رئيس اللجنة الثورية يطالب بتشكيل لجان دولية للتحقيق يف جرائم العدوان
 60رياالً
 16صفحة
www.almasirahnews.com

2

م�صرع  25من
املرتزقة يف حماولة
فا�شلة للتقدم باجتاه
مفرق اجلوف

مسلحون
يختطفون ضابط ًا
إماراتي ًا رفيع ًا
في مأرب

القوة الصاروخية
للجيش واللجان
الشعبية تدمر
خمسة زوارق حربية
قبالة سواحل
المخاء بتعز
3

أسير سعودي
مخاطب ًا قيادة بالده:
اليمن ليس عدونا

ينثالاانينثالاثالا  1نينثالالاربف  1نينثالاثالالا

إنتصارات متوالية للجيش واللجان الشعبية في جيزان والعند ومأرب والجوف

توشكا  6باملرصاد

 109قتلى بينهم طيارون من جنسيات مختلفة ومصرع كبير مستشاري
بالك ووتر وتدمير طائرات أباتشي وعربة اتصاالت من الطراز الحديث
جيزان

2

( ددعلالاا

لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل:
أرسل حرف (ش) برسالة نصية إىل:
3020
5171
2066

قصة السيطرة على أكرب املواقع السعودية االسرتاتيجية (الدود)

كنا و ُعدنا والبادئ أظلم

9

العدو السعودي يفشل يف إستعادة الربوعة بعد قصفها  350غارة

عسري

العدوان يستهدف
المصانع مجددًا
لتركيع الشعب
اقتصادي ًا

 2متابعات
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رئيس اللجنة الثورية العليا يطالب
بتشكيل لجان دولية محايدة للتحقيق
يف جرائم العدوان على بالدنا
 خاص:ُ
تحال َ
ف العدوان األمريكي الس�عودي
رئي�س اللجنة الثورية العليا محمد عيل الحوثي
اتهم
ُ
بخ�رْق القوانين وانتهاك األعراف الدولية ومواثيق األمم المتحدة .وقال الحوثي يف بيان له ردا ً
ِ
المنس�وب لتحالف العدوان والذي أكد أنه ال يستهدف المدنيين يف غاراته عىل بالدنا:
عىل البيان
ِ
َ
«إن البيان يؤكد أنه أتى للتضليل الكبير والمتعمد وذ ّر الرماد يف العيون».
َ
َ
اس�تهداف المدنيين
العدوان اس�تهدف المُ�دُن الكربى والرتاث العالمي وتعمد
وأضاف أن
َّ
الموجهة تارة أخرى.
وموثق باألسلحة المح َرّمة تارة وبالصواريخ
بشكل علني وواضح
َّ
َ
َ
الشجاعة يف قرار إيقاف عبثه ضد الشعب اليمني
يملك
وأشار إىل أن األجد َر بهذا العدوان أن
ُ
تقص
تحقيق مستقلة ال
والقبول بلجان
ترتبط به وال بأدوا ِته يف المنطقة والسماح بنزول لجنة يّ
ٍ
للحقائق وجمْع للمعلومات بش�فافية وبدون ضغوط عىل هذه اللجنة أو حجزها يف مطار بيش�ه
أو عرقلة أعمالها.
ودعا األمم المتحدة والربلمان االوروبي والمنظمات المس�تقلة لتشكيل لجنة دولية محايدة
لتقيص الحقائق ،وكش�ف الواقع عىل أن تضم ممثل الربلم�ان األوروبي “فريدريكا موغريني”
والمف�وض الس�امي لألم�م المتح�دة زيد رعد بن الحس�ين وآخري�ن من الخبراء المعروفين
باستقاللهم ونزاهتهم.
وحمل رئي�س اللجنة الثورية العليا أمريكا وحلفائها اس�تهداف المدنيين واألعيان المدنية
وق�ال» نعترب أن ه�ذا البيان س�يضم إىل األدلة األخ�رى الموثقة الدالة على تعمدها وترصدها
وتضليلها للحقيقة».

مسافات

هاشم شرف الدين

ضبط حالة فساد والبقية تأتي..
يف لقائه باملشائخ والش�خصيات االجتماعية القادمني من
مديري�ة منب�ه لم يعن حدي�ث األخ محمد علي الحوثي رئيس
اللجن�ة الثورية العليا حني تطرق ملمارس�ات الفس�اد الكبرية
الت�ي ارتكبه�ا الح�كام يف الس�ابق م�ن األح�زاب السياس�ية
والش�خصيات التي تقف اآلن مع العدوان ،وتأكيده عىل أن لدى
اللجنة الثورية تقارير موثقة تثبت فسادهم ،لم يعن أن فساد
اليوم س�يكون بمنأى عن محاربة الثوار كما فهم البعض ،بل
مثل رس�الة واضحة للش�عب ب�أن عجلة محاربة الفس�اد قد
دارت ،وس�تمر عىل نقاط الفس�اد لتس�تأصلها يف مهدها ،بما
يحول دون تشويه ثورة  21سبتمرب..
وما هي إال أقل من  72س�اعة حتى أعلنت اللجنة الرقابية
العلي�ا ع�ن إحالة أحد مندوبيه�ا إىل الجه�ات املختصة بتهمة
اختلاس املال العام ،يف ترجمة واضح�ة لتوجه اللجنة الثورية
العليا الهادف إىل فت�ح ملف لطاملا حاول البعض جعله مطويا
حتى إش�عار آخر ،وهو م�ا مثل تحديا إضافي�ا أمامها يف ظل
تركيزه�ا على مواجهة الع�دوان وإدارة الدول�ة رغم الظروف
الصعب�ة والحصار الخان�ق الذي يفرضه عىل الش�عب اليمني
طوال ما يزيد عن العرشة أشهر..
الخطوة يف حد ذاتها هي ملمح من مالمح صمود اليمنيني،
وعزمهم األكيد عىل معالجة االختالالت دون تسويف أو تأجيل،
وتعبر عن ش�جاعة أدبي�ة تتحىل به�ا اللجنة الرقابي�ة العليا
كونه�ا تحيل أحد مندوبيها للجهات املختصة بتهم فس�اد ،ما
يعن�ي أن يد القانون والعدالة س�تطال الجميع دون اس�تثناء،
كما أنها خطوة مهمة قطعت الس�بيل أمام أبواق العدوان من
املرتزق�ة والعمالء الذين يس�تميتون لتش�ويه الث�وار واللجنة
الثورية ،وتعد بارقة أمل لتطبيق مبدأ «الشفافية» عىل الواقع،
وسيأمل الشعب تتاليها بحق كل من تجرأ عىل نهب املال العام،
وهي عبرة يف املقام ذات�ه لريعوي املفس�دون والطامحون يف
استغالل ظرف العدوان لرسقة الشعب..
الخط�وة الت�ي أتت معربة ع�ن رغبة أبناء الش�عب اليمني
ل�ن تمر مرور الك�رام ،بل إنها ستش�جعهم عىل أن يمارس�وا
جهودا جماعية يف محاربة الفس�اد ،من خالل رقابة مجتمعية
يمارسها كل مواطن رشيف يف مختلف مواقع العمل..
م�ا يعني حرب�ا أخ�رى يخوضها الش�عب ضد املفس�دين
وعمالء العدوان ومرتزقته ،سيكون النرص فيها حليف الشعب
ال محال�ة بفض�ل الل�ه وبمطابق�ة األق�وال لألفع�ال وصدق
الرجال..

ومضة:

كما يوفق الله تعاىل أبطال الجيش واللجان الشعبية لتلقني
املعتدين ومرتزقتهم رش الهزائم ،س�يوفق مكافحي الفساد يف
معركتهم مع املفسدين ،فلنكن جميعا عند مستوى املسئولية.

( ددعلالاا

 109قتلى بينهم طيارون من جن�سيات خمتلفة وم�صرع كبري م�ست�شاري بالك ووتر وتدمري طائرات �أبات�شي وعربة ات�صاالت من الطراز احلديث

توشكا يسحق الغزاة واملرتزقة يف قاعدة العند ويفشل خططهم
 -خاص:

جنس�يات مختلفة وجنود من بالك ووتر األَمريكية ومرتزقة
سودانيون ومن جنسيات أفريقية.

ُ
أحبَ َ
ص�اروخ توش�كا كعادته مخططا ً جدي�دا ً لتحالف
ط
العدوان األمريكي الس�عودي واملرتزق�ة يف الزحف عىل مدينة
تع�ز من قاع�دة العند الجوية يف محافظة لحج ،حيث س�قط
ُ
الصاروخ عىل تجمعاتهم ليحولهم إىل أشالء ممزقة.
َ
الع�دوان كان على اس�تعداد
وقال�ت مص�ادر خاص�ة إن
للزح�ف إىل تعز على رأس ق�وة قوامه�ا  4000مقاتل ،حيث
أرس�ل منها  500إىل تعز يف وقت س�ابق قبل أن يفشل توشكا
هذا املخطط.
َ
ط ٌ
وأوضحت مص�اد ُر م ّ
لعةَّ ،
َ
واللجان الش�عبية
الجيش
أن
ٍ
معلوم�ات اس�تخباراتيةٍ دقيقةٍ  ،تفي� ُد بوجود
حصل�وا على
حش�و ٍد عس�كريةٍ تس�تعد لالنقض�اض عىل محافظ�ة تعز،
فباغته�م أبطا ُل الق�وة الصاروخية التابع�ة للجيش واللجان
الشعبية بصعقةٍ صاروخيةٍ  ،بدَّدت جمعَ هم وناثرت أشالءَهم،
ورصع�ت أه� َّم قاداته�م ودمّ رت أح�دث معداته�م وعتادهم
َ
عملية توش�كا تُعَ ُّد
الحربي .واعترب مراقبون عس�كريون ،أن
انتصارا ً اس�تخباراتيا ً بالدرجة األوىل؛ كونه�ا جاءت بنا ًء عىل
معلوم�ات دقيقة أج�ادت قيادة الجيش اس�تغاللها يف الوقت
واللحظة املناسبة.
كما َ
أوضحَ مصد ٌر مس�ؤو ٌل يف املنطقة العس�كرية الرابعة
َ
حصيلة الرضبة الصاروخية ليل الس�بت
بمحافظة تع�ز :إن
عىل قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج ،شملت مقت َل وجرح
مئ�ات الغزاة وتدمير العديد من اآلليات العس�كرية واملعدات
القتالية الحربية املتطورة كانت بحوزتهم يف القاعدة.
وذكر املصدر ،أن ع�د َد القتىل بلغ  109بينهم طيارون من

القوة الصاروخية للجيش واللجان
الشعبية تدمر خمسة زوارق حربية
قبالة سواحل املخاء بتعز
 -خاص:

ُ
الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مسا َء
تم ّكنت الق َّو ُة
أمس األحد ،من استهداف خمسة زوارق حربية تابعة لتحالف
العدوان األمريكي الس�عودي قبالة س�واحل املخاء بمحافظة
تعز.
وأوضح مصد ٌر عس�كريٌّ لوكالة األنباء اليمنية (س�بأ) أن
القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تم ّكنت من إحراق
خمس�ة زوارق حربي�ة لتحالف العدوان الس�عودي األمريكي،
ثالث�ة منها تم اس�تهدافها قبل املغرب واثن�ان بعد املغرب وال
ُ
تحرتق يف عرض البحر حتى وقت متأخر.
زالت
َ
العملية تمَّ ت بعد عملية ْ
رص ٍد ومتابعة
وأض�اف املصد ُر أن
دقيق�ة تم من خاللها تحدي� ُد أماكن ال�زوارق والتعامل معها
بالسالح املناسب.
هذا وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قد
دمّ رت يف وقت س�ابق  6ب�وارج حربية تابعة لقوى العدوان ،يف
عمليات عسكرية ناجحة.

َ
الرئيس التنفيذي الجديد لرشكة بالك ووتر
وأكد املصد ُر أن
األمني�ة األَمريكي�ة الكولونيل «نيكوالس بط�رس» األمريكي
الجنس�ية بني عرشات املرتزقة واملأجورين ممن جلبتهم بالك
ووتر للمش�اركة يف العدوان الربي عىل اليمنُ -قتلوا بالرضبة
الصاروخي�ة النوعي�ة ،مشيرة إىل أن م�ن بين القتلى كبري
مستشاري بالك ووتر وهو رجل دين إيطايل عمل سابقا ً بقوة
الجب�ال اإليطالية األش�هر عامليا ً ورجل دي�ن آخر حاصل عىل
َ
الصاروخ انفجر بمواق َع وغرف
لقب كاردينال .مشيرا ً إلىَ أن
عملي�ات وس�احة تدريب خاص�ة بالغزاة وصهاري�ج الوقود
الخاصة بهم يف قاعدة العند وأسفر عن تدمري طائرات أباتيش
وانته�اء مكتب بالك ووتر .الفتا ً إلىَ أن العملية أس�فرت أيضا ً
احرتاق  41طقما ً عس�كرياً ،وعربة اتص�االت من الطراز
عن
ِ
األحدث عامليا ً جراء انفجار مخزن الصواريخ بالقاعدة ،والتي
ً
مش�تعلة لوقت طويل وس�ط حالة
اس�تمرت الحرائ�ق فيها
إرباك سادت قوى العدوان.
ً
َ
كتيبة
العدوان جهّ َز
ويف نفس الس�ياق ،كش�ف املصد ُر أن
م�زود ًة باملدرع�ات والعرب�ات ومختل�ف اآلليات العس�كرية
واملرتزق�ة للتحرك ،بعد فجر األحد إلىَ تعز ،ولكن توش�كا كان
عىل املوعد تماماً ،وأفشل مخططاتهم كلياً.
َ
ه�ذا ويُذ َك� ُر َّ
العملية هي السادس�ة م�ن نوعها
أن ه�ذه
ُ
ِ
قوات الغزو عىل األرايض اليمنية كانت آخرها إطالق
تستهدف
صاروخ توشكا عىل معسكر البريق بمحافظة مأرب ،أسفرت
عن مقتل وجرح العرشات من ُ
الغزاة بينهم جنسيات سعودية
وإماراتي�ة ،باإلضاف�ة إلىَ مرتزقة رشكة بلاك ووتر ،وتدمري
غرفة عمليات الغزاة وَمنظوم�ة مراقبة متطورة من ضمنها
طائرات تجسس وأنظمة رصد ومراقبة.

تدمري � 3آليات للعدو يف منطقة ال�سويدة واجتماع للمحافظ وقيادات ع�سكرية ملناق�شة �إعادة الأمن للمحافظة

الحجرية لداعش يف محافظة تعز
مرتزقة العدوان ُيس ّلمون ُ
 -خاص:

ُ
قوات الجيش واللجان الش�عبية
أح َر َزت
خلا َل اليومني املاضيين تقدُّم�ا ً يف منطقة
األق�روض باملرساخ بعد مع�ار َك ضاريةٍ مع
فاش�ل
مرتزقة العدوان الذين قاموا بهجو ٍم
ٍ
للسيطرة عىل مديرة املرساخ.
وقال�ت مص�ادر ميداني�ة إن أبط�ا َل
الجيش واللج�ان تم ّكنوا من دح�ر املرتزقة
من منطق�ة الرفيد والس�يطرة عىل منطقة
الس�ويدة ،كما تم تدمريُ ثالث آليات للعدو يف
هذه املنطقة.
ُ
االنتص�ارات بالتزامُ�ن
وَتأت�ي ه�ذه
ٍ
انتص�ارات عظيم�ةٍ تحر ُزه�ا الق�و ُة
م�ع
الصاروخي�ة يف محي�ط مف�رق االحي�وق
ومنطق�ة الصنم�ات بمديري�ة الوازعي�ة،
وإح�راق دباب�ة للمرتزق�ة عن�د الرشط�ة
العس�كرية بح�وض االرشاف ج�وار إدارة
األمن وسط املدينة.

والق�ى القي�ادي يف تنظي�م داع�ش
عبدالعزيز س�يف السبئي مرصعه مع اثنني
من مرافقيه وأصي�ب ثالثة آخرون يف تبادل
إلطالق النار نش�ب إثر خالفات بني عنارص
املرتزقة يف مدينة تعز ،وذلك بعد مرصع األخ
األكبر لعبدالعزيز الس�بئي املدع�و عبدالله
س�يف الس�بئي القيادي يف داعش قبل شهر
يف جبهة املرساخ.
أمني�اً ،عق�دت قي�اد ُة األجه�زة األمنية
والعس�كرية يف تع�ز اجتماعا ً اس�تثنائياً ،يف
سبيل إرسا ِء األمن يف محافظة تعز ،وإعادة
تشكيل املؤسسات العسكرية وتكامل مهمة
األجهزة األمني�ة والعس�كرية املختلفة بعد
الف�راغ األمني ال�ذي عانت من�ه ا ُملحافظة.
وعُ قد اللقاء برئاس�ة املحافظ األستاذ عبده
محم�د الجن�دي ،وبحض�ور قائ�د املنطقة
العس�كرية الرابع�ة قائ�د الل�واء  35مدرع
الل�واء عبدالله يحيى الحاك�م املعروف بأبو
علي الحاكم ،وقائ�د محور تعز قائ�د اللواء

 22حرس الل�واء حمود دهمش ،ومدير أمن
املحافظة العميد أمين البحر ،ووكيل وزارة
الداخلي�ة لش�ئون األمن الل�واء عبدالحافظ
الس�قاف وع�دد م�ن الق�ادة العس�كريني
واألمنيني وقيادات اللجان الشعبية.
وَشدّد املجتمعون عىل التحيل باملسئولية
الوطني�ة التأريخي�ة ورضورة إع�ادة األمن
واالستقرار إىل ا ُملحافظة والتصدي للعدوان،
وع�ودة املؤسس�ة األمني�ة والعس�كرية
بالتع�اون م�ع اللج�ان الش�عبية للقي�ام
بمهامه�ا ب�روح عالي�ة ومس�ئولية أكبر
ملواجهة التحديات الكبرية التي تواجهها.
ودعا محافظ املحافظة قاد َة املؤسسات
األمنية والعس�كرية إىل العمل بروح الفريق
الواح�د م�ن أج�ل الدف�اع ع�ن املحافظ�ة
وإفش�ال مش�اريع الع�دوان واملرتزق�ة
وتعزيز األمن واالس�تقرار فيها ،كما دعا إىل
اليقظة ورفع الجاهزية األمنية والعسكرية
والتص�دّي لالختالالت األمنية التي تهدد أمن

واستقرار املحافظة.
ُ
مرتزق�ة العدوان
ويف ذات الس�ياق ق�ام
يف مديري�ة الش�مايتني بالحُ جرية بتس�ليم
الحجري�ة لداع�ش وتهيئة املجتم�ع للقبول
بالقاعدة ومن ثم تمكينها من السيطرة عىل
هذ ِه املناطق.
جاء ذلك يف اجتماع أول أمس الذي عقدَه
التكفيري أب�و العب�اس مع املدع�و عدنان
الحم�ادي يف منطق�ة العين مرك�ز مديرية
املواس�ط ،حيُ�ث الت�زم الحمادي بتس�ليمه
َ
تخض ُع لقيادت�ه ابتدا ًء
كاف�ة املناطق الت�ي
م�ن مديريته املواس�ط ،وكخط�وة أولية تم
تطعي ُم ُك ّل النقاط الرئيسية والجبهات التي
يُس�يطر عليه�ا مرتزقة الحم�ادي بعنارص
م�ن القاعدة املرتبطة بأبو العباس مبارشة،
وتو ّزع�ت هذه العنارص على نقاط املرتزقة
ومعسكرهم يف العني مركز مديرية املواسط.

دحر مرتزقة العدوان من منطقة ال�صربين مبديرية خب وال�شعف و�إ�صابة قائد ملي�شياتهم

مصرع  25من املرتزقة يف محاولة فاشلة للتقدم باتجاه مفرق الجوف ومسلحون يختطفون ضابطاً اماراتياً رفيع يف مأرب
 -خاص:

ّ
ً
ُ
صفعة جديد ًة
ق�وات الغزو واملرتزقة
تلقت
يف جبه�ة الجوف ،وفرت تجُ ــ ُّر أذيا َل الهزيمة،
مخ ّل ً
ف�ة وراءَه�ا الكثريَ من القتلى والجرحى،
ً
إَ
ضاف�ة إىل خس�ائ َر فادح�ة يف العت�اد خلال
اليومني املاضيني.
وأكد مصدر عسكري بمحافظة الجوف أن
أبط�ا َل الجي�ش واللجان الش�عبية تمكنوا من
دحر املرتزقة من منطقة الصربين باملحافظة،
كان�وا تس�للوا إىل عدد من املواق�ع يف الصربين
بمديرية خب والشعف.
ِ
وح�دات الجي�ش
وأش�ار املص�د ُر إىل أن
واللجان الش�عبية ّ
ً
ً
موفقة أدَّت إىل
عملية
نفذت
تطهري ُك ّل تلك املواقع التي كان قد تمركز فيها
املرتزقة وكبّدوهم خسائر كبرية.
وذك�ر املصدر أن م�ن بني الجرح�ى الذين

أصيب�وا يف العملية املدعو صالح الروس�ا قائد
مليش�يات املرتزقة يف الجوف ،فيما ُقتل العديد
من مرافقيه.
وساند طريا ُن العدوان املرتزقة بحوايل مائة
ُ
املرتزق�ة التق ُّد َم باتجاه مفرق
غارة ،ثم حاول
ِ
رضبات أبطال الجيش
الج�وف ،لكنهم واجهوا
واللجان الشعبية وفروا مهزومني.
وقالت مصادر عس�كرية لصحيفة «صدى
املسرية» إن  25مرتزقا ً لقوا مصارعَ هم يف هذه
املواجهات ،كما تم تدمريُ مدرعتني وآلية تابعة
ملرتزق�ة الع�دوان يف منطقة كوف�ل بمحافظة
مأرب.
موضح�ة أن الزحف كان كبيرا ً جدا ً وكان
من ش�مال املثل�ث وجنوب املثل�ث ،لكن أبطال
الجيش واللجان الش�عبية كانوا لهم باملرصاد
وأحبطوا هذه املحاولة.
وحصل�ت الصحيف�ة عىل عددٍ من أس�ماء

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

املرتزقة القتىل يف مثلث الجوف وهم:
 -1العقيد الدوحمي قائد كتيبة.
 -2محمد مبخوت رسحان
 -3نجل القيادي سالم أحمد طوحل.
 - 4حسن ناجي دربان
 -5القيادي مبارك مربوك الرقيب.
 -6القيادي سعيد صالح األقرع.
 -7محمد يحيى طوحل
 -8نجل القيادي نارص مبارك البخيتي.
 -9قيادي يدعى ابن ذيب دربان.
كما حصل�ت الصحيفة عىل بعض أس�ماء
املصابني من القيادات امليدانية وهم:
 -1حنتش يحيى سيف رقيب.
 -2فريد زايد البخيتي.
 -3مانع دهنان.
باإلضافة اىل عشرات القتىل والجرحى من
املرتزقة.

مدير التحرير:
أحمد داوود

إىل ذلك أفادت مصادر مطلعة أن مس�لحني
من مرتزقة الع�دان ينتمون إىل قبيلة الجدعان
قام�وا باختطفوا ضابط�ا ً إماراتي�ا ً رفيع عىل
خلفي�ة قص�ف طيران الع�دوان األمريك�ي
السعودي لتجمعات مرتزقة من أبناء القبيلة.
وأضاف املص�در القبيل أن طيران العدوان
األمريكي الس�عودي قصف يوم أمس الس�بت
تجمع�ا ً ملس�لحني قبليين ينتم�ون لقبيل�ة
الجدع�ان ما أدى اىل مقتل املدعو مبارك مربوك
رقي�ب وعدد من أبن�اء الجدعان بغ�ارة جوية
وهو ما دعا بعض القبليني اىل اختطاف ضابط
اماراتي .
وأش�ار املص�در ان االم�ارات تُح�رك بعض
املش�ائخ القبليني يف مأرب سعيا ً للتوسط لدى
خاطفي الضابط االماراتي لإلفراج عنه مقابل
دفع «الدية» يف القتىل الذين س�قطوا اثر الغارة
الجوية .

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

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

( ددعلالاا

تقرير 3

ينثالاانينثالاثالا  1نينثالالاربف  1نينثالاثالالا

إنتصار تأريخي يف عسري

�سيا�سة الأر�ض املحروقة تدمّ ر املدينة ب�أكرث من  350غارة

العدو السعودي يتلقى أقسى الهزائم يف الربوعة
وفشل ذريع لهجومه الجوي والربي الستعادتها
 -خاص:

تع َّر َ
ُ
ق�وات الع�دو الس�عودي ألقىس
ض�ت
هزيم�ة لها على اإلطلاق يف مدين�ة الربوعة
يف عسير ،بالتزام�ن م�ع اإلنجاز العس�كري
للجيش واللجان الشعبية يف جيزان بالسيطرة
عىل جبَل الدود االسرتاتيجية.
ويكفي لإلش�ارة إىل حجم الهزيمة املدوية
للعدو الس�عودي بجيزان أنه ِ
فش َل يف استعادة
املدين�ة برغم أنه قصف املدينة بأكثر من 350
ً
جوية تزامنت مع محاولةِ تقدُّم لقواته
غ�ار ًة
عىل األرض وانته�ت بمجزرة لقواته ومحرقة
آللياته.
ُ
هزيمة الع�دو يف الربوعة هذه املرة نَـ َزعت
عنه آخ َر أوراق التوت ،وتكفل اإلعال ُم الحربي
به�ذه الخط�وة الت�ي تمثّلت يف نقل مش�اه َد
مص�ور ٍة ألكث�ر م�ن  30دقيقة قام�ت فيها
قوات الجيش واللجان الشعبية بجولة شاملة
للمدين�ة الت�ي ل�م يتبقَّ فيه�ا شبرٌ واح ٌد لم

يتعرض للغارات السعودية التي دمرت املدينة
وحوّلته�ا إىل ُركام ،يف مش�هد يُعي� ُد لألذهان
اإلجْ ــ َرا َم السعودي يف محافظة صعدة.
وب�دأت فص�و ُل الهزيم�ة الكبيرة لقوات
العدو الس�عودي عندما حاول جنودُه التقدم
بواس�طة الدباب�ات واملدرع�ات واألطق�م
العس�كرية باتجاه مدينة الربوعة ،فيما كان
أبطال الجيش واللجان الش�عبية ق�د تو ّزعوا
َ
مناطق من
إىل مجموع�ات تمرك�زت يف ع�دة
ِ
متزام�ن عىل القوات
املدينة وانقضت بش�كل
ً
دبابة من ط�راز ابرامز
الس�عودية فأحرق�ت
ُ
ُ
الغارات
وقتل مَ �ن فيها يف بادئ األمر لتت�واىل
الجوي�ة الت�ي حاول�ت تحفي� َز الق�وات عىل
َ
نف�س املصري
التق�دم لكنه�ا ع�ادت ولقي�ت
ً
ّ
منوعة لتدمري
وبث اإلعلام الحربي مش�اه َد
مدرعات وأطقم عسكرية وكذلك جثث القتىل
َ
مناطق يف املدينة.
السعوديني يف عدة
ويف املش�اهد الت�ي و ّزعها اإلعلام الحربي
وعرض فيها جولة للجيش واللجان الش�عبية

يف أحي�اء وأس�واق املدينة عىل م�دى أكثر من
نص�ف س�اعة أظه�رت الغضبَ ال�ذي انتاب
الع�د َّو الس�عودي ج�راء هزيمت�ه املدوي�ة
فقص�ف املدينة بأكثر من  350غارة فش�لت
يف دفع الجيش واللجان الش�عبية لالنسحاب
من املدينة.
وم�ن خلال املش�اهد ل�م يترك الع�د ُّو

�أ�شاد بالرعاية الطبية واملعاملة الالئقة

قصرتوا ..ولقيادة بالده:
أسري سعودي مخاطباً الجيش واللجان :ما ّ
اليمن ليس عدونا
 -خاص:

ع َر َ
ض اإلع ُ
الحربي تس�جيالً مص�ورا ً ألحد
لام
ُّ
أرسى الجي�ش الس�عودي الذي�ن وقع�وا يف قبضة
الجيش واللجان الش�عبية ،يف معركة السيطرة عىل
جبل الدود االسرتاتيجي بجيزان.
وظهَ َر يف التس�جيل الصوت�ي الجندي متعب بن
عوض املالكي ورقمه العس�كري  508وهو يتلقى
العلاجَ م�ن قبل أح�د األطب�اء بالجي�ش واللجان
الشعبية إثر تع ُّرضه لجرح طفيف يف ذراعه.
ويف التس�جيل املصور قال الجُ ندي األسير بأنه
جرى اإلمس�ا ُك ب�ه يف جبل الدود ،مش�يدا ً بالرعاية
الطبية التي تلقاها عىل إثر إصابته وأشاد باملعاملة
التي ملسها من قبل الجيش واللجان الشعبية.
ِ
مالبسات وقوعه يف األرس
وروى الجندي األسريُ
قائالً« :ش�لوني وياهم وجارحوا جرحي وأكرمونا
يف املالب�س وتنظيف جروحنا وباألكل ،وكل ش�وي
يس�ألوا عنا ،من يوم الخميس إىل اليوم يش�هد الله
أننا يف أمان».
وأض�اف« :جهدكم ملم�وس وطيبكم وكرمكم
وجرحان�ا الحمد لله متداوي�ن معالجينهم وما هم
مقرصين معهم ،هذه ثالث مرة يجوني يجارحون
يل جرح�ي والله ما قّص�رّ وا ،ويكف�ي تنظيفنا كل
يوم».

ً
مدرس�ة أ َ ْو مجمع�ا ً حكومي�ا ً أ َ ْو
الس�عودي
مرفقا ً أ َ ْو س�وقا ً تجاريا ً إال وقصفها ودمّ رها
ُ
القصف املناز َل
بش�كل شبه كامل ،حيث طال
والشركات وال ُّ
ط ُرق�ات والناقلات التابع�ة
للتجار وحتى املساجد.
حج� ُم الدمار ال�ذي لحق بمدين�ة الربوعة
يؤك�د أن الع�دو انته�جَ يف القص�ف سياس�ة
األرض املحروق�ة ،لكنه بدا متخبّط�ا ً وعاجزا ً

م�صرع  15من جنود العدو بينهم  3قطريني يف
جيزان وجنران بعمليات قن�ص وق�صف �صاروخي

تدمري دبابتي إبرامز بصواريخ مو ّجهة يف
موقعي الشبكة والرمضة العسكريني بجيزان
 -خاص:

ويواص�ل إش�ادته باملعامل�ة الت�ي تلقاها منذ
وقوع�ه ب�األرس فق�ال« :يش�هد الله م�ا قصرّ توا،
وجُ هدك�م ملم�وس وأخالقكم عالية ،وم�ا توقعنا
إال أق�ل من كذا ،لكن أكرتمونا والله العظيم ولقينا
فيكم يشء رصاح�ة مبدع ،الله يبي�ض وجوهكم،
يش�هد الل�ه ما ه�و علش�ان كاميرا ،ولك�ن هي
الحقيقة عن ش�ان طيبك�م وكرمك�م ،وأخالقكم
العالي�ة ،وانك�م اخوانن�ا مهم�ا كان ،ونبقى عىل
عقي�دة واح�دة ،ونبقى بن�ي عمومة إن ش�اء الله
لألبد».
وخاطب أرسته وأقارب�ه قائالً« :أوجه إلخواني
وأقارب�ي أنا طيب الحمد لل�ه ،ولقيت قدامي رجال
وم�ا قّص�رّ وا ،يش�هد الل�ه م�ا قّص�رّ وا بجودهم

وأخالقهم وأخالق جدا ً عالية ،والله يبيّض وجيههم
وجهدهم وكرمهم كل يشء ملموس».
وكس�ابقيه م�ن األرسى يف قبض�ة الجي�ش
واللج�ان الش�عبية قال الجن�دي املالك�ي مخاطبا ً
قيادة بالده« :رس�الة للقيادة انهم يوقفوا الحرب،
مهم�ا كان يبق�ى اليَمَ ن والس�عودية ي�دا ً بيد ضد
العدو الحقيقي ،اليَمَ ن لي�س عدونا ،يبقوا اخواننا
وجرياننا وتبقى صلتنا وتقاربنا لحد األبد».
وأض�اف« :نحن نداف�ع عن الحدود م�ا توقعنا
انحن�ا نجي ونلقى رجال بمثل هذا األس�لوب بهذه
الطريق�ة ،توقعنا أَن نج�د قدامنا (صهاينة) ولكن
نبقى اخوان مهما كان ،ونبقى اخوان وبني عموم
إن شاء الله لألبد».

ع�ن كش�ف أماكن تمر ُك�ز الجي�ش واللجان
الش�عبية الذي�ن ظه�روا يف املش�اهد وه�م
يتجولون وس� َ
ط الدمار ال�ذي لحق بك ِّل يشء
يف املدين�ة ما ع�دا إرادة أبط�ال اليَمَ �ن الذين
ٍ
وبمعنوي�ات عالية ومواصلني
ظه�روا ثابتني
س�يطرتَهم على املدين�ة الت�ي عج�ز الع�د ُّو
الس�عودي ع�ن اس�تعادتها منذ ش�هور عىل
سقوطها.

أكم�ل أبطا ُل الجي�ش واللجان الش�عبية مث ّ َ
لث
جانب اإلنجازات العسكرية ال ُكربى
االنتصار ،فإىل
ِ
ً
متمثل�ة بجب�ل ال�دود وعسير بإلحاق
يف جي�زان
هزيم�ة مدوي�ة بالع�دو يف الربوع�ةّ ،
نف�ذ أبطال
الجي�ش واللج�ان عملي�ة نوعية باقتح�ام موقع
غرب الرشفة.
وأوض�ح مص�در عس�كري أن ق�وات الجي�ش
واللجان الش�عبية اس�تولت عىل كميات كبرية من
األس�لحة املتنوعة لدى اقتحام موقع غرب الرشفة
بنجران ودمروا آلية عسكرية.
وأضاف أن العملية أس�فرت عن مقتل  4جنود
سعوديني إىل جانب تدمري أبراج رقابة املوقع.
ويف قصف صاروخي ومدفعي اس�تهدف موقع
املخروق العس�كري قال املصدر إن جنديا ً سعوديا ً
و 3جن�ود قطريين لق�وا مصارعَ ه�م يف املوق�ع
بالتزام�ن مع تدمري جرافتني تابعتني لقوات العدو
قرب سد نجران.
ُ
إنجازات الجيش واللجان الش�عبية
لم تتوق�ف
يف منطق�ة جي�زان على إس�قاط جب�ل ال�دود
االستراتيجي واملواق�ع املحيط�ة ،ب�ل تواصل�ت

عمليات القنص وس�قط فيها  7م�ن جنود العدو،
فيما س�قط آخرون ودُمرت آلية تقلهم جراء عُ بوة
ناس�فة ،فيم�ا تو ّل�ت الصواري�خ املوجَّ ه�ة تدمري
دبابتني من طراز ابرامز أمريكية الصنع.
ويف التفاصيل أفاد مصدر عس�كري أن س�بعة
جن�ود س�عوديني لق�وا مصارعه�م يف عملي�ات
قن�ص ّ
نفذتها وحدة القنَّاص�ة يف الجيش واللجان
الش�عبية ،حيث س�قط  5من الجنود الس�عوديني
يف عملي�ات متفرق�ة يف مواق�ع الش�بكة والغاوية
ٌ
سادس رشق تبة
وملحمة يف الخوبة ،فيما س�قط
الرمضة بمنطقة الطوال وساب ٌع يف رقابة ملحمة.
ِ
ق�وات الجي�ش واللج�ان
وأض�اف املص�در أن
الش�عبية دمّ رت دبابتني من طراز إبرامز بواسطة
صواري�خ موجّ ه�ة ،األوىل خلف موقع الش�بكة يف
الخوبة ،والثانية ج�رى تدمريُها يف موقع الرمضة
العسكري.
ويف عملي�ة نوعي�ة لق�ي طاق ُم آلية عس�كرية
س�عودية مصارعه�م إث�رة عب�وة ناس�فة جرى
تفجريُها ع�ن بُعد لدى مرور اآللية فوقها ش�ما َل
ميدي بالتزامن مع قصف صاروخي مكثَّف ش�مل
معظ َم املواقع العسكرية السعودية بجيزان ،وكان
أبرزه�ا اس�تهداف موق�ع الغاوية بأكث�ر من 70
صاروخاً.
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ق�صة ال�سيطرة على �أكرب املواقع ال�سعودية اال�سرتاتيجية جبل (الدود)

كنا و ُعدنا والبادئ أظلم

إجتياز املستحيالت

العلَم اليمني في قمة جبال جيزان وينهي حكاية  8أعــــــــــ
العدو يدرك حجم الخسارة بفشل أول محــــــــ
 -خاص:

بس�يطرتهم على جب�ل ال�دود أه� ّم املواق�ع
العس�كرية بجيزان يكو ُن أبط�ا ُل الجيش واللجان
ً
ً
الشعبية قد س ّ
عسكرية إذا ما عُ رفت
ملحمة
طروا
أرسارها فيج�ب أن تدرس يف أكرب املدارس الحربية
ُ
املعركة قياس�ا ً
والعس�كرية ،حيث ال يجب أن تقرأ
على املعركة الت�ي حدث�ت يف ع�ام  2008وانتهت
بالس�يطرة على الجب�ل؛ ألن هناك  8س�نوات قام
ُ
الجيش الس�عودي ب�إرشاف وتنفيذ أمريكي
فيها
بعمل تحصينات وتجهيزات عسكرية وتكنولوجية
ملنع تكرار السيطرة عىل الجبل ،لكن أبطال الجيش
ِ
واللجان الش�عبية س�يطروا عليه ويف زمن قيايس
كانت كامريا اإلعالم الحربي ش�اهدا ً عىل خس�ائر
الجيش الس�عودي يف عديده وعتاده ،وكانت عدسة
الكاميرا ح�ارض ًة منذ أول طلقة أس�فل الجبل إلىَ
رفع الع َلم اليمني يف أعىل قمته.
ُ
ق�وات الجي�ش واللج�ان الش�عبية ُك َّل
وقلب�ت
املوازين العس�كرية يف مواجهة الجيش الس�عودي
بجيزان وأس�قطت جب َل الدود االستراتيجي ،فيما
تقوم بتمشيط سلسلة جبَل الدخان.

وأعل�ن مص�د ٌر عس�كريٌّ أن أبط�ا َل الجي�ش
واللجان الش�عبية تم ّكنوا من الس�يطرة عىل جبل
ال�دود بالكام�ل ،وت�م تأمين�ه وتج�اوزه إلىَ جبل
الدخ�ان ال�ذي يجري تمش�ي ُ
طه إلعالن الس�يطرة
الكاملة عليه.
وأوض�ح املص�د ُر أن العملي�ات العس�كرية
األخرية للجيش واللجان الش�عبية نجَ حت يف قطع
طرق اإلم�داد عىل الجيش الس�عودي باتجاه الدود
والدخان؛ تمهيدا ً للسيطرة عليهما وهو ما تم يوم
الخميس املايض.
ويعتبر موقعَ �ا ال�دود والدخ�ان أكبرَ املواقع
العس�كرية الس�عودية يف الح�دود والت�ي تمث�ل
الس�يطرة عليهم�ا مر َك�زا ً استراتيجيا ً النطلاق
العمليات العس�كرية للس�يطرة على باقي املواقع
العسكرية يف قطاع جيزان.
وبالس�يطرة عىل جب�ال الدخان وال�دود تصبح
ع�دة محافظ�ات تابع�ة ملنطق�ة جي�زان تح�ت
الس�يطرة النارية للجيش واللجان الشعبية والتي،
بحسب مصدر عس�كري ،تجعل الجيش السعودي
يصابُ بالش�لل يف الرشيط الحدودي وسيُصبح أي
تحرك لهم يف محيط الدود ودخان بمثابة االنتحار.
وتط� ُّل جب�ال الدود على مدينة الخوب�ة ،وعىل

مدين�ة الظاه�ر ،وقرى وم�دن ثانوي�ة يف جيزان،
باإلضاف�ة إلىَ إرشاف�ه عىل مواقع عس�كرية كانت
تقص�ف بالصواري�خ واملدفعية الق�رى الحدوديةِ
يف الق�رى اليمني�ة ،وس�قط العدي� ُد من الش�هداء
م�ن املواطنين اليمنيني ،ولذل�ك ّ
حقق�ت العملية
هدفني عس�كريني األول هدف دفاعي ملنع القصف
على الق�رى الحدودي�ة اليمني�ة ،واله�دف الثاني
من إس�قاط الجب�ل واملواقع العس�كرية يتمثل يف
َ
نقطة انطلاق للس�يطرة على مواقع
أن�ه يمث�ل
ومعس�كرات لم يس�بق للجيش واللجان الشعبية
السيطرة عليها أ َ ْو اقتحامها.
ً
كاملة للسيطرة
وو ّزع اإلعال ُم الحربي مش�اه َد
على جبال الدود والتي تمَّ�ت بغطاء صاروخي من
قبل الق�وة الصاروخية ،تزامنا ً م�ع اقتحام الجبل
من عدة محاو َر جرى فيها تقسي ُم وحدات الجيش
واللجان الش�عبية الذين تقدُّم جميعهم بثبات ويف
طريقهم برفقة كامريا اإلعالم الحربي دمّ روا عددا ً
كبريا ً من اآلليات واألطقم العسكرية.
وفيما وصل أبطال الجيش واللجان الشعبية إىل
ُ
جثث
قم�ة الجبل رفعوا العَ َل َم اليمن�ي ،فيما تظهَ ُر
العشرات م�ن القتىل الس�عوديني ،وأعلن�ت قواتُ
الجيش واللجان الش�عبية أرس جنود س�عوديني يف

االحتالل يقود الجنوب إىل الهاوية ..تفــــــــ
صدى املسرية -خاص:
إغت�ال مس�لحون مجهول�ون ،يو َم
أم�س األح�د  31يناي�ر ،قيادي�ا ً م�ن
مرتزقة الغ�زو ،يُدع�ى راوي العريقي
بمديرية الربيقة يف عدن.
ٌ
مقربة من العدوان
وقالت مص�اد ُر
األمريكي الس�عودي ،بأنهم عثروا عىل
جث�ة العريق�ي يف جول�ة س�وزوكي يف
الش�يخ عثمان بع�دن ،وعليها عالمات

تعذيب.
ويع�د العريق�ي ،م�ن أب�رز ق�ادة
املرتزق�ة بعدن ،ويش�غل منصب عضو
املجل�س املحلي بالربيق�ة ،وخطيب�ا ً
ٌ
وموظف يف املعهد السمكي،
ملس�جدها،
ويحم�ل الفك�ر الس�لفي الوهاب�ي
التكفريي.
س�ياق متصل ،اغتال مسلحون
ويف
ٍ
مجهول�ون ،أم�س األح�د  31يناي�ر،
املحامي عبدالرحم�ن العمودي بمدينة

ٍ
س�اعات م�ن اغتيال راوي
عدن ،عقب
العريقي ،يف منطقة الربيقة.
ُ
محلي�ة ،إن
حي�ث قال�ت مص�اد ُر
املحام�ي العم�ودي اغتي�ل يف ش�ارع
التس�عني بمديري�ة املنص�ورة ،بينم�ا
كان متجه�ا ً بس�يارته رفقة زوجته إىل
صنعاء.
ُ
تعيش�ه
وض�ع لم يعد بالجديد،
ويف
ٍ
عدن من حيث االنفالت األمني وانتشار
الفوىض التي تجتاح ش�وارعها ،أصبح

املت�داو ُل بين ع�وام س�كان املدين�ة
أن الوض َ
�ع ل�م يع�د يط�اق ويُحْ تَمَ �ل،
فاالحتلال ل�م يجل�ب للمحافظ�ات
الجنوبية غري الويل والخراب ،فال يكاد
ير أ َ ْو
يمر ي�و ٌم إال وهن�اك حادث تفج ٍ
جريمة اغتيال.
وعصرَ ي�وم الخمي�س  28يناي�ر،
استهدفت س�يارة مفخخة بوابة قرص
املعاش�يق الرئ�ايس بمنطق�ة التواهي
بع�دن ،وأك�دت مص�اد ُر محلي�ة نقالً

( ددعلالاا

تقارير 5

ينثالاانينثالاثالا  1نينثالالاربف  1نينثالاثالالا

ـــــــوام من التحصينات األمريكية للحدود السعودية
ــــاولة الستـعادة الجبل
العملي�ة وظهر أحدُه�م متحدثا ً عىل شاش�ة قناة
املسيرة بع�د تعرض�ه لألرس وق�د أصي�ب بجُ رح
بسيط يف ذراعه.
وقبل إس�قاط الجبل بالكام�ل اقتضت العملية
إس�قاط حامي�ة الجب�ل العس�كرية واملواق�ع
العس�كرية املحيط�ة به التي جرى إس�قاطها بعد
عملي�ات صاروخي�ة مكثف�ة أجربت جن�ود العدو
الس�عودي على الهرب بعد تدمير البُنَ�ى التحتية
للمواقع والتي أدى سقوطها وبينها موقعي اإلريل
واملدب�ع العس�كريني للتق�دم إلىَ أعىل قم�ة جبال
الدود.
كم�ا يمث�ل إس�قاط جب�ل ال�دود واملواق�ع
العس�كرية املحيط�ة ب�ه َق ْ
طع�ا ً لخط�وط اإلمداد
للجيش السعودي إلىَ جانب أن العملية جعلت كثريا ً
م�ن املواقع العس�كرية األخرى يف مرم�ى الجيش
واللجان الشعبية املتمركزين يف الجبل.
ومن أوىل نتائج الس�يطرة عىل جبل الدود تقد ََّم
ُ
الجيش واللجان الش�عبية باتجاه معسكر ملحمة
بجيزان ،فيما وراء جبل الدود وتمَّ ت السيطر ُة عىل
أج�زاء كبرية من�ه فيما يتوقع س�قوطه بالكامل،
علم�ا ً أنها امل َّرة األوىل التي يتم فيها الوصو ُل إلىَ هذا
املعسكر.

ُ
قيم�ة اإلنج�از العس�كري بالس�يطرة
وتأت�ي
على جبل ال�دود واملواقع العس�كرية املحيطة من
ق�درة الجيش واللجان الش�عبية عىل اخرتاق كافة
التحصينات العسكرية والتكنولوجية التي استعان
الجيش الس�عودية منذ ح�رب ّ 2008
ُ
ونفذتها
بها
رشكات عسكرية أمريكية.
وض َع الجيش السعودي نظاما ً
وبتنفيذ أمريكي َ
يم ُ
ن�ع االقترابَ من الح�دود بعم�ق  20كيلومرتاً،
وقام�ت الس�عودية باس�تئجار أقم�ار صناعي�ة
بتكلف�ة مالية ضخم�ة لرصد أية تح�ركات مهما
كانت صغرية عىل ح�دود إلىَ جانب نرش املئات من
الكامريات الحرارية القادرة عىل كش�ف األجس�ام
املتحركة ليالً واكتشافها عىل مسافات بعيدة.
كما ش�مل مشرو ُع تأمين الحدود الس�عودية
عبر الشركات األمريكية إقامة س�ياجات حديدة
مكهرب�ة على ط�ول الح�دود يُفتر ُ
َض أن تتمي�ز
بالصالب�ة والفعالي�ة ملن�ع تجاوزه�ا لدرج�ة أن
الس�عوديني كانوا يتفاخرون ب�أن محاولة اجتياز
الس�ياجات والكاميرات الحراري�ة واألقم�ار
الصناعية للتس�لل إلىَ األرايض الس�عودية سيكون
انتحاراً.
ولذل�ك فعملية اقتحام جبل الدود والذي ش�مله

مشروع تطوي�ر املواق�ع العس�كرية الحدودي�ة
وباألخص االستراتيجية منها يجع�ل من العملية
رضب�ا ً م�ن رضوب اإلعجاز العس�كري الذي جعل
الجيش الس�عودي يرى بأم عينيه أن املليارات التي
رصفها لتأمني حدوده ومواقع العسكرية منذ عام
 2008إلىَ الي�وم تتبدد وتفقد قيمته�ا ،ويرى أَيْضا ً
كي�ف هدم أبط�ال الجي�ش واللجان الش�عبية ُك ّل
ما بن�اه الس�عوديون واألمريكيون على مدى تلك
السنوات.
ويف أول محاول�ةٍ لق�وات الع�دو الس�عودي
الس�تعادة جبل ال�دود واملواقع املحيط�ة به يكو ُن
النظام الس�عودي قد ش�عر بحج�م الهزيمة التي
تكبَّده�ا بفعل خس�ارة جبل ال�دود ،حيث حاولت
الق�وات الس�عودية م�زوَّدة باآللي�ات والدباب�ات
وغط�اء جوي ش�ن أكث�ر م�ن  70غ�ارة لتغطية
َ
النتيجة أسفرت عن
محاولة استعادة الجبل إال أن
محرق�ةٍ لآلليات والدبابات الس�عودية ومقتل عدد
كبري من الجنود الس�عوديني ،حيث أظهرت كامريا
اإلعالم الحرب�ي جُ ث َ َ
ث القتىل الس�عوديني واآلليات
والدبابات املدمرة التي تم التنكي ُل بها يف عملية ص ّد
الزحف عىل جبل الدود.

ــــــجريان واغتياالن يف عدن خالل  72ساعة
ع�ن ش�هود عي�ان أن انتحاري�ا ً كان
ً
مفخخ�ة فجّ رها يف بوابة
يقود س�يار ًة
القرص وسط جنود الحراسة ،وأسفرت
العملية ُعن سقوط  4قتىل من حراسة
القصر وعشرات الجرح�ى .وأضافت
املص�اد ُر أن العملي�ة كانت تس�تهدف
محاف َ
ظ ع�دن أثناء دخول�ه إىل القرص
عرب البوابة املستهدفة.
بي�ان أص�دره تنظي�م داع�ش
ويف
ٍ
اإلجرام�ي التكفريي ،تبنى في�ه تنفيذَ

العملية ،مؤكدا ً مقت�ل وإصابة  20من
أف�راد حراس�ة قرص املعاش�يق وجرح
آخرين.
سياق متصل كشف التنظي ُم عن
ويف
ٍ
منفذ العملية “أب�و حنيفة الهولندي”،
وتوعَّ�د “داع�ش” جمي َع املس�ئولني يف
ع�دن ،بأي�ا ٍم س�وداءَ ،حس�ب قوله يف
البيان.
ويُذْ َكر أن الهولندي هو أحد املرتزقة
الذين جيء بهم إىل عَ دن؛ لقتال الجيش

اليمن�ي واللجان الش�عبية وأبناء عدن
الرشف�اء األح�رار بتنس�يق س�عودي
أمريك�ي ،األم�ر الذي اعتبره مراقبون
ً
كارث�ة؛ ك�ون اس�تقدام آالف املرتزقة
وب�اال ً كبيرا ً على الجن�وب خصوصاً،
واليم�ن عموم�اً؛ كون ه�ؤالء املرتزقة
هدفه�م األول واألخري ه�و تدمري البالد
وقتل أهلها.
ويف مس�اء الجمع�ة  29يناير ،فجّ ر
املفخ َ
َّ
حاجز
خ�ة يف
انتح�اريٌّ س�يارتَه
ٍ

لنقطةٍ أمني�ةٍ تابعةٍ ملليش�يات هادي،
ٌ
ٌ
مقرب�ة من
إعالمي�ة
وأك�دت مص�اد ُر
ق�وى الع�دوان ،أن انتحاري�ا ً هاجَ � َم
حاج�زا ً أمنيا ً يف عقبة ع�دن ،ولم تذكر
ٍ
معلومات عن سقوط قتىل
املصاد ُر أي ََّة
أ َ ْو جرحى ،فيما أكد شهود عيان نرشوا
تفاصي َل الح�ادث يف صفحاتهم بموقع
الفي�س ب�وك أن االنفجا َر كان ش�ديدا ً
لدرج�ةٍ تطايرت عىل إثره أشلا ُء جثث
ٍ
مسافات بعيدة.
جنود الحاجز إىل
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للعلم

داع�ش وامللي�شيات حوّلت املحافظات اجلنوبية � ىَإل حمافظات طاردة للعمالة

ُ
َ
الرغ�م م�ن َّ
يكتن�ف أس�بابَ عدم
الغم�وض
أن
على
ِ
اس�تثمار الثروة المعدنية يف بالدنا خالل العقود الماضية
ُ
يكتن�ف أ َيّة محاوالت الس�تثمار
اَّإل أن ثم�ة غموض�ا ً آخر
تلك الث�روة الهائلة والكفيل�ة بتحويل الـيَـمَـ�ن إلىَ ِقبل ٍة
للرشكات العالمية العاملة يف االستثمار يف هذا المجال.
يف الع�ام  2008أُعلِ� َن رس�ميا ً عن امتلاك الـيَـمَـن
َ
ملي�ون طن م�ن احتياطي المع�ادن يف منجم نهم
ل�ـ 12
بصنعاء ،ويف عام  2010ذكرت تقارير دولية أن الـيَـمَـن
واح� ٌد من أغنى عرشين دولة يف العالم بمادة الزنك ويف الـ
 23من فرباير عام  2009افتتح رئيس الوزراء السابق عىل
محمد مج�ور أول منجم تعديني يف الـيَـمَـن الس�تخراج
الزنك من قبل رشكة أطل�ق عليها جبل صلب “الـيَـمَـن”
المش�غلة للمنجم برأس�مال ( )120مليون دوالر أمريكي
برشاك�ة بي�ن رشك�ة زينك أوك�س التي تمل�ك  52%من
حصص رشكة (جب�ل صلب) التي تمتل�ك بقية حصصها
رشكة (انس�ان ويكفز) المحدودة لالس�تثمار الـيَـمَـنية
والتي تمتلك  48%من المرشوع ،وبينما أكدت الدراس�ات
أن اإلنتاج السنوي من المنجم سيبلغ  400ألف طن سنويا ً
قال�ت الرشكة المش�غلة للمنجم بأنها س�تنتج ()56.000
طن من الزنك يف السنة من المنجم ولمدة ( )12سنة.
ويق�ع المشروع عىل مس�احة  699كيلومترا ً مربعا ً
طبقا ً لدارس�ة الجدوى التي نفذته�ا رشكة «زنك أوكس»
الربيطاني�ة ،تقدر عائدات الحكومة من الرضائب عىل مدى
َ
باإلض َافـ�ة إلىَ 12
 12عَام�ا ً بح�وايل  58ملي�ون دوالر،
َ
مليون دوالر كرضائب ومس�اهمات ضم�ان اجتمَاعي من
دخل موظف�ي الرشكة يف حال ظل الس�عر العالمي للزنك
 1900دوالر للطن الواحد.
ووف� َق تقرير برلماني صدر منتص�ف العام 2007م
ف�إن احتياط�ي المع�ادن الخ�ام يف منطق�ة جب�ل صلب
بمديرية نهم (محافظة صنعاء) تقدر بحوايل  12.6مليون
ط�ن ،بدرج�ة تركي�ز % 8.86زن�ك و %1.16رصاص
وَ % 96.3ج�رام لكل طن فض�ة “الطن الواحد من الخام
يحوي 69.3جرام من الفضة».
وبيّن تقري ٌر للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية
حول عقد اس�تغالل وتطوير الزن�ك والرصاص والفضة
يف منطق�ة جبل صلب بين ُك ٍّل م�ن وزارة النفط والمعادن
وتمثلها هيئة المس�احة الجيولوجية والث�روات المعدنية
ورشك�ة جب�ل صل�ب (الـيَـمَـ�ن) المح�دودة – بيّن أن
المرشوع المس�ته َد َف من هذا العقد قدر عمره بحوايل 12
َ
باإلض َافـة إلىَ سنتين مرحلة البناء واحتمالية وجود
سنة،
امت�داد لتمعدن�ات الجبل (منطق�ة العق�د) يف االمتدادات
المجاورة لها ،وقدر إجمايل التكاليف الرأسمالية المطلوبة
لالس�تثمار يف المشروع بح�وايل  75.4ملي�ون دوالر
ّ
س�يوفر
أمريك�ي ،وق�ال التقري�ر الربلماني إن المرشوع
فرص عمل لعدد  370عَا ِمالً يف سنواته األوىل وبعد حوايل
أربع س�نوات سيش�كل ال�كادر الوطني نس�بة  95%من
عمالة المرشوع.
وأف�اد التقرير أن مشرو َع اس�تغالل وتطوير الزنك
والرص�اص والفضة المس�تهدف من ه�ذا العقد يعد أول
مرشوع تعديني يف الـيَـمَـن ،ويتوقع أن يكون له تأثيرات
إيجابية هامة وواسعة النطاق عىل قطاع التعدين نظرا ً لما
يمتلكه ه�ذا القطاع من ثروات معدنية لم تس�تثمر بعد..
ووفقا ً لتقديرات دراس�ة الج�دوى االقتصادية للمرشوع
س�وف يؤمن المرشوع بخالف عوائ�ده المالية المبارشة
فوائ� َد وم�ردوداتٍ اقتصادي�ة واجتمَاعية هام�ة ،ومنها
تدري�ب وتأهي�ل الموظفي�ن الـيَـمَـنيي�ن يف المشروع
والدع�م والتدري�ب لموظفي هيئة المسَ �احة الجيولوجية
وتطوي�ر البنى التحتي�ة وتوفير الخدم�ات االجتمَاعية يف
منطقة المرشوع وما جاورها.
والغري�بُ يف األم�ر أن مشروع استكش�اف الزن�ك
والرص�اص والفضة يف منطقة الجبلي (نهم-صنعاء) بدأ
العم�ل فيه من قب�ل رشك�ة الربيطانية يف الع�ام 1998م
عندم�ا دخلت يف رشاكة ائتالفية مع ُك ٍّل من رشكة ميناركو
(جزء من رشكة أنجلوأمريكان) ورشكة إنسان الـيَـمَـنية
يف المرشوع.
ُ
ُ
المرشوع ذات جدوى اقتصادية كبيرة
خالصة القول
َ
مجال فيه أليّة خس�ائ َر بل مربح جدّا ً اَّإل أنه أوقف
جدّا ً وال
عن العم�ل بعد عامين من االفتتاح ألس�باب غامضة حتى
ّ
وتوقف�ه بصورة مفاجئة مثّل صدم�ة لكل المتابعين
اآلن
َ
إجهاض
والمهتمين وكشف عن وجو ِد أَيَادِيَ خفية تحاول
أ َيّة محاوالت الس�تثمار هذا ثروات َّ
الش�ـعْـب الـيَـمَـني
ومنه�ا الث�روة المعدنية وغيره�ا ..وللحدي�ث بقية عنما
حدث ويح�دث وعن الكثير من الخفاي�ا التي وقفت عائقا ً
أَمَــام أي تطور ونما لهذا الوطن.

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

العدوان السعودي يستهدف األيادي العاملة وتسبب بفقدان املاليني لفرص أعمالهم
 رشيد الحداد:َ
َف العُ ـ ْدوَا ُن الس�عُ وديُّ الب َ
إس�تهد َ
التحتية
ُني�ة
َ
الوطني برشاس�ة
واإلنتاجي�ة والخدمية لالقتصاد
ّ
العد ِّو الحاقد املنتقم ،ومع ُك ّل استهداف لتلك البُنية
ُ
يس�تهدف العد ُّو مصد َر رزق اآلالف من العاملني يف
تلك القطاعات
الذي�ن يفق�دون ُف� َر َ
ص أعماله�م الت�ي تمث�ل
مص�اد َر الدخ�ل الرئيسي إلعالة أرسه�م وذويهم،
ُ
املوت بغ�ارات العدو يجدون
وإن ل�م ي�درك العُ مَّ ا َل
ط َ
أنفسهم يف رصيف البطالة يكابدون ش َ
ف العيش
وغال َء املعيشة.
وعلى الرغم من قيا ِم الجه�از املر َكزي إلحصاء
بالتعاوُن مع منظمة العمل الدولية بإجراء مس�ح
ميدان�ي لقياس إثر العُ ـ� ْدوَان والحصار وتداعياته
عىل رشيح�ة العمال العاملين يف القطاعَ ني املن ّ
ظم
وَغير املنظَّ�م إلاَّ أن التقدي�رات األولي�ة تشير إلىَ
أ َ ْكثَــ�ر م�ن ملي�ون عام�ل يعمل�ون يف مختل�ف
القطاع�ات اإلنتاجية والخدمية واالنش�ائية فقدوا
أعما َلهم؛ ِب َس�ب َِب الحصار والعُ ـ ْدوَان الذي يفرضه
العدو السعُ وديّ األمريكي عىل الشَّـعْ ـب الـيَـمَ ـني
منذ عرشة أشهر دون توقف يف ظل صمت العالم.

البطالة تتص ّيد الصيادين

وخالل األش�هر املاضية من العُ ـ ْدوَان تعاظمت
خس�ائ ُر قط�اع العمالة يف بالدنا الت�ي تعد من أَه ّم
القطاع�ات الفاعل�ة يف عملي�ة اإلنت�اج واملح�رك
الرئيسي للنش�اط مختل�ف القطاع�ات ،فمن�ذُ
اللحظات األوىل للعُ ـ ْدوَان الس�عُ وديّ عىل الـيَـمَ ـن
ُ
ق�وات تحال�ف العُ ـ� ْدوَان البحري�ة الحربَ
أعلن�ت
على الصيادي�ن التقليديني بإعالنها حْض�رْ َ الصيد
التقلي�دي يف الش�واطئ الـيَـمَ ـنية ،م�رورا ً بتدمري
البيئ�ة البحري�ة وانته�اء باس�تهداف تجمع�ات
الصيادين ومراكز االنزال وقوارب الصيد عىل امتداد
شاطئ البحر األحمر.
َ
اس�تهداف الصيادي�ن لتقتل العرشات
وتعمّ دت
بكل بشاعة ،وهو ما دفع عرشات اآلالف إلىَ التوقف
عن ممارسة نش�اط الصيد ،ووفق املصادر مؤكدة
مجال الصي�د التقليدي يف
َفإن نص�ف العاملين يف
ِ
ش�واطئ البح�ر األحم�ر فق�دوا ف�رص أعمالهم؛
جَ ـ َّراء االستهداف املبارش من قبل بوارج العُ ـ ْدوَان،
كما توقف اآلالف من الصيادين عن ممارسة مهنه
الصيد؛ نتيجة انعدام املشتقات النفطية الناتج عن
الحص�ار الذي تفرض�ه دول العُ ـ� ْدوَان عىل بالدنا،
ويبل�غ إجمايل العاملين يف مجال الصي�د التقليدي
أ َ ْكثَــ�ر من نص�ف مليون مواط�ن ،يتوزعون عىل
مهنة الصيد والتسويق والتغليف..
وزارة حق�وق االنس�ان يف تقريره�ا الس�نوي

الثاني الذي أطلقته األس�بوع امل�ايض حول جرائم
وانتهاكات العُ ـ ْدوَان الس�عُ وديّ االمريكي يف بالدنا،
أك�دت بفقدان  12ألف صي�اد يف محافظة الحديدة
لفرص أعمالهم وتوقف  146جمعية عن العمل.

 % 80من عمال املصنع بدون عمل

يف أح�دث بيان لالتح�اد العام للغ�رف التجارية
الصناعية أش�ا َر فيه إلىَ أن نحو  80%من العاملني
يف املصان�ع البال�غ إجمايل عدده�م  100ألف عامل
وعاملة فق�دوا أعماله�م؛ ِب َس�ب َِب العُ ـ� ْدوَان الذي
اس�تهدف املصان�ع وأوق�ف عملية اإلنت�اج املحيل
باإلض َ
َ
افـة إلىَ توقف املصانع؛ ِب َس�ب َِب انعدام
فيها،
املش�تقات النفطي�ة نتيجة الحصار ال�ذي يفرضه
الع�دو من�ذ أواخر م�ارس املايض ،وأش�ار التقرير
إلىَ أن العُ ـ ْدوَان تس�بب بفق�دان  950عَ ِ
امالً لفرص
أعمالهم؛ جَ ـ َّراء اس�تهداف مصنع اإلسمنت التابع
للرشكة الوطنية لإلسمنت بمحافظة لحج ،وفقدان
 563عاملاً؛ ِب َس�ب َِب اس�تهداف مصنعَ ين إلنت�اج
املي�اه والعصائ�ر واملرشوبات الغازي�ة والزيوت يف
الحديدة ،كما أكد تقرير االتحاد إلىَ أن فقدان 4830
عَ ِ
امالً فرص أعمالهم؛ ِب َس�ب َِب اس�تهداف العُ ـ ْدوَان
الس�عُ وديّ يف أبريل املايض ملصنع األلبان واملنتجات
باإلض َ
َ
افـ�ة إلىَ فق�دان 6000
الغذائي�ة بالحدي�دة،
عام�ل من مصانع إخ�وان ثابت لف�رص أعمالهم؛
جَ ـ َّراء اس�تهداف املصنع واملزرعة التابعني لرشكة
اخ�وان ثابت ،كما فقد  1500عامل وعاملة لفرص
أعماله�م؛ جَ ـ� َّراء اس�تهداف طيران العُ ـ� ْدوَان
الس�عُ وديّ ملصنع كوكا ك�وال يف العاصمة ،فقرابة
 1000عام�ل فق�دو أعماله�م؛ جَ ـ� َّراء اس�تهداف
باإلض َ
َ
افـة إلىَ اآلالف
مصنع السواري يف بني مطرن
من العمال الذين فقدوا أعمالهم؛ جَ ـ َّراء اس�تهداف
مصان�ع األدوي�ة يف محافظ�ة صنع�اء مؤخ�را ً
واملجمع�ات الغذائي�ة ومصنع العاق�ل للصناعات
الخفيف�ة وغريه�ا م�ن املصان�ع األخ�رى حوّله�ا
العُ ـ ْدوَان إلىَ أ َ ْهدَاف عس�كرية لعملياته العُ ـ ْدوَانية
بحق الشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني وتسبب بتوقف عجلها
إنتاجه�ا وفقدان اآلالف م�ن العاملني فيها لفرص
أعماله�م وتحويلهم م�ن منتجين إلىَ عاطلني عن
العمل.

عمال املصانع واألجر اليومي

العامل�ون يف املصان�ع الحكومي�ة ويف القط�اع
املشرتك لم يكونوا يف مأمن من العُ ـ ْدوَان والحصار،
ب�ل فق�د  5000عام�ل ُف� َر َ
ص عمله�م؛ جَ ـ� َّراء
اس�تهداف العُ ـ� ْدوَان الس�عُ وديّ ملصن�ع اس�منت
عم�ران ،وفق�د  4000عام�ل لف�رص أعماله�م؛
جَ ـ� َّراء اس�تهداف الع�دو ملصنع اس�منت الربح يف
تع�ز مطل َع النص�ف الثاني من الع�ام املايض ،كما

تسبب استهداف العدو ملصانع االسمنت الحكومية
النقل والتس�ويق
بفق�دان املئ�ات من العاملين يف
ِ
لف�رص أعمالهم ،باإلضافي�ة إلىَ عمال مصنع ملح
الصلي�ف الذين يتج�اوز عددهم اإلجم�ايل الـ 400
عامل ،وجميعهم فقدوا أعمالهم؛ ِب َسب َِب استهداف
ُ
املئات من العاملني يف
املصن�ع ،ويف ذات االتجاه فقد
املنافذ الربي�ة لفرض أعمالهم؛ جَ ـ َّراء اس�تهدافها
ُ
املئات م�ن العاملني
من قب�ل طريان الع�دو ،وفقد
يف مجال الس�فر والطريان ُ
لف َر ِص أعمالهم؛ جَ ـ َّرا َء
اس�تهداف املط�ارات واملنافذ البحري�ة وغريها من
املنش�أة الحكومية الخدمي�ة ُ
وخ ُ
صـوْصا ً العاملني
باألجر اليومي يف تلك الجهات التي تسبب العُ ـ ْدوَان
والحصار بتوقف خدماتها.

ربع مليون عامل

َ
وف�ق االحصائي�ات الرس�مية الص�ادرة ع�ن
وزارة الس�ياحة َف�إن ُرب َع مليون عام�ل يف القطاع
الس�ياحي خرسوا ف َر َ
ص أعمالهم ،وأش�ار التقرير
إلىَ أن العاملني يف مختلف مجاالت العمل الس�ياحي
وغالبيته�م العامل�ون يف مج�ال النق�ل الس�ياحي
ومنش�آت الطعام والرشاب واإلي�واء باتوا عاطلني
عن العمل منذ ب�دء العُ ـ ْدوَان يف مارس املايض الذي
تس�بب بفق�دان أرسهم ملص�ادر دخله�ا الرئييس،
وأش�ار التقري�ر إلىَ أن ُك َّل عامل يع�ول نحو أربعة
أش�خاص كأقل تقدير بمتوس�ط دخل نحو -١٠٠
 ١٥٠دوالرا ً شهرياً.
وَأك�د تقري�ر ص�ادر ع�ن مكت�ب الس�ياحة يف
محافظ�ة حجة أن العُ ـ ْدو َ
َان الس�عُ وديّ تس�بب يف
حرمان أل�ف و 782عامالً من العمالة غري املبارشة
يف القط�اع الس�ياحي م�ن وظائفه�م بمختل�ف
مديريات املحافظة.
ويف ذات الس�ياق فقد ُقراب�ة  50%من العاملني
يف مج�ال تقدي�م خدمات األَيَ�ادِي العامل�ة والحج
والعم�رة يف العاصمة واملحافظ�ات فرص أعمالهم
واجبر الركود النات�ج عن الحصار والعُ ـ� ْدوَان تلك
املكات�ب على ترسي�ح املئات م�ن العاملين فيها؛
ِب َسب َِب تراجع الطلب عىل خدماتها.

العاملون يف القطاع النفطي

وعىل الرغم من تر ُّك�ز االهتمامات خالل مارس
ـ�ـ أبري�ل امل�ايض ح�ول إجلاء العمال�ة األجنبية
الت�ي كانت تعم�ل يف الرشكات النفطي�ة الدولية يف
َ
اآلالف م�ن العم�ال الـيَـمَ ـنيين
الـيَـمَ ـ�ن ،إلاَّ أن
العاملين يف تلك الرشكات وجدوا أنفس�هم ضحايا
لعدم التزام تلك الرشكات أكانت العاملة يف تش�غيل
قطاع�ات نفطي�ة أ َ ْو يف االستكش�اف النفط�ي
ً
ً
نفطية
رشكة
بحقوقهم ،وأعلن�ت أ َ ْكثَــر م�ن 40
منه�ا كندي�ان نكس�ن وتوت�ال الفرنس�ية إيقاف

كاف�ة أعْ مَ ـالها يف الـيَـمَ ـ�ن ورحلت دون أن تلتزم
بحقوق العم�ال الـيَـمَ ـنيني الذي�ن فقدوا مصادر
عيش�هم ،وكان متوس�ط دخلهم الش�هري يتباين
ما بني الـ  700إلىَ  2000دوالر يف الش�هر ،ومع ذلك
وجدوا أنفس�هم يف قارعة الرصي�ف بعد أن أوقفت
ألس�باب أمني�ة وغادرت
تل�ك الشركات أعْ مَ ـالها
ٍ
البالد.

طرد العمالة من الجنوب

على م�دى األش�هر املاضي�ة وعقب انس�حاب
الجيش واللجان الشَّ�ـعْ ـبيَّة م�ن محافظات عدن
ولحج والضالع يف أغس�طس املايض تع ّرض اآلالف
م�ن العاملني يف القطاع�ات الحرة والعش�وائية يف
محافظات عدن ولح�ج والضالع والذين ينحدرون
من املحافظات الشمالية إلىَ انتهاكات جسيمة من
قبل املليش�يات املوالية لهادي واملس�نودة سعُ وديّا ً
وم�ن قبل داع�ش والقاع�دة أَيْـضاً ،وه�و ما دفع
ب�اآلالف منه�م إلىَ الفرار م�ن عدن؛ خوف�ا ً من أن
تطاله�م تلك االنتهاكات التي مورس�ت بحق املئات
من العمال بش�كل جماعي أ َ ْو ف�ردي ،وتباينت تلك
االنته�اكات ما بين اقتحام املحالت الت�ي يعملون
فيه�ا تح�ت مبرر البح�ث ع�ن أس�لحة واالنتماء
لجماع�ة أَن ْ َ
ـصـ�ار الل�ه وَالتع�اون م�ع الجي�ش
واللجان الشَّـعْ ـبيَّة.
وبلغت تلك االنتهاكات التي اس�تهدفت رشيحة
العم�ال من أبن�اء املحافظ�ات الش�مالية من قبل
املليش�يات أعىل مس�تويات الش�هر املايض ،حينما
أقدم�ت تل�ك املليش�يات املتطرَّف�ة الت�ي تف�رض
وجوده�ا يف ع�دن باعتق�ال جماع�ي طال�ت 400
مواط�ن يعمل�ون يف منش�آت صغرية ينتم�ون إلىَ
الش�مال ووجه�ت له�م اتهام�ات متباين�ة منه�ا
أن ع�ددا ً كبيرا ً منهم مج�رد خاليا نائم�ة لصالح
والحوثيين ،كم�ا طالب�ت تل�ك املليش�يات بنق�ل
املحتجزي�ن إلىَ أثيوبي�ا للتدري�ب يف معس�كرات
تموّله�ا اإلمارات وإعادته�م إلىَ جبه�ات القتال يف
تعز ومأرب ،وهو ما قوبل باس�تياء ش�عبي واسع
ُ
نفس الس�يناريو يف لحج والضالع
النط�اق ،وتكرر
َ
مناطق جاذبةٍ لألَيَادِي العاملة من
التي تحوَّلت من
املحافظات الشمالية إلىَ محافظات طاردة لها.
ولم يكن عُ مَّ ا ُل الجوالت أفضل حاالً ،بل تس�بب
الركود وتراجع االستثمارات املحلية وتراجع حركة
البناء واإلنش�اءات إلىَ تراجُ ع ف�رص العمل أَمَ ــام
العمالة الغري منظمة إلىَ أدنى املس�تويات ،وهو ما
انعكس س�لبا ً عىل الحياة املعيشية لعرشات اآلالف
م�ن األرس يف الري�ف والحَ َض�رَ التي يعتم�د ويعمل
عائلها يف سوق العمالة الحر.

االستثمارات املحلية تقاوم العدوان والحصار وتستعيد نشاطها تدريجياً
ُّ
بتوقف املئات من املشاريع االستثمارية
تسبَّبَ العُ ـ ْدوَا ُن والحصا ُر
املس�جلة م�ن قبَل مس�تثمرين محليني العام املنصرم ،وما ضاعَ َ
ف
ذلك تع ُّر ُ
ض العديد من تلك االس�تثمارات لالستهداف املبارش من قبل
طيران العُ ـ ْدوَان يف تع�ز ويف محافظة صنعاء ،كما تس�بب الحصار
ُّ
بتوقف العرشات من املش�اريع االستثمارية؛ ِب َس�ب َِب أزمة املشتقات
النفطي�ة وانعدام الكهرباء ،ويف ظل اس�تمرار العُ ـ ْدوَان وعدم ُّ
توقفه
عىل مدى العرشة أش�هر املاضية عاد بعض املس�تثمرين الس�تكمال
إنش�اء مش�اريعهم االس�تثمارية ُ
خ ُ
صـوْصا ً يف القطاعات العقارية
َ
البعض أحجموا عن استكمال انشاء تلك
والخدمية والتجارية ،إلاَّ أن
املشاريع؛ ِب َسب َِب التهويل اإلعالمي لقدوم القوات الغازية واملليشيات
إلىَ املحافظات ،أما البعص فقد مثّل األمن واالس�تقرار التي تش�هده
عد ٌد من املحافظات الش�مالية دافعا ً الس�تئناف نش�اطهم التجاري
واالستثماري.
وبش�أن االس�تثمارات األجنبي�ة فقد انس�حبت بش�كل ممنهج
ُ
وخ ُ
صـوْصا ً الس�عُ وديّة ،حيث س�حب املستثمرون الس�عُ وديّون من
أشخاص ورشكات اس�تثماراتهم قبل العُ ـ ْدوَان السعُ وديّ بشهرين،
وه�و م�ا أع�ده مراقب�ون ترتيب�ا ً مس�بقا ً للعملي�ة ،وبلغ�ت قيمة
االس�تثمارات التي ُ
س�حبت بتوجيهات من حكومة مملكة العُ ـ ْدوَان
َ
بعض املس�تثمرين أعلنوا بيع اس�تثماراتهم
 4مليارات دوالر ،إلاَّ أن
بص�ورة مفاجئة ،متناسين بأن األرض التي أنش�ئت تلك املش�اريع
عليه�ا مُنح�ت ألولئك املس�تثمرين م�ن قب�ل الحكوم�ة الـيَـمَ ـنية
بموج�ب قانون االس�تثمارات وأن أيَّ اتجاه لبيع لتلك املش�اريع من
قبل املس�تثمر األجنبي يقابل باعرتاض الس�لطات املحلية كما حدث
ملنتج�ع ب�ن الدن يف محافظة إب الذي اس�تكمل إنش�اؤه وكان عىل
وش�ك االفتتاح إلاَّ أن الرشكة فاجأت السلطات املحلية بعرضه للبيع
قب�ل افتتاحه دون أي مربر ،وهو ما قوبل برفض الس�لطات املحلية
مطالب الرشكة السعُ وديّة.
َ
الرئيس يف
ويف ذات االتج�اه مثّل�ت االس�تثمارات املحلية املح� ّرك
قطاع الستثمار وأ َ ْكثَــر تنفيذا ً للمشاريع من االستثمارات األجنبية،
وعىل الرغ�م من تأثرها بفعل العُ ـ ْدوَان والحص�ار إلاَّ أن هناك بواد َر
ً
إيجابية بعَ ودة نشاط االستثمارات املحلية بصورة تدريجية.

وعلى الرغم من االنخفاض القيايس إلقبال املس�تثمرين املحليني
عىل االستثمار العام املنرصم إلاَّ أن
َ
الهيئ�ة العامة لالس�تثمار بمحافظة الحدي�دة منحت تراخيص
لثمانية مش�اريع اس�تثمارية بتكلفة  29مليارا ً و 466مليونا ً و473
ألف ريال خالل العام املايض ،وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالحديدة
عبدالله عبدالباقي أن إجمايل املوجودات الثابتة لتلك املش�اريع ثالثة
َ
أربعة مشاريع
مليارات و 730مليون و 678ألف ِريَاالً ،وأش�ار إلىَ أن
منه�ا يف القط�اع الصناع�ي وَثالث�ة مش�اريع يف القط�اع الخدم�ي
ّ
س�تحقق
ومشروع يف القط�اع الزراعي ..الفتا ً إلىَ أن تلك املش�اريع
 475فرصة عمل للعمالة املحلية وتسعة من العمالة األجنبية ،ولفت
واإلض َ
َ
ِ
افـة للمش�اريع االستثمارية خالل العام
طلبات التعديل
إلىَ أن
امل�ايض بلغ�ت  31طلبا ً بقيمة أربع�ة ملي�ارات و 431مليونا ً و361

ألف�اً ..مبينا ً أنه تم تجدي ُد ش�هادات التس�جيل املنتهية الصالحية لـ
19مرشوعاً ،فيما تم إصدا ُر شهادات بدل فاقد ملرشوع واحد.
َ
الهيئة سجَّ لت خالل عام 2014م  26مرشوعا ً استثماريا ً
وذكر أن
يف مج�االت الصناع�ة والس�ياحة والخدم�ة والزراع�ة بتكلفة 107
ماليين و 22أل�ف ري�ال ،فيما بلغت تكلف�ة املوج�ودات الثابتة لتلك
املشاريع  75مليونا ً و 495ألف ريال ،حيث وفرت تلك املشاريع فرص
عمل أللفني و 322عامالً.
وبّي�نّ عبدُالباقي أن الهيئة جددت ش�هادات اإلعفاء الرضيبي لـ
 27مرشوعاً ،فيما بلغ عدد املشاريع التي انتهت فرتة إعفائها تسعة
مش�اريع ،يف حني بلغ�ت اإلفراج�ات الجمركية للموج�ودات الثابتة
للمشاريع االس�تثمارية  88إفراجا ً بقيمة إجمالية  30مليونا ً و441
ألفا ً و 266دوالراً.
وأوضح أن إجمايل إيرادات فرع الهيئة العامة لالستثمار بالحديدة
باإلض َ
َ
افـ�ة إلىَ مبلغ 11
الع�ام املايض  100ملي�ون و 537ألف ريال،
ألفا ً و 100دوالر.
هذا وكانت الهيئة العامة لالس�تثمار س�جلت خالل العام املايض
2014م عد َد  104مش�اريع اس�تثمارية برأس مال قد ُره  176مليارا ً
و 283ملي�ون ريال ،وبفارق ع�ن العام املايض بل�غ 101مليار ريال
وبنسبة زيادة عن العام 2013م بلغت  134%وتوزعت تلك املشاريع
عىل 15محافظة تصدرها محافظة الحديدة بعدد  26مرشوعا ً وتلتها
محافظة عدن بـ  14مرشوعا ً واحتلت أمانة العاصمة املرتبة الثالثة
بـ 13مرشوعا ً تلته�ا محافظة صنعاء بـ 13مرشوعا ً لتحل محافظ
لحج يف املركز األخري بـ 5مشاريع.
ّ
املرخص�ة بواقع
وتص�دّرت املش�اري ُع الصناعي�ة عدد املش�اريع
 76مرشوع�ا ً وبنس�بة  65%توزعت تلك املش�اريع على الصناعات
االس�تخراجية كاإلس�منت والصناع�ات التحويلية كامل�واد الغذائية
والتغليف واألعالف.
وجاء القطاع الخدمي يف املركز الثاني بعدد 18مرشوعا ً وبنس�بة
 % 31،5من إجمايل املش�اريع املسجلة ،وكانت مشاري ُع هذا القطاع
من نصيب املجمعات السكنية والتعليمية ،أما القطا ُع السياحي فقد
استأثرت بكامل حصته املنتجعات السياحية بواقع  9مشاريع.
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اليمانيون ب�صوت واحد يف مظاهرة حا�شدة بباب اليمن ب�صنعاء:

أمريكا تقتل الشعب اليمني!
 -زكريا الشرعبي:

أمري�كا تقتُ� ُل الش�عبَ اليمن�يَّ  ..هك�ذا ر َ
دَّد
ُ
عشرات اآلالف م�ن أبن�اء الش�عب اليمن�ي يف
مظاهراته�م الحاش�دة عصرَ الجمع�ة املاضية
يف ب�اب اليمن تندي�دا ً بالدور األمريك�ي يف قيادة
العدوان عىل بالدنا.
وعبرَّ املش�اركون يف املظاه�رة بحُ ُ
رئيس
ضور
ِ
اللجن�ة الثوري�ة العلي�ا األخ محمد علي الحوثي
عن س�خطهم العارم ،إزاء هذا الدور الذي تقوده
الواليات املتح�دة األمريكية منذ  11أش�هر تحت
غط�اء دويل وأُمَ م�ي مفض�وح ،حي�ث يواص� ُل
الع�دوا ُن قصف�ه للبنية التحتية وقتل�ه للمدنيني
من النساء واألطفال.
ٍ
ور َ
شعارات عديد ًة
دَّد املش�اركون يف املظاهرة
منها “وين االرهاب وين داعش ..يف البيت األبيض
عايش” ،وَ”أطفالن�ا ضحية ..بقنابل عنقودية”،
َو“أمريكا تقتل ش�عبي ..بأموال النفط العربي”،
و”العدوان السعودي ..هو أمريكي يهودي”.
وألقي�ت يف املظاه�رة العدي� ُد م�ن الكلم�ات

والقصائ�د الش�عرية ،حي�ث ألقى عض� ُو اللجنة
الثوري�ة العلي�ا العالم�ة محم�د مفت�اح وممثل
مجلس التالحم القبيل بمحافظة صعدة والدكتور
ٍ
كلم�ات دع�ت كاف�ة أبناء
عبدالرحي�م حم�ران،
اليمن إىل تعزيز جبه�ات الرشف والبطولة بمزيد
م�ن امل�ال والرجال وتفعي�ل دور وثيق�ة الرشَف
القبلية؛ ملا تحويه من مبادئ َ تحافِ ُ
تماسكِ
ُ
ظ عىل
لبنات الجبهة الداخلية.
وأكدت أن النظا َم السعوديَّ هو صنيعة القوى
االس�تعمارية ،ويعترب وصمة ع�ار يف جبني األمة
اإلسلامية والعربية ،نظري ما يق�وم به من أدوار
تآمري�ة وتدمريية على املنطقة والعال�م العربي
واإلسلامي وإدخالها يف ح�روب ال تنتهي وتصب
يف مصلحة الكيان الصهيوني.
واستغرب املتحدثون الدو َر السلبي للمنظمات
اإلنس�انية والحقوقي�ة الدولي�ة الت�ي ل�م تحرك
س�اكنا ً أمام املجازر املروّعة والجرائم اإلنس�انية
التي يرتكبها العدوان يف اليمن.
كما ألقى الش�اعران عباد أب�و حاتم ومحمد
الجرم�وزي قصيدتين ،أوضح�ت أن ال�دو َر

سيف االنتصار
َّ
الشـ ْعـب ُ
أنس القاضي
الثورة مستمرة..

ـب الـيَـمَ ـني
خروجُ الشَّ�ـعْ ِ
بتل�ك الص�ورة األس�طورية
َ
ي ِّ
املقولة الش�هري َة للشهيد
ُجس� ُد
الثائ�ر تشي جيف�ارا« :م�ا زال
األغبي�اء يظن�ون ب�أن الث�ور َة
ٌ
قابل�ة للهزيم�ة» .الجماهيرُ
الشَّ�ـعْ ـبيَّة الت�ي َ
خ ّلق�ت تل�ك
امللحمة الثورية يف باب الـيَـمَ ـن
ويف وجه قوى االستعمار بزعامة
أمري�كا اإلمربيالي�ة مُهندس�ةِ
ه�ذا العُ ـ� ْدوَان وراعيتِ�هِ  ،ه�ي
جماهيرُ الث�ورة الشَّ�ـعْ ـبيَّة،
الثورة التي تتغلغ ُل بني الجماهري
وتس�تنهض أح�رار الشَّ�ـعْ ـب،
الث�ورة الت�ي تنتق�ل اليوم نقلاً طبيعي�ا ً بمهامها
كم�ا يف ُك ّل ح�ركات التحرر الوطن�ي يف العالم ،من
االستعمار يف الداخل (سلطة الفساد
ركائز
إسقاط
ِ
ِ
والج ُرع بحالتن�ا الـيَـمَ ـني�ة) ،إلىَ مواجَ هةِ القوى
االس�تعمارية املس�ئولة ع�ن األوض�اع الس�ابقة،
ً
ُ
قائمة يف
امتدادات دماره�ا وخرابها
التي مَ �ا َزا َلت
الجمهورية ،مما يعني بأن الثورة ما زالت مُستمر ًة
واع،
كنقي�ض
ٍ
ٍّ
موضوع�ي لها وك�رد فعيل ش�عبي ٍ
وس�تظ ُّل مُس�تمر ًة حت�ى ّ
تحق َ
�ق التح� ُّو َل الثوري
يف الداخ�ل ،واالس�تقالل الوطن�ي عَ �ن الس�يطرة
االستعمارية الغربية وحلفها الصهيوني واألنظمة
العربية الرجعية العميلة يف املنطقة.

تح ّوالت الوعي لدى الجماهري (أمريكا تقتل
شّـ ْعـب الـ َيـ َمـني)
ال َ

كان واضح�ا ً ِمنذُ بداية العُ ـ� ْدوَان بأن ُه أمريكي،
ُ
ُ
حيث التس�ليح
حي�ث الض�و ِء الس�يايس ومِن
ِمن
والدعم اللوجس�تي وغ�رف قيادة العملي�ات ،ومِن
ُ
حيث املصلحة ا ُملبارشة له�ذا العُ ـ ْدوَان وه َو تركي ُع
الـيَـمَ ـ�ن وتأبيد الس�يطرة األمريكية يف حني كان
الوعي ح�ارضا ً لدى قائ�د الثورة الشَّ�ـعْ ـبيَّة
ه�ذا
ُ

ال�ذي رصَّ ح ب�هِ يف أول خِ ط�اب بع�د العُ ـ� ْدوَان يف
الع�ام ا ُملنرصم بأن العدوان أمريك�ي إرسائييل وأن
الس�عُ وديّة فيه مُج�رد أداة قذرة،
هذا الوع�ي كان موج�ودا ً أَيْـضا ً
يف أوس�اط النُّخب�ة السياس�ية
والرشيح�ة املثقف�ة والعن�ارص
الطليعية الثوري�ة يف املجتمع ،إلاَّ
وعي املجتمع ككل كان قارصا ً
أن
َ
عن�هُ ،وكأن إفه�ام الجماهير يف
بداي�ة العُ ـ� ْدوَان ب�أن مَ �ن يقف
خل�ف العُ ـ� ْدوَان بش�كل مُبارش
هو أمري�كا ،س�يجعلهم يَظنون
َ
بأن أَن ْ َ
إثبات
ـصـار الل�ه يُريدون
ش�عارهم ومرشوعه�م املع�ادي
ِ
للهيمن�ة األمريكي�ة اإلرسائيلية،
ولك�ن اس�تمرا َر العُ ـ� ْدوَان بهذا
اإلجْ ـ� َرام وم�ا خرجت ب�هِ البيت
األبي�ض من ترصيح�ات تثبت فيه
دورها يف تزعم ه�ذا العُ ـ ْدوَان وغريها من الحقائق
سوا ًء صفقات السلاح أ َ ْو إدانة ُ
صحف ومنظمات
حقوقي�ة أمريكي�ة للإدارة األمريكي�ة بتو ُّر ِطه�ا
بالعُ ـ� ْدوَان على الـيَـمَ ـ�نُ ،ك ّل ه�ذه ا ُملعطي�ات
أنضج�ت وع�ي الجماهير الـيَـمَ ـنية الت�ي تُدرك
الي�وم أن أمري�كا مَ �ن تقف خل�ف هذا العُ ـ� ْدوَان،
وجس�دت وعيها هذا يف املسيرة الشَّ�ـعْ ـبيَّة تحت
ش�عار أمريكا تقتل الـيَـمَ ـنيني ،جاء نضوج وعي
الجماهير يف هذا املرحلة تط�ورا ً موضوعيا ً لحركة
الفك�ر املرافق�ة للث�ورات وحركة املجتم�ع ،وعىل
هذا األس�اس أس�اس أن أمري�كا عدوة الشَّ�ـعْ ـب
الـيَـمَ ـن�ي وع�دوة ُك ّل أح�رار العال�م ومَ �ن تقتل
الـيَـمَ ـنيين تح�دّد الجماهير حركته�ا النضالية
سوا ٌء ا ُملسلحة كما هي حاليا ً يف مواجهة العُ ـ ْدوَان،
أ َ ْو خياراتها السياس�ية يف مرحلة ِّ
الس�لم ،ولم يَعد
بإم�كان إرجاع الجماهري وقيادات الجيش عَ ن هذا
الوع�ي ،وكما ق�ال كارل مارك�س« :الوعي يتحول
إلىَ ق�و ٍة مادية ح َ
ني يُصبح يف يد الجماهري» .وبهذه
ُ
ونق�ف
الق�وة س�نواج ُه املش�اري َع االس�تعمارية،
بجان�ب املقاوم�ة العربي�ة ،ونتضامَ ُن م�ع أحرار
العالم والشعوب ا ُملستضعفة.

األمريك�يَّ واض�حٌ يف هذا العدوان ،وكيف يس�تلذُّ

ستسقط رهانات العالم وعظمة تحالف العدوان.

للعال�م الصمْ َ
ـت عىل جرائم ه�ذا العدوان ،وكيف

وَأك�د بي�ا ُن املظاه�رة أنها جاءت م�ع تنامي
الوع�ي الش�عبي والجماهريي وإدراك�ه لطبيعة
الصراع م�ع الع�دو الصهيوأمريك�ي ،والتف�اف
أبن�اء الوطن جميعا ً حو َل قيادة الثورة الش�عبية
ً
ممثلة بالس�يد القائد عبدامللك بدرالدين الحوثي،
ووقوفه�م م�ع املرابطين م�ن أبط�ال الجي�ش
واللج�ان الش�عبية يف مواجَ ه�ة ق�وى الع�دوان
والغ�زو واالحتلال ،وتواصل واس�تمرار دعمهم
بقوافل الكرم واإلسناد.
وأك�د البي�ا ُن أن اإلدارة األمريكي�ة ه�ي مَ �ن
تقو ُد تحالُ َ
�ف العدوان الغاش�م والحصار الظالم
على اليم�ن واليمنيين ،وأنها تتحمّ ل املس�ئولية
املب�ارشة –إىل جانب رشكائه�ا يف تحالف العدوان
عىل اليمن -ع�ن كل الضحاي�ا واألرضار الناتجة
عن أعم�ال القص�ف والقت�ل والحص�ار ،وتجب
محاكمتُه�ا بتهم�ة ارتكاب جرائم ح�رب وإبادة
بحق الشعب اليمني.
ودَعَ ــا البيا ُن للمش�اركة والتفاعل الش�عبي
والجماهيري مع حمل�ة (أمريكا تقتل الش�عب

معركة الشرعية

تحت الفتة إعادة الرشعية ُ
ش َّ
َ
�ن َه�ذا العُ ـ ْدوَان
على الـيَـمَ ـنِ ،من قبل أُرسة مُغتصبة ومتس�لطة
َ
رشعي�ة بقائه�ا عائل�ة مالك�ة وحاكمة،
ال تمل�ك
ولرئيس خائن انتهت رشعيت�ه التوافقية الحزبية،
والسياسية الزمنية ،وسقطت حصانت ُه الدستورية
واألخالقي�ةُ ،ك ّل أباطي�ل الرشعي�ة الت�ي ضج�وا
بها ،تَس�قط أمام جماهير الشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني
(ال اإليران�ي وال الكولومب�ي) الت�ي خرجت يف باب
الـيَـمَ ـ�ن بالعاصم�ة صنع�اء ،لتمث�ل الرشعي�ة
الثورية التي تحافظ عىل مؤسس�ات الدولة بقيادة
اللج�ان الثوري�ة ،وتمثل الرشعي�ة الشَّ�ـعْ ـبيَّة يف
مواجهة العُ ـ ْدوَان وأعداء الشَّ�ـعْ ـب التي تتجس�د
مادي�ا ً يف قوات الجي�ش واللجان الشَّ�ـعْ ـبيَّة ،كما
تجس�د هذه املسيرة الرشعي�ة اإلن ْ َس�انية يف الحق
بالوج�ود والحي�اة ،بع�د  11ش�هرا ً م�ن القص�ف
والحص�ار على ا ُملدن واألري�اف الـيَـمَ ـني�ة .بينما
حفنة املؤيدين للعُ ـ ْدوَان ال يملكون أن يخرجوا ربع
هذه الجماهري ،ال يف العاصمة صنعاء وال يف غريها.

هادي وبحاح وطاقم االحتالل ..الشرعية يف
صنعاء واالحتالل يف عدن

ِمن بعد احتالل قوات الغزو ا ُملشتركة ومرتزقة
العال�م عىل مناط�ق يف الجنوب وعلى مدينة عدن،
لم يتجس�د على األرض الت�ي زعموه�ا مُحررة أي
ش�كل ومظهر للرشعية الت�ي أدعوها ،ول�م ن َ َر أي
تجم�ع ش�عبي وجماهيري يُصب�غ الرشعية عىل
العُ ملاء ،وكل ظهور للمدعوي�ن بحاح وهادي كان
ٍ
بطاوالت
يخلو ِمن الوجود اليمني ويظهر العميالن
تحرضه�ا القي�ادات العس�كرية لق�وات الغ�زو،
ولجنود الغ�زو ،وضباط االحتالل وهم يس�تقبلون
ه�ادي تار ًة وبحاح ت�ار ًةِ ،ممَّ ا ينفي أي ش�كل من
َ
لتقف
أش�كال الرشعية الشَّ�ـعْ ـبيَّة أ َ ْو السياسية؛
َ
خلف هؤالء وتقوي موقفهم يف هذا املناطق ا ُملحتلة
فِ علاً ،والذين يس�تقوون فيه�ا بق�وات االحتالل،
ُ
تعي�ش حالة ف�وىض أمني�ة ،وتتس�يّد فيهِ
والت�ي
داعش وعصابات اإلخوان ا ُملجرمني ،الذين يقومون
بتصفي�ة القوى الوطنية وكل الكوادر غري ا ُملرتبطة

بجماعاتهم ،ما يهي ُء لديمومة س�يطرة الغزاة عىل
البلاد ،ومِمَّ ا يُضع�ف أيَّة قوى وطني�ة يف طريقها
للقيام بدورها يف مقاومة االحتالل.
و َل�م يعد يخف�ى عىل أحد أين تتجس�د الرشعية
الشَّ�ـعْ ـبيَّة والسياس�ية للجمهوري�ة الـيَـمَ ـنية،
وأي�ن األم� ُن واالس�تقرار ال�ذي يحتاجُ � ُه املواطن،
وأي�ن تحرض الدول�ة بمؤسس�اتها وخدماتها ُرغم
العُ ـ� ْدوَان والحِ ص�ار ،ه�ذه الرشعية الت�ي نتحدث
عنها ،والتي ن ّ
ظر له�ا ُك ُّل علماء االجتمَ اع بمختلف
مدارس�هم الفكري�ة تتجس�د يف صنع�اء عاصم�ة
الجمهوري�ة الـيَـمَ ـني�ة ،ومختل�ف ا ُملحافظ�ات
الت�ي تأمّ نها ق�وات الجي�ش واللجان الشَّ�ـعْ ـبيَّة
الـيَـمَ ـني�ة ،ال يف مناط�ق الغزاة وق�وات االحتالل
وعصاب�ات داعش وا ُملرتزقة من مختلف جنس�يات
وقارات العالم ،وأ َ ْكثَــ ُر ِم�ن ذلك مَ ا َزا َلت الرشعية
الثوري�ة والسياس�ية يف الجمهوري�ة الـيَـمَ ـني�ة
بقي�ادة اللجن�ة الثوري�ة تُس�دّد أج�و َر العم�ال
واملوظفين إلىَ املناطق التي يُس�يط ُر عليه�ا ُ
الغزاة
وا ُملرتزقة ،فيما ركائ ُز االس�تعمار وعمال ُء العُ ـ ْدوَان
يُباركون الغارات األمريكية التي تهدم ُك ّل قطاعات
اإلنتاج وكل املؤسس�ات اإلنتاجية ،التي ّ
توفر لقمة
العي�ش للمواط�ن الـيَـمَ ـني ا ُملح�ارص منذ عرشة
أشهر من العُ ـ ْدوَان األمريكي الصهيوني السعُ وديّ .

حقيق ُة موقف املجتمع يف تعز والجنوب

ال يوج� ُد حي�ا ٌد يف األوض�اع االس�تثنائية الت�ي
تعيش�ها املجتمع�ات وتم�ر به�ا ال�دول يف مراحل
الث�ورات أ َ ْو يف ح�روب التح�رر الوطن�ي ومقاومة
االس�تعمار ،حت�ى األف�راد الذي�ن يدع�ون الحي�اد
بألس�نتهم حاجاته�م االجتمَ اعية تُفرز نفس�ها يف
أحد ا ُملعس�كرين الوطن�ي أ َ ْو االس�تعماري ،فهناك
نموذج�ان سياس�يان اجتمَ اعي�ان أمني�ان ماثالن
ينزع اإلن ْ َسان إلىَ أحدهما حتى لو لم يُعرب عَ ن ذلك.
إن عد َم حض�ور الجماهري الشَّ�ـعْ ـبيَّة بجانب
عملاء العُ ـ ْدوَان من هادي وبح�اح ،ال يعني انتفا َء
حال
ه�ذه الجماهري وتبخر موقفه�ا ،ال يعني بأيِّ
ٍ
من األح�وال أن جز ًء من الشَّ�ـعْ ـب يمثّلون العدم!
فغيابُها عن س�احة العمالء وقوات الغزو واالحتالل
النقيض ويف
وا ُملرتزق�ة ،يعني حضوره�ا يف الطرف
ِ
املوقف الطبيعي وه َو بجانب قوات الجيش واللجان

اليمني) والتي د ّ
ُش�نت رسميا ً وش�عبيا ً قبل أيام،
وتس�تمر مل�دة ش�هر؛ بغ�رض توعي�ة الجمي�ع
بطبيع�ة الصراع م�ع الع�دو وفض�ح ال�دور
األمريكي يف العدوان أم�ام الرأي العام الخارجي؛
باعتبار اإلدارة األمريكي�ة الراعي األول لعملياته
العس�كرية واللوجستية ،وتش�كل الغطاء الدويل
الذي يتستر على جرائمه الوحش�ية وانتهاكاته
لكل املبادئ والقيم والقوانني واملواثيق الدولية.
وكذل�ك دع�وة الجالي�ات اليمني�ة يف الخارج
للمش�اركة الفاعل�ة يف ه�ذه الحمل�ة م�ن خالل
الفعالي�ات واألنش�طة املختلف�ة لكش�ف ال�دور
األمريك�ي بارت�كاب جرائ�م ح�رب وإب�ادة ضد
اإلنسانية أمام الرأي العام العاملي.
وجاءت املظاهرة تلبي�ة للدعوة التي وجهتها
اللجنة الثوري�ة العليا للش�عب اليمني بالخروج
للتندي�د بالحرب األمريكية الس�عودية عىل اليمن
املس�تمرة منذ عرشة أش�هر وذلك بع�د الوضوح
العلن�ي لل�دور األمريك�ي يف ه�ذا الع�دوان بع�د
ترصيحات وزير الخارجية األمريكي جون كريي
ب�أن دولت�ه هي الت�ي تدير عملي�ات الحرب عىل
بالدنا.

الشَّـعْ ـبيَّة وبجانب الدولة الـيَـمَ ـنية.
ُ
موق�ف املجتم�ع يف مناط�ق س�يطرة الغ�زاة
ُ
موق�ف الرف�ض له�ذا الوج�ود
واملرتزق�ة ه� َو
االستعماري القائم ولحالة االنفالت األمني والوجود
اإلرهاب�ي التي تُعاني من ُه ه�ذ ِه املناطق التي قتلت
الناس يف الشوارع ودمّ رت اآلثار الحضارية والدينية
ملختل�ف املكونات املذهبية والدينية ،ففي تعز ينزح
املواطن�ون من مناطق ا ُملرتزق�ة إلىَ مناطق الجيش
واللج�ان الشَّ�ـعْ ـبيَّة ال العك�س ،ويف عَ �دن يح�ن
املواطن�ون إلىَ قوات الجي�ش واللجان الشَّ�ـعْ ـبيَّة
التي لم تعت ِد عىل أحد طوا َل وجودها يف هذه املناطق
َ
مخازن الطعام لتجار
حت�ى تقهقرها والتي فتحت
االحت�كارات ووزعت� ُه مجان�ا ً عىل الشَّ�ـعْ ـب الذي
ت�أزَّم غذائي�اً ،فيما العصاب�ات اإلجْ ـ َرامي�ة تنهب ُه
الي�وم ،كما أن عوائ َل ش�خصيات الق�وى الوطنية
م�ن رج�ال الجي�ش ومناضلي الح�راك الجنوب�ي
َ
حال�ة ن�زوح ومغ�ادرة لعدن
الوطنيين يف تش�هد
وخاص�ة بعد إمعان املجرمني من داعش وعصابات
اإلخ�وان بمعونة ق�وات االحتالل على اغتيال هذه
القوى الوطني�ة التي يتناقض مرشوعَ ها مع وجود
ُ
موقف
داع�ش ومع وج�ود قوات غازية ،وه�ذا ه َو
الح�راك الجنوبي الذي يلتف حول�ه قطاع كبري من
الشَّ�ـعْ ـب ،وال�ذي يناضل ألجل اس�تعادة حقوقه
املنهوب�ة وإىل الحك�م املحلي ،ول�م يك�ن يناض�ل
ألجل قي�ام إمارات داعش�ية وال ألج�ل حكم قوات
االحتالل وتس�يد املرتزقة والغ�زاة ،وال ألجل العميل
هادي ال�ذي خرج من الجن�وب يف  86خائنا ً بتهمة
الخيانة العظم�ى محكوما ً علي�ه باإلعدام من قبل
ما كانت تُع� َر ُ
ف بالـيَـمَ ـن الشَّ�ـعْ ـبيَّة ،ثم دخلها
بع�د الوَحدة غازيا ً وناهبا ً م�ع عصابة  ،7/7وهذه
در ُك
الق�وى الجنوبي�ة الوطني�ة ينض�جُ وعيَه�ا وتُ ِ
َ
حقيق�ة املؤامَ رة عىل الوطن ،وم�ا اغتيا ُل كوادرها
إلاَّ ألن ُ
ّ
أحس�وا بهذا املوقف الوطني
الغزا َة وا ُملحتلني
وتخوّفوا منهُ ،ويقومون اليوم بعمليات اس�تباقية،
ل�ه لك�ن املجتم�ع يف جن�وب الوط�ن س�ينبذُهم
مناطق الش�مال كما
ويطردهم بمعاونةِ إخوته من
ِ
ُ
طردت اإلمرباطورية الربيطانية واس�تعمارها الذي
ناه َز مئة عام.
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إعرتاف أممي:

 119غارة جوية قتلت المدنيين في اليمن وانتهكت القانون الدولي
المدنيون يتعرضون للتجويع على مدى  10أشهر باعتباره تكتيكاً حربياً والهدنات اإلنسانية لم تُحترم كلياً
المدنيون الفارون من الغارات الجوية تجري مطاردتهم وإطالق الرصاص عليهم من طائرات األباتشي
 -أحمد داود

حرك�ت الحمل�ة الش�عبية اليمني�ة واملتهم�ة
ألمري�كا ب�إدارة العدوان املب�ارش عىل بالدن�ا املياه
الراك�دة ،فخرجت بعده�ا تقارير أممي�ة وقرارات
أوروبية قاسية عىل السعودية.
أرف�ع ه�ذه التقاري�ر هو م�ا خرجت ب�ه لجنة
الخبراء التابع�ة لألمم املتح�دة والذي أث�ار ضجة
كبيرة يف أوروب�ا وخاص�ة بريطاني�ا ،حي�ث اتهم
التقري�ر تحالف الع�دوان بارت�كاب جرائم حرب يف
بالدنا واستهداف املدنيني.
وق�ال التقري�ر إن املدنيني يتعرض�ون للتجويع
أيض�ا ً باعتب�اره تكتيكا ً حربي�ا ً عىل م�دار العرشة
األشهر املاضية.
ووثّ�ق خبراء األمم املتح�دة  119طلع�ة جوية
للعدوان ،انتُهك بها القانون الدويل واس�تهدف 136
هدف�ا ً مدنيّاً ،مُضيف�ا ً أن الطلعات الجوية ش�ملت
غ�ارات عدي�دة اس�تهدفت سلس�لة أه�داف ،منها
مدارس ومس�اجد ومخيمات للنازحني ومؤسسات
طبية ومطارات.
وأكد التقري�ر أن الهدنات اإلنس�انية لم تحرتم
كليّ�اً ،وتَ َّ
وصل الخرباء كذل�ك إىل أن املدنيني الفارين
م�ن الغ�ارات الجوية تج�ري مطاردته�م وإطالق
الرص�اص عليهم من طائ�رات الهليكوبرت ،وهو ما
دف�ع خرباء م�ن األم�م املتح�دة إىل توصية مجلس
األم�ن الدويل بتش�كيل لجن�ة تحقي�ق دولية حول
الفظاعات التي ترتكب يف اليمن.
وعىل الرغم من الدعوات املتكررة لتشكيل لجان
تحقي�ق يف جرائم العدوان األمريكي الس�عودي عىل
بالدن�ا إال أن تل�ك الدع�وات تواج�ه بالتلك�ؤ وعدم
الالمباالة من التحالف ،وس�بق تقرير األمم املتحدة
تقاري�ر أخرى ملنظمات دولي�ة يف مقدمتها منظمة
العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش طالبت كذلك

بالتحقي�ق لكن تحالف الع�دوان أعلن أكثر من مرة
رفضه لهذه الدعوات.
وأعق�ب ه�ذا التقرير ج�دل كبير يف بريطانيا،
حي�ث اتهم�ت الصحاف�ة الربيطاني�ة حكومته�ا
بالدع�م املبارش واملش�اركة يف الع�دوان عىل بالدنا،
وتصدي�ر السلاح إىل الس�عودية أثن�اء الع�دوان،
تلك األس�لحة الت�ي تُس�تخدم يف رضب التجمعات
السكنية واملستشفيات والبنية التحتية اليمنية.
وتأت�ي بريطانيا عىل رأس القائم�ة ،فقد بلغت
مبيع�ات األس�لحة الربيطانية إىل الس�عودية حوايل
 2.95ملي�ار جني�ه استرليني يف ع�ام  ،2015كما
أك�دت صحيف�ة الجاردي�ان مؤخ�را ً أن الحكوم�ة

الربيطانية منحت اإلذن بتصدير ش�حنات األسلحة
إىل الس�عودية  37مرة منذ ب�دء العدوان عىل بالدنا،
لكنه�ا امتنعت ع�ن إخبار مجلس العم�وم بنوعية
هذه األس�لحة .وتهربا ً من تحملهم املس�ؤولية قال
وزي�ر الدولة لش�ؤون الشرق األوس�ط الربيطاني
توبي�ان الوود أم�ام مجلس العموم ي�وم الخميس
امل�ايض إن بريطاني�ا أخ�ذت تقري�ر األم�م املتحدة
عىل محم�ل الجد ،لكنه عاد وق�ال إن األمم املتحدة
اعتم�دت بش�كل أس�ايس على الش�ائعات وصور
األقمار الصناعية.
وذه�ب للق�ول بطريقة أث�ار س�خرية مجلس
العموم قائالً «إن الحوثيني لهم دهاء ويستخدمون

املدفعية الخاصة بهم عمداً ،ويس�تهدفون املناطق
الفردية التي يتواجد فيها أش�خاص ليس�وا موالني
له�م؛ إلعط�اء االنطباع أن�ه كانت هن�اك هجمات
جوية».
كم�ا رصح بأن ذلك ال يعفي الس�عودية من أي
خطأ قام�ت به ،مُضيف�ا ً أن ذلك مهم ج� ّدا ً لتكون
هناك عملية ش�املة للتحقيق تَمَ ام�ا ً يف ُك ّل حادث
عىل حدة.
وردا ً عىل كالم الوزي�ر الربيطانية قالت منظمة
هيوم�ن رايتس ووت�ش إن ترصيحات املس�ؤولني
الربيطانيين «كاذبة ومضللة» ،مؤك�دة أنها وثّقت
 36م�ن الرضب�ات الجوية غير املرشوعة وجمعت

أسماء  500مدني ُقتِلوا يف تلك الرضبات.
وقال�ت املنظم�ة إن تحال�ف العدوان اس�تهدف
املدنيني بم�ا يف ذلك مخيم�ات املرشدين والالجئني،
والتجمع�ات املدنية ،وحفالت الزفاف ،والس�يارات
املدني�ة والحافلات ،واملراف�ق الطبي�ة ،واملدارس،
والجوام�ع ،واألس�واق ،ومصان�ع ومس�تودعات
تخزي�ن امل�واد الغذائي�ة ،والبني�ة التحتي�ة املدنية
األساس�ية األخ�رى ،مث�ل مط�ار صنع�اء ،وميناء
الحدي�دة ،وط�رق العب�ور املحلي�ة ،مشيرة إىل أن
الحكوم�ة الربيطاني�ة ل�ن تس�تطيع إن�كار األدلة
الدامغ�ة والكبيرة على االنته�اكات الس�عودية
الخطرية التي ارتكبتها يف اليمن.

 100غارة جوية على مفرق الجوف وسلسلة غارات متواصلة على محافظات صعدة وتعز ومأرب
 خاصواص َل طيرا ُن الع�دوان األمريكي الس�عودي َش َّ
َ
�ن غاراته
العنيفة عىل عدد من محافظات الجمهورية مس�تهدفا ً منازل
املواطنني واملنشآت العامة والخاصة.
َ
ٍ
مناطق
بقص�ف صاروخ�ي
واس�تهدف الع�د ُّو الس�عودي
متفرق�ة بمديري�ة رازح الحدودي�ة ،كم�ا اس�تهدف محلات

تجاري�ة يف س�وق العن�د بمديرية س�حار ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل إصابة
مواطنَين اثننيّ ،
ونف�ذ طريان العدوان قصف جوي اس�تهدف
منطقة جبار بمديرية منبه باملحافظة الواقعة شمال البالد.
ويف محافظ�ة م�أرب َ
واص� َل طيران العدوان ش�ن غاراته
على عدد من مديرياتها ،حيث ش�ن يوم أم�س األحد  12غارة
متفرقة بمديرية رصواح.
وش�ن طريان العدوان يوم أمس األح�د غارتني عىل منطقة
الس�اقية بمديرية املصلوب بمحافظة الجوف ،كما ش�ن 100

قصف كلية املجتمع
ملتقى الطالب الجامعيُ :
بالقنابل العنقودية حق ٌد أعمى للعدوان على
مستقبل األجيال اليمنية
 متابعاتاستهجَ َن امللتقى العام للطالب الجامعي استهداف العدوان األمريكي السعودي لكلية املجتمع بالقنابل
العنقودي�ة ،مشيرا ً إىل أن هذا االس�تهداف دليل عىل حقد الع�دوان األعمى عىل مس�تقبل األجيال اليمنية
والسعي لتجهيل أبناء اليمن وحرمانهم من حق التعليم املكفول يف ُك ّل القوانني والرشائع الدولية.
واعتبر امللتقى يف بيان له قصف الح َرم الجامعي جريمة ع�ار وَانتهاكا ً صارخا ً لكل املواثيق والقوانني
والرشائ�ع وَقوانين الحرب وحق األجيال يف التعلي�م املكفول لكل أجيال العالم وَدليلاً واضحا عىل النزعة
اإلجرامية الوحش�ية والعقلي�ة الرجعية املتخلفة لهذا العدوان القبيح الذي يس�تهدف ُك ّل مقدرات الوطن
وكل يشء يستفيد منه املواطن اليمني ولم يسلم من جُ رمه وخبثه وحقده األعمى الطالب الجامعي األعزل
الذي يحمل القلم والكتاب.
ُ
َ
تستهدف حق املجتمع
استهداف العدوان لكلية املجتمع بصنعاء ليست األوىل التي
وأش�ار البيان إىل أن
ً
جريمة جديد ًة يسبقها اإلرصار والرتصد مضافة إىل جرائم الهدم والدمار املنظمة
اليمني يف التعليم بل تعد
واملمنهجة التي ارتكبها التحالف اإلرهابي الهمجي يف ُك ٍّل من جامعات عدن  -الحديدة  -تعز  -إب  -ذمار
 صعدة.وطالب بي�ا ُن ملتقى الطالب الجامعي املنظمات الدولية واألمم املتحدة بتحمُّ ل مس�ؤوليتها القانونية
واألخالقية بالتحرك الفوري العاجل لحماية املنشئات التعليمية بشكل الخاص والبُنية التحتية بشكل عام
وتحييدها من االس�تهداف الهمجي والعمل عىل إيقاف العدوان الس�عودي الغاشم ،مؤكدا ً أن طالبَ اليمن
ماضون يف معركة التعليم ولن يرتاجعوا عن هذه املعركة التعليمية التي تعد معركة بقاء لليمن.

غ�ارة عىل مفرق الجوف يف مس�اندة لقوات الغ�زو واملرتزقة،
وتسبب يف تدمري شبكة االتصاالت.
وواص�ل طيران الع�دوان الس�عودي األمريكي اليوم ش�ن
غاراته عىل محافظة تعز مس�تهدفا ً مناطق س�كنية ومرافق
خدمية.
ً
َ
متفرقة
مناطق
واس�تهدف طريان العدوان بسلسلة غارات
مس�عى إلس�ناد مرتزقة العدوان الذين
من مديرية املرساخ ،يف
ً
تكبّ�دوا خس�ائ َر كبير ًة يف األرواح والعت�اد بع�د تمك�ن قوات

الجيش واللجان الش�عبية من اس�تعادة السيطرة عىل منطقة
السويدة وتأمينها بالكامل.
وقصف طيرا ُن العدوان مبن�ى املحجر البيط�ري بمديرية
أرضار كبيرة يف املبنى الذي كان قد
املخ�اء ،مَ ـا أَدَّى إىل إلحاق
ٍ
تع َّر َ
ض يف وقت سابق لغارات مماثلة.
وأغار طيرا ُن العدوان فجر الس�بت عىل مناط�ق الحوزان
واملدارس بمدينة ذُباب بمديرية باب املندب ،مَ ـا أَدَّى إىل ترضر
عرشات املنازل.

� 34ألف �أ�سرة نازحة يف حمافظة عمران
قيادة محافظة عمران تدين استهداف العدوان لبيت الشباب ومكتب
الواجبات بمديرية مسور
 متابعاتأدانت قيادة محافظة عمران والس�لطة املحلية
َ
اس�تهداف العدوان
ومكت�ب الش�باب والرياض�ة،
األمريكي السعودي لبيت الشباب ومكتب الواجبات
بمديرية مسور(الصورة).
واس�تنكرت يف بي�ان له�ا اس�تمرا َر اس�تهداف
الع�دوان للمنش�آت الحيوي�ة والخدمي�ة والبني�ة
التحتية للشعب اليمني ومقدرات البالد.
وأش�ارت إىل م�ا يرتكب�ه الع�دوان م�ن جرائم
وح�رب إبادة جماعي�ة بحق أبناء الش�عب اليمني
يف مختل�ف املحافظ�ات يف ظل صم�ت دويل مخزي
ومعيب..
داعي�ا ً األم�م املتح�دة واملنظم�ات الدولي�ة
واإلنسانية إىل تحمل مس�ؤوليتها إزاء تلك الجرائم
والعمل عىل إيقاف العدوان ورفع الحصار.
إىل ذل�ك أكد مدي�ر الوحدة التنفيذي�ة للنازحني
بمحافظة عم�ران حِ مْ يرَ الصعر أن ع�د َد النازحني
للمحافظ�ة ومديرياته�ا ج�راء اس�تمرار العدوان

األمريكي الس�عودي الغاشم عىل بالدنا بلغ  34ألفا ً
و 300أرسة.
وأوض�ح الصعر لوكال�ة األنباء اليمنية (س�بأ)
أن الوح�دة تب�ذل جهودا ً مس�تمرة بالتنس�يق مع
ع�دد م�ن املنظم�ات الدولي�ة العامل�ة يف بالدنا يف
توفير االحتياجات الغذائي�ة والدوائي�ة واإليوائية

واملتطلبات الرضورية لألرس النازحة.
ودع�ا املنظم�ات والهيئ�ات العامل�ة يف مج�ال
اإلغاثة اإلنسانية إىل التنسيق مع الوحدة والسلطة
املحلي�ة باملحافظ�ة لتلم�س احتياج�ات األرس
النازح�ة خاص�ة يف ظل ت�ردي األوضاع املعيش�ية
واملساهمة يف تخفيف معاناتها.

( ددعلالاا

ينثالاانينثالاثالا  1نينثالالاربف  1نينثالاثالالا
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طريان العدو يوا�صل ق�صف مديريات �سنحان ونهم وبني مطر
غارات أمريكية سعودية مكثفة على صنعاء
واستشهاد  10مواطنني يف قصف على
منازلهم يف منطقتي الرحبة وعطان
 -خاص

�أكرث من مائتي عامل �أ�صبحوا بال عمل

العدوان يستهدف املصانع مجدداً؛ لرتكيع الشعب اقتصادياً
 حسين الجنيديف ُك ّل يو ٍم يمُــ ُّر من عُ م ُِر هذا العدوان الرببري،
يتفنَّ� ُن مجرموه يف صناعة الدمار الذي أرادوه لهذا
الوطن وأبنائه ،معمّ قين أخادي َد الويالت يف صدور
وذاكرة اإلنس�ان اليَمَ ني ،فضم�ن عناقيد حقدهم
األس�ود ،إرصارهم عىل استهداف الش�عب اليَمَ ني
ب ُك ّل الوس�ائل التي تؤدي إىل املوت ،ابتدا ًء من القتل
الرسيع واختتاما ً باإلماتة جُ وْعا ً وإذالالً.
ِ
اس�تهداف الع�دوان األمريك�ي
ويف سلس�لة
الس�عودي للبن�ى االقتصادي�ة ،صبّ�ت طائراتهم
ليلة الس�بت حِ مَ � َم الحق�د؛ لتدمِّ ـ َر مصنع�ا ً تابعا ً
لرشكة الكب�وس ،ومصنعا ً تابعا ً ملجموعة رشكات
ً
ِ
يكتف
محدثة أرضارا ً يف كال املصنعني ،ولم
شهاب،
َ
اإلمعان يف
مجرمو العدوان به�ذا القدر ،بل واصلوا
إجْ ــ َرامهم ،ليغريوا م ّر ًة أخرى عىل مصنع شهاب
ظه َر الي�وم التايل ،وامل�كان مكت ٌ
ظ بعُ مَّ�ال املصنع
ٍ
بمح�اوالت آملةٍ إلنقاذِ ونقل
الذي�ن كانوا يقومون
م�ا تبقى من معدات املصنع الذي يمثّل لهم مصدر
رزق أرسه�م ،وبثالث�ة صواريخ متتابع�ةٍ َ ،ق َّ
ضت
ُ
طائرات الحقد األمريكي الس�عودي عىل ذاك األمل،
عامل بع َد أن سلبهم
وأصبح مصريُ أكثر من مائتي
ٍ
العدوان ما كان يعي ُل عائالتهم ،بيد الخالق الرازق.
مص ُ
نع شهاب لم ي ُكن مخزنا ً للسالح ،وساحاتُه
ُ
الشاس�عة ل�م تك�ن مرسح�ا ً إلطلاق الصواريخ
الباليس�تية ،كم�ا ي�روّ ج أذنابُ ومرتزق�ة وعمالء
لتربير هذا االس�تهداف
هذا الع�دوان اإلجْ ــ َرامي؛
ِ
بمقولتهم الشهرية «أكيد ما يرضب الطريان إلاّ إذا
في�ه يشء» ،يقول املواطن محم�د صالح الحرازي
وال�ذي يق ُ
قري�ب من املصن�ع وهو
من�زل
ط� ُن يف
ٍ
ٍ
يحدثن�ا ع�ن الجريم�ة:
«كن�ا يف البي�ت آمنين
بأم�ان الله ،ولم نس�مع
إلاّ
َ
ص�وت الص�اروخ
يتبع�ه انفج�ار ش�ديد
تحلي�ق قريب
الق�وة مع
ٍ
للطيران ،فتهش�مت
زجاج�ات نواف�ذ بيتن�ا،
عرفنا أن موقع االنفجار
قري�ب وعندم�ا خرجن�ا
إىل الش�ارع وجدن�ا
ٌ
وعاصفة
ألس�نة الله�ب
م�ن الدخ�ان يف مصن�ع
شهاب ،فاس�تغربنا ملاذا
يقصفون املصنع؟ ليس
موقع�ا ً عس�كريا ً وال
مخازن للسالح وال يوجد
في�ه أي يشء يبرر له�م
االس�تهداف ،وال نق�ول
غير حس�بنا الل�ه ونعم
ُّ
يظ�ن أبنا ُء
الوكي�ل ،هل
الصهاين�ة واألمري�كان
ُ
سنخاف ونركع لهم،
أننا

كال والله س�نظل صامدين لو استهدفوا بيوتنا بيتا ً
بيتاً ،ول�و دمروا ُك ّل يشء يف اليَمَ �ن ،لن نركع لهم؛
َ
زم�ان الخض�وع ق�د ولىّ بال رجع�ة ونحن لهم
ألن
باملرصاد».
مصنع لصناعة
إذن لم يكن هناك يشءٌ ،س�وى
ٍ
نقل
الكلينيكس ومخازن للمواد الغذائية وسيارات ٍ
تابعةٍ للرشكة تنقل البضائع.
لم يتوقف ص َل ُ
ف الع�دوان عند هذا الحد ،فأثنا َء
وجودنا يف اليوم التايل من استهداف املصنع يف ساحة
املصنع ملعايَن�ة األرضار الناجمة وتوثيقها ،أغارت
ً
ُ
مس�تهدفة ما تبقى
طائرات العدوان للمرة الثانية
من املصنع ومخازن أغذي�ة تابعةٍ للرشكة ،فياض
عمر شهاب أحد الرشكاء يف مجموعة شهاب ،كان
متواجدا ً بعد القصف ،يجري هنا وهناك يبحث عن
ضحاي�ا ولكن بحمد الله لم ي ُك�ن هناك أي ضحايا
س�وى أ َ ْربَعة جرحى من العاملني يف املصنع ،حيث
قال« :ما هذا اإلجْ ــ� َرام!! ،املصنع ال يوجد فيه أي
ُّ
َ
االستهداف غري مصدر رزق أكثر من
يستحق
يشء
 200عامل ،واآلن كيف س�يتمكن هؤالء العمال من
إطعام وإعال�ة أرسهم وأطفالهم؟ ،م�ا هو الذنبُ
ال�ذي اقرتفه هؤالء ليُحَ ا َربوا يف قوتهم ورزقهم؟!»،
ويف لهجةٍ يملؤها الغضبُ واالس�تهجا ُن ن َّد َد فياض
بالع�دوان وبالعمالء واملرتزقة الذين باعوا وطنَهم،
ويقومون بنْش�رْ
ٍ
معلومات كاذبة حول املنش�ئات
واملراف�ق ،س�واء االقتصادي�ة أو الحكومي�ة؛ ليتم
ُ
استهدافها من قبل طريان العدوان عىل أنها مخاز ُن
سالح أو أماكن تُطلق منها الصواريخ ..كما أضاف
قائالً« :نحن نعلم كما أن ُك ّل أبناء الشعب يعلمون،
بأن هذا االس�تهداف ليس بس�بب أخبار كاذبة ،بل
ٌ
اس�تهداف وإجْ ــ� َرا ٌم متعمَّ دٌ؛ لتدمير اليَمَ ن
ه�و
بكله�ا ،وقتل ش�عبها األبي ،وس�نظل نح�ن أبنا َء

الشعب بكل فئاتهم ،صامدين يف وجه هذا العدوان
األهوج ،وبإذن الله س�ننترص ،وسنعاود البناء من
جديد ،والحياة من جديد».
وأثن�اء تجولن�ا يف أرجاء املكان وأدخنة ألس�نة
اللهب املتصاعد من بقايا املصنع واملخازن املحرتقة
التي تأب�ى االنطفاء وكأنها ّ
تنفس عن غضبها من
ُ
املئات من املواطنني من
صلف هذا العدوان ،يحتشد
النريان وهي تلتهم مصنعا ً
َ
سكان الحي يشاهدون
لطامل�ا ألف�وا رؤيتَ�ه عام�را ً ومزدحم�ا ً بالعاملني
فيه ،وس�يارات الش�حن يف حركتها املعتادة دخوال ً
وخروجاً ،تُصخِ �بُ الحيَّ بالضجي�ج ،عبدالله عيل
ُ
عالمات
الصل�وي ،كان يراق�ب من بعيد وال زال�ت
الخ�وف تعل�و وجهَ ه بع�د أ َ ْربَعة صواري�خ أرعبته
كبقية س�كان املنطق�ة ،وحني س�ألناه كيف ترى
املش�هد؟ ،قال« :أرى أقبح جرائم البرشية يرتكبها
هذا العدوان ،وقلبي يتقطع عىل عمال املصنع الذين
ألفن�ا وجودَهم يف الحارة وكأنهم أصبحوا جز ًء من
سكانها ،ما هو مصريهم اآلن؟ نعرف الكثري منهم
يعول�ون أرس وعائلات فكيف س�يطعمونهم بعد
أن احترق املكان ال�ذي كان بالنس�بة لهم املصدر
الوحيد للرزق بالنسبة لهم؟! ،هذا العدوان الهمجي
الباغي يريد تجويع الناس وتجويع أطفالهم حتى
يدمروا معنوياتهم ليخضع لهم فيما بعد ويس�هل
عليهم إذالله كما يريدون ،ولكن الله موجود م ّ
طلع
على هذا البغي وهذا الظلم ،ولن يرتك هذا الش�عب
الصابر املستضعف وحيداً».
بهذه الكلم�ات وهذه املعنوي�ات التي وجدناها
لدى معظم س�اكني املنطقة يشعر الواحد منا بأن
شعبا ً عظيما ً كهذا الشعب ،كيف لهؤالء الجبناء أن
مطلق
إيمان
يهزم�وه؟ وهيهات أن يُهزم وهو عىل
ٍ
ٍ
بربه وبإرادته الحرة األبية.
ويأت�ي
ه�ذا
ُ
مصن�ع
اس�تهداف
ش�هاب ضم�ن سلس�لة
ٍ
اس�تهدافات ملصان�ع يف
العاصمة صنع�اء وعدة
محافظات؛ لتدمري البُنية
االقتصادي�ة التحتي�ة
لليَمَ �ن حت�ى ال يتبق�ى
له�ذا الوط�ن وش�عبه
ُ
ٍ
مقوم�ات للصمود،
أيَّ�ة
ُ
اس�تهدافهم املتك ِّر ُر
وما
للمنش�ئات
مؤخ�راً،
االقتصادي�ة واملصان�ع
إلاّ دلي�ل على أن غايتَهم
م�ن هك�ذا استراتيجية
ٌ
متعم�د؛
اس�تهداف
لترسي�ع مَ �و ِْت اليَمَ نيني
فحصا ُره�م
جُ وْع�اً،
ُ
الخان�ق لليَمَ ن ب�را ً وجوا ً
وبح�را ً لن تكتم� َل دائرة
امل�وت في�ه إلاّ بضرب
مقوم�ات الصمود داخل
هذا البلد.

ُ
ٍ
ساعات من
أمانة العاصمة وعد ٌد من مديريات محافظة صنعاء خالل اليومني املاضيني
عاش�ت
القصف العنيف من قبَل طريان العدوان األمريكي السعودي.
وقص�ف طريا ُن العدو العدي َد من املناطق بقناب َل ش�ديدة االنفجار ،مس�تهدفا ً األحياء الس�كنية
َ
والخاصَّـة ،حيث استش�هد  6مواطنني وأصيب  7آخ�رون يف قصف طال منازل
واملنش�آت العام�ة
املواطنني يف منطقة الرحبة شمال العاصمة.
وش�ن طريان العدوان غارات عنيفة عىل حديقة ف�رح الند بمنطقة عرص غرب العاصمة وألحق
أرضارا ً بالغ�ة على عدد من منازل املواطنني املجاورة للحديقة ،كما اس�تهدف حديقة  21س�بتمرب
يف مديري�ة معين بعدة غارات عنيفة نتج عنها ترضر عدد كبري من منازل املواطنني وتهش�م نوافذ
املباني السكنية املجاورة.
واستش�هد  4مواطنني بينهم امرأت�ان وطفل جراء غارات لطريان العدوان األمريكي الس�عودي
استهدفت منزل املواطن محمد العيدروس يف وادي عطان بالعاصمة.
ويف محافظ�ة صنع�اء ش�ن طيران الع�دوان األمريكي الس�عودي غ�ارة عىل مديرية س�نحان
بمحافظة صنعاء ،مستهدفا ً بغارة مبنى املجمع الحكومي للمديرية يف منطقة ريمة حُ مَ يد.
وقصف طريان العدوان األمريكي الس�عودي عددا ً من الغارات عىل مديرية نهم ،مس�تهدفا ً وادي
غيالن ،وفرضة نهم ،مَ ـا أَدَّى إىل إحداث أرضار باألرايض الزراعية.
وش�ن طريان العدوان الس�عودي األمريك�ي غارتني على مديرية بني مط�ر بمحافظة صنعاء،
مستهدفا ً بغارتني منطقة الصباحة ،مَ ـا أَدَّى إىل إحداث أرضار بالغة يف األحياء السكنية وممتلكات
املواطنني.

العدوان ا�ستهدف ب�شكل مبا�شر مقربة خزمية والنجيمات
واخلرايف ،ما �أدى �إىل خروج رفات بع�ض املوتى وتناثرها
وزارة األوقاف واإلرشاد 127 :مسجداً ومقربة بأمانة
العاصمة تضررت بفعل العدوان األمريكي السعودي
 صنعاءر ّكز العدوا ُن األمريكي السعوديّ بشكل مبارش
عىل قصف أمان�ة العاصمة منذ بدء العدوان يف 26
مارس من العام املايض .2014
واس�تهدف الع�دوان ُك َّل يشء يف العاصمة ،بما
فيه�ا املصان�ع واملط�ارات واملعس�كرات ومنازل
املواطنين األبري�اء ،واس�تخدم يف قصف�ه أبش َ
�ع
القنابل واألس�لحة املح ّرمة دوليا ً بما فيها القنابل
العنقودية والقنابل النيرتونية.
يس�تثن الع�دوا ُن املس�اج َد واملقابر ،حيث
ولم
ِ
كان لها نصيب ،وبحسب وزارة األوقاف واإلرشاد،
فق�د بلغ ع�دد املس�اجد واملقابر املتضررة جراء
الع�دوان  127مس�جدا ً ومقربة يف كاف�ة مديريات
العاصمة.
وأك�د مدي� ُر ع�ام األوق�اف واإلرش�اد بأمان�ة
العاصم�ة إبراهي�م الخطي�ب يف ترصي�ح لوكالة
ً
لجنة شكلها املكتبُ لحرص
األنباء اليَمَ نية س�بأ أن
األرضار والخسائر التي لحقت بمنشآت ومشاريع
األوقاف سجلت ترضر  114مسجدا ً بأرضار مادية
جس�يمة ومتوس�طة تمثلت يف تش�ققات لبعض
املبان�ي وخلع النواف�ذ واألبواب وتحط�م قمريات
ونقوش البعض منها ،فيما ترضَّ رت  13مقرب ًة تم
ُ
استهداف البعض منها بشكل مبارش.
وأش�ار إىل أن مس�اج َد مديرية السبعني جنوب
العاصم�ة األكث�ر تضرراً ،حي�ث بل�غ املس�اجد
املتضررة فيه�ا  31مس�جدا ً يليه�ا مديري�ة بني

الح�ارث ش�مال العاصم�ة بتضرر  25مس�جداً،
فيم�ا ترضر  58مس�جدا ً يف بقية مديري�ات أمانة
العاصمة.
وأدان الخطيبُ بش�دة قصف العدوان األمريكي
ُ
يس�تهدف ُك ّل مقدرات
الس�عودي الهمجي ال�ذي
الش�عب اليَمَ ني وبُنيته التحتية بما فيها املس�اجد
واملقاب�ر واملواقع االثري�ة والتاريخية دون مراعاة
لحُ رم�ة ه�ذه الصروح الديني�ة والحضاري�ة
والعلمية.
م�ن جانبه أ ّك�د مدي�ر إدارة املس�اجد بمكتب
األوقاف بأمانة العاصمة يحيى الكوكباني لوكالة
(س�بأ) أن مقرب َة خزيمة الواقعة وس�ط العاصمة
صنعاء أحد أكرب وأقدم املقابر يف اليَمَ ن تعرضت إىل
قصف همجي نهاية مايو املنرصم.
قص َ
وقال إن العدوان الس�عودي تعمَّ د ْ
ف مقربة
خزيم�ة ولم يخطئ كما يدّعي البعض ،مُشيرا ً إىل
أنها تحوي قب�ورا ً لنخب وعلماء وملوك ورؤس�اء
وأعالم وساس�ة وأدباء وشعراء وغريهم من ُرفات
األموات العظماء من مختلف أنحاء اليَمَ ن.
قص َ
وأوضح الكوكباني أن ْ
ف العدوان األمريكي
الس�عودي للمقبرة أدّى إىل خ�روج ُرف�ات بعض
ً
إضافة إىل ترضُّ ر عرشات القبور
املوتى وتناثره�ا،
وتهدم جزء من الس�ور الغرب�ي للمقربة ..مُضيفا ً
َ
ِ
اس�تهداف بش�كل مبارش أَيْضا ً مقربة
العدوان
أن
النجيم�ات بمديري�ة الس�بعني ومقبرة الخ�رايف
بمديري�ة بن�ي الح�ارث وألحق قصفهم�ا أرضارا ً
كبرية.
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البوصلـة
عبدالحميد
يحيى المحطوري
لم تُخطئ املسيرة يف تحديد العدو
الرئيسي ،مُذ بدأت خطوتها األوىل قبل
أكثر من  14عامً ا يف مران؛ وهي تشري
إىل أمريكا وإرسائي�ل ببنانها ،وتهتف
باملوت لهما يف شعارها.
ك�ذا لم يُخط�ئ الع�دو يف تع ّرفها،
وإدراك�ه لخطورة ما تحمله املسيرة
منه�ج قرآن�ي ،يع�رف -كون�ه
م�ن
ٍ
أهل كتاب -بأنه يُش�كل خط� ًرا ً
بالغا
عىل وج�وده ،وعلى خطط�ه الرامية
إلخضاع ش�عوب املنطق�ة ،واحتاللها
احتلاال ً ناعمً ا تح�ت ذريعة مكافحة
اإلره�اب ..ولهذا لم يُمه�ل العدو قائد
املسرية األول ،وذهب إىل مسقط رأسه
بقرية مران ،غري آبهٍ بأن يُهلك الحرث
والنس�ل -عرب أدواته القذرة حينذاك-
يف س�بيل الظفر بذل�ك الرجل وإخماد
مرشوعه.
صحي�ح أن أمري�كا وإرسائي�ل لم
تظهرا بجال ٍء حينه�ا وراء عملية قتل
الرج�ل األول يف املسيرة ،ومحاول�ة
إجه�اض مرشوع�ه القرآن�ي املعادي
لهم�ا والخط�ر عليهما ،وال�ذي تكرر
ح�روب معلنة،
حت�ى وصل إىل س�ت
ٍ
إال أن الزائ�ر خالله�ا وبعدها لصعدة
كان يج�د عىل بقايا الج�دران املهدمة
عب�ارة تق�ول( :ه�ذه جرائ�م أمريكا
وإرسائي�ل) ..يف الوق�ت ال�ذي كان�ت
في�ه الدولت�ان تتعم�دا ع�دم الظهور
يف الح�رب ،حت�ى ال تس�تفز بقي�ة
الش�عب وتُس�خطه عليه�ا ،وتمنحه
دليلاً مجانيًا على مصداقية املرشوع
القرآني الذي أعلنه ذلك القائد ،الس�يد
حسني بدر الدين الحوثي.
ظ�ل الكثيرون يس�خرون -كم�ا
البع�ض الي�وم -مم�ن أس�موهم
بالحوثيين ،ب�أن صال�ح ومحس�ن
يق�ودان الح�رب عليه�م ،فيم�ا
«الحوثي�ون» يش�خصون بأبصارهم
نحو أمريكا وإرسائيل ،وكأن الرصخة
التي تصدح به�ا حناجرهم تُرصّ عىل
البح�ث عن أمري�كا وإرسائيل يف ثنايا
كل عدوان يشنه النظام آنذاك عليهم..
غير أن الس�اخرين ل�م يدرك�وا
حينه�ا ،وال بعده�ا ،أن أولئ�ك القوم
يحاول�ون بأال تنح�رف بوصلة العداء
نحو غير الع�دو الحقيق�ي؛ فتموت
القضي�ة ،وينج�و القات�ل حت�ى من
أنامل تشير إليه ،ب�ل وال تتعزز حتى
ل�دى الضحية الس�خط عليه ،وينجح
القات�ل بعده�ا يف إغ�راق الضحي�ة يف
رصاع الث�أر م�ن أدوات�ه الق�ذرة كي
تنىس قضيته تمامً ا.
الي�وم ،وقب�ل العدوان على اليمن
بأس�ابيع ،اضطر الع�دو الحقيقي إىل
ً
رصاح�ة ع�ن وجهه،
كش�ف القن�اع
إذ ل�م يع�د التخف�ي مهمًّ �ا بع�د أن
ص�ارت رشيحة واس�عة من الش�عب
تؤي� ُد أنص�ار الل�ه ،خاص�ة بع�د أن
قادوا الثورة الش�عبية ،وبعد أن صار
األخيرون يُحكم�ون القبض�ة على
كل يش ٍء كان األمري�كان والصهاين�ة
يعتربونه ًّ
حقا لهم.
(صار «الحوثيون» يشكلون خط ًرا
عىل أمن إرسائيل)
قالها «نتنياهو» من داخل أمريكا،
بعد الث�ورة الش�عبية باليم�ن ،وقبل
أسابيع من العدوان عليه.
(نح�ن نق�ف م�ع الس�عودية يف
مواجهة املتمردين «الحوثيني»)
قاله�ا «جون كريي» قب�ل أيام من
داخل السعودية.
لم تُخطئ املسيرة يومً �ا يف تحديد
العدو ..ولم يُخط�ئ العدو يومً ا كذلك
يف تحدي ِد املسرية واملنتمني إليها كعد ٍّو
بالغ الخطورة عليه؛ لذا راح األمريكي
كقائ ٍد للعدوان -ينتقم من كل اليمن،بعد أن َ
يأس بأن تكون له يومً ا.
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الناز ّية بثوبها الجديد  -العباءة َوالعقال
الشيخ عبدالمنان السنبلي

َ
ِ
االتصاالت العس�كرية بقنبلة
بوابة
قصفوا
فراغي�ة ه� ّزت أرج�اء العاصم�ة صنع�اء..
قصفوها وَه�م يعلمون أن أما َم ه�ذه البوابة
على بُعد بضعة أمتار م�ن الجهة املقابلة يق ُع
مستشفى السبعني الخاصة بالنساء وَالوالدة
وَاألطفالُ ..
سحقاً!!
وَنح�ن على بُع�د عشرات الكيلومترات
م�ن موق�ع االنفج�ار كدن�ا نُصعق م�ن قوة
وَحج�م االنفج�ار ،فكيف بالرض�ع و ُ
َالخدَّج -
وَه�م بالعشرات  -املوجودين داخ�ل َّ
حضانة
املستش�فى؟!! كيف بالنس�اء اللوات�ي أتاهن
املخ�اض أ َ ْو اللوات�ي يف ُغ� َرف العملي�ات أ َ ْو
ُغ� َرف الرق�ود؟!! كي�ف باألطف�ال النازلني يف
بإمراض وبائية جاءت
املستش�فى وَاملوبوئني
ٍ

بها العاصفة؟!!
حدثن�ى أح�د األصدق�اء العاملين يف
املستش�في أن هنال�ك ح�االت
وفاة ق�د حدثت بين األطفال
ّ
حضان�ة
املوجودي�ن يف
املستشفي بفعل قوة الصعقة
التي خلفها ذلك االنفجار..
يا الل�ه ..ما هذا اإلجْ ـ َرام؟!
دي�ن هذا الذي
لام وَأي
ٍ
أي إس ٍ
يحركه�م وَيدفعه�م لهك�ذا
إجْ ـ َرام؟!
أي رشيع�ةٍ تل�ك الت�ي
تُجي�ز له�ؤالء النك�رات أن
يقتل�وا النس�اء وَاألطف�ال
وَاملكفوفني يف مراكز تطبيبهم
وَتأهيلهم؟!!
إن كان هذا هو اإلسالم الذي

ج�اء به محم�د ب�ن عبدالل�ه (ص) ،فأنا أول
الكافري�ن ب�ه!! وَلكن حاش�ا أن يأت�ي بهكذا
إسلام من قال :من فجع هذه
الحمامة بوليدها ..ردوا إليها
وَليده�ا ..وَمن قال :أش�ققت
عن قلبه يا أسامة؟ اللهم أني
أبرأ إليك مما فعل أُسامة.
هيه�ات أن يأت�ي بهك�ذا
دي�ن م�ن ق�ال وَه�و يتحدث
ع�ن غري املس�لمني (فما بالك
باملس�لمني) :ال تقتل�وا امرأ ًة
وَال طفالً وَال ش�يخا ً وَال راهبا ً
يف دي�ره ،وَال تقطعوا ش�جر ًة
وَال تكره�وا أح�دا ً أن يُب�دّل
عقيدته..
هيه�ات أن يأت�ي برشيعة
الغ�اب ه�ذه الت�ي تُقت� ُل فيها

قصف�ا ً َوإباد ًة أحي�ا ٌء وَأُسرَ ٌ بأكملها ليس لهم
ذن�بٌ إلاَّ أنهم نائمني وَهاجعين يف مخادعهم
ُ
الكعب�ة حجرا ً حجرا ً أهون
م�ن قال :لنئ تُهد ُم
امرئ مسلم ..وَالقائل:
عند الله من س�فك دم
ٍ
إن دماءك�م وَأموالكم وَأعراضكم حرا ٌم عليكم
كحرمة يومكم هذا.
أيها النازيون وَالفاش�يون الجدد الالبسون
رداء اإلسلام زورا ً وَبهتان�اً ..لق�د قتلت�م من
الـيَـمَ ـنيني املسلمني املوحدين ظلما ً وَعُ ـ ْدوَانا
مالم يقتل الصهاينة من الفلس�طينيني خالل
س�بعة وَس�تني س�نة ،فال تتحدث�وا اليوم عن
اإلسلام وَال تتكلم�وا ع�ن قيَم�ه وَتعاليم�ه
الس�محاء وال تدّعوا تمثيله ،ف�إن البعد بينكم
وَبينه قد تجاوز بعد املرشقني.
( َولاَ تَحْ َس�ب ََّن ال َّل� َه َغافِ ًل�اً عَ مَّ �ا يَعْ مَ � ُل
خ ُر ُه ْم ِليَ ْو ٍم تَ ْش َ
ُ�ون ،إِنَّمَ ا يُ َؤ ِّ
ال َّ
ظا ِلم َ
ص فِ يهِ
�خ ُ
الأْ َب َ
ْصا ُر)..

العدوان وسقوط ورقة التوت
نبيلة الشيخ
كل م�ن يس�تخدم الق�وة ابت�داء ،دون
اعت�داء فمن الجيل أنه واق�ع يف أمور عدة
ال محال�ة  ،أوله�ا أنه ال يثق يف نفس�ه وال
يف تفكريه وال رؤية س�امية له يف الحياة،
وآخرها ان�ه ال يثق بالله وال برعايته ،وال
بأحكامه ،وبني أولها وآخرها أمور شتى.
ه�ا هو النظ�ام الس�عودي  ،قد غضب
علين�ا جم�ع جمع�ه ،وح�زم حزم�ه
وجاءن�ا قاطعا لكل جوارودي�ن وعروبة،
ج�اء متغطرس�ا يخت�ال بخط�ط الغرب
وأس�حلتهم ،يحاربن�ا م�ن خل�ف جدران
الطائ�رات ويس�تعني بحب�ل م�ن البلاك
ووتر وطغ�اة األرض  ،متحديا أويل البأس
الشديد ،الذي يحبهم الله ويحبونه،هاهو
النظام الس�عودي يحقق قول الله تعاىل يف
من تويل النصارى واليهود فيقول الله جل
وعال:
الذين يف قلوبهم مرض يسارعون فيهم
يقولون نخىش أن تصيبنا دائرة فعىس الله
أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا
عىل ما أرسوا يف أنفسهم نادمني.
فعسى الله أن يأت�ي بالفتح أو أمر من
عن�ده .وعىس عند الل�ه هي غري عىس عند
الن�اس ،انها م�ن افعال املقارب�ة ،ولكنها
عن�د الله تفي�د التحقيق ،فلا يُطمع الله
عب�دا ثم يخلف وعده ،ومن أصدق من الله
قيال.فعىس أن يكون فتح الله وأمرا قريبا.
هاهم يرونأعداء األمة فيغضون عنهم
الط�رف ،ويخفض�ون له�م كل جن�اح
م�ن ال�ذل والرع�ب ،الرع�ب م�ن اليهود
والنص�ارى ،والرعب م�ن جريانهم العرب
املسلمني والرعب من كل يشء.
إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه
وصدق ما يعتاده من توه ِم
وق�د علمنا م�ا علمنا من ه�م الغرب،
وك�م كادوا ويكي�دون لن�ا  ،فم�ا حقوق
اإلنس�ان إال إلنسانهم ،وما العدل والحرية
والكرام�ة ،إال لش�عوبهم ،وم�ع ذل�ك فال
يذع�ر ه�ذا النظ�ام إال حين ي�رى أخ�اه
اليماني الذي هو أرق قلوب العاملني،فريفع
عقرية الش�ك فيه ،ويستأس�د استئس�اد
الرباغي�ث علي�ه ،ويكيد ل�ه كل كيد ،فإن
رأى له بعض سلاح استوحش ،وإن كان
له جيش توجس.
فارض�وا ،أو إس�خطوا  ،فوالله ما عاد
رضاك�م لن�ا رض�ا ،وم�ا عاد س�خطكم
علينا سخطا،فلس�نا تالميذا يف فصولكم،
وال عم�اال يف رشكاتكم،حت�ى تملوا علينا
آرائك�م ،ونح�ن أه�ل ال�رأي والحكم�ة
وتلزمون�ا موقفك�م ،ونح�ن أه�ل املروءة
واملوقف،وتغريونعلين�ا كما هو دأب البدو
الرحل ،ونح�ن أهل الحرض وأول�و ال ِبأس
الش�ديد ،فمت�ى اس�تعبدتم الن�اس وقد
ولدته�م أمهاتهم أح�رارا ،فم�ن العار ان
تمارسوا عىل اليماني الحر،وعىل أي إنسان
آخر هو شبيه لكم يف الخلق ونظري لكم يف

اإلنسانية ،له كامل الكرامة والحقوق،من
الع�ار أن تهين�وه بنظ�ام الكفالة املهني،
ال�ذي ج�اء بدع�ا يف األمم،
ووصم�ة يف الجبني،افم�ا
ه�و إال تمس�كا بهيلم�ان
واخض�اع
االس�تعباد،
اآلخري�ن ،ورشيع�ة ال�رق
التي ليس�ت منك�م ببعيد،
فما زلتم ترون الناس عبيدا
تأمرونه�م فيطيعون ،ولو
بلقمة العي�ش الذين هم يف
أمس الحاجة إليها ،فيعطي
من ال يملك من ال يستحق،
كما فع�ل أس�يادكم،نظام
الكفال�ة ال�ذي ه�و عق�د
ظال�م مجحف،تظن�ون أن مجرد س�نكم
ل�ه ،يجعل�ه رشعي�ا ،ويجعل ثم�رة كدح
املنهكني ،حقا لكفالئك�م املورسين الذين
هم أغنى ما يكونون عن هذا الفتات ،ومع
ذلك نجدهم ش�ديدي التهاف�ت عليه وهو
حق كامل ألصحاب الجهد والكد والغربة،
لكنه نظام الظلم والبغي واإلمعان يف إذالل
اآلخري�ن ،فبئس الرأي ه�و رأيكم وبئس
الرشيعة ه�ي رشعتكم،وأنتم ال تفكرون
يف يوم يقول الله لكم فيه _ ،وقفوهم إنهم
مسؤولون_.
ث�م ها أنت�م الي�وم ال ترقب�ون يف الله
إال وال ذم�ة ،تقتلونن�ا ليال ونه�ارا ،ورسا
وجهارا ،وقد علمتم من نحن ،أما سمعتم
وصايا حبيبن�ا وقرة أعيننا رس�ول الله،
علي�ه صلاة الل�ه وسلامه حين أوىص
جيوشه الفاتحة فقال:
_ال تغدروا وال تغلوا وال تقتلوا وليدا ً وال
امرأة وال كبيرا ً فانيا ً وال منعزال ً بصومعة
وال تقرب�وا نخلاً وال تقطعوا ش�جرا ً وال
تهدموا بناءً_
أم�ا ق�ال لك�م حبيبن�ا ،له�دم الكعبة
حجرا حجرا أعظم عند الله من قتل امرئ
مس�لم ،أما قال الله س�بحانه وتعاىل ،أَن َّ ُه
مَ ن َقتَ� َل ن َ ْف ًس�ا ِب َغْي�رْ ِ ن َ ْف ٍس أ َ ْو َف َس�ادٍ فيِ
َ
النَّ�اس جَ ِميعً ا وَمَ ْن
الأْ َ ْر ِض َف َكأَنَّمَ �ا َقتَ� َل
أَحْ ي َ
َاها َف َكأَنَّمَ ا أَحْ يَا النَّ َ
اس جَ ِميعً ا.
فم�ا ب�ال ه�ؤالء ق�د قتل�وا فق�ط
م�ن املدنيين الع�زل بع�د  300ي�وم من
عدوانه�م4628 ،ش�هيد م�ن الرج�ال
وطفل�ة،
1519امراة1996طف�ل
فإجماليشهداء املدنيني هو  8143نفسا.
فم�ا باله�م قد قتل�وا الن�اس جميعا،
 8143م�رة ،م�ن دون أن يقت�ل واحد من
ضحاياهم نفس�ا واح�دة ،وال أن يفس�د
يف األرض م�رة واح�دة ،وه�ا ه�م وق�د
ااس�تحقوا غضب الله يف كل مرة يقتلون
فيه�ا نفس�ا بريئ�ة  ،فيقتل�ون به�ا كل
الناس  ،فيزدادون سخطا عىل سخط
أم�ا ق�ال لك�م الحبي�ب املصطف�ى ال
تهدموا بيتا ،فما بالكم ، ،ترضبون عرض
الحائط بكل وصية  ،وتفعلون ما تفعلون
وقد علمتم من نحن يف إيماننا ويف حكمتنا
ويف فقهن�ا  ،فل�م ترع�وا أي حرم�ة لدين

وال لنب�ي وال لحي�اة ،فل�م يب�ق ش�يئا إال
روعتموه ،روعتوا الحجر والبرش والشجر،
وه�ا أنت�م تقصف�ون ،بعد
 300ي�وم م�ن الع�دوان،
14مط�ار, ،و 10موان�ئ
512،جسر
ومراف�ئ
وطري�ق و 125محط�ة
ومولد كهرب�اء164 ،خزان
وش�بكة مياة167 ،شبكة
ومحط�ة اتص�االت ،
و615مس�جد  ،و325137
من�زل 238 ،مرف�ق
صح�ي ،و569مدرس�ة
و39منش�أة
ومعه�د،
16منش�أة
جامعي�ة،
حكومي�ة،
اعالمية970،منش�أة
546مخ�زن غ�ذاء353 ،س�وق ومجم�ع
تجاري238،محط�ة وق�ود 59 ،موق�ع
أثري 119 ،منشأة سياحية 190 ،مصنع،
42ملع�ب ومنش�أة رياضي�ة 7،صوام�ع
غلال409 ،قافل�ة غذاء125،مزرع�ة
دجاج3750،مدرس�ة توقف�ت بس�بب
الع�دوان ،وق�د رشدت�م أكث�ر م�ن
1200000نازح.
أفبع�د ه�ذا تَجْ �رأون وتدع�ون أنك�م
تمثلون اإلسلام؟ فوالله لقد أس�أتم إليه،
وغريتم معامله ،وبش�عتم مالمحه ،فديننا
اإلسلامي أعظ�م وأج�ل وأرشف م�ن أن
يمثل�ه ضي�ق أفقك�م ،وضحال�ة رؤاكم،
وتوحش ممشاكم.
فم�ن يمثل األم�ة املس�لمة ،يجمع وال
يف�رق ،ويرم�م وال يص�دع ،ويص�دق وال
يك�ذب  ،وينرش راي�ة العدل والسلام ،ال
مؤمرات التفجري والتكفريوالتدمري.
م�ن يمثل األم�ة ،يفرح ب�كل قوة ألي
قطر ،فهي له ق�وة ،ويرىض عن كل مجد
ألي قطر فهي له مجد  ،فنحن أمة الجسد
الواحد ،ونحن أم�ة التكامل والتعاضد ،ال
أمة التقاطع والتدابر ،والتحاسد والتآمر.
وألن الل�ه ال يصل�ح عم�ل املبطلين،
فس�وف تعضون عىل أناملك�م من الندم،
كيف ال وقد أسقطتم بأيديكم عنكم ورقة
التوت أخريا ،كيف ال وقد مننتم علينا دون
أن تش�عروا بمعرفة عدونا ،الذي ما خطر
ببالن�ا يوم�ا أن يكون هو الع�دو الخفي،
كي�ف ال وقد أخذنا م�ن جانبك�م الحذر،
وأعددنا لك�م العدة،ورأين�ا فجوركم رأي
العني.
كي�ف ال وق�د ُفضحت�م به�ذه الحرب
املقيت�ة لتك�ون مس�امري طغيانك�م
ووجودكم البغيض.
أم�ا نح�ن فس�نواصل الحي�اة لنخمد
ه�ذا امل�وت ال�ذي تخفي�ه ايه�ا النظام،
تحت ثوب�ك وعقال�ك ،فقد ص�ارت دماء
عروبتكم ماء ال يس�قي إال املأساة ،وجلد
عروبتك�م غرباال ال تنفذ من�ه إال الجراح
واملؤامرات ،وأنت أيها الغربي املتسيد زيفا
وكذبا عىل العالم ،ما أنت إال س�يد العبيد،

عبي�د االنتص�ار الجب�ان ،واملج�د التافه،
املقلد ألفالم هوليودكم الس�خيفة ،فتحت
قبعتك أيها اإلمريكي،محيطات من الزيف
وتح�ت كرفتات�ك أيها األورب�ي ،صحارى
من القس�وة والخس�ة  ،فق�د اتضح زيف
عدالتك�م ،وكسرت تماثي�ل حريتك�م،
وأحرق�ت مكتباتكم املكتظ�ة بالنظريات
الب�اردة ،ب�رودة موتانا الذي�ن عانوا من
صقيع الثالجات قبل دفنهم ،وبالدنا تدمر
بأيديكم ومباركتك�م ،ودعم عاملكم الدويل
الجديد.
إذن ه�ذه ه�ي العوملة،عومل�ة الغيلان
الناهشة للحوم األبرياء ،املاصة لدمائهم،
املتجاهل�ة لحقوقه�م ،وألنس�انيتهم
ولكرامتهم بما س�ببته من تعاس�ة أبدية
مل�ن فجعتهم بالذي�ن ذهبوا ول�ن يعودوا
أبدا ،نعم لن يعودوا لتظل الجريمة وساما
قذرا يف أعناقهم ،ووصمة عار يف س�جلهم
العلن�ي والسري الذي ال يخف�ى عىل عني
الله.
رغ�م كل يشء ،فإنن�ا نثق بالل�ه العدل
فلن تفروا م�ن يدهبجرائمكم املقيتة ،وال
بخططكم الشيطانية ،وال يحتاج النرتبول
ليتعقبك�م ،وال لجهازاس�تخبارات ليثبت
تورطك�م بالص�وت والص�ورة والخط�ة
واآلداة ،والتوقيع،وتحدي�د لحظة الصفر،
لشن الدمار الكبري.
إذن نق�ول  ،له�ؤالء الجباب�رة الجدد؟
،الذين ال يحس�بون ملعاناة اإلنس�ان أدنى
حس�اب ،وال يعرتيهم خ�وف من جزاء،إن
موعدكم الصبح ،أليس الصبح بقريب ؟
ختاما هذه املقطوعة الشعرية ،أوجهها
للنظام السعودي ،بعد كل هذا الدمار.
ما الحكاية؟
سأسأل يف البدء عن
ما الذي فعلته الصحارى بقلبك؟
كيف عطشت إىل ذلك الحد؟
كيف ارتكبت الجناية؟
هو املاء.
ال بد أن هنالك فصال عن املاء
ال بد أن غياب السواقي الطويل
وأن غياب املطر
ساق الصخور إىل سفح قلبك
أدى إىل قالب كالحجر
وحني استبدت بقلبي املياة الغزيرة
أصبت برقة هذا الفؤاد
وباللني
ِ
ُ
كنت خالف الجزيرة
ُ
لست ألومك
لذلك
وال ال ألوم الصحارى بقلبك
وال الشوك
ألوم املياة التي خاصمتك صغريا
فجئت بشكل الجريرة
إذن خصمي املاء ال أنت
فيا ماء ما ذا فعلت بقلبي ؟
وما ذا فعلت بقلب الكبرية؟

( ددعلالاا

ينثالاانينثالاثالا  1نينثالالاربف  1نينثالاثالالا

إنجازات عسكرية مهمة يف جيزان تؤسس إلنجازات أكرب منها
محمد المقالح
برصاحة أخبا ُر جبهات الحدود وبقية
الجبه�ات تق�و ُل اليوم وبرصي�ح العبارة
ب�أن الح�رب ل�م تع�د م�ن ط�رف واحد،
كما كان�ت تبغيها الس�عودية وحلفاؤها
م�ن املرتزق�ة األجان�ب واملحليين وأن
الـيَـمَ ـنيني اليوم ومنذ ْ
أش�هر يذلون بني
س�عود بل ويهزمونه�م يف أَكثر من جبهة
وأَكثر من معركة ،وغدا ً بإذن الله يهزمون
الس�عودية وتحالفه�ا يف الح�رب ولي�س
فقط يف هذه املعركة أ َ ْو يف تلك الجبهة.
سقوط مواقع يف جبال الدود والدخان
والرميح الحدودية واالستراتيجية انجا ٌز
عسكري وس�يايس كبري ليس فقط لذاته
على مس�توى جبه�ات جي�زان عموماً،
ولك�ن أَيْضا ً ملا س�يأتي بع�ده ويبنى عليه
من انجازات عسكرية يف بقية جبهات جيزان وعسري أيضاً.
َ
البعض ال يعرف بأن السعودية كانت قد ّ
حصنت ُك ّل
لعل
املواقع التي س�يطر عليها أَن ْ َ
صـار الله يف الحرب السادس�ة
2010-2009م (الدخ�ان – ال�دود – الجاب�ري -ملحم�ة
– وغريه�ا ) باأللغ�ام واألسلاك الكهربائي�ة وبالحواج�ز
االس�منتية وبق�وات النخبة م�ن حرس الح�دود والحرس
الوطن�ي والجي�ش والكتائب املدربة لعدد م�ن دول مجلس
التع�اون ،وه�ذا ما يفرس س�قوط ثالثة جن�ود َق َ
طريني يف
معارك نجران اليوم.
إس َ
ُ
يعرف أن ْ
�قاط ه�ذه الجبال
ولع�ل البعض أَيْض�ا ً ال
االستراتيجية واملواق�ع العس�كرية على ي�د املقاتلين
الـيَـمَ ـنيين ل�م يتم من جه�ة الح�دود الـيَـمَ ـنية بل من

ش�مال وغرب هذه املواقع داخل “الحدود السعودية” ،وهذا
بح�د ذاته انجاز كبري آخر أي كرس خطوط الدفاع املحصنة
بش�كل كامل عبر العملي�ات االلتفافية
وتدمير اإلمداد واملواق�ع الحامية لها من
الخلف هذا أوالً.
وثاني�اً :هن�اك انج�ازات أ ُ ْ
خـ� َرى
عس�كرية حقق�ت ولها نتائجُ عس�كرية
مب�ارشة ودالالت سياس�ية كبيرة منها
إصابَ�ة وربما ْ
َ
إغ َراق ثالث�ة زوارق حربية
تابعة للعدو قبالة سواحل املخاء ْ
وإس َقاط
طائ�رة اس�تطالع يف صع�دة والتق�دم يف
جبه�ة املسراخ بتع�ز وجبهت�ي كوف�ل
والجدعان بمأرب وجبهة الحزم بالجوف
دون أن أنسى أخبارا ً مهمة أ ُ ْ
خـ َرى ممثلة
َ
وإصابَة عرشات الجنود السعوديني
بقتل
والخليجيني بينه�م  3جنود قطريني دون
أن نشير إ َلـى م�اذا كان هنالك أرسى يف
مع�ارك جيزان اليوم أَم ال ولك�ن األكيد هو قنص آخرين يف
جبهات أ ُ ْ
خـ َرى سواء يف نجران وجيزان وعسري.
يف مقاب�ل ه�ذه االنجازات العس�كرية الهام�ة والكبرية
للجي�ش واللج�ان الـيَـمَ ـنية هناك فش� ٌل حقيق�ي للعدو
ومرتزقت�ه ليس يف جبهات الحرب وحس�ب ،بل ويف جبهات
األمن والسياس�ة معاً ،وأن يطال تنظيم داعش اليوم قرص
املعاش�يق ويقتل ويصيب يف عملي�ة انتحارية داخل القرص
أ َ ْو على بوابت�ه االساس�ية العرشات من حراس�ات القرص
املدربين يف الخ�ارج بينهم إمَ ا َراتي�ون ،فهذا يعن�ي تطورا ً
كبريا ً يف طريق الفشل الس�عودي اإلمَ ا َراتي يف الـيَـمَ ـن ويف
الـيَـمَ ـن والجنوب تحديداً.
وبرصاح�ة ش�ديدة فإن ُك ّل م�ا كان يج�ادل العدو عىل

تحقيق�ه ألهلن�ا يف الجنوب والش�مال قد س�قط اليوم عىل
بواب�ة املعاش�يق وس�قط على رأس ذل�ك غط�اء الح�رب
”الرشعية” العاجزة التي يش�كل الحرف األول منها عبدربه
منص�ور هادي وحكومة بحاح اإلمَ ا َراتية الس�عودية ،وعىل
هاتني الدولتني أن توفر لهادي وبحاح هذا املساء مكانا ً آمنا ً
عرض البح�ر ولو بإحدى بوارج جيش الفتح العثماني بعد
أن ُ
طردا معا ً قبل أيام من ُك ٍّل من الرياض وأبو ظبي!.
والخالص�ة ف�إن انج�ازات جيش�نا يف جي�زان وبقي�ة
الجبهات وفش�ل مرشوعه�م بإحضار داع�ش وبالك ووتر
والجنجويد إ َلـى عدن وبقية املحافظات املحتلة جميع ذلك
يقول بأن عىل ق�وات االحتالل أن ترحل من أرض الـيَـمَ ـن
يف الجن�وب؛ ألن وجودها ليس فقط حرام�ا ً ويدنس أرضنا
وعزة وكرامة ش�عبنا بل وألن وجوده�ا خطري وخطري جدا ً
عىل أمن وحياة الناس واس�تقرار ووحدة بلدنا وألنها أَيْضا ً
لم تجلب س�وى داعش وأخواتها من ُك ّل شذاذ االرض ،وإذا
كان على العمالء واملرتزق�ة يف عدن أ َ ْو لح�ج أ َ ْو زنجبار أن
يس�تمروا يف الحدي�ث عن قاعدة عفاش وخالي�ا الحوثي يف
عدن إلاَّ أن عليهم أَيْضا ً أن يبحثوا عن مكان آمن لدى قاعدة
ّ
محقق تبيّت�ه لهم داعش
عف�اش وخاليا الحوثي م�ن قتل
الكربى وبقية أَدوات االحتالل السعودي اإلمَ ا َراتي.
ً
تحية كبرية وكبيرة جدا ً لرجال الجيش
يبق�ى أن نوجّ َه
واللج�ان الش�عبية وللقيادة العس�كرية والسياس�ية التي
اتخذت القرار العس�كري اليوم ،وحولت املعرك إ َلـى معركة
كسر عظ�م بالنس�بة للع�دو وننتظر منه�ا وم�ن رجالنا
البواس�ل يف األَيَّـ�ام القادمة انجازات عس�كرية أَكْبرَ وأَكْبرَ
تبنى عىل انج�ازات اليوم وغداً ،وتطويره�ا باتجاه هزيمة
الع�دو ال كف عدوانه ،وحس�ب وهو ما س�يجعل إلنجازات
معن�ى حقيقيا ً يف طريق النرص واملج�د الذي ينتظره
الي�وم
ً
شعبنا وهو مستحق له أيما استحقاق.

الصواريخ البالستية ال تنام ..توشكا يغرد يف العند
عابد المهذري
ً
ٌ
قاس�ية عىل األَعْ ــ�دَاء ..لن يبزغ صباح
ليلة غربا ُء يبدو أنها س�تكون
الغد كعادة نهارات الجنوب ُك ّل يوم ..فما دام البالس�تي توش�كا قد انطلق
للمرة األ ْولىَ باتجاه تمركز العُ مالء وَالغزاة يف قاعدة العند العس�كرية ..فبال
ش�ك أن الحصاد س�يكون انتصارا ً جديدا ً للق�وات الـيَـمَ ـنية يعزز رصيد
الجي�ش الـيَـمَ ـني وَاللجان الش�عبية يف ميدان املعركة ..إذ أن اس�تيقاظ
َ
عي�ون أبطال وحدة
الق�وة الصاروخي�ة يف ه�ذا الوقت من اللي�ل يعني أن
الصواري�خ مفتوحة عىل جبهة العدو ..تراق�ب وَترصد التحركات وَتجمع
املعلوم�ات وَتختار التوقيت املناس�ب لتنفيذ العملية باتج�اه الهدف الذي
ُ
قوات العدوان تعتقدُها يف مأمن
حدد هذه املرة قاعدة العند ..بع َد ما كانت
من رضبات املجاهدين الـيَـمَ ـنيني مع تأخر الوقت نس�بيا ً يف اس�تهدافها
املتوقع بهكذا سلاح باليس�تي ظل الكثريين يطالبون به منذ فرتة ،وَبقي
املختص�ون يضبطون أعصابهم عىل مجيء اللحظة املناس�بة التي جاءت
ً
موفقة وَس�ديد ًة ب�ذات القدر الذي تحقق يف
الليلة وَبالتأكيد أنها س�تكون
عملية توش�كا قبل ْ
أش�هر يف ذباب باب املندب ..حني خ ّرت قيادات وَجنود
االحتالل بني رصيع وَجريح عىل غرار الرضبة األشد فتكا ً يف صافر مأرب.
الصواريخ الـيَـمَ ـنية ال تنام ..مثلما مقاتلو الجيش وَاللجان الش�عبية ال يتوقفون عن
دح�ر وَمهاجمة وَنزال العدو ..بال تع�ب وَال إرهاق أ َ ْو إنهاك ..يجددون حيويتهم ميدانيا ُك ّل
يوم عىل مدار الس�اعة ..يتضاعف نش�اطهم م�ع ُك ّل انتصار يحرزون�ه يف جبهات الرشف
وَمع ُك ّل هزيمة نكراء يجرعون املرتزقة وَالعمالء وَالغزاة املحتلني مرارتها يف ُك ّل مواجهة.
من معارك الحدود الشمالية إ َلـى الحرب يف مناطق الجنوب وَالرشق ..النرص الـيَـمَ ـني
َ
متواص ُل يف العمق السعودي بجيزان وَنجران وَعسري ..وَيف
هو املهيمن عىل املش�هد ..التقدم
م�أرب وَتعز وَالجوف وَتعز وَلح�ج وَالبيضاء األَعْ ــدَاء يتقهقرون باس�تمرار ..ما يدل عىل
تفوق يمني واضح قياس�ا ً بعدم تكافؤ القوة بني جحافل تحالف العدوان بقيادة السعودية
َوإمْ َكـانيات جيشنا البسيطة مقارنة بفارق التسليح وَالتمويل وَالغطاء اللوجيستي للعدو
األرع�ن ..وَهو ما يؤكد عظمة املقاتل الـيَـمَ ـني وَقدرته عىل تغيري ش�كل املنطقة وَخوض
حرب التحدي إ َلـى يوم القيامة جيالً بعد جيل دون يأس أ َ ْو استسالم بشهادة يتحدث عنها
الواق�ع وَيدل عليها تجاوز أَكثر مراحل الحرج الصعبة بصمود عرشة ْ
أش�هر قلبت املعادلة
وَحس�مت القرار بخيار النرص مهما كلف من ثمن ..إذ كان للمراحل التمهيدية من خيارات
الردع االستراتيجية تأثريها االيجاب�ي الكبري يف اعتماد الصرب وَالعقالني�ة وَتغليب الحكمة
وَالحوار وَالحل الس�يايس حتى أس�قطت الحجة عن العدو وَكش�فت زيف مربراته وذرائعه
دونما تفريط بتقوية االصطفاف الداخيل وَتدعيم القومية الـيَـمَ ـنية بني رشائح املجتمع.
ُ
ُ
األولية تتحدث عن خسائر باهضة يف صفوف األَعْ ــدَاء املتمركزين
املعلومات
حتى اآلن..

يف قاعدة العند ..يكش�ف حجم هذه الخس�ائر العدد الضخم من سيارات اإلسعاف املتوافدة
على القاع�دة إلنقاذ ما تبقى من ق�وات االحتالل وَنريان توش�كا وَروائح أدخنته تس�يطر
عىل كامل مس�احة واحدة من أَكَْب�رَ القواعد العس�كرية باملنطقة ..كان
الع�دو الغازي وَاملحتل قد دأب عىل تس�خريها لبلورة مؤامراته عىل بالدنا
عقب تداعيات انس�حاب القوات الـيَـمَ ـنية م�ن العند َوإبقائها يف مرمى
االس�تهداف الصاروخ�ي وَالهجم�ات املباغت�ة حس�ب الضرورات التي
يفرضها مسار املعركة وَسياقات الحرب.
توشكا يسحق قاعدة العند ..ليس مجرد حدث عابر للتحليالت وَتداول
اإلعالم ..إنه رس�الة واضحة تعكس اإل َرادَة الـيَـمَ ـنية يف العودة إ َلـى تلك
الجه�ة وَتطهير أ َ َراضينا من براث�ن املحتل الخليج�ي وَاألَمريكي ترجمة
لتوجه�ات وَتوجيهات القيادة وَالتزامات القائد بوضع ملس�اته َ
الخاصَّـة
عىل مالمح الخارطة ْ
اإلقليْمية.
خلال األَيَّـام األَخرية وَيف أقل من أس�بوع واحد ..تحققت حزمة الفتة
من االنتصارات يف الرب وَالبحر وَالجو ..س�قط جبل الدود االستراتيجي يف
جيزان وَأحكمت القبضة عىل الرشفة وَنهوقة وَالربوعة وَالخوبة يف نجران
وعسير وَمنع العدو من دخول ميدي وَحرض وَدحره يف الوازعية وَكرش
وَيف الج�وف وَم�أرب وَمكرياس وَاملخ�اء ..باألمس وَقبل أمس ..أس�قطت
ثلاث طائرات بال طي�ار معادية وَأحرقت ثالث�ة زوارق بحرية للقوات الغازي�ة وَبلغ أعداد
قتلى األَعْ ــ�دَاء عدة مئات وَأرتال م�ن اآلليات وَوقوع أرسى من جنود آل س�عود وَرصعى
م�ن جيش قطر وَاإلمَ ا َرات وَالس�ودان وَقطر وَاالردن وَاختفاء البالك ووتر وَس�حق قيادات
املرتزقة وَأمراء داعش يف عديد مناطق وَجبهات وَجهات.
وظيفة صواريخنا البالس�تية تح�ددت بتنكيس أعالم دول الع�دوان وَنرش عويل البكاء
يف ع�روش وَقصور حكامها وَسلاطينها ..وظيفة ما كانت لتحدث لوال ثقة الش�عث الغرب
املستضعفني املقاتلني دفاعا ً عن الـيَـمَ ـن أرضا ً وَشعبا ً بالله وَارتباطهم به عضويا ً وَروحيا ً
مع كل خطوة وَكل خطة وَكل ملحمة يس�طرونها عىل ميادين القتال ..اقتحاما ً وَهجوماً..
تصدي�ا ً للزحف وَقنصا ً للمعتدين ..تكتي�كا ً وراء املتارس وَثباتا ً عىل خطوط النار األمامية..
امتصاص�ا ً لقصف الطريان املعادي وردا ً مدفعيا ً مس�دد الرمية ..كلما رفرف ع َلم الـيَـمَ ـن
وَخفق شعار الفخر يف قمم مواقع األَعْ ــدَاء وَحيثما كانوا يتمرتسون.
إنه توش�كا ..السلاح العتيق الخارج ع�ن الخدمة وَاملنيس منذ الح�رب العاملية الثانية..
أثب�ت فعاليت�ه بفضل اإلنس�ان الـيَـمَ ـني الذي رد إلي�ه اعتباره مذهالً صانعي�ه وَمفاجئا ً
خرباء ا ْلمدارس العس�كرية بهذا النب�وغ الالمتوقع يف ظرف صعب وَتعقيدات أصعب ..لكنه
ً
دول�ة وَقائ�داً ..ثورة وَقضية ..مسيرة عز وَبصمات ش�موخ ..نجاح متعاظم
الـيَـمَ ـ�ن..
وَروح وثابة تأبى املوت وَترفض الذلة وَال تعرتف باملس�تحيل ..لذا ال غرابة حني تجد املكانة
الـيَـمَ ـنية تفرض حضورها بتضحيات الرشفاء وَدماء الشهداء وَمواقف الرجال.
توشكا يدك العند وَالجديد سنصحو عليه صباح الغد!

الخونة ونهايتهم املخزية
عامر شانع
الخائ� ُن مُ� َزا ٌل ومه�ا ٌن أين م�ا كان أو يكون،
وليس�ت له أي َُّة مكانة تُذ َك ُر إلاَّ باللعن والسخرية
أين ما عاش أ َ ْو اس�تقر ،حتى بني مَ ن تودد إليهم
وس�اعدهم بخيانته عىل قتل ش�عبه ،فهو بينهم
مه�ان وذلي�ل وحقري ولي�س له أي اعتب�ار فهو
خائن وعميل يف نظرهم ويف رأيهم .ال تحس�ب له
أية قيمة بينهم مهما سعى إلرضائهم..
فالخائن والعميل مذم�وم ومنبوذ يف ُك ّل زمان
ومكان .فتأريخ الخونة أسود ومظلم عرب األجيال
القادمة.
ُ
فالخونة يظهرون يف ُك ّل وقت وعرص يصنعون
انتصاراتهم عىل أشالء األ َ ْ
ط َفـال وجثث النساء..

كتابات 11

يعيش�ون عىل دماء الش�هداء ،ويتقنعون بقناع
الوطنية وهم أبعد منها كبُعد السماء عن األرض.
لق�د ع�وّل والزال يع�ول عليه�م الع�دوان بل
وو ّ
ظفهم أسوأ توظيف بما يتناسب مع ثقافتهم
وقوة عمالتهم للعدوان.
فهدفهم الوحيد ه�و تدمري وطنهم والنيل من
واستقالل س�يادته ،فالشعب الـيَـمَ ـني
كرامته
ِ
يعان�ي وال زال يعاني من تلك الخونة الذين باعوا
وطنهم وشعبهم من أجل املال الدني!!!
سواء املوجودون يف الخارج أ َ ْو الذين ال زالوا يف
الداخل متلذذين بدماء األ َ ْ
ط َفـال وجثث النس�اء،
ومتوهمين بأنه�م يحقق�ون انتص�ارات بتل�ك
الدماء الزكية التي سفكت بدون ذنب..
غري مدركني ب�أن الش�عبَ الـيَـمَ ـني ال يقبل

الذل والهوان له مهما كانت التضحيات الجسيمية
التي يقدمها من أجل عزة وكرامة وطنه وشعبه،
وأنه سوف يأخذ القصاص ملن أحل وساهم ونفذ
يف قتل وتدمري الشعب الـيَـمَ ـني آجالً أَم الحقاً.
وأن نهاي�ة الخون�ةِ قريب�ة وس�تكون مخزية
ومهينه لهم بإذن الخالق عز وجل..
ٌ
نهاية وس�ينتهي
فالع�دوا ُن مهم�ا طال فل�ه
حتما ً لن يطول كثرياً.
ٌ
واث�ق ُك ّل الثقة
م�ا دام والش�عبُ الـيَـمَ ـن�ي
ومؤمن ُك ّل اإليمان بنرص الله له..
بفتح قريب..
نصرَ َ الله ش�عبنا العظيم وأيّ�ده
ٍ
إنه عىل ذلك قدير..
الخلود والرحمة لشهدائنا العظام..
والخزي والعار والويل للعمالء والخونة.

من وجهة نظر قانونية وشرعية:
#أَمريكا_تقتل_الشعب_اليمني
علي السراجي
يف الجرائ�م الجنائية يُعتبرَ ُ املح ِّر ُ
ض واملم ِّو ُل والداع ُم واملؤي ُد
بامل�ال والسلاح رشي�كا ً يف الجريمة ويح ُك ُم علي�ه ويعاقب يف
القان�ون والشرع بتهمة التحري�ض وتقديم الع�ون للقتل أ َ ْو
االعت�داء َ
خاصَّـة إذَا تم إثبات ذل�ك باألدلة املادية أ َ ْو باالعرتاف
الرصي�ح بالتحريض والدعم واملس�اندة وتقديم التس�هيل من
أس�لحة ومعلومات من قبل الطرف املح ّرض والداعم ملن يقوم
باالعتداء املبارش ،طبع�ا ً ُك ّل القوانني والرشائع املختلفة تتفق
يف هذه الجزئية وإن كانت تختلف يف العقوبات.
فكي�ف يس�تغرب البعض الي�وم من اته�ام أَمري�كا بقتل
الـيَـمَ ـنيين م�ع أن أَمريكا تعرتف رس�ميا ً عىل لس�ان وزير
خارجيتها كريي وعىل لسان رئيسها أوباما باملشاركة والدعم
والتأيي�د امليدان�ي للعمليات العس�كرية الس�عودية وتحالفها
يف الـيَـمَ ـ�ن م�ن خلال تقديم الدعم اللوجس�تي واألس�لحة
للعدوان الس�عودي وَبالتغطية اإلعالمية والسياس�ية وتعطيل
ُك ّل اإلجراءات والقوانني الدولية إليقاف العدوان وإدانة املجازر
واالس�تهداف للمدنيين على الرغ�م م�ن س�قوط اآلالف من
الضحايا من النساء واأل َ ْ
ط َفـال.
لق�د نشرت الكثيرُ م�ن التصاريح الرس�مية السياس�ية
والعس�كرية التي أكدت املشاركة املبارشة عن طريق الطيارين
باإلض َ
َ
افة إ َلـى الخرباء
الذين يقومون بالقصف عىل الـيَـمَ ـن،
العسكريني الذي يقومون باملساهمة يف رسم الخطط واختيار
أَنْوَاع الصواريخ التي يتم القصف بها ،وكذلك مش�اركة الكثري
م�ن العس�كريني األَمريكيين والربيطانيني ،مب�ارشة كما تم
الكشف عنها يف عمليات باب املندب مؤخراً.
كما نرشت مؤخ�را ً أحد الصحف األجنبي�ة معلومات تؤكد
أن الس�عوديّة غير قادرة عىل االس�تمرار بالرضب�ات الجوية
ل�وال الدع�م اللوجس�تي الذي يق�دم يف الج�و للطائ�رات التي
باإلض َ
َ
افة ملا نرش عن الدعم
تحلق يف س�ماء الـيَـمَ ـن ُك ّل يوم،
البح�ري والقصف الصاروخي من البارجات البحرية عىل املدن
الـيَـمَ ـنية وغريها من املعلومات التي تم كشفها مؤخراً.
فه�ل م�ن املعق�ول أن يرف�ض أحدا ً منك�م االعتراف بأن
#أَمريكا_تقتل_الش�عب_الـيَـمَ ـني ،بص�ورة مب�ارشة أ َ ْو غري
مبارشة بعد ُك ّل هذه املعطيات واألدلة الواضحة واملوثقة دوليا ً
ْ
وإقليْميا ومحليا ً واملوكدة رشعا ً وقانوناً.

دود آل سعود!!
عبداهلل الدومري
طوا َل عرشة ْ
أش�هر وطائرات قوى العدوان الس�عوأَمريكي
ُ
تقصف جبليَ نقم وعطان بالقناب�ل العنقودية املح َّرمة دولياً،
ومع ذلك ال زال عطان شامخا ً وال زال نقم شامخا ً لم يستسلم
ولم يخضع يأبى االنتظار ،ويف س�اعات محدودة س�يطر أبناء
الجي�ش واللج�ان الش�عبية س�يطرة كامل�ة عىل جب�ل الدود
االستراتيجي الذي تبلغ مساحته  14كم ،ويبلغ ارتفاعه 500
مرت عن سطح البحر ويرتفع عما حوله  250مرتاً.
فمنذ الحروب الس�ت عىل صعدة والنظام الس�عودي يقوم
بعمل تحصينات وخنادق عس�كرية خوفا ً من أي اخرتاق لهذا
الجبل الذي يوجد فيه أحدث األسلحة.
فبع�د أن س�يطر أبطال الجيش واللجان الش�عبية عىل هذا
الجبل االستراتيجي جن جنو ُن آل سعود ،وتحطمت معنويات
جنود الكبس�ة الذي أصبحوا منهارين تَمَ اما ً من هول الصدمة
وم�ن هول العدد الكبير من القتىل والجرح�ى واألرسى الذين
لقوا مصارعَ هم عىل أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية.
كن�ا نتوقع ردة فعل ق�وات العدوان الس�عوأَمريكي بعد أن
فق�دت أه َّم جبل استراتيجي ،فكانت ردة فعلهم بش�ن أعنف
الغ�ارات الجنوني�ة الهس�تريية عىل املن�ازل واملصان�ع ،نحن
ن�داوي جرحاهم ونكرم أرساهم وهم يردون لنا الجميل ،بقتل
أَ ْ
ط َفـالنا وتدمري بيوتنا.
وبع�د ُك ّل ه�ذه الهزائ�م املتالحقة التي تنال ق�وى العدوان
الس�عوأَمريكي عىل أيدي رج�ال الرجال فلم يع�د يبقى لقوى
الع�دوان إلاَّ أن تعترف بهزيمته�ا واالنس�حاب م�ن أرضن�ا
الطاهرة لكي نطهر األرض من نجاستهم.
وبه�ذا االنجاز العظيم تش�تتت وتالش�ت مخططات قوى
العدوان فقد تحملنا أقوى وأش�د الجرائ�م التي ارتكبتها قوى
الع�دوان الس�عوأَمريكي ومع ذل�ك خاب الرهان ال�ذي راهنوا
عليه بإخضاعنا وارتهاننا ،فلم يجدوا منا إلاَّ صموداً ،وشموخا ً
وشجاعة ونحن نواج ُه هذا العدوان والحصار
ك�م أنت عظي�م يا يمن ،فصم�ود أبنائك أذه�ل دول العالم
فكي�ف ال ،ومطارات�ك تقصف وموانئك تقصف ،ومؤسس�اتك
تقصف؟ ،كيف ال تريد منهم أن ينذهلوا وقوى العدوان تفرض
عليك حصارا ً بريا ً وبحريا ً وجويا ً وأنت ال زلت صامدا ً وتس�طر
أروع املالحم البطولية يف الدفاع عن بلدك وتحريرها من الغزاة.
حفظ الله الـيَـمَ ـن وأهله.
والنرص حليفنا بإذن الله.

حاولوا إبطال اإلسالم وإضاعته وتمييعه وعلينا أن ندافع عنه لينصرنا اهلل ويعزنا
أوصيكم بتقوى الله ربنا ،وامتثال أمره ،واجتناب ما نهى
عنه ،والتمس�ك بطاعته يف كل أعمالنا؛ فإنا عن قليل راحلون
م�ن هذه الدني�ا ،ومنتقلون إىل اآلخرة حي�ث ال ينفع مال وال
بن�ون إال من أتى الله بقلب س�ليم ،فعلينا أن نتقي الله ،وأن
نُع�د لذل�ك اليوم العظيم ،ال�ذي وصفه الله وصفا ً ش�ديدا ً يف
القرآن كما قال{ :إِنَّا ن َ َخ ُ
اف ِم ْن َربِّنَا يَوْما ً عَ بُوس�ا ً َقمْ َ
ط ِريرا}
دَاهي�ة د ْ
َهياء ،يوم عظيم جداً ،إنما تكون الس�عادة ملن جاء
يوم القيامة آمناً ،يوم الفزع األكرب ،فعلينا أن ال نشتغل بهذه

الدنيا وال نؤثرها عىل طاعة الله يف يشء من األشياء ،وأهمها
أن نتقي الله يف الصرب عىل الجهاد ،عىل نرص الحق ،ومدافعة
الباطل ،أن نجتهد ون ُ ِجد يف دفع الباطل ،ونرصة اإلسلام؛ ألن
الله تعاىل يقول{ :يَا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
ِين آمَ نُوا إ ِْن تَنْصرُ ُوا ال َّل َه يَنْصرُ ْ ُك ْم
َويُث َ ْ
بِّ�ت أ َ ْقدَامَ ُكمْ} (محمد )7:وقال تعاىلَ { :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
فإذا نرصنا الله بنرص دينه  -أما الله س�بحانه فهو غني
عن�ا  -إذا نَصرَ ْنا دين الله نَصرَ َن�ا وأعزنا ،وإذا خذلناه خذلنا
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وأذلن�ا ،هذا يف العاجل يف الدنيا :أن من نرص الله نرصه ،ومن
خ�ذل الل�ه خذله .ويف ه�ذا الزمان زم�ان اس�تقوى الكفار،
وتسلطوا عىل املس�لمني ،وحاولوا إبطال اإلسالم ،وإضاعته،
وتمييع�ه ،وأن ال يبق�ى من�ه إال جس�د بلا روح؛ فعلينا أن
نداف�ع عنه بقدر ما نس�تطيع؛ لينرصنا الله ويعزنا؛ ولنقوم
بالواجب علين�ا قبل أن نرجع إىل الله يوم القيامة ،ويس�ألنا
ونك�ون قد فرطنا يف حماية الدي�ن ،وقرصنا يف الجهاد ،وهو
ق�د أمرنا يف القرآن أمرا ً بأن ننرص دينه وندافع عنه ونحميه،

فإذا لم ننرصه ل�م تقبل الطاعات ال صالة وال صيام وال حج
وال زكاة وال يشء ،إذا لم نقم بالدين كله بصدق ،إذا تساهلنا
يف دي�ن الله وتركن�ا الكفار يتمكنوا ،ويضيعوا اإلسلام ،ولم
ننرص اإلسلام ،ولم نعادِ أعداء الله فالدي�ن ال يقبل منا؛ ألن
الدين مرتابط ال يقبل بعضه إال بالبعض اآلخر؛ ألن الله تعاىل
قال{ :إِنَّمَ ا يَتَ َقبَّ ُل ال َّل ُه ِم َن ا ْل ُمتَّقِ َ
ني} (املائدة :من اآلية.)27

ينثالاانينثالاثالا  1نينثالالاربف  1نينثالاثالالا

العالمة /بدرالدين أمير الدين الحوثي

( ددعلالاا

ملزمة األسبوع :

ال�شهيد القائد يحذر مبكراً من خمطط التدخل الأمريكي يف اليمن والعامل العربي:

كيف تجعل الواليات املتحدة محارب َتها لإلرهاب أمراً مقبوالً يوافق عليه رؤساء الدول أنفسهم؟!
 خاص«إن م�ن يفق�د الـيَـمَ َ
ـ�ن أمنَه ه�م اليَهُ و ُد
والنص�ارى عندما يدخل�ون ،ه�م األمريكيون،
هم أولئك الذين قال الله عنهم بأنهم يسعون يف
األرض فس�اداً ،بأنهم يريدون أن نضل السبيل،
هم من س�يفقدون ُك ّل إنس�ان أمنه حتى داخل
بيته»..
به�ذه الكلمات املس�تمدة م�ن روح وتعاليم
القرآن الكريم ويف مح�اضرَ ة (دروس من وحي
عاش�وراء) تحدث الش�هيد القائد السيد حسني
ب�در الدي�ن الحوث�ي بش�كل حاس�م أن أع�داء
الـيَـمَ ـ�ن والذي�ن يُضم�رون الشر له�ذا البلد
وش�عبه ه�م «األمريكي�ون» ،وإن كان حينه�ا
مث�ل هذا ال�كالم غريب�اً ،لك�ن الش�هيد القائد
املتأمل لكالم من يعل�م الرس وأخفى ،يركز عىل
تكرار هذه املس� ّلمة وتضمينها يف أغلب الدروس
يع
واملح�ارضات التي كان يلقيه�ا ليؤكد ملن لم ِ
خط�ورة التدخ�ل األمريك�ي يف الـيَـمَ ـ�ن بعد،
لنعي جميع�ا ً خطورة املخططات
أن�ه آن األوان
َ
الغربية واالستعداد للتصدي لها.
ومثل ما يعيد الشهيد القائد سبب االختالالت
األمنية يف الـيَـمَ ـن إىل األمريكيني نجده -س ُ
لام
الله عليه -يحذر من دخول األمريكيني وأدواتهم
إىل الس�احة الـيَـمَ ـنية ،متوقعا ً وبشكل مسبق
َ
«املوت» وعصاباته معه،
أن يحمل ه�ذا الدخول
ويعي�ث فس�ادا ً يف مدنه وش�وارعه ،ب�ل يجزم
بذل�ك ويُربهِ ُن عىل وق�وف األمريكيني وراء هذه
الجرائ�م ،بقول�ه يف نف�س املح�ارضة« :إذا م�ا
تمكن األمريكيون س�تنترش األعم�ال اإلرهابية
يف الـيَـمَ ـ�ن؛ تفجريات هن�ا وهناك عىل أيديهم
هم ،هم من فجّ ر الربج يف نيويورك ،سيفجِّ رون
أمثال�ه هنا يف الـيَـمَ ـن ،ويفجرون يف ُك ّل مكان
بحُ جَّ ة أنهم الـيَـمَ ـنيون».
ويوضح الشهيد القائد هذا الخطر ،ويؤكد أن
املجتمع بكله هو املستهدَف ،وليس أولئك الذين
ه�م بالتأكيد «أدوات أمري�كا»؛ َّ
ألن هؤالء كانوا
ً
يف األص�ل ،وال يزالون مربرا ً
وذريعة الس�تجالب
التدخ�ل الغربي يف بالدنا ،حني قال يف محارضة:
(وإذ رصفنا إليك نفرا ً من الجن):
َ
َ
تعرف أن الشعبَ
نفسه هو املستهدَف
«حتى
ولي�س أولئ�ك ،وأن الدي�ن بكله هو املس�تهدف
ولي�س أولئ�ك ،أن أمريكا م�ن البداي�ة هي من
تعطي ضوءا ً أخرضَ لدعم هؤالء وإفساح املجال
أم�ام ه�ؤالء ،والتع�اوُن م�ع هؤالء ،وه�ي مَ ن
ّ
َ
مناطق أخرى يف مج�ال تكو ُن
ش�غلتهم ه�م يف
ً
مصلحة له�ا وملصالحها يف املنطقة ،ثم
نتيجتُه
تأتي بعد فرتة لتقول بأن أولئك إرهابيون».
وال ينسى الس�يد حسين التذكير بالعالقة
السببية بني األمريكي واإلرهاب منذ أيام حروب
أفغانس�تان األوىل حيث يقول« :هي مَ ْن بنتهم،
أليس�ت هي التي بَنَت طالبان؟ أليست هي التي
تدعم الوهابيني وتوح�ي بدعمهم؟ ثم يف األخري
تب�دو وكأنها إنما تهيئ حُ جَّ ًة لها يف املس�تقبل،
تزرع أشخاصا ً وتوحي لآلخرين بدعمهم ،فمتى
م�ا أصب�ح وجودهم معروفا ً ال ش�ك فيه يف هذا
البل�د ،قال�وا ه�ؤالء إرهابي�ون ،إذا ً بلدك�م فيه
إرهاب ،ال شك».
فه�ذه املجموع�ات نفس�ها ،الجماع�ات
التكفريي�ة ،تس�تخدم يف ُك ّل بل�د أراد األمريكي
وضع ي�دَه فيه وعلي�ه ،من خاللها يت�م توفريُ
األرضي�ة الصالح�ة الت�ي تؤمّ �ن ه�ذا الدخول
وتؤس�س له ،وصناع�ة اإلره�اب واإلجرام هي

أفضل الطرق لذلك.
وعندما يحين وقت التدخل يأت�ي األمريكي
بعبارات�ه ِ
نفس�ها ،ونس�مع الي�وم األمريك�ي
يقوله�ا أيض�ا ً هذه األي�ام :الحرب على داعش
ستس�تمر س�نوات ،كما ّ
وضح الس�يد حسين
بقول�ه« :وحينئ� ٍذ س�يأتي العم�ل الطويل كما
قال�وا هم  -عندم�ا تحركوا ضد أفغانس�تان :-

ً
طويلة ،ملاذا؟؛ ألن املس�ألة
إن الفتر َة س�تكو ُن
ً
ليس�ت مس�ألة أن هن�اك إرهابي�ا يُضرَ ب ،ثم
يعودون ،س�يقولون :إذا ً ه�ذا إرهابي ،صحيح.
إذا ً باق�ي ج�ذور إره�اب ،باقي مناب�ع إرهاب،
باقي وباقي وهكذا ،ثم سيصنعون إرهابا ً هم -
كما قلنا أكثر من مرة  -ستس�مع تفجريات هنا
وتفجريات هناك ،ثم يقولون :إذا ً من الرضوري

 وسيكونون متجملني ومحسنني كما يبدو لنا أن تأت�ي التعزيزات م�ن مختلف البلدان تحتقي�ادة األمريكيين إىل الـيَـمَ ـ�ن كم�ا حصل يف
أفغانستان ،حينئ ٍذ سيفهم الناس  -إذا لم نفهم
م�ن اآلن  -أن املس�تهدف هو الش�عب نفس�ه،
الشعب بكله بدولته ،حتى الدولة إذا ما جندوها
ألن تعم�ل ض�د أبن�اء ه�ذا الش�عب فإنها هي

حل واحد ينجينا من الطغيان األمريكي واإلسرائيلي
يف

ظ�ل الح�رب المعلَن�ة م�ن األمريكيين
رصح
واإلرسائيليي�ن ضد اإلسلام كما َّ
ُ
الس�ابق ب�وش بقول�ه( :مَن لم
الرئي�س
بذل�ك
ُ
يك�ن معنا فهو ض َّدن�ا) ،وقيام أمري�كا باحتالل
ً
مستغلة
العديد من البلدان العربية واإلسلامية،
إمكانياته�ا الضخم�ة م�ن السلاح يرى الس�يد
حس�ين بدرالدي�ن الحوثي أن ال ح�ل ينجينا من
الطغي�ان األمريك�ي واإلرسائيلي إال بالعودة إىل
القرآن الكريم بحيث نس�تخرج منه الحلول لكل
اإلشكاليات التي تواجهنا.
ومن هذا المنطلق يرى السيد حسين بدرالدين
الحوثي أن اللـ َه س�بحانه وتع�اىل أمرنا يف كتابه
العزي�ز بالتح�رك والجهاد يف س�بيل اللـه لقتال
أع�داء اللـه وهم اليهود والنص�ارى فقال تعاىل:
�ون ب هَّ
َ
اللِ وَال ِبالْيَو ِْم الآْ ِخ ِر}
{قا ِتلُوا الَّذِي َن ال ُي ْؤ ِم ُن َ ِ
(التوبة :من اآلية  ،)29وتس�اءل الس�يد حس�ين
لم�ن هو هذا الخط�اب ،مُجيبا ً يف نف�س اللحظة:
أليس للعرب والمس�لمين؟ {قاتلوا} ما هو القتال
ُ
يقول
يف س�بيل اللـه؟ أليس ه�و الجهاد؟ ،ها هو
للمس�لمين إن الجها َد هو هك�ذاَ :
{قا ِتلُوا الَّذِي َن ال
�ون ب هَّ
َ
�ر وَال يُحَ ِّرمُون مَا
اللِ وَال ِبالْيَو ِْم الآْ ِخ ِ
ُي ْؤ ِم ُن َ ِ
حَ � َّر َم هَّ ُ
الل َورَسُ ُ
�ون د َ
�ول ُه وَال َيدِي ُن َ
ِي�ن الْحَ ِّق ِم َن
الَّذِي َن أُو ُت�وا الْ ِكتَابَ حَ تَّى ُيع ُْط�وا الْ ِج ْزي ََة َع ْن َي ٍد
صا ِغ�ر َ
ُون} (التوبة )29 :ه�ذا هو الجهاد،
و َُه ْم َ
مشيرا ً إىل أن علينا أن نتحدث عن كلمة [الجهاد]؛
ألن كلمة [الجهاد] هي اآلن محارَبة بعينها.
َ
وأوض�حَ الس�ي ُد حس�ين الحوث�ي أن العدو
اإلرسائييل واألمريكي يري ُد أن يض َع ويرسّ خ بدال ً
عن كلمة جهاد كلمة (إره�اب) ،مضيفاً :أن اللـه
سبحانه وتعاىل
وعندم�ا كان الع�رب قبل اإلسلام متعودين
على الرصاع فيم�ا بينهم ،عىل القت�ال والتناحر،
وليشر َ
ّ
أتى اإلسلام ليس�موا بالعرب
ف العربَ
ب�أن حوّل ذلك الرصاع إىل جهاد مقدس ،ويف هذا
قال السيد حسين( :حتى الرصاع الذي كان يدور
بينه�مَ ،ع ِم َل على أن يتح� َو َّل إىل رصاع مقدس،
فأضاف إليه اس�ما ً مقدسا ً فس�ماه [جهاداً] ،إذا ً
فب�دال ً عن أن تتقاتلوا فيما بينكم وتتناحروا فيما
بينك�م تعال�وا إىل حيث يك�ون رصاعكم ويكون
قتالكم سموا ً ورشفا ً ورفعة ،ونرشا ً للحق ،ونرشا ً
للنور إىل ُك ّل أقطار الدنيا فس�ماه جهادا ً يف سبيله
سماه [جهاداً] وجعله سنا َم دينه ،وجعله مفتاحَ
جنته ،وجعله ركنا ً من أركان دينه ،بل جعله عَلَما ً
لِ ِقمّة الذوبان يف محبته سبحانه وتعاىل ،أولم يقل
اللـه عن أوليائ�ه{ :يَا أ َ ُّيهَا الَّذِي َن آ َم ُن�وا َم ْن َي ْر َت َّد
ِمنْ ُك ْم َع ْن دِينِ ِه َفسَ �و َ
ْف يَأ ْ ِتي الـلَّ� ُه ِب َقو ٍْم ي ُِح ُّب ُه ْم
�ه أَذِلَّ ٍة َعلىَ الْ ُم ْؤ ِمنِ َ
َوي ُِحبُّو َن ُ
ي�ن أ َ ِع َّز ٍة َعلىَ الْ َكا ِف ِري َن
اللَّـ�ه وَال ي ََخ ُ
اف َ
يُجَ ا ِه ُد َ
ون لَ ْوم ََة ال ِئ ٍم
ون فيِ سَ � ِبي ِل
ِ

ض ُل هَّ
َذلِ َك َف ْ
َاس ٌع َعلِيمٌ}
اللِ ُي ْؤ ِتي ِه َم ْن ي ََشا ُء وَالل ّ َـ ُه و ِ
(المائدة.)54 :
ويف هذا الس�ياق تحدث السيد حسين الحوثي
أنه وبدال ً عن أن يتناحر العرب فيما بينهم ويغزو
بعضهم بعضا ً ها هو اإلسالم يعطيهم رصاعا ً من
نوع آخر سماه [جهادا ً يف سبيله] ،وجعله عالمة
ُ�م َوي ُِحبُّو َنه} هذا
على الذوبان يف محبت�ه {ي ُِح ُّبه ْ
الجهاد المقدس ،وبهذا المصطلح القرآني الهام،
ه�ذا المبدأ الذي ترتبط به ع�زة األمة وكرامتها،
وترتبط ب�ه حيوية القرآن واإلسلام ،يرتبط به
وجود األم�ة كلها وهويتها ،هاه�و يتعرض ألن
يُب� ّدل ،وهاه�م يحولون الجه�اد إىل كلمة تصبح
سُ �بَّة نحن نرددها ،ونحن نجعلها كلمة أمريكية
تضف�ي الرشعية على أية رضب�ة أمريكي�ة ألية
جهةُ ،تبدل كلمة [جهاد] بكلمة [إرهاب] فمن هو
مجاهد فهو إرهابي ،ومعن�ى أنه إرهابي أنه من
ق�د وقع من جانب�ه ما يعطي أمري�كا رشعية أن
ترضبه ،ما يعطي عميالً من عمالء أمريكا رشعية
أن يرضب�ه ،وبالت�ايل نق�وم نح�ن بمباركة تلك
الرضبة ،ونقول[ :هو إرهابي فليرضب ،من الذي
قال له أن يهتف بهذا الش�عار يف هذا الجامع؟ هو
إرهابي فليرضب ،من الذي قال له أن يتحدث عن
الجه�اد؟ هو إرهابي فليرضب ،م�ن الذي قال له
أن يفتح مدرسة هنا يربي الشباب فيها عىل روح
الق�رآن؟ والذي روحه هي الجهاد إذا ً هو إرهابي
فليرضب].
وهنا يؤكد الس�يد حس�ين الحوثي أن الجها َد
ه�و (رشعية لن�ا نتح�رك عىل أساس�ه يف رضب
أولئك المفس�دين ،الذي�ن ال يؤمن�ون باللـه وال
بالي�وم اآلخ�ر ،وه�م يف واقعه�م ال يحرّمون ما
حرم اللـه ورس�وله ،وه�م ال يدينون دين الحق،
إن م�ن واجب األمة أن تحاربَه�م ،أن تقاتلهم أي
أن تجاهده�م  -والجه�اد رشعية لهم هنا  -حتى
يعطي أولئك الجزية عن ي ٍد وهم صاغرون .أليس
الواقع يتغير اآلن؟.
وأشار السيد حسين الحوثي :إىل أن علينا (أن
نتح�دث دائما ً عن الجهاد ،حتى أولئك الذين ليس
لديه�م أي روح جهادي�ة عليه�م أن يتحدثوا عن
كلمة (جهاد)؛ ألن كلمة [جهاد] يف نفس�ها ،كلمة
[جهاد] يف معناها ه�ي تتعرض لحرب ،أصبحنا
نح�ن ُنح�ارب كأش�خاص ،و ُتح�ارب أرضن�ا
كأرض ،و ُتح�ارب أفكارنا كأف�كار ،بل أصبحت
الحرب تصل إىل مفرداتنا ،أصبحت ألفاظنا حتى
ه�ي ُتحاربُ ،ك ّل يشء من ِقبَ�ل أعدائنا يتوجه إىل
حربنا يف ُك ّل يشء يف س�احتنا ،إلينا ش�خصياً ،إىل
اقتصادن�ا ،إىل ثقافتنا ،إىل أخالقن�ا ،إىل ِقيَ ِمنا ،إىل
لغتنا ،إىل مصطلحاتن�ا القرآنية ،إىل مصطلحاتنا
العربية.

وأضاف :أنه يجب علينا أن ال نسمح أن تتغير
األمور وأن تنعكس الحقائق إىل هذا الحد ،فتغيب
كلم�ة [جه�اد] القرآنية ،وتغيب كلم�ة [إرهاب]
القرآنية ليحل محلها كلمة [إرهاب] األمريكية.
واعترب الس�يد حس�ين الحوثي أن هذه الكلمة
[إره�اب] تعن�ي أن ُك ّل م�ن يتحرك ب�ل ُك ّل من
يصي�ح تح�ت وط�أة أق�دام اليه�ود سيس�مى
[إرهابي] ،وأن ُك ّل من يصيح غضبا ً للـه ولدينه،
غضب�ا ً لكتابه ،غضب�ا ً للمس�تضعفين من عباده
الكل سيس�مون [إرهابيي�ن] ،ومتى ما قيل عنك:
أن�ك إرهابي؛ فإن هناك م�ن يتحرك لينفذ ليعمل
ُضعَت
ضدك عىل أس�اس هذه الرشعية التي قد و ِ
من جديد.
ويرى السيد حس�ين الحوثي أننا نختلف عن
أولئك فق�ال( :نحن نمتلك رشعي�ة إلهية قرآنية،
ونقعد عن التحرك يف س�بيل أداءها ،ويف التحرك
على أساس�ها ،معتبرا ً أن اليه�ود والنصارى يف
المقاب�ل( :نرى كيف أن أولئ�ك يحتاجون هم إىل
يؤصل�وا من جديد ،وأن يعملوا عىل أن يخلقوا
أن ِّ
ُجدت هذه الرشعية
رشعية من جديد ،ثم متى ما و ِ
فإنه�م ال يقع�دون كما نقع�د إنه�م يتحركون،
أوَليس هذا هو ما نش�اهد؟ ،لقد تب�دل ُك ّل يشء،
لق�د تغي�ر ُك ّل يشء فنح�ن من نقع�د والرشعية
اإللهي�ة موجودة ،وه�م من يتحرك�ون عىل غير
ُؤصلُ�ون ثم
أس�اس م�ن رشعي�ة ف ُيشرَ ِّ عُ�ون وي ِّ
ٍ
يتحركون وال يقعدون).
َّ
ترتس َخ
وحذ َر الس�ي ُد حس�ين الحوثي من أن
َّ
ُ
كلم�ة (إره�اب) بمعناها األمريك�ي يف بالدنا أو
أن تس�يطر عىل أذهان الن�اس يف بالدنا فقال :إن
علين�ا  -أيها اإلخ�وة  -أن نتح� َّد َث دائما ً حتى ال
َ
ترتسخ
نرتك كلمة [إرهاب] بمعناها األمريكي أن
يف بالدنا ،أن تس�يطر عىل أذهان الناس يف بالدنا،
أن تس�بق إىل أذهان الناس ،علين�ا أن نحارب أن
ترتس�خ هذه الكلمة ،ألن وراء ترس�خها تضحية
بالدين ،وتضحية بالكرامة وبالعزة وبكل يشء).
وأضاف( :حينئ ٍذ سيُرضب أي عالم من علمائنا
س�يقا ُد علماؤنا بأقدامهم إىل أعماق السجون ،ثم
ّ
يعذبون عىل أيدي خبراء اليهود ،الذين يمتلكون
َ
أفت�ك وس�ائ ِل التعذيب عىل أس�اس م�اذا؟[ .أنه
الناس عندما يس�لموا بأن
موضحا ً أن
إرهاب�ي]،
َ
ِّ
من أطلقت عليه كلم�ة (إرهابي) يصبح حقا ً بأن
َ
ينفذ بحق�ه األمريكيون أو عمالؤهم ما يريدون،
وأن ُك َّل مَ�ن يرصخ ليعيد الناس إىل العمل بكتاب
اللـه هو أيض�ا ً إرهابي ،وكل م�ن يدرّس الناس
يف مدرسة علوم القران هو أيضا ً عندهم إرهابي،
َ
األمة هذه عليها أن تعو َد
أي كتاب يتح َّد ُث عن أن
ُّ
إىل واجبه�ا ،أو تستش�ع َر مس�ؤوليتها هو أيضا ً
إرهابي).

مستهدفة؛ ألنهم لن يرضوا عنها مهما عملت».
ويوض�ح الش�هيد القائد يف مح�ارضة (ولن
ت�رىض عن�ك اليه�ود وال النص�ارى حت�ى تتبع
ملتهم) كيف تجع�ل الواليات املتحدة محاربتها
لإلره�اب أم�را ً مقب�والً ،يواف�ق على ذلك حتى
رؤس�اء الدول أنفس�هم ،فيقول« :يوافق الناس
م�ن خلال موافقته�م لح�ركات زعمائه�م،
ولترصيحات زعمائهم والس�تعدادهم للتعاون
م�ع أولئك ،يعني ذل�ك موافق�ة ضمنية عىل أن
نرضب ،فكل ترصيح�ات عيل عبدالله التي كان
يق�ول فيها :نحن عانينا م�ن اإلرهاب ،أصبحت
اآلن ل�دى األمريكيين حُ جَّ ًة على الـيَـمَ ـن ،إذا ً
يجب أن يصنَّ َ
ف كدول�ة إرهابية وكبلد إرهابي،
وأن�ه م�ن مناب�ع اإلره�اب .ف�إذا م�ا س�كت
املواطنون أنفس�هم لس�كوت الدولة ،لس�كوت
الرئي�س فمن ال�ذي يكون ضحية قب�ل الكبار؟
أليسوا هم الصغار؟ أليسوا هم الشعب؟».
ويمك�ن ببس�اطة املقارن�ة اآلن بين وضع
الـيَـمَ ـ�ن الح�ايل ووضع�ه يف بداي�ة ما س�مّ ي
الحمل�ة على اإلره�اب يف أي�ام علي عبدالل�ه
ُ
فالتفجريات ق�د عادت لتتنقل بني املدن
صالح،
الـيَـمَ ـنية ،وكذل�ك االغتياالت ،والرئيس الحايل
كم�ا هو واضحٌ للجميع ،ال يفعل ش�يئاً ،وكأنه
يعوّل عىل ما يحصل الس�تعادة دور كان يسعى
إلي�ه ،ولعله يعتق�د أن وصو َل الح�ال إىل ما هو
علي�ه اآلن ،س�يزي ُد م�ن حظ�وظ دعم�ه غربيا ً
وأمريكي�اً ،وه�ذه الحالة نفس�ها اس�ترشفها
الش�هيد القائ�د (رض�وان الل�ه تع�اىل علي�ه)
يف (ال�درس الس�ادس والعرشي�ن م�ن دروس
رمضان) باستش�هاده باآلية القرآنية الكريمة:
َ
{ف َلمَّ ا ن َ ُس�وا مَ ا ذُ ِّك ُروا ِب�هِ َفتَحْ نَا عَ َلي ِْه� ْم أَبْوَابَ
ُك ِّل شيَ ْ ٍء حَ تَّ�ى إِذَا َف ِرحُ �وا ِبمَ �ا أُوتُ�وا أ َ َ
خذْن َ ُ
اه ْم
ِس َ
ب َْغتَ ًة َف ِإذَا ُه ْم ُمبْل ُ
ون} (األنعام ،)44:ألم يقدم
لك هن�ا صور ًة ع�ن مظاهر اآلخري�ن؟ حتى ال
تنخد َع بها{ .و َ
�ه ْم أَنَّهُ ْم َكانُوا
�هدُوا عَ لىَ أَن ْ ُف ِس ِ
َش ِ
�ن َربُّ َك مُهْ ِل َك ا ْل ُق َرى ِب ُ
ين ذَ ِل َك أ َ ْن َل ْم يَ ُك ْ
َكافِ ِر َ
ظ ْل ٍم
وَأ َ ْهلُهَ �ا َغافِ لُ َ
ون} (األنع�ام ،)131:هذا التبيني،
وما يقصه الرسل عىل البرش ،ما يأتي من تبيني
للن�اس ،أن الله س�بحانه وتعاىل ال يهلك أناس�ا ً
وهم غافلون ،ال يهلكهم إال من بعد.» ..
إذا ً يتبين لن�ا مما تق�دم ،أن الش�هي َد القائ َد
اس�ترشف الواق َع جُ ً
ملة وتفصيلاً ،من منظور
قرآن�ي وقدم لن�ا الوقائ�ع وكيفي�ة مقاربتها،
فإن�ه أيضا ً أوجد الحلو َل ،ففي محارضة (خطر
دخول أمريكا الـيَـمَ ـن) يقول الس�يد حسين:
«العمل ه�و الضمانة الحقيقي�ة ،هو الضمانة
ألم�ن الناس ،ه�و الضمان�ة لسلامة الناس»،
فينب�ه إىل رضورة العم�ل الج�اد يف موجهة هذا
املشروع الخبي�ث قب�ل أن يص�ل الـيَـمَ ـنيون
إىل حال�ة االس�تجداء والش�عور بالخ�ذالن كما
ُ
الن�اس
ه�و ح�ال الفلس�طينيني« :ال أن يتر َك
أنفس�هم حت�ى يص�ل الوض�ع إىل أن يصبح�وا
كالفلسطينيني يستجدون السالم من هنا وهنا،
ثم يتأسفون أن العرب لم يعملوا شيئاً ،وأمريكا
تنكرت لهم ،ألم يجدوا العالم كله تنكر لهم؟ ألم
يجدوا أنفسهم يف وضع لم يستطيعوا أن يؤمِّنوا
أنفسهم».
فهل سنتحرك ونعمل كشعب يمني يتع َّر ُ
ض
له�ذه الجرائ�م البش�عة واملؤام�رات الخطيرة
ونلتف�ت إىل مواجَ ه�ة م�ا يح�اك لن�ا جميع�ا ً
كيمنيني ،ونعري اإلرهاب وداعميه والس�اكتني
عنه ،أم نكون من الغافلني؟!.
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التكفري كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله
حمود عبداهلل األهنومي
يف الليل�ة املاضي�ة اس�تيقظت ع�دن عىل م�رأى جثة
الشيخ رسحان العريقي الهامدة ،املعروف بالسم الشيخ
راوي ،وهو الخطيب الس�لفي املف�وه ،وأحد أبرز قيادات
ع�دن التكفريي�ة الذي ت�وىل قيادة م�ا س�مي بمقاومة
الربيق�ة ،واس�تخدمته الق�وات الغازي�ة األجنبي�ة عصا
طيعة لتس�يارها ،ومنربا تكفريي�ا وتحريضيا لعدوانها،
ّ
تخضبت ربم�ا عىل يد
لق�د وجدت لحيت�ه الطويلة وق�د
أحد طالبه من أتباع املدعو نشوان العدني وايل والية عدن
الداعش�ية ،من يدري لعل القاتل كان أحد الحريصني عىل
حلقة الش�يخ راوي القتيل ،ولعله كان أحد رواد مسجده
مس�جد ابن القيم يتشوق لسماع خطبه التحريضية ضد
املسلمني بمختلف انتماءاتهم.
ه�ذه الحادث�ة تختصر مش�كل العالق�ة الش�ائكة
واملعق�دة بين أف�رع الس�لفية التكفريية ،بني الس�لفية
العنفية (الجهادي�ة) التي توظفه�ا وتخرتقها األنظمة،
والسلفية الرسورية التقليدية التي تتبع األنظمة وتطبل
لها ،لقد اعرتف عادل الكلباني إمام الحرم املكي يف مقطع
فيديو عىل اليوتيوب أن فكر داعش وعقيدتها تتطابق مع
عقيدة الوهابية الس�عودية ،هذا يمث�ل وجه العالقة بني
الش�يخ راوي القتيل الذي ع ّل�م ذات دهر هؤالء الدواعش
س�حر التكفري ،وقاتله املفرتض ،الداعيش الوهابي الذي
ط�ور التكفير إىل الغ�در واالنتحار والتفجير ،إنها لعنة
الوهابي�ة حيثم�ا حلت وأينم�ا دخلت ،تكفر املس�لمني،
وتفخخه�م ،وتنتهك حقوقهم ،ولكنها أيضا ألنها ممعنة
يف التش�وق للدماء واألشالء فإذا لم تجد من تقتله ،فإنها
تقتل بعضها ،وتغدر بنفسها.
ه�ذا هو املشروع التكفريي الفوضوي ال�ذي أنتجته
السعودية ومالها املوبوء ونرشته كوباء مستطري يجتاح
العالم اإلسلامي ،وهاهي تدمر اليمن اليوم لكي تفرضه
بالق�وة؛ وإال فما ب�ال عدن الت�ي يدّع�ون تحريرها من
أهلها ،تغوص يف بحريات الدماء ،وتخوض فتنة الوهابية
الدهم�اء ،وتغرق يف مس�تنقع التكفري ال�ذي صدحت به
مناب�ر مس�اجد عدن دهرا م�ن الزمن ،صباحا ومس�اء،
ثم يأتي أحد منظري هذا العدوان (آل مرعي) ليس�تمهل
صربن�ا عرش س�نوات يف البق�اء تحت رحم�ة املفخخات
واالنتحاريني ،تلك األموال الوهابية الخليجية املدنّسة هي
التي غيّبت عن عدن روح تس�امحها الديني وس�يماءها
التاريخية املتمثلة يف أولياء الصوفية وأحباب الشافعية.
يف ع�دن تخربن�ا حس�ابات التكفرييين بمختل�ف
توجهاتهم ،أنه يوجد السلفيون املدعومون من اإلمارات،
وهن�اك من ه�و مدع�وم من جه�ات تجاري�ة خليجية،
وس�عودية ،وهناك مجموعة نش�وان العدني الداعش�ية
التي تعلن مس�ؤوليتها عن عمليات التفجري واالغتياالت
اليومي�ة ،وهن�اك مجموع�ة أب�و س�الم القاعدي�ة التي
ترتبص بها ريب املنون ،وهناك مجموعة اإلخوان ،وهناك
الحراك ،بفصائله املناطقية والقبلية ،باإلضافة إىل قوات
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الغزاة شذاذ اآلفاق املجلوبني من كل حدب وصوب.
داعش تحاول تثبيت قدمها املرتكسة يف اإلثم والعدوان
يف ع�دن بعمليات م�ن هذا النوع ،بينما تس�تويل القاعدة
على عاصمة لحج يف األس�بوع املنرصم ،وهي التي ثبتت
يدها يد بلعيدي التي أمسكت يوما برقاب الجنود اليمنيني
فذبحتهم يف حوطة حرضموت ،وقذفت بقنبلتها اليدوية
على أطباء وطبيبات ومرىض مش�فى مجمع العريض يف
صنع�اء؛ وهن�اك إىل الشرق يف املكال حيث خال�د باطريف
يفرض سيطرته بالحديد والنار ،ويتقاىض وهو املتعوت
باإلره�اب يف الدوائ�ر األمني�ة العاملية ماليين الدوالرات،
حي�ث تمر من تح�ت معطفه وارادات وص�ادرات النفط
والبضائع املختلفة ،وتتنافس دولته القاعدية مع داعش
حرضموت على القضاء عىل املعال�م الثقافية الصوفية،
من األرضح�ة والزوايا ،باعتباره�ا رشكا كما تنص عىل
ذلك العقيدة الوهابية املتزمتة ،كما تبرش بها منش�ورات
وزارة األوق�اف والحج الس�عودية املجاني�ة ،ويف كل من
ش�بوة وأجزاء من حرضموت الس�احل وال�وادي تتحرك
القاع�دة مس�ابقة للزم�ن لحش�د التأييد لها والتبشير
بتمدده�ا ريثما يصدر اإلذن من املخرج ،لتكتمل الصورة
النهائية ،من جانب آخر هناك مجاميع داعش�ية تحاول
فرض نفوذها وس�يطرتها يف داخ�ل حرضموت ،وتتبنى
عمليات انتحارية ،ضد أبناء حرضموت.
نار التكفري يف حرضموت تضطرم أيضا بني أتباع هذا
الفك�ر التكفريي ،فهن�اك داعش ،ويف األس�بوع املنرصم
دعا التنظي�م أتباعه إىل الهجرة إىل حرضموت ،لش�د أزر
أنص�اره هناك ،ما يشير إىل تحركٍ م�ا يعتزمون تنفيذه،
ومع ذلك فلش�دة وقس�وة املنهج الداعشي حديث العهد
باليمن ،والذين لم يسبق لهم أن اكتسبوا مهارة املجاملة
للقبائل اليمنية كما هو الحال بالنس�بة لتنظيم القاعدة،
يبدو أن تمدد داعش أصيب بنكس�ة حيث اعتزل عرشات
م�ن أنصاره ع�ن االنتم�اء لواليهم يف اليمن بس�بب ذبح
التنظيم لفردين من أبناء قبيلة العوالق ،ثم انقسم هؤالء
املعتزل�ون فمنهم من لحق بالقاع�دة ،ومنهم من ال يزال
ينتمي إىل داعش وخالقة العراق ،مع التحفظ عىل واليهم
يف اليمن ،وجرى عىل إثر ذلك عمليات تصفية من التنظيم
لبعض هؤالء املعتزلني ،باعتبارهم مرتدين ويجب تطبيق
الح�د عليه�م ،وحمل�ت لنا األخب�ار هج�وم عنارص من
داعش عىل بيت أحد من ه�ؤالء املعتزلني ،ولوال أن الحظ
حالف�ه بغياب�ه ع�ن بيته تل�ك اللحظة ،لكان�ت قد مرت
عىل حلقه س�كني ال تبقي فيه نفس�ا وال ت�ذر .ويبدو أن
التوازن والرتبص والتأجيل للمعركة الفاصلة بني داعش
والقاعدة يف هذه املناطق هو ما يزال سيد املوقف ،مع أنه
ال يكاد أب�دا يمر يوم إال ويتم فيه قصف تكفريي متبادل
بني (ضباع القاعدة) و (خوارج البغدادي) عىل حد وصف
كليهما لآلخر منهما.
وم�ع ذلك فإن بيانا صدر عن املعتزلني من داعش قبل
أيام يشير غىل أن عصابة مكونة من عنارص من داعش
املعتزل�ة وداعش البغدادي وقاع�دة الظواهري اختطفوا
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ب � � ٍ�اق  ..وق � ��د ذه � ��ب ال��زب��د

مواطنني حرضميين اتهموهما بالصوفي�ة والتي تعني
لديهم الشرك بالله ،وطلبوا من أهلهم�ا فدية وصلت إىل
خمسين مليون ريال ،ث�م خرج ثلة من ه�ؤالء ليتربؤوا
من هذا الصنيع ،ويتدافعوا املسؤولية فيما بينهم مربئني
ذينك املواطنَني من التصوف؛ أي أن هؤالء املتوحشين قد
يجتمع�ون ولكن عىل املواطن البس�يط من أهل هذا البلد
املنك�وب بهم ،وه�ذا هو م�ا جمعهم تحت راي�ة واحدة
للعدوان عىل الشعب اليمني ،فزارهم توشكا باب املندب،
وخلط دماءهم املتنافرة إال عىل كره شعبنا.
وم�ع أن معه�د انرتابريز األمريكي املق� ّرب من دوائر
االس�تخبارات األمريكية نرش يف منتصف ديسمرب املايض
خارطة تشير إىل أماكن وجود القاعدة وداعش يف العالم،
ومنها املحافظ�ات الجنوبية ،ومحافظ�ة مأرب ،وادعى
فيها استهداف األمريكيني لهم ،غري أن الواقع يكذب ذلك،
بل ما نراه هو أن التحالف األمريكي السعودي اإلرسائييل
ينفذ عملية تدمير ممنهجة للمحافظات اليمنية التي ال
يوج�د فيها داعش وال القاعدة ،إال بش�كل متس�لل وغري
طبيع�ي ،هاه�ي القاع�دة تتحكم يف حرضم�وت ولحج
وش�بوة ب�كل حري�ة وأريحي�ة ،وتش�ارك يف ما يس�مى
باملقاوم�ة يف تع�ز وم�أرب والج�وف ،وتنف�ذ أجن�دات
التحالف يف تكدير صفو األمن يف صنعاء والحديدة وذمار
وإب ،ومع ذلك ش�اء لطف الله أن تتلقى هذه الجماعات
رضبات قاتلة يف كل من أمانة العاصمة ،والحديدة خالل
األسبوعني املنرصمني.
ال توج�د بيئ�ة حاضن�ة له�ذا الفك�ر التكفيري يف
املحافظ�ات الت�ي يمس�ك زم�ام األم�ور فيه�ا الجي�ش
واللجان الش�عبية ،ألن السعودية فشلت يف التبشري فيها
إىل ح�د كبري ولوجود رصيد ثقايف تاريخي وفكري مناوئ
ومتناقض مع الحركة التكفريية الوهابية ،ولوجود حراك
ثقايف قرآني فضح املؤامرات األمريكية والصهيونية التي
تمثل الس�عودية وهذه الح�ركات التكفريية العنفية أحد
أذرعه�ا املنفذة يف املنطقة ،ه�ذا الرصيد الثقايف والفكري
والقرآن�ي والتاريخ�ي املمان�ع ه�و أح�د األس�باب التي
استثارت قوى الرش العاملية اليوم لتعلن هذا العدوان عىل
اليمن.
إن م�ا يدور يف عدن واملحافظ�ات الجنوبية من تكفري
وتفخي�خ وعملي�ات انتحارية داخل خيمة من س�موهم
املقاوم�ة ،وكذل�ك اس�تهداف األبري�اء م�ن الن�اس هو
املشروع ال�ذي يحمله الغ�زو العاملي ويري�د فرضه عىل
اليم�ن ،ومن الصع�ب أن نتصور ه�ذه املجاميع الهدامة
والتدمريي�ة وق�د أمس�ك كل منه�ا بش�ارع يف صنع�اء،
وه�ذا الفصي�ل يقتحم هذا املس�جد لتفجيره ألن إمامه
ينتم�ي للفصي�ل (ق) ،بينم�ا يهاجم ذاك هذه املدرس�ة
ألن مديره�ا ينتمي إىل (د) .إنه ملن الحكمة أن نس�توعب
مق�دار النعمة الت�ي تعم صنعاء اليوم وق�د تطهرت من
ه�ذه األقذار واألمراض القاتلة ،ومن روائع الحكمة أن ال
نك�ون (املرىض) يف األثر القائل( :الصحة تاج عىل رؤوس
األصحاء ال يعرف قدرها إال املرىض).

توشكا العـَـنَــد

ُش� � � � � ُّدوا ع �ل �ي �ه��م ي� ��ا رج���ال
ف���امل� �ع� �ت���دي ل � �ع � �ص� ��اهُ ش��د
مي� � ��ن ال� � �ص� � �م � ��ود ع� ��زي� ��زة
ب� ��ال � �ل� ��ه م�� ��والن�� ��ا ال �ص �م��د
ال� � �ن� � �ص�� ��ر أق � � � �س� � � ��م أن�� ��ه
م� � ��ن ح� �ق� �ن ��ا ح� �ت ��ى األب� ��د
ت���وش� �ك���ا إل�� �ي� ��ك س�ل�ا ُم� �ن ��ا
ب� �ع ��د ال� �س�ل�ام مل� ��ن َر َص� ��د
ح� � �ف � ��ظ اإلل�� � � � � � ُه ش��ب��اب��ن��ا
رب ك� ��ن ل� �ه� � ُم سند
ي���ا ِ ّ
أُرم� � � � � ��وا ف�� ��داك�� ��م وال� � ��دي

ثـــوروا!!..

من رسالة إىل شعب «نجد
والحجاز» الشقيق
عبدالقوي محب الدين
رأس������ه اجمل�����رو ُر
ث������وروا ل��ي��رف�� َع َ
وي���ش��� ّع م���ن ك���ل اجل���ه���ات ال��ن��و ُر
ال ِع�لّ��ة ف��ي ال��ك��ون إ ّال صمت َم� ْن
ُظلموا ،وما استعموا لصرخة «ثوروا»!
�ت
ث����وروا ،ف��أع��ت��اب احل��ي��اة ت��ذ ّل��ل� ْ
للمضي «ال��س��و ُر»
ث����وروا ،ليُفتح
ّ
ي��ا أيها الشعب ال��ذي ط��ال املسا
ف��ي ع��م��ره ،وجت���� ّذر ال��دي��ج��و ُر :
ه����زّوا ج���ذوع األم��ن��ي��ات تقودكم
ل��ل��ق��ادم��ات ،وتُ��س��ت��ث��ار ب��ـ��ـ��ـ� ُ�ذو ُر
حتما ستنتفض الرما ُل ،،ولن تقي
ّ
ٌ
مصارف وقصو ُر!!..
ذل الطغاة،
كي تطفئوا نار الطغاة  ..توقدوا
كي تنضج األحال ُم فيكم «فوروا»!!..
كي تصنعوا درباً ،،عليه حتركوا...
والشمس كي تأتي  ...إليها دوروا!!..
ال حلم إال الشعب ،،ال وط ٌن سوى..
ما تفتديه جماج ٌم وصــــــــدو ُر!!...
فإن ارتقى «منـــ ٌر» بدرب نضاله...
ستثور أ ُ ْســــ ٌد بعده ،ومن���و ُر!!...
ما خلّد التاريخ شعبا لم يَ�ثُ� ْر...
�وع ســطو ُر!!..
إال لتقط َر ب��اخل��ن� ِ

و أخ� � ��ي ون� �ف� �س ��ي وال ��ول ��د
ول � �ت � �ن � �ص� ��روا ال�� �ل� ��ه ال� ��ذي
ب� ��االن � �ت � �ص� ��ار ل� � �ن � ��ا وع���د
ول �ت �ح��رس��وا ال ��وط ��ن ال �ك��رمي
و ض�ع��وا ل ��ذاك ال �غ��زو َح� ْد
أع� � ��داؤن� � ��ا م � �ث� ��ل ال ��ذئ ��اب
ورج � ��الُ� � �ن � ��ا م�� �ث� ��ل األس� ��د
أب � �ط� ��ال � �ن� ��ا ك � � ��امل � � ��وج ف��ي
ه� �ي� �ج���ان���ه ج � � � � � ��ز ٌر وم���د
ي� �ت� �س ��اب� �ق ��ون إل� � ��ى اجل� �ه ��اد
و ال �ش �ع��ب ص� ��ار ل �ه��م م��دد

ِن � � َع � � ُم اإلل� � ��ه ع� �ل ��ى ال �ع �ب��اد
ج� �ل� �ي� �ل ��ة م� � ��ن غ � �ي� ��ر ع��د
م� � ��ن ك� � � � ��ان ي � �ش � �ك� ��ر رب� ��ه
ق � � � �ولاً وأف� � � �ع� � � �الاً  ..س �ج��د
( توشكا ) ،متى عقد القران !؟
ن � � ��ادى :غ� � �دًا أو ب� �ع ��د غد
فج ُر يوم األحد
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متابعات فلسطينية

إقتحام صهيوني لبلدة صيدا يف طولكرم
إقتحم�ت ق�وات الع�دو «اإلرسائيلي»،
َ
الس�بت ،بلدة صيدا قضاء مدينة طولكرم،
وانتشرت يف ش�وارعها وتعرضت للرش�ق
بالحجارة ،فيم�ا نصبت حاجزا ً عس�كريا ً
عىل مدخل البلدة.
وقال�ت مصادر محلية :إن عدة دوريات
عس�كرية داهم�ت البل�دة وتمرك�زت يف
وس�طها ،ثم رشعت وحدات مشاة بنصب

كمائ�ن يف الش�وارع واألزق�ة وبين كروم
الزيتون.
وأض�اف مواطن�ون ،أن جن�ود الع�دو
أغلق�وا الطري�ق امل�ؤدي للبل�دة ،ونصب�وا
حاج�زا ً عس�كريا ً وأوقف�وا مركب�ات
ومواطنني ودققوا يف هوياتهم.
وأشار مواطنون إلىَ تعرض قوات العدو
للرش�ق بالحج�ارة من قبل الش�بان خالل
عملية االقتحام.

 54منز ًال تعر�ض للهدم منذ بداية العام

صربي 30 :ألف منزل مهدد بالهدم يف
القدس املحتلة وال حراك رسمي

ُ
الش�يخ عكرمة صربي ،ورئي�س «الهيئة
كش�ف خطيبُ املس�جد األقىص املب�ارك،
ْ
اإلسَل�اَ مية العليا» ،عن مخطط صهيوني لهدم  30ألف منزل يف مدينة القدس املحتلة،
الفتا ً إلىَ ّ
«أن االحتالل منذ مطلع العام يهدم بيتني إلىَ ثالثة بيوت يوميًّا».
ترصيح صحفي ّ
أن «أبش َ
�ع ما تتعرض له مدينة القدس ،هو حملة
وأكد صربي يف
ٍ
هدم املنازل بشكل يومي» ،مشريا ً إلىَ أن «االحتال َل هدم خالل اليومني املاضيني خمسة
منازل ،باإلضافة إلىَ االعتقاالت املس�تمرة بحق ش�بان املدينة ومنع ذوي املحررين من
استقبال أبنائهم ،كما حصل مع املحرر رشيد الرشق».
وأوض�ح ّ
أن «ه�دم املنازل يف مدينة القدس يأتي يف إطاري�ن :األول :الهدم املمنهج؛
بحج�ة عدم الرتخيص ،حيث ّ
إن أكثر من  30أل�ف منزل مهددة بالهدم حالياً ،واإلطار
الثاني هو هدم منازل عوائل الشهداء ،يف إطار سياسة العقاب الجماعي».
ويف إحصائية لعدد البيوت املهدمة منذ بداية عام 2016؛ بينّ الشيخ صربي ّ
بأن «54
منزال ً تعرض للهدم منذ بداية العام ،وال تزال الحملة مستمرة».

تشييع مهيب لشهداء األنفاق الـ  7يف غزة
والسيد نصر اهلل يقدم التعازي
َ
الجمع�ة ،مواك�بُ تش�ييع
إنطلق�ت،
جثامين الش�هداء الس�بعة م�ن «كتائ�ب
القس�ام» الجن�اح العس�كري ل�ـ «حرك�ة
حم�اس» الذين قضوا يف نفق للمقاومة يوم
الخميس ،انطالقا ً من مستشفى «الشفاء»
للمس�جد العمري بمدينة غ�زة ،ألداء صالة
الجن�ازة عليه�م ،وم�ن ثم دفنه�م يف مقرب
الش�هداء رشق مدين�ة غزة ،وس�ط حضور
قادة الفصائل الفلسطينية.
وعقب صالة الجمعة ،أدى املصلون صالة
الجنازة ،وانطلقوا ملواراة الشهداء الثرى.
م�ن جانب�ه ،أك�د نائ�ب رئي�س املكتب
الس�يايس ل�ـ «حرك�ة املقاومة ْ
اإلسَل�اَ مية
حم�اس» ،إس�ماعيل هني�ة ،أن «الش�هداء
الس�بعة الذين قضوا داخل نف�ق للمقاومة
رشق مدين�ة غ�زة ،كان�وا يعمل�ون لينريوا
لش�عبنا طري�ق الحري�ة والخلاص م�ن
االحتلال ،وطري�ق القدس واألقصى وقبة
الصخرة ،ويرسمون لألمة مستقبلها».
وق�ال هني�ة »:ن�ودع الي�وم كوكبة من
ش�هداء املقاومة ،من شهداء شعبنا وأمتنا،
الذي�ن قض�وا على طري�ق تحري�ر القدس
واألقصى ،وعودة ش�عبنا إلىَ وطنه وأرضه،
ب�كل الفخ�ر واالعت�زاز والش�موخ واإلب�اء
لدورهم الجهادي وتضحياتهم».
وَتقدم األمني العام لـ»حزب الله» ،السيد
حسن نرص الله ،بالتعازي إلىَ قيادة وقواعد
حركة «حماس» وذراعها العسكري «كتائب

الش�هيد عز الدين القس�ام» بالشهداء الـ7
الذين شيعوا الجمعة.
وقال نرصُ الله يف كلمة متلفزة عىل «قناة
املن�ار» ،الجمع�ة« :اليوم ش�هدنا يف قطاع
غ�زة تش�ييع املقاومني ال�ـ 7م�ن إخواننا
يف كتائ�ب ع�ز الدين القس�ام والذين قضوا
أثن�اء قيامه�م بواجبهم الجه�ادي يف عمل
األنف�اق التي هي من أهم أس�لحة املقاومة
يف فلس�طني يف مواجهة العدوان الصهيوني
السابق أ َ ْو القادم ومواجهة أَي تهديد».

مقاطعة أكاديمية يف إيطاليا لـ «إسرائيل» :التخنيون يساعد االحتالل
ّ
وقع  168أكاديمي�ا ً وباحثا ً إيطاليا ً عىل عريضة
تطالب بتعليق كاف�ة االتفاقيات مع «معهد العلوم
التطبيقية يف إرسائيل – التخنيون» ومقره يف حيفا،
وكاف�ة الجامع�ات «اإلرسائيلي�ة» ،وذل�ك بس�بب
«تعاونهم عىل تطوير أسلحة تخدم جيش االحتالل
لقمع الشعب الفلسطيني».
وبع�د أش�هر قليل�ة م�ن إعلان  343أكاديمي�ا ً
بريطاني�ا ً ع�ن دعمه�م للمقاطع�ة األكاديمي�ة
لـ»إرسائيل»؛ بس�بب مشاركتها يف انتهاك القانون
الدويل ودعم اإلره�اب ،اآلن ينضم أكاديميو إيطاليا
إلىَ املرك�ب .ويأتي األكاديميون من س�بع جامعات
ب�ارزة يف نواحي إيطاليا وه�م :املعهد «البوليتقنيك
ميالن�و» ،و»بوليتقني�ك تورين�و» ،وجامع�ة
«كلياري» ،وجامعة «فلورنسة» ،وجامعة «روما»،
وجامعة «بريوجيا» ،وجامعة «تورينو».
وكت�ب الباحث�ون واألكاديمي�ون يف العريض�ة:
«نحن أكاديميون وباحثون يف الجامعات اإليطالية،

نش�عر بقل�ق عمي�ق م�ن اس�تمرار التع�اون مع
التخني�ون .الجامع�ات اإلرسائيلي�ة تش�ارك يف

أبح�اث عس�كرية وتطوي�ر أس�لحة يس�تخدمها
جيش االحتالل ضد الس�كان الفلسطينيني وبالتايل
تق�دم مس�اعدات لجي�ش االحتلال والس�تعمار
الفلسطينيني».
وورد يف العريض�ة أيض�اً« :التخني�ون يش�ارك
أكثر م�ن الجامعات األ ُ ْ
خ� َرى يف إرسائيل بمنظومة
الصناعات العسكرية اإلرسائيلية ،إذ يقوم بأبحاث
يف سلس�لة م�ن التكنولوجي�ات واألس�لحة الت�ي
تستخدم لقمع الفلسطينيني واالعتداء عليهم».
كما أض�اف األكاديمي�ون أن «التخني�ون يملك
برام�ج بحثي�ة مشتركة م�ع الجي�ش اإلرسائييل
ورشكات األس�لحة الكبرى وبينه�ا «إلبي�ت» التي
تنت�ج طائرات ب�دون طي�ار اس�تخدمت ملهاجمة
مدنيين يف لبن�ان ع�ام  ،2006وغ�زة يف 9/2008
ويف عملي�ة الج�رف الصام�د األخيرة  -كم�ا تزوّد
ّ
وتعقب لج�دار الفص�ل العنرصي
أجه�زة تنص�ت
(األبارتهايد) اإلرسائييل».

وأض�اف «أتق�دم م�ن اإلخ�وة يف قي�ادة
حم�اس وقواعد حم�اس وإخواننا يف قيادة
ومقاوم�ي كتائ�ب القس�ام أَيْض�ا ً بأح�ر
مشاعر التعازي والتعاطف والتربيك بهؤالء
الش�هداء الذي�ن ح�ازوا على هذا الوس�ام
الرفيع».
كم�ا تقدم نرص الله بالتع�ازي إلىَ عوائل
ُك ّل الش�هداء يف فلس�طني وخ�ص بالذك�ر
ش�هداء انتفاض�ة الق�دس الذي�ن يقدمون
أرواحهم وأنفس�هم ودمائهم يف ُك ّل يوم من
أجل الدفاع عن املقدسات وتحرير األ َ ْرض.

مليون مستوطن لتقطيع أوصال
الضفة املحتلة
قال مدي ُر دائرة الخرائط ببيت الرشق يف القدس ،خليل التفكجي،
إن «االحتلا َل اإلرسائيلي ال يَنظر إلىَ عملية السلام الخاصة بإقامة
دولة فلس�طني ،بل إنّه يَس�تغل هذه العملية للوص�ول إلىَ األ َ ْهـدَاف
االسرتاتيجية التي وضعها يف العام .»1979
وأضاف التفكجي خالل لقاء له عىل قناة «الغد العربي» اإلخبارية،
ّ
أن «االحتالل اإلرسائييل مس�تمر يف عملية االستيطان ،لوضع املليون
مستوطن إرسائييل يف األرايض الفلسطينية (املحتلة عام .)67
وأوض�ح التفكج�ي ّ
أن «عدد املس�توطنني اإلرسائيليين يف العام
 1991كان يَص�ل إلىَ  105آالف مس�توطن ،واآلن وصل إلىَ  410آالف
مس�توطن يف الضفة الغربي�ة ،فضالً عن املوجودي�ن يف القدس (اي
حوايل  750ألف مستوطن)».
وأك�د التفكج�ي ّ
أن «الجان�ب اإلرسائيلي يُوس�ع الوح�دات
االستيطانية عىل حساب األرايض الفلس�طينية ،لِكونهِ يُريد تقطيع
أوصال الضفة الغربية من جميع الجهات».

السعودية هي «إسرائيل» الكربى
اسكندر المريسي*
أعاد العدوا ُن الهمجي الذي تشنه آل سعود
على اليم�ن منذ أواخ�ر مارس الع�ام املايض
وحت�ى اللحظ�ة الراهنة ط� ْرحَ مجموعة من
االستفس�ارات ا ُمللحَّ ة حول الدوافع األ َ َ
ساسية
لذل�ك الع�دوان اإلجْ ـ َرام�ي غري املبرّر وكذلك
استفس�ارات حول نش�أة كيان آل سعود عىل
خطي ق�رن الش�يطان يف نج�د والحجاز وما
نتج عن تلك النش�أة اليهودي�ة املحضة بدعم
ورعاية من قبل بريطانيا التي أنش�أت الكيان
الصهيوني يف فلس�طني املحتل�ة وفقا ً لتزاوج
واضح يف ظاهر املعن�ى والداللة لجهة تزييف
الوعي الجمعي للمسلمني.
وكأن املعن�ى امل�راد م�ن خ�ادم الحرمين
سيكون ش�امالً األقىص الذي ينئ تحت وطأة
االحتالل الصهيوني وبغض النظر عن نش�أة
َ
حساس�ية
ذل�ك الكيان يف نجد والحجاز إال أن
املكان وطبيعة األ َ ْرض املقدسة كانتا توجبان
عىل الق�وى الصهيونية إعادة رس�م خريطة
اإلسَل�اَم وفقا ً للمركز عىل أ َ َ
ْ
س�اس م�ن الثأر
التأريخ�ي لليه�ود ،ث�أر واض�ح م�ن دع�وة
الرس�ول محم�د صىل الل�ه عليه وآله وس�لم
ورس�الته والذي حذرنا من قرن الش�يطان يف
حديث صحيح أشار فيه إلىَ أن قرن الشيطان
سيظهر من نجد والحجاز.
وهذا بالتأكيد دلي� ٌل واضحٌ عىل حقيقة أن

اس� َم (ابراهام) مؤسس الكيان السعودي هو
حقيقي يف حروف اس�م اململكة العربية
اس� ٌم
ٌّ
الس�عودية وكذلك العربية هي األ ُ ْ
خ َرى شاملة
يف تل�ك الح�روف مع ش�مول ادعاء الس�امية
س َ
املزيّفة التي ال أ َ َ
�اس لها من الصحة بحسب
م�ا كان ي�ردّده (مردخ�اي ب�ن ابراه�ام بن
مويش) بأنكم لس�تم م�ن آل بيت محمد صىل
الل�ه علي�ه وآله وس�لم حت�ى تحكم�وا هذه
أصل
األرايض املقدس�ة ولكنكم س�اميون من
ِ
نبي الله إبراهيم عليه السالم.
ودائم�ا ً م�ا كان ي�ردد بع�ض املفكري�ن
املرصيين خاصَّ�ة عندم�ا ح�دث ع�دوان 5
حزيران 1967م عىل مرص بالحرف الواحد أن
“إرسائيل الكبرى” املتمثلة يف اململكة العربية
الس�عودية هي التي رضب�ت مرص من خالل
أداتها التنفيذية «إرسائيل» الصغرى ،وعندما
قال وزير الخارجية الس�وري فاروق الرشع:
َ
إن دو َر اململك�ة العربي�ة مش�لول سرَ
عان ما
حرك�ت الري�اض وزارة الدف�اع اإلرسائيلي�ة
وأرس�لت ثلاث طائرات لرضب س�وريا كمَ ن
يقول بأن دمشق دورها مشلول وليس اململكة
ُ
الناطق باس�م الرئاس�ة حينذاك
ول�م يدخ�ر
جُ ه�دا ً كي يقول الحقيقة ،مشيرا ً إلىَ أن صرب
س�وريا قد نف�د وأن تحت العقاالت الس�وداء
ْ
واإلسَل�اَ مية
نجمة داوود وأن األرايض العربية
قبلت بآل يهود يف املس�جد الحرام وآل يهود يف
املس�جد األقىص وتلك نكبة ْ
اإلسلاَم واملسلمني

عندما جرى إنش�اء ذلك الكي�ان للمرة الثالثة
عىل التوايل يف  23سبتمرب 1932م وبعد عامَ ني
مبارش ًة شن آل سعود حرب عام 1934م عىل
اليمن واقتطعوا نجران وجيزان وعسري.
ُّ
التوس�ع
فكان�ت قب� َل ذل�ك طريق�ة
واالغتص�اب لألرايض هي نفس الطريقة التي
مارس�ها الكي�ان الصهيون�ي عندم�ا بدأ عىل
ش�كل عصاب�ات مدعومة من قب�ل بريطانيا
حي�ث كانت تل�ك العصابات تص�ادر األرايض
الفلس�طينية وتتوس�ع تدريجي�ا ً لتعل�ن عن
وجودها التأريخي كدولة يف  15مايو 1948م
بعده�ا ط�ورت فيما بع�د نظرية التوس�ع يف
مرشوعه�ا االس�تيطاني لتأخ�ذ مرتفع�ات
الجوالن من سوريا وأجزاء من لبنان وهضبة
س�يناء من مرص وأجزاء م�ن األردن قبل ذلك
بح�وايل عقد ونصف كانت اململكة قد س�بقت
ش�قيقتها الصغ�رى «إرسائي�ل» يف عملي�ة
التوس�ع وبناء مرشوعها االستيطاني لتشمل
أرايضَ م�ن ُك ّل ال�دول املج�اورة له�ا ضم�ن
مرشوع توسعي واس�ع النطاق لم تسلم منه
ُك ّل دول الخليج وكذلك اليمن.
خصوص�ا ً وأن تل�ك األرسة اليهودي�ة التي
ج�اءت من خ�ارج الجزي�رة العربي�ة إلىَ نجد
والحجاز كان الدافع األ َ َ
س�اس التأريخ املندثر
ليه�ود بن�ي قريض�ة وبن�ي قينق�اع كدافع
أَ َ
س�ايس لقلب النب�وة وفقا ً ملعطي�ات اليهود
والنص�ارى يف محاول�ة واضح�ة لتش�ويه

العقي�دة ْ
اإلسَل�اَ مية وتزوي�ر حقائقه�ا فل�م
تس�لم مرص م�ن ح�روب اململك�ة ومؤاذاتها
وكذلك العراق هي األ ُ ْ
خ َرى لم تس�لم من حرب
الس�عودية وليس�ت اليمن عن ذلك ببعيد ،بل
كان جزاؤها ماضي�ا ً وحارضا ً النصيب األكرب
من الحروب التي تش�نها س�وا ٌء م�ن الحرب
القديمة األوىل عام 1934م والتي كان دافعها
التوسع االس�تيطاني ناهيك عن الحروب غري
املعلن�ة التي تتعرض لها اليم�ن ،إلىَ درجة أن
ه�ذا الحق�د املق�دس والدفني تجاه الش�عب
اليمني والذي يعان�ي ظروفا ً اقتصادية مؤملة
فلا ينامون إال عىل أزيز الطائرات وال يصلون
إال عىل سماع أصوات القذائف ،فهل هذه نعمة
ْ
اإلسَل�اَم الت�ي تقودها الجارة الش�قيقة التي
أوهمت الدهما َء من الناس بأنها حريصة عىل
دعم اليمن وأنها مع أمنه واستقراره؟!.
حت�ى أن الطائ�رات تضرب يف صع�دة
وتس�تخدم األس�لحة املح ّرم�ة دولي�ا ً وكذلك
يف بقي�ة املحافظات ،إن هذا الحق�د اليهودي
النرصان�ي املتصهين لي�س ل�ه ما يبرره إال
خرافة س�ابقة كان يردّدها مؤس�س الكيان
الس�عودي مع االنجليز واليهود عبدالعزيز بن
سعود الذي بدأ كما بدأ مويش ديان يف فلسطني
زعيما ً لعصابة كان يتزعم عصابات مدعومة
من قبل االنجليز يف نطاق نجد والحجاز ،حيث
قدم اليهود له الدع َم واملؤازرة والجهد والجيش
واألفراد ليتحول زعيم تلك العصابات إلىَ خادم

الحرمني الرشيفني وإىل حامي ديار املس�لمني
فكان وفقا ً لنظرية اليهود يف إنش�اء الكيانات
السياس�ية حاميها حراميه�ا ،خصوصا ً وقد
ترضر العرب واملس�لمون من قرن الش�يطان
فكان هاجس ذلك املؤسس أن نحس آل سعود
من اليمن وأن عبأ األحقاد والضغائن عن ذلك
البل�د الذي تضرّ ر كثريا ً من جار الس�وء وما
يق�وم به من أعمال عدوانية منذ عام 1934م
وحتى اللحظة الراهنة.
ال س�يما يف الوق�ت الح�ايل ال يعبر أزي�ز
الطائ�رات وقاذف�ات القناب�ل ع�ن ق�وة لدى
مملكة بن س�عود (ابراه�ام) العربي بقدر ما
َ
حقيقة ضع�ف هذا الكي�ان الذي
يؤك�د ذل�ك
جاء من خارج الجزيرة العربية وكان بحسب
وصي�ة عم�دة االنجليز(املل�ك املؤس�س) إذا
اش�تدت األزم�ات الداخلي�ة يف األرسة املالكة
يجب ترحيل ذلك إلىَ حروب ومؤاذاة ضد اليمن
ألن بقاء األرسة املالكة واس�تمرارها مرهون
بضعف اليم�ن وتمزيقها واس�تمالة احزابها
وزعمائه�ا باألم�وال وصناع�ة األنظمة حتى
ينعك�س ضع�ف اليم�ن إلىَ قوة لجار الس�وء
ال�ذي يرح�ل أزمات�ه إلىَ اليمن غري م�درك أن
اعمار الش�عوب وبقاءه�ا ال يقاس باألرصدة
يف البن�وك وال باالرتباط بالدوائ�ر الصهيونية
املشبوهة وال بالعماالت أ َ ْو الخيانات.

* بانوراما الشرق األوسط
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دعا لعدم انتظار املعطى الدويل والإقْ ليْمي يف ملف الرئا�سة

السيد نصر اهلل :تحالفاتنا ال تقوم على مصالح اسرتاتيجية بل على الصدق والثقة واالحرتام املتبادل وملتزمون برتشيح عون
 -محمد الباشا

دعا األم ُ
ني العا ُّم لحزب الله سماحة السيد
حس�ن نرص الله لعدم انتظ�ار املعطى الدويل
ْ
واإلقليْمي يف ملف الرئاس�ة ،مؤكدا ً أن املشه َد
الس�يايس يظهر أن هناك ربحا ً سياسيا ً كبريا ً
َّ
لفريق�ه الس�يايس يف مقاب�ل فري�ق  14آذار
َ
رئيس من 14
املنقسم عىل نفسه ثمرته أن ال
آذار وأن الرئيس املقبل سيكون من  8آذار.
ويف كلم�ة متلف�زة بثّته�ا قن�اة «املن�ار»
َّ
خصصه�ا للحديث عن موض�وع االنتخابات
الرئاس�ية يف لبنان ،جدّد التأكي َد عىل أن اتها َم
حزب الله بش�كل دائم أنه يريد املساومة عىل
االنتخابات الرئاس�ية وأنه يري�د ثمنا ً مقابالً
مثل مؤتمر تأس�ييس كل�ه كالم غري صحيح،
منتقدا ً ذهاب البع�ض إلىَ القول إن حزبَ الله
ً
ٍ
رئاس�ية وإن مرش�حه هو
انتخابات
ال يري� ُد
الفراغ.
وش�دّد نصر الل�ه على أن «عالقتن�ا مع
حلفائن�ا قائمة عىل الثقة واالحترام املتبادل
وه�ي أ َ َ
ساس�يات مهمة وقوى  8آذار ليس�ت
ً
حزب�ا ً ش�موليا ،وه�ذا الفريق يتح�اور بكل
محب�ة وصدق وحرص واحترام ،الفتا ً إلىَ أننا
يف بعض قراراتنا ال نزي�د الحم َل عىل حلفائنا

لكي نخفف عنهم ونحميهم مثل قرار الدخول
إلىَ سوريا واملوقف من اليمن.
ونبّه إلىَ أنه «يف املرحل�ة املاضية منذ بداية
االس�تحقاق الرئ�ايس كان الفري�ق الخص� ُم
يعم ُل عىل قاعدة إيق�اع الخالف مع حلفائنا:
مع الس�نة يعم�ل عىل الطاب�ع املذهبي ،ومع
باقي الحلفاء يعمل يف ملفات أ ُ ْ
خ َرى».
وق�ال الس�يد حس�ن «نح�ن ال نف�رض
قرارن�ا على أحد وال نجبر أحداً ،ب�ل نتحاور
ونحن حريصون عىل الوص�ول إلىَ أ َ ْهـدَافنا»،
مضيف�ا ً أن «تحالفاتنا ال تق�وم عىل مصالح
اسرتاتيجية بل قائمة عىل الثقة والود واملحبة
ولي�س بيعا ً ورشاء ،ونحن حريصون أن تقوم
عالقات بني القي�ادات السياس�ية والطوائف
عىل الصدق والود».
ولف�ت إلىَ أنن�ا نثق بكل حلفائن�ا فنحن ال
نقل�ق وال نخ�اف وال نرتبك إذا أج�رى حليف
لنا ح�وارا ً مع أَي�ة جهة سياس�ية تكون من
خصومنا.
وقال «ال نغيرّ رأينا وموقفنا ُك ّل يوم وطاملا
لدينا موقف والتزام فلسنا مجربين عىل تأكيد
موقفن�ا ُك ّل مرة ،مح�ذرا ً من أن هناك نكدا ً يف
البلد وحتى التط�ور اإليجابي الذي حصل من
خالل ترش�يح القوات للعم�اد عون تم العمل

تطبيع �آل �سعود بوجوه مطاطية �سافرة
لقاء مع وزير
صحيفة سعودية تجري ً
«إسرائيلي» يتحدث عن «عالقات» البلدين!!

علي�ه إلج�راء فتنة بينن�ا وبني العم�اد عون،
إذ أراد البع�ض أن يق�ول لن�ا أن العماد عون
من خالل ترش�يح الق�وات له باعن�ا يف أمور
أَ َ
ساس�ية ولكن هذا غري صحيح وال يعني لنا
شيئاً».
وس�أل الس�ي ُد نرصُ الله« :هل املفرت ُ
َض أن
ُ
يحص َل ن َك ٌد من خالل الرتشيحات الرئاسية أ َ ْو

أن يحص َل انتخابات ويصل رئيس للجمهورية
ويش�كل حكوم�ة ويع�زز الس�لم يف البلد؟»،
مش�ددا ً على «أننا ال نجبر حلفاءن�ا عىل أَي
موقف من املواقف وه�م ال يقبلون ذلك أَيْضا ً
والحديث عن ذلك فيه إهانة لنا ولهم».
وش�د ََّد على التزام ح�زب الله م�ع العماد
عون طاملا أنه مس�تمر برتشحه ،فـ «التزامنا

 5شهداء و 18جريحاً بتفجري مسجد األحساء،
والجزائر وحزب اهلل يدينان

 متابعاتأج�رى وزي� ٌر «إرسائيلي» يف خطوة ه�ي األوىل م�ن نوعها
ً
مقابل�ة م�ع صحفية «إيلاف» الس�عودية ،وفيها تط� َّر َق إلىَ
مختل�ف القضايا التي تواجه منطقة الرشق األوس�ط ،ومنها
العالقات واملصالح املشتركة التي تربط «إرسائيل» بمملكة آل
سعود.
وقال ما يس�مى وزير االستيعاب والهجرة وشؤون القدس
ً
ً
إيجابية للقاء مصالح
أرضي�ة
زئي�ف إيلكني« :أعتقد أن هناك
م�ع هذه الدول ،وبالتايل هذا ش�أنها يف أن تقي�م عالقات معنا
علنا ً أ َ ْو رسا ،فنحن ال نرغم أحداً ،ونرى أن التحالفات يف الرشق
األوسط تتجه إلىَ
نواح جديدة ربما لم تكن واردة سابقاً».
ٍ
وأك�د عىل ترحي�ب «إرسائيلي» بالتحالف م�ع دول عربية
تخاصم إيران ،وكذلك برشاكة تستند إلىَ مصالح.
والتق�ى مراس�ل «إيالف» بـإيلكين ،الذي يعتبر من قادة
ح�زب الليكود الحاك�م يف «إرسائيل» ،ومن أكثر الش�خصيات
املق ّربة لرئيس الوزراء «اإلرسائييل» بنيامني نتنياهو.
وأع�رب الوزي�ر «اإلرسائيلي» أن�ه «ض�د تقس�يم القدس
بموج�ب أَي اتفاق مس�تقبيل مع الفلس�طينيني» ،مشيرا ً إلىَ
َ
ُ
محادثات سلام مع الفلس�طينيني طاملا استمر
تكون
أنه «لن
ُ
التحريض الفلسطيني عىل اإلرسائيليني» ،وفق زعمه.

ُ
َ
رئي�س الوزراء
صحيف�ة «اإلندبندن�ت» الربيطاني�ة أن
أك�دت
الربيطان�ي ديفي�د كاميرون مطا َل�بٌ بوق�ف مبيع�ات السلاح

أوباما يف سفارة
«إسرائيل» بواشنطن
يؤكد« :كلنا يهود»
 -متابعات

 وكاالتإرتفع عد ُد شهداء تفجري مسجد اإلمام الرضا (عليه السالم)
داخ َل حي محاس�ن يف محافظة األحس�اء أثناء صالة الجمعة إلىَ
 5واملصابني إلىَ .18
وَأوضح متحدث أمني باسم وزارة الداخلية السعودية يف بيان
ص�در الجمعة  29يناير أن أح� َد اإلجْ ـ َراميني اعتُقل وكان يرتدي
حزاما ً ناسفا ً بعد تبادل إطالق النار معه.
م�ن جهت�ه ،أفاد موق�ع « صحيف�ة الرياض» الس�عودي أن
الهجو َم املس�لح اس�تهدف ،عقب صالة الجمعة ،مس�جد اإلمام
الرضا يف حي محاسن أرامكو بمحافظة االحساء.
وأدان ح�زب الله عىل لس�ان أمينه العام الس�يد حس�ن نرص

الله ،االعتدا َء اآلث َم الذي قام به التكفرييون عىل مسجد يف منطقة
االحساء بالسعودية.
الجزائر م�ن جانبها أدانت ،بش�دة ،االعت�داء اإلجْ ـ َرامي عىل
لس�ان الناطق باس�م الخارجی�ة الجزائریة عب�د العزیز بن عيل
الرشی�ف ،يف ترصی�ح نقلت�ه وکالة األنب�اء الجزائری�ة ،بالقول:
«ندین بش�دة الهجوم اإلرهابي الذي اس�تهدف الجمعة مس�جدا
بمدینة األحساء بالسعودیة» ،مع ّزيًا أرس الضحایا األبریاء».
وأضاف عبدُالعزیز بن عيل الرشیف أن «آفة اإلرهاب الخطیرة
الت�ي بات�ت تضرب کل ی�وم يف کل مکان وبأبش�ع األس�الیب،
تس�تدعي للتصدي لها بفاعلیة تضاف�ر وتکثیف جهود املجتمع
ال�دويل ،وتنس�یق العم�ل عىل کاف�ة املس�تویات وعلى مختلف
األصعدة» ،مجددًا إدانة الجزائر وش�جبها لإلرهاب بکل أش�کاله
وصوره».

االندبندنت :كامريون مطالب بوقف مبيعات السالح للسعودية
 -وكاالت

قائم على الثقة املتبادلة بينن�ا وعىل التفاهم
وأن�ا أم�ام الت�زام بذل�ك حتى لو تم ترش�يح
حليف�ي وصديقي ونور عين�ي وحتى لو قيل
إن مصلحتنا هي برتشيح الوزير فرنجية».
وأعاد التأكي َد عىل أننا نفي بالتزاماتنا حتى
لو خرسنا سياسيا ً وحتى عىل قطع رقابنا إال
يف حالة واح�دة إذا أتى العماد ع�ون وقال أنا
ُ
تنازلت عن ترشيحي ،قائالً إنه لو كان اتفاقنا
والتزامنا مع الوزير فرنجية منذ سنة ونصف
وأتينا اليوم إلىَ هذا املوقف نحن نقول إننا عىل
التزامن�ا مع الوزي�ر فرنجية واملخ�رج حاليا ً
يكون من خلال الح�وار والتواصل والنقاش
وعدم االستعجال.
وأض�اف أن�ه إذا ن�زل الن�واب إلىَ املجل�س
النياب�ي النتخ�اب العم�اد ع�ون لرئاس�ة
الجمهوري�ة فنحن س�ننزل وننتخب وال نريد
مؤتمرا ً تأسيس�يا ً وال تعديالً دس�توريا ً ونحن
تحت الطائف وال نريد سلة.
وتاب�ع نرص الل�ه أن «علين�ا تعزيز الحوار
والنقاش ونحن نريد اجراء االنتخابات البلدية
وسنرفض التمديد للمجالس البلدية».
وتوجّ �ه األمني العام لح�زب الله إلىَ ضباط
وجن�ود الجي�ش واملجاهدي�ن بالتحي�ة على
صربهم وتحملهم يف الدفاع عن حدود لبنان.

َ
مخاوف من استخدامه يف قتل مدنيني يف اليمن.
للسعودية؛ بسبب
َ
الخميس ،أن الصحيف�ة قالت يف
وأف�اد موق�ع «س�وريا اآلن»
ً
ً
مشتركة م�ن أعضاء مجل�س العموم
لجنة
مق�ال نرشت�ه« :إن
الربيطان�ي تجهز للتحقي�ق يف االتهامات التي
أثريت مؤخرا ً بأن األسلحة الربيطانية التي يتم

بيعها للس�عودية تستخدم يف ش�ن غارات عىل مواقع للمدنيني يف
اليمن ،ما أدى لقتل مئات منهم.
وأضاف�ت :أن اللجن�ة طالبت رئي�س ال�وزراء دَيفيد كامريون
بالوقف الفوري ملبيعات األس�لحة للس�عودية
بس�بب هذه االتهامات التي تشير إلىَ غارات
استهدفت مدارس ومستش�فيات وأسواقا يف
اليمن حسب تقرير ملنظمة االمم املتحدة».
وأشارت الصحيفة إلىَ أن استهداف املدنيني
يف اليمن يعترب أمرا ً «واسعا ً وممنهجا ً وبشكل
ينتهك قوانني وحقوق اإلنسان الدولية».
وأوضحت« :إن بريطانيا لديها مستشارون
عسكريون يعملون مع القوات السعودية عىل
األ َ ْرض رغ�م أن حكومة كاميرون ترص عىل
أن مستش�اريها ينس�قون فقط م�ع القوات
الس�عودية وال عالقة لهم باختي�ار األ َ ْهـدَاف
التي يتم قصفها».
وتابع�ت« :أن زعيم حزب العمال املعارض
جرييمي كوربني قد كتب لكامريون يسأله إذا
ما كان املستش�ارون الربيطانيون قد ش�اهدوا أَيّة أدلة عىل قيام
الق�وات الس�عودية بانتهاك قوانين دولية أ َ ْو حقوق اإلنس�ان يف
اليمن».
وأك�دت الصحيف�ة يف تقريره�ا أن كوربني طا َل�بَ يف الخطاب
بمراجَ عة فورية ل ُرخصة تصدير األس�لحة الربيطانية للسعودية،
مح�ذرا ً من أن الحكومة قد تقوم بخرق القانون الدويل بهذا النوع
من الصادرات بعد تقرير األمم املتحدة.

ُ
الرئيس األمريكي باراك أوباما،
إس�تعار
عبار ًة ش�هري ًة قالها جن�دي أمريكي خالل
الح�رب العاملي�ة الثاني�ة ،خالل مش�اركة
مجاملة له عالقة بإحياء ذكرى املحرقة.
وبحس�ب «رأي الي�وم» ،خاط�ب أوباما
خالل حفل خاص لليه�ود املوجودين قائال
«كلنا يهود».
العب�ار ُة األخير ُة قاله�ا الجن�دي رودي
أدموندز ،خالل اس�تجوابه من قبل الجيش
األملاني عندما س�ئل عن اليه�ود بني رفاقه
العسكريني.
وطال�ب أوباما خالل الحفل الذي أقامته
السفارة اإلرسائيلية يف واشنطن ،بمكافحة
تصاع�د موج�ة م�ا أس�ماها «مع�اداة
السامية» يف جميع أنحاء العالم.

«معهد بحوث األمن
القومي»« :إسرائيل» يف
ضائقة اسرتاتيجية
طالب�ت أوراق بحثي�ة نرشه�ا «معهد بحوث
األم�ن القوم�ي» التاب�ع لجامعة تل أبي�ب دوائر
صن�ع الق�رار بتجدي�د تفكريه�ا للعث�ور على
اتجاهات سياسية جديدة إلخراج «إرسائيل» مما
وصفته�ا بالضائقة االستراتيجية الت�ي تعاني
منها.
ودع�ت ه�ذه األوراق إلىَ وضع ص�ورة كاملة
للموقف السيايس تس�اعد «إرسائيل» يف التعامل
م�ع التحدي�ات املاثل�ة أمامها رغم ع�دم وجود
توافق داخيل عىل طبيعة املش�كلة االستراتيجية
الت�ي تواجهها ،يف ظ�ل تزايد التهدي�دات وغياب
الف�رص ،وما وصفتها بالف�وىض ْ
اإلقليْمية التي
تحيط بـ»إرسائيل».
وي�رى الباحث�ون أن هذه العوام�ل قد تجعل
صن�اع الق�رار «اإلرسائييل» يعيش�ون حالة من
الف�وىض يف التفكري ،وأن الص�ورة املاثلة أمامهم
تشير إلىَ أن املخاط�ر تزي�د على الف�رص أمام
«إرسائيل».
وأوضح العمي�د يف الجيش «اإلرسائييل» أودي
دي�كل يف ورقته البحثي�ة أن الحديث عن املخاطر
والف�رص املحيط�ة بـ»إرسائيل» تتطل�ب إلقاء
نظ�رة فاحص�ة على انهي�ار النظام الس�يايس
ْ
اإلقليْم�ي القديم يف منطقة الرشق األوس�ط من
دون العثور عىل تطور متوقع أ َ ْو معروف.

مخاط��� ُر التقصير كبي���رة؛ لأِ َن األَ ْعـ��� َداء يت ََحـ ّرك���ون بأقصى ُجهده���م ،يبذلون ُك ّل
ما يس���تطيعون في س���بيل حتقيق أَ ْهــ َدافهم املش���ؤومة ،ما يس���تدعي من ُك ّل األحرار
اإلعــلاَ مية ،في اجلبهة
والشرفاء في ُك ِّل االجتاهات ،في اجلبهة الثقافية ،في اجلبهة ْ
التعبوية ،في اجلبهة العس���كرية ،في اجلبهة األمنية ،أن يت ََحـ ّركوا بجد وأن يضاعفوا
من ا ُ
جل ُهود..
السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس
( ددعلالاا ينثالاانينثالاثالا  1نينثالالاربف  1نينثالاثالالا

كلمــــــة أخـــــيرة

إجـرام العدوان وصمود
اليمنيني ..من يكسر اآلخر؟
إبراهيم السراجي
ّمل�ا كان ُ
ـب
صمُـ ْو ُد الشَّ�ـعْ ِ
الـيَـمَ
ـن�ي ه�و األيقونة التي
ِّ
َ
َ
واللج�ان
الجي�ش
س�اعدت
الشَّ�ـعْ ـبيَّة عىل ا ُمل يِض ُقدُما ً يف
تنفيذ الخيارات االستراتيجية
التي منحها الشَّ�ـعْ ـبُ بنفسه
َ
الثق�ة؛ بكونه�ا ه�ي ال�راد َع
للعُ ـ� ْدوَان ،فإن�ه –أيْ الصمود
ـبي -ه�و ال�ذي يد ُ
ف�ع
الشَّ�ـعْ ّ
العُ ـ� ْدوَان بطريق�ة أ َ ْو بأخرى
إلىَ ارت�كاب املزي ِد م�ن الجرائم
باس�تهداف األحي�اء الس�كنية
واملنشآت الصناعية والخدمية،
وجع�ل العُ ـ� ْدوَان م�ن ذل�ك
رضب�ا ً م�ن رضوب حرب�ه عىل
الـيَـمَ ـ�ن؛ ك�ون الشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني كله تح�وّل إلىَ جيش موحّ د
يواجه بكل األساليب هذا اإلجْ ـ َرام.
ُ
وال يعن�ي أن العُ ـ� ْدو َ
س�يتوقف عن
َان األمريكي الس�عُ وديَّ كان
شعبي،
اس�تهداف املدنيني واملصانع وغريها إذا لم يكن ُهناك صمو ٌد
ٌّ
بل إن ذلك كان سيس�تم ُّر عن طريق الجماعات اإلرهابية من داعش
والقاع�دة وغريها كما حدث يف س�وريا والعراق ،وم�ا جرائ ُم اإلعدام
الجماعي للعراقيني والس�وريني باآلالف وتهجريهم بمئات اآلالف إلاَّ
دلي� ٌل على أن العُ ـ ْدوَان الذي يقتلنا اليوم وهو يس�تخدم ُك َّل طاقاته
العس�كرية واملالية ويخسر يف جبهات القتال ،لكن�ه بدون الصمود
ـبي ل�م يك�ن ليك ّل�ف َ
نفس�ه س�وى القليل من الس�كاكني
الشَّ�ـعْ ّ
ُ
والرص�اص لقتلنا بأيدي اإلرهابيني وبأعدادٍ
تف�وق تلك التي يتم ّكن
منها بالغارات.
ُ
ُ
املعرك�ة
الي�و َم
القائمة ه�ي بني اإلجْ ـ� َرام األمريكي الس�عُ وديّ
وبني الصمود الـيَـمَ ـني ش�عبيا ً وعسكريا ً وأمنياً ،فاألول يعتقد أنه
بإجْ ـ َرامه وتنكيله باملدنيني سيجعل من الشَّـعْ ـب الـيَـمَ ـني يشعر
باإلحب�اط م�ن نجاعة العمليات العس�كرية التي يق�وم بها الجيش
واللجان الشَّ�ـعْ ـبيَّة يف جبهات الحدود ُ
وخ ُ
صـوْصا ً بعد إسقاط أَه ّم
املواقع العس�كرية الس�عُ وديّة يف منطقة جيزان واملتمثلة بالسيطرة
على جب�ال الدود وتمش�يط جب�ال الدخ�ان والت�ي دفع�ت النظام
الس�عُ وديّ وم�ن ورائه لحجب قناة املسيرة من عىل قمر نايلس�ات
بالتزامن مع ذلك الحدث.
باملقابل َّ
فإن ُ
ـب الـيَـمَ ـني رغم الجرائم الفظيعة
صمُو َد الشَّ�ـعْ ِ
ِ
إلحباط الشَّ�ـعْ ـب
وب�دال ً ع�ن أن تتح َّو َل تل�ك الجرائ�م إلىَ مص�در
الـيَـمَ ـني وجعله يش�عُ ُر باليأس من العمليات العسكرية يف الحدود
ف�إن ُّ
الصمُـ�و َد يف وج�ه ذل�ك اإلجْ ـ� َرام س�يتحول إلىَ مص�در يأس
للعُ ـ� ْدوَان األمريك�ي الس�عُ وديّ ؛ كونها ل�م تتمكن من كسر إرادة
الشَّـعْ ـب الـيَـمَ ـني ،أي أنه باختصار يقول العُ ـ ْدوَان للـيَـمَ ـنيني:
َّ
إن عملياتكم العسكرية لن تجلب لكم إلاَّ املزيد من القتل .فيما يقول
الـيَـمَ ـني�ون للعُ ـ ْدوَان :إن إجْ ـ َرامكم ل�ن يزيدنا إلاَّ صمودا ً وإيمانا ً
ُ
الجي�ش واللج�ا ُن يف مواجهة قواتك�م املهزومة هو
ب�أن م�ا يقدمه
الس�بيل الوحيد لردعكم ،وبالتايل يتحول سالح العُ ـ ْدوَان اإلجْ ـ َرامي
إلىَ سالح ضده.
تقري ُر خرباء األمم املتحدة األخري والذي أدان العُ ـ ْدوَان الس�عُ وديّ
يؤكد صحة الكالم السابق ،والذي أكد أن استهداف املدنيني يستخدمه
طيران العُ ـ ْدوَان باعتباره تكتيكا ً حربياً ،وهو ما يعزز قولنا إن دو َل
العُ ـ� ْدوَان باتت ت�رى يف الشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني جيش�ا ً موحّ دا ً يحول
بينَها وبني تحقيق أيِّ انجاز عسكري يف امليدان.
ويظهر ذلك بجالء يف تقري�ر ُ
خبرَ اء لجنة األمم املتحدة الذي رصد
أ َ ْكثَــر من  119طلعة جوية استهدفت املدنيني وقال أَيْـضا ً بالحرف
الواحد إن «املدنيني يتعرضون للتجويع أيضا ً باعتباره تكتيكا ً حربيا ً
عىل مدار التس�ع أش�هر املاضي�ة» .وهو ما يتجاوز بش�كل رصيح
َ
الهدف العسكري املع َل َن يف العُ ـ ْدوَان.
وللتعمُّ ق أ َ ْكثَــ َر يف تفسير الجرائم الت�ي يرتكبها العُ ـ ْدوَان بحق
املدنيين باعتباره�ا ج�ز ًء من العملي�ات العس�كري أ َ ْو كما وصفها
ممي بـ»التكتيك الحربي» ،فتجدر اإلشار ُة ملا جاء يف مقال
التقري ُر األ ُ ُّ
الكات�ب لقمان عبدالله بعن�وان «آليات العُ ـ� ْدوَان :عقيدة إرسائيلية
وعقلي�ة الصح�راء» وال�ذي تن�اول مصطلح�ا ً ابتكرت�ه املؤسس�ة
العس�كرية اإلرسائيلية ،وه�و مصطلحُ «كي الوع�ي» ،والذي يقو ُل
بأن�ه قائ ٌم على توجيه رضب�ات قاس�ية إلىَ املدنيني الفلس�طينيني
ُ
ويه�دف لتحدي�ث أدوات «الردع» يف عُ مق ش�خصية الفرد من جهة،
وإن�زال الهزيم�ة الثقافي�ة والفكرية وترس�يخ الش�عور بالعجْ ِز يف
الذهن الجمعي الفلس�طيني من جهة أخرى ،وبعدم جَ ْدوَى النضال
باإلض َ
َ
افـة إلىَ عُ قم خيار «الكفاح املس� ّلح» يف استعادة
ـبي،
الشَّ�ـعْ ّ
األرض وتحقيق حلم الدولة.
وح�ول ذل�ك وضع الكات�ب مقارن�ة منطقي�ة لتطاب�ق األدوات
واآللي�ات بين العُ ـ� ْدوَان اإلرسائييل على الفلس�طينيني والعُ ـ ْدوَان
األمريكي الس�عُ وديّ عىل الـيَـمَ ـنيني والتي يتميّ ُز جميعها باإلمعان
يف ارتكاب الجرائم الجماعية بحق املدنيني انطالقا ً من مصطلح «كي
الوعي» والذي يس�تمدُّه اإلرسائيليون بحس�ب الكاتب يف نظرياتهم
التوس�عية م�ن املدارس العس�كرية الغربي�ة فيما يس�تمده النظا ُم
الس�عُ وديّ بش�كل م�زدوج يم�زجُ بني نظري�ات الغ�رب «الحليف»
والعقلية القبلية الصحراوية املبنية عىل الثأر والتس ُّلط واالستعالء.
اآللي�ة اإلرسائيلية اإلجْ ـ َرامي�ة يف ْ
ُ
وق ِف نضال
أخيرا ً كما فش�لت
الفلس�طينيني عىل م�دى عقود أ َ ْو كب�ح جماح املقاومة اإلسلامية
يف لبن�ان يف ح�رب تم�وز  2006فإن العُ ـ� ْدوَان األمريكي الس�عُ وديّ
س�يكون فش�له أكرب وأعظم؛ ألن الشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني الذي يتطلع
لنرصة القضية العربية الفلس�طينية يعترب أن التخلص من الهيمنة
اإلقليمية والدولية ما هو إلاَّ بداية ذلك الطريق.

وراء الباب أمريكا
وأمريكا على األسوارِ
تهدي كل طفل لعب ًة
ِ
للموت عنقود َّي ًة

مغزى
التسرت
على داعش

يا هيروشيما العاشقِ
العربي أَمريكا هي
الطاعون  ،والطاعو ُن
أمريكا
نعسنا  .أَيقظتنا
وصوت
الطائرات
ُ
أَمريكا
وأَمريكا ألمريكا

جمال عامر

اسمنت
وهذا األفق
ٌ
لوحش اجل ِّو.
ِ

هل يمك� ُن لعاق�ل أن يصدق أن
هناك ً
نية ملساندي الرشعية ،وحتى
هذه الرشعي�ة املزعومة يف محاربة
الجماعات املتطرفة يف األ َ َرايض التي
تسيطر عليها.
فيم�ا التحال�ف وعلى رأس�هم
السعودية ومختلف حلفائها ابتداء
من هادي وحتى أتفه محلل سيايس
يظه�ر عىل إعالمهم يؤك�دون أن ال
وج�ود لداعش أ َ ْو القاع�دة يف أرض
الجن�وب ،على الرغم م�ن بياناتها
املتبنّي�ة للعملي�ات االنتحاري�ة
واملش�اهد الحية التي تبثه�ا تأكيدا ً
لتواجدها الفاعل واملسيطر.
ه�ؤالء يقدم�ون صك�و َك براءة
رس�مية لهذه الجماعات؛ فقط كي
يلحقوا جرائمه�ا بصالح والحوثي
يف اس�تخدام أخ�رق وبلي�د لن يعود
بالنف�ع إلاَّ على ه�ذه التنظيم�ات
اإلرهابي�ة التي يت�م منحها رشعية
البق�اء والتأثير باعتباره�ا الق�وة
الفاعلة والحارضة عىل األرض وبني
الناس املغلوبني عىل أمرهم.
مث ُل ه�ذه التوجُّ ه�ات الحاضنة
والحامي�ة له�ذه الجماع�ات تخلق
أس�ئلة عن الغرض واملغزى يف حال
كان التحالف معها س�ابقاً؛ لغرض
مقاتلة الحوثيني بعقائدية وإرهاب
داع�ش والقاعدة لتحري�ر الجنوب
رغم باله�ة مثل ه�ذا التفكري الذي
عاد وب�اال ً عىل املخططين كما هو
حاصل اليوم.

نفت ُح علب َة السردين ،
تقصفها املداف ُع
نحتمي يستار ِة الشباك
 ،تهتز البناية  .تقف ُز
األبواب  .أُمريكا
ُ
وراء الباب أمريكا

بيان االتحاد األوروبي
وهدف تطييف الصراع
عبدالملك العجري
كان بي�ا ُن برمل�ان االتح�اد األوروبي قوي�ا ً عىل غري
الع�ادة ،ويف اآلن ذات�ه ملغما ً بعبوات ناس�فة ش�ديدة
التدمري والخطورة ،يقول البند الس�ادس «نحث قوات
التحالف ضمان وقف الرصاع يف الـيَـمَ ـن عىل أن ينظر
َ
ساحة معركة بني السنة والشيعة».
إليه باعتباره
ُ
بإدخ�ال العُ نصر الطائفي يعد
توصي�ف املعرك�ة
ِ
َ
وأه�ون منه بماليني
أخط� َر التوصيفات عىل اإلطالق،
الس�نيني الضوئي�ة أن يقول�وا رصاع�ا ً بين رشعي�ة
وانقالبيين أ َ ْو ليقولوا متمردين أ َ ْو إمامة أ َ ْو ما ش�اءوا
م�ن النعوت إلاَّ محاول�ة تطييف الصراع فهو الخطر
املاحق.
ماذا يعني اشرتا َ
ط توصيف املعركة ومعالجتها أنها
بني سنة وشيعة؟
ٌ
محاولة لنقل الرصاع من مستواه السيايس إ َلـى املستوى االجتماعي والتأسيس
إنها
لرصاعات مستديمة ال تنتهي إلاَّ بتقسيم الـيَـمَ ـن طائفياً.
إدخ�ال العُ نصر الطائف�ي يف الصراع يجعلُ�ه أَكث� َر دموي�ة وأق� َّل ميالً للتس�ويات
واالس�تقرار؛ ألنه بغري أ َ ْهدَاف محدَّدة ،تتحكم فيه األف�كار الغيبية ،بما يجع ُل توظيفها
السيايس أسه َل وأق َّل كلفة من توظيف عنارص الرصاع السيايس.

