ْ َس�انية إ َلـى املواطنين ودخلت
إ َلـ�ى كثير م�ن املناطق تح�ت خط الن�ار ،وملا
تواف�د الناس الس�تالم املواد األساس�ية بتعاون
الجي�ش واللج�ان الش�عبية وتأمينه�م ووضح
ه�ذا للرأي العام ،قام املرتزقة بقنص العديد من
املواطنين ،واستش�هد اثنني ،مما من�ع إد َ
ْخـال
ه�ذه املس�اعدات إ َلـ�ى املواطنين وأ َ ْ
صبَحوا ال
يستطيعون املرور خوفا ً من االستهداف من قبل
املرتزقة ،وهذا ما أكده الفريق اإلن ْ َساني لألُمَ ــم
املتحدة ،حيث قال أن سببَ إي َْقاف إد َ
ْخـال بقية
املس�اعدات إ َلـى األحياء داخ�ل املدينة هو عدم
الت�زام عدة فصائ�ل داخل املدين�ة بوقف إطْلاَ ق
النار أثناء مرور املساعدات،وعدم وجود ممثلني
لهذه الفصائل لتفاهم معهم.
م�ن الواضح أن هناك اس�تهداف متعمد
م�ن قب�ل الع�دوان الس�عودي األمريك�ي لتعز

وحرص من قبل�ه عىل جرها
إىل س�احته  ،هل باإلمْ َكان أن
توضحوا الصور َة للناس حول
املب�ادرات التي قدمت يف إطار
رصف الع�دوان ومرتزقت�ه
ع�ن تعز وم�ا العراقي�ل التي
واجهتها؟
بالفع�ل كان هن�اك
ح�رص م�ن قب�ل الجي�ش
واللجان الش�عبية عىل رصف
العدوان الس�عودي األمريكي
ومرتزقته عن تع�ز  ،وعندما
نزل�ت تعزيزات م�ن الجيش
واللج�ان الش�عبية إ َلـ�ى
محافظة إب إلنقاذ املحافظة
ودح�ر عن�ارص القاع�دة من
العدي�ن كان حم�ود املخلايف
ينس�ق مع القاعدة يف العدين
ويلتق�ي به�م ويرفده�م
باملسلحني ،عقد املخاليف عدة
اجتماع�ات متواصل�ة معهم
وكذل�ك عالقات�ه التنظيمي�ة
مع قي�ادات م�ن الل�واء ،35
حيث كانت عن�ارص القاعدة
تدخ�ل إ َلـ�ى رشع�ب وتعود
إ َلـى العدين ،وق�د كان ألَبْنَاء
رشع�ب الرشف�اء دو ٌر مه� ٌّم
بطرد هذه العنارص والوقوف
بوجهه�ا ومنعها م�ن دخول
املنطقة.
وبعد ف�رار ه�ادي إ َلـى عدن أرس�لت قيادة
الجي�ش كتيبة كتعزي�ز لقوات األم�ن الخاصة
نتيج�ة للظروف الذي يمر ب�ه البلد وكذا لتعزيز
األم�ن وتأمني الطرق املؤدي�ة إ َلـى عدن ،حينها
ق�ام حزب ْ
اإلصلاَ ح ومَ ن مع�ه بالتجييش أَمَ ـام
مقر قوات األم�ن الخاصة واالعتداء عىل الجنود
واس�تفزازهم أل َ ْكثَر من مرة وك�ذا االعتداء عىل
أ َ ْفـ� َراد من ق�وات األمن الخاصة يف الش�مايتني
واستقدام مجاميع من الصبيحة ملحارصة إدَا َرة
األمن يف الش�مايتني ،وقد كانت خطوة من حزب
ْ
اإلصلاَ ح وهادي والصبيح�ي لنقل املعركة إ َلـى
الرتبة الش�مايتني وتعز ،وس�قط ج�راء أحداث
الش�مايتني ش�هيدان من قوات األم�ن الخاصة
وهم من أَبْنَاء الشمايتني.
وت�م تج�اوز ُك ّل ذل�ك رغ�م اآلالم والج�راح
بتكات�ف ُک ّل الرشف�اء يف تع�ز وحص�ل التفاف،
وكنا نعالج اإلش�كاليات أوال ً بأول بهدف رصف
الع�دوان الس�عودي األمريك�ي ومرتزقت�ه عن
تعز ،ولك�ن ذلك لم يرق له وللفار عيل محس�ن
وأَيادي�ه داخ�ل الل�واء  35وأعلن�وا التم� ُّر َد عىل
قائده�م وط�رده من مق�ر القي�ادة ،وكان هذا
االنقالب بقي�ادة عدنان الحم�ادي بمثابة قرار
من قبل العدوان الس�عودي األمريكي ومرتزقته
باس�تهداف املحافظة  ،تبعه ق�را ٌر من الرياض
أصدره الفار هادي بتعيني عدنان الحمادي قائدا ً
لل�واء وت�م رصف رواتبه�م من الري�اض ،ومن
ثم بدأت مليش�يات اإلصالح ومرتزق�ة العدوان
بالتوافد إ َلـى اللواء  35وتسليحهم ،وبدأت هذه
املليش�يات باالنتش�ار يف املدينة بآليات ودبابات
الل�واء  35ونص�ب النق�اط والتمرك�ز يف بعض
التب�اب واس�تهداف أية دوريات لق�وات األمن ،
وكذا استهداف أي جندي سواء كان من الحرس
أو غريه ،وس�قط شهداء وجرحى ،وكانت هناك
محاوالت قدر اإلمْ � َكان لرصف العدوان عن تعز
ً
مغرية  ،وهنا
 ،إلاَّ أن األَمْ وَال الس�عودية كان�ت
يربز الحقد الس�عودي العدواني وحقد مرتزقته
عىل تعز كما هو عىل بقية محافظات اليمن.
ُ
ق�وات الجيش
وبع�د اندالع املعرك�ة حاولت
واألم�ن واللج�ان الش�عبية نق� َل املعرك�ة إ َلـى
خ�ارج املدينة ،حي�ث تواجد الل�واء  35وحرص
املعرك�ة يف ح�دود الل�واء بَعي�دا ً ع�ن األحي�اء
السكنية وحسمت املعركة وف َّر عدنان الحمادي
وَمليش�يات ْ
اإلصلاَ ح وبقية مرتزقة العدوان من
داخل اللواء .35
وبعد حس�م املعركة هناك قام حمود س�عيد
املخلايف باس�تغالل الف�راغ األمن�ي يف وس�ط
املدينة وع�دم تواجد الجيش واللجان الش�عبية
حرصا ً منهم عدم جر الصراع لألحياء املكتظة
بالس�كان واس�تغلوا ذلك وانترشوا وتمركزوا يف

وس�ط املدينة وفعل�وا النق�اط والتقطعات لكل
مَ �ن يختلف معه�م يف تأييد العدوان الس�عودي
األمريك�ي وقاموا باس�تدعاء عن�ارص القاعدة
والجماع�ات التكفريي�ة والذين كان�وا يقاتلون
يف أبين وغريها م�ن أدوات العدوان واقتس�موا
املدين�ة ،حي�ث والقاع�دة تت�وىل الس�يطرة عىل
مناطق من ب�اب موىس واملدينة القديمة والباب
الكبير وش�ارع  26وح�وض األرشاف ومن ثم
إ َلـى حارة الجمهوري جنوب�ا ً ويفتحون جبهة
ضد أَبْنَاء الجحملية هناك ،واملناطق الش�مالية
م�ن املدين�ة م�ن عصيف�رة والروض�ة وغريها
يتوالها املخاليف ومليشيات ْ
اإلصلاَ ح وفتح جبهة
ملواجه�ة قوات الجيش واألم�ن يف جولة القرص،
واحتدم�ت املع�ارك والت�ي بذل�ت ُک ّل الجه�ود
لتفاديه�ا ،واضط�ر يف األخير الجي�ش وق�وات
األم�ن إىل جانب الرشفاء م�ن أَبْنَاء املحافظة إىل
التص�دي والدف�اع عن كرامتهم وعن أنفس�هم،
وهي معركة ُفرضت فرضا ً عىل الش�عب اليمني
بجيش�ه ولجان�ه الش�عبية يف إط�ار مواجه�ة
العدوان الس�عودي األمريك�ي ومرتزقته  ،وكان
الجمي�ع يدرك حج�م مؤامرة ه�ذا العدوان عىل
الوطن وعىل املحافظة.
وعىل املس�ار الس�يايس رافقت هذه األحداث
الكثير من املس�اعي واملب�ادرات تبن�ى بعضها
وجهاء يف املحافظة.
وكان كلم�ا ت�م التواف�ق على ح�ل ويأت�ي
الجمي�ع للتوقي�ع يرف�ض ممثل�وا مرتزق�ة
الع�دوان التوقي�ع وااللت�زام ،وأذكر عىل س�بيل
املثال عندما تم االجتم�اع يف مقر الهالل األحمر
بحضور األمني الع�ام ،حيث حرض عن ْ
اإلصلاَ ح
ورشكائ�ه القي�ادي يف ح�زب ْ
اإلصَل�اَ ح ص�ادق
البعداني وحرضت القيادات العسكرية واألمنية
باملحافظ�ة وكن�ت موج�ودا ،وكان�ت الحل�ول
ُ
والجيش
مقرتح�ة من قبلهم ب�أن يقوم األم� ُن
باالنتش�ار واس�تالم كل املواق�ع العس�كرية
وانس�حاب كل املجامي�ع املس�لحة م�ن جميع
األطراف ،ويق�وم األمني العام والقيادات األمنية
والعسكرية بإعداد خطة أمنية وتنفيذها.
وبعد موافقة الجميع رفض صادق البعداني
وقال بأنه ليس ممثلاً للمقاولة واملرتزقة ،ورد
عليه األمين العام قائالً :أن�ت ممث ٌل عنهم وهم
أرس�لوك إلينا ،وه�ذا املقرتح جاء م�ن عندكم.
وخ�رج ص�ادق البعدان�ي رافض�ا ً التوقي�ع أو
التفاهم ..وهكذا يف كل مرة.
مساع من قبل اللجنة الثورية
ثم كانت هناك
ٍ
العليا ونزل األس�تاذ طالل عقلان عضو اللجنة
الثوري�ة وق�د س�بق أن ّ
وض�ح م�ا ق�ام به من
مس�اعي ،ولك�ن كان كلم�ا تم�ت املوافقة عىل
َ
جُ زئية طل�ب املخاليف ومرتزقة الع�دوان جزئية
أُ ْ
خـ� َرى ،وباألخير يأت�ي حم�ود س�عيد ويعيد
األم�ر إىل الس�عودية وأن القرار خ�رج من يده،
وقد أقر حمود س�عيد املخاليف بنفسه يف مقابلة
تلفزيونية بذلك.
مس�اع حثيث�ة قام بها
كم�ا أنه كانت هناك
ٍ
الش�يخ علي الصالحي مش�كورا ً وب�ذل جهودا ً
كبيرة وه�و يربطه مع حم�ود س�عيد املخاليف
نس�ب وبعد ما توصل إىل بن�ود اتفاق مع حمود
املخاليف ،طلع صنعاء وعرض البنود عىل الجميع
ومنه�م رئيس املجلس الس�يايس ألنص�ار الله،
ُ
رئيس
وحرصا ً عىل رصف العدوان عن تعز وافق
املجلس السيايس عىل االتفاق كما هو.
وبع�د املوافقة مما اشترطه حم�ود املخاليف
توقي َ
�ع اآلخري�ن مس�بقا وتم�ت املوافق�ة عىل
ذل�ك ّ
ووقع عىل االتفاق عن أنصار الله األس�تاذ
صال�ح ،وكان ذلك بعلم مش�ايخ ووجهاء تعز،
وبعد ذلك اشترط حمود املخاليف موافقة خطية
سابقة عىل ذلك وخاصة من أنصار الله كرشوط
تعجيزي�ة ،متوقعا ً أن ال يواف�ق أنصار الله عىل
ذل�ك واشترط صيغ�ة معين�ة ،وواف�ق رئيس
ً
ً
خطية بصيغته
موافقة
املجلس السيايس وكتب
املرشوط�ة ،وبإمْ َكانكم الرجوع إىل الش�يخ عيل
الصالحي لريويَ لكم مزيدا ً من التفاصيل ،حيث
قدمن�ا كل م�ا يمك�ن تقديمُه لصرف العدوان
ومرتزقت�ه ع�ن تع� َز ،ولك�ن كان هن�اك ق�را ٌر
س�عوأمريكي ال يري�د إال أن يجعل تعز س�احة
لعدوان�ه كم�ا هي بقي�ة اليمن وبه�ذا اتضحت
الصورة للجميع ،وق�د أقر حمود املخاليف وتكلم
بنفسه أمام شاشات التلفاز ،وكفى بذلك حُ ً
جة
وإيضاحاً.
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متابعات
االستخبارات األمريكية
تستهدف األم َن يف صنعاء
عن طريق االغتياالت
 خاص:ُ
َ
ثالث
العاصم�ة صنع�ا ُء خلال األي�ام القليلة املاضي�ة
ش�هدت
اغتيال اس�تهدفت كالً م�ن العقيد محمد ردم�ان الضلعي
عملي�ات
ٍ
َّ
الخاصة ،يف ش�ارع النرص
مدير النظ�م واملعلومات بقي�ادة القوات
ش�مال العاصمة صنعاء ،واألس�تاذ بش�ار املؤيد املوظف بكاك بنك،
يف ش�ارع الزبريي جوار حلويات أبو خالد ،واألس�تاذ فيصل األسدي
عضو اللجنة القانونية بالثورة الشعبية ،يف شارع الرقاص.
ِ
االغتيال هذه تأتِي يف س�ياق
عمليات
وأك�د مراقبون محليون أن
ِ
محاول�ة االس�تخبارات األمريكية عبرَ أدواتها وعمالئه�ا يف الداخل
إث�ار َة الف�وىض بالعاصمة صنع�اء عىل غرار ما يج�ري يف محافظة
عدن من فوىض تفجريات وجرائم اغتياالت شبه يومية.
ِ
العمليات اس�تهدفت أش�خاصا ً ال يتمتعون
وأش�اروا إىل أن هذه
بالحماي�ة الش�خصية ،وه�ذا ال يعد اخرتاق�ا ً أمني�ا ً بالدرجة األوىل،
َ
أمني ينبغي
تراخ
عملية ثغر ٍة أمني�ةٍ نتجت عن
واملس�ألة إنما تُعتبرَ ُ
ٍّ
ٍ
عىل األجه�زة األمنية تالفيه بب�ذل املزيد من الجه�ود واليقظة ،كما
أش�ادوا بالدور الجَ بَّار الذي قاموا به من خالل عمليات رصد وتعقب
العدي�د من الخاليا اإلجرامية وخاليا االغتياالت وإلقاء القبض عليها
ٍ
فترات س�ابقة ،وحثوهم عىل ب�ذل املزيد من الجه�ود كي يفوّتوا
يف
الفرصة عىل أعداء الوطن الساعني للنيل من أمنه.
وأكد مص�در أمني بأمانة العاصمة أن األجه�زة األمنية واللجان
الش�عبية تعم ُل عىل متابعة العن�ارص اإلجرامية التي نفذت عمليات
االغتياالت التي شهدتها العاصمة صنعاء خالل اليومني املاضيني.
ولف�ت املصدر إىل أن هذه العنارص اإلجرامية تهدف من وراء هذه
ً
خدمة للعدوان الس�عودي
العملي�ات إىل زعزع�ةِ األمن واالس�تقرار
األمريك�ي الذي فش�ل يف تحقيق أهدافه عىل مدى األش�هر املاضية..
مؤكدا ً أن األجهزة األمنية لن تأل َو جُ ـــهدا ً يف القيام بدورها يف تعزيز
ُ
نفس�ه املس�اس بأمن
األمن واالس�تقرار وضبط ُك ّل من تس�ول له
واستقرار الوطن واملواطن.
وأهاب املص�د ُر باإلخوة املواطنين التعاو َ
ُن م�ع األجهزة األمنية
ٍ
تحركات مش�بوهةٍ ألية عن�ارص إجراميةٍ  ،وذلك بسرُ عة
يف رصد أيَّة
ُ
مس�ألة أم�ن العاصمة وجميع املحافظات
اإلبالغ عنها ،حيث تعترب
َ
مسئولية الجميع.

اإلفرا ُج عن مجموعة من
السجناء املعسرين يف
السجن الحربي بصنعاء
 محسن الجمال:ـن الـحَ ـ ْربِ�يِّ بأمانة العاصمة ،يو َم أمس
أف َرجَ ت إدار ُة الـسِّ�ـجْ ِ
ٍ
توجيهات من الس�يد
األح�د ،عن عددٍ من السَّ�جَ ـنَاء ا ُملعسرِ ين ،بعد
عَ بداملل�ك بدر الدين الحوث�ي قائد الثورة الش�عبية ،باإلفراج عن 37
س�جينا ً معسراً .وأش�اد العمي� ُد الرك�ن دح�ان قن�اف داوود مدي ُر
الـسِّ�ـجْ ـن الـحَ ـ ْر ِب ّي بهذه اللفتة الكريمة ِمن قائد الثورة ،مشيرا ً
ً
ٍ
طويلة يف
سنوات
إ َلـى أن ت َّم اإلفراجُ عن هؤالء املظلومني الذين ظ ّلوا
ري من هؤالء َّ
السجَ ـنَاء
السجن بدون أيَّةِ محاكمة ،مؤكدا ً خروجَ الكث ِ
املعرسين ولم َّ
يتبق منهم سوى القليل.
م�ن جانبه ق�ال املس�اع ُد هاش�م الحميل مس�اع ُد الـسِّ�ـجْ ـن
الـحَ ـ ْر ِب ّي من الرشطة العس�كريةَّ :
إن هذه الخطو َة ت ُد ُّل عىل اهتما ٍم
حقيق�يٍّ بالس�جناء ورف�ع مظلوميته�م ومعاناتهم م�ن قبَل قائد
الثورة السيد عَ بدامللك الحوثي.
ومن بني هؤالء َّ
السجَ ـنَاء الذين تم اإلفراجُ عنهم صدام الحبييش
من محافظة إب ،ويقو ُل إنه ظ َّل ملدة  5س�نوات  5س�نوات محكوما ً
عليه بدية تُ َق َّد ُر  250ألف ريال ،موجِّ ها ً ش�ك َره للس�يد عَ بدامللك بدر
الدين الحوثي ،ومؤكدا ً أن فرحتَه ال توصف.
وقال أبو طه الخطيب مندوبُ أَن ْ َ
صـار الله يف القضاء العس�كري
َ
ِ
َ
ملفات السجون؛ ألنهم يعلمون أن هناك مظالم كثرية..
إنهم فتحوا
مشيرا ً إ َلـى أن�ه كان هناك نو ٌع من االعتراض ،لكنهم صمَّ موا عىل
أبواب َر ِّد املظلومية وإنصاف املظلومني دون القفز عىل النظام
ط ْر ِق
ِ
والقانون.
يقاربُ
وأوض�ح أنه�م توجّ هوا للس�جن الحربي فوجدوا فيه م�ا ِ
ُ
البعض منهم قد تجا َو َز مُدتَه التي
 450س�جينا ً يقبعون يف الزنانني،
َ
رمضان املايض وجّ ه السيد
حُ كم عليه بها ،مشيرا ً إ َلـى أنه يف ش�هر
عَ بداملل�ك بدر الدين الحوث�ي باإلفراج عن  130س�جينا ً وتم ُ
دفع ما
غرامات وديات وأروش�ات ،واآلن لم َّ
ٍ
يتبق يف الـسِّ�ـجْ ـن
عليه�م من
الـحَ ـ ْر ِب ّي س�وى  100س�جني ال غري ،والقيادة الحكيمة تبذُ ُل ُك ّل ما
بوسعها إلخراجهم من خلف هذه الجدران املظلمة.
س�ياق متص� ٍّل قال القايض عادل رسيع الجبري وكي ُل نيابة
ويف
ٍ
املباح�ث العس�كريةَّ :
إن االفراجَ عن ه�ؤال ِء السَّ�جَ ـنَاء كان بع َد أن
َ
اس�توفوا الرشو َ
القانونية ،وأمضوا م�دة الحبس وكانوا معرسين
ط
عن أدا ِء ما عليهم من ديات وغرامات وأروش.
وق�ال املق َّد ُم ولي�د املؤيد :إن قائ� َد الثورة وَجَّ � َه باإلفراج عن 37
س�جينا ً معسرا ً ودفع املبالغ عنه�م والتي تق َّد ُر ب�ـ 95مليون ريال
مقاب َل دفع ديات وأروشات وغرامات ألولياء الدم.
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مواطنون �ساخرون من �أكاذيب �إعْ ـلاَ م العُدْ وَان:

قنوات الفتنة تصنع االنتصار الزائف للمرتزقة
وصنعاء عصية على ُك ّل محتل

محمد الداهية

محمد لطف النقيب

 محسن الجمال:تكث ُ ُر وس�ائ ُل إعْ ـلاَم العُ ْدوَان األَمريكي الس�عودي من
ِ
قوات الغزو م�ن صنعاء وأنهم عىل
الحدي�ث حول اقرتاب
أبوابه�ا ،ويصاح�بُ ذل�ك تحليلات وترصيح�ات ملرتزقة
العُ � ْدوَان ومحللين ع�رب وأجان�ب يؤك�دون ذل�ك ،لكن
َ
الحقيقة هي عكس ذلك تماماً.
وي�رى خالد مجود األم ُ
ني العا ُّم املس�اعد لحزب الوفاق
الوطني أن األخبا َر التي يتم نرشُها وتدا ُولُها يف إعْ ـلاَم دول
التحال�ف بأنهم أ َ ْ
صبَـحوا عىل تخوم صنعاء ،يأتي يف إطار
امل َرض النفيس املس�تفحل لدى ه�ؤالء ،ونقص يف تحقيق
أ َ ْهدَافهم ،وَاعتقادهم بأن هذه األخبار ستقدم االنتصار.
ويق�ول مجود« :هؤالء فاش�لون يف املي�دان ،ويتلقون
الرضبات تلو الرضبات والهزائم املتتالية ،وبالتايل يريدون
تعوي�ض هذا الفش�ل بالكذب والرتويج املضل�ل» ،منوها ً
َ
إ َلـى أن إعْ َ
ـلاَم الخليج واملس�اند للعُ ْدوَان منبطحٌ ومرتب ٌك
إ َلـى درجة كبرية وفقد مصداقيته تماماً.
م�ن جانب�ه يق�و ُل املحل� ُل الس�يايس حاش�د صال�ح
املرش�وي :إن هن�اك الكثيرَ من وس�ائل اإلعْ ـَل�اَم والتي
ح�االت يف مراحل الحروب ولكنها ال تعلنُه إلاّ
ٍ
تروّ ج لهكذا
يف حاالت االقتحام�ات وبدايات الدخ�ول الفعيل للمناطق
املرصّ ح عنها واملراد تحريرها أ َ ْو احتاللها ..هذا أوالً.
وعن ح�ول مدى تأثري إعْ ـَل�اَم العُ ْدوَان على الجمهور
يرى أن املثقفني والعارفني ال ينخدعون بمثل هكذا ترويج
وح�رب إعْ ـلاَ مية ،لكنها قد تخدع الكثريين من العامة من
الناس.
وع�ن واقع اإلعْ ـَل�اَم الخليج�ي يواص ُل حديث�ه َقا ِئالً:
«أ َ ْ
صبَـ�ح إعْ ـلاَ م�ا ً هش�ا ً وس�اذجا ً كدوله�م الكرتونية..
ُ
قن�وات فتن�ة لب�ث
ومعظ� ُم قنواته�م اإلعْ ـلاَ مي�ة ه�ي
امل�ادة الرتفيهي�ة والهدّامة كاألفلام غري الهادف�ة والتي
ْ
واملس�خ والتمييع للش�خصية
تحتوي عىل مناظر اإلغراء
ٌ
قنوات تتب ُ
ْ
�ع وتخضع وفق
اإلس�ـلاَ مية والعربي�ة ،وه�ي
منه�اج أَمريكي إرسائييل أُو ُروبي للني�ل من حمية األُمَّـة
وقوتها املتمثلة بغريتها وحميتها ودفاعها املس�تميت عن
دينه�ا ورشفها وأرضه�ا ،وأن ما تبقى م�ن أبرز قنواتهم
اإلخباري�ة كالجزي�رة والعربي�ة والح�دَث ..فإنها فقدت
مصداقيتَها ككل وأ َ ْ
صبَـح�ت أدا ًة يُرضب بها املث َ ُل للكذب
والتضلي�ل ب�ل للمهزلة إن صح التعبير ..وقد فقدت هذه
ُ
القنوات مصداقيتَها املحلية والعربية والدولية بشكل كيل
ِ
أنفسهم وعىل
وفعيل ..وها هي اليوم قنوات ال تؤثر إلاّ عىل
حكامهم الخانعني والتابعني الذليل ألَمريكا وإرسائيل».
ويواص�ل حديث�ه َقا ِئلاً« :ه�ي كذلك تُس�تخدم لرفع
معنوي�ات جُ نده�م املذبوحين على مش�ارف اليمن ويف
جميع أرجاء حدوده العظيمة كعظمة صموده وشموخه
وتأريخه املصدّر بالنور والعز والفخر والفتح والشموخ».
ويرى أنه وبعد فش�ل نظام آل س�عود يف إقناع الداخل
والخارج بصدق كذباته املتك� ّررة وبانتصاراته اإلعْ ـلاَ مية
ويف منع النشطاء من نرش الصور والفيديوهات الفاضحة
لخس�ائره يف الداخ�ل على ش�بكة االنرتنت ..لج�أ العدو
ِ
الس�عودي إ َلـى ماله الوفري ،حيث أنش�أ جيشا ً إلكرتونيا ً
عنصر يقوم�ون بمهمة اخرتاق
مكون�ا ً م�ن ثمانني ألف
ٍ
ُ
التواصل االجتماعي عىل ش�بكة املعلومات العاملية؛
فضاء
بهدف تضليل الرأي العام ومالحَ قة النش�طاء الكاش�فني
لحقيقة ما يجري والفاضحني لغايات العُ ْدوَان الس�عودي
َ
التجييش الس�عودي يؤ ّكد
على اليمن ،موضح�ا ً أن ه�ذا
خش�يتَه من وص�ول الحقيق�ة إ َلـى ال�رأي الع�ام يف ُك ّل
م�كان ..لكنه سيفش�ل يف محا َربة الحقيقة كما فش�ل يف
محاربة الحق يف اليمن.

شعب اليمن ال يتأثر باألكاذيب

ويؤكد العالمة مجاهد حمود الش�بيبي أن الباط َل عىل

مجاهد الشبيبي

اسماعيل العبري

خالد مجود

محمد الضالعي

ويضيف َقا ِئالً« :كان لهذه الحملات التضليلية ْ
وقعُ ها
الكبري يف البداية وحصل يشء من نزوح األرس من صنعاء،
ولكن بعد ذلك تع َّرى إعْ ـلاَ مهم وأ َ ْ
صبَـح الناس يس�خرون
من هذه األخبار ومن إعْ ـلاَم العُ ْدوَان بشكل عام».
ويزي�د الداهي�ة بقوله« :ل�م يعد مؤثرا ً ذل�ك التضلي ُل،
وأ َ ْ
صبَـح مثارا ً للس�خرية ،فالضجي�جُ اإلعْ ـلاَ مي للعُ ْدوَان
َ
ٌ
َ
حربٌ نفس�ية ومحاولة إلث�ارة الفتنة األهلية بين أبْنـاء
اليمن والسعي الحثيث إ َلـى خ ْلق تذمُّ ر شعبي من السلطة
القائم�ة على ش�ؤون البلد بم�ا س�يؤدي إ َلـ�ى اختالف
ونشوب فتنة أهلية ،فذلك هو هدفهم الرئيس بل أمنيتهم
التي يسعون جاهدين لتحقيقها».
ويف الوق�ت الذي تزدا ُد جرائ� ُم العُ ْدوَان يوما ً بعد آخر يف
استهدافها للمواطنني األبْريَاء من األ َ ْ
ط َفـال والنساء ترى
ـلاَم الخليجي يعطي مربرا ً
املهندس�ة س�مر الكيال أن اإلعْ َ
ك�ي تنتشرَ الجريمة بعيدا ً ع�ن وطنهم ،لذا فه�و إعْ ـلاَم
مد ّلس.
وتؤكد الكي�ال قائلة« :أ َ ْ
صبَـح الش�عبُ اليمني بفئاته
ُ
ورجاله ونسائه وأ َ ْ
والهدف
ط َفـاله ال يصدّق هذا اإلعْ ـلاَم،
من ُك ّل ذل�ك الضجيج هو خدا ُع أنفس�هم بالنرص الزائف
باملعرك�ة غري املتكافئ�ة وأن يضل� َل الرأي الع�ام ويروِّج
لألخب�ار التي ال تم ُّ
ُت للحقيقة بصل�ة ،فيضخم أيَّ حدث،
وهذه لعبة مكشوفة وانتصارات بالستيشن ال غري».
وع�ن الضجي�ج اإلعْ ـلاَ م�ي الرهي�ب للعُ � ْدوَان وكثرة
تكراره عن ُقرب معركة تحرير صنعاء ،حس�ب ما يدّعيه،
يؤكد األس�تاذ محم�د الضالع�ي بالقول« :نق�ول لهم إن
ٌ
عصي�ة على األع�ادي ككل ،وهم
صنع�ا َء مدين�ة س�ام
يعلمون عل َم اليقني أنها محررة ،وممَّ ن ستتحرر؟! هذا ما
يدعو للتعجب واالس�تغراب َكثرياً ،هل لهم الحق بها أ َ ْكثَر
من أهلها؟».
ويسخر َقا ِئالً« :نقو ُل لهم وإلعْ ـلاَ مهم املضلل إن أغلبَ
مَ �ن يتابعون�ه تحجّ م�وا جدا ً بس�بب مبالغاته والش�طح
َكثرياً ..ونعلم ويعل�م الكثريون أنه رغ َم اإلمكانات الهائلة
آلالته�م اإلعْ ـلاَ مي�ة إلاّ أنها ل�م تقد ْم للمتاب�ع أيَّ جديد..
ويجب على إعْ ـلاَ مه�م مراع�ا ُة الجوانب اإلنس�انية لكل
املتصارعين لتجني�ب الح�رب والدم�ار املناط�ق اآلهل�ة
َ
رشَف املهنة ..وأن ال يتبعوا أهوا َء
للس�كان ..وأن ال ينسوا
مَ ن يتوىل إعْ ـلاَ مهم.

ً
ً
نفسية ،لكننا
هزيمة
م ّر األزمان يأتي بالشائعات ليصن َع
كشعب إيْمَ ـان وحكمة ال نتأثر بهذه الشائعات وال نخاف
ُ
ضعاف
وال نقل�ق؛ ألن إيْمَ ـانن�ا بالله ق�وي وال يتأث�ر إال
اإليْمَ ـان.
ويق�ول لـ «صدى املسيرة»« :عندم�ا يرصّ حون مثالً
أنه�م عىل مداخل صنعاء فكل الناس يعرفون هذه الكذبة
البالس�تية ويعرف�ون كي�ف أنه�م يول�ون األدب�ا َر يف ُك ّل
الجبهات ،يعني صنعاء أبعد من عني الشمس».
وعن�د تلق�ي وس�ماع مث�ل ه�ذه الش�ائعات ..يشير
الش�بيبي أوال ً إ َلـى سرُ ع�ة تبيينها للن�اس واملجتمع عرب
املنابر واملجالس واالجتماع�ات وحتى يف املدارس وندوات
ٌ
إرج�اف ،وعليهم مقاطعة هذا
املس�اجد ،موضحا ً أن هذا
اإلعْ ـَل�اَم املرج�ف الكاذب وع�دم س�ماعه؛ ألن الله يقول
((يبغونكم الفتنة وفيكم سمّ اعون لهم((.
ُ
يعرف أنها ك�ذب واضح
وأوض�ح أن العاق�ل املنص�ف
وبينّ  ،واملؤمن يصدق وع� َد الله للمؤمنني بالنرص ووعيده
للمعتدين الظاملني بالهزيمة والخرسان.
ُ
يضيف لـ»صدى املسرية « بأنه
وعن اإلعْ ـلاَم الخليجي
إعْ ٌ
ـلاَم ساقط وهابط ومتخبط لم يتح َّر الصدق يف حديثه
لتن�اول األحداث ،فسرد قائلاً :أ َ ْ
صبَـح الن�اس يتابعون
َ
الصادق ،وهذا ما أمرنا به الله« :اتقوا الل َه وكونوا
اإلعْ ـلاَم
مع الصادقني».
ً
رسالة لإلعْ ـلاَم الخليجي «أما
ووجَّ ه العالمة الش�بيبي
تس�تحون؟ أما تخجلون م�ن أكاذيبك�م وإرجافكم التي
يعرفها حتى األ َ ْ
ط َفـال ،الش�عب اليمن�ي لديه وعي كبري،
يأخ�ذُ الخربَ من مي�دان املواجه�ة مبارش ًة عبر إعْ ـلاَ مه
الص�ادق ،وق�د اتضح للمؤمنين ُك ُّل مخططاته�م ،وذَلك
فض� ٌل من الله ،مهم�ا مكروا مهم�ا خادعوا ف�إن الل َه ال
يهدي كي َد الخائنني.
ويتفق األس�تاذُ حسين املعاىف عىل حقيق�ة ما طرحه
ِ
االفتراءات واألكاذي�بَ للتهريج
العالم�ة الش�بيبي ب�أن
اإلعْ ـلاَ مي لتحالف العُ ْدوَان فهو ديدنُهم فإذا كانوا يفترَ ون
عىل الله ورس�وله ويس�وّقون أَبَاطيْلهم يف قتل املس�لمني
عامَّ �ة والعرب َ
خ َّ
اصـ�ة واليمن بعُ ْدوَانه�م املبارش عليه،
ً
لذل�ك أ َ ْ
كذبة
وع�ي ،ف ُكـ ُّل ما اخرتعوا
اليمنيني
عند
صبَـح
ٌ
ترى الناس يتناقلونها عىل س�بيل الس�خرية واالس�تهزاء
بكث�رة كذبه�م؛ لذلك نقول له�م :أنتم بكث�رة كذبكم وما
تصدّرونه لش�عبكم وعقولكم من انتص�ارات وهمية عرب
َ
مرتزقتك�م الذين ال َه َّم لهم إلاّ النظر إ َلـى أموالكم ،حوايل
ٌ
تزييف للوعي العام
ة
عبار
فأنتم
منك�م،
حلفاؤكم
رسقه
ما
دوالر
ملي�ار
مئة
ٌ
و ِ
َيناش� ُد املواط ُن /عيل الحمدي جمي َع وسائل اإلعْ ـلاَم
عن بق�رة حلوب تج ّرعون ش�عبكم وتنفق�ون عىل أعداء
ملتك�م ،فأنتم أضعف وأجبن م�ن أن تصلوا إ َلـى صنعاء ،الوطني الحُ ّر املناهض للعُ � ْدوَان ،برضورة التعامُل بوعي
ٌ
ضعي�ف ،ونحن بالله أقوى ،والله املس�تعان هو مع وس�ائل إعْ ـلاَم العُ ْدوَان وكشف زيفها ورفع مستوى
فكيدك�م
ْ
حسبنا ونعم الوكيل.
بكش�ف الحقائق
الوعي ل�دى ال�رأي العام ،كم�ا طالبها
للن�اس للتع� ُّرف عىل حج�م التهويل والح�رب اإلعْ ـلاَ مية
ث�م نراهم بعد عرشة أش�هر من عُ ْدوَانهم يس�تعينون وم�ا تصنعه من وعي مزيف لألحداث التي تفتعل األزمات
باملرتزقة اليمنيني لتحرير عسري وجيزان.
والنزاعات يف البلدان العربية.
ويزي�د َقا ِئلاًَ « :كثريا ً ما نس�م ُع عىل مدى أش�هر أنهم
ويرى الصحفي والشاعر محمد لطف النقيب أن مج َّر َد عىل تخوم صنعاء منذ عدة أش�هر لكننا نعلم أن أخبا َرهم
س�ماعهم كصحفيني ألخبار قن�وات التضلي�ل الخليجي كاذبة ومنافية للواقع ولها مردود سلبي عليهم».
ومرتزقت�ه يف الداخل يقول :نحن عىل يقني أنها ش�ائعات
م�ن جهته يقول إس�ماعيل العبري إن اإلعْ ـلاَم مهنة
كاذبة وال نتأثر بها إطْلاَ قاً..
مقدسة تستحق الوقوف يف خندقها إلاّ أن اإلعْ ـلاَم العربي
ويشيرُ لنظرتهم لإلعْ ـلاَم الخليجي بكلمات مخترصة اليوم يعاني من التضليل الكثري واملزيف واملخادع وتتحول
مفاده�ا :إذا كان علم�ا ُء الخلي�ج يفت�ون بإباح�ة دماء كبوق هدفه التضليل والتعتيم وتمويه الحقائق واملراوغة.
اليمنيني فما بالك بإعْ ـلاَ مه�م؟! ..إعْ ـلاَ مُهم كاذبٌ كوجه
واإلعْ ـَل�اَم املضل�ل ما ه�و إلاّ عملية ممنهج�ة للتأثري
املعتوه العسريي.
عىل الرأي العام للتغطية عىل كش�ف الحقائق من الجرائم
َ
ُ
َ
واملجازر التي ترتكب بحق أبْنـاء ش�عبنا اليمني بطريقة
مقلوبة ومؤدلجة .لرتويج املؤامرات بحسب اسماعيل.
إ ْعـلاَ ُمهم غري مؤثر
َ
ً
ـلاَم أ َ ْ
وي�رى العربي أن هذا اإلعْ َ
مدفوعة
صناعة
صبَـح
ويس�خر املذي ُع محمد الداهية من الشائعات والتضليل
ُ
قن�وات الفتنة والتضلي�ل عن ُقرب األجر للس�يطرة على العقول واس�تعمار البرش ،فال ترى
اإلعْ ـلاَ م�ي ال�ذي تبثه
الحقيقة إلاّ يف صفحة الوفيات.
معركة ما تسمى بتحرير صنعاء.
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اسرتاتيجيات (الخاليجة) تلعب بالنار األمريكية
حمود عبداهلل األهنومي
مخط�ئ ٌ مَ �ن يظن أن ه�ذا الع�دوان الس�عودي األمريكي عىل
الـيَـمَ ـ�ن يأتي صدفة وحس�ب رغب�ة وطريقة ملك الس�عودية
الجدي�د وابن�ه «املهف�وف» ،بل ما تشير إلي�ه الوقائ�ع واملواقف
الس�ابقة والحالي�ة أن�ه يعبرِّ عن استراتيجية جدي�دة انتهجتها
السعودية وتم التحضري لها واإلعداد والتخطيط بإرشاف أمريكي
م�ن قبل العدوان بأش�هر ،ول�ه ارتباط باالتفاق الن�ووي اإليراني
ونتائجه ،وما يجري اآلن هو التنفيذ وكان سيحدث ذلك حتى ولو
كان يف ظل امللك الراحل عبدالله.
يف 2014 /11 /25م ناقش�ت كلي�ة العل�وم االستراتيجية
بجامع�ة نايف للعلوم األمنية رس�الة ماجس�تري بعنوان (تصور
استراتيجي ملواجهة النفوذ اإليراني وانعكاساته عىل أمن اململكة
العربي�ة الس�عودية) مقدمة م�ن الطالب عبدالعزي�ز بن فرحان
الري�س ،خلُص�ت نتائجه�ا إلىَ أهمي�ة الـيَـمَ ـن الجيوسياس�ية
للدول الخليجية والس�عودية تحديداً ،وإىل رضورة إيجاد حكومة ونظام (مواليني
للس�عودية) يف الـيَـمَ ـ�ن ملواجه�ة النف�وذ اإليراني ،كما خلصت الدراس�ة إلىَ أن
لدول الخليج «قوة ناعمة لم يتم اكتش�افها وتفعيلها حتى اآلن ،ومن الرضوري
مس�اهمة هذه الق�وة إلىَ جانب القوة الخش�نة الت�ي تحت�اج إلىَ تطوير وتنويع
مس�تمر يف الج�ودة واملصدر» ،وهذا يكفي إلثبات توجهٍ ِ
�ن يف سياس�ة هذه
خش ٍ
الدول ظهر من قبل أن يتقلد س�لمان دفة الحكم يف 21يناير 2015م ،وأن مبتغى
الس�عودية ه�و حكومة يمنية ليس إلس�عاد الـيَـمَ ـنيني بل لتك�ون خدام خدام
األمريكي يف مواجهة إيران.
كما أوصت هذه الدراسة أيضا بأن تعمل القوة الناعمة هذه مع القوة الخشنة
«لتخفي�ف االعتماد عىل القوى الدولية من أَجل ف�رض األمن يف الخليج العربي».
وتعن�ي القوة الناعمة الت�ي ينبغي اكتش�افها وتفعيلها تلك األح�زاب والهيئات
والش�خصيات التي طالها النفوذ الس�عودي يف الـيَـمَ ـن ،وهي القوة االقتصادية
واملالية التي اس�تطاعت بها إس�كات الضمري العاملي ألن ينبس ببنت شفة تجاه
أفظع جرائم العالم املعارص ،وهي القوة اإلعالمية الهائلة التي زوّرت ُك ّل حقيقة،
وش�وهت ُك ّل جميل ،وزيفت ُك ّل واقع ،وهي أيضا تلك القوى املتمثلة يف الحركات
الس�لفية العنفية التي تحركها االس�تخبارات مبارشة أو غير مبارشة لتنفيذ ما
يس�مى يف العلوم االستراتيجية بـ(حروب الجيل الرابع) ضد املستهدفني ،ومنه
تجنيد عمالء يف البلد املس�تهدف لتقديم خدمات عدواني�ة ،وزرع خاليا انتحارية
وجماع�ات تخريبي�ة إلنه�اك األنظم�ة وإح�داث الف�وىض وتنفي�ذ االغتي�االت
والتفجريات االنتحارية والالاستقرار يف البلد املستهدف.
يف 16نوفمبر 2014م أبدى امللك الراحل عبدالله قلقه من التغيري يف الـيَـمَ ـن،
وش�كى لنظرائه الخاليج�ة أن «الحوثيني أكلوا الـيَـمَ ـن» ،وأن الرئيس الس�ابق
صال�ح رف�ض أن يك�ون رشي�كا يف اصطف�اف واس�ع يض�م وكالء الري�اض يف
الـيَـمَ ـ�ن ض�د أنصار الله؛ وهو األم�ر الذي أ ّكده صال�ح يف مقابلته مع امليادين
بتأري�خ 30ماي�و 2015م ،والتي كش�ف فيها أن الرياض طلب�ت منه يف رمضان
1435هـ املوافق يوليو 2014م االصطفاف مع اإلخوان املسلمني وهادي ملواجهة
أنص�ار الل�ه ،ويف هذا الس�ياق نتذكر قناة املسيرة التي أعلنت بتأري�خ  19يناير
2015م عثور اللجان الش�عبية عىل ما س�مي بـ(االستراتيجية األمنية) مع أحد
رجال الس�عودية وأمريكا يف الـيَـمَ ـن وهو أحمد عوض بن مبارك تضمنت فيما
تضمنته مواجهة أمنية ناعمة وس�اخنة ضد أنصار الله.
ويرى العقيد األمريكي ومحلل الشؤون العسكرية يف الـ( )CNNريك فرانكونا
أن الح�رب على الـيَـمَ ـ�ن الـيَـمَ ـن كان مخطط�ا له منذ أش�هر ،بداللة حجم
القوات والدول املش�اركة في�ه ،وتؤكد التقارير املختلفة مش�اركة األمريكيني يف
ه�ذا العدوان إلىَ ح�د تحميل املنظمات الحقوقية مس�ؤولية جرائ�م هذه الحرب
عىل أمريكا ،ويف رضبة باب املندب اختلط الدم اإلرسائييل واألمريكي والس�عودي
واإلمارات�ي والقاعدي والداعيش والجنجويدي والبالك وت�ري ،وهذا كله يؤكد أن
األم�ر كان قد دبر بلي�ل ،وأن هذا العدوان عبارة عن غ�زوة كونية لم تكن تنتظر
التربيرات الس�خيفة والسطحية التي تُ ْر ِجع سببها إلىَ مزعوم إعادة الرشعية ،أو
طلب اإلمعة هادي للتدخل ،فترصيحاته األخرية بعدم علمه ،وأن األمريكان أكدوا
ل�ه عدم التدخ�ل ،وكذلك ترصيحات األمري املهفوف بن س�لمان بأن الس�بب هو
وجود قوة يمنية بيدها صواريخ تشري إلىَ ما سبق ذكره.
له�ذا يجب التنبه بأن هذا الع�دوان كان أمرا ً مقضيا ً عند األمريكان وحلفائهم
بن�ي س�عود ،س�واء يف عهد عبدالله أو يف عهد س�لمان ،وس�واء ق�ام أنصار الله
بمن�اورة عس�كرية عىل الح�دود أم لم يقوموا بها ،وس�واء خلق الل�ه رش دوابه
عبدربه منصور هادي أم لم يخلقه.
ويتبني من خالل املتابعة ألدبيات املحللني الخاليجة والعرب واألجانب املقربني
أنظم�ة الخليج الغني�ة أن هذا العدوان يأت�ي ضمن استراتيجية مواجهة إيران
الس�اخنة ،حي�ث يب�دو أن األمريكيين بصدد صناع�ة مخالب حديدي�ة جارحة

لعمالئهم يف املنطقة ،يس�تعرضون بها رجولتهم ،ويثبتون فحولتهم ،لتوريطهم
أكثر ،وتمرينهم عىل االنغماس يف الفتنة بشكل أوضح ،وليقعدوهم يف محل (نائب
الفاع�ل) ولكن بعالمة (نصب وخف�ض) ،وألن األمريكي يريد أن
يتخف�ف من بع�ض االلتزامات األمنية تجاهه�م ،بعد أن ارتفعت
حظوظه يف النفط الصخري الذي سيكون بديال عن النفط العادي
الذي استوجب حضوره القوي واملتحكم قب ُل.
يج�ب أن نعرف أن هذه القائمة من املحللني الخاليجة بدءا ً من
عبدالل�ه النفيسي وتحريضاته املجنونة ،إلىَ الش�ليمي وعنرتياته
املس�تفزة ،إلىَ خاشقجي وإخوانياته املبطنة ،إلىَ قرقاش وخلفان
وآل مرعي والنعيم�ي وهرائهم املس�تمر ،وافرتاءاتهم املضحكة،
هي النس�خة الظاهرة والبارزة للمحللني الحقيقيني من واضعي
االسرتاتيجيات التنفيذية ،فمن يقرأ أطروحة (الريس) األكاديمية
واملشار إليها سلفا يف مواجهة إيران يف الـيَـمَ ـن ،يجد أن النتيجة
الطبيعية لهذه التحليالت والدراس�ات هو ه�ذه الحرب العدوانية
الق�ذرة ضد الـيَـمَ ـن وش�عبه ،إنهم يدركون جي�دا أن الـيَـمَ ـن
ليست إيران ،وأن يمن اإليمان ال يوجد به مجويس واحد ،ومع ذلك
يصرون عىل ضالله�م القديم ،وعدوانهم العقيم ،بأنه يج�ب أن يحاربوا إيران يف
الـيَـمَ ـن ،فيدمرون ُك ّل يشء ،ويقتلون ُك ّل حي يف الـيَـمَ ـن ،باعتباره مجوس�يا ً
إيرانياً ،يهدد األمن القومي العربي.
وال يختل�ف األمر كثيرا وأنت تقرأ لعبدالرحمن الراش�د ،او الدكتور الرميحي،
أو حتى اللبناني من تيار املس�تقبل رضوان الس�يد ،وهم يكتب�ون عن الـيَـمَ ـن
م�ن وجهة نظر س�عودية أمريكية ،أما إذا أطللت بنظرك على تغريدات أحد أبرز
واضعي خطط االستراتيجية الس�عودية وهو األمري تركي بن فيصل آل س�عود،
واملق�رب أمريكيا واملعجب ب�ه إرسائيليا ،فإنك ستكتش�ف (مهافيف) آخرين إلىَ
جانب بن س�لمان تنيبهم أمريكا يف حربها عىل إيران ولكن بتمزيق أشلاء أبنائنا
وأطفالنا وتدمري جسورنا ومدارسنا وجامعاتنا.
ته�دف أمري�كا إلىَ خلق وض�ع جديد تس�تثمر في�ه رشكات التصنيع الحربي
لقض�م تلك األم�وال الخليجي�ة الهائلة املودع�ة يف البنوك الغربي�ة ،وإليجاد نزاع
طائفي مذهبي يتسرت عىل املشاريع الجيوسياسية ،ويطمنئ إرسائيل بأنها فعال
قد أصبحت يف وضعية مريحة يف فلس�طني وكتم أنفاس وأرواح ش�عبها املظلوم،
تري�د أمريكا أن تطمنئ على فعالية مخالب العمالء الضعف�اء الذين يراد لهم أن
ِ
(يستأسد هرُّهم) َو(يستنرس بغاثهم) ولو لبسوا غري جلودهم ،لإلبقاء عىل فتيل
الفتنة بني املس�لمني عىل حس�اب قضاياه�م املحقة واألساس�ية .إنها الحضارة
املادية يف أقبح صورها املادية القميئة والظاملة.
م�ن املؤس�ف أن يضعن�ا األمري�كان والخاليج�ة حق�ل تج�ارب لـ(هرره�م
املستأس�دة) وفحولته�م الغائبة ،وأن يت�م العدوان علينا كجزء من استراتيجية
مواجهة إيران ،وأن ندفع ثمنا باهظا ألهداف حمقاء.
إن املن�اخ املنبعث عن هؤالء وخططهم االستراتيجية وعدوانهم املتوحش عىل
الـيَـمَ ـ�ن بش�كل لم يس�بق له مثيل يشير إلىَ توقع املزيد م�ن توتري األوضاع يف
املنطق�ة ،واملزيد م�ن الرصاع والحروب وإش�عال نريان الفتنة ،ولكنه س�يفيض
بدون أدنى ريب إلىَ إفالس هذه األنظمة سياسيا وحقوقيا واقتصاديا واستعدائها
ملحيطها العربي واإلسالمي وإش�عال جذوة التكفري العنفي فيها وإىل استنزافها
وتغييب حالة االستقرار فيها ،وأنها أنظمة مهيئة للسقوط.
ي�ورد املركز اإلقليمي للدراس�ات االستراتيجيات مس�حا ً نف�ذه  500خبري يف
السياس�ة الخارجية األمريكية ،وضعوا زعزعة االستقرار السيايس يف السعودية
ضمن التهديدات املتوسطة التي تتعرض لها مصالح أمريكا يف عام 2016م ،وعزا
التقري�ر ذل�ك إلىَ ثالثة عوام�ل :أوالً ،تفيد بعض التقارير بح�دوث خالفات داخل
بنية الس�لطة الحاكمة ،ثانياً ،ورود تقاري�ر َ
خاصَّـة حول وجود صعوبات مالية
أو اقتصادية أو مشكالت َ
خاصَّـة باملوازنة يف اململكة نتيجة تراجع أسعار النفط
الذي سيرتتب عليه تراجع اإليرادات الحكومية ،وثالثا ً التدخل السعودي العسكري
يف الح�رب األهلية الدائ�رة يف الـيَـمَ ـن .وبرأي التقرير ،فإن ثمة قلقا ً حيال إنهاك
الس�عودية ملوارده�ا َ
الخاصَّـة ،ال س�يما يف ظل عدم وضوح كيف س�ينتهي هذا
التدخل ،وال كم العبء الذي ستتحمله السعودية والتبعات الوخيمة املرتتبة عليه.
إذا على صانع الق�رار الـيَـمَ ـني أن يدرك أن حالة الصراع العبثي يف املنطقة
املخ َّ
طط له أمريكيا واملغذَّى وهابيا واملس�تفاد منه صهيونيا ً وما آلت إليه أوجاع
وآالم هذا العدوان القذر يف الـيَـمَ ـن وارتباطه بالعنف والنشاط التكفريي املفعّ ل
باعتباره قوة ناعمة يف مختلف بقاع العالم  -يبني أنه ال خيار لنا إال استراتيجية
املواجهة للعدو بكل الوس�ائل املمكنة ،وأنه من البعيد حصول أي نوع من العودة
إلىَ اله�دوء إال بعد ذهاب هذه األنظمة التي زرعها االس�تعمار والتي ظلت عالمة
ثابتة لتخلف املس�لمني وتراجعهم ،وأنه آن األوان لرحيلها ،ال س�يما بعد أن ثبت
أن بقاءها بات يش�كل خطرا ً عىل أمن الوجود اإلنس�اني؛ وهو ما بدأت التقارير
العاملية تشير إليه يوما ً بعد آخر ،وآخرها ما وصف�ت به صحيفة اإلندبندنت بن
سلمان بكونه (متعجرفا ً وساذجا ً ويلعب بالنار).

االغتياالت واألمم المتحدة
جز ٌء من العدوان
حامد البخيتي
من واقعن�ا القرآني
ويف إط�ار مواجه�ة
املرشوع األَمريكي الذي
جن�د ُك ّل طاقات�ه م�ن
دول معادية وحكومات
عميل�ة ومرتزقة وقتلة
ومثقف�ون وإعْ ـلاَ ميني
يتضحُ لنا كش�عب حُ ّر
وأه�ل إيْمَ ـ�ان وحكمة
َ
الهدف
وأمة قرآنية بأن
من االغتياالت بالتزامُن
م�ع نش�اط األم�م
املتح�دة ومنظماته�ا
ُ
يهدف
والنش�اط اإلعْ ـلاَ م�ي االس�تفزازي املوجّ هة ضدن�ا
إ َلـى اس�تعبادِ نا وإقناع البعض منا بأن املرشوع األَمريكي
واملجتمع الدويل سيبقى مهيمنا ً ومستعبدا ً لنا ولن نفلح يف
النهوض باملرشوع القرآني الذي نؤمن به.
لقد انته�ى املجتم ُع الدويل واألم ُم املتحدة ومؤسس�اتها
التي تدّعي اإلنس�انية خالل العرشة األش�هر م�ن العُ ْدوَان
ً
مش�اركة يف العُ ْدوَان يهمها حقوق
والحصار ،حيث ظهرت
وحري�ات األف�راد العملاء وال يكرتث�ون لش�عب يتع َّر ُ
ض
للعُ ْدوَان والتدمري والحصار وهم يحاولون إعَ ادَة إنعاشه يف
نفوسكم كبديل لله والقرآن عن طريق ما ينرشه إعْ ـلاَ مهم
واملثقفين واإلعْ ـلاَ ميين املؤمنني بأَمري�كا أ َ ْكثَر من الله يف
هذه االحداث بهدف اس�تفزازكم وتشكيكم فيما انتم عليه
وال تنسوا قو َل أحد املثقفني واإلعْ ـلاَ ميني الذين يستفزونكم
من موقعه كمدافع عن املرشوع األَمريكي «املجتمع الدويل
أق�وى م�ن الرصخ�ة» بجهله بش�عب اإليْمَ ـ�ان والحكمة
أنصار رس�ول الله املؤمنني بقوله تعاىل «ولينرصن الله من
ينرصه إن الله لقوي عزيز».
وال تكرتثوا للبيانات التي س�تصد ُرها املنظمات الدولية
التابع�ة لألمم املتح�دة بالتزامُن مع إعَ �ادَة انتاج عمليات
االغتي�االت ،فما تل�ك إلاّ محاولة إلعَ �ادَة تموضع املرشوع
األَمريكي الذي أس�قطه وعيكم عرشة أش�هر من العُ ْدوَان
والحص�ار والتدمري بتغطية وتجاه�ل أممي يف الوقت الذي
يصن�ع أبطالن�ا يف ُك ّل الجبه�ات نهاي�ة مخزي�ة ملشروع
أَمريك�ي التدميري بعُ ْدوَان�ه اإلجْ َرامي عىل أه�ل اإليْمَ ـان
والحكمة.
َ
ثالثة
ولذلك ح َّد َد الس�ي ُد عبدامللك يف خطاب املولد النبوي
حل�ول تنجيكم من الجاهلية األ ُ ْ
خـ َرىُ :
صنع الوعي ،تعزيز
القي�م واألخلاق ،والدفع باألم�ة ألن يكون له�ا مرشوع،
ركائز أساسية لبناء األُمَّـة.
وه�ذا يؤكد ب�أن الل� َه وهديَه س�ينترص على املرشوع
األَمريك�ي بنا جَ ميعا ً أ َ ْو بمن س�يصدق مع الله والقيادة أ َ ْو
بالجيل القادم.
ُ
تع�رف كيف تس�تهدف
ملحوظ�ة لتعرف�وا أن أَمري�كا
نفس�ياتنا م�ن خلال االنتق�اء يف االغتي�االت باختي�ار
َ
بعض الترصفات الخاطئة التي تحدث
أش�خاص ينتقدون
من ق�ارصي الوعي ك�ي ترتك إثرا ً يف نفوس�كم وتس�اهم
يف اس�تهداف نفس�ياتكم بدف�ع اإلعْ ـلاَ ميين واملثقفين
املس�تفزين لكم بإكمال مشروع تمزيق اعتصامكم بحبل
الله جَ ميعا ً يف مواجهة عُ ْدوَان الرش الثالثي
وإقروا قوله تعاىل:
طفِ ئُوا نُو َر ال َّلهِ ِبأ َ ْفوَاهِ ِه� ْم َويَأْبَى ال َّل ُه إلاّ
ُون أَن يُ ْ
(ي ُِري�د َ
�ر َه ا ْل َكافِ � ُر َ
َ
ون (ُ )32ه َو ا َّلذِي أ َ ْر َ
س� َل
ك
أَن يُتِ� َّم نُ�و َر ُه َو َل ْو ِ
�ق ِليُ ْ
ين ا ْلحَ ِّ
َر ُ
ِّي�ن ُك ِّلهِ َو َل ْو
ظ ِه َر ُه عَ لىَ الد ِ
س�و َل ُه ِبا ْلهُ �دَىٰ وَدِ ِ
َك ِر َه ا ْل ُمشرْ ِ ُك َ
ون).

الوهابية مصدر اإلرهاب العاملي
عبدالرحمن محمد المروني
هذه الص�ورة التي نرشتها إحدى الصحف الفرنس�ية
تحك�ي عبارة مختصرة مفاده�ا « :الس�عودية مصدر
اإلره�اب يف العالم» ..وال نس�تبعد أن يكون الرس�ام عرب
بهذه الصورة عن حقده عىل اإلسالم واعتبار دين اإلسالم
كم�اه�ويفنظ�رالغ�ربمص�دراإلره�اب!!
ٲنا ش�خصيا ً ال أل�وم الغرب عىل ه�ذه النظرة الحاقدة
على اإلسلام ألنه�ا ناتج�ة ع�ن الس�لوكيات اإلجرامية
والخاطئ�ة البعي�دة ع�ن اإلسلام وقيمه وأخالق�ه التي
تنهجها جماعات إرهابية تنتمي إىل اإلسلام واملتمثلة يف
داعش والقاعدة بمس�مياتها املختلفة التي ٲنتجها الفكر
الوهابي والتوجه الس�يايس آلل س�عود الداعمني لداعش
وفصائ�ل القاعدة وم�دارس الفكر الوهاب�ي املنترشة يف

كل بلاد العالم ..وما نقوله لم يعد مجرد
ظ�ن أو تخمني بل ٳنه أصب�ح اليوم محل
اتف�اق بين كل عقالء العال�م باعتبار أن
جرائم القاعدة وداعش ترتكب اليوم عىل
مرأى ومس�مع من الجميع دون استثناء
يف الوق�ت الذي ل�م ير العالم ولم يس�مع
عن جماعة تمتهن القتل والتدمري بأبشع
الطرق ودونما سبب وال مربر سوى هذه
الجماعات املنحرف�ة الخارجة عن الدين
واإلنسانية معاً؟؟!!
فهل رأينا أو س�معنا من قبل ومن بعد
بجماع�ة يهودية كانت أو هندوس�ية أو
مجوسية أو بوذية أو حتى من عبدة الشيطان أو من أي
ديانة كانت يف الهند وأفريقيا وكل قارات العالم املختلفة

قامت أو تق�وم بتنفيذ عمليات انتحارية
وعملي�ات تفجير بالس�يارات املفخخة
والعب�وات املتفج�رة واٲلحزمة الناس�فة
تس�تهدف املدنيين أو أف�راد الجي�ش
واألمن يف األس�واق واملساجد والجامعات
والكلي�ات العس�كرية واملستش�فيات
(عىل نحو م�ا وقع يف مستش�فى الدفاع
بالع�ريض) وتس�تهدف كذل�ك خط�وط
النق�ل وأب�راج الكهرباء وأنابي�ب النفط
باإلضاف�ة إىل اس�تهداف وتدمير البني�ة
التحتية واملراكز الثقافية وحتى املساجد
واملتاح�ف واآلثار ويف وس�ائل ومحطات
النق�ل والطائ�رات واملط�ارات واألماكن
العامة ويف املعس�كرات وأقسام الرشطة والنقاط اٲلمنية
وغريها ؟!!

بالطبع فإننا وكل العالم قديما ً وحديثا ً لم نس�مع بٲي
مس�مى كان يرتكب مثل تلك الجرائ�م ينتمي إىل أي دين
غري دين اإلسلام؟!! وال إىل أي فكر أو مذهب س�وى فكر
الوهابية ومذهبها!!
فمن هو الذي ٲس�اء إىل اإلسالم وشوّه صورة اإلسالم
أم�ام العال�م حتى أمام املس�لمني أنفس�هم س�وى هذه
الفرقة الضالة الخارجة عن اإلسلام ومبادئه الس�امية
املتمثل�ة يف ه�ذه الحثال�ة م�ن البشر الت�ي تحتضنه�ا
السعودية وترعاها وتمولها؟!!
وه�و األمر الذي ما كان ليدرك�ه العالم لوال عدوان آل
س�عود املبارش الظالم عىل اليمن ولوال املسيرة القرآنية
وقادتها وٳعالمها ورجالها األبطال الذين كش�فوا س�وٲة
قرن الشيطان املتمثل يف آل سعود ونظامهم املتهالك وهو
األمر الذي ينذر بسقوط هذا النظام املجرم ويبرش بقرب
بغافل عمّ ا يعملُون».
زواله ٳن عاجالً أو آجالً «وما ربُك
ٍ

دور داعش والقاعدة تشويه اإلسالم وضرب مقومات األمة واستنزافها
ال�دو َر الذي يراد لداعش والقاعدة أن تؤديَه هو دو ٌر مرحيل يش�وّه
ّ
ويمكن للس�يطرة الفعلية المبارشة
اإلسْ �ــلاَ م وييسء إلىَ اإلسْ ــلاَ م،
المقبولة من األَمريكيين واإلرسائيليين.
إن أهم دور لداعش والقاعدة يف منطقتنا العربية هو أن تقوض ُك ّل
الكيانات القائمة ،أن ترضبَ األُمَّــة ،أن تس�تنزف األُمَّــة ،أن تضعف

األُمَّــة ،أن تكرّه اإلسْ �ــلاَ م لدى األُمَّــة ،ويف النهاية أن تهيئَ أرضية
قابلة ألَمريكا وإرسائيل الحتاللهم المبارش وسيطرتهم التامة وغلبتهم
المطلقة كمنقذين مقبولين ،هذا هو دو ُر داعش والقاعدة وهذا ما يراد
لها ،ولذلك رأينا ما يريده أولئك يف بلدنا..
ولننظر «الرشعية» التي أتى بها األَمريكي واإلرسائييل والس�عودي،
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وعبدهم الطائع والخانع هي داع�ش والقاعدة والفوىض العارمة التي
نش�اهدها اليوم يف عدن ،ولهذا نالحظ أن هذا النموذج الموجود اليوم
يف الجن�وب بحض�ور داعش والقاع�دة وانع� َدام األمن واالس�تقرار،
والف�وىض الس�ائدة والغالب�ة على ُك ّل يشء ،ه�ذا هو النم�وذج الذي
يريدونه يف بالدنا لمرحلة.

ينثإلالانينثإلاثإلا 18نينثإلااني  18نينثإلاثإلالا

نصيحة صادقة
قالها /الشهيد البروفيسور أحمد شرف الدين *
لإلخوة الذي�ن لم يلتحقوا بالمس�يرة :طيب اآلن
نق�ول لهم الحقوا بالمس�يرة؛ ألنكم ق�د تخلّفتم عن
الس�بق ،وهناك من سبقكم ،واللـه س�بحانه وتعاىل
يثني عىل السابقين فيقول سبحانه وتعاىل:
ون أُولَئِ َ
�ك الْم َُق َّرب َ
�اب ُق َ
�اب ُق َ
ُ�ون)،
ون َّ
(و َّ
الس ِ
َالس ِ
الس�ابقون إىل العمل الصالح ،الس�ابقون إىل الجهاد،
الس�ابقون إىل نرصة المظلوم وهك�ذا ،ويقول اللـه
سبحانه وتعاىل:
�اب ُقوا إِلىَ ٰ َم ْغ ِف� َر ٍة ِم� ْن ر َِب ُّك� ْم وَجَ نَّ� ٍة َعر ُ
ْضهَا
(سَ ِ
لأْ َ
ْض) ،سباق ال تتخلف ،ال تقعد
ْض َّ
الس�مَا ِء وَا ر ِ
َك َعر ِ
يف البي�ت ،ال تتوانى ع�ن نرصة الح�ق ،ال تتأخر عن
اللحاق بمس�يرة الح�ق؛ ألنك س�تنطبق عليك اآليات
الكريمة ،وس�تكون بعد ذلك م�ن المتأخرين ،واللـه

يعلم ما ستكون عليه بعد ذلك.
اآلن نطلب عربكم إىل ُك ّل من لم يلتحق بهذه المسيرة الربانية ،أن يبادر ،فلن يكون بعد ذلك
من المتأخرين؛ ألن اللـه سبحانه وتعاىل يقول:
َ
َ
�ه ْم فيِ سَ بِي ِل اللَّـ ِه وَالَّذِي َن آ َووْا َو َنصرَ ُ وا
(إ ِ َّن الَّذِي َن آ َم ُنوا َو َهاجَ رُوا وَجَ ا َه ُدوا ِبأ ْموَالِ ِه ْم وَأ ْن ُف ِس ِ
َ
َ
َ
لاَ
ُ
ولَئِ َ
أُ ٰ
شيَ
ْ
�ك َبع ُ
َاجرُوا مَ�ا لك ْم ِم ْن َو َيتِ ِه� ْم ِم ْن ٍء حَ تَّ ٰى
ْضهُ� ْم أ ْولِيَا ُء َبع ٍ
ْض ،وَالَّذِي� َن آ َم ُنوا وَل ْم ُيه ِ
َاجرُوا) ،والذكرى هنا أن تهجر ما أنت فيه من القعود ،وأن تتحرك لكي تميش يف سبيل الخير،
ُيه ِ
ولك�ي تدرك قافلة الحرية وقافلة الكرامة ،لكي تدرك قافلة اإليمان وتس�ير معها ،حتى تحقق
الغاية التي خلقك اللـه سبحانه وتعاىل لها.
ميسة ،واألبواب مفتوحة ،والطرق ممهدة ،الناس موجودون،
ونح�ن نقول لهم إن األبواب رّ
اذهبوا وأنتم س�تجدون من يرحب بكم ،ويفتح صدره لكم ،ويتعاون معكم ،ال تجعلوا المسألة
ً
صعوبة ،الناس موجودون هنا ،وموجودون يف أماكن أخرى ،عليك فقط أن تتحرك،
عىل أن فيها
وأن تع�زم وأن تت�وكل على اللـه س�بحانه وتعاىل ،وتلتح�ق بعد ذلك وتتخ�ذ الخطوة األوىل،
وس�تجد بعد ذلك أن الطريق مفتوحة أمامك بإذن اللـه تعاىل ،وبالتايل تتدارك ما وقع منك من
تقصير ،كما تدارك الكثير يف هذه األيام.
أس�أل اللـه س�بحانه وتع�اىل أن يجعلنا م�ن الس�ابقين ،وأن يجعلنا م�ن المنابذين للظلم
والظلَمة ،وأن يجعلنا ممن يس�تمعون القول فيتبعون أحسنه ،وأستغفر اللـه يل ولكم ،والحم ُد
للـه رب العالمين ،وصىل اللـه وسلم عىل سيدنا محمد وعىل آله الطيبين الطاهرين.

*من كلمة له في ذكرى مناسبة عاشوراء 2011م  -مر َكز بدر العلمي  -صنعاء

وصلت االمركة

ق������ل مل������ن ح�����ال�����ف ام�����ري�����ك�����ا وج�����ي�����ش االع����������ادي
وان ت����ك����ل����م����ت ب�����إس�����رائ�����ي�����ل ض������اق������ت رح�����اب�����ه
ش����ع����ب����ن����ا ق�������م حت���������رك ح���������ان وق���������ت اجل������ه������ادي
وص������ل������ت االم���������رك���������ة وال������ك������ف������ر ح����������رك ك��ل�اب����ه
ط�����ي�����ر ح����������امي وط������������وف ف�������ي رب������������وع ال������ب���ل��ادي
واع���������������رف احل����������ق ب�����ل�����غ ك��������ل ف�������اق�������د ص�����واب�����ه
ق�����ل�����ه ان احل����ق����ي����ق����ة م����ث����ل����م����ا ال�����ش�����م�����س ب�������ادي
وال���������ب���������وارج ع����ل����ى ال�����س�����اح�����ل ي������راج������ع ح���س���اب���ه
ي���ع���ت���ب���ر واي����������ش ف��������وق ال����ب����ح����ر راي����������ح وغ��������ادي
ه�������ل ه�������م ج������ن������ود إلس������رائ������ي������ل واال ص���ح���اب���ه
وان�����ص�����ح ال����ش����ع����ب ي���ص���ح���ى ب�����س ي���ك���ف���ي رق�������ادي
ال��������ي��������ه��������ودي غ���������زان���������ا ق�����ل�����ن�����ا وي������������ش ج�����اب�����ه
ه������ل أت�������ى ألج�������ل ي���ص���ل���ح وض����ع����ن����ا االق�����ت�����ص�����ادي
ب�������ال�������ص�������واري�������خ وال������ف������س������ف������ور ي��������ا ل����ل����غ����راب����ه
ه������ل ه������و ال������دي������ن ذي ق��������ال ال������ع������واي������ل ت����ب����ادي
ام ه�����و ال����ك����ف����ر ج����ان����ا ب����ع����د م�����ا اس����ق����ط ح���ج���اب���ه
ل����ي����ش ي������ا ش����ع����ب ت���س���ك���ت حت����س����ب االم���������ر ع������ادي
م�������ن س�����ك�����ت ل�����ل�����ي�����ه�����ودي ب�������ا ي���ل��اق������ي ع����ق����اب����ه
م�����ن ي�������رى ال����ص����م����ت ح���ك���م���ه ت�������اه ف�����ي ك�����ل وادي
م�������ن ان�����ت�����ب�����ه غ�����ي�����ر ق�������د ق�����وات�����ه�����م ع�����ن�����د ب����اب����ه
*من أدب رواد المسيرة القرآنية

( ددعلالاا

ملزمة األسبوع  :معنى التسبيح

(الجزء األول)

التسبيح يعني تنزيه اهلل وتقديــــــــ

المؤمن هدفه أن يحصل على رضا اهلل ،وأن يكـــــــــ
وأن ما يريده هو نصر القضية التي يتحرك من أجــــــ
 خاصً
مهمة ،ومقياسا ً
التسبيحُ يمثِّل قاعد ًة
مهم�ا ً جداً؛ ولذلك كان من املهم أن يتكر َر
يف الصلاة الت�ي تتك�رر يف الي�وم خمس
م�رات ،وأمر الله س�بحانه وتع�اىل عباده
املؤمنني بتس�بيحه{ :يَا أَيُّهَ �ا ا َّلذ َ
ِين آمَ نُوا
اذْ ُك� ُروا اللَّ� َه ذِ ْكرا ً َكثِيرا ً و َ
َس�بِّحُ و ُه بُ ْك َر ًة
وَأ َ ِصيالً} (األحزابَ )42 - 41:
{ف ُس�بْحَ َ
ان
ص ِبحُ َ
�ون وَحِ َ
ين تُمْ ُس َ
اللَّ�هِ حِ َ
ين تُ ْ
�ون}
(الروم.)17:
وأج�اب الس�يد حسين بدرالدي�ن
الحوث�ي على س�ؤال ألحد الش�باب حول
معنى التس�بيح يف الصالة( :س�بحان الله
العظي�م وبحم�ده ..س�بحان الل�ه األعىل
وبحمده) ،قائالً بأن :التس�بيح يف الصالة
ج�اء يف القي�ام ،يف الركعتين األخريتين،
ويف الرك�وع ،ويف الس�جود ،وه�و ما يدل
ذلك عىل أهمية التس�بيح ،وعلى حاجتنا
نحن ،حاجتنا نحن البرش إىل تس�بيح الله
سبحانه وتعاىل.

معنى التسبيح:

ُ
وتقديس�ه..
تس�بيحُ الله معن�اه :تنزيهُ ه
تنزيه�ه عم�ا ال يليق ب�ه ،تنزيهه عن نس�بة
أي يشء إلي�ه يتناىف مع عدله ،وكماله املطلق
س�بحانه وتع�اىل ،يتن�اىف م�ع حكمت�ه ،مع
رحمته ،مع عظمته وجالله.
ووردت أخب�ار ب�أذكار معينة( :س�بحان
الله ،والحمد لله ،وال إله إال الله ،والله أكرب ،وال
حول وال قوة إال بالله العيل العظيم) روي عن
اإلمام زيد (عليه السلام) ع�ن أمري املؤمنني
عيل بن أبي طالب (صلوات الله عليه) أنه قال

كم هو الفارق
بين من يسيئون الظن
عندما تحصل أحداث،
وبين من يزدادون
إيماناً!! .وهي في
نفس األحداث ،أليس
الفارق كبير ًا جد ًا؟،

الشهادة في سبيل
اهلل هي انتصا ٌر أيضاً،
وفي حاالت الشدائد
يضطرب ضعفاء اإليمان
ومن يفقدون نسب ًة
كبير ًة من استشعار
تنزيه اهلل سبحانه.
يف هذه التس�بيحة( :أن من سبحها مائة مرة
يف اليوم دفع الله عنه س�بعني نوعا ً من البالء
أدناها أو أهونها القتل :سبحان الله ،والحمد
لل�ه ،وال إل�ه إال الله والله أكبر ،وال حول وال
قوة إال بالله العيل العظيم).
ويشير السيد حسني الحوثي يف محارضة
له بمعنى التس�بيح والتي ألقاها بتاريخ /9
2002/2م إىل أن( :التس�بيح يعتبر قاع�دة
مهمة جداً ،ولذلك :نكرر التس�بيح يف صالتنا،
ويف ُك ّل أوقاتنا ليرتس�خ ،وهو م�ا معناه ،أن
تكون نظرتن�ا إىل الله س�بحانه وتعاىل نظرة
تقوم عىل أساس تنزيهه ،وتقديسه سبحانه
وتعاىل؛ ألننا مل�ا كانت إدراكاتنا محدودة ،وما
يمك�ن أن نتعقل�ه من األش�ياء أيض�ا ً تكون
إمكانية التعقل لدين�ا محدودة أيضاً ،وأفعال
الله س�بحانه وتع�اىل قد يكون هن�اك أفعال
م�ن أفع�ال الل�ه ،يشء م�ن مخلوق�ات الله
س�بحانه وتعاىل ال نفهم نح�ن وج َه الحكمة
فيه�ا ،ال ندرك نحن الغاي�ة من فعلها ،أو من
ترشيعها ،أو من خلقها ،فإذا ما كنا نستشعر
دائما ً تنزيه الله س�بحانه وتع�اىل يف ذاته ويف
أفعاله ،ويف ترشيعاته ،فستكون هذه القاعدة
ه�ي التي تحافظ عىل سلامة إيمانن�ا بالله،
وحسن ظننا به ،واس�تمرار إيماننا بنزاهته،
وقدسيته سبحانه وتعاىل.
وأوضح الس�يد حسني الحوثي أننا :نجهل
وج َه الحكمة يف كثري من األشياء يف مخلوقات
الله ،ويف ترشيعات الله ،أو إدراك الغاية منها،
ولكننا نقطع بأن الل َه س�بحانه وتعاىل ما دام
وق�د ثبت أن ه�ذا فعلُه فهو الحكي�م الذي ال
يفع�ل إال ما في�ه حكمة ،ونقط�ع فيما ثبت
لن�ا من ترشيع�ه وهدايته مما ال ن�درك وج َه
الحكم�ة فيه :أن الل َه ال يرشِّ ع إال ترشيعا ً فيه
ٌ
عب�ث يف أفعال�ه ،ليس
حكم�ة ،فلي�س هناك
هناك تالع�ب يف أفعاله س�بحانه وتعاىل ،هو
الحكيم.
وأضاف السيد حسني الحوثي أن :التسبيح
لل�ه س�بحانه وتعاىل يبط�ل ُك ّل تل�ك األقوال
الت�ي نس�معها من هن�ا أو هناك تنس�ب إىل
الله س�بحانه أو تلك العقيدة ألنها تخالف ما

نحكم به.

تسبي ُح اهلل يف القرآن الكريم:

يتحدث السيد حسني الحوثي عن التسبيح
يف الق�رآن الكري�م فيقول :جاء التس�بيحُ لله
س�بحانه وتعاىل واس�عا ً جدا ً {ي َُس�بِّحُ ِل َّلهِ مَ ا
فيِ السَّ�مَ او ِ
َات وَمَ �ا فيِ الأْ َ ْر ِض} (الجمع�ة :من
{س�بَّحَ ِل َّلهِ مَ �ا فيِ السَّ�مَ او ِ
اآلي�ةَ )1
َات وَمَ ا فيِ
الأْ َ ْر ِض} (الحشر ،)1املالئك�ة كما حكى الله
عنه�م {ي َُس�بِّحُ َ
ون ال َّليْ َل وَالنَّهَ �ا َر ال ي َْفترُ َ
ُون}
(األنبي�اء ،)20:ذك�ره الق�رآن الكري�م به�ذا
الش�كل من االس�تنفار العام لكل املخلوقات
أن تنطلق يف تس�بيح الله تعاىل بلسان املقال،
ولسان الحال.
معتبرا ً أن هذا :يدل على أهمية أن نتعقل
التس�بيح ،ويدل عىل أهمية أن تمأل نفوس�نا
مش�اع ُر التنزيه لله سبحانه وتعاىل ،ويف ذات
الس�ياق أش�ار إىل( :أن مَ �ن يغف�ل ع�ن هذه
القاع�دة س�يقع يف الضالل ،تفس�د عقائده،
يؤم�ن بالباط�ل؛ فينس�ب إىل الل�ه القبائ�ح،
ينس�ب إلي�ه الفواحش ،ينس�ب إلي�ه الظلم!
وه�ذا ما حصل عند كثري من البرش ،يجعلون
لل�ه رشكاءَ ،يجعلون لله أنداداً ،يجعلون معه
آلهة! هذا ما حصل عند كثري من البرش ،وهو
حاصل عند كثري من املسلمني!).
وتطرق السيد حسين الحوثي إىل العقائد
الباطل�ة الت�ي انتشرت يف أوس�اط املجتمع
املس�لم والتي تتناىف مع جالل الله وقدس�يته
وحكمته وعظمته ،معتربا ً أن س�بب انحراف
ه�ؤالء أن قلوبهم انعق�دت عىل عقائد معينة
اس�توحوها م�ن أحادي�ث (مكذوب�ة) ول�م
يع�ودوا إىل القرآن الكري�م باملطلوب؛ ألن من
عاد إىل كتاب الله س�بحانه وتعاىل فلن تفس َد
عقيدته ولن يضل.
ويحث السيد حسني الحوثي عىل التسبيح
فيق�ول( :نحن نس�بح الل�ه يف الصلاة أثناء
القيام ،نس�بحه أثناء الركوع ،نس�بحه أثناء
الس�جود ،يعن�ي ذل�ك :أن�ه يج�ب علين�ا أن
نس�بح الل�ه س�بحانه وتع�اىل يف ُك ّل أحوالنا،
يف ُك ّل األح�وال الت�ي تم�ر بن�ا نح�ن ،عندما
يحص�ل لك مرض ش�ديد ،عندم�ا يحصل لك
ش�دة من املصائب ،أو من الفق�ر ،أو من أية
نكبة تحصل عليك ،أو أية مش�كلة تقع فيها
يضي�ق به�ا ص�درك) ،معتبرا ً أن التس�بيحَ
يعط�ي اإلنس�ان طمأنين�ة يف نفس�ه ،ويف
املقابل يشري إىل أن (بعض الناس ييسء الظن
بالله ،وه�ذا حصل يف يوم األحزاب عند بعض
ون ِبال َّلهِ ال ُّ
املسلمنيَ { :وتَ ُ
ظن ُّ َ
ظنُونَا} (األحزاب:
م�ن اآلي�ة )10عندم�ا حارصه�م املرشكون
فحص�ل لديهم رعبٌ كما حك�ى الله عنهم يف
{هنَالِ� َك ابْتُِل�يِ َ ا ْل ُم ْؤ ِمن ُ َ
[س�ورة األحزاب]ُ :
ون
َو ُز ْل ِزلُ�وا ِز ْل� َزاال ً َش�دِيداً} (األح�زاب )11:كما
اج� َر َوتَ ُ
َ
ق�الَ { :وبَ َل َغ ِ
نُّ�ون
ظ
�ت ا ْل ُقلُ�وبُ ا ْلحَ ن َ ِ
ِبال َّلهِ ال ُّ
ظنُونَا} (األح�زاب :من اآلية )10بدأت
الظنون السيئة ،عندما يدخل الناس يف أعمال،

استشراف المستقبل

م���������اذا ت����ش����م ت����ك����ه����ن����اً وإش�������اع�������ة ت���ن���ب���ث خ��ج��ل��ى
ق���ص���ص���اً ك���م���س���ح���وق احمل����������ارق ال ت������دل وال ت��ف��ل��ى
ح��ل��ت م��ك��ان ال��ل��ح��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا  -ب��وج��ه ال���ق���ول -سفلى
م���ن دق ط��ب��ل احل������رب؟ ج�����اءت ف���ج���أه ،ري���ح���اً وط��ب�لا
ال أع���ل���ن���ت ع����ن ب���دئ���ه���ا ال أن������ف غ���اي���ت���ه���ا أط���ل��ا..
( ددعلالاا

برنامج رجال اهلل
املقرر األسبوعي:

الشاعر عبداهلل البردوني
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ال�شعر والإن�شاد يف مواجهة العدوان

ـــــــسه والثقة بنصره

ــــــــــون في أعماله ما يحقق رضا اهلل،
ـــــــلها ،ويبذل نفسه وماله
ونكون ق�د قرأنا قول الله تع�اىلَ { :و َليَنْصرُ َ َّن
ال َّل ُه مَ ْن يَنُْص�رُ ُ
ُه} (الحج :من اآلية )40فيمر
الناس بش�دائد إذا لم تكن أنت قد رس�خت يف
قلبك عظمة الله سبحانه وتعاىل ،وتنزيه الله
أنه ال يمكن أن يخلف وعده فابحث عن الخلل
م�ن جانبك[ :أنه ربما نحن ل�م نوفر لدينا ما
يجعلنا جديرين بأن يك�ون الله معنا ،أو بأن
ينرصنا وَيؤيدن�ا] أو أبحث عن وجه الحكمة
إن كان باس�تطاعتك أن تفه�م ،ربم�ا أن تلك
الش�دائد تعتبر مقدمات فت�ح ،تعترب مفيدة
جدا ً يف آثارها.
ويف ذات الس�ياق ق�ال الس�يد حسين
الحوث�ي( :إذا كان اإلنس�ان ضعيف اإليمان،
ضعيف الثقة بالل�ه ،ضعيفا ً يف إدراكه لتنزيه
الله سبحانه وتعاىل قد يهت ُّز عند الشدائد ،إما
أن ييسء الظ�ن يف موقفه[ :ربما موقفنا غري
صحي�ح وإال لكن�ا انترصنا ،لكن�ا نجحنا]..
تحصل ربم�ا ،ربما ..إىل آخره ،أو ييسء الظن
بالله تعاىل وكأنه تخىل عنا ،وكأنه ما علم أننا
نعم ُل يف سبيله ،وأننا نبذل أنفسنا وأموالنا يف
سبيله[ :ملاذا لم ينرصنا؟ .ملاذا لم ..؟].
مشيرا ً إىل أن( :اإلنس�ان املؤم�ن ي�زداد
إيمان�ا ً مع الش�دائد{ :ا َّلذ َ
ِين َقا َل َلهُ � ُم الن َّ ُ
اس
اس َق ْد جَ مَ عُ وا َل ُك ْم َف ْ
اخ َش�و ُْه ْم َف َزاد ُ
إ َِّن الن َّ َ
َه ْم
إ ِيمَ انا ً و ََقالُوا حَ ْس�بُنَا ال َّل ُه َونِعْ � َم ا ْل َوكِي ُل} (آل
عمران)173:؛ ألن الحياة ُك ّل أحداثها دروس،
ُك ّل أحداثه�ا آي�ات تزي�دك إيمان�اً ،كما تزداد
إيمان�ا ً بآيات القرآن الكريم {إِنَّمَ �ا ا ْل ُم ْؤ ِمن ُ َ
ون
ا َّلذ َ
َج َل ْ
ت ُقلُوبُهُ � ْم َوإِذَا تُ ِلي َْت
ِين إِذَا ذُكِ� َر ال َّل ُه و ِ
عَ َلي ِْه� ْم آيَاتُ� ُه َزا َدتْهُ � ْم إ ِيمَ ان�اً} (األنفال :من
اآلي�ة )2كذل�ك املؤم�ن ي�زداد إيمانا ً م�ن ُك ّل
األحداث يف الحياة ،يزداد بصري ًة.
ومن خالل ما س�بق يتساءل السيد حسني
الحوثي كم هو الفارق بني من يسيئون الظن
عندم�ا تحص�ل أح�داث ،وبني من ي�زدادون
إيماناً؟ .وهي يف نفس األحداث ،أليس الفارق
كبيرا ً ج�داً؟ ،وملاذا هذا س�اء ظن�ه ،وضعف
إيمان�ه ،وتزلزل وتردد وش�ك وارت�اب؟ وهذا
ازداد يقين�ا ً وازداد بصرية وازداد إيماناً؟! هذا
عالقت�ه بالله قوية ،تصديقه بالله س�بحانه
وتع�اىل ،وثقته بالله قوي�ة ،تنزيهُ ه لله تنزيه
مرتس�خ يف أعماق نفس�ه ،يسيطر عىل كامل
َّ
الظ�ن بالله
مش�اعره فلا يمك�ن أن يسي َء
مهما كانت األحوال ،حتى ولو رأى َ
نفس�ه يف
يوم من األيام وقد جثم عىل صدره [ش�مر بن
ذي الجوش�ن] ليحت َّز رأس�ه كاإلمام الحسني
(صلوات الله عليه).
وقال السيد حسني الحوثي( :حادثة كربالء
ُ
كلمات
أل�م تكن حادث�ة مؤملة ج�داً؟ كان�ت
اإلم�ام الحسين فيها ت�دل عىل ق�وة إيمانه،
كمال وعيه ،كمال يقينه ،بصريته ،كان همُّ ه
َ
يكون لل�ه فيه رضا ،ما
م�ن وراء ُك ّل ذلك أن
دام وفيه رضا لك فال يهمني ما حصل .وهذه
ه�ي نفس�ية املؤمن ،نفس�ية املؤم�ن هو أن
َ
ينطل�ق يف أعماله يريد م�ن ورائها كلها رضا
الله ،رضا الله هو الغاية ،وإن وضع له أهدافا ً

من  ١٩ - ٥ربيع الثاني
 الدرس معنى التسبيح دروس من غزوة أحد/ -حفظ سورة( ق ) +مراجعة سورة الذاريات

المجاهد مستعد أن
يتحمل ُك ّل الشدائد في
سبيل القضية التي من
أجلها انطلق مجاهد ًا،
وهي االنتصار لدين اهلل

أن تعمله فبذلت نفس�ك ومالك يف سبيل الله،
َ
بعضهم
فأن يرى املسلمون ،أو يرى املؤمنون
رصعى يف ميادي�ن الجهاد ،كما حصل يف يوم
أحد ،ألم يتألم رس�ول الله (صلوات الله عليه
وعىل آله) عندم�ا رأى حمزة رصيعاً؟ ورصع
كثري من املجاهدين ،ولكن هل توقف بعدها؟
ل�م يتوق�ف أب�دأً ،وإن كانت تلك خس�ارة أن
يفق� َد أش�خاصا ً مهمّ ني كحم�زة لكنه نرص
للمسرية ،نرص لحركة الرسالة بكلها ..وال بد
يف هذه املسيرة أن يسقط شهداء ،وإن كانوا
على أرفع مس�توى ،مثل هذا الن�وع كحمزة
سيد الشهداء.

عوام ُل النصر

مرحلية ،وداخلية ،هي ليس�ت ُك ّل يشء لديه،
ليست ُك ّل يشء لديه ،فإذا لم يتحقق ذلك شك
َ
أنفس�هم ملعركة ما مع
وارت�اب ،أن يجنّ�دوا
أع�داء الله ثم ينهزم�ون ،أو يرون أنفس�هم
مضطري�ن إىل أن يتصالح�وا ُ
صلح�ا ً مؤقت�اً،
فريجع�ون بنفوس مرتابة ملاذا؟ .ألم نس�مع
أن الله تعاىل قالَ { :و َليَنْصرُ َ َّن ال َّل ُه مَ ْن يَنْصرُ ُ
ُه
إ َِّن ال َّل َه َل َق ِويٌّ عَ ِزي ٌز} (الحج :من اآلية.)40

املؤم ُن هدفُه اهلل وإعالء كلمته وليس
هدفاً شخصياً

ويؤكد الس�يد حسين الحوث�ي أن املؤمن
هدفه هو أن يحصل عىل رضا الله ،وأن يكسب
رضا الله ،وأن يكون يف أعماله ما يحقق رضا
الل�ه ،وأن النصر ال�ذي يريده ،النصر الذي
ينش�ده ه�و نرص القضي�ة الت�ي يتحرك من
أجله�ا ،هي تلك القضي�ة التي تتطلب منه أن
يبذل نفس�ه وماله ،فإذا كان مطلوبا ً منك أن
تبذل نفسك ومالك فهل ذلك يعني بالنسبة لك
نرصا ً ماديا ً شخصياً؟ الذي يبذل ماله ونفسه
فيقتل يف سبيل الله ،هل حصل نرص مادي له
شخيص؟ هو انترص للقضية ،هو حصل عىل
الغاية التي ينش�دها ،حت�ى وإن كان رصيعا ً
فوق الرمضاء ،ألم يصبح شهيداً؟ حظي بتلك
الكرامة العظيمة التي وعد الله بها الشهداء،
دمه ودم أمثاله ،روحه وروح أمثاله ،أليس�ت
هي الوسيلة املهمة لتحقيق النرص للقضية؟.
وأوضح السيد حسين الحوثي أن (املؤمن
ال ينظر إىل نفس�ه ،النرص الشخيص ،املقصد
الش�خيص ،قضيته الخاص�ة ،خِ طته املعينة،
موقفه الخاص ،املسرية هي املسرية الطويلة:
العمل على إعالء كلمة الله ،النرص لدين الله،
يف ه�ذه امل�رة أو يف امل�رة الثاني�ة أو يف امل�رة
الثالث�ة ،إن لم يكن على يديك أنت فقد يكون
عىل ي�د آخرين مم�ن هيأتهم أن�ت ،وهكذا..
حتى تنترص ،وال بد أن يتحقق النرص.
ويعترب السيد حسين الحوثي أن الشهادة
يف س�بيل الله هي انتصا ٌر أيضا ً فقال( :وأنت
منترص أيضا ً عندما تس�قط ش�هيدا ً يف سبيل
الل�ه ،أنت منترص أيضاً ،أن�ت عملت ما عليك

ويف ذات الس�ياق يق�ول الس�يد حسين
الحوثي :يف حاالت الشدائد وهي الحاالت التي
يضط�رب فيه�ا ضعف�اء اإليم�ان ،يضطرب
فيها من يفقدون نس�بة كبرية من استشعار
تنزيه الله سبحانه وتعاىل ،الذي يعني تنزيهه
عن أن يخلف وعده وهو القائ�لَ { :و َليَنْصرُ َ َّن
ُه إ َِّن اللَّ� َه َل َق ِويٌّ عَ ِزي ٌز} ،وفعالً
ال َّل ُه مَ ْن يَنْصرُ ُ
ل�و تتوف�ر عوام�ل النرص ل�دى فئ�ة ،تكون
عىل املس�توى املطل�وب ،ويوف�رون أيضا ً من
األس�باب املادية ما يمكن أن يوفروه ،ال ش�ك
أن هؤالء س�يحققون نرصا ً كبيراً ،وال يعني
النرص :هو أن ال يتعبوا ،أن ال يستشهد منهم
البع�ض أو الكثير ،وال يعن�ي النصر هو أن
ال يحص�ل لهم م�ن جانب الع�دو مضايقات
كثيرة ،وال يعن�ي النصر :ه�و أن ال يحصل
منهم سجناء ،إنهم مجاهدون ،واملجاهد هو
مس�تعد ملاذا؟ أن يتحمل ُك ّل الشدائد يف سبيل
االنتص�ار للقضي�ة الت�ي م�ن أجله�ا انطلق
مجاهداً ،وهو دين الله.

لماذا هذا ساء
ظنه ،وضعف إيمانه،
وتزلزل وتردد وشك
وارتاب؟ وذاك
ازداد يقيناً َوبصيرة
َوإيماناً؟! ألن عالقته
باهلل قوية ،تصديقه
باهلل سبحانه وتعالى،
وثقته باهلل قوية.

الجبهة الثقافية تنظم صباحية
شعرية وفنية يف جامعة صنعاء

ُ
تحت ش�عار «إن املخيفني أخوف» ن ّ
الجبه�ة الثقافية يف قاعة جمال عبدالنارص جامعة
ظمت
صنعاء ،الس�بت املايض ،صباحية ش�عرية وإنشادية ش�ارك فيها كوكبة من الشعراء واملنشدين
املناهضني للعدوان األمريكي الس�عودي ،حيث قدّم الش�اعر معاذ الجني�د قصيدتني أهدى األوىل
إىل الجُ ندي اليمني الحايف عىل جبل نهوقة أش�اد فيها ببطولته وبطولة الجيش اليمني يف ميادين
الرشف وجبن وحقارة العدو:
حاف وغريك لإلبرامز ينتعل
وأنت وحدك رتل أيها البطل
		
ُ
الهامات صاغر ًة
حاف هوت تحتك
وخر مصدعا ً من بأسك الجبل
		
وأش�اد يف الثانية بدور القصيدة يف مواجهة العدوان وكيف أوقد العدوان مش�اعر الرفض لدى
الشعب اليمني:
كل القصاصات التي كانت قبيل القصف أشالء
بأوساط الركا ِم تجمعت وغدت قصيدة
		
أنا كاف ٌر بالشعر إن لم يستفز
َ
َ
الصواريخ البعيدة
عواصف الدنيا ويستدعي
		
كما كذلك ألقى الشاعر عباد أبو حاتم األوىل بعنوان «رسالة إىل املجتمع الدويل ومجلس األمن»
استنكر فيها دور مجلس األمن:
سالح فسفوري وعنقودي يرضبنا به علن
ومدعني األمن واإلنسانية جمعا شهود
		
نقتل عىل مسمع ومرأى الكل فاشهد يا زمن
أن العرب والغرب شارك مجازر بن سعود
		
وشارك بقصيدة أخرى بعنوان «حرب الرشيف»
أش�اد فيها بأخالق الش�عب اليمن�ي يف املعارك والبط�والت األخالقية التي يس�طرها الجيش
واللجان الش�عبية يف مواقع العدو األمريكي الس�عودي عىل عكس همجية ووحش�ية العدة الذي
يستخدم األسلحة الفتاكة يف قتل النساء واألطفال:
قل للسعودي حربنا حرب الرشف
ما نرمي املكلف وال دار الكفيف
		
ما نرمي إال يف وسط راسك والهدف
واسأل علينا يف نهوقة والرديف
		
َ
الجيش واللجان
وبعنوان الله أكرب ألقت الش�اعرة وفية العمري قصيدة ش�عرية حيت فيه�ا
الشعبية وافتخرت ببطوالتهم يف أرايض املعركة.
هبي شعاب الجن هبي واطحني كمّ ن كذوب
وعانقي توشكا الذي أقسم وجاء يف موعده
		
يف باب مندبنا تهاوت ُك ّل أحقاد الغضوب
يف صحن مارب أحرقوا يف نار حمراء موقدة
		
يف الجوف كم من مرتزق يلطم وكم شقوا الجيوب
وكل غازي جرعه شعبي من املوت أسوده
		
إىل ذلك توالت القصائد املنددة بالعدوان األمريكي السعودي واملؤكدة عىل صمود وثبات الشعب
اليمني ،كما وقدمت فرقة مودة الفنية أوبريتا ً إنش�اديا ً أكدت من خالله تمس�ك الش�عب اليمني
بمبادئ الدين الحنيف واملبادئ الوطنية املتجسدة يف الدفاع عن الوطن وكرامته.
ه�ذا وتأتي هذه الفعالية ضم�ن الفعاليات التي تقوم بها الجبه�ة الثقافية ملواجهة العدوان
لتأكي�د الدور الثق�ايف واألدبي يف معركة الوطن املصريية ولتأكيد دور األدباء واملثقفني يف مواجهة
العدو ،وقد تحدث الش�عراء الشعراء املش�اركون لصحيفة «صدى املسرية» ،إذ قال الشاعر عباد
أبو حاتم« :للقصيدة دور كبري جدا ً وبزوامل الشعراء وقصائده أبطالنا ترقص عىل جثث الشهداء
يف مواط�ن الشرف داخل مواقع العدوان األمريكي الس�عودي» ،وأضاف عباد «أناش�د الش�عراء
واملثقفين الذي�ن له�م صولة وجول�ة يف امليدان وصم�دوا منذ بداية الع�دوان أن يطلق�وا العنان
لحروفهم وأن يتخندقوا يف خنادق الوطن».
أما الشاعرة وفية العمري أكدت هذا الدور بقولها:
(نح�ن األدباء لنا دور كبري يف الدفاع عن وطننا وكرامته وقد قمنا بهذه الفعالية لنثبت للعالم
أن�ه إذا كان هناك بع�ض املرتزقة الذين باعوا أقالمهم وكرامتهم فهناك باملقابل ش�عراء كثري لم
يتخلوا ولن يتخلوا أبدا ً عن مبادئهم وقيمهم وسيدافعون أبدا ً عن عزهم وكرامتهم ووطنهم ،فإما
الحياة بكرامة أ َ ْو الشهادة».
ُ
رئيس الجبهة الثقافية الدكتورة ابتس�ام املتوكل :إن هذه الفعالية قد أقيمت يف
إىل ذل�ك قالت
جامع�ة صنعاء للمزج بني أنش�طة الجبه�ة الثقافية والوعي الطالبي ال�ذي يعترب رافعة التغيري
الحقيقية .وأوضحت الدكتورة املتوكل «أقمنا هذه الفعالية يف جامعة صنعاء ألن هناك الكثري من
الطلاب الذين يودون التعبري عن رفضهم العدوان ولم يج�دوا منربا ً لهذا التعبري ،مع أن الجامعة
ه�ي املنطلق الحقيقي لرتس�يخ املبادئ الوطني�ة والوقوف مع الوط�ن يف قضاياه املصريية ومن
ضمنها القضية املصريية املتمثلة بالوقوف ضد العدوان».
وأضاف�ت الدكت�ورة املت�وكل :لقد حرصنا على أن نقي�م الفعالية تحت ش�عار «إن املخيفني
أخ�وف» ،وهذه هي الرس�الة التي وجّ هه�ا الربدوني ،نحن ال نخافك�م وإن حاولتم إخافتنا نحن
نعلم أنكم تخافون من بأس اليمني ورباطة جأشه وقوته وكربيائه ،وأنه يهزمكم بمجرد وقوفِه
عىل األرض ال يحتمي بامللجأ وال يهرب من الطائرات وإنما يستمر يف الحياة باالستهزاء بكل هذا
الصلف بكل األسلحة الفتاكة التي جعلتكم أنتم األخوف ونح ُن املنترصون بإذن الله.
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متابعات فلسطينية

شهيد برصاص العدو بعد طعنه ضابطاً بنابلس وآخر بحدود غزة
أعلنت وزار ُة الصح�ة يف قطاع غزة ،الجمعة ،عن
استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الصهيوني يف
مواجهات رشق مخيم الربيج قرب الحدود بني قطاع
غزة وأ َ ْرايض الـ.48
واستشهد ش�اب فلس�طيني ،الخميس ،بالقرب

من حاجز  17يف بلدة عصرية بمدينة نابلس بالضفة
املحتلة ،بعدما تمكن م�ن إصابة ضابط «إرسائييل»
بجراح خطرية يف عملية طعن بطولية.
وذكرت وس�ائل إعْ ـلاَم العدو ،أن شابا ً فلسطينيا ً

ق�ام بطع�ن ضاب�ط يف نابل�س وصف�ت جراح�ه
بالخطرية ،وقامت قوات االحتالل املتواجدة يف املكان
بإمطار الش�اب بنحو  14رصاصة ومنعت سيارات
اإلس�عاف من الوص�ول إليه لتقديم العلاج ،ما أدى
الستشهاده.

فلسطينيو  :48تهديدات
نتانياهو «إعالن حرب»
ندّد املواطنون الفلسطينيون داخل األرايض املحتلة عام ،1948
بترصيحات رئيس الحكومة «اإلرسائيلية» بنيامني نتنياهو التي
تضمّ ن�ت تهديدا ً باقتحام القرى والبلدات الفلس�طينية وتصعيد
عملي�ات القمع بح�ق أهاليها ،يف أعقاب عملي�ة «تل أبيب» التي
وقعت قبل أس�بوعني ُ
وقتل فيها مس�توطنان ،واته�م بتنفيذها
الش�هيد الفلس�طيني نش�أت ملحم من بلدة «عرعرة» يف املثلث
الشمايل.

مشروع قانون «إسرائيلي» يجيز
إغالق مساجد

ضباط «إسرائيليون» :عمليات الطعن الفلسطينية استهدفت رموز الجيش
يُج�ري ضب�اط يف وح�دات عس�كرية ميداني�ة
ٍ
تحقيق�ات م�ع أرسى
يف الجي�ش «اإلرسائيلي»
فلسطينينيُ ،
س�جنوا يف أعقاب تنفيذهم أ َ ْو محاولة
تنفي�ذ عمليات طعن ،أ َ ْو ده�س يف القدس أ َ ْو الضفة
الغربية.
ويحرض ه�ؤالء الضب�اط إ َلـى الس�جون إلجراء

هذه التحقيقات ،بعد انتهاء التحقيقات مع األرسى
لدى جهاز «الشاباك» ،بادعاء محاولة فهم األسباب
التي دفعت شبانا ،غري منظمني وغالبيتهم من دون
خلفية نش�اط تنظيم�ي أ َ ْو أمني ،إ َلـ�ى اإلقدام عىل
تنفيذ هجمات فردية.
وأك�د تقري�ر للمحل�ل العس�كري يف صحيف�ة

«هآرت�س» ،عاموس هرئيل ،الجمع�ة ،أن املعطيات
التي استنتجها الضباط من تحقيقاتهم مع األرسى
الفلس�طينيني ،تفيد ب�أن منفذي عملي�ات الطعن،
الت�ي وقعت من�ذ ترشي�ن األول املايض ،اس�تهدفت
رم�وز العدو «اإلرسائييل» ،أي الجنود «اإلرسائيليني»
واملستوطنني.

ب�ادر النائب بتس�لئيل س�موتريتش ،من «البي�ت اليهودي»،
ومع�ه  12نائبا ً من كتل االئتلاف واملعارضة اليمينية ،الخميس،
إ َلـى املطالبة بسن قانون يف الكنيست يهدف إ َلـى إغالق مساجد،
يف حال تم توجيه تهمة «التحريض عىل اإل ْر َهــاب» إ َلـى خطباء
فيها ،وفق ما يظهر يف تفسري القانون املرفق بمرشوع القانون.
والالف�ت أن الكثريَ من الخرباء القانونيين اعرتفوا بأن معنى
ً
بداي�ة من ت�رك مصطلح
القان�ون واس�ع وفضف�اض للغاي�ة،
التحريض عىل اإل ْر َهــاب هكذا دون تحديده.
وأشار عد ٌد من هؤالء الخرباء يف حديث للتلفزيون «اإلرسائييل»
ب�أن ه�ذا املصطلح من املمكن أن يتس�بَّب يف اعتق�ال الكثري من
الخطب�اء َ
خاصَّـ�ة مع عدم تحدي�د قواعد مصطل�ح التحريض
وتحديد أساسياته.

تركيا وقطر ..أخونة «داعش» والقاعدة !!
رائد دباب*
َ
ُ
ُ
عملي�ة االفراج عن الرهائن
يكتنف
الغم�وض
ال زال
األت�راك ،الذين ت�م احتجازهم بعد س�قوط املوصل من
قبل «داعش» يف يونيو حزيران عام .2014
ُ
ترصيح�ات الرئيس الرتك�ي رجب طي�ب أردوغان،
وبع�د إطلاق رساحه�م ،وصف�ت إطلاق «داع�ش»
لرساحه�م دون أَن يصيبَه�م خ�دش مثلم�ا تفعل مع
أرساه�ا اآلخري�ن ..وصف�ه بان�ه كان نتيج�ة لعملية
ناجحة!
كالمه (أردوغان) لم يكن يتوافق مع الواقع املوجود
يف املوص�ل وال خربات «داع�ش» يف التعاطي مع رهائن
وكان م�ن ضمنهم القنصل الرتك�ي وعائلته ..ألنه عىل
أق�ل تقدي�ر تحدث�ت املص�ادر االس�تخبارية حينها أَن
الرهائ�ن تم توزيعهم عىل ثم�ان مجموعات وضعت يف
اماكن مختلفة من مدينة املوصل.
ناهي�ك ع�ن تض�ارب الترصيح�ات بني املس�ؤولني
األتراك أَنفس�هم ..فبينما أكد أردوغان أَن عملية اطالق
رساح «الرهائ�ن» ج�رى التخطي�ط له�ا بش�كل جيد،
ونف�ذت برسية تام�ة وانتهت بجاح كام�ل ..قال وزير
خارجيت�ه جاوي�ش اوغل�و :إن إطالقه�م ج�اء نتيجة
لجهود طويلة ،جرى تنفيذها بصرب وإتقان وأنها جرت
عرب وس�طاء ..بينما أكدت مصادر من داخل تركيا أنه
ل�م يجر دف�ع أية فدية ،وأنه�م دخلوا إ َلـ�ى تركيا عرب
بلدة تل أبيض الخاضعة لسيطرة «داعش» يف محافظة
الرقة السورية.
ليس م�ن املعق�ول أَن تق�وم تركيا بعب�ور ُك ّل هذه

املس�افة دون مس�اعدة من «داعش» ..ول�و كان حقا ً
م�ا تناقله البعض أَن دائرة العمليات الخارجية وضعت
استراتيجية تعتمد على كوادره�ا املحرتفني وعنارص
محلية يف نينوى وطائرات دون طيار عىل مدار  101يوم
م�ن احتجاز «الرهائن» كما يدّعون ..لكان االنقضاض
على أبوبك�ر البغ�دادي وقيادته ،أس�هل م�ن الرهائن
األتراك الذين وكما أس�لفنا قد تم تقسيمهم إ َلـى ثمان
مجموعات تحت حراس�ات مشددة من قبل انتحاريني،
حسب زعمهم!
لكن واقع األمر هو ما رشح عن مصادر موثوقة :أَن
اتفاق�ا تم ما بني حكومة أردوغ�ان وقيادات «داعش»،
ومنها عدم مشاركة تركيا يف أية عمليات عسكرية ضد
التنظي�م خالل هجم�ات التحالف التي تق�وده أَمريكا
والعك�س صحيح ،إ َلـى جانب معالجة جرحى التنظيم
يف املش�ايف الرتكية ،والس�ماح للمتطوعين من عنارص
التنظيم القادمني من الغرب إ َلـى سوريا والعراق.
وه�ذا األمر ينطبق ايضا عىل «جبه�ة النرصة» التي
ه�ي احدى اخوات «داعش» املنس�لختني عن القاعدة..
فال نج ُد أحدا ً تم اختطافه من لبنان أ َ ْو سورية من قبل
هذين التنظيمني ،إلاَّ وكانت الوساطة تركية أ َ ْو قطرية،
وال أحد ينكر أَن كالهما إخوانيان بامتياز.
ولنا ُك ّل الحق إذَا ما ش�ككنا بكال االنفجارين اللذين
نجم أحدُهما عن عبوة ناسفة كانت مزروعة يف محطة
لتحوي�ل الكهرب�اء بالقرب م�ن التجمع ال�ذي أقيم يف
مدين�ة دي�ار بكر معقل األك�راد يف تركي�ا ،ضمن إطار
الحملة االنتخابية لحزب الش�عوب الديمقرطية بقيادة
ديمرطاش يف حزيران من العام املنرصم.

واالخر الذي حصل يف منطقة الس�لطان أحمد وسط
اس�طنبول ،صباح الثالثاء املايض ،وأدى إ َلـى س�قوط
 11قتيلاً عىل األقل جلهم من الس�ياح األمل�ان ..والذي
ق�ال عنه «نعم�ان قورتومل�وش» نائب رئي�س الوزراء
الرتك�ي ،أَن املنفذ من س�وريا ومن موالي�د عام 1988
ويُدع�ى نبيل فضيل ،وهو من مواليد الس�عودية ،دخل
قبل عدة أيام إ َلـى تركيا.
الس�ؤال هو ،ما دام االنتحاري سيفجر نفسه يف ُك ّل
األحْ وَال وتتناثر اشلائه ،فلماذا لم يتم اس�تخدام أ َ ْف َراد
م�ن الخاليا النائمة لـ»داعش» يف املدينةَ ،
خاصَّـة وهم
اعل�م بنق�اط الضعف أ َ ْكثَر م�ن غريه�م؟! ..وملاذا يتم
استهداف أوروبيني من أملانيا وبلجيكا ..إذَا كان عدوهم
حكومة أردوغان «املناهضة» لهم وإ ْر َهــابهم؟!..
أال يعط�ي ه�ذا العم�ل اإل ْر َهــابي زخم�ا ً ألردوغان
ّ
ويحس�ن من صورته املتداعية أمام الغرب واالتهامات
الت�ي تتح�دث ع�ن ت�ورط الحكوم�ة الرتكي�ة يف دعم
اإل ْر َهــابيين يف س�وريا والع�راق ،واملتاج�رة بالنفط
املسروق م�ن هذي�ن البلدي�ن املنكوبين م�ع ه�ذه
التنظيمات اإل ْر َهــابية؟!.
وبالحدي�ث ع�ن العراق ف�إن إ ْر َ
س�ال تركي�ا وحدة
قوامه�ا  150جنديا ً تحت ذريعة حماية الخرباء األتراك
الذين يدربون عراقيني لقتال تنظيم «داعش» ..بحاجة
إ َلـى يشء من التوقف والتأمل.
فحس�ب املعلوم�ات املتوفرة ف�ان بعش�يقة ناحية
تابعة لقضاء املوصل ،وتقع عىل بعد  12كم منها ،أغلب
س�كانها من االيزيدين ويس�كنها أيضا ً نسبة من أتباع
األديان األ ُ ْ
خـ َرى من مس�لمني ومس�يحيني إ َلـى جانب

قرية واحدة من الرتكمان.
فحني يخرج أردوغان ليربر نرش قواته داخل العراق
ودون اذن الحكوم�ة العراقية ويقول «إن الهجوم الذي
شنه «داعش» عىل القاعدة العسكرية الرتكية يربر قرار
تركيا نرش قواتها هناك ..ثم يضيف «أن  18من عنارص
«داع�ش» قتلوا دون أن يصاب أي من الجنود األتراك يف
الهجوم» ..ألم يكن من االجدى إعْ ـلاَ ميا أَن يتم تصوير
ذلك وعرضه عىل املأل لنصدق الرواية األردوغانية؟
ث�م أَن «داعش» وبعي�دا ً عن معقل�ه يهاجم القوات
العراقي�ة باملدرع�ات املصفح�ة املفخخ�ة واملدفعي�ة
الثقيل�ة وقذائ�ف اله�اون ..فلماذا لم يس�تخدم نفس
األ ُ ْ
سلُوب مع مجموعة أ َ ْف َراد ال يتجاوز عددهم املئتني..
و»داع�ش» التي أس�قطت املوص�ل واحتل�ت الرمادي
مرتني ..هل يتعذر عليها ْ
إس َقاط قاعدة بهذا الحجم؟!
لكن املتابع سوف يرى أَن التعرض للقطعات الرتكية
يف محافظة الرقة الس�ورية ،وهي معقل «داعش» هي
أنج�ع من التعرض إ َلـى قاعدة بحجم بعش�يقة ..لكن
يبدو أَن االس�تخبارات الرتكية واألَمْ وَال القطرية سعت
جاه�دة ألخونة «داعش» واالس�تفادة م�ن مجهودها
اإل ْر َهــابي حفاظا عىل املصالح املشتركة فيما بينهم،
وإس َ
ومنه�ا تدمير الع�راق إذَا تع�ذر تقس�يمهْ ،
�قاط
الحكوم�ة الس�ورية وتقطيع أوص�ال س�وريا ..وهذا
تعايش اشبه بالبكترييا املوجودة يف معدة اإلن ْ َسان.
قد يس�تمر هذا األم�ر إ َلـى حني ..لك�ن «الذي يقوم
برتبية الثعابني ال بد أَن تلسعه يوماً».

* موقع العالم اإلخباري
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رفع العقوبات عن �إيران

روحاني :لحظة تأريخية ويوم انتصار الشعب اإليراني
 -وكاالت

أش�اد الرئي�س اإليران�ي حس�ن روحاني،
أم�س األح�د ،باالتف�اق الن�ووي م�ع القوى
العاملي�ة قائالً إن�ه يمثل «صفح�ة ذهبية» يف
تأري�خ إيران ،متطلعا ً إىل مس�تقبل اقتصادي
أق�ل اعتمادا ً عىل النفط م�ع خروج البالد من
سنوات طويلة من العقوبات والعزلة.
لكنه أش�ار يف كلمة ألقاها أمام الربملان إىل
معارضة مري�رة لقرار رف�ع العقوبات أمس
الس�بت من جان�ب إرسائيل وبع�ض أعضاء
الكونج�رس األمريك�ي ومن وصفه�م بدعاة
الح�رب يف املنطق�ة يف إش�ارة فيم�ا يب�دو إىل
بعض خصوم إيران من دول الخليج العربية.
وانته�ت يف إي�ران يوم الس�بت أع�وا ٌم من
العزل�ة االقتصادي�ة عندم�ا رفع�ت الق�وى
ٍ
عقوب�ات أصاب�ت طه�ران بالش�لل
العاملي�ة
مقابل التزامها بكبح طموحاتها النووية.
وقال روحاني يف كلم�ة أمام الربملان خال َل
عرضه مرشوع موازنة السنة املالية اإليرانية
َ
االتفاق
املقبل�ة التي تب�دأ يف م�ارس آذار :إن
النووي يمث ِّ ُل «نقط�ة تحول» القتصاد إيران،
وه�ي منتجٌ كبريٌ للنفط كانت أس�واق العالم
مغلق�ة أمام�ه فعلي�ا على م�دى الس�نوات
الخمس املاضية.
وق�ال روحاني «املفاوض�ات النووية التي
نجحت بتوجيهات الزعيم األعىل ودعم دولتنا
كانت بحق صفحة ذهبية يف تأريخ إيران».
وأض�اف «االتفاق الن�ووي فرصة يجب أن
نستغلها لتنمية بالدنا وتحسني رفاهية األمة
وإرساء االستقرار واألمن يف املنطقة».
ويف خط�وة مؤث�رة تزامن�ت م�ع رف�ع

العقوبات أعلنت طهران إطالق رساح خمسة
أمريكيين منهم جيس�ون رضائيان مراس�ل
صحيف�ة واش�نطن بوس�ت يف إط�ار اتف�اق
لتبادل السجناء مع الواليات املتحدة.
ويس�اعد رف�ع العقوب�ات واتف�اق تبادل
الس�جناء على تخفي�ف الع�داء بين طهران
وواشنطن الذي خيَّم عىل الرشق األوسط منذ

قيام الثورة اإلسالمية يف إيران عام .1979
وسي َُف ُّك اآلن تجميد أصول إيرانية بعرشات
امللي�ارات من الدوالرات وس�تتمكن الرشكات
العاملية التي منعت يف السابق من التعامل مع
إيران من اس�تغالل سوق متعطشة لكل يشء
من السيارات إىل قطع غيار الطائرات.
وأص�درت وزارة النف�ط اإليْ َراني�ة تعميما ً

معهد أَمريكي :سلمان يخطط للتنازل عن العرش
البنه محمد وعزل بن نايف
 -متابعات

وينق�ل التقرير أيضا ً عن املصادر قولها إن امللك
س�لمان اس�تند يف خطته إ َلـى التجربة األردنية يف
ترتي�ب انتقال الحكم م�ن الخالفة عىل العرش بني
اإلخ�وة إ َلـى انتقال الخالفة على العرش عاموديا ً
من امللك إ َلـى أبنائه ،واس�تند أيض�ا ً إ َلـى أن األمري
محم�د بن ناي�ف ال أبناء ذك�ور لدي�ه بينما األمري
محمد بن سلمان لديه ولدين ،سلمان ومشهور.
ويقول تقرير معد واش�نطن لشؤون الخليج يف

تقريره إن امللك س�لمان ينوي التن�ازل عن العرش
البن�ه وهو ال ي�زال عىل قي�د الحي�اة ليضمن عدم
تهميش ذ ّريته وإخراجها من الس�لطة كما حصل
م�ع أبن�اء املل�وك الس�عوديني الس�ابقني .ويلفت
التقري�ر إ َلـى أن املصادر ل�م ترش إ َلـى وقت محدد
للعملي�ة التن�ازل ولكنه�م قالوا إن ذلك ق�د يتم يف
غضون أسابيع ،وأن امللك ينفق مئات املاليني حاليا ً
لرشاء الدعم لقراره ضمن العائلة الحاكمة.

رعب «إسرائيلي» من استخدام حزب اهلل طائرات هجومية وصواريخ «ياخونت»
 متابعاتاعتبر ضاب� ٌ
ط كبيرٌ يف سلاح البحري�ة
«اإلرسائيلية» ،أن روس�يا زودت س�وريا بصواريخ
أرض – بح�ر م�ن ط�راز «ياخون�ت» ،وأن قس�ما ً
م�ن ه�ذه الصواريخ وص�ل إ َلـى أيدي ح�زب الله،
الذي قد يس�تخدمه ضد بوارج حربية أ َ ْو غواصات
«إرسائيلية».
ونقل�ت صحيف�ة «معاري�ف» ،الجمع�ة ،ع�ن
الضابط «اإلرسائييل» قوله« :توجد بحوزة س�وريا
صواري�خ ياخونت روس�ية ،وتوجد تقدي�رات أنها
انتقلت إ َلـ�ى أيدي حزب الله .وفرضية العمل لدينا
ه�ي أن ح�زب الل�ه س�يطلق صواريخ كه�ذه من
سوريا».

السودان يلمح إلمكانية التطبيع
مع (إسرائيل)!!
 -متابعات

نق�ل تقري ٌر ملعه�د واش�نطن لش�ؤون الخليج
ع�ن “مصادر عدي�دة رفيعة املس�توى” ني�ة امللك
السعودي سلمان بن عبدالعزيز التنازل عن العرش
لصال�ح ابنه ويل ويل العه�د ووزير الدفاع محمد بن
س�لمان ،ضمن خطة تقيض أيض�ا ً بعزل ويل العهد
ووزير الداخلية محمد بن نايف.
ويق�ول التقرير إنه وبحس�ب مص�ادر مق ّربة
م�ن مجريات الخطة ،أخرب امللك س�لمان أش�قاءه
بأن اس�تقرار اململكة السعودية يحتاج إ َلـى تغيري
الخالفة عىل العرش إ َلـى عامودية بني األبناء فيما
ه�ي اآلن أفقية بني األش�قاء ،وبالت�ايل نقل الحكم
إ َلـى ابنه محمد.
من�ذ تأس�يس اململكة الس�عودية ع�ام ،1932
انتقل�ت الخالف�ة على الع�رش من امللك املؤس�س
عبدالعزيز إ َلـى ابنه س�عود ففيصل ثم خالد وفهد
وعب�د الله حت�ى وص�ل الحك�م إ َلـى املل�ك الحايل
س�لمان بن عبدالعزيز يف  23كانون الثاني  /يناير
 .2015وبحس�ب اإلجراءات الحالية ،فالخالفة عىل
العرش تنتق�ل إ َلـى ويل العهد محمد بن نايف الذي
وبحسب التقرير ،تم تهميشه من قبل ابن عمّ ه ويل
ويل العهد محمد بن سلمان.

إ َلـ�ى ك ّل الشركات بمضاعفة إنت�اج النفط
وإع�داد املحط�ات النفطي�ة لتصدي�ر النفط
عربها ،ورفع مس�توى التصدير بمقدار 500
ألف برميل يوميا بدءا ً من أمس األحد.
وكانت هناك قيود عىل تصدير النفط خالل
فترة الحظر ولم يكن بوس�ع إيْ� َران تصدير
أكث�ر من مليون برمي�ل يف اليوم وكانت إيْ َران

مضط�رة إ َلـ�ى تصدي�ر نفطها إ َلـ�ى الصني
والهن�د وتركي�ا والياب�ان وكوري�ا الجنوبية،
ولكن أزيلت ك ّل ه�ذه القيود باإلعالن عن بدء
تنفيذ االتف�اق النووي وقد أعلن املس�ؤولون
اإليْ َراني�ون أنه�م يعتزمون اس�تعادة مكانة
إيْ َران يف السوق النفطية ومنظمة أوبك ورفع
مس�توي التصدير من ملي�ون برميل يف اليوم
إ َلـى مليونني.
ينظ�ر الجمهوري�ون يف الوالي�ات املتح�دة
وحلفاء واش�نطن يف الرشق األوسط -ومنهم
إرسائيل والس�عودية -بتش�كك كبري للتقارب
األمريك�ي اإليران�ي .وم�ا زالت هن�اك جذور
عميقة للتشكك بني البلدين.
وظه�رت معارض�ة إرسائي�ل واضح�ة يف
بي�ان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامني
نتنياهو مساء السبت.
وق�ال البي�ان «حتى بع�د توقي�ع االتفاق
الن�ووي لم تتخ�ل إي�ران ع�ن طموحاتها يف
الحصول عىل أس�لحة نووي�ة وتواصل العمل
على زعزع�ة االس�تقرار يف الرشق األوس�ط
ونشر اإلره�اب يف العالم وانته�اك التزاماتها
الدولية».
وع ّل�ق روحان�ي على أص�وات املنتقدي�ن
قائالً «الكل س�عيد باستثناء الصهاينة ودعاة
الحرب الذين يشعلون الحرب الطائفية داخل
األم�ة اإلسلامية واملتش�ددون يف الكونجرس
األمريكي».
وأعلن�ت الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذرية
الس�بت أن إي�ران التزمت باتفاق أب�رم العام
املايض مع س�ت من الق�وى العاملية لتحجيم
برنامجها النووي ،ما أدى إىل رفع العقوبات.

ووفق�ا ً للضاب�ط ،فإن�ه «يتعين على إرسائيل
أن تواج�ه مجموع�ة تهديدات محتملة واس�عة يف
جبهته�ا البحرية ،ب�دءا ً من حزب الله وس�وريا يف
الش�مال وحتى تنظيم «الدولة اإلسالمية» وحركة
حماس يف الجنوب».
وأك�د عام�وس يدلين ،رئي�س معه�د أبح�اث
األم�ن القوم�ي حالي�ا ً والرئيس الس�ابق لش�عبة
االس�تخبارات العس�كرية «اإلرسائيلية» أن «حزب
الله يقف عىل رأس تدريج التهديدات التي تواجهها
إرسائيل يف العام الحايل ،ولي�س النووي اإليراني أ َ ْو
حماس أ َ ْو داعش ،وغريها من التنظيمات».
ويف مقابلة مع صحيف�ة «يديعوت احرونوت»،
ق�ال يدلني إن «املقاييس التي تح�دد هذا األمر هي
كمية امل�واد املتفج�رة الت�ي يمكن للط�رف اآلخر
إنزالها عىل إرسائيل وعمقه االسرتاتيجي» ،مضيفا ً

أن «ح�زب الله هو الجه�ة الوحيدة التي لم تضعف
قوته�ا يف الس�نوات الخم�س األخيرة ،وتواص�ل
التسلح بصواريخ طويلة املدى .وإيران تقف خلفه،
وبعد تدمري صواريخه ستجدد مخزونه».
وكتب�ت صحيفة «يديع�وت أحرون�وت» أنه يف
الوق�ت الذي تس�ود فيه تقدي�رات يف «إرسائيل» أن
بحوزة حزب الل�ه  150ألف صاروخ ،قال يدلني إن
«الع�دد ليس مهماً .املهم هو أن حزب الله يحس�ن
طوال الوق�ت من نوعي�ة صواريخ�ه طويلة املدى
ّ
ودقتها وقدرتها عىل حمل رؤوس حربية متفجرة.
فه�ذه صواري�خ يمكنها رضب تجمعات س�كانية
ومواق�ع استراتيجية إلرسائي�ل .ويف م�وازاة ذلك
يت�زود الحزب بطائرات م�ن دون طيار ،بما يف ذلك
طائرات هجومية ،وبصواريخ بر  -بحر وبطاريات
متطورة للدفاعات الجوية».

فتح وزير الخارجية السوداني« ،إبراهيم غندور» ،الباب
واس�عا ً أم�ام إمكانية تطبيع بلاده مع (إرسائي�ل) ،األم ُر
الذي يش�كل تراجعا ً يف مواقف النظام الحاكم يف الخرطوم،
والذي كان يعترب ،يف وقت سابق ،مجرد الحديث عن الكيان
الصهيون�ي بصورة إيجابية «جريمة» ،بحس�ب ما أفاد به
تقرير نرشه موقع صحيفة العربي الجديد.
ورأى مراقب�ون يف إعلان وزي�ر الخارجي�ة الس�وداني
االستعدا َد لدراس�ة التطبيع مع (إرسائيل) تغليبا ً للحكومة
ملصالحها عىل حس�اب أية محددات فكرية وأخالقية ،وأنه
تجسيد لتقلبات تسجل يف السياسة الخارجية للبلد.
كما اعتربوا أن استقبال الحكومة ،خالل الفرتة املاضية،
لرئيسة جمعية الصداقة مع إرسائيل« ،تراجي مصطفى»،
وعق�د لق�اءات معه�ا على مس�توى رئي�س الجمهورية،
«عمر البشير» ،فضال عن إرشاكها يف الحوار ،رغم ْ
إس َقاط
الجنسية السودانية عنها بوصفها «خائنة للبالد» لتأييدها
التطبي�ع مع الكيان الصهيوني ،وزيارتها لتل أبيب ،بمثابة
أوىل خط�وات التغيير يف مواقف الخرطوم م�ن (إرسائيل)،
بحيث تقدر السياس�ية للخرطوم أن عداء (إرسائيل ك ّلفها
فات�ورة باهظة ألن�ه يقف حجر عث�رة أم�ام التطبيع مع
أَمريكا.
وق�ال املحل�ل الس�يايس «أحم�د كام�ل» :إن «إرسائيل
عموما ً قضية حساس�ة للحكومة ،ولكن ترصيحات غندور
تؤك�د أنه ال مان�ع لديها من فت�ح ذاك الب�ابَ ،
خاصَّـة إذَا
نظرنا لعالقات الس�ودان الخارجية ،والتي يمكن أن نسجل
عليها أنها متقلبة جدا ،وفقا ً ملصالح محددة».
وأض�اف أنه إذَا وق�ف التطبيع مع إرسائي�ل عقبة أمام
التطبيع مع واشنطن واستقرار الحكم يف البالد« ،فال أعتقد
أن الخرطوم ستعرتض عىل الذهاب يف هذا االتجاه».
ويف لقاء تشاوري بالخرطوم ،الخميس ،أثار متحدث قضية التطبيع مع (إرسائيل) ،مشريا ملا يدور يف
الغرف املغلقة بني الخرطوم وواشنطن من نقاش حول حرج األخرية من مواقف السودان العدائية من تل
أبيب ،واعتبارها التطبيع مع (إرسائيل) مدخال لخلق عالقات طيبة معها ،ليعقب الوزير «غندور بأن هذا
الرأي يمكن إخضاعه للدراسة ،قبل أن يعود ويؤكد أن البالد ال ترهن عالقاتها مع دولة عىل حساب دولة
أُ ْ
خـ َرى ،وهو رد لم يكن يتوقعه الحارضون بالنظر إ َلـى مواقف الحكومة الس�ابقة ،والتي كانت ترفض
مجرد لفظ كلمة (إرسائيل) وتعدها خطا أحمر.
وأخ�ذت قضية التطبيع مع إرسائي�ل حيزا داخل اجتماعات لجنة الش�ؤون الخارجية ،التابعة ملؤتمر
الح�وار الوطني ،ال�ذي انطلق يف الخرطوم يف أكتوبر /ترشين أول امل�ايض ،حيث ظهرت مطالب برضورة
التطبي�ع ،ما أدى إ َلـى انقس�ام اللجنة بني مؤيد ورافض للفكرة ،إ َلـى أن قررت اللجنة األس�بوع املايض
إرجاء حسم تلك النقطة لوقت الحق.
ويف ترصيح صحفي ،قال عضو لجنة الش�ؤون الخارجية« ،أس�امة النور ،إن اللجنة انقس�مت بشأن
قضي�ة التطبي�ع مع الكيان الصهيوني ،حيث ي�رى الرافضون أن الخرطوم تقف ض�د الكيان الصهيوني
باعتب�اره نظاما ً عنرصيا ً يس�عى إ َلـى إقام�ة دولة دينية باملنطقة ال تقف حدودها عند فلس�طني ،بينما
ترى املجموعة املؤيدة للتطبيع أن تبني مواقف البالد الخارجية يجبُ أن يتم وفق للمصالح واملتغريات.
يُذكر أنه منذ وصول النظام الحايل إ َلـى الحكم يف  ،1989ناصب (إرسائيل) العداء وعمد إ َلـى تقديم يد
العون للفصائل التي تقاتلها يف فلسطني ،وجاهر بتأييدها ودعمها ،ال سيما حركة حماس.

الس���عودي حينما يُعط���ي بتوجيه من األَمريكي َواإلس���رائيلي لش���خص هنا أَ ْو
جماعة هناك قلي ً
ال من املال فهو ال يُعطي تب ّ ُرعاً ،إمنا أِلَنه يعتب ُر كاسباً بأكثر مما
أعطى ،إنه اشترى ثروتك التي هي أكثر بكثير مما أعطاك ،اشترى نفسك وق َي َمك
وأَخْ لاَ قك ،فصفقة اخلونة هي صفقة خاس���رة ،ما قدموه عظي ٌم وما حصلوا عليه
قليل ويسير..

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي
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كلمــــــة أخـــــيرة

تهزمها �إيران فتنتقم من اليمن:

السعودية يف مأزق!
علي المحطوري

عباس السيد
الش�عبي وأَن ْ َ
صـ�ار الله
املؤتمر
بإعلان
ِّ
ِ
ِ
َ
َ
ملواصل�ة الحوار يف ظ ّل اس�تم َرار
رفضهم�ا
والحصار املفروض عىل الـيَـمَ ـن،
العُ ـ ْدوَان
ِ
أقفل الس�تار عن مرسحية الح�وار العبَثية
ا ُمل ِم َّلة التي استم َّر عَ ــ ْر ُ
ضها َ
طوَا َل أشهر.
دخ�ل املخ�رجُ املرسحي ،ب�ان كي مون،
ومس�اعدُه ،ول�د الش�يخ ،يف ورط�ةٍ مهنية
وأخالقي�ة ،إذ ال يمك�ن لهم�ا االس�تم َرار يف
عرض املرسحية بعد انس�حاب أَن ْ َ
ـار الله
ص ِ
واملؤتمر من خشبة العَ ْرض.
حُ رشت األُمَ ــم املتحدة يف زاوية حرجة،
وبات�ت مصداقيتُه�ا على املح�ك .فإمَّ �ا أن
تستعي َد دو َرها كمنظمة أُمَ ــمية ،أ َ ْو تستمر
يف أداء مهماته�ا املفضوحة كرشكة متعددة
الجنس�يات إلنت�اج وتنفيذ الس�يناريوهات
التي تتلقاها من كواليس األ َ ْقويَاء واألغنياء.
إذا كان�ت األُمَ ــ� ُم املتحدة ج�ا َّد ًة يف حَ ّل
املشكلة الـيَـمَ ـنية ،فعليها أن تحرر نفسها
أوال ً من س�يطرة « التحالف» وهيمنة القوى
الدولية واإلقليمية نفس�ها التي اس�تباحت
دم�اء الـيَـمَ ـنني ،وتعمل حثيثا ً للس�يطرة
عىل أرضهم ومقدراتهم.
عليه�ا أَيْــض�ا ً أن تس�مّ َي األش�يا َء
بأس�مائها .فم�ا يج�ري يف الـيَـمَ ـ�ن من�ذ
أكثر من عرشة أش�هر ،ليس رصاعا ً طائفيا ً

أ َ ْو مناطقي�اً ،وال نزاعا ً بين أطراف يمنية ـ
كما يحلو لها وملس�ؤوليها تس�ميتَه ـ .هذا
ٌ
توصي�ف وق�حٌ لحقيق�ةِ
املشكلة وأطرافها.
فالن�زا ُع املس�لحُ بين
األط�راف الـيَـمَ ـنية ليس
س�وى حلقةٍ من مؤامرات
الخارج�ي،
العُ ـ� ْدوَان
وش�ظايا متطاي�رة م�ن
ُ
يخوضه�ا
معارك�ه الت�ي
ض�د الـيَـمَ ـنيين بط� ُر ٍق
وأدوات مختلفة.
ما يج�ري يف الـيَـمَ ـن
ه�و عُ ـ� ْدوَا ٌن خارج�ي
س�اف ٌر تقود ُُه الس�عودية
وتش�ارك فيه دو ٌل إقليمية
وأجنبية ومنظم�ات إرهابية عابرة للحدود،
حصار خانق وغري مس�بوق يف تَأريخ
يف ظ ّل
ٍ
الحروب بني الدول.
دور املنظم�ة الدولية لم يكن متقاعس�ا ً
أ َ ْو متخاذال ً فحس�ب ،بل وص�ل حَ َّد التواطؤ
واملشا َركة ،ولوالها ملا تج ّرأ التحالُ ُ
ف ورضَ بَ
حولن�ا س�ياجا ً محكم�اً ،تح�ول على إثره
الـيَـمَ ـ�ن إىل س�جن كبري مس�احته نصف
َ
ملي�ون
ملي�ون كيلومتر مرب�ع ،ليج�د 25
يمني أنفسهم محارصون ..ال غذاء ،ال دواء،
ال وقود ،ال ماء ،ال كهرباء ،وال ..وال ..وال...

لي�س رسا ً الق�و ُل إن مس�تقب َل ِّ
ـ�ن
الس�ــ ْل ِم
ِّ
االجتماع�ي يف الـيَـمَ ِ
مره�و ٌن بدور تع�ز يف املعادَلة السياس�ية التي يُرا ُد لها أن تتش� َّك َل عىل
إيق�اع طائفيٍّ بعد أن َّ
أس�اس جهوي بني
ترس�خت ثنائية التجزئة عىل
ٍ
ٍ
أبنا ِء الشمال وأبناء الجنوب لألسف الشديد.
منفصل
وبالتايل فإن احتدا َم العُ ـ ْدوَان واملعارك يف ومِن حول تعز ،غريُ
ٍ
ع�ن املخ ّ
وصبّ
ططات اإلجرامية التي تد ُ
فع نح َو رشذمة وتجزئة املج َّزأَ ،
ِ
الزيت عىل النار يف ما يتعلق بالحساسيات املناطقية واملذهبية بني أبناء
البلد الواحد.
وق�د كان اللق�ا ُء الذي جمع مؤخ�را ً بني نخبةٍ من أبن�اء تعز برئيس
ّ
ِ
املخاوف من
ش�فافا ً إىل الح ّد الذي سمح بمناقشة
اللجنة الثورية العليا
مصير تعز وأبنائه�ا إذَا ظ ّل عقالؤها مغيَّبني ع�ن األدوار الوطنية التي
ِ
الحديث
اضطل�ع به�ا آباؤهم يف امل�ايض القريب من تَأري�خ الـيَـمَ ـ�ن
واملع�ارص ،عندم�ا كانت تع ُز مش�عالً للحركة الوطني�ة يف عُ موم البالد،
ً
وحاضنة ملختلف التيّارات السياسيّة عىل تضادّها وتناقضاتها.
وقد كان خطابُ األس�تاذ محم�د عيل الحوثي أما َم أبن�اء تعز حافالً
بالرؤى الوطنية الت�ي يمك ُن البنا ُء عليها باتجاه مللمة الجبهة الداخلية،
ّ
الصف الـيَـمَ ـني من جديد ،عىل أساس من التسامُح والتعايش
وتوحيد
والقبول باآلخر ،بعيدا ً عن َغ َلبَةِ ُ
الق َّو ِة من أَيّ طرف كان.
الخطاب أن الحوثي أ ّكد بأن السالحَ ليس حالً،
ومما لفت انتباهي يف
ِ
ّ
الست التي
وال يمك ُن إلغا َء اآلخر بالعُ نف وبالقوة ،مستش�هدا ً بالحروب
ُ
ُ
ُ
جماعة
حيث أصبحت
نقيض أهدافها تماماً،
شنَّت عىل صعدة ،وأدّت إىل
ِ
ً
ً
الحوثي – أَن ْ َ
كاس�حة ،برغ�م أنها كانت مجرد
ش�عبية
صـار الله -ق َّو ًة
ُ
الس�ابق عُ ـ ْدوَانَه عليها وعىل أبناء
أقلية مس�تضعفة ،حني شن النظا ُم
صعد َة يف .2004
الحوث�ي أش�اد يف خطاب�ه أَيْــض�ا ً بم َكان�ة تع�ز الثقافي�ة وبدَور
ً
إضاف�ة إىل األدوار
نخبته�ا ال ُكف�ؤة واملؤهل�ة،
البطولية ألبنائها ومقاتليها يف جبهات التصدّي
والصم�ود ،وق�د كان محق�ا ً يف تقييم�ه ال�ذي
ق�د يغيب ع�ن أذه�ان البعض يف ظ� ّل الصخب
اإلعالم�ي املتزاي�د ح�ول حص�ار تع�ز ،فل�وال
انخراط أبناء تع�ز والتحاقهم بالجيش واللجان
الش�عبيةَ ،لكان ُ
الغ�زا ُة واملرتزقة قد تم ّكنوا من
احتالل تعز كما فعلوا يف عدن ،وعليه فإنه مهما
الواجــهَ �ة من سياس�يني وإعالميني
ظه�ر يف
ِ
تعزيني منخرطين يف العُ ـ ْدوَان على الـيَـمَ ـن،
َ
َ
غالبية أبناء تعز كانت
حقيق�ة أن
فهذا ال يُلغي
ِّ
صف الوطن.
وستبقى إىل
رئي�س اللجن�ة الثوري�ة محق�ا ً
ُ
وق�د كان
وذكي�ا ً عندما ربَ َ
ط بني املثق�ف والقبول باآلخر،
َّ
واملؤهــ� ُل ه�و األق� َد ُر عىل
فاإلنس�ا ُن املتعل� ُم
عبداهلل علي صبري
استيعاب املختل ِ
ِف والتعاي ُِش معه ،يف ظ ّل قواس َم
ِ
مشتركةٍ  ،وإال تصبح الثقاف�ة هنا مجرد ادعا ٍء
يدحَ ُ
ٌ
حسابات
ضه الواقع .وإذا كانت للسياسيني
َ
تجعَ ُل أحدَهم يصبح مؤمنا ً ويُميس كافرا ً بالوطنَّ ،
املثقف الحقيقي
فإن
يظ ُّل عىل اتّ
ِ
والثوابت التي تجمَ عُ ه حتى باملختلفني عنه
املبادئ
س�اق مع
ِ
ٍ
يف املوقع السيايس ،ويغدو الوط ُن يف ظ ِّلها أسمى املقدَّسات.
الغزا َة ُ
ري لش�عبنا يدحَ ُر ُ
والغال َة
م�ن تعز الحاملة نتطل ُع إىل
انتصار كب ٍ
ٍ
والطغ�ا َة ،وبقدر م�ا تكو ُن تعز ح�ارض ًة يف املعادَلة الوطني�ة ،بقدر ما
تكو ُن وَحدة واستقرار الوطن يف الشمال ويف الجنوب.

تعــز يف املعا َدلة الوطنية!

الس�عودية يف م�أزق
من�ذ انزالقهانحوخي�ار
ش�ن الح�روب مب�ارشة،
وعدوانُه�ا على اليمنراكم
خيباته�ا يف املنطق�ة،
واهت�زت هيبتُه�ا إقليميا
ودولي�ا ،وج�اء رف�ع
العقوب�ات الدولي�ة ع�ن
إيران ليزيد الرياض حنقا
إىل حنقها ،ورغم معتقدها
ب�أن كل يشء «قض�اء
وقدر» ويجب التسليم به
 وهي العقيدة التي تدجنبها شعبها ،وأتباعها لالستسالم لها  -لكنها بالنسبة لها
عقيدة لم تستطع أن تقبل بها لتسلم بعجزها عن تحقيق
أي انتصار يف اليمن ،وأن تؤمن بفشل املواجهة مع إيران،
وترضخلضرورة الع�ودة إىل املنط�ق والعق�ل ،وتراج�ع
أخطاءه�ا يف عم�وم املنطقة ،وتتوقف عن سياس�ة البيع
والرشاء يف النخب عىل حس�اب أمن واس�تقرار الشعوب،
وتعل�م أنها مطالبة بتغيري ش�امل يط�ال كل يشء لديها،
ب�دءا من التخيل عن «األف�كار الوهابية» وصوال إىل كل ما
يتعلق بالسياسة واالقتصاد ،وإدارة الحكم ،وتتخلص من
التبعي�ة العمياء ألمريكا ،وهي إن اس�تطاعت فعل ذلك..
تمكنت م�ن الحفاظ عىل «الدولة الس�عودية الثالثة» ،ما
لم فإن األحداث والتطورات تؤرش إىل «أيام سوداء» تنتظر
نظام آل سعود مهما بالغ يف العناد واملكابرة.
وم�ا يمكن اس�تخالصه من دروس جراء كس�ب إيران
«معركة النووي» ورفع العقوبات عنها ما ييل:
 فش�ل مس�ار التبعي�ة للغ�رب..وأن األس�لم لل�دولالطامح�ة للتحرر اعتم�اد القاعدة الذهبي�ة القائمة عىل
«الشعب والقوة املس�لحة ،والسياسة ،واالقتصاد املقاوم
الغري معتمد عىل النفط» فذلك هو الطريق األس�لم لبلوغ
األهداف الوطنية العليا.
 عق�م الره�ان عىل أي عالقة مع أمري�كا أو غريها التكون قائمة عىل الندية.
 عدم ق�درة أمريكا عىل خوض الح�رب املبارشة أمامدولة مسلحة ،وشعب مسلح مستعد للقتال والتضحية.
 واقعي�ة الرهان على «الصرب االستراتيجي» ،وعدماالستعجال لقطف الثمرة قبل أوانها.
وبش�أن ما يصيب املنطقة من تداعيات جراءما تحقق
إليران م�ن رفع للعقوب�ات واحتفاظها بمشروع نووي
سلمي باعرتاف العالم ما ييل:
 أوال الكيان اإلرسائييل ،وما ش�عر به من هزيمة أماماعتراف العال�م بنووي إي�ران ،وهذا يقلص من مس�احة
الخيارات املتاحة أمام تل أبيب ويجعلها تندفع نحو ش�ن
ح�رب يف املنطقة إلثبات أنها موجودة ،وقبل أن تس�تفيد
إي�ران م�ن أمواله�ا ،حي�ث مخاوف ت�ل أبيب م�ن تزويد
طهران لحركات املقاومة باملال والسالح.
 وبالنسبة للس�عودية ،فينطبق عليها ما ينطبق عىلت�ل أبيب ،بل لع�ل الرياض حاليا يف أش�د ح�االت الحنق،
والس�خط ،ولن تكتفي بما أقدمت عليه من اس�تفزازات
إليران وس�وف تواصل التصعيد وتمارس سياس�ة حافة
الهاوية.
 ما ينبغي لش�عبنا اليمني أن يرفع من وترية اليقظةواالس�تعداد ألس�وأ االحتماالت ،حيث ال مكان لالسرتخاء
أي�ا كان�ت االنتص�ارات امليدانية ،ب�ل عليه االنتب�اه إىل أن
الرياض غري مقتنعة باستقاللية القرار اليمني عن إيران،
األمر الذي يدفع الرياض نحو خيارات تصعيد لتغطي عىل
هزائمه�ا ،وال أبالغ إذا قلت بأنه ال ي�ريض الرياض لرتد–
حس�ب زعمها -عىل إيران إال بإسقاط «صنعاء» والغارة
على مبنى أم�ن العاصمة مؤرش تصعيد يف ذلك الس�ياق؛
وهذا ما يحتم علينا جميعا يف مختلف الجبهات العسكرية
والسياسية واإلعالمية املزيد من التالحم والتكاتف ،وعدم
الرهان عىل تعب األعداء.
 ما يجب عىل ش�عبنا اليمني أن يدركه أنه غري معنيبالنزاعات السعودية اإليرانية ،وأنه وهو يتصدى للعدوان
الس�عودي األمريك�ي فألن�ه يداف�ع عن نفس�ه هو وعن
مصلحته هو ،وأن الس�عودية مخطئة يف حس�اباتها ،وأن
إرصاره�ا عىل ربط الش�أن اليمني بإي�ران مجرد وهم ال
صلة له بالواقع عىل األرض إطالقا.

ال تمنحوهم الفرصة لغسل أيديهم من دمائنا!
ُ
ومجل�س األم�ن ،هم
األُمَ ــ� ُم املتح�دة
مَ �ن منح�وا «التحال�ف» الض�وء األخضر
الرت�كاب ُك ِّل تل�ك املجازر
والجرائ�م ،فالقرا ُر 2216
ـ عىل س�بيل املثال ـ أشبه
بــ»ش�يك على بي�اض»
ُ
وخ ُ
صـــوْصا ً فيما يتعلق
بمنح من أس�ماها القرار
«ال�دول املج�اورة» الحَ َّق
يف تفتي�ش ومراقب�ة ُك ّل
املناف�ذ البحري�ة والربي�ة
والجوية.
ٌ
تحي�ة لح�زب املؤتمر
الش�عبي ،ال�ذي أعل�ن
بش�جاعة ع�ن رفض�ه
الس�تم َرار الح�وار يف ظ� ّل
الح�رب والحص�ار ،وم�ع مَ �ن ال يمتلكون
ٌ
تحي�ة ألَن ْ َ
صـ�ار الله الذي�ن أعلنوا
الق�رار.
َ
نف�س املوقف أيضاً .التحية للس�يد عبدامللك
الحوثي ،رمز الصمود والكرامة الـيَـمَ ـنية.
ال يحتاج التحال�ف اإلقليمي والدويل ضد
الـيَـمَ ـ�ن من هذه الحوارات س�وى صورة
ُ
يصفه�م زورا ً بأنه�م «أطراف
تجم�ع م�ن
األزم�ة» ،وهم كم�ا ظهروا يف الص�ور التي
التقطت يف ُك ّل الحوارات السابقة «يمنيون».
هذه هي الرس�الة التي يري�د التحالف ـ
بمعاون�ة األُمَ ــم املتحدة  -أن يك ِّر َ
س�ها من

خالل جوالت الحوار املرسح�ي أمام الداخل
والخ�ارج وأم�ام التَّأري�خ« :الح�رب بين
الـيَـمَ ـنيين ،هم من يقتل�ون بعضهم ،وال
عالقة للس�عودية والوالي�ات املتحدة وبقية
دول التحالف بما يجري».
يري�دون أن يقول�ون أيضاً :أُنُظ�روا ،ها
متواص ً
نح�ن نبذل جهودا ً
َ
ل�ة لجمعهم حول
طاولة الحوار ،لكنهم لألس�ف يفش�لون وال
يصلون إىل توافق فيم�ا بينهم ..نحن مجرد
ُ
ته�دف إلرغامه�م على
وس�طاء ،وحربن�ا
السلام .وه�ذه مغالط�ة وافتراء وجريمة
«عنقودي�ة» أكث�ر دموي�ة وبش�اعة م�ن
مفعول القذائف املحرم�ة التي يلقونها عىل
الـيَـمَ ـنيني.
على أَن ْ َ
صـار الله واملؤتم�ر عدم الرتاجع
ع�ن موقفهم�ا الراف�ض للح�وار العبثي..
التمسك بهذا املوقف يفضحهم ويحارصهم
أكثر مما يحارصوننا.
دعوه�م يقتلونن�ا .لكن ال تس�اعدونهم
يف تس�جيل جرائمه�م ض�د بعضن�ا أ َ ْو ضد
مجه�ول .ال تس�اعدونهم يف غس�ل أيديه�م
م�ن دمائنا .دع�وا ِم َل َّ
�ف القضي�ة مفتوحا ً
كجراحنا الغائرة التي لن تندمل.
دع�وا األيتام واألحفاد واألجيال يعرفون
الحقيق�ة .دع�وا ذوي الضحاي�ا وأولي�اء
الدم يعرف�ون قتَلة آبائه�م وأجدادهم ،فهم
املعنيون وحدَهم بالقصاص أ َ ْو العفو.

